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 الممخص
تيدؼ ىذه الدراسة الى قياس التأثير التفػالىى لييالػؿ الكىليػة الكفتىفػة رػى  ػرلات الت ػيد 
والبنػا  الكرػػرية لىػػى ا ررػػاح ا فتيػارب الفػػاص بيػػذه ال ػػرلات لبػر  ػػبلة ا نترنػػت  وقػػد 
التكدت ىذه الدراسة لىى لينة كف ال رلات الكررية  وقد قاكت الباحثة بجكع البيانػات كػف 

ا للترونيػػة الفارػػة بال ػػرلات  وتػػـ تحىيػػؿ البيانػػات بأسػػتفداـ برنػػاك  التحىيػػؿ  فػػ ؿ الكوقػػع
 Non – Parametricوقاكػت الباحثػة باسػتفداـ ا فتبػارات ا كةىكيػة  SPSSاألحرػاىى 

Tests توجػػد ل قػة ارتبػػاط للسػػية ويػر كةنويػػة بػيف لػػؿ كػف الكىليػػة ا جنبيػػة   رقػد ثبػػت انػو
ا فتيارب لبر  بلة ا نترنت رػى  ػرلات قطػاع الت ػيد والبنػا  والكؤسسية الكرلزة وا رراح 

ل قػػة ارتبػػاط ايجابيػػة كةنويػػة بػػيف لػػؿ كػػف الكىليػػة    وقػػد ل ػػقت النتػػاى  لػػف وجػػود الكرػػرب
الحلوكيػػة وا داريػػة والةاىىيػػة الكرلػػزة وا ررػػاح ا فتيػػارب لبػػر  ػػبلة ا نترنػػت رػػى  ػػرلات 

ال ػرلات الكقيػدة بالبوررػة الكرػرية ضػ  النتػاى   ف   لػذلؾ تو  قطاع الت يد والبنا  الكررب
 الكرػرية تقـو بتقديـ كستويات كرتفةة كف ا ررػاح كقارنػة بال ػرلات ويػر الكقيػدة بالبوررػة

وذلػػػؾ يرجػػػع  لػػػزاـ ال ػػػرلات الكقيػػػدة كػػػف قبػػػؿ الحلوكػػػة بتقػػػديـ كسػػػتوب كةػػػيف كػػػف ا ررػػػاح 
ثر ل رراح اإلفتيارب كقارنة بال ػرلات ا جبارب وىذا كا يجةؿ ىذه ال رلات لدييا قابىية ال

 ا فرب وير الكقيدة.
 
 
 

 

    

   لبحوث المحاسبية االسكندرية لمجلة              

    1028 ديسمبر  – الثانى المجلد -الثانى العدد                                  كلية التجارة  -قسم المحاسبة                
 جامعة اإلسكندرية                    

 

                                         

    على علىمحمد هناء  /أ
                   الباحثة بقسم احملاسبة 

 جامعة االسكندرية –كلية التجارة 
 

أثر طبيعة هيكل الممكية فى قطاع التشيد 
          والبناء عمى اإلفصاح اإلختيارى 

                              شبكة اإلنترنت عبر
 دراسة تطبيقية 

 



 أثش طجٛؼخ ْٛكم انًهكٛخ فٗ قطبع انزشٛذ ٔانجُبء ػهٗ اإلفظبح.........                   على على محمدأ/ هناء  

616 

 

 
Abstract 

This study aims to measuring the effect of different ownership stru-

ctures in the Egyptian construction and construction companies on the 

voluntairy disclosure through the internet, based on a sample of Egyp-

tian companies. The researcher collected the data through the compan-

y's websites, using the SPSS program, and then used the non-paramet-

ric tests. It was proved that there is a non-significant correlation betw-

een foreign and institutional ownership and the voluntairy disclosure t-

hrough the Internet in construction and construction companies. The r-

esults also show that there is a significant positive relationship betwe-

en the governmental, Mangment and family ownership and the volunt-

airy disclosure through the internet. The results also show that the co-

mpanies listed on the Egyptian stock exchange provide high levels of 

disclosure compared to non-companies which is restricted by the Egy-

ptian Stock Exchange and this is due to the obligation of companies r-

estricted by the government to provide a certain level of mandatory di-

sclosure. 
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  المقدمة 
نظرًا إلفت ؼ طبيةة ىيلؿ الكىلية كف  رلة ألفرب ولذلؾ  فت ؼ نسب ترليز الكىليػة 
دافػػؿ لػػؿ  ػػرلة نجػػد انػػو بػػأفتىؼ ترليػػز وطبيةػػة ىيالػػؿ الكىليػػة رػػى ال ػػرلات يفتىػػؼ كةػػو 
ا رراح ا فتيارب الفاص بال ػرلة لبػر كوقػع ا للترونػى الفػاص بيػا  وبػالنظر الػى زيػادة 

لةىكػػى والتلنولػػوجى ا كػػر الػػذب ادب بػػدوره الػػى ينفرػػاؿ الكىليػػة لػػف حجػػـ ا لكػػاؿ والتقػػدـ ا
اإلدارة ككا نت  لنػو التةػارض رػى الكرػال  بػيف يدارة ال ػرلة والكػ ؾ الحكىػة ا سػيـ  ولػادة 
كا يؤدب لدـ التوارؽ رى الكرال  ىػذا الػى ظيػور وتفػافـ ك ػلىة لػدـ تكاثػؿ رػى الكةىوكػات 

(Information Asymmetric.)   ف األطػراؼ  رػحاب الكرػال  تحتػاج يلػى الكزيػد حيػث
كف الكةىوكات  لثر كف تىؾ التى تفر  لنيا اإلدارة  وىذا كػا قػد ترسػره نظريػة الولالػة وىػى 
تةني بأف ال رلات تقػـو بالةكػؿ لىػى زيػادة اإلررػاح كػف  جػؿ التففيػؼ كػف حػدة الرػرالات 

  .  6102ثؿ الكةىوكات الالكدبولى بيف الكساىكيف والكديريف والةكؿ لىى التقىيؿ كف لدـ تكا
وبػػالنظر الػػى قطػػاع الت ػػيد والبنػػا  رػػى الوقػػت الحػػالى نجػػد ىنػػاؾ تنػػوع رػػى ىيالػػؿ الكىليػػة 
الكلونػػة ل ػػرلات قطػػاع الت ػػيد والبنػػا  وذلػػؾ نظػػرًا  ف قطػػاع البنػػا  والت ػػييد رػػي كرػػر رػػي 

كػػالي رػػي كرػػر ٪ كػػف النػػات  الكحىػػي اإلج 8.4حيػػث انػػو لػػاف  يكثػػؿ   6102السػػنة الكاليػػة 
٪ رػي  7.9وذلؾ لاف بنا ًا لىى  داىو القوي رى السنوات الكالية السابقة. ونكػا القطػاع بنسػبة 

. ري نفػس سػياؽ ا سػتثكارات 6108٪ ري السنة الكالية  9.8  وتوسع كف نكو  6102سنو 
لكاليػة ٪ بالقيكة الكحىية رػي السػنة ا6..8ري  ن طة البنا    ارتفةت قيكة ا ستثكارات بنسبة 

كىيػػوف دو ر  كريلػػي    بةػػد انلكػػاش  212.6كىيػػار جنيػػو كرػػري ال 9..لترػػؿ يلػػى  6102
. ارتفةػػػػػت حرػػػػػة ا سػػػػػتثكار رػػػػػي البنػػػػػا  كػػػػػف يجكػػػػػالي 6108٪ رػػػػػي السػػػػػنة الكاليػػػػػة 07.0

٪ رػػػي السػػػنة الكاليػػػة 0.0يلػػػى  6108٪ رػػػي السػػػنة الكاليػػػة 0.1ا سػػػتثكارات رػػػي الػػػب د كػػػف 
كرػػػرية رػػػفقات  وليػػػة كػػػع  ربةػػػة كطػػػوريف لقػػػارييف ألربةػػػة . وقةػػػت وزارة اإلسػػػلاف ال6102

كىيػػػار دو ر  كريلػػػي كػػػع كجكولػػػة  06.9ك ػػػاريع. وتػػػـ توقيػػػع الرػػػفقات التػػػي تبىػػػ  قيكتيػػػا 
 Mountain View, Palm Hills, Sisban) ػػرلات لربيػػة با ضػػارة الػػى لػػؿ كػػف 

Holdings)  ككػػػا لكػػػؿ لىػػػى زيػػػادة نسػػػبة الكىليػػػة ا جنبيػػػة رػػػى القطػػػاع كقارنػػػة ببػػػاقى انػػػواع
الكىلية الك ار يلييا رى البحث حيث يف ررص ا ستثكار ري الةقارات الكرػرية بػارزة. ىنػاؾ 
طىب لبير لىى البنا  السلني ري كرر حيث يوجد كةدؿ نكو سلاني كرتفع وكةػدؿ تحضػر 
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كرار الطىػػب لىػػى كفتىػػؼ   ػػلاؿ الةقػػارات دافػػؿ الػػب د. كرتفػػع.  حيػػث ي ػػير ىػػذا يلػػى اسػػت
 71يساىـ ىذا القطاع بالفةؿ ب لؿ لبير ري ا قتراد الكرري كف ف ؿ التػأثير لىػى نحػو 

 (.Magdi,2016)٪ كف يجكالي القوب الةاكىة 4رنالة كتةىقة بالبنا  و 
٪ 4.0ب يبىػ  وكف الكتوقع  ف يسجؿ قطاع البنا  كف حيث القيكػة كةػدؿ نكػو سػنوي كرلػ

  ارتفةػت رػنالة البنػا  السػلنية كػف حيػث 6166كىيار دو ر بحىػوؿ لػاـ  0.8.ليرؿ يلى 
   (.DUBLIN,2018) 6109-.610٪ ف ؿ ..06القيكة بكةدؿ نكو سنوي كرلب بى  

ورى ا قتراد الكةارر تقـو ال ػرلات بالتوسػع رػى ا سػتثكارات الجديػدة وذلػؾ ألرػحاب 
ألظيػػار قيكػػة جيػػدة لى ػػرلة لػػف طريػػؽ اإلررػػاح لػػف الكةىوكػػات  الكرػػىحة رػػى كحاولػػة كنيػػا

ويىةػب ا ررػاح لػف  (Alhazaimeh et al.,2013)ذات الرىة وذلؾ ري التقارير السنوية 
الكةىوكػػات دورًا كػػؤثرًا رػػى ررػػع لفػػا ة سػػوؽ األوراؽ الكاليػػة وجػػذب ا سػػتثكارات سػػوا  الكحىيػػة 

نتيجػػػة ك ػػػلىة لػػػدـ التكاثػػػؿ رػػػى الكةىوكػػػات   و ا جنبيػػػة حيػػػث ين ػػػا  الطىػػػب لىػػػى اإلررػػػاح
والرػػرالات الكسػػتكرة بػػيف اإلدارة واألطػػراؼ الكفتىفػػة  وبالتػػالى يػػؤدب تػػوارر الكةىوكػػات للارػػة 
األطػػػراؼ الكتةاكىػػػة رػػػى سػػػوؽ األوراؽ الكاليػػػة يلػػػى اكلانيػػػة توقػػػع الةاىػػػد لىػػػى ا سػػػتثكارات  

ارة الػى انففػاض تلػاليؼ الحرػوؿ والةكؿ لىى تحديد كستوب الكفاطر الكرتبطة بيػا  با ضػ
لىػػى الكةىوكػػات وكػػا يسػػتتبةو كػػف انففػػاض تلىفػػة الةكىيػػات  زيػػادة حجػػـ السػػوؽ  وزيػػادة لػػدد 

  ويػػتـ 6102ال السػػيد   الكتةػاكىيف ككػػا يػنةلس ايجابيػػًا لىػػى تحقيػؽ التنكيػػة ا قترػػادية لىػب د
اإليضػػاحات الكررقػػة حيػػث اإلررػػاح رػػي التقػػارير السػػنوية لى ػػرلات كػػف فػػ ؿ القػػواىـ الكاليػػة و 

اف ا رراح ظيرا رى البداية  فتياريًا لحػؿ اللثيػر كػف الك ػالؿ الفارػة بالتقػارير الكاليػة رػى 
سوؽ ا وراؽ الكالية وجذب الكستثكريف وحكاية كرػال  ا طػراؼ ذوب الة قػة با ضػارة الػى 

ويةػػػػرؼ اإلررػػػػاح اإلفتيػػػػارب بدرجػػػػة اإلررػػػػاحات لػػػػف البيانػػػػات  .تقػػػػديـ كةىوكػػػػات كسػػػػتقبىية
 (GAAP)الكاليػػة والتػػي تلػػوف ويػػر كطىوبػػة رػػراحة ورقػػًا لكبػػادو الكحاسػػبة الكقبولػػة لكوكػػا 

 و القوالػػد والقػػوانيف والت ػػريةات الفارػػة بلػػؿ بىػػد. ولنػػدكا تأفػػذ ال ػػرلة قػػرار اإلررػػاح لػػف 
د الكتةىقػػػة باإلررػػػاح سػػػوؼ تفػػػوؽ تلػػػاليؼ ىػػػػذا الكةىوكػػػات يفتياريػػػًا رتنػػػو يفتػػػرض  ف الفواىػػػ

اإلرراح. ونتيجة لحدوث انييار للثير كف ال ػرلات و سػواؽ األوراؽ الكاليػة  رػب  ا ررػاح 
اجباريػػًا فاضػػةًا لىقػػوانيف والكةػػايير الكرػػرية برػػرض تقىيػػؿ حجػػـ الفجػػوة بػػيف الكةىوكػػات التػػى 

دارة با ررػػاح لنيػػا اب اف ا ررػػاح يحتاجيػػا الكسػػتثكريف والكػػ ؾ والكةىوكػػات التػػى تقػػـو ا 
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  6102ا جبارب يستند الى النص القانونى ويتكتع بالرػفة اإللزاكيػة الكرػطفى ل الحواكػدة  
. حيػػث يػػرتبط اإلررػػاح بتحسػػيف ال ػػفارية والحػػد كػػف لػػدـ التكاثػػؿ رػػى الكةىوكػػات بػػيف يدارة 

ل ػرلة وجةػؿ سػوؽ ا وارؽ ال رلة والكستثكريف الفارجيف األكر الذي يػؤدي يلػى زيػادة قيكػة ا
   Haron,2010&(Akhtaruddin)الكالية يةكؿ برورة  لثر رةالية والثر لفا ة 

ولىى الروـ كػف  نػو يوجػد وسػاىؿ  فػرب ل ررػاح لػف الكةىوكػات  كثػؿ التقػارير الكؤقتػة  
وفطابػػػػات لىكسػػػػاىكيف وتقػػػػارير الكػػػػوظفيف ي   ف التقػػػػارير الكاليػػػػة السػػػػنوية تلػػػػوف الكرػػػػدر 

وكػػػع ذلػػػػؾ رػػػػاف جكيػػػع كلونػػػػات التقػػػػارير  .لىكةىوكػػػػات لكفتىػػػؼ  رػػػػحاب الكرػػػػال  الرىيسػػػي
السنوية   تلوف لىى نفس القدر كف ا ىكية لكستفدكي القواىـ الكالية حيث اف قاىكػة الػدفؿ 
تلوف  لثر اىكية وتفضيً  لىكستثكريف ري حيف اف قاىكة التػدرقات النقديػة والكيزانيػة الةكوكيػة 

لكػػانحى األىتكػػاف والػػداىنيف  لػػذلؾ ينبرػػي  ف يتضػػكف التقريػػر السػػنوي لىػػى تلػػوف الثػػر راىػػدة 
الكةىوكػػػات التػػػي تسػػػك  لىكسػػػػتفدكيف يتفػػػاذ القػػػرارات الرػػػػحيحة وا سػػػتفداـ الفةػػػاؿ لىكػػػػوارد 
الكحدودة حيث تقـو ال رلات باإلرراح لف الكةىوكات ب رط  ف   يؤثر ىذا اإلررػاح سػىبًا 

 Harun, 2011)&  (Roufلىى رورة وقيكة ال رلة 
  وزيػػػادة 0وتوثػػػؽ كةظػػػـ الدراسػػػات السػػػابقة وجػػػود ل قػػػة ييجابيػػػة بػػػيف  ليػػػات الحولكػػػة  ال

اإلررػػاح اإلفتيػػارب  وللػػف ريكػػا يتةىػػؽ بتػػأثير ىيلػػؿ الكىليػػة لىػػى اإلررػػاح اإلفتيػػارب لبػػر 
 ػػػبلة اإلنترنػػػت رػػػاف النتػػػاى  ويػػػر واضػػػحة واإلفت رػػػات تلػػػوف رػػػي لػػػدد كػػػف البنػػػود الفارػػػة 

اح  كثػػػؿب طبيةػػػة الن ػػػاط  حجػػػـ ال ػػػرلة  اسػػػتراتيجية ال ػػػرلة  حرػػػة السػػػوؽ  ىيلػػػؿ باإلررػػػ
الكىليػػػة  كنتجػػػات ال ػػػرلة  الييلػػػؿ التنظيكػػػى والكةىوكػػػات البيىيػػػة وبتلػػػداد بحػػػوث اإلررػػػاح 
تظيػػر لنػػا نتػػاى  كتضػػاربة لىة قػػة بػػيف ىيلػػؿ الكىليػػة رػػى رػػى قطػػاع الت ػػيد والبنػػا  واإلررػػاح 

كةاكىػػة ارػػحاب الكىليػػة لكجكولػػة كتجانسػػة كػػف فػػ ؿ تجاىػػؿ  اإلفتيػػارب وقػػد يلػػوف بسػػبب
 ,.Khlif et al)ىويػػة  رػػحابيا الػػذيف لػػدييـ دوارػػع كفتىفػػة تػػؤثر لىػػى القػػرارات ال ػػرلات 

2016). 

                                                 
 :  Corporate Governance انششكبد حٕكًخ رؼشٚف (1)

 المبلية الرقببة لهيئة وفقب  
 ٔاطححبة فٛٓب ٔانًغبًٍْٛ انششكخ يذٚشٖ يظبنح ثٍٛ ٔرٕاصٌ حًبٚخ افضم رحقق انزٗ ٔاالجشاءاد ٔانُظى انقٕاػذ ْٗ

 حكحزن  انجٕسطحخ فحٗ انًقٛحذح انًغبًْخ انششكبد ػهٗ األٔل انًقبو فٗ انقٕاػذ ْزِ ٔرطجق ثٓب انًشرجطخ االخشٖ انًظبنح

 .يغبًْخ ششكبد شكم رزخز انزٗ انًبنٛخ انًإعغبد ػهٗ

 (  OECD)  والتنمية األقتصبدي التعبون لمنظمة وفقب  

 .انقشاس ارخبر ٔاجشاءاد قٕاٍَٛ رظٛغ آَب كًب انًُشأحص اداسح خالنٓب يٍ ٚزى انزٗ ٔانؼًهٛبد االجشاءاد ْٗ
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 مشكمة البحث  -2
لقد  دت التطورات اإلقترادية والتريرات رى بيىػة األلكػاؿ يلػى الكطالبػة بزيػادة الكةىوكػات 
كػػػف فػػػ ؿ اإلررػػػاح اإلجبػػػارب لتىبيػػػة احتياجػػػات كسػػػتفدكى التقػػػارير الكاليػػػة  با ضػػػارة الػػػى 
زيػػادة لكيػػة ونوليػػة الكةىوكػػات التػػى يوررىػػا ا ررػػاح اإلفتيػػارب حيػػث اف ا نييػػارات الكاليػػة 

لةػػدد كػػف ال ػػرلات رػػى دوؿ  ػػرؽ اسػػيا واوروبػػا  رضػػً  لػػف ا زكػػة الكاليػػة الةالكيػػة  الةالكيػػة
يرجػػع اىػػـ اسػػبابيا الػػى نقػػص رػػى كسػػتوب اإلررػػاح لػػف الكةىوكػػات رػػى التقػػارير  6114لػػاـ 

الكاليػػة الكن ػػورة لتىػػؾ ال ػػرلات حيػػث لكىػػت ال ػػرلات جاىػػده لىػػى زيػػادة نسػػبة اإلررػػاح رػػى 
ل رلات لتىبية احتياجات كستفدكى التقارير الكالية وزيػادة الثقػة رػى التقارير الكالية الفارة با

 (.Huafang et al., 2009) سواؽ ا وراؽ الكالية 
قػػد تتةكػػد اإلدارة حجػػب بةػػض الكةىوكػػات برػػرض تحقيػػؽ  ربػػاح ويػػر لاديػػة لىػػى األسػػيـ 

لىةكػؿ لىػػى الككىولػة وىػذا لىػػى كسػتوب ال ػرلات الكقيػػدة   و نتيجػة لسػو  نتػػاى   لكاليػا  او 
حكايػػػػة الكرلػػػػز التنارسػػػػي لى ػػػػرلة رػػػػى السػػػػوؽ  او نتيجػػػػة  رتفػػػػاع تلىفػػػػة الػػػػداد الكةىوكػػػػات 
وكراجةتيػػػا وا ررػػػاح لنيػػػا  او نتيجػػػة لةػػػدـ تػػػوارر الحػػػارز الػػػذاتى لػػػدب يدارة تىػػػؾ ال ػػػرلات 
ل ررػػاح لػػف الكةىوكػػات برػػورة  فتياريػػة وىػػذا لىػػى كسػػتوب ال ػػرلات الكقيػػدة وويػػر الكقيػػدة 

سوا  وبالتالى يلوف اإلرراح اإلجبارب ضروريًا  لػزاـ تىػؾ ال ػرلات باإلررػاح لػف لىى حد 
الكةىوكػػػات الياكػػػة برػػػرض تففػػػيض لػػػدـ تكاثػػػؿ الكةىوكػػػات بػػػيف األطػػػراؼ الدافىيػػػة الا دارة  
وا طراؼ الفارجية الالكػ ؾ  والورػوؿ الػى اررػاح يترػؼ بالةدالػة واللفايػة وال ػكولية وىػذا 

الحولكة لىػى تحقيقػو وبألتبػار اف ىيلػؿ الكىليػة احػدب  ليػات حولكػة  نفس اليدؼ التى تقـو
اال ػػرلة كػػف ىنػػا نجػػد اف ىنػػاؾ ل قػػة واضػػحة بػػيف طبيةػػة ىيلػػؿ الكىليػػة بالتبػػاره اليػػة كػػف 
 ليػػػػات حولكػػػػة ال ػػػػرلات وا ررػػػػاح ا فتيػػػػارب لبػػػػر  ػػػػبلة ا نترنػػػػت وذلػػػػؾ نظػػػػرًا لىظػػػػروؼ 

ررػػاح اإلفتيػػارب لبػػر  ػػبلة اإلنترنػػت وحيػػث األقترػػادية الكةارػػرة وضػػرورة الحاجػػو يلػػى اإل
اف القوانيف والت ريةات الفارة بالدولة تحدد كةػايير اإلررػاح ا جبػارب رقػط ككػا يػؤدب يلػى 
يفػػػت ؼ كسػػػتويات اإلررػػػاح اإلفتيػػػارب كػػػف دولػػػة يلػػػى افػػػرب بػػػتفت ؼ ثقارػػػات الػػػدوؿ وكػػػف 

الكػالى   األدا  الكػالى   رلة يلى افرب بتفت ؼ لؿ كف حجـ ال رلة  لكر ال ػرلة  الررػع 
الةاىػػػد لىػػػى ا رػػػوؿ  الةضػػػو الكنتػػػدب  ترليػػػز الرػػػنالة  درجػػػة الكنارسػػػة  القيػػػد رػػػى سػػػوؽ 
األوراؽ الكالية  قطاع الرنالة  نسبة الكديريف وير التنفيذيف رػى كجىػس اإلدارة  وجػود لجنػة 
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ر وىػػػػذا ا كػػػػ (.Sensoya,2017( & )Ahmed,2017)لىكراجةػػػػة وطبيةػػػػة ىيلػػػػؿ الكىليػػػػة 
جةؿ ىناؾ رةوبة رى تحديد درجة اإلرراح اإلفتيػارب كػف  ػرلة يلػى  فػرب  لىػى الجانػب 
ا فػػر نجػػد انػػو نتيجػػو  نفرػػاؿ الكىليػػة لػػف اإلدارة ظيػػرت اليػػات حولكػػة ال ػػرلات لىحفػػاظ 
لىى كرال  الكستثكريف والةكػؿ لىػى الحػد كػف يدارة األربػاح وحيػث اف احػدب  ليػات حولكػة 

ليػػة ويفتىػػؼ ترليػػزه كػػف  ػػرلة يلػػى افػػرب حيػػث اتفقػػت الةديػػد كػػف ال ػػرلات ىػػى ىيلػػؿ الكى
&  Narendra,2013) & )Laidroo,2009) & )(Khlif et al., 2016)الدراسػػات 

(Juhmani,2013)  اف طبيةػػة ىيلػػؿ الكىليػػة كػػف الةواكػػؿ الكػػؤثرة بدرجػػة رةالػػة لىػػى درجػػة
اإلررػػاح اإلفتيػػارب. وبنػػا ا لىػػى كػػا سػػبؽ   رتنػػو يكلػػف رػػياوة ك ػػلىة البحػػث رػػي كحاولػػة 

 اإلجابة لف التساؤ ت اّ تية ب 
كػػا ىػػو الكقرػػود بييلػػؿ الكىليػػة وكػػا ىػػى طبيةػػة ىيلػػؿ الكىليػػة رػػى قطػػاع الت ػػيد والبنػػا    -

 ؟ الكرري
 كا الكقرود باإلرراح اإلفتيارب ؟  -
ىػػؿ ىنػػاؾ ل قػػة بػػيف انػػواع ىيلػػؿ الكىليػػة رػػى قطػػاع الت ػػيد والبنػػا  الكرػػري واإلررػػاح   -

 اإلفتيارب؟
ىؿ تفتىؼ درجة اإلرراح اإلفتيػارب لبػر  ػبلة اإلنترنػت بػأفت ؼ طبيةػة ىيلػؿ الكىليػة   -

 رى  رلات قطاع الت يد والبنا  الكرري ؟
واتجػػاه الة قػػة بػػيف ىيلػػؿ الكىليػػة واإلررػػاح اإلفتيػػارب لبػػر  ػػبلة اإلنترنػػت كػػا ىػػو  ػػلؿ   -

 رى الواقع الةكىى رى  رلات قطاع الت يد والبنا  الكرري ؟
 هدف البحث -3

يتكثؿ اليدؼ الرىيسي لىبحػث رػى رػياوة كؤ ػر ل ررػاح لقيػاس ا ررػاح وتحديػد كػدب 
تػػوارر تىػػؾ الكةىوكػػات رػػى وسػػاىؿ اإلررػػاح الكتةػػددة برػػرض تحسػػيف جػػودة ككارسػػة ا ررػػاح 
رى ال رلات الكررية الكقيدة ووير الكقيػدة رػى سػوؽ ا وراؽ الكاليػة  لكػا ييػدؼ البحػث يلػى 

يف ىيلػػػػؿ الكىليػػػػة رػػػػى  ػػػػرلات قطػػػػاع الت ػػػػيد والبنػػػػا  واإلررػػػػاح دراسػػػػة وافتبػػػػار الة قػػػػة بػػػػ
اإلفتيارب لبر  بلة اإلنترنػت  حيػث  ف تػورير الكةىوكػات ذات الجػودة الةاليػة كػف الدقػة رػي 
التقارير الكالية السنوية ذات اىكية لبيرة ألنيا سوؼ تؤثر باإليجاب لىى الكسػتثكريف الحػاليف 

فػػػري رػػػي القػػػرارات الكتةىقػػػة بلػػػؿ كػػػف زيػػػادة األسػػػتثكار والكحتكػػػاليف و رػػػحاب الكرػػػال  ا ّ 
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 ;IASB, 2006)واإلىتكػاف وقػرارات تفرػيص الكػػوارد بكػا يػدلـ لفػػا ة السػوؽ ب ػلؿ لػاـ 

IASB, 2008).  لػػذلؾ يحػػاوؿ الباحػػث رػػي ىػػذه الدراسػػة تحديػػد الة قػػة بػػيف ىيالػػؿ الكىليػػة
لة األنترنػػػت وكػػػػدب يكلانيػػػػة الكفتىفػػػة لقطػػػػاع الت ػػػيد والبنػػػػا  واإلررػػػاح اإلفتيػػػػارب لبػػػر  ػػػػب

تطبيقيػػػػا لىػػػػى الواقػػػػع الةكىػػػػي الكرػػػػري وذلػػػػؾ باسػػػػتفداـ كؤ ػػػػر ل ررػػػػاح اإلفتيػػػػارب لبػػػػر 
األنترنػػػػت وافتبػػػػار ىػػػػذه الة قػػػػة  وذلػػػػؾ لػػػػف طريػػػػؽ يلػػػػداد كؤ ػػػػر لقيػػػػاس درجػػػػة اإلررػػػػاح 
اإلفتيارب لبر  بلة اإلنترنت ودراسة الة قػة بػيف ىيلػؿ الكىليػة ودرجػة اإلررػاح اإلفتيػارب 
لبر  ػبلة اإلنترنػت كػع القيػاـ بدراسػة تطبيقيػة لىػى ال ػرلات قطػاع الت ػيد والبنػا  الكرػري. 
حيث يةتبر كؤ ر اإلرراح ا فتيارب اليػة حديثػة لبنػا  اسػتراتيجية كتلاكىػة ل ررػاح ي ػارؾ 
بيػػػا ال ػػػرلات والكسػػػتثكريف والجيػػػات الحلوكيػػػة لكػػػدفؿ لىحػػػد كػػػف التةقيػػػد الحػػػالى بالتقػػػارير 

ذلؾ لىحد كػف الكسػتوب الكرتفػع لةػدـ التكاثػؿ رػى الكةىوكػات بػيف ا دارة وكسػتفدكى الكالية ول
 القواىـ الكالية كف الك ؾ وا طراؼ ذوب الة قة

 أهمية البحث  -4
تنبػػع  ىكيػػة ىػػذا البحػػث األلاديكيػػة كػػف  نػػو يسػػاىـ رػػي تضػػييؽ رجػػوة التوقةػػات ريكػػا يتةىػػؽ 

لكىليػػة رػػى قطػػاع الت ػػيد والبنػػا  لىػػى اإلررػػاح بالدراسػػات التػػى تناولػػت  ثػػر يفػػت ؼ ىيلػػؿ ا
اإلفتيػػػػارب لبػػػػر  ػػػػبلة اإلنترنػػػػت وتحقيػػػػؽ يضػػػػارة يلػػػػى الفلػػػػر الكحاسػػػػبي والكينػػػػي الكتةىقػػػػة 
بكسػػتويات اإلررػػاح اإلفتيػػارب رػػي  ػػرلات  قطػػاع الت ػػيد والبنػػا  الكرػػرية. لكػػا يسػػتكد ىػػذا 

تقيػيـ  ثػر ىيلػؿ الكىليػة لقطػاع  البحث  ىكيتو الةكىية كف الكنفةة التي يقدكيا لىكسػتثكريف رػي
اإلفتيػارب لبػر  ػبلة اإلنترنػت دافػؿ ال ػرلات الكرػرية. لكػا  الت ػيد والبنػا  لىػى اإلررػاح

يتضػػػػ  اىكيػػػػة البحػػػػث كػػػػف فػػػػ ؿ كػػػػا يتناولػػػػو كػػػػف كحاولػػػػة اقتػػػػراح كؤ ػػػػر لقيػػػػاس لبىفرػػػػاح 
تػػأثير ذلػػؾ  ا فتيػػارب رػػى التقػػارير الكاليػػة لى ػػرلات الفارػػة رػػى قطػػاع الت ػػيد والبنػػا  وقيػػاس

لىى جودة التقارير الكالية ودورىا رى تقىيؿ رجوة التوقةػات والةكػؿ لىػى الحػد كػف لػدـ تكاثػؿ 
 الكةىوكات.
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 الدراسات السابقة -5
تحميلللللللل الدراسلللللللات السلللللللابقة التللللللل  تناوللللللللت هيكلللللللل الممكيلللللللة تعري للللللل   -5-1

 " Ownership Structureوانواع "
 ػػلؿ الكن ػػػأت الفرديػػة حيػػث لانػػت الكىليػػػة  كنػػذ بدايػػة ظيػػور ال ػػػرلات  فػػذت الكن ػػ ت

واإلدارة تتكثػؿ رػى  ػفص واحػد ونتيجػػة لزيػادة حجػـ األلكػاؿ والتقػػدـ التلنولػوجى رػى لػؿ كػػف 
الرنالة والتجارة ادب ذلؾ الى انفراؿ الكىلية لػف اإلدارة وىػذا ككػا  دب الػى ظيػور ك ػلىة 

 Information)لكةىوكػػات   ولػػػادة كػػػا تػػؤدب ىػػػذا الك ػػػلىة يلػػى لػػػدـ تكاثػػػؿ ا6الولالػػة  ال

Asymmetric)  بػػيف الكػػ ؾ واإلدارة وىػػو كػػا يةنػػى وجػػود يفػػت ؼ جػػوىرب رػػى الكةىوكػػات
بػػيف اإلدارة والكسػػاىكيف ككػػا يػػدرع حكىػػة ا سػػيـ لىبحػػث الكسػػتكر لػػف الطػػرؽ األلثػػر رةاليػػة 

حكىػػة ولفػػا ة ل  ػػراؼ لىػػى اإلدارة لضػػكاف قيػػاـ اإلدارة بأتفػػاذ القػػرارات التػػى تحقػػؽ كرػػال  
ا سػػيـ ورػػى الكقابػػؿ يػػدرع ىػػذا الكػػ ؾ يلػػى تحكػػؿ تلػػاليؼ الولالػػة وذلػػؾ بوضػػع اليػػات لىرقابػػة 
لىػػى ترػػررات الكػػديريف وتحفيػػزىـ لىػػى تحقيػػؽ كرػػالحيـ ويةتبػػر ىيلػػؿ الكىليػػة  حػػد اليػػات 
حولكػػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػػرلات والتػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػأنيا التػػػػػػػػػأثير لىػػػػػػػػػى  دا  ال ػػػػػػػػػرلة. توضػػػػػػػػػ  دراسػػػػػػػػػة 

Mu,2017)&Zhai )كىليػػة رػػى  ػػرلات قطػػاع الت ػػيد والبنػػا  ىػػو وحػػدة الػػتحلـ  ف كتريػػر ال
النيػػػاىي التػػػى يلػػػوف لػػػو  ىكيػػػة رػػػى التػػػأثير لىػػػى الة قػػػة بػػػيف ا ىتكػػػاف الكرػػػرري وا ىتكػػػاف 

 التجاري ري ال رلات الرريرة والكتوسطة.
( & Ismail et al.,2016)( & )Sensoya,2017تةػػػػػػػػػػػػػػػػددت الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػػػػػػػػابقة 

(Zhang,2016 & )Yichen et al., 2016) ) (Wijesiri, 2016) & التػػى تناولػػت
تةريػػػؼ ىيلػػػؿ الكىليػػػة بالدراسػػػة والتحىيػػػؿ وللػػػف اتفقػػػت ىػػػذه الدراسػػػات لىػػػى تحديػػػد التةريػػػؼ 
الفػػػػػاص بييلػػػػػؿ الكىليػػػػػة ولػػػػػذلؾ انػػػػػواع ىيالػػػػػؿ الكىليػػػػػة الكفتىفػػػػػة حيػػػػػث اف ىيلػػػػػؿ الكىليػػػػػة 

Ownership Structure  تكتىليػا الكجكولػات يةرؼ بأنو كجكوع حرص ر س الكاؿ التػى
  .  6102واألرراد والتى ت لؿ رى كجكوليا ر س كاؿ ال رلة الالكدبولى 

                                                 
 :  مشكلة الىكبلة ( تعريف2)

ٔانًححال) )حًهححخ االعححٓى( انزححٗ كبَححذ َزٛاححخ الَ ظححبل انًهكٛححخ ػححٍ اإلداسح ػححذو انزٕافححق فححٗ انًظححبنح ثححٍٛ ئداسح انشححشكخ 

 ٔر ٕٚض انًال) نهًذٚشٍٚ إلداسح انششكخ.
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انػػو رػػى الفتػػرة األفيػػػرة كةظػػـ ا سػػواؽ الكاليػػة الةالكيػػػة ارػػبحت تطالػػب جكيػػع ال ػػػرلات 
الكقيدة بسوؽ األوراؽ الكالية بضرورة اإلرراح لف ىيلػؿ كىليتيػا لىةكػؿ لىػى زيػادة ال ػفارية 

األوراؽ الكاليػػة وىػػو كػػا لكىػػت لىيػػو الييىػػة الةاكػػة لىرقابػػة الكاليػػة الكرػػرية كػػؤفرّا رػػى سػػوؽ 
  كػػػف قوالػػػد القيػػػد واسػػػتكرار القيػػػد و ػػػطب األوراؽ الكاليػػػة .ال 04حيػػػث تضػػػكنت الكػػػادة رقػػػـ 

وتةدي تػو لىػى  6116لسنة  1.بالبوررة الكررية والرادر لف كجىس ادارة الييىة بالقرار 
انػو يجػب لىػػى ال ػرلات الكدرجػة بالبوررػػة افطػار البوررػة بػػأب تريػرات رػى كجىػػس اإلدارة 

% كػػػف ر س 2تزيػػػد نسػػػبة كسػػػاىكتيـ لػػػف  او الكػػػديريف الرىيسػػػيف او ىيلػػػؿ الكسػػػاىكيف الػػػذيف
بتطػػوير النكػػوذج   6106الكػػاؿ لكػػا قاكػػت الييىػػة الةاكػػة لىرقابػػة الكاليػػة الكرػػرية رػػى التػػوبر 

الكةيػػػارب  ل ررػػػاح لػػػف األحػػػداث الجوىريػػػة لى ػػػرلات الكقيػػػدة بيػػػا ويىػػػـز نكػػػوذج اإلررػػػاح 
رػػة بالنسػػبة لحكىػػة الجديػػد ال ػػرلات الكدرجػػة رػػى البوررػػة بػػاإلل ف لػػف ىيلػػؿ كىليتيػػا فا

% كػف ر سػػكاؿ ال ػرلة واإللػػ ف لػػف نسػبة كىليػػة الضػػا  2األسػيـ الػػذيف تزيػد كىليػػتيـ لػػف 
 كجىس اإلدارة ولف الجيات التى تكثىيا رى الكجىس واب تريرات تطر  لىى حرص الكىلية. 

يلػى اجكػالى نسػبة األسػيـ الككىولػة  Foreign Ownershipلكػا ت ػير الكىليػة األجنبيػة 
ؿ الكسػػتثكريف األجانػػب. ورػػى الحقيقػػة تىةػػب الكىليػػة ا جنبيػػة دور ىاكػػا رػػى األسػػواؽ كػػف قبػػ

النا ػػىة حيػػث تةكػػؿ لىػػى ضػػكاف السػػيولة واللفػػا ة وذلػػؾ كػػف فػػ ؿ دلػػـ ك ػػارلة الكسػػتثكر 
 .(Andriy,2017)األجنبػػى لىتنكيػػة ا قترػػادية وذلػػؾ لػػف طريػػؽ زيػػادة لػػرض ر س الكػػاؿ 

الكزيػػد كػػف الفبػػرات رػػى األلكػػاؿ التجاريػػة ولػػذلؾ تنظػػيـ  حيػػث اف ال ػػرلات األجنبيػػة تكتىػػؾ
الك ػػاريع  لثػػر كػػف ال ػػرلات الكحىيػػة حيػػث اف  سػػػىوب يدارتيػػا يتكيػػز بأنػػو الثػػر لفػػا ة ككػػػا 
يةلػػػس تفػػػوؽ اداىيػػػا الػػػداىـ لػػػف ال ػػػرلات األفػػػرب والتػػػى تػػػورر الػػػدلـ الكسػػػتكر لحسػػػف سػػػير 

                                                 
 ٨١  ( المبدة3)

 ياهحظ ثزقشٚحش انحٕاسدح أٔ انقٛحذ نطهحت انًشافقحخ انجٛبَحبد ػهحٗ رؼحذٚالد أٚحخ ححذٔس فحٕس انجٕسطحخ ئخطحبس انشحشكخ ػهحٗ

 أٔضحبع ػهحٗ ٚحإثش رنح  كحبٌ ئرا انشحشكخ قجحم اإلداسٚحخ انآحبد رزخحزْب ئجحشاءاد أٚحخ أٔ األححٕال حغحت انغُٕ٘ اإلداسح

 :األخض ٔػهٗ انًبنٙ يشكضْب أٔ انششكخ

 .األعبعٙ انُظبو فٙ رؼذٚالد أٚخ .أ

 .انششكخ حغبثبد يشاقت رغٛٛش .ة

 .انشئٛغٍٛٛ انًذٚشٍٚ أٔ انًاهظ يذح أٔ أػضبء أٔ اإلداسح ياهظ سئبعخ فٙ رغٛٛش أ٘ .ج

 .ثٓب انخبطخ انزهٛ َٕبد أسقبو أٔ انًغام انششكخ ػُٕاٌ رغٛٛش .د

 فٙ انزبثؼخ انششكبد ػهٗ رن  ُٔٚطجق انًبل ساط يٍ %5 ػهٗ رضٚذ انزٙ انًغبًْبد َغجخ يٕضحب انًبل ساط ْٛكم .ِ

 يب حبنخ

 .ثبنجٕسطخ يقٛذح انقبثضخ انششكخ أعٓى كبَذ ئرا



 أثش طجٛؼخ ْٛكم انًهكٛخ فٗ قطبع انزشٛذ ٔانجُبء ػهٗ اإلفظبح.........                   على على محمدأ/ هناء  

625 

 

وؼ يػػػنةلس ايجابيػػػًا لىػػػى  دا  ال ػػػرلات التػػػى تقػػػع رػػػى األقترػػػاديات النا ػػػىة ولػػػؿ ذلػػػؾ سػػػ
ال ػرلات الكحىيػػة  لكػا اف الكىليػػة ا جنبيػة تنقسػػـ يلػى نػػوليف رػرليف وىكػػا الكىليػة الكؤسسػػية 
ا جنبيػػػة وتةػػػرؼ بأنيػػػا نسػػػبة كىليػػػة ال ػػػرلات ا جنبيػػػة يلػػػى اجكػػػتلى اسػػػيـ ال ػػػرلة والكىليػػػة 

تلى اسػيـ ال ػرلة  رالكىليػة الفردية ا جنبية وتةرؼ بأنيا نسبة كىلية ا رراد ا جانب يلى اجكػ
الكؤسسػػية األجنبيػػة وحػػدىا تزيػػد كػػف القواسػػـ الك ػػترلة رػػي السػػيولة بالنسػػبة لى ػػرلات اللبيػػرة 
لىػػػى للػػػس الكىليػػػة الفرديػػػة ا جنبيػػػة التػػػى تػػػؤدي يلػػػى زيػػػادة رػػػي القواسػػػـ الك ػػػترلة بالنسػػػبة 

 Managementويقرػػػػػػػػػد بالكىليػػػػػػػػػة اإلداريػػػػػػػػػة . (Sensoya,2017) لى ػػػػػػػػػرلات الرػػػػػػػػػريرة

Ownership  كقدار حرة اإلدارة رى كىليػة ال ػرلة وىػى ت ػير يلػى كىليػة اإلدارة لجػز  كػف
 سػػيـ ال ػػرلة. ونتيجػػة لظيػػور ك ػػلىة الولالػػة وذلػػؾ بسػػبب ررػػؿ الكىليػػة لػػف اإلدارة األكػػر 
الػػػذب ادب بػػػدوره يلػػػى تةػػػارض الكرػػػال  بػػػيف لػػػؿ كػػػف الوليػػػؿ والكتكثػػػؿ رػػػى اإلدارة واألرػػػيؿ 

رػػى الكالػػؾ وىػػذا التةػػارض يرجػػع يلػػى سػػببيف رىسػػيف ىػػـ  فػػت ؼ األىػػداؼ بػػيف لػػؿ والكتكثػػؿ 
الوليػػػؿ وا رػػػيؿ با ضػػػارة الػػػى لػػػدـ تكاثػػػؿ الكةىوكػػػات بػػػيف الكػػػديريف والكسػػػاىكيف رػػػالك ؾ 
ىػدريـ الرىيسػػي ىػو الحفػػاظ لىػى ثػػروتيـ وتةظػيـ كنفةػػتيـ وقيكػة ال ػػرلة لىػى ا جػػؿ الطويػػؿ 

لىػى  كنارػبيـ لىػى والحفاظ ىو تحقيؽ كنفةتيـ ال فرية يفالكدير  ىدؼ ورى الكقابؿ يلوف
الكدب القرير دوف ا فذ رى الحسباف تحقيؽ كنارع ال رلة طويىة ا جؿ والحفػاظ لىػى قيكػة 

ويوجػد وجيتػيف  .(Orgore et al, 2012) ال رلة وحقوؽ ا جياؿ القادكة لىى الكػدب البةيػد
دوارػع الكػديريف رت ػير وجيػة النظػر األولػى يلػى  نظر ب أف تأثير الكىلية اإلدارية لىػى توجيػو

اف كىليػػة األسػػيـ كػػف قبػػؿ الكػػديريف تسػػالد لىػػى تقػػارب كرػػالحيـ كػػع كرػػال  حكىػػة األسػػيـ 
وبالتالى رأف كع زيادة ترليز الكىلية اإلدارية تةكؿ لىى الحػد كػف السػىوؾ اإلنتيػازب لىكػديريف 

ذا لانػػت وتحفػػزىـ لىػػى الةكػػؿ بطريقػػة تحسػػف كػػف جػػودة األربػػاح و  تةظػػـ كػػف قيكػػة ال ػػرلة  وا 
ل دارة حرة كىلية كنففضة ستلوف دوارةيا ضػةيفة لىةكػؿ بكػا يحقػؽ كرػال  حكىػة األسػيـ 

% كػػف حقػػوؽ الكىليػػة رػػأف كرػػالحيـ 01الفػػارجييف حيػػث انػػو لنػػدكا تكتىػػؾ اإلدارة الثػػر كػػف 
ا ربػػػاح  تتقػػػارب كػػػع كرػػػال  حكىػػػة األسػػػيـ األفػػػريف وىػػػذا يةكػػػؿ لىػػػى تقىيػػػؿ ككارسػػػات يدارة

حيػػػث اف ال ػػػرلات التػػػى يتزايػػػد لػػػدييا اسػػػتق ؿ ولفػػػا ة كجىػػػس اإلدارة  وتىػػػؾ ال ػػػرلات التػػػى 
يكتىؾ احد كسػتثكرييا نسػبة لبيػرة كػف األسػيـ  وتىػؾ التػى يػنففض لػدييا نسػبة الػديوف لحقػوؽ 

 . بينكػػا ت ػػير .610الكىليػػة يػػنففض لػػدييا ككارسػػات يدارة ا ربػػاح برػػورة جوىريػػة الابػػراىيـ 
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ة النظػػػر الثانيػػػة يلػػػى اف  رتفػػػاع درجػػػة الكىليػػػة اإلداريػػػة يػػػؤدب يلػػػى اف يرػػػب  لىكػػػديريف وجيػػػ
سيطرة البر لىى ال رلة وبالتالى يلوف لدييـ كجاؿ البػر لتحقيػؽ كرػالحيـ الذاتيػة واف نفػوذ 
اإلدارة يػػزداد كػػع زيػػادة حرػػتيا رػػى الكىليػػة وكػػف ثكػػا يلػػوف لػػدينا كجػػاؿ اوسػػع لىةكػػؿ ب ػػلؿ 

تفػػػػاذ ال  .  وتكثػػػػؿ الكىليػػػػة 6102قػػػػرارات التػػػػى تحقػػػػؽ كرػػػػال  الكػػػػ ؾ الالكػػػػدبولى نفةػػػػى وا 
رػػى ال ػػرلات نسػػبة األسػػيـ الككىولػػة كػػف قبػػؿ الحلوكػػة يلػػى  State Ownershipالحلوكيػػة 

يجكػػػالى اسػػػيـ ال ػػػرلة ولػػػدد ككثىػػػى الحلوكػػػة رػػػي كجىػػػس اإلدارة رقػػػد يسػػػةى ىػػػؤ   الككثىػػػيف 
ىػداؼ التجاريػػة الكتةىقػة بكرػػال  الكسػػاىكيف لتحقيػؽ  ىػػداؼ تترػؿ بكرػػال  الدولػة ولػػيس األ

اآلفريف الكثػؿ الربحيػة  ىػذا قػد فىػؽ ضػرط لىػى ال ػرلات الكرتبطػة بالحلوكػة رػي اإلررػاح 
 Haddadلف كةىوكات يضارية وذلؾ لىحد كف األىداؼ الكتةارضة بيف كفتىؼ الكساىكيف 

et al., 2015).) لنػػػدكا تلػػػوف  ونجػػػد اف كسػػػتويات ا دا  قػػػد ترػػػؿ يلػػػى  لىػػػى دراجتيػػػا
الحلوكة  و ال رلات الكحىية تكتىؾ  لبػر نسػبة  سػيـ رػى ال ػرلة كقابػؿ انػواع ىيالػؿ الكىليػة 
األفػػرب اب انػػو لنػػدكا تلػػوف الحلوكػػة كػػف لبػػار الكسػػاىكيف رػػي ال ػػرلة  وبػػذلؾ نتورػػؿ يلػػى 

 (.(Ismail et al., 2016 ف درجػة حولكػػة ال ػػرلات تػػرتبط ارتباطػػا ييجابيػػا بػػأدا  ال ػػرلة 
ىػػو اف تترلػػز كىليػػة  سػػيـ  Institutional Ownershipكلػػف تةريػػؼ الكىليػػة الكؤسسػػية وي

ال ػػرلة رػػى يػػد بةػػض الكؤسسػػات الكاليػػة كثػػؿ الالبنػػوؾ  ال ػػرلات القابضػػة   ػػرلات التػػأكيف  
رناديؽ اإلستثكار ورناديؽ الكةا ات  وت ير الةديد كف الدراسات الحديثة يلػى وجػود اتجػاه 

كؤسسػػية لىػػى كػػر السػػنوات رػػى الةديػػد كػػف الػػدوؿ وبرػػفة فارػػة تةتبػػر كتزايػػد رػػى الكىليػػة ال
الكىليػػة الكؤسسػػية كػػف ا كػػور الياكػػة رػػى اإلقترػػاديات النا ػػىة حيػػث تقػػـو ىػػذه الكؤسسػػات 
بتجكيػػع األكػػواؿ كػػف األطػػراؼ التػػى لػػدييا كػػدفرات وتوجييػػا يلػػى األطػػراؼ التػػى تحتػػاج يلػػى 

ىػى اف  Family Ownershpويقرػد بالكىليػة الةاىىيػة  (.(Haddad et al., 2015تكويػؿ 
احد الةاى ت تستطيع السيطرة لىى ال رلة سوا  كف ف ؿ الكىلية او اإلدارة او ل ىكػا كةػا 

 األلكػاؿ وتكريػر لىةاىىػة الكرػال  الذاتيػة تحقػؽ التػى الككارسػات بػبةض تقػـو قػد  نيػا لكػا
ؼ ال ػرلة الةاىىيػة لىػى انيػا ال ػرلة التػى األقىية ويكلف تةري حقوؽ حساب لىى بيا الفارة

يلوف كؤسسيا ىو احد  رراد لاىىتو ويلوف اكا رىيس كجىػس اإلدارة او لضػو كجىػس يدارة او 
% رػألثر كػف اسػيـ ال ػرلة ولنػدكا تلػوف ىنػاؾ  لثػر كػف 2كدير تنفيذب رييا او كالؾ بنسػبة 

اىىػػػة الكؤسسػػػة ىػػػى  % رتةتبػػػر الة2كؤسػػػس بسػػػبب انػػػدكاج  ػػػرلات لاىىيػػػة تكىػػػؾ  لثػػػر كػػػف 
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 . وبػالنظر 6108كىيجػى  ; 6102الةاىىػة التػى تكتىػؾ  لبػر كجكػوع كػف األسػيـ الالكػدبولى 
 ,Brahinsk& Mitchell)الػى ىيالػؿ لكىليػة الكلونػػة ل ػرلات قطػاع الت ػيد والبنػػا  نجػد 

تورػػىوا الػػػى انػػػو كةظػػـ ال ػػػرلات ا كريليػػػة والةاكىػػػة رػػى قطػػػاع الت ػػػيد والبنػػػا  ذات  (2007
% رقػػػط كػػػف 8.8ة كىليػػػة لاىىيػػػة وتػػػنففض كةػػػد ت الكىليػػػة ا داريػػػة حيػػػث انػػػو نسػػػبة طبيةػػػ

الةينة الفارة بالدراسة لانت ككىولة ل دارة. وبالنسبة لوضع ىيلؿ الكىلية رػى كرػر يكلػف 
التةػػػرؼ لىيػػػػو كػػػػف فػػػػ ؿ األسػػػػاليب التػػػػى اتبةتيػػػػا الحلوكػػػػة رػػػػى فرفرػػػػة  ػػػػرلات قطػػػػاع 

 ػػرلات قطػػاع األلكػػاؿ الةػػاـ لنػػد رػػدور القػػانوف رقػػـ  األلكػاؿ الةػػاـ حيػػث بىػػ  يجكػػالى لػػدد
 ػػرلة تابةػػة وبأتبػػاع برنػػاك  الفرفرػػة تػػـ فرفرػػت لػػدد  61.لػػدد  0770لسػػنة  .61
% كػػػف ال ػػػرلات الكسػػػتيدؼ فرفرػػػتيا ولػػػاف كػػػف الثػػػر 49.2 ػػرلة اب كػػػا يةػػػادؿ  641

ارر اسػػاليب الفرفرػػة الكسػػتفددكة رػػى كرػػر  سػػىوب الطػػرح الةػػاـ ل سػػيـ ونظػػرًا لةػػدـ تػػو 
ال ػفارية اللاريػػة ب ػػأف يجػرا ات لكىيػػة الفرفرػػة ككػا  دب الػػى لػػدـ تكاثػؿ الكةىوكػػات بػػيف 
الكسػػتثكريف وتحقيػػؽ الةواىػػد ويػػر الةاديػػة لىػػى حسػػاب بػػاقى الكسػػتثكريف ولػػدـ تػػوارر الكنػػاخ 
الكناسب لجذب اإلستثكارات األجنبية حيػث انػو كػف الكتوقػع  ف تسػتكر رػنالة البنػا  والت ػيد 

    كػع اسػتكرار ا سػتثكار رػي ك ػاريع 6160-6109ع بقػوة فػ ؿ رتػرة التوقةػات الري التوس
البنية التحتية والسلف والطاقة لدرع لجىة النكو. رتف الترليػز لىػى تطػوير البنيػة التحتيػة لىنقػؿ 

 لىنػت  6102وبنا  وحدات سػلنية بأسػةار كةقولػة سػيلوف الكحػرؾ الرىيسػي لىنكػو. رػي لػاـ 
كىيػار دو ر  كريلػي  لتطػوير  02كىيػار جنيػو كرػري ال ..026ثكار الريف لف فطػط  سػت

البنيػػة التحتيػػة رػػي كرػػر. وكػػف الكتوقػػع  يضػػا  ف تػػدلـ فطػػط زيػػادة ينتػػاج الطاقػػة رػػي الػػب د 
ا سػػتثكارات رػػي ك ػػاريع البنيػػة التحتيػػة لىطاقػػة فػػ ؿ رتػػرة التنبػػؤ. ورػػي كحاولػػة لتةزيػػز النكػػو 

كارات جديػػػػدة   وارػػػػؽ البرلكػػػػاف الكرػػػػري لىػػػػى قػػػػانوف ا قترػػػػادي الكسػػػػتداـ واجتػػػػذاب اسػػػػتث
. وبكوجػػػب ىػػذا القػػػانوف الجديػػد   سػػػتقدـ الحلوكػػة حػػػوارز 6109ا سػػتثكار الجديػػد رػػػي كػػايو 

وضكانات ضريبية وتحرر نظاـ الررؼ األجنبي وتةتكد ضريبة  اكىة لىػى القيكػة الكضػارة 
الكحىيػػة واألجنبيػػة يلػػى الػػب د. ال نظػػـ ضػػريبة القيكػػة الكضػػارة لجػػذب الكزيػػد كػػف ا سػػتثكارات 

وكػػػف الكتوقػػػع  ف تزيػػػد ىػػػذه الفطػػػوة كػػػف وتيػػػرة ا سػػػتثكار األجنبػػػي   ككػػػا يسػػػالد لىػػػى نكػػػو 
 (.Smith,2017)رنالة البنا  ف ؿ رترة التوقةات 
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 تحميل الدراسات الت  تناولت اإلفصاح اإلختيارى عبر اإلنترنت  -5-2
قد اظيرت ا زكة الكالية الةالكية األفيرة القرور رػى اإلررػاح  الكحاسػبى وكػا  دب اليػو 
ىػػذا القرػػور كػػف لونػػو جةػػؿ كةظػػـ الفاسػػريف كػػف رػػرار الكسػػتثكريف حيػػث اف الكؤسسػػات 
اللبيػػرة والبػػًا كػػا تػػتكلف كػػف اسػػتر ؿ قػػدر البػػر كػػف الكةىوكػػات كقارنػػة برػػرار الكسػػتثكريف 

ررػاح الحػػالى الكتسػـ بػػالركوض نوليػًا حيػػث اف اإلررػاح الكحاسػػبى الػذيف يةتكػدوف لىػػى اإل
الكتسػػـ بػػالجودة الةاليػػة ضػػكانة اساسػػية لضػػكاف لكػػؿ  سػػواؽ الكػػاؿ ب ػػلؿ جيػػد لكػػا اف نجػػاح 
 سػواؽ الكػاؿ يةتكػد ب ػلؿ  ساسػي لىػى نظػـ اإلررػاح الكتبةػة والػذب يجػب اف تلػوف كةتكػػدة 

لثقػػة رػػى كرػػداقية التقػػارير الكاليػػة وكػػف دوف لىػػى كةػػايير لاليػػة الجػػودة تةطػػى لىكسػػتثكريف ا
تىػػؾ الثقػػة   يكلػػف اف تزدىػػر اسػػواؽ الكػػاؿ. واإلررػػاح بوضػػةو الحػػالى   يةكػػؿ لىػػى تىبيػػة 

لػػف ا لتػػراؼ  Disclosureاحتياجػػات كسػػتفدكى القػػواىـ الكاليػػة  حيػػث يفتىػػؼ اإلررػػاح  
Recognition دراجػػػو ضػػػكف ريةػػرؼ اإللتػػػراؼ بأنػػػو لكىيػػة التسػػػجيؿ الرسػػػكى لبنػػد ك ةػػػيف وا 

القػػواىـ الكاليػػة لوحػػدة كحاسػػبية كةينػػة لىػػى  ػػلؿ لىكػػات وارقػػاـ. اكػػا اإلررػػاح رانػػو يتضػػكف 
اإللػػػػ ف والتةبيػػػػر لػػػػف بنػػػػود كةينػػػػة رػػػػى القػػػػواىـ الكاليػػػػة او اب كةىوكػػػػات  فػػػػرب رػػػػى  ػػػػلؿ 
ك حظػػات او ييضػػاحات لىػػى القػػواىـ الكاليػػة او بألطػػا  اب كةىوكػػات اضػػارية كسػػتقىة بػػأب 

كػػػػف وسػػػػاىؿ اإلررػػػػاح ويكلػػػػف القػػػػوؿ اف اإلررػػػػاح  لػػػػيس وسػػػػيىة او بػػػػديؿ ل لتػػػػراؼ  وسػػػػيىة
(SFAC NO.5 Para.6 1975) ف اإلررػاح  رػي الكحاسػبة يفػتّص بلػؿ كػا لػو ل قػة  وا 

بنػود وكةىوكػات لكيػة  و ورػفية  وطريقػة لػرض ىػذه  بالقواىـ الكاليػة كػف حيػث كحتواىػا كػف
قاىكػة  رضػ  لػف السياسػات الكحاسػبية التػي  افػؿ لػؿالبنػود و سػىوبيا والكةىوكػات الكن ػورة د

لكسالدة كستفدكي ىػذه القػواىـ رػي اتفػاذ القػرارات  يتـ يتباليا ري القياس لتحديد قيكة لؿ بند
لدييـ ب أف األحداث ا قترادية ري الكستقبؿ حيػث تكثػؿ  الكناسبة وتففيض حالة لدـ التألد
  وبػػالنظر يلػػى 6106كحتويػات التقػػارير الكاليػػة الابػراىيـ. القػواىـ الكاليػػة الجانػب الرىيسػػى كػػف

وسػػاىؿ اإلررػػاح اإلفتيػػارب نجػػد انػػو يوجػػد الةديػػد كػػف الوسػػاىؿ التػػى تسػػتفدكيا ال ػػرلة لىقيػػاـ 
باإلررػػػػاح لػػػػف الكةىوكػػػػات يفتياريػػػػًا سػػػػوؼ يرلػػػػز ىػػػػذا البحػػػػث لىػػػػى اإلررػػػػاح لػػػػف طريػػػػؽ 

 األنترنت لوسيىة كف وساىؿ اإلرراح.
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 محاسبى ينقسم إلى نوعين :فإن اإلفصاح ال
   Mandatory Disclosureاإلفصاح اإلجبارى 

الضػػرورية التػػي تسػػالد رػػي يلطػػا   يةنػػي  ػػكولية القػػواىـ الكاليػػة لىػػى جكيػػع الكةىوكػػات
السػاىدة رػي بيىػة الوحػدة  رػورة واضػحة ورػحيحة لػف الكن ػاة والقػوانيف والت ػريةات القانونيػة

كجػػاؿ اإلررػػاح الكحىػػي ىػػى كةػػايير  دورًا كيكػػًا وكػػؤثرًا رػػياإلقترػػادية والةواكػػؿ التػػي تىةػػب 
ردارات اليىية الةاكة لىرقابة الكالية.    الكحاسبة الكررية وا 

 Voluntary Disclosureاإلفصاح اإلختيارى 
حيػػػػث يقرػػػػد باإلررػػػػاح اإلفتيػػػػارب ىػػػػو تقػػػػديـ كةىوكػػػػات يضػػػػارية  لثػػػػر كػػػػف الكتطىبػػػػات 
القانونيػػػة ويػػػتـ كػػػف فػػػ ؿ كبػػػادرة ال ػػػرلة لتقػػػديـ كةىوكػػػات يضػػػارية لكقابىػػػة يحتياجػػػات بةػػػض 
األطراؼ الكستفدكة لىتقارير الكاليػة وبالتػتلى ريػو يكثػؿ الكةىوكػات التػى تقػدكيا ال ػرلة زيػادة 

ونيػػة بروبػػة ال ػػرلة وتتكثػػؿ رػػى حػػرص اإلدارة لىػػى تقػػديـ كةىوكػػات كاليػػة لػػف الكتطىبػػات القان
 . رػاف اإلررػاح اإلفتيػارب ييػدؼ يلػى 6119ووير كالية ليا ل قة بأرحاب القرار الكتػولى 

الرػػػادرة لػػػف كجىػػػس  012التحقيػػػؽ الفةػػػاؿ ألىػػػداؼ اإلررػػػاح التػػػى طرحتيػػػا التورػػػية رقػػػـ 
 وىىب (SFAS 1966 NO.105 Para 71-86)كةايير الكحاسبة الكالية 

ورػػػؼ الكفػػػردات التػػػى لػػػـ يػػػتـ ا لتػػػراؼ بيػػػا رػػػى القػػػواىـ الكاليػػػة وتػػػورير كقػػػاييس ىاكػػػة  -1
 ورالحة ليذه الكفردات بف ؼ الكقاييس الكن ورة رى القواىـ الكالية.

 ورؼ الكفردات التى لـ يتـ ا لتراؼ بيا واقتراح كقياس ك ىـ ليا. -2
ف والػداىنيف لتقػدير الكفػاطر حػوؿ اب احتكػا ت حػوؿ توريـ كةىوكات لكسالدة الكسػتثكري -3

 كا تـ ا لتراؼ بو ولـ يتـ ا لتراؼ بو كف لنارر القواىـ الكالية.
تػػورير كةىوكػػات ىاكػػة رػػى التقػػارير الفتريػػة و ب اكػػر كحاسػػبية افػػرب ككػػا تسػػتىـز دراسػػة  -4

 الكؽ.
يؿ بةضػًا كػف التفرػ Mary E.B. & C.M. Murphy, 1994))وقد اوضحت لػؿ كػف 

 يلى اىداؼ اإلرراح حيث اف اىداؼ لكىيات اإلرراح تتكثؿ رى التالىب
ورؼ الكفردات التى يتـ ا لتراؼ بيا رى القواىـ الكالية وتورير كقػاييس ليػذه الكفػردات  -1

 بف ؼ الكقاييس الواردة بالقواىـ الكالية.
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لطػػػا  كقػػػاييس بديىػػػة وكفيػػػدة لػػػف -2 ىػػػذه  ورػػػؼ الكفػػػردات التػػػى   يػػػتـ ا لتػػػراؼ بيػػػا وا 
 الكفردات.

تورير الكةىوكات الدورية لكسالدة الكستثكريف والداىنيف رى تقدير الكفػاطر وا حتكػا ت  -3
 حوؿ البنود التى يتـ ا لتراؼ بيا وتىؾ التى لـ يتـ ا لتراؼ بيا.

تػػورير الكةىوكػػات التػػى تسػػالد كسػػتفدكى القػػواىـ الكاليػػة رػػى كقارنػػة ا رقػػاـ كػػع كثي تيػػا  -4
 لكقارنة لنفس ال رلة لبر السنوات الكفتىفة.ل رلات ولذلؾ ا

تػػورير كةىوكػػات لػػف التػػدرقات النقديػػة الكسسػػتقبىية الدافىػػة والفارجػػو وتػػورير الكةىوكػػات  -5
 ا زكة لىتنبؤ بتىؾ التدرقات.

كسػػػالدة الكسػػػتثكريف رػػػى تقػػػيـ الةاىػػػد لىػػػى ا سػػػتثكار رػػػى ال ػػػرلة والتنبػػػؤ بيػػػذا الةاىػػػد  -6
 كستفبً .

وبةد زيادة ا ىتكاـ بلؿ كف كحتوب ودرجة اإلرراح اإلفتيػارب ونتيجػة رى ا ونو ا فيرة 
لىتقػػدـ اللبيػػر رػػى تلنولوجيػػا الكةىوكػػات ظيػػرت وسػػيىة جديػػدة كػػف وسػػاىؿ اإلررػػاح اإلفتيػػارب 
وىى اإلرراح اإلفتيارب لبر  بلة اإلنترنت حيث يةرؼ بأنو ن ر لكةىوكػات كاليػة  و ويػر 

حدة ا قترادية بكػا يسػالد كترػفحى الكوقػع اإلللترونػى رػى كالية لبر الكوقع اإلللترونى لىو 
  ولانػػػت 6106يبػػػراىيـ   (الحرػػػوؿ لىػػػى كةىوكػػػات تسػػػالدىـ رػػػى اتفػػػاذ القػػػرارات الكناسػػػبة 

تلكػػف الك ػػلىة ا ساسػػية رػػى انػػو   يوجػػد كةيػػار واضػػ  وكىػػـز يػػنظـ ن ػػر الكةىوكػػات لبػػر 
اإلنترنت سوا  لاف ذلؾ كف حيث اللكية القواىـ لاكىة  و كىفرات  و تقػارير ربػع سػنوية  او 

لييىػة كف حيث النولية الاحتواىيا لىى كةىوكػات يضػارية  حتػى تػـ رػدور قػرار كجىػس ادارة ا
ب أف قوالد قيد و ػطب األوراؽ الكاليػة  66/0/6108  بتاريخ 00الةاكة لىرقابة الكالية رقـ ال

  .8  ال2بالبوررة الكررية كادة رقـ ال

                                                 
 6المبدة رقم  22/٨/21٨4 بتبريخ( ٨٨) رقم المبلية للرقببة العبمة الهيئة ادارة مجلس ( قرار4(

 :اٜرٛخ انؼبيخ انششٔط اعزٛ بء انٓٛئخ نذٖ انًغجق انزغاٛم انجٕسطخ ثاذأل نهقٛذ ٚشزشط

 . انًشكض٘ انقٛذ ٔ اإلٚذاع ثُظبو يقٛذح انًبنٛخ األٔساق ركٌٕ أٌ  -أ

 قٛحذْب انًطهحٕة انًبنٛحخ األٔساق رحذأل ػهٗ قٕٛد ئّٚ اإلطذاس ششٔط أٔ انًظذسح نهآخ األعبعٙ انُظبو ٚزضًٍ أال  -ة

 .يؼُٛخ جغشافٛخ يُبطق أٔ األَشطخ نجؼض انًُظًخ ثبنزششٚؼبد انٕاسدح ثبنقٕٛد اإلخالل ػذو يغ

 االكززحبة فحٗ األٔنٕٚحخ ٔححق انزبنٛحخ اإلطحذاساد قٛحذ ٔكزا انُٕع، راد يٍ انًظذسح انًبنٛخ األٔساق ناًٛغ انقٛذ ٚزى أٌ -ج

 .انقٕاػذ ثٓزِ انٕاسدح نألحكبو ٔفقب  

 نحذٖ يؼزًحذ قٛحذ ٔكٛحم خحالل يحٍ أٔ انقٛحذ طبنجحخ نهآحخ انقحبََٕٙ انًًثحم خحالل يحٍ ٔيشفقبرحّ انقٛحذ طهحت رقحذٚى ٚحزى أٌ -ٔ

 .انقٕاػذ نٓزِ انزُ ٛزٚخ اإلجشاءاد رحذدْب انزٙ نهضٕاثظ ٔفقب انجٕسطخ
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  ب اف اإلرراح لف ىيلؿ الكساىكيف ولػددىـ وىيلػؿ كجىػس اإلدارة 2  ال1.وكادة رقـ ال
 . ولقػػد 6108سػػنوية الفىيػػؿ  وكوقػػؼ اسػػيـ الفزينػػة والتريػػرات التػػى طػػر ت لىييػػا برػػورة ربػػع

تةػػددت الدراسػػات التػػى تناولػػت اإلررػػاح اإلفتيػػارب لبػػر  ػػبلة اإلنترنػػت نظػػرًا إلدراؾ اىكيتػػو 
سػػػوا  بالنسػػػبة لىكسػػػتفدكيف الكةىوكػػػات او بالنسػػػبة ال ػػػرلات  ورلػػػزت كةظػػػـ الدراسػػػات لىػػػى 

إلنترنػػت الة قػػة بػػيف الةواكػػؿ الفارػػة بلػػؿ  ػػرلة ودرجػػة اإلررػػاح اإلفتيػػارب لبػػر  ػػبلة ا
بأجرا  دراسة لىى لينة كػف ال ػرلات الرػينية الكقيػدة رػى  et al., 2004 (Xiao)حيث قاـ 

 ػػرلة رػػينية  11.سػػوؽ ا وراؽ الكاليػػة   ولانػػت الةينػػة الفارػػة بالدراسػػة تتلػػوف كػػف  لبػػر 
وتورىت يلى الدراسػة الػى انػو يػنففض اإلررػاح لػف طريػؽ ا نترنػت رػى ال ػرلات الرػينية 

ف نسبة الكىلية الحلوكية ويزيد اإلرراح لف طريؽ ا نترنت بزيادة نسػبة الكىليػة بزيادة لؿ ك
األجنبيػػة ونسػػبة الكػػديريف الكسػػتقىيف رػػي كجػػالس اإلدارة لى ػػرلات  لكػػا يػػزداد اإلررػػاح لػػف 

 . لكػػا انػػو 2ال BIG 4طريػػؽ ا نترنػػت رػػى ال ػػرلات الرػػينية لنػػدـ يػػتـ كراجةتيػػا كػػف قبػػؿ 
ا يقػػػـو اإلررػػػاح لػػػف الكةىوكػػػات الكاليػػػة بتةزيػػػز ا دا  الكػػػالى  ىنػػػاؾ ث ثػػػة طػػػرؽ كػػػف ف ليػػػ

 لى رلة وىىب

                                                                                                                            
 انزضايحبد رنح  فحٙ ثًحب يًُٓحب كحم ٔانزضايحبد حقحٕق ٚحُظى انجٕسطحخ يحغ ػقحذا انًبنٛحخ أٔساقٓب قٛذ طبنجخ انآخ رجشو أٌ -ص

   .انؼقذ َظٕص أٔ انقٛذ ٔئجشاءاد قٕاػذ يخبن خ ػهٗ انًزشرجخ انقٛذ طبنجخ انآخ
 31المبدة رقم  22/٨/21٨4 بتبريخ( ٨٨) رقم المبلية للرقببة العبمة الهيئة ادارة مجلس ( قرار5(

 ياهحظ ثزقشٚحش انحٕاسدح أٔ انقٛحذ نطهحت انًشافقحخ انجٛبَحبد ػهحٗ رؼحذٚالد أٚحخ ححذٔس فحٕس انجٕسطحخ ئخطحبس انشحشكخ ػهحٗ

 أٔضحبع ػهحٗ ٚحإثش رنح  كحبٌ ئرا انشحشكخ قجحم اإلداسٚحخ انآحبد رزخحزْب ئجحشاءاد أٚحخ أٔ األححٕال حغحت انغحُٕ٘ اإلداسح

 :األخض ٔػهٗ انًبنٙ يشكضْب أٔ انششكخ

 .األعبعٙ انُظبو فٙ رؼذٚالد أٚخ .أ

 .انًبنٛخ ان زشح خالل انششكخ حغبثبد يشاقت رغٛٛش .ة

 .انشئٛغٍٛٛ انًذٚشٍٚ أٔ انًاهظ يذح أٔ أػضبء أٔ اإلداسح ياهظ سئبعخ فٙ رغٛٛش أ٘ .ج

 .ثٓب انخبطخ انزهٛ َٕبد أسقبو أٔ انًغام انششكخ ػُٕاٌ رغٛٛش .د

 انًبل، سأط يٍ % 5 ػٍ رضٚذ أٔ رؼبدل انزٙ انًغبًْبد ثّ يٕضحب انًبل سأط ْٛكم .ِ

    ثٓب انًغزثًش أخشٖ ششكبد أيٕال سؤٔط فٗ % 10 ػٍ رضٚذ أٔ رؼبدل انزٙ انششكخ ثًغبًْبد ثٛبٌ .ٔ
(6)The Big Four 

 Deloitte 

 PricewaterhouseCoopers (PwC) 

 Ernst & Young Global Limited (Ey) 

 KPMG (The name "KPMG" was chosen when KMG (Klynveld Main Goerdeler) merged 

with Peat Marwick 
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   اف الكةىوكػػات الكاليػػة الكحاسػػبية تسػػالد الكسػػتثكريف والكػػديريف رػػي الحرػػوؿ لىػػى رػػرص
 ا ستثكار ارضؿ وتقىيؿ لؿ كف تلىفة الكفاطر وتلىفة ر س الكاؿ.

   افتيار الك رولات الجديدة.تسالد لىى ا ستفداـ ا كثؿ ل روؿ وتحسيف لكىية 
   رػػػاف اإلررػػػاح لػػػف الكةىوكػػػات الكاليػػػة يحسػػػف األدا  الكػػػالي لػػػف طريػػػؽ ففػػػض كفػػػاطر

 (.  Garay,2013)السيولة وسو  اإلفتيار 
 ف اإلرراح اإلفتيارب يةكؿ لىى تففيض لؿ كف تلػاليؼ الكفػاطر وتلػاليؼ التنبػوا ات 

ففاض رى ىذه التلاليؼ يزيػد لػف التلػاليؼ ككا يؤدي يلى ينففاض تلىفة التكويؿ وكقدار اإلن
التػػػى تتلبػػػػدىا ال ػػػػرلة ل ررػػػاح اإلفتيػػػػارب لبػػػػر اإلنترنػػػػت حيػػػث اف التريػػػػرات الطفيفػػػػة رػػػػي 
الةػػػرض يكلػػػف  ف تػػػؤثر رػػػي اسػػػتةداد الكسػػػتثكريف لقػػػرا ة اإلررػػػاحات ب ػػػلؿ اوضػػػ  ويكلػػػف 

 ,Roperيف  سػػػتفداـ اإلنترنػػػت لتحسػػػيف الطريقػػػة التػػػي تتوارػػػؿ بيػػػا ال ػػػرلة كػػػع الكسػػػتثكر 

لىػى البحػث رػى تػأثير بةػض الكتريػرات الكةتدلػة (Zhang,2015) دراسػة  ولكىت (.(2014
كثػػػػؿ النظػػػػاـ القػػػػانوني  وحكايػػػػة الكسػػػػتثكريف  والػػػػذلورة  والتنكيػػػػة اإلقترػػػػادية  وبنػػػػا  كؤ ػػػػر 
اإلرراح والوليؿ لقياس فراىص ال رلات  وت ير النتاى  يلى وجود ل قػة لبيػرة بػيف حجػـ 

لداد تقارير اإلنترنت. حيػث اف ال ػرلات ال رلة  و  ربحيتيا  والررع الكالى   ونوع كراجةيا  وا 
لبيػػرة الحجػػـ وذات الربحيػػة الكرتفةػػة يػػتـ كراجةتيػػا كػػف قبػػؿ  ػػرلات الكراجةػػة اللبيػػرة وتػػورر 
الكزيد كف اإلرراح اإلفتيارب لبر كواقةيا لىى ا نترنت كقارنة كػع ال ػرلات الرػريرة ذات 

يػػة األقػػؿ ودرجػػة الررػػع الكػػالى الكنففضػػة والتػػى تفضػػع يلػػى الكراجةػػة كػػف قبػػؿ كةػػد ت الربح
وت ػير نتاىجنػا يلػى  ف اإلررػاح لػف الكةىوكػات رػي وسػاىؿ  . رلات الكراجةة رريرة الحجػـ

اإللػػػػ ـ الجديػػػػدة يزيػػػػد كػػػػف تػػػػأثير ال ػػػػرلة ونطػػػػاؽ ورػػػػوليا لكػػػػا اف لثارػػػػة اإلررػػػػاح لػػػػف 
ا جتكػػالي ال ػػرلات ذات كسػػتويات التبنػػي الةاليػػة  الكةىوكػػات الكاليػػة لىػػى وسػػاىؿ التوارػػؿ

ل رراح تجتذب الكستفدكيف  و الكستثكريف الكيتكيف كف ف ؿ وساىؿ التوارػؿ ا جتكػالي 
وبألتبػػػار درجػػػة اإلررػػػاح اإلفتيػػػارب لبػػػر   لثػػػر كػػػف ال ػػػرلات ذات الكسػػػتويات الكنففضػػػة.

 بلة اإلنترنػت كتريػر لأحػدب انػواع الكتريػرات نجػد انػو لػو كجكولػة كػف الكحػددات والةواقػب 
الناتجة كف اتباع وسيىة اإلررػاح اإلفتيػارب لبػر  ػبلة اإلنترنػت حيػث  ف ال ػرلات تسػتفدـ 

ات اإلدارة  واألرػوؿ ويػر اإلنترنت ل رراح لف كةىوكات تلكيىية لف فىفية ال رلة  وتوقة
الكىكوسػة  والكسػاىؿ ا جتكاليػة والبيىيػػة. وتػورير ال ػرلات يررػػاحات كاليػة افتياريػة يضػػارية 
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كػػف فػػ ؿ الكواقػػع اإلللترونيػػة لى ػػرلات تػػأثر بػػدورىا لىػػى دوراف األسػػيـ والربحيػػة الكسػػتقبىية 
فتيػارب لىػى الكواقػع لى رلة ودرجة الكنارسة ري ىذه الرنالة. لػذلؾ رػأف درجػة اإلررػاح اإل

اإلللترونيػػػة لى ػػػرلات يػػػرتبط ارتباطػػػا ييجابيػػػا بدقػػػة التنبػػػؤ  ويػػػؤثر سػػػىبا لىػػػى ت ػػػتت توقةػػػات 
الوضػػػػع الحػػػػالي ل ررػػػػاح اإلفتيػػػػارب ( Awadallah,2017) واوضػػػػحت دراسػػػػةالكحىىػػػػيف. 

لى ػػرلات الكقيػػدة رػػي البوررػػة الكرػػرية رانػػو قػػاـ يأستل ػػاؼ الةواكػػؿ التػػي تػػؤثر لىػػى توسػػيع 
ررػػاح اإلفتيػػارب لى ػػرلات الكرػػرية كثػػؿ لػػؿ كػػف حجػػـ ال ػػرلة  الررػػع الكػػالى   الربحيػػة  اإل

السيولة  نػوع كلتػب الكراجةػة  نػوع الرػنالة وككارسػات يدارة اإلربػاح. وبػالنظر يلػى الةواقػب 
الكحتكىة ليذا اإلرراح ريكا يتةىؽ بظاىرة يدارة األرباح. تػـ التكػاد كؤ ػر يررػاح ذات رػىة 

لى ػرلات  6101رري لتقيػيـ درجػة اإلررػاح اإلفتيػارب رػي التقػارير السػنوية لةػاـ لىسياؽ الك
األلثػػػر تػػػداو  الكدرجػػػة رػػػي البوررػػػة الكرػػػرية. وتكػػػت دراسػػػة الة قػػػة بػػػيف كػػػدب اإلررػػػاح 

 ػػرلة كػػف ضػػكنيـ  49اإلفتيػػارب وللػػؿ لاكػػؿ ذي رػػىة كحػػددة وتػػـ افتبػػار لينػػة كػػف لػػدد 
لبنا  الكررب وت ير النتػاى  يلػى  ف درجػة اإلررػاح  رلة تةكؿ رى قطاع الت يد وا 02لدد 

اإلفتيػػػارب يسػػػتجيب ب ػػػلؿ ييجػػػػابي لفرػػػاىص ال ػػػرلات الكحػػػػددة  كثػػػؿ  ػػػرلات الكراجةػػػػة 
ورػػػنالات الت ػػػيد والبنػػػا . وكػػػع ذلػػػؾ  لػػػـ يػػػتـ الةثػػػور لىػػػى كؤ ػػػرات ىاكػػػة توضػػػ   ف حجػػػـ 

ررػاح ال ػرلات. لكػا  ف ال رلة  والررع الكػالى   والربحيػة والسػيولة ىػي الكحػددات الياكػة إل
النتػػاى    تظيػػر  ي دليػػؿ يػػدلـ التوقةػػات السػػابقة بػػأف درجػػة  لىػػى كػػف اإلررػػاح اإلفتيػػارب 
يقىؿ كف قػدرة الكػديريف لىػى ا سػتفادة كػف يدارة األربػاح. بػؿ لىػى الةلػس كػف ذلػؾ  تبػيف  ف 

الرىيسػػػية النفػػػوذ وكيػػػؿ ال ػػػرلات يلػػػى تجنػػػب اإلبػػػ غ لػػػف انففػػػاض رػػػي األربػػػاح ىكػػػا الػػػدوارع 
بتقيػيـ  et al., 2017) (Ahmedلظاىرة يدارة ا رباح رػي كرػر. ونتيجػة لػذلؾ قاكػت دراسػة 

نسػػبة ال ػػرلات الكرػػرية التػػى تقػػـو باإلررػػاح اإلفتيػػارب لبػػر  ػػبلة اإلنترنػػت وتألفػػت لينػػة 
. وقػػػد تػػػـ وضػػػع كؤ ػػػر 6101 ػػػرلة ويػػػر كاليػػػة كدرجػػػة رػػػي نيايػػػة لػػػاـ  096الدراسػػػة كػػػف 

. 6100و  6101وب الكواقػع اإلللترونيػة التػي تػـ التحقيػؽ رييػا رػي لػاكي يرراح لتقييـ كحت
وتػػػـ اسػػػػتفدـ التحىيػػػؿ الكتريػػػػر وكتةػػػػدد الكتريػػػرات لدراسػػػػة الكحػػػددات الكقطةيػػػػة الكستةرضػػػػة 
ل ررػػاح  وت ػػير ىػػذه النتػػاى  يلػػى  ف لػػدد ال ػػرلات الكدرجػػة رػػي البوررػػة الكرػػرية التػػي 

رنػػػت   يػػػزاؿ كنففضػػػا بالكقارنػػػة كػػػع نظراىيػػػا رػػػي ت ػػػارؾ رػػػي ككارسػػػات اإلررػػػاح لبػػػر اإلنت
كػػػف ال ػػػرلات رػػػي قطػػػاع البنػػػا  والكػػػواد تقػػػـو با ررػػػاح لػػػف % 84البىػػػداف الكتقدكػػػة وللػػػف 
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وىػذه نتيجػة  الكةىوكات الفارة بيا لىى الكواقع ا للترونى الفاص بيا لبر  ػبلة اإلنترنػت
. ويل ػػؼ كزيػػد الكلونػػة لىدراسػػة كرتفةػػة نسػػبيًا كقارنػػة ببػػاقى ال ػػرلات رػػى القطالػػات ا فػػرب

كػػف التحقيقػػات  ف ككارسػػة ال ػػرلة تفتىػػؼ افت رػػا لبيػػرا لػػيس رقػػط كػػف حيػػث احتضػػاف قػػوة 
اإلنترنػػت  وللػػف  يضػػا ريكػػا يتةىػػؽ بةكػػؽ ولكيػػة البيانػػات الكن ػػورة لبػػر الكواقػػع. ويكلػػف ربػػط 

دو توجيييػػة ىػػذه ا فت رػػات رػػي ككارسػػات اإلبػػ غ لبػػر اإلنترنػػت لى ػػرلات بةػػدـ وجػػود كبػػا
رسػػكية ليػػذه الككارسػػات رػػي كرػػر  كػػع وجػػود  ػػرلات تتكتػػع بسػػىطة تقديريػػة ريكػػا يتةىػػؽ بكػػا 
يجب اإلرراح لنو وكا   يتـ اإلرراح لنػو كػف فػ ؿ كواقةيػا اإلللترونيػة. رػي حػيف ت ػير 
اإلحرا ات الورفية للؿ يلى  ف ككارسات اإلرراح لبر اإلنترنت لى ػرلات بػيف ال ػرلات 

يػػة الكدرجػػة رػػي البوررػػة الكرػػرية   تػػزاؿ كحػػدودة  كػػع لػػدـ يحػػراز  ي تقػػدـ لىػػى ويػػر الكال
كدب الةاكيف  وارتفةت درجة لرض الةروض لةينات ال ػرلات. رتنػو يةطػي بةػض األسػباب 
لىتفػػاؤؿ كػػف حيػػث تطػػوير التقػػارير اإلنترنػػت لى ػػرلات رػػي الكسػػتقبؿ رػػي كرػػر. وب ػػلؿ لػػاـ  

اإلضػطرابات الرىيسػية ولػدـ اليقػيف النػاجـ لػف األنتفاضػة ت ير بيانات اإلرراح ال ػاكىة يلػى 
يلػػػى  ف ال ػػػرلات قػػػد التسػػػبت زفكػػػا رػػػي اإلررػػػاحات لبػػػر  6100السياسػػية رػػػي  واىػػػؿ لػػػاـ 

اإلنترنػػت التػػي ىػػػي داىكػػة و لثػػر احتكػػػا  لىنكػػو كػػػف األنففػػاض رػػي الكسػػػتقبؿ . وقػػد  جريػػػت 
قػة بػيف فرػاىص ال ػرلة وكػدب تقػارير التحاليؿ الكتريرة وكتةددة الكتريرات لىتحقيؽ ري الة 

ال رلات لبر اإلنترنت بيف  ػرلات الةينػة. وقػد   ػارت نتػاى  التحىيػؿ  حػادي الكتريػرات يلػ  
اكػة ْ ف الحجـ والررع الكالى  والسيولة ونوع كلتب الكراجةة والقاىكة األجنبية ونوع الرػنالة 

رتبط الربحية بكدب اإلب غ لػف   بينكا   ت6100و  6101بالنسبة لىةينة ري کؿ كف لاكي 
اإلنترنت لى رکات ري کىتػا السػنتيف. و  ػارت نتػاى  التحىيػؿ الكتةػدد الكتريػرات يلػى  ف الحجػـ 
والقاىكػػة األجنبيػػة تكػػث ف كتريػػرات تفسػػيرية ىاكػػة بالنسػػبة لىػػدرجات اإلجكاليػػة والكحتػػوب ودلػػـ 

ة كتريػر كيػـ لىكحتػوب   ري حػيف يبػدو  ف نػوع الرػنال6100و  6101الكستفدـ ري لاكي 
. وتفيػػػػد التقػػػػارير بػػػػأف 6101ودلػػػػـ الكسػػػػتفدـ ولػػػػروض الةػػػػرض  وللػػػػف رقػػػػط لبيانػػػػات لػػػػاـ 

الربحيػػة ليػػا ارتبػػاط ىػػاـ وللػػف سػػىبي ريكػػا يتةىػػؽ بنتيجػػة الةػػرض. ولػػ وة لىػػى ذلػػؾ  بينػػت 
النتػػاى   ف نكػػاذج ا نحػػدار القاىكػػة لىػػى الكحتػػوب وكةيػػار دلػػـ الكسػػتةكىيف ليػػا قػػوة تفسػػيري 

 .et al., 2017) (Ahmedلثر كف تىؾ الكتةىقة ببنود الةرض  
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 فروض الدراسة  -6
 أثر الممكية اإلدارية عمى درجة اإلفصاح اإلختيارى عبر شبكة اإلنترنت -

لػؿ كػف  راف الكىلية اإلدارية تةرؼ بأف جز  لبير كف ا سيـ تةود كىليتػو لىكػديريف ويػرب 
(Khlif et al., 2016)  &(Akhtaruddin& Haron, 2010)  انػو لنػدكا ترػب  نسػبة

الكىليػػػة كػػػف الػػػدافؿ  لبػػػر ىػػػذا بػػػدوره يػػػؤثر سػػػىبًا لىػػػى درجػػػة اإلررػػػاح اإلفتيػػػارب كػػػف قبػػػؿ 
ال ػػرلات اب  انػػو لىكػػا زادت درجػػة الكىليػػة اإلدارب تػػنففض درجػػة اإلررػػاح اإلفتيػػارب وىػػذا 

ا دارة, لجػػاف الكراجةػػة, ونسػػبة كػػا تورػػؿ اليػػو لػػف طريػػؽ دراسػػة الة قػػة بػػيف لػػؿ كػػف كىليػػة 
الكػديريف ويػر التنفػذييف الكسػتقىيف والفبػرا  رػى لجػاف الكراجةػة واإلررػاح اإلفتيػارب لى ػرلة  

حيػث اف ( Haddad et al., 2015)( & )Jiang&Habib, 2009واتفػؽ كةيػـ لػؿ كػف 
نػة بال ػرلات ال رلات التي تسػيطر لىييػا اإلدارة تقػـو بتقػديـ درجػة يررػاح يفتيػارب  قػؿ كقار 

ةندكا يكتىؾ الكديروف نسػبة لبيػرة كػف  سػيـ ال ػرلة رػأنيـ يسػيطروف لىػى لكىيػات راألفرب. 
ال رلة ولىى قرارات التقرير واإلرراح بكا لدييـ كف حقوؽ ترػويت ويقوكػوا بأسػتر ؿ كػوارد 
ال ػػػرلة لىحرػػػوؿ لىػػػى كنػػػارع فارػػػة والبقػػػا  رػػػى الةكػػػؿ لكػػػدة طويىػػػة ككػػػا يجةىيػػػـ يتجنبػػػوا 

راح اإلفتيارب لػف الكةىوكػات الكاليػة الػذب يكلػف اف يػؤدب يلػى زيػادة رقابػة الكسػاىكيف اإلر
 ,.Rouf & Al Harun, 2012  &(Baek et al))وافتىػؼ كةيػـ لػؿ كػف الفػارجييف. 

حيػػػث يػػػرب لػػػؿ كػػػنيـ انػػػو يكلػػػف ربػػػط درجػػػة اإلررػػػاح اإلفتيػػػارب ايجابيػػػًا بالكلىيػػػة  (2009
اإلدارية وايجابيًا بلؿ كػف اجكػالى ا رػوؿ وكةػدؿ دوراف الكبيةػات وربحيػة ال ػرلة وذلػؾ كػف 
فػػػ ؿ اف ىنػػػاؾ ل قػػػة ييجابيػػػة ذات د لػػػة يحرػػػاىية بػػػيف النسػػػبة الكىويػػػة أللضػػػا  كجىػػػس 

لف لكىيات كجىس اإلدارة حيث انو يذا لػاف لػدب اإلدارة حرػة  اإلدارة كف الفارج واإلرراح
كػػػف اسػػػيـ ال ػػػرلة سػػػوؼ تلػػػوف كرػػػالحيـ  لثػػػر انسػػػجاكا كػػػع كرػػػال  الكسػػػاىكيف اآلفػػػريف 
ولذلؾ سيلوف لدييـ كرال  لىى الكػدب الطويػؿ رػي ال ػرلة وورقػا لػذلؾ رتنػو كػف الكتوقػع  ف 

 اإلفتيارب. يلوف لىكىلية اإلدارية تأثير ييجابي لىى اإلرراح 
ويستفىص الباحث ككا سبؽ انو يوجد ل قة ارتباط بيف الكىلية اإلدارية ودرجػة اإلررػاح 

 اإلفتيارب لبر  بلة اإلنترنت وكف ثـ يكلف ا تقاؽ الفرض التالىب
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" تؤثر الممكيلة اإلداريلة فلى قطلاع التشليد والبنلاء عملى اإلفصلاح اإلختيلارى ال رض األول: 
 بل الممكية غير اإلدارية"عبر شبكة اإلنترنت مقا

 أثر الممكية األجنبية عمى درجة اإلفصاح اإلختيارى عبر شبكة اإلنترنت -
تقـو اإلدارة بزيادة رى اإلرراح اإلفتيارب لىحد كف التحيػز ضػد الكسػتثكريف األجانػب ألف 
الكػ ؾ األجانػػب لػػادة كػػا يكىلػػوا حرػػة لبيػػرة كػف  سػػيـ ال ػػرلة ككػػا يجةػػؿ ال ػػرلة   تحتػػاج 
يلػػػى كرػػػادر لىتكويػػػؿ كػػػف السػػػوؽ الكحىيػػػة حيػػػث انيػػػا تحرػػػؿ لىػػػى األكػػػواؿ كػػػف الكرػػػادر 

الطىػػب لىػػى الكةىوكػػات الةاكػػة قػػد يػػنففض نتيجػػة لقػػدرة الكسػػتثكريف  األجنبيػػة. وبالتػػالي رػػتف
األجانػػػػب إلسػػػػتفراج ىػػػػذه الكةىوكػػػػات ا كػػػػر الػػػػذب يػػػػؤدب يلػػػػى اف تسػػػػتفدـ اإلدارة اإلررػػػػاح 
اإلجتكالي والبيىي اإلفتيارب لىى درجػة واسػع لتسػتراتيجية لت ػجيع التػدرقات الفارجيػة لػر س 

رضػا  الكسػتثكريف األجانػب وذلػ واتفػؽ كةػو  (Khlif et al.,2016)ؾ ورقػًا لكػا ذلػره الكػاؿ وا 
بوجػود ل قػة ايجابيػة ذات د ؿ  (&(Hawashe, 2015))Haddad et al., 2015لؿ كػف

احراىية بيف لؿ كف الكىلية األجنبيػة ودرجػة اإلررػاح اإلفتيػارب ولىػى الجانػب األفػر جػا  
(Johari & Devi,2012) التى بحثػت رػى الة قػة  بنتيجة تفتىؼ لف لؿ الدراسات السابقة

بػػيف نسػػبة الكىليػػة األجنبيػػة ودرجػػة اإلررػػاح اإلفتيػػارب لبػػر  ػػبلة األنترنػػت وتورػػؿ يلػػى اف 
درجة اإلرراح   يرتبط بلؿ كف الكىلية  جنبية وا دارية والكىلية لىى نطاقة واسع لكػا انػو 

وحجػـ كجىػس اإلدارة   يجد  ي ارتباط لىكتريرات كف ىيلؿ الكىلية وفارػة الكىليػة األجنبيػة 
 (.Sufian & Zahan, 2013)لىى اإلرراح لف الكسىولية ا جتكالية 

ويسػػػػتفىص الباحػػػػث ككػػػػا سػػػػبؽ انػػػػو يوجػػػػد ل قػػػػة ارتبػػػػاط بػػػػيف الكىليػػػػة ا جنبيػػػػة ودرجػػػػة 
 اإلرراح اإلفتيارب لبر  بلة اإلنترنت وكف ثـ يكلف ا تقاؽ الفرض التالىب

فى قطلاع التشليد والبنلاء عملى اإلفصلاح اإلختيلارى  " تؤثر الممكية األجنبيةال رض الثانى: 
 عبر شبكة اإلنترنت مقابل الممكية المحمية "

 أثر الممكية الحكومية عمى درجة اإلفصاح اإلختيارى عبر شبكة اإلنترنت -
رفػػػى حالػػػة وجػػػود الدولػػػة لكسػػػاىـ رىيسػػػي يقىػػػؿ كػػػف التكػػػاد ال ػػػرلة لىػػػى كرػػػادر التكويػػػؿ 
الفارجيػػة وبالتػػالي رػػتف ال ػػرلة لػػدييا حػػوارز  قػػؿ لزيػػادة اإلررػػاح اإلفتيػػارب رنجػػد  ف كىليػػة 

 (Khlif et al., 2016)الدولة وال فارية الكالية ترتبط سىبًا بدرجة اإلرراح اإلفتيػارب. ويجػد 
انو ىناؾ ل قة ييجابية بيف الكىلية الحلوكيػة ودرجػة اإلررػاح اإلفتيػارب رػى ال ػرلات وكػع 
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األفذ رػى األلتبػار اف ترليػز الكىليػة يلػوف ليػا تػأثير سػىبي لىػى اإلررػاح اإلفتيػارب. حيػث 
اف التػػأثير اللىػػي قػػد يففػػي الةواكػػؿ األساسػػية التػػي تتسػػبب رػػي لػػدـ التجػػانس رػػي توزيػػع حجػػـ 

 ,.Haddad et alلكػا يػرب  Arshad et al., 2011) & ).(Chen et al., 2008)التػأثير

وجػػود ل قػػػة ايجابيػػػة ذات د ؿ احرػػاىية بػػػيف الكىليػػػة الحلوكيػػة ودرجػػػة اإلررػػػاح ( (2015
اإلفتيػارب حيػث انػو كػػع كسػتويات كىليػة الحلوكػة الكرتفةػػة وانففػاض نسػبة ا سػيـ الككىولػػة 

ىػػذا يةكػػؿ لىػػى زيػػادة درجػػة اإلررػػاح اإلفتيػػارب وىػػذا  كػػف قبػػؿ رؤسػػا  وكػػدرا  تنفيػػذييف لػػؿ
ويفتىػؼ كػع الدراسػات السػابقة  (. (Albawwat, 2015يتفػؽ كػع النتيجػة التػى تورػؿ الييػا

(Johari&Devi, 2012)  حيػػػػث التكػػػػد لىػػػػى القػػػػواىـ الكاليػػػػة لى ػػػػرلات الكقيػػػػدة رػػػػى سػػػػوؽ
فتىفػو وىػى اف درجػة اإلررػاح وتورىت الدراسة لنتػاى  ك 6114األوراؽ الكالية الكاليزيا لاـ 

وىػػى اف الكىليػػة  (Juhmani, 2013)  تػرتبط بالكىليػػة الحلوكيػة وىػػو كػا تؤلػػد لىيػو دراسػػة 
الحلوكيػػة   تػػرتبط بدرجػػة اإلررػػاح اإلفتيػػارب واف لػػؿ كػػف الحجػػـ والررػػع الكػػالي لى ػػرلات 

يجػابي كػع درجػة اإلررػاح لػف الكةىوكػات ا فتياريػة  لكػا  انػو   تػرتبط يرتبط ب لؿ لبيػر وا 
 ربحية  رلة ب لؿ لبير كع اإلرراح اإلفتيارب. 

ويسػػػتفىص الباحػػػث ككػػػا سػػػبؽ انػػػو يوجػػػػد ل قػػػة ارتبػػػاط بػػػيف الكىليػػػة الحلوكيػػػة ودرجػػػػة 
 اإلرراح اإلفتيارب لبر  بلة اإلنترنت وكف ثـ يكلف ا تقاؽ الفرض التالىب

والبناء عمى اإلفصلاح اإلختيلارى " تؤثر الممكية الحكومية فى قطاع التشيد ال رض الثالث: 
 عبر شبكة اإلنترنت مقابل ممكية االفراد "

 أثر الممكية العائمية عمى درجة اإلفصاح اإلختيارى عبر شبكة اإلنترنت -
 ف رػػػرض السػػػيطرة لىػػػى ال ػػػرلة ككلنػػػة ألرػػػراد األسػػػرة الواحػػػدة حيػػػث انيػػػـ لػػػادة ي ػػػرىوف 

رة وىذا يكلف  يضا اف ي ػير يلػى وجػود كنارب كيكة ري لؿ كف اإلدارة ورىاسة كجىس اإلدا
كجكولة كييكنة كف الكساىكيف ذات تأثير قوي ككا يجةؿ  رراد الةاىىة الواحدة ضػكف كجىػس 
يدارة ال ػػػرلة وىػػػذا يةنػػػي انػػػو يكلػػػف القػػػوؿ بػػػأف ال ػػػرلة يػػػتـ السػػػيطرة لىييػػػا كػػػف قبػػػؿ الةاىىػػػة 

 (Arshad et al., 2016)الواحدة وىذا يؤدب يلػى تففػيض ت ػتت ىيلػؿ الكىليػة رػى ال ػرلة 
الى اف ال رلات الةاىىية تقـو بتقديـ كستويات يررػاح اقػؿ   (Chen et al., 2008) وتورؿ

التتجنب اإلررػاح لػف الكةىوكػات الكفرػىة  كقارنػة بريرىػا كػف ال ػرلات ذات ىيالػؿ الكىليػة 
 ػػػرلات الكفتىفػػة احتكػػػاؿ اف تقػػـو ال ػػػرلة باإلررػػاح لػػػف الكةىوكػػات يفتيار ػػػًا يفتىػػؼ رػػػى ال
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الةاىىيػػة لػػف ال ػػرلات ويػػر الةاىىيػػة حيػػث اف تحسػػيف رػػرص الحرػػوؿ لىػػى الكةىوكػػات كػػف 
الةاىىة يؤدي يلى كستويات تنبؤ  قؿ ل ررػاح اإلفتيػارب رػي ال ػرلات الةاىىيػة حيػث نجػد  ف 
الوضػػع الثابػػت لىةاىىػػة يةػػوض الحػػوارز القاىكػػة لىػػى األسػػيـ التػػي تيػػدؼ يلػػى تحفيػػز الكػػديريف 

ررػػاحات افتياريػػة رػػي الوقػػت الكناسػػب. باإلضػػارة يلػػى ذلػػؾ  نقػػـو ب ػػلؿ رػػردي لىػػى تقػػديـ ي
يجاد نتػاى  ككاثىػة لنػدكا يةكػؿ  رػراد األسػرة  بافتبار الكلونات الث ثة لوليؿ ال رلة الةاىىية وا 
لػػرىيس تنفيػػػذي  و لىػػػى كجىػػػس اإلدارة. ونجػػػد  يضػػػا  ف ال ػػػرلات الةاىىيػػػة اللبيػػػرة تػػػدرع ىػػػذه 

رلرة  ف ال رلات اللبيػرة تػورر حػوارز قاىكػة لىػى األسػيـ  لبػر بلثيػر كػف  النتاى   ككا يةلس
 .  Golden,2016  &(Kohlbeck)ال رلات األررر حجكًا 

ويستفىص الباحث ككا سبؽ انو يوجد ل قة ارتباط بيف الكىليػة الةاىىيػة ودرجػة اإلررػاح 
 اإلفتيارب لبر  بلة اإلنترنت وكف ثـ يكلف ا تقاؽ الفرض التالىب

" تلؤثر الممكيلة العائميلة فلى قطلاع التشليد والبنلاء عملى اإلفصلاح اإلختيلارى ال رض الرابع: 
 عبر شبكة اإلنترنت مقابل الممكية غير العائمية "

 أثر ممكية المؤسسات المالية عمى درجة اإلفصاح اإلختيارى عبر شبكة اإلنترنت -
ررػػاح اإلفتيػػارب وتففػػيض وبدراسػػة تػػأثير كىليػػة الكؤسسػػات الكاليػػة لىػػى زيػػادة درجػػة اإل

لػػػدـ تكاثػػػؿ الكةىوكػػػات رػػػاف الكؤسسػػػات الكاليػػػة لػػػدييا حػػػوارز قويػػػة لىبحػػػث لػػػف الكةىوكػػػات 
الفارػػػة بال ػػػرلات التػػػى تتضػػػكف كحارظيػػػا ا سػػػتثكارية وذلػػػؾ لكػػػا ليػػػا كػػػف كػػػوارد ضػػػفكة 
وكسػػػىوليات اىتكانيػػػة لبيػػػرة حيػػػث يكلػػػف كقاضػػػاة الكؤسسػػػات الكاليػػػة كػػػف قبػػػؿ لك ىيػػػا وذلػػػؾ 

اإلىكػػػاؿ او سػػػو  األدا  اإلسػػػتثكارب  ويكلػػػف الػػػربط بػػػيف درجػػػة اإلررػػػاح اإلفتيػػػارب  بسػػػبب
 Baek)وىو كا الد لىيو  Rouf& Al Harun, 2012))والكلىية الكؤسسية ايجابيًا لكا وجد 

et al., 2009)  بوجود ل قػة ايجابيػة بػيف درجػة اإلررػاح اإلفتيػارب والكىليػة الكؤسسػية رػاف
لؿ كف الكىلية الكرلزة والكىلية الكؤسسية ليا ل قة ييجابية كػع اإلررػاح لػف ىيلػؿ الكىليػة 

 &Akhtaruddin)ول قػػات الكسػػتثكريف لى ػػرلات ذات كىليػػة كنففضػػة  لكػػا اتفػػؽ كةيػػـ 

Haron, 2010) ، للف يرب (Sharma, 2013)  انو يوجد ل قة ارتباط ذات د لػة احرػاىية
سىبية قوية بيف ترليز الكىلية ودرجػة اإلررػاح اإلفتيػارب لبػر  ػبلة اإلنترنػت رػى دوؿ اوربػا 
وللف بدراسة الة قة بيف ىػذه الكتريػرات رػى اكريلػا ال ػكالية تفتفػى الة قػة حيػث اف الكىليػة 

ية ىػى الكىليػة الك ػتتو رتظيػر الكىليػة الفارجيػة التػى تربطيػا ا لثر انت ارًا رى اكريلا ال ػكال
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ل قة طردية كع اإلرراح اإلفتيارب لف طريؽ اإلنترنػت والكىليػة األجنبيػة ول قتيػا السػىبية 
كع اإلرراح اإلفتيارب لبر اإلنترنػت لىػى للػس الةديػد كػف الدراسػات السػابقة وبػالنظر يلػى 

الربحية رنرب انيا كتريرات ثؤثر لىى طبيةة واتجػاه ىػذه لؿ كف حجـ ال رلة والررع الكالى  و 
 الة قة. 

ويسػػػتفىص الباحػػػث ككػػػا سػػػبؽ انػػػو يوجػػػد ل قػػػة ارتبػػػاط بػػػيف الكىليػػػة الكؤسسػػػية ودرجػػػة 
 اإلرراح اإلفتيارب لبر  بلة اإلنترنت وكف ثـ يكلف ا تقاؽ الفرض التالىب

" تللؤثر الممكيللة المؤسسللية فللى قطللاع التشلليد والبنللاء عمللى اإلفصللاح  ال للرض الخللامس:
 اإلختيارى عبر شبكة اإلنترنت مقابل ممكية االفراد "

العالقة بين هيكل الممكية واإلفصاح اإلختيارى عبلر شلبكة اإلنترنلت فلى ظلل وجلود  -
 متغيرات رقابية )القيد فى سوق األوراق المالية(

رينػػػاؾ الةديػػػد كػػػف ال ػػػرلات ويػػػر كقيػػػدة رػػػى سػػػوؽ األوراؽ الكاليػػػة التػػػى قاكػػػت بتطبيػػػؽ 
الكةايير الدولية إللداد التقارير الكالية الكةدلة بنجػاح. ورػى السػنوات األفيػرة تػـ تطػوير الفيػـ 
الةاـ لككارسات ال ػرلات ويػر الكقيػدة رػى سػوؽ األوراؽ الكاليػة وىػذا كػا يفسػر لكػاذا  ظيػرت 

ويػػػر الكقيػػػدة درجػػػة واسػػػةة كػػػف التأىػػػب لتطبيػػػؽ الكةػػػايير الدوليػػػة إللػػػداد التقػػػارير ال ػػػرلات 
الكاليػػػػػة  حيػػػػػث اف واضػػػػػةوا الكةػػػػػايير والييىػػػػػات التنظيكيػػػػػة والحلوكػػػػػات واأللكػػػػػاؿ التجاريػػػػػة 
ورابطات الكحاسبة الكينية لدييـ القدرة لىى درػع ىػذه ال ػرلات نحػو تطػوير اسػتراتيجياتيـ يذا 

ل ػػػرلات ويػػػر الكقيػػػدة والتػػػي كػػػف الكػػػرج   ف تحتػػػاج يلػػػى الت ػػػجيع لىػػػى لػػػانوا يةررػػػوف نػػػوع ا
ا كتثػػاؿ لنظػػاـ جديػػد ال و تلييػػؼ  نظػػاـ الكةػػايير الكحاسػػبية. لكػػا تػػؤثر الضػػروط الكؤسسػػية 
لىػػػػى القػػػػرارات التػػػػي تةتكػػػػد الكةػػػػايير الدوليػػػػة إللػػػػداد التقػػػػارير الكاليػػػػة  فتياريػػػػًا. حيػػػػث تقػػػػـو 

لىترييػػػر بةػػػد النظػػػر رػػػي ال ػػػرلية التػػػي تحققيػػػا كػػػف تطبيػػػؽ  ال ػػػرکات بتقيػػػيـ الكنػػػارع الرػػػارية
كةػػايير التقػػارير الكاليػػة الدوليػػة  واتسػػاؽ الكةػػايير الدوليػػة إللػػداد التقػػارير الكاليػػة كػػع  ىػػداريا 
وسياقيا الكؤسسي  ورقداف ا ستق لية التي يةتقػدوف بأنيػا كػف الكػرج   ف تسػتكر كػف التكػاد 

اليػػة. ف رػػا لىتنبػػؤات رػػي الرػػي  السػػابقة كػػف النظريػػة الكؤسسػػية  الكةػػايير الدوليػػة لىتقػػارير الك
نجد  ف كوارقة ال ػرلات لىػى التكػاد الكةػايير الدوليػة إللػداد التقػارير الكاليػة ليسػت اسػتجابة 
كلفولة لىطىبات الكؤسسية  وللف يكلف التنبؤ بيا يلى حد لبيػر بحلػـ الطبيةػة الكتأرػىة ليػذه 

ويظيػػر  ف األسػػس الكؤسسػية السػػاىدة تػورر رؤب ىاكػػة لقػػرارات  الضػروط الكؤسسػػية و ىكيتيػا.
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ال ػػػرلات بالتكػػػاد الكةػػػايير الدوليػػػة إللػػػداد التقػػػارير الكاليػػػة  فتياريػػػًا. ككػػػا يػػػدرع ال ػػػرلة الػػػى 
الكوارقػػة ل كتثػػاؿ لىضػػروط الكؤسسػػية إللتكػػاد الكةػػايير الدوليػػة إللػػداد التقػػارير الكاليػػة  لىػػى 

كػف  .(Guerreiro,2012)ر  يضا ري اسػتراتيجيات  لثػر ن ػاطا الروـ كف  نيا يكلف  ف تفل
فػػ ؿ تحىيػػؿ الدراسػػات السػػابقة الفارػػة بالة قػػة بػػيف ىيلػػؿ الكىليػػة بألتبػػاره  ليػػة كػػف  ليػػات 
الحولكػػة ودرجػػة اإلررػػاح اإلفتيػػارب لبػػر  ػػبلة اإلنترنػػت نػػرب اف ىػػذه الة قػػة كػػف الطبيةػػى 

الفارػػة بال ػػرلة كثػػؿ حجػػـ ال ػػرلة ودرجػػة الررػػع اف تتػػأثر بالةديػػد كػػف الةواكػػؿ والكحػػددات 
الكػالى والربحيػػة ونػوع الرػػنالة ودرجػػة الكنارسػة ونػػوع كلتػب الكراجةػػة ا  انػػو ىنػاؾ نػػدرة رػػى 

لػذلؾ  ,Ismail) 2002)الدراسات التػى تناولػت القيػد رػى سػوؽ ا وراؽ الكاليػة لكتريػر رقػابى 
سػػػوؼ يتنػػػاوؿ الباحػػػث رػػػى ىػػػذا الجػػػز  كػػػدب تػػػأثير الة قػػػة بػػػيف الكتريػػػرات الكسػػػتقىة الفارػػػة 
بالبحث وىى انواع ىيالؿ الكىليػة والكتريػر التػابع وىػو درجػة اإلررػاح اإلفتيػارب لبػر  ػبلة 

 دراسػػةقاكػت اإلنترنػت رػى ظػؿ وجػػود كتريػر رقػابى وىػػو القيػد رػى سػوؽ األوراؽ الكاليػػة حيػث 
(Jung et al., 2016)  بتحديػد تػأثير التكويػؿ لػف طريػؽ ا قتػراض لىػى ا لتػزاـ اإلفتيػارب

كػػف قبػػؿ ال ػػرلات ويػػر الكقيػػدة رػػى سػػوؽ األوراؽ  (IFRS)بكةػػايير التقػػارير الكاليػػة الدوليػػة 
الفػاص بال ػرلة وتكثىػت الةينػة  الكاليػة رػى لوريػا وتػأثير ىػذا األلتػزاـ لىػى تقػدير قيكػة السػف

وتورػىت نتػاى  الدراسػة  6106و  6100ك ػاىدة بػيف لػاكي  25244لػدد  النياىية لىدراسػة
ال ػػػرلات ويػػر الكقيػػػدة رػػى سػػػوؽ األوراؽ الكاليػػة اللوريػػػا ىػػي  لثػػػر لرضػػة ل لتػػػزاـ يلػػى انػػو 

ول وة لىى ذلػؾ رػاف ولػا ت الترػنيؼ  .(IFRS)اإلفتيارب بكةايير التقارير الكالية الدولية 
   لكػػا تقػـو بكلارػأة ىػػذه ال ػرلات لػػف طريػؽ ررػػع الترػنيؼ ا ىتكػػاني لىسػندات الفارػػة بيػـ

تةتكد  رلات الترنيع اليندية وير الكقيدة يلى حػد لبيػر لىػى ا قتػراض الكرػرري كػف  جػؿ 
لضػكاف. وتظيػر نتػاى  نكوىا  ويةتكد الحروؿ لىى التكويؿ يلى حػد لبيػر لىػى القػدرة لىػى ا

الكػػؤلفيف  ف الةواكػػؿ الكييكنػػة التػػي تػػؤثر لىػػى كديونيػػة ال ػػرلات ويػػر الكقيػػدة رػػي الينػػد ىػػي 
قابىية األروؿ  والنكو الثابػت  والحجػـ  والربحيػة  والةكػر الراسػخ. وي حػظ  يضػا  ف الةواكػؿ 

وتوضػػػػ  دراسػػػػة  الكؤسسػػػػية والةواكػػػػؿ ا قترػػػػادية اللىيػػػػة تػػػػؤثر تػػػػأثيرا لبيػػػػرا لىػػػػى الكديونيػػػػة.
(Zdolsek,2013&Kolar ) ككارسػػػػة اإلررػػػػاح اإلفتيػػػػارب لػػػػف الكةىوكػػػػات الالكاليػػػػة  رػػػػي

التقريػػر السػػنوي لى ػػرلة ويػػر الكقيػػدة رػػى سػػوؽ األوراؽ الكاليػػة رػػى سػػىورينيا وتورػػىت الدراسػػة 
 قػػؿ كػػف ربػػع ال ػػرلات تقػػـو باإلررػػاح لػػف الكةىوكػػات  يلػػى كجكولػػة كػػف النتػػاى  وىػػى انػػو
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 ف نطاؽ الكةىوكات الكفرىة التي تـ اإلررػاح لنيػا   يتػأثر بحجػـ ال ػرلة. واف التفريىية و 
لػػؿ كػػف الررػػع الكػػالى والربحيػػة  و النكػػو ىػػي كحػػددات ذات رػػىة باإلررػػاح  وللػػف ىػػذا رقػػط 

وحيث اف الةديد كف ال رلات تقـو بتبنػى الكةػايير   لى رلة ري قطاع رنالة البنا  والت ييد.
حيػث اوضػحت  (Firth.2012)الية طولًا وىذا للس كا جا ت بو دراسة الدولية لىتقارير الك

 ف كتريػػر القيػػد رػػي سػػوؽ األوراؽ الكاليػػة  يػػؤثر لىػػى درجػػة اإلررػػاح  لى ػػرلات الكقيػػدة رػػى 
سػوؽ األوراؽ الكاليػػة حيػػث انيػػا تقػدـ كةىوكػػات  لثػػر بلثيػػر كػف ال ػػرلات ويػػر الكقيػػدة وتكيػػؿ 

ككػا يػؤدي يلػى زيػادة ثقػة الكسػتثكريف. وكػف ثػـ يكلػف  ال رلات يلػى تقػديـ درجػة  ررػاح  لبػر
 ا تقاؽ الفرض التالىب
" يؤثر القيلد فلى سلوق األوراق الماليلة عملى العالقلة بلين هيكلل الممكيلة ال رض السادس: 

 فى قطاع التشيد والبناء عمى اإلفصاح اإلختيارى عبر شبكة  اإلنترنت."
 عرض لمنهجية وتصميم الدراسة التطبيقية -7
 أهداف الدراسة التطبيقية 7-1

تسػػػػتيدؼ الدراسػػػػة التطبيقيػػػػة يفتبػػػػار رػػػػروض البحػػػػث الفرليػػػػة كػػػػف الفػػػػرض األوؿ وحتػػػػى 
الكىليػػة الكفتىفػػة رػػى  ػػرلات قطػػاع الفػػاكس  لقيػػاس كػػا اذا لانػػت ىنػػاؾ ل قػػة بػػيف ىيالػػؿ 

الت يد والبنا  الكررب واإلرراح اإلفتيارب لبر  بلة اإلنترنت رى ال ػرلات الكرػرية. لكػا 
تستيدؼ الدراسػة التطبيقيػة افتبػار الفػرض الفرلػى السػادس لقيػاس كػدب تػأثير القيػد رػى سػوؽ 

باحػػػث بكحاولػػػة رػػػياوة األوراؽ الكاليػػػة لكتريػػػر رقػػػابى لىػػػى الة قػػػات االسػػػابقة. وسػػػيقـو ال
ارضػػػؿ كةادلػػػة لتوضػػػي  الة قػػػة التأثيريػػػة بػػػيف كجكولػػػة كػػػف الكتريػػػرات الكسػػػتقىة ال الكىليػػػة 
ا جنبيػػة   الكىليػػة اإلداريػػة  الكىليػػة الةاىىيػػة  الكىليػػة الحلوكيػػة   الكىليػػة الكؤسسػػية  ودرجػػة 

 nonبػػار اإلررػػاح اإلفتيػػارب لبػػر  ػػبلة األنترنػػت لكتريػػر تػػابع كػػػف فػػ ؿ اسػػتفداـ افت

Parametric Test 

 مجتمع وعينة الدراسة التطبيقية 7-2
 ػػػرلة كرػػػرية تةكػػػؿ رػػػى قطػػػاع الت ػػػيد  67 جريػػػت الدراسػػػة التطبيقيػػػة لىػػػى لينػػػة كػػػف 

والبنا   وقػد تػـ افتيػار الةينػة نظػرًا لى ػرلات الكتاحػة لىػى الكوقػع ا للترونػى الفػاص بسػوؽ 
ة  اكػا بالنسػبة لى ػرلات ويػر الكقيػدة تػـ افتيػار ا وراؽ الكالية الكررية وذلؾ لى رلات الكقيد

 الةينة كف ال رلات الكقيدة بكوقع وررة التجارة والرنالة الكررية.
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 توصيف وقياس متغيرات الدراسة التطبيقية 7-3
بالرجوع لفروض البحث كف ا وؿ وحتى السادس يكلػف تحديػد وتورػيؼ وقيػاس كتريػرات 

 الدراسة التطبيقية لكا يىىب
 المتغيرات المستقل: وتشتمل عمى : 

  الممكية األجنبيةForeign Ownership  
وىػػى نسػػبة ا سػػيـ الككىولػػة كػػف قبػػؿ الكسػػتثكريف ا جانػػب ويػػتـ قياسػػيا باسػػتفداـ كتريػػر 

  يذا لانػػت نسػػبة الكىليػػة ا جنبيػػة يلػػى اجكػػتلى اسػػيـ ال ػػرلة البػػر كػػف 0وىكػػي يأفػػذ القيكػػة ال
 ;Bausony et al. 2014; Laidroo.2009)  يذا لػاف ويػر ذلػؾ 1%  ويأفػذ القيكػة ال2

Nia et al. 2017; Zedek.2016; Bodnaruk et al.2017) 

  الممكية اإلداريةManagement Ownership   
كقػػػدار حرػػػة اإلدارة رػػػى كىليػػػة ال ػػػرلة وىػػػى ت ػػػير يلػػػى كىليػػػة اإلدارة لجػػػز  كػػػف اسػػػيـ 

  اذا لانػت نسػػبة الكىليػة اإلداريػػة 0ال ػرلة ويػػتـ قياسػيا باسػػتفداـ كتريػر وىكػػي يأفػذ القيكػػة ال
 Bausony)  يذا لػاف ويػر ذلػؾ 1%  ويأفػذ القيكػة ال2كػف يلى اجكتلى اسيـ ال رلة البػر 

et al. 2014; Nia et al. 2017; Sun et al. 2015; Richardson et al. 2016; 

Luo.2015) 

  الممكية الحكوميةState Ownership  
نسبة األسيـ الككىولػة كػف قبػؿ الحلوكػة كػف اجكػتلى اسػيـ ال ػرلة ولػدد ككثىػى الحلوكػة 

  يذا لانػت نسػبة الكىليػة 0ويتـ قياسيا باستفداـ كترير وىكي يأفذ القيكة ال ري كجىس اإلدارة
  يذا لػػػاف ويػػػر ذلػػػؾ                   1%  ويأفػػػذ القيكػػػة ال2الحلوكيػػػة يلػػػى اجكػػػتلى اسػػػيـ ال ػػػرلة البػػػر كػػػف 

(Laidroo.2009; Lin et al.2016; Ismail & Abdallah.2016; 

Abramov.2017; Bodnaruk et al.2017)   

  الممكية العائميةFamily Ownership  
نسػػبة األسػػيـ الككىولػػة كػػف قبػػؿ ا سػػرة كػػف اجكػػتلى اسػػيـ ال ػػرلة ويػػتـ قياسػػيا باسػػتفداـ 

  يذا لانت نسبة الكىلية الةاىىيػة يلػى اجكػتلى اسػيـ ال ػرلة البػر 0كترير وىكي يأفذ القيكة ال
 ;Bausony et al. 2014)  يذا لػػػػاف ويػػػػر ذلػػػػؾ 1%  ويأفػػػػذ القيكػػػػة ال2كػػػػف 

Laidroo.2009; Halili et al. 2014; Al-Akra & Hutchinson.2013; Wang 

& Shailer.2017; Bodnaruk et al.2017)   
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  الممكية المؤسسيةInstitutional Ownership  
نسػبة األسػيـ الككىولػة كػف قبػػؿ الكؤسسػات الكاليػة كػف اجكػػتلى اسػيـ ال ػرلة ويػتـ قياسػػيا 

  يذا لانػت نسػبة الكىليػة الكؤسسػية يلػى اجكػتلى اسػيـ 0باستفداـ كتريػر وىكػي يأفػذ القيكػة ال
 Nia et al. 2017; sun et)  يذا لػاف ويػر ذلػؾ 1%  ويأفػذ القيكػة ال2ال ػرلة البػر كػف 

al. 2015; Ashraf et al.2016; Barry et al. 2015; Wijesiri.2016) 
 المتغير التابع 

حيػػػث يقرػػػد بدرجػػػة اإلررػػػاح اإلفتيػػػارب ب شلللبكة االنترنلللت عبلللر اإلختيلللارى اإلفصلللاح 
الكةىوكػػػات ا ضػػػارية التػػػى تقػػػدكيا ال ػػػرلات الثػػػر كػػػف الكتطىبػػػات القانونيػػػة ويػػػتـ كػػػف فػػػ ؿ 
كبادرة ال ػرلة لتقػديـ كةىوكػات اضػارية لكقابىػة احتياجػات بةػض ا طػراؼ الكسػتفدكة لىتقريػر 

لػف الكتطىبػات القانونيػة بروبػة الكالى وبالتتلى ريو يكثؿ الكةىوكات التى تقدكيا ال رلة زيادة 
ال ػػػرلة وتكثػػػؿ حػػػرص اإلدارة لىػػػى تقػػػديـ كةىوكػػػات كاليػػػة وويػػػر كاليػػػة ليػػػا ل قػػػة بأرػػػحاب 
القرار ورى ىػذه الدراسػة سػوؼ يػتـ قيػاس درجػة اإلررػاح اإلفتيػارب كػف فػ ؿ كػرحىتيف وىكػا 

لنرػػػػر فارػػػػة  8.لنرػػػػر ينقسػػػػـ يلػػػػى  87الكرحىػػػػة األولػػػػىب اسػػػػتفداـ كؤ ػػػػر كلػػػػوف كػػػػف 
لنرػػػر فػػػاص ب ػػػلؿ الةػػػرض ىػػػذا الكؤ ػػػر تػػػـ تلوينػػػو كػػػف فػػػ ؿ الكؤ ػػػرات  02لكحتوب بػػػا

 Eng & Mak .2003; Peterson & Plenborgالكوجودة رى الدراسات السابقة للؿ كف 

.2006; Alivar.2006; Soliman.2013;Desoky.2009;.  با ضػػارة يلػػى البنػػود التػػى
تقػػػـو ال ػػػرلات باإلررػػػاح لنيػػػا لبػػػر كوقيػػػا لىػػػى  ػػػبلة اإلنترنػػػت وقكنػػػا بأفتبػػػار رػػػ حيت 
الكؤ ػػػر رػػػى التةبيػػػر لػػػف درجػػػة اإلررػػػاح اإلفتيػػػارب كػػػف فػػػ ؿ توزيةػػػو لىػػػى كجكولػػػة كػػػف 

سػبة األلاديكيف رى الجاكةات الكررية اكا الكرحىة الثانيةب كف القياس تتـ لف طريؽ كةررػة ن
التسػةة وا ربةػوف حيػث اإلرراح الفةىية لى رلة يلى اجكالى بنود كؤ ػر اإلررػاح اإلفتيػارب 

  اذا قاكػػت باإلررػػاح اإلفتيػػارب لػػف لنرػػر كػػف الكةىوكػػات 0تحرػػؿ ال ػػرلة لىػػى القيكػػة ال
وتحرػػػؿ لىػػػى القيكػػػة الرػػػفر  اذا لػػػـ تقػػػـ باإلررػػػاح اإلفتيػػػارب لنػػػو. ويػػػتـ اسػػػتفداـ كؤ ػػػر 

ويػػر الكػػرج  للػػؿ  ػػرلة كػػف ال ػػرلات كوضػػع الدراسػػة بالكةادلػػة ا تيػػة  اإلررػػاح اإلفتيػػارب
 اجكتلى لدد لنارر اإلرراح اإلفتيارب = % ÷ لدد لنارر الكةىوكات الكفر  لنيا 
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 المتغيرات الرقابية ويشمل متغير 
  القيد فى سوق األوراق المالية  - أ

لانػػت ال ػػرلة كقيػػدة رػػى سػػوؽ   يذا 0ويػػتـ قياسػػيا باسػػتفداـ كتريػػر وىكػػي يأفػػذ القيكػػة ال
   يذا لاف وير ذلؾ.1األوراؽ الكالية ويأفذ القيكة ال

 اجراءات وأدوات الدراسة التطبيقية -8
التكػػد الباحػػث لىػػى اجػػرا ات وادوات البحػػث الك ىكػػة لىدراسػػة التطبيقيػػة رقػػد قػػاـ الباحػػث 

ذي يتةػيف لىػى   تكثػؿ الةنارػر الػ0بنػد الكىحػؽ رقػـ  87بتلداد كؤ ر ا رراح الكلوف كػف 
ال ػػػرلة األررػػػاح لنيػػػا لبػػػر كوقةيػػػا لبػػػر  ػػػبلة ا نترنػػػت التػػػى تناولتيػػػا الدراسػػػات السػػػابقة 
والبنػػود التػػى  حظيػػا الباحػػث كػػف فػػ ؿ ا لتكػػاد لىػػى كواقػػع ال ػػرلات ا للترونػػى ل ػػرلات 

 . وكػػػف تػػػـ حسػػػاب وقيػػػاس درجػػػة ا ررػػػاح ا فتيػػػارب لبػػػر كوقػػػع 9الةينػػػة ا سػػػتط لية ال
ر ا نترنت . وقد تـ رياوة لنارر الكؤ ر رى ىذه الجزىية بحيث تلػوف ا جابػة ال رلة لب

بنةـ الاذا لانت ال رلة تفرػ  لػف الةنرػر   و   الاذا لانػت ال ػرلة   تقػـو باألررػاح لػف 
 الةنرر .

وقػػد تػػـ تقسػػيـ الكؤ ػػر الػػى جػػزىيف اسػػتيدؼ الجػػز  األوؿ ريػػو قيػػاس درجػػة ا ررػػاح لػػف 
ل ػػرلات لكسػػتفدكى الكواقػػع ا للترونيػػة الفػػاص بيػػا. واسػػتيدؼ الجػػز  الكحتػػوب التػػى تقدكػػو ا

الثانى كف الكؤ ر ا رراح لف  لؿ الكوقع ا للترونى حيث اف ال ػلؿ يػؤثر بفةاليػة بكػدب 
اكلانيػػة حرػػوؿ الكسػػتفدكيف لىػػى البيانػػات والكةىوكػػات الكفرػػ  لنيػػا. وتػػـ افتبػػار الكؤ ػػر 

بنػػد لىػػى ا لػػاديكيف وتػػـ الحرػػوؿ  87لىكؤ ػػر يتلػػوف كػػف  Check Listكػػف فػػ ؿ توزيػػع 
  كػػف األلػػاديكيف رػػى الجاكةػػات الكرػػرية. وقػػد تػػـ رػػياوة لنارػػر 6.لىػػى اجابػػات كػػف ال

الكؤ ر رى ىذه الجزىية بحيث تلوف ا جابة بنةـ الاذا لانت ال رلة تفرػ  لػف الةنرػر   و 
الحرػػػوؿ لىػػػي اإلجابػػػات كػػػف  وتػػػـ  الاذا لانػػػت ال ػػػرلة   تقػػػـو باألررػػػاح لػػػف الةنرػػػر . 

فػػ ؿ اجػػرا  الكقػػاب ت ال فرػػية كػػع كفػػردات الةينػػة لىورػػوؿ لتحىيػػؿ دقيػػؽ لػػردودىـ لىػػي 
وتػػػػـ قبػػػػوؿ رػػػػياوة الكؤ ػػػػر كػػػػف فػػػػ ؿ ادراج ا سػػػػىىة الكررقػػػػة  و لػػػػف طريػػػػؽ ا يكػػػػي ت. 

                                                 
  ششكبد يقٛذح فٗ عحٕق االٔساق انًبنٛحخ  5ششكبد طُبػٛخ يظشٚخ رُقغى انٗ  16ركَٕذ انؼُٛخ االعزطالػٛخ يٍ ػذد

ٔرى انذخٕل انٗ انًٕقغ االنكزشَٔحٗ انخحبص ثكحم شحشكخ يحٍ انشحشكبد ششكبد غٛش يقٛذح فٗ عٕق االٔساق انًبنٛخ  5ٔ

انششكبد ثبالفظبح ػُٓب خزٛبسٚب  ٔرى اضبفخ ْزِ انجُٕد فحٗ انًإشحش انُٓحبئٗ قجحم  انؼششح نًؼشفخ اٖ يٍ انجُٕد رقٕو ْزِ

 رٕصٚؼّ ٔاخزجبسِ.
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 Nonparametricولكػػػػؿ افتبػػػػار  (SPSS) ا جابػػػػات التػػػػى تػػػػـ الحرػػػػوؿ لىييػػػػا ببرنػػػػاك 

Tests  لانت النتاى  لا تىبحيث 

 

 االختبارات االحصائية المستخدمة الختبار فروض البحث -9
  Parametric testsالتكد الباحػث لىػى كجكولػة كػف ا سػاليب ا حرػاىية الػ  كةىكيػة 

Non-   فتبار رػروض الدراسػة باسػتفداـ برنػاك (SPSS 25 ) وقػد التكػد الباحػث لىػى لػؿ
 كفب

  كةىكػػى لقيػػػاس كػػدب وجػػػود ل قػػة تأثيريػػػة بػػيف لػػػؿ نػػوع كػػػف تػػـ ا لتكػػػاد لىػػى  فتبػػػار   -
ىيالػػػؿ الكىليػػػة السػػػابؽ ذلرىػػػا رػػػى قطػػػاع الت ػػػيد والبنػػػا  واإلررػػػاح اإلفتيػػػارب لبػػػر  ػػػبلة 
اإلنترنت  لكا انو سوؼ يقـو الباحث بتفتبار الة قات السابقة رى ظػؿ وجػود كتريػر رقػابي 

 وىو القيد رى سوؽ األوراؽ الكالية.
لىحلـ لىى كدب كةنوية يحرػاىية ا فتبػار رػى ظػؿ كسػتوب ثقػة   P-Valueيكةاستفداـ ق  -

الك ػػػػاىدة بكسػػػػتوب الكةنويػػػػة  P-Value% حيػػػػث تػػػػتـ كقارنػػػػة 2% وكسػػػػتوب كةنويػػػػة 72
 %  وتطبؽ القالدة التاليةب2=∞الكفترض ال

 % يتـ ررض ررض الةدـ وقبوؿ الفرض البديؿ.p-value > 2اذا لانت   -
 %   يتـ ررض ررض الةدـ كع ررض الفرض البديؿ.p-value < 2اذا لانت   -

   نتائج اختبارات فروض البحث -11
تـ حساب كتوسط درجة ا رراح ا فتيارب للؿ  رلة لىى حده  لكا تـ تقسيـ ال ػرلات 

 لىى حسب انواع الكىلية الكذلورة رى البحث لا تىب
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رػى  الكىليػة ىيلػؿ بػيف ارتبػاط ل قػةيكلف اسػتةراض افتبػار رػروض البحػث ب ػأف وجػود 
الكرػرية  وذلػؾ  ال ػرلات رػي اإلنترنػت  ػبلة لبػر اإلفتيػارب واإلررػاح قطاع الت يد والبنا 
 بلىى النحو التالى

 

رقم 
مدى القبول  P-Value نص ال رض ال رض

 او الرفض
ال رض 
 االول

  ػػػبلة لبػػر اإلفتيػػارب اإلررػػػاح درجػػة لىػػى اإلداريػػػة الكىليػػة تػػؤثر
 اإلدارية وير الكىلية كقابؿ اإلنترنت

 تـ قبولو 2.6%

ال رض 
 الثانى

  ػػبلة لبػػر اإلفتيػػارب اإلررػػاح درجػػة لىػػى األجنبيػػة الكىليػػة تػػؤثر
 الكحىية الكىلية كقابؿ اإلنترنت

 تـ ررضو 71%

ال رض 
 الثالث

  ػػبلة لبػػر اإلفتيػػارب اإلررػػاح درجػػة لىػػى الحلوكيػػة الكىليػػة تػػؤثر
 األرراد كىلية كقابؿ اإلنترنت

 تـ قبولو 0.3%

ال رض 
 الرابع

  ػػػبلة لبػػػر اإلفتيػػػارب اإلررػػػاح درجػػػة لىػػػى الةاىىيػػػة الكىليػػػة تػػػؤثر
 الةاىىية وير الكىلية كقابؿ اإلنترنت

 تـ قبولو 0.9%

ال رض 
 الخامس

 لبػػر اإلفتيػػارب اإلررػػاح درجػػة الكاليػػة لىػػى الكؤسسػػية كىليػػة تػػؤثر
 األرراد كىلية كقابؿ اإلنترنت  بلة

 تـ ررضو 0.063%
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 نتائج البحث واالجابة عمى اسئمت  –11
استيدؼ البحث دراسة وتحىيؿ الة قة بيف ىيلؿ الكىليػة رػى  ػرلات قطػاع الت ػيد والبنػا  

 الكررب وا رراح ا فتيارب لبر  بلة ا نترنت. وتورؿ البحث الى النتاى  األتيةب
   قطالػات كػف انففػاض تةانى ال رلات الكررية قطاع الت يد والبنا  الكرػرب لريرىػا كػف

رػػى ا ررػػاح ا فتيػػارب لىػػى كسػػتوب ال ػػرلات الكقيػػدة وويػػر الكقيػػدة وذلػػؾ يرجػػع الػػى لػػدـ 
وجػود الػػزاـ لى ػػرلات كػػف قبػؿ الحلوكػػة بكةػػايير كحػػددة ل ررػاح ا فتيػػارب حيػػث تقػػـو لػػؿ 
 ػػرلة با ررػػاح بطريقتيػػا الفارػػة وبالوسػػيىة الكناسػػبة كػػف وجيػػة نظرىػػا و  توجػػد طريقػػة 

 ر واض  ل رراح تىجًا اليو ال رلات.وكةيا
     يوجػػد نسػػبة لبيػػرة كػػف ال ػػرلات رػػى قطػػاع الت ػػيد والبنػػا  سػػوا  الكقيػػدة او ويػػر الكقيػػدة

تقػػـو بتحػػديث الكوقػػع ا للترونػػى الفػػاص بيػػا لبػػر  ػػبلة ا نترنػػت وىػػذا يػػؤدب الػػى قرػػور 
الفارػة بيػػا وللػػف رػى لػػرض الكةىوكػات كػػع الةىػـ بػػاف قػػد تقػـو ال ػػرلة بالػداد الكةىوكػػات 

 القرور رى الةرض يؤدب الى انففاض رى كستوب ا رراح الفاص بال رلة.
   اتض  كف تحىيؿ البيانات اف ال ػرلات الكقيػدة تقػـو بتقػديـ كسػتويات كرتفةػة كػف ا ررػاح

كقارنػػة بال ػػرلات ويػػر الكقيػػدة وذلػػؾ يرجػػع  لػػزاـ ال ػػرلات الكقيػػدة كػػف قبػػؿ الحلوكػػة بتقػػديـ 
كػػػف ا ررػػػاح ا جبػػػارب وىػػػذا كػػػا يجةػػػؿ ىػػػذه ال ػػػرلات لػػػدييا القابىيػػػة الثػػػر بكسػػػتوب كةػػػيف 

 ل رراح كقارنة بال رلات ا فرب وير الكقيدة.
   اتض  ايضًا اف ىنالؾ الةديد كف ال رلات رى قطػاع الت ػيد والبنػا  ويػر الكقيػدة رػى سػوؽ

كػػف الكسػػتويات  ا وراؽ الكاليػػة تقػػدـ كسػػتويات كرتفةػػة كػػف ا ررػػاح ا فتيػػارب قػػد يتقػػارب
التػػى تقػػدكيا ال ػػرلات الكقيػػدة رػػى سػػوؽ ا وراؽ الكاليػػة ويرجػػع الباحػػث ذلػػؾ الػػى روبػػة ىػػذه 

 ال رلات رى لسب ثقة وو   الكستفدكيف والةك   الحاليف والكستقبىيف.
   ونتيجػػة ا فتبػػارات ا حرػػاىيًا تبػػيف انػػو توجػػد ل قػػة ارتبػػاط للسػػية ويػػر كةنويػػة بػػيف لػػؿ

جنبيػػػة والكؤسسػػػية الكرلػػػزة وا ررػػػاح ا فتيػػػارب لبػػػر  ػػػبلة ا نترنػػػت رػػػى كػػػف الكىليػػػة ا 
 رلات قطاع الت يد والبنا  الكررب لكا تبػيف انػو توجػد ل قػة ارتبػاط ايجابيػة كةنويػة بػيف 
لػػػػؿ كػػػػف الكىليػػػػة الحلوكيػػػػة وا داريػػػػة والةاىىيػػػػة الكرلػػػػزة وا ررػػػػاح ا فتيػػػػارب لبػػػػر  ػػػػبلة 

والبنػػا  الكرػػرب  وورقػػًا ليػػذه النتػػاى  تػػـ قبػػوؿ رػػروض ا نترنػػت رػػى  ػػرلات قطػػاع الت ػػيد 
الدراسػػػة ا وؿ والثالػػػػث والرابػػػػع وررػػػض رػػػػروض الدراسػػػػة الثػػػانى والفاكس.اتضػػػػ  ايضػػػػًا اف 
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ادفػػاؿ الكتريػػر الرقػػابى  فتبػػار الفػػروض السػػابقة كثػػؿ القيػػد رػػى سػػوؽ ا وراؽ الكاليػػة اثػػر 
لبر  بلة ا نترنت رػى  ػرلات قطػاع لىى الة قة بيف ىيلؿ الكىلية وا رراح ا فتيارب 

 الت يد والبنا  الكررب.
    اتضػػ  كػػف ال ػػؽ النظػػري ضػػرورة األىتكػػاـ بػػالتطوير الكسػػتكر با ررػػاح ا فتيػػارب سػػوا

 .ري الدوؿ الكتقدكة  و الدوؿ الناكية لىي حد سوا 
 الخالصة -12

قاـ الباحث بدراسة الة قة بيف ىيلؿ الكىلية رى قطػاع الت ػيد والبنػا  الكرػرية وا ررػاح 
ا فتيارب لبر  بلة ا نترنت وقاـ بترترض وجود ل قة بيف لؿ نوع كف انػواع الكىليػة لىػى 

 67حػػده وا ررػػاح ا فتيػػارب لبػػر  ػػبلة ا نترنػػت والتكػػد الباحػػث لىػػى لينػػة كلونػػة كػػف 
 ػرلة كقيػدة رػى البوررػة  61طػاع الت ػيد والبنػا  الكرػرب تنقسػـ الػى لػدد  رلة تةكؿ رى ق
 ػػرلات ويػػر كقيػػدة رػػى البوررػػة الكرػػرية وتػػـ تحىيػػؿ البيانػػات بأسػػتفداـ  7الكرػػرية ولػػدد 

 – Nonوقػػػػاـ الباحػػػػث باسػػػػتفداـ ا فتبػػػػارات ا كةىكيػػػػة SPSSبرنػػػػاك  التحىيػػػػؿ األحرػػػػاىى 

Parametric Tests ، ل قػة ارتبػاط للسػية ويػر ونتيجة التحىيؿ ا حراىى رقد ثبػت وجػود
كةنويػػة بػػػيف لػػػؿ كػػػف الكىليػػػة ا جنبيػػػة والكؤسسػػية الكرلػػػزة وا ررػػػاح ا فتيػػػارب لبػػػر  ػػػبلة 

   وقػػد ل ػػقت النتػػاى  ايضػػًا لػػف وجػػود ا نترنػػت رػػى  ػػرلات قطػػاع الت ػػيد والبنػػا  الكرػػرب
الكىليػػػػة الحلوكيػػػػة وا داريػػػة والةاىىيػػػػة الكرلػػػػزة ل قػػػة ارتبػػػػاط ايجابيػػػػة كةنويػػػة بػػػػيف لػػػػؿ كػػػف 

  لػذلؾ  وا رراح ا فتيػارب لبػر  ػبلة ا نترنػت رػى  ػرلات قطػاع الت ػيد والبنػا  الكرػرب
ال ػػػرلات الكقيػػػدة بالبوررػػػة الكرػػػرية تقػػػـو بتقػػػديـ كسػػػتويات كرتفةػػػة كػػػف توضػػػ  النتػػػاى   ف 

وذلػػػؾ يرجػػػع  لػػػزاـ ال ػػػرلات  ا ررػػػاح كقارنػػػة بال ػػػرلات ويػػػر الكقيػػػدة بالبوررػػػة الكرػػػرية
الكقيػػدة كػػف قبػػؿ الحلوكػػة بتقػػديـ كسػػتوب كةػػيف كػػف ا ررػػاح ا جبػػارب وىػػذا كػػا يجةػػؿ ىػػذه 

   ال رلات لدييا قابىية الثر ل رراح اإلفتيارب كقارنة بال رلات ا فرب وير الكقيدة.
 مجاالت البحث المقترحة -13

لىػػى كػػا تورػػؿ اليػػو البحػػث ب ػػقيو النظػػرب والةكىػػى   ورػػى ضػػو  ك ػػلىتو وحػػدوده   بنػػا ً 
 :يقترح الباحث كجكولة كف الكجا ت البحثية الكستقبىية  ىكيا كا يىى
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   دراسة كقارنػة بػيف كجكولػة كػف االػدوؿ وكػف بينيػا كرػر لدراسػة  ثػر طبيةػة ىيلػؿ الكىليػة
 ا فتيارب.رى  رلات الت يد والبنا  لىى كستوب ا رراح 

    دراسػػة الة قػػة بػػيف نػػوع القطػػاع التػػى تنتكػػى اليػػو ال ػػرلة وطبيةػػة ىيلػػؿ الكىليػػة رػػى ضػػو
وجػػػػود كتريػػػػر رقػػػػابى وىػػػػو لػػػػؿ كػػػػف القيػػػػد رػػػػى سػػػػوؽ ا وراؽ الكاليػػػػة وكسػػػػتوب ا ررػػػػاح 

 ا فتيارب.
   دراسػػة دور البيىػػة الرقابيػػة والكراجةػػة الدافىيػػة لىػػي وجػػو الفرػػوص رػػي تطبيػػؽ كسػػتويات

 ة كف ا رراح رى قطاع الت يد والبنا  الكررب.كرتفة
  .دراسة الة قة بيف ىيلؿ الكىلية وا رراح ا فتيارب لبر  بلات التوارؿ ا جتكالى 
   اثػػر وجػػود لجنػػة الكراجةػػة لاليػػة كػػف اليػػات الحولكػػة لىػػى جػػودة وكسػػتوب درجػػة ا ررػػاح

 ا فتيارب لبر  بلة ا نترنت
 المراجع 

 بالمغة العربيةأواًل: المراجع 
"التأثير التفػالىى لييلػؿ الكنارسػة واألليػات الدافىيػة  ، 2113ابراهيم، أمال محمد كمال ،  -

لحولكػػػة ال ػػػرلات لىػػػى ككارسػػػات يدارة ا ربػػػاح وقيكػػػة الكن ػػػأةب دراسػػػة كيدانيػػػة"  الكجىػػػة 
  الكجىػد .610الةىكية التجارة والتكويؿ  كجىة لىية التجػارة   جاكةػة طنطػا   الةػدد الثػانى

 .   0..-12.الثانى الرفحات 
دراسػة الةواكػؿ الكػؤثرة رػى درجػة ال ررػاح اإلفتيػارب  (،2112خيمر، )ابراهيم، محمد م -

لبر اإلنترنت كع التطبيؽ لىى ال رلات الكقيدة ببوررة األوراؽ الكالية الكرػرية  رسػالة 
 كاجستير وير كن ورة  لىية التجارة  جاكةة ا سلندرية.

الكحاسػػػػػبى   ثػػػػػر نكػػػػػاذج وقوالػػػػػد اإلررػػػػػاح  (،2112ابلللللراهيم، نبيلللللل عبلللللد اللللللرءوف، ) -
الكسػػػػػتحدثة لىػػػػػى لفػػػػػا ة سػػػػػوؽ األوراؽ الكاليػػػػػة الكرػػػػػرية  بالكةيػػػػػد الةػػػػػالي لىحاسػػػػػبات 

 وتلنولوجيا الكةىوكات.
" الةواكػػؿ الكػػؤثرة لىػػى كسػػتوب اإلررػػاح ا فتيػػاري رػػي  ، 2114أبللو ناصللر، محمللد ،  -

لةىػػػـو التقػػػارير الكاليػػػة السػػػنوية لى ػػػرلات الكسػػػاىكة الةاكػػػة األردنيػػػة"  الكجىػػػة الدراسػػػات وا
 .   86.-62. الرفحات 80اإلدارية  كجىة   جاكةة ا ردف   الةدد الثانى  الكجىد 
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ا ررػػاح وسػػيىة لحولكػػة ال ػػرلات  رسػػالة كاجسػػتير  (،2116الحوامللد ، احمللد محمللد، ) -
 وير كن ورة  لىية الحقوؽ  جاكةة جرش.

ري نحػػػو كؤ ػػػر ل ررػػػاح اإلجبػػػاري واإلفتيػػػا (،2116السللليد، محملللد صلللابر حملللود ، ) -
وتػػأثيره لىػػى تلىفػػة ر س الكػػاؿب دراسػػة تطبيقيػػة لىػػى ال ػػرلات الكقيػػدة رػػي سػػوؽ األوراؽ 
الكالية الكرري  كجىػة البحػوث التجاريػة الكةارػرة  لىيػة التجػارة  جاكةػة سػوىاج   كجىػد 

 . 881-97.  الرفحات 0, الةدد  1.
جىػس اإلدارة "اثػر ىيلػؿ الكىليػة وفرػاىص ك ، 2116المدبولى، داليلا محملد الخلولى ،  -

لىى توزيةات ا رباح النقدية كف كنظور كحاسبىب دراية تطبيقيػة لىػى ال ػرلات الكسػجىة 
رػػى البوررػػة الكرػػرية"  كجىػػة لىيػػة التجػػارة   جاكةػػة ا سػػلندرية   الةػػدد الثػػانى  الكجىػػد 

 .  622-619  الرفحات 6102الثالث والفكسوف  يوليو 
" اثػر ىيلػؿ الكىليػة لىػى درجػة الػتحفظ  (،2114خضر، هنا عبد الجميد عبلد الحميلد، ) -

الكحاسبى رى القػواىـ الكاليػةب دراسػة كيدانيػة لىػى ال ػرلات الكرػرية الكقيػدة بالبوررػة"   
 رسالة كاجستير كن ورة  لىية التجارة  جاكةة ا سلندرية.

 كجىػس وفرػاىص الكىليػة ىيلػؿ  ثػر  (،2114الحكليم، ) عبلد مميجلى مميجى، مجلدى -
 الكرػرية  لىيػة البيىػة كػف دليػؿ :الكاليػة التقػارير الكحاسػبى رػى الػتحفظ لىػى اإلدارة
 بنيا. جاكةة -التجارة
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