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عار أس يارانهخطر لجان المراجعة وجودة التقرير المالي على  فعالية العالقة بين أثر
 .المصريةالبورصة بلة  الشركات المسجمن  أدلة عمليةاألسهم: 

 (1)*ه يد متولي عيطد/ متولي الس

 :ملخصال
ل ثتت ل ل ر تتحاستتدفت الارتساستتحلار عتت دليلتتحليريتتنلب ليلتتعلاتتالميرتتحلا ي تت دلار عتت  ح لالهددد : 

أستتتل سلا ستتتفرل تتتعلستتت    لار  تتت   حللانف تتت سلخطتتت يلتتتحل تتت يللاردر  تتت لار تتت رعلولرجتتت للار  ا لتتتحل
لار ع  ح.

حل عل  صلاردر س  لار تو  حلرليوتلىلايد ت لارتساسحليلحلاتخنلب لينلار  د للالتصميم والمنهجية:
ل(96 م( لبإ  تتت رع2019-2017رلفدتتت لل ل(EGX50) رب سصتتتحلار عتتت  حبلا تتتجلح(لستتت  حل32اتتتا 

 تت يللاردر  تت لولرجتت للار  ا لتتحلل ل ر تتحلأثتت  تت والارتساستتح لواردتتعلبل تت للخدبتت سوذرتتللالتل اشتت  
لل.ار  دربلعل سل سلا سفرلنف  سااخط لار  رعلوار تلاال

رجتت لللفل ر تتحريارتتحلالو  تتحلليذإيجتت معلإرتتحلو تت يلأثتت لُبشتتي لندتت لدلارتساستتحلالنتددا ج والتوصدديات: 
يارتتحللي  تت لب صتتلالارتساستتحلإرتتحلو تت يلأثتت لستتلبعلذل.ار تت رع تت يللاردر  تت لبلز تتزلار  ا لتتحليلتتحل

يارتحلليذلستلبعلأثت و ت يللأيًضت ولأستل سلا ستفر للانف ت سرج للار  ا لحليلحلخطت للفل ر حالو  حلر
وذرتتتتلل تتتعلستتت    لار  تتتت   حلل أستتتل سلا ستتتفرلانف تتتت سرجتتت يللاردر  تتت لار تتتت رعليلتتتحلخطتتت لالو  تتتحل
ا ىلددى  لدصي اوصددي الو  .ار عت  ح ارل اتحلرل   بتتحللفيرتتحلرضتت وسللبفليتنلارتتتوسلار  ت معلب:لدراسددةاسددتناد 
ا ا لتتحل ل رتتح لوا ايتت للبتت  ي لار عتت لصللمدشتت ينلرجتت لرلد رتتملاتتالاتتتىلاردتتزاملارشتت    لار  ر تتحل

ار طل بتتتحلرز تتت يلل ل ريدفتتت  لوات عتتت جليتتتالبر  تتت لرجوتتتحلار  ا لتتتحلر تتت لرتتت رللاتتتالبتتت ثي لإيجتتت معليلتتتحل
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وضعلارض ابطلواردشت  ل  لارزماتحلير ت  لل   ليجبلا سفر.لأسل سلانف  سخط للب ف ضا د ىل
ا خب سلار يرحللحجبح   حلارش    لارضع فحلرل تلاالبع    لار تي  الااندف م ح لواولفرلاال

لأسل سلا سفرلرلش  حلا دربًز.لانف  سلبجوبر تللط  لح لا ا لار يليول  ليلحل
لا د تتت ملار  تتتدو   الوارشتت    ليوتتتتلب تيتتتت رساستتتحلا تتنلبكتتت للندتت لدلارتل  تتتالأليُللعمليدددة:ال دلددةألا

بكت للي  تالأللار  دربلعل سل سلا ستفر ل  ت لبت   لالل ات  للنف  سااخط لليلحرلل اانلار ؤث لل
 تتزلوإياسللاوشتت  لا ي تت دل تتعلاب تت ذل تت اسا لاتتالستت نف لبلزللب ر تت الار  ر تتح جفتت  لار   م تتحلافيتتتللرل

لار  دربلعل سل سلا سفرل علس الار  د.لنف  ساا لوبجوبلا  طلاردر   لار  رع  يلل
لحارلز تل ليتنبختزدلا ت   دف ل تعللار   سبعلاتاُب فرل  هلارتساسحل علا يبلاألصالة واإلضافة: 

اتتالل أستتل سلا ستتفرلانف تت سلحلخطتت يلتتذرتتلللرجتت للار  ا لتتحلو تت يللاردر  تت لار تت رعلوأثتت ل ل ر تتحلمتتيا
لل.ا ي  دلار ع  حل  حتلا دع يي  لارتودلارو سرحلخزدلبرتي ف ل يرحلي ل حلاالميرح

لأستتل سلانف تت سخطتت لح   تتحلارشتت     لرجتت للار  ا لتتح ل تت يللاردر  تت لار تت رع للالكلمددات الماتاةيددة:
ل.EGX50ار ؤس لار ع يلا سفر ل

The Impact of the Relationship between the Audit Committees 

Effectiveness and the Quality of Financial Reporting on the Stock 

Price Crash Risk: Empirical Evidence from listed Companies in The 

Egyption Stock Exchange. 

Abstract 

Purpose: The study aimed to obtain an analytical evidence from the 

Egyptian business environment, to explain the relationship between the 

effectiveness of audit committees on the financial reporting quality on the 

stock price crash risk in Egyptian joint stock companies. 

Design and methodology: The study relied on the content analysis 

approach in examining the annual reports of a sample of (32) companies 

registered in the Egyptian Stock Exchange (EGX50) for the period (2017-

2019), with a total of (96) views. In order to test the study hypotheses, 

which reflect the effect of the audit committee's effectiveness on the 
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financial reporting quality and reducing the stock price crash risk in the 

future. 

Results and recommendations: The results of the study indicate a positive 

impact with a significant significance for the effectiveness of the audit 

committees on the financial reporting quality, and the study also found a 

negative impact with a significant significance for the effectiveness of the 

audit committees on the the stock price crash risk, as well as the presence 

of a negative impact with significant significance for the financial reporting 

quality on the stock price crash risk, in the Egyptian joint stock companies. 

Based on this, the study recommends: the necessity of activating the 

supervisory role of the Egyptian Capital Market Authority to verify the 

extent of companies’ commitment to forming effective audit committees, 

taking into account the provision of the required characteristics to increase 

their effectiveness, and disclosing the audit committee’s report because of 

this positive impact on the level of reducing the stock price crash risk. It is 

also necessary to put in place the necessary controls and legislation for 

weak corporate governance mechanisms to reduce the opportunistic 

behavior of managers and prevent them from storing bad news for a long 

time, which is reflected in the decline of the stock price crash risk in the 

future. 

Practical evidence: The results of the study may be of interest to investors 

and companies when they identify the factors affecting the stock price 

crash risk. It also provides information that may be useful to the 

supervisory authorities of the Capital Market Authority and the 

management of business establishments in making decisions that will 

enhance the quality of financial reports and avoid the stock price crash risk 

in the future in the money market. 

Originality and Value: This study contributes to the accounting literature 

through its contribution to explaining the relationship between the 

effectiveness of the audit committees and the financial reporting quality 

and their impact on the stock price crash risk by providing practical 

evidence from the Egyptian business environment as one of the economies 

of emerging countries, which may contribute to reducing the research gap 

and controversy. 
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Keywords: Corporate Governance, Audit Committees, Financial Reporting 

Quality, Stock Price Crash Risk, Egyptian index EGX50. 

 مقدمة -1
ماتت  لار  ر تتحلارل ر  تتح لواتت لأيربفتت لاتتالاشتت ةنلا ر تتحلادكتت سللإرتتحلميزيتتحلارورتتحل تتعل حتتتوالالىأي

ار تت ا ليال تتعلب تضتت  حلإرتتحلان فتت اليس ت  لارورتتحلار  تتدو   اليوفت  للوانعتت ا ا ست االار  ر تتح ل
ل لوذرللند جحلانلتاملارورحلوار عتاق حل تعحخ صعفحلحلوار  ا لحلبببش نلي م لو علافوحلار   س

لو تتتتتلي تتتعلذرتتتتلل.ار لل اتتت  لار   ستتتب حلاردتتتتعلبضتتت ودف لاررتتتت الرلواردرتتت س  لار  ر تتتحلرلشتتتت    لار وفتتت سل
ر تحل ا  لار   علاسدل يللارورحل علار لللُب فرار فد يالوصو علارر اسلإرحلار لعلن  لإيج يلوس لنل
ل.واتس اف حار   م حللا ر ر  بهوار   سب حلار وش سل لوا  نتللاجل لاتياسلل علأياءل

لSPCR))Stock Price Crash Risk فرا ستأستل سللانف ت سي وتنلخطت ل لوعلدى الجاندب اآلخدر
لتحلويل اار  دو  لل  اسا يلحل  دو   الوارش     لحيثلأنهليؤث لارركنلاالأحتلارج انبلار ف ح ل
حلذا لارلز تارلتيتتلاتالارل ااتنلأثت ل نهليل  لل (Sultana et al.,2019)إياسللارش  حلر   ط   

ليدرلإيتتايلحيث لFinancial Reporting Quality(FRQ)   يللاردر   لار  رعلاالأ  ف لاردعول
لو تتتتتتل.(2019يبتلار جيتتتتتت ل ار وشتتتتت   تتتتتعلضتتتتت ءلاج  يتتتتتحلاتتتتتالار  تتتتتتيا لياختتتتتنلل تتتتت هلاردرتتتتت س  

ر تتوالخطتت للب وتتنلا تتًيالافً ت إرتتحلأللميرتحلإيتتايلاردرت س  لار  ر تحل(لDang et al.,2018)أست س
 تتحلميرتحلإيتتايلاردرت س  لار  رلأصتب اإرتتحلأنتهل ل ت ل تؤاءلاركدت بلو تتلب صتنلل.أستل سلا ستفرلانف ت س

ونظتتتً الر تتت لب ولتتتهل تتت يللل.أستتتل سلا ستتتفرلانف تتت سإرتتتحلان فتتت الخطتتت للذرتتتللأةوتتت لستتتف ف ح ل ل تتت لأيى
 رتتتل لواتياسللوح لتتحلا ستتفرلوار تت ا لياا تتد تاعلاردرتت س  لار  ر تتحللرك  تتحاتتالأ   تتحللر  تت لار تت رعارد

ر  تت يتللاجلتت لاتياسلل تتعلستتفت لار تتو ا لا خيتت للا د  ًاتت لادزايتتًتالم ضتتعلاج  يتتحلاتتالاير تت  ل
 تتتعللر عتتتتاق حءرحلاجلتتت لاتياسللوم تتت يللا اير تتت  لارتاخل تتتحلر  تتتلواردتتتعلاتتتالميوفتتت  لب ردزاا بتتتهار  تتت ءل

ل.لسدرزريدف ا علافوحلار  ا لحلوييرللفل ر حارر الرلواردر س  لار  ر حلار لتللاال بنلاتياسل لوب ريملار
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ردلز تتزلارشتتف ف حللوضتتلاإرتتحلضتت وسللببوتتعلييتت لرلوابتت ي لار    تتح لواردتتعللهدد السددعيهم ثمددروقددد أ
لAudit Committeesار  ا لتتحللوار عتتتاق ح لوإمتت امليتارتتحلاررتت الرلار  ر تتحلرلشتت    .لوُبلتتتلرجتت ل

 ل  تؤورحليتالب ريتملارلتارتحل تعلاردرت س ارلاير ت  لارتاخل تحلىحتتإم صتفف للأمت مل ت هلارتتي لرلىحتإ
وي تتنللواررتت الرلار  ر تتح لوذرتتللاتتالختتزدلاردزاافتت لمتتتوس  لار  تت معلواتستت ا عليلتتحلإيتتتايل تت هلاردرتت س  

ازاتتالاا د تت ملبل تتنلل اممتإبتترللو تتتل.(Rahman et al.,2019)وار تت س يياارتتتاخليياللار ت ا ليا
إصتتتتاسلاج  يتتتحلاتتتالاردلل  تتت  لوار لتتت يي لاردتتتعلب  تتترلي لفتتت  لووضتتتعلاتتتالختتتزدلرجتتت للار  ا لتتتحل

بد رتتملارفل ر تتحل تتعلأياءلرجوتتحلار  ا لتتح لوذرتتلللركتتعدتت ا  لبسل تتلحلاتتالار عتت لصلاردتتعليجتتبلألل
ل. علارر الرلار  ر حلر عتاق حوالوب ريملارورحلد   ف  ارمفت لبلز زل تسبف ليلحلار تلاال
عل تلار  ر تحلاردت بعلرفيرتحلار   بتحلصتسلا  زلار تي  الار ع  ياأ رتللوإدراكد ا ألهمية لجنة المراجعةي

  ر تتتحلارلأوسا فتتت يدوتتت ودلارشتتت    لار ريتتتتلوارتتت يللأودليريتتتنلر    تتتحلارشتتت    ل م2005لأةدتتت ب ليتتت م
مل2006يتت مل تتعلي ريتت ولل. لار    تتحلوات عتت جر  تت يتبف ليلتتحلااردتتزاملب دطلبتت وذرتتللل رب سصتتحب 

أصتسلار   زليرينلح   حلس    ل ط علا ي  دلارل م لنظً الر ت لرفت الاررطت علارلت  ضلاتالأ   تحل
مد تتيثليريتنلح   تحللم2011لي مل علا سسو تل  ملار   زلل.ةب ىل علاا دع يلارر اعلار ع يل

ح ًصتت لاوتتهليلتتحلا اةبتتحلوذرتتللل رتتللار  تتااتتعلالتتتا لبطبيتتملار    تتحل تتعلذل ا تتمارشتت    لب تت ليد
ملي تتتنل2016ليتتت ملأ ضتتتنلا  سستتت  لار    تتتحليلتتتحلار  تتتد  يالارتتتتورعلوات ل  تتتع.لو تتتعلأ  تتتط 

وياجفت ل تعليريتنلواحتتلب تاليوت ال لل ا  زلار تي  الار ع يليلحلبط   لوب تيثلا يرحلار ت برح
ب  ضتنلات ل ت للإسست يا برتتيرللستدفت اتصتاسلارو رث  لوار يلا-ارترينلار ع يلر    حلارش    

 ل  تحلا طت ا لذاال  دلبهل علاج ا لار    تحلوبطب رت  لارشتف ف حلواتياسللار ستيتل لب ت لي تتمل 
ل.ارلز حلب رش  ح
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رجتت للار  ا لتتحلل ل ر تتحارلز تتحلمتتياللوب ليتتن تت ء لأ   تتحلارتساستتحلار  ر تتحل تتعلاسدكشتت  لي مددن هنددا
شتت    لار  تت   حلار عتت  حلارلأستتفرأستتل سللانف تت سخطتت لو تت يللاردر  تت لار تت رعلوانل تت سلذرتتلليلتتحل

لللللللل. رب سصحلار ع  حبار  جلحل
  طبيعة المشكلة ودوافع الدراسة 1-1

للوأصتت  بلار عتت رال تتعلاوشتت  لا ي تت د ل تت لضتت وسللبتت ا  ل ر تت  لولإللاتت لي اتتنلإر تتهلار  تتدو  ل
لوبلز تتزل  لل ات  لار  ر تتحارلوبت  ي لارشتتف ف حلار طل بتحل تتعل س  م تحلاتتالأ تنلار    ظتتحليلتحلحرتت  فر

اتتتال بتتتنلار  تتتد تايالوأطتتت ا لأختتت يليتيتتتتلللرضتتتا ط  لارشتتت    للتتت ابد  تتت لل.ارورتتتحل تتتعلا ياء
ا لار  ر تتتحلنف تتت سلتالوتتتبدجوذرتتتللرأ ضتتتنلا تتتد ىلاتتتالارجتتت يلل تتتعلاردرتتت س  لار  ر تتتح للمفتتتت لب ريتتتم

لإيتتت يللوبلز تتتزلثرتتتحلحدتتتحليتتتدرولل.ار د  لتتتحلو رتتتتاللارورتتتحل تتتعلاردرتتت س  لار  ر تتتحلارعتتت يسلليتتتالارشتتت    
لب  تتتل فتت  لادلتتتيللي  تتالأللبرتت ملمفتت الارتتتوس ل ار  تتدو   ال تتعلاردرتت س  لار  ر تتحلوب  تتيال  يبفتت 

 يل لنظتً الرلتتتوسلار يتت يلارتتارتاخل تتح    تتحلارحتتىل ر تت  لإل صتتفف مللجددان المراجعددةلواردتعلاتتالميوفتت 
رتللذو تدرللار لل ات  لار   ستب حلُي  الأللبر ملبهل علب  يال  يللاردر   لار  رعلوبلز تزلارورتحل تع

إيجتت معليلتتحلأستتل سلبشتت نل تت ليتتول  لبار تتتلاتتالاردزيتتبلوار   سستت  ل يتت لارر ن ن تتح للاتتالختتزد
ا يم ت  لل شتفالو تل.(Koutoupis&Bekiatis,2019)ا سفرلوارق  حلار  ق حلر وش  لا ي  د

لح لحلا ستفر( ا صتين متياللابف ال علار عت رالو  يليتميالار   سب حلار  ببطحلموظ  حلار   رحل
رلتنلولل.و ت يليتتيلاتالاير ت  لرضت  للب ريتملارلتارتحلمتيالارطت  ياليدطلبوار  ين اتياسل(لو  لا ل

ل ءرح  علبلز زلافف ملار   بتحلوار  تب  لبؤييهلااليوسلاؤث لرج للار  ا لحللح  هلاير   ل لىحتإ
ل ر د  ح الرلواردر س  لار  ر حلوإيض ح بف لاوبتع رلارورحلرتىلا ط ا لار  س  حلذويلار ع رال علارر

 لحل ضًزليالبو اعليوسلرج للار  ا.لب رش نلار يليز تلاالا د ىلارورحل علأس االا وساالار  ر ح
 تتتتتتعلم تتتتتت يللا تتتتتتد    لات عتتتتتت جلار تتتتتت رعلو تتتتتت يللاردر  تتتتتت لار تتتتتت رع ل  حتتتتتتتليو صتتتتتت لستتتتتت الار تتتتتت دل

ل(.2020 سل   لاركفء 



  ر األسهمأسعا انهيارخطر لجان المراجعة وجودة التقرير المالي على  فعالية            متولى عيطه .د

 

214 

 2021 -األول  العددالتحاد الجامعات العربية                       مجلة المحاسبة والمراجعة 

 

 

الاتتب ب تت ذليتتتيللللذلير اتت لإللجددان المراجعددة هددم ةملددة األسددهمي ليددةفعاولعددا المسددتايد األكبددر مددن 
اتال ت هلل ا بًيتلًءا  ت لألل تزلل.  ال فت لار  ر تحل  واردعلبظف لل  ارر اسا لمو ًءليلحلند جحلأي  دلار وش

 لاوفتلختزدلوست لنليتيتتلواردتعلي  تالب ق رفت لاتالل ارر اسا ليلد تليلحليس حلارورحل عل ت هلاررت الر
ل وااستتتدرزر حل وار   بتتتحلارفل رتتتحل يس تتتحلا بفلتتتحلاتتتالارجتتت يللب رتتتمواردتتتعليجتتتبلأللل حرجتتت للار  ا لتتت

 لو  لا ل  اسا لح لحلا سفريلحللفل ر حبول  ل  هلاركف ءللوارولل.وار ب للار  ر حلوار   سب حلارك ف ح
ل.(Rahman et al.,2019)يلحلارر اسا ل علأس االا وساالار  ر حلمتوسهليول  

ار تت رييالار  تتدو   اللا د ت مأستتل سلا ستفرلا تت سللانف ت سا تت ط للأصتب ا لخددراآلجانددب العلدى و ل
 لبلتتتلو تت عليتتتيل بيتت لاتتال ضتت لالارشتت    لارل ز تتحلاردتتعلستتفت  لاطلتتعلاررتت للار تت ييلوار تت بربيا
ألل وتتت زلبزايتتتًتال بيتتتً ال تتتعلارتساستتت  لاردتتتعلبو ورتتتاللإرتتتحا يم تتت  لار   ستتتب حللستتت س إذلأل.وارلشتتت  ا

 Habib et al.,2018;Kim et) تتعلار  تتدربنأستتل سلا ستتفرللانف تت س طتت لدللرتتحلبارج انتتبلار 

al.,2019)سفرل ت ليساستحلسلا  سلألاردعلبو ورالتساس   علارللتلأحتل  انبلاا د  ملار دزايت ُلول.ل
لانف  س ط لبل س ليل هلرلارد لو  لا لبأسل سل  هلا سفرا دربلعل عللانف  ساتىلإا  ن حلحتوال

ل.(Yeung&Lento,2018)رش  حسل لسفرلا
 Hsu et al.,2018; Francis et)ار   ستب حلارتساست  ارلتيتتلاتالل أست سللوفدي  ات السديا ي

al.,2016; Kim et al.,2016و ت يليز تحلإيج م تحلوالو  تحلمتياليتتملارشتف ف حلوارا ت اللإرتح(ل
ستفر ل تعلحتيالأللم ت يللأستل سلا لانف ت س ان ف ال  يللاردر   لار  رع(لوخطت لاردر س  لار  ر ح عل

لانف ت ساتالخطت للب فتض  يللاردر  ت لار ت رع(لب  يالارشف ف حلوب  يالميرحلإيتايلاردر س  لار  ر ح 
لأسل سلا سفرل علارش    .

بؤييل ر   لح   حلارشت    ليوًسالافً ت ل تعلب ريتملم ت يللارشتف ف حلوضت  لل ت يلللفي ه ا الصدديو 
ر تتتلاتتالارفتت  لواركشتتفليتتالا خبتت سلار تتيرحلوال ر لل اتت  يتتتملب  ثتتنلالب فتت ضاردر  تت لار تت رعلول

ا يبلار   ستبعلأ تدرللرت ال.أسل سلا سفرل تعلار  تدربنلانف  سلا  ط وب ف ضلااندف م حلرإلياسل ل
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لإرتتحلارشتت    لبفتتت لح   تتحلإذل.    تتحار ر تت  لأستتل سلا ستتفرلوللانف تت سارلز تتحلمتتيالخطتت لد ليتتنلم
 Sultana et)للوبلز زلاب ت ذلاررت اسا لارفل رتحا اقبحلاتياسللاالخزدلبرييتلار ل زلااندف ميلرإلياسل

al.,2018;Andreou et al.,2017و تتلأةتتت (.لYeung&Lenti,2018ليلتحلأنتهل ل ت ل  نتتال)
 ل ل تت ل تت لليتتتملب  ثتتنلار لل اتت  لمتتيالار  تت   يالواتياسلل ل ر تتحوللب فتت ءلل تت سسبح   تتحلارشتت    ل

لأسل سلا سفرل علار  دربن.لانف  سخط للحتوالبرنلاحد  ر حلاالثرولأ ن ل
 Kim et al.,2019; Sultana et al.,2019; Hsu et)يساست  لأةتت لعلدى جاندب رخدريو 

al.,2018وم ت يلللجودة التقرير الماليرج للار  ا لحلبؤييليوًسالافً  ل علضت  للل ل ر حأللليلح(ل
عتت جليوفتت  لوان فتت الا  سستت  لإياسللا تتد ىلارشتتف ف حلوارورتتحل تتعلار لل اتت  لار  ر تتحلاردتتعليتتدرلات 

لانف ت سيلتحلان فت الخطت للوارت يليتول  لمتتوسهاردرت س  لار  ر تح لل تعلا ت اار تلاتالارا سب ج لول
 Chen et al.,2017; Andreou et al.,2017; Callen ل  ب صلاليساسلميو  لأسل سلا سفر.

&Fang,2017 لح لوار ب للار  ر تحلوار   ستب حل(لإرحلأللاسبف علن بحلاسدرزر حلأيض ءلرج للار  ا
لا ت ط رلتنلاتال يض لف  لوار بت للارك ف تحلبطب لتحلارعتو يحلوس  ستحلار    تحلار  تتيللم ضت ج لب

 تتلبُلإرتحلأللار   بتحلاتالختزدلأصت  بلار عت رالبلتللارتساست  لب صتلالإذللأستل سلا ستفر.لانف  س
لأسل سلا سفر.ل  سانفلا  ط االل فض  ليباالا  سس  لإياسللا سب جلب ر وش  ل

ا لمدا سدب ي  إرتحلأنتهلاتال( Kim et al.,2019; Yeung&Lento,2018)أست س ليساستًد لواأكيدد 
حيتثلارشت    لاردتعلرتتيف لا ت ط لو  رتحلأيلتح لل ع  علأسل سلا سفرلانف  سخط لحتواللاار   

بجتتت هلليد دلتت للبفتت  ليتيتتتللرلدفتت بلاتتالا تتؤور  بفر تتعل تت هلارشتت    للأللار تتتي  الأستت س لإرتتح
ار لل اتت  لار تتيرحلأوللردجوتتبستتدازدليتتتملب  ثتتنلار لل اتت  لا  تت لي  تتوفرلل.س  بتتحار  تت   ياليولل

ليوف سلسل لار فر.ب رد رعلثرلإ  االار  الب ر لل ا  لار لب حلولل ب خي لاتيزلليوف 
ا   ت لار ت رعلرجت للار  ا لتحلو ت يللاردر لل ل ر تحمتيالبظف لأ   حلب ليتنلارلز تحلي ىلى ما اقدمواستناد 

إذليدضتتالألل وتت زليتتتلليوا تتعلرفتت هلارتساستتحلببتت ملل.أستتل سلا ستتفرلانف تت سأثتت لذرتتلليلتتحلا تت ط لول
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رت رلل تإللب ليتنل ت هلل.أللارتساس  لار  برحلررلبرتملأيرحلح س حلبشت نف ارو بجحلياللق  دف لار ض  ح
ل- تعلار  تالار ت رعلسترح حتلأةب لاا دع يي  لن ً ال تعلا ست االارو  ل-ارلز حل علاربيرحلار ع  ح

اتمثا الاجوة البحثية في ندرة الدراسات المحاسبية في مجدال احليدا  ةيث  ل    ل  هلارتساسح ل
 أسددعار انهيددار خطددرعلددى   لددصوأثددر لجددان المراجعددة وجددودة التقريددر المددالي  فعاليددةالعالقددة بددين 

رجت للار  ا لتحلل ل ر تحؤث لبت تنللالتساؤالت الارعية التاليدة:الحالية ناول الدراسة تا ول لصل.األسهم
ار  تتدربلعللنف تت ساارجتت للار  ا لتتحليلتتحلخطتت لل ل ر تتح تتنلبتتؤث ليلتتحلبلز تتزل تت يللاردر  تت لار تت رع ل

ار  تتتدربلعل ستتتل سللنف تتت سااا تتتد ىل تتت يللاردر  تت لار تتت رعليلتتتحلخطتتت ل ل تتتنليتتتؤث ل ستتل سلا ستتتفر
ل  ا سفر
لالبحث  اهدأ 1-2

رعل تت يللاردر  تت لار تت ولرجتت للار  ا لتتحلل ل ر تتحلارلز تتحلمتتيالنب ليتتل تتعلللبحددثالهددد  الددر ي  يد وتتنل
 لأثتلاخدبت س:لألهددا  الارعيدة التاليدة.لو وبومليوتهلاأسل سلا سفرلانف  سيلحلخط للذرللانل  سول

حلرجتت للار  ا لتتحليلتتل ل ر تتحلأثتت لاخدبتت سول تت يللاردر  تت لار تت رع لبلز تتزلرجتت للار  ا لتتحليلتتحلل ل ر تتح
خطتتت ليلتتتحل تتت يللاردر  تت لار تتت رعلا تتتد ىلق تتت سلأثتت لب تضتتت  حلإرتتتحل.لأستتتل سلا ستتفرلانف تتت سخطتت ل
يساستحلبطب ق تحلإ ت اءلاتالختزدلليرينلاالار ا علارل لتعيلحللرل ع دوذرللل أسل سلا سفرلانف  س

 يلحلارش    لار تس حل علار  الار  ر حلار ع  ح.ل
 البحثأهمية  1-3
 :من جانبينالبحث  ه ا أهمية انبع
 : لنبرتتتيرليريتتلرأليم تت  لار   ستب حلاردتتعلح ورتالًياُبلتتتلارتساستحلار  ر تتحلاادتتال:ألكاديميددةاألهميدة اأوال 

لا ت ط ليلتحلذرتلأثت لوللرجت للار  ا لتحليلتحل ت يللاردر  ت لار ت رعل ل ر تحلأثت لحت دوي لتعللبطب رع
 تعلل–لاالأوالنلار   وا لارب و تحب نف لب د ملارتساسحلار  ر حلولل.ا سفر سل سلار  دربلعللنف  ساا

اردعلب سلالوس لالبش نلاب س لوبوظ للواسلحلل  علاربيرحلار ع  حلوارل ب حل-لحتويليلرلارب حث
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إذلستتفر.لا سل ستتلألانف تت سلا تت ط رلدتت ثي ا لار ق ق تتحلرل   ستتبحليلتتحلل اتضتت ف حلبلتت يارلتيتتتلاتتالا 
لفل ر تحرلز تحلارد ثي  تحلللار  لبشتار عت  حلارتساسحلار  ر حلأيرحلبف تي  حلو ت الالي ل تحلاتالاربيرتحلبرتم

ار  تدربلعل ستل سللنف ت سااا ت ط لأث لذرتلليلتحل  يللاردر   لار  رعلولبلز زليلحلرج للار  ا لحل
ل ار   ستتتب حلار تتت برحلبلتتللار دايتتت ا لبشتتت نلاب ستتت لرتساستتت  وتت ودلادلتتترلب ل.أستتفرلارشتتت    لار عتتت  ح

لاردتتعلب تتال تتعلميرتت  لأ وب تتح لوركتتالموظتت للضتت رحل يتت لادك التتحل تتعليتتتيلا تتتويل تتًتالاتتالارتساستت  
يلحلا تد ىل لب  ل تليرتملأيرحلإض ف حليلحلا د ىلا يم   لار   سب حلً  و  لا لُيلتلاسف ًا لبطب ق

 لار   سسحلارل ل حلرلك  ن  لوارجف  لار لو حلار فد حلب ج دلارتساسح.
دددا:   تتت سلارلل  تتتحل تتتعلارقا  ورتتتحلار  تتت   حلبد وتتتنل تتتعلبزايتتتتلار   تتتحلإرتتتحلول :األهميدددة التطبي يدددةثاني 

ستتفرلارشتت    ل تتعلميرتتحلأار  تتدربلعلر تتل للنف تت ساااحد تت دلحتتتوالخطتت لل حار   ستتبعلار  ضتت ي
ات لرج للار  ا لتحلولل ل ر حح دلأث للبطب رعلنتريررلارتساسحلياالخزدلبرتوذرلل.لا ي  دلار ع  ح

لنف تتت ستالا تتت ط  تتت يللاردر  تتت لار تتت رعلوب فتتت ضلبلز تتتزلرتتت رللاتتتال  انتتتبلإيج م تتتحليتيتتتتللأ  فتتت ل
ل  يلرف ال ف ءللس الار  دلار عتلاخدب س.ل   لُبلتلند لدلارتساسحلب و بحلار  دربلعل سل سلا سفر

دلب تت يتلندتتت للإذواتتتىل تسبتتهليلتتحلااستتدج بحلارتق رتتحلرلد  تتيو  ل تتعلميرتتحلإيتتتايلاردرتت س  لار  ر تتح.ل
رجت للار  ا لتحل تعللفل ر تحراالار   سسيالوص نلعلار   س  ليلحلب تيتلأ ضنلطت اللزارتساسحل 

ب  يال  يللاردر   لار  رعلاالختزدلب  تيال ت اسا لار دلت اليال تعلست الار ت د لوبلز تزلا ث ق تحل
فتترل   تت ل تتتلُب تتفرلندتت لدل تت هلارتساستتحل تتعلم تت يلللواعتتتاق حلنظتت ملإيتتتايلاردرتت س  لار  ر تتحلبشتت نليتت م.

للأسل سلا سفر.لانف  سث ل علخط لوإيسازلارش    لار ع  حلوأص  بلار ع رالرلل اانلاردعلبؤل
 منهج البحث 1-4

حيتثلبترلا تالار عت يسلليسدتقرا ي واالسدتنباطياال ينالمنهجدليلتحلارب حتثل تعل ت هلارتساستحايد تل
ارلل  تتتتحلار دللرتتتتحلب  ضتتتت علارتساستتتتح لايد تتتت ًياليلتتتتحلارب تتتتثلار  دبتتتتعلستتتت اءلاتصتتتتتاسا لار فو تتتتحلأول

لأستتل سلا ستتفرلانف تت سا لتتحلو تت يللاردر  تت لار تت رعلوخطتت لارتساستت  لا ة يي  تتحلار  ببطتتحلملجتت للار  ل
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قددام الباةددث بدراسددة  ثتتر تت هلارلز تتح لل تتعارلز تتحلميوف تت لوارل ااتتنلار تتؤث لللواستتدر ال تت والبل تت 
 عل  صلاردر س  لار و  حلرليوحلل(Content Analysis)ىلار  د لا د تًا لأسل بلب لينللاطبي ية

-2017 وذرتتتتللختتتتتزدلارفدتتتتت لل(EGX50)حلار عتتتتت  ح رب سصتتتتتبارشتتتتت    لار  تتتتجلحلاتتتتتالل(32اتتتتا 
ب لينللاسد تام  والارب ث لو تلبرللاخدب س( لبا البط   لن  ذجلرق  سل  هلارلز   لول2019

 بف ي لند لدلارتساسحلاردطب ق ح.وللارف والاخدب سل علار دلتيلاان تاس
 ةدود البحث 1-5
لس ت يللاردر  ت لار ت رعلوانل ت يلتحل لتحلرجت للار  ال ل ر تحلأثت لاخدبت سيلتحللالبحدث الحداليقتصر ي

أستل سلا ستفر ليوللاردطت الرق ت سلايثت سلاا دعت ييحلا خت يلاوتن ل فت ءلللانف  سلخط يلحللذرل
كمددا كركددز لوار تتتلاتتالا تت ط لات تتزس.ل وار    ظتتحليلتتحلار تتي رحل اررتت اسا لااستتدو  س حلار  تتدربل ح

ستل للانف ت س ت يللاردر  ت لار ت رعلوخطت لليلحلبلضلخع لصلرج للار  ا لحلار ؤث لليلتحلالبحث
ح ل لوار بتت للار  ر تتحلوار   ستتب حل يضتت ءلارلجوتترجوتتحلار  ا لتتحلاستتدرزد  تتنلاالار د ولتتحل تتعولار تتفرل

أخت ىللي ت جليتالنطت الارب تثلأيلخعت لصلوب ردت رع ل(وحجرلارلجوتح لويتتيلات ا لا د ت علارلجوتح
كمددا ل.حجتترلارشتت  ح لويس تتحلار  تتعلار تت رعليلتتحلأيًضتت لكركددز البحددثولرلجتت للار  ا لتتحلب تتز لذرتتل.

 رب سصتتتتتتتتحلار عتتتتتتتت  حلبيلتتتتتتتتحلييوتتتتتتتتحلاتتتتتتتتالارشتتتتتتتت    لار  تتتتتتتتجلحللاقتصددددددددر الدراسددددددددة التطبي يددددددددة
ي تت جليتالنطتت الارتساستحلار ؤس تت  للاتتالثتر( لول2019-2017ختتزدلارفدت ل ل (EGX50) ر ؤست ب

لتعمديمج الدراسدة للفدنن قابليدة نتدا  يوأخيدر ال.ار  ر ح لو  رللارش    ل ي لار تس حل عل  الار ؤس 
ارلز تتتحلا تتتنللاخدبتتت ساشتتت وطحلبضتتت ابطلب تيتتتتلاجد تتتعلوييوتتتحلارتساستتتحلوار وفج تتتحلار  تتتد تاحل تتتعل

لارتساسح.ل
 خطة البحث 1-6
 ت هلبوت ودلات لببرتحلاتاللانطزً  لاالأ   حلارتساسحلوب ق ًر ل  تا ف لوات  بحليلحلب ت الابف  لستيدرل

أستل سلا ستفرللانف  سلخط ل-3ل. فف ملوار ا  ل ل ريدف (ار لار  ا لحرج للل-2ارتساسحل   ليلع:ل
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ب ليتتنلل-5ل. تت يللاردر  تت لار تت رعلون تت ذجلق  ستتف ل تتعلارفكتت لار   ستتبعل-4لاتتالاوظتت سلا  ستتبع.
ل-7 لواخدبتتت سل تتت والارب تتتثلارتساستتتحلاردطب ق تتتحل-6 تتت والارب تتتث للاستتتدر اارتساستتت  لار تتت برحلول

لربل ح.ارود لدلوارد ص   لوارد  ف  لارب و حلار  د
 )الماهوم ومقومات فعاليتها( راجعةلجان الم -2

رتتت  لارلل  تتحلواربتتت حويا ليب  د تتت ملبتت رقلاتتتال بتتنلارفلAudit Committeeحلار  ا لتتتحلجوتتحظيتتالرل
يت ىلارتبلضللإذ تعل بت ىلارشت    لارل ر  تح.لاردتعلحتتثالا لار  ر تحلنف ت سلااوخ صحلبلتتلاتخف  ت  لول

 ;Abdullah et al.,2018) ببطلملجوتتحلا ا لتتحل ل رتتحأللح   تتحلارشتت    لارجيتتتلل تتعلاردتتعلبتت

Zraiq&Fadzid,2018; Salehi &Tahervafaei,2018).رتتوسلإرتحلا الاا د ت مل  ت لي  تعل تل
رجوحلار  ا لحل علم  يللارورحلوارشف ف حل علار لل ات  لار  ر تحلاردتعلبفعتاليوفت للبؤييهار يلي  الألل

اردرتتت س  لار  ر تتحلبتترلو ًرتتت للليلتتحلارد ةتتتتلاتتالأللإيتتتايل  تت يتارشتت     لوذرتتللاتتتالختتزدليوس تت ل تتتعلار
ظ فتحلر للفت حليي  لب تضت  حلإرتار   بحلارتاخل تحول ظ فحلار  ا لحلرلوبق  ف ل رل ل يي لار   سب حلار دبلح
لار    ح لو ت رلاسدرزرف  لوأيًض لأ  يدف ل علارد ةيتليلحلااردزاملب ب ي لار  ا لحلار  س  حلوبلز زل

ي ل   لإياسللار   ط لاردعلي  الأللبدل الرفت لارشت     لو ت لا ات لارت يلأيىلإرتحللار ش س حل ع
رجوتتتتتتتتتحللبضتتتتتتتتت وسللو تتتتتتتتت ي تتتتتتتتتجنلأستتتتتتتتتف ف لق تتتتتتتتت ملارب سصتتتتتتتتت  لار  ر تتتتتتتتتحلب ط ربتتتتتتتتتحلارشتتتتتتتتت    لاردتتتتتتتتتعلب

ل(.Orjinta&Evelyn,2018; Buallay,2018)ل  ا لحر
 طبيعة لجان المراجعة 2-1

و تتت يلاففتتت ملا حتتتتلرلجتتت للار  ا لتتتح لنظتتتً الاختتتدز لاستتتدر لارفكتتت لار فوتتتعلوا ةتتت يي عليلتتتحليتتتتمل
وظ تتحلإرتتحلأختت ىلطبًرتت لرلاتت الر  بف لوضتت ابطلبشتت يلف لاتتاليورتتحلإرتتحلأختت ى لواتتالاؤولاف افتت لوا تت

ب يتتثلبردعتت ليضتت  دف ليلتتحلل رجوتتحلاوبورتتحليتتالاجلتت لاتياسللعلددى أنهددا و تتتلبتترلبل  ففتت لاوفتت .
 ا لحلار ب ي لوار   ست  لار   ستب حلار طبرتح لاف اف لا يض ءل ي لاردوفي ييا لو جبلأللبش نلا

حلاتحلو ف يتءوارد ةيتتليلتحلازل واا د  علاعلار  ا علار  س علواو  شتدهل تعلندت لدلي ل تحلار  ا لتح
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 أنهداب (Rahman et al.,2019)عرفهدا كما.ل(Balagobei,2018)نظرلار   بحلارتاخل حلب ر وظ تح
يلتحلألل يت لاردوفيت ييا لللهيلحلا  نلاالميالأيضت لش لف لاجل لاتياسللاالثزثحلأيض ءيُلرجوحل

يدرلضبطلي لف لو تملنظت ملي ضتالأللأحتلأيض لف لار ب للار  ر حلوار ل  حلار   سب ح لولي  للرتىل
ل.واير   لاردعلبض الارق  ملمف لف اف بف صينلا

 Public Company)عرفتها لجنة اإلشرا  المحاسبي على الشدركات العامدة وفي  ات السيا ي

Oversight Board)ش لف لاجلت لاتياسللاليرتنليتتي  ليتالثزثتحلأيضت ءلا تدرلياليُلب نف لرجوحلل
و جتبلأللل.احلرطب لحلنش طلارش  حء ي لبوفي ييا لا اليد ا  لرتيفرلار ف سللوار ب للوار ل  حلار ز

تتلاُليلتحلا  تنللأحتتلأيضتت لف ي ت لل  افتت لارد رتملاتتالبدضت الافألل لبت  ا سلار  ر تتحلوار   ستب ح لول  
ل(.2019أم لا  سب ار لل ا  لار اسيللب ردر س  لار  ر حلوبري رل ل ر حلي ل حلار  ا لحلار  س  ح 

ا لمدا سدب  حلرتتبوأ ترلارلجت للاترزاا تحلار ولإحتتى  تعلأللرجتت للار  ا لتحليلتحليؤ تتلارب حتثلليواأكيدد 
يتنليتتايلاردرت س  لار  ر تح لوبفلا تؤوريدف ل تعلاتست ا ليلتحلإلاردتعلبد وتنلولل يالاجل لإياسللارشت  ح

لبردعتت ليضتت  دف ليلتتح  تت لل لوبريتت رلنظتت ملار   بتتحلارتاخل تتح.وار  س  تتحلي ل تت  لار  ا لتتحلارتاخل تتح
ل دار جتتا يضتت ءل يتت لاردوفيتت ييالارتت ياليد دلتت للمتس تتحلي ر تتحلاتتالااستتدرزر ح لوار بتت للارك ف تتحل تتعل

ليلتتتتحلاتياسللر   يتتتتحس  م تتتتحللب وتتتتنلإياهلثلحيتتتتل نشتتتت طلارشتتتت  حلبطب لتتتتحلار   ستتتتبعلوار ل  تتتتحلار تتتت رع
ل .ار     يالوا ط ا لار  س  ح

 المراجعة انأهمية لج 2-2
أ رل ر   لار   بحل علارش    لار     ح ل   لُبلتتللحتىإأ   حلرج للار  ا لحلاال  نف لُب ونللبوبع

اتالختزدلارتتوسلرللوذوح  يحلاع رالار     يا للاردر   لار  رعنرطحلااسبك ملر  علا د ىل  يلل
استدرزر حللز تزلار ت رع لوبل عت ج تعلاتست ا ليلتحلي ل تحلإيتتايلاردرت س  لار  ر تح لواتلبهلار يلبر م

ار  ا تتتعلارتتتتاخلعلوار تتت س ع لواتتتالثتتترلم تتت يللط  نتتتحلأصتتت  بلار عتتت رالاتتتالا تتتدو   الوار ضتتتيال
.ل(Christensen et al.,2018)وم ت يللثرتدفرلب ردرت س  لار  ر تحلاردتعلبعتتس  لارشت    ل وا ت   يا
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لكدددا طدددر  مدددن األطدددرا  السدددابقة مدددن خدددالل الشدددكا  ةويمكدددن اوضدددية أهميدددة لجندددة المراجعددد
 :((Balagobei,2018;Oroud,2019(1رقم)

 
 مهام لجنة المراجعة 2-3

بطتتتت   للإرتتتتحل ث سبفتتتت لحتتتت دلستتتتف ف حلاردرتتتت س  لار  ر تتتتحإماتتتت  لار  ر تتتتحلوارشتتتت  زلاردتتتتعلب تتتتال الأي 
حيتتثليد وتتنللسستت يا لوارر ايتتتلار  صتتحلب    تتحلارشتت     لواردتتعليوباتتعلأللبلدتتزملمفتت لارشتت     تا

ارتوسلار ل  لرلجوحلار  ا لحل علاتس ا ليلتحلي ل تحلإيتتايلاردرت س  لار  ر تحلرلشت  ح لو ل ر تحلنظت مل
اليلتحلحتتلست اء لب ت ليلتزملار   بحليلتحلار ت ا ليالارتتاخلييالوار ت س ييار د بلحلولار   بحلارتاخل ح لول

حتتي لاردشت  ل  ل رتتلل فت هلا    تح.لونظتً الر(Rahman et al.,2019)اتياسللأي ت دلار   بتحليلتح
وا  يتلللح  لار  ر  سلإرحل  نبلاتس ا ليلحلاردرل  هلار ف ملبش نولل وارر انيالاف ملرجوحلار  ا لح

بلتتضلا اتت سلا ختت ى لول تتحلوار   ستتب حلار جلتت ل تتعلااضتتطزعلب  تتؤور  بهلار دللرتتحلب رشتتؤوللار  ر
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لالوب تيتلأبل بلار  ا علار  س ع لب تضت  حلإرتحلضت  لل ل ر تحلار  ا لتحيارد ص حلمدليإرحل  نبل
ل.(Koutoupis&Bekiaris,2019)إياسللار   ط لارتاخل ح لوارد ةتلاال ل ر حلوار   بح

ينلبإصتتتتاسلارتتتترل تتتعلاعتتت لار  ر تتتحل  اتتتالارفيرتتتحلارل اتتتحلرل   بتتتح لوإدراك دددا ألهميدددة لجندددة المراجعدددة
قدد نصدا الاقدرة ول.ايهلاتال بتنلا  تزلار تتي  الار عت يليتتإلوارت يلبترلار ع يلر    تحلارشت     ل

 والمتمثلددة فدديمهددام لجنددة المراجعددة علددى  مددن دليددا ةوكمددة الشددركات باإلصدددار الثالددث2/3/1
ل:العناصر التالية

 سأيف لوب ص  بف لبش نه.ليساسحلنظ ملار   بحلارتاخل حلووضعلبر   لا د بليا -
 يساسحلارر الرلار  ر حل بنلي ضف ليلحلاجل لاتياسل لواتياءلم أيف لوب ص  بف لب ع صف . -
 يساسحلار   س  لار   سب حلار  د تاح لواتياءلم أيف لوب ص  بف لب ع صف . -
ءبفرل ارد صتتت حلر جلتتت لاتياسللمدليتتتيالا ا تتتبلح تتت ب  لأولأةوتتت لرلشتتت  ح لو تتت رللاتتتؤ زبفرلو فتتت -

خدعتتت  لارج ع تتتحلارل  ا تتتحلارل ييتتتحلإواستتتدرزريدفر لو  تتت لل تتت اسلبلييتتتوفرلوب تيتتتتلأبلتتت مفرلاتتتال
 رلش  ح.

 ااطزعليلحلخطحلار  ا لحلر  ا بلار   ب  لواتياءلب زحظ  ليليف . -
 يساسحلازحظ  لوب ص   لا ا بلار   ب  ليلحلارر الرلار  ر حلواد بلحلا لبرلبش نف . -
 .املارش  حلبإبب علاروظرلوارل الالوارر انيالارتاخل حلوار  س  حارد ةتلاالاردزل -
ارد صتتتت حلب ر  ا رتتتتحليلتتتتحلق تتتت ملا ا تتتتبلار  تتتت ب  لبل ل تتتت  لإضتتتت ف حل يتتتت لا ا لتتتتحلار  تتتت ب   ل -

 وارد ص حلب ر  ا رحليلحلا ليدر ض هليالبلللارل ل   لب  ليدو سبلاعلأبل بهلار و  ح.
ريدف لوارد ةتتتلاتتالستت  لل ار  ا لتتحلارتاخل تتحلواد بلتتحل ف ءبفتت يد تت يلار طتتحلار تتو  حلتياسللإلاو  شتتحلول -

 رج  علإياسا لوأنشطحلارش  ح.
ااطتتتزعليلتتتحلبرتتت س  لار  ا لتتتحلارتاخل تتتحلوب تيتتتتلأو تتتهلوأستتتب بلاررعتتت سل تتتعلارشتتت  حلواد بلتتتحل -

 ات  اءا لاردع    حلرف .



  ر األسهمأسعا انهيارخطر لجان المراجعة وجودة التقرير المالي على  فعالية            متولى عيطه .د

 

223 

 2021 -األول  العددالتحاد الجامعات العربية                       مجلة المحاسبة والمراجعة 

 

 

 .فل ر حوبطب رهلبيساسحلوبريي رلنظ ملاتن اسلار ب  لب رش  ح لوا د اجلا ليلزملرد  يوهل -
خد ا تتت  لياخل تتتحلأولإيساستتتحلوبريتتت رلنظتتترلبتتت ايالار لل اتتت  لوارب  نتتت   لو  ف تتتحلح  يدفتتت لاتتتالأيل -

 خ س  ح.
 يساسحلار زحظ  لأولار   رف  لار اسيللاالارجف  لار   م حلواد بلحلا لبرلبش نف . -
لاتالياختنلأولخت سجلأولاتالبت اهلل أولسلت  لإياسللار  ا لتحلارتاخل تحل يي للا ا بلح  ب  لارش  ح -

 ر رل.ل ض سلا د  ي بف ل ل  لييالار   حارش  حلر
 أداء لجنة المراجعة فعاليةمقومات  2-4

وارفيرتتت  لارلل  تتتحلوار فو تتتحلوأستتت االار تتت دليلتتتحلضتتت وسللب تيتتتتلارر ايتتتتلار وظ تتتحللار وظ تتت  لابفرتتتا
لوذرتتل لدفتت  ل ريز تتزلبلردشتت ينلرجتت للار  ا لتتح لوار ر اتت  لار ا تتبلب ا   تت لب رشتت نلارتت يليتتؤييلإرتتحل
ويمكدددن بلدددورة هددد   ل.ركتتتعلُب تتتفرلبشتتت نلإيجتتت معل تتتعلبفليتتتنلارتتتتوسلاتستتت ا علوار  تتت معل تتتعلارشتتت    

ل:(Oroud,2019; Christensen et al.,2018)التاليالمقومات على النحو 
 اسدددتقاللية أع ددداء لجندددة المراجعدددة(Audit Committee Independence):ُبلتتتتلل

رلإذلُبلتتلأ تل.االأ رلارش وطلار ا بلب ا    ل عليض لرجوحلار  ا لتحاسدرزر حلرجوحلار  ا لحل
ظتتً الأللبكتت للأيالل ل رتتحلنلفتت بإا  نحيتتثل لفل ر تتح تتعلأياءلأيوسا تت لبل  ا لتتحس يتتزللروجتت جلرجوتتحلار

ارلجوتتحلختتطلار   يتتحلا ودلر وتتعلو تت عل تت هلُبلتتتلولل.رطب لتتحلبشتت يلف لاتتالأيضتت ءل يتت لبوفيتت ييا
ستتتتت سلارتتتتتترينلأو تتتتتتل.ل(Oroud,2019)حلطحلاتتتتتال بتتتتتنلاتياسللاردوفي يتتتتتا  رفتتتتت  لواانفتتتتت ايلب ر تتتتت

اجلتتت لاتياسللمدشتتت ينلرجوتتتحلار  ا لتتتحلب يتتتثللق تتت مإرتتتحل(ل2016ار عتتت يلر    تتتحلارشتتت     
اتتتالأيضتتت ءلاجلتتت لاتياسلل يتتت للف يتتتدرلبشتتت يليلتتتحلأللبد دتتتعلب استتتدرزر حل تتتعلأياءلي لفتتت  ل

 اردوفي ييالوار  درليا.
 المحاسبيةرفة والمع المالية الخبرة(Audit Committee Financial Expertise):بلتلل

ار ل  تحلبت ا  لار بت للار  ر تحلول إنهليدبتعلذرتللو   لتهلب ا  لااسدرزر حل يض ءلرجوحلار  ا لح ل
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ار   سب حلرتىلرجوحلار  ا لحلبعفحلخ صح لوار ب للبل نلارلجوحلوطب لحلنش طلارش  حلبش نل
يلحلاررتسلارك  علاالار ب للوار ل  تحلاردتعلبجللفت ل ت يسلليلتحللح  ا لي م لحدحلبك للرجوحلار

.لوُبشتتتتتتتي ل(2019 و ر إريفتتتتتتت لب فتتتتتتت ءللو ل ر تتتتتتتح لحبوفيتتتتتتت لار فتتتتتتت ملار   م تتتتتتتحلواتستتتتتتت اف حلار   لتتتتتتت
إرحلأللم  يللن بحلار تتي  الل(Christensen et al.,2018;Gebrayel et al.,2018)يساسًد 

خبتتت ا لُبلتتتتل لوركتتتاللارجيتتتتل يالا ياءلواب تتت ذلاررتتت اسلار  تتتدرليالاليتتتؤييلب رضتتت وسللإرتتتحلب  تتت
 تعلأللرج للار  ا لحلا ؤورحليالاف مليتيتل لا  ليجللفت لحيثلار تي  ال علا ةو لأ   ح ل

ار الددددليا المصدددرم لحوكمدددة وقدددد أشدددل.تس تتتحلي ر تتتحلاتتتالار بتتت للار  ر تتتحلوار   ستتتب حرلاحد تتت ج
أحتلأيض لف ليلحلليد ا  لرتىأللل وسلإرحلضلبش ينلرجوحلار  ا لحلبش للي(2016الشركات)

ا  تتنلار بتت للار  ر تتحلوار   ستتب حلارزماتتحلواردتتعلب تت يتهليلتتحل تت اءللو فتترلاررتت الرلار  ر تتحلواررتتتسلل
يلحلبري رلار   س  لوار ل يي لار   سب حلار طبرحلواتىللب تض  حلإرحلار   يتليلحلبري  ف  ل

 ازءادف .
 لجنة المراجعدة ةجم(Audit Committee Size):تتلي دلتفليتتيلأيضت ءلرجوتحلار  ا لتحلل 

ل وحجتترلارشتت  حل اتتالستت  حلإرتتحلأختت ىلواتتاليورتتحلإرتتحلأختت ى لوذرتتللو رتتتً لر جتترلاجلتت لاتياسل
لايضتت لف يوباتتعلأللي تت لليتتتيلل وباتتضلاروظتت ليتتالحجتترلارشتت  حلونشتت طف ل.وطب لتتحلنشتت طف 

لحيلتتارق تت ملب ر فتت ملار لرتت لللة فً تت لرد ريتتملاتتز دلاتتالار بتت ا لواررتتتسا لاردتتعلب تت يتلارلجوتتحل تتع
ل تتلب تتلاتالاردتعلعت سل ر  الارلتيلبليتملم  يللار  ب ل علوب ريملأ تا ف  لاعلا خ للي برف 

ب تتتلاتتالأياءلارلجوتتحل ي  رفتت ل تتتلاب تت ذلاررتت اسا لبشتت نلستت  علو لتت د لويتتتملب ف ضتتهلبعتت سلل
رم لحوكمددددة أشددددار الدددددليا المصددددقددددد و  .(Salehi&Tahervafaei,2018)و ل ر تتتتحب فتتتت ءلل
أللرجوتتتحلار  ا لتتتحلبدشتتت نلاتتتاليتتتتيلاليرتتتنليتتتالثزثتتتحلأيضتتت ءلاتتتالإرتتتحل( 2016)الشدددركات

 أيض ءلاتياسلل ي لاردوفي يا.
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 عددد مددرات اجتمدداة لجنددة المراجعدة(Audit Committee Meeting):اتتالا ات سلاردتتعلل
لإذل.دلارلتت مرجوتتحلار  ا لتتحليتتتيلار تت ا لاردتتعلبجد تتعلف تتهلرجوتتحلار  ا لتتحلختتزل ل ر تتحليلتتحلبتؤث 

نل رتتتسللارلجوتتحليلتتحلارق تت ملب ف افتت لوا  سستتحليوس تت لبشتت رُيلتتتليتتتيلاا د  يتت  لاق  ًستت لافً تت ل
ر   لارلجوتتحلوبطب لتتحلظتت و لؤولألليتتتيلاا د  يتت  ليتت ببطلب جتترلا تتلب تضتت  حلإرتتحإيجتت مع ل

ل ر تتحليرتتيًزلأولاؤستتً اليلتتحلاتتتىل لذرتتلل تت ل ل تت ل ل تت لاميايليتتتيلا د  يتت  لارلجوتتحلولل.ارشتت  ح
أشدددار الددددليا المصدددرم قدددد و ل.(Koutoupis&Bekiaris,2019)يوس تتت لار  تتت معل تتتعلارشتتت  ح

  ليوسً  لو ملم ن ادلالل(لإرحلأللرجوحلار  ا لحليجبلألليجد علأيض 2016لحوكمة الشركات)
وبفتتت مل ر تتتحلي تتتنلارلجوتتتحلارلتتتتيلل.ا د  يتتت  لا تتتتيل لوب تتت لاليرتتتنليتتتالاتتت لل تتتنلثزثتتتحلستتتف س

وات لب ا فتهلل وطب لتحلنشت طف ل  لارلجوح لب  ليدو سبلاعلطب لتحلارشت  حار و سبلاالا د  ي 
 .وب تي  ل ز االاش

 سهم من منظور محاسبير األاسعأ انهيارخطر  -3
ل لإالأللحتت ا نف ت ستااتاللىلب ت لا ست االار  ر تحلمتيالار تيالوايخت لب تت ا لاتالاامي ت سلوأخت ل

ر تتحلرلتتنلأختت لبلتتللا ماتت  لا ماتتحلار  وللاا دعتت ييح.لاتتالارو ح تتحبتت ثيً الل تت يل تتتلبكتت للا لنف تت ستا
م لواردتتعلبكتت يلبكتت لل تتتلأثتت  ليلتتحلا دعتت يي  ليودلارلتت رر ل2008يتت مللع تتاردتتعلحتتتثالارل ر  تتحل

أستتل سللانف تت سحيتتثلظفتت ل تتعلا ونتتحلا خيتت للنتت علحتتتيثلاتتالار  تت ط  لو تت لاتت ليلتت  لب  تت ط ل
ار  تتتت ط لذا لاا د تتتت ملياختتتتنلاوشتتتت  للاتتتتااوتتتتنل تتتت هلار  تتتت ط ل(.لوُبلتتتتتل2020 ستتتتل   لا سفر 

ر ت للرل  دو   الوار دل اليال علس الا وساالار  ر حليلحلحتتلست اء لوذرتللب رو بحلا ي  د لوأيًض 
لل.(2019رف لاالب ثي ليلحلاب  ذلار  دو   الرر اسبفرلويلحلإياسللار وش  لر   ط    يبتلار جيت 

 سعر السهم انهيار خطرماهوم  3-1
لب نتتتهل(Zhu,2016)حيتتتثليتتت ىلل ستتتل لستتتفرلارشتتت  حلانف تتت سار   ستتتبعلافف ًاتتت لر طتتت ل تتتتملا يبل

ميو تتت لاحد  ر تتتحلحتتتتوالان فتتت الأول بتتت طل بيتتت لوافتتت  رلو يتتت لادكتتت سل تتتعلستتتل لستتتفرلارشتتت  ح .ل
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 تتعلارق  تتحللExtreme Collapseاردتتت  سلارشتتتيتلي وتتنلأنتتهلإرتتحلل(Dang et al.,2018)أستت س
حت يل تعلق  تحلارشت  ح لواتالثترلان فت الثت وللار تزز.للنخفاض اار  ق حلرألسفر لوار يليؤييلإرتحل

اردعليو فضل يف لسل لسفرلارش  حلبش نلح يلخزدل د لللب نهلارظ   ل( Cheng,2019)هو تلي  
احد ت دلحتتوالان فت ال بيت ل تعلستل لأنتهل(ل2019  تعلحتيالي ي يبتتلار جيتت عي للاتالارتزاا.ل

 لأولاارد اءلار  ربل علب م ل  لارل لتليلحلار تفرلار فرلوار يلي  الازحظدهلاالخزدلاان  ا
لل.خزدل د للماو حلاالاردتاودليل ه

لستتيتل تعلارق  تحلانف ت سستل لستفرلارشت  حلب نتهل للانف ت سي  تالبل  تخلخطت لليعلى مدا اقددم بناء  و 
تل ليتالاد ستطلارل الترل التتلستفرلارشت  حلار ت رباان  ا للز تيوتا لييظف لوار يل لرل فرلار  ق ح

ل. روف لار فر لوذرللبش نلاف  رلوخزدل د للماو حل عي للا  ليؤث ليلحلث وللح لحلا سفر
 سهم أسعار األ انهيارمحددات  2-3

ب رو تتبحلركتتنلاتتالار  تتدو   الوإياسا للا    تتحأستتل سلا ستتفرلاتتالار  تت ط لذا للانف تت سُيلتتتلخطتت ل
 Dang)ذلارر اسلويلحلق  حلارش  حارش    ليلحلحتلس اء لر  لرف لاالب ثي لب رقليلحلي ل حلاب  

et al.,2018).رق  تحلارل التتللً ت     للًياستل لار تفرلا تتلانف ت سخطت للُيلتتل مستوى الشدركة فعلىل
ستتل لستتفرللانف تت س ل تإللخطتت لعلددى مسددتوى السددو  أاتت لل.ارشتت  حلبتهار د  لتحلب ررطتت علارتت يلبل تتنل

ل. وفدي  ات السديا ي)2019 ال جع رش  حليف  ل تزًءالافً ت لاتالارتتاسلاردايت ل تعلحرت الار لك تحا
أستتتل سلا ستتتفرلرلشتتت    لار دتتتتاودللانف تتت سار   ستتتب حلاردتتتعلبو ورتتتالخطتتت للرتساستتت  الأوضتتت ا رتتتتل

ل;2019 ال جع اردتعلاتالأ  فت ا  لوليب ت الا وساالار  ر تحلبت لل وت زلاج  يتحلاتالار  تتأسف ف ل
ل:(;2019Habib et al.,2018يبتلار جيت 

 ر  ؤور حلاا د  ع حلرلش    .ال–لللللللللللللللللل.للللللللارد فظلار   سبع -
 ر  ر ح.ا  يللاردر س  لل–لللللاسللا سب ج.للللللللللللللللا  سس  لإي -
 ررتسلليلحلستايلااردزاا  ل عي للا  ن.ال–لللار   سب ح.لللللللللللل  يللااسد ر     -
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 ارد ا ملاعلب  ل  لار  لليالار  رييا. -
 سعر األسهم هيارانااسير أسباب خطر  3-3

فرلسلا ست ستلألانف ت سل طت رارلتيتلاالاردف ي ا لواروظ    لار  دلفتحلل د بلار   سبحلوارد   ن تمل
ل:(Hunjra et al.,2020; Jeon, 2019)يلعلرلنلاالأ  ف لا ولل ب رش    

 ا طتتت ا للو د وتتتنل تتت ال تتتعلق تتت م:لاألخبدددار السدددياة عدددن المسدددتثمرينحجدددب االاجدددا  اإلدارم ل
ل-لحلب ر وش ل ار تي  ا(لب وعلأولحجبلأولإخف ءلا خب سلار تيرحليتالا طت ا لار  س  تحارتاخل 

اتتعل(.لول2019 طتت دل دتت للا  وتتحلاستتدج بحلرتتتوا علا تيل يبتتتلار جيتتت ل-لخ صتتحلار  تتدو   ا
 تإللي ل تحلار جتبل ت هللواتالثتر تسللار تي  اليلتحلحجتبلا خبت سلار تلب حلا تتويل للذرلل إل

.لويوتتا لب تد  لي ل تحلحجتبلار لل ات  لار تلب حل إنفت لبدج تعلاتعلار  تتالرتالب تد  لإرتحلا متت
حدعلبعنل علر ظحلماو حلاليوحلإرحلنرطحلبف ال تسللاتياسلليلحلحجبلار لل ات  لار تلب ح ل

لذا لا خبت سليدرلات ع جليالار لل ات  لوب رد رعل(Ping Point)واردعلُب  علمورطحلارد  د
.لويوتتا لبعتنل ت هلار لل ات  لمفت الارشت نلر ت الا وساالار  ر تحلار يرحلار د اة حلي لتحلواحتتل

 Callen&Fang,2017;Habib et) حستتتتل لستتتتفرلارشتتتت للانف تتتت س تتتتإللذرتتتتلليتتتتؤييلإرتتتتحل

al.,2018)اتياسللر جبلار لل ا  لار تيرح لب  تيالار  ت سلليت عاالأ رلارتوا علاردعلُ لتل.لول
  ياءلثتت وابفرلارش عتت حلبتتلب تت ليتت بط  لار عتت دليليفتتاردتتعلُي  تتاللار    تت  اليارتت ظ فعلوب  تت

 ار   سبعلوسل لسفرلارش  ح.

 ار تتي  الاتالاب ت ذل ت اسا لاندف م تحليلتحلح ت بللذرللار ل زل  ايُل: لإلدارة االنتهازم  سلوكال
 لل اتتتت   لاوتتتتنلا  سستتتت  لاردجوتتتتبلبلستتتتدرو س راح تتتت مبفرلولاتتتتالختتتتزدلاستتتتدازدلل ار  تتتت   يا
  تتت الاردرتتت س  لار  ر تتتح    بلولارق  تتحلار تتتلب ح للا ذااستتتدو  سل تتتعلار شتتت وي  لولارضتت  بع ل
التدلبك اسلولارورحلاتياس حلارزالتلل علار تي لاردوفي ي لوا د ىلارد فظلار   سبع لولارشف ف ح( ل
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أستتتتتتتل سللانف تتتتتتت س تتتتتتتعلحتتتتتتتتواللً  سل  تتتتتتتلًزليتتتتتتت ا تتتتتتت هلار تتتتتتتل     للوُبلتتتتتتتتل.اردوبتتتتتتتؤا لاتياس تتتتتتتح
 .(Liu&Zhong,2018; Jeon,2019)ا سفر

 نددوات ادددف  المعلومدداتىعاقددة ق(Information Blockage) :ا د حتتاليساستتح(Cao et 

al.,2002)لانف ت سار لل ات   ل إطت سلنظت يل خت لردف تي لحتتوالخطت لبت مللن  ذً  لتي  حل
ستل لستفرلارشت  ح.لوو ًرت لرفتت الارو ت ذج ل تإللاابجت هلاردعت يتىلر تتل لستفرلارشت  ح ل تتليتتت عل

 مع لإرحلاردتاودلاروشطليلحل  الار فر لوب رد رعلم ت يللحجترلار  دو   الار دف لليالوبش نلإيج
يشتتت ك لل تتتعل تتتتلشتتت ل يالددليل تتتهل تتتعلستتت الار تتت د.لو تتتعلار ر متتتن ل تتتإللار  تتتدو   الار ولاردتتتتا

ارطب لحلار ق ق حلرإلس سا لاردعلب ا   لرتيفرليتالارز ت يلل تعلحجترلاردتتاودليلتحلار تفرلند جتحل
شتت س حل تعلي ل تت  لاردتتتاودلحدتتحليتتو فضلستتل لستتفرليؤ لتت للار لاتتالثتتراردعت يتل تتعلستتل ه لول

اءلؤلارشتتت  ح.لويلتتتحل تتت الا ستتت س ليتتتؤييلب  يتتتنلأولبتتت خي لأولاتحجتتت مليتتتالار شتتت س حلاتتتال تتت
اتتالروتت ا لبتتت ملار لل اتت  لبار  تتدو   ال تتعلي ل تت  لاردتتتاودليلتتحلار تتفر لإرتتحلحتتتوالإي  تتحل

 الستل لستفرلارشت  ح لأللبعت ل(Habib et al.,2018) تتلأوضتاا  ت ايلإرتحلست الار ت د.لول
للارف اشتتتي للولأاتت لامتتتلاوتتهليوتتتا لبعتتبالارد  لتتت  لاا دعتت ييحلادشتت ل ح لو تتتخنلار  تتدو  ل

لإرحلار  ا.لل ا  نلاسدو سللوإطزيًل
 عدن السدداد توقد خطدر ال(Default Risk):ستل لار تفرلند جتحليتتمللانف ت س تتليوشت لخطت لل

ليتتاارفشتتنلل/  تتف لاتت ليلوتتعلاسبفتت علخطتت لاردار  تت ءلب ردزاا بفتت لار  ر تتح لو تتليلتتحارتتتسللارشتت  حل
ل يتالار تتايل  تفستايلااردزاا  لار  ر ح.لو   علذرللإرحلأللارش  حلاردتعلي بفتعلمفت لخطت لارد

سل لسفرللانف  س  ليؤييلإرحلال(Extreme)بك للأةو لي ضحلرإل ع جليالالل ا  لسيرح
بالعدكددد مددن خصددا ص المحاسددبية  لدراسدداتا أشددارتوقددد .ل(Habib et al.,2018)ارشتت  ح
 أهمها ما كلي: التي من السداد و  عن وق  ياس خطر التمالشركة ك
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  تتلبأنتهلل(Hutton et al.,2009;Coa et al.,2002)يساستًد لأوضت الةجدم الشدركة: -أ
لو   علذرلل.أسل سلا سفرلب ر وش للا دربتًزلوحجرلارش  حلانف  سيز حلإيج م حلميالخط ل

االد تت ل لواتتالثتترلبكتت للأةوتت لي ضتتحلا تت ط لزيايلرتتتيف لبتترلإرتتحلأللارشتت    ل بيتت للار جتت
 و  ا لبعو خلاالد  للار لد تل. بنلرإل زسلوارشطبلار  رعلاال

أستل سلا ستفرلب تببلطب لتحلي ل ت  للانف ت سُي  تالأللي تتالخطت للطبيعة نشاط الشدركة: -ب
ارتتوفط ل  تت لأستتل سللانف تت سستتبينلار وتت د ل تتإللستت    لارتتوفطلب ا تتهلاحد تت دلللتتحارشتت  ح.ل ل

ب ا تتهلستت    لاردتت ايالاحد تت دلاسبفتت علار ط ربتت  لند جتتحلاركتت اسالارطب ع تتح لو تت رلليوتتتسجل
اردلتت الر وتنل ت هلا حتتتاالي دلتفلاردايت ا ل تتعلاربيرتحلاردو   ت حلوارر ن ن تتح.لوركتاللف ضت و

 .(Jeon,2019)بلضف لاربلضلميالا سفر
يالمتللبعو ت يلاسببت طلستل(Campbell et al.,2008)أظفت  لندت لدليساستحلالرافعة الماليدة: - ت

إرتتحلألل تت هلارود ج تتحللارتساستتحلو تتتلأستت س ل.ستتل لستتفرلارشتت  حلانف تت سار ا لتحلار  ر تتحلوخطتت ل
 دلللرتيف لاحد ي  لل  بفلحبدل سالاعلار زحظحلارر للحلب للار وش  لذا لار ا لحلار  ر حلار

 شتتتي لار و فضتتتح.لولار  ر تتتحلل وشتتت  لذا لار ا لتتتحلار تتت دلب رو تتتبحلر تتت للا بفتتتعلرلفشتتتن لي تتت 
لأللار  تدو   اليلطت للق  تحلأ تنلرل وشت  لذا لار ا لتحلار  ر تحلإرتحل اردف ي لار  د نلرت رل

لأستتل سلأستتفرل تت هلارشتت    ل تتعلارفدتت ا لانف تت ساتت ليجللفتترلأ تتنلا د  ًاتتت لب د بلتتحلل ار  بفلتتح
 (.Zhu,2016ل;2019 يبتلار جيتارد ر ح 

  اآلراءفدي  اتاالختالفد(Differences of Opinions):لنظ  تحلااختدز ل تعلايساءبلد تتلل
لو تتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتل لار تتتتتتتتتتتتتتفر للانف تتتتتتتتتتتتت سلب بيلتتتتتتتتتتتتتحلارج انتتتتتتتتتتتتتتبلار تتتتتتتتتتتتتتل   حل تتتتتتتتتتتتتعلبف تتتتتتتتتتتتتتي لأستتتتتتتتتتتتتت

أوللىأودلن  ذجلرق  سلأثت لااخدز ت  لأوليتتملاردجت ن ل تعلسأل(Hong&Stein,2003) تم
 كت للألللا ل تعلار ت ال  تن.لوبرت مل ت هلاروظ  تحليلتحانف ت سلالدرتا لار  دو   اليلحلحتوال

ُي  تالأللي شتفليتالل اردتاودلار يليدرلاال بتنلار  تدو   الأصت  بلو فت  لاروظت لار  دلفتح
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اتستتت سا لار  صتتتحلبتتت يخ  ا لب تتت ليتتتؤييلإرتتتحلب   تتتللأستتتل سلا ستتتفرلحدتتتحل تتتعلظتتتنل  تتت بل
 .(Hunjra et al.,2020)ا س س حار لل ا  ل

  و   النلب ثي ا لسيويل لنلار  دب ول:على اقلبات أسعار أسهم الشركة ردود فعا المستثمرين
ستتتل لستتتفرللانف تتت س ختتت لر تتتتوالخطتتت للًساستتتل لستتتفرلارشتتت  حل تتتعلار تتت ا لاعتتتتليلتتتحلبرلبتتت  

ي تعلار  تدو   الإرتحلل تع ببلارد   ت  لاركبيت لل تعلأستل سلا ستفر لدارش  ح لحيثلي  الأللب
 تعللاالأس  دليإي يللبري رلبرلب  لار  ا لوإرحلم  يلليزوللب  نلار   ط  لواردعلب ونلس ًزل

لار   ط لار متنلااستدو  س لو تعلذرتللارل لتتلارزالتتلوا يلتحلق  تحلاتالالتتدلارل لتتلار ت رعلاتا
اتتالبتت ثي لا خبتت سلار تتيرحل تتعلار متتنل تت ال لتتزملولل.ارتت يليد  تتعلأللي ررتتهلااستتدو  سولار  تت ط ل

ل2019ار جيت تستتت رًب ل تتعلي التتتتلستتفرلارشتتت  ح يبل رتتتتلاردتت اًءايُللاتتتالثتتربتت ثي لا خبتتت سلارجيتتتل لول
Habib et al.,2018;). 

 لا عتلحلركويت لاتالا ستتب بُيلتتللأستل سلا ستفرلانف ت سلخطتت إرتحلألللسدب  يخلدص الباةدثي ممدا
يتتالار تتتاي لل  تتفوا تت ط لاردار تتل زلااندفتت ميلرتتإلياسل لوسيويل لتتنلار  تتدو   ا للواردتتعلاتتالأ  فتت 

ل وات عتتت جليتتتالار  تتت ط لارشتتتف ف حوا تتتد ىلليبتتت ملأ   تتتحلار لل اتتت  لار   ستتتب حا اتتت لارتتت يلو تتت ل
لأسل سلا سفر.لانف  سة  تيا لر   ط ل

لأسعار األسهم انهيارقياس خطر  3-4
ايد تتتت ل تتتعلواردتتتعلأستتتل سلا ستتتفر للانف تتت سرق تتت سلخطتتت ليتتتتلليتط ً تتت لا يم تتت  لار   ستتتب حل تتتتاال

حلب رشت  حلالظ ف ليلحلارل التلا ستب ع حلر تفرلارشت  ح لب يتثليل ت ل تنلاق ت سلارل ااتنلار  صت
 ;2020Hunjra et al.,2020 يا تل لل(ار  د لرلد     لار اسلحل علس ال  نهلانل  سًلاالأةو ل

Jeon,2019;).له   المقاكي  فيما كلي:أهم ويمكن اوضية ل
 احد  ر حلاان ف الار  يلرلل التلا سب ع حلرل فرلخزدلارل ملارد رع.لالم ياس األول:
 ءلار  ربلرلل التلا سب ع حلرل فر.ال انلاارد الالم ياس الثاني:
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 برلب  لارل التلا سب ع حلرل فرلاالأسفنلإرحلأيلح.لالم ياس الثالث:
ا لما اقدمي ل تعليتدرلاايد ت يأستل سلا ستفرل تعلارتساستحلار  ر تحلست  للانف  سورق  سلخط للواستناد 

 ًي ليدب س  لأةوت لي تحلوستيق  سهليلحلط  رحلبرلب  لارل التلا سب ع حلرل فرلاالأسفنلإرحلأيلح لب 
 ضتًزليتال( Hunjra et al.,2020;Lim et al.,2016ار   ستب ح لرتساست  الع تلستد تام تعلاا

ل.اربيرحلار ع  حلرف الار ق  سل علح طل بارب ا  لارب  ن  ل
 ياسها في الاكر المحاسبي قنما ج جودة التقرير المالي و   -4

أياءلار حتتتا لليتتاب صتتينلالل اتت  لذا ل تت يللا بفلتتحلل تتع س  لار  ر تتحليد وتتنلارفتتت لارتت ل  لرلدرتت
 ستتبعلبفيتتتل تتعلي ل تتحلاب تت ذلاررتت اسا لاا دعتت ييح.لرتت رللبزايتتتلا د تت ملا يبلار  واردتتعلاا دعتت ييح ل

لتللبج يللاردر س  لار  ر ح لو  يللا لبفعاليوهلبلللاردر س  لاالالل ا  لا  سب ح لواتىلنفع حلب
فكتتتتتتتتتتتت لار   ستتتتتتتتتتتتبعلمتساستتتتتتتتتتتت  لار  دتتتتتتتتتتتت ىلاتيزاتتتتتتتتتتتتعلار لل اتتتتتتتتتتتت  لو تتتتتتتتتتتت لاتتتتتتتتتتتت ليلتتتتتتتتتتتت  ل تتتتتتتتتتتتعلار

ل(.2020ا ل ي رل لل ا   
والي  تتتلاففتت ملا تتتيلمت تتحلرجتت يللاردر  تت لار تت رعل تتعلا يم تت  لار   ستتب ح لإذلي دلتتفلاففتت مل تت يلل

بتتت ىلارجفتتت  لار فو تتتحلل اردر  تتت لار تتت رعلبتتت خدز لاوظتتت سلار  تتترليلتتتحلا تتتد ىلارجتتت يل.ل  تتتالن ح تتتح
اطبيد  إذالات لبترللبد رتملارجت يللأل لار   سب حلوال يي لاردر   لار ت رعلار  ؤورحليالوضعلار ل يي

لأوضتتتت ال  تتتت ل.(Sunder,2016)حيساستتتتلو تتتت لاتتتت لنتتتت ي لبتتتتهبشتتتت نلي يتتتتم للالمعدددداكير المحاسددددبية
أللاردر س  لي ر حلارج يلل علاردعليدرلإيتاي  ل علض ءلار لت يي لار   ستب حلل(2019ال جع  يساسح

 تحلي ر تحلاتالارتد فظلار   ستبع لو د بتبليليفت لان فت اليتتملب  ثتنلوب د يليلحليسلل واردش  ل  
الخصدا ص االاوظ سلاتتىلبت ا  للالتقرير المالي ماهوم جودةخ ولل ار لل ا  .ل علحيالبو ودل

(لإللب ا  لار عت لصلارو ع تحلرل لل ات  ل2017س     لحيثلي ىلالنوعية للمعلومات المحاسبية
الار و ستتتب ليتتت  دارر مل تتتحلرلد ريتتتم لوارح لوارر مل تتتحلرل ر سنتتتح لولر عتتتتاق ار   ستتتب حلاوتتتنلار زءاتتتحلوا

ُيلتتلوارر مل حلرلففرلو تسبف ليلحلاردلبيت لمت تحليتالحق رتحلار ا تعلاا دعت ييلرلشت  ح لوندت لدلأي  رفت ل
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ل(لألل  يللاردر   لار  رع2020 ا ل ييلحلاتىل  يللاردر س  لار  ر ح.ل علحيالي ي  ل ًلافلً ااؤس
 تت يللاردرتت س  لار  ر تتحلإرتتحلاردلبيتت لارعتت ياليتتالا سبتت جلار ق ق تتحللُبشتتي  لحيتتثلربددا جددودة األ  تتعل

لجودة لس ازًلل افف اًلل(Bodle et al.,2016)وارفلل حل ي لار ب رقل يف لوار  ر حلاالاراش.ل   ل تم
ار طبتم لوأللط سلإيتايلاردر  ت لار ت رعلتأنف لإيتايلاردر س  لار  ر حلو ًر لي  زليلحللالتقارير المالية

ازلتترلاتتعلبجوتتبلل يل تتيلب تت يتليلتتحلب صتتينلا د ا تت لر  تتد تايف ل تتعلار  تتالار و ستتب لوب  تتد ل
ارد   خلارج   يل عل  الار  د ى لحدحلُبلب لبعتاليتالار ضتعلاا دعت ييلرلشت  حلختزدل دت لل

لماو حلاليوح.ل
رلتنلردرت س  لار  ر تحل تاالا يم   لار   سب حلاؤس ا لرزسدتادليلحل ت يللاليما سب في ضوء و 

أ  فتتتت :لاتتتتتىلاوفلتتتتحلار  دتتتت ىلار لل اتتتت بعلرلدرتتتت س  لوخل  تتتت لاتتتتالارد   فتتتت   لوااردتتتتزاملب ردشتتتت  ل  ل
لإياسللا سب ج لوبفلينل ر   لح   حلارش    .لا  سس  وار ل يي لار   سب ح لوان ف ال

لفي األدبيات المحاسبية التقرير الماليرليات قياس جودة  4-1
لعار   ستتب حلاج  يتتحلاتتالارو تت ذجلار  دلفتتحلرق تت سل تت يللاردر  تت لار تت رلرتساستت  تلاتتالاارلتيتتلابو ورتت
لاالأ  ف :لواردع

 :و د يتتزل تت الارو تت ذجلب نتتهلاق تت سلاب ستت للنمددو ج الخصددا ص النوعيددة للمعلومددات المحاسددبية
يلد تتتليلتتتحلخعتت لصل تت يللار لل اتتت  لار   ستتب ح لوذرتتللطبًرتتت لوارتت يلل رجتت يللاردر  تت لار تتت رع

 ل(FASB&IASB)م استتتطحلم2010طتتت سلار فتتت ل  علرل   ستتتبحلار  ر تتتحلارعتتت يسل تتتعليتتت ملرإل
فلتتحلر  تتد تايف ل تتعلاب تت ذلوةوتت لاأنلار لل اتت  لار   ستتب حللتتار عتت لصلاردتتعلبجلاردتتعلب وتتنول

وخعتت لصلن ع تتحلل(ار زءاتتحلوار عتتتاق ح لار عتت لصلارو ع تتحلا س ستت ح تتعلوبد وتتنلل.اررتت اسا 
رر مل تحلاولارر مل تحلرل ر سنتح لوارر مل تحلرلد رتم ل لار لل ات  لار   ستب حالزمللواردعلبلزملاتالاوفلتحل

 (.Yurisandi&Puspitasari,2015ل;2020 ا ل ي)ل(ار  د حولرلففر ل
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  ات  لللار بالار   سبعل ت لأةوت لار لل لؤ توللرف الار تخنلإرحلأي دوتلار ل:األربا نما ج جودة
ل يلحلحجرلار ت اسيلار د حتحب ق رهلو د  فلل.ار   سب حلأ   حلاالو فحلنظ لأص  بلار ع را

ذجلق تتتت سل و تتتتار تتتت هلواتتتتالل.وارفتتتت  لاا دعتتتت ييحلار د  لتتتتحل واتتتتتىل فتتتت ءللاتياسلل تتتتعلبشتتتتايلف 
 (.2020ا ل ي رتسبف لاردوبؤ ح ااسد  اس حلا سب ج لون  ذجلق  سل

 : اردتعلبلوتعلُي  الق  سل  يللاردر   لار  رعلاتالختزدل ت يللااستد ر     لوللنما ج االستحقا
.لو   تزل ت الارو تت ذجل(Bodle et al.,2016)خلت لاردرت س  لار  ر تحلاتالا  سست  لإياسللا سبت ج

لحارورتيتتل  يلتتحلار تتتىلارتت يلبف تت لف تتهلااستتد ر    لار   ستتب حلب ريتتمل تتنلاتتالا سبتت جلواردتتت ر
 Jones)واتتتالأ تتترل تتت هلارو تتت ذجلن تتت ذجل تتت يللااستتد ر الار لتتتتدل.(2020 ا تتل ي اردشايل ح

  لأةو لارو  ذجلي ح. ب يدب س ل Dechow (1995)نوار لتدلاال بل1991)
 :ُيلتتلارتد فظلار   ستبعلاتالأ ترلارو ت ذجلار  تد تاحل تعلق ت سل تت يلللنمدا ج الدتحاا المحاسدبي

ارد فظلار   سبعليلوتعللأللإرحل(2020ا ل ي ل;2017 س   ًد إذلأس س ليساسل.اردر   لار  رع
أول ار  تتتت ل (لار يرحسب ج(لوبلجيتتتتنلاايدتتتت ا لب  خبتتتت سلسل ا ب  يتتتتنلاايدتتتت ا لب  خبتتتت سلار تتتت 

أولا ختت لل ار  تت ل ل   تتعوليتتتملب  تتعلأيلسبتتالاتتعلب  تتعلأ تتعلار  تتالار و ستتب للمفتت اايدتت ا ل
نلب رق رلا  نلرألص د.لو درلق  سلارد فظلبلتللن ت ذج لرلتنلأ  فت لن ت ذجلارد  يتال يت لار د  ثت

ارتتتتتتتتتتت يلولل(C-Score) تتتتتتتتتتت ذجليس تتتتتتتتتتتحلارتتتتتتتتتتتد فظونل،Basu(1997)رق تتتتتتتتتتت سلا  نتتتتتتتتتتت  لارتتتتتتتتتتت با
 لون تتتت ذجلح تتتت بلن تتتتبحلارق  تتتتحلار تتتت ق حلإرتتتتحلارق  تتتتحلارت د  تتتتحلKhan&Watts(2009)ا د حتتتته

ارتتتت يلوليلد تتتتتليلتتتتحلااستتتتد ر    للارتتتت يلو تتتت ذجار لولBeaver&Ryan(2005)ر رتتتت الار لك تتتتح
 .Givoly&Hayn(2000)ه تا

 ت يللاردر  ت لار ت رع لوأنتهلالي  تتليدضتالبلتتيلارو ت ذجلار  تد تاحل تعلق ت سللفي ضوء ما سدب ي
ن  ذجلا حتلادفمليل هلرق  سليس حل  يللاردرت س  لار  ر تح لحيتثليت   ل تنلن ت ذجلاؤست ا لي  تال

لاالخزرف لااسدتادليلحل  يلل  هلاردر س  .
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ر لك تحليلتحلن ت ذجلن تبحلارق  تحلار ت ق حلإرتحلارق  تحلارت د  تحلر رت الالوقد اعتمدت الدراسة الحاليدة
يدتهلهل علا يم   لار   ستب حلذا لارعتلح لو  ملاسد تاا  سلرج يللاردر   لار  رع لوذرللرشي علة ق

وذرتتتتللق  ًستتتت ليلتتتتحلل اردطبيتتتتم(لار عتتتت  حل اجتتتت دارب  نتتتت  لار د حتتتتحل تتتتعلاربيرتتتتحلل تتتتعلظتتتتنرلدطبيتتتتمل
للل.)2019ار ل جع ل;2020يساسًد  ا ل ي 

 
 فروض البحث اشتقا و احليا الدراسات السابقة  -5

للرجت ل ل ر تحاردتعلا د تالمد ليتنلأثت ل تنلاتالولل ند لدلارتساس  لار ت برحلبو ودالارر رلإرحليفت ل  
لارتساست  ليلتحلوستيدرلبوت ودلبلتلل أستل سلا ستفرلانف ت سخطت ليلتحلار  ا لحلو  يللاردر   لار  رعل

لارو  لارد رع:
 الارض األول مالي واشتقا لجان المراجعة وجودة التقرير ال فعاليةاحليا العالقة بين  5-1

ا تت يتللاجلتت للا تتؤور  بف اتتالأ تترللاردتتعول لاير تت  لارتاخل تتحلرل    تتحلإحتتتىُبلتتتلرجتت للار  ا لتتحل
اردتعليتدرلوبط   لنظترلار   بتحلارتاخل تحلل اتياسلل علار   ءلب  ؤور  بهلار  صحلب ر   س  لار   سب ح

وح  يحل ل س  لبج يللو ف ءللي ر ح لوإظفإيتايلاردر س  لار  ر حاتس ا لارفل دليلحلي ل حلولل بطب رف 
(لبتتتت للرجوتتتتحل2019 ا  سبل أم لأوضتتتتالرتتتتت ل.حرتتتت الح لتتتتحلا ستتتتفرلوأصتتتت  بلار عتتتت رالايختتتت  ا

ار  ت   حل تعلب  تيال ت يللاردرت س  لار  ر تحلرلشت     ليتالط  تملا  سستحلأنشتطحللي  وفت ار  ا لحل
ييتترلاستتدرزر حلار  ا تتعلولف  لاتستت ا لوار   بتتحليلتتحلاردرتت س  لار  ر تتحلو  عتتل تتعلبد وتتنواردتتعلاليوتتحل

أستت س ل تتعلحتتياللييتترلوظ فتتحلار  ا تتعلارتتتاخلع.وليساستتحلنظتترلار   بتتحلارتاخل تتحلوبري  فتت  لولار تت س ع ل
إرتتتحلألل وتتت زلبتتت ثيً الإيج مً تتت لير تتت  لار    تتتحل(لKibiya et al.,2016ل;2020يبتلهللا  يساستتتًد 

اردر س  لار  ر تحلوار لل ات  لارت اسيللمفت .للارفل رح   يللرج للار  ا لح لوار  ا علارتاخلع(ليلحل  يل
إيتتتايلاررتت الرلار  ر تتح لوب وتتنلبرتت ملب د بلتتحلرجتت للار  ا لتتحل تتعلأنفتت لبفضتتنلا  لفتت لل ل ر تتحإذلبك تتال

ب تدط علأللبز تتلاتاليس تحلاعتتاق حلل  ت لأنفت حلرحلوصنلميالاتياسللوار  ا علارتاخلعلوار  س ع ل



  ر األسهمأسعا انهيارخطر لجان المراجعة وجودة التقرير المالي على  فعالية            متولى عيطه .د

 

235 

 2021 -األول  العددالتحاد الجامعات العربية                       مجلة المحاسبة والمراجعة 

 

 

ب تضتت  حلإرتتحلءلواراتتشلوس تتعليس تتحل تت يللاردرتت س  لار  ر تتح لاررتت الرلار  ر تتحلاتتالحيتتثلبرليتتنلا خطتت 
لدراسددات وقددد قدددما ال(.2019 و ر ار  ا تتعلار تت س عل تتعلاتياءلم أيتتهلار  تتدرن لل تت نتاتلوليلضتتب

لجدان المراجعدة وجدودة التقريدر  فعاليدةالمحاسبية العدكد مدن األدلدة التطبي يدة بشدأن العالقدة بدين 
لكما كلي:  التي سيتم عرضها ىدناو المالي 

خعتتتت لصلرجتتتت للار  ا لتتتتحللق تتتت سلأثتتتت ل تتتتع (Kusnadi,2015)لدراسددددةامثددددا الهددددد  الددددر ي  
   لبجتت يللااستتد ر  لوار ر ستتحار بتت ل لوبتتتاخنلارلضتت  ح(ليلتتحل ت يللاردر  تت لار تت رعلول اتستدرزر ح ل

لست  حل(423ي لاالخزدليساسحلاردر س  لار  ر حلرليوحلاا خدب سلار وفدلار صفعلاال سد تامبوذرلل
إرحلألللاوصلا الدراسةقد و (.ل2014-2000ب سصحلسوا   سللخزدلارفد ل ماالارش    لار تس حل

ستدرزر حلاركتال ليلتحل ت يللاردرت س  لار  ر تح لولً تبتؤث لإيج ملر  ا لتحار ب للار  ر حلوار   سب حلرلجت للا
  ر ح.رج للار  ا لحلواردتاخنل علارلض  حلاليؤث ليلحل  يللإيتايلاردر س  لار 

خعتت لصلاجلتت لاتياسللورجوتتحلار  ا لتتحلأثتت لم تت للل(Kantudu&Ishaq,2015)دراسددة واناولددا
-2005(لستت    لرد تت  ملارتتوفطل تتعلن جي  تت لختتزدلارفدتت ل 9يلتتحل تت يللاردر  تت لار تت رع لرليوتتحلاتتا 

إرتتحلأللخعتت لصلاجلتت لاتياسلللواوصددلا الدراسددةل ار دلتتتيلاان تتتاسلب ليتتنل ستتد تامبل.(2013
  ليلحل  يللاردر س  لار  ر ح لوأللارفعنلميالسلط  لسلتلال حلأيض ءلرجوحلار  ا لحلبؤث لواسدرزر

ل لزملاال  يللاردر س  لار  ر ح.يلاردوفي ياجل لاتياسللوار ل  ل
خع لصلرج للأث للق  س( DeVlaminck&Sarens,2015)اسدفت اليساسحلوفي  ات السيا ي

ايد تت لارتساستحل تتلولل.ار  تد ر  لااخد  س تحل ستد تام سحلبوار رلار  ا لحليلحل  يللاردر   لار  رع
إرتحلو ت يللوقدد اوصدلا الدراسدة.ل)2014ل-2008ارفدت ل (لست  حلملج   تحليتال60ييوتحلاتا يلحل

متتتيالاستتتدرزدلرجوتتتحلار  ا لتتتحلو تتت يللاردرتتت س  لار  ر تتتح لحيتتتثلإللار تتتتي  اللحوالو  تتتليز تتتحلإيج م تتتح
ل  تت لب صتتلال.حلضتتا طلاتياسللوار فتت ىليلتتحلار  ضتت ع حار  تتدرليالرتتتيفرل تتتسللأةبتت ليلتتحلار واتت
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إرحلو ت يليز تحلإيج م تحلوالو  تحلمتيالن تبحلستانلأيضت ءلرجوتحلار  ا لتحل ةوت لاتالثتزاللارتساسح
لوظ لفلإياس حلو  يللاردر س  لار  ر ح.

ار د ولتتتتحلولأثتتتت لخعتتتت لصلرجوتتتتحلار  ا لتتتتحلق تتتت سلرل(Kibiya et al.,2016)دراسددددة واعرضددددا
  تت ل لوار بتت للار  ر تتح لوالك تتحلأيضتت ءلرجوتتحلار  ا لتتحل ستتفرلارشتت  ح(ليلتتحل تت يللاردر ح ع ااستتدرزر

وحلاالحجرلارش  ح( لوذرللرليولارد ر ح ي  لارش  ح لل   م حار  رع لب تض  حلإرحلو  يلار داي ا لار
 تتتتتتتل(لول2014-2010ب سصتتتتتتحلا وساالار  ر تتتتتتحلارو جي  تتتتتتحلختتتتتتزدلارفدتتتتتت ل م(لستتتتتت  حلا تتتتتتجلحل101 

لاان تتتاسلن تت ذجل ستتد تامبرق تت سل تت يللا سبتت ج ل Mcnichols(2002)ارتساستتحلن تت ذجلاستتد تاا
ش  حل لك حلأيض ءلرجوحلار  ا لحل سفرلاررإرحلو  يليز حلإيج م حللوقد اوصلا الدراسةار دلتي.ل

حلارتساستحليتتملو ت يليز تلأوضت ا  ت لل.وار ب للار  ر تحلرلجوتحلار  ا لتحليلتحل ت يللاردر  ت لار ت رع
بتت ثي لل تت استتدرزدلرجوتتحلار  ا لتتحلو تت يللاردر  تت لار تت رع ل تتعلحتتيالأللحجتترلارشتت  حلوي   تت لرفلمتتيا

لةبي ليلحل  يللاردر س  لار  ر حل علميرحلا ي  دلارو جي  ح.
اردل  ليلحلأث لرج للار  ا لحل علظنلح   تحلارشت    ليلتحل (2016 يبتلهللا دراسة واستهدفا

(.ل2015-2000(لاع س لمتورتحلار ت ياللختزدلارفدت لل 10اا ل  يللاردر   لار  رع لوذرللرليوح
إرتتحلأللرجتت للار  ا لتتحلبل تتنليلتتحلضتت  للات عتت جلوارشتت  ر حل تتعلاررتت الرللوقددد اوصددلا الدراسددة

 يضت ءلاجلت لذا لارجت يللار  بفلتحلار لل ات  لل ي  تعلبت للب تض  حلإرتحلب ريتملااب ت اار  ر ح ل
أللرجتتتت لللإرتتتتحلارتساستتتتحل.ل  تتتت لب صتتتتلايلتتتتحلبعتتتت    لاتياسلاتياسللمفتتتتت لم تتتت يلل ل ر تتتتحلار   بتتتتحل

 ار  ا لحلب  يتلاج ر لاتياسلل علاروف الب  ؤور  بف لارر ن ن حلبج هلارش  ح.
(ليوسلرج للار  ا لحل علار تلاالا  سس  لإياسللا سب جلوأث   ليلتحل2017 ارش ع دراسة واناولا

لستت الحلاتتالستت    لاردتت ايالارل اق تتحلار تس تتحل تتعل(لستت  18 رليوتتحلاتتاوذرتتلل تت يللاردرتت س  لار  ر تتح ل
لدللتتمإللإيتتتايلبرتت س  لب إرتتحلوقددد اوصددلا الدراسددة(.ل2015-2012 وساالار  ر تتحلختتزدلارفدتت لل ا
لرزسبرت ء لي وتنلييً ت لرلجت للار  ا لتحل تو  حردرت س  لار  ر تحلارب ا  رتحلوللج للار  ا لحلبعفحليوس حلم
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و  يلرج للار  ا لحلبشت    لاردت ايالل   لألل.يللثرحلا د تايف ب  د ىل  يللاردر س  لار  ر حلوم  
لاتالثرتحلواعتتاق حلوستف ف حلار لل ات    ت ليز تتلل ارل اق حليز تلاالثرحلاالي تد تملاردرت س  لار  ر تح

لإرحلم  يللا د ىل  يبف .لىواالثرليؤيل ب ردر س  لار  ر حلار اسيل
 ر تتت  للىحتتتتإ ليتتتنليوسلرجتتت للار  ا لتتتحل بإرتتتحلل)2018يساسح ح تتيا ل تتتت الخدددري روفدددي سددديا  

ح   تتتتحلارشتتتت    ل تتتتعلار تتتتتلاتتتتالا  سستتتت  لإياسللا سبتتتت ج لوانل تتتت سلذرتتتتلليلتتتتحل تتتت يللار لل اتتتت  ل
لوقددد اوصددلا الدراسددة(لاعتت ً  .ل29(ل  ل تتحلاستتدب  للإرتتح 154اتتالختتزدلب   تته لوذرتتلل.ار   ستتب ح

بجتت هلييتترللالحيتتثلا تتر ريدف اتتل  رب   ابتتإرتتحل عتت سلأياءلرجتت للار  ا لتتحل تتعلار عتت س لاردج س تتحل
ل تتت يللي ل تتتحلار  ا لتتتحلارتاخل تتتح لوبلز تتتزل تتت يللار  ا لتتتحلار  س  تتتح لوييتتترل فتتت ءللو ل ر تتتحلار   بتتتح

  تتت لل.ارتاخل تتتح لوإياسللار  تتت ط  لوضتتتبطل تتت يللاردرتتت س  لار  ر تتتحلرل تتتتلاتتتالا  سستتت  لإياسللا سبتتت ج
يلوب تتدلفرلبتت ر ب للوار ل  تتح لويتتتل حاستتدرزدلأيضتت ءلرجوتتحلار  ا لتتل تتًزلاتتالإرتتحلأللارتساستتحلأستت س 

اتتالا  سستت  لإياسللا سبتت جلوبلز تتزل تتعلار تتتلي تت يتليلتتحلبفليتتنليوسلرجتت للار  ا لتتحلل ا د  يتت بفر
 طلرتتيف لاررتتسلليلتحلا ا فتحلضتاي ت للرج للار  ا لحلا ةب لحج  لل   لألل.  يللاردر س  لار  ر ح

لار  ر ح.اتياسللاردعلبفت لإرحلاردزيبلمود لدلاردر س  ل
ذرللل لعف لب يدب سار  ا لحلوخعل لو  يلرجاتىل  صل (Abdulkaeir,2018)واناولا دراسة

   تتحلارب  نتت  لارد سللاستتد تامبتترلل ورد ريتتمل تتت لارتساستتحل.يلتتحل تت يللاردرتت س  لار  ر تتحلً ااتتؤثلًزليتت ا
لج الدراسدةأشدارت نتدا  قددو .لDechow(2002)ن ت ذجل ستد تامب ليتنلارب  نت  لباتعللر الرلار  ر حلر

ل لحيتثلُيلتت  ا لتح علار و ا لارزحرحلتنش ءلرجت للارلماي ألل  يللا سب جلليلحلإرحلو  يليرين
 أللإنش ءلرج للار  ا لحليؤييلإرحلب  يال  يللاردر س  لار  ر ح.ليلحذرللاؤسً ال
بتتحلارلز تتحلمتتيالنظتت ملار   ليلتتحرجتت للار  ا لتتحلل ل ر تتحثتت ل ل(2019 أمتت لا تت سب دراسددةواعرضددا 

(ل13رليوتتحلاتتالار عتت س لاردج س تتحلا سين تتحلواربتت رقليتتتي   وذرتتللارتاخل تتحلو تت يللاردرتت س  لار  ر تتح ل
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رجت للار  ا لتحللفل ر تحإرتحلو ت يلأثت لرلوقدد اوصدلا الدراسدة(.ل2018-2012اع ً  لختزدلارفدت ل 
ل.ارلز حلميالنظ ملار   بحلارتاخل حلو  يللاردر س  لار  ر حليلح

ار تتلاتالا  سستحلإياسللا سبت جلليلتحيساستحلأثت لخعت لصلرجت للار  ا لتحل (2020 ح تت واستهد 
وقد .ل(2017-2010 ح لوذرللخزدلارفد ل رد  يال  يللاردر س  لار  ر حل علاربو زلاردج س حلا سين

يارتتتحلإحعتتت ل حلر جتتترلواستتتدرزر حلويتتتتيلإ د  يتتت  لرجتتت للليو تتت يلأثتتت لذلأظهدددرت نتدددا ج الدراسدددة
لردر س  لار  ر ح.لار  ا لحليلحل  يللا

(لق تت سلبطتت سليوسلرجوتتحلار  ا لتتحلوأثتت لذرتتلليلتتحل تت يللاردر  تتت ل2020 يبتتتلهللا واناولددا دراسددة
يساستتحلايتان تحلرليوتتحلاتتالل تتتلبتترلإ ت اءولل. تعلضتت ءلارتتترينلار عت يلر    تتحلارشت    وذرتتللار ت رع ل

ان فتتت الا تتتد ىللإرتتتحلوقدددد اوصدددلا الدراسدددة تتت الا وساالار  ر تتتح.لبارلتتت اليالب رشتتت    لار ريتتتتلل
إالأللل. ت الا وساالار  ر تحلار عتت يلبات عت جليتالار لل ات  ل يتت لار  ر تحل تعلارشت    لار ريتتتلل

 لوحجترلرجوتحلجوتحلارب ثي لإيج معلركنلاالاستدرزدلأيضت ءلرجوتحلار  ا لتح لويتتيلا د  يت  لل و ز
ب  تتتيال تتت يللليلتتتحلات عتتت جليتتتالار لل اتتت  ل يتتت لار  ر تتتحلواتتتالثتتترلف  لار  ا لتتتح لوخبتتت للأيضتتت 

لاردر س  لار  ر ح.
 يلل رج للار  ا لحلوا د ىلل ل ر حارلز حلمياللاردعلبو ورا لرلتساس  لوفي ضوء التحليا الساب 

 تت لب  تتيال تت يللاردر لل تتعأةتتت لارتساستت  لار تت برحليلتتحلأ   تتحليوسلرجوتتحلار  ا لتتحلل حار  ر تتلاردرتت س  
لحجترلرجوتحولرجوتحلار  ا لتح للار  ا لح استدرزدلو  يلار ا  ليد  فليليف ل ل ر حلرجوتحاعلار  رع ل

 ر ات  ليتيلا د  ي  لرجوحلار  ا لح(لوأللب ا  ل ت هلارولار ب للار  ر حلرلجوحلار  ا لح لولار  ا لح ل
 تحليل نليلحلض  للإيتايلوي الاردر   لار  رعلبع سللالب لليالار ا ع.لر ا لبد  علارتساستحلار  ر

رع ل  ا لحلب ببطلبش نلإيج معلوالو يلاعلا د ىل  يللاردر   لار ت أللارلز حلميال ل ر حلرج للار
لمكن اشتقا  الارض األول كما كلي: ي   يبالتاليو 
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ريددر جددودة التقعزيددز لجددان المراجعددة وا فعاليددةبددين  ىيجابيددة ومعنويددةاوجددد عالقددة  الاددرض األول:
 .المالي في شركات المساهمة المصرية

 الثاني سعر السهم واشتقا  الارض انهيارجان المراجعة وخطر ل فعاليةالعالقة بين حليا ا2 -5
 ;Bepari&Mollik,2018;Salehi et al.,2017ار   ستتتتتتب ح لرتساستتتتتت  بو ورتتتتتتالا

Zhang&Nam,2016)لأوض احيثلل أسل سلا سفرلانف  سارلز حلميال ر   لار    حلوخط لل
ارورتحلوارشتتف ف حل تعلار لل اتت  للبلز تتزلبتتؤيىلإرتح ر ت  لح   تتحلارشت    للإحتتتىأللرجوتحلار  ا لتحل 

  لي تتلاتالبب  يالميرحلإيتايلاردر س  لار  ر ح للوذرللاالخزدل.ار  ر حلاردعلبفعاليوف لارش    
ا خبتتت سلار تتتيرح لا اتتت لارتتت يليتتتول  ليلتتتحلم تتت يللا تتتد ىللحجتتتب تتتتسللإياسللارشتتت  حليلتتتحلا  سستتتحل

ردرت س  لار  ر تح لواتالثترلبرليتنلخطت لارشف ف ح لوان ف الا سب ج لوان ف ال  ت الي ل تحلإيتتايلا
لأصتتب ايلتتحلأنتتهل ل تت لل(DeFond et al.,2015)اتت لأةتبتتهليساستتحل و تتل.أستتل سلا ستتفرلانف تت س

 Kim et) تتعلحتتيالأةتتتل.ستتل لستتفرلارشتت  حلانف تت س ل تت لان فتتضلخطتت لل ارشتت  حلأةوتت لستتف ف ح

al.,2016)ردرت س  لار  ر تحلوخطت ل تعلي ل تحلإيتتايلال يلحلو ت يليز تحلإيج م تحلمتياليتتملارشتف ف حل
أللميرتحل( Hutton et al., 2009; DeFond et al., 2015)وايدبت  ليساستًد ل.ستل لار تفرلانف ت س

ستتل لا ستفر.لويلتتحلصتليتل ختت  للانف ت سخطتت لإيتتايلاردرتت س  لار  ر تحلب وتتنلا تتًيال    ً تت لر تتوال
ستدرزر حل تعلرجوتحلألليس تحلاال(Chen et al.,2017; Andreou et al.,2017)يساستًد لأوضت ا
وار بتتتت للار  ر تتتتحلوخبتتتت للار  ا تتتتعلارك ف تتتتحلبطب لتتتتحلارعتتتتو يح لوس  ستتتتحلار    تتتتحلار  تتتتتيللل ار  ا لتتتتح

ب صتتلالل  تت ل.أستتل سلا ستتفرلانف تت سب فتت ضلخطتت ل تتعلل لل تتف يُلم ضتت ج لونظتت ملار   بتتحلارتاخل تتحل
علاتياسلليلتحلإرحلأللات ع جليالضلفلنظ ملار   بتحلارتاخل تحليشتجل(Kim et al.,2019)يساسح
لانف تت سا خبتت سلار تتيرح لواتتالثتترل تتإلل تت يللار   بتتحلارتاخل تتحلبتتؤييلإرتتحلار تتتلاتتالخطتت للحجتتبيتتتمل

(لأللخعتتت لصلرجتتت لل2019.ل تتتعلحتتتيالأوضتتتا  و ر  ستتتفر لواستتتدر اسلأستتت االسأسلار تتت دأستتتل سلا
ختزدلاتالوذرتللأسل سلا سفر للانف  س علب ف ضلخط لل    يلليوسي ونلرف لار  ا لحلو ل ريدف ل
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 ت لي تتلبوم  يللا تد ىلارشتف ف حلو  يبفت  لل يوس  ل علب ف ضل   الي ل حلإيتايلاردر س  لار  ر ح
س ت لولوار تلاالاردل سالميالاتياسللوار  ا ليا لويللليلحلاردزيبل علإياسللا سب ج اال تسللاتياسل

 لاتيج معل علب  يال  يللي ل حلار  ا لح.
اسبفت علأستل سلأستفرللحأنتهل تعلح رتل(Jin&Myers,2006;Hutton et al.,2009)يساسًد لميوالو ت

لارش  ح ل  لل ت الا ات لاليت ببطلبشت نلأس ستعلب  تد ىل  ت الاردرت س  لار  ر تحلرلشت  ح لوإن ت ل تت
وبشت نلخت  لرجت للار  ا لتح لل ي  علرل اانلواداي ا لأخ ى لاوفت لا تد ىل ت يلل ر ت  لار    تح

لعلبرتاف لارش  ح.وأنشطحلار  ؤور حلاا د  ع حلارد
رجت للار  ا لتحلل ل ر تح د ت ملارتساستحلار  ر تح لب تثلارلز تحلمتيالاليتتخنلضت الاجت ا للمما سدب ي

ار  تتدربلعلر تتل لستتفرلارشتت  ح.لواتالختتزدلا ا لتتحلوب ليتتنلا طتت لاروظ  تتحلوا يرتتحللنف تت سااخطت لول
يمكددن عددرض أهددم  تتحلاردج  ب تتحلرأليم تت  لار   ستتب حلاردتتعلبو ورتتال  تتصلوب ليتتنلويساستتحلبلتتللارلز

لتلص العالقة كما كلي: ل اتاسير ا قدماالدراسات السابقة التي 
بف تتتي لارلز تتتحلمتتتيالضتتتلفلنظتتت ملار   بتتتحلارتاخل تتتحلوخطتتت لل(Hong&Lee,2015)اناولدددا دراسدددة

يرتتتتيًزلبطب قً تتت ليلتتتتحلأللضتتتلفلار   بتتتتحلو تتتتل تتتتتاالارتساستتتحلل.ار  تتتتدربلعل ستتتل سلا ستتتتفرلنف تتت ساا
 تت لبتملب  ثتتنلار لل اتت   ليتتالط  تتملإيتتتايلبرتت س  لا ر تتحلبدعتتفلبتت را  ا لارتاخل تتحليز تتتلاتتاليتت

ألل  تت لأستتل سلأستتفرلارلتيتتتلاتتالارشتت    لا ا    تتح.للنف تت سإرتتحلم تت يللار طتت لار  تتدربلعلاليتتؤيي
واتتتالثتتترل تتتإللب  تتتيالل خعتتت لصلرجتتت للار  ا لتتتحلارجيتتتتللبل تتتنليلتتتحلبريتتت رلنظتتت ملار   بتتتحلارتاخل تتتح

لأسل سلا سفر.لانف  سخط للللذاليز حلسلب حلاعي  لخع لصلرج للار  ا لحل
لانف ت سق ت سلأثت لخعت لصلرجت للار  ا لتحليلتحلخطت لل(Chen et al.,2017)كما اناولدا دراسدة

 بت لليس تحلااستدرزر حل تعلرجوتحلار  ا لتح لوار تًزلاتالإرتحلألللوقد اوصلا الدراسةأسل سلا سفر.ل
ل يح لوس  ستتحلار    تتحلار  تتتيللم ضتت ج لو تت يللنظتت مار  ر تتح لوخبتت للار  ا تتعلارك ف تتحلبطب لتتحلارعتتو

لأسل سلا سفر.لانف  سيلحلان ف الخط لولل  يتيار   بحلارتاخل ح ل
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إرتتتحل  تتتصلاتتت لإذال  نتتتالار بتتت للار  ر تتتحلل(Lee&Park,2019) ل تتتت اليساستتتحوفدددي  ات السددديا 
ارتساستتحللأوضتت ال تتتولل.رلجتت للار  ا لتتح لبتتؤث ليلتتحل تت يللار لل اتت  ل تتعلبرتت س  لواو  شتت  لاتياسل

للأإرتحلوقدد اوصدلا الدراسدة ل.أ   حلار ب للار  ر حلرلجوحلار  ا لحل علب  تيالات عت ح  لارو ع تح
ف م تحل لبرلتنلاتالارفت  لااندب ر ل  تحلار   ستب حار ب للار  ر حلرلجوحلار  ا لحلخ صحلبلللار  ببطحل

ا لحليوتا لي ا هلأيض ءلرجوحلار  للخ  لبك للار ب للار  ر حلأةو لوض ًح ايج نبلارليلحولل.رإلياسل
واتتتالثتتترلبل تتتنلار بتتت للار  ر تتحلوار ل  تتتحلار   ستتتب حليلتتتحلار تتتتلاتتتالق تتت ملإياسلللخطتت لبر ضتتتعلأيلتتتح.

 تت ليرلتتنلاتتال تت  لبلتت الارشتت  حلبل خبتت سلار تتيرحليتتالار  تتدو   ا ارشتت  حلب جتتبلار لل اتت  لوا
لار  دربلعل سل سلا سفر.لنف  سر ط لاا

لأ   حلات ع جليالنر طلارضلفل علنظت ملار   بتحلارتاخل تح ل(Kim et al.,2019)واناولا دراسة
 رب سصتتحلباريتتتلللأا    تتح(لستت  حل75 اتتالوذرتتللرليوتتحل أستتل سلا ستتفرلانف تت سوأثتت لذرتتلليلتتحلخطتت ل

أسل سلا ستفرليتزيايللانف  سإرحلأللخط لدراسة وقد اوصلا ال(.ل2012-2004خزدلارفد ل وذرلل
تل ع جليتالنرت طلارضتلفل تعلنظت ملار   بتحلارتاخل تح لثترليد ا تعلبتتس جً  لبلت علار و ا لا ورحلرإل

ختت  ليشتتجعل تت الايج نتتبلارليلتتحولل .ال رجتتحلنرتت طلارضتتلفل تتعلنظتت ملار   بتتحلارتاخل تتحلار فعتتاليوفتت
ا خبتت سلار تتيرح لواتتالثتترل تتإلل تت يللنظتت ملار   بتتحلارتاخل تتحليللتتبلحجتتبلات عتت جلاتياسلليلتتحليتتتمل

لأوضتت او تتتلأستتل سلا ستفر لوار فتت ىليلتتحلاستدر اسلار تت ا.للانف تت س تتتلاتالخطتت ليوًسالافً ت ل تتعلار
للتتح تت ليتتؤث ليبار   بتتحلارتاخل تتحللررجتت للار  ا لتتحلبل تتنليلتتحلاردريتت رلارفلتت دلرتتوظل ل ر تتحارتساستتحلألل

لأسل سلا سفر.لانف  سخط للب ف ض
 ا لتتحلار  س  تتحل(لبق تت سلأثتت لخعتت لصلرجتت للار  ا لتتحلو تت يللار 2019  وتت ر كمددا اهتمددا دراسددة

(لست  حلا ت   حل54أسل سلا ستفرل تعلميرتحلا ي ت دلار عت  ح لوذرتللرليوتحلاتا لانف  سلخط يلحل
لن تتت ذجل ستتتد تامب(.لول2018-2016رتتتللختتتزدلارفدتتت ل رب سصتتتحلار عتتت  ح لوذب  يتتت لا ر تتتحلا تتتجلحل

لتتحلر عتت لصلرجتت للار  ا لوالوتت يللستتلبعاسببتت طلإرتتحلو تت يللاوصددلا الدراسددةو ار دلتتتي.للاان تتتاس
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وذا ليارتتحلالو  تتحللستتلب حبلز تتحل تت هلار عتت لصلحيتتثلبتت ببطلل أستتل سلا ستتفرلانف تت سيلتتحلخطتت ل
 أسل سلا سفر.لانف  سب ط ل

يلتتحللرجتت للار  ا لتتحل ل ر تتحأثتت لارلز تتحلمتتياللاردتتعلبو ورتتا لرلتساستت  لوفددي ضددوء التحليددا السدداب 
لاردتتتعلبو ورتتتالبلتتتلر   ستتتب حلار  تتتدربلعلر تتتل لستتتفرلارشتتت  ح لببتتتيال لتتتحلارتساستتت  لالنف تتت سخطتتت لاا

ار  تتدربلعل ستتل سلأستتفرللنف تت سبد  تتعلارتساستتحلار  ر تتح لأللاحد تت دلحتتتوالخطتت لاالرل لرتت ارلز تتح
رجتتتت للار  ا لتتتتح لل ل ر تتتتح  تتتتد ىلبليدتتتت ثي لستتتتلبً  لوالو ً تتتت ارشتتتت    لار  ولتتتتحلرليوتتتتحلارتساستتتتح لستتتت  ل

لمكن اشتقا  الارض الثاني كما كلي: ي  ي بالتاليو 
 أسددعار انهيددارلجددان المراجعددة وخطددر  فعاليددةبددين  سددلبية ومعنويددةعالقددة اوجددد ي: الاددرض الثددان

لاألسهم في شركات المساهمة المصرية.
سددهم واشددتقا  الاددرض ر األاسددعأ انهيددارلمددالي وخطددر ااحليددا العالقددة بددين جددودة التقريددر  5-3

 الثالث
يلد تتليليفت للحيتثل ذلاررت سا  ي ل تحلاب ت حلبشريف لارفللتعلواردرتتي يل ت   لُبلتلار لل ا  لار   سب

ار  تتدو   ال تتعلبريتت رلأستتل سلا وساالار  ر تتحلبشتت نلا تتد   لاتتالختتزدلار ر سنتتحلمتتيالأستتل سلا وساال
ار  ر تتحلاردتتعلبز تتتلأولبرتتنلأستتل س  ليتتالق  دفتت لار ق ق تتح.لواتتالثتترل تتإللح  تتحلأستتل سلا وساالار  ر تتحل

 تتإذال  نتتال تت هلار لل اتت  لب  تتنلل.بفتت بد  تتفليلتتحلن ع تتحلار لل اتت  لار د حتتحلرل تت الواتتتىل  ي
ا ستفرلار دت ا  ليوفت لأخب ًسالس سللرل  دو   ال تعلار ت ا ل تإللذرتلليد بتبليل تهلم ت يللارطلتبليلتعل

 يبتلا ستتتتفرأستتتتل سللانف تتتت سوب ردتتتت رعلان فتتتت الخطتتتت لل واتتتتالثتتتترلم تتتت يللأستتتتل س  ل تتتت هلار لل اتتتت  
أولس  ست ح لأوليتالأماحلا دعت ييحللإندف ء  يلالل ا  ليالوذرلل   ل علح رحلولل (2019ار جيت 

ان فتت الالتتتا لارضتت الب لأوليتتالارد ستتل  لارجتيتتتلل تتعلارشتت     لأوليتتالا سبتت جلوارد م لتت  ل
و ي   .لويلحلارل   لإذال  نتالار لل ات  لب  تنلأخبت ًسالستيرحلرل دلت اليال تعلار ت الار  ر تح ل تإلل

ابفر لا اتت لارتت يليتتؤييلإرتتحلم تت يللي ضتتف ل تتعلذرتلليتتت لفرلإرتتحلاب تت ذل تت اسا لارتتد لصلاتتالاستدو  سل
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ل أولس ت يل ب ا  لالل ا  ليالحتوال  ت يلحان ف الأسل س   لوذرلل   ل علح رار  ا لواالثرل
ل(.2020ح يا أسل سلارف لتل اسبف علأولل أولاسبف علالتا لارض الب

 ;Hutton et al.,2009; DeFond et al.,2015)اركدتتتت بارلتيتتتتتلاتتتتاللمو تتتتتلابفتتتت

Bleck&Liu,2007)أستتل سللانف تت سيلتتحلألل تت يللاردر  تت لار تت رعلُبلتتتلاتتالأ تترلا تتتيا لخطتت لل
 تت يللاردر  تت لار تت رعليد بتتبليليفتت لارلتيتتتلاتتالار وتت  علر تت الا وسااللإرتتحلألذرتتلل   تتعلولل.ا ستتفر

  لار  ر ح لاوتنلب فت ضلبكلفتحلسأسلار ت د لوم ت يللار تي رح لوم ت يلليس تحلارر مل تحلرل ر سنتحلمتيالاردرت سل
ار  تدربلعلر تل لار تفر لست  للنف ت سااأللاحد  دلحتوالخط للس ز لارتساس  ليلحار  ر ح.لو تل

 تتتعلإطتتت سللأيًضتتت أستتت س لل  تتت يل تتت لوبشتتت نليالتتترلااسبفتتت عل تتتعلا تتتد ىل  تتت الاردرتتت س  لار  ر تتتح.ل
ن تت لإستتل لستتفرلارشتت  حللانف تت سبفويتتت  لرطب لتتحلوبف تتي لبلتتللارلز تتح لإرتتحلأللار تتببلارتت ل  لر طتت ل

رحلأولار تتتلب حلوارتتت يلي   تتتهلاردتتت ثي ليي  تتتعلبعتتتفحلأس ستتت حلر جتتتبلأولإخفتتت ءلار تتتتي  الرألخبتتت سلار تتت
ار لبعلر ش لحلار   رتحلمتيالاتياسللوار  ت   يالوا طت ا لا خت ىلذا لارلز تح لو ت لات ليتؤييلإرتحل

دشتت  لا تتد ىل  تت الاردرتت س  لار  ر تتحلرلشتت  ح لواتتالثتترلصتتل بحلاةم تت يللشتتف ف حلأولاراسبفتت عليتتتمل
 .لأسل سلأسفرلارش  حلانف  سيد ببليل هلم  يلل علحتوالخط للوار ي لس ءلبع  لإياسللارش  ح

لانف ت سوخطت لل  متيالح ت ب  لااستد ر  لإيج م تحو ت يليز تحللإرتحل(Zhu,2016 دراسةلواوصلا
اجتت ًالواستتًل لل  ار  تترلارش عتتعل تتعلب تيتتتلق  تتحلح تت ب  لااستتد ر  حيتتثلي وتتنلأستتل سلا ستتفر ل

 ت ليتؤييلب ل  ا خب سلار يرحليالط  ملار ب راحل علب تيتتلقت رلح ت ب  لااستد   ل جب تي  الررل
لب صتتتتتتتلالوفددددددي  ات السددددددديا يلا ستتتتتتفرلا تتتتتتتدربًز.لأستتتتتتل سلانف تتتتتتت سإرتتتتتتحلاحد تتتتتت دلم تتتتتتت يللخطتتتتتت ل

ستتل لستتفرلارشتت  حليتت ببطلاسبب ًطتت للانف تت سإرتتحلأللخطتت لل(He,2019;Lee&Chae,2018)ًد يساستت
هلإرتتتتتحلجستتتتتل لستتتتتفرلارشتتتتت  حلستتتتتيدلانف تتتتت ساردرتتتتت س  لار  ر تتتتتح لأيلأللخطتتتتت لوث ًرتتتتت لب  تتتتتد ىل تتتتت يلل

للار  ر حلرلش  حلأةو /أ نل   ًض لوأ ن/أةو لسف ف ح.ل اردر س لأصب ا  لل ل ااسبف ع/اان ف ا
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ا لما سدب ي   ت لارتساستحلار  ر تح لب تثلارلز تحلمتيال ت يللاردرلا د ت مضت الاجت ا ليلدبت للواستناد 
ار  تتدربلعلر تتل لستتفرلارشتت  ح.لواتتالختتزدلا ا لتتحلوب ليتتنلا طتت لاروظ  تتحلل سنف تتاالار تت رعلوخطتت 

يمكدن عدرض ارلز تحلل ت هوا يرحلاردج  ب حلرأليم   لار   سب حلاردعلبو ورال  صلوب لينلويساستحل
لالص العالقة كما كلي:  اناولاأهم الدراسات السابقة التي 
رعلعلب ليتنلارلز تحلمتيال ت يللاردر  ت لار ت  تل(Hutton et al.,2015)امثا الهد  الر ي  لدراسدة

بتترلق تت سل تت يللاردر  تت ل تتتلأستتل سلا ستتفر.لوللانف تت سوب م لت  لي التتتلا ستتفر لوأثتت لذرتتلليلتتحلخطتت ل
(ل4882 لرليوتحلاتا حااخد  س تل  ار  رعلب ايد  يليلحلإياسللا سبت جلب ستد تاملح ت ب  لااستد ر  

إرتتحلألليتتتمللوقددد اوصددلا الدراسددة(.ل2014-2000اشتت  تللاتتالارشتت    لا ا    تتحلختتزدلارفدتت ل 
  تت لأللارشتت    لاردتتعلل.شتتي لإرتتحلان فتت الات عتت جليلتتحلا تتد ىلارشتت  حيُلستتف ف حلاردرتت س  لار  ر تتحل

لأسل سلا سفر.لانف  سبك للبر س    لذا ل  يللاو فضحلبك للأةو لي ضحلر   ط ل
لانف ت سر   لار  رعليلحلخط لأث ليتملسف ف حلاردل خدب سبل(Kim&Zhang,2015)دراسة واهتما

و تتتتلبتتترلق تتت سلل.(2012-2002ختتتزدلارفدتتت ل لرليوتتتحلاتتتالارشتتت    لا ر  ن تتتحوذرتتتللأستتتل سلا ستتتفر ل
ة وقدد اوصدلا الدراسدار ت ربلرد م تعلارل التت.للااردت اءال اتنلل ستد تامأسل سلا ستفرلبلانف  سخط ل

للماو تحلوبج  تعلار لل ات  لار تيرحلرفدت للإرحلأللاردر س  لار  ر تحل يت لارشتف  حلُب  تالاتياسللاتالإخفت ء
لإصتتاس  ل جتت لل إنتهليتتدرويوتتا لبعتتنلار لل ات  لار تتيرحلار د اة تحلإرتتحلنرطتحلب ت دلاليوتتح لل.ط  لتح

ستل للانف ت س تعلستل لار تفر لواتالثترللر ت ليتؤييلإرتحلان فت الافت  بإرحلار  ال تعلو تالواحتت ل
لار فر.

 لارتور تحلرلدر  ت ليرل لت يثت لاردبوتعلاترزااتعلق ت سلأل(DeFond et al.,2015)كمدا اناولدا دراسدة
ي  تتالألليتتؤييلإرتتحلب فتت ضلب تت لل  تت يللار لل اتت  لار   ستتب حب  تتيالوارتت يليد بتتبليل تتهللار تت رع
(لاشتتتت  تللاتتتتال10220ييوتتتحلاتتتتا ل ستتتتد تامبذرتتتتلل تتتتتلبتتترلولل.أستتتتل سلأستتتفرلارشتتتت    لانف تتتت سخطتتت ل

رل لت يي لإرحلأللاردبوتعلاترزااتعللدراسة وقد اوصلا ا(ليورح.ل27ارش    لار  ر حلو ي لار  ر حلاا 
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وب  تيالل وذرللب ببلات ع جلاتضت  عل أيىلإرحلم  يللا د ىلارشف ف ح تللارتور حلرلدر   لار  رع
إالأللل.أستل سلأستفرلارشت    ل يت لار  ر تحلانف ت سلخطت ل  ليد ببليل هلان ف ابارر مل حلرل ر سنح ل

ل  ر ح.ارش    لار علح رحلا ا لررلي ال  رلل
ارلز تحلمتتيالارتتد فظلار   ستتبعلار شتت وطللاخدبتت س(ل2016يساستتح إم ال ر بو ورتتالوفددي  ات السدديا ي 

أستتتل سلا ستتتفرل تتتعلميرتتتحلا ي تتت دللانف تتت سب ردرتتت س  لار  ر تتتحل  ؤستتت لرجتتت يللاردر  تتت لار تتت رعلوخطتتت ل
-2010 رب سصتتحلار عتت  حلختتزدلارفدتت ل ب(لستت  حلا تتجلحل75اتتا ييوتتحلل ستتد تاموذرتتللبار عتت  ح ل

 ر حلإرحلأنهل ل  لمايلا د ىلارد فظلار   سبعلار ش وطلب ردر س  لار لوقد اوصلا الدراسة(.ل2015
لأسل سلا سفر.لانف  سلخط ظف سللحتواةل  لان فضل

أثتتت ل تتت يللار لل اتت  لار   ستتتب حلو تتت يلللاخدبتت سل(Lim et al.,2016)دراسدددة اسدددتهدفا بينمددا
  س ت لبلاتالارشت    ل(لاشت  تل7574 رليوتحلاتاوذرتللأستل سلا ستفر للانف ت سخطت ليلتحلار  ا لحل

أستتل سلأستتفرللانف تت سإرتتحلأللخطتت للقددد اوصددلا الدراسددةو (.ل2014-2002ارجو ب تتحلختتزدلارفدتت لل 
وب  تتتياللوم تتت يللا تتتد ىلات عتتت جل ارشتتت    لان فتتتضلند جتتتحلاسبفتتت عل تتت يللار لل اتتت  لار   ستتتب ح

لار  رع.سف ف حلاردر   ل
ضتتتتت الارلز تتتتحلمتتتتتيال تتتت يللاردرتتتتت س  لار  ر تتتتحلاتتتتتالختتتتزدل تتتتت يللب لل(Zhu,2016)اناولددددا دراسدددددةو 

  البأسف ف للش    لار دتاورحلرأسل سلا سفرللانف  سااسد ر    لااخد  س حلمف هلاردر س  لوخط ل
حلإرتلوقدد اوصدلا الدراسدةل.أ   الارتساسحليلحلييوحلاالارش    لا ا    حلحيثا وساالار  ر ح ل

طتتت لستتتد ر    لااخد  س تتتحلستتت  ليتتتؤيىلإرتتتحلبزايتتتتلاحد  ر تتتحلحتتتتوالخأللاسبفتتت علق  تتتحلح تتت ب  لاا
ل. لوذرتللار سنتحلب ن فت الق  تحلح ت ب  لااستد ر    لااخد  س تحأستل سلا ستفرلبشت نل بيت لانف  س

 تحلارتساسحل  للارلز حلوذرللب رو تبحلر  ت ب  لااستد ر    لاردشتايل حلواردتعلبد ترلمتسللأوض او تل
ل جحلايد  ي  لبش نل بي ليلحلار ب للواردرتي لارش ععلر لتتيلاردرت س  او فضحلاالار  ث ق حلند

لار  ر ح.
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لخطتت لأثتت ل تت يللار لل اتت  لار   ستتب حليلتتحلاخدبتت س رتتتل تتت الإرتتحل(ل2019 ارعتتب   دراسددةأمددا 
شتتتت    لار ريتتتتتلل(لستتتت  حلاتتتتالار100ييوتتتتحلاتتتتا ل ستتتتد تاموذرتتتتللبل أستتتتل سلأستتتتفرلارشتتتت    لانف تتتت س

إرحلألل و زليز تحلاسببت طلدراسة وقد اوصلا ال(.ل2018-2012رفد ل خزدلالب رب سصحلار ع  ح
لأسل سلأسفرلارش    .لانف  سسلب حلميال  يللار لل ا  لار   سب حلوخط ل

بطبيتملا  سست  لارتد فظلار   ستبعلار شت وطلو يت لأثت للبوت ودإرتحل(ل2019   ج دراسة كما هدفا
ذرتتلل تتتلبتترلولل.لتتحلارق  تتحلار تت ق حلرل وشتت لستتل لار تتفرلوانل تت سلذرتتلليلانف تت سار شتت وطليلتتحلخطتت ل

 لار عت يل ت الا وساالار  ر تحلب(لس  حلاالارش    ل ي لار  ر حلار تس تحل27 لااييوحلل سد تامب
يز تتحلمتتيالا  سستت  لارتتد فظلليتتتملو تت يإرتتحللسددةوقددد اوصددلا الدرا(.ل2017-2008ختزدلارفدتت ل 

ل.سل لار فرلانف  سار   سبعلار ش وطلو ي لار ش وطلوخط ل
يلتحل ت يلللار لت يي لارتور تحلرلدر  ت لار ت رعببوتعللأثت يساستحلإرتحل(ل2020 ا تل ي كما هدفا دراسدة

 رب سصتتتتحلب(لستتتت  حلا تتتتجلحل36أستتتتل سلا ستتتتفر لوذرتتتتللرليوتتتتحلاتتتتا لانف تتتت ساردر  تتتت لار تتتت رعلوخطتتتت ل
 وقد اوصدلا الدراسدةار دلتي.للساان تان  ذجلل سد تامبولل.(2019-2017رفد ل ار ع  ح لخزدلا

 تت رع لو ت يللاردر  ت لارلارتور تحلرلدر  تت لار ت رعل لت يي ارمتيالببوتعللإيجت معلوالوتت يلو ت يلاسببت طللإرتح
لأستتل سلانف تت سوخطتت للرلدر  تت لار تت رعلارتور تتحل لتت يي ارمتتيالببوتتعللالوتت يلولل  تتتلاسببتت طلستتلبعيميو تت ل

لا سفر.
دلاحد ت يلتحلار ت رعللا تد ىل ت يللاردر  ت اردعلبو ورالب ثي ل لرلتساس  لوفي ضوء التحليا الساب 

بد  تتعلارتساستتتحلار  ر تتح لأللاحد تتت دلحتتتتوالل.ار  تتتدربلعلر تتل لستتتفرلارشتتت  حلنف تت سااحتتتوالخطتتت ل
لستتلبعلار  تدربلعل ستل سلأستتفرلارشت    لار  ولتحلرليوتحلارتساستتح لست  ليت ببطلبشت نلنف ت سااخطت ل

لكما كلي:  لثلثامكن اشتقا  الارض اي  ي بالتاليو   د ىل  يللاردر   لار  رع لبوالو يل
ألسهم اأسعار  انهياربين جودة التقرير المالي وخطر  عالقة سلبية ومعنويةاوجد الارض الثالث: 

 في شركات المساهمة المصرية.
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  واختبار فروض البحث الدراسة التطبي ية -6
 أسلوب قياس متغيرات الدراسة: 6-1

لجتتت للار  ا لتتتحلو تتت يللاردر  تتت رل ل ر تتتحارلز تتتحلمتتتياللمد ليتتتنبد وتتتنلادايتتت ا لارتساستتتحلار  ببطتتتحل
لأسل سلا سفرلف   ليلع:لخط لانف  سليلحلذرللانل  سار  رعلول

 ان:التابع انالمتغير  6-1-1
: جودة التقرير المالي)  : Financial Reporting Quality(FRQأوال 

لن تت ذجل ستتد تامبايد تتت لارتساستتحلار  ر تتحليلتتحلارتتد فظلار   ستتبعل  ق تت سلرجتت يللاردر  تت لار تت رعل
 Market To Book Valueحلإرتحلارق  تحلارت د  تحلر رت الار لك تحل تارق  تحلار ت ق حلر رت الار لك

(MTB) وارتتت يل تاتتته(Beaver& Ryan(2005يدبتتت سهلاتتتالأةوتتت لارو تتت ذجلي تتتحلو  مل تتتحلب وذرتتتللل
ل ; 2019ار تتت برح   ج رتساستتت  ل ل تتتعلااستتتد تاال تتت رلدطبيتتتمل تتتعلميرتتتحلا ي تتت دلار عتتت  حلوأةو ل

ل ل يرحلارد ر ح:للو درلح  بهلاالخزدلار.ل (;Bodle et al.,2016ل2020ا ل ي 
ل
ل
ل

لةيث أن:
  رتتحلوار تتت  علار دتاولليتتتيلأستتفرلسأسلار تتت دلار عتتتسلال يمددة السددوقية لحقدددو  الملكيددةXار تتتل لل

 ا  ف دل علنف يحلارفد للار  ر ح(.لسل  رل فرلار   عل
  لاالوا عل  ل حلار   زلار  رع.اج  علحر الار لك حللال يمة الدفترية لحقو  الملكية 
ليلحلم  يللارد فظلار   سبعلواالثرلم  يلل  يللاردر   لار  رع.ل(MTB و تدلاسبف علن بح 

 :Stock Price Crash Risk(SPCR)أسعار األسهم انهيارثاني ا: خطر 
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لتتلا ستب ع حلط  رتحلبرلبت  لارل ال ستد تامبأسل سلا سفرل علارتساستحلار  ر تحللانف  سخط للبرلق  س    
 2020Hunjra etح تيا ل;2020ا تل ي  وذرتللق  ًست ليلتحليساس  رل تفرلاتالأستفنلإرتحلأيلتح ل

al.,2020;و لد تل  الار ق  سليلحلبر  رلارل التلا سب ع حلركنلس  حليلحلاتاسلارفد للارزاو حل(.ل
و عل( Down-Weeks) علار ج  يحلار و فضحلالمجموعة األولى:ا نلارق  سلإرحلاج  يديا ل

يتتالارفدتت للارزاو تتحلا تتنللحب وتتنلاج  يتتحلار شتت  تا لاردتتعلان فضتتاليتتالاد ستتطلارل التتتلار   تت ب
شت  تا لار لحو تعلاج  يتل(UP-Weeks)ار ج  يتحلار  بفلتحل فتعلالمجموعة الثانية:أا لارق  س.ل

لوبك للق  حل هح  بلاان  ا لار ع  سيلركنلاج  يحليلحلحتبرلثرل.لاردعلماي ليال  الار د سط
اان تتت ا لار ع تتت سيلر ج تتت عللاق تتت سلاردرلتتتبلاتتتالأستتتفنلإرتتتحلأيلتتتحل تتتعلارل  تتت س درلارطب لتتتعلرو تتتبح

ويمكددن اوضددية هدد ا .ل تا لار و فضتتحلإرتتحلاان تت ا لار ع تت سيلر ج تت علار شتت  تا لار  بفلتتحار شتت 
 الم ياس من خالل المعادلة التالية:

ل
للل

 
 ةيث أن:

 dN: يحلار و فضح. ج  لرلب ونليتيلار ش  تا لا سب ع حلل 
 uN :ار  بفلح.لا سب ع حلرل ج  يحب ونليتيلار ش  تا ل 

بف علخط لوبشي لارق رلارل ر حلرف الار ق  سلإرحلاسبف علاارد اءلار  ربل علب م علارل الت لواالثرلاسل
ل(.2020ا ل ي ل;2019 و ر  ص  اسل لسفرلارش  ح لوارل  للانف  س
 لمراجعةلجان ا فعاليةالمتغير المستقا:  6-1-2
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رج للار  ا لحل علاج  يحلار ع لصلارد ر ح لوذرللق  ًس ليلحلا يم   لار   ستب حلل ل ر حوبد ونل
 Sultana et al.,2019; Jihene&Moz,2019; Gebrayel etل;2019ارد ر تتح  و ر 

al.,2018:)ل
 اسددتقاللية أع دداء لجنددة المراجعددة(ACIN) :لايو تتبحلب ويتتنلا يضتت ءلار  تتدرلو تتدرلق  ستتف لم

 يتيلا يض ءلار  درليا/لإ   رعليتيلأيض ءلارلجوح(. ار  ا لحملجوحل
 الخبددرة الماليددة والمعرفددة ال(محاسددبية للجنددة المراجعددةACEX :) غساا  وياا ق اسضااانض الاام  اا   ال

 س  ضو اةمضةساا  واةمسضاااة ( إذا كااضي ي اا اد  ةاا أ ضااا  ضجنااضل اة   اا  اةخ اا 1وهمااي يذ ااق اة)سماا )

 .( بخ ف ذةك0، ض  أ(، واة)سم )CPA ،CMA ،CFA)شنضدات السضا س  الن س  الثل

 عدد أع اء اللجنة(ACSI:) ( د جا( إذا كاضي 1وي ق اسضانض الم     ال غس  وهمي يذ ق اة)سما 

ي اسا  ضشاضا اةا ةسل اةم ا  ( بخا ف ذةاك.0ضجنضل اة   ا  الااضبل ة) اجا  اةس كما ، واة)سما )

دااة )ل جم ث ث  ضجنضل الم ضجنضل اإلةس كم  اةش كضت ضي ة    اةم اجع  ت شكل الم ج د ال ي

 غس  اة  فسقيسم.

 عدد اجتماعات اللجنة(ACME) : لإذال  لل1 االخزدلاداي لو  حلي خ لارق  حلو درلق  سف)
(لب تتتز لذرتتتل.لحيتتتثلإستتت سلارتتتترينل0يتتتيلإ د  يتتت  لارلجوتتتحلاطتتت مملرر ايتتتتلار    تتتح لوارق  تتتح 

جتبلألليجد تعلأيضت لف ليوسً ت  لوب ت لاليرتنلار ع يلر    حلارش    لإرحلأللرجوحلار  ا لتحلي
ليالا لل نلثزثحلسف س.

 المتغيرات الرقابية: 6-1-3
تسللواردتعلب  تالاتالار رت ليااردت بلل ابش نلار داي ا لار   م حلبلتضلارل ااتنلار تؤث لليلتحلار دايت لل

أستتتتل سلل سانف تتتوب  ا لتتتتحلا يم تتت  لار   ستتتتب حلذا لاا د تتت ملب طتتتت لاردف تتتي  حلرو تتتت ذجلاان تتتتاس.ل
ل;2019 وتتتت ر (يلتتتتحليساستتتت  لق  ًستتتت  لو  تتتت ليز تتتتحويلذادايتتتت  الس تتتت مييالا ستتتتفرلبتتتترلب تيتتتتتلأ تتتترل

ل: (Yeung&Lento,2018; Dang et al.,2018ل;2020ا ل ي 
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 (ةجم الشركةSize:)لرعت  ت حجرلارش  حلب رتساسحلار  ر ح لب خ لارل   س درلارطب لعللق  سلبرل
 (.Dang et al .,2018; Yeung&Lento,2018)ًد يساس ليلحلق  سًلل ارق  حلارت د  حلرألص د

 الرافعة المالية(Financial Leverage):لع  ت رإإرتحللااردزاات  وبر سلب رو بحلميالإ   رعلل
ل.(Dang et al.,2018;Callen &Fang,2017)وذرتللق  ًست ليلتح.للت مصت دل تعلنف يتحلارا 

ل:( طر  قياس متغيرات الدراسة1رقم)ويوضة الجدول 
 قياس متغيرات الدراسة (1)رقم جدول

 طريقة ال ياس الرمز المتغيرات

 ناأوال : المتغيران التابع
ح تتت بلن تتتبحلل ستتتد تامبل(MTP)اتتتالختتتزدلارتتتد فظلار   ستتتبعلهبتتترلق  ستتت FRQ  جودة التقرير المالي

ق  ًستتتت ليلتتتتحلوذرتتتتللارق  تتتتحلار تتتت ق حلإرتتتتحلارق  تتتتحلارت د  تتتتحلر رتتتت الار لك تتتتح.ل
ل(.2020ا ل ي ل;2019   ج ًد يساس

اق تت سلبرلبتت  لارل التتتلا ستتب ع حلرل تتفرلاتتالأستتفنلإرتتحلل ستتد تامبتترلق  ستتهلب SPCR أسعار األسهم انهيارخطر 
أيلتتح ليتتالط  تتملاستتد  اجلارل  تت س درلارطب لتتعلرو تتبحلاان تت ا لار ع تت سيل
ر ج  علار ش  تا لار و فضحلإرحلاان  ا لار ع  سيلر ج ت علار شت  تا ل

 2020Hunjra et ا تتتتتل يق  ًستتتتت ليلتتتتتحليساس   للوذرتتتتتار  بفلتتتتتح.ل

al.,2020;)ل
 .(ACCH)عة لجان المراج فعاليةثاني ا: المتغير المستقا: 

 :(Sutana et al.,2019; Jihene&Moz,2019;2019ق  ًس ليلحليساس    و ر لأسبعلاؤس ا ل سد تامب وبرلق  سح 
ا يضتتتتت ءلار  تتتتتدرليالب رلجوح يتتتتتتيلا يضتتتتت ءلو تتتتتبحلب ويتتتتتنلموبتتتتترلق  ستتتتتف ل ACIN ع اء اللجنةاستقاللية ى

لار  درليالإرحليتيلأيض ءلارلجوح(.
الخبددددددددرة الماليددددددددة والمعرفددددددددة 

 المحاسبية

ACEX حلإذال  للأحتلأيض ءلارلجوحلبد ا  لرتيتهلار بت ا لار  ر تحلوار ل  تحلار   ستب 
ل ز لذرل.بل(صف  ( لو1افو حلبلطعلارق  ح ا  سب حلأولسف يلل

ل ( إذا كضي جا د ضجناضل اة   ا  الااضب1م غس  وهمي يذ ق اة)سم )ت)ضس ك  ACSI ةعدد أع اء اللجن

 ةك.( بخ ف ذ0واة)سم ) ،)ث ث  ضجنضل غس  ت فسقيسم( ة) اج  اةس كم 
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ACM عدد مرات االجتماة

E 

ب ااف   ( إذا كااضي إج مضجااضت اة   اا 1م غساا  وهمااي يذ ااق اة)سماا )ت)ااضس ك

، ث ثاا  شاان ا(كاال  ي األااال )الاا ة ج اا الاااضبل ة) اجاا  اةس كماا و دواياا 

 ( بخ ف ذةك.0واة)سم )

 ي اة اضبسضياةم غس ا ثضةثًض:

ا صتت دل تتعلنف يتتحلارلتت م لق  ًستت ليلتتحللت  تت رعو رتت سلب رل  تت س درلارطب لتتعل  SIZE ةجم الشركة
ل(.Dang et al.,2018; Yeung&Lenti,2018يساسًد  

  تتت رعلا صتتت دل تتتعلنف يتتتحلإرتتتحلإردزااتتت  لو رتتت سلب رو تتتبحلمتتتيالإ  تتت رعلاا LEV الرافعة المالية
 ;Dang et al.,2018) ًضداااااااااالارلتتتتتتت م لق  ًستتتتتتت ليلتتتتتتتح

Callen&Fang,2017.)ل
لإيتايلارب حث.لالمصدر:

 نما ج الدراسة 6-2
مكددن اوضددية نمددا ج الدراسددة ي   تتعلضتت ءلاتت لستتبملي ضتتهلاتتالاشتت لحلارتساستتحلوأ تتتا ف لو  وضتتف  ل

 :(2من خالل الشكا رقم) ةالثالث
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 ىعداد الباةث.   المصدر:     

 .ىطار الدراسة ونما ج العالقة بين المتغيرات (2شكا رقم)
تقريدر بدين فعاليدة لجدان المراجعدة واعزيدز جدودة ال ىيجابيدة ومعنويدةاوجد عالقدة الارض األول: 

لو ر سلب رو  ذجلارد رع:ل.المصريةالمالي في شركات المساهمة 

 
  :ةيث

 it FRQ :رلش  ح   يللاردر   لار  رعلiل علارل مل)tار سحلب رد فظلار   سبعل MTB.) 
 0β :اان تاسلث مالن  ذجل. 
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 4β –1 β : استتدرزر حلرجتت للار  ا لتتحل[رجتت للار  ا لتتحلفل ر تتحرلاان تتتاسالتت از ل(ACIN)ل 
 ل(ACSI حجتتترلرجوتتتحلار  ا لتتتحل (ACEX ار بتتت للار  ر تتتحلوار ل  تتتحلار   ستتتب حلرلجوتتتحلار  ا لتتتح

 .](ACME خزدلارل ميتيلا ا لاا د  عل
 6β –5 β  :حجرلارش  حلمياار   ل الرل دايلاان تاسال انل SIZE)ار  ر حلا لح لوار ل LEV). 
 itε  :ار ط لارلش العلرلش  ح i)ل علارل مل t(. 

بين فعالية لجان المراجعة وخطر انهيار أسعار األسدهم  عالقة سلبية ومعنويةاوجد لالارض الثاني:
ل:.لو ر سلب رو  ذجلارد رعالمصرية في شركات المساهمة

ل

األسهم  بين جودة التقرير المالي وخطر انهيار أسعار عالقة سلبية ومعنويةاوجد لالارض الثالث:
لو ر سلب رو  ذجلارد رع:لفي شركات المساهمة المصرية.

 
 

 اصميم الدراسة التطبي ية 6-3
لانف تت سحلو تت يللاردر  تت لار تت رعلوخطتت لرجتت للار  ا لتتل ل ر تتحاستتدفت الارتساستتحلبف تتي لارلز تتحلمتتيال

 Contentستتتل سلا ستتتفر لورد ريتتتمل تتت الارفتتتت لايد تتتتلارب حتتتثليلتتتحلأستتتل بلب ليتتتنلار  دتتت ى أ
Analysisب سصتتحلا وساالار ريتتتللم( لإذلبتترلب ليتتنلاردرتت س  لار  ر تتحلواتيضتت ح  لار   رتتحلرلشتت    ل

ان منهجيددة الدراسددة مددن خددالل ويمكددن بيدد(.ل2019-2017ار  ر تتحلار عتت  ح لوذرتتللختتزدلارفدتت ل 
 التالية:الجوانب 

 مجتمع وعينة الدراسة  -1
ار عتت  حلوذرتتلللمب سصتتحلا وساالار  ر تتحيد وتتنلاجد تتعلارتساستتحل تتعلاج  يتتحلاتتالارشتت    لار تس تتحل

ا للشروط التالية( ل2019-2017 لخزدلارفد ل ل:وقد ام احدكد العينة وفق 
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 أللبك للارش    لاتس حلض الاؤس لار  ال(EGX50)خزدل د للارتساسح.ل 
 .اسدبل يل ط علاربو زلر  لرهلاالطب لحلخ صحلب ردر   لار  رع 
 خزدل د للارتساسح.ل أالبك للارش    لا نلاردطبيمل تلحررالخ  ل 

ل(لستتتتتت  حلختتتتتتزد32  تتتتتتتس  ييوتتتتتتحلارب تتتتتتثلليتتتتتتابطبيتتتتتتملارشتتتتتت وطلار تتتتتت مملذ   تتتتتت  لو تتتتتتتلأستتتتتتف ل
ل واررط علار يلبود تعلإر تهل رليوح    لا(ليتيلس2 س رلو  ضالارجتودل(.2019-2017ارفد ل 

 ون بحليتيلس    ل نل ط علإرحلإ   رعلحجرلارليوح.
ا لطبيعية القطاة (2)جدول  عدد شركات العينة وفق 

 نسبة امثيا كا قطاة عدد الشركات القطاة
ل%6.25 2 قطاة المواد األساسية

ل%6.25 2 قطاة خدمات ومنتجات صناعية وسيارات
ل%18.75ل6 لية)باستثناء البنوك(قطاة خدمات ما

ل%6.25 2 قطاة األغ ية والمشتريات
ل%6.25 2 قطاة رعاية صحية وأدوية

ل%18.75ل6 قطاة العقارات
ل%12.5ل4 قطاة الكيماويات

ل%6.25 2 قطاة المنتجات المنزلية والشخصية
ل%6.25 2 قطاة التشييد ومواد البناء

ل%6.25 2 قطاة االاصاالت
ل%6.25 2 ة والترفيهقطاة السياة

ل%100 32 اإلجمالي

ل.إيتايلارب حثالمصدر:  
 مصادر الحصول على البيانات -2
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 تتعلار عتت دليلتتحل   تتعلارب  نتت  لارزماتتحلرلتساستتحلاردطب ق تتحليلتتحلب ليتتنلاررتت الرللرب حتتثايد تتت لا
عل ر  ا بتتتتتتوار وشتتتتتت سلل ( 2019-2017واردرتتتتت س  لار  ر تتتتتتحلرلشتتتتتت    لا تتتتتتنلارتساستتتتتتحلختتتتتتزدلارفدتتتتتت لل 

وا  تعلست  حلاعت لروشت ل، www.egx.com.egلاتركد ون حلرلش     لوا  علارب سصحلار عت  ح
ل.www.mubasher.ingo لوا  علالل ا  لاب س www.egidegypt.comار لل ا  

 الاروض اختبارنتا ج الدراسة التطبي ية و  6-4
ال حلتتحلا ورتتحلبتت رد رملاتتحيتتثلمتتتأ لار لبتترلارق تت ملمتتوزالا احتتن لرد ليتتنلندتت لدلارتساستتحلاردطب ق تتح

 روتتحلارد ليتتنلار صتتفعلر دليتت ا لارتساستتح لواروبتتإ  اءلصتتزح حلارب  نتت  لرلد ليتتنلاتحعتت لع لوارو ن تتحل
ل  هلار  احن:ي ال  لوسيدرلف   ليلعل  ض  بفل خدب سب
 حليا اإلةصا يتصالةية البيانات لل اختبار -1

 لاخدبت سلإ ت اءلاالبتررتتي لن ت ذجلارتساستحلرلد رملاالصزح حلم  ن  لارتساسحلرلد لينلاتحع لعلوب
لايب ح:
  Normal Distribution Testالتوزيع الطبيعي  اختبارأوال : 

(ل30حع ل حليلحلأنهلإذال  للحجرلارليوحلأةب لاالأولي ت وي تاروظ  حلاروف يحلار   ز حلالأوض ا
 Kolmogorv-Smirnov))اخدبتتتتتتت س تتتتتتتإللارب  نتتتتتتت  لبدبتتتتتتتعلارد م تتتتتتتعلارطب لتتتتتتتعليوللار   تتتتتتتحلإرتتتتتتتحل

(لأنهلإذالVerbeek,2017.ل علحيالايدب  (2019 و ر ل;2013أايا )(Shapiro-Wilk اخدب سول
(ل تتتإللارب  نتتت  لبدبتتتعلارد م تتتعلارطب لتتتعليوللار   تتتحلإرتتتحل50ةتتت للحجتتترلارليوتتتحلأةبتتت لاتتتالأولي تتت وي 

حلستتت  حل تتتعلثزثتتتل32 اشتتت  تلل(96.لوب تتت لأللحجتتترلار شتتت  تا لات   ر تتتحلرلتساستتتحلي تتت وى اخدبتتت س
 تتتعل ل إنتتتهلو ًرتتت لروظ  تتتحلاروف يتتتحلار   ز تتتحلاتحعتتت ل حل تتتإلل   تتتعلادايتتت ا لارتساستتتحلبدبتتتعلارد ملستتتو ا (

لارطب لع.
 :Multicollinearity Testالخطي  االزدواج اختبارثاني ا: 
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ار طتتتعلاتتتاللااميواجمتتتيالادايتتت ا لارتساستتتح لبتتترل  تتتصللاتتتتىلو تتت يلااميواجلار طتتتعرلد رتتتملاتتتال
(لركتتتتتتتتتتتتنلادايتتتتتتتتتتت لاتتتتتتتتتتتتالادايتتتتتتتتتتت ا لارتساستتتتتتتتتتتتحلار  تتتتتتتتتتتتدرلحلToleranceختتتتتتتتتتتزدلح تتتتتتتتتتتت بلال اتتتتتتتتتتتن 

ل.خدب س(لند لدلاا4و  ضالس ر ل.(لركنلاداي VIF لواالثرلإيج يلال ان (2013 أايا وار   م ح
 الخطي لمتغيرات الدراسة الزدواجا اختبار( 3جدول)

 النموذج الثالث النموذج الثاني النموذج األول

المتغير 

 التابع
itRQ F 

ر المتغي

 التابع
it SPCR 

المتغير 

 التابع
it SPCR 

المتغير 

 المستقل
Tolerance VIF 

المتغير 

 المستقل
Tolerance VIF 

المتغير 

 المستقل
Tolerance VIF 

ACIN 0.832 1.177 ACIN 0.759 1.289 FRQ 0.898 1.090 

ACEX 0.843 1.161 ACEX 0.891 1.098 SIZE 0.860 1.139 

ACSI 0.839 1.167 ACSI 0.857 1.142 LEV 0.894 1.094 

ACME 0.818 1.196 ACME 0.814 1.202 - - - 

SIZE 0.832 1.177 SIZE 0.845 1.159 - - - 

LEV 0.859 1.140 LEV 0.699 1.400 - - - 

الونظ ًلل.اداي ا لارتساسحلأةب لاالار احتلارع  ال  ح(لركVIFأللق  ح لالساب يكت ة من الجدول 
لاشت لحلااميواج تإللن ت ذجلارتساستحلالبلت نعلاتالو ت يل ل(10(لأ نلاال VIF   علال از  ل ل

و ت اليتتدليلتحلرت  لرتهليارتحلإحعت ل حلواتو فضل تًتا.للار  تدرلحلميالار دايت ا لار طع ل  اسبب ط
ل  للارو  ذجلار  د تاحل علبف ي لا ث ليلحلار داي ا لارد بلحلوب تيت  .

 سةلمتغيرات الدرا ات الوصفيةاإلةصاء -1
ار د ستتتطلار  تتت مع لواتن تتت ا ل احد تتت بلاتحعتتت ءا لار صتتتف حللبتتتر تتتعل تتت هلارجتتتزءلاتتتالارتساستتتحل
لف ت سان يللاردر   لار  رعلوخط ل ر داي ا لارتساسح لواردعلبد ونل عللار ع  سي لوأينعلوأيلحلق  ح(

ل.ار  ر تتتتح( حجرلارشتتتت  ح لار ا لتتتتحلواستتتتدرزر حلرجوتتتتحلار  ا لتتتتح لوار دايتتتت ا لار   م تتتتحأستتتتل سلا ستتتتفر ل
 لمتغيرات الدراسة. اإلةصاءات الوصفية (4رقم)ويوضة الجدول 
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 لمتغيرات الدراسة اإلةصاءات الوصفية( 4)جدول
Variable Year Mean Std. deviation Minimum Maximum 

FRQ 

2017 0.738 0.793 0.047 4.200 

2018 0.739 0.778 0.084 4.000 

2019 0.791 0.835 0.083 4.500 

SPCR 

2017 0.395 0.114 0.102 0.671 

2018 0.040 0.124 -0.224 0.247 

2019 0.001- 0.135 -0.096 0.095 

ACIN 

2017 0.735 0.099 0.500 0.900 

2018 0737 0.100 0.500 0.900 

2019 0.760 0.057 0.720 0.800 

SIZE 

2017 7.791 1.016 5.420 9.661 

2018 7.835 1.029 5.324 9.671 

2019 8.363 0.282 8.163 8.562 

LVE 

2017 0.501 0.218 0.120 0.890 

2018 0.487 0.223 0.080 0.910 

2019 0.420 0.495 0.070 0.770 

ملتقلحيتثلل(FRQ)جدودة التقريدر المدالي تعلل  وت زلب  توًلألللالجددول السداب ياستقراء من كت ة 
ر عنل( ل2018%(ل علي م 73.9( لواسبفعلإرح 2017 (ل علي مل73.8% رف لار د سطلار   مع

ل;2020ا تتتتتتتتتتل ي لًد  وبوفتتتتتتتتتتمل تتتتتتتتتت هلارود جتتتتتتتتتتحلاتتتتتتتتتتعليساستتتتتتتتتتل.(2019 تتتتتتتتتتعليتتتتتتتتتت م ل)%79.1إرتتتتتتتتتتح 
Zhang&Nam,2016).  لرلدر  تت لار تت رعل لتت يي لارتور تتحار اردزاملمدطبيتتملبتتلمكددن ااسددير  لددصيي  و 

 يللارشتتف ف حلوار تتتلاتتال تتتسللاتياسللوم تت يللا تتد ىلارتتد فظلار   ستتبعلبتت رر الرلار  ر تتح لويوس تت ل تتعلم تت
لار  تت مع رتتتلملتتقلار د ستتطلل(SPCR)أسددعار األسددهم انهيددارخطددر ل.لأاتت يلتتحلا  سستتحلإياسللا سبتت ج

لثتتترلان فتتتضل تتتع( ل2018 تتتعليتتت م ل)%0.040إرتتتح لان فتتتض( لول2017 تتتعليتتت م ل)%0.395 رتتته
واتا  ه   ل.أسل سلا سفرلانف  سخط لا  ليشي لإرحلان ف الل%(0.001-ر عن ل(2019ي م 
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لاتالختزدلمكن ااسير  لدصيي  و ل.(DeFond et al.,2015 ل2019 يبتلار جيتت ًد اعليساسلالنتيجة
ا خبتت سلار تتيرح لوب جتت رلارتتتسللاتياسلليلتتحلا  سستت  للحجتتبب جتت رل تتتسللار تتتي  الاردوفيتت يياليلتتحل

اسدتقاللية لل دايت لار  تدرنر.لوب رو بحلإياسللا سب ج لوم  يللارشف ف حل علي ل حلإيتايلاردر س  لار  ر ح
ري بفتعل(ل2017يت مل  تعلل(0.735 رتهلملقلاد سطلارل  ت س درلارطب لتعل رت( ACIN)لجنة المراجعة

 دايتتتت ا لل(.لوب رو تتتتبحلر2019(لو تتتتعليتتتت م 0.760(لر عتتتتنلإرتتتتح 2018 ل(ل تتتتعليتتتت م0.737إرتتتتح 
(ل2017  تعليت مل(7.791 اتالأصت دلارشت  حلعلت  ت رعرل   س درلارطب لتاد سطلامايلار   م حل رتل
اد ستتطللان فتتضيو تت لمل.(2019(ل تتعليتت مل 8.363 إرتتحولل)2018(ل تتعليتت م 7.835ر عتتنلإرتتح 

(ل0.420(لر عنلإرح 2018(ل علي مل 0.487(لإرح 2017 علي م ل((0.501ار ا لحلار  ر حلاا
ل(.ل2019 علي مل 

(لDummy Variables ار    تتحار صتتفعلر دايتت ا لارتساستتحلارد ليتتنل(ل6 ة تت ليظفتت لارجتتتودلس تتر
لل.و علار ب للار  ر حلوار ل  حلار   سب ح ليتيلا ا لاا د  ع

 الوهمية( التحليا الوصاي لمتغيرات الدراسة 5)جدول
 

 المتغير

Binomial Test 

 (0مشاهدات غير متحققة) (1مشاهدات متحققة)

 النسبة العدد النسبة العدد

ACEX 78 81% 18 19% 

ACSI 72 75% 24 25% 

ACME 75 78% 21 22% 

لل( لو تتعلار بتت ل0(لأول 1واردتتعلبرتت سلمتتت ل    تتحيزحتتظلأللادايتت ا لارتساستتحلارمددن الجدددول السدداب ي 
جوتتتتتحلإيضتتتت ءلرليتتتتتي%( لول81  تتتتتلملاتتتتتا(لACEX ار  ر تتتتحلوار ل  تتتتحلار   ستتتتب حلرلجوتتتتتحلار  ا لتتتتح

ل(ACME ويتتيلاتت ا لاا د تت عل%( 75لاتتالن تبحلار شتت  تا لار د ررتتح  رتتتلمل(ACSI ار  ا لتح
اتت ليشتتي لإرتتحلإردتتزاملارشتت    لمدطبيتتمل ر تت  لح   تتحل %(.78ملاتتالن تتبحلار شتت  تا لار د ررتتح ل رتتت

لارش    .
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 فروض الدراسة اختباراحليا نتا ج  6-5
رللز تتتتحلمتتتتيالار دايتتتت ا لار  تتتتدرلحللاان تتتتتاسبتتتترلإ تتتت اءلب ليتتتتنلااسببتتتت طلولل تتتت والارتساستتتتحلخدبتتتت سا

لرع:يلحلارو  لارد (SPSSحزاحلارب اادلاتحع ل ح لد تام سوار داي ا لارد بلحل علن  ذجلارتساسحلب
 الارض األول: اختبارنتا ج  -1

ي شدركات بين فعالية لجان المراجعة واعزيدز جدودة التقريدر المدالي فد ىيجابية ومعنويةاوجد عالقة 
  ارو  ذجلا ود.ل سد تامهلباخدب سلوسيدرل. المساهمة المصرية

  Correlation Analysisأوال : نتا ج احليا االراباط
ل تت يللاردر  تت لار تت رع لو  ضتتابلز تتزليلتتحلرجتت للار  ا لتتحلل ل ر تتحرد تيتتتل تت للوابجتت هلارلز تتحلمتتيال

لرللز حلميالار داي ا .ند لدلب لينلااسبب طل(ل7دلس ر ارجتول
 ( نتا ج احليا االراباط للنمو ج األول6جدول)

 مدى المعنوية .Sigمستوى الداللة التفسير معامل االرتباط المتغيرات

ACIN 0.63  الع  ي 0.00 اات ضط ط دي 

ACEX 0.59  الع  ي 0.00 اات ضط ط دي 

ACSI 0.52  الع  ي 0.00 اات ضط ط دي 

ACME 0.55  الع  ي 0.00 اات ضط ط دي 

SIZE 0.83  الع  ي 0.00 اات ضط ط دي 

LEV -0.63  الع  ي 0.00 اات ضط جكسي 

رجت للل ل ر تحالو  تحلمتياليارحلوذا للإيج معيز حلاسبب طلل ليدضالو  ياب في ضوء الجدول الس
 ل(0.59 ار بتتت للار  ر تتتحلوار ل  تتتحلار   ستتتب حول ل(0.63 ستتتدرزر حاال تتتنلاتتتالار  ا لتتتحلوار  ولتتتحل تتتع

 ت يللاردر  ت لار ت رع للبلز تزليلتحل(0.55 يتيلا ا لا د  علارلجوحول ل(0.52 يتيلأيض ءلارلجوحول
ااسببت طللب ليتنندت لدلل   ت لأظفت لل.(0.05  تد ىلالو  تحلأ تنلاتاحيثل  نتال   لفت لإيج م تحلوب 

متتيال تت يلللإيجتت مع  تتتليز تتحلاسببتت طليارلز تتحلمتتيال تت يللاردر  تت لار تت رعلوار دايتت ا لار   م تتحلحيتتثل
 ل(0.05 أ تتنلاتتاالو  تتحل(لوب  تتد ىل0.83إذلملاتتالق  تتحلااسببتت ط اردر  تت لار تت رعلوحجتترلارشتت  ح ل
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-ملاتتالق  تتحلااسببتت ط لحيتتث يللاردر  تت لار تت رعلويس تتحلار  تتعلار تت رع لمتتيال تتستتلبعلويز تتحلاسببتت طل
 (.0.05أ نلاا لالو  ح  د ىلب(لول0.63
 الارض األول ختباراحليا االنحدار الثاني ا: 

ارفتت الا ودلارتت يللخدبتت سوذرتتللارلو تت ذجلا ودللار دلتتتيلاان تتتاسن تت ذجلل(8ي ضتتالارجتتتودلس تتر لللل
 :بلز زل  يللاردر   لار  رعيلحلحلرج للار  ا لل ل ر حث ل لارلز حيف  ل

 األولللنمو ج  االنحدار( نتا ج احليا 7)جدول
المتغيرات 

 المستقلة

 المتغير التابع: جودة التقرير المالي

B T Sig. 

(Constant) 0.580 3.011 0.002 

ACIN 0.044 2.227 0.007 

ACEX 0.089 2.970 0.000 

ACSI 0.040 2.029 0.000 

ACME 0.020 2.309 0.000 

SIZE 0.025 3.064 0.000 

LEV 0.066- 3.316- 0.000 

 .2Adj R = 753العضالل اة س ي  اةمع    

 F =   16.337اسم  

 000.  =(   Sig) الس  أ اةمع  ي  ة  م ذج

حيثل(ل.537 ملاال(2Adjust R)ار لتدلال انلارد تيتإرحلأللق  حللالجدول الساب  شير نتا جا  
و ت لات ليل تت لأللل  ت يللاردر  ت لار ت رعلاردايت ل تعل%(لاتا(75.3بف ت لرجت للار  ا لتحل ل ر تحللأ

لرلو ص لاان تاسل ُبشي لارود لدلأللارتارحلاتحع ل حلر ل از    .لارق  حلاردف ي  حلرلو  ذجلي ر ح
ل( ACSI=0.040 ل( ACEX=0.089 ل( ACIN=0.044 (ل  نتتتتاB رجتتتت للار  ا لتتتتحل ل ر تتتتح

 ACME=0.020)وإنفتت ل   لفتت ل  نتتالالو  تتحلحيتتثل تت للا تتد ىلار لو  تتحلاتحعتت ل حلب رو تتبحلل
ليارتتحلذو(لرجتت للار  ا لتتحل ل ر حأللار دايتت لار  تتدرن ليشتتي لإرتتحا تت لل(0.05ركتتنلادايتت لأ تتنلاتتال 

لملاا رتللاان تاسب رو بحلرل لو  حلاركل حلرو  ذجلل.إحع ل حل علبف ي لار داي لارد بعلرليوحلارتساسح
 ليتتتدليلتتحلاسبفتت علالو  تتحلارو تت ذجل تتال (0.00 الو  تتح(لوب  تتد يل16.337 لار   تت بحل(F  تتح ق
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 يتاد و . صدحة الادرض األول كؤيدوهو ما لار  د تمل علارتساسحلوصزحيدهلرد ريمل ت لارتساسح.
واردتعلب صتلالل(Kibiya et al.,2016ل;2019أمت لا ت سب ل;2020 ح تت اتدراسد نتا ج مع ه ا

لمكددني  و  تت يللاردر  تت لار تت رع.لإيج مً تت لوالو ً تت ليلتتحلبلز تتزلرجتت للار  ا لتتحللفل ر تتحرل بتت ثيإرتتحلو تت يل
  يللات ع جلوب  يالارر مل حلرل ر سنح لا  ليتؤييلملؤييلإرحليار  ا لحللرجوحلب للو  يااسير  لص 

يل تنللرواالثلار لل ا   إرحلم  يللارشف ف حل علي ل حلإيتايلاردر س  لار  ر ح لوب ف ضليتملب  ثنل
بتتعلإيتتتايلاررتت الرلفضتتنلا  لفتت لب وشتت  لا ي تت دل تتعلبد لوذرتتللب تت يللاردرتت س  لار  ر تتحلبلز تتزيلتتحل

ار  ا لتتتحلولنظتتترلار   بتتحل لوييتترلو  عتتتف اردرتت س  للوار   بتتتحليلتتحاتستت ا للأي تتت دار  ر تتح لوا  سستتحل
لارتاخل حلواسدرزر حلار  ا علار  س ع.

وذرتتللر  تت لار تت رع لدر جتترلارشتت  حليلتتحل تت يللار جتت معإيو تت يلبتت ثي لالوتت يلكمددا أظهددرت النتددا ج 
(.ل2020ا تل ي ل;ل2019 ال جع ًد يساستلندت لدلو ت لات ليدفتملاتعل(.0.05ب  د يلالو  حلأ نلاتا 

ق  تتحلارستتلبعلرتس تتحلار  تتعلار تت رعليلتتحل تت يللاردر  تت لار تت رع لحيتتثل  نتتالالوتت يلميو تت لي  تتتلبتت ثي ل
بعلم ت يللييت للارشت  حل تتليتؤييلإرتحلاردت ثي لار تلإذلألل.ل(0.05أ نلاالا د ىلار لو  ح لااحد  ر ح

ندتتتتت لدليلتتتتتحل تتتتت يللاردر  تتتتت لار تتتتت رعلواتتتتت ليدضتتتتت وهلاتتتتتالالل اتتتتت  لا  ستتتتتب ح لو تتتتت لاتتتتت ليدفتتتتتملاتتتتتعل
ل.(2020ا ل ي ل;2014 ال جع ًد يساس

 ي: الارض الثان اختبار نتا ج -2
كات ر األسدهم فدي شدر بين فعاليدة لجدان المراجعدة وخطدر انهيدار أسدعا عالقة سلبية ومعنويةاوجد 

لارو  ذجلارو نع.ل سد تامهلباخدب سلوسيدرل.لالمساهمة المصرية
  Correlation Analysisأوال : نتا ج احليا االراباط

 لو  ضتتاليلتتحلخطتت لانف تت سلأستتل سلا ستتفررد تيتتتل تت للوابجتت هلارلز تتحلمتتيال ل ر تتحلرجتت للار  ا لتتحل
لار داي ا .لرللز حلميا(لند لدلب لينلااسبب طل9ارجتودلس ر 

ل
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 الثانينتا ج احليا االراباط للنمو ج ( 8)جدول
 مدى المعنوية .Sigمستوى الداللة التفسير معامل االرتباط المتغيرات

ACIN 0.72-  الع  ي 0.00 جكسي اات ضط 

ACEX 0.79-  الع  ي 0.00 اات ضط جكسي 

ACSI 0.66-  الع  ي 0.00 جكسياات ضط 

ACME 0.59-  الع  ي 0.00 جكسي اات ضط 

SIZE 0.68-  الع  ي 0.00 جكس اات ضط 

LEV 0.82  الع  ي 0.00 ط دي  اات ضط 

رجتتت للار  ا لتتتحلل ل ر تتتحمتتتياللستتتلب حلوالو  تتتح لو تتت يليز تتتحلاسببتتت طل(9رقدددم)الجددددول  نتدددا ج اوضدددة
يتتيلأيضت ءلول ل(0.79- ار ب للار  ر حلوار ل  حلار   سب حول ل(0.72- وار  ولحل علاسدرزر حلارلجوح

د ىل  تتوب لأستتل سلا ستتفرلانف ت سخطتت للاتتع(ل0.59- يتتتيلاتت ا لا د ت علارلجوتتحول ل(0.66- وتحارلج
لأسل سلا سفرلانف  سخط ل( ل   لأظف  لند لدلال انلااسبب طلارلز حلميال0.05 أ نلااالو  حل

وحجتتترللأستتتل سلا ستتتفرلانف تتت سخطتتت لمتتتيالي  تتتعلحيتتتثلب  تتتتليز تتتحلاسببتتت طلل وار دايتتت ا لار   م تتتح
 لويز تحلاسببت طل(0.05 اتالأ تنالو  تحل(لوب  د ىل-0.68ذلملاالق  حلال انلااسبب ط ارش  ح لإ

ملاتتتتالق  تتتتحلال اتتتتنللحيتتتتثويس تتتتحلار  تتتتعلار تتتت رع للأستتتتل سلا ستتتتفرلانف تتتت سخطتتتت لمتتتتياللطتتتت ييل تتتت يل
ل(.0.05 أ نلاالالو  ح د ىلوب (ل0.82ااسبب ط 
 للارض الثاني االنحدارنتا ج احليا ثاني ا: 

لانف تت سخطت ليلتحلب فت ضللرجت للار  ا لتحل ل ر تحأثت لارلز تحلمتياللاخدبت س نعلاستدفت لارفت الاروت
لرلو  ذجلارو نع.لاان تاسو ل الارجتودلارد رعلند لدلب لينل لأسل سلا سفر

 للنمو ج الثاني االنحدارنتا ج احليا ( 9)جدول
المتغيرات 

 المستقلة

 المتغير التابع: خطر انهيار أسعار األسهم

B T Sig. 

(Constant) 0.319 2.621 0.035 

ACIN -0.021 -2.722 0.007 

ACEX -0.033 1.980- 0.044 
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ACSI -0.023 -2.640 0.001 

ACME -0.026 -2.056 0.021 

SIZE -0.018 -3.762 0.000 

LEV 0.030 2.191 0.023 

 .2Adj R=   744العضالل اة س ي  اةمع     

 F =  15.521اسم  

 000.( =  Sig)  م ذجالس  أ اةمع  ي  ة 

ل2Adjust R ار لتتدل  تحلال اتنلارد تيتتإرتحلأللقلالجدول الساب ي كوضة لات ل(0.744 ملاتا تتل( 
ُبشتتي ل   ت .لاتالخطتت لانف ت سلأستل سلا ستتفر%( ل(74.4بف تت رجت للار  ا لتحلل ل ر تتحُيشتي لإرتحلألل

-ACIN) ا  نتتتتتتلرجتتتتتت للار  ا لتتتتتتحل ل ر تتتتتتحرلو صتتتتتت للB) اان تتتتتتتاسلق  تتتتتتحلالتتتتتت از ارودتتتتتت لدلألل
0.021 (ACEX-0.033)  (ACSI-0.023  (ACME-0.026ا تت ليتتتدليلتتحلأللار دايتت لل

حيتتثللإحعتت ل حل تتعلبف تتي لار دايتت لاردتت بعلرليوتتحلارتساستتحيارتتحللورجتت للار  ا لتتح(لذل ل ر حار  تتدرن 
ةتتتت للا تتتتد ىلار لو  تتتتحلاتحعتتتت ل حلرج  تتتتعلار دايتتتت ا لار  تتتتدرلحلالو  تتتتحليوتتتتتلا تتتتد ىلالو  تتتتحلأ تتتتنل

(لFق  ح لملااحيثلل  نل رتل  للالو يللاان تاسأا لب رو بحلرل لو  حلاركل حلرو  ذجلل (0.05اا 
اسبف علالو  حلارو  ذجلار  د تمل عللب  ليشي لإرحل (0.00وب  د يلالو  ح ل(15.521 ار    بح

 مع نتا ج ه ا . ويتا الثانيصحة الارض  كؤيدما وهو ارتساسحلوصزحيدهلرد ريمل ت لارتساسح.ل
رج لللفل ر حرأث لسلبعلوالو يللواردعلب صلالإرحلو  يل(;2019Kim et al.,2019  و ر ت ادراس

لب تتلاتالارفل رتحرجت للار  ا لتحللبتإلااسير  لص مكن ي  و .لخط لانف  سلأسل سلا سفريلحلار  ا لحل
وذرتتللاتتالختتزدلار   بتتحلواتستت ا ليلتتحلأي تت دلاجلتت لل تتعلار  تتدربن لأستتل سلا ستتفرلانف تت سخطتت ل

ل ا  سستت  لإياسللا سبتت جلار تتتلاتتاولل رتتتسللإياسللارشتت  حليلتتحلحجتتبلا خبتت سلار تتيرحالب جت رسللولاتيا
 .ميلرإلياسلوار تلاالار ل زلااندف 
ر  تت لار تت رع لوذرتتللردر جتترلارشتت  حليلتتحل تت يللا الوتت يلستتلبعلولو تت يلبتت ثي لكمددا أظهددرت النتددا ج 

ل;2019يبتلار جيتتتتتتت    يساستتتتتتندتتتتتت لدل(.لو تتتتتت لاتتتتتت ليدفتتتتتتملاتتتتتتعل0.05اتتتتتتا ل تتتتتتنب  تتتتتتد يلالو  تتتتتتحلأ
لا ل تت لمايلحجتترلارشتت  حل ل تت ل تت لليوسلرجتت للار  ا لتتحلأ تت يلوذلإذ(.لLim,2016ل;2020ا تتل ي 
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ل ا خبت سلار تيرحلحجتب علب ف ضلا خط ءلوار   رف  لوم ت يللاررتتسلليلتحلاةدشت  لأنشتطحلل ل ر ح
إيجتت معلي  تتلبت ثي لار  تدربلعل ستل سلأستفرلارشت  ح.لميو ت للنف ت ساالخطت ا ت ليتؤييلإرتحلب فت ضل

أ تتنلل لحيتتثل تت للا تتد ىلار لو  تتحخطتت لانف تت سلأستتل سلا ستتفرالوتت يلرتس تتحلار  تتعلار تت رعليلتتحلول
 Defond etل;2020ا تل ي ل;2019يبتلار جيتت    يساستندت لدل(.لو ت لات ليدفتملاتعل0.05 اتا

al.,2015) ت علأللاسبف عليس حلار  علار  رعليز تلاالبل الارش  حلرل   ط  لوللأوض احيثلل 
اايدتتتت ا لب ر  تتتت ل لرلدتتتت ثي ليلتتتتحلارشتتتت وطلاردل  تيتتتتحل  فتتتتضلارشتتتت    لر   سستتتت  لإياسللا سبتتتت جلول

لنف  ساحلو  يللار لل ا  لار   سب ح لا  ليل الارش  حلر   ط لااءيلحلاز  الل ؤث ولل.رلتي لل
لار  دربلعل سل سلا سفر.

 : الثالارض الث اختبارنتا ج -3
ات بدين جدودة التقريدر المدالي وخطدر انهيدار أسدعار األسدهم فدي شدرك عالقة سدلبية ومعنويدةاوجد 

 هلاالخزدلارو  ذجلارو رث.اخدب سلوسيدرل. المساهمة المصرية
  Correlation Analysisأوال : نتا ج احليا االراباط

 رعلمي ست للرد تيتتل ت للوابجت هلارلز تحلمتيال ت يللاردر  ت لار تل لاسبب طي ضالارجتودلارد رعلال از
لأسل سلا سفر.لانف  سخط لول

 الثالثنتا ج احليا االراباط للنمو ج ( 10جدول)
 مدى المعنوية .Sigمستوى الداللة التفسير معامل االرتباط المتغيرات

FRQ 0.86-  الع  ي 0.00 اات ضط جكسي 

SIZE 0.66-  الع  ي 0.00 اات ضط جكس 

LEV 0.69 الع  ي 0.00  اات ضط  ط دي 

أستل سللانف ت سخطت لولل ت يللاردر  ت لار ت رعلميالسلب ح لو  يليز حلاسبب طلاب الجدول الس ويوضة
أ تتتتنللالو  تتتتح  تتتتد ىلب لول(0.86-ا ستتتتفر لحيتتتتثل  نتتتتالق  تتتتحلال اتتتتنلااسببتتتت طلرل دايتتتت لار  تتتتدرن 

أستل سلا ستفرلوار دايت ا للانف  س( ل   لأظف  لند لدلال انلااسبب طلارلز حلميالخط ل0.05 اا
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أستل سلا ستفرلوحجترلارشت  ح لإذلملاتاللانف ت سمتيالخطت للحيز حلاسببت طلي  ت لار   م حلحيثلب  ت
متيالخطت للح( لويز حلاسببت طلط ييت0.05 أ نلاالالو  ح(لوب  د ىل-0.66ق  حلال انلااسبب ط 

وب  تتتد ىل(ل0.69ملاتتتالق  تتتحلال اتتتنلااسببتتت ط لحيتتتثأستتتل سلا ستتتفرلويس تتتحلار  تتتعلار تتت رع للانف تتت س
ل(.0.05 أ نلااالو  حل
 للارض الثالث االنحدارنتا ج احليا ثاني ا: 

  ت ل ت يللاردرلأثت وذرتللردف تي للرثار دلتيلرلو  ذجلارو لاان تاسي ضالارجتودلارد رعلند لدلب لينل
لأسل سلا سفر.لانف  سخط ليلحلب ف ضلار  رعل

 للنمو ج الثالث االنحدار( نتا ج احليا 11جدول)
 

المتغيرات 

 المستقلة

 : خطر انهيار أسعار األسهمالمتغير التابع

B T Sig. 

(Constant) 0.477 3.571 0.000 

FRQ -0.007 -2.640 0.007 

SIZE -0.019 -1.980 0.047 

LEV 0.051 3.676 0.000 

 .2Adj R   =738العضالل اة س ي  اةمع    

 F  =23.494اسم  

 000.(  =  Sig) الس  أ الع  ي  اة م ذج

ليلألأ(ل0.738  تتلملتق (2R Adjust(تلار لتتدق  تحلال اتنلارد تيتلألالجددول السداب ي  كوضدة
و  لا ليل ت لأللل االارداي ل علخط لانف  سلأسل سلا سفرل%((73.8بف  ل  يللاردر   لار  رع

  تنل رتتل ت للار  تد تمللاان تتاساركل تحلرو ت ذجللوب رو بحلرل لو  تحارق  حلاردف ي  حلرلو  ذجلي ر ح.ل
سبفتت علاب تت لُيشتتي ل(.ل0.00(لوب  تتد يلالو  تتح 23.494(لار   تت بحل Fح ق  تتلحيتتثلملاتتالالوتت ي 

ستتلبعلألل تت يللاردر  تت لار تت رعلرفتت لبتت ثي للاان تتتاسو تتتلأظفتت  لندتت لدلالو  تتحلارو تت ذجلار  تتد تم.ل
وب  تد ىل(لست ربحلB اان تتاسلأستل سلا ستفر لحيتثل  نتالإست سللال اتنلانف ت سالو يليلحلخط لول

 نتدددددددا ج مدددددددع هددددددد ا ويتاددددددد  الثالدددددددث.صدددددددحة الادددددددرض  ؤيددددددددكوهدددددددو مدددددددا ل.(0.000 الو  تتتتتتتح
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إرتتتحلواردتتتعلب صتتتلالل(He,2019;Lee&Park,2019ل;2019ارعتتتب   ل;2020ا تتتل ي  اتدراسددد
 ااسدديرمكددن يو  خطتت لانف تت سلأستتل سلا ستتفر.ليلتتحلجتت يللاردرتت س  لار  ر تتحلرأثتت لستتلبعلوالوتت يلو تت يل
ي  حلواردوبؤ حلحيتثلب ت المدتت ملار ز تتليلحلم  يللار رتسللاردف لار  ر حلبل ن  يللاردر س  للب ل لص 

لا وساابريت رلأستل سلليلحلرتسللار  دو   اا فرل علييرليُلاالار لل ا  لإرحلأس االار  د لا  ل تل
  ال ت لي ت يتلار  تدو بار  تدربل ح للواردوبتؤلبل التت  أيًضت لب تلي لا ستفرلول لار  ر حلوق  دف لار ق ق ح

إرتحلم ت يللار تي رحلو تؤييل ت الل.أولبز تلا  ط  ت اردعلبو فضلل ااسدو  سان ع حليلحلاردف  حلميال
أستتتل سللانف تتت ساتتتالاحد تتت دلخطتتت للي فتتتض تتعلستتت الار تتت د لوب فتتت ضلبكلفتتتحلسأسلار تتت د لو تتت لاتت ل

ستل لار تفرللانف ت سر جرلارش  حليلتحلخطت لالو يلسلبعلب ثي ل و  يكما أظهرت النتا ج ل.ا سفر
(لوب  تتد يلالو  تتحل0.019- ل(لاتت لق  دتتحBنلاان تتتاس ملاتتالق  تتحلال اتتار  تتدربلعلرلشتت  ح لحيتتثل

ل; 2020ا تتتتل ي ل;ل2019 يبتلار جيتتتتت   يساستتتتندتتتت لدلو تتتت لاتتتت ليدفتتتتملاتتتتعلل(.0.05أ تتتتنلاتتتتا 
Lim,2016ل ت لمايلحجترلارشت  حل ل ت ل ت لل ت يللاردر  ت لار ت رعلأ ت يلوذوللأنهلبشي لإرحل(.لحيث 

 لأستتل سلا ستتفرلانف تت سار تت رعليلتتحلخطتت للرتس تتحلار  تتعلإيجتت معلوالوتت يلل.لميو تت لي  تتتلبتت ثي  ل ر تتح
لندتتتت لدل لو تتتت لاتتتت ليدفتتتتملاتتتتع(0.00(لوب  تتتتد يلالو  تتتتح 0.51 ه(لاتتتت لق  دتتتتBق  تتتتحل لحيتتتتثلملاتتتتا

 للاسبف علبلأوض احيثلل (Defond et al.,2015ل;2020ا ل ي ل;2019 يبتلار جيت   يساس
ليس حلار  علار  رعليز تلاالبل الارش  حلرل   ط .

 االنحددددارا ج احليدددا فدددروض الدراسدددة مدددن خدددالل نتددد اختبدددارنتدددا ج  (12رقدددم)ويلخدددص الجددددول 
ل:كما كلي للمتغيرات
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 ات فروض الدراسةاختبار نتا ج ملخص  (12)جدول

 المتغيرات الفرض
العالقة 

 المتوقعة

العالقة 

 الفعلية

 اختبار

 الفرض

O1H 

توجد عالقة إيجابية ومعنوية بين فعالية لجان 

ريةةر المةةالي فةةي المراجعةةة وتعزيةةز جةةودة التق

 .شركات المساهمة المصرية

 ا    اةف   + +

O2H 

توجد عالقة سلبية ومعنوية بةين فعاليةة لجةان 

المراجعةةة وخطةةر انهيةةار أسةةعار األسةةهم فةةي 

 .شركات المساهمة المصرية

 ا    اةف   - -

O3H 

توجةةةةد عالقةةةةة سةةةةلبية ومعنويةةةةة بةةةةين جةةةةودة 

التقريةةر المةةالي وخطةةر انهيةةار أسةةعار األسةةهم 

 .شركات المساهمة المصرية في

 ا    اةف   - -

 النتا ج والتوصيات والتوجهات البحثية المستقبلية -7
 :ف   ليلعلارتساسحأ رلند لدلبد ونلالنتدا ددددج:  7-1

 دلتت اليال تتعلأستتل سلا ستتفرلاتتالار  تت ط لذا لا    تتحلب رو تتبحلرل  تتدو   الوار لانف تت سلتتتلخطتت ليُل
يلتحلؤث ليلحلاب  ذل  اسا لار  دو   الولي رو بحلرلش     لوذرلل نهلو  رللبلس الا وساالار  ر ح

أستتتل سلا ستتتفرل تتت لايتتتنللانف تتت سأللاتتتالأ تتترلأستتتب بلحتتتتوالخطتتت ل  تتت لل.إياسللارشتتت  حلر   ط  تتت 
بتتؤييلإرتتحلاب تت ذل تت اسا لاندف م تتحلي  تتالأللواردتتعلل ار تتيرح تتتي  الإرتتحلحجتتبلأولب تتز الا خبتت سلار

  ليتملاردجت ن لوااخدز تااللب  ليز تل و   بلارشف ف حل   لار  ر حيد ببليليف ل   ال علاردر سل
  علالدرتا لار  دو   البج هلسفرلارش  حل  رللاسبف علا  ط لارد لفليالار تاي.

 ت يللملؤييلإرحلم  يللات ع جلوب  تيالارر مل تحلرل ر سنتح لا ت ليتؤييلإرتحلبلارفل رحلار  ا لحل لرجلأل 
يل تتنليلتتحللواتتالثتترردرتت س  لار  ر تتح لوب فتت ضليتتتملب  ثتتنلار لل اتت   لارشتتف ف حل تتعلي ل تتحلإيتتتايلا

ر تح ل لوذرتللبفضتنلا  لفت لب وشت  لا ي ت دل تعلبدبتعلإيتتايلاررت الرلار    يللاردرت س  لار  ر تحلبلز ز
لوا  سستتحلأي تت دلاتستت ا لوار   بتتحليلتتحلاردرتت س  لو  عتتف  لوييتترلنظتترلار   بتتحلوار  ا لتتحلارتاخل تتح

 ا علار  س ع.واسدرزر حلار  ل
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 ر ز تتلابل نليلحلم  يللار رتسللاردف ي  حلواردوبؤ حلحيثلب ت المدتت مللاردر   لار  رع  يلللأللبلز ز
ساالبريت رلأستل سلا ولليلحلرتسللار  دو   اا فرل علييرليُلاالار لل ا  لإرحلأس االار  د لا  ل تل

 تدو   ال ت لي ت يتلار بلتت  لار  تدربل ح لأيًضت لب تلي لا ستفرلواردوبتؤلبل اولار  ر حلوق  دف لار ق ق ح ل
رحلإرتحلم ت يللار تي لو تؤييل ت الل.اردعلبو فضلأولبز تلا  ط  ت لااسدو  سا ن ع حليلحلاردف  حلميال

انف تتت سلأستتتل سللخطتتت اتتتالاحد تتت دللي فتتتض تتعلستتت الار تتت د لوب فتتت ضلبكلفتتتحلسأسلار تتت د لو تتت لاتت ل
 .ا سفر

 وذرتتتللاتتتالختتتزدلل تتتعلار  تتتدربن لأستتتل سلا ستتتفرخطتتت لانف تتت سللب تتتتلاتتتالارفل رتتتحرجتتت للار  ا لتتتحللأل
ل حرتسللإياسللارش  حليلحلحجبلا خب سلار تيرالب ج رار   بحلواتس ا ليلحلأي  دلاجل لاتياسللول

 . لوار تلاالار ل زلااندف ميلرإلياسلا  سس  لإياسللا سب جلار تلااول
 بلز تزلولرجت للار  ا لتحلل ل ر تحالو  تحلمتيالوليز تحلإيج م تحلو ت يل أظف  لند لدلارد ليتنلاتحعت لع

 لرب سصحلار ع  حب   يللاردر   لار  رعل علس    لار     حلار ريتلل
 رجتت للار  ا لتتحلوخطتت لل ل ر تتحالو  تتحلمتتيالستتلب حلوليز تتحلأظفتت  لندتت لدلارد ليتتنلاتحعتت لعلو تت يل

 لرب سصحلار ع  حب أسل سلا سفرل علس    لار     حلار ريتلللانف  س
  الو  تتحلمتتتيال تت يللاردر  تت لاردر  تت لار تتت رعلستتلب حلوليز تتحلو تتت يللليتتنلاتحعتت لعأظفتت  لندتت لدلارد

 رب سصحلار ع  ح.ب  علس    لار     حلار ريتلللأسل سلا سفرلانف  سوخط ل
 حلوخ صتتتحلرجتتت للاعتتتتاق حليلتتتحلألل ر تتت  لح   تتحلارشتتت    لارر  تتتلالدراسدددة الحاليدددة ا ددداي نتدددا ج

بتتؤييليوًسالافً تت ل تتعلب فتت ضلاحد تت ا لحتتتوالخطتت لل رعو تت يللاردر  تت لار تت لو ل ريدفتت لار  ا لتتح
رل فتت ىليلتتحللذا لأ   تتح لوُبلتتتلبلتتللارود جتتحلأستت االار تت دار  تتدربلعل ستتل سلا ستتفرل تتعللنف تت ساا

لا لار دد ر تحل تعلأستل سلا ستفرلوخ صتحنف  سلااوخ صحلبلتلحتوالارلتيتلااللار  داسدر اسلأس اال
 ريف لار  الار ع ي. علا س االارو سرحلواردعليود علإ



  ر األسهمأسعا انهيارخطر لجان المراجعة وجودة التقرير المالي على  فعالية            متولى عيطه .د

 

269 

 2021 -األول  العددالتحاد الجامعات العربية                       مجلة المحاسبة والمراجعة 

 

 

كددا مددن الدراسددة النظريدددة  فدديضددوء النتددا ج التددي اددم التوصدددا ىليهددا  علددىالتوصيددددددددددات:  8-2
 كوصي الباةث بما كلي:والتطبي ية 

 لرلد رتتتملاتتتالاتتتتىلاردتتتزاملارشتتت    لرلفيرتتتحلارل اتتتحلرل   بتتتحلار  ر تتتحضتتت وسللبفليتتتنلارتتتتوسلار  تتت معل
 ي لار عتت لصلار طل بتتحلرز تت يلل ل ريدفتت  لوات عتت جلا ا لتتحل ل رتتح لوا ايتت للبتت للمدشتت ينلرجتت ل

ل لر تت لرتت رللاتتالبتت ثي لإيجتت معيوسً تت يتتالبر  تت لرجوتتحلار  ا لتتحلضتت الاردرتت س  لار  ر تتحلرلشتت    ل
 أسل سلا سفر.لانف  سيلحلا د ىلان ف الخط ل

 لاتعل    حلردري رلنظ ملار   بحلارتاخل حل علارشت  ل زار  اءا لاتض وسللابب علرج للار  ا لحل
اتتتعلر  تتت ي رلواستتتدرزريدفر لل باييتتت لأيضتتت ءلرجتتت للار  ا لتتتحليوسً تتت لاتتتال دتتت للإرتتتحلأختتت ىلضتتت  نًل

ويتتيلات ا لل ض وسللألليدض الاردر   لار تو يلرلشت    لم ت لليتالا تؤور   لرجوتحلار  ا لتح
  ضًزليالبري رلإنج مابف .ل ا د  ي بفر

 ثي لاردفتت يلعلار شتتد زلمتتيالخعتت لصلا د تت ملارشتت    لإرتتحلأ   تتحلو ل ر تتحلاردتت هلضتت وسللب   تت
ل تتعب رو تتبحلرج لرجتت للار  ا لتتحلو تت يللاردر  تت لار تت رع لر تت لرتتهلاتتالارلتيتتتلاتتالايثتت سلاتيج م تتح

لاالأ  ف :لض  لل  يللاردر   لار  رع لوم  يللا د ىلارشف ف حلوارورحار ع رالواردعلأص  بل
وار تتتلا  سستت  لإياسللا سبتت ج ل تتعلار لل اتت  لار  ر تتحلاردتتعلبفعتتاليوفتت لارشتت     لوان فتت ال

 .ار  دربلعل سل سلا سفرلنف  ساابرلينلخط للُي فرل عب  لاالار ل زلااندف ميلرإلياسل ل
    لب  ذل   حلات  اءا اا د  ملوبو  حلويعلإياسا لارش    لار     حلار ع  ح للهض وسللب

أستتتتل سلأستتتتفرلارشتتتت    للانف تتتت سار و ستتتتبحلاردتتتتعلبضتتتت البفتتتت ييلأولار تتتتتلاتتتتالاحد  ر تتتتحلحتتتتتوال
 و لص من خالل: لًزلا درب

واردفليتنلل     تحاربفعلاتال ت يلل ر ت  ليلحلا د ىلا للض  للار ف ىلبش نليالرلوا د   -
لبعتفحلخ صتحلرجت للار  ا لتحلر ت لرفت لاتاولارتاخل حلأولار  س  تحللءًلارك انلردلللاير   لس ا

 س  م حلأولإس اف حلواد بلح.لأة نالءًلانل  س  لاف حلس ا
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  ًضتت لوأةوتت لستتف ف حل برتت س  لا ر تتحلأ تتنللل تتنليلتتحلإندتت جبس  بتتحلياخل تتحل ل رتتحلرلنظتتو تت يل -
 ا ا لار يليؤييلإرحلبلز زل  يللاردر س  لار  ر ح.و  لل وا ث ق ح

ضتت وسللوضتتعلارضتت ابطلواردشتت  ل  لارزماتتحلير تت  لح   تتحلارشتت    لارضتتع فحلرل تتتلاتتال -
تللط  لتح لا ات لارت يلا خبت سلار تيرحلر تلحجتببع    لار تتي  الااندف م تح لواتولفرلاتال

لأسل سلا سفرلا دربًز.لانف  سلبجوبيول  ليلحل
 التوجهات البحثية المستقبلية 8-3

 ب   حلارب حويالت  اءلار ز تلاالارتساس  لذا لارعتلحلب عت لصلرجت للار  ا لتحلاوتنليجبل
ل أيض ءلارلجوتحل  وا   ل حوالك حلأيض ءلارلجوحل سفرلارش  ل س لحلأيض ءلرجوحلار  ا لح

 هلب تضتت  حلإرتتحلاررتتتسلليلتتحلاد بلتتحلنظتترلار   بتتحلارتاخل تتح لوبريتت رلاتتتىلااردتتزاملبتتإ  اءا ل تت
 أسل سلا سفر.لانف  سلخط اروظر لوأث   ليلحلان ف ال

 ارتت ي  لمتيلتتحلرجتت يللاردر  تت لار تت رعل تتعلظتتنللاستتد تامب ستت علنطتت الييوتتحلارتساستتحلاتتالختتزدل
 تحليتملب  ثنلار لل ا   لوار ع لصلارو عولح ل إياسللا سب جلار ق ق اونلف لبلتيلن  ذجلق  س

لاحد  ر تتح لأستتل سلا ستتفرلاوتتنلانف تت سارتت ي  لأختت ىلرق تت سلخطتت لولرل لل اتت  لار   ستتب ح( ل
ل التتلااردت اءلار ت ربلرلال اتنلولاردت رع لللت مار  يلرلل التلا سب ع حلرل فرلختزدلاراان ف ال

 ا سب ع حلرل فر(.
  ل الباةدددث األكددداديميين والبدداةثين بدددنجراء المزيدددد مددن الدراسدددات المحاسدددبيةي بندخددداكوصددي

 متغيرات ااسيرية جدكدة لم ادخا ضمن مجال اهتمام الدراسة الحالية مثا:
أستتل سللانف ت سيلتحلخطت لإياسللا سبتت جلول  ت الاررت الرلار  ر تحلوليساستحلأثت لارتد فظلار   ستتبعل -

 ا سفر.
 أسل سلا سفر.لانف  سخط لنظ ملار   بحلارتاخل حلولل ل ر حثي  حلمياليساسحلارلز حلارد  -
 أسل سلا سفر.لانف  سخط لأث لا تيا لل  نلار لك حلوخع لصلاجل لاتياسلليلحل -
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لالمددددراجع
 المراجع العربية:

 حل لار  ر(  لارلز حلميالا د ىلارد فظلار   سبعلار ش وطلب ردر س 2016إم ال ر ل   تلا  م   -
ار وشتت سللوا تت ط لانف تت سلأستتل سلا ستتفر:ليساستتحلبطب ق تتحليلتتحلارشتت    لار  تت   حلب رب سصتتحل

-419( ل ل 2 ل ل تحلاردجت سل ل  التحلطوطت  لارلتتي مجلدة البحدوا المحاسدبيةار ع  ح ل
439. 

رجت للاردتت يمل تعلارلز تحلمتيالنظت ملار   بتحلل ل ر تح( ل لأثت ل2019أم لا  سب لأح تتلح تتال   -
 لورة"ي رسدالة ماجسدتير غيدر منشدرتاخل حلو  يللاردر س  لار  ر حل تعلاربوت زلاردج س تحلااسين تحا

ل.الحل دلاربيا لا سيلةل حلاا دع يلوارلل ملااياس ح ل  
(  ليوسلرجتت للاردتتت يمل تتعلار تتتلاتتالا  سستت  لإياسللا سبتت جل2017ارشتت ع ليتتزءلح تتال تت  ر   -

ب ق تحلار وشت سللرلشت    لار  ت   حلارل اتحلارل اق تح:ليساستحلبطوأث   ليلحل  يللاردرت س  لار  ر تحل
م مجلة المثني لعلدو يلحلييوحلاالس    لارد ايالار تس حل علس الارل اق حلرألوساالار  ر تح  ل

ل.38-1( ل ل ل1( لارلتي 7 لار جلت اإلدارية واالقتصادية
أستل سللانف ت سا ت ط لل(  لأث ل ت يللار لل ات  لار   ستب حليلتح2019ارعب   لأح تليبته ل  -

ال  الحليتيل ل ل حلاردج سل مجلة الاكر المحاسبيأسفرلارش    لار ريتللب رب سصحلار ع  ح  ل
ل.398-354( ل ل 23( لار جلت 4ارلتي لس   

ال  لا  تتزلار تتتي  الدددليا المصددرم لحوكمددة الشددركات(ي 2016ارفيرتتحلارل اتتحلرل   بتتحلار  ر تتح   -
 .اتصتاسلارو رث لأ  ط ار ع ي ل

برنددددامج  اسددددتخدامالتحليددددا اإلةصددددا ي للمتغيددددرات المتعددددددة ب(  ل2013أاتتتيا لأستتتت احلسب تتتتع  -
SPSS. ل ل حلاردج سل ل  الحلار و ف ح لمتوللن س   
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(  لب لينلارلز حلميال  ت الاردرت س  لار  ر تحلأياءلار  تر ر حل2020ح يا ليزءليلحلأح ت  -
ار  تتتدربلعل ستتتل سلأستتتتفرللنف تتت ساااا د  ع تتتح لوا  سستتت  لاردجوتتتبلارضتتت  بع لوبتتتيالخطتتت ل

 لمجلددة الاكددر المحاسددبيارشتت    لذا لاردعتتو خل تتعلاؤستت لارب سصتتحلار عتت  حلرزستتدتااح ل
 .275-208( ل ل 24( لار جلت 1ةل حلاردج سل ل  الحلييالس   لارلتي 

(  ليوسلرجت للار  ا لتحل تعلار تتلاتالر تل زلاتندفت ميل2018ح يا لي ستفلصتزجليبتتلهللا  -
بوت زل علإياسللا سب جلمفت لب  يال  يللاردر س  لار  ر ح:ليساسحلايتان حليلتحل طت علاررإلياسلل

-80 ل ل تتحلاردجتت سل ل  التتحليتتيالستت   ل ل لمجلددة الاكددر المحاسددبيب  لكتتحلارب تت  ا  ل
ل.144

( ل لأث لخع لصلرج للاردت يملوار لك حل علار تتل2020ح ت لس اعليبتلار جيتلنع لهللا ل  -
الة رسدللا سب جلرد  يال  يللاردر س  لار  ر حل علاربو زلاردج س تحلا سين تح  لاالا  سس  لإياسل

 .ملاتسزا حلارل ر  ح ل ل حلارتساس  لارلل   ل  الحلارلل لدكتورا  غير منشورة
( ل ليوسل تتتت يللار  ا لتتتتحل تتتتعلبرليتتتتنليتتتتتملب  ثتتتتنل2020ستتتتل   ل لوريتتتتتلستتتت  بهلا  تتتتتل  ستتتتر   -

 ل ل تتتحلمجلدددة الاكدددر المحاسدددبي"ي أستتتل سلا ستتتفرلانف تتت سار لل اتتت  لوانل  ستتتف ليلتتتحلا تتت ط ل
ل.832-796( ل ل ل3( لارلتي 24اردج سل ل  الحلييالس   لار جلت 

(  لأثتت لببوتتعلالتت يي لاردر  تت لار تت رعلارتور تتحليلتتحل تت يلل2017ستت   لإمتت ال رلأح تتتلإمتت ال ر ل  -
المجلدددة العلميدددة ح لاردر  تت لار تتت رع:ليساستتتحلبطب ق تتتحليلتتتحلارشتتت    لار ريتتتتللب رب سصتتتحلار عتتت  

ل.324-277( ل ل 4 ل ل حلاردج سل ل  الحلطوط  لارلتي للتجارة والتمويا
(  لرج للار  ا لحل علظنلح   حلارش    لوأث   ليلتحل2016يبتلهللا لاندع سلح ياليلح   -

يدر رسالة دكتوراة غ  يللاردر س  لار  ر ح:ليساسحلايتان حليلحلييوحلاالار ع س لار ت يان ح  ل
ل.وع لار  ط م لار  يال ل  الحلار ب طلار طةمنشور 
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(  لبطتتت   ليوسلرجوتتتحلار  ا لتتتحل تتتعلإطتتت سل2020يبتتتتلهللا لنتتتتالا  تتتتلأستتت  لا  تتت يلا  تتتت   -
ارتتتتترينلار عتتتت يلر    تتتتحلارشتتتت    لوأثتتتت هليلتتتتحل تتتت يللاردرتتتت س  لار  ر تتتتح:ليساستتتتحلايتان تتتتحليلتتتتحل

ل ل ل تتحلاردجتت سلل منشددورة رسددالة ماجسددتير غيددرارشتت    لار ريتتتلل تتعلستت الا وساالار  ر تتح  ل
ل.  الحلار وع سل

ر تحل(  لق  سلأث لاردبوعلاترزااعلر لت يي لاردر  ت لار ت رعلارتول2019يبتلار جيت لح يتهلا  ت   -
 لارج ع تتتحلار تتتل ييحلمجلدددة المحاسدددبةأستتتل سلأستتتفرلارشتتت    لار تتتل ييح  للانف تتت سيلتتتحلخطتتت ل

ل.142-69( ل ل ل14( لار جلت 1رل   سبح لارلتي 
( ل أثتتت لخعتتت لصلرجتتت للار  ا لتتتحلو تتت يللار  ا لتتتحليلتتتحل2019  تتت يلس تتتبليتتت    وتتت ر لا -

أستتل سلا ستتفر:ليساستتحلبطب ق تتحليلتتحلارشتت    لار  تت   حلار  تتجلحلب رب سصتتحللانف تت سا تت ط ل
( ل2 ل ل تتتحلاردجتتت سل ل  التتتحلموفتتت  لار جلتتتت مجلدددة الدراسدددات والبحدددوا المحاسدددبيةار عتتت  ح  ل

ل.86-1(ليي  ب  ل ل ل2ارلتي 
ستتل للانف تت س(  لبتت ثي ل تت يللارتتد فظلار   ستتبعليلتتحلا تت ط ل2019بتتحليتت يدلا  تتت   تت ج لل -

ح:لار تتفرلوانل  ستتهليلتتحلارق  تتحلار تت ق حلرل وشتت لل تتعلظتتنلبطبيتتملالتت يي لاردرتت س  لار  ر تتحلارتور تت
ل. ل ل حلاردج سل ل  الحلييالس  رسالة ماجستير غير منشورةيساسحلبطب ق ح  ل

(  لق تت سلأثت لببوتعلالتت يي لاردرت س  لار  ر تتحلارتور تحليلتتحل2020 ا تل ي لستو ءلاتت   لا  تتى  -
أستتتل سلا ستتتفر:ليساستتتحلبطب ق تتتحليلتتتحلارشتتت    لار ريتتتتلللانف تتت س تتت يللاردر  تتت لار تتت رعلوخطتتت ل

( ل24 ل ل تحلاردجت سل ل  التحليتيالست   لار جلتت مجلة الاكر المحاسبيب رب سصحلار ع  ح  ل
ل.370-281( ل ل ل3ارلتي 

( ل ق ت سلأثت لاررتتسللاتياس تحلو ت يللاردر  ت لار ت رعل2019يبتلار  ت ر  ال جع لاجتيلال جعل -
 لمجلددة اإلسددكندرية للبحددوا المحاسددبيةأستتل سلا ستتفرليساستتحلنظ  تتحلبطب ق تتح  للانف تت سوخطتت ل

 .369-293( ل ل ل3( لار جلت 3ةل حلاردج سل ل  الحلااس وتس ح لارلتي 
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