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ملخص البحث

يهجف هحا البحث إلى اختبار العالقة بين قابمية القهائم الساليةة لمسقارةةة كلفم ةة التسهبةل لالسمفيةة

سةا

يهجف البحث أيزاً إلى اختبار لأثيخ ل عيةل دةجخل السخاةعةة السذةتخ ة كتةخي ل بيقةه همةى هةح العالقةة

لاهتبار دتغيةخ دعةج ل لمعالقةة كللةب لاخةتخجاي هيشةة دةن الذةخ اا ميةخ الساليةة السقيةجا ببهر ةة ا كراي
السالية السرخبة هن فتخا خت خشهاا 3102-3102
كقةةج أتهةةخا ةتةةائ الج ارخةةة كةةةه هالقةةة خةةمبية كدعشهبةةة بةةين قابميةةة الق ةهائم الساليةةة لمسقارةةةة كلفم ةةة

التسهبل لالسمفية

سا أتهخا الشتائ كةه لأثيخ دعشهي لت عيةل دةجخل السخاةعةة السذةتخ ة همةى العالقةة

الدةةالقة أدةةا لالشدةةبة ل ةةخي ل بي ة دةةجخل السخاةعةةة السذةةتخ ة فقةةج أتهةةخا الشتةةائ هةةجي كةةةه لةةأثيخ

دعشهي ل ةخي ل بية السخاةعةة السذةتخ ة همةى العالقةة بةين قابميةة القةهائم الساليةة لمسقارةةة كلفم ةة التسهبةل
لالسمفية كأخي اًخ فقةج أيةجا ةتةائ لحميةل الحداخةية الشتةائ الدةالقة فيسةا يتعمة لال خوةين ا كل كال ةاة

كللةةب فة تةةل اخةةتخجاي اتخةةتحقاقاا اقةساليةةة سقيةةاس لقابميةةة القةهائم الساليةةة لمسقارةةةة أدةةا فيسةةا يتعمة

لال خض ال الةث فقةج أتهةخا الشتةائ كةةه لةأثيخ دعشةهي ل ةخي ل بية السخاةعةة السذةتخ ة همةى العالقةة
بةةين قابميةةة الق ةهائم الساليةةة لمسقارةةةة كلفم ةةة التسهبةةل لالسمفيةةة فقةةا ف ة ىالةةة إلا دةةا اةةةت إىةةج دشذ ة ا
السخاةعة السذار ة ف هسمية السخاةعة لاا شخاكة دع إىج دشذ ا السخاةعة ا ربع الفبخ
الكلمات المفتاحية :قابمية القهائم السالية لمسقارةة كلفم ة التسهبل لالسمفية كدجخل السخاةعة السذتخ
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............. العالقة بين قابلية القوائم المالية للمقارنة وتكلفة التمويل بالملكية

 دمحم حممود احلوشي/د

The relationship between the financial statement
comparability and the cost of equity capital, and the
moderating effect of joint audit on this relationship:
An empirical study on listed corporations in the Egyptian
stock exchange
Abstract
The research aims to test the relationship between the financial statement
comparability and the cost of equity capital. It also aims to test the effect of
activating the joint audit approach and the methods of its application on this
relationship as a moderating variable of the relationship, using a sample of nonfinancial companies listed on the Egyptian stock exchange for a period of six
years, 2013-2018.
The results of the study showed a significant negative relationship between
the financial statement comparability and cost of equity capital. The results also
showed a significant effect for the activating of joint audit on the previous
relationship.
As for the methods of applying the joint audit approach, the results showed
that there was an insignificant effect of the methods of applying the joint audit
on the relationship between the financial statements comparability and the cost
of equity capital. Finally, the results of the sensitivity analysis supported the
previous results with respect to the first and second hypotheses, using the total
accrual as a measure of financial statement comparability. As for the third
hypothesis, the results showed a significant effect of the methods of applying the
joint audit on the relationship between the financial statements comparability
and the cost of equity capital only in the case that one of the auditing firms
participating in the audit process has a partnership with one of the big four audit
firms.

Key words: financial statement comparability, cost of equity capital, the joint
audit.
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 -1مقدمة البحث

لعتبةةخ القةهائم الساليةةة أىةةج أهةةم درةةا ر السعمهدةةاا هةةن السخ ةةد السةةال لمسشذةةأا كأ ائهةةا السةةال

كالتة

يسكةةن أت لةةعثخ همةةى الخةةال العجيةةج دةةن الق ة اخراا خا ةةة ق ة اخراا اتخةةت سار كدةةش اتئتسةةات كة ة اًخ ت
ق ة اخراا ددةةتخجد السعمهدةةاا السحاخةةبية لش ةةهي همةةى اتختيةةار بةةين البةةجائل -همةةى خ ةبيل الس ةةال بيةةع
اتخةةت سار أك اتىت ةةا ،لةةه أك اتخةةت سار ف ة السشذةةأا السعةةجا لمق ةهائم الساليةةة أك أي دشذةةأا أخةةخ  -ف ة ت
السعمهد ةةاا الستعمق ةةة لالسشذ ةةأا السع ةةجا لمقة ةهائم السالي ةةة لف ةةهت أك ةةخ فائ ةةجا إلا أدك ةةن دقارةته ةةا لالسعمهد ةةاا

السساثمة الستعمقة لالسشذ ا ا خخ التة لشتسة إلةى ة ةذ الرةشاهة لاقوةافة إلةى دقارةتهةا لالسعمهدةاا
السساثمة هن السشذأا ة دها ل تخاا أخخ )(SFAC: 8
كة ة اًخ هسيةةة القابميةةة لمسقارةةةة  comparabilityفقةةج ةةةط اقتةةار الس ةةاهيس لمتقخبةةخ السةةال همةةى

اهتباره ةةا إى ةةج الخر ةةائط الشههي ةةة التة ة لت ةةي لسد ةةتخجد القة ةهائم السالي ةةة لحجي ةةج كفه ةةم أكة ةةه التذ ةةاله

كاتختالف بين العشا خ السختم ة ك حلب التعخف همى كفهم أكةه التذاله كاتختالف ف ا اء السةال

بةين الذةخ اا ) (SFAC: 8كفة هةحا الدةياي لشةاكل العجيةج دةن الج ارخةاا اختبةار أثةخ ل بية دعةاييخ
التقخبخ السال الجكليةة همةى القابميةة لمسقارةةة فة العجيةج دةن الةجكل بهةجف التحقة دسةا إلا ةات لبشة لمةب
السعةةاييخ قةةج أ

إلةةى لحدةةن رةةةة قابميةةة الق ةهائم الساليةةة لمسقارةةةة أي ت كقةةج أيةةج العجيةةج دةةن الج ارخةةاا

التأثيخ اقيجاب لتبش دعاييخ التقخبخ السال الجكلية همى قابميةة القةهائم الساليةة لمسقارةةة (e.g., Barth

et al., 2012; Yip and Young 2012; Jinadu et al., 2017; Masoud 2017; Barth
)et al., 2018
كدةةن ةاىيةةة أخةةخ
لخ ةي

أكوة العجيةةج دةةن الج ارخةةاا ا ثةةخ اقيجةةاب لقابميةةة القةهائم الساليةةة لمسقارةةةة همةةى

هةجي لساثةل السعمهدةاا بةةين الستعةادمين فة خةهي ا كراي الساليةة (e.g., Fang, et al.,

) 2016; Ra and Lee, 2018; Bordeman et al., 2019كبالتال

همةى للةب قيةاي

فقج يتخلة

السدت سخبن لسخاةعةة كلعةجيل لهقعةالهم لذةأت التةجفقاا الشقجيةة السدةتقبمية لاقوةافة إلةى لقةجيخ السخةاتخ

السخلب ة لاخت سارالهم كبالتال لقييسهم لمذخ ة دسا قج يكهت له أثخ همى لفم ة التسهبل
كف تل هجي لساثل السعمهداا بين إ اراا الذخ اا كددتخجد التقاربخ السالية

تةةخف ثالةةث ددةةتقل كهةةه د اخقة

ات تبج دن كةه

الحدةةالاا لتحجيةةج دةةج خمةةه القةهائم الساليةةة دةةن التحخب ةةاا الجههخبةةة

(دحسه  )3102كلحلب يتس ل الهجف الخئيد لمسخاةعةة فة لعدبةد ثقةة ددةتخجد القةهائم الساليةة دةن
خةةالل رأي د اخق ة

الحدةةالاا لذةةأت دةةا إلا اةةةت الق ةهائم الساليةةة لسشذةةأا العسيةةل قةةج أهةةجا كفق ةاً لسعةةاييخ
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السحاخ ةةبة الستع ةةارف هميه ةةا لاقو ةةافة إل ةةى د ةةا إلا اة ةةت لم ةةب القة ةهائم لعب ةةخ لر ةةجي ه ةةن أ اء الذ ةةخ ة

كدخ دها السال

كقةةج ةةةحبت قزةةية اخةةتقالل د اخق ة

الحدةةالاا اهتساد ةاً كبي ة اًخ همةةى السدةةتهبين ا كةةا يس كالسهش ة ف ة

ةسيع أةحاء العالم إل إت اختقالل دخاق

الحدالاا يعتبخ أد اًخ ىيهباً لمح ا ،همى خةالدة القةهائم الساليةة

لمذةخ اا كبالتةال همةى ثقةة الستعةادمين فة أخةهاي رأس السةال )(Kanagaretnam et al., 2010

كدع ىجكث العجيج دن ا زداا السالية كاةهيار العجيج دن الذخ اا الفبخ ف دختمف كل العةالم فقةج
أ ةةب دةةن الزةةخكري اخةةتعا ا ثقةةة السدةةت سخبن كميةةخهم دةةن ددةةتخجد السعمهدةةاا السحاخةةبية ف ة دهشةةة
السخاةعةةة ةتيجةةة اتةتقةةا اا الت ة كةهةةت إليهةةا كقةةج لخل ة

همةةى للةةب إ ةةجار الجهةةاا السعشيةةة لسهشةةة

السحاخةةبة كالسخاةعةةة العجيةةج دةةن دعةةاييخ السخاةعةةة كالق ةهاةين كالةةحي يعةةج أشةةهخها قةةاةهت

Sarbanes

 (Sox) Oxaly Actكالحي أ جر الفهةجخس ا دخبك هاي  3113بهةجف لحدةين ىه سةة الذةخ اا
كوسات اختقاللية دخاق

الحدالاا )(Baldauf and Steckel, 2012

كةتيجةة لةحلب تهةةخ العجيةج دةن ا راء التة لةجهه إلةى هةةم ةةه ا السخاةعةة كاخةةتعا ا ثقةة ددةةتخجد
السعمهدةةاا السحاخةةبية لاقوةةافة إلةةى هةةم اخةةتقالل د اخق ة

الحدةةالاا دةةن خةةالل العجيةةج دةةن الهخةةائل

كالتة ة د ةةن أبخزه ةةا ل عي ةةل د ةةجخل السخاةع ةةة السذ ةةتخ ة  joint auditكأى ةةج د ةةجاخل السخاةع ةةة الخارةي ةةة

) (Siddiqui, 2019كرم ة ةم أت ال ة ة ةدب

كراء زب ةةا ا اتهتس ةةاي ب ة ة ةسهوهع الة ةسخاةع ة ة ةة ال ة ة ةسذتخ ة ه ةةه

لحدي ة ةن ة ة ةه ا هسمية ة ةة الس ةخاةع ة ةة إت أت ا دة ة ةخ ةةتات كت ي ة ة ةدال د ية ة ة اًخ لمجة ة ةجل بية ة ةن دة ة ةعبج كد ةعة ة ةارض
(هبج الحسيج )3102

 -2مذكلة البحث

رمم لشاكل العجيج دن الجراخاا اختبار دج ة عية قابمية القهائم السالية لمسقارةة دن هجا ةهاة

همى خبيل الس ال :لخ ي

دشها

لفم ة الحرهل همةى السعمهدةاا السحاخةبية كلحدةين ةةه ا لمةب السعمهدةاا
هةجي التأكةج لةج السذةار ين فة خةهي الةجيهت ىةهل

) (De Franco et al., 2011كأيزةاً لخ ةي

دخاتخ اتئتسةات ) (Kim et al., 2013يزةاف إلةى للةب لخ ةي

هةجي لساثةل السعمهدةاا فة خةهي

الةجيهت ) (Fang et al., 2016كارل ةاع السحتةه السعمهدةال لاربةاب كبالتةال لةجهيم قة اخراا لقيةيم
ا خةةهم ) (Stallings, 2017كلحدةةين السحتةةه السعمهدةةال

خةةعار ا خةةهم لسةةا يدةةس لمسدةةت سخبن

بتهقع أ اء الذخ ة ف السدةتقبل لذةكل أفزةل ) (Choi et al., 2019كدةع للةب فة ت هشةار ةةجرا فة
الجراخاا الت لشاكلت ة عية قابمية القهائم السالية لمسقارةة دن ىيةث لأثيخهةا همةى لفم ةة التسهبةل لالسمفيةة
يزاف إلى للب هجي كةه ال اي بيشها فيسا له مت إليه دن ةتائ
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الجراخاا (Cho et al., 2015), ( Imhof et al., 2017, and Bordeman

) .et al., 2019إلةى كةةه هالقةة خةمبية بةين قابميةة القةهائم الساليةة لمسقارةةة كلفم ةة التسهبةل لالسمفيةة
بيشسةةا له ةةمت ارخةةة ) (Park, 2016إلةةى كةةةه هالقةةة إيجابيةةة بةةين هةةحين الستغي ةخبن
الجراخاا قج لم إةخاؤهةا فة

كل لاا أخةهاي دةال دتقجدةة كلةم يةتم إةةخاء ارخةاا دساثمةة فة

سةةا أت هةةح
كل لاا

أخهاي دال ةاشئة
كدةن ةاىيةة أخةخ

لشةاكل العجيةج دةن الج ارخةاا (e.g., Fernando et al., 2010; Alsadoun

and Aljabr, 2014; Basiruddin et al., 2014; Choi and Lee, 2014; Relvas and
) Pais 2014; Al-Hadi et al., 2017; Coffie et al., 2018اختبةار لةأثيخ ةل دةن ةةه ا
السخاةعةةة كدةةجخل السخاةعةةة السذةةتخ ة همةةى لفم ةةة رأس السةةال كالت ة لتزةةسن لفم ةةة التسهبةةل لةةاتقتخاض
كلفم ةةة التسهبةةل لالسمفيةةة كرمةةم أت الج ارخةةاا الدةةالقة لذةةيخ إلةةى كةةةه هالقةةة خةةمبية بةةين قابميةةة الق ةهائم

الساليةةة لمسقارةةةة كلفم ةةة التسهبةةل لالسمفيةةة لاقوةةافة إلةةى كةةةه هالقةةة خةةمبية بةةين ةةةه ا السخاةعةةة كلفم ةةة
التسهبةةل لالسمفيةةة إت أةهةةا لةةم لقةةم لاختبةةار ا ثةةخ السعةةجل لت عيةةل دةةجخل السخاةعةةة السذةةتخ ة همةةى العالقةةة
بين قابمية القهائم السالية لمسقارةة كلفم ة التسهبل لالسمفية
كدن هشا ي ار التداؤل ىهل دا إلا ات هشار هالقة بين قابمية القهائم السالية لمسقارةةة كلفم ةة التسهبةل

لالسمفية؟ كدا إلا ات ل عيل دجخل السخاةعة السذتخ ة دقابل دجخل السخاةعة ال خ يةة يةعثخ همةى العالقةة
الدالقة أي ت؟ كبالتال

لتس ل التداؤتا الت يحاكل البحث اقةالة هميها ة خباً كهسمياً فيسا يم :

 -داهية قابمية القهائم السالية لمسقارةة؟

 هل لهةج هالقة بين قابمية القهائم السالية لمسقارةة كلفم ة التسهبل لالسمفية؟ هةةل لختمةةف العالقةةة بةةين قابميةةة القةهائم الساليةةة لمسقارةةةة كلفم ةةة التسهبةةل لالسمفيةةة لسةةج ل عيةةل دةةجخلالسخاةعة السذتخ ة كتخي ل بيقه؟

 -3ىدف البحث

يهجف هحا البحث إلى راخة العالقة بين قابمية القهائم السالية لمسقارةة كلفم ة التسهبةل لالسمفيةة كللةب

لاخ ةةتخجاي هيش ةةة د ةةن الذ ةةخ اا مي ةةخ السالي ةةة السقي ةةجا ببهر ةةة ا كراي السالي ةةة السرة ةخبة ه ةةن فتة ةخا خ ةةت

خةةشهاا  3102-3102كسةةا يهةةجف البحةةث أيزةاً إلةةى اختبةةار لةةأثيخ ل عيةةل دةةجخل السخاةعةةة السذةةتخ ة
كتخي ل بيقه همى العالقة الدالقة لاهتبار دتغيخ دعجل لهح العالقة
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 -4أىمية ودوافع البحث

لشبع أهسية هحا البحث دن اختبار لمعالقة بين دتغيخاا همى قجر كبيخ دن ا هسية كالت شغمت ىي اًد

دةةن ال فةةخ السحاخةةب فة ا كةةةة ا خيةخا فةةخمم ك ةخا البحةةهث التة لشاكلةةت دهوةةهع قابميةةة القةهائم الساليةةة
لمسقارةة إت أت الج ارخةاا التة لشاكلةت العالقةة بيشهةا كبةين لفم ةة التسهبةل لالسمفيةة ت لةدال دحةجك ا كقةج
لرةةل إلةةى ىةةج الشةةجرا– ف ة ىةةجك همةةم الباىةةث– خا ةةة ف ة البيئةةة السر ةخبة يزةةاف إلةةى للةةب ةةةجرا
البحةةهث التة لشاكلةةت أثةةخ ل عيةةل دةةجخل السخاةعةةة السذةةتخ ة همةةى العالقةةة الدةةالقة كبالتةةال

يدةةاهم هةةحا

البحةةث ف ة خةةج فجةةها لح يةةة ف ة دجةةال البحةةهث السحاخةةبية دسةةا يع ة هةةحا البحةةث أهسيةةة دةةن الشاىيةةة

ا كا يسيةةة كسةةا يدةةتسج هةةحا البحةةث أهسيتةةه دةةن خةةالل دحاكلةةة اله ةةهل إلةةى ليةةل هسم ة لذةةأت العالقةةة
الد ةةالقة كد ةةج لأثخه ةةا بت عي ةةل د ةةجخل السخاةع ةةة السذ ةةتخ ة كت ةةخي ل بيق ةةه كلل ةةب لاخ ةةتخجاي هيش ةةة د ةةن

الذخ اا ميخ السالية السقيجا ببهر ة ا كراي السالية كبسكن بمهرا أهم كافع البحث فيسا يم :

 ةجرا البحهث الت لشاكلت العالقة بين قابمية القةهائم الساليةة لمسقارةةة كلفم ةة التسهبةل لالسمفيةة لرة ةهادة كف البيئة السرخبة لر ة خا ة
 ةةةجرا البحةةهث التة ة لشاكلةةت ا ثةةخ السعةةجل لت عيةةل دةةجخل السخاةعةةة السذةةتخ ة كتةةخي ل بيقةةه همةةىالعالقةة بةين قابميةة القةهائم الساليةةة لمسقارةةة كلفم ةة التسهبةل لالسمفيةةة رمةم اتهتسةاي ا كةا يس الفبيةةخ
لسهوهع السخاةعة السذتخ ة كأىج دجاخل السخاةعة الخارةية كأثخها همى ةه ا السخاةعة

 -5حدود البحث

يقترخ هحا البحث همةى ارخةة العالقةة بةين قابميةة القةهائم الساليةة لمسقارةةة كلفم ةة التسهبةل لالسمفيةة

كبالتةةال

يقةةع خةةار ة ةةاي هةةحا البحةةث ارخةةة العهادةةل ا خةةخ التة لةةعثخ همةةى لفم ةةة التسهبةةل لالسمفيةةة

كالت دن بيشها :ةه ا ا رباب كالتح ظ السحاخب

كهيكل السمفية كا لياا ا خخ لحه سةة الذةخ اا

كسةةا يقترةةخ هةةحا البحةةث همةةى ارخةةة أثةةخ قابميةةة الق ةهائم الساليةةة لمسقارةةةة همةةى لفم ةةة التسهبةةل لالسمفيةةة
كبالتةال

لةن يةتم اختبةار أثةخ القابميةة لمسقارةةة همةى السكةهت ا خةخ لتفم ةة رأس السةال كهةه لفم ةة التسهبةل

لةةاتقتخاض إت لقةةجر دةةا يمةةدي همسيةاً لسعالجةةة دذةةكمة البحةةث يزةةاف إلةةى للةةب أت البحةةث يقترةةخ همةةى
ارخةةة ا ثةةخ السعةةجل لت عيةةل دةةجخل السخاةعةةة السذةةتخ ة كتةةخي ل بيقةةه همةةى العالقةةة بةةين قابميةةة الق ةهائم
السالية لمسقارةة كلفم ة التسهبةل لالسمفيةة كبالتةال

لةن يةتم التعةخض لمعهادةل ا خةخ التة قةج لةعثخ همةى

هح العالقة إت لقجر دا يمدي لسعالجة دذةكمة البحةث كأخية اًخ لقترةخ الج ارخةة الت بيقيةة همةى هيشةة دةن
الذخ اا ميخ السالية السقيجا ببهر ة ا كراي السالية همى دجار فتخا خت خشهاا 3102-3102
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ولتحقيق ىدف البحث ،سهف يتم تنظيم المتبقي منو على النحه التالي:
 -2لعخبف قابمية القهائم السالية لمسقارةة كأهسيتها
 -7لحميةةل العالقةةة بةةين قابميةةة الق ةهائم الساليةةة لمسقارةةةة كلفم ةةة التسهبةةل لالسمفيةةة كاشةةتقاي فةةخض البحةةث
ا كل
 -2لحميل ا ثخ السعجل لت عيل دجخل السخاةعة السذتخ ة همى العالقة بين قابمية القهائم الساليةة لمسقارةةة
كلفم ة التسهبل لالسمفية كاشتقاي فخو البحث ال اة

كال الث

 -9الجراخة الت بيقية
 -01خال ة البحث كله ياله كدجاتا البحث السقتخىة

 -6تعريف قابلية القهائم المالية للمقارنة ،وأىميتيا
لمعة

السعمهدةةاا السحاخةةبية ك اًر دهسةاً فة الخةةال العجيةةج دةةن القة اخراا لاا ا هسيةةة لالشدةةبة لمسشذةةأا

لةةحلب فقةةج أكوة اقتةةار الس ةةاهيس لمتقخبةةخ السةةال دجسههةةة دةةن الخرةةائط الت ة يجة

لهافخهةةا ىتةةى

لتحق دش عة السعمهداا السحاخبية كقج لم لقديم هح الخرةائط إلةى دجسةههتين :أكلهسةا الخرةائط
ا خاخةية كلتزةسن :خا ةيت السالءدةة كالتس يةل الرةا ي كثاةيهسةا الخرةائط السعةدزا لمخرةائط
ا خاخية كلتزسن :القابمية لمسقارةة كالتحق
كرمةم أةةه يجة

كالهقتية كالقابمية لم هم )(SFAC: 8

أت لفةهت السعمهدةاا السحاخةبية دالئسةةة كأت لس ةل لرةجي دةا لهةجف إلةى لس يمةةه إت

أت لمب السعمهداا لفهت أك خ فائجا إلا أدكن دقارةتها لالسعمهداا السساثمة التة قادةت السشذة ا ا خةخ
لالتقخبخ هشها ف لاا ال تةخا أك لالسعمهدةاا التة قادةت السشذةأا ة دةها لةالتقخبخ هشهةا فة فتةخاا أخةخ
كبالتةةال

لعةةج القابميةةة لمسقارةةةة إىةةج الخرةةائط الشههيةةة لمسعمهدةةاا السحاخةةبية كالت ة لعةةدز خا ةةيت

السالءدة كالتس يل الرا ي )(SFAC: 8
كهمةةى هكةةذ الخرةةائط الشههيةةة ا خةةخ  -د ةةل السالءدةةة كالتس يةةل الرةةا ي  -كالت ة لخ ةةد همةةى

البشه السالية لسشذأا كاىجا أك ف فتخا كاىجا ف ت القابمية لمسقارةة ت لخلبا لعشرخ كاىج كإةسا لت مة
هشرخبن همى ا قل ف دشذألين دختم تين أك فتخلين دحاخبيتين )(SFAC: 8
كبالت ةةال

لعتبة ةةخ القابمية ةةة لمسقارةة ةةة إىة ةةج الخرة ةةائط الشههية ةةة لمسعمهدة ةةاا السحاخة ةةبية كالت ة ة لسكة ةةن

ددةةتخجد لمةةب السعمهدةةاا دةةن لحجيةةج كفهةةم أكةةةه التذةةاله كاتخةةتالف بةةين العشا ةةخ لالتقةةاربخ الساليةةة

كلذيخ راخة ) (Choi et al., 2019إلى أةه إلا اةت السعمهداا السحاخبية ميخ قابمةة لمسقارةةة فمةن
يةةتسكن السدةةت سخكت دةةن لحجيةةج دةةا إلا اةةةت اتختالفةةاا ف ة أ اء الذةةخ اا ةالجةةة هةةن اتختالفةةاا ف ة
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لخةس ةةة ا ى ةةجاث اتقتر ةةا ية إل ةةى أرق ةةاي دحاخ ةةبية أي لد ةةب

كبالتةةال

اتختالفةةةاا فة ة ال ةةخكف اتقترة ةةا ية

لدةةاهج زبةةا ا القابميةةة لمسقارةةةة السدةةت سخبن ف ة الته ةةل إلةةى اخةةتشتاةاا أفزةةل ىةةهل ا ىةةجاث

اتقترا ية كدن ثم لفهبن لهقعاا ىهل دقجار كلهقيت التجفقاا الشقجية كأ اء الذخ ة السدتقبم
كدةةع للةةب يج ة

الت خقةةة بةةين د هةةهي القابميةةة لمسقارةةةة كد هةةهد اتلدةةاي  consistencyكالتهىيةةج

 uniformityفسةةن ةاىيةةة ف ةةةه رمةةم ارلبةةاب د هةةهي اتلدةةاي لالقابميةةة لمسقارةةةة إت أةهسةةا دختم ةةات إل
يذةةيخ اتلدةةاي إلةةى اخةةتخجاي ة ةةذ أخةةالي

السحاخةةبة لةةش ذ العشا ةةخ إدةةا دةةن فت ةخا إلةةى أخةةخ

اخةةل

السشذةةأا السعةةجا لمقةهائم الساليةةة أك خةةالل فتةخا كاىةةجا دةةع دشذة ا دختم ةةة كلةةحلب لعتبةةخ القابميةةة لمسقارةةةة

لس الة الهجف بيشسا يداهج اتلداي همى لحقي هحا الهجف )(SFAC: 8
كدن ةاىية أخخ

ف ت القابمية لمسقارةة ت لعش التهىيج فبيشسا يت م

التهىيج دن الذخ اا اخةتخجاي

ة ةذ دعةاييخ السحاخةبة فة ت القابميةة لمسقارةةة لعتبةخ خةةسة دةن خةساا العالقةة بةين هشرةخبن أك أك ةخ دةةن
السعمهدةةاا كبالتةةال

بيشسةةا لعتبةةخ القابميةةة لمسقارةةةة الشتيجةةة السخةةةها لالهتسةةا همةةى دجسههةةة دهىةةجا دةةن

دعاييخ السحاخبة ف ت التهىيج لس ةخ ت يةع ي لالزةخكرا إلةى القابميةة لمسقارةةة كإت اةةت زبةا ا التهىيةج
قةج لةع ي إلةى زبةا ا القابميةة لمسقارةةة ) (Defond et al., 2011; Barth, 2013كبت ة للةب دةع دةا
أكوةةحته قائسةةة د ةةاهيم السحاخةةبة الساليةةة رقةةم ( )2دةةن أةةةه رمةةم أةةةه يسكةةن لس يةةل السعادمةةة اتقترةةا ية

لرجي ل خي دحاخبية دتعج ا إت أت الدساب بتعةج تةخي السحاخةبة لقيةاس كالتقخبةخ هةن ة ةذ ال ةاهخا
اتقترةةا ية يخ ة
الستذابهة يج

لف ة لفةةهت السعمهدةةاا قابمةةة لمسقارةةةة ف ة ت ا دةةهر

دةةن القابميةةة لمسقارةةةة كبالتةةال

أت لبجك دتذابهة كا دهر السختم ة يج

أت لبجك دختم ة كدن ثةم ف ةةه ت يةتم لحدةين

قابميةة السعمهدةاا الساليةةة لمسقارةةة هةةن تخبة ةعةةل ا دةهر السختم ةة لبةةجك دتذةابهة

سةةا ت يةتم لحدةةيشها

دن خالل ةعل ا دهر الستذابهة لبجك دختم ة )(SFAC: 8
كف لاا الدياي قاي العجيج دن الجراخاا بتعخبف القابمية لمسقارةة ىيث أكو (De Franco et
) al., 2011أت لعخبةةف القابميةةة لمسقارةةةة يدةةتشج إلةةى ففةخا أت الش ةةاي السحاخةةب هبةةارا هةةن لجدةةيج أك
لرهبخ لاىجاث اتقترا ية دن خالل القهائم الساليةة كبالتةال

يكةهت لةج شةخ تين ة ادةات دحاخةبيات

قالالت لمسقارةة إلا اةتةا لشتجةات قةهائم داليةة دساثمةة لالشدةبة لسجسههةة دعيشةة دةن ا ىةجاث اتقترةا ية

كلةةحلب هخفةةت الج ارخةةة القابميةةة لمسقارةةةة لأةهةةا السةةج الةةحي ف ة تمةةه لعكةةذ الةةش م السحاخةةبية لمذةةخ اا
ا ىجاث اتقترا ية ف قهائسها السالية
كبت ة دةع للةب دةا أكوةحته ارخةتا )(Barth et al., 2012, and Yip and Young, 2012
دةةن أت القابميةةة لمسقارةةةة لذةةيخ إلةةى أت الذةةخ اا لقةةهي لةةالتقخبخ هةةن أرقةةاي دحاخةةبية دساثمةةة ف ة قهائسهةةا
8

د /دمحم حممود احلوشي

العالقة بين قابلية القوائم المالية للمقارنة وتكلفة التمويل بالملكية .............

السالية ف تل تخكف اقترا ية دساثمة كأرقاي دحاخبية دختم ة هشةجدا لتعةخض لمةب الذةخ اا ل ةخكف

اقترةا ية دختم ةة بيشسةا هةخف ) (Francis et al., 2014القابميةة لمسقارةةة لأةهةا لقةارر ا ربةاب التة
يةةتم التقخبةةخ هشهةةا بهاخ ة ة شةةخ تين دتذةةابهتين ف ة ال ةةخكف لدةةب

اتلدةةاي الةةحي يةةتم ف ة تمةةه ل بي ة

القهاهج السحاخبية ف لمب الذخ اا
كبةةالش خ إلةةى هةةح التعخب ةةاا ف ةهةةا لةةم لختمةةف ف ة دزةةسهةها هسةةا أكوةةحته قائسةةة د ةةاهيم السحاخةةبة
السالية رقم ( )2دن أت القابمية لمسقارةة خا ية ةههية لسكةن السدةتخجدين دةن لحجيةج كفهةم أكةةه التذةاله
فة ت القابميةةة لمسقارةةةة يجة

كاتخةتالف بةةين العشا ةةخ لالتقةةاربخ الساليةةة كبالتةةال

أت لةةع ي إلةةى أت لبةةجك

ا دةةهر الستذةةابهة دتذةةابهة كا دةةهر السختم ةةة لبةةجك دختم ةةة كهةةه دةةا يسكةةن ل دةةيخ لأةةةه هشةةجدا لتذةةاله
ا ىةةجاث اتقترةةا ية التة لتعةةخض لهةةا الذةةخ اا ف ةةةه يجة
دتذابهة كالعكذ

حي

أت ل هةةخ قهائسهةةا الساليةةة أرقادةاً دحاخةةبية

ف ىالة اختالف ا ىجاث اتقترا ية الت لتعخض لها

كة اًخ هسية القابمية لمسقارةة ىةج الخرةائط الشههيةة لمسعمهدةاا السحاخةبية فقةج قةاي العجيةج دةن

الج ارخةةاا لاختبةةار د ةةج ة عيتهةةا كف ة هةةحا الر ةةج أيةةجا لم ةةب الج ارخةةاا دش عةةة قابميةةة الق ةهائم الساليةةة
لمسقارةةةة دةةن هةةجا ةهاةة

دشهةةا همةةى خةةبيل الس ةةال ددةةاهجا السحممةةين السةةاليين همةةى لقةةجيم لشبةعاا أك ةةخ

فعاليةةة ك قةةة كللةةب دةةن خةةالل لخ ةةي

لفم ةةة الحرةةهل همةةى السعمهدةةاا السحاخةةبية كلحدةةين ةةةه ا لمةةب

السعمهداا ) (De Franco et al., 2011فقةج له ةمت ارخةة ) (De Franco et al., 2011إلةى
أت قابميةةة ا ربةةاب لمسقارةةةة فة

ةةشاهة دةةا لةخلبا إيجالةاً لستالعةةة السحممةةين السةةاليين ك قةةتهم بيشسةةا لةخلبا

خمباً لسج لذتت لهقعاا السحممين الساليين لارباب
كدن ةاىية أخخ

لداهج قابمية القهائم السالية لمسقارةة همى لخ ةي

هةجي التأكةج لةج السذةار ين فة

خهي الجيهت ىهل دخاتخ اتئتسات ) (Kim et al., 2013كف لاا الدياي له مت راخة (Fang

) et al., 2016إلةى أت قابميةة القةهائم الساليةة لمسقارةةة لدةاهم فة لخ ةي
خةهي الةجيهت

هةجي لساثةل السعمهدةاا فة

سةا أكوةحت ارخةتا ) (Kim et al., 2016, and Parsa and Sarraf, 2018أت

زبةةا ا قابميةةة القةهائم الساليةةة لمسقارةةةة لخ ة

دةةن ديةةل اق ارا إلةةى إخ ةةاء ا خبةةار الدةةيئة دسةةا يحدةةن دةةن

لقييم السدت سخبن لسخاتخ اةهيار أخعار أخهم الذخ ة ف السدتقبل
كبعبةج دةا خةب

دةا له ةمت إليةه ارخةة ) (Shin and Park, 2014دةن أت قابميةة القةهائم الساليةة

لمسقارةةةة لةةع ي إلةةى ل دةةيخ دعمهدةةاا الق ةهائم الساليةةة لذةةكل أفزةةل كبتفم ةةة أقةةل لاقوةةافة إلةةى لخ ةةي
دج اختالف ا راء بين السدت سخبن كبت

دع للب دا أكوةحته ارخةة ) (Stallings, 2017دةن أت

قابمية القهائم السالية لمسقارةة لع ي إلى ارل اع السحته السعمهدال لارباب كدن ثم لجهيم ق اخراا لحجيج
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قيسةةة ا خةةهم يزةةاف إلةةى للةةب لحدةةين السحتةةه السعمهدةةال

خةةعار ا خةةهم لسةةا يدةةس لمسدةةت سخبن

بتهقةع أ اء الذةخ ة فة السدةتقبل لذةكل أفزةل ) (Choi et al., 2019كفة لاا الدةياي أكوةحت
ارخةة ) (Chen et al., 2018دش عةة قابميةة القةهائم الساليةة لمسقارةةة لالشدةبة لقة اخراا اتخةتحهال همةى

الذخ اا إل له مت الجراخة إلى أت السذتخبن يتخحكت ق اخراا اختحهال أفزل هشج ارل ةاع قابميةة القةهائم
الساليةةة لمسقارةةةة لمذةةخ اا السدةةتهجفة دقارةةةة لةةالقهائم الساليةةة لمذةةخ اا الش ي ةخا ف ة الرةةشاهة الت ة لشتس ة
إليها الذخ ة

 -7تحليل العالقةة بةين قابليةة القةهائم الماليةة للمقارنةة وتكلفةة التمهيةل بالملكيةة،
واشتقاق فرض البحث األول

لذيخ لفم ة رأس السال إلى لفم ة ا دهال الت لدتخجدها الذخ ة لتسهبل اخةت سارالها كالتة لحرةل

هميهةةا الذةةخ ة خ ةهاء هةةن تخب ة اتقت ةخاض أك هةةن تخب ة التسهبةةل لالسمفيةةة لةةحلب فقةةج هخفةةت ارخةةة

)et al., 2012

 .(Apergisلفم ةةة رأس السةةال لأةهةةا الستهخةةا السةةخة لقيسةةة درةةا ر رأس السةةال

السختم ةة كهةةه دةا يذةةيخ إلةةى دتهخةا العائةةج الستهقةةع دةن قبةةل ةسيةع ا تةخاف التة لقةجي ا دةهال لمذةةخ ة
اء أكاةها دداهسين أك دقخوين
خه ً
كدن ةاىية أخخ

لعخف لفم ة التسهبل لالسمفية لأةها دعجل العائج الحي ي مبةه السدةت سخكت تخةت سار

أدهالهم ف الذخ ة كالحي يس ل لفم ة ال خ ةة البجيمةة التة

ة ةذ ددةته السخةاتخ )(Daske et al., 2006

ةات يسكةن لحقيقهةا دةن اخةت ساراا بجيمةة لهةا

سةا هخفهةا ) (Foong and Goh, 2010لأةهةا

الحج ا ةى لسعجل العائج الحي ي مبه السداهسهت دقابل لقجيم رأس السال ف دشذأا دا كلعهبزةهم هسةا
يسكةةن أت يتحسمةةه دةةن دخةةاتخ دخلب ةةة بهةةحا الشةةهع دةةن اتخةةت سار كبت ة للةةب دةةع دةةا أكوةةحته ارخةةة

) (Botosan, 2006لة ةةأت لفم ة ةةة التسهبة ةةل لالسمفية ةةة لس ة ةةل الحة ةةج ا ةة ةةى لسعة ةةجل العائة ةةج الة ةةحي ي مبة ةةه
السدت سخكت لتهفيخ رأس السال لمذخ ة كالحي يتفةهت دةن دعةجل ال ائةجا الخةال دةن السخةاتخ لاقوةافة
إلى لعهب

(هالكا) هن السخاتخ ميخ القابمة لمتشهبع

كقج أكوحت راخة ) (Reverte, 2012أت لفم ة التسهبةل لالسمفيةة لقةيذ دعةجل العائةج الةحي ي مبةه

السدةت سخكت ققشةةاههم لالح ةا ،همةةى اخةت سارالهم فة الذةةخ ة كالةحي يعكةةذ السخةاتخ الستهقعةةة لمتةةجفقاا
الشقجيةة السدةتقبمية لمذةخ ة لةحلب فقةج هخفةت ارخةتا )(Botosan, 2006, and Reverte, 2012

لفم ةةة التسهبةةل لالسمفيةةة لأةهةةا خةةعخ الخرةةم الةةحي ي بقةةه السدةةت سخكت همةةى التةةجفقاا الشقجيةةة السدةةتقبمية
الستهقعة لمذخ ة لمه هل إلى خعخ الدهم الحال

بيشسا هةخف )(Castillo-Merino et al., 2014
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لفم ة التسهبل لالسمفيةة لأةهةا خةعخ الخرةم الةحي يجعةل ههائةج ا خةهم السدةتقبمية الستهقعةة ددةاكبة لدةعخ

الدهي الحال لدهم الذخ ة

يسكن لعخبف لفم ة التسهبل لالسمفيةة لأةهةا دعةجل العائةج الةحي ي مبةه السدةت سخكت

كبشاء همى دا خب
ً
تخت سار أدهالهم ف الذخ ة كالحي يج

أت يقل هن دعجل العائج الحي يسكن الحرهل هميةه إلا دةا لةم

اخت سار ة ذ السبمغ ف اخت ساراا أخخ دختم ة لها ة ذ رةة السخاتخ
كقج لشاكل العجيج دن الجراخاا ل ديخ العالقة بين السعمهداا السحاخبية كلفم ة رأس السةال دةن خةالل

هةةجي لساثةةل السعمهدةةاا ك قةةة السعمهدةةاا فسةةن ةاىيةةة لمع ة

السعمهدةةاا السحاخةةبية – لاقوةةافة إلةةى

السعمهدةةاا ا خةةخ  -ك اًر دهس ةاً ف ة أخ ةهاي السةةال ىيةةث يدةةتخجدها السدةةت سخكت ف ة دخاةعةةة كلعةةجيل
لهقع ةةالهم لذ ةةأت الت ةةجفقاا الشقجي ةةة السد ةةتقبمية لاقو ةةافة إل ةةى لق ةةجيخ السخ ةةاتخ السخلب ةةة لاخ ةةت سارالهم

كبالت ةةال لقية ةةيسهم لمذ ةةخ ة كدة ةةن ةاىية ةةة أخ ةةخ

لة ةةد ا لفم ة ةةة التسهبةةةل لالسمفية ةةة ف ة ة ىال ةةة هة ةةجي لساثة ةةل

السعمهدةةاا كالةةحي يشذةةأ هةةن كةةةه دي ةدا ل ةهافخ السعمهدةةاا لةةج أىةةج أت ة اخف التعاقةةج دقارةةةة لةةا تخاف

ا خخ

ىيث يج

لعهب

السدت سخبن هن لفاليف السعادالا الستهقعة الشاشئة هةن هةجي الدةيهلة أك

دخاتخ التعادل دع أتخاف لتهافخ لجيهم دعمهداا أك خ )(Botosan et al., 2004
[

السحاخبية ا ك خ قة يسكشها لخ ي

سا أت السعمهداا

دخةاتخ السعمهدةاا ا دةخ الةحي يةع ي بةجكر إلةى اةخ ةاض لفم ةة

رأس السال )(Francis et al., 2004; Lambert et al., 2012

كف هحا الرج أشارا راخة ) (Verdi, 2005إلى أت هجي لساثل السعمهداا يعتبخ أىج دعشةخاا
خ ةةخ السعمهدةةاا دسةةا قةةج يةةع ي إلةةى خ ةةخ فقةةج ال ةةخكا فعمةةى خةةبيل الس ةةال يعتسةةج دعةةجل العائةةج الةةحي

يدتخجده السدت سخكت السحتسمهت هشج لقييم شخ ة دا دن خالل خرم التجفقاا الشقجية السدتقبمية لمذخ ة
همةةى إ رار هةةعتء السدةةت سخبن لمسخةةاتخ الستعمقةةة بتهقيةةت كدقةةجار التةةجفقاا الشقجيةةة السدةةتقبمية كبالتةةال

خهف يةع ي هةجي لساثةل السعمهدةاا إلةى ارل ةاع خ ةخ السعمهدةاا دسةا يةع ي إلةى ارل ةاع دعةجل الخرةم
السدتخجي كبالتال لفم ة التسهبل لالسمفية كبعبج للب دا له مت إليةه ارخةتا (Armstrong et al.,

) 2011, and Lambert et al., 2012دن كةه هالقة إيجابيةة بةين هةجي لساثةل السعمهدةاا كلفم ةة
رأس السال ف تل اةخ اض رةة السشافدة ف خهي السال

كفيسةةا يتعم ة لالعالقةةة بةةين قابميةةة القةهائم الساليةةة لمسقارةةةة كلفم ةةة التسهبةةل لالسمفيةةة ف ةةةه يسكةةن التسييةةد
بةةين كةهت ة ة ةةخ كةهةةة الش ةةخ ا كلةةى كلةةجهم كةةةه هالقةةة خةةمبية بةةين قابميةةة الق ةهائم الساليةةة لمسقارةةةة
كلفم ة التسهبل لالسمفية كلدتشج كةهة الش خ هةح إلةى دشةافع القابميةة لمسقارةةة لذةأت لخ ةي
السعمهداا كزبا ا قة السعمهداا
11
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فسةةن ةاىيةةة لعةةج قابميةةة القةهائم الساليةةة لمسقارةةةة هشرة اًخ رئيدةةياً يةةعثخ همةةى هةةجي لساثةةل السعمهدةةاا بةةين

دقجد كددتخجد السعمهداا ف أخهاي السال ) (Ra and Lee, 2018كبعبج للةب دةا له ةمت إليةه
ارخةةة ) (Bordeman et al., 2019دةةن أت قابميةةة السقارةةةة ل ةخلبا خةةمباً لعةةجي لساثةةل السعمهدةةاا

كإيجالاً لكل دن قة كش افية السعمهداا هالكا همى للةب قةج لحدةن القابميةة لمسقارةةة دةن قةة السحتةه
السعمهدال لتشبعاا اق ارا دسا يحدن دن بيئة السعمهداا كدن ثم لخ ةي

خهي ا كراي السالية )(Chen and Gong, 2019

هةجي لساثةل السعمهدةاا فة

كسا أت قابمية القهائم السالية لمسقارةة لداهج همى لحدةين ةةه ا السعمهدةاا السحاخةبية لاقوةافة إلةى
لخ ةي

لفم ةة الحرةهل هميهةا ) (De Franco et al., 2011كبالتةال

يسكةن لمقابميةة لمسقارةةة أت

لدةةهل دعالجةةة السعمهدةةاا دةةن قبةةل السدةةت سخبن الةةحين لتةةهافخ لةةجيهم دعمهدةةاا أقةةل كبالتةةال لخ ةةي
دذ ةةكمة ه ةةجي لساث ةةل السعمهد ةةاا ب ةةين السد ةةت سخبن ال ةةحين لتة ةهافخ ل ةةجيهم السعمهد ةةاا كالسد ةةت سخبن ا خة ةخبن
) (Park, 2016كبت ة للةب دةةع دةةا أكوةحته ارخةةة ) (Shin and Park, 2014دةةن أت قابميةةة
القهائم السالية لمسقارةة لع ي إلى ل ديخ السدت سخبن لمسعمهداا السحاخبية لذكل أفزل كبتفم ة أقل دسا
يتخل

رةة اتختالف ف أىكاي السدت سخبن كبعبج للب دا له مت إليه راخة (Choi

هميه لخ ي

) et al., 2019دةةن أت القابميةةة لمسقارةةةة يسكةةن أت لدةةاهج السدةةت سخبن فة الته ةةل إلةةى اخةةتشتاةاا
أفزل ىهل ي ية لخةسة ا ىجاث اتقترا ية إلى أرقاي دحاخبية كبالتةال

كلهقيةت التةجفقاا الشقجيةة كأ اء الذةخ ة السدةةتقبم

إهةجا لهقعةاا ىةهل دقةجار

يزةاف إلةى للةب دةةا له ةمت إليةه ارخةة (Neel,

) 2017دةةن أت الذةةخ اا الت ة لترةةف لارل ةةاع ددةةته القابميةةة لمسقارةةةة لتستةةع أخةةهسها بجرةةةة خةةيهلة
أهمى لاقوافة إلى زبا ا قة لشبعاا السحممين الساليين كال اي لمةب التشبةعاا خا ةة لعةج لبشة دعةاييخ
التقخبخ السال الجكلية
لحلب فقج أكوةحت ارخةة ) (Park, 2016أت قابميةة القةهائم الساليةة لمسقارةةة يسكةن أت لخ ة
لساثل السعمهداا دن خالل لأثيخها اقيجاب همى بيئة السعمهداا لسا يع ي إلى لخ ي

هةجي

ل دةن :لفم ةة

الحرهل همى السعمهداا كديدا السعمهدةاا الخا ةة كالةحي يسكةن أت يةع ي إلةى زبةا ا خةيهلة ا خةهم
كبالتال لخ ي

لفم ة التسهبل لالسمفية

كبةالتخ يد همةى خةهي اتقتةخاض أكوةحت ارخةة ) (Fang et al., 2016أت قابميةة القةهائم الساليةة
لمسقارةة لمع

ك اًر دهساً ف لخ ي

هجي لساثل السعمهداا كبت

) et al., 2013دةن أت القابميةة لمسقارةةة لخ ة

للب دةع دةا أكوةحته ارخةة (Kim

دةن هةجي لساثةل السعمهدةاا ك رةةة هةجي التأكةج دسةا

يع ي إلى لحدين قجرا السدةت سخبن الةحين لتةهافخ لةجيهم دعمهدةاا أقةل همةى دعالجةة السعمهدةاا كبالتةال

لخ ي

دخاتخ اتئتسات
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كقج أيج العجيج دن الجراخاا كةه هالقة خمبية بين قابمية القهائم السالية لمسقارةةة كلفم ةة التسهبةل لكةل

دةةن اتقت ةخاض كأد ةهال السمفيةةة ف يسةةا يتعم ة بتةةأثيخ قابميةةة الق ةهائم الساليةةة لمسقارةةةة همةةى لفم ةةة التسهبةةل
لاتقتخاض فقج له مت راخة ) (Kim et al., 2013لاختخجاي هيشة دن الذةخ اا ا دخبكيةة خةالل
ال تخا  3101-3112إلى أت لحدين قابمية السعمهداا السحاخةبية لمسقارةةة يسكةن أت يخ ة
س ةةا يسك ةةن أت يخ ة ة

السع ةةادالا الستعمق ةةة لالد ةةشجاا

دةن لفم ةة

د ةةن رة ةةة ه ةةجي لساث ةةل السعمهد ةةاا فة ة خ ةةهي

الدةةشجاا كهةةجي التأكةةج الستعم ة بتدةةعيخ دخةةاتخ اتئتسةةات لالشدةةبة لمسذةةار ين ف ة هةةحا الدةةهي كبالتةةال

لخ ي

لفم ة التسهبل لاتقتخاض كف لاا الدةياي له ةمت ارخةة ) (Fang et al., 2016إلةى أت

قابمية القهائم السالية لمسقارةة لمع

ك اًر دهساً ف لخ ي

هجي لساثل السعمهداا ف خهي الجيهت كللةب

لعيشةةة دةةن القةةخكض الرةةا را هةةن الذةةخ اا العادةةة ا دخبكيةةة خةةالل ال ت ةخا  3112-0993كباخةةتخجاي
هيشةة دةن  9271شةخ ة دقيةجا لالبهر ةة الرةيشية خةالل ال تةخا  3102-3112أيةجا ارخةة (Su et

) al., 2018كةه لأثيخ خمب لقابمية السعمهداا السحاخبية لمسقارةة همى لفم ة التسهبل لاتقتخاض

أدةةا فيسةةا يتعمة بتةةأثيخ قابميةةة القةهائم الساليةةة لمسقارةةةة همةةى لفم ةةة التسهبةةل لالسمفيةةة فقةةج أيةةج العجيةةج دةةن
الج ارخةةاا كةةةه هالقةةة خةةمبية بةةين قابميةةة الق ةهائم الساليةةة لمسقارةةةة كلفم ةةة التسهبةةل لالسمفيةةة فقةةج له ةةمت
ارخةة ) (Cho et al., 2015إلةى أت زبةا ا قابميةة القةهائم الساليةة لمسقارةةة دةع الذةخ اا السهةةه ا فة

ة ذ الرشاهة لخ

دن لفم ة التسهبل لالسمفية كللب لاختخجاي هيشة دن الذخ اا السجرةة لالبهر ة

الفهربةةة خةةالل ال ت ةخا  3101-3117يزةةاف إلةةى للةةب أت لةةأثيخ قابميةةة الق ةهائم الساليةةة لمسقارةةةة همةةى

لفم ة التسهبل لالسمفية يكهت أكبخ ف الذخ اا الت لشتس إلى

شاهاا شجيجا السشافدة

كقةج اخةتهجفت ارخةة ) (Imhof et al., 2017اختبةار هالقةة قابميةة القةهائم الساليةة لمسقارةةة بتفم ةة
التسهبل لالسمفية كللب لاختخجاي بياةاا هيشة دن الذخ اا ا دخبكية خالل ال تةخا  3102-0991كقةج

له ةةمت الج ارخةةة إلةةى أت القابميةةة لمسقارةةةة لخ ة

دةةن دخةةاتخ دعمهدةةاا السدةةت سخبن كبالتةةال دعةةجتا

العائج الس مهبة كدن ثم لخلبا لاةخ اض لفم ة التسهبةل لالسمفيةة يزةاف إلةى للةب أت القابميةة لمسقارةةة
لخلبا خمباً بتفم ة التسهبل لالسمفية لذكل أكبخ ف الذخ اا الت لتدم لاةخ اض ش افية بيئةة السعمهدةاا
الخا ة كبالتال يخل ةع هةجي لساثةل السعمهدةاا ك ةحلب فة ىالةة الذةخ اا التة يةتم لةجاكل أخةهسها فة

أخهاي ميخ ادمة

كقج اختهجفت راخة ) (Bordeman et al., 2019اختبار دا إلا اةت قابمية القهائم السالية لمسقارةة
لمع ة

ك اًر دهس ةاً ف ة لخ ةةي

لفم ةةة التسهبةةل لالسمفيةةة فةة تةةل تةةخب إ ةةجار ثةةات دةةن ا خةةهم كللةةب

لاخةةتخجاي بياةةةاا هيشةةة دةةن الذةةخ اا ا دخبكيةةة خةةالل ال تةخا  3102-0922كلذةةيخ ةتةةائ الج ارخةةة إلةةى
أت قابمي ةةة القة ةهائم السالي ةةة لمسقارة ةةة لد ةةس لمسد ةةت سخبن لة ة ةخاء لقي ةةيم أفز ةةل لمد ةةالدة السالي ةةة لمذ ةةخ اا
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لاقوافة إلى أ ائها السدتقبم

كبالتال

يهاةه السدت سخكت دخاتخ أقل دسا يخ

إ جار ثات دن ا خهم لسا ف للب رخهي اتكتتار كاةخ اض ا خةعار

دن لفاليف تةخب

سةا له ةمت الج ارخةة إلةى أت

قابمية السقارةة لخلبا خمباً لعجي لساثل السعمهداا بيشسا لخلبا إيجالاً بجقة السعمهداا كش افيتها
أدا كةهة الش خ ال اةية فتجهم كةه هالقة إيجابية بين قابميةة القةهائم الساليةة لمسقارةةة كلفم ةة التسهبةل
لالسمفيةة كبسكةةن لبخبةخ للةةب لةةأت ارل ةاع القابميةةة لمسقارةةةة يسكةن أت يةةعثخ همةى لقيةيم السدةةت سخبن لمتقمبةةاا
ف ة الت ةةجفقاا الشقجي ةةة لمذ ةةخ ة دقارةةةة لالذ ةةخ اا ا خ ةةخ

كد ةةن ثةةم بتقمب ةةاا الت ةةجفقاا الشقجي ةةة اقةسالي ةةة

لمدةةهي كللةةب لرةةخف الش ةةخ هةةن التبةةاين ال عم ة ف ة هةةح التةةجفقاا الشقجيةةة كبالتةةال

يسكةةن أت لةةع ي

قابميةةة القةهائم الساليةةة لمسقارةةةة إلةةى ارل ةةاع لفم ةةة رأس السةةال دةةن خةةالل ةعةةل التةةجفقاا الشقجيةةة السدةةتقبمية

لذخ ة دا لبجك أك خ ارلباتاً لالدهي )(Park, 2016

كبعبةج للةب دةا له ةمت إليةه ارخةة ) (Park, 2016دةن كةةه هالقةة إيجابيةة بةين القابميةة لمسقارةةة

كلفم ةةة التسهب ةةل لالسمفي ةةة كلل ةةب لالشد ةةبة لعيش ةةة د ةةن الذ ةةخ اا ا دخبكي ةةة خ ةةالل ال تة ةخا 3102-0992

كبخةةةع للةةب إلةةى أت ارل ةةاع قابميةةة الق ةهائم الساليةةة لمسقارةةةة يزةةخ لالذةةخ ة ىيةةث يةةع ي إلةةى زبةةا ا إ رار

السدةةت سخبن لمسخةةاتخ العادةةة أك السخلب ةةة لالدةةهي  systematicدسةةا يةةع ي إلةةى ارل ةةاع لفم ةةة التسهبةةل
لالسمفيةةة يزةةاف إلةةى للةةب أت قابميةةة الق ةهائم الساليةةة لمسقارةةةة يسكةةن أت لةةعثخ لذةةكل ميةةخ دباشةةخ همةةى
لفم ة التسهبل لالسمفية دن خالل لأثيخها همى بيئة السعمهداا دسا يةجهم القةهل لةأت قابميةة القةهائم الساليةة
لمسقارةة قج لةعثخ لذةكل دباشةخ همةى لقيةيم السدةت سخبن لحداخةية التةجفقاا الشقجيةة لمذةخ ة لجةا الذةخ اا

ا خخ كهمى ددته الدهي كل

يتز ة دسةةا خةةب كةةةه ال ةةاي بةةين مالبيةةة الج ارخةةاا لذةةأت دش عةةة قابميةةة الق ةهائم الساليةةة لمسقارةةةة ف ة
لخ ي

لفم ة التسهبل خهاء لاتقتخاض أك هن تخب السمفية كبسكن ل ديخ للب همى أخاس أت قابمية

السعمهداا السحاخبية لمسقارةةة يسكةن أت لخ ة

السعمهدةةاا كبتخل ة
لخ ةي

رةةة هةجي لساثةل السعمهدةاا لاقوةافة إلةى زبةا ا قةة

همةةى للةةب دةةن ةاىيةةة اةخ ةةاض هةةجي التأكةةج ف ة خةةهي اتقت ةخاض دسةةا يةةع ي إلةةى

لفم ةة التسهبةل لةاتقتخاض كدةةن ةاىيةة أخةخ

لدةاهج قابميةةة القةهائم الساليةة لمسقارةةة السدةةت سخبن

همةةى فهةةم أكةةةه التذةةاله كاتخةةتالف بةةين الذةةخ اا لدةةههلة أكبةةخ دسةةا يتةةي لهةةم القةةجرا همةةى إةةخاء لقيةةيم

أفزةةل لقيسةةة الذةةخ ة كالتشبةةع لأ ائهةةا التذةةغيم فةة السدةةتقبل كبالتةةال الخ ةةال ق ة اخراا اخةةت ساربة لتدةةم
لالخشج كدن ثم زبا ا اءا لخريط رأس السال كلعدبةد ثقةة السدةت سخبن كللةب ةتيجةة تةخ ةاض هةجي
لساثل السعمهداا كزبا ا قة السعمهداا كةتيجة لةحلب ف ةةه يتهقةع أت ي مة

السدةت سخكت هائةجاً دتهقعةاً

كبشاء همى دا خةب
أقل ةدبياً دسا يتخل هميه اةخ اض لفم ة التسهبل لالسمفية
ً
هرله البجيمة كللب همى الشحه التال :
ا كل لمبحث ف
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 :H1تهجد عالقة سلبية بين قابلية القهائم المالية للمقارنة وتكلفة التمهيل بالملكية.

 -8تحليل األثر الم ِّ
عدل لتفعيل مدخل المراجعة المذتركة على العالقة بين قابليةة
ُ
الق ةهائم الماليةةة للمقارنةةة وتكلفةةة التمهيةةل بالملكيةةة ،واشةةتقاق فرضةةي البحةةث
الثاني والثالث

يتشةةاكل الباىةةث فة هةةحا الجةةدء لحميةةل دةةا إلا اةةةت العالقةةة بةةين قابميةةة القةهائم الساليةةة لمسقارةةةة كلفم ةةة
التسهبةةل لالسمفيةةة لختمةةف لةةاختالف دةةجخل السخاةعةةة الةةحي يةةتم ل عيمةةه ف ة دخاةعةةة الق ةهائم الساليةةة لمذةةخ ة

كتخي ل بيقه كلحجيجاً ل عيل دةجخل السخاةعةة السذةتخ ة كفة خةبيل لحقية للةب خةيتشاكل الباىةث أكتً
التعخبف لسجخل السخاةعة السذتخ ة كتخي ل بيقه كددايا كهيهبه ثم يم للةب لشةاكل أثةخ ل عيمةه همةى
العالقة بين قابمية القهائم السالية لمسقارةة كلفم ة التسهبل لالسمفية كللب همى الشحه التال :

 1-8التعريف بمدخل المراجعة المذتركة ،وطرق تظبيقو ،ومزاياه وعيهبو
ال ة العجيةج دةن الج ارخةاا ;(e.g., Alanezi et al., 2012; Baldauf and Steckel 2012

Lesage et al., 2012; Zerni et al., 2012; Ratzinger-Sakel et al., 2013; Lobo et
) al., 2017همى لعخبةف السخاةعةة السذةتخ ة لأةهةا قيةاي اثشةين أك أك ةخ دةن دخاقبة الحدةالاا السشتسةين
إلةةى دشذ ة ا دخاةعةةة دش رةةمة لسخاةعةةة الق ةهائم الساليةةة لةةش ذ دشذةةأا العسيةةل لحيةةث يقهدةةات (أك يقهد ةها)
لالتخ يا السذتخر لعسمية السخاةعة دع لهزبع دهاي العسل السيةجاة بيشهسةا (أك بيةشهم) كفة الشهايةة يةتم
إ ةجار لقخبةةخ دخاةعةةة كاىةةج دهقةةع هميةةه دشهسةةا (أك دةةشهم) همةةى أت يةةتحسال (أك يتحسمةها) دعةاً السدةةئهلية
لذكل لزادش هن الخأي السقجي ف للب التقخبخ
كسا لعخف السخاةعة السذتخ ة لأةها هسمية دش سةة لمتجسيةع كالتقيةيم السهوةهه لا لةة الستعمقةة لذةأت
لأكيةةجاا كد ةداهم اق ارا هةةن ا ىةةجاث كا ةذ ة ة الساليةةة كللةةب لغةةخض لحجيةةج رةةةة التهاف ة بةةين هةةح
التأكيةةجاا كالسعةةاييخ السهوةةههة كله ةةيل ةتةةائ هةةح العسميةةة إلةةى ا ت ةخاف السعشيةةة لالذةةكل السشاخ ة
كبتم للب دن خالل لهزبع كلخرةيط دهةاي هسميةة السخاةعةة همةى ةل د اخقة

ىدةالاا دذةتخر فة هةح

العسمية ثم يم للب إ جار لقخبخ دخاةعة كاىةج كلفةهت السدةئهلية لزةادشية هةن دةج

قةة هةحا التقخبةخ

(أبه ةبل )3102
كقةةج هخفهةةا (مةةال

 )3102لأةهةةا قيةةاي اثشةةين أك أك ةةخ دةةن دخاقبة الحدةةالاا السدةةتقمين لة ارا هسميةةة

بجءا دةن دخىمةة لخ ةيا كلقدةيم إةةخاءاا العسةل السذةتخر كالتعةاكت فة لهزبةع السهةاي كلبةا ل
السخاةعة ً
الخبةخاا كالسعمهدةةاا أثشةةاء لش يةةح بخةةةاد السخاةعةةة لمتحقة دةةن دةةج دالءدةةة ك ايةةة أ لةةة اقثبةةاا بهةةجف
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اله ةةهل إلةةى لأكيةةج دعقةةهل لذةةأت ة ادهةةة كدهثهقيةةة التق ةةاربخ الساليةةة كخمههةةا دةةن التحخب ةةاا الجههخبةةة
جار لقخبخ دخاةعة دذتخر هن ةتيجة أهسال السخاةعة

اةتهاء ل
ك ً

كبخ الباىث أةه ت يهةج اختالف ةههخي بين التعخب ةاا التة قةجدها البةاى هت لمسخاةعةة السذةتخ ة

إل لش ةةهي لمةةب التعخب ةةاا همةةى دجسههةةة دةةن الخرةةائط التة لسيةةد السخاةعةةة السذةةتخ ة هةةن ميخهةةا دةةن
دجاخل السخاةعة الخارةية كه :
 عةةدد مراقبةةي الحدةةابات :لةةتم السخاةعةةة السذةةتخ ة دةةن خةةالل اثشةةين أك أك ةةخ دةةن دخاقب ة الحدةةالاا
السشتسين إلى دشذ ا دخاةعة دش رمة

 تهزيع وتخريص الميةا بةين مراقبةي الحدةابات :إل يةتم لخ ةيا كلقدةيم إةةخاءاا العسةل كلهزبةع
السهاي كلبا ل السعمهداا أثشاء لش يح بخةاد السخاةعة بةين دخاقبة الحدةالاا السذةار ين فة هسميةة
السخاةعة كدع للب ف ةه يشبغ دالى ة أت السخاةعة السذتخ ة ت لعش أت أهسال كدهاي السخاةعة

دقدةةسة بةةين دشذةةأل الس اخةعةةة السكم تةةين لالسخاةعةةة لالتدةةاكي
) 2014كلةةحلب يةةخ (دتةةهل

(Clehane and Repelova,

 )3102أت ميةةار التقدةةيم الستةةهازت هسةةال السخاةعةةة السذةةتخ ة

يع ي إلى هجي فعالية هسمية السخاةعة كبالتال التأثيخ خمباً همى ةه ا السخاةعة
 تقريةةر المراجعةةة :يةةتم إ ةةجار لقخبةخ دخاةعةةة دذةةتخر كاىةةج هةةن ةتيجةة أهسةةال السخاةعةةة دهقةةع هميةةه
دن دخاقب الحدالاا السكم ين لالسخاةعة

 مدئهلية مراقبي الحدابات عن نتةائ أعمةال المراجعةة :يتحسةل دخاقبةه الحدةالاا السكم ةين لعسميةة
السخاةعة السدئهلية لذكل لزادش هن الخأي السقجي ف لقخبخ السخاةعة

كفيسا يتعمة ل ليةاا ل بية دةجخل السخاةعةة السذةتخ ة ف ةةه يسكةن التسييةد بةين ىةالتين هسةا الت بية

كالت بية اتختيةاري لمسخاةعةة السذةتخ ة (Ratzinger-Sakel et al., 2013; Lobo et

اقل اددة

) al., 2017ف ة ىالةة الت بية اقل اددة

لفةهت دشذةأا العسيةل دمددةة لحكةم القةاةهت لاخةتخجاي دةةجخل

السخاةعة السذتخ ة كهه دا يتز ل بيقةه فة بيئةة السسارخةة السهشيةة فة درةخ همةى ةل دةن :البشةهر

كشةةخ اا التسهبةةل العقةةاري كشةةخ اا اقيةةجاع كالقيةةج السخ ةةدي ك ةةشا ي اتخةةت سار ك ةةشا ي ىسايةةة
()0

السدت سخ
()0

السةةا ا رقةةم  22دةةن قةةاةهت البشةةب السخ ةةدي كالجهةةاز السر ةخف كالشقةةج رقةةم  22لدةةشة  3112كالسةةا ا رقةةم  22دةةن قةةاةهت

التسهبل العقاري رقم  022لدشة  3110كالسا ا رقم  22دن قاةهت اقيجاع كالقيةج السخ ةدي رقةم  92لدةشة  3111كالسةا ا رقةم
 21دةةن قةةاةهت خةةهي رأس السةةال لدةةشة  0993كالسةةا ا رقةةم  32دةةن ق ةخار رئةةيذ الهيئةةة العادةةة لدةةهي السةةال رقةةم  012لدةةشة
 3112همى التهال
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أدا ف ىالة الت بي اتختياري فيتم ل بي دةجخل السخاةعةة السذةتخ ة اختياربةاً كت أت يكةهت هشةار

إلةداي قةاةهة

كإةسةةا يتةخر لسشذةأا العسيةةل لقخبةخ دةج الحاةةةة إلةى ل بية السخاةعةةة السذةتخ ة دةن هجدةةه

فقةج أشةارا السةا ا رقةم  012دةن قةاةهت شةخ اا السدةاهسة كشةخ اا الته ةية لا خةهم كالذةخ اا لاا
السدةةئهلية السحةةجك ا رقةةم  029لدةةشة  0920إلةةى أةةةه يكةةهت لذةةخ ة السدةةاهسة د اخق ة

ىدةةالاا أك أك ةةخ

دسن لتهافخ فيهم الذخكب السشرهص هميها ف قةاةهت دداكلةة دهشةة السحاخةبة كالسخاةعةة لعيشةه الجسعيةة
العادة كلحج ألعاله كف ىالة لعج دخاقب الحدالاا يكهةهت ددئهلين لالتزادن

كخةهاء أكةات ل بية السخاةعةة السذةةتخ ة يةتم لذةكل إل اددة أي لذةكل اختيةةاري ف ةةه يسكةن التسييةد بةةين

ثالثة أشةكال لمسخاةعةة السذةتخ ة كفقةاً لسةدب دخاقبة الحدةالاا الةحين يقهدةهت بت بية هةحا السةجخل هة

)(Deng et al., 2014; Ben Ali, 2016; Al-Hadi et al., 2017; Lobo et al., 2017
 لش يح السخاةعة السذتخ ة دن خالل دشذأل دخاةعة لشتسيات إلى دشذ ا السخاةعة ا ربع الفبخ

 لش يةةح السخاةعةةة السذةةتخ ة دةةن خةةالل دشذةةأا دخاةعةةة لشتس ة إلةةى دشذ ة ا السخاةعةةة ا ربةةع الفبةةخ
كدشذأا دخاةعة أخخ ت لشتس إلى دشذ ا السخاةعة ا ربع الفبخ
 لش يح السخاةعة السذتخ ة دن خالل دشذأل دخاةعة ت لشتسيات إلى دشذ ا السخاةعة ا ربع الفبخ
كدةن ةاىيةة أخةةخ

يجة

التسييةد بةةين السخاةعةة السذةتخ ة ك ةةل دةن السخاةعةة ال شائيةةة dual audit

كالسخاةعة السد كةة  double auditف

تل السخاةعة ال شائية يتم التعاقج دع دشذألين (أك أك خ) دةن

دشذة ا السخاةعةةة السش رةةمة لمقيةةاي لعسميةةة دخاةعةةة القةهائم الساليةةة لسشذةةأا العسيةةل لحيةةث لقةةهي ةةل دشهسةةا

ل ةةأ اء أهس ةةال السخاةع ةةة لذ ةةكل دش ر ةةل كت لقد ةةيم أهس ةةال السخاةع ةةة بيشهس ةةا كإ ةةجار لقخب ةةخ دخاةع ةةة

دش رل كبالتال

يكهت ةل د اخقة

ىدةالاا ددةئهتً فقةا هةن أريةه الةحي يتزةسشه لقخبةخ السخاةعةة الةحي

أ ةجر ) (Alanezi et al., 2012بيشسةا أشةارا ارخةة ) (Ratzinger-Sakel et al., 2013إلةى
أت السخاةعة ال شائية لذيخ إلى قياي ل دخاق

ىدالاا لسخاةعة دجسههة ددتقمة دن السعمهداا السالية

كبالتال يتم إ جار لقخبخبن ددتقمين لمسخاةعة
كبالشدةةبة لبيئةةة السسارخةةة السهشيةةة فة درةةخ يةةتم ل بية دةةجخل السخاةعةةة ال شائيةةة لذةةكل إل اددة همةةى
الذخ اا الت ت لعتبخ دن شخ اا الق اع العةاي كالتة يدةاهم فيهةا شةخط هةاي أك شةخ ة ق ةاع هةاي

أك بشب دةن بشةهر الق ةاع العةاي لسةا ت يقةل هةن  %32دةن رأس دالهةا (السةا ا ال ال ةة كالخاددةة القةاةهت
 022لدةةشة  )0922كبالتةةال

يكةةهت الجهةةاز السخ ةةدي لمسحاخةةباا أىةةج تخف ة هسميةةة السخاةعةةة بيشسةةا
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يكهت ال خف ا خخ هه إىج دشذ ا السخاةعة السدتقمة لحيث يقةهي ةل تةخف لةأ اء هسميةة السخاةعةة
كادمة لذكل دش رل هن ال خف ا خةخ همةى أت يرةجر ةل دشهسةا لقخبةخ دخاةعةة خةاص لةه كبالتةال

يكهت ددئهتً فقا هن رأيه السرجر

أدةا فيسةا يتعمة لالسخاةعةة السد كةةة فقةج ال قةت ارخةتا (Ratzinger-Sakel et al., 2013),
) (Lobo et al., 2017همى أت السخاةعة السد كةة لعش أ اء أهسال السخاةعة لالفادل دخلين
كقج لشاكل العجيةج دةن الج ارخةاا لهوةي أهةم د اديةا كهيةهر ل بية دةجخل السخاةعةة السذةتخ ة كلدةتشج

ا راء السعبجا لسجخل السخاةعة السذتخ ة إلى أةها لع ي إلى لحدين ةه ا السخاةعة دن خالل:
 لحدةةين اخةةتقالل د اخق ة

الحدةةالاا كبخةةةع للةةب إلةةى هةةجي كةةةه وةةغهب دا يةةة دةةن ةاة ة

دشذةةأا

العسيل ىيث إت ألعار السخاةعة يتم لهزبعها بين دشذ ا السخاةعة السذةار ة فة هسميةة السخاةعةة
يزاف إلى للةب اةخ ةاض قةجرا إ ارا دشذةأا العسيةل فة التةأثيخ همةى دخاقبة الحدةالاا السذةار ين
ف هسمية السخاةعة كإقشاههم لالرست ىيال أي دذكمة يتم اكتذافها إل إت قجرا اق ارا فة التةأثيخ

همةةى اثشةةين دةةن دخاقب ة الحدةةالاا لفةةهت أقةةل دةةن قةةجرلها ف ة التةةأثيخ همةةى د اخق ة
) (Lobo et al., 2017كبت ة للةب دةع دةةا أكوةحته ارخةة (دتةةهل
السخاةع ةةة السذ ةةتخ ة يخمة ة البيئ ةةة السخمهب ةةة لتحقية ة اخ ةةتقالل د اخقة ة

اختقالل دخاق

الحدالاا لدب

ىدةةالاا كاىةةج

 )3102دةن أت دةةجخل

الحد ةةالاا ىي ةةث إت لهجي ةةج

اترلباب اتقترا ي قج يكهت أقةل أهسيةة فة تةل دةجخل السخاةعةة

السذةةتخ ة دقارةةةة لالسخاةعةةة ال خ يةةة كبخةةةع للةةب إلةةى أت ألعةةار السخاةعةةة يةةتم لهزبعهةةا بةةين دشذة ا

السخاةعةةة السذةةار ة ف ة هسميةةة السخاةعةةة كبالتةةال يكةةهت لسشذ ة ا السخاةعةةة دهقةةف أقةةه لسقاكدةةة
وغهب إ ارا دشذأا العسيل
ةاء لةةم
 قةةج لدبةةج ةةةه ا السخاةعةةة كفاهميتهةةا اخةةتشا اً إلةةى أت أىةةج دخاقب ة الحدةةالاا قةةج يكتذةةف أخ ة ً
يكتذ ها دخاق الحدالاا ا خخ )(Lobo et al., 2017
 زبا ا الخبخاا كالسهار كالسهاراا ةتيجة اشتخار أك ةخ دةن د اخقة

ىدةالاا فة أ اء هسميةة السخاةعةة

(ةخةال  )3102يزةةاف إلةةى للةب لةةجهيم الف ةةاءا السهشيةة لسخاقبة الحدةةالاا دةن خةةالل التها ةةل
كالسشاقذة السدتسخا أثشاء دخاىل لش يح أهسال السخاةعة (ىدين )3102
 زبا ا قة لقخبخ السخاةعة لاقوافة إلى زبا ا ثقة ددتخجديه فة السعمهدةاا التة يتزةسشها كللةب
ةتيجة كةه دجسههة دن الخبخاا السختم ة لسخاقب الحدالاا السذار ين ف هسمية السخاةعةة (هبةج
الحسيج 3102؛ دحسه 3102؛ ةخال )3102
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أدا ا راء السعاروة لت بي دجخل السخاةعة السذتخ ة فتدتشج إلى السبخراا التالية:

 قج يحجث خالل لش يح أهسال السخاةعةة السذةتخ ة تهةهر دذةكمة اقلفاليةة كالتة لشةت هةن قيةاي أىةج
دخاقبة الحدةالاا السذةار ين فة هسميةة السخاةعةة بتخ ةي
كاتهتسا همى الجهه السبحكلة دن قبل دخاق

الجهةةج السبةحكل كالسةهار الستاىةة لةةحلب

أك دخاقب الحدالاا ا خخبن السذار ين فة هسميةة

السخاةعة ا دخ الحي قج يعثخ خمباً همى ةه ا السخاةعة (دحسه 3102؛ ىدين )3102
 قج يكهت دن الرةع
دسا قج يتخل

كةةه لعةاكت ةيةج بةين دخاقبة الحدةالاا السشتسةين لسشذة ا دخاةعةة دتشافدةة

هميه هجي اية السعمهداا الستبا لة بيشهسا كإلاىةة ال خ ةة أدةاي إ ارا دشذةأا العسيةل

لسسارخة دا يعخف لذخاء الخأي  opinion shoppingا دخ الحي يعثخ خمباً همى اختقالل دخاق
الحدالاا كبالتال همى ةه ا السخاةعة (دحسه 3102؛ ىدين )3102

 يسكن أت لع ي السخاةعة السذتخ ة إلى زبا ا لفةاليف هسميةة السخاةعةة (هبةج الحسيةج 3102؛ ةخةال
)3102

 2-8تحليةةل أثةةر تفعيةةل مةةدخل المراجعةةة المذةةتركة علةةى العالقةةة بةةين قابليةةة الق ةهائم

المالية للمقارنة وتكلفة التمهيل بالملكية ،واشتقاق فرضي البحث الثاني والثالث

لعسل السخاةعة الخارةية همى لحدين رةة ثقة ددةتخجد السعمهدةاا السحاخةبية فة القةهائم الساليةة
كسةا أةهةا لدةاهج همةى لخ ةي
كبالتال

هةجي لساثةل السعمهدةاا )(Li et al., 2009; Coffie et al., 2018

إلا ات السدت سخكت يخكت أت دخاةعة القهائم السالية اةت لاا ةه ا دشخ زة فقةج ي يةخ للةب

السخةةاكف لذةةأت ةةةه ا كدرةةجاقية السعمهدةةاا الساليةةة لمذةةخ اا كةتيجةةة لةةحلب قةةج يةةخف

السدةةت سخكت

اخت سار أدهالهم فة لمةب الذةخ اا أك قةج ي مبةهت دعةجل هائةج أهمةى لتعهبزةهم هةن السخةاتخ السحتسمةة
السخلب ة لاةخ اض ددته ةه ا السخاةعة )(Basiruddin et al., 2014
كف ة هةةحا الدةةياي لشةةاكل العجيةةج دةةن الج ارخةةاا اختبةةار العالقةةة بةةين ا لعةةا السختم ةةة لجةةه ا السخاةعةةة

كلفم ة التسهبل لالسمفية كقج له مت لمب الجراخاا إلى كةةه هالقةة خةمبية بيشهسةا فقةج له ةمت ارخةة
) (Fernando et al., 2010إلى كةه هالقة خمبية بين ل دةن ىجةم دشذةأا السخاةعةة كالتخرةط
الرةةشاه لمس اخةةةع كدةةجا ارلباتةةه لسشذةةأا العسيةةل سعش ةخاا لجةةه ا السخاةعةةة كلفم ةةة التسهبةةل لالسمفيةةة
كللب لعيشة دن الذخ اا ا دخبكية كاتختخالية خالل ال تخا  3112-0991كدع للب له ةمت الج ارخةة
إلى أت هحا التأثيخ يقترخ فقا همى الذخ اا الرةغيخا دسةا قةج يعكةذ اةخ ةاض ةةه ا بيئةة السعمهدةاا

السخلب ة بهح الذخ اا
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كباخةةتخجاي هيشةةة دةةن  332شةةخ ة دةةن أكبةةخ الذةةخ اا السجرةةةة ببهر ةةة لشةةجت لةةاكراي الساليةةة خةةالل

ال ت ةخا  3112-3112له ةةمت ارخةةة ) (Basiruddin et al., 2014إلةةى كةةةه هالقةةة إيجابيةةة
كدعشهبةةة بةةين إ ارا ا ربةةاب – سعشةةخ هكد ة لجةةه ا السخاةعةةة  -كلفم ةةة التسهبةةل لالسمفيةةة كبخةةةع للةةب
إلى أةه مسا ارل عت ددتهباا ةه ا السخاةعة

مسا اةخ

خ ةخ السعمهدةاا كدةن ثةم يةشخ

دعةجل

العائةةج ال ةةحي ي مب ةةه السد ةةت سخكت بيشس ةةا له ةةمت الج ارخ ةةة إل ةةى ه ةةجي كة ةةه هالق ةةة ب ةةين ةةل د ةةن ألع ةةار
السخاةعةةة كألعةةار الخ ةةجداا اتختذةةاربة كالتخر ةةط الرةةشاه لمس اخةةةع سعشة ةخاا لجةةه ا السخاةعةةة

كلفم ةة التسهبةل لالسمفيةة

سةا له ةل ) (Choi and Lee, 2014إلةى كةةه هالقةة خةمبية بةين اختيةار

دشذ ا السخاةعة ا ربع الفبخ – سعشخ همى ارل اع ةه ا السخاةعة  -كلفم ة التسهبةل لالسمفيةة كللةب
لعيشة دن الذخ اا ا دخبكية خالل ال تةخا  3101-0927لسةا يذةيخ إلةى أت لمةب السشذة ا لخ ة
هجي لساثةل السعمهدةاا بةين السدةاهسين كالسةجيخبن

دةن

سةا له ةمت الج ارخةة إلةى أت العالقةة الدةمبية الدةالقة

كاةةةت أك ةةخ كوةةهىاً فة الذةةخ اا التة لتفةةهت دةةن هةةجا ق اهةةاا لذةةغيمية كالتة لترةةف لارل ةةاع هةةجي
لساثةل السعمهدةاا دقارةةة لالذةخ اا ا خةخ التة لتفةهت دةن ق ةاع كاىةج كبذةيخ دةا خةب إلةى أت كر
دشذ ا السخاةعة ا ربع الفبخ ف لخ ةي

لفم ةة التسهبةل لالسمفيةة يرةب أك ةخ أهسيةة هشةج ارل ةاع هةجي

لساثل السعمهداا
كأخية اًخ له ةمت ارخةة ) (Coffie et al., 2018إلةى أت ةةه ا السخاةعةة لخ ة

لفم ةة رأس السةال

لذةةقيها (لفم ةةة التسهبةةل لةةاتقتخاض كلفم ةةة التسهبةةل لالسمفيةةة) كللةةب لاخةةتخجاي هيشةةة دةةن  21شةةخ ة ميةةخ
داليةةة دجرةةةة لالبهر ةةة الغاةيةةة خةةالل فت ةخا خةةت خةةشهاا  3102-3112كبذةةيخ للةةب إلةةى أت ةةةه ا
السخاةعة لعسل همى لحدين درجاقية التقاربخ السالية دسا يع ي إلى لخ ي

لفم ة رأس السال

أدةا ارخةة ) (Li et al., 2009فقةج اخةتهجفت اختبةار ا ثةخ السعةجل لجةه ا السخاةعةة همةى العالقةة

بةةين ةةةه ا ا ربةةاب كلفم ةةة التسهبةةل لالسمفيةةة كللةةب لاخةةتخجاي هيشةةة دةةن الذةةخ اا اتخةةتخالية خةةالل ال ت ةخا
 3112-0999كقج له مت الجراخة إلى أت ارل اع ةه ا السخاةعة يةع ي إلةى لخ ةي

دعشةهي لمعالقةة

اقيجابية بين إةسال اتختحقاقاا (كسعشخ هكد لجه ا ا رباب) كلفم ة التسهبل لالسمفية
كاخ ةةتشا اً إل ةةى أة ةةه مالبة ةاً د ةةا لة ةخلبا ة ةةه ا السخاةع ةةة لق ةةجرا د اخقة ة

الحد ةةالاا هم ةةى اكتذ ةةاف ا خ ةةاء

الجههخبة ف القهائم السالية (كهه دا يذيخ إلى الف اءا) كرمبته ف إ جار لقخبخ دخاةعة دشاخة

يدةتشج

إلةةى ةت ةةائ السخاةعةةة (كه ةةه د ةةا يذةةيخ إل ةةى اتخ ةةتقالل) ) (Eilifsen and Willekens, 2008فة ة ت
السخاةعة السذةتخ ة يسكةن أت لةع ي إلةى زبةا ا ةةه ا السخاةعةة كبالتةال زبةا ا ثقةة ددةتخجد السعمهدةاا
السحاخبية ف التقاربخ السالية كللب دن خالل لعجين :أكلهسا زبا ا الخبخاا كالسهاراا كلجهيم الف اءا
السهشيةةة ةتيج ةةة اشةةتخار أك ةةخ دةةن د اخقة ة

ىدةةالاا فة ة أ اء هسميةةة السخاةع ةةة لاقو ةةافة إل ةةى التها ةةل
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كالسشاقذةة السدةةتسخا فيسةةا بيةشهم أثشةةاء لش يةةح أهسةةال السخاةعةة (ىدةةين 3102؛ ةخةةال  )3102كثاةيهسةةا
السدةةاهسة فة لحدةةين اخةةتقالل د اخقة

الحدةةالاا إل إت قةةجرا اق ارا ف ة التةةأثيخ همةةى أك ةةخ دةةن د اخق ة

ىد ةةالاا لف ةةهت أق ةةل د ةةن ق ةةجرلها فة ة الت ةةأثيخ هم ةةى د اخقة ة

ىد ةةالاا كاى ةةج

س ةةا أت دخاقبة ة الحد ةةالاا

السذةةار ين فة ة السخاةعةةة السذ ةةتخ ة يكةةهت ل ةةجيهم قةةجرا أهم ةةى همةةى دقاكد ةةة وةةغهب إ ارا دشذ ةةأا العسي ةةل
(دتهل

3102؛ (Lobo et al., 2017
كدع للب لم يحةجث ال ةاي بةين ةتةائ الج ارخةاا التة اختبةخا لةأثيخ السخاةعةة السذةتخ ة همةى ةةه ا

السخاةعةةة فسةةن ةاىيةةة له ةةل لعة

الج ارخةةاا إلةةى هةةجي كةةةه هالقةةة بةةين السخاةعةةة السذةةتخ ة كةةةه ا

السخاةعة فقج له ةمت ارخةة ) (Lesage et al., 2012إلةى هةجي كةةه هالقةة دعشهبةة بةين اخةتخجاي
دجخل السخاةعة السذةتخ ة كددةته اتخةتحقاقاا ميةخ العا يةة سعشةخ لجةه ا السخاةعةة كللةب لاخةتخجاي
هيشة دن الذخ اا الجاةسار ية خالل ال تخا  3101-3113كف ة ذ الدياي اختبخا راخة (Velte

) and Azibi, 2015لةأثيخ السخاةعةة السذةتخ ة همةى ددةته اتخةتحقاقاا اتختياربةة

سعشةخ لجةه ا

السخاةع ةةة كلل ةةب لعيش ةةة د ةةن  217ش ةةخ ة ألساةي ةةة كفخةد ةةية خ ةةالل ال تة ةخا  3103-3112كق ةةج له ةةمت

الجراخة إلى هجي كةه لأثيخ دعشهي لمسخاةعة السذتخ ة همى ةه ا السخاةعة بجتلة ددته اتخةتحقاقاا
اتختياربة

كباخةةتخجاي هيشةةة دةةن  22شةةخ ة دقيةةجا لدةةهي ا كراي الساليةةة السر ةخي خةةالل هةةاي  3102له ةةمت
راخة ( ال

 )3102إلى هجي كةه فخكي دعشهبة ف

ل دن اتختحقاقاا ميخ العا ية لخأس السةال

العادل كتهل فتخا السخاةعة  -سعشخبن لجه ا السخاةعة -بين الذخ اا الت قادت لاختخجاي السخاةعة
السذةتخ ة كلمةب التة خزةعت لمسخاةعةة ال خ يةةة كهةه دةا يذةةيخ إلةى هةجي كةةةه لةأثيخ إيجةاب لمسخاةعةةة
السذتخ ة همى ةه ا السخاةعة
كدن ةاىية أخخ

أيج العجيج دن الجراخاا التأثيخ اقيجاب لمسخاةعة السذتخ ة همى ةةه ا السخاةعةة

كفة هةحا الرةج له ةل ) (Baldauf and Steckel, 2012إلةى أت لقةاربخ السخاةعةة الرةا را هةن
اخةةتخجاي دةةجخل السخاةعةةة السذةةتخ ة اةةةت أك ةةخ لح ةاً كأك ةةخ قةةة دقارةةةة بتمةةب التقةةاربخ الت ة يرةةجرها
د اخق ة

الحدةةالاا ف ة تةةل اخةةتخجاي دةةجخل السخاةعةةة ال خ يةةة كللةةب لعيشةةة دةةن دخاقب ة الحدةةالاا دةةن

دشذ ا دخاةعة لكل دن الشسدا كألساةيا خالل هاي 3117

كفة ة ةذ الدةياي له ةمت ارخةة ) (Zerni et al., 2012إلةى أت الذةخ اا الدةهبجية التة يةتم
دخاةعةةة قهائسهةةا الساليةةة لاخةةتخجاي دةةجخل السخاةعةةة السذةةتخ ة لتستةةع بجرةةةة أهمةةى دةةن الةةتح ظ السحاخةةب
كباختحقاقاا ميخ ها ية أقل كلرشيف ائتساة أفزل كدخاتخ إفالس أقل خةالل العةاي التةال دقارةةة
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كلةةجهم لمةةب الشتةةائ كةهةةة الش ةةخ القائمةةة لةةأت هسميةةاا السخاةعةةة السذةةتخ ة اتختياربةةة

لخلبا إيجالاً لجه ا السخاةعة ف تةل وةعف البيئةة القاةهةيةة ةدةبياً لفةل دةن الذةخ اا العادةة كالخا ةة

كللب خالل ال تخا 3117-3110

كباختخجاي هيشة دن  23شةخ ة دجرةةة لالبهر ةة السرةخبة خةالل ال تةخا  3102-3119كباتهتسةا
همى التح ظ السحاخب

سعشخ لجه ا السخاةعة له مت ارخةة ) (El Assy, 2015إلةى أت الذةخ اا

الت خزعت لمسخاةعة السذتخ ة اةت أك خ لح ً ا دن الذةخ اا التة خزةعت لمسخاةعةة ال خ يةة كدةع
للةةب لةةم لته ةةل الج ارخةةة إلةةى كةةةه فةةخي دعشةةهي بةةين ددةةته الةةتح ظ السحاخةةب بةةين الذةةخ اا الت ة

خزعت لمسخاةعة السذةتخ ة إلداديةاً كلمةب التة خزةعت لمسخاةعةة السذةتخ ة اختياربةاً يزةاف إلةى للةب
هجي كةه فخي دعشهي ف ددته التح ظ السحاخب بين الذخ اا لاختالف ددب السخاةعة السذتخ ة
كسةةا أيةةجا ارخةةة (أبةةه ةبةةل  )3102كةةةه لةةأثيخ إيجةةاب لمسخاةعةةة السذ ةةتخ ة فةة بيئةةة السسارخةةة

السهشيةةة ف ة درةةخ همةةى ةةةه ا السخاةعةةة دةةن خةةالل قيةةاي دخاقب ة الحدةةالاا لاكتذةةاف لحخب ةةاا لةةالقهائم
الساليةة ةالجةةة هةةن دسارخةاا إ ارا ا ربةةاب
السخاةعة ا ربع الفبخ

سةةا أت كةةه دشذةةأا دخاةعةةة لاا شةخاكة دةةع إىةةج دشذة ا

خف ف هسمية السخاةعة السذتخ ة يدبج الً دن ةةه ا السخاةعةة ك رةةة ال قةة

ف القهائم السالية لسشذأا العسيل

كقج له مت راخة (ةبخ  )3107إلى ال اي دع ةم رراء السدتقرة دةشهم همةى أت دةجخل السخاةعةة
السذةةتخ ة يةةع ي إلةةى لعدبةةد اخةةتقالل د اخق ة
السخاةعةةة

الحدةةالاا كزبةةا ا الةةتح ظ السحاخةةب

دسةةا يدبةةج دةةن ةةةه ا

سةةا أت العالقةةة اقيجابيةةة بةةين اخةةتخجاي دةةجخل السخاةعةةة السذةةتخ ة كةةةه ا السخاةعةةة لختمةةف

ل ةةاختالف دة ةدب أك لذ ةةكيل السخاةع ةةة السذ ةةتخ ة إل ي ةةد ا الت ةةأثيخ اقيج ةةاب فة ة ىال ةةة لش ي ةةح السخاةع ةةة

السذتخ ة دن خالل دخاقب ىدالاا يشتسهت إلى دشذ ا دخاةعة لاا شخاكة دع إىج دشذ ا السخاةعة

ا ربع الفبخ

كدن ةاىية أخخ

لشاكل العجيج دن الجراخاا اختبار أثخ ل عيل دجخل السخاةعة السذتخ ة همى لفم ةة

رأس السال إل لعسل السخاةعة السذتخ ة همى لعدبد رةة ال قة ف القهائم السالية كلخ ي
السعمهداا دسا قج يع ي إلى لخ ي

هةجي لساثةل

لفم ة رأس السال )(Al-Hadi et al., 2017

كتختبةةار أثةةخ الت عيةةل اتختيةةاري دةةن قبةةل الذةةخ اا الدةةعه ية لسةةجخل السخاةعةةة السذةةتخ ة همةةى
الذ ةةخ اا السقي ةةجا لالبهر ةةة فة ة الق اه ةةاا ا خةةةخ

لخةةةالف ق ةةاه البش ةةهر كالت ةةأدين خةةةالل ال تة ةخا

 3101-3117اختهجفت راخة ) (Alsadoun and Aljabr, 2014اختبار دا إلا ات السدةت سخكت

ي مبهت دعجل هائةج أقةل لالخةت سار فة الذةخ اا التة ل بة دةجخل السخاةعةة السذةتخ ة دقابةل الذةخ اا
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الت ة لخز ةةع لمسخاةع ةةة د ةةن قب ةةل د اخقة ة
لالسمفيةةة لةةشخ

ىد ةةالاا كاىةةج كق ةةج له ةةمت الج ارخ ةةة إل ةةى أت لفم ةةة التسهب ةةل

فة الذةةخ اا التة لدةةتخجي أك ةةخ دةةن د اخقة

لالذةخ اا التة لدةةتخجي د اخقة

ىدةةالاا لسخاةعةةة قهائسهةةا الساليةةة دقارةةةة

ىدةةالاا كاىةج يزةةاف إلةى للةب أت لفم ةةة التسهبةل لالسمفيةةة اةةت أقةةل

ف ىالة هت دخاقب الحدالاا دتخررين ف الرشاهة الت لعسل فيها الذخ ة

كباخة ةةتخجاي بياةة ةةاا هيشة ةةة دة ةةن الذة ةةخ اا ال شمشجي ة ةةة خة ةةالل ال ت ة ةخا  3112-3111له ة ةةمت ارخة ةةة
) (Karjalainen, 2011إلى كةه هالقة خةمبية بةين لفم ةة التسهبةل لةاتقتخاض كخزةهع القةهائم الساليةة
لمسخاةعة بهاخ ة إىج دشذ ا السخاةعة ا ربع الفبةخ

كل بية دةجخل السخاةعةة السذةتخ ة كقةج أيةجا

راخة ) (Relvas and Pais, 2014كةه هالقة خمبية كدعشهبة بين اةخ ةاض لفم ةة اتقتةخاض ك ةل
دن اختخجاي دشذ ا السخاةعة ا ربع الفبخ

كالسخاةعة السذتخ ة لسخاةعةة القةهائم الساليةة لمذةخ ة كللةب

لعيشة دةن أكبةخ الذةخ اا ا كركبيةة خةالل ال تةخا  3103-3112كقةج اخةتهجفت ارخةة (Al-Hadi et

) al., 2017اختبةةار العالقةةة بةةين السخاةعةةة السذةةتخ ة كلفم ةةة الةةجيهت لعيشةةة دةةن الذةةخ اا ميةةخ الساليةةة

السجرةةةة لالبهر ةةة فة خةةت كل دةةن كل دجمةةذ التعةةاكت الخميجة خةةالل ال تةخا  3102-3112كقةةج

له ةةمت الج ارخةةة إلةةى كةةةه لةةأثيخ خةةمب كدعشةةهي لمسخاةعةةة السذةةتخ ة همةةى لفم ةةة الةةجيهت كبكةةهت هةةحا
التأثيخ أك خ كوهىاً ف الحاتا الت لفهت فيها كاىةجا همةى ا قةل دةن دشذة ا السخاةعةة السذةار ة فة
هسمية السخاةعة لشتس إلى إىج دشذ ا السخاةعة ا ربع الفبخ
كاختشا اً إلى دا خب

يخ الباىث أةه رمةم لأييةج العجيةج دةن الج ارخةاا كةةه هالقةة خةمبية بةين ةةه ا

السخاةعةةة كلفم ةةة التسهبةةل دةةن خةةالل ةةل دةةن اتقت ةخاض كالسمفيةةة ف ة ت لةةأثيخ السخاةعةةة السذةةتخ ة همةةى
ةه ا السخاةعة يعتبخ دهوههاً ةجلياً لم يحدم لعج كقةج يخةةع للةب إلةى اخةتالف السشهجيةاا كالسعشةخاا
التة اخةةتخجدتها الج ارخةاا لقيةةاس ةةه ا السخاةعةةة لاقوةةافة إلةى اخةةتالف قةها البيئةةاا القاةهةيةة التة لةةم
فيهةةا إة ةخاء لم ةةب الج ارخةةاا كرمةةم له ةةل الج ارخةةاا الت ة لشاكلةةت العالقةةة بةةين ل عيةةل دةةجخل السخاةعةةة
السذتخ ة كلفم ة التسهبل خهاء لاتقتخاض أك لالسمفيةة إلةى كةةه هالقةة خةمبية بيشهسةا إت أةةه يهةةج ةةجرا
ف الجراخاا الت لشاكلت ا ثخ السعجل خهاء لجه ا السخاةعة أك ل عيل دجخل السخاةعة السذتخ ة همةى
العالقة بين لفم ة التسهبل خهاء لاتقتخاض أك لالسمفية كميخها دن الستغيخاا
كبخ الباىث أةه إلا ات ل عيل دجخل السخاةعة السذتخ ة يةع ي إلةى زبةا ا ةةه ا السخاةعةة ف ةةه فة
هح الحالة يجهم التأثيخ الدمب لقابميةة القةهائم الساليةة لمسقارةةة همةى لفم ةة التسهبةل لالسمفيةة أدةا إلا ةات
ل عيةةل دةةجخل السخاةعةةة السذةةتخ ة يةةع ي إلةةى التةةأثيخ خةةمباً همةةى ةةةه ا السخاةعةةة كدةةن ثةةم لةةد ا لفم ةةة

التسهبل لالسمفية ف ةه فة هةح الحالةة قةج يةع ي اخةتخجاي هةحا السةجخل فة دخاةعةة القةهائم الساليةة لسشذةأا
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العسيةل إلةةى لعةجيل دعشهبةةة العالقةةة بةين قابميةةة القةهائم الساليةة لمسقارةةةة كلفم ةةة التسهبةل لالسمفيةةة كبالتةةال
هرله البجيمة كللب همى الشحه التال :

يسكن اشتقاي ال خض ال اة لمبحث ف

 : H2يؤثر تفعيل مدخل المراجعةة المذةتركة علةى العالقةة بةين قابليةة القةهائم الماليةة للمقارنةة وتكلفةة
التمهيل بالملكية.

كقةةج أتهةةخ العجيةةج دةةن الج ارخةةاا أت لةةأثيخ السخاةعةةة السذةةتخ ة همةةى ةةةه ا السخاةعةةة يكةةهت دذةةخكتاً

لسةدب دخاقبة الحدةالاا السذةار ين فة هسميةة السخاةعةة فبيشسةا له ةمت ارخةة )(El Assy, 2015

إل ةةى ه ةةجي كة ةةه ف ةةخي دعش ةةهي فة ة دد ةةته ال ةةتح ظ السحاخ ةةب

سعش ةةخ لج ةةه ا السخاةع ةةة ب ةةين الذ ةةخ اا

لةةاختالف دةدب السخاةعةةة السذةةتخ ة إت أت ارخةةة (أبةةه ةبةةل  )3102قةةج أكوةةحت أت ةةةه ا السخاةعةةة

لد ا هشج كةه دشذأا دخاةعة لاا شخاكة دع إىج دشذ ا السخاةعة ا ربع الفبخ

ةخف فة هسميةة

السخاةعة بيشسا له مت راخة ) (Ben Ali, 2016إلى أت ارل اع ةه ا السخاةعة يكهت دذخكتاً بهةه

دشذةأا دخاةعةة لاا شةخاكة دةع إىةج دشذة ا السخاةعةة ا ربةع الفبةةخ
دةةع إىةةج دشذ ة ا السخاةعةةة ا ربةةع الفبةةخ

فة ىةةين أتهةةخا ةتةةائ

كدشذةأا دخاةعةة لةةيذ لهةا شةخاكة

ارخةةة (ةبةةخ  )3107أت التةةأثيخ

اقيجاب لمسخاةعة السذتخ ة همى ةه ا السخاةعة يد ا ف ىالة لش يح هسمية السخاةعة دن خالل دخاقبة

ىدالاا يشتسهت إلى دشذ ا دخاةعة لاا شخاكة دع إىج دشذ ا السخاةعة ا ربع الفبخ
كدةن ةاىيةة أخةخ

كة ة اًخ ت لعة

الج ارخةاا (e.g., Alsadoun and Aljabr, 2014; Al-

) Hadi et al., 2017قةج له ةل إلةى أت لةأثيخ السخاةعةة السذةتخ ة همةى لفم ةة رأس السةال يختمةف
ل ةةاختالف تخبق ةةة ل بية ة السخاةع ةةة السذ ةةتخ ة كد ةةا إلا اة ةةت ل ةةتم د ةةن خ ةةالل دشذة ة ا السخاةع ةةة ا رب ةةع

الفبةةخ

أي أةهةةا ت لشتسة إليهةةا أي أت إىةةجاها همةةى ا قةةل لشتسة إلةةى دشذ ة ا السخاةعةةة ا ربةةع الفبةةخ

فدةةيقهي الباىةةث لاختبةةار دةةج اخةةتالف لةةأثيخ ل عيةةل دةةجخل السخاةعةةة السذةةتخ ة همةةى العالقةةة بةةين قابميةةة
الق ةهائم الساليةةة لمسقارةةةة كلفم ةةة التسهبةةل لالسمفيةةة لةةاختالف د ةدب دشذ ة ا السخاةعةةة السذةةار ة ف ة هسميةةة
السخاةعة كبالتال

يسكن اشتقاي ال خض ال الث لمبحث ف

هرله البجيمة همى الشحه التال :

 :H3تؤثر طريقة تظبيق مدخل المراجعة المذتركة علةى العالقةة بةين قابليةة القةهائم الماليةة للمقارنةة
وتكلفة التمهيل بالملكية.

 -9الدراسة التظبيقية

لدتهجف الجراخة الت بيقية اختبار العالقة بين قابميةة القةهائم الساليةة لمسقارةةة كلفم ةة التسهبةل لالسمفيةة

لاقوافة إلةى اختبةار دةا إلا اةةت هةح العالقةة لتةأثخ بت عيةل دةجخل السخاةعةة السذةتخ ة لسخاةعةة القةهائم
السالية لمذخ ة كللب لاختخجاي هيشة دن الذخ اا السقيجا ببهر ة ا كراي السالية السرةخبة كفة خةبيل
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لحقي ة ه ةةحا اله ةةجف خ ةةهف يع ةةخض الباى ةةث فة ة ه ةةحا الج ةةدء الجهاةة ة

التالي ةةة :دجتس ةةع كهيش ةةة الج ارخ ةةة

كله ةةيف كقيةةاس دتغي ةخاا الج ارخةةة كةسةةهل الج ارخةةة كاقىرةةاءاا اله ة ية لعيشةةة الج ارخةةة كاترلبةةاب

بين دتغيخاا الجراخة كأخي اًخ ةتائ اختبار فخكض البحث لاقوافة إلى إةخاء اختبار ىداخية ل خكض
البحث كللب همى الشحه التال :

 1-9مجتمع وعينة الدراسة

يتفةةهت دجتسةةع الج ارخةةة دةةن افةةة الذةةخ اا السدةةاهسة السقيةةجا ببهر ةةة ا كراي الساليةةة السرةخبة همةةى

دجار فتخا خت خشهاا دن  3102إلى  3102كقج قاي الباىث لاختيار هيشةة دةن هةح الذةخ اا كالتة

لتةهافخ بهةةا السعةةاييخ التاليةةة )0( :أت لشتهة الدةةشة الساليةةة لمذةةخ ة ف ة  20يدةةسبخ دةةن ةةل هةةاي كللةةب
الذةخ اا كت الةبع

ىتى يتم اختبعا أثخ أي أىجاث يسكن أت لعثخ همى أخعار أخهم لعة

ا خةخ

( )3أت لفهت الذخ ة دقيجا ببهر ة ا كراي السالية السرخبة همى دجار ال تخا دةن  3101إلةى 3102
لاقوافة إلى لهافخ التقاربخ الساليةة الدةشهبة لمذةخ ة همةى دةجار هةح ال تةخا كبخةةع للةب  -سةا خيتزة

تىقةاً  -إلةةى أت اىتدةةار الستغيةةخ السدةةتقل لمج ارخةةة (قابميةةة القةهائم الساليةةة لمسقارةةةة) يت مة
أرب ةةع خ ةةشهاا لبة ةةجأ د ةةن الد ةةشة دح ةةل اتختبةةةار كالد ةةشهاا الة ة الث الد ةةالقة كبالت ةةال

بياةةةاا هةةن

لغ ة ة البياة ةةاا

السدتخجدة ف الجراخة فتخا لدع خةشهاا ( )2أت لفةهت هسمةة القةهائم الساليةة هة الجشيةه السرةخي ()2
أت يتزةةسن الق ةةاع الةةحي لشتسة إليةةه شةةخ اا العيشةةة شةةخ تين همةةى ا قةةل – لعةةج اخةةتبعا الذةةخ اا التة

لشته ة خةةشتها الساليةةة ف ة لةةارب رخةةخ لخةةالف  - 03/20ىتةةى يةةتم اىتدةةار القابميةةة لمسقارةةةة ( )2أت
لشتسة الذةةخ ة إلةةى ق ةةاه البشةةهر كالخةةجداا الساليةةة كللةةب لهةةةه قهاهةةج لش يسيةةة خا ةةة بهسةةا كالتة
لشعكذ همى السعمهداا الهار ا لالتقاربخ السالية لمذخ اا بهحين الق اهين
كق ةةج ة ةةت ه ةةن ل بية ة السع ةةاييخ الد ةةالقة اختي ةةار  22ش ةةخ ة لشتسة ة إل ةةى لد ةةعة ق اه ةةاا لس ةةل هيش ةةة

الجراخة كبالتال يكهت هج السذاهجاا الشهائية لمجراخة  272دذاهجا كقج اهتسج الباىث ف الحرهل
همى البياةاا الالزدة قةخاء الجراخة الت بيقية همى التقاربخ السالية لمذةخ اا كالتة لةم الحرةهل هميهةا

د ةةن دهق ةةع ش ةةخ ة در ةةخ لخجد ةةة السعمهد ةةاا كالتج ةةارا كدهق ةةع دعمهد ةةاا دباش ةةخ در ةةخ لاقو ةةافة إل ةةى
السعمهداا الستاىة همى السهاقع اتلفتخكةية لمذخ اا كالتقاربخ الستاىةة همةى دهقةع البهر ةة السرةخبة
كبهو الججكل رقم ( )0هج كةدبة شخ اا هيشة الجراخة دهزهة كفقاً لمق اهاا الت لشتس إليها

جدول ( )1عدد وندبة شركات عينة الدراسة مهزعة وفقاً للقظاعات
عذد ونسبة الشركات
القطاع
المىاسد األساسُت
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عذد شركات
العينة

النسبة

4

%6335
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الكُماوَاث

2

%3317

الخشُُذ ومىاد البىاء

14

%22322

األغزَت والمششوباث

8

%12371

الشعاَت الصحُت واألدوَت

5

%7394

خذماث ومىخجاث صىاعُت وسُاساث

11

%17346

مىخجاث مىزلُت وشخصُت

2

%3317

العقاساث

12

%19315

السُاحت والخشفُه

5

%7394

إجمالٍ عذد الششكاث

63

%111

 2-9تهصيف وقياس متغيرات الدراسة
لذسل دتغيخاا الجراخة أربعة دتغيخاا أكلها قابميةة القةهائم الساليةة لمسقارةةة ستغيةخ ددةتقل كثاةيهةا

لفم ةةة التسهبةةل لالسمفيةةة ستغيةةخ لةةالع كثال هةةا ل عيةةل كتةةخي ل بي ة دةةجخل السخاةعةةة السذةةتخ ة ستغيةةخ
دعةجل كرالعهةةا دتغيةخاا رقابيةة كالتة قةةج لةةعثخ همةى لفم ةةة التسهبةةل لالسمفيةة كبهوة الذةةكل رقةةم ()0

ةسهل الجراخة

المتغير ال ُمعذِّل
طشَقت حطبُق مذخل
المشاجعت المشخشكت

حفعُل مذخل المشاجعت
المشخشكت

H3

H2
H1

المتغير التابع
حكلفت الخمىَل بالملكُت

المتغير المستقل
قابلُت القىائم المالُت
للمقاسوت

المتغيرات الرقابية

26

-

حجم الششكت
الشفع المالٍ
سبحُت الششكت
وسبببت القُمببت السببىقُت إلببً القُمببت الذفخشَببت لحقببى
الملكُت
ححقُق الششكت ألسباح أو خسائش
عذد سىىاث قُذ الششكت ببىسصت األوسا المالُت
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شكل  :1نمهذج الدراسة

كخةةهف يتشةةاكل الباىةةث ف ة هةةحا الجةةدء التعخبةةف بهةةح الستغي ةخاا كأخةةالي

قياخةةها كللةةب همةةى الشحةةه

التال :

 1-2-9المتغير المدتقل :قابلية القهائم المالية للمقارنة

لعتبةةخ القابميةةة لمسقارةةةة إىةةج الخرةةائط الشههيةةة لمسعمهدةةاا السحاخةةبية كالتة لسكةةن ددةةتخجد لمةةب

السعمهداا دن لحجيج كفهم أكةةه التذةاله كاتخةتالف بةين العشا ةخ لالتقةاربخ الساليةة ) (SFAC: 8كقةج
ال ةة العجيةةج دةةن الج ارخةةاا هم ةةى أت القابميةةة لمسقارةةةة لذةةيخ إل ةةى أت الذ ةةخ اا لق ةةهي ل ةةالتقخبخ هةةن أرقةةاي
دحاخبية دساثمة ف قهائسها السالية ف تل لعخوةها ل ةخكف اقترةا ية دساثمةة بيشسةا لقةهي لةالتقخبخ هةن

أرقاي دحاخبية دختم ة هشجدا لفهت لمب الذخ اا ف تخكف اقترا ية دختم ة (De Franco et al.,

)2011; Barth et al., 2012; Yip and Young, 2012

كقةج قةجدت الج ارخةاا العجيةج دةن السقةاييذ لقيةاس قابميةة القةهائم الساليةة لمسقارةةة كلعتبةخ ارخةة (De
) Franco et al., 2011دن أكائل الجراخاا الت قجدت دقياخةاً لجخببيةاً لمقابميةة لمسقارةةة ككفقةاً لهةح

الجراخة يةتم قيةاس القابميةة لمسقارةةة هةن تخبة إةةخاء اةحةجار لاربةاب همةى ههائةج ا خةهم لتقةجيخ لخةسةة
ا ى ةةجاث اتقتر ةةا ية إل ةةى أرق ةةاي دحاخ ةةبية ىي ةةث لق ةةيذ ههائ ةةج ا خ ةةهم ا ى ةةجاث اتقتر ةةا ية كلل ةةب

لاختخجاي خمدمة زدشية دن دذاهجاا ربع خشهبة يبمغ هج ها  02فتخا ربع خةشهبة لفةل دةن ههائةج ا خةهم
كا ربةةاب بيشسةةا قادةةت ارخةةة ) (Francis et al., 2014لقيةةاس القابميةةة لمسقارةةةة لاخةةتخجاي ةةل دةةن
()3

لقارر اتختحقاقاا اقةسالية كاتختياربة كلغايخ ا رباب زكا الذخ اا ف ة ذ الرشاهة

كخةيقهي الباىةث لقيةاس قابميةة القةهائم الساليةة لمسقارةةة كفقةاً لج ارخةة )(De Franco et al., 2011
كللب همى الشحه التال :

()3

اهتسةج العجيةج دةن الج ارخةاا )(e.g., Mohseni et al., 2014; Stallings 2017; Endrawes et al., 2018

همى دقياس لقارر اتختحقاقاا اتةسالية كاتختياربة لة )(Francis et al., 2014
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أوالً :لقجيخ دعادالا الش اي السحاخب الخاص لالذخ ة كللب هةن تخبة إةةخاء لحميةل اةحةجار لاربةاب
همةةى ههائةةج ا خةةهم لفةةل شةةخ ة همةةى دةةجار فت ةخا أربةةع خةةشهاا لبةةجأ دةةن الدةةشة الحاليةةة إلةةى الدةةشهاا
الة الث الدةالقة كللةب اخةتشا اً إلةى ارخةاا (Pourabdollah et al., 2013; Neel 2017,
) and Su et al., 2018همى الشحه التال (:)2
)(a
ىيث:

Earningsit = αi + βiReturnit + εit
اف الخب قبل الزخببة لمذخ ة  iهن ال تخا  tإلى القيسة الدهقية لحقةهي السمفيةة

 :Earningsitةدبة

ف بجاية ال تخا t
()2

 :Returnitهائج الدهم لمذخ ة  iهن ال تخا t

 :αi ; βiالسعةادالا السقةجرا لمش ةاي السحاخةب لمذةخ ة  iخةالل الدةشهاا ا ربةع السجرةةة فة

ةل اةحةجار

كالت لذيخ إلى يف لشعكذ ا ىجاث اتقترا ية (العائج) ف الجخل السحاخب (الخب )

ثاني ةاً :اخةةتخجاي السعةةادالا السقةةجرا  -دعادةةل الحةةج ال ابةةت ) (αكدعادةةل اتةحةةجار ) - (βدةةن الخ ةةها
ا كلى لتقجيخ ا رباب لمذخ تين  j iسا ف السعا لتين التاليتين رقس (:)c( )b
)(b
)(c

^

^

^

^

Firm i: E(Earnings)iit = αi + βiReturnit
Firm j: E(Earnings)ijt = αj + βjReturnit

ىيث:
 :E(Earnings)iitا ربةةاب السقةةجرا لمذةةخ ة  iهةةن ال ت ةخا  tلاخةةتخجاي الش ةةاي السحاخةةب لمذةةخ ة  iكهائةةج
الذخ ة  iهن ال تخا t

()2

اختخجدت راخة ) (De Franco et al., 2011بياةاا ربع خشهبة همى دجار  02فتخا ربع خشهبة كقج ال ة العجيةج دةن

الجرخةاا (e.g., Fang et al., 2016; Stallings, 2017; Endrawes et al., 2018; Chen and Gong,

) 2019; Choi et al., 2019دع ارخةة ) De Franco et al. (2011فة اخةتخجاي هةحا السقيةاس بيشسةا قادةت ارخةاا
أخةخ ) (e.g., Yip and Young, 2012; Neel, 2017; Lin et al., 2019لاتهتسةا همةى ة ةذ السقيةاس كلفةن

لاختخجاي بياةاا ةرف خةشهبة بةجتً دةن البياةةاا ربةع الدةشهبة فة ىةين قادةت ارخةاا أخةخ لاخةتخجاي بياةةاا خةشهبة فعمةى

خةبيل الس ةال اخةتخجدت ارخةاا ) (Pourabdollah et al., 2013; Neel, 2017, and Su et al., 2018فتةخا
أربع خشهاا بيشسا اختخجدت راخة ) (Parsa and Sarraf, 2018فتخا خسذ خشهاا

()2

هائج الدهم = (خعخ الدهم ف ةهايةة ال تةخا  - tخةعخ الدةهم فة بجايةة ال تةخا  + tلهزبعةاا ا ربةاب لمدةهم خةالل ال تةخا) ÷

خعخ الدهم ف بجاية ال تخا t
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 :E(Earnings)ijtا ربةةاب السقةةجرا لمذةةخ ة  jهةةن ال ت ةخا  tلاخةةتخجاي الش ةةاي السحاخةةب لمذةةخ ة  jكهائةةج
الذخ ة  iهن ال تخا t

 :Returnitهائج الدهم لمذخ ة  iهن ال تخا t
ثالثاً :اىتدار دقياس قابمية القهائم السالية لمسقارةة كفقاً لمسعا لةة رقةم ( )dلمذةخ ة  iدةع الذةخ ة  jكللةب
دن خالل اىتدار ال خي الس م لاربع خشهاا ثةم يةتم إيجةا دجسةهع ال ةخكي كقدةستها همةى 2
كوخر الشال ف  0-كللب همى الشحه التال :

t

)(d

| )Compijt = - 1/4 * ∑ | E(Earningsijt) - E(Earningsijt
t-3

كلذيخ القيم السخل عة (ا قل خمبية) لمسعشخ  Compijtإلى ارل اع قابمية القهائم السالية لمسقارةة
رابعاً :يتم ل بي الخ هلين ال اةية كال ال ة همى ةسيع الذخ اا ف ة ذ الق اع
خامدةاً :تىتدةةار السقيةةاس الدةةشهي لمقابميةةة لمسقارةةةة لفةةل شةةخ ة يةةتم اىتدةةار دتهخةةا رةةةاا القابميةةة
لمسقارةةةة لفةةل شةةخ ة دةةع الذةةخ اا ا خةةخ

اخةةل ة ةةذ الق ةةاع كبالتةةال

ف ة ت الذةةخ اا لاا

القيسة ا همى لهةحا الستهخةا يكةهت لهةا ة ةاي دحاخةب أك ةخ قابميةة لمسقارةةة فة الق اهةاا التة
لشتس إليها

 2-2-9المتغير التابع :تكلفة التمهيل بالملكية

لع ةةخف لفم ةةة التسهب ةةل لالسمفي ةةة لأةه ةةا دع ةةجل العائ ةةج ال ةةحي ي مب ةةه السد ةةت سخكت تخ ةةت سار أدة ةهالهم فة ة

الذخ ة كالحي يس ل لفم ة ال خ ة البجيمة الت
السخةاتخ )(Daske et al., 2006

ات يسكن لحقيقها دن اخت ساراا بجيمة لهةا ة ةذ ددةته

سةا هخفهةا ) (Foong and Goh, 2010لأةهةا الحةج ا ةةى

لسعجل العائج الحي ي مبه السداهسهت دقابل لقجيم رأس السال ف دشذأا دا دع لعهبزةهم هسةا يسكةن أت
يتحسمه دن دخاتخ دخلب ة بهحا الشهع دن اتخت سار
كبهةةج العجيةج دةن الشسةال لقيةاس كلقةجيخ لفم ةة التسهبةل لالسمفيةة كالتة دةن أهسهةا :ةسةهل لدةعيخ

ا

ةهل ال أخخةسالية ) Capital Asset Pricing Model (CAPMكةسةهل Fama-French

كالحي ي تخض أت دعجل العائج الستهقع يعتسج همى ثالثة هشا خ لمسخاتخا هة  :العائةج الدةهق
الذخ ة كدعةجل القيسةة الجفتخبةة إلةى القيسةة الدةهقية

كىجةم

سةا يهةةج ةسةهل الدةعخ إلةى الخبحيةة Price-to-

 Eaningsكأيزاً ةسهل دعجل العائج السحقة  Realized Rate Of Returnكأخية اًخ هشةار ةسةهل
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) (Omran and Pointon, 2004كالةحي يعتسةج همةى بياةةاا لفةل دةن :دزةاهف الخبحيةة كربحيةة
الدهم كلهزبعاا ا رباب لمدهم (خعج الجين )3102

كقةةج قةةاي الباىةةث لاخةةتخجاي ةسةةهل ) (Omran and Pointon, 2004لقيةةاس لفم ةةة التسهبةةل
لالسمفيةةة كبخةةةع للةةب إلةةى أت هةةحا الشسةةهل يعتبةةخ أك ةةخ دالءدةةة خ ةهاي السةةال الشاشةةئة إل يعتسةةج هشةةج
ىداله لتفم ة التسهبل لالسمفية همى السعمهداا الستهفخا لالقهائم السالية لاقوافة إلى أخعار ا خهم
كبت م

هحا الشسهل البياةاا التالية( :أ) ةدبة خعخ الدهم إلةى ربحيتةه فة ةهايةة ال تةخا (ر) ربحيةة

الدةهم هةن ال تةخا ( ) لهزبعةاا ا ربةةاب لمدةهم هةن ال تةخا كبةتم لقةةجيخ لفم ةة التسهبةل لالسمفيةةة كفقةاً لهةةحا
الشسهل همى الشحه التال :

c

]K = 1 /[PE ratio – (e0 – d0)/e0
e

ىيث إت:
c
e

 :Kلفم ة التسهبل لالسمفية هن ال تخا

 :PE ratioةدبة خعخ الدهم ف ةهاية ال تخا إلى ربحيته

 :e0ربحية الدهم هن ال تخا
 :d0لهزبعاا ا رباب لمدهم هن ال تخا

 3-2-9المتغير الم ِّ
عدل :تفعيل وطرق تظبيق مدخل المراجعة المذتركة
ُ

لعخف السخاةعة السذتخ ة لأةها قياي دشذأل دخاةعة (أك أك خ) لسخاةعةة القةهائم الساليةة لةش ذ دشذةأا

العسيل لحيث يتم اتشتخار ف لخ يا هسمية السخاةعة دع لهزبع دهاي العسةل السيةجاة بيشهسةا ثةم فة

الشهايةةة يةةتم إ ةةجار لقخبةةخ دخاةعةةة كاىةةج همةةى أت لفةةهت السدةةئهلية لزةةادشية هةةن الةخأي السقةةجي فة للةةب
التقخبةخ ;(Alanezi et al., 2012; Baldauf and Steckel, 2012; Zerni et al., 2012
)Ratzinger-Sakel et al., 2013; Lobo et al., 2017
كخةةيتم قيةةاس ل عيةةل دةةجخل السخاةعةةة السذةةتخ ة لاخةةتخجاي دتغيةةخ كهس ة يأخةةح القيسةةة ( )0إلا ةةات يةةتم
دخاةعة القهائم الساليةة لمذةخ ة السعشيةة دةن خةالل السخاةعةة السذةتخ ة كبأخةح القيسةة

كدةن ةاىيةة أخةخ

لةم قيةاس تةخي ل بية دةجخل السخاةعةة السذةتخ ة همةى الشحةه التةال

ة خ لخةالف للةب

(El Assy,

):2015; Al-Hadi et al., 2017; Lobo et al., 2017
 لش يةح السخاةعةةة السذةةتخ ة دةةن خةالل دشذةةأا دخاةعةةة لاا شةخاكة دةع إىةةج دشذة ا السخاةعةةة ا ربةةع
الفبةةخ

كدشذةةأا دخاةعةةة أخةةخ لةةيذ لهةةا ش ةخاكة دةةع إىةةج دشذ ة ا السخاةعةةة ا ربةةع الفبةةخ

كبةةتم

قياس هحا الستغيةخ لاخةتخجاي دتغيةخ كهسة يأخةح القيسةة ( )0فة ىالةة لش يةح السخاةعةة السذةتخ ة دةن
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خالل دشذأا دخاةعة لاا شخاكة دع إىج دشذ ا السخاةعة ا ربةع الفبةخ
ليذ لها شخاكة دع إىج دشذ ا السخاةعة ا ربع الفبخ

كبأخح القيسة

كدشذةأا دخاةعةة أخةخ

خ لخالف للب

 لش يةح السخاةعةة السذةتخ ة دةن خةالل دشذةأل دخاةعةة لةيذ لهسةا شةخاكة دةع إىةج دشذة ا السخاةعةةة
ا ربةةع الفبةةخ

كبةةتم قيةةاس هةةحا الستغيةةخ لاخةةتخجاي دتغيةةخ كهس ة يأخةةح القيسةةة ( )0ف ة ىالةةة لش يةةح

السخاةعة السذتخ ة دن خالل دشذأل دخاةعة ليذ لهسةا شةخاكة دةع إىةج دشذة ا السخاةعةة ا ربةع
الفبخ

كبأخح القيسة

خ لخالف للب

 4-2-9المتغيرات الرقابية

أكوة العجيةج دةن الج ارخةاا ;(e.g., Alsadoun and Aljabr, 2014; Cho et al., 2015

) Al-Hadi et al., 2017; Imhof et al., 2017; Coffie et al., 2018كةه لع

العهادل

كالت ة قةةج لةةعثخ همةةى لفم ةةة التسهبةةل لالسمفيةةة لةةحلب خةةيتم إ ار دجسههةةة دةةن الستغي ةخاا الخقابيةةة الت ة

لتزسن د ل هح الستغيخاا كلذسل:

 -حجةةم الذةةركة :كبقةةاس لالمهمةةاربتم ال بيع ة قةسةةال ا

ةةهل ف ة ةهايةةة الدةةشة كلذةةيخ الج ارخةةاا

الدالقة إلى أت الذخ اا الفبيخا لهفخ السدبج دن السعمهداا دسا يجعمها لتستع لديهلة أهمةى دقارةةة

لالذخ اا الرغيخا

 -الرفةةةع المةةةالي :كبق ةةاس بشد ةةبة إةس ةةال ال ةةجيهت إل ةةى إةس ةةال ا

ةةهل كلذ ةةيخ الج ارخ ةةاا إل ةةى أت

السدت سخبن يتعخوهت لسخاتخ أهمى ف الذخ اا الت لتدم لارل اع الخفع السال

ةةهل)

 ربحيةةة الذةةركة :كلقةةاس لالعائةةج همةةى ا ةةهل= ( ةةاف ال ةخب دقدةةهداً همةةى إةسةةال اكلعتبةةخ الخبحيةةة دةةن أبةةخز السعشةخاا همةةى ا اء السةةال لمذةةخ ة كبالتةةال ف ةةةه يتهقةةع كةةةه هالقةةة
بين الخبحية كلفم ة التسهبل لالسمفية
 -ندبة القيمةة الدةهقية ىلةى القيمةة الدفتريةة لحقةهق الملكيةة :كلقةاس بشدةبة القيسةة الدةهقية لحقةهي

السمفية= (القيسة الدهقية لاخهم ف لارب ةهاية الدشة السالية) إلى قيستها الجفتخبة كلعكةذ الشدةبة
السخل عةةة كةةةه فةةخص اخةةت سار كةسةةه دخل عةةة لةةج الذةةخ ة يزةةاف إلةةى للةةب أةهةةا قةةج لعتبةةخ دعشة اًخ
لخ ةةخ التع ةةخ السةةال ىيةةث دةةن السحتسةةل أت لفةةهت لةةج الذةةخ ة الستع ةخا دالي ةاً ةدةةبة أقةةل لمقيسةةة

الدهقية إلى القيسة الجفتخبة لحقهي السمفية
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 تحقيةةق الذةةركة ألربةةاح أو خدةةائر :كبقةةاس لستغيةةخ كهس ة يأخةةح القيسةةة ( )0إلا اةةةت الذةةخ ة قةةجىققةت خدةةائخ كبأخةةح القيسةةة

ة خ لخةةالف للةةب كب تةةخض أت يكةهت السحتةةه السعمهدةةال لاربةةاب

أك خ دش عة لمتشبع لا اء السدتقبم لمذخ اا دقارةة لالخدائخ
-

عدد سنهات قيد الذركة ببهرصةة األوراق الماليةة :كبقةاس لعةج الدةشهاا دشةح قيةج الذةخ ة ببهر ةة
ا كراي السالية كىتى بجاية الدشة السعشية كلذيخ الجراخاا إلى أت زبا ا هج خشهاا القيج قج يع ي

إلى زبا ا خيهلة أخهم الذخ ة خا ة إلا دا لخل

همى للب زبا ا ىجم قاهجا السدت سخبن دسا قج

يعثخ همى لفم ة التسهبل لالسمفية

 3-9نمهذج الدراسة
خةةهف يةةتم اخةةتخجاي لحميةةل اتةحةةجار الخ ة الستعةةج تختبةةار فةةخكض البحةةث الخا ةةة لالعالقةةة بةةين
قابمية القهائم السالية لمسقارةة كلفم ة التسهبل لالسمفية لاقوافة إلى ا ثخ السعجل لت عيل دجخل السخاةعة

السذتخ ة كتخي ل بيقه كللب همى الشحه التال :

أوالً :اختبار العالقة بين قابمية القهائم السالية لمسقارةة كلفم ة التسهبل لالسمفية دن خالل ةسهل اتةحةجار
التال :
COSTj,t = β0 + β1COMPj,t + β2SIZEj,t + β3LEVj,t + β4ROAj,t + β5MBj,t
+ β6LOSSj,t + β7LISTj,t + εj,t

)(1
ىيث:
 :COSTلفم ة التسهبل لالسمفية
 :COMPقابمية القهائم السالية لمسقارةة
 : SIZEىجم الذخ ة
 : LEVالخفع السال
 : ROAربحية الذخ ة
MB

 :ةدبة القيسة الدهقية إلى القيسة الجفتخبة لحقهي السمفية

 : LOSSلحقي الذخ ة رباب أك خدائخ
LIST

 :هج خشهاا قيج الذخ ة ببهر ة ا كراي السالية
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 :ىج الخ أ العذهائ

ε

ثانياً :اختبار أثخ ل عيل دجخل السخاةعة السذتخ ة همى العالقة بين قابميةة القةهائم الساليةة لمسقارةةة كلفم ةة
التسهبل لالسمفية دن خالل ةسهل اتةحجار التال :

COSTj,t = β0 + β1COMPj,t + β2JAj,t + β3COMP*JAj,t + β4SIZEj,t + β5LEVj,t
)(2

+ β6ROAj,t + β7MBj,t + β8LOSSj,t + β9LISTj,t + εj,t

ىيةةث JA :ل عيةةل دةةجخل السخاةعةةة السذةةتخ ة  COMP*JAالستغيةةخ الت ةةاهم لت عيةةل دةةجخل السخاةعةةة
السذتخ ة كقابمية القهائم السالية لمسقارةة كباق الستغيخاا سا لم لعخب ها لالشسهل رقم ()0

ثالثاً :اختبار أثخ تخي ل بي دجخل السخاةعة السذتخ ة همى العالقة بين قابمية القهائم الساليةة لمسقارةةة
كلفم ة التسهبل لالسمفية دن خالل ةسهل اتةحجار التال :
COSTj,t = β0 + β1COMPj,t + β2JABNj,t + β3JANNj,t + β4COMP*JABNj,t
+ β5COMP*JANNj,t + β6SIZEj,t + β7LEVj,t + β8ROAj,t + β9MBj,t + β10LOSSj,t
+ β11LISTj,t + εj,t

)(3

ىيث:

 :JABNل بي ة دةةجخل السخاةعةةة السذةةتخ ة دةةن خةةالل دشذةةأا دخاةعةةة لاا ش ةخاكة دةةع إىةةج دشذ ة ا
السخاةعة ا ربع الفبخ كدشذأا دخاةعة أخخ ليذ لها شخاكة دع إىج دشذ ا السخاةعةة
ا ربع الفبخ

 :JANNل بي ة دةةجخل السخاةعةةة السذةةتخ ة دةةن خةةالل دشذةةأل دخاةعةةة لةةيذ لهسةةا شةةخاكة دةةع إىةةج
دشذ ا السخاةعة ا ربع الفبخ

 :COMP*JABNالستغيخ الت اهم لت بي دةجخل السخاةعةة السذةتخ ة دةن خةالل دشذةأا دخاةعةة لاا
شخاكة دع إىج دشذة ا السخاةعةة ا ربةع الفبةخ كدشذةأا دخاةعةة أخةخ لةيذ لهةا
شخاكة دع إىج دشذ ا السخاةعة ا ربع الفبخ كقابمية القهائم السالية لمسقارةة
 :COMP*JANNالستغيخ الت اهم لت بي دجخل السخاةعة السذتخ ة دن خالل دشذةأل دخاةعةة لةيذ
لهس ةةا ش ة ةخاكة دة ةةع إىة ةةج دشذ ة ة ا السخاةعةةةة ا ربة ةةع الفبة ةةخ كقابمية ةةة الق ة ةهائم السالية ةةة
لمسقارةة كباق الستغيخاا سا لم لعخب ها لالشسهل رقم ()0
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كخهف يدةتخجي الباىةث اقىرةاء اله ة

لجاةة

كدعةادالا ارلبةاب بيخخةهت كاتةحةجار الخ ة الستعةج

سةةا خةةيتم اخةةتخجاي قيسةةة  P.valueلمحكةةم همةةى

اخةةتخجاي اختبةةار ) (tتختبةةار فةةخكض البحةةث

دج دعشهبة إىرائية اتختبار هشج ددته ثقة  %92كددته دعشهبة %2

 4-9اإلحراءات الهصفية لعينة الدراسة واالرتباط بين متغيرات الدراسة
يتشةةاكل الباىةةث فة هةةحا الجةةدء دةةن البحةةث أهةةم اقىرةةاءاا اله ة ية لستغيةخاا الج ارخةةة كالتة لذةةسل

ك ةالً دةةن :قابميةةة الق ةهائم الساليةةة لمسقارةةةة كلفم ةةة التسهبةةل لالسمفيةةة كأخي ة اًخ ل عيةةل كتةةخي ل بي ة دةةجخل
السخاةعة السذتخ ة يزاف إلى للب اترلباب بين لمب الستغيخاا لاقوافة إلى الستغيخاا الخقابية

كلذةةيخ اقىرةةاءاا اله ة ية لالجةةجكل رقةةم ( )3إلةةى أت الستهخةةا الحدةةاب لفةةل دةةن قابميةةة الق ةهائم
السالية ةة لمسقارةة ةةة كلفم ةةة التسهبة ةةل لالسمفي ةةة ل ت ة ةخا الج ارخ ةةة دجتسعة ةةة ةةات  1 1220 1 0227-همة ةةى
يزةةاف إلةةى للةةب أت اتةحةخاف السعيةةاري لمستغيةخبن الدةةالقين ةةات  1 0132 1 1921همةةى

التةهال

التهال كهه أهمى دن الستهخا ة ده سا أت هشةار فخقةاً بةين أ ةةى قيسةة كأهمةى قيسةة لهةحين الستغيةخبن
لسا يذيخ إلى كةه لذتت بيخ بين شةخ اا العيشةة فة هةحا الرةج كبس ةل هةحا كوةعاً تبيعيةاً فة تةل
هيشة دن

شاهاا دختم ة

جدول  2:بعض اإلحراءات الهصفية لمتغيرات الدراسة عن فترة الدراسة مجتمعة*
المتوسط

االنحراف
المعيارً

الحذ
األدني

الحذ
األعلي

اإلحصاءات الوصفية
المتغير
قابلُت القىائم المالُت للمقاسوت

131537-

131931

137139-

131289-

حكلفت الخمىَل بالملكُت

131831

131125

131191-

135351

حفعُل مذخل المشاجعت المشخشكت**

131915

133932

1

1

حجم الششكت

213275

135894

173251

233795

الشفع المالٍ

133728
2

132123

131113
3

132291
8

سبحُت الششكت

131617

131687

131111-

135222

وسبت القُمت السىقُت إلً القُمت الذفخشَت لحقى الملكُت

135862

138569

631511-

173941

ححقُق الششكت ألسباح أو خسائش***

131243

133314

1

1
3

عذد سىىاث قُذ الششكت ببىسصت األوسا المالُت

173944

632252

3

36

* بلغ عذد المشاهذاث للسىىاث السج مجخمعت  378مشاهذة3

4

** بلغ عذد المشاهذاث الخٍ حم مشاجعت قىائمها المالُت باسبخخذا مبذخل المشاجعبت المشبخشكت  72مشباهذة بىسببت
 ،%19315مىهببا  63مشبباهذة نبىسبببت  )%8735خضببعج للمشاجعببت المشببخشكت مببه خببرا مىشببؤة مشاجعببت راث
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ششاكت مع إحذي مىشآث المشاجعبت األسببع الكببشي ومىشبؤة مشاجعبت أخبشي لبُر لهبا شبشاكت مبع إحبذي مىشبآث
المشاجعت األسبع الكبشي 3بُىما بلغ عذد المشاهذاث الخبٍ حبم مشاجعخهبا باسبخخذا مبذخل المشاجعبت المشبخشكت مبه
خببرا مىشببؤح اٍ مشاجعببت لببُر لهمببا شببشاكت مببع إحببذي مىشببآث المشاجعببت األسبببع الكبببشي  9مشبباهذاث نبىسبببت
3)%1235
*** بلبغ عبذد المشباهذاث الخببٍ حققبج أسباحبا  331مشبباهذة بىسببت  ،%87357بُىمبا بلببغ عبذد المشباهذاث الخببٍ
حققج خسائش  47مشاهذة بىسبت 3%12343

كلذةةيخ اقىرةةاءاا اله ة ية لالجةةجكل رقةةم ( )3إلةةى أت الستهخةةا الحدةةاب لت عيةةل دةةجخل السخاةعةةة

السذةةتخ ة ةةات  1 0912لةةاةحخاف دعيةةاري ( ) 1 2923يزةةاف إلةةى للةةب أت هةةج السذةةاهجاا الت ة

خزة ةةعت قهائسهة ةةا السالية ةةة لمسخاةعة ةةة لاخة ةةتخجاي د ة ةةجخل السخاةع ة ةةة السذة ةةتخ ة بم ة ةةغ  73دذة ةةاهجا (بشدة ةةبة
 )%09 12لس ةةا يذ ةةيخ إل ةةى اةخ ةةاض ةد ةةبة الذ ةةخ اا التة ة لق ةةهي بت عي ةةل د ةةجخل السخاةع ةةة السذ ةةتخ ة
اختيارب ةاً

سةةا أت ه ةج السذةةاهجاا الت ة خزةةعت قهائسهةةا الساليةةة لمسخاةعةةة لاخةةتخجاي دةةجخل السخاةعةةة

السذتخ ة دن خالل دشذأا دخاةعة لاا شخاكة دع إىج دشذ ا السخاةعة ا ربع الفبخ كدشذأا دخاةعة

أخةةخ لةةيذ لهةةا شةخاكة دةةع إىةةج دشذة ا السخاةعةةة ا ربةةع الفبةةخ بمةةغ  22دذةةاهجا (بشدةةبة )%27 2
بيشسةةا بمةةغ هةةج السذةةاهجاا الت ة لةةم دخاةعتهةةا لاخةةتخجاي دةةجخل السخاةعةةة السذةةتخ ة دةةن خةةالل دشذةةأل
دخاةعةةة لةةيذ لهسةةا ش ةخاكة دةةع إىةةج دشذ ة ا السخاةعةةة ا ربةةع الفبةةخ  9دذةةاهجاا (بشدةةبة )%03 2

كبذةةيخ دةةا خةةب إلةةى أت أممبيةةة شةةخ اا هيشةةة الج ارخةةة الت ة تبقةةت دةةجخل السخاةعةةة السذةةتخ ة قادةةت

بت عيمه هن تخب اختخجاي دشذأا دخاةعة لاا شخاكة دع إىج دشذ ا السخاةعة ا ربةع الفبةخ كدشذةأا
دخاةعة أخخ ليذ لها شخاكة دع إىج دشذ ا السخاةعة ا ربع الفبخ
كبهوة الجةةجكل رقةةم ( )2دعةةادالا ارلبةةاب بيخخةةهت لمعالقةةة بةةين دتغيةخاا الج ارخةةة فسةةن ةاىيةةة يهةةةج

ارلباب خمب كدعشهي هشج ددته دعشهبة أقل دن  %2بين لفم ة التسهبل لالسمفية ك ل دن قابمية القهائم
الساليةةة لمسقارةةةة كىج ةةم الذةةخ ة كةدةةبة القيس ةةة الدةةهقية إل ةةى القيسةةة الجفتخبةةة لحق ةةهي السمفيةةة كلحقية ة

الذةةخ ة لخدةةائخ إل بمةةغ دعادةةل اترلبةةاب لهةةح الستغي ةخاا 1 220- 1 022- 1 021- 1 079-
همةةى التةهال

بيشسةةا يهةةةج ارلبةةاب إيجةةاب كدعشةةهي هشةةج ددةةته دعشهبةةة أقةةل دةةن  %2بةةين لفم ةةة التسهبةةل

لالسمفية ك ل دن ل عيل دجخل السخاةعة السذةتخ ة كل بية دةجخل السخاةعةة السذةتخ ة دةن خةالل دشذةأا
دخاةعة لاا شخاكة دع إىج دشذ ا السخاةعة ا ربع الفبخ كدشذأا دخاةعة أخخ ليذ لهةا شةخاكة دةع
إىةةج دشذة ة ا السخاةع ةةة ا رب ةةع الفبةةخ

كربحي ةةة الذ ةةخ ة كه ةةج خةةشهاا قي ةةج الذ ةةخ ة ببهر ةةة ا كراي

السالية إل بمغ دعادل اترلباب لهح الستغيخاا  1 012 1 227 1 023 1 032همى التهال
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يهةج ارلباب إيجةاب كدعشةهي هشةج ددةته دعشهبةة أقةل دةن  %2بةين قابميةة القةهائم

كدن ةاىية أخخ

الساليةةة لمسقارةةةة كةدةةبة القيسةةة الدةةهقية إلةةى القيسةةة الجفتخبةةة لحقةةهي السمفيةةة ىيةةث بمةةغ دعادةةل اترلبةةاب
بيشهسةةا  1 022بيشسةةا يهةةةج ارلبةةاب خةةمب بةةين قابميةةة الق ةهائم الساليةةة لمسقارةةةة كالخفةةع السةةال

ىيةةث بمةةغ

دعادل اترلباب بيشهسا 1 020-
كلذةةيخ ةتةةائ التحميةةل اقىرةةائ لالجةةجكل رقةةم ( )2إلةةى كةةةه ارلبةةاب إيجةةاب كدعشةةهي بةةين ل عيةةل
دةجخل السخاةعةة السذةةتخ ة كىجةم الذةةخ ة هشةج ددةةته دعشهبةة أقةل دةةن  %2ىيةث بمةةغ دعادةل اترلبةةاب

بيشهسا  1 317بيشسا يهةج ارلباب خمب كدعشهي بين ل عيل دجخل السخاةعة السذةتخ ة كهةج خةشهاا قيةج
الذخ ة ببهر ة ا كراي السالية ىيث بمغ دعادل اترلباب بيشهسا 1 021-

كأخي اًخ لهو ةتائ التحميل اقىرائ لالجةجكل رقةم ( )2كةةه ارلبةاب إيجةاب كدعشةهي بةين ل بية

دةةجخل السخاةعةةة السذةةتخ ة دةةن خةةالل دشذةةأا دخاةعةةة لاا ش ةخاكة دةةع إىةةج دشذ ة ا السخاةعةةة ا ربةةع
الفبخ كدشذأا دخاةعة أخةخ لةيذ لهةا شةخاكة دةع إىةج دشذة ا السخاةعةة ا ربةع الفبةخ كىجةم الذةخ ة

هشج ددته دعشهبة أقةل دةن  %2ىيةث بمةغ دعادةل اترلبةاب بيشهسةا  1 327بيشسةا يهةةج ارلبةاب خةمب

كدعشهي بةين ل بية دةجخل السخاةعةة السذةتخ ة دةن خةالل دشذةأا دخاةعةة لاا شةخاكة دةع إىةج دشذة ا
السخاةعة ا ربع الفبخ كدشذأا دخاةعة أخخ ليذ لها شخاكة دع إىج دشذ ا السخاةعةة ا ربةع الفبةخ
كهج خشهاا قيج الذخ ة ببهر ة ا كراي السالية ىيث بمغ دعادل اترلباب بيشهسا 1 027-

جدول ( )3معامالت ارتباط بيرسهن بين متغيرات الدراسة عن فترة الدراسة مجتمعة
المتغير
COST

COMP COST
1

*13179COMP
ن)13111

JA

JANN JABN

SIZE

LEV

ROA

MB

LOSS

LIST

*13179ن)13111

*13113 *13431- *13163- *13567 13139 *13141- 13149- *13152 *13125
ن )13115ن )13113ن )13347ن )13117ن )13453ن )13111ن )13111ن )13111ن)13146

1

13131- 13133- *13165 13112- *13141- 13171- 13175 13191- 13157ن )13271ن )13179ن )13146ن )13177ن )13116ن )13813ن )13111ن )13521ن)13551
*13181- 13181- 13136- 13136
13196 *13217 *13322 *13922
ن )13111ن )13111ن )13111ن )13163ن )13481ن )13491ن )13117ن)13111

JA

*13125
ن)13115

13157ن)13271

1

JABN

*13152
ن)13113

13191ن)13179

*13922
ن)13111

JANN

13149ن)13347

13175
ن)13146

13171- *13322
ن )13111ن)13175

SIZE

*13141ن)13117

13171ن)13177

13196- *13257 *13217
ن )13111ن )13111ن)13163

LEV

13139
ن)13453

*13141ن)13116

*13186 13154
13179
13196
ن )13163ن )13127ن )13292ن)13111

ROA

*13567
ن)13111

13112ن)13813

*13131- 13182- 13152- 13161
13136
ن )13481ن )13246ن )13311ن )13113ن)13111

1

*13167- 13182- 13133- 13161
13179 *13257 13171ن )13175ن )13111ن )13127ن )13246ن )13521ن )13119ن)13111
13154- 13116- 13111- 13152- 13154 13196ن )13163ن )13292ن )13311ن )13838ن )13913ن)13291

1

36

1

*13177- 13166
13163 13182- *13186
ن )13111ن )13113ن )13221ن )13212ن)13111
1

*13161 13125 *13176 *13131ن )13111ن )13111ن )13629ن)13112
1

*13121 *13471- *13224
ن )13111ن )13111ن)13119
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13169- 13119
ن )13718ن)13178

MB

*13163ن)13111

*13165
ن)13111

*13224 *13111 13163 13111- 13133- 13136ن )13491ن )13521ن )13838ن )13221ن )13131ن)13111

LOSS

*13431ن)13111

13133ن)13521

13119- *13471- 13125
13166 13116- 13182- 13181ن )13117ن )13119ن )13913ن )13212ن )13629ن )13111ن)13718

LIST

*13113
ن)13146

13131ن)13551

13156- 13169- *13121 *13161 *13177- 13154- *13167- *13181ن )13111ن )13111ن )13291ن )13111ن )13112ن )13119ن )13178ن)13278

1

13156ن)13278

1

1

حُب COST :حكلفبت الخمىَبل بالملكُبت COMP ،قابلُبت القبىائم المالُبت للمقاسوبت JA ،حفعُبل مبذخل المشاجعبت
المشخشكت JABN ،حطبُق مذخل المشاجعت المشخشكت مه خرا مىشؤة مشاجعت راث شبشاكت مبع إحبذي مىشبآث
المشاجعت األسبع الكبشي ومىشؤة مشاجعت أخشي لُر لها ششاكت مبع إحبذي مىشبآث المشاجعبت األسببع الكببشي،
 JANNحطبُبق مببذخل المشاجعبت المشببخشكت مبه خببرا مىشببؤح اٍ مشاجعبت لببُر لهمبا شببشاكت مبع إحببذي مىشببآث
المشاجعبت األسببع الكببشي SIZE ،حجبم الشبشكت LEV ،الشفبع المبالٍ ROA ،سبحُبت الشبشكت MB ،وسببت
القُمببت السببىقُت إلببً القُمببت الذفخشَببت لحقببى الملكُببت LOSS ،ححقُببق الشببشكت ألسببباح أو خسببائش LIST ،عببذد
سىىاث قُذ الششكت ببىسصت األوسا المالُت3
* األسقا الممُزة بىجمت حشُش إلً أن االسحباط معىىٌ عىذ مسخىي معىىَت أقل مه  %1أو أقبل مبه  ،%5وأن
األسقا بُه قىسُه حشُش إلً مسخىي معىىَت االسحباط3

 5-9نتائ اختبار فروض البحث
لدةةتهجف الج ارخةةة فة هةةحا الجةةدء اختبةةار فةةخكض البحةةث كللةةب لاخةةتخجاي اتةحةةجار الخ ة الستعةةج
كللب همى الشحه التال :

 1-5-9نتائ اختبار الفرض األول للبحث

يد ةةتهجف ال ةةخض ا كل لمبح ةةث اختب ةةار العالق ةةة ب ةةين قابمي ةةة القة ةهائم السالي ةةة لمسقارة ةةة كلفم ةةة التسهب ةةل

لالسمفيةةة كتختبةةار هةةحا ال ةةخض لةةم اتهتسةةا همةةى لحميةةل اتةحةةجار الخ ة الستعةةج لحيةةث يةةتم إة ةخاء

اةحجار لتفم ة التسهبل لالسمفية همى قابمية القهائم السالية لمسقارةة لاقوافة إلى الستغيخاا الخقابية

كق ةةج ق ةةاي الباى ةةث ل ةةالتحق د ةةن ه ةةجي كة ةةه ارلب ةةاب لالة ة خ ة ة ب ةةين الستغية ةخاا السد ةةتقمة كالخقابي ةةة
()2

Multicollinearity

كتختبار للب قاي الباىث ل يجا دعادل لزخم التبةاين Variance inflation

 (VIF) factorكل هةةخ دذ ةكمة اترلبةةاب الةةحال الخ ة إلا ةةات دعادةةل لزةةخم التبةةاين الخةةاص لةةأي
دتغيخ أكبخ دن (Saunders et al., 2016; Field, 2018) 01
()2

كسا قاي الباىث لالتحق دن هجي كةه دذةكمة اترلبةاب الةحال Autocorrelation
كةةه اخةتقالل بةين البةهاق
اقىرةةائية بةةين
()2
()2

قةاي الباىةث لاخةتخجاي اختبةار  Durbin Watsonىيةث لتةخاكب قيسةة هةح

ة خ ( )2كل هةةخ دذةةكمة اترلبةةاب الةةحال بةةين ىةةجك الخ ةةأ العذةهائ

يذيخ اترلباب الحال الخ

كلمتحقة دةن
مسةةا اقتخبةةت

إلى كةه هالقة ارلباب قهبة بين اثشين أك أك خ دن الستغيخاا السدتقمة أك الخقابية

ل هخ دذكمة اترلبةاب الةحال هشةجدا لةخلبا بةهاق دذةاهجلين فة ةسةهل اتةحةجار ىيةث يكةهت الستغيةخ التةالع فة فتةخا دةا

) (tدخلب اً لقيسته ف ال تخا الدالقة )(t-1
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قيسةة اقىرةةائية دةن الرة خ أك ( )2أدةةا إلا اةةت القيسةةة لدةاكي أك لقتةةخر دةةن ( )3فيعشة للةةب هةةجي

كةه دذكمة اترلباب الحال )(Saunders et al., 2016; Field, 2018

كبهو الججكل رقم ( )2ةتائ التحميل اقىرائ تةحجار لفم ة التسهبل لالسمفية همى قابميةة القةهائم

السالية ةةة لمسقارةة ةةة كب هة ةةخ الجة ةةجكل أت ةسة ةةهل اتةحة ةةجار دعشة ةةهي ىية ةةث بمغة ةةت قيسة ةةة ) (Fالسحدة ةةهبة
 29 239كقيسة 1 111 P.value

سا يتز هجي كةه دذكمة اترلباب الةحال الخ ة

ة ة اًخ ت

أكبخ قيسة لسعادل لزخم التباين ) (VIFاةت  0 297كأخي اًخ يتز دن الججكل رقم ( )2هجي كةه

دذكمة اترلباب الحال

ىيث بمغت قيسة إىرائية 3 012 Durbin Watson

كسةةا لذةةيخ ةتةةائ التحميةةل اقىرةةائ لالجةةجكل إلةةى أت دعادةةل التحجيةةج السعةةجل

)Adjusted (R2

لمشسةةهل بمةةغ  1 272لسةةا يذةةيخ إلةةى ل دةةيخ الستغي ةخاا السدةةتقمة كالخقابيةةة لة ة  %27 2دةةن التغيةةخ ف ة
الستغيخ التالع كهةه دةا يتسذةى دةع الج ارخةاا الدةالقة فة هةحا الرةج ;(e.g., Fang et al., 2016

)Imhof et al., 2017; Bordeman et al., 2019

جدول  :4نتائ تحليل انحدار تكلفة التمهيل بالملكية على قابلية القهائم المالية للمقارنة
اإلحصاءات
المتغير

معامل
االنحذار
β

قيمة
اختبار
t

مستوى
المعنوية
P.value

33231
238472392243513
123721
733173361313273-

13111
13115
13114
13111
13111
13111
13111
13214

معامل تضخم
التباين
VIF

13173
Constant
13181
13122COMP
13191
13117SIZE
13211
13194
LEV
13497
13867
ROA
13217
13117MB
13332
13148LOSS
13118
13111LIST
معامل الخحذَذ المعذا 13474 Adjusted R2
قُمت 493529 F
مسخىي المعىىَت 13111 P.value
قُمت اخخباس 23115 Durbin-Watson
معادلت االوحذاس المسخخذمت
COSTj,t = β0 + β1COMPj,t + β2SIZEj,t + β3LEVj,t + β4ROAj,t + β5MBj,t + β6LOSSj,t
+ β7LISTj,t + εj,t
)(1
حُ COST :حكلفت الخمىَل بالملكُت COMP ،قابلُت القىائم المالُت للمقاسوت SIZE ،حجم الششكتLEV ،
الشفع المالٍ ROA ،سبحُت الششكت MB ،وسبت القُمت السىقُت إلً القُمت الذفخشَت لحقى الملكُتLOSS ،
ححقُق الششكت ألسباح أو خسائش LIST ،عذد سىىاث قُذ الششكت ببىسصت األوسا المالُت ε ،حذ الخطؤ
العشىائٍ3
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كلذ ةيخ ةتةةائ التحميةةل اقىرةةائ لالجةةجكل رقةةم ( )2إلةةى أت قيسةةة دعادةةل اتةحةةجار لستغيةةخ قابميةةة

القةهائم الساليةةة لمسقارةةةة اةةةت خةةالبة كدعشهبةةة ىيةةث بمغةةت قيسةةة اختبةةار ) 3 227- (tلسدةةته دعشهبةةة

) 1 112 (P.valueكبذةةيخ للةةب إلةةى كةةةه هالقةةة خةةمبية كدعشهبةةة بةةين قابميةةة القةهائم السالي ةة لمسقارةةةة
كلفم ةةة التسهبةةل لالسمفيةةة كبالتةةال

يةةتم قبةةهل ال ةةخض ا كل لمبحةةث كبت ة للةةب دةةع دةةا له ةةمت إليةةه

ارخةتا ) (Cho et al., 2015, and Imhof et al., 2017دةن كةةه لةأثيخ خةمب لمقابميةة لمسقارةةة
همى لفم ة التسهبل لالسمفية
كفيسةةا يتعم ة لستغي ةخاا الخقالةةة فتذةةيخ ةتةةائ التحميةةل اقىرةةائ لالجةةجكل رقةةم ( )2إلةةى كةةةه لةةأثيخ

خمب كدعشهي لفل دن ىجم الذخ ة كةدبة القيسة الدهقية إلةى القيسةة الجفتخبةة لحقةهي السمفيةة كلحقية

الذةةخ ة لخدةةائخ همةةى لفم ةةة التسهبةةل لالسمفيةةة فقةةج اةةةت قيسةةة دعادةةل اتةحةةجار لهةةح الستغي ةخاا خةةالبة
كدعشهبةة ىيةث بمغةت قيسةة اختبةةار ) 2 202- 7 217- 3 933- (tهمةى التةهال

كقةج بمغةت قيسةةة

 1 112 P.valueلستغيةةخ ىجةةم الذةةخ ة بيشسةةا بمغةةت  1 111لمستغيةخبن ا خةخبن كدةةن ةاىيةةة أخةةخ
لهوة ةتةةائ التحميةةل اقىرةةائ لالجةةجكل رقةةم ( )2كةةةه لةةأثيخ إيجةةاب كدعشةةهي لستغيةةخ الخفةةع السةةال

كربحيةةة الذةةخ ة همةةى لفم ةةة التسهبةةل لالسمفيةةة فقةةج اةةةت قيسةةة دعادةةل اتةحةةجار لهةةحين الستغيةخبن دهةبةةة
كدعشهبة فقج بمغت قيسة اختبةار ) (tلهسةا  03 731 2 202همةى التةهال

كقةج بمغةت قيسةة P.value

لمستغي ةخبن  1 111كأخي ة اًخ لذةةيخ ةتةةائ التحميةةل اقىرةةائ لالجةةجكل رقةةم ( )2إلةةى هةةجي كةةةه لةةأثيخ
دعشهي لستغيخ هج خشهاا قيج الذخ ة ببهر ة ا كراي السالية همى لفم ة التسهبل لالسمفية

 2-5-9نتائ اختبار الفرض الثاني للبحث

يدتهجف ال خض ال اة اختبار دج اختالف العالقة بين قابمية القهائم السالية لمسقارةة كلفم ة التسهبل

لالسمفية لاختالف السةجخل السدةتخجي فة السخاةعةة الخارةيةة كتختبةار هةحا ال ةخض قةاي الباىةث ل هةا ا
اختبار ةسهل اتةحجار رقم ( )0لعج إ ار دتغيخ ل عيل دجخل السخاةعة السذتخ ة لاقوافة إلةى إ ار

دتغيةةخ رخةةخ يس ةةل الت اهةةل بةةين دتغيةةخ ل عيةةل دةةجخل السخاةعةةة السذةةتخ ة كقابميةةة القةهائم الساليةةة لمسقارةةةة

كهةةه دةةا يتز ة دةةن ةسةةهل اتةحةةجار رقةةم ( )3كلمتحق ة دسةةا إلا ةةات ل عيةةل دةةجخل السخاةعةةة السذةةتخ ة
يع ي إلى اختالف العالقة بين قابمية القهائم السالية لمسقارةة كلفم ة التسهبل لالسمفية ف ةه خةيتم اتهتسةا
همةةى دعادةةل اتةحةةجار لمستغيةةخ الةةحي يس ةةل الت اهةةل بةةين دتغيةةخ ل عيةةل دةةجخل السخاةعةةة السذةةتخ ة كقابميةةة
القهائم السالية لمسقارةة لحيث إلا ات هحا السعادل دعشهباً ف ت هحا يجل همى كةةه لةأثيخ دعةجل لت عيةل
دجخل السخاةعة السذتخ ة
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كبتز ة ة دة ةةن الجة ةةجكل رقة ةةم ( )2أت ةسة ةةهل اتةحة ةةجار دعشة ةةهي ىية ةةث بمغة ةةت قيسة ةةة ) (Fالسحد ة ةهبة

 21 192كقيسة ةةة 1 111 P.value

سة ةةا بمة ةةغ دعادة ةةل التحجية ةةج السعة ةةجل لمشسة ةةهل (Adjusted (R2

 1 222لسا يذيخ إلى ل ديخ الستغيخاا السدتقمة كالخقابية لة  %22 2دن التغيخ ف الستغيخ التالع
كلذيخ ةتائ التحميل اقىرائ لالجةجكل رقةم ( )2إلةى كةةه لةأثيخ خةمب كلفةن ميةخ دعشةهي لالشدةبة
لت عيل دجخل السخاةعة السذتخ ة همةى لفم ةة التسهبةل لالسمفيةة ىيةث بمغةت قيسةة اختبةار )1 702- (t
لسدةته دعشهبةة ( 1 272 (P.valueكبختمةف للةب هسةا له ةمت إليةه ارخةاا (Alsadoun and
Aljabr, 2014; Karjalainen, 2011; Relvas and Pais, 2014, and Al-Hadi et al.,
) 2017دة ةةن كةة ةةه لة ةةأثيخ خة ةةمب كدعشة ةةهي لت عية ةةل دة ةةجخل السخاةعة ةةة السذة ةةتخ ة همة ةةى لفم ة ةةة التسهبة ةةل

لاتقتخاض كبالسمفية
كبالشدةبة لمتةةأثيخ السعةةجل لت عيةةل دةجخل السخاةعةةة السذةةتخ ة لذةةيخ ةتةائ التحميةةل اقىرةةائ لالجةةجكل

رقم ( ) 2إلى كةه هالقة خمبية كدعشهبة بين الستغيخ الت اهم لت عيل دةجخل السخاةعةة السذةتخ ة كقابميةة
القهائم السالية لمسقارةة كدتغيخ لفم ة التسهبل لالسمفية فقج ات دعادةل اتةحةجار لمستغيةخ الت ةاهم خةالباً

كدعشهب ةاً ىيةةث بمغةةت قيسةةة اختبةةار ) 3 122- (tلسدةةته دعشهبةةة ) 1 120 (P.valueكبذةةيخ للةةب
إلى كةه لأثيخ دعشهي لت عيل دجخل السخاةعة السذةتخ ة همةى العالقةة بةين قابميةة القةهائم الساليةة لمسقارةةة
كلفم ة التسهبل لالسمفية كبالتال

لد ا العالقة الدمبية بين قابمية القهائم السالية لمسقارةةة كلفم ةة التسهبةل

لال سمفية ف تل خزهع القهائم الساليةة لمذةخ ة لمسخاةعةة لاخةتخجاي دةجخل السخاةعةة السذةتخ ة كبالتةال
يةتم قبةهل ال ةخض ال ةاة لمبحةث كبت ة للةب دةع دةا له ةمت إليةه ارخةة ) (Li et al., 2009دةن

كةةةه لةةأثيخ دعشةةهي لجةةه ا السخاةعةةة همةةى العالقةةة بةةين ةةةه ا ا ربةةاب كلفم ةةة التسهبةةل لالسمفيةةة إل لةةد ا
العالقة الدمبية بين ةه ا ا رباب كلفم ة التسهبل لالسمفية ف تل ارل اع ةه ا السخاةعة

كبش ب دا خب قهله همةى الستغيةخاا الخقابيةة ىيةث اةةت ةسيعهةا دعشهبةة هشةج ددةته دعشهبةة أقةل
دن  %2فيسا هجا دتغيخ هج خشهاا قيج الذخ ة ببهر ة ا كراي السالية
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جدول  :5نتائ تحليل انحدار تكلفة التمهيل بالملكية على قابلية القهائم المالية للمقارنة
وتفعيل مدخل المراجعة المذتركة
معامل االنحذار
β

قيمة
اختبار
t

مستوى المعنوية
P.value

اإلحصاءات

Constant

13183

33421

13111

COMP

13175-

13574-

13116

JA

13114-

13716-

13474

JA*COMP

13218-

23146-

13141

SIZE

13118-

23953-

13113

LEV

13185

43162

13111

ROA

13858

123662

13111

MB

13116-

73175-

13111

LOSS

13147-

33514-

13111

LIST

13111-

13199-

13231

المتغير

معامل الخحذَذ المعذا 13483 Adjusted R2
قُمت 413196 F
مسخىي المعىىَت 13111 P.value
قُمت اخخباس 23131 Durbin-Watson
معادلت االوحذاس المسخخذمت
COSTj,t = β0 + β1COMPj,t + β2JAj,t + β3COMP*JAj,t + β4SIZEj,t + β5LEVj,t + β6ROAj,t
+ β7MBj,t + β8LOSSj,t + β9LISTj,t + εj,t
)(2
حُ JA :حفعُل مذخل المشاجعت المشخشكت COMP*JA ،المخغُش الخفاعلٍ لخفعُل مذخل المشاجعت المشخشكت
وقابلُت القىائم المالُت للمقاسوت 3وباقٍ المخغُشاث كما سبق حعشَفها بالجذوا سقم ن3)4

 3-5-9نتائ اختبار الفرض الثالث للبحث
تختبةةار دةةج اخةةتالف العالقةةة بةةين قابميةةة الق ةهائم الساليةةة لمسقارةةةة كلفم ةةة التسهبةةل لالسمفيةةة لةةاختالف

تخي ل بي دجخل السخاةعة السذتخ ة قةاي الباىةث ل هةا ا اختبةار ةسةهل اتةحةجار رقةم ( )0لعةج إ ار

دتغيخبن ل ةخي ل بية دةجخل السخاةعةة السذةتخ ة لاقوةافة إلةى إ ار دتغيةخبن رخةخبن يسة الت الت اهةل
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بين دتغيخي تةخي ل بية دةجخل السخاةعةة السذةتخ ة كقابميةة القةهائم الساليةة لمسقارةةة كهةه دةا يتزة دةن

ةسهل اتةحجار رقم ()2

كلمتحق دسا إلا اةت تخي ل بي دجخل السخاةعة السذةتخ ة لةع ي إلةى اخةتالف العالقةة بةين قابميةة
الق ةهائم الساليةةة لمسقارةةةة كلفم ةةة التسهبةةل لالسمفيةةة ف ةةةه يةةتم اتهتسةةا همةةى دعةةادالا اتةحةةجار لمستغي ةخاا

التة لس ةل الت اهةل بةةين دتغيةخي تةخي ل بية دةجخل السخاةعةة السذةتخ ة كقابميةةة القةهائم الساليةة لمسقارةةةة

لحيةث إلا اةةت هةةح السعةادالا دعشهبةةة إىرةائياً فة ت هةحا يةةجل همةى كةةةه لةأثيخ دعةةجل ل ةخي ل بية
دجخل السخاةعة السذتخ ة

كبتز ة دةةن الجةةجكل رقةةم ( )2أت ةسةةهل اتةحةةجار دعشةةهي ىيةةث بمغةةت قيسةةة ) (Fالسحدةةهبة 22
كقيسةةة 1 111 P.value

سةةا بمةةغ دعادةةل التحجيةةج السعةةجل لمشسةةهل ( 1 222 Adjusted (R2لسةةا

يذيخ إلى أت الستغيخاا السدتقمة كالخقابية ل دخ  %22 2دن التغيخ الفم ف قيسة الستغيخ التالع
كلذيخ ةتائ التحميل اقىرائ لالجةجكل رقةم ( )2إلةى كةةه لةأثيخ خةمب كلفةن ميةخ دعشةهي لت بية
السخاةعةةة السذةةتخ ة دةةن خةةالل دشذةةأا دخاةعةةة لاا ش ةخاكة دةةع إىةةج دشذ ة ا السخاةعةةة ا ربةةع الفبةةخ
كدشذةةأا دخاةعةةة أخةةخ لةةيذ لهةةا ش ةخاكة دةةع إىةةج دشذة ا السخاةعةةة ا ربةةع الفبةةخ همةةى لفم ةةة التسهبةةل
لالسمفيةةة فقةةج اةةةت قيسةةة دعادةةل اتةحةةجار خةةالبة كلفشهةةا ميةةخ دعشهبةةة ىيةةث بمغةةت قيسةةة اختبةةار )- (t

 1 029لسدته دعشهبة ) 1 272 (P.valueكبختمةف للةب هسةا له ةمت إليةه ارخةة (Alsadoun

) and Aljabr, 2014دن كةه لةأثيخ خةمب كدعشةهي لمسخاةعةة السذةتخ ة همةى لفم ةة الةجيهت خا ةة
ف ة الذةةخ اا الت ة يكةةهت فيهةةا كاىةةجا همةةى ا قةةل دةةن دشذ ة ا السخاةعةةة السذةةار ة ف ة هسميةةة السخاةعةةة

لشتس إلى إىج دشذ ا السخاةعة ا ربع الفبخ
كسا لهو ةتائ التحميل اقىرائ لالججكل رقم ( )2كةه لأثيخ خمب كلفن ميخ دعشهي لت بي

السخاةعةةة السذةةتخ ة دةةن خةةالل دشذةةأل دخاةعةةة لةةيذ لهسةةا ش ةخاكة دةةع إىةةج دشذ ة ا السخاةعةةة ا ربةةع

الفبةةخ همةةى لفم ةةة التسهبةةل لالسمفيةةة إل لبةةين أت دعادةةل اتةحةةجار ةةات خةةالباً كلفشةةه ميةةخ دعشةةهي ىيةةث

بمغت قيسة اختبار ) 1 319- (tلسدته دعشهبة )1 222 (P.value
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جدول  :6نتائ تحليل انحدار تكلفة التمهيل بالملكية على قابلية القهائم المالية للمقارنة
وطرق تظبيق مدخل المراجعة المذتركة

اإلحصاءات
المتغير

معامل االنحذار
β

قيمة
اختبار
t

مستوى
المعنوية
P.value

13197
13177131131312413176131121311813187
13852
131161314713111-

33618
13612131591321913682131123316743169
123554
731693351413177-

13111
13111
13873
13834
13193
13998
13112
13111
13111
13111
13111
13241

Constant
COMP
JABN
JANN
JABN*COMP
JANN*COMP
SIZE
LEV
ROA
MB
LOSS
LIST
2
معامل الخحذَذ المعذا 13483 Adjusted R
قُمت 33 F
مسخىي المعىىَت 13111 P.value
قُمت اخخباس 23135 Durbin-Watson
معادلت االوحذاس المسخخذمت
COSTj,t = β0 + β1COMPj,t + β2JABNj,t + β3JANNj,t + β4COMP*JABNj,t +
β5COMP*JANNj,t + β6SIZEj,t + β7LEVj,t + β8ROAj,t + β9MBj,t + β10LOSSj,t +
β11LISTj,t + εj,t
)(3
حُ JABN :حطبُق مذخل المشاجعت المشخشكت مه خرا مىشؤة مشاجعت راث ششاكت مع إحذي مىشآث
المشاجعت األسبع الكبشي ومىشؤة مشاجعت أخشي لُر لها ششاكت مع إحذي مىشآث المشاجعت األسبع الكبشي،
 JANNحطبُق مذخل المشاجعت المشخشكت مه خرا مىشؤح اٍ مشاجعت لُر لهما ششاكت مع إحذي مىشآث
المشاجعت األسبع الكبشي COMP*JABN ،المخغُش الخفاعلٍ لخطبُق مذخل المشاجعت المشخشكت مه خرا
مىشؤة مشاجعت راث ششاكت مع إحذي مىشآث المشاجعت األسبع الكبشي ومىشؤة مشاجعت أخشي لُر لها ششاكت
مع إحذي مىشآث المشاجعت األسبع الكبشي وقابلُت القىائم المالُت للمقاسوت COMP*JANN ،المخغُش
الخفاعلٍ لخطبُق مذخل المشاجعت المشخشكت مه خرا مىشؤح اٍ مشاجعت لُر لهما ششاكت مع إحذي مىشآث
المشاجعت األسبع الكبشي وقابلُت القىائم المالُت للمقاسوت 3وباقٍ المخغُشاث كما حم حعشَفها بالجذوا سقم ن3)4

كبالشدةةبة لمتةةأثيخ السعةةجل ل ةةخي ل بية السخاةعةة السذةةتخ ة لذةةيخ ةتةةائ التحميةةل اقىرةةائ لالجةةجكل

رقةم ( ) 2إلةةى كةةه هالقةةة خةةمبية كلفشهةا ميةةخ دعشهبةةة بةين الستغيةةخ الت ةةاهم لت بية السخاةعةةة السذةةتخ ة
دةن خةالل دشذةأا دخاةعةة لاا شةخاكة دةع إىةج دشذة ا السخاةعةة ا ربةةع الفبةخ كدشذةأا دخاةعةة أخةةخ
ليذ لها شخاكة دع إىج دشذ ا السخاةعةة ا ربةع الفبةخ كقابميةة القةهائم الساليةة لمسقارةةة كدتغيةخ لفم ةة
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التسهبةةل لالسمفيةةة فقةةج اةةةت قيسةةة دعادةةل اتةحةةجار لمستغيةةخ الت ةةاهم خةةالبة كلفشهةةا ميةةخ دعشهبةةة ىيةةث

بمغةةت قيسةةة اختبةةار ) 0 223- (tلسدةةته دعشهبةةة ) 1 192 (P.valueكبذةةيخ للةةب إلةةى هةةجي كةةةه

ل ةةأثيخ دعش ةةهي لت بية ة السخاةع ةةة السذ ةةتخ ة د ةةن خ ةةالل دشذ ةةأا دخاةع ةةة لاا شة ةخاكة د ةةع إى ةةج دشذة ة ا
السخاةعة ا ربع الفبخ كدشذأا دخاةعة أخخ ليذ لها شخاكة دع إىج دشذ ا السخاةعةة ا ربةع الفبةخ
همى العالقة بين قابمية القهائم السالية لمسقارةة كلفم ة التسهبل لالسمفية
كسةةا لهوة ةتةةائ التحميةةل اقىرةةائ لالجةةجكل رقةةم ( )2كةةةه هالقةةة خةةمبية كلفةةن ميةةخ دعشهبةةة بةةين

الستغيةةخ الت ةةاهم لت بي ة السخاةعةةة السذةةتخ ة دةةن خةةالل دشذةةأل دخاةعةةة لةةيذ لهسةةا ش ةخاكة دةةع إىةةج

دشذ ا السخاةعة ا ربع الفبخ كقابمية القهائم الساليةة لمسقارةةة كدتغيةخ لفم ةة التسهبةل لالسمفيةة فقةج ةات

دعادةةل اتةحةةجار لمستغيةةخ الت ةةاهم خةةالباً كلفشةةه ميةةخ دعشةةهي ىيةةث بمغةةت قيسةةة اختبةةار )1 113- (t
لسد ةةته دعشهب ةةة ) 1 992 (P.valueكبذ ةةيخ لل ةةب إل ةةى ه ةةجي كة ةةه ل ةةأثيخ دعش ةةهي لت بية ة السخاةع ةةة
السذةتخ ة دةن خةالل دشذةأل دخاةعةة لةيذ لهسةا شةخاكة دةع إىةج دشذة ا الس اخةعةة ا ربةع الفبةخ همةى
العالقة بين قابمية القهائم السالية لمسقارةة كلفم ة التسهبل لالسمفية
يتزة هةةجي اخةةتالف لةةأثيخ دةةجخل السخاةعةةة السذةةتخ ة همةةى العالقةةة بةةين قابميةةة

ةاء همةةى دةةا خةةب
كبشة ً
القهائم السالية لمسقارةة كلفم ة التسهبل لالسمفية لاختالف تةخي ل بيقةه كفقةاً لسةا إلا ةات خةيتم ل بيقةه دةن

خالل دشذأا دخاةعة لاا شخاكة دع إىةج دشذة ا السخاةعةة ا ربةع الفبةخ كدشذةأا دخاةعةة أخةخ لةيذ
لها شخاكة دع إىج دشذ ا السخاةعة ا ربع الفبخ
إىةةج دشذ ة ا السخاةعةةة ا ربةةع الفبةةخ

أي دن خالل دشذأل دخاةعة ليذ لهسا شخاكة دةع

إل يتز ة هةةجي كةةةه لةةأثيخ دعشةةهي لس ةدب دخاقب ة الحدةةالاا

السذةةار ين فة هسميةةة السخاةعةةة السذةةتخ ة همةةى العالقةةة دحةةل الج ارخةةة كبالتةةال
()7

يةةتم هةةجي قبةةهل ال ةةخض

ال الث لمبحث

كفيسةةا يتعم ة لةةالستغيخاا الخقابيةةة فيش ب ة دةةا خةةب قهلةةه هميهةةا ىيةةث اة ةةت ةسيعهةةا دعشهبةةة هشةةج
ددته دعشهبة أقل دن  %2فيسا هجا دتغيخ هج خشهاا قيج الذخ ة ببهر ة ا كراي السالية

()7

لم إةخاء اختبار إواف

لم خض ال الث لاتقترار همى هيشة الذخ اا الت

لقهي بت عيل دجخل السخاةعة السذتخ ة

اختيارب ًا كقج لم الته ل إلى هجي كةه لأثيخ دعشهي لسدب دخاقب الحدالاا السذار ين ف هسمية السخاةعة همى العالقة

بين قابمية القهائم السالية لمسقارةة كلفم ة التسهبل لالسمفية إل بمغت قيسة اختبار ) 1 122- (tلسدته دعشهبة )(p.value

 1 922كبالتال

يتم هجي قبهل ال خض ال الث لمبحث كبت

هيشة الجراخة
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 6-9تحليل الحداسية
يتش ةةاكل الباى ةةث فة ة ه ةةحا الج ةةدء د ةةن البح ةةث إه ةةا ا اختب ةةار ف ةةخكض الج ارخ ةةة لاخ ةةتخجاي اتخ ةةتحقاقاا

اقةساليةةة سقيةةاس لقابميةةة القةهائم الساليةةة لمسقارةةةة بةةجتً دةةن اخةةتخجاي اةحةةجار ا ربةةاب همةةى ههائةةج ا خةةهم

كفقاً لج ارخةة ) (De Franco et al. 2011فقةج قةاي العجيةج دةن الج ارخةاا (e.g., Francis et al.,

) 2014; Stallings, 2017; Endrawes et al., 2018لقيةاس قابميةة القةهائم الساليةة لمسقارةةة
لاختخجاي دقياس لقارر اتختحقاقاا اقةسالية كاتختياربة
كخةةيتم اخةةتخجاي دتهخةةا ال ةةخكي الس مقةةة لالخةةتحقاقاا اقةساليةةة سعشةةخ لسةةج اقت ةخار ا ربةةاب بةةين
الذةةخ اا ف ة ة ةةذ الق ةةاع كدةةن ثةةم سقيةةاس لقابميةةة الق ةهائم الساليةةة لمسقارةةةة كللةةب اخةةتشا اً إلةةى ارخةةة

) (Francis et al., 2014كبسخ اىتدار دعشخ قابمية القهائم السالية لمسقارةة لالخ هاا التالية:

أوالً :قيةةاس اتخةةتحقاقاا اقةساليةةة لفةةل شةةخ ة لةةال خي بةةين ا ربةةاب قبةةل الز ةخببة كالتةةجفقاا الشقجيةةة دةةن
العسمياا التذغيمية

ثانيةةةاً :اىتد ةةار ال ةةخي الس مة ة لالخ ةةتحقاقاا اقةسالي ةةة ب ةةين الذ ةةخ ة ) (iكةسي ةةع الذ ةةخ اا فة ة ة ةةذ
الق اع
ثالثةةةاً :اىتدةةار دعشةةخ القابميةةة لمسقارةةةة  Compitلفةةل شةةخ ة همةةى أخةةاس أةةةه دتهخةةا ال ةةخي الس م ة
لالخةةتحقاقاا اقةساليةةة دةةن الخ ةةها الدةةالقة ثةةم وةةخر الشةةال ف ة ( )0-كلذةةيخ القةةيم السخل عةةة
(ا قل خمبية) لمسعشخ  Compijtإلى ارل اع قابمية القهائم السالية لمسقارةة
كخةيتم اختبةةار فةةخكض الج ارخةةة لاخةةتخجاي ةسةةال اتةحةجار ال الثةةة الدةةالقة كفقةاً لمسقيةةاس البةةجيل لقابميةةة
القةهائم الساليةةة لمسقارةةةة كبتزة دةةن الجةةجكل رقةةم ( )7أت ةسةةال اتةحةةجار ال الثةةة اةةةت دعشهبةةة ىيةةث
بمغ ة ةةت قيس ة ةةة ) (Fالسحد ة ةةهبة له ة ةةا  22 202 20 779 20 321هم ة ةةى التة ة ةهال
 1 111لمشسةةال ال الثةةة

سةةا يتز ة هةةجي كةةةه دذةةكمة اترلبةةاب الةةحال

 3 192 3 122 3 122 Durbin Watsonهمة ة ةةى الت ة ة ةهال

كقيس ة ةةة P.value

ىيةةث بمغةةت قيسةةة إىرةةائية

سة ة ةةا بمةة ةةغ دعادة ة ةةل التحجيةة ةةج السعة ة ةةجل

( Adjusted (R2لمشسال ال الثة  1 297 1 292 1 222همى التهال

كلهو ةتائ التحميل اقىرائ لالججكل رقم ( /7القدم أ) أت دعادل اتةحجار لستغيخ قابمية القهائم

السالي ة ةةة لمسقارة ة ةةة ة ةةات خ ة ةةالباً كدعشهبة ة ةاً ىي ة ةةث بمغ ة ةةت قيس ة ةةة اختب ة ةةار ) 2 212- (tلسد ة ةةته دعشهب ة ةةة

) 1 111 (P.valueكبذةةيخ للةةب إلةةى كةةةه هالقةةة خةةمبية كدعشهبةةة بةةين قابميةةة القةهائم الساليةةة لمسقارةةةة
كلفم ة التسهبل لالسمفية كبالتال

يتم قبهل ال خض ا كل لمبحث كلت

إليه ف التحميل ا خاخ
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جدول  :7نتائ تحليل انحدار تكلفة التمهيل بالملكية على قابلية القهائم المالية للمقارنة
وتفعيل مدخل المراجعة المذتركة وطرق تظبيقو

معادلة االنحذار
المستخذمة

القسم (أ)

القسم (ب)

COSTj,t = β0
+β1COMPj,t
+ β2SIZEj,t + β3LEVj,t
+ β4ROAj,t + β5MBj,t
+ β6LOSSj,t + β7LISTj,t
+ εj,t

COSTj,t = β0
+ β1COMPj,t + β2JAj,t
+ β3COMP*JAj,t
+ β4SIZEj,t + β5LEVj,t
+ β6ROAj,t + β7MBj,t
+ β8LOSSj,t + β9LISTj,t
+ εj,t

اإلحصاءات

معامل
االنحذار
β

قيمة
اختبار
t

Constant
COMP
SIZE
LEV
ROA
MB
LOSS
LIST
JA
JA*COMP
JABN
JANN
JABN*COMP
JANN*COMP
معامل الخحذَذ المعذا
قُمت F
مسببببخىي المعىىَببببت
P.value
قُمت اخخباس Durbin-
Watson

13135
131611311513194
13852
131181314913111-

23489
338182313843596
123544
832473366213411-

المتغير

معامل
مستوى
المعنوية االنحذار
β
P.value
13113
13111
13133
13111
13111
13111
13111
13162

13156
131131311613191
13847
1311813147131111312613287-

13483
513261
13111
23154

قيمة
اختبار
t

مستوى
المعنوية
P.value

23866
232492346443448
123585
8312133614132161336723653-

13114
13125
13114
13111
13111
13111
13111
13225
13172
13118

13493
413779
13111
23186

القسم (ج)
COSTj,t = β0
+β1COMPj,t
+ β2JABNj,t +β3JANNj,t
+ β4COMP*JABNj,t
+ β5COMP*JANNj,t
+ β6SIZEj,t + β7LEVj,t
+ β8ROAj,t + β9MBj,t
+ β10LOSSj,t+β11LISTj,t
+ εj,t
مستوى
قيمة
معامل
االنحذار اختبار المعنوية
P.value
t
β
13176
131111311713193
13835
131171314813111-

33185
232142379143555
123397
831113363913275-

13112
13127
13116
13111
13111
13111
13111
13213

1312113113
1329913221

1316913141
2372413458
13497
343816
13111
23193

13286
13968
13117
13647

كلذةةيخ ةتةةائ التحميةةل اقىرةةائ لالجةةجكل رق ةةم ( /7القدةةم ر) إلةةى كةةةه لةةأثيخ خ ةةمب كلفةةن ميةةخ

دعشةةهي لت عيةةل دةةجخل السخاةعةةة السذةةتخ ة همةةى لفم ةةة التسهبةةل لالسمفيةةة فقةةج ةةات دعادةةل اتةحةةجار خةةالباً
كلفشةةه ميةةخ دعشةةهي ىيةةث بمغ ةةت قيسةةة اختبةةار ) 0 227- (tلسدةةته دعشهب ةةة )1 073 (P.value
كبت

للب دع دا لم الته ل إليه ف التحميل ا خاخ

كبالشدبة لمتأثيخ السعجل لت عيل دجخل السخاةعة

السذتخ ة لذيخ ةتائ التحميل اقىرائ لالججكل رقم ( /7القدةم ر) إلةى كةةه هالقةة خةمبية كدعشهبةة
بةةين الستغيةةخ الت ةةاهم لت عيةةل دةةجخل السخاةعةةة السذةةتخ ة كقابميةةة القةةهائم الساليةةة لمسقارةةةة كدتغيةةخ لفم ةةة
التسهبل لالسمفية فقج ات دعادل اتةحجار لمستغيخ الت اهم خالباً كدعشهباً ىيث بمغت قيسةة اختبةار )(t
 3 222لسدةةته دعشهبةةة ) 1 112 (P.valueكبذةةيخ للةةب إلةةى كةةةه لةةأثيخ دعشةةهي لت عيةةل دةةجخل46
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السخاةعة السذتخ ة همى العالقة بين قابمية القهائم السالية لمسقارةة كلفم ةة التسهبةل لالسمفيةة كبالتةال
قبهل ال خض ال اة لمبحث كلت

هح الشتيجة دع دا لم الته ل إليه ف التحميل ا خاخ

يةتم

كلهو ة ةتةةائ التحميةةل اقىرةةائ لالجةةجكل رقةةم ( /7القدةةم ) كةةةه لةةأثيخ ميةةخ دعشةةهي ل خبقت ة
ل بي دجخل السخاةعة السذتخ ة خهاء دن خالل دشذأا دخاةعة لاا شخاكة دع إىةج دشذة ا السخاةعةة
ا ربع الفبخ كدشذأا دخاةعة أخخ ليذ لهةا شةخاكة دةع إىةج دشذة ا السخاةعةة ا ربةع الفبةخ

أك دةن

خالل دشذةأل دخاةعةة لةيذ لهسةا شةخاكة دةع إىةج دشذة ا السخاةعةة ا ربةع الفبةخ همةى لفم ةة التسهبةل

لالسمفيةةة فقةةج بمغةةت قيسةةة اختبةةار ) 1 121 0 129- (tهمةةى الت ةهال
 1 922 1 322همى التهال

كبت

كبسدةةته دعشهبةةة )(P.value

للب دع دا لم الته ل إليه ف التحميل ا خاخ

كأخي اًخ لذيخ ةتائ التحميل اقىرائ لالججكل رقم ( /7القدم ) إلى كةه هالقة خمبية كدعشهبة

بين الستغيخ الت اهم لت بي دجخل السخاةعة السذتخ ة دن خةالل دشذةأا دخاةعةة لاا شةخاكة دةع إىةج

دشذ ا السخاةعة ا ربع الفبخ كدشذأا دخاةعة أخخ ليذ لها شخاكة دع إىج دشذ ا السخاةعة ا ربةع
الفبخ كقابمية القهائم السالية لمسقارةة كدتغيخ لفم ة التسهبل لالسمفية فقةج ةات دعادةل اتةحةجار لمستغيةخ
الت اهم خالباً كدعشهباً ىيث بمغت قيسة اختبار ) 3 732- (tلسدةته دعشهبةة )1 117 (P.value
كبذةةيخ للةةب إلةةى كةةةه لةةأثيخ دعشةةهي لت بي ة دةةجخل السخاةعةةة السذةةتخ ة دةةن خةةالل دشذةةأا دخاةعةةة لاا

ش ةخاكة دةةع إىةةج دشذ ة ا السخاةعةةة ا ربةةع الفبةةخ كدشذةةأا دخاةعةةة أخةةخ لةةيذ لهةةا ش ةخاكة دةةع إىةةج

دشذ ا السخاةعة ا ربع الفبخ همى العالقةة بةين قابميةة القةهائم الساليةة لمسقارةةة كلفم ةة التسهبةل لالسمفيةة

كلختمةةف هةةح الشتيجةةة هسةةا لةةم الته ةةل إليةةه فة التحميةةل ا خاخة دةةن هةةجي كةةةه لةةأثيخ دعشةةهي لمستغيةةخ
الت اهم

كدن ةاىيةة أخةخ

لهوة ةتةائ التحميةل اقىرةائ لالجةجكل رقةم ( /7القدةم ) كةةه لةأثيخ

إيجاب كلفن ميخ دعشهي لت بي دجخل السخاةعة السذتخ ة دن خالل دشذأل دخاةعة ليذ لهسةا شةخاكة

دع إىج دشذ ا السخاةعة ا ربع الفبخ همى لفم ة التسهبل لالسمفيةة فقةج اةةت قيسةة دعادةل اتةحةجار
دهةبة ةةة كلفشهة ةةا مية ةةخ دعشهبة ةةة ىية ةةث بمغة ةةت قيسة ةةة اختبة ةةار ) 1 222 (tلسدة ةةته دعشهبة ةةة )(P.value
 1 227كلت

هح الشتيجة دع دا لم الته ل إليه ف التحميل ا خاخ
يتز اخةتالف لةأثيخ دةجخل السخاةعةة السذةتخ ة همةى العالقةة بةين قابميةة القةهائم

كبشاء همى دا خب
ً
السالية لمسقارةة كلفم ة التسهبل لالسمفية لاختالف تةخي ل بيقةه كفقةاً لسةا إلا ةات خةيتم ل بيقةه دةن خةالل

دشذةةأا دخاةعةةة لاا شةخاكة دةةع إىةةج دشذ ة ا السخاةعةةة ا ربةةع الفبةةخ كدشذةةأا دخاةعةةة أخةةخ لةةيذ لهةةا
شةخاكة دةةع إىةةج دشذة ا السخاةعةةة ا ربةةع الفبةةخ
إىةةج دشذة ا السخاةعةةة ا ربةةع الفبةةخ

أي دةةن خةةالل دشذةةأل دخاةعةةة لةةيذ لهسةةا شةخاكة دةةع

إل يتزة كةةةه لةةأثيخ دعشةةهي لسةةجخل السخاةعةةة السذةةتخ ة همةةى

العالقةةة دحةةل الج ارخةةة فقةةا فة ىالةةة ةةهت إىةةج دشذة ا السخاةعةةة السذةةار ة فة دخاةعةةة القةهائم الساليةةة
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لمذ ةةخ ة لاا شة ةخاكة د ةةع إى ةةج دشذة ة ا السخاةع ةةة ا رب ةةع الفب ةةخ

لمبحث

كبالت ةةال

ي ةةتم قب ةةهل ال ةةخض ال ال ةةث

 -11خالصة البحث وتهصياتو ومجاالت البحث المقترحة

اخةةتهجف هةةحا البحةةث ارخةةة العالقةةة بةةين قابميةةة القةهائم الساليةةة لمسقارةةةة كلفم ةةة التسهبةةل لالسمفيةةة

سةةا

اختهجف البحث أيزاً اختبار لأثيخ ل عيل دجخل السخاةعة السذتخ ة كتخي ل بيقه همى العالقة الدالقة

كقج لم للب لاختخجاي هيشة دن الذخ اا ميخ السالية السقيةجا ببهر ةة ا كراي الساليةة السرةخبة هةن فتةخا

خت خشهاا 3102-3102

كقةةج خمةةط الباىةةث إلةةى كةةةه ال ةةاي لذةةأت لعخبةةف قابميةةة الق ةهائم الساليةةة لمسقارةةةة ىيةةث لةةم لختمةةف
التعخب ةةاا الت ة لشاكلتهةةا ف ة دزةةسهةها هةةن هةهةةا خا ةةية لسكةةن السدةةتخجدين دةةن لحجيةةج كفهةةم أكةةةه
التذاله كاتختالف بين العشا خ لالتقاربخ السالية كبالتال

ف ت القابمية لمسقارةة يجة

أت لةع ي إلةى أت

لبةةجك ا دةةهر الستذةةابهة دتذةةابهة كا دةةهر السختم ةةة لبةةجك دختم ةةة كبت ة هةةحا دةةع دةةا أكوةةحته قائسةةة
د اهيم السحاخبة السالية رقم ( )2يزاف إلى للب كةه اختالف بين د ههي القابمية لمسقارةةة ك ةل دةن
اتلداي كالتهىيج كإت ات كةه هسا يداهج ف لحقي زبةا ا القابميةة لمسقارةةة

سةا خمةط الباىةث إلةى

لأييج العجيج دن الجراخاا لسش عة قابمية القهائم السالية لمسقارةة دن ةهاى هجيجا دشها همى خةبيل الس ةال
لخ ي

هجي لساثل السعمهداا كلخ ي

لفم ة الحرهل همى السعمهداا كلخ ي

لاقوافة إلى ارل اع السحته السعمهدال لارباب كبالتال لجهيم ق اخراا السدت سخبن

رةة هةجي التأكةج

كق ةةج خم ةةط الباى ةةث أيزة ةاً إل ةةى ه ةةجي كة ةةه اخ ةةتالف ة ةةههخي ب ةةين التعخب ةةاا التة ة ق ةةجدها الب ةةاى هت
لمسخاةعة السذتخ ة إل لش هي السخاةعة السذتخ ة همى دجسههة دن الخرائط الت لسيدهةا هةن ميخهةا
دةةن دةةجاخل السخاةعةةة الخارةيةةة كه ة  )0( :أت السخاةعةةة السذةةتخ ة لةةتم دةةن خةةالل اثشةةين أك أك ةةخ دةةن

دخاقب الحدالاا الحين يشتسهت إلى دشذ ا دخاةعةة دش رةمة ( )3يةتم لخ ةيا كلقدةيم إةةخاءاا العسةل

كلهزب ةةع السه ةةاي كلب ةةا ل السعمهد ةةاا ب ةةين دخاقبة ة الحد ةةالاا السذ ةةار ين فة ة هسمي ةةة السخاةع ةةة ( )2ي ةةتم
إ جار لقخبخ دخاةعة دذةتخر كاىةج دهقةع هميةه دةن دخاقبة الحدةالاا السذةار ين فة هسميةة السخاةعةة
همى أت يتحسمها السدئهلية فيسا بيشهم لذكل لزادش
كقةةج أتهةةخا ةتةةائ الج ارخةةة كةةةه هالقةةة خةةمبية كدعشهبةةة بةةين قابميةةة الق ةهائم الساليةةة لمسقارةةةة كلفم ةةة

التسهب ةةل لالسمفي ةةة بيشس ةةا أته ةةخا ةت ةةائ الج ارخ ةةة كة ةةه ل ةةأثيخ خ ةةمب كلف ةةن مي ةةخ دعش ةةهي لت عي ةةل د ةةجخل
السخاةعة السذتخ ة همى لفم ة التسهبل لالسمفية

سا أتهخا ةتائ الجراخة اةخ اض هج الذةخ اا التة

خزعت قهائسها السالية لمسخاةعة السذتخ ة اختيارباً
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أتهةخا ةتةائ الج ارخةة كةةه لةأثيخ دعشةهي لت عيةل دةجخل السخاةعةة السذةتخ ة همةى

العالقةةة بةةين قابميةةة القةهائم الساليةةة لمسقارةةةة كلفم ةةة التسهبةةل لالسمفيةةة كبالتةةال

لةةد ا العالقةةة الدةةمبية بةةين

قابمية القهائم السالية لمسقارةة كلفم ة التسهبل لالسمفية فة تةل ل عيةل دةجخل السخاةعةة السذةتخ ة أدةا فيسةا

يتعم ة لةةا ثخ السعةةجل ل ةةخي ل بي ة دةةجخل السخاةعةةة السذةةتخ ة فقةةج أتهةةخا ةتةةائ الج ارخةةة هةةجي كةةةه

لةةأثيخ دعشةةهي لت بية دةةجخل السخاةعةةة السذةةتخ ة همةةى العالقةةة بةةين قابميةةة القةهائم الساليةةة لمسقارةةةة كلفم ةةة
ا لتسهبل لالسمفية كبذيخ للب إلى أت العالقة بين قابمية القهائم السالية لمسقارةة كلفم ة التسهبل لالسمفية لم
لختمف لاختالف ددب

دخاقب الحدالاا السذار ين ف هسمية السخاةعة السذتخ ة

كأخية ة اًخ أي ةةجا ةت ةةائ لحمي ةةل الحداخ ةةية – لاخ ةةتخجاي اتخ ةةتحقاقاا اقةسالي ةةة سقي ةةاس لقابمي ةةة القة ةهائم

الساليةةة لمسقارةةةة  -الشتةةائ الت ة لةةم الته ةةل إليهةةا ف ة التحميةةل ا خاخ ة تختبةةار فخو ة البحةةث ا كل

كال اة فقا أدا لالشدبة لم خض ال الث لمبحث كالحي يختبخ ا ثخ السعجل ل خي ل بي دةجخل السخاةعةة

السذتخ ة فقج أتهخا ةتائ الجراخة كةه لأثيخ دعشهي لت بية دةجخل السخاةعةة السذةتخ ة همةى العالقةة

بةةين قابميةةة الق ةهائم الساليةةة لمسقارةةةة كلفم ةةة التسهبةةل لالسمفيةةة فقةةا هشةةجدا لفةةهت إىةةج دشذ ة ا السخاةعةةة
السذار ة ف هسمية السخاةعة لاا شخاكة دع إىج دشذ ا السخاةعة ا ربع الفبخ
واستناداً ىلى ما تهصل ىليو البحث في شقيو النظري والعملي ،يمكن تقديم التهصيات التالية:

 إةةخاء السدبةةج دةةن البحةةهث كالتة لختبةةخ أثةةخ القابميةةة لمسقارةةةة همةةى لفم ةةة التسهبةةل لالسمفيةةة لاخةةتخجايدقاييذ أخخ لفل دن الستغيخبن
 إةخاء السدبج دن البحهث الت يسكن أت لقجي ل دةي اًخ إوةافياً لاثةخ السعةجل لمسخاةعةة السذةتخ ة همةىالعالقة بين قابمية القهائم السالية لمسقارةة كلفم ة التسهبل لكل دن اتقتخاض كبالسمفية

 وخكرا لذجيع الذخ اا همى ل عيل دجخل السخاةعة السذتخ ة اختيارباً لاقوافة إلى وخكرا قيةايالجهاا السهشية كالتش يسية ل

جار ق اخراا لمدي الذخ اا بت عيل دجخل السخاةعة السذتخ ة

 -وخكرا قياي الجهاا السهشيةة كالتش يسيةة ل

ةجار دعيةار دخاةعةة يتشةاكل هسميةة السخاةعةة السذةتخ ة

كرلي ةةاا ل بيقه ةةا كدد ةةئهلياا دخاقبة ة الحد ةةالاا السذ ةةار ين فيه ةةا لس ةةا يز ةةسن زب ةةا ا ق ةةة هسمي ةةة

السخاةعة كبالتال لحقي التأثيخ اقيجاب همى ةه ا السخاةعة
وبالندبة لمجاالت البحث المقترحة ،يعتقد الباحث بأىمية البحث مدتقبالً في بعض المجةاالت ذات
الرلة ،والتي من أىميا ما يلي:
 اختبار أثخ خرائط الذخ ة همى قابمية القهائم السالية لمسقارةة49
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 اختبار أثخ خرائط لجشة السخاةعة همى قابمية القهائم السالية لمسقارةة اختبار أثةخ لبشة دعةاييخ التقخبةخ السةال الجكليةة همةى قابميةة القةهائم الساليةة لمسقارةةة كاةعكاخةه همةىلفم ة التسهبل لالسمفية
 اختبار أثخ قابمية القهائم السالية لمسقارةة همى دسارخاا إ ارا ا رباب -اختبار أثخ قابمية القهائم السالية لمسقارةة همى اتىت ا ،لالشقجية

مراجع

أوالً :المراجع باللغة العربية

أبه ةبل ةجه دحسه أىسج ( )3102أثةخ السخاةعةة السذةتخ ة همةى ةةه ا هسميةة السخاةعةة فة بيئةة
السسارخة السهشية ف درخ :راخة ل بيقية مجلة البحهث المحاسبية قدم السحاخةبة

كمية التجارا ةادعة تش ا العج ا كل021-002 :

البشب السخ دي كالجهةاز السرةخف كالشقةج ( )3112قةاةهت البشةب السخ ةدي كالجهةاز السرةخف كالشقةج رقةم
()22
الجهاز السخ دي لمسحاخباا ( )0922قاةهت الجهاز السخ دي لمسحاخباا رقم ()022
الهيئة العادة لمخقالة السالية ( )3110قاةهت قاةهت التسهبل العقاري رقم ()022
ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ( )3112قخار رئيذ الهيئة العادة لدهي السال رقم ()012
ةبخ مخب

ةبخ ( )3107قياس أثخ ل بي دجخل السخاةعة السذتخ ة همى ةه ا السخاةعة :ليل دن
البهر ة السرخبة مجلة البحهث المحاسبية قدم السحاخبة

تش ا العج ا كل222-292 :

ميةة التجةارا ةادعةة

ىد ةةين أد ةةل ىد ةةين د ( )3102السخاةع ةةة السذ ةةتخ ة فة ة بيئ ةةة السسارخ ةةة السهشي ةةة السرة ةخبة :ارخ ةةة
دقارةة دع إتار دقتخب مجلة كلية التجارة للبحهث العلمية ،كميةة التجةارا ةادعةة
أخيهب العج 032-010 :22

خةعج الةجين إيسةات د ( )3102لحميةل العالقةة بةين الةتح ظ السحاخةب

لالتقةاربخ الساليةة كلفم ةة رأس

السال كأثخها هم قيسة السشذةأا مجلةة المحاسةبة والمراجعةة ،كميةة التجةارا ةادعةة
بش خهبف السجمج ا كل العج ال اة 223–399 :
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أبه الحسج در ى ( )3102أثخ السخاةعة السذتخ ة همى ةةه ا السخاةعةة ك رةةة التخ يةد فة

خهي خجداا السخاةعة فة البيئةة السرةخبة مجلةة البحةهث التجاريةة المعاصةرة ،كميةة
التجارا ةادعة خهها

السجمج  39العج ال اة 013-70 :

هبةةج الحسيةةج أىسةةج أشةةخف ( )3102السخاةعةةة السذةةتخ ة ةةأ اا لدبةةا ا ةةةه ا السخاةعةةة :ارخةةة ديجاةيةةة
المجلةةةة المرةةةرية للدراسةةةات التجاريةةةة

الخالع309-022 :
مةةال

ميةةة التجةةارا ةادعةةة السشرةةهرا السجمةةج  22العةةج

أش ةةخف أىس ةةج د ( )3102قي ةةاس أث ةةخ د ةةجخل السخاةع ةةة السذ ةةتخ ة هم ةةى العالق ةةة ب ةةين دد ةةته
ال ةةتح ظ السحاخ ةةب كقيس ةةة الذ ةةخ ة :لي ةةل ل بيقة ة د ةةن الذ ةةخ اا السجرة ةةة لالسعش ةةخ

السرخي  EGX100الفكر المحاسبي قدةم السحاخةبة
شسذ السجمج  33العج الخالع0211-0321 :

دتهل

أىسج ز

ميةة التجةارا ةادعةة هةين

ىدين ( )3102قياس أثخ ل بية بةخاد السخاةعةة السذةتخ ة ) (Joint Auditهمةى
أخةةعار ا خةةهم :ليةةل دةةن البهر ةةة السر ةخبة مجلةةة التجةةارة والتمهيةةل

ةادعة تش ا العج الخالع229-210 :
دحسةةه ىدةةن شةةمقاد

ميةةة التجةةارا

( )3102دةةشه دقتةةخب لت ةةهبخ دسارخةةاا السخاةعةةة السذةةتخ ة كلهةيةةه دحةةاكر

الت ةةهبخ فة وةةهء ةةةه ا كلفةةاليف هسميةةة السخاةعةةة – ارخةةة ديجاةيةةة مجلةةة المحاسةةبة
والمراجعة ،كمية التجارا ةادعة بش خهبف السجمج الخالع العج ا كل021-022 :
ةخةةال أيسةةن د

ةةبخي ( )3102أثةةخ لبش ة السخاةعةةة السذةةتخ ة همةةى فجةةها التهقعةةاا ف ة السخاةعةةة:
راخة ديجاةية ف بيئة ا هسال السرخبة مجلة الدراسات التجارية المعاصةرة

التجارا ةادعة خ الذي

العج الخالع212-322 :

ميةة

ك ازرا التجارا كالرشاهة ( )0920قاةهت الذخ اا السداهسة كشخ اا الته ية لا خةهم كالذةخ اا لاا
السدئهلية السحجك ا رقم ()029
ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ( )0993قاةهت خهي رأس السال رقم ()92
ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ( )3111قاةهت اقيجاع كالقيج السخ د لاكراي السالية رقم ()92
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