
 البحث ممخص
استهدف هذا البحث دراسة تأثير فعاليةة لنةةة الارانعةة دىحةدل اتليةاا الدالليةة للحلداةة ةلة  فتةر   

إصدار تقرير الارانعة، لدذلك تأثير انالةة ان الاتغيةراا الاععدلةة الارتبطةة باللصةالص التيةغيلية لليةردة 
لارانعةة بتتةر  إصةدار تقريةر احل الارانعة، لالارتبطةة خلصةالص ادتةل الارانعةة ةلة  ةعاةة فعاليةة لنةةة ا

الارانعة. للتحقيق هذا الهدف اام الباحث بايتقاق فةرلض البحةث اةن لةعل اسةتعراض العديةد اةن الدراسةاا 
 011السابقة. لاد تم التبار فرلض البحث ان لعل إنراء دراسة تطخيقية باستلدام خياةاا ةيةةة ادلةةة اةن 

. 6102إلة  ةةام  6102لةعل التتةر  اةن ةةام  ةالاصةري رصةةبالخل الاسةنلة غيةر الااليةة يردة ان اليرداا 
لتلصلا الدراسة إل  أةه يلند تأثير ةدسي لاعةلي لتعالية لنةة الارانعة ةل  فتر  إصدار تقرير الارانعةة، 
ااا يعةي اخةلل فةرض الدراسةة ا.لل. داةا أن التةأثير العدسةي لتعاليةة لنةةة الارانعةة ةلة  فتةر  إصةدار تقريةر 

يلتلف بالتعف حنم اليردة احل الارانعة، لحنم ادتةل الارانعةة، لدرنةة التلصةص الصةةاةي الارانعة 
لارااةةل الحسةةاباا، للالةةةه ر يتةةأثر خررحيةةة اليةةردة احةةل الارانعةةة، لبالتةةالي تةةم اخةةلل التةةرلض الثةةاةي لالرابةة  

 لاللااس لةدم اخلل فرض الدراسة الثالث. 
ةعاةة فعاليةة لنةةة الارانعةة بتتةر  إصةدار تقريةر الارانعةة،  لبالةسبة لتةلع ةالياا اليردة لأثره ةلة 

فقد اام الباحث خىنراء تحليةل إاةافي خىدلةال اتغيةر تةةلع ةاليةاا اليةردة داتغيةر اععةدل لععاةة فعاليةة لنةةة 
 التحليةةل ا.ساسةةي فقةةد تةةمةاةةلذ  الارانعةةة بتتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة، أاةةا الاتغيةةراا الاععدلةةة الاعةليةةة فةةي 

لتلصةةلا الدراسةةة إلةة  أةةةه ر يلنةةد تةةأثير  .فةةي ةاةةلذ  التحليةةل اعاةةافي ةلةة  أةهةةا اتغيةةراا رااخيةةة عالنتهةةاا
اعةةةلي لتةةةلع ةاليةةاا اليةةردة اةةن لةةعل اييةةر لنةةلد ةاليةةاا تصةةدير فةةي اليةةردة ةلةة  فتةةر  إصةةدار تقريةةر 
الارانعة، داا أن التتاةل خين درنة تةةلع ةاليةاا اليةردة لفعاليةة لنةةة الارانعةة لةيس لةه تةأثير اعةةلي ةلة  

قةةق اةةن داةةة الةتةةالي الرليسةةية للبحةةث اةةام الباحةةث خةةىنراء تحليةةل حساسةةية، فتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة. لللتح
، لاقيةاس خةديل لتعاليةة لنةةة الارانعةة، لتةم إةةاد  ةحيث تم استلدام اقياس خةديل لتتةر  إصةدار تقريةر الارانعة

 اسي. ا.سالتحليل البسيط لالاتعدد لداةا الةتالي اتطابقة إل  حد دخير ا  ةالذ  اللطي تحليل ارةحدار 
: فتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة، فعاليةةة لنةةةة الارانعةةة، اللصةةالص التيةةغيلية لليةةردة،  الكمماا ت الماح ح اا 
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Abstract 

This research aimed to study the effect of audit committee effectiveness 
as one of the internal mechanisms of governance on audit report lag, as well as 
the effect of a set of moderator variables related to the operational 
characteristics of the company and audit firm characteristics on the 
relationship between audit committee effectiveness and audit report lag. To 
achieve this goal, the researcher derived the hypotheses of the research by 
reviewing the previous studies. To test the hypotheses, an empirical study has 
conducted using sample data of 100 companies listed in the Egyptian stock 
exchange during the period from 2016 to 2018. The study found that there is 
an adverse and significant effect of the audit committee effectiveness on audit 
report lag, which means accepting the first hypothesis. In addition, the 
adverse effect of the audit committee effectiveness on the audit report lag 
varies according to size of the company, size of the audit firm, and auditor 
industry specialization, but it does not affected by profitability of the 
company, and thus the second, fourth and fifth hypotheses were accepted and 
the third hypothesis was not accepted. 

With regard to the diversity of  the company's operations and its impact 
on the relationship between audit committee effectiveness and audit report 
lag, the researcher has conducted an additional analysis by inserting the 
diversity of the company's operations as a moderator variable on the 
relationship between audit committee effectiveness and audit report lag, while 
the significant moderator variables in the fundamental analysis were processed 
in the additional analysis as control variables. The study found that there is no 
significant effect of the diversity of the company's operations through the 
indicator of the presence of export operations on audit report lag, and the 
interaction between the degree of diversity of the company's operations and 
the audit committee effectiveness has no significant effect on audit report lag. 
To verify the accuracy of the main findings of the research, the researcher 
performed a sensitivity analysis, where an alternative measure was used for 
audit report lag, and an alternative measure for audit committee effectiveness, 
the simple and multiple regressions was re-analyzed and the results were 
almost identical to the fundamental model. 
Keywords: Audit report lag, Audit committee effectiveness, Company's 
operational characteristics, Audit firm characteristics  
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  ومشكم  البحث مقدم  -1
اةن أهةم اللصةالص الاعةزز  لاعللاةاا القةلالم الااليةة لفقةا   Timelinessتعتخةر لاتيةة القةلالم الااليةة

، للفقا لقالاة اتاهيم الاحاسةبة (IASB, 2018)لإلطار الاتاهياي لانلس اعايير الاحاسبة الدللية 
لتعةةي  (FASB, 2010).( الصةادر  ةةن انلةس اعةايير الاحاسةبة الااليةة ا.اريدةي 2الااليةة راةم  

اللاتية أةه يتم إتاحة الاعللااا للاستلداين لاةا الحانةة إليهةا اخةل أن تتقةد اةدرتها فةي التةأثير ةلة  
 لية تتقد اياتها لأهايتها إذا لم يتم تلفيرها لاا الحانة إليها.اتلذي القراراا، رن الاعللااا الاا

لتزداد أهاية لاتية القلالم الاالية في ا.سلاق  الاالية الةايلة، إذ تعتخر اعللااا القلالم الاالية 
 ,Azubike and Aggreh)الاصةةدر اللحيةةد الالثةةلق فيةةه للاعللاةةاا الااليةةة لاتلةةذي القةةراراا 

2014; Al-Ajmi, 2008)  لةظرا لتعارااا اللدالة الاحتالة خين حالة ا.سهم لاعدار  لتعارض ،
الاصةةةالو، لاحتااليةةةة ااارسةةةة اعدار  للسةةةللك ارةتهةةةازي، لتحقيةةةق اصةةةالحها اللاصةةةة ةلةةة  حسةةةال 
اصلحة حالة ا.سهم، فقةد ألزاةا الهيلةاا الاةظاةة لاهةةة الاحاسةبة، لالهيلةاا الايةرفة ةلة  أسةلاق 

لعةةالم باةةرلر  ارانعةةة القةةلالم الااليةةة اةةن احخةةل ارااةةل الحسةةاباا اخةةل إصةةدارها حتةة  الاةةال فةةي دلل ا
ياةةتي الثقةةة لالاصةةدااية ةلةة  الاعللاةةاا الةةلارد  فةةي تلةةك القةةلالم، لتحظةة  خثقةةة الاسةةتلداين، لتقلةةل 

 ان ةدم تااثل الاعللااا خين اعدار  لحالة ا.سهم.

صةداره لتقريةر لاةن الاعحةع أن لاتيةة القةلالم الااليةة تةرتبط  خىةهةاء ارااةل الحسةاباا .ةاالةه لار
اةن الاةةةد ايةد ليةطل ا.لراق الااليةة الصةادر  ةةن انلةةس إدار   62الارانعةة، ةظةراال رن الاةاد  راةم 

تةةةص ةلةة  أةةةه ينةةل ةلةة  اليةةردة  6106لسةةةة   00الهيلةةة العااةةة للراابةةة الااليةةة لفقةةاال للقةةرار راةةم 
لقلالم الاالية السةةلية الصةادر  اةن انلةس إدار  اليةردة ارفقةاال خهةا الافا  الهيلة لالخلرصة خةسلة ان ا

تقريةةر انلةةس اعدار ، لتقريةةر ارااةةل الحسةةاباا ةلةة  أن يدةةلن ذلةةك اخةةل خدايةةة نلسةةة التةةدالل للتةةاري  
الاةةدلن ختقريةةر ارااةةل الحسةةاباا. لبالتةةالي فةةىن أي تةةألير فةةي إصةةدار تقريةةر الارانعةةة سةةلف يترتةةل 

ر القةةةةلالم الااليةةةةة، لاةةةةن ثةةةةم يعزيةةةةد اةةةةن ةةةةةدم تااثةةةةل الاعللاةةةةاا خةةةةين اعدار  ةليةةةةه تةةةةألير فةةةةي إصةةةةدا
لالاسةةتثارين، باةةا يةةيدي إلةة  زيةةاد   اسةةتلل ةةةدم التأالةةد  الاةةرتبط  بقةةراراا ارسةةتثاار باةةا يةةيثر سةةلباال 

إلة  أن  Sultana et al. (2015)ةل  التعااعا الااليةة فةي سةلق ا.لراق الااليةة. لتعيةير دراسةة 
اةةة ةدسةية خةةين اياةة الاعللاةةاا لاللاةةا الاسةتغرق فةةي إةةداد القةةلالم الااليةة، لتحديةةداال دلاةةا هةةاك ةع

طةةةال اللاةةةا الةةةذي يسةةةتغراه ارااةةةل الحسةةةاباا عالاةةةال الارانعةةةةر داةةةا هةةةل اخةةةين فةةةي تةةةألر تقريةةةر 
 ة.الارانعة، دلاا داةا اعيار  أالل للسلق بأن اليردة لديها العديد ان الاياالل الارتبطة بالارانع
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لاةترافةةةةاال با.هايةةةةة الةظريةةةةة لالعاليةةةةة للاعللاةةةةاا الااليةةةةة فةةةةي اللاةةةةا الاةاسةةةةل لعاليةةةةة اتلةةةةاذ القةةةةرار 
للاياردين فةي سةلق رأس الاةال، فقةد حةددا النهةاا التةظيايةة لالايةرفة ةلة  سةلق ا.لراق الااليةة 

ا ختقةةديم الالاهةةا فةةي العديةةد اةةن دلل العةةالم فتةةراا زاةيةةة إلزاايةةة يتعةةين ةلةة  اليةةرداا أن تقةةلم لعلهةة
لدةذلك تاة  تلةك النهةاا  (Sultana et al., 2015). الااليةة الاعتاةد  اةن ارااةل الحسةاباا

العديةد اةةن العقلبةاا لالغرااةةاا ةلة  اليةةرداا التةي تتةةألر فةي إصةةدار القةلالم الااليةةة، للةذلك أصةةبو 
ر احةل اهتاةام العديةد تلايا إصدار تقرير الارانعةة اةن القاةايا الهااةة فةي العديةد اةن الةدلل، ليعتخة

 ان النهاا ا.الادياية لالاهةية.

لةلةة  الناةةةل اتلةةر فقةةد أدا التاةةالو الااليةةة لاةهيةةار بعةةض اليةةرداا العالايةةة الالخةةرل اثةةل 
فةةةي اطلةةة  القةةةرن الحةةةادي لالعيةةةرين إلةةة  زيةةةاد  ارهتاةةةام ب ليةةةاا  Enron  ، WorldComيةةةردة 

نةةةان الارانعةةةة، لالتةةةي يتاثةةةل دلرهةةةا الرليسةةةي فةةةي الحلداةةةة الدالليةةةة لاللارنيةةةة، لالتةةةي اةةةن أهاهةةةا ل
اعيةةةراف ةلةةةة  ةاليةةةةة إةةةةداد القةةةةلالم الااليةةةةة، لاتابعةةةة ارااةةةةل الحسةةةةاباا، لتعزيةةةز الراابةةةةة الدالليةةةةة 

 Bedard and Gendron,2010  للذلك فان الاتلا  أن يدلن للنةة الارانعة تأثيراال ابايراال ةل )
نراءاا ةالية الارانعة، للاصة   Sultana et)اللاا الاستغرق عصدار تقرير الارانعة أةيطة لار

al., 2015). 

لاةد ةةااش العديةةد اةن الدراسةاا السةةابقة اةدل فعاليةة لنةةةة الارانعةة دىحةدل اليةةاا الحلداةة الدالليةةة 
فةةي التةةأثير ةلةة  فتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة، لاةةن الاعحةةع أن أغلةةل تلةةك الدراسةةاا اةةد ردةةز ةلةة  

اةةن أبعةةاد فعاليةةة لنةةةة الارانعةةة  اثةةل حنةةم اللنةةةة، لاسةةتقعل أةاةةاء اللنةةةة، دراسةةة تةةأثير دةةل بعةةد 
 ,.Puasa et al)للخر  أةااء اللنةة، لةدد انتااةاا اللنةة( ةل  فتر  إصةدار تقريةر الارانعةة 

2014; Sultana et al.,2015 Putra;et al, 2017. ;Almuzaiqer et al. ,2018; 
Oussii and  Taktak , 2018 ; Ghafran  and Yasmin ,2018 ; Raweh et al. 

خيةاةا ردةز الةةبعض اتلةر ةلة  تةةأثير فعاليةة لنةةة الارانعةةة ددةل ةلة  فتةةر  إصةدار تقريةةر   (2019,
 Ika and Ghazali ,2012 ; Aljaaidi)الارانعة ان لعل إةداد اييةر لتعاليةة لنةةة الارانعةة،

et al., 2019 ; Hasballah and Ilyas,2019 ; Abdillah et al. ,2019 ; Juwita et 
al. ,2020) 

لاد تلصلا تلك الدراساا إل  ةتالي اتبايةة، إذ تلصلا الدراساا التي ردزا ةل  فعالية 
لنةة الارانعة ددل إل  أن زياد  فعالية لنةة الارانعة ددل سيترتل ةليه تلتيض في فتر  إصدار 
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للا تأثير دل بعد ان ا.بعاد ةل  حده ةل  فتر  تقرير الارانعة، خيةاا تلصلا الدراساا التي تةا
ن دان أغلخها اد تلصل إل  أن أبعاد فعالية لنةة  إصدار تقرير الارانعة إل  ةتالي اتبايةة، لار

 الارانعة سيدلن له تأثير ةدسي ةل  فتر  إصدار تقرير الارانعة. 

تقريةر الارانعةة لةم  لان نهة ألرل ةند أن الدراساا السةابقة فةي انةال احةدداا فتةر  إصةدار
تردز فقط ةل  فعالية لنةة الارانعة، للالةن ردةزا ةلة  العديةد اةن الاحةدداا ا.لةرل. فةبعض تلةك 

 Diana,2018; Badawy and)الدراساا اد ردز ةل  الاتغيراا الارتبطة باليردة احل الارانعة
Aly,2018; Almuzaiqer et al., 2018; Chukwu and Nwabochi, 2019     

Aljaaidi et al., 2019Abdillah et al., 2019 ; Shofiyah and Suryani, 2020 ; 
Yuliusman et al., 2020)  لهةةاك دراسةاا ألةرل اةد ردةزا ةلة  الاتغيةراا الارتبطةة بادتةل

 ;Badawy and Aly,  2018; Abdillah et al. , 2019 ; Juwita et al., 2020)الارانعة 
Pradipta and Zalukhu, 2020) لبالتةةةالي فاةةةن الاتلاةةة  أن تعةةةيثر الاتغيةةةراا الارتبطةةةة .

باللصالص التيغيلية لليردة احل الارانعة  اثل حنةم اليةردة، لررحيةة اليةردة( لدةذلك الاتغيةراا 
الارتبطةةةة خلصةةةالص ادتةةةل الارانعةةةة  اثةةةل حنةةةم ادتةةةل الارانعةةةة، لالتلصةةةص الصةةةةاةي لارااةةةل 

عةةة بتتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة، للةةذلك يادةةن صةةياغة الحسةةاباا( ةلةة  ةعاةةة فعاليةةة لنةةةة الاران
ايدلة البحث في انالةة ان التسايرا لالتي يسع  البحث في ارنابةة ةليهةا ةظريةاال لةاليةاال، لهةذه 
التسةةايرا هةةير اةةا الاقصةةلد بتتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةةر اةةا هةةي لنةةةة الارانعةةة، لاةةا هةةي الاهةةام 

فعاليةةة لنةةةة الارانعةةة ةلةة  فتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةةر هةةل حنةةم  الرليسةةية التةةي تيديهةةار اةةا تةةأثير
اليةةردة احةةل الارانعةةة يةةيثر ةلةة  ةعاةةة فعاليةةة لنةةةة الارانعةةة بتتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةةر هةةل 
ررحية اليردة احةل الارانعةة تةيثر ةلة  ةعاةة فعاليةة لنةةة الارانعةة بتتةر  إصةدار تقريةر الارانعةةر 

ة يةةيثر ةلةة  ةعاةةة فعاليةةة لنةةةة الارانعةةة بتتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةةر هةةل حنةةم ادتةةل الارانعةة
لأليةةراال ، هةةل التلصةةص الصةةةاةي لارااةةل الحسةةاباا يةةيثر ةلةة  ةعاةةة فعاليةةة لنةةةة الارانعةةة بتتةةر  

 إصدار تقرير الارانعةر

 ىدف البحث -2
يهةةدف هةةذا البحةةث إلةة  دراسةةة تةةأثير فعاليةةة لنةةةة الارانعةةة دىحةةدل اتليةةاا الدالليةةة للحلداةةة 
ةل  فتر  إصدار تقرير الارانعة، لدذلك تأثير انالةة ان الاتغيراا الاععدلة الارتبطة باللصالص 
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التيةةةغيلية لليةةةردة احةةةل الارانعةةةة لالارتبطةةةة خلصةةةالص ادتةةةل الارانعةةةة ةلةةة  ةعاةةةة فعاليةةةة لنةةةةة 
 الارانعة بتتر  إصدار تقرير الارانعة.

 أىم   ودوافع البحث -3
 المساحو  تةب  أهاية البحث ان اسهاااته الاتلاعة ةل  الاستليين ا.الادياي لالتطخيقي، فعل  

يععد الاةلع فتةر  إصةدار تقريةر الارانعةة اةن الالاةلةاا التةي حظيةا خىهتاةام البةاحثين  األك د مي
ريةةر الارانعةةة يةةرتبط ختلايةةا إصةةدار القةةلالم الااليةةة، لأن اعللاةةاا القةةلالم ةظةةراال .ن تلايةةا إصةةدار تق

الاالية تععتخر الاصدر الرليسي الالثلق فيه للاعللااا الذي يعتاد ةليه أصحال الاصالو، للاصةة 
في الدلل الةااية فةي اتلةاذ القةراراا، للةذلك فةىن اعرفةة احةدداا فعاليةة لنةةة الارانعةة فةي تلتةيض 

ر تقريةةةر الارانعةةةة تالةةةلن هااةةةة عةتةةةا  تقةةةارير االيةةةة فةةةي اللاةةةا الاةاسةةةل باةةةا يةةةيدي إلةةة  فتةةةر  إصةةةدا
تحسين نلد  التقارير الاالية. داا تخرز أهاية البحث ا.الاديايةة أياةاال اةن لةعل تةاللةه لبعةد هةام لةم 
نعةة يلق اعهتاام فةي البحةلث الاحاسةخية لهةل تةاللةه لتةأثير اللصةالص التيةغيلية لليةردة احةل الارا

للصالص ادتل الارانعة ةل  ةعاة فعالية لنةة الارانعةة بتتةر  إصةدار تقريةر الارانعةة، لبالتةالي 
يساهم هذا البحث في إثراء التدر الاحاسخي فياا يلص تلايا إصدار تقرير الارانعةة للاتيةة القةلالم 

 الاالية. 

هةاا التةظيايةة للااةعي فةىن ةتةالي الدراسةة الحاليةة سةلف تعسةاةد الن الحطب قاي المسحو   لةل 
السياسةةاا فةةي تحديةةد اتليةةاا الاةاسةةبة لتلتةةيض فتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة، لتحديةةد اةةا إذا داةةةا 
الاتطلبةةاا الحاليةةة للحلداةةة دافيةةةة لاةاسةةبة أم ينةةل البحةةث ةةةةن خةةدالل ألةةرل، أل إنةةراء تحسةةةيةاا 

ريةةاداا إةةةداد القةةلالم الاال يةةة باةةا يةةةعدس بصةةلر  ايناخيةةة اسةةتقخلية فياةةا يلةةص إريةةاداا الحلداةةة لار
ةلةة  لاتيةةة القةةلالم الااليةةة، لاةةن ثةةم يعحسةةن اةةن ةاليةةة اتلةةاذ القةةراراا فةةي سةةلق ا.لراق الااليةةة. داةةا 
تعساةد ةتالي الدراسة الحاليةة اليةرداا فةي تحسةين ةظةام الحلداةة فةىذا لنةدا أن فعاليةة اللنةةة تةيثر 

هةةا تزيةد اةن ارهتاةام خلنةةةة الارانعةة اةن حيةةث بصةلر  نلهريةة ةلة  فتةةر  إصةدار تقريةر الارانعةة فىة
 تيديل اللنةة لالحرص ةل  لا  رلحة بالسلطاا لالاسلللياا اللاصة بأةااء اللنةة. 

إر أن أهاهةا ارسةهام فةي تاةييق فنةل  البحةث الاحاسةخي  دوافع البحثلةل  الرغم ان تعةدد 
اللصةةالص التيةةغيلية لليةةردة احةةل  فةةي هةةذا الانةةال، للنةةلد ةةةدر  فةةي الدراسةةاا التةةي تةاللةةا تةةأثير

الارانعة للصالص ادتل الارانعة ةل  ةعاة فعالية لنةة الارانعة بتتر  إصدار تقريةر الارانعةة، 
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لدذلك لةدر  الدراساا التي تةاللا تأثير فعالية لنةة الارانعة ةلة  فتةر  إصةدار تقريةر الارانعةة اةن 
الدراساا السابقة ةل  دراسةة تةأثير دةل بععةد اةن  لعل ايير لتعالية لنةة الارانعة حيث ردز أغلل

 أبعاد فعالية لنةة الارانعة ةل  حده. 

 حدود البحث-4
يقتصةةةر البحةةةث ةلةةة  دراسةةةة فتةةةر  إصةةةدار تقريةةةر الارانعةةةة اللةةةاص بارانعةةةة القةةةلالم الااليةةةة 

السةلية. السةلية، ليلر  ةن ةطاق البحث فتر  إصدار تقرير التحص الاحدلد اللاص بالتقارير رر  
داا تقتصر الاتغيراا الاععدلة الارتبطة خلصالص اليردة احل الارانعة ةل  اتغيري حنم اليةردة 
لررحية اليردة دلن أن تاتد إل  الاتغيراا ا.لرل الارتبطة باليردة احل الارانعة، لدذلك تقتصةر 

ة لالتلصةةةةص الاتغيةةةةراا الاععدلةةةةة الارتبطةةةةة بادتةةةةل الارانعةةةةة ةلةةةة  اتغيةةةةري حنةةةةم ادتةةةةل الارانعةةةة
الصةةاةي لارااةل الحسةاباا دلن أن تاتةد إلة  الاتغيةراا ا.لةرل الارتبطةة بادتةل الارانعةة. لأليةراال 
تقتصةةر الدراسةةة التطخيقيةةة ةلةة  اليةةرداا غيةةر الااليةةة التةةي تةتاةةي إلةة  ةةةد  اطاةةةاا فةةي الخلرصةةة 

طخيعةة ةيةاطهاا ةةن الاصرية، لبالتةالي ر تيةال الخةةلك ليةرداا اللةدااا الااليةة، ةظةراال رلةتعف 
 اليرداا غير الاالية.

 خط  البحث -5
 اةطعااال ان ايدلة البحث لالهدف اةه لفي إطار حدلده سلف يعستالال البحث دالتالي:

 تحليل الدراساا السابقة لايتقاق فرلض البحث. 5-0
 فتر  إصدار تقرير الارانعة، الاتهلم لا.هاية. 5-0-0
 هام.لنةة الارانعة، الاتهلم لالا 5-0-6
 تأثير فعالية لنةة الارانعة ةل  فتر  إصدار تقرير الارانعة لايتقاق فرض البحث ا.لل. 5-0-3
 اللصالص التيغيلية لليردة لتأثيرها ةل  ةعاة فعالية لنةة الارانعة بتتر  إصدار تقرير 5-0-6

 الارانعة لايتقاق فراي البحث الثاةي لالثالث.        
 نعة لتأثيرها ةل  ةعاة فعالية لنةة الارانعة بتتر  إصدار تقرير لصالص ادتل الارا 5-0-5

 الارانعة لايتقاق فراي البحث الراب  لاللااس.        
 الدراسة التطخيقية. 5-6
 اللعصة لالةتالي لالتلصياا لانارا البحث الاقترحة. 5-3
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 ححميل الدراس ت الس بق  واشحق ق فروض البحث 5-1
هةةذا النةةزء تحليةةل الدراسةةاا السةةابقة الاتعلقةةة بتتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة، يتةةالل الباحةةث فةةي 

لبتعاليةةة لنةةةة الارانعةةة لتأثيرهةةا ةلةة  فتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة، فاةةعال ةةةن الدراسةةاا اللاصةةة 
باللصةةةالص التيةةةغيلية لليةةةردة احةةةل الارانعةةةة لرلصةةةالص ادتةةةل الارانعةةةة، لديتيةةةة تأثيرهةةةا ةلةةة  

 -الارانعة بتتر  إصدار تقرير الارانعة ةل  الةحل التالي: ةعاة فعالية لنةة

 فحرة إصدار حقرير المراجع ، المايوم واألىم  . 5-1-1
صةدار  يادن تعريف فتر  إصدار تقرير الارانعة بأةها التتةر  الاطللبةة عتاةام ةاليةة الارانعةة لار

ةهةةا ةةدد ا.يةةام اةن تةةاري  ةهايةةة ( لاةد اتتةةق العديةد اةةن الدراسةةاا ةلة  أ6102تقريةر الارانعةةة   ، 
   .Diana,2018; Viet et al)السةة الاالية إل  تاري  تلاي  اراال الحساباا ةل  تقريةر الارانعةة 

2018 Raweh;et al. 2019 ;Chukwu and Nwabochi 2019; Abdillah et al. 
Suryani, 2020 ; Yuliusman et al., 2020)  ,2019; Shofiyah and   ليدتسةل تلايةا

إصةةدار تقريةةر الارانعةةة أهايتةةه اةةن أةةةه يعتخةةر اةةن أالثةةر العلااةةل التةةي تةةيثر فةةي تلايةةا اعةةةعن ةةةن 
( رن القةلالم الااليةة ينةل أن (Leventis et al. 2005ا.رراح لفةي تلايةا إصةدار القةلالم الااليةة 

ن. لبالتةالي فةىن التةألر تلا  للارانعة ان اخةل ارااةل الحسةاباا اخةل إصةدارها لةيةرها للاسةتلداي
فةةي إصةةدار تقريةةر الارانعةةة يادةةةن أن ياةةر خنةةلد  الاعللاةةاا الاحاسةةةخية لعةةدم تلفيرهةةا فةةي اللاةةةا 
الاةاسةةل، داةةا أن تةةألر إصةةدار ارااةةل الحسةةاباا لرأيةةه فةةي القةةلالم الااليةةة يادةةن أن يعزيةةد اةةن ةةةدم 

ااةا يدةلن لةه تةأثيراال  (Afify, 2009)تااثةل الاعللاةاا، لاةن ةةدم التأالةد الاةرتبط بقةراراا ارسةتثاار 
 سلخياال ةل  ثقة الاستثارين في سلق الاال.

للةةةذلك اهتاةةةا النهةةةاا التةظيايةةةة فةةةي العديةةةد اةةةن دلل العةةةالم ختحديةةةد فتةةةراا زاةيةةةة ينةةةل ةلةةة  
اليةةرداا أن تقةةلم باعفصةةاح ةةةن الالاهةةا الااليةةة لعلهةةا خهةةدف حاايةةة اصةةالو اسةةتلداي اعللاةةاا 

(، لهةذه التتةراا تلتلةف اةن دللةة إلة  ألةرل، لدةذلك (Ika and Ghazali ,2012التقةارير الااليةة 
ان لاا إل  ألر دالل ةتةس الدللةة. فتةي اللريةاا الاتحةد  ا.اريديةة تخةةا لنةةة الخلرصةة لا.لراق 

يةةةةةلم  01يةةةةةلم خةةةةةدرال اةةةةةن  21( تلتةةةةةيض فتةةةةةر  تقةةةةةديم القةةةةةلالم الااليةةةةةة ا.اريديةةةةةة إلةةةةة  (SECالااليةةةةةة 
 Odjaremu and Jeroh , 2019 أاةا فةي الاالالةة العرريةة السةعلدية فقةد اااةا هيلةة السةلق ،)

يةةةهلر اةةة  تطخيةةةق اعةةةايير  3يةةةلم إلةةة   55الااليةةةة ختعةةةديل فتةةةر  إصةةةدار القةةةلالم الااليةةةة السةةةةلية اةةةن 
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، لفةةي تةةلةس فةةىن هيلةةة السةةلق الااليةةة تعلةةزم اليةةرداا خىيةةداع 6105التقريةةر الاةةالي الدلليةةة فةةي سةةةة 
 ,Oussii and Taktakيةلم اةن ةهايةة السةةة الااليةة  061عل فتةر  ر تزيةد ةةن القةلالم الااليةة لة

(، لفي اةدلةيسيا تطلةل لدالةة اعيةراف ةلة  سةلق رأس الاةال اةن اليةرداا الاسةنلة تقةديم (2018
يةةهلر اةةن  3القةلالم الااليةةة السةةةلية ارفقةةاال خهةةا تقريةر الارانعةةة إلةة  الخلرصةةة لةةعل فتةر  ر تزيةةد ةةةن 

   (Ika and Ghazali ,2012).ةة الااليةةهاية الس

ادةةرر اةةن العلحةةة التةتيذيةةة لقةةاةلن سةةلق رأس  20لبالةسةةبة لللاةة  فةةي اصةةر، فلفقةةاال للاةةاد  
فىن اليرداا الاسنلة في سلق رأس الاال تقدم القلالم الاالية السةلية ارفق  0006لسةة  05الاال 

سةة الاالية، لالقلالم الااليةة ررة  السةةلية ارفةق يلم ان ةهاية ال 01خها تقرير اراال الحساباا لعل 
لسةةةة  050يةةلم اةةن تةةاري  ةهايةةة دةةل ررةة . داةةا ألةةزم القةةاةلن  65خهةةا تقريةةر التحةةص الاحةةدلد لةةعل 

انةةالس إدار  اليةةرداا خىةةةداد اةةلالم االيةةة سةةةلية ايةةتالة  0002لسةةةة  3لالاععةةدل بالقةةاةلن  0020
يةلم اةن  01ةةن ةيةاا اليةردة ةلة  أن يةتم تقدياةه لةعل  ةل  تقرير اراال الحساباا لارةداد تقرير

تةةةاري  اةتهةةةاء السةةةةة الااليةةةة، لالافةةةا  الهيلةةةة العااةةةة للراابةةةة الااليةةةة خهةةةا رفةةةق الةةةدةل  الالنهةةةة للهيلةةةة 
ان الاةد ايد ليةطل ا.لراق الااليةة الصةادر   62لحالر انتااع الناعية العااة. للفقاال للااد  رام 

ةلة  اليةردة الافةا   6106لسةةة   00ة العااةة للراابةة الااليةة لفقةاال للقةرار راةم ةن انلس إدار  الهيلة
الهيلة لالخلرصة خةسلة ان القلالم الااليةة السةةلية الصةادر  اةن انلةس إدار  اليةردة ارفقةاال خهةا تقريةر 
لن انلس اعدار ، لتقرير اراال الحساباا ةل  أن يدةلن ذلةك اخةل خدايةة نلسةة التةدالل للتةاري  الاةد

ختقريةةر ارااةةل الحسةةاباا. ليةةتم إةةةداد القةةلالم الااليةةة السةةةلية لاةتاادهةةا اةةن الناعيةةة العااةةة لليةةردة 
لعل اد  ر تتنالز ثعثة أيهر ان تاري  اةتهاء السةة الاالية، ليرفق بالقلالم الااليةة السةةلية تقريةر 

الااليةةةة ررةةة  السةةةةلية  الدلريةةةة(  (، لبالةسةةةبة للقةةةلالم61انلةةةس اعدار  السةةةةلي الايةةةار إليةةةه بالاةةةاد   
الصةةادر  اةةن انلةةس إدار  اليةةردة فيرفةةق خهةةا تقريةةر التحةةص الاحةةدلد ةلةة  أن يدةةلن ذلةةك اخةةل خدايةةة 
نلسة التدالل التالية للتاري  الاةدلن ختقريةر ارااةل الحسةاباا، ليةتم إةةداد القةلالم الااليةة ررة  السةةلية 

   اةتهاء التتر  الاالية.لعل لاسة لأررعين يلااال ةل  ا.الثر ان تاري

يللص الباحث ااا سخق إل  اهتاام النهاا التةظياية في العديد ان دلل العالم ختحديد فتر  
زاةية ينل أن تقلم اليرداا لعلها خةير الالاها الاالية حت  تحافع ةل  اةتعة الاعللاةاا الةلارد  

لقلالم الاالية يرتبط ختلايا إصدار تقريةر ختلك القلالم لتاللن اتيد  للاستلداين، داا أن تلايا ةير ا
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الارانعة، لدلاا زادا فتر  إصدار تقرير الارانعة دلاا تألر ةير القلالم الاالية ااا ييثر سةلباال ةلة  
 سلق ا.لراق الاالية لةل  اراراا الاستثارين.

 لجن  المراجع ، المايوم والمي م  5-1-2
أدا التاةةةةالو الااليةةةةة لاةهيةةةةار بعةةةةض اليةةةةرداا العالايةةةةة الالخةةةةرل فةةةةي اطلةةةة  القةةةةرن الحةةةةادي 
لالعيةرين إلةة  زيةةاد  ارهتاةةام ب ليةةاا الحلداةةة الدالليةة لاللارنيةةة، لالتةةي اةةن أهاهةةا لنةةان الارانعةةة. 

عريةف لةل  الرغم اةن أهايةة لنةةة الارانعةة دىحةدل اتليةاا الدالليةة للحلداةة إر أةةه ر يلنةد لهةا ت
 .DeZoort et al احةدد، حيةث حةالل العديةد اةن البةاحثين لاة  تعريةف للنةةة الارانعةة، فيةرل 

أةهةةةا لنةةةةة تتالةةةلن اةةةن أةاةةةاء اةةةيهلين للةةةديها السةةةلطاا لالصةةةعحياا التةةةي تالتةةةل حاايةةةة (2002)
أصةةحال الاصةةالو اةةن لةةعل اةةاان إةةةداد التقةةارير الااليةةة بصةةلر  يادةةن ارةتاةةاد ةليهةةا، لتحقيةةق 

دار  الالةاطر. فةي حةين يةرل  الراابة أن لنةةة الارانعةة هةي  .Puasa et al  (2014ة الدالليةة لار
لنةةةة فرةيةةة اةةن هيدةةل الحلداةةة لتلعةةل دلراال هااةةاال فةةي اتابعةةة إةةةداد القةةلالم الااليةةة ةلةة  أسةةاس أةهةةا 

أن لنةةة الارانعةة    Hasballah and Ilyas(2019لنةة اتلاة ان انلس اعدار . خيةاةا يةرل  
لنةة فرةية ان انلس اعدار  لان اهااهةا الرليسةية اعيةراف ةلة  ةاليةة إةةداد التقةارير الااليةة هي 

لليةةردة. للفقةةاال لةةدليل حلداةةة اليةةرداا الصةةادر ةةةن اردةةز الاةةديرين الاصةةري بالهيلةةة العااةةة للراابةةة 
تاتةةة  فةةةىن لنةةةةة الارانعةةةة هةةةي لنةةةةة يقةةةلم انلةةةس اعدار  ختيةةةديلها بحيةةةث ت 6102الااليةةةة فةةةي ةةةةام 

بارسةةةةتقعلية فةةةةي أداء ةالهةةةةا، ليدةةةةلن لهةةةةا رلحةةةةة ةاةةةةل تععتاةةةةد اةةةةن الانلةةةةس، تحةةةةدد ةطةةةةاق ةالهةةةةا 
لاسةلللياتها لالتصاصةاتها باةا يتااية  اة  القةلاةين لالتعلياةاا الرااخيةة، ليةتم تيةديل لنةةة الارانعةة 

ن اةن خيةةهم ان أةاةاء انلةس اعدار  غيةر التةتيةذيين لالاسةتقلين أل اةن لةار  اليةردة ةلة  أن يدةل 
 ةالاال لاحداال ةل  ا.ال اان لديهم اعرفة لدراية با.الر الاالية لالاحاسخية.

ليللص الباحث ااا سخق إل  أةه يادن تعريةف لنةةة الارانعةة  هةي لنةةة فرةيةة اةن انلةس 
اعدار  ليتم تيديلها ان الاديرين غير التةتيذيين لالاستقلين، أل ان لار  اليردة ةل  أن يدةلن اةن 
خيةهم ةالاال لاحداال ةل  ا.ال اان لديهم اعرفة لدراية با.الر الاالية لالاحاسخية، لتلعل دلراال هااةاال 
فةةةةي اعيةةةةراف ةلةةةة  إةةةةةداد القةةةةلالم الااليةةةةة، لاتابعةةةةة ةظةةةةام إدار  الالةةةةاطر لةظةةةةام الراابةةةةة الدالليةةةةة، 

 لاعيراف ةل  ةال الاران  الداللي اللارني 
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عةةة فقةةد حةةدد دليةةل ةاةةل لنةةان الارانعةةة الصةةادر ةةةن اردةةز لفياةةا يلةةص تيةةديل لنةةةة الاران
بةةأن ةةةدد أةاةةاء اللنةةةة ينةةل أر يقةةل ةةةن ثعثةةة أةاةةاء غيةةر  6112الاةةديرين الاصةةري فةةي ةةةام 

تةتيةةذيين اةةن أةاةةاء انلةةس اعدار ، لينةةل أن يدةةلن أةاةةاء لنةةةة الارانعةةة لةةديهم اعرفةةة بةةا.الر 
ل ان أصحال اللخةر  الااليةةر لتيةير الاعرفةة الااليةة الاالية، لان يدلن هةاك ةالا لاحدا ةل  ا.ا

إل  القدر  ةل  اراء  القلالم الاالية لاستيعاخها. لاد أالد الدليل ةل  أن استقعلية ا.ةااء هي حنر 
الزاليةةةة لتحقيةةةق فعاليةةةة اللنةةةةة لبصةةةتة لاصةةةة ةةةةةد اراابةةةة سةةةعاة لاصةةةدااية ةاليةةةة إةةةةداد التقةةةارير 

يم الانارا التي يتم فيهةا إصةدار أحدةام أل اتلةاذ اةراراا هااةة. لدةذلك فقةد الاالية باليردة لةةد تقي
ان الاةد ايةد ليةطل ا.لراق الااليةة الصةادر  ةةن انلةس إدار  الهيلةة العااةة  35أيارا الااد  رام 

 إيداع يهاداا أل أسهم لها اقيد يردة أةه يدلن لالل 6106لسةة  00للراابة الاالية لفقاال للقرار رام 
 انلةس اةن اةرار لتحديةد رليسةها أةاةالها بالتيةار يصةدر للارانعةة لنةةة الخلرصةة خنةدالل ريةاص
 لهم التةتيذيين الايهلد غير اعدار  انلس أةااء ان ثعثة ةن أةاالها ةدد يقل ر بحيث اعدار 
ا.اةل،  ةلة  اسةتقلين ةاةلين خيةةهم اةن يدةلن  أن ةلة  اليةردة، ةاةل انةال فةي لاللخةر  بالالتةاء 
 .اباير  اليردة إدار  انلس إل  ا.ال ةل  سةلية رر  تقارير اللنةة لتقدم

( إل  أن أهاية لنةة الارانعة تةيأ ان الاةةاف  الاتلاعةة اةهةا لالتةي 6105لاد أيار صالو  
يادن أن تقداها لإلطراف الالتلتة ان اساةد  انلس اعدار  ةل  أداء اهااه، لاسةلللياته اللاصةة 

الاالية لالاحاسخية، لدةم استقعل اراال الحساباا لاةاايته في لطته لالتلصية ختريةيحه، با.الر 
لااان استقعلية لظيتةة الارانعةة الدالليةة لارانعةة تقاريرهةا، لزيةاد  اصةدااية التقةارير الااليةة، باةا 

عة الصةادر ييدي إل  زياد  ثقة أصحال الاصالو في تلك التقارير. لاد حدد دليل ةال لنان الاران
لدليل حلداة اليةرداا الصةادر  6112ةن اردز الاديرين الاصري التاب  للزار  ارستثاار في ةام 

الاهةةام الرليسةية للنةةةة   6102ةةن اردةز الاةةديرين الاصةري بالهيلةة العااةةة للراابةة الااليةةة  فةي ةةام 
 -الارانعة في:

 ن رأيها لتلصياتها بيأةه. دراسة ةظام الراابة الداللية باليردة للا  تقرير ادتلل ة 
  .دراسة القلالم الاالية اخل ةراها ةل  انلس اعدار  لاعدرء خرأيها لتلصياتها خلصلصها 
  .دراسة السياساا الاحاسخية الاستلداة لاعدرء خرأيها لتلصياتها خلصلصها 
 تةةةةاءتهم التلصةةةةية لانلةةةةس اعدار  ختعيةةةةين ارااةةةةل حسةةةةاباا أل أالثةةةةر لليةةةةردة لدةةةةذلك اةةةةيهعتهم لد

 لاستقعليتهم، ليدلن ارار تعييةهم لتحديد أتعاخهم ان التصاص الناعية العااة العادية لليردة.



 على عالقة.......تأثير الخصائص التشغيلية للشركة وخصائص مكتب المراجعة        ايسر سعيد قنديل            د/ 

12 
 
 

 

  .ارطعع ةل  لطة الارانعة لاراال الحساباا لاعدرء باعحظاتها ةليها 
  دراسةةة اعحظةةاا لتلصةةياا ارااةةل الحسةةاباا ةلةة  القةةلالم الااليةةة لا.لةةرل الةةلارد  فةةي لطةةال

 اللارد ان اراال الحساباا لاتابعة اا تم بيأةها.اعدار  
  ةا للتقةارير الارفلةةة التأالد اةن التةزام اليةردة خىتبةاع الةةظم لاللةلالو لالقةلاةين الدالليةة لاللارنيةة طبقال

 إليها ان إدار  ارلتزام أل غيرها ان اعداراا الاعةية.
 غيةر ارانعةة الحسةاباا، لالتلصةية  التلصية بالالافقة ةل  ايام اراال الحساباا بعالياا إاةافية

 بالالافقة ةل  اا يتقاااه ةن تلك العالياا باا يتةاسل ا  أتعابه السةلية.
  اةاايةةةة لاةتاةةةاد اللطةةةة السةةةةلية عدار  الارانعةةةة الدالليةةةة لاتابعةةةة دتاءتهةةةا لالتأالةةةد اةةةن يةةةالليتها

 لناي  إداراا لأةيطة اليردة.
 لتحديةةةةد ألنةةةةه لأسةةةةبال القصةةةةلر فةةةةي اليةةةةردة لاتابعةةةةة  اعطةةةةعع ةلةةةة  تقةةةةارير الارانعةةةةة الدالليةةةةة

 اعنراءاا التصحيحية لها.
  .دراسة لتقييم ةظام اعةذار الابدر باليردة لااتراح اا يلزم لتحسيةه لتطخيقه بتاةلية 
 .دراسة لتقييم ةظم تأاين لالاعللااا لالخياةاا لديتية حاايتها ان أي التراااا داللية أل لارنية 
 حظاا أل الالالتاا اللارد  ان النهاا الرااخية لاتابعة اا تم بيأةها. دراسة الاع 
   دةةةةل  ارااةةةل حسةةةاباا اليةةةردة أل رلةةةيس إدار  الارانعةةةة الدالليةةةة أل اةةةن تةةةراه اةةةن دالةةةل أل لةةةار

 اليردة لحالر انتااةاتها دلاا دةا الحانة.
 . تةتيذ لاتابعة أية أةاال ألرل يدلتها خها انلس اعدار 

احةةث ااةةا سةةخق إلةة  أن الاهةةام الرليسةةية للنةةةة الارانعةةة تتاثةةل فةةي اعيةةراف ةلةة  ليللةةص الب
إةداد القلالم الاالية، لاتابعة ةظام إدار  الالاطر لةظةام الراابةة الدالليةة، لاعيةراف ةلة  الاةرانعين 
الةةدالليين، لاتابعةةة ارااةةل الحسةةاباا، للةةذلك فةةىن لنةةةة الارانعةةة تعتخةةر نةةزء هةةام اةةن ةظةةام حلداةةة 

 Bedard and Gendron ليردة لاعيراف ةل  إةداد القلالم الاالية. ليتتةق الباحةث اة  دراسةة ا
بأةه يادن للنةة الارانعة أن تعحسن ان نلد  الاعللااا بيدل اباير اةن لةعل اعيةراف (2010)

ةلةةة  ةاليةةةة إةةةةداد القةةةلالم الااليةةةة، لبيةةةدل غيةةةر ابايةةةر اةةةن لةةةعل اعيةةةراف ةلةةة  الراابةةةة الدالليةةةة 
 اتابعة اراال الحساباا.ل 
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حااأثير فع ل اا  لجناا  المراجعاا  عمااى فحاارة إصاادار حقرياار المراجعاا  واشااحق ق فاارض  5-1-3
 البحث األول

أن لنةةة الارانعةة التعالةة هةي التةي يدةلن أةاةالها اةيهلين خدرنةة  Vera-Munoz (2005)يةرل 
 Carcelloدخير  في الةلاحي الاالية لالاحاسخية للديهم اسةتقعلية فةي اتلةاذ القةراراا. لطبقةاال لدراسةة 

et al. (2006)  فىن لنةة الارانعة التعالة يادن أن تةنز دلرها اعيرافي ةةداا تاللن اسةتقلة ةةن
ها ةدد دافي ان ا.ةااء، للدل أةاالها اللخر  الااليةة لتقةلم بعقةد انتااةةاا اتالةرر . اعدار  للدي

أررةةةةةةةةةةة  احةةةةةةةةةةةةدداا لتعاليةةةةةةةةةةةة لنةةةةةةةةةةةةةة الارانعةةةةةةةةةةةة لهةةةةةةةةةةةةي  DeZoort et al. (2002)لاةةةةةةةةةةةد حةةةةةةةةةةةدد 
لتيةةةةةةةال تحديةةةةةةةد  (Authority)لييةةةةةةةال ارسةةةةةةةتقعل لاللخةةةةةةةر ، لالسةةةةةةةلطة  (Composition)التالةةةةةةةلين

لتيةال حنةم   (Resources)لس اعدار  لدةم اعدار ، لالالاردالاسلللياا لتتليض السلطة ان ان
لييةةةةال اةةةةدل تالةةةةرار   (Diligence)اللنةةةةةة لالةةةةدةم اةةةةن الارانةةةة  الةةةةداللي لاللةةةةارني، لالةيةةةةاا

 ارنتااةاا. 

ليادةةن تتسةةير تةةأثير فعاليةةة لنةةةة الارانعةةة ةلةة  فتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة فةةي إطةةار ةظريةةة 
للدالةةة بأةهةةا ةقةةد يقةةلم اةةن لعلةةه ا.صةةيل ختعيةةين اللديةةل .داء بعةةض اللدالةةة، حيةةث تعةةرف ةعاةةة ا

ا.ةاال ةيابة ةةه، لحت  يتم ذلك فعخد ان أن يقلم ا.صيل ختتليض سلطة اتلاذ القةراراا لللديةل. 
لتقترح ةظرية اللدالة بأةه ةظراال رةتصال الالالية ةن اعدار  فىن الاساهاين يحتانلن إل  اةااةاا، 

  رراةةةا يدةةةلن لهةةةا أللليةةةاا تلتلةةةف ةةةةن أهةةةداف ا.صةةةيل لاةةةن ثةةةم فةةةىن اللديةةةل اةةةد ر يقةةةلم رن اعدار 
 (Fama, 1980).بالتصرف فياا يلدم ا.صيل 

لهةةةاك ثةةعث أةةةلاع اةةن ايةةدلة اللدالةةة، الةةةلع ا.لل هةةل التعةةارض خةةين حالةةة ا.سةةهم لاعدار ، 
سةةهم، أاةةا الةةةلع الثالةةث فهةةل التعةةارض لالةةةلع الثةةاةي هةةل التعةةارض خةةين ا.الثريةةة لا.اليةةة اةةن حالةةة ا.

خةةين حالةةة ا.سةةهم لأصةةحال الاصةةالو ا.لةةرل. لاةةن الاعحةةع أن التعةةارض ا.ساسةةي فةةي الاصةةالو 
يدلن خين حالة ا.سهم لاعدار ، لغالباال اا تردز ةظرية اللدالة ةل  ديتيةة تقليةل حةد  ايةاالل اللدالةة 

صةالو اةن لةعل زيةاد  اليةاا الراابةة لاسةتلدام  اثل ةدم تااثل الاعللااا( الةاتنة ةةن تعةارض الا
ةظةةم اعللاةةاا لتقليةةل ةةةدم تااثةةل الاعللاةةاا، لأحةةد هةةذه اتليةةاا هةةل تعةةين ارانةة  حسةةاباا لةةارني 

لهذه اتلية تادن اليةردة اةن إةتةا  اعللاةاا ةاليةة النةلد   (Almuzaiqer et al. 2018).استقل
ااثةل الاعللاةاا باةا يقلةل اةن ايةاالل اللدالةة تساةد ا.صيل ةل  راابة اللديل، لتلتض ان ةةدم ت
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(Kent et al., 2010) لحيث أن أحد اللظالف ا.ساسية للنةة الارانعة ااتراح اراال الحسةاباا .
لاعيةةراف ةلةة  ةاليةةة الارانعةةة، لةةذلك فةةىن لنةةةة الارانعةةة تلعةةل دلراال هااةةاال فةةي تلتةةيض تعاراةةاا 

اةل فعاليةة لحةل ايةاالل اللدالةة اللاصةة بالتعاراةاا اللدالة للاصة تعاراةاا الةةلع ا.لل للالةهةا أ
ا.لرل. داا أن لنةة الارانعة التعالة تلفر بعض الطاأةيةة بةأن الاةديرين يعالةلن باةا يحقةق أفاةل 
اصةةةةالو لحالةةةةة ا.سةةةةهم للاصةةةةة فياةةةةا يلةةةةص إةةةةةداد القةةةةلالم الااليةةةةة لا.داء اعداري بصةةةةتة ةااةةةةة 

Nelson and Shukeri, 2011)رداا التةي لةديها لنةةة ارانعةة فعالةة تعقةيم بأةهةا (. داةا أن الية
ذاا لطر أةاال أال باا ييدي إل  اةتااد اراال الحساباا ةل  ةظةام الراابةة الدالليةة للعايةل ااةا 

لفي الةهاية يةعدس ةلة  تلتةيض فتةر   (Sharma et al., 2009)يقلل ان إنراء التباراا ياالة 
 إصدار تقرير الارانعة.

يةةد اةةةن الدراسةةاا السةةةابقة تةةأثير فعاليةةةة لنةةةة الارانعةةةة ةلةة  فتةةةر  إصةةدار تقريةةةر لاةةد تةةةةالل العد
الارانعة، لان الاعحع أن أغلل تلك الدراساا اد ردةز ةلة  دراسةة تةأثير دةل بععةد اةن أبعةاد فعاليةة 
لنةة الارانعة ةل  فتر  إصدار تقرير الارانعة، خيةاا ردةز الةبعض اتلةر اةن الدراسةاا ةلة  تةأثير 

لنةةةة الارانعةةة ددةةل ةلةة  فتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة اةةن لةةعل إةةةداد اييةةر لتعاليةةة لنةةةة  فعاليةةة
الارانعة. لةلة  الةرغم اةن تعةدد أبعةاد فعاليةة لنةةة الارانعةة إر أن أغلةل الدراسةاا السةابقة اةد ردةز 

نةةةة، ةلةة  حنةةم لنةةةة الارانعةةة، لاسةةتقعل أةاةةاء اللنةةةة، لاللخةةر  الااليةةة لالاحاسةةخية .ةاةةاء الل
لأليةراال ةةةدد انتااةةاا اللنةةةة. للةذلك سةةلف ةسةةتعرض ألرال الدراسةاا التةةي ردةزا تةةأثير دةل بعةةد اةةن 
ا.بعاد السابقة ةل  فتر  إصدار تقرير الارانعة، ثم بعد ذلك ةتةالل الدراساا التي ردزا ةل  تأثير 

 فعالية لنةة الارانعة ددل ةل  فتر  إصدار تقرير الارانعة.

 مجن حجم ال 5-1-3-1
هةاك لنهتي ةظر فياا يلص حنم لنةة الارانعةر لنهة الةظر ا.لل  لالتي تداف  ةةن صةغر 
حنم لنةة الارانعة، لتسةتةد إلة  ةظريةة اللدالةة بأةةه سةيتم تعزيةز ديةاايديةة الانالةةة لتااسةدها اةن 

 Jensen)لعل لنةة ارانعة صغير  الحنم. حيث يرل الادافعلن ةن صغر حنم لنةة الارانعةة 
and Tang, 1993 Collier and Gregory, 1999; Hillman and Dalziel, 2003)  بأةةه

خزياد  حنم لنةة الارانعة فىن لظالف الراابة لالاتابعة تاللن اعيتة، داا أن دخر حنم اللنةةة يزيةد 
اةن فةرص السةةللك ارةتهةازي، فاةةعال ةةن إن ةاليةةة اتلةاذ القةرار الناةةاةي دالةل اللنةةةة تصةبو أاةةراال 

باال لصةةعلبة التةسةةيق خةةين ا.ةاةةاء، داةةا أن دخةةر حنةةم لنةةةة الارانعةةة يادةةن أن يةةيدي إلةة  ةةةدم صةةع
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الاياردة اةن اخةل بعةض ا.ةاةاء ااةا يعقةلض اةن تااسةك اللنةةة، لفةي الةهايةة يقلةل اةن اةدر  لنةةة 
 الارانعة ةل  الاتابعة لالراابة.

 ;DeZoort et al., 2002)لةلة  الناةةل ا.لةر يةرل الاةدافعلن ةةن دخةر حنةم لنةةة الارانعةة 
Turley and Zaman, 2007)  بأن لنةة الارانعة الالخير  تادن ان تعيين أةااء لديهم تةلع فةي

اللخراا لالاعارف لالععااا العااة، داا أن تعدد لنهاا الةظر التي يقداها أةاةاء اللنةةة سةتادن 
 اراال الحساباا بيدل أفال.لنةة الارانعة ان تقييم الدلر لالاسيللياا لالعال الذي ييديه 

ليةةرل الباحةةث أةةةه ر يلنةةد حنةةم أاثةةل للنةةةة الارانعةةة، للالةةن حنةةم اللنةةةة يعتاةةد ةلةة  اقةةدار الاهةةام 
الاطللبة اةها حت  تستطي  أن تةيدي دلرهةا اعيةرافي لالراةاخي بدتةاء  لفعاليةة. لاةد حةدد دليةل ةاةل 

لدليةةةل حلداةةةة اليةةةرداا  6112لنةةةان الارانعةةةة الصةةةادر ةةةةن اردةةةز الاةةةديرين الاصةةةري فةةةي ةةةةام 
بأن ةدد أةااء  6102الصادر ةن اردز الاديرين الاصري بالهيلة العااة للراابة الاالية  في ةام 

 اللنةة ينل أر يقل ةن ثعثة أةااء غير تةتيذيين ان أةااء انلس اعدار .

إصةدار تقريةر إلةة  لاةد تلصةلا الدراسةةاا السةابقة التةي تةاللةةا تةأثير حنةم لنةةةة الارانعةة ةلة  فتةةر  
ةتالي اتبايةةة، فةبعض تلةك الدراسةاا اةد تلصةل إلة  أن زيةاد  حنةم لنةةة الارانعةة سةيدلن لهةا تةأثير 

 .Puasa et al. ,2014 ; Almuzaiqer et al)ةدسي لاعةلي ةل  فتر  إصدار تقرير الارانعة
2018; Odjaremu and Jeroh, 2019 ; Akinleye and Aduwo ,2019 ; Firnanti 

and Karmudiandri, 2020)   ليادةةن تتسةةير الععاةةة العدسةةية خةةين حنةةم لنةةةة الارانعةةة لفتةةر
إصدار تقرير الارانعة بأن زياد  حنم اللنةةة اةد يحاةل فةي طياتةه تةةلع فةي اهةاراا لاةدراا أةاةاء 
  اللنةة باا ييدي إل  أةها تصبو أالثر دتةاء  لفعاليةة فةي أداء لظالتهةا الالتلتةة ااةا يةيدي إلة  زيةاد
دتةةاء  ةظةةام الراابةةة الدالليةةة، لالةةذي يةةةعدس ةلةة  اةلتةةاض لطةةر الراابةةة، لبالتبعيةةة اةلتةةاض حنةةم 
العيةةةاا التةةي يعتاةةد ةليهةةا ارااةةل الحسةةاباا ااةةا يةةةعدس فةةي الةهايةةة ةلةة  اةلتةةاض لاةةا الارانعةةة، 

ا الاةاسةةل. لبالتبعيةةة اةلتةةاض فتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة، لبالتةةالي تقةةديم القةةلالم الااليةةة اةةي اللاةة
لةل  الناةل ا.لر تلصةلا انالةةة ألةرل اةن الدراسةاا إلة  أن حنةم لنةةة الارانعةة غيةر اةيثر 

  Sultana et al., 2015 ; Diana, 2018 ; Oussii and)فةي فتةر  إصةدار تقريةر الارانعةة 
Taktak, 2018; Pradipta and Zalukhu, 2020)   (2019)أاةا دراسةة Raweh et al.  

إل  ةتينة التلتةة ةةن بةااي الدراسةاا بةأن زيةاد  حنةم لنةةة الارانعةة سةيدلن لهةا تةأثير فقد تلصلا 
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طردي لاعةلي ةل  فتر  إصدار تقرير الارانعة باعة  دلاا زاد حنم اللنةة دلاةا زادا فتةر  إصةدار 
 تقرير الارانعة، لتتتق تلك الدراسة ا  لنهة الةظر التي تدةم صغر حنم اللنةة.

 المجن   اسحقالل 5-1-3-2
 دلرها بتعالية، حيث أداء اللنةة تستطي  حت  بارستقعل الارانعة لنةة أةااء يتات  أن ينل
اسةتقل بعيةداال ةةن  بيةدل أةاالهةا ااارسةة ةلة  اللنةةة ادره ان يزيد أن اللاصية يادن هذه أن تلافر

اردةز الاةديرين (. لاد أيار دليل ةال لنان الارانعة الصادر ةةن 6102اغلا اعدار   سعلدي, 
إل  أن استقعلية أةااء لنةةة الارانعةة هةي حنةر الزاليةة لتحقيةق فعاليةة  6112الاصري في ةام  

اللنةة لبصتة لاصة ةةد اراابة سعاة لاصدااية ةالية إةداد التقارير الاالية باليردة، لةةةد تقيةيم 
أن ا.ةاةاء الاسةتقلين يدلةةلا  الانارا التي يتم فيها إصدار أحدام أل اتلاذ اراراا هااة. لر يةك

أالثر دافعية للخر  لالانهة السللك ارةتهازي لإلدار ، لالانهة احتاالية ايام اعدار  بالتعةل لالغةش 
( ةظرا .ةه ر .Raweh et al 2019 ,في إةداد القلالم الاالية للحتاظ ةل  اصالو حالة ا.سهم  

ار ، في حين أن ةقص ارستقعل يادن أن ييدي إل  تلند ةعاة يلصية أل ااتصادية تررطهم باعد
ايةةاالل لدالةةة حيةةث يعاةةل أةاةةاء اللنةةةة ةلةة  تحقيةةق اصةةالحهم اليلصةةية ةلةة  حسةةال اصةةالو 

 حالة ا.سهم. 

لاةةد تلصةةلا الدراسةةاا السةةابقة التةةي تةاللةةا تةةأثير اسةةتقعل أةاةةاء لنةةةة الارانعةةة ةلةة  فتةةر  
إصدار تقرير إل  ةتالي اتبايةة، إذ تلصل بعض تلةك الدراسةاا إلة  أن زيةاد  اسةتقعل أةاةاء لنةةة 

 Puasa et) الارانعة سيدلن لها تأثير ةدسي لاعةةلي ةلة  فتةر  إصةدار تقريةر الارانعةة التقريةر 
al. ,2014 ;  Sultana et al., 2015 اسةتقعلية ذاا ارانعةة لنةان ةلة  أسةاس أن لنةلد 

 ارسةتعاةة ةلة  الحةرص اةن ةةلع هةذه اللنةان لةدل اليةردة ينعةل ةةن أةاةاء اسةتقلين اةن لتتةألف
ةلة  تلتةيض لاةا الارانعةة للاةا  يةةعدس اليةردة، ااةا ةيةاا في لارنيين اتلصصين بارانعين

إصةةةدار تقريةةةر الارانعةةةة. لتلصةةةلا انالةةةةة ألةةةرل اةةةن الدراسةةةاا إلةةة  أن اسةةةتقعل أةاةةةاء لنةةةةة 
 ; Oussii and Taktak,2018)الارانعةةة غيةةر اةةةيثر فةةي فتةةةر  إصةةدار تقريةةةر الارانعةةة 

Odjaremu and Jeroh, 2019 ; Raweh et al., 2019; Firnanti and 
Karmudiandri, 2020) 
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 الخبرة الم ل   والمح سب   العض ء المجن  5-1-3-3

يعتخةةةر اعيةةةراف ةلةةة  إةةةةداد القةةةلالم الااليةةةة اةةةن الاسةةةلللياا الرليسةةةية للنةةةةة الارانعةةةة، لتلةةةك 
 Bedard et).الاهاة ر يتم اةنازها إر ان لعل الاديرين ذلي الاعرفة لاللخر  الاالية لالاحاسخية 

al. ,2004) أةاةةاء اةةن ذلي اللخةةر  الااليةةة لالاحاسةةخية سةةيعزز اةةن اةةدر  لنةةةة  لر يةةك أن لنةةلد
اداةيةةة اللسةةاطة  الارانعةةة ةلةة  اةةاان دتةةاء  ةاةةل ارااةةل الحسةةاباا، لاسةةتيعال أحدةةام الارانعةةة، لار
دار  اليردة، داا أن ا.ةااء ذلي اللخر  الااليةة سيسةاةدلن  أثةاء اللعفاا خين اراال الحساباا لار

طةةةلير الازيةةةد اةةةن الاةةةلابط الدالليةةةة التعالةةةة لدةةةذلك ةاليةةةاا إدار  الالةةةاطر لنةةةةة الارانعةةةة ةلةةة  ت
Sultana et al., 2015)). 

للاعرفةةةة تةةةأثير اصةةةدر اللخةةةر  ةلةةة  ةاةةةل أةاةةةاء لنةةةةة الارانعةةةة لةلةةة  فتةةةر  إصةةةدار تقريةةةر 
بالتبار تأثير اللخر  الاالية .ةااء لنةة  .Abernathy et al (2014)الارانعة فقد اااا دراسة 

الارانعة ةل  تلايا إصدار القلالم الاالية لاةا إذا دةان اصةدر اللخةر   اةن ادتةل ارانعةة أل اةدير 
االي في اليردة( ييثر ةل  تلايةا القةلالم الااليةة، لاةن لةعل خياةةاا ةيةةة اةن اليةرداا ا.اريديةة 

تلصةةلا الدراسةةة إلةة  أن اللخةةر  الااليةةة سةةلاء .ةاةةاء  6112إلةة  ةةةام  6112ةةةن التتةةر  اةةن ةةةام 
اللنةةةة أل لةةرليس اللنةةةة تةةرتبط بصةةلر  ةدسةةية اةة  فتةةر  إصةةدار القةةلالم الااليةةة، لفياةةا يلةةص اصةةدر 
اللخر  لندا الدراسة أن اللخةر  الةاتنةة ةةن ااارسةة العاةل فةي ادتةل الارانعةة تةرتبط بتتةر  إصةدار 

الةاتنة ةن العال دادير االي غير ايثر  ةل  فتةر  إصةدار القةلالم  القلالم الاالية في حين أن اللخر 
 الاالية .

لاةةةد تلصةةةلا الدراسةةةاا السةةةابقة التةةةي تةاللةةةا تةةةأثير اللخةةةر  الااليةةةة لالاحاسةةةخية .ةاةةةاء لنةةةةة 
الارانعةة ةلة  فتةر  إصةدار تقريةةر إلة  ةتةالي اتبايةةة، فةبعض تلةةك الدراسةاا اةد تلصةل إلة  أن زيةةاد  

ة لالاحاسخية .ةااء لنةة الارانعة سيدلن لها تأثير ةدسي لاعةلي ةل  فتر  إصةدار اللخر  الاالي
 ,Puasa et al. ,2014 ; Sultana et al., 2015 ; Oussii and  Taktak)تقرير الارانعةة

2018; Raweh et al. 2019  ةل  أساس إن اللخر  الاالية لالاحاسةخية .ةاةاء لنةةة الارانعةة
لقيام خلظالتها لأدلارها ةل  أالال لنه ان لعل اساةد  لدةم اعدار  فةي إةةداد ستادن اللنةة ان ا

القةلالم الااليةةة، لدةةةم الارانة  الةةداللي لاللةةارني باةةا يةةعدس فةةي الةهايةةة ةلة  تلتةةيض فتةةر  إصةةدار 
تقريةةةةر الارانعةةةةة. لتلصةةةةلا انالةةةةةة ألةةةةرل اةةةةن الدراسةةةةاا إلةةةة  أن اللخةةةةر  الااليةةةةة .ةاةةةةاء لنةةةةةة 

 Pradipta and Zalukhu, 2020) اةيثر  فةةي فتةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةة  الارانعةة غيةةر
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Firnanti and Karmudiandri, 2020 ; Kaaroud et al.2020)أاةا دراسةة . Akinleye 
and Aduwo (2019)  فقةد تلصةلا إلة  ةتينةة التلتةة ةةن الدراسةاا ا.لةرل إذ تلصةلا إلة  أن

دلن لهةةةا تةةأثير طةةردي لاعةةةلي ةلةة  فتةةر  إصةةدار تقريةةةر اللخةةر  الااليةةة .ةاةةاء لنةةةة الارانعةةة سةةي
 الارانعة.

 اجحم ع ت المجن  5-1-3-4

تتلةذ لنةةة الارانعةة الةيةطة العديةد اةن اعنةراءاا اللااليةة لالتصةحيحية فةي اللاةا الاةاسةل 
فياا يلص اعف ةظام الراابة الداللية، لبالتالي تاللن اللنةة اادر  ةل  االتياف لالتصدي للسللك 

(. لحتة  تقةلم Bedard et al., 2004ةتهةازي لةإلدار  لاةاان نةلد  اعللاةاا القةلالم الااليةة  ار
اللنةة بالدلر الاةلا خها لبالاهام الالتلتة فعخد اةن ةقةد انالةةة اةن ارنتااةةاا، لاةد حةدد دليةل 

 6112ةاةل لنةان الارانعةةة الصةادر ةةن اردةةز الاةديرين الاصةةري التةاب  لةلزار  ارسةةتثاار فةي ةةةام 
بأةةةه خلنةةه ةةةام ينةةل أن تةعقةةد لنةةةة الارانعةةة أررةة  اةةراا سةةةلياال ةلةة  ا.اةةل، ليدةةلن لهةةا الحريةةة فةةي 
ةقةةةةةد انتااةةةةةةاا لاصةةةةةة دلاةةةةةا لةةةةةزم ا.اةةةةةر، لينةةةةةل أن تحاةةةةةر اعدار  أل الارانةةةةة  الةةةةةداللي تلةةةةةك 
ارنتااةةةةاا فقةةةط خةةةةاء ةلةةة  دةةةةل  ارسةةةلة لهةةةم اةةةن اللنةةةةة لاةاايةةةة التقةةةديراا الاحاسةةةخية ا.ساسةةةية 

 لالتعديعا اللاصة بدل فتر  ارحلية  دل رر  ةام(.

لاةةد ةةةااش العديةةد اةةن الدراسةةاا السةةابقة تةةأثير ةةةدد انتااةةةاا اللنةةةة ةلةة  فتةةر  إصةةدار تقريةةر 
الارانعة لتلصلا إل  ةتالي اتبايةة، إذ تلصل بعض الدراسةاا إلة  أن زيةاد  ةةدد انتااةةاا لنةةة 

 .Puasa et al)لةة  فتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةةالارانعةةة سةةيدلن لهةةا تةةأثير ةدسةةي لاعةةةلي ة
,2014 ; Samaha and Khlif, 2017; Putra et al., 2017; Chukwu and 

Nwabochi ,2019)  ةل  أساس أن زياد  ةدد ارنتااةاا ياةو أةااء اللنةةة ازيةداال اةن اللاةا
سةةاباا باةةا يةةيثر ةلةة  لإليةةراف ةلةة  إةةةداد التقةةارير الااليةةة، لدةةذلك يسةةاو باتابعةةة ةاةةل ارااةةل الح

اةلتةةةةاض فتةةةةر  إصةةةةدار تقريةةةةر الارانعةةةةة. لتلصةةةةلا انالةةةةةة ألةةةةرل اةةةةن الدراسةةةةاا إلةةةة  أن ةةةةةدد 
 ; Sultana et al., 2015)انتااةاا لنةة الارانعةة غيةر اةيثر فةي فتةر  إصةدار تقريةر الارانعةة

Oussii and  Taktak, 2018; Raweh et al. 2019; Akinleye and Aduwo ,2019; 
Odjaremu and Jeroh, 2019 ; Pradipta and Zalukhu, 2020) . 
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فقةةد تلصةةلا إلةة  أن ةةةدد انتااةةةاا لنةةةة  Kaaroud et al. (2020) أاةةا دراسةةة 
الارانعة له تأثير طةردي لاعةةلي ةلة  فتةر  إصةدار تقريةر الارانعةة، أي أن زيةاد  ةةدد ارنتااةةاا 

تتسةير ذلةك بةأن دثةر  ةةدد ارنتااةةاا يعخةر سييدي إل  زيةاد  فتةر  إصةدار تقريةر الارانعةة، ليادةن 
 ةن زياد  في الاياالل التي تلانهها اللنةة ااا يعةي زياد  فتر  إةداد تقرير الارانعة.

لبعةةد ارةتهةةاء اةةن الدراسةةاا التةةي تةاللةةا تةةأثير دةةل بعةةد اةةن أبعةةاد فعاليةةة اللنةةةة ةلةة   فتةةر  إصةةدار 
تقرير الارانعة، يتةالل الباحث في هذا النزء الدراساا التي ردزا ةل  تأثير فعاليةة لنةةة الارانعةة 

ة. فقةةد هةةدفا ددةةل ةلةة  فتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة اةةن لةةعل إةةةداد اييةةر لتعاليةةة لنةةةة الارانعةة
رلتبار تةأثير فعاليةة لنةةة الارانعةة ةلة  تلايةا القةلالم الااليةة  Ika and Ghazali ,2012دراسة 

لليةةرداا ارةدلةيسةةية، لاةةد اةتاةةدا الدراسةةة فةةي ايةةاس فعاليةةة لنةةةة الارانعةةة ةلةة  اييةةر ادةةلن اةةن 
لهةي التالةلين،  DeZoort et al. (2002)أرر  احدداا لتعالية لنةة الارانعة اةتااداال ةل  دراسةة 

لالسةةلطة، لالاةةلارد، لالةيةةاا. لاةةن لةةعل خياةةةاا ةيةةةة اةةن اليةةرداا الاسةةنلة فةةي خلرصةةةة ا.لراق 
تلصةةلا الدراسةةة إلةة  أن زيةةاد  فعاليةةة لنةةةة الارانعةةة يقلةةل اةةن فتةةر  إةةةداد  6112الااليةةة لةةعل ةةةام 

تتهةا اعيةرافية لالرااخيةة تيةن  التقارير الاالية ةلة  أسةاس أن لنةةة الارانعةة التعالةة لاةن لةعل لظي
 اعدار  ةل  إةتا  الاعللااا في اللاا الاةاسل. 

فقةةد تةاللةةا تةةأثير ةيةةاا لنةةةة الارانعةةة ةلةة  فتةةر   Aljaaidi et al. (2019أاةةا دراسةةة  
إصةةدار تقريةةر الارانعةةة فةةي الاالالةةة العرريةةة السةةعلدية، لاةةد اةتاةةدا الدراسةةة فةةي ايةةاس ةيةةاا لنةةةة 

يير التتاةل خين اسةتقعل اللنةةة لةةدد انتااةةاا اللنةةة. لاةن لةعل خياةةاا ةيةةة الارانعة ةل  ا
تلصةلا  6100إلة   6115ان اليرداا الاسنلة في سلق ا.لراق الاالية السعلدي ةن التتر  ان 

الدراسة إل  لنلد ةعاة ةدسية لاعةلية خين ةياا لنةة الارانعة لفتر  إصدار تقرير الارانعة، أي 
الارانعةة ا.الثةر اسةتقعرال لالتةةي تقةلم بعقةد انتااةةاا اتالةةرر  تسةتطي  ااارسةة التةأثير ةلةة  أن لنةةة 

سةةرةة اةتهةةاء اعدار  اةةن إةةةداد القةةلالم الااليةةة، لدةةذلك التةةأثير ةلةة  سةةرةة اةنةةاز ارااةةل الحسةةاباا 
 لعالية الارانعة باا يةعدس ةل  إصدار تقرير الارانعة في اللاا الاةاسل.

لرلتبةار تةةأثير فعاليةة لنةةةة الارانعةة ةلةة  فتةر  إصةةدار تقريةر الارانعةةة لالتةأثير الاعةةدل لنةةلد  
 Hasballah andالارانعةة  اةن لةعل الاداتةل ا.ررعةة الالخةرل( ةلة  تلةك الععاةة اااةا دراسةة 

Ilyas (2019)  ةةاصةةر لهةةي حنةم اللنةةةة، لاسةةتقعل  6خىةةةداد اييةةر لتعاليةة لنةةةة الارانعةةة اةن
اةةاء اللنةةةة، لاللخةةر  الااليةةة لالاحاسةةخية .ةاةةاء اللنةةةة، لةةةدد انتااةةةاا اللنةةةة. لاةةن لةةعل أة
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تلصةةلا الدراسةةة إلةة  أن فعاليةةة  6102إلةة   6106يةةردة لةةعل التتةةر  اةةن  010خياةةةاا ةيةةةة اةةن 
لنةةةة الارانعةةة لهةةا تةةأثير ةدسةةي لاعةةةلي ةلةة  فتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة، داةةا أن التتاةةةل خةةين 

يةةةة لنةةةةة الارانعةةةة لحنةةةم ادتةةةل الارانعةةةة لةةةه تةةةأثير ةدسةةةي لاعةةةةلي ةلةةة  فتةةةر  إصةةةدار تقريةةةر فعال
الارانعةر أي أن دخر حنم ادتل الارانعة يعزيد ان التأثير العدسي لتعالية لنةة الارانعة ةلة  فتةر  
أن إصةةدار تقريةةر الارانعةةة، لاةةن ثةةم يةةيدي إلةة  تحسةةين فتةةر  إصةةدار القةةلالم الااليةةة، ةلةة  الةةرغم اةةن 

 حنم الادتل باترده ر ييثر ةل  فتر  إصدار تقرير الارانعة.

ةلة  تةأثير لصةالص اليةردة  Abdillah et al. (2019)لان ةاحية ألرل فقد ردزا دراسةة 
 اتاثلةةة فةةي فعاليةةة لنةةةة الارانعةةة، لالظةةرلف الااليةةة لليةةردة، لاةةدل تعقةةد ةاليةةاا لليةةردة( لدةةذلك 

سةةةاعة ارااةةةل الحسةةةاباا، لفتةةةر  اررتبةةةاا، ل التلصةةةص لصةةةالص ارااةةةل الحسةةةاباا  اتاثلةةةة فةةةي 
الصةاةي لاراال الحساباا( ةل  فتةر  إصةدار تقريةر الارانعةة، لاةد تةم ايةاس فعاليةة لنةةة الارانعةة 

 DeZoort etان لعل ايير ادلن ان أرر  احدداا لتعالية لنةة الارانعةة اةتاةاداال ةلة  دراسةة 
al. (2002)  لداا في دراسةIka and Ghazali (2012) لان لعل خياةاا ةيةة ان اليرداا .

تلصةةلا الدراسةةة إلةة  أن  6102إلةة   6106الاسةةنلة فةةي خلرصةةة ا.لراق الااليةةة لةةعل التتةةر  اةةن 
فعاليةةة لنةةةة الارانعةةة لهةةا تةةأثير ةدسةةي لاعةةةلي ةلةة  فتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة، ةلةة  أسةةاس أن 

لتي ثخا أةها تقلل ان فتةر  إصةدار تقريةر الارانعةة. لنةة الارانعة نزء ان ةظام حلداة اليرداا لا
أاا ساعة الاران ، لالتلصةص الصةةاةي لارااةل الحسةاباا، لتعقةد ةاليةاا اليةردة لةيس لهةا تةأثير 
اعةلي ةل  فتر  إصدار تقرير الارانعة، في حةين أن درنةة الررحيةة لهةا تةأثير ةدسةي لاعةةلي ةلة  

ة للظرلف الاالية فدلاا داةا الظرلف الااليةة لليةردة صةعبة فتر  إصدار تقرير الارانعة، أاا بالةسب
 لتعاةي اليردة ان احتاال ةدم ارستارار دلاا زادا فتر  إصدار تقرير الارانعة.

تأثير لنةة الارانعة لالارانعة الداللية ةلة  تةألر  Juwita et al. (2020)لتةاللا دراسة 
غيةةةر اععةةةدل للععاةةةة، لاةةةد تةةةم ايةةةاس فعاليةةةة لنةةةةة تقريةةةر الارانعةةةة لتةةةأثير حنةةةم ادتةةةل الارانعةةةة دات

ةةاصةةر لهةةي حنةةم اللنةةةة، لاللخةةر  الااليةةة لالاحاسةةخية .ةاةةاء  6الارانعةةة اةةن لةةعل اييةةر اةةن 
 661اللنةة، لةدد انتااةاا اللنةة، لالتةلع النةسي .ةااء اللنةة. لان لعل خياةاا ةيةةة اةن 

تلصةةلا الدراسةةة  6102إلةة   6105التتةةر  اةةن يةةردة صةةةاةية ادرنةةة فةةي خلرصةةة اةدلةيسةةيا لةةعل 
إلةة  أن لنةةةة الارانعةةة لهةةا تةةأثير ةدسةةي لاعةةةةلي ةلةة  فتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة أاةةا الارانعةةةة 

 الداللية فغير ايثر  ةل  فتر  إصدار تقرير الارانعة.
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ليللص الباحث ااا سخق إل  أن أغلل الدراساا السةابقة التةي تةاللةا تةأثير دةل احةدد اةن 
 ; Puasa et al., 2014)دداا فعاليةة لنةةة الارانعةة ةلة  فتةر  إصةدار تقريةر الارانعةة احة

Sultana et al. 2015; Putra et al. , 2017 ; Oussii and Taktak, 2018 ; 
Almuzaiqer et al. ,2018 ; Ghafran  and Yasmin ,2018; Raweh et al. ,2019) 

فعاليةةة لنةةةة الارانعةةة ددةةل ةلةة  فتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة لالدراسةةاا السةةابقة التةةي تةاللةةا تةةأثير 
(Ika and Ghazali ,2012 ; Aljaaidi et al., 2019 ; Hasballah and Ilyas,2019 ; 

Abdillah et al. ,2019 ; Juwita et al. ,2020)   اةد تلصةلا إلة  أن زيةاد  فعاليةة اللنةةة
ةدسي ةلة  فتةر  إصةدار تقريةر الارانعةة. ليادةن ددل أل ان لعل أحد الاحدداا سيدلن له تأثير 

تتسةةير ذلةةك بةةان لنةةةة الارانعةةة تلعةةل دلراال هااةةاال فةةي تحقيةةق فعاليةةة الراابةةة الدالليةةة لليةةردة، لالتةةي 
تةةعدس فةةي تلتةةيض ارلتبةةاراا التةةي يقةةلم خهةةا ارااةل الحسةةاباا رةلتةةاض لطةةر الراابةةة ااةةا يةةيدي 

ال الارانعةةةة، لبالتبعيةةةة اةلتةةةاض فتةةةر  إصةةةدار تقريةةةر إلةةة  تلتةةةيض اللاةةةا الةةةعزم لعةتهةةةاء اةةةن أةاةةة
 -الارانعة. لبالتالي يادن صياغة فرض الدراسة ا.لل في صلرته الخديلة داا يلي:

 الارض األول : حؤثر فع ل   لجن  المراجع  حأثيرًا عكس ً  عمى فحرة إصدار حقرير المراجع .

  فع ل اا  لجناا  المراجعاا  باحاارة إصاادار الخصاا ئص الحشااغيم   لمشاارك  وحأثيرىاا  عمااى عالقاا 5-1-4
 حقرير المراجع  واشحق ق فرضي البحث الث ني والث لث.

ردز العديد ان الدراساا السابقة في انال احةدداا فتةر  إصةدار تقريةر الارانعةة ةلة  انالةةة اةن 
 ;Diana,2018; Badawy and Aly ,2018)الاتغيةةراا الارتبطةةة باليةةردة احةةل الارانعةةة

Aljaaidi; et al. 2019, ;Almuzaiqer et al., 2018; Chukwu and Nwabochi,   
2019Abdillah et al., 2019 ; Shofiyah and Suryani, 2020 ; Yuliusman et al., 

لةل  الرغم ان تعدد تلةك الاتغيةراا إر أن الدراسةة الحاليةة سةلف تردةز ةلة  اتغيةرين فقةط  (2020
ذلك درنةة ررحيتهةا لاةدل تةأثير دةل اةهاةا ةلة  ةعاةة فعاليةة لهاا حنم اليةردة احةل الارانعةة، لدة

 لنةة الارانعة بتتر  إصدار تقرير الارانعة.

 حجم الشرك  محل المراجع  5-1-4-1

يععتخر اتغير حنم اليردة احةل الارانعةة اةن أهةم الاتغيةراا التةي حظيةا باهتاةام العديةد اةن 
يةةر الارانعةةة، لاةد تلصةةلا تلةةك الدراسةةاا إلةة  الدراسةاا السةةابقة فةةي انةةال احةدداا فتةةر  إصةةدار تقر 
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ةتةةالي اتبايةةةة بيةةأن تةةأثير الةةتعف حنةةم اليةةردة احةةل الارانعةةة ةلةة  فتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة، 
فأغلةةل تلةةك الدراسةةاا اةةد تلصةةل إلةة  لنةةلد ةعاةةة ةدسةةية خةةين حنةةم اليةةردة لفتةةر  إصةةدار تقريةةر 

-Al)فتةةةةةر  إصةةةةةدار تقريةةةةةر الارانعةةةةةة الارانعةةةةةة، أي أن زيةةةةةاد  حنةةةةةم اليةةةةةردة يةةةةةيدي إلةةةةة  اةلتةةةةةاض
Ajmi,2008; Afify, 2009; Abernathy et al., 2014; Sultana et al., 2015; 
Ghafran  and Yasmin, 2018; Oussii and Taktak ,2018; Viet et al., 2018;  
Shofiyah and Suryani, 2020; Yuliusman et al. ,2020 ;  Firnanti and 

Karmudiandri ,2020 ;  ، ليادةةةن تتسةةةير ذلةةةك اةةةن لةةةعل أن اليةةةرداا دخيةةةر   .(6100سةةةليم
الحنةم يدةلن لةديها اةةن الاةلارد البيةرية لالااديةةة اةا يادةهةا اةةن تطخيةق أةظاةة راابةةة دالليةة نيةد  باةةا 

يةةتم اةنةةاز ةاليةةة ينعةةل ارااخةةي الحسةةاباا يقاةةلن لاتةةاال أاةةل فةةي إنةةراء التبةةاراا الارانعةةة، لبالتةةالي 
الارانعةةة لارةةةداد تقريةةر الارانعةةة فةةي لاةةا أاةةل. داةةا أن اليةةرداا الالخيةةر  يدةةلن لةةديها اةةن الاةةلارد اةةا 
يادةهةةا اةةن سةةداد أتعةةال دخيةةر  لارااةةل الحسةةاباا حتةة  يقةةلم بارةتهةةاء اةةن أةاةةال الارانعةةة فةةي لاةةا 

اقراةةين، لتتعةةرض للاةةغلا اصةةير، داةةا أن اليةةرداا الالخيةةر  يتبعهةةا ةةةدد دخيةةر اةةن الاسةةتثارين لال
السياسية لللراابة لالاتابعة ان احخل الرأي العام فاعال ةن التغطية اعةعاية لالتلاعاا الارتتعةة اةن 
صةدار  الناهلر ااا يدفعها إل  الاغط ةل  اراال الحساباا لعةتهاء ابدةراال اةن أةاةال الارانعةة لار

 ,Al-Ajmi, 2008 ;Ika and Ghazali)تقريةر الارانعةة حتة  تةتادن اةن ةيةر تقاريرهةا الااليةة
2012)  . 

لةل  الناةل اتلر تلصلا انالةة ألرل ان الدراساا إلة  لنةلد ةعاةة طرديةة خةين حنةم 
اليردة احل الارانعة لفتر  إصدار تقرير الارانعةة أي أن زيةاد  حنةم اليةردة احةل الارانعةة يةيدي 

 ;Samaha and Khlif ,2017; Putra et al., 2017)إلة  زيةاد  فتةر  إصةدار تقريةر الارانعةة 
Diana, 2018; Raweh et al. , 2019 ;Hasballah and Ilyas, 2019; Aljaaidi et 

al., 2019 ;  ،ليادةةن تتسةةير ذلةةك بةةأن اليةةرداا الالخيةةر  يدةةلن لةةديها يةةبدة أةاةةال 6105صةةالو )
صةةغير ، للةةذلك فىةهةةا ااتةةد  لةةةدد دخيةةر اةةن الاةتنةةاا لاللةةدااا لهيدةةل أالثةةر تعقيةةداال اةةن اليةةرداا ال

صدار تقرير الارانعة.  تحتا  لاا أطلل ان ناةل اراال الحساباا لعةتهاء ان أةاال الارانعة لار
داةةا تلصةةلا انالةةةة ألةةرل اةةن الدراسةةاا إلةة  ةةةدم لنةةلد تةةأثير اعةةةلي لحنةةم اليةةردة ةلةة  فتةةر  

 Owusu-Ansah and Leventis, 2006 ; Turel ,2010 ; Ika)إصةدار تقريةر الارانعةة 
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and Ghazali,2012; Puasa et al. ,2014; Almuzaiqer et al. ,2018 ; Chukwu 
and Nwabochi ,2019 ;  ،6105الصيرفي. 

لرلتبةةار تةةأثير حنةةم اليةةردة احةةل الارانعةةة ةلةة  ةعاةةة فعاليةةة لنةةةة الارانعةةة بتتةةر  إصةةدار 
إلة  التبةار تةأثير فعاليةة لنةةة الارانعةة  Putra et al. (2017)تقريةر الارانعةة فقةد هةدفا دراسةة 

لانالةةةة اةةن الاتغيةةراا اليةةرطية ةلةة  فتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة، لديةةف أن الاتغيةةراا اليةةرطية 
لاةن لةعل خياةةاا ةيةةة  .يادن أن تععدل ان تأثير لنةة الارانعةة ةلة  فتةر  إصةدار تقريةر الارانعةة

 6105إلةةة  ةةةةام  6103لةةةعل التتةةةر  اةةةن ةةةةام اةةةن يةةةرداا التعةةةدين الاسةةةنلة خخلرصةةةة اةدلةيسةةةيا 
تلصةةلا الدراسةةة إلةة  أن فعاليةةة لنةةةة الارانعةةة  اةةن لةةعل ةةةدد ا.ةاةةاء لةةةدد ارنتااةةةاا( لهةةا 
تةأثير ةدسةي لاعةةلي ةلة  فتةر  إصةدار تقريةر الارانعةة. أاةا الاتغيةراا اليةرطية لهةي حنةم اليةردة 

تقريةةةر الارانعةةةة حيةةةث دلاةةةا زاد حنةةةم  لةاةةةر اليةةةردة فلهةةةا تةةةأثير طةةةردي لاعةةةةلي ةلةةة  فتةةةر  إصةةةدار
اليردة لدلاةا زاد ةاةر اليةردة أياةاال دلاةا زادا فتةر  إصةدار تقريةر الارانعةة. أاةا فياةا يلةص تةأثير 
حنم اليردة ةل  ةعاة فعالية لنةة الارانعة بتتر  إصدار تقرير الارانعة فقد تلصلا الدراسةة إلة  

عاليةة لنةةة الارانعةة فةي تلتةيض فتةر  إصةدار تقريةر أن حنم اليردة احل الارانعة يزيد ان تةأثير ف
 الارانعة.

يللص الباحةث اةن الدراسةاا السةابقة اللاصةة ختةأثير حنةم اليةردة احةل الارانعةة ةلة  فتةر  
إصدار تقرير الارانعة إل  لنلد تباين خين ةتالي تلك الدراساا ةتينة رلتعف الخيلاا التي أنريةا 

ن دةان اغلةل تلةك الدراسةاا اةد تلصةل إلة  لنةلد تةأثير لحنةم فيها، لدذلك رلتعف فتةر  القية اس، لار
اليردة احل الارانعة ةل  فتر  إصدار تقرير الارانعة سةلاء دةان تةأثير ةدسةي أل طةردي، لاةن ثةم 
فاةةن الاتلاةة  أن يةةلثر حنةةم اليةةردة احةةل الارانعةةة ةلةة  ةعاةةة فعاليةةة لنةةةة الارانعةةة بتتةةر  إصةةدار 

 -يادن صياغة فرض الدراسة الثاةي في صلرته الخديلة داا يلي:تقرير الارانعة، لبالتالي 

: يلتلةةف التةةأثير العدسةةي لتعاليةةةة لنةةةة الارانعةةة ةلةة  فتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةةة الااارض الثاا ني
 بالتعف حنم اليردة احل الارانعة.
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 ربح   الشرك  محل المراجع  5-1-4-2

تعيةةةةير ررحيةةةةة اليةةةةردة إلةةةة  اقةةةةدر  اليةةةةردة ةلةةةة  تحقيةةةةق الةةةةررو اةةةةن لةةةةعل الاةةةةلارد الااللدةةةةة 
(Abdillah et    al., 2019) أي أةهةا تقةيس اةدر  اليةردة ةلة  تحقيةق الةررو ةةةد اسةتلل اعةين اةن

 الاخيعاا أل ا.صلل أل رأس الاال. 

ف ررحيةةةة اليةةةردة احةةةل لاةةةد تلصةةةلا الدراسةةةاا السةةةابقة إلةةة  ةتةةةالي اتبايةةةةة بيةةةأن تةةةأثير الةةةتع
الارانعة ةل  فتر  إصدار تقرير الارانعة، إذ تلصل أغلةل تلةك الدراسةاا إلة  لنةلد ةعاةة ةدسةية 
خةةين ررحيةةة اليةةردة احةةل الارانعةةة لفتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة، أي أن زيةةاد  ررحيةةة اليةةردة تةةيدي 

 ,.Al-Ajmi,2008 ;Afify, 2009; Abernathy et al)إل  اةلتاض فتر  إصدار تقرير الارانعة
2014; Almuzaiqer et al. ,2018; Oussii and Taktak ,2018; Viet et al., 2018; 
Badawy and Aly, 2018; Abdillah et al.  ,2019; Raweh et al. , 2019; 
Hasballah and Ilyas, 2019; Shofiyah and Suryani, 2020; Yuliusman et al. 

,2020; Firnanti and Karmudiandri ,2020) ليادن تتسير ذلك إطار ةظريةة اللدالةة، بأةةه .
ةةةةداا تالةةلن ررحيةةة اليةةردة ارتتعةةة فةةىن الاةةديرين يرغخةةلن فةةي ةقةةل ا.لبةةار إلةة  حالةةة ا.سةةهم .ةهةةا 
ألبار نيد  لذلك للحتاظ ةل  صلر  نيد  لةإلدار ، لاةاان اسةتارارهم فةي اةاصةخهم، لالحتةاظ ةلة  

للةذلك فةىن  (Gallego-Álvarez and Quina-Custodio, 2016)هةا رلاتةخهم لاحاللةة زيادت
إدار  اليردة تحالل ارةتهاء ان إةداد التقارير الاالية ابدراال لتاغط ةلة  ارااةل الحسةاباا لعةتهةاء 
صةةدار تقريةةر الارانعةةة ابدةةراال، داةةا يادةةن تتسةةير الععاةةة العدسةةية اةةن لةةعل  اةةن أةاةةال الارانعةةة لار

اليةةرداا التةةي لةةديها ألبةةار نيةةد  تعطةةي إيةةاراا نيةةد  للناهةةلر لتحةةالل اةةدر ةظريةةة اعيةةار  حيةةث 
الاسةةتطاع تقةةديم التقةةارير الااليةةة بصةةلر  سةةريعة، للةةذلك فىةةةه فةةي حالةةة تحقيةةق اليةةردة لررحيةةة ارتتعةةة 
صةدار  فىن ذلك سيحتز اعدار  أن تطلل ان اراال الحساباا سةرةة ارةتهةاء اةن أةاةال الارانعةة لار

عة حت  يادن ةقل ا.لبار النيد  بسرةة إل  حالة ا.سهم لالاستثارين باا يةيثر طرديةاال تقرير الاران
 .(Abdillah et al.,2019)ةل  اياة اليردة 

  Aljaaidi etلدراسة   Samaha and Khlif (2017)لةل  الناةل ا.لر تلصلا دراسة
al.  (2019) ة لفتر  إصدار تقرير الارانعةة إل  لنلد ةعاة طردية خين ررحية اليردة احل الارانع

أي أن زيةةاد  ررحيةةة اليةةردة احةةل الارانعةةة يةةيدي إلةة  زيةةاد  فتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة. لتلصةةلا 
انالةةةة ألةةرل اةةن الدراسةةاا إلةة  ةةةدم لنةةلد تةةأثير اعةةةلي لررحيةةة اليةةردة ةلةة  فتةةر  إصةةدار تقريةةر 
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  (Puasa et al. ,2014; Diana, 2018; Chukwu and Nwabochi ,2019الارانعةة 
 (.6105الصيرفي ، ;

يللةةص الباحةةث اةةن الدراسةةاا السةةابقة اللاصةةة ختةةأثير ررحيةةة اليةةردة احةةل الارانعةةة ةلةة  فتةةر  
إصدار تقرير الارانعة إل  لنلد تباين خين ةتالي تلك الدراساا ةتينة رلتعف الخيلاا التي أنريةا 

ن دان اغلل تلك ا لدراساا اةد تلصةل إلة  لنةلد تةأثير ةدسةي فيها، لدذلك رلتعف فتر  القياس، لار
لررحية اليردة احل الارانعة ةل  فتر  إصدار تقريةر الارانعةة، للةذلك فاةن الاتلاة  أن تةلثر ررحيةة 
اليردة احل الارانعة ةل  ةعاة فعالية لنةة الارانعة بتتر  إصدار تقرير الارانعة، لبالتالي يادةن 

 -ديلة داا يلي:صياغة فرض الدراسة الثالث في صلرته الخ

يلتلةةف التةةأثير العدسةةي لتعاليةةة لنةةةة الارانعةةة ةلةة  فتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة الااارض الث لااث: 
 بالتعف ررحية اليردة احل الارانعة.

خص ئص مكحب المراجع  وحأثيرى  عمى عالق  فع ل   لجن  المراجعا  باحارة إصادار  5-1-5
 والخ مس.حقرير المراجع  واشحق ق فرضي البحث الرابع 

ردز العديد ان الدراساا السابقة في انال احدداا فتر  إصدار تقرير الارانعة ةل  انالةة 
 ,Samaha and Khlif ,2017; Badawy and Aly)ان الاتغيراا الارتبطةة بادتةل الارانعةة 

2018; Ghafran  and Yasmin, 2018; Viet et al., 2018 ;Abdillah et al. , 2019 
Pradipta and Zalukhu, 2020)  et al., 2020 ;Yuliusman et al. ,2020; ; Juwita 

لةل  الرغم ان تعدد تلك الاتغيراا إر أن الدراسة الحالية سلف تردز ةل  اتغيرين فقط لهاا حنم 
ادتل الارانعة، لدذلك التلصص الصةاةي لاراال الحساباا، لادل تأثير دل اةهاةا ةلة  ةعاةة 

 عة بتتر  إصدار تقرير الارانعة.فعالية لنةة الاران
 حجم مكحب المراجع  5-1-5-1

يععتخر اتغير حنم ادتل الارانعة ان أهم الاتغيراا التي حظيا باهتاام العديد اةن الدراسةاا 
السابقة في انال احدداا فتر  إصدار تقرير الارانعة، لاد تلصلا تلك الدراساا إل  ةتالي اتبايةة 

دتل الارانعة ةل  فتر  إصدار تقرير الارانعة، فأغلل تلك الدراساا اد بيأن تأثير التعف حنم ا
تلصل إل  لنلد ةعاة ةدسية خين حنم ادتل الارانعة لفتر  إصدار تقريةر الارانعةة أي أن زيةاد  

 Owusu-Ansah and)حنةم ادتةل الارانعةة تةيدي إلة  اةلتةاض فتةةر  إصةدار تقريةر الارانعةة
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Leventis, 2006; Al-Ajmi,2008 ; Afify,2009 ; Samaha and Khlif ,2017; 
Ghafran  and Yasmin, 2018; Viet et al., 2018; Yuliusman et al. ,2020  

;Pradipta and Zalukhu, 2020 ;  ،ليادن تتسير ذلك ان لعل أن اداتةل 6105الصيرفي )
الارانعةةةة الالخةةةرل لةةةديها ةةةةدد دخيةةةر اةةةن الاةةةرانعين ذلي اللخةةةر ، للةةةديها أنهةةةز  لاعةةةداا تالةلللنيةةةة 

لبالتةالي  الااليةة، الالاهةا ةير في السرةة تتال يرداا دخرل  اا تتعاال ا  أةها غالباال  اتطلر ، داا
الاةاسةل. داةا أن  اللاةا تقرير الارانعة في إصدار أنل ان انعةاداتل الار  ةل  اغط أدا  تاثل

اداتل الارانعة الالخرل يدلن لديها ايل أالخر لعةتهاء ان أةاال الارانعة ابدراال للحتاظ ةلة  اسةاها 
لسةةاعتها فةةي سةةلق لةةدااا الارانعةةة، دةةل ذلةةك يةةدف  اداتةةل الارانعةةة الالخةةرل لعةتهةةاء اةةن أةاةةال 

صةةةةةةةدار تقريةةةةةةةر    (Diana, 2018;الارانعةةةةةةةة بيةةةةةةةدل أسةةةةةةةرع اةةةةةةةن الاداتةةةةةةةل الصةةةةةةةغرل الارانعةةةةةةةة لار
 (.; Afify,2009 6105الصيرفي،

 Badawy and Alyلدراسةة  Turel (2010) لةلة  الناةةل ا.لةر فقةد تلصةلا دراسةة
إلةة  لنةةلد ةعاةةة طرديةةة خةةين حنةةم ادتةةل الارانعةةة لفتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةةر أي أن  (2018)

يةةيدي إلةة  زيةةاد  فتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة، ليادةةن تتسةةير ذلةةك بةةأن زيةةاد  حنةةم ادتةةل الارانعةةة 
اداتةةل الارانعةةة الالخةةرل يدةةلن لةةديها ةةةدد دخيةةر اةةن العاةةعء ااةةا ييةةدل اةةغط يةةديد ةليهةةا، ليةةيدي 
إل  التألر في إةهاء ةالية الارانعة لبالتبعية زياد  فتر  إصدار تقرير الارانعةة. لتلصةلا انالةةة 

لةة  ةةةدم لنةةلد تةةأثير اعةةةلي لحنةةم ادتةةل الارانعةةة ةلةة  فتةةر  إصةةدار تقريةةر ألةةرل اةةن الدراسةةاا إ
 Ika and Ghazali, 2012; Abernathy et al., 2014; Sultana et al., 2015)الارانعة 

;Diana, 2018; Raweh et al. , 2019 ;Hasballah and Ilyas, 2019;  ;  ،اةصةلر
 (6105صالو ،   ; 6102

تةةل الارانعةةة ةلةة  ةعاةةة فعاليةةة لنةةةة الارانعةةة بتتةةر  إصةةدار تقريةةر لعلتبةةار تةةأثير حنةةم اد
إلةة  دراسةةة تةةأثير فعاليةةة لنةةةة الارانعةةة  Juwita et al. (2020)الارانعةةة فقةةد هةةدفا دراسةةة 

لالارانعةةة الدالليةةة ةلةة  فتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة لتةةأثير حنةةم ادتةةل الارانعةةة داتغيةةر اععةةةدل 
يردة صةةاةية ادرنةة فةي خلرصةة ا.لراق الااليةة لةعل  661يةة ان للععاة. لان لعل خياةاا ة

تلصةةةلا الدراسةةةة إلةةة  أن فعاليةةةة لنةةةةة الارانعةةةة لهةةةا تةةةأثير ةدسةةةي  6102إلةةة   6105التتةةةر  اةةةن 
لاعةلي ةل  فتر  إصدار تقرير الارانعة، أاا الارانعة الداللية فلم يدةن لهةا تةأثير اعةةلي ةلة  فتةر  

اةا أن حنةم ادتةل الارانعةة يةيثر ةلة  ةعاةة فعاليةة لنةةة الارانعةة بتتةر  إصدار تقرير الارانعةة، د
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إصدار تقرير الارانعة، حيث اداتل الارانعة الالخرل تزيد ان تأثير فعالية لنةة الارانعة ةلة  فتةر  
إصةةةدار تقريةةةر الارانعةةةة، باعةةةة  أةةةةه يةةةزداد تةةةأثير فعاليةةةة لنةةةةة الارانعةةةة ةلةةة  فتةةةر  إصةةةدار تقريةةةر 

اداتةةةل الارانعةةةة الالخةةةرل اقارةةةةة باداتةةةل الارانعةةةة الصةةةغرل، أاةةةا تةةةأثير حنةةةم ادتةةةل الارانعةةةة فةةةي 
الارانعةةةةة ةلةةةة  ةعاةةةةة الارانعةةةةة الدالليةةةةة بتتةةةةر  تقريةةةةر الارانعةةةةة فلنةةةةدا الدراسةةةةة أن حنةةةةم ادتةةةةل 
الارانعة ر ييثر ةل  ةعاة الارانعة الداللية بتتةر  التقريةر. لتتتةق تلةك الةتينةة اة  اةا تلصةلا لةه 

يةردة لةعل التتةر  اةن  010التي أنريا ةل  ةيةة ان  Hasballah and Ilyas (2019)دراسة 
لتلصةةلا إلةة  أن التتاةةةل خةةين فعاليةةة لنةةةة الارانعةةة لحنةةم ادتةةل الارانعةةة لةةه  6102إلةة   6106

تأثير ةدسي لاعةلي ةل  فتر  إصدار تقرير الارانعةر أي أن حنم ادتل الارانعة يزيد ان التأثير 
لية لنةة الارانعة ةلة  فتةر  إصةدار تقريةر الارانعةة، لاةن ثةم يةيدي إلة  تحسةين تلايةا العدسي لتعا

إصةةدار القةةلالم الااليةةة، ةلةة  الةةرغم اةةن أن حنةةم الادتةةل باتةةرده ر يةةيثر ةلةة  تلايةةا إصةةدار تقريةةر 
 الارانعة.

يللص الباحث ان الدراساا السابقة اللاصة ختةأثير حنةم ادتةل الارانعةة ةلة  فتةر  إصةدار 
تقرير الارانعة إل  لنلد تباين خةين ةتةالي تلةك الدراسةاا ةتينةة رلةتعف الخيلةاا التةي أنريةا فيهةا، 
ن دان أغلل تلك الدراساا اد تلصل إل  لنةلد تةأثير ةدسةي لحنةم  لدذلك رلتعف فتر  القياس، لار
تةةةل ادتةةةل الارانعةةةة ةلةةة  فتةةةر  إصةةةدار تقريةةةر الارانعةةةة، لاةةةن ثةةةم فاةةةن الاتلاةةة  أن يةةةلثر حنةةةم اد

الارانعةةة ةلةة  ةعاةةة فعاليةةة لنةةةة الارانعةةة بتتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة، لبالتةةالي يادةةن صةةياغة 
 -فرض الدراسة الراب  في صلرته الخديلة داا يلي:

: يلتلةةةف التةةةأثير العدسةةةي لتعاليةةةة لنةةةةة الارانعةةةة ةلةةة  فتةةةر  إصةةةدار تقريةةةر الارانعةةةة الاااارض الراباااع
 بالتعف حنم ادتل الارانعة.

 الحخصص الصن عي لمراقب الحس ب ت 5-1-5-2

يععتخةةر التلصةةص أحةةد اةةدالل التطةةلير فةةي اهةةةة الارانعةةة لالانهةةة التطةةلراا لالتغيةةراا فةةي 
خيلة ا.ةاال الحديثة، داا يعتخر أحد ادالل تحقيق ارستارارية في سلق الارانعة لالانهة الاةافسة 

(. ليعيةةير التلصةةص الصةةةاةي بصةةتة 6112الاتزايةةد  فةةي ظةةل العللاةةة لاةتتةةاح ا.سةةلاق  ةةةلض، 
 Gul et)ةااة إل  تراالم الاعرفةة اللاصةة بصةةاةة اعيةةة ةتينةة لداةة ةاةعء فةي ةتةس الصةةاةة 

al., 2009)لاةد ةةرف ، Solomon et al. (1999)  ارااةل الحسةاباا الاتلصةص فةي اطةاع
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ةة اعيةةة ليقاةي صةاةي بأةه اراال الحساباا الذي تتردز لخراته لااارساته بيدل دخير في صةةا
اعظم لاته في ارانعة ةاعء في اطاع صةاةي اعين. لهةاك ادللين لقياس التلصص الصةاةي 

لاةةدلل حصةةةة  Market share approachلارااةةل الحسةةاباا لهاةةا اةةدلل الحصةةةة السةةلاية 
، فلفقةةاال لاةةدلل الحصةةة السةةلاية فةةىن ارااةةل الحسةةاباا  Portfolio share approachالاحتظةةة 
سةةه ةةةن الاةافسةةين اةةن لةةعل حصةةة سةةلاية فةةي صةةةاةة اعيةةةة، حيةةث ارااةةل الحسةةاباا ذل يعايةةز ةت

الحصةةة السةةلاية ا.الخةةر فةةي اطةةاع صةةةاةي اعةةين يدةةلن لديةةه اعةةارف االخةةر دالةةل القطةةاع الصةةةاةي 
لبالتةةالي يدةةلن اتلصةةص فةةي ذلةةك القطةةاع، أاةةا اةةدلل حصةةة الاحتظةةة فيردةةز ةلةة  التلزيةة  الةسةةخي 

ال الارتبطةةةة خهةةةا ةخةةةر القطاةةةةاا الصةةةةاةية الالتلتةةةة لذلةةةك لالةةةل ارااةةةل للةةةدااا الارانعةةةة لا.تعةةة
حساباا ةل  حده، حيث يدلن ارااةل الحسةاباا اتلصةص فةي القطةاع الةذي يحظة  بةأةل  حصةة 

 .(Neal and Riley, 2004)اقارةة بالقطاةاا ا.لرل التي يلداها اراال الحساباا

م الاتغيةةراا التةةي حظيةةا باهتاةةام ليععتخةةر التلصةةص الصةةةاةي لارااةةل الحسةةاباا اةةن أهةة
العديد ان الدراساا السابقة في انال احدداا فتر  إصدار تقرير الارانعة في السةلاا ا.لير ، لاد 
تلصلا تلك الدراساا إل  ةتالي اتبايةة بيأن اثر التلصص الصةاةي لاراال الحسةاباا ةلة  فتةر  

إلةة  لنةةلد ةعاةةة ةدسةةية خةةين التلصةةص  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة، فأغلةةل تلةةك الدراسةةاا اةةد تلصةةل
الصةاةي لاراال الحساباا لفتر  إصدار تقرير الارانعةة أي أن زيةاد  التلصةص الصةةاةي لارااةل 

 ;Habib and Bhuiyan ,2011)الحسةاباا تةيدي إلة  اةلتةاض فتةر  إصةدار تقريةر الارانعةة
Albhoor and Khamees, 2016; Oussii and Taktak, 2018 ;Badawy and Aly, 

( ليادةن تتسةير ذلةك بةأن ارااةل الحسةاباا الاتلصةص فةي 6102اةصةلر،; 6102 ،  ; ;2018
صةةاةة اعيةةةة تتةةلافر لديةةه الاعرفةةة لاللخةر  ختلةةك الصةةةاةة، لبالتةةالي يألةةذ لاةا أاةةل فةةي التعااةةل اةة  

ا غيةةر ةظةةام التقريةةر الاةةالي لليةةردة، لفةةي التعااةةل اةة  الايةةاالل الاحاسةةخية اقارةةةة بارااةةل الحسةةابا
الاتلصص، داا أن اراال الحساباا الاتلصص يادةه االتياف ا.لطاء بصلر  أفال لأسرع ان 
ارااةةل الحسةةاباا غيةةر الاتلصةةةص، لدةةذلك ةةةةداا يدةةلن ادتةةةل الارانعةةة اتلصةةص فةةي صةةةةاةة 
اعيةةةة تتةةلافر لديةةه اعاداةيةةاا لا.فةةراد الاةةيهلين باةةا يةةيدي إلةة  سةةرةة ارةتهةةاء اةةن ةاليةةة الارانعةةة 

 Habib and Bhuiyan,2011; Albhoor and)  ثةم سةرةة إصةدار تقريةر الارانعةةلاةن 
 ;Khamees, 2016 6102 اةصلر، 



 على عالقة.......تأثير الخصائص التشغيلية للشركة وخصائص مكتب المراجعة        ايسر سعيد قنديل            د/ 

29 
 
 

 

إلة   Pradipta and Zalukhu (2020)لةلة  لةعف الةتةالي السةابقة فقةد تلصةلا دراسةة 
لنلد ةعاة طردية خين التلصص الصةاةي لاراال الحسةاباا لفتةر  إصةدار تقريةر الارانعةة، خيةاةا 

إلةة  ةةةدم لنةةلد تةةأثير اعةةةلي للتلصةةص الصةةةاةي  Abdillah et al. (2019)تلصةةلا دراسةةة 
 ةل  فتر  إصدار تقرير الارانعة. للاران 

ص الصةةاةي لارااةل الحسةاباا يللةص الباحةث اةن الدراسةاا السةابقة اللاصةة ختةأثير التلصة
ةلةة  فتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة إلةة  أن أغلةةل تلةةك الدراسةةاا اةةد تلصةةل إلةة  لنةةلد تةةأثير ةدسةةي 
للتلصةةص الصةةةاةي لارااةةل الحسةةاباا ةلةة  فتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة، أي أن زيةةاد  التلصةةص 

لاةن ثةم فاةن الاتلاة   الصةاةي لاراال الحساباا تةيدي إلة  اةلتةاض فتةر  إصةدار تقريةر الارانعةة،
أن يةةيثر التلصةةةص الصةةةاةي لارااةةةل الحسةةاباا ةلةةة  ةعاةةة فعاليةةةة لنةةةة الارانعةةةة بتتةةر  إصةةةدار 

 -تقرير الارانعة، لبالتالي يادن صياغة فرض الدراسة اللااس في صلرته الخديلة داا يلي:

تقريةةر الارانعةةة : يلتلةةف التةةأثير العدسةةي لتعاليةةة لنةةةة الارانعةةة ةلةة  فتةةر  إصةةدار الااارض الخاا مس
 بالتعف التلصص الصةاةي لاراال الحساباا.

 الدراس  الحطب ق   5-2
لتحقيق هدف هذا البحث، سلف يقلم الباحث خىنراء الدراسة التطخيقيةة ةلة  ةيةةة اةن اليةرداا 
الاسةةةنلة بالخلرصةةةة الاصةةةرية. لبالتةةةالي سةةةيتم التعةةةرض فةةةي النةةةزء التةةةالي لهةةةدف الدراسةةةة التطخيقيةةةة، 

يةةة الدراسةة، لطريقةة ناة  الخياةةاا، لتلصةيف اتغيةراا الدراسةة لديتيةة اياسةها، لةاةلذ  لانتاة  لة
 الدراسة، لالتحليل اعحصالي، لةتالي الدراسة، لالتحليل اعاافي، لتحليل الحساسية.

 ىدف الدراس  الحطب ق   5-2-1
بايةةتقااها فةةي اليةةق تهةةدف الدراسةةة التطخيقيةةة إلةة  التبةةار فةةرلض البحةةث، التةةي اةةام الباحةةث 

الةظري ان البحث، لذلك لتحديد ادل تأثير فعالية لنةة الارانعة دىحةدل اتليةاا الدالليةة للحلداةة 
ةل  فتر  إصدار تقرير الارانعة، لدذلك تأثير انالةة ان الاتغيراا الاععدلة الارتبطة باللصالص 

نعةةةة ةلةةة  ةعاةةةة فعاليةةةة لنةةةةة التيةةةغيلية لليةةةردة احةةةل الارانعةةةة لالارتبطةةةة خلصةةةالص ادتةةةل الارا
 الارانعة بتتر  إصدار تقرير الارانعة.
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 مجحمع وعين  الدراس  الحطب ق   5-2-2
يتاثل انتا  الدراسة في ناي  اليرداا الاصرية الاسنلة بالخلرصة الاصرية لعل التتر  اةن 

قةةاال للاعةةايير . لاةةد تةةم التيةةار اليةةرداا الاحتالةةة فةةي ةيةةةة الدراسةةة لف6102حتةة  ةةةام  6102ةةةام 
  -التالية:

أر تةتاي إل  اطاع الخةلك أل اطاع اللدااا الاالية، ةظراال للالع اليرداا في هذين القطةاةين  -أ 
 لقلاةد إفصاح تلتلف ةن اليرداا غير الاالية. 

 أن تتلافر لها ناي  الخياةاا العزاة لقياس الاتغيراا لعل فتر  الدراسة. -ل 
 الخلرصة الاصرية لعل فتر  الدراسة.أن تاللن اليردة اسنلة في  -  

اهد  ةةةاي 311اهداا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي ايةةةةةةةةةةةةةةةالةةة خىناةةر االيةةةة غيةةةةةةةةةيرد 011ة ان ةةةن ذلك ةيةةةي ةةةةةةةةةةةد ةتةلا
( 0سةلاا( الزةة ةلة  القطاةةاا اراتصةادية الالتلتةة. ليلاةو النةدلل راةم   3× يردة  011  

 يرداا العيةة اصةتة لفقاال للقطاةاا التي تةتاي إليها.
 حوزيع شرك ت العين  وفق  لمقط ع ت :1جدول 
 النسبت عذد الشركاث القطاع

 %7 7 اٌّىاسد األعاعُح

 %8 8 اٌشعاَح اٌصحُح واألدوَح

 %51 51 اٌعماساخ

 %51 51 خذِاخ وِٕرداخ صٕاعُح وعُاساخ

 %51 51 اٌرشُُذ واٌثٕاء

 %51 51 األغزَح واٌّششوتاخ

 %51 51 اٌغُاحح واٌرشفُه

 %8 8 اٌىُّاوَاخ

 %9 9 ِٕرداخ ِٕضٌُح وشخصُح

 %011 011 اإلجمالي

يتاو ان الندلل الساخق أن اطاع ا.غذية لالايرلباا هل القطاع ا.الثر تاثةيعال فةي العيةةة 
% ان يرداا العيةة. فةي 05ادرها % ان يرداا العيةة، ثم اطاع العقاراا خةسبة 02خةسبة ادرها 

% اةةن يةةرداا 5حةةين أن اطةةاع الاةةلارد ا.ساسةةية هةةل القطةةاع ا.اةةل تاثةةيعال فةةي العيةةةة خةسةةبة اةةدرها 
% اةةن يةةرداا العيةةةة لالةةل 2العيةةةة، ثةةم اطةةاع الرةايةةة الصةةحية لا.دليةةة، لاطةةاع الاليااليةةاا خةسةةبة 

 اطاع.



 على عالقة.......تأثير الخصائص التشغيلية للشركة وخصائص مكتب المراجعة        ايسر سعيد قنديل            د/ 

31 
 
 

 

 طريق  جمع الب  ن ت 5-2-3
الدراسةةة اةةن لةةعل اعللاةةاا تقريةةر انلةةس اعدار  السةةةلي، لدةةذلك تةةم الحصةةلل ةلةة  خياةةةاا 

اعللااا القلالم لالتقارير الاالية السةلية الاةيلر  لتلك اليةرداا، لالتةي تةم اللصةلل إليهةا اةن لةعل 
الالااةة  ارلالترلةيةةة لليةةرداا، لالاةة  ابايةةر، لالاةة  الخلرصةةة الاصةةرية، لدةةذلك اةةن لةةعل يةةردة 

 اصر لةير الاعللااا.

 حوصيف وق  س محغيرات الدراس   5-2-4
( اتغيةةةراا الدراسةةةة، لالراةةةلز الاسةةةتلداة بالةسةةةبة لالةةةل اتغيةةةر، لةةةةلع 6ليلاةةةو النةةةدلل راةةةم  

  تاب ، أل استقل، أل اععدل( لديتية اياس دل اتغير ان هذه الاتغيراا.    الاتغير

 حوصيف محغيرات الدراس  وك ا   ق  سي . :2جدول 
 توصيف وقياس المتغيراث النوع المتغير ورمزه

فرررشج دصررذاس ذمشَررش 

 (ARL)اٌّشاخعح
 ذاتع

َمصذ تفرشج دصذاس ذمشَش اٌّشاخعح اٌفرشج اٌّطٍىتح إلذّراَ عٍُّرح اٌّشاخعرح 

ودصذاس ذمشَش اٌّشاخعح، وذُ لُاعها تعذد األَاَ ِٓ ٔهاَح اٌغرٕح اٌّاٌُرح دٌرً 

 ذاسَخ دصذاس ذمشَش اٌّشاخعح.

(Sultana et al., 2015; Ghafran  and Yasmin, 2018 ; Oussii 

 and Taktak ,2018;  Diana, 2018 ; Badawy and Aly, 2018) 

   

فعاٌُررررررررررح  ٌدٕررررررررررح 

 (ACE) اٌّشاخعح
 ِغرمً

ذُشُش فعاٌُح ٌدٕح اٌّشاخعح دًٌ ِمرذسج اٌٍدٕرح عٍرً اٌمُراَ تىها فهرا اٌّخرٍفرح 

عًٍ أوًّ وخه، وَرحمك رٌه عٕذِا ذىرىْ ِغررمٍح عرٓ اإلداسج، وٌرذَها عرذد 

وافٍ ِٓ األعضاء، وٌرذي أعضرا ها اٌخثرشج اٌّاٌُرح، وذمرىَ تعمرذ اخرّاعراخ 

ذاد ِؤشرش ِىرىْ ِرىشسج. ولذ ذُ لُاط فعاٌُح ٌدٕرح اٌّشاخعرح ِرٓ خرعي دعر

  Hasballah and Ilyas (2019)ِرٓ أستعرح عٕاصرش اعرششرادار تذساعرح 

 -واٌعٕاصش األستعح هٍ :  Habbash  (2013)ودساعح

 أعضرراء   1حُررإ درا ورراْ عررذد أعضرراء اٌٍدٕررح  -: عددذد ضعءددال ال  نددت

 ودرا واْ غُش رٌه ذؤخز اٌمُّح صفش. 5فؤوثش ذؤخز اٌمُّح 

 ا ورراْ هٕرران عضررى ِغرررمً عٍررً األلررً  فررٍ حُررإ در -: اسددتق ا ال  نددت

 ودرا واْ غُش رٌه ذؤخز اٌمُّح صفش. 5اٌٍدٕح ذؤخز اٌمُّح 

 حُإ درا واْ هٕان عضى عًٍ األلرً ٌذَره خثرشج  -: الخبرة الماليت ل  نت

 ودرا واْ غُش رٌه ذؤخز اٌمُّح صفش. 5ِاٌُح وِحاعثُح ذؤخز اٌمُّح 

 1اخرّاعررراخ اٌٍدٕرررح حُرررإ درا وررراْ عرررذد  -:عدددذد اجتماعددداث ال  ندددت 

 ودرا واْ غُش رٌه ذؤخز اٌمُّح صفش. 5اخرّاعاخ فؤوثش ذؤخز اٌمُّح 
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ثررُ تعررذ رٌرره َرررُ خّررع دسخرراخ اٌعٕاصررش األستعررح اٌغرراتمح ٌىررً ِفررشدج ِررٓ 

)اٌحررذ األلصررً  1ِفررشداخ اٌعُٕررح، ثررُ َرررُ لغررّح ِدّررىى اٌررذسخاخ عٍررً 

ح، ولررذ ذررُ ٌّدّرىى اٌررذسخاخص ٔصررً دٌررً لُّررح ِؤشررش فعاٌُررح ٌدٕررح اٌّشاخعرر

حغاب ِرىعظ لُُ اٌّؤشش ٌّفشداخ اٌعُٕح، حُإ اٌششواخ اٌرٍ َىرىْ لُّرح 

، أِرا اٌشرشواخ اٌررٍ 5اٌّؤشش ٌها أوثش ِٓ أو َغاوٌ اٌّرىعرظ ذؤخرز اٌمُّرح 

 َىىْ لُّح اٌّؤشش ٌها ألً ِٓ اٌّرىعظ ذؤخز اٌمُّح صفش.

حدررُ اٌشررشوح ِحررً 

 (SIZE)اٌّشاخعح  
عذي ُِ 

اٌمذساخ اٌّادَح واٌثششَح واٌرىٕىٌىخُرح ٌٍشرشوح، وذرُ َُعثش عٓ اإلِىأُاخ و

لُاعررره تاٌٍىغررراسَرُ اٌطثُعرررٍ إلخّررراٌٍ األصرررىي فرررٍ ٔهاَرررح اٌغرررٕح اٌّاٌُرررح 

(Afify, 2009; Sultana et al., 2015; Hasballah and Ilyas, 

2019; Firnanti and Karmudiandri, 2020) ولذ ذُ حغاب ِرىعظ ،

األصررىي، واٌشررشواخ اٌرررٍ َىررىْ ٌىغرراسَرُ اٌٍىغرراسَرُ اٌطثُعررٍ إلخّرراٌٍ 

وذشررُش  5دخّرراٌٍ األصررىي ٌهررا أوثررش ِررٓ أو َغرراوٌ اٌّرىعررظ ذؤخررز اٌمُّررح 

ٌٍششواخ اٌىثُشج، أِرا اٌشرشواخ اٌررٍ َىرىْ ٌىغراسَرُ دخّراٌٍ األصرىي ٌهرا 

 ألً ِٓ اٌّرىعظ ذؤخز اٌمُّح صفش وذشُش ٌٍششواخ اٌصغُشج.

ستحُرررررررح اٌشررررررررشوح 

(ROAص 
عذي ُِ 

ذُشُش ستحُح اٌششوح دًٌ ِمذسج اٌششوح عًٍ ذحمُك اٌشتح ِٓ خعي اٌّرىاسد 

اٌٍّّىوح ٌها, وذُ لُاعها ِٓ خعي ِعذي اٌعا رذ عٍرً األصرىي وَحغرة ِرٓ 

خعي لغّح صافٍ ستح اٌغٕح عًٍ دخّاٌٍ األصىي فرٍ ٔهاَرح اٌغرٕح اٌّاٌُرح 

(Oussii and Taktak ,2018; Viet et al. ,2018; Hasballah 

Firnanti and Karmudiandri ,2020)             d Ilyas ,2019;an

     

حدرررررررررررُ ِىررررررررررررة 

اٌّشاخعررررررررررررررررررررررررررح 

(ASIZEص 

عذي ُِ 

درا  5َُشرُش دٌرً دِىأُراخ ِىررة اٌّشاخعررح اٌّادَرح واٌثشرشَح، وَؤخرز اٌمُّررح 

وأد اٌششوح َرُ ِشاخعرها ِٓ خعي أحذ اٌّىاذة اٌررٍ ذٕرّرٍ دٌرً اٌّىاذرة 

 Sultana)َؤخز اٌمُّح صفش فٍ اٌحاالخ األخشي  و Big4األستعح اٌىثشي 

et al., 2015;  Diana 2018; Viet et al. ,2018) ِْرع ِشاعراج أ .

ر عًٍ دساعح اٌصرُشفٍ  اٌدهاص اٌّشوضٌ ٌٍّحاعثاخ َعرثش ِٕشؤج وثُشج لُاعا

 ص.7157)

 

اٌصرٕاعٍ  اٌرخصر 

ٌّشالررررررررررررررررررررررررررررررررررة 

 ص (ASPCخاٌحغاتا

عذي ُِ 

َُشُش اٌرخص  اٌصٕاعٍ ٌّشالة اٌحغراتاخ دٌرً ذشوُرض ِشالرة اٌحغراتاخ 

ر ٌخصررا   رٌره اٌمطرراى  عٍرً لطراى صررٕاعٍ ِعرُٓ تحُرإ َىررىْ أوثرش فهّرا

(Abdillah et al. ,2019)  ولرذ ذرُ لُراط اٌرخصر  اٌصرٕاعٍ ٌّشالرة

اٌحغاتاخ ِٓ خعي اٌحصح اٌغىلُح عًٍ أعراط عرذد اٌعّرعء، وَررُ حغراته 

 -ٍ وّا ٍٍَ:ٌىً لطاى صٕاع

 عذد عّعء اٌّىرة فٍ اٌصٕاعح / دخّاٌٍ عذد اٌعّعء فٍ اٌصٕاعح

;Pradipta and Zalukhu, 2020)   ،ص 7158ِٕصىس 
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 نموذج الدراس  الحطب ق   5-2-5
  

 المحغيرات الُمعدل 

 الحشغيم   لمشرك  الخص ئص

 ررحية اليردة حنم اليردة

 المحغير الح بع                                                           المحغير المسحقل  

 

 

 
 

 

 

 ) من إعداد الب حث( نموذج الدراس   :1شكل

( ةاةةلذ  الدراسةةة حيةةث فعاليةةة لنةةةة الارانعةةة تاثةةل الاتغيةةر الاسةةتقل، 0يعلاةةو اليةةدل راةةم  
لفتةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة تاثةةل الاتغيةةر التةةاب ، لهةةةاك انالةةةة اةةن الاتغيةةراا الاععدلةةة التةةي اةةن 

اللصةالص الاتلا  أن تيثر ةل  الععاة خين الاتغير الاستقل لالاتغير التاب ، لهي اتغيراا ترتبط ب
التيةةغيلية لليةةردة احةةل الارانعةةة  حنةةم اليةةردة لررحيةةة اليةةردة( لاتغيةةراا تةةرتبط خلصةةالص ادتةةل 
الارانعة  حنم ادتل الارانعة لدرنة التلصص الصةاةي لاراال الحساباا(. لاد تم التعخيةر ةةن 

ساسةةية هةةذا الةاةةلذ  اةةن لةةعل ةاةةلذني اةحةةدار، حيةةث ردةةز ةاةةلذ  ارةحةةدار ا.لل ةلةة  الععاةةة ا.
خةةةين الاتغيةةةر الاسةةةتقل  فعاليةةةة لنةةةةة الارانعةةةة( لالاتغيةةةر التةةةاب   فتةةةر  إصةةةدار تقريةةةر الارانعةةةة(. أاةةةا 
ةالذ  ارةحدار الثاةي فردز ةل  ناية  الععاةاا حيةث تةم إدلةال الاتغيةراا الاععدلةة لالتتاةةل خيةهةا 

 انعة. لرين فعالية لنةة الارانعة لديتية تأثيرها ةل  فتر  إصدار تقرير الار 

 

حنم ادتل 
 الارانعة

درنة التلصص 
الصةاةي لاراال 
 الحساباا

 خص ئص مكحب المراجع 

 المحغيرات الُمعدل 

تقرير  إصدارفتر   فعالية لنةة الارانعة
نعةالارا  
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 النموذج األول

يردةةز ةلةة  الععاةةة ا.ساسةةية خةةين فعاليةةة لنةةةة الارانعةةة لفتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة، ليدةةلن داةةا 
 -يلي:

           ARLi,t = β0 + β1 ACE i,t + εi,t  
 -حيث:

 :    t.    ARL i,tةن السةة  iفتر  إصدار تقرير الارانعة لليردة 

  :        t ACE i,t.في السةة  iفعالية لنةة الارانعة لليردة 
 :         β 0 النزء الثاخا في ةالذ  ارةحدار.

   :          β1    اعاال ةالذ  ارةحدار. 

 :          t. εi, tللسةة  iلليردة  اللطأ العيلالي

 النموذج الث ني 

يردةةةز ةلةةة  نايةةة  الععاةةةاا حيةةةث تةةةم إدلةةةال الاتغيةةةراا الاععدلةةةة لالتتاةةةةل خيةهةةةا لرةةةين فعاليةةةة لنةةةةة 
  -الارانعة لديتية تأثيرها ةل  فتر  إصدار تقرير الارانعة، ليدلن داا يلي:

ARLi,t = β0 + β1 ACE i,t + β2 SIZE i,t + β3 SIZE i,t   ACE i,t + β4 ROAi,t +   
  β5 ROAi,t  ACEi,t  + β6 ASIZE i,t +  β7 ASIZE i,t   ACE i,t + β8 ASPC i,t 

+    β9 ASPC i,t   ACE i,t + εi,t . 

 -حيث:
    t  : ARL i,t.ةن السةة  iفتر  إصدار تقرير الارانعة لليردة 

          t : ACE i,t.في السةة  iفعالية لنةة الارانعة لليردة 
          t. : SIZE i,tفي ةهاية السةة  iحنم اليردة 

 t : SIZE i,t   ACE i,t.في السةة  iلفعالية لنةة الارانعة لليردة i التتاةل خين حنم اليردة 
          t  : ROAi,t.ةن السةة  iاعدل العالد ةل  ا.صلل  درنة الررحية( لليردة 
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فةي  iلفعاليةة لنةةة الارانعةة لليةردة i التتاةل خين درنة الررحيةة لليةردة 
 t.السةة 

: ROAi,t  ACEi,t 

       t. : ASIZE i,tفي السةة  iحنم ادتل الارانعة لليردة 
لفعاليةةةة لنةةةةة الارانعةةةة i التتاةةةةل خةةةين حنةةةم ادتةةةل الارانعةةةة لليةةةردة 

 t.في السةة  iلليردة 
: ASIZE i,t   ACE i,t 

   t. : ASPC i,tفي السةة  iدرنة التلصص الصةاةي لاراال الحساباا لليردة 

 i   التتاةةل خةين درنةة التلصةص الصةةاةي لارااةل الحسةاباا لليةردة 
 t.في السةة  iلفعالية لنةة الارانعة لليردة 

: ASPC i,t   ACE i,t 

            β0 : النزء الثاخا في ةالذ  ارةحدار.

 β1   ، β2 ،β3   ، β4 : ةالذ  ارةحدار.اعااعا 
 ،β5   ، β6 ،β7  ، β8 
 ،β9  

                    t. : εi, tللسةة  iلليردة  اللطأ العيلالي

 الححميل اإلحص ئي المسحخدم 5-2-6
، 63إصةدار   SPSSاةتاد الباحث فةي التحليةل اعحصةالي ةلة  حزاةة الخةرااي اعحصةالية 

لذلةةك عنةةراء تحليةةل ارةحةةدار اللطةةي البسةةيط لةاةةلذ  الدراسةةة ا.لل رلتبةةار فةةرض الدراسةةة ا.لل، 
لعنةةراء تحليةةل ارةحةةدار اللطةةي الاتعةةدد رلتبةةار تةةأثير الاتغيةةراا الاععدلةةة ةلةة  ةعاةةة فعاليةةة لنةةةة 

 اللااس. الارانعة بتتر  إصدار تقرير الارانعة رلتبار الترلض ان الثاةي إل  

 نح ئج الدراس  الحطب ق   5-2-7
سةةةيتم ةةةةرض ةتةةةالي الدراسةةةة التطخيقيةةةة اةةةن لةةةعل اسةةةتعراض اعحصةةةالياا اللصةةةتية لاتغيةةةراا 
الدراسةةةة، ثةةةم بعةةةد ذلةةةك يةةةتم ةةةةرض ةتةةةالي التبةةةار فةةةرلض البحةةةث باسةةةتلدام ةاةةةلذ  تحليةةةل ارةحةةةدار 

 اللطي البسيط لةالذ  تحليل ارةحدار اللطي الاتعدد.
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 اإلحص ئ  ت الوصا   لمحغيرات الدراس  5-2-7-1
( اعحصةةالياا اللصةةتية لاتغيةةراا الدراسةةة، حيةةث يلاةةو دةةع  اةةن الاتلسةةط، 3يلاةةو النةةدلل راةةم  

 لارةحراف الاعياري، لالحد ا.دة ، لالحد ا.اص  لقيم اتغيراا الدراسة.
 اإلحص ئ  ت الوصا   لمحغيرات الدراس  :3جدول 

 االنحراف المع  ري  المحوسط  الحد األقصى الحد األدنى المحغير
(ARL)71,8785581 77,911111 519,1111 15,1111 فرشج دصذاس ذمشَش اٌّشاخعح 

(ACE( 1,1981711 1,111111 5,1111 1,1111 فعاٌُح ٌدٕح اٌّشاخعح 

(SIZE) 1,1111175 1,181111 5,1111 1,1111 حدُ اٌششوح 

(ROA( 1,5111579 1,111818 1,1878 1,1711- ستحُح اٌششوح 

(ASIZE) 1,1811198 1,171111 5,1111 1,1111 حدُ ِىرة اٌّشاخعح 

(ASPC)  ٍاٌرخص  اٌصٕاع

 ٌّشالة اٌحغاتاخ
1,1111 1,1111 1,571558 1,5771159 

يةةلم تقريبةةاال بحةةد أدةةة   53يتاةةو اةةن النةةدلل السةةاخق أن اتلسةةط فتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة 
 الخيلةة فةي الاحدد  تلتزم بالقلاةد يرداا العيةة أغلل أن يعة  يلم، ااا 020يلم لبحد أاص   30

الاالية، ليعتخر هذا الاتلسط اتقارل إلة  حةد دخيةر اة   السةة تاري  اةتهاء ان أيهر الاصرية خثعثة
اتلسط فتر  إصدار تقرير الارانعة في الدراساا السابقة التي أنريا في الخيلةة الاصةريةر حيةث خلة  

، Badawy and Aly (2018)يلم فةي دراسةة  52(، ل6100يلم في دراسة إخراهيم   53الاتلسط 
، Samaha and Khlif (2017)يةلم فةي دراسةة  20(، ل6105يةلم فةي دراسةة الصةيرفي   56ل

لدذلك اتقارل أيااال ا  اتلسط فتةر  إصةدار تقريةر الارانعةة فةي الدراسةاا السةابقة التةي أنريةا فةي 
 Hasballah and Ilyas يلم في اةدلةيسيا داةا فةي دراسةة  52خيلاا التلتةر حيث خل  الاتلسط 

يةلم فةي فيتةةام  23، ل Sultana et al. (2015) يلم في استراليا داةا فةي دراسةة  20ل ،(2019)
ليلتلةةف ةةةن اتلسةةط فتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة فةةي  Viet et al. (2018) داةةا فةةي دراسةةة 

يةلم فةةي اللريةاا الاتحةةد  اعاريديةة داةةا فةةي  55الدراسةاا التةةي أنريةا فةةي خيلةاا ألةةرلر حيةث خلةة  
 Raweh et( 2019في دراسة  يلم في ةاان داا  50، ل .Abernathy et al (2014)دراسة 

al.  ،060 داا في دراسة   يلم في ةينيريا .Muhammad (2020) 
( أيااال أن هةاك تتالتاال دخيراال خةين اليةرداا فياةا يلةص درنةة ررحيةة 3داا يتاو ان ندلل  
 1,162222باتلسةةةط اةةةدره  1,6262لالحةةةد ا.اصةةة   1,3523-اليةةةردة حيةةةث خلةةة  الحةةةد ا.دةةةة  

ليادن تتسير ذلك بأن يرداا العيةة تةتاي إل  اطاةاا صةاةية  1,0152060لاةحراف اعياري  
لالحد ا.اص   1,1651التلتة. أاا التلصص الصةاةي لاراال الحساباا فقد خل  الحد ا.دة  له 
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لهةةةذا يةةةدل ةلةةة  لنةةةلد تلصةةةص  1,0661600لاةحةةةراف اعيةةةاري  1,056002باتلسةةةط  1,5111
لخيلةةة الاصةةرية. أاةةا فعاليةةة اللنةةةة لحنةةم اليةةردة لحنةةم صةةةاةي فةةي سةةلق لةةدااا الارانعةةة فةةي ا

لهةةةذا اةطقةةةي .ةةةةه يةةةتم ايةةةاس تلةةةك  0ادتةةةل الارانعةةةة فقةةةد خلةةة  الحةةةد ا.دةةةة  صةةةتر لالحةةةد ا.اصةةة  
 .0الاتغيراا ان لعل اتغير لهاي يألذ القياة صتر ، 

 اخحب ر فرض الدراس  األول ب سحخدام ححميل االنحدار الخطي البس ط 5-2-7-2

التبار فرض الدراسة ا.لل لالاتعلق ختأثير فعاليةة لنةةة الارانعةة ةلة  فتةر  إصةدار تقريةر تم 
 (.6الارانعة ان لعل ةالذ  ارةحدار اللطي البسيط، لالذي تظهر ةتالنه بالندلل رام  

 ححميل االنحدار الخطي البس ط :4جدول 
 مستوى المعنويت tإحصائيت اختبار  معامل االنحذار المتغير

 ACE - 1,977 - 7,915 1,111)  فعاٌُح ٌدٕح اٌّشاخعح )

adj.) )Rِعاًِ اٌرحذَذ اٌّعذي ٌٍّٕىرج  
2

    =7,1   % 

 8,151=    ٌٍّٕىرج    F دحصا ُح اخرثاس 

 1.111ِغرىي اٌّعٕىَح  ٌٍّٕىرج       =  

 ( الةتالي التالية :6ليعظهر الندلل رام  

%  لالةةةذي ييةةةير إلةةة  أن فعاليةةةة لنةةةةة adj.) )R2   6,6خلةةة  اعااةةةل التحديةةةد الاعةةةدل للةاةةةلذ   -0
% اةةةن التغيةةةراا فةةةي فتةةةر  إصةةةدار تقريةةةر الارانعةةةة. داةةةا يعظهةةةر النةةةدلل أن 6,6الارانعةةةة تعتسةةةر 

لهل أال ان اسةتلل  1.116باستلل اعةلية  F  2,605الةالذ  دان اعةلياال، حيث خلغا اياة 
 %. 5الاعةلية الاقخلل لادره 

اعةةةلي لتعاليةةة لنةةةة الارانعةةة ةلةة  فتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة، حيةةث خلةة  يلنةةد تةةأثير ةدسةةي ل  -6
لهةةل أاةةل اةةن اسةةتلل الاعةليةةة الاقخةةلل  1,116باسةةتلل اعةليةةة  2,065-اعااةةل ارةحةةدار لهةةا 

% ، أي أن زياد  فعالية لنةة الارانعة تقلل اةن فتةر  إصةدار تقريةر الارانعةة، ااةا يعةةي 5لادره 
. لتتتةق هةةذه الةتينةة اةة  اةا تلصةةل إليةه العديةةد اةن الدراسةةاا السةةابقة       لقباول فاارض الدراساا  األو

،(eg. Ika and Ghazali ,2012 ; Aljaaidi et al., 2019 ; Hasballah and 
Ilyas,2019 ; Abdillah et al. ,2019 ; Juwita et al. ,2020) ليادن تتسير ذلك فةي .

اةةلء الاهةةام الرليسةةية للنةةةة الارانعةةة، فاةةن لةةعل اعيةةراف ةلةة  ةاليةةة إةةةداد التقةةارير الااليةةة 
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لليةةةردة، لاعيةةةراف ةلةةة  ارانعةةةة القةةةلالم الااليةةةة لليةةةردة يادةةةن أن تسةةةاةد لنةةةةة الارانعةةةة إدار  
يةةق فعاليةةة الراابةةة الدالليةةة اليةةردة فةةي ارةتهةةاء ابدةةراال اةةن إةةةداد القةةلالم الااليةةة. لاةةن لةةعل تحق

لليردة، تنعل اراال الحساباا يعتاد ةل  ةظام الراابة الدالليةة، ليعلتةض اةن ارلتبةاراا التةي 
يقةةةلم خهةةةا رةلتةةةاض لطةةةر الراابةةةة ااةةةا يةةةيدي إلةةة  تلتةةةيض اللاةةةا الةةةعزم لعةتهةةةاء اةةةن أةاةةةال 

ةالةةه لاللسةةاطة خيةةةه الارانعةةة، لاةةن لةةعل دلرهةةا فةةي التيةةار ارااةةل الحسةةاباا لاعيةةراف ةلةة  
يةةيدي إلةة   لرةةين اعدار  فةةي حالةةة لنةةلد التعفةةاا حةةلل بعةةض الاعالنةةاا الاحاسةةخية، دةةل ذلةةك

اةلتةةةاض لاةةةا الارانعةةةة لبالتبعيةةةة اةلتةةةاض فتةةةر  إصةةةدار تقريةةةر الارانعةةةة. ليتتةةةق الباحةةةث اةةة   
ن تةنةز لالتةي أيةارا إلة  أن لنةةة الارانعةة التعالةة يادةن أ Carcello et al. (2006)دراسةة 

دلرها اعيرافي ةةداا تاللن استقلة ةن اعدار  للةديها ةةدد دةافي اةن ا.ةاةاء، للةدل أةاةالها 
 اللخر  الاالية لتقلم بعقد انتااةاا اتالرر .

 اخحب ر الاروض من الث ني إلى الخ مس ب سحخدام ححميل االنحدار الخطي المحعدد 5-2-7-3

لتبةار تةأثير الاتغيةراا الاععدلةة ةلة  ةعاةة فعاليةة تم إنراء تحليةل ارةحةدار اللطةي الاتعةدد ر
لنةة الارانعة بتتر  إصدار تقرير الارانعة رلتبةار التةرلض اةن الثةاةي إلة  اللةااس، لالةذي تظهةر 

 (. 5ةتالنه بالندلل رام  
 

نح ئج ححميل االنحدار الخطي المحعدد :5جدول   

 المتغيراث
معامل 

 االنحذار

إحصائيت 

 tاختبار 

مستوى 

 المعنويت

معامل 

VIF 
 (ACE فعاٌُح ٌدٕح اٌّشاخعح )     -9,177 -7,511 1,117 1,187 

(SIZE)  حدُ اٌششوح  -7,117 -1,191 1,117 7,119 

SIZE   × ACE 55,197 7,118 1,157 1,751 

(ROA( 1,517 1,111 7,818- 17,111- ستحُح اٌششوح 

ROA   × ACE 1,571 1,718 1,789 1,111 

(ASIZE)  ُِىرة اٌّشاخعححد  71,511 1,175 1,111 1,518 

ASIZE   × ACE -51,191 -7,818 1,111 1,117 

(ASPC) 1,151 1,115 1,157- 18,797- اٌرخص  اٌصٕاعٍ ٌّشالة اٌحغاتاخ 

ASPC   × ACE 11,971 7,718 1,171 9,511 

adj.) )Rِعاًِ اٌرحذَذ اٌّعذي ٌٍّٕىرج  
2

    =51,9   % 

 7,781=    ٌٍّٕىرج    Fدحصا ُح اخرثاس

 1,111ِغرىي اٌّعٕىَح ٌٍّٕىرج       =  

 ( الةتالي التالية:5ليعظهر الندلل رام  
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% لالذي يعيير إل  أن اتغيراا الةالذ  adj.) )R2  05,0خل  اعاال التحديد الاعدل للةالذ   -0
% اةةن التغيةةراا فةةي الاتغيةةر التةةاب . داةةا يعظهةةر النةةدلل أن الةاةةلذ  دةةان اعةليةةاال، 05,0تعتسةةر 

لهةةل أاةةل اةةن اسةةتلل الاعةليةةة الاقخةةلل  1.111باسةةتلل اعةليةةة  F  5,623حيةةث خلغةةا اياةةة 
 %. 5لادره 

خةةةين اتغيةةةراا الةاةةةلذ  لبعاةةةها الةةةبعض،   Multicollinearityر يلنةةةد ارتبةةةاا لطةةةي اتعةةةدد  -6
لاتغيةةراا  Variance Inflation Factor (VIF)حيةةث داةةةا اياةةة اعااةةل تاةةليم التبةةاين 

 .01الةالذ  أال ان 

يلند تأثير ةدسي لاعةلي لتعاليةة لنةةة الارانعةة ةلة  فتةر  إصةدار تقريةر الارانعةة، حيةث خلة   -3
%، أي أن زيةاد  فعاليةة 5الاعةلية الاقخةلل لاةدره لهل أال ان استلل  1,136استلل الاعةلية 

لنةةةة الارانعةةةة تقلةةل اةةةن فتةةةر  إصةةدار تقريةةةر الارانعةةةة، ااةةا يعةةةةي تةةةدةيم اخةةلل فةةةرض الدراسةةةة 
 ا.لل.

ر يلند تأثير اعةلي لحنم اليردة ةل  فتر  إصدار تقرير الارانعة، حيث خل  استلل الاعةلية  -6
%. لتتتةق تلةك الةتينةة اة  اةا تلصةلا 5قخلل لاةدره لهل أالخر ان استلل الاعةلية الا 1,556

 Owusu-Ansah and Leventis, 2006 ; Turel ,2010 ; Ika)لةه الدراسةاا السةابقة 
and Ghazali  ,2012 ; Puasa et al. ,2014 ;Almuzaiqer et al. ,2018 ; 

Chukwu and Nwabochi ,2019  ، أاةا بالةسةبة للتتاةةل خةين حنةم 6105الصةيرفي .)
ليةةردة لفعاليةةة لنةةةة الارانعةةة لةةه تةةأثير اعةةةلي ةلةة  فتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة حيةةث دةةان ا

قبااول % ، ااةةا يعةةةي 5لهةةل أاةةل اةةن اسةةتلل الاعةليةةة الاقخةةلل لاةةدره  1,105اسةةتلل الاعةليةةة 
بةةةأن التةةةأثير العدسةةةي لتعاليةةةة لنةةةةة الارانعةةةة ةلةةة  فتةةةر  إصةةةدار تقريةةةر  فااارض الدراسااا  الثااا ني

بةةةالتعف حنةةةم اليةةةردة، ليةةةرل الباحةةةث أن هةةةذه الةتينةةةة اةطقيةةةة حيةةةث تهةةةتم  الارانعةةةة يلتلةةةف
اليةةةرداا الالخيةةةر  خلنةةةةة الارانعةةةةة اةةةن حيةةةث تيةةةةديل اللنةةةةة اةةةن ةةةةةدد اةاسةةةل اةةةن ا.ةاةةةةاء 
الاسةةتقلين ذلي الاعرفةةة الااليةةة لالاحاسةةخية، لتهةةتم دةةذلك ختحديةةد سةةلطاا لصةةعحياا لااةةحة 

لاهام الاطللبة اةهم بدتاء  لفعالية، دل ذلك سلف يزيةد .ةااء اللنةة حت  يستطيعلا القيام با
اةن فعاليةة لنةةةة الارانعةة فةةي تلتةيض فتةر  إصةةدار تقريةر الارانعةةة. لتتتةق تلةك الةتينةةة اة  اةةا 

حيةث تلصةلا إلة  أن زيةاد  حنةم اليةردة احةل   Putra et al. (2017)تلصةلا لةه دراسةة 
 فتر  إصدار تقرير الارانعة. الارانعة يزيد ان فعالية لنةة الارانعة في تلتيض
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يلنةد تةةأثير ةدسةةي لاعةةةلي لدرنةةة ررحيةةة اليةةردة ةلة  فتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة، حيةةث خلةة   -5
% ، أي أن زياد  ررحية 5لهل أال ان استلل الاعةلية الاقخلل لادره  1,115استلل الاعةلية 

اةةا تلصةلا لةه الدراسةةاا اليةردة تقلةل اةن فتةةر  إصةدار تقريةر الارانعةة. لتتتةةق تلةك الةتينةة اة  
 Al-Ajmi,2008 ; Afify, 2009; Abernathy et al., 2014; Oussii and)    السةابقة

Taktak ,2018; Viet et al., 2018; Badawy and Aly, 2018; Almuzaiqer et 
al. ,2018; Abdillah et al. ,2019 Raweh et al. , 2019;  Hasballah and 
Ilyas, 2019; Shofiyah and Suryani, 2020; Yuliusman et al. ,2020; 

Firnanti and Karmudiandri ,2020)   ليادةةن تتسةةير ذلةةك بأةةةه ةةةةداا تالةةلن ررحيةةة
اليةةردة ارتتعةةة فةةىن الاةةديرين يرغخةةلن فةةي ةقةةل ا.لبةةار النيةةد  إلةة  حالةةة ا.سةةهم للحتةةاظ ةلةة  

تخهم لاحاللةة زيادتهةا. للةذلك صلر  نيد  لإلدار ، حت  يستارلا في اةاصخهم، لللحتاظ ةل  رلا
فىن إدار  اليردة تحالل ارةتهاء ان إةداد التقارير الاالية ابدراال لتاغط ةل  اراال الحسةاباا 
صةةدار تقريةةر الارانعةةة ابدةةراال، أاةةا فةةي حالةةة إن ررحيةةة اليةةردة  لعةتهةةاء اةةن أةاةةال الارانعةةة لار

سةةي  ارااةةل الحسةةاباا لةطةةاق اةلتاةةة فةةىن الةةاطر الارانعةةة تالةةلن ارتتعةةة باةةا يةةيدي إلةة  تل 
التحص ااا ييدل لزيةاد  فتةر  ةاليةة الارانعةة لبالتبعيةة زيةاد  فتةر  إصةدار تقريةر الارانعةة. أاةا 
التتاةل خين درنة ررحية اليردة لفعالية لنةة الارانعة فليس له تأثير اعةةلي ةلة  فتةر  إصةدار 

ن اسةةتلل الاعةليةةة الاقخةةلل لهةةل أالخةةر اةة 1,520تقريةةر الارانعةةة، حيةةث دةةان اسةةتلل الاعةليةةة 
لبالتةةالي فةةىن التةةأثير العدسةةي لتعاليةةة  عاادم قبااول فاارض الدراساا  الث لااث%، ااةةا يعةةةي 5لاةةدره 

لنةة الارانعة ةل  فتر  إصدار تقرير الارانعة ر يلتلف بالتعف درنة ررحيةة اليةردة. ليةرل 
التعالةة فةي اعيةراف ةلة   الباحث أن هذه الةتينة اةطقية رن الدلر الةذي تلعبةه لنةةة الارانعةة

إةةةةداد القةةةلالم الااليةةةة، لاتابعةةةة ةظةةةام إدار  الالةةةاطر لةظةةةام الراابةةةة الدالليةةةة، لاعيةةةراف ةلةةة  
 الارانعين الدالليين، لاتابعة اراال الحساباا ر يتأثر خدرنة ررحية اليردة. 

ة، حيةث خلة  يلند تأثير طردي لاعةلي لحنم ادتل الارانعة ةلة  فتةر  إصةدار تقريةر الارانعة  -2
%، أي أن زيةاد  حنةم 5لهل أاةل اةن اسةتلل الاعةليةة الاقخةلل لاةدره  1,111استلل الاعةلية 

ادتةةل الارانعةةة تعزيةةد اةةن فتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة، لتتتةةق تلةةك الةتينةةة اةة  اةةا تلصةةلا لةةه 
إلة  لنةلد ةعاةة طرديةة خةين Turel (2010 لدراسةة    Badawy and Aly (2018)دراسةة

الارانعةةة لفتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةةر أي أن زيةةاد  حنةةم ادتةةل الارانعةةة تةةيدي  حنةةم ادتةةل
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إلةة  زيةةاد  فتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة، ليادةةن تتسةةير ذلةةك بةةأن اداتةةل الارانعةةة الالخيةةر  لةةديها 
ةةةةدد دخيةةةر اةةةن العاةةةعء ااةةةا ييةةةدل اةةةغط يةةةديد ةليهةةةا ليةةةيدي إلةةة  التةةةألر فةةةي إةهةةةاء ةاليةةةة 

ياد  فتر  إصدار تقرير الارانعة. داا أن التتاةل خين حنم ادتل الارانعة الارانعة، لبالتبعية ز 
لفعاليةةة لنةةةة الارانعةةة لةةه تةةأثير اعةةةلي ةلةة  فتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة، حيةةث دةةان اسةةتلل 

قباااول فااارض % ااةةةا يعةةةةي 5لهةةةل أاةةةل اةةةن اسةةةتلل الاعةليةةةة الاقخةةةلل لاةةةدره  1,115الاعةليةةةة 
عدسةةي لتعاليةةة لنةةةة الارانعةةة ةلةة  فتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة بةةأن التةةأثير ال الدراساا  الرابااع

يلتلف بالتعف حنم ادتل الارانعة، ليةرل الباحةث أن هةذه الةتينةة اةطقيةة حيةث يدةلن لةدل 
اداتةةل الارانعةةة الالخةةرل انالةةةة اةةن الاةةرانعين الاتلصصةةين ةلةة  درنةةة دخيةةر  اةةن التةةدريل 

رانعة لندللةة أةاالهةا بصةلر  دايقةة، ااةا يعاةعف لالتأهيل الاهةي، ليقلالن ختلطيط ةالية الا
 ان تأثير لنةة الارانعة ةل  فتر  ةالية الارانعة لان ثم ةل  فتر  إصدار تقرير الارانعة. 

يلنةةد تةةأثير ةدسةةي لاعةةةلي لدرنةةة التلصةةص الصةةةاةي لارااةةل الحسةةاباا ةلةة  فتةةر  إصةةدار  -7
اةن اسةتلل الاعةليةة الاقخةلل لاةدره لهةل أاةل  1,110تقرير الارانعة، حيث خل  استلل اعةليةة 

%، أي أن زيةةاد  درنةةة التلصةةص الصةةةاةي لارااةةل الحسةةاباا تعقلةةل اةةن فتةةر  إصةةدار تقريةةر 5
 ,Habib and  Bhuiyan)  الارانعة. لتتتق تلك الةتينة ا  اا تلصلا له الدراساا السابقة

2011; Albhoor and Khamees, 2016; Oussii and Taktak, 2018 ; Badawy 
2018)   and Aly, ليادةن تتسةير ذلةك بةأن ارااةل الحسةاباا الاتلصةص فةي صةةاةة اعيةةة

تتلافر لديه الاعرفة لاللخر  ختلك الصةاةة، لبالتالي يألذ لاا أال في التعاال ا  ةظةام التقريةر 
الاةةةالي لليةةةردة، ليادةةةةه االتيةةةاف ا.لطةةةاء بصةةةلر  أفاةةةل لأسةةةرع اةةةن ارااةةةل الحسةةةاباا غيةةةر 

ااا يةيدي إلة  ارةتهةاء اةن ةاليةة الارانعةة فةي لاةا أاةل، لاةن ثةم سةرةة إصةدار الاتلصص 
تقرير الارانعة. داا أن التتاةل خين درنة التلصص الصةاةي لاراال الحساباا لفعالية لنةةة 

 1,165الارانعة له تأثير اعةلي ةل  فتر  إصدار تقرير الارانعة، حيث دان اسةتلل الاعةليةة 
بةأن  قباول فارض الدراسا  الخا مس%، ااا يعةي 5لاعةلية الاقخلل لادره لهل أال ان استلل ا

التأثير العدسي لتعالية لنةة الارانعة ةلة  فتةر  إصةدار تقريةر الارانعةة يلتلةف بةالتعف درنةة  
التلصص الصةاةي لاراال الحسةاباا. ليةرل الباحةث أن هةذه الةتينةة اةطقيةة حيةث دلاةا دةان 

ةة العايةل دلاةا زاد التعةالن خيةةه لرةين لنةةة الارانعةة ااةا اراال الحساباا اتلصص في صةا
 يزيد ان فعالية لنةة الارانعة في تلتيض فتر  إصدار تقرير الارانعة.
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حنوع عمم  ت الشرك  وأثره عمى عالقا  فع ل ا  لجنا  المراجعا  باحارة إصادار حقريار  5-2-8
 المراجع  

أيار العديد ان الدراساا السابقة إل  أن اةدل تةةلع لتعقةد ةاليةاا اليةردة اةد يةيثر ةلة  لاةا 
 Abernathy et al. ,2014; Samaha)ةاليةة الارانعةة، لةلة  فتةر  إصةدار تقريةر الارانعةة 

and Khlif ,2017; Diana, 2018; Abdillah et al., 2019; Sari et al. , 2019)   داةا
اليةةةاا اليةةةردة اةةةد يدةةةلن لةةةه تةةأثير اععةةةدل ةلةةة  ةعاةةةة فعاليةةةة لنةةةةة الارانعةةةة بتتةةةر  أن تةةةلع لتعقةةةد ة

إصةةةدار تقريةةةر الارانعةةةة، .ن تةةةةلع ةاليةةةاا اليةةةردة هةةةل ةااةةةل يةةةرطي ينةةةل اراةاتةةةه فةةةي تصةةةايم 
لتطخيةةق ةظةةم الراابةةة الدالليةةة لليةةردة. حيةةث يعتاةةد تصةةايم ةظةةام الراابةةة الدالليةةة فةةي اليةةردة ةلةة  

فيةةه اليةةردة، لبالتةةالي، دلاةةا داةةةا ةاليةةاا اليةةردة أالثةةر تةلةةةاال دلاةةا دةةان ةظةةام  السةةياق الةةذي تعاةةل
باا يةيدي إلة  زيةاد  اللاةا الةذي تقةلم فيةه لنةةة   (Sari et al.,2019)الراابة الداللية أالثر تعقيداال 

هةا فةي الارانعة ختقييم ةظام الراابة الداللية، لباتابعة ةال اراال الحساباا باةا اةد يةيثر ةلة  فعاليت
 تلتيض فتر  إصدار تقرير الارانعة.

للةةذلك اةةام الباحةةث خةةىنراء تحليةةل إاةةافي خىدلةةال اتغيةةر تةةةلع ةاليةةاا اليةةردة ةلةة  ةاةةلذ  
الدراسة لالتعرف ةل  أثره ةل  ةعاةة فعاليةة لنةةة الارانعةة بتتةر  إصةدار تقريةر الارانعةة، حيةث تةم 

ة الارانعةةة بتتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة، أاةةا إدلالةةه فةةي الةاةةلذ  داتغيةةر اععةةدل لععاةةة فعاليةةة لنةةة
الاتغيةةةةراا الاععدلةةةةة الاعةليةةةةة فةةةةي التحليةةةةل ا.ساسةةةةي  ررحيةةةةة اليةةةةردة، لحنةةةةم ادتةةةةل الارانعةةةةة، ل 
التلصةةص الصةةةاةي لارااةةل الحسةةاباا( فقةةد تةةم اعالنتهةةا فةةي ةاةةلذ  التحليةةل اعاةةافي ةلةة  أةهةةا 

ليردة ان لعل ايير لنلد ةالياا تصدير في اتغيراا رااخية، لاد تم اياس تةلع لتعقد ةالياا ا
 et al. Abernathy (2014)لدراسة  Samaha and Khlif (2017)اليردة، اياساال ةل  دراسة 

 (.2، لتم إنراء تحليل ارةحدار اللطي الاتعدد لالذي تظهر ةتالنه في ندلل رام  

 نموذج االنحدار الخطي المحعدد )الححميل اإلض في( :6جدول 

 المتغيراث
معامدددددددددددل 

 االنحذار

إحصدددددائيت 

 tاختبار 

مسدددتوى 

 المعنويت

معامدددددددددددل 

VIF 

 ACE  -1,789 -7,111 1,111 5,978)فعاٌُح ٌدٕح اٌّشاخعح )

 ROA -15,111 -1,757 1,111 5,111)ستحُح اٌششوح )

 51,115 1,711 1,111 5,191  (ASIZE)حدُ ِىرة اٌّشاخعح

 19,158 -1,171 1,115 5,159- (ASPC)اٌرخص  اٌصٕاعٍ ٌّشالة اٌحغاتاخ 
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 7,788 1,715 1,111- 5,571- صEXPORTعٍُّاخ اٌرصذَش )

EXPORT   × ACE 1,175 1,111 1,151 1,117 

adj.) )Rِعاًِ اٌرحذَذ اٌّعذي ٌٍّٕىرج  
2

    =57,7   % 

 8,777=    ٌٍّٕىرج    Fدحصا ُح اخرثاس

 1,111ِغرىي اٌّعٕىَح ٌٍّٕىرج       =  

 -( الةتالي التالية:2ليعظهر الندلل رام  
%  لالةةةةذي ييةةةةير إلةةةة  أن اتغيةةةةراا adj.) )R2   06,5خلةةةة  اعااةةةةل التحديةةةةد الاعةةةةدل للةاةةةةلذ   -0

% اةةن التغيةةراا فةةي الاتغيةةر التةةاب . داةةا يعظهةةر النةةدلل أن الةاةةلذ  دةةان 06,5الةاةةلذ  تعتسةةر 
لهةةل أاةةل اةةن اسةةتلل الاعةليةةة  1.111باسةةتلل اعةليةةة  F  2,655اعةليةةاال، حيةةث خلغةةا اياةةة 

 %. 5الاقخلل لادره 
خةين اتغيةراا الةاةلذ  لبعاةها الةبعض، حيةث  Multicollinearityر يلند ارتباا لطةي اتعةدد  -6

لاتغيراا الةالذ  أال  Variance Inflation Factor (VIF)داةا اياة اعاال تاليم التباين 
  .01ان 
عةةةةلي لالةةةل اةةةن فعاليةةةة لنةةةةة الارانعةةةة، لدرنةةةة ررحيةةةة اليةةةردة، لدرنةةةةة يلنةةةد تةةةأثير ةدسةةةي لا -3

التلصص الصةاةي لاراال الحساباا ةل  فتر  إصدار تقرير الارانعة. داا يلند تةأثير طةردي 
لاعةةلي لحنةم ادتةل الارانعةة ةلة  فتةر  إصةةدار تقريةر الارانعةة، لهةذه الةتةالي اتسةقة اة  ةتةةالي 

 الةالذ  ا.ساسي.
ر اعةلي لتةةلع ةاليةاا اليةردة اةن لةعل اييةر لنةلد ةاليةاا تصةدير فةي اليةردة ر يلند تأثي -6

لهةةل أالخةةةر اةةن اسةةةتلل  1,560ةلةة  فتةةر  إصةةةدار تقريةةر الارانعةةة، حيةةةث خلةة  اسةةةتلل الاعةليةةة 
%.  لتتتةةةةةق هةةةةةذه الةتينةةةةةة اةةةةة  اةةةةةا تلصةةةةةلا لهةةةةةا الدراسةةةةةاا السةةةةةابقة  5الاعةليةةةةةة الاقخةةةةةلل لاةةةةةدره 

(Abernathy et al., 2014; Samaha and Khlif ,2017; Sari et al., 2019; 
Diana, 2018; Abdillah et al.,2019)   بأن تةلع لتعقةد ةاليةاا اليةردة ر يةيثر ةلة  فتةر

إصدار تقرير الارانعة، ليادن تتسير ذلك بان اراال الحساباا غالباال اا يألذ في الحسبان تعقةد 
قةلم ختلطةيط أةاةال الارانعةة ليةةظم نةدلل العالياا في الاراحل ا.للة  اةن ةاليةة الارانعةة، لي

الاهةةام خةةةاء ةلةة  ذلةةك باةةا يةةيدي إلةة  ةةةدم زيةةاد  فتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة. داةةا أن اليةةرداا 
ذاا العالياا الاعقد  غالباال اا يدةلن لةديها ةظةام راابةة دالليةة فعةال ااةا يقلةل اةن لطةر الراابةة، 

ة، لاةةن ثةةم ر يةةيثر ةلةة  فتةةر  إصةةدار تقريةةر لاةةن ثةةم ر يزيةةد اةةن حنةةم ةيةةةاا التبةةاراا الارانعةة
التتاةةل خةين درنةة تةةلع ةاليةاا اليةردة لفعاليةة لنةةة الارانعةة لةيس لةه تةأثير  الارانعة. داا أن
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لهةةةل أالخةةةر اةةةن  1,503اعةةةةلي ةلةةة  فتةةةر  إصةةةدار تقريةةةر الارانعةةةة حيةةةث دةةةان اسةةةتلل الاعةليةةةة 
 .Sari et alا  اا تلصلا له دراسة %. لتلتلف تلك الةتينة 5استلل الاعةلية الاقخلل لادره 

بةأن تعقةةد ةاليةةة اليةةردة يعاةةعف اةةن الععاةة العدسةةية خةةين فعاليةةة لنةةةة الارانعةةة لفتةةر   (2019)
 إصدار تقرير الارانعة. 

 ححميل الحس س   5-2-9
تم استلدام تحليةل الحساسةية للتحقةق اةن داةة الةتةالي الرليسةية للبحةث، حيةث تةم تغييةر طريقةة 

الاتغير التةاب  اةن لةعل اسةتلدام اقيةاس خةديل لتتةر  إصةدار تقريةر الارانعةة، ثةم تغييةر طريقةة اياس 
اياس الاتغير الاستقل ان لعل اسةتلدام اقيةاس خةديل لتعاليةة لنةةة الارانعةة، لأليةراال  تغييةر طريقةة 

 -اياس الاتغيرين التاب  لالاستقل اعاال داا يلي:

 رير المراجع مق  س بديل لاحرة إصدار حق 5-2-9-1

تم اسةتلدام للغةاريتم التتةر  اةن ةهايةة السةةة الااليةة إلة  تةاري  إصةدار تقريةر الارانعةة داقيةاس 
لدراسةةة  Oussii and Taktak (2018)خةديل لتتةر  إصةةدار تقريةر الارانعةةة، اياسةاال ةلةة  دراسةة 

تحليةل ارةحةدار  (. لتم إةاد  تحليل ارةحدار اللطي البسةيط لالاتعةدد، لتظهةر ةتةالي6102سعاة  
( حيث داةا الةتالي اتطابقة ا  الةالذ  ا.ساسي بأةه يلند تةأثير 5اللطي البسيط في ندلل رام  

الاعدلةةة  R2ةدسةي لاعةةلي لتعاليةةة لنةةة الارانعةةة ةلة  فتةةر  إصةدار تقريةةر الارانعةة اةة  اراةةا  أن 
لاتعةدد فةي نةدلل راةم %. داةا تظهةر ةتةالي تحليةل ارةحةدار اللطةي ا6,6% خةدرال اةن 6,2أصبحا 

% 02,0الاعدلةة اصةبحا R2( حيث داةا الةتةالي اتطابقةة اة  الةاةلذ  ا.ساسةي اة  اراةةا  أن 2 
% لاةةن ثةةم يةةتم اخةةلل التةةرلض ا.لل لالثةةاةي لالرابةة  لاللةةااس، لةةةدم اخةةلل التةةرض 05,0خةةدرال اةةن 
 الثالث.

 مق  س بديل لاع ل   لجن  المراجع . 5-2-9-2
اليةة لنةةة الارانعةة اةن لاسةة ةةاصةر لهةي العةاصةر ا.ررعةة للاييةر تم استلدام ايير لتع

السةةةاخق  ةةةةدد أةاةةةاء اللنةةةةة، لاسةةةتقعل اللنةةةةة، لاللخةةةر  الااليةةةة للنةةةةة، لةةةةدد انتااةةةةاا اللنةةةةة( 
-et al.  Al (2019)باعاافة إل  العةصر اللااس لهل استقعل رليس اللنةة اياساال ةل  دراسة 

Musali لتةةم إةةةاد  تحليةةل ارةحةةدار اللطةةي البسةةيط لالاتعةةدد، لتظهةةر 6102ي  ، لدراسةة اليةةعرال .)
( حيةةث داةةةا الةتةةالي اتطابقةةة اةة  الةاةةلذ  5ةتةةالي تحليةةل ارةحةةدار اللطةةي البسةةيط فةةي نةةدلل راةةم  

ا.ساسي بأةه يلنةد تةأثير ةدسةي لاعةةلي لتعاليةة لنةةة الارانعةة ةلة  فتةر  إصةدار تقريةر الارانعةة. 
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( حيةث داةةا الةتةالي اتطابقةة اة  2ليل ارةحدار اللطي الاتعدد في ندلل رام  داا تظهر ةتالي تح
الةاةةلذ  ا.ساسةةي، لاةةن ثةةم يةةتم اخةةلل التةةرلض ا.لل لالثةةاةي لالرابةة  لاللةةااس، لةةةدم اخةةلل التةةرض 

 الثالث.
 مق  س بديل لاحرة إصدار حقرير المراجع  ولاع ل   لجن  المراجع  5-2-9-3

لتتةر  اةن ةهايةة السةةة الااليةة إلة  تةاري  إصةدار تقريةر الارانعةة داقيةاس تم اسةتلدام للغةاريتم ا
خديل لتتر  إصدار تقرير الارانعة، داا تم استلدام ايير لتعالية لنةةة الارانعةة اةن لاسةة ةةاصةر 
داقيةةةاس خةةةديل لتعاليةةةة لنةةةةة الارانعةةةة. لتةةةم إةةةةاد  تحليةةةل ارةحةةةدار البسةةةيط لالاتعةةةدد، لتظهةةةر ةتةةةالي 

(، حيةةةث داةةةةا الةتةةةالي اتطابقةةةة اةةة  الةاةةةلذ  5دار اللطةةةي البسةةةيط فةةةي نةةةدلل راةةةم  تحليةةةل ارةحةةة
ا.ساسي بأةه يلنةد تةأثير ةدسةي لاعةةلي لتعاليةة لنةةة الارانعةة ةلة  فتةر  إصةدار تقريةر الارانعةة، 

%. داةةةا تظهةةةر ةتةةةالي تحليةةةل ارةحةةةدار 6,6% خةةةدرال اةةةن 6,2الاعدلةةةة أصةةةبحا  R2اةةة  اراةةةةا  أن 
(، حيث داةا الةتالي اتطابقة ا  الةالذ  ا.ساسةي اة  اراةةا  أن 2اللطي الاتعدد في ندلل رام  

R2 لاةةن ثةةم يةةتم اخةةلل التةةرلض ا.لل لالثةةاةي لالرابةة  05,0% خةةدرال اةةن 02,0الاعدلةةة اصةةبحا %
 ترض الثالث.لاللااس، لةدم اخلل ال

 ححميل االنحدار الخطي البس ط )ححميل الحس س  ( :7جدول 

 المتغير

 مقياس بذيل لفترة اإلصذار
فعاليت مقياس بذيل لمؤشر 

 ال  نت

  مقياس بذيل لفترة اإلصذار 

فعاليت ومقياس بذيل لمؤشر 

 ال  نت

معامل 

 االنحذار

إحصائيت 

 t اختبار

مستوى 

 المعنويت

معامل 

 االنحذار

إحصائيت 

 t اختبار

مستوى 

 المعنويت

معامل 

 االنحذار

إحصائيت 

 t اختبار

مستوى 

 المعنويت

فعاٌُح ٌدٕح 

اٌّشاخعح 

(ACEص 

- 1,115 - 1,571 10110 - 1,878 - 7,871 1,111 - 1,115 - 1,191 1,117 

R
2

 %7,8 %7,1 %7,8 اٌّعذٌح  

F  9,111 8,719 9,711 ٌٍّٕىرج 

ِعٕىَح 

 إٌّىرج
1,117 1,111 1,117 
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 ححميل االنحدار الخطي المحعدد )ححميل الحس س  ( :8جدول 

 

 

 

 

 

 

 المتغير

 مقياس بذيل لمؤشر فعاليت ال  نت مقياس بذيل لفترة اإلصذار
 مقياس بذيل لفترة اإلصذار

 ومقياس بذيل لمؤشر فعاليت ال  نت

معامل 

 االنحذار

 إحصائيت

 tاختبار 

مستوى 

 المعنويت

معامل 

 االنحذار

 إحصائيت

 tاختبار 

مستوى 

 المعنويت

معامل 

 االنحذار

 إحصائيت

 tاختبار 

مستوى 

 المعنويت

    ٌدٕح اٌّشاخعح فعاٌُح

(ACE)   
-1,111 -7,111 1,118 -9,199 -7,577 1,111 -1,111 -7,175 1,119 

 حدُ اٌششوح

(SIZE) 
-1,151 -1,179 1,198 -5,815 -1,171 1,111 -1,157 -1,157 1,115 

SIZE   × ACE 1,117 7,111 1,159 55,191 7,115 1,171 1,111 7,791 1,171 

 اٌششوح ستحُح   

(ROA)             
-1,715 -7,111 1,157 -17,171 -7,811 1,111 -1,715 -7,111 1,157 

ROA   × ACE -1,171 -1,581 1,811 1,771 1,775 1,787 -1,171 -1,581 1,811 

 حدُ ِىرة اٌّشاخعح

(ASIZE) 
1,511 1,715 1,111 71,781 1,119 1,111 1,517 1,711 1,111 

ASIZE   × ACE -1,118 -7,551 1,111 -51,157 -7,871 1,111 -1,118 -7,571 1,111 

اٌرخص  اٌصٕاعٍ  

 ٌّشالة  اٌحغاتاخ

(ASPC) 

-1,118 -1,117 1,115 -18,111 -1,191 1,115 -1,111 -1,781 1,115 

ASPC   × ACE 1,787 7,551 1,111 11,175 7,717 1,171 1,779 7,191 1,117 

R2 0,00 %0,01 %0,00 اٌّعذٌح% 

 F 7,119 7,111 7,118دحصا ُح 

 1,111 1,111 1,111 ِعٕىَح إٌّىرج
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 الخالص  والنح ئج والحوص  ت ومج الت البحث المقحرح  5-3
هةدف البحةث إلةة  دراسةة تةةأثير فعاليةة لنةةةة الارانعةة دىحةةدل اتليةاا الدالليةةة للحلداةة ةلةة  
فتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة، لدةةذلك تةةأثير انالةةةة اةةن الاتغيةةراا الاععدلةةة الارتبطةةة باللصةةالص 
التيةةغيلية لليةةردة احةةل الارانعةةة، لالارتبطةةة خلصةةالص ادتةةل الارانعةةة ةلةة  ةعاةةة فعاليةةة لنةةةة 

انعة بتتر  إصدار تقرير الارانعة. للةذلك اةام الباحةث باسةتعراض لتحليةل الدراسةاا السةابقة ذاا الار 
 -:الشق النظري من البحث إلىالصلة، لاد للص الباحث في 

  اهتاةةام النهةةاا التةظيايةةة فةةي العديةةد اةةن دلل العةةالم ختحديةةد فتةةر  زاةيةةة ينةةل أن تقةةلم اليةةرداا
تحافع ةل  اةتعةة الاعللاةاا الةلارد  ختلةك القةلالم لتالةلن اتيةد   لعلها خةير الالاها الاالية حت 

للاسةةتلداين، داةةا أن تلايةةا ةيةةر القةةلالم الااليةةة يةةرتبط ختلايةةا إصةةدار تقريةةر الارانعةةة، لدلاةةا 
زادا فتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةةة دلاةةا تةةألر ةيةةةر القةةلالم الااليةةة ااةةا يةةةيثر سةةلباال ةلةة  اةةةراراا 

 الاستثارين. 

 ارانعة هي لنةة فرةية ان انلس اعدار  ليةتم تيةديلها اةن الاةديرين غيةر التةتيةذيين أن لنةة ال
لالاستقلين، أل ان لار  اليردة ةلة  أن يدةلن اةن خيةةهم ةاةلاال لاحةداال ةلة  ا.اةل ااةن لةديهم 
اعرفةةة لدرايةةة بةةا.الر الااليةةة لالاحاسةةخية، لتلعةةل لنةةةة الارانعةةة دلراال هااةةاال فةةي اعيةةراف ةلةة  

لقلالم الاالية، لاتابعة ةظام إدار  الالةاطر لةظةام الراابةة الدالليةة، لاعيةراف ةلة  ةاةل إةداد ا
 الاران  الداللي لاللارني.

   يادةةن للنةةةة الارانعةةة أن تعةةزز اةةن نةةلد  الاعللاةةاا بيةةدل ابايةةر اةةن لةةعل اعيةةراف ةلةة
ابةةةة الدالليةةةة ةاليةةةة إةةةةداد القةةةلالم الااليةةةة، لبيةةةدل غيةةةر ابايةةةر اةةةن لةةةعل اعيةةةراف ةلةةة  الرا

لاتابعةةة ارااةةل الحسةةاباا. لاةةن الاتلاةة  أن زيةةاد  فعاليةةة لنةةةة الارانعةةة تةةةعدس ةلةة  تحسةةين 
 تلايا اصدار تقرير الارانعة

  لنلد تباين خين ةتالي الدراساا السابقة التي تةاللةا تةأثير اللصةالص التيةغيلية لليةردة لدةذلك
عةةةة ةتينةةةة رلةةةتعف الخيلةةةاا التةةةي لصةةةالص ادتةةةل الارانعةةةة ةلةةة  فتةةةر  إصةةةدار تقريةةةر الاران

أنريةةا فيهةةا لدةةذلك رلةةتعف فتةةر  القيةةاس، لتلاةة  الباحةةث أن تةةيثر تلةةك الاتغيةةراا ةلةة  ةعاةةة 
 فعالية لنةة الارانعة بتتر  إصدار تقرير الارانعة. 



 على عالقة.......تأثير الخصائص التشغيلية للشركة وخصائص مكتب المراجعة        ايسر سعيد قنديل            د/ 

48 
 
 

 

يةردة  011لرلتبار فرلض البحث اام الباحث خىنراء دراسةة تطخيقيةة ةلة  ةيةةة ادلةةة اةن 
، 6102إلة  ةةام  6102ليرداا الاسنلة بالخلرصة الاصرية لعل التتر  اةن ةةام غير االية ان ا

   -في الشق الحطب قي من البحث إلى النح ئج الح ل  : وقد حوصل الب حث
  يلند تأثير ةدسي لاعةلي لتعالية لنةة الارانعة ةلة  فتةر  إصةدار تقريةر الارانعةة، حيةث تلعةل

عاليةةة الراابةةة الدالليةةة لليةةردة، لالتةةي تةةةعدس فةةي تلتةةيض لنةةةة الارانعةةة دلراال هااةةاال فةةي تحقيةةق ف
ارلتباراا التي يقلم خها اراال الحساباا رةلتاض لطر الراابة باا يةيدي إلة  تلتةيض اللاةا 
الةةعزم لعةتهةةاء اةةن أةاةةال الارانعةةة، لبالتبعيةةة اةلتةةاض فتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة ااةةا يعةةةي 

 اخلل فرض الدراسة ا.لل.

  تأثير اعةلي لحنم اليةردة ةلة  فتةر  إصةدار تقريةر الارانعةة، أاةا بالةسةبة للتتاةةل خةين ر يلند
حنم اليردة لفعالية لنةة الارانعة له تأثير اعةلي ةل  فتر  إصدار تقرير الارانعة، ااا يعةي 

بةةأن التةةأثير العدسةةي لتعاليةة لنةةةة الارانعةةة ةلة  فتةةر  إصةةدار تقريةةر  اخةلل فةةرض الدراسةةة الثةاةي
 رانعة يلتلف بالتعف حنم اليردة. الا

  يلند تأثير ةدسي لاعةلي لدرنة ررحية اليةردة ةلة  فتةر  إصةدار تقريةر الارانعةة، أاةا بالةسةبة
التتاةل خين درنة ررحية اليردة لفعالية لنةة الارانعة فليس له تأثير اعةلي ةلة  فتةر  إصةدار 

لبالتةالي فةىن التةأثير العدسةي لتعاليةة  تقرير الارانعة ااا يعةةي ةةدم اخةلل فةرض الدراسةة الثالةث
 لنةة الارانعة ةل  فتر  إصدار تقرير الارانعة ر يلتلف بالتعف درنة ررحية اليردة. 

  يلنةةد تةةأثير طةةردي لاعةةةلي لحنةةم ادتةةل الارانعةةة ةلةة  فتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة، داةةا أن
ير اعةةةةلي أياةةةاال ةلةةة  فتةةةر  التتاةةةةل خةةةين حنةةةم ادتةةةل الارانعةةةة لفعاليةةةة لنةةةةة الارانعةةةة لةةةه تةةةأث

إصةةدار تقريةةر الارانعةةة ااةةا يعةةةي اخةةلل فةةرض الدراسةةة الرابةة  بةةأن التةةأثير العدسةةي لتعاليةةة لنةةةة 
 الارانعة ةل  فتر  إصدار تقرير الارانعة يلتلف بالتعف حنم ادتل الارانعة. 

 ر يلنةةد تةةأثير ةدسةةي لاعةةةلي لدرنةةة التلصةةص الصةةةاةي لارااةةل الحسةةاباا ةلةة  فتةةر  إصةةدا
تقرير الارانعة، داا أن التتاةل خين درنة التلصص الصةاةي لاراال الحساباا لفعالية لنةة 
الارانعةةةة لةةةه تةةةأثير اعةةةةلي ةلةةة  فتةةةر  إصةةةدار تقريةةةر الارانعةةةة ااةةةا يعةةةةي اخةةةلل فةةةرض الدراسةةةة 

بةةأن التةةأثير العدسةةي لتعاليةةة لنةةةة الارانعةةة ةلةة  فتةةر  إصةةدار تقريةةر الارانعةةة يلتلةةف  اللةةااس
 ف درنة  التلصص الصةاةي لاراال الحساباا.بالتع
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  بالةسةةةبة لتةةةةلع ةاليةةةاا اليةةةردة لأثةةةره ةلةةة  ةعاةةةة فعاليةةةة لنةةةةة الارانعةةةة بتتةةةر  إصةةةدار تقريةةةر
خىدلةةال اتغيةةر تةةةلع ةاليةةاا اليةةردة داتغيةةر  ححمياال إضاا فيالارانعةةة، فقةةد اةةام الباحةةث خةةىنراء 

ر الارانعةة أاةا الاتغيةراا الاععدلةة الاعةليةة اععدل لععاة فعالية لنةة الارانعة بتتر  إصةدار تقرية
في التحليةل ا.ساسةي فقةد تةم اعالنتهةا فةي ةاةلذ  التحليةل اعاةافي ةلة  أةهةا اتغيةراا رااخيةة، 
لتلصةةل إلةة  أةةةه ر يلنةةد تةةأثير اعةةةلي لتةةةلع ةاليةةاا اليةةردة اةةن لةةعل اييةةر لنةةلد ةاليةةاا 

ا أن التتاةةل خةين درنةة تةةلع ةاليةاا تصدير في اليردة ةل  فتةر  إصةدار تقريةر الارانعةة، داة
 اليردة لفعالية لنةة الارانعة ليس له تأثير اعةلي ةل  فتر  إصدار تقرير الارانعة.

  حيث تم استلدام اقيةاس خةديل لتتةر  إصةدار تقريةر الارانعةة، لاقيةاس لححميل حس س  بالةسبة ،
لالاتعةدد لداةةا الةتةالي اتطابقةة  خديل لتعالية لنةة الارانعة، لتم إةةاد  تحليةل ارةحةدار البسةيط

 إل  حد دخير ا  الةالذ  ا.ساسي. 

وفي ضوء م  ق م الب حث بعرضو في الجزء النظري من ىذا البحث، وم  حوصل إل و من نحا ئج 
  -في الجزء الحطب قي يوصي الب حث ب آلحي:

  اللنةةة لالتأاليةد ةلة  ينل ةل  النهاا الاعةية زيةاد  ارهتاةام خلنةان الارانعةة للاصةة تيةديل
استقعل أةاالها لارلر  أن يدلن للنةة الارانعة رلحة ةال تحدد ةطاق ةالهةا لاسةلللياتها 
لالتصاصةةاتها باةةا يتاايةة  اةة  القةةلاةين لالتعلياةةاا الرااخيةةة، لتيةةديد العقلبةةاا ةلةة  اليةةرداا 

 التي تلالف القلاةد الاتعلقة خلنان الارانعة.

 يةلم، حيةث لنةد  55يةلم إلة   01خهةا عصةدار القةلالم الااليةة اةن  ينل تلتيض التتر  الاسةالح
يلم، حتة  يةتم زيةاد   53 يخل  الاصرية السلق  في الاالية القلالم إصدار فتر  الباحث أن اتلسط

 لاتية اعللااا القلالم الاالية، لان ثم زياد  اةتعة تلك الاعللااا.

  رصة الاصرية باتلاذ اعنراءاا الرادةة لليردااارلر  ايام الهيلة العااة للراابة الاالية لالخل 
ا.اص  الاسالح به عصدار القلالم الاالية، لذلك لااان تلفير الاعللااا  بالحد تلتزم التي لم

 في اللاا الاةاسل.

  الهيلةة العااةة للراابةة الااليةة، لالخلرصةة الاصةرية بعقةد خةرااي تدريخيةة للرش ةاةل  ايةام اةرلر
 بأهايةةةة تلايةةةا لااليةةةة لليةةةرداا الاسةةةنلة بالخلرصةةةة الاصةةةرية لتةةةلةيتهملاةةةديري اعداراا ا
 لحااية الاستثارين. لتحقيق اليتافية الاعللااا اةتعة زياد  اعفصاح، خهدف
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 -وب لنسب  لمج الت البحث المقحرح ،  عحقد الب حث بأىم   البحث مسحقباًل في المج الت الح ل  :

  تقرير الارانعة لارةاد  إصدار القلالم الاالية.دراسة الععاة خين فتر  إصدار 

 .دراسة تأثير تتعيل الياا الحلداة ةل  تلايا إصدار تقرير الارانعة 

 .دراسة تأثير فتر  إصدار تقرير الارانعة ةل  دتاء  اراراا ارستثاار 

 .العلاال الايثر  في فتر  إصدار تقرير الارانعة في اليرداا الصغير  لالاتلسطة 

  ةتةةةس الدراسةةةة الحاليةةةة للالةةةن باسةةةتلدام اتغيةةةراا ألةةةرل لللصةةةالص التيةةةغيلية لليةةةردة تالةةةرار
 لاتغيراا ألرل للصالص ادتل الارانعة.
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 المراجع
 أواًل : المراجع ب لمغ  العرب   
(. أثر لصالص لنةة الارانعة الداللية لانلس اعدار  ةل  6100إخراهيم، احاد داال اطالع  

 –مجم  الاكر المح سبي، كم   الحج رة فتر  تألر تقرير اراال الحساباا: دراسة تطخيقية. 
 .63 -0(: 6  63، ج مع  عين شمس

الهيلة العااة للراابة الاالية،  ( . اردز الاديرين الاصري،6102الدليل الاصري لحلداة اليرداا  
 ناهلرية اصر العررية، اعصدار الثالث.

(. أثر لنلد لنةة ارانعة فعالة ةل  استلل اعفصاح ةن 6102اليعرالي، حسام حسن احالد  
الاسيللية ارنتااةية لليردة : دراسة تطخيقية ةل  اليرداا الاقيد  بالخلرصة الاصرية. 

 .516-625، ج مع  طنط  –كم   الحج رة مجم  البحوث المح سب   ، 

(. ةحل تتسير اةطقي لتتر  تألير تقرير ارااخي الحساباا بالنهاز 6105الصيرفي، أسااء أحاد  
مجم  المح سب  دراسة تطخيقية اقارةة.  –الاردزي للاحاسباا لاداتل الارانعة اللاصة 

 .366-600( : 6  5، ج مع  بني سويف -والمراجع  

، لزار  اراتصاد لالتنار  اللارنية، 0006لسةة  05تةتيذية لقاةلن سلق رأس الاال العلحة ال
 ناهلرية اصر العررية.

(. اردز الاديرين الاصري، لزار  ارستثاار، ناهلرية اصر 6112دليل ةال لنان الارانعة  
 العررية.

استلل التحتع  ( أثر لصالص نلد  لنان الارانعة ةل  تعزيز6102سعلدي، سااو   لطتي  
ج مع  بني  -مجم  المح سب  والمراجع   الاحاسخي في التقارير الاالية  دراسة تطخيقية 

 .22-63( : 0  6، سويف

(. أثر لطر التقااي للصالص انلس اعدار  ةل  أتعال 6102سعاة، إياان   السعيد  
دراسة تطخيقية ةل   الارانعة اللارنية لاةعداساتها ةل  تلايا إصدار تقرير الارانعة:
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مجم  الاكر المح سبي، كم   اليرداا الصغير  لالاتلسطة الاتداللة خخلرصة الةيل الاصرية. 
 .525 -516( : 3  66، ج مع  عين شمس –الحج رة 

(. ادل تأثير الياا الحلداة الداللية للصالص الاران  6100ةزازي   ةطل  أيان سليم،
ر الاالية : دراسة التباريه ةل  اليرداا الاساهاة اللارني ةل  تلايا إصدار التقاري

 -633( : 0  63، ج مع  عين شمس –مجم  الاكر المح سبي، كم   الحج رة الاصرية. 
620. 

(. أثر الاحتلل الاعللااتي لإلفصاح ةن تقرير لنةة الارانعة 6105صالو، أحاد السيد إخراهيم   
 دراسة تطخيقية. –لاقيد  بالخلرصة الاصرية ةل  نلد  ارار ارستثاار في أسهم اليرداا ا

 ج مع  اإلسكندري . –رس ل  دكحوراه غير منشورة، كم   الحج رة 

(. احدداا تألير اعفصاح ةن التقارير الاالية السةلية لأثره 6105صالو، أخل الحاد اصطت    
 كم  ، المع صرة الحج ري  البحوث مجم ةل  اةتعتها في اتلاذ القراراا في الخيلة الاصرية. 

 .30-3(: 6 30، سوى ج ج مع  - الحج رة

(. اياس أثر التلصص الصةاةي لاران  الحساباا ةل  نلد  6112ةلض، أاال       
المجم  المصري  لمدراس ت ا.رراح لليرداا الاسنلة في سلق ا.لراق الاالية الاصري. 

 .635-050(: 0 31، ج مع  المنصورة –الحج ري ، كم   الحج رة 

 (. الهيلة العااة للراابة الاالية،  ناهلرية اصر العررية.6161الاةد ايد ليطل ا.لراق الاالية   

(. إطار اقترح لقياس لتتسير التأثير الايترك لالل ان التلصص 6102ةلي   حسن  ، سااي 
رير الارانعة الصةاةي لالتتر  الزاةية ررتباا الاران  باليردة ةل  تألير تلايا إصدار تق

ج مع  عين  –مجم  الاكر المح سبي، كم   الحج رة لليرداا الاساهاة: دراسة تطخيقية. 
 .356 -313( : 0  61، شمس

(. أثر التلصص الصةاةي لاراال الحساباا لحنم اةيأته ةل  فتر  6102اةصلر،   السيد   
مجم  الخلرصة الاصرية. إصدار تقرير الارانعة: دراسة تطخيقية ةل  اليرداا الاقيد  ب

 .0130 -026(: 6  66، ج مع  عين شمس –الاكر المح سبي، كم   الحج رة 
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 مالحق البحث
 (1ممحق رقم )

 شرك ت عين  الدراس  مصنا  وفقً  لمقط ع ت
 قط ع الموارد األس س  

 واألدو   الصح  قط ع الرع    

 العق راتقط ع 

 

 قط ع خدم ت ومنحج ت صن ع   وس  رات

 

 اعُه ٌٍرعذَٓ .5 اٌعض اٌذخٍُح .1

 اٌعشتُحاالٌىُِٕىَ  .7 ِصش اٌىطُٕح ٌٍصٍة .1

 اٌحذَذ واٌصٍة اٌّصشَح .1 ِصش ٌعٌىُِٕىَ .7

 ساورا -اٌعاِح ٌٍىسق  .1 

 اإلعىٕذسَح ٌألدوَح .5 إًٌُ ٌألدوَح واٌصٕاعاخ اٌىُّاوَح .1

 اإلعىٕذسَح ٌٍخذِاخ اٌطثُح .7  عثؤ  ٌألدوَح .1

 اٌعشتُح ٌألدوَح .1 ِّفُظ ٌألدوَح .7

 ٌٍصٕاعاخ اٌذوا ُحاٌّصشَح اٌذوٌُح  .1 ُِٕا فاسَ .8

 اإلعّاعٍُُح اٌدذَذج ٌٍرطىَش .5 اٌّصشَُٓ ٌإلعىاْ واٌرُّٕح .9

 اٌشّظ ٌإلعىاْ واٌرعُّش .7 تاٌُ هٍُض  .51

 اٌعاٌُّح ٌععرثّاس واٌرُّٕح .1 ِدّىعح تىسذى اٌماتضح  .55

 اٌعثىس ٌععرثّاس اٌعماسٌ .1 ِدّىعح طٍعد ِصطفً  .57

 اٌىطُٕح ٌٍرُّٕحاٌعماسَح ٌٍثٕىن  .1 ِذَٕح ٔصش ٌإلعىاْ  .51

 اٌماهشج ٌإلعىاْ واٌرعُّش .1 ِصش اٌدذَذج ٌإلعىاْ واٌرعُّش  .51

 اٌّرحذج ٌإلعىاْ واٌرعُّش .7 ُِٕا ٌععرثّاس اٌغُاحٍ  .51

 اٌّدّىعح اٌعماسَح اٌّصشَح .8 

 اإلعىٕذسَح ٌرذاوي اٌحاوَاخ.5 اٌىاتعخ اٌىهشتا ُح اٌّصشَح .8

 األهشاَ ٌٍطثاعح واٌرغٍُف.7 إٌمً واٌرداسج اٌّصشَح ٌخذِاخ .9

 اٌغىَذٌ اٌىرشَه.1 اٌصٕاعاخ اٌهٕذعُح واٌّعّاسَح ٌإلٔشاء واٌرعُّش  .51

 اٌغىَظ ٌألوُاط.1 خٍ تٍ اوذى  .55

 اٌششق األوعظ ٌصٕاعح اٌضخاج.1 دٌرا ٌٍطثاعح واٌرغٍُف  .57

 اٌششوق اٌحذَثح ٌٍطثاعح.1 َىُٔفشعاي ٌٍطثاعح واٌرغٍُف  .51

 اٌهٕذعُحاٌعشتُح اٌصٕاعُح .7 
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 قط ع الحشييد والبن ء

 قط ع األغذ   والمشروب ت

 وقط ع الس  ح  والحرف 

 قط ع الك م و  ت

 منزل   وشخص  قط ع منحج ت 

 اعّٕد عُٕاء .5 اٌعشتُح ٌٍخضف .8

 اوشو ِصش ٌٍغماالخ واٌشذاخ اٌّعذُٔح .7 اٌعض ٌٍغُشاُِه واٌثىسعٍُُٓ  .9

 اإلعىٕذسَح ٌععّٕد .1 إٌصش ٌألعّاي اٌّذُٔح  .51

 اٌدُضج اٌعاِح ٌٍّماوالخ .1 خٕىب اٌىادٌ ٌععّٕد  .55

 اٌغىَظ ٌععّٕد .1 دٌرا ٌإلٔشاء واٌرعُّش  .57

 اٌصعُذ اٌعاِح ٌٍّماوالخ .1 ٌُغُىى ِصش  .51

 اٌعشتُح ٌععّٕد .7 ِصش تٍٕ عىَف ٌععّٕد  .51

 أخىاء ٌٍصٕاعاخ اٌغزا ُح .5 اٌىطُٕح ٌّٕرداخ اٌزسج .9

 اإلعّاعٍُُح اٌىطُٕح ٌٍصٕاعاخ اٌغزا ُح .7 اَذَرا ٌٍّٕرداخ اٌغزا ُح  .51

 اٌذوٌُح ٌٍّحاصًُ اٌضساعُح .1 شّاي اٌصعُذ ٌٍرُّٕح واإلٔراج اٌضساعٍ  .55

 اٌضَىخ اٌّغرخٍصح وِٕرداذها .1 عثىس الٔذ ٌٍصٕاعاخ اٌغزا ُح  .57

 اٌششلُح اٌىطُٕح ٌألِٓ اٌغزا ٍ .1 اإلعّاعٍُُح ِصش ٌٍذواخٓ  .51

 اٌصٕاعاخ اٌغزا ُح اٌعشتُح .1 ِطاحٓ ششق اٌذٌرا  .51

 اٌعشتُح ٌّٕرداخ األٌثاْ .7 ِطاحٓ ِصش اٌىعطً  .51

 إٌّصىسج ٌٍذواخٓ .8 ِطاحٓ وِخاتض اإلعىٕذسَح  .51

 اٌشّظ تُشاُِذص ٌٍفٕادق وإٌّشآخ اٌغُاحُح .5 سِىى إلٔشاء اٌمشي اٌغُاحُح .1

 اٌّصشَح ٌٍّششوعاخ اٌغُاحُح اٌعاٌُّح .7 سواد ٌٍغُاحح .7

 اٌّصشَح ٌٍّٕردعاخ اٌغُاحُح .1 شاسَ دسَّشص .8

 اوساعىىَ ٌٍرُّٕح ِصش .1 عثش اٌّحُطاخ ٌٍغُاحح .9

 تُشاُِضا ٌٍفٕادق واٌمشي اٌغُاحُح .1 ِشعً ِشعً عٍُ  .51

 أتى لُش ٌألعّذج واٌصٕاعاخ اٌىُّاوَح .5 عُذٌ وشَش ٌٍثرشووُّاوَاخ .1

 اٌصٕاعاخ اٌىُّاوَح اٌّصشَح .7 وفش اٌضَاخ ٌٍّثُذاخ .1

 اٌّاٌُح واٌصٕاعُح اٌّصشَح .1 ِصش إلٔراج األعّذج .7

 عّاد ِصش .1 ِصش ٌصٕاعح اٌىُّاوَاخ .8

 اإلعىٕذسَح ٌٍغضي وإٌغُح .5 إٌصش ٌٍّعتظ اٌداهضج .1

 اٌششوح اٌششلُح "اَغرشْ وىِثأٍ" .7 إًٌُ ٌحٍُح األلطاْ .7

 اٌعاِح ٌّٕرداخ اٌخضف واٌصٍُٕ .1 خىٌذْ ذىظ .8

 اٌعشتُح وتٍفاسا ٌٍغضي وإٌغُح .1 داَظ ٌٍّعتظ اٌداهضج .9

 إٌغاخىْ اٌششلُىْ .1 
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 ( 2ممحق رقم ) 
 اإلحص ئينح ئج الححميل 

 اإلحص ئ  ت الوصا   لمحغيرات الدراس 
                               Descriptive Statistics        

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ARL 300 31.0000 169.0000 72.953333 20.8281186 

ACE 300 .0000 1.0000 .550000 .4983250 

SIZE 300 .0000 1.0000 .483333 .5005571 

ROA 300 -.3763 .4828 .046868 .1056129 

ASIZE 300 .0000 1.0000 .623333 .4853598 

ASPC 300 .0450 .5000 .174118 .1220419 

Valid N (listwise) 300     

 
 
 

 النموذج األول )نموذج االنحدار الخطي البس ط(
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .166
a
 .027 .024 20.5745491 

a. Predictors: (Constant), ACE 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3562.350 1 3562.350 8.415 .004
b
 

Residual 126146.997 298 423.312   

Total 129709.347 299    

a. Dependent Variable: ARL 

b. Predictors: (Constant), ACE 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 76.763 1.771  43.350 .000 

ACE -6.927- 2.388 -.166- 
-

2.901- 
.004 

 

 التحليل ا.ساسي
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 )نموذج االنحدار الخطي المحعدد( النموذج الث ني
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the Estimate 

1 .429
a
 .184 .159 19.1002111 

a. Predictors: (Constant), ASPC*ACE, ROA, SIZE, ASIZE, ACE, SIZE*ACE, 
ROA*ACE, ASPC, ASIZE*ACE 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 23912.108 9 2656.901 7.283 .000

b
 

Residual 105797.238 290 364.818   

Total 129709.347 299    
a. Dependent Variable: ARL 
b. Predictors: (Constant), ASPC*ACE, ROA, SIZE, ASIZE, ACE, SIZE*ACE, ROA*ACE, 
ASPC, ASIZE*ACE 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 77.820 3.208  24.259 .000   

ACE -9.627- 4.478 -.230- -2.150- .032 .245 4.082 

SIZE -2.052- 3.446 -.049- -.595- .552 .410 2.439 

SIZE*ACE 11.397 4.733 .246 2.408 .017 .269 3.713 

ROA -52.534- 18.510 -.266- -2.838- .005 .319 3.132 

ROA*ACE 6.170 23.041 .027 .268 .789 .283 3.534 

ASIZE 20.146 4.012 .469 5.021 .000 .322 3.108 

ASIZE*ACE -16.490- 5.790 -.382- -2.848- .005 .156 6.402 

ASPC -68.292- 19.446 -.400- -3.512- .001 .217 4.616 

ASPC*ACE 53.926 23.987 .361 2.248 .025 .109 9.155 
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Model Summary 
Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .381a .145 .127 19.4559773 

a. Predictors: (Constant), EXPORT*ACE, ROA, ASIZE, ACE, ASPC, 
EXPORT 
 

ANOVAa 
Model 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 18798.576 6 3133.096 8.277 .000b 

Residual 110910.770 293 378.535   

Total 129709.347 299    

a. Dependent Variable: ARL 
b. Predictors: (Constant), EXPORT*ACE, ROA, ASIZE, ACE, ASPC, EXPORT 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 76.982 2.713  28.378 .000   

ACE -6.289- 3.136 -.150- -2.006- .046 .519 1.928 

ROA -51.635- 10.948 -.262- -4.717- .000 .947 1.056 

ASIZE 13.461 2.832 .314 4.753 .000 .670 1.493 

ASPC -39.418- 11.361 -.231- -3.470- .001 .659 1.519 

EXPORT -1.123- 3.400 -.027- -.330- .741 .437 2.288 

EXPORT*ACE 3.021 4.615 .066 .655 .513 .290 3.452 

a. Dependent Variable: ARL 

 
 
 

(دلال الصادرااإ  التحليل اعاافي  
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 الخطي البس طول )نموذج االنحدار النموذج األ 

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .178a .032 .028 .1142810 

a. Predictors: (Constant), ACE 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .128 1 .128 9.766 .002b 

Residual 3.892 298 .013   

Total 4.019 299    

a. Dependent Variable: ARL 

b. Predictors: (Constant), ACE 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1.870 .010  190.120 .000 

ACE -.041- .013 -.178- -3.125- .002 

a. Dependent Variable: ARL 
 

 النموذج الث ني )نموذج االنحدار الخطي المحعدد(

Model Summary 

Mod

el 

R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .431a .186 .161 .1062231 

a. Predictors: (Constant), ASPC*ACE, ROA, SIZE, ASIZE, 

ACE, SIZE*ACE, ROA*ACE, ASPC, ASIZE*ACE 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression .747 9 .083 7.359 .000b 

Residual 3.272 290 .011   

Total 4.019 299    

a. Dependent Variable: ARL 

b. Predictors: (Constant), ASPC*ACE, ROA, SIZE, ASIZE, ACE, SIZE*ACE, 

ROA*ACE, ASPC, ASIZE*ACE 

 

الارانعة تقرير إصدار لتتر  خديل اقياس:  الحساسية تحليل
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 1.876 .018  105.143 .000   

ACE -.066- .025 -.284- -2.650- .008 .245 4.082 

SIZE -.013- .019 -.056- -.679- .498 .410 2.439 

SIZE*ACE .062 .026 .240 2.353 .019 .269 3.713 

ROA -.261- .103 -.238- -2.533- .012 .319 3.132 

ROA*ACE -.024- .128 -.018- -.185- .853 .283 3.534 

ASIZE .106 .022 .444 4.751 .000 .322 3.108 

ASIZE*AC

E 
-.068- .032 -.283- -2.110- .036 .156 6.402 

ASPC -.358- .108 -.376- -3.307- .001 .217 4.616 

ASPC*ACE .282 .133 .339 2.116 .035 .109 9.155 

a. Dependent Variable: ARL 

 
 

 النموذج األول )نموذج االنحدار الخطي البس ط(

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .164a .027 .024 20.5794535 

a. Predictors: (Constant), ACE 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3502.203 1 3502.203 8.269 .004b 

Residual 126207.144 298 423.514   

Total 129709.347 299    

a. Dependent Variable: ARL 
b. Predictors: (Constant), ACE 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 76.782 1.784  43.028 .000 

ACE -6.878- 2.392 -.164- -2.876- .004 

a. Dependent Variable: ARL 

الارانعة لنةة لتعالية خديل اقياس : الحساسية تحليل  
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 النموذج الث ني )نموذج االنحدار الخطي المحعدد(
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the Estimate 

1 .430a .185 .159 19.0949898 

a. Predictors: (Constant), ASPC*ACE, ROA, SIZE, ASIZE, ACE, 

ROA*ACE, SIZE*ACE, ASPC, ASIZE*ACE 

ANOVAa 
Model 

Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 23969.942 9 2663.327 7.304 .000b 

Residual 105739.404 290 364.619   

Total 129709.347 299    

a. Dependent Variable: ARL 

b. Predictors: (Constant), ASPC*ACE, ROA, SIZE, ASIZE, ACE, ROA*ACE, 

SIZE*ACE, ASPC, ASIZE*ACE 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 77.728 3.208  24.231 .000   

ACE -9.499- 4.476 -.227- -2.122- .035 .246 4.068 

SIZE -1.801- 3.465 -.043- -.520- .604 .405 2.468 

SIZE*ACE 11.093 4.739 .241 2.341 .020 .265 3.778 

ROA -52.625- 18.507 -.267- -2.844- .005 .319 3.133 

ROA*ACE 6.226 23.008 .027 .271 .787 .284 3.524 

ASIZE 20.285 4.026 .473 5.039 .000 .319 3.131 

ASIZE*ACE -16.617- 5.785 -.387- -2.873- .004 .155 6.441 

ASPC -68.050- 19.464 -.399- -3.496- .001 .216 4.627 

ASPC*ACE 53.471 23.957 .357 2.232 .026 .110 9.107 

a. Dependent Variable: ARL 
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 النموذج األول )نموذج االنحدار الخطي البس ط(
 
 
 

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .176a .031 .028 .1143212 

a. Predictors: (Constant), ACE 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .125 1 .125 9.550 .002b 

Residual 3.895 298 .013   

Total 4.019 299    

a. Dependent Variable: ARL 
b. Predictors: (Constant), ACE 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1.870 .010  188.646 .000 

ACE -.041- .013 -.176- -3.090- .002 

a. Dependent Variable: ARL 
 

 )نموذج االنحدار الخطي المحعدد(النموذج الث ني 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .431a .186 .161 .1062105 

a. Predictors: (Constant), ASPC*ACE, ROA, SIZE, ASIZE, ACE, ROA*ACE, 
SIZE*ACE, ASPC, ASIZE*ACE 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .748 9 .083 7.368 .000b 

Residual 3.271 290 .011   

Total 4.019 299    

a. Dependent Variable: ARL 

b. Predictors: (Constant), ASPC*ACE, ROA, SIZE, ASIZE, ACE, ROA*ACE, 

SIZE*ACE, ASPC, ASIZE*ACE 

 للتعالية الارانعة تقرير إصدار لتتر  خديل اقياس : الحساسية تحليل

المراجع    
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 1.875 .018  105.101 .000   

ACE -.065- .025 -.280- -2.621- .009 .246 4.068 

SIZE -.012- .019 -.051- -.612- .541 .405 2.468 

SIZE*ACE .060 .026 .236 2.293 .023 .265 3.778 

ROA -.261- .103 -.238- -2.536- .012 .319 3.133 

ROA*ACE -.024- .128 -.018- -.186- .853 .284 3.524 

ASIZE .107 .022 .446 4.760 .000 .319 3.131 

ASIZE*ACE -.068- .032 -.286- -2.126- .034 .155 6.441 

ASPC -.356- .108 -.374- -3.285- .001 .216 4.627 

ASPC*ACE .279 .133 .335 2.093 .037 .110 9.107 

a. Dependent Variable: ARL 
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