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 البحث ممخص
استتتت البحا درتتتتوحلتاستتتترحتان دتتتتيتحالتتتتتح لمتتتتاحدوتتتتيللتحا   تقتتتتتحا دتتتتي  حا لت  تتتترح  تتتتاح تتتت نتح  تقتتتتتح

دتتي  يللعح  تتاح لمتترحدتت حاتت احا وةاتتر حت  تت حكد غلتتتحدوتتل ح ا دتاجوتر حتلتتحنلتتترحدتااتتسحا رستتيدي ح
ح.2102ح-2102ا شتكي حا د للرحدي لتتصرحا دصتقرحنة حا ف ترحد ح

 تصلحا ديروحديس نلامحدجدت رحد حاالن ديتا حاإلرصيئ رحإ احا ح لمتاحدوتيللتحا   تقتتحا دتي  ح
حالىحإ احزقيلرحف ترح  نتح  تقتتحا دتاجوترحدي د يتمترحدتححدتر ترحدتيحالتلح2102ا لت  رحف حدصتح سمرح

ا  لمتتت  حتا حنلتتتترحدتااتتتسحا رستتتيدي  ح اتتتيحالتتتتحدومتتتتيح  تتتاح نفلتتت ح تتت احا زقتتتيلرحفتتت ح تتت نتح  تقتتتتتح
فت حا ستم ل حا  تي ل ل ح   لمت حدي د يتمترححدصتترحدومت ترحا دتاجور حفي زقيلرحف ح  نتح  تقتحا دتاجورحاالح

ا تت و محت  نلتتترحا  تت حدستتمرحا  لمتت حح دوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تتر حاعدتتتحا تت ىحاتجوتت حا ديرتتوحعلتتتح
اك ستتتلايحدتااتتتسحا رستتتيدي حدتتت حا  وتتتتلح  تتتاحدتاجوتتترحاتتتتائمحدي  تتترحدوتتتلرحتف تتتيح دوتتتيللتحا   تقتتتتحا دتتتي  ح
ا لت  ر حكدتيحا حا زقتيلرحفت ح ت نتح  تقتتحا دتاجوترحدوتلح لمتاحدوتيللتحا   تقتتحا دتي  حا لت  ترحكيمت حااتلح

حصحف ح  احا صمي ر.دي مسدرحح  شتكي حا   ح تاجححد حاللحدتااسحرسيدي حد نص
 لمتتتاحدوتتتيللتحا   تقتتتتحا دتتتي  حا لت  تتتر ح تتت نتح  تقتتتتحا دتاجوتتتر حنلتتتترحدتااتتتسححالكمماااات المحياح ااا  

  حا  نصصحا صمي  ح دتااسحا رسيدي .حIFRS ا رسيدي حل يللع
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The effect of auditor’s experience on the relation between the 

adoption of International Financial Reporting Standards 

(IFRS) and audit report lag: An applied study on the 

companies listed in Egyptian stock exchange 

 

Abstract 
 

The research aims at studying and testing the effect of the adoption of 
International Financial Reporting Standards (IFRS) on the audit report lag, 
and the role of auditor’s experience as a moderating variable for this relation, 
applied on a sample of Egyptian companies listed on the Egyptian exchange 
from 2012 to 2018. 

Using a group of statistical, the researcher found that the adoption of IFRS 
in Egypt in 2015 results in increasing the audit report lag comparing the 
period before the adoption of IFRS. The auditor’s experience had a 
significant effect on limiting the increase in audit report delay. The increases 
in the audit report lag in the following two years after the adoption of IFRS 
are significantly less than the increase in the adoption year. The researcher 
attributed this to auditor's learning and experience acquired by the familiarity 
of auditing financial statements based on IFRS. The increase in the audit 
report lag after the adoption of IFRS was less in the companies audited by an 
auditor industry specialized. 
Keywords: IFRS Adoption, Audit report lag, auditor’s experience, 
auditor’s familiarity with IFRS adoption, auditor 's industry specialization 
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 البحث مقدم  -1
إ اح رسل حجتلرحا   يتقتحا دي  ر حد حنة حإ تلالحا   تيتقتحا دي  ترححIFRS البحا لت حد ح لماح

 حتا سياًيحدحح  احاال جتيا حف تلح(IASB 2016)ددجدت رحتارلرحد حا دويللتحا دريسل رح ي  رحا جتلرح
 حت يللتتتتعح2112ا وتب تتتترحإ تتتتاح لمتتتتاحدوتتتتيللتحا دريستتتتدرحا لت  تتتترحدمتتتت ح تتتتيمحا جاتتتت حجداتتقتتتترحدصتتتتتح

.حرلوح2102دجدت رحاكلتحاك ديالحتتف ًيحعرلوح ول ة حدج سحدويللتحا دريسدرحا لت  رحدم ح يمح
لتتتلاحا ودتتتلحا فو تتت حديإلصتتتلاتحا جللتتتلح دوتتتيللتحح2102 ستتتمرحح001صتتتلتحاتتتتاتحتزقتتتتحاالستتت لديتحتاتتتمح

 حت يلعح  احا دمشآ حا   ح للاحسم ايحا دي  ترح2102ًاحد حاعت حد حلميلتحا دريسدرحا دصتقرحا  ديتح
ف ح  احا  يتقخحاتحدولا.حت   احا د رح  احاإلصلاتحد حا حدصتتح تمح شتالح رتلللًيح دوتيللتحا دريستدرح

  احا تغمحدديحشال  حا دويللتحا لت  رحد ح يتتح ت احكتي حدت حا رتتتتيحا ودتلحح2112لايحدم ح يمح
ح.ح0مسنرحدرللرحدديحلنلمحاالس لديتحتستقحا دي حف حدصتحتقزقلحد ح ميفسل  ح  احإصلات

تالحالىح لماحا لت ح دويللتحا   تقتحا دي  حا لت  ر حإ تاحهاتتتحا وللتلحدت حا لتاستي حا  ت حدرلت ح
فتتتت حاعلتتتتيتحاالا صتتتتيل رحا دن  فتتتترح اتتتت احا  لمتتتت  حف تتتتلحا جاتتتت حدوتتتت حا لتاستتتتي ح  درتتتتوحفتتتت حدة دتتتترح

ت ت للتحValue Relevanceعغتتا حا تيسحا   دترححIFRSسل رحا مي جرحد ح يللعحا دو تدي حا دري
 لمتتاح  تت حا دوتتيللتح  تتاحا   تتيتقتحا دي  تتر حستتتا حدتت حمير تترحمفول اتتيحفتت حا تتيسحا دتترحا شتتتكرحتا در تتتىح

 ,.DeFond et al)اتحجت سحتاسحا دتي حا نتيتج حح(Kim et al., 2019)ا دو تدتي  ح رتبتي ح
 ,.Daske et al., 2008; Gois et al)  اح ك فرحا رصت ح  احتاسحا دي  حاتح  للت يح(2019

2018; Ozkaya .2018) حاتحد حمير رحا د اتيحا  ملي ترح (Atqa et al., 2019)حللمدتيحا جات ح.

                                                 
حل ولللحدو حاركيمحدويللتحا دريسدرحا دصتقرحا صيلترحد تاتحتزقتحاالس لديتحتامح2106 سمرحح26كديحاس رلوحا  تاتحا تزاتيحتامحح0

(حتا نيصحديعلتا حا دي  رحدديحل فعحدتححدو تيتح74لةلرحدويللتحدريسدرح  دللحف حدو يتحا دريسدرحا دصتيحتامح)ح2102 سمرحح001
(حتا نيصحديإللتالحد حا و تلحدححا ودة حددتيحل فتعحدتححدو تيتحا   تيتقتح72 حتدو يتحا دريسدرحا دصتيحتامح)IFRS 9ا   يتقتحا لت  ح
(ح2(حتا دتتت دبحدتتيإللتال حتدو تتيتحا دريستتدرحا دصتتتيحتاتتمح)00  رتتلحدرتتلحدو تتيتحا دريستتدرحا دصتتتيحتاتتمح) IFRS 15 ا تتلت  حتاتتم

(حتا نيصحدو تلحا   جلتح مفل ًاح  تيمت حا  ت جلتحا  دتتق  حتا  نصت مح76تا نيصحدو تلحاالمشي  حتآنت يحدو يتحا دريسدرحا دصتيحتامح)
(حا  ت جلتحا  دتتق  .حكدتيحا تل ح جمترحدتاجوترحدوتيللتحا دريستدرح21دصتتيحتاتمح)  رلحدرلحدو يتحا دريسدرحا ح2102 سمرحح042تامح

ا دصتتتقرحتا دتاجوتترح فستتلتًاحدريستتل ًيحدصتتتقًيح) ت لدتتي حاد  تتيزا حا نتتلدي حا ويدتتر(حلنتتصحدشتتتت ي حا دشتتيتكرحلتتل حا ركتدتترحتا  يتتي ح
يتحا و تتيتيح  تتاحا ح   صتتحاستت نلامح تت احا مدتتت  ح(حاالست لد47ا نتيص حتارتتيف حا الئتترحف تتا حمدتتت  حا   دتترحا ويل ترحرتتد حدو تتيتح)

)ا الئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترحا ويدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترح  تايدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترحا دي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر(ححح. صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتميللعحاالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لديتحا و تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتيحف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبحلت حغلت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي
a_account.htmhttps://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/audit_pages/efs 

 

 

https://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/audit_pages/efsa_account.htm
https://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/audit_pages/efsa_account.htm
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لتاستتي حانتتتىح لتاستترحا دنتتييتحا د و  تترحل يللتتعحدوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تتر حنيصتترحدتت حمير تترح
ح.ح(Hitz and Bloch 2016; Mongruta and Winkelried 2019) ك فرحاال  زامح

ت  احا تغمحدديح تص  حإ   حدوهمحا لتاسي حد حالترحدويللتحا   تقتحا دي  حا لت  رح  اح ر لتعح
ا اتتتتلبحا دتجتتتتتحدماتتتتي حدتتتت حزقتتتتيلرحشتتتتفيف رحتدة دتتتترحا دو تدتتتتي حا دريستتتتل ر حتدصتتتتلاال اي حتايل ل اتتتتيح

لتحدو تدتتي حدفلتتلرحعصتتريسحا دصتتي رحفتت حا شتتتكرحال نتتي ح  د يتمتتر حتدتتيحل ت تتسح  تتاح  تت حدتت ح تتتف
 حإالحا حلتاستي حانتتىحتجتل حات فتي ح(Nulla 2014; Lin 2019)ا  تتاتا حاالا صتيل رحا دن  فتر

 ك فرحاال  تزامحل يللتعحدوتيللتحا   تقتتحا دتي  حا لت  تر حتات فتي حا دنتييتحا د و  ترحدتي  يللع حتا دت ديترح
  تقتتتتتتتتتتحا دتتتتتتتتتي  حا لت  تتتتتتتتترحمرتتتتتتتتتتحاالستتتتتتتتت نلامحا دتستتتتتتتتتحح    دتتتتتتتتترحدشتتتتتتتتتكلحتئ ستتتتتتتتت حل تجتتتتتتتتت حدوتتتتتتتتتيللتحا 

 حتديحل ت سح    حد حغدت حا ولللحد حا دويللتحت و ل ي ح (Goncharov et al., 2014)ا ويل ر
تات دتتيإحإم تتي حا دو تدتتي حا دريستتل رحدتتي ركمحتا   تتللتا حا شنصتت رح تتللاتر حددتتيحل تت رح تتللاترحا فتصتترح

ح.(Mongruta and Winkelried 2019) إللاترحاعتبي ح

تفتتتاحدجتتتي حاال جتتتياحا درلتتت حا دتتتت دبحددنتتتييتح يللتتتعحدوتتتيللتحا   تقتتتتحا دتتتي  حا لت  تتتر حهاتتتت ح
دجدت رحد حا لتاسي  حدرل حف حالتح لماحدويللتحا   تقتحا دي  حا لت  رح  تاح د  ترحا دتاجوتر حتاتلح

لزقتيلرحجاتلحتا وتيسحدتااتسحتجل ح ت احا لتاستي حا ح لمتاحا تلت ح ات احا دوتيللت حلتت دبحدشتكلحتئ ست ح
 ,.Kim et al)ا رستتيدي  حم لجتترحزقتتيلرحدنتتييتحاك شتتيبحا  رتقفتتي حا جت تقتترحفتت حا  تتتائمحا دي  تتر

2012;  Redmayne and Laswad 2013; Higgins et al., 2016; Nam 2018)ح 
 ح تةترح  تاح (Lim et al., 2016)حIFRSت لمحا نلترحف حدتاجورحاتائمحدي  ترحدوتلرح  تاحاستيسح

غدتتت حا وللتتلحدتتت حا دوتتيللتحت و تتل ي حالت ديياتتتيحتا  ديل تتيحفتتت حكللتتتحدماتتيح  تتتاحا ركتتمحا شنصتتت ح
 تتللاتر حإرتتيفرحإ تتاحا ح د  تترحا دتاجوتترحا دت ديتترحلاتتيحس رتتد حا رتتًيحا ركتتمحتا   تتللتا حا شنصتت رح

 ح(Khlif and Achek 2016) دتااتسحا رستيدي  حنيصترح  ت حا دوتيللتحا دت ديترحدي   دترحا ويل ترح
دديحلزقلحار دي ح وت حدك سحا دريسدرحتا دتاجورح دنتييتحا   يرت حتف تلا حا ستدور حم لجترحا فشتلح

ح.ح(George et al., 2013; Woo and Lim 2015)ف ح د  رحا دتاجورح

 ح تجتتتتحح  غلتتتتتحفتتتت ح  كتتتتلحتاستتتت تا لج ي ح د  تتتترحIFRS حزقتتتتيلرحا وتتتتيسحا دتاجوتتتترحم لجتتتترح لمتتتتاحإ
ح ,.Capkun et al)ا تت ىح  ل تت حدتااتتسحا رستتيدي حدتتححزقتتيلرحدنتتييتحا ودلتتلا دتاجوتتر حتاالت دتتيإح

تزقيلرح و لحا  تائمحا دي  رحا  ت ح وتلحفت حدوهداتيح  تاحاستيسحا   دترحا ويل تر حتاال  تتابحلاتيحح(2016
 تةترح  تاح كتي ل حإ تلالحلتتادرح  تلتقسحدتاالت حا رستيدي  ح فاتمحح Fung)ح(2016د يللحاإلفصتي ح

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Redmayne%2C+Nives+Botica
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Laswad%2C+Fawzi
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صتلاتحتاىحدامت ح  تاحصتلقحت لا ترحا دويللتحا جللل ر حتا ركتمح  تاحا   تللتا حا دريستل رح تللاتر حتا 
ا   تتللتا حا د رتتدمرحفتت حا  تتتائمحا دي  تترحرتتدم يحدتت حنتتة حا تتتايحا دامتت ح تت حصتتلقحت لا تترحا  تتتائمح

ح.حNam)ح(2018ا دي  رح

كفي رح د  رحا دتاجوتر حتمهتًاحالت ديإحمفو رحا  تائمحا دي  رحف حا ني حا  تاتا حاالا صيل ر حلجتلرحتح
تع حجتتز حكللتتتحدتت ح كتتي ل حاال  تتزامحدرزدتترحدتت حدوتتيللتحجللتتلرح ا حجتتتلرح ي  تتر حدتتت دبحدي زقتتيلرحفتت ح
 ك فرحا دتاجورحم لجرح لماحدويللتحا   تقتحا دي  حا لت  ر حا مي جرح  حزقيلرحجالحتتا حت ك فرح د  ترح

دي درتتتوحتا لتاستتترح كتتتي ل حاال تتتزامحل يللتتتعححا دتاجوتتتر حف تتتلحكتتتي ح تكلتتتزحدوهتتتمحا لتاستتتي حا  تتت ح ميت تتت 
دوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تتر ح  تتاحدتتيحإ احكتتي ح لمتتاحدوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تترحالىحإ تتاحزقتتيلرح

 ,.Kim et al., 2012; De George et al., 2013; Goncharov et al) ا وتيسحا دتاجوتر
2014; Jung et al., 2015; Higgins et al., 2016; Nam 2018)ح ت   حل دتححا ديرتوح.

ح  احكفي رح د  رحا دتاجور.حIFRS  احاال جياحد حاعدريو حدححا ني حدمرماحانت حت تحالتح لماح

 و لتتحد غلتتًاحغلتتحد رتهتًي ح ت   حستتبح ست نلمحا ديرتوحد  يستًيحلتل ًةح إ حكفي رح د  ترحا دتاجوتر
 حت تتتحتارتتلحدتت ح2ARLدتااتتسحا رستتيدي ح كفتتي رح د  تترحا دتاجوتترح دكتت حدةره تت  حت تتتح تت نتح  تقتتت

 تللحا لتتلحدت حد غلتتتا حدنتجتتي حا دتاجوترحا تت يح دكتت حدةره ت ح   تتيسحكفتتي رح د  ترحا دتاجوتترحتف تتًيح
 .حHabib (2015) لتاسرح

ت ك ح س كدلحا ديروحاال جياحا درل حعلتتح لمتاحدوتيللتحا   تقتتحا دتي  حا لت  ترح  تاح ت نتح  تقتتح
رتتوحم يتترحدرل ترحجللتتلرح تتمح  تعحاعدرتتيوحا ستتيد رح  لاتيحاال  دتتيمحا كتتيف  حدتااتسحا رستتيدي  حالتيتحا دي

ت  حإ احايحدلىحس س دتحالتح لماحدويللتحا   تقتحا دتي  حا لت  ترح  تاح تلمحاتلترحدتااتسحا رستيدي ح
  تاحد يل تترحتا  وتتتلح  تتاحا  ويدتلحدتتححدوتتيللتحدلم تترح  تتاحاستيسحا ددتتيلو حتترتتححاستت تا لج رحتنيتترح

دلىحإجتا ا حا دتاجور حدي شكلحا  يح دكم حد حإصلاتح  تقتحا دتاجوترحفت حا تات ح يل ورحت تال حتح
ا دميسس؟حفيعدريوحف ح  محا مفسحاشيت حإ تاحا حا ت و محدت حا نلتتر ح ستي لحا شتنصح  تاحصت يغرح
دجدت تترحدتت حا مهتقتتي حعلا حا ودتتل حكدتتيح ستتي لحا دوتفتترحديع دتتي حا دستت دلرحدتت حا نلتتترح  تتاحإ تتيلرح

ا  ل در حدي  غلتا حا رلللرحدي دوتفر حت شكللحإيتيتحجللتلحدت حا دوتفترح ستي لح  تاحالا ححلدرحا دوتفر
ح.ححح(Waller and Felix 1984)حاع دي حدكفي رحا  ا

                                                 
  س نلمحا ديروح  نتح  تقتحا دتاجورحف حدوهمحا دروحرلوحاصدرحا   يسحا للللح  حكفي رح د  رحا دتاجور.ح2
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تف ديحل و عحلنلترحدتااتسحا رستيدي ح دكت حلدترحدرتللا حا نلتترحفت حدجدتت  ل حتئ ستل ل حاعت تاح
دتتححدتتتتتحا تاتت  حرلتتوحا تاتت حا تتةزمحالك ستتيسححا نلتتترحدتت حنتتة حا  وتتتلح  تتاحا دادتترحا  تت ح ك ستتس

ا دوتفتترحتلدجاتتيحدتتحح  كتتلحا دوتفتترحا ستتيد ر ح  تصتتت حإ تتاحافرتتلحدستت تىحدتت حا نلتتتر حادتتيحا ليم تتر ح
ا نلترحدت حنتة حا  نصتصحا صتمي   حفنلتترحدتااتسحا رستيدي حفت ح نصتصحصتمي  حدوتل ح دكت ح

 Moroney)اتح  تاحدوتفترحلاتيححUnfamiliarا ح دكمت حدت حالا حداتيمح تمح كت حدو تيلًاح  تاحالائاتيح
and Carey 2011). 

 مشكم  البحث -2
 ,.Kim et al., 2012; Lim et al., 2016; Choi et al )  تمح ن لتتحا لتاستي حا ستيد رح

دتتيحإ احكتتي حا  دو تتي حاالا صتتيل رحدتت ح لمتتاحدوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حح-  تاحرتتلح  تتمحا ديرتتوح–(2018
ا لت  رحا د دل رحف حزقيلرحدنييتحا   يتقتحا دي  رحتزقيلرحدنتييتحا دتاجوتر حتدتيحل دوت حدت حزقتيلرحجاتلح

 لت  ر حتد حلتمحزقتيلرحدتااسحا رسيدي ح ملحدتاجورحا  تائمحا دي  رحا دولرحتف ًيح دويللتحا   تقتحا دي  حا
تا حت ك فرح د  رحا دتاجور حتاعلتحا در دلح   نتح  تقتحا دتاجوتر ح اتيحالتتحدست دتحامحلتمنف حدتحح
زقتتتتيلرحنلتتتتترحدتااتتتتسحا رستتتتيدي حددوتتتتيللتحا   تقتتتتتحا دتتتتي  حا لت  تتتترحفتتتت حا ستتتتمتا حا  ي  تتتترح ستتتتمرحا  لمتتتت  ح

دتت حا دوتفترحتا  وتتتلح  تتاحا  ويدتتلحتا  نصتصحا صتتمي  ح دتااتتسحا رستيدي  حفاتتلحالتتتحا ت و محتا نلتتترح
دتححدوتتيللتحا دريستتدرحا لت  تترحفتت حا ستتمتا حا  تت ح  تاحستتمرحا  يللتتع حتا نلتتترحا دستت دلرحدتت حا  نصتتصح
ا صمي  ح دك سحا دريسدرحتا دتاجور حس نف حد حا   نتحفت ح  تقتتحدتااتسحا رستيدي  حت وتل حدت ح

حي  حا لت  رحت  نتح  تقتحدتااسحا رسيدي .حا وةارحااللجيل رحا در د رحلل ح لماحدويللتحا   تقتحا د

 وتتلحد غلتتتحنلتتترحدتااتتسحا رستتيدي حددوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تترحتالتتتاح  تتاحا وةاتترحلتتل ح لمتتاح
دويللتحا   تقتحا دي  حا لت  ترحتكفتي رح د  ترحا دتاجوتر حا ت يح تمح  ر تعحدمت حا لتاستي حا ستيد ر ح دكت ح

تف ًيحعرلوحا  ول ة حح2102ف ححIFRSرلوح مح لم ححا دصتقر ان ديتاحف حللئرحا دديتسرحا دام رح
.ح ت احا ترتحح دكت حا ديرتوحدت حلتاسترحالتتحا ت و محتا نلتترحدت حا دوتفتر حدد يتمتترحIASBا  ت حترتوايح

حدححا سمتا حا  ي  رح   لم .ح2102كفي رح د  رحا دتاجورحسمرح لم حا مسنرحا درللرححح

حا دروحف حاعسئ رحا درل رحا  ي  ر:حتبميً ح  احديحسلعح دك حص يغرحدشك ر
 لحليلىح لماحدويللتحا   تقتحا دي  حا لت  رحف حا شتكي حا دصتقرحإ اح  نتح  تقتحا دتاجور؟  
 لح يلىحنلترحدتاال حا رسيدي حل يللعحدويللتحا   تقتحا دي  حا لت  رحإ اح ولللحا وةارحلل ح لماح 

 ا دتاجور؟حدويللتحا   تقتحا دي  حا لت  رحت  نتح  تقت
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 لح يلىحنلترحدتاال حا رسيدي حا دست دلرحدت حا  نصتصحا صتمي  حإ تاح وتلللحا وةاترحلتل ح لمتاح 
 دويللتحا   تقتحا دي  حا لت  رحت  نتح  تقتحا دتاجور؟

 هدف البحث -3
البحا درتتتتوحلتاستتتترحتان دتتتتيتحالتتتتتح لمتتتتاحدوتتتتيللتحا   تقتتتتتحا دتتتتي  حا لت  تتتترح  تتتتاح تتتت نتح  تقتتتتتحستتتت  

احكتي حنلتترحدتااتسحا رستيدي حا مي جترحدت حالتتحا ت و محددتتتتحا تات  حاتح  ت حا مي جترحا دتاجور حتدتيحإ 
دتت حا  نصتتصحا صتتمي   حتدوتف تت حلللئتترح دتتلح دلتتلحا دتاجوتتر ح وتتل حدتت حا وةاتترحدرتتلحا لتاستتر.ح

 ت   حدي  يللعحا شتكي حا د للرحف حا لتتصرحا دصتقر.

 أهم   ودوافع البحث -4
دت حا حا دتاجوترحكآ  ترح  تايدترح وتلحجيمدتًيح يدتًيح مجتي ح يللتعحدوتيللتححأهم   البحث أكاد م ا   ت  اح

ا   تقتحا دي  حا لت  ر حتام ح  احا تغمحدت حكلتترحا لتاستي حا  ت حان لتت حا دمتيفححا د تاوترحدت ح يللتعح
دوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تتر حإالحا ح متتي حمتتلترحفتت حا لتاستتي حا  تت حا  دتت حل كتتي ل حاال تتزامحل يللتتعح

 حا دويللت حتدت حلتمح وتلح ت احا لتاسترح يدترح ركتيل دلل  ح  يتااتيح جيمتسح تيمح تمح  ميت ت حا لتاستي ح  
ا ستتيد رح  تتاحمرتتتحكتتيب حت تتتحالتتتحا  لمتت ح  تتاحدنتتييتح د  تترحا دتاجوتترحتا جاتتلحا دلتت ت حدتت حدتااتتسح

 لت  ترحتا  و تلحا رسيدي  حتع حا جالحا دل ت ح د يل رحا دنييتحا د ردمرحفت حدوتيللتحا   تقتتحا دتي  حا
ف ح  احا دويللت حغلتحد رتظح حسللتسحا ديروحد غلتحللللحت تحاعلتح  تاحكفتي رح د  ترحا دتاجوترح
د يستتًيحل تت نتح  تقتتتحا دتاجوتتر حرلتتوح تت نتح  تقتتتحدتااتتسحا رستتيدي ح وتتلحارتتلحا وتادتتلحا ايدتترحال  دتتيلح

ا دتاجوترحستليلىحلتلتتاحإ تاححاصريسحا دصي رحف حا دشتت ح  احا  تائمحا دي  ر حكدتيحا ح ت نتح  تقتت
ح  نتحإصلاتحا  تائمحا دي  ر حاعدتحا  ىحل ت سح    حامنفي حدمفورحا  تائمحا دي  ر.

كدتتيح مدتتححا د تترحا درتتوحدتت ح ميت تت ح جيمتتسح تتيمحاتتلح كتتت حا ستتلسحفتت ح ميارتتي حم تتيئرحا لتاستتي ح
 دوتفتترحدتتي  تائمحا دي  تترحا ستتيد رح ا حا وةاتترحددترتتت حا درتتو حت تتتحالتتتحا نلتتترحا مي جتترحدتت حا  وتتتلحتا

ا دوتتتلرحتف تتتًيح دوتتتيللتحا   تقتتتتحا دتتتي  حا لت  تتتر حاتحا نلتتتترحا مي جتتترح تتت حا  نصتتتصحا صتتتمي  ح دتااتتتسح
ا رستتتيدي حتا دوتفتتترحدصتتتمي رحتبلئتتترحا ودلتتتل ح  رللتتتلحدتتتلىح تتت للتح يدتتتلحا نلتتتترح  تتتاح وتتتلللحا وةاتتترح

حا تئ س رح  درو.

 حان دتتيتحارتتلح ميصتتتح كتتي ل ح لمتتاحدوتتيللتحأهم اا  البحااث عمم ااا  إرتتيفرحإ تتاحدتتيحستتلع ح وتتلحدتت ح
ا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تتر ح  تتاحا شتتتكي حا دلتجتترحفتت حا لتتصتترحا دصتتتقر حت تت حارتتلحاعستتتاقحا ميشتتئرح
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ا   حلمنف حفلايحمسل ًيحا لتاسي حفت ح ت احا دجتي حد يتمترحديعستتاقحا د  لدتر حرلتوحإمت حت  تاحا تتغمح
دتتت لتح لمتتتاحدوتتتيللتحا   تقتتتتحا دتتتي  حا لت  تتتر حإالحا ححدتتت حتجتتتتلحلتاستتتي حفتتت حا ستتتتقحا دصتتتتقر ح  و تتتع

دوهداتيحل ر تعحدت حدة دترحتمفو ترحا دو تدتي حا مي جترحدت ح يللتعحدلتلح ت احا دوتيللتح ي  ترحا جتتلر ح
حف حرل ح تجلحملترحف حا لتاسي حا   ح ميت  ح كي ل حا  لم حتاال زامحل   حا دويللت.

  تاحدتر ترحجللتلرحدت ح يللتعحرزدترحكيد ترحدت حدت حلنتت حا ستتقحا دصتتقرححدوافع البحاثت مش ح
دوتتتيللتحا   تقتتتتحا دتتتي  حا لت  تتترحتف تتتًيحعرتتتلوح وتتتل ة حدج تتتسحدوتتتيللتحا دريستتتدرحا لت  تتتر حللا تتترحدتتت ح

 حاعدتتتحا تت يحلمدغتت حدوتت حلتاستترحا  دو تتي حاالا صتتيل رحا در د تترح اتت احا  يللتتع ح  فتتيلىحاعلتتيتح2102
حي  حا لت  رحتدريت رحدوي ج اي.حا س ل رحد حاال زامحددويللتحا   تقتحا د

 منهج   البحث -5
  ر لتعح تتلبحا درتتوحتاإلجيدتترح  تتاح ستتييال   ح و دتلحا درتتوح  تتاحلتاستترحمهتقتترحتانتتتىح يل   تتر ح
رلوح  تمحا لتاسرحا مهتقرح  اح ر للحا لتاسي حا سيد رح ا حا وةارحددترت حا درو حت   حدغت ح

ن ديت يحد حنتة حا جتز حا  يل  ت ح  درتو حللتاسترح لمترحاش  يقحفتت حا درو حا  يح  تمحا ديروحدي
ح.ح2102-2102د حا شتكي حا دصتقرحا د للرحف حا لتتصرحا دصتقر حت   حنة حف ترحزدم رحد ح

 حدود البحث -6
   صتتتحا درتتوح  تتاحلتاستترحتان دتتيتحالتتتح لمتتاحدوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تترح  تتاحكفتتي رح د  تترح

  تقتتحدتااتسحا رستيدي ح متلحدتاجوترحا  تتائمحا دي  ترحا ستمت ر حتدتلىح ت لتح ت احا دتاجورحد يسرحل  نتح
ا وةاتترحلنلتتترحدتااتتسحا رستتيدي حددتاجوتترحا  تتتائمحا دي  تترحا دوتتلرحتف تتًيح دوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تتر ح
تنلت  حدصمي رحا ودللحت نصصت حفلاتي.حت  ت حدتي  يللعح  تاح لمترحدت حا شتتكي حا د لتلرحدي لتتصترح

 حا درتللا حاعنتتىح  ت نتح  تقتتحا دتاجوترحدصتقر.حتقنت ح  حمييقحا دروحا شتكي حغلتحا د للرا 
)دلتتلح  كتتلحا تايدتترحا لان  تترح دمشتت رح دلتتلحا دتاجوتتر ح  تتل محدتااتتسحا رستتيدي حنتتلدي حانتتتىحلنتتةبح

حا دتاجور ح غللتحدتااسحا رسيدي (.

دكيم تترح ودتت محم يئجتت ح فتت حرتتلتلحدج دتتححا لتاستترحتفتتاحرتتت حكدتتيحلجتتسحا ح ينتت حم تتيئرحا درتتو حتا 
حا ولمرحا دس نلدر حتا شتتإحا درللرحالن  يتحا ولمر.ححح
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حخط  البحث -7
حاميةاًيحد حدشك رحا دروحت لف  حتفاحرت حرلتلا حستبح س كدلحا دروح  احا مرتحا  ي  :ح

ح  نتح  تقتحا دتاجور:حا دفاتمحتا د يل سحتا درللا ح-4/0
دويللتحا   تقتحا دي  حا لت  رحل  نتح  تقتحا دتاجورحتاشت  يقحا فتت حاعت ح ر للح ةارح لماحح-4/2

ح  درو.
 ر للحالتحنلترحدتااسحا رسيدي ح  احا وةارحلل ح لماحدويللتحا   تقتتحا دتي  حا لت  ترحت ت نتحح-4/4

ح  تقتحا دتاجورحتاش  يقحا فت حا ليم ح  دروحتفت ل   .
حا لتاسرحا  يل   رح-4/7
حا م يئرحتا  تص ي حتدجيال حا دروحا د  ترر.ح-4/2

 المحهوم والمقاي س والمحددات حيأخر يقرير المراجع   -7/1
التتيتحدترتتت ح تت نتح  تقتتتحا دتاجوتترحا  دتتيمحا وللتتلحدتت حا دتتيرلل حفتت حدجتتي حا دريستتدرحتا دتاجوتترح

تقتجتحح  تت حعلتتتحدصتفرح يدتتر حتفتاحدجتتي حمفو ترحا   تتيتقتحا دي  تتر حت  تقتتحا دتاجوتتر حدصتفرحنيصتتر.ح
( حددتيحلن تعحشتكًيح2106)إلتتا  مح   نتح  تقتحا دتاجوترح  تاح تالت حإصتلاتحا  تتائمحا دي  ترح  شتتكي 

 لىحا دس لدتق ح  حجتتلرحاعتبتي  حددتيحلتيلىحإ تاح نفت  ح  ت دامح رتبتي  حتدي  تي  ح نفت  حا دترح
  تقتحا دتاجورحإ احزقتيلرح.حكديحليلىح  نتحكلحد حا  تائمحا دي  رحتح(Asthana 2014)ا شتكرحككلح

 تتلمح ديلتتلحا دو تدتتي حفتت حا ستتتق حتامنفتتي حدة دتترحا  تتتائمحا دي  تتر حتدتتيحل دتتحح  تت حدتت حالتتيتحستت ل رح
  تتتاحد نتتت يحا  تتتتاتا حاصتتتريسحا دصتتتي رحفتتت حا شتتتتكر حنيصتتترحا دستتت لدتق حتا د ترتتتل حتا تتتلائمل ح

(Durand 2019).ح

رحد مت ح ح تللحاع تيمحدت حماي ترحا ستمرحا دي  ترح  لحا ف  حا لتاسي ح  اح وتق ح ت نتح  تقتتحا دتاجوت
 Abernathy et al., 2017; Rusmin and Evans)  إ تاح تيتقخحإصتلاتح  تقتتحا دتاجوتر ح

2017; Habib et al., 2018; Swanson and Zhang 2018) حت  احا تغمحد حا حدوهتمح 
لتتمحدت حماي ترحا ستمرحا دي  ترحكرتلحااصتتاحح61 لئتي حاعستتاقحا دي  ترحفت حا تلت حا دن  فتر ح رتللحف تتترح

 حإالحا ح تاوي حدس نلد حا  تائمحا دي  رحا ح صلتح  احا  تائمحف حف ترحااتسح4إلصلاتحا  تائمحا دي  ر
ا ف تتترحا دستتدت حلاتتي.حكدتتيحا ح تت نتح  تقتتتحا دتاجوتتر ح دكتت حا ح كتتت حستتلدًيح ماي تترحا ستتمرحا دي  تتر حدتت ح

  تتت نتحإصتتتلاتحا  تتتتائمحا دي  تتتر حإ تتتاحاكلتتتتحدتتت حا ف تتتترحا ددمترتتترحدتتت ح لئتتترحا ستتتتقحا دي  تتترحفتتت حا لت تتترح

                                                 
حلتمحد حماي رحا سمرحا دي  ر.ح61ف حدصتحلجسحا ح صلتحدتااسحا رسيدي ح  تقتاحنة حح0620 سمرحح026تف ًيح  يمت حا شتكي حح4

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Abernathy%2C+John+L
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ا دولمر حدديحليلىحإ تاحإلتا حدست نلد حا  تتائمحا دي  ترح تجتتلحاندتيتحستلئرححعتبتي حا شتتكر حتا درتوح
 حددتتيحلتتيلىحامنفتتي ح (Mande and Son 2011)انتتتح  دو تدتتي حا دي  تترح  شتتتكر ت حلتتلللح

دة درحا  تائمحا دي  ر حإريفرحإ اح وت حا شتكي ح و تدي حدت حا الئترحا دن صترحم لجترحا  ت نتح ت ح
ف ترحا سدي حا دسدت حلايحإلصلاتحا  تائمحا دي  تر حفت  ح ت نتح  تقتتحا دتاجوترح ت حماي ترحا ستمرحا دي  ترح

ستت ديح  تتاحمفو تترحا  تتتائمحا دي  تترحت  تقتتتحا دتاجوتتر حت رتتيبحإ تتاح  تت ح وتتت حا شتتتكرح و تدتتي حلتتيلتح
 تتلىحا دستت لدتق ح تت حجتتتلرحاعتبتتي  ححيًحتا  تت للتحا ستت لاح  تتاحستتدو ايحفتت حا ستتتقحا دتتي   حتقن تتعحشتتك

 تتت   حاستتتت نلد حا لتاستتتتي حا دريستتتتل رحد غلتتتتتح تتتت نتح  تقتتتتتحا دتاجوتتتترحكد  تتتتيسحلتتتتلللحتكديشتتتتتح تتتت ح
 حتكتت لارح   ملتتيحلتتتايحدتااتتسحا رستتيدي حتار دتتي حإ تتيلرحACMاإللاترحدتتححدتااتتسحا رستتيدي ححدفيترتي 

ح.(Durand 2019)إصلاتحا  تائمحا دي  ر حت  احكفي رح د  رحا دتاجور حتجاتلحدتااسحا رسيدي ح

 Bamber et حإالحا حلتاسترح0641ت  احا تغمحد حللا رحاال  دتيمحل ت نتح  تقتتحا دتاجوترحدمت ح
al., (1993)يتتًاحد رتهًيحف ح ميت حدترت ح  نتح  تقتحا دتاجور حف لحالد حا لتاسرحمدت جًيح ولحح 

شتيدًةح  ت نتح  تقتتتحا دتاجوترحل كتت حدتت حلتةوحدرتتللا حتئ ست رح  ت نتحا   تقتتتمحا درتللحاعت  حدتتلىح
ا دتي ح دلحا دتاجورحا ت يحل وتل حإلائت حتا ت يحلتلتتاحل ت لتحددجدت ترحدت حا وتادتل حت ت محا(حدنتييتح

ا دتاجورحتا   ح ولحلا رحفت حد غلتتق ح دكت حدةره ادتيحت دتيمح  كتلحد ك ترح دلتلحا دتاجوتر حتا ري ترح
ا دي  تترح تت .حس(ح و تتلح د  تترحا دتاجوتتر حا تت يحل تت لتحدصتتمي رحا ودلتتل حت تتللحا نيتتتإحاإلم يج تتر ح (ح

نستتيئت حدجدت تترح تادتتلحانتتتىحدت ديتترحد  دتتي حا دتاجوتترحدلتتلحتجتتتلح ميصتتتحغلتتتح يل تتر حتجتتتلح
ا تايحا دام ح دتااسحا رسيدي .حاديحا درللحا ليم حفل دللحف حا رتتافزحإلمفتيقحا شتتكرح دتتاتلحإرتيف رح
   تل مح  تقتتتحا دتاجوترحفتت حا تات حا دميستتسحتا  ت ح  رتتللحدرجتمحدمشتت رحا ودلتل حتاندتتيتحاتبتي حا ودلتتل.ح

لدرحفتتتت حدك تتتتسحا دريستتتتدرحتانلتتتتتًاحا درتتتتللحا لي تتتتوح  تتتت نتح  تقتتتتتحا دتاجوتتتترح تتتتتحا  كمت تج تتتتيحا دستتتت ن
حتا دتاجور حت وماحلتجرحاس نلامحدتااسحا رسيدي ح دلنلحدتاجورحدا ك ر.

 ح0622-0624صمي ي  حنة حا ف تترحدت حح4شتكرحد حح642تدي  يللعح  اح لمرحدكتمرحد ح
 حتجل حا لتاسترح ةاترحلتل ح تيتقخح  تقتتحا دتاجوترحت تيتقخحاإل تة ححCompustatد حاي لرحل يمي ح

%حدتت حشتتتكي حا ولمتتر( ح م هتتتح  تتاحاعاتتلحر تتاح41تبتتي  حتا حدوهتتمحا شتتتكي ح)اكلتتتحدتت ح تت حاع
 تتيتقخح  تقتتتحا دتاجوتتترح ل تتة ح تتت حاعتبتتي  حددتتتيح شتتلتحإ تتاحا حاالم اتتتي حفتت حا تاتتت حا دميستتسحدتتت ح
ا دتاجورح تحارلحا درللا حا ويدرح تا  رحاإل ة ح  حاعتبي  حكديح تص  حم يئرحا لتاسرحا ح ت نتح

ا دتاجوتترحلزقتتلحدتتححزقتتيلرحا لةلتترح تدتتلحا دتتيلترح  تتاحدتتلىح دتتلحدتااتتسحا رستتيدي  حتا ح تت نتحح  تقتتت
  تقتتتحا دتاجوتترحلتتمنف حدتتححزقتتيلرحرتتتافزحا ودلتتلحإل دتتيمح د  تترحا دتاجوتترحفتت حا تاتت حا دميستتس حدلتتلح
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 حا ودتتة حاعكلتتتحرجدتتًي حاتحا تت ل حستت و مت ح تت حاندتتيتحاتبتتي حجلتتلر حتا ح تت نتح  تقتتتحا دتاجوتترحايتتتح
 ودتتتتة حدكي تتتتسحدريستتتتدرحتدتاجوتتتترح ستتتت نلمحدتتتتلنلحدتاجوتتتترحدا ك تتتتر ح تتتت ح دتتتتة حدكي تتتتسحدريستتتتدرح

حتدتاجورح س نلمحدلنلحدتاجورحغلتحدا ك ر.

 حإ تتاحزقتتيلرحا فاتتمح درتتللا حا  تت نتحفتت حKnechel and Payneح(2001)تاتتلح تتلف حلتاستترح
وتترحت تت محا زقتتيلرح تت حا جاتتلح  تقتتتحا دتاجوتتر حتان لتتت حلةلتترح تادتتلحدتتيلترح  تتاح تت نتح  تقتتتحا دتاج

 ح تزقتتتححا دتتتتاتلح-د يستتترحدوتتتللحستتتي ي حا ودتتتلح–ا وتتتيليح دتااتتتسحا رستتتيدي حعلا ح د  تتترحا دتاجوتتترح
ا دشتتتقرح  تتاح د  تترحا دتاجوتترح)شتتتق  حدتتللت حاتحفتقتتعحدتاجوتتر( ح  تتل محنتتلدي حاس شتتيتقرحلنتتةبح

حا دتاجورح)اس شيتا حإلاتقرحاتحرتائس(.ح

 د  رح ويالحدححدكي سحدريسدرحتدتاجورحلت  ر حتجل حا لتاسرحح222تديس نلامح لمرحدكتمرحد ح
ا حجاتتلحا دتاجوتترحا زائتتتلح)ا ستتي ي حاإلرتتتيف رح تت حا تاتت حا دو تتتيل( حتتجتتتلحارتتتي يحرتتتقل رحدو تتتلر ح
تاس نلامحفتقعحدتاجورحاالحنلتر حليليحإ تاحزقتيلرحا  ت نتحفت حزدت حا دتاجوتر حتدت حلتمح ت نتحإصتلاتح

يت حم يئرحا لتاسرحإ احا حا جاتلحا زائتلحلمت رح تجتتلحارتي يحدو تلرح تلىح دلتلح  تقتحا دتاجور.حكديحاش
ا دتاجور حتالح وتلحدي رتتترحإ احزقيلرحف حجتلرح د  رحا دتاجور حتامدتيح شتلتحإ تاحتجتتلحدشتك ر حتالح
 وكتتسحاندتتيتحجلتتلرح  ستتتق.حتاتتلحتجتتل حا لتاستترح ةاتترحستت ل رحلتتل ح  تتل محدك تتسحا دريستتدرحتا دتاجوتترح

 حإلاتقرحتزد حا دتاجور حللمديح  ل محنلدي حرتتقل رح رتل ح  و تلح د  ترحا دتاجوترحتدت حلتمحاس شيتا
زقيلرحزد حا دتاجور حتاترر حم يئرحا لتاسرحا ح تافتحفتقعحدتاجورحدلتسح تحنلتتر حدتحح تلمحتجتتلح

حهتتبحغلتح يل رح  ري رحا دي  رح ودللحا دتاجورحلنف حد حزد حا دتاجور.

مدت جتًيح   تيسح ةاترح تللحستي ي حا ودتلح Knechel et al., (2009) كدتيحيتتت حلتاستر
 وياتلاح دكي تسحدريستدرحتدتاجوترحلت  ترحفتت حح414كدتلنة ح كفتي رحا دتاجوتر ح ولمترحدكتمترحدت ح تتللح

ا تال ي حا د رلر حت مح جلحا لتاسرح ةاترحلتل ح ت نتح  تقتتحا دتاجوترحتكفتي رحا دتاجوتر.حددتيحل ستعحدتحح
ح.Knechel and Payne (2001)م يئرحلتاسرح

ف تترح ت نتح  تقتتحا دتاجوترحكديشتتح ت ححMande and Son (2011)تاتلحاست نلد حلتاسترح
دنييتحا شتكر حتا  يحليلىحإ احإ يلرحمهتحدكي سحا دريسدرحتا دتاجورحاعتبورحا كديتحفت حات ديياتيح

ر.حكدتيحاشتيتحدحح دللحا دتاجور حتاس  ي  ايح  رفيظح  تاحستدو اي حت جمتسحدنتييتحا دتاجوترحا در د ت
Asthana (2014)حإ احات ديإحإلجيل حدومتيحلل حا   نتحف حتا حا دتاجور حتدنتييتحا   يرت  ح 
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تف لا حسدورحدك سحا دريسدرحتا دتاجور حت ةارح كست رحلتل حا  ت نتحا وتيليح   تقتتحا دتاجوترحت  لت مح
حا ستقح جتلرحاتبي حا شتكر حت   درحا شتكرحككل.

دين دتتيتحالتتتحدنتتييتحا دتاجوتترححWoo and Lim (2015)رحتفتتاحمفتتسحا ستت يقحايدتت حلتاستت
تدنييتحاع دي ح  احا ويسح د  رحا دتاجورحتسي ي حا دتاجورحكديشتتح زقتيلرحجاتلحا دتاجوتر حتاتلح

شتتتكرحدتت حا شتتتكي حا د لتتلرحفتت حستتتقحاعتتاقحا دي  تترحفتت حح222استت نلد حا لتاستترح لمتترحدكتمتترحدتت ح
رللحدتاالتحا رسيدي حسي ي حتا ويسحا دتاجور ح  ن تاحف حكتتقي حتالحاترر حا لتاسر حام ح ملديح 

اال  دتتتيتحنصتتتيئصحا ودلتتتل حدلتتتلمحرجتتتمحا شتتتتكر ح و تتتلح د  ي اتتتي حتالائاتتتيحا دتتتي   حتمستتتدرحا ودتتتة  ح
تا دنزت  حت ت دبحنصيئصحا شتكرحدححإلاترحاعتبتي  حددتيحلتيلتح  تاحدنتييتحا دتاجوتر حت وتلحإلاترح

ي حجتتتلرحاعتبتتي  حتدتت حلتتمحات فتتي حدنتتييتحا دتاجوتتر حتاتتلحن صتت حاعتبتتي حا دت فوتترحديشتتتًاحالمنفتت
ا لتاسرحإ احام ح  تمحدتاالتحا رسيدي ح ملحإلتاكامح زقيلرحدنتييتحا دتاجوتر حلزقتيلرحا وتيسحا دتاجوتر ح
دد تتلاتح تتةترحا دنتتييتحا د تتلتر حتزقتتيلرحا تاتت حا دنيتتبحإلماتتي ح د  تترحا دتاجوتتر حكتستتل رح  نفتت  ح

ح حتزقيلرحجتل اي حتدي  ي  ح نف  حنيتحا دتاجور.فشلح د  رحا دتاجور

  تاححWoo and Lim (2015)دتححلتاسترححBlankley et al., (2015)كدتيحا ف ت حلتاسترح
تجتلح ةارحإلجيل رحلل ح  نتح  تقتتحا دتاجوترحغلتتحا وتيلي حتنيتتحا دتاجوتر حرلتوحتجتل حا لتاسترح

 تالتتت ح  تقتتتتحا دتاجوتتترحفتتت حا ستتتمرحا ري  تتترحا حا شتتتكي حا  تتت ح تتتللايحزقتتتيلرحجت تقتتترحغلتتتتحد تاوتتترحفتتت ح
د يتمتترحدي ستتمرحا ستتيد ر حاكلتتتح ترتترحإل تتيلرحصتت يغرحا  تتتائمحا دي  تترح تت حا شتتتكي حا  تت ح تتمح  وتتت ح

ح زقيلرحتا حا دتاجورحدشكلحغلتحد تاح.

ل رتترحددتتيحستتلعحتجتتتلحا وللتتلحدتت حدرتكتتي ح تت نتح  تقتتتحا دتاجوتتر ح تت  نصحفتت حدوهداتتيحلانتتلح
تحدنتييتحا دتاجوتر حا ت يحلتتزلالحم لجترحا وللتلحدت حا وتادتتلحدلتلمح و تلح دلتتلح يدتلحتارتلحجتت تيحت تت

ا دتاجور حا ري رحا دي  رح ودللحا دتاجور حلتافتححا ودلتلح    تقتتحفت حا تات حا دميستس حت تيلىحدنتييتح
ا دتاجوتترحإ تتاحزقتتيلرحجاتتلحدتااتتسحا رستتيدي حتدتت حلتتمحزقتتيلرحغلتتتح يل تترحفتت حتاتت حا دتاجوتتر حكتستتل رح

حي حفشلحا دتاجور حدديحلجولحد حا دتجرحاكلتح  نتح  تقتحا دتاجور.  نف  حار د

ح

 ح
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يحميااع عالقاا  يبنااى معااايير اليقرياار المااالأ الدول اا  بيااأخر يقرياار المراجعاا   -7/2
 واشيقاق الحرض األول لمبحث

 ;Marden and Brackney 2009; De George et al., 2013)ا ف  حدوهمحا لتاستي ح
Khlif and Achek 2016)تاحا ح يللتعحح  IFRSالىحإ تاحزقتيلرحا   تللتحا شنصت ح تللاترحفت حح

ا  تتائمحا دي  تتر حا ت ىحدتت حا صتوسح  تتاحدتااتسحا رستتيدي حجدتححاعل تترحا  ت ح يكتتلحصتلقحت لا تترح تت اح
ا   للتا  حتد حلمحصلقحت لا رحا  تائمحا دي  ر ح ةترح  احا حدويللتحا   تقتتحا دتي  حا لت  ترحا دلم ترح

ستي رحا   تقتت ح  تاحاستيسحا ددتي  ,.He et al)لوح تتفتحفتتصح  دتللتق ح  رتقت حا  تتائمحا دي  ترحتا 
 حإرتتتيفرح  تتتاحصتتتوتدرحا دوتتتيللتحتا  ديل تتتيح  تتتاحا   دتتترحا ويل تتتر حتامنفتتتي حاإل دتتتيمحا كتتتيف ح(2012

تا  وتتتلح  تتاحا  تتتائمحا دي  تترحا دوتتلرح  تتاحتف تتًيح دوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تتر حددتتيح  تتلمحشتتكت حرتتت ح
 حتقتيلىحح(DeFond et al., 2019)ي حجتتلرحا   تيتقتحا دي  تر حزقتيلرحا  ة تسحفت حاعتبتي حامنفت

دي رتتتتتترحإ تتتاحزقتتتيلرحدنتتتييتح د  تتترحا دتاجوتتتر حا  تتت حدتتت حا دتتتتجرحاكلتتتتحا ح تتتيلىحإ تتتاحزقتتتيلرحجاتتتلح
حا دتاجور حدديحالحليلىحإ اح  نتح  تقتحا دتاجور.

 Bedardوتيسحا دتاجوتر حان لتت حلتاسترحتفتاحست يقح ةاترحدنتييتح د  ترحا دتاجوتر حلجاتلحتا 
and Johnstone (2004)ح  لتت محدتااتتسحا رستتيدي ح دنتتييتحإلاترحاعتبتتي حتدنتتييتحا رتكدتتر ح 

 د  ترح  لت محح011تالت ديح  احاتاتا ح ني بحت سولتحا ويسحا دتاجور حتد حنة ح لمرحدكتمرحد ح
%حفت حستي ي حا دتاجوتر حتات فتي ح02رح دنييتحا ودة حاجتا يحشتكي حا دتاجور حتجل حا لتاسرحزقيل

لتالت/حستتي رح كتتلح يدتتلحدتت حا وتادتتلحا نيصتترحددنتتييتحإلاترحاعتبتتي  حتقتتزلالحح7دوتتلال حاع وتتيسح
لتالت/حستي رحدتححتجتتلحكتًةحدت حدنتييتحإلاترحاعتبتي حح00% حتاع وتيسحإ تاح21جالحا دتاجورحإ تاح

رحاعتبتتي ح زقتلحدتت حدنتييتحا دتاجوتتر حتدنتييتحا رتكدتترحدوتًي حتن صتت حا لتاسترحإ تتاحا حدنتييتحإلاتح
حتقت دبحجالحا دتاجور حتا ويسحا دتاجورحيتل ًيحدححإلاترحاعتبي .

ا شتتتكي حا د لتتلرحدي لتتصتترححرستتيدي حا تايدتترح  تتاحدتااتتستاتتلحاترتترحدتتللتحا دتاجوتترحفتت حدج تتسح
(PCAOB)حامتتت ح دكتتت حا حلتتتزلالحنيتتتتحا دتاجوتتترحدصتتتتترحكللتتتترحدتتتحح لمتتتاحدوتتتيللتحا   تقتتتتحا دتتتي  ح 

ا لت  ر حم لجرح زقيلرحا جياح  احا دويللتحإ احاس نلامحا   درحا ويل تر حتاال  دتيلح  تاحدتلنلحا دوتيللتح
دوي جرحا دلم رح  احا دديلوحا   ح  ي سحد حدولىحا   يتقتحا دي  رحاس نلامحا ركمحا شنص  حدللحا 

ا دريستتتتل رح  كتتتتي ل حاالستتتت مفيلحتاالرتتتتدرة  حدتتتتححار  تتتتي حدتاالتتتت حا رستتتتيدي ح  تللتتتتعحاإللاترح يتتتتتقح
ا   لتتتت م حددتتتتيح دلتتتتلح رتتتتل ًيح دتااتتتتسحا رستتتتيدي  حتق ي تتتتسحرتتتتتتترح وتتتتلللحاستتتت جيدرحدتااتتتتسحا رستتتتيدي ح
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 دنتتتتتييتحاالت دتتتتتيإحدتتتتتححا ودلتتتتتل حت وتتتتتلللحيل وتتتتترحتتاتتتتت حتدتتتتتلىحإجتتتتتتا ا حا دتاجوتتتتتر حتف تتتتتًيح اتتتتتت اح
ححح.ح (Burkholder 2009)االس جيدر

إ تاحا حاال جتياحمرتتححMarden and Brackney (2009)تفتاح ت احا ست يق حاشتيت حلتاسترح
ا دويللتحا دلم رح  احا دديلوحللاٌلحد حا دويللتحا دلم رح  تاحا  تا تلحإ تاحزقتيلرحا ستدي حدي  ة تسحفت ح

 وتتلمحاالك شتتيب حتبتتلت حاستت نلامحا دوتتيللتحا  تتتائمحا دي  تتر حتا ح صتتدرح تت احا  ة دتتي حاكلتتتحار دتتياًلح
ا دلم رح  احا  تا لحا تارررح   ل محاال  تزامحلاتيح متلحإ تلالحا  تتائمحا دي  تر حست كت حدت حا صتوسح  تاح
دتاالتت حا رستتيدي حا رصتتت ح  تتاحال تترح تلتتعحصتتلقحدتتزا محاإللاترحدتت  حا  تتتائمحا دي  تترح ولتتتحدصتتلبح

رلوح و لتتحركتمحاإللاترحت  تللتا ايحتمل اتيحصتوسحا  تللتع ححت لا رح  حا دتكزحا دي  ح  شتكرحتالائاي 
حدديح وت حدتااسحا رسيدي ح دنييتحا   ير  حتف لا حا سدور.

مح7تاتتتلح ترتتت حا لتاستتترح تتتدو حجتامتتتسحا ركتتتمحا دامتتت حفتتت حدوتتتيللتحا   تقتتتتحا دتتتي  حا لت  تتترحدماتتتي
 ح (IAS 41)ا للت تج ترح حت رصتت (IFRS 7)ا  تستححفت حاست نلامحا   دترحا ويل ترح ترلتا حا دي  ترح

( ح(IAS 7 ح صمل حا فتائلحتا  تزقوتي حفت حايئدترحا  تلف ي حا م ل ترح(IAS 40)تاالس لديتا حا و يتقرح
ح.(IAS 27) حا س يترحت جد ححا  تائمحا دي  رح(IAS 18) اال  تابحديإللتالا ح ل ححلمتلحغلتح يل رح

التتحا  لمت حاإل زادت ح دوتيللتحا   تقتتحا دتي  حا لت  ترححKim et al., (2012)تاتلحان لتت حلتاسترح
  احا ويسحا دتاجور حتد حنة حص يغرحمدت  ح ر ل  ح   غلتحف حا ويسحا دتاجور حا مي رحد ح و لح
 د  رحا دتاجور حتا  رس حف حجتلرحا   يتقتحا دي  رحم لجرح لماحدويللتحا   تقتحا دي  حا لت  ر حتالح مح

لت تترحاتتب تترحنتتة حا ف تتترحدتت حح00شتتتكرحدتت حح2221ت  ح  تتاح لمتترحدكتمتترحدتت حان دتتيتح ملتتيا حا مدتت
 حكدتتيح تتمحان  تتيتح2112 حرلتتوحاال  تتزامحل يللتتعحدوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تترحدتت ح2112ح-2117

ا  يدتي  حح–لت ح تمح  لمتاحدوتيللتحا   تقتتحا دتي  حا لت  ترحح4شتتكرحدت حح6122 لمرحتايل ترحدكتمترحدت ح
.حتا رتترحامتت حاتتلحالىح يللتتعحا دوتتيللتحا لت  تترحإ تتاحزقتتيلرح2112ر تتاح تتيمحح– د رتتلرحكمتتلا حا تال تتي حا

ا وتتتيسحا دتاجوتتتر حتزقتتتيلرحا وتتتيسحا دتاجوتتترحدتتتححا زقتتتيلرحفتتت ح و تتتلح د  تتترحا دتاجوتتترحا متتتي رح تتت ح لمتتتاح
 ا دويللتحا لت  ر حتاالمنفي حف ح رس حدس تىحجتلرحا   يتقتحا دي  رحدححا  لم ح  دويللتحا لت  ر.ح

                                                 
ح(IAS 27) حكدتيح تمحا غتي ح(IAS 18)لتلالحدت حح (IFRS 15) وتل  حدوت حا دوتيللتحا دت كتترحفت ح ت احا لتاستر حف تلحرتلحا دو تيتحح7

 (IFRS 10)  رلحدر  حدو يتحا  تائمحا دي  رحا دترلرح
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دت حنتة حا  يللتعح  تاح لمترحدت حا شتتكي ححHitz and Bloch (2016)اشتيت حلتاسترححكدتي
 حإ تتاحا حإ تتزامحا شتتتتكي ح2107-2116نتتة حا ف تتترحدتت حح/حستتمرشتتتكرح0474اع ديم تترحدكتمتترحدتت ح

اع ديم رحل يللعحدويللتحا دريستدرحا لت  ترحالىحإ تاح وتت حا شتتكي ح دةرهتي حآ  تي حا تل محم لجترح
ل رحفت حا   تيتقتحا دي  ترحمي جترحدتت ح و تلحا دوتيللت حاعدتتحا ت ىحالىحإ تاحا تيمح تت احتجتتلحانيتي حدريست

ا شتكي حل  غي ح سجل ايحف حا لتتصرحا تئ س ر حت رت حا شتتكي حدت حاعستتاقحا دمهدترحإ تاحاعستتاقح
غلتحا دمهدر ح جمديح ردتلح كتي ل حتجتتلحانيتي حلت محاك شتيفايحدت حالتلحآ  تي حا تل م حدلتلحا و تدتي ح

غتادتتي حا دفتترتترحدتت حا ستتتق.حتاتتلحاترتتر حا لتاستترحات فتتي ح كتتي ل حاال  تتزامحدي دوتتيللتحا لت  تتر حتا 
نيصتتترح  شتتتتكي حصتتتغلترحا رجتتتم حتاتتتلح لتتتل حا حا شتتتتكي حا د  زدتتترحدي دوتتتيللتح تتت حا شتتتتكي حاعكلتتتتح

ال  تتزامحرجدتتًي حتاعكلتتتحتبر تتر حتباتتيحنلتتتا ح ة  تتزامحلاتت احا دوتتيللت حدتتمحلجوتتلحانيتتي حا   تتللتحت ك فتترحا
دت حنتة ح لمترحدكتمترححLim et al., (2016)ت  فتعح ت احا لتاسترحدتححدتيح تصت  حإ  ترحلتاسترححاال.
لاترح2107ح-2112شتكرحكتتقرحنة حا ف ترحد حح224د ح  حإ احامنفتي حدنتييتحاما تيتحا ستوتحتا 

تاجورحد حاعتبي حدحح لماحدويللتحا   تقتحا دي  حا لت  رح  شتكي حا   حاس نلد حدكي سحدريسدرحتد
اعتبوتترحا كدتتيت حإالحا حا شتتتكي حصتتغلترحا رجتتمح وترتت حالت فتتي حفتت حإلاترحاعتبتتي حت دنتتييتحاما تتيتح
ا سوتحدحح لماحدويللتحا   تقتحا دتي  حا لت  ترحستتا حاست نلد حدكي تسحدريستدرحتدتاجوترحدت حاعتبوترح

حا كديتحاتحلنةبحاعتبورحا كديت.

ا دتاجوتترح  ف تتترحدوتتلحا  لمتت حد يتمتترحدتتي ف ترحالتتلحا  لمتت  حتاتتلحاترتتر حم تتيئرحا لتاستترحزقتتيلرحا وتتيسح
ستتتا ح  تتلت حا د زدتترحاتحغلتتتحا د زدتترحل يللتتعحدوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تتر حإالحا حزقتتيلرحاع وتتيسح
كيمتت حاكلتتتحدصتتتترحدومت تترحفتت حا تتلت حا د زدتترحدتتي  يللع.حكدتتيحتجتتل حا حزقتتيلرحا وتتيسحا دتجوتترحفتت ح

ف حا ف ترحاللحاال زامحتا ف ترحدولحاال زامحدديحلتجتحح  و تلح د  ترحا دتاجوترحدتحححا لت حا   ح لم حا دويللت
ح لماحدويللتحا   تقتحا دي  حا لت  رحت  سحف بحاال  زامحلاي.

ا ح و تتلحتا دنتتييتحا دت ديتترححChoi et al., (2018)تفتتاحمفتتسحا ستت يق حاترتتر حلتاستترح
ترحدكي تتسحا دريستتدرحتا دتاجوتترح  تتاح فولتتلحل يللتتعحدوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تتر حنفرتت حدتت حاتتل

اس تا لج رحدميسدرح  سولتح د  رحا دتاجور حف لحان لت حا لتاسرح سولتح د  رحا دتاجورحا   ح  تمحلايح
دتاالتحرسيدي حا شتكي حا  يدرر ح ملديح ش ت حدوامحدتاال حرسيدي حدس   ل حغلتح تيدول ح دتااتسح

شتكرحد حا شتكي حح2272يدور حتديس نلامح لمرحدكتمرحد حا رسيدي حاعص  ح دتاجورحا شتكي حا  
 حتجتتتل حا لتاستتترح ةاتتترحستتت ل رحلتتتل ح2104ح-2112ا دلتجتتترحفتتت حلتتصتتترحكتتقتتتي حنتتتة حا ف تتتترحدتتت ح

ا وتتيسحدتااتتسحا رستتيدي حاعصتتت   حتدتاالتت حا رستتيدي حاعنتتتق حالتتتلح يللتتعحدوتتيللتحا   تقتتتحا دتتتي  ح
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قتتتحا دتتي  حا لت  تتر ح رت تت ح  تت حا وةاتترحإ تتاح ةاتترحإلجيل تترحا لت  تتر حإالحامتت حدوتتلح يللتتعحدوتتيللتحا   تح
دومت تتر حددتتيح شتتلتحإ تتاحزقتتيلرحا وتتيسحدك تتسحا دريستتدرحتا دتاجوتترحاعصتت   حم لجتترح زقتتيلرحجاتتلحتزدتت ح
ا دتاجوتترحدوتتلح يللتتعحدوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تتر حتا رتتلحدتت حفتصتترحدتااتتسحا رستتيدي حاعصتت   ح

فتتت ح نفتتت  حا وتتتيسحا دتاجوتترحم لجتتترحزقتتتيلرحا  و تتتلحتدنتتتييتحا دتاجوتتترحتدتاالتت حا رستتتيدي حا فتتتت لل  ح
حا دت ديل حل يللعحدويللتحا   تقتحا دي  حا لت  ر.ح

تديستتتت نلامحل يمتتتتي حشتتتتيد رح جد تتتتححا شتتتتتكي حا د لتتتتلرحفتتتت حا لتتصتتتترحاالستتتت تا  رحنتتتتة حا ف تتتتترحدتتتت ح
 ت ح رد  اتيحا وتيسحا دتاجوترحا حDe George et al., (2013) حان لتت حلتاسترح2112-2112

ا شتتتكي ح دتاجوتترحاتائداتتيحا دي  تترحتاتت حاالم  تتي ح  يللتتعحدوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تتر حتاتتلحاشتتيت ح
%حف حدس تىح كتي ل ح د  ترحا دتاجوترحفت حستمرحاالم  تي ح24م يئرحا لتاسرحإ احزقيلرحكللترح صلحإ اح

دوتيللتح زقتيلرح   و لتلحفت حد ي دتي   يللعحدويللتحا   تقتحا دي  حا لت  ر ح تجححمسدرحكللتترحدت ح ت احا 
ا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تتر ح  دريستتدرح تت حاعلتا حا دي  تتر حتا دتتلفت ي حا  يئدتترح  تتاحاعستتام حا دريستتدرح
  حاعصت حغلتحا د دتسر حترتائسحا لنل حددتيح ست  زمح يتتقتحمهتمحدو تدتي حت كمت تج تيحد يتتترح

لتحا جللتتلر حتجاتتتلحإرتتيف رحالزدتترحإللاترحدنتتييتح دتاجوتترحا  تتتائمحا دي  تترحا دوتتلرح  تتاحاستتيسحا دوتتيل
ا  رتقفتتي حا جت تقتتر حا  تت ح هاتتتحم لجتترحاستت نلامحاإللاترح  كللتتتحدتت حاعركتتيمحتا   تتللتا ح متتلحإ تتلالح
لاترحا  و لتتلحاإلرتتيف حفتت حدوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  ح ا  تتتائمحا دي  تتر حت تتلمحترتتت حإجتتتا ا حاإل تتلال حتا 

 حا  تللتتتع حت كتتتي ل حدنتتتييتحا   يرتتت حا در د تتترحدلتتتلحدتتتلفت ي حا لت  تتتر ح تتتةترح  تتتاحجاتتتلحت كتتتي ل
ا دستتتئت  رح تتت حفشتتتلح د  تتترحا دتاجوتتتر حاتح كتتتتي ل حف تتتلحتاسحدتتتي حا ستتتدور حا دتتتت دبحل دوتتتي حتجتتتتتلح
 رتقفي حجت تقرحف حا  تائمحا دي  رحتفشلح د  رحا دتاجور.حدديحلموكسحف حزقيلرحجاتلحتا وتيسح د  ترح

حا دتاجور.

ا وتيمحفت ححل  لت محالتتح لمتاحا  يتي Redmayne and Laswad (2013) تاتلحا  دت حلتاسترح
ح262ملتزق ملاح دويللتحا   تقتحا دي  حا لت  رح  احا ويسحتجالحا دتاجور حتديس نلامح لمرحدكتمرحد ح

 حرلوحلل ح يللتعحدوتيللتحا   تقتتح2116-2110ايي حركتد حت يم حنة حا ف ترحمحح00شتكرحد ح
زقتتتيلرحفتتت حا وتتتيسح حتاتتتلح تصتتت  حم تتتيئرحا لتاستتترحإ تتتاحتجتتتتلح2114ا دتتتي  حا لت  تتترحتستتتد ًيحفتتت حلت لتتتتح

%حف حا سم ل حا  ي ل ل ح  يللتعحدوتيللتحا   تقتتحا دتي  حا لت  تر حم لجترحزقتيلرحجاتلح72ا دتاجورحلمسدرح
تستتتي ي حا دتاجوتتتر حت تتتزلالحا وتتتيسحا دتاجوتتترحفتتت حا شتتتتكي حا  تتت ح تتتللايحاصتتتت ح نرتتتححفتتت ح   داتتتيح

 حد يتمترحدي شتتكي حا  ت حالح د  ت ح د يل سحا   درحا ويل ر حدللحاالس لديتا حا و يتقرح حاعلتا حا دي  ر
دلتتلح تت احاعصتتت  حددتتيحلتجتتححا حجتتز حكللتتتحدتت حمستتدرحا زقتتيلرحفتت حا وتتيسحتجاتتلحا دتاجوتترحلتجتتححإ تتاح

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Redmayne%2C+Nives+Botica
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Laswad%2C+Fawzi
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 و لحدويللتحا   تقتحا دي  حا لت  ر حتد حلمح و لح د  رحا دتاجور حتزقيلرحدنييت ي.حكديحاشيت حم يئرح
تجالحا دتاجورحلتل حدكي تسحا دريستدرحتا دتاجوترحدت حا لتاسرح ولمحتجتلحان ةفي حجت تقرحف حا ويسح

اعتبورحا كديت حتدكي سحا دريسدرحتا دتاجوترحا در  تر حددتيح شتلتحإ تاحا حا زقتيلرحفت حا وتيسحا دتاجوترح
حم لجرحا جالحا دت دبحل يللعحا دويللت.

حالتحا   تقتح  حا   دترحا ويل ترحتنصيئصتايحGoncharovح et al., (2014)ان لت حلتاسرحكدي
شتكرحدت حا شتتكي حا و يتقترحفت حا تلت حح042  احا ويسحا دتاجور حتالحاس نلد حا لتاسرح لمرحد ح
 حتاتلحا رترحزقتيلرحاع وتيسح2112-2110اعتتب رحاللحتدولح لماحدويللتحا   تقتحا دي  حا لت  رحد ح

جورحم لجترح زقتيلرحدحح و لح  للتا حا   درحا ويل رحم لجرحاال  تابحد يللحاإلفصي  حت زلالحا ويسحا دتا
جالحا دتاجورحفت حا شتتكي حا  ت ح تللايحات محمي جترح ت حان دتيتحا  تل تت حف تلحاشتيت حا لتاسترحإ تاحامت ح
 وتتلحان دتتيتا حا  تتل تتحدرتكتتًيحاسيستت ًيح زقتتيلرحا وتتيسحا دتاجوتتر حت تتزلالحا وتتيسحا دتاجوتترحلزقتتيلرحنستتيئتح

ورح  شتكي حا   ح  وتت ح   تللتا حا   دترحا  ل تت.حكديحاشيت حم يئرحا لتاسرحإ احزقيلرحا ويسحا دتاج
ا ويل رحف حا دس تقل حا ليم حتا لي وحد حدست ت ي حا تيسحا   دترحا ويل تر ح دتيحل رتدمياحدت حاف تارتي ح
ت  تتللتا ح زقتتلحدتت حجاتتلحتستتي ي حا دتاجوتتر حد يتمتترحد  تتيسحا   دتترحا ويل تترحتف تتًيح  دستت تىحاعت حدتت ح

حتحدو  حف حا ستقحا مشير.دس ت ي حا يسحا   درحا ويل ر حرلوحا سو

إ تاحا ح متي ح فستلتق حدر د تل حعلتتح لمتاحدوتيللتححJung et al., (2015)تاتلحاشتيت حلتاسترح
ا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تترح  تتاحا وتتيسحا دتاجوتترحغلتتتحا ويل تتر حت دتتيحا رتتيحدترتتحح  جتتل حفتت حا لتاستتي ح

حeconomic bonding theoryا دريستل ر حا  فستلتحاعت ح و دتلح  تاحمهتقترحاالت دتيإحاالا صتيليح
ا  ت ح ف تت حا حاست  ة حدتااتسحا رستيدي حاتتلح كتت حداتللًاحديال  دتيلحاالا صتيليح دتااتسحا رستتيدي ح
  تتاحا وتتيسحا ودلتتل حا تت ىحتبدتتيحلنفتت حدتت حجتتتلرحا دتاجوتتر حتتف تتًيح اتت احا مهتقتتر حإ حزقتتيلرحا وتتيسح

ا ح دتتتة حا دتاجوتتترحلتتتلفوت ح دتااتتتسحا دتاجوتتترحدوتتتلح لمتتتاحدوتتتيللتحا   تقتتتتحا دتتتي  حا لت  تتترحلتجتتتححإ تتتاح
ا رسيدي حا ويسحاكلتح)حفتقحا ويلي(حف حد يللحسدي حدتااتسحا رستيدي ح اتمحدي   تللتا حاإللاتقترحفت ح
ا   تتيتقتحا دي  تتر.حادتتيحا  فستتلتحا لتتيم  حاتحتجاتترحا مهتتتحاعنتتتىحفتت حزقتتيلرحا وتتيسحا دتاجوتترحدوتتلح لمتتاح

 حا  تت حaudit effort theoryهتقتترحجاتتلحا دتاجوتترحدوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تتر ح و دتتلح  تتاحم
 ف تتت حا حا وتتيسحا دتاجوتترحغلتتتحا ويل تترح تجتتتحح  وتتت  ح دتتة حا دتاجوتترح دتاالتت حا رستتيدي ح تتت ح

حجاتلحا دتاجورحاإلريف رح زقيلرحجتلرحا دتاجور.
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تاجوترحتالن ديتحا ًيحد حا  فسلتق ح غ سح  احاعنت حايد حا لتاسترحل ر لتلحا وةاترحلتل حا وتيسحا د
شتتكر/حستمرحدت حح01222غلتحا ويل رح)ا دت فور/ا دمنفرر(حتجتلرحا دتاجور ح  اح لمرحدكتمترحدت ح

 حتاتلح تصت  حم تيئرحا لتاسترح2114ح-2114ا شتكي حا دلتجرحفت حلتتصترحكتتقتي حنتة حا ف تترحدت ح
ي حإ تتتتتاحا حا وتتتتتيسحا دتاجوتتتتترحغلتتتتتتحا ويل تتتتترحاإللجيل تتتتتر ح تتتتتت دبحإلجيدتتتتتًيحدتتتتتي رجمحا دي تتتتتعح ةستتتتت ر يا

االن  يتقر حت شلتح  احا م لجرحإ احا ح لماحدويللتحا   تقتحا دي  حا لت  رح دك حدتللتيحا شتتكي حدت ح
دديتستتتترحا دزقتتتتلحدتتتت حا ستتتت يرحاإللاتقتتتترحا   للتقتتتترح متتتتلحإ تتتتلالحا  تتتتتائمحا دي  تتتتر حدتتتتي  تاييحدتتتتححدتاالتتتت ح

وتيسحا دتاجوترح  شتتتكي حا رستيدي  حرلتوحالحلتجتلح ت للتح  لمتاحدوتيللتحا   تقتتحا دتي  حا لت  ترح  تاحا 
ا  تت حالح كتتت حاتائداتتيحا دي  تترح ترتترح  دوتتيللتحا دو تتلرحا  تت ح  ي تتسح  تتللتا حدريستتل ر حت تت احا م تتيئرح

حدج دور ح ل محمهتقرحاالت ديإحاالا صيلي.

ت  تتاحا تتتغمحدتت ح تصتتلحا لتاستترحإ تتاحل تتمحمهتقتترحاالت دتتيإحاالا صتتيلي حإالحا حا ديرتتوح تت حتجاتترح
ئرحا لتاستتر حرلتتوح تصتت  حا لتاستترحإ تتاحات دتتيإحزقتتيلرحاع وتتيسحغلتتتحا ويل تترحمهتتتحدني فتترح  فستتلتحم تتي

ديالستتت ر ياي حاالن  يتقتتترحفتتت حا  تتتتائمحا دي  تتتر حددتتتيحاتجو تتت ح  تايتتتيحدتااتتتسحا رستتتيدي  حت دتقتتتتاحإللاترح
دتت حح–اعتبتتي  حتاالمنفتتي حفتت حجتتتلرحا  تتتائمحا دي  تترحد يلتتلحزقتتيلرحاع وتتيس حإالحا حاعدتتتحاتتلح كتتت ح

دني فتتًيح اتت احا  فستتلت حفدوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تترح تت حدوتتيللتحايئدتترح  تتاحح-هتتتحا ديرتتوتجاتترحم
تشتتتيلا ح ك ف تتترح يللتتتعحا دوتتتيللتحدي  فصتتتلل حددتتتيحلتتتيلىحدي رتتتتتترحإ تتتاح ا ددتتتيلو حتالح تجتتتلحاتا تتتلحتا 

 شتتتكي حاستت نلامحاإللاترح ستت ي ايحا   للتقتترح متتلحإ تتلالحا  تتتائمحا دي  تتر حتستت كت ح ترتترحاكلتتتح تت    حا
ا   ح   لتحلمتلحاتائدايحا دي  ترحد  يستي حا   دترحا ويل تر ح تةترح  تاح و تلحفاتمحت يللتعح  ت حا دوتيللت ح
    حد حا دتجرحاكلتحا حلزلالحتا حتجاتلحدتااتسحا رستيدي حتا دنتييتحا  ت حدت حا در دتلحا  وتت ح

ريستل ر حد يتمترحدي شتتكي ح ايح ملحإجتا ح د  رحا دتاجور ح ا احا شتكي حاعكلتح تررح    للتا حا د
اعالح تررح ا ا ح ت احاعدتتتحدج دوتر ح تيلىحإ تاحزقتيلرح  تللتحدتااتسحا رستيدي ح نيتتحا دتاجوتر ح
تبتت  حا دزقتتلحدتت حا جاتتلحفتت حالا حداتتيمحا دتاجوتتر حتاستت نلامحدجدت تترحتاستتورحدتت حإجتتتا ا حا دتاجوتتر ح

لا ح د  ترحا دتاجوتر حددتيحل ي تسحزقتيلرحإريفرحإ احاس نلامحا دزقلحد حا دتتاتلحا دي  ترحتا  كمت تج ترحع
 تتتةترحدنتتتييتحا دتاجوتتترحتا  تتت ح  تتتتجمحفتتت حزقتتتيلرحا وتتتيسحغلتتتتح يل تتترح ود  تتترحا دتاجوتتتر حتا  تتت حاتتتلحالح
 تتموكسحفتت حا ماي تترحفتت ح نفتت  حاالستت ر ياي حاالن  يتقتترحعماتتيحد ةزدتترحدتتحح يللتتعحدوتتيللتحا   تقتتتح

للتحا  ت ح  ي تسح  تللتا حدريستل ر ح متيحالح كتت حا دي  حا لت  رحنيصرح  شتكي حاعكلتح تررح  دوتي
مديح كت ح زقيلرح ا زقيلرحف حا ويسحا دتاجورح تايً حد حدتااسحا رسيدي ح  دتقتحا   للتا حا دريسل ر حتا 

حدنييتحتجالحت ك فرح د  رحا دتاجور.
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 حدتلىحاست دتاتقرحا زقتيلرحفت حا وتيسحا دتاجوترحفتحHiggins et al., (2016)تالحان لت حلتاسترح
ا ف تا حا ةر رحدولح لمتاحدوتيللتحا   تقتتحا دتي  حا لت  ترحد يتمترحد لتلحا  لمت  حتدت حاجتلح ر لتعح تلبح

شتتتكر/حستتمرحدتت حا شتتتكي حفتت حملتز متتلاحنتتة حا ف تتترحدتت حح222ا لتاستتر ح تتمحاستت نلامح لمتترحدكتمتترحدتت ح
تالحح( 2102ح-2112 حف ترحدولحا  لم حد ح2112ح-2112)حف ترحاللحا  لم حد حح2102ح-2112

 تصتت  حم تتيئرحا لتاستترحإ تتاحزقتتيلرحد تستتبحا وتتيسحا دتاجوتترحفتت حا ف تتترحا ةر تترح  يللتتعحدوتتيللتحا   تقتتتح
 حتامنفر حاع ويسحدولح   حإالحامايحه  حا  احد حا ف ترحالتلحح2114ح-2112ا دي  حا لت  رحد ح

 تتتتسحا دريستتتتدرحا  يللتتتتع.حكدتتتتيحاشتتتتيت حم تتتتيئرحا لتاستتتترحإ تتتتاحزقتتتتيلرحا وتتتتيسحا دتاجوتتتترحللتجتتتترحاكلتتتتتح دكي
تا دتاجورحد حاعتبورحا كديتحاعصغتحرجدًيحد يتمرحديعكلتحرجدتًي حتاتلحاتجوت حا لتاسترح ت احا م لجترح

 تتتللاديححDeloitte, PwCإ تتتاحا حدكي تتتسحا دريستتتدرحتا دتاجوتتترحدتتت حاعتبوتتترحا كدتتتيتحاعكلتتتتحرجدتتتًيح
يا صتيل ي حا رجتمحا كللتت ح كي ل حليل رحدت فورحت كي ل حد غلترحدمنفرر حددتيحلتيلىحإ تاحاالست فيلرحد

تامنفتتتتي حا  ستتتتولتحا رتتتتليح نلدتتتترحا دتاجوتتتتر حإرتتتتيفرحإ تتتتاحات فتتتتي حدستتتت تىحا نلتتتتترحد يتمتتتترحددكي تتتتسح
ح.EY, KPMGا دريسدرحتا دتاجورحد حاعتبورحا كديتحاعصغتحرجديح

تاتتلحن صتت حا لتاستترحإ تتاحا حاستت دتاتحا زقتتيلرحفتت حا وتتيسحا دتاجوتتر حفتت حا ستتمتا حا ةر تترح  لمتتاح
ا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تتر حلتجتتححإ تتاحا لدتتي حفتت حدوتت ح كتتي ل ح د  تترحا دتاجوتتر حا مي جتترحدتت حدوتتيللتح

  يللعح   حا دويللت.ح

دتت حات تتاحا لتاستتي حا  تت حاستت نلد حستتي ي حا ودتتلحكد  تتيسحلتتلللححNamح(2018)ت وتتلحلتاستترح
لتتتحترجتتمح تت حجاتتلحا دتاجوتترحلتتلاًلحدتت حاال  دتتيلحف تتبح  تتاحا وتتيسحا دتاجوتتر حف تتلحان لتتت حا لتاستترحا

إ تتاحدوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تترحفتت حكتتقتتي ح  تتاحستتي ي حتا وتتيسححا  وتتل ة حا مي جتترحدتت حا  رتتت 
شتتتكر/حستتمرحدتت حا شتتتكي حا دلتجتترحفتت حلتتصتترحح2102ا دتاجوتتر حت  تت حديستت نلامح لمتترحدكتمتترحدتت ح

قتتتتح حرلتتتوحل ي تتتسحدتتت حا شتتتتكي حا  تتت ح  لمتتتاحدوتتتيللتحا   تح2100ح-2114كتتقتتتي حنتتتة حا ف تتتترحدتتت ح
ا دي  حا لت  ر حعت حدترح تتفلتحدو تدتي ح تفلتعحا دوتيللتحا كتتقترحدتححدوتيللتحا   تقتتحا دتي  حا لت  تر ح
تاإلفصتتي ح تت ح تت للتحا  غلتتتحفتت حا دوتتيللتحا ديد تتر حتدتت حلتتمح  تت حا شتتتكي حديي دتترحديإلفصتتي ح تت ح

تحا دتتي  حا لت  تتر حدوتتًيحفتت حاعلا حا دتتي  حتف تتًيح  دوتتيللتحا د لت تترحالتتتالح يدتتيحفتت حكتتقتتي حتدوتتيللتحا   تقتت
 حتالحاس نلد حا لتاسرح تفلعحا   يتقتحا دي  ترحا د يرترح  جداتتتحكد  تيسحلتلللح دست تىحزقتيلرح2100

حرجمحا دي حا دتاجور.
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تاتتتلحاشتتتيت حم تتتيئرحا لتاستتترحإ تتتاحا حستتتي ي ح دتتتلحا دتاجوتتترح تتتت دبحإلجيدتتتًيحدتتتحح وتتتل ة حدوتتتيللتح
ا ودتتتتلحللتجتتتترحاكلتتتتتحد  دتتتتي حا دتاجوتتتتر حد يتمتتتترحد  وتتتتيسحا   تقتتتتتحا دتتتتي  حا لت  تتتتر حتات دتتتتيإحستتتتي ي ح

ا دتاجوتتر حتاشتتيت حم تتيئرحا لتاستترحإ تتاحا ح  تتاحا تتتغمحدتت حا ح يللتتعحدوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تترح
 يلىحإ احزقيلرحا ويسحا دتاجور حإالحا ح  اح  يل  حجالحا  احكيس جيدرحدت حدتاالت حا رستيدي ح زقتيلرح

ح  كت حا ويئلحاالح ترلرحا دتاجور.دنييتحت دلحا دتاجور حدديح

ل ر لتلحالتتح لمتاحدوتيللتحا   تقتتححMongruta and Winkelriedb (2019)تاتلحايدت حلتاسترح
ا دتتتي  حا لت  تتترح  تتتاحغدتتتت حاعتبتتتي حفتتت حاكلتتتتحستتت رحاا صتتتيل ي حفتتت حادتقكتتتيحا ة لم تتترح)اعتجم تتتل  ح

شتتكرحح240 ولمترحدكتمترحدت ححpanel dataا لتازقتل حشتل   حكت تدل تي حا دكست   حللتتت(حتديست نلامح
 ح تصتت  حا لتاستترحإ تتاحامتت ح ت تتسح  تتاح يللتتعحدوتتيللتح2102إ تتاحح2111دلتجتترحنتتة حا ف تتترحدتت ح

ا   تقتتتتحا دتتتي  حا لت  تتترحم تتتصحفتتت حا دو تدتتتي حا نيصتتترحدي شتتتتكرح  نتتتيتجلل  حددتتتيحل تتتتجمح دلتتتزرحكللتتتترح
ورحا شتكي  حإالحا حا جتياحشتتكي ح  لان لل  حت ولمح ديللحكللتحف حا دو تدي  حدديح و لتح الللح سد

ا ولمتترحدوتتلح يللتتعحدوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تترحإ تتاحاالت دتتيإحدتتححدكي تتسحا دريستتدرحتا دتاجوتترحدتت ح
اعتبورحا كديت حالىحإ احات في حجتلرحا دتاجور حت نف  حغدت حا دو تدتي حا دي  تر حتدت حلتم حفت  ح

 احي سحا شتكي ح  احجتلرحدتاجورحدت فورح مصتح نف  حا غدت حف حا دو تدي حا دي  رحلتجححإ
دولح يللعحدويللتحا   تقتتحا دتي  حا لت  تر حت ت سحم لجترح  يللتعح  ت حا دوتيللت حتاتلحن صت حا لتاستر ح
إ تتاحا ح لمتتاحدوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تترح تت سحرتتديمرحكيف تترح شتتفيف رحا  تتتائمحا دي  تتر حتقجتتسح  تتاح

ت تتتفلتحا شتتفيف رحفتت حا  تتتائمحا دي  تترحدلتتلح لمتتاحآ  تتي حرتكدتترحا شتتتكي حاستت نلامحآ  تتي حدكد تترح    كتتلح
حجللر.

تفاحس يقحا وةارحلل ح لماحدويللتحا   تقتحا دي  حا لت  ر حتكفي رح د  رحا دتاجور حالحا ج ح للح
ا لتلحدتت حا لتاستي ح لتاستترح تت احاعلتتحديستت نلامحا تيسحلتتلللح كفتتي رح د  ترحا دتاجوتترحت تتح تت نتح  تقتتتح

وح ولحد غلتح دك حدةره  حتا يسحالتح يللعحرزدرحجللتلرحدت حدوتيللتح ي  ترحا جتتلرحا دتاجور حرل
الن دتيتحالتتح يللتعحا دجدت ترحا جللتلرح دوتيللتحا دريستدرححHabib (2015)     حف لح تلف حلتاسترح

ا   ح و دلحدشكلحكللتتح  تاحا   دترحا ويل تر ح  تاح ت نتح  تقتتحا دتاجوتر حح2114ف ححCASا صلم رح
شتتكر/حستمرحدت حا شتتكي حا دلتجترحفت حا لتتصترحا صتلم ر حنتة حح6626 لمرحدكتمرحد ححتديس نلام
 ح تصتت  حم تتيئرحا لتاستترحإ تتاحزقتتيلرح تت نتح  تقتتتحا دتاجوتترحدصتتتترحدومت تترح2102ح-2114ا ف تتترحدتت ح

 ح جد تتتتححا شتتتتكي حديستتتت لمي حا شتتتتكي حا  تتتت ح تتتتمح2114دوتتتلح يللتتتتعحا دوتتتيللتحا صتتتتلم رحا جللتتتلرحفتتتت ح
لحدكي سحا دريسدرحتا دتاجورحد حاعتبورحا كديت حتالحاتجو حا لتاسرحإصلاتحدكي سحدتاجو ايحد حال
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ا دريستتتدرحتا دتاجوتتترحدتتت حاعتبوتتترحا كدتتتيتح  تقتتتتحا دتاجوتتترحلت ح تتت نلتحفتتت حا تاتتت حا دميستتتس حإ تتتاحا ح
دكي تتسحا دريستتدرحتا دتاجوتترحا كللتتترح كتتت حد نصصتترحصتتمي  ًي حت تتللايحإدكيم تتي حديل تترحت كمت تج تترح

دت فوتتتر ح ستتتدرح اتتتيحدي رصتتتت ح  تتتاحدلتتتزرح ميفستتت رحفتتت حالا ح د  تتترحدتاجوتتترحا  تتتتائمحا دي  تتترححتدشتتتتقر
حا دو دلرح  احا   درحا ويل رحدست رحاكلتحد حمهتائايحصغلترحا رجم.

ح  تاحلتاسترح ر ل  ترح تتححKhlif and Achek (2016) تفاحمفسحا س يقحاشيت حلتاسرح ح22لمتي  
وتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تترحتا دتاجوتتر حإ تتاحامتت حدتت حا دتتتجرحلتاستترحستتيد رحفتت حدجتتي ح ةاتترح لمتتاحد

اكلتتتحا حلتتيلىحا  رتتت حإ تتاحدوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تترحإ تتاح تت نتح  تقتتتحا دتاجوتتر حت تت احا  تت نتح
ا در دتتلحلتجتتحح ستتللل محاعت  حلتتيلىحا  رتتت حإ تتاحدوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تترحإ تتاح وتتلللحمدتتي  ح

يحلزقتتلحدت حف تتترحإ تتلال ي حت تت نتحاإللاترحفتت ح ست  محا   تتيتقتحا دي  تترح دك تتسحا دريستتدرحا   تقتتحا دتتي  حددتت
تا دتاجوتتر حتدي  تتي  ح تت نتحالا ح د  تترحا دتاجوتتر حت تت نتحإصتتلاتح  تقتتتحا دتاجوتتر.حادتتيحا ستتلسحا لتتيم ح
لحلتجتتححع ح لمتتاحدوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تترحلتتيلىحإ تتاحزقتتيلرحنيتتتحا دتاجوتترحم لجتترح لمتتاحدتتلن

ا دوتتيللتحا دوتتلرحتف تتًيح  ددتتيلو حتزقتتيلرحا ركتتمحا شنصتت ح دتااتتسحا رستتيدي ح  تا تتلحاال  تتتاب حنيصتترح
ديعصت حغلتحا د دتسر حت صتمل حاعلتا حا دي  تر حددتيحلتيلىح  ت نتحالا ح د  ترحا دتاجوتر حنيصترح

حف حا ف تا حا ةر رحدديشتًرح  لماح  احا دويللت.

ا وةاترحلتل ح ت نتح  تقتتحا دتاجوترحدوتلححMohammed et al., (2018)كدتيحان لتت حلتاسترح
 لماحدويللتحا   تقتحا دي احا لت  ر حتلتتحا دسي دل حف ح جمرحا دتاجور حتديس نلامح لمترحدكتمترحدت ح

 حاشتتيت ح2107-2116شتتتكرحدتت حا شتتتكي حا دلتجتترحفتت حلتتصتترحملجلتقتتي حنتتة حا ف تتترحدتت حح010
رح كت حاست حدححتجتلحدسي دل حف ح جمترحا دتاجوتر حكت   حم يئرحا لتاسرحإ احا حالا ح د  رحا دتاجو

 لمح  نتح  تقتحا دتاجورح  شتكي حا   ح  تمحددتاجو ايحارلحدكي سحا دريسدرحتا دتاجورحدت حاعتبوترح
ا كدتتتيت حد يتمتتترحدي شتتتتكي حا  تتت ح  تتتتمحددتاجو اتتتيحدكي تتتسحدريستتتدرحتدتاجوتتترحلنتتتةبحاعتبوتتترحا كدتتتيت ح

لتتتم حا رتتلحاعلمتتاح تت حصتتفت حتاعاصتتاحح62 حد تستتبح تت نتحا   تقتتتحتدصتتفرح يدتتر حتجتتل حا لتاستترحا
لتم حدديح شلتحإ احا ح مي حدو حا شتكي حا   حاد ل  ح  يللعحدويللتحا   تقتحا دي  حا لت  رحح722

لت حا  وت حإ تاحايح ت نلتحفت حإصتلاتحدتااتسحا رستيدي حا دتت دبحدواتيح   تقتتحا دتاجوتر حفت حرتل ح
حلتم.ح722  تقتحا دتاجورحإ احا حشتكي حانتىحتصلح  نتح

تدصتتفرح يدتتر حل رتترحدتت حا  ر لتتلحا ستتيلعح دجدت تترحا لتاستتي ح ا حا وةاتترحدتت لتح لمتتاحدوتتيللتح
ا   تقتحا دي  حا لت  رح  اح د  رحا دتاجور حإ احا فيقح  احا لتاسي ح  اح  للتح يللعح   حا دوتيللتح
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لتتيلىحإ تتاحزقتتيلرحتاتت حتجاتتلحت ك فتترح د  تترح  تتاح و تتلحا  تتتائمحا دي  تتر حزقتتيلرحدنتتييتحا دتاجوتتر حددتتيح
حا دتاجور.

ت  تتاحا تتتغمحدتت حا جتتياحا وللتتلحدتت ح تت احا لتاستتي حإ تتاحتبتتبح يللتتعحدوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تترح
لزقتيلرحا وتيسحا دتاجوتر حكد  تيسحلتلللح ت حجاتلحتدنتييتحا دتاجوترحا دتت دبحل يللتعحا دوتيللت حرلتوح

 يستت  حت شتتلتحإ تتاحد رتتدمي ح يللتتعحدوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  ح وتتلحاع وتتيسحد غلتتتًاح دكتت حدةره تت حتا
ا لت  تترح  تتاح د  تترحا دتاجوتتر حإالحا ح تتللحا لتتلحدتت حا لتاستتي حان لتتتحدتتلىحد تتلترحدتااتتسحا رستتيدي ح
  تتاحد يل تترحا  و لتتلحفتت حدوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تترحتا دنتتييتحا دت ديتترحدي  ديل تتيح  تتاحا ددتتيلو ح

اترح ملحإ تلالحا  تتائمحا دي  تر ح  تاحكفتي رح د  ترحا دتاجوتر حد يسترحلتا  ترحتزقيلرحا ركمحا شنص ح لل
صلاتاحف حا تا حا دميسس حنيصرحف حا سمتا حاعت اح   يللع حت تحا ريحد غلتح   تقتحا دتاجور حتا 

ح دك حدةره  حتا يس  حت فسلتحلال   حا دت ديرحل يللعحدويللتحا   تقتحا دي  حا لت  ر.ح

دي ح رتححاست تا لج رحتنيترح يل وترحت تالت حتدتلىحإجتتا ا حا دتاجوتر حدي شتكلحإ حدتااسحا رسي
ا  ىح دكم حد حإصلاتح  تقتحا دتاجوترحفت حا تات حا دميستس حإالحا حدوتيللتحجللتلرحايئدترح  تاحاستسح
تشيلا حتارررحإلجتائايح   احاسيسحا دديلو  حالح ولعحدت حاتلترح غلتحدو يلح  لاي حلت حنيتا حتا 

 ح  تتاحا  رللتتلحللاتترحا تاتت حا تتةزمح ود  تترحا دتاجوتترحدرلتتوحلتت دك حدتت حإصتتلاتح  تقتتتحدتاالتت حا رستتيدي
ا دتاجوتترحفتت حا تاتت حا تت ىحرتتللاحفتت حنيتترحالا ح د  تترحا دتاجوتتر حتدتت حلتتمحاتتلحلتاجتت حل تت نتحإصتتلاتح
  تقتحا دتاجور حم لجرح يللعحدوتيللتحا   تقتتحا دتي  حا لت  تر حت ت احدتيحلاتلبحا ديرتوحالن دتيتاحدصتفرح

حرحف حا لتاسرحا ري  ر حتد حلمح دك ح  ديروحاش  يقحا فت حاعت ح  دروح  احا مرتحا  ي  :اسيس 
H1    ياارثر يبنااى معااايير اليقرياار المااالأ الدول اا  تيجابااا  عمااى يااأخر يقرياار مراجعاا  القااوا م المال اا

 لمشركات المقيدة بالبورص  المصري . السنو  

العالقاا  بااين يبنااى معااايير اليقرياار يحميااع أثاار خباارة مراقااب الحسااابات عمااى  -7/3
 المالأ الدول   ويأخر يقرير المراجع  واشيقاق الحرض الثانأ لمبحث وفرعيي ه

 متتتي حمتتتلترحفتتت حاعلسحا دريستتتتل حا تتت يحا تتت محدتتتت لتحنلتتتترحدتااتتتسحا رستتتتيدي ح  تتتاحجتتتتلرح د  تتتترح
عكلتتحللتاسترحا دتاجورحدصفرح يدتر حت  تاح ت نتح  تقتتحا دتاجوترحدصتفرحنيصتر حف تلحكتي حاال  دتيمحا

ت  تلح زالتلح .(Waller and Felix 1984)التتحا نلتترحتا ت و محدت حنتة حا فةستفرحت  دتي حا تمفسح
اال  دتتيمحلنلتتترحدتااتتسحا رستتيدي حفتت حا ف تتترحاعنلتتترحدتت حالتتلحاعلسحا د و تتعحدتتي ركمحا دامتت ح دتااتتسح
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 Gaballa and Ning)ا رستيدي ح دتيح اتيحدت ح ت للتحكللتتح  تاحكفتي رحتفي   ترح د  ترحا دتاجوترح
ح.(2011

 رصلحدتااسحا رسيدي ح  احشدكرحدو لرحد حا دوتفرحنة حسمتا حنلت   حد حنتة حا  ويدتلحتح
دتتححا ودتتة  حتالت تت ح  تتاحصتت يغرحدجدت تترحدتت حا مهتقتتي حعلا حا ودتتل حت ستتي لحا دوتفتترحديع دتتي ح

رح  تتاحا دوتفتترحاستتيسحا ركتتمح  تتاح شتتكللحاإليتتيتحا دوتفتت حتك ف تترحالا حا داتتيم حت و لتتتحا نلتتترحا دلم تت
ا دام ح دتااسحا رسيدي  حت  ر للح شكللح  كلحنلترحدتااسحا رسيدي  حتديحليلتح  احفادت حتا  ملتيح
ديعرتتتلاوحا ري  تتترحتا دستتت  ل  ر حلمدغتتتاحفرتتتصحا تتتمهمحا نيصتتترحددترتتتت حا تتت و محدتتت حا نلتتتتر حنيصتتترح

ت متي حمهتتتق ل حاسيستتل ل حح (Waller and Felix 1984)ا ست ت حا دوتفتت  حتست كت تج رحا تت و مح
  تت و محدتت حا نلتتترمحاعت تتا حا تت و محلمتتي ح  تتاحا دو تدتتي  حرلتتوح ستت ي ححا شتتنصحا ح ر تتلحت ك شتت ح
حف بحا  غلتا حا تارررحا   ح تيلتح  تاحدفي  دت حا ستيد ر حادتيحا ليم ترحفات  حا ت و محلمتيً ح  تاحا دفتي  م

تفتتتتر حتق في تتتتلح تتتت احا ا كتتتتلحدتتتتححرلتتتتوحلتتتت محاستتتت  ويسحا دو تدتتتتي حا جللتتتتلرحرتتتتد ح  كتتتتلحستتتتيلعح  دو
ا دو تدتتي حا جللتتلرحا  تت حدتت حا صتتوسحفاداتتيحر تتاح صتتلحا شتتنصحدي دوتفتترحإ تتاحري تترحا  تتتاز  حتاتتلح
اشيت حم يئرح  احا مهتقرحإ تاح تلمحاتلترحا شتنصح  تاحا تصتت حإ تاحافرتلحدست تىحدت حا دوتفترحاتح

ا دوتفتترحتقتتلدجايحدتتحح  كتتلحا نلتتترحدي شتت  حللا تتًرحدتت حا  وتتت ح تت  حإالحامتت حدتتححدتتتتتحا تاتت ح ك ستتسح
حا دوتفرحا سيد ر.ح

 ;Moroney and Carey 2011; Badara and Saidin 3013)كدتيحاشتيت حا لتاستي 
Cahan and Sun 2015)إ تتاحا ح متتي حمتتت ل حدتت حا دوتفتتر حا دوتفتترحا صتتتقررحتا دوتفتترحح

دتتيإلجتا ا ح تت حدتتيإلجتا ا  حفي دوتفتترحا صتتتقررح  شتتكلحدتت حر تتيئعح وتفاتتيحا شتتنص حللمدتتيحا دوتفتترح
دوتفرحك ف رحالا حا داتيتا  حتك ف ترحاعلا ح)ا ت و م( حتقترترحاإليتيتحا وتيمحرصتت حدتااتسحا رستيدي ح
  تتاحا نلتتترحدتت حنتتة حلةلتترحدجتتيال محاعت  حا دوتفتترحدددتتيلوحا   تتيسحتاإلفصتتي حا ويدتترح لجتتتا ا ح

د تا تلح نيت بح د  ترحا دتاجوتر ححتا   يتقتح)دوتفرحدريسل ر( حاديحا دجي حا ليم  حفاتتحا دوتفترحا ويدتر
 جد تححت  لت محاعل تتر حتصت يغرحتاىح ت حا   تتيتقتحت تصتللح ت احا تتتايح)ا دوتفترحدي دتاجوتر( حتقنتت صح
ا دجي حا لي وح رصت حدتااسحا رسيدي ح  احا نلتر حدي دوتفترحدي للئترحاالا صتيل رحتاالج دي  ترحا  ت ح

 ت احا دجتيال حا تلةوح  دوتفتر حدوتفترحصتتقررحدت ححل دوايحا   تقتح)حدوتفرحللئ رحتايمتم ر( حت  رد 
نتتتة حا  و تتت محاعسيستتت  حتدوتفتتتترحدتتتيإلجتا ا حدتتت حنتتتتة حا تتت و محدتتت حا نلتتتتتر حرلتتتوح ر تتتي حدتااتتتتسح
ا رستتيدي ح تاتت حاكلتتتح دوي جتترحا دو تدتتي حا دن  فتتر ح دتتيح وتفتت حدلتتلحا جتامتتسحغلتتتحا ويل تتر حتقتتزلالح

ح  احا تا حدححا ريجرحعلا حركمحدام .
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  رتتت ححnovicesامتت حا دل تتلئل ححBiggs et al., (1988) تت احا ستت يقحتجتتل حلتاستترحتفتتاح
%حد حا تا حتا جالح  رصت ح  احدو تدي حات  رح رلحا دشك ر حف حإييتحاإلجتتا ا حا  ر ل  ترح42

%حدتت ح02.2ف تتبححexpertsا  تت ح  تتتمحلاتتيحدتاالتتتحا رستتيدي ح  رللتتلحا دشتتك ر حللمدتتيح  رتتاحا نلتتتا ح
  رصت ح  اح   حا دو تدي  حدديح وماحا حا دل لئل ح  سح للامح ني بحجلتلح  دادترحا تا حتا جالح
  د يتمرحدي نلتا .

ا حا رصتتت ح  تتاحا نلتتترحت مهتت محا دوتفتترح تت ح ةاتترححRusso (2002)تاتتلحاترتتر حلتاستترح
لح كس رحدححد تسبح و لحا دايم حتام ح  يسحنلترحدتااسحا رسيدي  حدي زقيلرحف حا دست تىحا د تاتحح مت

 الا حدايمحدس  ل  رحاف تار ر.

إ تتاحان دتتيتحالتتتحف تتترحات دتتيإحدتااتتسححlee et al., (2009)تفتتاحمفتتسحا ستت يقح تتلف حلتاستترح
ا رسيدي حدودللحا دتاجور حتا  و محا دام ح دتااسحا رستيدي حدت حنتة ح  تل محنتلدي حانتتىحلنتةبح

تحا دتاجور حتد حنة ح لمرحدكتمترحا دتاجورح  احكفي رح د  رحا دتاجورحد يسرحدف ترحا   نتحف ح  تق
 ح تصت  ح2112-2111نة حا ف تترحدت ححCompustatشتكر/سمرحد حاي لرحل يمي حح02744د ح

م تتيئرحا لتاستترح تجتتتلح ةاتترحستت ل رحلتتل حكتتلحدتت حيتتت حف تتترحاالت دتتيإحدي ودلتتل حت  تتل محنتتلدي حانتتتىح
 لجتترحدتت  حزقتتيلرحف تتترحاستت دتاتحلنتتةبحا دتاجوتترحت تت نتح  تقتتتحا دتاجوتتر حتاتتلحفستتت حا لتاستترح تت احا م

دتااتتتسحا رستتتيدي حدتتتححا ودلتتتلح تتتيلىحإ تتتاحزقتتتيلرحدوتفتتترحدتااتتتسحا رستتتيدي حدود  تتتي حتدنتتتييتحا ودلتتتلح
تمهد حا دريستل ر حددتيحلزقتلحدت حكفتي رح د  ترحا دتاجوتر حت نفت  حا  ت نتحفت حالا ح د  ترحا دتاجوتر ح

وتترحلزقتتلحدتت ح و تتمحتدوتفتترحدتااتتسحتا ح  تتل محدتااتتسحا رستتيدي ح نتتلدي حانتتتىح  ودلتتلحلنتتةبحا دتاج
ا رستتيدي حتنلت تت حا دام تترحنيصتترحف دتتيحل و تتعحل  تتل محاالس شتتيتا حتا نتتلدي حا رتتتقل ر حاعدتتتحا تت ىح

حليلتحإلجيديح  احكفي رح د  رحا دتاجور.

إ تاحان دتيتحاعلتتحا مستل ححMoroney and Carey (2011)تفتاحمفتسحا ست يق ح تلف حلتاسترح
رحت  تاحا دادترح  تاحالا حدتااتسحا رستيدي ح حتدت حنتة حلتاسترح جتقل ترح  نلترحا دلم رح  احا صمي 

دتااتتتسحرستتتيدي ح تحنلتتتتا حدن  فتتترحتجتتتل حا لتاستتترحا حا نلتتتترحا دلم تتترح  تتتاحا  نصتتتصحح24  تتتاح
ا صتتمي  ح دتااتتسحا رستتيدي  ح اتتيحالتتتحاكلتتتح  تتاحالا حدتااتتسحا رستتيدي حد يتمتتًرحدتتي نلترحا دلم تترح  تتاح

يدي حغلتتحا د نصصتت ح  تاحدو تدتي حتدوتفترح ا حا دترحدت حنلتتا حا دايم حت رصلحدتاالتحا رست
اتح  تاحح Unfamiliarlyا  نصصحا صمي   ح دكمامحد حالا حدايمح مح كتمتاحدو يلل ح  تاحالائاتيح

حدوتفرحلاي حكديحا ررحا حالا حدتااسحا رسيدي حل رس حدححزقيلرح وتر ح ودللحف حصمي رحدرللر.
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شتكرحدسج رحف حح244ديس نلامح لمرحد ححAbidina and Zalukiح(2012)كديحتجل حلتاسرح
 حا حدكي سحا دريسدرحتا دتاجورحد حاعتبورحا كديتح  تمحدود  تي حدتاجوترح2114لتتصرحدي لزقيح ويمح

دصتتتتترحاستتتت حد يتمتتترحدود  تتتي حا دتاجوتتترحا  تتت ح يللاتتتيحدكي تتتسحا دريستتتدرحتا دتاجوتتترحلنتتتةبحاعتبوتتترح
 متلحفرتصحح Hitz and Solka (2013)دتححدتيح تصت  حإ  ت حلتاسترحا كدتيت حت  فتعح ت احا م لجتر

درتتللا ح تتت نتح  تقتتتحا دتاجوتتترح متتتلحاال تتزامحل يللتتتعحدوتتتيللتحا   تقتتتحا دتتتي  حا لت  تتترح  تتاح لمتتترحدتتت ح
ا شتتتتكي حاع ديم تتترحا دستتتج رحفتتت حلتتصتتترحفتامكفتتتتت  حدتتت  حا شتتتتكي حا  تتت ح  تتتتمحددتاجو اتتتيحدكي تتتسح

يتحلمنف حلايح  نتح  تقتتحا دتاجوترحدصتتترحدومت ترحد يتمترحدف تتا حدريسدرحتدتاجورحد حاعتبورحا كد
 حا   نتحف حا شتكي حاعنتى.

تد حنة حلتاسرحا نصيئصحا فتل رح دتااتسحا رستيدي حتالت تيح  تاحدتلىحاتلترحدتااتسحا رستيدي ح
 ,.et al   تتاحإلاترحتاتت ح د  تترحا دتاجوتترحكيستت جيدرح دنتتييتحا دتاجوتترحا در د تتر حتل تت حلتاستتر

ديس نلامح لمرحد حا شتكي حا صلم رحا   ح وتر ح فشلحف ح د  رحا دتاجورحنة حححYeح (2014)
ا حدتاالت حا رستيدي حا ت ل حاك ستلتاحنلتترحدت حنتة حالا ح تللحاكلتتحدت حح2116إ تاحح211ا ف ترحد ح

 د  تتي حا دتاجوتتر حااتتلحات دييتتًيحدفشتتلحا دتاجوتتر حتتجتتتلح ةاتترحستت ل رحارتتو حلتتل حدستت تىحا  و تت مح
حا دتاجور.حتفشل

إ تتاحان دتتيتحالتتحا  نصتتصحا صتتمي  ح  تتاححDao and Pham (2014)تاتلح تتلف حلتاستترح
ا وةارحلل ح  نتح  تقتحا دتاجورحتف ترحاس دتاتحدك سحا دريسدرحتا دتاجور حتاس نلد حا لتاسرح لمترح

 حتاتتلحاترتتر حم تتيئرحا لتاستترح2101-2112دك تتسحدريستتدرحتدتاجوتترحنتتة حا ف تتترحدتت حح4260دتت ح
 نصصحا صمي  حلنفت حدت حا  ت نتحفت حزدت حا دتاجوتر حتقنفت حدت حاعلتتحا ست لاحا د دلتلحا حا 

ف حزقيلرحزدت حا دتاجوترحم لجترح تلتتا حدتااتسحا رستيدي حتامنفتي حف تترحاست دتاتاحدتحح دلتلحا دتاجوترح
Low tenure .ح حتات ديإحا شتكرحكلحف ترحاصلترحدححدتااسحرسيدي حجللل

التتحنلتترحدتااتسحا رستيدي حتا نصتيئصححCahan and Sun (2015)كدتيحان لتت حلتاسترحح 
ا شنصتت رح شتتتق حا دتاجوتترح)ا  و تت محف تتترحاالت دتتيإحدي ودلتتل حا  نصتتصحا صتتمي   حتا د تترحا ودلتتل( ح
دوتتتتلحا تايدتتتترح  تتتتاحا نلتتتتترحا صتتتتتقررحدي دتاجوتتتتر حتدتتتت حنتتتتة حلتاستتتترح يل   تتتترح  تتتتاحل يمتتتتي حنيصتتتترح

م شتتت  حاشتتتيت حم تتتيئرحا لتاستتترحإ تتتاحا حفتتت حلتتصتتت  حشتتتمغاييحتشح2101ح–ح0661دي شتتتتكي حدتتت ح
نصتتتيئصحدتااتتتسحا رستتتيدي حا شنصتتت ر حتكتتت   حنلت تتت ح نتتتلمحكديشتتتتح دستتت تىحا جاتتتلحا دلتتت ت حفتتت ح
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 د  رحا دتاجور حرلوح تت دبحا نلتترحدوةاترحإلجيل ترحدتححا وتيسحا دتاجوتر حتدوةاترح كست رحدتححا   دترح
حا دي  رح ةس ر ياي حاالن  يتقر.ح

إ تاحان دتيتحا وةاترحلتل حا  نصتصحا صتمي  ححAhmad et al., (2016)كدتيح تلف حلتاسترح
 دتااسحا رسيدي حت تال حا   يتقتحا دي  رحا د تاف رحك  ًرحدححدويللتحا   تقتحا دي  حا لت  تر حدت حنتة ح
لتاسرحالتحا  نصصحا صمي  ح دتااسحا رسيدي ح  احإصلاتح  تقتحا دتاجورحفت حا تات حا دميستس ح

شتتكرحدستج رحفت حلتتصترحدي لزقتتي حيد ت حدوتيللتحدي لزقترحد تاف تترحح472حتدت حنتة ح لمترحدكتمترحدتت 
 حاشتتتيت حم تتيئرحا لتاستترحتجتتتلح ةاتترح كستت رحلتتتل ح2102دتتححدوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تتر ح ستتمرح

ا  تت نتحفتتت ح  تقتتتحا دتاجوتتترحت نصتتصحدتااتتتسحا رستتتيدي حا صتتمي   حددتتتيح شتتلتحإ تتتاحا حا  نصتتتصح
 حف ترح  نتح  تقتحا دتاجورحدوتلح يللتعحدوتيللتحا   تقتتحا دتي  حا صمي  ح دتااسحا رسيدي حلنف حد

ا لت  تتتر حت تافتتتعحا دوتتتيللتحا دي لزقتتترحدواتتتي حتا حا  نصتتتصحا صتتتمي  ح دتااتتتسحا رستتتيدي حلنفتتت حدتتت ح
اعلتتتحا در دتتلح  تتاحزقتتيلرح تت نتح  تقتتتحا دتاجوتترحم لجتترح و تتلحدوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تتر حت تتلمح

للتاسترح ت للتححLin and Yen (2016) احا م يئرحدححديح تص  حإ   حلتاسترحت  فعح ح ا  وتلح  لاي.
نلتتترحدتااتتسحا رستتيدي حت دلتتلحا دتاجوتترحددوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تترح  تتاحا وتتيسحا دتاجوتترحفتت ح

ح7026ا سمتا حا دللئ رح  لماحدويللتحا   تقتحا دي  حا لت  رحف حا صل  حتد حنة ح لمرحدكتمرحد ح
 تصت  حا لتاسترحح 2112-2112ف حلتتص  حشمغاييحتشم ش  حد حا ف ترحح(A)شتكرحرد حاسامح

تا وتيسحا دتاجوترح إ اححتجتلح ةارحإلجيل رحلل حنلترحدتااسحا رسيدي حددويللتحا   تقتحا دي  حا لت  ر
نيصرحف حا سمتا حاعت اح  يللعحدويللتحا   تقتحا دي  حا لت  ر حتا جياحا شتكي ح  ي سح  احجتتلرح

دت حاعتبوترحا كدتيتحم لجترحا  و تلحفت ححدتاجورحا  احد حنتة حا  وياتلحدتححدكي تسحا دريستدرحتا دتاجوتر
 ا   يتقتحا دي  رحا دولرحتف ًيح دويللتحا   تقتحا دي  حا لت  ر.

ان دتيتحا وةاترحلتل ح ت نتححRusmin and Evans (2017)تفتاحمفتسحا ست يق ح تلف حلتاسترح
  تقتتتحا دتاجوتترحتكتتلحدتت حا  نصتتصحا صتتمي  ح دتااتتسحا رستتيدي حتستتدو   حت  تتاح لمتترحدكتمتترحدتت ح

شتكرحد حا شتكي ح دسج رحف حا لتتصترحاعملتم ست ر حاشتيت حم تيئرحا لتاسترحإ تاحتجتتلح ةاترحح724
س ل رحدومت رحلل حا  نصصحا صمي  ح دتااسحا رسيدي حتف ترح  نتح  تقتحا دتاجور حكديحا رترحا ح
زدتتتت حالا ح د  تتتترحا دتجوتتتترحكتتتتي حااتتتتلحفتتتت حا شتتتتتكي حا  تتتت ح تتتتمحدتاجو اتتتتيحلتاستتتتيرحدكي تتتتسحا دريستتتتدرح

جوتترحدتت حاعتبوتترحا كدتتيتحد يتمتترحدي شتتتكي حاعنتتتىحا  تت ح تتمحدتاجو اتتيحدتت حالتتلحدكي تتسحدريستتدرحتا دتا
تدتاجوتترحلنتتةبحاعتبوتترحا كدتتيت.حتاتتلحفستتت حا لتاستترح تت احا م تتيئرحدتت  حا  نصتتصحا صتتمي  حلتتت دبح
ل تافتحدتاال حا رسيدي ح تيحا نلتترحفت حا صتمي رحتبلئترحا ودلتلحددتيحلنفت حدت حا تزد حا تةزمحإل دتيمح
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 د  رحا دتاجور حتقزقلحد حكفي  اي حكديح  تافتحف حدكي سحا دريسدرحتا دتاجورحاعتبورحا كديتحا دتتاتلح
ا  كمت تج تترحتا نلتتتا حا دشتتتقر حإرتتتيفرحإ تتاحرتتيفزحا ستتدور حا ةزدتتترحإل دتتيمح د  تترحا دتاجوتتر حت  فتتتعح

  ح ت ح ت للتح(حدت  حا  نصتصحا صتمي2102م يئرح  احا لتاسترحدتححدتيح تصت  حإ  ت حلتاسترحدمصتتتح)
حس ل حدومتيح  احف ترحإصلاتح  تقتحا دتاجورحف حا د للرحف حا لتتصرحا دصتقر.ح

ا وةارحلتل حجاتلحا دتاجوترحد يستًيحدستي ي حا دتاجوترحح Che et al., (2018)تالحان لت حلتاسر
حا ةزدتتترحعلا ح د  تتترحا دتاجوتتتر حتنلتتتترحشتتتتق حا دتاجوتتترحد يستتترحدوتتتللحستتتمتا حا نلتتتترحا دام تتتر حت  تتت 

شتتتق حدتاجوتترح تاتتلحاشتتيت حم تتيئرحح0442دتتي  يللعحفتت حستتتقحا دتاجوتترحا متتقجتت  ح  تتاح لمتترحدتت ح
ا لتاسرحتجتلح ةارحإلجيل رحغلتحني رحلل حجالحا دتاجورحتا نلتترحا دام ترح دتااتسحا رستيدي  حرلتوح
دتااتتتتسحا رستتتتيدي حاعاتتتتلحنلتتتتترحلتتتتت دبحلجاتتتتلحااتتتتل حتاعكلتتتتتحنلتتتتترحلتتتتت دبحلجاتتتتلحااتتتتلحد يتمتتتترحددتااتتتتسح

ح  ا رسيدي حد تسبحا نلتر حت كمايحاكلتحد حجالحدتااسحا رسيدي حاعالحنلتر.

 دجدت ترحدتستورحدت حا درتللا حا نيصترحل ت نتححHabib et al., (2018)تفتاحإيتيتحلتاسترح
تجتل حا حح Meta- Analysis  تقتتحا دتاجوتر حدت حنتة حا  ر لتلحا د وتللح دجدت ترحدت حا لتاستي 

ا رستتيدي حا د دل تترحفتت حاالم دتتي ح شتتتكي حا دتاجوتترحاعتبوتترحا كدتتيت ححدرتتللا حاك ستتيسحا نلتتترح دتااتتس
تدتتلىحاستت دتاتحدتااتتسحا رستتيدي حفتت حاالت دتتيإحدتتحح دلتتلحا دتاجوتتر ح تتيلتح  تتاح نفتت  حف تتترح تت نتح

ح  تقتحا دتاجورح

لميً ح  احا لتاسي حا د و  ترحلنلتترحدتااتسحا رستيدي  حاست ن صحا ديرتوحدجدت ترحدت حا درتللا ح
 ح تتيلتح  تتاحجاتتلحاعشتتنيصحت تتللحستتي ي حا ودتتلحا ةزدتترحعلا حا ودتتلحدصتتفرح يدتتر حا  تت ح دكتت حا

ت  احجالحتسي ي حا دتاجورحدصفرحنيصر حتا  ت ح دكت حلدجاتيحفت حدجدتت  ل حاسيستل ل محاعت تا ح
ا نلتتترحدتت حنتتة حا  وتتتلح  تتاحا دادتتر حتا دجدت تترحا ليم تتر حا نلتتترحدتت حنتتة حا  نصتتصحا صتتمي   ح

 حدتااتتسحا رستتيدي حستتتبح ستت غتقحتاتت حتجاتتلحاكلتتتحفتت حا ستتمتا حاعت تتاحدتت حرلتتوحل تاتتححا ديرتتوحا
الا حدايمحجلللرحا  زمحلايحم لجرح ولللحف حدويللتحدتاجورحايئدتر حاتحإصتلاتحدوتيللتحدتاجوترحجللتلر ح
اتحكيم حم لجرح دتاجورحاتائمحدي  ترحا تل حتف تًيح دوتيللتحدريستدرحجللتلرحال حإ تاح غللتتا حفت حا  تتائمح

غلتحد  تفرح دتااسحا رسيدي حت تمحل وتتلح  ت حدتاجو اتيحدلتلحدتاجوترح  تللتا حا   دترحا ويل تر.حا دي  رح
لتتمحلتتمنف ح تتت احا تاتت حفتت حا ستتتمتا حا  ي  تترحم لجتترحا  وتتتتلحتاك ستتيسحا نلتتترحدتتت حا  ويدتتلحدتتححا داتتتيمح

حا جلللر.
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كدتتتيحل تاتتتححا ديرتتتوحا حا  نصتتتصحا صتتتمي  ح دتااتتتسحا رستتتيدي حستتتلنف حدتتت حجاتتتلحتستتتي ي ح
اجور حف حري رح لماحدويللتحدريسل رحجللل حكديحل تاتححا ديرتوحا حتات حا دتاجوترحا تةزمح دتااتسحا دتح

رستتيدي ح ل تت حدوتفتترحلللئتترحا ودلتتل حفتت حري تترحا  ويدتتلحدتتححاتتتائمحدي  تترحا تتل حتف تتًيح رزدتترحدتت حدوتتيللتح
رحا دريستتدرحا جللتتتلر حستت كت حااتتتلحدتتت حا تاتت حا تتتةزمح دتااتتسحرستتتيدي ح تتت سحد نصصتتًيحفتتت حا صتتتمي 
لتاجتتححدلتتلح تت احا  تتتائمحا دي  تترحا دوتتلرح  تتاحاستتيسحدوتتيللتحدريستتل رحجللتتلر.حكدتتيحامتت حدتت حا د تاتتححا ح
 كت حدتاالتحا رسيدي حا د نصصت حاكلتحكفي رحت ركديحف ح للحا نيتا حا   حل محا دي ايحتد حلمح

حا تا حا ةزمحعلا ح د  رحا دتاجور.

الا حا دادتر حا  نصتصحا صتمي  ح دتااتسحا رستيدي ( حتالن ديتحالتحا نلترحدشت لايح)ا  وتتلح  تاح
  اح  نتح  تقتحا دتاجور ح متلح لمتاحا شتتكي ح دوتيللتحا   تقتتحا دتي  حا لت  تر حاتيمحا ديرتوحديشت  يقح

حا فت حا ليم ح  لتاسرح  احا مرتحا  ي  :

H2رياار المااالأ   ياارثر خباارة مراقااب الحسااابات بمراجعاا  القااوا م المال اا  المعاادة وفقااا  لمعااايير اليق
يقرياار  عنااد مراجعاا  القااوا م المال اا  الساانو    ويااأخرالدول اا  عمااى العالقاا  بااين يبنااى هاا   المعااايير 

 لمشركات المقيدة بالبورص  المصري .

درص رحا   يلاحاتححIFRSتمهتًاحع حنلترحدتااسحا رسيدي حددتاجورحا  تائمحا دي  رحا دولرحتف ًيح تتح
ا ف  حلا احا دويللتحد حجارحتنلت  حد ح نصص حا صمي  حد حجارحانتتىحل تزمح  ست مح ت احا فتت ح

ح فترل حفت لل حكي  ي  :

H2a  يرثر خبرة مراقب الحسابات المكيسب  مان اليعاود عماى مراجعا  القاوا م المال ا  المعادة وفقاا  
يقرياار  عنااد مراجعاا   ويااأخربااين يبنااى هاا   المعااايير  لمعااايير اليقرياار المااالأ الدول اا  عمااى العالقاا 

 القوا م المال   السنو   لمشركات المقيدة بالبورص  المصري .

H2b  يرثر خبرة مراقب الحسابات المكيسب  من اليخصص الصناعأ عناد مراجعا  القاوا م المال ا  
يقريار  عناد  وياأخر  المعاايير المعدة وفقا  لمعايير اليقرير المالأ الدول   عمى العالق  بين يبناى ها 
 مراجع  القوا م المال   السنو   لمشركات المقيدة بالبورص  المصري .
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 الدراس  اليطب ق   -7/4 
 ستتت البح تتت احا جتتتز حدتتت حا درتتتو ح تتتت حدماج تتترحا لتاستتترحا  يل   تتتر حد رتتتدمًيمحا تتتلابحا لتاستتترح

تا تتيسحد غلتا اتتي حم تيئرحان دتتيتحفتتتت حا  يل   تر حدج دتتححت لمتترحا لتاستر حمدتتت  حا لتاستترحت تصتل ح
ا درتتو حا  ر لتتلحاإلرتتيف حإلرتتيفرحا  تتترح  تتاحم تتيئرحا لتاستتر حتانلتتتًاح ر لتتلحا رسيستت ر حت  تت ح  تتاح

حا مرتحا  ي  :

حأهداف الدارس  اليطب ق   -7/4/1
 ستتت البحا لتاستتترحا  يل   تتترحان دتتتيتحفتتتتت حا درتتتو حت رللتتتًلاحدتتتيحإ احكتتتي ح لمتتتاحدوتتتيللتحا   تقتتتتح

  حا لت  رح يلتح  تاحدنتييتح د  ترحا دتاجوترحتدت حلتمح تيلتح  تاححيل وترحت تالت حتدتلىح د  ترحا دي
ا دتاجوتر حتا  تت ح تيلتحلتتلتت يح  تاحف تتترح د  تترحا دتاجوترحتتا  تترحإصتلاتح  تقتتتحا دتاجوتر حا يًستتيح  تتاح

 Kim et al., 2012; Hitz et al., 2013;  Redmayne and) دوت حا لتاستي حا ستيد ر
Laswad 2013; Higgins et al., 2016; Hitz and Bloch 2016; Nam 2018; 

DeFond et al., 2019; Durand 2019) 

كدتتيح ستت البحا لتاستترحا  يل   تترحا رتتي حان دتتيتحالتتتحنلتتترحدتااتتسحا رستتيدي  حستتتا حا دستت دلرحدتت ح
 حاتحد حا  نصتصحا صتمي   ح  تاحIFRSا  و محتا  وتلح  احدتاجورحاتائمحدي  رحدولرح  احاسيسح

 lee et al., 2009; Abidin and Zaluki 2012; Cahan and)ا وةارحا سيد ر حا يًسيح  تاح
Sun 2015; Ahmad et al., 2016; Higgins et al., 2016; Rusmin and Evans 

2017; Habib et al., 2018) ح.حح

ت تتت محاالن دتتتيتا حا ستتتيلعحاإلشتتتيترحإ لاتتتي حدتتتححاعنتتت حفتتت حاال  دتتتيتحدوتتت حا د غلتتتتا حا تايل تتترحا  تتت ح
اماتيح ا حح (Habib 2015; Abernathy et al., 2017; Durand 2019)  ا ف ت حا لتاستي 

  للتح  احا د غلتحا  تيدححدرتلحا لتاستر حت  دلتلحفت محرجتمحا شتتكر حا تفتححا دتي   حلتافتححا   تقتتحفت ح
حا تا حا دميسس ح و لح د  ي حا شتكر حرجمحدك سحا دريسدرحتا دتاجور حتتاىحا دتاجور.ح

 مجيمع وعين  الدراس  -7/4/2 
ا د لتتلرحللتتصتترحاعتتاقحا دي  تترحا دصتتتقرحنتتة حا ف تتترححل كتتت حدج دتتححا لتاستترحدتت حكيفتترحا شتتتكي 

ا ح  تتتافتحح حتاتتلح تتمحان  تتيتح لمتترح ركد تترحدتت ح تت احا شتتتكي حتت تت حفتت حان  يت تتي2102-2102دتت ح
 تتت اح تتتمحاستتت دويلحدشتتتي لا حا ستتتمتا حا  تتت ح تتتمحلتتت دك ح ح اتتتيحا ل يمتتتي حا ةزدتتترح   تتتيسحد غلتتتتا حا لتاستتتر

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Redmayne%2C+Nives+Botica
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Laswad%2C+Fawzi
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Cahan%2C+Steven+F
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Abernathy%2C+John+L
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  رحاتح  تقتتحدتااتسحا رستيدي ح اتي حنتة حف تترحا لتاستر حتبت   حا ديروحد حا رصت ح  احا  تائمحا دي
ح04(حسمر/شتتكر ح دلتلح412(حشتتكر حدرجتمحدشتي لا ح)22ل غح للحشتكي حا ولمرحدرلحا لحتاسترح)

حايي  حتق نصحا جلت حا  ي  حل يمي حا ولمر.

 ( عين  الدراس 1جدول )
 القطاع

 
 عدد المشاهدات عدد الشركات

 18 3 اٌبٕٛن

 18 3 اٌّٛاسد األسبس١ت

 12 2 اٌشػب٠ت اٌصح١ت ٚاالد٠ٚت

 18 3 اٌخذِبث ٚإٌّخجبث اٌصٕبػ١ت ٚاٌس١بساث

 53 9 اٌؼمبساث

 18 3 اٌس١بحت ٚاٌخشف١ٗ

 6 1 اٌّشافك

 36 6 األغز٠ت ٚاٌّششٚببث ٚاٌخبغ

 6 1 طبلت ٚاٌخذِبث اٌّسبٔذةاٌ

 12 2 خذِبث إٌمً ٚاٌشحٓ

 6 1 اٌخذِبث اٌخؼ١ّ١ٍت

 41 7 اٌخذِبث اٌّب١ٌت غ١ش اٌّصشف١ت

 12 2 اٌّمبٚالث ٚاإلٔشبءاث إٌٙذس١ت

 29 5 ِٛاد اٌبٕبء

 5 1 ِٚٛاد اٌخؼبئت ٚاٌخغ١ٍفاٌٛسق 

 12 2 إٌّسٛجبث ٚاٌسٍغ اٌّؼّشة

 6 1 االحصبالث ٚاإلػالَ ٚحىٌٕٛٛج١ب اٌّؼٍِٛبث

 318 52 اإلجّبٌٟ
 

 نمو ج البحث ويوصيف وق اس ميغيرات الدراس  -7/4/2
عغتتتتا حان دتتتيتح تتت للتح لمتتتاحدوتتتيللتحا   تقتتتتحا دتتتي  حا لت  تتترح  تتتاحا ف تتتترحا  تتت ح ر يجاتتتيحدتااتتتسح
ا رستتيدي حإلصتتلاتح  تقتتتحا دتاجوتتر حتلتتحنلتتترحدتااتتسحا رستتيدي ح  تتاح وتتلللح تت احا وةاتتر حاستت  زمح

ح:   ح ميت حكلحد محمدت  حا درو حت تصل حتا يسحا د غلتا .حت   ح  احا مرتحا  ي  

ح

ح

ح

ح

javascript:__doPostBack('ctl00$C$M$GridView2$ctl11$LinkButton1','')
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 نمو ج البحث -7/4/2/1
  ظهر نمو ج البحث عمى النحو اليالأ 

 

ح
 

 5الدراس  يوصيف وق اس ميغيرات -7/4/2/2
حاس ميلًاحإ احفتت حا لتاسرح دك ح تصل حتا يسحد غلتا حا لتاسرح  احا مرتحا  ي  :

 أوال   الميغير اليابع
   Abidin) دللحا د غلتتحا  تيدحح  لتاسترحفت ح ت نتح  تقتتحا دتاجوتر حت متي حا فتيقحلتل حا لتاستي ح

and Zaluki Blankley et al., 2015; Woo and Lim 2015; Rusmin 2012; 
Asthana 2014; Habib 2015; Evans 2017; Durand 2019)تاح وتتبح ت نتحح  

ا دتاجورحدي ف ترحديحلل ح يتقخحماي رحا سمرحا دي  رح  شتتكرحدرتلحدتاجوترحاتائداتيحا دي  تر حت تيتقخح تا تحح
دتااتتسحا رستتيدي ح  تتاح  تقتتتحا دتاجوتتر حتدتت حلتتمح تتمحا تتيسح تت نتح  تقتتتحا دتاجوتترحا ستتيايحدتتحح وتقتت ح
ا  تت نت حتديال ستتيقحدتتححا لتاستتي حا ستتيد ر حدوتتللحاع تتيمحلتتل ح تتيتقخحماي تترحا ستتمرحا دي  تترحت تتيتقخح تا تتحح

حدتااسحا رسيدي ح  اح  تقتا.

ح

                                                 
 (ح  وتق حا د غلتا 2لتجحح جلت ح)ح2
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 ثان ا   الميغير المسيقع
 دللحا د غلتحا دس  لح  لتاسرحف ح لماحدويللتحا   تقتحا دي  حا لت  ر حت غت حا يسحتان ديتحالتح

ا دي  حا لت  رح  اح  نتح  تقتحا دتاجور ح مح  س محف تترحا لتاسترحا تاحف تت ل حالتلحح لماحدويللتحا   تقت
ا تاحح2102تدولح لماحاإلصتلاتحا كيدتلحدت حدوتيللتحا   تقتتحا دتي  حا لت  تر حت دلتلحا ف تترحاعت تاحدت ح

دمتت ح تتيمحاح  دلتتلحف تتترحالتتلح لمتتاحدوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تترحا دول تتر حادتتيحا ف تتترحا ليم تترحف لتتلح2107
(ح  ف تترحدت ح0 حتالح محا يسحد غلتحا  لم حد حنة حد غلتحت داح  ن حا   درح)2102تر احح2102
 Kim et al., 2012; De George et) (حلنتةبح  ت  حا يستًيح  تا1تا   دترح)ح2102ح-2102

al., 2013; Habib 2015; Capkun et al., 2016; Choi et al., 2018; DeFond et 
al., 2019)حح

 ثالثا   الميغيرات الرقاب  
 محاس نلامحدجدت  ل حد حا د غلتا حا تايل ر حتا   ح تص  حا وللتلحدت حا لتاستي حدت  ح اتمح ت للتح
  تاح ت نتح  تقتتحا دتاجوتتر حتدت حا درتللا حا ايدتترح  ت نتح  تقتتحا دتاجوتتر حا دجدت ترحاعت تاح  و تتعح

حا رسيدي حت   ح  احا مرتحا  ي  :حدودللحا دتاجور حاديحا دجدت رحا ليم رحف  و عحددتااس
  الميغيرات الرقاب   الميعمق  بعميع المراجع  وييضمن 
ليلتحرجمحا شتكرح  اح  نتح  تقتحا دتاجور حف لحاشيت حا ولللحدت حا لتاستي  حا ححجم الشرك     -

ا حا شتكي حكللترحا رجمح للايحدتاتلح سدرح ايحت دكماتيحدت حاست نلامحمهتمحدو تدتي حد يتتتر حتدت ح
 ح ستي لح (Habib 2015; Abernathy et al., 2017) كتت ح تللايح  كتلحتايدترحلان  ترحاتتىح

جتتا ا  ا دتاجوتر حكدتيحح  اح نف  حرجمحا  رتقفي حف حا  تائمحا دي  ر حتدت حلتمحرجتمحان دتيتا حتا 
ا حا شتكي حكللترحا رجتمح تللايح  دتححاكلتتحدت حا جداتتتحددتيحلن تعح تللايحا وللتلحدت حا تلتافححإلماتي ح
 د  رحا دتاجورحدصتترحاست  ح  رفيظح  احسدو ايح لىحا در  ل حا دي لل  حتاصريسحا دصي رحف ح

تالتت حا دميستتس حتدتت حلتتمحا شتتتكر حددتتيح دلتتلحرتتغبح  تتاحإلاترحا شتتتكرح مشتتتحاتائداتتيحا دي  تترحفتت حا  
ا رغبحتلفححا ويسحا  اح دتااسحا رسيدي حإلماي ح د  رحا دتاجورحدصتترحاست .حتالح تمحاال  دتيلح

 Hashim and Rahman)   تاحا تيسحرجتمحا شتتكرحل تغتيتق محإجدتي  حاعصتت حا يستًيح  تا
2011; Habib 2015). 

ت فححدت حزقتيلرحدنتييتح تلمحا  تلترح  تاح تاج حا شتكي ح ا حا تفححا دي  حا دحمعدل الرفع المالأ   -
ا سلال حتد حلمح زلالحإجتا ا حا دتاجورحلزقيلرحا تفتححا دتي   حرفيهتيح  تاحر تتقحارتلحا دست نلدل ح
اعسيسلل ح   تتائمحا دي  ترحت تمحفئترحا د ترتل  ح ت   حا ف ت حا وللتلحدت حا لتاستي ح  تاحتجتتلح ةاترح

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Abernathy%2C+John+L
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 Alkhatib and Marji 2012; Hitz and) وترإلجيل ترحلتل حا تفتححا دتي  حت ت نتح  تقتتحا دتاج
Bloch 2016; Cullimon and Zheng 2017)تمحاال  دتيلح  تاحا تيسحا تفتححا دتي  ح.ححتاتلح 

 ديس نلامحا دويل رحا  ي  ر:(Samaha and Khlif 2017) ا يسًيح  ا

  إجدي ا اال  زادي =حدول حا تفححا دي  ح
إجدي ا اعصت 

ح011×ح  

 تللايحلتافتحح ا حا شتتكي حDurand (2019)اشتيت حلتاسترحالوقات المناساب  دوافاع اليقريار فاأ   -
إلصلاتحاتائدايحا دي  رحف حا تا حا دميسس حدللحا رفيظح  احا سدور ح جمسح تصتللحإشتيترحستي درح
إ احا ستقحلتجتلحدشيكلح لىحا شتتكر حاتح رتقفتي حفت حا  تتائمحا دي  تر حاتحتجتتلحامدتي حستلئر حال ح

 دتاجورحتا   نتحف حإصلاتحا  تائمحا دي  ر حتد حلمح محا تيسحد غلتتحلتافتححا   تقتتحإ اح  نتح  تقتحا
دد غلتح;Asthana2014) ح(Nam 2018; Choi et al., 2018ف حا تا حا دميسسحا سياًيحدحح

 حح.(حلنةبح   1(حإ احر   حا شتكرحنسيئتحتا   درح)0ت داح  ن حا   درح)

ي حا ستتيد رحا ح و تتلح د  تتي حا شتتتكرحلتتيلتحإلجيدتتًيحدصتتتترحاهاتتت حا لتاستتيعقااد عمم ااات الشاارك     -
 Bedard and Johnstone 2004; Rusmin and)دومت ترح  تاح ت نتح  تقتتحا دتاجوتر

Evans 2017; Durand 2019)حف لحاشيت حم يئرح  احا لتاسي حإ احزقيلرحف حتا حا دتاجوترح 
اتلحا  دتل حا لتاسترحفت حا تيسحد غلتتحدححتجتلحلمتلحغلتح يل ر حاتحزقيلرحف ح تللحفتتت حا شتتكر حتح

 و لح د  ي حا شتكرح  اح للحفتت حا شتكرحكد  يسحللللح  و لح د  ي حا شتكرحت  ت حا يستًيح  تاح
 ح (Rusmin and Evans 2017) لتاسر

  الميغيرات الرقاب   الميعمق  بمراقب الحسابات وييضمن 
رحدتت حاعتبوتترحا كدتتيت حل تتتافتح تتللايحدكي تتسحا دريستتدرحتا دتاجوتتحجاام مكيااب المحاسااب  والمراجعاا     -

ا دتتتاتلحا ديل تترحتا  كمت تج تترحتا دشتتتقر حكدتتيحاماتتيح كتتت حاكلتتتحرتصتتًيح  رفتتيظح  تتاحستتدو ايح حمهتتتاح
الر دي ح وترايح دنييتحا   يرت حدصتتترحاكلتتحدت حدكي تسحا دريستدرحتا دتاجوترحاعنتتىحلنتةبح

دكي تتسحا دريستتدرحا دتاجوتترحدتت حاعتبوتترحاعتبوتترحا كدتتيت ح تت احا وتادتتلح جوتتلحدتت حا دتتتجرحاكلتتتحا ح
 ;Alfraih, 2016; Hitz and Bloch 2016)ا كدتيتح تمنف حفلاتيحف تترح ت نتح  تقتتحا دتاجوتر

Rusmin and Evans 2017; Cullimon and Zheng 2017; Samaha and Khlif 
وترحا شتتكرح(حإ اح محدتاج0 حتالح محا يسح  احا د غلتحد حنة حد غلتحت داح  ن حا   درح)(2017

(حلنتةبح  ت حا يستًيح1د حاللحدك سحدريسدرحتدتاجورحف حشتاكرحدححارتلحاعتبوترحا كدتيتحتا   دترح)
 (Hashim and Rahman 2011; Asthana 2014; Samaha and Khlif 2017)  اح
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 ;Samaha and Khlif 2017; Habib et al., 2018) تصت  حا لتاستي ححرأى المراجعا    -
Durand 2019)يلرح  نتح  تقتحا دتاجورحدححزقيلرح للحا  رفهي حف ح  تقتتحا دتاجوترحاتحإ احزقح

تجتتتتتلحتاىحدوتتتتل  ح تتتت   ح  تاتتتتححا لتاستتتترحتجتتتتتلح ةاتتتترحلتتتتل حتاىحدتااتتتتسحا رستتتتيدي حت تتتت نتح  تقتتتتتح
(حري تترحدتتيحإ احكتتي حتاىحدتااتتسح0ا دتاجوتتر حت تتمحا تتيسحتاىحا دتاجوتترحدد غلتتتحت دتتاح  نتت حا   دتترح)

 ;George et al., 2013; Habib)ح(حلنةبح  ت حا يستًيح  تا1تا   درح)ا رسيدي حتا ًيحدولاًل ح
 ح    حل تاححا ديرتوح ةاترحإلجيل ترحلتل حتاىحدتااتسحا رستيدي حت ت نتح2017حا صلتف (  ;2015

   تقتحا دتاجور.ح

 رابعا   الميغير المعدل 
ت تتتتحا د غلتتتتحا تتت يحلتتتيلتح  تتتاحا وةاتتترحلتتتل ح لمتتتاحدوتتتيللتحا   تقتتتتحا دتتتي  حا لت  تتترحت تتت نتح  تقتتتتح

حا دتاجور حتق دللح  احا د غلتحف حنلترحدتااسحا رسيدي .ح

 ;Redmayne and Laswad 2013; Dao and Pham 2014) است نلد حا لتاستي 
Ahmad et al., 2016; Elaoud and Jarboui 2017; Che et al., 2018; Ji et al., 

 ;lee et al., 2009) تلرحد تيل سح   تيسحنلتترحدتااتسحا رستيدي  حف تلحا  دتل حلتاسترحح(2019
Che et al., 2018)تاحا تيسحا نلتترحتف تيح لتجترحا  و ت محا تستد حتا دامت حتا نلتترحا دام ترحا  ت حح  

  تاححRedmayne and Laswad (2013) للمديحا  دتل حلتاسترح رصلح  لايحدتااسحا رسيدي 
انتتتىحايدتت حد  تتيسحنلتتترحا تتيسحا نلتتترحللتجتترح وتتتلحدتااتتسحا رستتيدي ح  تتاحالا حا دادتتر ححلتاستتي ح
 ;Liu and sun 2011)دتااتسحا رستيدي ح  تاحاستيسحا  نصتصحا صتمي  ح دتااتسحا رستيدي ح

Dao and Pham 2014; Ahmad et al., 2016; Elaoud and Jarboui 2017; Ji et 
al., 2019) 

تاسترحتمهتاح دماج رحا دروحد حا دي ت ح  لتاسترحا  يل   ترح  تاح لمترحدت حا شتتكي  حت دترتت حا ل
ت تتتح لمتتاحدوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تترحتالتتتحا  لمتت ح  تتاح تت نتح  تقتتتحا دتاجوتتر حفتت  حا ديرتتوحتجتتلح
ا تتيسحا نلتتترحددتتلىح وتتتلحدتااتتسحا رستتيدي ح  تتاحدتاجوتترحا  تتتائمحا دوتتلرحتف تتًيح دوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  ح

تاستتر حا  تت ا حستتل محا لت  تتر حتا  نصتتصحا صتتمي  ح دتااتتسحا رستتيدي  حل تاف تتي حدتتححمتتت حتدترتتت حا ل
حا يساديح  احا مرتحا  ي  :

ح

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Redmayne%2C+Nives+Botica
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Laswad%2C+Fawzi
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Redmayne%2C+Nives+Botica
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Laswad%2C+Fawzi


 مراقب الحسابات على العالقة بين تبنى معايير..............أثر خبرة                     إمساعيل يوسف     حنان حممـدد/ 

35 

 

 حيعود مراقب الحسابات عمى مراجع  القوا م المال   المعدة وفقا لمعاايير اليقريار الماالأ الدول ا  -حا
 محا يس حد لتحا زد ح  احا وةارحلل ح  نتح  تقتتحا دتاجوترحت لمتاحدوتيللتحا   تقتتحا دتي  حا لت  ترح

 لمتاحا مستنرحا كيد ترح حرلوح مح  ست محف تترحRedmayne and Laswad (2013) ا يسًيح  اح
د حدويللتحا   تقتحا دي  حا لت  رحا احلةلرحف تا حاعت احا سمرحاعت اح  لمتاحا مستنرحا كيد ترحدت ح

 حلتتمحا لي لتترح2104 حلتتمحا ستتمرحا  ي  تترح   لمتت ح2102إصتتلاتا حدوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي حا لت  تترحت تتاح
ح2104(ح ستتمرح2 حت)2102مرح(ح ست0 حتاست نلامحد غلتتحت دتاح    تيسح  نت حا   دترح)2102 تيمح
 .2102(ح سمرح4تح)

 تتتتمحاال  دتتتتيلح  تتتتاحا تتتتيسحا  نصتتتتصحا صتتتتمي  حح اليخصااااص الصااااناعأ لمراقااااب الحسااااابات -حس
 ;.Liu and sun 2011; Ahmad et  al)ديست نلامحدتلنلحا رصترحا ستتا رحا يستًيح  تا

2016; Elaoud and arboui 2017; Ji et al., 2019)ر:ت   حديس نلامحا دويل رحا  ي ح  

   لل  دة  ا دتاجور فا دك س ا دريسدر  تا دتاجور اا صمي ر دولمرا  نصصحدتااسحا رسيدي حا صمي  ح=ح

 لل  دة  ا دتاجور فا كل دكي س ا دريسدر تا دتاجور فا   ا ا صمي ر
ح011×ح 

 وق اسهاالدراس  ميغيرات ( يوصيف 2جدول )
 

العالقة 

 المتوقعة
 ريالمتغ نوعه توصيفه قياسه

 

 

بؼذد األ٠بَ ب١ٓ حبس٠خ ٔٙب٠ت اٌسٕت 

اٌّب١ٌت ٚحبس٠خ حٛل١غ ِشالب 

 Evans) اٌحسبببث ػٍٝ حمش٠شٖ

2017; Durand 2019). 

 

٠مصذ بٗ اٌفخشة ِب ب١ٓ 

حبس٠خ ٔٙب٠ت اٌسٕت اٌّب١ٌت 

ٌٍششوت ِحً ِشاجؼت 

لٛائّٙب اٌّب١ٌت، ٚحبس٠خ 

حٛل١غ ِشالب اٌحسبببث 

 ػٍٝ حمش٠ش اٌّشاجؼت

 حببغ

حأخش حمش٠ش اٌّشاجؼت 

(ARL it) 

 

+ 

ٚلذ حُ ل١بط ِخغ١ش اٌخبٕٟ ِٓ خالي 

( ٌٍفخشة ِٓ 1ِخغ١ش ّٚ٘ٝ ٠أخز )

 ٚصفش بخالف رٌه 2118 -2116

(Kim et al., 2012; De 

George et al., 2013; Habib 

2015; Capkun et al., 2016; 

Choi et al., 2018; DeFond 

et al., 2019) 

اٌّسبّ٘ت حبٕٝ اٌششوبث 

اٌّذسجت فٟ بٛسصت 

األٚساق اٌّب١ٌت اٌّصش٠ت 

ٌّؼب١٠ش اٌخمش٠ش اٌّبٌٟ 

 اٌذ١ٌٚت.

 ِسخمً

حبٕٝ ِؼب١٠ش اٌخمش٠ش 

ٟ اٌذ١ٌٚت  IFRS) اٌّبٌ

it) 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Redmayne%2C+Nives+Botica
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Laswad%2C+Fawzi
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- 

بٍٛغبس٠خُ إجّبٌٟ األصٛي 

(Hashim and Rahman 2011; 

Habib 2015). 

 

٠ؼبش ػٓ اٌمذساث 

ٚاالِىب١ٔبث اٌّبد٠ت 

 ٚاٌبشش٠ت ٚاٌخىٌٕٛٛج١ت

ٌٍششوت، اٌخٟ حّىٕٙب ِٓ 

اسخخذاَ ٔظُ ِؼٍِٛبث 

ِخطٛسة، ِٚٓ أْ ٠ىْٛ 

ٌذ٠ٙب ١٘ىً سلببت داخ١ٍت 

لٜٛ، ٠سبػذ ػٍٝ حخف١ط 

حجُ اٌخحش٠فبث فٟ اٌمٛائُ 

اٌّب١ٌت، ِٚٓ ثُ حجُ 

اخخببساث ٚإجشاءاث 

 اٌّشاجؼت.

 سلببٟ
 اٌششوت حجُ

((SIZE it 

+ 

ٔسبت اجّبٌٟ االٌخضاِبث اٌٟ اجّبٌٟ 

 Samaha) ٔٙب٠ت اٌؼبَاالصٛي فٟ 

and Khlif 2017) 

ِذٞ اػخّبد إٌّشأة ػٍٝ 

أِٛاي اٌغ١ش فٟ ح٠ًّٛ 

ػ١ٍّبحٙب ٚ٘ٛ أحذ 

ِؤششاث احخّبي حؼشض 

 اٌششوت ٌّخبطش اإلفالط

 سلببٟ
 ِؼذي اٌشفغ اٌّبٌٟ

(LEVit) 

+ 

( إرا 1ِخغ١ش ّٚ٘ٝ ٠أخز اٌم١ّت )

( 1حممج اٌششوت خسبئش ٚاٌم١ّت )

 ;Asthana2014) بخالف رٌه

Nam 2018; Choi et al., 

2018) 

 

٠ؼبش ػٓ دٚافغ اٌششوت 

اصذاس اٌمٛائُ اٌّب١ٌت فٟ 

 اٌٛلج إٌّبسب

 سلببٟ

دٚافغ اٌخمش٠ش فٟ 

 اٌٛلج إٌّبسب

(LOSSit) 

+ 

ػذد فشٚع اٌششوت وّم١بط بذ٠ً 

 Rusmin)ٌخؼمذ ػ١ٍّبث اٌششوت 

and Evans 2017) 

 

٠ش١ش إٌٝ ص٠بدة فٟ ػذد 

اٌششوت، أٚ حؼذد فشٚع 

ٚحذاخً إٌظُ ٚاٌؼ١ٍّبث 

ٚاٌٛحذاث داخً اٌششوت. 

وّب ٠ّىٓ أْ حؼبش ػٓ 

ٚجٛد بٕٛد غ١ش ػبد٠ت فٟ 

 اٌمٛائُ اٌّب١ٌت ٌٍششوت.

 سلببٟ
حؼمذ ػ١ٍّبث اٌششوت 

(comxit) 

_ 

ٚلذ حُ ل١بط ٘زا اٌّخغ١ش ِٓ خالي 

( إرا حُ 1ِخغ١ش ّٚ٘ٝ ٠أخز اٌم١ّت )

ِشاجؼت اٌششوت ِٓ لبً ِىخب 

ِحبسبت ِٚشاجؼت ِٓ األسبؼت اٌىببس 

( بخالف رٌه ل١بسبً ػٍٝ 1ٚاٌم١ّت )

(Hashim and Rahman 2011; 

Asthana 2014; Samaha and 

Khlif 2017) 

٠ؼبش ػٓ اٌمذساث 

ٚاالِىب١ٔبث اٌّبد٠ت 

ٚاٌبشش٠ت ٚاٌخىٌٕٛٛج١ت 

ٌّىخب اٌّحبسبت 

ٚاٌّشاجؼت، اٌخٟ حّىٕٗ ِٓ 

أداء ػ١ٍّت اٌّشاجؼت 

بصٛسة أسشع ِمبسٔت 

بّىبحب اٌّحبسبت 

 ٚاٌّشاجؼت األخشٜ.

 سلببٟ
حجُ ِىخب اٌّحبسبت 

 (Big4it)ٚاٌّشاجؼت 
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+ 

( حبٌت 1بّخغ١ش ّٚ٘ٝ ٠أخز اٌم١ّت )

ِب إرا وبْ سأٜ ِشالب اٌحسبببث 

( بخالف 1سأ٠بً ِؼذالً، ٚاٌم١ّت )

(George et al., 2013; Habib 

2015) 

٠مصذ بٗ أْ ٠ىْٛ سأٜ 

اٌّشاجؼت فٟ اٌسٕت ِحً 

 اٌذساست.

 سلببٟ
 سأٜ اٌّشاجؼت

(Opinion it) 

+ 

ٌٍفشض    

 األٚي

اٌم١ّت ببسخخذاَ ِخغ١ش ّٚ٘ٝ ٠أخز 

( ٌٍسٕت اٌثب١ٔت 2( ٌسٕت اٌخبٕٟ، ٚ)1)

  ( ٌٍسٕت اٌثبٌثت3ٌٍخبٕٟ ٚ )
Redmayne and Laswad 

(2013) 

حؼبش ػٓ حؼٛد ِشالب 

اٌحسبببث ػٍٝ ِشاجؼت 

اٌمٛائُ اٌّب١ٌت اٌّؼذة ٚفمب 

ٌّؼب١٠ش اٌخمش٠ش اٌّبٌٟ 

 اٌذ١ٌٚت

 ِؼذي

خبشة ِشالب 

اٌحسبببث اٌّسخّذة 

ِٓ اٌخؼٛد 

(Auditfm it) 

+ 

ٌٍفشض    

 األٚي

حُ االػخّبد ػٍٝ ل١بط اٌخخصص 

اٌصٕبػٟ ببسخخذاَ ِذخً اٌحصت 

 اٌسٛل١ت

اٌخخصص اٌصٕبػٟ ٠سبٜٚ ػذد 

اٌؼّالء فٟ ِىخب اٌّحبسبت 

ٚاٌّشاجؼت فٟ صٕبػت ِؼ١ٕت/ ػذد 

ػّالء اٌّشاجؼت فٟ وً ِىبحب 

اٌّحبسبت ٚاٌّشاجؼت فٟ ٘زٖ 

 ;Liu and sun 2011) اٌصٕبػت

Ahmad et al.,2016 ; Elaoud 

and Jarboui 2017; Ji et al., 

2019) 

حش١ش إٌٝ خبشة ِشالب 

اٌحسبببث ِٚؼشفخٗ بب١ئت 

 ٚصٕبػت اٌؼ١ًّ

 ِؼذي

خبشة ِشالب 

اٌحسبببث اٌّسخّذة 

ِٓ اٌخخصص 

اٌصٕبػٟ ٌّشالب 

 ((SPEC itاٌحسبببث 

 

 النيا ج - 7/4/3
 اإلحصاء الوصحأ -7/4/3/1

  د غلتا حا لتاسر:(ح للحا دشي لا حتا د تسبحتا تس بحتاالمرتابحا دو يتيح4لتررحا جلت حتامح)
 

اإلحصاء الوصحأ لميغيرات الدراس  (3جدول )  
 

 N Mean Median Std. Deviation 

ARL 308 73.48 70.00 30.146 

IFRS 308 .50 .00 .501 

SIZE 308 8.90225329 8.83173288 .76155845 

LEV 308 .43350977 .41402927 .27169257 

LOSS 308 .21 .00 .411 

Comx 308 12.61 6.00 22.550 

Big4 308 .53 1.00 .500 

Opinion 308 .19 .00 .392 

Auditfm 308 2.50 3 .772 

SPEC 308 .6262 .6000 2.43021 

Valid N (listwise) 308    

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Redmayne%2C+Nives+Botica
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Laswad%2C+Fawzi
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تق رتترحدتتت حا جتتتلت حا ستتيلعحا حد تستتتبحف تتتترحا  تت نتحفتتت ح  تقتتتتحا دتاجوتترح  شتتتتكي حا د لتتتلرحفتتت ح
لتم حت ولح   حديشتًاح تجتلحامرتابحح41لتم حديمرتابحدو يتيحح44لتتصرحاعتتاقحا دي  رحا دصتقرح

 حكللتحلل حا شتكي حف محل و عحلتات حإصتلاتح  تقتتحا دتاجوتر حكدتيح شتلتحم تيئرحاإلرصتي حا تصتف حا
ددتتتيح وكتتتسحترتتتححا شتتتتكي حفتتت حا لتتصتتترحا دصتتتتقرحدتتت حشتتتتكي حكللتتتترحا رجتتتمحح76. متتتي حامرتتتتابح

تشتكي حصغلترحا رجم حدديحالح وكسحسلسحا  فيت حا كللتحف ح تالت حإصتلاتح  تقتتحا دتاجوتر حكدتيح
دديح وماحا  دتيلحشتتكي حا ولمترح  تاحح43.ل ررحد حا جلت حا سيلعحا حد تسبحدول حا تفححا دي  ح
%حدت حا دشتي لا  حتا حد تستبح تللحفتتت ح21ا  دتقلحدي لل  ححتام حالح محا   تقتتح ت حنستيئتحفت حح

 حدديح شتلتحإ تاحدلتلحا  و لتلحفت حشتتكي حا ولمترحال جتياح تللحفتتت حااتلح6شتكرحلتس بحح13ا شتكي ح
محدتاجو اتتيحدتت حالتتلحدكي تتسحدريستتدرح%حدتت حا شتتتكي حنتتة حف تتترحا ولمتترح تت53دتت حا تستتب حكدتتيحا ح
%ح19 حكدتيح شتلتحم تيئرحاإلرصتي حا تصتف حا حBig4اكرحدتححتارتلحدت ح ا حا شتتح تدتاجوترحا كللتترح

 %ح.63د حا دشي لا حرص  ح  احتاىحدتاجورحدول  حتا حد تسبحمسدرحا  نصصحا صمي  ح
 رتحا  ي  :(ح ةاي حاالت ديإحلل حد غلتا حا لتاسرح  احا م7كديحلتررحا جلت حتامح)

      

معامالت اريباط بيرسون بين ميغيرات الدراس  (4جدول )  
 ARL IFRS SIZE LEV LOSS Comx Big4 Opinion Auditfm SPEC 

ARL 1 

IFRS 
.146* 

(.010) 
1 

SIZE 
-.090- 

(.115) 

.048 

(.397) 
1 

LEV 
-.129-* 

(.024) 

.112 

(.050) 

.335** 

(.000) 
1 

LOSS 
.250** 

(.000) 

-.012- 

(.828) 

-.088- 

(.124) 

-.149-** 

(.009) 
1 

Comx 
-.223-** 

(.000) 

.015 

(.793) 

.232** 

(.000) 

.305** 

(.000) 

-.117-* 

(.041) 
1 

Big4 
-.163-** 

(.004) 

.026 

(.644) 

.282** 

(.000) 

.185** 

(.001) 

-.284-** 

(.000) 

.258** 

(.000) 
1 

Opinion 
.332** 

(.000) 

-.047- 

(.414) 

.012 

(.838) 

-.060- 

(.297) 

.598** 

(.000) 

-.116-* 

(.041) 

-.294-** 

(.000) 
1 

Auditfm 
-.167-** 

(.003) 

-.657-** 

(.000) 

-.007- 

(.908) 

-.059- 

(.298) 

-.008- 

(.888) 

-.013- 

(.814) 

-.017- 

(.771) 

.034 

(.548) 
1 

SPEC 
-.061- 

(.290) 

-.059- 

(.300) 

.034 

(.552) 

.000 

(.995) 

-.037- 

(.518) 

-.013- 

(.821) 

.089 

(.118) 

-.040- 

(.483) 

-.052- 

(.363) 
1 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

N = 308 
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دديح شتلتحدلتلئ يحا حح ARLتا د غلتح IFRS ت ةرظحا ح مي حات ديإحيتليحدومتيحلل حا د غلت
ح لماحدويللتحا   تقتحا دي  حا لت  رح يلىحإ احزقيلرح  نتح  تقتحا دتاجور.

 حComx حLEVكدتتيح شتتلتحدوتتيدة حاالت دتتيإحإ تتاحتجتتتلحات دتتيإح كستت حدومتتتيحلتتل حا د غلتتتا ح
Big4ح Auditfmتا د غلتتتحححARLدت فتتح حاتحددتتيح شتتلتحا حا شتتتكي حا  تت ح تتللايحدوتتل حتفتتححدتتي  حح

 و تتلحفتت ح د  ي اتتي حاتح تاجتتححدتت حالتتلحارتتلحدكي تتسحا دريستتدرحتا دتاجوتترحدتت حاعتبوتترحا كدتتيت حاتحا ح
دتااسحا رسيدي حا اح  تمحددتاجورحاتائدايحا دي  رح ل رحنلترحدست دلرحدت حا  وتتلح  تاحدوتيللتحا   تقتتح

دة حاالت دتيإحإ تاحتجتتلحات دتيإحا دي  حا لت  ر ح  لحفلايح  نتح  تقتحا دتاجور حكدتيح شتلتحم تيئرحدوتي
ددتيحلترترحا حا شتتكي حا  ت ححARLتا د غلتتححLOSS ححOpinion إلجتيل حدومتتيحلتل حا د غلتتق ح

 تاجتت حلتتتايحدتاجوتترحدوتتل  حاتحا  تت حا  تفتت حلنستتيئتحلتتزلالح تتللايح تت نتح  تقتتتحا دتاجوتتر حتا ح متتي ح
ح.ARL غلتححتا دحSPEC حSIZEات ديإح كس حغلتحدومتيحلل حكلحد حا د غلتق ح

كدتتتيح ةرتتتظحا حجد تتتححدوتتتيدة حاالت دتتتيإحلتتتل حا د غلتتتتحا دستتت  ل حتا د غلتتتتا حا تايل تتترحتا دول تتترح
% حددتتتيح شتتتلتحإ تتتاحامنفتتتي حار دتتتي حتجتتتتلحا  تتتلانلحا نيتتتاحلتتتل ح21تدورتتتايحا تتتدو  حااتتتلحدتتت ح

يمحد غلتتتا حا لتاستتر حترلتتوحا حاتتترحمدتتت  حاالمرتتلاتح و دتتلح  تتاحفترتت رحاستت  ة ح تت احا د غلتتتا  حاتت
ا ديروحإلجتا حان ديتحإريف ح   ر عحد ح لمحتجتلحدشك رحا  لانلحا نياحلل حا د غلتا حا دست   رح

Multicollinearity Diagnostics(حدويدتتلح رتنمحا  دتتيل ح2تقترترحا جتتلت حتاتمح) ح(VIF)كتتلحح 
 د غلتحد حد غلتا حا لتاسرح  احا مرتحا  ي  :

 نيا ج اخيبار اليداخع الخطى a (5جدول )
 

 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

IFRS 

SIZE 

LEV 

LOSS 

Comx 

Big4 

Opinion 

Auditfm 

SPEC 

.560 1.785 

.816 1.226 

.813 1.230 

.617 1.620 

.852 1.174 

.790 1.266 

.610 1.639 

.567 1.764 

.986 1.014 

a. Dependent Variable: ARL 

ح
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(حدديح شلتحإ اح لمحتجتلحدشك رح2 رنمحا  ديل ح جد ححا د غلتا حاالحد ح)ت ةرظحا حدويدلح
حا  لانلحا نياحلل حا د غلتا .

 اخيبارات الحروض -7/4/3/2
 أوال   الحرض األول

لالبحا فت حاعت حإ احان ديتحديحإ احكي ح لمتاحدوتيللتحا   تقتتحا دتي  حا لت  ترحلتيلتح  تاح ت نتح
للرحدي لتتصرحا دصتقر.حت تمحان دتيتح ت احا فتت حديال  دتيلح  تاحمدتت  ح  تقتحا دتاجورح  شتكي حا د 

حاالمرلاتحا نياحا دس ب حتف ًيح  دويل رحا  ي  ر:
 ARL it = β0+ β1 IFRS it +  it             (0)                                                                          

ح(حت   ح  احا مرتحا  ي  :0م يئرحان ديتحمدت  حاالمرلاتحتامح)/ا(ح2تقتررحا جلت حتامح)

 نيا ج يحميع االنحدار البس ط الخيبار الحرض األول a /أ(6جدول )
 

 B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) 69.129 2.399  28.810 .000 

IFRS 8.766 3.404 .146 2.575 .010 
F, (Sig.) 6.631, (.010) 

.018 
 

Adjusted R 

Square 
a. Dependent Variable:  ARL 

ح

دتجتتتسحIFRS /ا(ح رتتترحا حدويدتتلح2تب ر لتتلحم تتيئرحمدتتتت  حاالمرتتلاتحا دلتجتتترحفتت حا جتتلت ح)
ا يمح  تقدتيحدوتلح لمتاحدوتيللتحح6دديح شلتحإ اح مي حزقيلرحف ح  نتح  تقتحا دتاجورححح8.766ت سيتىح

 حكديحل ررحدت ح(t = 2.575, p= 0.010)ا   تقتحا دي  حا لت  ر حتا ح  احا زقيلرحدومت رح حرلوح
وح%حدت حا  غلتتا حا  ت ح رتل0.2م يئرحا  ر للحا سيلعحا ح لماحدوتيللتحا   تقتتحا دتي  حا لت  ترح فستتح

 حت دك ح فسلتح  احا م لجرحاإللجيل رحلتجتلحا وللتلحدت ح R2(Adj)= .018 ف ح  نتح  تقتحا دتاجور
متتتار حا   تتيسحتاالفصتتي حفتت حدوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تترحا  تت حال حإ تتاحزقتتيلرحدنتتييتحا دتاجوتتر ح

 تات حعلا ح د  ترحدديحل ت سح    حزقيلرحان ديتا حا دتاجور حاعدتتحا ت ىحل ي تسحا دزقتلحدت حا جاتلحتا
ا دتاجوتتر حنيصتترحف دتتيحل و تتعحل تجتت حدوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تترحمرتتتحاالستت نلامحا دتستتحح    دتترح
ا ويل تتتتر حتدتتتتيحل ت تتتتسح   تتتت حدتتتت حغدتتتتت حا وللتتتتلحدتتتت حا دوتتتتيللتحت و تتتتل ي حتات دتتتتيإحإم تتتتي حا دو تدتتتتي ح

األمار الا   تصترحإللاترحاعتبتي .حا دريسل رحدي ركمحتا   للتا حا شنص رح للاتر حدديحل  رح تللاترحا ف
حيريد قبول الحرض األول
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   Comx  Big4 حLOSS  ح SIZE  LEVكديحايمحا ديروحل لني حدو حا د غلتا حا تايل ترح
Opinionالن دتتتتيتح  للت تتتتيح  تتتتاح تتتت نتح  تقتتتتتحا دتاجوتتتترحفتتتت حستتتت يقحا وةاتتتترحدرتتتتلحا لتاستتتتر حت  تتتت حح

حديال  ديلح  احمدت  حاالمرلاتحا د وللحا  ي  :
ARL it = β0 + β1 IFRSit + β2 SIZEit + β3 LEVit + β4 LOSS it + 

β5 Comx it + β6 Big4it + β7 Opinion +  it              (2) 
ح(حت   ح  احا مرتحا  ي  :2م يئرحان ديتحمدت  حاالمرلاتحتامح)ح/س(2ت هاتحاجلت حتامح)

 نيا ج يحميع االنحدار الميعدد الخيبار الحرض األول a  /ب(6جدول )
 

Sig. t Beta Std. Error B  

.000 4.268  19.425 82.911 (Constant) 

.001 3.243 .171 3.173 10.291 IFRS 

.505 -.668- -.039- 2.290 -1.529- SIZE 

.290 -1.060- -.061- 6.434 -6.821- LEV 

.488 .694 .046 4.880 3.388 LOSS 

.006 -2.783- -.158- .076 -.211- Comx 

.906 -.118- -.007- 3.536 -.417- Big4 

.000 4.309 .288 5.152 22.202 Opinion 

9.394 (.000) F (Sig.) 

.161 
Adjusted R 

Square 

a. Dependent Variable:  ARL 
ح

ل لتتل حدتت حا جتتلت حا ستتيلعحتجتتتلح ةاتترحإلجيل تترحدومت تترحلتتل ح لمتتاحدوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تترح
 حكدتيح لتل حتجتتلح ةاترحست ل رحدومت ترحلتل ح(t = 3.243, p= .001)ت  نتح  تقتحا دتاجور حرلتوح

 حتتجتتلح ةاترحستت ل رح(t = -2.783, p= .006)تا د غلتتحا  تتيدححرلتوححComxد غلتتحا تايدترح
 حت تمح  رترح(t = 4.309, p= .000)تا د غلتتحا  تيدححرلتوححOpinionدومت ترحلتل حد غلتتحا تايدترح
كدتتيحل لتتل حدتت حم تتيئرح ريلتتلحاالمرتتلاتحح Big4 حLOSS ححLEV حSIZE ةاتترحدومت تترحلتتل حكتتلحدتت ح

 تقتتحا دتاجوترحد يتمترحا د وللحزقيلرحاترح فسلتح ميصتتحمدتت  حاالمرتلاتحا د وتللح   غلتتا حفت ح ت نتح 
 حت دكت ح فستلتح ت احا م تيئر حدت  ح لمتاحدوتيللتحR2(Adj)= .161( حرلتوح0لمدتت  حاالمرتلاتحتاتمح)

ا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تتر حتا تتتايحا دوتتل ح دتااتتسحا رستتيدي حلزقتتلحدتت حف تتترح تت نتح  تقتتتحا دتاجوتتر.حت تت اح
ليلىح و لح د  ي حا شتكرحإ احاالمنفي حفت ح حللمديح George et al., (2013) ا م لجرح  فعحدح

 Rusmin)ف تترح ت نتح  تقتتحا دتاجوترحددتيحلن  تت ح ت حدوهتمحا لتاستي حا  ت حان لتت ح تت احا وةاترح
and Evans 2017; Durand 2019)حت فستحا ديروح  احا م لجرحد  يسح و لح د  ي حا شتكرحح 
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دصتتقرحا شتتكي حا  ت ح تللايحا وتللحاعكلتتحدت حدوللحفتت حا شتكر حتفاحتااححللئترحا دديتسترحا دام ترحا 
ا فتتتتت  ح تتت حا شتتتتكي حاعكلتتتتحرجدتتتيحفتتت حستتتتقحا لتتصتتترحا دصتتتتقر حتا  تتت ح د  تتت حا دتتتتاتلحا دشتتتتقر ح
تا ديل رحتا  كمت تج ر حت د   ح  يكلحتايدرحات ر حت ت دبحدتححدكي تسحا دريستدرحتا دتاجوترحدت حاعتبوترح

شتكي حا   ح د   حا وللحاعكلتحد حا فتتت حتدي  تي  ح  تيسحا كديت حكديحالرظحا ديروحف حا حدوهمحا 
د كلتح وللاحف ح د  ي ايحف ح لمرحا لتاسرح  حد حا ديسسي حا دي  ر حا   ح د   حمهمحرتكدترحات تر ح
 تتتت احا وتادتتتتلحدج دوتتتترحال حإ تتتتاحا وةاتتتترحا ستتتت ل رحلتتتتل حد غلتتتتتح و تتتتلح د  تتتتي حا شتتتتتكرحت تتتت نتح  تقتتتتتح

 يريد قبول الحرض األول.(ح2دت  حاالمرلاتحا د وللحتامح)ا دتاجور حدصفرح يدرحم يئرحم

ححححثان ا   الحرض الثانأ
الن ديتحا فتت حا لتيم حا د و تعحدين دتيتحدتيحإ احكيمت حنلتترحدتااتسحا رستيدي ح متلحدتاجوترحا  تتائمح

لتحا   تقتتحا دي  رحا دولرحتف ًيح دويللتحا   تقتحا دي  حا لت  رح ول حد حا وةارحاإللجيل رحلل ح لماحدويل
ا دتتتتي  حا لت  تتتترحت تتتت نتح  تقتتتتتحا دتاجوتتتتر ح تتتتمح يتتتتتقتحالمتتتتل حدتتتت حمدتتتتي  حاالمرتتتتلاتحا د وتتتتللحالن دتتتتيتح

حا فترل ل حا فت ل ل ح  فت حا ليم حت   ح  احا مرتحا  ي  :
 حا نيصحدين دتيتحالتتحنلتترحدتااتسحا رستيدي حا دك ستدرحدت حا  وتتلحH2aالن ديتحا فت حا فت  ح -حا

 دي  رحا دولرحتف ًيح دويللتحا   تقتحا دي  حا لت  رح  احا وةارحلتل ح لمتاح ت اح  احدتاجورحا  تائمحا
ا دوتيللتحت ت نتح  تقتتاح متلحدتاجوترحا  تتتائمحا دي  ترحا ستمت رح  شتتكي حا د لتلرحدي لتتصترحا دصتتتقر ح

  تتاحا مرتتتححAuditfm* IFRSلتت لتا حا د غلتتتحا  فتتي  اح تتمح يتتتقتحمدتتت  حاالمرتتلاتحا د وتتللح
 ا  ي  :

ARL it = β0 + β1 IFRSit + β2 SIZEit + β3 LEVit + β4 LOSS it +  β5 Comx it + 
β6 Big4it + β7 Opinion + β8  Auditfm it +β9(Auditfm* IFRSit) +  it       (3) 

 
   نيا ج يحميع االنحدار الميعدد الخيبار الحرض الثانى /أ a /أ(7جدول )

 

 

 B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 101.722 20.039  5.076 .000 

SIZE -1.407- 2.283 -.036- -.616- .538 

LEV -6.717- 6.411 -.061- -1.048- .296 

LOSS 3.154 4.864 .043 .649 .517 
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Comx -.212- .075 -.159- -2.816- .005 

Big4 -.473- 3.523 -.008- -.134- .893 

Opinion 22.351 5.134 .290 4.353 .000 

Auditfm -6.621- 2.075 -.170- -3.191- .002 

Auditfm*IFRS 1.799 1.395 .069 1.289 .198 

F  (Sig.)  8.678 (.000) 

Adjusted R Square  .167 

a. Dependent Variable: ARL 

ح

  تتتتاح تتتت نتح  تقتتتتتححAuditfmتاتتتتلحاهاتتتتتحمدتتتتت  حاالمرتتتتلاتحا وةاتتتترحا ستتتت ل رحا دومت تتتترح  د غلتتتتتح
ا دتاجوتتترحددتتتيح شتتتلتحإ تتتاحا حا نلتتتترحا دك ستتتدرحدتتت حا  وتتتتلح نفتتت حدتتت ح تتت نتح  تقتتتتحا دتاجوتتتر حكدتتتيح

 حت ةرتتتظحا حAuditfm*IFRS اهاتتتت حم تتتيئرحمدتتتت  حاالمرتتتلاتح تتتلمحدومت تتترحا د غلتتتتحا  فتتتي   ح
لمتتت حتبتتتل حم لجتتترحتجتتتتلحات دتتتيإحنيتتتاحد وتتتللحلححIFRSا م تتتيئرحا ستتتيد رحجتتتي  حدوتتتلحاستتت دويلحا د غلتتتتح

 حددتتيحاتتلحلتتيلتح  تتاحا م تتيئر ح تت   ح تتمحإ تتيلرحاالن دتتيتحديستت نلامحدماج تترحAuditfm*IFRSا د غلتتتح
انتتتىحت تتاحان دتتيتحد تستتبحفتتتقح تت نتح  تقتتتحا دتاجوتترحفتت حا ستتمتا حا لةلتترحدوتتلحا  يللتتعحدورتتاديح

 تقتتتحا دتتي  حا لت  تترحا تتدو  حالن دتتيتحالتتتحا  وتتتلح  تتاحدتاجوتترحا  تتتائمحا دي  تترحا دوتتلرحتف تتًيح دوتتيللتحا  
  اح  نتح  تقتحا دتاجور حتد حلمح محان  يتح لمرحفت  رحد حا ولمرحا تئ س رح دللح لمرحدولحا  لمت  ح

( حتا ستمرحا ليم ترحدوتلحا  لمت ح2102تا   ح مح  س دايحإ احلةلرح لمي حفت  رحت اح لمرحستمرحا  لمت ح)
 ولم تل حغلتتحدست    ل ح  تاحح(t)لجترحان دتيتح( حتكيمت حم 2102( حا سمرحا لي لرحدوتلحا  لمت ح)2104)

ح:/س(4ا مرتحا  ىح هاتاحجلت ح)

 /ب(7جدول )

 عمى يأخر يقرير المراجع  IFRSالخيبار أثر الخبرة المكيسب  من اليعود عمى يطبيق  (t)اخيبار 

 Mean 
Std. 

Deviation 
t Sig 

ِؼ٠ٕٛت اٌفشق ب١ٓ ِخٛسط حأخش حمش٠ش 

 ٚاٌسٕت اٌثب١ٔت بؼذاٌّشاجؼت فٟ سٕت اٌخبٕٟ 

IFRS ٕٝحب 

ARL2016 82.6250 34.53128 

3.806 .000 
ARL2017 72.3333 35.44569 

ِؼ٠ٕٛت اٌفشق ب١ٓ ِخٛسط حأخش حمش٠ش  ARL2017 72.3333 35.44569 -.743- .461 
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 اٌّشاجؼت فٟ اٌسٕت اٌثب١ٔت ٚاٌثبٌثت بؼذ

IFRS ٕٝحب 
ARL2018 74.1875 29.75550 

اٌفشق ب١ٓ ِخٛسط حأخش حمش٠ش ِؼ٠ٕٛت 

 اٌّشاجؼت فٟ سٕت اٌخبٕٟ ٚاٌسٕت اٌثبٌثت بؼذ

IFRS ٕٝحب 

ARL2016 82.6250 34.53128 

2.478 .017 
ARL2018 74.1875 29.75550 

ح

ستتمرحا  لمتت حدومت تترحا فتتتقحلتتل حد تستتبح تت نتح  تقتتتحا دتاجوتترحفتت حح(t)تاتتلحاترتتر حم تتيئرحان دتتيت
( حتدي تجت حإ احد تسبح  نتح  تقتحt =3.806,حح(P= .000رلوححIFRSا ليم رحدولح لماحتا سمرح

( حمجتتلاحا  تتاحدتت حد تستتبح تت نتح  تقتتتحا دتاجوتترحفتت حا ستتمرح82.6250ا دتاجوتترحفتت حستتمرحا  لمتت ح)
دومت تترحا فتتتقحلتتل حد تستتبح تت نتحح(t)( حكتت   حاشتتيت حم تتيئرحان دتتيتح72.3333ا ليم تترحدوتتلحا  لمتت ح)

( حt=2.478,حح(P= .017رلتتوححIFRSا لي لتترحدوتتلح لمتتاحح  تقتتتحا دتاجوتترحفتت حستتمرحا  لمتت حتا ستتمر
( حمجتلاحا  تاحدت حد تستتبح82.6250تدتي تجت حإ تاحد تستبح ت نتح  تقتتحا دتاجوترحفت حستمرحا  لمت ح)

حا ح تتمح هاتتتحا م تتيئرحدومت تترح( حاال74.1875 تت نتح  تقتتتحا دتاجوتترحفتت حا ستتمرحا لي لتترحدوتتلحا  لمتت ح)
ا فتتتقحلتتل حد تستتبح تت نتح  تقتتتحا دتاجوتترحفتت حا ستتمرحا ليم تترحتا لي لتترحدوتتلحا  لمتت .حت شتتلتح تت احا م تتيئرح
دج دوتترحإ تتاحتجتتتلحالتتتح نلتتترحدتااتتسحا رستتيدي حا دك ستتدرحدتت حا  وتتتلح  تتاحدتاجوتترحا  تتتائمحا دي  تترح

التحا  وتلحهاتتحفت حا ستمرحا ليم ترحدوتلحا  لمت  حتللت حا دولرحتف ًيح دويللتحا   تقتحا دي  حا لت  ر حتا ح
التحا  وتلحدولح    حت فستتح ت احا م لجترحدت  حدتااتسحا رستيدي ح ل ت حا    لتلحا و دت حدت دتحا دريستدرح
تا دتاجور حتام حاس  زمحف بحف ترحدريسل رح ك ح ك سسحا نلترحد ح كتاتحدايد حف ديحارل /حاتح غلتح

يتقتحا دي  رحم لجترح يللتعحدوتيللتحا   تقتتحا دتي  حا لت  ترح  تاحا  تتائمحا دي  ترحف حا مدي  حا    لل رح    
/ب( 7جادول) (t)/أ(، ونيا ج اخيباار 7ويريد نيا ج يحميع االنحدار الميعدد )جدولدرلحا دتاجوتر.ح
 H2aقبول الحرض 

 حا نتتتيصحدين دتتتيتحالتتتتحنلتتتترحدتااتتتسحا رستتتيدي حا دك ستتتدرحدتتت حH2bالن دتتتيتحا فتتتت حا فت تتت ح -حس
 ملحدتاجورحا  تائمحا دي  رحا دولرحتف ًيح دويللتحا   تقتحا دي  حا لت  رح  تاححيخصص الصناعأال

ا وةاتتترحلتتتل ح لمتتتاح تتت احا دوتتتيللتحت تتت نتح  تقتتتتاح متتتلحدتاجوتتترحا  تتتتائمحا دي  تتترحا ستتتمت رح  شتتتتكي ح
ا د لتتتتلرحدي لتتصتتتترحا دصتتتتتقر ح تتتتمح يتتتتتقتحمدتتتتت  حاالمرتتتتلاتحا د وتتتتللحلتتتت لتا حا د غلتتتتتحا  فتتتتي   ح

SPEC * IFRSح  احا مرتحا  ي  :حح
ARL it = β0 + β1 IFRSit + β2 SIZEit + β3 LEVit + β4 LOSS it + β5 Comx it + β6 
Big4it + β7  Opinion  + β8  SPEC it +β9(SPEC * IFRSit)  +  it            (4) 
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نيا ج يحميع االنحدار الميعدد الخيبار الحرض الثانأ/ب /ج(7جدول )  
 

 B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 66.944 18.773  3.566 .000 

IFRS 41.245 6.400 .685 6.444 .000 

SIZE .049 2.205 .001 .022 .982 

LEV -9.896- 6.168 -.089- -1.604- .110 

LOSS 4.671 4.665 .064 1.001 .318 

Comx -.187- .072 -.140- -2.578- .010 

Big4 4.918 3.512 .082 1.400 .162 

Opinion 23.001 4.923 .299 4.672 .000 

SPEC -.357- .624 -.029- -.572- .567 

SPEC *IFRS -64.599- 11.705 -.594- -5.519- .000 

F ) Sig.( 11.461 (.000)    

Adjusted R Square .235     

a. Dependent Variable: ARL 
ح

حIFRS إلجيل تترحدومت تترحلتتل حل رتترحدتت حم تتيئرح ر لتتلحاالمرتتلاتحفتت حا جتتلت حا ستتيلعحتجتتتلح ةاتترح
 لمتتاحدوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حح حددتتيح شتتلتحإ تتاحزقتتيلرحا  تت نتحفتت ح  تقتتتحا دتاجوتترحدوتتلARLتا د غلتتتح

( حكدتتتيحاترتتتر حم تتتيئرحا  ر لتتتلحتجتتتتلح ةاتتترحستتت ل رحدومت تتترحP=.000)=t,3.566ا لت  تتترحرلتتتوح
( حددتيح شتلتحا حدويدتتلحt=ح5.519-,حح(P= .000 حرلتتوحSPEC *IFRSحححا د غلتتحا  فتي   

ا  ت ح تمح تاجتححدت حح لماحدويللتحا   تقتحا دي  حا لت  رحل رد حزقيلرح  نتح  تقتحا دتاجورح  شتتكي 
التتتلحدتااتتتسحرستتتيدي حد نصتتتصحفتتت حا صتتتمي ر حتا ستتتي سحفتتت حدويدتتتلحا د غلتتتتحا  فتتتي   ح شتتتلتحا ح

  نتح  تقتحا دتاجورحدولح لماحدويللتحا   تقتحا دي  حا لت  رح كت حدنففترح  شتتكي حا  ت حا زقيلرحف ح
دار الميعاادد ويريااد نيااا ج يحميااع االنحاا تاجتتححدتت حالتتلحدتااتتسحرستتيدي حد نصتتصحفتت حا صتتمي ر ح

 H2b/ج(، قبول الحرض 7)جدول

 اليحميع اإلضافأ -7/4/3/3
إلرتفي حا دزقتلحدت ححSupplementals Analysisاالرتيف رحيم االعيماد عمى بعض اليحم الت 

 حتاتتلحFundamental Analysisا ترتت حتا فاتمح  تاحا وةاتي حدرتلحا لتاسترحدي  ر لتتلحاعسيست ح
ا  دتلحا ديرتوحفتت ح  ت ح  تتاح رتقتلحا د غلتتتا حا تايل ترحإ تاحد غلتتتا حدول تر ح  ر لتتلحا ستيا حا د و تتعح
لاتتلحلن  تت ح تت للتح لمتتاحدوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تترح  تتاح تت نتح  تقتتتحا دتاجوتترحدتتين ةبحكتتلحدتت ح
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 تتي حا شتتتكر حرجتتمحرجتتمحا شتتتكر حدوتتل حا تفتتححا دتتي   حلتافتتححا   تقتتتحفتت حا تاتت حا دميستتس ح و تتلح د 
دك تتسحا دريستتدرحتا دتاجوتتر حتاىحا دتاجوتتر؟حتاتتلحافتتتلحا ديرتتوح ر تت ًةح كتتلحد غلتتتحدتت ح تت احا د غلتتتا ح

ح(ح  احا مرتحا  ي  :2جلت ح)حف دي  ديتاحدولالح  وةار حتالحجي  حا م يئرحكديح  ررح

(8جدول )  
ARL it = β0 + β1 IFRSit + β2 SIZEit + β3 LEVit + β4 LOSS it +β5 Comx it + β6 Big4it + 

β7Opinion it  + β7(IFRSit* SIZEit ) + it                     (5) 

ARL it = β0 + β1 IFRSit + β2 SIZEit + β3 LEVit + β4 LOSS it +β5 Comx it + β6 Big4it + 

β9Opinion it + β10(IFRSit* LEVit ) + i t                    (6) 

ARL it = β0 + β1 IFRSit + β2 SIZEit + β3 LEVit + β4 LOSS it +β5 Comx it + β6 Big4it + 

β9 Opinion it  + β10(IFRSit* LOSS it) + it                           (7) 

ARL it = β0 + β1 IFRSit + β2 SIZEit + β3 LEVit + β4 LOSS it + β5 Comx it + β6 Big4it + 

β9 Opinion it+ β10(IFRSit* Comx it ) + it                             (8) 

ARL it = β0 + β1 IFRSit + β2 SIZEit + β3 LEVit + β4 LOSS it + β5 Comx it + β6 Big4it + 

β9 Opinion it+ β10(IFRSit* Big4 it ) + it                              (9) 

ARL it = β0 + β1 IFRSit + β2 SIZEit + β3 LEVit + β4 LOSS it +β5 Comx it + β6 Big4it + 

β9 Opinion it + β10(IFRSit* Opinion it ) + it              (10) 

 Test (5) Test (6) Test (7) Test (8) Test (9) Test (10) 

(Constant) 63.753** 

(2.410) 

85.104*** 

(4.295) 

82.431*** 

(4.239) 

85.178*** 

(4.344) 

81.592*** 

(4.175) 

83.144*** 

(4.300) 

IFRS 50.282 

(1.336) 

7.304 

(1.206) 

8.977** 

(2.515) 

11.923*** 

(3.232) 

12.594*** 

(2.701) 

7.376** 

(2.108) 

SIZE .620 

(.203) 

-1.634 

(-.711) 

-1.377 

(-.599) 

-1.895 

(-.814) 

-1.492 

(-.651) 

-1.364 

(-.598) 

LEV -6.137 

(-.949-) 

-10.231 

(-1.172) 

-7.209 

(-1.117) 

-6.945 

(-1.079) 

-7.300 

(-1.127) 

-7.215 

(-1.126) 
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LOSS 3.106 

(.636) 

3.285 

(.672) 

.089 

(.014) 

3.437 

(.704) 

3.423 

(.701) 

3.826 

(.787) 

Comx -.224*** 

(-2.917) 

-.211*** 

(-2.786) 

-.210*** 

(-2.770) 

-.129 

(-1.066) 

-.208*** 

(-2.749) 

-.205*** 

(-2.725) 

Big4 -.346 

(-.098) 

-.172 

(-.048) 

-.545 

(-.154) 

-.404 

(-.114) 

1.756 

(.367) 

-.693 

(-.197) 

Opinion 22.255*** 

(4.320) 

22.297*** 

(4.321) 

22.543*** 

(4.358) 

22.247*** 

(4.316) 

22.341 

(4.329) 

14.648** 

(2.274) 

IFRS* 

SIZE 

-4.495 

(-1.066) 

 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ

IFRS* 

LEV 

 6.869 ــــ

(.579) 

 ــــ ــــ ــــ ــــ

IFRS* 

LOSS 

 6.253 ــــ ــــ

(.807) 

 ــــ ــــ ــــ

IFRS* 

Comx 

 127.- ــــ ــــ ــــ

(-.868) 

 ــــ ــــ

IFRS* 

Big4 

 4.295- ــــ ــــ ــــ ــــ

(-.675) 

 ــــ

IFRS* 

Opinion 

 *15.649 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ

(1.938) 

 

F 8.366*** 8.244*** 8.292*** 8.307*** 8.262*** 8.765*** 

Adjusted R 

Square 

.161 .159 .160 .160 .159 .168 

 % ػٍٝ اٌخٛاٌٟ.1%، 5%، 11*، **، *** حّثً ِؼ٠ٕٛت ػٕذ 
ح

 حتا رتتتتًيحARLتا د غلتتتتتححIFRSتق رتتتترحدتتتت حا  ر لتتتتلحا ستتتتيلع حتجتتتتتلح ةاتتتترحإلجيل تتتترحدومت تتتترح
( حددتيح شتلتحإ تاحا ح متي حزقتيلرح01  ح  للتحإلجيل حدومتيح)مدت  حتامححIFRS* Opinionا د غلت

ف حف ترح  نتح  تقتحا دتاجورحدولح لماحدويللتحا   تقتحا دي  حا لت  ر حتا حا شتكي حا  ت ح تللايح  تقتتح
ترح ت نتح  تقتتحا دتاجوترحد يتمترحدي شتتتكي حدتاجوترحل رتد حتا تيحدوتلالح دتااتسحا رستيدي حلتزلالحلاتيحف ت

 اعنتى حت   حدولحا  لم .ح

 يحميع الحساس   -7/4/3/4
 م يئرحا  ر للحاعسيس حايمحا ديروحل  يلرح ر للحمدتت ج حا درتوحSolidityالن ديتحدلىحد يمرح

( حت   حد  يسحا د غلتحا  يدحح  نتح  تقتحا دتاجورحدف ترحا   نتحغلتحا ويل ترح   تقتتح2(حتتامح)0تامح)
ا دتاجوتتر حتا  تت ح تتمحا يستتايحدتتي فتقحلتتل حف تتترح تت نتح  تقتتتحا دتاجوتترحتتستت بحف تتترح تت نتحا   تقتتت حت  تت ح

 حا تيسحا د غلتتح حت  احلتلالحدت (Pham et al., 2014; Chan et al.,2016)ا يسي ح  احلتاسرح
ا  تتيدححللال تترح تتللحاع تتيمحلتتل ح تتيتقخحماي تترحا ستتمرحا دي  تترحت تتيتقخح تا تتححدتااتتسحا رستتيدي ح  تتاح  تقتتتح
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ويظهر نيا ج نماو جأ االنحادار فاأ يحمياع الحساسا   )جادول رقام ا دتاجورحف حا  ر للحاعسيست  ح
/أ، و 6ساساأ )جادول رقام /ب( ايحاقا مع نيا ج نماو جأ يحمياع االنحادار فاأ اليحمياع األ9/أ و 9
 /ب(، مما يدعم النيا ج الر  س   لمدارس .6

 

a /أ(9جدول )   
 B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -.413- 2.393  -.173- .863 

IFRS 8.517 3.395 .142 2.509 .013 

F (Sig.) 

 

6.294, (.013) 

 

   

Adjusted R Square .017    

a. Dependent Variable: AbARL 

a /ب(9جدول )   
 B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 12.791 19.407  .659 .510 

IFRS 9.976 3.170 .166 3.147 .002 

SIZE 
-

1.506- 
2.288 -.038- -.658- .511 

LEV 
-

5.990- 
6.428 -.054- -.932- .352 

LOSS 3.255 4.875 .045 .668 .505 

Comx -.221- .076 -.166- -2.924- .004 

Big4 .042 3.532 .001 .012 .990 

Opinion 21.990 5.147 .287 4.272 .000 

F   (Sig.) 9.146 (.000) 

Adjusted R Square .157 

a. Dependent Variable: AbARL 
 

 النيا ج واليوص ات ومجاالت البحث المقيرح  -7/4/4
  تتاح تت نتحح2102استت البحا درتتوحان دتتيتحالتتتح لمتتاحدوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تترحفتت حدصتتتح

  تقتحا دتاجور حتلتتحنلترحدتااسحا رسيدي حف ح  احا وةار حت تحديح ولحارلحا جتامسحا درل رحا  ت ح
 حالن دتيتحtلايحملترحف حاعلسحا دريسل  حتالح محاس نلامح للحد حمدي  حاالمرلاتحا د ولل حتان ديتح

حاعلتحدرلحا لتاسر.
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ت تصلحا ديروحإ احتجتلح ةارحإلجيل رحدومت ترحلتل ح لمتاحدوتيللتحا   تقتتحا دتي  حا لت  ترحت ت نتح
  تقتحا دتاجوتر حتا حنلتترحدتااتسحا رستيدي حا دك ستدرحدت حا  وتتلح  تاحدتاجوترحا  تتائمحا دي  ترحا دوتلرح

 ح   حا زقيلر حكديحا حا زقيلرحف ح  نتح  تقتحا دتاجورحتف ًيح دويللتحا   تقتحا دي  حا لت  رحالحنفف حد
دوتلح لمتاحدوتتيللتحا   تقتتحا دتي  حا لت  تترح كتت حدنففترح  شتتتكي حا  ت ح تاجتححدتت حالتلحدتااتسحرستتيدي ح
د نصتتصحفتت حا صتتمي ر حايحا حنلتتترحدتااتتسحا رستتيدي حا دك ستتدرحدتت حا تت و محتا  وتتتلح  تتاحدتاجوتترح

يللتحا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تتر حتا دك ستتدرحدتت حا  نصتتصحا صتتمي   ح اتتيحا  تتتائمحا دي  تترحا دوتتلرحتف تتي ح دوتت
التتتحستت لاح  تتاحا زقتتيلرحفتت ح تت نتح  تقتتتحا دتاجوتترحم لجتترح لمتتاحدوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تتر حإالحا ح
ا نلترحا مي جرحد حا  نصصحا صمي  ح  لت يحا دنف ح  زقيلرحف حف ترح  نتحا   تقتتحااتتىحدت حا نلتترح

 حا تت و م حت دكتت ح فستتلتح تت احا م تتيئرح دتتيح  ستتمحدتت حدوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تترحدتت حاماتتيحا دك ستتدرحدتت
دلم رح  احاسيسحا دديلو حتد حلمح رتللحد ي دتي ح يدترح ر تي ح يل  اتيحإ تاحدديتسترحدست تىحدت فتحح
دتتت حا ركتتتمحا شنصتتت  حكدتتتيح  رتتتد حلتتتلائلحد وتتتللرح ة  تتتتابحتا   تتتيسحتا  تتت ح ستتتدرح تتتللاترحدرتقتتترح

  تتتيتحدتتت حللماتتتي حت و دتتتلحرزدتتترحدوتتتيللتحا   تقتتتتحا دتتتي  حا لت  تتترحفتتت حدوهداتتتيح  تتتاحا تتتيسحا   دتتترحاالن
ا ويل ر حاعدتحا  ىحليلىحإ احزقيلرحا دنييتحا دت ديرحددتاجورحا  تتائمحا دي  تر حتزقتيلرحيل وترحتدتلىح

دتااتسحا رستيدي حإجتا ا حا دتاجور حتد حلمحزقيلرحا تا حا تةزمحعلا ح د  ترحا دتاجوتر حإالحا حنلتترح
 دكتتت حا ح ستتتي محفتتت ح نفلتتت ح تتت احا زقتتتيلرحدتتت حنتتتة ح دكمتتت حدشتتتكلحا  تتتاح  تتتاح صتتتد محاالستتت جيدي ح
ا دميستتتدرح  دنتتتييتحا د تتتلترحدتتت ح لمتتتاحدوتتتيللتحا   تقتتتتحا دتتتي  حا لت  تتتر ح تتتةترح  تتتاحا حا نلتتتترح دكتتت ح

وتتيللتح  تتاحا  تتتائمحدتاالتت حا رستتيدي حدتتححا  ويدتتلحددام تترحا  تتاحدتتححا  و لتتلا حا  تت حارتتيف ايح  تت حا د
حا دي  رحد يتمرحددتااسحا رسيدي حاعالحنلتر.

ا جاي حا دوم رحلترححا دويللتحف حدصتتحاعنت حفت حا رستدي حا  كتي ل حا مي جترحويوصى الباحث 
د ح لماحدوتيللتحا   تقتتحا دتي  حا لت  ترحتا نتي حاإلجتتا ا حا ةزدترحدشت مايحدلتلح تلت حاال تزامحدتي  يللعح

ا دريستتلل حتدتاالتت حا رستتيدي حدتت حالتتتحا تت و م حت نفتت  حدنتتييتحا  لمتت ح  تتاححر تتاح ستت فيلحكتتلحدتت 
كماا يوصااى إ تلالحتدتاجوترحا  تتائمحا دي  تر حتجمتاحا دمتتيفححا دتجتترحدت ح يللتعحدوتيللتح ي  تترحا جتتلر ح

دكي تتتسحا دريستتتتدرحتا دتاجوتتتترحديال  دتتتيمحلتتتت جتا حلتتا ح لتقل تتتترحفتتت حدوتتتتيللتحا   تقتتتتتحا دتتتتي  حالباحااااث 
  غ تتسح  تتاحا  و لتتلحفتت ح د  تترحا دتاجوتترحا متتي رحدتت ح لمتتاحدوتتيللتحا   تقتتتحا دتتي  حا لت  تتر حا لت  تتر ح 

  رفتتتيظح  تتتاحكفتتتي رح د  تتترحا دتاجوتتتر حتا نتتتي حاستتت تا لج رحا  نصتتتصحا صتتتمي  ح دتتتيح اتتتيحدتتت حدتتتتلتلح
دي دزقلحد حا دروحف حدجي حلتاسرححويوصى الباحث األكاد ميينإلجيل ح  احكفي رح د  رحا دتاجور.ح

 كتتتي ل حا د ت دتتترح  تتتاح لمتتتاحدوتتتيللتحا   تقتتتتحا دتتتي  حا لت  تتترحدصتتتفرح يدتتتر حت  تتتاحا دتاجوتتترحدصتتتفرحا 
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نيصتتر حتا وتادتتلحا  تت ح دكتت ح نفتت حدتت حاعلتتيتحا ستت ل رحدتت حا  لمتت ح  تتاح د  تترحا دتاجوتتر حتلتاستترح
يال ا   قيرح الباحث الجواناب البحث ا  الا وتادلحا دن  فرحا   ح دك ح نف حد ح  نتح  تقتحا دتجور.ح

حمسيقبال  
 .التحا دتاجورحا دش تكرح  احا وةارحلل ح لماحدويللتحا   تقتحا دي  حا لت  رحت  نتح  تقتحا دتاجور 
 .التح  كلحا تايدرحا لان  رحترتكدرحا شتكي ح  اح  نتح  تقتحا دتاجور 
 .لتاسرحتان ديتحالتحا نصيئصحا مت  رح  جي حا دتاجورح  اح  نتح  تقتحا دتاجور 
 ر ل  رح يل   رحالموكيسي ح  نتح  تقتحا دتاجورح  احكفي رحاالس لديتحدي شتكي .حلتاسر  
 لتاسرح يل   ر.ح–التح لماحدويللتحا   تقتحا دي  حا لت  رح  اح  نتح  تقتحا فرصحا درلتلح 
 لتاسرح جتقل ر.ححح–درللا ح تال ح  تقتح تكللحدتااسحا رسيدي ح  اح  يتقتحاع دي حا د كيد رح 

 عالمراج
 المراجع بالمغ  العرب   أوال  

 حالتحنصيئصح جمرحا دتاجورحا لان  رحتدج سحاإللاترح  احف ترح2106  التا  م حاردلحكدي حدييت 
 حجيدوتتترح تتتل حمجمااا  الحكااار المحاسااابأ تتت نتح  تقتتتتحدتااتتتسحا رستتتيدي :حلتاستتترح يل   تتتر ح

 .74-0ا ليم ح: حا وللح24اسمحا دريسدرحتا دتاجور حا دج لحح-ك  رحا  جيترحح-شدسح

مرتتح فستلتحدمي ت ح ف تترح ت نلتح  تقتتحدتاالت حا رستيدي حدي جاتيزح ح2104ا صتلتف  حاستدي حاردتل حح
مجما  المحاساب  د يتمتر ححلتاسترح يل   تر-ا دتكزيح  دريسدي حتدكي سحا دتاجورحا نيصتر

ح.22-0ا نيدس حا وللحا ليم :ححجيدورحلم حستق  حا دج لح–ك  رحا  جيترحوالمراجع ، 

التتحا  نصتصحا صتمي  ح دتااتسحا رستيدي حترجتمحدمشت   ح  تاحف تترح ح2102 دمصتتت ح حا ستلل 
مجما  إصلاتح  تقتحا دتاجور:حلتاسرح يل   رح  احا شتكي حا د لتلرحدي لتتصترحا دصتتقر ح

 حا دج تلحاسمحا دريستدرحتا دتاجوترح-ك  رحا  جيترحح- حجيدورح ل حشدسحالحكر المحاسبأ
 0146-627ح حا وللحا ليم :22

حلت لت.ح.-معايير المحاسب  المصري .ح2102تزاترحاالس لديت.

قانون ينظ م نشااطأ الياأجير اليماويمأ  ح176قانون رقم ,ح2102تزاترحاالس لديتحتا  ويت حا تلت   ح
 واليخص م ، أغسطس.
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