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 چکیده

 ویتِک. دارد شزکت هبلی گشارشگزی فزآیٌذ در هْوی ًمش کِ است هذیزُ ّیئت هْن ّبی کویتِ اس یکی حسببزسی کویتِ

 رٍی پیشزفتِ کشَرّبی در اخیز سبلیبى کِ تغییزاتی .شذ خَاّذ بیشتزی اثزبخشی ببشذ، هتخصص افزاد دارای کِ حسببزسی

 ایي اس یکی. است شذُ حسببزسی ٌّگبم در هذیزیت، بب ارتببط در هستمل حسببزسبى استمالل افشایش هَجب است، دادُ

 تأثیز شٌبخت تحمیك ایي اس ّذف. است هبلی گشارشگزی فزایٌذ بز ًظبرت عبهل عٌَاى بِ حسببزسی کویتۀ اس استفبدُ تغییزات،

 شزکت 61 شبهل پژٍّش آهبری ًوًَِ. است بَدُ بْبدار اٍراق بَرس در شذُ پذیزفتِ ّبی شزکت عولکزد بز حسببزسی کویتِ

 ّب فزضیِ ٍ شذ آٍری جوع. دارًذ حسببزسی کویتِ کِ 7934 تب 7931 ّبی سبل طی تْزاى بْبدار اٍراق بَرس در شذُ پذیزفتِ

 عولکزد بب حسببزسی کویتِ اعضبی هبلی تخصص ،دّذ هی ًشبى شَاّذ. اًذ شذُ آسهَى رگزسیَى، ضزایب تحلیل اس استفبدُ بب

 افشایش را هبلی عولکزد حسببزسی کویتِ در هبلی تخصص بب اعضبیی ٍجَد گفت تَاى هی دیگز بیبى بِ. دارد هثبت رابطِ هبلی

 حسببزسی کویتِ جلسبت تعذاد کِ داد ًشبى ًتبیج ّوچٌیي ٍ گیزد هی لزار هذیزیت اختیبر در اتکبتزی لببل اطالعبت ٍ دّذ هی

 .دارد هثبت ارتببطی هبلی عولکزد بب حسببزسی کویتِ کبری سببمِ ٍ

 

 .حسببزسی کویتِ اعضبی تخصص هبلی، عولکزد حسببزسی، کویتِ های کلیدی: واژه
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