
1 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :بحث بعنوان
 
 

 لجنة المراجعة على مستوى اإلفصاح عن رأس المال الفكري خصائصأثر  "

 " دراسة تطبيقية على الشركات المقيدة في البورصة المصرية

 

 
 

 إعداد
 دعاء حافظ إمام عبد اللطيفدكتورة/ 
 بقسم المحاسبة والمراجعةمدرس 

 جامعة اإلسكندرية –كلية التجارة 
 
 

 
 

2020 
 



2 
 

 ى اإلفصاح عن رأس المال الفكريالمراجعة على مستو لجنة خصائصثر أ

 الشركات المقيدة في البورصة المصرية دراسة تطبيقية على

 

 مقدمة البحث:-1

وبناء ميزة ،  للشركة من ناحية قيمةحرجة في خلق الهامة و ال رأس المال الفكري من األصوليعد 
في القرن  كثير من الشركاتال تاعتمد حيث ، ناحية أخرى تنافسية للشركة وخلق قيمة لحملة األسهم من 

 Li et)تحقيق ميزة تنافسية لهافي استخدام رأس المال الفكري لديها على قدرتها على الحادي والعشرين 
al.,2012 ; Muttakin et al., 2015) .دراسة  كما أضافت(Salehi et al., 2014) في ظل  - أن

لذلك ،  عامًلا هاماا لنجاح أو فشل األعمال رأس المال الفكري لم الفعال االستخدايعد  -عصر المعلومات
ينبغي على الشركات تحويل تركيزها من االستثمار في األصول الملموسة إلى االستثمار في األصول غير 

 .الملموسة

وعلى الرغم من أهمية رأس المال الفكري إال أن معايير إعداد التقارير المالية 
في رأس المال  تعترف باالستثمار International Financial Reports Standards(IFRS))الحالية

، مما أدى إلى فشل التقارير المالية في التعبير بعدالة عن تلك األصول التي  فور حدوثه الفكري كمصروف
قارير المالية. تخلق قيمة للشركة. مما يؤدي إلى زيادة عدم تماثل المعلومات بين إدارة الشركة ومستخدمي الت

عن أصول رأس ا الشركات بضرورة تحسين إفصاحهالمحاسبة ة نولذلك نادى األكاديميون والمنظمون لمه
درجة عدم التأكد لدى المستثمرين مشكلتي عدم تماثل المعلومات و المال الفكري. األمر الذي يساهم في تقليل 

 Dumay & Guthrie) المالي يق لوضع الشركةوكذلك يسهل عمل تقييم دق ، عن األمور المستقبلية للشركة
, 2017). 

من خًلل حصول الشركة على الموارد المالية  قيقهنجاح الشركة يتم تح باإلضافة إلى ذلك لم يعد
 .للشركة ميزة تنافسية ما يساهم في تحقيق .وإنما يرتبط بحصول الشركة على األصول غير المالية، فقط 

للتعامل مع  ة اإلفصاح المالينتج من عدم كفاي،  فصاح عن رأس المال الفكري ولذلك فإن النمو المنزايد لإل
إمكانية تلك الصعوبات بعدم  وترتبط المشاكل والصعوبات المصاحبة إلدارة تطور األصول المستحدثة.
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الشركة في تقييم القيمة الحقيقية ألصول  -وفقاا ألساس التكاليف التاريخية -االعتماد على المعلومات المالية
ولذلك أتجهت  وعدم قدرة إدارة الشركة على اتخاذ القرارات المًلئمة باالعتماد على األصول المالية فقط.

تقارير  دواتاأل تشمل تلكالشركات لتطوير أدوات محاسبة تعكس التزام الشركة تجاه أصحاب المصالح فيها. 
 Madi et)إلى احتياجات وتوقعات حملة األسهممحاولة لًلستجابة ك، اجتماعية ومن ثم تقارير مستمرة  بيئية

al.,2014). 

إلى أن القوائم المالية وحدها توفر معلومات غير حيث أشارت ( Haji, 2015دراسة )وهذا ما أكدته 
ار تقرير أعمال ب على إططلوجود  كاملة وتم انتقادها بشكل كبير بسبب اتجاهها التاريجي. مما أدى إلى

 األعمال تقريروالذي يعرف ب، ومات المالية والمعلومات غير المالية المعل يدمج كل منبديل 
ار معهد التقرير المتكامل . حيث أشIntegrated Business Report(IBR))المتكامل

إلى االتجاه نحو إطار تقرير شامل  (International Integrated Reporting council (IIRC))يالدول
، ورأس المال الفكري للشركة مع ربط تلك  ، القضايا البيئية ال االجتماعيتتكامل فيه معلومات عن رأس الم
 (.(IIRC,2013المعلومات برأس المال المالي لها

كلما زاد استقًلل  أن  (Akhtaruddin& Haron , 2010)دراسة أوضحت إضافة إلى ما سبق
م ذلك في التأكد من جودة ومصداقية أعضاء لجنة المراجعة كلما تحرروا من تأثير إدارة الشركة عليهم. ويساه

. بين إداة الشركة وأصحاب المصلحة مع الشركة عمليات التقرير، ويقلل من مشكلة عدم تماثل المعلومات
،  يلعب دوراا هاماا في تقييم أسهم الشركة في سوق اإلدارة الماليةل الفكري ونظراا ألن اإلفصاح عن رأس الما

  حقق منفعة للمستثمرين.يما مسن من طبيعة ذلك اإلفصاح المراجعة يحفإن استقًلل لجنة 

ومما سبق يتضح أهمية وجود لجنة المراجعة في الشركات لحماية حقوق أصحاب المصلحة مع 
الشركة وتقليل مشكلة عدم تماثل المعلومات بين إدارة الشركة وأصحاب المصلحة معها. وبالنظر إلى 

وجد الباحث أن جميع تلك الشركات لديها لجنة المراجعة ، وعلى الشركات المقيدة في البورصة المصرية 
الرغم من ذلك تختلف خصائصها وجودة مهامها بين تلك الشركات ، ومن ثم يتوقع الباحث أن تلك 

 الخصائص تؤثر على مستوى اإلفصاح عن رأس المال الفكري فيها.
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 البحث: ودوافع أهمية-2

تعد من أهم والتي معلومات رأس المال الفكري ح عن تنبع أهمية هذا البحث من أهمية اإلفصا
موارد رأس المال  تمثل حيث ، ينبغي تضمينها في تقرير الشركة، لذلك اصر المعلومات غير المالية عن

السوقية للشركة في االقتصاد الحديث. ولذلك تعكس معلومات رأس المال  الحصةمن  اا كبير  اا جزء الفكري 
 المخفاة بين األشكال المختلفة لألصول.كة من خًلل تحديد العًلقات شر الفكري القيمة الصحيحة لل

خصائص أثر ذات الصلة باختبار  عربيةمن قلة البحوث األكاديمية ال األكاديمية تنبع أهمية البحث
. وبالتالي يساهم هذا البحث في إثراء الفكر لجنة المراجعة على مستوى اإلفصاح عن رأس المال الفكري 

لكونه  المهنية العملية. كما يستمد هذا البحث أهميته باإلفصاح عن رأس المال الفكري المتعلق  المحاسبي
يسعى الختبار فروضه عملياا على عينة من الشركات الُمقيدة بالبورصة المصرية ، باستخدام البيانات الفعلية 

الرغم من أن جميع الشركات المقيدة في وعلى  .الواردة بالقوائم المالية لهذه الشركات واإليضاحات الُمتممة لها
البورصة المصرية لديها لجنة مراجعة ، إال إن خصائصها وجودتها تختلف بين تلك الشركات ومن ثم من 

 المتوقع أن تؤثر على مستوى اإلفصاح عن رأس المال الفكري فيها.

قة بين جودة البحث عن دليل عملي بشأن العًل ؛ كما توجد عدة دوافع لهذا البحث من أهمها
مستوى اإلفصاح و  تكرار اجتماعاتهاوعدد  لجنة المراجعة ، استقًللها ،مقاسة بحجم  خصائص لجنة المراجعة
في الشركات الُمقيدة بالبورصة المصرية ، والبحث عن دليل عملي بشأن المحددات عن رأس المال الفكري 

جودة تقييم التجربة المصرية بشأن تفعيل  ذلك. وكالتي تؤثر على تلك العًلقةالخاصة بالشركات  الرقابية
. وأخيراا، اختبار العًلقة محل مستوى اإلفصاح عن رأس المال الفكري ، وأثر ذلك على  لجنة المراجعة
 الدراسة عملياا. 

 :هدف البحث-3

اإلفصاح عن رأس المال  مستوى  لجنة المراجعة على خصائصهذه الدراسة اختبار أثر تستهدف  
حجم لجنة المراجعة ،  المراجعةلجنة وتشمل خصائص  شركات المقيدة في البورصة المصرية.الفكري في ال
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ر هل يوجد دليل عملي كما تستهدف تلك الدراسة اختبا .ماعات لجنة المراجعةتكرار اجتو  ،استقًلل أعضائها 
 .عدمه في بيئة األعمال المصرية على وجود مثل هذا التأثير من

 :مشكلة البحث-4

أن االستثمار في رأس المال الفكري مثل نفقات  (Maaloul & Zeghal, 2015)اسة أوضحت در 
أحد  يعد، والمجاالت األخرى  ، نظم المعلومات ، العًلقات مع العمًلء البحوث والتطوير، الموارد البشرية

تعاون والتنمية وسائل خلق قيمة حقيقية لمعظم الشركات والقطاعات االقتصادية اليوم. وهذا ما أكدته منظمة ال
حيث ، أس المال الفكري في العالم أشارت إلى تزايد استمرار االستثمار في ر ف (OECD, 2013)االقتصادية 

االستثمار في رأس المال المالي والمادي في االقتصادات  في رأس المال الفكري  االستثمارات اوزتتج
 المتقدمة اليوم خاصة في الواليات المتحدة األمريكية.

ة االقتصادية للشركات تالرغم من النمو المتزايد في االستثمار في رأس المال الفكري وأهمي وعلى
ابأنه ما زال االعتراف المحاسبي  إال، بصفة خاصة واالقتصاد بصفة عامة   .ه في القوائم المالية غير واضحا

 امنه لذلكأسباب  ةعد -في الواليات المتحدة األمريكية - لس معايير المحاسبة الماليجأوضح مولذلك 
، وارتفاع  ، صعوبة تقييم التدفقات النقدية المتحققة منه صعوبة الرقابة وقياس عناصر رأس المال الفكري 

يتم االعتراف بمعظم االستثمارات في رأس المال الفكري على  اولذ. تأكد المرتبط برأس المال الفكري عدم ال
 تحققة من تلك االستثمارات ستى الرغم من أن المنافع المتوقع، عل أنها مصاريف في الفترة التي حدثت فيها

 .في فترات تالية لذلك

دي يؤ إلفصاح عن رأس المال الفكري قد أكدت الدراسة على أن عدم االعتراف وا إضافة إلى ذلك
لذلك  .، والمجتمع بصفة عامة ، األسواق المالية إلى عواقب سلبية اقتصادية سواء كان ذلك للشركات

فجوة عدم تماثل المعلومات بين األطراف داخل الشركة دي إلى زيادة لت إلى أن عدم االعتراف هذا يؤ توص
 للشركة واألرباح المستقبلية لها. خاطئالتقييم الإلى ، األمر الذي يؤدي  وخارجها

هي ا م وفي ضوء ما سبق يمكن صياغة مشكلة البحث في اإلجابة نظرياا وعملياا على التساؤالت التالية:
؟ مرا شركل هرى أهميرة لجنرة المراجعرة فري الشرركات المصررية؟ مرا أهمية ودوافع اإلفصاح عن رأس المال الفكرري 
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فرري الشررركات المقيرردة  مسررتوى اإلفصرراح عررن رأس المررال الفكررري و خصررائص لجنررة المراجعررة وإتجرراه العًلقررة بررين 
خصرررائص لجنرررة العًلقرررة برررين  ؟ هرررل يوجرررد دليرررل عملررري فررري بيئرررة األعمرررال المصررررية علرررىبالبورصرررة المصررررية

 ؟ مستوى اإلفصاح عن رأس المال الفكري و  المراجعة

 حدود البحث:-5
مقاسرة بحجرم  خصرائص لجنرة المراجعرةالعًلقرة برين يركز هذا البحث بصفة أساسية على دراسة واختبار 

الشررركات فرري مسررتوى اإلفصرراح عررن رأس المررال الفكررري و و  ، وتكرررار اجتماعاتهرراا لجنررة المراجعررة ، اسررتقًلله
خصررائص لجنررة المراجعررة علررى . ولررذلك يخررر  عررن نطرراق هررذا البحررث اختبررار أثررر الُمقيرردة بالبورصررة المصرررية

 . اإلفصاح عن المسئولية اإلجتماعية للشركة وكذا على اإلفصاح عن المسئولية البيئية لها
 رار اجتماعاتهرا تكرو لجنرة المراجعرة ، اسرتقًللها ، حجرم  مرن خرًلل خصرائص لجنرة المراجعرةوسيتم قياس 

الخبررررة الماليرررة المراجعرررة مثرررل  خصرررائص لجنرررةولرررذلك يخرررر  عرررن نطررراق البحرررث دراسرررة المحرررددات األخررررى ل، 
 .والمحاسبية ألعضاء لجنة المراجعة

 خطة البحث:-6
 سيتم استكمال البحث على النحو التالي

 أنواع رأس المال الفكري.مفهوم و  -6/1
 كري.اإلفصاح عن رأس المال الف أهمية -6/2
 مفهوم وأهمية لجنة المراجعة. -6/3
 لجنة المراحعة. محددات فعالية -6/4
 اإلفصاح عن رأس المال الفكري.مستوى و  لجنة المراجعة خصائصتحليل العًلقة بين  -6/5
في سياق العًلقة محل  اإلفصاح عن رأس المال الفكري على مستوى ؤثرة المتغيرات الرقابية الم -6/6

 .الدراسة
 .منهجية البحثموذ  و ن -6/7
 .ومجاالت البحث المقترحة والتوصيات النتائج -6/8
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 مفهوم وأنواع رأس المال الفكري: -6/1

 هيكل عام اا لرأس المال الفكري أو تحديدمفهوم مقبول قبوالا عام ون علىن اإلكاديميو الباحثبداية لم يتفق 
. وعلى الرغم من ذلك خلصت دراسة المال الفكري أصل غير ملموس نظراا لكون رأسله ، وذلك 

(Ramanauskaite & Langinauskite, 2014إلى ) اتفاق بعض الدراسات السابقة (Berzkalne, 
،  مةي، والق ، األصول مشتركة عند تعريف رأس المال الفكري وهي المعرفةعناصر على استخدام  (2013

ولذلك يمكن القول بأن رأس  .ت وخلق قيمة للشركةحيث يرتبط مفهوم رأس المال الفكري بالمهارات واالبتكارا
المال الفكري هو أصل غير ملموس يرتبط عادة بالمعرفة التي يمتلكها األشخاص أو فريق العمل أو 

 Salehi et)وأكدت دراسة  المعلومات التي تحصل الشركة عليها والتي تساعدها في خلق قيمة مضافة لها.
al., 2014) المعرفية التي تساهم  صولأن رأس المال الفكري يمثل مجموعة من األ هذا ، حيث أشارت إلى

 .المؤسسين للشركة األسهمفي خلق ميزة تنافسية للشركة من خًلل تحقيق قيمة مضافة ألصحاب 

أن رأس المال الفكري يمثل مجموع  على (Bhasin, 2011; Wagiciengo , 2012)اتفقت دراستاكما 
، الوثائق، والمعارف  ؛ البرمجيات )الملكية الفكرية؛ رأس المال الهيكلي لموهبة(كل من رأس المال البشري )ا

نه بأر شموالا لرأس المال الفكري كما أشارت إلى مفهوم أكث العميل(.المرتبط ب)، ورأس مال العًلقات (األخرى 
التي تؤدي في النهاية إلى ، و  ، والكفاءات التكنولوجية ، العًلقات الجيدة والمهارات المهنية امتًلك المعرفة"

 Chartered Institute of)ينيالمحاسبين اإلدار  معهد )نقًل عنلشركةتحقيق ميزة تنافسية ل
Management Accountants (CIMA, 2001). 

ا بين رأس المال البشري  ات ، المهار  العقول :لذلك تقترح هذه الدراسة أن رأس المال الفكري يمثل دمجا
من خًلل يمثل القدرة على تحويل المعرفة  ولذلك. مال العًلقاترأس و ،  ل الهيكليوالبصائر، رأس الما

وهذا ما يعكس االختًلف بين القيمة الدفترية  ، حقق ثروة للشركةتل غير الملموسة إلى موارد تخلق و األصو 
 للشركة وقيمتها السوقية.

يمكن توضيح أربع إلى أنه  (Macerinskiene & Survilaite , 2011)دراسةفي هذا النسق أشارت و 
 طرق لشرح هياكل رأس المال الفكري تشمل:
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العمليات  ، فريق عمل الشركةوهي  إلى ثًلثة أجزاء متساوية األهميةتقسيم رأس المال الفكري  -أ
 والعًلقات مع البيئة الخارجية.،  الداخلية)الهيكلية(

شركة )حيث يضم رأس مال ين هما فريق العمل وهيكل الجزئإلى تقسيم رأس المال الفكري  -ب
 العًلقات/رأس المال التنظيمي(.

 ، تنظيمي باإلضافة إلى الثًلث أجزاء )بشري ، تقسيم رأس المال الفكري إلى أربع أجزاء ، - 
 هم.عيتم تضمين رأس المال المالي م وعًلقات(

 إلى رأس المال البشري  الملكية الفكرية ضافةبحيث يتم إالمال الفكري  توسيع هيكل رأس -د
 والهيكلي.

بين الدراسات السابقة وهو تقسيم رأس  واختار الباحثون في هذه الدراسة استخدام الهيكل األكثر قبوالا 
، ورأس  رأس المال التنظيمي)هيكل( البشري )فريق العمل( ، الفكري إلى ثًلثة عناصر هي رأس المال المال

الرغم من اختًلف مسميات مكونات هيكل  علىيًلحظ أنه و  مستهلك( .و  ، مال العًلقات )عًلقات ، سوق 
 محتواها واحد. نأ إال رأس المال الفكري ،

عارف والمهارات ، وكذلك الم الموظفين وفريق العمل داخل الشركةبيرتبط رأس المال البشري ، بداية و 
 ,.Salehi et al)كما أوضحت دراسة  .الشركة والدولة التي تعمل فيها ة؛ أيضا ثقاف لكونهامتوالخبرات التي ي

جي ، ر االبتكار والتجديد االستراتيأكثر األصول أهمية للشركة وهو مصد يعد رأس المال البشري  أن (2014
لذلك يمكن القول و  .، قبول المخاطر، والقدرة على حل المشاكل ، القدرة على القيادة الخبرة التقنية نويتضم
،  العمل ا الموظفين وتظل معهم عند عودتهم منالمعرفة التي يحصل عليه يمثل رأس المال البشري  بأن

 .(Beattie &Thomsoa, 2007)تكون جماعيةالمعارف تكون فردية وبعضها  وبعض هذه

داخل الشركة عندما يذهب الموظفون إلى منازلهم. على  ظلمثل كل شيء يأما رأس المال التنظيمي في
جودة بن في القيام بأعمالهم ي تساعد الموظفيغير الملموسة وغير المادية الت لعناصرسبيل المثال كل ا

 مثلغير البشرية للمعرفة . ولذلك فهو يمثل كل العناصر أفضل وتؤدي في النهاية إلى خلق قيمة للشركة
، وأي شيء تفوق قيمته للشركة قيمته  ، استراتيجيات الشركة ، المخططات التنظيمية قواعد البيانات

 كما أشارت هذه الدراسة إلى أن رأس المال الهيكلي يمثل البنية التحتية .(Salehi et al., 2014)المادية
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. ويمكن ، والعًلقات التجارية ، براءات االختراع ، العمليات ، األجهزة البرمجيات للرأس المال البشري ويشم
كون بعضها وقد ي،  الشركة في نهاية يوم العمل المعرفة التي تظل داخل القول بأن رأس المال الهيكلي يمثل

 .(Beattie &Thomsoa, 2007)محمياا قانونا وتصبح حقوق ملكية فكرية

على  (Macerinskiene & Survilaite , 2011 ; Salehi et al., 2014)اتفقت دراستا في حين 
 ، الموردين ، وعًلقاتها بالعمًلء بالبيئة الخارجية التي تعمل من خًللها الشركةيرتبط رأس مال العًلقات  أن

 .والتي يتم اكتسابها من خًلل إجراء أعمال وأنشطة الشركة لتحسين الميزة التنافسية لها ، وحملة األسهم
، لرأس المال الفكري  المكونات الهيكليةأنه ليس من المهم فقط تحديد  (Giuliani, 2013)وأشارت دراسة 

؛ حيث أنها غير كافية بمفردها  كوناتمعًلقات التداخلية بين تلك الولكن ينبغي أيضا األخذ في االعتبار ال
 لخلق قيمة مضافة للشركة.

مضافة ال الفكري ال يؤدي فقط إلى خلق قيمة رأس الم أن إلى (Giuliani, 2013)دراسة أشارت كما 
على سبيل المثال  ، وهذا االنخفاض يطلق عليه االلتزامات الفكرية. للشركة وإنما قد يؤدي إلى انخفاضها

م خدمات لشركات أخرى في مسئولية الشركة عن نقل الموارد االقتصادية أو تقديعن االقتصادي  لتزاماإلعبر ي
ووفقا لهذه أيضاا.  ومن ثم فإن رأس المال الفكري يمثل األصول الفكرية وااللتزامات الفكرية،  المستقبل
ادية للشركة ناتجة من ؛ حصص غير م ؛ التزامات بأن االلتزامات الفكرية هي ديون  القول، يمكن  الدراسة

، من خًلل تقديم جزء منها للدائنين.  ، والتي تؤدي إلى انخفاض قيمة األصول الفكرية رأس المال الفكري لها
تمثل كل األفعال التي ينبغي القيام بها للوصول أو الحصول القول بأن اإللتزامات الفكرية وبمعنى أخر يمكن 
معظم الباحثين في هذا واتفق االستخدام غير الفعال لتلك األصول. ، وليس ناتجة من  على األصول الفكرية

،  ، تنظيمي أن االلتزامات الفكرية لها نفس هيكل األصول الفكرية فهي تتكون من )بشرى على المجال 
ن للشركة التحكم فيها والسيطرة كوالتي يم)أيضا إلى التزامات داخليةكما تنقسم االلتزامات الفكرية ، عًلقات( 

 .ليها( والتزامات خارجية )وهي خار  نطاق سيطرة الشركة(ع

س المال الفكري من خًلل رأ دراسةالدراسات األكاديمية إلى معظم إلى اتجاه  ويخلص الباحث مما سبق
إال أن  ، مكوناته. وعلى الرغم من عدم اتفاق تلك الدراسات على نفس المسميات لمكونات رأس المال الفكري 

 الفكري إلى ثًلثة عناصر هي رأس المال تقسيم رأس المال هوبين الدراسات السابقة  بوالا الهيكل األكثر ق
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ومن ثم سيستخدم الباحث نفس هذا التقسيم عند إجراء  .العًلقاتمال ، ورأس ل الهيكلي رأس الما ، ي البشر 
  الدراسة التطبيقية.

 االلتزامات الفكريةوإنما الفكرية األصول فقط يمثل ال رأس المال الفكري إلى أن  خلص الباحث كما
؛ حصص غير مادية للشركة ناتجة من رأس المال  ؛ التزامات ديون ال االلتزامات الفكرية حيث تشمل أيضاا.

تمثل كل األفعال التي ينبغي القيام بها للوصول أو الحصول على األصول الفكرية،  حيث ، الفكري لها
كما تنقسم االلتزامات الفكرية أيضا إلى التزامات ،  لتلك األصولناتجة من االستخدام غير الفعال  توليس

كن للشركة التحكم فيها والسيطرة عليها( والتزامات خارجية )وهي خار  نطاق سيطرة والتي يمداخلية )
 .الشركة(

 أهمية اإلفصاح عن رأس المال الفكري: -6/2

المال الفكري يعد اآلن العامل إلى أن رأس  (Beattie & Thomson,2007)أشارت دراسة  بداية
وعلى الرغم من ، الرئيسي الذي يعكس القيمة السوقية للعديد من الشركات التي تعمل في الصناعات المعرفية 

وإنما قد يتم اإلفصاح عنه في األجزاء السردية في في الميزانية العمومية كأصل عنه ذلك ال يتم اإلفصاح 
 التقارير السنوية.

أنه على الرغم من صغر عدد الشركات التي تفصح عن رأس المال  (Bhasin, 2011)دراسة  وأضافت
تخذة من ، إال أن تقليل اإلفصاح عن رأس المال الفكري يؤثر سلباا على جودة القرارات الم الفكري في العالم

فصاح لذلك ألقت هذه الدراسة الضوء على اإل .ؤدي إلى تضليل وتحريف جوهري يجانب حملة األسهم أو قد 
في القرن  عماللأل يحرك الرئيسالمكما أكدت على أن  السردي عن رأس المال الفكري في الشركات الهندية.

رتبط برأس يعد ياقتصاد لم  نجاح أيكما أن  ، رأس المال الفكري االستثمار في يرتبط بالحادي والعشرين 
باألفراد والمعارف التي يمتلكونها. يرتبط  ، ولكن (Makarov , 2010)المال المادي واألراضي والمعدات

 .لتحقيق النجاح في سوق العمل سعياا منهاابتكاراتها و بتقوية معارفها  قنيةك تقوم الشركات كثيفة التلذل

لوفاء بمتطلبات اإلفصاح في الشركات في ظل لاإلفصاح التقليدي لم تعد كافية  أن آليات كما أضافت
، إال أن ما  دة الطلب على اإلفصاح عن معلومات رأس المال الفكري وعلى الرغم من زيا .االقتصاد الحديث
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 حجم وجودة المعلومات التي تفصح عنها.تحديد زالت الدراسات السابقة في هذا المجال مختلفة جوهريا في 
إلى نمو متزايد لمشكلة عدم تماثل  عن معلومات رأس المال الفكري في اإلفصاح عدم الكفاءة يؤدي و 

 .الذين ليس لديهم علم بها تلك المعلومات والمستثمرين يتوافر لديها تيال إدارة الشركةين المعلومات ب

إلى أن القوائم المالية وحدها توفر معلومات غير حيث أشارت ( Haji, 2015دراسة )وهذا ما أكدته 
تقرير أعمال ب على إطار طلكاملة وتم انتقادها بشكل كبير بسبب اتجاهها التاريجي. مما أدى إلى وجود 

المتكامل. حيث  األعمال والذي يعرف بتقرير، المعلومات المالية والمعلومات غير المالية  يدمج كل منبديل 
إلى  (International Integrated Reporting council (IIRC))يأشار معهد التقرير المتكامل الدول

، ورأس  ، القضايا البيئية مال االجتماعياالتجاه نحو إطار تقرير شامل تتكامل فيه معلومات عن رأس ال
وكذلك اتفقت دراسة  (.IIRC,2013)المعلومات برأس المال المالي لهاالمال الفكري للشركة مع ربط تلك 
(Sangiorgi & Siboni, 2017)  دراسة )مع(Haji, 2015  في اإلشارة إلى زيادة االهتمام بقياس

 (Sangiorgi & Siboni, 2017)ألخير. ولذلك قامت دراسةأس المال الفكري في العقد اواإلفصاح عن ر 
بفحص ممارسات اإلفصاح االختياري عن رأس المال الفكري في الجامعات اإليطالية في تقاريرهم اإلجتماعية 

 االختيارية.

ثقافة التأكيد على أهمية رأس المال الفكري في تحقيق  انضرورة تبني الشركبهذه الدراسة  أوصتلذلك و 
ينبغي على الشركات التي تهتم بعًلقاتها مع أسواق رأس المال أن تطور ولذا  تنافسية في األعمال.ميزة 

عدم االهتمام ي عليها ينبغوكذلك  مبادرات استراتيجية وتكتيكية لإلفصاح االختياري عن رأس المال الفكري.
ي عليها استهداف توفير تلك ، وإنما ينبغ باإلفصاح عن رأس المال الفكري لخدمة اإلدارة الداخلية فقط

غي على الجهات المهنية المحاسبية أن تتضافر جهودها ومن ثم ينب .المعلومات لحملة األسهم الخارجية أيضاا 
 لإلفصاح عن رأس المال الفكري. موحدإصدار معيار على مستوى العالم لتطوير نظم تقييم مقبولة و 

فصاح عن رأس المال إلى أهمية اإل (Garanina & Dumay,2017)دراسة أشارت ، إضافة إلى ذلك 
ن رأس ظرية الوكالة. حيث قامت بفحص مدى االفصاح عالفكرى فى تقليل تماثل المعلومات المصاحب لن

 Initial Public)العام األولية تابرى الشركات فى نشرات االكتالمال الفكرى من جانب مالكى ومدي
Offering(IPO))  على أداء األسهم بعد اإلصدار  اإلفصاح اختبار أثر ذلكب مت، وبصفة أكثر تحديداا قا
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 .2013وحتى سنة  2002من سنة   NASDAببورصة قيدةالم قنيةبناءا على االكتتابات األولية لشركات الت
زمة المالية العالمية وقصور التقارير المالية األ نتيجةعمال المتكامل الذى تم تطويره ر األمع تقري وذلك تمشياا 

 .قليديةالت

هذه الدراسة إلى أن اإلفصاح عن رأس المال الفكرى أصبح يناقش فى األدب المحاسبى على شارت كما أ
خرى ذات الصلة فى عام رير االعمال المتكامل مع رؤوس األموال األكما تم  تضمنيه فى تقنطاق واسع  ، 

 .قصور التقارير المالية التقليديةبسبب  زمة العالميةمال المتكامل استجابة مباشرة لألويعد تقرير االع .2013
فترات مالية مختلفة تمكن من اختبار اإلفصاح عن  توجد تقارير كافية ومتاحة خًلل وعلى الرغم من ذلك ال
ودوره في خلق قيمة للشركة. لذلك أشارت الدراسة إلى أن تقرير فصاح غير المالى رأس المال الفكرى واإل

مة للشركة له تداعيات هامة ذات ه من معلومات غير مالية وعًلقته بخلق قيوما يتضمن عمال المتكاملاأل
 فصاح عن تلك المعلومات للمستثمرين .صلة بكيفية قيام المديرين باإل

فصاح عن اإلالتأكيد على أهمية  عن طريقدب المحاسبى فى األ هذه الدراسةساهمت ضافة الى ذلك إ
كما ألقت هذه الدراسة ثل المعلومات المرتبطة بنظرية الوكالة .رأس المال الفكرى وتقليل مشكلة عدم تما

فصاح عن رأس المال الفكرى حيث يوجد تعد وسيلة أفضل لإل  Prospectusesن النشراتالضوء على أ
وضحت حيث أ .النشراتالمعلومات المفصح عنها في و  ين المعلومات فى التقارير السنويةاختًلف جوهرى ب

معلومات اختيارية اكثر للمستثمرين ذات الصلة باستراتيجية الشركة ، البدائل ان الشركات تفصح عن 
مقارنة بالتقارير  بشكل أكبر  المستقبلية لتطوير الشركة ، والمخاطر التى تتعرض لها الشركة فى النشرات

 السنوية .

التاريخية للشركة  ى البياناتكبر علز التقارير السنوية بشكل أيفي تركويكمن السبب األساسي في ذلك ، 
ن كًلهما ر على الجوانب المستقبلية للشركة. وعلى الرغم من أكب، بينما تركز النشرات بشكل أ المالي داءواأل

فصاح غير المالى فى النشرات ، إال أن االختًلف األساسي بينهما هو أهمية اإليوفر معلومات مالية موحدة 
ايضاحات مًلئمة وفى الوقت المناسب من  توفر النشراتلى ذلك فة إلتى تفتقد لها التقارير السنوية. باإلضاوا

لمتوقع على قرارات االستثمار االمستثمرين حيث تهدف تلك النشرات إلى توفير معلومات تؤثر وجهة نظر 
 .اتصدار تلك النشر اتخاذها بالقرب من تاريخ إ
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( 38رقم) المحاسبة الدوليية معيار ولذلك أصدرت الجهات المهنية المنوط بها إصدار المعايير المحاسب
( المناظر له والمعنون 23المعنون "براألصول غير الملموسة" ومعيار المحاسبة المصري المعدل رقم)

الشركات باإلفصاح عن بنود األصول غير الملموسة والذي ألزم  2015"باألصول غير الملموسة" لسنة 
حل ، نفقات البحوث والتطوير ، نفقات التدريب ، كأصل مستقل عن األصول الملموسة وتشمل شهرة الم

المعنون و ( 19معيار المحاسبة الدولي رقم )تم إصدار وكذا براءات االختراع. و التراخيص وعقود االمتياز ، 
( والمعنون "بمزايا العاملين" لسنة 38"بمزايا العاملين" ومعيار المحاسبة المصري المعدل المناظر له رقم )

باإلفصاح عن مزايا العاملين كبنود مستقلة في القوائم المالية وتمثل رأس المال ألزم الشركات ، والذي  2015
البشري للشركات. ووفقاا لذلك تشمل مزايا العاملين األجور والمرتبات ، التأمينات االجتماعية ، اإلجازات 

التعاقد ، التأمين على الحياة ،  آت ، الرعاية الصحية ، اإلسكان ، معاشاتالسنوية المدفوعة األجر ، المكاف
 ومزايا العجز.

لوفاء بمتطلبات اإلفصاح في لاإلفصاح التقليدي  آليات إلى عدم كفاية ويخلص الباحث مما سبق
معلومات غير كاملة وتم انتقادها بشكل كبير القوائم المالية توفر  ، حيث الشركات في ظل االقتصاد الحديث

مشكلة تقليل لال الفكري رأس الماإلفصاح عن أهمية تزايد ر الذي ساهم في . األمبسبب اتجاهها التاريجي
دارة الشركة وأصحاب المصلحة معها. لذا بدأت بعض الشركات في اإلفصاح بين إتماثل المعلومات عدم 

     .رير االعمال المتكامل مع رؤوس األموال األخرى فى تقعن رأس المال الفكري 

 لمراجعة:لجنة ا أهميةمفهوم و  -6/3

لجنة أن  2019قواعد القيد والشطب المصرية لعام  ، أوضحت بداية فيما يتعلق بمفهوم لجنة المراجعة
ن عن ثًلثة أعضاء يتنفيذيالغير  ئهاعضاعدد أ لجنة منبثقة من مجلس اإلدارة يجب أال يقل " هي المراجعة

ون ضمن أعضائها أحد الخبراء في كما يجب أن يك ، مجال عمل الشركة يمشهود لهم بالكفاءة والخبرة ف
الشئون المالية والمحاسبية ، ويجوز تعيين عضو أو أكثر من خار  الشركة في حالة عدم توافر العدد الكافي 

. وقد يتم تكوين لجان المراجعة بشكل إلزامي في الشركات المقيدة "من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين
 Aldamen)أشارت بعض الدراساتكما  .شركات غير المقيدة بالبورصةبالبورصة أو بشكل اختياري في ال

et al., 2012 ; Haji & Anifowose, 2016 ; Salehi & Shirazi , 2016) أعضاء  أن عدد إلى
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ويشترط توافر الخبرة المالية في بين ثًلثة وخمسة أعضاء مستقلين ، لجنة المراجعة يجب أن يتراوح 
عضواا مستقًلا في مجلس إدارة الشركة أو المراجعة يجب أن يكون رئيس لجنة . عًلوة على ذلك ، معظمهم

 .مديراا غير تنفيذي

وشطب  ( من قواعد قيد واستمرار قيد37المادة ) أوضحت فقد مهام لجنة المراجعةفيما يتعلق بأما 
وكذلك  2019 يونيووفقاا آلخر تعديل لها في  جنة المراجعةوالخاصة بل المصرية األوراق المالية بالبورصة

يصدر ، أن على كل شركة مقيدة يالبورصة المصرية تكوين لجنة المراجعة و  (Bome et al., 2016)دراسة
 وتشمل مهامها ما يلي:ة اإلدار باختيار أعضائها وتحديد رئيسها قرار من مجلس 

 .تزام بتطبيقهاإللى افحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومد -أ
 .لسياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدةدراسة ا  -ب
فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير  - 

 .المراجعة الداخلية ومتابعه تنفيذ توصياتها
نشرات  ، اتالمالية الدورية والسنو  القوائم ةتتبع في إعداد ومراجع جراءات التياإلفحص  -د 

 .الموازنات التقديرية، و  المالية ألوراقوالطرح العام والخاص ل اإلكتتاب
إلى مراقب  إلرسالها تمهيداا  اإلدارة فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس -هر

  .الحسابات
المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم  األمورنظر في اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم وال-و

 .يخالف أحكام القانون  البما 
 خًلفبتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة ب اإلذنإبداء الرأي في شأن  -ز

  .مًللهيخل بمقتضيات استق الالمقدرة عنها وبما  األتعابمراجعة القوائم المالية وفى شأن 
وتحفظات  مًلحظاتب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من دراسة تقرير مراق -ح

في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب  الخًلفاتومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل 
 .الحسابات
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من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة  اإلدارةالتأكد من رفع تقرير لمجلس  -ط 
أو إضرارها بمصالح  إخًللهاوعن مدى  ًلقةذات الع ألطرافرمها مع ابإالتي تم مليات والصفقات الع

 .الشركة أو المساهمين فيها
وتقدم  .اللجنة التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة كما ينبغي على

شركة مباشرة. ولمجلس إدارة الشركة تكليف اللجنة إلى مجلس إدارة ال األقلاللجنة تقارير ربع السنوية على 
بأية أعمال يراها في صالح الشركة. وعلى مجلس إدارة الشركة والمسئولين عنها الرد على توصيات اللجنة 

رصة والهيئة فى حال عدم بها. وعلى رئيس اللجنة إخطار البو  اإلخطارخمسة عشر يوما من تاريخ  خًلل
وتعفى الشركات الصغيرة والمتوسطة  .الجوهرية التى يقدمها للمجلس للمًلحظات ستين يوم خًلل الستجابةا

 ا.مليون جنيه من وجود لجنة للمراجعة به 100التي يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 
إلى وجود عوامل  (2007،  وشحاته )عليأشارت دراسةفقد  أما فيما يتعلق بأهمية لجنة المراجعة

 لعل ، اللجان تلك تشكيل نحو الشركات واتجاه معظم المراجعة لجانب االهتمام دةزيا فيمتعددة ساعدت 
 ي: يل ما أهمها

 هذه رغبة وزيادة بها الغش حاالت يدزاوت الشركات، من للعديد المالي الفشل حاالت زايدت -أ
 .يةالمحاسب المبادئ تطبيق سًلمة من والتأكد أنشطتها، على الرقابة عملية تدعيم في الشركات

 ليهاع االعتماد درجة زيادة بهدف المالية التقارير في والجودة الثقة تحسين إلى زايدةالمت الحاجة -ب
 .راراتالق اتخاذ في

 عملية في الثقة تدعيم ، وبالتالي الداخلية هيكل الرقابة فعالية وزيادة الغش حاالت من الحد -ج
 والمنافسة. اديات السوق اقتص ظل في خاصة ومراجعتها، المالية القوائم إعداد

 أعمالها نتيجة إلظهار الشركات على المالية التقارير مستخدمي جانب من الضغوط زيادة -خ
 غير األعضاء من تتكون  التي اللجنة أن وخاصة .وسليمة عادلة صورةب المالي ومركزها
 مكان في دتع الكافي، الوقت ولديهم والمحاسبية الماليةارات المه يملكون  والذين ،التنفيذيين
 .المالية التقارير إعداد عملية على رافشاإل ناحية من أعضائه بكامل اإلدارة مجلس من أفضل
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 على المحافظة مجال في خاصة الشركة إدارة وبين الحسابات راقبيم بين الموجودعارض الت -د
 المراجعة لجنة وجود فإن ثم ومن المالية، القوائم عدالة في أير ال إلبداء الحساباتقب مر  استقًلل

 .الحساباتقب مرا استقًلل تحقيق ويضمن للمساهمين حماية يمثل شركة أي في

 كوكيل ،اإلدارة أداء ورقابة ضبط في تسهم إدارية آلية إلى الشركة في المصلحة أصحاب حاجة -هر
 .والرقابية المالية األمور بشأن خاصة، عنهم

آليات حوكمة أهم من تعد  المراجعة لجنة( ذلك ، حيث أوضحت أن 2009)سامي ، دراسةوأكدت 
،  ؤدى وظيفة إشرافية على عملية إعداد التقارير المالية، حيث ت مصداقية القوائم الماليةت لدعم الشركا
المنظمات المهنية حظيت لجان المراجعة بإهتمام ولقد القوائم المالية.  واصل مع المستخدمين من خًللوالت

 كبر الشركاتواالنهيارات المالية ، التى طالت أ بعد حاالت االفًلس خاصةا و  ،الدولية المتخصصة والباحثين
ويرجع هذا االهتمام للدور الذي يمكن لواليات المتحدة االمريكية. وفى مقدمتها ا ، فى العديد من دول العالم ،

ذا من انعكاس ، التى تصدرها الشركات ، وما له الماليةان تلعبه لجان المراجعة فى زيادة جودة التقارير 
مر وهو األ .الحوكمة لتزام بمبادىءالاو  ، القرار االستثماري بسوق االوراق الماليةإيجابي على رشد متخذ 

جودة المسجلة بها بتكوين لجان مراجعة لتدعيم شركات قيام البورصات الدولية بمطالبة اللى أدالذي 
 .الماليةومصداقية التقارير 

ا هاماا دورا  تلعب لجنة المراجعة إلى أن (Gan et al., 2013)اسةأشارت در إضافة إلى ما سبق ، 
ما يتعلق بممارسات تقرير فيبحماية مصالح حملة األسهم سواء  حيث تقوم في تحسين حوكمة الشركات.
. لذلك فإن وجود لجنة (Allegrini & Greco, 2013)متفقة في ذلك مع دراسة  األعمال أو الرقابة الداخلية

 ءا يكون واحد على األقل من أعضاكذلك عندم، خل الشركة يساهم في تحسين وزيادة اإلفصاح المراجعة دا
  يساهم في تحسين جودة اإلفصاح.مما ،  لجنة المراجعة عضواا في جهات محاسبية مهنية

 Tehran Securities and) بورصة األوراق المالية في طهران ، أصدرتوفي هذا السياق 
Exchange Organization(TSEO)) " "في فبراير لجنة المراجعةوكذلك "ميثاق ، ميثاق التدقيق الداخلي "

ووظيفة المراجعة ، تكوينها ، لياتها ئو مس، سلطاتها ،  لجنة المراجعةلتحديد الهدف من  ، وذلك 2013
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بوظيفة مساعدة مجلس إدارة الشركة في الوفاء لجنة المراجعة تهدف إلى  . وأوضح هذا الميثاق أنالداخلية
 رقابةوال، إدارة المخاطر ، فعالية إجراءات حوكمة الشركات ب فيما يتعلق معقول وكذلك توفير توكيداإلشراف 
استقًللية المراجعين الخارجيين وكذلك فعالية  يق الداخلي ؛فعالية التدق جودة التقارير المالية ؛؛  الداخلية

 .(TSEO,2013)فقاا لمتطلبات و و  بات.اللوائح والمتطلب لتزامالاالمراجعة الخارجية ؛ و 

فيما  للجان المراجعةاألدوار الرئيسية  (TSEO,2013)كذلك حدد ميثاق لجنة المراجعة الصادر عن 
اإلشراف على قضايا التقارير المالية الهامة بما في ذلك األحكام والتقديرات  وتشمل:يتعلق بالتقارير المالية 

الحصول على ؛  ألطراف ذات الصلةل واإلفصاح عن المعامًلت، الهامة  المحاسبية ، اإلجراءات المحاسبية
 توكيدالحصول على  لتقارير المالية للشركات ؛التوقيت المناسب لو  إمكانية االعتمادكيد معقول بشأن و ت

د كيو الحصول على ت ؛ واللوائح المطبقة ة يمعايير المحاسبالوافق مع تتمعقول بأن التقارير المالية للشركة 
ات المتعلقة بالتقارير المالية معقول بأن يتم توفير جميع المعلومات الًلزمة لمجلس إدارة الشركة التخاذ القرار 

وكذلك التعديًلت التي ، مجلس إدارة الشركة  عليها من جانب موافقةالمراجعة مسودة البيانات المالية قبل  ؛
 .(Sultana et al.,2015 ; Salehi & Shirazi , 2016) اقترحها المراجعون الخارجيون 

في التأكيد (Samaha et al.,2015 ; Ntim et al. , 2017) اتفقت دراستاباإلضافة إلى ذلك 
أن لجنة المراجعة إلى  (Samaha et al.,2015)حيث أشارت دراسة .على الدور الرقابي للجنة المراجعة

كما  إلشراف على سياسة إعداد تقارير الشركة.تقوم بدور هام في مساعدة مجلس إدارة الشركة في الرقابة وا
. كما أضافت رقابة على اإلدارة العلياآلية المستثمرين من المعلومات وك دوراا هاماا في الوفاء باحتياجاتتلعب 
توفير رقابة متخصصة للمحاسبة ، في  رئيسياا  المراجعة تلعب دوراا  لجنةأن  (Ntim et al. , 2017)دراسة 

ن معظم مؤداها أ فى ضوء حقيقةذلك و  قضايا وممارسات المخاطر داخل الشركة.و قرير ، المراجعة ، الت
لية آعد لجنة المراجعة بطة بقضايا محاسبية أو مراجعة. ومن ثم تالفضائح واالنهيارات للشركات كانت مرت

ية لكل من مجلس والرقابة الداخل فيما يتعلق بسًلمة المعلومات المفصح عنها مساءلة ومتابعة توفر توكيداا 
 صحاب المصلحة مع الشركة .إدارة الشركة وأ

يجب أنه  إلى (Enofe et al., 2013)أشارت دراسة، فقد  وفيما يتعلق بتقرير لجنة المراجعة
وما يتضمنه من خطوط عريضة لمهامها وإنجازاتها ومدى التزامها  ، عن تقرير لجنة المراجعة اإلفصاح
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 اللجنة التي قامتن يوضح التقرير المهام الجهات الرقابية ، على أ قبلبمعايير األداء الموضوعة من 
عن تقرير لجنة  اإلفصاحويجب أن يتم  حل اإلفصاح.بتنفيذها والصعوبات التي واجهتها خًلل الفترة م

مما يعزز تصورات  ، لتقديم معلومات عن المهام التي بذلتها اللجنة ، المراجعة ضمن التقرير السنوي للشركة
ليات وواجبات ئو الضوء علي مسالتقرير  لقيي كما. لية لجنة المراجعةاية عن دور وفعمستخدمي القوائم المال

تقرير  إدرا التقارير المالية بأن و مستخدم يرى  لذا. مصداقية القوائم المالية،حيث يدعم ذلك  لجنة المراجعة
اتخاذ  في االعتبار عند هذا التقرير محتوى  ويأخذون  ،أهميتها من يعززهذه التقارير  ضمنلجنة المراجعة 

 .همراتقرا

، زاد الطلب على  خيرةفي اآلونة اآلأنه  (2017دراسة )صالح ،  أضافت،  وفي هذا النسق
، لما لها من أهمية  اإلفصاح عن المعلومات غير المالية التي يتضمنها تقرير لجنة المراجعة بصفة خاصة

. لذلك ينبغي أن م عملية اتخاذ القرار وإظهار القيمة الحقيقية للشركةعيفي تد بجانب المعلومات المالية
، وأال يكون التقرير مجرد تلبية للمتطلبات اإللزامية  كبير من المعلوماتقدر يوصل تقرير لجنة المراجعة 

علومات لإلفصاح وفقاا للقوانين واللوائح وتعليمات الجهات الرقابية فقط. ولكن يجب أن يحتوى على جميع الم
. كما يجب السعي نحو توحيد الحد األدنى لمحتوى تقرير لجنة مالتي تمكن المستثمرين من متابعة استثماراته

إخطار ب بأن يقوم رئيس لجنة المراجعة فيهاالشركات  2019كما ألزمت قواعد القيد والشطب لعام  .جعةالمرا
تضمنه من مقترحات وتوصيات ورد مجلس إدارة يما و  بملخص التقرير يةلماللرقابة االبورصة والهيئة العامة ل

 ة.وذلك خًلل أسبوعين من تاريخ رد مجلس اإلدار  ،الشركة عليها

إلى اتفاق معظم الدراسات السابقة على أهمية لجنة المراجعة ودورها ، ويخلص الباحث مما سبق 
فى العديد من دول  ، كبر الشركاتواالنهيارات المالية ، التى طالت أ بعد حاالت االفًلس وخاصةا  ،الرقابي 
ما يتعلق فيحماية مصالح حملة األسهم سواء و . باإلضافة إلى دورها في تحسين حوكمة الشركات العالم

. ولذا أصبح إلزامياا على الشركات كبيرة الحجم تكوين لجنة بممارسات تقرير األعمال أو الرقابة الداخلية
زاد الطلب على اإلفصاح عن  كذلك يد في بورصة األوراق المصرية.لكي تقالمراجعة وإعداد تقرير خاص بها 

المعلومات غير المالية التي يتضمنها تقرير لجنة المراجعة بصفة خاصة ، لما لها من أهمية بجانب 
 المعلومات المالية في تدعيم عملية اتخاذ القرار وإظهار القيمة الحقيقية للشركة.
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 :عةمحددات فعالية لجنة المراج -6/4

عدد أعضاء  تشمل فعالية لجنة المراجعة ترتبط بعدة متغيراتإلى أن  (Haji, 2015)أشارت دراسة
 (2017،  صالح) دراسة هأكدت استقًلل لجنة المراجعة ، وعدد اجتماعات لجنة المراجعة. وهذا ما،  اللجنة

 من الخصائص مجموعة افريتطلب تو  ومهامها بمسئولياتها القيام في المراجعة لجنة أن نجاححيث أوضحت 
 هذه أهم اللجنة. ومن أهداف تحقيق ثم ومن وفاعلية، بكفاءة أعمالهم أداء من تمكنهم أعضائها في

 العلمي التأهيل من قدر على أن يكونوا ، اإلدارة عن التامة باالستقًللية أعضاؤها يتمتع الخصائص؛ أن
 األعضاء يجتمع وأن ، على اللجنة هام الملقاةالم حجم مع األعضاء عدد يتناسب أن ، المهنية والخبرة
 مجتمعة الخصائص هذه . ولذلك فإن توافر كلفي الشركة األمور مجريات تقييم من ، تمكنهم متكررة بصورة

   .منها المتوقعة وتعظيم المنفعة المراجعة لجنة دور فاعلية زيادة إلى ؤديي

 ; Agrawul & Chadha, 2005)الدراسات اتفقت بعض ، بداية فيما يتعلق بحجم لجنة المراجعة
Karamanoud& Vafeas, 2005 ; Cornett et al., 2009 ;   حجم لجنة المراجعة على أن كلما زاد

-على أعضاء لجنة المراجعة  يصعبحيث  األرباح من ناحية.تقليل ممارسات إدارة  في ذلك كلما ساهم
الضخمة والمعقدة في  لمحاسبية في شركات األعمالاكتشاف الغش والمخالفات ا -عندما يكون عددهم قليل

ة كلما زاد عدد اجتماعات لجنة المراجعة كلما كان لدى هذه اللجنة وقت أطول لممارسكذلك  .فترة قصيرة
 التقرير الخاصة بالشركة بكفاءة.  تدورها األساسي في متابعة عمليا

 2003لسنة   Smith أوصى تقريرإلى أنه  (Li et al., 2012)باإلضافة إلى ذلك أشارت دراسة
وأكدت دراسة  على األقل.تنفيذين المديرين غير من الثًلثة أعضاء  منلجنة المراجعة  أن تتكون ضرورة ب
(Haji, 2015)  تتكون لجنة المراجعة منبضرورة أن القانون الماليزي يوصي ذلك ، حيث أوضحت أن 

كما أشارت إلى أن لجان المراجعة ذات الحجم الكبير  .أعضاء على األقل من المديرين غير التنفيذين ةثًلث
يكون لديها قدرة أكبر على مشاركة وتبادل المعارف المختلفة والخبرات وبالتالي من المحتمل أنها تعالج أوجه 

 في األعضاء الفرديين.القصور 
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مدى متابعة ل مةأهم خصائص لجنة المراجعة الًلز  فيعد من،  استقالل لجنة المراجعةأما فيما يتعلق ب
السبب وراء تفضيل استقًلل لجان المراجعة رجع المديرين المستقلين. وي ويقوم بها الشركة إدارةأداء فعالية 

صالح مع اإلدارة الداخلية وليس لهم أي م، شرافياا إخار  الشركة يلعبون دوراا من على افتراض أن المديرين 
االختًلف بين  ، ويقتصر إدارة الشركةأداء اية إلى تحسين ثم يؤدي ذلك االستقًلل في النه. ومن للشركة

 .(Haji , 2015)وافره في أعضاء لجنة المراجعةت الًلزمتحديد مستوى االستقًلل على الدراسات 

يوجد فريقان في  ، نفيذين األعضاء في لجنة المراجعةللمديرين الت عدد األسهم المخصصةوفيما يتعلق ب
فمن ناحية  .ألعضاء لجنة المراجعة على اإلفصاح عن رأس المال الفكري مملوكة لاأسهم الشركة  عددتأثير 

 & Karmanou & Vafeas, 2005, Mangena)، أوضحت بعض الدراسات تمشياا مع نظرية الوكالة
Pike, 2005)  أنه كلما زادت عدد األسهم المملوكة للمديرين التنفيذين األعضاء في لجنة المراجعة كلما

 .، ومن ثم يكون لديهم دافع أكبر لمتابعة ورقابة إدارة الشركة لحهم مع مصالح أصحاب األسهماتفقت مصا
ترى وجهة النظر األخرى أن زيادة عدد األسهم المملوكة للمديرين التنفيذين األعضاء في لجنة في حين 
 هم الشخصية علىحقدرتهم على المتابعة والرقابة. فيعملون ما يحقق مصالو ضعف استقًللهم ت،  المراجعة

ت قواعد صولذلك أو  .، ومن ثم يؤثر سلباا على فعالية عملهم خرينحساب مصالح باقي حملة األسهم اآل
ت للمديرين آال ينبغي على الشركة تقديم مكاف أنه (UK code. 22, 2010) (22حوكمة الشركات رقم )

تهم بأي آملكية األسهم أو ربط مكافن خيار ، وذلك أل أسهم الشركةبعض ملكية في صورة غير التنفيذين 
 عناصر مرتبطة باألداء يؤثر سلباا على استقًللهم. 

على ضرورة  (Li et al., 2012)، فقد أكدت دراسة  الخبرة المالية للجنة المراجعةأما فيما يتعلق ب
واعد ق تأوص كما (Smith, 2013). رتقريل وفقاا تكوين لجنة المراجعة من أعضاء يتوافر لديهم خبرة مالية 

بضرورة وجود عضو واحد على األقل في لجنة  2010المملكة المتحدة لسنة  حوكمة الشركات الصادرة عن
المراجعة يتوافر لديه خبرات مالية حديثة ومًلئمة. حيث تساعد الخبرة المالية أعضاء لجنة المراجعة على فهم 

 . ومن ثملشركة ومراقبة الحساباتات بين إدارة ااألحكام الشخصية لمراقبة الحسابات وتمييز جوهر االختًلف
فعالية أداء وعمل لجنة المراجعة في تحديد وطرح االستفسارات أو التساؤالت التي تجعل تحسين يساهم  في 

كانت  إذاوبناء على ذلك ،  .إدارة الشركة تفكر بشكل أفضل ويجعل مراقبي الحسابات يعملون بشكل أعمق
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سيقل أهميته  دورها الرقابيفإن ،  الخبرة الًلزمة لفهم طبيعة المراجعة وتقارير الشركة لجنة المراجعة ال تمتلك
وهو ما يحدد فعالية دور لجنة المراجعة في عمليات التقرير من وجهة نظر إدارة الشركة ومراقبي الحسابات. 

 المالي.

ات المقيدة في البورصة  إلى وجود الزام على الشركأشارت لجنة األمن الماليزية إضافة إلى ذلك ، 
وأن يكون ، عضو واحد على األقل في لجنة المراجعة يتوافر لديه خبرة مالية أو محاسبة  يفيد بوجودالماليزية 

 أو ان يكون لديه خبرة المديربتوافر خبرة محاسبية لدى لدى كل األعضاء خلفية مالية. وتعرف الخبرة المالية 
الدراسات  ضوخلصت بع .(Lyer et al., 2013)أو خبرة ذات صلة بذلكمالية خبرة في مجال المراجعة أو 

 ,Krishnanأن وجود خبرة مالية لدى أعضاء لجنة المراجعة يحد من نقاط الضعف في الرقابة الداخلية ) إلى
2005, Zhang et al., 2007) ،  خلصت  في حين. من ناحية يضمن جودة عالية للتقارير الماليةكما

أعضاء لدى المالي ووجود الخبرة المالية  عدم وجود عًلقة بين جودة التقرير إلى األخرى بعض الدراسات 
 .(Abdul Rahman et al.,2006 ; Mohamad et al.,2012) من ناحية أخرى  لجنة المراجعة

 (Karamanoud & Vafeas , 2005)خلصت دراسة فقد ،  فيما يتعلق باجتماعات لجنة المراجعةو 
ة دورها اد عدد اجتماعات لجنة المراجعة كلما كان لدى هذه اللجنة وقت أطول لممارسإلى أن كلما ز  ،

( 6ارشاد لجنة المراجعة رقم ) ولذلك أوضحالشركة بكفاءة. التقرير الخاصة ب تاألساسي في متابعة عمليا
نة أن االجتماعات الرسمية للجفي لندن  (Financial Reporting Council(FRC), 2008) الصادر عن

ات الًلزمة فشدى اللجنة حتى تستطيع عمل المناتوافر وقتاا كافياا لينبغي ولذلك ، المراجعة هي جوهر عملها 
ثًلث أو أربع مرات في عن ت لجنة المراجعة اجتماعا ال تقل أنباللجنة لذلك أوصت  .بكفاءة مهامهاالتمام 

ت اسلبية بين عدد مر ال ى العًلقةلد دليل عملي عو وجإلى  (Li et al.,2012)خلصت دراسةالسنة. و 
اجتماعات لجنة المراجعة وإعادة بيان األرباح أو إدارة األرباح وكذلك وجود عًلقة إيجابية بين عدد مرات 

 .يراجعة والتقرير المالي االلكتروناجتماع لجنة الم

 أعضاء اللجنة عدد تشمل لجنة المراجعة بعدة متغيرات دور فعاليةإلى ارتباط  ويخلص الباحث مما سبق
استقًلل لجنة المراجعة ، عدد اجتماعات لجنة المراجعة ، والخبرة المالية ألعضائها. حيث اتفقت أغلبية ، 

تقليل  كلما زاد عدد واستقًلل أعضاء لجنة المراجعة وعدد اجتماعاتها كلما ساهم ذلك في هالدراسات على أن
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 الكافي وقت، وكلما توافر لديها ال من ناحية والخبراتوتبادل المعارف المختلفة األرباح ممارسات إدارة 
كما اختلفت . من ناحية أخرى  التقرير الخاصة بالشركة بكفاءة تلممارسة دورها األساسي في متابعة عمليا

بالعًلقة بين الخبرة المالية ألعضاء لجنة المراجعة فخلص البعض إلى عدم الدراسات السابقة فيما يتعلق 
هما ، في حين خلص البعض اآلخر إلى أن توافر الخبرة المالية لدى أعضاء لجنة المراجعة وجود عًلقة بين

عمل لجنة المراجعة في تحديد وطرح االستفسارات أو التساؤالت التي تجعل إدارة  فعاليةتحسين في يساهم 
لضعف في يحد من نقاط ا، كما الشركة تفكر بشكل أفضل ويجعل مراقبي الحسابات يعملون بشكل أعمق 

 .يضمن جودة عالية للتقارير الماليةو الرقابة الداخلية 

 اإلفصاح عن رأس المال الفكري:مستوى و خصائص لجنة المراجعة تحليل العالقة بين  -6/5

أثر حوكمة الشركات بما في ذلك خصائص لجنة المراجعة على اهتمت بعض الدراسات باختبار 
، في حين اختبر البعض اآلخر أثر خصائص لجنة المراجعة اإلفصاح عن رأس المال الفكري من ناحية 

في حين قلت على اإلفصاح االختياري بما في ذلك اإلفصاح عن رأس المال الفكري من ناحية أخرى. 
 ; Li et al., 2012 ; Uzliawati et al.,2014 ; Haji ,2015 ; Buallay , 2018) الدراسات السابقة

Martins et al., ,2018) لصلة باختبار العًلقة بين خصائص لجنة المراجعة واإلفصاح عن رأس ذات ا
 أهمية هذا البحث. ري بشكل مباشر مما يبرزالمال الفك

اإلفصاح مستوى ذات الصلة باختبار العالقة بين خصائص لجنة المراجعة و  الدراساتتحليل  -6/5/1
 عن رأس المال الفكري 

 .الشركة إدارةفعالية متابعة أعمال و  أعضاء لجنة المراجعة استقالل العًلقة بينل حول يوجد جدبداية 
إلى أنه كلما زاد   (Carcelb & Neal, 2003, Mangena & pike, 2005) تاخلصت دراسمن ناحية ف

من تأثير إدارة الشركة عليهم. ويساهم ذلك في التأكد من  تحررأمكنهم الاستقًلل أعضاء لجنة المراجعة كلما 
، باإلضافة إلى وجود دليل مادي  مليات التقرير، ويقلل من مشكلة عدم تماثل المعلوماتجودة ومصداقية ع

في حين لم تتوصل . على وجود عًلقة مادية بين استقًلل أعضاء لجنة المراجعة و جودة التقارير المالية
إلى دليل  (Agrawal & Chadha , 2005 ; Yang & Krishnan , 2005)بعض الدراسات األخرى 

د وجود تلك العًلقة اإليجابية من ناحية أخرى. وعلى الرغم من ذلك أوصت قواعد حوكمة الشركات رقم يؤي
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ينبغي أنه  2010في عام  (UK Corporate Governance Code)( الصادرة عن المملكة الممتحدة2)
مستقلين نون يكو  -ين في حالة الشركات األقل حجماا اثن -أعضاء أو  ةأن تتكون لجنة المراجعة من ثًلث

 .مديرين غير تنفيذينو 

،  العًلقة بين خصائص لجنة المراجعة )حجم اللجنة (Li et al., 2012)وفي هذا النسق اختبرت دراسة
، وعدد األسهم المملوكة عضائها ، الخبرة المالية أل ، استقًلل اللجنة تكرار اجتماعات لجنة المراجعة

وكذلك اختبار العًلقة بين  .رأس المال الفكري في التقارير الماليةاإلفصاح عن مستوى للمديرين التنفيذين( و 
 ، رأس المال البشري  خصائص اللجنة ومدى اإلفصاح عن مكونات رأس المال الفكري )رأس المال التنظيمي

في  المملكة المتحدةلندن في في بورصة مقيدة شركة  100من  ستخدام عينةوذلك با ، ورأس مال العًلقات(.
،  الحيوية قنيةالمستحضرات الدوائية والت. وتشمل تلك الشركات سبعة قطاعات مختلفة هي 2005عام نهاية 

 ، ، خدمات االتصال السلكية والًلسلكية ، وسائل اإلعًلم والنشر، موفري خدمات األعمال المعلومات قنيةت
سبب اختيار تلك  جعر فية. ويالخدمات المصر و ،  ، شركات إنتا  األغذية والمشروبات شركات التأمين

حقيقة مؤداها أن نماذ  التقرير المالي الحالية غير مناسبة للقطاعات كثيفة رأس المال إلى القطاعات 
 الفكري.

عدد مرات و  ارتباط إيجابي بين خصائص لجنة المراجعة )حجم اللجنة وجودوخلصت الدراسة إلى 
ا يوجد ارتباط سلبي بين عدد األسهم المملوكة اجتماعها( واإلفصاح عن رأس المال الفكري بصفة عامة. كم

وال توجد عًلقة بين اإلفصاح عن رأس المال الفكري  ن واإلفصاح عن رأس المال الفكري.للمديرين التنفيذي
. كما خلصت الدراسة إلى أن االرتباط بين ألعضائها وكل من استقًلل لجنة المراجعة والخبرة المالية

صاح عن رأس المال الفكري يختلف باختًلف مكونات رأس المال الفكري من خصائص لجنة المراجعة واإلف
مكونات حدد ت، والخارجي. ويحمل ذلك في طياته اختًلف العوامل التي  ، الداخلي حيث: رأس المال البشري 

 رأس المال الفكري. 
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ظيمية للجنة أول دليل منهجي عن العًلقة بين الخصائص التن هذه الدراسة قدمت باإلضافة إلى ذلك
جعة واإلفصاح عن رأس المال الفكري. وأوضحت النتائج على مستوى اإلفصاح عن رأس المال الفكري االمر 
رات ، زيادة اإلفصاح عنه في الشركات التي يكون حجم لجنة المراجعة لديها كبير وتزداد عدد م ككل

وعلى الرغم  م أكبر من أسهم الشركة.قل في الشركات التي يمتلك فيها أعضاء اللجنة حجتكما . اجتماعاتها
جنة المراجعة والخبرة المالية من ذلك ال توجد عًلقة بين اإلفصاح عن رأس المال الفكري واستقًلل ل

 .عضائهاأل

 ؛  مكونات رأس المال الفكري على العًلقة بين كل مكون من  دليل كما تميزت هذه الدراسة بتقديم
، بينما يرتبط  على كافة مكونات رأس المال الفكري  باا لمراجعة يؤثر إيجان حجم لجنة افأشارت النتائج إلى أ

رأس مال العًلقات فقط. كما يرتبط و  تكرار اجتماعات لجنة المراجعة باإلفصاح عن رأس المال التنظيمي
 عدد األسهم المملوكة للمديرين التنفيذين في لجنة المراجعة باإلفصاح عن رأس المال الهيكلي فقط.

اإلفصاح عن رأس المال الفكري  أشكالس تلك النتائج أن العوامل األساسية التي تؤدي إلى اختًلف وتعك
، أشارت النتائج إلى أهمية استقًلل لجنة المراجعة )مقاسة  تكون مختلفة أيضاا في حد ذاتها. وبشكل عام

رير عن معلومات خاصة برأس للجنة المراجعة في التق جتماعاتتكرار االو  بحجم األسهم المملوكة ألعضائها(
 المال الفكري لسوق األوراق المالية.

العًلقة دراسة فيما يتعلق ب (Li et al.,2012)مع دراسة (Haji , 2015)دراسةباإلضافة إلى ذلك اتفقت 
استقًلل لجنة بين عًلقة الراء متعارضة حول آ أشارت إلى وجودبين استقًلل لجنة المراجعة وجودة تقارير، ف

عًلقة إيجابية جوهرية بين وجود  إلى الدراسات في حين خلصت بعضفجعة وجودة تقارير الشركات. المرا
والتي تتحقق عندما يكون جميع أعضائها من مديرين  - لجان المراجعة المستقلة وجودة التقرير المالي

 Lin et)إال أن البعض اآلخر ،(Kang et al., 2011 ; Lary & Taylor, 2012)  -نقليمست
al.,2006 ; Mohamad et al.,2012)  في حين خلصت بعض  .إلى عدم وجود تلك العًلقةخلص

كلما زاد استقًلل  هإلى أن Abdullah et al., 2010 ; Zaluki & Hussin, 2010))الدراسات األخرى 
 ليزيا قبلفي ما أجريت ، إال أن هذه الدراسات لجنة المراجعة كلما زاد تضليل أو تحريف التقارير المالية
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ولذلك فقد تم إجرائها على عينة من الشركات التي لديها لجنة  2007إصدار القانون الماليزي في عام 
  مراجعة بشكل اختياري وليس إلزامي.

دور خصائص لجنة المراجعة في اإلفصاح عن  (Haji, 2015)، اختبرت دراسةباإلضافة إلى ما سبق
إلى أن دور لجنة المراجعة خلصت و معلومات رأس المال الفكري.  المعلومات غير المالية مع التركيز على

خاصة في ظل تغير احتياجات حملة األسهم ،  تحقق من جودة تقارير الشركة ككلع ليشمل التسأن ي ينبغي
وتمت الدراسة على عينة من الشركات  من المعلومات والمناقشات المستمرة حول تقرير األعمال المتكامل.

. وقد تم قياس مستوى وجودة معلومات 2010حتى عام  2008من  ل فترة ثًلث سنوات بدءليزية خًلالما
،  ، استقًلل اللجنة رأس المال الفكري في ظل عدد من خصائص لجنة المراجعة مثل حجم لجنة المراجعة

 ة.والمتغيرات الخاصة بالشرك الحوكمةاجتماعات اللجنة. مع التحكم في متغيرات و ،  الخبرة المالية

حجم معلومات رأس المال زيادة وأوضحت نتائج هذه الدراسة أن لجنة المراجعة لها دوراا إيجابياا قوياا في 
ولذلك تقترح هذه  ، والبشري(. ، الخارجي بشكل عام بكافة مكوناته )رأس المال الداخلي المفصح عنها الفكري 

ومات غير المالية. ولذلك ينبغي تشجيع لجان الدراسة توسيع دور ووظيفة لجنة المراجعة ليشمل توصيل المعل
،  لمعلومات البيئيةاويشمل ذلك ، المراجعة على التحقق من جودة عمليات تقرير األعمال بشكل عام 

لذلك ألقت هذه الدراسة الضوء على  المالية للشركة. بجانب المعلومات، ورأس المال الفكري  االجتماعية
ي تبني  تقرير األعمال المتكامل بدالا من التقيد بمتابعة والرقابة على عمليات الدور المحتمل للجنة المراجعة ف

 التقرير المالي التقليدي فقط.

،  كيد عن المعلومات غير الماليةو نطاق عمل لجنة المراجعة لتقديم تخلصت إلى أنه يمكن توسيع  كما
. مالية( بخًلف المعلومات المالية)غير  ما يتفق مع االقتصاد الحديث والذي يهتم بالمعلومات األخرى بوذلك 

صاح عن معلومات رأس نها أختبرت الدور اإللزامي للجان المراجعة في اإلففي إ كما تميزت هذه الدراسة
 Wider organizational reportوسعموجد تطورات مستمرة تجاه التقرير التنظيمي ال، حيث ت المال الفكري 

 ي ماليزيا.، ليشمل المعلومات غير المالية ف
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على ه إلى أن ، بالخبرة المالية ألعضاء لجنة المراجعةفيما يتعلق  (Haji, 2015) دراسةكما أشارت 
الرغم من وجود ارتباط منطقي بين الخبرة المالية ألعضاء لجنة المراجعة وجودة التقرير المالي، إال أن دور 

هتمام من جانب الدراسات ر المالية محل تساؤل وا جودة المعلومات غيو الخبرة المالية ألعضاء لجنة المراجعة 
أن إلى  (Petty et al.,2008 ; Merkley , 2014) الدراسات السابقةبعض ولذلك خلصت  السابقة.

 ةرأس المال الفكري ذات قيمب ذات الصلةخرين يروا أن المعلومات المستثمرين وأصحاب المصلحة اآل
اختبرت هذه  السوقية للشركة وكنتيجة لذلك القيمةين القيمة الدفترية و بالفرق ة كبيرة. وهذا ما يفسر معلوماتي
ما إذا كان دور الخبرة المالية للجنة المراجعة يمتد  - ي ظل االقتصاد الحديثف - (Haji, 2015)الدراسة

ية بين برت هذه الدراسة ما إذا كان هناك عًلقة إيجابية جوهر تإلدارة جودة المعلومات غير المالية. ولذلك اخ
 لجنة المراجعة.عضاء أل اإلفصاح عن رأس المال الفكري والخبرة المالية

تعارض بين الدراسات السابقة فيما يتعلق بالعًلقة بين اجتماعات لجنة  أنه يوجدهذه الدراسة  أضافت كما
 Abdul Rahman & Ali)صاح عن رأس المال الفكري ، ففي حين خلصت بعض الدراسات واإلفالمراجعة 

, 2006, Mohamad et al., 2012)  عدم وجود ارتباط بين عدد مرات اجتماعات لجنة المراجعة إلى
ارتباط إيجاي بينهما وجود  إلى خرالبعض اآل خلصحين في ،  وبين جودة اإلفصاح عن رأس المال الفكري 

أس المال الفكري ( والتي أشارت إلى وجود عًلقة إيجابية بين اإلفصاح عن ر Li et al., 2012مثل دراسة )
 وعدد اجتماعات لجنة المراجعة في المملكة المتحدة.

ديث وعدم رضاء المستثمرين عن حقتصاد المعرفة الفي ظل ا ،إلى أنه  (Haji, 2015)دراسة  خلصتو 
، يمكن أن يكون للجنة المراجعة دوراا توكيدياا في ممارسات اإلفصاح عن المعلومات  القوائم المالية التقليدية

 وجودوتوصلت إلى   ، ر المالية. ولذلك اختبرت هذه الدراسة التقارير السنوية لعدد من الشركات الماليزيةغي
 خًلل الفترة الزمنية محل الدراسةاتجاه هام ومتزايد نحو حجم اإلفصاح عن عناصر رأس المال الفكري ككل 

 .(Cinquini et al.,2012)دراسةنتائج بذلك مع  متفقة،  2010حتى  2008من 

يعد رأس أنه  (Haji, 2015) دراسة أوضحت ، وفيما يتعلق بالمكونات الفرعية لرأس المال الفكري 
، في حين يزداد حجم اإلفصاح عن رأس المال  المال الخارجي أكثر أنواع رأس المال الفكري إفصاحاا عنه

رأس المال البشري إلى  راتالبشري جوهرياا عبر الوقت. ويرجع السبب في التحول نحو اإلفصاح عن تطو 



27 
 

على المعرفة من خًلل بناء قدرات  ةي ماليزيا نحو بناء اقتصاد الدولستراتيجيات الحكومية فاالتحول 
 ومهارات رأس المال البشري.

، فقد خلصت  أما بالنسبة لدور خصائص لجنة المراجعة في اإلفصاح عن معلومات رأس المال الفكري 
، وكذلك على  لجنة المراجعة وحجم اإلفصاح عن رأس المال الفكري ككلبين  قويةالدراسة إلى وجود عًلقة 

كما قدمت هذه الدراسة عدد من التطبيقات محل االهتمام  المكونات أو العناصر الفرعية لرأس المال الفكري.
 ، أنه تقترح نتائج هذه الدراسة السياسات فمن ناحية واضعي،  السياسات واألكاديمين واضعيمن جانب 
لجنة المراجعة بحيث يشمل التحقق من جودة المعلومات غير المالية وليس جودة عمليات  دور يمكن توسيع

 المعلومات ق التوازن بينال المتكامل بالشركة إلى تحقيتقرير األعم، يهدف  التقرير المالي فقط. ودولياا 
حيث تقم ،  دول مثل جنوب أفريقيا في بعض الإفصاحاا إلزامياا ويعد  ، المالية والمعلومات غير المالية

لى تحسين نفعية تقارير إ(. وذلك يهدف Abeysekera, 2013)بإعداد تقرير أعمال متكامل سنوي  الشركات
ولذلك ينبغي على واضعي السياسات في ماليزيا تشجيع لجان المراجعة على التحقق من جودة ،  األعمال

صاح ، رأس مال الفكري كما يتم اإلف ، اجتماعية مات بيئيةشمل معلو ي، بحيث  عمليات التقرير األعمال ككل
ن دور لجنة المراجعة خلصت هذه الدراسة إلى أ فقدأما بالنسبة لألكاديمين  عن رأس المال المالي للشركة.

في  دورها األساسيالية( بجانب ع ليشمل اإلفصاح عن رأس المال الفكري )المعلومات غير المسينبغي أن يت
 مالي.التقرير ال

ولذلك تلعب لجنة المراجعة دوراا متكامًلا نحو تقديم الشركة لتقرير أعمال متكامل لها. ولذلك تقترح نتائج 
ينبغي  ذيلبة نحو نطاق تقرير األعمال والينبغي عليهم توسيع وجهات نظر الط أن األكاديمينهذه الدراسة 

 المال الفكري وال يقتصر فقط على رأسو  ماعيةأن يشمل النواحي المختلفة لرأس المال التنظيمي مثل االجت
حيث  ، Legitimacyة عيالوكالة والشر  تيج هذه الدراسة أساس نظريتائأس المال المالي. ولذلك تدعم نر 

ذي قد يحسن جودة تقرير ، وال تقترح نظرية الوكالة أن وظيفة لجنة المراجعة تقدم دور متابعة ورقابي
لكي تستجيب مختلفة  واستراتيجيات حكومية رعية أن الشركات تتبنى إفصاحاتنظرية الش كما تقترح .األعمال

 لتغيرات في سوق رأس المال.ل
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باختبار خاصية أخرى للجنة المراجعة لم (Uzliawati et al.,2014) دراسة انفردتوفي هذا النسق 
اسة إلى أن تكرار تختبرها الدراسات السابقة وهي عدد أعضاء لجنة المراجعة من النساء. وخلصت الدر 

اجتماعات لجنة المراجعة ووجود المرأة في لجنة المراجعة يؤثران إيجاباا على مستوى اإلفصاح عن رأس المال 
فلم يثبت بشأنها وجود  الخبرة العلمية والمالية ألعضائها(و )حجم لجنة المراجعة الفكري. أما باقي المتغيرات

 ن رأس المال الفكري.عًلقة جوهرية بينها وبين مستوى اإلفصاح ع
في  (Uzliawati et al.,2014)مع دراسة (Romero et al.,2017) ومن ناحية أخرى اختلفت دراسة

أن األولى قامت باختبار أثر وجود مدير تنفيذي من النساء في مجلس اإلدارة على مستوى اإلفصاح عن 
ثر أعضاء لجنة المراجعة من النساء فاختبرت أ (Uzliawati et al.,2014)دراسةرأس المال الفكري ، أما 

 Romero et)على مستوى اإلفصاح عن رأس المال الفكري وليس مجلس إدارة الشركة. وخلصت دراسة
al.,2017)  إلى أن وجود العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة يحقق متابعة وإشراف أقوى مقارنة بعدم

ياسات التي من شأنها زيادة المستويات الحالية من تمثيل وجود المرأة. ولذلك تدعم نتائج تلك الدراسة الس
 العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركة.

باختبار أثر خصائص لجنة المراجعة على كفاءة رأس  (Buallay,2018)ومن ناحية أخرى قامت دراسة
لذلك اختبرت أثر كل و  (.عًلقاتالمال الفكري وكذلك على كفاءة مكوناته)رأس المال البشري ، الهيكلي ، وال

عدد مرات اجتماعاتها على و من استقًلل لجنة المراجعة ، الخبرة المالية ألعضائها ، حجم لجنة المراجعة ، 
وتمت الدراسة على عينة من المصارف السعودية لمدة خمس سنوات متتالية. وذلك كفاءة رأس المال الفكري. 

اد الوطني والتحول إلى االقتصاد المبني على المعرفة لما تلعبه المصارف من دور هام في تطوير اإلقتص
وخلصت الدراسة وتقليل االعتماد الكبير على الريع المتحقق من البترول والوقود كمصدر رئيسي لإليرادات. 

إلى وجود عًلقة إيجابية بين خصائص لجنة المراجعة واإلفصاح عن رأس المال الفكري وكذلك المكونات 
رأس المال البشري أكثر مكونات رأس المال الفكري تأثراا اإلفصاح عن صت إلى أن كما خل الفرعية له.

والتي أشارت إلى أن اإلفصاح عن  (Haji , 2015)مختلفة بذلك مع نتائج دراسة بخصائص لجنة المراجعة
لمالية في حين خلصت الدراسة إلى أن الخبرة او . رأس المال الخارجي أكثر مكونات رأس المال الفكري تأثراا 

فصاح عن رأس ألعضاء لجنة المراجعة واستقًلل أعضائها أكثر خصائص لجنة المراجعة تأثيراا على اإل
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إال أن حجم لجنة المراجعة وعدد اجتماعاتها أكثر ذات األصول صغيرة الحجم ،  المال الفكري للبنوك
 األصول كبيرة الحجم.  ك ذاتن رأس المال الفكري في البنو خصائص لجنة المراجعة تأثيراا على اإلفصاح ع

أثر خصائص محددة للشركة تشمل  (Martins et al., 2018)اختبرت دراسة إضافة إلى ما سبق ،
نوع الصناعة ، نسبة المديرين غير التنفيذين في المجلس ، حجم الشركة ، نوع المراجع ، تركز الملكية ، 

دارة( ، ولجنة المراجعة كعوامل تفسيرية لممارسات رئيس مجلس اإلو  CEOازدواجية القيادة للمدير التنفيذي)
اإلفصاح عن رأس المال الفكري. وخلصت الدراسة إلى أن حجم الشركة ونوع الصناعة أكثر خصائص 

الشركات  بينممارسات اإلفصاح االختياري عن رأس المال الفكري االختًلف في الشركة قدرة على تفسير 
، نسبة المديرين غير التنفيذين في  نوع المراجع ، تركز الملكية لكل من حين لم يثبت ذلكمحل الدراسة. في 

وتختلف هذه . ، رئيس مجلس اإلدارة( ، ولجنة المراجعة CEOالمجلس ، ازدواجية القيادة للمدير التنفيذي)
 الدراسات السابقة التي خلصت لوجود عًلقة إيجابية بين خصائص لجنة المراجعة ومستوى  بذلك مع الدراسة

  .(Li et al.,2012 ; Haji , 2015 ; Buallay,2018)اإلفصاح عن رأس المال الفكري 
 ومستوى الدراسات السابقة ذات الصلة باختبار العالقة بين خصائص لجنة المراجعة  تحليل -6/5/2

 اإلفصاح االختياري:
الشركة  ألسهم العًلقة بين ملكية مجلس اإلدارة (Beattie & Thomson, 2007)اختبرت دراسة بداية

األعضاء في اللجنة والخبرة المالية بعدد المديرين غير التنفذيين المستقلين  مقاسة –فعالية لجنة المراجعة و 
لنتائج التطبيقية لهذه الدراسة أن ، ملكية مجلس وضحت اعلى اإلفصاح االختيارى للشركة. وأ -ألعضائها

، ويتفق ذلك مع حقيقة أن ملكية مجلس اإلدارة  ختيارى قلل من مستوى االفصاح االإدارة الشركة ألسهمها ي
الشركة والمستثمرين  دارةتجة من عدم تماثل المعلومات بين إسهم الشركة يزيد من تكاليف الوكالة الناأل

فصاح عًلقة العكسية بين ملكية مجلس اإلدارة ألسهم الشركة واإلال أنإلى  الدراسة كما خلصت .الخارجين
كبير. ويعنى  تضعف كلما كان عدد المديرين غير التنفيذيين المستقلين فى لجنة المراجعة االختيارى لديها

فصاح يتوسط العًلقة بين ملكية مجلس اإلدارة لألسهم واإلين المستقلين هذا أن عدد المديرين غير التنفيذي
 .االختيارى 
الشركة سهم ة مجلس اإلدارة ألت التى تزداد فيها ملكين الشركافة عامة تؤكد نتائج هذه الدراسة أوبص

توى وذلك حتى يمكنها زيادة مس .كبر من المديرين المستقلين فى لجنة المراجعةتسعى لكى يكون لديها عدد أ



30 
 

حملة األسهم اآلخرين دارة الشركة و مشكلة عدم تماثل المعلومات بين إ فصاح االختيارى وتقليلاإل
 . من خار  الشركة( المستثمرين)

 & Beattie)مع دراسة  (Akhtaruddin & Haron , 2010)ق اتفقت دراسةوفي هذا النس
Thomson, 2007)  تبار العًلقة بين ملكلية مجلس اإلدارة ألسهم الشركة واإلفصاح االختيارى. كما اخفي

لجنة المراجعة من حيث عدد المديرين غير باختبار دور  (Akhtaruddin & Haron , 2010)قامت دراسة
ألسهم الشركة دارة المستقلين والخبرة المالية ألعضائها والمعدل للعًلقة بين ملكية مجلس اإليين التنفيذ
 .فصاح االختيارى واإل

أثر خصائص لجنة المراجعة على  باختبار( Madi et al., 2014دراسة )قامت  ، إضافة إلى ذلك
،  ، حجم لجنة المراجعة راجعةاستقًلل لجنة الم نتائج الدراسة أنأوضحت و اإلفصاح االختياري للشركة. 

اا مع اإلفصاح االختياري رتبط إيجابي Multiple directorshipتعدد عضوية أعضائها في شركات مختلفة و 
ال ترتبط جوهرياا باإلفصاح االختياري  ئهابرة المالية ألعضاللشركة. أما عدد اجتماعات لجنة المراجعة والخ

 لجنة المراجعة في متابعة عمليات تقرير األعمال. مهام على فعالية للشركة. كما قدمت هذه الدراسة دليًلا 
أداة تستخدم لتقليل عدم تماثل المعلومات يعد اإلفصاح االختياري للشركات كما أشارت الدراسة إلى أن 

هم في تقليل تكاليف الوكالة والتي تؤدي بدورها إلى تحسين تسا امك .بين الشركة والمستثمرين الخارجين
ية ومصداقية تقارير الشركة. حيث تعد الشفافية واإلفصاح الكاف عناصر هامة للتحقق من حماية حقوق شفاف

،  ة اإلدارة عن نتائج أعمال الشركحملة األسهم. ولذلك فإن اإلفصاح االختياري يعبر عن الشفافية ومساءل
حيح بين المهارات والخبرة لذلك فإن الدمج الصترتبط بخصائصها. أن فعالية لجنة المراجعة  كما أوضحت

خصائص لجنة أثر هذه الدراسة لذلك اختبرت و  بفعالية. هامهالجنة المراجعة للقيام بم أمراا هامَا لدعم قدرة
تعدد ، و  ، عدد مرات اجتماع اللجنة ، حجم اللجنةألعضائها  ، الخبرة المالية المراجعة )استقًلل اللجنة

على اإلفصاح االختياري  ألعضاء لجنة المراجعة( director shipsعضوية أعضائها في شركات مختلفة 
 .عن رأس المال الفكري 

والتي استناداا إلى نظرية الوكالة  -فيما يتعلق باستقالل لجنة المراجعة  وفي هذا النسق أوضحت الدراسة
بشكل كبير  ة يتأثرأن تحقيق المتابعة الفعالة إلدارة الشرك - ابعة الفعالة لسلوك إدارة الشركةالمت تستلزم

باستقًلل المديرين األعضاء في لجنة المراجعة. وذلك ألن هذا االستقًلل يعني عدم وجود أي عًلقة 
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، ومن ثم يعمل أعضاء لجنة المراجعة باستقًللية  شخصية أو اقتصادية لهؤالء األعضاء مع إدارة الشركة
أكبر  اا ل المديرين في لجنة المراجعة يوفر فرصاستقًل لذلك فإن .ية بعيداا عن تأثير إدارة الشركةوموضوع

. ومن ثم حقيق مصالحها الشخصيةلرقابة وتقليل الفرص المتاحة لدى إدارة الشركة إلخفاء المعلومات وت
 في النهاية من عدم تماثل المعلومات.هذا ، ويقلل  تتحقق جودة ومصداقية عمليات التقرير المالي

ينبغي أن يتوافر لدى أعضاء لجنة ، أنه  لية ألعضاء لجنة المراجعةالخبرة الماكما أضافت فيما يخص 
. ومن ثم تحقيق جودة التقرير القوائم المالية فسيرحتى يكونون قادرين على فهم وت،  المراجعة خبرة مالية

إلى وجود عًلقة إيجابية بين الخبرة المالية  دصت الدراسات السابقة في هذا الصدوخلومصداقيته. المالي 
 ,Akhtaruddin & Haron)ألعضاء لجنة المراجعة وجودة التقرير المالي ومستوى اإلفصاح االختياري 

2010). 
كلما  هأن (Madi et al., 2014)دراسةأوضحت ف عدد مرات اجتماعات لجنة المراجعةأما فيما يخص 

ة. حيث أن تكرار اجتماعات بدورها الرقابي بفعالي قيامالزاد عدد مرات اجتماع لجنة المراجعة كلما استطاعت 
، والتقديرات  فصاحات، اإل حول اختيار الشركة للمبادئ تقييم مناسبلجنة المراجعة يسمح ألعضائها تكوين 

صلة بالقضايا المحاسبية االجتماعات المنتظمة للجنة المعرفة المًلئمة ذات ال توفر ولذلك .المحاسبية
أكبر فرصاا توفر  -عدة مرات سنوياا  بحيث تجتمع –نشطة عندما تكون لجنة المراجعة لذا . و ةهنيوالم

 . كما اتفقت(Li et al., 2012)ألعضائها لمنافشة وتقييم الموضوعات ذات الصلة بعمليات تقارير األعمال 
على أن اجتماع لجنة المراجعة أربع مرات على  (Allegrini& Greco, 2013; Li et al., 2012)دراستا

، واإلفصاح عن رأس المال  ارتباطاا جوهرياا بمستوى اإلفصاح االختياري بصفة عامةرتبط ياألقل سنوياا 
 الفكري بصفة خاصة.

نظرية  إلى أن (Madi et al., 2014)، فقد أشارت دراسة حجم لجنة المراجعةفيما يتعلق بأما 
جنة كلما زاد عدد أعضاء ل هتوضح أن Resourced dependency theoryاالعتماد على الموارد 

 زادت من ثمو  .بفعاليةهامها القيام بم موارد وسلطة أكبر تمكنها من يرتوفكانت قادرة على المراجعة كلما 
أعضاء لجنة  عدد زاد متابعة ورقابة فعالة. ولذلك فكلما ، والمهارات لضمان تحقيق خبراتالنظر، الوجهات 
 ةحجم لجنة المراجع حيث يمثل، والمشاكل كلما أمكن مساعدة تلك اللجنة الكتساب وحل القضايا  المراجعة
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ويزيد من مستوى  على ممارسات اإلفصاح لدى الشركة اإلشراف والرقابة الكافية يحققمًلا عامًلا متكا
 . اإلفصاح االختياري لدى الشركة

 Li et al., 2012 ; Uzliawati et) عن الدراسات السابقة (Madi et al., 2014)وانفردت دراسة
al.,2014 ; Haji ,2015 ; Buallay , 2018)   أعضاء لجنة عضوية تعدد أثر في أنها اختبرت

أعضاء  عضوية تعددأن إلى  أشارتحيث  .المراجعة في شركات مختلفة على مستوى اإلفصاح االختياري 
،  يمكنهم من الحصول على المعلومات العامة ذات الصلة بالسياساتفي شركات مختلفة  لجنة المراجعة

قد تؤدي إلى أداء أفضل لهم. باإلضافة إلى ذلك تمكن المديرين من التعرف على أساليب وسلوكيات والتي 
يمكن القول بأن المدير العضو ق خرين. وفي هذا السياوكذلك الحصول على النصيحة من اآل، مختلفة  رقابة

أو عضو في أي لجنة ، مدير،  في لجنة المراجعة الذي يشارك في شركات مختلفة بكونه عضو مجلس إدارة
خبرات ومعارف إضافية تمكنه من القيام بمسئولياته الرقابية وتنعكس على مخرجات التقرير  قد يكتسب
  المالي.
( بقياس اإلفصاح االختياري باستخدام قائمة Madi et al., 2014) في ضوء ذلك قامت دراسةو 
من معلومات  اا نصر ع 18،  ستراتيجيةاومات معل اا عنصر  28تشمل هذه القائمة  اا يارياخت اا صر عن 86من تتض
( إذا كان العنصر الموجود في قائمة 1الشركة رقم ) وتأخذمعلومات مالية.  اا عنصر  40، و ماليةغير 

 رقم صفر إذا كان العنصر غير مفصح عنه. ، في حين تأخذ في تقارير الشركةعنه اإلفصاح مفصح 
ئها في شركات ، تعدد عضوية أعضا ، حجمها راجعةاستقًلل لجنة الم إلى أن هذه الدراسة وخلصت

على اإلفصاح االختياري للشركة. أما الخبرة المالية وتكرار اجتماعات لجنة المراجعة ليس  يؤثر إيجاباا  مختلفة
فكرة أن لجنة نتائج هذه الدراسة ؤيد ت لها تأثيراا جوهرياا على اإلفصاح االختياري للشركة. وعلى الرغم من ذلك

جعة تلعب دوراا رئيسياا في الرقابة على عمليات تقارير الشركة يشمل ذلك ممارسات اإلفصاح االختياري. المرا
،  ، حجم لجنة المراجعةاللجنة  خصائص لجنة المراجعة وهي استقًللبا ترتبط فعالية لجنة المراجعة كم

ل نظرية الوكالة مع نظرية كما أوضحت هذه الدراسة أنه تتكام .ئها في شركات مختلفةوتعدد عضوية أعضا
،  االعتماد على الموارد في تحسين فعالية لجنة المراجعة. ولذلك تعد نتائج هذه الدراسة هامة للمستثمرين

، كما توفر أساس مفيد لتقييم وتحسين خصائص لجنة المراجعة ن المهنيين. ، والمحاسبي صانعي السياسات
وأيدت دراسة  لتحسين ممارسات اإلفصاح لدى الشركة. المراجعةفي تحقيق فعالية لجنة بدورها والتي تساهم 
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(Ntim et al. , 2017)  وجود لجنة المراجعة بما فى ذلك تشكيل اللجنةذلك ، حيث خلصت إلى أن 
 فصاح االختيارى . على مستوى اإليجاباا ألعضائها يؤثر إ الخبرةو 

، تشكيل  حجم المجلسالعًلقة بين  (Samaha et al., 2015)باإلضافة إلى ما سبق ، اختبرت دراسة
كما اختبرت الدراسة ما إذا  .لجنة المراجعة واإلفصاح االختياري و لمدير التنفيذي ، ل ازدواجية القياة،  المجلس
، مستوى حماية  نوع اإلفصاح االختياري  مثلالمتغيرات الوسيطة ك العًلقة تتأثر باالختًلفات في كانت تل

ة وكمالمتغيرات المرتبطة بحو  ، ، طريقة اإلفصاح في للدولة التي تعمل فيها الشركةالمستثمر، الموقع الجغرا
، ولجنة  المجلس تشكيل،  ، على الرغم من أن حجم مجلس اإلدارة الشركات. وتوصلت هذه الدراسة إلى أنه

 CEO dualityلتنفيذي لمدير ال ازدواجية القياة، إال أن  المراجعة لهم تأثيراا إيجابياا على اإلفصاح االختياري 
  ر سلبياا على اإلفصاح االختياري.لها أث -إتخاذ القرار ورئاسة المجلس للرقابة عليه –

،  ، تشكيله كما خلصت الدراسة إلى أن الموقع الجغرافي للدولة يتوسط العًلقة بين حجم مجلس اإلدارة
 إزدواجية القيادةاالرتباط بين  يتأثرمن ذلك  كثراألاإلفصاح االختياري. و لمدير التنفيذي و ل إزدواجية القيادةو 
، ومستوى  ، طريقة اإلفصاح واإلفصاح االختياري بمتغيرات وسيطة تشمل نوع اإلفصاحلمدير التنفيذي ل

، خلصت هذه الدراسة إلى التأكيد على الحاجة إلى األخذ في االعتبار الموقع  وبصفة عامة. حماية المستثمر
ئص مجلس اإلدارة واإلفصاح االختياري. باإلضافة إلى ذلك اللدولة عند تحليل العًلقة بين خصالجغرافي 

ا لمدير التنفيذي على اإلفصاح االختياري بشكل أكثر وضوحاا كلمالقيادة ليتضح األثر السلبي الزدواجية 
مرتفعة المستثمر  حمايةنظم ظل في  -أن عمليات التقاضيعلى ذلك  يدلارتفع مستوى حماية المستثمر، و 

 تقلل من دوافع إدارة الشركة لإلفصاح من المعلومات. -الجودة
عن اإلفصاح مستوى حوكمة الشركات و الدراسات السابقة ذات الصلة باختبار العالقة بين تحليل  -6/5/3

 :رأس المال الفكري 
لجنة  ، دارةار العًلقة بين خصائص مجلس اإلباخت (Gan et al., 2013) استهدفت دراسة بداية
التنظيمية خصائص ال، مع التحكم في  كل الملكية على اإلفصاح عن رأس المال الفكري وهي، المراجعة 

هذه الدراسة توفير دليل  حاولت، ونوع مراقب الحسابات. كما  فع المالير ، ال ، الربحية لشركة مثل حجمهال
رأس المال الفكري وفقا لنظريتي الوكالة تطبيقي على تأثير حوكمة الشركات على اإلفصاح االختياري عن 

والخبرة المالية ألعضائها  ، هاالمراجعة وتكرار اجتماعات الدراسة أن حجم لجنة هذهتفترض  ولذلك والمؤسسة.
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. المالية( تؤثر على اإلفصاح االختياري عن رأس المال الفكري  خبرة)عضوية المهنة تستخدم كمؤشر لل
لطة تتتجه الشركات ذات الملكية الحكومية والملكية المخ نظرية المؤسسة داا إلىاستناالدراسة إلى أنه  وخلصت

إلفصاح االختياري عن لجه تلك الشركات تتحيث ، معلومات رأس المال الفكري  عنلإلفصاح بشكل أكبر 
 تعرضها للتقاضي أو االنتقادات في المستقبل. لكي تتجنب رأس المال الفكري 

اإلفصاح  تزيد من مستوى حجم لجنة المراجعة والخبرة المالية ألعضائها  كما أكدت الدراسة على أن
االختياري عن رأس المال الفكري. حيث تخلق لجنة المراجعة ضغوط على الشركة لمزيد من اإلفصاح 

اح اإلضافي عن عبه لجنة المراجعة قد يكون الدافع الرئيسي لإلفصتللذلك فإن الدور الهام الذي ، االختياري 
ملكية مختلطة( ولجنة و ،  وميك، ح وخلصت الدراسة إلى أن هيكل الملكية )عائلي المال الفكري. رأس

( تستطيع تفسير الممارسات السلوكية لإلفصاح االختياري ئهاألعضا ، الخبرة المالية المراجعة )حجم اللجنة
اح عن رأس المال الفكري تقترح هذه الدراسة أنه يمكن تحسين ممارسات اإلفص كما .عن رأس المال الفكري 

تقترح هذه الدراسة أن  لذلكت. و للشركات الماليزية من خًلل دمج هذه المعلومات في تقرير حوكمة الشركا
 رأس المال الفكري جزء مكمل لتقرير حوكمة الشركات الحالي. ون معلومات اإلفصاح عنتك

اإلفصاح بين حوكمة الشركات و العًلقة  (Muttakin et al., 2015)دراسة اختبرت وفي هذا النسق 
مستوى على  ، د آليات حوكمة الشركاتكأح، لجنة المراجعة كما اختبرت أثر وجود  رأس المال الفكري.عن 

أدب اإلفصاح عن رأس  في اإلفصاح عن رأس المال الفكري. لذلك تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الفجوة
اإلفصاح عن رأس المال مستوى قة بين حوكمة الشركات و المال الفكري من خًلل إجراء اختبار تطبيقي للعًل

، الملكية العائلية عًلقة غير خطية بين  وجودنتائج الدراسة  وضحتوأبنجًلديش. الفكري للشركات في دولة 
على  المراجعة إيجابية مع التوسع في اإلفصاح عن رأس المال الفكري. جنةووجود ل ، استقًلل مجلس اإلدارة

المدير التنفيذي للشركة ورئيس مجلس اإلدارة فردين  كون  ط االزدواجية العائلية )مثلترتب العكس من ذلك
 ينتمون لنفس العائلة( ارتباطاا عكسياا مع التوسع في اإلفصاح عن رأس المال الفكري.

ي اإلفصاح وتوصلت هذه الدراسة إلى وجود عًلقة غير خطية جوهرية بين الملكية العائلية والتوسع ف
الملكية العائلية في مجلس إدارة الشركة كلما أثر ذلك سلباا  نسبةكلما زادت بمعنى رأس المال الفكري. عن 
ا إلى وجود عًلقة إيجابية  اإلفصاح عن رأس المال الفكري. مستوى على  كما خلصت هذه الدراسة أيضا

عنى هذا أن المستثمرين وي، والتوسع في اإلفصاح عن رأس المال الفكري  جنبيةجوهرية بين الملكية األ
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كما  األجانب يزداد طلبهم على اإلفصاح عن رأس المال الفكري للتقليل من مشكلة عدم تماثل المعلومات.
ا إلى أن خصائص حوكمة الشرك خلصت بما في ذلك استقًلل مجلس اإلدارة ووجود لجنة المراجعة  اتأيضا

 رأس المال الفكري. اإلفصاح عن زيادة مستوى على  وجوهرياا إيجاباا  انيؤثر 
إلى اتفاق معظم الدراسات السابقة على أهمية اإلفصاح عن رأس المال ، ويخلص الباحث مما سبق 

رأس المال كما يعد  الفكري ودوره في تقليل مشكلة عدم تماثل المعلومات بين إدارة الشركة والمساهمين.
 الصناعات المعرفية الشركات التي تعمل في العامل الرئيسي الذي يعكس القيمة السوقية للعديد من ي الفكر 

كأصل وإنما قد يتم اإلفصاح عنه في عنه وعلى الرغم من ذلك ال يتم اإلفصاح في الميزانية العمومية 
تقليل اإلفصاح عن رأس المال الفكري يؤثر سلباا على جودة  ، وأن األجزاء السردية في التقارير السنوية

  .بالقوائم المالية ؤدي إلى تضليل وتحريف جوهري ية األسهم أو قد تخذة من جانب حملالقرارات الم
 ,.Madi et al., 2014 ; Samaha et al)الدراساتبعض  اقاتف إضافة إلى ذلك خلص الباحث إلى

اإلفصاح االختياري عن رأس المال الفكري. حيث  يزيد من مستوى  ةحجم لجنة المراجععلى أن كبر  (2015
عبه تللذلك فإن الدور الهام الذي ، ضغوط على الشركة لمزيد من اإلفصاح االختياري تخلق لجنة المراجعة 

 لجنة المراجعة قد يكون الدافع الرئيسي لإلفصاح اإلضافي عن رأس المال الفكري.
 ,.Li et al., 2012 ; Haji, 2015 ; Muttakin et al) في حين قدمت بعض الدراسات األخرى 

2015 ; Buallay , 2018) مستوى عن العًلقة بين الخصائص التنظيمية للجنة المرجعة و  اا منهجي ليًلا د
،  مستوى اإلفصاح عن رأس المال الفكري ككل بشأناإلفصاح عن رأس المال الفكري. وأوضحت النتائج 

. رات اجتماعاتهاوتزداد عدد م اا زيادة اإلفصاح عنه في الشركات التي يكون حجم لجنة المراجعة لديها كبير 
وعلى الرغم من ذلك  ، أكبر من أسهم الشركة اا قل في الشركات التي يمتلك فيها أعضاء اللجنة حجميما ك

والخبرة المالية  استقًلل لجنة المراجعةبين عًلقة الراء متعارضة حول آ أشارت تلك الدراسات إلى وجود
 مال الفكري بصفة خاصة.اإلفصاح عن رأس المستوى اإلفصاح االختياري بصفة عامة و مستوى و  ألعضائها

 Agrawul &  Chadha, 2005 ; Allegrini & Greco, 2011; Li et)البعض اآلخر  كما خلص
al., 2012)  لية.فعابدورها الرقابي ب قيامالكلما زاد عدد مرات اجتماع لجنة المراجعة كلما استطاعت أن إلى 

. ومن ثم هنيةات الصلة بالقضايا المحاسبية والماالجتماعات المنتظمة للجنة المعرفة المًلئمة ذ توفر ولذلك
. ولذلك يرتبط رير األعمالأكبر ألعضائها لمنافشة وتقييم الموضوعات ذات الصلة بعمليات تقافرصاا توفر 
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 ارتباطاا جوهرياا بمستوى اإلفصاح االختياري بصفة عامة اجعة أربع مرات على األقل سنوياا اجتماع لجنة المر 
 Uzliawati) بعض الدراسات األخرى  خلصتفي حين  أس المال الفكري بصفة خاصة.، واإلفصاح عن ر 

et al.,2014 ; Romero et al.,2017)كلما زاد عدد األعضاء من النساء في لجنة المراجعة أنه  إلى
 كلما زاد مستوى اإلفصاح عن رأس المال الفكري.

 ومما سبق يمكن صياغة فروض البحث على النحو التالي:
إيجاباا على مستوى اإلفصاح عن  لخصائصها القياسية المراجعة استيفاء لجنة ؤثري"  :(H1)ض البديلالفر 

 "في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية رأس المال الفكري 
 ويمكن اشتقاق الفروض الفرعية التالية:

H1a : في الشركات  ال الفكري جنة المراجعة إيجاباا على مستوى اإلفصاح عن رأس الملل القياسي حجماليؤثر
 .المقيدة في البورصة المصرية

H1b : الفكري في لجنة المراجعة إيجاباا على مستوى اإلفصاح عن رأس المال ل الفعلي ستقًللااليؤثر
 .الشركات المقيدة في البورصة المصرية

H1c : أس المال الفكري جتماعات لجنة المراجعة إيجاباا على مستوى اإلفصاح عن ر ال القياسي تكراراليؤثر 
 .في الشركات المقيدة في البورصة المصرية

في سياق العالقة محل  صاح عن رأس المال الفكري اإلفعلى مستوى المتغيرات الرقابية المؤثرة  -6/6
 :الدراسة 

 بعناصر تنظيميةتأثر ياإلفصاح عن رأس المال الفكري مستوى إلى أن  (Haji , 2015)أشارت دراسة
 .استقًلل المجلس مثل وكمةالمؤشرات األخرى للح وأ،  الربحية، ، حجم الشركة  كل الماليالهي أخرى تشمل

، ملكية المديرين  ، استقًلل المجلس حجم المجلس عدة متغيرات رقابية تشمل ةهذه الدراساستخدمت ولذلك 
 ، والربحية. ، حجم الشركة ، الملكية المؤسسية التنفيذين
 ,.Li et al.,2012; Madi et al., 2014; Muttakin et al)لدراساتبعض افي هذا النسق اتفقت و 

2015; Salehi & Shirazi, 2016 ; Appuhami &Tashakor,2017)  دراسة مع(Haji , 2015) 
العًلقة بين خصائص لجنة المراجعة  في سياقاستخدام حجم الشركة وربحية الشركة كمتغيرات رقابية  على
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أضافت طبيعة  (Appuhami &Tashakor,2017)إال أن دراسة مال الفكري.اإلفصاح عن رأس المستوى و 
 الصناعة التي تنتمي لها الشركة كمتغير رقابي أيضاا.

 & Madi et al.,2014; Muttakin et al., 2015; Salehi) كل من دراسة في حين اختلفت
Shirazi, 2016)  مع دراسة(Haji , 2015)  كما اتفقت  كمتغير رقابي.في استخدام نسبة الرفع المالي

 ,.Li et al.,2012; Madi et al., 2014; Muttakin et al)مع  (Gan et al., 2013)دراسة 
2015; Salehi & Shirazi, 2016)  في سياقفي استخدام حجم الشركة وربحية الشركة كمتغيرات رقابية 

وهو  اا آخر  اا متغير ، إال إنها أضافت العًلقة بين خصائص لجنة المراجعة واإلفصاح عن رأس المال الفكري 
، وتتفق بذلك مع  من حيث كونه من مكاتب المراجعة األربعة الكبرى أو غير ذلك حجم مكتب المراجعة

في كمتغير رقابي  اا حجم مكتب المراجعة( والتي استخدمت أيضAkhtaruddin & Haron , 2010دراسة )
 .اإلفصاح االختياري ى مستو العًلقة بين خصائص لجنة المراجعة و  سياق

الماليزية )المقيدة في بورصة  أشارت إلى أنه يمكن للشركات (Haji , 2015)والجدير بالذكر أن دراسة
 ، االقتصاد خًللهماليزيا( استخدام المعلومات غير المالية في التعامل مع عدم التأكد المستمر الذي يعمل 

لتي يعاني منها ألسهم التغلب على األزمة المالية االطرق المحتملة التي تضمن لحملة افير وكذلك تو 
قد ، و يمكن استخدام المعلومات عن رأس المال الفكري في ظل حاالت الكساد  هولذلك فإن االقتصاد الحديث.

 دور هذه الدراسة اختبرتيفيد بشكل خاص الشركات في توضيح واإلشارة إلى القدرات المخفاة لديها. لذلك 
ل المعلومات المفيدة خاصةا في ظل االضطرابات المالية وتغير يمساعدة الشركات لتوصفي لجنة المراجعة 

 الشركات الكبيرةكون  الشركات الكبيرة وذلك لسببين هماطبيعة االقتصاد الحديث. واستهدفت هذه الدراسة 
ق رأس المال. ة لًلستجابة للتغيرات في سو سرع، ولذلك فهي أكثر  أكثر حساسية للتغيرات في بيئة األعمال

تفصح بشكل أكبر عن المعلومات عن رأس المال الفكري في الشركات الكبيرة  فهو أن أما السبب التاني
التقارير السنوية. ولذلك يمكن اكتشاف وجود عًلقة بين معلومات رأس المال الفكري وخصائص لجنة 

در لقياس معلومات رأس المال الفكري المراجعة. وتم االعتماد على التقارير السنوية المنشورة للشركات كمص
 وكذلك قياس خصائص لجنة المراجعة.

 
 



38 
 

 نموذج ومنهجية البحث: -6/7
ض البحث محل الدراسة. كذا و يستعرض الباحث نموذ  البحث والذي يعكس متغيرات الدراسة وفر 

  كما يلي: في بيئة األعمال المصريةض البحث و المنهجية المستخدمة في اختبار فر 
 نموذج البحث: -6/7/1

مسررتوى اإلفصرراح عررن رأس المررال علررى  خصررائص لجنررة المراجعررةأثررر  واختبررار يسررتهدف البحررث دراسررة
متغيررات  ة الماليرة المصررية ، فري ضروء أربعرةالمقيردة فري البورصر والخدميرة للشركات التجاريرة والصرناعيةالفكري 

. ويمكررن ملكيررة رأس المررال تركررزة ، ودرجررة المررالي ، حجررم مكتررب المراجعرر نسرربة الرفررعحجررم الشررركة ، رقابيررة هرري 
 توضيح نموذ  البحث كما يلي:

 

 
 ( نموذج البحث1شكل رقم)

 المصدر: إعداد الباحثة
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 منهجية البحث: -6/7/2
ض البحث في بيئة األعمال المصرية. ولذلك سيتم و يستعرض الباحث منهجية البحث تمهيداا الختبار فر      

تناول كل من ؛ الهدف من الدراسة التطبيقية ، مجتمع وعينة الدراسة ، توصيف وقياس متغيرات الدراسة ، 
 ض البحث.و اختبار فر و أدوات وإجراءات الدراسة ، 

 الهدف من الدراسة التطبيقية: -6/7/2/1
 خصائصتأثير لض البحث ، ومن ثم اختبار ما إذا كان هناك و تستهدف الدراسة التطبيقية اختبار فر     

المقيدة  والخدمية للشركات الصناعية والتجارية صاح عن رأس المال الفكري عة على مستوى اإلفلجنة المراج
 Li et al., 2012 ; Uzliawati) بالبورصة المالية المصرية قياساا على الدراسات السابقة ذات الصلة بذلك

et al.,2014 ; Haji ,2015 ; Buallay , 2018)  وما إذا كانت هذه العًلقة تتأثر ببعض  من جهة ،
ملكية  درجة تركزحجم مكتب المراجعة ، و المتغيرات الرقابية خاصة ؛ حجم الشركة ، نسبة الرفع المالي ، 

 ,.Madi et al.,2014; Muttakin et al)قياساا على الدراسات السابقة ذات الصلة بذلك رأس المال
2015; Salehi & Shirazi, 2016)  جهة أخرى.من 

   مجتمع وعينة الدراسة: -6/7/2/2
 تم قدو  . المصرية الماليةوراق األ رصةو ب في ةلالمسج مةهالمسا الشركات نم سةراالد مجتمع كون يت    

سنوات متتالية بداية  خمسشركة لمدة  98وتم إجراء الدراسة على  ، الشركات ن تلكم ميةكح عينة اختيار
. وتم استبعاد بعض هذه الشركات في السنوات التي ال (Haji, 2015)2016حتى سنة  2013من سنة 
 مشاهدة. 209ليصبح العدد النهائي للمشاهدات  ا بيانات عن خصائص لجنة المراجعة ،يتوافر فيه

 توصيف وقياس متغيرات الدراسة: -6/7/2/3
قابية خاصة يرات ر متغ ومتغير تابع واحد وأربعة ةمستقل اتمتغير أربعة تتكون متغيرات الدراسة من 
 ي:بالشركة ، تم قياسها على النحو التال

 :ةالمستقل اتالمتغير  -أ
حجم اللجنة ،  هي خصائص وتشمل ثًلثلجنة المراجعة  خصائصفي  ةالمستقل اتتمثل المتغير ت    

فيها تمشياا مع  مديرين األعضاء. وتم قياس حجم اللجنة بعدد ال، وتكرار اجتماعاتها استقًلل أعضائها
 فقد تم قياسه بنسبة أما استقًلل لجنة المراجعة (.Li et al.,2012 ; Haji, 2015)دراسات السابقةال
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من خًلل قسمة عدد المديرين غير التنفيذين على وذلك  -نفيذين في اللجنةالمديرين غير التاألعضاء من 
 Akhtaruddin & Haron , 2010 ; Li et)  تمشياا مع دراستي -إجمالي عدد أعضاء لجنة المراجعة 

al.,2012)  . تكرار اجتماعات لجنة المراجعة بعدد اجتماعات اللجنة خًلل السنة الماليةأما(Li et 
al.,2012 ; Madi , 2014 ; Haji, 2015) ، وتم تجميع المعلومات الخاصة بحجم لجنة المراجعة .

ركات المصرية محل س إدارة الشير مجالمتاحة في تقار استقًللها ، وتكرار اجتماعاتها باستخدام المعلومات ال
، عدد المديرين  ة بالقوائم المالية ، حيث يوضح فيها عدد أعضاء لجنة المراجعة)حجم اللحنة(الدراسة والمرفق

 (1ويوضح ملحق رقم) غير التنفيذين فيها)استقًلل اللجنة( ، وعدد اجتماعاتها السنوية)تكرار اجتماعاتها(.
 لك المتغيرات للشركات محل الدراسة.المعلومات التجميعية لت

 المتغير التابع: -ب
وتم قياسه تمشياا مع الدراسات  مستوى اإلفصاح عن رأس المال الفكري ،في  يتمثل المتغير التابع  

 Ferreira et al.,2012 ; Mehralian et al.,2013 ; Dumay & Cai , 2015 ; Gobel) السابقة

,2015 ; Maaloul & Zeghal ,2015; Mohamed , 2015 ; Muttakin et al.,2015 ; Abdull 

Razak et al.,2016 ; Alfraih , 2017 ; Garanina & Dumay , 2017 ; Pisano et al.,2017 ; 
Molodchik et al.,2018)  األصول غير الملموسة"بر"( المعنون 38)كل من معيار المحاسبة الدولي رقمو 

والمعنون "باألصول غير الملموسة" ( المناظر له 23رقم)المعدل ومعيار المحاسبة المصري  2018لسنة 
ومعيار  2018لسنة  "بمزايا العاملينالمعنون "( 19)الدولي رقم وكذا معيار المحاسبة ،  2019لسنة 

إعداد من خًلل . 2019لسنة ( والمعنون "بمزايا العاملين" 38رقم )المناظر له المحاسبة المصري المعدل 
يمثلون رأس المال  اا ( عنصر 15، ويتضمن ) اا عنصر  (46عن رأس المال الفكري مكون من) مؤشر لإلفصاح
. ويوضح ( عناصر يمثلون رأس مال العًلقات8يمثلون رأس المال البشري ، و) اا ( عنصر 23الهيكلي ، و)
محل  ( المؤشر المقترح لقياس مستوى اإلفصاح عن رأس المال الفكري في الشركات المصرية2الملحق رقم)

( المعلومات التجميعية لمستوى اإلفصاح  عن رأس المال الفكري 1الدراسة ، في حين يوضح الملحق رقم)
 مكوناته الهيكلي ، البشري ، والعًلقات.محل الدراسة ب في الشركات المصرية
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اسة الباحث استخدم أسلوب تحليل المحتوى للقوائم المالية للشركات محل الدر أن الجدير بالذكر و 
 & Dumy)قياساا على بعض الدراسات لتحديد العناصر من رأس المال الفكري المفصح عنها في كل شركة

Cai , 2014 ; Dumy & Cai ,2015; Abhayawansa , Guthrie, 2016) يتم إعطاء العنصر . و
وتم تحديد  ه.قيم مساوية للواحد الصحيح إذا تم اإلفصاح عنه ، ويعطى القيمة صفر إذا لم يتم اإلفصاح عن

وحساب نسبة اإلفصاح لها من خًلل قسمة مجموع عدد  فصح عنها في كل شركة محل الدراسةالعناصر الم
 ( عنصر.46مؤشر المقترح )شركة على عدد العناصر الخاصة بالالعناصر المفصح عنها في ال

 وتم حساب مؤشر اإلفصاح عن رأس المال الفكري باستخدام المعادلة التالية:

 
 أن: حيث

ICDI  يمثل مؤشر اإلفصاح عن رأس المال الفكري. 
" إذا تم اإلفصاح عن العنصر والقيمة "صفر" إذا لم يتم 1ويأخذ القيمة " jللشركة  iيمثل قيمة العنصر  

 اإلفصاح عنه.
 .jإجمالي عدد البنود الواجب اإلفصاح عنها للشركة يمثل  

على حده  لعًلقاتلكل من رأس المال البشري ، الهيكلي ، وامستقل فصاح كما تم عمل مؤشر لإل
 باستخدام نفس المعادلة السابقة.

 المتغيرات الرقابية: -ج

ودرجة ،  حجم مكتب المراجعةتشمل المتغيرات الرقابية كل من حجم الشركة ، معدل الرفع المالي ،     
 المتغيرات على النحو التالي:وسيتم توصيف تلك التركز في ملكية رأس المال. 

 حجم الشركة: -
 , Li et al.,2012; Madi et al., 2014; Haji)ويتم قياسه بداللة لوغاريتم إجمالي األصول 

2015; Muttakin et al., 2015; Salehi & Shirazi, 2016 ;Appuhami &Tashakor,2017). 
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 نسبة الرفع المالي: -
، وتم  تمويل استثمارتهاء بإلتزاماتها ودرجة اعتماد الشركة على الغير في قدرة الشركة على الوفا تعكس    
 ,.Madi et al.,2014; Muttakin et al)إجمالي األصول على ه من خًلل قسمة إجمالي اإللتزاماتقياس

2015; Salehi & Shirazi, 2016) . 
 :حجم مكتب المراجعة -     
مكاتب المراجعة األربعة الكبرى أم في شراكة مع محل الدراسة  كون مراقب الحسابات للشركة يشير إلى   
إذا كان مراقب الحسابات ينتمي إلحدى مكاتب المراجعة  (1وتم قياس هذا المتغير بإعطائه القيمة ) ال.

 ; Akhtaruddin & Haron , 2010)بخًلف ذلك قياساا على األربعة الكبرى ، ويعطى القيمة صفر 
Gan et al., 2013). 

 ملكية رأس المال: تركز -     
، وتم  أو الملكية المؤسسية % من أسهم الشركة5يشير إلى نسبة المساهمين الذين يمتلكون أكثر من       

المرفقة بالقوائم المالية للشركات المقيدة في البورصة المصرية ، قياسه من خًلل تقارير مجلس اإلدارة 
نسبة إلى الشركات ونسبة األسهم المملوكة لكل منهم على حدة  أسماء أعضاء مجلس إدارة بهاوالموضح 

 .(Haji , 2015) قياساا على دراسةوذلك ،  إجمالي عدد أسهم الشركة ككل
 أدوات وإجراءات الدراسة: -6/7/2/4

المقيدة في البورصة ، والخدمية التجارية كات الصناعية ، تم تجميع البيانات من القوائم المالية للشر     
شركة  98. وذلك على تقارير مجالس اإلدارة المرفقة بهالمالية المصرية وكذلك اإليضاحات المتممة لها ، و ا

. وتم استبعاد بعض هذه (Haji, 2015)2016حتى سنة  2013لمدة خمس سنوات متتالية بداية من سنة 
يصبح العدد النهائي الشركات في السنوات التي ال يتوافر فيها بيانات عن خصائص لجنة المراجعة ، ل

مستوى اإلفصاح عن رأس المال الفكرى ، حجم الشركة ، نسبة الرفع وتم قياس مشاهدة.  209للمشاهدات 
 ملكية رأس المال.تركز ، و حجم مكتب المراجعة المالي ، 

 وتمت الدراسة التطبيقية على ثالث مراحل:
لجنة  خصائصد ما إذا كان هناك عًلقة بين تم استخدام نموذ  اإلنحدار المتعدد لتحدي المرحلة األولى:

مستوى اإلفصاح عن رأس المال و  –تكرار اجتماعاتها ، و حجم لجنة المراجعة ، استقًللها تشمل  – المراجعة
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ببورصة األوراق المالية أم ال فقط دون اختبار تأثير  المقيدة والخدمية للشركات الصناعية والتجارية الفكري 
 . المتغيرات الرقابية
لجنة  خصائصتم استخدام نموذ  اإلنحدار المتعدد لتحديد ما إذا كان هناك عًلقة بين  المرحلة الثانية:

مستوى اإلفصاح عن رأس المال و  –، وتكرار اجتماعاتها  ستقًللهاحجم لجنة المراجعة ، ا تشمل – المراجعة
مع إضافة المتغيرات ق المالية أم ال ، ببورصة األورا المقيدة والخدمية للشركات الصناعية والتجارية الفكري 
 .مستوى اإلفصاح هذاتؤثر على  إذا كانت للنموذ  الختبار مااألربعة الرقابية 

عًلقة بين ت الاستخدام نموذ  اإلنحدار المتعدد لتحديد ما إذا كانب عمل تحليل إضافي تم المرحلة الثالثة:
ومستوى اإلفصاح  – ، وتكرار اجتماعاتها استقًللهاحجم لجنة المراجعة ،  تشمل – لجنة المراجعة خصائص

تختلف  ببورصة األوراق المالية المقيدة والخدمية للشركات الصناعية والتجارية عن رأس المال الفكري 
لكل  العًلقة محل الدراسةاختبار ولذلك تم  .أم ال (2013)الميهي ، باختًلف مكونات رأس المال الفكري 

رأس المال و )رأس المال الهيكلي ، رأس المال البشري ، على حدة ال الفكري مكونات رأس الممكون من 
 العًلقات(.

  ض البحث:و اختبار فر  -6/7/2/5
التحليل األساسي الختبار أثر خصائص لجنة المراجعة  باستخدامقام الباحث باختبار فروض البحث     

في البورصة المصرية والفروض الفرعية المقيدة  ح عن رأس المال الفكري في الشركاتعلى مستوى اإلفصا
له ، كما قام الباحث أيضاا بعمل تحليل إضافي الختبار أثر خصائص لجنة المراجعة على مستوى اإلفصاح 

 عن مكونات رأس المال الفكري )الهيكلي ، البشري ، والعًلقات(. ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي:
 التحليل األساسي: -أ

مستوى اإلفصاح عن على لجنة المراجعة  خصائصاختبار أثر  (H1)لرئيسيا استهدف فرض البحث
كان مستوى اإلفصاح عن رأس المال المصرية. بمعنى آخر اختبار ما إذا  رأس المال الفكري للشركات

زاد عدد مرات و ، ، كانت اللجنة مستقلة  لجنة المراجعةكبر حجم كلما يزداد المصرية للشركات  الفكري 
 في الشركات المصرية محل الدراسة مقارنة بالشركات األخرى. خًلل السنة الماليةاجتماعاتها 

فروض فرعية للبحث تشمل اختبار ما إذا كان مستوى اإلفصاح عن رأس المال  كما تم اشتقاق ثًلثة
 مقارنة بالشركات األخرى أكبر  الفكري يزدداد في الشركات المصرية كلما كان عدد أعضاء لجنة المراجعة
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ما إذا كان مستوى  فقد اختبر الفرعي الثاني بحثفرض اليقل عدد أعضاء لجنة المراجعة فيها. أما لتي ا
مقارنة لجنة المراجعة مستقلة  تاإلفصاح عن رأس المال الفكري يزدداد في الشركات المصرية كلما كان

  رض البحث الفرعي الثالثفي حين اختبر ف فيها.غير مستقلة لجنة المراجعة  تكون التي بالشركات األخرى 
زاد عدد مرات ما إذا كان مستوى اإلفصاح عن رأس المال الفكري يزدداد في الشركات المصرية كلما 

 . لجنة المراجعة فيها يقل عدد اجتماعاتالتي مقارنة بالشركات األخرى اجتماعات لجنة المراجعة 
تم  حيث ، ير المتغيرات الرقابيةدون اختبار تأث تم اختبار فروض البحث وبناء على ما سبق ،

لجنة  خصائص ة وهىالمستقل اتالمتغير استخدام نموذ  اإلنحدار المتعدد لتحديد ما إذا كان هناك عًلقة بين 
المتغير التابع وهو و  – اجتماعاتهاتكرار ، و  أعضائهحجم لجنة المراجعة ، استقًللها ،  تشمل – المراجعة

ببورصة األوراق  المقيدة والخدمية للشركات الصناعية والتجارية كري مستوى اإلفصاح عن رأس المال الف
 . )المرحلة األولى للبحث(المالية أم ال فقط 

 وكانت معادلة نموذ  اإلنحدار المتعدد كالتالي:
=OICD 

 حيث أن:
ICD ككل مستوى اإلفصاح عن رأس المال الفكري : المتغير التابع وهو. 
 ثابت المعادلة.: 
 حجم لجنة المراجعة.وهو : المتغير المستقل األول األول ،  المتغير المستقل انحدار معامل: 

استقًلل لجنة وهو  المتغير المستقل الثاني: ني ، الثا المتغير المستقل انحدار : معامل
 المراجعة.
تكرار  وهو الثالث : المتغير المستقل،  ثالثالمتغير المستقل ال انحدار معامل: 

 اجتماعات لجنة المراجعة.
 و التالي:على النح فقط والمتغير التابع ةالمستقل اتتغير بين الم العًلقة( نتائج اختبار 1يوضح جدول رقم)  
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 (1جدول رقم )
 المتغيرات المستقلة فقط –ول نتائج نموذج االنحدار األ 

 المتغيرات المستقلة البيان
 تكرار اجتماعاتها استقالل لجنة المراجعة حجم لجنة المراجعة

 0 ،777 0,248- 3,502 للمتغير المستقل βمعامل 
P- Value 0 ،000 0 ،128 0 ،000 للمتغير المستقل 

 1,044 1,189 1,034 للمتغير المستقل VIFمعامل 
P- Value 0 ،000 للنموذج 

    
كما  %.5عن  ( تقلP – Value   =0,000ة)قيم حيث أنأوضحت النتائج معنوية النموذ  ككل ، 

 2لكل المتغيرات المستقلة عن  Variance Inflation Factors (VIF)إنخفضت قيمة معامل تضخم التباين
، مما يعكس عدم  2كنها تظل أقل من لجنة المراجعة ول لمتغير استقًلل 1,189حيث بلغت أكبر قيمة له 

 2015الصافي ، ؛  2013الميهي ، التداخل الخطي بين المتغيرات المستقلة وبعضها البعض) وجود مشكلة
 اتر اختبار مدى كفاءة النموذ  ككل في تفسير العًلقة بين المتغيكما تم  (.Muttakin et al.,2015 ؛

  الفرضية التالية:والمتغير التابع من خًلل اختبار  ةالمستقل
 : ال توجد عًلقة خطية بين المتغير التابع وأي من المتغيرات المستقلة

0=    : 
 : توجد عًلقة خطية بين المتغير التابع وأي من المتغيرات المستقلة

0=    :H1 

<  صفر ، ويعني  502,3بلغ  األول للمتغير المستقل( ئج النموذ  أن معامل)وأوضحت نتا    
، كما أن هذه العًلقة مستوى اإلفصاح عن رأس المال الفكري و  حجم لجنة المراجعةذلك وجود عًلقة بين 

والختبار مدى  ي.فكلما زاد عدد أعضاء لجنة المراجعة كلما زاد مستوى اإلفصاح عن رأس المال الفكر  طردية
حيث ، % 5 (α)% ومستوى معنوية95في ظل مستوى ثقة  P-Valueمعنوية هذه العًلقة تم استخدام قيمة 

 وتطبيق قاعدة القرار التالية:(، 𝛼 = 5%المشاهدة بمستوى المعنوية المفترض ) P-Valueتم مقارنة قيمة 
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 رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل.يتم ، % 5أقل من للمتغير المستقل  P-Value إذا كانت قيمة 
رفض الفرض و فرض العدم ، يتم قبول ال ا% أو مساوية له5أكبر من  P-Valueإذا كانت قيمة أما 

( لجنة المراجعة( للمتغير المستقل)حجم P – Value   =,0000( أن قيمة)1وأوضح الجدول رقم) البديل.
 الفرعي البديل ك يتم قبول فرض البحث% ومن ثم فهي معنوية. وبناًء على ذل5وهي تقل عن 

 .(H1a)األول
حجم لجنة المراجعة ومستوى اإلفصاح عن رأس وتتفق بذلك نتائج االختبار اإلحصائي للعًلقة بين 

 ,.Li et al.,2012; Gan et al., 2013; Madi et al)الدراسات السابقة بعض مع نتائج المال الفكري 
2014 ;Haji , 2015) ازيادة مستوى اإلفصاح عن رأس المال الفكري كلمالدراسات إلى  حيث خلصت هذه 

 .كبر عدد أعضاء لجنة المراجعة
<  صفر ، ويعني 0,248- بلغ  الثاني ( للمتغير المستقلأوضحت نتائج النموذ  أن معامل)كما     

والختبار مدى  .ل الفكري مستوى اإلفصاح عن رأس الماو  استقًلل لجنة المراجعةذلك وجود عًلقة بين 
، % 5 (α)% ومستوى معنوية95في ظل مستوى ثقة  P-Valueمعنوية هذه العًلقة تم استخدام قيمة 

% 5عن  وهي تزيد لجنة المراجعة ستقًلل( الP – Value   =0,128( أن قيمة)1وأوضح الجدول رقم)
 .(H1b)الثاني الفرعي البحث البديل فرض رفضيتم  وبناًء على ذلكمعنوية. غير ومن ثم فهي 

لجنة المراجعة ومستوى اإلفصاح عن رأس  ج االختبار اإلحصائي للعًلقة بين استقًللوتتفق بذلك نتائ    
حيث  (Li et al.,2012 ; Uzliawati et al.,2014)الدراسات السابقة بعض المال الفكري مع نتائج 

ًلل لجنة المراجعة ومستوى اإلفصاح عن رأس عدم وجود ارتباط معنوي بين استقخلصت هذه الدراسات إلى 
 منكون جميع أعضائها تتفسير ذلك أن غالبية الشركات المصرية محل الدراسة يويمكن المال الفكري. 
من  مشاهدة 206مشاهدات تلك الشركات خالل خمس سنوات تنفيذين ، حيث بلغ عدد مديرين غير 

، مما تسبب في جعل االرتباط بين  المشاهدات% من إجمالي 98,56بنسبة أي  مشاهدة 209إجمالي 
  استقالل لجنة المراجعة ومستوى اإلفصاح عن رأس المال الفكري غير جوهري.

بلغ الثالث  للمتغير المستقل( )معاملومن ناحية أخرى أوضحت نتائج التحليل نموذ  اإلنحدار أن     
ومستوى  مرات اجتماعات لجنة المراجعةبين عدد صفر ، ويعني ذلك وجود عًلقة طردية <  0,777

في ظل  P-Valueاإلفصاح عن رأس المال الفكري. والختبار مدى معنوية هذه العًلقة تم استخدام قيمة 
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( P – Value   =0.000( أن قيمة)1وأوضح الجدول رقم) .5% (α)% ومستوى معنوية95مستوى ثقة 
وبناًء على ذلك يتم قبول فرض % ومن ثم فهي معنوية. 5عن  وهي تقلتكرار اجتماعات لجنة المراجعة ، ل

 .(H1c) الثالثالبحث البديل الفرعي 
لجنة المراجعة ومستوى اإلفصاح عن  الختبار اإلحصائي للعًلقة بين تكرار اجتماعاتوتتفق بذلك نتائج ا    

حيث خلصت  Buallay,2018)؛  2015،  )المليجيرأس المال الفكري مع نتائج بعض الدراسات السابقة 
مستوى اإلفصاح خًلل السنة المالية كلما زاد  لجنة المراجعة عدد اجتماعات أنه كلما زاد هذه الدراسات إلى

 .ككل عن رأس المال الفكري 
فمن ناحية ثبت االرتباط ،  جزئياً  (H1)الفرض الرئيسي البديلوبناءا على التحليل السابق ، يتم قبول     

بين كل من حجم لجنة المراجعة وتكرار اجتماعاتها ومستوى اإلفصاح عن رأس المال  اإليجابي المعنوي 
وى اإلفصاح ومستعدم وجود ارتباط معنوي بين استقًلل لجنة المراجعة ناحية أخرى ثبت  إال أنه منالفكري. 

غالبية  ويمكن تفسير ذلك أن،  (H1b)الفرعي الثاني الفرضتم رفض  بناء عليهو  عن رأس المال الفكري.
مديرين غير تنفيذين ، حيث بلغ عدد  الشركات المصرية محل الدراسة يتكون جميع أعضائها من

أي بنسبة  مشاهدة 209من إجمالي  مشاهدة 206مشاهدات تلك الشركات خالل خمس سنوات 
، مما تسبب في جعل االرتباط بين استقالل لجنة المراجعة ومستوى  المشاهدات% من إجمالي 98,56

 فصاح عن رأس المال الفكري غير جوهري.اإل
في نموذج االنحدار الختبار أثرها على مستوى المتغيرات الرقابية إضافة إلى ما سبق تم ادخال 

اختبار العًلقة بين خصائص لجنة المراجعة ومستوى اإلفصاح وتم ، اإلفصاح إن وجد) المرحلة الثانية( 
تشمل حجم الشركة ،  –ت الرقابية األربعة الموضحة سابقاا وجود المتغيراظل عن رأس المال الفكري في 

، وذلك الختبار ما إذا  -ودرجة التركز في ملكية رأس المالنسبة الرفع المالي ، حجم مكتب المراجعة ، 
 .ك المتغيرات تؤثر على تلك العًلقةكانت تل

 وكانت معادلة نموذ  اإلنحدار المتعدد كالتالي:
OICD=

 
 ث أن:حي
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OICD.المتغير التابع وهو مستوى اإلفصاح عن رأس المال الفكري ككل : 
 : ثابت المعادلة.

  حجم لجنة المراجعة.وهو : المتغير المستقل األول  SIZEAC،  المتغير المستقل األول إنحدار : معامل
استقًلل لجنة  وهو : المتغير المستقل الثاني NDEPACI،  يالمتغير المستقل الثان إنحدار : معامل

 المراجعة.
وهو تكرار  : المتغير المستقل الثالثACMEETING: معامل إنحدار المتغير المستقل الثالث ، 

 اجتماعات لجنة المراجعة.
 ابي األول وهو حجم الشركة.: المتغير الرقCSIZE: معامل إنحدار المتغير الرقابي األول ، 
 : المتغير الرقابي الثاني وهو نسبة الرفع المالي.LEVER: معامل إنحدار المتغير الرقابي الثاني ، 
 : المتغير الرقابي الثالث وهو حجم مكتب المراجعة.BIG4: معامل إنحدار المتغير الرقابي الثالث ، 

ويوضح : المتغير الرقابي الرابع وهو تركز الملكية.ل إنحدار المتغير الرقابي الرابع ، : معام
على  في وجود المتغيرات الرقابية( نتائج اختبار العًلقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع 2جدول رقم)

 النجو التالي:
 ( 2جدول رقم)

 ي ضوء المتغيرات الرقابيةاالختبار اإلحصائي لفروض البحث ف
 البيان
 

 بعد إدخال المتغيرات الرقابية قبل إدخال المتغيرات الرقابية

 اجتماعاتها استقاللها حجم اللجنة اجتماعاتها استقاللها حجم اللجنة
 β 3,502 -0,248 777، 0 3,019 -0,213 0,491 معامل

P- Value 0,000 128، 0 000، 0 0,000 153، 0 0,004 
VIF 1,034 1,189 1,044 1,077 1,204 1,269 

P- Value 0,000 0,000 
 

والمتغيرر الترابع ، فري ضروء  ةالمسرتقل اتتغيرر لملتفسير العًلقرة برين ا المتعدد وتوضح نتائج نموذ  االنحدار    
 .0,05( لرره عررن P-Value  =0,000حيررث تررنخفض قيمررة)،  نمرروذ  مقبررول معنويرراا ال ، أن المتغيرررات الرقابيررة

 هررري أكبرررر قيمررة لرره لكررل المتغيرررات المسررتقلة VIFكمرررا لرروحظ أن معامررل تبرراين التضرررخم باإلضررافة إلررى ذلررك ، 
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، ممرررا يعكرررس عررردم وجرررود مشررركلة  2لمتغيرررر تكررررار اجتماعرررات لجنرررة المراجعرررة ولكنهرررا تظرررل أقرررل مرررن  1,269
 التداخل الخطي بين المتغيرات المستقلة وبعضها البعض. 

في ضوء  والمتغير التابع  ةالمستقل اتر ة النموذ  ككل في تفسير العًلقة بين المتغياختبار مدى كفاءتم     
  من خًلل اختبار الفرضية التالية:المتغيرات الرقابية 

 : ال توجد عًلقة خطية بين المتغير التابع وأي من المتغيرات المستقلة
0=    : 

 : توجد عًلقة خطية بين المتغير التابع وأي من المتغيرات المستقلة
0=    :H1 

ك وجرود ر ، ويعني ذل<  صف 3,019بلغ  األول ( للمتغير المستقلوأوضحت نتائج النموذ  أن معامل)    
 طرديرة ، كما أن هرذه العًلقرة رأس المال الفكري  مستوى اإلفصاح عنو  حجم لجنة المراجعةعًلقة بين المتغير 

. والختبرار مردى معنويرة هررذه حجرم لجنرة المراجعرة كلمرا زاد مسرتوى اإلفصرراح عرن رأس المرال الفكرري  كبررفكلمرا 
% ، حيررث تررم مقارنررة 5 (α)% ومسررتوى معنويررة95فرري ظررل مسررتوى ثقررة  P-Value قيمررة العًلقررة تررم اسررتخدام

لسابق اإلشارة إليها. (، وتطبيق قاعدة القرار ا𝛼 = 5%ى المعنوية المفترض )المشاهدة بمستو  P-Valueقيمة 
تسراوية ، وم %5تقرل عرن  للمتغيرر المسرتقل األول (P – Value  =,0000( أن قيمرة)2وأوضح الجدول رقرم)

نماوذج تؤكد نتاائج وبالتالي  .(0,000)فقط لةالمتعدد في ظل المتغيرات المستق مع مثيلتها في نموذ  االنحدار
حجام لجناة المراجعاة ومساتوى باين  االنحدار المتعدد في ظال المتغيارات الرقابياة وجاود ارتبااط ماردي معناوي 

 . اإلفصاح عن رأس المال الفكري 

صرفر  < 0,213- بلرغ الثراني ( للمتغيرر المسرتقلأن معامل)أوضحت نتائج النموذ  باإلضافة إلى ذلك     
. مسررتوى اإلفصرراح عررن رأس المررال الفكررري و  لجنررة المراجعررة اسررتقًللة بررين المتغيررر ، ويعنرري ذلررك وجررود عًلقرر

 (α)% ومستوى معنوية95في ظل مستوى ثقة  P-Value قيمة والختبار مدى معنوية هذه العًلقة تم استخدام
،  %5عرن  زيردت المسرتقل الثراني للمتغيرر (P – Value   =153، 0( أن قيمرة)2% ، وأوضح الجدول رقرم)5
وبالتالي ثبت  .(0 ،128فقط) لةالمتعدد في ظل المتغيرات المستق مثيلتها في نموذ  االنحدار وزادت قليًلا عنو 

أنه ، على الرغم  ؤكد نتائج نموذج االنحدار المتعدد في ظل المتغيرات الرقابية تعدم معنوية العًلقة. ومن ثم 
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صاح عن رأس المال الفكري ، إال أن هاذا االرتبااط من وجود ارتباط بين استقالل لجنة المراجعة ومستوى اإلف
 غير معنوي. مازال

 0,491بلرغ  للمتغيرر المسرتقل الثالرث ()لنموذ  اإلنحردار أن معامر ن ناحية أخرى أوضحت نتائجوم       
ن < صررفر ، ويعنرري ذلررك وجررود عًلقررة طرديررة بررين عرردد مرررات اجتماعررات لجنررة المراجعررة ومسررتوى اإلفصرراح عرر

% 95في ظرل مسرتوى ثقرة  P-Valueرأس المال الفكري. والختبار مدى معنوية هذه العًلقة تم استخدام قيمة 
لتكررار اجتماعرات لجنرة  (P –Value  =0,004( أن قيمرة)2وأوضرح الجردول رقرم) .5% (α)ومسرتوى معنويرة

ي حالررة المتغيرررات المسررتقلة % ، ومتقاربررة مررع مثيلتهررا فرري نمرروذ  اإلنحرردار المتعرردد فرر5وهرري أقررل مررن  المراجعررة
نتائج نموذج االنحدار المتعدد فاي وبالتالي تؤكرد ومن ثم ثبت معنوية تلك العًلقة.  0,000فقط ، حيث بلغت 

لجنة المراجعة ومستوى اإلفصاح عان  تكرار اجتماعاتظل المتغيرات الرقابية وجود ارتباط مردي معنوي بين 
 رأس المال الفكري.

التابع ، يوضرح الجردول المتغير على  محل الدراسة نفسها ر أثر المتغيرات الرقابيةوفيما يتعلق باختبا
 -وتكررررار اجتماعاتهرررا  ًللها ،حجرررم لجنرررة المراجعرررة ، اسرررتق –خصرررائص لجنرررة المراجعرررة ( العًلقرررة برررين 3رقرررم)

لرفررع متغيرررات رقابيررة تشررمل حجررم الشررركة ، نسرربة ا أربعررةفرري ضرروء ومسررتوى اإلفصرراح عررن رأس المررال الفكررري 
 .رأس المال ملكيةي ، حجم لجنة المراجعة ، وتركز المال

 (3جدول رقم)
 والمتغيرات الرقابية االختبار اإلحصائي للمتغيرات المستقلةنتائج 

 البيان

 

 المتغيرات الرقابية المتغيرات المستقلة
 كز الملكيةتر  حجم مكتب المراجعة الرفع المالي حجم الشركة اجتماعاتها استقاللها حجم اللجنة

β 3,019 -0,213 0,491 2,482 -0,008 5,027 -0,195 
P- Value 0,000 153، 0 0,004 0,000 0,184 0,000 0,080 

VIF 1,077 1,204 1,269 1,109 1,083 1.298 1,018 

 
ويتضح من الجدول السابق ، معنوية العًلقة بين حجم الشركة ومستوى اإلفصاح عن رأس المال 

. بمعنى آخر يؤثر حجم الشركة على طبيعة 0,05( عن P-Value =0,000تقل قيمة) الفكري ، حيث
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العًلقة بين خصائص لجنة المراجعة ومستوى اإلفصاح عن رأس المال الفكري ، متفقة بذلك مع نتائج بعض 
لحجم الشركة  ()كما بلغ معامل. )Martins & Morais,2018؛  2013الدراسات)الميهي ، 

(  < صفر مما يعكس وجود عالقة مردية معنوية بين حجم الشركة ومستوى اإلفصاح عن رأس 2,482)
 .Martins & Morais,2018)؛  2013وهو ما خلصت إليه دراستا)الميهي ،  المال الفكري 

عدم معنوية العالقة بين نسبة الرفع المالي للشركة ومستوى اإلفصاح عن كذلك أوضحت النتائج 
. بمعنى ال تؤثر نسبة الرفع المالي 0,05( عن P-Value  =0,184، حيث تزيد قيمة )لفكري رأس المال ا

للشركة على العًلقة بين خصائص لجنة المراجعة ومستوى اإلفصاح عن رأس المال الفكري ، متفقة بذلك مع 
لنسبة الرفع  (). وعلى الرغم من ذلك بلغ معامل)Gan et al.,2013؛  2013نتائج دراستي)الميهي ، 

( مما يعكس وجود عًلقة عكسية بين نسبة الرفع المالي للشركة ومستوى اإلفصاح 0,008-المالي للشركة)
 (. 2013عن رأس المال الفكري ، وتتفق بذلك مع بعض الدراسات السابقة)الميهي ، 

مستوى اإلفصاح عن معنوية العالقة بين حجم مكتب المراجعة و باإلضافة إلى ذلك أوضحت النتائج 
. بمعنى يؤثر حجم مكتب المراجعة 0,05( عن P-Value =0,000، حيث تقل قيمة ) رأس المال الفكري 

على العًلقة بين خصائص لجنة المراجعة ومستوى اإلفصاح عن رأس المال الفكري ، متفقة بذلك مع نتائج 
لحجم مكتب  ()لغ معامل. كما ب)Akhtaruddin & Haron , 2010 ; Gan et al.,2013دراستي)
( مما يعكس وجود عًلقة طردية بين حجم مكتب المراجعة ومستوى اإلفصاح عن رأس المال 5,027المراجعة)
 الفكري.

عدم معنوية العالقة بين تركز ملكية رأس المال ومستوى اإلفصاح عن رأس وأخيراا أوضحت النتائج 
. بمعنى ال يؤثر تركز ملكية رأس المال 0,05( عن P-Value =0,080حيث تزيد قيمة ) المال الفكري ،

على العًلقة بين خصائص لجنة المراجعة ومستوى اإلفصاح عن رأس المال الفكري ، متفقة بذلك مع نتائج 
( مما يعكس 0,195-لدرجة تركز الملكية) ()(. وعلى الرغم من ذلك بلغ معامل2013دراسة)الميهي ، 

ًلقة عكسية بين درجة تركز الملكية ومستوى اإلفصاح عن رأس المال الفكري ، متفقة بذلك أيضاا مع وجود ع
 (.2013نتائج دراسة)الميهي ، 

، حيث يوجد التأثير جزئيًا  (H1)الرئيسي ويخلص الباحث مما سبق إلى قبول الفرض البديل
لجنة ستقالل فقط وال يوجد تأثير معنوي الا اإليجابي المعنوي لكل من حجم لجنة المراجعة وتكرار اجتماعته
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 ن حجم الشركة وحجم مكتب المراجعة ، بدون وجود تأثيروجود تأثير معنوي لكل موذلك في ، المراجعة 
 .على هذه العالقة رأس المال ملكيةمعنوي لنسبة الرفع المالي وتركز 

 التحليل اإلضافي: -ب
إلضفاء المزيد من الوضوح أو الفهم على العًلقات يعد التحليل اإلضافي إحدى المنهجيات المتبعة 

محل الدراسة بالتحليل األساسي ومعالجة أي خلل بنموذ  البحث األساسي ، إن وجد من خًلل االعتماد 
على متغيرات أخرى لم يسبق اختبار أثرها في التحليل األساسي أو تغيير طريقة معالجة بعض المتغيرات 

تم تحليل مستوى اإلفصاح عن عليه وبناء  (.2018،  ذكيات محل الدراسة)المستخدمة سلفاا على العًلق
مستوى و لجنة المراجعة ر العًلقة بين خصائص رأس المال الفكري إلى مكوناته ، ومن ثم تم اختبا

هل توجد نفس العًلقة وذلك الختبار  ، والعًلقات. لهيكلي ، البشري اإلفصاح عن كل من رأس المال ا
ات رأس المال الفكري الثًلثة أم ال ؟ لذلك تم عمل ثًلثة نماذ  انحدار إضافية يمثل على مستوى مكون

واحد من مكونات رأس المال كل نموذ  العًلقة بين خصائص لجنة المراجعة محل االختبار ومكون 
 رأس المال الهيكلي ، رأس المال البشري ، ورأس المال الخارجي. الفكري:
نتائج التحليل اإلحصائي لنماذ  االنحدار الثًلث ، وذلك على النحو ( 5 ، 4)ول رقماوضح الجدوت

التالي:
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 ( 4جدول رقم)
 في وجود المتغيرات الرقابية االختبار اإلحصائي للمتغيرات المستقة

 حالة النماذج الثالثمحل الداسة  
 البيان

 
 اتمال العالقرأس نموذج   نموذج رأس المال البشري   نموذج رأس المال الهيكلي

 اجتماعاتها استقاللها حجم اللجنة اجتماعاتها استقاللها حجم اللجنة اجتماعاتها استقاللها حجم اللجنة
 β 3,895 -0,438 1,215 2,706 -0,046 0,702 2,042 -0,246 0,648 معامل

P- Value 0,000 0,053 0,642 0,001 0,798 0,001 0,005 0,147 0,001 
VIF 1,077 1,204 1,269 1,077 1,204 1,269 1,077 1,204 1,269 

P- Value 

 للنموذج
0,000 0,000 0,000 

 
 ( 5جدول رقم)

 حالة النماذج الثالث لمتغيرات الرقابيةلاالختبار اإلحصائي 
 البيان

 
 العالقاتمال نموذج رأس   نموذج رأس المال البشري   نموذج رأس المال الهيكلي

 حجم مكتب الرفع المالي حجم الشركة
 المراجعة

حجم مكتب  الرفع المالي حجم الشركة تركز الملكية
 المراجعة

حجم مكتب  الرفع المالي حجم الشركة تركز الملكية
 المراجعة

 تركز الملكية

 β 4,314 -0,010 5,264 -0,274 1,598 -0,012 5,471 -0,208 1,198 0,007 3,025 0,030 معامل
P- Value 0,000 0,307 0,005 0,104 30,03  0,117 0,000 0,126 0,086 0,328 0,031 0,812 

VIF 1,109 1,083 1,298 1,018 1,109 1,083 1,298 1,018 1,109 1,083 1,298 1,018 
P- Value 

 للنموذج
0,000 0,000 0,000 
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للنماذ  الثًلث  p- value( معنوية النماذ  الثًلث حيث قلت قيمة 4بداية يتضح من الجدول رقم )
لكل المتغيرات المستقلة  VIF. كما لوحظ أن معامل تباين التضخم لكل النماذ  (%0,000ت %)بلغ5عن 

، مما يعكس عدم  2ولكنها تظل أقل من  تكرار اجتماعات لجنة المراجعةلمتغير  1,269بلغت أكبر قيمة له 
 . وجود مشكلة التداخل الخطي بين المتغيرات المستقلة وبعضها البعض

مستوى أن العًلقة المعنوية بين حجم لجنة المراجعة و  (4من جدول رقم) يتضح، باإلضافة إلى ذلك 
 ال الهيكلي ورأس المال البشري فقطمن رأس الم ثبت صحتها أيضاا مع كلاإلفصاح عن رأس المال الفكري 

لم تثبت صحة هذه ، في حين  لكل منهما على الترتيب (p – value  =0,000  ،0,001)حيث بلغت
 له. (p –value  =0,005)حيث بلغت ع رأس المال الخارجيالعًلقة م

اإلفصاح عن رأس المال مستوى و أما فيما يتعلق بعدم معنوية العًلقة بين استقًلل لجنة المراجعة 
 – pفثبت  صحتها أيضاا مع كل من رأس المال الهيكلي ، رأس المال البشري ، ورأس المال الخارجي) الفكري 
value  =0,053  ،0,798  ،0,147 .) بالنسبة لمعنوية العًلقة بين تكرار اجتماعات لجنة المراجعة أما

 p-value)قة مع كل من رأس البشري والعًلقات فقد ثبت صحة هذه العًلواإلفصاح عن رأس المال الفكري 
 (.p- value  =0,642( ولم يثبت صحتها مع رأس المال الهيكلي)0,001،  0,001= 

 حيث أكبر متوسط لإلفصاحيمثل ن متوسط اإلفصاح عن رأس المال البشري أ كما أوضحت النتائج
صاح عن رأس المال الهيكلي ورأس مال ، مقارنة بمتوسطي اإلف( في الشركات محل الدراسة %42)بلغ 

. مما يعني زيادة (Buallay , 2018)متفقة بذلك مع نتائج دراسة على الترتيب (%9،  %18)العًلقات
مع نتائج بعض الدراسات  مختلفة بذلك ن رأس المال البشري في شركات العينةمستوى اإلفصاح ع

تزايد  (Haji, 2015)(. وعلى الرغم من ذلك أكدت نتائج دراسةHaji, 2015 ؛ 2003الميهي ، )السابقة
تحول نحو بناء الإلى   عبر الوقت. ويرجع السبب في ذلكجوهرياا مستوى اإلفصاح عن رأس المال البشري 

  صاد الدولى على المعرفة من خًلل بناء قدرات ومهارات رأس المال البشري.قتاال

معنوية العالقة الطردية بين حجم لجنة المراجعة ومستوى اإلفصاح عن  يتضح ثبوتومما سبق 
. كما لمال الهيكلي ، ولم تثبت مع رأس مال العالقاترأس المال الفكري وكذلك رأس المال البشري ورأس ا

 عنوية العالقة العكسية بين استقالل لجنة المراجعة ومستوى اإلفصاح عن رأس المال الفكري ثبتت عدم م
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تأثيرًا  يؤثران -كمتغيرات رقابية -ة وحجم مكتب المراجعة أن حجم الشرك ثبتوكذلك كافة مكوناته. في حين 
 محل الدراسة.معنويًا على العالقة 

 رحة:النتائج والتوصيات ومجاالت البحث المقت -6/8

خصائص لجنة المراجعة ومستوى اإلفصاح عن رأس المال استهدف هذا البحث دراسة العًلقة بين 
، واختبار أثر بعض المتغيرات  والخدمية المقيدة بالبورصة المصريةللشركات الصناعية والتجارية  الفكري 

أهم مجاالت البحث الرقابية على تلك العًلقة. ولذلك سوف يستعرض الباحث نتائج البحث وتوصياته و 
 المقترحة.

بداية يمكن اإلجابة على تساؤالت البحث ، حيث تم اإلجابة نظرياا على كل فيما يتعلق بنتائج البحث ، 
أهمية ودوافع اإلفصاح عن رأس المال  للبحث. حيث ركز السؤال األول علىمن السؤال األول والثاني والثالث 

ثقافة التأكيد على أهمية رأس المال الفكري في  اتتبني الشركة ضرور ، وأوضحت الدراسات السابقة  الفكري 
ر مبادرات استراتيجية وتكتيكية لإلفصاح يينبغي على الشركات تطو ولذا  تحقيق ميزة تنافسية في األعمال.
أن القوائم المالية وحدها توفر معلومات  كما خلصت الدراسات السابقة إلى .االختياري عن رأس المال الفكري 

ب على إطار تقرير أعمال طلمما أدى إلى وجود . سبب اتجاهها التاريجير كاملة وتم انتقادها بشكل كبير بغي
 خاصة المتكامل. األعمال المعلومات المالية والمعلومات غير المالية والذي يعرف بتقرير يدمج كل منبديل 

كما أن  ، رأس المال الفكري ستثمار في االعمال في القرن الواحد والعشرين يرتبط بلأل يحرك الرئيسالمأن و 
يرتبط باألفراد والمعارف التي  ، ولكن رتبط برأس المال المادي واألراضي والمعداتيعد ياقتصاد لم  نجاح أي
 يمتلكونها. 

، فقد اتفقت أهمية لجنة المراجعة في الشركات المصرية أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني والذي ركز على 
أن لجنة المراجعة تقوم بدور التأكيد على الدور الرقابي للجنة المراجعة ، فأشارت إلى  على راساتالعديد من الد

تلعب دوراا كما  هام في مساعدة مجلس إدارة الشركة في الرقابة واإلشراف على سياسة إعداد تقارير الشركة.
 توسعمن تتحقق و ،  اإلدارة العليارقابة على آلية هاماا في الوفاء باحتياجات المستثمرين من المعلومات وك

وتحقيق التوازن بين مصالح  يمكن من التقييم الدقيق لقرارت اإلدارة العليا ي بشكلالختيار افي اإلفصاح  الشركة
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إدارة الشركة ومصالح حملة األسهم. ولذلك تلعب لجنة المراجعة دوراا حيوياا في متابعة أنشطة مجلس إدارة 
 حقق من حماية مصالح حملة األسهم.دة المعلومات المفصح عنها والتالشركة من خًلل تحسين جو 

خصائص لجنة تجاه العًلقة بين اشكل و باإلضافة إلى ذلك ، ركز السؤال الثالث على اختبار وتحديد 
وجود عًلقة  علىالدراسات السابقة اتفقت وفي هذا الشأن . مستوى اإلفصاح عن رأس المال الفكري و المراجعة 

لجنة المراجعة ، استقًللها ، وتكرار اجتماعاتها( ومستوى اإلفصاح عن  لجنة المراجعة)حجم خصائصبين 
وعلى الرغم من ذلك اختلفت نتائج تلك الدراسات حول مدى معنوية تلك العًلقات فمنها . رأس المال الفكري 

ستوى اإلفصاح عن رأس ، استقًللها ، وتكرار اجتماعاتها وممن توصل إلى معنوية العًلقة بين حجم اللجنة 
المراجعة وتكرار اجتماعاتها  والبعض اآلخر توصل إلى عدم معنوية العًلقة بين استقًلل لجنة المال الفكري ،

كما اختبرت تلك الدراسات بعض المتغيرات الرقابية التي قد تؤثر في العًلقة بين ومستوى هذا اإلفصاح. 
حجم الشركة المال الفكري مثل فعالية حوكمة الشركات ،  خصائص لجنة المراجعة ومستوى اإلفصاح عن رأس

إزدواجية الدور لعضو لجنة المراجعة ، استقًلل المجلس ، حجم مكتب ، نسبة الرفع المالي ، ربحية الشركة ، 
 .تركز ملكية رأس المالو المراجعة ، 

، حيث أشارت نتائج الدراسة  أما فيما يتعلق بالسؤال الرابع من أسئلة البحث فقد تم اإلجابة عليه عملياا 
لكل من حجم لجنة المراجعة وتكرار اجتماعاتها معنوي  طرديالتطبيقية إلى وجود دليل عملي يؤكد وجود تأثير 
مع نتائج متفقة بذلك  وكذلك مكوناته للشركات محل الدراسة على مستوى اإلفصاح عن رأس المال الفكري 

النتائج وجود دليل عملي يفيد عدم معنوية العًلقة بين استقًلل كما أوضحت  الدراسات السابقة ذات الصلة.
 ومستوى اإلفصاح عن رأس المال الفكري. لجنة المراجعة

خصائص لجنة المراجعة ومستوى اإلفصاح عن اختبار ما إذا كانت العًلقة بين وأخيراا فيما يتعلق ب
حجم ، نسبة الرفع المالي ، الشركة  حجم تشمل خصائص الشركات محل الدراسةب تتأثر رأس المال الفكري 
عملياا ، حيث أوضحت نتائج الدراسة التطبيقية  . فقد تم اختبار ذلكتركز ملكية رأس المالو مكتب المراجعة ، 

الرفع  لمراجعة ، وعدم وجود تأثير معنوي لكل من نسبةوحجم مكتب ا وجود تأثير معنوي لكل من حجم الشركة
  . الالمالي وتركز ملكية رأس الم
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يوصي وفقاا لما انتهى إليه البحث من نتائج واإلجابة على تساؤالته ، وفي حدود أهدافه ومشكلته ، و 
 الباحث بما يلي:

 جراء المزيد من الدراسات يجب على أقسام المحاسبة والمراجعة بالجامعات المصرية توجيه الباحثين إل
اإلفصاح راا لوجود جدل كبير حول كيفية ، نظ اإلفصاح عن رأس المال الفكري  ذات الصلة بمحددات

 عنه.

  اإلفصاح عن رأس المال ضرورة قيام أقسام المحاسبة والمراجعة في مرحلة الدراسات العليا بدراسة
 .اإلفصاح عنهة ذات الصلة بمحددات المختلفالعالم ، هذا باإلضافة إلى دراسة تجارب دول الفكري 

 لدور الرقابي للجنة المراجعة ذات الصلة باإلشراف ل المصرية بالبورصةالشركات المقيدة  ضرورة تفعيل
على إعداد التقارير المالية وضمان تقليل مشكلة عدم التماثل بين إدارة الشركة واألصحاب المصلحة 

 معها ، والعمل على اإلفصاح عن المعلوات المالية وغير المالية)اإلفصاح عن رأس المال الفكري(.

 الشركات المصرية بأهمية اإلفصاح عن رأس المال الفكري كأصل يخلق قيمة  العمل على زيادة وعي
 للشركة.

  ذات المحاسبية قيام الجهات المهنية المنوط بها إصدار معايير المحاسبة المصرية بتطوير المعايير
الصلة باإلفصاح عن األصول غير الملموسة ومزايا العاملين ، بحيث تتضمن إرشادات تفصيلية أكثر 

 لإلفصاح عن رأس المال الفكري. تكون إلزاميةوحاا و وض

 يعتقد الباحث أن المجاالت التالية تحتاج إلى مزيد من البحوث مستقباًل:كما 

 مستوى اإلفصاح عن رأس المال الفكري على  اختبار أثر الخبرة المالية ألعضاء لجنة المراجعة
 المصرية. مقيدة بالبورصةللشركات ال

  للشركات على مستوى اإلفصاح عن رأس المال الفكري  المدير التنفيذي دور يةأثر ازداوجاختبار
 المصرية. المقيدة بالبورصة

  على مستوى اإلفصاح عن رأس المال الفكري للشركات المقيدة بالبورصة  حوكمة الشركاتاختبار أثر
 المصرية.
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 الية أداء لجنة المراجعة خار  الشركة على فع اختبار أثر اسناد وظيفة المراجعة الداخلية لطرف
 دراسة تجريبية. –لمهامها 

  لخصائصها القياسية على قيمة الشركات المقيدة بالبورصة اختبار أثر استيفاء لجنة المراجعة
 المصرية.
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 قائمة المراجع
 أواًل المراجع العربية:

ة على اإلفصاح عن رأس ، "أثر خصائص الشرك (2013لميهي ، عادل عبد الفتاح مصطفى ، )ا -
، كلية التجارة ،  ، مجلة التجارة والتمويلالمال الفكري للشركات المصرية: مدخل تحليل المحتوى " 

 .63-1جامعة طنطا ، العدد األول ، ص:
ايير مع تعديل بعض أحكام( ب69ر وزير االستثمار رقم)، قرا (2019)،  الهيئة العامة للرقابة المالية -

المحاسبة عن األصول غير ، " (23رقم ) المعدل المصري  حاسبةالممعيار  –ة المحاسبة المصري
 . egvhttps://www.fra.go.: متاح على "الملموسة

تعديل بعض أحكام معايير ( ب69ار رقم)( ، قرار وزير االستثم2019، ) ........................... -
 متاح على: ين"( ، "مزايا العامل38لمعدل رقم )ة المصري احاسبمعيار الم -صرية المحاسبة الم

.egvhttps://www.fra.go. 
متاح  .قواعد قيد وشطب األوراق المالية بالبورصة المصرية، (2019)،  .......................... -

 . http://www.egx.com.egعلى: 
، " أثر جودة المراجعة الخارجية على الحد من السلوك االنتهازي  (2018ذكي ، نهى محمد ، ) -

دراسة تطبيقية على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية" ،  –لإلدارة ومنع الغش بالقوائم المالية 
 جامعة اإلسكندرية. –رسالة دكتوراة غير منشورة ، كلية التجارة 

دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات وأثرها على جودة القوائم "، ( 2009) ، سامي، مجدي محمد -
،  ، جامعة األسكندرية مجلة كلية التجارة للبحوث العلميةالمالية المنشورة في بيئة األعمال المصرية"، 

 ، يوليو. 42-1 ص:،  (46رقم )، المجلد ( 2رقم )العدد  
الجزء  – EViewsمقدمة في تحليل نماذج اإلنحدار باستخدام ، "  (2015)افي ، سمير خالد ، ص -

 غزة. –" ، الجامعة اإلسًلمية الثاني

https://www.fra.gov.eg/
https://www.fra.gov.eg/
http://www.egx.com.eg/
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أثر المحتوى المعلوماتي لإلفصاح عن تقرير لجنة المراجعة " ( 2017)،  ، أحمد السيد إبراهيم صالح -
 ، رسالة بالبورصة المصرية دراسة تطبيقية" على جودة قرار االستثمار في أسهم الشركات المقيدة

 .، جامعة اإلسكندرية ، كلية التجارة دكتوراة غير منشورة
مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات ( ، " 2007علي ، عبد الوهاب نصر ، وشحاته السيد شحاته ، ) -

 ، الدار الجامعية ، اإلسكندرية.في بيئة األعمال العربية والدولية المعاصرة" 
أثر اإلفصاح المحاسبي عن ممارسات التنمية ( ، "2015ليجي ، مجدي مليجي عبد الحكيم ، )م -

الفكر مجلة " ، المستدامة على جودة األرباح المحاسبية للشركات المسجلة في البورصة السعودية
 ، ديسمبر. 60-1، ص:  4مجلد التاسع عشر ، العدد رقم ،  مصر –المحاسبي 
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(1ملحق )  

 لعينة الشركات محل الدراسةوالمتغير التابع المعلومات التجميعية للمتغيرات المستقلة 
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 (2ملحق رقم )

 المؤشر المقترح لقياس مستوى اإلفصاح عن رأس المال الفكري

لهيكليرأس المال ا رأس المال البشري  رأس مال العالقات  

.  -17 عدد العمالء.  -40 ن  العالمات التجارية.  -1 عدد الموظفي 

.  -18 رضا العمالء.  -41 ن  البحوث والتطوير.  -2 معدل دوران الموظفي 

ي السوق.  -42
ن
كة ف .  -19 حصة الشر ن اع.  -3 أجور ومرتبات العاملي   براءات االختر

 لعدد العمالء.  -43
ً
. ح -4 . متوسط أجر لعامل -20 المبيعات السنوية مقسمة وفقا  قوق الطبع والنشر

كة.  -44 ن والمديرين -21 العالمات التجارية المقتناة من خارج الشر ن للعاملي  اخيص وحقوق االمتياز.  -5 . نظم اإلثابة والتحفت   التر

.  -22 شهرة المحل.  -45 ن  برامج الكمبيوتر.  -6 برامج تدريب الموظفي 

 أسماء المجالت والصحف.  -7 الت والكفاءات المهنية. المؤه -23 قنوات التوزي    ع.  -46

ة.  -24  كة.  -8 الختر  ثقافة الشر

 فلسفة اإلدارة.  -9 العمر والجنس.  -25 

ن الوظائف المختلفة -26  ن بي   . معلومات عن المسئولية اإلجتماعية -10 . توزي    ع العاملي 

ي المجتمع.  -27 
ي  -11 مشاركة الموظف فن

 .  البيئةمعلومات عن االستثمار فن

ي المجتمع -12 مكافآت نهاية الخدمة.  -28 
كة فن  . مشاركة الشر

كة -13 . انتاجية العامل -29   . سمعة الشر

 . شبكات االتصال والمعلومات -14 . انتاجية الجنيه أجر  -30 
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  . التأمينات اإلجتماعية -38 
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