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 البحث ملخص
 دا يا  إستهدف البحث دراسة واختبار العالقة بين  الديدرا اادار ية ليريد ا   التيينيو ن  وتتياا  ي خنا

 مااقييا الحبيياعا  لييي  الدييلاة  الرالةيية البييييل ة التار ذةيية الالاميييية  ودلييا ميي  خيييال   حينيي  الدراسيييا 
   ودلا ليى لنية مكلنةالباعدة الشتداق تاض البحث  ث  إجااء دراسة  طبةقةة الختبار هوا الياض

عإجرالى  2018إلى  2013شاكة غنا مالةة مدندا عالبلرصة الرصا ة خال  اليتاا م  لام  40م  
سيية.   لصييا اليتياةل إليى وجيلد  ي ثنا سييب  معييل  ليديدرا  –مشياهدا ششياكة  240لدد مشاهدا  

 إليى كريا ششيار  اليتياةل ش  يا   اادار ة ليريد ا   التيينيو ن  لييى تتياا  ي خنا  دا يا مااقيا الحبياعا  
شن تتيياا  يي خنا  دا ييا مااقييا الحبيياعا  ال  تيي ثا عكيي  ميي  لميي  ميشيي ا لرنيي  الرااجعيية وكييولا لميي  

 ميش ا مااقا الحباعا   تى لن   ت ثا إ ماعا  وبشك  معيل  عالااتعة الرالةة ليشاكة  

  دار ية ليريد ا   التيينيو نو لصيا نتياةل  حيني  الحباسيةة إليى وجيلد شثيا سييب  معييل  ليديدرا اا
ا األثيا ليى تتاا   خنا  دا ا مااقا الحباعا  ل  الدلاة  الرالةة البييل ة التار ذةية الالاميية  وشن دلي

ال  ذتيييب عيياختالف مقةييا  تتيياا التيي خنا  كرييا  لصيييا نتيياةل التحينيي  ااأيياتى إلييى شن تتيياا  يي خنا 
تي ثا  بيتةمة شلرا  الريش اشالذبارا.  تى لن  ال   دا ا مااقا الحباعا   ت ثا إ ماعا  وبشك  معيل  

 بتار خ نها ة البية الرالةة 

خنا الدييدرا اادار يية  تتيياا  يي خنا  دا ييا مااقييا الحبيياعا   محييددا  تتيياا  يي  :مفت حياا الكلماا ا ال
  دا ا مااقا الحباعا   لم  ميش ا لرن  الرااجعة  لم  ميش ا مااقا الحباعا  
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Studying and Testing The relationship between                             

the Managerial Ability and Audit Report Lag- Evidence     

from Non-financial Companies Listed in the Egyptian            

Stock Exchange. 

Abstract 
 

This research study and test the relationship between the managerial ability 
of executives and the audit report lag using the full historical annual financial 
statements. A literature review is used for hypothesis development. Then, we 
conducting an applied study to test the hypothesis using a sample of 40 listed 
non-financial companies on the Egyptian Stock Exchange during the period 
from 2013 to 2018, with a total number of 240 observations. The results 
showed a significant negative impact of the managerial ability of the 
executives on the audit report lag. The results also indicated that the audit 
report lag is not related to both the size of the audit client's firm and the audit 
firm. However, the audit report lag is found to be positively and significantly 
related to the firm's financial leverage. 

The results of the sensitivity analysis showed a significant negative impact 
of the managerial ability of executives on the audit report lag using the full 
historical annual financial statements. Further, this impact was not different 
according to the scale of the audit report lag. The results of the additional 
analysis also revealed that the audit report lag is positively and significantly 
related to the outcome of the firm's business (loss), while it is not related to 
the end date of the fiscal year. 

Keywords: Managerial Ability- Audit Report Lag- Determinants of Audit 
Report Lag- Firm Size- Audit Firm size. 
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 مقدم  البحث -1
ى واأيعو مي  قبي  Timeliness  زا د االهترام ت  اآلونة األخناا عد يةة ووقتةية التديار ا الرالةية 

ى الرعا نا  المها  التيظةرةة  شصحاب الرصالح  والبالثن  تى مذتيب بيدان العال   و اجع دلا إلي
لد ييد ميي  األسييباب  شهرهييا شن إصييدار  يييا التدييار ا تييى التلقنييا الرياسييا  كحييد ميي  لاليية لييدم الت  ييد 

ثييي  الرعيلميييا  الرا بطييية عيييالداارا   مريييا  كيييدل  لريةييية ا ذييياد الدييياارا  و ذيييي  مييي  لالييية ليييدم  را
اللنهيا الرلجلدا تى سلق رش  الرا   كولا  كعد وقتةة التدار ا الرالةة م  األميلر الهامية وال ياور ة ل

.  وميي  شهيي  Ahmed et al.,2016شلييد الذصيياةس األساسييةة لرالءميية الرعيلمييا  الرحاسييبةة ش
ليلاردا ة  ييا الرعيلميا  االرعيلما  التى  بتيد إلنها الرشاركلن تى البلق تى إ ذاد قاارا ه  الرحتري

ناهيا بتدا ا مااقا الحباعا   لرا  تب  عه هوه الرعيلما  م  درجة لالةية مي  الرلثلةةية ال  تيلاتا ل 
م  الرعيلما  التى  رك  الحصل  لينها م  مصادر شخا  رسرةة شو غنا رسرةة  مباشياا شو غنيا 

 مباشاا   

ة  رالةيية عييياليتاا التييى  بيييت اقها لريةيية الرااجعيييلييولا  تييي ثا التلقنييا الرياسيييا اصييدار التديييار ا ال
والتيييى  يتهيييى عإصيييدار  دا يييا الرااجعييية  لنيييث ال  ركييي  ااتصيييا  لييي  التديييار ا الرالةييية إال ععيييد ةةيييام 
 مااقييا الحبييياعا  عإبييداء رش يييه الييييى الرحا يييد ليي  ميييد  صييدق ولدالييية الدييلاة  الرالةييية  ودلييا  طبةديييا  

مية شيطا األوراق الرالةية الصيادرا لي  مميير إدارا الهنعية العام  قلالد قنيد و  46الكام الرادا رق  
لهنعة التى  يس ليى و شنه  ما ليى الشاكة ملاتاا ا 2014لبية  11لياقاعة الرالةة وتدا  ليداار رق  

ميير موالبلرصة بيبذة م  الدلاة  الرالةة البيل ة الصادرا م  ممير إدارا الشياكة ماتديا  بهيا  دا يا 
ا يا  ا مااقا الحباعا  لييى شن  كيلن دليا قبي  بدا ية جيبية التيداو  ليتيار خ الريدون بتداادارا  و دا 

.  وبالتالى تإن ش    خنا تى إصدار  دا ا مااقا الحباعا  سيلف 2020مااقا الحباعا و شقيد   
 تا يا ليةييه  يي خنا تييى إصييدار الدييلاة  الرالةيية  مرييا  ذييي  دواتييع لد ييدا لييد  الربييتثرا   ليبحييث ليي  

الرعيلمييا  الذاصيية التييى  معيهيي  تييى وأييع شت يي  ليييد ا ذيياد قيياارا ه  االسييتثرار ة عالردارنيية  ععيي 
بباقى الرشاركن  تى البيلق  األميا اليو   ديلد ععي  الرطيعين  لب ميار بتييا الرعيلميا   مريا  ي ثا 
سيييبا  لييييى كييياءا قييياارا   ذصييةس الريييلارد  وك ز يييد ميي  ليييدم  راثيي  الرعيلميييا  بيين  الرشييياركن  تيييى 

 البلق  و دلد تى اليها ة إلى لدم كياءا شسلاق رش  الرا  

وهياك العد د مي  الرحيددا  والعلامي  التيى  ي ثا لييى تتياا  ي خنا  دا يا مااقيا الحبياعا   وهيوه 
الرحيييددا  ميهيييا ميييا هيييل ميييا با عرااقيييا الحبييياعا  ومكتبيييه  مثييي  لمييي  ميشييي  ه  نيييل  الييياش   درجييية 

  وميها ما هل ما با ععرن  الرااجعية  مثي  لمي  ميشي ا التذصس الصيالى  ومبتل  خطا شلراله
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العرنييي   ودرجييية الاتيييع الريييالى   يييار خ نها ييية البيييية الرالةييية  ربحةييية الريشييي ا  الحلكرييية  ودرجييية  اكيييز 
  2020الريالةييية  ليييولا  يييياو  الياليييا الرحاسيييبى مييي  خيييال  العد يييد مييي  الدراسيييا  العابةييية شاللكنييي  

 Chan et).  واألجيبةة 2020  ليى 2019  سية  2020  قيد   2019  مطاو  2018ميصلر 
al.,2016; Abdillah et al.,2019; Abernathy et al.,2017; Ahmed et al.,2016; 

Aljaaidi et al.,2019; Shofiyah & Suryani,2020)    يا الرحددا  

رش   تييى الردابيي   ليي   تييياو  الدراسييا  البيياعدة دراسيية وتحييس شثييا خصيياةس اادارا ش وخاصيية
. لييى تتياا  ي خنا  دا يا مااقيا الحبياعا   وهيوا الييدس اللاأيح Human Capitalالريا  البشيا  

تييى األدليية مكثنييا ليدهشيية  ودلييا عيياليظا إلييى مييد   يي ثنا الرييد ا   ليييى إلييداد التدييار ا الرالةيية وسيينا 
درا   وك عييد الديي Sarbanes–Oxley Actلريةيية الرااجعيية الذارجةيية  ال سييةرا ععييد صييدور قييانلن 

شليد شهي  خصياس وسيرا  اادارا   CEO`s Managerial Ability اادار ية ليريد ا   التيينيو ن  
والتييى قييد  كييلن لهييا  يي ثنا كبنييا ليييى  لقنييا إصييدار  دا ييا الرااجعيية  إد غالبييا  مييا  حيياس الالييلادر 

 Abernathy et)اادار ية دا  الاليياءا العالةية ليييى  يلتنا التديار ا الرالةيية تيى التلقنيا الرياسييا 
al.,2018)  

لييولا لظنييا الدييدرا اادار يية ليرييد ا   التيينييو ن  ش  لييد شععيياد رش  الرييا  البشييا  الييو   صيييب 
  صييل  غنييا ميرلسيية. عاهترامييا  ميحلاييا  ميي خاا  عالتبارهييا ميي  البييرا  والذصيياةس اادار يية الهاميية 

بنيييا لييييى قييياارا  الشييياكة ليميييا  وبدييياء واسيييتراار الشييياكة تيييى دنةيييا األلريييا   ت يييال  لييي    ثناهيييا الال
.  وليييييولا  تيييييإن االهتريييييام عالديييييدرا اادار ييييية ليريييييد ا   Salehi et al.,2020ونتاةمهيييييا االقتصييييياد ة ش

التيينييو ن   عريييا تيييى دليييا الديييدرا  الرعاتييية  الرلربيية  البيييرعة  الذبييياا  الشذصيييةة  ونريييا شو شسييييلب 
است ال   والدانلنةة ليشاكة  و بالد ليى اادارا   كرك  م  اليه  األت   ليبنعة التش نيةة والرحاسبةة

و ذصيييةس الريييلارد الرتالييية عكيييياءا وخيييي  و عظييية  القةرييية االقتصييياد ة ليشييياكة تيييى األجييي  الطل ييي  
 . Huang& Sun,2017ش

 ;Abernathy et al.,2018)  وبيييييياء ليةيييييه  وتيييييى أيييييلء ميييييا شنتهيييييا إلةيييييه الدراسيييييا  البييييياعدة

Krishnan & Wang, 2015; Salterio,2012)   تري  الرتلقيع شن  كيلن ليديدرا اادار ية  ي ثنا
ليييى سيينا لريةيية الرااجعيية الذارجةيية داخيي  الريشيي ا  وميي  ثيي  التيي ثنا ليييى تتيياا  يي خنا  دا ييا مااقييا 
الحبييياعا   لنيييث مييي  الرحترييي  شن  كيييلن ليييد  الريييد ا   األ ثيييا قيييدرا ثدييية ش بيييا تيييى نظيييام التديييار ا 

يةيية الرااجعيية عكييياءا ش بييا ميي  غنيياه  ميي  دو  الدييدرا الداخيةيية  وشن  كلنييلا قييادر   ليييى  بييهن  لر
 األق   وبالتالى لد ه  شلترالةة شق  لت خنا  دد   التدار ا الرالةة ليبلرصة 
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 مشكل  البحث -2
لقةيا   عتبا التدار ا الرالةة وسنية لتحدن  واةية اا صا  التى  عيد اللاةيية الثانةية ععيد واةيية ا

وه التديييار ا  ركييي   يبةييية إلتةاجيييا  شصيييحاب الرصيييالح الحيييالنن  تيييى ليييي  الرحاسيييبة  ترييي  خيييال  هييي
والرييا دبن  ميي  الرعيلمييا  الرحاسييبةة التييى  صييلر شثييا األلييداأ ااقتصيياد ة ليييى شنشييطة الشيياكا  
خيييال  اليتييياا  إليييى جانيييا دورهيييا تيييى  يييلتنا معيلميييا   ركييي  االترييياد لينهيييا تيييى بيييياء  لقعيييا  لييي  

.  ليولا تإنيه  ميا 2019يريل تيى الربيتدب  مي  لدميه شمطياو  الشاكا  وقيدر ها لييى االسيتراار وال
لييييى الشييياكا  شن  ديييلم بيشيييا هيييوه الديييلاة  تيييى اسيييا  وقيييا مركييي  ععيييد نها ييية البيييية الرالةييية لتيييلتنا 

 .  Azubike & Aggreh,2014الرعيلما  الرالةة تى اللقا الرياسا ال ذاد الداارا  ش

 دا ا الرااجعة نتةمة لحترةة مااجعة التدا ا الرالى قب   ونظاا  لت ثا وقتةة التدار ا الرالةة بت خنا
إ التييه لربييتذدمةه ليتحديي  ميي  إمكانةيية االتريياد ليةييه  تدييد ياد الحييااك البحثيي   ةرييا  تعييي  بتيي خنا 
 دا ا الرااجعة ومحددا ه  وم  بن   يا الرحددا  الرتعيدة عذصاةس ممير اادارا  الددرا اادار ة 

والتيى  ياولتهيا ليدد مي  الدراسيا  األجيبةية البياعدة والتيى إ يديا تيى ممريهيا لييى  ليرد ا   التيينو ن 
 ;Abernathy et al.,2018)التبيار الديدرا اادار ية مي  محيددا  وقتةية  دا يا الرااجعية كدراسية 

Knechel & Payne,2001;Baatwah et al.,2015;Krishnan & Wang,2015) تيى  
 ةرا  تعي  ع ثا الددرا اادار ية ليريد ا    -الررارسة الرهيةة الرصا ةتى بنعة -لن   لجد ندرا نببةة 

 التيينو ن  ليى تتاا   خنا  دا ا مااقا الحباعا  

وبييياء ليييى مييا  دييدم   ركيي  التعبنييا ليي  مشييكية البحييث تييى ااجاعيية نظا ييا  ولريةييا  ليييى األسييعية 
 التالةة تى بنعة الررارسة الرحاسبةة الرصا ة:

 عيتاا   خنا  دا ا مااقا الحباعا  وما شهرنتها وشه  محددا ها؟ ما الردصلد -
 ل ميهلم وشهرةة الددرا اادار ة ليرد ا   التيينو ن  م  الريظلر الرحاسبى والرهيى؟هما  -
ا هل شك  وا ماه العالقة بن  الددرا اادار ة وتتياا  ي خنا  دا يا مااقيا الحبياعا  ليشياكا  غنيا م -

 البلرصة الرصا ة؟الرالةة الردندا ع

 هدف البحث -3
 دا يا   بتهدف البحث دراسة واختبار العالقة بن  الديدرا اادار ية ليريد ا   التيينيو ن  وتتياا  ي خنا

 مااقا الحباعا   ودلا م  خال  دراسة نظا ة  طبةقةة ليى لنية م  الشاكا  غنا الرالةة الردنيدا
  .2018-2013عالبلرصة الرصا ة تى اليتاا م  ش
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 أهمي  ودوافع البحث -4
ه ليم  اليالةة األ اد رةة  يبع شهرةة البحث م  خال   ياوله لرلأل   ي خنا  دا يا الرااجعية لريا 
ث تيى م  شثار ليى وقتةة االالن ل  األربا  وليى نيعةة الرعيلما  اللاردا عالتدا ا الرالى  والبحي

  د شهرنتيه مي  خيالهوا اال ماه  با ا البحلأ العيرةة تى هوا الرما  تى اليدو  الرتددمية  كريا  بيتر
سييعةه ليلصييل  إلييى محييددا   يي خنا  دا ييا الرااجعيية ليشيياكا  محيي  الرااجعيية  خاصيية  يييا الرتعيديية 

 عذصاةس اادارا شالددرا اادار ة ليرد ا   التيينو ن .  

 رييا  بييترد البحييث شهرنتييه العريةيية ميي  كلنييه  بييعى إلييى اختبييار  يييا العالقيية تييى الشيياكا  غنييا 
لبلرصييية الرصيييا ة ومحاولييية اللصيييل  ليييدلن   طبةديييى  وهيييل ميييا  ييي د  اثيييااء ميييادود الرالةييية الردنيييدا عا

البحيييث الرحاسيييبى تيييى دليييا الرميييا   و ز يييد مييي  وليييى وادراك مميييالر إدارا  الشييياكا  ومبيييتذدمى 
تيياا الرعيلمييا  الرحاسييبةة  وكييولا مااقبييى الحبيياعا   ألهرةيية الدييدرا اادار يية ومالهييا ميي   يي ثنا ليييى ت

قييا الحبيياعا  ودلييا ميي  خييال   بييهن  لريةيية الرااجعيية وميي  ثيي  ااسيياا  تييى  دييد    يي خنا  دا ييا ماا
ا  التدا ا  ورغ  كثاا دواتيع البحيث إال شن شهرهيا  سيعةه لتطيل ا ميهمةية  بيا ا البحيلأ األجيبةية  د
  الصييية  عييإجااء ثالثيية شنييلا  ميي  التحينيي   التحينيي  األساسييى  والتحينيي  ااأيياتى  و حينيي  الحباسييةة

  حاو  هوا البحث   نن  اليملا بن  الدراسا  األ اد رةية التيى  ريا تيى بنعيا  دو  متددمية  وبولا
 والدراسا  التى  را تى مصا تى هوا الرما  

 حدود البحث: -5
را وتدا  ألهداف البحث ومشكيته  سةدتصا البحث ليى التحد  نظا ا  ولريةا  مي  العالقية بين  الديد

مااقييا الحبيياعا   ودلييا ليييى لنييية ميي  الشيياكا  غنييا الرالةيية الردنييدا اادار يية وتتيياا  يي خنا  دا ييا 
عالبلرصييية الرصيييا ة  وبالتيييالى  ذييياب لييي  نطييياق البحيييث الشييياكا  غنيييا الردنيييدا عالبلرصييية الرصيييا ة 
  والر سبييا  الرالةيية  و اكييز البحييث ليييى  يي خنا  دا ييا الرااجعيية ليدييلاة  الرالةيية البيييل ة  و ذيياب ليي

ة س الرحييدود ليي  الدييلاة  الرالةيية الراليةيية  كرييا  دتصييا الرت نيياا  الاقابةيينطاقييه  يي خنا  دا ييا اليحيي
لييييى  لمييي  ميشييي ا لرنييي  الرااجعييية  لمييي  ميشييي ا مااقيييا الحبييياعا   الااتعييية الرالةييية  نتةمييية شلريييا  
الريشيي ا  و ييار خ نها يية البييية الرالةيية  كرييا  دتصييا تتيياا الدراسيية تييى هييوا البحييث ليييى البيييلا  ميي  

  وشخنياا  تيإن قابنيية نتياةل البحيث ليتعرية  مشياوبة ع يلاعا  حد يد ممتريع 2018ولتى سية  2013
 ولنية الدراسة 
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 خط  البحث -6
 انطالقا  م  مشكية البحث و حقةدا  ألهداته  وتى ألء لدوده سلف  بتالر  ليى اليحل التالى:

 تاا   خنا  دا ا مااقا الحباعا : الريهلم والرحددا  ت -6/1
 يظلر محاسب  ومهيى ةة الددرا اادار ة ليرد ا   التيينو ن  م  مميهلم وشهر -6/2
 قة بن  الددرا اادار ة وتتاا   خنا  دا ا مااقا الحباعا  واشتداق تاض البحث  حين  العال -6/3
 ميهمةة البحث  -6/4
 تاةل البحث والتلصةا  ومماال  البحث الردتالة ن -6/5

 ب ا: المفهوم والمحدداا أخير تقرير مراقب الحس تفترة  -6/1
 عتبييا الدييلاة  الرالةيية هييى الرصييدر الاةةبييى ليحصييل  ليييى معيلمييا   ركيي  االلتريياد لينهييا ميي  
جانييا الربييتذدمن  الذييارجنن  خاصيية تييى الييدو  اليامةيية تييى ا ذيياد الديياارا   لييولا تإنييه  مييا ليييى 

ا  الرالةية لتيلتنا الرعيلمي الشاكا  شن  دلم بيشا هيوه الديلاة  تيى اسيا  وقيا مركي  ععيد نها ية البيية
 .  ونظاا  لت ثا وقتةةAzubike & Aggreh,2014الرالةة تى اللقا الرياسا ال ذاد  يا الداارا  ش

  إ التيه التدار ا الرالةة عيتاا   خنا  دا ا مااقا الحباعا   نتةمة لحترةية مااجعية التدا يا الريالى قبي
 ديييد ياد الحيييااك البحثييي   ةريييا  تعيييي  بتييي خنا  دا يييالربيييتذدمةه ليتحدييي  مييي  إمكانةييية االترييياد ليةيييه  ت

 مااقا الحباعا  

تتيياا التيي خنا الرتعيديية عييالتدا ا الرييالى إلييى ثييالأ  Viet et al.(2018)بدا يية  قبييرا دراسيية 
وهييى اليتيياا الررتييدا ميي   ييار خ  Preliminary Lagتتيياا    ترثيي  األولييى تييى تتيياا التيي خنا األولةيية 

لثانةيية  اإنتهياء البيية الرالةية لتيى  ييار خ اسيتالم هنعية البيلق الرالةية لييتيياةل األولةية أللريا  الشياكة  
لةية وهى اليتاا الررتدا م   ار خ إنتهياء البيية الرا Audit Report Lagتتاا إصدار  دا ا الرااجعة 

بييل  ا  الرااجعية  الثالثية  تتياا إصيدار التدا يا الريالى اللتى  ار خ إنتهاء مااقا الحباعا  م  شلر
Reporting Lag الى وهى اليتاا الررتدا مي   يار خ إنتهياء البيية الرالةية إليى  يار خ نشيا التدا يا الري

 البيل  لهنعة البلق الرالةة 

 (Khlif & Samaha, 2014; Pizzini et al.,2015)تى لن  ا تيا عع  الدراسا  األخا  
ة  تتاا الت خنا إلى تتا ن   لنث  ترث  اليتاا األولى تى اليتاا ما بن   ار خ انتهياء البيية الرالةية بتدب

ليشاكة ولتى  ار خ التراد مااقا الحباعا  ليدلاة  الرالةة واصدار  دا ا الرااجعة  وغالبا  ما  عكير 
والرييتحك  تنهييا هييل مااقييا هييوا الييياق اللقييا الرطيييلب انميياي مهييام الرااجعيية  و كييلن الربييعل  ليهييا 



 ......خير......ين القدرة اإلدارية وفترة تأدراسة واختبار العالقة ب                         مسري إبراهيم عبد العظيم حمـمدد/

252 

 

الحبييياعا  وبالتيييالى  ديييع مبيييعللةة التييي خنا لييييى ليييا   مااقيييا الحبييياعا   ألنهيييا  تعيييي  عييياليتاا التيييى 
 د نها مااقا الحباعا  تى لريةة الرااجعية  وليولا  طيي  لينهيا اصيطاللا  عيتياا  ي خنا الرااجعية  

الحبياعا  ليدييلاة  الرالةية ولتييى  يار خ نشييا  بنيريا اليتياا الثانةيية تيى اليتيياا ميا بيين   يار خ الترياد مااقييا
وا الة  يا الدلاة  لربتذدمنها  وهوه اليتاا  تحك  تنهيا إدارا الشياكة  و طيي  لينهيا اصيطاللا  عياليتاا 
البنيةة  غنا شنه تى اللاقع العريى وبرااجعة الررارسا  اليعيةة داخ  البلرصة الرصا ة  ركي  الديل  

اادارا تيى  ييا اليتياا  لنيث شن الشياكا  ميزمية بتبيية  الديلاة  الرالةية  ع نه ال  لجيد  حكي  مي  جانيا
ماتدييا  بهييا  دا ييا الرااجعيية تييى شو  جيبيية  ييداو  تييلر انتهيياء التريياد مااقييا الحبيياعا  ليدييلاة  الرالةيية 
و لةةعه لييى  دا يا الرااجعية  وبالتيالى ال  لجيد تتياا  ي خنا بين   يار خ  لةةيع مااقيا الحبياعا  لييى 

ا الرااجعة و ار خ نشا الدلاة  الرالةة  وبالتالى  دع مبيعللةة  ي خنا إصيدار التديار ا الرالةية لييى  دا 
 . 2019  مطاو  2017لا   مااقا الحباعا  عرياده دون إدارا الشاكة شالصناتى 

لولا  عتبيا تتياا إصيدار  دا يا الرااجعية مي  شهي  العلامي  التيى  ي ثا لييى وقتةية التديار ا الرالةية  
 رك   عا ف تتاا إصدار  دا ا الرااجعة ع نها اليتاا الرطيلبة ا رام لريةة الرااجعة واصدار  دا ا و 

.  وقد ا يدا العد د م  الدراسا  ليى شنها لدد األ ام م   ار خ نها ة البية 2016الرااجعة شمحرد 
 ;Diana,2018; Viet et al.,2018)الرالةة إلى  ار خ  لةةع مااقا الحباعا  ليى  دا ا الرااجعة 

Abdillah et al.,2019; Shofiyah & Suryani,2020; Yuliusman et al.,2020) تاليرا  
 ياد  تتاا إصدار  دا ا الرااجعة  كيرا ياد الت خنا تى نشا الدلاة  الرالةة 

ر إلتبياو لجد العد د م  اآلثيار التيى قيد  تا يا لييى  ي خنا  دا يا الرااجعية والتدا يا الريالى لييى 
شنيه  تعييي  عرذاجيا  لريةيية الرااجعية وكياء هييا و ركي  ماللظيية دليا ميي  جانيا شصييحاب الرصييالح  
لنيث سيين د  دلييا إلييى إدراك مبيتذدمى الدييلاة  الرالةيية للجييلد شخبيار سيينعة ألربييا  الشيياكة  ومحاوليية 

ياض .  مرا   د  إلى انذMande & Son,2011البحث ل  بد   شخا ليرعيلما  الرالةة ليشاكة ش
 مالءمة الدلاة  الرالةة  إأاتة إلى  عاض الشاكا  لعدلبا  مي  الهنعية الرذتصية نتةمية التي خا لي 

 . 2020تتاا البرا  الربرل  بها اصدار الدلاة  الرالةة ش لسب 

وليحد م   يا اآلثار ال ارا  اهترا المها  التيظةرةية تيى العد يد مي  دو  العيال  بتحد يد تتياا  
الشييياكا  شن  ديييلم عاألتصيييا  لييي  قلاةرهيييا الرالةييية خاللهيييا بهيييدف لرا ييية مصيييالح يميةييية  ميييا لييييى 

.  وهوه اليتاا   ذتيب م  دولة إلى IKA & Ghazali,2012مبتذدمى معيلما  التدار ا الرالةة ش
شخييا   وكييولا ميي  وقييا إلييى شخييا داخيي  نييير الدوليية  تيييى اللال ييا  الرتحييدا األما كةيية  بيييا لمييية 

 يلم  90 لميا  بيدال  مي   60.  ذفية  تتياا  ديد   الديلاة  الرالةية إليى SECالرالةة شالبلرصة واألوراق 
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.  شما تيى الرريالية العابةية البيعلد ة تديد قاميا هنعية البيلق الرالةية Odjaremu & Jeroh,2019ش
شيييهلر  وتييى مصيييا إلزمييا الهنعييية  3 يييلم إلييى  75بتعييد   تتييياا إصييدار الديييلاة  الرالةيية البييييل ة ميي  

قاعييية الرالةييية الشييياكا  الردنيييدا شوراقهيييا الرالةييية عالبلرصييية ع ييياورا ملاتييياا الهنعييية والبلرصييية العامييية ليا 
بيبذة م  الدلاة  الرالةة البيل ة الصادرا م  ممير إدارا الشياكة ماتديا  بهيا  دا يا مااقيا الحبياعا  

ا اليحيس الرحيدود  لم م  نها ة البية الرالةة  والدلاة  الرالةة ربع البيل ة ماتي  بهيا  دا ي 90خال  
 ييلم ميي   ييار خ نها يية كيي  ربييع  وتييى  ييلنر تييإن هنعيية البييلق الرالةيية  كيييزم الشيياكا  عإ ييدا   45خييال  

 & Oussii) يييييييلم مييييييي  نها ييييييية البيييييييية الرالةييييييية  120الديييييييلاة  الرالةييييييية خيييييييال  تتييييييياا ال  ز يييييييد لييييييي  

Taktak,2018)الشيييياكا  ف ليييييى سييييلق رش  الرييييا  ميييي  اا  وتييييى إندونةبييييةا  طيييييا وكاليييية ااشيييي
 3الربمية  دد   الدلاة  الرالةة البيل ة ماتدا  بها  دا ا الرااجعة إلى البلرصة خال  تتاا ال  ز د ل  

 . Ika & Ghazali,2012شهلر م  نها ة البية الرالةة ش

شما م  نالةة الرعا نا  تدد خيا معيا نا الرااجعية الرصيا ة مي   حد يد ميد  يمييى لتي ر خ  دا يا 
تييييا عالت  نيييد لييييى  ييي ر خ  دا يييا الرااجعييية بتيييار خ ال  بيييب  التيييار خ اليييو  لصييي   ةيييه الرااجعييية  وا 

       اجعييية الرااقيييا لييييى شدلييية الرااجعييية الالا ةييية والرالةرييية ابيييداء رش يييه الرهييييى عشييي ن الديييلاة  الرالةييية الرا 
ال ..  وهيييل ميييا قيييد  عييييى شن معيييا نا الرااجعييية قيييد 52. تدييياا ش700شمعةيييار الرااجعييية الرصيييا  رقييي  ش

 عتيياف أييريةا  عرشييكية  يي خنا  دا ييا الرااجعيية شو ق ييةة مالةريية  لقنييا  دا ييا الرااجعيية لربييتذدمةه 
 . 2017شاألبةار  

و ةرا  تعي  عرحددا    خنا  دا ا مااقا الحباعا   بيدش األدب الرحاسيب  تيى دراسية الرحيددا  
.  وتيى Durand,2019ش 1970شو العلام  الر ثاا تى   خنا  دا ا الرااجعة مبكياا  ودليا مييو ليام 

أييلء  حينييي  األدب الرحاسيييب   ةريييا  تعيييي  بتييييا الرحيييددا   ششيييار  العد يييد مييي  الدراسيييا  األجيبةييية 
(Fayyum & Rustiana,2019; Habib & Hung,2019; Lirungan & Harindahyani,2019; 

Stewart & Cairney,2019; Karroud & Ahmed,2020) 2018  وكولا العابةة شميصلر  
  2020   لسيييييييب 2020  قييييييييد   2020  اللكنييييييي  2020 لييييييييى 2019  مطييييييياو  2019سيييييييية  
. إليييى شن هيييياك شيييبه ا يييياق ليييل   دبييية   ييييا الرحيييددا  إليييى ثالثييية 2021  شبلي يييد 2021عةطييية 

ممرللييا   الرمرلليية األولييى ما بطيية عذصيياةس الشيياكة محيي  الرااجعيية مثيي  شلميي  الشيياكة محيي  
لرااجعيية   درجيية الااتعييية الرالةيية   اكييز الريالةييية   ييار خ انتهييياء البييية الرالةيية  ميييد   حدنيي  الريشييي ا ا

لذبيياةا شو شربييا   مذييابا شلرييا  العرنيي   رةكيي  الريالةيية  تيياس االسييتثرار لييد  لرنيي  الرااجعيية.  
صياةس مميير الرمرللة الثانةة ما بطة عآلةا  الحلكرة مث  شلمية الرااجعة  الرااجعة الداخيةة  خ
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اادارا.  الرمرللة الثالثة ما بطة عذصاةس ميش ا الرحاسبة والرااجعة مث  شلمي  ميشي ا الرحاسيبة 
والرااجعة  درجية التذصيس الصييالى  نيل  الياش  اليو   ددميه الرااقيا  مبيتل  خطيا شلراليه  تتياا 

 االلتياظ عالعرن   شداةه ليذدما  االستشار ة. 

ا  البييياعدة ليييل   دبييية  محيييددا   ييي خنا  دا يييا الرااجعييية  إال شن ولييييى الييياغ  مييي  ا يييياق الدراسييي
نتاةمها كانا غنا لاسرة ومذتيية لتى داخ  نيير البنعية اللاليدا  ليولا سينتياو  الباليث عشي  مي  
وه التيصن  خرر محددا    كعد األ ثا  ياوال  مي  قبي  الدراسيا  البياعدة  ت يال  لي  ش يياق غالبةية هي

قابةيية ر ا  يي ثناا  ليييى تتيياا  يي خنا  دا ييا الرااجعيية  لييوا سيينت  التبارهييا مت نيياا  الدراسييا  ليييى شنهييا ش ثيي
 ودلا ليد إجااء الدراسة التطبةقةة اللدا   وهوه الرحددا  هى:

 حجم منشأة عميل المراجع : -
 كعتبييا مت نييا لميي  ميشيي ا لرنيي  الرااجعيية ميي  شهيي  الرت نيياا  التييى لظنييا عاهترييام العد ييد ميي  

الباعدة  والتى    استذدامها تى  يبينا اخيتالف تتياا  ي خنا  دا يا الرااجعية بين  الريشيآ   الدراسا  
وقد  لصيا  يا الدراسا  إلى نتياةل متبا يية عشي ن  ي ثنا اخيتالف لمي  ميشي ا لرني  الرااجعية لييى 
تتيياا إصييدار  دا ييا الرااجعيية  ت غيييا  يييا الدراسييا  قييد  لصيي  إلييى وجييلد لالقيية لكبييةة بيين  لميي  

يشيي ا وتتيياا إصييدار  دا ييا الرااجعيية  ش  شن ي ييادا لميي  الريشيي ا  يي د  إلييى انذييياض تتيياا إصييدار الر
 Al-Ajmi,2008; Afify,2009 ;Abernathy et al.,2014;Sultana et) دا يا الرااجعية

al.,2015;Ghafran & Yasmin,2018;Oussii & Taktak,2018; Viet et al.,2018; 
Shofiyah & Suryani,2020; Yuliusman et al.,2020; Firnanti & Karmudiandri,2020  

.  و ركيي  شرجييا   يييا اليتيياةل إلييى شن الريشيي   كبنيياا الحميي   كييلن لييد ها ميي  الرييلارد 2021شبييل ي ييد 
البشا ة والراد ة ما  كركيها م   طبن  شنظرة رقاعة داخيةة جندا عريا  معي  مااقبيى الحبياعا   د يلن 

ارا  الرااجعة  وبالتالى  ت  انمياي لريةية الرااجعية واليداد  دا يا الرااجعية وقتا  شق  تى إجااءا  اختب
تييى وقييا شقيي   كرييا شن الريشيي   الالبنيياا لييد ها ميي  الرييلارد مييا  ركيهييا ميي  سييداد ش عيياب كبنيياا لرااقييا 
الحباعا  لتى  دلم عاالنتهياء مي  شلريا  الرااجعية تيى وقيا قصينا  كريا شن الريشي   الالبنياا  تبعهيا 

ا م  الربتثرا   والرداأن  وكولا الرحيين  الرالنن  الو    عتردون ليى ااتصيا  الربكيا لدد كبن
ليتدار ا الرالةة لت  ند ومااجعة  لقعا ه   ةرا  تعيي  عي داء  ييا الريشي    وهيوا  يلتا داتعيا  قل يا  ادارا 

 الريش   لتدد   التدار ا الرالةة تى التلقنا الرياسا  
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 & Samaha)ةل الدراسا  الباعدة   لصيا ممرللة شخا  م  الدراسا وليى اليقة  م  نتا
Khlif,2017; Diana,2018; Raweh et al.,2019; Hasballah & IIyas,2019; 

Aljaaidi et al.,2019   إلى وجلد لالقة باد ة بن  لم  ميش ا لرن  الرااجعة 2019  مطاو .
وتتاا إصدار  دا ا الرااجعة ش  شن ي ادا لم  الريش ا   د  إلى ي ادا تتاا إصيدار  دا يا الرااجعية  
و يييا اليتيياةل   ركيي   يبييناها عيي ن الريشيي   الالبنيياا  كييلن لييد ها شييبكة شلرييا  مرتييدا ولييدد كبنييا ميي  

لذيدما  ورةكي  ش ثيا  عدنيدا  مي  الريشيي   الصي ناا  وليولا تإنهيا  حتياب وقيا شبيل  ميي  الريتميا  وا
جانييا مااقييا الحبيياعا  لالنتهيياء ميي  شلرييا  الرااجعيية واصييدار  دا ييا الرااجعيية  وتييى ا ميياه ثالييث  
 لصيا ممرللة شخا  م  الدراسيا  إليى ليدم وجيلد  ي ثنا معييل  لحمي  الريشي ا لييى تتياا إصيدار 

 ;Ika & Ghazali,2012; Puasa et al.,2014; Almuzaiqer et al.,2018)جعة  دا ا الراا

Chukwu & Nwabochi,2019 2020  باب 2020  قيد   2020  ليى 2017  الصناتى . 

ى و ا  البالث شن اختالف نتاةل الدراسا  الباعدة عاليببة لت ثنا لم  ميش ا لرن  الرااجعة لي
كيي  إرجالييه أل ثييا ميي  سييبا  ميي  أييريها اخييتالف بنعييا  التطبنيي   تتيياا إصييدار  دا ييا الرااجعيية   ر

بطية وتتاا القةا   وكولا اختالف التيظة  الدانلنى لبنعية لري  الريشي ا وببةعية ولمي  العدلبيا  الرا 
ني  عالت خا تى إصدار التدار ا الرالةة ليريش   م  دولة إليى شخيا   وباليبيبة لتي ثنا لمي  ميشي ا لر

القةا  ة الحالةة  تال  رك  ليبالث  لقع شك  وا ماه العالقة تى البنعة الرصا ة عالرااجعة تى الدراس
ليييى بنعييا  شو تتيياا  شخييا   إال شنييه تييى نييير اللقييا ال  ركيي  إغيييا  دور  يي ثنا لميي  ميشيي ا لرنيي  
الرااجعييية  وليييولا  ييي  إدراب مت نيييا لمييي  ميشييي ا لرنييي  الرااجعييية كرت نيييا رقيييابى لييييد إجيييااء التحينييي  

 األساس  

 حجم منشأة مراقب الحس ب ا: -
اهترييييا العد ييييد ميييي  الدراسييييا  تييييى البيييييلا  األخنيييياا بدراسيييية واختبييييار شثييييا لميييي  ميشيييي ا مااقييييا 
الحباعا  عالتبارها م  شه  محددا  تتاا إصيدار  دا يا الرااجعية الرا بطية عريشي ا مااقيا الحبياعا  

ن  ي ثنا اخيتالف لمي  ميشي ا مااقيا تى  يا اليتاا  وقد  لصيا  يا الدراسا  إلى نتاةل مذتيية عش 
 ;AL-Ajmi,2008)الحباعا  لييى تتياا إصيدار  دا يا الرااجعية  تال البةية العظريى مي  الدراسيا  

Afify,2009; Samaha & Khlif,2017; Ghafran & Yasmin,2018; Viet et 
al.,2018; Yuliusman et al.,2020; Pradipta & Zalukhu,2020 2017  الصيناتى .

إليى وجييلد لالقية لكبييةة بين  لميي  ميشي ا مااقيا الحبيياعا  وتتياا إصييدار  دا يا الرااجعيية    لصييا
ش  شن ي ادا لم  مكتا الرااجعة   د  إلى انذياض تتياا إصيدار  دا يا الرااجعية  ودليا راجيع إليى 
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 شن ميش ا مااقا الحباعا  كبناا الحم   كلن لد ها لاتز قل  ألنهاء لريةة الرااجعة عبيالة ليحيياظ
ليييى سييرعتها  كرييا شنهييا تييى ال الييا  تعاميي  مييع ميشيي   كبييا   ي يي  نشييا قلاةرهييا الرالةيية تييى اسييا  
وقا مرك   نارةا ل  استذدامها اجااءا  مااجعة ش ثا كياءا نتةمة  لاتا الرلارد البشا ة الر هية 

داء لريةيية لييد ها  ت ييال  ليي  قييدر ها ليييى  لاةييف التاليلللجةييا تييى لريةيية الرااجعيية مرييا  ركيهييا ميي  ش
الرااجعييية عصيييلرا شسيييا  مييي  الريشييي   صييي ناا الحمييي   مريييا  ييييعكر لييييى  دينييي  تتييياا إصيييدار  دا يييا 

 الرااجعة  

 ;Ayemere & Elijah,2015; Badawy & Aly,2018)ليى المانا األخا   لصيا دراسا  
Turel,2010   إليييى وجيييلد لالقييية باد ييية بييين  لمييي  ميشييي ا مااقيييا الحبييياعا  وتتييياا 2020  قييييد .

إصيييدار  دا يييا الرااجعييية  ش  شن ي يييادا لمييي  مكتيييا الرااجعييية  ييي د  إليييى ي يييادا تتييياا إصيييدار  دا يييا 
الرااجعيية  و ركيي   يبيينا دلييا عيي ن مكا ييا الرااجعيية الالبييا   كييلن لييد ها لييدد كبنييا ميي  العرييالء مرييا 
 شييك  أيي ا شييد د لينهييا  و يي د  إلييى التيي خا تييى إنهيياء لريةيية الرااجعيية وهييل مييا  عيييى ي ييادا تتيياا 

 ;Ika & Ghazali,2012; Abernathy et al.,2014إصيدار  دا يا الرااجعية  شميا دراسيا  ش
Sultana et al.,2015; Diana,2018; Raweh et al.,2019; Hasballah & 

IIyas,2019; 2021  شبلي يد 2020  لييى 2019  مطاو   2018  ميصلر 2017  الصناتى .
تدييد  لصيييا إلييى لييدم وجييلد لالقيية معيل يية بيين  لميي  ميشيي ا مااقييا الحبيياعا  وتتيياا  يي خنا  دا ييا 

 الرااجعة 

ثنا لحمي  و تي  البالث ميع ميا  لصييا إلةيه غالبةية الدراسيا  البياعدة التيى ش يد  لييى وجيلد  ي 
ث ميش ا مااقا الحباعا  ليى تتاا   خنا  دا ا الرااجعة ودلا كعالقية لكبيةة سيالبة  و تلقيع البالي
ا  وجلد هوه العالقة ليد إجااء الدراسية التطبةقةية  ليولا  ي  إدراب مت نيا لمي  ميشي ا مااقيا الحبياع

 أر  الرت ناا  الاقابةة ليد إجااء التحين  ااساس  

  :الرافع  الم لي -
 كعبيا الااتعيية الرالةيية لي  نبييبة الييد لن الربيتذدمة لترل يي  االسييتثرارا   و كبيتذدم كر شييا لقةييا  

 AlKhatib & Marji,2012)ميد  قيدرا الشياكا  لييى سيداد التزاما هيا الرالةية تيى  يار خ االسيتحداق 
 رل يةة عالريش ا  .  و شنا ار يا  نببة الد لن إلى إجرالى األصل  إلى وجلد مشا   2018 البند 

ألنها  عكير ار ييا  الدنيلد الرالةية  و ا ييع بيولا التريا  التعثيا الريالى ليريشي ا  ومي  ثي  الحاجية إليى 
.  كرييا شن الريشيي ا دا  الرد لنةيية Ocak & Ozden,2018مز ييد ميي  اللقييا لرااجعيية  يييا الييد لنش

جعية كاتية الملانيا الرتعيدية بتييا الرا يعة  عكير غالبيا  ار ييا  ليدد اليداةين   األميا اليو   تطييا ماا
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ع ن رةك  الد   له   ثنا سييبى  Krishnan(2005.  وقد ششارش2014الرد لنةة والداةين ش الدلدو  
ليييى تعالةيية نظييام الاقاعيية الييداخيى ليريشيي ا  عااأيياتة إلييى ار يييا  الترييا  تشيييها الرييالى  مرييا  كز ييد 

 ا الرالةيية ليريشيي ا دا  نظييام الاقاعيية الداخيةيية شييكلك مااقييا الحبيياعا   ميياه مصييداةةة محتييل  التدييار 
 Abdillah)ال عةف  األما الو   عيى ي ادا اللقا الو   بت اقه الرااقا ابداء رش ه الييى العاد  

et al.,2019)  

 Abidin & Ahmed-Zaluki,2012; Knechel)وقيد  لصييا العد يد مي  الدراسيا  البياعدة 
& Sharma,2012; Habib et al.,2018)   إلى شدلة  ما بةية   كيد وجيلد لالقية باد ية بين  كيال

ميي   يي خنا  دا ييا الرااجعيية والااتعيية الرالةيية  ش  كيرييا ار يعييا الااتعيية الرالةيية ليريشيي ا كيرييا ياد  تتيياا 
  2020  كبيييياب 2018 ييي خنا  دا يييا الرااجعييية  و تيييي  هيييوه اليتةمييية ميييع ميييا  لصييي  إلةيييه شالبيييند 

. تيى بنعية األلريا  الرصيا ة  وش  يا  ميع Ezat,2015  2021بلي د   ش2020  ليى 2020محرد 
 . تى بنعة األلرا  األردنةة تى الدطا  الصيالى تدا Alkhatib & Marji,2002ما  لص  إلةه ش

. إلى وجلد لالقة لكبةة 2015   لسب Dao & Pham,2014تى الرداب    لصيا دراستا ش
ى  عمني  لةة ليريش ا  لنث شن ار يا  د لن الريش ا قد  كبه  تبن    خنا  دا ا الرااجعة والااتعة الرا

إصدار  دا ا الرااجعة  ودليا نظياا  لي ي لل الربيتراا مي  جانيا اليداةين  لبتصيا  لي  الرعيلميا  
دد  تى شقاب وقا لتدنة  اآلداء و حد د الرلقب الريالى وميد  األلتيزام ععديلد الرد لنةية  تيى دا  الصي

. إليى ش  لالقية بين   ي خنا  دا يا Mutiara et al.,2018; Ustman,2020ل   تلصي  دراسيتى ش
ليييى تتيياا  الرااجعيية ومبييتل  الااتعيية الرالةيية ليريشيي ا  ونظيياا  لتبييا   اليتيياةل لييل   يي ثنا الااتعيية الرالةيية

   خنا  دا ا الرااجعة تدد    إدراب هوا الرت نا أر  الرت ناا  الاقابةة تى التحين  األساس  

 أعم ل المنشأة:نتيج   -
مرا الشا  ةه شن نتةمة شلرا  الريش ا تى نها ة العام مي   حدني  ربيح شو خبيارا مي  الرتلقيع شن 

خنا  دا ا الرااجعة  وقيد  ياوليا العد يد مي  الدراسيا  ميد   ي ثنا  حدني   كلن لها   ثنا ليى تتاا   
الريش ا لابح شو خبارا ليى تتاا   خنا  دا ا الرااجعة  ورغ  وجلد  يبناا  متبا ية ومتعارأة  ةريا 
بنيها  إال شن شغيا  يا الدراسا   لصيا إلى وجلد لالقة لكبةة بين  ربحةية الريشي ا وتتياا إصيدار 

 Al-Ajmi,2008; Afify,2009 ; Abernathy et al.,2014; Almuzaiqer)رااجعية  دا يا ال
et al.,2018; Oussii & Taktak,2018; Viet,2018; Badawy & Aly,2018; Abdillah 
et al.,2019; Raweh et al.,2019; Hasballah & IIyas,2019; Shofiyah & 

Suryani,2020; Yuliusman et al.,2020 2020  كبياب 2018  البيند 2016  محريد  
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.  لنيث  رثيي  ربحةية الريشي ا شخبييارا  سيارا  ليربييتثرا    األميا اليو   عكيير قيدر ها ليييى 2020قييد   
ااستذدام الالبء ليرلارد الرتالة لد هاشمث  األصل  والعرالة.  وتى ألء ميهلم نظا ة ااشيارا تيإن 

ا  جندا ليمرهيلر و حياو  قيدر الربيتطا   ديد   التديار ا الشاكا  التى لد ها شخبار جندا  عط  إشار 
الرالةة عصلرا سا عة  مرا  عط  داتع ادار الريش ا شن  طيا مي  مااقيا الحبياعا  سيالة االنتهياء 
م  شلرا  الرااجعة تى شقاب وقا مرك  م  شج  سالة ااتصا  ل   دار اهيا البييل ة لاغبتهيا تيى 

هرنها ومبتثرا ها  األما الو    د  إلى انذياض تتاا   خنا  دا يا اابالغ ل  األخبار المندا لربا
 . Abdillah et al.,2019الرااجعة ش

 Aljaaidi et al.,2019; Samaha)وليى اليقة  م  نتاةل الدراسا  الباعدة  كشيا دراستا 
& Khlif,2017) شن ليي  وجييلد لالقيية باد يية بيين  ربحةيية الريشيي ا وتتيياا  يي خنا  دا ييا الرااجعيية ش  

ي ادا الابحةة   د  إلى ي ادا تتاا   خنا  دا ا الرااجعة  ومبار دلا شن الابحةة  عكير ار ييا  لمي  
-Joshi & Al)نشييال الريشيي ا  مرييا  عيييى بييو  الرز ييد ميي  اللقييا والمهييد ا رييام لريةيية الرااجعيية 

Bastaki,2000)  تيييييييييييييييى لييييييييييييييين  لييييييييييييييي   تلصييييييييييييييي  دراسيييييييييييييييا  (Diana,2018; Chukwu & 

;Nwabochi,2019  إلى وجلد ش    ثنا معيل  لابحةة الريشي ا لييى تتياا  ي خنا 2017الصناتى .
  دا ا الرااجعة 

ولييى المانييا األخييا  تيإن الريشيي   التييى  حديي  خبياةا تهييى  عييانى ميي  بيل  تتيياا  يي خنا  دا ييا 
الرااجعة  لنيث قيد  طييا  ييا الريشي   مي  مااقيا الحبياعا  جدولية بيدء  يينيو لريةية الرااجعية تيى 

متيييي خا ليييي  الرعتيييياد  تييييى محاوليييية ميهييييا لتيييي خنا ااتصييييا  ليييي  األخبييييار البيييينعة ليربيييياهرن  وقييييا 
 ;Afify,2009)والربيييييتثرا    وبالتيييييالى  مييييييا  عييييياض شسيييييعار شسيييييهرها وسيييييرعتها وشداةهيييييا ليذطيييييا

Iyoha,2012)   إأياتة إلييى دلييا  قيد  بييت اق مااقييا الحبياعا  وقتييا  شبييل  لرااجعية  يييا الريشيي  
  الرا بطييية بهييا شو إدا شلتدييد عييي ن خبيياةا الريشيي ا  ز يييد ميي  الترييا   عاأيييها عبييبا مذييابا األلرييا

لييشي  الرييالى شو ال يد اادار   كرييا شن  يييا الريشي   قييد  بيت اق وقتييا  إأييا ةا  ليتحدي  ميي  األخبييار 
.  وا يديا نتياةل ععي  الدراسيا  التيى Afify,2009; Al-Ajmi,2008البينعة شو  با اهيا ليمرهيلر ش

  2020  لييييى 2020  محريييد 2019 مطييياو  2018األلريييا  الرصيييا ة شميصيييلر  ريييا تيييى بنعييية 
. مييع وجهيية اليظييا البيياعدة  وليييى خييالف مييا  لصيييا إلةييه الدراسييا  البيياعدة  ششييار  2021شبلي ييد 
. إلى شن الريش   التى  تالبد خباةا  رن  إلى ااتصا  الربكيا لي  األرقيام Aubert,2009دراسة ش

 الييالةف التداأييى اليا ميية ليي  إجييااءا  التدييار ا الرالةيية مرييا  يي د  إلييى  البيييبةة لاغبتهييا تييى  ذفيية 
 انذياض تتاا   خنا  دا ا الرااجعة 
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 و ذيس البالث مرا سب   إلى شن نتاةل الدراسا  الباعدة عش ن   ثنا نتةمة شلرا  الريش ا ليى
لا بنعا  التطبن   وكيوتتاا   خنا  دا ا الرااجعة كانا غنا لاسرة ومتبا ية  ودلا نتةمة الختالف 

تتياا القةييا   إال شن معظيي   يييا الدراسييا  إجرعييا ليييى وجيلد  يي ثنا سيييب  لابحةيية الريشيي ا ليييى تتيياا 
  لولا   خنا  دا ا الرااجعةش شو وجلد   ثنا إ مابى لذبارا الريش ا ليى تتاا   خنا  دا ا الرااجعة.

  لولا   خنا  دا ا الرااجعة تى هوه الدراسة تر  الرتلقع وجلد   ثنا ليتةمة شلرا  الريش ا ليى تتاا
    إدراب هوا الرت نا أر  الرت ناا  الاقابةة تى التحين  ااأاتى 

 ة عميل المراجع :ت ريخ نه ي  السن  الم لي  لمنشأ -
 يا إن  ار خ نها ة البية الرالةة  رث  شلد الرت ناا  التى قيد  اليلن مي ثاا لييى  لقنيا إصيدار  دا 

ودلييا  اجييع إلييى شن هييوا التييار خ  رثيي  أيي ا الرلسيي  عاليبييبة لركا ييا الرااجعيية وبصييية الرااجعيية  
  لنييث  كييلن هييياك أيي ا  31/12خاصيية إدا كييان  ييار خ نها يية البييية الرالةيية لرعظيي  الشيياكا  هييل 

 . 2016ليى مكا ا الرااجعة  مرا قد   ثا ليى وقا إصدار  دا ا الرااجعة شمحرد 

سييا  عاختبييار شثييا  ييار خ نها يية البييية الرالةيية لريشيي ا لرنيي  الرااجعيية لييولا قامييا العد ييد ميي  الدرا
 Dao & Pham,2014; Walker)ليى تتاا   خنا  دا ا الرااجعة  لنث خيصا دراسة ك  م  

& Hay,2013; Asthana,2014; Austine et al.,2013 ;  2019  مطياو  2018البيند  .
الرالةة تى د بربا وتتاا   خنا  دا ا الرااجعية  ليولا إلى وجلد لالقة باد ة بن   ار خ نها ة البية 

تإنييه ميي  الرتلقييع شن  ز ييد تتيياا  يي خنا  دا ييا الرااجعيية ليريشيي   التييى  يتهييى لامهييا الرييالى تييى ملسيي  
اليوروا  وهيوا الرلسيي   ذتييب ميي  دولية ألخييا   تييى مصييا معظي  الريشيي    يتهيى لامهييا الريالى تييى 

تيى  يتهييى لامهييا الرييالى تييى هيوا التييار خ ميي  الرتلقييع شن  تيي خا   وبالتييالى تييإن الريشيي   ال 31/12
 . Ahmed & Kamaruddin,2014تنها تتاا   خنا  دا ا الرااجعة ش

 Johnstone,2000; Johnson et al.,2002;تييى الردابيي    لصيييا دراسييا  شخييا  ش
. إلييى وجييلد لالقيية لكبييةة بيين   ييار خ إنتهيياء البييية الرالةيية لريشيي ا لرنيي  الرااجعيية تييى 2020ليييى 

 & Habib)وتتييياا  ييي خنا  دا يييا الرااجعييية  بنيريييا خيصيييا ممرللييية شخيييا  مييي  الدراسيييا   31/12

Bhuiyan,2011; Lee et al.,2009 إليى ليدم وجيلد  ي ثنا 2018  ميصيلر 2016  محريد .
 البية الرالةة ليريش   ليى تتاا   خنا  دا ا الرااجعة لتار خ إنتهاء 

وتييى رش  البالييث شن  ييزام   ييار خ إنتهيياء البييية الرالةيية ألغيييا الشيياكا  الردرجيية تييى البلرصيية 
الرصا ة قد   د  إلى أ لل كبناا ليى مااقبيى الحبياعا  انهياء شلريا  الرااجعية لمرةيع الريشي   
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 خنا إصدار  دا ا الرااجعة  لولا  ا  البالث شهرةة إدراب هوا تى  ار خ والد  مرا قد  تببا تى  
 ن  ااأات  يالرت نا أر  الرت ناا  الاقابةة ليد إجااء التح

إن وبذالف الرحددا  الباب  دكاها  والتى  رث  مت ناا  رقابةة لييد إجيااء الدراسية التطبةقةية  تي
ولهيييا  ييي ثنا لييييى  لقنيييا إصيييدار  هيييياك ععييي  الرحيييددا  األخيييا  دا  الصيييية عذصييياةس الريييد ا  

نيث ل دا ا الرااجعية  ومي  بين  هيوه الرحيددا   الديدرا اادار ية ليريد ا   التيينيو ن  داخي  الريشي    
نا شن كياءا الرد ا   م  لدمها قد  كلن لها   ثنا ليى سنا إجيااءا  لريةية الرااجعية ومي  ثي  التي ث

 اوله تى الرحاور التالةة ليى تتاا  اخنا  دا ا الرااجعة  وهل ما سنت   ي

   القدرة اإلداري  للمديرين التنفيذيين من منظور مح سبي ومهنيمفهوم وأهمي -6-2
 & Hambrick)التيى قيدمها  Upper Echelons Theoryنيتل لي  نظا ية الصييلف العيةيا 

Mason`s,1984)   ةييييار عحثييييى قييييدم العد ييييد ميييي  األدليييية والشييييلاهد ليييييى شن البييييرا  شو الصيييييا 
الشذصةة ليرد ا   التيينو ن   ركي  شن  كيلن لهيا  ي ثنا كبنيا لييى قياارا  وسةاسيا  وشداء الريشي ا   
لنيييث  كشييينا نظا ييية الصييييلف العيةيييا إليييى شن الديييدرا اادار ييية  ترثييي  تيييى ععييي  الذصييياةس اادار ييية 

Managerial Characteristics  مث  الرعاتة والذباا والرهارا  اادار ة ونرا اادارا  و ي ثا هيوه
.  تالذصياةس الياد ية Huang & Sun,2017الذصياةس لييى األقي  جزةةيا  تيى نتياةل األلريا  ش

ليرد ا    ي ثا تيى كةفةية ةةيا  و يبينا ملاقيب الشياكة الرذتييية تيى ممياال  االسيتثرار والررارسيا  
 ةة وم  ث  الت ثنا ليى قاارا  الشاكة وشداةها  الرالةة والتيظةر

إليى شن الديدرا اادار ية  عييى ميد  قيدرا  Arora et al.(2017وتى هوا البةاق  ششار  دراسية ش
الريييد ا   لييييى تهييي  اللأيييع ااقتصييياد  ليريشييي ا  واييياوف الصييييالة  وقيييدر ه  لييييى التدنييية  اليييدقن  

ى لييى شن الديدرا اادار ية  ترثي  تي Kor (2003راسية شليياس الربتدبيةة وشداء الريش ا  كرا ش د  د
الرعاتيية والذبيياا  الشذصييةة التييى  تمبييد تييى الرييد ا   التيينييو ن  و بييترد عشييك  شساسييى ميي  خبيياا  

عريييييا تيييييى دليييييا تهييييي  الريييييد ا   لتسيييييلاق واسيييييتاا ةمةا  الشييييياكا   Domain Experienceالرميييييا  
 والتاليلللجةا  

م  الدراسا  الااةدا تى مما  القةا  الالرى لدرجة Demerjian et al.(2012 و عتبا دراسة ش
الددرا اادار ة ليرد ا   التيينو ن   لنث لاتتهيا ع نهيا و درجية كيياءا الريد ا   التيينيو ن  تيى اسيتذدام 

 Choi et al.(2015الريلارد االقتصياد ة ليشياكة الرتالية و حل يهيا إليى إ ياادا و  ولاتيا دراسية ش
يريييد ا   التيينيييو ن  ع نهيييا و قيييدرا الريييد ا   التيينيييو ن  لييييى  للنيييد األربيييا  مييي  خيييال  الديييدرا اادار ييية ل
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االسييييتذدام اليعييييا  لرييييلارد الشيييياكة  وهييييل مييييا  تميييييى تييييى التيييي ثنا اا مييييابى ليييييى قيييياارا  االسييييتثرار 
 الاشسرالى  واألنشطة الرللدا ليدخ   وجهلد خي  التالالةف 

. الديدرا اادار ية ع نهيا  ترثي  Krishnan & Wang,2015  2017 ريا لياف اليبع  شإبياارة  
ا تيى تى الذباا  الاليمة والرعاتة التى  رك  الرد ا   مي  إدارا ميلارد الشياكة عكيياءا وخيي  ةةرية لهي
شي نيةة ا  ش ثا البنعيا  التشي نيةة  عدنيدا   كريا  ركييه  مي   حد يد الت نياا  التيى  طياش لييى البنعية الت

ار اا  شلييلا  البييلق  عااأيياتة إلييى  لجةييه الرييلارد نحييل مميياال  ااسييتثروالدانلنةيية والرحاسييبةة و  نيي
الذصييبة  ولبيي  اسييت ال  الرييلارد البشييا ة والراد يية عرييا  بييه  تييى  حبيين  األداء الرييالى والتشيي ني  

را الديدرا اادار ية ليريد ا   التيينيو ن  ع نهيا قيد Akbari et al.(2018ليريشي ا  كريا لاتيا دراسية ش
ء يينيييو ن  لييييى  عظييية  ةةريية الشييياكة مييي  خيييال  االسييتذدام اليعيييا  ليريييلارد الرحيييدودا شثيييياالرييد ا   الت

 شنشطة التداو  

. إلييى شن الدييدرا اادار يية الحقةقةيية  ترثيي  تييى 2019وليييى نحييل مشيياعه  ششييار  دراسيية ميةمييى ش
ار   عع  الذصاةس التى  تصب بهيا الريد اون التيينيو لن شمثي   الرلربية  البيرعة  األسييلب ااد

 العريييا  التعيييية   الرعاتيييية  الذبييياا الرهيةييية  الرهييييارا  الشذصيييةة  الرنييي  إلييييى الرذييياباا  الرعتدييييدا 
رتاليية  الياد ية  واال صياال .  التيى  ركيييه  مي  تهي  البنعية االقتصيياد ة  واالسيتذدام اليعيا  ليريلارد ال

  وهيل   الريد ا   األقي  قيدراوا ذاد ات   الداارا   والسيةرا تيى الحياال  الرعديدا عالردارنية ع نياه  مي
ة  ما  باه  تى إلداأ   ننا إ ماب  ليى جيلدا التدا يا الريالى و حدني  مزا يا  ياتبيةة مبيتراا ليشياك

شن الديدرا اادار ية ليريد ا   التيينيو ن   شينا إليى و  Rahman et al.(2020تيى لين  رش  دراسية ش
لارد ة وبل ية األج  مع االستذدام األمث  لري صاتا  الرد ا   التيينو ن  نحل  حدن  األهداف الحالة

 الشاكة الرتالةو 

ثالثيية ممرللييا  ميي  الرهييارا   مييا ليييى  Katz (1974ميي  نالةيية شخييا   لييدد  دراسيية ش
الرد ا   التيينو ن  إمتال ها لتيى  ركييه  إ ذياد قياارا  إدار ية جنيدا عشيك   بياه  تيى  حدني  الاليياءا 

و كعييى  Human Skills  الرمرللة األولى  الرهارا  اانبيانةة ااقتصاد ة  وم  شه   يا الرهارا 
المييلدا التييى  رتيالهييا الرييد ا ليعريي  عشييك  جنييد مييع اآلخييا   و حينييز األتييااد والمرالييا   الرمرلليية 

و كعيييى الرعاتيية عيياليلالى الييةيية ليلايياةب الرذتييييية   Technical Skillsالثانةيية  الرهييارا  الييةيية 
  والديييدرا لييييى التعامييي  ميييع  اليلللجةيييا وشدوا  اان يييبال الرذتييييية مثييي   نظييي  والديييدرا لييييى التيييياوض

الرعيلما  الرحاسبةة عصية لامة  ونظ  الاقاعة الداخيةة عصية خاصة  الرمرللية الثالثية  الرهيارا  
و كعييى الدييدرا ليييى رل ية الريشيي ا كلليدا والييدا  وادراك العالقييا   Conceptual Skillsالريارةرةية 
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ييييب اللاييياةب تيييى الريشيييي ا  عااأييياتة ليديييدرا لييييى تهيييي  الرييييارة  و طيييل ا األتاليييار و يينييييو بييين  مذت
 االستاا ةمةا   

تييى أييلء مييا سييب    ركيي  ليبالييث الدييل  عيي ن الدييدرا اادار يية هييى عبييارا ممرلليية ميي  الذبيياا  
   والتيييىوالرعيييارف والرهيييارا  الرتاا رييية التيييى  كتبيييبها الريييد ا   مييي  التعيييية  و ميييارب العرييي  البييياعدة

  بالده  ليى تهي  الملانيا االقتصياد ة والرالةية ليريشي ا ورةكي  الصييالة التيى  يتريى إلنهيا  وتياس
 ا االسيييتثرار الرتالييية تيييى الربيييتدب  وكةفةييية إسيييت اللها  واالسيييتذدام اليعيييا  ليريييلارد الرتالييية   و طيييل 

 نعة األلرا  ااداء الحالى والربتدبيى ليريش ا عرا  تلا ا مع التطلرا  الحد ثة تى ب

و ةرا  تعي  ع هرةة الددرا اادار ة  تدد  لقع العد د م  البالثن  شن الددرا اادار ية  ركي  شن  ديلد 
التيى  Resource Theoryالريشآ  لتحدن  الالياءا ااقتصاد ة  وهل ما ش د  ليةه نظا ية الريلارد 

 يتاض شن الددرا اادار ة ملرد  ك ةف ةةرة ليريشي ا  وشن قيدرا الريد ا   لييى  حدني  كيياءا إسيتذدام 
ملارد الريش ا  كعد شلد الرلارد الرهرة لتعز ز الرزا ا التياتبةة ليريش ا  كريا كيان هيياك ثرية ا يياق بين  

ليريد ا   دو  الديدرا الرا يعية  لريا  نتاةل العد د م  الدراسا  الباعدة لل  تاض الاليياءا ااقتصياد ة
  ترتعيييلن عيييه مييي  معاتييية وخبييياا وشداء شت ييي  مدارنييية عالريييد ا   دو  الديييدرا اادار ييية الريذي ييية 

Holcomb et al.,2009)  لولا لظنا الددرا اادار ة عإهترام كبنا تى األدب الرحاسب  . 

هرةييية الديييدرا اادار ييية ليريييد ا   ومييي  الرمييياال  التيييى  ياولتهيييا الدراسيييا  البييياعدة وشاهيييا  ميييد  ش 
 Habib)عاليببة لداارا  وسةاسا  وشداء الشاكا   و كياءا سةاسا  االستثرارو  تدد ش د  دراسا  

& Hasan,2017; Bertrand & Schoar,2003; Gan,2019)  لييى مبياهرة الديدرا اادار ية
  اسيتذدام ميلارد الشياكة ليرد ا   تى  حبين  كيياءا ااسيتثرار لييى مبيتل  الشياكة  ودليا مي  خيال

عشييك  ش ثييا كييياءا واختةييار شت يي  الرشيياولا  التييى  حديي  شليييى صيياتى ةةريية لالةيية وبالتييالى ي ييادا 
ثيياوا  الربيياهرن   إأيياتة إلييى مبيياهرتها تييى  دينيي  ال يي لل الرالةيية ليييى الشيياكة و حد ييد الت نيياا  

داء الشييياكا  و  ثناهيييا لييييى االقتصييياد ة التيييى  لاجههيييا ت يييال  لييي  دورهيييا تيييى  يبييينا التبيييا   تيييى ش
سةاسييتها الرالةيية والترل يةيية لنييث  ركيي  الرييد ا   ميي  إمكانةيية الييدخل  إلييى شسييلاق را  الرييا  عشييك  

 . 2017ش ثا سهللة شإباارة  

وتيييى مميييا   اليييالةف الترل ييي  واالقتيييااض   ركييي  شن  بيييه  الديييدرا اادار ييية تيييى  ذفييية   اليييالةف 
. التى اختبا  Petkevich & Prevost,2018إلنها دراسة شالترل   م  خال  لدا جلانا ششار  

  ثنا الددرا اادار ة ليى كياءا بنعة التعاقد مع الرداأن   وشوأحا شن الددرا اادار ة العالةة  عر  
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ليييييى  ييييلتنا الرعيلمييييا  التييييى  طيبهييييا الرداأييييلن وي ييييادا ثدييييته  تييييى الشيييياكا  وانذييييياض مذييييابا 
الياةدا ليى الداوض  لالوا ليى  شن الددرا اادار ة  مع  الشاكة الرعيلما  الذاصة بتحد د معد  

 De Franco et al.(2017قيادرا لييى الترل ي  عإصيدار البييدا  بل يية األجي   وبحثيا دراسية ش
تيييى  ييي ثنا الديييدرا اادار ييية لييييى  بيييعنا الدييياوض الرصيييا ةة والدييييلا  التيييى  ييي ثا مييي  خاللهيييا الديييدرا 

عاسييتذدام لنييية ميي  الديياوض تييى البنعيية األما كةيية  وقييد وجييد  دليينال  اادار يية ليييى  بييعنا الديياوض 
اختبار يييا  لييييى شن ي يييادا الديييدرا اادار ييية  يييا با عانذيييياض شسيييعار الياةيييدا لييييى الدييياوض الرصيييا ةة  

ادار ة قياا مهرة ليت ثنا ليى  بعنا الداوض الرصا ةة  عااأاتة إلى شن اعااأاتة إلى شن الددرا 
ة قييياا مهريية ليتي ثنا ليييى  بييعنا الديياوض الرصييا ةة مي  خييال  ااتصييا  الرييالى المنييد الديدرا اادار يي

 ليتذفةف م  لدم  راث  الرعيلما  

ومهيةييا   و ةرييا  تعييي  بييدور الدييدرا اادار يية تييى  ذفيية  ش عيياب لريةيية الرااجعيية   لصيييا نتيياةل 
ش عيياب لريةيية إلييى مبيياهرة الدييدرا اادار يية تييى  ذفيية   Krishnan & Wang(2015دراسيية ش

ةة الرااجعة  ودلا م  خال  دورها اليعا  تى ي ادا ثدة مااقا الحبياعا  تيى جيلدا العريةيا  التشي ني
تالرا  ليريش ا  وبالتالى انذياض الترا  ةةامه عإبداء رش  سيب  ل  شداء الاقاعة الداخيةة شو ليدم اسي

ةيف مي  مذيابا الرااجعية مي  خييال  إجيااءا  الرااجعية ليعرني   تالديدرا اادار ية قيد  بيياه  تيى التذف
 حبيين  جييلدا األربييا   شو ليي  با يي   دينيي  مذييابا تشيي  العرييالء  كرييا شنهييا قييد  دييي  ميي  مذييابا 

 .  وهىli & Luo,2017التداأ  الرتلقعة التى قد  يتل ل   دهلر األداء التش ني  والتعثا الرالى ش
 ا تى البنعة الرصا ة . والتى  ر2021نير اليتاةل التى  لصيا إلنها دراسة ليى ش

وجيييلد  Sales et al.(2015)و ةريييا  ذيييس دورهيييا تيييى ي يييادا جيييلدا األربيييا  الرحاسيييبةة  اللييي  
مي   لالقة إ مابةة بن  الددرا اادار ة وجلدا ااستحداق  واستراار ة األربا   ودلا لييد تحيس لنيية

  تيى نيير 2013لتيى  2007الريش   اا اانةة التى  طا  شسهرها لب تتاب العام خال  اليتاا مي  
زا يد الديدرا إنذيياض إلترالةية ال يد الرحاسيب  ميع   Wang et al.(2017)اا مياه اللي  كي  مي  

اادار يية تييى الريشييآ   ودلييا ليييد تحييس لنييية ميي  الريشييآ  الصيينيةة التييى  طييا  شسييهرها لب تتيياب 
. إنذيياض ااسيتحداق 2016  وتى مصا اللي  إبياارة  ش2012لتى  2007العام خال  اليتاا م  

ةة مع ا  الرحاسبااختةار  عشك  ميحلظ مع  زا د الددرا اادار ة  وهل ما  شنا إلى  زا د جلدا األرب
 زا يد الدييدرا اادار يية ودلييا ليييد تحيس لنييية ميي  الريشيي   التييى  طيا  شسييهرها لب تتيياب العييام خييال  

  2010لتى  2006اليتاا م  
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دور الددرا اادار ة تى الحيد مي  مذيابا  Hsu et al.(2018)تى سةاق متص    ياولا دراسة 
خييياء الرعيلمييا  البيييبةة ميي  قبيي  اادارا تييإن إنهةييار شسييعار األسييه   لنييث شوأييحا شنييه ليييدما  ييت  إ

إليى  دلا قد  ظ  ليتاا معنية وبعدها ال  بتطةع اادارا إخياء  يا الرعيلما   وليدما   يطا اادارا
االالن ل  ممرللة م  األخبار البنعة دتعة والدا  تإن دلا قد  ي د  إليى ليدوأ انذيياض كبنيا 

ذي  الرد ا   شصحاب الددرا اادار ة العالةة غالبيا  ميا  يي .  ولال 2016تى شسعار األسه  شإباارة  
لييد ه  دواتييع إخييياء شخبييار سيييبةة  إد  رنيييلن إلييى التلسييع تييى مبييتل  ااتصييا   وهييل مييا قييد  ميييا 
الشاكة مذابا االنهةار الرياج  ألسيعار األسيه   وتيى البنعية الرصيا ة  كشييا نتياةل دراسية ميةميى 

سييالا ليدييدرا اادار يية ليييى خطييا انهةييار شسييعار األسييه   وش ييد  . ليي  وجييلد  يي ثنا معيييل  2019ش
لييى شن نميا  شو تشي  ش  ميشيي ا وتديد شسيهرها  عترييد لييى الديدرا اادار ية ليرييد ا   تهيى  بياه  تييى 
ميي   ي ييادا الشيييا ةة  وليي  الرشييكال  الربييتدبيةة واالسييت ال  األمثيي  ليرييلارد الرتاليية وهييل مييا قييد  دييي 

 . Kazemi & Ghaemi,2016عار األسه  شالترا  خطا انهةار شس

 تى ألء ما سب    ت ح ليبالث ميد  شهرةية ميهيلم الديدرا اادار ية ليريد ا   التيينيو ن  تيى بنعية
العر  الرحاسب  والرهي   ودلا م  خال    ثناه اللاأيح لييى العد يد مي  قياارا  وسةاسيا  وانشيطة 

ا لتى إاها ها الدراسيا  البياعدة تيى مميا   ي ثنالشاكا   ولال  ليى الاغ  م  ااسهاما  الرتعددا ا
ريا بيدورها الددرا اادار ة ليرد ا   التيينو ن  لييى شداء اللاةيية الرحاسيبةة  إال شن الالتاعيا  التيى شهت

تييى ممييا   لقنييا إصييدار التدييار ا الرالةيية عصييية لاميية  وتتيياا  يي خنا  دا ييا الرااجعيية عصييية خاصيية 
 الدراسة الحالةة   انا محدودا  وهل ما  لأح شهرةة

قااا  باااين القااادرة اإلداريااا  وفتااارة تاااأخير تقريااار مراقاااب الحسااا ب ا تحليااال العال -6-3
 واشتق ق فرض البحث

ش د  الدراسا  الباعدة ميو وقا بل   ليى شهرةة إليداد التديار ا الرالةية تيى التلقنيا الرياسيا  
ليتيياةل الرتا بيية لينهييا شن اختةييارا  متذييو  الديياارا  وا  Feltham.1972لنييث شوأييحا دراسيية ش

شن  Lee & Son (2015) تيي ثا عشييك  كبنييا وجييلها  بتلقنييا إلييداد التدييار ا الرالةيية  و  ييةف 
 Kothari (2001)ااتصا  لي  الرعيلميا  تيى وقيا مبكيا  كيلن ش ثيا مالةرية ليربيتثرا    و يا  

ألولييييى ليييي  شن األسييييعار البييييلةةة لتسييييه   بييييتمنا شو  تيييي ثا عبييييالة ليييييد ااصييييدار شو ااتصييييا  ا
األربييا   وشن الرز ييد ميي  الرعيلمييا   صيي  إلييى البييلق خييال  اليتيياا  التييى  ييت  تنهييا ااتصييا   ودلييا 

شن  Schwartz & Soo (1996)تيى نيير البيةاق  شوأيحا دراسية  مدارنية عاألوقيا  األخيا  
رالةيية   يي خا إلييالن األربييا   ركيي  شن  دييي  ميي  ةةريية ااتصييالا  العاميية الرا بطيية بتبييعنا األوراق ال
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إأييياتة إليييى ليييدم الربييياواا بييين  الرشييياركن  تيييى البيييلق اليييو   ال  رياليييلن لييي  اللصيييل  إليييى نيييير 
الرعيلمييا  الذاصيية  وليةييه  تييإن االتييزام عإصييدار التدييار ا الرالةيية تييى  لقنتهييا الرياسييا  يي د  إلييى 

 . Lee et al.,2009 حبن  معيلما ةة هوه التدار ا م  خال  الحد م  لدم  راث  الرعيلما  ش

 Abernathy)ونظاا  للجلد جلانا متعددا ليتلقنا الرياسا  تدد اللظا العد يد مي  الدراسيا  
et al.,2018; Oussii & Taktak,2018)   شن التدا يا لي  الرعيلميا  الرحاسيبةة  يت  مي  خيال

عع  الذطلا  م  شهرها  ةةام الشاكا  عياالالن لي  األربيا  قبي   يار خ إصيدار  دا يا الرااجعية  
ث  إصدار  دا ا الرااجعة ليتحد  مي  األربيا  التيى شليييا ليهيا اادارا  وشخنياا  ةةيام الشياكا  بتديد   

مي  شن قياار  Michaely et al.(2014)ة  وتى ألء ميا كشييته دراسية  دار اها الرالةة إلى البلرص
ععيد  CFOوالريد ا الريالى  CEOااتصا  ل  التدار ا الرالةية  يت  ا ذياده مي  قبي  الريد ا التيينيو  

التشاور مع لمية الرااجعة  لولا تر  الريتاض شن  كلن ليددرا اادار ة   ثنا ليى الذطلا  اليثالأ 
   التيينيو ن  دو  الديدرا اادار ية العالةية  كركييه  إدارا الريلارد عكيياءا و حدني  شهيداته  الباعدة  تالرد ا 

 عرا تى دلا ماالاا التلقنا الرياسا اصدار التدار ا الرالةة 

 باليبيبة ليذطيلا الثانةيية الرتعيدية عيتيياا إصيدار  دا ييا الرااجعية  تييإن نشيا  دا ييا الرااجعية   يير  
لرا قاما اادارا عااتصا  ليه م   Confirmationوالت  ند  Verification لاتا خاصنتى التحد  

معيلمييا   لييولا تييإن تتيياا إصييدار  دا ييا الرااجعيية  كعييد عرثاعيية م شييا ليييى كييياءا لريةيية الرااجعيية  
وميييد  قيييدرا اادارا لييييى  بيييهن  هيييوه العريةييية  ليييولا  عتبيييا تتييياا إصيييدار  دا يييا الرااجعييية شليييد شهييي  

رياسا الداد التدار ا الرالةة ألنه  كددم مقةاسا  ملألعةا  ومتالا  ليمرهلر لقةا  محددا  التلقنا ال
 ييياءا الشيياكا  تييى نشييا التدييار ا الرالةيية التييى  يي  مااجعتهييا  كرييا شنييه مقةييا   مرييع بيين  قييدرا اادارا 

 Abernathy et)ليييى إلييداد التدييار ا الرالةيية وبيين   بييهن  لريةيية مااجعيية هييوه التدييار ا الرالةيية 
al.,2018; Knechel & Payne,2001)  

 شميييا لييي   ييي ثنا الديييدرا اادار ييية لييييى تتييياا  ييي خنا  دا يييا الرااجعييية  ترييي  الرتلقيييع شن  ييي د  الديييدرا
اادار يية إلييى التدينيي  ميي  وقييا  يي خا التدا ييا عبييبا معيياتته  عطبةعيية نشييال الشيياكة والصيييالة التييى 

مييتالك الديلاة  الرالةيية عكيياءا وتعالةيية  لنيث شن ش  يتريى إلنهيا  وةةييامه  بتبيهن  لريةيية إليداد ومااجعيية
الريييد ا   ليذبييياا  الرالةييية والرحاسيييبةة مييي  شييي نه شن  ديييي  مييي  اللقيييا الييياليم لرياقشييية وتهييي  و دنييية  

 البةاسا  الرحاسبةة العامة والرعامال  غنا العاد ة مع مااقا الحباعا  
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لييييى تتييياا  ييي خنا  دا يييا الرااجعييية   ولييييى مبيييتل  الدراسيييا  التيييى  ياوليييا  ييي ثنا الديييدرا اادار ييية
تحيس ودراسية شثيا الذصياةس الد رلجاا ةية ليريد ا    Baatwah et al.(2015اسيتهدتا دراسية ش

 شالذباا الرالةية  بيل  تتياا الذدمية. لييى  لقنيا إصيدار  دا يا الرااجعية  ودليا عيالتطبن  لييى لنيية
 2007مشاهدا م  الشاكا  الرباهرة الربمية تى بلرصة لران خال  اليتياا مي   339مكلنة م  
لالقية إ مابةية معيل ية بين  بيل  تتياا خدمية الريد ا    و لصيا نتاةل الدراسة إلى وجيلد2011لتى 

التيينيييو  وخبا يييه الرالةيييية و لقنيييا إصيييدار  دا ييييا الرااجعييية  عرعييييى كيرييييا ياد  تتييياا ار بيييال الرييييد ا 
 التيينو  وخبا ه الرالةة كيرا شد  دلا إلى ي ادا التلقنا الرياسا اصدار  دا ا الرااجعة 

إليى شن الشياكا  التيى ليد ها  Krishnan & Wang (2015)تيى دا  البيةاق   لصييا دراسية 
كر مد ا   م  دو  الددرا  اادار ة العالةة  لاجه مذابا شق  تى لريةة الرااجعة  األميا اليو   ييع

 عشك  إ مابى ليى تتاا إصدار  دا ا الرااجعة 

  التيييى  ريييا لييييى لنيييية مييي  الشييياكا   Abernathy et al.(2018) يييولا اسيييتهدتا دراسييية 
لقنيا الرباهرة الربمية عالبلرصة األما كةة  تحيس  ي ثنا الديدرا اادار ية ليريد ا   التيينيو ن  لييى  
دار يية إليداد التدييار ا الرالةيية  و لصييا نتيياةل الدراسيية إلييى وجيلد لالقيية إ مابةيية معيل ية بيين  الدييدرا اا

الردارنية ن الريد ا   التيينيو ن  دو  الديدرا  اادار ية العالةية عو لقنا إصيدار التديار ا الرالةية  لنيث ش
مييع ميي  هيي  شقيي  قييدرا  إدار يية   رتيالييلن رش  مييا  عشييا  ش بييا  وشنهيي  ش ثييا قييدرا ليييى الحييياظ ليييى 
 يا األنظرة وال لاعا التى  دلم لينها الرعيلما  الرحاسبةة ليشاكة  وم  ث   ذفة  تتياا  ي خنا  دا 

 الرااجعة 

شيياكة ميي  الشيياكا  الردنييدا ببلرصيية بهيياان خييال  اليتيياا ميي   127  وبييالتطبن  ليييى وتييى إ يياان
عيحيس شثيا الديدرا اادار ية ليريد ا    Mehrani et al.(2020)  قاميا دراسية 2018لتى  2008

 التيينيييو ن  لييييى  لقنيييا إصيييدار التديييار ا الرالةييية  وشاهيييا  نتييياةل الدراسييية وجيييلد  ييي ثنا سييييبى ليديييدرا
 الةة تاا   خنا  دا ا الرااجعة  وم  ث  ي ادا التلقنا الرياسا اصدار التدار ا الراادار ة ليى ت

تييى أييلء مييا  دييدم  كالليي  البالييث شن هييياك نييدرا تعيةيية تييى الدراسييا  البيياعدة التييى  ياولييا  يي ثنا 
خاصية  الددرا اادار ة ليرد ا   التيينو ن  ليى تتاا إصدار  دا ا الرااجعية  ورغي   ييا الييدرا الشيد دا

تى الدراسا  العابةة  إال شن هياك وجهة نظا  تبياها هوه الدراسا  و   دها البالث  وهيى شن الديدرا 
اادار يية ليرييد ا   التيينييو ن   يي ثا عشييك  سيييبى ليييى تتيياا  يي خنا  دا ييا الرااجعيية ششو عشييك  إ مييابى 

لدراسيييا  البييياعدة تيييإن لييييى التلقنيييا الرياسيييا اصيييدار  دا يييا الرااجعييية.  و رشيييةا  ميييع إنتهيييا إلةيييه ا
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البالث  تلقع وجلد لالقة سيبةة بن  الددرا اادار ة ليرد ا   التيينو ن  وتتياا  ي خنا  دا يا الرااجعية  
 وليةه  رك  اشتداق تاض البحث كرا  ي :

H1:  اقييا  يي ثا الدييدرا اادار يية ليرييد ا   التيينييو ن  سيييبا  وبصييلرا معيل يية ليييى تتيياا  يي خنا  دا ييا ما
 ليييي  مااجعيييية الدييييلاة  الرالةيييية البيييييل ة التار ذةيييية الالامييييية ليشيييياكا  غنييييا الرالةيييية الردنييييداالحبيييياعا  

 عالبلرصة الرصا ة 

 منهجي  البحث -6-4
 تياو  البالث تى هوه المزةةة م  البحث  لياض ميهمةية البحيث  رهنيدا  الختبيار تاأيه  لنيث 
سيييةعاض الباليييث لالييي  مييي   شهيييداف الدراسييية  وممتريييع ولنيييية الدراسييية  ونريييلدب البحيييث  و لصيييةف 
 وةةييا  مت نيياا  الدراسيية  وشدوا  واجييااءا  الدراسيية  اليرييادب واألسييالنا االصيياةةة الربييتذدمة تييى

 البةانا   وشخناا  اختبار تاض البحث  ودلا ليى اليحل التال :  حين  

 بيقي أهداف الدراس  التط -6-4-1
 بييتهدف الدراسييية التطبةقةييية اختبيييار تييياض البحيييث  و حد ييدا  اختبيييار العالقييية بييين  الديييدرا اادار ييية 

ا الرااجعييية ليريييد ا   التيينيييو ن  وتتييياا  ييي خنا  دا يييا الرااجعييية  وكيييولا ميييد   ييي ثا تتييياا  ييي خنا  دا ييي
 –الااتعيية الرالةيية  -عييالرت ناا  الاقابةيية شلميي  ميشيي ا مااقييا الحبيياعا   لميي  ميشيي ا لرنيي  الرااجعيية

نها يية البييية الرالةيية. تييى سيةاق العالقيية الاةةبييةة محيي  الدراسيية   وكييولا ميي   –نتةمية شلرييا  الريشيي ا 
ث تيييى التحينييي  األساسيييى خيييال  التحينييي  ااأيييات   وشخنييياا  الت  يييد مييي  شن نتةمييية اختبيييار تييياض البحييي

 ;Abernathy et al.,2018)دةةديية  ودلييا ميي  خييال   حينيي  الحباسييةة  ودلييا ةةاسييا  ليييى 
Baatwah et al.,2015; Demerjian et al.,2012; Krishnan & Wang,2015; Dao & 

Pham,2014)  

 مجتمع وعين  الدراس  -6-4-2
 ترث  ممترع الدراسة تيى جرةيع الشياكا  الربياهرة غنيا الرالةية الردنيدا ببلرصية األوراق الرالةية 

  والختةييار لنييية لكرةيية ميي  هييوا الرمترييع سيينت  اسييتبعاد 2018لتييى 2013الرصييا ة خييال  اليتيياا 
شن الريشآ  الرالةة ألنها  ذ ع لدلالد  يظةرةة ومتطيبا  ةةا  واتصا  خاصة بها  عااأاتة إلى 

مدللال  مدا ةر الرت ناا  ليشاكا  الرالةة قد  ذتيب ليهيا ليشياكا  غنيا الرالةية  وكيولا الشياكا  
التى خاجا م  التبمن  تى بلرصة األوراق الرالةة والشاكا  التى ل   يترك  الباليث مي  الحصيل  

كا  غنا الرتبدة تى ليى قلاةرها الرالةة  وكوا الشاكا  التى  عد قلاةرها الرالةة ععرية شجيبةة والشا 
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  Abernathy et al.,2018; Krishnan & Wang,2015البييلا  الرالةية  ودليا ةةاسيا  لييى ش
 . 2020  ليى 2019مطاو  

مشيياهدا   والترييد البالييث  240شيياكة عإجرييالى لييدد مشياهدا   40وقيد بيييج لميي  لنييية الدراسية 
رعيلميييا  وملقيييع البلرصييية تيييى جريييع البةانيييا  لييييى ليييدا مصيييادر  رثييييا تيييى شييياكة مصيييا ليشيييا ال

الرصيييا ة وبعييي  الرلاقيييع لييييى شيييبكة االنتانيييا والرتذصصييية تيييى نشيييا التديييار ا الرالةييية ليشييياكا  
. لمييي  العنييية اليهيياةى ميييع  لي ييع الرشييياهدا  لبييا الدطاليييا  1الرصييا ة  و لأييح الميييدو  رقيي  ش

 االقتصاد ة الرذتيية التى  يترى إلنها 

   ط ع اتبويب عين  الدراس  حسب الق :1جدول 
 النسبة عدد المشاهدات عدد الشركات القطاع رقم
 %22.5 54 9 األغذية والمشروبات 1

 %10 24 4 التشييد ومواد البناء 2

 %5 12 2 خدمات ومنتجات صناعية وسيارات 3

 %7.5 18 3 سياحة وترفيه 4

 %20 48 8 اإلسكان والعقارات 5

 %5 12 2 الكيماويات 6

 %7.5 18 3 الموارد األساسية 7

 %10 24 4 المنسوجات والسلع المعمرة 8

 %2.5 6 1 اإلعالم 9

 %2.5 6 1 تكنولوجيا 10

 %5 12 2 اإلتصاالت 11

 %2.5 6 1 موزعون وتجارة تجزئة 12

 %100 240 40 اإلجمالى 
 

 موذج البحث وتوصيف وقي س المتغيراا ن -6-4-3
األساسيييى و لصيييةف وةةيييا  مت نييياا   ركييي  صيييةاغة ولييياض نريييلدب البحيييث تيييى اييي  التحينييي  

 الدراسة ليى اليحل التالى:
 نموذج البحث -6-4-3-1

 لأيييح الشيييك  التيييالى نريييلدب البحيييث الربيييتذدم  مييي  لنيييث الرت نيييا الربيييتد   والرت نيييا التييياعع  
 والرت ناا  الاقابةة  والعالقة مح  االختبار:
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 المصدر: من إعداد الباحث

  اتوصيف وقي س المتغيرا -6-4-3-2
 لأييح المييدو  التييالى مت نيياا  الدراسيية ورمليهييا تييى نرييلدب االنحييدار وبا ديية ةةييا  كيي  ميهييا 

 وا ماهها الرتلقع 

 توصيف وقي س متغيراا البحث :2جدول 
 

 التوصيف وطريقة القياس نوعه الرمز المتغير
العالقة 

 المتوقعة

القدرة 

 اإلدارية
MA مستقل 

هىىىى درجىىىة الىىىاءة المىىىديرين التنليىىىذيين فىىىى اسىىىت دام المىىىوارد 

االقتصىادية للشىىراة المتاحىىة وتاويلىىىا إلىى إيىىرادات  وتىى  قيىىا  

 Managerial Ability Scoreالقدرة اإلدارية طبقىا  لمقيىا  

(DEA Score)  والىذ  قدمتىه دراسىة(Demerjian et al. 

ويتميز هذا المقيا  بإمكانية قياسه لكل مدير على حىد,   (2012

وقياسىىه مباةىىرة مىىن األداء اللعلىىى للشىىراة  وقدرتىىه علىىى عىىز  

تىىيرير العنصىىر اإلدار  عىىن لداء الشىىراة  والتوافىى  مىىع هىىد  

الشىىراة مىىن حيىىث ربىىل قىىدرة المىىديرين بتعشىىي  لربىىا  الشىىراة 

تاويىل مىوارد  ويستند فى قيىا  الىاءة المىديرين التنليىذيين علىى

الشىىراة إلىىى إيىىرادات  الىىاءة اسىىت دام المىىواردا  وي  بىى  هىىذا 

 سالبة

 نموذج البحث :1شكل 



 ......خير......ين القدرة اإلدارية وفترة تأدراسة واختبار العالقة ب                         مسري إبراهيم عبد العظيم حمـمدد/

270 

 

؛ 2017المقيىىىىىىا  مىىىىىىن خىىىىىىال  مىىىىىىرحلتين همىىىىىىا  إبىىىىىىراهي  

 ا:Akbari et al,2018؛ 2019مليجى 

 ألولى : تقدير الكلاءة الكلية للشراة:االمرحلة  -

لى  يت  تقدير الكلىاءة الكليىة للشىراة باسىت دام لسىلوي تاليىل م 

  وهو لسلوي غير Data Envelopment Analysisت البيانا

لقيىىا  الكلىىاءة النسىىبية  Non-parametric Methodمعلمىىى 

 لوحدات صنع القرار  وذلك من خال  المعادلة التالية:

Maxθ= Sales   / (ν1COGS + ν2SG&A + ν3PPE +
ν4INTAN)…. 

حيىىث يم ىىل بسىىل المعادلىىة الم رجىىات  والتىىى تم ىىل إيىىرادات 

فىىىى حىىىين يم ىىىل مقىىىام المعادلىىىة السىىىابقة  ا SALESالمبيعىىىات 

  COGSالمىىىىدخالت  والتىىىىى تشىىىىمل تكللىىىىة السىىىىلع المباعىىىىة 

  صىافى القيمىة SG&Aالمصروفات البيعية واإلدارية والعامىة 

  واألصىىو  غيىىر PPEالدفتريىىة للممتلكىىات والمعىىدات واالالت 

 ا INTANالملموسة 

ليىل وذج تاوتتراو  درجة الكلاءة الكلية للشىراة وفقىا  لنتىائم نمى

م ل  البيانات ما بىين  الصىلر والوحىد الصىايبا  بايىث يشىير 

  ا إلى الاءة الية مرتلعة للشراة1حصو  الشراة على القيمة  

وهو مىا يعنىى قىدرتىا علىى تاقيى  لقصىى اسىتلادة مىن مواردهىا 

 المتاحة مقارنة بنشيرتىا من الشراات داخل نلس الصناعة  فىى

ا إلىىى الىىاءة 1يمىىة لقىل مىىن  حىين يشىىير حصىىو  الشىراة علىىى ق

الية من لضة للشىراة  وهىو مىا يعنىى عىدم قىدرتىا علىى تاقيى  

اذهىا است دام لم ل لمواردها المتاحة  األمر الذ  ياتىاج إلىى ات 

إلجىىىراءات تصىىىاياية إمىىىا مىىىن خىىىال  العمىىىل علىىىى ت لىىىي  

 ا 2020مدخالتىا لو زيادة م رجاتىا حسين 

 ة الشراة:يل درجة الاءالمرحلة ال انية: تعد -

لىى تعبر درجىة الكلىاءة الكليىة للشىراة المقاسىة فىى المرحلىة األو

اة وفقا  لنمىوذج تاليىل م لى  البيانىات عىن الىاءة اإلدارة والشىر

رين معا   ممىا يت لىا األمىر لتاديىد درجىة القىدرة اإلداريىة للمىدي

التنليىىذيين  اسىىتبعاد تىىيرير بعىى  خصىىائا الشىىراة والعمليىىات 

   اذلكدرجة الكلاءة الكلية للشراة التجارية الدولية المؤررة على

 استبعاد آرار الت ير فى الصىناعة والىزمن  وفىى  ىوء ذلىك  يىت 

قيىىىا  درجىىىة القىىىدرة اإلداريىىىة للمىىىديرين التنليىىىذيين مىىىن خىىىال  

  وفقىىا  لمعادلىىة Tobit Regressionاسىىت دام نمىىوذج اناىىدار 

 ا:Demerjian et al.,2012االنادار التالية  

Firm Efficiencyit=β0 +β1 Log Total Assetsit+β2 

Market Shareit +β3 Positive Free Cash Flowit +β4 

Log Firm Age +β5 Foreign Currency Dummy+ 

Industry Dummy + Year Dummy+ £it……. 

 حيث لن: -

- Firm Efficiencyالكلىىىاءة الكليىىىة المقىىىدرة مىىىن المعادلىىىة : 

 يانات األولى باست دام لسلوي تاليل م ل  الب

- Log Total Assets  اللوغىاريت  ال بيعىى إلجمىالى لصىو :

  tالشراة فى نىاية السنة 
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- Market Share النصىىىيا السىىىوقى للشىىىراة  وهىىىو نسىىىبة :

  tمبيعات الشراة إلى إجمالى مبيعات الصناعة فى السنة 

- Positive Free cash Flow التىىدفقات النقديىىة الاىىرة :

 ا إذا حققى  الشىراة1ييخىذ القيمىة   الموجبة  وهو مت ير وهمى 

ا إذا حققىى  الشىىراة تىىدفقات 0تىىدفقات نقديىىة موجبىىة  والقيمىىة  

 نقدية حرة سالبة 

- Log Firm Age اللوغاريت  ال بيعى لعمر الشراة  ويقىا : 

  tبعدد سنوات قيد الشراة فى البورصة حتى السنة 

- Foreign Currency Dummy مؤةىىر للعملىىة اإلجنبيىىة:

ا إذا حققىى  الشىىراة لربىىا  1مت يىىر وهمىىى ييخىىذ القيمىىة  وهىىو 

 ا0موجبة عند تسوية  ترجمةا العمىالت األجنبيىة وييخىذ القيمىة 

 ب ال  ذلك 

- Industry Dummy مت ير وهمى يعبر عىن نىوا الصىناعة :

 الذ  تنتمى إليه الشراة 

-Year Dummy مت ير وهمى يعبر عن السنة لكل ةراة : 

   النسبة غير الملسرة من النمىوذجا Residualوتنسا البواقى 

ة معادلى من معادلة االنادار إلى اإلدارة وبالتالى ت عد البىواقى مىن

Tobit  هى درجة القدرة اإلدارية للمديرين التنليذيين 

ة لما يتميز بىه مىن إيجابيى Tobitويرجع است دام نموذج انادار 

 اربع فيىىىاابيىىرة عنىىد تقىىدير المعىىادالت التىىى يكىىون المت يىىر التىى

تقىع  مادودا  بمد  معين  حيث لن الاءة الشراة  المت ير التابعا

 بين الصلر والواحد الصايب وبالتالى فىى تم ل مت ير مادود 

فترة 

تيخير 

تقرير 

مراقا 

 الاسابات

ARL تابع 

عبىىارة عىىن عىىدد األيىىام بىىين تىىارية نىايىىة السىىنة الماليىىة وتىىارية 

تقريىىر المراجعىىة  حيىىث يعىىد هىىذا توقيىىع مراقىىا الاسىىابات علىىى 

 Abernathy etالمقيا  األا ر انتشارا  فى الدراسات السابقة  

al.,2018; Afify,2009; Kamarudin et al.,2018  ؛

 ا 2020 على 2019؛ مليجى 2019سلي  

سالبة لو 

 موجية

حج  

منشية 

 العميل

FSize رقابى 

جىىى  إحىىىد  ال صىىىائا التشىىى يلية المميىىىزة للشىىىراة  ويعنىىىى ح

عملياتىا  وإجمالى حج  لصولىا ويادد طاقة وقدرة الشراة من 

المىىوارد الماديىىىة والبشىىرية والتكنولوجيىىىة علىىى توليىىىد إيىىىرادات 

النشىىىاط  وتىىى  قياسىىىه مىىىن خىىىال  اللوغىىىاريت  ال بيعىىىى لمجمىىىوا 

 Durand,2019; Abernathy et)األصىىو   قياسىىا  علىىى

al.,2018)  

 سالبة

 لو

 موجبة

حج  

منشية 

مراقا 

 الاسابات

Audit 

Size 
 رقابى

يقصىد بىىىا اإلمكانيىات البشىىرية والماديىة والتكنولوجيىىة لىد  هىىذ, 

المنشىىىىىىىية  والتىىىىىىىى تسىىىىىىىاعد علىىىىىىىى زيىىىىىىىادة جىىىىىىىودة عمليىىىىىىىة 

ا  وتىى  قيىىا  هىىذا المت يىىر امت يىىر 2017المراجعة الصىىيرفى 

ا إذا اانىى  منشىىية مراقىىا الاسىىابات فىىى 1رنىىائى ييخىىذ القيمىىة  

ا وييخذ القيمة Big4راجعة الكبر  ةرااة مع إحد  منشيت الم

 Afify,2009; Musah et) صلرا ب ال  ذلك  قياسىا  علىى 

al,2018)  

 سالبة

 

 الرافعة

 المالية
LEV رقابى 

يعبىىر عىىن مىىد  اعتمىىاد الشىىراة علىىى لمىىوا  ال يىىر فىىى تمويىىل 

عملياتىا ولنش تىا  اما لنه يشير إلى الم اطر التى قىد تواجىىىا 

ا عن سىداد إلتزاماتىىا  وتى  قياسىه بنسىبة الشراة فى حالة عجزه

-Alإجمىىالى اإللتزامىىىات إلىىى إجمىىىالى األصىىو   قياسىىىا  علىىىى  

موجبة لو 

 سالبة



 ......خير......ين القدرة اإلدارية وفترة تأدراسة واختبار العالقة ب                         مسري إبراهيم عبد العظيم حمـمدد/

272 

 

Ajmi,2008 ا 2017؛ الصيرفى 2016؛ مامد 

نتيجة 

لعما  

 المنشية

Loss رقابى 

هىىى عبىىارة عىىن النتيجىىة النىائيىىة لعميىىل المراجعىىة مىىن ربىىب لو 

على خ ر لعماله ومن ر  فتىرة  خسارة والتى من ةينىا لن تؤرر

ا  وتى  Habib & Bhuiyan,2011تىيخير تقريىر المراجعىة  

ا إذا حقق  الشىراة خسىائر  1قياسه امت ير وهمى ييخذ القيمة  

 Pham et)وييخىىذ القيمىىة  صىىلرا ب ىىال  ذلىىك  قياسىىا  علىىى 

al.,2014 ا 2020؛ على 

 موجبة

 لو

 سالبة

تارية 

نىاية 

السنة 

 المالية

Year 

End 
 رقابى

وهو عبارة عن طبيعىة السىنة الماليىة  وتى  قياسىه امت يىر وهمىى 

  وييخذ 31/12ا إذا اان  السنة المالية تنتىى فى 1ييخذ القيمة  

 Pham et)القيمىىة  صىىلرا ب ىىال  ذلىىك  وذلىىك قياسىىا  علىىى 

al.,2014 ا 2018؛ منصور 

 موجبة

 لو

 سالبة

 

واألس ليب اإلحص ئي  المساتخدم  فاا اختبا ر دواا وإجراءاا الدراس  والنم ذج أ -6-4-4
 فرض البحث

 تعييييي  هييييوه المزةةيييية ميييي  البحييييث عيييي دوا  واجييييااءا  الدراسيييية التطبةقةيييية التييييى ا بعهييييا البالييييث  
واالصيياءا  اللصييفةة  وكييولا نرييلدب االنحييدار الربييتذدم تييى اختبييار تيياض البحييث  ليييى اليحييل 

 التالى:

 راس أدواا وإجراءاا الد -6-4-4-1
الترييييد البالييييث ليييييى ميهمةيييية الدراسيييية التطبةقةيييية ميييي  خييييال   حينيييي  التدييييار ا الرالةيييية البيييييل ة  

  ودلا الستذااب 2018لتى  2013واا  الا  الرتررة لها لشاكا  لنية الدراسة ل  اليتاا م  
 & Abdillah et al.,2019; Stewart)البةانا  الاليمة لقةا  مت ناا  البحث  ودلا ةةاسا  ليى 

Cairney,2019; Habib et al.,2019; Abernathy et al.,2018; Pham et al.,2014; 
Afify,2009) وقيام البالييث عقةييا  مت نياا  الدراسيية كرييا  ي  بةانييه عمييدو  القةيا  البيياب   وشييريا  

إجييااءا  الدراسيية لريي   حينيي  محتييل  ليتدييار ا الرالةيية لشيياكا  العنييية ليي  تتيياا الدراسيية واسييتذااب  
ة  الرت نيياا  لييييى اخييتالف شنلالهييا  وشخنيياا  اسيييتذدام اليبييا واليرييادب الرالةريية لحبييياب ولبيياب  ةيي

 عع  مت ناا  الدراسة 

 إلحص ءاا الوصفي  لمتغيراا البحثا -6-4-4-2
. وصييب ليرت نيياا  الرتصييية تييى نرييادب الدراسيية وهييى ش تتيياا  يي خنا  دا ييا 3 كظهييا المييدو  رقيي  ش

الثياةةية. شالريش ا  والااتعة الرالةية.  إأياتة إليى الرت نياا  الرييصيية الرااجعة  الددرا اادار ة  لم  
 وهى شلم  ميش ا مااقا الحباعا   نتةمة شلرا  الريش ا   ار خ نها ة البية الرالةة. 
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 اإلحص ءاا الوصفي  لمتغيراا البحث :3جدول 
 

 اإلحصاء الوصفي للمتغيرات المتصلة

Variables 
 حجم

 العينة

 الحد

 األدنى

الحد 

 األعلى
 الوسيط

 المتوسط

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى
ARL 240 9.00 239.00 70.00 74.66 28.19 

MA 240 -1.13 5.55 -0.10 0.00 0.70 

FSize 240 14.27 25.29 20.46 20.41 2.07 

LEV 240 0.00 1.81 0.40 0.43 0.30 

 اإلحصاء الوصفي للمتغيرات المنفصلة )الثنائية(
 Big4 Non Big4 Total 

 

 

Audit Size 
 240 114 126 التكرار

 %100 %47.5 %52.5 النسبة المئوية

 Total ربب خسارة 

Loss 

 

 240 182 58 التكرار

 %100 %75.8 %24.2 النسبة المئوية

 Total غير ذلك 31/12 

YearEnd 
 240 34 206 التكرار

 %100 %14.2 %85.8 النسبة المئوية
        

 9 يلم  دا بيا   عحيد شدنيى  75 ت ح م  الميدو  البياب  شن متلسيا تتياا إصيدار  دا يا الرااجعية 
 ييلم  مرييا  عيييى شن شغيييا شيياكا  العنييية  يتييزم عالدلالييد الرحييددا تييى البنعيية  239ا ييام  وبحييد شقصييى 

 يلم.  75الدراسية الحالةية شالرصا ة وهى ثالثة اشها م   ار خ انتهاء البية الرالةية  و عتبيا متلسيا 
متدارب إلى لد كبنا مع متلسا تتاا إصدار  دا يا الرااجعية تيى الدراسيا  البياعدة التيى شجا يا تيى 

 ييييلم تييييى دراسيييية  73.  2018 ييييلم تييييى دراسيييية شالبييييند  75البنعيييية الرصييييا ة  لنييييث بيييييج الرتلسييييا 
.  ودراسييية 2020 يييلم شمحريييلد والطحيييان  71.  2017  الصيييناتى 2019  مطييياو  2020شقييييد   
 لم  وكولا متدارب ش  ا  مع متلسيا تتياا إصيدار  دا يا الرااجعية تيى الدراسيا   72. 2019شسية  

 يلم تييى اللال يا  الرتحييدا األما كةيية  79البياعدة التييى شجا يا تييى بنعيا  مذتيييية  لنييث بييج الرتلسييا 
 Hasballah) لم تى إندونةبةا كرا تى دراسة  76.  وAbernathy et al.,2018 را تى دراسة ش

& IIyas,2019)لم تى استاالةا كرا تيى دراسية ش 81  و Sultana et al.,2015يلم تيى  73.  و 
.  بنيريا  ذتييب هيوا الرتلسيا لي  متلسيا تتياا إصيدار  دا يا Ozden,2018 اكةا كريا تيى دراسية ش

.  Abernathy et al.,2014 يلم تيى دراسية ش 55 يلم   60. 2021الرااجعية تيى دراسية ششبلي يد 
.  عيانحااف 0.00.  كولا بييج متلسيا الديدرا اادار ية شRaweh et al.,2019 لم تى دراسة ش 51
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.  وهييل مييا  شيينا إلييى وجييلد قييلا 5.55.  ولييد شليييى ش1.13-.  وبحييد شدنييى ش0.70معةييار  قييدره ش
 سة إدار ة ما يعة ليرد ا   التيينو ن  تى شاكا  لنية الدرا

 را  ت ح م  المدو  شن لدد الرشاهدا  ليشاكا  التى  ي  مااجعتهيا بلاسيطة مكا يا الرااجعية 
.  بنيريييا ليييدد الرشييياهدا  ليشييياكا  %52.5. مشييياهدا بيبيييبة ش126ليييددها ش Big4األربعييية الالبيييار 

 Non Big4التييى  يي  مااجعتهييا بلاسييطة مكا ييا شخييا  ميي  غنييا مكا ييا الرااجعيية األربعيية الالبييار 
.  ش  يا   ركي  ماللظية شن ليدد الرشياهدا  ليشياكا  التيى كانيا %47.5مشاهدا  بيبيبة ش. 114ش

.  بنيرييا الشيياكا  التييى لددييا %24.2. مشيياهدا بيبييبة ش58نتةميية شلرالهييا صيياتى خبييارا لييددها ش
 . %75.8. مشاهدا بيببة ش182صاتى ربح لددها ش

 الق ا االرتب ط بين متغيراا البحث:ع -6-4-4-3

 مصفوف  مع مالا االرتب ط بين متغيراا الدراس  :4جدول 

 

 

 ا %1  دالة عند مستو  معنوية لقل من   **

 ا %5  دالة عند مستو  معنوية لقل من  *
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 ( م  يلي:4يتضح من الجدول رقم )
لجد ار بال معيل  سيب  بن  الددرا اادار ية ليريد ا   التيينيو ن  وتتياا  ي خنا  دا يا الرااجعية لييد   -

  )0.01مبتل  معيل ة شق  م  ش
  لجييد ار بييال معيييل  بيين  تتيياا  يي خنا  دا ييا الرااجعيية ولميي  ميشيي ا لرنيي  الرااجعيية ودلييا ليييد ال -

 . 0.05مبتل  معيل ة ش با م  ش
  لجيد ار بييال معييل  بيين  تتيياا  ي خنا  دا ييا الرااجعيية ولمي  ميشيي ا مااقييا الحبياعا  ودلييا ليييد ال -

 . 0.05مبتل  معيل ة ش با م  ش
لجيييد ار بيييال معييييل  إ مييياب  بييين  تتييياا  ييي خنا  دا يييا الرااجعييية ودرجييية الااتعييية الرالةييية ودليييا لييييد   -

 . 0.01مبتل  معيل ة شق  م  ش
لجييد ار بييال معيييل  إ ميياب  بيين  تتيياا  يي خنا  دا ييا الرااجعيية و نتةميية شلرييا  الريشيي ا شالذبييارا.   -

 . 0.01ودلا ليد مبتل  معيل ة شق  م  ش
ودلييا ليييد  ار بييال معيييل  سيييب  بيين  تتيياا  يي خنا  دا ييا الرااجعيية و ييار خ نها يية البييية الرالةيية لجييد  -

 . 0.01مبتل  معيل ة شق  م  ش

 النم ذج اإلحص ئي  المستخدم  فا اختب ر فرض الدراس  والتحليل اإلض في 6-4-4-4
 يمكن عرض نم ذج االنحدار كم  يلي:
 النموذج األول: الختب ر فرض الدراس :

ا و  يييي ثا الدييييدرا اادار يييية ليرييييد ا   التيينييييو ن  سيييييبا  وبصييييلرا معيل يييية ليييييى تتيييياا  يييي خنا  دا ييييا مااقيييي
 الحبيييياعا  ليييي  مااجعيييية الدييييلاة  الرالةيييية البيييييل ة التار ذةيييية الالامييييية ليشيييياكا  غنييييا الرالةيييية الردنييييدا

 عالبلرصة الرصا ةوش تى ا  التحين  األساسى. 
 

ARLit= B0+ B1 MAit+ B2 FSizeit + B3 Audit Sizeit+ B4 

LEVit+Eit…………………………………..….(1) 

 النموذج الث ني:
وهل متعي  عالتحين  ااأات  لنث    إدخا  ك  م  مت نا  نتةمة شلرا  الريشي ا و يار خ نها ية 

 البية الرالةة إلى اليرلدب األو  
ARLit= B0+ B1 MAit+B2 FSizeit + B3 Audit Sizeit+ B4 LEVit+   B5 Lossit + 

B6 Year Endit+ Eit ……………..(2)   
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 حيث أن:
ARL- :تتاا   خنا  دا ا الرااجعة. 
MA- :  الددرا اادار ة ليرد ا   التيينو ن 

- FSize : لم  ميش ا لرن  الرااجعة 
- Audit Size :  لم  ميش ا مااقا الحباعا 
- LEV : الااتعة الرالةة ليشاكة 
- Loss : شالذبارا.نتةمة شلرا  الريش ا 
- Year End : ار خ نها ة البية الرالةة ليشاكة  

 ب اإلحص ئي  المستخدم األس لي -6-4-4-5
الختبييار تيياض  Multiple Linear Regressionاسييتذدم البالييث االنحييدار الذطييى الرتعييدد 

الدراسة  ودلا لتدد ا معيرا  نرادب االنحدار الذاصة عيالياض  وكيولا  حد يد ةةرية معامي  التحد يد 
F-الختبييار معيل يية اليرييلدب عاسييتذدام  ANOVA. لاليي  نرييلدب  و حينيي  التبييا   2Adj Rالرعييد ) ش

Test   ولييييد إجيييااء  حينييي  االنحيييدار  ييي  التبييياب إلصييياةةة معامييي    يييذ  التبيييا  Variance 
Inflation Factor (VIF)  .وم شا التبا   الربرل  عه شالو   رك  قبللهTolerance  لال  مت نا

 Multicollinearityميي  الرت نيياا  الربييتدية والاقابةيية لتحد ييد درجيية االر بييال الذطييى الييوا ى الرتعييدد 
  يذ  التبيا   شقي  مي  بن  ك   شو عع   الرت ناا  الربتدية والاقابةة  تإدا كانا إلصاةةة معام  

تييإن  هييوا  عيييى لييدم وجييلد ار بييال خطييى دا ييى متعييدد بيين   %5. شو م شييا التبييا   ش بييا ميي  10ش
.  22ااصدار رق  ش SPSS  و   اجااء  حين  االنحدار عاستذدام بانامل )2003الرت ناا  شعشنا 

بل  الياض البيد      و ت  رت  تاض العدم وبالتالى ق%5و   اختبار الياوض ليد مبتل  معيل ة 
  بنيريييا  يييت  %5. لييريييلدب  والرت نييياا  الربيييتدية  شقييي  مييي  P-Valueإدا كانيييا القةرييية االلترالةييية ش

. لييريلدب P-Valueقبل  تياض العيدم وبالتيالى رتي  اليياض البيد    إدا كانيا القةرية االلترالةية ش
 . 2000شلب  وشلرد   %5والرت ناا  الربتدية ش با م  شو  باو  

 تيج  اختب ر فرض البحث فا ظل التحليل األس سين -6-4-4-6
اسيتهدف اليياض إختبييار ميد  وجييلد  ي ثنا سيييب  معييل  ليدييدرا اادار ية ليرييد ا   التيينيو ن  ليييى 

 . كرا  ي :H0. إلصاةةا  كياض لدم شH1تتاا   خنا  دا ا الرااجعة  و   صةاغة الياض ش
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ا  ي خنا وال   ثا الددرا اادار ة ليرد ا   التيينو ن  سييبا  وبصيلرا معيل ية لييى تتيا  :H0فرض العدم: 
الةيية  دا ييا مااقييا الحبيياعا  ليي  مااجعيية الدييلاة  الرالةيية البيييل ة التار ذةيية الالامييية ليشيياكا  غنييا الر

 الردندا عالبلرصة الرصا ةو 
 عدد الت لا:والختب ر هذا الفرض تم استخدام نموذج االنحدار الخطا المت

 

 

 (.1( نت ئج تحليل نموذج االنحدار رقم )5ويوضح الجدول رقم )

 (H1نت ئج تحليل االنحدار الخطا المتعدد الختب ر العالق  محل الفرض) :5جدول 
 

Collinearity statistics 
Sig T Std.Error β Variables 

VIF Tolerance 
  0.000 4.985 17.421 86.845 Constant 

1.002 0.998 0.005 -2.814 2.389 -6.722 MA 

1.231 0.813 0.168 -1.383 0.902 -1.247 FSize 

1.182 0.846 0.507 -0.664 3.668 -2.435 Audit Size 

1.060 0.944 0.000 5.830 5.770 33.637 LEV 

R2=  0.158 

Adj R2 = 0. 143 

F=10.998 

Sig= 0 .000 
     

عربييتل   F= 10.998. البيياب  مييا  ييي   شن ةةريية 5 الليي  البالييث  عيةدييا  ليييى المييدو  رقيي ش
 Adjustedمرا  د  ليى معيل ة اليرلدب االصاةى الربتذدم  وشن ةةرة  )0.05معيل ة شق  م  ش

22R مريييا  يييد  لييييى شن اليريييلدب وميييا إشيييتر  ليةيييه مييي  مت نييياا   ركييييه  يبيييناه  )0.143 بييياو  ش
ميي  الت نييا الاليييى تييى تتيياا  يي خنا  دا ييا الرااجعيية  وبيياقى اليبييبة قييد  اجييع إلييى لييدم إدراب  14.3%

مت ناا  مبتدية شخا  كان  رك  إدراجها ودا    ثنا شو إلى الذط  العشلاةى  كولا شوأيحا نتياةح 
.  وهيوا  عييى 10. كانيا شقي  مي  شVIFشن ةةرية ش VIF .Variance Inflation Factorإختبيار ش

 شن نرلدب اانحدار الباب  ال  عانى م  مشكية اايدواب الذطى 

شمييا عاليبييبة ألثييا الرت نييا الربييتد  ليييى الرت نييا التيياعع تييى هييوا اليرييلدب تإنييه  كالليي  شن الدييدرا 
.  ودليا لييد مبيتل  ARL ي خنا  دا يا الرااجعية ش.   ثا   ثنا سيب  معيل  ليى تتاا MAاادار ةش

األما الو   عيى إنذياض تتاا   خنا  دا ا الرااجعة مع ي ادا الددرا اادار ة  )%5معيل ة شق  م  ش

ARLit= B0+ B1 MAit+ B2 FSizeit + B3 Audit Sizeit+ B4 

LEVit+Eit…………………………………..….(1) 
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.  الداةييي  H1ليريييد ا   التيينيييو ن   وبيييياء لييييى دليييا  يييت  رتييي  تييياض العيييدم وقبيييل  اليييياض البيييد   ش
ر ة ليرد ا   التيينو ن  لييى تتياا  ي خنا  دا يا مااقيا الحبياعا  بلجلد   ثنا سيب  معيل  ليددرا اادا

ليييي  مااجعيييية الدييييلاة  الرالةيييية البيييييل ة التار ذةيييية الالامييييية ليشيييياكا  غنييييا الرالةيييية الردنييييدا عالبلرصيييية 
 Baatwah et al.,2015)الرصيا ةو  و تيي  هيوه اليتةمية ميع ميا  لصييا إلةيه الدراسيا  البياعدة 

Abernathy et al.,2018; Mehrani et al.,2020; Krishnan & Wang.2015)  

و ةرا  تعي  بت ثنا الرت ناا  الاقابةة  تإن الااتعة الرالةة لها شثا إ مابى معييل  لييى تتياا  ي خنا 
 دا ا مااقا الحباعا   و د  دلا ليى بل  تتياا الرااجعية لييدما  ا ييع درجية الاتيع الريالى  و تيي  

 & Abidin & Ahmed-Zaluki,2012; Knechel)دراسيا    ييا اليتةمية ميع ميا  لصييا إلةيه
Sharma,2012; ;Habib et al.,2018; Ezat,2015  2020  كبيييييييييياب 2018البييييييييييند  

.  و ركيي   يبيينا اليتةميية عيي ن الشيياكة التييى لييد ها راتعيية 2021  شبلي ييد 2020  ليييى 2020محرييد 
التريييا  وجيييلد مشيييكال  تيييى مالةييية ما يعييية تيييإن دليييا  ك يييد م شيييا الر ييييا  مذيييابا الرااجعييية نتةمييية 

إسييييتراار ة الريشيييي ا مرييييا  تطيييييا شداء إجييييااءا  مااجعيييية إأييييا ةة  وميييي  ثيييي  وقييييا شبييييل  تييييى لريةيييية 
 الرااجعة 

ميي  نالةيية شخييا    لجييد  يي ثنا سيييب  غنييا معيييل  لحميي  ميشيي ا لرنيي  الرااجعيية ليييى تتيياا  يي خنا 
 & Ika)ةل دراسييييا  .  و تييييي   يييييا اليتةميييية مييييع نتييييا%5 دا ييييا الرااجعيييية ليييييد مبييييتل  معيل يييية ش

Ghazali,2012; Puasa et al.,2014; Almuzaiqer et al.,2018; Chukwu & 
Nwabochi,2019 2020 باب    2020  قيد   2020  ليى 2017  الصناتى . 

وش  ا   لجد هياك   ثنا سيب  غنا معيل  لحم  ميش ا مااقيا الحبياعا  لييى تتياا  ي خنا  دا يا 
 & Ika).  و تيييي   ييييا اليتةمييية ميييع ميييا  لصييييا إلةيييه دراسيييا  %5الرااجعييية لييييد مبيييتل  معيل ييية ش

Ghazali,2012; Abernathy et al.,2014; Sultana et al.,2015; Diana,2018; 
Raweh et al.,2019; Hasballah & IIyas,2019; 2018  ميصيلر 2017  الصيناتى  

 . 2021  شبلي د 2020  ليى 2019مطاو   

 التحليل اإلض في -6-4-4-7
ميهمةية امكانةية إليادا  Complementary Additional Analysis كرثي  التحيني  ااأياتى 

اختبييار العالقييا  الاةةبييةة ليدراسيية عالتحينيي  األساسييى ودلييا ليتحديي  ميي  قييلا ودقيية نتاةمهييا وسييالمة 
شتتااأييا  بييياء اليرييلدب األساسيي  ليبحييث  و ييت  إجييااء التحينيي  ااأييات  تييى هييوا البحييث ليي  با يي  
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ة مت نيياا  رقابةيية جد ييدا ودلييا لرعاتيية هيي   تيي ثا تتيياا  يي خنا  دا ييا مااقييا الحبيياعا  عكيي  ميي  إأييات
لميي  ميشيي ا لرنيي  الرااجعيية ولميي  ميشيي ا مااقييا الحبيياعا  والااتعيية الرالةيية ونتةميية شلرييا  الريشيي ا 

ليرييلدب و ييار خ نها يية البييية الرالةيية شم ال؟؟  ودلييا تييى سييةاق العالقيية الاةةبييةة محيي  الدراسيية  ببدييا  
 االنحدار الثانى: 

ARLit= B0+ B1 MAit+B2 FSizeit + B3 Audit Sizeit+ B4 LEVit+   B5 Lossit + 

B6 Year Endit+ Eit ……………..(2)   

د وت  والختبار التبال  البحث  ليتحين  ااأات  الصاةةا     استذدام االنحدار الذطى الرتعد
 . ليى اليحل التال :6المدو  رق  شاليرلدب الثانى  و ظها نتاةل التحين  تى 

 ض فييل اإلنت ئج تحليل االنحدار الخطا المتعدد الختب ر العالق  الخ ص  ب لتحل :6جدول 
 

Collinearity statistics 
Sig T Std.Error β Variables 

VIF Tolerance 
  0.000 4.489 17.351 77.881 Constant 

1.077 0.929 0.050 -1.973 2.433 -4.800 MA 

1.339 0.747 0.428 -0.794 0.924 -0.733 FSize 

1.218 0.821 0.573 -0.564 3.657 -2.063 Audit Size 

1.280 0.781 0.000 4.225 6.229 26.320 LEV 

1.225 0.816 0.002 3.143 4.279 13.447 Loss 

1.298 0.770 0.698 -0.389- 5.406 -2.103- YearEnd 
R2= 0.194 

Adj R2 = 0.174 

F= 9.362 

Sig= 0 .000 
 

. البييياب   شنيييه ععيييد إدخيييا  مت نييياا  رقابةييية جد يييدا ش نتةمييية شلريييا  6 ت يييح مييي  الميييدو  رقييي  ش
 ار خ نها ة البية الرالةة. ليعالقة مح  الدراسة  شن نريلدب االنحيدار ميايا  معيل يا  وصيالح  -الريش ا

. واليو   شينا إليى الرديدرا  2Adj Rالتحد يد الرعيد  شالختبيار العالقية محي  البحيث  كريا شن معامي  
.  و عيييييى دلييييا شن مت نييييا الدييييدرا %17.4. إلييييى ش%14.3التيبيييينا ة ليرييييلدب االنحييييدار ار يييييع ميييي  ش

اادار يية إأيياتة إلييى الرت نيياا  الاقابةيية األخييا  التييى  يي  إأيياتتها ليرييلدب االنحييدار   ركيي  شن  يبييا 
 يا الرااجعية  وبياقى اليبيبة  اجيع إليى الذطي  العشيلاةى تيى م  الت ناا  تى تتياا  ي خنا  دا  17.4%

الرعادلة شو ربرا لعدم إدراب مت ناا  مبتدية شخا  كيان مي  الريياوض إدراجهيا أير  اليريلدب  كريا 
. لالييي  مت نيييا مييي  الرت نييياا  VIF ت يييح مييي  الميييدو  ش  يييا  شن إلصييياةةة معامييي    يييذ  التبيييا   ش
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 عيييييييييى لييييييييدم وجييييييييلد ار بييييييييال خطييييييييى دا ييييييييى متعييييييييدد . مرييييييييا 10الربييييييييتدية والاقابةيييييييية شقيييييييي  ميييييييي  ش
 .  كرا  شنا اليتاةل إلى اآل  :Multicollinearityش

.  وهيل شقي  مي  القةرية 050.بربيتل  معيل ية ش. و 4.800-معام  مت نيا الديدرا اادار ية  بياو  ش -
ة نييو ن  تييى لاليي.  مرييا  عيييى شن مت نييا الدييدرا اادار يية ليرييد ا   التييP-Valueش %5االلترالةيية 

التحينيي  ااأييات  لييه  يي ثنا سيييب  معيييل  ليييى تتيياا  يي خنا  دا ييا الرااجعيية  وهييل نييير التيي ثنا تييى 
 لالة التحين  األساس   وهل ما  كدل  صحة اختبار تاض البحث 

لجييد هييياك  يي ثنا سيييب  غنييا معيييل  لالييال  ميي  لميي  ميشيي ا لرنيي  الرااجعيية وكييولا لميي  ميشيي ا   -
  دا ا الرااجعة  وهل نير الت ثنا تى لالة التحين  األساس   مااقا الحباعا  ليى تتاا   خنا

لجد هياك   ثنا إ ماب  معيل  ليااتعية الرالةية لييى تتياا  ي خنا  دا يا الرااجعية  وهيل ش  يا  نيير   -
 الت ثنا تى ا  التحين  األساس  

تتاا   خنا  دا ا ثنا إ ماب  معيل  ليتةمة شلرا  الريش ا شلالة  حدن  خبارا. ليى  لجد هياك    -
ا الرااجعة  و عيى دلا شن  حدن  الشاكة لذباةا تى نها ة العام مي  شي نه شن  ي د  إليى ي يادا تتيا 
 ي خنا  دا يا الرااجعية  ودلييا ألن  حدني  الذبياةا سيةكلن مييا با عالترالةية  عياض الريشي ا لييشيي  

ا  ميييي  جانييييا مااقييييا الرييييالى شو ال ييييد اادار   كرييييا شن  يييييا الريشيييي   قييييد  بييييت اق وقتييييا  إأييييا ة
ه الحباعا  ليتحد  م  األخبار البنعة شو  با اها ليمرهيلر  و تيي   ييا اليتةمية ميع ميا  لصييا إلةي

  2020  محريييد 2019  مطييياو  2018ر ميصيييل  Afify,2009; Al-Ajmi,2008;دراسيييا  ش
 . 2021  شبلي د 2020ليى 

الرالةية لييى تتياا  ي خنا  دا يا الرااجعية   خ نها ية البيية  لجد هيياك  ي ثنا سييب  غنيا معييل  لتيار  -
  Habib & Bhuiyan,2011; Lee et al.,2009و تيي   ييا اليتةميية ميع نتياةل دراسييا  ش

 . 2018  ميصلر 2016محرد 

تيييى أيييلء ميييا سيييب    ركييي  ااجاعييية لييييى التبيييال  البحثييي  وهيييل  هييي   تييي ثا تتييياا  ييي خنا  دا يييا 
ة لم  ميشي ا مااقيا الحبياعا  والااتعية الرالةية ونتةميالرااجعة عك  م  لم  ميش ا لرن  الرااجعة و 

ةةييا  شلرييا  الريشيي ا و ييار خ نها يية البييية الرالةيية تييى سييةاق العالقيية الاةةبييةة محيي  الدراسيية؟؟  بيييع  جز 
ثيا شلنث  لجد شثا لبع  الرت ناا  مث  ش الااتعة الرالةة  نتةمة شلرا  الريش ا.  تى لن  ال  لجيد 

ميشيي ا لرنيي  الرااجعيية  ولميي  ميشيي ا مااقييا الحبيياعا   و ييار خ نها يية ليييبع  األخييا مثيي  ش لميي  
 البية الرالةة. 
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 تحليل الحس سي  -6-4-4-8
بهييدف إلييادا اختبييار شثييا الدييدرا  Sensitivity Analysisقييام البالييث عييإجااء  حينيي  الحباسييةة 

ةييية اادار ييية ليريييد ا   التيينيييو ن  لييييى تتييياا  ييي خنا  دا يييا مااقيييا الحبييياعا  لييي  مااجعييية الديييلاة  الرال
 البييييل ة التار ذةييية الالاميييية ليشييياكا  غنيييا الرالةييية الردنيييدا عالبلرصييية الرصيييا ة  ودليييا ععيييد اسيييتذدام

 قيية اليتييياةل التييى  يي  التلصييي  إلنهييا تييى التحينييي مقةييا  بييد   لقةيييا  الرت نييا التيياعع  ودليييا اثبييا  د
 األساس  م  خال  ةةا  مد  اختالف دلا األثا عاختالف الرقةا  البد   

لييولا  يي  إلييادا  شيي ن  اليرييلدب األو  ععييد   ننييا با ديية ةةييا  الرت نييا التيياعع تتيياا  يي خنا مااقييا 
عرقةيا  للغيار ت  تتياا التدا يا .  لنث  ت  ةةيا  تتياا  ي خنا  دا يا مااقيا الحبياعا  ARLالحباعا ش

LOG ARL) ودلييا ليييتحك   إن وكجييد  تييى  يي ثنا القيية  الرتطاتيية وال نييا خطةيية تييى  يي خنا  دا ييا .
 ;Baatwah et al.,2015; Khlif & Samaha,2014;مااقيا الحبياعا   ودليا ةةاسيا  لييى ش

Oussii & Taktak ,2018  ةةاسييها  .  بييدال  ميي 2020  قيييد   2018  سييالمة 2021شبلي ييد
عاليتاا ما بن   ار خ انتهياء البيية الرالةية و يار خ  لةةيع  دا يا مااقيا الحبياعا  كريا كيان تيى التحيني  

. الربتذدم الختبار تاض البحث تى التحيني  1األساس   وقد    إلادا  ش ن  نرلدب االنحدار رق  ش
 رلدب الثالث:األساس   مع   ننا با دة ةةا  الرت نا التاعع  و ةرا  ي   لأةح ليي

ARLit= B0+ B1 MAit+ B2 FSizeit + B3 Audit Sizeit+ B4 

LEVit+Eit…………………………………..….(3) 

 ( نت ئج تحليل االنحدار للنموذج الث لث كم  يلي:7ويوضح الجدول رقم )

 ملخص نموذج االنحدار الث لث :7جدول 
 

 

 

Collinearity 

Statistics 

 

نتائج اختبار فرض 

تحليل البحث فى ظل 

 الحساسية

 (3نموذج )

نتائج اختبار فرض 

البحث فى ظل التحليل 

 األساسي

 (1نموذج )
 النموذج

VIF Tolerance P-Value β P-Value β 

- - 0.000 4.403 .000 86.845 Constant 

1.002 0.998 0.016 -0.083 .005 -6.722 MA 

1.231 0.813 0.268 -0.014 .168 -1.247 FSize 

1.182 0.846 0.286 -0.056 .507 -2.435 Audit Size 

1.060 0.944 0.000 0.373 .000 33.637 LEV 

- 0.112 0. 158 2R 

- 0.097 0 . 143 2Adj R 

- 7.394 10.998 F 
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- 0.000 0.000 Sig 

. الباب   شن نتاةل اختبار تاض البحث تى ا   حين  7و الل  م  نتاةل المدو  رق  ش     
ار ة الحباسةة كانا متطاعدة مع اليرلدب األساسى  لنث  لجد هياك   ثنا سيب  معيل  ليددرا ااد

ار ة دا االيرد ا   التيينو ن  ليى تتاا   خنا  دا ا الرااجعة  مرا  شنا إلى لدم اختالف شثا الددر 
ا ا ليى تتاا   خنا  دا ا الرااجعة عاختالف   ننا با دة ةةا  الرت نا التاعع شتتاا   خنا  د

 .  مرا  دل  صحة نتةمة اختبار تاض البحث تى التحين  األساس   ARLالرااجعة 

.  كريا %9.7. إليىش %14.3 ولا  لأح المدو  شن الددرا التيبنا ة لييريلدب إنذي يا مي  ش 
 %5. لييرييلدب ودلييا ليييد مبييتل  معيل يية شقيي  ميي  Sigإنذييياض القةريية االلترالةيية ش  الليي  ش  ييا  

 .  مرا  عيى صاللةة اليرلدب الختبار العالقة مح  الدراسة 0.000 باو ش

 رييا  كظهييا المييدو  وجييلد  يي ثنا سيييب  غنييا معيييل  لالييال  ميي  لميي  ميشيي ا العرنيي  ولميي  ميشيي ا 
.  وهييى %5الرااجعيية ودليا ليييد مبييتل  معيل يية شقيي  ميي  شمااقيا الحبيياعا  ليييى تتيياا  يي خنا  دا ييا 

ا نييير اليتةميية عالتحينيي  األساسييى  تييى الردابيي  هييياك  يي ثنا إ ميياب  معيييل  ليااتعيية الرالةيية ليييى تتييا 
 . %5  خنا  دا ا الرااجعة ودلا ليد مبتل  معيل ة شق  م  ش

 ت ئج البحث والتوصي ا ومج الا البحث المقترح ن -6-5
 البحث نت ئج -6-5-1

ا اسييتهدف البحييث دراسيية واختبييار شثييا الدييدرا اادار يية ليرييد ا   التيينييو ن  ليييى تتيياا  يي خنا  دا يي
مااقا الحباعا   ودلا عيالتطبن  لييى لنيية مي  الشياكا  غنيا الرالةية الردنيدا عالبلرصية الرصيا ة  

 و رك  بيلرا شه  نتاةل البحث عشقةه اليظا  والتطبةد  ليى اليحل التالى:
 ليييى مبييتل  الشيي  اليظييا   خيييس البحييث إلييى شن الدييدرا اادار يية ليرييد ا   التيينييو ن    عييد شلييد -

الرحيددا  الاةةبييةة ليمييا  وبديياء الشيياكا  تييى األجي  الطل يي   لنييث  كرثيي  نييا ل التياليي  لرمرلليية 
 اليةالذباا  والرهارا  والذصاةس الرتالة لد  الريد ا    والتيى  ركييه  مي  اسيتذدام الريلارد الرت

 لييد  الشيياكة عكييياءا وتعالةيية  ميي  شجيي   عظيية  ةةريية الشيياكة  و حدنيي  العد ييد ميي  الرزا ييا التياتبييةة
 ليشاكة التى  ركيها م  االستراار تى األج  الطل   

كرييا خيييس البحييث تييى شييده اليظييا  ش  ييا   إلييى شن الدييدرا اادار يية ليرييد ا   التيينييو ن   عتبييا شلييد  -
دل  الرنزا التياتبةة ليريش ا  ودلا م  خال  دورها اليعا  تيى  حبين  الرلارد التى   ةف ةةرة و ك 
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 يييياءا سةاسيييا  االسيييتثرار   حبييين  جيييلدا األربيييا    ذفييية  ش عييياب الرااجعييية   حفييية   اليييالةف 
 الترل   واالقتااض   حبن  جلدا التدار ا الرالةة 

شليد شهي  مديا ةر التلقنيا  ظيا   إليى شن تتياا  ي خنا  دا يا الرااجعيةكرا خيس البحث تى شده الي -
نها ية  الرياسا اصيدار التديار ا الرالةية  و يت  ةةاسيها عالعد يد مي  الرديا ةر  ميهيا اليتياا بين   يار خ

 البية الرالةة و ار خ  لةةع  دا ا مااقا الحباعا   وللغار ت   يا اليتاا 
الدراسييا  األجيبةيية والعابةيية خنا  دا ييا الرااجعيية  هييياك شييبه إ ييياق بيين  عاليبييبة لرحييددا  تتيياا  يي  -

التى  ياولا هوه الرحيددا   لييى شن هيوه الرحيددا   ركي   دبيةرها إليى ثالثية ممرلليا   األوليى 
ما بطيية عذصيياةس مااقبييى الحبيياعا شمث  لميي  ميشيي ا مااقييا الحبيياعا   التذصييس الصيييالى  

تيع الرااجعية  درجية الا  نل  الاش .  والثانةة ما بطة عريش ا لرن  الرااجعة شمث  لم  ميشي ا لرني 
لرااجعية االرالى   ار خ نها ة البية الرالةة.  والثالثة ما بطة عآلةا  الحلكرة شمث  لميية الرااجعية  

 الداخيةة  خصاةس ممير اادارا. 
يج متلسا تتاا إصدار  دا ا مااقا الحباعا  ليشاكا  غنا الرالةة الردنيدا عالبلرصية الرصيا ة ب  -

ثية شن شغييا شياكا  العنيية  يتيزم عالدلاليد الرحيددا تيى البنعية الرصيا ة وهيى ثال  لما   مرا  عيى75
 اشها م   ار خ انتهاء البية الرالةة 

اها  نتاةل  حين  االر بال  شن هياك ار بال معيل  سيب  بن  الددرا اادار ة ليرد ا   التيينو ن  ش -
لرالةية  ارااجعية  يا با إ ماعيا  عكي  مي  الااتعية وتتاا   خنا  دا ا الرااجعة  وشن تتاا  ي خنا  دا يا ال

ةيية  وال ونتةمية شلرييا  الريشيي ا ش حدنيي  الريشيي ا لذبيياةا.  بنيرييا  ييا با سيييبا  بتييار خ نها يية البييية الرال
 لجييد ش  ار بييال بيين  تتيياا  يي خنا  دا ييا الرااجعيية ولميي  ميشيي ا العرنيي  وكييولا لميي  ميشيي ا مااقييا 

 الحباعا  
يييياك  ييي ثنا سييييب  لتطبةدييي    لصييييا نتييياةل التحينييي  األساسيييى  إليييى شن هولييييى مبيييتل  المانيييا ا -

 خنا  دا يامعيل  ليددرا اادار ة ليرد ا   التيينو ن  ليى تتاا   خنا  دا ا الرااجعة  كرا شن تتاا   
الرااجعة ل   ت ثا عك  مي  لمي  ميشي ا لرني  الرااجعية وكيولا لمي  ميشي ا مااقيا الحبياعا   تيى 

  ثنا إ مابى معيل  ليااتعة الرالةة ليى تتاا   خنا  دا ا الرااجعة لن  كان هياك  
لصيا نتاةل التحين  ااأات   إلى وجلد  ي ثنا سييب  معييل  ليديدرا اادار ية ليريد ا   التيينيو ن    -

ا  لييى تتياا  يي خنا  دا يا الرااجعية  وكييولا وجيلد  ي ثنا إ ميياب  معييل  ليااتعية الرالةيية ونتةمية شلريي
لالة  حدنيي  خبييارا. ليييى تتيياا  يي خنا  دا ييا الرااجعيية  تييى ليين  ال  لجييد  يي ثنا لالييال  ميي  الريشيي اش

لمييي  ميشييي ا العرنييي  ولمييي  ميشييي ا مااقيييا الحبييياعا  و يييار خ نها ييية البيييية لييييى تتييياا  ييي خنا  دا يييا 
 الرااجعة 
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   حين  الحباسيةة إليى شنيه ال  لجيد ش    ننيا تيى اليتياةل التيى  ي  التلصي  إلنهيا مي  خيال وخيس -
التحينيي  األساسيي  شو التحينيي  ااأييات   ودلييا ليييى اليياغ  ميي    ننييا با ديية ةةييا  الرت نييا التيياعع  
  لنييث إاهييا  نتيياةل  حينيي  الحباسييةة وجييلد  يي ثنا سيييب  معيييل  ليدييدرا اادار يية ليرييد ا   التيينييو ن

ا  دا يييا لييييى تتييياا  ييي خنا  دا يييا الرااجعييية  وشن دليييا األثيييا ال  ذتييييب عييياختالف مقةيييا  تتييياا  ييي خن
 الرااجعة  األما الو    كد ليى متانة اليتاةل 

 توصي ا البحث -6-5-2
 تى ألء شهداف ومشكية وميهمةة ولدود البحث وما إنته  إلةه م  نتاةل   لصى البالث عرا  ي :

لجةه اهترام الشاكا  إلى شهرةة اختةار الرد ا   م  دو  الددرا  اادار ة العالةة شاليل   العريا    -
 لذيفةيية التعيةرةيية والرهيةيية  الرهييارا  الشذصييةة  الرعتدييدا  الياد يية. لنييث  حديي  دلييا العد ييد ميي ا

ة اآلثار اا مابةة لالاتية اليعيا  مي  شصيحاب الرصيالح  مي  شهرهيا  حبين  البنعية الرعيلما ةية ليشياك
 وي يييييادا شيييييياتنتها  وليييييدم اانذييييياال تيييييى مرارسييييية شنشيييييطة إدارا األربيييييا   و مييييييا شنشيييييطة التهييييياب
ة ال ا بى  واالسيتيادا مي  اليياس االسيتثرار ة الرتالية والديدرا لييى اسيتذدام ميلارد الشياكة  إأيات

 إلى لاصه  ليى إصدار التدار ا الرالةة تى التلقنا الرياسا 
اورا ةةيييام الهنعيية العامييية لياقاعيية الرالةييية  والبلرصيية الرصيييا ة ععدييد بييياامل  در بةيية وور  لرييي  أيي -

 لةيية ليشيياكا  الربييمية عالبلرصيية الرصييا ة لتييللنته  ع هرةيية  لقنييا ااتصييا  لرييد ا  اادارا  الرا
 بهدف ي ادا مييعة الرعيلما  و حدن  الشيا ةة ولرا ة الربتثرا   

اورا ةةيام الهنعية العاميية لياقاعية الرالةية والبلرصية الرصييا ة عا ذياد ااجيااءا  الاادلية ليشيياكا  أي -
    عيه اصيدار الديلاة  الرالةية  ودليا ل يران  يلتنا الرعيلمياالتى ل   يتيزم عالحيد األقصي  الربيرل 

 تى اللقا الرياسا  
صدار الداةرن  ليى  يظية  الرهيية ارشيادا  و لجنهيا  ليحيد مي   ي خنا  دا يا مااقيا الحبياعا  إ -

ى ليي  مااجعيية الدييلاة  الرالةيية  وااشييارا تييى التدا ييا ليي  شسييباب دلييا التيي خنا  ودلييا لرييا ليتيي خنا تيي
  دا ا مااقا الحباعا  م  آثار سيبةة ليى سلق الرا   إصدار

 لمييا   لنييث وجييد  75 يلم إلييى  90ميا  ذفيية  اليتيياا الربييرل  بهيا اصييدار الدييلاة  الرالةيية ميي    -
 ييلم  لتييى  ييت  ي ييادا  75البالييث شن متلسييا تتيياا إصييدار الدييلاة  الرالةيية تييى البييلق الرصييا ة  بيييج 

 م  ث  ي ادا مييعة  يا الرعيلما  وقتةة معيلما  الدلاة  الرالةة  و 
اهترييام البييالثن  تييى بنعيية األلرييا  الرصييا ة عييإجااء مز ييد ميي  البحييلأ لتحد ييد األسييباب الحقةقةيية  -

لتييي خنا  دا يييا مااقيييا الحبييياعا  سيييلاء ميييا  اجيييع ميهيييا إليييى مااقبيييى الحبييياعا  شو ليشييياكا  محييي  
تييي خنا مثييي   الييييية الترل ييي   شو ةةرييية الرااجعييية  ودراسييية اآلثيييار االقتصييياد ة الرتا بييية لييييى دليييا ال
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الشيياكة  كييولا إجييااء الرز ييد ميي  األعحيياأ لييل  الدييدرا اادار يية ليرييد ا   التيينييو ن  تييى الشيياكا  
الرصييا ة  ودلييا ميي  خييال  التاكنييز ليييى الرميياال  التييى  عييانى ميي  نييدرا البحييث الرحاسييب  مثيي  

 التهاب ال ا ب  وشسعار األسه  
تييدر ر مصييطيح الدييدرا الرصييا ة خاصيية تييى مالييية الدراسييا  العيةييا  بأيياورا اهترييام المامعييا   -

 ذياد اادار ة ليرد ا   التيينو ن   وبةان شهرنتهيا تيى  يلتنا العد يد مي  الرعيلميا  التيى  حبي  مي  إ
 الداارا  تى األج  الطل    ش  ا   در ر ميهلم ومحددا  تتاا   خنا  دا ا مااقا الحباعا  

 المقترح مج الا البحث  -6-5-3
سيية  دتييا  البالييث العد ييد ميي  الدراسييا  الربييتدبيةة تييى بنعيية األلرييا  الرصييا ة إمتييدادا  لهييوه الدرا

 وم  هوه الدراسا  ما  ي :
ثييا الذصيياةس التشيي نيةة ليشيياكا  ليييى العالقيية بيين  الدييدرا اادار يية وتتيياا  يي خنا  دا ييا مااقييا ش -

 الحباعا  
 ألسه  االرذابا وخطا إنهةار شسعار شثا الددرا اادار ة ليى قبل   -
 دار ة ليى  اليية الترل   عالشاكا  الردندا عالبلرصة الرصا ة شثا الددرا اا -
 د   مااقا الحباعا  ليذدما  االستشار ة ليى تتاا   خنا  دا ا مااقا الحباعا  شثا  د -
 ردندا عالبلرصة الرصا ة ااتصا  ل  شنشطة ااستدامة عالشاكا  ال شثا الددرا اادار ة ليى -
 ثا تعالةة لمية الرااجعة ليى العالقة بن  الددرا اادار ة وتتاا   خنا  دا ا مااقا الحباعا  ش -
 شثا الاقرية ليى تتاا   خنا  دا ا الرااجعة  -
 دا ا اليحس الرحدود ليشاكا  الردندا عالبلرصة  محددا  تتاا   خنا    -
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 المراجع
 المراجع ب للغ  العربي أواًل: 

بةة .  ةةيا   ي ثنا الديدرا اادار ية لييى جيلدا األربيا  الرحاسي2017إباارة   إ هاب لبداليتا  محرد ش
  قبي  الرحاسيبة رس ل  م جستير غيار منشاورةتى بنعة األلرا  الرصا ة: دراسة  طبةقةية  
 والرااجعة  كيةة التمارا  جامعة لن  شرر 

.  دراسية اثيار قيدرا  وكيياءا  اادارا لييى جيلدا األربيا  وانعكيا  2016شإباارة   سند لرد  سند 
. رساااا ل  دلييييا ليييييى قيييياارا  الربييييتثرا   ميييي  ميظييييلر محاسييييب : دراسيييية مندانةيييية  طبةقةيييية

 كيةة التمارا  جامعة الداهاا  م جستير غير منشورة,

دا يا  ا الرالى ليى  ي خنا .  شثا التحل  االزامى ليرعا نا الدولةة ليتدا 2021شبلي د  لند محرلد ش
راسة  طبةقةة ليى الشاكا  الربمية تى البلق الرالةية البيعلد ة ممية د-مااقا الحباعا 

  105-47  1  كيةة التمارا  جامعة ااسكيدر ة  العدد اإلسكندري  للبحوث المح سبي 

ثياه لييى ةةرية .  نحل إبار لقةا   ي خنا  دا يا الرااجعية وش2017األبةار   هشام تاروق مصطيى ش
  كيةيية مجلاا  التجاا رة والتمويااليظييلر  حينييي  ودراسيية  طبةقةيية  م -ميشيي ا لرنيي  الرااجعيية

  44-2  2التمارا  جامعة بيطا  العدد 

 .  العلام  الر ثاا ليى  لقنا إصيدار التديار ا الرالةية ليشياكا 2014الدلدو   لايم تهرى لاد  ش
بحااث اسااتكم ال لمتطلباا ا الحصااول علااا  الردرجيية تييى بلرصيية تيبييطن و دراسيية  طبةقةييةو 

   كيةة التمارا  جامعة غزا ااسالمةة  تيبطن  الم جستير فا المح سب  والتمويل

 -.  شثا جلدا الرااجعة الذارجةة ليى تتاا   خنا  دا يا الرااجيع2018البند  محرد صابا لرلدا ش
ة  التمييارا  جامعيية ااسييكيدر   كيةيية مجلاا  اإلسااكندري  للبحااوث المح ساابي دراسيية  طبةقةيية  

  309-247  1  العدد 2الرميد 

.  نحيل  يبينا ميطدي  ليتياا  ي خنا  دا يا مااقبي  الحبياعا  عالمهياي 2017الصينات   شسيراء شلريد ش
مجلا  المح ساب  راسية  طبةقةية مدارنية  د -الراكز  ليرحاسيبا  ومكا يا الرااجعية الذاصية

-101  2جامعيية بيييى سييل ف  كيةيية التمييارا  العييدد  ا حيياد المامعييا  العابةيية  والمراجعاا 
128  
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.  شثييا  طبنيي  مييدخ  الرااجعيية الرشييتاكة ليييى  لقنييا إصييدار  دا ييا 2020اللكنيي   لبييام البييعند ش
 مجلاا  الفكاار المح ساابي,راسيية  طبةقةيية  د -الرااجعيية تييى بنعيية الررارسيية الرهيةيية الرصييا ة

  387-328  2  العدد24الرميد 

 Version  ااصدار العاشا  SPSS.  دلنيا إلى البانامل االصاةى 2003عشنا  سعد يغيل  ش
   ع داد  المعهد العربا للتدريب والبحوث اإلحص ئي  10

, قساااام .  مبيييادال االسييييتدال  االصيييياةى2000لبييي   امتثييييا  محريييد وشلرييييد  محرييييد لييييى محرييييد ش
   كيةة التمارا  جامعة األسكيدر ة  اإلحص ء والري ض  والتأمين

.  ةةيييا   ييي ثنا الديييدرا اادار ييية ليريييد ا   التيينيييو ن  لييييى ن ريييية 2020ليييالء لييييى شلريييد ش لبييين  
مجلا  االتصا  الرحاسب  وسةاسة التلي عا  اليدد ة: دلن   طبةد  م  البلرصة الرصا ة  

  68-1  2  العدد 24  كيةة التمارا  لن  شرر  الرميد الفكر المح سبي

شثييا خطييا التداأيي  وخصيياةس ممييير اادارا ليييى ش عيياب  . 2018سييالمة  إ رييان محرييد البييعند ش
الرااجعيية الذارجةيية وانعكاسييا ها ليييى  لقنييا إصييدار  دا ييا الرااجعيية: دراسيية  طبةقةيية ليييى 

  مجلاا  الفكاار المح ساابيالشياكا  الصي ناا والرتلسييطة الرتداولية ببلرصيية اليني  الرصيا ة  
  567-504  3  العدد 22 يةة التمارا  جامعة لن  شرر  الرميد 

.  مييييد   يييي ثنا آلةييييا  الحلكريييية الداخيةيييية وخصيييياةس الرااجييييع 2019سييييية   ش ريييي  لطييييلا لييييزاي  ش
الذيييارج  لييييى  لقنيييا إصيييدار التديييار ا الرالةييية دراسييية اختبار ييية لييييى الشييياكا  الربييياهرة 

  1  العيدد 23  كيةية التميارا  جامعية لين  شيرر  الرمييدمجل  الفكر المح سابيالرصيا ة 
291-333  

.  دراسة واختبار شثا الددرا اادار ية لييى ش عياب مااقيا الحبياعا  2021لح ليى صالح شليى  صا
لبلرصية ل  مااجعة الدلاة  الرالةة البيل ة التار ذةة الالامية ليشاكا  غنا الرالةة الردنيدا عا

معييية   كيةيية التميييارا  جاالمجلااا  العلميااا  للدراسااا ا والبحاااوث الم ليااا  والتج ريااا الرصييا ة  
  129-89  2  العدد 2لرميددمةال  ا

.  شثا تاس االستثرار لد  لرن  الرااجعة ليى تتاا   خنا  دا ا 2020ليى  محرلد شلرد شلرد ش
مجلاااا  دراسيييية  طبةقةيييية ليييييى الشيييياكا  الردنييييدا عالبلرصيييية الرصييييا ة  -مااقييييا الحبيييياعا 
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  3العيدد    ا حاد المامعا  العابةة  كيةة التمارا  جامعة بييى سيل ف المح سب  والمراجع 
1-59  

.  شثييا تعالةيية لمييان الرااجعيية وجييلدا الرااجعيية الذارجةيية ليييى 2021عةطيية  متييللى البييند متييللى ش
 لقنييييا إصييييدار التدا ييييا الرييييال  البيل :دراسيييية  طبةقةيييية ليييييى الشيييياكا  الردرجيييية عر شييييا 

EGX100   كيةييية التميييارا  جامعييية لييين  شيييرر  المجلااا  العلميااا  للدراسااا ا المح سااابي  
  95-32  1العدد  3الرميد

.   ي ثنا الذصياةس التشيي نيةة ليشياكة وخصياةس مكتييا الرااجعية ليييى 2020قييد     اسيا سييعند ش
ةية ليييى الشيياكا  دراسيية  طبةق -لالقية تعالةيية لميية الرااجعيية عيتياا إصييدار  دا ييا الرااجعية

 ة  كيةية التميارا  جامعيمجل  اإلساكندري  للبحاوث المح سابي الربمية عالبلرصة الرصا ة  
  71-1  3  العدد4بيى سل ف  الرميد

.  محييددا   يي خنا  دا ييا الرااجييع الذييارجى قبيي  وبعييد التحييل  ليرعييا نا 2020 بيياب   اسييا البييند ش
مجلااااا  اإلساااااكندري  للبحاااااوث الدولةييييية: عيييييالتطبن  لييييييى الشييييياكا  الربييييياهرة البيييييعلد ة  

  54-1  2  العدد4  كيةة التمارا  جامعة ااسكيدر ة  الرميدالمح سبي 

.  إبار مدتا  لقةا  و يبنا الت ثنا الرشتاك لال  مي  التذصيس 2016محرد  سام  لب  ليى ش
الصيييييال  واليتيييياا الزميةيييية الر بييييال الرااجعيييية عالشيييياكة ليييييى  يييي خنا  لقنييييا إصييييدار  دا ييييا 

عة   كيةة التمارا  جاممجل  الفكر المح سبيالرااجعة ليشاكا  الرباهرة: دراسة  طبةقةة  
  352-303  1  العدد 20د لن  شرر  الرمي

.  شثا الذصاةس التش نيةة ليريش ا وخصاةس لريةة الرااجعية 2020محرد  لبدهللا لبن   لنر ش
ليييى المهييد الربييوو  تييى لريةيية الرااجعيية وانعكاسييه ليييى ةةريية الريشيي ا تييى بنعيية األلرييا  

  3لعيدد  ا24كيةية التميارا  جامعية لين  شيرر  الرمييد مجل  الفكر المح سابي,الرصيا ة  
261-211  

.  شثيا التي خا غنيا الطبةعي  اصيدار 2020محريلد  لبدالحرنيد العةبيل   الطحيان  إبياارة  محريد ش
ةيية ليييى الشيياكا  دراسيية  طبةق - دا ييا الرااجييع الذييارجى ليييى خطييا إنهةييار سييعا البييه 

كيةيية التمييارا  جامعيية ليين  شييرر  الرميييد  مجلاا  الفكاار المح ساابي,الربيياهرة الرصييا ة  
  259-190  2عدد   ال24
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.  اثا خصاةس لمية الرااجعة الداخيةة وممير اادارا ليى تتاا   خا 2019مطاو   شلرد كرا  ش
كيةيية التمييارا  جامعيية  مجلاا  الفكاار المح ساابي,ةقةيية  دراسيية  طب– دا ييا مااقييا الحبيياعا  
  190-143  2  العدد 23لن  شرر  الرميد 

ا  شثييا الدييدرا اادار يية ليييى جييلدا التدا ييا الرييالى .  ةةيي2019ميةمييى  ممييد  ميةميي  لبييدالحكة  ش
راسيية  طبةقةيية ليييى الشيياكا  الردنييدا عالبلرصيية الرصييا ة  د -وخطييا انهةييار شسييعار األسييه 

دد   العيي3  كيةيية التمييارا  جامعيية ااسييكيدر ة  الرميييدمجلاا  اإلسااكندري  للبحااوث المح ساابي 
3  293-379  

.  اثا التذصس الصيالى لرااقا الحباعا  ولم  ميش  ه ليى تتاا 2018ميصلر  محرد البند ش
مجلاا  إصيدار  دا ييا الرااجعيية: دراسية  طبةقةيية ليييى الشياكا  الردنييدا عالبلرصيية الرصيا ة  

  1039-984  2  العدد 22كيةة التمارا  جامعة لن  شرر  الرميد  الفكر المح سبي

.  تتيييياا إعطيييياء الرااجعيييية والييييدور التيييي ثنا  لمييييلدا واةييييية الرااجعيييية 2015 لسييييب  شبييييلبكا محرييييد ش
جامعييية الزقييياي     –كيةييية التميييارا  – مجلااا  البحاااوث التج ريااا الداخيةييية: دراسييية إمبا قةييية  

  178 -129  2  العدد37الرميد 

.  شثيا خبياا مااقيا الحبياعا  لييى العالقية بين   بييى معيا نا 2020 لسب  ليان محرد إسيرالن  ش
ا و  خا  دا ا الرااجعة: دراسة  طبةقةية لييى الشياكا  الردنيد IFRSلتدا ا الرالى الدولةة ا

  كيةييييية التميييييارا  جامعييييية مجلااااا  اإلساااااكندري  للبحاااااوث المح سااااابي  عالبلرصييييية الرصيييييا ة 
   229-170  2  العدد4ااسكيدر ة  الرميد
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