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أثش فؼانٛح نداٌ انًشاخؼح ٔخٕدج انًشاخؼح انخاسخٛح ػهٗ ذٕقٛد إصذاس 

ًؤشش تانرقشٚش انًانٙ انغُٕ٘: دساعح ذطثٛقٛح ػهٗ انششكاخ انًذسخح 

EGX100 

 د/ يرٕنٙ انغٛذ يرٕنٙ ػٛطح

 يذسط تقغى انًحاعثح

 اندضٚشج انؼانٙ نهحاعة اٜنٙ َٔظى انًؼهٕياخ اإلداسٚحيؼٓذ 

 كهٛح إداسج األػًال. خايؼح شقشاءٔ

 تانًًهكح انؼشتٛح انغؼٕدٚح

 انًهخص:

اعخِذفج الذساعت الغصْل علىٔ دل٘ىع عولىٖ هىي  ٘ألىت ا عوىصل الوصىشٗت  رىش فعصل٘ىت 

لضصى الوشاصعت ّصْدة الوشاصعت الخصسص٘ت علٔ حْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوصلٖ الغٌْٕ. 

اعخوىىذث الذساعىىت علىىٔ هىىذ ع حغل٘ىىع الوغخىىْٓ فىىٖ فغىى  الخقىىصسٗش  يُٓدٛةةح انثحةة :

( EGX100صلبْسصىىىت الوصىىىشٗت ( شىىىشمت هغىىىضلت  22الغىىىٌْٗت لعٌ٘ىىىت ه)ىىىْى هىىىي 

 االًغىذاس(. ّرلى   صعىخخذام حغل٘ىع 202،  إصوصلٖ هشصُذاث  م(0222-0225للفخشة 

ّصىىْد ررىىش حُشىى٘ش ًخىىصلش الذساعىىت إلىىٔ  انُرةةا ح ٔانرٕصةةٛاخ: فىىشّا الذساعىىت.  خبىىصسال

موىص علبٖ رٕ داللت هعٌْٗت لفعصل٘ت لضصى الوشاصعت علٔ حْق٘ج إصذاس الخقشٗىش الوىصلٖ. 

فٖ ّصْد ررش علبٖ لضْدة الوشاصعت الخصسص٘ت علٔ حْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوصلٖ. حب٘ي 

ررىىش عىىلبٖ رٕ داللىىت هعٌْٗىىت لفعصل٘ىىت لضٌىىت الوشاصعىىت ّصىىْدة الوشاصعىىت  ْٗصىىذ عىى٘ي

ّرلىى  فىىٖ شىىشمصث الوغىىصُوت  الغىىٌْٕ، الخصسص٘ىىت علىىٔ حْق٘ىىج إصىىذاس الخقشٗىىش الوىىصلٖ

ا إنةةٗ رنةة  ذٕصةةٙ انذساعةةح الوصىىشٗت. ضىىشّسة حْص٘ىىَ اُخوىىصم ّحٌو٘ىىت ّعىىٖ   ٔاعةةرُاد 

إداساث ششمصث الوغصُوت الوصشٗت علٔ احخصر مصفت اإلصشاءاث الوٌصعبت، الخٖ حضىوي حفىصدٕ 

إصذاس الخقشٗش الوصلٖ، ّرل  لخغق٘ق العذالت ّالشفصف٘ت ّعوصٗت الوغىخزوش هىي  شرّ الغذ هي حأ 

   ٖ الْقج الوغذد.الوخصطش الخٖ قذ ٗخعشا لِص ًخ٘ضت عذم ًشش الخقصسٗش الوصل٘ت ف

ُٗو)ىي رى ح)ىْى ًخىصلش الذساعىت هغىع اُخوىصم الوغىخزوشٗي ّالشىشمصث  انذالالخ انؼًهٛح:

عٌذ حغذٗىذُن للعْاهىع الوىةرشة علىٔ حْق٘ىج إصىذاس الخقىصسٗش الوصل٘ىت لوٌشى ث ا عوىصل 

 صلب٘ألت الوصشٗت، موىص حىْفش هعلْهىصث قىذ ح)ىْى هف٘ىذة للضِىصث الشقص ٘ىت ُّ٘ألىت الشقص ىت 
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عىىْل دّافىىش هٌشىى ث ا عوىىصل حضىىصٍ الخىىأ ش فىىٖ إصىىذاس الخقىىصسٗش الوصل٘ىىت الوصل٘ىىت 

حُغىِن ُىزٍ الذساعىت فىٖ ا دم الوغصعىبٖ هىي  ى ل  األصانح ٔاإلضافح: الغٌْٗت.

هغصُوخِص فٖ حقذٗوِص  دلت عول٘ىت هىي  ٘ألىت ا عوىصل الوصىشٗت مأعىذ اقخصىصدٗصث 

صلذساعىىصث العش ٘ىىت   -فىىٖ عىىذّد علىىن البصعىىذ -الىىذّل الٌصشىىألت، ع٘ىىذ ْٗصىىذ ًىىذسة 

ّا صٌب٘ت الخٖ حٌصّلج حغل٘ع الع قت  ٘ي فعصل٘ت لضصى الوشاصعت ّصْدة الوشاصعت 

 الخصسص٘ت ّررش رل  علٔ حْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوصلٖ.

ص٘ىىت، عْموىىت الشىىشمصث، لضىىصى الوشاصعىىت، صىىْدة الوشاصعىىت الخصس انكهًةةاخ األعاعةةٛح:

 EGX100 ، الوةشش الوصشٕحْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوصلٖ

The Impact of Audit Committees Effectiveness and 

External Audit Quality on Timeliness of issuing 

annual Financial Report. An Applied Study on Listed 

Firms in EGX 100 Index. 

Abstract : 

Purpose: The aim of this study is to get practical evidence from 

the Egyptian business environment The Impact of Audit 

Committees Effectiveness and External Audit Quality on 

Timeliness of annual Financial Report. Design and 

methodology: The study based on the content analysis technique 

to examine the annual reports of a sample of (30) companies 

listed on the Egyptian Stock Exchange (EGX100) during the 

period (2016-2019) with a total of (120) respondents. To test the 

research hypotheses, the study used multiple regression analysis. 
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And external audit quality. Results and recommendations: The 

results of the study indicate that there is a negative significant 

impact of audit committees on timeliness of annual financial 

report. Moreover, while there is a negative impact on the quality 

of the external audit on the timing of issuing the annual financial 

report. There is a negative significant impact of audit committees 

and external audit quality on timeliness of annual financial 

report. Based on the previous results, the study recommends the 

necessity of directing attention and developing the awareness of 

the Managements of Egyptian joint stock companies to take all 

appropriate procedures, which guaranty avoidance, or limiting 

the delay in issuing the financial report. By doing these we can 

achieve fairness and transparency and protect the investor from 

the risks that he might be exposed to as a result of not publishing 

the financial reports on time. Practical evidence: The results of 

the study may be of interest to investors and companies when 

they determine the factors affecting the timing of issuance of 

financial reports for business establishments in the Egyptian 

environment. The results may also provide information that may 

be useful to the auditing authorities and the financial auditing 

authority on the motives of business establishments for delaying 

the issuance of annual financial reports.  

Originality and Value: This study contributes to accounting 

literature through its contribution to providing practical evidence 

from the Egyptian business environment as one of the economies 
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of emerging countries. According to the researcher's 

knowledge, there is a dearth in Arab and foreign studies dealt 

with analyzing the relationship between the effectiveness of 

audit committees and the quality of the external audit and its 

impact on the timing of issuing the financial report. 

Keywords: Corporate Governance, Audit Committees, 

External Audit Quality, Timeliness of issuing annual 

Financial Report, EGX 100 index. 

 : ًقذيحان  -1

ا هىىي قبىىع ّا ىىعٖ الوعىىصٗ٘ش        ىىص مب٘ىىشم ًصلىىج قضىى٘ت ّقخ٘ىىت الخقىىصسٗش الوصل٘ىىت اُخوصهم

ّالضِصث الخٌظ٘و٘ت ّالبصعز٘ي فٖ هخخلف  لىذاى العىصلن، إر حُعىذ الخقىصسٗش الوصل٘ىت الْعى٘لت 

الفعصلىىت لخغق٘ىىق ّ ٘فىىت االحصىىصل فىىٖ الوغصعىىبت، ّرعىىذ رُىىن الوصىىصدس الخىىٖ حعوىىع علىىٔ 

٘ىىت  صلوعلْهىىصث الخىىٖ حغىىصعذُن فىىٖ احخىىصر القىىشاساث حضّٗىىذ هغىىخخذهٖ الخقىىصسٗش الوصل

االقخصصدٗت الشش٘ذة، ّرى إصذاس حل  الخقصسٗش فٖ الخْق٘ج الوٌصعب ُٗغذ هىي عصلىت عىذم 

الخأمىىذ، هىىص ٗىىذعن عول٘ىىت احخىىصر القىىشاساث ّٗقلىىع هىىي عىىذم حوصرىىع الوعلْهىىصث فىىٖ رعىىْا  

شّسٗت ل)ًِْىىىص رعىىىذ الوىىىصل، ّحُعىىىذ ّقخ٘ىىىت الخقىىىصسٗش الوصل٘ىىىت هىىىي ا هىىىْس الوِوىىىت ّالضىىى

(. ّهىىىي رىىىن فىىىإى 0222الخصىىىصل  ا عصعىىى٘ت لو ءهىىىت الوعلْهىىىصث الوغصعب٘ت عىىىل٘ن،

اإلعىىشاف فىىٖ ًشىىش الخقىىصسٗش الوصل٘ىىت للشىىشمصث ٗغىىصعذ علىىٔ صٗىىصدة مفىىصءة الغىىْ  الوىىصلٖ 

 ّٗقلع هي عول٘صث الخخو٘ي ّالوضصس ت فَ٘. 

ل٘ت هي الخغقىق هىي هصىذاق٘ت ًّخ٘ضت لعذم قذسة الوغخخذه٘ي الخصسص٘٘ي للقْالن الوص      

 خةةذياخ انًشاخؼةةح انخاسخٛةةحالوعلْهىىصث الوصل٘ىىت، عىىصُن رلىى  فىىٖ صٗىىصدة ال لىىب علىىٔ 

للغصْل علٔ هعلْهصث راث هصذاق٘ت عصل٘ت فٖ الخْق٘ىج الوٌصعىب، ّقىذ ردٓ ُىزا إلىٔ 

صٗصدة الضغْط علٔ الوشاصع٘ي الخصسص٘٘ي لخقل٘ع الْقج الوغخغش  فىٖ إًضىصص رعوىصلِن 

ٔػهةةٗ انداَةةة (. 0222ُن فىىٖ الْقىج الوشصىىْ ّ ضىىْدة عصل٘ت اللبص ٘ىذٕ،ًّشىش حقىىصسٗش

، فىىإى ق٘ىىصم لضىىصى الوشاصعىىت  ىىذّسُص  )فىىصءة ّفعصل٘ىىت ٗعىىضص اعىىخوشاسٗت الشىىشمصث اٜخةةش
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ًّوُْىىص، ع٘ىىذ حُغىىِن فىىٖ حغغىى٘ي الشقص ىىت علىىٔ رعوىىصل الوشاصعىىت الذا ل٘ىىت ّالخصسص٘ىىت 

 علٔ حْفشُص فٖ الخْق٘ج الوٌصعب.ّعول٘ت إعذاد الخقشٗش الوصلٖ  ش)ع ص٘ذ  وص ٗغصعذ 

للغفىص  علىٔ ٔإَطالقـ ا يٍ أًْٛح إذاحح انًؼهٕيةاخ انًحاعةثٛح فةٙ انرٕقٛةد انًُاعةة 

فىٖ  -صْدحِص ّهٌفعخِص، ّهص العظت البصعذ هي ًىذسة ال)خص ىصث العش ٘ىت فىٖ ُىزا الوضىصل

ت لضىصى حأحٖ رُو٘ت الذساعىت الغصل٘ىت فىٖ حغل٘ىع الع قىت  ى٘ي فعصل٘ى -عذّد إط ف البصعذ

الوشاصعت ّصْدة الوشاصعت الخصسص٘ت علىٔ حْق٘ىج إصىذاس الخقشٗىش الوىصلٖ الغىٌْٕ فىٖ 

 ٘ألىىت ا عوىىصل الوصىىشٗت، إل ىىصفت هغىىصُوت  غز٘ىىت هخْا ىىعت إلىىٔ الذساعىىصث العش ٘ىىت 

 الغص قت فٖ ُزا الوضصل.

 طثٛؼح انًشكهح ٔدٔافغ انذساعح  1-2

االحصصل الخىٖ حُوزىع الْ ٘فىت الزصً٘ىت  عىذ حُعذ الخقصسٗش الوصل٘ت ّع٘لت لخغق٘ق ّ ٘فت       

ّ ٘فىىت الق٘ىىصط فىىٖ علىىن الوغصعىىبت، فوىىي  ىى ل الخقىىصسٗش الوصل٘ىىت ُٗو)ىىي حلب٘ىىت إعخ٘صصىىصث 

رصىىغصم الوصىىصلظ الغىىصل٘٘ي ّالوىىشحقب٘ي هىىي الوعلْهىىصث الوغصعىىب٘ت الخىىٖ حصىىْس ررىىش 

ْف٘ش ا عذاد االقخصصدٗت علٔ رًش ت الششمصث   ل الفخىشة، إلىٔ صصًىب دّسُىص فىٖ حى

هعلْهصث ُٗو)ي اإلعخوصد علِ٘ص فٖ  ٌصء حْقعصث عي الششمصث ّقذسحِص علٔ االعىخوشاس 

 (.Viet et al.,2018 ;0222ه صّف، عذهَّالٌوْ فٖ الوغخقبع هي 

ُٗعىىذ حْق٘ىىج إحصعىىت الوعلْهىىصث الوغصعىىب٘ت رعىىذ رُىىن ا  عىىصد الغصموىىت  ٔفةةٙ ْةةزا ان ةةذد 

صدٗوٖ حُشىىىىىىىىىىىى٘ش لضىىىىىىىىىىىىْدة الخقىىىىىىىىىىىىصسٗش الوصل٘ىىىىىىىىىىىىت، فعلىىىىىىىىىىىىٔ الصىىىىىىىىىىىىع٘ذ ا مىىىىىىىىىىىى

إلىىىٔ رُو٘ىىىت إحصعىىىت الخقىىىصسٗش الوصل٘ىىىت الوعخوىىىذة  (Khoufi&Khoufi,2018دساعىىىت 

للوغخخذه٘ي قبع ًق ت صهٌ٘ت هغذدة، حفقذ فِ٘ص حلى  الخقىصسٗش هىص حخضىوٌَ هىي هعلْهىصث 

قذسحِص علٔ الخأر٘ش فٖ عول٘ت صٌش القشاس، ّعلٔ الصع٘ذ الخ ب٘قٖ فقذ ّصف مع هىي 

حْق٘ىىج  (IASB2010;FASB1980 ذّل٘ىىت ّا هشٗ)٘ىىتهضلىىظ هعىىصٗ٘ش الوغصعىىب٘ت ال

فىٖ حغذٗىذ انؼُ ةش انحاعةى إحصعت الوعلْهصث الوغصعب٘ت  صىغصم الوصىصلظ  وصى لظ 

هىىذٓ ه ءهىىت الوعلْهىىصث الوغصعىىب٘ت لعول٘ىىت صىىٌش القىىشاس. ع٘ىىذ حخوزىىع فخىىشة إصىىذاس 

 صىىغصم ت الخقشٗىىش الوىىصلٖ الغىىٌت الوصل٘ىىت ّإحصعىى إًخِىىصءالخقشٗىىش الوىىصلٖ هىىص  ىى٘ي حىىصسٗ  

( ُزٍ الفخشة إلٔ فخشح٘ي 0222اللبص ٘ذٕ، ;0222، ّقذ قغوج دساعخمص ه صّف،الوصصلظ



 
 ...لمالي السنوي: دراسة تطبيقية  أثر فعالية لجان المراجعة وجودة المراجعة الخارجية على توقيت إصدار التقرير ا

 د/ متولي السيد متولي عيطة 

                                                                                             23                                                                                             0202العذد االّل   

الغىٌت الوصل٘ىت ّاعخوىصد الوشاصىش الخىصسصٖ للخقشٗىش الوىصلٖ  إًخِىصءالفخشة هص  ٘ي  أٔنًٓا:

خىشة هىص الف ٔثاًَٛٓةا:للششمت ّٗ)ْى هغىةّل عٌِىص ّالوىخغ)ن فِ٘ىص الوشاصىش الخىصسصٖ. 

الوشاصىىش الخىىصسصٖ للخقشٗىىش الوىىصلٖ ّحىىصسٗ  إحصعىىت الخقشٗىىش الوىىصلٖ   ىى٘ي حىىصسٗ  اعخوىىصد

 للوغخخذه٘ي، ُّزٍ الفخشة حخغ)ن فِ٘ص إداسة الششمت.

ا  فىىٖ الخْق٘ىج الوٌصعىب فقىذ عىصسعج العذٗىذ هىىي ألًْٛةح إصةذاس انرقشٚةش انًةانٙ ٔذأكٛةذ 

ث الضِصث الشقص ٘ت  صى٘صةت الخشىشٗعصث ّالضىْا ظ لغوصٗىت الوغىخزوشٗي ّا طىشا  را

ّهي رُىن هشح)ضاحِىص لضٌىت الوشاصعىت، إر  تحٕكًح انششكاخالع قت، هي   ل هص ُعّوٖ 

حُعىىذ لضٌىىت الوشاصعىىت علقىىت الْصىىع  ىى٘ي هضلىىظ اإلداسة ّاإلداسة الخٌف٘زٗىىت، ّالوشاصىىش 

الذا لٖ ّالخىصسصٖ ّهضلىظ اإلداسة. ع٘ىذ حوخىصص  )ىْى رعضىصلِص هىي ا عضىصء ة٘ىش 

٘ىت فىٖ الوضىصل الوىصلٖ ّالوغصعىبٖ، إ ىصفت إلىٔ حىْافش الخٌف٘زٗ٘ي ّالوخوخعى٘ي  خبىشة مصف

هِىىصم ّصىى ع٘صث حضىىوي الق٘ىىصم  عولِىىص  )ىىع مفىىصءة،  وىىص قىىذ ٗىىةدٕ إلىىٔ صىىْدة الخقىىصسٗش 

 الوصل٘ت ّحْافشُص فٖ الخْق٘ج الوٌصعب.

ا نًا عثق  اُخوىج الضِىصث الخٌظ٘و٘ىت  عىْا  الوىصل فىٖ العذٗىذ هىي البلىذاى فقذ  ٔذأكٛذ 

رمىىذث انٕالٚةةاخ انًرحةةذج األيشٚكٛةةح  ٘ىىت لٌشىىش الخقشٗىىش الوىىصلٖ، ففىىٖ خغذٗىىذ الفخىىشة الضهٌ

( علىٔ رُو٘ىت إًضىصص الوشاصىش (Sarbanes Oxley2002( هي قىصًْى323الوصدة سقن 

لوِوت اعخوصد الخقشٗش الوصلٖ فٖ رعشف ّقج للغفص  علٔ صىْدة الوعلْهىصث الوغصعىب٘ت، 

 ْسصىىىىت ا ّسا  ( هىىىىي راث القىىىىصًْى حفىىىىْٗ  لضٌىىىىت 322 ٌ٘وىىىىص حضىىىىوٌج الوىىىىصدة 

ا (  خغذٗىىذ الغىىذ ا قصىىٔ لفخىىشة إصىىذاس الخقشٗىىش الوىىصلٖ الوعخوىىذSECالوصل٘ىىت    ٔخةةذٚش 

ىص( إلىٔ  22فإى اللضٌت طصلبج الششمصث  خخف٘  ُزٍ الوىذة هىي  تانزكش  ىص(  34ْٗهم ْٗهم

ص( موشعلت رصً٘ت  ى ل الفخىشة هىي  52موشعلت رّلٔ رن الخخف٘  إلٔ  عخىٔ  0220ْٗهم

م حىىن حأص٘ىىع ح ب٘ىىق الوشعلىىت الزصً٘ىىت ًخ٘ضىىت 0223فىىٖ رةغىى ظ عىىصم م، إال رًىىَ 0224

انًًهكةح صعْ صث ّاصِج الششمصث فٖ اإللخضام  صلوذة الوقشسة فٖ حل  الوشعلت. ّفىٖ 

صىذس قىشاس ُ٘ألىت عىْ  الوىصل  خعىذٗع هِلىت إصىذاس الخقشٗىش الوىصلٖ  انؼشتٛح انغةؼٕدٚح

ىىص( إلىىٔ 34الوعخوىىذ هىىي  ىىص(، ّفىىٖ  22ْٗهم  صًْى الشىىشمصث ا سدًىىًٖىى  قىى األسدٌْٗهم

(  أًَ ٗخشحب علٔ هضلظ إداسة شىشمت الوغىصُوت 232م  فٖ الوصدة 0223لعصم  23سقن
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الغىىٌت  إًخِىىصءالعصهىىت رى ُٗعىىذ الخقشٗىىش الوىىصلٖ  ىى ل هىىذة ال حضٗىىذ علٔ ر رىىت رشىىِش( هىىي 

 خًٕٓسٚةح ي ةش انؼشتٛةحالوصل٘ت للششمصث، لعش ِص علٔ الِ٘ألت العصهت لغْى  الوىصل. رهىص فٖى 

ت  242ذ حضوي مع هىي قىصًْى الشىشمصث سقىن فق ت  2م ّالوعىذل  صلقىصًْى سقىن 2232لغٌى لغٌى

ت  24ّمزل  ال لغت الخٌف٘زٗت لقصًْى عْ  سرط الوصل سقىن  2223 إلىضام هضىصلظ  2220لغٌى

ْٗت الوعخوىىذة هىىي  إداسة الشىىشمصث الوذسصىىت  صلبْسصىىت الوصىىشٗت حقىىذٗن قْالوِىىص الوصل٘ىىت الغىٌى

 الغٌت الوصل٘ت.  إًخِصءْٗهمص( هي  22الوشاصش الخصسصٖ   ل 

فقىذ  ٔػهٗ انشغى يٍ أًْٛةح إذاحةح انًؼهٕيةاخ انًحاعةثٛح فةٙ انرٕقٛةد انًُاعةة      

عل ج القل٘ع هي الذساعصث ا صٌب٘ت الضْء علٔ رُو٘ت حْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوىصلٖ، 

 صعخبصسُىىص صصًبمىىص عْ٘ٗمىىص هىىي صْاًىىب صىىْدة الخقشٗىىش الوىىصلٖ. إر ٗىىْفش الخْق٘ىىج الوٌصعىىب 

هٌصت لخغق٘ق ًضاُت ّمفصءة رعْا  الوىصل لضىوصى العذالىت ّال)فىصءة ّالشىفصف٘ت ّلغوصٗىت 

إال رى االُخوصم  خلى  القضى٘ت علىٔ هغىخْٓ الذساعىصث خصطش. الوغخزوشٗي ّالغذ هي الو

ا ّعذٗزمص ًغب٘مص، فعلٔ الشةن هي االُخوصم  قْاعذ عْموت الشىشمصث فىٖ  العش ٘ت مصى ًصدسم

 رىش مىّعم هىي  وغصعىب٘تلىن حخعىشا الذساعىصث ال -إال إًَ علىٔ عىذ علىن البصعىذ  -هصش

 ٔ حْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوصلٖ.فعصل٘ت لضصى الوشاصعت ّصْدة الوشاصعت الخصسص٘ت عل

ا إنةةٗ يةةا ذقةةذو         ٗخضىىظ رى ٌُىىصة عىىذة دّافىىش لِىىزٍ الذساعىىت حبىىشص ق٘وخِىىص ٔاعةةرُاد 

الوضصفت الٌصحضت عي رى الذساعصث الغص قت لن حقذم ردلت عصعوت  شأًِص، لىزل  فىإى حغل٘ىع 

ا فىٖ ا عىْا  -ُزٍ الع قت فٖ الب٘ألت الوصشٗت ْم الٌصشىألت فىٖ  رعذ رمبش االقخصىصدٗصث ًوى

فىٖ ًىذسة الذساعىصث إر ذرًثةم انجدةٕج انثحثٛةح ُْ صُْش ُزٍ الذساعىت،  -الْقج الغصلٖ

الوغصعب٘ت فٖ هضصل الع قت  ٘ي فعصل٘ت لضصى الوشاصعت ّصْدة الوشاصعت الخصسص٘ت ّررش 

ٔرنةة  فةةٙ إطةةاس ذُةةأل انذساعةةح انرغةةا الخ  .رلىى  علىىٔ حْق٘ىىج إصىىذاس الخقشٗىىش الوىىصلٖ

ُع حىةرش فعصل٘ىت لضىصى الوشاصعىت علىٔ حْق٘ىج إصىذاس الخقشٗىش الوىصلٖ  :انجشػٛح انرانٛح

الغىىٌْٕه ُىىع حىىةرش صىىْدة الوشاصعىىت الخصسص٘ىىت علىىٔ حْق٘ىىج إصىىذاس الخقشٗىىش الوىىصلٖ 

فعصل٘ىىت لضىىصى الوشاصعىىت ّصىىْدة الوشاصعىىت  ل)ىىع هىىي هىىص ُىىْ ا رىىش الخفىىصعلٖالغىىٌْٕه 

 الخصسص٘ت علٔ حْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوصلٖ الغٌْٕه
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 ْذف انذساعح 1-3

فٖ حغل٘ع الع قت  ٘ي فعصل٘ت لضصى الوشاصعت ّصىْدة  انٓذف انش ٛظ نهذساعحٗخوزع      

الوشاصعت الخصسص٘ت ّررش رل  علٔ حْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوصلٖ الغىٌْٕ. ٌّٗبزىق عٌىَ 

حْق٘ج إصذاس الخقشٗش  علٔررش فعصل٘ت لضصى الوشاصعت  ا خبصس: ألْذاف انجشػٛح انرانٛحا

ررىىش صىىْدة الوشاصعىىت الخصسص٘ىىت علىىٔ حْق٘ىىج إصىىذاس الخقشٗىىش الوىىصلٖ.  ا خبىىصسالوىىصلٖ، ّ

فعصل٘ت لضىصى الوشاصعىت ّصىْدة الوشاصعىت الخصسص٘ىت علىٔ  ا رش الخفصعلٖ ل)ع هيحغل٘ع 

حْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوصلٖ، ّرل  هي   ل الغصىْل علىٔ دل٘ىع هىي الْاقىش العولىٖ 

 صشاء دساعت ح ب٘ق٘ت علٔ الششمصث الوذسصت  صلبْسصت الوصشٗت.إهي   ل 

  هي صصًب٘ي:الذساعت ٗو)ي حْ ٘ظ رُو٘ت أًْٛح انذساعح:  1-4

ا لألد ٘ىصث الوغصعىب٘ت الخىٖ عصّلىج أٔال : األًْٛح األكادًٚٛح : حُعذ الذساعت الغصل٘ت اهخذادم

فعصل٘ىىت لضىىصى الوشاصعىىت ّصىىْدة الوشاصعىىت   رىىش مىىع هىىيحقىىذٗن دل٘ىىع ح ب٘قىىٖ ّعولىىٖ 

الخصسص٘ت علٔ حْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوصلٖ، ّحوخىصص الذساعىت الغصل٘ىت  أًِىص هىي رّالىع 

فىىٖ الب٘ألىىت الوصىىشٗت ّالعش ٘ىىت، الخىىٖ  -فىىٖ عىىذّد علىىن البصعىىذ  –الوغىىصّالث البغز٘ىىت 

خىأر٘شاث حْععج ّشولج  ش)ع هبصشش ّ ٌظىشة ّاعىعت العذٗىذ هىي ا  عىصد اإل ىصف٘ت، لل

الغق٘ق٘ت لخلى  الع قىت. إر حقىذم الذساعىت الغصل٘ىت ردلىت حفغى٘شٗت ّقىشالي عول٘ىت هىي الب٘ألىت 

ص ح ب٘ق٘مص علٔ هغخْٓ ا د ٘صث الوغصعب٘ت العش ٘ت.   الوصشٗت، ُّْ هص ُٗعذ إعِصهم

ىص ثاَٛ ا: األًْٛح انرطثٛقٛح:  ّحخوزع فٖ حضاٗذ الغصصت إلٔ الوغصُوت العلو٘ت لخْف٘ش هشصعم

ص للوِخو٘ي   ل٘صث الغْموت ّ وٌِت الوشاصعت الخصسص٘ت ّح ْسُىص،  صصىت الضِىصث هِوم 

الشعو٘ت ّالضوع٘ىصث الوٌِ٘ىت. هىي  ى ل حقىذٗن الذساعىت دلى٘ م ح ب٘ق٘مىص عىْل ررىش فعصل٘ىت 

لضصى الوشاصعت ّصْدة الوشاصعت الخصسص٘ت علٔ حْق٘ج إصذاس الخقشٗىش الوىصلٖ،  ِىذ  

٘ت الوٌشْسة هي   ل إحصعخِىص فىٖ الخْق٘ىج الوٌصعىب. حغغ٘ي صْدة الوعلْهصث الوغصعب

موىىص حخىىذم ًخىىصلش الذساعىىت الضِىىصث الشقص ٘ىىت ّالخٌظ٘و٘ىىت فىىٖ ّ ىىش  ىىْا ظ للخْق٘ىىج 

الوٌصعىب لٌشىىش الخقىىصسٗش الوصل٘ىىت  صلشىشمصث الوصىىشٗت  وىىص قىىذ ٗىةدٕ إلىىٔ صٗىىصدة هٌفخعِىىص 

ّالخىٖ  ،خزوصساثلخخْافق رُذا  الذساعت هش ععٖ الذّلت الوصشٗت لخشض٘ش ّصزم االعى

 ال حخغقق إال هي   ل حغغ٘ي  ٘ألت االعخزوصس ّمفصءة رعْا  الوصل. 
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 يُٓح انذساعح 1-5

انًةةُٓح ٕ  إحبىىصف  خبىىصسٗخبىىش البصعىىذ فىىٖ ُىىزٍ الذساعىىت الوىىٌِش الخغل٘لىىٖ اال     

ا  االعرقشا ٙ  ع٘ذ حن هغظ الوصصدس العلو٘ت الوخعلقت  وْ ْف الذساعت، اعخوىصدم

علٔ البغذ الو)خبٖ عْاء اإلصذاساث الوٌِ٘ت رّ الذساعصث ا مصدٗو٘ىت الوشحب ىت 

ّرل  لخغل٘ع الع قت  ٘ي  انًُٓح االعرُثاطٙ   وْ ْف الذساعت. فض م عي إحبصف

رش رلى  علىٔ حْق٘ىج إصىذاس لضصى الوشاصعت ّصْدة الوشاصعت الخصسص٘ت ّرفعصل٘ت 

ص رعلْم حغل٘ع الوغخىْٕ  قاو انثاح  تذساعح ذطثٛقٛح الخقشٗش الوصلٖ، رن هغخخذهم

( هىىي الشىىشمصث الوغىىضلت  صلبْسصىىت 22فىىٖ فغىى  الخقىىصسٗش الغىىٌْٗت لعٌ٘ىىت هىىي 

(،  غشا ح ْٗش ًوصرس 0222-0225( ّرل    ل الفخشة EGX100الوصشٗت 

 .البغذفشّا  ا خبصسلق٘صط ُزٍ الع قصث ّ

 حذٔد انذساعح 1-6

الع قىىت  ىى٘ي فعصل٘ىىت لضىىصى الوشاصعىىت ّصىىْدة  ا خبىىصسعلىىٔ  ٚقر ةةش انثحةة  انحةةانٙ     

 ٚشكةةض انثحةة  الوشاصعىت الخصسص٘ىىت علىىٔ حْق٘ىىج إصىىذاس الخقشٗىش الوىىصلٖ الغىىٌْٕ. ع٘ىىذ

لضصى الوشاصعت الوةرشة علٔ حْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوصلٖ  فعصل٘ت علٔ  ع   صصل 

لضٌت الوشاصعت، ّالخبىشة الوصل٘ىت ّالوغصعىب٘ت  عضىصلِص،  ٘تالوخوزلت فٖ مع هي اعخق ل

اللضٌىىىت(، ّ صلخىىىصلٖ ٗخىىىشس عىىىي ً ىىىص  البغىىىذ رٕ  صثاصخوصعىىى دّسٗىىىتّعضىىىن اللضٌىىىت، 

٘ىىصط صىىْدة علىىٔ ق ٔٚشكةةض انثحةة  صىىصل  ر ىىشٓ للضىىصى الوشاصعىىت  خىى   رلىى . 

 ٘ي الششمت  االسحبصطالوشاصعت الخصسص٘ت هي   ل عضن هٌشأة الوشاصعت، ّطْل فخشة 

( ّ صلخىىىصلٖ، ٗخىىىشس عىىىي ً ىىىص  البغىىىذ رٕ هقىىىصٗ٘ظ ر ىىىشٓ لضىىىْدة هٌشىىىأة الوشاصعىىىتّ

اّالوشاصعت.  علٔ عضن الششمت، ّس غ٘ت الششمت، ّهذًْٗ٘ت الششمت،  ٚشكض انثح  أٚض 

علىىٔ عٌ٘ىىت هىىي  كًةةا ذقر ةةش انذساعةةح انرطثٛقٛةةح .ُّعوىىش الشىىشمت موخغ٘ىىشاث سقص ٘ىىت

 ىىىى ل  (،EGX100الشىىىىشمصث الوغىىىىضلت فىىىىٖ البْسصىىىىت الوصىىىىشٗت فىىىىٖ الوةشىىىىش 

(، ّهي رن ٗخشس عي ً ص  الذساعىت الوةعغىصث الوصل٘ىت، ّمىزل  0222-0225الفخشة 

ا  فةئٌ قاتهٛةح َرةا ح انذساعةح نهرؼًةٛىالششمصث ة٘ش الوذسصت فٖ ُىزا الوةشىش،   ٔأخٛةش 
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 ا خبىىصسهشىىشّطت  ضىىْا ظ حغذٗىىذ هضخوىىش ّعٌ٘ىىت الذساعىىت ّالوٌِض٘ىىت الوغىىخخذهت فىىٖ 

 الع قت هغع الذساعت. 

 خطح انذساعح 1-7

اَطالق ا يةٍ أًْٛةح انذساعةح  ٔذحقٛق ةا ألْةذافٓا ٔاإلخاتةح ػهةٗ ذغةا الذٓا  عةٛرى       

 -2ِىصم. الوفِىْم ّالو -لضىصى الوشاصعىت -0 ذُأل يا ذثقٗ يةٍ ْةزِ انذساعةح كًةا ٚهةٙ:

حغل٘ىىع  -4حْق٘ىىج إصىىذاس الخقشٗىىش الوىىصلٖ  -3 صىىصل  صىىْدة الوشاصعىىت الخصسص٘ىىت 

 -3الفىشّا  ا خبىصسالذساعت الخ ب٘ق٘ت ّ -5الذساعصث الغص قت ّاشخقص  فشّا البغذ 

 الٌخصلش ّالخْص٘صث ّالخْصِصث البغز٘ت الوغخقبل٘ت.

 انًجٕٓو ٔانًٓاو -نداٌ انًشاخؼح -2

 صُخوصم  صلغ هي قبع الِ٘ألصث العلو٘ت  Audit Committeeعظ٘ج لضٌت الوشاصعت      

ّالبصعز٘ي، ّ صصت  عذ اإل فصقصث ّاالًِ٘صساث الوصل٘ت الخٖ عذرج فٖ مبشٓ الشىشمصث 

العصلو٘ت، إر ٗشٓ البع  رى عْموىت الشىشمصث الض٘ىذة ُىٖ الخىٖ حىشحبظ  لضٌىت هشاصعىت 

(. موىىص Abdullah et al.,2019;Zraiq&Fadzid,2018;Salehi,2018فعصلىىت 

ٗشصىىش ُىىزا االُخوىىصم إلىىٔ الىىذّس الىىزٕ ٗو)ىىي رى حةدٗىىَ لضٌىىت الوشاصعىىت فىىٖ صٗىىصدة الزقىىت 

ّالشفصف٘ت فٖ الوعلْهصث الوصل٘ت الخٖ حفصظ عٌِص الششمصث، ّرل  هي   ل دّسُص فٖ 

٘ت الوخبعىت، الوغصعذة علٔ الخأمذ هي رى إعذاد الخقصسٗش الوصل٘ت حن ّفقمىص للوعىصٗ٘ش الوغصعىب

ّحق٘وِىص لْ ٘فىت الوشاصعىت ّالشقص ىت الذا ل٘ىت،  صإل ىصفت إلىٔ دعوِىص لْ ٘فىت الوشاصعىىت 

ص رُو٘خِص لْ ٘فت الوشاصعت فىٖ الخأمىذ علىٔ االلخىضام  الخصسص٘ت ّحعضٗض اعخق لِص، ّرٗضم

 وبصدئ الغْموت، ّالوشصسمت فٖ إداسة الوخصطش الخٖ ٗو)ي رى حخعىشا لِىص الشىشمصث، 

الىىزٕ ردٓ إلىىٔ إلىىضام البْسصىىصث الوصل٘ىىت الشىىشمصث الخىىٖ حغىىضع رعىىِوِص ُّىىْ ا هىىش 

 .(Orjinta&Evelyn,2018; Buallay,2018  ضشّسة ّصْد لضٌت للوشاصعت  ِص

 يجٕٓو نداٌ انًشاخؼح 2-1

 ذؼشٚجٓةا تأَٓةا . فقىذ حىنقذهج ا د ٘صث الوغصعب٘ت حعشٗفصث هخخلفت للضٌىت الوشاصعىت     

اسة،  غ٘ىىىذ حقخصىىىش عضىىىْٗخِص علىىىٔ ا عضىىىصء ة٘ىىىش لضٌىىىت هٌبزقىىىت عىىىي هضلىىىظ اإلد

الخٌف٘ىىىزٗ٘ي، ع٘ىىىذ ٗضىىىب رى حشىىىوع هِصهِىىىص هشاصعىىىت الوبىىىصدئ ّالغ٘صعىىىصث الوغصعىىىب٘ت 
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الو بقىىت، ّاالصخوىىصف هىىش الوشاصىىش الخىىصسصٖ، ّهٌصقشىىخَ فىىٖ ًخىىصلش عول٘ىىت الوشاصعىىت، 

كًا (. Balagobei,2018 ت ًظن الشقص ت الذا ل٘ت  صلوٌظوتّالخأم٘ذ علٔ ه ءهت ّمفصٗ

لضٌت ُٗش)لِص هضلظ اإلداسة هىي ر رىت رعضىصء   أًِص (Rahman et al.,2019 ػشفٓا

علٔ ا قع هي  ٘ي رعضصلَ ة٘ش الخٌف٘زٗ٘ي، علىٔ رى ٗ)ىْى لىذٓ رعىذ رعضىصلِص الخبىشة 

الوصل٘ت ّالوعشفت الوغصعب٘ت، ّرى ٗىخن  ىبظ عولِىص ّفىق ًظىصم ْٗ ىظ حفصصى٘ع هِصهِىص 

حخفق الوفصُ٘ن الغص قت علٔ رًِص "لضٌت سقص ٘ت  يًا عثق  ِص.ّاٙل٘صث الخٖ حضوي الق٘صم  

هٌبزقىىت عىىي هضلىىظ اإلداسة، حخ)ىىْى هىىي ا عضىىصء ة٘ىىش الخٌف٘ىىزٗ٘ي، هوىىي ٗخىىْافش لىىذِٗن 

دسصت عصل٘ت هي االعخق ل ّالخبشة فٖ الوضصل الوصلٖ ّالوغصعبٖ، ّرل   صلقىذس ال)ىصفٖ 

ي الخىىضام الشىىشمت  خ ب٘ىىق قْاعىىذ  داء هِىىصم الشقص ىىت علىىٔ رعوىىصل الشىىشمت، ّالخأمىىذ هىى

 الغْموت لغوصٗت عقْ  الوغصُو٘ي ّرصغصم الوصصلظ". 

 يٓاو نداٌ انًشاخؼح 2-2

ردث ا صهصث الوصل٘ت ّالش)ْة الخٖ حوج إرصسحِص عْل شفصف٘ت الخقصسٗش الوصل٘ت، إلىٔ      

 ،ح ْٗش اإلسشصداث ّالقْاعىذ الخصصىت  صلغْموىت ّالخىٖ ٌٗبغىٖ رى حلخىضم  ِىص الشىشمصث

ع٘ذ ٗخوزىع الىذّس الىشل٘ظ للضٌىت الوشاصعىت فىٖ اإلشىشا  علىٔ عول٘ىت إعىذاد الخقىصسٗش 

الوصل٘ت للششمت، ًّضاُت ّشفصف٘ت حلى  القىْالن ّفعصل٘ىت ًظىصم الشقص ىت الذا ل٘ىت، ّالوخص عىت 

ّالشقص ت علٔ الوشاصع٘ي الذا ل٘٘ي ّالخصسص٘٘ي علٔ عذ عْاء،  وص ٗعضص الشقص ىت علىٔ 

 Rahman et ي هصىىذاق٘ت ّصىىذ  القىىْالن ّالخقىىصسٗش الوصل٘ىىترعوىىصل اإلداسة ّٗضىىو

al.,2019 ا لِىزٍ ا ُو٘ىت، ّ صعخبىصس رى ُىزٍ الوِىصم عْاهىع هِوىت فىٖ  ىوصى (. ًّظىشم

عىى هت الخقىىصسٗش الوصل٘ىىت ّصٗىىصدة قىىذسة هغىىخخذهٖ الخقىىصسٗش الوصل٘ىىت علىىٔ احخىىصر قىىشاساث 

سشىىىىىىىىىىىىىىىى٘ذة، عىىىىىىىىىىىىىىىىذدث الخشىىىىىىىىىىىىىىىىشٗعصث ّالقىىىىىىىىىىىىىىىىْاً٘ي هِىىىىىىىىىىىىىىىىصم لضٌىىىىىىىىىىىىىىىىت 

ٔإدساك ا ألًْٛةح ندةاٌ . (Salehi,2018;Koutoupis&Bekiaris,2019 الوشاصعت

، قصهىىج الِ٘ألىىت العصهىىت للشقص ىىت الوصل٘ىىت  إصىىذاس الىىذل٘ع الوصىىشٕ انًشاخؼةةح فةةٙ ي ةةش

ّقذ عذد الىذل٘ع لغْموت الششمصث، ّالزٕ حن إعذادٍ هي قبع هشمض الوذٗشٗي الوصشٕ، 

 ا عوصل الوصشٗت. هِصم لضٌت الوشاصعت الْاصب االلخضام  ِص هي قبع هٌش ث

  



 
 ...لمالي السنوي: دراسة تطبيقية  أثر فعالية لجان المراجعة وجودة المراجعة الخارجية على توقيت إصدار التقرير ا

 د/ متولي السيد متولي عيطة 

                                                                                             32                                                                                             0202العذد االّل   

 خ ا ص فؼانٛح نداٌ انًشاخؼح 2-3

احفقىىج الوٌظوىىصث ّالِ٘ألىىصث العلو٘ىىت ّالوٌِ٘ىىت ّرعىىْا  الوىىصل علىىٔ  ىىشّسة حغذٗىىذ      

القْاعىىذ الوٌظوىىت لخ)ىىْٗي لضىىصى الوشاصعىىت، ّالوقْهىىصث الْاصىىب حْافشُىىص  صلشىى)ع الىىزٕ 

ٗةدٕ إلٔ حعضٗض فعصل٘خِص، ّرلى  ل)ىٖ حُغىِن  شى)ع إٗضىص ٖ فىٖ حفع٘ىع الىذّس اإلشىشافٖ 

 ِ انًقٕيةاخ ٔانخ ةا ص ػهةٗ انُحةٕ انرةانًٙٔٚكٍ تهٕسج ْةزّالشقص ٖ فٖ الششمصث. 

 Oroud,2019;Christensen et al.,2018): 

 حُعذ االعخق ل٘ت هي رُن الشىشّط الْاصىب حْافشُىص اعرقالنٛح أػضاء ندُح انًشاخؼح :

فٖ عضْ لضٌت الوشاصعت، إر حُعذ رُن سم٘ضة لٌضىصط لضٌىت الوشاصعىت فىٖ رداء ردّساُىص 

ا ل ب٘عىىت حشىى)٘لِص هىىي رعضىىصء ة٘ىىش  فعصل٘ىىت، ع٘ىىذ  إه)صًِىىص رى ح)ىىْ ى رداة فعصلىىت ًظىىشم

حٌف٘زٗ٘ي. ّحُعذ اللضٌت ُٖ  ظ الغوصٗت ا ّل لوٌش ّقْف هخصلفصث، ّاالًفشاد  صلغىل ت 

ٔقةةةذ أشةةةاس انةةةذنٛم انً ةةةش٘ نحٕكًةةةح . (Oroud,2019هىىىي قبىىىع اإلداسة الخٌف٘زٗىىىت 

غ٘ىذ حخوخىش ( إلىٔ رى ٗقىْم هضلىظ اإلداسة  خشى)٘ع لضٌىت الوشاصعىت  0225 انششكاخ

  صالعخق ل٘ت فٖ رداء عولِص، ّٗخن حش)٘لِص هي رعضصء هضلظ اإلداسة ة٘ش الخٌف٘زٗ٘ي.

 عذ حْافش االعخق ل٘ت  عضصء لضٌىت الوشاصعىت، انخثشج انًانٛح ٔانًؼشفح انًحاعثٛح  :

فأًَ ٗخبش رل  ّٗ)ولَ حْافش الخبىشة الوصل٘ىت ّالوعشفىت الوغصعىب٘ت لىذٓ لضٌىت الوشاصعىت 

، ّالخبشة  عوع اللضٌىت ّطب٘عىت ًشىصط الشىشمت  شى)ع عىصم، عخىٔ ح)ىْى  صفت  صصت

لضٌت الوشاصعىت علىٔ قىذس مىصفٖ هىي الخبىشة ّالوعشفىت الخىٖ حضعلِىص قىصدسة علىٔ حٌف٘ىز 

ٔقةذ أشةاس انةذنٛم انً ةش٘ الوِصم الشقص ٘ت ّاالشىشاف٘ت الوْملىت إلِ٘ىص  )فىصءة ّفعصل٘ىت. 

 شأى حش)٘ع لضٌت الوشاصعت إلٔ  شّسة رى ٗخْافش لذٓ   (0225 نحٕكًح انششكاخ

رعذ رعضصلِص علٔ ا قع الخبشة الوصل٘ت ّالوغصعب٘ت ال صهت ّالخٖ حغصعذٍ علٔ قشاءة 

ّفِن القْالن الوصل٘ىت ّاعىخ٘عص ِص ّالقىذسة علىٔ حق٘٘وِىص،  صإل ىصفت إلىٔ الوغىصعذة علىٔ 

 ه لوخِص.حق٘٘ن الغ٘صعصث ّالوعصٗ٘ش الوغصعب٘ت الو بقت ّهذٓ 

 قذ ٗخخلف عىذد رعضىصء لضٌىت الوشاصعىت هىي شىشمت إلىٔ ر ىشٓ حدى ندُح انًشاخؼح :

ّهىىي دّلىىت إلىىٔ ر ىىشٓ، ّرلىى  ّفقىىسمص لغضىىن هضلىىظ اإلداسة، ّعضىىن الشىىشمت، ّطب٘عىىت 

ًشصطِص. ّ غ  الٌظش عىي عضىن الشىشمت ًّشىصطِص، ٌٗبغىٖ رى ٗ)ىْى عىذد رعضىصلِص 
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الخٖ حغصعذ اللضٌت فٖ الق٘صم  صلوِصم الولقىصة مصف٘مص لخغق٘ق هضٗش هي الخبشاث ّالقذساث 

ٔقةةذ أشةةاس انةةذنٛم  (.Salehi&Tahervafaei,2018 حقِىىص ّحغق٘ىىق رُىىذافِصعلىىٔ عص

( إلٔ رى لضٌىت الوشاصعىت حخشى)ع هىي عىذد ال ٗقىع 0225 انً ش٘ نحٕكًح انششكاخ

 عي ر رت رعضصء هي رعضصء اإلداسة ة٘ش الخٌف٘زٗي.

 هي ا هْس الخٖ حةرش علىٔ فعصل٘ىت لضٌىت الوشاصعىت ندُح انًشاخؼح اخاخرًاػ دٔسٚح :

عىذد الوىشاث الخىٖ حضخوىش ف٘ىَ لضٌىت الوشاصعىت  ى ل العىصم، إر ُٗعىذ عىذد االصخوصعىىصث 

ىىىىص لوقىىىىذسة اللضٌىىىىت علىىىىٔ الق٘ىىىىصم  وِصهِىىىىص ّهوصسعىىىىت دّسُىىىىص  شىىىى)ع  ىىىىص هِوم هق٘صعم

ٔقةةذ أشةةاس انةةذنٛم انً ةةش٘ نحٕكًةةح  (.Koutoupis&Bekiaris,2019إٗضىىص ٖ 

( إلىىٔ رى لضٌىىت الوشاصعىىت ٗضىىب رى ٗضخوىىش رعضىىصفُص دّسٗمىىص ّفىىق 0225 اخانشةةشك

  شًصهش اصخوصعصث هغذد، ّ وص ال ٗقع عي هشة مع ر رت شِْس. 

 خ ا ص خٕدج انًشاخؼح انخاسخٛح  -3

عظٖ هفِْم صْدة الوشاصعت الخصسص٘ت  صُخوصم مب٘ش هي قبع البىصعز٘ي فىٖ الوضىصل       

علىىٔ هفِىىْم هغىىذد ّّا ىىظ لِىىص، ّٗعىىْد رلىى  ال ىىخ   الوغصعىىبٖ، إال رًِىىن لىىن ٗخفقىىْا 

(. ّهىي 0222ّصِصث ًظش رصغصم الوصصلظ عْل هفِىْم صىْدة الوشاصعت اللبص ٘ىذٕ،

ص هفِىىْم الىىزٕ عشفِىىص  أًِىىص إدساة  (DeAngelo,1981 رمزىىش ُىىزٍ الخعشٗفىىصث شىىْ٘عم

الغىىْ  ّحق٘٘وىىَ لوىىذٓ قىىذسة الوشاصىىش علىىٔ امخشىىص  االًغشافىىصث الوْصىىْدة  صلٌظىىصم 

الوغصعىىبٖ للعو٘ىىع ّالخقشٗىىش عٌِىىص. ُّٗعىىذ ُىىزا الوفِىىْم هىىي الوفىىصُ٘ن ا مزىىش شىىوْل٘ت 

لو)ًْصث صْدة الوشاصعت  ًَ ُٗش٘ش إلٔ الضْاًب الوخخلفت لعول٘ت الوشاصعت الوىذ  ث، 

صىْدة الوشاصعىت  أًِىص (Ashtiani et al.,2016) تًُٛةا ػةشفع، الوخشصصث(. الخشغ٘

دسصت الزقت الخٖ ٗقذهِص الوشاصش لوغخخذهٖ الخقصسٗش الوصل٘ت. ّعلٔ رل  ٗخضىظ للبصعىذ 

الق٘ىىصم  ىىأداء إصىىشاءاث الوشاصعىىت ّفقمىىص لوعىىصٗ٘ش حوزىىع  خةةٕدج انًشاخؼةةح انخاسخٛةةحرى 

الوشاصىش هىي امخشىص  الخغشٗفىصث ّا   ىصء  الوشاصعت الوخعىصس  علِ٘ىص، ّالخىٖ حُو)ىي

مصًىج رالضُْشٗت فىٖ القىْالن الوصل٘ىت ّاإلفصىصعصث الوخعلقىت  ِىص، ّاإل ى س عٌِىص عىْاء 

 غبب   أ رّ  لع رّ ًخ٘ضت للغى  ّالخ عىب ّفىق عول٘ىصث هشاصعىت هغىخقلت ّهْرىْ  

 وغصعب٘ت.علِ٘ص حلب٘ت العخ٘صصصث هغخخذهٖ الوعلْهصث ال دسصت الزقت  ِص،  ِذ  إ فصء
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 انؼٕايم انًؤثشج فٙ ذأخش إصذاس ذقشٚش انًشاخؼح انخاسخٛح 3-1

فٖ إطصس البغذ عي الوغةّل الشل٘ظ عي حأ ش إصذاس الخقصسٗش الوصل٘ت للششمصث،      

ٗو)ي حضضلت الوغةّل٘ت  ٘ي الوشاصع٘ي الخىصسص٘٘ي ّإداساث الشىشمصث، ع٘ىذ حٌغصىش 

الغىىٌت  إًخِىىصءعىىي فخىىشة الخىىأ ش فىىٖ الفخىىشة الخىىٖ حقىىش  ىى٘ي  يغةةؤٔنٛح انًشاخةةغ انخةةاسخٙ

الوصل٘ىىىت للشىىىشمصث ّإصىىىذاسُن لخقىىىصسٗشُن الٌِصل٘ىىىت ّحىىىصسٗ  اعخوىىىصد الوشاصىىىش لخقشٗىىىش 

(. ّحضىىذس اإلشىىصسة إلىىٔ Dibia&Onwuchekwa,2013 ;0222الوشاصعىىت ه صّف،

خىشة حىأ ش رى العذٗذ هي الذساعصث الوغصعب٘ت قذ عصّلىج حغذٗىذ العْاهىع الوىةرشة علىٔ ف

إصىىذاس الوىىشاصع٘ي الخىىصسص٘٘ي لخقىىصسٗشُن عىىي القىىْالن الوصل٘ىىت الغىىٌْٗت فىىٖ العذٗىىذ هىىي 

الذّل، ّقذ رّ غج ًخصلش حل  الذساعصث رًىَ ٗو)ىي اعىخخ ج هضوْعىت هىي العْاهىع 

علىٔ هعٌْٗىت حأر٘شُىص علىٔ فخىشة عول٘ىت  -إلٔ عذ مب٘ىش –الوشخشمت ّالخٖ اعخقش الشرٕ 

 ;0222 ه ىىىىىىىصّف،هةةةةةةة  انؼٕايةةةةةةةم كًةةةةةةةا ٚهةةةةةةةٙ ًُٔٚكةةةةةةةٍ ذقغةةةةةةةٛى ذالوشاصعىىىىىىىت، 

(Chang&Yong,2015 ;Khoufi&Khoufi,2018: 

 انؼٕايم انًشذثطح تخ ا ص ػًٛم انًشاخؼح 3-1-1

 :حٌصّلىىج العذٗىىذ هىىي الذساعىىصث ررىىش عضىىن العو٘ىىع علىىٔ حىىأ ش  حدةةى ػًٛةةم انًشاخؼةةح

الوشاصع٘ي فٖ إصذاس حقشٗش الوشاصعت، ّسةن احفىص  ُىزٍ الذساعىصث  شى)ع مب٘ىش علىٔ 

هعٌْٗت ُزا الخأر٘ش إال رًِص حخبصٗي فىٖ ًخصلضِىص عىْل احضىصٍ ُىزا الخىأر٘ش، ع٘ىذ رّ ىغج 

ا فٖ Yaacob&Ahmad,2015دساعت  ص مصًج رمزش حأ شم ( رى الششمصث ا مبش عضوم

ىص.  ٌ٘وىص رعىفشث ًخىصلش  إصذاس حقشٗشُص الوصلٖ الغٌْٕ عي حل  الششمصث ا صغش عضوم

( عىي ًخىصلش هخصلفىت ع٘ىذ Dao&Pham,2014; Modugu et al.,2012دساعىخمص 

مشىىفج عىىي ّصىىْد ع قىىت ع)غىى٘ت  ىى٘ي عضىىن الشىىشمت ّفخىىشة الخىىأ ش فىىٖ إصىىذاس حقشٗىىش 

 الوشاصعت، ّ صلخصلٖ فخشة الخأ ش فٖ إصذاس الخقشٗش الوصلٖ الغٌْٕ للششمصث.

 :ُٗعىىذ حعقىذ عول٘ىصث عو٘ىع الوشاصعىىت هىي العْاهىع الخىٖ رربخىىج  ذؼقةذ ػًهٛةاخ انًشاخؼةح

هعٌْٗىت حأر٘شُىص علىٔ فخىشة عول٘ىت  Khoufi&Khoufi,2018) ;0222،دساعخمص عل٘ن

الوشاصعىىىت، فخعىىىذد الشىىىشمصث الخص عىىىت، ّاالًخشىىىصس الضغشافىىىٖ لفىىىشّف الشىىىشمت، ّحعىىىذد 

الوٌخضصث، ّإ خ   الق صف الزٕ ٌٗخوٖ إلَ٘ العو٘ع، ٌٗع)ظ علٔ عضن الٌشصط ّدسصىت 
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ش إلٔ الوضٗذ هىي الْقىج للخأمىذ حعقذ عول٘صث العو٘ع. ا هش الزٕ ٌٗخش عٌَ عصصت الوشاص

هي مفصءة ّفعصل٘ت ا ًش ت الشقص ٘ت. ّقذ اعىخخذهج العذٗىذ هىي الذساعىصث هخغ٘ىش رحعىصم 

 (.0222عول٘ت الوشاصعت موةشش ٌْٗم عي هغخْٓ حعقذ ًشصط العو٘ع ه صّف،

 :حٌصّلىىج العذٗىىذ هىىي الذساعىىصث حىىأر٘ش س غ٘ىىت العو٘ىىع علىىٔ فخىىشة عول٘ىىت  ستحٛةةح انؼًٛةةم

شاث الوشاصعت،  د حفغ٘ى ّ صلخصلٖ علٔ الخأ ش فٖ إصذاس الخقشٗش الوصلٖ للشىشمصث، ّسةىن ّصْى

ٕ لش غ٘ىىت العو٘ىىع  د حىىأر٘ش هعٌىْى ش إلىٔى ّصىْى هخخلفىىت ّهخعصس ىىت ف٘وىىص  ٌِ٘ىىص، إال رى رةلبِىىص ُٗشى٘ى

علىىىىىىىىىٔى الْقىىىىىىىىىىج الوغىىىىىىىىىىخغش  فىىىىىىىىىٖى عول٘ىىىىىىىىىىت الوشاصعىىىىىىىىىىت، فقىىىىىىىىىىذ رّ ىىىىىىىىىىغج 

راث الش غ٘ىىىت ( رى الشىىىشمصث Apador&Noor,2013;Chang&Yong,2015دساعىىىخمص 

الوشحفعت حغعٔ إلٔ ًشش قْالوِص الوصل٘ت  ش)ع رعشف هىي الشىشمصث راث الش غ٘ىت الوٌخفضىت، 

د حىأر٘ش لش غ٘ىت العو٘ىع علٔى فخىشة عول٘ىت 0222 ٌ٘وص رُبج دساعىت ه صّف، ( إلٔى عىذم ّصْى

 الوشاصعت، ّ صلخصلٖ حْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوصلٖ الغٌْٕ للششمت.

 :0222صسث دساعىخمص  ه ىصّف،رش يؼذل انًذَٕٚٛح نهؼًٛم; Chang&Yong,2015 )

إلٔ هعٌْٗت الع قت  ٘ي هعذل الوذًْٗ٘ت للعو٘ع ّحأ ش إصذاس الخقشٗش الوصلٖ للششمصث، 

ة٘ش رًَ ْٗصذ حبىصٗي فىٖ الىشرٓ عىْل إحضىصٍ حىأر٘ش ُىزا العصهىع، فىبع  ا ساء حىشٓ رى 

الخقشٗىش الوىصلٖ  الششمصث الخىٖ لىذِٗص هغىخْٗصث هشحفعىت هىي الىذْٗى حغىعٔ إلىٔ إصىذاس

 ٌ٘وىص حىزُب  .(0222 ش)ع رعشف إلسعصل سعصلع طوأًت إلٔ رصغصم الذْٗى ه صّف،

رساء ر شٓ إلىٔ رى الشىشمصث الخىٖ لىذِٗص هعىذالث هذًْٗ٘ىت هشحفعىت حخ لىب الوضٗىذ هىي 

الْقىىج إلًِىىصء عول٘ىىت الوشاصعىىت ُّىىزا ٗىىةرش  شىى)ع عىىلبٖ علىىٔ حْق٘ىىج إصىىذاس الخقشٗىىش 

 (.Chang&Yong,2015الوصلٖ 

  ًخِىصءُٗوزع رل  رعذ العْاهع الوةرشة علٔ فخشة اإل انغُح انًانٛح نهؼًٛم: إَرٓاءذٕقٛد 

ا لخضاٗذ رعذاد العو ء عٌْٗمص ّهغذّدٗت هٌش ث الوشاصعت فىٖ  هي عول٘ت الوشاصعت، ًظشم

عْ  الوٌِت، ّٗةدٕ صٗصدة عذد العو ء الزٗي حٌخِٖ الغٌت الوصل٘ت لشىشمصحِن فىٖ حىصسٗ  

د هص ٗغوٖ  فخشة الزسّة  صلٌغبت لوٌش ث الوشاصعت، ا هىش الىزٕ ٗىٌع)ظ هع٘ي إلٔ ّصْ

 (.Nor et al.,2016هي عول٘ت الوشاصعت  ًخِصء ش)ع علبٖ علٔ حْق٘ج اإل

  



 
 ...لمالي السنوي: دراسة تطبيقية  أثر فعالية لجان المراجعة وجودة المراجعة الخارجية على توقيت إصدار التقرير ا

 د/ متولي السيد متولي عيطة 

                                                                                             33                                                                                             0202العذد االّل   

 انؼٕايم انًشذثطح تخ ا ص يُشأج انًشاخؼح 2-2-0

 :دساعىىىىىخمصفقىىىىىذ رُبىىىىىج  حدةةةةةى يُشةةةةةأج انًشاخؼةةةةةح  Rusmin&Evans,2017; 

Apador&Noor,2013هٌشىىأة الوشاصعىىت ٗىىةرش  شىى)ع هبصشىىش علىىٔ  ( إلىىٔ رى عضىىن

( رّ Big4هىىي رعوىىصل الوشاصعىىت، ع٘ىىذ رى هٌشىى ث الوشاصعىىت ال)ب٘ىىشة  ًخِىىصءحْق٘ىج اإل

هٌشىى ث الوشاصعىىت الوغل٘ىىت الوشحب ىىت  وٌشىى ث هشاصعىىت دّل٘ىىت ح)ىىْى رمزىىش قىىذسة علىىٔ 

هي رعوصل الوشاصعت، ّإصذاس حقصسٗشُص عىي القىْالن الوصل٘ىت  شى)ع رعىشف عىي  ًخِصءاإل

هٌشىىى ث الوشاصعىىىت صىىىغ٘شة الغضىىىن، ّرلىىى   ى هٌشىىى ث الوشاصعىىىت الذّل٘ىىىت ّالوغل٘ىىىت 

الوشحب ت  وٌش ث دّل٘ت حوخل  هي الوْاسد البششٗت ّالخ)ٌْلْص٘ص ّالخبىشاث هىص ٗو)ٌِىص 

هشحفعت عي حل  الوٌش ث الصغ٘شة الخٖ هي إًضصص هِصم الوشاصعت  ش)ع رعشف ّ ضْدة 

حفخقش إلٔ حل  الوقْهصث. ّسةن احفص  الذساعصث الغص ق اإلشصسة إلِ٘ص علٔ إٗضص ٘ت حأر٘ش 

 ;0222عضىىىن هٌشىىىأة الوشاصعىىىت علىىىٔ فخىىىشة عول٘ىىىت الوشاصعىىىت إال رى دساعىىىخمص ه صّف،

Walker&Hay,2013 قىذ رمىىذث عىىذم ّصىىْد حىأر٘ش هعٌىىْٕ لغضىىن هٌشىىأة الوشاصعىىت )

 ٔ فخشة حأ ٘ش الوشاصع٘ي لخقصسٗشُن عي القْالن الوصل٘ت للششمصث.عل

 :ُٗو)ي القْل  أى ًْف حقشٗىش الوشاصعىت ٗىةرش علىٔ حىأ ش إصىذاس  َٕع ذقشٚش انًشاخؼح

الوىىىشاصع٘ي الخىىىصسص٘٘ي لخقىىىصسٗشُن عىىىي القىىىْالن الوصل٘ىىىت الغىىىٌْٗت، ع٘ىىىج رّ ىىىغج 

ا هخغفظمىص فىإى ( رًَ عٌذهص ُٗصذس الوشاصىHay,2013 ;0222دساعخمص ه صّف، ش حقشٗىشم

ا هش ُٗش٘ش إلٔ ق٘صم الوشاصش  صلوضٗذ هي رعوصل الوشاصعت، ّالخْعش فٖ الغصْل علٔ 

ردلىت اإلربىصث للْصىىع إلىٔ هغىىخْٓ الخأم٘ىذ الو لىْم قبىىع إصىذاس حقشٗىىش هىخغف ، ُّىىزا 

ىص ّصىْد  ٗغخغش  الوضٗىذ هىي الْقىج فىٖ عول٘ىت الوشاصعىت، ّٗضٗىذ هىي رلى  الْقىج رٗضم

اإلداسة ّالوشاصش عْل عذد الخغفظصث ّرعلْم الخعب٘ش عٌِص فٖ حقشٗىش  هفصّ صث  ٘ي

ا  رشُص الغلبٖ الوخْقىش  الوشاصش، ع٘ذ حغصّل اإلداسة حضٌب العذٗذ هي الخغفظصث ًظشم

 علٔ ع قخِص  أصغصم الوصصلظ  صلششمت.

 يؤششاخ االعرذالل ػهٗ خٕدج انًشاخؼح انخاسخٛح 3-2

 د ٘صث الوغصعب٘ت ل عخذالل علٔ صْدة الوشاصعتحَعذدث الوةششاث الوغخخذهت فٖ ا   
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 Dang et al.,2018;Jihene&Moez,2019;Yeung&Lento,2018 ع٘ذ حن )

(، عضىن هٌشىأة AUFEق٘صط صْدة الوشاصعت هي   ل الوةشىشاث الخصل٘ىت: رحعىصم الوشاصعىت 

ل فخىىشة AUOP(، سرٓ الوشاصىىش AUTYالوشاصعىىت  ي هٌشىىأة الوشاصعىىت  االسحبىىصط(، طىْى  ى٘ى

دة الوشاصعىت  ٗي(. ّفٖ الذساعت الغصل٘ت حن االعخوىصد علٔى هةشىشAUEXّالعو٘ع  لق٘ىصط صْى

ي هٌشىأة الوشاصعىت  االسحبىصططْل فخشة  ٔثاًَٛٓا:عضن هٌشأة الوشاصعت.  أٔنًٓا:الخصسص٘ت   ٘ى

 (.Gulec,2017 ;0222ّالعو٘ع. ّرل  ق٘صعمص علٔ دساعخمص اللبص ٘ذٕ،

 ذاس انرقشٚش انًانٙ ذٕقٛد إص – 4

ُٗعذ حضّٗذ الوغخزوشٗي الغصل٘٘ي ّالوخْقع٘ي ّمزل  الذالٌ٘ي  صلوعلْهصث الوصل٘ت الخٖ      

حغصعذ فٖ احخصر القشاساث االعخزوصسٗت الشش٘ذة، ُْ الِذ  الشل٘ظ هىي إعىذاد الخقىصسٗش 

. ع٘ىىذ ُٗعىىذ حْق٘ىىج إصىىذاس القىىْالن الوصل٘ىىت رعىىذ الخصىىصل  (IASB,2018 الوصل٘ىىت

الٌْع٘ت لإلفصصط الوغصعبٖ، ع٘ذ ٗغذد هذٓ ه ءهت الوعلْهىصث الىْاسدة فىٖ الخقىصسٗش 

ا  ُو٘ت الخْق٘ج الوٌصعب لٌشش الخقصسٗش الوصل٘ت، فقذ اعخبش هضلظ هعصٗ٘ش  الوصل٘ت. ًّظشم

هىي  (Timeliness حْق٘ج إصذاس الخقشٗش الغىٌْٕ (FASB,1980 الوغصعبت الوصل٘ت

فشُىىىىىىص عخىىىىىىٔ ح)ىىىىىىْى الوعلْهىىىىىىصث الوغصعىىىىىىب٘ت العٌصصىىىىىىش ا عصعىىىىىى٘ت الْاصىىىىىىب حْ

 .(Relevant )Uthman et al.,2018 ه ءهت

 يجٕٓو ذٕقٛد إصذاس انرقشٚش انًانٙ  4-1

ٗقصذ  خْق٘ج الخقشٗش الوصلٖ الفخشة الخٖ حٌقضٖ هي حصسٗ  ًِصٗت الغىٌت الوصل٘ىت إلىٔ      

ٖ اعىىخخذهخِص ّصىىْل الوعلْهىىصث الوغصعىىب٘ت ل)صفىىت هغىىخخذهِ٘ص. ّقىىذ حعىىذد الوفىىصُ٘ن الخىى

فقذ ػَشفٓا يدهظ يؼاٚٛش الذساعصث الوغصعب٘ت للخعب٘ش عي فخشة إصذاس الخقشٗش الوصلٖ. 

فش الوعلْهىىصث لصىىٌصف القىىشاس فىىٖ ( IASB,2018 انًحاعةةثح انذٔنٛةةح َْ  إًِىىص هىىذٓ حىى

الخْق٘ىج الوٌصعىب.  وعٌىٔ رًىَ ٗضىب إحصعىت الوعلْهىصث الوصل٘ىت لوىي ٗغىخخذهًِْص عٌىىذهص 

رٕ حىىأ ٘ش، ّلىىزل  ٗخْصىىب علىىٔ الشىىشمصث اإلعىىشاف فىىٖ إصىىذاس  ٗغخىىصصْى إلِ٘ىىص  ىىذّى

الغىٌت الوصل٘ىت،  ى الخىأ ش ة٘ىش الوبىشس فىٖ عول٘ىت اإلصىذاس  إًخِصءالخقصسٗش الوصل٘ت  عذ 

ٗقلىىىع هىىىي فعصل٘ىىىت ّرُو٘ىىىت الوعلْهىىىصث الخىىىٖ ٗخضىىىوٌِص الخقشٗىىىش الوىىىصلٖ. موىىىص عّشفىىىج 

 أًِىىص الفخىىشة  نًةةانٙفرةةشج إصةةذاس انرقشٚةةش ا( Ahmed,2016;Akhor,2017 دساعىىخمص
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الووخذة هي الْ٘م الخىصلٖ لٌِصٗىت الغىٌت الوصل٘ىت إلىٔ الخىصسٗ  الىزٕ ٗعلىي ف٘ىَ الوشاصىش عىي 

 AlSmady,2018;Viet et سرَٗ فىٖ حقشٗىشٍ الوقىذم للشىشمت.  ٌ٘وىص عّشفخِىص دساعىخمص

al.,2018)   ٗأًِص الفخشة الخٖ حخوزع  عذد ا ٗصم هي حصسٗ  ًِصٗت الغٌت الوصل٘ت عخٔ حصس 

اًعقىىصد الضوع٘ىىت العوْه٘ىىت، ّحىىصسٗ  ًشىىش الخقشٗىىش فىىٖ الصىىغف، ّحىىصسٗ  اعىىخ م ُ٘ألىىت 

ٔقةذ ذةى ذقغةٛى فرةشج إصةذاس انرقشٚةش انًةانٙ إنةٗ ثالثةح فرةةشاخ الغىْ  الوصل٘ىت للخقشٗىش. 

ُٖViet et al.,2018):) 

  األٔنٛحانجرشج Preliminary Lag):   ٗالغىٌت  إًخِىصءُّٖ الفخشة الووخىذة هىي حىصس

 الوصل٘ت عخٔ حصسٗ  اعخ م ُ٘ألت الغْ  الوصل٘ت للٌخصلش ا ّل٘ت  عوصل الششمت.

 فرةشج إصةذاس ذقشٚةةش انًشاخؼةح Audit Report Lag):   ُٗىٖى الفخىشة الووخىىذة هىي حىىصس

 الوشاصش الخصسصٖ هي رعوصل الوشاصعت. إًخِصءالغٌت الوصل٘ت عخٔ حصسٗ   إًخِصء

 ٕ٘ : ُٖى الفخىشة الووخىذة هىي حىصسٗ  (Reporting Lag فرشج إصذاس انرقشٚش انًانٙ انغُة

 الوصل٘ت.الغْ  الغٌت الوصل٘ت إلٔ حصسٗ  ًشش الخقشٗش الوصلٖ الغٌْٕ لِ٘ألت  إًخِصء

 أًْٛح ذٕقٛد إصذاس انرقشٚش انًانٙ 4-2

دة الخقىصسٗش الوصل٘ىت ّشىفصف٘خِص، إر ُٗعىذ  ُٗعذ الخْق٘ج الوٌصعىب رعىذ      ت لضْى الوةشىشاث الشل٘غ٘ى

ىىص فىٖى اإلفصىىصط ال)ىىصفٖ ّالخصىىصل  الوِوىىت  ا هِوم حْق٘ىىج إصىىذاس الخقىىصسٗش الوصل٘ىىت عٌصىىشم

للب٘صًصث الوصل٘ت، ّهي رن فإى الخْق٘ج الوٌصعب ُْ الضصًب ا ُىن هىي صْاًىب الخْاصىع الفعىصل 

. إر حفقىىىذ (Bakare et al.,2018 قىىىصسٗش الوصل٘ىىىتالوىىىشحبظ  ىىىصلو٘ضاث ا  ىىىشٓ إلعىىىذاد الخ

الوعلْهصث الوصل٘ىت ق٘وخِىص فٖى عىصلن ا عوىصل الوخغ٘ىش  شى)ع عىشٗش، ّحصىبظ الوعلْهىصث علٔى 

ة٘ش صلت رّ ع قت  صحخىصر القىشاساث. ّحم)وىي رُو٘ىت الخْق٘ىج الوٌصعىب للوعلْهىصث  ضىشّسة 

ّّفقمىسص للفصىع  ٘ش فٖ احخصر القىشاساث.حْافشُص قبع رى حفقذ هٌفعخِص، ل)ٖ ح)ْى قصدسة علٔ الخأر

الزصلىىذ هىىي  ٘ىىصى هفىىصُ٘ن الوغصعىىبت الوصل٘ىىت سقىىن روصً٘ىىت هىىي قبىىع هضلىىظ هعىىصٗ٘ش الوغصعىىبت 

ُٗوزىع الخْق٘ىج الوٌصعىب إعىىذٓ  (IASB ّهضلىظ هعىصٗ٘ش الوغصعىبت الذّل٘ىىت (FASB الوصل٘ىت

لقىىشاساث هىىي الخصىىصل  الٌْع٘ىىت الوعىىضصة للوعلْهىىصث الوغصعىىب٘ت فىٖى  ٘ىىصى عول٘ىىت احخىىصر ا

. لىزا ًضىذ اُخوىصم Alsmady,2018)الوغخزوشٗي الغصل٘٘ي ّالوغخول٘ي ّالوقش ٘ي ّالذالٌ٘ي 

اً٘ي فىىٖى العذٗىىىذ هىىىي  لىىىذا ت الخْق٘ىىىج الضوع٘ىىىصث العلو٘ىىىت ّالخشىىىشٗعصث ّالقىىْى ى العىىىصلن  خصصىى٘ى
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رى حْق٘ىىج إصىىذاس الخقشٗىىش  (AAA ع٘ىىذ رعلٌىىج صوع٘ىىت الوغصعىىب٘ي ا هىىشٗ)٘٘يالوٌصعىىب، 

ٕ لعول٘ىت اإلفصىصط الوٌصعىب. موىص رُىخن قىصًْى الوصلٖ عٌصش ت الخْق٘ىج  (SOX عْ٘ى  خصص٘ى

الوٌصعب عٌذ إصذاس الخقشٗش الوصلٖ، ّحقْم دالىشة اإلفصىصط فٖى ُ٘ألىت ا ّسا  الوصل٘ىت  وخص عىت 

 الششمصث للخأمذ هي الخضاهِص  خغل٘ن حقصسٗشُص الغٌْٗت   ل فخشة ال حخضصّص الخغع٘ي ْٗه٘مص.

ُّٗو)ىىي حصىىٌ٘ف رُو٘ىىت حْق٘ىىج إصىىذاس الخقشٗىىش الوىىصلٖ علىىٔ صىىع٘ذٗي هخخلفىى٘ي      

ّحىىن حصىىٌ٘ف الخْق٘ىىج الوٌصعىىب علىىٔ رًىىَ هىىي الخصىىصل   أٔنًٓةةا: ان ةةؼٛذ انًُٓةةٙ

ثاًَٛٓةا: ان ةؼٛذ األكةادًٚٙ  ا عصع٘ت عخٔ ح)ْى الوعلْهصث ه ءهت الحخصر القشاساث،

ا هىي هقىصٗ٘ظ االعىخفصدة هىي هعلْهىصث الشىشمت  ّقذ حن حصٌ٘ف الخْق٘ج الوٌصعب مْاعىذم

فٖ القشاساث االعخزوصسٗت فٖ الغْ  الوصل٘ت، مًَْ هىي العْاهىع الخىٖ حغىصعذ فىٖ صٗىصدة 

ْزا  ٔقذ أٔضحد . (Gulec,2017 مفصءة الغْ  ّحقل٘ع عول٘صث الوٌصفغت ّالوضصس ت

 ح:( يُافغ اإلصذاس انًثكش نهرقشٚش انًانٙ فٙ انُقاط انران2112ٛدساعح)دحشٔج ٔصػشب 

 .صٗصدة فعصل٘ت ّمفصءة عْ  سرط الوصل 

  صلقذس الوٌصعب.ّحْصَ٘ الوْاسد االقخصصدٗت فٖ الوضصل الوٌصعب  

 حخف٘  دسصت عذم حوصرع الوعلْهىصث Asymmetric Information)  هىي  ى ل

 حقل٘ع فخشة حأ ش ًشش الخقصسٗش الوصل٘ت.

  لعول٘ىت احخىصر القىشاس صٗصدة اعخوصد الوغىخزوشٗي علىٔ الخقىصسٗش الوغصعىب٘ت موىذ  ث

  ذالم هي الوصصدس ا  شٓ الشصلعصث(.

 .صٗصدة دسصت ه ءهت الوعلْهصث الوغصعب٘ت الحخصر القشاساث 

 ذحهٛم انذساعاخ انغاتقح ٔاشرقاق فشٔض انذساعح - 5

ِٗذ  ُزا القغن إلٔ حٌصّل ًخصلش الذساعصث الغص قت، ّالخىٖ اُخوىج  خغل٘ىع ررىش مىع      

شاصعىىت ّصىىْدة الوشاصعىىت الخصسص٘ىىت علىىٔ حْق٘ىىج إصىىذاس الخقشٗىىش هىىي فعصل٘ىىت لضىىصى الو

 الوصلٖ، ّع٘خن حٌصّل صِْد حل  الذساعصث علٔ الٌغْ الخصلٖ:
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دساعاخ ذُأند انؼالقح تٍٛ فؼانٛح نداٌ انًشاخؼح ٔذٕقٛد إصذاس انرقشٚش انًةانٙ  5-1

 ٔاشرقاق انجشض األٔل

قذهج ا د ٘صث الوغصعب٘ت العذٗذ هي ا دلت الخ ب٘ق٘ت  شأى حفغ٘ش الع قت  ٘ي فعصل٘ت      

 لضصى الوشاصعت ّحْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوصلٖ ّالخٖ ع٘خن عش ِص ادًصٍ: 

هعشفىىت ررىىش عْموىىت  فىىٖ (Eslami et al.,2016 ذًثةةم انٓةةذف انةةش ٛظ نذساعةةح

( شىشمت ة٘ىش هصل٘ىت 22لعٌ٘ىت هىي  الششمصث علٔ حْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوىصلٖ، ّرلى 

ٔقةةةذ . (0223-0222 هذسصىىىت فىىىٖ  ْسصىىىت طِىىىشاى لىىىألّسا  الوصل٘ىىىت  ىىى ل الفخىىىشة

 ى٘ي اعىخق ل٘ت هضلىظ اإلداسة ّ بشحىَ ّاصدّاص٘ىت  ّصىْد ع قىتإلىٔ ذٕصهد انذساعح 

الوىىذٗش الخٌف٘ىىزٕ علىىٔ حْق٘ىىج إصىىذاس الخقشٗىىش الوىىصلٖ، موىىص حبىى٘ي ّصىىْد ع قىىت إٗضص ٘ىىت 

 ضن هضلظ اإلداسة ّحْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوصلٖ الغٌْٕ.ّهعٌْٗت  ٘ي ع

حفغى٘ش الع قىت  ى٘ي فعصل٘ىت لضٌىت الوشاصعىت  (IKa&Ghazali,2017 ٔذُأند دساعح

( شىشمت إًذًّ٘غى٘ص  ى ل 022ّحْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوصلٖ الغٌْٕ، ّرل  لعٌ٘ت هي 

ّصْد ع قت  ٘ي حْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوصلٖ  إلٔٔقذ ذٕصهد انذساعح (. 0225عصم 

ّفعصل٘ت لضٌت الوشاصعت، ّرًَ ملوص مصًج ٌُصة فعصل٘ت فىٖ لضٌىت الوشاصعىت ردٓ رلى  إلىٔ 

اًخفصا الْقج ال صم إلصذاس الخقشٗش. ع٘ذ حخوزىع فعصل٘ىت لضٌىت الوشاصعىت فىٖ ّصىْد 

م الوصىصلظ هىي رعضصء هةُل٘ي هش حْافش الغىل ت ال)صف٘ىت لىذِٗن لغوصٗىت عقىْ  رصىغص

 ىىى ل  ىىىوصى إعىىىذاد حقىىىصسٗش هصل٘ىىىت هْرىىىْ   ِىىىص، ّ ىىىوصى الشقص ىىىت الذا ل٘ىىىت، ّإداسة 

 الوخصطش هي   ل صِْد الشقص ت الخٖ ٗقْهْى  ِص.

حفغىى٘ش الع قىىىت  ىى٘ي لضىىصى الوشاصعىىت ّحْق٘ىىىج  (2112ٔاعةةرٓذفد دساعةةح)انضتٛذ٘ 

لىألّسا  الوصل٘ىت ( شىشمت  بْسصىت عوىصى 52الخقشٗش الوصلٖ الغٌْٕ، ّرلى  لعٌ٘ىت هىي 

ٕ  صحبصف حغل٘ع  خبصس(، ّرل   صعخخذام الوٌِش الْصفٖ اال0223-0224  ل الفخشة 

إلٔ ّصىْد ع قىت ة٘ىش هعٌْٗىت  ى٘ي  صىصل  ٔقذ ذٕصهد انذساعح الوخعذد.  االًغذاس

لضٌت الوشاصعت ّحْق٘ج الخقشٗش الوصلٖ الغىٌْٕ، إ ىصفت إلىٔ ّصىْد حقصى٘ش ّحىذًٖ فىٖ 

 عل٘وصث الخصصت  لضصى الوشاصعت فٖ الششمصث ا سدً٘ت.ح ب٘ق القْاً٘ي ّالخ
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إلىٔ  ٘ىىصى الع قىت  ىى٘ي ( Oussii&Taktak,2018 ٔفةٙ راخ انغةٛاق  ْةةذفد دساعةح

( ششمت فٖ 250فعصل٘ت لضٌت الوشاصعت ّحْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوصلٖ، ّرل  لعٌ٘ت هي 

إلىىٔ رى ٔقةةذ ذٕصةةهد انذساعةةح (. 0222-0222 ٘ألىىت ا عوىىصل  خىىًْظ  ىى ل الفخىىشة 

الخبشة الوصل٘ت  عضصء لضٌت الوشاصعت ُٖ الخصص٘ت ا مزش فعصل٘ت علىٔ حْق٘ىج إصىذاس 

الخقشٗش الوصلٖ، ّرى القْاً٘ي الخصصىت  ب٘ألىت ا عوىصل الخًْغى٘ت ُىٔ ا مزىش رُو٘ىت علىٔ 

 حْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوصلٖ الغٌْٕ.

لىٔ حْق٘ىج ( لق٘ىصط ررىش العْاهىع الوىةرشة ع0223 دعذّط ّصعشم،ٔذؼشضد دساعح

( ششمت هذسصت  صلبْسصت الفلغ ٌ٘٘ت   ل 20إصذاس الخقشٗش الوصلٖ، ّرل  لعٌ٘ت هي 

 ٔقةذ ذٕصةهد انذساعةحالوخعذد.  االًغذاس( ّرل   صعخخذام حغل٘ع 0225-0220الفخشة 

إلٔ ّصْد ع قت اسحبصط  ٘ي فخشة إصذاس حقشٗش الوشاصعت، ّس غ٘ت الششمت، ّهذًْٗ٘ىت 

الشىىشمت، ًّخىىصلش رعوىىصل الشىىشمت( علىىٔ حْق٘ىىج إصىىذاس الخقشٗىىش الوىىصلٖ الغىىٌْٕ. موىىص 

 34رّ غج ًخصلش الذساعت إلٔ رى هخْعظ هذة حْق٘ج إصذاس الخقشٗىش الوىصلٖ الغىٌْٕ 

ص( هي حصسٗ   ص(. 53صل٘ت، ّرى هخْعظ فخشة الوشاصعت الغٌت الو إًخِصءْٗهم  ْٗهم

( إلىٔ ق٘ىصط ررىش هشىصسمت ّاعىذ رّ Mohamed et al.,2018فٙ حٍٛ ْذفد دساعح)

، ّرل  الخقشٗش الوصلٖرمزش هي عولت ا عِن فٖ لضصى الوشاصعت علٔ فخشة حأ ش إصذاس 

-0222 بْسصت ً٘ض٘شٗص لىألّسا  الوصل٘ىت  ى ل الفخىشة  ( ششمت هذسصت55لعٌ٘ت هي 

رى هشصسمت ّاعذ رّ رمزش هىي عولىت ا عىِن فىٖ ٔقذ أٔضحد َرا ح انذساعح (، 0224

حل  اللضصى ٗخلق ًْف هي االلخضام ّٗغذ هي فخشة حأ ش إصىذاس الخقىصسٗش الوصل٘ىت  صصىت 

 فٖ  ع االعخعصًت  وٌش ث هشاصعت دّل٘ت.

ال)شىف عىي العْاهىع الخىٖ حىةرش علىٔ  (0222ُىذفج دساعىت فصسط،ٔفٙ عٛاق آخش  

حْق٘ج إصذاس الخقصسٗش الوصل٘ت الٌصف عىٌْٗت للشىشمصث الصىٌصع٘ت ّالخذه٘ىت الوذسصىت 

-0224( ششمت   ل الفخشة 222فٖ  ْسصت عوصى لألّسا  الوصل٘ت، ّرل  لعٌ٘ت هي 

إلٔ عذم ّصْد ع قت هعٌْٗت  ٘ي الشفش الوىصلٖ ّا داء ٔقذ ذٕصهد انذساعح (، 0223

فىٖ عى٘ي ْٗصىذ ع قىت هعٌْٗىت  ى٘ي الش غ٘ىت  ،وصلٖالوصلٖ علٔ حْق٘ج إصذاس الخقشٗش ال

 ّالعوش ّالغضن علٔ حْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوصلٖ.
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ٌشىش الخقىصسٗش لق٘ىصط الخْق٘ىج الوٌصعىب  (Haldar&Mishra,2019 ٔذُأند دساعح

ّحشمىىض  ،ّالول)٘ىىت ا صٌب٘ىىت ،ّالش غ٘ىىت ،ّالغضىىن ،الوصل٘ىىت الغىىٌْٗت ّالع قىىت  ٘ي الُعوىىش

( شىشمت هىي شىشمصث 42الول)٘ت( علٔ حْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوصلٖ، ّرلى  لعٌ٘ىت هىي 

إلٔ رى عذد ا ٗصم (. ٔقذ ذٕصهد انذساعح 0223-0224ا دّٗت الٌِذٗت،   ل الفخشة 

الخٖ اعخغشقخِص الششمصث فٖ إعذاد ًّشىش حقصسٗشُىص الوصل٘ىت حخخلىف علىٔ ً ىص  ّاعىش، 

 32ًّشىش الخقىصسٗش الوصل٘ىت الغىٌْٗت للشىشمصث حغىخغش   موص ر ِشث رى هخْعظ إعىذاد

ص( مغذ ردًٔ ّ  ص( مغذ رقصىٔ. ّحْصىلج إلىٔ ّصىْد ع قىت ّحىأر٘ش قىْٕ  022ْٗهم ْٗهم

ل)ىىىع هىىىي العوىىىش ّالول)٘ىىىت ا صٌب٘ىىىت علىىىٔ حْق٘ىىىج إصىىىذاس الخقشٗىىىش الوىىىصلٖ، رهىىىص  ىىىصقٖ 

 الوخغ٘شاث مصًج ة٘ش هةرشة فٖ حْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوصلٖ الغٌْٕ.

، للذساعىىصث الخىىٖ حٌصّلىىج الع قىىت  ىى٘ي فعصل٘ىىت لضىىصى ٔفةةٙ ضةةٕء انرحهٛةةم انغةةاتق      

الوشاصعت ّحْق٘ج الخقشٗش الوصلٖ. رمذث حل  الذساعصث رُو٘ت دّس لضىصى الوشاصعىت فىٖ 

اإلششا  علٔ عول٘ىت إعىذاد الخقىصسٗش الوصل٘ىت ّهغىصُوخِص فىٖ ًشىش الخقىصسٗش الوصل٘ىت فىٖ 

ش الذساعىىت الغصل٘ىىت رى الع قىىت  ىى٘ي فعصل٘ىىت لضىىصى الوشاصعىىت الخْق٘ىىج الوٌصعىىب. لىىزا، حخْقىى

ٔتانرةةانٙ  ًُٚكةةٍ هىىش حْق٘ىىج إصىىذاس الخقشٗىىش الوىىصلٖ الغىىٌْٕ،  صّهعٌْٗمىى صحىىشحبظ عىىلب٘م 

 اشرقاق انجشض األٔل كًا ٚهٙ: 

ذٕقٛةةد ػهةةٗ جؼانٛةةح ندةةاٌ انًشاخؼةةح نيؼُٕٚةةح ٔانجةةشض األٔل: ذٕخةةذ ػالقةةح عةةهثٛح 

 انغُٕ٘.نًانٙ إصذاس انرقشٚش ا

دساعاخ ذُأند انؼالقح تٍٛ خٕدج انًشاخؼةح انخاسخٛةح ٔذٕقٛةد إصةذاس انرقشٚةش  5-2

 انًانٙ ٔاشرقاق انجشض انثاَٙ

ا رعصعى٘مص لٌضىصط هٌظوىصث       فٖ  ٘ألت ا عوصل الغذٗزىت رصىبغج صىْدة الوعلْهىصث رهىشم

هت. ّحُغِن ا عوصل، ّل)ٖ حخوخش الوعلْهصث  صلضْدة ال ذ رى حخصف  صلوْرْق٘ت ّالو ء

صْدة الوشاصعت فٖ إًخىصس هعلْهىصث هْرىْ  فِ٘ىص ّراث هعٌىٔ لوخخىزٕ القىشاس. موىص رى 

لضْدة الوشاصعت دّس فٖ ه ءهت الوعلْهصث الوغصعب٘ت ّرلى   خغق٘ىق  صصى٘ت الخْق٘ىج 

إلىىىىٔ رى صىىىىْدة  (Wiyantoro&Usman,2018 ّقىىىىذ حْصىىىىلج دساعىىىىت .الوٌصعىىىىب

الوشاصعت الوخوزلت  صلخخص  فٖ صٌصعت العو٘ع حةرش عىلبمص فىٖ فخىشة الوشاصعىت، ُّىزا 
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 ىىذّسٍ ُٗغىىِن فىىٖ اإلفصىىصط عىىي الخقشٗىىش الوىىصلٖ فىىٖ الخْق٘ىىج الوٌصعىىب، إر ُٗعخقىىذ  ىىأى 

الوىىشاصع٘ي الوخخصصىى٘ي فىىٖ ق ىىصف هعىى٘ي قىىصدسٗي علىىٔ امخشىىص  ا   ىىصء ّ شىى)ع 

عذالىىت ّصىىذ  القىىْالن الوصل٘ىىت، ّالوغصفظىىت علىىٔ رفضىىع، ّحقىىذٗن سرٕ هٌصعىىب عىىْل 

عوعخِن  إًضصص عول٘ت الوشاصعت  أعشف ّقج ّعىذم الخىأ ش فىٖ إصىذاس الخقشٗىش الوىصلٖ 

ٚةةذخم ضةةًٍ يدةةاالخ اْرًةةاو انذساعةةح انحانٛةةح  تحةة  انؼالقةةح تةةٍٛ خةةٕدج ٔالغىىٌْٕ. 

 . ّهىىي  ىى ل هشاصعىىت ّحغل٘ىىع ا طىىشانًشاخؼةةح انخاسخٛةةح ٔذٕقٛةةد انرقشٚةةش انًةةانٙ

الوغصعىىب٘ت الخىىٖ حٌصّلىىج فغىى  ّحغل٘ىىع حلىى   لذساعىىصثالٌظشٗىىت ّا دلىىت الخضشٗب٘ىىت ل

 الع قت، ُٗو)ي عشا رُن الذساعصث الخٖ قذهج حفغ٘شاث لخل  الع قت موص ٗلٖ: 

 ٘صى ررش  صصل  هضلظ اإلداسة ّحقشٗش ( AlDaoud et al.,2015  ذُأند دساعح

( شىشمت صىٌصع٘ت 223، ّرل  لعٌ٘ت هىي الوشاصش الخصسصٖ علٔ حْق٘ج الخقشٗش الوصلٖ

إلىٔ  ٔقةذ ذٕصةهد انذساعةح(. 0220ّ ذه٘ت  غْ  عوصى لألّسا  الوصل٘ت  ى ل عىصم 

رى الششمصث الخٖ لذِٗص حقشٗش هشاصش  صسصٖ ة٘ش هخغف  حُصذس حقصسٗشُص الوصل٘ت قبىع 

 الششمصث الخٖ لذِٗص سرٕ هخخف .

 خغل٘ىىع العْاهىىع الخىىٖ حىىةرش علىىٔ ( AlKhatib&Marji,2016  كًةةا اْرًةةد دساعةةح

( ششمت هذسصت  بْسصت 223حأ ش إصذاس حقشٗش الوشاصش الخصسصٖ، ّرل  لعٌ٘ت هي 

الوخعىذد.  االًغىذاس( ّرلى   صعىخخذام حغل٘ىع 0224عوصى لىألّسا  الوصل٘ىت،  ى ل عىصم 

إلىىٔ رًىىَ ْٗصىىذ ع قىىت عىىلب٘ت ّهعٌْٗىىت  ىى٘ي فخىىشة إصىىذاس حقشٗىىش  ٔقةةذ ذٕصةةهد انذساعةةح

ّعضن هٌشأة الوشاصعت فٖ الشىشمصث  ،ًّغبت الش غ٘ت ،ّمع هي عضن الششمتالوشاصعت 

الخذه٘ت. فٖ ع٘ي ْٗصذ ع قت علب٘ت ّهعٌْٗت  ى٘ي فخىشة إصىذاس حقشٗىش الوشاصعىت ّمىع 

 ّعضن هٌشأة الوشاصعت. ،ّالشافعت الوصل٘ت ،ًّغبت الش غ٘ت ،هي عضن الششمت

 ا خبىىىصسإلىىىٔ  (AlBhoor&Khamees,2016  ُىىىذفج دساعىىىتٔفةةةٙ راخ انغةةةٛاق  

الع قىىت  ىى٘ي االعخفىىص   صلعو٘ىىع ّالخخصىى  الصىىٌصعٖ للوشاصىىش ّفخىىشة إصىىذاس حقشٗىىش 

( هشىىصُذة هىىي الشىىشمصث الوذسصىىت  غىىْ  ُعوىىصى 522  الوشاصعىىت، ّرلىى  لعٌ٘ىىت هىىي

إلىٔ رًىَ ال حْصىذ  ٔقذ ذٕصةهد انذساعةح(. 0223-0222لألّسا  الوصل٘ت   ل الفخشة 

ة إصىىىذاس حقشٗىىىش الوشاصعىىىت ّاالعخفىىىص   صلعو٘ىىىع، ع قىىىت راث داللىىىت هعٌْٗىىىت  ىىى٘ي فخىىىش
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 صإل ىىصفت إلىىٔ رًىىَ ال ْٗصىىذ حىىأر٘ش للخخصىى  الصىىٌصعٖ للوشاصىىش علىىٔ الع قىىت  ىى٘ي 

االعخفص   صلعو٘ع ّفخىشة إصىذاس حقشٗىش الوشاصعىت، ّل)ىي الخخصى  الصىٌصعٖ لوٌشىأة 

 الوشاصعت ٗقلع هي فخشة إصذاس حقشٗش الوشاصعت. 

هعشفىىىت هغىىىذداث حىىىأ ش إصىىىذاس حقشٗىىىش  (Hassan,2016  كًةةةا اعةةةرٓذفد دساعةةةح

(، 0223( شىشمت هذسصىت  بْسصىت فلغى ٘ي  ى ل عىصم 35الوشاصعت ّرل  لعٌ٘ت هي 

إلىٔ ّصىْد ررىش عىلبٖ  ٔقةذ ذٕصةهد انذساعةحالوخعىذد.  االًغىذاسّرل   صعىخخذام حغل٘ىع 

هعٌْٕ ل)ع هي عضن الشىشمت، ّحعق٘ىذ الشىشمت، ّّصىْد لضٌىت الوشاصعىت علىٔ حْق٘ىج ّ

إصذاس حقشٗش الوشاصعت، مزل  ّصىْد ررىش إٗضىص ٖ ّهعٌىْٕ لخصىصل  هضلىظ اإلداسة 

 ّعضن هٌشأة الوشاصعت علٔ حْق٘ج إصذاس حقشٗش الوشاصعت.

الع قت  ٘ي صْدة الوشاصعىت هوزلىت فىٖ  (Rusmin&Evans,2017  ٔذُأند دساعح

س حخص  الوشاصىش فىٖ صىٌصعت العو٘ىع، ّعىوعت هٌشىأة الوشاصعىت علىٔ حْق٘ىج إصىذا

ص 323الخقىىىصسٗش الوصل٘ىىىت للشىىىشمصث، ّرلىىى  لعٌ٘ىىىت هىىىي  ( شىىىشمت هذسصىىىت  بْسصىىىت إًذًّ٘غىى٘ى

إلٔى  ٔقةذ ذٕصةهد انذساعةحالوخعىذد.  االًغىذاس(، ّرل   صعخخذام حغل٘ىع 0224-0222للفخشة 

 ٘ي الخخص  فٖ صٌصعت العو٘ع ّعوعت هٌشىأة الوشاصعىت علٔى  ّهعٌْٗتّصْد ع قت علب٘ت 

فخىىشة إصىىذاس حقشٗىىش الوشاصعىىت، ّمىىزل  ْٗصىىذ ع قىىت إٗضص ٘ىىت ّهعٌْٗىىت لخعق٘ىىذاث الوشاصعىىت 

 ّحغق٘ق  غصسة ًّْف الصٌصعت علٔ حْق٘ج إصذاس حقشٗش الوشاصعت.

إلىىٔ ق٘ىىصط ررىىش  صىىصل  الشىىشمت ّ صىىصل   (Gulec,2017) تًُٛةةا ْةةذفد دساعةةح

( 242  اصش الخصسصٖ علٔ حْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوصلٖ الغٌْٕ، ّرل  لعٌ٘ت هىيالوش

ٔقةةذ ذٕصةةهد (. 0223-0222شىىشمت هغىىضلت فىىٖ  ْسصىىت اعىى ٌبْل  ىى ل الفخىىشة  

 ،ّس غ٘ىت الشىشمت ،ل)ىع هىي عضىن الشىشمت ّهعٌىْٕإلٔ رًَ ْٗصذ حأر٘ش عىلبٖ انذساعح 

ّحْصٗعىىصث ا س ىىصط ل)ىىع عىىِن علىىٔ حْق٘ىىج إصىىذاس الخقشٗىىش  ،ًّىىْف هٌشىىأة الوشاصعىىت

للشافعىت الوصل٘ىت ًّغىبت الق٘وىت الغىْق٘ت للغىِن إلىٔ  هعٌىْٕالوصلٖ، فٖ ع٘ي ال ْٗصذ ررش 

 الق٘وت الذفخشٗت علٔ حْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوصلٖ الغٌْٕ.

ررىىش صىىْدة الوشاصعىىت علىىٔ حْق٘ىىج  ا خبىىصس( 0222 اللبص ٘ىىذٕ، كًةةا اعةةرٓذفد دساعةةح

 صذاس الخقشٗش الوصلٖ للششمصث الوذسصىت  بْسصىت عوىصى لىألّسا  الوصل٘ىت، لعٌ٘ىت هىيإ
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إلىىىٔ رى ةصلب٘ىىىت ٔقةةةذ ذٕصةةةهد انذساعةةةح (. 0223-0222( شىىىشمت فىىىٖ الفخىىىشة  33 

( حقىىْم  صإلفصىىصط عىىي حقصسٗشُىىص الوصل٘ىىت  ىىوي %23  شىىشمت( ّ ٌغىىبت33  الشىىشمصث

ص(. 22ا ّسا  الوصل٘ت ّالخٖ حبلغ الوذة القصًًْ٘ت الخٖ عذدُص القصًْى ا سدًٖ ُّ٘ألت  ْٗهم

ىص( هىي حىصسٗ  ًِصٗىت الغىٌت الوصل٘ىت،  43ّ لغ هخْعظ فخشة إصىذاس حقشٗىش الوشاصعىت  ْٗهم

موىص ْٗصىذ ررىش عىىلبٖ ّهعٌىْٕ لغضىن هٌشىأة الوشاصعىىت ّرحعىصم الوشاصعىت علىٔ حْق٘ىىج 

فىٖ  ْٗصذ ررش عىلبٖ ّهعٌىْٕ لفخىشة االعخفىص   صلعو٘ىع ّالخخصى  موصالخقشٗش الوصلٖ. 

 صٌصعت العو٘ع علٔ حْق٘ج الخقشٗش الوصلٖ  صلششمصث هغع الذساعت.

صىْدة الوشاصعىت ، للذساعصث الخٖ حٌصّلج الع قىت  ى٘ي  ٔفٙ ضٕء انرحهٛم انغاتق      

، حبى٘ي قلىت الذساعىصث الوغصعىب٘ت راث الصىلت الخصسص٘ت ّحْق٘ىج إصىذاس الخقشٗىش الوىصلٖ

الغصل٘ىت، رى حْق٘ىج إصىذاس الخقشٗىش الوىصلٖ عىْ   خل  الع قىت، ّلىزل  حخْقىش الذساعىت 

ٔتانرةانٙ  ًٚكةٍ اشةرقاق هش هغخْٓ صىْدة الوشاصعىت الخصسص٘ىت،  صّهعٌْٗم  صٗشحبظ علب٘م 

 انجشض انثاَٙ كًا ٚهٙ: 

ذٕقٛةد ػهةٗ دةٕدج انًشاخؼةح انخاسخٛةح نيؼُٕٚح ٔذٕخذ ػالقح عهثٛح انجشض انثاَٙ: 

 إصذاس انرقشٚش انًانٙ انغُٕ٘.

تٍٛ فؼانٛةح ندةاٌ انًشاخؼةح ٔخةٕدج انًشاخؼةح انرجاػهٛح دساعاخ ذُأند انؼالقح  5-3

 انخاسخٛح ٔأثش رن  ػهٗ ذٕقٛد إصذاس انرقشٚش انًانٙ ٔاشرقاق انجشض انثان .

الوغصعب٘ت العذٗذ هي ا دلت الخ ب٘ق٘ت  شأى الع قت  ٘ي فعصل٘ت لضصى لذساعصث قذهج ا     

لخصسص٘ىىت ّررىىش رلىى  علىىٔ حْق٘ىىج إصىىذاس الخقشٗىىش الوىىصلٖ الوشاصعىىت ّصىىْدة الوشاصعىىت ا

 ّالخٖ ع٘خن عش ِص ادًصٍ:

الع قت هىص  ى٘ي  ا خبصسفٖ  (0224 ر ْ الِ٘ضصء ّالغصٗ ، ذًثم انٓذف انش ٛظ نذساعح

 عضن لضٌت الوشاصعت، ّاعخق ل٘خِص، ّعذد هشاث اصخوصعِىص،   صصل  لضصى الوشاصعت

( 233  فخشة إصذاس حقشٗش الوشاصعت، ّرل  لعٌ٘ت هىيّالخبشة الوصل٘ت  عضصلِص( علٔ 

، ّرلى   صعىخخذام  (0223  ششمت هذسصت  بْسصت ُعوصى لىألّسا  الوصل٘ىت  ى ل عىصم

إلٔ ّصْد حأر٘ش علبٖ ّهعٌْٕ ل)ىع هىي  ٔقذ ذٕصهد انذساعحالوخعذد.  االًغذاسحغل٘ع 

ْٗصذ ررىش رّ داللىت  عضن اللضٌت ّالخبشة الوصل٘ت علٔ فخشة إصذاس حقشٗش الوشاصعت، موص
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هعٌْٗت ل)ع هي عذد االصخوصعصث الخٖ حعقذُص لضٌت الوشاصعت عٌْٗمص ّاعخق ل٘ت رعضىصء 

 اللضٌت علٔ فخشة إصذاس حقشٗش الوشاصعت.

ق٘ىصط الع قىت  ى٘ي  صىصل  لضٌىت  (Sultana et al.,2015 فٙ حٍٛ ذُأند دساعةح

 الخبىشة  هىي الوخغ٘ىشاث الوشاصعت ّفخشة إصذاس حقشٗش الوشاصعت، هىي  ى ل هضوْعىت

الوصل٘ت ّالوعشفت الوغصعىب٘ت، ّعضىن رعضىصء اللضٌىت، ّاعىخق ل٘ت رعضىصء الضٌىت، ّعىذد 

هىىشاث اصخوصعىىصث الضٌىىت، ّعضىىن هٌشىىأة الوشاصعىىت، ّالشافعىىت الوصل٘ىىت(، ّرلىى  لعٌ٘ىىت 

 ( شىىشمت هذسصىىت  بْسصىىت اعىىخشال٘ص لىىألّسا  الوصل٘ىىت، ّرلىى   ىى ل الفخىىشة222هىىي 

إًىىَ ْٗصىىذ اسحبىىصط عىىلبٖ  ىى٘ي الخبىىشة  أظٓةةشخ َرةةا ح انذساعةةحٔقةةذ (. 0222-0223 

الوصل٘ت ّالوغصعب٘ت ّاعخق ل٘ت رعضصء اللضٌت ّعذد هشاث اصخوصعىصث اللضٌىت علىٔ فخىشة 

إصىىذاس حقشٗىىش الوشاصعىىت، فىىٖ عىى٘ي ْٗصىىذ اسحبىىصط إٗضىىص ٖ  ىى٘ي عضىىن هٌشىىأة الوشاصعىىت 

 ّالشافعت الوصل٘ت ّفخشة إصذاس حقشٗش الوشاصعت.

ررىش لل٘ىصث عْموىت  ا خبىصسإلىٔ ( Nor et al.,2016  ُذفج دساعتغٛاق  ٔفٙ راخ ان

الششمصث ّالوخوزلت فٖ  عضن اللضٌت، اعخق ل٘ت اللضٌىت، عىذد هىشاث اصخوصعىصث اللضٌىت، 

الخبشة الوصل٘ت ّالوعشفت الوغصعب٘ت  عضصء اللضٌت، ًّْف ّعضن هٌشأة الوشاصعت( علٔ 

 ( شىىىشمت فىىىٖ هصل٘ضٗىىىص عىىىصم628ت هىىىي حْق٘ىىىج إصىىىذاس حقشٗىىىش الوشاصعىىىت، ّرلىىى  لعٌ٘ىىى

إلٔ رى الشىشمصث الخىٖ حخصىف  ْصىْد عىذد مب٘ىش هىي  ٔقذ ذٕصهد انذساعح. )0222 

رعضىىصء لضٌىىت الوشاصعىىت هىىش ح)ىىشاس اصخوصعىىصث اللضٌىىت لىىذِٗص القىىذسة علىىٔ حقىىذٗن حقشٗىىش 

 الوشاصعت فٖ الْقج الوٌصعب. 

ل٘ت، ًّشصط، ّمفصءة إلٔ ق٘صط ررش اعخق  (Alshrife et al.,2016  ٔذؼشضد دساعح

لضٌت الوشاصعت، ّصىْدة حقشٗىش الوشاصىش علىٔ حْق٘ىج إصىذاس الخقشٗىش الوىصلٖ الغىٌْٕ، 

ٔقةذ (. 0223-0222  ( شىشمت صىٌصع٘ت  إًذًّ٘غى٘ص  ى ل الفخىشة20ّرل  لعٌ٘ىت هىي 

إلٔ رى اعخق ل٘ت لضٌت الوشاصعىت ًّشىصطِص ٗىةرشاى عىلبمص علىٔ حْق٘ىج  ذٕصهد انذساعح

صلٖ، فٖ ع٘ي رى ا خصصج لضٌت الوشاصعىت لىن ٗزبىج رًىَ ٗىةرش علىٔ إصذاس الخقشٗش الو

حْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوصلٖ الغٌْٕ. موص رى صْدة الوشاصعت الخصسص٘ىت حعىضص الع قىت 

  ٘ي اعخق ل٘ت لضٌت الوشاصعت ًّشصطِص ّإصذاس الخقشٗش الوصلٖ فٖ الْقج الوٌصعب.
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الع قىت  ى٘ي حىأ ش إصىذاس  ا خبىصس (Bagulaidah et al.,2017  ٔاعرٓذفد دساعةح

حقشٗىىش الوشاصىىش ّ صىىصل  لضىىصى الوشاصعىىت هوزلىىت فىىٖ عضىىن اللضٌىىت ّعىىذد هىىشاث 

( 32  اصخوصعصث اللضٌت علٔ حْق٘ىج إصىذاس الخقشٗىش الوىصلٖ ّا داء الوىصلٖ، لعٌ٘ىت هىي

 ٔقةذ ذٕصةهد انذساعةح(. 0222ششمت هغضلت  غْ  هغىقظ لىألّسا  الوصل٘ىت فىٖ عىصم 

عىىلب٘ت  ىى٘ي حىىأ ش حقشٗىىش الوشاصىىش ّحْق٘ىىج إصىىذاس الخقشٗىىش الوىىصلٖ إلىىٔ ّصىىْد ع قىىت 

 ّا داء الوصلٖ للششمت.

 ٘ىصى رُو٘ىت الخبىشة الوصل٘ىت ّالوغصعىب٘ت  (Zalailah et al.,2017  ٔذُأنةد دساعةح

 عضىىصء لضٌىىت الوشاصعىىت ّحىىأ ش حْق٘ىىج إصىىذاس حقشٗىىش الوشاصىىش الخىىصسصٖ ّالخْق٘ىىج 

( شىشمت هذسصىت 222الوصل٘ت، ّرل  لعٌ٘ىت هىي رمبىش الوٌصعب لإلفصصط الوصلٖ للخقصسٗش 

 ٔقةذ ذٕصةهد انذساعةح(. 0224-0222   غْ  هصل٘ضٗىص لىألّسا  الوصل٘ىت  ى ل الفخىشة

إلٔ عذم ّصْد ع قت  ٘ي الخبشة الوصل٘ىت ّالوغصعىب٘ت للضٌىت الوشاصعىت ّحْق٘ىج إصىذاس 

ص دّس الخبىشة حقشٗش الوشاصش الخصسصٖ، إ صفت إلىٔ رى اعىخق ل٘ت لضٌىت الوشاصعىت حعىض

 الوصل٘ت ّالوغصعب٘ت  عضصء اللضٌت.

( إلىىٔ  ٘ىىصى الع قىىت  ىى٘ي لل٘ىىصث الغْموىىت 0222ُىىذفج دساعت عىىل٘ن،ٔفةةٙ عةةٛاق آخةةش  

الذا ل٘ت ّ صصل  الوشاصش الخصسصٖ علٔ حْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوصلٖ، ّرل  لعٌ٘ىت 

 الفخىىشة( شىىشمت ة٘ىىش هصل٘ىىت هذسصىىت  غىىْ  ا ّسا  الوصل٘ىىت الوصىىشٕ  ىى ل 220  هىىي

إلىٔ  ٔقةذ ذٕصةهد انذساعةحالوخعذد.  االًغذاس(، ّرل   صعخخذام حغل٘ع 0225-0223 

ص فٖ حغغ٘ي صْدة الوعلْهصث الوغصعىب٘ت هىي  ى ل  ا هِوم رى الغْموت الض٘ذة حةدئ دّسم

ًشش الخقصسٗش الوصل٘ت فٖ الخْق٘ج الوٌصعب. ّإى هخْعىظ فخىشة ًشىش الخقىصسٗش الوصل٘ىت فىٖ 

ص(. 30الششمصث الوصشٗت حبلغ    ْٗهم

 ٘ي فعصل٘ىت لضٌىت ، للذساعصث الخٖ حٌصّلج الع قت ٔفٙ ضٕء انرحهٛم انغاتق      

ّصىىْدة الوشاصعىىت الخصسص٘ىىت ّررىىش رلىى  علىىٔ حْق٘ىىج إصىىذاس الخقشٗىىش  الوشاصعىىت

، حخْقىش الذساعىت الغصل٘ىت، إى حْق٘ىج إصىذاس الخقشٗىش الوىصلٖ عىْ  ٗىشحبظ الوصلٖ

هىىش فعصل٘ىىت لضٌىىت الوشاصعىىت ّهغىىخْٓ صىىْدة الوشاصعىىت الخصسص٘ىىت،  صّهعٌْٗمىى  صعىىلب٘م 

 كًا ٚهٙ:  ن ٔتانرانٙ  ًٚكٍ اشرقاق انجشض انثا
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فؼانٛةح ندُةح انًشاخؼةح ٔخةٕدج كةم يةٍ ن ذٕخذ ػالقح عةهثٛح ٔيؼُٕٚةحانجشض انثان : 

 انًشاخؼح انخاسخٛح ػهٗ ذٕقٛد إصذاس انرقشٚش انًانٙ انغُٕ٘.

 انجشٔض اخرثاسانذساعح انرطثٛقٛح ٔ -6

 ْـذف انذساعح انرطثٛقٛح 6-1

ررىش فعصل٘ىت لضىصى الوشاصعىت ّصىْدة الوشاصعىت  ا خبىصساعخِذفج الذساعت الخ ب٘ق٘ت        

الخصسص٘ىىت علىىٔ حْق٘ىىج إصىىذاس الخقشٗىىش الوىىصلٖ، ّلخغق٘ىىق ُىىزا الِىىذ  اعخوىىذ البصعىىذ 

خغل٘ع الخقىصسٗش الوصل٘ىت ّاإلٗضىصعصث ل (Content Analysisرعلْم حغل٘ع الوغخْٕ 

 شةالوشفقىىت للشىىشمصث الوق٘ىىذة  بْسصىىت ا ّسا  الوصل٘ىىت الوصىىشٗت، ّرلىى   ىى ل الفخىى

 ًٔٚكٍ تٛاٌ يُٓدٛح انذساعح يٍ خالل اندٕاَة انرانٛح:(. 0225-0222 

 يدرًغ ٔػُٛح انذساعح -1

الوذسصىت  بْسصىت ا ّسا  ٗخوزع هضخوش الذساعت فٖ هضوْعىت شىشمصث الوغىصُوت       

ٔقةةذ ذةةى ذحذٚةةذ (. 0222-0225   ىى ل الفخىىشة (EGX100الوصل٘ىىت الوصىىشٗت، هةشىىش 

 انؼُٛح ٔفق ا نهضٕاتظ ٔانًحذداخ انرانٛح:  

  رى ح)ْى الششمصث هذسصت  وي هةششEGX100 ٔ( ّح)ْى  ص عت للخذاّل عل

 هذاس فخشة الذساعت.

  إعىىخبعصد شىىشمصث ق ىىصف الخىىذهصث الوصل٘ىىت ق صف البٌىىْة، ّالخىىذهصث الوصل٘ىىت ة٘ىىش

 ( لوص لِص هي طب٘عت هخخلفت.الوصشف٘ت

  قذ هضٔ علىٔ ق٘ىذُص فىٖ البْسصىت رمزىش هىي رى د عىٌْاث، ّرال رى ح)ْى الششمت

ح)ْى الشىشمت عققىج  غىصلش هٌخظوىت  ى ل هىذة الذساعىت، ّرال ح)ىْى قىذ حعش ىج 

 للش ب رّ االًذهصس رّ الخْقف   ل فخشة الذساعت. 

  رى حخْافش الخقصسٗش الوصل٘ت عي الشىشمت  إًخظىصم، ّاالفصىصط عٌِىص  صلعولىت الوصىشٗت

ًخشًىج، ّرى حخىْافش فِ٘ىص  ٘صًىصث الالششمت اإلل)خشًّٖ علىٔ شىب)ت ا هْقشهي   ل 

 مصف٘ت لغغصم هخغ٘شاث الذساعت.

( شىشمت لخوزىع عٌ٘ىت الذساعىت 22ّقذ رعفش ح ب٘ق الوعصٗ٘ش الغص قت عي ا خ٘صس عذد         

هْصعت علٔ عذد هي الق صعصث االقخصصدٗت الوخخلفت، ّٗو)ي حغذٗذ ششمصث العٌ٘ىت ًّغىبت 
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 عذ إعخبعصد الق صعصث الوصل٘ت ّدهىش  عى  الق صعىصث  ِصق صف هي الق صعصث الو)ًْت لمع 

 ( ذه  انثٛاَاخ كًا ٚهٗ :1) ٕٔٚضح اندذٔل سقىهش  عضِص البع ، 

 ( ػُٛح انذساعح ٔانقطاػاخ انًكَٕح نٓا1) خذٔل

 انُغثح انؼذد اعــى انقطـاع م

 %22 2 ق صف ا ةزٗت ّالوششّ صث   2

 % 3 0 ق صف االحصصالث ّا ع م   0

 % 3 0 ق صف الشعصٗت الصغ٘ت ّا دّٗت  2

 % 3 0 ق صف هْاد البٌصء  3

 %22 3 ق صف الوْاسد ا عصع٘ت   4

 % 3 0 ق صف الوٌغْصصث ّالغلش الوعوشة   5

 % 3 0 ق صف  ذهصث الٌقع ّالشغي   3

 %22 3 ق صف الوقصّالث ّاإلًشصءاث الٌِذع٘ت   3

 % 3 0 ّالخشفَ٘ق صف الغ٘صعت   2

 %02 3 ق صف العقصساث  22

 %111 31 اإلخًــــانـــٙ

 ي ادس انح ٕل ػهٗ انثٛاَاخ  -2

اعخوذ البصعذ فٖ الغصْل علىٔ الب٘صًىصث ال صهىت للذساعىت الخ ب٘ق٘ىت علىٔ حغل٘ىع       

الخقىىصسٗش ة٘ىىش الوصل٘ىىت، ّالوغخىىْٕ، عىىْاء مىىصى رلىى   ىىوي الخقىىصسٗش الوصل٘ىىت الغىىٌْٗت، 

الوخىىْفشة علىىٔ الوْقىىش اإلل)خشًّىىٖ للشىىشمت، رّ هىىي الوعلْهىىصث الوخىىْفشة الوعلْهىىصث ّ

ّهْاقش الخغل٘ع اإلعصصلٔ راث  ،www.egx.com.egعلٔ هْقش البْسصت الوصشٗت

، ّهْقىىىىىش شىىىىىشمت www.Mubasher.infoالصىىىىىلت هزىىىىىع هْقىىىىىش هبصشىىىىىش هصىىىىىش 

www.sa.investing.com ششمت ، ّهْقش www.reuters.com/finance 

 قٛاط يرغٛشاخ ًَٔـارج انذساعح  6-2

 :ٗلٖٗو)ي حٌصّل هخغ٘شاث الذساعت ّطش  ق٘صعِص موص 

http://www.mubasher.info/
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 (RLذٕقٛد إصذاس انرقشٚش انًانٙ انغُٕ٘ )انًرغٛش انراتغ:  6-2-1

اعخوذ البصعذ فٖ ق٘صط حْق٘ج إصذاس الخقىصسٗش الوصل٘ىت، علىٔ هق٘ىصط فخىشة إصىذاس      

(، ّالىىزٕ ٗوزىىع الفخىىشة الووخىىذة هىىي حىىصسٗ  Reporting Lagالخقشٗىىش الوىىصلٖ الغىىٌْٕ 

، ع٘ىذ الغىْ  الوصل٘ىتالغٌت الوصل٘ت إلٔ حصسٗ  ًشش الخقشٗش الوصلٖ الغىٌْٕ  ِ٘ألىت  إًخِصء

ىىىص علىىىٔ دساعىىىصث ا فىىىٖ الذساعىىىصث الغىىىص قت ّرلىىى  ق٘صعم                  ُٗعىىىذ الوق٘ىىىصط ا مزىىىش اًخشىىىصسم

 Al Daoud et al.,2015; Kamaruding et al.,2018; Jarboui,2016  ( .

ص علٔ دساعتّقذ حن ح ب٘ق٘ت فٖ   .)0222عل٘ن،( ٘ألت ا عوصل الوصشٗت ق٘صعم

 انًرغٛشاٌ انًغرقالٌ:  6-2-2

 ( : ACEFF) أٔال: فؼانٛح نداٌ انًشاخؼح

ىص علىٔ       ّحخوزع فعصل٘ت لضصى الوشاصعىت فىٖ هضوْعىت الخصىصل  الخصل٘ىت، ّرلى  ق٘صعم

 (:Sultana et al.,2019; Jihene&Moz,2019 دساعخمص

 اعرقالنٛح ندُح انًشاخؼح (ACIN :) ّٗخن ق٘صعِص  ٌغبت حوز٘ع ا عضىصء الوغىخقل٘ي

  لضٌت الوشاصعت عذد ا عضصء الوغخقل٘ي/ إصوصلٖ عذد رعضصء اللضٌت(.

 انخثةةشج انًانٛةةح ٔانًحاعةةثٛح نهدُةةح انًشاخؼةةح (ACEX :) ّٗىىخن ق٘صعىىِص هىىي  ىى ل

الوصل٘ىت ة ( إرا مصى ٗخْافش لذٓ رعذ رعضىصء اللضٌىت الخبىش2هخغ٘ش ُّؤ ٗأ ز الق٘وت 

، ر ىىشٓ(، CPA ،CMA ،CFAّالوغصعىىب٘ت رّ شىىِصداث هغصعىىب٘ت هٌِ٘ىىت هزىىع 

 .(  خ   رل 2ّالق٘وت 

 ػذد أػضاء ندُح انًشاخؼح (ACVO :) ّٗخن ق٘صعِص هي   ل هخغ٘ش ُّؤ ٗأ ىز

(  خى   2( إرا مصى عذد رعضصء اللضٌت ه ص ق لقْاعذ الغْموىت، ّالق٘وىت 2الق٘وت 

ع٘ذ رشصس الذل٘ع الوصشٕ لغْموىت الشىشمصث رى لضٌىت الوشاصعىت حخشى)ع هىي  رل .

 عذد ال ٗقع عي ر رت رعضصء هي رعضصء اإلداسة ة٘ش الخٌف٘زٗ٘ي.

  اخرًاػاخ ندُح انًشاخؼحدٔسٚح (ACME :) ّٔٗخن ق٘صعِص هي   ل هخغ٘ش ُّو

( 2( إرا مصى عذد إصخوصعصث اللضٌت ه ص ق لقْاعذ الغْموت، ّالق٘وىت 2ٗأ ز الق٘وت  

ع٘ذ إشصس الذل٘ع الوصشٕ لغْموت الشىشمصث إلىٔ رى لضٌىت الوشاصعىت  . خ   رل 

 مع ر رت شِْس.  ٗضب رى ٗضخوش رعضصلِص دّسٗمص، ّ وص ال ٗقع عي هشة
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 ّٗخن ق٘صعِص هي   ل:( : AUDITQثاَٛ ا: خٕدج انًشاخؼح انخاسخٛح )

 ( حدى يُشةأج انًشاخؼةحAUDSIZE:)  ٖعضىن هٌشىأة الوشاصعىت هىي العْاهىع الخى

حو٘ض  ٘ي هٌش ث الوشاصعت، ع٘ذ رى هٌش ث الوشاصعىت ال)بىشٕ لىذِٗص الوقىذسة علىٔ 

ٗقصط موخغ٘ش ُّؤ ٗأ ىز ّ .امخشص  ا   صء  صلوقصسًت  وٌش ث الوشاصعت ا  شٓ

( فىىٖ عصلىىت إرا مصًىىج الشىىشمت حقىىْم  وشاصعىىت حقصسٗشُىىص الوصل٘ىىت لىىذٓ رعىىذ 2الق٘وىىت 

(  خى   رلى  2ث الوشاصعت ال)بىشٓ فىٖ هصىش رّ الو)صحىب الوشحب ىت  ِىص رّ هٌش 

ص علٔ دساعصث  (.Gulec,2017 ;  0222 اللبص ٘ذٕ، ّرل  ق٘صعم

 االسذثةةاط طةةٕل فرةةشج (يةةغ يُشةةأج انًشاخؼةةحAUDENGAG:)  ٗقصىىذ  ِىىص عىىذد

الغىىٌْاث الخىىٖ حخىىْلٔ فِ٘ىىص هٌشىىأة الوشاصعىىت هشاصعىىت عغىىص صث الشىىشمت، ّحفخىىشا 

هش ه)خىب الوشاصعىت، ع٘ىذ  االسحبصطالذساعت رى صْدة الوشاصعت حشحبظ   ْل فخشة 

رى صٗىصدة صىىْدة الوشاصعىىت حخ لىب اإلعىىخقشاس ّالزبىىصث هىىي ع٘ىذ الضِىىت الخىىٔ حخىىْلٔ 

 عذد الغٌْاث الخٔ ٗظىع فِ٘ىص هشاصىش الغغىص صث ٔٚرى قٛاط ْزا انًرغٛش الوشاصعت، 

ىىىىىىىص علىىىىىىىٔ   هشاصعىىىىىىىص للشىىىىىىىشمت ّرلىىىىىىى   ىىىىىىى ل فخىىىىىىىشة الذساعىىىىىىىت ّرلىىىىىىى  ق٘صعم

 (.Okolie&Izedonmi,2016,Yasser&Soliman,2018دساعخمص 

 ثانث ا: انًرغٛشاخ انشقاتٛح

ذٕقٛةةد   حشىىوع الوخغ٘ىىشاث الشقص ٘ىىت  عىى  العْاهىىع الوىىةرشة علىىٔ الوخغ٘ىىش الخىىص ش      

، االًغىذاس(، ّالخٖ حغغي هي الوقذسة الخفغ٘شٗت لٌوْرس رقشٚش انًانٙ انغُٕ٘إصذاس ان

ّ وشاصعت الذساعصث الوغصعب٘ت راث االُخوصم  خْق٘ج إصذاس الخقصسٗش الوصل٘ىت حىن حغذٗىذ 

 موص ٗلٖ: رُن الوخغ٘شاث الشقص ٘ت راث الع قت

   (حدةةى انشةةشكحFSIZE:)  ّٗعىىذ هىىي الوخغ٘ىىشاث الخىىٖ حىىةرش علىىٔ حْق٘ىىج إصىىذاس

الخقشٗش الوصلٖ، ع٘ذ ر ِشث الذساعىصث الوغصعىب٘ت رى الشىشمصث مب٘ىشة الغضىن حعلىي 

عىي حقصسٗشُىص الوصل٘ىت  شى)ع رعىشف هىي الشىشمصث الصىغ٘شة، موىص رى عضىن الشىىشمصث 

ا لْصىىْد  ُ٘)ىىع قىىْٕ للشقص ىىت ٗغىىصعذ فىىٖ حقل٘ىىع فخىىشة إصىىذاس حقشٗىىش الوشاصعىىت ًظىىشم

اث ا خبىىصسهىىي الْقىىج الوغىىخغش  هىىي قبىىع الوشاصىىش إلصىىشاء  الذا ل٘ىىت، هوىىص ٗخفىى 

                               صللْةىىىىىىىىىىىىصسٗخن ال ب٘عىىىىىىىىىىىىٖ  ٔذةةةةةةةةةةةةى قٛةةةةةةةةةةةةاط ْةةةةةةةةةةةةزا انًرغٛةةةةةةةةةةةةشالشقص ىىىىىىىىىىىىت. 
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ىىىىىىص علىىىىىىٔ  فىىىىىىٖ ًِصٗىىىىىىت العىىىىىىصم ل)ىىىىىىع شىىىىىىشمت  صوىىىىىىصلٖ ا صىىىىىىْلإل ّرلىىىىىى  ق٘صعم

 (.Hassan,2016;Rusmin&Evans,2017;Gulec,2017دساعصث 

   ستحٛح انششكح (ROA:) ّ حقصط  وعىذل العصلىذ علىٔ ا صىْل، ّحىن عغىص َ هىي  ى ل

ىىىىص علىىىىٔ  قبىىىىعقغىىىىوت صىىىىصفٖ الىىىىش ظ   الضىىىىشٗبت علىىىىٔ إصوىىىىصلٖ ا صىىىىْل. ّرلىىىى  ق٘صعم

إلىىٔ رى العصلىىذ علىىٔ ّالخىىٔ حْلىىج ( Guleec,2017;Ahmad et al.,2016 دساعىىخمص

ص للْ ش ّا داء الوصلٖ للششمت، ا هِوم ا لش غ٘خِص، ّإى اسحفىصف  ا صْل ُٗعذ هةششم ّهةششم

-Alُزٍ الٌغبت ع٘ةدٕ إلٔ حخف٘  فخشة إصذاس حقشٗش الوشاصعت. ُّزا هص امذحىَ دساعىت 

Tahat,2015 ّالخٖ حْصلج إلٔ رى الششمصث راث ا داء الوصلٖ الض٘ذ حغعٖ إلٔ ًشىش )

 قْالوِص الوصل٘ت  ش)ع رعشف هي حل  الششمصث راث ا داء الوصلٖ الوٌخف . 

   يذَٕٚٛح انششكحLEV) :) ّحعبىش عىي هىذٓ اعخوىصد   ذسصت الشافعت الوصل٘ت، ّحقصط

الششمت علٔ الذٗي فٖ حوْٗع رصْلِص، ّحقصط  قغوت إصوصلٖ االلخضاهصث علٔ إصوصلٖ 

ىىىىص علىىىىٔ دساعىىىىصث  Sultana et ;0222 اللبص ٘ىىىىذٕ، ا صىىىىْل. ّرلىىىى  ق٘صعم

al.,2015,Rusin&Evans,2017 صٗىىىصدة هذًْٗ٘ىىىت (. ع٘ىىىذ رمىىىذث علىىىٔ رى ًغىىىبت

الششمت حخ لب هىي الوشاصىش ّقخمىص رطىْل لخغق٘ىق الضىْدة فىٖ عول٘ىت الوشاصعىت ّالخىٖ 

٘ص لضو٘ش الذالٌ٘ي.  حوزع ه لبمص رعصعم

  ُػًةةةش انشةةةشكح AGE):) ّحقىىىصط  عىىىذد عىىىٌْاث ق٘ىىىذ الشىىىشمت فىىىٔ البْسصىىىت  

وىش الشىشمت ّ بشحِىص فىٖ عُ ّرشصسث العذٗذ هي الذساعصث إلٔ ّصْد ع قت  ٘ي 

الخقىىىىىصسٗش هىىىىىش حقل٘ىىىىىع هىىىىىىذة إصىىىىىذاس الخقىىىىىصسٗش الوصل٘ىىىىىت لِىىىىىص هزىىىىىىع  إعىىىىىذاد

 (.0222فصسط، ;0222دساعت اللبص ٘ذٕ،
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 ( قٛاط يرغٛشاخ انذساعح2) خذٔل

 طشٚقح انقٛاط انشيض انًرغٛشاخ

 أٔال : انًرغٛش انراتغ

ذٕقٛد إصذاس انرقشٚش 

 انًانٙ انغُٕ٘

Reporting Lag 

(RL) 

الغىىٌت الوصل٘ىىت إلىىٔ حىىصسٗ  ًشىىش  إًخِىىصءصلفخشة الووخىىذة هىىي حىىصسٗ  ّحقىىصط  ىى

ىىىىص علىىىىٔ  الغىىىىْ الخقشٗىىىىش الوىىىىصلٖ الغىىىىٌْٕ  ِ٘ألىىىىت  الوصل٘ىىىىت، ّرلىىىى  ق٘صعم

 (.Al Daoud et al.,2015; Kamaruding et al.,2018 خمصدساع

 ثاَٛ ا: انًرغٛشاٌ انًغرقالٌ

 (.ACEFFفؼانٛح نداٌ انًشاخؼح ) (1)

ص علٔ دساع  صعخخذام رس ش ّحن ق٘صعت  (:Sultana et al.,2019; Jihene&Moz,2019 خمصهةششاث ق٘صعم

اعرقالنٛح إػضاء 

 انهدُح
ACIN 

ٌغبت حوز٘ع ا عضصء الوغىخقل٘ي  صللضٌت عىذد ا عضىصء الوغىخقل٘ي حقصط  

 إلٔ عذد رعضصء اللضٌت(.

انخثشج انًانٛح 

 ٔانًؼشفح انًحاعثٛح
ACEX 

إرا مىصى ٗخىىْافش لىذٓ رعىذ رعضىىصء ( 2وخغ٘ىش ُّوىٔ ٗأ ىىز الق٘وىت حقىصط م

الوصل٘ىىىىىت ّالوغصعىىىىىب٘ت رّ شىىىىىِصداث هغصعىىىىىب٘ت هٌِ٘ىىىىىت  ةاللضٌىىىىىت الخبىىىىىش

 (  خ   رل .2، ر شٓ(، ّالق٘وت CPA ،CMA ،CFAهزع 

ػذد أػضاء ندُح 

 انًشاخؼح
ACVO 

( إرا مصى عذد رعضىصء اللضٌىت ه ىص ق 2وخغ٘ش ُّؤ ٗأ ز الق٘وت حقصط م

 (  خ   رل .2ّالق٘وت  ،(ة٘ش حٌف٘زٗ٘ير رت رعضصء   لقْاعذ الغْموت

دٔسٚح إخرًاػاخ 

 انهدُح

 

 

 

ACME 

 صىىفت  ( إرا مىىصى إصخوصعىىصث اللضٌىىت2وخغ٘ىىش ُّوىىٔ ٗأ ىىز الق٘وىىت حقىىصط م

، (ر رىىت شىىِْسمىىع  ا قىىع علىىٔ هىىشة  ه ىىص ق لقْاعىىذ الغْموىىتّ دّسٗىىت

 (  خ   رل .2ّالق٘وت 

 يٍ خالل:( : ٔٚرى قٛاعٓا AUDITQخٕدج انًشاخؼح انخاسخٛح) (2)

 AUDSIZE حدى يُشأج انًشاخؼح

( فىىٖ عصلىىت إرا مصًىىج الشىىشمت حقىىْم 2ُّوىىٔ ٗأ ىىز الق٘وىىت  هخغ٘ىىشحقىىصط 

 وشاصعت حقصسٗشُص الوصل٘ت لذٓ رعذ هٌش ث الوشاصعىت ال)بىشٓ فىٖ هصىش 

ىىىىىىىص علىىىىىىىٔ 2رّ الو)صحىىىىىىىب الوشحب ىىىىىىىت  ِىىىىىىىص رّ  (  خىىىىىىى   رلىىىىىىى  ق٘صعم

 (.0222عل٘ن،; 0222،ص ٘ذٕدساعخمص اللب

يغ  االسذثاططٕل فرشج 

 يُشأج انًشاخؼح
AUDENGAG 

ىىص  عىىذد الغىىٌْاث الخىىٔ ٗظىىع فِ٘ىىص هشاصىىش الغغىىص صث هشاصٗقىىصط  للشىىشمت عم

ىىىىىىىىىىىص علىىىىىىىىىىىٔ   ّرلىىىىىىىىىىى   ىىىىىىىىىىى ل فخىىىىىىىىىىىشة الذساعىىىىىىىىىىىت ّرلىىىىىىىىىىى  ق٘صعم

 (.Okolie&Izedonmi,2016,Yasser&Soliman,2018دساعخمص 
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 طشٚقح انقٛاط انشيض انًرغٛشاخ

 ثانث ا: انًرغٛشاخ انشقاتٛح

 حدى انششكح

FSIZE ّرلىى   فىىٖ ًِصٗىىت العىىصم،صوىىصلٖ ا صىىْل إل ال ب٘عىىٖ  صللْةىىصسٗخن حقىىصط

ىص علىىٔ دساعىىصث  Hassan,2016; Rusmin&Evans,2017  ق٘صعم

;Gulec, 2017.) 

 ستحٛح انششكح

ROA وعذل العصلذ علٔ ا صىْل، ّٗىخن عغىص َ هىي  ى ل قغىوت صىصفٖ  حقصط 

ىىىىص علىىىىٔ  قبىىىىعالىىىىش ظ  الضىىىىشٗبت علىىىىٔ إصوىىىىصلٖ ا صىىىىْل، ّرلىىىى  ق٘صعم

 ,Rusmin&Evans,2017;Ahmad et al.,2016دساعىىىصث 

Guleec, 2017 .) 

 يذَٕٚٛح انششكح

LEV قغىىوت إصوىىصلٖ االلخضاهىىصث علىىٔ إصوىىصلٖ   ذسصىىت الشافعىىت الوصل٘ىىت حقىىصط 

ىص علىٔ دساعىصث اللبص ٘ذٕ،  Sultana et ;0222ا صىْل. ّرلى  ق٘صعم

al.,2015,Rusin&Evans,2017.) 

 ُػًش انششكح
AGE  ٔىىىىىص علىىىىى حقىىىىىصط  عىىىىىذد عىىىىىٌْاث ق٘ىىىىىذ الشىىىىىشمت فىىىىىٔ البْسصىىىىىت، ق٘صعم

 (.0222فصسط، ;0222دساعت اللبص ٘ذٕ،

 إعذاد البصعذ. انً ذس:

 ًَارج انذساعح 6-2

ًٚكةةٍ ذٕضةةٛح فىىٖ  ىىْء هىىص عىىبق عش ىىَ هىىي هشىى)لت الذساعىىت ّرُىىذافِص ّفشّ ىىِص، 

 (:1) انشكم سقى ًَارج انذساعح انثالثح يٍ خالل

 
       : إػذاد انثاح انً ذس
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 ( إطاس انذساعح ًَٔارج انؼالقح تٍٛ انًرغٛشاخ1) شكم سقى

 ثالثح ًَارج ْى: انذساعح يٍ ركٌٕذ( 1ٔفٗ ضٕء انشكم سقى)

    :ُىْ ًوىْرس لق٘ىصط ررىش فعصل٘ىت لضىصى الوشاصعىت لشىشمصث انًُٕرج األٔل نهذساعةح

، ّٗغ ىٔ حْق٘ج إصذاس الخقشٗىش الوىصلٖ الغىٌْٕررشُص علٔ  ا خبصسعٌ٘ت الذساعت، ّ

جؼانٛةح ندةاٌ انًشاخؼةح نيؼُٕٚةح ٔذٕخذ ػالقةح عةهثٛح  "ُزا الٌوْرس الفشا ا ّل

، ّٗو)ي الخعب٘ش عي الٌوْرس  صلوعصدلت ذٕقٛد إصذاس انرقشٚش انًانٙ انغُٕ٘"ػهٗ 

 ال)و٘ت الخصل٘ت:

RL= β0  - β1 (ACIN) - β2 (ACEX) - β3 (ACVO) - β4 

(ACME) + εit 

( إعىىىخق ل٘ت لضٌىىىت (ACIN( حْق٘ىىىج إصىىىذاس الخقشٗىىىش الوىىىصلٖ الغىىىٌْٕ، (RLحٛةةة  :

(  (ACVOّالوصل٘ت  عضصء لضٌت الوشاصعت، الوغصعب٘ت الخبشة (ACEX)الوشاصعت، 

، ّالبصعىىذ إفخىىشا هبىىذل٘مص ( دّسٗىىت إصخوصعىىصث اللضٌىىت(ACMEعىىذد رعضىىصء اللضٌىىت، 

 الوخغ٘ش الوغخقع ّالوخغ٘ش الخص ش.ّصْد ع قت علب٘ت  ٘ي 

   :ُىىْ ًوىىْرس لق٘ىىصط ررىىش صىىْدة الوشاصعىىت الخصسص٘ىىت هىىي انًُةةٕرج انثةةاَٗ نهذساعةةح

 ى٘ي الشىشمت ّهٌشىأة الوشاصعىت(  االسحبصط  ل عضن هٌشأة الوشاصعت، ّطْل فخشة 

، حْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوىصلٖ الغىٌْٕعلٔ  ررشُص ا خبصسلششمصث عٌ٘ت الذساعت، ّ

دٕدج انًشاخؼةح نيؼُٕٚح ٔذٕخذ ػالقح عهثٛح  "زا الٌوْرس الفشا الزصًّٔٗغ ٔ ُ

، ّٗو)ىىي الخعب٘ىىش عىىي ذٕقٛةةد إصةةذاس انرقشٚةةش انًةةانٙ انغةةُٕ٘"ػهةةٗ انخاسخٛةةح 

 الٌوْرس  صلوعصدلت ال)و٘ت الخصل٘ت:

RL= β0  - β1 (AUDSIZE) - β2 (AUDENGAG)+ εit 
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( عضىن هٌشىأة  (AUDSIZEُْ حْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوىصلٖ الغىٌْٕ،  (RL)حٛ :

 ى٘ي الشىىشمت ّهٌشىأة الوشاصعىىت،  االسحبىصططىْل فخىىشة  (AUDENGAG)الوشاصعىت، 

 ّالبصعذ إفخشا هبذل٘مص ّصْد ع قت علب٘ت  ٘ي الوخغ٘ش الوغخقع ّالوخغ٘ش الخص ش.

  :ُىىْ ًوىىْرس لق٘ىىصط ا رىىش الخفىىصعلٔ ل)ىىع هىىي فعصل٘ىىت لضٌىىت انًُةةٕرج انثانةة  نهذساعةةح

حْق٘ىج إصىذاس الخقشٗىش الوىصلٖ الوشاصعت ّصْدة الوشاصعت الخصسص٘ت ّررش رل  علٔ 

زا الٌوىْرس الفىشا . ّٗغ ىٔ ُىالغٌْٕ، فٔ  ىع ّصىْد  عى  الوخغ٘ىشاث الشقص ٘ىت

فؼانٛةةح ندةةاٌ انًشاخؼةةح ٔخةةٕدج نكةةم يةةٍ  يؼُٕٚةةحٕٔخةةذ ػالقةةح عةةهثٛح ذ "الزصلىىذ

، ّٗو)ىي الخعب٘ىش انًشاخؼح انخاسخٛح ػهٗ ذٕقٛد إصذاس انرقشٚةش انًةانٙ انغةُٕ٘"

 عي الٌوْرس  صلوعصدلت ال)و٘ت الخصل٘ت:

RL= β0  - β1(ACEFF) -β2(AUDIT Q)  - β3(F Size)  –  

β4(ROA)   + β5(LEV)  – β6(AGE)+ εit 

( فعصل٘ىىت لضىىصى (ACEFF( ُىىْ حْق٘ىىج إصىىذاس الخقشٗىىش الوىىصلٖ الغىىٌْٕ، (RLحٛةة :

( عضىىىىن الشىىىىشمت، FSizeصىىىىْدة الوشاصعىىىىت الخصسص٘ىىىىت،  (AUDITQ)الوشاصعىىىىت، 

(ROA)  ،س غ٘ت الششمتLEV)  ،هذًْٗ٘ت الششمت )(AGE  ُوش الششمت.ع 

 انجشٔض  اخرثاسَرا ح انذساعح انرطثٛقٛح ٔ 6-3

 ذرث  صلخغقق هي ص ع٘ت  ،لخغل٘ع ًخصلش الذساعت الخ ب٘ق٘ت حن الق٘صم  ز د هشاعع      

 إًخِىصءّ ،رن عشا اإلعصصء الْصفٖ لوخغ٘شاث الذساعىت اإلعصصلٔ،الب٘صًصث للخغل٘ع 

 :ٗلٖ، ّرل  موص االًغذاسّ االسحبصطالفشّا هي   ل حغل٘ع  ا خبصس خقذٗش ًوصرصِص ّ

 صالحٛح انثٛاَاخ نهرحهٛم اإلح ا ٙ اخرثاس 6-3-1

 ٗلٖ:ّٗخن رل  هي   ل الق٘صم  وص  

 :  (:(Normal Distribution Testانطثٛؼٙيذٖ إذثاع انثٛاَاخ نهرٕصٚغ  اخرثاسأٔال 

   ا خبىصسللخغقىق هىىي هىىذٓ اقخىىشام الب٘صًىىصث هىي حْصٗعِىىص ال ب٘عىىٖ حىىن اعىىخخذام       

(Kolmogorov - Smirnov) ّا خبىىصس Shapiro–Wilk  للخأمىىذ هىىي رى ًوىىظ )

الخْصٗىىش الىىزٕ حغىىل)َ  ٘صًىىصث الذساعىىت ُىىْ حْصٗىىش طب٘عىىٖ، ّرلىى   صلٌغىىبت لوخغ٘ىىشاث 
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اث الخىىٖ ع٘غىىخخذهِص البصعىىذ فىىٖ  خبىىصسالذساعىىت الوخصىىلت، ّرلىى  لخغذٗىىذ ًىىْف اال

اث ا خبىىصساث اإلعصىىصء الوعلوىىٔ ّا خبىىصسالخغل٘ىىع اإلعصىىصلٖ للب٘صًىىصث هىىص  ىى٘ي 

اث ّهغخْٓ الوعٌْٗت  خبصس( ْٗ ظ ق٘ن اال2قن اإلعصصء ال هعلؤ، ّالضذّل س

 .ا خبصسل)ع هخغ٘ش رهصم مع 

 ( انرٕصٚغ انطثٛؼٙ نًرغٛشاخ انذساعح انًر هح.3) خذٔل

Shapiro-Wilk 

Statistic 

Kolmogorov-

Smirnov Statistic Variables 

Sig. value Sig. Value 

2.222 2.352 2.222 2.032 RL  انًانٙذٕقٛد إصذاس انرقشٚش 

2.222 2.325 2.222 2.030 ACEFF فؼانٛح نداٌ انًشاخؼح 

2.222 2.235 2.022 2.222 FSIZE حدى انششكح 

2.222 2.532 2.222 2.002 ROA ستحٛح انششكح 

2.222 2.333 2.224 2.232 LEV يذَٕٚٛح انششكح 

2.222 2.324 2.222 2.034 AGE ػًش انششكح 

2.222 2.322 2.222 2.230 AUDITQ خٕدج انًشاخؼح 

   خبىىىىصس( ال.Sigرى ق٘وىىىىىت هغىىىىىخْٓ الوعٌْٗىىىىىت ( 3ٔٚرضةةةةح يةةةةٍة اندةةةةةذٔل سقةةةةى)     

(Kolmogorov-Smirnov) ّا خبىىىىصس  Shapiro-Wilk لضو٘ىىىىىش  (2.24(  رقىىىىىع هىىىىي

الوخغ٘شاث عذا هخغ٘ش عضن الششمت، ّ ٌصءم علٔ رل  فإى الب٘صًصث الخصصىت  وخغ٘ىشاث الذساعىت 

 ال ب٘عٖ، رهص هخغ٘ش عضن الششمت فخخبش  ٘صًصحَ الخْصٗش ال ب٘عٔ.ال حخبش الخْصٗش 

الب٘صًىىصث الخصصىىت  بىىصقٔ الوخغ٘ىىشاث عضن هٌشىىأة الوشاصعىىت،  ٔاندةةذٚش تانةةزكش أٌ     

الوصل٘ىىت ّالوغصعىىب٘ت  عضىىصء لضٌىىت الوشاصعىىت، عضىىن لضٌىىت الوشاصعىىت، دّسٗىىت  ةّالخبىىش

خْصٗىش ال ب٘عىٔ فِىٔ هخغ٘ىشاث ال ا خبىصسإصخوصعصث لضٌت الوشاصعت( الحخضىش لشىشّط 

ٔفةٗ ضةٕء يةا عةثق  ( راث ق٘ن رٌصل٘ىت. Dummy Variablesة٘ش هخصلت ُّو٘ت(  

اث  خبىىصسقىىصم البصعىىذ  وشاعىىصة رلىى  ررٌىىصء الخغل٘ىىع اإلعصىىصلٖ، ع٘ىىذ قىىصم  إحبىىصف اال

 ال هعلو٘ت ررٌصء الخغل٘ع اإلعصصلٖ للب٘صًصث الخٖ ال حخبش الخْصٗش ال ب٘عٖ.
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 يذٖ قٕج ًَٕرج انذساعح ٔقذسذّ انرجغٛشٚح اخرثاسثاَٛ ا: 

هىي  ى ل  لتالوغىخق ثع٘ذ ٗخن الخغقق هىي هشى)لت االصدّاس الخ ىٖ  ى٘ي الوخغ٘ىشا     

، ّالىزٓ هىي   لىَ ٗىخن عغىصم هعصهىع حضىخن Multicol linearity Test) ا خبىصس

ل)ع هخغ٘ش هىي الوخغ٘ىشاى الوغىخق ى  Variance Inflation Factor (VIF)الخبصٗي 

الخغقىق هىي  الخٖ حةرش فٖ الوخغ٘ش الخص ش، ّرل  للٌوىْرس العىصم للذساعىت،  صإل ىصفت إلىٔ

 Durbin)ا خبىىصسالىىزاحٖ  صعىىىخخذام  االسحبىىصط لىىْ هخغ٘ىىشاث الٌوىىْرس هىىىي هشىى)لت 

Watson Test) ،(4ًٔٚكٍ ذٕضٛح رن  يٍ خالل اندذٔل سقى:) 

  (Durbin Watson Test)( Multicol linearity Test) اخرثاس( َرا ح 4) خذٔل

 ( نًرغٛشاخ انًُٕرج انؼاو نهذساعحD-W( ٔ قًٛح)VIFقًٛح يؼايم)

 RL ذٕقٛد إصذاس انرقشٚش انًانٙ   
 انًرغٛشاٌ انًغرقالٌ نهذساعح

Tolerance VIF 

2.330 2.233 AUDSIZE حدى يُشأج انًشخؼح 

2.242 2.232 AUDENGAG  تٍٛ انششكح ٔانًشاخغ االسذثاططٕل فرشج  

2.322 2.202 ACEFF فؼانٛح نداٌ انًشاخؼح 

2.342 2.223 FSIZE حدى انششكح 

2.452 2.333 ROA ستحٛح انششكح 

2.423 2.532 LEV يذَٕٚٛح انششكح 

2.333 2.223 AGE ػًش انششكح 

 (Durbin Watson Test) قًٛح 1.721

 ( يا ٚهٗ:4ٚرضح يٍ اندذٔل سقى)

للوخغ٘ىىىشاى الوغىىىخق ى ّالوخغ٘ىىىشاث الشقص ىىىت لٌوىىىْرس الذساعىىىت رقىىىع ( VIFقةةةٛى)تهغةةةد 

ال حعىصًٖ هىي هشى)لت االصدّاس الخ ىٖ، اث الوغىخقلت ( ، ُّزا ٗعٌٖ رى الوخغ٘ىش22هي 

ا، ا هىىش الىىزٕ ٗىىذل علىىٔ قىىْة  صالسحبىىصطف  ٌِ٘ىىص لىى٘ظ لىىَ داللىىت إعصىىصل٘ت ّهىىٌخف  صىىذم

 الٌوْرس الوغخخذم فٖ حفغ٘ش ّحغذٗذ حأر٘شاث الوخغ٘شاى الوغخق ى علٔ الوخغ٘ش الخىص ش.

(، ُّٔ  زل  حقش  وي الوذٓ الوزىصلٖ 2.302 الوغغْ ت ((D-Wقًٛحفٖ ع٘ي  لغج 

عذم ّصْد هش)لت ل سحبصط الزاحٖ  ٘ي (،  وص ٗذل علٔ 0.4 -2.4  0ّالزٓ ٗقخشم هي 

  .حةرش علٔ صغت الٌخصلش لتالوغخق ثالوخغ٘شا
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ال حعىصًٖ هىي هشى)لت  تالوغىخقل ثرى الوخغ٘ىشا ٗخضىظ للبصعىذٔفٗ ضٕء يةا عةثق       

الخذا ع رّ االصدّاس الخ ٖ ّعذم ّصْد هش)لت ل سحبصط الزاحٖ، ّ صلخىصلٖ قىْة ًوىْرس 

 .الذساعت ّصٗصدة قذسحَ الخفغ٘شٗت، ّهي رن ص ع٘ت الب٘صًصث للخغل٘ع اإلعصصلٖ

 انٕصجٗ نًرغٛشاخ انذساعح انرحهٛم 6-3-2

 أٔال: ٔصف انًرغٛشاخ انًر هح

( 4ٗظِىش الضىذّل سقىن لوخغ٘شاث الذساعت ع٘ذ  حغل٘لٌُّٔص ٗقْم البصعذ  ْصف      

للوخغ٘شاث الوخصلت للذساعت ّرلى  علىٔ هىذاس عىٌْاث الذساعىت،  تاإلعصصءاث الْصف٘

 ٗلٖ:ّرل  موص 

 ( اإلح اءاخ انٕصجٛح نًرغٛشاخ انذساعح5) خذٔل

 انٕعظ انغُح انشيض يرغٛشاخ انذساعح
اإلَحشاف 

 انًؼٛاسٖ
 أقم قًٛح قًٛح أق ٗ

ذٕقٛد إصذاس انرقشٚش 

 انًانٙ

 

RL 2016 

 
2116 27.52 53.16 327.11 31.51 

RL 2017 

 
2117 71.41 25.37 146.51 22.51 

RL 2018 

 
2112 61.11 12.26 137.61 52.31 

RL 2019 

 
2111 61.61 23.21 127.11 26.55 

 فٗ انًرٕعظ

 
RL  74.15 22.27 131.51 53.11 

تٍٛ  االسذثاططٕل فرشج 

انششكح ٔيُشأج 

 انًشاخؼح

AUDENGAG 

 

 

 

ػهٗ يذاس 

 يذج انذساعح
3.11 1.315 4 3 

 انٕعظ انغُح انشيض يرغٛشاخ انذساعح
اإلَحشاف 

 انًؼٛاسٖ
 أقم قًٛح أق ٗ قًٛح

 إعرقالنٛح ندُح انًشاخؼح

 

ACIN 2016 2116 1.71 1.13 1.12 1.41 

ACIN 2017 2117 1.71 1.13 1.12 1.41 

ACIN 2018 2112 1.72 1.13 1.12 1.41 
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 انٕعظ انغُح انشيض يرغٛشاخ انذساعح
اإلَحشاف 

 انًؼٛاسٖ
 أقم قًٛح قًٛح أق ٗ

ACIN 2019 2111 1.73 1.14 1.17 1.41 

 ACEFF فؼانٛح نداٌ انًشاخؼح

ػهٗ يذاس 

يذج 

 انذساعح

1.67 1.31 1.17 1.11 

 حدى انششكح

 

FSIZE2016 2116 21.51 1.42 24.27 11.43 

FSIZE2017 2117 21.12 1.21 25.11 14.14 

FSIZE2018 2112 21.26 1.17 25.21 14.21 

FSIZE2019 2111 21.11 1.27 24.22 14.21 

 FSIZE  21.24 1.55 24.74 16.31 فٗ انًرٕعظ

 ستحٛح انششكح

 

ROA2016 2116 11.41 1.21 31.24 1.17 

ROA2017 2117 12.25 11.11 31.25 1.74 

ROA2018 2112 13.55 14.33 67.17 1.36 

ROA2019 2111 12.17 54.31 312.46 1.53 

 ROA  14.14 16.77 21.21 1.15 فٗ انًرٕعظ

 يذَٕٚٛح انششكح

 

LEV2016 2116 1.51 1.21 1.21 1.11 

LEV2017 2117 1.62 1.15 6.17 1.15 

LEV2018 2112 1.47 1.23 1.25 1.12 

LEV2019 2111 1.42 1.27 1.12 1.114 

 LEV  1.51 1.33 1.11 1.11 فٗ انًرٕعظ

 ُػًش انششكح

 

AGE2016 2116 15.47 7.21 24 - 

AGE2017 2117 16.43 7.22 25 - 

AGE2018 2112 17.43 7.22 26 1 

AGE2019 2111 12.43 7.22 27 2 

 AGE  16.14 7.26 25.51 1.75 فٗ انًرٕعظ

 ( انؼذٚذ يٍ اإلعرُراخاخ أًْٓا:5) ٔٚقذو اندذٔل سقى

: حُش٘ش الٌخصلش إلٔ ق٘صم الششمصث الخٔ حوزىع العٌ٘ىت انًانٙتانُغثح نرٕقٛد إصذاس انرقشٚش  -2

الغىٌت الوصل٘ىت  إًخِىصء( ٗىْم  عىذ 33 إصذاس الخقشٗش الوصلٖ الغٌْٓ لِص  وخْعىظ عىصم  لىغ 

ّعخٔ إصذاس ُ٘ألت عْ  الوصل لِزا الخقشٗش ُّىٔ ًغىبت هقبْلىت. ّهىي  ى ل حخبىش الٌغىبت 

ْق٘ىج إصىذاس الخقشٗىش الوىصلٖ شىِذث علٔ هذاس عىٌْاث الذساعىت ًضىذ رى هخْعىظ فخىشة ح
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( ٗىْم عخىٔ ّصىلج إلىٔ رقىع 33.43ّالخٖ  لغىج ف٘ىَ  0225إًخفص ص هلغْ ص هي عصم 

 وخْعىظ  0222( ْٗم، رن إسحفعج إسحفصف طف٘ف فٖ عىصم 52ُّٔ  0223ًغبت لِص عصم 

( ّالخىٖ حوىج 0222، هص حْصلج إلَ٘ ًخصلش دساعت عىل٘ن،ٔٚرجق رن  يغْٗم. ( 52.52 

 ىىغج رى هخْعىىظ فخىىشة ًشىىش الخقىىصسٗش الوصل٘ىىت فىىٖ رّ عوىىصل الوصىىشٗت ع٘ىىذ فىىٖ  ٘ألىىت ا

ص. 30الششمصث الوصشٗت حبلغ   ( ْٗهم

حُشى٘ش الٌخىصلش إلىٔ تةٍٛ انشةشكح ٔيُشةأج انًشاخؼةح:  االسذثةاطتانُغثح نًرغٛش طٕل فرةشج  -2

إعىىخقشاس هعظىىن هٌشىى ث الوشاصعىىت فىىٖ هشاصعخِىىص لشىىشمصث العٌ٘ىىت علىىٔ هىىذاس عىىٌْاث 

 ىى٘ي الشىىشمت ّهٌشىىأة الوشاصعىىت  وخْعىىظ  االسحبىىصطع٘ىىذ حشاّعىىج طىىْل فخىىشة  الذساعىىت،

عٌْاث ح)شاس لىٌفظ هٌشىأة الوشاصعىت، ّرلى   ى ل ا س ىش  2( ُّْ رمبش هي 2.22 لغ 

ّهي   ل الٌخصلش رٗضص ح ع  رى   ل ا س ش عٌْاث هذة الذساعت لن ًضذ رٓ . عٌْاث 

 عٌْاث. 2الوشاصعت عي  ٌِ٘ص ّ ٘ي هٌشأة  االسحبصطششمت قلج فخشة 

فعصل٘ىىت لضٌىىت حُشىى٘ش الٌخىىصلش إلىىٔ رى ًغىىبت : فؼانٛةةح ندُةةح انًشاخؼةةحتانُغةةثح نًرغٛةةش  -2

( رٓ 2.53الذا ل٘ت فٖ الوخْعظ للعٌ٘ت علٔ هذاس عٌْاث الذساعت  لغج   الوشاصعت

 % ُّٔ ًغبت هقبْلت.53ًغبت 

هىي عىٌت عىخق ل٘ت ًضذ إسحفصف ًغىبت اإل إعرقالنٛح ندُح انًشاخؼح: تانُغثح نًرغٛش  -3

 0225% عىىىصم 32 للعٌ٘ىىىت إعىىىخق ل٘ت لضٌىىىت الوشاصعىىىت  ىىىشٓ ع٘ىىىذ  لغىىىج ًغىىىبت 

%، ُّىزا 32لخصىبظ  0222% رىن إسحفعىج عىصم 30لخصبظ  0223ّإسحفعج عصم 

عىٌت   ىشٓ، ّل)ىي  الغْموىت هىيٗذل علٔ إحضصٍ الششمصث لضٗصدة اإللخضام  قْاعىذ 

 ل٘ت لضىصى الوشاصعىت ال ىذ رى  ٌظشة عصهت ًضذ رًِص ًغىب ة٘ىش هش ى٘ت ع٘ىذ إعىخق

ٗخْافش  ٌغبت حصهت طبقص لقْاعذ عْموىت الشىشمصث الخىٔ حىٌ  علىٔ رى حخ)ىْى لضٌىت 

 الوشاصعت هي رعضصء ة٘ش حٌف٘زٗ٘ي هغخقل٘ي(.

 حش٘ش الٌخصلش إلٔ هصٗلٔ:تانُغثح نهًرغٛشاخ انشقاتٛح:   -5

  الخىىىىىٔ حوزىىىىىع انشةةةةةشكاخ تهةةةةةس يرٕعةةةةةظ انهٕغةةةةةاسٚرى انطثٛؼةةةةةٙ إلخًةةةةةانٙ أصةةةةةٕل

(، ّحةمىىذ الٌخىىصلش علىٔ عىىذم ربىىصث عضىىن الشىشمصث علىىٔ هىىذاس عىىٌْاث 02.03 العٌ٘ىت
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(، ّرلى  02.22(، 02.05(، 02.20(، 02.42الذساعت، ع٘ذ  لىغ علىٔ الخشح٘ىب  

 .0222عخٔ  0225للغٌْاث هي 

  ىأعلٔ ًغىبت س غ٘ىت ّصىلج 23.23 ستحٛح انششكاخ انرٗ ذًثم انؼُٛحتهس يرٕعظ  )

ّحةمذ الٌخصلش علٔ إسحفصف س غ٘ت ششمصث العٌ٘ىت هىي  ،0222فٖ عصم  (12.17  إلٔ

، ع٘ىىىىىىىىىىىىىىىذ  لىىىىىىىىىىىىىىىغ هخْعىىىىىىىىىىىىىىىظ 0222عخىىىىىىىىىىىىىىىٔ عىىىىىىىىىىىىىىىصم  0225عىىىىىىىىىىىىىىىصم 

 0223، 0223، 0225( للغٌْاث 23.23(، 22.44(، 20.04(، 22.32الش غ٘ت 

 علٔ الخشح٘ب. 0222، 

  وخْعىىظ دسصىىت سفىىش هىىصلٔ  لغىىج  يذَٕٚٛةةح انشةةشكاخ انرةةٗ ذًثةةم انؼُٛةةحتهةةس يرٕعةةظ 

 ّرقلِىص (2.50  ّصىلج إلىٔ 0223الغٌْاث هذًْٗ٘ت ُٔ عصم ( ّمصًج رعلٔ 2.42 

(، ّحةمىذ الٌخىصلش 2.30الخٔ  لغىج هخْعىظ الوذًْٗ٘ىت للشىشمصث ف٘ىَ   0222فٖ عصم 

، ع٘ىذ  لىغ 0222عخىٔ عىصم  0223علٔ إًخفصا هذًْٗ٘ت شىشمصث العٌ٘ىت هىي عىصم 

 ،0223، 0223( للغىٌْاث 2.30(،  2.33(،  2.50هخْعظ دسصىت الشفىش الوىصلٔ  

 علٔ الخشح٘ب. 0222

  عىصم، ّمصًىج رقىذم الشىشمصث 25.23 ًش انشةشكاخ انرةٗ ذًثةم انؼُٛةحػُ تهس يرٕعظ )

عىٌت، ّفىٔ صو٘ىش ا عىْل عٌ٘ىت  03حغض٘  فٖ البْسصىت عىضلج فخىشة حْاصىذ  لغىج 

الذساعت هزلج  ششمصث هخٌْعت هص  ٘ي شىشمصث عذٗزىت الق٘ىذ فىٖ البْسصىت ّشىشمصث 

 البْسصت.وش طْٗع فٖ عُ قذٗوت ّلِص 

 ثاَٛا: ٔصف انًرغٛشاخ انًرقطؼح)انًْٕٛح( راخ انقٛى انثُا ٛح 

لوخغ٘ىىشاث الذساعىىت الوخق عت الُْو٘ىىت( راث القىى٘ن  حغل٘لىىٔٗقىىْم البصعىىذ  ْصىىف       

( عذد ًّغبت الوشصُذاث 5ٗظِش الضذّل سقن ( ع٘ذ 2( ّ 2الزٌصل٘ت ّالخٔ حأ ز الق٘وت 

 ّرل  موص ٗلٔ :اس عٌْاث الذساعت، الوخغققت لِزٍ الوخغ٘شاث ّرل  علٔ هذ
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 ( ػذد انًشاْذاخ انًرحققح نهًرغٛشاخ انثُا ٛح6) خذٔل

 ( انؼذٚذ يٍ اإلعرُراخاخ أًْٓا:5) ٔٚقذو اندذٔل سقى

  :ُّىىْ رعىىذ الوقىىصٗ٘ظ الذالىىت علىىٔ صىىْدة الوشاصعىىت تانُغةةثح نحدةةى يُشةةأج انًشاخؼةةح

الوشاصعىت  ٌشى ثإر حُش٘ش الٌخصلش إلٔ رى عذد الششمصث الخٔ حشحبظ  إعذٓ هالخصسص٘ت 

 23فىٔ هصىش ُىٔ  رّ ه)صحب الوشاصعىت الخىٖ حوزلِىص رّ حىشحبظ  ِىص (BIG4ال)بشٓ  

ششمت ال حىشحبظ  و)صحىب مبىشٓ، ّفىٔ  ىْء رلى   لغىج  20ششمت، فٔ الوقص ع ّصذ 

%( ُّٔ ًغبت ص٘ذة حذل علٔ صىْدة 52ًغبت صْدة ه)صحب الوشاصعت لششمصث العٌ٘ت 

 عول٘ت الوشاصعت لششمصث عٌ٘ت الذساعت.

  :رعىىذ  ُّىىْتانُغةةثح نرةةٕافش انخثةةشاخ انًانٛةةح ٔانًحاعةةثٛح ألػضةةاء ندُةةح انًشاخؼةةح

شىِذ رعلىٔ  0222حُشى٘ش الٌخىصلش رى عىصم الوقصٗ٘ظ الذالت علٔ فعصل٘ت لضٌت الوشاصعىت، 

 انغُح انشيض يرغٛشاخ انذساعح
 يشاْذاخ غٛش يرحققح يشاْذاخ يرحققح

 انُغثح انؼذد انُغثح انؼذد

حدى يُشأج 

 انًشاخؼح
AUDSIZE - 23 52% 20 32% 

ًانٛح ان جانخثش

ألػضاء ٔانًحاعثٛح 

 انهدُح

ACEX2016 0225 22 52% 22 23% 

ACEX2017 0223 02 32% 2 22% 

ACEX2018 0223 00 32% 3 03% 

ACEX2019 0222 02 33% 3 02% 

 حدى ندُح انًشاخؼح

ACVO2016 0225 23 43% 22 32% 

ACVO2017 0223 23 52% 20 32% 

ACVO2018 0223 22 52% 22 23% 

ACVO2019 0222 02 53% 22 22% 

دٔسٚح إخرًاػاخ 

 ندُح انًشاخؼح

ACME2016 0225 22 52% 22 23% 

ACME2017 0223 22 52% 22 23% 

ACME2018 0223 02 53% 22 22% 

ACME2019 0222 02 32% 2 22% 
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الوصل٘ىىت ّالوغصعىىب٘ت فىىٔ لضىىصى الوشاصعىىت، ع٘ىىذ  لىىغ عىىذد  ةالغىٌْاث فىىٔ حىىْافش الخبىىش

االششمصث الخىٖ ٗخىْافش فِ٘ىص علىٔ ا قىع عضى هصل٘ىت  ةفىٔ لضٌىت الوشاصعىت لذٗىَ  بىش ْم

 ُّٔ ًغبت ص٘ذة.  %33( ششمت  ٌغبت 02ّهغصعب٘ت 

  :ُّىْ رعىذ الوقىصٗ٘ظ تانُغثح نًةذٖ يطاتقةح حدةى ندُةح انًشاخؼةح نقٕاػةذ انحٕكًةح

شىِذ رعلىٔ  0222حُشى٘ش الٌخىصلش رى عىصم   الذالت علٔ فعصل٘ىت لضٌىت الوشاصعىت الذا ل٘ىت

ٗخ ىىص ق فِ٘ىىص عضىىن لضٌىىت الغىىٌْاث فىىٔ حغق٘ىىق رلىى  ع٘ىىذ  لىىغ عىىذد الشىىشمصث الخىىٔ 

 % ُّٔ ًغبت ص٘ذة. 53( ششمت  ٌغبت 02 تالوشاصعت هش قْاعذ الغْمو

  ُّىىْ رعىىذ الوقىصٗ٘ظ الذالىىت علىىٔ فعصل٘ىىت نذٔسٚةةح إخرًاػةةاخ ندُةح انًشاخؼةةح: تانُغةثح

شِذ رعلىٔ الغىٌْاث فىٔ رلى  ع٘ىذ  لىغ  0222حُش٘ش الٌخصلش رى عصم لضٌت الوشاصعت، 

ر رىت عذد الششمصث الخٔ حلخضم  عقذ إصخوصعصث دّسٗت للضٌت الوشاصعت علٔ ا قع مع 

 % ُّٔ ًغبت ص٘ذة.32( ششمت  ٌغبت 02شِْس 

 فشٔض انذساعح اخرثاسذحهٛـم َرا ـح  6-4

 االًغىذاس صإل ىصفت إلىٔ حغل٘ىع  االسحبىصطفشّا الذساعت حن إصشاء حغل٘ىع   خبصسال     

الخ ٖ الوخعذد للفشا الزصلىذ، ّرلى   االًغذاسالخ ٖ البغ٘ظ للفشا ا ّل ّالزصًٖ ّ

 علٔ الٌغْ الخصلٖ:

 انجشض األٔل اخرثاسذحهٛـــم َرا ح : ال  أٔ

ذٕقٛد إصةذاس انرقشٚةش ػهٗ جؼانٛح نداٌ انًشاخؼح نيؼُٕٚح ٔذٕخذ ػالقح عهثٛح 

هذٓ صغت ُزا الفشا ّح)ْٗي هعصدلت مو٘ت لَ هىي  ا خبصسّٗخن  انًانٙ انغُٕ٘.

   ل إحبصف ا حٔ:

 األٔل( نًرغٛشاخ انجشض االسذثاطانرحهٛم أحاد٘ انًرغٛش)ذحهٛم   -1

حْق٘ىىج إصىىذاس الخقشٗىىش الوىىصلٖ الع قىىت ا عصدٗىىت هىىص  ىى٘ي الوخغ٘ىىش الخص ش   خبىىصسال     

 ى٘ي مىع  االسحبىصط( حىن إصىشاء حغل٘ىع فعصل٘ت لضصى الوشاصعت( ّالوخغ٘ش الوغخقع الغٌْٕ

الوصل٘ىىت ّالوغصعىىب٘ت فىىٔ لضٌىىت الوشاصعىىت   ل٘ت لضىىصى الوشاصعىىت ّحىىْافش الخبىىشةهىىي إعىىخق
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اللضٌىىت لقْاعىىذ الغْموىىت ّدّسٗىىت إصخوصعىىصث لضٌىىت الوشاصعىىت الذا ل٘ىىت ّه ص قىىت عضىىن 

 االسحبىصط( ع قىصث 3، ّْٗ ىظ الضىذّل سقىن ّحْق٘ج إصىذاس الخقشٗىش الوىصلٖ الغىٌْٕ

 لوخغ٘شاث الفشا ا ّل، ّرل  موص ٗلٔ: 

 تٍٛ يرغٛشاخ انجشض األٔل. االسذثاط( ػالقح 7) خذٔل

 انًرغٛش انراتغ
انًرغٛشاخ 

 انًغرقهح

 (ACEFFخ ا ص فؼانٛح نداٌ انًشاخؼح )

إعرقالنٛح 

 انهدُح

ذٕافش 

انخثشاخ 

انًانٛح 

 ٔانًحاعثٛح

حدى ندُح 

 انًشاخؼح

دٔسٚح 

إخرًاػاخ 

 انهدُح

ACIN ACEX ACVO ACME 

حْق٘ج إصذاس 

الخقشٗش الوصلٖ 

 RL الغٌْٕ

Correlation -2.232 -2.335
**
 -2.433

**
 -2.300

**
 

Sig. 2.552 2.222 2.220 2.222 

**
 (.1.11ػُذ يغرٕٖ يؼُٕٚح) االسذثاطذشٛش إنٗ يؼُٕٚح يؼايم  

الوصل٘ىىت  ة ىى٘ي حىىْافش الخبىىش عىىلبٖ ّهعٌىىْٕ اسحبىىصطّصىىْد ع قىىت  ٚرضةةح نهثاحةة       

ّالوغصعب٘ت  عضصء لضٌت الوشاصعت ّعضىن لضٌىت الوشاصعىت، ّدّسٗىت إصخوصعىصث لضٌىت 

عىىصلب  االسحبىىصطالوشاصعىىت ّحْق٘ىىج إصىىذاس الخقشٗىىش الوىىصلٖ الغىىٌْٕ، ع٘ىىذ رى هعصهىىع 

ت  ٘ي (،  ٌ٘وص صصءث الع قت علب٘ت ة٘ش هع2.22ٌْٗ( رقع هي  (.sigّهغخْٕ الوعٌْٗت 

ع٘ىىىذ هغىىىخْٕ  حْق٘ىىىج إصىىىذاس الخقشٗىىىش الوىىىصلٖ الغىىىٌّْٕإعىىىخق ل٘ت لضىىىصى الوشاصعىىىت 

 (. 2.22( رمبش هي (.sigالوعٌْٗت

، رًَ فٔ  ْء  ْا ظ ّهغذداث العٌ٘ت الوخخىصسة فأًىَ ملوىص يًا عثق ٔٚخهص انثاح 

الشىشمصث  ضىْا ظ ّقْاعىذ الغْموىت  امحغغٌج دسصت إعخق ل٘ت لضصى الوشاصعت، ّإلخض

الوصل٘ىىت ّالوغصعىىب٘ت  ة، ّحىىْافش الخبىىشِىىصعصحف٘وىىص ٗخىى  عضىىن اللضٌىىت، ّدّسٗىىت إصخوص

 ، ملوص قلج فخشة إصذاس الخقشٗش الوصلٖ الغٌْٕ. لِص عضص
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 ٔصٛاغح انًُٕرج انكًٗ نهجشض األٔل االَحذاسذحهٛم  -2

الوصل٘ىىت  ةالخبىىشإعىىخق ل٘ت لضىىصى الوشاصعىىت، ّالوخغ٘ىىشاث الوغىىخقلت  لق٘ىىصط حىىأر٘ش        

 الوخغ٘ىشعلىٔ ( اللضٌىت، ّدّسٗىت إصخوصعىصث اللضٌىت، ّعضىن اللضٌىتّالوغصعب٘ت  عضصء 

اعىىىخخذم البصعىىىذ طشٗقىىىت الوش عىىىصث الخص ش حْق٘ىىىج إصىىىذاس الخقشٗىىىش الوىىىصلٖ الغىىىٌْٕ( 

( ًخىىصلش حغل٘ىىع 3، ّٗعىىشا الضىىذّل سقىىن االًغىىذاسالصىىغشٕ لخقىىذٗش هعلْهىىصث ًوىىْرس 

 للفشا ا ّل: االًغذاس

 نًرغٛشاخ انجشض األٔل االَحذاس( َرا ح ذحهٛم 2) خذٔل

 RL ذٕقٛد إصذاس انرقشٚش انًانٙ انغُٕ٘انًرغٛش انراتغ: 

 انًرغٛشاخ انًغرقهح
يؼايم 

 (B)االَحذاس
BteB  قًٛحT 

يغرٕٖ 

 انًؼُٕٚح

يؼايم 

(VIF) 
 انذالنح

tnotCnoC دال إعصصل٘صم   2.222 4.22  35.243 رص ج الوعصدلت 

ACIN 2.225 2.243 0.20- 2.03 32.323- إعخق ل٘ت اللضٌت 
ة٘ش دال 

 إعصصل٘صم 

ACEX 
الوصل٘ت  ةالخبش

 ّالوغصعب٘ت
 دال إعصصل٘صم  0.225 2.220 2.33- 2.45- 22.22-

ACVO 0.502 2.420 2.55- 2.22 4.55- عضن اللضٌت 
ة٘ش دال 

 إعصصل٘صم 

ACME 
دّسٗت إصخوصعصث 

 اللضٌت
-02.43 -2.30 -2.25 2.252 2.334 

ة٘ش دال 

 إعصصل٘صم 

𝐑   انقًٛح انرجغٛشٚح )قٕج انًُٕرج (
𝟐
𝐑  يؼايم انرحذٚذ 

𝟐
 =  1.715 

 AVONA   =1.111 يغرٕٖ انًؼُٕٚح نرحهٛم  AVONA انًؼُٕٚح انكهٛح نهًُٕرج

 1.731( = D-Wقًٛح ) D-W (Durbin Watson Test) قًٛح

  11انًرغٛشاخ انًغرقهح أقم يٍ ندًٛغ  (VIFقًٛح يؼايم ) VIF (Multicol linearity Test) اخرثاس

 ( انُرا ح انرانٛح:2) ٚرضح يٍ اندذٔل سقى

Rيؼايم انرحذٚذ تهغد قًٛح
2
، ُّْ هص ٗع)ظ رى الق٘وت الخفغ٘شٗت للٌوْرس  (2.324 ((

ص٘ىىذة، ّْٗصىىٔ البصعىىذ رًىىَ عٌىىذ حعوىى٘ن ًخىىصلش الذساعىىت فإًىىَ ٗضىىب ا  ىىز فىىٖ اإلعخبىىصس 

الوغىخخذم فى٘و)ي الخعىش  علِ٘ىص  االَحةذاسأيا انًؼُٕٚح انكهٛح نًُةٕرج  هغذداث العٌ٘ت.

 ، ع٘ذ  لغىج هغىخْٓ الوعٌْٗىتاالًغذاس( لٌوْرس ANOVAهي   ل حغل٘ع الخبصٗي  

،  وص ٗىذل علىٔ اسحفىصف هعٌْٗىت الٌوىْرس الوغىخخذم فىٖ الذساعىت ّصى ع٘خَ  (2.222 
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الوخغ٘ىشاث الوغىخقلت لٌوىْرس لضو٘ىش ( VIF) فٙ حٍٛ تهغد قةٛى لخغق٘ق ُذ  الذساعت.

(، ُّزا ٗعٌٖ رى الوخغ٘شاث الوغخقلت ال حعىصًٖ هىي هشى)لت الخىذا ع 22الذساعت رقع هي 

ا، ا هىىش  صالسحبىىصطف ،رّ االصدّاس الخ ىىٖ  ٌِ٘ىىص لىى٘ظ لىىَ داللىىت إعصىىصل٘ت ّهىىٌخف  صىىذم

الزٕ ٗذل علٔ قْة الٌوْرس الوغىخخذم فىٖ حفغى٘ش ّحغذٗىذ حىأر٘شاث الوخغ٘ىشاث الوغىخقلت 

(، ُّىٔ  ىزل  حقىش 2.322  الوغغىْ ت ((D-W تًُٛةا تهغةد قًٛةح علٔ الوخغ٘ش الخص ش.

، هىص ٗىذل علىٔ عىذم ّصىْد  (0.4 -2.4  0 وي الوذٓ الوزصلٖ ُّْ الزٓ ٗقخشم هىي 

  .هش)لت ل سحبصط الزاحٖ  ٘ي الوخغ٘شاث الوغخقلت حةرش علٔ صغت الٌخصلش

 جتةٍٛ كةم يةٍ إعةرقالنٛح ندُةح انًشاخؼةح  ٔذةٕافش انخثةش عهثٛحذٕخذ ػالقح ٔتانرانٙ  

  ٔحدةةةى انهدُةةةح  ٔدٔسٚةةةح إخرًاػةةةاخ ندُةةةح انهدُةةةحانًانٛةةةح ٔانًحاعةةةثٛح ألػضةةةاء 

ع٘ىىذ مصًىىج إشىىصسة هعصهىىع   ػهةةٗ ذٕقٛةةد إصةةذاس انرقشٚةةش انًةةانٙ انغةةُٕ٘، انًشاخؼةةح

دساعىصث هش ًخىصلش ٔٚرجق ْزا   األٔل. ْٕٔ يا ٚؤٚذ صحح انجشض( عصلبت، β االًغذاس

ّالخىىىىىىىىىٖ  (Oussii&Taktak,2018;Ika&Ghazali,2017 ;0223 الض ٘ىىىىىىىىىذٕ،

 حْصلج إلٔ رى فعصل٘ت لضصى الوشاصعت حةرش علب٘مص علىٔ حْق٘ىج إصىذاس الخقشٗىش الوىصلٖ.

 ًٔٚكةٍ ذجغةٛش رنة  (. Eslami et al.,2016  فٙ حةٍٛ ذرؼةاسض يةغ َرةا ح دساعةح

داسة ّاإلداسة الخٌف٘زٗىت، ّالوشاصىش  أى لضٌت الوشاصعت حُعذ علقت الْصىع  ى٘ي هضلىظ اإل

الذا لٖ ّالخىصسصٖ ّهضلىظ اإلداسة. ع٘ىذ حوخىصص  )ىْى رعضىصلِص هىي ا عضىصء ة٘ىش 

الخٌف٘زٗ٘ي ّالوخوخعى٘ي  خبىشة مصف٘ىت فىٖ الوضىصل الوىصلٖ ّالوغصعىبٖ، إ ىصفت إلىٔ حىْافش 

 هِىىصم ّصىى ع٘صث حضىىوي الق٘ىىصم  عولِىىص  )ىىع مفىىصءة،  وىىص قىىذ ٗىىةدٕ إلىىٔ صىىْدة الخقىىصسٗش

 .ل٘ت ّحْافشُص فٖ الخْق٘ج الوٌصعبالوص

فعصل٘ىىت لضٌىىت الوشاصعىىت علىىٔ حْق٘ىىج  لخىىأر٘ش االًغىىذاسٗو)ىىي صىى٘صةت ًوىىْرس  ،ٔتانرةةانٙ

 موص ٗلٔ:إصذاس الخقشٗش الوصلٖ الغٌْٕ 

RL= 76.058  - 40.807 (ACIN) - 30.13 (ACEX) - 5.66 

(ACVO) - 20.58 (ACME) + εit 
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 انجشض انثاَٗ اخرثاسثاَٛ ا: ذحهٛـــم َرا ح 

ذٕقٛةد إصةذاس انرقشٚةش انًةانٙ ػهٗة دٕدج انًشاخؼح انخاسخٛةح نيؼُٕٚح ٔذٕخذ ػالقح عهثٛح 

 هذٓ صغت ُزا الفشا ّح)ْٗي هعصدلت مو٘ت لَ هي   ل إحبصف ا حٔ: ا خبصسّٗخن انغُٕ٘. 

 ( نًرغٛشاخ انجشض انثاَٗاالسذثاطانرحهٛم أحاد٘ انًرغٛش )ذحهٛم  -1

( حْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوصلٖ الغٌْٕالع قت ا عصدٗت  ٘ي الوخغ٘ش الخص ش    خبصسال     

 ى٘ي مىع هىي  االسحبىصط(، حىن إصىشاء حغل٘ىع صْدة الوشاصعت الخصسص٘ىتّالوخغ٘ش الوغخقع 

 ٘ي الششمت ّهٌشأة الوشاصعت علٔ حْق٘ىج  االسحبصطعضن هٌشأة الوشاصعت، ّطْل فخشة 

لوخغ٘ىشاث  االسحبىصط( ع قىصث 2ْ ظ الضذّل سقىن ، ّٗإصذاس الخقشٗش الوصلٖ الغٌْٕ

 الفشا الزصًٔ، ّرل  موص ٗلٔ: 

 تٍٛ يرغٛشاخ انجشض انثاَٗ  االسذثاط( ػالقح 1) خذٔل

 انًرغٛش انراتغ
انًرغٛشاخ 

 انًغرقهح

 (AUDITQخٕدج انًشاخؼح انخاسخٛح )

حدى يكرة 

 انًشاخؼح

تٍٛ  االسذثاططٕل فرشج 

 ٔانًشاخغانًُشاج 

AUDSIZE AUDENGAG 

ذٕقٛد إصذاس انرقشٚش انًانٙ 

 RL انغُٕ٘

Correlation -2.253 -2.022 

Sig. 2.332 2.032 

**
 (1.11ػُذ يغرٕٖ يؼُٕٚح ) االسذثاطذشٛش إنٗ يؼُٕٚح يؼايم  

عهثٛح  اسذثاطٔخٕد ػالقح  حٛ  ٚرضح، االسحبصطإلٔ قْة ع قت  االسحبصطحش٘ش ق٘ن هعصهع 

 ُشأجتٍٛ انششكح ٔي االسذثاطغٛش يؼُٕٚح تٍٛ كم يٍ حدى يُشأج انًشاخؼح  ٔطٕل فرشج 

عىىصلب،  االسحبىىصط، ع٘ىىذ رى هعصهىىع انًشاخؼةةح ٔذٕقٛةةد إصةةذاس انرقشٚةةش انًةةانٙ انغةةُٕ٘

 (.2.22( رمبش هي  (.sigّهغخْٕ الوعٌْٗت

، رًىَ فىٔ  ىْء  ىْا ظ ّهغىذداث العٌ٘ىت الوخخىصسة فأًىَ ملوىص يًةا عةثق ٔٚخهص انثاح 

الوشاصعت ال)بىشٓ،  ٌش ثشأة هشاصعت هي هٌ و االسحبصطحغغٌج صْدة الوشاصعت هي   ل 

ّإعىىخقشث هعىىَ لفخىىشة طْٗلىىت ملوىىص قلىىج فخىىشة إصىىذاس الخقشٗىىش الوىىصلٖ الغىىٌْٕ، ّرعىىشعج 

  ش.الوشاصعت فٔ إصذاس الخقشٗش الوصلٖ الغٌْٕ دّى حأ ٌش ثه
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 ٔصٛاغح انًُٕرج انكًٗ نهجشض انثاَٗ االَحذاسذحهٛم  -2

 ى٘ي  االسحبصطعضن هٌشأة الوشاصعت، ّطْل فخشة الوخغ٘شاث الوغخقلت لق٘صط حأر٘ش        

الخص ش  حْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوصلٖ الغٌْٕ(،  الوخغ٘شعلٔ ( الششمت ّهٌشأة الوشاصعت

، ّٗعشا االًغذاساعخخذم البصعذ طشٗقت الوش عصث الصغشٕ لخقذٗش هعلْهصث ًوْرس 

 ّرل  موص ٗلٔ: االًغذاس( ًخصلش حغل٘ع 22  الضذّل سقن

 نًرغٛشاخ انجشض انثاَٗ االَحذاس( َرا ح ذحهٛم 11) خذٔل

 RL ذٕقٛد إصذاس انرقشٚش انًانٙ انغُٕ٘انًرغٛش انراتغ: 

 انًرغٛشاخ انًغرقهح
يؼايم 

 (B)االَحذاس
BteB  قًٛحT Sig. 

يؼايم 

(VIF) 
 انذالنح

CnoteBoe دال إح ا ٛا    1.112 2.71  142.22 ثاتد انًؼادنح 

AUDSIZE 1.112 1.413 1.24- 1.157- 7.21- حدى يُشأج انًشاخؼح 
غٛش دال 

 إح ا ٛا  

AUDENGAG 1.112 1.212 1.21- 1.231- 17.22- طٕل فرشج االسذثاط 
غٛش دال 

 إح ا ٛا  

𝐑   انقًٛح انرجغٛشٚح )قٕج انًُٕرج (
𝟐
𝐑  يؼايم انرحذٚذ 

𝟐
 =  1.721 

 1.143( = D-Wقًٛح ) D-W (Durbin Watson Test) قًٛح

 11ندًٛغ انًرغٛشاخ انًغرقهح أقم يٍ  (VIFقًٛح يؼايم ) VIF (Multicol linearity Test) اخرثاس

 : األذٛح( انُرا ح 11) ٚرضح يٍ اندذٔل سقى

Rح يؼايم انرحذٚذتهغد قًٛ
2
(، ُّْ هص ٗع)ظ رى الق٘وت الخفغى٘شٗت للٌوىْرس 2.332 ((

ص٘ىىذة، ّْٗصىىٔ البصعىىذ رًىىَ عٌىىذ حعوىى٘ن ًخىىصلش الذساعىىت فإًىىَ ٗضىىب ا  ىىز فىىٖ اإلعخبىىصس 

غخقلت لٌوْرس الذساعت رقىع لضو٘ش الوخغ٘شاث الو( VIFكًا تهغد قًٛح) .هغذداث العٌ٘ت

رى الوخغ٘شاث الوغخقلت ال حعصًٖ هىي هشى)لت الخىذا ع رّ االصدّاس ، ُّزا ٗعٌٖ (22هي 

ا، ا هىش الىزٕ ٗىذل علىٔ  صالسحبصطالخ ٖ، ف  ٌِ٘ص ل٘ظ لَ داللت إعصصل٘ت ّهىٌخف  صىذم

قىْة الٌوىْرس الوغىىخخذم فىٖ حفغىى٘ش ّحغذٗىذ حىىأر٘شاث الوخغ٘ىشاث الوغىىخقلت علىٔ الوخغ٘ىىش 

( ، ُّٔ  زل  حقش  وي الوذٓ 2.232الوغغْ ت  ((D-Wفٙ حٍٛ تهغد قًٛح  الخص ش.

(، هص ٗذل علٔ عذم ّصْد هش)لت ل سحبىصط 0.4 -2.4  0الوزصلٖ ُّْ الزٓ ٗقخشم هي 

  .الزاحٖ  ٘ي الوخغ٘شاث الوغخقلت حةرش علٔ صغت الٌخصلش
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حْصىذ ع قىت حىأر٘ش عىلب٘ت ة٘ىش هعٌْٗىت  ى٘ي مىع هىي عضىن هٌشىأة الوشاصعىت،  ٔتانرةانٙ 

 ٘ي الششمت ّهٌشأة الوشاصعت علٔ حْق٘ج إصذاس الخقشٗىش الوىصلٖ  االسحبصطّطْل فخشة 

يةا ٚؤٚةذ صةحح انجةشض   ْٔةزا( عىصلبت، β االًغذاسع٘ذ مصًج إشصسة هعصهع   الغٌْٕ

 Rusmin&Evans,2017  هىىىىىش ًخىىىىىصلش دساعىىىىىخمص ٔٚرجةةةةةق رنةةةةة  .خض ٛ ةةةةةا انثةةةةةاَٙ

( ّالخىىىٔ حْصىىىلج إلىىىٔ ّصىىىْد ع قىىىت عىىىلب٘ت  ىىى٘ي صىىىْدة الوشاصعىىىت 0222اللبص ٘ىىىذٕ،;

رى صىْدة الوشاصعىت الخصسص٘ىت ، ٔذجغٛش رنة الخصسص٘ت ّحْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوصلٖ، 

حُغىىِن فىىٖ إًخىىصس هعلْهىىصث هْرىىْ  فِ٘ىىص ّراث هعٌىىٔ لوخخىىزٕ القىىشاس، موىىص رى لضىىْدة 

ت ّرلىىى   خغق٘ىىىق  صصىىى٘ت الخْق٘ىىىج الوشاصعىىىت دّس فىىىٖ ه ءهىىىت الوعلْهىىىصث الوغصعىىىب٘

  الوٌصعب إلصذاس الخقشٗش الوصلٖ الغٌْٕ.

صْدة الوشاصعىت الخصسص٘ىت علىٔ حْق٘ىج لخأر٘ش  االًغذاسٗو)ي ص٘صةت ًوْرس  ٔتانرانٙ 

 :ٗلٖموص إصذاس الخقشٗش الوصلٖ الغٌْٕ 

RL= 148.22  - 7.20 (AUDSIZE) - 17.88 (AUDENGAG)+ εit 

 انجشض انثان  اخرثاسثانث ا: ذحهٛـم َرا ح 

يةةٍ فؼانٛةةح ندةةةاٌ انًشاخؼةةح ٔخةةٕدج انًشاخؼةةةح م كةةنٔيؼُٕٚةةةح ٕخةةذ ػالقةةح عةةهثٛح ذ

هىذٓ صىغت ُىزا  ا خبىصسّٗىخن  انخاسخٛح ػهٗ ذٕقٛد إصةذاس انرقشٚةش انًةانٙ انغةُٕ٘ 

 الفشا ّح)ْٗي هعصدلت مو٘ت لَ هي   ل إحبصف ا حٔ:

 انجشض انثان ( نًرغٛشاخ االسذثاط)ذحهٛم  االسذثاطي جٕفح   -1

( ّالوخغ٘ىشاى حْق٘ىج إصىذاس الخقشٗىش الوىصلٖالع قت هىص  ى٘ي الوخغ٘ىش الخص ش   خبصسال     

(،  صإل ىصفت إلىٔ  عى  فعصل٘ت لضصى الوشاصعت، ّصىْدة الوشاصعىت الخصسص٘ىتالوغخق ى 

، ّْٗ ىظ (Correlation matrix) االسحبىصطالوخغ٘شاث الشقص ٘ت حىن إصىشاء هصىفْفت 

 لوخغ٘شاث الفشا الزصلذ، ّرل  موص ٗلٔ:  االسحبصط( ع قصث 22الضذّل سقن 
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 تٍٛ يرغٛشاخ انجشض انثان  االسذثاط( ي جٕفح 11) خذٔل

NBbaBrat RL ACEFF AUDITQ FSIZ ROA LEV AGE 

RL 

CnbbtaBeano 1       

.gaS -       

ACEFF 
CnbbtaBeano 

-

1.742** 
1      

.gaS 1.111 -      

AUDITQ 
CnbbtaBeano -1.251 1.127 1     

.gaS 1.121 1.227 -     

FSIZ 
CnbbtaBeano 

-

1.377* 
1.223 1.362* 1    

.gaS 1.141 1.237 1.141 -    

ROA 
CnbbtaBeano -1.215 1.164 -1.225 1.124 1   

.gaS 1.272 1.326 1.232 1.661 -   

LEV 
CnbbtaBeano -1.164 1.151 1.131 1.222 1.524** 1  

.gaS 1.736 1.711 1.237 1.226 1.111 -  

AGE 
CnbbtaBeano -1.114 1.115 -1.173 

-

1.221 
-1.161 

-

1.231 
1 

.gaS 1.541 1.172 1.361 1.243 1.371 1.213 - 

   **
 (.1.11ػُذ يغرٕٖ يؼُٕٚح ) االسذثاطذشٛش إنٗ يؼُٕٚح يؼايم  

   *
 (.1.15ػُذ يغرٕٖ يؼُٕٚح ) االسذثاطذشٛش إنٗ يؼُٕٚح يؼايم  

عىىلب٘ت  ىى٘ي مىىع هىىي فعصل٘ىىت لضىىصى  اسحبىىصطّصىىْد ع قىىت ( 11ٚرضةةح يةةٍ اندةةذٔل سقةةى)

الوشاصعت ّصْدة الوشاصعت الخصسص٘ت ّحْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوىصلٖ، ع٘ىذ رى هعصهىع 

عىىلب٘ت  ىى٘ي مىىع هىىي عضىىن الشىىشمت، ّس غ٘ىىت  اسحبىىصطعىىصلب. موىىص ْٗصىىذ ع قىىت  االسحبىىصط

الششمت، ّهذًْٗ٘ت الششمت، ّعوش الششمت، ّحْق٘ىج إصىذاس الخقشٗىش الوىصلٖ، ع٘ىذ رى 

 ل)ع هٌِن عصلب. االسحبصطهعصهع 
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 ٔصٛاغح انًُٕرج انكًٗ نهجشض انثان  االَحذاسذحهٛم  -2

ّصىىْدة الوشاصعىىت فعصل٘ت لضىىصى الوشاصعىىت، للوخغ٘ىىشاث الوغىىخقلت لق٘ىىصط الخىىأر٘ش الوخعىىذد 

حْق٘ىج إصىذاس الوخغ٘ىش الخص ش علىٔ  (  صإل صفت إلٔ  ع  الوخغ٘شاث الشقص ٘تالخصسص٘ت

 :ّرل  موص ٗلٔ الوخعذد االًغذاس( ًخصلش حغل٘ع 20ٗعشا الضذّل سقن ( الخقشٗش الوصلٖ

 انًرؼذد نًرغٛشاخ انجشض انثان  االَحذاس( َرا ح ذحهٛم 12) خذٔل

 
  RL ذٕقٛد إصذاس انرقشٚش انًانٙ انغُٕ٘انًرغٛش انراتغ                       

 انًرغٛشاخ انًغرقهح
يؼايم 

 (B)االَحذاس
BteB  قًٛحT 

يغرٕٖ 

 انًؼُٕٚح

يؼايم 

(VIF) 
 انذالنح

CnoteBoe دال إح ا ٛا    1.111 5.54  223.42 ثاتد انًؼادنح 

ACEFF 1.114 1.111 5.55- 1.66- 41.22- فؼانٛح ندُح انًشاخؼح 
غٛش دال 

 إح ا ٛا  

AUDITQ 
خٕدج انًشاخؼح 

 انخاسخٛح
 دال إح ا ٛا   1.215 1.115 1.11- 1.26- 21.71-

FSIZE 1.311 1.162 1.42- 1.12- 2.73- حدى انششكح 
غٛش دال 

 إح ا ٛا  

ROA 1.751 1.122 1.52- 1.23- 1.326- ستحٛح انششكح 
غٛش دال 

 إح ا ٛا  

LEV 1.661 1.451 1.75 1.11 7.62 يذَٕٚٛح انششكح  

AGE  ُ1.123 1.116 1.73- 1.21- 1.61- ًش انششكحػ  

𝐑   انقًٛح انرجغٛشٚح )قٕج انًُٕرج (
𝟐
𝐑  يؼايم انرحذٚذ 

𝟐
 =  1.612 

 AVONA   =1.111 يغرٕٖ انًؼُٕٚح نرحهٛم  AVONA انًؼُٕٚح انكهٛح نهًُٕرج

 1.752( = D-Wقًٛح ) D-W (Durbin Watson Test) قًٛح

  11ندًٛغ انًرغٛشاخ انًغرقهح أقم يٍ  (VIFقًٛح يؼايم ) VIF (Multicol linearity Test) اخرثاس

 : ( انُرا ح األذٛح12ٚرضح يٍ اندذٔل سقى)

R يؼايم انرحذٚذ قًٛح
2
(، ُّْ هص ٗع)ظ رى الق٘وت الخفغ٘شٗت للٌوىْرس 2.523حبلغ  ( (

عٌىىذ حعوىى٘ن ًخىىصلش الذساعىىت فإًىىَ ٗضىىب ا  ىىز فىىٖ اإلعخبىىصس ص٘ىىذة، ّْٗصىىٔ البصعىىذ رًىىَ 

الوغخخذم ف٘و)ي الخعش  علِ٘ىص هىي  االَحذاسانًؼُٕٚح انكهٛح نًُٕرج ّ هغذداث العٌ٘ت.

، ع٘ىىىىىذ  لغىىىىىج هغىىىىىخْٓ االًغىىىىىذاس( لٌوىىىىىْرس ANOVA ىىىىى ل حغل٘ىىىىىع الخبىىىىىصٗي  

الذساعىىت ، هوىىص ٗىىذل علىىٔ اسحفىىصف هعٌْٗىىت الٌوىىْرس الوغىىخخذم فىىٖ (2.222 الوعٌْٗىىت

لضو٘ىىش الوخغ٘ىىشاث الوغىىخقلت ( VIFكًةةا أٌ قةةٛى) ّصىى ع٘خَ لخغق٘ىىق ُىىذ  الذساعىىت.

(، ُّزا ٗعٌٖ رى الوخغ٘شاث الوغىخقلت ال حعىصًٖ هىي هشى)لت 22لٌوْرس الذساعت رقع هي 
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ا،  صالسحبىصطالخذا ع رّ االصدّاس الخ ىٖ ف  ٌِ٘ىص لى٘ظ لىَ داللىت إعصىصل٘ت ّهىٌخف  صىذم

ٌوىىْرس الوغىىخخذم فىىٖ حفغىى٘ش ّحغذٗىىذ حىىأر٘شاث الوخغ٘ىىشاث ا هىىش الىىزٕ ٗىىذل علىىٔ قىىْة ال

( ، ُّىٔ 1.752الوغغىْ ت  لغىج  ((D-Wًٛةحقموىص رى  الوغخقلت علٔ الوخغ٘ش الخص ش.

(،  وص ٗذل علٔ عذم 0.4 -2.4  0 زل  حقش  وي الوذٓ الوزصلٖ ُّْ الزٓ ٗقخشم هي 

  .صغت الٌخصلشّصْد هش)لت ل سحبصط الزاحٖ  ٘ي الوخغ٘شاث الوغخقلت حةرش علٔ 

يؼُٕ٘ تٍٛ كم يٍ فؼانٛةح ندةاٌ انًشاخؼةح ٔخةٕدج ٔذٕخذ ػالقح ذأثٛش عهثٙ تانرانٙ  

ع٘ىذ مصًىج إشىصسة هعىصه ث   انًشاخؼح انخاسخٛح ػهٗ ذٕقٛد إصةذاس انرقشٚةش انًةانٙ

ْٔةٕ يةا ٚؤٚةذ صةحح انجةشض  .(2.24هىي  ( عصلبت ّهغخْٓ الوعٌْٗت رقىع β االًغذاس

ٔذجغٛش (. Sultana et al.,2015 ;0222هش ًخصلش دساعخمص عل٘ن، ٔٚرجق ْزا ، انثان 

هىىي الخصىىصل  الخىىٖ حو)ىىي  هضوْعىىت، رى فعصل٘ىىت لضٌىىت الوشاصعىىت ّالوخوزلىىت فىىٖ رنةة 

 )فىىصءة ّفعصل٘ىىت إلىىٔ صصًىىب الخصىىصل  الوو٘ىىضة لضىىْدة  عولِىىصهىىي هوصسعىىت  لِصرعضىىص

إلصذاس الخقشٗش الوىصلٖ الوشاصعت الخصسص٘ت، حٌغِن  فعصل٘ت فٖ حغغ٘ي الخْق٘ج الوٌصعب 

  وٌش ث ا عوصل الوصشٗت.

ًةةش ػُ كًةةا ذٕخةةذ ػالقةةح ذةةأثٛش عةةهثٙ تةةٍٛ كةةم يةةٍ حدةةى انشةةشكح  ٔستحٛةةح انشةةشكح  ٔ

( β االًغىذاسع٘ذ مصًىج إشىصسة هعىصه ث   انششكح ػهٗ ذٕقٛد إصذاس انرقشٚش انًانٙ

 (.Gulec,2017 ;0222، هش هص حْصلج إلَ٘ ًخصلش دساعىخمص فصسط،ٔٚرجق رن  عصلبت.

أٚضةةا ٕٚخةةذ ػالقةةح ذةةأثٛش يٕخثةةح غٛةةش يؼُٕٚةةح تةةٍٛ يذَٕٚٛةةح انشةةشكح ػهةةٗ ذٕقٛةةد ّ

( هْصبىىت ّهغىىخْٓ β االًغىىذاسع٘ىىذ مصًىىج إشىىصسة هعىىصه ث   إصةةذاس انرقشٚةةش انًةةانٙ

هىىىىىىش هىىىىىىص حْصىىىىىىلج إل٘ىىىىىىَ ًخىىىىىىصلش ٔٚرجةةةةةةق رنةةةةةة   .(2.24هىىىىىىي  الوعٌْٗىىىىىىت رمبىىىىىىش 

هىىىىىىىش ًخىىىىىىىصلش  فةةةةةةةٙ حةةةةةةةٍٛ ذرؼةةةةةةةاسض ( Gulec,2017 ;0222دساعىىىىىىىخمص فصسط،

هىي  ى ل الخعب٘ىش  االًغىذاسٗو)ي ص٘صةت ًوىْرس ٔتانرانٙ  (. 0222دساعت اللبص ٘ذٕ،

 :ٗلٖموص  عي الٌوْرس  صلوعصدلت ال)و٘ت الخصل٘ت

RL= 223.42 - 49.28 (ACEFF) - 20.79 (AUDIT Q)  -  2.73 

(F Size)  –  0.326 (ROA)   +  7.62 (LEV)  -  0.61 (AGE)+ εit 
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 كًا ٚهٙ: اخ فشٔض انذساعحاخرثاسَرا ح ذحهٛم  يهخص( 13) سقىٔٚهخص اندذٔل 

 اخ فشٔض انذساعحاخرثاس( يهخص َرا ح 13خذٔل)

 انًرغٛشاخ انجشض
انؼالقةةةةةةةةةةةةةح 

 انًرٕقؼح

انؼالقةةةةةةةةةةةةةح 

 انجؼهٛح

 اخرثاس

 انجشض

HO1 

ػهةٗ جؼانٛح نداٌ انًشاخؼةح نيؼُٕٚح ٔ ذٕخذ ػالقح عهثٛح

 ذٕقٛد إصذاس انرقشٚش انًانٙ انغُٕ٘.
 قثٕل انجشض (-) (-)

HO2 

دةٕدج انًشاخؼةح انخاسخٛةح نيؼُٕٚةح ٔذٕخذ ػالقةح عةهثٛح 

 (-) (-) ذٕقٛد إصذاس انرقشٚش انًانٙ انغُٕ٘.ػهٗ 
 قثٕل انجشض

 خض ٛ ا

HO3 

فؼانٛةةةح ندةةةاٌ  ٔيؼُٕٚةةةح نكةةةم يةةةٍٕٚخةةةذ ػالقةةةح عةةةهثٛح 

انًشاخؼح ٔخٕد انًشاخؼةح انخاسخٛةح ػهةٗ ذٕقٛةد إصةذاس 

 انرقشٚش انًانٙ انغُٕ٘. 

 قثٕل انجشض (-) (-)
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 انُرا ح ٔانرٕصٛاخ ٔانرٕخٓاخ انثحثٛح انًغرقثهٛح-7

 حخوزع رُن ًخصلش الذساعت ف٘وص ٗلٖ:انُرـا ــــح:  7-1

 رُو٘ت  صلغت لخْق٘ىج إصىذاس الخقشٗىش الوىصلٖ الغىٌْٕ لوىص لىَ هىي حىأر٘ش فىٖ عول٘ىت  ْٗصذ

احخىىصر القىىشاساث، ّهغىىصعذة هغىىخخذهٖ الخقىىصسٗش الوصل٘ىىت هىىي احخىىصر القىىشاساث الوخعلقىىت 

ا   صلششمت، ف)لوص مصى ٌُصة حأ ش فٖ ًشش الخقشٗش الوصلٖ رصبغج الوعلْهصث رقىع حىأر٘شم

 .ّفصلذة فٖ عول٘ت احخصر القشاس

  حُعىىذ لضىىصى الوشاصعىىت علقىىت الْصىىع  ىى٘ي هضلىىظ اإلداسة ّاإلداسة الخٌف٘زٗىىت، ّالوشاصىىش

الذا لٖ ّالخىصسصٖ ّهضلىظ اإلداسة. ع٘ىذ حوخىصص  )ىْى رعضىصلِص هىي ا عضىصء ة٘ىش 

الخٌف٘زٗ٘ي ّالوخوخعى٘ي  خبىشة مصف٘ىت فىٖ الوضىصل الوىصلٖ ّالوغصعىبٖ، إ ىصفت إلىٔ حىْافش 

ِىىىص  )فىىىصءة،  وىىىص قىىىذ ٗىىىةدٕ إلىىىٔ  حعضٗضصىىىْدة هِىىىصم ّصىىى ع٘صث حضىىىوي الق٘ىىىصم  عول

 .فٖ الخْق٘ج الوٌصعب ٍالخقشٗشالوصلٖ  ّحْافش

  ٔرى صىىْدة الوشاصعىىت الخصسص٘ىىت حُغىىِن فىىٖ إًخىىصس هعلْهىىصث هْرىىْ  فِ٘ىىص ّراث هعٌىى

لوخخزٕ القشاس، موص رى لضْدة الوشاصعت دّس فىٖ ه ءهىت الوعلْهىصث الوغصعىب٘ت ّرلى  

  إلصذاس الخقشٗش الوصلٖ الغٌْٕ. خغق٘ق  صص٘ت الخْق٘ج الوٌصعب 

  رى فعصل٘ىىت لضٌىىت الوشاصعىىت ّالوخوزلىىت فىٖى هضوْعىىت هىىي الخصىىصل  الخىٖى حو)ىىي رعضىىصلِص هىىي

دة الوشاصعىىت الخصسص٘ىىت،  هوصسعىىت عولِىىص  )فىىصءة ّفعصل٘ىىت إلىٔى صصًىىب الخصىىصل  الوو٘ىىضة لضىْى

 عوصل.ش الوصلٖ  وٌش ث ا حٌغِن  فعصل٘ت فٖ حغغ٘ي الخْق٘ج الوٌصعب إلصذاس الخقشٗ

  لفعصل٘ت لضصى الوشاصعت علٔ  ّهعٌْٕررش علبٖ ر ِشث ًخصلش الخغل٘ع اإلعصصلٖ ّصْد

 حْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوصلٖ.

   ٖلضىىْدة الوشاصعىىت  ة٘ىىش هعٌىىْٕ ّصىىْد ررىىش عىىلبٖر ِىىشث ًخىىصلش الخغل٘ىىع اإلعصىىصل

 الخصسص٘ت علٔ حْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوصلٖ.

  لفعصل٘ىىت لضٌىىت الوشاصعىىت  ّهعٌىىْٕررىىش عىىلبٖ  ّصىىْداإلعصىىصلٖ ر ِىىشث ًخىىصلش الخغل٘ىىع

 ّصْدة الوشاصعت الخصسص٘ت علٔ حْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوصلٖ.
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  عىلبٖ  ى٘ي مىع هىي عضىن الشىشمت، ّس غ٘ىت ررش ّصْداإلعصصلٖ ر ِشث ًخصلش الخغل٘ع

ىص ْٗصىذ ع قىت حىأر٘ش عُ الششمت، ّ وش الششمت علٔ حْق٘ىج إصىذاس الخقشٗىش الوىصلٖ، رٗضم

 .ت  ٘ي هذًْٗ٘ت الششمت علٔ حْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوصلٖهْصبت ة٘ش هعٌْٗ

  د لل٘ىىصث س ًظشٗىىت الْمصلىىت ّالخىٖى رمىىّذث علىٔى رى ّصىْى إى ًخىىصلش الذساعىىت حخوصشىٔى هىىش هٌظىْى

إلٔى صٗىصدة فعصل٘ىت عول٘ىت  ٕصْدة الوشاصعت الخصسص٘ت( ٗىةد -لضٌت الوشاصعتالششمصث  عْموت 

 الشقص ت علٔ اإلداسة، ّٗقلع هي عذّد حأ ش فٖ حْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوصلٖ الغٌْٕ.

انرٕصٛــــــــاخ: ػهٗ ضٕء انُرا ح انرٙ ذى انرٕصةم إنٛٓةا فةٙ كةم يةٍ انذساعةح  2-2

 انُظشٚح ٔانرطثٛقٛح ٕٚصٙ انثاح  تًا ٚهٙ:

 قشٗىىىش الوىىىصلٖ االلخىىىضام  صلوىىىذة  ىىىشّسة عىىىذ الشىىىشمصث الخىىىٖ حخىىىأ ش فىىىٖ ًشىىىش الخ

الوٌصْج علِ٘ص فٖ الخششٗعصث ّالقْاً٘ي، هي   ل احخىصر الخىذا ٘ش ال صهىت  غىق 

 الششمصث الوخصلفت لألًظوت ّالخعل٘وصث الوخعلقت  صإلفصصط.

  شّسة عذ هٌش ث الوشاصعت الخصسص٘ىت علٔى االلخىضام  صلوىذة الوغىذدة للوشاصعىت، ع٘ىذ 

الن الوصل٘ىىت لوٌشىى ث ا عوىىصل إلىٔى حىىأ ش فىٖى ًشىىش الخقشٗىىش ٗىةدٕ الخىىأ ش فىٖى الوشاصعىىت ل لقىْى

 الوصلٖ لخل  الوٌش ث،  وص قذ ٗةدٕ إلٔ فقذاى الفصلذة هي الوعلْهصث الوغصعب٘ت.

  شّسة ق٘صم الششمصث  خ ب٘ىق قْاعىذ ّهبىصدئ عْموىت الشىشمصث ّالخىٖ هىي شىأًِص 

 حغق٘ق الوصلغت العصهت لضو٘ش ا طشا .

 للِ٘ألىت العصهىت للشقص ىت الوصل٘ىت للخغقىق هىي هىذٓ الخىضام  شّسة حفع٘ع الذّس الشقص ٖ 

الششمصث  خش)٘ع لضصى هشاصعت فعصلت، ّهشاعصة حْف٘ش الخصصل  الو لْ ىت لضٗىصدة 

فعصل٘خِىىص، ّاإلفصىىصط عىىي حقشٗىىش لضٌىىت الوشاصعىىت  ىىوي الخقىىصسٗش الوصل٘ىىت للشىىشمصث 

 دّسٗمص، لوص لزل  هي حأر٘ش إٗضص ٖ فٖ حق٘٘ن رداء الوٌش ث.

  ٔىىشّسة حْص٘ىىَ اُخوىىصم ّحٌو٘ىىت ّعىىٖ إداساث شىىشمصث الوغىىصُوت الوصىىشٗت، علىى 

احخصر مصفت اإلصشاءاث الوٌصعبت الخٖ حضىوي حفىصدٕ رّ الغىذ هىي حىأ ش ًشىش الخقشٗىش 

الوصلٖ الغٌْٕ، ّرل  لخغق٘ق العذالت ّالشفصف٘ت ّعوصٗت الوغخزوش هي الوخىصطش الخىٖ 

 ل٘ت فٖ الْقج الوغذد.قذ ٗخعشا لِص ًخ٘ضت عذم ًشش الخقصسٗش الوص
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 انرٕخٓاخ انثحثٛح انًغرقثهٛح 2-3

  ٗضىب حْص٘ىىَ البىصعز٘ي إلصىىشاء الوضٗىىذ هىي الذساعىىصث راث الصىلت  خصىىصل  لضىىصى

الوشاصعىىت هزىىع  عىىوعت رعضىىصء اللضٌىىت، ّهل)٘ىىت رعضىىصء اللضٌىىت  عىىِن الشىىشمت، 

 ّه)صف ث رعضصء اللضٌت( علٔ حْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوصلٖ الغٌْٕ.

  الخخصى  رحعصم الوشاصعىتاعخخذام هقصٗ٘ظ  ذٗلت لضْدة الوشاصعت الخصسص٘ت هزع ،

 ة الوشاصعت( علٔ حْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوصلٖ الغٌْٕ.أالق صعٖ لوٌش

  ٕٚصٙ انثاح  تئخشاء انًضٚذ يٍ انذساعاخ انًحاعثٛح  تئدخال يرغٛشاخ ذجغٛشٚح

 م:خذٚذج نى ذذخم ضًٍ يدال اْرًاو انذساعح انحانٛح يث

 .دساعت ررش  صصل  هضلظ اإلداسة ُّ٘)ع الول)٘ت علٔ حْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوصلٖ -

دساعىىت ررىىش الخ)صهىىع  ىى٘ي عوىىع الوشاصىىش الخىىصسصٖ ّالوشاصىىش الىىذا لٖ علىىٔ حْق٘ىىج  -

 إصذاس الخقصسٗش الوصل٘ت.

 دساعت ررش ح ب٘ق هذ ع الوشاصعت الوشخشمت علٔ حْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوصلٖ. -

 حْق٘ج إصذاس الخقشٗش الوصلٖ علٔ عضن الخذاّل ّرععصس ا عِن.دساعت ررش  -
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 : انًشاخغ

 أٔال : انًشاخغ انؼشتٛح

٘ضصء، هغوذ فْصٕ ّالغصٗ ، رعوذ ف٘صع،  - (،" صصل  لضصى الوشاصعىت ّررشُىص علٔى فخىشة 0224ر ْ اِل

يدهةةح اندايؼةةح إصىىذاس حقشٗىىش الوشاصعىىت، دساعىىت ح ب٘ق٘ىىت علىٔى الشىىشمصث الوغىىصُوت العصهىىت ا سدً٘ىىت، 

 (.352-322(، ج ج 0(، العذد 02، الوضلذ اإلعاليٛح نهذساعاخ االقر ادٚح ٔاإلداسٚح

(،" الع قىىت  ىى٘ي لضىىصى الوشاصعىىت ّحْق٘ىىج الخقىىصسٗش 0223الض ٘ىىذٕ،  خىىْل عبىىذ العضٗىىض عىىل٘وصى،  -

، ٕسجسعانح ياخغرٛش غٛش يُشالوصل٘ت الغٌْٗت فٖ الششمصث الصٌصع٘ت الوغصُوت العصهت ا سدً٘ت، 

 مل٘ت االقخصصد ّالعلْم اإلداسٗت، صصهعت لل الب٘ج، ا سدى.

(،" ررش صْدة الخذق٘ق علٔ حْق٘ج إصذاس الخقصسٗش الوصل٘ت للشىشمصث 0222اللبص ٘ذٕ، ع م هغلن،  -

، مل٘ىىت سعةةانح ياخغةةرٛش غٛةةش يُشةةٕسجالوغىىصُوت العصهىىت الصىىٌصع٘ت ا سدً٘ىىت: دساعىىت حغل٘ل٘ىىت"، 

 ٗت، صصهعت ال٘شهْة.االقخصصدٗت ّالعلْم اإلداس

"، هشمىىض الوىىذٗشٗي (  انةةذنٛم انً ةةش٘ نحٕكًةةح انشةةشكاخ0225الِ٘ألىىت العصهىىت للشقص ىىت الوصل٘ىىت،  -

 .0225الوصشٕ، اإلصذاس الزصلذ، رةغ ظ

(،" العْاهىع الوىةرشة علىٔ حْق٘ىج إصىذاس 0223دعذّط، عصصم فِوٖ ّصعشم، عوىذٕ شىغذة،  -

يدهةةةح انؼهةةةٕو غىىى ٘ي، دساعىىىت ح ب٘ق٘ىىىت"، الخقىىىصسٗش الوصل٘ىىىت للشىىىشمصث الوذسصىىىت فىىىٖ  ْسصىىىت فل

 (.330-335(، ج ج 223(، العذد 03، الوضلذ االقر ادٚح ٔاإلداسٚح  خايؼح تغذاد

(،" هذٓ حأر٘ش لل٘صث الغْموىت الذا ل٘ىت ّ صىصل  الوشاصىش 0222عضاصٕ،  عل٘ن، رٗوي ع ْة  -

ٗىىىت علىىىٔ الشىىىشمصث الوغىىىصُوت ا خبصسالخىىىصسصٖ علىىىٔ حْق٘ىىىج إصىىىذاس الخقىىىصسٗش الوصل٘ىىىت: دساعىىىت 

، قغن الوغصعبت ّالوشاصعت، مل٘ىت الخضىصسة، صصهعىت عى٘ي شىوظ، يدهح انجكش انًحاعثٙالوصشٗت، 

 (.222-032(، ا شٗع، ج ج 2(، العذد 02الوضلذ 

العْاهع الوةرشة علٔ حْق٘ج إصذاس القْالن الوصل٘ت الٌصف عٌْٗت ” (،0222فصسط، إٗصد صوصل،   -

يدهح خذه٘ت الوذسصت فٖ  ْسصت ُعوصى لألّسا  الوصل٘ت: دساعت هقصسًت"، للششمصث الصٌصع٘ت ّال

 (.45-04(، ج ج 3(، العذد  0، العذد  انؼهٕو االقر ادٚح ٔاإلداسٚح ٔانقإََٛح

(،" ررش  صصل  لضٌت الوشاصعت الذا ل٘ت ّهضلظ اإلداسة علٔ فخشة 0222ه صّف، رعوذ موصل،  -

، قغىىن الوغصعىىبت ّالوشاصعىىت، مل٘ىىت  انجكةةش انًحاعةةثٙيدهةةح حىىأ ٘ش حقشٗىىش هشاقىىب الغغىىص صث"، 

 (.2222-233(، ج ج 0الخضصسة، صصهعت ع٘ي شوظ، العذد 
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