
 البحث ممخص
ك  تتتف  تتس د ستتوس ار   تتد  (ARL)استتدفت ا ارتساستتد د توتتت تةس  دتتست ايتتتاس دجسةتتس ار سا  تتد  

بون آرياا ار ةك د ارتاخليد ة ةتت األسبتا   اد فتا ارتح د توتت ار   تد بتون اريتاا ار ةك تد ارتاخليتد 
( ، د توتت ار   تد بتون اريتاا ار ةك تد ارتاخليتد ة تةتت األسبتا   ARLة دست ايتتاس دجسةتس ار سا  تد  

ةاعد تتا علتح عواتد  تن عتتت   تن اا يتد ةتةس  دتست إيتتاس دجسةتس ار سا  تد ك  تتف رل   تد بواف تا .
-5062 شتتاةتت  تس ار دتتست  تتن  601شتسكد  تتن ارشتسكاا  ار جوتتتت  تتس اربةسيتد ار يتتسةد    631
، دةيتلا  Fixed Panel Analysisاربيااتاا اروةريتد اربابدتد ، ةباستدختا  د لوتا اا تتاس  5062

ارتساستتد ارتتح ة تتةت دتتوبوس   اتتةح كريتتاا ار ةك تتد ارتاخليتتد    تت    لتتم استاست ، ا تةا يتتد   لتتم 
استاست ( علتح  دتست ايتتاس دجسةتس ار سا  تتد، ك تا وة تت دتوبوس حة تيرتتد إ يتاتيد بتون آريتاا ار ةك تتد 

حا كااتتتا  دتتتست اسيتتتتاس ا تتتا  تتتن ارةستتتيأ ، بوا تتتا ي وة تتتت دتتتوبوس حة تيرتتتد ارتاخليتتتد ة تتتةتت األسبتتتا  ا
إ يتتتاتيد بتتتون كتتتا  تتتن آريتتتاا ار ةك تتتد ارتاخليتتتد ة تتتةتت األسبتتتا  احا كااتتتا  دتتتست اسيتتتتاس ا بتتتس  تتتن 

 ارةسيأ .

( ، آريتتاا ار ةك تتد ارتاخليتتد ،  تتةتت  ARL:  دتتست ايتتتاس دجسةتتس ار سا  تتد   المفت حياا الكمماا   
 األسبا .
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Abstract 

The purpose of this study is to examine the role of audit report lag 
(ARL) as a moderator in explaining the relationship between the internal 
corporate governance mechanisms and quality earnings. This study has three 
objectives, The first is to examine the effect of internal corporate governance 
mechanisms on the audit report lag (ARL), Second is to examine the effect of 
internal corporate governance mechanisms on quality earnings , The third is 
to examine the role of audit report lag (ARL) as a moderator in explaining the 
relationship between internal corporate governance mechanisms and quality 
earnings.        

 The study uses Fixed Panel Regression of 406 observes of 136 
corporations listed on the Egyptian Stock Exchange over the period 2015–
2017. The findings showed that there is a significant effect of internal 
corporate governance mechanisms on audit report lag (ARL) for the entire 
sample.   

In addition, there is a significant effect of internal corporate governance 
mechanisms on quality earnings. There is also a statistically significant effect 
between internal governance mechanisms and quality earnings if the audit 
report lag (ARL) is less than the median. There is no statistically significant 
effect between internal governance mechanisms and the quality earnings if the 
audit report lag is greater than the median.  

Key words: audit report lag (ARL), internal corporate governance me-
chanisms, quality earnings. 
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  مقدم  -1
 بتا  -أتى اافياس ار توت  ن ارشسكاا ار ار يد  س عتت  ن ارتةف ار دجت د  س ار دست األخوست 

 –ةغوسةتا  WorldComشسكد ااسةن رلوا د  س ارةيياا ار د تت األ سةكيد، ةةسرت كة  ر ديتايا 
ارح  جت بجد ار توت  ن ار سدب سةن ةارتاتاون ةغوسة   ن أيت ا  ار يتارف  تس  تةتت اردجتاسةس ار اريتد 
اردتتس ديتتتسةا ةتتحك ارشتتسكاا خايتتد  تت  ا يتتا فا عتتن أسبتتا  ستتاةيد واتلتتد  اخ  تتد ار تتةتت دشتتد ا 

 Bartov et)علتح ار بوتس  تن ار ستد جاا ار اريتد ب تا ي ي كتم األسبتا  ار جيجيتد ردلت، ارشتسكاا ، 
al., 2001; Bradshaw et al., 2001; Butler et al., 2004; Johl et al., 2007; 

Omid, 2015; Vichitsarawong and  Pornupatham, 2015)  . 

اد فتا ار توتتت  تتن ارتساستتاا ةار ام تتاا ار فايتتد ادو تتد ةتتحك ايافيتتاساا ارتتح اردسكوتت  علتتح       
 وت  دسستدخت  األسبتا  ةدتؤبس  تس ار توتت  يتد األسبتا  ا ستفا، ةتت األسبا  ةاردس دشدق أة ودفتا  تن أة 

 ن ايد ا ياا ةار جةت سةاء  تس   س تد ار ت ءت ايتد اايتد رل جدس تون  تس اد ا يتاا ارتتوةن أة ك تتخا 
 ;Schipper and Vincent, 2003, p. 98)  ف   س ا تاح  ادختاح ارجتساساا ةا تاح  دجوتي  األتاء

Francis et al., 2006, p. 14)  ةيجيت ب ةتت األسبا  " بون األسبا  اردس د لافتا ارشتسكد د بتس ،
بيتق عن األسبا  ار جيجيد ةار  ليد رلشتسكد "، ب  اتح ة تةت اجتتح  ل تةم رفتحك األسبتا  تةن  بار تد 

 .  (Bellovary et al., 2005)أة د ع  أة أس ا  ا د اريد ألس ا  ةحك األسبا   

    تتتتتاا  تتتتةتت األسبتتتا  امتتتتساا رجتسدتتتا علتتتتح ا دشتتتا  األخوتتتتاء ةي دبتتتس ار سا تتتت  أ تتتت أةتتتت      
ار ةةسةتتد ةد تتتولفا أة اردجسةتتس عافتتا،  وتت  ي كتتن رل سا تت  ار شتتج عتتن أح أخوتتاء  ة تتةتت بارامتتتا  
ار  استتبس ةي  تتا علتتح إيتت  فا   تتا وتتؤتى ارتتح دخ وتتج آبتتاس ارستتلة، ايادفتتا ح رتت تاست رلد عتت  

 تتاا اردتتس د دةةفتتا ارجتتةات  ار اريتتد بيتت دا عا تتد ةااخ تتا  عتتت  باألسبتتا  ة تتن بتت  دتت تات  تتةتت ار  لة 
 ارد ابا  س ار  لة اا ةد تات باردب يد  ةتت األسبا .

    Bhattacharya, et al., 2013,p.492; Abad et)  اد فتا كتا  تن تساستد    
ارتح ارتسبأ بتون ;al.,2018;Ajward and Takehara,2012  5063ست  ان،  ;5066 عتة  ،
سبف ةعتتتت  د ابتتتا ار  لة تتتاا ،  وتتت  د ةتتتت إتاست ارتتتسبف  تتتن  ختتتاوس ايخديتتتاس ار كستتتس  تتتس  تتتةتت ارتتت

األستتةاق ار اريتتد ريتت ةبد  فتت    تتا وافا األ تتس ارتتحى و  تتا ارتتسبف ار  استتبس غوتتس   بتتس عتتن ارتتسبف 
اي ديتتاتح رلشتتسكد ،   تتا وتتؤتى ارتتح عتتت  ادا تتد ار  لة تتاا ار   تتد رل ستتدب سةن عتتن ة تت  ارشتتسكد 

    دة سةا رتى استاست . اي دياتح 
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ي د ت اردة وا ار ااس   س   اف ار  لة تاا ار  استبيد علتح ار دتست اردتس د تت عافتا اردجتاسةس     
ار اريتتتد أح ار دتتتست  تتتا بتتتون افايتتتد ارستتتاا ار اريتتتد ة دتتتح وتتتة  اسعتتت ن سستتت يا عتتتن األسبتتتا  ةكتتتحر،  دتتتست 

،  (Lehtinen,2013)ار سا  د اردس داج س بون افايد ار دست ار اريد ةداسةخ ايتتاس اردجتاسةس ار اريتد 
 جت اةد ا با ار توت  ن   -ةامسا ألة يد دجتي  ار سا   ارخاس س ردجسةس ار سا  د  س ارة ا ار ااس 

ار فتتاا اردامي يتتد ةارس ابيتتد ستتةاء تاختتا  يتتس أة خاس فتتا،   تتس ارةييتتاا ار د تتتت اي سةكيتتد أشتتاسا 
 يتا  ارشتسكاا  ارتح  تسةست  SOX- Sarbanes Oxley act 2002 تن  تااةن  363ار تاتت 

بارد  وا  ن ايتاس اردجاسةس ار اريد، ك ا دولبا  ن ار سا  ون أتاء ار  ةت  ن ار فةت  س أ ا ة ا 
بتتون ددتتةرح ر اتتد اربةسيتتد ةاألةساق   2002(SOX) تتن  تتااةن   604ك تتا ةست  تتس ار تتاتت    كتتن، 
( إرتت ا  ارشتتسكاا بستتسعد اس يتتا  عتتن أح د ووتتساا  تتس األة تتات ار اريتتد رلشتتسكاا ، SECار اريتتد  

ارتتح اسعتت ن عتتن ارجةاعتتت اردامي يتتد ارافاتيتتد ردتتاسةخ  SEC  تتا ت تت  ر اتتد اربةسيتتد ةاألةساق ار اريتتد 
إيتتتاس اردجتتاسةس ار اريتتد ، األ تتس ارتتحى وتتؤتى ارتتح ا يتتا  ارشتتسكاا عتتن اردجتتاسةس ار اريتتد ارستتاةيد ب تتت 

وة تاا ةب تت  22وة تاا إرتح  40دست  يوست  ن دل، ارجةاعت ، ك ا اد فا ارل اد ارتح د تتوا ار دتست  تن   
، ةر ن  SOX, 2002وة اا ( خ ف ارب   ساةاا ارداريد ابدتاء  ن ار ا  األةف ب ت يتةس 10حر، 

   س تيس بس ب 5006وة    س أغسوم  10أس وا ر اد اربةسيد ةاألةساق ار اريد د توا ار دست ارح 
وتتة   10اردةا تتق  تت  ايردتت ا  ب دتتست  تتس متتا ار  ة تتاا اردتتس  ارتتا تةن  تتتست ارشتتسكاا علتتح  5002

 .ار  تتت  ن ارل اد سيتاس اردجاسةس ار اريد  س ار ةعت ار  تت 

 3ةار  تتف بارجتااةن  6436رستاد  624ة  س  يس  جت أرت    تااةن ارشتسكاا ار يتسح  س ت     
ساا ارشسكاا بإعتات  ةات   اريد ساةيد  شد لد علح دجسةتس  سا ت  ار ستاباا   ارم اتا 6443رساد 

وة تتا  تتن دتتاسةخ اادفتتاء ارستتاد ار اريتتد  40ةاعتتتات دجسةتتس عتتن اشتتا  ارشتتسكد علتتح أن وتتد  دجتي تتا ختت ف 
رستتاد  42ة ةا تتات ارفوتتتد ار ا تتد رلس ابتتد ار اريتتد بفتتا، ك تتا ايتتا ار ت تتد اردا وحيتتد رجتتااةن سأم ار تتاف 

بواا علح ارشسكاا ار جوتت باربةسيد أن دجت  ارجةات  ار اريد ارساةيد  س جا بفتا دجسةتس ار سا  تد  6445
وة تتا  تتن اادفتتاء ارستتاد ار اريتتد ، ةارجتتةات  ارسبتت  ستتاةيد  س جتتا بفتتا دجسةتتس   تت    تتتةت  تتن  40ختت ف 

ار جوتتتت  تتس وة تتا  تتن دتتاسةخ اادفتتاء كتتا سبتت  ستتاد، ك تتا دلدتت   ارشتتسكاا   62 سا تت  ار ستتاباا ختت ف 
وتة   تن افايتد ارستاا ار  تت عافتا  لخت   40اربةسيد ار يتسةد باشتس دجاسةسةتا  تس  تتك ي د ةتت عتن 

اداتج األع اف ةحر، ة جا رجةاعت  وت ةشو  األةساق ار اريد ببةسيد األةساق ار اريد ار يسةد ارياتس 
 ( .5062 اريوس س،  5003 س اة  بس 

 

 



 …  أثر دور فترة إصدار تقرير المراجعة كمعدل فى تفسير العالقة بين آليات               مساح طارق امحد حافظ د/ 

5 
 

 طبيع  المشكم  -2
ار  تتاتف ار اريتتد رلشتتسكاا ار ار يتتد  تتس اكةاتتد األخوتتست ، كتتان ةاتتا،  ب تتت مفتتةس ار توتتت  تتن    

تا تةرياتتا ا تتة ة تت  ةدا وتح آريتتاا ر ةك تتد ارشتسكاا د تتت  تتن ارديتس اا ايادفا ةتتد اردتتس  ة  ليتا دة فا
دفتتت  بجتتتد ار ستتتدب سةن  تتتس ار  لة تتتاا ار اريتتتد  تتتن ختتت ف ار  تتتا علتتتح  ةاء تتتد  يتتتارف ار تتتتوسةن  تتت  

يتتتتارف ار ستتتتاة ون، ةد  ةتتتت   ةبة يتتتتد ار  لة تتتتاا ار اريتتتتد، ةستتتت  د ع ليتتتتد إعتتتتتات اردجتتتتاسةس ار اريتتتتد   
García-Meca and Sánchez-Ballesta, 2009, p. ، ةاد تا ار توتت  تن اربتا بون   ) (594 

ارتتح تساستتد تةس آريتتاا  ةك تتد ارشتتسكاا ار ام تتد  تتس ار تتت  تتن إتاست األسبتتا  خايتتد  تتس متتا تةسةتتا 
 .Lin and Hwang, 2010, p)ارس ابد ار  ارد علح استاست  س ع ليد إعتات اردجاسةس ار اريد بدة وس 

، ة تتن بتت  تةسةتتا كو تتت ار ةا تتا ار تتؤبست  تتس  تتةتت اردجتتاسةس ار اريتتد بيتت دا عا تتد ة تتةتت األسبتتا   (59
 ,.Larcker et al., 2007; Hutchinson et al., 2008; Jiang et al)بيت دا خايتد 

2008; Baber et al., 2012) كتتحر، تساستتد دتتوبوس سب يتتد ار  وتتا علتتح  دتتست ايتتتاس دجسةتتس ،
ار سا  تتد خايتتد  تت  دباتتح عتتتت  تتن اربتتا بون اد تتاك ستت ح ارشتتسكاا حاا ارسب يتتد ار سد  تتد إرتتح اشتتس 

 ; Chang & Yong,2016)  ةات فتا ار اريتد بشتكا أستست  تن ارشتسكاا حاا ارسب يتد ار اخ  تد
Apadore & Noor, 2013)  بوا تا اد تا ارتب   اكختس إرتح أن اسد تات  ستدةى ارسب يتد رل  وتا ،

اراتتا   عتتن  ةتتاتت   تت  اراشتتا  ودولتت    ةتتت  تتن ارة تتا  تتس ع ليتتد ار سا  تتد رلد جتتق  تتن يتتتق ةتتحا 
 (. (Joshi & AL-Bastaki, 2000ايسد ات  س  سدةياا ارسب يد 

ة يتتد آريتتاا ار ةك تتا  تتس ةارتتحى يشتتوس ارتتح أ  5061ةبإيتتتاس تروتتا ار ةك تتا ار يتتسح عتتا   
 تتبأ ةس ابتتد األع تتاف  تتس ارشتتسكاا ار جوتتتت  تتس اربةسيتتد ار يتتسةد، ةاختتد   ارشتتسكاا ار جوتتتت  تتس 

وتتة  ، ةد اوتتتت  40اربةسيتتد ار يتتسةد  تتس  دتتست ايتتتاس دجسةتتس ار سا  تتتد ةار  تتتتت ب تتت  د اة ةتتا  دتتست 
 شتكلد ارب ت   تس اس ابتد امسةتا ايةد ا  ب ةتت األسبا  ك ؤشس رألسبا  ار جيجيتد رلشتسكد ، دتدلخ  

 ةع ليا علح األستلد اكديد:
  ا ةة دوبوس آرياا ار ةك د ارتاخليد علح  دست ايتاس دجسةس ار سا  د؟ - 
 ةا دؤبس آرياا ار ةك د ارتاخليد علح  ةتت األسبا ؟ -
ارتاخليتتد ةتتا ي كتتن ر دتتست ايتتتاس دجسةتتس ار سا  تتد ارجيتتا  بتتتةس   تتتف رل   تتد بتتون آريتتاا ار ةك تتد  -

 ة ةتت األسبا ؟
 يس ح ارب   ارح د جوق األةتا  ارداريد:هدف البحث:  -3
 د توت دوبوس آرياا ار ةك د ارتاخليد علح  دست ايتاس دجسةس ار سا  د.  -
 د توت دوبوس آرياا ار ةك د ارتاخليد علح  ةتت األسبا . -
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 د توت تةس  دست ايتاس دجسةس ار سا  د ك  تف رل   د بون آرياا ار ةك د ارتاخليد ة ةتت األسبا .  -
  

 أهمي  البحث  -6
ار ةء علح أة يد آرياا ار ةك د  س  بأ  5061ولجح ايتاس تروا ار ةك د ار يسح عا   

ةس ابتتد األع تتاف  تتس ارشتتسكاا ار جوتتتت  تتس اربةسيتتد ار يتتسةد ب تتا ودولتت  تساستتد أة ودفتتا  تتس د جوتتق 
 تتةتت ار  لة تتاا ار  استتبيد رفتتحك ارشتتسكاا ، ةيستتي ا دة وتتا اردجتتاسةس ار اريتتد ةارتتحى يشتتفت اختتد   

سكاا ار جوتتت  تس اربةسيتد ار يتتسةد  تس  دتست ايتتاس دجسةتس ار سا  تتد ار  تتتت ب تت  د اة ةتا  دتتست ارشت
وتتتة   ب تتتا  تتتت وتتتؤبس علتتتح  تتتةتت ةتتتحك اردجتتتاسةس   تتتتتك ب تتتةتت األسبتتتا  ةاردتتتس د تتتت  ؤشتتتس رألسبتتتا   40

يتتتاس ار جيجيتتد رلشتتسكد ، ةار ا تتا ارتتح تساستتد  تتتى دوبسةتتا بكتتا  تتن آريتتاا ار ةك تتد ارتاخليتتد ة دتتست ا
دجسةتتس ار سا  تتد ب تتا يستت ف رل ام تتاا ةارفوتتتاا ار ل يتتد ةاربتتا بون بد توتتت  تتتى ار ا تتا ارتتح ايتتتاس 

 د تي ا  توتك  س ارلةاتف ار ام د رلبةسيد ار يسةد.

 فروض الدراس   -5
 ود  اسد سا  د لوا ارتساساا ارسابجد ةكي يد اشدجاق ار سة  ي جا

 الفرض األول5-1
 . "ار سا  ددجسةس وة ت دوبوس حة تيرا ا ياتيد كرياا ار ةك د ارتاخليد علح  دست ايتاس " 
 الفرض الث ني 5-2
 " وة ت دوبوس حة تيرا إ ياتيد كرياا ار ةك د ارتاخليد علح  ةتت األسبا ". 
   الفرض الث لث 5-3

د تتوا ار   تد بتون آريتاا ار ةك تد وة ت دوبوس حة تيرا إ يتاتيد ر دتست ايتتاس دجسةتس ار سا  تد علتح 
 ارتاخليد ة ةتت األسبا  "، ةةاجس  ارح:

  الفرض الث لث الفرعي األول 5-3-1
" وة ت دوبوس حة تيرا إ ياتيد ر دست ايتاس دجسةس ار سا  د علح د توا ار   د بتون آريتاا ار ةك تد 

 .ارتاخليد ة ةتت األسبا  إحا كااا  دست اسيتاس أ ا  ن ارةسيأ" 
   الفرض الث لث الفرعي الث ني 5-3-2 
وة ت دوبوس حة تيرا إ ياتيد ر دست ايتاس دجسةتس ار سا  تد علتح د تتوا ار   تد بتون آريتاا ار ةك تد "

 ارتاخليد ة ةتت األسبا  إحا كااا  دست اسيتاس أ بس  ن ارةسيأ".
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 حدود البحث  -6
اربةسيتد ار يتسةد  جتأ،  ت  استدب ات رلباتة، ود  اردسكو  علح ارشتسكاا ار ستاة د ار تس تد  تس 

ةارشتتتسكاا ار اريتتتد  تتتن عواتتتد ارتساستتتد رخ تتتةعفا رجتتتةااون ةرتتتةاتف دامي يتتتد خايتتتد، ةدجديتتتس ارتساستتتد 
 ةد د ت  ابليد اراداتج رلد  ي  علح  ةابأ اخدياس ار واد. 5062-5062اردوبيجيد علح ار دست  ن 

   منهجي  البحث -7
د د تتتت اربا بتتتد علتتتح ار تتتافج ايستتتداباوس رتساستتتد ةد توتتتت ار   تتتد بتتتون ار د وتتتساا ةايشتتتدجاق 
ارامسح رل سة  اي ياتيد   ن خ ف ايو ت علتح ارتساستاا ةارب تة  ارستابجد ار د لجتد ب ة تةت 
ت ارب تت  ، ك تتتا ددبتتت  ار تتافج ايستتتدجساتس  تتتن ختت ف د  يتتت  اربيااتتتاا ةا تتساء ارتساستتتد اردوبيجيتتتد رد توتتت

ار   تتد بتتون كتتا  تتن آريتتاا ار ةك تتد ارتاخليتتد ة دتتست ايتتتاس دجسةتتس ار سا  تتد ة تتةتت األسبتتا  رلشتتسكاا 
     ار ستتتتاة د ار جوتتتتتتت  تتتتتس اربةسيتتتتتد ار يتتتتتسةد  اردتتتتتس د بتتتتا عواتتتتتد ارب تتتتت (  تتتتتس ار دتتتتتست   تتتتتا ارتساستتتتتد 

دتتاتج ( بفتتت  اخدبتتاس ار تتسة  اي يتتاتيد رلب تت  ع ليتتا ةدجتتتي  د ستتوساا  اوجيتتد را5062: 5062 
 اخدباس ار سة  ة جاسادفا باداتج ارتساساا ارسابجد.

 :ويمكن تقسيم البحث الى األجزاء الت لي  
 اسواس ارامسح ر د وساا ارتساسد. -3
 .د لوا ارتساساا ارسابجد رد توت ار   اا بون ار د وساا ةاشدجاق ار سة  -4
 ارتساسد اردوبيجيد. -60
 ةارب ة  ار سدجبليد.ارخ يد ةاراداتج ةاردةيياا  -66
 ار سا  .  -65
 اإلط ر النظري لمتغيرا  الدراس   -8
 مفهوم فترة اصدار تقرير المراجع  في ضوء اإلصدارا  المهني    8-1

بتتون ارفتت  ارستيستتس رلدجتتاسةس  (FASB, 2010) أشتاس   لتتم   تاووس ار  استتبد األ سةكتتس         
ار اريد ةة دة وس ار  لة اا رل سدخت ون ةأي ا  ار يارف  س ارشسكاا ةاردتس دستاعتة   تس ادختاح 
ارجتتتساساا، علتتتح أن وتتتد  اشتتتس دلتتت، ار  لة تتتاا  تتتس اردة وتتتا ار ااستتت ،  بتتتا أن د جتتتت دلتتت، ار  لة تتتاا 

 لة تتتاا ار  استتتبيد، ة تتت  د اوتتتت ار  ء تتتد  تتتس   تتتاف ادختتتاح ارجتتتساساا كو تتتت ارخيتتتات  ارةيتتت يد رل 
ايةد تتتتا  بدجسةتتتتس ار سا تتتت ، اد فتتتتا ارتساستتتتاا ةار ام تتتتاا ار فايتتتتد ارتتتتح تساستتتتد  دتتتتست ايتتتتتاس دجسةتتتتس 

، بوا تا يولتق علوفتا ارتب   Audit Report Lagار سا  تد، ةاد تا ارتب   ارتح دست يد دلت، ار دتست 
حك ار دتست ،  وت  يشتوس ، ةاخدلتج اربتا بةن  تس د توتت ةتAudit Report Delay اكختس  يتولف 

ارتتب   إرتتح اافتتا ار دتتست بتتون دتتاسةخ افايتتد ارستتاد ار اريتتد ةدتتاسةخ دة يتت  ار سا تت  علتتح دجسةتتس ار سا  تتد ، 
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(Hassan, 2016; Rusmin & Evans, 2017; Ettredge  et al. 2006; leventis et 
al., 2005)  ،  بوا تتا اد تتا ارتتب   اكختتس ارتتح دجستتي فا إرتتح  دتتسدون: ار دتتست األةرتتح دبتتتأ  تتن دتتاسةخ

اادفاء ارساد ار اريد ةد دت إرح دتاسةخ دة يت  ار سا ت  علتح دجسةتس ار سا  تد، أ تا ار دتست ارباايتد  دبتتأ  تن 
خت ون رفتا اردجتاسةس أليت ا  ار يتارف ار ستد داسةخ دة ي  ار سا   علح اردجسةس إرح داسةخ ادا تد ةتحك

 &khlif).ستتتتتتتتةاء دتتتتتتتت  اشتتتتتتتتسةا  تتتتتتتتس اريتتتتتتتت ج اروة يتتتتتتتتد، أة علتتتتتتتتح  ة تتتتتتتت  اربةسيتتتتتتتتد أوف تتتتتتتتا أ تتتتتتتتس 

Samaha,2014;Pizzini,et al., 2015) 

ارتح دجستي   دتست ايتتاس دجسةتس ار سا  تد ارتح  دتسدون :  Kim &  Son, (2014  (بوا تا اد تا
اادفاء ارساد ار اريد  ةاعد ات ار سا ت  ار دست األةرح ةد ت  ستةريد ار سا   ارخاس س ةةح ار دست  ا بون 

ارختاس ح ردلت، اردجتاسةس، أ تا ار دتست ارباايتد د تت  ستتةريد اتاست ارشتسكد ةةتح ار دتست  تا بتون دتاسةخ اعد تات 
دشتتتوس  ة ار سا تتت  ارختتتاس ح رلدجتتتاسةس ار اريتتتد  ةدتتتاسةخ إدا تتتد ةتتتحك اردجتتتاسةس ر ستتتدخت س اردجتتتاسةس ،

ة تتتةت د كتتت   تتتن  ااتتت  استاست  تتتس دلتتت، ار دتتتست  وتتت  أن  ار  اسستتتاا  تتتس اربةسيتتتد ار يتتتسةد ب تتتت 
ارشتتتسكاا  ل  تتتد بدستتتلي  اردجتتتاسةس ار اريتتتد  تتتس أةف  لستتتد دتتتتاةف  تتتةس اادفتتتاء اعد اتةتتتا  تتتن ار سا تتت  
ارختتاس س ، ةباردتتارس دجتت   ستتتةريد دتتوخوس إيتتتاس اردجتتاسةس ار اريتتد علتتح  سا تت  ار ستتاباا ب  تتستك تةن 

ارتح أن اردتوخوس غوتس   Dabor, & Uyagu, (2018)ا تا يشتوس ( ، بو5066إتاست ارشسكد   س تك، 
اروبي تس ر دتتست ايتتتاس دجسةتس ار سا  تتد ةتتة  ت ء  تتن  دتتست ايتتاس دجسةتتس ار سا  تتد ةاردتس دد تتتت بار تتتت 
ار  ايد ار  دتت  ن افايتد ارستاد ار اريتد رلشتسكد إرتح دتاسةخ دجسةتس ار سا ت  ةاردتس ي ي كتن د ستوسةا  تن 

 ,.Chan et alت اردتس دت  د توتتةا  تن  بتا اربتا بون ارستابجون ، ك تا يشتوس خت ف ار ةا تا ار  تتت
ارتتح أن اردتتوخوس غوتتس اروبي تتس رل سا  تتد ةتتة اردتتوخوس اراتتا   عتتن ايختتد   ار تتةةسح بتتون  (2016)

 ار سا   ةار  وا  ي ا ود لق بار  اسساا ار  اسبيد أة األس ا  ار  اسبيد  س دل، ارجةات  .
  ارتساستتاا  تتس دستت يد دلتت، ار دتتست، إي أن كتت  ار يتتول ون يشتتوسا إرتتح علتتح ارتتسغ   تتن اختتد 

ة ح  ةء ايد اةاا ارسابجد رد سةج  دتست ايتتاس دجسةتس ار سا  تد د د تت اربا بتد علتح ا م ار  اح، 
دتتاسةخ دجتتتي  اعدباسةتتا ار دتتست  تتا بتتون اادفتتاء ارستتاد ار اريتتد ةاعد تتات ار سا تت  ارختتاس س ردجسةتتس ار سا  تتد ة 

 ار سا  د ألي ا  ار يارف ار سدخت ون علح  ة   اربةسيد.دجسةس 

اد فا ار توت  ن ارتساساا ارح د توت ار ةا ا ار ؤبست علح دتوخس  دتست ايتتاس دجسةتس ار سا  تد 
 إرس:& Bhuiyan,(2019)  Habib جس دفا تساسد 

ةدجتتي  ار سا تت    تتتاا  د لجتد بار سا  تد  سأح ار سا ت  ة ةست  ار سا  تد ةاتةت شتسكد ار سا  تد   -
  .رخت اا أخسح را م ع وا ار سا  د، ةكحر، س  د ار سا  (
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  .(  تتاا  د لجد ب ةك د ارشسكاا  كة ةت خبوس  ارس  س ر اد ار سا  د، ةدسك  ار ل يد ةغوسك  -
 .  تتاا دد لق بارشسكد   ا ار سا  د  د جت ار  لياا، ةارسب يد(  -

اردس دتؤتى ارتح دتوخس دجسةتس ار سا  تد، اد فتا ار توتت ةعلح ارسغ   ن د تت ةداةت ار  تتاا  
علتح ارتسغ   تن د تتت ةداتةت ار  تتتاا  - ن ارتساساا ارتح اردسكوت  علتح   تتتاا  ةك تد ارشتسكاا 

  اافيتتاس ار توتتت  تتن ارشتتسكاا ار ار يتتد  بتتا  خايتتد ب تتت -اردتتس دتتؤتى ارتتح دتتوخس دجسةتتس ار سا  تتد 
Enron , WorldCom, Xerox,   سجة   كد  ة ا دب فا  نAnderson   Arthur  ةاةد ا  بجتد

 تن خت ف  دامتي   فاتد ار سا  تد سعتاتتار سدب سةن  س ار فاد   ا   ا ار ةا سم األ سةكس ودتخا 
 .& Bhuiyan,(2019)  Habib  5005عا    Sarbanes- Oxleyايتاس  ااةن 

 آلي   حوكم  الشرك   الداخمي                    8-2
ي كتتتن د سةتتتتج  ةك تتتتد ارشتتتسكاا بوافتتتتا "اكريتتتتاا اردتتتس دشتتتت   استاست علتتتتح ار  تتتا  تتتتس إوتتتتاس  

 يتتل د ار ستتاة ون، ةاردتتس  تتن شتتوافا دةكوتتت ة تت ان س ابتتد ار ستتاة ون علتتح أيتتةف ة تتةاست ارشتتسكد 
ردخ ي   شا ا ارةكارد اردس د ت  ادو د ار يتا بتون ار ل يتد ةاستاست، ةدجووتت ارستلةكياا ايادفا ةتد 

دجتتة  بفتتتا استاست  ارةكوتتا( رد  تتوا  يتتتار ف  ارشخيتتيد علتتح  يتتتارف ار ستتاة ون  األيتتتوا(  اردتتس
(Nitkin, 2007, p. 1; Pergola et al., 2009, p. 87) ،  ةباردتارس ي تت  تن أةت  ةمتاتج

  ةك د ارشسكاا   ان  ةتت ع ليد إعتات اردجاسةس ار اريد، ةباردب يد  ةتت ار  لة اا. 
 ارتاخليد رل ةك د:ة ن أة  اكرياا 

 مجمس اإلدارة                  1 -8-2
ي ت   لم استاست ار ستةف عن س ابد  ةتت ار  لة اا ارةاستت باردجاسةس ار اريد ةباردارس يج  
عليا  ستةريد ارس ابد ةارسيوست علح سلة، استاست ردجلوا عت  د ابا ار  لة اا بون استاست ةأي ا  

       ار يارف ار خدل د ارح أتاح  ت   كن ب ا وا كم علح اسد ات  ةتت األسبا  
Dimitropoulos and Asteriou, 2010, p. 190 ;Pergola et al., 2009, p. 89) ) 

دد تتتت آريتتاا ار ةك تتد ارتاخليتتد ر  لتتم استاست  تتس كتتا  تتن استتدج ريد   لتتم استاست، عتتت   ة
 ,Lin and Hwang)عتت ا د اعاا   لم استاست  -اي تةا يد ، ارخبست ار اريد ألع اء ار  لم

2010,  p. 65; Salehi and Asgari, 2013,  p. 6; Kamarudin et al., 2012, p. 920)  
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  لجن  المراجع   8-2-2
ر اتد ار سا  تد بوافتا "إ تتتى  (Stewart and Munro, 2007, P. 55)ي تتت كت   تن 

ارل ان ار اببجد  ن   لم استاست، ةدجة  بتةس إو ابس  س د سون ع ليد ار سا  د، ةدستاة   تس ار تت 
عبتتتتتتتت  ;46 .،  5004   ستتتتتتتن،  ةاد تتتتتتتق كتتتتتتت   تتتتتتتن  تتتتتتتن ارد تتتتتتتاس  بتتتتتتتون استاست ةار تتتتتتتسا  ون"،

( علتح أافتا آريتد س ابيتد  تن اكريتاا ارتاخليتد ر ةك تد ارشتسكاا ةدد تةن  تن 63،  . 5063ار دا ،
 بون أع اء   لم ايتاست غوس اردا وتحوون ةيكتةن  تن بتون ةتؤيء األع تاء ع تةاا علتح األ تا ي دلت،

 .اريدارخبست ةار  س د ار  اسبيد ار   د رلجيا  ب سا بد ة سا  د اردجاسةس ةارجةات  ار 
علتتح استتدج ريد ر تتان ار سا  تتا 5061ةةد تق ارتتتروا ار يتتسح ر ةك تتد ارشتتسكاا اريتاتس عتتا  

 س أتاء ع لفا ةدب ودفا ر  لم استاست ارحى ودةرح ايتاس  ساساا ارد وون   سك  ار توسةن ار يتسح، 
 تتتن  ةاعتتتت  وتتتت ةشتتتو  األةساق ار اريتتتد باربةسيتتتد  32(، ك تتتا ايتتتا  ار تتتاتت س تتت  53،  . 5061

ار يسةد علح أن يكةن ر تا شتسكد  جوتت رفتا أستف  أة شتفاتاا إوتتات  يتسةد ب تتاةف اربةسيتد ر اتد 
 سا  د ييتس باخدياس أع اتفا ةد توت ستيسفا  ساس  ن   لتم استاست ب وت  ي يجتا عتتت أع تاتفا 

 تتا عتتن ب بتتد  تتن أع تتاء   لتتم استاست غوتتس اردا وتتحوون ار شتتفةت رفتت  بار  تتاءت ةارخبتتست  تتس   تتاف ع
ارشتتتسكد، علتتتح أن يكتتتةن  تتتن بوتتتاف  ع تتتةةن  ستتتدجلون علتتتس األ تتتا  ارفوتتتتد ار ا تتتد رلس ابتتتد ار اريتتتد، 

5064 .  ،53.) 
اردةيتتياا اريتتاتست عتتن ةوتتتد دتتتاةف األةساق ار اريتتد باس تتا د إرتتح مفتتةس  تتااةن ة تتح متتا 

Sarbanes-Oxley Act    ةاردتتس أ تتتا علتتح  تتسةست أن دد تت ن ر تتان ار سا  تتد ،  5005عتتا
  ةعد  ن ارخيات  د  ا د  وا تةسةا ي د ت د  وا خيات  ر ان ار سا  تد ايستداات علتح كتا  

امسةتتد ارةكارتتد ةاردتتس د دتتس  د تتاس  ار يتتارف بتتون األيتتوا ةارةكوتتا ب تتا ودولتت  ة تتةت ر اتتد  - تتن 
 سا  تتا ردجلوتتا ارد تتاس  بتتون األيتتوا ةارةكوتتا ةدجلوتتا عتتت  د ابتتا ار  لة تتاا األ تتس ارتتحى وتتؤتى ارتتح 

بوا ا د د ت امسةد أيت ا  ار يتارف علتح أن  تةةس أاشتود      أة دجلوا ار يارف ارحاديد رلةكوا ، ا
، 5062 ةك تد ارشتسكاا دختت  أيتت ا  ار يتارف ار خدل تد ب ااتت   يتل ا ار ستاة ون  ار تتةةسح، 

ةباردتتارس دمفتتس أة يتتد آريتتاا ارس ابتتد  ةخايتتد ر تتان ار سا  تتد اردتتس ددبااةتتا ارشتتسكاا،  ،  (،22 . 
ة ح  ةء امسةتد اسشتسا  ودتة س رتتى أع تاء   لتم استاست ارتتاخلوون ارجتتست علتح ار ستاة د بشتكا 
أ بتتس   اريتتد  تتس  تتساساا ارل تتان ار سعيتتد ار اببجتتد  تتن   لتتم استاست كل تتان ار سا  تتد ةغوتتسك ، ةحرتت، 

 .   (Zabojnikova, 2016, p. 4)بسب  دةا س ار  س د ار ايد بو ةس ارشسكد
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 – ايسدج ريد  سةاا ارب   ارسابجد ي كن د توت خيات  ر ان ار سا  د  حة ح  ةء ارام
استتتتدج ريد ر اتتتتد عتتتتتت ا د اعتتتتاا ر اتتتتد ار سا  تتتتد  ( ، ةي تتتتت  -  تتتت  ر تتتتان ار سا  تتتتد –اي تةا يتتتتد 

ار سا  د إ تى س اا اراما  ار  تاف ر ةك تد ارشتسكاا ،  كل تا  ات استدج ف ر اتد ار سا  تد، اسد  تا 
 وس  تس أ بس  ن ار ة ةعيد  س  سا بد ع ليد إعتات اردجاسةس ار اريد  ن  بتا ارشتسكد،  تسدفا علح دة 

ةباردارس ديتبف  تاتست علتح ة ت  دستاؤيدفا ة اا شتادفا تةن ختة  أة   ابتات، كتحر، كل تا  اتا عتتت 
ا د اعتتاا ر اتتد ار سا  تتد دتت تات  تتتست  أع تتاء ارل اتتا علتتح اير تتا  ب  يتت  األ تتةس ة اا شتتدفا بيتتةست 

،  أ تا   (Beasley et al., 2000, p. 444; Kamarudin et al., 2012, p. 920)كبوتست 
ودولتت  ايشتتسا  علتتح اعتتتات اردجتتاسةس ار اريتتد اير تتا  بارجةاعتتت ار ايتتد  -ارخبتتست ار اريتتد رل اتتد ار سا  تتد 

 ,Miko and Kamardin,( 2015ةار  اووس ار  اسبيد ةباردارس أ بس  تستا علتح دجووتت إتاست األسبتا 
p. 652)  ةباردارس د تات   اريد ارل اتد  تس  ةتاتت  تةتت األسبتا   أة  تةتت اردجتاسةس( ةار تت  تن إتاست ،
، ةرتحر، دولبتا بةسيتاا األةساق ار اريتد بكا تد   Krishnan et al., (2011, p. 2100)األسبتا  

ار  ل تد ار د تتت ة جاو تد  با ارةييتاا ار د تتت ة  –ارتةف اردس دل   ارشسكاا بدشكوا ر ان رل سا  د 
أن ودةا ت ع ة ةا ت علح األ ا  ن أيت ا  ارخبتست  تس   تاف ار  استبد أة  -ةةاج كةاج باريون

 ارد ةةا   ن دشكوا ر ان ار سا  د.
 هيكل الممكي   8-2-3

ي تتتتت ةيكتتتتا ار ل يتتتتد أ تتتتت آريتتتتاا ار ةك تتتتد ارتاخليتتتتد رلشتتتتسكاا ، ة يشتتتتوس دسكوتتتت  ار ل يتتتتد إرتتتتح 
رتتتوفا اردتتوبوس األ بتتس بتتون   لتتد األستتف  ،  تتح  تتون يشتتوس دشتتدا ار ل يتتد إرتتح  يتتا ار   ةعتتد اردتتح 

ار ل يد بون ار توسةن ة  لتد األستف  . ةدد تا ارشتسكاا اردتح ددست  بدشتدا ةيكتا  ل يتد ارتح اس يتا  
عن   ةت  ن ار  لة تاا رخت تد أيت ا  ار يتارف ار خدل تد  ، بوا تا دد تا ارشتسكاا ار  لجتد ار سكت ت 

إرح دوخوس اس يا  عن ار  لة اا ار اريد عات ايخح  س ايعدباس عا ا د ل د ارةكارد ةعتت   ار ل يد
 . د ابا ار  لة اا

ةد وا ارشسكاا ار تس د باربةسيد ار يسةد ارح دسكو  ار ل يد ةباردارس د تات  شتا ا ارةكارتد    
ارااشتد عن ار يا بون ار ل يد ةارس ابتد  وفتا يكتةن أ تا  تن غوسةتا  تن ارشتسكاا األختسى اردتح دد وت  

لتح استاست ريتارف بفيكا  ل يد أ بتس داةعتاا ةار ستاة ون األ بتس ستيوست ي كتن أن د تاسم دتوبوساا  ةيتاا ع
       يتتتار ف  ارخايتتتد، ةادو تتتد رتتتحر،  ات ايةد تتتا  باريتتتساعاا ارااشتتتتد بتتتون كبتتتاس ار ستتتاة ون ةاأل ليتتتد 

( ةي دبتس ةيكتا ار ل يتد ةا تتا  تن أ بتس آريتاا ار ةك تد Ettredge et al, 2006 ;5066  ست تك ،
ةاردتتتس  تتتن شتتتوافا اردتتتوبوس علتتتح دة وتتتا اشتتتس         اردجتتتاسةس ار اريتتتد رلشتتتسكاا أة يتتتد ر تتتا  شتتتا ا ارةكارتتتد ا

 ( .5064  سلي  ، 
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ود ا ار توت  ن  سدخت س اردجاسةس ار اريد  ن  سدب سةن ة  للتس ارجتةات  ار اريتد ةغوتسة  علتح 
ايعد تتتات علتتتتح س تتتت  األسبتتتتا  ك جيتتتتاما أساستتتتس ألتاء ارشتتتسكاا ،  وتتتت  د تتتتت   لة تتتتاا األسبتتتتا  أ تتتتت 
ار كةاتاا ارفا تا عاتتت ارامتس  تتس ادختاح ارجتتساساا ايستدب اسةد  تن ختت ف   س تد اةعيتتد أسبتا  ارشتتسكاا 

، ةرحر، ي دبس   Al-Thuinebat et al.,( 2011ب ا ي كن  ن دجلوا  خاوس ار  لة اا ارخاوتد  
ا ن  تس األستةاق إعتات ةحك األسبا  ةاردجسةتس عافتا بتار ةتت ار ولةبتد أ تساا بتاري األة يتد  تس د جوتق اردتة 

ار اريتد ةار  تاءت  تس ع ليتد دة ةت  ةدخيتي  ار تةاست ار دا تد، ةخت تد  ستدخت س اردجتاسةس ار اريتد  تس 
 ادخاح  ساسادف  ارسشوتت.

ةاد فا ار توت  ن ارتساساا ارح ايةد ا  ب ةتت األسبا  ،  و  د دبس األسبا   اخ  د ار ةتت 
ر ةاست د اك ار شسةعاا ارةة يد ةاردتس ددولت   تت ةعاا  ؤشس رسةء دة ة  ار ةاست دؤتى إرح د ةةا ا

 دة  تا ةة يتتد بتتي  تتن اردسكوتت  علتح ار شتتسةعاا ار جيجيتتد ة تا ددولبتتا  تتن  تت ةعاا  دة  تتد  جيجيتتد 
Schipper and Vincent, (2003, p. 99)  ، ةد اوت ايةد ا  ب ةتت األسبا     اختد     فة فتا

  ةاختتتد   وبي تتتد ةغتتتس  استتتدختا  ار  لة تتتاا ار  استتتبيدبتتتاخد   أيتتت ا  ار يتتتارف ار خدل تتتد 
Kirschenheiter and Melumad, 2004, p.  5, Tang 2008, p. 2;& (Dichev;  

 (. 500،   5001عة , 

د د تت األةرتح  - تةتت األسبتا   تن بت   ة فتاا امتس,Dichev and Tang ((2008ة تت 
 تتةتت األسبتتا  بيتتةست  شتتسةود ب تتتى   ء تتد ار  لة تتاا ر دختتحح ارجتتساس، أ تتا ارباايتتد  علتتح اسدبتتا 

ي د تتت  تتةتت س تت  األسبتتا  اردتتس وتتد  ايعتت ن عافتتا علتتح  تتتسدفا  تتس دجتتتي    لة تتاا   وتتتت عتتن األتاء 
ار تتارس رلشتتسكد  تتس عتتتت  تتن ار ةااتت  اردتتس ي وتتد     مدفتتا، ةدسد تت  ة فتتد ارامتتس ارباربتتد علتتح أاتتا 

 ت د توت  ةتت األسبا  علح  اابون ةا ون ة ا  تتى   ء تد األتاء ار تارس رلشتسكد يدختاح ارجتساس ي د
 تتن اا يتتد ة تتتى  تتتست ارامتتا  ار  استتبس علتتح  يتتام األتاء  تتن اا يتتد أختتسى ، ةباردتتارس ي كتتن دجوتتي  

ةرتت  د تتتت   تتةتت األسبتتا  بتتارامس ارتتح  تتتى اعد تتات أح  تتساس علتتح ارد بوتتا ار  لة تتادس رتتألتاء ار تتارس،
 & ,Daborار ةتت  جوتت ب تى تيردفا علتح  اتتتت ارجتساس  تس ستياق  تساساا دجوتي   جتةق ار ل يتد  جتأ 

Uyagu, (2018). 
ةبارامس ارح   فة   ةتت األسبا  علح أاا ي د ت علح أةتا   دخح ارجتساس ةتةس س ت  األسبتا  

بوافتا  تتى  Chan et al. (2003, p. 1)ي كتن د سةتج  تةتت األسبتا   - تس ا تاح  ادختاح ارجتساس
اا كتتتتام ار   تتتتف ةار ةا تتتتا األساستتتتيد رلدشتتتت وا  تتتتس األسبتتتتا  اردتتتتس وتتتتد  اس يتتتتا  عافتتتتا.  تتتتس  تتتتون 
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، بوافا دس بس عن خلة س   األسبا   ن ارباةت غوس  Dechow and Schrand, (2004, p. 2)وسى 
َ فا كٌا  تن ار اتيد ةادسا ا باربباا  .Hodge, (2003, Footnote 1) ; Pratt (2011, p، ةعسَّ

ب تتى اختد   يتا س ارتتخا ار س َلتتن عتن األسبتا  ار جيجيتد "ارت يجتتد غوتس ار د وت ت" اردتس د بتتا  (185
 األتاء ار ارس ار جيجس رلشسكد.

.Dechow and Schrand (2004, pك ا عسَّ        ةتت األسبا  بوافا  تست س ت  األسبتا   5 
ا رتألتاء  علح أتاء ب    فا  ةةس أن ي كتم األتاء اردشت ولس ار تارس رلشتسكد، ةأن يكتةن  ؤشتساا  وتتا

ا  ة  اا رد توت  ي تد ارشتسكد ، بوا تا عتتسَّ فا   Bellovary etاردش ولس  س ار سدجبا، ةأن يكةن  جياسا
al. (2005, p. 32)   تف عافتا ارشتسكد بيتتق عتن األسبتا  ار جيجيتد ب تى د بوس األسبتا  اردتس دس ي 

 .Lo(2008, pرلشسكد، باس ا د إرح  ا  دفا  س اردابؤ باألسبا  ار ستدجبليد، بوا تا عس فتا   ةار  ليد
بوافا دد با  س  تى ارد  ظ  س اردجسةس ةاس يا  عتن األسبتا ، أة ب  اتح آختس اردجسةتس عتن   (351

 ,Pergola et al., (2009 يشوسة األسبا   ن خ ف اما    اسبس يوبق  ةاعت ار  اسبد ار د  مد، 
p. 88)  ،إرح أن  ةتت األسبتا  دد بتا  تس استد ساسةد األسبتا  ة تتسدفا علتح اردابتؤ باألسبتا  ار ستدجبليد

بوافتا  تتى ا دتسا  أسبتا   Bhattacharya et al. (2013, p. 483)ة تن اا يتد أختسى عسَّ فتا 
 . ارشسكد  ن اردت جاا اراجتيد

 رد سة تاا بتاخد    تتاخا ادختاح ارجتساسة ح  ةء ارد سة تاا ارستابجد، ي  تظ اختد   ةتحك ا
 سدخت وفا  ن ار سدب سةن ةارتتاتاون ة  للتس ارجتةات  ار اريتد ةغوتسة ، ةرتحر،  تةتت األسبتا  ةتس  تتست ة 

س   األسبا  علح أتاء بت    فتا  ةةتس أن ي كتم األتاء اردشت ولس ار تارس رلشتسكد، ةأن يكتةن  ؤشتساا 
ا رألتاء اردش ولس  س ار سدجبا، ةأ ا  ة  اا رد توت  ي د ارشسكد. وتا  ن يكةن  جياسا

 نم ذج قي س جودة األرب ح  8-3-1
ارتح دبةةت   جتاويم  تةتت األسبتا   Dechow et al., (2010, p. 350)اد فتا تساستد          

ةتس استد ساسةد األسبتا  ةار ستد جاا األةرح:  جتاويم  د لجتد بخيتات  األسبتا  ة  - ارح ب    جاويم
ةد فوتتتت األسبتتتا  ةاردة وتتتا غوتتتس ار د ابتتتا ةايعدتتتسا  ارتتتة دس بارخستتتاست، ةد تتتاة  األسبتتتا  ار دة  تتتد ، 

 (;Chalmers et al., 2011   تتتتةتت ايسبتتتتا  دتتتت تاتةي د تتتتت  ؤشتتتتس استتتتد ساسةد األسبتتتتا  علتتتتح أن 
Penman and Zhang, 2002)  أح دد تسس  -كل تا كااتا ايسبتا  ار اريتد رفتا يت د ايستد ساسةد

  تتتتا ي اتتتتس أن األسبتتتتا  ار اريتتتتد ةتتتتس  ؤشتتتتس  وتتتتت رألسبتتتتا  ار ستتتتدجبليد. ةد تتتتت ار  لة تتتتاا  - ستتتتدجب  
 ,.Francis et al) ار  استبيد   ت تد ةباردتارس حاا  تةتت عاريتد كل تا كااتا دستاعت علتح اردابتؤ

2004; Clinch, et al., 2010) اسد ابد ار سدب سةن رألسبا  ؛ أ ا ارباايد دل، ار جاويم ارخايد ب
( را تتتتةح  عةاتتتتتت ارستتتتف  ةاألسبتتتتا ؛ ةدد تتتتةن R2ةةتتتتس   ا تتتتا استتتتد ابد األسبتتتتا ، ةارجتتتتتست ارد ستتتتوسةد  
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عتتن ة تتةت أخوتتاء  تتس اردجسةتتس عتتن  External Proxiesار   ةعتتد ارباربتتد  تتن  ؤشتتساا خاس يتتد 
، ةاردجسةتتتتس عتتتتن أة تتتتا  يتتتتةس  تتتتس Restatementجتتتتةات  ار اريتتتتد األسبتتتتا ، ةدشتتتت ا إعتتتتاتت إيتتتتتاس ار

إ تتساءاا ارس ابتتد ارتاخليتتد ،  ةاشتتساا ارتتتعاةى ارج تتاتيد اردتتس دس  فتتا، ةكتتحا ار جةبتتاا اردتتس د س تتفا 
 (Francis ةوتاا دامي  األسةاق ار اريد  ت ارشسكاا ار خار د رلةاتف ةارجةااون ةار  اووس ار  اسبيد

 2006. et al.,  
د تت  جاويم  ةتت األسبا  دد ا   م  ارتساساا ارح ايعد تات علتح ار ستد جاا ك ؤشتس  ة  

استتدختا    تت  ايستتد جاق   تتت دتت ة  ، عتتن إتاست األسبتتا  ةاردتتس د دبتتس  جياستتا عكستتيا ر تتةتت األسبتتا 
ايخدياسح ك جيام بتوا ر تةتت األسبتا  بيتةست كبوتست  تن  بتا اربتا بون خايتد  تس متا خ تةت عتتت 

  باألسبتا  اباا رل ك  ةاردجتوس ارشخيس  ا و  لفا أتاك  ت دسد لفا إتاست ارشسكد  س ارد ع ن ار س
 (  5062يتتتتتتتتتتتتتتارف، Hunton et al., 2006; Dechow; فةد تتتتتتتتتتتتتتلوا أيتتتتتتتتتتتتتت ا  ار يتتتتتتتتتتتتتتار

&Schrand;2004)   ،ب تتا وتؤتى ارتتح  ةتتاتت ا د تاف ا دتتةاء س ت  األسبتتا  علتتح أخوتاء  تتس اردجتتتوس ،
 .رألسبا  ة ن ب  ااخ ا   ةتت دل، األسبا ةا د اريد ة ةت إتاست 

ا  تتس ار كتس ار  استتبس ة يتام ار ستتد جاا  ةي تت  تن أةتت  ارا تاح  اس يتتاتيد األ بتس استدختا ا
ار سدخس د  ن دوبوتق عتتت  تن  Residualsاردجتوسةد،  و  دد با ار سد جاا اردجتوسةد  س اربةا س 

،  وت   تا  بة ت  Jones, (1991)ارا تاح  ةاردتس بتتأا با تةح   تةا  ارتحح دت  دجتي تا  تس تساستد 
ار ستتد جاا ار ليتتتد ك د وتتتس دتتتاب ، ةة تتت  األيتتتةف اربابدتتد ةارد وتتتس  تتتس ار بي تتتاا ك د وتتتسةن  ستتتدجلون 

يتاتيد ربوتتد ع تتا ارشتسكد ةرتتيم ي تب ن ار ستد جاا غوتتس اردجتوسةتد اردتس د تتت  ادو تد ارمتتسة  اي د
ر تاست تخا  وفا، ة ن ب   إن بةا س ةتحا ارا تةح  أة ار ت ء غوتس ار  ستس  تن ارد وتس  تس ار ستد جاا 

ةدب تتا ار توتتت  تتن ارا تتاح  ار  ترتتد را تتةح   تتةا   تتسةسا با تتةح   ار ليتتد ي بتتا ار ستتد جاا اردجتوسةتتد،
ا تساء ارد تتي ا رد  تح عوتة  ا تةح  ةارتحى دت   يتا  Dechow et al., (1995)  تةا  ار  تتف 

 ، ةدب تتا  تتةا  باستتدب ات ارد وتتس  تتس إوتتساتاا ار بي تتاا اك لتتد  تتس ستتاةاا ارجيتتام  تتن ا تتةح   تتةا 

Kothari et al., (2005)  بدجتتتي  ا تةح   تتةا  ار جتة  بتتاألتاء ة يتا دتتد   جابلتد ادتتاتج ار ستتد جاا
ف( ر تا شتسكد  ت  اماتسةتا ارخايتد بارشتسكاا ايخدياسةد ار  دسبد  ن ا ةح   ةا   أة  ةا  ار  تت

ا ب  تتف ار اتتت علتح األيتةف  تس ا تم اريتااعد ةرتا م ار تا ، ة يتا دتد   اردس دجاسبفا  س األتاء  جيسا
 جابلتتد ادتتاتج ار ستتد جاا ايخدياسةتتد ار  دستتبد  تتن ا تتةح   تتةا   أة  تتةا  ار  تتتف( ر تتا شتتسكد  تت  

تتتا ب  تتتتف ار اتتتتت علتتتح األيتتتةف  تتتس ا تتتم اماتسةتتتا ارخايتتتد بارشتتتسكاا اردتتتس دجاسبفتتتا  تتتس  األتاء  جيسا
 Dechow and Dechiv، ة تت   Dechow et al., (2010, p. 359)اريتااعد ةرتا م ار تا 

ة يتتا دتت  ة تت  ار ستتد جاا ا تتةح  ي د تتت علتتح  تتةتت ار ستتد جاا ةرتتيم  ي تتد ار ستتد جاا   (2002)
يشتتوس ايا تتسا  ار  يتتاسح أة ارجي تتد  ،دكتارتتد  تتس اردتتت جاا اراجتيتتد رلستتاد ار ا تتيد ةار ا تتست ةار  جتت
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ار ولجتد ربتةا س ارا تةح  إرتح  تةتت ار ستد جاا باعدبتاسك  جيتام  ولتق ر تتى ة تةت أخوتاء  تس دجتتوس 
عات د توت  ةتت األسبا  با اد ا ار توت  اف  علتح ا تاح   ار سد جاا. ةر ن ر  ي د ت عليا اربا بون

 ر جة  باألتاء ةةة  ا د د ت عليا اربا بد .، ةسك  ارب   علح ا ةح   ةا  ار  تف ا  ةا 

 Kothari et al., (2005) ا تةح   تةا  ار  تتف ار جتة  بتاألتاءةباردارس د د ت اربا بد علتح 
ب وت  د بتا ارجي تد ار ولجتد رل ستد جاا اردجتوسةتد   س  يام ار د وس ارداب    ةتت األسبا  ار  اسبيد(،

 ار سدخس د  ن حر، ارا ةح   جيام عكسس ر ةتت األسبا  ار  اسبيد. ةيوخح ارا ةح  ارشكا اردارس:
 

TACC/LagTA = α0 + α1(1/LagTA) + α2(ΔREV- ΔREC)/LagTA + 
 α3(LagROA) + α4(PPE/LagTA) + ɛ                       (1) 

 

 إنه ب لنسب  لكل شرك  في كل سن :حيث 

TACC          اردت جاا اراجتيد ةيا س اردت جاا = ار سد جاا ار ليد، ةدساةح ار سق بون يا س ارتخا  ن ةا    ات د
 اراجتيد ارااد د  ن األاشود اردش وليد؛

ΔREV   ارد وس  س يا س ار بي اا؛ = 

ΔREC   =  س يا س ار   ء ةأةساق ارجب ؛ ارد وس  

LagROA  ن ةا    ات د اردت جاا اراجتيد = ار اتت علح األيةف رلساد ارسابجد، ةيساةح يا س ارتخا رلساد ارسابجد 
  جسة اا علح إ  ارس أيةف ارساد ارسابجد؛

PPE   إ  ارس األيةف اربابدد   با خي       اسة ،(؛ = 

LagTA  = .إ  ارس األيةف  س ارساد ارسابجد 

ɛ       بةا ح ارا ةح = 
 

 بين المتغيرا  واشتق ق الفروض تحميل الدراس   الس بق  لتحديد العالق    -9
       المراجع  العالقه بين آلي   الحوكم  الداخمي  وفترة اصدار تقرير 9-1

ا تتتتتساء تساستتتتتد د لوليتتتتتد رل   تتتتتد بتتتتتون خيتتتتتات   ةك تتتتتد  ,(Afify) 2009استتتتتدفت ا تساستتتتتد 
شسكد  تس تد  32ارشسكاا  س  يس ة دست ايتاس دجسةس ار سا  د  ن خ ف تساسد ر واد  كةاد  ن 

، ةدةيتتتلا ارتساستتد ارتتتح أن  دةستتتأ  دتتتست ار سا  تتتد رشتتتسكاا 5002باربةسيتتد ار يتتتسةد ختتت ف عتتتا  
ك تا دةيتلا ارتح وة تاا ك تت أ يتح، 662 تت أتاتح ةوة تاا ك 64وة تاا، دساة تا ار دتست بتون  12ار واد 
ع  تتد ستتلبيد بتتون استتدج ف ار  لتتم ةة تتةت ر اتتد  سا  تتا  تتن اا يتتد ةبتتون  دتتست ايتتتاس دجسةتتس ة تتةت 
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ار سا  تتد.  كل تتا  ات استتدج ف ار  لتتم وتتا كم باسو تتا  علتتح  تتةتت اس يتتا  ار تتارس ة ةتتاتت   اريتتد 
 سا  د، ك ا دل   ر اد ار سا  د تةساا ةا ا  س ايدياف ع ليد ار سا  د   ا ي  ا علح دجلوا  دست ار

بون استاست ار ليا ةبون ار سا   ارخاس س ب ا وؤبس علح دجوي  ار تسا  ون ر ختاوس ار سا  تد ةار ختاوس 
ارس ابيد   ا يجلا  دست ايتاس دجسةس ار سا  د ، ك ا دةيلا ارتساسد ارح ة تةت ع  تد ستلبيد بتون كتا 

ارسب يد ة    ارشسكد ةبون  دست ايتتاس دجسةتس ار سا  تد، ةرت  ددةيتا ارتساستد ارتح  ن دسك  ار ل يد ة 
 ة ةت تيرد إ ياتيد بون اةت ار سا   ة دست ايتاس دجسةس ار سا  د . 

دااةرا د لوا ار   د بون خيات  عاايس  Apador .k, et al., (2013) أ ا تساسد     
 ل يد، اسدج ف ر اد ار سا  د  ن  و  خبسادفا ةعتت  ةك د ارشسكاا  اسدج ف ار  لم، دسكو  ار

ا د اعادفا ة   فا ةر اد ار سا  د( ةبون  دست ايتاس دجسةس ار سا  د  ن خ ف تساسد عواد  كةاا 
 5004شسكد  خ ف عا س  363شسكد باربةسيد ار ارو ةد د  اخدياسةا  ن إ  ارس  630 ن 
 د إو ابيد بون عتت ا د اعاا ر اد ار سا  د ةخبست ، ةدةيلا ارتساسد ارح أاا  وة ت ع  5060،

ارل اد ةاسدج ف ار  لم ةدسكو  ار ل يد ةبون  دست ايتاس دجسةس ار سا  د، ك ا دة ت ع  د سلبيد 
بون     ر اد ار سا  د ةاةت ار سا   ةارسب يد ةبون  دست ايتاس دجسةس ار سا  د، ةبلي ار ت األ يح 

 وة  سافاء ار سا  د. 600وة اا ة دةسأ ار دست رلشسكاا  51ةار ت األتاح  وة اا  663ر دست ار سا  د 

ار   د بون ار ةك د ةخيات   د توت Fakhfakh & Jarboui, (2016)ةدااةرا تساسد 
ار سا  ون ارخاس وون ة دة وا اردجاسةس ارساةيد  س  ةء ارد تي ا ار اريد رجااةن ار  ايد ار اريد 

سك علح  اتتت ار  لة اا ار دا د رل سدخت ون ارخاس وون، ةد د ت علح (  س دةام ةأب5002 
،  5063-5001شسكد دةاسيد  تس ا  س بةسيد دةام خ ف ار دست  ن  53 اف يد  ن 

ةدسدخل  ارتساسد بون ةيكا ار ةك ا ار وت ول   تةسا ةا ا  س د سون  ةتت ةدة وا اردجاسةس 
 ار اريد .  

ارح اخدباس ع  د  دست ايتاس دجسةس  سا   Bagulaidah et al., (2017) تساسد  ةاد فا
ار ساباا ارخاس س ةاةت ار سا   ارخاس س ة    ةعتت ا د اعاا ر اد ار سا  د    ايتاء ار ارس، 

ةدةيلا ارتساسد  شسكد  س لد  س اربةسيد ار  اايد ،  26ةد بلا ار واد ارافاتيد رفحا ارب    ن 
ا تيرد ا ياتيد بون  دست ايتاس دجسةس ار سا   ارخاس س ةايتاء ار ارس ة ةت ع  د عكسيد حا ارح

رلشسكاا ار  اايد أح كل ا دوخس ار سا   ارخاس س  س ايتاس دجسةس ار سا  د كل ا اا كم حر، سلبيا 
علح أتاء ارشسكاا ار ارس، كحر، ة ةت ع  د وستيد حاا تيرد ا ياتيد بون ا د اعاا ر اد 

اء ار ارس رلشسكاا، أح كل ا  اتا ك اءت ر اد ار سا  د  ن خ ف اي د اعاا ار سا  د ةايت
 ار د سست كل ا د سن اتاء ارشسكاا ار ارس.
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( د توت أبس  ةتت ار سا  د ارخاس يد علس  دست ايتاس 5063  بوا ا دااةرا تساسد ارسوت ،
دجسةس ار سا  د ب س  دخ ي   دست ايتاس دجسةس ار سا   ةدلبيد ا ديا اا  سدخت س اردجاسةس 
ار اريد  ن خ ف دخ ي  عت  د ابا ار  لة اا، ة ةاتت ك اءت ار  لة اا رشسكاا  وات ارسعايد 

،  5061ارس  5065 ح ار دست  ن   -األةساق ار اريد ار يسح اري يد ةاألتةيد ار جوتت  س سةق 
ةدةيلا ارتساسد إرس ة ةت ع  د اسدبا  وستيد ة  اةيد بون كا  ن      ارشسكد، ارسا  د ار اريد، 
ةداسةخ افايد ارساد ار اريد( ة دست ايتاس دجسةس ار سا  د ، ةة ةت ع  د اسدبا  عكسيد ة  اةيد بون 

ردخي  ار فاس ر كد  ار سا  د، ة     كد  ار سا  د( ة دست ايتاس دجسةس كا  ن  ارسب يد، ا
 ار سا  د.
دااةرا     ةد لوا ار ةا ا اردس دؤبس علح ك اءت  Abdillah et al.,(2019)أ ا تساسد  

  اخدياس ار ةا ا ةد،  ARLار سا    س إد ا  ع ليد ار سا  د  جاسد ب دست إيتاس دجسةس ار سا  د 
ةد بلا  . س ةحك ارتساسد بايعد ات علس خيات  ارشسكد ةخيات  ار سا   ار سدخت د

خيات  ارشسكد  س كا  ن   اريد ر اد ار سا  د ةارة   ار ارس ةارد جوت ار  اسبس ةارسب يد، 
بوا ا دش ا خيات  ار سا   كا  ن س  د  سا   ار ساباا ة تت ار سا  د ةدخي   كد  

شسكد  ن ارشسكاا اريااعيد  536شسكد  ن عتت  22 ن عتت ةبايعد ات علح عواا .ار سا  د
، دةيلا ارتساسد ارح أن   اريد ر اد 5061-5066ار تس د  س اربةسيد اساتةايسيد  س ار دست 

ار سا  د ةارسب يد رف  دوبوس سلبس كبوس علح  دست إيتاس دجسةس ار سا  د، بوا ا كان ر د وس ارة   
ةر  ود ف رلد جوت ار  اسبس  .بوس علح  دست ايتاس دجسةس ار سا  دار ارس رلشسكد دوبوس إو ابس ك

 .ةس  د ار سا   ةدخي  يااعد ار سا   دوبوساا كبوساا علح  دست ايتاس دجسةس ار سا  د

د لتي ا دلخييتياا ر ةا تا د توتت  دتست ايتتاس Habib and Bhuiyan,(2019) تساستد دجتت  
ةاعد تتتا , يتتد ارستاد ار اريتد رلشتسكد ةدتاسةخ دجسةتس ار سا  تدبتون افا دجسةتس ار سا  تد، ةةتس  دتست   تتتت

أ تا ارباربتد  ةارباايتد ب ةك تد ارشتسكاا، بار سا  تدب     تتاا األةرح  د لجد ارتساسد ارد لوليد علح 
دةيتتتلا ارتساستتتد إرتتتس أن سأح ار سا تتت  ة د وتتتساا  ةستتت  ار سا  تتتد د ةتتتت  تتتن  دتتتست و دد لتتتق بارشتتتسكد، 

ةارختت اا  6Big األسب تد ار بتسى  ايتاس دجسةس ار سا  د،  س  ون أن اياد اء ارس  كاد  ار سا  د
 . دجسةتس ار سا  تدإيتتاس دجلتا  تن  دتست  Audit Tenureة تتت اي د تاب بتار سا   ارختاس ح  األختسى 

تتاا  ةك د ارشسكاا  إن ة ةت ع ة خبوس  تارس  تس ر اتد ار سا  تد، ةدسكت  ار ل يتد  ن بون   و
أخوتتتساا يكشتتتج   تتت  خيتتتات   ستتتدةى ارشتتتسكد أن د جتتتت و. يجلتتتا  تتتن  دتتتست ايتتتتاس دجسةتتتس ار سا  تتتد

 .ع لياا ارشسكد و ةت  ن  دست إيتاس دجسةس ار سا  د، بوا ا دجل  ارسب يد  ن ةحك ار دست
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( د توت  تى دوبوس ارخيات  ار سدبود بدشكوا ةأتاء كا  ن ر تان 5064،  إبساةي  ةدااةف 
ار سا  تتد ارتاخليتتد ة  تتارم اتاساا ارشتتسكاا علتتح  دتتست ايتتتاس دجسةتتس ار سا تت  ارختتاس س  تتس اربوتتتد 
ار يتتتسةد باستتتدختا  عواتتتد  ك يتتتد  تتتن   يتتت  ارشتتتسكاا ار ستتت لد باربةسيتتتد ار يتتتسةد  تتتس ار دتتتست  تتتن 

رتح أن  دةستأ  دتست  إيتتاس ارجتةات  ار اريتد ار  د تتت  تن ار سا ت  ةدةيلا ارتساسد ا 5061-5062
وتتتة  ،    تتتا ي اتتتح أن غاربيتتتد ارشتتتسكاا دلدتتت   بارجةاعتتتت ار  تتتتتت ردلتتت، ار دتتتست  تتتس اربوتتتتد  23ارختتتاس س 

ار يسةد ةاردس  تتدفا ار اتت ارساتسد  تن  ةاعتت ارجوتت ةارشتو   تس اربةسيتد ار يتسةد بب بتد اشتفس 
رستتتاد ار اريتتد، ةأن ارشتتتسكاا غوتتس ار لد  تتتد بار تتتةت ارجيتتتةى ردلتت، ار ستتتورد د بتتتا  تتن دتتتاسةخ اادفتتاء ا

اسدبااء ةريم  اعتتت، ك تا دةيتلا ارتح عتت  دتوبوس ار توتت  تن ارخيتات  ار سدبوتد بل تان ار سا  تد 
 .ارتاخليد ة      لم ايتاست علح  دست إيتاس ارجةات  ار اريد ار  د تت  ن ار سا   ارخاس س

أترد د سةبيد عن ار   د بون خيتات   ارح دة وس Raweh et al. (2019) دسةاد فا تسا
شسكد  تس د  س سةق  سجأ  522ر اد ار سا  د ة دست ايتاس دجسةس ار سا  د باسدختا  بياااا  ن 

أن   تت  ر اتتد ار سا  تتد وتتسدبأ إو ابيتتا ب دتتست  ةدةيتتلا ارتتح ،5062إرتتح  5063رتتألةساق ار اريتتد  تتن 
بوا تتا ة تتتا ارتساستتد ة تتةت ع  تتد عكستتيد بتتون خبتتست ر اتتد ار سا  تتد ار اريتتد  ار سا  تتد،ايتتتاس دجسةتتس 

ة   حر،  إن ةحك ارتساستد رت  ديتا رة تةت اسدبتا  بتون استدج ريد ر اتد  .ة دست ايتاس دجسةس ار سا  د
ةدةيتتتلا ارتتتح أن اكريتتتاا ارتاخليتتتد ر ةك تتتد  ،ار سا  تتتد ةا د اعتتتادف  ة دتتتست ايتتتتاس دجسةتتتس ار سا  تتتد

 .رشسكاا  س سلواد ع ان ريسا   ارد  جاساد ب ا ةة  س ارتةف ار دجت دا

وتة  ،  12ارح أن  دةستأ  دتست ار سا  تد  Afify,(2009)ة ح  ةء  ا سبق ، اد فا تساسد 
( ارتح 5064، ةاد تا ابتساةي  ،   Apadore and Noor,(2013) وة   تس تساستد 600بوا ا ديا 

وة   س اربوتد ار يسةد ، ك ا ي  ظ أاا بارسغ   ن اد اق غاربيد  23أن  دةسأ  دست ار سا  د ديا 
ارتساستتاا  تتس ة تتةت دتتوبوس كريتتاا ار ةك تتد علتتح  دتتست ايتتتاس دجسةتتس ار سا  تتد، اي اافتتا اخدل تتا  تتس 

ت ع  تتد ستتلبيد بتتون كتتا  تتن  استتدج ف ارتتح ة تتة  Afify,2009 وتت  اد فتتا تساستتد  -اةعيتتد اردتتوبوس
  لتتم استاست ةة تتةت ر اتتد ار سا  تتد ةدسكتت  ار ل يتتد ةارسب يتتد ة  تت  ارشتتسكد ( ة دتتست ايتتتاس دجسةتتس 
ار سا  د ، بوا ا ر  ددةيا ارح ة ةت تيرا إ ياتيد بون اةت ار سا ت  ة دتست ايتتاس دجسةتس ار سا  تد 

ةت ع  تتا إو ابيتتد بتتون كتتا  تتن  عتتتت ارتتح ة تتApadore and Noor,(2013) ، بوا تتا أشتتاس 
ا د اعتاا ر اتد ار سا  تد ةخبتتست ارل اتد ةاستدج ف   لتم استاست ةدسكتت  ار ل يتد( ة دتست ايتتاس دجسةتتس 
ار سا  د ، ك تا دة تت ع  تا ستلبيد بتون كتا  تن    ت  ر اتد ار سا  تد ةاتةت ار سا ت  ةارسب يتد( ة دتست 

دةيا  تس تساستدا إرتس ة تةت ع  تد اسدبتا  وستيتد  (  5063ايتاس دجسةس ار سا  د ، أ ا ارسوت ،  
ة  اةيد بون كا  ن      ارشسكد، ارسا  تد ار اريتد، ةدتاسةخ افايتد ارستاد ار اريتد( ة دتست ايتتاس دجسةتس 
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ار سا  د ، ةة ةت ع  د اسدبا  عكسيد بون كتا  تن  ارسب يتد، اردخيت  ار فاتس ر كدت  ار سا  تد، 
  Raweh et al., (2019)  دةيتلا تساستدة  دجسةس ار سا  تد،ة     كد  ار سا  د( ة دست ايتاس 

ارح ة ةت ع  ا إو ابيد بون     ر اد ار سا  د ة دست ايتاس دجسةس ار سا  د ، ةع  د عكسيد بتون 
ة   حر،  إن ةتحك ارتساستد رت  ديتا رة تةت  .خبست ر اد ار سا  د ار اريد ة دست ايتاس دجسةس ار سا  د

 اتتتتد ار سا  تتتتد ةا د اعتتتتادف  ة دتتتتست ايتتتتتاس دجسةتتتتس ار سا  تتتتد، ة تتتت  اختتتتد   ع  تتتتد بتتتتون استتتتدج ريد ر
ارتساساا  س اةعيد دوبوس آريتاا ار ةك تد ارتاخليتد علتح  دتست ايتتاس دجسةتس ار سا  تد، اد فتا تساستد 

(  ارح عت  دتوبوس ار توتت  تن ارخيتات  ار سدبوتد بل تان ار سا  تد ارتاخليتد ة  ت   5064ابساةي ،  
لتتح  دتتست إيتتتاس اردجتتاسةس ار اريتتد ار  د تتتت  تتن ار سا تت  ارختتاس س،  تت  ة تتةت ع  تتد   لتتم ايتاست ع

 .سلبيد بون ارسب يد ة دست ايتاس دجسةس ار سا  د

يوجااد تاا ثير ذو دالااه احصاا تي  حلياا   الحوكماا  : " يمكاان صااي ل  الفاارض األول ةة جتتا ر تتا ستتبق، 
 ".الداخمي  عمى فترة اصدار تقرير المراجع  

 العالق  بين آلي   الحوكم  الداخمي  وجودة األرب ح   9-2
 تتت  د اوتتتت ايةد تتتا  ب تتتةتت األسبتتتا  كو تتتت سكتتتات   تتتةتت ار  لة تتتاا ار  استتتبيد، ةأة يتتتد دجسةتتتس 

 :ار سا   ارخاس س، ي كن ارد س  ر تت  ن ارتساساا ارسابجد اردس دااةرا ةحك ار  تيد كاردارس

ار   د بون خيات  كتاا  تن   لتم استاست ةر اتد اخدباس  Ghosh et al. (2010)دااةف 
باردوبوق علتح  Sarbanes-Oxley Actار سا  د ةبون إتاست األسبا ، ةحر،  با ةب ت إيتاس  ااةن 

، ةدةيتلا إرتح ة تةت ع  تد   اةيتد بتون كتاا  تن 5002إرتح  6443شسكد خ ف ار دست  ن  6200
األسبتا  ، ةعتت  ة تةت ع  تد   اةيتد بتون استبد        لم استاست ة  ت  ر اتد ار سا  تد ةبتون إتاست

األع تتاء ارختتاس وون  تتس كتتاا  تتن   لتتم استاست ةر اتتد ار سا  تتد ةبتتون إتاست األسبتتا  ؛  وتت  يشتتوس 
 ةاتت     كاا  ن   لم استاست ةر اد ار سا  د إرح  ةاتت   ارودف ا  تس س ابتد ع ليتد إعتتات اردجتاسةس 

 .Sarbanes-Oxley Actا  ب ت إيتاس  ااةن ار اريد، ةعت  ااخ ا  إتاست األسب

( اخدبتاس  تتى ة تةت ع  تا بتون  تةتت األسبتا  ةب ت  5066بوا ا اسدفت ا تساستد   يتارف، 
شتتسكد  62 ةاات  ار ةك تد ار د بلتد  تس   لتم استاست ةر اتتد ار سا  تد ، باستدختا  عواتا  كةاتد  تن 

شتتسكد د بتتا   د تت  ارتساستتد ،  661 ستتاة ا  تتن ارشتتسكاا ار جوتتتت  تتس اربةسيتتد ار يتتسةد  تتن عتتتت 
ةدةيتتلا ارتساستتتد ارتتح ة تتتةت ع  تتتا عكستتيد حاا تيرتتتد إ يتتاتيد بتتتون  تتتةتت األسبتتا  ةاستتتبد  ل يتتتد 
أع تتاء   لتتم استاست ألستتف  ارشتتسكد  وتت  دتتؤتى  ةتتاتت استتبد ار ل يتتد ارتتح ااخ تتا   ستتدةى  تتةتت 

يد   لتتم استاست ، ك تتا دةيتتلا ، ةرتت  ودبتتون ة تتةت ع  تتا بتتون  تتةتت األسبتتا  ة  تت  ةاستتدج ر األسبتتا 
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ارتساسد ارح ة ةت ع  د وستيد بون  ةتت األسبا  ةاسدج ريد ر اد ار سا  د ةر  ددةيا ارتساستد ارتح 
 ة ةت ع  د بون  ةتت األسبا  ةاشا  ر اد ار سا  د ار د با  س عتت ا د اعادفا.

ر اتد ار سا  تتد علتتح اخدبتتاس أبتتس ةيكتا ار ل يتتد ةخيتتات  الااى  (5065بوا تا اد تتا ةت ف،   
  اسستتاا إتاست األسبتتا . ة تتت د بلتتا  د وتتساا ةيكتتا ار ل يتتد  تتس ار ل يتتد ار ؤسستتيد ةار ل يتتد ار اتليتتد 

 تتن استتدج ف أع تتاء ر اتتد  ة ل يتتد كبتتاس ار ستتاة ون، ك تتا د تت اا خيتتات  ر اتتد ار سا  تتد كتتا
شتتسكد  65وبوق علتتح ار سا  تتد، خبتتست أع تتاء ر اتتد ار سا  تتد، ةعتتتت ا د اعتتاا ر اتتد ار سا  تتد بتتارد

، ةدةيلا ارتساسد إرح ة ةت ع  د وستيد غوس   اةيد بون كتاا 5004إرح  5002خ ف ار دست  ن 
 تتن ار ل يتتد ار ؤسستتيد ة ل يتتد كبتتاس ار ستتاة ون ةبتتون   اسستتاا إتاست األسبتتا ؛  وتت  دتت تات   اسستتاا 

س أة ة تةت    ةعتد  تن إتاست األسبا   س ارشتسكاا اردتس ود وت  ةيكتا  ل ودفتا بة تةت  ستدب س  ؤسست
كباس ار ستاة ون، ةة تةت ع  تد عكستيد   اةيتد بتون ار ل يتد ار اتليتد ة  اسستاا إتاست األسبتا ؛  وت  
دجا   اسساا إتاست األسبا   س ارشسكاا اردس دوخح شكا ار ل يد ار اتليد، كحر، ة ةت ع  تد عكستيد 

اي د اعتتاا( ةبتتون   اسستتاا إتاست   اةيتتد بتتون خيتتات  ر اتتد ار سا  تتد  ايستتدج ف، ارخبتتست، عتتتت 
األسبا   و  دجتا إتاست األسبتا  كل تا دتةا س رتتى أع تاء ر اتد ار سا  تد ايستدج ف ةارخبتست  تس   تاف 

  ار  اسبد ةار سا  د باس ا د إرح  ةاتت عتت ا د اعاا ر اد ار سا  د.
سكد ة جتتاا ر تتةابأ ( ارتتتةس ارتتحح ي كتتن أن دجتتة  بتا ر اتتد ار سا  تتد بارشتت5066ةداتاةف إبتتساةي   

بتاردوبوق علتح  -  واد ردشكولفا، ةار فا  اردس دجة  بفا  س ار ت  ن   اسساا إتاست األسبا  بارشسكد 
ةدةيتلا ارتساستد إرتح    ةعتد  تن ارادتاتج  افتا  - 5065إرتح  5003شتسكد خت ف ار دتست  تن  42

اتتد ار سا  تتد يستتدج ريد ة تتةت دتتوبوس  تتةةسح ر تتا  تتن خبتتست أع تتاء ر اتتد ار سا  تتد بارشتتسكد، تعتت  ر 
ار سا تت  ارختتاس س رلشتتسكد،  يتتا  ر اتتد ار سا  تتد ب  تت  امتتا  ارس ابتتد ارتاخليتتد،  يتتا  ر اتتد ار سا  تتد 
ب  تت  اردجتتاسةس ار اريتتد رلشتتسكد، استتبد ارسا  تتد ار اريتتد بارشتتسكد، ةارستت  د ار فايتتد رل سا تت  ارختتاس س 

ا  بارشتتتسكد( ةارتتتحح دتتت   ياستتتا عتتتن وسةتتتق رلشتتتسكد علتتتح ار د وتتتس اردتتتاب    ستتتدةى   اسستتتد إتاست األسبتتت
  دةسأ ار سد جاا ايخدياسةد رلشسكد.

 يام أبس ة ةت ر اد ار سا  د بارشتسكد علتح  تةتت األسبتا   Wang et al. (2016)ةدااةف 
. ةدتت   يتتام ة تتةت ر اتتد ار سا  تتد  تتن ختت ف  د وتتس 5066شتتسكد ختت ف عتتا   363بتتاردوبوق علتتح 

ة تتةت ر اتتد ار سا  تد بارشتتسكد، ةيوختتح ارجي تد  يتت س( بختت   حرتت،، (  تس  ارتتد 6ةة تس يوختتح ارجي تتد 
بوا ا دت  استدختا  ايستد جاق ايخديتاسح ك جيتام ر تةتت األسبتا ، ةدةيتلا ارتساستد إرتح ة تةت ع  تد 

 إو ابيد   اةيد بون ة ةت ر اد ار سا  د ة ةتت األسبا .
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ر سا  تد  استدج ف ر اتد د توتت ار   تد بتون خيتات  ر اتد ا ارتح Juhmani, (2017)ةاد تا 
ار سا  تتد، ة  تتت  ر اتتد ار سا  تتتد، ةعتتتت ا د اعتتتاا ر اتتد ار سا  تتتد، ةارخبتتست ار اريتتتد ألع تتاء ر اتتتد 

تاست األسبتتا ، بتتاردوبوق علتتح  ، ةدةيتتلا 5066إرتتح  5065شتتسكد ختت ف ار دتتست  تتن  36ار سا  تد( ةاد
د ةارخبتتست ار اريتد ألع تتاء ارتساستد إرتح ة تتةت ع  تد عكستتيد   اةيتد بتون كتتاا  تن   تت  ر اتد ار سا  ت

ر اتتتد ار سا  تتتد ةبتتتون ايستتتد جا اا اردجتوسةتتتد  ك ؤشتتتس ستاست األسبتتتا (، كتتتحر، ة تتتةت ع  تتتد إو ابيتتتد 
  اةيتتتد بتتتون   تتت  شتتتسكد ار سا  تتتد  ك د وتتتس س تتتابس( ةايستتتد جا اا اردجتوسةتتتد، بوا تتتا ي دة تتتت ع  تتتد 

ر اتد ار سا  تد ةايستد جا اا اردجتوسةتد،   اةيد بون كاا  ن اسدج ف ر اد ار سا  د ةعتتت ا د اعتاا 
كتتتحر، ي دة تتتت ع  تتتد   اةيتتتد بتتتون كتتتاا  تتتن   تتت  ارشتتتسكد ةارسا  تتتد ار اريتتتد   د وتتتساا س ابيتتتد( ةبتتتون 

 ايسد جا اا اردجتوسةد.
ة ح  ةء ةحك ارتساساا وة ت ع  ا بون كا  ن آرياا ار ةك د ارتاخليد بيةست ا  اريد 

 Ghosh et al., (2010)اةعيد اردوبوس،   ب  ك ا  س تساسد  ة   ايخد    س ة ةتت األسبا 
    ارح ة ةت ع  ا   اةيا بون       لم ايتاست ة    ر اد ار سا  د ةاتاست األسبا  ، بوا ا 

دةيا ر ت  ة ةت ع  ا بون اسدج ريد  ة      لم ايتاست ة ةتت األسبا  ، (  5066يارف ،  
تاست األسبا  ةة ةت ع  د ( 5065ة ف ، بوا ا اد ا  ارح اخدباس ار   د بون ةيكا ار ل يد ةاد

تاست األسبا  ، ةاد ق إبساةي  ،   ( بة ةت ع  د بون ر اد 5066عكسيد بون ر اد ار سا  د ةاد
تاست األسبا  ، ك ا اد ق علح ة ةت ع  د   اةيد بون ر اد Wang et al. (2016) ار سا  د ةاد

بواا ي دة ت ع  د   اةيد بون كاا   Juhmani (2017)بوا ا دةيا   ار سا  د ة ةتت األسبا  ،
 ن اسدج ف ر اد ار سا  د ةعتت ا د اعاا ر اد ار سا  د ةايسد جا اا اردجتوسةد ةدةيلا ارتساسد 
إرح ة ةت ع  د عكسيد   اةيد بون كاا  ن     ر اد ار سا  د ةارخبست ار اريد ألع اء ر اد 

 سد جا اا اردجتوسةد.ار سا  د ةبون اي
صي ل  الفرض الث ني: يوجد ت ثير ذو داله إحص تي  حلي   الحوكم  الداخمي  ةباردارس ي كن 

 عمى جودة األرب ح.
      وجودة األرب ح وآلي   الحوكم  الداخمي العالق  بين فترة اصدار تقرير المراجع    9-3

ارتتتح إ تتتساء د لوتتتا   جتتتاسن ردة وتتتا إعتتتتات ،  McGee and Yuan,(2011)اد فتتتا تساستتتد 
(. ةدةيتلا إرتح أن EUاريتون ةارةييتاا ار د تتت ةايد تات األةسةبتس    تح اردجاسةس ار اريتد رلشتسكاا

ارشسكاا اريوايد اسد س ا ة داا أوتةف بكبوتس ر بت ن عتن ارادتاتج ار اريتد  تن ارشتسكاا األةسةبيتد أة 
األةسةبتتس ة داتتا أوتتةف بكبوتتس ر بتت ن عتتن ارادتتاتج ار اريتتد  األ سةكيتتد، بوا تتا استتد س ا شتتسكاا ايد تتات

 جاساد بارشسكاا األ سةكيد. ك ا د ت ارشسكاا اردس ي دجت  دجاسةسةا  تس ارة تا ار ااست  يت ةبد  تس 
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  تتا  - تتح  سأم ار تتاف ةدتتاخ   رتتتوف    اسستتاا ار ةك تتد ارخايتتد بفتت  عتتن ار  اسستتاا ار باريتتد 
ختتا ار  د تت  ار تارس، ةباردتتارس  تتت د تتااس ارشتتسكاا اريتتوايد اربووتتتد وتؤبس ستتلباا علتتح ستت  د ارشتتسكد تا

  س اسب ن عن ادات فا ار اريد  ن عةا   سلبيد  ن  و  ارس  د ةارجتست علح  ةاتت سأم ار اف.
(  تتس تساستتدا د توتتت  تتتى دتتوبوس  دتتست ايتتتاس دجسةتتس ار سا  تتد علتتح 5062داتتاةف اسبيتتاسح ، ة 

خوس ار سا  د ارح  دسدون:  دست  دة  ا  ن دتاسةخ إد تا  إ تساءاا ار سا  تد  ي د ار اشوت بد لوا  دست دو
 دتتتح اعتتتتات دجسةتتتس ار سا  تتتد ، ةار دتتتست األختتتسى ةتتتس  دتتتست غوتتتس  دة  تتتا دبتتتتأ  تتتن دتتتاسةخ اعتتتتات دجسةتتتس 

شسكا  ساة ا  يسةد     36ار سا  د  دح داسةخ اشس دجسةس ار سا  د ، ةباسدختا  عواا ر تت  ن 
 سا تتت   تتتن ار تتتسا  ون  53ع تتتةا ، 54 ة فتتتا ر واتتتا  تتتن أع تتتاء ر اتتتد ار سا  تتتد   ات تتتد اسدجيتتتاء

ارخاس وون رلجةات  ار اريد ، دةيلا ارتساسد ارح أن شتسكاا ار ستاة د ار يتسةد ار جوتتت  تس اربةسيتد 
ار يتتسةد د تتااح  تتن متتاةست دتتوخس دجسةتتس ار سا  تتد بة تتةت   تتةك   ايتتد  تتا بتتون دتتاسةخ دجسةتتس ار سا  تتد 

وتتة  ، ةاد فتتا ار واتتا ارتتح  61أيتتا  ةأ يتح  3ب تتت أتاتتح  2,33ارجتتةات  ار اريتتد ب دةستأ  ةدتاسةخ اشتتس
اس تتات  ستتتبباا دتتتوخوس ايتتتاس دجسةتتتس ار سا  تتتد باسدباوفتتتا ب  اسستتاا اتاست األسبتتتا  ةاردتتتت ق اراجتتتتح، 
كتتحر، ة تتةت دتتوبوس   اتتةح رخيتتات  كتتا  تتن  اشتتوك ار  وتتا ة اشتتوت ار سا  تتد علتتح د توتتت اردتتوخوس 

ردجسةتتس ار سا  تتد، ك تتا رتت  د شتتج ة تتةت أبتتس   اتتةح ر  اسستتاا إتاست  اشتتوت ار  وتتا ر تتا  تتن  ار دة تت 
 ارسبف ةاردت ق اراجتح علح اردوخوس غوس ار دة   ردجسةس ار سا  د .

( د توتتتت ار   تتتد بتتتون دباتتتح شتتتسكاا ار سا  تتتد 5063بوا تتتا اد تتتا كتتت   تتتن إبتتتساةي  ةاربتتتسا، ،  
ايتتتاس دجسةتتس ار سا  تتد ، ةدتتوبوس ةتتحك ار   تتد علتتح  تتةتت  استتدسادو يد اردخيتت  اريتتااعس ةدة وتتا

األسبتتا  ار  استتبيد رلشتتسكاا غوتتس ار اريتتد ار تس تتد بستتةق األستتف  ارستت ةتح ختت ف ار دتتست ار  ايتتد  تتن 
، ةدةيتتلا ارتتح ة تتةت ع  تتد اسدبتتا  وستيتتد ة  اةيتتد بتتون وتتةف  دتتست ايتتتاس دجسةتتس  5063-5061

يااعاا   يااعد إتاست ةدوةةس ار جاساا ، يااعد  6 ار سا  د ةدخي  شسكد ار سا  د  س عتت
ار ةات األساسيد ، يتااعد ايديتايا ةاراجتا ةيتااعد اروا تد ةار سا تق ار ا تد ةارسعايتد اريت يد ( ، 
 تتس  تتون ي ددتتةا س  تتس يتتااعد ارستتل  ارسأستت اريد ، اادتتا  األغحيتتد ةارستتل  وةةلتتد األ تتا ، ةيتتااعد 

 يد ةارسل  ار  اريد ، ك ا دةيلا ارح ة ةت ع  د اسدبتا  عكستيد د  تد األغحيد ةارخت اا ايسدف 
بتتتتون اردخيتتتت  اريتتتتااعس رشتتتتسكد ار سا  تتتتد ةايستتتتد جاق ايخدبتتتتاسح ة تتتتن بتتتت   ةتتتتاتت  تتتتةتت األسبتتتتا  

 ار  اسبيد .  
 ,Dehghanani and Asghar( 5061ارتح تساستد   Dabor, & Uyagu, (2018) ةأشتاس 

س غوس اروبي س  س  دتست ايتتاس دجسةتس ار سا  تد ك د وتس   تتف  تس ةاردس اسدفت ا د توت تةس اردوخو
شسكد  تس د  س  43د سوس ار   د بون  ةتت األسبا  ة  ي د ار اشوت، ةاردس اعد تا علح عواد  ن 
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. ةد شج اراداتج اردس دةي  إروفا أن ةاا، 5066-5006بةسيد وفسان رألةساق ار اريد  س ار دست 
 تتةتت األسبتتا  ةاردتتوخوس غوتتس اروبي تتس  تتس  دتتست ايتتتاس دجسةتتس ار سا  تتد،  تتس  ع  تتد ستتلبيد كبوتتست بتتون

 تون وة تت ع  تد ستلبيد بتتون اردتوخوس غوتس اروبي تس  تس  دتتست ايتتاس دجسةتس ار سا  تد ة ي تد ار اشتتوت. 
ك تتتا دةيتتت  ارتتتح أن ااخ تتتا   تتتةتت األسبتتتا  دتتتؤتح إرتتتح  ةتتتاتت  تتتس اردتتتوخوس غوتتتس اروبي تتتس  تتتس  دتتتست 

ا  تتتتد، ةةتتتتحا وتتتتؤتح إرتتتتح د تتتتتوا ستتتتلبس  ااخ تتتتا (  تتتتس ارجي تتتتد اربابدتتتتد  تتتتن  بتتتتا ايتتتتتاس دجسةتتتتس ار س 
ةاردتتح استتدفت ا   Ahmadi and Agha beikzadeh,2017ار ستتدب سةن، ك تتا دااةرتتا تساستتد 

د توت ار   د بون اردوخوس غوس اروبي س  س  دست ايتاس دجسةس ار سا  د ةادعاتت ايتاس ارجةات  ار اريد 
ار ستتدجبليد  تتس بةسيتتد وفتتسان، ةدةيتتلا ارتساستتد ارتتح أاتتا ي دة تتت ع  تتد حاا تيرتتد إ يتتاتيد بتتون 

تاس ارجتتةات  ار اريتتد ار ستتدجبليد  تتس اردتتوخوس غوتتس اروبي تتس  تتس  دتتست ايتتتاس دجسةتتس ار سا  تتد ةادعتتاتت ايتت
 ون أن ار  أ ار  اس علح ار سا  ون ةخبست ار سا   ريم را آبتاس كبوتست علتح ع  دفتا  ت  اردتوخوس 

 غوس اروبي س  س ار سا  د.

  ت  دتوبوس دوبوتق  ةك تد ارشتسكاا ة تةتت  Handayani & Ibrani   (2019)ةدااةرتا تساستد
ر سا  د،  تن خت ف اردسكوت  علتح ارتتةس ار  تتف ر ردت ا  بارجتااةن ار سا  د علح دوخس ايتاس دجسةس ا

-5063       شتتتسكد   تتتح ار دتتتست  تتتن   630 تتتح ار   تتتاا بتتتون ار د وتتتساا ، تتتن ختتت ف عواتتتا  تتتن 
(. دةيتلا ارتساستد ارتح  أن MRAد لوتا ايا تتاس   وتد  د لوتا اربيااتاا باستدختا  ةستيأ ،(تت5062

دتوخس ايتتاس دجسةتس ار سا  تد. بوا تتا   تد رتيم رف تتا دتوبوس علتحدوبوتق  ةك تد ارشتسكاا ة تةتت ار سا 
 ي تف ايرد ا  رلجااةن ار   د بون دوبوق  ةك د ارشسكاا ةدوخس ايتاس دجسةس ار سا  ا .

اةد تتا  كتتا  تتن ار ستتدب سةن ة تت   -ة تتح  تتةء تساستتاا ار   ةعتتد ارباربتتد رلتساستتاا ارستتابجد 
دشتتتتتوس تساستتتتتد كتتتتت   تتتتتن   -ةار ام تتتتتون ةار تتتتتسا  ون ةاأل تتتتتاتي وون بدة وتتتتتا ايتتتتتتاس دجتتتتتاسةس ار سا  تتتتتد

McGee and Yuan,(2011)  ارتتح اختتد   وتتةف  دتتست ايتتتاس دجسةتتس ار سا تتد بتتون ارشتتسكاا
اس ايبيتتتاسى األ سةكيتتتد ةاألةسةبيتتتد ةاريتتتوايد ب تتتاوؤبس علتتتح ستتت  ا ةارة تتت  ار تتتارح رلشتتتسكد، ك تتتا أشتتت

( ارح أن اردوخوس  س  دست ار سا  ا وس   ارتح  دتست دتوخس رمتسة  وبي يتد ةأختسى اا  تد عتن 5062 
ب س تتفا رتساستتدون بارل تتا  Dabor, & Uyagu, (2018)ةدبتتون تساستتد متتسة  غوتتس وبي يتتد ، 

األسبتا   اسوساايتد دت  ا ساتف تا علتح بةسيتد وفتسان ارتح تةس  دتست ار سا  تد ك  تتف رل   تد بتون  تةتت
ارح أن اخدياس ار د وس ك  تف  Handayani & Ibrani (2019),ةدسك  تساسد     ة ي د ار اشوت ،

ي د تتتت علتتتح اخدبتتتاس  تتتتى دتتتوبوسك علتتتح ار   تتتاا بتتتون ار د وتتتساا األختتتسى ، باخدبتتتاس ايردتتت ا  بارجتتتااةن 
 د ، تتتس ار سا  تتتتاس دجسةتتتد ةاردوخس  س ايتتتوق ار ةك د ة ةتت ار سا  تتك د وس   تف رل   د بون دوب
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ة ح  ةء ةحا دد ا اربا بد اخدباس تةس  دست ايتاس دجسةس ار سا  تد علتح ار   تد بتون آريتاا 
 –ار ةك تتد ة تتةتت األسبتتا  ك د وتتس   تتتف رل   تتد بواف تتا ، ةتتا ي  تتا علتتح اردتتوبوس  تتس ةتتحك ار   تتد 

ة تتةت دتتوبوس  باشتتس كريتتاا ار ةك تتد  خايتتد  تت  اد تتاق غاربيتتد ارتساستتاا  تتس ار   ةعتتد ارباايتتد علتتح
علح  ةتت األسبا  ، ةةدول  ار د وس ار  تف  سا  ارةسيأ ردجسي  ار دست ار  ايد ر دست ايتاس دجسةتس 
ار سا  تتتد ارتتتح  دتتتسدون   أعلتتتح  تتتن ارةستتتيأ , أ تتتا  تتتن ارةستتتيأ ( ، ةباردتتتارس ي كتتتن يتتتياغد ار تتتس  

س دجسةتس ار سا  تد علتح د تتوا ار   تد بتون آريتاا اربار :" وة ت دتوبوس حة تيرتا إ يتاتيد ر دتست ايتتا
 ار ةك د ارتاخليد ة ةتت األسبا  "، ةةاجس  ارح:

ار س  اربار  ار سعتس األةف: " وة تت دتوبوس حة تيرتا إ يتاتيد ر دتست ايتتاس دجسةتس ار سا  تد علتح  -
اسيتتتتاس أ تتتا  تتتن د تتتتوا ار   تتتد بتتتون آريتتتاا ار ةك تتتد ارتاخليتتتد ة تتتةتت األسبتتتا  إحا كااتتتا  دتتتست 

 ارةسيأ" .
ار س  اربار  ار سعس اربااس: " وة ت دوبوس حة تيرا إ ياتيد ر دست ايتتاس دجسةتس ار سا  تد علتح  - 

د تتتتوا ار   تتتد بتتتون آريتتتاا ار ةك تتتد ارتاخليتتتد ة تتتةتت األسبتتتا  إحا كااتتتا  دتتتست اسيتتتتاس أ بتتتس  تتتن 
 ارةسيأ".

 اردوبيجيد  س اكدس :دد تت ارتساسد الدراس  التطبيقي :  -11
 مجتمع وعين  الدراس  11-1

  -5062ار دتست  تن  اربةسيتد ار يتسةد  تس  تس ود بتا   د ت  ارتساستد  تس ارشتسكاا ار جوتتت
شسكد دجسةبا ، ةد  اسدب ات ارشسكاا ار اريد  ن ار واتد ارافاتيتد رلتساستد  550، ةارباري عتتةا  5062

رفتتا، ةاستتدب ات شتتسكاا  وتتات األع تتاف ار تتا  رخ تتةعفا رخ تتةعفا رجتتةااون ةسياستتاا خايتتا  ام تتا 
ارخايتد ، ك تا دت  استدب ات  رل سا  د  ن  با ار فا  ار سك ح رل  استباا  جتأ تةن  كادت  ار سا  تد

أح  شاةتت ر  دد كن اربا بد  ن ار يتةف علتح اربيااتاا ار   تد ردشت وا ا تةح  اخدبتاساا ار تسة  
شتسكد  تن  واعتاا  خدل تد ب تتت  631افاتيتد رلتساستد  تس عتتت ، ةبااء علح  ا سبق د بلا ار واد ار

س كاايتتتتد ار يتتتتةف علتتتتح  5062 دتتتتح  5062 شتتتتاةتت ، ة تتتتت دتتتت  اردسكوتتتت  علتتتتح ار دتتتتست  تتتتن   601
 اربياااا خ ف ةحك ار دست  دح ي كن د  ي  اراداتج .

ارخايتتتتتتتتتد بفتتتتتتتتتحك ارشتتتتتتتتتسكاا  تتتتتتتتتن  ة تتتتتتتتت    لة تتتتتتتتتاا    ةدتتتتتتتتت  ار يتتتتتتتتتةف علتتتتتتتتتح اربيااتتتتتتتتتاا    
    ب ااتت  ار ة تت  اسر دسةاتتس رلبةسيتتد ار يتتسةد ة تتن ةا تت  ا تتاح   (www.mubasher.info) باشتتس،

( دة ة  عواد ارتساسد علح  واعاا 6ا يا  ارشسكاا عن  د وساا ار ةك د ، ةةة ف ار تةف س   
 ارشسكاا ار جوتت  س اربةسيد ار يسةد .
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 ( توزيع عينه الدراس 1جدول )
 القطاع                     

  السنة   
 اإلجمالي 5102 5102 5102

 42 52 52 52 أغذيت ومشزوباث

 74 52 55 55 التشييذ ومواد البناء

 42 52 52 52 العقاراث

 57 01 4 9 خذماث ومنتجاث صناعيت وسياراث

 22 00 01 05 رعايت صحيت وأدويت

 27 05 02 00 سياحت وتزفيه

 57 9 9 8 منتجاث منزليت وشخصيت

 40 52 52 52 أساسيتموارد 

 مشاهذة217 028 022 022 اإلجمالي

 متغيرا  الدراس  11-2
  و  إاا باراسبد ر ا شسكد  س كا ساد،  إن:

 المتغير الت بع 1 -60-2
ARL  =  دشتتوس ارتتح  دتتست ايتتتاس دجسةتتس ار سا  تتد ةةتتح ار تتتت بتتون دتتاسةخ افايتتد ارستتاا ار اريتتد رلشتتسكد

 ةدة ي  ار سا   علح ارجةات  ار اريد .
DIS    ارجي تتد ار ولجتتد رل ستتد جاا اردجتوسةتتد ةاردتتس ي بتتس عافتتا ببتتةا س ارجي تتد ار ستتد جد  تتن ا تتةح =

 دسدبأ عكسيا ب ةتت األسبا . ار سد جاا ار ليد ةدشوس ارح إتاست األسبا  ةاردس
 المستقم  محل ااختب ر المتغيرا  11-2-2
 آرياا ار ةك د ارتاخليد: ةدد تت  س -

BLOCK    يشتتوس ارتتح دسكتت  ةيكتتا ار ل يتتد ، ةةتتح استتبد األستتف  ار  لةكتتد ر بتتاس ار ستتاة ون ةاردتتس =
 5 أة أ بس  ن سأم  اف أسف  ارشسكد؛2دساةح 

BOSIZ  = لم استاست ةيجام ب تت أع اء   لم استاست؛       
BOIND  = اسدج ريد   لم استاست ةدجام باسبد أع اء   لم استاست غوس اردا وحوون إرح إ  تارس

 عتت أع اء   لم استاست؛

BCEO      س  ارد ار يا بون  اي  6= اي تةا يد ، ةةح  د وس ةة س، ب و  يوخح ارجي د  )
 حر،؛ (  ي ا عتا0ستيم   لم استاست ةار  ة ار ادت ، بوا ا يوخح ارجي د  

BOMET   =عتت ا د اعاا   لم استاست خ ف ار ا ؛ 
ACSIZ   ر اد ار سا  د ةيجام ب تت أع اء ر اد ار سا  د؛     = 
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ACIND   استتدج ريد ر اتتد ار سا  تتد ةدجتتام ب تتتت أع تتاء ر اتتد ار سا  تتد ار ستتدجلون إرتتح إ  تتارس =
 عتت أع اء ر اد ار سا  د؛

ACMET  عتت ا د اعاا ر اد ار سا  د خ ف ار ا ؛ = 
 المتغيرا  الح كم :

BIG4    سا  تد  سا  د ارشسكد  ن  بتا شتسكاا ار  (  س  ارد6=  د وس ةة س، ب و  يوخح ارجي د
 (  ي ا عتا حر،؛0األسب د ار بسى، بوا ا يوخح ارجي د  

LnTA   =ا بارلةغاسةد  اروبي س س  ارس األيةف  س افايد ار دست؛      ارشسكد  جيسا
LEV   اسبد ارسا  د ار اريد، ةدجام باسبد إ  ارس ايرد ا اا إرح إ  ارس  جةق ار ل يد؛ = 

GROWTH  تتتتتتتتتف ارا تتتتتتتتة  تتتتتتتتس ار بي تتتتتتتتاا ارستتتتتتتتاةح، ةدجتتتتتتتتام باستتتتتتتتبد ارد وتتتتتتتتس  تتتتتتتتس  بي تتتتتتتتاا   =             
 ار ا  ار ارس إرح  بي اا ار ا  ارسابق؛

ROE   تف ار اتت علح  جةق ار ل يد، ةدجام باسبد يا س ارسبف  ارخساست(  بتا ار تسات  إرتح   =
  جةق ار ل يد؛

ɛ      .ارخوو ار شةاتس = 

                                 الفروضاختب را   60-3

( اكدس ارح اس ياءاا ارةي يد 5اس ياءاا ارةي يد: يشوس ار تةف س     11-3-1
   ار سدجلد ةار ا  د كاردارس: ر ا  ن ار د وساا

 ااحص تي   الوصفي  لممتغيرا ) 2 (جدول                             

 

Variable Observations Mean Median Std. Dev. Minimum Maximum Maximum 
ARL 406 78.492 78.30 26.96 12.0 222.0 

Dis 406 0.0847 0.0535 0.09929 0. 00 0.60475 

BLOCK 406 0.627 0.67 0.26 0.00 1.00 

BOSIZE 406 7.48 7.00 2.593 3 17 

BOIND 406 0.696 .750 0.1955 0.00 1.000 

BCEO 406 0.40 0.00 0.490 0 1 

BOMET 406 9.64 8.00 4.702 2 24 

ACSIZE 406 3.41 3.00 0.791 2 7 

ACIND 406 0.680 0.750 0.3461 0.00 1.00 

ACMET 406 5.49 4.00 4.459 2 15 

BIG4 406 0.34 0.46 0.473 0 1 

LNTA 406 20.243 20.07 1.63 17.25 24.879 

LEV 406 0.507 0.474 0.33 0.02 2.997 

GROWTH 406 1.384 0.089 26.34 -13.03 442.35 

ROE 406 0.0238 0.087 2.427 -41.37 12.39 
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ة ح  ةء اس ياءاا ارةي يد اردتس دت  عس تفا  تس ار تتةف ارستابق، ي كتن ارد تس  رتب   
، باراستتبد رل د وتتس  ارختتا  ب دتتست ايتتتاس دجسةتتس ار سا  تتد، دبلتتي  ي تتد  ARLاراجتتا   افتتا  تتا ولتتس: أةيا

ةةتتس ددستتاةى دجسةباتتا  تت  اموسادفتتا ار دتتس دةيتتلا إروفتتا،  وتت  اد فتتا   23,645ارةستتأ ار ستتابس رتتا
( ارتتح أن 5064وتتة  بوا تتا اد تتا ابتتساةي  ،  12ارتتح أن  دةستتأ  دتتست ار سا  تتد  Afify,(2009)تساستتد 

 Apadorوة   س تساسد  600د ار يسةد ، بوا ا ديا وة   س اربوت 23 دةسأ  دست ار سا  د ديا 
.k, et al., (2013). 

ارختتتتا  بايستتتد جا اا ايخدياسةتتتتد ةاردتتتس دجتتتتيم إتاست األسبتتتا  ك د وتتتتس  DISبااياتتتا، باراستتتتبد رل د وتتتس 
 . 0.0847عكسح ر ةتت األسبا ، دبلي  ي د ارةسأ ار سابس را 

ليتتتد ك د وتتتساا  ستتدجلد : بلتتتي ارةستتأ ار ستتتابح رفيكتتتا باربتتا : باراستتتبد ر د وتتساا آريتتتاا ار ةك تتد ارتاخ
د تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس تتتتتتتد اسدج روي  دةستتتتتتتأ تتتتتتتتتبل –د ر  لتتتتتتتم استاست تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت، باراسب0.627 (BLOCK)ار ل يتتتتتتتد 

ات تتتتتتتتتتتتتتتتساا ا د تتتتتت  تتتتتتعأ تةستتتتتتتتتتتتتتتتتاتد( ،   دتتتتتتتتتتت س ار  14  0.696ة تتتتتتتتتتتتة  (BODIND) متتتتتتتار  ل
 تتتتست ، ةدمفتتتتس ارادتتتتاتج أن أ تتتتا  تتتتن ايتتتتج  5(  ا د اعتتتتاا  ب تتتتت أتاتتتتح عتتتتتت 4  لم استاستتتتتتتتتتتتت  

تتتا 60   ارشتتتسكاا  % ( وة تتتت رتتتتوفا ا تةا يتتتد ارتتتستيم اردا وتتتحح  وتتت  يشتتت ا ارتتتستيم اردا وتتتحح أي ا
دشتوس ارادتاتج ارتح ة تةت استدج ريد ر اتد أ ا ر تان ار سا  تد :  BCEO . اي  ستيم   لم استاست

%  تتن أع تتاء ر اتتد ار سا  تتد ي تتبلف  أع تتاء 13، أح أن  0,13ب دةستتأ  (ACIND) ار سا  تتد
  لتتم إتاست  ستتتدجلون. ك تتا أمفتتتسا ارادتتاتج أن   يتتت  ر تتتان ار سا  تتد  تتتس ارشتتسكاا ار تس تتتد دجسةبتتتاا 

 ارساد.  ست ا د ات  س 5ب ت أتاح عتت  دؤتح ةا بادفا بشكا  ااس 

ةةكتتتحا ود تتتف  تتتن ار تتتس  ارستتتابق أن خيتتتات  ار د وتتتس اردتتتاب  ةار د وتتتساا ار ستتتدجلد   تتتا 
ايةد ا  دد ابا    اموسادفا ارخايد بارتساساا األخسى حاا ار   د، ة ن ب  ي كن ارجةف أن اراداتج 

 ار اريد.اردس سود  اردةيا إروفا سد ةن  ابلد رل جاساد    اداتج ارتساساا ارشبوفد بارتساسد 

(  يتت ة د اسدبتتا  بوسستتةن بتتون  د وتتساا 5ي تتس  ار تتتةف س تت    : مصاافوف  اارتباا   11-3-2
رد توتتتت  تتتةت ةاد تتتاك ار   تتتد بتتتون ار د وتتتساا  Pearsonارتساستتتد ، ة تتتت دتتت  استتتدختا  اسدبتتتا  بوسستتتةن 

ار سدجلد ةار د وس ارداب  ةدة يف ع  د ايسدبا  ار بتتيد بون دلت، ار د وتساا ةب  تفا، ةةتة ك تا  تح 
 ( :3ار تةف اردارح  
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  ) 3(جدول 
 مصفوف  ارتب   بيرسون بين المتغيرا  المستخدم  في نموذج اختب ر الفروض
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ةباستتد سا  ادتتاتج د لوتتا  يتت ة د ايسدبتتا  ار ة تت د  تتس ار تتتةف ارستتابق، أمفتتسا ارادتتاتج 
، ك تتا يشتتوس عا تتا د تتخ  0.5عتتت  ة تتةت  شتتكلد  تتس ايسدبتتا  بتتون ار د وتتساا ألن ارجي تتد أ تتا  تتن 

اسدبا  بون ار د وتس   جبةف. ةباردارس ة ةتاراواق ار( إرح أن   ي  ار د وساا دج  تاخا VIFاردباون  
آريتتتاا ة  ARLةكتتتا  تتتن ار د وتتتساا ار ستتتدجلد   بلتتتد  تتتح  دتتتست ايتتتتاس دجتتتاسةس ار سا  تتتد  DISردتتتاب  ا

 ةار د وساا ار ا  د .ار ةك د ارتاخليد 
 اختب ر الفرض األول  11-3-3

 " وة ت دوبوس حة تيرا ا ياتيد كرياا ار ةك ا ارتاخليد علح  دست ايتاس دجسةس ار سا  د "
 ارتساسد رل س  األةف كاردارس:ةي كن بااء ا ةح  

ARL= β0 + β1(BLOCK) + β2(BOSIZ) + β3(BOIND) + β4(BCEO) + 

β5(BOMET) + β6(ACSIZE) + β7(ACIND) + β8(ACMET) + β9(BIG4) + 

β10(LnTA) + β11(LEV)+β12(GROWTH)+β13(ROE)+ ɛ 
 

، ددةيا اربا بد   Fixed Panel Regressionةباسدختا  ا ةح  اا تاس اربياااا اروةريد اربابدد
 ( 6رلاداتج اكديد ك ا  س  تةف  

 (4جدول )
 تقدير معمم   نموذج آلي   الحوكم  الداخمي  وفترة اصدار 
 تقرير المراجع  ب ستخدام انحدار البي ن   الطولي  الث بت 

 Fixed Panel Regression Result) 
 

Parameter B Std. Error T Sig. 
     

Intercept 75.111 23.515 3.194 .002 

BLOCK -.076 .067 -1.127 .261 

BOSIZ -1.486 .744 -1.998 .040 

BOIND -2.166 9.095 -.238 .812 

BCEO -6.151 3.113 -1.976 .043 

BOMET -.020 .334 -.059 .953 

ACSIZ .232 1.994 .116 .908 

ACIND -7.493 5.067 -1.479 .140 

ACMET -.250 .345 -.723 .470 

BIG4 2.471 3.711 .666 .506 

LnTA 2.091 1.146 1.924 .050 

LEV 4.857 4.825 1.007 .315 

GROWTH .623 .587 1.061 .290 

ROE .491 .601 .816 .415 

 

F= 2.773          sig= 0.00        R2=16%    
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،   (F= 2.773 , sig=  0.00)   اةيد ارا ةح ب    اراداتج ارةاستت بار تةف ارسابق ود ف 
  تتا ي اتح أن استبد دبتاون ار د وتتس اردتاب  اردتس ي كتتن  )  R2  (%16=ةدبلتي  ي تد   ا تا ارد توتتت 

%  ، ةدشتتوس ادتتاتج ايا تتتاس ارتتح ة تتةت دتتوبوس 61اردابتتؤ بفتتا  تتن ختت ف ار د وتتساا ار ستتدجلد بتتارا ةح  
، ة  ت  ارشتسكد  BCEO، ةا تةا يتد   لتم استاست  BOSIZE  اةح ر ا  ن       لتم استاست 

LnTA  علتح  دتست ايتتتاس دجسةتس ار سا  تتد ةتة  تا ود تتق  ت  عتتتت  تن ادتاتج ارتساستتاا ارستابجد  بة تتةت
دوبوس كرياا ار ةك د علح  دست ايتاس دجسةتس ار سا  تد،  ت  ايختد    تس  يتتس ة اةعيتد اردتوبوس، 

 تتتس ة تتتةت دتتتوبوس ر تتتا  تتتن   تتت    لتتتم  Hassan,2016  دد تتتق ادتتتاتج ارتساستتتد ار اريتتتد  تتت  تساستتتد
، ةتساستتتد  5063ايتاست،   تتت  ارشتتتسكد علتتتح  دتتتست ايتتتتاس دجسةتتتس ار سا  تتتد ، ةاد جتتتا تساستتتد ارستتتوت ،

Afify,2009  ، ارتتتح ة تتتةت دتتتوبوس   اتتتةح ر  تتت  ارشتتتسكد علتتتح  دتتتست ايتتتتاس دجسةتتتس ار سا  تتتد أي تتتا
رتح عتت  دتوبوس ار توتت  تن ارخيتات  ار سدبوتد (  اردس دشوس ا 5064ابساةي  ،  ةدخدلج عن تساسد 

بل ان ار سا  د ارتاخليد ة  ت    لتم ايتاست علتح  دتست إيتتاس ارجتةات  ار اريتد ار  د تتت  تن ار سا ت  
 ارخاس س.

  اتةح كريتاا ار ةك تد ارتاخليتد     ت    لتم ةباردارس ي كن  بةف ار س  األةف بة تةت دتوبوس 
  دست ايتاس دجسةس ار سا  د ".استاست ، ا تةا يد   لم استاست ( علح 

" وة ت دوبوس حة تيرا إ يتاتيد كريتاا ار ةك تد ارتاخليتد علتح  :اختب ر الفرض الث ني 60-3-6
   ةتت األسبا " 

ددةيتتا ، Fixed Panel Regression اربابدتدةباستدختا  ا تتةح  اا تتتاس اربيااتتاا اروةريتتد 
 ب ت بااء ا ةح  ارتساسد رل س  اربااس كاردارس: (2اربا بد رلاداتج اكديد ك ا  س  تةف  

DIS = β0 + β1(BLOCK) + β2(BOSIZE) + β3(BOIND) + β4(BCEO) + 

β5(BOMET) + β6(ACSIZE) + β7(ACIND) + β8(ACMET) + β9(BIG4) + 

β10(LnTA) + β11(LEV) +β12(GROWTH)+β13(ROE)+ ɛ 
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 ( نموذج الي   الحوكم  الداخمي  وجودة األرب ح 5جدول )
 ب ستخدام انحدار البي ن   الطولي  الث بت 

 Fixed Panel Regression Result) 

Paramete B Std. Error T Sig. 

Intercept .224 .087 2.569 .011 

BLOCK .000 .000 -1.644 .101 

BOSIZ .003 .003 1.223 .222 

BOIND -.007 .034 -.200 .842 

BCEO .016 .012 1.356 .176 

BOMET -.002 .001 -1.094 .040 

ACSIZ -8.658E-5 .007 -.012 .991 

ACIND -.026 .019 -1.368 .172 

ACMET -.001 .001 -.782 .435 

BIG4 .033 .014 2.386 .018 

LnTotalAssets -.010 .004 -2.361 .019 

LEVTotalLiaTotalASS -.007 .018 -.405 .686 

GROWTH -1.473E-5 .002 -.007 .995 

ROE -.001 .002 -.571 .568 

F = 2.514     Sig.=0.000  R2 =14.5% 
 

 (F= 2.514 , sig=0.000)ب    اراداتج ارةاستت بار تةف ارسابق ود ف   اةيد ارا ةح  
  تتا ي اتتح أن استتبد دبتتاون ار د وتتس اردتتاب  اردتتس ي كتتن  ) R2  (14.5= ي تتد   ا تتا ارد توتتت،  ةدبلتتي 

،  ة تح  تةء  تا ستبق  وة تت دتوبوس  %14.5اردابؤ بفا  ن خ ف ار د وتساا ار ستدجلد بتارا ةح  دبلتي 
ة تت  ايختتد    تتس اةعيتتد  ر تتا  تتن آريتتاا ار ةك تتد ارتاخليتتد بيتتةست ا  اريتتد علتتح  تتةتت األسبتتا 

بتون كتا  تن عتتت  تساا ا د تات   لتم  اردتوبوس، ةةد تف  تن ادتاتج ارتساستد ارتح ة تةت دتوبوس   اتةح 
،   تت  ارشتتسكد (  علتتح إتاست األسبتتا  ة تتن BIG4استاست، اياد تتاء ر كادتت  ار سا  تتد األسب تتد ار بتتسى 
ة تةت  ةاردس دشوس ارح   Ghosh et al. (2010)ب  علح  ةتت األسبا  ،   ةدخدلج اداتج ارتساسد 

       ع  تتتتتتا   اةيتتتتتتا بتتتتتتون   تتتتتت    لتتتتتتم ايتاست ة  تتتتتت  ر اتتتتتتد ار سا  تتتتتتد ةاتاست األسبتتتتتتا  ، ةدد تتتتتتق  تتتتتت   
( ب ت  ة ةت ع  ا بون اسدج ريد  ة      لتم ايتاست ةعتتت  تساا ا د تات ر اتد  5066 يارف ، 

دوبوس رفيكا ( بة ةت 5065ة ف ، ار سا  د  ن اا يد ة ةتت األسبا   ن اا يد أخسى  ، ةدد ق    
       ار ل يتتتد علتتتح  تتتةتت األسبتتتا   بوا تتتا دخدلتتتج   فتتتا  تتتس عتتتت  ة تتتةت دتتتوبوس رخيتتتات  ر اتتتد ار سا  تتتد        

  ايسدج ريد ، عتت  ساا ا د ات ر اد ار سا  د ،     ر اد ار سا  د ( علح اتاست األسبا  ، ةاد ق 
تاست األ5066إبتساةي     .Wang et al سبتا  ، ةرت  دد تق  ت ( بة تةت ع  تد بتون ر اتد ار سا  تد ةاد
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   Juhmani (2017)أ تا    تح ة تةت ع  تد   اةيتد بتون ر اتد ار سا  تد ة تةتت األسبتا  ، (2016)
ة ةت ع  د   اةيد بون كاا  ن اسدج ف ر اد ار سا  د ةعتت ا د اعاا ر اد  د ق    ارتساسد ب ت ا

األسبتتا  ة تتةتت األسبتتا  ، بوا تتا اخدلتتج بة تتةت ع  تتد ار سا  تتد ةايستتد جا اا اردجتوسةتتد ة تتن بتت  إتاست 
عكستتتيد   اةيتتتد بتتتون كتتتاا  تتتن   تتت  ر اتتتد ار سا  تتتد ةارخبتتتست ار اريتتتد ألع تتتاء ر اتتتد ار سا  تتتد ةبتتتون 

تاست األسبا  ة ن ب   ةتت األسبا  .  ايسد جا اا اردجتوسةد، ةعت  ة ةت ع  د بون     ارشسكد ةاد
    بة ةت دوبوس حة تيرتا إ يتاتيد كريتاا ار ةك تد ارتاخليتد ةباردارس ي كن  بةف ار س  اربااس  

   عتت  ساا ا د ات   لم استاست ( علح  ةتت األسبا .
" وة ت دوبوس حة تيرا إ ياتيد ر دتست ايتتاس دجسةتس ار سا  تد اختب ر الفرض الث لث:  5 -11-3

 ةةاجس  ارح:علح د توا ار   د بون آرياا ار ةك د ارتاخليد ة ةتت األسبا  "، 
" وة تتت دتتوبوس حة تيرتتا إ يتتاتيد ر دتتست ايتتتاس دجسةتتس الفاارض الث لااث الفرعااي األول:  11-3-5-1

ار سا  د علح د توا ار   د بون آرياا ار ةك د ارتاخليد ة ةتت األسبا  إحا كااا  دتست اسيتتاس أ تا 
  ن ارةسيأ" .

تيرتا إ يتاتيد ر دتست ايتتاس دجسةتس  " وة تت دتوبوس حةالفرض الث لث الفرعاي الثا ني:  11-3-5-2 
ار سا  تتد علتتح د تتتوا ار   تتد بتتون آريتتاا ار ةك تتد ارتاخليتتد ة تتةتت األسبتتا  إحا كااتتا  دتتست اسيتتتاس 

 أ بس  ن ارةسيأ".
 يخدبتتاس  تتس  ارتساستتد اربارتت ، استتدخت ا اربا بتتد ار د وتتس  دتتست ايتتتاس دجسةتتس ار سا  تتد     
(ARL)ا ار ةك تد ارتاخليتد ة تةتت األسبتا  ةحرت، يخدبتاس دتوبوس وتةف ك د وس   تف رل   د بون اريتا

 دست ايتاس دجسةس ار سا  د علح ار   د بون آرياا ار ةك د ة ةتت األسبا  ، ةي د ت ار د وس ار  تتف 
علح  سا  ارةسيأ يخدباس ع  د اردوبوس ، ةرحر، د  اسدختا   د وس ةة تح ب وت  أن ارشتسكد اردتح 

ةارشتتسكد اردتتح د ةتتت  وفتتا  دتتست  6س دجسةتتس ار سا  تتد عتتن  ي تتد ارةستتيأ دوختتح ارجي تتد دجتتا  وفتتا  دتتست ايتتتا
ايتاس دجسةتس ار سا  تد عتن  ي تد ارةستيأ أة دستاةيا دوختح ارجي تد يت س. ةباردتارس دت  دجتتوس ا تةح ون 
رل جاساتتد بتتون دتتوبوس اريتتاا ار ةك تتد ارتاخليتتد ة تتةتت األسبتتا   تتس ارشتتسكاا اردتتس دجتتا  وفتتا  دتتست ايتتتاس 

جسةتتس ار سا  تتد عتتن ارةستتيأ ةارشتتسكاا اردتتس د ةتتت  وفتتا  دتتست ايتتتاس دجسةتتس ار سا  تتد عتتن ارةستتيأ أة د
 دساةيا.

أةي : ارشتتسكاا اردتتس دجتتا  وفتتا  دتتست ايتتتاس دجسةتتس ار سا  تتد عتتن ارةستتيأ ، يشتتوس ار تتتةف اكدتتح ارتتح 
  (Fixed Panel Regression Resultاداتج ايخدباس باسدختا  اا تاس اربياااا اروةريد اربابدد  

 
 



 …  أثر دور فترة إصدار تقرير المراجعة كمعدل فى تفسير العالقة بين آليات               مساح طارق امحد حافظ د/ 

33 
 

 (6جدول )
 نموذج آلي   الحوكم  الداخمي  وجودة األرب ح لمشرك   التى تقل فيه  فترة  

 اصدار تقرير المراجع  عن الوسيط ب ستخدام انحدار البي ن   الطولي  الث بت  
(Fixed Panel Regression Result) 

Parameter B Std. Error T Sig. 

Intercept .245 .157 1.560 .121 

BLOCK .000 .000 -1.063 .290 

BOSIZ .007 .005 1.600 .112 

BOIND -.025 .056 -.448 .655 

BCEO .041 .019 2.174 .031 

BOMET -.005 .002 -2.600 .010 

ACSIZ -.007 .012 -.651 .516 

ACIND -.043 .033 -1.303 .195 

ACMET -.001 .002 -.548 .584 

BIG4 .032 .023 1.366 .174 

LnTA -.015 .007 -1.950 .050 

LEV -.001 .004 -.370 .712 

GROWTH .006 .010 .595 .553 

ROE -.014 .034 -.426 .671 

ARL .001 .001 .884 .378 

F= 2.438     Sig.=0.001      R2=27.7% 
  (F= 2.438 , sig=0.001)ب    اراداتج ارةاستت بار تةف ارسابق ود ف   اةيد ارا ةح   

  تا ي اتح أن استبد اردبتاون  تس ار د وتس اردتاب  ارتحح   ) R2  (%27.7=ةدبلتي  ي تد   ا تا ارد توتت 
، ةدشتوس ادتاتج ارتساستد ارتح ة تةت   %27.7ي كن اردابؤ با  تن خت ف ار د وتساا ار ستدجلد بتارا ةح  

ات   لتم استاست ة   ت  ارشتسكد دوبوس   اةى بون كا  ن ا تةا يتد   لتم استاست ةعتتت  تساا ا د ت
علتتح ايستتد جا اا اردجتوسةتتد  ة تتن بتت   تتةتت األسبتتا   تتس ارشتتسكاا اردتتس دجتتا  وفتتا  دتتست ايتتتاس دجسةتتس 

 ار سا  د عن ارةسيأ .
باايتتا : ارشتتسكاا اردتتح د ةتتت  وفتتا  دتتست ايتتتاس دجسةتتس ار سا  تتد عتتن ارةستتيأ أة دستتاةيا، يشتتوس ار تتتةف 

 Fixed Panel Regression)سدختا  اا تاس اربياااا اروةريد اربابدد اكدح ارح اداتج ايخدباس با
Result)  
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 (7جدول )
نموذج الي   الحوكم  الداخمي  وجودة األرب ح لمشرك   التى تزيد فيه  فترة اصدار تقرير  

 المراجع  عن الوسيط ب ستخدام انحدار البي ن   الطولي  الث بت 
 ((Fixed Panel Regression Result 

 

Parameter B Std. Error T Sig. 

Intercept .126 .115 1.090 .277 

BLOCK .000 .000 -.646 .519 

BOSIZ .002 .004 .500 .618 

BOIND -.009 .045 -.194 .847 

BCEO -.010 .016 -.628 .531 

BOMET -.001 .002 -.791 .430 

ACSIZ -.007 .011 -.659 .511 

ACIND -.007 .024 -.291 .772 

ACMET -.001 .003 -.402 .688 

BIG4 .019 .019 .996 .321 

LnTotalAssets -.004 .006 -.793 .429 

LEVTotalLiaTotalASS .000 .029 -.006 .995 

GROWTH -.001 .002 -.429 .669 

ROE -.001 .002 -.701 .484 

ARL -3.665E-5 .000 -.125 .901 
 

F=1.154            Sig.=0.29           R2=14.8% 
 (F= 1.154 , sig=0.29)ب    اراداتج ارةاستت بار تةف ارسابق ود ف عت    اةيتد ارا تةح 

  تا ي اتح أن استبد اردبتاون  تس ار د وتس اردتاب  ارتحح  ) R2  (%14.8=ةبل تا  ي تد   ا تا ارد توتت 
، ةدشتتوس ادتتاتج ارتساستتد ارتتح عتتت   %14.8ي كتتن اردابتتؤ بتتا  تتن ختت ف ار د وتتساا ار ستتدجلد بتتارا ةح  

د تتتوا وتتةف  دتتست ايتتتاس دجسةتتس ار سا  تتد  تتن دتتوبوس آريتتاا ار ةك تتد ارتاخليتتد علتتح  تتةتت األسبتتا   تتس 
د تتتتتتتتتتتأ، ةةتتتة  تتتا ود تتتق  تتت  تساستتتتتتتس ار سا  تتتد عتتتن ارةسوتتتتتتس دجسةارشتتتسكاا اردتتتس د ةتتتت  وفتتتا  دتتتست ايتتتتا

( اردتس دشتوس ارتح أن شتسكاا ار ستاة د ار يتسةد ار جوتتت  تس اربةسيتد ار يتتسةد 5062   اسبيتاسح،
د ااح  ن ماةست دوخس دجسةس ار سا  د بة ةت   تةك   ايتد  تا بتون دتاسةخ دجسةتس ار سا  تد ةدتاسةخ اشتس 

وة  ةاردس أس  ا  سبباا دوخوس ايتاس  61أيا  ةأ يح  3ب ت أتاح  2,33ب دةسأ ارجةات  ار اريد 
 دجسةس ار سا  د باسدباوفا ب  اسساا اتاست األسبا  ةاردت ق اراجتح.



 …  أثر دور فترة إصدار تقرير المراجعة كمعدل فى تفسير العالقة بين آليات               مساح طارق امحد حافظ د/ 

35 
 

ةباردارس ي كن  بتةف ار تس  اربارت  ار سعتس األةف  وت  وة تت دتوبوس حة تيرتد ا يتاتيد ر دتست ايتتاس 
ار  اةح كرياا ار ةك د ارتاخليتد علتح  تةتت األسبتا  إحا كااتا  دتست دجسةس ار سا  د ي تف  ن اردوبوس 

 اسيتاس أ ا  ن ارةسيأ.
ةس   ار س  اربار  ار سعس اربااس بواا وة ت دوبوس حة تيرد ا ياتيد ر دست ايتاس دجسةتس ار سا  تد 

اسيتتاس أ بتس  ي تف  ن اردوبوس ار  اةح كرياا ار ةك د ارتاخليتد علتح  تةتت األسبتا  إحا كااتا  دتست
  ن ارةسيأ.

 الخالص  والنت تج والتوصي   -11
 الخالص  والنت تج  11-1
اد فتتتا اربا بتتتد تساستتتد دتتتوبوس آريتتتاا ار ةك تتتد ارتاخليتتتد ة دتتتست ايتتتتاس دجسةتتتس ار سا  تتتد علتتتح  تتتةتت  -

ةارتحى يشتوس ارتح أة يتد آريتاا  5061األسبا  ، خايتد   تس متا ايتتاس تروتا ار ةك تا ار يتسح 
 تتبأ ةس ابتتد األع تتاف  تتس ارشتتسكاا ار جوتتتت  تتس اربةسيتتد ار يتتسةد، ة تت  اختتد   ار ةك تتا  تتس 

ارشسكاا ار جوتت  س اربةسيد ار يسةد  س  دست ايتاس دجسةس ار سا  د ةار  تتت ب ت  د اة ةا  دست 
وة  ، ةد اوت ايةد ا  ب ةتت األسبا  ك ؤشس رألسبا  ار جيجيد رلشسكد ، اعد تا  ارتساستد علتح  40

 شاةتت ، ة ت د  اردسكوت  علتح   601شسكد  ن  واعاا  خدل د ب تت  631 كةاد  ن عتت عواد 
س كاايد ار يةف علح اربياااا خ ف ةحك ار دست  دح ي كتن د  تي   5062 دح  5062ار دست  ن 

، ةدت  استدب ات ارشتسكاا 5062اربةسيتد ار يتسةد   تس ادتاتج   د ت  ارتساستد  تس ارشتسكاا ار جوتتت
ار واد ارافاتيد رلتساسد رخ ةعفا رجةااون ةسياساا خايا  ام تا رفتا، ك تا دت  استدب ات ار اريد  ن 

شتسكاا  وتتات األع تتاف ار تتا  رخ تتةعفا رل سا  تتد  تن  بتتا ار فتتا  ار سكتت ح رل  استتباا  جتتأ تةن 
ارخايتتد ، ك تتا دتت  استتدب ات أح  شتتاةتت رتت  دتتد كن اربا بتتد  تتن ار يتتةف علتتح   كادتت  ار سا  تتد
د ردشتت وا ا تتةح  اخدبتتاساا ار تتسة  ، ةباستتدختا  د لوتتا اا تتتاس اربيااتتاا اروةريتتد اربيااتتاا ار   تت

، دت  اخدبتاس  تسة  ارتساستد ةدةيتلا اربا بتد ارتح ة تةت   Fixed Panel Regressionاربابدد 
دوبوس   اةح كرياا ار ةك د ارتاخليد         لم استاست ، ا تةا يتد   لتم استاست ( علتح  دتست 

ار سا  تتد ، كتتحر،  ة تتةت دتتوبوس حة تيرتتا إ يتتاتيد كريتتاا ار ةك تتد ارتاخليتتد   عتتتت ايتتتاس دجسةتتس 
 تتساا ا د تتات   لتتم استاست ( علتتح  تتةتت األسبتتا  ، ةأخوتتسا وة تتت دتتوبوس حة تيرتتد إ يتتاتيد ر دتتست 
ايتاس دجسةس ار سا  د ي تف  ن اردتوبوس ار  اتةح كريتاا ار ةك تد ارتاخليتد علتح  تةتت األسبتا  إحا 

 دتتست اسيتتتاس أ تتا  تتن ارةستتيأ بوا تتا ي وة تتت دتتوبوس حة تيرتتد ا يتتاتيد ر دتتست ايتتتاس دجسةتتس  كااتتا
ار سا  تتد ي تتتف  تتن اردتتوبوس ار  اتتةح كريتتاا ار ةك تتد ارتاخليتتد علتتح  تتةتت األسبتتا  إحا كااتتا  دتتست 

 اسيتاس أ بس  ن ارةسيأ. 



 …  أثر دور فترة إصدار تقرير المراجعة كمعدل فى تفسير العالقة بين آليات               مساح طارق امحد حافظ د/ 

36 
 

  س  ةء اداتج ارتساسد ي كن اردةييد باكدسالتوصي  :  11-2
وتتة   تتتن ايتتتتاس دجسةتتتس  40 ةاعتتتت  ل  تتتد رلشتتسكاا ار جوتتتتت  تتتس اربةسيتتتد ب تتت  د تتتاة   دتتتست  ة تتةت -

ار سا  تتد ةحرتت، رد ستتون  تتةتت ار  لة تتاا ار  استتبيد  تتن ختت ف خايتتيد اردة وتتا، ة تتا ودب فتتا  تتن 
ادخاح إ تساءاا  است د ةساتعتا د تاك ارشتسكاا اردتس دجتت  اردجسةتس ار تارس رفتا ب تت ار دتست ار  تتتت   

   خايد ب ت تساسد أسبا  اردوخوس ةاس اعفا ارح د  ت استاست  س اردوخوس.وة  40
  د توتتت عتتتت   تتتت  تتن ارشتتسكاا اردتتس وتتد   سا  دفتتا  تتن  بتتا ا تتم ار سا تت   دتتح ودستتاح دخ تتي   -

   أ ارة ا رتوف  ةدجتي  دجاسةس ار سا  د  س ارة ا ار ااس .
ةتس ار ةك تد بيتةست تةسةتد رلة تة  علتح  تتى ار ا  ارشسكاا ار جوتتت باربةسيتد ار يتسةد بدجتتي  دجس  -

  اريد آرياا ار ةك ا  س ارشسكاا اردس وتد   سا  دفتا، ة تتى ار ا تا ارتح د  وتا ةتحك اكريتاا  تس 
 ةحك ارشسكاا .

د  وا تةس   ارم استاست بيةست أ بس  ةت ةدجوي  أتاتف  بيةست تةسةتد ةارة تة  علتح  تتى ار  تاءت  -
ب تتا يستتاعت  تتن دجلوتتا  دتتست ايتتتاس دجسةتتس ار سا  تتد  تتن اا يتتد ة ةتتاتت ةار  اريتتد  تتس إتاست ارشتتسكاا 

  ةتت األسبا .
،  وتت  يوتت اف  5061د  وتتا تةس ر تتان ار سا  تتد خايتتد  تت  ايتتتاس تروتتا ار ةك تتد ار توتتت  تتس  -

اكرياا اردس دسدات علوفا ر ان ار سا  د غوس   تتتك  تس دجوتي  ك تاءت ة  اريتد ارشتسكاا ب تا يستاعت 
 ت ايتاس دجسةس ار سا  د  ن اا يا ة ةاتت  ةتت األسبا  . ن دجلوا  دس 

وتتتة  ك تتتا ةتتتة  وبتتتق  تتتس اربةسيتتتد  22ايد تتتاك ا تتتة دخ تتتي   دتتتست ايتتتتاس دجسةتتتس ار سا  تتتد ارتتتح  -
األ سةكيتتتد  دتتتح وتتتد  دتتتة وس ار  لة تتتاا  تتتس اردة وتتتا ار ااستتت  أليتتت ا  ار يتتتارف ار خدل تتتد  تتتن 

 بوتد ارداا سيد ةدساسعفا بخوةاا  د اوتت.ار سدب سةن ةارتاتاون ةخ  ا خايد    د اوت ار
 البحوث والدراس   المستقبمي  66-3
ار   تتد بتتون   تتتتاا  دتتست ايتتتاس دجسةتتس ار سا  تتد ة ي تتد ار اشتتوت  تتس ارشتتسكاا ار جوتتتت باربةيتتد  -

 ار يسةد 
 ار   د بون ار سا  د ار شدسكد ة دست ايتاس دجسةس ار سا  د  س ارباة، ارد اسةد. -
اردتتوخس  تتس ايتتتاس دجسةتتس ار سا  تتد ةاألد تتا  غوتتس ار اتيتتد  تتس ارشتتسكاا ار جوتتتت  تتس  ار   تتد بتتون -

 اربةسيد ار يسةد.
 أبس اسدسادو ياا ارد اة   س ار سا  د علح  دست ايتاس دجسةس ار سا  د. -
ار   تتد بتتون كتتا  تتتن  دتتست ايتتتاس ار سا  تتتد ةاألد تتا  غوتتس ار اتيتتد ة تتتةتت األسبتتا   تتس ارشتتتسكاا  -

 اربةسيد ار يسةد.ار جوتت  س 
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 المراجع  -12
 

 المراجع ب لمغ  العربي  :أوًا 
( ،" أبس خيات  ر اد ار سا  د ارتاخليد ة  لتم استاست علتح 5064ابساةي ، أ  ت ك اف  واةت ، 

 دتتتست دتتتوخوس دجسةتتتس  سا تتت  ار ستتتاباا : تساستتتد دوبيجيتتتد ، ار كتتتس ار  استتتبس ،  ستتت  ار  استتتبد 
 . 63-6،    5، ار تت  53 ا  د عون ش م ، ار  لت ةار سا  د ، كليد ارد است ، 

(، "تةس ر اد ار سا  د  تس ار تت  تن   اسستاا إتاست األسبتا  تساستد 5066إبساةي ،  سةت   س   سةت،  
دوبيجيد علح ارشسكاا ار ساة د ار يسةد ار س لد ببةسيد األةساق ار اريد" ، ار  لد ار ل يتد 

 .226 – 636،   3 ا  د عون ش م، ت ر  ديات ةارد است، كليد ارد است،

اريااعس اردخي   نار   د بو ز(" أب5063بن دمحم،  ةشام ، اكزاربة  ق وودبساةي ، ع ء ارتون إ
 وتاايتتتتد دة األرباح ار  اسبود : دراسد وا  د وعلح  زار  زوزدجةدة وتتتتا ايتتتتتاس ا   زرل 

ت ةارد ةةا ، كليتد ارد تاست ، ،   لد ارد اس دود" وارس  مق األسفو س سار تس د  ات زعلح ارش
 .503-620، ،  3 ا  د واوا ،ت

ك زا  د وأبزار  زوزدج زرجواس دوخواوتتتتتتتتتتتاس  وا ( ، " 5062 يتتتتتتتتتتتو ح،  ةشام  اروق ، اسبواري
دوبيجيد" ،   لد ارد ةةتا ةارد تاست، د لولس ودراسد  امةس ا  د: زعلح  و د  اشوة ع وا ار 

 .66-5بااس ،  كليد ارد است ،  ا  د واوا ، ار تت ار

( ،  سكتت  ار تتتوسةن ار يتتسةون ، ارفوتتتد ار ا تتد رلس ابتتد 5061،   ارتتتروا ار يتتسح ر ةك تتد ارشتتسكاا
 . 5061ار اريد ،   فةسةد  يس ار سبيد ، اسيتاس اربار  ، أغسوم ،

 ( ، "  تخا  جدس  ردوةةس تةس ار سا ت  ةر اتد ار سا  تد5062ار ةةسى ، إبساةي  ارسوت دمحم إبساةي   
 س د جوق يتق اس يا   س ارجةات  ار اريد : تساسد دوبيجيتد " ، سستارد تكدتةسات غوتس  اشتةست 

  ا  د ار ايةست . –، كليد ارد است 

( ، "أبس  ةتت ار سا  د ارخاس يد علح  دست دتوخوس دجسةتس ار سا ت  5063ارسوت ، دمحم يابس   ةتت ، 
استتتبيد ،  ستتت  ار  استتتبد ،كليتتتد ارد تتتاست ، ،تساستتتد دوبيجيتتتد "،   لتتتد اسستتتكاتسةد رلب تتتة  ار  

 .5063 ا  د اسسكاتسةد ، ار تت األةف ،ار  لت اربااس، وةاوة 

( ،" ا ة د سوس  اوجس ر دست دوخوس دجسةس  سا بس ار ستاباا بار فتا  5062اريوس س ، أس اء دمحم ، 
ار  استتبد  تساستتد دوبيجيتتد  جاساتتد ،   لتتد -ار سكتت ح رل  استتباا ة كادتت  ار سا  تتد ارخايتتد 

 .653-606ةار سا  ا ، كليد ارد است ،  ا  د باح سةةج، ار تت اربااح ،   
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،   فةسةتتتتتتتتد  يتتتتتتتتس 5063( رستتتتتتتتاد 24 تتتتتتتتساس س تتتتتتتت   ”(، 5063ارفوتتتتتتتتتد ار ا تتتتتتتتد رلس ابتتتتتتتتد ار اريتتتتتتتتد  
 . 630، ارة ات  ار يسةد، عتت 51/6/5063ار سبيد،

(،   تتاا   اريد ر اد ار سا  تد ةتةا ت  استاست اردا وحيتد ار ليتا 5004 سن، وةسج ي   عبتهللا  
، كليتتد ارد تاست،  ا  تتد مجماا  آفاا ق جدياادة لمدراسا   التج رياا  تس اسد تا  ارختتتات ار  استبس، 

 .652 -33،   6ار اة يد، ت

فتارة المراجعا  فاي الشارك   المقيادة  العوامال الماؤثرة فاي(،" 5066س تك، إ سا  أ  ت دمحم ابتساةي ،  
، تساستتد دوبيجيتتد، سستتارد  ا ستتدوس،  ستت  ار  استتبد، كليتتد ارد تتاست، فااي سااوق ااوراق الم لياا "

  ا  د ار ايةست.

( ،"  تتتتى دتتتوبوس آريتتتاا ار ةك تتتد ارتاخليتتتد ةخيتتتات  ار سا تتت  5064ستتتلي  ، أي تتتن عوتتتةت عتتت ا ى  
تساستتتد اخدباسةتتتد علتتتح ارشتتتسكاا ار ستتتاة د  ارختتتاس ح علتتتح دة وتتتا إيتتتتاس اردجتتتاسةس ار اريتتتد :

 . 333-546،   6، ار تت  53، ار  لت مجم  الفكر المح سبى ار يسةد "، 

ب تتتت  ر   د اس ياح ايخدوارى ار ام تتتد ات زار د و( ، " 5063،  ن س زشا ، أ  تتتت دمحم س  ان
 لود ، المح سبي رالفكمجماااااااااااااااااا  ، ود"زق األوراق ار ارود ار يو ادس  ح سوارد ابا ار  ل

 .6634 - 6323،    6, ار تت 55ش م، ار  لت  ن ا  د عو، ارد ارة 

(، " ار   تتد بتتون  ةك تتد ارشتتسكاا ة تتةتت األسبتتا  ةأبسةتتا علتتح  تتةتت 5060يتتارف ، س تتا إبتتساةي  ، 
المجما  العمميا  لمتجا رة تساستد امسةتد دوبيجيتد ،  –اردجاسةس ار اريد  س بوتد األع اف ار يسةد 

 .635 -336، ار تت اربااح،    5د ارد است ،  ا  د واوا ،   لت ، كلي والتمويل

( ،"ع  تد خيتات  ر تان ار سا  تد ب تةتت اردجتاسةس ار اريتد 5063عبت ار دتا  ، ست وت دة وتق أ  تت  
 ، كليد ارد است ،  ا  د ار  ا ةق . رس ل  م جستير لير منشورةتساسد اخدباسةد "

ار   تتتد بتتتون  تتتةتت األسبتتتا  ار  استتتبيد ةمتتتاةست عتتتت  د ابتتتا (،" د لوتتتا 5066عتتتة ، آ تتتاف دمحم   
ار  لة اا ةأبسةا علح د ل تد سأم ار تاف"،   لتد ار كتس ار  استبس، كليتد ارد تاست،  ا  تد عتون 

 .64-6،   5،ت62ش م،  

(،" أبتتس ةيكتتا ار ل يتتد ةخيتتات  ر اتتد ار سا  تتد علتتح   اسستتاا إتاست 5065ةتت ف، أ  تتت ك تتاف  
 ، كليد ارد است،  ا  د ارجاةست.رس ل  م جستير لير منشورةاايد"، األسبا  "تساسد  وت
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