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 ممخص البحث
جةودة الععلوعةات العحاسةبية  بةينعلى العالقةة  تيدف ىذه الدراسة إلى اختبار وتحليل أثر تنويع الشركات

العناةسةة علةى العالقةة بةين  أثةر تنويةع الشةركات، باإلضةاةة إلةى اختبةار وتحليةل الداخلية واالحتفةا  بالندديةة
 بالبورصة العصرية. EGX 70 للشركات العدرجة بعؤشر واالحتفا  بالندديةالعنتج  سوق  ةي

وتوصةةلت الدراسةةة إلةةةى أن نةةوع العناةسةةة بةةةين الشةةركات بالبياةةةة العصةةرية ىةةي عناةسةةةة احت اريةةة، وكةةةذلك 
العنةةتج تةةؤثر بصةةورة  سةةوق  العناةسةةة ةةةي ة الداخليةةة وتوصةةلت الدراسةةة إلةةى أن جةةودة الععلوعةةات العحاسةةبي

بصةةةةورة جوىريةةةةة علةةةةى العالقةةةةة بةةةةين جةةةةودة  جوىريةةةةة علةةةةى االحتفةةةةا  بالندديةةةةة، كعةةةةا يةةةةؤثر تنويةةةةع الشةةةةركات
بصةةورة جوىريةةة علةةةى  الععلوعةةات العحاسةةبية الداخليةةة واالحتفةةا  بالندديةةة، عةةع عةةدم تةةاثير تنويةةع الشةةركات

 لعنتج واالحتفا  بالنددية.ا سوق  العالقة بين العناةسة ةي

 علةى اتخةاذ ألنةو يسةاعد الشةركات جةودة الععلوعةات العحاسةبية الداخليةة تحسين أوصت الدراسة بضرورة 
 الدةانون  العنشةا طبدةاأل ألحكةام العصةر   العناةسةة حعايةة قيام جيةازبالنددية، عع  لالحتفا  كفاءة أ ثر قرارات
بالعناةسةة، لعةا ليةا  الععارسات الضارة تجاه اإلجراءات الالزعة ةي اتخاذبععارسة دوره  5002لسنة  3 رقم

 عن أثر على عستويات االحتفا  بالنددية للشركات.
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The Impact of Internal Accounting Information Quality                       

and Product market competition on Cash Holdings,                                      

and the Role of Firm Diversification: An Applied Study 

Abstract 

This study aims to test and analyze the impact of Firm Diversification on the 
relationship between Internal Accounting Information Quality and Cash Holdings, 
in addition to testing and analyzing the impact of Firm Diversification on the 
relationship between Product market competition and Cash Holdings of companies 
listed in the index EGX 70 on the Egyptian Stock Exchange.   

The study found that the type of competition between companies in the 
Egyptian environment is monopolistic competition, in addition to that the Internal 
Accounting Information Quality  and Product market competition significantly 
affects Cash Holdings,  Besides, the study found that Firm Diversification 
significantly affects the relationship between Internal Accounting Information 
Quality and Cash Holdings , while Firm Diversification does not significantly affect 
the relationship between Product market competition and Cash Holdings. 

The study recommended the necessity of improving Internal Accounting 
Information Quality because it helps companies make more efficient decisions to 
keep cash. Besides, the Egyptian Competition Authority, established in accordance 
with the provisions of Law No. 3 of 2005, should exercise its role in taking the 
necessary procedures against harmful practices to competition, because of their 
impact on the levels of Cash Holdings of companies. 

Keywords: Internal Accounting Information Quality, Product Market 
Competition, Cash Holdings, Firm Diversification 
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 اإلط ر الع م لمدراس  -1
 مقدم   1-1 

تحظى النددية باىتعام كبير عن جانب الشركات ةيي أحةد األصةول الياعةة ةةي قااعةة العركةز العةالي أل  
تشةةليل عةةن أجةةل  Cash Holdingsبالندديةةة شةركة، حيةةث تحتةةاج الععارسةةة اليوعيةةة للشةةركة إلةى االحتفةةا  

، ةالشةركات اللنيةة واستلالل الفرص التجارية ععا يجعل احتفةا  الشةركة بالندديةة أعةرألا حيويألةا ععلياتيا اليوعية
بالنددية لدييا ةرص نعو أقوى، ويعكنيا الديام بععليات اسةتحواذ عتنوعةة ، والحفةا  علةى احتيةاطي ضةد عةدم 

صوصةاأل ةةي ظةل ارتفةاع خالتا د، وتجنب احتعال الفشل وعواجية انخفاض االعتعةاد علةى األعةوال الخارجيةة 
ت اليف التعويل الخارجي، وعةع ذلةك يةرتبال االحتفةا  بالندةد بتضةحية الشةركة بالعوااةد التةي كةان يعكةن جنييةا 
عةن خةالل اسةةتثعار الندديةة العحةةتفي بيةا ةةةي عشةاريع عرةحةةة أ  إعةادة اسةةتثعار األعةوال التةةي تنتجيةا الشةةركة 

ن طةةرق إلدارة الندديةةة عةةن أجةةل اسةةتخدام األعةةوال بشةةكل لالسةةتفادة عنيةةا، لةةذلك تبحةةث الشةةركات باسةةتعرار عةة
ةةا ةةةي صةةعيم ، وعلةةى ذلةةك تعةةد إدارة الندديةةة أعةةرألا بةةالث األىعيةةة، حيةةث جيةةد يشةةكل االحتفةةا  الندةةد  جانبألةةا عيعأل

ا للشةةركات للحفةا  علةةى سةةيولة  السياسةة العاليةةة للشةركات، ويعةةد االحتفةا  بالندديةةة ىةةو الطريدةة األ ثةةر شةيوعأل
العددين العاضيين ، قاعت الشركات ةي جعيع أنحاء العةالم بزيةادة ععتل اتيةا الندديةة بشةكل كبيةر كاةية، وةي 

ألنيةةا تعكةةن الشةةركات عةةن االسةةتجابة لتليةةرات التةةدةدات الندديةةة عيةةر العتوقعةةة ، وععليةةات التعويةةل اليوعيةةة، 
),andani, Moolch 2022;  C. et al., February Gaio وتعويةل االسةتثعارات طويلةة األجةل

 ;Khatib, S. F. A., et al., 2021; Khan, S. et al., 2019 2021; Kar, S., & R.
)Subramaniam ,V. et al., 2011  

كعةةا يعكةةن أن تسةةاعد الندديةةة العحةةتفي بيةةا الشةةركة علةةى التعاعةةل عةةع صةةدعات األحةةداث الخارجيةةة عيةةر 
ييا أعةوال كاةيةة أ ثةر قابليةة لالسةتعرار خةالل ةتةرة عثةل األزعةات العاليةة  العالعيةة ةالشةركات التةي لةد العواتية
، لةذلك تحتةاج الشةركات إلةى النظةر ةةي جوانةب ),X. B. & Zheng, J. G., 2017)  Yang  األزعةات

عختلفةةة لتحديةةد العسةةتوى األعثةةل لالحتفةةا  بالندديةةة، واالجابةةة علةةى التسةةاؤالت العتعلدةةة بلعةةاذا تحةةتفي الشةةركة 
 بالنددية وكم النددية الذ  يجب أن تحتفي بو الشركات؟ 

التةي  أو العواعل  أو العتليرات داتيجب دراسة العحد بالندديةولالجابة على التساؤالت السابدة لالحتفا  
العحةتفي بيةا، وعةن أىةم ىةذه العواعةل كةل عةن يعكن أن تؤثر ةي قرار االحتفا  بالندديةة أو عسةتويات الندديةة 

 Internalبالععلوعةةةات الداخليةةةة  يدصةةةد، حيةةةث ةةةةي سةةةوق العنتجةةةاتجةةةودة الععلوعةةةات الداخليةةةة والعناةسةةةة 

Information  العتعةاعلين لجعيةور إعالنيةا يةتم لةم ضةعنيا الععلوعةات العحاسةبية )عةن جوىريةة  ععلوعة أ 
بيةا  العرتبطةة ال يانةات أو األطةراف عةن أ  أو أوراقيةا العاليةة العتداولةة الشةركات باععةال عرتبطةة وت ةون 
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ةةةةان الععلوعةةةات التةةةي تتضةةةعنيا الدةةةواام ، وعلةةةى ذلةةةك   5005)اليياةةةة العاعةةةة للرقابةةةة العاليةةةة، نسةةةخة عحدثةةةة 
عةةةن ضةةةعن  تعةةةديةةةة قبةةةل نشةةةرىا نشةةةراأل عاعةةةاأل، والتنبةةةؤات اإلداريةةةة باألرةةةةاح قبةةةل اإلةصةةةاح عنيةةةا اختياريةةةاأل العال

 الععلوعات الداخلية.

 Internal Accounting Informationوترتباأل على عا سبق تشير جودة الععلوعات العحاسبية الداخلية 
Quality  واستخداعيا داخل الشركة والتي تتعيةز باعكانيةة وتوةيرىا إلى الععلوعات العحاسبية التي تم جععيا

 ,Laplante , S. K. et al.  2021; Xiong)الوصول إلييا واالعتعاد علييا ودقتيا وتوقيتيا العناسب. 
F. et al., 2021; Gallemore, J. & Labro, E., 2015) ،  أن جةودة ونتةااج وععةا ال شةك ةيةو

التنفيةةذ  تعتعةةد علةةى جةةودة الععلوعةةات الداخليةةة التةةي يعكنةةو الحصةةول علييةةا، الدةةرارات التةةي يتخةةذىا العةةدير 
وعةةةن ثةةةم يجةةةب ةيةةةم كيفيةةةة تةةةاثير جةةةودة تةةةدةق الععلوعةةةات داخةةةل العنظعةةةة علةةةى قةةةرارات وسياسةةةات الشةةةركة 
العختلفةةة، وعةةن ضةةعنيا قةةرار االحتفةةا  بالندديةةة، وقةةد يحةةدث عةةدم تعاثةةل للععلوعةةات الداخليةةة بالشةةركات بةةين 

عةةديرين التنفيةةذيين والعةةديرين عةةن العسةةتوى األدنةةى، ةدةةد يتةةواةر لةةدى العةةديرين ةةةي الييكةةل التنظيعةةي كبةةار ال
األدنةةةى بالشةةةركة ععلوعةةةات داخليةةةة عيةةةر عتاحةةةة ل بةةةار العةةةديرين التنفيةةةذيين الةةةذين يدوعةةةون باتخةةةاذ الدةةةرارات 

، التةي تعتعةد علييةا إدارة  ),et al.,2018) C. Chen، ععةا يةؤثر علةى جةودة الععلوعةات الداخليةة  العختلفةة
 . عستويات االحتفا  بالنددية لدييا، وقد يؤثر ذلك على قرار تحديد  الشركة ةي قراراتيا

  Product العناةسة ةي سوق العنةتجالتي يعكن أن تؤثر ةي قرار االحتفا  بالنددية  وعن ضعن العواعل

Competition Market  ، والعناةسةةةة ىةةةي ععليةةةة ديناعيكيةةةة ععدةةةدة عسةةةتعرة عةةةن خالليةةةا يةةةتم التنةةةاةس بةةةين
والحصةول علةى أ بةر حصةة سةوقية ععكنةة، حيةث يةتم خةروج  الشةركات العتعةددة ةةي السةوق ل سةب الععةالء

الشركات األقةل كفةاءة عةن السةوق واسةتبداليا بعشةاركين أ ثةر كفةاءة، أ  انةو يةتم تحفيةز الشةركة الدااعةة علةى 
، وعلةةى ذلةةك يةةتم  ، وسةةعر أقةةل، وخةةدعات جديةةدة، وعزيةةد عةةن االبت ةةار ... إلةة  جةةودة أةضةةل لعنتجاتيةةا تدةةديم

ععاقبةةةة الشةةةركات عيةةةر ال ةةةفء ةةةةي السةةةوق عةةةن قبةةةل العسةةةتيل ين بينعةةةا يةةةتم عكاةةةةاة الشةةةركات األ ثةةةر كفةةةاءة 
  OECD, Development and Cooperation Economic for (Organization (2021وابت ارألا. 

يعكنيةا  الشةركات حتةىالنددية العحةتفي بيةا عةن جانةب العناةسة ةي سوق العنتج على عستويات وقد تؤثر 
البدةةاء علةةى قيةةد الحيةةاة ةةةي سةةوق العنتجةةات واالسةةتعرار ةةةي دنيةةا األععةةال ، ةعةةن خةةالل الندديةةة العحةةتفي بيةةا 
داخليةةةاأل يعكةةةن للشةةةركة اسةةةتخداعيا ةةةةي االسةةةتثعار ةةةةي تطةةةوير عنتجاتيةةةا وتدةةةديعيا بصةةةورة أ ثةةةر ابت ةةةاراأل عةةةن 

),Shah,  ai, T.,Sabherwal, S. & Th M., 2019; Atanasova ,C. & Li ;2019عناةسةييا. 
Idrees Ali & Shah, S.  Z.  A., 2018) 

javascript:;
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و  ةةي سةوق العنتجةاتالداخليةة و العناةسةة العحاسةبية وعند دراسة العالقة بةين كةل عةن جةودة الععلوعةات 
التي يعكن أن تؤثر  Moderator Variablesقرار االحتفا  بالنددية، يجب دراسة أىم العتليرات العتفاعلة 

، ةعةع زيةادة التدةدم الت نولةوجي والبياةة Firm Diversificationعلى تلك العالقة، ععثلة ةي تنويع الشركات 
التناةسةةية الشرسةةة بةةدأت الشةةركات ةةةي تنويةةع ععلياتيةةا لتدليةةل العخةةاطر، ويترتةةب علةةى تنويةةع الشةةركات تعةةدد 

شركو،  ويةتم وتنويةع قطاعةات الشةركة حسةب أسةس داخل ال Operating Segmentsالدطاعات التشليلية 
عتعةةةددة عثةةةل العنتجةةةات والخةةةدعات أو ععليةةةات اإلنتةةةاج أو العنةةةاطق الجلراةيةةةة أو ةاةةةة الععةةةالء أو األسةةةاليب 

ععيار العحاسةبة العصةر  رقةم  -العصرية العحاسبة العستخدعة لتوزيع العنتجات. )الوقااع العصرية، ععايير
  5002يوليو  ،التشليلية الدطاعات  10)

الععلوعةةةات العحاسةةةبية  أثةةةر جةةةودةزيةةةادة أو اضةةةعاف وقةةةد يتسةةةبب تنويةةةع الشةةةركات كعتليةةةر تفةةةاعلي ةةةةي 
زيةادة أو اضةعاف تةاثير العناةسةة ةةي سةوق العنةتج علةى يتسبب ةةي على االحتفا  بالنددية، كعا قد الداخلية 

 عتليرات.بين ىذه ال العالقة اتجاهاالحتفا  بالنددية، كعا أنو قد يلير عن 

بين كةل عةن تنويع الشركات على العالقة أن الدراسات السابدة ةي عجال دراسة أثر وعن الجدير باإلشارة 
عحةةدودة حسةةب إطةةالع العناةسةةة ةةةي سةةوق العنةةتج واالحتفةةا  بالندديةةة جةةودة الععلوعةةات العحاسةةبية الداخليةةة و 

 الباحثة.

 والاجوة البحث   وحس ؤالت الدراس مشكم  ال 1-2
إن العطلةةع علةةى الدةةواام العاليةةة السةةنوية للشةةركات العديةةدة بالبورصةةة العصةةرية  يالحةةي وجةةود اختالةةةات 
كبيةةرة بةةةين الشةةركات ةيعةةةا يتعلةةةق بعدةةدار الندديةةةة العحةةتفي بيةةةا، كةةةذلك يالحةةي وجةةةود بعةةض االختالةةةةات ةةةةي 

أسةةباب ىةةذا االخةةتالف  الندديةةة العحةةتفي بيةةا ةةةي الشةةركة الواحةةدة عةةن سةةنة ألخةةرى، عةةا يثيةةر التسةةاؤالت حةةول
وبالتةةالي تحديةةد كةةم الندديةةة العناسةةب الةةذ  يجةةب أن تحةةتفي بةةو الشةةركات، ويةةتم ذلةةك عةةن خةةالل تحديةةد أىةةم 
العواعةةل التةةةي يعكةةةن أن تةةةؤثر ةةةةي قةةةرار االحتفةةةا  بالندديةةةة، ةدةةةد يةةةؤثر كةةةل عةةةن جةةةودة الععلوعةةةات العحاسةةةبية 

ة العحةتفي بيةا، كعةا أنةو قةد يةؤثر تنويةع الشةركات الداخلية والعناةسة ةي سةوق العنتجةات ةةي عسةتويات النددية
الععلوعةةات العحاسةةبية الداخليةةة  العالقةةة بةةين جةةودةوتعةةدد الدطاعةةات التشةةليلية داخةةل الشةةركو علةةى كةةل عةةن 

واالحتفةةا  بالندديةةة عةةن ناحيةةة  العناةسةةة ةةةي سةةوق العنةةتج العالقةةة بةةين واالحتفةةا  بالندديةةة عةةن ناحيةةة، وعلةةى
 أخرى.

تنويةةع ةةةي أن الدراسةةات والجيةةود البحثيةةة واألدبيةةات السةةابدة ةةةي عجةةال دراسةةة أثةةر لبحثيةةة وتتعثةةل الفجةةوة ا
أثةر  واالحتفةا  بالندديةة، وكةذلك ةةي عجةال جةودة الععلوعةات العحاسةبية الداخليةة بين الشركات على العالقة 

نةادرة وعحةدودة حسةب إطةالع  بين العناةسة ةي سوق العنةتج واالحتفةا  بالندديةةعلى العالقة  تنويع الشركات
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العناةسةة  نتااج الدراسات السابدة عير حاسعة، ةلدد اختلفت نتةااج تلةك الدراسةات حةول أثةرالباحثة ، كعا أن 
، باإلضاةة إلى أنةو تةم تطبيةق ععظةم ىةذه الدراسةات ةةي على عستويات االحتفا  بالندديةةي سوق العنتجات 

حةةوث السةةابدة بةةاجراء دراسةةات ةةةي أسةةواق أخةةرى عةةع اسةةتخدام شةةركات بةةدول عتددعةةة اقتصةةادياأل، وأوصةةت الب
 عداييس أخرى للعتليرات، وىو عا سوف توةره الدراسة الحالية.

  مكن ص  غ  مشكم  البحث في الحس ؤل الرئ سي الح لي: واسحن دا عمى م  سبق،

الحتفةا  بالندديةة ىل ىناك أثر لجةودة الععلوعةات العحاسةبية الداخليةة و العناةسةة ةةي سةوق العنةتج علةى ا
 على تلك العالقة ؟  Moderator Variableوىل يؤثر تنويع الشركات كعتلير عتفاعل أو ُعَعِدل 

 ويحارع عن الحس ؤل الرئ سي لمبحث األسئم  الارع   الح ل  :

 ؟و العناةسة ةي سوق العنتج على االحتفا  بالنددية عا ىو أثر جودة الععلوعات العحاسبية الداخلية  .0

 ؟ واالحتفا  بالندديةجودة الععلوعات العحاسبية الداخلية بين عا ىو أثر تنويع الشركات على العالقة  .5

 ؟بين العناةسة ةي سوق العنتج واالحتفا  بالندديةعا ىو أثر تنويع الشركات على العالقة  .3

لعواعل العؤثرة ةي يحاول البحث اإلجابة على التساؤالت السابدة حتى يعكن ةي النياية التعرف على أىم ا
 لشركات العدرجة بالبورصة العصرية. االحتفا  بالنددية ل

 أهداف الدراس  1-3
جةودة الععلوعةات بةين العالقةة  علةىيتعثل اليدف الرايسي للدراسة ةي اختبار وتحليل أثر تنويع الشركات 

بةين يةع الشةركات علةى العالقةة ، باإلضةاةة إلةى اختبةار وتحليةل أثةر تنو واالحتفا  بالندديةةالعحاسبية الداخلية 
 بالبورصة العصرية. EGX 70 للشركات العدرجة بعؤشر العناةسة ةي سوق العنتج واالحتفا  بالنددية

 و شحق من الهدف الرئ سي مجموع  من األهداف الارع   ححمثل ف م  يمي :

  .االحتفا  بالندديةو العناةسة ةي سوق العنتج على اختبار أثر جودة الععلوعات العحاسبية الداخلية  .0

 . واالحتفا  بالندديةجودة الععلوعات العحاسبية الداخلية بين اختبار أثر تنويع الشركات على العالقة  .5

 .بين العناةسة ةي سوق العنتج واالحتفا  بالندديةاختبار أثر تنويع الشركات على العالقة  .3
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 أهم   الدراس  1-4

 األهم   العمم   لمدراس  1-4-1
 الجةدل ، وتسةويةاالحتفةا  بالندديةة األدبيةات العتعلدةة بعحةددات ىذه الدراسة بحثاأل إضاةياأل ةي عجةال تعتبر
اتخةةاذ  ىاعةةة ةةةي عجةةالجديةةدة  ار زاويةةيوة، عةةع تةةحةةول عسةةتويات االحتفةةا  بالندديةةة لةةدى الشةةركات العسةةتعر
رات تةم قياسةيا بةا ثر عةن عديةاس ، وتتعلق تلك الزوايا بعدة عحددات أو عتليندديةالحيازة ل أ ثر كفاءة قرارات

جةةةةودة  لةةةم يسةةةتخدم ةةةةي البياةةةة العصةةةرية بعةةةد، وذلةةةك حسةةةةب اطةةةالع الباحثةةةة، وتتعثةةةل تلةةةك العتليةةةرات ةةةةي7
 تنويع الشركات. و والعناةسة ةي سوق العنتجالععلوعات العحاسبية الداخلية 

لداخليةةة للشةةركة ، كعةةا وعةةن الجةةدير باإلشةةارة أن العتليةةرات السةةابدة تشةةعل عتليةةرات تتعلةةق بالخصةةااص ا
 األععةال ، ويراعةي بياةةعلةى السياسةات العاليةة للشةركةالعنتجةات الةذ  يةؤثر  سةوق  ةي تضم عتلير العناةسة

الياعةةة، وىةةو عةةا ال تتضةةعنو ععظةةم الدراسةةات خارجيةةة الحوكعةةة عةةن آليةةات الآليةةة الخارجيةةة للشةةركة باعتبةةاره 
 ةةةي يةةةتوسةةيع األدبيةةات العتعلدةةة بسياسةةات االحتفةةا  بالنددععةةا يعيةةز الدراسةةة الحاليةةة ، ويسةةاىم ةةةي  السةةابدة،
 .عصر

 األهم   العمم   لمدراس  1-4-2
 إن نتااج ىذه الدراسة ليا آثار عيعة على ععارسات إدارة النددية ةي عصر ، وسوف تفيد الفاات التالية7

 الدةرارات ال ةفء  الشركات سةواء عتعةددة الدطاعةات أو العركةزة عةن خةالل عسةاعدتيا علةى الوصةول إلةى
، ععةا يةؤد  عةن خةالل تحليةل وتعةديل عسةتوى عدتنياتيةا الندديةة وتحسةينيا بشةكل أ بةرلالحتفا  بالندديةة 

الدةاء إلى تحسين قدرة الشةركات علةى االسةتجابة ةةي الوقةت العناسةب لفةرص االسةتثعار العسةتدبلية، عةع 
 .لفة للشركةالضوء على أىعية التخصيص ال فء لرأس العال بين الدطاعات العخت

 الحفا  علةى رةحييتيةا  الشركات التي تعارس نشاطيا ةي بياة تناةسية عرتفعة عن خالل عساعدتيا على
 وبداؤىا ةي دنيا األععال. 

  واضةةعي السياسةةات ةعةةن خةةالل الدراسةةة الحاليةةة يعكةةن التعةةرف علةةى أثةةر العناةسةةة ةةةي سةةوق العنتجةةات
االحتفا  بالندديةة، وعةن ثةم يعكةن االسةتفادة عةن النتةااج  على السياسات العالية الياعة للشركة ععثلة ةي

 العناةسةة ةةي عصةر، وخصوصةاأل  قةانون  العتعلدةة بتنظةيم واللةواا  الدةوانين التةي يةتم التوصةل إلييةا ةةى
والاحتةو  5002 لسةنة 3 رقةم بالدةانون  الصةادر االحت اريةة العصةر   الععارسةات وعنةع العناةسةة حعايةة

  .5002ية، ةبراير التنفيذية )الجريدة الرسع
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  العسةةتثعرون الحةةاليون والعرتدبةةون بالشةةركة عةةن خةةالل إبةةراز  دور جةةودة الععلوعةةات الداخليةةة ةةةي التةةاثير
علةةى عسةةتويات االحتفةةا  بالندديةةة، وععةةا الشةةك ةيةةو أن زيةةادة جةةودة الععلوعةةات الداخليةةة تةةنعكس علةةى 

 تاجيا العستثعر عند اتخاذ قراره االستثعار .زيادة جودة الدواام العالية العنشورة نشراأل عاعاأل، والتي يح

 لدراس فروض ا 1-5
 ةي ضوء عشكلة وتساؤالت الدراسة وأىداةيا، تحاول ىذه الدراسة اختبار الفروض اآلتية7

 .االحتفا  بالندديةبصورة جوىرية على  جودة الععلوعات العحاسبية الداخليةتؤثر  الارض األول:

 .االحتفا  بالندديةبصورة جوىرية على  ةي سوق العنتجالعناةسة تؤثر  الارض الث ني:

        جةودة الععلوعةات العحاسةبية الداخليةةالعالقةة بةين بصورة جوىرية علةى  تنويع الشركات يؤثر الارض الث لث:
 .االحتفا  بالندديةو 

االحتفةا  و  العنةتجالعناةسةة ةةي سةوق العالقةة بةين بصةورة جوىريةة علةى  تنويةع الشةركات يؤثر الارض الرابع:
 .بالنددية

 خط  الدراس  1-6
ةي ضوء عشكلة الدراسة وأىداةيا وأىعيتيا، تم تدسيم عا تبدى عن البحث على النحو التالي7 يتناول الدسم 

جةةودة الععلوعةةات  أثةةر الثةةاني7 عرضةةاأل ألدبيةةات الدراسةةة عةةن خةةالل تنةةاول أىةةم الدراسةةات السةةابدة ةةةي عجةةال
ودور تنويع الشركات، ثةم يةتم التعةرض االحتفا  بالنددية على العحاسبية الداخلية والعناةسة ةي سوق العنتج 

جةودة الععلوعةات العحاسةبية الداخليةة  أثةرتنةاول عفيةوم االحتفةا  بالندديةة، و خةالل  للجزء النظر  للدراسة عن
، وأثةر تنويةع الشةركات علةى العالقةة بةين جةودة الععلوعةات يةةاالحتفةا  بالنددعلى والعناةسة ةي سوق العنتج 

 الداخلية واالحتفا  بالنددية، باإلضةاةة إلةى أثةر تنويةع الشةركات علةى العالقةة بةين العناةسةة ةةي سةوق العنةتج 
 واالحتفةةةا  بالندديةةةة، بينعةةةا يتنةةةاول الدسةةةم الثالةةةث7 عنيجيةةةة الدراسةةةة التطبيديةةةة، ويتنةةةاول الدسةةةم الرابةةةع7 النتةةةااج

 والتوصيات وعجاالت الدراسات العستدبلية.

 أدب  ت الدراس  -2
 الدراس ت الس بق  2-1

يعكن تناول أىم الدراسات السابدة ةي عجال أثر جودة الععلوعات العحاسبية الداخلية والعناةسة ةةي سةوق 
 العنتج على االحتفا  بالنددية ودور تنويع الشركات كعا يلي7
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  دراسة(Xiong, F. et al., 2021)  تنويع الشركات وعل ية الدولة للشركة  أثر، والتي ىدةت إلى دراسة
ولدةةد تةةم التطبيةةق  ،جةةودة الععلوعةةات الداخليةةة وعسةةتويات االحتفةةا  بالندديةةةوالحوكعةةة علةةى العالقةةة بةةين 

، ولدةد بلةث عةدد Shanghai and Shenzhenعلى عينة عن الشركات عيةر العاليةة العديةدة ببورصةة 
، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة 5001إلى سنة  5005خالل الفترة عن سنة   6005العشاىدات 

الشةةةركات التةةةي لةةةدييا ة، بةةةين جةةةودة الععلوعةةةات الداخليةةةة وعسةةةتويات االحتفةةةا  بالندديةةةةعكسةةةية جوىريةةةة 
، كعةةا أن كةةل عةةن زيةةادة تنويةةع وتعدةةد أقةةل احتفاظةةاأل بالندديةةة جةةودة الععلوعةةات الداخليةةةكبيةةر عةةن رصةةيد 

الشركة وعدم عل يتيا للدولة، عةع وجةود عسةتويات عنخفضةة عةن الحوكعةة بيةا كةل تلةك العتليةرات تةؤد  
 .شدة العالقة السلبية  بين جودة الععلوعات العحاسبية الداخلية واالحتفا  بالنددية خفضإلى 

 دراسة (Atanasova,C. & Li,M., 2019)  العناةسةة أثةر تنويةع الشةركات و إلةى دراسةة ، والتي ىدةت
، وكذلك دراسةة أثةر عستويات االحتفا  بالندديةوت اليف الوكالة والديود العالية على ةي سوق العنتجات 

ولدةد تةم التطبيةق علةى  ،تنويع الشركات على العالقة بين العناةسة ةي سوق العنةتج و االحتفةا  بالندديةة
لةةةةةى العسةةةةةتوى الةةةةةدولي العتداولةةةةةة والعدرجةةةةةة ةةةةةةي قاعةةةةةدة بيانةةةةةات عينةةةةةة عةةةةةن الشةةةةةركات عيةةةةةر العاليةةةةةة ع

Worldscope 0665خةةالل الفتةةرة عةةن سةةنة  دولةةة 05شةةركة عةةن  04224، ولدةةد بلةةث عةةدد الشةةركات 
أن الشةةةركات العتنوعةةةة والتةةةي لةةةدييا عسةةةتويات عرتفعةةةة عةةةن ، وتوصةةةلت الدراسةةةة إلةةةى 5003إلةةةى سةةةنة 

وجود كعا توصلت إلى ، االحتفا  بالندديةأ  ينخفض لدييا عستويات  ت اليف الوكالة تعتلك سيولة أقل
التةي تواجةو الشةركة وعسةتويات والديةود العاليةة  العناةسةة ةةي سةوق العنتجةاتبةين كةل عةن  عالقة طرديةة

، باإلضةاةة إلةى أن وجةود التنويةع بالشةركات يةؤد  إلةى زيةادة شةدة أو قةوة العالقةة بةين االحتفا  بالندديةة
 ي سوق العنتج واالحتفا  بالنددية. العناةسة ة

 2021 دراسةة) Winter et al., P. Pourfakherian(  العناةسةة ةةي أثةر ، والتةي ىةدةت إلةى دراسةة
ولدةد تةم  ،عستويات االحتفا  بالندديةاإلجتعاعية للشركات و العسؤولية العالقة بين على سوق العنتجات 

خةالل الفتةرة شةركة  51، ولدةد بلةث عةددىا طيةران عدرجة ةي بورصةةالتطبيق على عينة عن الشركات ال
العناةسةة ةةي بةين كةل عةن  إلى وجود عالقة سةلبيةسنة، وتوصلت الدراسة  5004إلى  5000عن سنة 

، والعسةةؤولية االجتعاعيةةة كعتليةةرات عسةةتدلة وعسةةتويات االحتفةةا  بالندديةةة كعتليةةر تةةابع سةةوق العنتجةةات
ات ليةةةا تةةةاثير سةةةلبي وىةةةام علةةةى العالقةةةة بةةةين العسةةةؤولية أن العناةسةةةة ةةةةي سةةةوق العنتجةةةباإلضةةةاةة إلةةةى 

، وأوصةةةت الدراسةةةة بةةةاجراء بحةةةوث عسةةةتدبلية ةةةةي عجةةةال العتليةةةرات االجتعاعيةةةة وعسةةةتوى الحيةةةازة الندديةةةة
األخرى العؤثرة علةى قةرار االحتفةا  بالندديةة والتةي أىعيةا تنويةع الشةركات، وىةذا جةزء  ععةا سةوف تةوةره 

  الدراسة الحالية.



 ...............المنتج سوق فيأثر جودة المعلومات المحاسبية الداخلية و المنافسة         إميان حممـد السعيد سالمة عبدهد/      
 

  
 

 
 

  022  

 

 دراسةة (Khan, S. et al., 2019)  والتةي ىةدةت إلةى دراسةة بعةض العحةددات التةي قةد تةؤثر ةةي ،
االحتفا  بالنددية، والتي تتعثل ةي تنويع الشركات، وحجم الشركة، والراةعة العالية، وصاةي رأس العال 

ولدةد تةم التطبيةةق علةى عينةة عةةن  ، العاعةل، ونسةبة الديعةةة السةوقية للديعةة الدةتريةةة لصسةيم )ةةرص النعةةو 
شةركة  50كراتشةي ببا سةتان، ولدةد بلةث إجعةالي عةدد الشةركات  الشركات عيةر العاليةة العديةدة ببورصةة 

أن  ، وتوصةةةلت الدراسةةةة إلةةةى5003إلةةةى سةةةنة  5003عركةةةزة وعتنوعةةةة، وذلةةةك  خةةةالل الفتةةةرة عةةةن سةةةنة 
االحتفةا  أ  يةنخفض لةدييا عسةتويات   الشركات العتنوعة تعتلك سيولة أقل بكثير عن نظيراتيةا العركةزة

الراةعةة العاليةة، وصةاةي رأس العةال وجود عالقة سلبية جوىرية بين كةل عةن كعا توصلت إلى  ،بالنددية
ةةةرص النعةةو و عسةةتويات  طرديةةة جوىريةةة بةةين ، عةةع وجةةود عالقةةةاالحتفةةا  بالندديةةةالعاعةةل وعسةةتويات 
وجةةةود عالقةةةة بةةةين وحجةةةم الشةةةركة و عسةةةتويات  ، كةةةذلك توصةةةلت الدراسةةةة إلةةةى عةةةدماالحتفةةةا  بالندديةةةة
 .االحتفا  بالنددية

وأشةةارت الدراسةةة إلةةى أن إجةةراء بحةةوث عسةةتدبلية يةةتم ةييةةا اسةةتخدام عديةةاس آخةةر ل حتفةةا  بالندديةةة )عيةةر 
نسةةةبة الندديةةةة وعةةةا ةةةةي حكعيةةةا إلةةةى األصةةةول عيةةةر الندديةةةو  يراعةةةي الصةةةناعات العختلفةةةة التةةةي قةةةد تععةةةل بيةةةا 

إلةةى التوصةةل لنتةةااج عختلفةةة نظةةرألا ألن الصةةناعات العختلفةةة لةةدييا عسةةتوى عختلةةف عةةن الشةةركات قةةد يةةؤد  
نسةبة الندديةة التةي تحةتفي بيةا الشةركة االحتفا  بالنددية، وىذا عا قاعت بو الدراسة الحالية حيةث تةم اسةتخدام 
  كاحد عداييس االحتفا  بالنددية. إلى النددية العحتفي بيا ةي الدطاع أو الصناعة التي تععل بيا الشركة

 دراسةة )(Shah, I. A. & Shah, S.  Z.  A. ,2018 العناةسةة ةةي أثةر  ، والتةي ىةدةت إلةى دراسةة
ولدةةد تةةم التطبيةةق علةةى عينةةة  ،االحتفةةا  بالندديةةةالحوكعةةة وعسةةتويات  العالقةةة بةةينعلةةى سةةوق العنتجةةات 
 5003خةالل الفتةرة عةن سةنة شةركة  063، ولدد بلث عةددىا عدرجة ةي بورصة با ستانعن الشركات ال

 العناةسةة ةةي سةوق العنتجةات إلى وجود عالقة طردية جوىرية بةينسنة، وتوصلت الدراسة  5001إلى 
العناةسةة ةةةي سةوق العنتجةةات كعتليةةر تفةاعلى أثةةر ةةةي ، باإلضةةاةة إلةةى أن االحتفةةا  بالندديةةوعسةتويات 

العناةسةة ةةي ، وتةم اسةتنتاج أن االحتفةا  بالندديةةالحوكعةة وعسةتويات كل عن  اتجاه وشةدة العالقةة بةين 
، با سةتانةةي  االحتفةا  بالندديةةعسةتويات  سوق العنتجات تعتبر بديلة للحوكعة ةيعا يتعلةق بةاألثر علةى

والحوكعةة  العناةسةة ةةي سةوق العنتجةاتوأوصت الدراسة باجراء بحوث عستدبلية ةي عجال العالقةة بةين 
 .حتفا  بالنددية ةي دول اخر  عع العدارنة بين النتااج ةي الدول العتددعة والناشاةاالوعستويات 

 دراسةةة I. A. et al.,2021) (Shah, أثةةر الحوكعةةة علةةى العالقةةة بةةين  ، والتةةي ىةةدةت إلةةى دراسةةة
حوكعةةةة الشةةركات علةةةى العالقةةة بةةةين الفةةةااض  وقيعةةةة الشةةركة، وكةةةذلك أثةةر االحتفةةةا  بالندديةةةعسةةتويات 
حوكعةةة  وكةةل عةةن توزيعةةات األرةةةاح، وتنويةةع الشةةركات، والنفدةةات الرأسةةعالية، باإلضةةاةة إلةةى أثةةر الندةةد 

الشةةةركات علةةةى العالقةةةةة بةةةين الفةةةااض الندةةةةد  و أداء الشةةةركة ةةةةي ةةةةةي ظةةةل وجةةةود عناةسةةةةة ةةةةي سةةةةوق 
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، ولدةةد بلةةث عةةددىا عدرجةةة ةةةي بورصةةة با سةةتانولدةةد تةةم التطبيةةق علةةى عينةةة عةةن الشةةركات ال ،العنتجةةات
أن إلةةةى سةةةنة، وتوصةةةلت الدراسةةةة  5004إلةةةى  5006خةةةالل الفتةةةرة عةةةن سةةةنة شةةةركة عيةةةر عاليةةةة  563

وقيعةةة الشةةركة، خصوصةةاأل إذا كانةةت  االحتفةةا  بالندديةةةالحوكعةةة تزيةةد عةةن شةةدة العالقةةة بةةين عسةةتويات 
الشةةركات عتناةسةةة، كعةةا إن حوكعةةة الشةةركات تخفةةض عةةن شةةدة العالقةةة العكسةةية بةةين الفةةااض الندةةد  

حوكعةةة الشةةركات تليةةر عةةن اتجةةاه العالقةةة بةةين ، كةةذلك ةةةان الرأسةةعالية ةةةي الشةةركات العتناةسةةةوالنفدةةات 
حوكعةةة ، كعةةا إن الفةةااض الندةةد  وكةةل عةةن توزيعةةات األرةةةاح، وتنويةةع الشةةركات ةةةي الشةةركات العتناةسةةة

الشةةركات تخفةةض عةةن شةةدة العالقةةة بةةين الفةةااض الندةةد  وكةةل عةةن توزيعةةات األرةةةاح، وتنويةةع الشةةركات، 
باإلضةةةاةة إلةةةى حوكعةةةة الشةةةركات تزيةةةد عةةةن شةةةدة العالقةةةة ، والنفدةةةات الرأسةةةعالية ةةةةي الشةةةركات العتناةسةةةة

، وأوصةةةت الدراسةةةة الطرديةةة بةةةين الفةةةااض الندةةةد  وأداء الشةةةركة خصوصةةةاأل إذا كانةةةت الشةةةركات عتناةسةةةة
وم بةةةو بةةةاجراء بحةةةوث عسةةةتدبلية بةةةالتطبيق علةةةى دول أخةةةرى إلعكانيةةةة تععةةةيم النتةةةااج، وىةةةذا عةةةا سةةةوف تدةةة

 الدراسة الحالية.

والعناةسةة ةةي أثةر جةودة الععلوعةات العحاسةبية الداخليةة  ةةي عجةالالدراسةات السةابدة  نستنتج عةن عراجعةة
ةةي تلةك العالقةات  Moderatorسوق العنتج على االحتفا  بالنددية، ودور تنويةع الشةركات كعتليةر تفةاعلي 

 عا يلي7

  على االحتفا  بالنددية.جودة الععلوعات العحاسبية الداخلية ندرة الدراسات التي تناولت أثر 

 علةةةى عسةةةتويات االحتفةةةا  العناةسةةةة ةةةةي سةةةوق العنتجةةةات  اخةةةتالف نتةةةااج الدراسةةةات التةةةي تناولةةةت أثةةةر
 بالنددية.

  جةةودة الععلوعةةات بةةين علةةى العالقةةة كعتليةةر تفةةاعلي تنويةةع الشةةركات نةةدرة الدراسةةات التةةي تناولةةت أثةةر
 واالحتفا  بالنددية.ية العحاسبية الداخل

  بةةين العناةسةةة ةةةي سةةوق علةةى العالقةةة  كعتليةةر تفةةاعلي تنويةةع الشةةركاتنةةدرة الدراسةةات التةةي تناولةةت أثةةر
 العنتج واالحتفا  بالنددية.

  اوصت بعض الدراسات السابدة باجراء بحوث عستدبلية باستخدام عديةاس آخةر ل حتفةا  بالندديةة )عيةر
لةى األصةول عيةر الندديةو  يراعةي الصةناعات العختلفةة التةي قةد تععةل بيةا نسبة النددية وعا ةي حكعيةا إ

 الشركات، وىذا عا قاعت بو الدراسة الحالية.

 اوصت بعض الدراسةات السةابدة بةاجراء بحةوث عسةتدبلية ةةي عجةال دراسةة العالقةة بةين تنويةع الشةركات 
لةى دول أخةرى عختلفةة، وىةذا عةا بةالتطبيق ع االحتفا  بالندديةة وعستويات تالعناةسة ةي سوق العنتجاو 

 سوف توةره الدراسة الحالية.
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ت ةةاد ت ةةون الدراسةةات السةةابدة ععدوعةةة العصةةر  علةةى العسةةتوى العحلةةى  وباإلضةةاةة إلةةى عةةا سةةبق نجةةد أنةة
والعناةسةة ةةي سةوق جةودة الععلوعةات العحاسةبية الداخليةة  ةةي عجةال دراسةة أثةر وذلك حسب إطةالع الباحثةة

 على االحتفا  بالنددية. العنتج وتنويع الشركات

جودة الععلوعات العحاسبية بين وترتباأل على كل عا سبق ترى الباحثة أن أثر تنويع الشركات على العالقة 
بةةين العناةسةةة ةةةي سةةوق العنةةتج ، عةةع دراسةةة أثةةر تنويةةع الشةةركات علةةى العالقةةة واالحتفةةا  بالندديةةةالداخليةةة 

، وعةةن ثةةم االحتفةةا  بالندديةةة ث إضةةاةية للتعةةرف علةةى عحةةدداتواالحتفةةا  بالندديةةة عجةةال عةةا زال يحتةةاج لبحةةو 
 است عال جيود الدراسات السابدة.

 ماهوم وق  س االححا ظ ب لنقد    2-2
تحتاج الشركات للنددية للديام بععلياتيا ولسداد التزاعاتيا ولتوةير عااةد للعسةتثعرين ةييةا، وتتضةعن الندديةة 

الندديةةة بالصةةندوق  5006  الععةةدل الصةةادر سةةنة 1العصةةر  رقةةم )وعةةا ةةةي حكعيةةا طبدةةاأل لععيةةار العحاسةةبة 
والودااع تحت الطلب واالستثعارات قصيرة األجل عالية السيولة التي يعكن تحويليا بسةيولة إلةى عبةالث ندديةة 
عحةةددة ويكةةون خطةةر تعرضةةيا للتليةةر ةةةي قيعتيةةا ضةةايال )الوقةةااع العصةةرية، ععيةةار العحاسةةبة العصةةر  رقةةم 

، أ  أن الندديةة وعةا ةةي حكعيةا ىةي ةاةة األصةول األ ثةر سةيولة   5006تدةدات الندديةة، أبريةل   قااعة ال1)
 Cashةي قااعة العركةز العةالي أل  شةركة، حيةث تحتةاج الشةركات إلةى االحتفةا  بالندديةة وعةا ةةي حكعيةا 

Holdings  عن أجةل تشةليل ععلياتيةا اليوعيةة، ويعثةل بنةد الندديةة وعةا ةةي حكعيةا بدااعةة العركةز العةالي ةةي
نياية الفترة الفرق بين التدةدات النددية الداخلة والتدةدات النددية الخارجة عضاةاأل إلييا النددية وعا ةةي حكعيةا 

الندديةةة الداخلةةة، ععةةةا يةةؤد  إلةةى تةةةدةدات  ةةةي بدايةةة الفتةةرة، وقةةةد تتجةةاوز التةةدةدات الندديةةة الخارجةةةة التةةدةدات
خارجةةة عفرطةةة أ  ندةةص ندةةد  وندةةص السةةيولة، وقةةد يحةةدث العكةةس بةةان تتجةةاوز التةةدةدات الندديةةة الداخلةةة 

 .Mihai , I. O)الخارجة، ععا يؤد  إلى تدةدات داخلة عفرطة وزيادة النددية العحتفي بيا. التدةدات النددية
& Radu, R. I., 2015) 

يكةةةون الةةةندص الندةةةد  عشةةكلة خطيةةةرة ، ألنةةةو سةةةيولد صةةعوبات ةةةةي الوةةةةاء بااللتزاعةةةات قصةةةيرة  ويعكةةن أن
األجةةل، ععةةا قةةد يجبةةر الشةةركة علةةى اللجةةوء إلةةى التعويةةل الخةةارجي ذو الت لفةةة العرتفعةةة، أعةةا بالنسةةبة للفةةااض 

ثةةةل اآلثةةةار الندةةةد  ةيةةةو عشةةةكلة أقةةةل خطةةةورة، حيةةةث أن للفةةةااض الندةةةد  لةةةو آثةةةار ايجابيةةةة وسةةةلبية، حيةةةث تتع
ا عةةن الندديةةة العتاحةةة ةةةي الدةةدرة علةةى االسةةتجابة بسةةرعة لفةةرص االسةةتثعار  اإليجابيةةة لوجةةود عبلةةث كبيةةر جةةدأل
للحفةةةا  علةةةى العركةةةز العةةةالي للشةةةركة، وانخفةةةاض ت ةةةاليف الععةةةاعالت، وعةةةدم االضةةةطرار إلةةةى تصةةةفية أحةةةد 

إلةةةى زيةةةادة قيعةةةة الشةةةركة، وىةةةذاعا األصةةةول للحصةةةول علةةةى األعةةةوال للوةةةةاء بااللتزاعةةةات العختلفةةةة، باإلضةةةاةة 
، أعةا بالنسةبة لاثةار السةلبية ةعنيةا أن دخةل الفوااةد الةذ   (Shah ,I. A. et al.,2021)توصلت لو دراسة 
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يةةتم الحصةةول علييةةا عدابةةل االحتفةةا  بالندةةد ةةةي البنةةك أقةةل عةةن العوااةةد التةةي يعكةةن تحديديةةا إذا تةةم اسةةتثعار 
 (Mihai, I. O. & Radu, R. I., 2015) ة وعير علعوسة .األعوال النددية ةي أصول أخرى علعوس

وترتبةةاأل علةةى عاسةةبق يعكةةن الدةةول أنةةو يتعةةين علةةى الشةةركات أن تةةدير الندديةةة بشةةكل جيةةد، وأن تةةوازن بةةين 
ةا، وبصةفة عاعةة  التدةدات النددية الداخلة والخارجة على العدى الدصير ألن ىذه التدةدات عير عتطابدة تعاعأل

 تدةع الشركات لالحتفا  بالنددية أىعيا7 ىناك عدة أسباب 

  داةع الععاعالتTransactions Motive حيث تعتلك الشركات الندديةة، لتلبيةة احتياجةات الععةاعالت ،
التةةي قةةد تنشةةا ةةةي سةةياق النشةةاا التشةةليلي واألنشةةطة التجاريةةة العاديةةة عثةةل شةةراء العةةواد الخةةام أو دةةةع 

عكانيةةة إجةةراء عةةدةوعات األجةةور، واالسةةتفادة عةةن بعةةض الخصةةوعات ا لتجاريةةة واالسةةتثعارات العرةحةةة، واة
حجةم االحتيةاطي الندةد   طاراةة ةةي حالةة ظيةور أواعةر إنتةاج إضةاةية ، وطبدةاأل ليةذا الةداةع يعكةن تدةدير
 ;Ye,Yulu ,2018) عةن خةالل التنبةؤ بالتةدةدات الندديةة الداخلةة والخارجةة واةعةداد العوازنةات الندديةة.

Mihai ,I. O. & Radu, R. I., 2015) 

   داةةةةع احتةةةراز Precautionary Motive حيةةةث تعتلةةةك الشةةةركات الندديةةةة، عةةةع وجةةةود احتيةةةاطي عةةةن ،
 Da)،   5050، إبةراىيم سةعيد )دمحم ، ىشةاماألعةوال لعواجيةة الطةواري عيةر العتوقعةة التةي قةد تنشةا. 

Cruz, A. F. et al.,2019) 

  داةةةةةع العضةةةةارةةSpeculative Motive لالسةةةةتفادة عةةةةن أ  ةةةةةرص  الشةةةةركات الندديةةةةةتجعةةةةع ، حيةةةةث
استثعارية جذابة قد تنشا، وعن الجدير باإلشارة أن ععظم الشركات عيةر العاليةة ال تحةتفي بةاعوال ندديةة 

 & .Mihai ,I. O) للةرض العضةارةة، وأن داةةع العضةارةة ىةو سةعة عةن سةعات الشةركات العاليةة.
Radu, R. I., 2015) 

  داةع ضريبيTax motiveتعيةل الشةركات عتعةددة الجنسةيات إلةى االحتفةا  باحتياطيةات ندديةة ث ، حي
كبيةةةرة ةةةةي البلةةةدان ذات الضةةةرااب العنخفضةةةة ، وذلةةةك الرتفةةةاع ت ةةةاليف إعةةةادة الندديةةةة أو األعةةةوال إلةةةى 

 .Da Cruz, A. F) ، 5005ةريةد ، عحةرم ةريةد ؛ إبةراىيم،5006أحعةد، علةي عالء )حسين،الوطن. 
et al.,2019)   

 ع الوكالة داةAgency motive ويشير ىذا الداةع إلى الفصل بين اإلدارة والعالك، وىنا تنشا عشا ل ،
الوكالةةة ةلالبألةةا عةةا يكةةون ىةةدف العةةديرين والعسةةاىعين عيةةر عتسةةق، حيةةث يعكةةن للعةةدراء الحصةةول علةةى 

ةةا أىةةةداةاأل شخصةةةية، وتعتبةةةر  الندديةةةة ععلوعةةات أ ثةةةر تفصةةةيالأل وشةةةعولية عةةن الشةةةركة، كعةةةا أن لةةةدييم أيضأل
ىنةاك حةاةز واضة  للعةديرين )الوكيةل  لالحتفةا   أةضةل عةورد لة دارة لتحديةق أىةداةيم الشخصةية، لةذلك

بالندديةةة وعةةدم إجةةراء توزيعةةات لصرةةةاح لعةةدة أسةةباب أىعيةةا7 سةةيولة اسةةتخداعيا عةةن جةةانبيم ةةةي تحديةةق 
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عنةد اسةتخدام األعةوال عصالحيم الخاصة على حسةاب العسةاىعين، كعةا أن اإلدارة تواجةو قيةوداأل عختلفةة 
الخارجيةةةة، تتعثةةةل ةةةةي ععةةةدالت الفااةةةدة العرتفعةةةة، بينعةةةا اسةةةتخدام األعةةةوال الداخليةةةة ععثلةةةة ةةةةي الندديةةةة 

 ,.Gaio, C. et al) العحةةتفي بيةةا أقةةل تدييةةداأل وبالتةةالي ىنةةةاك داةةةع وكالةةة لالحتفةةا  بالندديةةة.
February  2022; Da Cruz, A. F. et al.,2019)   

  العاليةةة  داةةع الديةةودFinancial Constraints حيةةث تلجةةا الشةةركات لالحتفةةا  بالندديةةة السةةتخداعيا ،
أو صةعوبات تواجييةا عنةد عحاولةة الحصةول  عند االحتياج إلييا خصوصاأل ةةي حالةة وجةود قيةود عاليةة 

على التعويل الخارجي بسةبب ارتفةاع ت لفتةة الناتجةة عةن ةوااةد الدةروض الخارجيةة ، وبالتةالي يعكةن عةن 
خالل النددية العحةتفي بيةا تخفيةف عخةاطر السةيولة التةي قةد تتعةرض ليةا الشةركة لزيةادة األعبةاء العاليةة 

 ،   5004دمحم ، سةليم احعةد ؛ سةليم،5006أحعةد، علةي عةالء )حسةين، العرتبطةة بالتعويةل الخةارجي.
(Da Cruz, A. F. et al.,2019) 

 الدةةةةدرة التناةسةةةةةية لسةةةةةوق العنةةةةةتج  Product Market  Competitiveness حيةةةةةث تلجةةةةةا الشةةةةةركات ،
الندديةة كاستراتيجية دةاعية ضةد العناةسةين ةةي سةوق العنةتج، ةعةن خةالل لالحتفا  بالنددية الستخداعيا 

لةةةدى الشةةةركة يعكنيةةةا االسةةةتثعار ةةةةي الت نولوجيةةةا الحديثةةةة، أو االسةةةتفادة عةةةن االبت ةةةارات العحةةةتفي بيةةةا 
 الندديةة العحةتفي بيةا ة ةةي عواجيةة الشةركات العناةسةة، كعةا تةوةرالعنتشرة وبالتالي يتواةر ليةا عيةزة نسةبي

عرونة عالية للشركات التةي تواجةو تيديةدات ةةي سةوق العنتجةات، كعةا تخةدم الشةركات ذات الدةوة العاليةة 
  (Da Cruz, A. F. et al.,2019). للتوسع العستدبلي ةي حصتيا ةي السوق على حساب عناةسييا

  داةع التنويعDiversification حيث تتجو الشةركات لالحتفةا  بالندديةة السةتخداعيا عنةد الحاجةة إلييةا ،
خصوصةاأل ةةةي حالةةة تركةةز الشةركة وعةةدم وجةةود تنويةةع لةدييا يتعثةةل ةةةي زيةةادة عةدد ةروعيةةا أو زيةةادة عةةدد 

تعتلةةك الشةةركات العتنوعةةة سةةيولة أقةةل عةةن الشةةركات العركةةزة، وتحةةاةي ةةةي الشةةركات التابعةةة ليةةا، حيةةث 
، ويرجةةةع عةةةدم احتفةةةا  الشةةةركات لةةةى ةةةةارق ندةةةد  كبيةةةر وعسةةةتعر عدارنةةةة بالشةةةركات العركةةةزةالعتوسةةةال ع

تعتةع ىةذه الشةركات باعكانيةة وصةول أةضةل إلةى الندديةة، وت ةاليف أقةل  العتنوعة بعبالث نددية كبيرة إلةى
عةةةن خةةةالل تعاعالتيةةةا عةةةع ةروعيةةةا أو الشةةةركات  لتحويةةةل األصةةةول إلةةةى ندديةةةة، وةةةةرص اسةةةتثعار أةضةةةل

 .Da Cruz, A) ،   5005ةريةد ، عحةرم ةريةد )إبةراىيم،ة ليا، وذلك ال يتواةر بالشركات العركزة. التابع
F. et al.,2019)  

  ععا سبق  يعكةن اسةتننتاج تعةدد دواةةع الشةركات لالحتفةا  بالندديةة، وال شةك أن ىةذه الةدواةع تةؤثر علةى
 لديةاس عسةتوى االحتفةا  بالندديةة تاليةةوسةوف يةتم اسةتخدام العدةاييس القرارات احتفةا  الشةركة بالندديةة، 

 الدراسة الحالية7ةي 
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  نسبة النددية التي تحةتفي بيةا الشةركة إلةى الندديةة العحةتفي بيةا ةةي الدطةاع أو الصةناعة التةي تععةل بيةا
 .Joseph, A. et al.,  2021; Gu, X., et al)يحسةب باسةتخدام الععادلةة اآلتيةة7 الشةركة ، و 

,2016) 
   

 

 حيث أن 7

1CA  نسةةةةةةبة الندديةةةةةةة التةةةةةةي تحةةةةةةتفي بيةةةةةةا الشةةةةةةركة إلةةةةةةى الندديةةةةةةة العحةةةةةةتفي بيةةةةةةا علةةةةةةى عسةةةةةةتوى الشةةةةةةركات 
tiCAداخل الصناعة أو الدطاع الذ  تععل بو الشركة،    ةةي السةنة i)نسبة النددية التي تحتفي بيةا الشةركة ,

(t  ،tINM  نسبة النددية التي تحةتفي بيةا كةل الشةركات داخةل الصةناعة التةي تععةل بيةا الشةركةعتوسال(i  
 االنحةراف الععيةار  لنسةبة الندديةة التةي تحةتفي بيةا كةل الشةركات داخةل الصةناعة التةي t  ،tINSةي السنة )

  .t  ةي السنة )i)تععل بيا الشركة

وعةةن الجةةدير بالةةذكر أن، نسةةبة الندديةةة العحةةتفي بيةةا تدةةاس عةةن خةةالل قسةةعة الندديةةة وعةةا ةةةي حكعيةةا علةةى 
 إجعالي األصول.

  باسةتخدام الععادلةة اآلتيةة7التلير ةي النددية العحتفي بيةا، ويحسةب (Ngoc, H. D. et al ,2020; 
Chan, A. ,2018) 

  1,1,, /2  tititi ACCCA  

 حيث أن 7

2CA ،التلير ةي النددية العحتفي بياtiC ,t ،  1  ةي السنة )i)النددية التي تحتفي بيا الشركةقيعة  , tiC 
,t-1،  1  ةي السنة )i)النددية التي تحتفي بيا الشركةقيعة  tiA إجعالي األصول للشركة(i ةةي السةنة  (t-

1) 

                     جاااااودة المعمومااااا ت المح ساااااب   الداخم ااااا  والمن فسااااا  فاااااي ساااااوق المناااااحج أثااااار 2-3
 االححا ظ ب لنقد  عمى 

 المعموم ت الداخم  جودة ماهوم وق  س  2-3-1
 Internal Informationتت ةةةةةةون بياةةةةةةةة الععلوعةةةةةةةات الخاصةةةةةةةة بالشةةةةةةركة عةةةةةةةن بياةةةةةةةة ععلوعةةةةةةةات داخليةةةةةةة

Environment  جعةةةةةةةع واسةةةةةةةتخدام الععلوعةةةةةةةات داخةةةةةةةل الشةةةةةةةركة  وةياةةةةةةةة ععلوعةةةةةةةات خارجيةةةةةةةة(External 

Information Environment  اإلةصةةاح عةةن الععلوعةةات للعشةةاركين ةةةي السةةوق والفاةةات العختلفةةة ذات(

  ttti INSINMCACA /1 , 
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   عةن الالاحةة التنفيذيةة لدةانون 306وقةد عرةةت العةادة )،  (Osswald, B. ,2018)العصةلحة بالشةركة  
 تةاثير الجوىريةة )ليةا الععلوعةات عةن أ الععلوعةات داخليةة بانيةا  0665لسةنة  62العةال رقةم  راس سةوق 

 علةى تةاثير أو علييةا، للعتعةاعلين الدةرارات االسةتثعارية علةى تةاثير أو العاليةة، الورقةة سةعر علةى علعةوس
 عةن شةركة باععةال عرتبطةة وت ةون  العتعةاعلين لجعيةور إعالنيةا يةتم لةم التةي السةوق  ةةي التعاعةل اتجاىةات
)اليياةة العاعةة للرقابةة  بيةا العرتبطةة ال يانةات أو األطةراف عةن أ  أو أوراقيةا العاليةة العتداولةة الشةركات
، وعةةن الجةةدير بالةةذكر أن آخةةر إصةةدار عةةن دليةةل حوكعةةة الشةةركات العصةةر    5005، نسةةخة عحدثةةة العاليةةة

لةةم يدةةم بتعريةةف الععلوعةةات الداخليةةة ولعةةل السةةبب ةةةي ذلةةك أنةةو ا تفةةى   5003)عركةةز العةةديرين العصةةر ، 
 .  سالفة الذكر306العادة )بالتعريف الوارد ب

 علةى يجةبالعصةرية إلةى أنةو  بالبورصةة العاليةة األوراق وشةطب قيةد   عةن قواعةد35العةادة )كعا أشارت 
 والتي لدييا، العتبعة الداخلية باإلجراءات إخطار البورصة العصرية بالبورصة عالية أوراقاأل  ليا العديد الشركة
 واألشةخاص لشةركةوالعسةاولين با اإلدارة عجلةس أعضةاء ةةييم بعةا الةداخليين عةن أ  تعاعةل حظةر تتضةعن
 السةابدة ويةوم ععةل أيةام الخعسةة خةالل وذلةك لللير، عتاحة عير ععلوعات على ةي اعكانيم االطالع الذين
، وعةن   5050جوىريةة )اليياةة العاعةة للرقابةة العاليةة، نسةخة عحدثةة يونيةو ععلوعةات أ  لنشةر التةالي الععةل

التي على دراية بالععلوعات الداخلية، ولدييم إعكانية أىم الفاات   السابدة يعكن استنتاج أن 35نص العادة )
 الوصول إلى تلك الععلوعات ىم7

  أعضةاءالعوظفون أو األةراد بالعستويات اإلدارية العختلفة بالشركة، أو أ  أةراد تعينيم الشةركة وعةنيم 
وعسةؤول ، والشخص الذ  يشلل أعلى عنصةب ةةي الشةؤون العاليةة والعحاسةبية بالشةركة، اإلدارة عجلس

 عالقات العستثعرين، وسكرتير الشركة، ورايس إدارة العراجعة الداخلية.

  عراقبو الحسابات وىم األشخاص الذين يةتم تعييةنيم سةنوياأل كعةراقبين لحسةابات الشةركة عةن قبةل الجععيةة
 العاعة للعساىعين.

كةةل عةةا  Internal Informationوترتبةةاأل علةةى عةةا سةةبق، يعكةةن اسةةتنتاج أنةةو يدصةةد بالععلوعةةات الداخليةةة 
تجععةةةو وتنتجةةةو الشةةةركة داخليةةةاأل عةةةن ععلوعةةةات )عةةةن ضةةةعنيا الععلوعةةةات العحاسةةةبية  وتسةةةتخدعو ةةةةي الديةةةام 
بوظاافيا العختلفةة، وقةد ت ةون بعةض الععلوعةات داخليةة ةةي ةتةرة زعنيةة عةا ثةم تتحةول إلةى ععلوعةات خارجيةة 

التداول بالبورصةة أو  راق العالية أو شاشاتبعد اإلةصاح عنيا ونشرىا على العوقع االل تروني لبورصة األو 
 .على العوقع االل تروني للشركة أو بالصحف اليوعية أو با  وسيلة عن وساال النشر العتاحة
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 (Phol Dhanya P. C. L., 2021)وعن أعثلة الععلوعات الداخلية

  التنبؤات اإلدارية باألرةاح قبل اإلةصاح عنيا اختيارياأل. .0

تتضةةعنيا الدةةواام العاليةةة قبةةل نشةةرىا نشةةراأل عاعةةاأل، وعةةن ضةةعنيا العركةةز العةةالي واألداء الععلوعةةات التةةي  .5
 العالي التشليلي.

 الدرار الخاص بتوزيع أو عدم توزيع األرةاح. .3

 تلييرات جوىرية ةي خطال االستثعار.  .1

 ععليات االستحواذ الياعة للشركة. .2

 تلييرات جوىرية ةي السياسة العحاسبية. .3

 ة ةي عجلس اإلدارة أو العديرين التنفيذيين رةيعي العستوى.التلييرات العيع .4

 اقتناء أو التخلص عن األصول الجوىرية. .5

وقد يحدث عدم تعاثل للععلوعات الداخلية بالشركات بين كبار العديرين التنفيذيين والعديرين عن العسةتوى 
األدنةةةى، ةدةةةد يتةةةواةر لةةةدى العةةةديرين ةةةةي الييكةةةل التنظيعةةةي األدنةةةى )عةةةدير  الدطاعةةةات أو األقسةةةام  بالشةةةركة 

اتخةةاذ الدةةرارات العختلفةةة، ععةةا يةةؤثر ععلوعةةات داخليةةة عيةةر عتاحةةة ل بةةار العةةديرين التنفيةةذيين الةةذين يدوعةةون ب
 ،),Internal Information Quality (IIQ)  2018) et al., C. Chenعلى جودة الععلوعات الداخليةة 

التةةي يسةةتند إلييةةا كبةةار العةةديرين التنفيةةذيين ةةةي قةةراراتيم، وبالتةةالي ةةةان جةةودة ونتةةااج الدةةرارات التةةي يتخةةذىا 
التةي يعكةنيم الحصةول علييةا، وعةن ثةم  يجةب  (IIQ)العدير التنفيذ  تعتعةد علةى جةودة الععلوعةات الداخليةة 

الشركة، ويعكن تعريةف جةودة الععلوعةات ةيم كيفية تاثير جودة تدةق الععلوعات داخل العنظعة على قرارات 
باعكانيةةة  واسةةتخداعيا داخةةل الشةةركة والتةةي تتعيةةزوتوةيرىةةا بانيةةا الععلوعةةات التةةي تةةم جععيةةا  (IIQ)الداخليةةة 

 ,Laplante, S. K. et al.  2021; Xiong)الوصول إلييا واالعتعاد علييةا ودقتيةا وتوقيتيةا العناسةب. 
F. et al., 2021; Gallemore, J. & Labro, E., 2015)  وةي ضوء ىذا التعريف ترى الباحثةة أن ،

خصااص جودة الععلوعات العحاسبية الداخلية ىي نفةس الخصةااص التةي يجةب أن تتصةف بيةا الععلوعةات 
العحاسةةبية الخارجيةةة، وأن االخةةتالف بةةين نةةوعي الععلوعةةات ىةةو أننةةا ننظةةر ةةةي البحةةث الحةةالي إلةةى اسةةتخدام 

 لياأل عند قياعيا بوظاافيا العختلفة وقبل نشرىا نشراأل عاعاأل. اإلدارة للععلوعات داخ

وترتباأل على عا سبق يعكن الدول أن خصااص الجودة ةي الععلوعةات العحاسةبية العفصة  عنيةا لصطةراف 
طبدةةاأل ألحةةدث إصةةدار ليةةا وقااعةةة عفةةاىيم  عةةن خةةارج الشةةركة والتةةي أشةةارت ليةةا ععةةايير العحاسةةبة العصةةرية

ةي الجزء الثالث الصادرة عن عجلةس ععةايير العحاسةبة العاليةة األعريكةي يجةب أيضةاأل أن   5العحاسبة رقم )

javascript:;
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تتةةواةر ةةةي الععلوعةةات الداخليةةة التةةي تسةةتخدم داخليةةاأل عةةن جانةةب إدارة الشةةركة، وتتعثةةل تلةةك الخصةةااص ةةةي7 
  ؛  5050العاليةة، يونيةة  الدةواام وعةرض إعةداد إطةار -العصةرية العحاسةبة )الوقةااع العصةرية، ععةايير

(Financial Accounting Standard Board, 2018, Statement of Financial Accounting 
Concepts No. 8) 

 قبةةةةل عةةةةن اتخاذىةةةةا يةةةةتم التةةةةي الدةةةةرارات ةةةةةي ةةةةةرق  إحةةةةداث علةةةةى قةةةةادرة الععلوعةةةةات العالاعةةةةة7 وتعنةةةةي إن 
تنبؤيةة )عةن خالليةا يةتم بةان ليةا قيعةة  تتصةف أن يجةب الععلوعةات عالاعةة، ت ةون  العسةتخدعين، ول ةي

 أو تا يدية )تاييد أو تصةحي  التوقعةات السةابدة لعسةتخدم الععلوعةات  قيعة أو ، العستدبلية  النتااج توقع
 كلييعا.

 ت ةون  ول ةي عنيةا، وتعبةر بعصةداقية الظةواىر االقتصةادية تعةرض الععلوعةات العصةداقية7 وتعنةي إن 
عكتعلةة )أ  أن تتةواةر  ت ةون  أن وىةي ااصخصة بةثالث تتصةف أن يجةب عصةداقية، الععلوعةات ذات

الععلوعةات   عرض أو اختيار وعحايدة )ال ت ون الععلوعات عتحيزة ةي الظاىرة  جعيع الععلوعات لفيم
 . الخطا عن وخالية

 عةن ععاثلةة ععلوعةات عةع عدارنتيةا الدابليةة للعدارنةة7 وتعنةي إعكانيةة عدارنةة الععلوعةات حيةث يعكةن 
 آخر. تاري  ةي أو أخرى  لفترة نفس الشركة عن ععاثلة وبععلوعات أخرى  شركات

 7بعصداقية. تم تصوير الععلوعات العطلعين على أن آراء العراقبين ةي تواةق التحدق 

 علةى التةاثير علةى لت ةون قةادرة العناسةب الوقةت ةةي الدةرار لعتخةذ  الععلوعةات تةوةير التوقيةت7 ويعنةي 
 قراراتو.

 حتى ت ون عفيوعة. بوضوح الععلوعات وعرض للفيم7 أ  تبويب الدابلية 

 العديد عن العزايا تتعثل ةي7 (IIQ)وتوةر الجودة العرتفعة للععلوعات الداخلية 

  جةودة الععلوعةات الداخليةة تحسين اتخاذ الدرارات اإلدارية وزيادة ال فاءة التشليلية للشركات، حيث تؤثر
IIQ علةى قةرارات التشةليل واالسةتثعار الرأسةعالي . (Huang, K. et al., 2020; Gallemore ,J. 

& Labro, E., 2015) 

  ةةي الوقةت بالحالة العالية للشركة تسع  للعديرين بجعع واستخدام وتوةير الععلوعات العحاسبية العتعلدة
، ععةةا يسةةع  للعةةديرين بالوصةةول عيةةر العسةةبوق إلةةى الععلوعةةات العحاسةةبية، ويةةؤد  إلةةى تدليةةل العناسةةب

داد التدةةارير، وت اعةةل البيانةةات عبةةر قطاعةةات األععةةال والعواقةةع الجلراةيةةة، ععةةا يترتةةب أوقةةات دورات إعةة
عليو وصول للععلوعات ةي الوقت العناسب بصورة أ بر أ ثر دقة وشفاةية داخلية، ععا يحسن كل عن 
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الحصةةةول علةةةى الععلوعةةةات )عيعةةةة العثةةةور علةةةى الععلوعةةةات  وت اعةةةل الععلوعةةةات )عيعةةةة تديةةةيم التةةةاثير 
  (Gallemore, J. & Labro, E. ,2015) علوعاتي الع

  تدلةةل عةةن عةةدم تعاثةةل الععلوعةةات داخةةل الشةةركات بةةين كبةةار العةةديرين التنفيةةذيين والعةةديرين عةةن العسةةتوى
األدنى، خصوصاأل ةي الشركات عتعددة الدطاعات والتي يتواةر بيا عديد عن الدطاعات الجلراةية والتي 

لعرتفعةةةةة علةةةةى ا (IIQ)بيةةةةا ىيكةةةةل تنظيعةةةةي يتسةةةةم بالتعديةةةةد ، حيةةةةث تسةةةةاعد جةةةةودة الععلوعةةةةات الداخليةةةةة 
تخصةةيص العةةوارد بةةين الدطاعةةات العختلفةةة بكفةةاءة، كعةةا تجعةةل ععليةةات االنةةدعاج واالسةةتحواذ وقةةرارات 

 (Xiong, F. et al., 2021; Cheng, Q. et al., 2018) تخصيص رأس العال الداخلية أةضل

 زيةادة قةدرة العةديرين علةى التنبةؤ باألرةةاح، وىةذا عةا توصةلت لةو دراسةة(Ittner, C.D., & Michels, 
J., 2017) 

  زيادة قدرة الشركة على اقتناء براءات االختراع باعتبارىا عن األصول عيةر العلعوسةة، وىةذا عةا توصةلت
 (Huang, K. et al., 2020)لو دراسة 

 خفض درجة العخاطر العنتظعة التي تتعةرض ليةا الشةركة، وىةذا عةا توصةلت لةو دراسةة (Yazdi, M. 
K. et al., 2021) 

  كات التةةي تتعتةةع بعسةةتوى أعلةةى عةةن جةةودة الععلوعةةات الداخليةةة أن الشةةرIIQ  ُتظيةةر حساسةةية اسةةتثعارية
زيةادة كفةاءة االسةتثعار أ بر إلشارات الرة  الداخلية عدارنة باشارات أسعار األسيم الخارجية ، وبالتةالي 

 .(Heitzman, S. & Huang, M., 2019) الرأسعالي للشركة ، وىذا عا توصلت لو دراسة

  أن جةةةودة الععلوعةةةات الداخليةةةةIIQ  العنخفضةةةة تةةةرتبال ببياةةةة الرقابةةةة الداخليةةةة الضةةةعيفة واألخيةةةرة تةةةرتبال
بةةدورىا بانخفةةاض نسةةب دوران العخةةزون بسةةبب عةةدم قةةدرة الشةةركات علةةى شةةراء العخةةزون وتتبةةع كعيتةةو 

 (Huang, K. et al., 2020)وقيعتو بشكل ةعال 

 وذلةةةةك عةةةةن خةةةةالل زيةةةةادة التجنةةةةب الضةةةةريبي وزيةةةةادة يتحسةةةين جةةةةودة اتخةةةةاذ قةةةةرارات التخطةةةةيال الضةةةةريب ،
االسةةتفادة العثلةةى عةةن جعيةةع الخصةةوعات التةةي يعنحيةةا قةةانون الضةةريبة علةةى دخةةل الشةةركات، أو تاجيةةل 

 ;Laplante, S. K. et al.  2021) الضريبة ودةعيا ةي ةترة الحدة وىذا عةا توصةلت لةو الدراسةات
Ghafoori, J. & Rahmani, M. ,2017; Gallemore ,J. & Labro, E. ,2015) 

وةي الحديدة، ال تؤثر جودة الععلوعات الداخلية بشكل إيجابي على االسةتخدام الةداخلي للبيانةات ةحسةب، 
ةةةا للعةةةةديرين بتدةةةديم ععلوعةةةةات عحاسةةةبية خارجيةةةةة عاليةةةة الجةةةةودة عةةةن خةةةةالل اإلةصةةةاح عنيةةةةا  بةةةل تسةةةةع  أيضأل

 ,.Osswald, B )  عةن تنبةؤات اإلدارة باألرةةاح .للعشاركين ةي سوق رأس العال، عثل اإلةصةاح االختيةار 
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، نظراأل لالرتباا بين بياة الععلوعات الداخلية للشركة ودقة تنبؤات اإلدارة باألرةةاح التةي تةم اإلةصةاح  (2018
 .(Ittner, C.D., & Michels, J., 2017) عنيا خارجيألا بصورة اختيارية

 لدياس جودة الععلوعات الداخلية عن خالل7وسوف يتم استخدام العداييس واألبعاد التالية 

  توقيةةت الععلوعةةات الداخليةةة، ةنظةةام الععلوعةةات الداخليةةة الجيةةد يكةةون قةةادراأل علةةى جعةةع الععلوعةةات عةةن
قطاعات الشركة العختلفة وععالجتيا بسرعة، وعن ثم تزيد سرعة إنتاج التدارير الخاصةة باألرةةاح، ويةتم 

وةةي عصةر  (Xiong, F. et al., 2021)نيايةة السةنة العاليةة اإلعالن عةن األرةةاح بشةكل أسةرع بعةد 
 الدةواام كاعةل ونشةر إدارتيةا، عجلةس لتدريةر واف   علخةص بنشر بجداول البورصة عديدة شركة كل تلتزم
 البورصةة شاشةات علةى بشةانيا عراقةب الحسةابات وتدريةر ليةا العتععةة واإليضةاحات السةنوية العاليةة

 يوعاأل  وعشرين بواحد العاعة للشركة الجععية عوعد انعداد قبل وذلك االل تروني الشركة وعوقع العصرية
)اليياةة العاعةة للرقابةة  التاليةة السةنوية العاليةة الدةواام نشةر حتةى قااعةاأل  النشةر يبدةى أن علةى األقةل علةى

ةةا بعةةدد األيةةا  5050العاليةةة، نسةةخة عحدثةةة يونيةةو م بةةين ، وسةةوف يةةتم قيةةاس سةةرعة إعةةالن األرةةةاح، ُعداسأل
 شاشات لنشرىا على) تاري  تسليم الععلوعات إلدارة البورصة نياية السنة العالية واةعالن أرةاح الشركة 

 Laplante ,S. K. et al.  2021; Huang) ، 0−وعضروبألا ةي  332، عدسوعألا على   البورصة
,K. et al. ,2020; Ghafoori, J. & Rahmani, M. ,2017)  0-ولدةد تةم الضةرب ةةي  

جةةةودة الععلوعةةةات  كلعةةةا دل ذلةةةك علةةةى زيةةةادةسةةةرعة إعةةةالن األرةةةةاح لسةةيولة تفسةةةير النتةةةااج ةكلعةةةا زادت 
 .الداخلية

  عصةةةةةداقية الععلوعةةةةةات الداخليةةةةةة ةعةةةةةادة عةةةةةا يشةةةةةير تعةةةةةديل الععلوعةةةةةات التةةةةةي تتضةةةةةعنيا الدةةةةةواام العاليةةةةةة
Financial Restatements أخطةاء عيةر عتععةدة بيةا ، وىةذا يةدل  إلةى عةدم دقةة الععلوعةات ووجةود

علةةى أن الشةةركات تفتدةةر إلةةى سةةجالت دقيدةةة وأن أنظعةةة الععلوعةةات الخاصةةة بيةةا سةةياة التصةةعيم ، ععةةا 
 ,.Xiong, F. et al)يؤثر على الععلوعات التي يستخدعيا العديرون عنةد اتخةاذىم الدةرارات العختلفةة 

 الدةواام علةى تعةديالت بةا  الععدلةة عةع بيةان اليةةالع الدةواام بنشةر الشةركة ، وةةي عصةر تلتةزم (2021
 العاليةة للدةواام العاعةة الجععيةة تةاري  اعتعةاد عةن أسةبوع خةالل العاعةة للشةركة الجععيةة العاليةة أجرتيةا

، ةةةاذا قاعةةت الشةةركة بتعةةديل قوااعيةةا العاليةةة   5050)اليياةةة العاعةةة للرقابةةة العاليةةة، نسةةخة عحدثةةة يونيةةو
  بخةالف ذلةك، وعلةى ذلةك تشةةير الديعةة األعلةى ليةذا العديةةاس 0وتاخةذ الديعةةة )،  تعطةى الديعةة )صةفر 

 (Laplante,S. K. et al. 2021) .جودة الععلوعات الداخلية زيادة إلى

  عدم وجةود ضةعف ةةي الرقابةة الداخليةة ألن وجةود ضةعف ةةي الرقابةة الداخليةة يةدل علةى ضةعف جةودة
، وتاخذ الديعة  الرقابة الداخلية للشركة  تعطى الديعة )صفر الععلوعات الداخلية، ةاذا تواةر ضعف ةي 
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جةةةةودة الععلوعةةةةات  ارتفةةةةاع   بخةةةالف ذلةةةةك، وعلةةةةى ذلةةةةك تشةةةةير الديعةةةةة العرتفعةةةةة لةةةةذلك العديةةةةاس إلةةةةى0)
 .Laplante ,S. K. et al., 2021; Oradi ,J. et al., 2020; Dashtbayaz ,M.L) .الداخلية

. et al., 2019; Gallemore ,J. & Labro, E.,2015)  ويعكةن الحكةم علةى وجةود ضةعف ةةي ،
الرقابةةة الداخليةةةة للشةةركة إذا اصةةةدر عراقةةب الحسةةةابات تدريةةراأل بةةةو رأيةةاأل عتحفظةةةاأل، حيةةث أنةةةو طبدةةاأل لععيةةةار 

، حيةث يجةب أن يصةدر عراقةب الحسةابات تدريةراأل بةو 5005الصةادر سةنة  400العراجعة العصر  رقةم 
عنةدعا يوجةد قيةود علةى نطةاق ععلةو   5005ارة االسةتثعار العصةرية، )وز رأياأل عتحفظاأل ةي حةالتين ىعةا7 

تتعثةةل ةةةي عةةدم قدرتةةو علةةى الحصةةول علةةى أدلةةة اثبةةات كاةيةةة، وىةةذا يعكةةس وجةةود ضةةعف ةةةي الرقابةةة 
الداخليةةة للشةةركة ، والحالةةة الثانيةةة للتدريةةر العةةتحفي ىةةو الخةةالف عةةع إدارة الشةةركة عحةةل العراجعةةة حةةول 

اسبية التةي اتبعتيةا اإلدارة أو أسةلوب تطبيديةا، أو كفايةة اإلةصةاح ةةي الدةواام عدى قبول السياسات العح
العاليةةة، وىةةذا يعكةةس أيضةةاأل وجةةود ضةةعف ةةةي الرقابةةة الداخليةةة للشةةركة ألنةةو عةةن ضةةعن عدوعةةات نظةةام 
الرقابةةة الداخليةةة ضةةروة تةةةواةر عجعوعةةة عةةن العةةةاعلين العةةؤىلين والةةذين تةةم تةةةدريبيم بصةةورة كاةيةةة علةةةى 

 ععايير العحاسبة العصرية والتي تتضعن السياسات العحاسبية واإلةصاحات واجب التطبيق.عتطلبات 

   عمى االححا ظ ب لنقد  أثر جودة المعموم ت المح سب   الداخم    2-3-2
وعلةةةى ، تعتبةةر جةةودة الععلوعةةات الداخليةةة عةةن العواعةةل التةةي قةةةد ت ةةون عةةؤثرة ةةةي قةةرار االحتفةةا  بالندديةةة

جةودة الععلوعةات الداخليةة كعتليةر عسةتدل ةةي  أثةر ىناك ندرة ةي الدراسةات التةي تناولةت ،العستوى التطبيدي
 .Xiong, F) الباحثة ، ةلدد توصةلت دراسةة ، وذلك حسب إطالع عستويات االحتفا  بالنددية كعتلير تابع

et al., 2021) بالندديةةةبةين جةودة الععلوعةات الداخليةة وعسةتويات االحتفةا   إلةى وجةود عالقةة عكسةةية ،
أقةل احتفاظةاأل بالندديةة التةي تسةتخدم لعواجيةة  جودة الععلوعات الداخليةةكبير عن الشركات التي لدييا رصيد ة

 ةرص االستثعار العستدبلية لسببين ىعا7 

العرتفعةة العةديرين  جةودة الععلوعةات الداخليةةالسبب األول كفاءة التعويةل الةداخلي بالشةركة، حيةث تسةاعد 
الوصول إلى ععلوعات أ ثر دقة عن الوحةدات أو الدطاعةات التشةليلية العختلفةة داخةل الشةركة التنفيذيين ةي 

علةى عةةدخالت  ، حيةث تعتعةد جةودة قةرارات الشةةركات التةي يتخةذىا كبةار العسةؤولين التنفيةةذيين إلةى حةد كبيةر
، ويتعتع عديرو األقسام بعيزة اعكانية وصةوليم للععلوعةات  (Graham, J. R. et al, 2015)عدير  األقسام 

عةةن كبةةار العةةديرين التنفيةةذيين لدةةدرتيم علةةى الوصةةول العباشةةر للععلوعةةات وبالتةةالي ةيةةم أ ثةةر درايةةة باصةةول 
عةةدم تعاثةةل العرتفعةةة يدةةل  جةةودة الععلوعةةات الداخليةةةورةحيةةة الوحةةدات أوالدطاعةةات التةةي يةةديروىا، وةةةي ظةةل 

يصةةعب علةةةى ، و ل الشةةركات بةةين كبةةار العةةديرين التنفيةةةذيين والعةةديرين عةةن العسةةتوى األدنةةىالععلوعةةات داخةة
عدير  األقسام تشويو أو إخفاء أو عدم اإلةصاح عن ععلوعات الوحدات أوالدطاعات التي يديروىا، وبالتالي  



 ...............المنتج سوق فيأثر جودة المعلومات المحاسبية الداخلية و المنافسة         إميان حممـد السعيد سالمة عبدهد/      
 

  
 

 
 

  071  

 

 تحتةاج الشةركات يسيل على كبةار العةديرين التنفيةذيين الوصةول إلةى الظةروف الحديديةة للشةركة با عليةا ، وال
 إلى االحتفا  بعستويات عالية عن السيولة دون داع.

العرتفعةة، لةدييا  جودة الععلوعات الداخليةةالسبب الثاني كفاءة التعويل الخارجي للشركة ، ةالشركات ذات 
),et C. Chen جةةةةودة ةةةةةي االتصةةةةال بةةةةاألطراف العسةةةةتخدعة للععلوعةةةةات العحاسةةةةبية عةةةةن خةةةةارج الشةةةةركة 

al.,2018) حيةةةةث أن لةةةةدييا ععلوعةةةةات أ ثةةةةر عوثوقيةةةةة ويةةةةتم توةيرىةةةةا ةةةةةي الوقةةةةت العناسةةةةب إلةةةةى األطةةةةراف ،
والعسةتثعرين ةةي سةوق  عدم تعاثل الععلوعات بين العةديرينالخارجية العستخدعة للععلوعات، ععا يخفف عن 

، ويةةةؤد  إلةةةى انخفةةةاض عشةةةكلة الوكالةةةة، وبالتةةةالي يدةةةل ععةةةدل العااةةةد العطلةةةوب للعسةةةتثعرين، األوراق العاليةةةة
العرتفعةة ت ةاليف  جةودة الععلوعةات الداخليةةوتنخفض ت لفة رأس العال الخارجي، لذلك تواجو الشركات ذات 

 .أقل لرأس العال الخارجي وبالتالي تحتفي بندد احتراز  أقل لفرص االستثعار العستدبلية

 ماهوم وق  س المن فس  في سوق المنحج   2-3-3
العناةسة ىةي ععليةة ديناعيكيةة ععدةدة عسةتعرة عةن خالليةا يةتم التنةاةس بةين الشةركات العتعةددة ةةي السةوق 

حصة سوقية ععكنة، حيث يتم خروج الشركات األقل كفاءة عةن السةوق  والحصول على أ بر ل سب الععالء
واسةةتبداليا بعشةةةاركين أ ثةةر كفةةةاءة، أ  انةةو يةةةتم تحفيةةةز الشةةركة الدااعةةةة علةةى تدةةةديم جةةودة أةضةةةل لعنتجاتيةةةا، 
وسعر أقل، وخدعات جديدة، وعزيد عن االبت ةار ... إلة ، وعلةى ذلةك يةتم ععاقبةة الشةركات عيةر ال ةفء ةةي 

for (Organization بةةل العسةةتيل ين بينعةةا يةةتم عكاةةةاة الشةةركات األ ثةةر كفةةاءة وابت ةةارألا. السةةوق عةةن ق
2021) OECD, Development and Cooperation Economic  

 وعةن الجةدير باإلشةارة أنةو يوجةد أرةةع أنةواع عةن العناةسةة ، تتةدرج تنازليةاأل حسةب شةدة العناةسةة كعةا يلةي7
F.,2020) ,M. (Basri 

 العشةترين عةن كبيةر عةدد بوجةود ىنةا العناةسةة سةوق  يتعيةز Perfect Competition : ل اعلةةا العناةسةة
 كعةا تتةوةر السةوق، عةن للةدخول والخةروج حرية عتجانسة، عع وجود سلعة الشركات وتنتج للسلعة، والعنتجين

 .كاعل بشكل الععلوعات للجعيع

 العنتجةين عةن كبيةر عةدد يوجةد حالةةالىةذه  ةةي  Monopolistic Competition :االححك ريا  المن فسا 
 .عير عتجانسة عنتجات يددعون  ول نيم 

التةي تسةيطر علةى الصةناعة عةدد قليةل عةن الشةركات  ىنا بوجود السوق  يتعيز : Oligopolyالقم  اححك ر
 .وجود حواجز عتعددة للدخول إلى السوق داخل السوق، عع 

javascript:;
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ليذا  بداال وجود عع عدم السوق، ةي وحيد عنتج يوجد حالةىذه ال ةي : Pure Monopolyالح م االححك ر
       .السوق  إلى جدد بااعين دخول تحول دون  ععوقات ووجود العنتج ،

 لسةنة 3 رقم بالدانون  االحت ارية الصادر الععارسات وعنع العناةسة حعاية قانون وعن الجدير بالذكر أن 
، والذ  ينظم العناةسة ةي عصر لم يدم بتعريف العناةسةة بصةورة عباشةرة وتعديالتو والاحتو التنفيذية 5002 

 بةةةين التعاقةةةد أو االتفةةةاق يحظةةةرعةةةن الدةةانون أنةةةو  3ضةةعن التعريفةةةات الةةةواردة بةةةو، ل نةةةو ذكةةر ةةةةي العةةةادة رقةةةم 
 أو اقتسةام التعاعةل، عحةل العنتجةات أسةعار تثبيةت أو خفةض أو علةى رةةع سةوق  أيةة ةةي عتناةسةة أشةخاص

 وأ العزايةةةةةدات وأ ةةةةةةي العناقصةةةةةات الةةةةةدخول عةةةةةن االعتنةةةةةاع أو بالتدةةةةةدم يتعلةةةةةق ةيعةةةةةا أو التنسةةةةةيقاألسةةةةةواق، 
)الجريةدة الرسةعية، ةبرايةر للعنتجات  التسويق أو التوزيع أو اإلنتاج أو التصنيع ععليات الععارسات، أو تدييد

5002  

العديد عن العزايا، حيث تعزز كةل  Product market competitionوتحدق العناةسة ةي سوق العنتج 
عةةن اإلنتاجيةةة وكفةةاءة تخصةةيص العةةوارد، وتضةةع الشةةركات تحةةت ضةةلال عسةةتعر لتدةةديم أةضةةل جةةودة ععكنةةة 

 ,B., (Moyo والتةي تراعةي تفضةيالت العسةتيلك أو الععيةل للسةلعة أو الخدعةة وباةضةل األسةعار الععكنةة

جةةاح الشةةركات عةةن خةةالل عدارنةةة أداء أ  شةةركة بةةاداء تعةةد ععيةةارألا رايسةةيألا لتديةةيم ععةةدل ن ، كعةةا أنيةةا(2018
الشركات العناةسة ليا والتي تععل ةي نفس الصناعة، ةالعناةسة تعتبر آلية عن آليات الرقابة الخارجية علةى 
الشةةةركة، ةيةةةي تخلةةةق رقابةةةة قويةةةة للشةةةركات وتدلةةةل عةةةن عشةةةا ل الوكالةةةة بةةةين العةةةديرين والعسةةةتثعرين، كعةةةا إن 

لعناةسة ةي سوق العنتجات يدلةل عةدم تعاثةل الععلوعةات بةين إدارة الشةركة والعسةتثعرين العستوى العالي عن ا
ةييةا، كعةا تحفةةز العناةسةة الشةةديدة ةةي سةوق العنتجةةات العةديرين علةةى التصةرف بكفةاءة لتعظةةيم قيعةة الشةةركة 

يدةةةوم  وتجنةةةب إىةةةدار العةةةوارد عةةةن خةةةالل االسةةةتثعار ةةةةي عشةةةاريع عيةةةر عجديةةةة، وةةةةي حالةةةة العناةسةةةة الشةةةديدة
دارة الشةةةركات بصةةةورة كةةةفء لعةةةدم اسةةةتبعادىم عةةةن عناصةةةبيم، حيةةةث يدةةةوم  العةةةديرون بالحةةةد عةةةن العخالفةةةات واة

 عنظعو السوق ةي حالة العناةسة باستبعاد العديرين عير األ فاء عن السوق. 

وعلةى ذلةةك ةةان العناةسةةة ةةي سةةوق العنتجةات تزيةةد عةن جةةودة حوكعةة الشةةركات ععةا يةةنعكس ايجابيةاأل علةةى 
.et al. A. (Shah,I;2021, ة التدةارير العاليةة التةي يةتم إعةدادىا ةةي بياةة ععلوعةات تتعيةز بالشةفاةية جةود

,2019)et al. ,M., Aghaei 2021; Winter ,et al. P. Pourfakherian 

 الحالية7 وسوف يتم استخدام االبعاد التالية لدياس العناةسة ةي سوق العنتج  ةي الدراسة

 عؤشر index Lerner، اآلتية7 الععادلة باستخدام ويحسب(Sheikh,S.,2019)  

GMPC  11 
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 حيث أن7

1PC  1، وكلعا زادت قيعة ال للعناةسة بين الشركاتعدياسPC  العناةسةة، دل على زيةادةGM   ىةو
 ىاعش عجعل الرة  ويحسب عن خالل قسعة عجعل الرة  على صاةي العبيعات.

 نعةوذج statistic)-H (the model Rosse-Panzar ،  يةتم تحديةد نةوع عةن خةالل ىةذا النعةوذج و
، أو االحت ارالتةةام  أو  االحت اريةةة السةةلوك التناةسةةي للشةةركات العصةةرية )العناةسةةة ال اعلةةة، أو العناةسةةة

Economic for (Organization عن خةالل عدارنةة أداء الشةركات داخةل الصةناعات احت ار الدلة  
2021) OECD, Development and Cooperation  يحسةةب طبدةةاأل للعنيجيةةة التاليةةة7 ، و 

F.,2020) ,M. Basri ,2021;et al. Mateev ,M. ,2021;et al. (Matsuda ,T. 

 حساب ععادلة االنحدار التالية7يتم   -0

controlsPbPbPbbTR ititit  )3log()2log()1log(log 3210  

 حيث أن7

TR   عبارة عن نسبة إجعالي اإليراد إلى إجعالي األصولوىو. 

itP1 (وىو عبارة عن نسبة االىالك والفوااد العدةوعة إلى إجعالي األصول للشركةi( ةي السنة  t.  

itP2 (وىةو عبةةارة عةن نسةةبة العصةروةات البيعيةةة والععوعيةة واإلداريةةة إلةى إجعةةالي األصةول للشةةركةi ةةةي  
  .tالسنة )

itP3 (وىو عبارة عن نسبة إجعالي النفدات التشليلية إلى إجعالي اصول للشركةi( ةي السنة  t.  

controls  العتليةةرات الرقابيةةة وتشةةعل كةةل عةةن حجةةم الشةةركةSZ  عداسةةة باللوعةةاريتم الطبيعةةي إلجعةةالي
 صفر وواحد. الديعة ياخذ وىعي األصول، السنوات التي تشعليا الدراسة وىو عتلير

log  0، 00لوعةاريتم األسةاسb 1االنحةدار، بينعةا  نعةوذج ةةي الثابةت الحةد يعثةلb ،2b ،3b  تعثةةل
 ععاعالت االنحدار العددرة

 عن خالل الععادلة التاليةH-statistic 7يتم حساب  -5

  )( statistic-H2 321 bbbPC  
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تعثةل ععةاعالت  1b  ،2b  ،3b، بينعةا PC للعناةسةة بةين الشةركاتىةو عديةاس H-statistic حيةث أن7 
   السابدة.0االنحدار العددرة ةي النعوذج بالخطوة رقم )

التةةي تتةةراوح بةةين سةةالب عةةا ال نيايةةةة  H-statistic يعكةةن الحكةةم علةةى درجةةة العناةسةةة عةةن خةةةالل قيعةةة -3
زادت العناةسةةةة، حيةةةث تشةةةير الديعةةةة عوجةةةب واحةةةد إلةةةى  H-statisticوعوجةةةب واحةةةد، وكلعةةةا زادت قيعةةةة 

العناةسةةة ال اعلةةة، كعةةا تشةةير الديعةةة التةةي تدةةع بةةين عوجةةب واحةةد وصةةفر إلةةى العناةسةةة االحت اريةةة، بينعةةا 
 .و احت ار الدلةتشير الديعة صفر أو سالب إلى االحت ار التام  أ

 أثر المن فس  في سوق المنحج  عمى االححا ظ ب لنقد   2-3-4
 ولدةد تناولةت، عن العواعل التي قد ت ون عؤثرة ةي قرار االحتفا  بالندديةةالعناةسة ةي سوق العنتج تعتبر 
كعتليةةر كعتليةةر عسةةتدل ةةةي عسةةتويات االحتفةةا  بالندديةةة العناةسةةة ةةةي سةةوق العنتجةةات  أثةةرالدراسةةات بعةةض 
)Winter ,et al. P. Pourfakherian  توصلت دراسة ةلدد، واختلفت نتااج تلك الدراسات ةيعا بينيا تابع

 ، بينعةةاوعسةةتويات االحتفةةا  بالندديةةة العناةسةةة ةةةي سةةوق العنتجةةاتبةةين  إلةةى وجةةود عالقةةة سةةلبية (2021
);Thai, T. ,2019; Sabherwal, S. &  Atanasova ,C. & Li ,M., 2019دراسةات التوصةلت 

Shah, Idrees Ali & Shah, S.   Z.  A. ,2018) العناةسةة ةةي سةوق بةين  إلةى وجةود عالقةة طرديةة
الشركات التي تععل ةةي بياةة تناةسةية شةديدة أ ثةر احتفاظةاأل بالندديةة ة، وعستويات االحتفا  بالنددية العنتجات

 الشةركات التةي تععةل ةةي بياةة تناةسةيةالندديةة العحةتفي بيةا عةن جانةب ويرجةع السةبب ةةي ذلةك إلةى أن زيةادة 
تعكنيةا عةن البدةاء علةى قيةد الحيةاة ةةي سةةوق العنتجةات واالسةتعرار ةةي دنيةا األععةال، ةالشةركات التةي تواجةةو 
عشةةكلة اسةةتثعارية ةةةي سةةوق العنتجةةات بسةةبب عةةدم كفايةةة األعةةوال تفدةةد حصةةتيا ةةةي السةةوق، ألنةةو عةةن خةةالل 

لعحتفي بيا داخلياأل يعكن للشركة استخداعيا ةي االستثعار ةي تطوير عنتجاتيا وتدديعيا بصورة أ ثر النددية ا
ابت اراأل عن عناةسييا، حيث أن عصادر األعوال الداخليةة تتعيةز بانيةا عتاحةة ويعكةن اسةتخداعيا بسةيولة، كعةا 

 أنيا أقل ت لفة عن عصادر التعويل الخارجي بالديون.

 عناةسييا على تتفوق  أن الشركة ةر النددية عيزة تناةسية للشركات عن خالليا تستطيععالوة على ذلك، تو 
 ،عتعيةزة وذات جةودة عرتفةع تناةسية وخصةااص ليا أسعار عنتجات تدديعيا عن خالل ذلك ويتم السوق، ةي

  .5050)إلياس، سالم، السوقية للشركة والحصة زيادة األرةاح ةي التناةسية نتااج العيزة وتتض 

 ماهوم وق  س حنو ع الشرك ت 2-4
أحد األساليب التي تستخدعيا الشركات لتظل قةادرة علةى  Firm Diversificationيعتبر تنويع الشركات 

، ةعةع زيةادة التدةدم الت نولةوجي  (Oladimeji, M. S. & Udosen, I.,2019)العناةسةة ةةي دنيةا األععةال 
والبياةةة التناةسةةية الشرسةةة بةةدأت الشةةركات ةةةي تنويةةع ععلياتيةةا لتدليةةل العخةةاطر، ةعنةةذ العشةةرينات عةةن الدةةرن 
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العاضي، شيدت البلدان ةي جعيع أنحاء العالم العديد عن طفرات التنويع ةي الشركات، وأصةبحت الععليةات 
ا للتوسع السريع ا عيعأل  .  (Le, H.,2019)لبعض الشركات ال بيرة  العتنوعة نعوذجأل

كعةا يعتبةر تنويةع الشةركات عةن ضةعن الطةرق أو االسةتراتيجيات التةي تتبعيةا الشةركة عنةد تخصةيص رأس 
بكفةةةةةاءة بةةةةةين الدطاعةةةةةات أو وحةةةةةدات األععةةةةةال الداخليةةةةةة  Internal Capital Allocationالعةةةةةال الةةةةةداخلي 

ا عندعا تتعكن Multi-Segment Firmsبالشركات عتعددة الدطاعات  ، ةتخصيص رأس العال يكون ناجحأل
تحديةد  الشركة عن تحديق عستويات عناسبة عن التنويع، لذلك يجب على عةدير  الشةركات عتعةددة الدطاعةات

العحةةةدود بةةةين  Internal Financial Capitalأةضةةةل الطةةةرق لتخصةةةيص عةةةوارد رأس العةةةال الةةةداخلي 
 Blouch ,R. et)حديةق أىةداف عةالك الشةركة وتعظةيم ثةرواتيم الدطاعةات أو الوحةدات العختلفةة للشةركة لت

al.,2021;Busenbark J.R. et al. ,2017)  وعةن بةين ىةذه الطةرق تنويةع األنشةطة التةي تععةل بيةا ،
التةةي تتعةةرض ليةةا الشةةركة  الشةةركة أ  دخةةول عجعوعةةة عتنوعةةة ةةةي عجةةاالت النشةةاا بيةةدف تدليةةل العخةةاطر

 بسبب بياة األععال العتليرة.

داخةل الشةركو، وطبدةاأل  Operating Segmentsترتب على تنويع الشركات تعدد الدطاعات التشليلية وي
,SFAS 131 ،(Financial Accounting Standard Boardلععيةار العحاسةةبة العاليةةة األعريكةةي   

Statement of Financial Accounting Standards No. 131 As Amended, 2008) 
التدةةةارير  صةةةاح عةةةن قطاعةةةات الشةةةركة والععلوعةةةات ذات الصةةةلة، وكةةةذلك طبدةةةاأل لععيةةةارالصةةةادر بعنةةةوان7 اإلة

 International Financial Reporting Standard) 5003الصادر ةي سنة  IFRS 8العالية الدولية 
بعنةةوان7 الدطاعةةات  5002ةةةي سةنة ، الصةادر 10وععيةار العحاسةةبة العصةر  العدابةةل لةو رقةةم  (2006 ,8
، يدصةد بالدطةاع 5006والذ  لم يتم تعديلو ةةي أحةدث إصةدار لععةايير العحاسةبة العصةرية سةنة التشليلية، 

ععيةةار العحاسةةبة  -العصةةرية العحاسةةبة التشةليلي أحةةد عناصةةر العنشةةاة الةذى 7 )الوقةةااع العصةةرية، ععةةايير
  5002يوليو  ،التشليلية الدطاعات  10العصر  رقم )

 تحدق الشركة عنيا إيرادات وتتحعل عصروةات.يشارك ةى أنشطة األععال التى   )أ) 

يدوم الرايس العساول عن صناعة الدرار التشليلى للشركة بعراجعة النتةااج التشةليلية للدطةاع بصةورة   ب) و
    عنتظعة لتدييم أدااو، واتخاذ قرارات حول العوارد التى سيتم تخصيصيا لو.

 .تتوةر لو ععلوعات عالية عستدلة  ج) و

وةي جعيع االحوال يتم تحديد وتنويع قطاعات الشركة حسب أسس التنظةيم التةي تتبعيةا إدارة كةل الشةركة 
وذلةةةك طبدةةةاأل  للعنتجةةةةات والخةةةدعات أو ععليةةةات اإلنتةةةةاج أو العنةةةاطق الجلراةيةةةة أو ةاةةةةة الععةةةالء أو البياةةةةات 

التةةةةاعين  أو األسةةةةاليب  التنظيعيةةةةة التةةةةي تععةةةةل بيةةةةا إذا كةةةةان ذلةةةةك ععكنةةةةاأل )كعةةةةا ةةةةةي حالةةةةة البنةةةةوك وشةةةةركات
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ععيار العحاسةبة العصةر  رقةم  -العصرية العحاسبة العستخدعة لتوزيع العنتجات. )الوقااع العصرية، ععايير
  5002يوليو  ،التشليلية الدطاعات  10)

أن أداء الشةركات  أىعيةا7 وىناك عدة دواةةع لديةام الشةركات بةدخول عجعوعةة عتنوعةة ةةي عجةاالت النشةاا
العتنوعة يكون أةضةل عةن الشةركات عيةر العتنوعةة، وةةي الحةاالت التةي يكةون ةييةا عةدير  الشةركات قةادرين 

أ ثةر قيعةةة وذات أداء  Diversified Firmsعلةى تخصةيص رأس العةال بكفةاءة، ت ةون الشةركات العتنوعةةة 
د علةةى العصةةادر الخارجيةةة لةةرأس ، كعةةا يدةةل لةةدييا االعتعةةاFocused Firmsأقةةوى عةةن الشةةركات العركةةزة 

) .H. C., Rقلة العخاطر التي تتعرض ليا الشركات العتنوعة عدارنة بالشركات عيةر العتنوعةة العال ، عع
et al. ,2019 Busenbark J.R. et al. ,2017)Heru Kristanto   كعةا إن الشةركات العتنوعةة ،

أن التنويةع يسةع  للشةركة باست شةاف ةةرص  باإلضةاةة إلةى بشكل عةام تخصةص العةوارد بشةكل أ ثةر كفةاءة،
يدلةةةل تنويةةةع الشةةةركات عةةةن تدلةةةب التةةةدةدات الندديةةةة  إنتاجيةةةة أةضةةةل ععةةةا يعةةةزز عةةةن إنتاجيةةةة الشةةةركة، كةةةذلك

 اإلجعالية للشركات ويزيد عن قدرة الشركات على سداد الديون عن طريق تدليل احتعالية التخلف عن السداد
et al., 2021) (Cahyo H.,، ة إلى عا سبق يعكن للشركات العتنوعة تعزيز الددرة التناةسةية ليةا باإلضاة

عةةن خةةالل الععليةةات العتنوعةةة والحصةةول علةةى اقتصةةاديات ووةةةورات الحجةةم ، ةالشةةركات التةةي تنةةتج أنواعةةاأل 
 .  (Le, H. ,2019)عختلفة عن العنتجات بكعيات كبيرة ست ون قادرة على تدليل ت اليف اإلنتاج الثابتة

 الدراسة الحالية7ةي  لدياس تنويع الشركات استخدام العدياس التاليوسوف يتم 

  عؤشةةةةرThe Entropy Index  ىةةةةو عديةةةةاس للتعييةةةةز بةةةةين وىةةةةو عةةةةن العؤشةةةةرات العسةةةةتخدعة بكثةةةةرة ، و
 ,Fuente, G. & Velasco) ، ويحسب باستخدام الععادلةة اآلتيةة7العجعوعات العتعددة ةي وقت واحد

P.,2020; Li,Chong-Mao et al., 2019) 
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EY  تعثةةةل عؤشةةةرEntropy  لتنويةةةع الشةةةركاتوىةةةو عديةةةاس بةةةديل FD وكلعةةةا زادت قيعةةةة ،FD  دل علةةةى

إلةى عبيعةات الشةركة، S نسةبة عبيعةات الدطةاع  sPىةو عةدد قطاعةات الشةركة، nزيةادة تنويةع الشةركات، 
ln .اللوعاريتم الطبيعي 
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  أثر حنو ع الشرك ت عمى االححا ظ ب لنقد   2-5  
تناولتةو بعةض الدراسةات بعستويات االحتفا  بالنددية عن الجدير باإلشارة أن عالقة تنويع وتعدد الشركات 

 Khan, S. et al., 2019;Atanasova ,C. & Li ,M. ,2019; Subramaniam ,V. et)السةابدة 
al., 2011)  أ  يةنخفض  وتوصلوا إلى أن الشركات العتنوعة تعتلك سيولة أقل بكثير عن نظيراتيا العركزة

، ويرجع ذلك إلى أن الشركات العتنوعة يتواةر بيا العصادر الداخليةة لةرأس االحتفا  بالندديةلدييا عستويات 
وبالتالي تتواةر ةرص النعو ليذه الشركات عبر الدطاعات العختلفة العوجودة بيا، لذلك عندعا تحتةاج العال، 

آخةةةر ععةةةا يدلةةةل عةةةن ةااةةةدة االحتفةةةا   الشةةةركات العتنوعةةةة إلةةةى أعةةةوال، يعكنيةةةا التحةةةرك بحريةةةة عةةةن قطةةةاع إلةةةى
 سية.بالنددية، كعا أنيا تستطيع جعع األعوال عن طريق بيع أصول الدطاعات عير األسا

أثااار حنو اااع الشااارك ت عماااى الع قااا  باااين جاااودة المعمومااا ت المح ساااب   الداخم ااا   2-6
 واالححا ظ ب لنقد   

عسةةتويات االحتفةةا  وبةةالرعم عةةن وجةةود عةةدد عةةن الدراسةةات التةةي تناولةةت أثةةر تنويةةع وتعدةةد الشةةركات علةةى 
علةى العالقةة  Moderatorإال أن الدراسات التي تناولت أثر تنويع وتعدةد الشةركات كعتليةر تفةاعلي  بالنددية

بةين جةةودة الععلوعةات العحاسةةبية الداخليةة واالحتفةةا  بالندديةة، نةةادرة بةالرعم عةةن أن ىةذا العتليةةر التفةاعلي قةةد 
، حيةةث  ة )ايجابيةةة أو سةةلبية يتسةةبب ةةةي زيةةادة أو خفةةض شةةدة العالقةةة، كعةةا أنةةو قةةد يليةةر عةةن اتجةةاه العالقةة

ال يليةر إلى أن زيادة تنويةع وتعدةد الشةركات كعتليةر تفةاعلي  (Xiong, F. et al., 2021)توصلت دراسة 
شةدة  خفةضجودة الععلوعةات العحاسةبية الداخليةة واالحتفةا  بالندديةة ول نةو يةؤد  إلةى العالقة بين  عن اتجاه

 اسبية الداخلية واالحتفا  بالنددية.العالقة  السلبية بين جودة الععلوعات العح
 أثر حنو ع الشرك ت عمى الع ق  بين المن فس  في سوق المنحج واالححا ظ ب لنقد    2-7

كعةةا سةةبق ذكةةره ةةةان الدراسةةات السةةابدة توصةةلت إلةةى أن العالقةةة بةةين تنويةةع الشةةركات واالحتفةةا  بالندديةةة 
العنةتج واالحتفةا  بالندديةة قةد ت ةون طرديةة وقةد ت ةون عالقة عكسية، كعا أن العالقة بين العناةسة ةي سوق 

علةةى االحتفةةا   عكسةةية، ةةةاذا كانةةت الشةةركة عتنوعةةة وةةةي نفةةس الوقةةت تواجةةو عناةسةةة شةةديدة ةعةةا ىةةو األثةةر
علةى العالقةة بةين   Moderatorبالنددية ؟، وبععنى آخةر عةا ىةو أثةر تنويةع وتعدةد الشةركات كعتليةر تفةاعلي

االحتفةا  بالندديةة؟ وحسةب اطةالع الباحثةة يوجةد نةدرة ةةي الدراسةات التةي تناولةت العناةسة ةةي سةوق العنةتج و 
تلك العالقات، بالرعم عن أن ىذا  العتلير التفاعلي قةد يتسةبب وجةوده زيةادة أو خفةض شةدة العالقةة، ةةيعكن 

يةةةث أن يةةةؤد  التنويةةةع إلةةةى زيةةةادة أو اضةةةعاف تةةةاثير العناةسةةةة ةةةةي سةةةوق العنةةةتج علةةةى االحتفةةةا  بالندديةةةة، ح
إلةى زيةادة شةدة أو قةوة العالقةة بةين العناةسةة ةةي  (Atanasova,C. & Li ,M., 2019)توصةلت دراسةة 

 سوق العنتج واالحتفا  بالنددية ةي وجود التنويع بالشركات. 
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 منهج   الدراس  الحطب ق   -3
 الهدف من الدراس  الحطب ق   3-1

تنويةةةع  أثةةةريتعثةةةل اليةةةدف الرايسةةةي للدراسةةةة التطبيديةةةة ةةةةي اختبةةةارات الفةةةروض العتعلدةةةة بالدراسةةةة، لتحديةةةد 
، باإلضةةاةة إلةةى اختبةةار واالحتفةةا  بالندديةةةجةةودة الععلوعةةات العحاسةةبية الداخليةةة  بةةين العالقةةة علةةى الشةةركات

 للشركات العدرجة بعؤشر   بالندديةواالحتفا بين العناةسة ةي سوق العنتجعلى العالقة  أثر تنويع الشركات

EGX 70 .بالبورصة العصرية 

 مجحمع وعين  الدراس  3-2
الةذ  ،  EGX 70 EWIيتعثةل عجتعةع الدراسةة ةةي جعيةع الشةركات العدرجةة بعؤشةر البورصةة العصةرية

علةةةى صناعةةةة  شةركة عةن حيةث السةيولة والنشةاا، ويتعيةةةز العؤشةةةر بكونةةةو يتفةةةادى التركيةةةز 40يضةم  أعلةى 
بعينيةةةةا وعةةةةن ثةةةةم يوةةةةةر تعثيةةةالأل جيةةةةداأل لعختلةةةةف الصناعةةةةات والدطاعةةةةات العاعلةةةةة داخةةةةل االقتصةةةةاد العصةةةةرى 

، أعا عينةة الدراسةة ةدةد 5005يناير  5بالسوق العصر  لصوراق العالية، وقد تم احتساب العؤشر ابتداء عن 
 العتبارات ىي7 )البورصة العصرية، بدون تاري  تم اختيارىا بناء على عجعوعة عن ا

  تةةم اختيةةار الصةةناعات او الدطاعةةات التةةي يتةةواةر بيةةا أ ثةةر عةةن شةةركة واحةةدة عدرجةةة بعؤشةةر البورصةةة
حتى يعكن عدارنة بيانةات الشةركة عحةل الدراسةة بالشةركات داخةل الصةناعة  EGX 70 EWIالعصرية 

 عتليرات الدراسة.أو الدطاع الذ  تععل بو، وبالتالي يعكن قياس 

  تم اختيار الشركات التي يتواةر بيا اعكانية قياس جعيع عتليرات الدراسة خالل ةترة الدراسة التي تتعثل
 . 5050إلى سنة  5003)الفترة عن سنة ةي  ست سنوات 

 EGX شركة عدرجة بعؤشةر 22ولدد نتج عن تطبيق االعتبارات السابدة، أن أصب  حجم عينة الدراسة 
70 EWI،  5002عشةةاىدة خاضةةعة للتحليةةل اإلحصةةااي، كعةةا تةةم االسةةتعانة ببيانةةات سةةنة  330باجعةةالي 

سةةابدة، وتوضةة  سةةنة الةةذ  يتطلةةب قياسةةو بيانةةات  لديةةاس عتليةةر واحةةد ةدةةال ىةةو عسةةتوى االحتفةةا  بالندديةةة
سةةةنوات، تدسةةةيم عينةةةة الدراسةةةة طبدةةةاأل لتنةةةوع ووتعدةةةد الصةةةناعة، وللج  0)،  ب 0، ) أ 0الجةةةداول التاليةةةة رقةةةم )
 والصناعة على الترتيب.

 طبقً  لحنوع ووحعقد الصن ع عين  الدراس   حقس م :أ1جدول 
 النسب  عدد المش هدات درج  حنوع ووحعقد الصن ع 
 11 022 شركات لدييا درجة عرتفعة عن التنويع

 02 12 شركات لدييا درجة عنخفضة عن التنويع
 %722 222 اإلجعالي
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 عبر السنواتعين  الدراس   حقس م :ب1جدول 
 اإلخماني 2021 2020 2019 2018 2017 2016 انضىت

ٍشاادات ا  ىشاا مدا  ى ااٌ 

ىااتٍ د جة اات ٍ  مناات ٍااِ 

  ى ْوٍع

 022 27 27 22 22 27 27  ىنتج

 %722 72 72 71 71 72 72  ىْسبت

شااااا مدا ىاااااتٍ د جة ااااات 

 ٍْخمضت ٍِ  ى ْوٍع

 12 72 72 72 72 72 72  ىنتج

 %722 7182 7182 7280 7280 7182 7182  ىْسبت

 222 22 22 22 22 22 22  ىنتج  ىَشدات ا  ىنيَت

 

 طبقً  لمصن ع عين  الدراس   حقس م :ج1جدول 

 انصىاعت
انمىاسد 

 األصاصيت

احصاالث 

واعالو 

وحكىىنىخيا 

 انمعهىماث

انخذماث 

وانمىخداث 

انصىاعيت 

 وانضياساث

خذماث 

انىقم 

 وانشحه

 

 انعقاساث

أغزيت 

ومششوباث 

 وحبغ

صياحت 

 وحشفيه

مقاوالث 

وإوشاءاث 

 هىذصيت

مىضىخاث 

وصهع 

 معمشة

مىاد 

 انبىاء

عتج 
 ىَشدات ا 

  ىنيٌ

21 71 70 71 721 22 71 70 02 20 

  ىْسبت

  ىنيَت
72 282 282 282 22 9 282 282 182 70 

% عةةن عينةةة الدراسةةة تعثةةل شةةركات لةةدييا درجةةة عرتفعةةة عةةن 11أن نسةةبة   أ7رقةةم ) يتضةة  عةةن الجةةدول
% عةةن عينةةة الدراسةةة تعثةةل شةةركات لةةدييا درجةةة عنخفضةةة عةةن التنويةةع، كةةذلك يتضةة  عةةن 02التنويةةع بينعةةا 

يتركز بيا العشاىدات التي تم ةييا درجة عرتفعةة عةن  0279إلى  0271أن السنوات عن   ب7) رقم الجدول
أن العدةةارات تعثةةل أ بةةر نسةةبة تعثيةةل ةةةي عينةةة   ج7) رقةةم %، كةةذلك يتضةة  عةةن الجةةدول71التنويةةع بنسةةبة 

%، يلةةةي ذلةةك عةةواد البنةةةاء ثةةم األعذيةةةة 72%، يلييةةا العةةةوارد األساسةةية بنسةةبة 22الدراسةةة ككةةل حيةةةث بللةةت 
 والعشروبات والتبث ثم باقي الدطاعات األخرى. 

 محغيرات الدراس  3-3
 قيةاس ةدةيوالجدول التةالي يوضة  طر  سابدة، دراسات عدة على الدراسة عتليرات قياس ةي ةالباحث تاعتعد

 .اإلحصااي التحليل ألعراض العتليرات ىذه
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 محغيرات الدراس  وطريق  ق  سه  :2جدول 

سمز 

 انمخغيش
 طشيقت انقياس وىع انمخغيش انمخغيش

دساصاث صابقت اصخخذمج وفش 

 انمقياس

 االحخفاظ بانىقذيت

1CA 
 الح ماااااد  

 بدىْقتٍت

 ااااادبع ناااااٌ  ىَْاااااو      ه 

   ىثدٌّ

ّسبت  ىْقتٍت  ى ٌ  ح مظ ب اد  ىشا مت 

إىاااااي  ىْقتٍااااات  ىَحااااا مظ ب اااااد عياااااي 

ٍس وى  ىش مدا ج خو  ىصاْدعت و  

  ىقطدع  ىذً  نَو به  ىش مت

(Joseph, A. et al.,  2021; 

Gu, X., et al. ,2016) 

 

2CA 
 الح ماااااد  

 بدىْقتٍت

 ااااادبع ناااااٌ  ىَْاااااو      ه 

   ىثدٌّ
  ى غَ  نٌ  ىْقتٍت  ىَح مظ ب د

(Ngoc , H. D. et al ,2020; 

Chan , A. ,2018) 

 خىدة انمعهىماث انذاخهيت

1IIQ 

 ااااااااااااااوج  

 ىَنيوٍدا 

 ىَحدساابَت 

  ىت خيَت

 ىَْاااو      ه  ٍسااا قو ناااٌ

   ىثدٌّ

اد بناتج  قدسا ٍق س عت إعالُ   ةباد    

  ٍااااادً باااااَِ ّ دٍااااات  ىساااااْت  ىَدىَااااات 

د  ٍا  إعااالُ وةبااد   ىشاا مت    ٍقسااو

 78 ٍض  باد نٌ − 222عيي 

(Laplante ,S. K. et al.  

2021; Huang ,K. et al. 

,2020) 

 العصدر 7 الجدول عن إعداد الباحثة
  

 محغيرات الدراس  وطريق  ق  سه  :2ح بع جدول 
سمز 

 انمخغيش
 طشيقت انقياس وىع انمخغيش انمخغيش

دساصاث صابقت اصخخذمج وفش 

 انمقياس

2IIQ 

 وج  

 ىَنيوٍدا 

 ىَحدسبَت 

  ىت خيَت

 ٍس قو نٌ

 ىَْو      ه 

   ىثدٌّ

إ   قدٍااال  ىشااا مت ب ناااتٍو قو  َ اااد 

  ىَدىَاااات  نطااااي  ىقََاااات   اااام    

   بخالف  ىل78  أخذ  ىقََت  

(Laplante ,S. K. et al.  2021) 

 

3IIQ 

 وج  

 ىَنيوٍدا 

 ىَحدسبَت 

  ىت خيَت

 ٍس قو نٌ

 ىَْو      ه 

   ىثدٌّ

إ    اااااو ن  يااااانب ناااااٌ  ى قدباااااات 

 ىت خيَاااات ىيشاااا مت   نطااااي  ىقََاااات 

  بخالف 7  م       أخذ  ىقََت  

  ىل8

(Laplante ,S. K. et al.  2021; 

Oradi ,J. et al. 2020; 

Dashtbayaz ,M.L. . et al.  

2019) 

 انمىافضت في صىق انمىخح

 

1PC 
 ىَْدنست نٌ 

 سوق  ىَْ ج

 ٍس قو نٌ

 ىَْو      ه 

   ىثدٌّ

 index Lerner ٍؤش 
(Sheikh ,S. ,2019) 

 

 

2PC 
 ىَْدنست نٌ 

  ىَْ جسوق 

 ٍس قو نٌ

 ىَْو      ه 

   ىثدٌّ

Rosse-Panzar  َّو  

statistic)-H (the model 

(Matsuda ,T. et al.,2021; 

Mateev ,M. et al.,2021) 

 حىىيع انششكاث

 

FD 
  ْوٍع  ىش مدا

 ٍس قو نٌ

  ىَْو    ىثدٌّ
 The Entropy Index ٍؤش  

(Fuente, G. & Velasco, 

P.,2020; Li,Chong-Mao et al., 

2019) 

 ُمَعِذنت أو مخفاعهت مخغيشاث

IIQFD 

 ٍ مدعو

نٌ  ىَْو   

  ىثد8ٌّ

ٍ غَااا  ٍباااَِ  ى مدعاااو باااَِ  ْوٍاااع 

 ىشااااا مدا    اااااوج   ىَنيوٍااااادا 

  ىَحدسبَت  ىت خيَت8

(Xiong, F. et al., 2021) 

1PCFD 

 ٍ مدعو

نٌ  ىَْو   

  ىثد8ٌّ

باااَِ  ْوٍاااع   ى مدعاااوٍ غَااا  ٍباااَِ 

 ىَْدنسااات ناااٌ ساااوق   ىشااا مدا  

  ىَْ ج

(Atanasova ,C. & Li ,M. , 

2019) 

 العصدر 7 الجدول عن إعداد الباحثة
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 محغيرات الدراس  وطريق  ق  سه  :2ح بع جدول 
رمز 
 المحغير

 طريق  الق  س نوع المحغير المحغير
دراس ت س بق  اسحخدمت ناس 

 المق  س

 مخغيشاث سقابيت

SZ 
حجٌ 

  ىش مت

 ىَْو    ةقدبٌ نٌ

    ه   ىثدٌّ

 ىيوغاااااادةٍ ٌ  ىطبَنااااااٌ   َاااااادىٌ 

    وه

(Kwan ,J.H. & Lau, W. 

Y.,2020;Atanasova ,C. & Li 

,M. , 2019) 

Lev 
 ى  ننت 

  ىَدىَت

 ىَْو    ةقدبٌ نٌ

    ه   ىثدٌّ

 ّساااابت إ َاااادىٌ  الى ى ٍاااادا إىااااي

 إ َدىٌ    وه

(Xiong, F. et al., 2021; 

Kwan ,J.H. & Lau, W. 

Y.,2020) 

 

CF 

 ى تنقدا 

  ىْقتٍت

 ىَْو    ةقدبٌ نٌ

    ه   ىثدٌّ

  ااادنٌ  ىااا با قباااو  ىضااا       

 إ َدىٌ    وه÷  الاالك  

(Kwan, J.H. & Lau, W. 

Y.,2020) 

 العصدر7 الجدول عن إعداد الباحثة
يتضعن الجدول السابق عتليرات الدراسة الرقابية، وىي أىم العتليةرات التةي قةد ت ةون عةؤثرة علةى العتليةر 

والتةةةدةدات ، الراةعةةةة العاليةةةةحجةةةم الشةةةركة، و التةةةابع وتناولتيةةةا الدراسةةةات السةةةابدة، وتتعثةةةل تلةةةك العتليةةةرات ةةةةي 
إلى وجةود عالقةة عكسةية جوىريةة  (Kwan,J.H. & Lau, W. Y., 2020)، حيث توصلت دراسة النددية

 ,Xiong) وعسةتويات االحتفةا  بالندديةة، كةذلك توصةلت دراسةة  الراةعةة العاليةة بين كل عن7 حجم الشركة و
F. et al., 2021) .إلى وجود عالقة طردية جوىرية بين التدةدات النددية وعستويات االحتفا  بالنددية 

 أس ليب جمع الب  ن ت 3-4
تةةم جعةةع البيانةةات الخاصةةة بالدراسةةة التطبيديةةة عةةن خةةالل الدةةواام العاليةةة السةةنوية العنشةةورة وااليضةةاحات 
العتععة ليا، وتدرير عراقب الحسابات العرةق بتلك الدواام، وعا تتضةعنو تلةك االيضةاحات عةن ععلوعةات عةن 

إعةةالن أرةةةاح تةةاري  ول علةةى الدطاعةةات التشةةليلية العختلفةةة الخاصةةة بشةةركات عينةةة الدراسةةة، كعةةا تةةم الحصةة
، باإلضةةةاةة إلةةةى بعةةةض العواقةةةع االل ترونيةةةة عثةةةل عواقةةةع عةةةن إدارة البورصةةةة البورصةةةة شاشةةةات الشةةةركة علةةةى

 الشركات على شبكة اإلنترنت وعوقع البورصة العصرية.

 نم ذج الدراس  3-5
 النعوذج األول )ةي صورة انحدار عتعدد 

ControlsPCbIIQbbCA  1210  

 النعوذج الثاني )ةي صورة انحدار خطي عتعدد  
ControlsPCFDbIIQFDbFDbPCbIIQbbCA  11 543210 : 
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 حيث

 .)والذ  يداس باستخدام عدياسين   CAاالحتفا  بالنددية المحغير الح بع:

،  )والةةذ  يدةةاس باسةةتخدام ثةةالث عدةةةاييس  IIQجةةودة الععلوعةةات العحاسةةةبية الداخليةةة  المحغياارات المسااحقم :
 .FD، وتنويع الشركات   PC1 العدياس)والذ  يداس باستخدام  PCوالعناةسة ةي سوق العنتج 

لااا  أو المحا عمااا : التفاعةةةل بةةةين تنويةةةع الشةةةركات والتةةةي تعبةةةر عةةةن  IIQFDتتعثةةةل ةةةي  المحغيااارات المدعلد 
التفاعةةةةل بةةةةين تنويةةةةع والتةةةةي تعبةةةةر عةةةةن  1PCFD،وجةةةةودة الععلوعةةةةات العحاسةةةةبية الداخليةةةةة
 الشركات والعناةسة ةي سوق العنتج.

والتدةدات النددية، وذلةك بنعةوذجي ، الراةعة العاليةتتعثل ةي حجم الشركة، و  Controls المحغيرات الرق ب  :
 البحث.  

51االنحدار ععادلةععاعالت االنحدار العددرة ةي ، 0bاالنحدار ععادلةالحد الثابت ةي  bb . 

 األس ليب اإلحص ئ   المسحخدم  3-6

 SPSS 26 ،Stata 16.0 (Statistics/Dataاإلحصةااي اسةتخدام كةل عةن البرنةاعج االحصةااي تةم 

Analysis)  األساليب التالية7عع استخدام 

 اإلحصةاء الوصةفيDescriptive Statistics   لعتليةةرات الدراسةة باسةتخدام عدةاييس النزعةة العركزيةةة
 أدنى قيعة، أقصى قيعة .وعداييس التشتت) ،  Medianوالوسيال  Mean)الوسال الحسابي 

 اختبةار شةابيرو ةرانسةيوShapiro- Francia   الختبةار تبعيةة البيانةات والبةواقي ةةي نعةوذج االنحةةدار
 للتوزيع الطبيعي.

 ختباراWhite’s Test  للتا د عن تجانس البيانةاتHomoscedasticityال  ، ةةاذا كانةتP-Value 
، دل ذلةك علةةى عةدم وجةةود عشةكلة عةةدم التجةانس ةةةي 0.02أ بةر عةةن عسةتوى الععنويةةة  ليةذا االختبةار

 البيانات.

  وةةةي حالةةة أن لديةةاس ععنويةةة العالقةةة بةةين عتليةةرات الدراسةةة العسةةتدلة،  تحليةةل االرتبةةاا الخطةةي لبيرسةةون
 ، ةانةةو يعكةةن0.4±العالقةة ععنويةةة بةين بعةةض العتليةةرات العسةتدلة والتةةي قةةل ةييةا ععاعةةل االرتبةةاا عةن 

 .بين العتليرات العستدلة Multicollinearityعشكلة االزدواج الخطي الدول بعدم تواةر 
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  اختبار عدم وجود ارتباا ذاتي بين البواقي باسةتخدام اختبةار Breusch-Godfrey LM Test ةةاذا ،
، دل ذلك علةى عةدم وجةود ارتبةاا 0.02أ بر عن عستوى الععنوية  ليذا االختبار P-Valueال  كانت

 ذاتي بين البواقي.

 العدطعيةة  الزعنيةة السالسةل وسةوف يةتم اسةتخدام نعةاذج Panel Data  (Crosssectional Time-
Series Data) لشةركات العتعةددة خةالل عةدة ةتةرات ، وتتعيةز تلةك النعةاذج باعكانيةة عالحظةة سةلوك ا

 يجب7 البيانات بتحليل البدء زعنية، وقبل

 الزعنيةة السالسل الزعنية ويتم ذلك عن خةالل اختبةارات جةذر الوحةدة للسالسةل استدرارية عن أوال التا د 
وكةذلك اختبةار  Hadri LM testوباسةتخدام كةل عةن اختبةار  Panel Unit Root Testsالعدطعيةة 

Harris-Tzavalis testال  ، ةةاذا كانةتP-Value 0.02أقةل عةن أو يسةاو   ليةذين االختبةارين ،
، كانةت السالسةل الزعنيةة 0.02أ بةر عةن P-Valueال  كانةت السالسةل الزعنيةة عسةتدرة، أعةا إذا كانةت

 للداللة على أن السالسل الزعنية عير عستدرة. Unit Rootتحتوى على عا يسعى جذر الوحدة 

 ر الت اعةةةل العشةةةترك، وذلةةةك إذا كانةةةت السالسةةةل الزعنيةةةة عيةةةر عسةةةتدرة عنةةةد العسةةةتوى اختبةةةاLevel  يةةةتم
ليةذا  P-Valueال  ةةاذا كانةت Kao testعالقةة الت اعةل العشةترك باسةتخدام اختبةار  اسةتخدام اختبةار

، دل علةةةةى وجةةةةود ت اعةةةةل عشةةةةترك أ  أن عالقةةةةة االنحةةةةدار بةةةةين 0.02أقةةةةل عةةةةن أو يسةةةةاو   االختبةةةةار
 رات عتوازنة وتشكل عالقة العدى الطويل.العتلي

 ,Yunitaningtyas) ثالثةة نعةاذج لالنحةدار ىةيPanel data 7 العدطعيةة الزعنيةة وينتج عن السالسل
K. et al, 2019) 

 الحجم عي النموذج  Pooled Model 
ثابتةة  النعةوذج )للعتليةرات العسةتدلة  و الحةد الثابةت ةةي ىةذا العدةدرة االنحةدار ععةاعالت حيةث ت ةون 

 طريدةة الزعنةي، وتسةتخدم البعةد تةاثير يتجاىةل النعةوذج الفترات الزعنية، أ  أن ىذا لجعيع الشركات وول ل
 النعوذج. ععلعات ىذا تددير ةي Ordinary Least Square (OLS)الصلرى العادية العرةعات

 الث بح   الحأثيرات نموذجFixed Effects 
شةركة، بينعةا  ثابتةة ل ةل النعةوذج ةةي ىةذا )للعتليةرات العسةتدلة العدةدرة  االنحةدار ععةاعالت حيةث ت ةون 

الشةركات، وسةوف يةتم ةةي الدراسةة الحاليةة اسةتخدام  عختلفة بةاختالف النعوذج ةي ىذا الثابت الحد ععلعات
   The Fixed Effects Within-Groups الثابتةةة للتةةاثيرات العجعوعةةات داخةةل االنحةةدار نعةةوذج

regression Model. 
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 العشوائ    الحأثيرات نموذجRandom Effects 
 عشةوااي لةو عدةدار ثابةت، ويسةتخدم نعةوذج كعتليةر النعةوذج حيةث يةتم التعاعةل عةع الحةد الثابةت ةةي ىةذا

الثابتةة، وتشةعل تلةك الشةروا  التةاثيرات العشوااية ةي حالة عدم تواةر أ  شرا عةن شةروا نعةوذج التاثيرات
بنعوذج االنحدار يجب أن يتبع التوزيع الطبيعي بعتوسةال عدةداره صةفر عةع ثبةات تباينةو  العشوااي أن الخطا

 Generalized Leastالععععةةةة الصةةةلرى  العرةعةةات طريدةةةة وتسةةةتخدملجعيةةع العشةةةاىدات العدطعيةةة، 
Square (GLS) النعوذج. ععلعات ىذا تددير ةي 

 الث ث  حسحخدم االخحب رات الح ل  : النم ذج من لححميل الب  ن ت الم ئم النموذج والخح  ر
  اختبارChow Test  ال الثابتةة، ةةاذا كانةت التةاثيرات نعةوذجو  التجعيعةي النعةوذج بةين للعفاضةلة P-

Value ىو النعوذج العناسب. الثابتة التاثيرات ، ةان نعوذج0.02أقل عن أو يساو   الختبارليذا ا 

  اختبةةارBreusch And Pagan Lagrangian Multiplier Test النعةةوذج بةةين للعفاضةةلة 
أقةل عةن أو يسةاو   الختبةارليةذا ا P-Value ال ، ةةاذا كانةتالعشةوااية التةاثيرات نعةوذجو  التجعيعةي
 العشوااية ىو النعوذج العناسب. التاثيرات ، ةان نعوذج0.02

 اختبةار  Hausman Test ةةاذا العشةوااية التةاثيرات نعةوذجالثابتةة و  التةاثيرات نعةوذج بةين للعفاضةلة ،
ىو النعةوذج  الثابتة التاثيرات ، ةان نعوذج0.02أقل عن أو يساو   الختبارليذا ا P-Value ال كانت

 العناسب.
 الححميل اإلحص ئي واخحب ر فروض الدراس  3-7

 ةيعا يلي عرض لنتااج التحليل اإلحصااي واختبار ةروض الدراسة7
 الوصاي لمحغيرات الدراس  اإلحص ء 

 لعتليرات الدراسة  الجدول التالي نتااج اإلحصاء الوصفييوض  
 لمحغيرات الدراس   : نح ئج اإلحص ء الوصاي3جدول 

 أعهً قيمت أقم قيمت انىصيط انىصط انحضابي انمخغيشاث

1CA -0.263 -0.08 -1.31 2.78 

2CA 0.031 0.036 -0.705 0.795 
1IIQ -0.265 -0.110 -0.673 -0.047 
2IIQ 0.963 1.000 0.000 1.000 
3IIQ 0.952 1.000 0.000 1.000 

1PC 0.821 0.800 0.08 0.997 

FD 0.623 0.300 0.000 1.921 

SZ 15.133 14.60 12.32 18.742 

Lev 0.725 0.7000 0.134 0.913 

CF 0.093 0.089 -0.162 0.423 

 .SPSS 26العصدر7 عخرجات التحليل اإلحصااي لبرناعج   
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 من الجدول الس بق  مكن اسحنح ج م  يمي:
 1العتليةةر االحتفةةا  بالندديةةةةCA كعةةةا 0.08-، كعةةا بلةةةث الوسةةيال 0.263-بلةةث العتوسةةةال الحسةةابي لةةةو ،

وتشةةير ىةةذه النتةةااج إلةةى انخفةةاض نسةةبة الندديةةة التةةي  ،1.31-وأقةةل قيعةةة   2.78بللةةت أ بةةر قيعةةة لةةو 
تحةةتفي بيةةا الشةةركة إلةةى الندديةةة العحةةتفي بيةةا علةةى عسةةتوى الشةةركات داخةةل الصةةناعة أو الدطةةاع الةةذ  

 راسة.تععل بو الشركة بعينة الد

 2العتلير االحتفا  بالندديةCA كعةا بللةت 0.036، كعا بلث الوسةيال 0.031بلث العتوسال الحسابي لو ،
التليةر ةةي الندديةة نسةبة  ىةذه النتةااج إلةى انخفةاض وتشةير ،0.705-وأقل قيعةة  0.795أ بر قيعة لو 
 العحتفي بيا.

  1جةةةودة الععلوعةةةات العحاسةةةبية الداخليةةةة العتليةةةرIIQ  كعةةةا بلةةةث 0.265-بلةةةث العتوسةةةال الحسةةةابي ليةةةا ،
 .0.673-وأقل قيعة  0.047-، كعا بللت أ بر قيعة لو 0.110-الوسيال 

  2العتلير جودة الععلوعات العحاسبية الداخليةIIQ  كعا بلث 0.963بلث العتوسال الحسابي ليا ،
، وتشير ىذه النتااج إلى أن 0.000وأقل قيعة 1.000، كعا بللت أ بر قيعة لو 1.000الوسيال 

 ععظم الشركات بعينة الدراسة لم تدم بتعديل قوااعيا العالية.

  3جودة الععلوعات العحاسبية الداخلية العتليرIIQ  وسيال ،كعا بلث ال0.952بلث العتوسال الحسابي ليا
قوة الرقابة ، وتشير ىذه النتااج إلى 0.000وأقل قيعة 1.000، كعا بللت أ بر قيعة لو 1.000

  الداخلية للشركات بعينة الدراسة.

  1العناةسة ةي سوق العنتج العتليرPC 0.800، كعا بلةث الوسةيال 0.821ليا  بلث العتوسال الحسابي ،
العناةسةةة ةةةي سةةوق زيةةادة  وتشةير ىةةذه النتةةااج إلةةى ،0.08وأقةةل قيعةةة  0.997كعةا بللةةت أ بةةر قيعةةة لةةو 

 .العنتج العصر  

  تنويع الشركات العتليرFD كعةا بللةت 0.300، كعةا بلةث الوسةيال 0.623لةو  بلث العتوسةال الحسةابي ،
 .0.000وأقل قيعة  1.921أ بر قيعة لو 

  العتلير حجم الشركةSZ  كعةا بللةت 14.60، كعا بلث الوسيال  15.133بلث العتوسال الحسابي لو ،
 .12.32وأقل قيعة  18.742أ بر قيعة لو 

  الراةعةةةة العاليةةةة العتليةةةرLev  كعةةةا 0.7000، كعةةةا بلةةةث الوسةةةيال  0.725بلةةةث العتوسةةةال الحسةةةابي لةةةو ،
 .0.134وأقل قيعة  0.913بللت أ بر قيعة لو 
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  العتلير التدةدات الندديةCF  كعةا بللةت 0.089، كعةا بلةث الوسةيال 0.093بلث العتوسال الحسابي لةو ،
 .0.162-وأقل قيعة  0.423أ بر قيعة لو 

 بححديد نوع المن فس  في سوق المنحج المصري  نح ئج الححميل اإلحص ئي الخ ص  3-8
 العنتج العصر .يوض  الجدول التالي نتااج تحديد نوع العناةسة ةي سوق 

                            Panzar-Rosse model (the H-statistic): نح ئج نموذج 4جدول 
 لق  س المن فس  في سوق المنحج

 (    )    (    )    انمخغيشاث
   (    ) 

 
controls Constant 

 

0b 

انمىافضت في 

 صىق انمىخح

 SIZ          انمعامالث
Time 

dummies 
2PC 

H-statistic 

قيمت 

 انمعامالث
-0.091 0.832 -0.218 0.767 YES 1.411 0.523 

 .Stata 16.0العصدر7 عخرجات التحليل اإلحصااي لبرناعج 

، أ  تدةةع بةةةين عوجةةب واحةةةد 0.523تسةةاو   H-statisticعةةن الجةةدول السةةةابق يعكةةن اسةةتنتاج أن قيعةةةة 
وصةةفر، ععةةا يشةةير إلةةى أن نةةوع العناةسةةة بةةين الشةةركات بالبياةةة العصةةرية ىةةي عناةسةةة االحت اريةةة، وىةةو عةةا 

 التي شعلت البنوك العصرية. (Mateev, M. et al., 2021)يتفق عع دراسة 

 اخحب ر الحوزيع الطب عي لمحغيرات الدراس  3-9
  1CA،2CA،1IIQ ،1PC، FD، SZ، Lev، CFال عيةةة للعتليةةرات )يجةةب أن تتبةةع عتليةةرات الدراسةةة 

 الزعنيةةة السالسةل للتوزيةةع الطبيعةي حتةةى يعكةن اسةةتخدام نعةاذج انحةداراألول والثةاني الداخلةة ةةي النعةةوذج 
 -Shapiroاختبةةةةار إلجةةةةراء  Stata16.0 باسةةةةتخدام برنةةةةاعج ةالباحثةةةة تالعدطعيةةةةة، وللتا ةةةةد عةةةةن ذلةةةةك قاعةةةة

Francia وأوضحت النتااج أن قيعة ،P.Value حيةث بللةت   0.05عةن عسةتوى الععنويةة  أ بةرالختبار ل(
،1CA،2CAللعتليةةةةةةةةةةةةةةةةرات ، 0.481، 0.095، 0.451، 0.081، 0.072، 0.142، 0.106، 0.810

1IIQ ،1PC، FD
 ، SZ، Lev، CF وعن ثم ةان البيانات تتبع التوزيع الطبيعي. ، على الترتيب ، 

 اخحب ر حج نس الب  ن ت 3-01
، والةةذ  Stata باسةةتخدام برنةةاعج White’s Test اختبةةارعةةن خةةالل  البيانةةاتالتا ةةد عةةن تجةةانس يعكةةن 

 يوضحو الجدول التالي.
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 White’s Test نح ئج اخحب ر :5جدول 
 بيان

 إحصائي االخخباس

Chi-square 
P.Value 

 White’s Test   خ بدة

,1CA بدسااااا خت ً ٍقَاااااد  1IIQ , 1PC                      ّاااااه  ىَْاااااو     سدساااااٌ    ه   ,

 نٌ  ىتة ست 

243.20 0.000 

 White’s Test   خ بدة

,1CA بدساا خت ً ٍقَااد  1IIQ , 1PC , FD                 ّااه  ىَْااو     سدسااٌ  ىثاادٌّ 

 نٌ  ىتة ست 

249.96 0.000 

 .Stata 16.0 العصدر7 عخرجات التحليل اإلحصااي لبرناعج         

 0.000حيةث بللةةت   0.05أقةل عةةن عسةتوى الععنويةةة  P.Valueيتضة  عةن الجةةدول السةابق أن قيعةةة 
جةةودة ةةةي البيانةةات، نعةةوذج األساسةةي األول والثةةاني ةةةي الدراسةةة، وعلةةى ذلةةك ةةةان عشةةكلة عةةدم التجةةانس عو لل

، وذلك Robust Standard Error ولعالج ىذه العشكلة سوف يتم استخدام طريدة الخطا الععيار  النشال
 عند تشليل نعاذج االنحدار الخاصة بالنعوذج األساسي األول والثاني.

 ححميل االرحب ط الخطي لبيرسون  3-00
الجةةةدول التةةةالي يوضةةة  نتةةةااج االرتبةةةاا الخطةةةي لبيرسةةةون لجعيةةةع عدةةةاييس العتليةةةرات العسةةةتدلة والرقابيةةةة 

 .للدراسةبالنعوذج األول والثاني 

 لممحغيرات المسحقم  والرق ب    الخطي لبيرسون االرحب ط نح ئج : 6جدول 
(10) (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1)  

         1 (1) 1IIQ 

        
1 
 

-0.19* (2) 2IIQ 

       
1 
 

-0.04 0.39* (3) 3IIQ 

      
1 
 

-0.28* 0.24* -0.63* (4) 1PC 

     
1 
 

-0.52* 0.41* -0.11* 0.62* (5) FD 

    
1 
 

0.59* -0.68* 0.34* -0.39* 0.58* (6) SZ 

   
1 
 

0.64* 0.65* -0.65* 0.51* -0.22 0.61* (7) Lev 

  
1 
 

-0.60* -0.49* -0.60* 0.64* -0.53* 0.38* -0.69* (8) CF 

 
1 
 

-0.07 0.16* 0.27* -0.47* -0.22* -0.19* -0.12* 0.17* 
(9) 

1IIQFD 

1 
 

 

-0.33* 0.60* -0.67* -62* -0.45* 0.68* -0.22* 0.34* -0.62* 
(10) 

1PCFD 

  SPSS 26 tailed)-* Correlation is significant (2العصدر7 عخرجات التحليل اإلحصااي لبرناعج 
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 0.4±عن الجدول السابق يتض  وجةود ارتبةاا بةين العتليةرات العسةتدلة حيةث يدةل ععاعةل االرتبةاا عةن  
ععةةا يةةدل علةةى عةةدم   ، 0.63-حيةةث أن ععاعةةل االرتبةةاا يسةةاو   1IIQ ،1PCبةةين العتليةةر )عثةةل االرتبةةاا

 ت .  وجود عشكلة االزدواج الخطي بين ىذه العتليرا

نح ئج الححميال اإلحصا ئي الخ صا  با لنموذج األول واخحبا ر الاارض األول والثا ني  3-12
 لمبحث

للعدةةةاييس العختلفةةةة لعتليةةةرات  نعةةةوذج االنحةةةدار التجعيعةةةيتةةةم تطبيةةةق النعةةةوذج األول للدراسةةةة باسةةةتخدام 
ىةةةذه  والجةةةدول التةةةالي يوضةةة ، الدراسةةةة للتعةةةرف علةةةى اتجةةةاه العالقةةةة بةةةين العتليةةةرات والتا يةةةد علةةةى النتةةةااج

  .  النتااج

 *نح ئج نموذج االنحدار الحجم عي: 7جدول 

  

 7ٍقَد 

1CA, 

1IIQ, 

1PC 

 0ٍقَد 

2CA, 

2IIQ, 

1PC 

 2ٍقَد 

1CA, 

3IIQ, 

1PC 

معامالث 

 االوحذاس

Coefficients 

 قيمت

T test 

 وانمعىىيت

Sig. 

معامالث 

 االوحذاس

Coefficients 

 قيمت

T test 

 وانمعىىيت

Sig. 

معامالث 

 االوحذاس

Coefficients 

 قيمت

T test 

 وانمعىىيت

Sig. 

 

انىمىرج 

 انخدميعي

Constant 0.644 
0.42 

(.000) 
-2.268 

-15.76 

(.000) 
9.256 

17.998 

(.000) 
IIQ 

 
-0.384 

-0.46 

(.000) 

-0.187 

 

-8.25 

(.000) 
-2.113 

-25.765 

(.000) 

PC 
 

0.030 
0.13 

(.004) 
1.016 

20.501 

(.000) 
0.069 

0.477 

(.000) 

SZ -0.078 
-0.81 

(.000) 
-0.096 

-12.05 

(.000) 
-0.510 

-17.759 

(.000) 

Lev -0.014 
-0.04 

(.000) 
-0.278 

-4.861 

(.000) 
-0.721 

-4.290 

(.633) 

CF 4.14 
4.55 

(.000) 
0.665 

7.177 

(.000) 
2.849 

7.756 

(.000) 

 R square 0.826 0.854 0.917ٍندٍو  ى حتٍت 

F test 307.18 380.27 716.189 

 F test 0.000 0.000 0.000 ٍس وى  ىَنْوٍت ىـ

Breusch-Godfrey 

LM Test 
254.330 183.814 245.951 

 ٍس وى  ىَنْوٍت الخ بدة

Breusch-Godfrey 

LM Test 

0.122 0.071 0.092 

 عع العالحظة التالية7 بين قوسين  ، وعستوى الععنوية Stata 16.0العصدر7 عخرجات التحليل اإلحصااي لبرناعج
 ، وذلك عند تشليل نعاذج االنحدار.Robust Standard Errorتم استخدام طريدة الخطا الععيار  النشال *
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جةةةةودة الععلوعةةةةات عةةةةن الجةةةةدول السةةةةابق يعكةةةةن اسةةةةتنتاج وجةةةةود عالقةةةةة ععنويةةةةة بةةةةين العتليةةةةرات العسةةةةتدلة 
عةن ناحيةة أخةرى  حتفةا  بالندديةةاال ن ناحية والعتلير التابع ع العناةسة ةي سوق العنتجو  العحاسبية الداخلية

،  1CAالعديةةةاس وذلةةك بالنسةةبة لجعيةةةع العدةةاييس العسةةةتخدعة لديةةاس العتليةةرات، وسةةةوف ندةةوم بعةةةرض نتةةااج 
1IIQ ،1PC للدراسةة  األولألنو يعثل النعوذج الرايسي ةي الدراسة، وعةن ىةذا العديةاس نسةتنتج أن النعةوذج

 ياخذ الصيلة التالية7 

CFLevSZPCIIQCA 14.4014.0078.01030.01384.0644.01  
 

 من المع دل  الس بق   مكن اسحنح ج م  يمي:
  1وجةةود عالقةةة ارتبةةاا عكسةةية جوىريةةة بةةين العتليةةر العسةةتدل جةةودة الععلوعةةات العحاسةةبية الداخليةةةIIQ  

، حيةةث أن زيةةادة جةةودة الععلوعةةات العحاسةةبية الداخليةةة بنسةةبة 1CA حتفةةا  بالندديةةةوالعتليةةر التةةابع  اال
، وىةةو عةةا يتفةةق عةةع الدراسةةات السةةابدة ةةةي 0.384بعدةةدار  ةالحتفةةا  بالندديةةيةةؤد  إلةةى ندةةص ةةةي ا 1%

 .(Xiong, F. et al., 2021) ىذا العجال عثل دراسة

 1وجةةود عالقةةة ارتبةةاا طرديةةة جوىريةةة بةةين للعتليةةر العسةةتدل العناةسةةة ةةةي سةةوق العنةةتجPC  والعتليةةر
يةةؤد  إلةةى زيةةادة  %1، حيةةث أن زيةادة العناةسةةة ةةةي سةةوق العنةتج بنسةةبة 1CA الحتفةةا  بالندديةةةالتةابع ا

 ، وىةةو عةةا يتفةةق عةةع الدراسةةات السةةابدة ةةةي ىةةذا العجةةال عثةةل دراسةةة0.030بعدةةدار  الحتفةةا  بالندديةةةا
(Atanasova,C. & Li ,M. , 2019). 

  وجةةةةود عالقةةةةة ارتبةةةةاا عكسةةةةية جوىريةةةةة بةةةةين  للعتليةةةةر العسةةةةتدل حجةةةةم الشةةةةركةSZ   والعتليةةةةر التةةةةابع
بعدةدار  الحتفةا  بالندديةةيةؤد  إلةى ندةص ا %1، حيةث أن زيةادة حجةم الشةركة بنسةبة الحتفا  بالندديةةا

 .Kwan ,J.H. & Lau, W)، وىو عا يتفق عع الدراسات السابدة ةي ىذا العجال عثل دراسة0.078
Y., 2020) 

 العسةةةةتدل الراةعةةةةة العاليةةةةة وجةةةةود عالقةةةةة ارتبةةةةاا عكسةةةةية جوىريةةةةة بةةةةين  للعتليةةةةرLev   والعتليةةةةر التةةةةابع
 الحتفةةا  بالندديةةةيةةؤد  إلةةى ندةةص ةةةي ا %1، حيةةث أن زيةةادة الراةعةةة العاليةةة بنسةةبة الحتفةةا  بالندديةةةا

 & .Kwan ,J.H)، وىةو عةا يتفةق عةع الدراسةات السةابدة ةةي ىةذا العجةال عثةل دراسةة0.014بعدةدار 
Lau, W. Y., 2020) 

 التةةةدةدات الندديةةةة وجةةةود عالقةةةة ارتبةةةاا طرديةةةة جوىريةةةة بةةةين  للعتليةةةر العسةةةتدل CF   والعتليةةةر التةةةابع
 الحتفةةا  بالندديةةةيةةؤد  إلةةى زيةةادة ةةةي ا %1بنسةةبة  التةةدةدات الندديةةة، حيةةث أن زيةةادة الحتفةةا  بالندديةةةا

 ,.Xiong, F. et al)لعجةال عثةل دراسةة، وىةو عةا يتفةق عةع الدراسةات السةابدة ةةي ىةذا ا4.14بعددار 
2021) 
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 و شير النموذج األول لمدراس  إلى:
  الذ  ينص على7 األول  قبول صحة الفرض 

 .تؤثر جودة الععلوعات العحاسبية الداخلية بصورة جوىرية على االحتفا  بالنددية 

  7قبول صحة الفرض الثاني  الذ  ينص على 

  االحتفا  بالندديةتؤثر العناةسة ةي سوق العنتج بصورة جوىرية على. 

 الحكةةم علةةى صةةالحية نعةةوذج نعةةوذج االنحةةدار التجعيعةةي السةةابق والةةذ  يعثةةل النعةةوذج األول للدراسةةة 
  1CA ،1IIQ ،1PC7)باستخدام عدياس 

 F ، حيةث بللةت قيعةة Fثبتت ععنوية النعوذج ككل وةدا الختبار) والمعمم ت المقدرة:معنو   النموذج  .0
، كعةةةا ثبةةةت ععنويةةةة 0.05بعسةةةتوى ععنويةةةة صةةةفر أ  أقةةةل عةةةن عسةةةتوى الععنويةةةة للنعةةةوذج   307.18)

ل ةةل  0.05أقةةل عةةن  .Sig  حيةةث كةةان عسةةتوى الععنويةةة Tالععلعةةات العدةةدرة بةةالنعوذج وةدةةاأل الختبةةار )
 لداخلة ةي النعوذج.العتليرات ا

 ، 0.826للنعةوذج )  2Rبللت قيعة ععاعل التحديد جودة الحوفيق )القدرة الحاسيري  لمنموذج األول(: .5
عةةةن التليةةةرات التةةةي تحةةةدث ةةةةي العتليةةةر التةةةابع ،  %82.6أ  أن العتليةةةرات العسةةةتدلة تفسةةةر عةةةا قيعتةةةو 

 ويشير ذلك إلى الددرة التفسيرية العرتفعة للنعوذج.

 Breusch-Godfreyوةدا الختبارعالاعة النعوذج  ثبتت البواقي:اخحب ر عدم وجود ارحب ط ذاحي بين  .3
LM Test  بعدم وجود ارتباا ذاتةي بةين البةواقي، حيةث أن قيعةةP.Value  ى الععنويةة أ بةر عةن عسةتو

 ، ععا يدل على عالاعة النعوذج. 0.05

نح ئج الححميل اإلحص ئي الخ ص  ب لنموذج الث ني واخحب ر الاارض الث لاث والراباع  3-13
 لمبحث

   اخحب ر سكون أو اسحقراري  السمسم  الزمن 
 عةن التا ةد حتى يعكن تطبيق النعوذج الثاني للدراسة باستخدام نعاذج السالسل الزعنية العدطعية ، يجب

-Harrisوكةذلك اختبةار  Hadri LM testالسالسةل الزعنيةة، لةذلك تةم تطبيةق كةل عةن اختبةار  اسةتدرارية
Tzavalis test  لجعيةةةع عتليةةرات الدراسةةةة ال عيةةةة التابعةةةة والعسةةةتدلة الداخلةةةة ةةةةي النعةةةوذج الثةةةاني للدراسةةةة
1CA باستخدام عدياس  ,  1IIQ , 1PC , FD ألنو النعوذج األساسي ةي الدراسة، والجدول التالي يوض  نتااج ،
 ىذين االختبارين.
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 نح ئج اخحب رات جذر الوحدة :8جدول 

 انمخغيشاث

قيمت 

إحصائي 

االخخباس 

Hadri 

LM  عىذ

انمضخىي 

Level 

انمعىىيت 

Sig. 

 نالخخباس

Hadri 

LM  عىذ

انمضخىي 

Level 

قيمت إحصائي 

االخخباس 

Harris-

Tzavalis 

عىذ انمضخىي 

Level 

 .Sigانمعىىيت 

 نالخخباس

Harris-

Tzavalis  عىذ

 Levelانمضخىي 

قيمت 

إحصائي 

االخخباس 

Harris-

Tzavalis 

عىذ اخز 

 انفشق األول

 .Sigانمعىىيت 

 نالخخباس

Harris-

Tzavalis 

عىذ اخز انفشق 

 األول

1CA 11.2857 0.000 0.6279 0.000   
1IIQ 11.2205 0.000 0.5700 0.000   

1PC 15.5392 0.000 0.8224 1.0000 -0.1124 0.000 

FD 7.7341 0.000 0.3634 0.0001   

SZ 8.8576 0.000 0.5250 0.000   

Lev 5.0631 0.000 0.0480 0.000   

CF 7.8430 0.000 0.2469 0.000   

 .Stata 16.0العصدر7 عخرجات التحليل اإلحصااي لبرناعج   

لجعيةةع عتليةةرات الدراسةةة  Levelعنةةد العسةةتوى  يتضةة  عةةن الجةةدول السةةابق أن السالسةةل الزعنيةةة عسةةتدرة
ال عيةةة، ةيعةةا عةةةدا عتليةةر العناةسةةةة ةةةي سةةةوق العنةةتج الةةةذ  يسةةتدر عنةةةد اخةةذ الفةةةرق األول باسةةتخدام اختبةةةار 

Harris-Tzavalis test  قيعةة ، وةةذلك تصةبP.Value  عةن عسةتوى  أقةللجعيةع عتليةرات الدراسةة ال عيةة
ق األول، ولةةذلك عنةةد اجةةراء تحليةةل االنحةةدار أو بعةةد أخةةذ الفةةر  Levelسةةواء عنةةد العسةةتوى  0.05الععنويةةة 

1.1 لعتلير العناةسة ةي سوق العنتج   D1. Differenceسوف يتم اخذ الفرق األول  PCD. 

وتشةير ىةةذه النتةةااج إلةى احتعاليةةة عةةدم وجةةود ت اعةل عشةةترك أو عالقةةة العةةدى الطويةل بةةين العتليةةر التةةابع 
والعتليةةةرات العسةةةتدلة وللتا ةةةد عةةةن وجةةةود أو عةةةدم وجةةةود ت اعةةةل عشةةةترك يلةةةزم اجةةةراء اختبةةةار عالقةةةة الت اعةةةل 

 والتي يوضحيا الجدول التاليKao test 7العشترك باستخدام اختبار 

  ئج اخحب ر الحك مل المشحركنح :9جدول 
 االخخباساث اندزئيت

 kaoالخخباس 

قيمت إحصائي االخخباساث 

 اندزئيت

 .Sigانمعىىيت 

 اثنالخخباس

 اندزئيت

Modified Dickey-Fuller t 5.5524 0.000 

Dickey-Fuller t 2.3438 0.0095 

Unadjusted modified Dickey-Fuller t -1.7955 0.0363 

Unadjusted Dickey-Fuller t -6.9464 0.000 

 .Stata 16.0 العصدر7 عخرجات التحليل اإلحصااي لبرناعج 
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، ععا يعني وجود ت اعةل 0.05عن  أقلالجزاية ات لالختبار  .Sigعن الجدول السابق يتض  أن الععنوية 
عشترك او عالقة العدى الطويل بين العتلير التابع والعتليرات العستدلة، وأن عالقة االنحدار بين العتليةرات 

 عتوازنة وتشكل عالقة العدى الطويل أ  عالقة توازنية طويلة األجل. 

 لعدطعيةة باسةتخدام العديةاس ولدةد تةم تطبيةق النعةوذج الثةاني للدراسةة باسةتخدام نعةاذج السالسةل الزعنيةة ا
1CA , 1IIQ , 1.1 PCD , FD 7نعةةةوذج ، النعةةةوذج التجعيعةةةي، ونةةةتج عةةةن ذلةةةك ثالثةةةة نعةةةاذج لالنحةةةدار ىةةةي

  نتااج النعاذج الثالثة العذكورة.   التاثيرات الثابتة، نعوذج التاثيرات العشوااية، والجدول التالي يوض 

 نم ذج الس سل الزمن   المقطع  نح ئج : 10جدول 

  

 ومىرج انخأثيشاث انعشىائيت ومىرج انخأثيشاث انثابخت انىمىرج انخدميعي

 معامالث االوحذاس

Coefficients 

 قيمت

T test 

 وانمعىىيت

Sig. 

معامالث 

 االوحذاس

Coefficients 

 قيمت

T test 

 وانمعىىيت

Sig. 

 معامالث االوحذاس

Coefficients 

 قيمت

z test 

 وانمعىىيت

Sig 

 
 7ٍقَد 

1CA, 

1IIQ,

1.1 PCD 
, FD 

 

 

Constant -3.136 
-2.90 
(.004) 

0.896 
0.56 

(.042) 
-0.006 

-0.01 
(.021) 

IIQ -2.353 
-9.00 

(.000) 
-0.845 

0.94- 

(.000) 
-1.736 

-4.53 

(.000) 

1.1 PCD 0.499 
2.56 

(.011) 
0.32 

0.13 
(.005) 

0.206 
0.95 

(.000) 

FD -0.288 
-2.57 

(.011) 
-0.171 

-1.23 

(.021) 
-0.183 

-1.46 

(.010) 

IIQFD --1.078 
-4.39 
(.000) 

-2.269 
-12.10 
(.000) 

-0.636 
-2.10 
(.035) 

PCDFD .1 0.910 
6.67 

(.010) 
0.542 

1.49 

(.140) 
0.369 

1.94 

(.053) 

controls Yes Yes Yes 

   R square 0.8305ٍندٍو  ى حتٍت 

  Within R   square  0.859 ٍت  ٍندٍو  ى حت

 Overall  R square   0.858 ٍندٍو  ى حتٍت

F test 242.12 372.08  

Wald chi2 test   350.08 

  F test 0.000 0.001 ٍس وى  ىَنْوٍت ىـ

 Wald chi2 test   0.000ٍس وى  ىَنْوٍت ه  

Breusch-Godfrey LM Test  228.888  

 Breusch-Godfrey ٍس وى  ىَنْوٍت الخ بدة
LM Test 

 0.116  

 عع العالحظات التالية7بين قوسين  ، وعستوى الععنويةStata 16.0العصدر7 عخرجات التحليل اإلحصااي لبرناعج 

 ، وذلك عند تشليل نعاذج االنحدار.Robust Standard Errorتم استخدام طريدة الخطا الععيار  النشال  *

تضعنت جعيع ععادالت االنحدار نفس العتليرات الرقابية بالنعوذج األول للدراسة، والختصار النتااج وعدم الت رار لم يتم  **
 عرضيا.

1.1العناةسة ةي سوق العنتجلعتلير    D1. Differenceتم اجراء تحليل االنحدار بعد اخذ الفرق األول *** PCD  يدصد(
 لتلير ةي قيعة العتلير بين قيعتو ةي الفترة الحالية وقيعتو ةي الفترة السابدة ليا .بالفرق االول ا
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1.1)باسةتخدام عديةاسالعدطعيةة  الزعنيةة السالسل انحدار نعاذج بين وللعفاضلة PCD
   ( FD , 1CA ,  1IIQ , 

 

 

 استخدام عجعوعة عن االختبارات اإلحصااية يوضحيا الجدول التالي7تم 

 المقطع   الزمن   الس سل نم ذجبين لما ضم  انح ئج  :11جدول 

 انىخائح P-Value إحصائي االخخباس انهذف مه االخخباس االخخباساث

Chow Test 

 ىَمدياايت بااَِ  ىَْااو   

 َّااااااااو   ى جََنااااااااٌ  

  ى أثَ  ا  ىثدب ت

16.73 0.000 
 ى أثَ  ا  َّو  

 او   ّس   ىثدب ت

Breusch and 

Pagan 

Lagrangian 

Multiplier Test 

 ىَمدياايت بااَِ  ىَْااو   

 َّااااااااو   ى جََنااااااااٌ  

  ىنشو  َت  ى أثَ  ا

364.00 0.000 

 ى أثَ  ا  َّو  

 ىنشو  َت او 

   ّس 

Hausman Test 

 َّاااو    ىَمديااايت باااَِ

 ى ااااااااااأثَ  ا  ىثدب اااااااااات 

  ى ااااااااأثَ  ا َّااااااااو   

  ىنشو  َت

28.24 0.0004 
 ى أثَ  ا  َّو  

 او   ّس   ىثدب ت

 Stata 16.0 العصدر7 عخرجات التحليل اإلحصااي لبرناعج 
ىةةو العناسةةب للبيانةةات والةةذ  تةةم عةةرض  الثابتةةةعةةن الجةةدول السةةابق يعكةةن اسةةتنتاج أن نعةةوذج التةةاثيرات 
أن   السةةابق، وعةةن تلةةك البيانةةات يعكةةن اسةةتنتاج 00نتااجةةو تفصةةيالأل ببيانةةات الععةةود الرابةةع عةةن الجةةدول رقةةم )

)باستخدام عدياس النعوذج الثاني
 
FD , 1CA ,  1IIQ ,  1.1 PCD  7ياخذ الصيلة التالية 

 

ControlsPCDFD

IIQFDFDPCDIIQCA





1.1542.0

1269.2171.01.132.01845.0896.01 
 

 من المع دل  الس بق   مكن اسحنح ج م  يمي:
  1وجةةود عالقةةة ارتبةةاا عكسةةية جوىريةةة بةةين العتليةةر العسةةتدل جةةودة الععلوعةةات العحاسةةبية الداخليةةةIIQ  

، حيةةث أن زيةةادة جةةودة الععلوعةةات العحاسةةبية الداخليةةة بنسةةبة 1CA حتفةةا  بالندديةةةوالعتليةةر التةةابع  اال
، وىةةذا يؤكةةد علةةى عةةا سةةبق التوصةةل لةةو 0.845 بعدةةدار  الحتفةةا  بالندديةةةيةةؤد  إلةةى ندةةص ةةةي ا 1%

 .Xiong, F)بالنعوذج األول للدراسة، وىو عا يتفةق عةع الدراسةات السةابدة ةةي ىةذا العجةال عثةل دراسةة
et al., 2021) 

 بةةةاا طرديةةةة جوىريةةةة بةةةين الفةةةرق األول للعتليةةةر العسةةةتدل العناةسةةةة ةةةةي سةةةوق العنةةةتجوجةةةود عالقةةةة ارت 

1.1 PCD 1 الحتفةةةا  بالندديةةةةوالعتليةةةر التةةةابع اCA حيةةةث أن زيةةةادة التليةةةر ةةةةي العناةسةةةة ةةةةي سةةةوق ،
ذا يؤكةد علةى عةا سةبق التوصةل ، وىة0.32بعدةدار  الحتفا  بالندديةيؤد  إلى زيادة ا %1العنتج بنسبة 
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 لةةةو بةةةالنعوذج األول للدراسةةةة، وىةةةو عةةةا يتفةةةق عةةةع الدراسةةةات السةةةابدة ةةةةي ىةةةذا العجةةةال عثةةةل دراسةةةة
(Atanasova ,C. & Li ,M., 2019). 

  تنويةةةةع الشةةةةركات وجةةةةود عالقةةةةة ارتبةةةةاا عكسةةةةية جوىريةةةةة بةةةةين العتليةةةةر العسةةةةتدلFD   والعتليةةةةر التةةةةابع
الحتفةةةا  يةةؤد  إلةةةى ندةةص ةةةةي ا %1بنسةةةبة تنويةةع الشةةةركات ، حيةةث أن زيةةةادة 1CA بالندديةةةةحتفةةا  اال

 .Khan, S)، وىو عا يتفق عةع الدراسةات السةابدة ةةي ىةذا العجةال عثةل دراسةة0.171بعددار  بالنددية
et al., 2019) 

 جةودة الععلوعةات العحاسةبية شركات و تنويع ال وجود عالقة ارتباا عكسية جوىرية بين العتلير العتفاعل
، حيةةةث أن زيةةةادة العتليةةةر العتفاعةةةل1CA حتفةةةا  بالندديةةةةوالعتليةةةر التةةةابع  اال 1IIQFD الداخليةةةة

1IIQFD  تنويةةةةةع  ، أ  أن2.269بعدةةةةةدار الحتفةةةةةا  بالندديةةةةةةيةةةةةؤد  إلةةةةةى ندةةةةةص ةةةةةةي ا %1بنسةةةةةبة
كعتلير تفاعلي يتسبب وجوده ةي خفض شدة أو قوة العالقة بين جةودة الععلوعةات العحاسةبية  الشركات
 ,Xiong)وىو عا يتفق عع الدراسات السابدة ةي ىةذا العجةال عثةل دراسةةحتفا  بالنددية، اال و الداخلية

F. et al., 2021) 

  التليةر ةةي العناةسةة ةةي سةوق و تنويةع الشةركات عدم وجود عالقة ارتباا جوىرية بين العتليةر العتفاعةل
، حيةةث بلةةث عسةةتوى الععنويةةة وةدةةاأل 1CA حتفةةا  بالندديةةةوالعتليةةر التةةابع  اال          العنةةتج 

، ععةةةا يعنةةةي عةةةدم وجةةةود عالقةةةة ارتبةةةاا جوىريةةةة بةةةين 0.05أ بةةةر عةةةن أ   T test  (.140)الختبةةةار )
عةن  (Atanasova ,C. & Li ,M., 2019)لت لةو دراسةة العتليةرين، وىةذه النتيجةة تخةالف عةا توصة

وجود عالقةة طرديةة جوىريةة بةين العتليةرين، وتةرى الباحثةة أن اخةتالف نتةااج الدراسةة الحاليةة قةد يرجةع 
 إلى اختالف بياة التطبيق.  

 و شير النموذج الث ني لمدراس  إلى:
 الذي ينص عمى  قبول صح  الارض الث لث 

االحتفةا  جةودة الععلوعةات العحاسةبية الداخليةة و العالقةة بةين بصورة جوىريةة علةى  يؤثر تنويع الشركات
 .بالنددية

 عمى  ينص الذي رفض صح  الارض الرابع 
 .االحتفا  بالندديةالعناةسة ةي سوق العنتج و العالقة بين بصورة جوىرية على  يؤثر تنويع الشركات
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  الثةةةاني بالدراسةةةة الحكةةةم علةةةى صةةةالحية نعةةةوذج نعةةةوذج التةةةاثيرات الثابتةةةة السةةةابق والةةةذ  يعثةةةل النعةةةوذج
) )باستخدام عدياس 1CA , 1IIQ , 1.1 PCD , FD 

 F ، حيةث بللةت قيعةة Fثبتت ععنوية النعوذج ككل وةدا الختبار) معنو   النموذج والمعمم ت المقدرة: .0
، كعا ثبت ععنوية الععلعات العدةدرة بةالنعوذج وةدةاأل 0.05بعستوى ععنوية أقل عن للنعوذج   372.08)

ل ل العتليرات الداخلة ةي النعةوذج ةيعةا  0.05أقل عن  .Sig  حيث كان عستوى الععنوية Tالختبار )
 التفاعل بين تنويع الشركات والعناةسة ةي سوق العنتج.يعبر عن  عدا العتلير الذ 

 ، 0.859للنعةوذج ) 2Rبللت قيعة ععاعةل التحديةد جودة الحوفيق )القدرة الحاسيري  لمنموذج الث ني(: .5
ويشير عن التليرات التي تحدث ةي العتلير التابع،  %85.9أ  أن العتليرات العستدلة تفسر عا قيعتو 
 ذلك إلى الددرة التفسيرية العرتفعة للنعوذج.

 Breusch-Godfreyوةدا الختبارعالاعة النعوذج  ثبتت البواقي:عدم وجود ارحب ط ذاحي بين  اخحب ر .3
LM Test  بعدم وجود ارتباا ذاتةي بةين البةواقي، حيةث أن قيعةةP.Value  أ بةر عةن عسةتوى الععنويةة

 النعوذج.، ععا يدل على عالاعة  0.05

 المسحقبم   الدراس ت ومج الت والحوص  ت النح ئج - 4
 النح ئج 4-0

 ةي ضوء نتااج الدراسة التطبيدية، تم التوصل إلى7
 .نوع العناةسة بين الشركات بالبياة العصرية ىي عناةسة االحت ارية 

 .تؤثر جودة الععلوعات العحاسبية الداخلية بصورة جوىرية على االحتفا  بالنددية 

  بصورة جوىرية على االحتفا  بالنددية. العناةسة ةي سوق العنتجتؤثر 

  يةةةةؤثر تنويةةةةع الشةةةةركات بصةةةةورة جوىريةةةةة علةةةةى العالقةةةةة بةةةةين جةةةةودة الععلوعةةةةات العحاسةةةةبية الداخليةةةةة
 واالحتفا  بالنددية.

  واالحتفةةةا   العناةسةةةة ةةةةي سةةةوق العنةةةتجال يةةؤثر تنويةةةع الشةةةركات بصةةةورة جوىريةةةة علةةةى العالقةةةة بةةةين
 بالنددية.
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الحوص  ت 4-2  
 استناداأل إلى نتااج الدراسة التي تم التوصل إلييا، توصى الباحثة بعا يلي7

  يةنعكس علةى زيةادة جةودة الدةواام ععةا  جودة الععلوعات الداخليةةيجب أن تسعى الشركات إلى تحسين
، وباإلضةةاةة إلةةى اتخةةاذ قةةراره االسةةتثعار  العاليةةة العنشةةورة نشةةراأل عاعةةاأل، والتةةي يحتاجيةةا العسةةتثعر عنةةد 

يساعد الشةركات علةى اتخةاذ قةرارات أ ثةر كفةاءة لالحتفةا   جودة الععلوعات الداخليةذلك ةان تحسين 
 بالنددية.

 3 رقةم الدةانون  العنشا طبدةاأل ألحكةام الععارسات االحت ارية العصر   وعنع العناةسة حعاية قيام جياز 
بالعناةسةة، لعةا ليةا عةن أثةر  الععارسةات الضةارة تجةاه اإلجراءات الالزعة بدوره ةي اتخاذ 5002 لسنة

 على عستويات االحتفا  بالنددية للشركات.

  قيةةةةام الشةةةةركات بالتخصةةةةيص ال ةةةةفء لةةةةرأس العةةةةال بةةةةين الدطاعةةةةات العختلفةةةةة ةييةةةةا، عةةةةع زيةةةةادة عةةةةدد
عسةةتويات االحتفةةا  علةةى  ، لعةةا لةةو عةةن أثةةرالدطاعةةات العختلفةةة بيةةا، وبالتةةالي زيةةادة تنويةةع الشةةركات

كعتليةةر تفةةاعلي يتسةةبب وجةةوده ةةةي خفةةض  تنويةةع الشةةركاتبالندديةةة، علةةى أن يؤخةةذ ةةةي االعتبةةار أن 
 .حتفا  بالندديةاالو  شدة العالقة بين جودة الععلوعات العحاسبية الداخلية

 المسحقبم   الدراس ت مج الت 4-3
 .الجوانب العختلفة للحيازة النددية على Covid-19تدييم تاثير جااحة إجراء دراسة تتناول 
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