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 ة:اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشرك مستوىجعة فعالة على أثر وجود لجنة مرا

المقیدة بالبورصة المصریةدراسة تطبیقیة على الشركات   

 الملخص

لجنة المراجعة على مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة  فعالیةیهدف هذا البحث إلى إختبار أثر   

شركة مساهمة مقیدة ببورصة األوراق المالیة المصریة عن  19. وقد اعتمد الباحث على عینة مكونة من للشركة

كل من وقد توصل الباحث إلى وجود تأثیر إیجابي ومعنوي ل. تحلیل المحتوى باستخدام 2016-2014الفترة 

واستقالل أعضاء لجنة المراجعة، وتكرار اجتماعات لجنة المراجعة  وجود خبرة مالیة لدى أعضاء لجنة المراجعة،

لحجم لجنة المراجعة،  اً معنوی اً تأثیر  لم یجد الباحثى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة. بینما على مستو 

أعضاء لجنة المراجعة من ذكور وٕاناث جنس ستقالل رئیس لجنة المراجعة عن رئیس مجلس اإلدارة، وتنوع الو 

حث إلى وجود تأثیر إیجابي ومعنوي على مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة. كما توصل البا

 ویمكن أن ُتمثل .كلما زادت درجة فعالیة لجنة المراجعة على مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة

والمدیرین في تقییم مستوى  ،ومحللي االستثمار ،نتائج هذه الدراسة أهمیة خاصة للهیئات التنظیمیة والمساهمین

في لجان  اإلشرافو  تابعةاالجتماعیة للشركة في التقاریر السنویة، وفي تعزیز دور الماإلفصاح عن المسئولیة 

  المراجعة.

The effect of an effective audit committee on the level of corporate social 

responsibility disclosure: An empirical study on firms listed on the Egyptian 

Stock Exchange 

Abstract 

   This study examines the influence of audit committee (AC) effectiveness on 

corporate social responsibility disclosure. The study used a sample of 19 firms of 

Egyptian listed firms for three year(2014-2016) analyzed using content analysis. 

The study finds that AC characteristics that include frequency of meetings, committee 

independence and  committee financial expertise have a significant positive influence 

on the level of (CSRD). However,there is no evidence that AC characteristics such 

as size,independent chair and gender diversity affect (CSRD)in Egyptian firms. 

 The study finds that AC effectiveness has a significant positive influence on the 

level of (CSRD).The findings of this study may be of particular interest to 
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regulators,shareholders,investment analysts and managers in assessing the level of 

(CSRD) in annual reports, and in strengthing the monitoring and oversight role of 

audit committees. 

Keywords:Audit committee ;AC Effectiveness ;Corporate Social Responsibility 

Disclosure. 

  قدمة م -1

 وتقییم األداء، والمعرفة بظروف الشركة، وتقییم مصداقیة اتًا في إتخاذ القرار مهمالمعلومات دورًا  تلعب

الرئیسیة  المالیة وغیر المالیة من األعمدة جوانباإلفصاح عن ال 1الشركة مع من تتعامل معهم.  لذلك یعتبر

والحمایة  ،مصداقیة، وتوازن األسواق، وتحقیق العدالةلحوكمة الشركات والتي من شأنها أن تؤثر على كفاءة، و 

الشركات العدید من ونظرًا النهیار وأصحاب المصالح مما یدعم مناخ االستثمار واالقتصاد ككل.  ،للمستثمرین

نحو  الباحثینالشركات عن األنشطة االجتماعیة مما جذب انتباه هذه زادت مسئولیة ، فقد األخیرة لسنواتفي ا

الشركات في الوقت الراهن ضغوطًا لیس فقط لمقابلة  ، حیث تواجه االجتماعیة للشركةعن المسئولیة اإلفصاح 

الباحثین  وقد زاد إهتمام .(Jamali et al.2008)األهداف المالیة ولكن أیضا إلدارة مصالح كافة األطراف 

شركة سواء على المستوى الدولي أو باإلفصاح عن أنشطة المسئولیة االجتماعیة للونة األخیرة في اآل والمنظمات

مبادرة 2عدة معاییر للتقریر عن المسئولیة االجتماعیة للشركة مثل  تم إصدار ،على المستوى الدوليف .محليال

مل تقریر المسئولیة االجتماعیة وفقًا لهذه ت، حیث یش Global Reporting Initative( GRI)یةمالعالتقاریر ال

إفصاحًا عن استراتیجیة ومالمح النوع األول منها مثل من اإلفصاحات، حیث یُ  المبادرة على ثالثة أنواع

مثل النوع الثاني إفصاحًا عن أسلوب اإلدارة( یُ و الشركة(مثل هیكل الحوكمة داخل الشركة، واستراتیجیة الشركة ). 

 صاحًا عن مؤشرات األداءمثل النوع الثالث إفیُ في حین  ،مثل كیفیة معالجة مختلف جوانب المسئولیة االجتماعیة)

 3مؤشرات حقوق اإلنسان، ومؤشرات األداء االجتماعي). بینما حدد معیارو ( مثل مؤشرات ممارسات العمال،  

ISO(26000) المسئولیة،  وتتضمن هذه المبادئ .تعتبر أساسًا للمسئولیة االجتماعیة للشركة سبعة مبادئ

كافة األطراف، واحترام القواعد القوانین، واحترام قواعد السلوك السلوك األخالقي، واحترام مصالح و والشفافیة، 

                                                             
 جمیع الحقائق والمعلومات المالیة وغیر المالیةلإتباع سیاسة الوضوح بأنھ " اإلفصاح) 352016: عرف دلیل الحوكمة المصري(ص ) (1

االستثمار، ووضعھا في متناول تلك  والتي تھم المستثمرین واألطراف ذات الصلة وكافة أطراف مجتمع، واألحداث الجوھریة عن الشركة 

 ".مناسبة المبنیة على معلومات صحیحة ودقیقةال تخاذ القراراتإالمناسب لیتسنى لھم  األطراف بشكل عادل وفي الوقت

ورائدة في إعداد المبادئ التوجیھیة لتقاریر اإلستدامة الخاصة بالشركات منذ عام  مستقلة ھي منظمة (GRI) لمبادرة العالمیة إلعداد التقاریرا ) (2
عداد تقاریر إلدلیل تطبیق معیاریة،و عداد التقاریر، وإفصاحاتإلمبادئ ، وستدامة االعداد تقاریر إلدئ التوجیھیة لمبااھذه المنظمة وفر . وت1997

  قبل كافة  المنظمات. ستدامة من اإل
  
     (

3
 الھدفیتمثل و. االجتماعیة ولیةئالمس بخصوص ھاتیتوج لیقدم 2010 نوفمبر 1في  للمعاییر الدولیة المنظمة أطلقتھ دولي معیارھو  و (
 ولیةئالمس ممارسة في المشاركة على األخرى والمنظمات الشركات تشجیع خالل من العالمیة لمستدامةا التنمیة عملیة في المشاركة في منھ

 ا.ومجتمعاتھ الطبیعیة وبیئتھا والمنظمات الشركات ھذه عمال على الممارسة ھذه لتحسین االجتماعیة
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وهي  الموضوعات األساسیة للمسئولیة االجتماعیة للشركةالدولي، واحترام حقوق اإلنسان. كما حدد المعیار 

یة والتنم وممارسات التشغیل العادلة، وقضایا المستهلك، الحوكمة، وحقوق اإلنسان، وممارسات العمل، والبیئة،

  ). 2013إبراهیم  و والمشاركة المجتمعیة(خلیل

بإصدار المؤشر المصري لمسئولیة  مصرب، فقد قامت وزارة االستثمار المستوى المحليأما على 

تشجیعًا للشركات لإلفصاح عن مجاالت الحوكمة والمسئولیة االجتماعیة  ESG 2010الشركات في مارس 

 ،مؤسسة استاندرد أند بوركل من بالتعاون مع  2010یة الشركات عام قام المركز المصري لمسئول إذ .والبیئیة

بورصة األوراق المالیة المصریة بإعداد هذا المؤشر إلختیار أفضل الشركات أداًء وفقًا لمعاییر و  ،وكریسیل

یة شركة مقیدة ببورصة األوراق المال مائةمن بین أنشط وذلك  ،المسئولیة االجتماعیة، والبیئیة، والحوكمة

 ینثالثیتم تقییم الشركات المقیدة بالبورصة وفقًا لهذا المؤشر بشكل سنوي حتى یتسنى إختیار أفضل و  .المصریة

) أیضا إلى أدوات اإلفصاح المختلفة، حیث ُیعد التقریر 2016. كما أشار دلیل الحوكمة المصري (4شركة

كما یتضمن تقریر مجلس اإلدارة  ئیة للشركة.أدوات اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة والبیأهم السنوي أحد 

تقریر  عدإلتزام الشركة بالحوكمة والمسئولیة البیئیة واالجتماعیة. كما یمدى تقریرًا عن كأحد أدوات اإلفصاح 

نجازات الشركة في المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة إ ضمنتیأیضا، والذي  االستدامة أحد أهم أدوات اإلفصاح

أنواع  جمیع حتوائه علىإلُیعد الموقع اإللكتروني للشركة أحد أهم أدوات اإلفصاح  إلضافة إلى ذلكباوالبیئیة. 

  التقاریر السابقة. 

التى تناولت قضیة اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة فقد أخذت لدراسات والبحوث لأما بالنسبة 

ن المسئولیة االجتماعیة للشركة (كمتغیر مستقل) على أثر اإلفصاح ع اإلتجاه األولثالثة إتجاهات، حیث یمثل 

إذ تناول العدید من الدراسات أثر اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة على األداء المالي عدة متغیرات. 

(e.g., Saleh 2009; Chen et al.2015; Ellili & Nobanee  2017)  إلى أن  معظمهاوتوصل

أن الشركات  هابعض أوضحتماعیة یؤدي إلى تحسین األداء المالي للشركة. كما اإلفصاح عن المسئولیة اإلج

االنتاجیة والكفاءة  مما یحسن، ماهرةالتى تفصح عن مسئولیتها االجتماعیة یمكنها جذب األیدي العاملة ال

. كما أوضح بعض الدراسات أن (Roberts & Dowling 2002; Dhaliwal et al. 2012)التشغیلیة للشركة

 ;Cheng et al. 2014) اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة یؤدي إلى تخفیض تكلفة رأس المال

Dhaliwal et al.2014)  .المفصح عنها فیما یخص نوعیة المعلومات  وقد ركزت دراسات أخرى على

ن أنشطتها ، حیث أشار بعض هذه الدراسات إلى أن معظم الشركات تفصح عةشركالمسئولیة االجتماعیة لل

 Brown & Deegan 1998; Ghazali)االجتماعیة اإلیجابیة وال تفصح عن أنشطتها االجتماعیة السلبیة 

                                                             
4
وفقاً إلفصاحھا من خالل التقاریر السنویة ، والموقع اإللكتروني  المرحلة األولى)  تتم عملیة التقییم على مرحلتین ، حیث تُقیم الشركات في  (

یتم تقییم الممارسات الفعلیة  المرحلة الثانیةللشركة ، أو ما تقوم بإرسالھ من معلومات إلى البورصة في مجاالت البیئة والمسئولیة االجتماعیة . وفي 
ئل اإلعالم أو تقاریر المسئولیة االجتماعیة للشركات ، أو من خالل االتصال للشركة من خالل التحقق من األخبار المتاحة عن الشركة بوسا

بالجھات الحكومیة وغیر الحكومیة لمعرفة أیة مخالفات تقوم بھا الشركة. وتشمل المجاالت المفصح عنھا ھیكل الملكیة ، وحقوق االنسان ، 
لعلیا، وأخالقیات العمل والمسئولیة االجتماعیة، وحمایة البیئة، وحقوق العاملین، ومعلومات مالیة وتشغیلیة، ومعلومات عن مجلس اإلدارة واإلدارة ا

  والمجتمع، والعمالء، و المنتج.
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إلى أن اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة یوفر  Yaftain et al.,(2013). وقد أشار (2007

جتماعیة سواء كان هذا اإلفصاح في الطبیعیة واالبیئتها معلومات مالیة وغیر مالیة تتعلق بتفاعل الشركة مع 

  صلب التقاریر المالیة السنویة أو في تقاریر منفصلة. 

دوافع اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة، حیث اعتبر  من الدراسات اإلتجاه الثانيویمثل 

سین صورة الشركة أهم دافع تسعى من خالله اإلدارة لتحقد یعتبر معظم هذه الدراسات أن تحسین سمعة اإلدارة 

وقد قام خلیل وٕابراهیم  .(Ball et al.2000; Kabir & Akinnusi 2012)وعالقنها بكافة أصحاب المصالح 

) بتحدید دوافع عدیدة لإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة، وهي تحسین المحتوي المعلوماتي 2013(

واالبتكار، وتحسین العالقة مع مجتمع االستثمار، واالستفادة للتقاریر المالیة، وتعزیز عالقات الموظفین واالنتاجیة 

القرارات الداخلیة،  عملیة إتخاذمن التخفیضات الضریبة التى یمنحها عدد من دول العالم على التبرعات، وتحسین 

  وفورات في التكالیف.  تحقیق و 

عن المسئولیة االجتماعیة  العوامل المؤثرة في مستوى اإلفصاحمن الدراسات  اإلتجاه الثالثویتناول 

هیكل و . وقد ركز معظم هذه الدراسات على أثر آلیات حوكمة الشركة( مجلس اإلدارة، ( كمتغیر تابع)للشركة

ركز معظم هذه فقد إلخ) على مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة. …لجنة المراجعة، و الملكیة، 

إلخ) على مستوى اإلفصاح عن …استقالله، حجمه، اجتماعاته  ( خصائص مجلس اإلدارةالدراسات على أثر 

كما ركز  .(e.g.,Khan et al.2013 ; Habbash 2016; Ika et al.2017)المسئولیة االجتماعیة للشركة

( تركیز الملكیة، الملكیة المؤسساتیة، ملكیة اإلجانب، الملكیة هیكل الملكیةعلى أثر خصائص  هاالعدید من

 e.g.,Khan et al.2013 ;Ramadhan)خ) على مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة إل… اإلداریة، 

& 2014; Ika et al.2017) .  حجم الشركة، ربحیة الشركة، الرفع  خصائص الشركةأثر  آخركما تناول عدد)

 ,.e.g)یة للشركةإلخ) على مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماع….المالي، القطاع الذي تنتمي إلیه الشركة ،

Juhmani 2014; Bani-Khalid et al.2017;Ferchichi & Skanji 2017).   

خبرتها المالیة، و حجمها، و ( استقاللها،  خصائص لجنة المراجعةمن الدراسات أثر  أخربینما تناول عدد 

 (Appuhami & Tashakor 2017إلخ) على مستوى اإلفصاح عن المسئولیة اإلجتماعیة للشركة …

(e.g.,Ramadhan 2014;مثل المراجعة  فعالیة أحد خصائص لجنةأثر الدراسات على  عدد قلیلركز  . كما

عدد أعضاء لجنة المراجعة، الخبرة المالیة ألعضاء لجنة المراجعة، واستقالل لجنة المراجعة، وتكرار اجتماعات 

ن المسئولیة االجتماعیة للشركة كأحد أو اإلفصاح ع ةعلى مستوى اإلفصاح اإلختیاري بصفة عاملجنة المراجعة 

عدد محدود  تناول في حین. (e.g.,Madi et al.2014;Setiany et al.2017)جوانب اإلفصاح اإلختیاري 

على مستوى من خالل تكوین مؤشر یشمل عددًا من خصائصها  مراجعةاللجنة  فعالیةأثر من الدراسات 

ولذلك . (e.g., Ika et al.2017;Ferchichi & Skanji 2017)اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة 

للباحث تلخیص ما سبق سیقوم الباحث بمحاولة التركیز على سد هذه الفجوة البحثیة وخاصة في مصر. ویمكن 
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ونة األخیرة باإلفصاح عن أنشطة المسئولیة االجتماعیة للشركة في اآلإستعراضه من إهتمام الباحثین والهیئات 

  ) . 1لشكل رقم(با لمستوى الدولي أو المحليسواء على ا

، والتى تناولت العوامل المؤثرة على من الدراسات والبحوث اإلتجاه الثالثوسیقوم الباحث بالتركیز على 

مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة. لذا یقوم الباحث بتوضیح أهم االبعاد والعوامل التى تناولتها 

  )2لبحوث بالشكل رقم (هذه الدراسات وا

  

   

  

  

  

  

  

            إعداد الباحثمن المصدر: 

  )1( رقم شكل

  مدى إهتمام الباحثین والدراسات والهیئات باإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة

  

  

  

 

  

  

  

)2شكل رقم (          المصدر من إعداد الباحث                                

التى تناولت اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة  والبحوثثانیاً: الدراسات   

اإلتجاه الثالث:  العوامل المؤثرة على 

اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة   

  (كمتغیر تابع)

 آلیات حوكمة الشركات 

  صائص الشركةخ 

 المعاییر الدولیة للتقریر المالي   

إلتجاه األول:  أثر اإلفصاح عن المسئولیة ا

  ) على تقل( كمتغیر مس  االجتماعیة

 األداء المالي 

 جودة التقاریر المالیة 

 تكلفة رأس المال  

اإلتجاه الثاني:  دوافع اإلفصاح عن 

  المسئولیة االجتماعیة 

 تحسین سمعة الشركة 

 تخفیض عدم تماثل المعلومات 

  تحسین المحتوى المعلوماتي

  للتقاریر المالیة

 أوالً: معاییر اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة 

 المستوى الدولي

 مبادرة التقاریر العالمیةGRI  

  معیارISO 26000  

 المستوى المحلي

 دلیل حوكمة الشركات 

 ة الشركاتالمؤشر المصري لمسئولی  

 العوامل المؤثرة على اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة

 (خصائص  حوكمة الشركات) 

  خصائص ھیكل 
 الملكیة

 تركیز الملكیة  

 الملكیة المؤسسیة  

 الملكیة األجنبیة 

 …إلخ  

  خصائص مجلس 

 اإلدارة

 حجم المجلس  

 استقالل المجلس  

 عدد اجتماعاتھ 

 ..…إلخ  

   خصائص لجنة المراجعة

 حجم لجنة المراجعة  

 استقالل لجنة المراجعة  

 الخبرة المالیة للجنة 

 ..…إلخ  

   خصائص الشركة

 حجم الشركة  

 ربحیة الشركة  

 ر الشركةعم 

  ..…إلخ  
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 كمة الشركات ومستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركةعالقة خصائص حو

بشكل عام واإلفصاح في تحسین عملیة اإلفصاح كآلیة حوكمة هامة  لجنة المراجعة أهمیة دور ورغم

ركز على إختبار فعالیة لجنة المراجعة قد  الدراساتأن معظم ، إال بشكل خاص المسئولیة االجتماعیة للشركةعن 

تفاعل هذه  أخذ أثرإلخ) كل على حدة دون … ائصها( حجمها، استقاللها، خبرتها المالیة ،من خالل خص

. وبالتالي لم تنل لجنة المراجعة (كأحد أهم اآللیات الداخلیة لحوكمة الشركات) اإلهتمام الكافي الخصائص معاً 

البحث  حاولوهذا ما سیة. كأحد أهم العوامل المؤثرة على مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشرك

  البحثیة التالیة: تساؤالتالحالي تحقیقه من خالل اإلجابة على ال

 خصائص لجنة المراجعة على مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركةل هل هناك تأثیر -

 ؟في البیئة المصریة

 عنصاح مراجعة على مستوى اإلفلكل خاصیة من خصائص لجنة ال متساويهل هناك تأثیر  -

 المسئولیة االجتماعیة للشركة؟

فعالة على مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة المراجعة اللجنة لما هو التأثیر اإلضافي  -

 للشركة؟

على مستوى اإلفصاح عن كل على حدة إلى دراسة أثر خصائص لجنة المراجعة  لذا یهدف هذا البحث

 أیضاالمساهمة المقیدة ببورصة األوراق المالیة المصریة. كما یهدف المسئولیة االجتماعیة بالتطبیق على شركات 

في البیئة  على مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیةتحدید أهم خصائص لجنة المراجعة تأثیرًا إلى 

التفرقة بین تأثیر كل خاصیة من خصائص لجنة المراجعة على حدة وبین تأثیر فعالیة كل  مع .المصریة

  . على مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة مجتمعةالخصائص 

تقدیم دلیل عملي یسهم في توصیف العالقة بین لجنة ل مثل محاولةی من كونه أهمیة هذا البحثوتنبع 

المراجعة ومستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة. كما یحاول هذا البحث لفت انتباه الباحثین في 

تأثیرها على مستوى اإلفصاح عن المسئولیة  من حیثاسبة إلى عدم تساوي خصائص لجنة المراجعة مجال المح

على مستوى في الشركات المصریة  مراجعةاللجنة  فعالیة ثرأل إختباره.  كما تنبع أهمیة البحث من االجتماعیة

في  ةث المحاسبیو طرق له البحتت، وهو في حدود علم الباحث ما لم للشركة اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة

  . مصر

وبالتالى یركز هذا البحث على دراسة أثر خصائص لجنة المراجعة وفعالیتها على مستوى اإلفصاح عن 

خالل  ESGبالمؤشر المصري لمسئولیة الشركات المدرجةالشركات المساهمة المصریة بالمسئولیة االجتماعیة 

ا البحث الشركات المالیة لما لها من طبیعة خاصة، نظرًا یخرج عن نطاق هذو  .2016-  2014من  الفترة

لخضوعها لقواعد وٕاجراءات قانونیة ونظامیة وآلیات حوكمة مختلفة. باإلضافة إلى ما سبق، فإن قابلیة النتائج 

 التى سیصل إلیها الباحث للتعمیم تكون مشروطة بقیود الدراسة التطبیقیة.
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اإلطار تناول  القسم الثانيیتم في  .إذإلى ثالثة أقسام هتبقى من ولتحقیق هدف البحث سیتم تقسیم ما    

اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة و خصائص لجنة المراجعة،  ضاستعر ه،وذلك باواشتقاق فروض للبحث النظري

 ،القسم الثالثأما  اشتقاق فروض البحث.ومن ثم ، العالقة بمشكلة البحثللشركات، والدراسات السابقة ذات 

مجتمع وعینة الدراسة، ومصادر البیانات، وقیاس متغیرات الدراسة،  خالل عرضمن  الدراسة التطبیقیةتناول یف

خالصة  واألخیر القسم الربعیتناول و  ختبار فروض البحث.إدمة، ونتائج خاإلحصائیة المستوالنماذج  واألسالیب

 البحث وتوصیاته.

  هواشتقاق فروضللبحث  اإلطار النظري -2

جنة المراجعة أحد أهم اآللیات الداخلیة للحوكمة، حیث أنها تساعد مجلس اإلدارة في العدید من عد لتُ 

دراسة كل من نظام الرقابة الداخلیة بالشركة، والقوائم المالیة  قبل عرضها على مجلس اإلدارة  لعل منهااألمور 

 عرضذلك من المهام، ثم  داخلیة وغیروالسیاسات المحاسبیة المستخدمة، والخطة السنویة إلدارة المراجعة ال

  ،ضافة إلى ذلكإل). با2016تقریر مكتوب عن رأیها وتوصیاتها لمجلس إدارة الشركة(دلیل الحوكمة المصري 

فإن وجود لجنة مراجعة فعالة یساعد على تحسین جودة التقاریر المالیة بما یؤدي إلى تخفیض عدم تماثل 

ب المصالح. وبالتالي فإن وجود لجنة مراجعة فعالة یعزز ویدعم ثقة المعلومات بین اإلدارة وكافة أصحا

مصداقیة وموضوعیة التقاریر المالیة، وذلك من خالل تحسین مدى في  مستخدمي المعلومات المحاسبیة

  . السنویة للشركةممارسات اإلفصاح عن المعلومات في التقاریر 

 & Jensen) نظریة الوكالة ركزتحیث وقد تعرض العدید من النظریات إلى أهمیة اإلفصاح، 

Meckling, 1976) مشكالت الوكالة  فوفقًا لهذه النظریة تنشأ .على تعارض المصالح بین حملة األسهم واإلدارة

یعتبر أداة  واكتمال المعلومات، وبالتالي فإن اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة فعالیةنتیجة عدم 

تم تكوین لجنة المراجعة بشكل  ویمكن القول بأنه قدین الشفافیة في الشركة. لتخفیض هذه المشكالت وتحس

 & Myers) عدم تماثل المعلومات نظریة وتتعرض .(Setiany et al.,2017)أساسي لحل مشكالت الوكالة

Majluf,1984)  تثمرین. لمسل ال تتوافروجد لدى الشركات معلومات یلقرارات المالیة واالستثماریة للشركة عندما ل

وبالتالي فإن اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة یعتبر أداة لتخفیض عدم تماثل المعلومات فیما یتعلق 

واجبات ومسئولیات  (Freeman,1994) نظریة أصحاب المصالحباألنشطة االجتماعیة للشركة. كما تتناول 

للحفاظ على العالقة الجیدة مع یتها االجتماعیة لذا یجب علیها اإلفصاح عن مسئول الشركة تجاه حملة األسهم، 

بین الشركة  اً ضمنی اً أن هناك تعاقدتشیر إلى   (Gray et al.,1995) نظریة الشرعیةأصحاب المصالح. أما 

  والمجتمع، وبالتالي البد أن تفصح الشركة عن أنشطتها االجتماعیة لتاكید مدى إلتزامها بالقیم المجتمعیة.

تناول العدید من الدراسات العالقة بین لجنة المراجعة كأحد اآللیات الداخلیة فقد من ناحیة آخرى، و 

قام العدید من الدراسات بإختبار العالقة السابقة،  إذللحوكمة واإلفصاح كأحد أهم األركان األساسیة للحوكمة. 

ا، الخبرة المالیة للجنة، الدراسات على أثر خصائص لجنة المراجعة ( حجم اللجنة، استقاللههذه حیث ركز معظم 
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إلخ) على مستوى اإلفصاح اإلختیاري مثل اإلفصاح عن رأس المال الفكري واإلفصاح عن المسئولیة … 

 e.g.,Kelton & Yang 2008;Li et al.2012; Appuhami & Tashakor)االجتماعیة للشركات 

سین جودة التقاریر المالیة من خالل إلى تحیؤدي وجود لجنة مراجعة فعالة فإن  ،. باإلضافة إلى ذلك(2017

یري و اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة.  مثل عن بعض الجوانب تحسین جودة اإلفصاح

Karamanou & Vafeas(2005)  من خالل قیامها  اتتخاذ القرار إأن لجنة المراجعة منوطة بالمساعدة في

 عدم تماثل المعلومات. وقد أوضح تخفیضیر المالیة و بدورها في متابعة عملیة إعداد التقاریر المالیة وغ

Appuhami & Tashakor(2017)  على اإلفصاح المالي اإللزامي  قد ركزأن الدور التقلیدي للجنة المراجعة

بینما زاد هذا الدور مع تزاید الضغوط من قبل أصحاب المصالح على اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة 

في الوالیات المتحدة  EnronوWorldCom تيشركانهیار نهیارات المالیة األخیرة مثل وخاصة عقب اال ،للشركة

، والذي یهدف إلى تحسین جودة وشفافیة التقاریر IFRSاألمریكیة. كما أدى تبني المعاییر الدولیة للتقریر المالي 

والذي اإلختیاري اإلفصاح مي و اإلفصاح اإللزالكل من  متابعةالالمالیة إلى توسیع دور لجان المراجعة لإلشراف و 

  اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة.   یتضمن

یمكن أن یشجع الشركات على أن یكون لدیها آلیات  IFRSالدراسات إلى أن تبنى  هذه وقد أشار بعض

 ;Verrist et al.2013)حوكمة فعالة مثل وجود لجنة مراجعة تساعد على تحسین جودة وشفافیة تقاریر الشركة

Li & Yang 2015) . ید المعاییر الدولیة للتقریر الماليالدراسات أن تعقهذه كما أوضح بعض IFRS  یمكن أن

یضمن لهم أن تقوم الشركة بما یؤدي إلى ضغط أصحاب المصالح على لجنة المراجعة  للقیام بدور أوسع 

. وفي ظل (Jamali et al.2008; Kolk & Pinkse 2010)جل الطویلبمسئولیاتها االجتماعیة والبیئیة في األ

ارتباطها بالمسئولیة االجتماعیة عن لة لیس فقط ءأكثر عرضة للمساتكون نظم الحوكمة فإن الشركات وجود 

خصائص لجنة ویمكن تناول  .(Jamali et al.2008; Choi et al.2013)للشركة ولكن أیضا باإلفصاح عنها

من خالل التعرض لكل بشئ من التفصیل  سئولیة االجتماعیة للشركةالمراجعة وعالقتها بمستوى اإلفصاح عن الم

حجم لجنة المراجعة، وتكرار اجتماعاتها، واستقالل أعضائها، واستقالل رئیسها، والخبرة المالیة ألعضائها، وتنوع 

    الجنس بین أعضائها، وذلك على النحو التالي:

حجم لجنة المراجعة 1 -2  

أن على ) 2016وقد نص دلیل الحوكمة المصري ( .عن عدد أعضائهاعبر حجم لجنة المراجعة یُ    

الحد األدنى لعدد أعضاء لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء على األقل، وذلك لضمان توافر الخبرة الكافیة یكون 

 أن كبر حجم لجنة لكتابلمتابعة إعداد التقاریر المالیة مثل التقریر عن المسئولیة االجتماعیة. فیرى بعض ا

القوة والتنوع في الخبرات ووجهات النظر بما یؤدي إلى اإلفصاح عن المسئولیة  حققالمراجعة ی

ومن ناحیة أخرى، فإن كبر حجم لجنة  .(e.g.,Bedard et al.2004;Setiany et al.2017)االجتماعیة

 Jensen)والتنسیق والرقابة ،ن ضعف االتصالعتنتج یؤدي إلى تكالیف إضافیة یمكن أن المراجعة 

 Free riderمشكلة التواكل  نشأةؤدي إلى ی.كما أشار بعض الدراسات إلى أن كبر حجم لجنة المراجعة (1993



9 
 

  .(Li et al. 2012)اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركةتخبط في المسئولیات مما یحد من ممارسات الو 

بحجم تكالیف اإلضافیة والمنافع المرتبطة من ال كالیتضح مما سبق أن الشركات یجب أن تأخذ في اعتبارها 

یختلف حجم لجنة المراجعة من شركة ألخرى اعتمادًا على عدة ، حیث لتحسین عملیة اإلفصاح لجنة المراجعة

عوامل مثل حجم الشركة وطبیعة عملیات الشركة. ویرى البعض أن حجم لجنة المراجعة ال یجب أن یزید عن 

  . (Appuhami & Tashakor 2017)أو ستة أعضاء ،خمسة أعضاء

تناول عدد من الدراسات العالقة بین حجم لجنة المراجعة واإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة  وقد 

إلى وجود عالقة إیجابیة بین حجم لجنة  Li et al.,(2012)توصل  فقد .متباینةنتائج  وقد توصلت إلىللشركة، 

. كما توصل البعض إلى أن حجم لجنة المراجعة یرتبط إیجابیًا المراجعة وعملیة اإلفصاح عن رأس المال الفكري

 ;Yang & Krishnan 2005)كمقیاس عكسي لها إدارة األرباحبمدى وجود  مقاسةوالجودة التقاریر المالیة ب

Cornett et al. 2009) . كما توصل Madi et al.,(2014)  أن حجم لجنة المراجعة یؤثر إیجابیًا أیضا إلى

 & Appuhami وجدكما اإلفصاح اإلختیاري للشركات المقیدة ببورصة األوراق المالیة المالیزیة. على مستوى 

Tashakor(2017) ولیة سئمستوى اإلفصاح عن المعلى لحجم لجنة المراجعة  اً إیجابی اً تأثیر  أن هناك

جنة المراجعة التى تتكون من تزید فعالیة ل، حیث وراق المالیة اإلسترالیةللشركات المقیدة ببورصة األ االجتماعیة

ن عاإلفصاح مستوى المالیة مما یساعد على تحسین  متابعة التقاریردراسة و في  عدد كبیر من األعضاء

  المسئولیة االجتماعیة للشركة.

مستوى لم یتوصل بعض الدراسات إلى وجود عالقة بین حجم لجنة المراجعة و  ،ومن ناحیة آخرى

كما لم  .(Bedard et al.2004) جودة التقاریر المالیةأو  ،(Mangena & Pike 2005)اإلفصاح اإلختیاري

لحجم لجنة المراجعة على اإلفصاح اإلختیاري للشركات المقیدة ببورصة األوراق  اً تأثیر  Ramahan(2014) یجد

فعالیتها  ویرى الباحث أن حجم لجنة المراجعة من أهم خصائص لجنة المراجعة التى تساهم في المالیة البحرینیة.

، من خالل تقسیم وتوزیع المهام بین أعضاء اللجنة، من خالل زیادة إمكانیة اإلشراف والمتابعة في الشركة

مما یحسن من عملیة اإلفصاح بصفة عامة واإلفصاح عن المسئولیة وبالتالي أداء مهامهم في توقیت مناسب 

  :على النحو التالي من البحث في صورته البدیلةیمكن إشتقاق الفرض األول  االجتماعیة بصفة خاصة. وبالتالي

  .اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة مستوىإیجابیًا على  حجم لجنة المراجعة یؤثرالفرض األول: 

تكرار اجتماعات لجنة المراجعة 2 -2  

إذ . ل عامفي كیشیر تكرار اجتماعات لجنة المراجعة إلى عدد االجتماعات التى تعقدها لجنة المراجعة 

ویكون  شهور،جتمع مرة واحدة كل ثالثة ت) على أن لجنة المراجعة یجب أن 2016ینص دلیل الحوكمة المصري(

اجتماعها صحیحًا بحضور نصف عدد أعضائها أو الحد األدنى من تشكیلها وهو ثالثة أعضاء. وقد أشار معهد 

سمیة للجنة ر إلى أن االجتماعات ال Financial Reporting Council بالمملكة المتحدة التقاریر المالیة

بشكل  لمهام الموكلة إلیهاا كافةتتمكن من نقاش لها لالمراجعة هي لب عملها وال بد من توافر الوقت الكافي 
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قد أشار بعض مكاتب ف اللجنة، جتماعاتالإتفاق على العدد األمثل  وعلى الرغم من عدم وجود تفصیلي. 

یكون من ثالثة إلى یجب أن أن الحد األدنى إلى   KPMGو  Price water houseالمراجعة الدولیة مثل 

. وبالتالي فإن لجان المراجعة التى تجتمع بشكل  )(Appuhami & Tashakor 2017أربعة اجتماعات سنویاً 

إمكانیة االعتماد وتحسین  التى تضمنتكون أكثر إمكانیة للتركیز على المشكالت والمعوقات متكرر كل عام 

وبعضهم  نظرًا للتفاعل بین أعضاء لجنة المراجعة، وذلك لیة اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركةعم

  .في الشركة المسئولیة االجتماعیة كافة أنشطة مما یجعلهم أكثر إلمامًا بعملیة اإلفصاح عن البعض

سمح أن تكرار اجتماعات أعضاء لجنة المراجعة ی Karamanou & Vafea(2005)وقد أوضح

 وخاصةللمدیرین بمزید من الوقت للقیام بدورهم الرقابي واإلشرافي بفعالیة مما یؤدي إلى تحسین عملیة اإلفصاح 

في أن  Abbott et al.,(2004)وقد أتفقت الدراسة السابقة مع  اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة.

ا اإلفصاح المرتبطة بكل من یمن معالجة قضااللجنة أعضاء االجتماعات المتكررة للجنة المراجعة تمكن 

المحاسبة والمراجعة، والمسئولیة االجتماعیة للشركة. وقد توصل العدید من الدراسات إلى وجود عالقة ایجابیة بین 

 Li et al.,(2012)توصل  إذمالیًا أو غیر مالي. إفصاحًا كان أتكرار اجتماعات لجنة المراجعة واإلفصاح سواء 

. كما عن رأس المال الفكري القة ایجابیة بین تكرار اجتماعات لجنة المراجعة ومستوى اإلفصاحإلى وجود ع

إلى أن تكرار اجتماعات لجنة المراجعة یؤثر إیجابیًا على اإلفصاح المالي  Kelton & Yang(2008)توصل 

 Pucheta-Martinez & De Fuentes(2007) وتوصلت دراسةمریكیة. األ اتشركال فيعبر اإلنترنت 

 أن تكرار اجتماعات لجنة المراجعة یؤثر إیجابیًا على مستوى اإلفصاح المالي في الشركات األسبانیة.إلى أیضا 

یؤدي إلى التركیز إلى أن تكرار اجتماعات لجنة المراجعة  Appuhami & Tashakor(2017)كما توصل 

من ناحیة أخرى  لیة االجتماعیة للشركة.اإلفصاح عن المسئو من مستوى  مما یحسنعلى المشكالت والمعوقات 

إلى وجود تأثیر لتكرار اجتماعات لجنة المراجعة على اإلفصاح اإلختیاري  Madi et al.,(2014)لم یتوصل 

  للشركات المقیدة ببورصة األوراق المالیة المالیزیة.

ى التواصل أعضائها عل یساعدومستمر  بشكل متكررأن اجتماعات لجنة المراجعة  ،یتضح مما سبق

بما یساعد على الحد من السلوك االنتهازي على المشكالت التى تواجه كافة األطراف  والتعرف أوال بأولوالتفاعل 

وجودة اإلفصاح عن  بصفة عامة جودة التقاریر المالیة لإلدارة وتقلیل عملیة إدارة األرباح وبالتالي تحسین

طالع على افة إلى ذلك یؤدي تكرار هذه االجتماعات إلى اإلضباإل بصفة خاصة.المسئولیة االجتماعیة للشركة 

راسة ، ودتقاریر المراجعة الداخلیة وتحدید أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة اإلجراءات التصحیحیة لها

 المالحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابیة ومتابعة ما تم بشأنها مما ینعكس على عملیة اإلفصاح عن

  كما یلي. لبحث في صورته البدیلةمن ا. وبالتالي یمكن اشتقاق الفرض الثاني المسئولیة االجتماعیة للشركة

مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة إیجابیًا على تكرار اجتماعات لجنة المراجعة  ؤثری الفرض الثاني:

  للشركة.
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استقالل لجنة المراجعة 3 -2  

 ووفقًا لدلیل .في لجنة المراجعة خارج الشركةاجعة بنسبة المدیرین المستقلین من یرتبط استقالل لجنة المر 

أغلب أن یكون مدیرین غیر تنفیذین و فإن لجنة المراجعة یجب أن تتكون فقط من  (2016)الحوكمة المصري

توى اإلفصاح مس حسینلمتابعة تصرفات اإلدارة وت مهماً ویعد استقالل أعضاء لجنة المراجعة . نیمستقل أعضائها

أن لجنة   Pucheta-Martinez & De Fuentes(2007)كان مالیًا أو غیر مالي. وقد أوضح أسواء 

هذه ة والشفافیة في ءلتؤدي إلى زیادة مستوى المسا خارج الشركةالمراجعة المكونة من أعضاء مستقلین ومن 

ألغلبیة من المستقلین تكون فعالة في الشركات. كما توصل العدید من الدراسات إلى أن لجان المراجعة ذات ا

أعضاء قرارات مصداقیة لإلفصاحات المالیة وغیر المالیة مثل المسئولیة االجتماعیة، وذلك نظرًا لتحرر  إعطاء

 Mangena & Pike 2005 ; Pucheta-Martinez & De Fuentes) دارةتمارسه اإلمن أى تأثیر  اللجنة

ن تتخذ قرارات مستقلة لتحسین اإلفصاح عن المسئولیة أتقلة یمكن . كما أن لجان المراجعة المس (2007

  .)(Appuhami & Tashakor 2017 في األرباح بدون تالعباالجتماعیة للشركة 

لعالقة بین استقالل لجنة المراجعة ومستوى اإلفصاح عن المسئولیة للدراسات التى تناولت ابالنسبة و 

یدعم العالقة بین  دلیالً  Li et al.,(2012) جد. فلم یى نتائج متباینةتوصلت إل ، فإنها قداالجتماعیة للشركة

إیجاد في   Yang & Krishnan(2005)استقالل لجنة المراجعة واإلفصاح عن رأس المال الفكري. كما فشل 

كما لم عالقة ایجابیة بین استقالل لجنة المراجعة واإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة. دلیًال على  وجود 

إلى وجود تأثیر الستقالل لجنة المراجعة على اإلفصاح اإلختیاري للشركات المقیدة  Ramahan(2014)یتوصل 

  ببورصة األوراق المالیة البحرینیة.

إلى وجود عالقة ایجابیة بین استقالل  Mangena & Tauringana(2007)توصل من ناحیة أخرى، 

 & Appuhamiو Madi et al.,(2014)وقد اتفق  .لشركات البریطانیةفي ا لجنة المراجعة واإلفصاح اإلختیاري

Tashakor(2017)  بالتطبیق على الشركات المالیزیة واإلسترالیة على التوالي، حیث ولكن مع الدراسة السابقة

یة فعالیتهم في متابعة اإلدارة بما یؤدي إلى زیادة مصداق یزید منأن وجود أعضاء مستقلین في لجنة المراجعة 

  . في هذه الشركاتاإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة 

تأثیر إیجابي على مستوى اإلفصاح عن  یكون ذوویرى الباحث أن استقالل أعضاء لجنة المراجعة 

المسئولیة االجتماعیة للشركة، ویرجع ذلك إلى أن اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة بعكس اإلفصاحات 

للمدیرین االنتهازیین بزیادة عدم تماثل المعلومات فیما  ةتیح الفرصیوائح وتشریعات مما األخرى غیر محكوم بل

وبالتالي یمكن ألعضاء لجنة المراجعة المستقلین حمایة أصحاب المصالح من  االجتماعیة.یتعلق باألنشطة 

ي یمكن إشتقاق الفرض الثالث السلوك االنتهازي لإلدارة من خالل تحسین فعالیة عملیة المتابعة والرقابة. وبالتال

  :كما یلي  لبحث في صورته البدیلةمن ا

  مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة.على  اً إیجابیاستقالل لجنة المراجعة  یؤثرالفرض الثالث: 
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استقالل رئیس لجنة المراجعة 4 -2  

اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة. ًا في تحسین مستوى مهمیمكن لرئیس لجنة المراجعة أن یلعب دورًا   

) فإن رئیس لجنة المراجعة یجب أن یكون مستقًال عن رئیس مجلس اإلدارة 2016فوفقًا لدلیل الحوكمة المصري(

الخاصیة إلزامیة في بعض الدول مثل إسترالیا وفقا للقانون   . ونتیجة ألهمیة هذا الدور فإن هذه 

شركة المدرجة في بورصة األوراق المالیة   300بالنسبة لل وخاصة 2014الصادر عام  ASXسترالياإل

أن رئیس لجنة  Appuhami & Tashakor  (2017). ویرى(Appuhami & Tashakor 2017)سترالیة اإل

یكون لدیه وقت كافي وجهد واستقالل  لعامرئیس مجلس اإلدارة والمدیر التنفیذى ا عن هدور  فيالمراجعة المستقل 

اإلفصاحات  بما یحسنمطلوبة لتقدیم توصیات ذات قیمة لمجلس اإلدارة ات ذات استقاللیة و لبناء أحكام وقرار 

المالیة وغیر المالیة مثل اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة. كما أن انفصال وظیفة رئیس لجنة المراجعة 

 ،ابعة وممارسات الحوكمةتعزیز أنشطة المتلًا ألعضاء لجنة المراجعة دافعدارة یكون عن رئیس مجلس اإل

  . (Garcia-Sanchez et al.2012)وبالتبعیة مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة 

أن رئیس لجنة المراجعة یجب أن یكون مستقًال ألن دوره  Aldamen et al.,(2012)وقد أوضح 

راجع الخارجي مما یؤثر بطبیعة الحال محوري، حیث یشمل إدارة أجندة اجتماعات لجنة المراجعة والتنسیق مع الم

إلى أن وجود  Beasly & Saltrio(2001)على مستوى اإلفصاح عن المسئولیة اإلجتماعیة. بینما توصل 

له تأثیر سلبي على فعالیة لجنة المراجعة ودورها یكون رئیس مجلس اإلدارة أو المدیر التنفیذى في لجنة المراجعة 

إلى وجود تأثیر معنوي الستقالل رئیس لجنة  Appuhami & Tashakor(2017)لم یتوصل  كما في المتابعة.

 الشركات المقیدة ببورصة األوراق المالیة اإلسترالیة. فيالمراجعة على مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة 

ته الجتماعات ویرى الباحث أن رئیس لجنة المراجعة هو المحور الرئیسي ألعمال لجنة المراجعة من خالل إدارا

اللجنة وتحدید أولویات العمل وتنسیقه مع كل األطراف داخل وخارج المنشأة سواء مع مجلس إدارة الشركة أو 

. وبالتالي البد أن یكون هذا من ناحیة آخرى المراجع الداخلي من ناحیة أو المراجع الخارجي من خارج الشركة

بدون أیة ضغوط سواء في و أداء مهامه بشكل مستقل  منالرئیس مستقًال عن كل هذه األطراف حتى یتمكن 

  كما یلي: في صورته البدیلةمن البحث  ع وبناء على ما سبق یمكن اشتقاق الفرض الراب .الظاهر أو في الواقع

مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة إیجابیًا على استقالل رئیس لجنة المراجعة  یؤثرالفرض الرابع: 

 للشركة.

  

الخبرة المالیة للجنة المراجعة 5 -2  

تعتمد الخبرة المالیة للجنة المراجعة على نسبة األعضاء ذوي الخبرة المالیة أو المحاسبیة في اللجنة. 

مؤهالت ذو على األقل  اً واحد اً ) یجب أن تتضمن لجنة المراجعة عضو 2016وطبقًا لدلیل الحوكمة المصري(
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خبرة مالیة  الذین لیس لدیهمأعضاء لجنة المراجعة  تكون مقدرة. إذ بفعالیة اوخبرات محاسبیة أو مالیة للقیام بدوره

 Agrawal & Chadh)اكتشاف المشكالت المالیة أو المحاسبیة في التقاریر المالیة علىأو محاسبیة أقل 

إلى أن أعضاء لجنة المراجعة ذوي الخبرة المالیة  Mangena & Tauringana(2007) وقد أشار .(2005

ثار ممارسات إعداد التقاریر المالیة بشكل عام ومدى اإللتزام بأفضل الممارسات بشكل آ كون ویتفهموندر ی

في وضع أفضل لفهم  واأن أعضاء لجنة المراجعة ذوي الخبرة المالیة یكون  Li et al.,(2012)خاص. وقد بین 

مسئولیة االجتماعیة للشركة واإلفصاح فصاحات اإلختیاریة مثل اإلفصاح عن الر اإلبما یوفثار سوق رأس المال آ

عضاء لجنة المراجعة ذوي الخبرة أأن  Appuhami & Tashakor(2017) توقععن رأس المال الفكري. كما 

المالیة أكثر إمكانیة لتحسین مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة باالعتماد على معرفتهم بسوق 

المراجعة في هذه الحالة استخدام معرفتهم في تحدید مستوى اإلفصاح عن یمكن ألعضاء لجنة إذ رأس المال. 

إختبار هذه العالقة عملیًا هذا عند ، ولكن لم یتحقق  المسئولیة االجتماعیة للشركة في التقاریر المالیة السنویة

  .على الشركات المقیدة ببورصة األوراق المالیة اإلسترالیة

یؤثر إیجابیًا على رد فعل خبرة مالیة في لجنة المراجعة  ذويأعضاء وقد بین بعض الدراسات أن تعیین 

. وقد توصل العدید من   (Defond & Francis 2005;Bedard et al,2008)المشاركین في السوق 

عن المسئولیة  اإلفصاحعلى مستوى الدراسات إلى وجود تأثیر إیجابي للخبرة المالیة ألعضاء لجنة المراجعة 

إلى وجود عالقة إیجابیة بین الخبرة المالیة  Mangena & Pike(2005)فقد توصل  .لشركةاالجتماعیة ل

 & Keltonكما توصل  ألعضاء لجنة المراجعة ومستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة.

Yang(2008)  ا السنویة إفصاح الشركات عن تقاریرهإلى أن الخبرة المالیة ألعضاء لجنة المراجعة ترتبط بزیادة

   عبر اإلنترنت.

إلى وجود تأثیر معنوي لوجود خبرة مالیة   Madi et al.,(2014)لم یتوصل  أخرى، من ناحیة

إلى  Appuhami & Tashakor(2017)كما لم یتوصل اإلفصاح اإلختیاري. على ألعضاء لجنة المراجعة 

بررت  ، حیثالمسئولیة االجتماعیة للشركةعلى مستوى اإلفصاح عن  وجود تأثیر للخبرة المالیة للجنة المراجعة

ذوي الخبرة المالیة ربما یركزون على األحداث المالیة بدال من من الدراسة ذلك بأن أعضاء لجنة المراجعة 

ویرى الباحث أن الخبرة المالیة أو المحاسبیة لدى  التركیز على أنشطة المسئولیة االجتماعیة واإلفصاح عنها.

المراجعة من أهم الخصائص المطلوبة في أى لجنة مراجعة، وذلك نظرًا ألهمیة دور  أكثر من عضو في لجنة

من أهم مهام لجنة المراجعة هي  لجنة المراجعة في كل ما یتعلق بالنواحي المالیة. فطبقًا لدلیل الحوكمة المصري

وصیة بالموافقة على قیام مراقب بتقدیم الت تقوم اللجنة دراسة التقاریر المالیة قبل عرضها على مجلس اإلدارة. كما

الحسابات بعملیات إضافیة غیر مراجعة الحسابات، والتوصیة بالموافقة على ما یتقاضاه عن تلك العملیات بما 

وبالتالي ال یمكن القیام بهذه المهام إال من خالل وجود أعضاء ذوي خبرة مالیة داخل  یتناسب مع أتعابه السنویة.

  .كما یلي  في صورته البدیلةلبحث من ااشتقاق الفرض الخامس  وبالتالي یمكن اللجنة. 
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مستوى اإلفصاح عن إیجابیًا على أعضاء لجنة المراجعة لدى وجود خبرة مالیة  یؤثرالفرض الخامس: 

  المسئولیة االجتماعیة للشركة.

تنوع الجنس في لجنة المراجعة 6 -2  

اإلدارة واللجان المنبثقة عنه مثل لجنة المراجعة،  سمجلالجنس في  تنوعات أثر سالعدید من الدرا تناول    

أن تنوع الجنس یجلب موارد ب ویفترضحیث یشیر تنوع الجنس إلى وجود ذكور وٕاناث في مجالس اإلدارة ولجانه. 

فهم أعمال من ومهارات تزید ، وشبكات العمل الخارجیة ،ورأس المال البشري ،هامة للجان مثل المعلومات

 Burk 1997;Carter et)واإلبداع مما یؤدي إلى تحسین أداء اللجان مثل المتابعة والتقریر ارواالبتك ،السوق

al,2003) وقد أصبح تنوع الجنس خاصیة هامة في لجنة المراجعة لتحسین أنظمة الحوكمة في الشركات .

(Bernardi et al.2002) حوكمة في تطور نظم الحوكمة في الشركات العالمیة التى تبعت فشل ال بعد. و

الحكومات والهیئات المهنیة بتمریر تشریعات قامت الوالیات المتحدة األمریكیة والدول األخرى مثل إسترالیا 

قانوني في  عوٕاصدار إرشادات لتحسین تنوع الجنس في لجان المراجعة واللجان األخرى. وبرغم عدم وجود تشری

باإلفصاح عن نسبة  قد أوصىإسترالیا لدول مثل بعض ادلیل الحوكمة في  إال أنمصر یتعلق بتنوع الجنس 

في  المرأة أن تمثیل Appuhami & Tashakor(2017) دارة واللجان المنبثقة عنه. وقد بینالمرأة في مجلس اإل

مجالس اإلدارة في الشركات اإلسترالیة أقل من الدول المتقدمة مثل الوالیات المتحدة األمریكیة والمملكة المتحدة 

  وكندا.

مًا في مهأن تنوع الجنس في لجنة المراجعة یمكن أن یلعب دورًا إلى وقد أشار العدید من الدراسات     

، اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة. إذ أن مجالس اإلدارة واللجان التابعة لهاو تشجیع وتحسین الشفافیة 

تكون أقل ما شائكة والتى غالبًا في القضایا ال مستوى الجدل والمناقشة فیهاحسن تالتنوع في الجنس یب والتى تتمتع

 e.g.,Huse & Solberg 2006 ; Gul et)في مجالس اإلدارة ولجانها التي یمثلها ذكور فقط إهتماماً 

al.2011) من تمیزاً أكثر تكون في لجان المراجعة ناث من اإل أسئلة األعضاءفإن  ،. باإلضافة إلى ذلك 

 ;e.g.,Bilimoria & Wheeler 2000)عالیة االتصال بین كافة األعضاءالذكور مما یحسن من فاألعضاء 

Walt & Ingley 2003) كما أشار . Gul et     al.,(2011) مقدرة مجلس من إلى أن التنوع في الجنس یزید

التقاریر وتعزیز انتشار المعلومات بین ٕاعداد فصاح و إللعملیة ااإلدارة ولجانه على توفیر إشراف أفضل 

من ذكور وٕاناث المكونة إلى أن لجنة المراجعة  Appuhami & Tashakor(2017)كما توصل  ثمرین.المست

  مما یؤدي إلى تحسین مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة. فعالیةأفضل  اتهاتكون مناقش

وعًا في من ذكور وٕاناث یمكن أن یعطي تن المراجعة أعضاء لجنةأن تنوع الجنس في یرى الباحث     

یحسن من فعالیة المتابعة في لجان المراجعة  لمعوقات والمشكالت التى تواجه اللجنة مما ل ىاألفكار والرؤ 

. ونظرًا لعدم إهتمام معظم الباحثین بخاصیة تنوع ویحسن من مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة
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یحاول الباحث إختبار أثر هذه الخاصیة في لجان  تاليبالو  الجنس في لجنة المراجعة إال في إسترالیا وكندا.

  كما یلي: لبحث في صورته البدیلةمن ایمكن اشتقاق الفرض السادس ، وبالتالي  المراجعة في مصر

مستوى اإلفصاح عن المسئولیة إیجابیًا على لجنة المراجعة تنوع الجنس في  یؤثرالفرض السادس: 

  االجتماعیة للشركة.

نة المراجعةفعالیة لج 7 -2  

فعالیة لجنة المراجعة إما من  مدى تناول العدید من الدراسات فعالیة لجنة المراجعة، حیث تم قیاس  

. إذ توصل أو من خالل تكوین مؤشر من هذه الخصائص مجتمعة هاخالل فعالیة خاصیة واحدة من خصائص

Akhtaruddin & Haron(2010)   وزیادة عدد   ،غیر التنفیذین زیادة نسبة أعضاء لجنة المراجعةإلى أن

توصل كما  ذوي الخبرة المالیة یؤدیان إلى زیادة مستوى اإلفصاح اإلختیاري.من أعضاء لجنة المراجعة 

Ferchuchi & Skanji(2017)  إلى وجود تأثیر إیجابي لزیادة نسبة عدد األعضاء المستقلین في لجنة

لكل من حجم لجنة المراجعة،  ًا تجد الدراسة السابقة تأثیر  مستوى اإلفصاح اإلختیاري، بینما لمعلى المراجعة 

 & Aliتوصل لم یو  مستوى اإلفصاح اإلختیاري.على ها، وتكرار اجتماعاتها ئوالخبرة المالیة ألعضا

Atan(2013)  إلى وجود تأثیر الستقالل رئیس لجنة المراجعة على مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة

   للشركة.

والذي یتكون  ،بتكوین مؤشر لقیاس فعالیة لجنة المراجعة Habbash(2016) قامفقد  ،خرىآحیة من ناو 

ولكن لم  من أربع خصائص للجنة المراجعة(استقالل اللجنة، الخبرة المالیة، تكرار االجتماعات، حجم اللجنة)

عن المسئولیة االجتماعیة  فعالیة لجنة المراجعة على مستوى اإلفصاحلإلى وجود تأثیر معنوي دراسته تتوصل 

یتكون من ، والذي لقیاس فعالیة لجنة المراجعة اً مؤشر  Ika et al.,(2017) صممبینما  .ات السعودیةللشرك

تقدیم تقریر و عدد االجتماعات، و حجم اللجنة، و الخبرة المالیة، و مجموعة من خصائص اللجنة( استقالل اللجنة، 

توصلت الدراسة السابقة إلى وجود تأثیر إیجابي لفعالیة لجنة المراجعة  وقد .لمجلس اإلدارة، مسئولیات الجنة)

بمكوناتها وجود لجنة المراجعة العبرة لیس بویرى الباحث أن  مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة.على 

كن وبالتالي یمهذه الخصائص مجمتعة ولیس فعالیة كل خاصیة على حدة.  فعالیةالمختلفة ولكن األهم هو 

  : كما یلي لبحث في صورته البدیلةمن اللباحث إشتقاق الفرض السابع 

  الفرض السابع: تؤثر فعالیة لجنة المراجعة إیجابیًا على مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة.

 الدراسة التطبیقیة -3

من خالل تناول مجتمع  . وسیتم ذلكه تهدف الدراسة التطبیقیة إلى تحقیق هدف البحث واختبار فروض    

اإلحصائیة والنماذج وقیاس متغیرات الدراسة، ونموذج الدراسة، واألسالیب  وعینة الدراسة، ومصادر البیانات،

  .المستخدمة فى دراسة وتحلیل نتائج الدراسة، وذلك على النحو التالى
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  مجتمع الدراسة 3-1

لعینة من شركات المساهمة المقیدة ببورصة  السنویةض البحث على تحلیل التقاریر و ختبار فر إیعتمد    

لمسئولیة  المصري مؤشرالالمدرجة ب األوراق المالیة المصریة. ویتكون مجتمع الدراسة من جمیع الشركات

  .2016و 2015و 2014 لسنوات الثالثل  ESGالشركات 

  عینة الدراسة 3-2

تم  وقد .مصري لمسئولیة الشركاتمن الشركات المدرجة بالمؤشر ال حكمیةاعتمد الباحث على عینة   

  لتوافر الشروط التالیة:  اً ختیار العینة استنادإ

  .ESGومدرجة بموشر المسئولیة المصري مقیدة ببورصة األوراق المالیة المصریةالشركة أن تكون  -1

  .أال تكون من الشركات المستبعدة من المؤشر المصري لمسئولیة الشركات خالل فترة الدراسة -2

  ا من طبیعة، وظروف، وخصائص مختلفة.مالبنوك وشركات التأمین لما له يال تنتمي لقطاعأ -3

  .البیانات عن فترة الدراسة والالزمة لقیاس متغیرات الدراسةأن تتوافر  -4

من ثالث سنوات مشاهدة عن فترة  57 شركة بعدد 19وقد أسفرت تلك الشروط عن عینة تتكون من  

أخر  ، والتى تم فیها إصدار 2014قام الباحث بإختیار فترة الدراسة بدایة من عام  وقد . 2016إلى  2014عام 

نظرًا لعدم  2016،وانتهت فترة الدراسة عام  GRIتعدیل لمعاییر التقریر عن المسئولیة االجتماعیة للشركة 

) قطاعات 1( ویبین الجدول رقم .البحثهذا حتى فترة إعداد  2017إصدار مؤشر مسئولیة الشركات عن عام 

  .الصناعة المختلفة التى شملتها عینة الدراسة

  ) 1جدول رقم (

  توزیع مفردات العینة 

 )النسبة المئویة ( تقریباً  عدد المشاهدات القطاع

 %10.5 6  قطاع االتصاالت

 %10.5 6 قطاع التشیید ومواد البناء

 %15.8 9 العقاراتقطاع 

 %10.5 6 الكیماویاتقطاع 

 %21 12 ت والمنتجات الصناعیةقطاع الخدما

 %10.5 6 شخصیةالمنزلیة و المنتجات القطاع 

 %10.5 6 مالیة باستثناء البنوكالخدمات القطاع 
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  مصادر البیانات  3- 3

لدراسة التطبیقیة من واقع القوائم والتقاریر المالیة راء اإلجقام الباحث بالحصول على البیانات الالزمة   

الصادر عن بورصتى القاهرة واإلسكندریة،  السنویة المنشورة بكتاب اإلفصاح للخمسین شركة األكثر نشاطاً 

وتقاریر مجلس اإلدارة. كما تم الحصول على بعض البیانات عن طریق المواقع اإللكترونیة للشركات محل 

وموقع مباشر  ،(www.egyptse.com)لك الموقع اإللكترونى لسوق األوراق المالیة الدراسة وكذ

  .)www.mubasher.info(مصر

  قیاس متغیرات الدراسة  3-4

مستوى على مراجعة اللجنة  خصائص ثراعتمد الباحث على أسلوب تحلیل االنحدار المتعدد لقیاس أ

فعالیة لجنة المراجعة على مستوى اإلفصاح عن  أثر ، ثم قیاساإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة

( المتغیر التابع، والمتغیرات المستقلة، متغیرات الدراسة وسیتم عرض كیفیة قیاس. المسئولیة االجتماعیة للشركة

   یلي: ماك والمتغیرات الرقابیة)

  أوال : المتغیر التابع 

ونظرًا لعدم وجود  .المتغیر التابع CSRDمثل مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة یُ   

، باإلضافة إلى تعدد أبعاد أنشطة المسئولیة االجتماعیة للشركة ،إجماع على مفهوم المسئولیة االجتماعیة للشركة

یمكن  والتي المسئولیة االجتماعیة للشركة،مستوى اإلفصاح عن مة لقیاس األسالیب والطرق المستخد تتعدد فقد

 مؤشرات السمعةالمجموعة األولى مثل تُ و  . (Galant & Cadez 2017)تقسیمها إلى أربع مجموعات

Reputation indices  والتى تعتمد على تصنیف الوكاالت المتخصصة مثلMSC KLD400 ،Fortune 

magazine ،Dow jones ،Vigeo هذا إلى جانب وضع بعض الدول مؤشرات خاصة بها.وتتمیز هذه ،

  المؤشرات بأنها متاحة وقابلة للمقارنة بین الشركات وبعضها.

، حیث یتم فیه حصر الكلمات أو Content analysis أسلوب تحلیل المحتوىوتمثل المجموعة الثانیة 

) إذا ذكر البند في التقاریر أو 1وهمي یأخذ القیمة ( متغیر ، مع استخدامالجمل في التقاریر السنویة للشركات

حالة عدم ذكر البند في التقاریر، ثم یتم تكوین مؤشر لمستوى اإلفصاح عن المسئولیة  القیمة (صفر) في

أسلوب الدراسات المسحیة المعتمدة تمثل المجموعة الثالثة بینما  من مجموع هذه البنود. االجتماعیة للشركات

، حیث یستخدم هذا األسلوب عندما الیكون للشركة Questionnaire-based survey الستقصاءا وائمعلى ق

  الشركة.ب المالیة وغیر المالیة الخاصة تقاریرالوكاالت التصنیف أو عدم إتاحة  لدىتصنیف 

 %5.2 3 الغاز والبترولقطاع 

 %5.2 3 قطاع الموارد األساسیة

 %100 مشاهدة 57 
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، حیث One dimensional measures أسلوب المقاییس ذات البعد الواحدمثل المجموعة الرابعة تُ و 

والتى تتضمن أنشطة الرقابة على  ،اإلدارة البیئیةللمسئولیة االجتماعیة مثل  واحد فقطتركیز فیها على بعد یتم ال

  إلخ)….،تبنى معاییر بیئیة عالمیةو استراتیجیة تخفیض الكربون، و  التلوث،

من خالل تصمیم مؤشر لقیاس مستوى اإلفصاح عن  أسلوب تحلیل المحتوىوسوف یعتمد الباحث على 

االسترشاد بمعاییر اإلفصاح وفقا  مع Ellili & Nobanee(2017) وفقًا لدراسة ئولیة االجتماعیة للشركةالمس

GRI ومعیار ،ISO 26000.  إلى خمس مجموعات هي: ةمقسم اً بند 40من  هذا المؤشر یتكونو  

 د).و بن 8شمل یاإلفصاح عن المعلومات المرتبطة بالبیئة (  -1

 بنود). 8بالمجتمع(یشمل  اإلفصاح عن المعلومات المرتبطة -2

 اإلفصاح عن المعلومات المرتبطة بالطاقة( یشمل بندین). -3

 ).اً بند 16شمل یاإلفصاح عن المعلومات المرتبطة بالعمال والموظفین(  -4

  بنود). 6شمل یاإلفصاح عن المعلومات المرتبطة بالسلع والخدمات التى تقدمها الشركة( -5

 اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة. لمؤشرالمكونة  بنودال) 2ویوضح الجدول رقم(

  

  ) 2جدول رقم (

  البنود المكونة لمؤشر مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة

رقم 
 البند

 بنود اإلفصاح
رقم 
  البند

  بنود اإلفصاح

أوالً: اإلفصاح عن المعلومات المرتبطة   
  بالبیئة

طة بالعمال اإلفصاح عن المعلومات المرتب: رابعاً   
  والموظفین

  برامج تطویر الموارد البشریة  1  انبعاثات الھواء 1

  المرافق التعلیمیة  2  تصریف المیاة 2

  ترتیبات الصحة والسالمة  3  التخلص من النفایات الصلبة 3

  المعاشات  4  سیاسة الشركة واھتمامھا بالبیئة 4
  كتبات العامةالنوادي الترفیھیة والم  5  معالجة النفایات السائلة 5

  رضا العمالء  6  حملة مكافحة القمامة 6

  نخفیض أو منع الملوثات أو المخاطر في بیئة العمل  7  لغاباتاستصالح االراضي وازالة إبرامج  7
  تدریب العمالة من خالل البرامج  8  ن الصناعةعالتحكم في التلوث الناتج  8
  
1 

اً: اإلفصاح عن المعلومات المرتبطة نیثا
  تمعبالمج

التبرعات للجمعیات الخیریة والفنون 
  والریاضة

  إنشاء مراكز التدریب  9

 وتملیك المنازلمناقشة بشأن نظم إیواء الموظفین /   10  الشركةب المحیطةسكان الالعالقات ب 2
  للموظفین

  سیاسات األجور والمكافأت  11  الرفاھیة االجتماعیة 3
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عنه، والقیمة (صفر) إذا كان  اً ) إذا كان البند مفصح1كل بند بمتغیر وهمي یأخذ القیمة(  ویتم قیاس

من خالل  ن مؤشر لمستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركةیكو یتم ت وبالتاليالبند غیر مفصح عنه. 

  المسئولیة االجتماعیة. من هذه البنود عنإفصاحها خالل  إجمالي القیم التى تحصل علیها الشركة من

  ةالمستقل اتثانیا :المتغیر 

  ة في خصائص لجنة المراجعة وفعالیتها كما یتضح مما یلي:المستقل اتتمثل المتغیر ت 

  AC sizeجم لجنة المراجعةح -1

تناول العدید من الدراسات أثر خصائص لجنة المراجعة على مستوى اإلفصاح عن المسئولیة 

ها عن ثالثة ئاالجتماعیة للشركة، حیث توصل العدید من الدراسات إلى أن لجنة المراجعة التى یزید عدد أعضا

. وتقاس (e.g., Madi et al.2014; Appuhami & Tashakor 2017)ةزید فعالیة لجنة المراجعأعضاء تُ 

) إذا كان عدد أعضاء لجنة المراجعة یزید عن ثالثة 1فعالیة حجم لجنة المراجعة بمتغیر وهمي یأخذ القیمة (

 القیمة(صفر) بخالف ذلك.و أعضاء ، 

  AC meetingsتكرار اجتماعات لجنة المراجعة -2

تى تجتمع أكثر من أربع مرات سنویًا تزید توصل العدید من الدراسات إلى أن لجنة المراجعة ال

. وتقاس فعالیة اجتماعات لجنة (e.g.,Li et al. 2012; Appuhami & Tashakor 2017)فعالیتها

) إذا زاد عدد اجتماعات لجنة المراجعة عن أربع اجتماعات سنویًا، 1المراحعة بمتغیر وهمي یأخذ القیمة (

  القیمة (صفر) بخالف ذلك.و 

  الشركةعدد الموظفین في   12  الندوات والمؤتمرات 4

  توفیر معلومات عن مؤھالت الموظفین المعینین  13  نقل والمقصف ألطفال الموظفینال  5

توفیر معلومات عن عالقة الشركة وإدارتھا بالموظفین   14  إنشاء المؤسسات التعلیمیة  6
  في محاولة لتحسین رضا الموظفین

  ض الفنیةرعایة المؤتمرات التعلیمیة والندوات والمعار  15  إنشاءات طبیة  7

توفیر معلومات عن استقرار العمال في وظائفھم ومستقبل   16  الحدائق والمتنزھات  8
  الشركة

: اإلفصاح عن المعلومات المرتبطة ثالثاً   
  بالطاقة

خامساً: اإلفصاح عن المعلومات المرتبطة بالسلع   
  والخدمات التى تقدمھا الشركة

ات المرتبطة بمنتجات الشركة المعلومات عن التطور  1  الحفاظ على الطاقة  1
  تغلیفھاوطرق 

مناقشة مجھودات الشركة لتخفیض   2
  من الطاقة استھالك الشركة

  قیمة ونسبة نفقات البحوث والتطویر ومنافعھا  2

 معلومات عن إنشاء مشروعات البحوث لتحسین منتجات  3    
  الشركة

  توفیر معلومات عن سالمة منتجات الشركة  4    

 تعكسھامات عن جودة منتجات الشركة كما توفیر معلو  5    
  األسعار والحوافز المستلمة

  جودة منتجات الشركة تحسین عنتوفیر معلومات   6    
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  AC indepة المراجعةاستقالل لجن -3

في لجنة المراجعة یزید من  خارج الشركةمن العدید من الدراسات أن زیادة عدد األعضاء المستقلین  وجد

وتقاس فعالیة  ).Mangena & Pike 2005 ; Pucheta-Martinez & De Fuentes 2007فعالیتها (

ثر من نصف عدد أعضاء لجنة المراجعة ) إذا كان أك1استقالل لجنة المراحعة بمتغیر وهمي یأخذ القیمة (

  مستقلین، والقیمة (صفر) بخالف ذلك.

  AC chiefاستقالل رئیس لجنة المراجعة -4

فعالیة من توصل العدید من الدراسات إلى أن استقالل رئیس لجنة المراجعة عن مجلس اإلدارة یزید 

وتقاس فعالیة استقالل لجنة  .(e.g.,Beasly & Saltrio 2001; Aldamen et al. 2012)لجنة المراجعة

) إذا كان رئیس لجنة المراجعة مستقًال عن مجلس اإلدارة، والقیمة 1وهمي یأخذ القیمة ( المراحعة بمتغیر

  (صفر) بخالف ذلك.

  AC expertالخبرة المالیة للجنة المراجعة -5

زید من خبرة مالیة ومحاسبیة في لجنة المراجعة ی يالدراسات إلى أن وجود أعضاء ذو  توصلت

لجنة ل الخبرة المالیةوتقاس فعالیة  .,.Mangena & Pike 2005; Kelton & Yang 2008)  (e.gفعالیتها

ذو خبرة مالیة  لجنة المراجعة یوجد أكثر من عضو في) إذا كان 1المراحعة بمتغیر وهمي یأخذ القیمة (

  ، والقیمة (صفر) بخالف ذلك. ومحاسبیة

  AC sexفي لجنة المراجعة تنوع الجنس -6

أعضاء لجنة المراجعة من ذكور وٕاناث یزید من فعالیة جنس إذ توصل بعض الدراسات إلى أن تنوع 

الجنس في ویقاس تنوع  .(e.g.,Gul et al. 2011; Appuhami & Tashakor 2017)لجنة المراجعة 

في لجنة المراجعة، والقیمة ) إذا كان یوجد  تنوع من الذكور واإلناث 1وهمي یأخذ القیمة ( لجنة المراحعة بمتغیر

  (صفر) بخالف ذلك.

  AC indexفعالیة لجنة المراجعة -7

لجنة خصائص مجموعة من تناول العدید من الدراسة فعالیة لجنة المراجعة من خالل تكوین مؤشر 

من یتكون بتكوین مؤشر لقیاس فعالیة لجنة المراجعة  Habbash(2016)من ناحیة أخرى، فقد قام و  المراجعة.

حجم اللجنة). بینما صمم و تكرار االجتماعات، و الخبرة المالیة، و بع خصائص للجنة المراجعة(استقالل اللجنة، أر 

Ika et al.,(2017)  لقیاس فعالیة لجنة المراجعة یتكون من مجموعة من خصائص اللجنة ( استقالل  اً مؤشر

مسئولیات الجنة). و تقریر لمجلس اإلدارة، تقدیم و عدد االجتماعات، و حجم اللجنة، و الخبرة المالیة، و اللجنة، 

جنة المراجعة للالخصائص السابقة تكوین مؤشر یتضمن یقیاس فعالیة لجنة المراجعة من خالل وسیقوم الباحث 

) عناصر 3ویوضح الجدول رقم( . Ika et al.,(2017)فقًا لدراسة ذلك و و ، إلختبار الفرض السابع من البحث

  ة.مؤشر لجنة المراجعة الفعال
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  ) 3جدول رقم (

  كونة لمؤشر لجنة المراجعة الفعالةالبنود الم

 متغیرات الرقابة ثالثا:

من أهم المتغیرات التى تم استخدامها من تعتبر والتى اعتمد الباحث على مجموعة من متغیرات الرقابة،   

  : ما یليهذه المتغیرات وتتضمن  .قبل العدید من الدراسات السابقة

اعتمد العدید من الدراسات التى تناولت العوامل المؤثرة على مستوى اإلفصاح عن : SIZEحجم الشركة  -1

 e.g.,Khan et al.2013; Bani-Khaled et)بيالمسئولیة االجتماعیة للشركة على حجم الشركة كمتغیر رقا

al.2017;Wuttichindanon 2017)  . وقد تم قیاس حجم الشركة باللوغاریتم الطبیعى ألصول الشركة فى

  نهایة السنة . 

التى تناولت العوامل المؤثرة على مستوى  السابقة الدراسات تاعتمد :Leverage معدل الرفع المالي -2

 & e.g.,Appuhami) على معدل الرفع المالي كمتغیر رقابي االجتماعیة للشركةاإلفصاح عن المسئولیة 

Tashakor 2017; Wuttichindanon 2017). إجمالي إلى الشركة  لتزاماتإإجمالى وقد تم قیاسه بنسبة

 فى نهایة السنة. ألصولها

ولت العوامل المؤثرة على اعتمد العدید من الدراسات التى تنا :Auditمكتب المراجعة للشركة محل الدراسة  -3

الشركة محل الدراسة  یقوم بمراجعةة على مكتب المراجعة الذي مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشرك

(e.g., Wuttichindanon 2017;Bani-Khalid et al.2017).  ویمثل مكتب المراجعة متغیرًا وهمیًا یأخذ

األربعة الكبار،  والقیمة (صفر) بین اجعة الشركة مكتبًا دولیًا من إذا كان المكتب الذى یقوم بمر  ) 1القیمة (

 طریقة القیاس الخاصیة

،  3) إذا كان عدد أعضاء لجنة المراجعة یزید عن 1متغیر وھمي یأخذ القیمة ( AC size حجم لجنة المراجعة
  بخالف ذلك. والقیمة (صفر)

 تكرار اجتماعات لجنة المراجعة
AC meetings 

) إذا كان عدد اجتماعات لجنة المراجعة یزید عن أربع 1مي یأخذ القیمة(متغیر وھ
  مرات في السنة ، والقیمة (صفر) بخالف ذلك.

) إذا كان أكثر من نصف عدد أعضاء لجنة المراجعة 1متغیر وھمي یأخذ القمیة ( AC indepاستقالل لجنة المراجعة
  مستقلین ، والقیمة (صفر) بخالف ذلك.

 ACس لجنة المراجعةاستقالل رئی
cheif 

) إذا كان رئیس لجنة المراجعة مستقال عن رئیس 1مة (یمتغیر وھمي یأخذ الق
  مجلس اإلدارة ، والقیمة (صفر) بخالف ذلك.

 ACالخبرة المالیة للجنة المراجعة
expert 

لجنة المراجعة ذو بأكثر من عضو ) إذا كان یوجد 1متغیر وھمي یأخذ القمیة (
  و محاسبیة، و القیمة (صفر) بخالف ذلك.خبرة  مالیة أ

 ACفي لجنة المراجعةالجنس تنوع 
sex 

أعضاء یوجد تنوع من الذكور واإلناث في ) إذا كان 1متغیر وھمي یأخذ القمیة (
  لجنة المراجعة ، و القیمة (صفر) بخالف ذلك.
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  بخالف ذلك. 

: اعتمد بعض الدراسات التى تناولت العوامل المؤثرة على Profileالشركة إلیهطبیعة القطاع الذي تنتمي  -4

تم تقسیم  وقد .مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة على طبیعة القطاع الذي تنتمي إلیه الشركة

( وهي الشركات التى تنتمي إلى قطاعات البترول  High-profile ذات مستوى أعلى الشركات إلى شركات

( وهي الشركات  Low-profileذات مستوى منخفضشركات و  والتعدین واألثاث والسیارات والمنتجات الغذائیة)،

 e.g.,Sembiring)والمعدات الطبیة) والمنتجات الشخصیة والمنزلیة التي تنتمي إلى قطاعات البنوك

2005;Istaningsih 2015)إذا كانت الشركة تنتمي 1وهمي یأخذ القیمة (بمتغیر متغیر ال هذا . وقد تم قیاس (

 ، والقیمة (صفر) بخالف ذلك. High-profileللقطاع 

 

 

  األسالیب اإلحصائیة المستخدمة  3-5

بعد تحدید األسالیب اإلحصائیة المناسبة  -SPSSئى الباحث حزمة برامج التحلیل اإلحصا استخدم    

ض و فى تحلیل البیانات التى تم تجمعیها عن مفردات العینة وٕاختبار فر  -ض البحثو لطبیعة البیانات، وفر 

       األسالیب التالیة:البحث. وقد تم استخدام 

المستقلة المتغیرات غیر التابع و المتسلوب اإلنحدار المُتعدد بطریقة المربعات الصغرى لدراسة العالقة بین إ -1

والتي تتمثل في الخطیة، واعتدالیة توزیع البواقي من  ،شروط اإلنحدارتوافر ، مع التأكد من مدى والتابعة

استقالل البواقي من خالل إختبار داربن و وتجانس البواقي،  Kolmogorov-Smirnovخالل إختبارى 

، وكذلك إختبار Fإختبار إحصائیة نحدار ككل اعتمادًا على واتسون. وسیتم إختبار مدى معنویة نموذج اإل

 Hair at)) % أو أقل5 المقبول معنویةالفي ظل مستوى  ( tمدى معنویة معامالت اإلنحدار باستخدام إختبار

al.2010)  . 

 سة.أسلوب االرتباط الخطى البسیط اعتمادًا على معامل ارتباط بیرسون لتحدید االرتباط بین متغیرات الدرا -2

 % أو أقل.5معنویة المقبول سوف یكون الوسیتم  الحكم على مدى معنویة إحصائیة اإلختبار في مستوى 

الوسط الحسابى لتحدید متوسط القیم لجمیع متغیرات الدراسة، واإلنحراف  والتي تشملاإلحصاءات الوصفیة  -3

 كل متغیر عن وسطه الحسابى.لالمعیارى لتحدید مدى التشتت أو إالنحراف 

  النماذج اإلحصائیة المستخدمة  3-6

یعتمد الباحث على نماذج اإلنحدار المتعدد إلختبار أثر خصائص لجنة المراجعة وفعالیتها على مستوى 

  :  التالیةالنماذج  والتي تشمل ،اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة

CSRDjt= β0 + β1 AC_size + β2 SIZE+ β3 Lev +β4 Audit +β5 Profile+ εjt.                 (1) 

CSRDjt= β0 + β1 AC_meetings + β2 SIZE+ β3 Lev +β4 Audit +β5 Profile+ εjt.       (2) 

CSRDjt= β0 + β1 AC_indep + β2 SIZE+ β3 Lev +β4 Audit +β5 Profile+ εjt.             (3) 
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CSRDjt= β0 + β1 AC cheif + β2 SIZE+ β3 Lev +β4 Audit +β5 Profile+ εjt.                (4) 

CSRDjt= β0 + β1 AC expert + β2 SIZE+ β3 Lev +β4 Audit +β5 Profile+ εjt.             (5) 

CSRDjt= β0 + β1 ACsex + β2 SIZE+ β3 Lev +β4 Audit +β5 Profile +εjt.                    (6)  

CSRDjt= β0 + β1 AC_size + β2 AC_meetings++ β3 AC_indep+ β4  AC chief+ β5  AC expert+ β6 

ACsex+ β7 SIZE+ β8 Lev +β9  Audit +β10  Profile+ εjt.                                              (7) 

CSRDjt= β0 + β1 AC index + β2 SIZE+ β3 Lev +β4 Audit +β5 Profile +εjt.                (8) 

  

  مثل:یحیث 

CSRDjt : مؤشر اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة،  

AC_sizeحجم لجنة المراجعة :،  

AC_meetingsاجتماعات لجنة المراجعة :، 

AC_indepاستقالل لجنة المراجعة :،  

AC chiefاستقالل رئیس لجنة المراجعة عن مجلس اإلدارة :،  

AC expertالخبرة المالیة في لجنة المراجعة :،  

ACsexلجنس في لجنة المراجعة: تنوع ا،  

AC indexمؤشر فعالیة لجنة المراجعة :،  

SIZEاللوغاریتم الطبیعي لألصول كمقیاس لحجم الشركة :،  

Auditمكتب المراجعة الذي یراجع الشركة :،  

Lev معدل الرفع المالي :،  

Profileالقطاع الذي تنتمي لھ الشركة :،  

εjt ،بواقي النموذج : β1    ، β2 ،β3، β4، β5، β6، β7، β8، β9، β10.معلمات النموذج :  

  

  نتائج إختبارات فروض البحث 3-7

خصائص لجنة أن  بین) بعض اإلحصاءات الوصفیة لمتغیرات الدراسة، والتى ت4الجدول رقم( یظهر

 استقالل لجنة المراجعةو ، AC_meetings اجتماعات لجنة المراجعةو  ،AC_sizeالمراجعة(حجم اللجنة

AC_indep،  استقالل رئیس لجنة المراجعةو AC chief،  الخبرة المالیة للجنة المراجعة وAC_expert ،

بلغ  وقد) أو القیمة(صفر). 1متغیرات وهمیة تأخذ القیمة (هي  AC_sex)تنوع الجنس في لجنة المراجعة و 

الحد كان ) بینما 6على (الحد األكان  حیث  ،AC_index 3.45متوسط درجات مؤشر فعالیة لجنة المراجعة
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وأن  CSRD_index 27.14). كما بلغ متوسط مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة 1(األدنى

 19.25كان  sizeحجم الشركة متوسط كما یوضح الجدول أن  ).19قیمة(  دنىوأ ) 35أعلى قیمة بلغت( 

یرجع لتعدد قطاعات  ذيوال، 15.71، وأقل حجم للشركة23.39أعلى حجم للشركة  وأن هناك فرقًا بین

 levفقط. بینما بلغ متوسط الرفع المالي 1.55وقد بلغ اإلنحراف المعیاري لحجم الشركة الشركات في العینة، 

، %20.1%، لذلك بلغ اإلنحراف المعیاري4% وأقل معدل 68% وأن هناك فرقًا كبیرًا بین أعلى معدل 33.9

   لدراسة.ویرجع ذلك إلى تعدد قطاعات الشركات في عینة ا

  )4جدول رقم ( 

  ةاإلحصاءات الوصفیة لمتغیرات الدراس

 الحد األدنى الحد األعلى االنحراف المعیارى المتوسط المتغیر

AC_size .65 .48 1 0 

AC_meetings .60 .49 1 0 

AC_indep .53 .50 1 0 

AC chief .73 .44 1 0 

AC expert .67 .47 1 0 

AC sex .26 .44 1 0 

AC_index 3.45 1.71 6 1 

CSRD_index 27.14 3.80 35 19 

SIZE 19.25 1.55 23.39 15.71 

lev 33.9%%  20%  68%  4%  

audit .61 .49 1 0 

profile .26 .44 1 0 

   مشاھدة 57(*) عدد المشاھدات 

% 66.7) بعض اإلحصاءات الوصفیة التكراریة، حیث یتضح من الجدول أن 5الجدول رقم ( ویوضح

% من 59.6مشاهدات لدیها لجنة مراجعة عدد أعضائها یزید عن ثالثة أعضاء. كما یظهر الجدول أن من ال

 أیضا یوضح الجدولو المشاهدات یزید عدد اجتماعات لجنة المراجعة فیها عن أربع مرات سنویًا. 

 % من50ن في  لجنة المراجعة أكثر من یمن المشاهدات بها نسبة عدد األعضاء المستقل%52.6أن

% من المشاهدات یكون فیها رئیس لجنة المراجعة مستقًال عن مجلس 73.7الجدول أن  یبیناألعضاء. كما 

 كثر من عضو في% من المشاهدات لدیها أ66.7أن أیضا یظهر الجدول و  اإلدارة وعن المدیر التنفیذى العام.

% فقط من المشاهدات لدیها 26.3الجدول أیضا أن یوضح ذوي خبرة مالیة ومحاسبیة. كما من مراجعة اللجنة 

  .الذكور واإلناث في لجنة المراجعةتنوع من 
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 )5جدول رقم (

 بعض اإلحصاءات الوصفیة التكراریة لمتغیرات الدراسة 

أعضاء 3عدد أعضاء لجنة المراجعة أكثر من  المتغیر أعضاء 3عدد أعضاء لجنة المراجعة    

AC_size 
 19 العدد 38 العدد

نسبةال 66.7% النسبة  %33.3 

مرات  4عدد اجتماعات لجنة المراجعة أكثر من  المتغیر

 سنویاً 

مرات سنویًا فأقل 4عدد مرات لجنة المراجعة   

AC_meetings 
 23 العدد 34 العدد

 %40.4 النسبة %59.6 النسبة

وجود أعضاء مستقلون في لجنة المراجعة أكثر  المتغیر

% 50من   

% فأقل 50لمراجعة وجود أعضاء مستقلون في لجنة ا  

AC_indep 
 27 العدد 30 العدد

 %47.4 النسبة %52.6 النسبة

استقالل رئیس لجنة المراجعة عن رئیس مجلس  المتغیر

 اإلدارة

عدم استقالل رئیس لجنة المراجعة عن رئیس مجلس 

 اإلدارة

AC chief 
 15 العدد 42 العدد

 %26.3 النسبة %73.7 النسبة

في لجنة  ومحاسبیة اء ذوي خبرة مالیةوجود أعض المتغیر

 المراجعة

في لجنة ومحاسبیة عدم وجود أعضاء ذوي خبرة مالیة 

 المراجعة 

AC expert 
 19 العدد 38 العدد

 %33.3 النسبة %66.7 النسبة

 وجود أعضاء في لجنة المراجعة ذكور فقط وجود أعضاء في لجنة المراجعة ذكور وٕاناث المتغیر

AC sex 
 42 العدد 15 العدد

 %73.7 النسبة %26.3 النسبة

مشاھدة 57(*) عدد المشاھدات   

 بین جمیع متغیرات الدراسة عالقة االرتباطالخاصة ب) معامالت ارتباط  بیرسون 6الجدول رقم ( یظهرو   

 حجم لجنة المراجعةمعنویة بین كل من و الجدول وجود عالقة ارتباط إیجابیة  وضحیوبعضها البعض. إذ 

ACsize ، واستقالل لجنة المراجعةACindepواستقالل رئیس لجنة المراجعة ،ACcheif والخبرة المالیة للجنة ،

والقطاع الذي تنتمي له الشركة  ،auditمكتب المراجعة الدولي، و levمعدل الرفع المالي ، و ACexpertالمراجعة

profile  ،كةومستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشر من ناحیةCSRDكما یظهر  .من ناحیة أخرى

كانت أن معظم عالقات االرتباط بین المتغیرات المستقلة والتي تمثل خصائص لجنة المراجعة  أیضا الجدول

  .وتتراوح قوة هذه العالقات بین الضعیفة والمتوسطةایجابیة 
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 )6جدول رقم (

 معامالت ارتباط بیرسون بین متغیرات الدراسة 

ACsize ACmeeting المتغیر

s 

ACindep ACcheif ACexper

t 

ACsex CSRD_index size lev audit profile 

AC_size 1 .556** .398* .085 .526** .169 .263** .123 .004 .204 .00 

AC_meetings  1 .366** .158 .708* .085 .239 -.193 .021 .082 .085 

AC_indep   1 .071 .298* .008 .324* -.070 .086 .042 .008 

AC_cheif    1 .000 -.186 .286* -.087 .159 .099 .267* 

AC_expert     1 .085 .342** -.069 .051 .127 .000 

AC_sex      1 .062 .268* -.199 .065 .005 

CSRD_index       1 .100 .377*

* 

.363*

* 

.505*

* 

      أو أقل5%معنویة عند  )أو أقل ، (*1%معنویة عند  (**)مشاھدة ، 57عدد المشاھدات 

من المستقلة متغیرات الوقد قام الباحث أیضا بالتأكد مما إذا كانت هناك مشكلة ارتباط ذاتى خطي بین 

مشكلة االرتباط الذاتي  ). إذ یتضح من الجدول عدم وجود7رقم ( خالل إجراء تحلیلین آخرین كما یظهر بالجدول

 .0.10ال یقل عن  TOLومعامل  10 یزید عنال  VIFالخطي حیث أن معامل  

  ) 7جدول رقم (

  بین المتغیرات المستقلة إختبار مدى وجود مشكلة ارتباط ذاتى خطى 

 TOL VIF المتغیر

AC_size .559 1.89 

AC_meetings .356 2.807 

AC_indep .841 1.189 

AC_cheif .846 1.183 

AC_expert .445 2.249 

AC_sex .841 1.189 

إختبار أثر خصائص لجنة المراجعة على الخاصة ب) نتائج تحلیل اإلنحدار 8جدول رقم (ویظهر ال

حجم لجنة )من الجدول تم إختبار أثر 1مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة. ففي النموذج رقم(

أن معامل  مسئولیة االجتماعیة للشركة. وقد إتضح للباحثالعلى مستوى اإلفصاح عن  AC_sizeالمراجعة 

، بما یشیر إلي عدم وجود β=1.471 ،P  <(5%غیر معنوي(ولكنه  اً موجبكان اإلنحدار لحجم لجنة المراجعة 

عدم تأثیر لزیادة عدد أعضاء لجنة المراجعة على مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة، وبالتالي 

، Mangena & Pike (2005) تاتتفق هذه النتیجة مع دراسو  .لبحثلقبول الفرض األول 
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لحجم لجنة المراجعة على مستوى اإلفصاح  إلى عدم وجود تأثیر تاواللتان توصل Ramahan(2014)و

  اإلختیاري.

 

 )8جدول (

 ومتغیرات الرقابة كل متغیر مستقل على حدةعلى  (CSRD index)للمتغیر التابع نتائج تحلیل االنحدار 

 مشاھدة57عدد المشاھدات 

 ACتكرار اجتماعات لجنة المراجعة أثر  )8رقم ( الجدولب )2رقم( نحدارنموذج اإل ویعرض

meetings .إذ تبین للباحث أن معامل اإلنحدار  على مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة

 ، بما یشیر إلى وجود تأثیر إیجابيβ=1.913 ،P  > (5%(اً ومعنوی اً موجبكان لتكرار اجتماعات لجنة المراجعة 

قبول الفرض لتكرار اجتماعات لجنة المراجعة على مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة، وبالتالي 

تكرار اجتماعات لیجابي تأثیر إبوجود  Li et al.,(2012)مع ما توصل إلیه هذه النتیجة تفق وت .لبحثلالثاني 

  النماذج
)1النموذج ( )2النموذج (  )3النموذج (  )4النموذج (  )5النموذج (  )6النموذج (   

 المتغیرات
AC_size AC_meetings AC_indep AC chief AC expert AC sex 

 المتغیرات المستقلة
cof 1.471 1.913 2.318 1.407 2.537 .290 

sig .100 .024 .004 .145 .003 .769 

المتغیرات الرقابیة  

       Size  

cof .577 .792 .674 .672 .687 .631 

sig .052 .008 .016 .024 .014 .040 

lev 
cof 5.242 6.308 4.998 5.642 5.226 5.732 

sig .055 .019 .053 .040 .042 .043 

audit 
cof 1.866 2.069 2.061 2.130 1.838 2.168 

sig .036 .016 .013 .016 .026 .016 

profile 
cof 2.793 2.385 2.826 2.292 2.852 2.615 

sig .018 .037 .011 .055 .10 .030 

R² معامل التحدید المعدل

  
37.2% 40.1% 43.9% 36.5% 44.5% 33.9% 

 F 7.637 8.510 9.775 7.432 9.976 6.735 إحصائیة

مستوى معنویة النموذج 

   ككل

.000 .000 .000 .000 .000 
.000 
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 & Kelton(ما توصل إلیه مع  هذا ا یتفق مستوى اإلفصاح عن رأس المال الفكري. كمعلى لجنة المراجعة 

Yang(2008  اإلفصاح المالي عبر اإلنترنت.مستوى أن تكرار اجتماعات لجنة المراجعة یؤثر إیجابیًا على من  

على مستوى  AC indepاستقالل لجنة المراجعة أثر ) 8رقم (الجدول ب )3النموذج رقم( ویبین  

لجنة المراجعة ستقالل الأن معامل اإلنحدار  ویظهر الجدول السابقة. اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشرك

لزیادة نسبة األعضاء المستقلین ، بما یشیر إلى وجود تأثیر إیجابي β=2.318 ،P  >(5%(اً ومعنوی اموجبكان 

من  لثالثقبول الفرض الجنة المراجعة على مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة، وبالتالي  في

تأثیر بأن هناك  Mangena & Tauringana(2007مع ما توصلت إلیه دراسة( وتتفق هذه النتیجة .البحث

هذه النتیجة اإلفصاح اإلختیاري في الشركات البریطانیة. كما تتفق على مستوى ستقالل لجنة المراجعة ال إیجابي

 اتطبق لتان، والAppuhami & Tashakor(2017(ودراسة ، Madi et al.,(2014) دراسةمن  أیضا مع كل

  .على التوالي على الشركات المالیزیة واإلسترالیة ذلك

على مستوى  AC chiefاستقالل رئیس لجنة المراجعة أثر ) 8رقم ( بالجدول) 4النموذج رقم( ویظهر  

ة المراجعة لجنستقالل رئیس التبین للباحث أن معامل اإلنحدار  وقد اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة.

، بما یشیر إلى عدم وجود تأثیر الستقالل رئیس لجنة β=1.407 ،P  <(5%( غیر معنويلكنه و  اً موجبكان 

. لبحثلقبول الفرض الرابع  عدم المراجعة على مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة، وبالتالي

الشركات  أجریت على عینة منوالتي ، Appuhami & Tashakor (2017(مع دراسة  وتتفق هذه النتیجة

  .اإلسترالیة

 ACوجود خبرة مالیة أو محاسبیة في لجنة المراجعة أثر السابق  بالجدول) 5النموذج رقم( ویوضح

expert  .أن معامل اإلنحدار  وقد أوضحت النتائجعلى مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة

، بما یشیر إلى β=2.537 ،P  >(5%(اً ومعنوی اً موجبكان جنة المراجعة للوجود خبرة مالیة أو محاسبیة في 

وجود تأثیر لوجود خبرة مالیة أو محاسبیة لدى أعضاء لجنة المراجعة على مستوى اإلفصاح عن المسئولیة 

مع ما توصلت إلیه دراسة  وتتفق هذه النتیجة .لبحثلقبول الفرض الخامس  االجتماعیة للشركة، وبالتالي

Mangena & Pike(2005)  مستوى على لخبرة المالیة ألعضاء لجنة المراجعة لإیجابي  تأثیرأن هناك من

 & Keltonمع ما توصلت إلیه دراسة  أیضا اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة. كما تتفق

Yang(2008)  اإلنترنت. اإلفصاح عبرمستوى أن الخبرة المالیة ألعضاء لجنة المراجعة ترتبط بزیادة من  

على مستوى  AC sexتنوع الجنس في لجنة المراجعة أثر  السابق بالجدول) 6النموذج رقم( یظهرو 

لجنة لوجود ذكور وٕاناث في تبین للباحث أن معامل اإلنحدار وقد اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة. 

عدم وجود تأثیر لنوع الجنس في لجنة  ، بما یشیر إلىβ=0.290 ،P  < (5%وغیرمعنوي( اً موجبكان المراجعة 

. لبحثلعدم قبول الفرض السادس  المراجعة على مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة، وبالتالي

مقدرة مجلس اإلدارة من أن التنوع في الجنس یزید من  Gul et al.,(2011)مع دراسة  تتفق هذه النتیجةال و 
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یتفق أیضا  كما الإلفصاح وتعزیز انتشار المعلومات بین المستثمرین. لعملیة ا ولجانه على توفیر إشراف أفضل

أن لجنة المراجعة المكونة من ذكور وٕاناث تكون مناقشتهم من  Appuhami & Tashakor(2017)دراسة  مع

  أفضل جودة مما یؤدي إلى تحسین مستوى اإلفصاح.

 ، واستقالل لجنة المراجعةAC expert المراجعة أن الخبرة المالیة للجنةویخلص الباحث مما سبق إلى 

AC_indepوتكرار اجتماعات لجنة المراجعة ، AC_meetings لجنة المراجعة  لأهم ثالث خصائص   ونمثلی

من معامل التحدید  إتضححیث على مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة،  من حیث تأثیرها

المالیة للجنة المراجعة، واستقالل لجنة المراجعة، وتكرار اجتماعات لجنة المراجعة، الخبرة أن  المعدل

% من التغیر في مستوى اإلفصاح عن 40.1%، 43.9%، 44.5 على التوالي ومتغیرات الرقابة یفسرون

  المسئولیة االجتماعیة للشركة.

  )9جدول (

  المتغیرات المستقلة مجتمعة ومتغیرات الرقابةعلى ) CSRD indexللمتغیر التابع ( نتائج تحلیل االنحدار

 

إلختبار أثر خصائص لجنة المراجعة  )7( نموذج رقم ) نتائج تحلیل اإلنحدار9ویظهر الجدول رقم (

توصل الباحث  وقد على مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة.في نموذج إنحدار واحد مجتمعة 

 <  AC_expert)β=2.585 ،P  إلى وجود تأثیر إیجابي ومعنوي لكل من الخبرة المالیة للجنة المراجعة

لكل  اً معنوی اً الباحث تأثیر  بینما لم یجد، β=1.835 ،P  > (5%( AC_indep واستقالل لجنة المراجعة، 5%)

، واستقالل رئیس لجنة  AC_meetingsوتكرار اجتماعات لجنة المراجعة  ،AC_sizeمن حجم لجنة المراجعة 

. وهي نفس النتائج التى توصل إلیها الباحث AC_sexلمراجعة وتنوع الجنس في لجنة ا ،AC_chiefالمراجعة 

)7خصائص لجنة المراجعة مجتمعة(نموذج  النموذج  خاصیتي الخبرة المالیة، واستقالل اللجنة 

 cof sig cof sig المتغیرات

AC_size -.263 .801   

AC_meetings -.674 .591   

AC_indep 1.835 .026 1.778 .023 

AC_chief 1.473 .109   

AC_expert 2.585 .031 1.988 .017 

AC_sex .320 .725   

size .675 .024 .698 .009 

lev 4.714 .072 4.838 .050 

Audit 1.763 .033 1.820 .022 

profile 2.648 .020 2.943 .006 

R² 47.7%معامل التحدید المعدل    49%  

 F 6.117  9.959إحصائیة 

 000.  000. مستوى معنویة النموذج ككل
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ثر خصائص لجنة المراجعة كل على حدة على مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة ألعند إختباره 

والذي كان ، AC_meetingsإختالف واحد فیما یخص تكرار اجتماعات لجنة المراجعة  مع وجودللشركة، ولكن 

ى مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة عند إختبار هذه الخاصیة بشكل منفرد ( عل له تأثیر معنوي

)، بینما كان تأثیره غیر معنوي على مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة عند إختبار 5نموذج رقم 

یمكن أن ب في ذلك ). ویرى الباحث أن السب7هذه الخاصیة ضمن كل خصائص لجنة المراجعة( نموذج رقم

خصائص لجنة  جمیعغیر مؤثر عند وجود متغیرًا یصبح قد تكرار اجتماعات لجنة المراجعة  یرجع إلى أن

أن خاصیتي الخبرة المالیة للجنة المراجعة، واستقاللها هما األكثر تاثیرًا على مستوى  المراجعة مجتمعة، حیث

قد بلغ لكل  R²أن معامل التحدید المعدل هو ل على ذلك والدلی اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة.

التحدید المعدل ، بینما بلغ معامل )9% كما یتضح من الجدول رقم (47.7 ومتغیرات الرقابة الخصائص مجمتعة

R²  في نفس الجدول %49لخاصیتي الخبرة المالیة، واستقالل لجنة المراجعة معًا ومتغیرات الرقابة.  

  )10جدول (

  على درجة فعالیة لجنة المراجعة ومتغیرات الرقابة) CSRD indexللمتغیر التابع ( حلیل االنحدارنتائج ت

 

 

 

 

تم قیاسها  ىوالت  AC indexفعالیة لجنة المراجعة  درجة) نتائج إختبار أثر 10ویظهر الجدول رقم (

على مستوى اإلفصاح عن المسئولیة من خالل تكوین مؤشر من كل خصائص لجنة المراجعة الفعالة، وذلك 

 اً موجبكان لجنة المراجعة لمؤشر فعالیة نحدار تبین للباحث أن معامل اإل وقداالجتماعیة للشركة. 

على  فعالة لجنة مراجعة لوجودإیجابي ومعنوي ، بما یشیر إلى وجود تأثیر β=0.808 ،P  >(5%(اً ومعنوی

وتتفق هذه النتیجة  .لبحثل سابعقبول الفرض ال مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة، وبالتالي

 یشملفعالیة لجنة المراجعة درجة مؤشر لقیاس  تصمیمب مؤلفوها قاموالتى ، Ika et al.,(2017)مع دراسة 

تقدیم و عدد االجتماعات، و حجم اللجنة، و الخبرة المالیة، و (استقالل اللجنة،  للجنة المراجعة الست خصائصال

 علىالمراجعة  لفعالیة لجنة، حیث توصلت إلى وجود تأثیر إیجابي مسئولیات الجنة)و تقریر لمجلس اإلدارة، 

قد  R² معامل التحدید المعدل. ویظهر الجدول السابق أن فصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركةمستوى اإل

% بما یدل على أن درجة فعالیة لجنة المراجعة والمتغیرات الرقابیة یفسرون هذه النسبة من التغیر في 47.7بلغ 

  .مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة

 cof sig المتغیرات

AC_index .808 .001 

size .643 .017 

lev 5.584 .026 

Audit 1.705 .034 

profile 2.453 .022 

R² 47.7%معامل التحدید المعدل    

  F 11.20إحصائیة 

نویة النموذج ككلمستوى مع  .000  
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حجم لجنة المراجعة، والخبرة یقتصر على مؤشر رباعي لفعالیة لجنة المراجعة  صمیمكما قام الباحث بت 

تنوع الجنس، وتكرار اجتماعات  تياستبعاد خاصیمع  ،المالیة لها، واستقاللها، واستقالل رئیس لجنة المراجعة

شر ومتغیرات الرقابة لیصل معامل التحدید توصل الباحث إلى زیادة المقدرة التفسیریة لهذا المؤ قد اللجنة. و 

 %.49.2المعدل إلى 

 sizeحجم الشركة لكل منتوصلت الدراسة إلى وجود تأثیر معنوي فقد ، بمتغیرات الرقابةیتعلق  أما فیما  

على مستوى  Profileوالقطاع الذي تنتمي إلیه الشركة  ،Auditمكتب المراجعة ، و levمعدل الرفع الماليو  ،

 e.g.,Sembiring)مع العدید من الدراسات ذلك یتفق عن المسئولیة االجتماعیة للشركة . و اإلفصاح 

2005;Istaningsih 2015; Wuttichindanon 2017;Bani-Khalid et al.2017).  

  

خالصة البحث وتوصیاته -4  

آلیات حوكمة إهتم الباحث في هذه الدراسة بإختبار العالقة بین خصائص لجنة المراجعة وفعالیتها كأحد 

مقیدة شركة  19مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة للشركة، وذلك بالتطبیق على عینة من و الشركات 

إلى  2014، وذلك عن الفترة من ببورصة األوراق المالیة المصریة ومدرجة بالمؤشر المصري لمسئولیة الشركات

2016.  

المساهمة  للشركاتصاح عن المسئولیة االجتماعیة في مستوى اإلف اً لباحث أن هناك تزایدل تبینوقد 

العدید به والذي أسترشد  ،GRI 4تقریر اإلستدامة المدرجة بالمؤشر المصري لمسئولیة اإلفصاح في ظل إصدار 

الشركات على القیام بمسئولیاتها معظم تحفیز  فيالمؤشر المصري لمسئولیة الشركات ساهم  فقدمن الشركات. 

للباحث أهمیة لجنة المراجعة في زیادة مستوى اإلفصاح عن المسئولیة  تبینكما   .صاح عنهاواإلف االجتماعیة

دراسة نظام  والتى من بینها قیامها بمساعدة مجلس اإلدارة في العدید من األمور  االجتماعیة، وذلك من خالل

فعالیة إلى أن أهم خصائص  ضاأی الرقابة الداخلیة، والقوائم المالیة وغیر ذلك من المهام. وقد توصل الباحث

هي الخبرة المالیة والمحاسبیة لدى أعضائها، یلیها استقالل أعضائها، ثم مدي تكرار  تأثیراً  لجنة المراجعة

لكل من حجم لجنة المراجعة، واستقالل رئیس لجنة المراجعة عن رئیس  اً الباحث تأثیر  یجدبینما لم  .اجتماعاتها

ذكور وٕاناث على مستوى اإلفصاح عن المسئولیة  مناء لجنة المراجعة أعضجنس مجلس اإلدارة، وتنوع 

  االجتماعیة للشركة.  

الهیئة العامة للرقابة المالیة بإلزام الشركات المقیدة بالبورصة المصریة قیام ویوصي الباحث بضرورة 

دلیل حوكمة ب والتي وردت باإلفصاح عن أنشطة المسئولیة االجتماعیة للشركة من خالل أدوات اإلفصاح

. باإلضافة إلى ضرورة زیادة درجة ومحتوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة 2016الشركات المصري عام 

بقیام البورصة المصریة بوضع أیضا . كما یوصي الباحث GRIةلمیم مع مبادرة التقاریر العاءللشركة بما یتال



32 
 

یكون على أن عن مسئولیتها االجتماعیة  اً سنوی اً تقریر  مأن تقدغبة في القید بها اشروط تقضي بقیام الشركات الر 

      .لمراقب الحسابات رأیًا في مدى دقة المعلومات الواردة به

إجراء من خاللها یستطیع الباحثون والتي  المستقبلیةویرى الباحث أن هناك الكثیر من التوجهات البحثیة 

لي بین لجنة المراجعة ولجنة المخاطر على مستوى اإلفصاح الدور التفاعأثر . إذ یمكن دراسة بحوثالمزید من ال

یمكن أیضا دراسة أثر التعاون بین المراجع الداخلي ومراقب الحسابات كما عن المسئولیة االجتماعیة للشركة. 

أثر اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة أیضا یمكن دراسة و على مستوى اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة. 

  .على كفاءة سوق الدینللشركة 
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