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 :الدراسةممخــص 
األ اء اقمػػػاقل    19 -فػػػل ظػػػؿ كافيػػػن   فيػػػ بيػػػاف اقةبلبػػػن بػػػيف اظػػػاـ اقيبابػػػن اق ا  يػػػن  دف:ـهــــــال

 ق شي ات اقمقي ة باقب يصن اقمصيين.
شػػي ات اقمسػػاامن اقم يكػػن اقم  اػػن مػػف  ب ياسػػن بطبيقيػػن قةياػػن افبػػاـ اقباي ػػ التصــم م لالمجهة ــة:

باقب يصػػن اقمصػػػيين  اقبػػػل بةمػػػؿ فػػػل بطاخػػػات األاشػػػطن اقم ب لػػػن  ػػػبلؿ اقيبػػػ  األ ؿ  اق ػػػاال خػػػاـ 
شػػي (  بػػ  بػػـ اإلخبمػػا  خ ػػش خياػػن خشػػ افين مػػف اقبقػػاييي اقماقيػػن اقيبػػ  سػػا ين اقبػػل بامػػت با2020)

( 53،  ب  ب غ خ   اقشػي ات ) 19ب افمها خف اقيب  األ ؿ  اق اال مف اقةاـ فل ظؿ كافين   في  
( امػػا ج إيصػػافين ب ػػيض إ ببػػاي 3خمػػؿ )،  بػػـ ( ملػػي ة106ملػػي ات اقةياػػن ) مػػا ب  ػػت  شػػي ن ،

اء   األ 19- ا  يػػن فػل ظػػؿ كافيػن   فيػػ ق ياسػػن  بي يػؿ اقةبلبػػن بػيف اظػػاـ اقيبابػن اقافػي ض  (3)
قبلييغ  بكمي  اقبيااػات  بياػامج اقبي يػؿ اإليصػافل  Excelبـ اسب  اـ بياامج    اقماقل ق شي ات،

SPSS .قةمؿ اإل ببايات اقبلزمن 
ش  كػ   خبلبػن إيكابيػن  مةا يػن بػيف )اظػاـ اقيبابػن اق ا  يػن أشػايت اقابػافج إقػ الجتائج لالتلصـ ات:

 (X1)بصػ ية ال بةيهػػها ق ب ػػؼ  اقهػػياع مػف ييػػث إسػػب  اـ األصػػ ؿ  19فػل ظػػؿ كافيػػن   فيػػ  
 اقمب يػػػػي اقبػػػػاب  اقةافػػػػ  خ ػػػػش األصػػػػ ؿ  (X5)اق ا  يػػػػن  اقمياكةػػػػن اظػػػػاـ  سػػػػبلمن  بػػػػن مػػػػف  اقبأ ػػػػ 

(ROA) خبلبن  ات  القن إيصافين بيف اقيبابن اق ا  يػن   ما ببيف أف اااؾ،  مؤشي ققياس األ اء
شي ققياس األ اء اقماقل،  ما إبهػ   مؤ  (ROA) اقةاف  خ ش األص ؿ  19فل ظؿ كافين   في  

 اقةاف  خ ش يق ؽ  19خبلبن  ات  القن إيصافين بيف اقيبابن اق ا  ين فل ظؿ كافين   في    ك  
بهػػػػ  أاػػػػ  ال ب كػػػػ  خبلبػػػػن  ات  القػػػػػن  مؤشػػػػي ققيػػػػاس األ اء اقمػػػػاقل،  أ يػػػػػيا  إ (ROE)اقم  يػػػػن 

 مؤشػػي ققيػػاس  (EPS)ييػػن اقسػػهـ  يب 19إيصػػافين بػػيف اقيبابػػن اق ا  يػػن فػػل ظػػؿ كافيػػن   فيػػ  
 .األ اء اقماقل

ل ظػؿ اقةبلبن بيف اظػاـ اقيبابػن اق ا  يػن فػ بيافإقش  ه اق ياسنا  سةت األصالة لاإلضافة العمم ة:
األ اء اقماقل ق شػي ات مبمػ بل  فػل )اقةافػ  خ ػش األصػ ؿ ، اقةافػ  خ ػش يقػ ؽ    19ب اخيات   في  

 . اقم  ين ،  يبيين اقسهـ(
   

ف العائــد ىمــص األصــلل ف العائــد ىمــص ح ــلق  19الرقابــة الداخم ــة ف كلف ــد  :ت المفتاح ــةالكممــا
 الممك ة ف ربح ة السهم.
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Abstract: 
 

Objective: The relationship between the internal control system in light of the 

COVID-19 pandemic and the financial performance of companies listed on the 

Egyptian Stock Exchange. 

Design and methodology: The researcher conducted an applied study of a 

sample made up of joint stock companies listed on the Egyptian Stock Exchange 

that operate in various sectors of activities during the first and second quarters of 

the year (2020). COVID-19, and the number of companies reached (53) 

companies, and the sample vocabulary reached (106) single, and the researcher 

made (3) statistical models for the purpose of testing three hypotheses to study 

and analyze the relationship between the internal control system in light of the 

COVID-19 pandemic and the financial performance of companies The Excel 

program was used to unpack and collect the data and the SPSS statistical analysis 

program to perform the necessary tests. 

Results and recommendations:The results indicated a positive and moral 

relationship between (the internal control system in light of the COVID-19 

pandemic in terms of using assets in a manner that does not expose them to 

damage and loss (X1) and to ensure the accuracy and integrity of the internal 

audit system (X5) and the dependent variable return on assets (ROA), It has 

become clear that there is a statistically significant relationship between internal 

control in light of the COVID-19 pandemic and the return on assets (ROA), and 

it has also been shown that there is a statistically significant relationship between 

internal control in light of the COVID-19 pandemic and the return on property 

rights (ROE), as is evident. There is no statistically significant relationship 

between internal control in light of the COVID-19 pandemic and earnings per 

share (EPS). 

Scientific Addition: This study seeks to clarify the relationship between the 

internal control system in light of the repercussions of COVID-19 and the 

financial performance of companies represented in (ROA, ROE, EPS). 

Keywords: Internal Control System, COVID-19, Return on Assets, Return 

on Equity, Earnings per Share. 
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 ال سم األلل
 اإلطار العام لمدراسة

  : طب عة مشكمة الدراسة 1/1
اقمياسػبن ن اقبل بةمؿ فيها، ييػث بم ػؿ ي اات اقمياسبن  ما زاقت بب ا ب م  اقمب ييات اقبيف      

 يػؤ ي  اقمكبم بػهػا خ ػـ مػف اقة ػ ـ اإلكبماخيػن يبػأ ي مػف م  اػات اقبيفػن ق  ا اامػا   اقمياكةن م  اا  
خ ػػش كميػػ  اققطاخػػات  واوعكبساابا بCOVID) -(19 19،  فػػل ظػػؿ بطػػ يات كافيػػن   فيػػ  فيػػ 

بلفـ مػػػ  يػػػبكيب قهػػػ ه اقبطػػػ يات بمػػػا يب افػػػؽ   ف ػػػاف البػػػ  ق مياسػػػبن  اقمياكةػػػن أف بسػػػب؛  اقمكػػػاالت 
فػل م ياػن   اػاف اقصػياين  19بػ أت أزمػن   فيػ  اػ ا  بػ   اقمبط بات اقبيفيػن فػل ظػؿ اػ ه اقكافيػن.

 ب  إابشي اق باء  ، (,.Shen et al., 2020 Folger et al ;2020) 2019فل اهاين ا فمبي خاـ 
 بػ ع   باقباقل خ ش مسب ى اقةاقـ بسيخن ش ي ة مما أ ى إقش بأ ي كمي  بطاخات اقيياة به ا اق باء

ببصػػا ين خاقميػػن  أاشػػطن اقبيػػ ث  فػػل االسػػب ماي مػػف  ػػبلؿ زيػػا ة، ممػػا كةػػؿ ااػػاؾ أزمػػات ماقيػػن  اا
ت م  بي ؿ اقليي س إقل كافين بزاي إال أا   ،بطن بإ بشاؼ ققاح أ  مصؿ ق ليي س اقبط يي اقميب

ببصػػا ين خاقميػػن طػػ ؿ مػػ ة األزمػػن اقصػػيين بػػ  يقػػ   إقػػل أزمػػن ام ػػا ؼ ي  مػػات اقةػػاقـ   قػػؾ ألف 
  ببليؽ ففن  بيية ك ا  مف اقشػي ات،  مػا أ ت سػيخن بلشػل اقليػي س مػ  ب بػ  بهػاؤؿ فػيص إيكػا

خػػ ـ اقبأ ػػ   اق مػػ ض بشػػأف اقب بةػػات اقمسػػبقب ين أل اء  إقػػل زيػػا ة مسػػب ى قػػ فةػػاؿ مصػػؿ أ  ققػػاح 
ي ب ايػػ  يف إقػػش اقهػػاقشػػي ات، األمػػي اقػػ ا بػػا  اقمسػػبه  يف  اقمسػػب مييف  اقشػػي اء اقبكػػايييف اقػػ  قي

 (Ozili and Arun, 2020; Ichsan et al., 2021)مف. االسبهبلؾ  االسب ماي اآل
 

 ال 19أف كافين   في    World Trade Organizationا ا  بيى ماظمن اقبكاية اقةاقمين     
ماقيػػن فػػل ،  اقبػػل صػػايبها اقة يػػ  مػػف االاهيػػايات اق 2008األسػػ أ ماػػ  األزمػػن اقماقيػػن اقةاقميػػن خػػاـ 

فػل إا لػاض  19( ، ييػث يب بػ  أف ببسػبب كافيػن   فيػ  ,WTO 2020مةظـ األسػ اؽ اقماقيػن )
خػػ ـ اسػػبقياي  باإلهػػافن إقػػش(. Salterio, 2020) %21اقاػػابج اقمي ػػل اإلكمػػاقل اقةػػاقمل باسػػبن 

 (2020األس اؽ اقماقين. )ميم    اقطياف، 

يبابن قايفن ا  بل  مف اأص ي  ييث 19  في   فكنن بكاق مياسب بمت اقماظمات اقمهاين ب  إا      
 Securities and Exchange ب ا ؿ األ ياؽ اقماقين باق اليات اقمبي ة األميي ين )

Commission (SEC)  شي ات اقةامن األميي ين قبيااا  مشبي ا   مك س اإلشياؼ اقمياسبل 
Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) بأ ييات اق ي ؿ
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سبة ا  اقهيفن قئلكابن إ فاقشي ات،  ما أ   اقبياف خ اتاقميبم ن قبلشل اقليي س خ ش إفصاي
خ ل أين بساؤالت س اء مف إ ايات اقشي ات أ  اقمياكةيف ب ص ص اقمشا ؿ اقبل ب اكههـ خا  

 إخ ا  اقبقاييي اقماقين  مياكةبها.
 The UK Financial Reportingماقيػن مك ػس اقبقػاييي اقبػاـ  فػل اقمم  ػن اقمبيػ ة        

Council (FRC)  إيشػا ات ق شػي ات بشػأف اإلفصػاح خػف اقم ػاطي  اآل ػاي اقمبيببػن خ ػش باشػي
 مػػػا اػػػػابش اقمك ػػػس مػػػػ  اقمػػػياكةيف اقصػػػػة بات  خاػػػػ  إخػػػ ا  اقبقػػػػاييي اقماقيػػػن، 19كافيػػػن   ي اػػػا 

،  مػف أامهػػا ا  ق ةػ  ى إابشػاي  خػن فػل األمػػا ف اقبػل بشػه  اقمبة قػن بمياكةػن شػي ات أ  فػي ع اقمكم
 اقػػػػ  ؿاققيػػػػ   اقملي هػػػػن خ ػػػػش اقسػػػػلي  االكبماخػػػػات  اق صػػػػ ؿ إقػػػػش م ابػػػػ  اقشػػػػي ات فػػػػل بةػػػػض 

 ما أ    ، ،  اقياكن إقش بط يي إكياءات مياكةن ب ي ن قكم  أ قن مياكةن  افين  مااسبن اقمبهيية
مياكةن فل ظػؿ اػ ه اقاط بةم يات هي ية اإلقبزاـ اق امؿ بمةاييي اقمياكةن خا  اإليبب اقمك س خ ش

بب ػؾ  اؿ بأ ي ك  ة خم ين اقمياكةن سػ با  ،  أخ ف اقمك س خف ب ق  مف إيبم اقبيفن اقصةبن  اقمةق ة
مياكةػػن فػػل اقمم  ػػن اقمبيػػ ة، اقم اقمػػات أسػػب خين مػػ  أ بػػي شػػي ات  اث.  مػػا يكػػيا اقمك ػػساأليػػ 
 ف هػػي يين قػػ خـ مهاػػن ن اقبػػل بػػ  ب ػػ  بػػ ؼ خ ػػل اقاصػػاف   اإليشػػا ات اإلهػػافي  قيا قػػم   قػػؾ 

 يببػن خ ػش خػ ـ بػ افي  ياء اقمػياكةيف، خػبل ة خ ػش اقة ابػب اقمب فل األشػهي اقق ي ػن اقمقب ػناقمياكةن 
 .(FRC, 2020)فل اق بت اقمااسب 

اقشػػػي ات اقمقيػػػ ة م زمػػػا  قكميػػػ   ، بػػػيايا  اقمصػػػيين اقهيفػػػن اقةامػػػن ق يبابػػػن اقماقيػػػن  بػػػ  أصػػػ يت      
باإلفصػاح بيػاـ اقشػي ات قمصيين،    قؾ اقشي ات  اق يااات اق اهةن قيباببها بهػي ية باقب يصن ا

قب يصػن ااقهيفػن خ ػش شاشػن فش أ ؿ ب افـ ماقين بص ياا بة  اشي بياي  Full Disclosureاق امؿ 
اث خ ػػش بػػأ يي اػػ ه األيػػ  ، ييػػث يبط ػػب  قػػؾ اإلفصػػاح خػػف خ ػػش م بةهػػا اإلق بي اػػش  اقمصػػيين

 مػا  ،،  مسػبقببل  ا  فج أخماقهػا  بػ فقابها اقاق يػن( ياقيػاقماقيػن  ابػا )ميا زاػا ما فل  قػؾب اقشي ن  ه 
هػػػميبلؿ فػػػش إمػػػ  بيػػػاس أى  شػػػي ناالببصػػػا ين ق  بػػػأ يي اػػػ ه األيػػػ اث خ ػػػش اققيمػػػنيكػػػب إيهػػػاح 
، ممػػػا يسػػػاخ  ا  ياقيػػػ اقمياسػػبن اقمصػػػيين اقسػػػايين،  فقػػػا قمةػػػاييي  إقبزامػػػات إهػػػافينأا األصػػ ؿ أ  

اقمبة قػػػن قآل ػػػاي اقماقيػػػن  االببصػػػا ين   السػػػيمافػػػش اب ػػػا  اققػػػيايات اقمااسػػػبن، اػػػ ه اققػػػ افـ  لممسػػػب  
 .خ ش اقق افـ اقماقين ق شي ات 19  في  شش كافين بل طي ب

 Internal controls: COVID-19" بةاػ اف (Deloitte, 2020a) ياسػن  أ ػ ت بػ       
considerations for auditors" "اىتبارات: اخم ةالد الرقابة COVID-19 خ ش ، "لممراةع ن

بيفػػػن    19اقمبيببػػن خ ػػػش كافيػػن   فيػػػ  خببػػاي اآل ػػػاي أف بأ ػػ  فػػػل اإل إ اية اقشػػػي ن   يكػػػب خ ػػشأاػػ
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ن إخػػػػ ا  اقبقػػػػاييي اقماقيػػػػن مػػػػاؿ خم يػػػػباقيبابػػػػن اق ا  يػػػػن ق شػػػػي ن ، بمػػػػا فػػػػل  قػػػػؾ بػػػػ ية اإل اية خ ػػػػش إ 
خ ا اا  اقيفيسػين اقبػل يكػب  ياسػن ب هػ  مكم خػن مػف األسػف ن  ب  بامت اق فل اق بت اقمااسب ، اا

ظهػػيت ابيكػػن اػػػ ه باإلهػػافن إقػػش اقبةقيػػ ات اقمبزايػػػ ة اقبػػل ، خ ػػش اقشػػي ات  هػػةها فػػل االخببػػػاي
ط االسػػػبميايين ، فقػػػ  ب ػػػ ف ااػػػاؾ هػػػ    شػػػأف بطػػػ يي اقبقػػػ ييات  بقيػػػيـاقبيفػػػن اقياقيػػػن بفػػػل  اقكافيػػن

،  ك يػ ا   ا  ال يم ػؿ خػا ة   طػي غـ مػف أف  طػي االيبيػاؿ خ ػش اقػي   فيص مبزايػ ة اليب ػاب االيبيػاؿ؛
، األمي اق ا أ ى  هطياب بش ي ل  ماقل  بيي ق شي اتفل ي  ث إ 19  في   نكافيفق  بسببت 

، باإلهافن إقش هةؼ بيفن اقيبابن  اقشي ات  م ظليها  أصياب اقمصاق  إقش زيا ة اقه  ط خ ش
،  اقكيػ ة فػل ظػؿ اػ ه اقكافيػن أ  ات اقبي ـ ا    ال م   قؾ بسبب أف أصياب اقشي ات،  اق ا  ين

ػػاليبيػػاؿ زيػػا ة فػػيص ايبة ػػؽ ب مػػا أف ااػػاؾ به يػػ ا   سػػ اء  ػػاف  قػػؾ مػػف  -  اإلكبمػػاخلبسػػبب اقبباخ 
 . ببلس األص ؿؿ اقببلخب باقابافج اقماقين أ  بيييؼ اقيقافؽ أ  إ بل

بات  اقمةػػاييي اقمياسػػبين اق  قيػػن، اقيسػػا مياكةػػلخ ػػش بقييػػي  19اػػ ا  بػػؤ ي كافيػػن   فيػػ         
 بػيف بػػاييع اخبمػػا   بػػل يػػ  ت بػيف اهايػػن اقسػان اقماقيػػن باقبي يػ  خ ػػش االيػ اث اقبليقػػن  اقطايفػن اق

خ ػش أاػ  يػ ث طػايئ اشػأ بةػ  اهايػن  19اقق افـ اقماقين، ييػث بم كػب اقمةػاييي بػـ بصػايؼ   فيػ  
غيػػػػي  2019اػػػػات اقماقيػػػػن قسػػػػان بةػػػػ يؿ اقبيا فبػػػػية اقبقييػػػػي،  اػػػػ ا يةاػػػػل ق مياسػػػػبيف  اقمػػػػياكةيف أف

افج األخمػػاؿ اقميبمػػؿ يػػ   ها باقمسػػبقبؿ سػػ اء بػػ يكػػب خ ػػش اقمػػياكةيف اإلفصػػاح خػػف ا ،مط ػػ ب
 إيكابين أ  س بين ق شي ات.

   

خ ػش مهاػن اقمياسػبن  19 ن ببػأ ييات كافيػن   فيػ  مياسبقابمت اقماظمات اقمهاين إا ا  ب        
. ييػث يب بػ  ن اي اقبل س ؼ بابج خف اػ ه اقكافيػآلامبابةن  مياببن  ب ب    ما ببليظ،  اقمياكةن

،  خ ـ بػ ية اقشػي ات فل أس اؽ اقماؿ بيية   قؾ إلا لاض بيمن األسهـ اقبةض ي  ث أزمن ماقين 
خ ش بق يـ   مابها بش ؿ كي ، فهبل خف اق سافي اقمب بةن بسبب ب بؼ اإلابػاج  بيمػؿ اقشػي ات 

  (Deloitte, 2020b; Elbasuony, 2020) .نق ب اقيؼ اق ابب

اقميػػؾ فػػل اق فػػاء باقبزامابهػػا االكبماخيػػن قبةػػ يض  مػػف كااػػب أ ػػي أصػػبيت اقشػػي ات خ ػػش
اق ياسػػات   قػػ قؾ ياب ػػل إكػػياء اقبيػػ ث  ، ية ب بػػؼ اقاشػػاط بسػػبب اقيظػػي اقصػػيلاقةػػام يف خػػف فبػػ

ظػػي اباقكافيػػن ااػػاؾ خمػػؿ شػػاؽ بإايسػػاي  إابهػػاء أ  فبةػػ ،  ػػاي مياسػػبين قهػػ ه األببػػياح مةاقكػػن ال
ن اقمبيببن خف كافيػن   فيػ  اقمياسبيف  اقمياكةيف س اء اقمهاييف  األ ا يمييف قمةاقكن اال اي اقماقي

)اقسػػػا ا ، غػػػازا  فػػػإف اػػػ ه اقكافيػػػن سػػػ ؼ بػػػؤ ي خ ػػػش األ اء اقمػػػاقل ق شػػػي اتخ ػػػش  قػػػؾ   ،  19
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2020 (Baker et at., 2020; ،  مشــمكة الدراسـة فـ  التســاؤل لفـ  ذـ ا اإلطــار  مكـن بمـلرة
   الرئ س  التال :

ــنظر جظــام الرقابــة الداخم ــة لمشــركات بةائحــة كلف ــد  ممــا  ــجعكس ىمــص األدال المــال   19ذــل  ت
 لمشركات؟

 أا  يكب اقي  خ ش اقبساؤالت اقليخين اقباقين: اف قئلكابن خ ش ا ا اقبساؤؿ ييى اقباي    
 ؟19اخيات كافين   في  اين اظاـ اقيبابن اق ا  ين فل ظؿ ب ما -1
 اقةاف  خ ش األص ؿ  19اؿ اااؾ خبلبن بيف اظاـ اقيبابن اق ا  ين فل ظؿ كافين   في   -2

(ROA)؟ 
 اقةافػ  خ ػش يقػ ؽ  19اؿ اااؾ خبلبن بيف اظػاـ اقيبابػن اق ا  يػن فػل ظػؿ كافيػن   فيػ   -3

 ؟(ROE)اقم  ين 
 يبييػػػن اقسػػػهـ  19فيػػػ  اػػػؿ ااػػػاؾ خبلبػػػن بػػػيف اظػػػاـ اقيبابػػػن اق ا  يػػػن فػػػل ظػػػؿ كافيػػػن     -4

(EPS)؟ 
 الدراسة : أذداف 1/2

بسبه ؼ اق ياسػن بيػاف  بي يػؿ اقةبلبػن بػيف اظػاـ اقيبابػن اق ا  يػن فػل ظػؿ بػ اخيات كافيػن         
 األ اء اقماقل ق شي ات،  ياب ؽ مف اقه ؼ اقيفيسل األا اؼ اقليخين اقباقين:   19  في  

 .19ظؿ ب اخيات   في   ماابشن  بي يؿ اظاـ اقيبابن اق ا  ين فل -1
 اقةافػ  خ ػش األصػ ؿ  19بياف اقةبلبن بيف اظاـ اقيبابن اق ا  ين فل ظؿ كافين   في   -2

(ROA)؟ 
 اقةاف  خ ش يقػ ؽ  19إيهاح اقةبلبن بيف اظاـ اقيبابن اق ا  ين فل ظؿ كافين   في   -3

 ؟(ROE)اقم  ين 
 يبييػػػن اقسػػػهـ  19يػػػ  مةيفػػػن اقةبلبػػػن بػػػيف اظػػػاـ اقيبابػػػن اق ا  يػػػن فػػػل ظػػػؿ كافيػػػن   ف -4

(EPS)؟ 
 أذم ة الدراسة : 1/3

 19فػػل أف كافيػػن   فيػػ   األاميػػن اقة ميػػنااػػاؾ أاميػػن خ ميػػن  خم يػػن قهػػ ه اق ياسػػن : فببم ػػؿ      
إب ػػ ت كاابػػا  مػػػف إابمػػاـ فػػػل شػػبش اقمكػػاالت  باقبػػػاقل فإاهػػا بػػػ  بػػؤ ي خ ػػش اقمياسػػػبن ب كػػ  خػػػاـ 

  قػؾ  ػ ف مهاػن اقمياسػبن  اقمياكةػن خ ػـ مػف اقة ػـ   اص اقمياكةن  اظـ اقيبابن اق ا  ين ب كػ   ػ
إقش إبياز أامين اظاـ اقيبابن اق ا  ين فل ظػؿ بػ اخيات كافيػن  اف،  خ ي  يسةش اقباي  اإلكبماخين

ف ا ه اق ياسػن سػ ؼ إف األامين اقةم ين أ يه خ ش األ اء اقماقل ق شي ات. أما مف اايين  19  في  
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قبطػػ يي اظػػاـ اقيبابػػن اق ا  يػػن فػػل ظػػؿ  اقبػػل بػػ  بةبمػػ  خ يهػػا اقشػػي ات بػػ في اقة يػػ  مػػف اقمة  مػػات
 األزمات، فهبل  خف ب فيي إطاي بطبيقل ققياس اقةبلبن بيف مب ييات اق ياسن.

 حدلد الدراسة : 1/4
 ب ه  اق ياسن إقش اقي    اقباقين : 

فل ب يصن اقمصيين اقي    اقك يافين: ييث بقبصي اق ياسن خ ش خيان مف اقشي ات اقمقي ة باق -
  .بطاخات األاشطن اقم ب لن

 ػػبلؿ اقيبػػ  األ ؿ ق شػػي ات ميػػؿ اق ياسػػن  بي يػػؿ ميبػػ ى اقبقػػاييي اقماقيػػن بػػـاقيػػ    اقزمايػػن:  -
(  بػ  بػـ اإلخبمػا  خ ػش خياػن خشػ افين مػف )اقبقػاييي اقماقيػن اقيبػ  سػا ين( 2020 اق اال خػاـ )

اقيبػػ  األ ؿ  اق ػػاال مػػف اقةػػاـ فػػل ظػػؿ كافيػػن خػػف   ػػبلؿ فبػػية إخػػ ا  اق ياسػػناقبػػل بػػـ اشػػياا   
 ( مشاا ة.106شي ن بإكماقل ) 53،  ب  ب غ خ   اقشي ات  19  في  

 ذ كل الدراسة : 1/5
بها فق  بـ إخػ ا  اي ػؿ اق ياسػن فل ه ء أامين اق ياسن  بيقيقا  ألا افها  اإلكابن خ ش بساؤال      

 خ ش اقاي  اقباقل: 
 قةاـ ق  ياسن .اققسـ األ ؿ : اإلطاي ا -1
 اققسـ اق اال : اقبأصيؿ اقة مل قمب ييات اق ياسن. -2
شبقاؽ اقلي ض. بقييـاققسـ اق اقث :  -3  أ بيات اقل ي اقمياسبل  بي ي  اقلك ة اقبي ين  اا
اققسـ اقياب  : ماهكين اق ياسن اقبطبيقين قبي يؿ اقةبلبن بيف اظاـ اقيبابن اق ا  يػن فػل ظػؿ أزمػن  -4

 اقل ق شي ات.اقم ء األ ا 19  في  
 .اققسـ اق امس : اقابافج  اقب صيات  اقب كهات اقبي ين اقمسبقب ين -5
 بافمن اقمياك .  -6
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 ال سم الظاج 
 التنص ل العمم  لمتغ رات الدراسة

إسػب ماال  قمػا كػاء باققسػـ األ ؿ ق  ياسػن  اقػ ا إشػبمؿ خ ػش اإلطػاي اقةػاـ ق  ياسػن سػ ؼ يقػ ـ       
ا  ين  كافيػن اظاـ اقيبابن اق  اال باسبةياض مب ييات اق ياسن  اقبل ببم ؿ فل فل اققسـ اق افاقباي 

خ ػػػش اقايػػػ   أ اياػػػا خ ػػػش اقمياسػػػبن  اقمياكةػػػن باإلهػػػافن إقػػػش األ اء اقمػػػاقل ق شػػػي ات  19  فيػػػ  
 اقباقل:

 :جظام الرقابة الداخم ة 2/1
ق ب طػػػيط  هييػػػث أاهػػػا بةػػػ  أ ا ق مياكةػػػنبةببػػػي اقيبابػػػن اق ا  يػػػن أيػػػ  أاػػػـ اق ظػػػافؼ األساسػػػين       

 اقباظػػيـ  اقباليػػ  ،   قػػؾ ق ػػ ف اقيبابػػن بهػػبـ بهػػي ية مبابةػػن سػػيي اقةمػػؿ خ ػػش اقػػاهج اقمط ػػ ب  فقػػا  
قؤلاظمػػن اقم هػػ خن ، فاقيبابػػن ب بشػػؼ األ طػػاء  اإلاييافػػات مػػف أكػػؿ بصػػيييها  بط يياػػا فهػػبل  

األخمػاؿ ي يبطػ  مػ  اقيبابػن اق ا  يػن  خف اقمياسبن خ يها يبش ال بب ػيي ،  بػ  إز ا ت أاميػن اظػاـ
  خ يػ  فػإف ،et al., 2016; Kiyieka et al., 2018)    (Zakariaاألخمػاؿ بي يكـ ماشػتت   

ابط بب افػؽ مػ  اقظػي ؼ أ ت إقش هي ية  ك   اظػاـ يبابػن  ا  ػل فةػاؿ   ات هػ   19أزمن   في  
بيػػاف  أ  بػػأ ي ب ػػيضبشػػ ؿ   ناقشػػي ،   قػػؾ فػػل سػػبيؿ ب كيػػ  اقةمػػؿ  ا ػػؿ ) بػػت اقكافيػػن( اقياااػػن

 اقبل بـ إخ ا اا  اإلفصاح خاها. سبلمن   بن اقبيااات اقمياسبين
 مفهلم جظام الرقابة الداخم ة: 2/1/1 

خ يهػػا مياكػػ  اقيسػػابات اق ػػايكل ، ييػػث  بةببػػي اقيبابػػن اق ا  يػػن اقطػػن اإلاطػػبلؽ اقبػػل ييب ػػز      
مهػاـ اقمياكةػن ، ييػث   إساا  إقيػ  اققيػاـ باقمياك  خابةببي أي  أاـ أ قن اإل بات اقبل يةبم  خ يها 

، باإلهافن إقش بي ي   يم ؿ ب ة أ  هةؼ ا ا اقاظاـ اقةمؽ اقمط  ب فل أ اء اقمياك  قمهاـ خم  
اقمياكةن ،  يم ف بي ي  ملهـ  اظاـ اقيبابن اق ا  ين  مػا خيفهػا خم ين ق قياـ بمهاـ  اق بت اقمااسب

 ين خ ش اقاي  اقباقل:اقباي يف  اقكهات اقمها
خم يػن مصػػممن ملهػـ  اقيبابػن اق ا  يػن خ ػش أاهػا ( 315)أ هػ  مةيػاي اقمياكةػن اقػ  قل يبػـ       

أف ها يم ف اقيص ؿ خ ش بأ يػ  مةقػ ؿ  اقبل مف  بلق اقشي ن مبأ ية باإل اية  ب ؿ اقمةاييف بإ اية 
اءة  فاخ ين اقةم يات اقبش ي ين  بيقيػؽ ،  بيقيؽ  لاقبيااات اقماقين   ابينمص فلقمبم  ن األا اؼ ا

 (.2015)اإلبيا  اق  قل ق مياسبيف ،  .اإلقبزاـ باقسياسات  اقق اايف  األاظمن ب  بـ بيقيقها
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قكاػػػػػػن اقمياكةػػػػػػن اقماب قػػػػػػن مػػػػػػف مةهػػػػػػ  اقمياسػػػػػػبيف اققػػػػػػاا ايف األميي ػػػػػػل  تأ هػػػػػػي بػػػػػػ           
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)  اق ا  ين  اقيبابنأف

يمايػن  ب ػيض اقشػي نباظيمين   ؿ ما يػيببط بهػا مػف  سػافؿ  مقػاييس بسػب  ـ  ا ػؿ ال اق طن اق
األصػػ ؿ  اقممب  ػػات  هػػماف  بػػن اقبيااػػات اقماقيػػن ، باإلهػػافن إقػػش يفػػ   بيليػػز اق لػػاءة اإلاباكيػػن 

  (Kabuye, 2020)  بشكي  اإلقبزاـ باقسياسات اإل ايين  اقم ه خين.
 جظام الرقابة الداخم ة: أذم ة 2/1/2

 (Yusuf, 2020; Asiligwa et al., 2017) ببم ؿ أامين اظاـ اقيبابن اق ا  ين فل:     
مػػف سػػ ء  اقشػػي ناقيلػػاظ خ ػػش األصػػ ؿ  اقممب  ػػات، ييػػث بسػػاخ  اقيبابػػن خ ػػش يمايػػن أصػػ ؿ  -

اـ اقيبابػن ظػيكػب أف ي ػ ف ا 19 ييى اقباي اف أا  فل ظؿ كافين   في   اإلسب  اـ  اإلا اي.
اق ا  يػػن  ات فةاقيػػن قهػػماف اقيلػػاظ خ ػػش األصػػ ؿ  اقممب ػػات مػػف اقسػػيبن أ  اقهػػياع بسػػبب 

 اقبباخ  اإلكبماخل  خ ـ اقب اك  كابا  إقش كاب أ ااء األخماؿ.
ممػػا يكة ػػ  بػػا يا   اقشػػي نماػػ   بػػ ع األزمػػات ،   قػػؾ خػػف طييػػؽ إقمػػاـ اقمػػ يييف بمػػا يكػػيا فػػل  -

ييػػػث يػػػيى اقباي ػػػاف أف كافيػػػن شػػػا ؿ ببػػػؿ بي قهػػػا إقػػػش أزمػػػات فة يػػػن، يطية خ ػػػش اقمخ ػػػش اقسػػػ
ييف يؤين كي ة فإف بسببت فل اقة ي  مف األزمات ق شي ات  خ ي  فإ ا  اف ق ى اقم ي 19  في 

  ي بش ؿ  بيي خ ش األخماؿ. بؤ ا ه اقكافين قـ 
ييػػػث يػػػيى  بقببل .بيػػ يث اق طػػػط، مػػػف  ػػػبلؿ مقاياػػػن مػػا اػػػ  كػػػايا مػػػ  مػػػا سػػ ؼ ييػػػ ث مسػػػ -

اقباي ػػػاف أاػػػ  يكػػػب أف ي ػػػ ف ااػػػاؾ بطػػػ يي قاظػػػاـ اقيبابػػػن اقػػػ ا  ل يبػػػل يبااسػػػب مػػػ  كافيػػػن 
 أ  أا ب اخيات أ يى ب  بي ث فل اقمسبقبؿ. 19  في 

بقييـ األ اء، بساخ  خ ش فيض اظاـ يبابل مف  بلؿ اقيصػ ؿ خ ػش اقمة  مػات اقم هػ خين   -
خ ػش 19  اصن فػل ظػؿ كافيػن   فيػ  األ اء بإسبمياي  ييث يساخ  بقييـ اقبل ببة ؽ باأل اء.

بسػػػيي ب طػػػش كيػػػ ة أـ ال  باقبػػػاقل ي ػػػ ف ااػػػاؾ بػػػ ية خ ػػػش إب ػػػا   اقشػػػي نمةيفػػػن مػػػا إ ا  ااػػػت 
  اققيايات اقمااسبن.

ييث أا  فل ظؿ اقكافيػن بامػت اقشػي ات ببقاػيف  بقايف اإلاباج،  خـ خم ين اإلاباج  اقبش يؿ. -
 ، ييػػث يةببػػي اظػػاـ اقيبابػػن غيػػي اقةام ػػن فػػل اق ػػ اء أ  اقػػ  اء اقشػػي ات مػػفاإلابػػاج   اصػػن 

 مقياسا  قبقايف اقة مين اق  مين أ  اإلاباكين.
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 جظام الرقابة الداخم ة: خصائص 2/1/3
 ;Al-Waeli et al., 2020) يبميػز اظػاـ اقيبابػن اق ا  يػن بمكم خػن مػف اق صػافص أامهػا:      

Bett et al., 2017; Ahmed et al., 2019; Kabuye et al., 2019) 
طبيةػن خم هػا  يكمهػا ، ييػث  إسب  اـ اظاـ يبػابل يبااسػب مػ  اقشي ناقمبلفمن ، يكب خ ش  -

 بيػػػية  س فػػػل اقشػػػي اتصػػػ يية اقيكػػػـ  اقة ػػػ اقشػػػي نيلهػػػؿ إ بيػػػاي أسػػػ  ب يبػػػابل بسػػػيط فػػػل 
 اقيكـ.

 لػػػن  اقةافػػػ  ، ييػػػث يػػػبـ اقها فػػػن ق ػػػيب  خ ػػػش أسػػػاس اقب  اقشػػػي اتمقاياػػػن اقةافػػػ  باقب  لػػػن، بقػػػـ   -
، فيكػػب مياخػػاة اقب  لػػن خاػػ  إسػػب  اـ  اقشػػي نمقاياػػن اقب ػػاقيؼ بػػاإلييا ات اقبػػل بيصػػؿ خ يهػػا 

 فل اقلبية اقمياسبين. اقشي ناظاـ اقيبابن اق ا  ل   قؾ  فقا  قيكـ أيباح 
ات اقمي اػػػن ، اقمقصػػػ   باقمي اػػػن اػػػ  أف اظػػػاـ اقيبابػػػن اقمسػػػب  ـ  اقمببػػػ  يب افػػػؽ مػػػ  إيبياكػػػ -

 إ ا إسب خت اقهي ية إقش  قؾ. بة ي    بط ييه  يم ف اقشي ن
اققػػ ية خ ػػش إ بشػػاؼ  اقيبابػػن اقػػ ا  ل كيػػ   مطػػ ي  ق يػػ  اظػػاـ اقلةاقيػػن ،  يقصػػ  بهػػا أف ي ػػ ف -

سػػػ  ب خ مػػػل  بطييقػػػن بكة ػػػ  ال يظهػػػي فػػػل بػػػؿ  ب خهػػػا  مةاقكبهػػػا بأاأل طػػػاء  اإلاييافػػػات ب
 اقمسبقبؿ.

 :ا ىمص المحاسبة لالمراةعةلأظارذ 19ةائحة كلف د  2/2
اقاابج  ييث إا لض،  1930فل أس أ ي    خاقمل ما  خاـ  19فيي س   في   بسبب بلشل      

٪ فل اقيب  األ ؿ مقايان باقلبية السها مف اقةاـ اقماهل ،  ب  6.8اقمي ل اإلكماقل ق صيف باسبن 
 سػػافي فػػل اقة يػػ  مػػف فن إقػػش باإلهػػا، ق شػػي ات  مػػف يػػاالت إفػػبلس يػػا ه خااػػت اقة يػػ  مػػف اقػػ  ؿ

 خ ػػػش أ اء اقشػػػي ات 19  فيػػػ   يػػػؤ ي بلشػػػل  بػػػاقطب  بػػػ ،  (Fu et al., 2020) اقمكػػػاالت
(Narayan et al., 2020; Iyke, 2020; Liu et al., 2020)  مػف اقهػي يا بقيػيـ ،  باقبػاقل

ت االببصػػا ين بػػأ يي م ػػؿ اػػ ه اقيػػاالت اقطايفػػن ق صػػين اقةامػػن خ ػػش أ اء اقشػػي ات فػػل اػػ ه األ بػػا
 ( Zubair et al., 2020) .اقصةبن

،  مػف اقصػةب اقبابػؤ بابػافج  مسػبقبؿ اقشػي ات  أزمن غيي مسػب بن 19  في   بةببي كافين        
 شػػي ات اػ ا  بػػ  بامػت،  ؼ طايفػ  يبـ اقبةامػؿ مةهػا خ ػػش أاهػا ظػػي سػػ اقمياكةػنخم يػػن فػل   بةػ اا، 
يػاء اأخمبلفهػا  م اببهػا اقمابشػية فػل شػبش  صيات إقش ببق يـ بي ييات  ب اقةاقمين اق بيى اقمياكةن

يػػ يت   بػػ اخيابها خ ػػش بقييػػي مياكةػػل اقيسػػابات ، ييػػث اقكافيػػن اقةػػاقـ ق هػػ   طػػن ق بةامػػؿ مػػ 
بسبب ا ه اقكافيػن ،  بػ  أ ػ ت اقشػي ات اق بػيى  مباشي خ ش اقشي اتاقمباشي  غيي اقاقبأ يي  مف
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،  أف اقهيي اقيـ  قيس باقهي ية أف ي ػ ف بأ ي ب قؾ بباخا  أف اقق افـ اقماقين س ؼ ب ق مياكةن خ ش
 (ICPAC, 2020) الس  بة  شهي أ  شهييف أ  سان.

مةظمهػػػا مػػػف اقشػػػي ات   ،  مػػػف اقمة ػػػـ  أف اقشػػػي ات بةط ػػػت خػػػف اقةمػػػؿ فػػػل ب ايػػػن األزمػػػن        
  سػػػبطيي ماهػػػا مػػػف ال  ، قبػػػل بةمػػػؿ بػػػيأس مػػػاؿ صػػػ يي أ  ميػػػ   اقصػػػ يية   مب سػػػطن اقيكػػػـ  ا

م اكهن األزمن،  أ يى بسبطي  اقصم   قلبية مي  ة فل ظؿ ب قػل  خػـ ي ػ مل،  فػل الػس اق بػت 
شي ات اقسػياين  ال ق ف سب  ف أ  ي اقشي ات اقمبهيية،    قـ يبأ يمف اقشي ات  ب يبل   فإف خ  ا  

ت يػػػاالت إفػػػبلس،  ااػػػاؾ اقشػػػي ات اقمسػػػبلي ة م ػػػؿ شػػػي ا  بػػػ  بظهػػػي مسػػػبقببل  ،  اقاقػػػؿ  اقةقػػػايات 
 (KPMG, 2020b)   مات اقصيين. اقاقبكاية اإلق بي اين  االبصاالت،  اقب صيؿ، 

 International Federation of االبيا  اق  قل ق مياسبيف فيخ ش اقمسب ى اقمهال فق           

Accountants (IFAC) ه ؼ سػبا ييػث، 19  فيػ   تقبػ اخيا  اصػا   ا  خ ػش م بةػ  اقيسػمل بسػم
كافين   فيػ  فيا  فل م اكهن بي يات ن  األقمياسببا ةايناق   اقماظمات اقمصياب اقمصمساخ ة أ

  فيػ  قش بةزيزاا فل ظؿ ب اخيات إاـ اقمكاالت اقبل يسةش االبيا  اق  قل أاقم ب   ب  هـ ، 19
اقصػين اقمهايػن  ،  اية األزمػاتاا اسػبميايين األخمػاؿ    ،خػ ا  اقبقػاييي اقماقيػن إ ،اقمياكةػن ) ال  19

 فبيايػي ػبلؿ اقلبػية مػف  IFAC ص ايات اقبل اشػياايز اإلأب  مف،  (IFAC, 2020) (صين اقش 
 :ي ؿ بأ ييات فايي س ک ي اا، ما يأبل 2020 إبييؿقش إ

- COVID-19 :صػ اي اقمكػاالت اقيفيسػين إلخػ ا  ييػ   اػ ا اإل الت ار ر المال ـة لاففصـاحات
ن  ا ه اقمكاالت ب  ف بياكن إقش اقاظي خا  اقبقاييي اقماقين اقبل بقـ  بها اق ي ات االببصا ي

بي يػػ  األ ػػي خ ػػش اقابػػافج  اقمي ػػز اقمػػاقل  اإلفصػػايات فػػل ب افمهػػا اقماقيػػن فػػل ظػػؿ بػػأ ييات 
اػػل اإلفصػػايات  ن اقبػػل باا قهػػا األصػػ اي بم  ػػت فػػل مػػايفيسػػ اقمكػػاالت اقي  ،19كافيػن   فيػػ  

األ  ات اقماقيػػن، مزايػػا اقمػػ ظليف اقكػػ    اقشػػهية، اقب ػػؼ،) يكػػب إكياؤاػػا فػػل اققػػ افـ اقماقيػػن اقبػػل
 .( مزايا إاهاء اق  من، األي اث اقبليقن. االسبميايين

 ييػػث أ هػػ  االبيػػا  اقػػ  قل ق مياسػػبيف  COVID-19 :ىــداد الت ــار ر المال ــة لـــإآظــار  -
IFAC أف كافين COVID-19    بةال أف اقمسػب مييف  أصػياب اقمصػ ين  اقمياسبين  اياا

 بػػ  بهػػػمف  ، خاقيػػن اقكػػػ  ة أ  ػػي مػػػف أا  بػػت مهػػػشإقػػػش مة  مػػات ماقيػػػن اآل ػػييف بياكػػن 
بةػػ  فبػػية إخػػ ا  -COVID 91 يػػؼ يكػػب خ ػػش اقشػػي ات بقيػػيـ أيػػ اث مػػا ي ػػل :  االصػػ اي

اقبقػػاييي؟  يػػػؼ يكػػػب خ ػػػش اقشػػػي ات بقيػػػيـ االسػػبميايين؟ مػػػا اػػػل اآل ػػػاي اقهامػػػن األ ػػػيى خ ػػػش 
خ ا  اقبقاييي  اخ ا  اقبقييمات؟  .اقمياسبن  اا
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خ ػػش مهاػػن اقمياسػػبن ب كػػ  خػػاـ  اقمياكةػػن ب كػػ   ػػاص  19اػػ ا  بػػ  أ ػػيت كافيػػن   فيػػ          
اقمياكةػن اقمبلفمػن ،  فػل ظػؿ  ييث ي اك  اقمياكػ  اق ػايكل اقة يػ  مػف اقبيػ يات خاػ  بكميػ  أ قػن

ل خ ي   هي ية اقبباخ  اإلكبماخ ا ه اقكافين س ؼ ي اك  اقمياك  مشا ؿ بسبب اققي   اقملي هن
إقػػػػش اإلكػػػػياءات اإليبيازيػػػػن اقبػػػػل بب ػػػػ اا اقػػػػ  ؿ  اقكهػػػػات اقمةايػػػػن ،  باإلهػػػػافن، بػػػػيف األشػػػػ اص 

 ب لػػػيض اقطابػػػن اقبشػػػ ي ين  بػػػأ ي  صػػػ ؿ اقمصػػػا بات مػػػف اقباػػػ ؾ  اقةمػػػبلء  اقمػػػ ي يف  صػػػة ين 
فػل اقشػي ات  صػة بن اقسػلي  اقباقػؿ قباليػ  مهػاـ اقمياكةػن   ػ ا مبليظات اقكي  اقلة ل ق م ز ف ،

ليهػا قمياكةػن اقشػي ات ظيبةن اق باي بي  ا  خ ش سػلي م  األاقمياكةن شي ات قبابةن ، ييث فيهت ا
 .;Maurar, 2020) 2020ياف،ميم    اقطاقمبهيية. ) اق  ؿأ  اقلي ع فل 

 المراةعــــةقضــــا ا " اققػػػػاا اييف ماشػػػػ يا بةاػػػػ اف :  أصػػػػ ي اقمةهػػػػ  األميي ػػػػل ق مياسػػػػبيف  بػػػػ        
 (AICPA) قش يغببػ  فػل   مػن أخهػاءإشاي اقمةه  أ  إ، "19كلف د متعم ة بال المراةعلت ار ر 

يسػاخ  فػل صػ اي ؿ ا ا اقكافين، ييث أف اػ ا اإلفل اق اليات اقمبي ة  فل كمي  أاياء اقةاقـ  بل
اقممايسػيف  مسػاخ ةق ،   قػؾ اقكافيػن اػ ه اقمب يية  بلؿ اقمطي ين  بساؤالتاإلكابن خ ش بةض اق

 ييػث  ،مةػ   اقبيااػات اقماقيػن  ،  )ظي ؼ خػ ـ اقبأ ػ (ا ه األ بات  فل اقمياكةنهاـ أ ااء بيامهـ بم
 (Levy, 2020)  :بهمف اإلص اي اقمكاالت االبين

ــــةف اســــتمرار ة اللحــــدةف اإل ــــدف األحــــداث الاح  ــــالف اللصــــللالمخــــاطر لىــــدم التاك  حت 
رة ـــــةف التنك ـــــد ىمـــــص ســـــتخدام التنك ـــــدات الخاإتر لالســـــةاتف الرقابـــــة الداخم ـــــةف لـــــص الـــــدفاإ

بال  مــــة العادلــــة المتعم ــــة  المراةعــــةقضــــا ا باإلضــــافة إلــــص  فالمراةــــعالف ــــرات لأجــــلاع ت ــــار ر 
 د.ىن بع  لالمراةعة صلل غ ر الممملسةف األصلل لالشهرة لاأل ق مة جخفاضا  ل 

 The Committee of (CEAOB) ق مياكةػػناقيبابػػن األ ي بيػػن قكاػػن  أصػػ يت بػػ   
European Audit Oversight Bodies   اقيبابن فل االبيا   اقمياكةن اقمب صصن فل بهايا 

 مراةعــةىمــص 19كلف ــد المةــافت  ات األذم ــة العال ــة فــ  ضــلل تــنظ ر  " بةاػػ اف بػػل، بيااػػا    األ ي 
 (Appelbaum et al., 2020): ب  باا ؿ اقبياف ما ي ل   "ال لائم المال ة

فـ   ف شـركات لالمـراةع نبشـكل كب ـر ىمـص ال  ـؤظرلها تنظ ر ىالم   19كلف د  إن ةائحة
ترغب ف  التنك د ىمص  المةجة افمتظال الكامل لممعا  ر المطملبة ف فإن المراةع نح ن  تع ن ىمص 

ف لالـ   قـد لبـالب الجطـاق غ ـر المسـبلق لتفشـ  البسب المراةع نبعض التحد ات الت   لاةهها 
المراةـع حصـلل أذم ـة  ىمـص سـم ط الضـللم تقـد تـف ل المراةعـة كلن له تنظ ر سـمب  ىمـص ةـلدة 

ف لأجــه ســتمرار ة ىمــص اف الشــركةلتحد ــد قــدرة ف  المراةعــة المجاســبة لالكاف ــة لعمم ــة دلــةاأل ىمــص
 .ىداد الت ار رإ ىجد األحداث الاح ة  ةب أن  تم اإلفصاح ىن
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 :األدال المال  لمشركات 2/3
ا ين فل ه ء ما ب ص ت إقي  مف ابافج فػل يةببي األ اء اقماقل بقييـ قاشاط اق ي ة االببص

،  ػػـ يقػػيس  لػػاءة  ه اقميػػ    األاػػ اؼ اقم ططػػ ، ييػػث يهػػبـ بػػاقبيقؽ مػػف ب ػػ غ اهايػػن اقلبػػية اقماقيػػن
ين أ  يأسػػػماقين ، ييػػػث ييب ػػػز خ ػػػش اق يػػػ ة فػػػل اسػػػب  اـ اقمػػػ اي  اقمبايػػػن سػػػ اء  ااػػػت مػػػ اي  بشػػػي 

 مػػا ي ةبػػي األ اء اقمػػاقل خػػف بػػ ية اقمؤسسػػن  سػػب  اـ مؤشػػيات ماقيػػن ققيػػاس مػػ ى إاكػػاز األاػػ اؼ.إ
ؿ خافػػػ  كيػػػ  اقسػػػي قن اقبلزمػػػن ق  فػػػاء بإقبزامابهػػػا  بيقيػػػؽ مةػػػ خ ػػػش بيقيػػػؽ اقبػػػ ازف اقمػػػاقل  بػػػ فيي 

 يسب  ـ مصط   األ اء اقماقل  مقيػاس خػاـ ق صػين اقماقيػن اقشػام ن ق شػي ات  ، ب اقيؼ ما لهن
ق مقايان بيف اقشي ات اقمما  ػن فػل الػس اقصػااخن أ  ،  ما يم ف اسب  ام    بلؿ فبية زماين مةيان

 يم ػػػف بيػػػاس األ اء اقمػػػاقل مػػػف  ػػػبلؿ مكم خػػػن مػػػف  ، ن اقصػػػااخات أ  اققطاخػػػات اقم ب لػػػنمقاياػػػ
 (Al-Waeli et al., 2020; Tetteh et al., 2020) أامها: ناقمؤشيات اقماقي

 

 ROAمعدل العائد ىمص األصلل:  -
األ اء اقمػاقل مقػاييس أي   ROA Return on Assets))األص ؿ اقةاف  خ ش  يةببي مة ؿ      

خ ػش خػف اقلبػية صػافل اقػيب  ييث يةببي مؤشيا  ق يبييػن ،  يػبـ بياسػن مػف  ػبلؿ بسػمن ،  ق شي ات
 (Cheng et al., 2019; Muhunyo et al., 2014).إكماقل األص ؿ

 

 ROE: ح لق الممك ةمعدل العائد ىمص  -
مقاييس األ اء أاـ أي   ROE Return on Equity))يق ؽ اقم  ين  خ ش  مة ؿ اقةاف يةببي       

بـ بياسن مف  بلؿ بسمن صافل اقماقل ق شي ات ، ييث يةببي مؤشيا  قؤل اء اقماقل ق شي ات ،  ي
 ;Bett et al., 2017) (Eniola et al., 2016  .خ ش إكماقل يق ؽ اقم  ين خف اقلبية اقيب 

 

  EPS: ربح ة السهم -
يةبػي اصػيب اقسػهـ مػف األيبػاح اقميققػن  Earnings per Share  (EPS)يبييػن اقسػهـ         

 بلؿ اقلبية اقمياسبين ييث يبـ بياس  مػف  ػبلؿ بسػمن صػافل اقػيب  فػل اهايػن اقلبػية خ ػش إكمػاقل 
 ,.Magu et alبيػػػاس األ اء اقمػػاقل ق شػػػي ات ) اتخػػ   أسػػػهـ اقشػػػي ن ،  يةببػػي أيػػػ  مؤشػػػي 

Nyakundi et al., 2014; 2016.) 
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 ال سم الظالث
شت اق الفرلض  ت   م أدب ات الفكر المحاسب  لتحد د الفةلة البحظ ة لا 

اقيبابػػػن )  بي يػػػؿ اقةبلبػػػن بػػػيف اقمب يػػػي اقمسػػػبقؿبيػػػاف ي ةػػػ  اقهػػػ ؼ اقيفيسػػػل مػػػف اق ياسػػػن اػػػ        
خػيض  ،  خ ي  يم ف(، ق شي اتاأل اء اقماقل (  اقمب يي اقباب  )19اق ا  ين فل ظؿ كافين   في  

  بي يؿ اقةبلبن بيف مب ييات اق ياسن  بط يي اقلي ض خ ش اقاي  اقباقل:
 

 :لاألدال المال  جظام الرقابة الداخم ةالساب ة الت  إذتمت ب الدراساتإست رال لت   م  3/1
اقةبلبػػػن  اقةبلبػػػن بػػػيف اقيبابػػػن اق ا  يػػػن  بةزيػػػز (Yang et al., 2020)باا قػػػت  ياسػػػن        

 خػل مسػؤ قيبها االكبماخيػن قيمايػن اقبيفػن  اقمػ اي  بلبػيض  اقشػي ناقباظيمين ب ػيض اقبأ ػ  مػف أف 
اقطبيةيػػن  بةزيػػز اقباميػػن اقمسػػب امن ،  بػػ  إخبمػػ ت اق ياسػػن خ ػػش بيااػػات بةػػض اقشػػي ات اقصػػياين 

اسب شػلت   ،  (2018 يبػش 2009)ق ب ػ ث اقشػ ي  فػل اقلبػية مػف  A-share اقم يكػن فػل اقبصػايؼ
ق ماشػػتت اقصػػػياين  االسػػب ماي فػػل يمايػػن اقبيفػػن  بػػات بػػيف كػػ  ة اقيبابػػن اق ا  يػػػناػػ ه اق ياسػػن اقةبل

خ ػش االسػب ماي فػل  ن اق ا  يػن قهػا بػأ يي إيكػابلاقابػافج أف كػ  ة اقيبابػ تظهػي  األ اء اقماقل،  بػ  أ
ء اقمػػاقل  يي إيكػػابل خ ػػش األ اقػػ  بػػأ ب ماي فػػل يمايػػن اقبيفػػناالسػػ يػػن اقبيفػػن  األ اء اقمػػاقل،  أفيما

أ اػػػاء ب سػػػي   ابػػػن اق ا  يػػػن خ ػػش األ اء اقمػػػاقلفػػػل اقبػػػأ يي اإليكػػابل قكػػػ  ة اقيب  ي ةػػب   ي اق سػػػيط
اقبيفيػػن إيكػػابل قػػئل اية بػػأ يي أف ااػػاؾ اق ياسػػن   مػػا أ هػػيتاظييػػن اقملػػاايـ اققافمػػن خ ػػش اقمػػ اي  ، 

 .خ ش بيمن اقشي نق شي ات 

   ي اقيبابػػن اق ا  يػػن   سػػيطأ ػػي إقػػش بيػػاف  (Al-Waeli et al., 2020) ياسػػن  اػػ فت         
  قةػػػ  بػػػ  بامػػػت اق ياسػػػن خ ػػػش إسػػػببياف    األ اء اقمػػػاقل ،  اظػػػاـ اقمة  مػػػات اقمياسػػػبين   ةبلبػػػن بػػػيفق
فػل االقبػزاـ باقم اخيػ   أف ااػاؾ بػأ ييأشػايت اقابػافج إقػش    ( شي ن صااخين،18) م ظؼ مف( 90)

م اايػػن اق بيقػػؽ خ ػػش األ اء اقمػػاقل. بيامػػا قػػـ يظهػػي أا بػػأ يي مةاػػ ا خ ػػش مبلءمػػن األ اء  اق بػػن  اا
 ل ،إيكػػابل بػػيف اقةبلبػػن اق  يقػػن  اق بػػن  األ اء اقمػػاق بػػ  ببػػيف أف اقيبابػػن اق ا  يػػن قهػػا بػػأ يي اقمػػاقل. 

قمػاقل ، اقبيقػؽ  اقب بيػت  األ اء ا قـ يظهي أا بأ يي خ ش اقةبلبن بيف اظاـ اقيبابن اق ا  ين إف  ما
بيسػػػػػيف األ اء اقمػػػػػاقل  يةمػػػػػؿ خ ػػػػػشفةاقيػػػػػن اظػػػػػاـ اقمة  مػػػػػات اقمياسػػػػػبين   مػػػػا  كػػػػػ ت اق ياسػػػػػن أف

فةاقيػن  ا ه اق ياسن أف بق ـ اإل اية ب ه  اسػبيابيكيات أفهػؿ يم ػف أف بهػمف تببيي اا  ،ق شي ات
 .  لاءة اقيبابن اق ا  ين

يػػػن قبيػػػاف أ ػػػي ب ا ق كيػػػا ييببك بةمػػػؿ  ياسػػػن (Tetteh et al., 2020) ياسػػػن   بامػػػت        
اقمة  مات  مب يػي  سػيط بػيف أاظمػن اقيبابػن اق ا  يػن  األ اء اقمػاقل ق شػي ات اقم يكػن فػل ب يصػن 
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سػػػ  ب اق ياسػػػن االسبقصػػػافين بػػػيف  بػػػاي اقمسػػػؤ قيف اقباليػػػ ييف فػػػل اسػػػب  ـ اقبػػػاي يف أ ،  بػػػ  غااػػػا
يااػات االسػببياف باسػب  اـ اقامػ  ج اقشي ات اقم يكن مف م ب ؼ اققطاخات اقصااخين ،  ـ بي يؿ ب

 بػػ  أظهػػيت اقابػػافج أف ااػػاؾ  ، Structural equation modeling (SEM)اقباػػافل اقهي  ػػل 
خبلبن  ات  القن إيصافين بػيف أاظمػن اقيبابػن اق ا  يػن )بيفػن اقيبابػن ، اشػاط اقيبابػن ، اقمة  مػات ، 

بشػػػيي اقابػػػافج إقػػػش أف ب ا ق كيػػػا اقمة  مػػػات  االبصػػػاالت(  أ اء اقشػػػي ات )مقاسػػػا  باقيبييػػػن( ،  مػػػا 
اقبيفػػن اقيبابػػن  أاشػػطن أف ،  مػػا إبهػػ   اقيبابػػن اق ا  يػػن  أ اء األخمػػاؿ بةػػ ؿ اقةبلبػػن اإليكابيػػن بػػيف

 .اقيبابن قهما بأ ييا  إيكابيا  ب يا  أ  ي مف أبةا  اقيبابن اق ا  ين األ يى

خ ػش  اقيبابػن يي بيفن اقيبابػن اق ا  يػن  أاشػطن بأبياس  (Ofei et al., 2019)باا قت  ياسن        
 باػػ ؾ ، (5( مشػػاي ا  بػـ ا بيػػاياـ مػف )154)سػػب  مت اق ياسػن خياػػن مػف اا    أ اء اقباػ ؾ فػػل غااػا ،

ب ص ت اق ياسن إقش  كػ     ب  ، بي يؿ االاي اي سب  اـ االيبباطبا  بامت اق ياسن ببي يؿ اقبيااات
خػ ـ  كػ   بػأ يي  ببػيف،  ما  ين  األ اء اقماقل ق با ؾابن اق ا  مةا ا بيف بيفن اقيب  ايبباط هةيؼ 

ااػاؾ بػأ يي مةاػ ا قبيفػػن   ػػش األ اء اقمػاقل ق باػ ؾ ، بيامػا إبهػػ  أفمةاػ ا قبيفػن اقيبابػن اق ا  يػن خ
أ صػػػت  بػػػ أاشػػػطن اقيبابػػػن خ ػػػش األ اء اقمػػػاقل ق باػػػ ؾ فػػػل غااػػػا ،    األ اء اقمػػػاقل ق باػػػ ؾ    اقيبابػػػن

اقسياسػػات  اإلكػػياءات  مػػف  ػػبلؿ  خػػـ  قػػؾ ة بةزيػػز إ اية اقباػػ ؾ ق بيفػػن اقيبابيػػن ، اق ياسػػن بهػػي ي 
اقمياكةػن  سػ  بأ  ت خ ش هي ية إسب  اـ أاقبل ببباااا اقبا ؾ فل يماين األص ؿ  اقممب  ات ،   

 .اقيبابن اقياقين  خـ اظـقمسبمية قا
 

، م  األ اء اقماقل أ ياا خ ش  ا  ين أاظمن اقيبابن اق (Ngure et al., 2019)باا قت  ياسن       
ف  بػ  إبهػ  أ ، Lion Life Assurance Company Limited (ASA)ن بي يػز خ ػش شػي اق

، ابػاأل اء اقمػاقل فػل شػي ات اقبػأميف فػل  يايػيبة ػؽ اقليص اق بيؽ ألاظمن اقيبابػن اقماقيػن اق ا  يػن 
ابػػافج ق ا  يػػن بػػ  أ ت إقػػش  ابط ااػػ  بي يػػ  مػػا إ ا  ااػػت ب ػػؾ اقهػػ اق ػػيض مػػف اػػ ه اق ياسػػنكػػاء   

 طبقػت اق ياسػن اظييػن اقم   بيػن  اظييػن اق  اقػن  اظييػن األاظمػن  فل بيسيف األ اء اقمػاقل ، كي ة
،  اق ياسن ات اظيين اببصا يات ب  لن اقمةامبلت ،  ما بـ اسب  اـ اقبقايات اقا خين  اق مين إلكياء

 ب  بامت   (ASA)مف أيبةن في ع قشي ن ش ص 43ييث بـ اسب  اـ االسببيااات خ ش خيان مف 
صػػين  م   بيػػن أ  ات كمػػ  اقبيااػػات ،   قػػؾ بهػػ ؼ إكياء  ياسػػن بكييبيػػن ال ببػػاي مػػ ى بػػ اق ياسػػن

اقبيييهػػػين اق ا  يػػػن ، اقهػػػ ابط اق بافيػػػن اقيبابػػػن اقمب يػػػيات اقمسػػػبق ن: ) ايببػػػاط بػػػيف بي يػػػ  خبلبػػػن
 بػػػػ   ، قيبابػػػػن اق ا  يػػػػن(  اقمب يػػػػي اقبػػػػاب  األ اء اقمػػػػاقلاق ا  يػػػػن اقبصػػػػيييين ، ااقيبابػػػػن اق ا  يػػػػن ، 

االيبيػػػاؿ  اق سػػػاية  ا ػػػببلس  بػػػؤ ا إقػػػش  ػػػ ملةأ هػػيت ابػػػافج اق ياسػػػن أف اقيبابػػػن اق ا  يػػػن غيػػػي اق
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ييين ،  اقيبابػػػن اق ا  يػػػن اقبصػػػي اقيبابػػػن اق ا  يػػػن اق بافيػػػن  ي  تأ هػػػي،  مػػػا اقماظمػػػات بمػػػ اؿ األ
 ل بةزيز األ اء اقماقل. مياببن اقه ابط اق ا  ين ف

 :من مجظلر محاسب  19الساب ة الت  إذتمت بكلف د  الدراساتإست رال لت   م  3/2
اقمياكةػػن  اي ػػػؿ اقم  يػػػن إ ببػػاي أ ػػػي  صػػافص قكاػػػن  ( إقػػػش2021، ميػػي س ياسػػػن )اػػ فت      

بل ،  اخبمػػػ ت اق ياسػػػن خ ػػػش اقمػػػ ى اقاسػػػ 19خ ػػػش بق بػػػات أسػػػةاي األسػػػهـ  ػػػبلؿ فبػػػية أزمػػػن   فيػػػ  
،  بامػت اق ياسػن خ ػش بيااػات اقبػ ا ؿ  ةاي األسهـ فل اقب يصػن اقمصػيينق سةي  مؤشي قبق بات أس

شػػي ن غيػػي ماقيػػن مػػف اقشػػي ات  40 بيااػػات اقبقػػاييي اقماشػػ ية  امػػا ج اإلفصػػاح قةياػػن مػػف  ناقي ميػػ
،  (30/4/2020يبػػػػش  1/3/2020)اقمقيػػػػ ة فػػػػل اقب يصػػػػن اقمصػػػػيين ،   قػػػػؾ  ػػػػبلؿ اقلبػػػػية مػػػػف 

ص ت اق ياسن إقش  ك   بأ يي س بل بيف اسبقبلقين قكان اقمياكةػن  بق بػات أسػةاي األسػهـ ،  مػا ب    
     إبه  أف اااؾ بأ يي إيكابل بيف م  ين  باي اقم بلؾ  بق بات أسةاي األسهـ.

سػػبه فت  ياسػػن         اقبةػػيؼ  19( بي يػػؿ إابشػػاي كافيػػن   فيػػ  2020،   خبػػ  اقمػػاةـ)إبػػياايـ  اا
 اإلكػػياءات اقمببةػػن  ػػبلؿ ب ػػؾ األزمػػن ،  ب صػػ ت اق ياسػػن إقػػش  اقمياسػػبين اػػا   اي  هاسػػابة اخ ػػش إا

إليبمػاؿ إا لػاض كااػب  اقةامػن ق   قػن ،   قػؾخ ػش اقم ازاػن  19 ك   بػأ يي سػ بل قكافيػن   فيػ  
 بػ  إبهػ  أف ،  طط ،  زيػا ة كااػب اإلسػب  امات خمػا اػ  م طػط اقم  اقمسبه ؼ أ  اقم اي  خف 

 اي اقمياسبين اقبػل ببيبػب خ ػش اػ ه اقكافيػن اػل األ ػي خ ػش اققيمػن اقةا قػن اقمسػب  من فػل أاـ اآل
،  أاػـ  باإلهافن إقش به ي  فيض اإلسبميايين  األي اث اقبليقن ق ميزاايػن، اققياس  بلؿ ا ه اقلبية 

ؾ ألاهػػا اقابػافج اقبػل ب صػػ ت إقيهػا اق ياسػػن اػل  كػ   بػػأ يي  بيػي قهػػ ه اقكافيػن خ ػش اإلفصػػاح   قػ
ذ ا لقد أكدت الدراسة ىمص أجه  ةب البحث ف  أزمة  بيباج قمزي  مف اإلفصايات ق ى اقشي ات.

 .لأظرذاىمص أدال الشركات 19كلف د 

خ ػش  اقبباخ  اإلكبماخل  19  في  بأ يي بلشل  (Albitar et al., 2020) ب  اابشت  ياسن      
خبمػػ ت اػػ ه اق ياسػػن خ ػػش طيي كػػ  ة اقمياكةػػن قػػن اقمسػػ  اقم ببػػل السب شػػاؼ اقبػػأ يي اقميبمػػؿ ،  اا

 بشػػػػمؿ خ ػػػػش )أبةػػػػاب اقمياكػػػػ  ، بقيػػػػيـ  ، كافيػػػػنا  قكػػػػ  ة اقمياكةػػػػن أ اػػػػاء اقأبةػػػػ 5خ ػػػػش ق كافيػػػػن 
 بػػػ  االسػػػبميايين ، مياكةػػػن يأس اقمػػػاؿ اقبشػػػيا ، إكػػػياءات اقمياكةػػػن ،  ي ابػػػب فييػػػؽ اقمياكةػػػن( ، 

 أ  ػػػي مػػػف ا   بيػػػيا  ق مػػػياكةيف  اقشػػػي اتبيػػػ يسػػػب  ف  19  فيػػػ     ػػػاي كافيػػػن أ هػػػيت اق ياسػػػن أف
 COVID-19ناا االكبمػػاخل  أف اقبباخػػ  ييػػث يةبقػػ  اقبػػاي يف،  2008 فػػل األزمػػن اقماقيػػن اقةاقميػػن

يأس اقمػػػاؿ اقبشػػػيا   مياكةػػن بقيػػػيـ االسػػػبميايين  يم ػػف أف يػػػؤ ي بشػػػ ؿ  بيػػي خ ػػػش أبةػػػاب اقمياكػػ 
كػياءات   ا  شػػ ي  ا  ل يم ػػف أف بشػػ ؿ فػل اقاهايػػن بػػأ يي ،  اقبػ خم يػػن اقمياكةػػن  ي ابػب فييػػؽ اقمياكةػػن اا
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 اقباي يف شي ات اقمياكةن صش  ب  أخا  بالي  اسبيابيكين اقةمؿ مف اقمازؿ ،  اقمياكةنخ ش ك  ة 
  اق بػؿ اقيبميػناق  اء االصطااخل  مف  بلؿ إسب  اـباالسب ماي بش ؿ أ بي فل اقبيامج اقيبمين ، 

Blockchain فػػل أف ي  اػػ ا إلخببػػاي  قػػؾ يسػػاخ اـ  ، ي  ظػػافؼ اقبيااػػاتاقشػػب ات  بطػػ ي وأمااه
ةػػػزز فةاقيػػػن أ  ػػػي بػػػ ية خ ػػػش اقب يػػػؼ مػػػ  اقةمػػػؿ مػػػف اقماػػػزؿ ،  اقػػػ ا مػػػف اقمب بػػػ  فػػػل اقاهايػػػن أف ي  

ماقيػػن  اقهيفػػات أسػػ اؽ األ ياؽ اق  مػػا أ صػػت اق ياسػػن اقمػػياكةيف  خمبلفهػػـ ، مي اػػن اقب اصػػؿ بػػيف 
 اء اقمؤبت فل مبط بات االمب اؿ ق شي ات. ب فيي االسبي اقي  مين األ يى ب

اقبةػػيؼ خ ػػش أاػػـ إاة اسػػات كافيػػن   فيػػ   (2020إسػػبه فت  ياسػػن )ميمػػ    اقطيػػاف ،  بػػ       
ن اقمصػيين خ ش بيفن  أاشػطن اقمياكةػن اق ايكيػن فػل اقبيفػن اقمصػيين فػل هػ ء مةػاييي اقمياكةػ 19

( مياكػػػ   ػػػايكل بم ابػػػب اقمياكةػػػن 59)إسب شػػػافين خ ػػػش خياػػػن مػػػف  ياسػػػن ت  اق  قيػػػن ،  بػػػ  بامػػػ
( مف اقباي يف اقمهبميف باقمياسبن  اقمياكةن ،  أاـ ما ب ص ت إقي  اق ياسن ا  أف 72اقمصيين  )

اقة يػػػ  مػػػف اقمشػػػا ؿ  اقبيػػػ يات ق مياكػػػ  اق ػػػايكل أامهػػػا )هػػػي ية  سػػػبؤ ا إقػػػش 19كافيػػػن   فيػػػ  
يػن ، مياكةػن اقبقػ ييات ث اقبليقػن ق ميزاااقبي يث اقمسبمي ق طػن اقمياكةػن ، مشػا ؿ مياكةػن األيػ ا

اقبأايػػؿ ، مشػػا ؿ بةػػ يؿ بقػػاييي اقمياكةػػن( ،  أ صػػت اق ياسػػن بهػػي ية إخػػا ة اقاظػػي فػػل اقمياسػػبين
باإلهػػافن إقػػش بباػػل مػػ  ؿ اقمياكةػػن ،  ل اإلسػػبةاان بةمػػؿ اقمياكػػ  اقػػ ا اقة مػػل  اقةم ػػل ق مياكػػ    

 خ ش أساس اقم اطي.

اسػب  اـ اقبيااػات اقماقيػن ق شػي ات اقم يكػن ب (Colenda et al., 2020) ياسػن  بامػت مػا       
،  ب  أظهيت اقابافج  خ ش أ اء اقشي ات19كافين   في   بياف بأ يي ب يضفل اقب يصن اقصياين، 

ق  بأ يي س بل خ ػش أ اء اقشػي ات ، ييػث إبهػ  أف ااػاؾ بػأ يي سػ بل قكافيػن  COVID-19 أف
يػياا لهػن اإلسػب ماي   خ ش أ اء اقشػي ات م 19  في   ااػاؾ بػأ يي أف   ات اقمبيةػات ،  مػا إبهػ اا
 .اقصااخاتخ ش أ اء اقشي ات 19كافين   في  س بل ق

بةاػ اف:  ماشػ يا  بإصػ اي  (IAASB, 2020)  اقبأ يػ  اق  قيػن اقمياكةنمةاييي  مك س باـ  ما     
 باػا ؿ أ ػي،  اقػ ا  COVID "-11ال ضا ا الرئ س ة فـ  ب ئـة التـدق ق المتطـلرة بسـب تـنظ رات " 
خ ػش اقبابػؤ  اقػ ا  اققػ ية خػ ـ خػ ـ اقبأ ػ     قػؾ فػل ظػؿ،  اقمياكةيفخ ش خمؿ  19   في افين ك

 األ ػ  اقمػياكةيفخ ػش  قؾ، قػ  ، أ  ب  يؼ ا ه اقم ػاطي  طاء ك ايين ك ي ةفل  ك   أب  يسااـ 
ات خ ػػػش بقايػػػات اقمة  مػػػػاالخبمػػػا    ،  مياكةػػػػن قػػػن اقأاالخببػػػاي بةػػػ يؿ طييقػػػػن يصػػػ قهـ خ ػػػش فػػػل 

 أ ػػػ ت ،   فػػػل خم ػػػ اقبػػػل يم ػػػف ق مياكػػػ  اإلخبمػػػا  خ يهػػػا   ػػػيىاألك يػػػ ة اقطػػػيؽ باإلهػػػافن إقػػػش اق
  اققػػ اايف  اق ػػ اف  ، أ ناقماقيػ اق  قيػن ق بقػػايييمةػػاييي اق  ييػيات فػػلأا بمياخػاة يػػ  ث اق ياسػن خ ػػش 
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بقييـ اقم ػاطي ،  مياخاة   ت اقسابقن ،مف اقلبيا  اق طأ بش ؿ أ بيم ااين ي  ث االيبياؿ إمياخاة   
 .االسبميايينأ ييا    ق ميزااين ي ؿ األي اث اقبليقن  قمياك اقين مسؤ  ما أ  ت اقبق ييات،   

الدىلة إلـص شـفاف ة " " بةا اف ۰۲۰۲فل إبييؿ  ماش يا  ( 2020)اقباؾ اق  قل ،  ب  أص ي 
، افيػن قهػا مػي    خ ػش أ اء اقشػي ات اقكييػث أف ، "19الت ار ر المال ة لمشـركات فـ  ظـل كلف ـد 

ييػث أاهػا ،  بياف أ ياا خ ش ك  ة اقبقػاييي اقماقيػن ب اخ  ي  من اقشي ات فإا  يكب بلةيؿ ـ  مف 
 اقب ازاػات  إي ػاـ اقهػ ابطالببصػا  خػاقمل يةمػؿ بشػ ؿ كيػ  ، باإلهػافن إقػش  ا  أساسي ا  صي خابم ؿ 

إقػش م ب ػؼ أصػياب اقمصػ ين بمػا فػل  ات يػ ؿ اقشػي اقمة  مػات  اقمةم ؿ بها قبيهيي  ب صػيؿ
خ ػػػش  يي اقكافيػػػنييػػػث بيبػػػاج اقشػػػي ات إقػػػش اقب اصػػػؿ بشػػػلافين يػػػ ؿ  يليػػػن بػػػأ  ،  قػػػؾ اقمسػػػااميف

مػػػف ييػػػث اقسػػػي قن  اسػػػبميايين األخمػػػاؿ ،  اقمي ػػػز اقمػػػاقل ،  اقيبابػػػن اق ا  يػػػن ،  اقشػػػي ات أخمػػػاؿ
 . اقم اطي
 بةاػػ اف : ماشػػ يا   (AICPA, 2020) ييفأصػػ ي اقمةهػػ  األميي ػػل ق مياسػػبيف اققػػاا ابػػ    

 قػش يغببػ  فػل   مػنإشػاي اقمةهػ  أ ييػث، "19بكلف ـد  المتعم ـة المراةـعلت ـار ر  المراةعةقضا ا "
اقكافيػن، ييػث أف اػ ا  هفل اق اليات اقمبي ة  فػل كميػ  أايػاء اقةػاقـ  ػبلؿ اػ   AICPAأعضبء

  قػػؾ فبػية اػػ ا اق بػػاء اقمب ػػيية  ػػبلؿ االصػ اي يسػػاخ  فػػل اإلكابػن خ ػػش بةػػض األسػػف ن اقمطي يػن   
( ۰،   )ظػؿ ظػي ؼ خػ ـ اقبأ ػ  فػل اقمياكةػناقممايسػيف أ اػاء بيػامهـ بمهػاـ ( ۱)  بل  مف قمساخ ة
اقم ػػػاطي  خػػػ ـ اقبا ػػػ ، األيػػػ اث اقبليقػػػن، مػػػا ي ػػػل: اقماقيػػػن.  بػػػ  بهػػػمف اإلصػػػ اي  اقبقػػػايييمةػػ   

اقبأ يػػ ات اق ايكيػػن، اقبأ يػػ  خ ػػش اقلقػػيات  أاػػ اع يبيػػاؿ، اقيبابػػن اق ا  يػػن، اسػػب  اـ اسػػبميايين ، اإل
 ات اقصػ ن باققيمػن اقةا قػن  اا لػاض األصػ ؿ  اقشػهية  اقمياكةػنفهبل خف بهايا  اقمياك ،بقاييي 

 ة .خف ب    طيؽ اقمياكةنص ؿ غيي اقم م سن،  األ
األيػ اث اقبػل بقػ  بةػ   (BDO, 2020; Deloitte, 2020) ػبل  مػف  ياسػن   بػ  باا قػت

، ييث أشايت إقػش أف كافيػن   فيػ   Events after the reporting periodاين اقلبية اقماقين اه
 ، 2020اق بػػػاء بػػػ أ فػػػل اهايػػػن ياػػػايي ب ةػػػ  يػػػ  ا  غيػػػي بابػػػؿ ق بةػػػ يؿ ،   قػػػؾ ألف بطػػػ ي بلشػػػل  19

فػػل  إف اقبابػػؤات  اقب بةػػات اإلفبياهػػين  ات اقصػػ ن اقمسػػب  من فػػل إخػػ ا  اققػػ افـ اقماقيػػن باقبػػاقل فػػ
مػا ، أمػا فػل اق بػاءسبة س إما ب ييػيا  طليلػا  أ  ال بة ػس أا ب ييػي ابيكػن بلشػل  2019اهاين خاـ 

اقبل  ب  خ يها هييا   اقشي نفإا  سيبةيف خ ش  2020ياايي  31يبة ؽ بلبيات اقبقييي اقمابهين فل 
 .2020ياايي  31إ ياج  بسكيؿ أ اي ا ا اقهيي فل اقق افـ اقماقين فل أ  بة  

أ ت إقػش إغػبلؽ  19  في   أف كافين (KPMG, 2020a; PwC, 2020) ما أ  ت  ياسن      
 مػػا أاػػ  مػػف اقة يػػ  مػػف اقشػػي ات ممػػا أ ى  قػػؾ إقػػش  لػػض مسػػب ى اقمبيةػػات فػػل مةظػػـ اقشػػي ات، 
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باإلهػافن إقػش  قػؾ ، ااػاؾ اقة يػ   خ ػش االسػبميايين ، شػي اتبػ ية اق بقيػيـ اقصةب خ ش اقمػياكةيف
ي ؿ ما إ ا  اات اقشي ات  اقمياكةيف بياكن إقش  بت إهافل ق اظي بش ؿ  امػؿ فػل  مف األسف ن

ال يػػزاؿ أسػػاس  بن مػػا إ ا  ػػاف  قصػػة السػػيما خ ػػش بػػ ية اقشػػي ن خ ػػش اإلسػػبميايين ، بػأ يي اػػ ا اق بػػاء 
 . أساس إلخ ا  اقبيااات اقماقين ق شي ن االسبميايين فل ي   اب  مااسبا  

أف مةظػػـ  افاليػػظ اقباي ػػييػػث ، تحد ــد الفةــلة البحظ ــة  نمكــن لمبــاحظلبجــال ىمــص مــا ســبق      
   اياا اقمياسبين ب ك  خاـ ، ييث إبلقت مةظـ اق ياسات خ ش  19كافين   في  باا قت  اق ياسات

يبيػػػاؿ، سػػػبميايين ، اإلاإلاأليػػػ اث اقبليقػػػن، خ ػػػش )اإلسػػػبميايين ،  19 ياسػػػن بػػػأ يي كافيػػػن   فيػػػ  
 فهػػبل   اقمياكػػ ،ب  اـ اقبأ يػػ ات اق ايكيػػن، اقبأ يػػ  خ ػػش اقلقػػيات  أاػػ اع بقػػاييي اقيبابػػن اق ا  يػػن، اسػػ

صػػػػ ؿ غيػػػػي ا لػػػػاض األصػػػػ ؿ  اقشػػػػهية  األاا  ات اقصػػػػ ن باققيمػػػػن اقةا قػػػػن    اقمياكةػػػػنخػػػػف بهػػػػايا 
  ياسػػن  بي يػػؿ ب ب ػػؼ اق ياسػػن اقياقيػػن فػػل أاهػػا  ، اقم ػػاطي(   ةػػ خػػف ب   طػػيؽ اقمياكةػػن  اقم م سػػن، 

 شػػي ات ق األ اء اقمػػاقل أ اياػػا خ ػػش  19اـ اقيبابػػن اق ا  يػػن فػػل ظػػؿ كافيػػن   فيػػ  اظػػ بػػيف اقةبلبػػن
 .اقمقي ة فل اقب يصن اقمصيين

 
ــ  ضــللل ــات المحاســبة الســاب ة لف ــل أدب  ــ  ضــلل تحم    مكــن مشــكمة البحــث لأذدافــه ف

 إشت اق فرلض الدراسة ىمص الجحل التال :

 فرلض الدراسة التطب   ة:
ب ك  خبلبن  ات  القن إيصافين بيف اقيبابن اق ا  ين فل ظؿ كافين  ال :1Hoالفرض األلل 

 . اقةاف  خ ش األص ؿ 19  في  

ب كػػػ  خبلبػػػن  ات  القػػػن إيصػػػافين بػػػيف اقيبابػػػن اق ا  يػػػن فػػػل ظػػػؿ  ال :2Hoالفـــرض الظـــاج  
 . اقةاف  خ ش يق ؽ اقم  ين 19كافين   في  

فين بػػػيف اقيبابػػػن اق ا  يػػػن فػػػل ظػػػؿ ب كػػػ  خبلبػػػن  ات  القػػػن إيصػػػاال  :3Hoالفـــرض الظالـــث 
  يبيين اقسهـ. 19كافين   في  
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       ال سم الرابع
 مجهة ة الدراسة التطب   ة لتحم ل العاقة ب ن جظام الرقابة الداخم ة

  ف  ظل أزمة كلف د 19 لاألدال المال  لمشركات
 

،   قػؾ مػػف  ػبلؿ خياػػن خشػػ افين فػ   يػػ   ه اا أإسػبه ؼ اقبيػػث إ ببػاي فػػي ض اق ياسػن فػػل هػػ ء      
يػػاف  بي يػػؿ اقةبلبػن بػػيف اقمب يػػي مػف اقبقػػاييي اقماقيػن ق شػػي ات اقمصػػيين اقم يكػن فػػل اقب يصػػن اقمصػيين قب

(،   قػؾ خ ػش األ اء اقمػاقل ق شػي ات(  اقمب يػي اقبػاب  )19اقيبابن اق ا  ين فل ظؿ كافين   في  ) اقمسبقؿ
   اقاي  اقباقل:

 

 :التطب   ة أذداف الدراسة 4/1
 ء األ ا 19كافيػن   فيػ  ظػؿ اقيبابػن اق ا  يػن فػل إقػش بيػاف أ ػي اقةبلبػن بػيف  اقبطبيقينبه ؼ اق ياسن       

 .  اقبابة  اقمسبق اق ياسن  اتين ققياس مب يي  قؾ باسب  اـ اقاما ج اق م،   اقماقل ق شي ات 
 

 مةتمع لى جة الدراسة التطب   ة: 4/2
شػي ات اقمسػػاامن اقم يكػن باقب يصػن اقمصػػيين  اقبػل بةمػػؿ اسػػن فػل مكم خػن مػػف  ػؿ مكبمػ  اق ي يبم      

(  بػػ  بػػـ اإلخبمػػا  خ ػػش خياػػن 2020)خػػاـ مػػف  اقيبػػ  األ ؿ  اق ػػاالفػػل بطاخػػات األاشػػطن اقم ب لػػن  ػػبلؿ 
 53،  بػػ  ب ػػغ خػػ   اقشػػي ات   ػػبلؿ فبػػية اق ياسػػن اااشػػي اقيبػػ  سػػا ين اقبػػل بػػـ  خشػػ افين مػػف اقبقػػاييي اقماقيػػن

 شي ن ،  ب  ي خل خا  إ بياي خيان اق ياسن ما ي ل:
 اقشي ات اقمب ا ؿ أسهمها فل س ؽ اقماؿ  قـ يب بؼ اشاطها  بلؿ فبية اق ياسن. -
  بلؿ فبية اق ياسن. اقيب  سا ينيي اقماقين ي ب افي اقبقا -

شػي ن  (53ل )اػاقبل باطبؽ خ يها اقشػي ط  بة  بطبيؽ اقشي ط اقسابقن ببيف أف خ   اقشي ات           
 (.1 اقم هين باقم يؽ يبـ )

 مصادر الحصلل ىمص الب اجات: 4/3
اقبقػػاييي اقماقيػػن اقماشػػ ية اقمبة قػػن باق ياسػػن اقبطبيقيػػن خ ػػش اقبيااػػات  كمػػ  اقباي ػػاف خاػػ إخبمػػ             

 مػػػػػػػف اقم بػػػػػػػ  اقيسػػػػػػػمل قب يصػػػػػػػن األ ياؽ اقماقيػػػػػػػن اقمصػػػػػػػيين،   قػػػػػػػؾ خياػػػػػػػن اق ياسػػػػػػػنميػػػػػػػؿ ق شػػػػػػػي ات 
www.egx.com.eg  م ب  مباشي www.mubasher.inf.com  باإلهػافن إقػش م ابػ  شػي ات اقةياػن

   ابيات.خ ش شب ن اإل

 جمل ج الدراسة لتلص ف لق اس متغ راتها: 4/4
متغ ـر لالف  19اقيبابػن اق ا  يػن فػل ظػؿ كافيػن   فيػ   مسـت ل ال المتغ ـر يب  ف ام  ج اق ياسػن مػف      
، ألصػػ ؿ ، اقةافػػ  خ ػػش يقػػ ؽ اقم  يػػناقةافػػ  خ ػػش ا) األ اء اقمػػاقل ق شػػي ات  اقػػ ا يقػػاس ب ػػؿ مػػف تــابعال

 اقكػػػ  ؿ اقبػػػاقل ي هػػػ  مب يػػػيات اق ياسػػػن  طػػػيؽ بياسػػػها  مصػػػا ي اقيصػػػ ؿ خ يهػػػا خ ػػػش  يبييػػػن اقسػػػهـ(،
 اقاي  اقباقل:

http://www.egx.com.eg/
http://www.egx.com.eg/
http://www.mubasher.inf.com/


  )دراست تطبيقيت على الشركاث املقيدة يف البىرصت املصريت( ركاثــاألداء املايل للشو 91ني نظام الرقابت الداخليت يف ظل جائحت كىفيد ت وحتليل العالقت بـــدراس

، د / هيثن حمود عبد الفتاح البسيىين عاشىرإيهاب حمود كاهل  د/   

 

636 
 
 

 (1م )ةدلل رق
  لضح المتغ رات المستخدمة ف  جما ج الدراسة 

 

 

 انمخغـــــــــير 

 

 انخعريف اإلجرائي نهمخغير
 

 

 قياسماندراساث انخي حناونج ان

 :11انرقابت انداخهيت في ظم جائحت كىفيد  انمسخقم:انمخغير 

 

انرقابت انداخهيت في 

 11ظم جائحت كىفيد 

 

 (X1,X2,X3,X4, 

X5,X6,X7,X8) 

 

مه خالل لبئمت إستبٍبن  لٍبسه ٌتم

أسئهت اتعهك ببنرلببت  8احتوي عهى 

 91انداخهٍت فً ظم جبئحت كوفٍد 

Eniola et al., (2016) 

 Chen et al., (2019) 

Kinyua et al., (2016) 

Asiligwa et al., (2017) 

 انمخغيراث انخابع: )األداء انماني نهشركاث(:

 
 انعائد عهى األصىل

 

 
ROA)) 

 

 دخمصبفً لسمت مه خالل  لٍبسه ام
  األصولعهى لٍمت  انفترة

 

Chen et al., (2019) 

Muhunyo et al., (2018) 

Wang et al., (2017) 

انعائد عهى حقىق 
 انمهكيت

(ROE) دخم لسمت صبفً مه خالل  ام لٍبسه
  حموق انمهكٍت عهى لٍمتانفترة 

Eniola et al., (2016) 
Bett et al., (2017) 

 دخملسمت صبفً مه خالل  ام لٍبسه (EPS) ت انسهمربحي
  إجمبنً األصولعهى  انفترة

(8198) Magu,  

 انالمصدر: من إىداد الباحظ       

 (:19الرقابة الداخم ة ف  ظل ةائحة كلف د ق اس المتغ ر المست ل ) 4/4/1
ظػؿ كافيػن   فيػ  ابن اق ا  يػن فػل ( أسف ن ببة ؽ باقيب8بةمؿ بافمن إسببياف م  ان مف ) افباـ اقباي        

 ،  ب   اات أسف ن اإلسببياف خ ش اقاي  اقباقل: 19

 (2) رقمةدلل     

 (19ل  اس المتغ ر المست ل )الرقابة الداخم ة ف  ظل ةائحة كلف د 

 ـــــارةـــــــــــانعـبــــــــــ انعبارة رقم

  اع. ةب إستخدام األصلل بصلرة ف تعرضها لمتمف لالض 1
 تزام بالس اسات اإلدار ة الملضلىة.لاإل  ةب  2
 ة. عمم ة اإلجتاة ة لالتشغ مال ةب دىم  3
 . ةب دىم أدال العامم ن بالشركة 4
  ةب التنكد من دقة لسامة جظام المراةعة الداخم ة. 5
  ةب التنكد من دقة لسامة المعملمات.   6
  ةب التنكد من تحد د المسئلل ة. 7
 ةب تحد د آل ات لمعمل بها لضمان تجف   تلة هات اإلدارة.  8

 .إىتمادًا ىمص مؤشرات ق اس الرقابة الداخم ة الباحظانمن إىداد المصدر:        
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 افػؽ )مييث يبـ بيػاس مب يػيات اإلسػببياف باسػب  اـ مقيػاس قي ػايت اق ماسػل ييػث بيمػؿ اققيمػن          
   (.1غيي م افؽ بماما    ،  2ي م افؽ ، غي 3، مياي   4م افؽ ،  5بماما  

 :التابع )األدال المال  لمشركات(ق اس المتغ ر  4/4/2
 ROA Return on))يم ػػؿ مةػ ؿ اقةافػ  خ ػػش األصػ ؿ  معـدل العائـد ىمــص األصـلل : -

Assets    بـ ييػػػث يةببػػػي مؤشػػػيا  ق يبييػػػن ،  يػػػ،  األ اء اقمػػػاقل ق شػػػي اتمقػػػاييس أاػػػـ أيػػػ
 ;Cheng et al., 2019)إكمػاقل األصػ ؿخ ػش    ؿ اقلبيةل صافبياسن مف  بلؿ بسمن 

Muhunyo et al., 2014; Wang et al., 2017) خ يػ  فقػ  إخبمػ ت اق ياسػن اقياقيػن  
 .(ROA)خ ش ا ا اقمة ؿ ققياس األ اء اقماقل ق شي ات.  ايمز ق  باقيمز 

 ROE)ن )يقػػػ ؽ اقم  يػػػخ ػػػش مةػػػ ؿ اقةافػػػ   يةببػػػي معـــدل العائـــد ىمـــص ح ـــلق الممك ـــة : -
Return on Equity   صافل بـ بياسن مف  بلؿ بسمن مقاييس األ اء اقماقل ،  يأاـ أي

 ، ;Bett et al.,2017) (Eniola et al.,2016خ ػش إكمػاقل يقػ ؽ اقم  يػن    ؿ اقلبػية
خ ػػش اػػ ا اقمةػػ ؿ ققيػػاس األ اء اقمػػاقل ق شػػي ات.  ايمػػز قػػ  بػػاقيمز   خ يػػ  فقػػ  بػػـ اإلخبمػػا 

(ROE). 
مػف  ػبلؿ بسػمن  Earnings per Share  (EPS)يبـ بياس يبيين اقسهـ  :السهم ربح ة -

أيػػػ  مقػػػاييس  شػػػيي اػػػ ا اقمؤ بػػػ،  يةب قشػػػي نخ ػػػش إكمػػػاقل خػػػ   أسػػػهـ ا   ػػػؿ اقلبػػػيةصػػػافل 
 .(EPS) ايمز ق  باقيمز  (.Magu et al., 2016)األ اء اقماقل ق شي ات 

 

 أدلات التحم ل اإلحصائ  المستخدمة ف  الدراسة: 4/5
اق ياسػػػػن اقبطبيقيػػػن خ ػػػػش إسػػػػب  اـ األسػػػاقيب اإليصػػػػافين اقبػػػػل ببااسػػػب مػػػػ  طبيةػػػػن  إخبمػػػ ت      

مب يػػيات اق ياسػػن قباػػاء امػػا ج اق ياسػػن ، ييػػث بػػـ اإلخبمػػا  خ ػػش مةا قػػن اإلايػػ اي اق طػػل اقمبةػػ   
(Multiple Linear Regressions)  إل ببػاي صػين فػي ض اق ياسػن ،  بػ  بػـ اسػب  اـ بي يػؿ

إ بباي صبليين اقبيااات ،  بـ  F-Test))( إل بباي مةا ين اقام  ج باسب  اـ (ANOVAف اقبباي
ي بيااػػػػات اإ ببػػػػبػػػػـ ق بي يػػػػؿ اإليصػػػػافل مػػػػف  ػػػػبلؿ اإليصػػػػاء اق صػػػػلل قمب يػػػػيات اق ياسػػػػن ،  بػػػػ  

ق بيقػػؽ مػػف إببػػياب اقبيااػػات ق ب زيػػ  اقطبيةػػل  Continuous Variables))اقمب يػػيات اقمبصػػ ن 
،   قػػػػػػؾ ب اسػػػػػػطن بياػػػػػػامج اقيزمػػػػػػن  (Kolmogorov-Smirnov)ـ إ ببػػػػػػاي ييػػػػػػث بػػػػػػـ إسػػػػػػب  ا

 .SPSS V.22 اإليصافين ق ة  ـ االكبماخين  
 التحم ل اللصف  لمتغ رات الدراسة: 4/6
( 19)اقيبابػن اق ا  يػن فػل ظػؿ كافيػن   فيػ    اػل (  صؼ قمب ييات اق ياسن3ي ظهي اقك  ؿ يبـ )        

 مػا ي هػ   ، اقمبة قن بأسػف ن اإلسػببياف (X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8)باقمب ييات   اق ا بـ بياس 
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 اقةافػ  خ ػش   (ROA)أبةا  اقمب يي اقباب  )األ اء اقمػاقل ق شػي ات(  اقبػل ببم ػؿ فػل اقةافػ  خ ػش األصػ ؿ 
 :(EPS) يبيين اقسهـ  (ROE)يق ؽ اقم  ين 

 (3ةدلل رقم )
 لصف متغ رات الدراسة

 

Descriptive Statistics 

Variables  N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
Variance 

X1 106 2.00 3.00 5.00 4.6981 .50085 .251 

X2 106 2.00 3.00 5.00 4.6038 .52878 .280 

X3 106 2.00 3.00 5.00 4.5472 .53687 .288 

X4 106 2.00 3.00 5.00 4.6415 .58860 .346 

X5 106 2.00 3.00 5.00 4.6038 .52878 .280 

X6 106 2.00 3.00 5.00 4.5283 .57251 .328 

X7 106 3.00 2.00 5.00 4.6226 .68247 .466 

X8 106 3.00 2.00 5.00 4.1509 .83714 .701 

ROA 106 27.21 -3.41 23.80 .5019 3.28641 10.800 

ROE 106 1.69 -1.41 .28 .0143 .21538 .046 

EPS 106 20.62 0.00 20.62 2.5170 4.14618 17.191 

Valid N 

(list wise) 
106             

     .المصدر : مخرةات التحم ل اإلحصائ            
 ( ما  م :3 تضح من الةدلل رقم ) 
( 19اقمسػبقؿ )اقيبابػن اق ا  يػن فػل ظػؿ كافيػن   فيػ  ب ظهي اإليصاءات اق صلين ق مب يي  -

 ةــب إســتخدام األصــلل بصــلرة ف تعرضــها لمتمــف  (X1)ق مب يػػي مب سػػط اقيسػػابل اق أف
(. بيامػا 2،  بػ  ب ػغ اقمػ ى )(3(  أبػؿ بيمػن )5ييث  ااػت أخ ػش بيمػن ) (4.70) لالض اع

ـــة الملضـــلىة  (X2) ػػػاف اقمب سػػػط اقيسػػػابل ق مب يػػػي  ـــزام بالس اســـات اإلدار   ةـــب اإللت
( ، بيامػػا  ػػاف 2،  بػػ  ب ػػغ اقمػػ ى )( 3(  أبػػؿ بيمػػن )5ييػػث  ااػػت أخ ػػش بيمػػن ) (4.60)

ييػث  (4.55) ة  ةـب دىـم العمم ـة اإلجتاة ـة لالتشـغ م (X3)اقمب سط اقيسابل ق مب يي 
( ، بيامػا  ػاف اقمب سػط اقيسػابل 2،  ب  ب غ اقمػ ى )( 3(  أبؿ بيمن )5 اات أخ ش بيمن )

( 5ييػػث  ااػػت أخ ػػش بيمػػن ) (4.64) ةــب دىــم أدال العــامم ن بالشــركة  (X4)ق مب يػػي 
 ةـب  (X5)( ، بيامػا  ػاف اقمب سػط اقيسػابل ق مب يػي 2،  بػ  ب ػغ اقمػ ى )( 3 أبؿ بيمػن )

(  أبػؿ 5ييث  ااػت أخ ػش بيمػن ) (4.60)التنكد من دقة لسامة جظام المراةعة الداخم ة 
 ةـب التنكـد  (X6)، بيامػا  ػاف اقمب سػط اقيسػابل ق مب يػي (2،  ب  ب غ اقمػ ى )( 3بيمن )

،  ب  ب غ ( 3(  أبؿ بيمن )5ييث  اات أخ ش بيمن ) (4.53) من دقة لسامة المعملمات
  ةب التنكد من تحد د المسـئلل ة (X7)(، بياما  اف اقمب سط اقيسابل ق مب يػي 2اقم ى )
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(، بيامػػػا  ػػػاف 3،  بػػػ  ب ػػػغ اقمػػػ ى )( 2(  أبػػػؿ بيمػػػن )5ييػػػث  ااػػػت أخ ػػػش بيمػػػن ) (4.62)
هــا لضــمان تجف ــ  تلة هــات  ةــب تحد ــد آل ــات لمعمــل ب (X8)اقمب سػط اقيسػػابل ق مب يػي 

 .(3،  ب  ب غ اقم ى )( 2(  أبؿ بيمن )5ييث  اات أخ ش بيمن ) (4.15) اإلدارة
 اقػػػ ا  (األ اء اقمػػػاقل ق شػػػي ات)بػػػاب  اإليصػػػاءات اق صػػػلين ق مب يػػػي اق جابػػػاف بػػػ  أظهػػػيت  -

 تييث  ااػ (0.50) ب  ت  مب سطبيمن أف  (ROA) العائد ىمص األصللمف  يقاس ب بل  
 مػػا يبهػػ  أف مب سػػط  (،27.21( بمػػ ى ب ػػغ )-3.41ؿ بيمػػن )(  أبػػ23.80مػػن )أخ ػػش بي

بػؿ (  أ0.28أخ ػش بيمػن ) تييػث  ااػ (0.014)ا   (ROE) العائد ىمص ح لق الممكم ة
 (EPS) ربح ـــــة الســـــهم مػػػػػا يبهػػػػػ  أف مب سػػػػػط  (،1.69( بمػػػػػ ى ب ػػػػػغ )-1.41بيمػػػػػن )

 (. 20.62( بم ى ب غ )0(  أبؿ بيمن )20.62ق سهـ ييث  اات أخ ش بيمن )ج (4.14)
 Modelsجما ج الدراسة التطب   ة :  4/7

، مػػف  ػػبلؿ بطػ يي  بل ػػن امػػا ج إل ببػػاي صػػين فػػي ض اق ياسػػن بيقيػػؽ أاػػ اؼ اق ياسػػنـ سػيب      
  اقش ؿ اقباقل ي ه  اما ج اق ياسن اقبطبيقين:

 
 انالمصدر : من إىداد الباحظ       

 (1) شكل رقم
 لتطب   ة لجما ةها لضح متغ رات الدراسة ا
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 ىرض جما ج الدراسة ىمص الجحل التال : انلبعد إستعراض الشكل السابق  مكن لمباحظ    
جظـام الرقابـة الداخم ـة فـ  ف تلةد ىاقة  ات دفلة إحصائ ة بـ ن : Ho1 جمل ج إختبار الفرض األلل

 لالعائد ىمص األصلل. 19ظل ةائحة كلف د 

 
جظام الرقابـة الداخم ـة فـ  ف تلةد ىاقة  ات دفلة إحصائ ة ب ن : Ho2 الظاج جمل ج إختبار الفرض 

 لالعائد ىمص ح لق الممك ة. 19ظل ةائحة كلف د 
 

 
جظام الرقابـة الداخم ـة فـ  ف تلةد ىاقة  ات دفلة إحصائ ة ب ن : Ho3 الظالثجمل ج إختبار الفرض 

 لربح ة السهم. 19ظل ةائحة كلف د 

 
 :ح ث أن

X1  ب  اـ األص ؿ بص ية ال بةيهها ق ب ؼ  اقهياعإس= يشيي إقش. 
X2 اقم ه خن اإل ايين باقسياسات قبزاـ= يشيي إقش اإل. 
X3  خـ اقةم ين اإلاباكين  اقبش ي ين.إقش = يشيي  
X4  =باقماشتت اقةام يف إ اء يشيي إقش  خـ. 
X5  اق ا  ين اقمياكةن اظاـ  سبلمن  بن مف اقبأ  = يشيي إقش. 
X6 اقمة  مات  سبلمن  بن مف اقبأ  قش = يشيي إ   . 
X7  اقمسف قين بي ي  مف اقبأ  = يشيي إقش. 
X8  اإل اية ب كيهات بالي  قهماف بها ق ةمؿ  قيات بي ي = يشيي إقش. 

ROA it   ي خف مة ؿ اقةاف  خ ش األص ؿ ق شي ن بة= يi  فل اقلبيةt. 
ROE it  = اقةاف  خ ش يق ؽ اقم  ين ق شي ن ي ةبي خفi  فل اقلبيةt. 
EPS it  = ق شي ن ٌيةبي خف يبيين اقسهـi  فل اقلبيةt. 

ԑ اق طأ اقةش افل =. 
β مةامبلت اإلاي اي =.   

βο اقكزء اق ابت فل مةا قن اإلاي اي =. 
 

 

ROA =   βο +  β1 X1 +  β2 X2 + β3 X3 +  β4 X4 +  β5 X5 +  β6 X6 + β7  X7  +  β8 X8  

 

ROE =   βο +  β1 X1 +  β2 X2 + β3 X3 +  β4 X4 +  β5 X5 +  β6 X6 + β7  X7  +  β8 X8  

 

EPS =   βο +  β1 X1 +  β2 X2 + β3 X3 +  β4 X4 +  β5 X5 +  β6 X6 + β7  X7  +  β8 X8  
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ختبارات الفرلض: 4/8  تحم ل جتائج الدراسة التطب   ة لا 
م ــل اإلحصــائ  لمتغ ــرات ت التح هــدف ذــ ا الةــزل مــن الدراســة إلــص إختبــار صــاح ة ب اجــا       

 ظم إختبارات الفرلض ف ل لك ىمص الجحل التال : الدراسة ف
 

 إختبار صاح ة الب اجات لغرض التحم ل اإلحصائ : 4/8/1
 :ب اجات المتغ رات المتصمةإختبار صاح ة  4/8/1/1

إببػػياب  ق بيقػػؽ مػػف(Continuous Variables) إ ببػػاي بيااػػات اقمب يػػيات اقمبصػػ ن بػػـ       
 مػا اػ  م هػ   (Kolmogorov-Smirnov)اقبيااات ق ب زي  اقطبيةل ييث بـ إسب  اـ إ ببػاي 

 (:4باقك  ؿ يبـ )
 

 (4رقم ) ةدلل
 Kolmogorov-Smirnovإختبار جتائج  لضح  

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Continuous variables 

  

Kolmogorov-Smirnov Z 

Statistic N Sig 

X1 4.568 106 .000 

X2 4.075 106 .000 

X3 3.774 106 .000 

X4 4.395 106 .000 

X5 4.075 106 .000 

X6 3.717 106 .000 

X7 4.394 106 .000 

X8 2.675 106 .000 

       .المصدر : مخرةات التحم ل اإلحصائ                 
 

أا مسػػب ى اق القػػن أبػػؿ مػػف  (.Sig)مةا يػػن ( أف  يكػػن اق4يبهػػ  مػػف بيااػػات اقكػػ  ؿ يبػػـ )       
بيااػػات اق ياسػػن ال بببػػ  اقب زيػػ  اقطبيةػػل ،  قةػػبلج اػػ ه اقمشػػ  ن يػػبـ إسػػب  اـ أف ( ممػػا يةاػػل (05.

، يبػػش بقبػػيب مػػف اقب زيػػ  اقطبيةػػل  قمب يػػيات اق ياسػػن (Natural log) اقػػن اق  غػػاييبـ اقطبيةػػل 
( 30فاكػػ  أف يكػػـ ملػػي ات خياػػن اق ياسػػن أ بػػي مػػف ) باإلخبمػػا  خ ػػش اظييػػن اقاهايػػن اقبلمي زيػػن ، 

( ملي ة ،  خ ي  فإف مش  ن ب زيػ  اقبيااػات ب زيةػا  طبيةيػا  106ملي ة ييث ب غ يكـ خيان اق ياسن )
 ال يؤ ي خ ش صين اما ج اق ياسن.
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 ((Multicollinearity Test :إختبار التداخل الخط  4/8/1/2
 (Collinearity diagnostics)بيف مب ييات اما ج اق ياسن  فيص اإلز  اكين اق طينبـ         

بق ن بهػػػ ؼ بي يػػػ  ق ػػػؿ مب يػػػي مػػػف مب يػػػيات اق ياسػػػن اقمسػػػ Tolerance)) بػػػ  بػػػـ يسػػػاب مةامػػػؿ 
، ييػث يةببػي مقياسػا  قئلز  اكيػن  Variance Influence Factor (VIF)ايف مةامػؿ بهػ ـ اقببػ

بظهػػي اإلز  اكيػػن اق طيػػن خاػػ ما ي ػػ ف ااػػاؾ إيببػػاط  بػػاقام  ج ، ييػػثاق طيػػن ق مب يػػيات اقمسػػبق ن 
  اكيػػن يػػ ؿ  قػػؾ خ ػػش خػػ ـ  كػػ   إز  3أبػػؿ مػػف  (VIF)بػػ ا بػػيف اػػ ه اقمب يػػيات فػػإ ا  ااػػت بيمػػن 

( مةامػػؿ بهػػ ـ اقببػػايف ق ػػؿ امػػ  ج مػػف 5 طيػػن بػػيف مب يػػيات اقامػػ  ج ،  ي هػػ  اقكػػ  ؿ يبػػـ )
 اما ج اق ياسن خ ش اقاي  اقباقل:

 (5ةدلل رقم )
  غ رات الدراسة المست مةلمت (VIF)تائج إختبار تضخم التبا ن ج

 

Variable 

Collinearity Statistics 

Model (1) 

 (ROA) 

Model (2) 

(ROE) 

Model (3) 

(EPS) 

Tolerance VIF Tolerance VIF Tolerance VIF 

X1 0.600 1.668 0.600 1.668 0.600 1.668 

X2 0.568 1.762 0.568 1.762 0.568 1.762 

X3 0.593 1.686 0.593 1.686 0.593 1.686 

X4 0.433 2.308 0.433 2.308 0.433 2.308 

X5 0.543 1.841 0.543 1.841 0.543 1.841 

X6 0.582 1.719 0.582 1.719 0.582 1.719 

X7 0.708 1.412 0.708 1.412 0.708 1.412 

X8 0.785 1.273 0.785 1.273 0.785 1.273 

     .المصدر : مخرةات التحم ل اإلحصائ         
 

كمي  اقمب ييات اقمسػبق ن  أف Toleranceبيـ مةامبلت  (5يبـ )يبه  مف بيااات اقك  ؿ        
( ، ممػا يػ ؿ خ ػش 3أبؿ مف ) (VIF)بيـ مةامؿ به ـ اقببايف ،    (0.1)أ بي مف  ق اما ج اق بل ن

مب يػػيات اقمسػػبق ن قامػػا ج اق ياسػػن ،  أف اإليببػػاط   اج  طػػل )بػػ ا ؿ  طػػل( بػػيف اقز إ ي كػػ أاػػ  ال 
، مما ي ؿ  ج خا  أي  مشا ؿ ق ب ا ؿ اق طل أا )اإليبباط غيي  اؿ إيصافيا (بيف اقمب ييات قـ ياب  

اقيبابػػن اق ا  يػػن فػػل اظػػاـ اقمبة قػػن ب اق ياسػػن خ ػػش بلسػػيي بػػأ يي اقمب يػػيات اقمسػػبق ن امػػا جخ ػػش بػػ ية 
 .األ اء اقماقل ق شي ات اقباب خ ش اقمب يي  19ظؿ   في  
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     Multiple Liner Regressionجتائج إختبار اإلجحدار الخط  المتعدد  4/8/2
 H01: األللختبار صحة الفرض إ 4/8/2/1   

ف تلةــــــــد ىاقــــــــة  ات دفلــــــــة إل ببػػػػػػػػاي صػػػػػػػػين فػػػػػػػػيض اق ياسػػػػػػػػن األ ؿ  اققافػػػػػػػػؿ أاػػػػػػػػ  "      
ـــ  ظـــل ةائحـــة ك ـــة ف ـــة الداخم  ـــ ن الرقاب ـــد إحصـــائ ة ب ـــص األصـــلل 19لف  ـــد ىم بػػػـ  . فقػػػ "لالعائ

،  فيمػػػػػا  SPSS V.22خ ػػػػػش امػػػػػ  ج اإلايػػػػػ اي اق طػػػػػل اقمبةػػػػػ   ب اسػػػػػطن بياػػػػػامج  اإلخبمػػػػػا 
 ي ل خيض  بي يؿ اقابافج اق اصن باقليض األ ؿ:

(ألًف : معامل التحد د 
2

R) : 
  لضح الةدلل التال  معامل التحد د لجمل ج إجحدار الفرض األلل كما  م  :

 (6ةدلل رقم )
   لجمل ج إجحدار الفرض األلل (R2)معامل التحد د 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
Durbin-
Watson 

1 .438
a

 .192 .126 3.07324 1.794
a

 

a. Predictors: (Constant), X8, X1, X7, X3, X5, X2, X6, X4 

b. Dependent Variable: ROA 

 المصدر : مخرةات التحم ل اإلحصائ               

R( مةامػػػؿ اقبي يػػػ  6يبهػػػمف كػػػ  ؿ يبػػػـ )       
اققػػػ ية اقبلسػػػييين ق امػػػ  ج ييػػػث ( اقػػػ ا يقػػػيس (2

،  اقمسػػاامن اقاسػػبين (438.)ب  ػػت بيمػػن مةامػػؿ اإليببػػاط بػػيف اقمب يػػيات اقمسػػبق ن  اقمب يػػي اقبػػاب  
R )مةامػؿ اقبي يػ (

،  اػػ ا يةاػل أف اقمب يػػي اقمسػبقؿ )اقيبابػػن اق ا  يػن فػػل  (192.)ق امػػ  ج ب ػغ  2
يػػػػي فػػػػل اقمب يػػػػي اقبػػػػاب  )اقةافػػػػ  خ ػػػػش األصػػػػ ؿ( % مػػػػف اقب   19.2( ي لسػػػػي 19ظػػػػؿ كافيػػػػن   فيػػػػ  

فػػل  Std. Errorق شػػي ات ميػػؿ اق ياسػػن ،  فيمػػا يبة ػػؽ ببػػابل اقاسػػبن بيكػػ  إقػػش اق طػػأ اقةشػػ افل 
 (D-W)ـ إ ياج مب يػػيات مسػػبق ن أ ػػيى قامػػ  ج اق ياسػػن.  مػػا يبهػػ  أف بيمػػن اقامػػ  ج ابيكػػن خػػ 

  ال ببيا ح بيف اقم ى اقمبلفـ. 1.794ب  ت 
 : ANOVAظاج ًا : إختبار تحم ل التبا ن 

 كما  م  : الةدلل التال  جتائج إختبار تحم ل التبا ن لمعادلة اإلجحدار لضح 
 (7ةدلل رقم )

 حدار المتعدد لفرض الدراسة األللإختبار معجل ة جمل ج اإلج
ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 217.901 8 27.238 2.884 .006
b

 

Residual 916.149 97 9.445     

Total 1134.050 105       

a. Dependent Variable: ROA 

b. Predictors: (Constant), X8, X1, X7, X3, X5, X2, X6, X4 

 المصدر : مخرةات التحم ل اإلحصائ            



  )دراست تطبيقيت على الشركاث املقيدة يف البىرصت املصريت( ركاثــاألداء املايل للشو 91ني نظام الرقابت الداخليت يف ظل جائحت كىفيد ت وحتليل العالقت بـــدراس

، د / هيثن حمود عبد الفتاح البسيىين عاشىرإيهاب حمود كاهل  د/   
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 (006.)(  ب  ب غ مسػب ى اقمةا يػن (F=2.884( أف بيمن إ بباي 7) يبه  مف اقك  ؿ يبـ      
،  اػػػ ا يػػػ ؿ خ ػػػش مةا يػػػن اقامػػػ  ج اإليصػػػافل  صػػػبلييب  قبيقيػػػؽ أاػػػ اؼ  (005.)أا أبػػػؿ مػػػف 

( خ ػش 19 يػي اقمسػبقؿ )اقيبابػن اق ا  يػن فػل ظػؿ كافيػن   فيػ  اق ياسن ، مما يؤ ػ  خ ػش بػأ يي اقمب
 اقمب يي اقباب  اقةاف  خ ش األص ؿ.

 ظالظًا : إختبار معجل ة معامات جمل ج اإلجحدار لمفرض األلل:
  لضح الةدلل التال  جتائج تحم ل اإلجحدار الخط  المتعدد لمفرض األلل كما  م :

 (8ةدلل رقم )
 ت جمل ج اإلجحدار لمفرض األللإختبار معجل ة معاما

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 2.131 4.024  .530 .598 

X1 1.534 .773 .234 1.983 .050 

X2 -.709 .753 -.114 -.942 .349 

X3 -.643 .725 -.105 -.886 .378 

X4 -1.485 .774 -.266 -1.918 .058 

X5 2.232 .770 .359 2.900 .005 

X6 -.194 .687 -.034 -.282 .778 

X7 -.531 .522 -.110 -1.018 .311 

X8 -.649 .404 -.165 -1.606 .112 

a. Dependent Variable: ROA 

 المصدر : مخرةات التحم ل اإلحصائ         
 ( ما  م :8ح من الةدلل رقم ) تض 

 8مبم ػػػػػػػؿ فػػػػػػػل ( 19يػػػػػػػن   فيػػػػػػػ  اقمب يػػػػػػػي اقمسػػػػػػػبقؿ )اقيبابػػػػػػػن اق ا  يػػػػػػػن فػػػػػػػل ظػػػػػػػؿ كافأف        
ااػػػػػػػاؾ خبلبػػػػػػػن إيكابيػػػػػػػن مةا يػػػػػػػن ق ػػػػػػػؿ مػػػػػػػف إسػػػػػػػب  اـ األصػػػػػػػ ؿ بصػػػػػػػ ية ال  يبهػػػػػػػ  أف،   أبةػػػػػػػا 

 (X5)اق ا  يػػػػػػػن  اقمياكةػػػػػػن اظػػػػػػاـ  سػػػػػػػبلمن  بػػػػػػن مػػػػػػف اقبأ ػػػػػػػ    (X1)بةيهػػػػػػها ق ب ػػػػػػؼ  اقهػػػػػػياع 
، ييػػػػػػػػث ب  ػػػػػػػػػت بيمػػػػػػػػن مةػػػػػػػػػام ل اإلايػػػػػػػػػ اي (ROA)قمب يػػػػػػػػي اقبػػػػػػػػػاب  اقةافػػػػػػػػ  خ ػػػػػػػػػش األصػػػػػػػػػ ؿ  ا
( خ ػػػػػػش اقبػػػػػػ اقل ،  مػػػػػػا يبهػػػػػػ  أف ااػػػػػػاؾ خبلبػػػػػػن سػػػػػػ بين غيػػػػػػي مةا يػػػػػػن بػػػػػػيف 2.232،  1.534)

،  خػػػػػـ اقةم يػػػػػن اإلاباكيػػػػػن  اقبشػػػػػ ي ين  (X2)اقم هػػػػػ خن  اإل اييػػػػػن باقسياسػػػػػات قبػػػػػزاـاإل ػػػػػبل  مػػػػػف 
(X3) ماشػػػػػػػتت باق اقةػػػػػػػام يف إ اء ،  خػػػػػػػـ(X4)  اقمة  مػػػػػػػات   سػػػػػػػبلمن  بػػػػػػػن مػػػػػػػف ، اقبأ ػػػػػػػ(X6) 

 ب كيهػػػػػػػات باليػػػػػػ  قهػػػػػػػماف بهػػػػػػا ق ةمػػػػػػػؿ  قيػػػػػػات ، بي يػػػػػػػ  (X7)اقمسػػػػػػف قين  بي يػػػػػػػ  مػػػػػػف ، اقبأ ػػػػػػ 
ييػػػػػػػػث ب  ػػػػػػػػت مةػػػػػػػػامبلت اإلايػػػػػػػػ اي  .(ROA)،  مةػػػػػػػػ ؿ اقةافػػػػػػػػ  خ ػػػػػػػػش األصػػػػػػػػ ؿ  (X8)اإل اية 
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،  خ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   (0.649 -،  0.531 -،  0.194-،  1.485 -،  0.643 -،  0.709 -)
تلةــــد ىاقــــة  ات دفلــــة إحصـــــائ ة  "فػػػػيض اقةػػػػ ـ  ببػػػػ ؿ اقلػػػػيض اقبػػػػ يؿ أا أاػػػػ  يػػػػبـ يفػػػػض 

 . لالعائد ىمص األصلل" 19ب ن الرقابة الداخم ة ف  ظل ةائحة كلف د 
 

لمما سبق  مكن ص اغة جمل ج اإلجحدار ألظر العاقة ب ن الرقابة الداخم ة ف  ظل ةائحـة كلف ـد         
 مص األصلل كما  م :لالعائد ى 19

 

 
 

 H02إختبار صحة الفرض الظاج :  4/8/2/2
ف تلةــــــــد ىاقــــــــة  ات دفلــــــــة إل ببػػػػػػػػاي صػػػػػػػػين فػػػػػػػػيض اق ياسػػػػػػػػن اق ػػػػػػػػاال  اققافػػػػػػػػؿ أاػػػػػػػػ  "      

ـــد إحصـــائ  ـــة فـــ  ظـــل ةائحـــة كلف  ـــة الداخم  ـــ ن الرقاب ـــة  19ة ب ـــص ح ـــلق الممك  ـــد ىم . "لالعائ
،  SPSS V.22  خ ػػػػش امػػػػ  ج اإلايػػػػ اي اق طػػػػل اقمبةػػػػ   ب اسػػػػطن بياػػػػامج اخبمػػػػبػػػػـ اإلفقػػػػ  

  فيما ي ل خيض  بي يؿ اقابافج اق اصن باقليض اق اال:
(ألًف : معامل التحد د 

2
R) : 

 كما  م  : الظاج د د لجمل ج إجحدار الفرض  لضح الةدلل التال  معامل التح
 (9ةدلل رقم )

 لجمل ج إجحدار الفرض الظاج  (R2)معامل التحد د 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .414a .171 .103 .20403 1.931a 

a. Predictors: (Constant), X8, X1, X7, X3, X5, X2, X6, X4 

b. Dependent Variable: ROE 

المصدر : مخرةات التحم ل اإلحصائ      

R( مةامؿ اقبي ي  9يبهمف ك  ؿ يبـ )      
2
اقق ية اقبلسييين ق امػ  ج ييػث ب  ػت ( انذي ٌمٍس (

فػل ظػؿ كافكػن   فيػػ  اظػاـ اقيبابػن اق ا  يػن قبيمػن مةامػؿ اإليببػاط اقمبةػ   بػيف اقمب يػيات اقمسػػبق ن 
R،  اقمسػػاامن اقاسػػبين )مةامػػؿ اقبي يػػ ( (414.)اقةافػػ  خ ػػش يقػػ ؽ اقم  يػػن  اقمب يػػي اقبػػاب   19

2 
% مػػف اقب يػػي فػػل اقمب يػػي 17.1،  اػػ ا يةاػػل أف اقمب يػػيات اقمسػػبق ن بلسػػي  (171.)ق امػػ  ج ب ػػغ 

فػػل  Std. Errorشػػ افل اقبػػاب  )اقةافػػ  خ ػػش يقػػ ؽ اقم  يػػن(،  بػػابل اقاسػػبن بيكػػ  إقػػش اق طػػأ اقة
 (D-W) مػػا يبهػػ  أف بيمػػن يػػيات مسػػبق ن أ ػػيى قامػػ  ج اق ياسػػن. اقامػػ  ج ابيكػػن خػػ ـ إ ياج مب 

  ال ببيا ح بيف اقم ى اقمبلفـ. (1.931)ب  ت 

 

ROA =  (2.131) + (1.534) X1 - (.709) X2 - (.643) X3 - (1.485) X4 + (2.232) X5 – 

(.194) X6 – (.531) X7 – (.649) X8  



  )دراست تطبيقيت على الشركاث املقيدة يف البىرصت املصريت( ركاثــاألداء املايل للشو 91ني نظام الرقابت الداخليت يف ظل جائحت كىفيد ت وحتليل العالقت بـــدراس

، د / هيثن حمود عبد الفتاح البسيىين عاشىرإيهاب حمود كاهل  د/   
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 : ANOVAظاج ًا : إختبار تحم ل التبا ن 
 :كما  م   الةدلل التال  جتائج إختبار تحم ل التبا ن لمعادلة اإلجحدار لضح 

 (10ةدلل رقم )
 إختبار معجل ة جمل ج اإلجحدار المتعدد لفرض الدراسة الظاج 

 

ANOVA
a

 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression .833 8 .104 2.501 .016
b

 

Residual 4.038 97 .042     

Total 4.871 105       

a. Dependent Variable: ROE 
b. Predictors: (Constant), X8, X1, X7, X3, X5, X2, X6, X4 

المصدر : مخرةات التحم ل اإلحصائ           

(  بػػػ  ب ػػػغ مسػػػب ى اقمةا يػػػن (F=2.501( أف بيمػػػن إ ببػػػاي 10) يبهػػػ  مػػػف اقكػػػ  ؿ يبػػػـ         
،  اػػػ ا يػػػ ؿ خ ػػػش مةا يػػػن اقامػػػ  ج اإليصػػػافل  صػػػبلييب  قبيقيػػػؽ  (05.)أا أبػػػؿ مػػػف  (016.)
( 19 ياسن ، مما يؤ   خ ش بأ يي اقمب يي اقمسبقؿ )اقيبابن اق ا  ين فل ظؿ كافيػن   فيػ  أا اؼ اق

 خ ش اقمب يي اقباب  )اقةاف  خ ش يق ؽ اقم  ين(.
 ظالظًا : إختبار معجل ة معامات جمل ج اإلجحدار لمفرض الظاج :

 كما  م : لضح الةدلل التال  جتائج تحم ل اإلجحدار الخط  المتعدد لمفرض الظاج  
 

 (11ةدلل رقم )
 إختبار معجل ة معامات جمل ج اإلجحدار لمفرض الظاج 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) -.091 .267  -.339 .735 

X1 -.090 .051 -.209 -1.751 .083 

X2 .028 .050 .068 .554 .581 

X3 .043 .048 .107 .890 .376 

X4 .131 .051 .357 2.544 .013 

X5 -.144 .051 -.353 -2.814 .006 

X6 .017 .046 .045 .375 .709 

X7 .008 .035 .027 .245 .807 

X8 .035 .027 .134 1.286 .202 

a. Dependent Variable: ROE 

 : مخرةات التحم ل اإلحصائ المصدر           
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 ( ما  م :11 تضح من الةدلل رقم )
 مةػػػ ؿ اقةافػػػ  خ ػػػش  (X4) شػػػي نباق اقةػػػام يف  اءأ أف ااػػػاؾ خبلبػػػن إيكابيػػػن مةا يػػػن قػػػ خـ        

( ،  ما يبه  أف اااؾ خبلبن س بين 0.131، ييث ب غ مةامؿ اإلاي اي ) (ROE)يق ؽ اقم  ين 
 مة ؿ اقةاف  خ ػش يقػ ؽ اقم  يػن  (X5)اق ا  ين  اقمياكةن اظاـ بلمن س  بن مف اقبأ  ا ين بيف مة

(ROE) ( 0.144-، ييػػث ب  ػػت بيمػػن مةامػػؿ اإلايػػ اي ) ، خبلبػػن  مػػا ب هػػ  اقابػػافج أف ااػػاؾ
اقةافػػ  خ ػػش    (X1)إسػػب  اـ األصػػ ؿ بصػػ ية ال بةيهػػها ق ب ػػؼ  اقهػػياع سػػ بين غيػػي مةا يػػن بػػيف 

أف ااػاؾ خبلبػن   ب  ببيف( ، 0.090-من مةامؿ اإلاي اي )، ييث ب  ت بي(ROE) يق ؽ اقم  ين
،  خػػـ اقةم يػػن  (X2)اقم هػػ خن  اإل اييػػن باقسياسػػات قبػػزاـاإل}غيػػي مةا يػػن بػػيف  ػػبل  مػػف  إيكابيػػن

اقمسف قين  بي ي  مف ، اقبأ   (X6)اقمة  مات   سبلمن  بن مف ، اقبأ   (X3)اإلاباكين  اقبش ي ين 
(X7)  ،   اإل اية  ب كيهػات باليػ  قهػماف بهػا ؿق ةم  قيات بي ي(X8)}  يقػ ؽ  مةػ ؿ اقةافػ  خ ػش

،  0.008،  0.017،  0.043،  0.028ييػػػػػث ب  ػػػػػت مةػػػػػامبلت اإلايػػػػػ اي ) .(ROE) اقم  يػػػػػن
  .خ ش اقب اقل( 0.035

تلةـد ىاقـة  ات دفلـة إحصـائ ة "فيض اقة ـ  بب ؿ اقليض اقب يؿ أا أاػ   خ ي  فيبـ يفض  -
 . لالعائد ىمص ح لق الممك ة" 19 ة ف  ظل ةائحة كلف د ب ن الرقابة الداخم

 19لمما سبق  مكن صـ اغة جمـل ج اإلجحـدار ألظـر العاقـة بـ ن الرقابـة الداخم ـة فـ  ظـل ةائحـة كلف ـد 
 لالعائد ىمص ح لق الممك ة كما  م :

 

 
 H03إختبار صحة الفرض الظالث:  4/8/2/3

ف تلةــــــــد ىاقــــــــة  ات دفلــــــــة إل ببػػػػػػػاي صػػػػػػػػين فػػػػػػػػيض اق ياسػػػػػػػػن اق اقػػػػػػػػث  اققافػػػػػػػػؿ أاػػػػػػػ  "      
. فقػػػػػ  بػػػػػـ " لربح ـــــة الســـــهم 19إحصـــــائ ة بـــــ ن الرقابـــــة الداخم ـــــة فـــــ  ظـــــل ةائحـــــة كلف ـــــد 

،  فيمػػػػػا  SPSS V.22مبةػػػػػ   ب اسػػػػػطن بياػػػػػامج خ ػػػػػش امػػػػػ  ج اإلايػػػػػ اي اق طػػػػػل اق اإلخبمػػػػػا 
 ي ل خيض  بي يؿ اقابافج اق اصن باقليض اق اقث:

 
 
 
 

 

ROE =  -(.091) - (.090) X1 + (.028) X2 + (.043) X3 + (.131) X4 - (.144) X5 + 

(.017) X6 + (.008) X7 + (.035) X8  



  )دراست تطبيقيت على الشركاث املقيدة يف البىرصت املصريت( ركاثــاألداء املايل للشو 91ني نظام الرقابت الداخليت يف ظل جائحت كىفيد ت وحتليل العالقت بـــدراس

، د / هيثن حمود عبد الفتاح البسيىين عاشىرإيهاب حمود كاهل  د/   
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(ألًف : معامل التحد د 
2

R) : 
  لضح الةدلل التال  معامل التحد د لجمل ج إجحدار الفرض الظالث كما  م  :

 (12ةدلل رقم )
 لجمل ج إجحدار الفرض الظالث (R2)معامل التحد د 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
Durbin-
Watson 

1 .268a .072 -.005 4.15563 1.778
a

 

a. Predictors: (Constant), X8, X1, X7, X3, X5, X2, X6, X4 

b. Dependent Variable: EPS 

 المصدر : مخرةات التحم ل اإلحصائ        

R( مةامؿ اقبي يػ  12بهمف ك  ؿ يبـ )ي         
2
اققػ ية اقبلسػييين ق امػ  ج ييػث ( اناذي ٌماٍس (

 يبابػػن اق ا  يػن فػػل ظػؿ كافيػػن   فيػػ  ق ب  ػت بيمػػن مةامػؿ اإليببػػاط اقمبةػ   بػػيف اقمب يػػيات اقمسػبق ن
R،  اقمسػػاامن اقاسػػبين )مةامػػؿ اقبي يػػ ( (268.) يبييػػن اقسػػهـ  اقمب يػػي اقبػػاب  19

ق امػػ  ج ب ػػغ  2
يبييػػن % مػػف اقب يػػي فػػل اقمب يػػي اقبػػاب  7.2،  اػػ ا يةاػػل أف اقمب يػػيات اقمسػػبق ن بلسػػي  (072.)

هـ ،  ب قؾ ب  ف اققػ ية اقبلسػييين ق امػ  ج اق اقػث هػةيلن ممػا يػ ؿ خ ػش خػ ـ  كػ   خبلبػن بػيف اقس
-D)يمػن ب بيامػا بشػيي (  اقمب يػي اقبػاب  )يبييػن اقسػهـ(.19)اقيبابن اق ا  ين فل ظؿ كافيػن   فيػ  

W) ببيا ح بيف اقم ى اقمبلفـ. إقش أاها (1.778)  ال 
 

 : ANOVAًا : إختبار تحم ل التبا ن ظاج 
  لضح الةدلل التال  جتائج إختبار تحم ل التبا ن لمعادلة اإلجحدار كما  م  :

 (13ةدلل رقم )
 إختبار معجل ة جمل ج اإلجحدار المتعدد لفرض الدراسة الظالث

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 129.916 8 16.239 .940 .487b 

Residual 1675.120 97 17.269     

Total 1805.036 105       

a. Dependent Variable: EPS 

b. Predictors: (Constant), X8, X1, X7, X3, X5, X2, X6, X4 

 تحم ل اإلحصائ المصدر : مخرةات ال            

أا  (49.)(  ب  ب غ مسب ى اقمةا ين (F=.940( أف بيمن إ بباي 13يبه  مف اقك  ؿ يبـ )     
،  اػ ا يػػ ؿ خ ػش خػػ ـ مةا يػن اقامػػ  ج اإليصػافل ، ممػػا يؤ ػ  خ ػػش خػ ـ بػػأ يي  (005.)أ بػي مػػف 

   )يبيين اقسهـ(.( خ ش اقمب يي اقباب19اقمب يي اقمسبقؿ )اقيبابن اق ا  ين فل ظؿ كافين   في  



  2021 إبريم  – انثانيانعدد  –( 22انمجهد ) –مجهت انبحىد انمانيت وانخجاريت 

649 
 

 ظالظًا : إختبار معجل ة معامات جمل ج اإلجحدار لمفرض الظالث:
  لضح الةدلل التال  جتائج تحم ل اإلجحدار الخط  المتعدد لمفرض الظالث كما  م :

 (14ةدلل رقم )
 إختبار معجل ة معامات جمل ج اإلجحدار لمفرض الظالث

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) -.875 5.441  -.161 .873 

X1 .281 1.046 .034 .269 .789 

X2 .139 1.018 .018 .136 .892 

X3 .923 .981 .119 .941 .349 

X4 .818 1.047 .116 .781 .437 

X5 -1.879 1.041 -.240 -1.805 .074 

X6 1.113 .929 .154 1.198 .234 

X7 .083 .706 .014 .118 .906 

X8 -.803 .547 -.162 -1.469 .145 

a. Dependent Variable: EPS 

 المصدر : مخرةات التحم ل اإلحصائ             
 ( ما  م :14 تضح من الةدلل رقم )

ي إيكػابل  غيػي مةاػ ا ي( ق  بػأ 19فين   في  اقمب يي اقمسبقؿ )اقيبابن اق ا  ين فل ظؿ كا       
يكػػػػػب إسػػػػػب  اـ األصػػػػػ ؿ بصػػػػػ ية ال بةيهػػػػػها  (X1) } (X1,X2,X3,X4,X6,X7)ق مب يػػػػػيات 

يكػب  خػـ اقةم يػن  (X3)،  يكػب اإلقبػزاـ باقسياسػات اإل اييػن اقم هػ خن (X2)،  ق ب ؼ  اقهياع
يكػػػػب اقبأ ػػػػ  مػػػػف  بػػػػن  (X6)،  يكػػػػب  خػػػػـ أ اء اقةػػػػام يف باقشػػػػي ن (X4)،  نياإلاباكيػػػػن  اقبشػػػػ ي 
 غيػي مةاػ ا خ ػش اقمب يػي اقبػاب  {  يكػب اقبأ ػ  مػف بي يػ  اقمسػف قين (X7)،   سبلمن اقمة  مات

 ,1.113 ,0.818 ,0.923 ,139. ,0.281)إلايػ ايا تمةػامبل ت)يبييػن اقسػهـ( ييػث ب  ػ
بػػن سػػ بين ،  مػػا يبهػػ  أف ااػػاؾ خبل (05.)مسػػب ى اقمةا يػػن أ بػػي مػػف   خ ػػش اقبػػ اقل   (0.083

يكػب بي يػ   (X8) ، يكب اقبأ   مف  بن  سبلمن اظاـ اقمياكةن اق ا  ين (X5) بيف غيي مةا ين 
 يػػػي اقبػػػاب  )يبييػػػن اقسػػػهـ( ، ييػػػث ب  ػػػت باقم   قيػػػات ق ةمػػػؿ بهػػػا قهػػػماف باليػػػ  ب كيهػػػات اإل اية 

 .(05.)بمسب ى مةا ين أ بي مف  (803.- ,1.879-)مبلت اإلاي اي امة
"ف تلةد ىاقة  ات دفلة إحصائ ة ب ن الرقابة الداخم ـة أا أا   ؿ فيض اقة ـ بب خ ي  فيبـ  -

 . لربح ة السهم" 19ف  ظل ةائحة كلف د 
لمما سبق  مكن ص اغة جمل ج اإلجحدار ألظر العاقة ب ن الرقابـة الداخم ـة فـ  ظـل ةائحـة      
 لربح ة السهم كما  م : 19كلف د 

 

EPS = - (.875) + (.281) X1 + (.139) X2 + (.923) X3 + (.818) X4 - (1.879) X5 + 

(1.113) X6 + (.083) X7 - (.803) X8  



  )دراست تطبيقيت على الشركاث املقيدة يف البىرصت املصريت( ركاثــاألداء املايل للشو 91ني نظام الرقابت الداخليت يف ظل جائحت كىفيد ت وحتليل العالقت بـــدراس

، د / هيثن حمود عبد الفتاح البسيىين عاشىرإيهاب حمود كاهل  د/   
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 ال سم الخامس 
 الجتائج لالتلص ات لالتلةهات البحظ ة المست بم ة

 الجتائج: 5/1
 دففت الدراسة الجظر ة: 5/1

 العد د من الدففت أذمها:  تضح من اإلطار الجظر  لمدراسة     
اإل بػػات أ قػػن  يليػػن بكميػػ  خمػػؿ اقمػػياكةيف ب كػػ  خػػاـ  خ ػػش خ ػػش  19كافيػػن   فيػػ  بػػؤ ي  -

يصػػ قهـ خ ػػش  طػػيؽاالخببػػاي بةػػ يؿ فػػل األ ػػ   اقمػػياكةيفخ ػػش يكػػب  قؾقػػ ب كػػ   ػػاص 
 .اتاالخبما  خ ش بقايات اقمة  م  مياكةن  قن اقأ
ب اخػ   كػب بلةيػؿاقكافين قها مي    خ ش أ اء اقشي ات اقماقل  اقبشػ ي ل ،  مػف  ػـ فإاػ  ي -

يي ييث بيباج اقشي ات إقش اقب اصؿ بشلافين ي ؿ  يلين بأ  ،ي  من ب ا ق كيا اقمة  مات
اقيبابػػػن اظػػػاـ  باإلهػػػافن إقػػػش  يليػػػن خمػػػؿ سػػػبميايين ،بػػػ ية اقماشػػػأة خ ػػػش اإل خ ػػػشاقكافيػػػن 

 اق ا  ين فل ظؿ اقكافين.
 اقمػياكةيفخ ػش  يكػب  ػـ  مػف اقمػياكةيف ،أ اء  بيػي خ ػش  قها بأ يي 19  في   إف كافين -

 .اقكهات اقمةاين  ب كيهات ب صياتمب اؿ اق امؿ قاال
هػػةؼ ب ببة ػػؽ أامهػػا م ػػاطي 19ااػػاؾ اقة يػػ  مػػف اقم ػػاطي اقبػػل ببة ػػؽ بكافيػػن   فيػػ   -

 اظاـ اقيبابن اق ا  ين فل ظؿ اقكافين.
 جتائج الدراسة التطب   ة: 5/2

األ اء    19 -فل ظؿ كافين   فيػ قيبابن اق ا  ين إسبه فت اق ياسن بي يؿ اقةبلبن بيف اظاـ ا      
 شي ات اقمقي ة باقب يصن اقمصيين. اقماقل ق
 خ ػش 19  يػن فػل ظػؿ كافيػن   فيػ  خاػ  بيػاس اظػاـ اقيبابػن اق ا اقباي ػافخبمػ   خ ي  فقػ  إ       
قػػػؾ   ،  19أسػػػف ن  ببة ػػػؽ باقيبابػػػن اق ا  يػػػن فػػػل ظػػػؿ كافيػػػن   فيػػػ   8إسػػػببياف م  اػػػن مػػػف  بافمػػػن

 Chen et al., (2019); Kinyua et al., 2016; Asiligwa et {إخبما ا  خ ش  ياسن  بل  مف 

al., 2017 Eniola et al.,2016; {  ات بيػاس األ اء اقمػاقل ق شػي  ت اق ياسػن خاػ ،  مػا إخبمػ
، اقةافػػػ  خ ػػػش يقػػػ ؽ اقم  يػػػن  (ROA)اقةافػػػ  خ ػػػش األصػػػ ؿ } خ ػػػش  بل ػػػن مؤشػػػيات ماقيػػػن  اػػػل 

(ROE) ، يبيين اقسهـ(EPS) }   مػف   قؾ بياسا  خ ش  ياسػن  ػبلChen et al.,2019; Magu, 

2018; Muhunyo et al.,2018; Wang et al.,2017;  Eniola et al., 2016; ،  بػ 
 مف اق ياسن اقبطبيقين إقش ما ي ل : افب صؿ اقباي 

 لجمـل ج التطب  ــ اىمـص  اســةدر ال ف ـه تإتضـح مـن جتــائج إختبـار الفـرض األلل لالتــ  إىتمـد -
ؿ بصػػ ية ال بةيهػػها ق ب ػػؼ إسػػب  اـ األصػػ  ق ػػبل  مػػف  أف ااػػاؾ خبلبػػن إيكابيػػن مةا يػػن :األلل

 اقمب يػػي اقبػػاب  اقةافػػ   (X5)اق ا  يػػن  اقمياكةػػن اظػػاـ  سػػبلمن  بػػن مػػف  اقبأ ػػ  (X1)  اقهػػياع
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 قبػزاـإلا،  ما يبه  أف ااػاؾ خبلبػن سػ بين غيػي مةا يػن بػيف  ػبل  مػف  (ROA)خ ش األص ؿ 
  اءأ ،  خػػـ (X3)،  خػػـ اقةم يػػن اإلاباكيػػن  اقبشػػ ي ين  (X2)اقم هػػ خن  اإل اييػػن باقسياسػػات
 بي يػػػػ  مػػػػف ، اقبأ ػػػػ  (X6)اقمة  مػػػػات   سػػػػبلمن  بػػػػن مػػػػف ، اقبأ ػػػػ  (X4)باقماشػػػػتت  اقةػػػػام يف

،  مةػػػ ؿ  (X8)اإل اية  ب كيهػػػات باليػػػ  قهػػػماف بهػػػا ق ةمػػػؿ  قيػػػات ، بي يػػػ  (X7)اقمسػػػف قين 
ق امػػ  ج أبػػؿ مػػف مسػػب ى  (P-Value) مػػا يبهػػ  أف بيمػػن ،  (ROA)  خ ػػش األصػػ ؿ اقةافػػ

 . 2.884))اقميس بن  F،  بيمن  (006.)ييث ب  ت  (05.)اقمةا ين 
ــة   - ــد ل أ  أجــه " تلةــد ىاقــة  ات دفل ــلل الفــرض الب ــدم لقب ــتم رفــض الفــرض الع ــه   لىم 

 العائد ىمص األصلل". ل  19إحصائ ة ب ن الرقابة الداخم ة ف  ظل ةائحة كلف د 
الجمــل ج ىمــص  الدراســة ف ــه تكمــا  تضــح مــن جتــائج إختبــار الفــرض الظــاج  لالتــ  إىتمــد -

 مةػػ ؿ  (X4) باقشػػي ن اقةػػام يف أ اء أف ااػػاؾ خبلبػػن إيكابيػػن مةا يػػن قػػ خـ :التطب  ــ  الظــاج 
 مػف  ػ ،  ما يبه  أف اااؾ خبلبػن سػ بين مةا يػن بػيف اقبأ (ROE)اقةاف  خ ش يق ؽ اقم  ين 

،  مػػا  (ROE) مةػػ ؿ اقةافػػ  خ ػػش يقػػ ؽ اقم  يػػن  (X5)اق ا  يػػن  اقمياكةػػن اظػػاـ  سػػبلمن  بػػن
ب هػػ  اقابػػافج أف ااػػاؾ خبلبػػن سػػ بين غيػػي مةا يػػن بػػيف إسػػب  اـ األصػػ ؿ بصػػ ية ال بةيهػػها 

،  ب  ببيف أف اااؾ خبلبػن إيكابيػن (ROE)  اقةاف  خ ش يق ؽ اقم  ين  (X1)ق ب ؼ  اقهياع 
،   خػػػػـ اقةم يػػػػن  (X2)اقم هػػػػ خن  اإل اييػػػػن باقسياسػػػػات قبػػػػزاـاإل يػػػػن بػػػػيف  ػػػػبل  مػػػػف غيػػػػي مةا

 بي يػػػ  مػػػف ، اقبأ ػػػ  (X6)اقمة  مػػػات   سػػػبلمن  بػػػن مػػػف ، اقبأ ػػػ  (X3)اإلاباكيػػػن  اقبشػػػ ي ين 
،  مةػػ ؿ  (X8)اإل اية  ب كيهػػات باليػػ  قهػػماف بهػػا ق ةمػػؿ  قيػػات ، بي يػػ   (X7)اقمسػػف قين 

أبػؿ مػف  اق االق ام  ج  (P-Value) ما يبه  أف بيمن ،  (ROE) ين اقةاف  خ ش يق ؽ اقم 
 . 2.501))اقميس بن  F،  بيمن (043.) ييث ب  ت  (05.)مسب ى اقمةا ين 

لىم ــه ف ــتم رفــض الفــرض العــدم لقبــلل الفــرض البــد ل أ  أجــه "تلةــد ىاقــة  ات دفلــة  -
 ائد ىمص ح لق الممك ة". لالع 19إحصائ ة ب ن الرقابة الداخم ة ف  ظل ةائحة كلف د 

 :الجمـل ج التطب  ـ  الظالـثلتش ر جتائج إختبار الفرض الظالث لالت  إىتمد ف ها البحث ىمـص  -
 ػبل  بأ ي إيكابل  غيي مةاػ ا ق( ق  19اقمب يي اقمسبقؿ )اقيبابن اق ا  ين فل ظؿ كافين   في  

يكػب اإلقبػزاـ  (X2) ، يكب إسب  اـ األص ؿ بص ية ال بةيهها ق ب ػؼ  اقهػياع (X1) } مف
يكػب  (X4)،  نييكػب  خػـ اقةم يػن اإلاباكيػن  اقبشػ ي  (X3)،  باقسياسات اإل ايين اقم ه خن

يكػػب  (X7)،  يكػػب اقبأ ػػ  مػػف  بػػن  سػػبلمن اقمة  مػػات (X6)،   خػػـ أ اء اقةػػام يف باقشػػي ن
ااػاؾ خبلبػن  مػا يبهػ  أف ، خ ش اقمب يػي اقبػاب  )يبييػن اقسػهـ( {  اقبأ   مف بي ي  اقمسف قين

 (X8)و ، يكب اقبأ ػ  مػف  بػن  سػبلمن اظػاـ اقمياكةػن اق ا  يػن (X5) بيف غيي مةا ين س بين 

  يػػي اقبػػاب  )يبييػػن اقسػػهـ( ،ب اقميكػػب بي يػػ   قيػػات ق ةمػػؿ بهػػا قهػػماف باليػػ  ب كيهػػات اإل اية 
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،  (05.)مػف مسػب ى اقمةا يػن  أ بػي اػل  (49.) اق اقػثق امػ  ج  (P-Value)بيمػن   ب  ب  ت
 . 0.940))اقميس بن  F بيمن 

لىم ــه ف ــتم قبــلل فــرض العــدم أ  أجــه "ف تلةــد ىاقــة  ات دفلــة إحصــائ ة بــ ن الرقابــة  -
 لربح ة السهم".  19الداخم ة ف  ظل ةائحة كلف د 

 التلص ـــــــــــــات: 5/2
بيقيػػن ي صػػل خ ػػش هػػ ء اقابػػافج اقبػػل بػػـ اقب صػػؿ إقيهػػا فػػل  ػػؿ مػػف اق ياسػػن اقاظييػػن  اقبط       
 بما ي ل: افاقباي 
 هي ية أف يبـ بط يي اظاـ اقيبابن اق ا  ين يبل يب ا ب م  األزمات. -
 .19يكب أف بقـ  اقماظمات اقمهاين بإخ ا  مةاييي إيشا ين ق بةامؿ فل ظؿ كافين   في   -
إكػػياءات مياكةػػن إهػػافين قكمػػ  أ قػػن ةػػل اقيسػػابات اقسػػةل ايػػ  بصػػميـ يكػػب خ ػػش مياك -

 اقبػل مػف  Zoomب اسطن  سافؿ اقب اصؿ اقي ي ن م ؿ  19ظؿ كافين   في   اإل بات فل
 اقبث اقمباشي قةم ين كي  اقم ز ف. اقمساخ ه فلشأاها 

ا  يػن باسػب  اـ اقبقايػات يكب خ ش اقمياك  أف يبأ   مف صين  سػبلمن اظػاـ اقمياكةػن اق  -
 خ ش األ اء اقماقل ق شي ات. قما ق  مف مي   اقي ي ن 

مػػا  اقمػػياكةيف  بػػت قأسػػ اؽ اقمػػاؿ  اا ايات اقشػػي ات   اي الفيػػن إسػػب اافين مػػفإصػػ هػػي ية -
 .19اقمياكةن فل ظؿ كافين   في    افل يبش يبم ا ا مف أ اء خم ين

يكب خ ش اقمياك  خ ـ اقب  ل خػف أا إكػياء مػف شػأا  يػؤ ي باقسػ ب خ ػش أ اء خم ػ  فػل  -
 .19ظؿ كافين   في  

خبما  خ ش اقمؤشيات اقماقين اقهامن اقبل بم ا  مف إخ ا  هي ية أف يبم ف اقمياك  مف اإل -
 .19بقيييه فل ظؿ كافين   في  

 :التلةهات البحظ ة المست بم ة 5/3
 أف بشمؿ اقب كهات اقبي ين اقمسبقب ين خ ش ما ي ل : افيقبيح اقباي     

اء  أ ياػػا خ ػػش أ  19فػػل ظػػؿ كافيػػن   فيػػ   بي يػػؿ اقةبلبػػن بػػيف  صػػافص قكاػػن اقمياكةػػن -1
 اقبا ؾ اقبكايين.

 خ ش ك  ة اقمياكةن. (19فل ظؿ كافين   في  ) ة يؿ اقق افـ اقماقينأ ي ب -2
 اقباػػػػا ب اإلقزامػػػػل قمياكػػػػػ   COSO بػػػػيف اقيبابػػػػن اق ا  يػػػػن فػػػػل هػػػػ ء ب صػػػػيات ناقةبلبػػػػ -3

 .اقيسابات خ ش أ اء قكان اقمياكةن
  ين اقمياكةن.خ ش أ اء اقمياك  اق ايكل  أبةاب خم  19أ ي ب اخيات كافين   في   -4
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 قائمت انمراجع
       أوالً: انمراجع بانهغت انعربيت :

( ، اإلاة اسات  اآل اي اقمياسبين ألزمػن فيػي س 2020ب  اقماةـ ، )خإبياايـ ، ميم  زي اف ، ميم   -
مةمـــــة اإلســـــكجدر ة لمبحـــــلث  ،يؤيػػػػػن بي ي يػػػػػن مػػػػػف ماظػػػػػ ي مياسػػػػػبل  – (COVID-19)  ي اػػػػػا 

، (4)، اقمك ػػ  (2) اقمياكةػػن ،   يػػن اقبكػػاية، كامةػػن اإلسػػ ا يين، اقةػػ    ، بسػػـ اقمياسػػبنالمحاســب ة
 .27-1ماي ، 

أ ػػي  صػػافص قكاػػن اقمياكةػػن  اي ػػؿ اقم  يػػن فػػل ( ، 2021، ) يمهػػاف خػػايؼ يمهػػاف،  ميػػي س -
البحلث المال ـة مةمة ،  بق بات أسةاي األسهـ اقمب ا قن باقب يصن اقمصيين أ ااء أزمن فيي س   ي اا

 .461-414 ،ياايي، (22)، اقمك   (1)  ، اقة ب يسةي ،   ين اقبكاية، كامةن  ر ةلالتةا
 19-( ، إاة اسػات كافيػن   فيػ 2020يػاف ، إبػياايـ ميمػ  ، )طميم   ، خبػ  اقيميػ  اقةيسػ ا ،اق -

، خ ش بيفن  أاشطن اقمياكةن اق ايكين م   ياسن إسب شافين مف  اب  بيفن اقممايسن اقمهايػن اقمصػيين 
، بسػـ اقمياسػبن  اقمياكةػن ،   يػن اقبكػاية، كامةػن اإلسػ ا يين، ة اإلسكجدر ة لمبحلث المحاسـب ةمةم

 .536-448 ، ماي ،(4)، اقمك   (2)اقة   
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(1ملحق رقم )  
حل عينة الدراسة الشركات م  

 إسم الشركة مسلسل إسم الشركة مسلسل إسم الشركة مسلسل

عبور الند للصناعات الغذائٌة  19  أدكو* 1   االقطان النٌل لحلٌج* 37 

 الوطنً  38  لتوطٌن التكنولوجٌا قناة السوٌس* 20 اإلسكندرٌة لألسمنت  2

كرٌدي أجرٌكول  21  لتداول الحاوٌات االسكندرٌة* 3  الوطنٌة لالسكان  39 

 اٌبٌكو  40 لٌسٌكو  22 االسماعٌلٌة الجدٌدة للتطوٌر  4

مصر بنى سوٌف لألسمنت  23 االلومنٌوم العربٌة  5  اٌجى ستون  41 

 اٌدٌتا  42  والصابون مصر للزٌوت* 24 البنك التجاري الدولً  6

 بنك البركة  43  للفنادق مصر* 25  للتأمٌن الدلتا* 7

السوٌدي الٌكترٌك  8 مصرف أبو ظبً اإلسالمً  26   بنك قطر الوطنً االهلً  44 

الشركة العربٌة إلدارة وتطوٌر األصول  9  بنك قناة السوٌس  45  القاهرة والجٌزة مطاحن جنوب* 27 

بورسعٌد للتنمٌة الزراعٌة و المقاوالت  46  الدلتا مطاحن شرق* 28 الشمس بٌرامٌدز  10  

العالمٌة لالستثمار والتنمٌة  11  ثروة كابٌتال القابضة  47  القاهرة مطاحن شمال* 29 

 جهٌنة  48  الوسطى مطاحن مصر* 30  الستصالح األراضً العامة* 12

العبور لالستثمار العقارى  13  جى إم سى  49  وغرب الدلتا مطاحن وسط* 31 

 جً بً اوتو  50  اإلسكندرٌة مطاحن ومخابز* 32  المتحدة للشحن والتفرٌغ العربٌة* 14

 دلتا للطباعة والتغلٌف  51  لالدوٌة ممفٌس* 33  الستصالح االراضً العربٌة* 15

الغربٌة االسالمٌة للتنمٌة العمرانٌة  16 رامٌدا  52 هٌرمٌس  34   

المصرٌة الكوٌتٌة لالستثمار والتجارة  17  سبٌد مٌدٌكال  53  امبو وادي كوم* 35 

سً اي كابٌتال القابضة  36  الحاصالت الزراعٌة النصر لتصنٌع* 18      
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