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The Impact of Adopting the Approaches of Multiple 

Auditors on the Gap in the Performance Quality 

Expectations of the Audit Process 

(An Empirical Study) 
 

Abstract 
 

The main objective of this study is to test the effect of adopting the 
different approaches of multiple external auditors on both the actual and the 
perceived quality of the audit, consequently, the expected impact on the 
quality of audit performance expectation gap in the Egyptian environment. 

To achieve this objective, an applied study was designed to test the 
statistical assumptions by using two samples from stock companies listed in the 
Egyptian Stock Exchange market from 2015 until 2019. The actual quality of 
the audit process was expressed using two indicators; they are discretionary 
accruals and the accounting conservatism. Also, the perceived quality of the 
audit process was expressed in the entity's value index. 

The study concluded that the adoption of the joint audit approach has no 
significant effect on both the actual and perceived quality of the audit in the 
Egyptian environment, so the adoption of this approach did not play its 
expected role in reducing the quality of audit performance  expectation gap, 
While the results showed that there is a positive effect of adopting of the 
double audit  approach on both the actual and perceived quality of the audit 
in the Egyptian environment, Consequently, the positive effect of the double 
audit  approach on the quality of audit performance  expectation gap. 
Keywords 

Joint audit, dual audit, double audit, quality of audit performance expectation 
gap, discretionary accruals, accounting conservatism. 
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  مقدم  -1
سللف تلهنوخللبلهألت للرةلهد   لل لمللهلهدمخااسللاتلقللورلهدمتللاو لهدتللملتت نللكلنادتف  لل هتلرهتلهألثللرل
عنلللملإسلللتقالرلمرهاملللملهدقسلللاناتلمويللل رلأقللل لهدركلللائزلهدرئيسللليبلد لللو ةلعمنيلللبلهدمره  لللب،لورلللملالللرهل

هدقوكملبلإلتتلارلإ لرهءهتلهإلطارلكاهلاخادلهد    لمهلهد عوهتلمهل اخبلهدمخظمل هلدنمفخلبلودقوهعل ل
مهلسأخفالقمايبلمرهامملهدقسلاناتلملهلأًلتف  ل هتلال لتملسلإسلتقالدف لوقيلا ا لهدم تلرض،لوتمثنلتل

لإق ًلارالهد عوهتلرملأاميبلتمخملم هتالت   لمرهامملهدقسانات.ل

 The Greenهءلنادوراللبلهدتضللرللرللملاللرهلهدسلليا للأيلل رتلهدم وضلليبلهألوروىيللبلمللاليسللممول
Paperن خللوههلسياسلللبلهدمره  لللب لهدللل روسلهدمسلللت ا ةلملللهلهألزملللبلهدماديلللبلهد ادميلللب،لوهدتلللملإسلللتف رتلل

تق  زلهدخقاشلقورلكي يبلتقس هلاوهع لممارسبلهدمفخبلمف  لز ا ةل لو ةلعمنيلبلهدمره  لبلملهلتلالرل
ل،لوال لتضلمختلتنلدلهدورالبلهد   ل (Zerni et al., 2012)لمره  بلآديلاتلهدمخارسلبلرلملسلو لهدمفخلب

مهلهإل رهءهتلهدتخظيميلبلهدمقترقلبلكقنلورللممكخلبلدم اد لبلأزملبلهدثقلبلملهل اخلبلأيلقابلهدميلاد ل
قللورلإسللتقالرلمرهامللملهدقسللانات،لوتمثنللتلأالل لاللرالهدمقترقللاتلرللثللتمخللملأقلل لملل هتالت لل  لمرهامللمل

لدمرهامملهدقسانات،لوت   ال ورلد اهلهدمره  بلهد هتن لهإل ناًر يب،لوأت رًهلهدقسانات،لوهدتغ  رلهد وًر
لررضلا و لعنملتق ي لمرهامملهدقساناتلدت ماتلمتال لهدمره  بلد مالئف .

واللل ل لللاءتلر و لهد  لللالمتنا خلللبلعنلللملهدورالللبلهدتضلللرهءلملللهلتلللالرلهد   للل لملللهلهد رهسلللات،لوهدتلللمل
لتمخلللملخااسلللتلمللل ًل مللل هتالت للل  لمرهاملللملهدقسلللاناتلكوسللل نبلمقتمنلللبلدتقسللل هل لللو ةلعمنيلللبل للل ًو

 Lassaad )إختفتلن لضلهد رهسلاتللهدمخارسبلهدمفخيبلرملسو لهدمره  ب،لق ثهدمره  بللوتس يعل
 & Habib , 2019; Lobo et al.,2017; Francis et al., 2009)إدلملتأ  ل للهدتلأث رلل

هإل  امملدتمخملن ضلم هتالت   لمرهامملهدقساناتلعنملهستقالدف للوتقس هلك اءتف لهدمفخيب،لم خمال
لإختفتلن ضلهد رهساتلهأل إدملو و لهد    للل(Deng et al., 2014; Chui et al., 2020)تًر

 مهلهألثارلهدسنميبلدتمخملن ضلارالهدم هتا.

 مشكم  البحث -2
لرلملم ظل ل ورلهد لاد لإدلمل أ تلهألزملاتلهدماديلبلهدتلملت رضلتلإد فلالهد   ل لملهلهدسلركاتلهدمملًر
و و لإخطناعاتلس ئبلعهلمفخبلهدمره  بلوممارس فالنسكالغ لرلمسلمو لرلملتلار هلالرالهدمفخلب،لمملال

اودلبل رعلهد    لمهلهدناقث هلوهد فاتلهدمخظمبلدنمفخلبلرلملهد   ل لملهلهدل ورلإدلململررلهد فلو لرلملمق
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دننقثلعهلآدياتلإلعا ةلهدثقبلريمالتق مرلتندلهدمفخبلمهلت مات،لوت ز زلهدقيمبلهدمضاربلدنم نوماتل
لهدمتاطرلهدمرتنطبلمتندلهدم نومات. هدتملتضمخفالهدقوهئ لهدماديبلوتت يض

والل لأسللل رتلهد فلللو لهدممرودلللبلملللهل اخلللبلهدنلللاقث هلوهدف ئلللاتلهدمفخيلللبلرلللملم ظللل ل ورلهد لللاد لعلللهل
هدختائجلوهدتوييات،لمخفالمالييفلأسنابلرق ههلهدثقبلرلملهدمفخلبلو لو ةلأ هئفلا،لومخفلالملاللهد    لمه

يق  لمقترقاتلإلعا ةلهدثقبلر فا،لوهإلرتقاءلم لو ةلعمنيلبلهدمره  لب،لرلادن ضل ويلفلأسلنابلهإلخفيلارل
ملرلللمل للللو ةلأ هءلمرهامللللملهدقسللللاناتلنأخللللرل ر للللعلإدللللملو للللو لهد   لللل لمللللهلهدتف  لللل هتلإلسللللتقالرلمرهاملللل

سللتقالدف لهدم تللرض،ل هدقسللاناتلخ قللتلرللملن للضله قيللاهلرللملهدتللأث رلنسللكالسللنمملعنللملقيللا ا لوه 
وساا لتركزلسو لهدمفخلبلرلملو لو لقادلبلملهلهإلقتملارلوغيلابلهدمخارسلبلمل هلمكاتلبلهدمره  لب،لرغل ل
ل لو ةل أهلعخيرلهدمخارسبلي  لملهلو فلبلخظلرلهدناقلثلأقل لأال لهدمقركلاتلهدالزملبلدمرتقلاءلنمسلتًو

لأل هءلدمرهامملهدقسانات.ه

وا لإاترحلن ضلهدناقث هلوأارتلن ضلهدمخظماتلهدمفخيبلآدياتلضانطبلدتقق كلهدراانبلوهدسليطرةل
ل لهإل نلللاًر عنلللملتف  للل هتلهإلسلللتقالديبلدمرهاملللملهدقسلللانات،لوتمثنلللتلتنلللدلهنديلللاتلرلللملهدتغ  لللرلهدللل وًر

،لووضللعلاوهعلل لدنراانللبلعنللملدمرهامللملهدقسللانات،لووضللعلضللوهن لدتقلل ي لهدتلل ماتلمتللال لهدمره  للب
 و ةلعمنيلبلهدمره  لبلنمكاتلبلهدمره  لب،لوهدمره  لبلهد ور لبلدم قوديلبلأت لابلعمنيلبلهدمره  لب،لوأت لرًهل

لإاترهحلتتمخملم هتالت   لمرهامملهدقساناتلرملمفمبلهدمره  بلهدوهق ة.

إدملل5101عا للوت  رلهإلسارةلإدملأهلهدم وضيبلهألوروىيبلت  لوهق ةلمهلهد فاتللهدتثلتطرات
طللرحلمقتللرحليقضللململليدزه لهدسللركاتلهدمسللاامبلمت لل  لمرهامللملهدقسللاناتلرللملمفمللبلهدمره  للبلهدوهقلل ة،ل

%لملللهلعمنيلللاتل91عنلللململللاليقلللربلملللهلل (Big 4)ق لللثل قظلللتلسللليطرةلمكاتلللبلهدمره  لللبلهد وديلللبل
سلللطبلهدمره  لللبلرلللمل ورلهإلتقلللا لهألوروىلللململللعلتخلللااصلمنقلللوملرلللملهدقيلللبلهدسلللوايبلدنمكاتلللبلهدمتول

ويللغ رةلهدق لل ،لوه عتمللرتلهدم وضلليبلهألوروىيللبلأهلاللرهلهدتركللزلرللملهدسللو ليقمللالرللملطياتللرلمتللاطرل
مرت  للبلتللرتن لمتف  لل لهدثقللبلرللملمفخللبلهدمره  للبلومسللتقمنفالرللملقللارلإخفيللارلأقلل لاللرالهدمكاتللبلهد وديللبل

لكمللالقلل ثلمللهلامللالعخلل لإخفيللارلمكتللبلآرثللرلهخ رسللوهلرللملأعقللابلهدتللور لرللملريلليقبلسلل ركبلهدممللًر
لإخروهلهد ادميب.ل

ورلملاللرهلهدسلليا لتل لت   للالمقتللرحلت ل  لمرهامللملهدقسللاناتلرلملمفمللبلهدمره  للبلهدوهقل ةلرللملهد   لل ل
مللهلهدلل ورلنأسللكارلمتتن للب،لق للثليمكللهلأهليسللتردلإثخلل هلأولأمثللرلمللهلمرهامللملهدقسللاناتلرللملخ للسل

لعنملأهل ت لهدت اوهلم خف لرملكا ربلتطوهتلعمنيبلهدمره  بلمفمبلهدمره  بلنسكالإدزهمملأولإتتياًر
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و ت لإي هرلتقر رلموق لعهلمفمبلهدمره  ب،لوتموهلهدمسئوديبلم هلاؤ ءلهدمرهام هلتضامخيب،لويطنكل
،لأولتلت لعمنيلبلهدمره  لبلموهسلطبلJoint Auditعنملارهلهدسكالهدت لاوخململ تالهدمره  لبلهدمسلتركبل

تقل ي لتقر لرلمخ يلالعلهلرهتلهدمفملبلو للإثخ هلأولأمثرلمهلمرهامملهدقساناتلوتموهلمفمبلكاًللمخف 
 Double و  لأًلت اوهلأولمسئوديبلتضلامخيبلويطنلكلعنلملالرهلهدسلكالمل تالهدمره  لبلهدمز و لبل

Auditلوأت رًهل و  لسكالأترلدت   لمرهامملهدقساناتلويطنكلعنيرلم تالهدمره  لبلهدثخائيلبل،Dual 
Auditبلقساناتلدرهتلهد م ا،لرق ل لت لهدت اال لعنلملق ثل ت لإسخا لمفمبلمره  بلمتتن بلدمالمرهال

مره  للبلهدقللوهئ لهدماديللبلدنسللركبلهدتان للبلمللعلمرهاللبلقسللاناتلو للت لهدت االل لعنللملمره  للبلهدقللوهئ لهدماديللبل
ل.(Lin et al.,2014)دنسركبلهدقانضبلمعلمره علأترلويي رلكاًللمخف لتقر رلمخ يالعهلهألترل

ملهدم ئلبلهدميلر بلال لتضلمهل ميلعلمل هتالت ل  لمرهاململوت ل رلهإلسلارةلإدلملأهلوهالعلهدممارسلبلرل
لأولإدزهملللم وردلللدلرلللملوالللتليسلللمكلنكث لللرلهدمقتلللرحلهدلللرًلأيللل رترلل،هدقسلللاناتلسلللوهءلنسلللكالإتتيلللاًر

هدم وضلليبلهألوروىيللبلنسللأهلت لل  لمرهامللملهدقسللانات،لوعنللملهدللرغ لمللهلهدمزهيللالهدتللثلتوا تفللالهدم وضلليبل
دقساناتلإ لأهلر و لهد  القورلارهلهدمقترحل اءتلمتنا خب،لهألوروىيبلمهلتمخملمقترحلت   لمرهاممله

لراملتلإدلملهدتلأث رلهدسلنمملدفلرهلهدمقتلرحلعنلمل لو ةلعمنيلبلهدمره  لب،ل رن ضلمكاتبلهدمره  بلهدممًر
م خمالن ضلهدمكاتبلمتوسطبلويغ رةلهدق  ل عمتلارهلهدمقترحللعنملأخرلهدسم الدنتلروجلملهلأزملبل

تلللبلعنيلللرلملللهلإخت لللاضل لللو ةلعمنيلللبلهدمره  لللبلخت  لللبلغيلللابلعخيلللرلتركلللزلسلللو لهدمره  لللبلوملللال ترل
هدمخارسلب،لوو للو لمللاليمكللهلأهليطنللكلعنيللرلإقتمللارلهدقنلب،لم خمللالعمللالءلهدمره  للبل تق ظللوهلعنللملاللرهل
هدمقتللرحلمللهلمخطنللكلأخللرلسللو ل للؤ ًلإدللملإرت للاعلتمللاد فلعمنيللبلهدمره  للب،لورللملضللوءلر و لهألر للارل

تره  فلللالعلللهلمقترقفلللالل5100خلللتلهدم وضلللبلهألوروىيلللبلرلللملخلللورممرلهدمتنا خلللبلقلللورلالللرهلهدمقتلللرحلأعن
هدسللامكلق للثلأعنخللتلعللهلأاميللبلتمخللملأقلل لملل هتالت لل  لمرهامللملهدقسللاناتلموهسللطبلهدسللركاتلودمللهل

لنسكالغ رلإدزهمم.

 Gul et al., 2013; Lennox et)وىخاءلعنلململالتقل  لتتمثلالمسلكنبلهدنقلثلرلملتنلا هلهنرهءل
al., 2014; Knechel et al., 2015).قلورلتلأث رلتمخلململ هتالت ل  لمرهاململهدقسلاناتلعنلملل

املللارل رهسلللبلتلللأث رلتنلللدلهدمللل هتالعنلللملهد لللو ةلهدم ركلللبلد منيلللبل هد لللو ةلهد  نيلللبلد منيلللبلهدمره  لللب،لوه 
لهدمره  ب،لوكرددلتأث رلتندلهدم هتالعنملر وةلتوا اتل و ةلهأل هءلد منيبلهدمره  ب.

لهدناقللثلأهل اخللادلهد   لل لمللهلهدتسللاؤ تلهدمرتنطللبلنمسللكنبلهدنقللثلوهدتللملورللملضللوءلمللالسللمكل للًر
لمازهدتلتتطنبلهإل انبلعن فالرملهدم ئبلهدمير ب،لوهدتثليمكهلعرضفالعنملهدخقولهدتادم 
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 مالاملم هتالت   لمرهامملهدقساناتلرملم ئبلهدممارسبلهدمفخيب؟ل -
 نيبلهدمره  ب؟مالاولتأث رلم هتالت   لمرهامملهدقساناتلعنملهد و ةلهد  نيبلد مل -
 مالاولتأث رلم هتالت   لمرهامملهدقساناتلعنملهد و ةلهدم ركبلد منيبلهدمره  ب؟ل -
 مالاولتأث رلم هتالت   لمرهامملهدقساناتلعنملر وةلهدتوا اتلنسأهل و ةلأ هءلعمنيبلهدمره  ب؟ل -
 بلدنقل لمالم ًلهدقا بلإدلملتطلو رلآديلاتلعملالمل هتالت ل  لمرهاململهدقسلاناتلرلملهدم ئلبلهدميلرلل -

 مهلر وةلتوا اتل و ةلأ هءلعمنيبلهدمره  ب؟

 أهداف البحث -3
 تمثالهدف  لهدرئيسملمهلهدنقثلرمل رهسبلوتقن الأثرلتمخملأق لهدم هتالهدمتتن بلدت   لمرهاممل
هدقسللاناتلعنللمل للو ةلعمنيللبلهدمره  للبلسللوهءلهد  نيللبلأولهدم ركللب،لومللهلثلل لهألثللرلعنللملر للوةلتوا للاتل

هدمره  للب،لرللملم ئللبلهدممارسللبلهدمفخيللبلم مفور للبلميللرلهد رىيللب،لو تققللكلهدفلل  ل للو ةلهأل هءلد منيللبل
لهدرئيسملمهلهدنقثلمهلتالرلس ملهدناقثلإدملتقق كلهألا ه لهد رعيبلهدتاديب 

علللرضلوتقن لللالهدمللل هتالهدمتتن لللبلدت للل  لمرهاملللملهدقسلللاناتلرلللملهد   للل لملللهلهدللل ورلوكلللرددلم ئلللبلل -
 ىيب.هدممارسبلهدمفخيبلم مفور بلميرلهد رل

تق ي لأثرلهدمل هتالهدمتتن لبلدت ل  لمرهاململهدقسلاناتلعنلمل لو ةلعمنيلبلهدمره  لبلو ورالالرلملهدقل لل -
 مهلر وةلتوا اتل و ةلهأل هءلد منيبلهدمره  ب.

 عرضلوتقن الهد رهساتلهدسانقبلهدمرتنطبلنموضوعلهدنقثلتمف  ًهل ستقا لرروضلهدنقث.ل -
هدقسلللاناتلعنلللملإتلللتال لأخوهعفلللالوممارسلللتفالرلللملم ئلللبل رهسلللبلمللل ًلخ لللاحلمللل هتالت للل  لمرهاملللملل -

هدممارسبلهدمفخيبلم مفور بلميرلهد رىيبلرملتقق كلهألال ه لهدمخسلو ةلمخفلالرلملم لارل لو ةلأ هءل
 عمنيبلهدمره  ب.

 أهمي  البحث -4
تتمثالهألاميبلهد نميلبلدننقلثلرلملمقاودلبلتقل ي لمسلاامبلعنميلبلملهل اخلبلهدناقلثلدتضل كلر لوةل
لهد رىللم،لوهدتلملتتضلل لمللهلتللالرلمالقظلبلهدناقللثلدللوررالرللمل هدنقلوثلرللملاللرهلهدم لارلعنللملهدمسللتًو
لهدنقوثلرملم ارلهدمره  بلوهدتملتخاودتلتق ي لهألثلارلهدمتتن لبلدمل هتالت ل  لمرهاململهدقسلاناتلعنلم
هد   لل لمللهلهد وهخللبلهدمرتنطللبلم للو ةلعمنيللبلهدمره  للبلرللملهد   لل لمللهلهدلل ورلهأل خميللب،لوهدتللمل تللزهمهل
م فللالخلل رةلرللملهدنقللوثلهد رىيللبلرللملاللرهلهدم للار،لتأتللرلرللملهدقسللناهلطمي للبلوتيويلليبلهدمتغ للرهتل

لهدمم زةلدنم ئبله اتيا يبلوه  تماعيبلوهدثقاريبلرملهدخطا لهد رىم.ل
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هد منيللبلرللملمقاودللبلتق للي لأثللرلهدملل هتالهدمتتن للبلدت لل  لمرهامللملهدقسللاناتلعنللملوتتمثللالهألاميللبل
 و ةلعمنيبلهدمره  بلهد  نيبلوهدم ركب،لونادتادثلعنملر وةلتوا اتل و ةلهأل هءلد منيبلهدمره  بللرمل
هدم ئللبلهدميللر بلنسللكالتطميقللم،لوردللدلدتق للي لمللر و لتمخللملتنللدلهدملل هتالعنللملتقق للكلهدفلل  لهدمخسللو ل

ا،لول رهسبلم ًلهدقا بلإدملإاترهحلم موعبلمهلهدمق  هتلوهدضوهن لهدرااميلبلهإلضلاريب،لدت ظلي لمخف
هإلست ا ةلمهلتمخملهدم هتالهدمتتن بلدت   لمرهاململهدقسلاناتلرلملهدتلأث رلهإل  لامملعنلمل لو ةلعمنيلبل

 ر ب.هدمره  بلنادسكالهدرًلهستف رترلهدقوهخ هلوهدنوهئ لهدمخظمبلدنمفخبلرملهدم ئبلهدمي

 حدود البحث -5
دللهل ت للرضلهدناقللثلدتللأث رلتمخللململل هتالت لل  لمرهامللملهدقسللاناتلعنللملتمللاد فلأولأت للابلعمنيللبلل -

 هدمره  ب.
تقتيرلع خبلهد رهسبلهدتطميقيبلعنملمياخاتلهدسركاتلهدم ر بلنادموريبلهدمير بلتالرلهد ترةلمل هلل -

  وهلغ راالمهلهد ترهت.ل5109-5105عاممل
هدتطميقيلللبلعنلللملهدسلللركاتلهدمسلللاامبلهدم ر لللبلنادموريلللبلهدميلللر بلماعللل هلهدمخلللودلتقتيلللرلهد رهسلللبلل -

 وسركاتلهدتأم هلخظرًهلدنطمي يبلهدتايبلمفرهلهدقطاع.
تقتيللرلهد هرسللبلهدتطميقيللبلعنللململل تنملهدمره  للبلهدمسللتركبلوهدمز و للبلو تللرجلعللهلخطاافللالملل تالل -

 هدم تا.هدمره  بلهدثخائيبلنسمبلع  لتوهررلمياخاتلكاريبلعهلارهل

 منهج البحث -6
تتطنلبلطمي لبلهدنقللثلإسلتت ه لمخللااجلمت ل  ةلدنورللاءلنأغرهضلر،لوسللو لي تمل لهدناقللثلعنلملكللاًلل
سللتقا لهد للروضلهد امللب،ل مللهلهدمللخفجلهإلسللتقرهئملوهإلسللتخناطملمفلل  ل رهسللبلوتقن للالمسللكنبلهدنقللثلوه 

طلبلوسو ل ت لرددلمهلتالرلتقن لالهد رهسلاتلهألما يميلبلهدسلانقبلوهدم لا  رلوهإليل هرلهدمفخيلبلهدمرتن
نموضوعلهدنقثلرمل ورلهد لاد لهدمتتن لب،لناإلضلاربلإدلملردلدلرليهلهدناقلثليسل ململهلتلالرلهد رهسلبل

ادموريلبلهدميلر بلإدلملنهدتطميقيبلناإلعتملا لعنلملهدمياخلاتلهدمتاقلبلعلهلع خلبلملهلهدسلركاتلهدمسل نبل
لإتتنارلرروضلهدنقثلو رهسبلم ًلإمكاخيبلت مي لختائ رلم مفور بلميرلهد رىيب.

ل

ل
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 البحث إطار -7
إخطالاًالمهلمسكنبلوأا ه لهدنقثلورملضوءلق و السو ل ت لتقسي لهد لزءلهدمتنقلملمخلرلعنلملهدخقلول

لهدتادم ل
لهإلطارلهدم اايمملدم هتالت   لمرهامملهدقسانات.ل7-0
.ل 7-5  وهاعلهدتطم كلدم هتالت   لمرهامملهدقساناتلرملميرلوهد ورله تًر
 إ  امياتلوسنمياتلتمخملم هتالت   لمرهامملهدقسانات.ل 7-3
 أثرلم هتالت   لمرهامملهدقساناتلعنملر وةلتوا اتل و ةلهأل هءلد منيبلهدمره  ب.ل 7-4
ستقا لهد روض.ل 7-5  هد رهساتلهدسانقبلوه 
 هد رهسبلهدتطميقيب.ل 7-6
 هدختائجلوهدتوييات.ل 7-7
 هد رهساتلهدمستقمنيبلهدمقترقب.ل 7-8
 اائمبلهدمره ع.ل 7-9

 المفاهيمى لمداخل تعدد مراقبى الحساباتاإلطار  7-1
لهدلللل ودملوكللللرددلن للللضلمكاتللللبل أ تلهإلخفيللللارهتلهدم ا ئللللبلدن   لللل لمللللهلهدسللللركاتلعنللللملهدمسللللتًو
هدمره  بلهد وديبلإدملتره علمستوياتلهدثقبلرملمفخبلهدمقاسنبلوهدمره  بلنسكالعلا ،لوال لترتلبلعنلمل

خلللبلهدمره  لللبلكلللاهلو زهرليقتلللالمكلللاهلردلللدلأهلاضللليبلإسلللت ا ةلثقلللبلم تملللعلهدملللارلوهألعملللارلرلللملمف
هديللل هرةلمللل هلإاتماملللاتلهدف ئلللاتلولهدمخظملللاتلهدمفخيلللبلرلللملم ظللل ل ورلهد لللاد ،لرضلللاًللعلللهلهدمتانلللاتل
وهدنقللللوثلرللللملم للللارلهدمره  للللب،لورللللملاللللرهلهإلطللللارلأسللللارلهدم فلللل لهألمر كللللملدنمقاسللللم هلهدقللللاخوخ  هل

((AICPAمثلللرلأاميلللبلرلللملهد قللل لهألت لللر،لإدلللملأهلتقسللل هل لللو ةلعمنيلللبلهدمره  لللبلت للل لهدقضللليبلهألل
 ;Watkins et al.,2004 )ل مويل فالهدسلم الهدوق ل لإلعلا ةلهدثقلبلرلملمفخلبلهدمره  لبلوممارسل فا

Knechel et al.,2013).ل

؛لقللار ،ل5104خطالاللًالممللالسللمكلرقلل لخااسللتلهد   لل لمللهلهد رهسللاتلهد رىيللبل)هد مللرلولخايللر،له لول
مل ًلراعنيلبل (Zerni et al., 2012; Lobo et al.,2017) (لوه  خميلبل5107،ل ملرل،5105

تمخلللململلل هتالت للل  لمرهاملللملهدقسلللاناتلرلللمل عللل لإسلللتقالرلمرهاملللملهدقسلللاناتلوتقسللل هل لللو ةلعمنيلللبل
وهدلرًلتمخلملهت لاالت ل  لمرهاململل5101هدمره  ب،لوا لتزهمهلرددلمعلمقترحلهدم وضيبلهألوروىيلبلعلا ل
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دقسانات،لكرددلهدمنلا رهتلهدمماثنلبلهدتلملأطنقتفلالهدقساناتلكأق لهدضماخاتلدقمايبلإستقالرلمرهاممله
لهد    لمهلهد فاتلهدمخظمبلدمفخبلهدمره  بلنكالمهلإخ نترهلوهدفخ لوهدي ه.

ورغلل لإتللتال لملل هتالت لل  لمرهامللملهدقسللاناتلمللهلق للثلم فومفللالوهسللسلعمنفللالإ لهد   لل لمللهل
تندلهدم هتالنميلطن لل(لأسارتلإدم5107؛ل مر،ل5105؛لقار ،ل،5104هد رهساتل)عم لهدقم  ،ل

لهدناقلثلأهلالرهلهدتنل لمل هلهدمل هتالهدمتتن لبلدت ل  لمرهاململJoint Auditهدمره  بلهدمستركبل ،لو ًر
هدقسللاناتل للؤ ًلإدللملختللائجلييلل بله عتمللا لعن فللالرللملتطللو رلوهاللعلمفخللبلهدمره  للب،لتايللبلعخلل ل

هتالدللرلمقومللاتلوأطللرل رهسللبلأثاراللالعنللمل للو ةلعمنيللبلهدمره  للب،لق للثلأهلكللالملل تالمللهلاللرالهدملل 
لهدناقلثلضلرورةلدنتم  لزلمل هلالرالهدمل هتال تطم كلومزهيالوع وبلتتتنفلعهلهدم تالهألتر،لدرهل لًر

خطالاًالممالسمكليمكهلدنناقثلأهليم لزلمل هل عخ ل رهسبلأثاراالهدمرتقنبلعنمل و ةلعمنيبلهدمره  ب،لوه 
لثالثبلم هتالدت   لمرهامملهدقساناتلعنملهدخقولهدتادم 

 ل تمثالم تالهدمره  بلهدمستركبلرملتمن فلإثخ هلأولأمثلرلملهلJoint Auditهدمره  بلهدمستركبل
مرهامملهدقساناتلهدمختم هلإدملمكاتبلمره  لبلمخ يلنبلنمره  لبلهدقلوهئ لهدماديلبلد م لالوهقل لنادت لاوهل

ململهدقسلاناتلوهدتخس كلريمالم خفمالعنملأهلي  لتقر رلموق لعهلمفمبلهدمره  لبل والعلملهل ميلعلمرها
هدمت لللاوخ هلرلللملتنلللدلهدمفملللب،لوتملللوهلهدمسلللئوديبلعلللهلهدتقر لللرلهدموقللل لمسلللئوديبلتضلللامخيبلمللل هل ميلللعل

 هألطره لهدمت اوخبلرملأ هءلمفمبلهدمره  ب.

و تض لمهلمره  لبلهدم لااي لهدمتتن لبلدمل تالهدمره  لبلهدمسلتركبلوهدتلملأور تفلالم ظل لهد رهسلاتل
لم خفلالرلاإلتتال لهدوهضل لرلملويلفلسلكالهدت لاوهلهدسانقبلرملارهلهدم ارلع  لو و لت نا هل واًر

لوهدمسلللللاركبلمللللل هلهألطلللللره لهدمسلللللاركبلرلللللملعمنيلللللبلهدمره  لللللب،لق لللللثلتلللللرابلهد   للللل لملللللهلهد رهسلللللاتل
(Baldauf & Rudolf,2012; Ittonen & Tronnes,2015)إدملأهلمل تالهدمره  لبلهدمسلتركبلل

مرهاململهدقسلاناتلناد ملالنسلكالت لاوخملرلمللييفلقادبلمهلهدتمن فلهدتضلامخملإلثخل هلأولأمثلرلمله
هدتتطي لوهدتخ  رلهدملخظ لألعملارلهدمره  لبلوهدت سل رلهدمسلتردلدنختلائجلمفل  لإيل هرلرأًلمسلتردلرلمل

ل) مر،ل (لل5104؛لعمل لهدقم ل ،ل5107خفايبلمفمبلهدمره  ب،لم خمالترابلع   لمهلهد رهساتلهألتًر
ت للللاوهلهدمسللللتردلملللل هلإثخلللل هلأولأمثللللرلمللللهلمرهامللللملإدللللملأهلملللل تالهدمره  للللبلهدمسللللتركبلي لللل لآديللللرلدن

هدقسللانات،لولأهلاللرالهنديللبلتضللمهلهدمز لل لمللهلهإلسللتقالديبلوهدقيللا لمللهلتللالرلهدتوز للعلهد  لل لدنمفللا ل
وهإلسللره لهدمسللتردلعنللملتخ  للراا،لخظللرًهلدنمسللئوديبلهدتضللامخيبلعللهلهدتقر للرلهدموقلل لهدللرًلييلل رلرللمل

لخفايبلمفمبلهدمره  ب.
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لهدناقثلأهلهدركائزلهألساسيبلهدتمل رتمزلعن فالم تالهدمره  بلهدمستركبلورملضوءلمالسمكل  ًر
تتمثللالرللم لتمن للفلإثخلل هلأولأمثللرلمللهلمرهامللملهدقسللاناتلهدتللان  هلإدللملمكاتللبلمره  للبلمسللتقنبلنمفمللبل
مره  بلوهق ة،لهدت لاوهلهدمسلتردلمل هلمرهاململهدقسلاناتلرلملهدتتطلي لدمفملبلهدمره  لب،لتوز لعلهد ملال

نسلللكالمخطقلللملومتللوهزهلمللل هلهألطلللره لهدمسللاركبلرلللملمفملللبلهدمره  للب،لتق لللي لوت سللل رلختلللائجلهدم لل هخمل
عمنيللبلهدمره  للبلنسللكالمسللترد،لوهدراانللبلهدمتنا دللبلعنللمل للو ةلهأل هءلخظللرًهلدنمسللئوديبلهدتضللامخيبلعللهل

لهدتقر رلهدخفائملهدموق لهدرًليي رلعهل ميعلهألطره لهدمساركبلرملمفمبلهدمره  ب.ل

رفملأق لم هتالت   لمرهامملهدقساناتلوهدرًللDouble Auditنادمره  بلهدمز و بللوريمال ت نك
 تتنللفلعللهلكللالمللهلملل تالهدمره  للبلهدمسللتركبلولهدثخائيللبلمللهلق للثلطمي للبلوخطللا لهدت االل لوتوز للعل

ي هرلتقر رلهدمره  ب،لق ثليس رلم تالهدمره  بلهدمز و بلإدملتمن فل ثخ هلأولأمثلرلإهدمسئودياتلوه 
هدقساناتلهدمختم هلإدمل فلاتلمسلتقنبلدنقيلا لملخ سلمفملبلهدمره  لبلدلرهتلهد م لا،لويكلوهللمهلمرهامم

عمالكالمخف لمخ يالعهلهألترلنسكالكنململهلق لثلهدتتطلي لوهدتخ  لرلدمفملبلهدمره  لب،لعنلملأهل
يي رلكالمخف لتقر رلمخ يلالعلهلمفملبلهدمره  لب،لو لتو ل لم لخف لأًلمسلئوديبلتضلامخيبلأولت لاوهل

نم خملأمثرلوضوحلأخرلورقًالدفرهلهدم تالمهلم هتالت   لمرهامملهدقساناتل ت لتمرهرلهدقيلا لمسترد،ل
نمفمبلهدمره  بلموهسطبلمكتم هلأول فت هلعنملهألاالدف لكالهإلستقالرلعهلن ضف لهدلن ضلوي ملال

ل(.5108كالمخف لورقًالدألسنوبلوه ا ه لهدتايبلنرل)لدمحم،ل

لرللمل وهد لل  رلنادللركرلأهلاللرهلهدملل تالمللهلملل هتالت لل  لمرهامللملهدقسللاناتلمطمللكلونسللكالإ نللاًر
هدم ئللبلهدميللر ب،لق للثلتنللز لهد   لل لمللهلهدقللوهخ هلهدسللركاتلهدتللملتسللاا لهد ودللبلرللملمنم تفللالنادمره  للبل
لدنمقاسلناتلدمره  لبلالرال هدمز و ب،لق ثل لت لتمن لفلمرهالبلقسلاناتلأتلرلمتلال لهد فلازلهدمركلًز

لدسركات،لو ت لهتتيارالمهلم هلمرهامملهدقساناتلهدمس ن هلد ًلهدف ئبلهد امبلدنراانبلهدماديب.له

رفللملأقلل لملل هتالت لل  لمرهامللملهدقسللاناتلوهدللرًللDual Auditوريمللال ت نللكلنادمره  للبلهدثخائيللبل
ائيلبل تتنفلرملم فومرلومقوماترلعهلم تالهدمره  بلهدمستركبلوهدمز و ب،لق لثلتسل رلهدمره  لبلهدثخ

إدملقادرلمهلت   لمرهامملهدقساناتلتتطنبلتمن فلإثخ هلأولأمثرلمهلمرهامملهدقساناتلهدتان  هلإدلمل
مكاتبلمره  بلمستقنبلنمره  بل زءلم  هلمهلهدم نوماتلهدماديلبلدن م لالهدوهقل لعنلملأهلييل رلكلال

سللئوديبلمرهاللبلتقر للرلمسللتقالرللملضللوءلمللالكنللفلنللرلمللهلمفللا ،لويكللوهلكللالمرهاللبلقسللاناتلمسللئورلم
كامنبلومستقنبلعهلهدتقر رلهدتاصلنر،لوتت   لأسكارلممارسبلم تالهدمره  بلهدثخائيبلرق ل ت لتمن لفل
مرهابلقساناتلنمره  بلسركبلتان بلأولأمثلرلوتمن لفلمرهالبلقسلاناتلأتلرلنمره  لبلسلركبلتان لبلأول
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ا لالرالهدسلركاتلأمثرلو مي فال تنعلدمياهلإاتيا ًلوهق ،لوا ليكلوهلمملررلردلدلإتلتال لطمي لبلخسل
ل وهدقللرصلعنللملهإلسللت ا ةلمللهلمزهيللالهدتتيللصلهديللخاعملدمرهاللبلهدقسللانات،لومللهلهألسللكارلهألتللًر
دممارسللبلاللرهلهدملل تالايللا لهد م للالمتمن للفلأقلل لمرهامللملهدقسللاناتلنمره  للبلهدقللوهئ لهدماديللبلهدمسللتقنبل

لوتمن فلأترلنمره  رلهدقوهئ لهدماديبلهدم م ب.

 تالهدمره  للللبلهدثخائيللللبل تضلللل لإتللللتال لطمي للللبلهدت االللل لوتوز للللعلورللللملضللللوءلهدم فللللو لهدسللللامكلدملللل
يلل هرلتقر للرلهدمره  للبلعللهلملل تالهدمره  للبلهدمسللتركبل هدمسللئودياتلوآديللاتلممارسللبلهد مللالهدم لل هخملوه 
وهدمز و ب،لق ثل رتمزلم تالهدمره  بلهدثخائيبلعنملم موعبلركائزلملهلأامفلا لأهلتطلابلهدتمن لفل

دلللملكلللالملللهلمرهاملللملهدقسلللاناتليقللل  لخطلللا لعملللالكلللالملللخف لوقللل و لهدلللرًل و فلللرلملللهلاملللالهد م لللالإ
هدمسئوديبلهدمنقلاةلعنلملعاتقلبلنسلكالمخ يلا،لوالولأملرل تتنلفلتماملالعلهلمل تالهدمره  لبلهدمسلتركبل
هدرًل ت لريلرلتقسلي لهد ملالمل هلمرهاململهدقسلاناتلرلملضلوءلهدتوهرلكلريملالم لخف ،ليضلا لإدلملردلدلأهل

مخ يللاًللعلللهلمفمللبلهدمره  للبلهدمكنللفلمفللالول ل و لل لأًلمسلللئوديبلكللالمرهاللبلقسللاناتليقلل  لتقر للرًهل
تضللللامخيرلعللللهلاللللرالهدتقللللار رلمقارخللللبلنملللل تالهدمره  للللبلهدمسللللتركب،لو ترتللللبلعنللللملغيللللابلهدمسللللئوديبل
هدتضامخيبلع  لهدقا بلإدملهدت اوهلهدمستردلرملتوث كلوت س رلهدختائجلهدتمل تويالإد فالأق لمرهاممل

قساناتلهألتر،لق لثلأخفل لمكن ل هلنمفلا لمره  لبلمتتن لبلو لتو ل لم لخف لهدقساناتلموهسطبلمرهابلهد
ل.(Lin et al.,2014)أًلمسئوديبلتضامخيبلورددلتالرالدمال ت لعخ لتمخملم تالهدمره  بلهدمستركبل

وتتمنللورلأاميللبلهدتم  للزلملل هلهدملل هتالهدمتتن للبلدت لل  لمرهامللملهدقسللاناتلرللملأهلاللرالهدملل هتالرغلل ل
كالأولنلأترلأال ه لتملا لتملوهلموقل ةلتتمثلالرلملهدقضلاءلعنلملهإلختقلا هتلهدمو فلبلإخفالإستف رتلنس

إدللملهدمره  للبلهد ر يللب،لوهدقلل لمللهلر للوةلهدتوا للاتلنسللأهل للو ةلأ هءلعمنيللبلهدمره  للبلمللهلتللالرل علل ل
لهد لو ةل إستقالرلمرهامملهدقساناتلوز ا ةلهدق رةلعنملإمتسا لهدغشلوهألتطاءلنماليقسلهلملهلمسلتًو

 منيبلهدمره  ب،لوتقق كلهدتقاربلم هلكالمهل و ةلهأل هءلهد  نملوهد و ةلهدم ركلبلملهل اخلبلهد  نيبلد
مستت مملهدتقار رلهدماديب،لإ لأهلهدناقثلي تق لنأهلإتتال لهدركائزلوهدمقوماتلهدتملي تم لعنيرلكلال

ه لملل تالملللهلالللرالهدملل هتاليمكلللهلأهل لللؤ ًلإدللملتنلللا هلرلللملالل رةلالللرالهدمللل هتالعنللملتقق لللكلهألاللل 
لهدناقلثلأاميلبلهدتم  لزلمل هلالرالهدمل هتالعخل ل رهسلبلأثرالالعنلمل لو ةل هدسامكلهإلسلارةلإد فلا،لدلرهل لًر
عمنيبلهدمره  ب،لوأخرلمهلغ رلهدمالئ لهدت امالمعلارالهدم هتال مي فالميعتناراالم تالوهق ليسلممل

لهدمره  بلهدمستركب.

لل
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 الدول األخرى واقع التطبيق لمداخل تعدد مراقبى الحسابات فى مصر و  7-2
تتام هلهد ورلرملإستت همفالدنم هتالهدمتتن بلدت   لمرهامملهدقسانات،لكلرددلتتنلا هل ر لبلهإلدلزه ل
،لق للثلتطمللكلن للضلهدلل ورلكللالأولن للضلاللرالهدملل هتال متطم للكلاللرالهدملل هتالمللهل ودللبلإدللملأتللًر

لأولمتللتن لق للثلتنللز لسللركاتل لنسللكالإتتيللاًر م  خللبلمتطم للكلنسللكالإدزهمللملم خمللالتطنقفللال ورلأتللًر
. لدنسركاتلهألتًر لأق لم هتالت   لمرهامملهدقساناتلوتتردلهألمرلإتتياًر

لهد ودملأهلم تالهدمره  بلهدمستركبلظفرلمخلرلثالث خلاتل و تض لمهلهدوهاعلهدمفخملعنملهدمستًو
لهدقرهلهدماضملرمل ودبلهد خماردلق ثلت لإدزه لهدسركاتلهدمساامبلهد خماركيبلمتمخملارهلهدمل تالمخلر

ختفملالرهلهإلدلزه لإعتنلارًهلملهلعلا ل0931عا ل ،لوتلردلهألملرلهتتيار لًالدنسلركاتلهد خماركيلب،ل5114،لوه 
وارهلعنملعكسلهدقارلرمل ودبلررخسالهدتملهدزمتلهدسركبلهدم ر بلرملسلو لهدملارلهد رخسلملمتطم لكل

وهدتملمهلأامفالل،لوخظرًهلدنمث رلمهلهإلختقا هتلدفرهلهدم تا0966م تالهدمره  بلهدمستركبلمخرلعا ل
إرت اعلتماد فلعمنيبلهدمره  بلرق لع دتلررخسالعهلإدزه ل ميعلهدسركاتلهدمساامبلمفرهلهدم تالعا ل

اتيرلهإلدزه لعنملهدسركاتلهدمساامبلهدتملتيل رلالوهئ لماديلبلم م لب،لورلمل ودلبلهدسلو  ل0984 ،لوه 
دغللاءلاللرهلهإلدللزه لد ميللعلولتلل لهل5116تلل لتمخللململل تالهدمره  للبلهدمسللتركبلنسللكالإدزهمللملقتللملعللا ل

هدسركاتلماع هلهدمخودلوسركاتلهدتأم ه،لوردلدلعنلملعكلسلهدقلارلرلملكخل هلهدتلملأدغلتلإدتلزه لهدمخلودل
وتركتلهألمرلهتتيار ًا،لوعنملهد اخلبلهألتلرلرليهلهد   ل لل0990نادمره  بلهدمستركبللإعتنارًهلمهلعا ل

خ نتلرهلوهسلترهديالدل لتنلز لمطنقلًالهدسلركاتلمهلهد ورلمثالهدماخيا،لوهدخمسالوهدو يلاتلهدمتقل ةلهألم ر كيلبلوه 
هدمسللاامبلأولهدمخللودلمتمخللملهدمره  للبلهدمسللتركبلرللملأًلمرقنللبلمللهلمرهقللالتطوراللالهإلاتيللا ًلوتللردل

ل.(Zerni et al., 2012; Bedard et al.,2014;Velte & Azib, 2015)هألمرلهتتيار ًال

،لوتلل لإدللزه ل ميللعل5100تركبلألورلمللرةلعللا لاتمللا لنملل تالهدمره  للبلهدمسللورللملسللخغارورةلملل ءلهإل
هدسركاتلهدمساامبلهدمس نبلرملسو له وره لهدماديبلمتمخملارهلهدم تا،لم خمالأدزمتلهدفخ لهدسلركاتل
هدممنوكلبلدن ودلبلوهدمق ل ةلنسلو لهألوره لهدماديلبلمفلرهلهدمل تا،لوملاليم لزلالات هلهدت لرىت هلالولإيلل هرل

بلدممارسللبلاللرهلهدملل تا،لرقلل لأيلل رلم فلل لهدمقاسللم هلهدقللاخوخ هلاللات هلهدلل ودت هلم للا  رلمفخيللبلمخظملل
م ف لهدمقاسم هل،لوكرددلهي رل5117عا لل(NEP: No.100)هد رخسثلم يارلهدمره  بلهدمستركبل

،لرضللاًللعمللالسللمكلل5105عللا لل (AGS No.10)هدقللاخوخ هلنسللخغارورةلم يللارلهدمره  للبلهدمسللتركبل
،ل0996علا لل(SA: No.229)م يلارلهدمره  لبلهدمسلتركبللأي رلم ف لهدمقاسم هلهدقاخوخ هلهدفخل ً

ولإستف رتلتندلهدم ا  رلتور رلإرسا هتلترتن لمتقسي لهد مالوهدتخس كلمل هلمرهاململهدقسلاناتلوآديلاتل
ل.(Ratzinger-Sakel et al., 2012)إع ه لهدتقر رلهدخفائملرملظالت   لمرهامملهدقساناتل
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ر  ةلق ثليسم لدنسركاتلنادت امالمعللثالثلبلأخلوهعلملهلوعنملهد اخبلهألترلتمثالهدي هلقادبلر
(ل،لو ت امالعن فالهدمسلتثمر هلهدمقن ل هللAهدخوعلهألور لهألسف لرئبل)للهألسف لرملهدموريبلهدي خيبل

وهدمستثمر هلمهلهدمؤسساتلهأل خميلبلرلملموريلتملسلخغفانلوسلخغهلدلألوره لهدماديلب،لولهدخلوعلهدثلاخث ل
،لوالراللهألسلف لل لت ل5110(لواملكاختلغ رلمتاقلبلدنمسلتثمر هلهدمقن ل هلقتلملعلا لBهألسف لرئبل)

 Shanghai and Shenzhen Stockت هودفالأيضالرملموريبلسخغفانلوسخغهلدألوره لهدماديبلل
Exchangesوتق يمفالناد و رلهألمر كثلول و رلاوخغلكوخغ،للأملالهدخلوعلهدثادلث لهألسلف لرئلبللل(H)لل
ل5117سكالأساسثلدنمستثمر هلغ رلهديل خ  هلرقل لرلملموريلبلاوخلغلكوخلغلقتلملعلا لواولمتاحللن

وتق ي للم و رلالوخجلكلوخج،لوليمكلهلدنسلركاتلرلثلهديل هلإيل هرلأمثلرلملهلخلوعللملهلتنلدلهألسلف ل،ل
ميعل ه لاوهئمفلالهدماديلبللورًقلالدم لا  رلهدمقاسلنبللل (A)و لت لإدلزه لهدسلركاتلهدميل رةلدألسلف لملهلهد ئلبل

ميعل ه لاوهئمفلالورقلًالل (H)ولهد ئلبلل (B)يب،لرلملقل هلتنلز لهدسلركاتلهدتلملتيل رلهألسلف لرئلبلهديل خ
ل (A)م اخلبلهد ئلبلل(H)أولهد ئلبلل (B)دنم ا  رلهد وديب،لم خمالهدسركاتلهدتملتي رلهألسف لمهلهد ئلبل

لعن فالهإلدتزه للميع ه لم موعت هلمهلهدقوهئ لهدماديبلإق هامالورقًالدم ا  رلهدمقاسل نبلهديل خيًبلوهألتلًر
لورقًالدنم ا  رلهد وديبل.

 The China Securitiesوىخاءلعنملمالسلمكلرقل لأدزملتلد خلبلسلو لهألوره لهدماديلبلهديل خيبل
Regulatory Commission (CSRC)هدسركاتلهدتملتي رلم موعت هلمهلهدقوهئ لهدماديبلميتناعلل

تتيلارلإثخل هلملهلمرهاململهدقسلاناتلإقل هامالوردلدلملهلتلالرلإلDual Auditم تالهدمره  لبلهدثخائيلبل
مرهابلقساناتلمقنملدمره  بلهدقوهئ لهدماديبلهدم  ةلورقلًالدم لا  رلهدمقاسلنبلهديل خيب،لوهألتلرلمرهالبل
قسللاناتل تنللعلأقلل لمكاتللبلهدمره  للبلهد وديللبلدمره  لللبلهدقللوهئ لهدماديللبلهدم لل ةلورقللًالدم للا  رلهدمقاسلللنبل

ل.(Lin et al., 2014)هد وديبل

رضاًللعمالسمكلرأهلهدم ئبلهدتخظيميبلهدروسيبلتتمخململ تالهدمره  لبلهدثخائيلبلق لثلتنلز لهدسلركاتل
هدممنوكلللبلمنميلللبلعاملللبلن من تلللثلمره  لللبلمخ يلللنت هلدنقلللوهئ لهدماديلللبلإقللل هامالورقلللًالدم لللا  رلهدمقاسلللنبل

لورقللًالدنم للا  رلهد وديللبلإلRAS)لRussian Accounting Standardsهدروسلليبل علل ه ل(لوهألتللًر
لللللللللللللللللInternational Financial Reporting Standards(لIFRSهدتقللللللللللللللللللللللللللللار رلهدماديللللللللللللللللللللللللللللبل)

al.,2020)ل            (Chui etل لل

ل
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ل لهد رىملتتمخملهدممنمبلهد رىيلبلهدسل و يبلمل تالهدمره  لبلهدمسلتركبلنسلكالإتتيلاًر وعنملهدمستًو
نادخسللنبلدنسللركاتلهدمسللاامبلونسللكالإدزهمللملنادخسللنبلدنمخللودلوسللركاتلهدتللام ه،لأمللال ودللبلهدمو للتلرقلل ل

لإعتنللللارًهلمللللهلعللللا ل للللللللل5105تتنللللتلعللللهلهإلدللللزه لنادمره  للللبلهدمسللللتركبلوتقودللللتلإدللللملهدسللللكالهإلتتيللللاًر
،لم خمالت  لهدت رىبلهدمير بلرملم ارلإسلتت ه لمل هتالت ل  لمرهاململهدقسلاناتلل(5105)هسماع ا،ل

مهلأال  لهدت لاربلرلملهدمخطقلبلهد رىيلب،لق لثلمل ألهإلاتملا لمتنلدلهدمل هتالملهلتلالرلهدقلوهخ هلوهدنلوهئ ل
لونسلل0980هدمخظمبلدم ئبلهألعملارلرلملميلرلإعتنلارًهلملهلعلا ل كالإدزهململهعتنلارًهلملهلنسلكالإتتيلاًر

ويمكللهلعللرضلهدقللوهخ هلوهدنللوهئ لوهدقللرهرهتلهدتللملتللخظ لممارسللبلهدملل هتالهدمتتن للبلدت لل  لل0988عللا ل
لمرهامملهدقساناتلرملهدم ئبلهدمير بلعنملهدخقولهدتادم 

عنملأخلرل ليكلوهلدنسلركاتلهدمسلاامبلل0980دسخبلل059(لمهلااخوهلهدسركاتل013تخصلهدما ةل)ل -
ولأمثلللرلمملللهلتتلللوهررلرللل ف لهدسلللرو لهدمخيلللوصلعن فلللالرلللملالللاخوهلمزهودلللبلمفخلللبلمرهالللبلقسلللاناتلأ

هدمره  للللب،لت  خللللرلهد م يللللبلهد امللللبلوتقلللل  لأت انللللر،لورللللملقللللارلت لللل  لهدمللللرهام هليكوخللللوهلمسللللئود هل
ل نادتضامه ،لويالق لأهلهدقاخوهلا لسم لمتمخمل ميعلم هتالت   لمرهامملهدقساناتلنسكالإتتياًر

 دقطاعلهدتاص.دنسركاتلهدمساامبلرمله
(ل08،لتخصلهد قلرةلرال ل)5103دسخبلل75وورقًالدقرهرلم نسلإ هرةلهدف ئبلهد امبلدنراانبلهدماديبلرا لل -

عنللمل لأهليكللوهلدسللركبلهدتتيللي لمره للعلقسللاناتلأولأمثللرل تللودملمره  للبلقسللاناتفالورقللًالدم للا  رل
نراانلبلهدماديلبلرلملهدسل الهدمره  بلهدمير بلو  بلأهليكوهلملهلمل هلهدمق ل  هلدل ًلهدف ئلبلهد املبلد

لهدناقثلأهللخصلهد قرةلل) (ليسم لمتمخمل ميعللمل هتالت ل  لمرهاململ08هدم  لدفرهلهدغرض ،لو ًر
.  هدقساناتلودمهلنسكالإتتياًر

ل0988دسللخبلل046رللملقلل هلأدللز للاللاخوهلهدسللركاتلهد امنللبلرللملم للارلتنقللملهألمللوهرلولهسللتثماراالل -
(لعنلللملأهل ليكلللوهل01سلللتركب،لق لللثلتلللخصلهدملللا ةلراللل ل)تنلللدلهدسلللركاتلمتمخلللململلل تالهدمره  لللبلهدم

دنسلللركبلمرهانلللاهلدنقسلللاناتلملللهلمكاتلللبلهدمقاسلللنبلوهدمره  لللبلهدوطخيلللبلمملللهلتتلللوهررلرللل ف لهدسلللرو ل
هدمخيوصلعن فالرملااخوهلمزهودبلمفخبلهدمقاسنبلوهدمره  بلي  هلأقل امالهد م يلبلهد املبلدنسلركبل

لل0980دسلللخبلل059طنقلللًالدنقوهعللل لهدمخيلللوصلعن فلللالرلللملهدقلللاخوهل وي للل هلهألتلللرلهد فلللازلهدمركلللًز
دنمقاسلللناتلويقللل  لمكارأتلللرلووه ناتلللرلو  لللوزلدن فلللازلتخق تفملللالمخلللاءلعنلللملطنلللبلهدف ئلللبلرلللملقادلللبل

 هإلتالرلموه ناتفما .
وهدتلاصلمت ل  الن لضلأقكلا لهدالئقلبلهدتخ  ريلبلدقلاخوهلل5104دسلخبلل55كرددلتضمهلهدقرهرلرال لل -

ره  لبلهدمسلتركبلديلخا  كله سلتثمار،لق لثلتضلمهلهدقلرهرللإدلزه لإدلزه لنمل تالهدمل0995دسخبلل95
هدسللركاتلهدتللثلتلل  رلهديللخا  كلميعلل ه لهدقللوهئ لهدماديللبلطنقللًالدم للا  رلهدمقاسللنبلهدميللر ب،لوييلل رل
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م نسلإ هرةلهدف ئبلهدقوهعل لهدتايلبلميعل ه لالرالهدقلوهئ لو تلودملمره  لبلقسلاناتلهديلخ و لمرهانلاهل
مللهلملل هلمرهامللملهدقسللاناتلهدمق لل  هلرللملهدسلل الهدم لل لدفللرهلهدغللرضلدلل ًلدنقسللاناتل للت لإتتيللارا ل

هدف ئللب،لعنللملأهليكوخللالمسللتقن هلعللهلن ضللف لهدللن ض،لو  للبلأهل نتللز لمرهاللبلهدقسللاناتلنم للا  رل
هدمره  للبلهدميللر بلوىيعلل ه لتقر للرلمختللائجلهدمره  للب،لكمللال  للبلأهلي لل لتقر للرًهلمسللتركًا،لورللملقادللبل

 ض لأو رلهدتال لوو فبلخظرلكالمخف .هإلتتال لريمالم خفمال ول
لدللألوره لهدماديللبلل - رللملل5111دسللخبلل93رضللاًللعمللالسللمكلرقلل لتضللمهلاللاخوهلهإل لل هعلوهدق لل لهدمركللًز

ل45هدما ةلرا ل) (،لوالاخوهل33رلملهدملا ةلرال ل)ل5110دسلخبلل048(،لوكرددلالاخوهلهدتمو لالهد قلاًر
لوهد فازلهدميررملوهدخق ل لهدميًر (لإدلزه لدتنلدل83رملهدما ةلرال ل)ل5113لدسخبل88هدمخدلهدمركًز

 هدسركاتلهدمتاطنبلنادقوهخ هلهدسانقبلنم تالهدمره  بلهدمستركب.

خ  لأهليمارسلرملهدم ئبلهدمير بلمهلل Double Auditوريمال ت نكلنم تالهدمره  بلهدمز و بل
تالرلع ةلاطاعاتلتايبلهدتملتساا لهد ودبلنقيبلرملمنم تفلالمثلالسلركاتلاطلاعلهألعملارلهد لا ل
لدنمقاسلللناتلالللول لق لللثليكلللوهلهد فلللازلهدمركلللًز وهدمخلللودلوسلللركاتلهدتلللأم هلوسلللركاتلهدتمو لللالهد قلللاًر

هالبلقسللاناتلأتلرلأولأمثلر،لويقل  لكللالمرهالبلهدقسلاناتلهألساسلملدفلرالهدسللركاتلو لت له سلت اخبلنمرل
دسلخبلل513مخف لتقر رلمخ يلالعلهلعمنيلبلهدمره  لبلورقلًالدلخصلالاخوهلسلركاتلاطلاعلهألعملارلهد لا ل

لهدتاصلناإلسره لوهدراانبلعنملسركاتلهدتأم ه.ل0980دسخبلل01،لوهدقاخوهل0990

اناتلمخرلثالث خاتلو تنصلهدناقثلممالسمكلإدملأهلهدظفورلهدت ر  ثلدم هتالت   لمرهامملهدقس
لأهلهدتمخملهدمنكرلدفرالهدم هتالد ليكهليسلتف  لمقارىلبلظلاارةل هدقرهلهدماضمل  ع لهدرأًلهدرًل ًر
هدتركللزلرللملسللو لمفخللبلهدمره  للب،لدنقلل لمللهلسلليطرةلمكاتللبلهدمره  للبلهد وديللبلعنللملسللو لهدمفخللبلكمللال

 Ratzinger-Sakel et al., 2012; Bedard et)قاودللتلن للضلهد رهسللاتلتمر للرلردللدل
al.,2014)لق ثلأهلارالهدظاارةلد لتمهلمو و ةلعنملهدساقبلرملهدتوا لتلهدلرًلمل أتلريلرلهد   ل ل،

مهلهد ورلرملتمخلملالرالهدمل هتا،لوي تقل لهدناقلثلنلأهلتمخلملالرالهدمل هتالكلاهليسلتف  لإتنلاعلملخفجل
تللالرل عللل للواللائملدقمايللبل ميللعلهألطللره لهدمفتمللبلنمفخللبلهدمره  لللبلنمللالر فللالمكاتللبلهدمره  للبلملله

إستقالرلمرهامملهدقسانات،لرضاًللعمالسمكلرقل ل قل لهدناقلثلأهلهدمخظملاتلهدمفخيلبلرلملهد   ل لملهل
هد ورلمثالهدفخ لوسخغارورةلوررخسالأي رتلم لا  رلتايلبلنادمره  لبلهدمسلتركبلولإرسلا هتلوضلوهن ل

مرهامملهدقساناتلممارستفا،لعنملعكسلهدقارلرملهدم ئبلهدمير ب،لر نملرغ لأهل ميعلم هتالت   ل
تمللارسلرللملهدم ئللبلهدميللر بلإ لأخللرل ل و لل لم يللارلتللاصلدتخظللي لهدممارسللاتلهدتايللبلمفللالدنقلل لمللهل
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مللهلل-نسلكالمت للر لل-هدمسلامالوهدم واللاتلهدتلملتوه ففللا،لوتل لهإلمت للاءلنملالتضللمخترلهدقلوهخ هلوهدنللوهئ ل
 ن ضلهد وهخبلهدمخظمبلدتندلهدممارسات.ل

 ل تعدد مراقبى الحساباتيجابيات وسمبيات تبنى مداخإ 7-3
ت   تلهد رهسلاتلهدتلملتخاودلتلهد وهخلبلهإل  اميلبلوهدسلنميبلدتمخلململ هتالت ل  لمرهاململهدقسلانات،ل
غ للرلأهلاللرالهد رهسللاتلتتنللا هلرللملمخظوراللالدتنللدلهإل  اميللاتلوهدسللنميات،لرللادن ضلمخفللالتخاودفللالمللهل

هدمره  ب،لوأت رًهلتخاودفالهدلن ضللمخظورلمرهابلهدقسانات،لوهدن ضلهألترلتخاودفالمهلمخظورلعمالء
مهلمخظورلعا ل ت نكلنسم بلهدمفخبلومكاختفالرملهدم تمع،لوي تق لهدناقثلأخرل ليمكلهلوضلعلقل و ل
رايللنبلملل هلاللرالهدمخللاظ رلهدمتتن للب،لرفللملمخللاظ رلرهتلتللأث رلتمللامنملعنللملن ضللفالهدللن ض،لويمكللهل

لتالت   لمرهامملهدقساناتلعنملهدخقولهدتادم تخاورلهد وهخبلهإل  اميبلوهدسنميبلهدمرتنطبلمتمخملم ه

لن لضلهدنلاقث هل) أهلأال لإ  اميلاتلمل تالهدمره  لبلهدمسلتركبلالمللLobo et al., 2017) لًر
تقق كلهدتمامالم هلإمكاخياتلوتمرهتلمرهامملهدقساناتلهدمسارك هلرملمفمبلهدمره  بلهدوهق ة،لخت  بل

 لخف ،لرفلرهلهدتماملالال ليسلاع لرلملهدتويلالإدلملالرهرهتلهدت اوهلهدمسلتردلوهدمسلئوديبلهدتضلامخيبلريملالم
أمثرلمالئمبلريملال ت نلكلناد   ل لملهلهدمسلامالهدتلمل تطنلبلهألملرلهدتقر لرلعخفلا،لو لخ كسلردلدلنسلكال

لأولنأترلعنمل و ةلعمنيبلهدمره  بلو ررعلمهلإقتماديبلإمتسا لهألتطاءلوهدتقر  اتلهد وار ب.

تايللل تملهدت لللاوهلهدمسلللتردلوهدمسلللئوديبلهدتضلللامخيبلمللل هلمرهاملللملوي تقللل لهدناقلللثلأخلللرلرغللل لغيلللابل
هدقسللاناتلرللملظللالتمخللململل تالهدمره  للبلهدمز و للبلإ لأهلهإل  اميللاتلهدسللانقبليمكللهلتققيقفللالخت  للبل
تمرهرلعمنيبلهدمره  بلدرهتلهد م الموهسطبلإثخلاهلأولأمثلرلملهلمرهاململهدقسلاناتلهدمسلتقن ه،لولهدلرًل

 ل;5109ره  لبلهدخظ لرلهدلرًلتل لتخاودلرلرلملهد   ل لملهلهد رهسلاتل)دمحم،لي ل لتطم لكليلر  لدمل تالم
(Cheung,2011للو ةلعمنيللبلهدمره  للب،لرللملقلل هلأخللرل ليمكللهلهد للز لأ وهتلهدراانللبلعنللملكأقلل لل 

متققلكلهإل  اميلاتلهدسلامكلهإلسللارةلإد فلالقلارلتمخلململل تالهدمره  لبلهدثخائيلب،لق لثلأخللرلرلملظلالتمخللمل
رهالبلقسلاناتلمكنلفلنمفملبلمتتن لبلعلهلهألتلرلريملاليسلنرلمل تالهدمره  لبلالرهلهدمل تاليكلوهلكلالم

هد ر يب،لولعنلملهدلرغ لردلدلرقل ل لؤثرلتمخلململ تالهدمره  لبلهدثخائيلبلنسلكالإ  لامملعنلمل لو ةلعمنيلبل
هدمره  بلرملقا تلم  خبلتايبلرملقادبلتخوعلأخسطبلهد م ا،لق ثل توالعللإسلخا لعمنيلبلهدمره  لبل

متتييبلرملخسا لم  هلإدملمرهابلقساناتلمتتيصلرملهدخسا لهديخاعمللرملكالسركبلتان ب
لهدمالئ لدطمي بلخسا لهدسركبلممال خ كسلنسكالإ  امملعنمل و ةلعمنيبلهدمره  ب.
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يضا لإدملمالسمكلمهلإ  امياتلأهلتمخملن ضلهدسلركاتلألقل لمل هتالت ل  لمرهاململهدقسلاناتل
خ كسلرددلعنملمالقيلنتلهيقتلعخفالتندلهدسركات،لولأ ًلإدملز ا ةلهدثقبلرملهدم نوماتلهدتملأر

عنيرلمهلمزهيالتمو نيبلتمثنتلرملإخت اضلتمن بلهدتمو المقارخبلنادسركاتلهدتملتمختلم تالهدمره  بل
ل.ل (karjalainen, 2011; Al-Hadi et al., 2017)هد ر يبل

 & Audousset-Coulier, 2012; Baldauf)رضلاًللعملالسلمكلتسل رلهد   ل لملهلهد رهسلاتل
Sakel et al., 2013)-RatzingerRudolf, 2012; لمهلهإل  امياتليمكلهلأإدملم موعبلل تًر

تققيقفلللالملللهلتلللالرلتمخلللململلل هتالت للل  لمرهاملللملهدقسلللاناتلتتمثلللالرلللملإضللل ا لعالالللبلهإلرتنلللا لأول
هإلعتملللا لهإلاتيلللا ًلمللل هلمرهالللبلهدقسلللاناتلوهد م لللا،لكلللرددلت لللضلإقتماديلللبلهدتوهطلللؤلمللل هلمرهالللبل

ناتلوهد م للا،لوهدتللمللترت للعلإقتماديللبلقلل وثفالرللملظللالعالاللبلهدمره  للبلهد ر يللب،لوتللخت ضلتنللدلهدقسللا
هإلقتماديبلمز ا ةلع  لأطره لتندلهد الاب،لق ثلأهلتمن بلهدتوهطؤلرملظالتمخململ هتالت ل  لمرهاململ

مخللملهدقسللاناتلالل لترت للعلنسللكالي للو لهدمخللارعلهدخات للبلعللهلعمنيللبلهدتوهطللؤ،ليضللا لإدللململلالسللمكلأهلت
أقللل لمللل هتالت للل  لمرهاملللملهدقسلللاناتلي لللززلملللهلإسلللتقالرلمرهاملللملهدقسلللاناتلواللل رهتف لعنلللملموه فلللبل

لضغو لهإل هرةلدت   الآرهئف لمقارخبلنقادبلتمخملم تالهدمره  بلهد ر يب.

 تلي لهد ريلبللمورملسيا لري لإ  امياتلتمخملم هتالت ل  لمرهاململهدقسلاناتلخ ل لأهلالرهلهدتمخل
لهإلدزهمملدمرهامملهدقساناتلويقل لملهلهألثلارلهدسلنميبلهدمترتنلبلعنلملدمست ا ةلمهلمزهي الهدتغ  رلهد وًر

ردلللد،لوهدتلللململللهلأامفلللالهدتضلللقيبلنمرهالللبلقسلللاناتلد يلللرلهدتملللرةلوهد فللل لد منيلللاتلهدسلللركبلوأخسلللطتفال
قالدلرلنمرهالبلقسلاناتلي تقلرلإدلملالرالهدتمللرة،لرو لو لإثخل هلأولأمثلرلملهلمرهاململهدقسلاناتليسللاع ل وه 

لدمرهابلهدقساناتلمعلهدق املعنملأق لمرهامملهدقساناتلهدق همملدخقاللعنم تخ  رلآديبلهدتغ  رلهد وًر
لتمرترلعهلهد م الإدملمرهابلهدقساناتلهد    .

لهد ا لدسو لمفخبلهدمره  بلريهلتمخملأق لم هتالت   لمرهامملهدقساناتلا ليساا ل وعنملهدمستًو
سلو لهدمره  للبلرللملعلل  لمقل و لمللهلمكاتللبلهدمره  للب،للإدلملقلل لكم للرلرللملهدقضلاءلعنللملظللاارةلتركللز

واللملهدظللاارةلهدتللملعاخللتلمخفللالهد   لل لمللهلهدلل ورلتايللبل ورلهإلتقللا لهألوروىللم،لق للثلتركللزلسللو ل
 )واللولمللال رللعلهدم وضلليبلهألوروىيللبل(Big 4)هدمره  للبلرللملعلل  لمقلل و لمللهلمكاتللبلهدمره  للبلهد وديللبل

EC)رهءلرللملمقاودللبلدلل مجلمكاتللبلهدمره  للبلهديللغ رةلإدللملإيلل هرلمقتللرحلهدوراللبلهدتضللل5101عللا لل
وهدمتوسللطبلرللملعمنيللاتلمره  للبلمسللتركبلدييللن لدفللال ورلراعللالرللملسللو لهدمره  للب،لق للثلإرتمللزتل
ارالهدورابلعنملم تقل لنلأهلتوسليعلخطلا لسلو لهدمره  لبلملهلتلالرلإتاقلبلهد ريلبلدمكاتلبلهدمره  لبل
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سو ليق زلعمنيبلهدمخارسلبلل(Big 4 )هد وديبللهدوطخيبلدنمساركبل خنالإدمل خبلمعلمكاتبلهدمره  ب
لم خفالممال خ كسلنسكالإ  امملعنمل و ةلعمنيبلهدمره  ب.

وعنملهدرغ لممالسمكلتخاودرلمهل وهخبلإ  اميلبليمكلهلتققيقفلالملهلتلالرلتمخلملأقل لمل هتالت ل  ل
لمو للو لهد   لل ل مللهلهدسللنمياتلمرهامللملهدقسللاناتلإ لأهلاخللادلهد   لل لمللهلهنرهءلهدم ارضللبلوهدتللملتللًر
لهدمقتمنبلوهدتملا لتختجلمهلتمخملأق لم هتالت   لمرهامملهدقساناتلد المهلأامفا 

علل  لهدتقسللي لهدمتللوهزهلدمفللا لعمنيللبلهدمره  للبلهدمسللتركبلملل هلهدسللركاءلر فللا،لق للثليمكللهلأهل للرتن لل -
تلللر،لنادمره  لللبلهدمسلللتركبلمسلللكنبلهدتقلللاعسلهدمت مللل لخت  لللبلإتملللارلأقللل لمرهاملللملهدقسلللاناتلعنلللملهأل

وهألمثللرلمللهلردللدلالل لتمللوهلهدمره  للبلهدمسللتركبلواميللب،لأًليكللوهلهدسللكالهدرسللمملهدم نللهلدفللالأخفللال
مره  بلمستركبلم خمالاملمره  بلرر يبلرملققيقبلهألمر،لوا لت لري لالرهلهألملرلرلملررخسلالق لثل

كاخلتلمره  لبلرر يلبلرلملققيقلبلل0993%لمهلقا تلهدمره  لبلهدمسلتركبلقتلملعلا ل51هتض لأهل
مر،لورددلخت  بلايلا لإثخل هلملهلمرهاململهدقسلاناتلتلان  هلدمكتلبلمره  لبلوهقل لن منيلبلهدمره  لبلهأل

هدمسلتركبلوه عتمللا لأقل امالعنللملهألتلرلدنقيللا لنادمفمللبلنادماملا،لغ للرلأهلالرهلهألمللرلتل لهدتيلل نلدللرل
)rRatzinge-ملهلتلالرلت ل  الالاخوهلهدسلنودلهدمفخلملدنملره   هلن رخسللالل0993إعتنلارًهلملهلعلا ل

 2013) Sakel et al.,هدسلنميبل ليمكلهلو و الالرلملظلالتمخلململ تنملهدممارسلبل،لغ رلأهلارال
 هدمره  بلهدمز و بلأولهدثخائيبلخظرهلإلتتال لتيائيفالعهلهدمره  بلهدمستركب.

إرت اعلتماد فلعمنيبلهدمره  ب،لراألت ابلهدتملسو لت رعلرملقادبلتمخملأق لم هتالت   لمرهاململل -
سو لت و لناللسدلأت ابلهدمره  بلهد ر يبلرملقادبلهدرغنلبلرلملهدق لاملعنلملمسلتوياتلهدقساناتل

 هد و ةلهدمخاسنبلرملمتر اتلعمنيبلهدمره  ب.
لهدت ق للل لنادخسلللنبلدن م لللا،لق لللثلتملللوهلإ هرةلهدسلللركبلمقلللالهدمره  لللبلمطادنلللبلمتنميلللبلل - ز لللا ةلمسلللتًو

رهاملللملهدقسلللاناتلاللل لتتنلللا هلقلللورلمطادلللبلأمثلللرلملللهلمرهالللبلقسلللانات،لوهألمثلللرلملللهلردلللدلأهلأرهءلم
هد   لل لمللهلهدقضللايالوهدمسللامالهدمقاسللميبلهألمللرلهدللرًليضللعلهد م للالرللملن للضلهألقيللاهلرللملمواللفل
هدقك لم هلمرهاململهدقسلاناتلرلملن لضلالرالهدقضلايالهدتالريلب،لوالرهلأملرلال ليكلوهلدلرلتلأث رلسلنممل

 عنمل و ةلعمنيبلهدمره  ب.
،لتايبلم هلمرهامملهدقساناتلهدتان  هلإدملمكاتبلمره  بلي ونبلهدتخس كلم هلمرهامملهدقساناتل -

وهدتلان  هلإدلملمكاتلبلمره  لبلوطخيلبلمتوسلطبلأوليلغ رةلهدق ل ،لتايلبلرلملظلالل(Big 4) وديلبل
 Deng)تمخململ تالهدمره  لبلهدمسلتركب،لخظلرًهلإلتلتال لهدتملرهتلوه مكاخيلاتلهدمتاقلبلدملالملخف ل

et al., 2014). 
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هدمره  ب،لخظرًهلدو و لاضلايالتالريلبلمل هلمرهاململهدقسلاناتلقلورلهد   ل لملهلتأترلإي هرلتقار رلل -
هدقضايالهدمقاسميبلوع  لو و لم يارل وضل لآديلاتلقسل لتنلدلهدقضلايالهدتالريلبلتايلبلرلملن لضل

 هد ورلق  ثبلهد ف لمتمخملم هتالت   لمرهامملهدقسانات.

لهدناقللثلأهلكللالمللهلاللرالهد وهخللبلهإل  اميللبلوهدسللنميبله دمتوا للبلهدقلل وثلرللملظللالتمخللملأقلل لو للًر
م هتالت   لمرهامملهدقساناتلا لتؤثرلنسكالأولنلأترلعنلملكلاًللملهلهد لو ةلهد  نيلبلوهدم ركلبلد منيلبل
هدمره  لللب،لونادتلللادملاللل ليكلللوهلدلللرددلملللر و لمتوالللعلعنلللملر لللوةلهدتوا لللاتلنسلللأهل لللو ةلهأل هءلد منيلللبل

 دم.هدمره  ب،لوارهلمالسو ل خاودرلهدناقثلرملهد زءلهدتا

أثةةر مةةداخل تعةةدد مراقبةةى الحسةةابات عمةةى فجةةوة توقعةةات جةةودة األداء لعمميةة   7-4
 المراجع 

يس رلو و لر وةلهدتوا اتلرملهدمره  بلإدملقادبلملهلعل  لهدرضلالملهل اخلبلأيلقابلهدميلاد ل
عماليق مرلمرهابلهدقسانات،لرفرالهد  وةلتر علرمل زءلمخفالإدلملإرت لاعلسلقفلتوا لاتلهدمسلتت م هل

ر رلهدماديبللعهلختائجلهأل هءلدمرهابلهدقسانات،لورددل ر علإدلملهدقيلورلرلملهد فل لدل ورلمرهالبلدنتقا
هدقسلللاناتلوهدق لللو لهدم روضلللبلعنلللملأ هئلللر،لوعنلللملهد اخلللبلهألتلللرليسلللاا لهدقيلللورلرلللملأ هءلمرهالللبل
هدقساناتلرملو و لتندلهد  وةلسوهءلكاختلهألسنابلهدتلملتقلفلورهءللالرهلهدقيلورلتر لعلإدلملمرهالبل

ل ليمكخرلهدتقك لر فا. لهدقساناتلرهترلأولإدملعوهمالأتًر

مهلأوهئالهدناقث هلهدرًلأسارلإدملميطن لر وةلهدتوا اتلرلملهدمره  لب،لللLiggio (1974)وي  ل
لهأل هءلهدمفخلملعللهلهأل هءلهدمتوالعلمللهل اخلبلهدمسللتت م ه،ل ق لثلأر  فلالإدللملإتلتال ل للو ةلمسلتًو
ومخللرلردللدلهدقلل هلتوهدللتلهدمتانللاتلعنللململل ًلأمثللرلمللهلخيللفلاللرهلمللهلهدزمللاهلتتخللاورلم فللو لر للوةل

هدمخمثقلبلل Cohen (1978)بلوهد وهملالهدملؤثرةلر فلا،لوال لإختفلتلد خلبلهدتوا لاتلرلملم لارلهدمره  ل
للللللللعلللهلم فللل لهدمقاسلللم هلهدقلللاخوخ هلهألمر كلللثللإدلللملأهلتنلللدلهد  لللوةلتتمثلللالرلللملهدمللل ًلمللل هلملللال توا لللر

لأوليقتا رلمستت مملهدتقار رلهدماديبلوى هلمال تواعلمرهابلهدقساناتلهدقيا لنرلنسكالم قور.

لورللللملرهتلهدسلللليا ل أهلو للللو لر للللوةلهدتوا للللاتلرللللملهدمره  للللبلخللللاتجلعللللهلل(Mahdi, 2011) للللًر
هإلتللتال لرللملهدم تقلل لملل هلمسللتت مملهدتقللار رلهدماديللبلومرهامللملهدقسللاناتلقللورلوه نللاتلومسللئودياتل
مرهابلهدقساناتلرملظالغيلابلهد فل لهدم تم لملدنل ورلهدققيقلملدمرهاململهدقسلانات،لأولملاليمكلهلأهل

ت   لمهلت ماتلهدمره  ب،لوق و لهإلعتما لعنملتندلهدت ماتلخت  بلهدق و ليطنكلعنيرلسوءلرف لهدمس
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(لر للوةلتوا للاتلهدمره  للبل0997هدم روضللبلعنللملممارسلل فا،لدللرددلت للر لإقلل ًلهد رهسللاتل)لهدسللقا،ل
عنملإخفالتتمثالرملهد ر لم هلماليق مرلمرهامملهدقساناتلومال خنغملعن ف لتق يمرلرملضلوءلتوا لاتل

لهدمره  بلهدمت ار لعن فا.لهدم تمعلوم ا  ر

لهدناقثلأخرلعنملهدرغ لمهلأهلميلطن لر لوةلهدتوا لاتلرلملم لارلهدمره  لبلأيلن لملأدو ل و ًر
ومستت  لعنملخطا لوهسعلإ لأخرل ل و  لم فو لمت كلعنيلرلنسلأخفا،لخت  لبلإتلتال لهدزوهيلالهدتلثلتل ل

دتنلا هلرلملهأل هءلهدمفخلملدنمره  لبلهدخظرلمخفالإدملر لوةلهدتوا لات،لرلادن ضليسلتت مفالدمسلارةلإدلمله
مهلق ثلهد و ةلوم ا  رلهأل هءلعمالالولمتوالعلتققيقلر،لم خملاليسلتت مفالهدلن ضلهألتلرلدنت م لرلعلهل
هإلتللتال لملل هلمرهامللملهدقسللاناتلوهدم تمللعلقللورلهدت سلل رهتلهدمتتن للبلدنقللوهخ هلوهدم للا  رلهدتللثلتقلل  ل

ت مفالأتلللروهلدنت م لللرلعلللهلهإلتلللتال لمللل هلوه نلللاتلومسلللئودياتلمرهاملللملهدقسلللانات،لرلللملقللل هلليسلللت
ل(.5115أيقابلهدمفخبلوهدم تمعلرملرف لأا ه لهدمره  بلهدتار يبل)ياد ،ل

يضا لإدملمالسمكللأهلارالهد  وةلرهتلطمي لبل  خاميكيلبلتتلأثرلناد   ل لملهلهدمتغ لرهتلهدمقيطلبل
هدمخظملللبلدمفخلللبلهدمره  لللب،لنلللأطره لعمنيلللبلهدمره  لللب،لوهدتلللملتتمثلللالرلللملهدثقارلللبلهدم تم يلللبلوهدقلللوهخ  هل

وكلرددلم لا  رلهدمره  لبلهدتلمل للت لتمخ فلالرلملهدم تملع،لويمكلهلهدقللورلنلاهلر لوةلتوا لاتلهدمره  لبلرللمل
 Cohenأًلم تمللعلمللهلهدم تم للاتلدللهلتيللالهملل ًهلإدللملهديلل ر،لو ر للعللردللدلكمللالتنيللتلد خللبل

يللبلدطمي للبلو ورلوظي للبلسللتمرهرلقادللبلسللوءلهد فلل لدلل ًلمسللتت مملهدتقللار رلهدمادإإدللملتواللعلل(1978)
هدمره  للبلهدتار يللب،لق للثلي تقلل لهدمث للرلمللهلهدمسللتت م هلدتقللار رلهدمره  للبلهدتار يللبلغ للرلهدمتق ظللبل
إخفللالتمثللالضللماهلاللاطعلدسللالمبلهدمواللفلهدمللادملدنسللركات،لواللولأمللرلييلل بلتققيقللرلعمنيللًا،لدللرهلمللال

مهلإتساعلتندلهد  وةلومقاودلبلليمكهلاودرلأهلم ظ لهد فو لهدممرودبلرملارهلهإلطارلتس ملإدملهدق 
لهدسيطرةلعن فالولإنقائفالعخ لأ خملق لممكه.

وت للل رلهإلسلللارةلإدلللملأهلأرهءلهدنلللاقث هلاللل لت للل  تلقلللورلمسلللمناتلر لللوةلهدتوا لللاتلرلللملهدمره  لللبل
ومكوخاتفلا،لورللملسلليا لتق  لل لمكوخللاتلر لوةلهدتوا للاتلرللملهدمره  للبلخ لل لأخفلالالل لتتضللمهلهد   لل لمللهل

رلخت  بلهدتنا هلم هلماليق مرلمرهامملهدقسلاناتلوملال توا لرلهدسياسل  هلوهدمخظمل هلهد  وهتلوهدتملتظف
وهألما يم  هلأولقتملهد مفورلهد ا ،لدمهلرملإطارلالرالهد رهسلبلسلو ل لت لهدترك لزلعنلملتنلدلهد  لوةل
هدتللللملتيللللفلهإلتللللتال لأولهدتنللللا هلملللل هلمللللال توا للللرلمسللللتت مملهدقللللوهئ لهدماديللللبلومللللاليق مللللرلمرهامللللمل

لهدقسللان ات،لورللملاللرهلهإلطللارليمكللهلتقسللي لاللرهلهإلتللتال لأولهدتنللا هلإدللملثللالثلمسللتويات لهدمسللتًو
هألورل لو تمثللالرللملهدتنللا هلملل هلمسللتت مملهدقللوهئ لهدماديللبلومرهامللملهدقسللاناتلقللورلهدمسللئودياتلهدتللمل
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الهمللAttitude Gapت لاال  بلأهليطنعلمفالمرهامملهدقساناتلواولماليمكهلأهلخطنكلعنيبلر وةلهإل
لهدثللاخمل لوهدللرًل تمثللالرللملتنللا هلهإلعتقللا لملل هلمسللتت مملهدقللوهئ لهدماديللبلومرهامللملهدقسللاناتل هدمسللتًو

،لBelief Gapقورلهدمسئودياتلهدقاديبلدمرهامملهدقساناتلأولماليمكهلأهليطنكلعنيبلر وةلهإلعتقا ل
لهدثادللث ل تمثللالرللملهدتنللا هلملل هلمسللتت مملهدقللوهئ لهدماديللبلومرهامللم هدقسللاناتلمتيللوصللأمللالهدمسللتًو
،للPerformance Gapهدم لاءةلرلملتخ  لرلعمنيلبلهدمره  لبلويمكلهلأهليطنلكلعنلملردلدلر لوةلهأل هءلل

رملأهلر وةلهدتوا اتلرلملهدمره  لبليمكلهلل(Porter, 1993)و ت كلهدناقثلمعلمالإختفتلإديرل رهسبل
أهل تسللمبلر فللالأقلل لأطللره لعمنيللبلهدمره  للبلأولكللاللهدطللرر ه،لونادتللادمليمكللهلتقسللي لر للوةلهدتوا للاتل

ل( 5105)تن ا،امالإدمل زئ هل

  لوتخسللألخت  للبلهدتنللا هلملل هلمللال توا للرلهدمسللت    هلمللهلتلل ماتلهدمره  للبلوىلل هلمللالفجةةوة المعقوليةة 
قساناتلإخ ازالنيورةلم قودلب،لوتخسلألالرالهد  لوةلخت  لبلمغلا ةلمسلتت مملهدقلوهئ ليستطيعلمرهابلهد

 هدماديبلرملتوا اتف ل وهلأًلمرهعاةلدنمق  هتلهدتملتقك لعمالمرهابلهدقسانات.
  :وتخسللألخت  للبلتنللا هلرللملهدتوا للاتلهدم قودللبلمللهل اخللبلهدم تمللعلدمللال  للبلأهليقللو لنللرلفجةةوة األداء

  هئف لهد  نم،لوتخقس لارالهد  وةلإدملهد    لمهلهد  وهتلهد رعيبلهألتيب مرهامملهدقساناتلوى هلأ
 لهدم قلور،لولردلدلخت  لبلفجوة قصور األداء  لوتختجلعهلتتنفلأ هءلمرهامملهدقساناتلعهلهدمسلتًو

 خقصلهدم اءةلهدمفخيبلد  ف لأولهإلامارلوع  لهإلدتزه لنم ا  رلهدمره  بلهدتملأاراالهدم تمع.
 لوالللملهد  لللوةلمللل هلهدمفلللا لهدتلللمليمكلللهلتوا فلللالنيلللورةلم قودلللبلملللهلمرهالللبلعةةةاييرفجةةةوة قصةةةور الم 

 هدقساناتلوهدمفا لهدمطنونبلمخف لمهلتالرلهدم ا  رلوهإلي هرهتلهدمفخيب.
  :وت للللر لنأخفللللالهإلتللللتال لملللل هلتوا للللاتلمسللللتت مملهدتقللللار رلهدماديللللبلدللللرأًلمرهاللللبلفجةةةةوة التقر ةةةةر

  ب.هدقساناتلهدمتمثالرملتقر رلعمنيبلهدمره 
  :تقل ثلخت  لبلإلخقلره لهدسلنودلهد  نلملدمرهالبلهدقسلاناتلعلهلهإلسلتقالرلهدمتوالعلفجوة اإلسةتقلل

مخلللرلطنقلللالدقوهعللل لهدسلللنودلهدمفخلللم،لنسلللمبلهد   للل لملللهلهد وهملللالهدتلللملتلللؤثرلعنلللملإسلللتقالرلمرهالللبل
ي هرلهدتق  ر ر.هدقسانات،لوهدتثلتمخ رلمهلإم هءلرأًلغ رلمتق زلتالرلأ هءلإتتنارهتلهدمره  بلوه 

  : وتخللتجلعللهلإتللتال لإ رهدلورفلل لمرهامللملهدقسللاناتلومسللتت مملهدتقللار رلهدماديللبلفجةةوة المسةةةولي
دنمسئوديبلهأل ميبلدمرهابلهدقساناتلوهدتملتتمثالرملقمايبلهدم تمعلملهلهد سلا ،لوهدمسلئوديبلهدمفخيلبل

هدقاخوخيبلوهدتثلتتمثالرملهإلدتزه لوهدتملتتمثالرملمرهعاةلم ا  رلهدمفخبلهدتمل ختمملإد فا،لوهدمسئوديبل
 نادقاخوهلوهدنوهئ لهدتمليقراالهدم تمع.
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لهدناقللثلأهلهدتيللخ فلهدسللامكلالل لأضللا لهد   لل لمللهلر للوهتلهدتواللعلهد رعيللبلإدللملهدتيللخ فل و للًر
وهدتملتمثنتلرملر وةلهدتقر رلوهإلستقالرلوكرددلهدمسئوديب،لغ رلأهلل،Porterل (1993)هدرًلوض ر

لأهلا ،لPorterرالهد  وهتلهدثالثبليمكهلتضمخ فالضمهلهد  وهتلهألساسيبلهدتملق  االلهدناقثل ًر
ر نلللملسلللم الهدمثلللارلر لللوةلهإلسلللتقالرليمكلللهلتضلللم خفالضلللمهلر لللوةلخقلللصلهأل هء،لر للل  لإدتلللزه لمرهالللبل
هدقساناتلنادقيا لوهإلستقالرلهدم ترضلي خملع  لهإلدتزه لنم ا  رلهدمره  بلهدتمل تمخااالهدم تمعلممال

ملأهلاخللادلايلورلرللملهأل هءلسلوهءلكللاهلردلدلنسللكالمت مل لأولغ للرلمت مل ،لوىخللاءلعنلململلالسللمكلي خل
لهدناقلثلأهلر لوةلهدتوا لاتلرلملهدمره  لبلتخقسل لإدلملمكلوخ هلاملا لر لوةلهدم قوديلبلور لوةلهأل هء،ل  ًر

 (.0كمال وض لهدسكالرا ل)

ل
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مكونات فجوة التوقعات فى المراجع  1)الشكل 
Source : Porter, B., (1993). “An Empirical Study of the Audit Expectation Performance 

Gap”, Accounting and Business Research, Vol. 24, No. 73, P. 50 

دمكوخللاتلر للوةلهدتوا للاتلرللملهدمره  للبلاللولهدتقسللي لهدسللائعلرللمللPorterل(1993)ورغلل لأهلتقسللي 
لأهلالرهلهدتقسلي ل توالفلعخل لتويل فلمكوخللاتلإم ظل لهد رهسلاتلرلملالرهلهدم لار،ل  لأهلهدناقلثل لًر

تندلهد  وةلدمخرل ليس رلإدملمتطنناتلهدت املالم فلالدنقل لملهلإتسلاعفالأولمقاودلبلتل خ تفالإدلملأ خلمل

فدىج 

 انًعقىنيح  

 

 فدىج االداء

 

 توقعات المجتمع من مراقب الحسابات 

 
 لمراقب الحسابات  الفعلىاالداء 

انًهاو وانىخثاخ انحانيح 

نًزاقة انحظاتاخ وفقا نهًعاييز 

 واالصذاراخ انًهُيح

انًهاو وانىاخثاخ انرً يًكٍ 

ذىقعها تشكم يعقىل يٍ يزاقة 

 انحظاتاخ

 فجوة التوقعات 

 

ذىقعاخ غيز 

 يعقىنح  

 

 قصىر انًعاييز 

 
 قصىر االداء
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 للثلأهلآديللاتلهدت امللالمللعلكللالمكللوهلمللهلتنللدلهد  للوةلتتتنللفلملليتتال لإمكاخيللبلهدللتقك لقل لممكلله،لق
خطالاللًالممللالسللمكلوألغللرهضلاللرال ر فللالسللوهءلموهسللطبلمرهاللبلهدقسللاناتلأولموهسللطبل فللاتلتخظيميللب،لوه 
لهدناقلللثلأاميلللبلتمخلللملتقسلللي لر لللوةلهدتوا لللاتلرلللملهدمره  لللبلوهدلللرًلأسلللارتلإديلللرل م يلللبل هد رهسلللبل لللًر

The Association of Chartered Certifiedل(ACCA)دقللاخوخ هلهدم تملل  هلهدمقاسللم هله  

Accountants (2019)وهدرًلتضمهلتقسي لتندلهد  وةلإدملثالثبلأاسا لكمال وضلقفالهدسلكالرال لل
(5.) 

ل

 فجوة التطوير فجوة األداء فجوة المعرفة

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 ( مكونات فجوة التوقعات فى المراجع 2شكل )
 
 

Source : The Association of Chartered Certified Accountants , (2019) "Closing the 

Expectation Gap in Audit", https://www.accaglobal. com/content/dam/ACCA _Global/ 

professional-nsights/Expectation-gap/pi-closing-expectation-gap-audit.pdf. 

وتتمثلالرلملهد لر لمل هلملالي تقل ال مفلورلهدمسلت    هلملهللknowledge Gapفية  الفجوة المعر 
مفخللبلهدمره  للبلعللهلمرهامللملهدقسللاناتلووه نللاتف لوىلل هلمللاليق مللرلاللؤ ءلناد  للا،لواللململلاليطنللكلعنيللرل
أقياخلللًالر لللوةلسلللوءلهد فللل لدللل ورلمرهاملللملهدقسلللاناتلرلللملهد   للل لملللهلهدقضلللايالمثلللالمخلللعلقلللا تلهد سلللال

علل  لت فلل لهدق للو لهدتللملالل لت للرضلعنللملمرهاللبلهدقسللاناتلتللالرلهدممارسللبلهد  نيللبلدنسللركات،لوكللرددل
لهدناقثلأهلارالهد  وةللمفرهلهدويفلل لتخ ملمسئوديبلمرهابلهدقسلاناتلنسلكالمطنلكل دنمفخب،لو ًر
عخفللا،لق للثلأهلدمرهامللملهدقسللاناتل ورلرللملهدقلل لمللهلاللرالهد  للوةلعنللملإعتنللارلأخفللالتمثللالهد للر لملل هل

األداء انًفرزض 

 نًزاقة انحظاتاخ

يا يرطهع انيه يظرخذيً 

 انقىائى انًانيح

األداء انفعهً 

 نًزاقة انحظاتاخ

إعرقاد يظرخذيً انقىائى 

انًانيح عًا يقذيه يزاقة 

 انحظاتاخ

 فجوة توقعات المراجعة
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واللل لتت م هلدنقلللوهئ لهدماديلللبلوهأل هءلهد  نلللملدمرهاملللملهدقسلللاناتلودللليسلهأل هءلهدم تلللرض،لإعتقلللا لهدمسللل
إدملر وةلهدم رربلنأخفالهدمكوهلهدرئيسملرملل(ACCA)أسارتل م يبلهدمقاسم هلهدقاخوخ هلهدم تم  هل

لأهلالرالهد  لوةليمكلهلهدقل لمخفلالملهلتلالرلتطلو رل ر وةلهدتوا اتلرملعمنيبلهدمره  لب،لونادتلادملتلًر
أ هءلمرهامللملهدقسللانات،لوتخميللبلوعللملمسللتت مملهدتقللار رلهدماديللب،لوعنللملهدللرغ لمللهلردللدل ل تواللعلأهل

. لهدي ًر لتيالتندلهد  وةلإدملهدمستًو

وتسل رلتنلدلهد  لوةلإدلملم لا تلعل  لهإلدتلزه لملهل اخلبلل:Performance Gapجةوة األداء ف
مرهامللملهدقسللاناتلنمتطننللاتلم للا  رلهدمره  للبلأولهدنللوهئ لوهدقللوهخ هلهدمخظمللبلدممارسللبلهدمفخللب،لوقادللبل
عللل  لهإلدتلللزه ليسلللارلإد فلللالنقادلللبللايلللورل لللو ةلهأل هءلدمرهاملللملهدقسلللانات،ليضلللا لإدلللململللالسلللمكلأهل

تتال لرملت س رلن ضلهدم ا  رلأولو و لتضاربلم هلهدم ا  رلوهدقوهخ هلوهدنوهئ لهدمخظمبلدنمفخلبلهإل
يسللاا لأيضللالرللملو للو لاللرالهد  للوة،لوهدت امللالمللعلاللرالهد  للوةل تطنللبلرللملتيللورلهدناقللثلهإلاتمللا ل

 بلمطادنبلهدمتنا رلنقضيبلهد و ةلم هلهدممارس هلدنمفخبلوهدمخظم هلدفالعنملق لسوهءلرمكاتبلهدمره 
متيلللمي لخظللل لدضلللماهل لللو ةلأ هءلهدمفلللا لهدمكن لللبلمفلللالك لللزءلأيللل الرلللملعمنفلللالكلللرددلرلللأهلهد فلللاتل

. لهدمخظمبلدمفخبلهدمره  بليقعلعنملعاتقفالمره  بل و ةلأ هءلمكاتبلهدمره  بلنسكال وًر

تو لل لاللرالهد  للوةلعخلل مالتو لل لهدقا للبلإدللملتطللو رلم للا  رلل:Evolution Gapفجةةوة التطةةو ر 
  للبلأولهدقللوهخ هلوهدنللوهئ لهدمخظمللبلدنمفخللبلرللملم تمللعلمللا،لول ل للت لهإلسللت انبلإدللملاللرالهدقا للب،لهدمره

دلرددلرليهلهألمللرل تطنلبلهألتلرلن لل هلهإلعتنلارلأثلرلتطللورلإقتيا لاتلمسلتت مملهدقللوهئ لهدماديلبلوهدتقلل  ل
إضللاربلهدتمخودللو ثلرللملهدم تمللعلعنللملآديللاتلعمللالمفخللبلهدمره  للبلومتر اتفللا،لوردللدلقتللملخسللتطيعل

لهدمز  لمهلهدقيمبلإدملمالتق مبلمفخبلهدمره  بلدمستت م فا.

لهدناقللثلأهلتق  لل لر للوةلهدم ررللبلوكللرددلر للوةلهأل هءلاللولمطنللبلأودللمل وىخللاءلعنللململلالتقلل  ل للًر
دتق   لإت اااتلهدتطو رلهدمطنونبلرملمفخبلهدمره  لبلدنقل لملهلر لوةلهدتطلو ر،لرلادتطو رلرلملم لا  رل

نوهئ لوهدمخظمبل وهلتق   لمسمناتلكاًللمهلر وةلهدم ررلبلوهأل هءلي ل لإرلره لرلملهدمره  بلوهدقوهخ هلوهد
لهدتطو رلغ رلممررلوغ رلمقمور.

هدمقاسلم هلهدمل  رلهدتخ  لرًلدنقوكملبلم م يلبللMaggie McGheeلل (2019)وهد   رلنادركرلأه
ال لأسلارتلرلملمق ملبلتقر لرلأع تلرلهد م يلبلن خلوههلهدقضلاءلعنلملر لوةلهدتوا لاتللهدقلاخوخ هلهدم تمل  ه

رلملهدمره  لبلإدلملإخلرلرغل لكلالهد فلو لهدتلململردتلدنقل لملهلر لوةلهدتوا لاتلرلملهدمره  لبلعنلململ ًل
أمثرلمهلخيفلارهلإ لأهلهدقالهدوق  لاولهإلستمرهر بللرملهدترك زلعنملكلالملالملهلسلأخرلهإلرتقلاءل
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لهدللوعملم لو ةلعمنيل لهدمفخلبلوممارسلل فا،لوىلررلهدمز ل لملهلهد فل لدررلعلمسلتًو بلهدمره  لبلعنلملمسلتًو
لد ًلمستت مملهدقوهئ لهدماديبلم ورلمفخبلهدمره  بلوق و لهإلست ا ةلمخفا.

لهدناقلثلأهلاخلادل وورقالدمالسمكلهإلسارةلإديرلمهلمزهيالإتناعلم هتالت   لمرهامملهدقسلانات،ل لًر
ل لو ةلهأل هءلدمرهاململهدقسلاناتلهد    لمهلهد رصلهدمقت منلبلوهدتلمليمكلهلأهلتسلاا لرلملز لا ةلمسلتًو

مهلتالرل ع لإستقالدف لوز ا ةلمستوياتلهدمخارسبلم هلمكاتبلهدمره  بلخت  بلهدق لمهلظلاارةلتركلزل
سلللو لهدمره  لللبلرلللمل للل لم موعلللبلمقللل و ةلملللهلمكاتلللبلهدمره  لللب،لناإلضلللاربلإدلللملردلللدلرلللأهلهدت لللاوهل

هدمره  للبلالل ليسللاا لرللملهإلسللت ا ةلمللهلهدمزهيللالهد خيللبلوهدتقخيللبلهدمتاقللبلدلل  فالنمللاللهدمسللتردلملل هلمكاتللب
ل للو ةلهأل هءلويقلل لمللهلر للوالهدتوا للاتلرللملعمنيللبلهدمره  للب،لم لل لأخللرلعنللملهد اخللبل ي ظل لمللهلمسللتًو

هدتلملتقل لملهلإمكاخيلبلهإلسلت ا ةلملهلل-وهدتلملسلمكلهإلسلارةلإد فلال–هنترلتو ل لهد   ل لملهلهدتف  ل هتل
لدلهد رصلهدمتاقبلدتقس هل و ةلأ هءلمرهامملهدقسانات.تن

وعنملهدرغ لممالسمكلهإلسارةلإديرلملهل ورلإ  لامملمقتملالدتمخلململ هتالت ل  لمرهاململهدقسلاناتل
رملهدق لمهلر وةلهدتوا اتلنسأهل و ةلأ هءلعمنيبلهدمره  ب،لإ لأهلهدناقثلي تق لأهلإتتال لهدم ئبل

هدثقارلللبلهدم تم يلللبلدنمسلللت    هلملللهلمتر لللاتلتنلللدلهدمفخلللبلاللل لتمثلللاللهدمخظملللبلدمفخلللبلهدمره  لللبلوكلللردد
عوهملللالقامملللبلتقللل لملللهلهدتلللأث رلهإل  لللامملدمللل هتالت للل  لمرهاملللملهدقسلللاناتلعنلللمل لللو ةلأ هءلعمنيلللبل
هدمره  ب،لونادتادملعنملر وةلتوا اتل لو ةلأ هءلعمنيلبلهدمره  لب،لولي ل لالرهلأملرلطمي لملإلتلتال ل

،لدللرهلتنللدلهد وهمللالمللهل ودللبلإدللمل ،لقتللمل هتللالهد ودللبلهدوهقلل ةلمللهلققنللبلزمخيللبلإدللملققنللبلأتللًر أتللًر
سو ليست رضلهدناقثلرلملهد لزءلهدتلادملهد رهسلاتلهدسلانقبلرلملالرهلهإلطلارلتمف ل ًهلإلسلتقا لرلروضل

تتنارلم ًليقتفالمهلتالرلمياخاتلهد رهسبلهدتطميقيبلهدمرتنطبلنادم ئبلهدمير ب. لهد رهسبلوه 

شتق 7-5 لاق الفروضالدراسات السابق  وا 
وع لوبلتمخلملهدمل هتالهدمتتن لبلدت ل  لمرهاململهدقسلانات،لوهدتلملل مزهيا عه هدمت ارضب هنرهء إزهء

 مله وهد  لوب هدمزهيلا تند عه أ دب تق ي  دمقاودب س ت هدتث كاختلمقالإاتما للدن    لمهلهد رهسات
أتر،لي لرضلهدناقلثلنلأول نسلكا تمخلتلتنلدلهدمل هتال هدتث هد ورلوهألسوه  مه م موعب ت ارب تالر

ل:هدسانقب هد رهسات أمرزلتند ختائج ريمال نم

قاودتلتق لي لر اديلبلهدمره  لبلهدمسلتركبلرلملت ز لزل لو ةلل(Alfraih & Alanazi, 2012) رهسبل
وردللدلمللهلتللالرل رهسللبلع خللبلمللهلهدسللركاتلل،هإلريلاحلرللملهدتقللار رلهدماديللبلهدسللخويبلرللمل ودللبلهدمو للت
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،لوتويلنتلهد رهسلبل5116ولل0994بلهدملو تثلتلالرلهد تلرةلمل هلعلامملهدم ر بلنسو لهألوره لهدمادي
إدللملإخت للاضلر اديللبلهدمتطننللاتلهدمرتنطللبلنادمره  للبلهدمسللتركبلرللملت ز للزل للو ةلهإلريللاح،لق للثلمنللغل

لهإلريللاحلهإلدزهمللمل %لمخللرلتطم للكلاللرالهدمتطننللات،لكمللالإختفللتلهد رهسللبل4متوسلل لهدز للا ةلرللملمسللتًو
ل للاءتلرللملهدمرتنللبلهألودللملريمللالإدللملأهلهدسللركاتلهدتللثلإسللت  اختلملليثخ هلمللهلمكاتللبلهدمره  للبلهدممللًر

 ت نللللكلنللللاإلدتزه لنمتطننللللاتلهإلريللللاحلهإلدزهمللللم،لم خمللللالهدسللللركاتلهدتللللثلإسللللت اختلملللليثخ هلمللللهلمكاتللللبل
هدمره  للبلإقلل هامال ختمللملإدللملمكاتللبلهدمره  للبلهد وديللبلوهألتللرل ختمللملإدللملمكاتللبللمتللال لمكاتللبل

تلرلملهدمرتنللبلهدثاخيلب،لرلملقل هلأهلهدسلركاتلهدتللثلإسلت اختلمليثخ هلملهلمكاتللبلهدمره  لبلهد وديلبل لاء
هدمره  للبلهدتللثل لتختمللملإدللملمكاتللبلهدمره  للبلهد وديللبل للاءتلرللملهدمرتنللبلهألت للرةلمللهلق للثل ر للبل

لهإلدتزه لنمتطنناتلهإلرياح.

مره  لبلأهلهدإدلملل (Ratizinger- Sakel, et al., 2013)وعنملهد اخبلهألترلإختفتل رهسبل
هدمستركبلدفالإخ كاسلإ  امملعنمل و ةلعمنيبلهدمره  ب،لق ثلأثمتلهد رهسلبلأهلهدمره  لبلهدمسلتركبل
ت للززلهد   لل لمللهلهد وهخللبلوثيقللبلهديللنبلم للو ةلأ هءلعمنيللبلهدمره  للب،لتيويللالريمللال ت نللكلم للو ةل

ا ةلهدم للاءةلعمنيللبلهدتوث للكلوهدتللثلسللف تلتقسللهلكم للرلرللملظللالخمللورجلهدمره  للبلهدمسللتركب،لخت  للبلز لل
هدمفخيلللبلوهإلسلللتقالرلوو لللو لراانلللبلمتنا دلللبلمللل هلمرهاملللملهدقسلللانات،لرضلللاًللعلللهلردلللدلرلللأهلز لللا ةلعللل  ل
هإل تماعللللاتلهدمسللللتركبلملللل هلمرهامللللملهدقسللللاناتلن ضللللف لهدللللن ضلمللللهل فللللب،لومرهامللللملهدقسللللاناتلول
،للترتللبلعنيللرلتقسللهلرللملمسللتوياتلهدسللدلهدمفخللملدلل  ًلمسللئودثلهدقوكمللبلنادسللركاتلمللهل فللبلأتللًر

لمرهامملهدقساناتلممالإخ كسلنسكالإ  امملعنمل و ةلعمنيبلهدمره  ب.

(لإدلملهدمره  لبلهدمسلتركبلتسلاا لإدلملقل ل5104ورملرهتلهدسيا لتوينتل رهسبل)لعم لهدقم  ،ل
كم لللرلرلللملت ز لللزلميللل هايبلهدم نوملللاتلهدماديلللبلدللل ًلمسلللتت مملهدتقلللار رلهدماديلللب،لخظلللرًهلألخفلللالت لللززل

تلمهلتالرلت ز زاالدنقلوةللهدت اوضليبلدمرهاململهدقسلاناتلرلملموه فلبلإ هرهتلإستقالرلمرهامملهدقسانا
للهدسركات.

 Lin et)ورللملسللكالأتللرلمللهلأسللكارلتمخللململل هتالت لل  لمرهامللملهدقسللاناتلهسللتف رتل رهسللبل
al.,2014)لهدلتق  لدل ًلللل نقثلأثرللتمخملم تالهدمره  بلهدثخائيبلرملل ودبلهديل هللعنلملمسلتًو

كأق لمؤسرهتل و ةلعمنيبلهدمره  ب،لوقاودتلهد رهسبلهإل انبلعهلتساؤرلواولاالمرهامملهدقساناتل
هإلدزه لنادمره  لبلهدثخائيلبلرلملن لضلهدسلركاتل لؤ ًلإدلملهدمز ل لملهلهدلتق  لملهل اخلبلهدملره   هل؟،ل
ودم انللبلعللهلاللرهلهدتسللاؤرلهسللت اختلهد رهسللبلن  خللبلمللهلهدمسللاا هتلعللهلتنللدلهدسللركاتلتتمللوهلمللهل
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،لوتللللل لهإلعتملللللا لعنلللللملهإلسلللللتققاااتل5116ولل5110تلللللالرلهد تلللللرةلمللللل هلعلللللاممللمسلللللاا ةلل7146
لهإلتتيار بلكمؤسرلدنقياس.

وأوضقتلهدختلائجلأهلمتطننلاتلهدمره  لبلهدثخائيلبلتق ل لولإدلملقل لكم لرلملهلإسلتت ه لهإلسلتققاااتل
تت لليضلهإلتتيار للبلوهدتللملتفلل  لهدللملز للا ةلهدلل تا،لودلليسلهإلسللتققاااتلهإلتتيار للبلهدتللثلتفلل  لإدللمل

هد تا،لعالوةلعنملرددلرق لتوينتلهد رهسبلإدملأهلهدتقار رلهدماديلبلتملوهلأمثلرلتق ًظلالعخل ماليكلوهل
مرهانللالهدقسللاناتلمللهلمكاتللبللهدمره  للبلهدمسللتقنبلتمامللالعللهلن ضللفالهدللن ض،لومللعلردللدللدلل لتظفللرل

لهدللللتق  لدمرهامللللملهدقسللللاناتلعخلللل لإدغللللاءلم لرللللملمسللللتًو تطننللللاتلهد رهسللللبلهدت ر ميللللبلإتللللتال للم خللللًو
هدمره  بلهدثخائيبلوهدمقارخلبلمل هلهدم موعلبلهدت ر ميلبلوهدم موعلبلهدضلانطبلمملالي خلملعل  لو لو ل د لال
 يمكهلهإلعتما لعنيبلدنقورلنأهلدنمره  بلهدثخائيبلتأث رلإ  امملأولسنمملعنمل و ةلعمنيبلهدمره  ب.

إستف  لهدناقثوهلرقصلأثلرلإسلتت ه لهدمره  لبلهدمسلتركبلل(Deng et al., 2014)ورمل رهسبل
عنملهد و ةلهد  نيلبلد منيلبلهدمره  لبلملهلتلالرلهإلعتملا لعنلململخفجلتقن نلم،لوتويلنتلهد رهسلبلإدلمل
علل ةلختللائجلمللهلأامفلللا،لأهلتمخللململل تالهدمره  لللبلهدمسللتركبلموهسللطبلمكاتلللبلمره  للبليللغ رةلهدق للل ل

  للبلمقارخللبلنادقادللبلهدتللمل للت لهإلسللت اخبلر فللالنمكتللبلمره  للبل ترتلبلعنيللرلإخت للاضل للو ةلعمنيللبلهدمره
ل ودملنسكالمخ ر ،لولأهلهدمره  بلهدمستركبلدفالتأث رلسنمملعنملإستقالرلمرهابلهدقسانات.

هدتقق كلملهلتلأث رلهدمره  لبلهدمسلتركبلل(El Assy ,2015)ورملهدم ئبلهدمير بلإستف رتل رهسبل
مناسرلد و ةلعمنيبلهدمره  بلدنسركاتلهدم ر بلرلملهدموريلبلعنملهدتق  لرملهألرىاح،لكمؤسرلغ رل

هدمير ب،لوردلدلملهلتلالرللمقاودلبله  انلبلعلهلتسلاؤرلوالوللالالهدسلركاتلهدتلثلتل لمره  تفلاللملهل
امللالإثخلل هلمللهلمرهامللملهدقسللاناتلهدمسللتقن هلأمثللرلتق ًظللالمللهلهدسللركاتلهدتللثلتلل لمره  تفللالمللهلامللال

الهد الابللم ر بلهإلدزه لنادمره  بلهدمسلتركبل؟،لوالالتتلأثرلالرالمرهابلقساناتلوهق ؟،لواالتتأثرلار
هد الابلنق  لمكاتبلهدمره  بلهدمساركبلرملعمنيبلهدمره  ب؟.للودم انبلعهلتندلهدتساؤ تلإعتم تل

ولل5119سللركبلم ر للبلرللملهدموريللبلهدميللر بلتللالرلهد تللرةلملل هلعللامملل35هد رهسللبلعنللملع خللبلمللهل
قن الهإلقيائملإدملأخلرل ل و ل لرلرو لم خويلبلرلملمسلتوياتلهدلتق  لرلمل،لولإختفتلختائجلهدت5103

هألرىللاحلملل هلهدسللركاتلهدتللملتلل لمره  تفللالمللهلتللالرلتمخللململل تالهدمره  للبلهدمسللتركبلنسللكالإدزهملللثل
،لكرددلأوضقتلهدختلائجلأخلرل ل و ل لرلرو لم خويلبلل وهدسركاتلهدتملتمختلرهتلهدم تالنسكالإتتياًر

هألرىلللاحلمللل هلهدسلللركاتلهدتلللثلتللل لمره  تفلللاللملللهلاملللالإثخللل هلملللهللمكاتلللبللرلللملمسلللتوياتلهدلللتق  لرلللم
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هدمره  بلهد وديبلوهدسركاتلهدتثلت لمره  تفالمهلامالإثخ هلمهلمكاتبلهدمره  بلغ رلهد وديب،لأولملهل
ل.امالمكتبلمره  بل ودمللمقترخًالنمكتبلمره  بلغ رل ودم

ر لعنللللملتللللأث رلاوهعلللل لهدقوكمللللبلإدللللملهدت للللل(Alfraih, 2016)وعنللللمل اخللللبلأتللللرلسلللل تل رهسللللبل
وهدمره  بلهدمستركبلعنملرترةلهإلختفاءلمهلعمنيبلهدمره  ب،لنادتطم كلعنملسو لهألوره لهدماديبلم ودبل
تضلل لمللهلختللائجلهد رهسللب،لأهلهدمره  للبلهدمسللتركبلسللاامتلرللملهدقلل لمللهلمسللامالهدممارسللبل هدمو للت،لوه 

رلملعمنيلبلهدمره  لبلهدمسلتركب،لونادتلادثلرليهللهدمفخيبلهدتثلتوه فرلأًلملهلمكاتلبلهدمره  لبلهدمسلاركب
هدمره  للبلهدمسللتركبلسللاامتلولإدللملقلل لكم للرلرللملإ  للا لقنللورلعمنيللبلدموه فللبلمسللكنبلتللأترلإيلل هرل
تقر للرلمرهامللملهدقسللانات،لوهدللرًلي لل لأقلل لهد وهمللالهدمللؤثرةلعنللمل للو ةلهدم نومللاتلمللهلخاقيللبلو للو ةل

.  عمنيبلهدمره  بلمهلخاقيبلأتًر

(لإدلللملمقاودلللبلهدمسلللفلعلللهلمللل ًلهدتلللأث رل5106راملللتل رهسلللبل)لأملللول ملللا،للورلللملرهتلهدسللليا 
لدن الاللبلملل هلت   للالهدمره  للبلهدمسللتركبلوتقسلل هل للو ةلعمنيللبلهدمره  للبلرللملم ئللبلهدممارسللبل هد للواًر
هدمفخيبلرمل مفور بلميرلهد رىيب،لوه عتمل تلهد رهسلبلعنلملمياخلاتلع خلبلعسلوهئيبلملهلهدقلوهئ لهدماديلبل

دنسلللركاتلهدميلللر بلهدمسللل نبلرلللملموريلللتملهدقلللاارةلوهإلسلللكخ ر ب،لوتللل لهإلسللللت اخبللوتقلللار رلهدمره  لللب
لدتمخلململ تالهدمره  للبل نم موعلبلملهلهألسلئنبلهإلستقيللائيبلولإختفلتلهد رهسلبلإدللملو لو لتلأث رلم خللًو
هدمستركبلعنمل و ةلعمنيبلهدمره  بلتايبلرملظالو و لأق لمكاتبلهدمره  بلهد وديبلضمهلملز جل

سللتخ تلهد رهسللبلإدللملمؤسللرلهدقلل رةلعنللملمكاتللبلهدمره  لل بلهدمسللاركبلرللملعمنيللبلهدمره  للبلهدمسللتركب،لوه 
لإمتسا لهدتقر  اتلهد وار بلنادقوهئ لهدماديبلكمؤسرلد و ةلعمنيبلهدمره  ب.

(لإدللملأخللرل و لل لإت للا لمللل هلأرهءل5107رللملقلل هلتسلل رلختللائجلإقلل ًلهد رهسللاتلهدم  هخيللبل) مللر،ل
هدمره  للللبلهدمسلللتركبل لللؤ ًلإدللللملت ز لللزلهسلللتقالديبلمرهامللللملتالم ظللل لهدمستقيلللململلللخف لعنلللملأهلمللل 

هدقسلللانات،لمملللاللي خلللملو لللو لعالالللبلإرتنلللا لاويلللبلمللل هلتطم لللكلمللل تالهدمره  لللبلهدمسلللتركبللوهد لللو ةلل
هدم ركلللبلد منيلللبلهدمره  لللب،لغ لللرلأهلالللوةلالللرهلهإلرتنلللا ل تلللأثرلمللليتتال لملللز جلمكاتلللبلهدمره  لللبلهدتلللثل

كب،لرتخ  لرلعمنيلبلهدمره  للبلهدمسلتركبلملهلتلالرلمكتمل هلملهلمكاتللبلتتضلمخفالعمنيلبلهدمره  لبلهدمسلترل
لعنلللملهد لللو ةلهدم ركلللبلد منيلللبللBig 4)هدمره  لللبلهد وديلللبل) سلللو ل لللؤثرلنيلللورةلإ  اميلللبلونسلللكالأالللًو

هدمره  بلعخرلرملقادبلغيابلتندلهدمكاتبلهد وديبلعلهلملز جلمكاتلبلهدمره  لبلهدتلثلتتضلمخفالعمنيلبل
لهدمره  بلهدمستركب.
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عخلللل لإتتناراللللالدن الاللللبلملللل هلهدمره  للللبلل(Eldyasty,2019)خقللللولم للللامسلإختفللللتل رهسللللبلوعنللللمل
هدمسلتركبلو لو ةلهدتقللار رلهدماديلبلرلمل مفور للبلميلرلهد رىيلبلإدللملخت  لبلتتمثلالرللملأهلتمخلملكلاًللمللهل
هدمره  لبلهدمسللتركبلوهدمز و للبل ل لؤ ًلإدللملتقسلل هلهد لو ةلهد  نيللبلد منيللبلهدمره  لب،لم خمللالأوضللقتل

هسللبلأخللرل و لل لعالاللبلإرتنللا لإ  للامململل هلأت للابلعمنيللبلهدمره  للبلوتمخللملأيللًالمللهلملل تنملهدمره  للبلهد رل
لهدمستركبلأولهدمز و ب.

(لإدملرقصلهد الابللم هلمل تنملهدمره  لبلهدمسلتركبلوهدمز و لبل5108م خمالرامتل رهسبل)لدمحم،
بلرللملهدموريللبلهدميللر بلو للو ةلعمنيللبلهدمره  للب،لوردللدلنللادتطم كلعنللملع خللبلمللهلهدسللركاتلهدمسلل ن

،لوال لأوضلقتلهدختلائجلعل  لو لو ل5106قتلملعلا لل5117سركبلتالرلهد ترةلملهلعلا لل70وع  اال
ل للو ةلعمنيللبلهدمره  للبلعخلل لتمخللملأًلمللهلملل تنملهدمره  للبلهدمسللتركبلأول رللرو لم خويللبلعنللملمسللتًو

هدمره  لبلهدمسلتركبللهدمز و بلوتمخملم تالهدمره  بلهد ر يلب،لإ لأهلهد رهسلبلأوضلقتلإتلتال لتلأث ر
عنللمل للو ةلعمنيللبلهدمره  للبلملليتتال لهدقطللاعلهديللخاعملهدللرًلتختمللملإديللرلهدسللركات،لوكللرددلطمي للبل
ايكلللالهدمنميلللبلق لللثلتقسلللختل لللو ةلعمنيلللبلهدمره  لللبلرلللملهدسلللركاتلرهتلهدمنميلللبلهد املللبلوهدمتتنطلللبل

لنادمقارخبلنادسركاتلرهتلهدمنميبلهدتايب.

هإل انبلعهلتساؤرلواولالالملالل(Quick& Schmidt, 2018) ورملرهتلهدسيا لقاودتل رهسبل
اامتلنرلهدم وضيبلهألوروىيبلمؤتًرهلمهلمقاو تلإليلالحلسلو لهدمره  لبلرلملأعقلابلهألزملبلهدماديلبل
هد ادميبللإلست ا ةلثقبلهد مفورلرملمفخبلهدمره  بلققلكلأا هرلرلهدمخسلو ة؟.لوقاودلتلهد رهسلبلهدت لر ل

 هلمهلتل ماتلهدمره  لبلإلسلتقالديبلمرهالبلهدقسلانات،لو لو ةلعمنيلبلعنملم ًلتأثرلإ رهدللهدمست   
هدمره  بلنادمتغ رهتلهدمرتنطبلنادتغ  رلهد ورنلدمكاتبلهدمره  ب،لولرترةلهإلقت لاملنمرهالبلهدقسلانات،ل
وهت رًهلهدمره  بلهدمستركب،لوهدتثلأ  لهدمخظملوهلدنمفخلبل ورالالرلملتقسل هلإسلتقالديبلمرهالبلهدقسلاناتل

نيللبلهدمره  للب،لوتسلل رلختللائجلهد رهسللبلهدت ر ميللبلهدتللثلطنقللتلعنللملع خللبلمللهللملل  رنلهدمخللودلو للو ةلعم
لسللنمثلدتمخللململل تالهدمره  للبلهدمسللتركبلعنللملتيللورهتل وهدمسللتثمر هلهدماخيللالإدللملو للو لتللأث رلم خللًو
لهدمسارك هلرملع خبلهد رهسلبلعلهلإسلتقالديبلمرهالبلهدقسلانات،لوأهلز لا ةلرتلرةلتغ  لرلمكاتلبلهدمره  لب

لهد للو ةلل54وهدتللثلويللنتلإدللمل لوسللنمملعنللملمسللتًو عاًمللالرللملن للضلهدسللركاتلتللؤثرلنسللكالم خللًو
هدم ركللبلد منيللبلهدمره  للب،لمقارخللبلن تللرةلتغ  للرلكللالعسللرلسللخوهت،لوتسلل رلإتتنللارهتلهدتنللا هلإدللملو للو ل
ت اعلللالسلللنمثلمللل هلرتلللرةلتغ  لللرلمرهامللللملهدقسلللاناتلوهدمره  لللبللهدمسلللتركبلعنلللملتيلللورهتلهدمسللللارك هل

قالرلهدمره لع،لوتنيلتلهد رهسلبلإدلملإخفلاللرسلنتلرلملتق  ل لهدتلأث رلهإل  لامثلدنتل هم رلهدتخظيميلبلإلست
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هدتلثللإتتلرتفالأول عمتفللالهدم وضليبلهألوروىيلبلعنللملتيلورهتلهدمسلت    هلمللهلتل ماتلهدمره  لبلعللهل
لإستقالرلهدمره علو و ةلعمنيبلهدمره  ب.

إدملرقصلم ًليقبلم تق لل (Kermiche & Charles, 2018) رهسبورملسيا لأترلرامتل
لأهلهدمره  للبلهدمسللتركبلت لل لقللالدنتت  للفلمللهلقلل ةللظللاارةل يللاخ ولهدسياسللبلرللثلررخسللا،لوهدللرًل للًر
،لق لثلالا ل تركزلسو لهدمره  بلوهدمتاطرلهدخظاميبلهدمرتنطبلنسيطرةلمكاتبلهدمره  بلهد وديبلهدمملًر

هدمره  لبلعخل لهدم اضلنبلمل هلهألسلكارلهدمتتن لبللهدناقث هلمتطم لكلتقن لالملاركو لعنلملسلنودلعملالء
لومكاتلبلهدمره  للبليلغ رةلهدق لل ل ملهلملز جلمرهامللملهدقسلاناتلهدمختملل هلإدلملمكاتللبلهدمره  لبلهدممللًر
عخ لتمخملم تالهدمره  بلهدمستركب،لوتوينتلهد رهسبلإدلملعل ةلختلائجلتل ع لهدلرأًلهدقائلالنلأهلمل تال

 للارلرللثلهدق للاملعنللملإخ تللاحلهدسللو لوهدتت  للفلمللهلسلليطرةلهدمره  للبللهدمسللتركبلهدمطمللكلرللثلررخسللالر
،لوردللدلعنللملهدملل ًلهدطو للا،لرضللاللعللهلردللدلأوضللقتلهد رهسللبلأهل مكاتللبلهدمره  للبلهألرى للبلهدممللًر
هإلعتنللارلهإلاتيللا ًل ل لل ع لههليكللوهلمللز جلمرهامللملهدقسللاناتلمللهلهدمختملل هلإدللملمكاتللبلهدمره  للبل

،لم خمالهرت اعلتمن بلهدوكادلبل ي سلرلإتتيلارلعملالءلهدمره  لبلدملز جلل-مثلالقادلبلتركلزلهدمنميلبل–هدممًر
مهلمرهامملهدقساناتلهدمختم هلهدملمكاتبلهدمره  بليغ رةلهدق  ،لونسكالعلا ل عملتلالرالهد رهسلبل
مواللللفلهدم وضلللليبلهألوروىيللللبلرللللملهدتمخللللملهإلدزهمللللملدملللل تالهدمره  للللبلهدمسللللتركبلو ورةلهدمقتمللللالرللللثل

غ رلأهلهد رهسبلأوضلقتلأخلرلدليسللملهلهدضلرورنلرلرضلمل تاللهدتت  فلمهلتركزلسو لهدمره  ب،
ل هدمره  للبلهدمسلللتركبلدتقق لللكلالللرهلهدفللل  ،لودملللهليمكلللهلتقق لللكلالللرهلهدفللل  لملللهلتلللالرلوسلللائالأتلللًر

 ع   ة.

نقثلأثرلهإلتلتال لهدخلوعملدمرهاململهدقسلاناتللet al.,2019)  Hua-(Fanوا لقاودتل رهسب
منيبلهدمره  ب،لونسلكالأمثلرلتق  ل ًهللسل تلالرالهد رهسلبلهدمسارك هلرملعمنيبلهدمره  بلعنمل و ةلع

إدللمللتق للي لمللالإرهلكللاهللمسللاركبلمللرهام هلقسللاناتلمللهلهدللركورلوهإلخللاثلرللملعمنيللبلهدمره  للبلدللرلتللأث رل
عنلللملسلللنودلهدسلللركاتلت لللااللإ هرةلهألرىلللاح،لولإعتمللل تلهد رهسلللبلعنلللملمياخلللاتلهدسلللركاتلرلللملهدم ئلللبل

اخوهلهدسلللركاتلنادمره  لللبلهدمسلللتركب،لولأوضلللقتلختلللائجلهد رهسلللبلهدمؤسسللليبلدتلللا وههل،لق لللثل نلللز لهدقللل
هدت ر ميلللبللأهلإسلللرهدلهدملللرأةلكمرهالللبلقسلللاناتلضلللمهلملللز جلمرهاملللملهدقسلللاناتلرلللملعمنيلللبلهدمره  لللبل
هدمسلللتركبليقللل لملللهلعمنيلللاتلإ هرةلهألرىلللاح،لولنغلللضلهدخظلللرلعملللالإرهلكلللاهلمرهالللبلهدقسلللاناتلهألتلللرل

خثللم،لكللرددلأوضللقتلهد رهسللبللأهلتضللم هلعمنيللبلهدمره  للبلهدمسللاردلرللملعمنيللبلهدمره  للبلركللرلأولأ
هدمستركبلدمرهابلقساناتلمهلهدركورلرونلهدتمرةلرملهديخاعبليمكهلأهليق لنسلكالكم لرلملهلسلنودل
إ هرةلهألرىللاحل،لولأوضللقتلختللائجلهد رهسللبلهدت ر ميللبلأهلتضللم هلهدمره  للبلهدمسللتركبلدمللالمللهلمرهامللمل
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 لن خيللرلهدتمللرةللرللملهديللخاعبلليمكللهلأهل لل رعلهد مللالءلإدللملهدقسللاناتلهدللركورلولهإلخللاتلمللعلتمللت ف
هإلختلره لرللملأخسللطبلإ هرةلهألرىللاحلهدققيقيللبلكمل  الإل هرةلهألرىللاحلعنللملأسللاسلهإلسللتققا لهدمقاسللمم،ل
وىخللاءلعنللململلالتقلل  للتنيللتلهد رهسللبلإدللملأهللتضللم هلعمنيللبلهدمره  للبلهدمسللتركبلدمرهانللبلقسللاناتل

لناتلرولتمرةلرملهديخاعبل ؤ ًلإدملختائجلمره  بلأمثرل و ة.رهتلسماتلايا يبلولمرهابلقسا

متق للي لمللالإرهلكاخللتلإز وه يللبلهدمره  للبلتللؤثرلعنللمللل)(Chui et al.,2020 رهسللبلاامللتلوالل ل
 و تفالهد  نيب،لوت لهإلعتما لعنملمؤسرلدن و ةل تمثالرثلهدت  يالتلعنملتقر لرلهدمره  لبلميسلتت ه ل

،لولأوضلللقتلختلللائجل5106ولل5114املللبلتلللالرلهد تلللرةلمللل هلعلللامملع خلللبلملللهلهدسلللركاتلهدروسللليبلهد 
هد رهسبلأهلإز وه يبلهدمره  بلتقنالنسكالكم رلمهلم المرهامملهدقساناتلإدملت   التقار رلهدمره  بل

و ز للل لالللرهله خت لللاضلهدمقتملللالرلللثل لللو ةلعمنيلللبللهدتلللثلتتمخلللملهدمره  لللبلهد ر يلللبمقارخلللبلنادسلللركاتل
رثلوضعللتقق كلهدتسائر،لوكرددلأوضلقتلهد رهسلبلأهلو لو لمرهاململللهدمره  بلعخ مالتموهلهدسركب

قسللاناتل ختمللوهلإدللملمكاتللبلمره  للبل وديللبلضللمهلعمنيللبلهدمره  للبلهدمز و للبل ل للؤثرلعنللملهدخت  للبل
 هدسامكلهدتويالهد فا.

و تنللصلهدناقللثلرللملضللوءلهد رهسللاتلهدسللانقبلإدللملأهلم ظلل لاللرالهد رهسللاتلتويللنتلإدللملختللائجل
إعتقللا لهدناقللثلأهلاللرهلي لل لأمللرلمخطقللملإلتتالرفللالمللهلق للثلم تمللعلهد رهسللبلوهد تللرةللمتنا خللب،لورللم

هدزمخيللبلهدتللثلتغط فللا،لرضللاًللعمللالسللمكلو لل لهدناقللثلأهلم ظلل لاللرالهد رهسللاتلإعتملل تلعنللملمقيللاسل
وق لل لدنت م للرلعللهلهد للو ةلهد  نيللبلد منيللبلهدمره  للبلوكللاهلمللهلهأل لل ًلإسللتت ه لمقياسلل هلعنللملهألاللال

ختللائجلهدتللثلتويللنتلإد فللا،ليضللا لإدللململلالسللمكلأهلم ظلل لتنللدلهد رهسللاتلتخاودللتلهدملل هتالدتأم لل لهد
هدمتتن بلدت   لمرهامملهدقساناتلتقتلمسمملوهق لواولهدمره  بلهدمسلتركبلرلملقل هلأخلرل و ل لثالثلبل

لم هتالدت   لمرهامملهدقساناتلتتتنفلريمالم خفالرملرنس بلهد مالوهدقوهع لهدمخظمبلدفا.

رضاًللعمالسمكلد لتلودملالرالهد رهسلاتلهدسلانقبلهإلاتملا لهدملارملدقيلاسلتلأث رلتنلدلهدمل هتالعنلمل
هد لللو ةلهدم ركلللبلد منيلللبلهدمره  لللبلملللهل اخلللبلمسلللتت مملهدقلللوهئ لهدماديلللبلرغللل لأاميلللبلردلللدلرلللملإعتقلللا ل

ي تقلل لهدناقللثلدقيللاسلأثراللالعنللملرللملهدقلل لمللهلر للوةلهدتوا للاتلد للو ةلهأل هءلد منيللبلهدمره  للب،لق للثل
هدناقللثلأهلتقسللهلهد للو ةلهد  نيللبلد منيللبلهدمره  للبلخت  للبلتمخللملتنللدلهدملل هتالالل ليكللوهلعلل ي لهدتللأث رل
عنملر وةلتوا اتل و ةلهأل هءلد منيبلهدمره  بلإرهلأ ًلتمخملتندلهدم هتالإدملإرت اعلسقفلتوا لاتل

أت رًهلو  لهدناقلثلأهلم ظل لمستت مملهدقوهئ لهدماديبلنسكالمنادغلريرلعهل و ةلتندلهدقوهئ لهدماديب،لول
هد رهسللاتلهد رىيللبلهدسللامكلهإلسللارةلإد فللالإعتملل تلعنللملهدمللخفجلهإلستقيللائملرغلل لتللوهررلمياخللاتلكميللبل
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يمكلللهلإسلللتت همفالدقيلللاسلأثلللرلتمخلللملتنلللدلهدمللل هتالنسلللكاليققلللكلختلللائجلأمثلللرل الللبلملللهلتلللالرلهد رهسلللبل
لهدتطميقيب.

 عنملهدخقولهدتادم لوىخاءلعنملمالسمكليمكهلدنناقثليياغبلرروضلهد رهسب
لهإلستققاااتلهإلتتيار ب.ل- لدتطم كلم تالهدمره  بلهدمستركبلعنملمستًو   ل و  لتأث رلم خًو
لهإلستققاااتلهإلتتيار ب.ل- لدتطم كلم تالهدمره  بلهدمز و بلعنملمستًو ل ل و  لتأث رلم خًو
لل- لدتطم كلم تالهدمره  بلهدمستركبلعنملمستًو لهدتق  لهدمقاسمم. ل و  لتأث رلم خًو
لهدتق  لهدمقاسمم.ل- لدتطم كلم تالهدمره  بلهدمز و بلعنملمستًو ل ل و  لتأث رلم خًو
لدتطم كلم تالهدمره  بلهدمستركبلعنملايمبلهدمخسأةل.ل- ل ل و  لتأث رلم خًو
لدتطم كلم تالهدمره  بلهدمز و بلعنملايمبلهدمخسأة.لل-   ل و  لتأث رلم خًو
 الدراس  التطبيقي  7-6

يستف  لهدناقثلمهلتالرلهد رهسبلهدتطميقيبلهدواو لعنملأثرلتمخملأًلملهلمل هتالت ل  لمرهاململ
هدقساناتلرملهدم ئبلهدمير بلعنلملكلاًللملهلهد لو ةلهد  نيلبلوهدم ركلبلد منيلبلهدمره  لب،لونادتلادثلعنلمل

مرهاململلر وةلتوا اتل و ةلأ هءلعمنيبلهدمره  ب،لوسلو ل لت لهدترك لزلعنلململ تن هلملهلمل هتالت ل  
هدقسلللللاناتلواملللللالمللللل تنملهدمره  لللللبلهدمسلللللتركبلولهدمز و لللللبل وهلمللللل تالهدمره  لللللبلهدثخائيلللللب،لوردلللللدل
دنيلل وناتلهد منيللبلهدتللثلتت نللكلنادقيللورلعنللملمياخللاتلتت نللكلمتطم للكلاللرهلهدملل تا،لويسلل ملهدناقللثل

ختللائجلمللهلتللالرلاللرهلهد للزءلإدللملإتتنللارلهد للروضلهدخظر للبلهدسللامكلهإلسللارةلإد فللالمفلل  لهدتويللالإدللمل
ل رللملتطلللو رلمفخللبلهدمره  لللبلوتقسللل هللل-رهتلهديلللنبل-وتويللياتلتسلللاا لم اخللبلهد رهسلللاتلهألتللًر

مسللتوياتلهدثقللبلر فللالمللهل اخللبلهدم تمللعلنيللورةلعامللب،لومسللتت مملهدقللوهئ لهدماديللبلنيللورةلتايللب،ل
 وسو ليقاورلهدناقثلتقق كلارالهألا ه لمهلتالرلهد زءلهدمتنقملمهلارالهد رهسب.

 وقياس متغيرات الدراس تحديد  7-6-1
تتمثللالهدمتغ للرهتلهدرئيسلليبلوهدتللملتسللكالرللملم موعفللالهد خايللرلهدالزمللبلإل للرهءلهد رهسللبلهدتطميقيللبل
رللملهدمره  للبلهدمسللتركب،لهدمره  للبلهدمز و للب،لهد للو ةلهد  نيللبلوهدم ركللبلد منيللبلهدمره  للب،لوسللو ل للت ل

لهإلسلللتققاااتلهدت م للرلعلللهلهد للو ةلهد  نيلللبلد منيللبلهدمره  لللبلألغلللرهضلهد رهسلل بلملللرةلميسللتت ه لمسلللتًو
لهدلللتق  ل لميسللتت ه لمسللتًو هإلتتيار للبلكمقيللاسلعكسللملدن للو ةلهد  نيللبلد منيللبلهدمره  للب،لومللرةلأتللًر
لهدمقاسمملكمقياسلطر ًلدن و ةلهد  نيبلد منيبلهدمره  ب،لوسو ل ت لتخاورلرددلعنملهدخقولهدتادم 

 



 أثر تبنى مداخل تعدد مراقبى الحسابات على فجوة توقعات.........                            أمحد كمال مطاوع إبراهيمد/ 

33 

 

 أواًل: المتغيرات المستقم 
للللرلللملضلللوءلأاللل ه لهد رهسلللبلولإتسلللااًالملللعلرروضلللفاليمكلللهلتويللل فلوايلللاسلهدمتغ لللرهتلهدمسلللتقنبل

لعنملهدخقولهدتادم ل
و لت لهدت م لرلعخفلال،لل(.Joint A)وسو ل ت لهدت م رلعخفالنادرمزل Joint Auditهدمره  بلهدمستركب -

(لإرهلكاخلتلتتمخلمل1دقيملبل)(لإرهلكاخلتلهدسلركبلتتمخلململ تالهدمره  لبلهدمسلتركبلونا0كميًاللنادقيمبل)
 م تالهدمره  بلهد ر يب.

،لو للت ل(.Double A)وسللو ل للت لهدت م للرلعخفللالنللادرمزلل Double Auditهدمره  للبلهدمز و للبل -
(لإرهل1(لإرهلكاخلتلهدسلركبلتتمخلململ تالهدمره  لبلهدمز و لبلونادقيملبل)0هدت م رلعخفالكميلًالنادقيملبل)

 كاختلتتمخملم تالهدمره  بلهد ر يب.

 ثانيًا: المتغيرات التابع  
 الجودة الفعمي  لعممي  المراجع  (1)

وسو لي تم لهدناقثلرملهدت م رلعهلهد و ةلهد  نيبلد منيبلهدمره  بلعنملمؤسر هلغ رلمناسر هل
لهدتق  لهدمقاسمملعنملهدخقولهدتادم  لهإلستققاااتلهإلتتيار ب،لومستًو لوامالمستًو

 اإلستحقاقات اإلختيار     ( أ
إعتملل تلم ظلل لهد رهسللاتلهدسللانقبلرللملاللرهلهدم للارلعنللملخمللور مل للوخز،لول للوخزلهدم لل رلدقيللاسل

  لأهلهدناقثلسو لي تم لعنملخمورجإ،ل (Stoloway & Breton,2004)مستوياتلإ هرةلهألرىاحل
وهدلرًلي ل لهدخسلتبلهدمطلورةلدنخملور  هلهدسلانق ه،لل(Kothari et al.,2005) لوخزلهدم ل رلنلاأل هءلل

خظلللرًهلدمختقلللا هتلهدتلللملوه ففلللالكلللاًللملللهلهدخملللور  هلهدسلللانق هلملللهل اخلللبلهد   للل لملللهلهدنلللاقث هلوردلللدل
(Hassan & Naser,2013)ل،لوهدتللثلتتمثللالرللملرسللالكللاًللمللهلهدخمللور  هلرللملتللور رللتقلل  رهت

ليمكلهلهإلعتملا لعن فلالرلملقادلبلإسلتت ه لع خلاتلغ لرلعسلوهئيب،لناإلضلاربلإدلمل دمستققا لهإلتتيلاًر
سلمكل ملال فملالهأل هءلهدسلامكلدنسلركبلوأثلرالعنلملهإلسلتققاااتلغ لرلهإلتتيار لب،لوهخطالالًالمملاأهلكالا

سللو لي تملل لهدناقللثلرللملايللاسلهإلسللتققاااتلهإلتتيار للبلعنللملخمللورجل للوخزلهدم لل رلنللاأل هء،لأولمللال
عللهلخمللورجل للوخزلهدم لل رلنللاأل هءل يطنللكلعنيللرلرللملكث للرلمللهلهألقيللاهلمؤسللرلإ هرةلهألرىللاحلوي مللر

ل م ا دبلهدتاديبناد
TA it / AT it-1= β0 + β1(1/ AT it-1) + β 2 (ΔREV it − ΔAR it ) / A it-1+ 
β3(PPE it / AT it-1)+ β 4  ROA it-1+ε it 
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 حيث أن:
TA ل=لهإلستققاااتلهدمقاسميبلهدمنيب.ل

AT it.ل=لإ مادملهأليور
ΔREV.ل=لهدتغ  رلرمليارملهدممي ات

ΔARلولأره لهدقنض.ل=لهدتغ رلرمليارملهد مالء
PPE.ل=لإ مادملهأليورلهدثامتب

ROA it-1.ل=لهد ائ لعنملهأليورلرملهد ا لهدسامك
ε it.ل=لموهاملهإلخق هر
β0   β 4  .ل=لم نماتلهإلخق هر

it.ل=لمياخاتلهدسركبلرملهدسخبلهدقاديب
it-1.ل=لمياخاتلهدسركبلرملهدسخبلهدسانقب

وهدمتمثلالرلمللكمقيلاسلدنمتغ لرلهدتلانعلنلاأل هء لوخزلهدم ل رلوسو ليستت  لهدناقثلملوهاثلخملورجل
 . (DA it)هإلستققاااتلهإلتتيار بلوهدتثلسو ل ت لهدت م رلعخفالنادرمزل

 مستوى التحفظ المحاسبى  ( ب
ي للل لميلللطن لهدلللتق  لهدمقاسلللممللتطلللورلدممللل ألهدقيطلللبلوهدقلللررلهدلللرًلإسلللتخ تلإديلللرلهدممارسلللاتل
لهإلعالمللملدنقللوهئ ل هدمقاسللميبلمخللرلظفللورلهدمقاسللنبلهدماديللب،لوردللدلدلل ع لميلل هايبلوموثوايللبلهدمقتللًو

 Lobo et)هدماديلبلمفل  لقمايلبلأيلقابلهدميلاد لنادمخسلأة،لوال لإسلتت متلهد   ل لملهلهد رهسلاتل
al., 2017; Reyad,2012)لهدلتق  لهدمقاسلمل كأقل لهدمقلا يسلغ لرلهدمناسلرةلدمسلت  رللممسلتًو

لهدللتق  لهدمقاسللممل و لل لهد   لل لمللهل عنللملهد للو ةلهد  نيللبلد منيللبلهدمره  للب،لورللملم للارلايللاسلمسللتًو
وال لإتتن لتلالرالهدخملارجلرلملختائ فلاللل (Goh et al.,2017; Wang et al.,2010)هدخملارجل

اتلركر بلقورلهدمتغ رهتلهدتثلإعتم تلعن فا،لدرهلريهلهدناقلثلسلو لي تمل لعنلملخسلنبلدو و لإتتالر
لهدللتق  ل هدقيمللبلهدسللوايبلإدللملهدقيمللبلهد رتر للبلدققللو لهدمنميللبلرللملخفايللبلهد تللرةلهدماديللب كمؤسللرلدمسللتًو

كلرددلل(Beaver & Ryan,2005)هدمقاسلمملوهدلرًلإعتمل تلعنيلرلهد   ل لملهلهد رهسلاتلهأل خميلبل
(لق ثلي  لملهلأنسل لهدخملارجل5106؛لرؤه ،5104مهلهد رهساتلرملهدم ئبلهدمير بل)من  م،للهد    
لهدللتق  لهدمقاسللمملوهدللرًل للرى لملل هلعخايللرلهدمركللزلهدمللادملومتغ للرهتلهدسللو ،ل دنت م للر عللهلمسللتًو

رضاًللعهلرددلا رترلعنملتوضي لهألثرلهدترهممملدنتق  لهدمقاسمملمهلتار هلتأسيسلهدسركبلوقتمل
هدقياس،لق ثلتظفرلخسنبلهدتق  لهدمقاسمملرملم هيبلإيل هرلهدسلركبلألسلفمفالمسلاويبلدنوهقل للتار ه
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هديللقي لممللال لل رلعنللملعلل  لو للو لتق لل لمقاسللمملرللملاللرهلهدتللار ه،لودمللهلنمللرورلهدسللخوهتلومزهودللبل
هدخسلللا لإرهلكاخلللتلهدخسللللنبلأمملللرلمللللهلهدوهقللل ليللللقي لرللليهلالللرهليسلللل رلإدلللملو للللو لممارسلللاتلدنللللتق  ل

ولإرت اعلارالهدخسنبلي خملتمسدلهدسركبلنادممارساتلهدمتق ظب،لأملالرلملقادلبلإخت اضلفالهدمقاسمم،ل
عللهلهدسللخوهتلهدسللانقبلرلليهلاللرهلي خللملتتنللملهدسللركبل زئيللًالعللهلن للضلهدممارسللاتلهدمتق ظللب،لويمكللهل

لهدت م رلعهلهدخمورجلعنملهدخقولهدتادم 

MTB it  = MV it ÷ BV it 
 حيث أن: 
MTB itلخسنبلهدتق  لهدمقاسمملدنسركبللللل=(i) تالرللهد ترةللل(t) ل.ل
MV itلهدقيمبلهدسوايبلدققو لهدمنميبلدنسركبل=(i) تالرلهد ترةلللل(t)ل. ل
BV itلهدقيمبلهد رتر بلدققو لهدمنميبلدنسركبل=(i) تالرلهد ترةللل(t) ل. 

ل
ل

 الجودة المدرك  لعممي  المراجع   (2)
وسو لي تم لهدناقثلرملهدت م رلعهلهد و ةلهدم ركبلد منيبلهدمره  بلعنملمؤسلرلغ لرلمناسلرل

وهدلللرًلظفلللرلرلللملم هيلللبلهدسلللت خياتلملللهلهدقلللرهلل(Tobin's q) تمثلللالرلللملايملللبلهدمخسلللأة،لوي للل لخملللورجل
مهلأمثرلهدخملارجلهدتلملإعتمل تلعن فلالهد   ل لملهلهد رهسلاتلل(Tobin& Brainard,1963)هدماضمل
أ هءلهدسركاتلمهلو فرلخظلرلمسلتت ممل رملتق ي ل(Khatab,2013; Chen& Lee,1995)لهدسانقب

ااملللللالمتطلللللو رلخملللللورجلل (Chung & Pruitt,1994)هدقلللللوهئ لهدماديلللللب،لوهد للللل  رلنادلللللركرلأهلهدناقثلللللاه
(Tobin's q)ورددلدتنسي لهدمتطنناتلهدمياخيبلوهد ف لهدقسامملرملإقتسابلايمبلارهلهدمتغ ر،لدرددلل
 هدم  رلوهدرًليمكهلهدت م رلعخرلنادم ا دبلهدتاديب ل (Tobin's q) لهدناقثلعنملخمورجلسو لي تم

Q= (MVE + PS + DEBT)/ TA 
 حيث أن :

Q.ل=لهدقيمبلهدسوايبلدنسركبلإدملايمتفالهد رتر ب
MVEلع  لهألسف لهد ا يبلهدمكتتبلر فا.×ل=لقايالضربلس رلهدسف لرملخفايبلهد ترةلهدماديبل

PSل=لهدقيمبلهدخق يبلدألسف لهدممتازةل
DEPTايملللللبلهأليلللللورلايللللل رةلهأل لللللا( لهدقيملللللبلهد رتر لللللبلل–=ل)لايملللللبلهإلدتزهملللللاتلايللللل رةلهأل لللللال

لدمدتزهماتلطو نبلهأل ا.
TA.ل=لهدقيمبلهد رتر بلإل مادثلأيورلهدسركب
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لهد لو ةلهدم ركلبلد منيلبلهدمره  لب،لق لثل وسو ليستت  لهدناقثلارهلهدمؤسرلدن  دبلعنملمسلتًو
ل ل للو ةلعمنيللبلهدمره  للبلهدتللثل لل ركفالمسللتت مملهدقللوهئ لهدماديللبلسللو لتلل ع لمسللتًو أهلز للا ةلمسللتًو

دقكل لهدثقبلرملأ هءلهدسركبلورملاوهئمفالهدماديب،لوهد كسليقي ،لوىخاءلعنملمالسمكلل تمثالم يلارله
رليرهلكاخللتلأممللرلمللهلوهقلل لرليهلاللرهليسلل رلإدللملأهلهدقيمللبلهدسللوايبلل (Q)عنلملأ هءلهدسللركبلرللملايمللبل

دنسركبلأعنملمهلايمتفالهد رتر بللوارهلي كسلهأل هءلهد   لوهدرىقيلبلهدمرت  لبلدنسلركبلملهلو فلرلخظلرل
 مستت مملهدقوهئ لهدماديب،لوهد كسليقي .

 ثالثًا: المتغيرات الضابط  
مالرهتلتأث رلعنملهدمتغ رلهدتانعلودمخفال لت تالرملخطا لهد رهسلبلو لت لهإلسلت اخبلمفلالواثلعوه

دضلللن لهد الالللبلمللل هلهدمتغ لللرهتلهدمسلللتقنبلوهدمتغ لللرهتلهدتان لللب،لنسلللكاليمكلللهلهدناقلللثلملللهلهدقكللل لعنلللمل
ل لطمي بلهد الابلم هلهدمتغ رهتلهدمستقنبلوهدتان ب،لوتتمثالأا لارالهدمتغ رهتلهدضانطبلرملهنتم

 Lafond & Watts,2008; Hamdan & Mousa)ق ل لهدسلركبل لتنيلتلن لضلهد رهسلاتل -
إدلملأهلهدسللركاتلكم لرةلهدق لل لتملوهلأمثللرلم لالدنللتق  لهدمقاسلمم،لوأمثللرلقريلًالعنللملل (2011,

إرسارلإسلارهتلدمسلتت مملهدقلوهئ لهدماديلبلعلهل لو ةلهألرىلاح،لونادتلادثل لو ةلعمنيلبلهدمره  لب،لو لت ل
 دسركب.إل مادثلأيورلهلم لهدمخسأةلرملارالهد رهسبلنادنوغار ت لهدطمي هدت م رلعهلق 

(لإدللملأهلهدسللركاتلرهتلخسللبلهدم  وخيللبل5100قلل ًلهد رهسللاتل)لكسللاب،إهدرهر للبلهدماديللبل لتسلل رل -
لدلللم هرةلدنلللتقك لرلللمل هدمرت  لللبلتسللل ملإدلللملإتنلللاعلسياسلللاتلأمثلللرلتق للل لدنقللل لملللهلهدسلللنودلهإلختفلللاًز

ارضلمياد لم هلهدمقرض هلوقمنبلهألسف ،لوارهلي خملو و لتأث رلإ  لامملهألرىاح،لخظرًهلدو و لت 
دخسللنبلهدم  وخيللبلعنللمل للو ةلعمنيللبلهدمره  للب،لوسللو ل للت لهدت م للرلعللهل ر للبلهدررللعلهدمللادملنقسللمبل

 (.Lobo et al., 2017) دسركبإ مادملهإلدتزهماتلعنملإ مادثلهأليورله
(لإدلللمل5106؛لأملللول ملللا،ل5107ق للل لمكتلللبلهدمره  لللبلل لتسللل رلهد   للل لملللهلهد رهسلللاتل)لغر لللب، -

هدتأث رلهإل  امثلدق  لمكاتبلهدمره  بلهدمساركبلرملعمنيبلهدمره  بلهدمستركبلعنملهد و ةلهد  نيبل
د منيبلهدمره  ب،لق ثلأسارتلتندلهد رهساتلإدملأهلتضم هلارهلهدمز جلدوهق لأولأمثرلمهلمكاتبل
ل ؤثرلنيورةلإ  اميبلعنمل و ةلعمنيبلهدمره  لب،لويمكلهلهدت م لرلعلهلالرهلهدمتغ لرل هدمره  بلهدممًر

 تضمهلأق لمكاتبلدنسركبل(لإرهلكاهلمز جلمكاتبلهدمره  بل0ميستت ه لمتغ رلواممليأترلهدقيمبل)
لويأترللهدقيمبل)ل  ل.(لريمالع هلردد1هدمره  بلهدممًر

 .دسركبلاياسرلمخسنبليارملهدرى لإدملإ مادثلأيورله لو ت لم  رلهد ائ لعنملهأليورل -
 .سركبلق  لم نسلهإل هرةل لو ت لهدت م رلعهلرددلهدمتغ رلن   لأعضاءلم نسلهإل هرةلرثلكال -
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 لوي مرلعخفالمخسنبلأعضاءلم نلسلهإل هرةلملهلغ لرلهدتخ  لر  هلإدلملإ ملادثلإستقالديبلم نسلهإل هرة -
 .نسركبلدع  لأعضاءلم نسلهإل هرةل

(لرلملقادلبلهد يلال0وه يبل ورلهدم  رلهدتخ  رنل لو ت لهدت م رلعخرلنمتغ لرلواململيأتلرلهدقيملبل)إز  -
 (لريمالع هلردد.1ويأترلهدقيمبل)للدنسركب،ل م هلمخيبلهدم  رلهدتخ  رنلورئاسبلم نسلهإل هرة

إدلللملو لللت لهدت م لللرلعخفلللالمخسلللنبلعللل  لهألسلللف لهدممنوكلللبلألعضلللاءلم نلللسلهإل هرةلهدمنميلللبلهإل هر لللبل ل -
 .إ مادثلع  لهألسف لدنسركب

 لو لللت لهدت م لللرلعخفلللالمخسلللنبلعللل  لهألسلللف لهدممنوكلللبلدمؤسسلللاتلأولسلللركاتلإدلللملهدمنميلللبلهدمؤسسللليب -
 .إ مادثلع  لهألسف لدنسركبل

%لأولأمثرل5وي مرلعخفالمخسنبلع  لهألسف لهدممنوكبلدقمنبلأسف ليمنموهل لمنميبلكنارلهدمساام ه -
 .مهلأسف للهدسركبلإدملإ مادثلع  لهألسف لدنسركبل

و لللت لهدت م لللرلعخفلللالمخسلللنبلعللل  لهألسلللف لقلللرةلهدتللل هورلإدلللملإ ملللادثلعللل  لهألسلللف للهدمنميلللبلهدمسلللتتبل  -
 دنسركبل.

عللهلاللرهلهدمتغ للرلن لل  لهدسللخوهتلهدتللثلهسللتمرتللملل ةلإرتنللا لمكتللبلهدمره  للبلناد م للال لو للت لهدت م للر -
ر فللللالرهتلهدمكاتللللبلهدمسللللتركبلرللللململلللز جلهدمره  للللبلعنللللملإرتنللللا لناد م للللالنسللللر لأهلتمللللوهلرتللللرهتل

 هإلرتنا لمتينب.

 مجتمع وعين   الدراس  7-6-2
يسمالم تمعلهد رهسبل ميعلهدسلركاتلهدمسل نبلمموريلبلهألوره لهدماديلبلوهدتلثلتختململإدلملهدقطلاعل

،لواللل لتللل لإسلللتن ا ل5109إدلللملعلللا لل5105أولاطلللاعلهألعملللارلهد لللا لتلللالرلهد تلللرةلملللهلعلللا للهدتلللاص
هدمخودلوسركاتلهدتأم هلخظرًهلدنطمي بلهدتايبلمفرهلهدقطاع،لوسو ل ت لإتتيارلع خاتلهد رهسبلنسلكال

لملنمتطنناتلارالهد رهسبلتلالرلهد تلرة قكمملرملضوءلم ًلتوهررلمياخاتلماديبلوغ رلماديبلمخسورةلت
هدتللثلتغط فللا،لوسللو لت تملل لهد رهسللبلعنللملع ختلل هلهألودللمل لوتسللمالهدسللركاتلهدتللملتتمخللملهدمره  للبل

(،لورددل0هد ر يبلوكرددلهدسركاتلهدتثلتتمخملم تالهدمره  بلهدمستركبلوهدتثل وضقفالهد  ورلرا ل)
هدتلللمللألغلللرهضلإتتنلللارلهد لللروضلهدمرتنطلللبلنمللل تالهدمره  لللبلهدمسلللتركب،لوهدثاخيلللبل لوتسلللمالهدسلللركات

تتمخملهدمره  لبلهد ر يلبلوكلرددلهدسلركاتلهدتلملتتمخلململ تالهدمره  لبلهدمز و لبلولأغنمفلالملهلسلركاتل
(،لوردللدلألغللرهضلإتتنللارلهد للروضلهدمرتنطللبل5اطللاعلهألعمللارلهد للا لوهدتللثل وضللقفالهد لل ورلرالل ل)

لنم تالهدمره  بلهدمز و ب.

ل
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( مفردات العين  األولى1جدول )  
 

 خىنذٌ ذكض نألصىاف 15 عش انذخيهح نهصهة 1

 انظادص يٍ أكرىتز نهرًُيح واالطرثًار 16 ييُا نالطرثًار انعقاري 2

 انظىيذٌ انيكرزيك 17 اكزو يصز نهشذاخ وانظقاالخ انًعذَيح 3

 انًصزيح نهًُردعاخ انظياحيح 18 انشزوق انحذيثح نهطثاعح وانرغهيف 4

 انُعيى انقاتضح نالطرثًار 19 تانى هيهش نهرعًيز 5

 أوراطكىو انقاتضح نهرًُيح يصز 21 يدًىعح طهعد يصطفً 6

 أودٌ نالطرثًاراخ انًانيح 21 خهيُح نهصُاعاخ انغذائيح 7

 تىرذىخزوب 22 ييُا فارو نألدويح وانصُاعاخ انكيًاويح 8

 خً تً اذى )غثىر( 23 انذونيح نهحاصالخ انشراعيح 9

 يدًىعح عايز انقاتضح 24 انخهيديح انكُذيح نالطرثًار انعقاري انعزتً 11

 ييُا نالطرثًار انظياحً وانعقاري 25 انًصزييٍ نالطرثًار وانرًُيح انعًزاَيح 11

 انُظاخىٌ انشزقيىٌ نهظداد 26 تىرطعيذ نهرًُيح انشراعيح  وانًقاوالخ 12

 انعش نهظيزاييك وانثىرطهيٍ 27 دنرا نإلَشاء وانرعًيز 13

 انصُاعاخ انهُذطيح انًعًاريح نإلَشاء وانرعًيز. 28 اندزاَيد وانزخاويصز اَرزكىَرُُرال نصُاعح  14
 
 

( مفردات العين  الثاني 2جدول )  
 

 خىنذٌ ذكض نهًالتض نألصىاف 15 اإلطكُذريح نهشيىخ انًعذَيح 1

 انظادص يٍ أكرىتز نهرًُيح واالطرثًار 16 انشيىخ انًظرخهصح ويُرداذها 2

 انظىيذٌ  انيكرزيك 17 انىطُيح نًُرداخ انذرج 3

 انًصزيح نهًُردعاخ انظياحيح 18 انعزتيح وتىنفار نهغشل وانُظيح 4

 انُعيى انقاتضح نالطرثًار 19 انًانيح وانصُاعيح انًصزيح 5

 أوراطكىو انقاتضح نهرًُيح يصز 21 انًصزيح نالذصاالخ 6

 أودٌ نالطرثًاراخ انًانيح 21 طيذي كزيزي نهثرزوكيًاوياخ 7

 تىرذى خزوب 22 قيز نألطًذج وانصُاعاخ انكيًاويحاتى  8

 خً تً اذى 23 انعثىر نهثىياخ وانصُاعاخ انكيًاويح 9

 يدًىعح عايز انقاتضح 24 غاس يصز 11

 ييُا نالطرثًار انظياحً وانعقاري 25 يصز إلَراج األطًذج 11

 انُظاخىٌ انشزقيىٌ نهظداد 26 يصز نهشيىخ وانصاتىٌ 12

 انعش نهظيزاييك وانثىرطهيٍ 27 انعهيايطاحٍ يصز  13

 انًصزيح نًذيُح اإلَراج اإلعاليً 28 انثىياخ وانصُاعاخ انكيًاويح )تاكيٍ( 14
 

 

 مصادر الحصول عمى البيانات 7-6-3
ت تمل لهد رهسلبلهدتطميقيلبلعنلملتقن لالهدمياخلاتلهدتايلبلنادسلركاتلهدمتتلارةلضلمهلع خلاتلهد رهسللبل
وهدتلللثلتللل لهدقيلللورلعن فلللالملللهلتلللالرلهدقلللوهئ لهدماديلللبلهدسلللخويب،لوكلللرددلتقلللار رلهدمره  لللبلومقاضلللرل
إ تماعلللاتلم لللادسلهإل هرة،لوهد م يلللاتلهد موميلللبلدنسلللركاتلمقلللالهد رهسلللب،لوتتمثلللالهدميلللا رلهدتلللثل

 لي تمل لعن فلالهدناقلثلرلملتلور رلتنلدلهدمياخلاتلرلملهدموهالعلهإلدمتروخيلبلدنسلركات،لوكلرددلهدموالعلسول
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،لوكلرددلموالعلمناسلرلميلرلدتل هورللwww.egx.com.egهإلدمتروخثلهدتاصلنادموريبلهدمير بل
ل.www.mubashet.infoهدم نوماتل

 اةي  إلختبارات الفروضالنماذج اإلحص 7-6-4
أعتم لهدناقثلعنملم موعبلملهلهدم لا  تلهإلقيلائيبلإلتتنلارلرلروضلهد رهسلبلوتق  ل لهد الالبل
م هلهدمتغ رهتلهدمستقنبلوهدتان ب،لوتستخ لارالهدم ا  تلإدملخمورجلهإلخق هرلهدتطملهدمت   ،لويمكلهل

 توضي لرددلعنملهدخقولهدتادم 
 إختبار الفرضين األول والثانى 

ل -0 سلللو لي تمللل لهدناقلللثلرلللملإتتنلللارلهد لللرضلهألور لهدلللرًل لللخصلعنلللملأخلللرل ل و للل لتلللأث رلم خلللًو
لهإلسلتققاااتلهإلتتيار لب،لميسلتت ه لمياخلاتلهد  خلبل دتطم كلم تالهدمره  بلهدمسلتركبلعنلملمسلتًو

 هألودم،لعنملهدم ا دبلهدتاديب 
D/A it=  β0 + β1Joint A. it + β 2 F.Size it + β3 Lev. it + β 4  A. Size it + 
β 5  B. Size it + β 6  B.in it + β 7  CEOD it + β 8 M.sr it + β 9 In.sr it + β 
10 B.sr it + β 11 Di.sr it +لβ 12لTenure it  + β 13 ROA it + ε it 

لل سللو لي تملل لهدناقللثلرللملإتتنللارلهد للرضلهدثللاخمل -5 هدللرًل للخصلعنللملأخللرل ل و لل لتللأث رلم خللًو
لهإلسلللتققاااتلهإلتتيار لللب،ل،لميسلللتت ه لمياخلللاتل دتطم لللكلمللل تالهدمره  لللبلهدمز و لللبلعنلللملمسلللتًو

لهد  خبلهدثاخيب،لعنملهدم ا دبلهدتاديب 
DA it =  β0 + β1Double A. it + β 2 F.Size it + β3 Lev. it + β 4  A. Size it 
+ β 5  B. Size it + β 6  B.in it + β 7  CEOD it + β 8 M.sr it + β 9 In.sr it + 
β 10 B.sr it + β 11 Di.sr it + β12لTenure it  + β 13 ROA it + ε it 

 حيث أن :
DA itلت مرلعهلهإلستققاااتلهإلتتيار بلللدنسركبل (i) تالرلهد ترةلل(t) ل.ل

β0.لثامتلهدم ا دبل  
itل:Joint A.عمالإرهلكاختلهدسركبلي مرلل(i) تالرلهد ترةلل(t) تتمخملهدمره  بلهدمستركبلأولهد ر يب.ل 

Double A. itهدسركبلي مرلعمالإرهلكاختل ل(i) تلالرلهد تلرةلل(t) تتمخلململ تالهدمره  لبلهدمز و لبلل
 أولهد ر يب.

F.Size it للي مرلعهلق  لهدسركبل (i) تالرلهد ترةلل(t).ل
Lev. Itلهدرهر بلهدماديبلدنسركبل (i) تالرلهد ترةلل(t) ل.ل

http://www.mubashet.info/
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A. Size itللي مرلعهلق  لمكتبلهدمره  بلدنسركبل (i) تالرلهد ترةلل(t).لل
B. Size itللي مرلعهلق  لم نسلهإل هرةلدنسركبلل (i) تالرلهد ترةللل(t).ل

B.in itللي مرلعهللإستقالديبللم نسلهإل هرةلدنسركبل (i) تالرلهد ترةللل(t).ل
CEOD itضلولهدمختل بلورئاسلبلم نلسلهإل هرةلدنسلركبهد لي مرلعهلهد يالم هلمخيبل (i) تلالرلل

 .(t)هد ترةل
M.sr itللخسنبللمنميبلللأعضاءلم نسلهإل هرةللألسف لهدسركبلل (i) تالرلهد ترةللل(t).ل
In.sr itلخسنبللهدمنميبللهدمؤسسيبل سف للهدسركبلل (i) تالرلهد ترةللل(t).ل
B.sr itلخسنبللمنميبلللكنارلهدمساام هلألسف لهدسركبلل (i) تالرلهد ترةللل(t).ل
Di.sr itلخسنبللهدمنميبللهدمستتبلألسف لهدسركبلل (i) تالرلهد ترةللل(t).ل

Tenure it ع  لهدسخوهتللهدمتتاديبلإلرتنا للمكتبلهدمره  بلنادسركبل(i) قتملهد ترةلل(t). 
ROA itللم  رلهد ائ لعنملهأليورلدنسركب (i) هد ترةللتالرلل(t).ل

β13-لβ1.ل لايمبلم امالم تا
ε it ل لهدتطألهد سوهئمل.ل

 إختبار الفرضين الثالث والرابع
لل -0 سلللو لي تمللل لهدناقلللثلرلللملإتتنلللارلهد لللرضلهدثادلللثلهدلللرًل لللخصلعنلللملأخلللرل ل و للل لتلللأث رلم خلللًو

ل هدلللتق  لهدمقاسلللمم،لميسللللتت ه لمياخلللاتلهد  خللللبلدتطم لللكلمللل تالهدمره  للللبلهدمسلللتركبلعنلللملمسللللتًو
 هألودم،لعنملهدم ا دبلهدتاديب 

MTB it =  β0 + β1لJoint A. it + β 2 F.Size it + β3 Lev. it + β 4  A. Size it + 
β 5  B. Size it + β 6  B.in it + β 7  CEOD  it+ β 8 M.sr it + β 9 In.sr it + β 
10 B.sr it+ β 11 Di.sr it+ β 12Tenure it  + β 13 ROA it + ε it 

لدتطم كلل -5 سو لي تم لهدناقثلرملإتتنارلهد رضلهدرهنعلهدرًل خصلعنملأخرل ل و  لتأث رلم خًو
لهدتق  لهدمقاسمم،لم مياخلاتلهد  خلبلهدثاخيلبل،لعنلملليسلتت ه م تالهدمره  بلهدمز و بلعنملمستًو

 هدم ا دبلهدتاديب 
MTB it  =  β0 + β1Double A. it + β 2 F.Size it + β3 Lev. it + β 4  A. Size 
it + β 5  B. Size it + β 6  B.in it + β 7  CEOD it + β 8 M.sr it + β 9 In.sr it 
+ β 10 B.sr it + β 11 Di.sr it+ β 12Tenure it  + β 13 ROA it +  ε it 
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 حيث أن 
MTB itلخسنبلهدتق  لهدمقاسمملدنسركبل (i) هد ترةلللتالرل(t) ل.ل

β0.لثامتلهدم ا دبل  
itل: Joint A.عملالإرهلكاخلتلهدسلركبلي ملرلل ِ لل(i) تلالرلهد تلرةلل(t) تتمخلملهدمره  لبلهدمسلتركبلأولل

 هد ر يب.
Double A. itهدسركبلي مرلعمالإرهلكاختل ل(i) تلالرلهد تلرةلل(t) تتمخلململ تالهدمره  لبلهدمز و لبلل

 أولهد ر يب.
F.Size itللي مرلعهلق  لهدسركبل (i) تالرلهد ترةلل(t).ل

Lev. Itلهدرهر بلهدماديبلدنسركبل (i) تالرلهد ترةلل(t) ل.ل
A. Size itللي مرلعهلق  لمكتبلهدمره  بلدنسركبل (i) تالرلهد ترةلل(t).لل
B. Size itللي مرلعهلق  لم نسلهإل هرةلدنسركبلل (i) تالرلهد ترةللل(t).ل

B.in itإستقالديبللم نسلهإل هرةلدنسركبلل للي مرلعهل(i) تالرلهد ترةللل(t).ل
CEOD itضلولهدمختل بلورئاسلبلم نلسلهإل هرةلدنسلركبهد لي مرلعهلهد يالم هلمخيبل (i) تلالرلل

 .(t)هد ترةل
M.sr itللخسنبللمنميبلللأعضاءلم نسلهإل هرةللألسف لهدسركبلل (i) تالرلهد ترةللل(t).ل
In.sr itهدمؤسسيبل سف للهدسركبلللل لخسنبللهدمنميب(i) تالرلهد ترةللل(t).ل
B.sr itلخسنبللمنميبلللكنارلهدمساام هلألسف لهدسركبلل (i) تالرلهد ترةللل(t).ل
Di.sr itلخسنبللهدمنميبللهدمستتبلألسف لهدسركبلل (i) تالرلهد ترةللل(t).ل

Tenure it إلرتنا للمكتبلهدمره  بلنادسركبلللع  لهدسخوهتللهدمتتاديبل(i) قتملهد ترةللل(t). 
ROA itللم  رلهد ائ لعنملهأليورلدنسركبلل (i) هد ترةللتالرلل(t).ل

β13-β1  .ل لايمبلم امالم تا
ε itل لهدتطألهد سوهئمل.ل

 إختبار الفرضين الخامس والسادس
هدتللامسلهدللرًل للخصلعنللملأخللرل لسللو لي تملل لهدناقللثلعنللملهدم ا دللبلهدتاديللبلرللملإتتنللارلهد للرضل -0

لدتطم كلمل تالهدمره  لبلهدمسلتركبلعنلملايملبلهدمخسلأةل،لنلادتطم كلعنلملمياخلاتل  و  لتأث رلم خًو
 هد  خبلهألودم،لوتأترلهدم ا دبلهدييغبلهدتاديب 
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Q it  =  β0 + β1لJoint A. it + β 2 F.Size it + β3 Lev. it + β 4  A. Size it + 
β 5  B. Size it + β 6  B.in it + β 7  CEOD it + β 8 M.sr it + β 9 In.sr it + β 
10 B.sr it+ β 11 Di.sr it+ β 12Tenure it  + β 13 ROA it + ε it 

سللو لي تملل لهدناقللثلعنللملهدم ا دللبلهدتاديللبلرللملإتتنللارلهد للرضلهدسللا سلهدللرًل للخصلعنللملأخللرل ل -5
لدتطم كلمل تالهدمره  لبلهدمز و لبلعنلملا يملبلهدمخسلأةل،لنلادتطم كلعنلملمياخلاتل و  لتأث رلم خًو

 هد  خبلهدثاخيب،لوتأترلهدم ا دبلهدييغبلهدتاديب 
Q it =  β0 + β1Double A. it + β 2 F.Size it + β3 Lev. it + β 4  A. Size it + 
β 5  B. Size it + β 6  B.in it + β 7  CEOD it+ β 8 M.sr it + β 9 In.sr it + β 
10 B.sr it+ β 11 Di.sr it+ β 12Tenure it  + β 13 ROA it +  ε it 

 حيث أن: 
Q itهدقيمبلهدسوايبلدنسركبل لمؤسرل(i)تالرللهد ترةلل(t) ل.ل  إدملايمتفالهد رتر بل
β0.لثامتلهدم ا دبل  
itل:Joint A. عمالإرهلكاختلهدسركبلي مرلل(i) تالرلهد ترةلل(t) تتمخملهدمره  بلهدمستركبلأولهد ر يب.ل 

Double A. itهدسركبلي مرلعمالإرهلكاختل ل(i) تلالرلهد تلرةلل(t) تتمخلململ تالهدمره  لبلهدمز و لبلل
 أولهد ر يب.
F.Size itللي مرلعهلق  لهدسركبل (i) تالرلهد ترةلل(t).ل

Lev. Itلهدرهر بلهدماديبلدنسركبل (i) تالرلهد ترةلل(t) ل.ل
A. Size itللي مرلعهلق  لمكتبلهدمره  بلدنسركبل (i) تالرلهد ترةلل(t).لل
B. Size itللي مرلعهلق  لم نسلهإل هرةلدنسركبلل (i) تالرلهد ترةللل(t).ل

B.in itللي مرلعهللإستقالديبللم نسلهإل هرةلدنسركبل (i) تالرلهد ترةللل(t).ل
CEOD itضلولهدمختل بلورئاسلبلم نلسلهإل هرةلدنسلركبهد لي مرلعهلهد يالم هلمخيبل (i) تلالرلل

 .(t)هد ترةل
M.sr itللخسنبللمنميبلللأعضاءلم نسلهإل هرةللألسف لهدسركبلل (i) تالرلهد ترةللل(t).ل
In.sr itخسنبللهدمنميبللهدمؤسسيبل سف للهدسركبلل  ل(i) تالرلهد ترةللل(t).ل
B.sr it  كنارلهدمساام هلألسف لهدسركبلللللخسنبللمنميبل(i) تالرلهد ترةللل(t).ل
Di.sr itخسنبللهدمنميبللهدمستتبلألسف لهدسركبلل  ل(i) تالرلهد ترةللل(t).ل

Tenure it ع  لهدسخوهتللهدمتتاديبلإلرتنا للمكتبلهدمره  بلنادسركبلل ل(i) قتملهد ترةللل(t). 
ROA itللم  رلهد ائ لعنملهأليورلدنسركبلل (i) هد ترةللتالرلل(t).ل
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β13-لβ1لايمبلم امالم تا.  ل
ε itلهدتطألهد سوهئمل.ل  ل

ختبار الفروض 7-6-5  التحميل اإلحصاةى وا 
ارهلهد زءلمهلهد رهسبلإسلتت ه لأ وهتلهدتقن لالهإلقيلائثلهدمخاسلنبلدتقن لالهدمياخلاتلورقلًاللو تخاور

 Statisticalدنخمللارجلهدسللامكلهإلسللارةلإد فللال،لوسللو ل للت لهإلعتمللا لعنللملقزمللبلهدمللرهمجلهإلقيللائيبل
Package for the Social Sciences (SPSS)لوليمكلهلعلرضلختلائجلهد رهسلبلهدتطميقيلبلملهل،

الثلللبلمقلللاورلأساسللليبلتتمثلللالرلللم لهإلقيلللاءهتلهدويللل يبلدنت لللر لعنلللملسلللكالمياخلللاتلع خلللبلتلللالرلث
هد رهسللب،لوميلل وربلإرتنللا لم رسللوهلدنت للر لعنللملطمي للبلهد الاللبلملل هلمتغ للرهتلهد رهسللبلوهدتققللكلمللهل

ليقبلرروضفا،لوأت رًهلختائجلإتتنارهتلهد روضلهإلقيائيبلدن رهسب،لورددلعنملهدخقولهدتادث 
 اءات الوصفي أواًل: اإلحص

هإلقيللاءهتلهدويلل يبلت مللرلعللهلم موعللبلمللهلهدطللر لهدمسللتت مبلدويللفلهدتيللائصلهدرئيسلليبل
دم موعلللبلملللهلهدمياخلللاتلكميلللًا،لولت لللرضلمنتلللصلدطمي لللبلم لللر هتلع خلللبلهد رهسلللبلوتخظيمفلللالمفللل  ل
هدت للر لعنللملطمي للبلع خللبلهدنقللثلهدتللثلتلل ل رهسللتفالولإتتناراللا،لوكي يللبلوتوز  فللالوهدقكلل لعنللململل ًل

.لاا لمنيبلختائجلارالهد رهسبلدنمقارخبلمعلهد رهساتلهألتًر

وتتمثللالأالل لاللراله قيللاءهتلهدويلل يبلرللملكللاًللمللهلمقللا يسلهدخزعللبلهدمركز للبلومقللا يسلهدتسللتت،ل
وتتمثالأا لمقا يسلهدخزعبلهدمركز بلرملكاًللملهلهدوسل لهدقسلامثلوهدوسلي ،لأملالهدوسل لهدقسلامثلرفلول

م خمللالهدوسللي لاللولهدقيمللبلهدمركز للبلدم موعللبلهدمياخللاتلعخلل لترت مفللالمتوسلل لايمللبلهدمسللاا هتلناد  خللب،ل
تيللاع يًالأولتخازديللًا،لم خمللالتتمثللالأالل لمقللا يسلهدتسللتتلرللملهإلخقللره لهدم يللارنلوي مللرلعللهلإخقرهرللاتل
هدمسلللاا هتلعلللهلوسلللطفالهدقسلللامث،لويمكلللهلعلللرضلهإلقيلللاءهتلهدويللل يبلدمارلللبلهدمسلللاا هتلن  خلللبل

ل(.3)لهد رهسبلمهلتالرلهد  ورلرا 
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 (: اإلحصاءات الوصفي 3جدول )
 

Variables N Mean Median 
Std. 

Deviation 
Minimum Maximum 

Q 121 97.498 0.872 470.915 -1.331 3143.613 

MTB it 121 52.847 1.930 245.362 0.179 2286.278 

DA it 121 -0.040 -0.017 0.084 -0.527 0.039 

Joint A. 121 0.397 0 0.491 0 1 

Double A. 121 0.579 1 0.496 0 1 

F. Size 121 9.694 10.000 0.825 7.000 12.000 

Lev. 121 3.988 0.452 32.292 0.000 355.470 

A. Size 121 0.612 1 0.489 0 1 

B .Size 121 9.719 10.000 3.267 5.000 17.000 

B. in 121 0.773 0.800 0.111 0.410 0.950 

CEOD 121 0.372 0 0.485 0 1 

M.sr 121 4.444 0.413 12.970 0.000 46.000 

In.sr 121 0.677 0.762 0.188 0.216 0.970 

B.sr 121 0.399 0.452 0.356 0.000 0.950 

Di.sr 121 0.276 0.245 0.118 0.127 0.650 

Tenure 121 2.521 2.000 1.336 1.000 5.000 

ROA 121 0.154 0.123 0.120 0.033 0.615 
ل

(لهدتللاصلناإلقيللاءهتلهدويلل يبلد  خللبلهد رهسللبلرللملهدم ئللبلهدميللر بل3و تضلل لمللهلهد لل ورلرالل ل)
لو و لم موعبلمهلهدمالقظات،لويمكهلعرضفالعنملهدخقولهدتادم 

هدتللاصلنادمره  للبلهدمسللتركبل تملل هلأهلهدوسلل لهدقسللامثلدن  خللبل منللغلل.Joint Aنادخسللنبلدنمتغ للرلل-
%ل57.9هدتاصلنادمره  لبلهدمز و لبلل.Double A%،لم خمال منغلهدوس لهدقسامثلدنمتغ رل39.7

واللولمللاليسلل رلإدللملإرت للاعلخسللنبلهإلعتمللا لعنللملهدمره  للبلهدمز و للبلعللهلهإلعتمللا لعنللملهدمره  لللبل
لمللللهلهدمره  للللبلهدمسللللتركبلهدمسللللتركبللرللللملمسللللاا هتلهد  خللللات،ل وهد لللل  رلنادللللركرلأهلهدوسللللي لدمللللام

وهدمز و للبليقتللربلمللهلمتوسللطاتف ل،لورللملردللدل  دللبلعنللملعلل  لو للو لر للوةلكم للرةلملل هلهدمسللاا هتل
لهدم ر بلناد  خب،لولإرت اعلا رتفالعنملتمث التندلهدمتغ رهتلدنم تمع.

هدمخسلأةلعنلملهدتلوهدثل تمل هلو لو للهدتايبلنادتق  لهدمقاسلمثلوايملبلMTB،لQنادخسنبلدنمتغ رهتلل-
،ل97.498ر لوةلكم لرةلملل هلهدوسل لهدقسللامثلوهدوسلي لدن  خلبلق للثل منلغلهدوسلل لهدقسلامثلدنمتغ للر هل

عنملهدتوهدث،لوا لت تمرلارالهد  لوةلل0.931ولل1.875عنملهدتوهدث،لم خمال منغلهدوسي لل55.847
اتلهدم ر للبلن  خللبلهد رهسللبلوعلل  لرللملاللر هلهدمتغ للر هلطمي يللبلق للثل ر للعلردللدلإدللملت لل  لهدقطاعلل

لهدتقاربلم خفمالرملأس ارلهألسف لهدم ر بلرملسو لهألوره لهدماديبلهدميرن.
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%لوالولملال60.5هدتاصلنق  لمكتلبلهدمره  لبل منلغلهدوسل لهدقسلامثللA. Sizeنادخسنبلدنمتغ رلل-
لالثلهألمثلرلهسلت  ه لدنل تورلرلملهدمرل ه  لبلهدمسلتركبليس رلإدملأهلغادميبلسلركاتلهدمره  لبلهدمملًر

لأولهدمز و ب،لويس رلرددلأيضالإدملو و لإقتماديبلدتركزلسو لهدمره  بلرملهدم ئبلهدمير ب.
هدتاصلميستقالديبلهدم  رلهدتخ  رنل تم هلأهلهدوس لهدقسلامثلدن  خلبل منلغللCEODنادخسنبلدنمتغ رلل-

ناإلسلتقالديبلرلملكث لرل%ل،لواثلخسنبلض ي بلخسلميًالتسل رلإدلملأهلهدمل  رلهدتخ  لرنل ل تمتلعل37.5
مهلهألقياهلواولي  لأق لأا لآدياتلهدقوكملب،لوملهلثل ل توالعلهدناقلثلأهليكلوهلدفلرهلهدمتغ لرلتلأث رل
لر لللوةلهدتوا لللاتلرلللملإطلللارلمتطننلللاتل كم لللرلنسلللكالأولنلللأترلعنلللمل لللو ةلعمنيلللبلهدمره  لللبلومسلللتًو

لب.هدقوكمب،لواولماليمكهلدنناقثلأهل ويثلنرلكأق لهد رصلهدنقثيبلهدمستقمني
 ,B.Size, B.in, In.sr, B.sr تضل لتقلاربلهد  لوةلمل هلهدوسل لهدقسلامثلوهدوسلي لدنمتغ لرهتلل-

Tenure, ROAرلملتنلدلهدمتغ لرهت،لوملهلثل ل عنلملهدتلوهدثلوالولملاليسل رلإدلملإختظلا لالي لهد  خلبل
لإرت اعلررصلتمث نفالدم تمعلهد رهسب.

هدويللل يبلهدمت نقلللبلنلللادمتغ رهتلمقللللالتأسيسلللًالعنلللملهد لللرضلهدسلللامكلدلللن ضلختلللائجلهإلقيلللاءهتل
ل هإلاتمللا لناد رهسللبل تضلل لدنناقللثلأهلختللائجلهد رهسللبلهدقاديللبلاامنللبلدنمقارخللبلمختللائجلهد رهسللاتلهألتللًر

 هدسانقبلورهتلهدينبلنموضوعلهد رهسب.

 ثانيًا: مصفوف  إرتباط بيرسون 
لملهلهدمره  لبلهدمسل تركبلوهدمز و لبلعنلمليقاورلهدناقثلرملارهلهد زءلمهلهد رهسبلتقن الأثلرلكلام

لمللهلهد للو ةلهد  نيللبلوهدم ركللبلد منيللبلهدمره  للبلنللادتطم كلعنللملع خللبلمياخللاتلهدسللركاتلهدمق لل ةلرللمل كللام
سو لهألوره لهدماديبلهدميرن،لول ف  لهدناقلثلملهلعلرضلميل وربلإرتنلا لم رسلوهلمل هلهدمتغ لرهتل

 لللرهتلهدمسلللتقنبلون ضللللفال(لهدت لللر لعنلللملطمي لللبلهد الالللبلمللل هلهدمتغ4وهدتلللثلي رضلللفالهد للل ورلراللل ل)
هدلللن ض،لوتملللو هلرأنلممللل ئثلعلللهلمسلللكنبلهإلز وهجلهدتطلللثلمللل هلتنلللدلهدمتغ لللرهت،لملللهلتلللالرلايلللاسل

لدنتأم لمهلع  لتوه  لمسامنبلهإلز وهجلهدتطث.للVariance Inflation Factorل(VIF) م اما

ل

ل

ل
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(: مصفوف  إرتباط بيرسون 4جدول )  

ل
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).          *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).ل

(لعل  لو لو لعالالبلم خويلبلمل هلأيلًالملهل4و تض لمهلم امالتلهإلرتنلا لهدم ر لبلناد ل ورلرال ل)
والولملاليسل رلل،1.8هدمتغ رهتلهدمستقنبلأولهدتان بلدن رهسبلق ثلأخرل ل و  لم امالإرتنا لأعنململهل

إدللمليللقبلهد للروضلهإلقيللائيبلدن رهسللبلنسللكالمملل ئث،لوعللالوةلعنللملردللدل تملل هلو للو لعالاللبلملل هل
ولهدمز و لبلوهدمتغ لرهتل هدتايلبلنادمره  لبلهدمسلتركبل.Joint A., Double Aهدمتغ لرهتلهدمسلتقنبل

هدمخسلأة،لأًللهدتايبلناإلسلتققاااتلهإلتتيار لبل،لوهدلتق  لهدمقاسلمثلوايملبل .Q, MTB, DAهدتان ب
ههلتمخملأيًالمهلم تنملهدمره  بلهدمستركبلأولهدمز و لبليكلوهلدلرلتلأث رلعنلملكلاًللملهلهد لو ةلهد  نيلبل
وهدم ركللبلد منيللبلهدمره  للب،لغ للرلأخللرل ليمكللهلهدتسللني لنيللقبلاللرالهدخت  للبلهدمم ئيللبلقتللمل للت لإتتنللارل

 رروضلهد رهسب.
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 ثالثًا: نتاةج تحميل اإلنحدار
مهلهد رهسلبلإدلملتقن لالأثلرلهدمره  لبلهدمسلتركبلوهدمره  لبلهدمز و لبل)كمتغ لرهتل ف  لارهلهد زءل

مسللتقنب(لعنللملكللاًللمللهلهد للو ةلهد  نيللبلوهدم ركللبلد للو ةلعمنيللبلهدمره  للبل)كمتغ للرهتلتان للب(،لومللهلثلل ل
عنلللملر لللوةلهدتوا لللاتلنسلللاهل لللو ةلأ هءلعمنيلللبلهدمره  لللب،لوردلللدلملللهلتلللالرلتسلللغ الخملللارجلإتتنلللارل

ئيبلهدسامكلهإلسارةلهد فا،لويمكهلتوضي لختائجلإتتنلارلهد لروضله قيلائيبلدن رهسلبلهد روضلهإلقيا
 عنملهدخقولهدتادث 

 نتيج  إختبار الفرض اإلحصاةي األول -
 تخنلللللألهد لللللرضلهألورلنلللللأثرلهدمره  لللللبلهدمسلللللتركبلعنلللللملهد لللللو ةلهد  نيلللللبلد منيلللللبلهدمره  لللللبلمقاسلللللبل

وهد لل  رلنادللركرلأهلهدناقللثلإسللتت  لمللوهاثلخمللورجلناإلسللتققاااتلهإلتتيار للبلكمقيللاسلعكسللثلدن للو ة،ل
(للدنق لللاملعنلللملهت لللاال0- لللوخزلهدم للل رلنلللاأل هءلكمقيلللاسلدنمتغ لللرلهدتلللانع،لوردلللدلن للل لضلللرىفالرلللمل)

هد الالللبلنسلللكالمخضلللن لدتملللوهلمقياسلللًالمناسلللرًهلد لللو ةلعمنيلللبلهدمره  لللب،لولدتقن لللالالللرالهد الالللبلالللا ل
لهدم خويلللبلهدناقلللثلمتسلللغ الخملللورجلإتتنلللارلهد لللرضلهألورلد تق  للل لطمي لللبلهد الالللبلملللهلتلللالرلمسلللتًو

ت االللاتلوالللي لم لللامالتلهدمتغ لللرهتلهدم ر لللبلمخملللورجلهإلتتنلللار،لوي لللرضلهد للل ورلراللل ل) (لختلللائجل5وه 
لهدتقن الهإلقيائم.

 (: نتيج  إختبار الفرض االحصاةي األول5جدول )
 

Dependent Variable: Discretionary Accruals 

Variable Estimate t-stat. Sig. 
Cons. -0.092 -0.683 0.496 

Joint A. -0.002 -0.142 0.887 

F. Size 0.000 0.049 0.961 

Lev. 0.005 1.093 0.277 

A. Size 0.071 3.791 0.000 

B. Size -0.001 -0.438 0.662 

B. in. 0.044 0.308 0.758 

CEOD 0.000 0.024 0.981 

M..sr -0.001 -1.214 0.227 

In.sr 0.119 3.477 0.001 

B.sr -0.109 -2.211 0.029 

Di.sr 0.026 0.189 0.851 

Tenure -0.007 -1.283 0.202 

ROA -0.005 0.661 0.510 

F-value 2.768 

N 121 

Adj.R2 55.80% 

VIF (Max) 2.90 
ل
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دنقللوةلهدت سلل ر بل(لهإلرت للاعلهدخسللمثل5 تملل هلدنناقللثلمللهلتللالرلهدختللائجلهدم روضللبلناد لل ورلرالل ل)
%ل،لواللولمللاليسلل رلإدللملأهلهدمتغ للرهتلهدمسللتقنبلهدمو للو ةلمخمللورجلإتتنللارل55.8دنخمللورجلق للثلتمنللغل

%.ل55.8هد رضلهإلقيائملهألورليمكخفالأهلت سرلهدتنا هلهدمنثلرملهإلستققاااتلهإلتتيار بلمخسلنبل
لم هلهدمتغ رهتلهدتثل تضمخفا.لونادتادث،لراهلخمورجلإتتنارلهد رضلهألورليمكخرلت س رلهد الابلنك اءة

هدتلاصلنادمره  لبلل.Joint Aوعنملهدرغ لمهلردد،ل تم هلدنناقلثلعل  لم خويلبلهدمتغ لرلهدمسلتقال
،لومهلث ل تض لأهلهدمره  لبلل(t-stat.= -0.142<2; Sig.= 0.887>.05)هدمستركبلق ثلأهل

هدمسلتركبلدلليسلدفللالأنلتللأث رلعنلملهإلسللتققاااتلهإلتتيار للبلكمقيللاسلدن لو ةلهد  نيللبلد منيللبلهدمره  للب،ل
هدتايلبلنق ل لمكتلبللA.Size, In.sr, B.srم لامالتلهدمتغ لرهتلرضلاللعملالسلمكل تضل لم خويلبل

غ للللرلأهلهدمتغ للللرههلهألورلوهدثللللاخمللهدمره  للللبلوهدمنميللللبلهدمؤسسلللليبلومنميللللبلكنللللارلهدمسللللاام هله رللللره ،
 > t-stat.= 3.791, 3.477 > 2; Sig.= 0.000, 0.001)يقملالهلإسلارةلمو نلبلق لثلأهل

 =.t-stat.= -2.211 > 2; Sig)،لم خملاليقملالهدمتغ لرلهألت لرلإسلارةلسلادنبلق لثلأهل(05.
 وهجلهدتطلثل.،ليضلا لإدلململالسلمكلأهلهدناقلثلدل ل وه لرلأنلمسلامالتت نلكلنلا زل(05. > 0.029

(Multicollinearity)ل ،لر نلملهدلرغ لملهلإتلتال لهد رهسلاتلرلملتق  ل لهدقل لهألايلملدقيملبلم املا
(VIF)ل- ل لل01أخفال  بلأ لتتتطملل(Gujarati, 2003)ق ثل ًر ل(Moody, 2009)م خملال لًر

 Variance Inflation)إ لأهلأايلملايملبلدم املالتضلت لهدتنلا هللل-31أخفلال خنغلثلأ لتت لاوزل
Factor)لممالي خملع  لو و لمسكنبلهإلز وهجلهدتطم.لل 2.90 تمنغلل

 لوتأسيسًالعنلململالسلمكلليمكلهلدنناقلثلاملورلرلرضلهد ل  لهألورلدن رهسلبلوهدلرًل لرابلإدلملإخلرل
لهإلسللتققاااتلهإلتتيار للبلونادتللادثل لدتطم للكلملل تالهدمره  للبلهدمسللتركبلعنللملمسللتًو  و ل لتللأث رلم خللًو

لد منيبلهدمره  ب.عنملهد و ةلهد  نيبل

 نتيج  إختبار الفرض اإلحصاةي الثاني  -
 تخنلللألهد لللرضلهدثلللاخثلملللهلرلللروضلهد رهسلللبلنلللأثرلهدمره  لللبلهدمز و لللبلعنلللملهد لللو ةلهد  نيلللبلد منيلللبل
هدمره  للبلناإلعتمللا لعنللملمقيللاسلهإلسللتققاااتلهإلتتيار للبلكمقيللاسلعكسللثلد للو ةلعمنيللبلهدمره  للب،ل

له سلتققاااتللوهد   رلنادركرلأهلهدناقثلإستت   موهاثلخمورجل وخزلهدم  رلناأل هءلكمقياسلدمسلتًو
(للدنق للاملعنللملهت للاالهد الاللبلنسللكالمخضللن للدتمللوهلمقياسللًال0-هإلتتيار للب،لوردللدلن لل لضللرىفالرللمل)

مناسللرًهلد للو ةلعمنيللبلهدمره  للب،لولدتقن للالاللرالهد الاللبلاللا لهدناقللثلمتسللغ الخمللورجلإتتنللارلهد للرضل
 .(لمنتصلختائجلهدتقن الهإلقيائم6ا ل)هدثاخم،لوي رضلهد  ورلرل
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 (: نتيج  إختبار الفرض اإلحصاةي الثاني6جدول )
 

Dependent Variable: Discretionary Accruals 

Variable Estimate t-stat. Sig. 
Cons. 0.028 0.339 0.735 

Double A. 0.086 6.402 0.000 

F.Size 0.000 0.047 0.963 

Lev. -5.615 -0.346 0.730 

A. Size 0.060 5.109 0.000 

B. Size 0.001 0.346 0.730 

B. in 0.086 1.766 0.080 

CEOD 0.027 2.659 0.009 

M.sr 0.001 1.228 0.222 

In.sr 0.184 6.426 0.000 

B.sr -0.086 -5.048 0.000 

Di.sr -0.388 -5.509 0.000 

Tenure 0.013 2.040 0.044 

ROA 0.205 2.173 0.032 

F-value 16.114 

N 121 

Adj.R2 81.40% 

VIF (Max) 5.74 

(لهإلرت للاعلهدخسللمثلدنقللوةلهدت سلل ر بلدنخمللورجلق للثل6 تضلل لمللهلهدختللائجلهدم روضللبلناد لل ورلرالل ل)
%ل،لواللولمللاليسلل رلإدللملأهلهدمتغ للرهتلهدمسللتقنبلهدمو للو ةلمخمللورجلإتتنللارلهد للرضلهدثللاخمل80.4تمنللغل

%.،لونادتلللادثلرلللأهلهدخملللورجل80.4هدمنلللثلرلللملهإلسلللتققاااتلهإلتتيار لللبلمخسلللنبليمكخفلللالت سللل رلهدتنلللا هل
ليمكخرلت س رلهد الابلم هلهدمتغ رهتلنك اءة.

هدتلاصلمتمخلملهدسلركبلل.Double Aرضلاًللعملالسلمكل تضل للدنناقلثلم خويلبلهدمتغ لرلهدمسلتقال
 > t-stat.= 6.402 > 2; Sig.= 0.000)دم تالهدمره  بلهدمز و بلق ثلأهلم امالتلهدمتغ رل

،لوتقمللاللإسلللارةلمو نلللبلواللولملللاليسللل رلإدلللملو للو لعالالللبلطر يلللبلملل هلتمخلللململلل تالهدمره  لللبلل(05.
لهدمز و بلوهد و ةلهد  نيبلد منيبلهدمره  بل.

 ,A.Size, CEOD, In.sr, Tenureم امالتلهدمتغ لرهتلوعنملهد اخبلهألترل تض لم خويبل
ROA, B.sr, Di.srللب،لوعلل  لإز وه يللبلمخيللبلهدملل  رلهدتخ  للرن،لهدتايللبلنق لل لمكتللبلهدمره ل 

وهدمنميللبلهدمؤسسلليب،لولعلل  لسللخوهتلإرتنللا لمكتللبلهدمره  للبلنادسللركب،لوم لل رلهد ائلل لعنللملهأليللور،ل
ومنميبلكنارلهدمساام هلوخسلنبلهدمنميلبلهدمسلتتب،لودملهلتقملالهدمتغ لرهتلهألرى لبلهألودلملإسلارةلمو نلبل

 =.t-stat.= 6.402, 5.109, 2.659, 6.426, 2.040, 2.173 > 2; Sig)ق لثلأهل



 أثر تبنى مداخل تعدد مراقبى الحسابات على فجوة توقعات.........                            أمحد كمال مطاوع إبراهيمد/ 

51 

 

إسلارةللهدمتغ لرههلهألت لرههل،لم خملاليقملا(05. > 0.032 ,0.044 ,0.000 ,0.009 ,0.000
.ل(t-stat.= -5.048, -5.509 > 2; Sig.= 0.000, 0.000 < .05)ق لثلأهلسلنميبل

ل(Multicollinearity)دللل ل وه لللرلأنلمسلللامالتت نلللكلنلللا ز وهجلهدتطلللثلوهد للل  رلنادلللركرلأهلهدناقلللثل
ل.5.74تمنغلل(Variance Inflation Factor)ق ثلأهلأايملايمبلدم امالتضت لهدتنا هل

وتأسيسللًالعنللملهدختللائجلهدسللانقب،ليمكللهلدنناقللثلررللضلرللرضلهد لل  لهدثللاخثلدن رهسللبلوامللورلهد للرضل
ل لدتطم للللكلملللل تالهدمره  للللبلهدمز و للللبلعنللللملمسللللتًو هدملللل  الهدللللرًل للللرابلإدللللملو للللو لتللللأث رلم خللللًو

ل.هإلتتيار ب،لونادتادثلعنملهد و ةلهد  نيبلد منيبلهدمره  بلهإلستققااات

لنتيج  إختبار الفرض اإلحصاةي الثالث -
 تخنلللألهد لللرضلهدثادلللثلملللهلرلللروضلهد رهسلللبلنلللأثرلهدمره  لللبلهدمسلللتركبلعنلللملهد لللو ةلهد  نيلللبلد منيلللبل

لهدللتق  لهدمقاسللمث،لولدتقن لالاللرالهد الاللبلالا لهدناقللثلمت سللغ الخمللورجلهدمره  لبلم مللرلعخفللالنمسلتًو
لم خو تفلا،ل إتتنارلهد رضلهدثادثلمهلرروضلهد رهسب،لورددلدتق   لطمي لبلهد الالبلملهلتلالرلمسلتًو
ت االلاتلواللي لم للامالتلهدمتغ للرهتلهدم ر للبلمخمللورجلهإلتتنللار،لويمكللهلعللرضلختللائجلهإلتتنللارلمللهل وه 

ل.(7تالرلهد  ورلرا ل)

  حصاةي الثالث(: نتيج  إختبار الفرض اإل7جدول )
 

Dependent Variable: Conservatism 

Variable Estimate t-stat. Sig. 
Cons. -78.771 -2.202 0.030 

Joint A. 4.000 0.835 0.405 

F.Size -4.739 -1.981 0.050 

Lev. 0.863 0.630 0.530 

A Size 2.672 2.921 0.004 

B Size 0.543 0.673 0.502 

B. in 74.447 1.826 0.071 

CEOD 4.008 0.805 0.423 

M.sr -0.493 -2.914 0.004 

In.sr 35.953 3.182 0.002 

B.sr 15.322 1.122 0.264 

Di.sr 114.291 0.357 0.722 

Tenure 2.383 1.440 0.153 

ROA 1.026 0.481 0.631 

F-value 5.438 

N 121 

Adj.R2 63.30% 

VIF (Max) 2.79 
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(لهإلرت للاعلهدخسللمثلدنقللوةلهدت سلل ر بل7هدم روضللبلناد لل ورلرالل ل) تملل هلدنناقللثلمللهلتللالرلهدختللائجل
%ل،لوالولملاليسل رلإدلملأهلهدمتغ لرهتلهدمسلتقنبلهدمو لو ةلمخملورجلهإلتتنلارل63.3دنخمورجلق ثلتمنلغل

لهدتق  لهدمقاسلمثلمخسلنبل %،لونادتلادثلرليهل63.3هإلقيائملليمكخفالت س رلهدتنا هلهدمنثلرملمستًو
علالوةلعنلملردلدل تضل لدنناقلثل الالبلمل هلهدمتغ لرهتلهدتلثل تضلمخفالنك لاءة،هدخمورجليمكخرلت س رلهد 

 t-stat.= 0.835)هدتاصلنادمره  بلهدمسلتركبلق لثلأهلل.Joint Aع  لم خويبلهدمتغ رلهدمستقال
< 2; Sig.= 0.405 > .05)والولمللاليسل رلإدللملعل  لو للو لعالالبلم خويللبلمل هلتمخللململل تالل

لهدتق  لهدمقاسمث.هدمره  بلهدمستركبلوهد و ةلهد   لنيبلد منيبلهدمره  بلهدم مرلعخفالنمستًو

لA.Size, In.sr, M.srم للامالتلهدمتغ للرهتلهدضللانطبلوعنللملهد اخللبله تللرل تملل هلم خويللبل
هدتايبلنق  لمكتبلهدمره  ب،لوهدمنميبلهدمؤسسيب،لوخسنبلمنميبلأعضاءلم نسلهإل هرة،لودمهليقمال

 ,t-stat.= 2.921, 3.182 > 2; Sig.= 0.004)ق ثلأهللهدمتغ رههلهألورلوهدثاخملإسارةلمو نب
 =.t-stat.= -2.914 > 2; Sig)ق لثلأهلإسلارةلسلادنبللهألت لرل،لم خملاليقملا(05. > 0.002

،لوتنللدلهدختلائجلتسلل رلإدللملو للو لعالاللبلطر يللبلملل هلهدمتغ للرهتلهدضللانطبلهدتايللبل(05. > 0.004
ل،هدتللانعلهدتللاصلنللاد وةلهد  نيللبلد منيللبلهدمره  للبوهدمتغ للرلنق لل لمكتللبلهدمره  للبلوهدمنميللبلهدمؤسسلليبل

وهدمتغ لللرلهدتلللانعلخسلللنبلمنميلللبلأعضلللاءلم نلللسلهإل هرةلوو لللو لعالالللبلعكسللليبلمللل هلهدمتغ لللرلهدتلللاصلم
دلل ل وه للرلأنلمسللامالتت نللكلهدتللاصلنللاد و ةلهد  نيللبلد منيللبلهدمره  للب.لوهد لل  رلنادللركرلأهلهدناقللثل

تمنللغلل(VIF)أهلأايللملايمللبلدم امللالتضللت لهدتنللا هلق للثلل(Multicollinearity)نللا ز وهجلهدتطللثل
ل.2.79

وتأسيسللًالعنللملتنللدلهدختللائج،ليمكللهلدنناقللثلامللورلرللرضلهد لل  لهدثادللثلمللهلرللروضلهد رهسللبلهدللرًل
لهدلللتق  لل تمخلللملهت لللااللعللل  ل لدتطم لللكلمللل تالهدمره  لللبلهدمسلللتركبلعنلللملمسلللتًو و لللو لتلللأث رلم خلللًو

لهدمره  ب.لهدمقاسمملونادتادثلعنملهد و ةلهد  نيبلد منيب

 نتيج  إختبار الفرض اإلحصاةي الرابع  -
 تخنللألهد لللرضلهدرهنلللعلنلللأثرلهدمره  للبلهدمز و لللبلعنلللملهد لللو ةلهد  نيللبلد منيلللبلهدمره  لللبلم ملللرلعخفلللال
لهدتق  لهدمقاسمث،لودتقن الارالهد الابلاا لهدناقثلمتسغ الخمورجلإتتنارلهد رضلهدرهنعلمهل نمستًو

ل.(8هدختائجلهدم روضبلناد  ورلرا ل)لرروضلهد رهسب،لولت لهدتويالإدم

ل
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 (: نتيج  إختبار الفرض اإلحصاةي الرابع8جدول )
 

Dependent Variable: Conservatism 

Variable Estimate t-stat. Sig. 
Cons. -146.867 -0.388 0.669 

Double A. 253.680 3.060 0.003 

F.Size 35.602 1.231 0.221 

Lev. 0.219 0.321 0.749 

A. Size 29.082 2.414 0.003 

B. Size -5.685 -0.669 0.505 

B. in -167.527 -0.785 0.434 

CEOD 64.959 1.334 0.185 

M.sr 0.364 0.182 0.856 

In.sr 12.156 2.059 0.020 

B.sr -106.046 -1.449 0.150 

Di.sr -74.602 -0.264 0.792 

Tenure 7.345 0.467 0.641 

ROA -15.979 -0.725 0.470 

F-value 3.209 

N 121 

Adj.R2 53.00% 

VIF (Max) 3.65 

%ل،لوالولملال53(لأهلهدقوةلهدت س ر بلدنخملورجلتمنلغل8 تض لمهلهدختائجلهدم روضبلناد  ورلرا ل)
يسلل رلإدللملأهلهدمتغ لللرهتلهدمسللتقنبلهدمو لللو ةلمخمللورجلإتتنللارلهد لللرضلهإلقيللائملهدرهنلللعلمللهلهد رهسلللبل

لهدللتق  لهدمقاسللمثلمخسللنبل %،لوعللالوةلعنللملردللدل تضلل ل53يمكخفللالت سلل رلهدتنللا هلهدمنللثلرللملمسللتًو
 < t-stat.= 3.060)ق ثلأهلهدتاصلنادمره  بلهدمز و بلل.Double Aم خويبلهدمتغ رلهدمستقال

2; Sig.= 0.003 < .05)والولمللاليسل رلإدلملو للو لعالالبلطر يللبلمل هلتمخللململ تالهدمره  للبلل
لهدتق  لهدمقاسمملومهلث لهد و ةلهد  نيبلد منيبلهدمره  ب. لهدمز و بلومستًو

هدتايبلنق  لمكتلبللA.Size, In.srهدمتغ رهتلهدضانطبللم خويبلتأث ررضاًللعمالسمكل تض ل
 < t-stat.= 2.414, 2.059)هدمره  ب،لوهدمنميبلهدمؤسسيبلوكالاماليقمالإسارةلمو نبلق ثلأهل

2; Sig.= 0.003, 0.020 < .05)لوتنلدلهدختلائجلتسل رلإدلملو لو لعالالبلطر يلبلمل هلهدمتغ لرهتل.
وهدمتغ رلهدتانعلهدتلاصلنلاد و ةلهد  نيلبلدمره  ب،لوهدمنميبلهدمؤسسيبلنق  لمكتبلههدضانطبلهدتايبل

لهدلللتق  لهدمقاسلللمث،ليضلللا لإدلللململللالسلللمكلأخلللرل ل و للل  أنللد منيلللبلهدمره  لللبلهدم ملللرلعخفلللالنمسلللتًو
ل.3.65منغلل(VIF)مسامالتت نكلنا ز وهجلهدتطثلق ثلأهلأايملايمبلدم امالتضت لهدتنا هل
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مكللهلدنناقللثلررللضلرللرضلهد لل  لهدرهنللعلمللهلرللروضلهد رهسللبلوامللورلوتأسيسللًالعنللملتنللدلهدختللائج،لي
لهد للرضلهدملل  الهدللرًل للرابلإدللمل لدتطم للكلملل تالهدمره  للبلهدمز و للبلعنللملمسللتًو و للو لتللأث رلم خللًو

لهدتق  لهدمقاسمملونادتادثلعنملهد و ةلهد  نيبلد منيبلهدمره  ب.

 نتيج  إختبار الفرض اإلحصاةي الخامس -
نلأثرلهدمره  لبلهدمسلتركبلعنلملهد لو ةلهدم ركلبلد منيلبلهدمره  لبلم ملرلعخفلال تخنألهد رضلهدتلامسل

نقيمبلهدمخسأة،لودتقن الارالهد الالبلالا لهدناقلثلمتسلغ الخملورجلإتتنلارلهد لرضلهدتلامسلملهلرلروضل
لم خو تفلللالولإت االللاتلوالللي لم لللامالتلهدمتغ لللرهتل هد رهسلللبلدتق  للل لطمي لللبلهد الالللبلملللهلتلللالرلمسلللتًو

ل. (لهدمياخاتلهدتثلت لهدتويالإد فا9إلتتنار،لوي رضلهد  ورلرا ل)هدم ر بلمخمورجله

 (: نتيج  إختبار الفرض اإلحصاةي الخامس9جدول )
 

Dependent Variable: Firm Value 

Variable Estimate t-stat. Sig. 
Cons. 27.305 0.947 0.346 

Joint A. -1.885 -0.432 0.666 

F.Size -4.014 -2.115 0.037 

Lev. 3.668 4.108 0.000 

A. Size 10.890 3.163 0.002 

B. Size 0.211 0.303 0.762 

B. In. 42.244 1.454 0.149 

CEOD -2.906 -0.767 0.445 

M.sr 0.325 1.797 0.075 

In.sr 20.266 2.502 0.014 

B.sr 0.087 0.009 0.993 

Di.sr -56.522 -1.768 0.080 

Tenure 1.757 1.508 0.135 

ROA 8.949 5.721 0.000 

F-value 7.919 

N 121 

Adj.R2 72.30% 

VIF (Max) 5.09 
ل

(لأهلهدقلوةلهدت سل ر بلدنخملورجللتمنلغل9و تض لدنناقثلمهلتالرلهدختائجلهدم روضبلناد ل ورلرال ل)
%،لواللولمللاليسلل رلإدللملأهلهدمتغ للرهتلهدمسللتقنبلهدمو للو ةلمخمللورجلهإلتتنللارلدن للرضلهإلقيللائمل75.3

ل%.ل75.3هدتامسلمهلهد رهسبليمكخفالت س رلهدتنا هلهدمنثلرملايمبلهدمخسأةلمخسنبل
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هدتللاصلنادمره  للبلل.Joint Aوعللالوةلعنللملردللد،ل تملل هلدنناقللثلعلل  لم خويللبلهدمتغ للرلهدمسللتقال
والولملاليسل رلإدلملعل  لل(t-stat.= -0.432 < 2; Sig.= 0.666 > .05)هدمسلتركبلق لثلأهل

و لللو لعالالللبلمللل هلتمخلللململلل تالهدمره  لللبلهدمسلللتركبلوايملللبلهدمخسلللأةلوملللهلثللل لهد لللو ةلهدم ركلللبلد منيلللبل
لهدمره  ب.ل

لLev., A.Size, In.sr, F.Sizeم للامالتلهدمتغ للرهتلهدضللانطبلمللال تضلل لأيضللالم خويللبلك
هدتايللبلنللادررعلهدمللادث،لوق لل لمكتللبلهدمره  للب،لوهدمنميللبلهدمؤسسلليب،لوم لل رلهد ائلل لعنللملهأليللور،ل

 =.t-stat.= 4.108, 3.163, 2.502, 5.721, -2.115 > 2; Sig)وق  لهدمخسأةلق ثلأهل
.لودملهلتقملالهدمتغ لرهتلهألرى لبلهألودلمل(05. > 0.037 ,0.000 ,0.014 ,0.002 ,0.000

نللادررعلهدمللادث،لوق لل لمكتللبلهدمره  للب،لوهدمنميللبلهدمؤسسلليب،لوم لل رلهد ائلل لعنللملهأليللورلهدتايللبل
وهد لل  رلنادللركرلأهلإسللارةلمو نللب،لم خمللاليقمللالهدمتغ للرلهألت للرلهدتللاصلنق لل لهدمخسللأةلإسللارةلسللادنب.ل

تت نللكلنللا ز وهجلهدتطللثلق للثلأهلأايللملايمللبلدم امللالتضللت لهدتنللا هلدلل ل وه للرلأنلمسللامالهدناقللثل
(VIF)ل.5.09تمنغلل

وتأسيسللًالعنللملتنللدلهدختللائجليمكللهلدنناقللثلامللورلرللرضلهد لل  لهدتللامسلمللهلرللروضلهد رهسللبلوهدللرًل
لدتطم للكلملل تالهدمره  للبلهدمسللتركبلعنللملايمللبلهدمخسللأة،لونادتللادثليسلل رلإدللملأخللرل  ل و لل لتللأث رلم خللًو

لةلهدم ركبلد منيبلهدمره  ب.عنملهد و 

 نتيج  إختبار الفرض اإلحصاةي السادس -
 تخنلللألهد لللرضلهدسلللا سلناد الالللبلمللل هللتمخلللململلل تالهدمره  لللبلهدمز و لللبلوهد لللو ةلهدم ركلللبلد منيلللبل
هدمره  لللبلم ملللرلعخفلللالنقيملللبلهدمخسلللأة،للولدتقن لللالالللرالهد الالللبلالللا لهدناقلللثلمتسلللغ الخملللورجلإتتنلللارل

لم خو تفللالولإت االلاتلهد لرضلهدسللا سلمللهلرللروضل هد رهسللبلدتق  لل لطمي لبلهد الاللبلمللهلتللالرلمسللتًو
والللي لم لللامالتلهدمتغ لللرهتلهدم ر لللبلمخملللورجلإتتنلللارلهد لللرضلهإلقيلللائملهدسلللا س،لويمكلللهلتنتللليصل

ل.(01هدختائجلمهلتالرلهد  ورلرا ل)

ل

ل

ل
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 حصاةي السادس(: نتيج  إختبار الفرض اإل11جدول )
 

Dependent Variable: Firm Value 

Variable Estimate t-stat. Sig. 
Cons. -688.983 -0.902 0.369 

Double A. 230.370 2.191 0.031 

F.Size 45.220 0.722 0.472 

Lev. 2.525 1.895 0.061 

A. Size 9.846 2.054 0.007 

B. Size -26.918 -1.655 0.101 

B. in. 676.214 1.557 0.122 

CEOD -97.552 -1.096 0.276 

M.sr 1.812 0.439 0.662 

In.sr 525.876 2.316 0.001 

B.sr -447.685 -3.135 0.002 

Di.sr -258.678 -0.471 0.639 

Tenure -32.771 -1.062 0.291 

ROA 0.307 0.007 0.994 

F-value 2.811 

N 121 

Adj.R2 50.50% 

VIF (Max) 3.65 

(لأهلهدقلوةلهدت سل ر بلدنخملورجلتمنلغل01ناد ل ورلرال ل) تض لدنناقثلمهلتالرلهدختلائجلهدم روضلبل
%،لواللولمللاليسلل رلإدللملأهلهدمتغ للرهتلهدمسللتقنبلهدتللثل تضللمخفالخمللورجلإتتنللارلهد للرضلهدسللا سل51.5

%،لونادتلللادثلرلللاهل51.5ملللهلرلللروضلهد رهسلللبليمكخفلللالت سللل رلهدتنلللا هلهدمنلللثلرلللملايملللبلهدمخسلللأةلمخسلللنبل
ل رهتلهدمستقنبلوهدمتغ رلهدتانعلنك اءة.هدخمورجلليمكخرلت س رلهد الابلم هلهدمتغ

هدتلاصلمتمخلململ تالل.Double Aوعلالوةلعنلملردلد،ل تضل لدنناقلثلم خويلبلهدمتغ لرلهدمسلتقال
واولماليسل رلإدلملل(t-stat.= 2.191 > 2; Sig.= 0.031 < .05)هدمره  بلهدمز و بلق ثلأهل

و لللو لعالالللبلطر يلللبلم خويلللبلمللل هلتمخلللململلل تالهدمره  لللبلهدمز و لللبلوايملللبلهدمخسلللأةلوملللهلثللل لهد لللو ةل
لهدم ركبلد منيبلهدمره  ب.ل

 ,A.Size, In.srم لامالتلهدمتغ لرهتلهدضلانطبلناإلضلاربلإدلململالسلمكلل تضل لأيضلالم خويلبل
B.srوخسلنبلمنميلبلكنلارلهدمسلاام ه،لق لثلأهللهدتايبلنق  لمكتبلهدمره  لب،لوهدمنميلبلهدمؤسسليب،ل

(t-stat.= 2.054, 2.316, -3.135 > 2; Sig.= 0.007, 0.001, 0.002 < .05)ل.
نق للل لمكتلللبلهدمره  لللب،لوهدمنميلللبلهدمؤسسللليبلإسلللارةلودملللهليقملللالهدمتغ لللرههلهألورلوهدثلللاخملهدمرتنطلللاهل

وتنلدلهدختلائجلم هلإسلارةلسلادنب،لمو نب،لم خماليقمالهدمتغ رلهألت رلهدتاصلمخسنبلمنميبلكنارلهدمسلاا
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نق للل لمكتلللبلهدمره  لللبلوهدمنميلللبلتسللل رلإدلللملو لللو لعالالللبلطر يلللبلمللل هلهدمتغ لللرهتلهدضلللانطبلهدتايلللبل
وو لو للوهدمتغ رلهدتانعلهدتاصلناد و ةلهدم ركبلد منيبلهدمره  بلم مرلعخفالنقيمبلهدمخسلأة،هدمؤسسيبل

وهدمتغ للرلهدتللانعلهدتللاصلكنللارلهدمسللاام هلعالاللبلعكسلليبلملل هلهدمتغ للرلهدضللان لهدتللاصلمخسللنبلمنميللبل
دلل ل وه للرلأنلمسللامالتت نللكلنللا ز وهجلنللاد وةلهدم ركللبلد منيللبلهدمره  للب،لوهد لل  رلنادللركرلأهلهدناقللثل

ل.3.65 تمنغل(VIF)هدتطثلق ثلأهلأايملايمبلدم امالتضت لهدتنا هل

وتأسيسللًالعنللملهدختللائجلهدسللانقبلليمكللهلدنناقللثلررللضلرللرضلهد لل  لهدسللا سلمللهلرللروضلهد رهسللبل
لدتطم للكلملل تالهدمره  للبلهدمز و للبلعنللملوامللورلهد للرضلهدملل  الهدللرًل للرابلإدللملو للو ل تللأث رلم خللًو

لايمبلهدمخسأةلونادتادثلعنملهد و ةلهدم ركبلد منيبلهدمره  ب.

لوعالوةلعنملردد،ل تم هلدنناقثلأهلتأث  رلهدمره  بلهدمز و بلعنملهد و ةلهد  نيبلم مرلعخفالنكام
مللهلهإلسللتققاااتلهإلتتيار للبلوهدللتق  لهدمقاسللمث،لأعنلللململلهلتللأث رلهدمره  للبلهدمز و للبلعنللملهد لللو ةل

 < t-stat.= 6.402, 3.060)هدم ركبلد منيبلهدمره  بلم مرلعخفالنقيمبلهدمخسلأة،لق لثلأهلايملبل
هإلسللتققاااتلهإلتتيار للبلوهدللتق  لهدمقاسللمثلأعنللململلهلدمز و للبلعنللملوهدتايللبلمتللأث رلهدمره  للبلهل(2

،لمملالي خلملههلهدتايلبلنلاد و ةلهدم ركلبلم ملرلعخفلالنقيملبلهدمخسلأةل(t-stat.= 2.191 > 2)ايملبل
ملللل تالهدمره  للللبلهدمز و للللبليسللللاا لرللللملتت لللليضلر للللوةلهدتوا للللاتلنسللللأهل للللو ةلأ هءلعمنيللللبللتطم للللك

 هدمره  ب.

 النتاةج والتوصيات 7-7
 اواًل: نتاةج الدراس  

فةةى ضةةوء مةةا تناولةة  الباحةةث خةةلل تمةةك الدراسةة  بشةةقيها النظةةرى والتطبيقةةى يمكةةن عةةرض النتةةاةج 
 التالي  :

هلأثرلتمخملم هتالت   لمرهاململهدقسلاناتلعنلمل لو ةلعمنيلبلهدمره  لبلأو و لتنا هلرملهنرهءلنس -0
لمؤ لل ًللتنللدلهدملل هتالأسللوهءلهد  نيللبل أخفللالتللؤ ًلإدللملتقسلل هل للو ةلعمنيللبلولهدم ركللب،لق للثل للًر

مهلظاارةلتركزلسو لهدمره  ب،لرلمل هدمره  بلمهلتالرلت ز زلهإلستقالديبلوهدم اءةلهدمفخيبلوهدق 
لهدم ارضللوهلأهلتنللدلهدملل هتالدلليسلدفللالتللأث رلعنللمل للو ةلعمنيللبلهدمره  للب،لق للثلأخفللال قلل هل للًر

هدت لاوهلمل هلمكاتلبلهدمره  لبللتؤ ًلإدملظفورلمسكنبلهإلعتما يبلأولهدتقاعسلمهلتلالرليلور ب
هدمتخارسلللبلتايلللبلريملللال ت نلللكلمتمخلللململلل تالهدمره  لللبلهدمسلللتركب،لناإلضلللاربلإدلللملإرت لللاعلتملللاد فل

 عمنيبلهدمره  بل وهلممررلمقمور.
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تخاودتلهدقوهخ هلوهدنوهئ لرهتلهدينبلنم هتالت   لمرهامملهدقسلاناتلرلثل مفور لبلميلرلهد رىيلبلل -5
  بلإتناعفالرملقادبلت ل  لمرهاململهدقسلاناتلنيلورةلمتتيلرالرلملهدمسئودياتلوهإل رهءهتلهدتثل

ظللالغيللابلوهضلل لإلطللارلتخظيمللثلت يلل نمليقكلل لهدممارسللبلهدمفخيللبلرللملظللالتمخللملأًلمللهلاللرال
 هدم هتا.

لدتمخلململ تالهدمره  لبلهدمسلتركبلعنلمل -3 أوضقتلختائجلهد رهسبلهدتطميقيبلأخرل ل و  لتلأث رلم خلًو
هد للو ةلهد  نيللبلد منيللبلهدمره  للب،لق للثلأوضللقتلختللائجلإتتنللارلهد للرضلهألورلعلل  لو للو لعالاللبل
لهإلسلللتققاااتلهإلتتيار لللب،لو لللاءتلختلللائجل م خويلللبلمللل هلتمخلللململلل تالهدمره  لللبلهدمسلللتركبلومسلللتًو

لدتمخلملإتتنا رلهد رضلهدثادثلدن رهسبلدتؤكل لردلد،لق لثلأوضلقتلهدختلائجلعل  لو لو لتلأث رلم خلًو
لهدلللتق  لهدمقاسلللمملكمقيلللاسلأتلللرلغ لللرلمناسلللرلدن لللو ةل مللل تالهدمره  لللبلهدمسلللتركبلعنلللملمسلللتًو

؛عملل ل5106ديللرل رهسللاتل)أمو مللا،إهد  نيللبلد منيللبلهدمره  للب،لوتتتنللفلتنللدلهدخت  للبلعمللالتويللنتل
  ;Ratizinger- Sakel, et al., 2013 ) 5104هدقم  ،

 ;Alfraih & Alanazi, 2012; Deng et al., 2014) توينتلإديلرل رهسلات وتتوهركلمعلما
El Assy ,2015; Eldyasty,2019ل ;لKermiche & Charles, 20185108دمحم،ل;ل.) 

يلبلنق ل لتس رلهد رهسبلهدتطميقيبلإدملو لو لعالالبلم خويلبلطر يلبلمل هلهدمتغ لرهتلهدضلانطبلهدتا -4
مكتللبلهدمره  للبلوهدمنميللبلهدمؤسسلليبلو للو ةلعمنيللبلهدمره  للب،لكللرددلو للو لعالاللبلم خويللبلعكسلليبل

،لوردلدلرلملنمنميلبلكنلارلهدمسلاام هلهألرلره لو لو ةلعمنيلبلهدمره  لبم هلهدمتغ لرلهدضلان لهدتلاصل
 ظالتمخملم تالهدمره  بلهدمستركب.

لدتمخلململ تالهدمره  لبل -5 ورملسيا لأترلأوضقتلختائجلهد رهسبلهدتطميقيبلعل  لو لو لتلأث رلم خلًو
هدمسللتركبلعنللملهد للو ةلهدم ركللبلد منيللبلهدمره  للبلوردللدلمللهلتللالرلإتتنللارلهد للرضلهدتللامسلمللهل
رروضلهد رهسبلق ثلهتض لدنناقثلع  لم خويبلتأث رلتمخملم تالهدمره  بلهدمستركبلعنملايملبل

ل(Quick& Schmidt, 2018)وتتوهرللكلتنللدلهدخت  للبلملللعلمللالتويللنتلهديللبل رهسللبلهدمخسللأة،ل
 (.5107وتتتنفلعمالتوينتلهديرل رهسبل)ل مر،ل

ورللملضللوءلهدخت  تلل هلهدثادثللبلوهدتامسللبليسلللتختجلهدناقللثلأهلتمخللململل تالهدمره  للبلهدمسللتركبلرلللمل -6
ركلبلد منيلبلهدمره  لب،لمملالهدم ئبلهدمير بلديسلدرلتأث رل ركرلعنملأًلمهلهد و ةلهد  نيبلأولهدم 

ي خللملأهلتمخللملاللرهلهدملل تالدلل ليقلل  لأًلمسللاامبلتللركرلرللملهدقلل لمللهلر للوةلهدتوا للاتلنسللأهل للو ةل
أ هءلعمنيلللبلهدمره  لللب،لنم خلللملأمثلللرلوضلللوحلأهلتمخلللملالللرهلهدمللل تالدللل ليققلللكلهدختلللائجلهإل  اميلللبل

لهدناقثلأهلع  لتققكلتندلهدختائجل ل ر علإدلملتنلالرلم هد نسل بلهدتلثلإخطنلكللهدمر وةلمخر،لو ًر
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مخفللالاللرهلهدملل تالودمللهلإدللملسلليا ةلهدممارسللاتلهدسللنميبلهدتللثلتيللاقبلتطم للكلاللرهلهدملل تالوهدتللثل
 سمكلهإلسارةلإد فال وهلو و لآدياتلأولضوهن لدنق لمهلتندلهدممارسات.

تنيللتلهد رهسللبلهدتطميقيللبلإدللملت للو لملل تالهدمره  للبلهدمز و للبلعنللملناإلضللاربلإدللململلالسللمكلل -7
ره  لللبلهدمسلللتركبلرلللملهدتلللأث رلهإل  لللامثلعنلللملهد لللو ةلهد  نيلللبلد منيلللبلهدمره  لللب،لق لللثلمللل تالهدم

لدتمخللململل تالهدمره  للبلهدمز و للبلعنللمل أوضلقتلختللائجلإتتنللارلهد للرضلهدثللاخملو للو لتلأث رلم خللًو
لهإلستققا لهدمقاسمملونادتادثلعنلملهد لو ةلهد  نيلبلد منيلبلهدمره  لب،لوتؤكل لختلائجلإتتنلارل مستًو

نللعلهدخت  للبلهدسللانقب،لق للثلأوضللقتلم خويللبلهدتللأث رلهإل  للامثلدتمخللململل تالهدمره  للبلهد للرضلهدره
لهدللللتق  لهدمقاسللللممل كمقيللللاسلأتللللرلغ للللرلمناسللللرلدن للللو ةلهد  نيللللبلد منيللللبلهدمز و لللبلعنللللملمسللللتًو

 ,.Chui et al)ل5108)لدمحم،هدمره  ب،لوتتتنفلتندلهدخت  بلمعلمالتوينتلهديرل رهساتلأترًل
2020;. 

 رهسبلهدتطميقيبلإدملو و لعالالبلم خويلبلطر يلبلمل هلهدمتغ لرهتلهدضلانطبلهدتايلبلتس رلختائجلهدل -8
نق  لمكتبلهدمره  ب،لوع  لإز وه يبلمخيبلهدم  رلهدتخ  رن،لوهدمنميبلهدمؤسسليب،لورتلرةلإرتنلا ل

و و ةلعمنيبلهدمره  ب،لكرددلو و لعالالبللمكتبلهدمره  بلناد م ا،لوم  رلهد ائ لعنملهأليور
نمنميلبلكنلارلهدمسلاام هلوخسلنبلهدمنميلبلهدمسلتتبليبلم هلهدمتغ رهتلهدضلانطبلهدتايلبلم خويبلعكس

 و و ةلعمنيبلهدمره  بلرملظالتمخملم تالهدمره  بلهدمز و ب.
لإ  للامملدتمخللململل تالهدمره  للبلهدمز و للبل -9 وتسلل رلختللائجلهد رهسللبلهدتطميقيللبلإدللملو للو لتللأث رلم خللًو

تللالرلإتتنللارلهد للرضلهدسللا سلهدللرًلأوضلل لم خويللبللعنللملهد للو ةلهدم ركللبلد منيللبلهدمره  للبلملله
 هدتأث رلهإل  امملدتمخملارهلهدم تالعنملايمبلهدمخسأة.

ويسللتختجلهدناقللثلمللهلهدخت  تلل هلهدسللان بلوهدتاسلل بلأهلتمخللململل تالهدمره  للبلهدمز و للبلدللرلتللأث رل -01
قورلنأهلهدمره  بلإ  امملعنملكاًللمهلهد و ةلهد  نيبلوهدم ركبلد منيبلهدمره  ب،لونادتادثليمكهلهد
 هدمز و بلتساا لرملهدق لمهلر وةلهدتوا اتلنسأهل و ةلأ هءلعمنيبلهدمره  بل.

ويستختجلهدناقثلمهلرقصلمياخاتلع خبلهد رهسبلأهلهدمره  بلهدمز و بلوهدتثلتنتز لمفالسلركاتل -00
وي تقل لاطاعلهألعمارلهد ا لكاهلدفالتأث رلإ  امملعنملر وةلتوا اتل و ةلأ هءلعمنيبلهدمره  ب،ل

لدنمقاسللناتلكطللر لأيلل الرللمل هدناقللثلأهلردللدلهدتللأث رلالل لي للزولإدللملأهلو للو لهد فللازلهدمركللًز
عمنيبلهدمره  بلهدمز و بل رسالإسلارهتلإ  اميلبلإدلملمسلتت مملهدقلوهئ لهدماديلبلميعتنلارال فلازلرول

 إستقالديبلمرت  بلعهلمكاتبلهدمره  بلهدتايب.
هلتمخللململل هتالت لل  لمرهامللملهدقسللاناتلرللملعمنيللبلعنللملهدللرغ لمللهلأهلأقلل لهألالل ه لهدرئيسللبلملل -05

ل هدمره  بلتتمثالرلملهدقل لملهلظلاارةلتركلزلسلو لهدمره  لب،لإ لأهلخسلنبلمكاتلبلهدمره  لبلهدمملًر
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لمنغلتلملاليقلربلملهل %ل،لمملالي خلملل60.5هدمساركبلرلملعمنيلاتلهدمره  لبلرلملهدسلو لهدميلًر
 هألا ه لهدتثلس ملإدملتققيقفا.لأهلتمخملم هتالت   لمرهامملهدقساناتلد ليققكلأق لأا 

 ثانيًا: توصيات الدراس  
رملضوءلهدختائجلهدسانقبليمكهلهدويورلإدملم موعبلمهلهدتويياتلهدمفخيلبلهدتلثليمكلهلتو  ففلال

لإدملهد فاتلرهتلهدينبلنمفخبلهدمره  بلرمل مفور بلميرلهد رىيب،لورددلعنملهدخقولهدتادم 
هدسللروعلرللمليللياغبلم يللارلميللرنلدنمره  للبلهدمسللتركبليمثللالإطللارًهلدنممارسللبلهدمفخيللبلرللملهدم ئللبل -0

هدمير ب،لعنملأهل تضمهلهدمنا ئلهدمت نقبلنمسئودياتلمرهامملهدقسانات،لوه  رهءهتلتخ  رلعمنيبل
 لكلهدمره  بلهدمستركب،لوآدياتلتسويبلهدتال لرملهدلرأًلمل هلمرهاململهدقسلانات،لوأت لرهلآديلاتلتوث

لهدناقللثلإمكاخيللبليللياغبلاللرهلهدم يللارلرللملضللوءل رهسللبل هإل للرهءهتلوهدراانللبلعنللملهد للو ة،لو للًر
،لوم يلارلل(NEP: No.100)ت اربلن ضلهد ورلرملارهلهدم ارلمثالم يارلهدمره  بلهد رخسلثل

لل(SA : No.229)هدمره  بلهدفخ ًل ل.(AGS: No.10)،لوأت رًهلم يارلهدمره  بلهدسخغاروًر
رلللملهدقللل لملللهلر لللوةلل-ختفلللتلإديلللرلهد رهسلللبلملللهلت لللو لمللل تالهدمره  لللبلهدمز و لللبلرلللملضلللوءلملللالإ -5

عهلم تالهدمره  بلهدمستركبلرملهدم ئلبلهدميلر ب،ل ويلملل-توا اتلل و ةلأ هءلعمنيبلهدمره  ب
هدناقلللثلمتيلللخ فلهدسلللركاتلهدمسلللاامبلقسلللبلأق امفلللالإسلللتخا ًهلإدلللملأًلملللهلم لللا  رلهدتيلللخ فل

توسللطبلويللغ رةلهدق لل ،لعنللملأهل للت لإدللزه لهدسللركاتلهدمسللاامبلهدمخاسللنب،لإدللملسللركاتلكم للرةلوم
كم للرةلهدق لل لنادمره  للبلهدمز و للب،لوهدسللركاتلمتوسللطبلهدق لل لنادمره  للبلهدمسللتركب،لو  للالهألمللرل

 إتتيار ًالدنسركاتلهدمساامبليغ رةلهدق  .
هلتطلللو رلمقلللررهتلهدمره  لللبلهدتلللثلتللل رسلنادمنيلللاتلوهدم االلل لناد ام لللاتلهدميلللر بلنق لللثلتتضلللم -3

 هدم ااي لهدخظر بلوهد وهخبلهد منيبلدممارسبلم هتالت   لمرهامملهدقسانات.
مسلتركبلأولل–إدزه لمكاتبلهدمره  لبلهدتلثلتتطنلعلدنمسلاركبلرلملعمنيلاتلمره  لبلمت ل  ةلهألطلره ل -4

متخظلي ل ورهتل هتنيلبلأولتار يلبلدمخسلوى فالدت لر  ف للنلأ وهرا للومسلئودياتف لل–ثخائيبلأولمز و بل
 وهألتالايبلرملقارلهدمساركبلرملتندلهد منيات.هدمفخيبل

تمخللملآديللاتلدنراانللبلعنللمل للو ةلأ هءلمكاتللبلهدمره  للبلهدتللثلتسللاردلرللملعمنيللاتلمره  للبلمت لل  ةل -5
هألطللره لسللوهءلكاخللتلمسللتركبلأولثخائيللبلأولمز و للب،لعنللملأهل للت ليللياغبلاللرالهنديللاتلموهسللطبل

 ىيب.هد فاتلهدمخظمبلدمفخبلهدمره  بلم مفور بلميرلهد رل
تمخلللملقزملللبلملللهلهدضلللوهن لدنقللل لملللهلظلللاارلتركلللزلسلللو لهدمره  لللبلرلللثل مفور لللبلميلللرلهد رىيلللبل -6

لعنملهدسكلهألعظ لمخر،لعنملأهلتستف  لتندلهدضوهن لإتاقبل ستقوهرلمكاتبلهدمره  بلهدممًر وه 
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هد ريلللبلدنمكاتلللبلهديلللغ رةلوهدمتوسلللطبلهدق للل لدنقيلللورلعنلللملخيللل بلملللهلهدسلللو لتايلللبلرلللمل
ًلملهلمل هتالت ل  لمرهاململهدقسلانات،لق لثل توالعلهدناقلثلأهل لؤ ًلردلدلهدسركاتلهدتثلتتمخلملأ

إدللملز للا ةلتمللرةلوأق للا لتنللدلهدمكاتللبلنمللاليمكخفللالمللهلهدقلل رةلعنللملهدمخارسللبلرللملهدمسللتقمالنادسللكال
 هدرًل خ كسلناإل  ابلعنمل و ةلعمنيبلهدمره  ب.ل

 الدراسات المستقبمي  المقترح  7-8
هد رهسبلن ضلهدقضايالهدنقثيبلدنناقث هلهدمفتم هلمفرهلهدم ار،لوهدتثليقترحلهدناقثلرملخفايبلتندل

لتتمثالرمله تم 
 أثرلمز جلمكاتبلهدمره  بلعنمل و ةلهدمره  بلهدمستركب. -
 إطارلمقترحلدضن ل و ةلهأل هءلدمرهامملهدقساناتلرملظالتمخملم هتالت   لمرهامملهدقسانات. -
 هد الابلم هلأت ابلو و ةلعمنيبلهدمره  ب.لأثرلتمخملم هتالت   لمرهامملهدقساناتلعنم -
 رترةلتأترلتقر رلهدمره  ب.لأثرلتمخملم هتالت   لمرهامملهدقساناتلعنم -

 المراجع
 العربي  بالمغ  أواًل: المراجع 

لمقمللو لهقملل ل) (.ل لهثللرلهدمره  للبلهدمسللتركبلعنللمل للو ةلعمنيللبلهدمره  للبلرللمل5106أمللول مللا،لخ للًو
،لكنيلبلهدت لارة،لمجم  البحوث المحاسبي م ئبلهدممارسبلهدمفخيبلرملمير ل رهسبلتطميقيلب ،ل

  .003:061 ام بلطخطا،لهد   له ور،ل

هدمستركبلعنلملك لاءةلمرهالبلهدقسلاناتل(ل.ل لهثرلت   الم تالهدمره  بل5105إسماع ا،لقخاهلدمحمل)
،ل،لكنيلبلهدت لارةلمجمة  الفكةر المحاسةبىرملهدمسفلوهدتقر رلعهلهدغشلرملهدقلوهئ لهدماديلب ،ل

  ام بلع هلسمس،لهد   لهدثاخم،لهد زءله ور.

(ل.ل لأثللرلهدمره  للبلهدمسللتركبلعنللمل للو ةل5104هد مللرل،ليقللململلهلعنللملولخايللرلمللهلدمحملهدسلل  وهل)
مجمةةة  االدارة سلللميبلدنسلللركاتلهدمسللل نبلرلللملسلللو له وره لهدماديلللبلهدسللل و ً،له رىلللاحلهدمقا

 .313ل:583،لهد   لهدثاخم،ل54،لهدم ن لالعام 

(ل.ل لر وةلهدتوا اتلرملم ئبلهدمره  ب ل رهسبلم  هخيبلرلملهدمقلي لهدمفخلمل0997هدسقا،لهدس  لهقم ل)
 م يللبلهدسلل و يبلدنمقاسللنب،ل،لهدمجمةة  البحةةوث المحاسةةبي رللملهدممنمللبلهد رىيللبلهدسلل و يب ،ل

 هدممنمبلهد رىيبلهدس و يب،لهدم ن لهألور،لهد   لهدتامس.
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ل58،ل96،لهدواللائعلهدميللر ب،لهد لل  ل0995دسللخبلل95هدالئقللبلهدتخ  ريللبلدقللاخوهلسللو لرهسلهدمللارلرالل ل
 .0993همر ا،ل

  للب ل(ل.ل لايللاسلأثللرلتطم للكلملل تالهدمره  للبلهدمسللتركبلعنللمل للو ةلهدمره5107 مللرل،لغر للبل مللر)
،لكنيبلهدت ارة،ل ام بلطخطا،لهد ل  لمجم  البحوث المحاسبي  د المهلهدموريبلهدمير ب ،ل

 .434ل:394ه ور،ل

(ل.ل لهد الالبلمل هلهدممارسلاتلهدمقاسلميبلهدمتق ظلبلوهدمره  لبلهدمسلتركبل5105قار ،لسلماحلطلار ل)
ريبلهدمير ب ،لرملضوءل و ةلهدمره  بلنادتطم كلعنملهدسركاتلهدمساامبلهدمق  ةلرملهدمول

،لهد ل  ل39،لكنيلبلهدت لارةل،ل ام لبلهدمخيلورة،لهدم نل لالمجم  المصةر   لمدراسةات التجار ة 
 .515ل:043هدرهنع،ل

(ل.ل له رياحلعهلتقر رلهدمره  بلهد هتنيبلدألطره لهدتار يلبلو ورةلرلمل5105تن ال،لدمحملإمرهاي ل)
مجمة  الفكةر خظر لبلم  هخيلب ل،للتقس هلقوكملبلهدسلركاتلوهدقل لملهلر لوةلهدتوا لاتل ل رهسلب

 ،لكنيبلهدت ارة،ل ام بلع هلسمس،لهدم ن لهدتاسعلعسر،لهد   لهدثادث.المحاسبى

(ل.ل تقر رلهدمره علور وةلهدتوا اتلم هلهدمره   هلوهدمستثمر ه ل رهسلبل5115ياد ،لرضالإمرهاي لل)
،لهدممنملبلهد رىيلبل،لهد م يلبلهدسل و يبلدنمقاسلنبمجمة  البحةوث المحاسةبي خظر بلتطميقيلب ،ل

 .005:061هدس و يب،لهدم ن لهألور،لهد   لهدثاخم،ل

(ل.ل لهثلرلهدمره  للبلهدمسللتركبلعنلمل للو ةلهدمره  لبلو ر للبلهدتركللزل5104عمل لهدقم لل ،لأقمل لهسللر ل)
،لهدم نل لمجم  البحوث التجار ة  المعاصةرةرملسو لت ماتلهدمره  بلرملهدم ئبلهدمير ب ،ل

 .70:010ثاخم،لهدتاسعلوهد سروه،لهد   لهد

(ل.ل لهثرله دتزه لمتطم كلم ا  رلهدمقاسنبلهد وديبلعنملهدتق  لهدمقاسلممل5106رؤه ،لر موهلميال ل)
،لكنيللبلهدت للارة،ل ام للبللمجمةة  الفكةةر المحاسةةبىو للو ةلهدتقللار رلهدماديللبل ل رهسللبلتطميقيللب ،ل
 .507:575ع هلسمس،لهدم ن لهد سروه،لهد   لهدثاخم،ل

مييللل هرلالللاخوهلسلللركاتلهدمسلللاامبلوهدسلللركاتلرهتلهدمسلللئوديبلهدمقللل و ة،لل0980دسلللخبلل059الللاخوهل
 .0980،لهورلأمتوىر،41هد ر  ةلهدرسميب،لهد   ل
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،لللالجر ةةدة الرسةةمي مييلل هرلاللاخوهله سللره لوهدراانللبلعنللملهدتللأم هلنميللر،لل0980دسللخبلل01اللاخوهل
 .0980مارس،لل5تانعل)ب(،لل01هد   ل

،لللالجر ةةدة الرسةةمي مييلل هرلاللاخوهلسللركاتلاطللاعلهألعمللارلهد للا ،لل0990دسللخبللل513اللاخوهلرالل ل
 .0990 وخيرل،ل09)مكرر(،لل54هد   ل

مييللل هرلالللاخوهلهإل للل هعلوهدق للل لهدمركلللزنلدلللألوره لهدماديلللب،لسلللركبلميلللرللل5111لدسلللخبلل93الللاخوهلراللل ل
 .http://www.mcsd.com.egدنمقايب،ل

،لل5110دسلللللللللللللللللللللللللخبلل048الللللللللللللللللللللللللاخوهلراللللللللللللللللللللللللل ل مييللللللللللللللللللللللللل هرلالللللللللللللللللللللللللاخوهلهدتمو لللللللللللللللللللللللللالهد قلللللللللللللللللللللللللاًر
https://groups.google.com/ . 

هرلاللللاخوهلهدمخللللدلهدمركللللزنلوهد فللللازلهدميللللررثلوهدخقلللل ،لنسللللأهلإيلللل ل5113للدسللللخبلل88لرالللللل لاللللاخوهل
 .ل05/6/5113)مكرر(،لل54،لهد   للالجر دة الرسمي 

الرسةمي  الجر دة ،ل0988دسلخبلل046ااخوهلهدسركاتلهد امنبلرثلم ارلتنقثله موهرل ستثماراالرا ل
 .9/6/0988تانعل)ب(،لل53هد   ل،

نسلللأهلهدضلللوهن لهدتخظيميلللبلل5103(لدسلللخبل75الللرهرلم نلللسلإ هرةلهدف ئلللبلهد املللبلدنراانلللبلهدماديلللبلراللل ل)
ل مفور للللللللللبلميللللللللللرلهد رىيللللللللللبل،لهدف ئللللللللللبلهد امللللللللللبلدنراانللللللللللبوهدرااميللللللللللبلدخسللللللللللا لهدتتيللللللللللي ،ل

 .https://site.eastlaws.com  ،  هدماديب

(ل.ل لهد وهمللللالهدملللؤثرةلرللللملهدلللتق  لهدمقاسللللمم ل رهسلللبلم  هخيللللبلعنللللمل5100كسلللابل،لياسللللرلهدسللل  ل)
،لكنيبلهدت ارةل،ل ام بلطخطا،لهد   لتجارة والتمو لمجم  الهدسركاتلهدمساامبلهدس و يب ل،ل

 .597:341هدثاخم،ل

(ل.ل لعالابلهدمره  بلهدمستركبلوهدمز و بلم لو ةله رىلاحل ل رهسلبلتطميقيلب ،ل5108دمحم،لهقم لسني ل)
،لكنيبلهدت لارة،ل ام لبلعل هلسلمس،لهدم نل لهدثلاخملوهد سلروه،لهد ل  لمجم  الفكر المحاسبى

 .868:913ه ور،ل

(.ل مره  للللبلهدخظ للللرلوأثراللللالرللللثلتقسلللل هل للللو ةلهدتقللللار رلهدماديللللبل رهسللللبل5109،لسلللل ر هلعز للللزل)دمحم
مجمةة  تكر ةةت لمعمةةوم  ،لًهسللتطالعيبلنرهءلع خللبلمللهلمللوظ ثل  للوههلهدراانللبلهدماديللبله تقللا 

http://www.mcsd.com.eg/mcdr/arabic/Showpage.aspx?pageid=114
https://groups.google.com/forum/#!topic/hamdy11/C99yW2Ypzhg
https://groups.google.com/forum/#!topic/hamdy11/C99yW2Ypzhg
https://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=1750874&MasterID=1750874
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،ل46،لهد لل  ل50،ل ام للبلتمر للتل،لكنيللبلهإل هرةلوه اتيللا ،للهدم نلل لاإلدار ةة  واالقتصةةادي 
74:89. 

(.ل هثللللرلايكللللالهدمنميللللبلوتيللللائصلم نللللسلهإل هرةلعنللللملهدللللتق  ل5104من  للللمل،لم لللل ًلمن  للللمل)
،لكنيللبلمجمةة  التجةةارة والتمو ةةلهدمقاسللمملرللملهدتقللار رلهدماديللب ل د للالمللهلهدم ئللبلهدميللر ب ،ل

ل.546:314هدت ارةل،ل ام بلطخطا،لهدم ن لهألورل،لهد   لهألور،ل
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