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 البحث ممخص
  1)استةدفت الدراسة اختبار أثر كل من جودة المعايير المحاسبية )مقاسة بتبني المعاايير الدولياة 

ومسااااتول االتاااايام بتعبياااام المعااااايير )مقاسااااة بجااااودة المراجعااااة ت كماااادخل ل حااااد ماااان فجااااوة التو عااااات 
بشاااان التقراااار المااااليت   ااام ك اااارة اساااتثمار اودارةد ثااام اختباااار دور جاااودة المع وماااات   2)المحاسااابية

ينقااال أثااارام ايااار مباشااار للااال مااان جاااودة المعاااايير المحاسااابية  Mediating variableكمتغيااار وساااي  
ومدل االتيام العم ي بالتعبيم الس يم ل معايير   م ك ارة ااساتثمارد ضااافة ضلام اختباار أثار بعا  
الخصااا ا التشااغي ية ل شااركات ) ماار الشااركةت حجاام الشااركةت مسااتول ااسااتثمار فااي ال تاارة السااابقةت 

لاااة والتااادفقات النقدياااة التشاااغي  د    ااام العت اااات المباشااارة  Moderating Variablesية  كمتغيااارات مدعل
واياااار المباشاااارة السااااابقةت و لااااك باسااااتخدام تح ياااال المسااااار ماااان خااااتل نم جااااة المعااااادات الةيك يااااة 

Structure equation modeling (SEM) ت بالتعبيم   م  ينة من الشركات اير المالية المقيدة
 في البورصة السعوديةد 

وصاا ت النتااا ى ضلاام أن تبنااي المعااايير الدوليااة )كمقيااا  ل حااد ماان فجااوة جااودة المعااايير  أدل ضلاام وت
الحد من  دم ك اارة ااساتثمار   ام مساتول العيناة ككالت ايار أن  لاك التااثير لةار فقا    ام مساتول 

 وماات حاات اانخ ا  فاي ااساتثمار ولاي  حااات المبالغاة فاي ااساتثمارد كماا لام ت عاع جاودة المع
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لنقااال أثااار تبناااي المعاااايير الدولياااة   ااام ك اااارة ااساااتثمار  Mediating variableدور المتغيااار الوساااي  
 حيث لم يكن لتبني المعايير الدولية أثرام   م جودة المع وماتد 

كمااا توصاا ت النتااا ى ضلاام أن جااودة المراجعااة )كمقيااا  ل حااد ماان فجااوة االتاايام بااالتعبيم الساا يم 
تاااثير معناااو    اام ك اااارة ااسااتثمار   ااام مسااتول العيناااة ككاالت وأيااااام   اام مساااتول ل معااايير  لةاااا 

ااساتثمار المباالف فياا وااسااتثمار المخ ا  كال   اام حاداد ايار أن النتيجااة جاارت  كسايةت أ  فااي 
صااالل المكاتااع الصااغرل ولااي  اللباارلت وتاام ت سااير ت ااك النتيجااة ماان خااتل منلااوران لتاااثير جااودة 

ة ااسااتثمارا الول بااو تاااثير جااودة المراجعااة   اام ك ااارة ااسااتثمار ماان خااتل المراجعااة   اام ك ااار
تاثيربااا اويجااابي   اام جااودة المع ومااات )أثاار   اام جااودة المع ومااات ت والثاااني بااو أثاار نقاال الخباارات 

أن المكاتاع الصاغرل  Loius (2005)د و اد رأل  (Boubaker et al. 2018) والنصال واورشااد
اد وتنقل خبراتةاا فاي مجاال الصانا ة ل عميال ساوار بصاورة رسامية أو ايار رسامية تقدم النصل واورش

مقارناااة بالمكاتاااع اللبااارلد واااادمى ت اااك الدلاااة معاااام يمكااان القاااول أن ت ساااير أثااار نقااال الخبااارة والنصااال 
واورشاد بو ال   كان ألثر معنوية وتاثيرام في العت ة بين جودة المراجعة وك ارة ااستثمارت خاصاة 

أثاار جااودة المع ومااات   اام ك ااارة ااسااتثمار جااار اياار معنويااامد ول تاليااد   اام  لااك  ااام الباحااث وأن 
باستخدام مقيا  بديل لجودة المرجعة وباو التخصاا فاي مجاال الصانا ةت و اد أشاارت النتيجاة ضلام 
وجااود أثاار ضيجااابي معنااو  لمسااتول التخصااا فااي الصاانا ة   اام ك ااارة ااسااتثمار ممااا ي كااد   اام 

السابقةد وأشارت النتا ى ضلام أن تااثير جاودة المراجعاة   ام ك اارة ااساتثمار كاان مباشارة ولام النتا ى 
يكن بناك أثر اير مباشر معنو  من ختل المتغير الوسي  جودة المع وماتت فع م الرام من وجود 

ك اارة تاثير معنو  ضيجابي لجودة المراجعة   ام جاودة المع وماات ضا أن  لاك الثار لام يانعك    ام 
ااسااتثمار بصااورة اياار مباشاارة ماان خااتل المتغياار الوسااي ت واااد م  لااك ماان ت ساار أثاار نقاال الخباارات 

   م حساع ت سير الثر   م جودة المع وماتد 

كما توص ت النتاا ى ضلام أن الثار الت اا  ي باين تبناي المعاايير الدولياة وجاودة المراجعاة )المقاساة 
 وموجبام   م تحسين ك ارة ااستثماراتدفق  بالتخصا الصنا ي  كان معنويام 

كما أشارت النتا ى ضلم أن بع ت ولي  كلت الخصا ا التشغي ية محال ااختباار كاان لةاا تااثرام 
معنويام   م بع  العت ات المباشرةت ولم يكن ل  منةا أثر   م العت ات اير المباشرة من ختل 

 بااول ال اار  الرابااا جي يااامد حيااث لاام يكاان لعماار  المتغياار الوسااي  جااودة المع وماااتت وماان ثاام فقااد تاام
ل للافة العت ات بختف فق  الثر   م العت ة باين جاودة المع وماات وك اارة  د  الشركة أ  تاثير مدعل
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الشااركة لاام ياا ثر معنويااام ضا فقاا    اام العت ااة بااين كاال ماان ااسااتثمار الاا   كااان معنويااامد كاا لك حجاام 
أماا التادفقات النقدياة التشاغي ية فقاد كاان  مراجعاة وااين جاودة المع ومااتدتبني المعايير الدولية وجودة ال

لةااا أثاار معنااو    اام كافااة العت ااات المباشاارة بخااتف فقاا  الثاار   اام العت ااة بااين جااودة المراجعااة 
وك ارة ااستثمار فكان اير معنويامد أما مستول اساتثمار الشاركة فاي ال تارة الساابقة فكاان ايار ما ثر 

لعت اااات فيمااا  ااادا أناااا أثااار معنوياااد   ااام  ت اااة جاااودة المراجعااة بك اااارة ااساااتثمار مااان   اام كافاااة ا
جانااعت و ت ااة جااودة المع ومااات بك ااارة ااسااتثمار ماان جانااع اخاارد و ااد اسااتخدم الباحااث  اادد ماان 
ااختبارات اواافية والمقايي  البدي ة لل ارة ااستثمارت وأ ااد ااختباارات مان خاتل  يناة مخ ااة 

بعاد الصاااانا ات  ات  اااادد الشااااركات ال اااال ماااان  شاااار شااااركاتد وجااااارت نتااااا ى ااختبااااارات باساااات
اواافية مد مة ضلم حاد كبيار مان النتاا ى الساابقةت فيماا  ادا تااثير المتغيارات المعدلاة حياث جاارت 
نتا ى ااختبارات اواافية متعاراة خاصة فيما يتع م بتاثير التادفقات النقدياة التشاغي ية ومساتويات 

 استثمار في ال ترات السابقةدا

 -االتيام بالمعايير المحاسابية –جودة المعايير المحاسبية  –ك ارة ااستثمار  الكممات المفتاحية:
 الخصا ا التشغي ية ل شركة –جودة المراجعة  -تبنم معايير التقرار المالم الدولم 
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Abstract 
 

The study aimed to examine the impact of both accounting standards 
quality and the compliance level of applying the standards, as an approach to 
reduce the accounting expectations gap(3) regarding the financial report, on 
the efficiency of management's investment. Then, the study examined the 
role of information quality as a mediating variable conveys an indirect effect 
of both the accounting standards quality and the compliance of proper 
application of standards on the efficiency of investment. In addition, the study 
examined the effect of some of the companies' operating characteristics (age, 
size, the level of investment in the previous period, and the operating cash 
flows) as moderating variables on the previous direct and indirect 
relationships. The path analysis through Structure equation modeling (SEM) 
was employed in the study to test, simultaneously, the direct and indirect 
relationships in the study model. The standard quality was measured by 
adopting international financial reporting standards (IFRS), and the 
compliance to applying standards was measured by the quality of the audit. 

Using a sample of non-financial companies listed in the Saudi Stock 
market, the results showed that the adoption of IFRS (as a measure of the 
standards quality gap reduction) resulted in reducing the inefficiency of 
investment at the level of the whole sample, but that effect appeared only on 
the cases of under-investment rather than over-investment. However, the 
information quality did not play a mediating role to convey the impact IFRS 
adoption on investment efficiency. 

The results also showed that the audit quality (as a measure of compliance 
gap reduction) had a significant impact on the efficiency of investment at the 
level of the whole sample, and also on the cases of both over-investment and 
under-investment separately. However, the result was counter-productive, 
that is, in the favor of non-big auditors. This result could be interpreted from 

                                                 
(3) The researcher refers to the accounting expectations gap to the standards quality gap (which can 

be narrowed by applying high-quality standards), and the compliance with applying standards, 

which can be narrowed by improving the quality of external auditing). 
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two perspectives of the impact of audit quality on investment efficiency 
(Boubaker et al. 2018); the first is the impact of audit quality through its 
positive effect on the information quality (information quality effect), and the 
second is the effect of transferring expertise, advice and guidance. Loius 
(2005) has argued that non-big auditors provide advice and transfer their 
industry expertise to the client, formally or informally, as compared to big 
auditors. By merging these evidences together, it can be said that, according 
to the results of my study, the interpretation of the impact of the experience 
transfer was more significant and influential in the relationship between the 
audit quality and investment efficiency. To confirm this, the researcher used 
an alternative measure of the audit quality, which is industry specialization. 
The result indicated that there was a positive significant impact of the level of 
auditor specialization on the investment efficiency, which confirms the 
previous results.  

The results indicated that the impact of the audit quality on the investment 
efficiency was direct, and there was no significant indirect effect through the 
mediating variable (information quality). Despite the positive significant 
impact of the audit quality on the information quality, this effect has not been 
reflected on the investment efficiency indirectly through the mediating 
variable. This supports the effect of experience transfer explanation over the 
effect on information quality explanation. 

The results also shows that the interactive effect between adopting IFRS 
and the audit quality was significant and positive on the efficiency of 
investments only when audit quality was measured by industrial specialization. 
The results also indicated that some, but not all, of the tested operating 
characteristics had a significant effect on some direct relationships, and none 
of them had an effect on the indirect relationships through the mediating 
variable. 
Keywords: Investment efficiency - Accounting Standards quality - Accounting 

standards compliance - IFRS adoption - audit quality - firms' operating 
characteristics 
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 مقدمة  -1
 اادمت نلراااات التموااال ت ساايرام لعاادم ك ااارة اسااتثمار اودارةت حيااث أشااارت ت ااك النلراااات ضلاام أن 
بناك مستول أمثل يمكن تحقيقاا لتساتثمار الا   تقاوم باا الشاركاتد ايار أن الوا اا يشاير ضلام وجاود 

 Andre et al. 2014; Benlemlih and)انحرافات من  بل الشركات  ن  لك المساتول المثال 
Bitar 2018; Cberkasova and Kuzmin 2018; Gao and Sidhu, 2018; Lei and 

Chen, 2019; Naeem and Li, 2019)  ت ساوار مان خاتل المبالغاة فاي ااساتثمار أو تخ اي
ااستثمار وفقد فرا استثماراة جيدةت وبو ما يشار ضلياا بعادم ك اارة ااساتثمارد و اد يرجاا  لاك ضلام 

لل الوكالة و دم تماثل المع ومات والتي ينتى  نةا مشالل التخ خل الخت اي اآلثار الناتجة  ن مشا
د و اد  ادمت النلراااة (Chen et al. 2013; Biddle et al. 2009) وااختياار المعاال 

المحاسااابية اويجابياااة ونلرااااة الوكالاااة بااا ا المشااااللت وأوااااحت أن معالجاااة ت اااك المشاااالل يمكااان أن 
لمحاسابية التاي تتساام باالجودة العالياة والتاي يمكاان أن تخ ا  مان  اادم تتحقام مان خاتل المع ومااات ا

د وتاسيساام   ام  لاك يمكان اافتارا  نلرااام أن جاودة (Biddle et al. 2009) تماثال المع وماات
 Tendeloo)التقارار المالية وفقام لمعايير التقرار المالي الدوليت والتي تقدم معايير  ات جودة  الية 

and Vanstraelen, 2005; Karampinis and Haves, 2011) ت يمكان أن تحاد مان  ادم
 ك ارة ااستثمارد

وفااي المجااال البحثاايت  اادمت الدراسااات السااابقة دلاايتم   اام أن جااودة التقااارار الماليااة ت عااع دورام 
 أساسيام في الحد مان  ادم تماثال المع ومااتت وباو ماا أدل ضلام لةاور اتجاباام بحثياام متيايادام  ادم دلايتم 

 ;Boubaker et al. 2018)  اااااام أن جااااااودة التقااااااارار الماليااااااة ياااااارتب  بياااااااادة ك ااااااارة ااسااااااتثمار

Mashayekhi and Kalhornia 2016; Biddle et al. 2009; Lambert et al., 2007) د
اير أن الباحث يرل بان جودة التقارار المالية ضنماا تنشاا مان  اام ين أساسايين وبماا جاودة المعااييرت 

لتاايام بتعبياام المعاااييرد و ااد تناااول ال كاار المحاساابي  لااك ماان خااتل م ةااوم فجااوة التو عااات وأياااام اا
وال   لةر بدايةم في مجال المراجعةت وال   يمكن اسقاعا أياام   م مجال المحاسبة الماليةد حيث 

ان ماا يمكن القول أن ال جوة في مجال المحاسبة المالية تنشا  ن ال جاوة باين تو عاات المساتثمران بشا
تقدما لةم القاوا م المالياة مان مع وماات وااين ماا تقدماا فعاتم ت اك القاوا م المالياةت ويمكان أن تنشاا ت اك 
ال جاااوة ضماااا بسااابع  ااادم جاااودة المعاااايير المعبقاااة )فجاااوة المعاااايير  أو  ااادم االتااايام بالمعاااايير )فجاااوة 

ع   يةمات ومن ثام التغ اع   ام التعبيم د وانار   يا فإن التعامل ما باتين ال جوتين ومحاولة التغ 
مشاالل  اادم تماثاال المع وماات ومااا يتبعااا ماان ضمكانياة تخ ااي   اادم ك ااارة ااساتثمارت ضنمااا ياااتي ماان 
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ختل تبناي معاايير  ات جاودة )الحاد مان فجاوة المعاايير ت واامان االتايام باالتعبيم السا يم ل معاايير 
 )الحد من فجوة التعبيم د 

تاارل العدياااد ماان الدراساااات أن المعااايير الدولياااة تقاادم معاااايير تتسااام فع اام جاناااع جااودة المعااااييرت 
بااالجودة فااي متع بااات القيااا  والتوسااا فااي متع بااات اوفصاااح وتحقياام الشاا افيةت وماان ثاام فتبنااي ت ااك 
المعايير  د يسةم في الحد من فجوة المعايير وبالتالي الحد مان  ادم تماثال المع وماات ومان ثام يااادة 

 Mashayekhi and Kalhornia 2016; Andre et al. 2014; O'Connell)ك ارة ااستثمار 
et al. 2019) د 

ومااان بعااادا  2212وفااي ن ااا  اوعااارت فقاااد ركااي اوعاااار الم ااابيمي الااادولي ل تقرااار الماااالي  ااام 
  ااام أبمياااة العمااال   ااام تخ اااي   ااادم تماثااال المع ومااااتت وتوساااعت  2218اوعاااار المعااادل  اااام 

المعايير الدولية في ع ع المياد من اوفصااحات لتقاديم مع وماات تتسام بالشا افية والمترماة والتمثيال 
قد واسااتنادام ضلاام  لااك فماان المتو ااا أن ياا د  تبنااي المعااايير الدوليااة ضلاام الحااد ماان  اادم تماثاال الصاااد

المع ومات بين اودارة ومقدمي التموالت وبو ما يترتع   يا د م العت ة بين المع ومات المقدماة فاي 
  ة لاددارة كاحاد القوا م المالية واين ك ارة ااستثمارد فاتم   م أن ض ادة ضدراج بادف تحقيام المساا

ت والا   ي كاد   ام 2218أبداف ض داد و ر  القوا م المالية ضلم اوعار الم ابيمي مارة أخارل  اام 
أن القاااوا م المالياااة يجااااع أن تقااادم مع وماااات تمكاااان المساااتثمران مااان مسااااارلة اودارة فاااي ضدارة مااااوارد 

 تثمارات اودارةد الشركةد ولعل من أبري ما يةم المستثمران في  لك الصدد بو ك ارة اس

اير أن جودة المعايير ليست بي العامل الوحياد الا   ياامن جاودة المع وماات والتاي تمكان مان 
التخ ا من المشكتت المشار ضليةا وبالتالي تد م من ك ارة ااساتثمارت ض  أن بنااك جاناع اخار ا 

 د ينشا  ناا فجاوة التعبيامد يقل أبميةت وبو امان التيام اودارة بالتعبيم الصحيل ل معايير وبو ما 
وبناااا يااااتي أبمياااة ودور المراجعاااة الخارجياااة والتاااي تمثااال الاااامانة الولااام التااايام الشاااركات بتعبيااام 
المعاييرت فقد تلون المعايير جيدة اير أن فجوة التعبيم ت د  ضلم  دم ضلةار أثار  لاك   ام ك اارة 

لةااا الدراسااات السااابقة بشااان أثاار تبنااي  ااسااتثمارد و ااد ي ساار  لااك النتااا ى المتعاراااة التااي توصاا ت
 ;Lious et al., 2016) المع ومااتالمعاايير الدولياة   ام جاودة المع وماات وتخ اي   ادم تماثال 

Surianti and Yadiati, 2017; Salah and Abd-salam, 2019; Eng et al., 2019; 
Davern et al., 2019; Moura and Gupta, 2019)د 
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عمررر أشااارت بعاا  الدراسااات ضلاام أن الخصااا ا التشااغي ية ل شااركة مثاال  و  اام جانااع أخاارت فقااد
 ;Lei and Chen 2019; Tan et al. 2018; Benlemlih and Bitar 2018 الشرركة

Siregar and Nuryanah 2018; Mashayekhi Kalhornia 2016; Chen et al. 2011; 
Biddle et al. 2009  وحجم الشركةت (Shagerdi et al. 2020; O'Connell et al. 2019; 

Lei and Chen 2019; Tan et al. 2018; Benlemlih and Bitar 2018; Siregar and 
Nuryanah 2018; Boubaker et al. 2018; Park et al. 2017; Mashayekhi 
Kalhornia 2016;Lara et al. 2016; Beatty et al. 2013; Chen et al. 2011 

Biddle et al. 2009; معردالت اسرتثمار الشرركةو ت (Shagerdi et al. 2020; Tan et al. 
2018; Gao and Sidhu 2018; Lara et al. 2016)  المتااح  والتردققات الققرد ت(Lei and 

Chen 2019; Benlemlih and Bitar 2018; Siregar and Nuryanah  2018; Park et 
al. 2017; Lara et al.2016; Beatty et al. 2013) اد يا د  ضلام التااثير   ام ك اارة ت 

ااستثمار ومن ثم فقد ت د  ضلم اختتف شكل العت ات السابقةت وبالتالي فقد تخت ا  العت اات الساابقة 
ويمكااان ت خااايا  لاااك مااان   ومعنوياتةااا أو اتجاباتةاااا بت اااك العوامااالت وباااو ماااا يتع اااع اختباااارا ضحصاااا يامد

 :ختل الشكل التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 ( اإلطار القظر  لمدراسة1شكل )
 يٍ إعذاد انثاحس

 

 المحاسبيت بشأن التقرير الماليفجودة التوقعاث 

 عذو كفاءج االصرصًاس

فعىج ظىدج 

 انًعاَُش
فعىج االنرزاو 

 ترطثُق نهًعاَُش 

يشاكم عذو ذًاشم انًعهىياخ وانرٍ َُرط عُها 

 يشاكم انرخهخم األخالقٍ واالخرُاس انًعاكش

 انخصائص انرشغُهُح نهششكح انخصائص انرشغُهُح نهششكح
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 مشكمة البحث -2
تعارات نتا ى الدراساات المرتبعاة بااثر تبناي المعاايير الدولياة   ام ك اارة ااساتثمار بالشاركاتت 

  ضلم وجود أثار ضيجاابي لتبناي 2218أبو العت  (Chen et al. 2013 ;ف ي حين توص ت دراستي 
ضلاام أن  Andre et al. (2014)ك ااارة اسااتثمار اودارةت توصاا ت دراسااة   المعااايير الدوليااة   اام 

المعااايير الدوليااة أدت ضلاام تخ ااي  دور الااتح   المحاساابي فااي الحااد ماان  اادم ك ااارة ااسااتثمارد فااي 
ضلم أن التبني االيامي ل معايير الدولياة أدل ضلام  Gao and Sidhu (2018)حين توص ت دراسة 

مث ااة فااي انخ ااا  ااسااتثمار  اان المسااتول المثاال اياار أنااا لاام ياا ثر   اام تخ ااي   اادم الل ااارة المت
 .O'Connell et al دم ك ارة ااستثمار المتمثل في المبالغة في ااستثمارد اير أن نتا ى دراسة 

جاااارت متعارااااة مااان حياااث تااااثير تبناااي المعاااايير الدولياااة   ااام ك اااارة ااساااتثمارت و لاااك  (2019)
ضلاام المياااد ماان البحااوث اختبااار ت ااك عبياامد الماار الاا   يشااير ضلاام الحاجااة باااختتف الدولااة محاال الت

 العت ة اسيما في بي ات مخت  ةت وباستخدام سياق وعرق بحثية مخت  ةد

ولعل أحد السباع التي ت سر  لك التعاار  فاي النتاا ى باو أن تبناي المعاايير الدولياة فاي حاد  اتاا 
لااو اتساامت ت ااك المعااايير بااالجودةت  لااك أن بناااك جانااع اخاار ا يااامن جااودة التقااارار الماليااة حتاام و 

يجع أن يتم اختبارا انيام ما تبني المعايير الدوليةت وبو مدل التايام الشاركات باالتعبيم السا يم لمتع باات 
المعااييرت فإصاادار وتبناي المعااايير الدوليااة )والا   يحااد ماان فجاوة جااودة المعااايير  يتع اع أياااام ااارورة 

يم متع باات ت اك المعاايير ل حاد مان فجاودة التعبيامد واارل الباحاث أن جاودة المراجعاة باي االتيام بتعب
أحد العوامل الةامة والتي تامن التيام الشركات بتعبيم متع بات المعااييرت وبالتاالي فاإن المار يتع اع 

 معاايير مان خاتل اختبار كل من أثر تبني المعايير الدولية جنبام ضلم جنع ما االتيام بالتعبيم السا يم ل
جااودة المراجعاااة وباااو ماااا  اااد يااا د  ضلااام تحقيااام جااودة التقراااار المااااليد وبالتاااالي  اااد تااا ثر كااال مااان تبناااي 
المعايير الدولية وجودة المراجعة كمقيا  لتلتيام بالتعبيم   م ك ارة ااستثمار بصاورة مباشارةت أو مان 

أثاار تبنااي المعااايير واالتاايام بتعبيقةااا  خااتل انعكااا   لااك   اام جااودة المع ومااات المحاساابية والتااي تنقاال
 Mediating  م ك ارة ااستثمار وبالتالي يمكن أن ت عع جودة المع ومات المحاسبية كمتغيار وساي  

variableد 

أن بع  السمات الخاصة بالشركات  د يكاون  Biddle et al. (2009) و  م جانع اخر يرل 
ت وبالتاالي (Biddle et al. 2009)وك اارة ااساتثمار لةاا تااثير   ام العت اة باين جاودة المع وماات 

 ااد ت عااع دورام معااادام لثاار تبناااي المعااايير الدولياااة واالتاايام بتعبيقةاااا )مقاسااة بجاااودة المراجعااة    ااام 
ك ااارة ااسااتثمار سااوار كااان الثاار المباشاار أو اياار المباشاار ماان خااتل جااودة المع ومااات المحاساابية 
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الدراسااات أثاار الخصااا ا التشااغي ية ل شااركات   اام العت ااة بااين  كمتغياار وسااي د فقااد اختباارت بعاا 
 ت وتوصااا ت ضلااام أن الخصاااا ا التشاااغي ية 2218اوفصااااح ااختياااار  وك اااارة ااساااتثمار )الرمي اااي 

ل شركة ت ثر   م ت ك العت ةد  وبو ما يتع ع اختبار ما ض ا كانت ل خصا ا التشاغي ية أثارام معادام 
Moderating effect ة باين تبناي المعاايير الدولياة واالتايام بتعبيقةاا وااين ك اارة ااساتثمارت ل عت ا

 Mediatingوأياااام الثاار   اام العت ااة اياار المباشاارة ماان خااتل جااودة المع ومااات كمتغياار وسااي  
variable ت و لاك مان خاتل تح يال المساار ونم جاة المعاادات الةيك ياةStructural Equation 

Modeling (SEM د يقدم المياد من الت سير لت ك العت ة التي تعارات نتا ى الدراساات   وبو ما 
 بشانةاد

 وترتيبام   م ما تقدم يمكن صيااة مشك ة البحث في التسا ات اآلتية:
بااال ياااا د  تبنااااي المعااااايير الدوليااااة )كمقيااااا  ل حااااد ماااان فجااااوة جااااودة المعااااايير المحاساااابية  وجااااودة  -

 المراجعة )كمقيا  ل حد فجوة االتيام بتعبيم ب ا المعايير  ضلم تخ ي   دم ك ارة ااستثمار؟ت 
 وبل ت عع جودة المع ومات دورام وسيعام في ب ا العت ة؟د   -
شااركات )حجاام الشااركةت  ماار الشااركةت مسااتول اسااتثمار الشااركة باال تعاادل الخصااا ا التشااغي ية ل  -

 السابمت التدفم النقد  التشغي ي  من العت ات المباشرة واير المباشرة السابقة؟د 
بل تخت   النتاا ى الساابقة ب صال  ادم ك اارة ااساتثمار ضلام  ينتاين فار يتين الولام تمثال حااات  -

 حاات ااستثمار أ ل من المستول المثل؟المبالغة في ااستثمار والثانية تمثل 

 هدف البحث -3
يةاااادف البحااااث ضلاااام دراسااااة واختبااااار أثاااار جااااودة المعااااايير المحاساااابيةت واالتاااايام بااااالتعبيم الساااا يم 
لمتع بات المعاايير المحاسابية   ام ك اارة اساتثمار الشاركاتت واختباار دور جاودة المع وماات كمتغيار 

ةت ثاام اختباار دور بعا  الخصااا ا التشاغي ية ل شااركات لةا ا لعت ا Mediating variableوساي  
  م ت ك العت اتت وأخيرامت اختبار العت ات السابقة ض ا تام  Moderating variableكمتغير معدل 

 فصل العينة ضلم حاات استثمار مبالف فيا وحاات استثمار أ ل مما يجعد

 أهمية ودواقع البحث -4
تنشااا دوافااا البحااث ماان النتااا ى المتعاراااة التااي  اادمتةا الدراسااات السااابقة فيمااا يخااا أثاار تبنااي 
المعايير الدولياة )والا   يحاد مان فجاوة جاودة المعاايير    ام ك اارة ااساتثمارت ومان ثام تقادم الدراساة 

تع باااات دلااايتم جديااادام حاااول ت اااك العت اااةت و لاااك مااان خاااتل ضدخاااال متغيااار التااايام الشاااركات بتعبيااام م
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المعايير المحاسبية وال    د يحد من فجوة التعبيم )مقاسام بجودة المراجعاة ت وبالتاالي تتبنام الدراساة 
الم ةوم الشاامل ل جاوة التو عاات مان خاتل تبناي فجاوة جاودة المعاايير وفجاوة التعبيامت وانعكاا   لاك 

كاسةا في جاودة المع وماات بصورة مباشرة   م ك ارة ااستثمار أو بصورة اير مباشرة من ختل انع
كمتغير وسي د ضاافة ضلم اختبار الثر المعدل ل خصا ا التشغي ية ل شاركات   ام ت اك العت ااتت 

 مما  د يقدم لنا المياد من ال ةم لسباع تنا   النتا ى السابقة ويقدم ت سيرام لةاد

ض  أن الرفاباة  ا يتوتنبا أبمية البحاث مان  ادة جواناع منةاا أبمياة البحاث   ام الجاناع ااجتما
ااجتما يااة ا تاارتب  فقاا  بحجاام ااسااتثمارت وللاان بك ااارة  لااك ااسااتثمار وكي يااة تخصاايا ر و  

ت وبالتاالي يقادم البحاث نتاا ى (Gao and Sidhu 2018)الموال   م ال ر  ااستثماراة المتاحة 
ي المسااابمة فااي تحقياام حااول مسااابمة مةنااة المحاساابة والمراجعااة فااي تحقياام ك ااارة ااسااتثمار وبالتااال

 الرفابة ااجتما يةد

ضاافة ضلم أبمية البحث لوااعي المعاييرت حيث تبنم اوعار الم ابيمي لمعايير التقراار الماالي 
بااادف مساااارلة اودارة كاحاااد الباااداف الر يساااية و اااداد  2218الااادولي الخيااار المعااادل فاااي ماااار  

د وبالتااالي يسااةم 2212الةاادف ماان ضعااار  ااام  و اار  القااوا م الماليااة بعااد أن كااان تاام اسااتبعاد باا ا
البحث في تقاديم نتاا ى حاول دور المعاايير الدولياة فاي تحقيام ك اارة اساتثمار اودارة والتاي تحقام فاي 
جوبربا بادف مساا  ة اودارةت والا   يشاير ضلام تقاديم مع وماات تمكان المساتثمران مان مساا  ة اودارة 

 فراط أو تقصيردفي ضدارة واستغتل موارد الشركة دون ض

كمااا يكتسااع البحااث أبميتااا ل مسااتثمران ومسااتخدمي القااوا م الماليااة ماان خااتل تقااديم ضعااار ألثاار 
شاامولية بخصااوا العواماال التااي تاارا  ضمكانيااة اا تماااد   اام التقااارار والقااوا م الماليااة كاسااا  لتقياايم 

  ام التقاارار المالياة كاساا  ك ارة استثمار اودارةت وبالتالي السياق ال   يمكن مان ختلاا اا تمااد 
 لتحقيم مسارلة اودارةد

كمااا يكتسااع البحااث أبميتااا ماان التعبياام   اام الشااركات فااي أحااد السااواق الناشاا ة والتااي ياانخ   
فيةا  دد الدراسات في ب ا المجال نسبيامت مقارنة بالساواق الورواياة والمراكياةت وبالتاالي يقادم دلايتم 

 ل من بي ة أخرلد ضاافيام ل بحث في ب ا المجا

أما في المجال البحثيت فيكتسع البحث أبميتا من  ادة نقااطت فع ام جاناع يقادم البحاث مساابمة 
في اختبار دور المعايير الدولية فاي الحاد مان فجاوة التو عاات وتخ اي   ادم تماثال المع ومااتت وباو 
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  ي ة وجارت متعارااةد ما ينعك    م ك ارة ااستثمارت ا سيما أن نتا ى البحاث في ب ا الصدد 
و  ااام جاناااع أخااار فاااإن البحاااث يكتساااع أبميتاااا مااان المنةجياااة المتبعاااة وا تماااادا   ااام ثتثاااة مقاااايي  
مخت  اااة لقياااا  ك اااارة ااساااتثمار بجاناااع المقياااا  الساساااي المجماااات ضااااافة ضلااام اساااتخدام نم جاااة 

عة والمعدلاااة و لاااك والتاااي تساااةم فاااي اختباااار تااااثيرات المتغيااارات الوساااي (SEM)المعاااادات الةيك ياااة 
بصااورة انياااة واختباااار معنويااة ت اااك العت ااااتت حياااث تعااد ت اااك المنةجياااات جدياادا ووا ااادة فاااي المجاااال 

 المحاسبيد

 مقهجية البحث -5
لتحقيام باادف البحااث وااجابااة   اام تسااا اتات يعتماد البحااث   اام دراسااة نلراااة وأخاارل تعبيقيااةد 
حياث تقااوم الدراسااة النلراااة   اام تح ياال وتقياايم الدراساات السااابقة بةاادف اشااتقاق فاارو  الدراسااةد ثاام 
يعتمد البحث في شقا التعبيقي   م محاولة اختبار فرو  البحاث مان خاتل دراساة   ام  يناة مان 

شركات المقيدة بسوق السةم السعودية باستخدام اانحدار المتعدد ونما ج تح يل المسارة من خاتل ال
 د SEMنم جة المعادات الةيك ية 

ول تاليد   م جودة النتا ى سيقوم الباحث بعمل مجمو ة من ااختبارات اوااافية الخارل أبمةاا 
عاةد فااتم  اان اساتخدام ثتثاة مقااايي  اساتخدام التخصاا الصاانا ي كمقياا  ضااافي لجااودة المراج

بدي اااة ضااااافية لل اااارة ااساااتثمارد كماااا سااايتم ضجااارار اختباااار ضااااافي بعاااد تخ اااي  العيناااة اساااتبعاد 
 شركاتد 12القعا ات التي تتامن أ ل من 

 حدود البحث -6
يختبر البحث أثر جودة المعايير مان خاتل تبناي الشاركات الساعودية ل معاايير الدولياة ا تباارام مان 

جاودة المراجعاة  التيام الشركات بالتعبيم السا يم ل معاايير المحاسابية )مقاساة بوأياام أثر  2217 ام 
الياااةت وبالتاااالي   اام ك اااارة اساااتثمار اودارةت والثاار المعااادل ل خصاااا ا التشاااغي ية ل شااركات ايااار الم

يخاارج  اان نعاااق البحااث الم سسااات الماليااةد كمااا يركااي البحااث   اام أراااا خصااا ا ل شااركات ساايتم 
اختباااار أثرباااا وباااي التااادفقات النقدياااة ل شاااركةت وحجااام الشاااركةت ومعااادل اساااتثمار الشاااركة فاااي ال تااارات 

لتةاا الدراساات السابقةت و مر الشركةت وبالتالي يخرج  ن نعاق البحث الخصا ا الخارل التاي تناو 
 Chen)ت وبيكل الم لية (Gonzalez 2018)السابقة )مثل تاثير حماية الدا نين والشروط التعا دية 

et al. 2017) ت وا  اادة بيك اة الاديون(Jiang et al. 2019) ومخااعر التقاااي ت(Chung et 
al. 2013)مكانية تعميمةا في حدود الدراسة اليمنية والمكانية   د  كما يجع أن ت خ  نتا ى البحث وا 

 والمواو يةت وفي اور العينة المستخدمة والشروط المحددة اختيارباد 
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 خطة البحث -7
 انعت ام من مشك ة البحث وتحقيقام لبدافا سيتم استلمال البحث   م النحو التالي:

 تح يل الدراسات السابقة وتعوار ال رو  7-1
 اوعار النلر  لل ارة ااستثمارد 7-1-1
 أثر تبني المعايير الدولية كمقيا  لجودة المعايير المحاسبية   م ك ارة استثمار الشركاتد 7-1-2
أثاااار جااااودة المراجعااااة كمقيااااا  لمسااااتول االتاااايام بتعبياااام المعااااايير المحاساااابية   اااام ك ااااارة  7-1-3

 ااستثمارد
 الخصا ا التشغي ية ل شركات و ت اتةا بك ارة ااستثمارد 7-1-4
 المنةجية التعبيقية ل بحث 7-2
  ينة الدراسةد 7-2-1
 نمو ج ااختبارات اوحصا يةد 7-2-2
  يا  المتغيراتد 7-2-3
 اوحصار الوص يد 7-2-4
 اختبارات ال رو د  7-2-5
 منا شة النتا ىد 7-2-6
 الختصة والتوصيات ومجاات البحث المقترحة -8
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 روضتحميل الدراسات السابقة وتطوير الف 7-1
 اإلطار القظر  لكفاءة االستثمار 7-1-1

وفقااام لنلرااااة التمواااال فاااإن الشاااركات يجاااع أن تساااتثمر فقااا  فاااي المشااارو ات  ات صاااافي القيماااة 
الحالية الموجبةت اير أن العديد من الدراسات السابقة أشارت ضلام أن ضدارة الشاركات  اد تتخا   ارارات 
اسااااتثماراة تنحاااارف  اااان المسااااتول المثاااال لتسااااتثمارت و ااااد ياخاااا   لااااك صااااورتينا ضمااااا المبالغااااة فااااي 

ماااان خااااتل ااسااااتثمار فااااي مشاااارو ات  ات  يمااااة حاليااااة سااااالبةت أو  Over-Investmentاسااااتثمار ا
مااااان خاااااتل  ااااادم اساااااتغتل فااااارا  Under-Investmentتخ اااااي  ااساااااتثمار  ااااان المساااااتول المثااااال 

 Cberkasova and Kuzmin 2018; Benlemlih and Bitar)اساتثماراة  ات  يماة حالياة موجباة 
2018; Andre et al. 2014)  د 

وت ساار نلراااة الوكالااة  لااك وفقااام لماادخل النلراااة اويجابيااةت بااان ضدارة الشااركة كااافراد يتساامون بالرشااد 
اا تصاد  يسعون ضلم تعليم منافعةم الخاصةت ونلرام لتعار  المصالل بين اودارة )الوكيال  والماتك 

لخت ااي وااختياااار )الصاايل ت ونتيجااة لعااادم تماثاال المع وماااات ومااا يناااتى  نةااا مااان مشااالل التخ خااال ا
ن كانات مان  المعال ت فقد يتخ  المديرون  رارات استثماراة ل شركة تعلام مان مناافعةم الخاصاة حتام وا 

 Cberkasova and Kuzmin)خاتل  ارارات اساتثماراة اياار مثالياة مان وجةاة نلاار المساتثمران 
2018; Benlemlih and Bitar 2018; Biddle et al. 2009; Richardson 2006)ف اي  د

لاال فرااايات نلراااة الوكالااةت و اادم تماثاال المع وماااتت  ااد ياا د  التخ خاال الخت ااي ضلاام المبالغااة فااي 
ااسااتثمار أو ااسااتثمار ال اال ماان المسااتول المثاال ا تمااادام   اام التموااال المتاااحد فماان جانااعت ياا د  

تمواال اليا اد لادل الشاركةد الميل العبيعي ل مبالغة في ااستثمار ضلام الميااد مان ااساتثمار متام تاوافر ال
حياااث يكاااون بنااااك حاااافي لااادل الماااديران اساااتن ا  التمواااال ليااااادة حجااام الشاااركة ضلااام ماااا باااو أبعاااد مااان 
المسااتول المثاالد اياار أن  لااك   اام الجانااع اآلخاار  ااد ياادفا مقاادمي التموااال نتيجااة معاارفتةم المساابقة 

لمثاااال ممااااا ياااا د  ضلاااام انخ ااااا  باااادوافا اودارة ضلاااام تخ ااااي  مسااااتويات التموااااال ضلاااام مااااا دون الحااااد ا
 ;Benlemlih and Bitar 2018; Andre et al. 2014; Biddle et al. 2009)ااساتثمار 

Lambert et al. 2007)د 

أمااا نمااا ج ااختيااار المعااال  فتشااير ضلاام أنااا ض ا كااان لاادل المااديران مع ومااات ألباار بخصااوا 
ف تساعم ضلام اساتغتل  لاك وصادار أساةم  م يات الشاركة مقارناة بمقادمي التمواالت فاإن اودارة ساو 

أ  ااام مااان  يمتةاااا الحقيقياااةت وا  ا نجحااات اودارة فاااي  لاااك فإنةاااا ستساااعم ل مبالغاااة فاااي اساااتثمار ت اااك 
التمويتتد وبالرام من  لاكت فاإ ا تو اا المساتثمرون سا وك اودارة وفاي لال  ادم تماثال المع ومااتت 
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يمتةاااا الحقيقياااة والمعالباااة بخصااام   ااام ضصااادار فقاااد ي جاااا المساااتثمرون ضلااام تقيااايم الساااةم با ااال مااان  
السااةمت ممااا ياا د  ضلاام انخ ااا  ااسااتثمار ضلاام مااا دون الحااد المثاالت حيااث  ااد ياارف  المااديرون 
ضصدار الوراق المالية بخصم حتم ولو أدل  لك ضلم ت وات بعا  ال ارا ااساتثماراة  ات صاافي 

 Benlemlih and Bitar 2018; Andre et al. 2014; Biddle et)القيماة الحالياة الموجباة 
al. 2009) د وتقادم الدراساات الساابقة دلايتم   ام أن جاودة التقاارار المالياة تا د  ضلام تحساين ك اارة

 Boubakerا 2215ااساتثمارت مان خاتل تخ اي   ادم تماثال المع وماات )الصاايف و باد المجياد 
et al. 2018; Chen et al. 2017; Mashayekhi and Kalhornia 2016; Chen et 

al. 2011; Biddle et al. 2009)د 

أثرررر تبقرررا المعرررايير الدوليرررة كمقيررراس لجرررودة المعرررايير المحاسررربية عمرررى كفررراءة  7-1-2
 استثمار الشركات

 ;Tendeloo and Vanstraelen, 2005)من الناحية النلراةت تتسم المعايير الدولية بالجودة 
Karampinis and Haves, 2011)فمان المتو اا أن يا د  تبناي ت اك المعاايير اليامياام  ت وبالتاالي

ضلم تحسين بي ة وجودة المع وماتت ومن ثم تخ ي   دم تماثل المع وماتت المر ال   يترتاع   ياا 
 .Boubaker et al. 2018; Andre et al. 2014; Biddle et al)تحساين ك اارة ااساتثمار 

2009; Lambert et al., 2007) الدراساات الساابقة لام ت كاد   ام ت اك النلرااةت د ايار أن نتاا ى
حيااث تناااول  اادد اياار   ياال ماان الدراسااات السااابقة دور المعااايير الدوليااة فااي تحسااين جااودة التقااارار 
المالياااةت و اااد جاااارت نتاااا ى ت اااك الدراساااات متعارااااة وفقاااام ل بي اااة التاااي تعبااام فيةاااا المعاااايير الدولياااةت 

بالتااالي أصاابل القااول بااان تبنااي المعااايير الدوليااة يخ اا  ماان والمنةجيااة المتبعااة فااي ت ااك الدراساااتت و 
 اادم تماثاال المع ومااات وماان ثاام يحساان ماان ك ااارة اسااتثمار اودارة أصاابل محاال شااك حيااث أن تعبياام 

 Karampinis)المعاايير الجيادة فاي بي اات اياار مت ماة ا يا د  ضلام تحساان جاودة التقاارار المالياة
and Hevas 2011) ساات التاي اتجةات اختباار أثار تبناي المعاايير الدولياة د فااتم  ان أن الدرا

  اام ك ااارة ااسااتثمار بصااورة مباشاارة أياااام جااارت نتا جةااا متعاراااةد وانااارم   اام  لااك يمكاان تقساايم 
 الدراسات في ب ا المجال ضلم ثتث مجمو ات   م النحو التاليد

 ير المالية أواًل: دراسات تقاولت أثر تبقا المعايير الدولية عمى جودة التقار 
 21أثر تبني المعايير الدولية   م جودة الرااح باالتعبيم   ام  Barth et al. (2008)اختبر 

ت وتوصاا ت الدراساة ضلام أن تبناي المعااايير 2223-1994دولاة   ام مساتول العااالم خاتل ال تارة مان 
التااي  Zhang (2011)الدوليااة أدل ضلاام تحسااين م شاارات جااودة الرااااحد وأيااد  لااك نتيجااة دراسااة 
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حيااث  2229-2222شااركة مسااج ة ببورصااة نيوياتناادا خااتل ال تاارة ماان  97عبقاات   اام  ينااة ماان 
توصاا ت ضلاام أن تعبياام المعااايير الدوليااة أدل ضلاام ياااادة جااودة الرااااح )مقاسااة بااالتح   المحاساابي د 

تعاراات ماا  لاك   ام  يناة مان الشاركات  Lu and Trabelsi (2013)ايار أن نتيجاة دراساة 
الورواياااةت حياااث توصااا ت ضلااام أن الاااتح   المحاسااابي يحسااان مااان بي اااة المع وماااات مااان خاااتل يااااادة 
مكانيااة اا تماااد   اام المع وماااتت اياار أن المعااايير الدوليااة أدت ضلاام انخ ااا  مسااتول  مصاادا ية وا 

  لك التح  د

ختباار أثار التغيار فاي النماو ج المحاسابي ا Kusano (2012)وفي سياق أخار اساتةدفت دراساة 
مااان خاااتل التحاااول ضلااام المحاسااابة   ااام أساااا  نماااو ج المييانياااة وفقاااام ل مااادخل الااا   تبنتاااا المعاااايير 
الدوليةت بدام من نمو ج الدخل   ام ن عياة المع وماات المحاسابية اتخاا  القاراراتد وتوصا ت الدراساة 

 بي   ام ن عياة مع وماات الادخل بالتاالي فةاو ا يحسان ضلم أن  لك التحول  اد يا د  ضلام التااثير السا
 Rosa etبالارورة من ن عية المع ومات المحاسبيةد وات قت ما ت ك النتا ى ما توص ت ضليا دراسة 

al. (2016)  والتاي اختبارت ن عياة ماادخل المييانياة العمومياة مان خااتل اختباار جاودة الراااح لعينااة
المعااايير الدوليااة اختياراااامت مقارنااة بت ااك الشااركات التااي لاام تعباام ماان الشااركات اويعاليااة التااي عبقاات 

المعااايير الدوليااة والتااي تعتمااد أساسااا   اام ماادخل الاادخلد وتوصاا ت ضلاام أن جااودة الرااااح ل شااركات 
 التي تبنت مدخل المييانية العمومية كانت أ ل من ت ك التي تبنت مدخل الدخلد

تبناي المعاايير الدولياة   ام المحتاول المع ومااتي  أثار Lious et al. (2016)واختبارت دراساة 
شاااركة مدرجاااة بالبورصاااة الةندياااة خاااتل ال تااارة مااان  442ل تقاااارار المالياااة باااالتعبيم   ااام  يناااة مااان 

باالرال و ت اة -د وباستخدام نمو جين لقيا  جودة التقاارار ) ت اة  وا اد الساةم2212ضلم  2222
ايير الدولياااة يااا د  ضلااام بعااا  التحسااان فاااي المحتاااول باااالرال د وتوصااا ت ضلااام أن تبناااي المعااا-الساااعر

المع وماتي ل مع ومات المحاسبية ما نمو ج  ا د السةمد أما فيماا يتع ام بنماو ج الساعرت ف ام تلةار 
 النتا ى اختتف معنو  في المحتول المع وماتي ل مع ومات المحاسبية بعد تبني المعايير الدوليةد

أثر تبني المعايير الدولية وجاودة المع وماات  Surianti and Yadiati (2017)واختبرت دراسة 
المااال ضمااا مباشاارة أو ماان خااتل  اادم تماثاال المع ومااات و لااك بااالتعبيم  المحاساابيةت   اام تل  ااة رأ 

د 2213ضلاااام  2212  اااام  ينااااة ماااان الشااااركات المسااااج ة بالبورصااااة ااندونيسااااية خااااتل ال تاااارة ماااان 
 معايير الدولية و داد التقارار المالية في ضندونيسيا لام يحقام وتوص ت النتا ى ضلم أن التبني اللامل ل
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النتا ى المتو عةد حيث لم يخ   تبني المعاايير الدولياة وجاودة المع وماات المحاسابية مان تل  اة رأ  
 المال و دم تماثل المع وماتد

رااااحت   أثاار تبنااي المعااايير الدوليااة بمصاار   اام جااودة ال2217وفاي مصاار اختباارت دراسااة   )
وتوصااا ت الدراساااة ضلااام أن المعاااايير الدولياااة لااام تااا د  بصاااورة معنوياااة ضلااام تخ اااي  مساااتويات ضدارة 

 د2216ضلم  2213الرااح بمصر ختل ال ترة من 

اختبار أثر المعايير الدولية   ام جاودة  Salah and Abd-salam (2019)واستةدفت دراسة 
 عا ااات ماان  8شااركة ماان  426لتعبيم   اام  ينااة ماان التقااارار الماليااة مقارنااة بالمعااايير الوعنيااة بااا

الشااركات المقياادة ببورصااة تااايواند و ااد تاام اسااتخدام ثااتث مقااايي  لجااودة التقااارار الماليااة )المقيااا  
العكساااي ودارة الرااااااحت والااااتح   مقاسااااام بو تيااااة اا تاااراف بالخسااااا ر مقارنااااة بالمكاسااااعت والمحتااااول 

د وتوص ت الدراسة ضلم أن تبني 2214ضلم  2228ترة من   ختل فvalue relevanceالمع وماتي 
المعايير الدولياة أدل ضلام تخ اي  ضدارة الراااح ايار أناا لام يا ثر معنوياام   ام الاتح   المحاسابي أو 

 المحتول المع وماتي لألرااحد 

أثاااار تعبياااام المعااااايير الدوليااااة   اااام جااااودة  Eng et al.(2019)وفااااي البرايااااال اختباااارت دراسااااة 
المع ومات المحاسبية باختبار المحتول المع ومااتي لألراااحت و ادد المح  اين المتاابعين ود اة تنبا اتةمت 

د وتوصااا ت الدراساااة ضلااام أن تعبيااام المعاااايير 22214ضلااام  2228وسااايولة الساااوق خاااتل فتااارة مااان 
ين المحتول المع وماتي لألرااحت كما أدت ضلم ياادة الدولية أدل ضلم نتا ى متااراة فيما يتع م بتحس

 ادد تنباا ات المح  اينت اياار أناا لاام يكاان لاا تاااثير   ام د ااة تنباا اتةمت كماا لاام يحسان تعبياام المعااايير 
الدوليااة لةااا أثاار ضيجااابي   اام بعاا  الدوليااة ماان ساايولة السااوقد وتشااير ت ااك النتيجااة ضلاام أن المعااايير 

 لم ت ثر   م جوانع أخرلدمجاات جودة المع ومات للنةا 

اوجاباة   ام السا ال الخااا بماا ض ا كانات  Davern et al. (2019)واساتةدفت أيااام دراساة 
القااوا م الماليااة فااي لاال تبنااي المعااايير الدوليااة مااا يالاات مت مااة لقاارارات المسااتثمرانت ولغاار  تقياايم 

مت مااة لقاارارات ااسااتثمارت و ااد  الشااركات السااتراليةد وتوصاا ت الدراسااة أن التقااارار الماليااة مايالاات
د مات الدراسااة ت ااك النتيجاة ماان خااتل مقااابتت ميدانياة ألاادت   اام مترماة ومن عااة التقااارار الماليااة 

 ل قراراتت مما يقدم دليتم   م  دم د ة اانتقادات الخيرة الموجةة ل تقارار المالية الدوليةد
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أثار تبناي المعاايير الدولياة  Moura and Gupta (2019)وفاي ن ا  الساياق اختبارت دراساة 
  م د ة تنب ات المح  ين بالرااح بالتعبيم   م خم  دول من أمراكا التتينية والتي تتسم باع  
البي ة التشراعية والم سساية لحماياة المساتثمران   ام  كا  الواياات المحتادةد وتوصا ت الدراساة ضلام 

تحسين بي اة المع وماات ل مح  اينت وبالتاالي ت كاد النتاا ى أن التبني االيامي ل معايير الدولية أدل ضلم 
العاماة ومان ثام تحسان    م اآلثار اويجابياة لتبناي المعاايير الدولياة لنةاا تحسان مان د اة المع وماات

 د ة تنب ات المح  يند

اختباااار الااادور الااا   ت عباااا المعاااايير الدولياااة فاااي تحقيااام   2219كماااا اساااتةدفت دراساااة  باااد   )
د وتوصا ت الدراساة ضلام 2217ضلام 2213المع ومات   م الشركات العرا ياة خاتل ال تارة مان تماثل 

أن بنااااك تبااااين فاااي  م ياااة تعبيااام المعاااايير الدولياااة باااين القعا اااات المخت  اااةت وأن تعبيااام المعاااايير 
ت الدولية أدل ضلم تحساين تماثال المع ومااتد وبالتاالي أوصات الدراساة باارورة تبناي المعاايير الدولياة

 بما يخ   من  دم تماثل المع ومات ومسا دة المستخدمين اتخا  القراراتد

واخ اا الباحااث ماان تح يال الدراسااات السااابقة ضلاام أن بنااك  اادم ات اااق فاي نتا جةااا بشااان ن عيااة 
تبنااي المعاااايير الدولياااة وأثربااا   ااام جاااودة المع وماااات المحاساابيةت و اااد يرجاااا  لااك ضلااام أن أثااار تبناااي 

ة   اام جااودة التقااارار الماليااة  ااد يتو اا    اام عاارق القيااا  المسااتخدمةت ضاااافة ضلاام المعااايير الدولياا
السياق الم سسي ال   يتم التعبيم فيات ف ي الدول  ات االيام اللبر واللثار صارامة فاي متع باات 

ال ال التعبيم وحماية المستثمران االبام ما يكون لتعبيم المعايير الدولية تاثير ضيجابي مقارنة بالدول 
 ;Wu and Zhang, 2019; Salah and Abd-salam, 2018) اوة م سسايام وتشاراعيامد 

Karampinis and Hevas 2011)د 

  ثاقيًا: دراسات اختبرت أثر بيئة وجودة المعمومات عمى قرارات االستثمار
ار أثار جاودة التقاارار المالياة   ام ك اارة ااساتثمار ساو  Biddle et al. (2009)اختبرت دراساة 

ماان خااتل الثاار   اام ااسااتثمار المبااالف فيااا أم ااسااتثمار ال اال ممااا يجااعت ض  لاام تجااع الدراسااات 
السابقة   م تسا ل بام وبو ما ض ا كانت جودة التقارار المالية تحد من  دم ك ارة ااستثمار المبالف 

تا د  ضلام تخ اي   فيا أم ااستثمار أ ال مماا يجاعد وتوصا ت الدراساة ضلام أن جاودة التقراار الماالي
المبالغااة فااي ااسااتثمارت وكاا لك ياااادة مسااتويات ااسااتثمار الماانخ    اان المسااتول المثاالد كمااا أن 
الشاااركات  ات التقاااارار المالياااة  ات الجاااودة العالياااة تنحااارف بصاااورة أ ااال  ااان المساااتول المثااال مااان 
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خ ااي  مشااالل التخ خاال ااسااتثمار المتو اااد وت ساار الدراسااة  لااك بقاادرة جااودة التقرااار المااالي   اام ت
 الخت ي وااختيار المعال  التي تمثل الثر اللثر اررام بك ارة ااستثمارد

فقاد اساتةدفت اختباار أثار جاودة التقاارار المالياة   ام ك اارة  Chen et al. (2011)أماا دراساة 
مااان ااساااتثمار فاااي شاااركات القعاااا  الخااااا )ايااار المعروحاااة لتلتتااااع  بالساااواق الناشااا ةت التاااي 

المتو ااا أن يقاال فيةااا دور جااودة القااوا م الماليااة فااي الحااد ماان  اادم ك ااارة ااسااتثمارت و لااك انخ ااا  
الع ااع   اام المع ومااات المحاساابية فااي مثاال ت ااك اللااروفد حيااث أشااارت الدراسااة ضلاام أن الشااركات 
دة الخاصااة لااديةا جااودة تقااارار ماليااة أ اال انخ ااا  ع ااع السااوق   اام ت ااك المع وماااتت كمااا أن جااو 

التقااارار الماليااة تلااون أ اال فااي السااواق الناشاا ة  ات الحمايااة ال اال ل مسااتثمرانت و ناادما يكااون بناااك 
ارتبااااط  اااو  باااين أسااا  ض اااداد القاااوا م المالياااة لألاااارا  الاااارابة والتقراااار الماااالي المحاسااابيد و اااد 

 توص ت الدراسة ضلم أن جودة التقرار المالي ارتبعت عرديام ما ك ارة ااستثمارد

  أثار جاودة التقاارار المالياة   ام ك اارة 2215وفي مصر اختبارت دراساة الصاايف و باد المجياد )
دارة الرااح لألارا  الارابيةت والسايولة كمتغيارات معدلاةد ومان  ااستثمارت وأثر التموال البنكيت وا 

  د توصاا ت الدراسااة ضلاام أن ارت ااا2213ضلاام  1998شااركة خااتل ال تاارة ماان  41خااتل  ينااة   اام 
جااودة التقااارار الماليااة يحااد ماان  اادم ك ااارة ااسااتثمار سااوار ااسااتثمار المبااالف فيااا أو المخ اا د وأن 
دارة الراااح لألاارا  الاارابيةت ضا أن أثار  ب ا التاثير لام يعادل فاي لال كال مان التمواال البنكاي وا 

 السيولة كان  كسيام في حالة المبالغة في ااستثمارد

أثاار شا افية التقااارار الماليااة  Mashayekhi and Kalhornia (2016)كماا اختباارت دراساة 
ضلام  2212من الشركات المسج ة ببورصة عةران ختل ال ترة من  336  م ك ارة ااستثمار   م 

ت وتوصااااا ت ضلااااام أن بنااااااك  ت اااااة ضيجابياااااة ومعنوياااااة باااااين شااااا افية التقاااااارار المالياااااة وك اااااارة 2215
  دم ك ارة ااستثمار سوار بالياادة أو بالنقاد ااستثمارت حيث أدت الش افية لتخ ي  

أثر جودة تنب ات المح  ين )كاحد الياات  Chen et al. (2017)وفي ضعار أخر اختبرت دراسة 
تحسااين البي اااة المع وماتيااة ومااان ثاام تخ اااي   اادم تماثااال المع ومااات    ااام ك ااارة  ااارارات ااساااتثمار 

ت المح  اااين تااارتب  باساااتثمار ألبااار ض ا كاااان مااان بالشاااركاتد وتوصااا ت الدراساااة ضلااام أن جاااودة تنبااا ا
المحتمل أن تقوم الشركات بااستثمار أ ال مان ااساتثمار المثالت وباساتثمار أ ال ل شاركات التاي مان 
المحتمل أن تقوم بالمبالغة في ااستثمارد أ  تحد جودة تنبا ات المح  اين مان  ادم ك اارة ااساتثمارد 

ت التاي تتسام بمساتول أ  ام مان  ادم تماثال المع وماات ومساتول و د كانات ت اك النتيجاة أ اول ل شاركا
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أ اال ماان الم ليااة الم سساايةد وت كااد ت ااك النتيجااة   اام أن جااودة تنباا ات المح  ااين تياااد ماان جااودة بي ااة 
 المع ومات والر ابة الخارجية والتي بدوربا تياد من ك ارة ااستثمارد

ودة التقاااارار المالياااةت وتحساااين بي ااااة واخ اااا الباحاااث مااان تح يااال الدراساااات السااااابقة ضلااام أن جااا
المع ومااااااتت يااااا د  ضلااااام تحساااااين ك اااااارة ااساااااتثمارت وأن ت اااااك العت اااااة  اااااد تتااااااثر بااااااختتف بعااااا  

 الخصا ا التشغي ية ل شركاتد

   ثالثًا: دراسات اختبرت األثر المباشر لتبقا المعايير الدولية عمى كفاءة االستثمار
الجانبية لتبني المعايير الدولية   م ك ارة ااستثمار  أثر Chen et al. (2013)اختبرت دراسة 
دولاااة أورواياااةد حياااث تااام دراساااة أثااار المع وماااات المحاسااابية ل شاااركات المناااالرة  17باااالتعبيم   ااام 

)الجنبية    م ك ارة استثمار الشركة النليرةت و لك في لل تعبيم المعايير الدولية ل تقرار المااليد 
ر فاااروق نساااع الراحياااة باااين الشاااركات المتناااالرة الجنبياااة   ااام ك اااارة وتوصااا ت الدراساااة ضلااام أن أثااا

ااساااتثمار  اااد ياد بصاااورة معنوياااة بعاااد تعبيااام المعاااايير الدولياااةد ايااار أن  لاااك الثااار لااام يتحقااام باااين 
الشركات المح ياة المتناالرةد أيااام أدل يااادة اوفصااح بعاد تبناي المعاايير الدولياة مان  بال الشاركات 

ة والمح ياااة ضلااام تحساااين ك اااارة اساااتثمار الشاااركات المتناااالرةد وبالتاااالي فقاااد خ صااات المناااالرة الجنبيااا
الدراسة ضلم أن المعايير الدولية حسنت من أثار المع وماات المحاسابية ل شاركات المناالرة   ام ك اارة 
اساتثمار الشاركات محال الدراساةد وفسارت الدراسااة  لاك باان المع وماات المحاسابية ل شاركات المنااالرة 

ماان أثاار  اادم التالااد الماارتب  بااسااتثمار فااي الصاانا ة وبالتااالي تحساان ماان ك ااارة اسااتثمار تخ اا  
الشركة والحد من ااساتثمار ال ال مماا يجاعد كماا أن يااادة أراااح الشاركات المناالرة الجنبياة يا د  
ضلام وصااول ضشاارة لاادل الشاركة بانةااا تساتثمر فااي اساتثمار اياار أمثال ممااا يا د  ضلاام تصاحيل مسااار 

ستثمار وتخ ي  ااستثمار المبالف فياد وترل الدراسة أن المعايير الدولية تسةم في تحقيم القاب ية اا
ل مقارنة بين الشركات الجنبيةت وبالتالي تحقام ن عياة المع وماات وتخ اي   ادم التالاد بماا يساةم فاي 

 تخ ي   دم ك ارة ااستثمارد

فقد اختبرت أثار التبناي االياماي ل معاايير الدولياة   ام العت اة  Andre et al. (2014)أما دراسة 
بااين الااتح   المحاساابيت كاحااد أبعاااد جااودة التقااارار الماليااةت وك ااارة ااسااتثمار بااالتعبيم   اام  ينااة ماان 

د حيااث تاارل الدراسااة أن تبنااي المعااايير 2225الشااركات ال رنسااية  باال وبعااد تبنااي المعااايير الدوليااة  ااام 
ن لااا أثاار ماايدوج   اام ك ااارة ااسااتثمارا الول بااو أثاار مباشاار ضيجااابي نتيجااة تقااديم تقااارار الدوليااة يكااو 

مالية  ات جودة  الية تياد من اوفصاح وتحد من  دم تماثل المع ومات وبو ما  د يا د  ضلام تحساين 
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ك اااارة ااساااتثمارت والثااااني أثااار ايااار مباشااار نتيجاااة تخ اااي  مساااتويات الاااتح   ومااان ثااام تخ اااي  دور 
تح   في الحد من  دم تماثل المع وماتد وتوص ت الدراسة ضلام أناا  بال تبناي المعاايير الدولياة ارتاب  ال

الاتح    كساايا بعاادم ك ااارة ااسااتثمارت اياار أنااا بعااد تعبيام المعااايير الدوليااة لاام يعااد الااتح   ي عااع  لااك 
ضلاام أن تبنااي   فااي مصاار مااا ت ااك النتيجااةت حيااث توصاا ت 2218الاادورد وتتعااار  نتيجااة أبااو العاات )

المعايير الدولية أدل ضلم تاثير معنو  ضيجابي   م مستول الاتح   المحاسابي وباو ماا أدل ضلام تحساين 
 ك ارة ااستثمارد

توص ت ضلم اختتف تاثير التبني االيامي ل معايير  Gao and Sidhu (2018)اير أن دراسة 
 ااا  ااسااتثمار  اان المسااتول المثاال الدوليااةت حيااث أدل ضلاام تخ ااي   اادم الل ااارة المتمث ااة فااي انخ

في حين لم ت ثر   م  دم ك ارة ااستثمار المتمثل في المبالغاة فاي ااساتثمار و لاك باالتعبيم   ام 
دولةد اير أن ب ا التاثير كان أ ل  ندما تم الر ابة   ام المتغيارات الخارل بماا يشاير  23 ينة من 

 المسببات في تحسين ك ارة ااستثماردضلم أن التحول ل معايير الدولية بو مجرد أحد 

فجارت متعاراة مان حياث تااثير تبناي المعاايير  O'Connell et al. (2019)أما نتا ى دراسة 
الدوليااة   ااام ك اااارة ااساااتثمارد ف ااي حاااين توصااا ت الدراساااة ضلااام وجااود أثااار ضيجاااابي ومعناااو  لجاااودة 

ر الدوليااة أدل ضلاام تحسااين ت ااك العت ااة التقرااار المااالي   اام ك ااارة ااسااتثمارت ضا أن تعبياام المعااايي
فق  في ألمانيات في حين أثر تبني المعايير الدولية  كسيام   ام ك اارة ااساتثمار فاي ضنج تارات ضا أناا 

 لم يكن لتبني المعايير الدولية أثر جوبر    م ك ارة ااستثمار في بولنداد

ا ى بشااان تاااثير تبنااي المعاااايير واخ ااا الباحااث ماان تح ياال الدراساااات السااابقة ضلاام تعااار  النتااا
الدولية   م ك ارة ااستثماراتت و د يخت    لك باختتف البي ة التاي تعبام فيةاا ت اك المعااييرت كماا 
أن تااااثير المعاااايير الدولياااة  اااد يرجاااا ضلااام التااااثير   ااام الشاااركات  اتةاااا أو الشاااركات المناااالرة نتيجاااة 

 ركاتد تخ ي   دم التالد في البي ة التنافسية بين الش

ونتيجة لتعار  النتا ى بخصوا تاثير تبني المعايير الدولية   ام ك اارة ااساتثمارت فإناا يمكان 
 في شكل ال ر  البديل اير محدد ااتجاا   م النحو التالي: اشتقاق قرض الدراسة األول

H1 اسرتثمار : تؤثر جودة المعايير المحاسبية )مقاسة بتبقا المعايير الدولية( معقويرًا عمرى كفراءة
 الشركات المقيدة بسوق األسهم السعود .
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      أثررررر جررررودة المراجعررررة كمقيرررراس لمسررررتوى االلتررررزام تطبيرررر  المعررررايير المحاسرررربية  7-1-3
 عمى كفاءة االستثمار

تصورام حول اللي ية التي يمكن أن تسةم بةا  م ية المراجعاة  Sirois et al. 2016 دمت دراسة 
كاتت حيااث تاارل الدراسااة أن  لااك يمكاان أن يتحقاام ماان خااتل ثااتث الخارجيااة فااي خ اام القيمااة ل شاار 

   م يااة التوكيااد )بمعناام الولي ااة الر ابيااة ل مراجعااة والتااي تحااد ماان تحياايات 1مكونااات أساسااية وبااي )
  2اودارةت وتحساان ماان جاااودة القااوا م الماليااة وبالتاااالي تحقاام المصاادا ية ل قاااوا م الماليااة المنشاااورة ت )

  3لصااحاع المصااالل   اام المااراجعين فااي حااال فشاال  م يااة المراجعااةت )منية الحقااوق الماليااة الااا
)مثال النصال الرسامي وايار الرسامي الا   يمكان أن  Audit service value يماة خدماة المراجاا   

 لكت  Boubaker et al. (2018)يقدما المراجا لعمي ا ختل أ مال المراجعة د و د عورت دراسة 
القاول نلرااام باان جاودة المراجعاة يمكان أن ت عاع دورام باماام فاي تحساين ك اارة أنا يمكان وأشارت ضلم 

ااسااتثمار ماان منلااوران: الول تحسااين جااودة التقااارار الماليااة ماان خااتل ضااا ار الثقااة والتوكيااد   اام 
صااحة القااوا م المالياااةت وماان ثاام تخ اااي   اادم تماثاال المع وماااات والاا   ياا د  ضلااام تخ ااي  مشاااالل 

  والتخ خل الخت يت وبي أحد المسببات التي  د تا د  ضلام  ادم ك اارة ااساتثمار ااختيار المعال
ماان خااتل تعياااي الاادور الر ااابي ل قااوا م الماليااةد والثاااني أن خباارة المراجااا فااي الصاانا ة تجعاال لديااا 
معرفة واسعة حول  م يات الشركات الخرل في ن   الصنا ةت وبالتاالي يمكان أن تسات يد الشاركات 

رات المراجا بصورة اير رسميةت مما  د يسا د المديران   م اتخاا   ارارات اساتثماراة أفاال من خب
 بسبع ياادة المعرفة حول صنا تةمد

أمااا   اام مسااتول الدراسااات التااي اختباارت أثاار جااودة المراجعااة   اام ك ااارة ااسااتثمارت ف اام يجااد 
ك ااارة ااسااتثمارت باال أن ت ااك  الباحااث اللثياار ماان الدراسااات التااي تناولاات أثاار جااودة المراجعااة   اام

أثار جاودة المراجعاة  Park et al. (2017)النتاا ى المحادودة جاارت متعارااةد فقاد اختبارت دراساة 
  اام ك ااارة ااسااتثمار فااي الشااركات المقياادة مقاباال الشااركات اياار المقياادة بالبورصااة   اام  ينااة ماان 

سانةد وتوصا ت الدراساة -ركةش 75478ب غت  2214ضلم  2222الشركات اللوراة ختل ال ترة من 
ضلاااام أن الشااااركات المقياااادة لااااديةا اسااااتثمار ألثاااار ك ااااارة ماااان الشااااركات اياااار المقياااادةد و  اااام مسااااتول 
ااستثمار المبالف فيا كانت أياام الشركات المقيدة ألثر ك ارةت أما   م مستول ااستثمار ال ال مان 

وأخيرام توص ت الدراسة ضلم أن الشركات  المثل فكانت الشركات اير المقيدة ألثر ك ارة من المقيدةد
التي يتم مراجعتةا من  بل المكاتع اللبرل )أ   ات جودة مراجعة ألبار  كانات اساتثمار اودارة فيةاا 

 ألثر ك ارةد
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فقد اختبرت أثر جودة المراجعة   ام ك اارة ااساتثمارت  Boubaker et al. (2018)أما دراسة 
ة المراجعااااة وبمااااا انتمااااار المراجااااا لألراااااا مكاتااااع اللباااارلت و ااااد اسااااتخدمت الشااااركة مقياسااااين لجااااود

شاركة مقيادة  125وتخصا المكتع أو خبرتا في عبيعة الصنا ةت و لاك باالتعبيم   ام  يناة مان 
وتوصاا ت الدراسااة ضلاام أن جااودة المراجعااة د 2228ضلاام  2215بالبورصااة ال رنسااية خااتل ال تاارة ماان 

خصاااا فاااي الصااانا ة تااا د  ضلااام تخ اااي   ااادم ك اااارة ساااوار بمقياااا  الرااااا اللباااار أو بمقياااا  الت
ااساتثمار ساوار الناتجاة  ان المبالغااة فاي ااساتثمارت أو تخ اي  ااسااتثمارت و لاك حتام بعاد الر ابااة 
  م مستول جودة القوا م المالية ل شركةت وخصا ا الشركة الخرل مثل التدفقات النقدية التشغي يةت 

 ودرجة تركي الم ليةدومستول الرفا الماليت وحجم الشركةت 

أثر كل من جودة التقاارار المالياة وجاودة  Siregar and Nuryanah (2018)واختبرت دراسة 
ساانة ماان الشااركات المسااج ة -شااركة 668المراجعااة   اام ك ااارة اسااتثمار اودارة بااالتعبيم   اام  ينااة 

دة التقاااارار د وتوصااا ت الدراساااة ضلااام أن جاااو 2215ضلااام  2212ببورصاااة اندونيسااايا خاااتل ال تااارة مااان 
المالية لةا تاثير معنو    م الحد من  دم ك ارة ااستثمار سوار بالياادة أو بالنقاد ضا أن الدراسة 

 لم تجد دليتم معنويام   م أثر جودة المرجعة   م ك ارة ااستثمارد

فقاااااد اختبااااارت أثااااار اتعااااااع المراجعاااااة )كمقياااااا  لجاااااودة  Shagerdi et al.(2020)أماااااا دراساااااة 
المراجعة    م ك ارة استثمار اودارةت ودور الاغوط المالية   م الشركات فاي تعاديل ت اك العت اةت 

ضلاام  2211شااركة مسااج ة ببورصااة عةااران خااتل ال تاارة ماان  141و لااك بااالتعبيم   اام  ينااة ماان 
يااة بااين أتعاااع المراجعااة واااين ك ااارة اسااتثمار د وتوصاا ت الشااركة ضلاام أن بناااك  ت ااة معنو 2218

الشركاتد وأن الاغوط المالية   م الشركات لةاا أثار معناو    ام ت اك العت اةت حياث تارل الدراساة 
 أن  دم ك ارة ااستثمار يكون ألثر  وة في الشركات التي تعاني اغوعام ماليةد

جعة   ام ك اارة ااساتثمار ينعاو  واخ ا الباحث مما سبم ضلم أن التاثير المحتمل لجودة المرا
  اااام افترااااااين ت ساااايراين أساساااايينا )أ  أثاااار جااااودة المع وماااااتت )ع  أثاااار نقاااال الخباااارات والنصاااال 

أشارت  Loius (2005)د اير أن دراسة (Boubaker et al. 2018)واورشاد من المراجا ل عميل 
بصاورة ألبار مان المكاتاع اللبارل  (non-big)ضلم الدور ال   يمكن أن ت عبا المكاتع اير اللبارل 

في مجال أثر نقل الخبرات والنصال واورشااد لعميال المراجعاةد ووفقاام لا لك يمكان القاول باان أثار نقال 
  والمكاتاع اللثار تخصصاام فاي Loius 2005الخبرات سيكون فاي مصا حة المكاتاع ايار اللبارل )
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المع وماات سايكون فاي مصا حة  ت أما أثر جاودة(Boubaker et al. 2018)مجال صنا ة العميل 
 المكاتع اللبرل والمكاتع المتخصصة في مجال الصنا ةد

واتااال ماان الدراساااات الق ي ااة فااي مجاااال أثاار جاااودة المراجعااة   اام ك اااارة ااسااتثمار أن النتاااا ى 
 اير محدد ااتجاا   م النحو التالي: لمدراسة وضع الفرض الثاقاجارت متعاراةد وبالتالي يمكن 

H2 االلتررزام بتطبيرر  المعررايير المحاسرربية )مقاسررًا بجررودة المراجعررة الخارجيررة( معقويررًا عمررى : يررؤثر
 كفاءة استثمار الشركات المقيدة بسوق األسهم السعود .

كما أنا من المتو ا أن تعيي جودة المع ومات الناتجة  ن كال مان جاودة المعاايير )مقاساة بتبناي 
بااات المعااايير )مقاسااة بجااودة المراجعااة  ماان تااد يم ماان الثاار المعااايير الدوليااة  واالتاايام بتعبياام متع 

  ام ك ااارة ااسااتثمار   اام ا تبااار أن جااودة المع وماات يمكاان أن ت عااع دور المتغياار الوسااي  والاا   
يمثل محص ة كل مان جاودة المعاايير واالتايام بتعبيام المعاايير   ام الحاد مان فجاوة التو عاات بشاان 

تخ اي   ادم تماثال المع وماات التاي تمثال أحاد الساباع  اد تا د  لعادم  جودة القوا م المالياةت وكا لك
 ;Boubaker et al. 2018; Mashayekhi and Kalhornia 2016)ك اارة ااساتثمار 

Biddle et al. 2009; Lambert et al., 2007) ت و لاك ماا د متاا الدراساات الميدانياة وفقاام
 ت  وبالتااالي يااتم اختبااار فاار  أن 2-1-7ةااا بالبنااد )ل مجمو ااة الثانيااة ماان الدراسااات التااي تاام تناول

بااين تبنااي المعااايير الدوليااة وجااودة  (Mediating Variable)تمثاال جااودة المع ومااات متغياارام وساايعام 
 المراجعة من جانع وك ارة ااستثمار من جانع اخرت وبو ما يتم اختبارا من ختل ال ر  التالي:

H3 برين جررودة المعرايير المحاسرربية ومسرتوى االلتررزام بتطبيقهررا : تتوسر  جررودة المعمومرات الع قررة
 من جاقب وكفاءة االستثمار من جاقب آخر.

 الخصائص التشغيمية لمشركات وع قاتها بكفاءة االستثمار 7-1-4
ا شك أن ك ارة استثمار اودارة تخت   باختتف العديد من المحددات والخصاا ا التاي تخاا 

يمكاان اللشاا   اان المياااد ماان النتااا ى المتع قااة باااثر تبنااي المعااايير الدوليااة الشااركاتت والتااي بدراسااتةا 
وجاااودة المراجعاااة   ااام ك اااارة ااساااتثمار وت سااايرباد ولقاااد تناولااات الدراساااات الساااابقة العدياااد مااان ت اااك 
الخصا ا والمتغيرات والتي يمكن أن يكون لةا تاثير   م ك ارة ااستثمارت وبالتالي فقد يكون لت ك 

أثر معدل   م  ت ة تبني المعايير الدولية وجودة المراجعة بك ارة ااساتثمارد ومان أبام الخصا ا 
مساتق ة أو متغيارات ر ابياة وتباين أن لةاا ت ك المتغيرات التي تناولتةا الدراسات السابقة سوار كمتغيرات 

 تاثيرات معنوية   م ك ارة ااستثمار ما ي ي: 
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استثمار وك ارة ت اك القارارات وفقاام لحجام الشاركة مقاساة حيث  د تخت    رارات احجم الشركة:  -أ 
 Shagerdi et al. 2020; O'Connell et al. 2019; Lei and Chen)بقيماة أصاولةا 

2019; Tan et al. 2018; Benlemlih and Bitar 2018; Siregar and Nuryanah 
 د (2018

الشركات مقاسة بالسانوات مان تاارا  حيث تتاثر  رارات ااستثمار ل شركات بعمر عمر الشركة:  -ب 
 Lei and Chen 2019; Tan et al. 2018; Benlemlih and Bitar)بداياة النشااط

2018; Siregar and Nuryanah 2018; Mashayekhi Kalhornia 2016; Chen 
et al. 2011; Biddle et al. 2009  د 

حياث تعبار التادفقات النقدياة التشاغي ية أحاد المحاددات الةاماة التاي  التدققات الققديرة التشرغيمية: -ج 
 Lei and Chen 2019; Benlemlih and) يمكن أن ت ثر في القرارات ااستثماراة ل شركة

Bitar 2018; Siregar and Nuryanah 2018; Park et al. 2017; Lara et 
al.2016; Beatty et al. 2013) د 

حيث  د تتاثر  رارات ااستثمار في الشركة بمساتول وحجام فترة السابقة: استثمار الشركة قا ال -د 
 Shagerdi et al. 2020; Tan et al. 2018; Gao)اساتثمار الشاركة فاي ال تارة الساابقة

and Sidhu 2018; Lara et al. 2016;) د 

معاايير  وانارم   ام  لاك فمان المتو اا أن تا ثر ت اك الخصاا ا التشاغي ية   ام العت اة باين تبناي
 قرررض الدراسررة الرابررعالمحاساابة الدوليااة واالتاايام بتعبيقةااا وك ااارة ااسااتثمارت وبالتااالي يمكاان صاايااة 

 كما ي ي:

H4 تررؤثر الخصررائص التشررغيمية لمشررركة عمررى الع قررة بررين جررودة المعررايير المحاسرربية وااللتررزام :
 بتطبيقها من جاقب وكفاءة االستثمار من جاقب أخر.
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 نمو ج فرو  الدراسة في الشكل التالي: ويمكن توايل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 (: قموذج البحث2شكل )
 يٍ إعذاد انثاحس

 المقهجية التطبيقية لمبحث 7-2
 مجتمع وعيقة الدراسة 7-2-1

تاام اسااتخدام  ينااة تمثاال كافااة الشااركات اياار الماليااة المقياادة بسااوق الوراق الماليااة السااعودية  اان 
ت واتع اع احتسااع 2217حيث تم البدر بتعبيم المعايير الدولياة  اام  2218ضلم  2212 ال ترة من

بع  المتغيرات سنتين  بل سنة ااختبار )مثل متغير النمو فاي مبيعاات ال تارة الساابقة  وبالتاالي فقاد 
و اد 2214احتسااع المتغيارات المع وباة ا تباارام مان  2213و 2212استخدم الباحث بيانات  اامي 

 جما بيانات العينة وفقام لمجمو ة من اا تبارات وبي:تم 

أن تمثال العيناة الشاركات بخاتف الم سساات المالياةت وأن تنتماي ضلام صانا ة يتاوافر بةاا   ام ال ال 
     د ضااااااافة ضلااااام  4) خمااااا  شاااااركات  ات بياناااااات كام اااااة لاااااارا  التح يااااال   ااااام الساااااا  القعاااااا ي

                                                 
ل تالياد   ام النتاا ىد وترتاع  (Park et al. 2017)شاركات  12تم  مل اختبار ضاافي باستبعاد القعا ات  ات الشركات أ ل مان   4)

 مشابدةد 516شركة بإجمالي  74  م  لك  ينة مخ اة من 

 ظىدج انًعاَُش انًحاصثُح

 )يقاصح ترثٍُ انًعاَُش انذونُح(

 كفاءج االصرصًاس

)انحذ يٍ 

االصرصًاس غُش 

 انكفء(

 المتغيران المستقالن
 المتغير التابع

 1ف

 المتغير الوسيط 

 3ف

 االنرزاو تانرطثُق

 )يقاصاً تعىدج انًشاظعح( 

 المتغيراث الُمَعِدلت

 2ف

 ظىدج انًعهىياخ

 4ف 
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مررع اسررتبعاد المشرراهدات ذات تقررارير  مكتم ااة البياناااتداسااتبعاد بعاا  المشااابدات فااي الساانة اياار 
ة برالتطبي  الصرحيل لممعرايير المحاسربية مرالمراجعة المعدلة حتى تضم العيقة قق  الشرركات الممتز 

وققًا لتقرير مراقب الحسابات، وبالتالا تصبل جرودة المراجعرة هرا المحردد لسر مة تطبير  الشرركة 
مشابدة تمثل القوا م المالية لعادد  691ك القوا د  ينة مكونة من و د نتى  ن ت  لممعايير المحاسبية

 2213ت 2212د و ااد تاام اسااتخدام بيانااات 2218-2212 عا ااات  اان ساانوات  9شااركة تمثاال  99
مشااابدة وانخ اا  ضلاام  492ممااا أدل ضلاام تخ ااي  حجاام العينااة ضلاام  2214احتسااع  اايم متغياارات 

 نة السابقة كاحد المتغيرات المعدلةدمشابدة  ند استخدام متغير استثمار الس 487

دت Bloombergو ااد تاام الحصااول   اام البيانااات المع وبااة لقيااا  المتغياارات ماان  ا اادة بيانااات 
   بيانات العينةد 1وا خا جدول ر م )

 ( عيقة الدراسة1جدول )
 

 عدد المشاهداث عدد الشركاث القطاع
 182 26 انًىاد األصاصُح

 84 12 انضهع انشأصًانُح

 35 5 انُقم

 7 انخذياخ االصرهالكُح 48

 49 7 ذعزئح انضهع انكًانُح

 84 12 اَراض األغزَح

 97 14 األصًُد

 69 11 إداسج وذطىَش انعقاساخ

 42 .   6 انقطاع انصحٍ

 691 99 اإلظًانٍ

 (198) 2114انًضرخذيح الحرضاب يرغُشاخ  2113-2112( عذد يشاهذاخ -)

 492 انًضرخذو فٍ اخرثاساخ انفشوضحعى انعُُح انُهائٍ 
 انًصذس: إعذاد انثاحس

 

   إجراءات وأدوات الدراسة التطبيقية وقماذج االختبارات اإلحصائية 7-2-2
يقااوم الباحااث باختبااار أثاار تبنااي المعااايير الدوليااة )كمقيااا  ل حااد ماان فجااوة جااودة المعااايير    اام 
ك ارة ااستثمارت وكا لك أثار جاودة المراجعاة )كمقياا  ل حاد مان فجاوة التعبيام ت باساتخدام اانحادار 

 د ثاام اختبااار دور جااودة المع ومااات كمتغياار وسااي SPSSالخعااي ماان خااتل اا تماااد   اام برنااامى 
ينقااال أثااار تبناااي المعاااايير الدولياااة وجاااودة المراجعاااة   ااام ك اااارة ااساااتثمارت و لاااك مااان خاااتل أسااا وع 

والاااا   يمكنااااا اختبااااار كافااااة ت ااااك العت ااااات  AMOSنم جااااة المعااااادات الةيك يااااة باسااااتخدام برنااااامى 
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 ;Afthanorhan et al. 2014)المباشرة واير المباشرة بصورة انيةت وانخ   فيا أخعار التحياي 
Cheung and Lau 2007) د ثم يختبر الباحث بعد  لك أثر المتغيرات التاي تعبار  ان خصاا ا

ماا ضااافة AMOS الشركة   م العت اات المباشارة وايار المباشارة الساابقةت و لاك باساتخدام برناامى 
والتاي تمكان مان  ارارة أثار  Hays's Process Macroالخاصاة ببرناامى  Syntaxبعا  اللاواد 

المتغيااارات المعدلاااة   اااام العت اااة ايااار المباشاااارة باااين المتغياااار والمساااتقل التاااابا ماااان خاااتل المتغياااار 
د باوااافة لماا سابم سايقوم الباحاث ب صال العيناة ضلام  ينتاين فار يتين  (Hayes, 2015)الوساي 

 ة ااستثمار والتي تمثل استثمار بالياادة والثانية التي تمثل استثمار بالنقادالولم تمثل  دم ك ار

و ااام الباحااث بقيااا  ك ااارة ااسااتثمار ماان خااتل نمااا ج تعتمااد   اام تقاادير مسااتويات ااسااتثمار 
المثااال   ااام مساااتول كااال صااانا ة للااال سااانةت ثااام يحتساااع  ااادم ك اااارة ااساااتثمار ساااوارم بالمبالغاااة أو 

 Biddle) بين المستول المقدر والمستول ال ع ي لتستثمار للل مشابدة   م حدةالنقا باانحراف 
et al. 2009) د ويمثال النماو ج الر يساي المساتخدم نمو جاام مجمعاام لثتثاة نماا ج واساعة ااساتخدام

في البحوث السابقةت حيث يمثل  لك النمو ج المجماا متوسا  النماا ج الثتثاة لتتفاي أخعاار التقادير 
يمكن أن تحدث باستخدام أحد النما ج من ردامد ثم يقوم الباحث وكاختبارات ضاافية ل تالياد   ام التي 

 وة النتا ى بإ ادة ااختباار بتعبيام النماا ج الثتثاة كال   ام حاداد كماا ياتم  ياا  أثار تبناي المعاايير 
حياث تام  2218ضلام  2213الدولية من ختل اختيار  ينة من الشاركات الساعودية خاتل ال تارة مان 

د كماااا تااام  ياااا  جاااودة المراجعاااة ا تماااادام   ااام تصاااني  مكتاااع 2217تبناااي المعاااايير الدولياااة  اااام 
المراجعااة كاحااد مكاتااع المراجعااة اللباارل أم ات ضاااافة ضلاام اسااتخدام التخصااا الصاانا ي كمقيااا  
 بااديلد وتاام اسااتخدام أراعااة متغيااارات لتعباار  اان الخصااا ا التشاااغي ية ل شااركة والتااي تااامنت  مااار

 الشركةت وحجم الشركةت مستول استثمار ال ترة السابقةت والتدفم النقد  التشغي يد

  اختبار فراي الدراسة الول والثاني يتم استخدام نمو ج اانحدار(O'Connell et al. 2019; 
Gao and Sidhu 2018)  ماا ضدخاال متغيارات الر اباة والمتغيارات المعدلاة   ام أنةاا متغيارات

ر ابية في ب ا المرح ة أ  دون ضدخاال الثاار الت ا  ياة ل متغيارات المعدلاةت و لاك باساتخدام برناامى  
(SPSS) :حيث تم تعبيم النمو ج التالي 

INEFFit = β0 + β1IFRSit + Β2AUDITit + Β3Moderatorsi,t + β3CONTOLit + εit 

 (IFRS)تعبار  ان القيماة المع قاة لعادم ك اارة ااساتثمار )بالمبالغاة أو باالنقا ت  (INEFF)حيث: 
تعبااااااار  ااااااان جاااااااودة المراجعاااااااةت  (AUDIT)متغيااااااار ثناااااااا ي يعبااااااار  ااااااان تبناااااااي المعاااااااايير الدولياااااااةت 

(Moderators) تعباااار  اااان المتغياااارات المعدلااااة وبااااي التاااادفقات النقديااااة التشااااغي ية(OCF) ت وحجاااام

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1094428107300343
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ت و ماااار الشااااركة (INVESTt-1)ت ومسااااتول ااسااااتثمار ل شااااركة فااااي ال تاااارة السااااابقة  (SIZE)الشااااركة
(AGE) ت للااان سااايتم ضااااافتةم لتنحااادار كمتغيااارات ر اباااة دون أخااا  العت اااات الت ا  ياااة بيااانةم وااااين

تعبااااار  ااااان  (CONTROL)المتغيااااارات المساااااتق ة و لاااااك لغااااار  اختباااااار ال رااااااين الول والثاااااانيد 
ت واليسااااار الماااااالي (LEV)تغيااااارات الر اباااااة وباااااي نسااااابة المديونياااااة أو الرفاااااا الماااااالي مجمو اااااة مااااان م

Solvency ت وتحقيم الشركة لخسارة(LOSS) د وتعبر(it)  ن الشركة (i)  في السنة(t)د 

وكاختبااار ضاااافي تاام ض ااادة ااختبااار مااا تقساايم العينااة ضلاام  ينتااين فاار يتينا الولاام تعباار  اان 
ت والثانية تعبر  ن الشركات  ات ااساتثمار ال ال (+INEFF)الشركات  ات ااستثمار المبالف فيا  

 د(Gao and Sidhu 2018)  (-INEFF)من المستول المثل 

  المتغياار الوسااي   والرابااا )أثاار المتغياارات المعدلااة  تاام اسااتخدام اختبااار فاار  الدراسااة الثالااث )أثاار
ت والتي تسمل باختباار ت اك اآلثاار SEMنما ج تح يل المسار من ختل نم جة المعادات الةيك ية 

وحااال المعاااادات انياااام وتحدياااد معنوياااة العت اااات المباشااارة وايااار المباشااارة ل متغيااار الوساااي د ولةااا ا 
 AMOS (Hayes, 2015; Afthanorhan et al. 2014; Cheungى الغر  تم استخدام برنام

and Lau 2007)د 

وسيتم  مل اختبارات ضااافية ل تحقام مان جاودة النتاا ى مان خاتل اساتخدام مقاايي  بدي اة لجاودة 
ضاافة ضلم ض ادة ااختبارات باستخدام  ينة مخ اة باستبعاد القعا ات  المراجعة وك ارة ااستثمارت

 التي تتامن أ ل من  شر شركاتد

 قياس متغيرات الدراسة 7-2-3
ك ااارة ااسااتثمار: اسااتخدمت الدراسااات  اادم ك ااارة ااسااتثمار كمقيااا  المتغيررر التررابع:  7-2-3-1

ر راااايام بانةاا اانحاراف  ان المساتول المثال وتدعلرف  دم ك ارة ااستثما.  كسي لل ارة ااستثمار
بعا  المتغيارات التاي  لتستثمارد وللي يتم احتساع المساتول المثال لتساتثمار ياتم تقاديرا بمع ومياة

حااددتةا ت ااك النمااا ج لمجمو ااة شااركات الصاانا ةت وانااارم   يااا يااتم تقاادير مع مااات النمااو جت ثاام يااتم 
د المستول المقادر )المثال  لتساتثمارت وتمثال  ادم ك اارة التعوي  بةا   م مستول كل شركة لتحدي

سنة وااستثمار المقدر لةاا مان النماو جت وا  ا كاان -ااستثمار ال رق بين ااستثمار ال ع ي للل شركة
ال ااارق موجباااام فااا لك يااادل   ااام المبالغاااة فاااي ااساااتثمارت أماااا ض ا كاااان ال ااارق ساااالبامت فااا لك يااادل   ااام 

عد ويساتخدم الباحاث القيماة المع قاة لتعبار  ان  ادم ك اارة ااساتثمارت   ام ااستثمار ال ل مما يج
أن يتم ضجرار تح يتت ضاافية تقسم فيةا ال روق الموجباة والساالبة كال   ام حاداد واتح يال الدراساات 

 السابقة توصل الباحث ضلم أن ألثر ت ك النما ج استخدامام والتي يستخدمةا الباحث:

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1094428107300343
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 Bidle et al. (2009)قموذج  -أ
يعتبر ب ا النمو ج مان أبام النماا ج المساتخدمة لتقادير  ادم ك اارة ااساتثمارت واتبعتاا العدياد مان 

ت (;O'Connell et al. 2011; Boubaker et al. 2018; Lara et al. 2016)الدراسات مثل: 
 وياخ  النمو ج المعادلة التالية:

INVESTI,t = α0 + α1 %Growthi,t-1 + ɛi,t 

 د tفي ال ترة  i= مجمو  ااستثمار مرجحة بإجمالي  يمة الصول ل شركة  INVESTI,tحيث:  
%Growth يعباار  اان نساابة النمااو فااي المبيعااات ل ساانة السااابقةد حيااث يقااوم باا ا النمااو ج   اام أن :

 ااستثمار المثل يكون دالة في فرا النمو المتاحة والتي تقا  بنمو مبيعات ال ترة السابقةد

وتقااا  ك ااارة ااساااتثمار بماادل اانحاااراف  اان ااسااتثمار المتو اااا المحتسااع وفااام نمااو ج التنبااا  
بااساتثمار كدالااة فااي فاارا النماو المتاحااةد وبالتااالي فكاال مان اانحااراف الموجااع )ااسااتثمار المبااالف 

 فيا  واانحراف السالع )ااستثمار ال ل مما يجع  تعد من  بيل  دم ك ارة ااستثمارد 

 المعدل  .Biddle et alقموذج  -ب
 Park et al. 2017; Mashayekhi and)اساتخدم با ا النماو ج العدياد مان البااحثين مثال: 

Kalhornia 2016; Chen et al. 2011) د وفي با ا النماو ج تام ضااافة متغيارNEG  وباو متغيار
تف  لكد وبالتاالي ياخا  ض ا كان نمو المبيعات في السنة السابقة سالع وص ر بخ  1ثنا ي ياخ   يمة )

 النمو ج الشكل التالي:
INVESTi,t = α0 + α1 NEGi,t-1 + α2 %Growthi,t-1 +  α3NEG*Growthi,t-1 + ɛi,t 

  Cho and Choi (2016)قموذج  -ج
 رفت ت ك الدراسة ااستثمار اير الرشيد بانا  لك ااستثمار ال   ينحارف  ان المساتول المثال 

ل شااركة ل  اارا ااسااتثماراة المتاحااةد وبالتااالي يااتم  يااا   اادم ك ااارة ااسااتثمار لتسااتثمار المع ااوع 
 وفقام ل نمو ج التالي:

INVESTit= β0 + β1Qit + β2OCFit + εit 

 د وتساو :tفي السنة  i: يمثل اان اق ااستثمار الخارج ل شركة INVESTitحيث: 
 الثابتة/ صافي  يمة الصول الثابتةدالتدفقات النقدية الخارجة لتستثمار في الصول 

Qit معامل :Tobin’s :وال   يشير ضلم ال را ااستثماراة المتاحة ويحسع كالتالي 
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 )القيمة السو ية لحقوق الم لية + اجمالي االتيامات  / القيمة الدفتراة وجمالي الصولد
OCFالتدفقات النقدية التشغي ية/ صافي الصول الثابتة : 

 وذج األساسا المستخدم قا الدراسةالقم -د 
 Mashayekhi and)نلرام لخعاار القياا  فاي كال مقياا  مان مقاايي   ادم ك اارة ااساتثمار 

Kalhornia 2016)  اام الباحاث باساتخدام نماو ج مجماا لنتاا ى النماا ج الثتثاة  ان عراام  ت فقاد 
و لاك لت ااد  خعاا القياا  فاي احتساع متوس   ادم ك اارة ااساتثمار المحتسابة مان النماا ج الساابقة 

ت   م أن يتم ض ادة اختبار ال رو  باستخدام كال نماو ج   ام حادة ل تالياد   ام  5)كل نمو ج من رد
 جودة النتا ىد

 المتغيرات المستقمة 7-2-3-1
  جودة المعايير المحاسبية: )مقاسة بتبقا المعايير الدولية( -أ

دةت يمكاان اسااتخدامةا كمقيااا  يعباار  اان الحااد ماان فنتيجااة لمااا تتساام بااا المعااايير الدوليااة ماان جااو 
  فاي سانوات تعبيام المعاايير الدولياة 1جودة المعاييرد وتم اساتخدام متغيار ثناا ي ياخا  القيماة ) فجوة

 د(O'Connell et al. 2019)وص ر بختف  لك 

   بجودة المراجعة مقاسة)االلتزام بالتطبي  السميم لممعايير المحاسبية:  -ب
ض  أن جااودة المراجعااة تعباار  اان الااامانة الساسااية التاايام الشااركات بااالتعبيم الساا يم لمتع بااات 

و اد اساتخدمت الدراساات الساابقة المعايير يمن ثم يمكن استخدامةا كمقيا  ل حد من فجودة التعبيامد 
 أو حجام المكتاع  العديد من المقايي  لقيا  جودة المراجعة منةا انتمار المراجا لحد المكاتع اللبارل 

(Khan et al. 2016; Alfraih, 2016; Houqe, 2017) ت وجاودة الراااح(Asthana and 
Boone, 2012)  خاصاة ااساتحقا ات ااختيارااة(Houmes et al. 2013; Kwon et al. 

2014; Jung et al. 2015; Dang et al. 2017) ت وأتعااع المراجاا(Shagerdi et al. 
 Geiger and Raghunandan, 2002; Ghosh and)ارتباط ما العميل ت وعول فترة ا(2020

Moon, 2005) التخصااا فااي صاانا ة العمياال ت و(Boubaker et al. 2018) ت والاارأ  بشااان
 د (Francis and Yu, 2009; Blay and Geiger, 2013)ااستمراراة 

                                                 
ت ك المنةجية  ند محاولة تصني  الشركات ضلم ت ك التي تميال ضلام المبالغاة فاي ااساتثمارات  Biddle et al. (2009)استخدم  (5)

 وت ك التي تميل ضلم تخ ي  ااستثمارات باخ  متوس  مقياسين من ردين لت اد  خعا القيا  للل مقيا  من ردد
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اعة اللبرل يعد أحد أبم وألثر ويمكن القول بان انتمار القا م بالمراجعة لحد مكاتع المراجعة الر 
 Choi et al. 2010; Beisland et)البحاوث المحاسابية  مقايي  جاودة المراجعاة المساتخدمة فاي

al. 2015; Alzoubi, 2016) د فمكاتع المراجعة اللبارل لةاا القادرة   ام تحقيام االتايام بالمعاايير
اااافة ضلاام أن ا تماااد المكاتااع اللباارل المةنيااةت كمااا أن لااديةا القاادرة   اام جاا ع الل ااارات البشااراةت ض

 Kaawaase et al. 2016; Hu  and)   ام  ادد ألبار مان العماتر يععيةاا اساتقتلية ألبار 
Kato, 2015; DeFond and Zhang, 2014) د فقاد توصا ت دراساةFrancis and Yu 

كاناات اللثاار ضلام أن مكاتااع المراجعااة الراعاة اللباارل تقاادم جاودة مراجعااة ألباار حياث أنةااا  (2009)
 Rajgopal)وارتباعاام بجاودة الراااحد كماا توصا ت دراساة  احتماام وصدار تقرار بشان ااستمراراة

et al. 2015)  ضلم أن مكاتع المراجعة اللبرل كانت مرتبعة  كسيام باوجرارات والاد اول القااا ية
المراجعةت بماا يشاير ضلام أن  الناتجة  ن فشل المراجعة و لك بختف المقايي  الخرل البدي ة لجودة

المكاتاااع اللبااارل تبااا ل الميااااد مااان العناياااة المةنياااة لدار  م ياااة المراجعاااة واتاااوافر لاااديةا المععياااات 
التيمة لتقديم جودة مراجعاة مرت عاةد وبالتاالي فاإن الباحاث سيساتخدم اانتماار لحاد مكاتاع المراجعاة 

 .اللبرل كمقيا  لجودة المراجعة

ن التحقم من د ة النتا ى سيتم  مل اختباارات ضااافية باساتخدام مقياا  باديل وما  لك ول مياد م
لجااودة المراجعااة وبااو التخصااا فااي الصاانا ةد ويسااا د  لااك   اام اختبااار أثاار جااودة المراجعااة   اام 
ك ارة ااساتثمار فاي ضعاار اافتراااين الت سايراين )أثار جاودة المع ومااتت أثار نقال الخبارات والنصال 

 واورشاد 

 المتغير الوسي : جودة المعمومات 7-2-3-1
 Salah and Salam 2019; Surianti and Yadiati)ويقاا  مان خاتل جاودة الراااح 

 Dechow et)المعدل كمقياا   كساي لتساتحقا ات ااختيارااة  Jonesباستخدام نمو ج  (2017
al. 1995) ويمثل القيمة المع قة لبوا ي نمو ج تقدير ااستحقا اتد 

NDAi, t/TAi,t-1= α1(1/TAi,t-1)+ α2(∆REVi,t-∆ARi,t)/ATi,t-1+ α3(PPEi,t/ ATi,t-1) 

التغياااار فااااي ضيااااراد   REVi∆ضجمااااالي الصااااولت  TAااسااااتحقا ات اياااار ااختياراااااةت  NDAحيااااث: 
 الصول الثابتة PPEالمدينون التجاراونت  ARالمبيعاتت 
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 المتغيرات المَعِدلة ومتغيرات الرقابة 7-2-3-1
 المتغيرات المَعِدلة 

 Shagerdi  et  al.2020; O'Connell)ويقا  بال وااراتم العبيعي وجمالي الصولحجم الشركة: 
et al. 2019; Lei and Chen 2019)د 

وتقااا  بقيمااة التاادفقات النقديااة التشااغي ية مقسااومة   اام ضجمااالي  يمااة الترردققات الققديررة التشررغيمية: 
 (Beatty et al. 2013)الصول 

ن قااات ا تنااار الصااول الثابتااة واياار الم موسااة+  ويقااا  ااسااتثمار بمجمااو اسررتثمار الفترررة السررابقة: 
ثمان بياا الصاول  –ن قات البحوث والتعوار + ن قات الح اظ   م الصول )ااستةتك وااستن ا   

 (Biddle et al. 2009; Richardson 2006)الثابتة 

الشاااااركة بالسااااانوات منااااا  تاسيساااااةا وحتااااام سااااانة القياااااا   ويقاااااا  ب واااااااراتم  مااااارعمرررررر الشرررررركة: 
(Benlemlih and Bitar 2018)د 

 متغيرات الرقابة 
 .Shagerdi et al)حياث اساتخدمتةا العدياد مان الدراساات مثال  :قسبة المديوقية أو الرقرع المرالا

2020; O'Connell et al. 2019; Lei and Chen 2019; Siregar and Nuryanah 
2018; Lara et al. 2016) ت وتقا  بنسبة االتيامات ضلم ضجمالي الصولد 

: حيااث ياارل الاابع  أن درجااة اليساار المااالي تمثاال أحااد العواماال Solvencyاليسررر المررالا لمشررركة 
 Lei and Chen 2019; Benlemlih and Bitar)التاي  اد تا ثر   ام  ارارات ااساتثمار 

 Hadlock and وفقاام لنماو ج  benlemlih and Bitar 2018ت وتقاا  وفقاام لدراساة (2018
Pierce  :0.0737-كما ي ي*size + 0.043*size2 - .040*Age)   

  ض ا حققت الشركة خسارة وصا ر بخاتف  لاكت حياث 1متغير وبمي ياخ   يمة )الربل أو الخسارة: 
 ;Shagerdi et al. 2020)يتااثر  ارارات ااساتثمار بماا ض ا كانات الشاركة تحقام راال أو خساارة 

O'Connell et al. 2019; Lei and Chen 2019) 
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 ( تعريف متغيرات الدراسة2جدول )
 

ACCRUAL يقُاس إلداسج األستاغ تاصرخذاو ًَىرض ظىَز انًعذل 

AGE 
يرغُرررش َعثرررش عرررٍ عًرررش انشرررشكح وَحضرررة تانهىغررراسَرى انطثُعرررٍ نعًرررش انشرررشكح 

 تانضُىاخ.

AUDITOR 

ترطثُرق انًعراَُش انًحاصرثُح( انًحرضرثح تًرغُرش ظرىدج انًشاظعرح )كًقُراس نالنررزاو 

( إرا كرراٌ انًشاظرع َُرًرٍ ألٌ يررٍ انًكاذرة األستعرح انكثررشي 1شُرائٍ َخخرز انقًُرح )

 وصفش تخالف رنك

GROWTHt-1 َضثح انرغُش فٍ يثُعاخ انفرشج انضاتقح 

IFRS 
( 1)يرغُرش َعثرش عرٍ ذثُرٍ انًعراَُش انذونُرح )كًقُراس نعرىدج انًعراَُش( َخخرز قًُرح 

 ( تخالف رنك1نُعثش عٍ صُح ذثٍُ انًعاَُش انذونُح و )

INEFF(m) -  االصرصًاس األقم يًا َعة انًحرضة وفقاً نشقى نهًُىرض انًضرخذو(m) 

INEFF(m)+  انًثانغح فٍ االصرصًاس انًحرضة وفقاً نشقى نهًُىرض انًضرخذو(m) 

INEFF_AGGR 
نهًُىرض انًعًع )يرىصط عذو كفراءج االصررصًاس عذو كفاءج االصرصًاس انًحرضثح وفقاً 

 نهصالشح ًَارض األونً(

INEFF1 
 عذو كفاءج االصرصًاس انًحرضثح وفقاً نهًُىرض األول

INVESTi,t = α0 + α1 %Growthi,t-1 + ɛi,t 

INEFF2 

 عذو كفاءج االصرصًاس انًحرضثح وفقاً نهًُىرض انصاٍَ

INVESTi,t= α0 + α1NEGi,t-1 + α2 %Growthi,t-1 +  α3NEG*Growthi,t-

1 + ɛi,t 

INEFF3 
 عذو كفاءج االصرصًاس انًحرضثح وفقاً نهًُىرض انصانس

INVESTit= β0 + β1Qit + β2OCFit + εit 

INVESTt 

تًعًىع َفقراخ اقرُراء األصرىل انصاتررح وغُرش اصرصًاس انششكح فٍ انفرشج انحانُح وَقاس 

ن َفقرراخ انحفرررا  عهررًر األصرررىل )االصررررهال  انًهًىصررحن َفقررراخ انثحرررىز وانرطرررىَش 

 شًٍ تُع األصىل انصاترح –واالصرُفار( 

INVESTt-1 اصرصًاس انششكح فٍ انفرشج انضاتقح 

LEV انشفع انًانٍ وَقاس تإظًانٍ االنرزاياخ/اظًانٍ األصىل 

LOSS 
( تخرالف 1( إرا كاَرد َرُعرح أعًرال انضرُح خضراسج و )1يرغُش شُائٍ َخخرز انقًُرح )

 رنك.

NEG 
( 1( إرا كاَد َضثح ًَى انًثُعاخ فٍ انعاو انحانٍ صانثح و)1يرغُش شُائٍ َخخز انقًُح )

 تخالف رنك.

OCF 
انرذفقاخ انُقذَح انرشغُهُح، وذقاس انرذفقاخ انُقذَرح انرشرغُهُح يقضرىيح عهرً إظًرانٍ 

 قًُح األصىل

Qt 

وانزٌ َشُش إنً انفرش  االصررصًاسَح انًراحرح وَحضرة كانررانٍ:  Tobin’sيعايم 

)انقًُح انضرىقُح نحقرىا انًهكُرح ن اظًرانٍ االنرزايراخ( / انقًُرح انذفرشَرح إلظًرانٍ 

 األصىل.

صعش انضرهى فرٍ ذراسَل انقرىائى × وذقاس انقًُح انضىقُح نحقىا انًهكُح تعذد األصهى 

 انًانُح

SIZE  تانهىغاسَرى انطثُعٍ إلظًانٍ األصىل.حعى انششكح، وَقاس 

SOLVENCY  :ٍ0.0737-انُضش انًانٍ وَقاس كًا َه*size + 0.043*size
2 
-(.040*Age) 

Specialization 
ظرررىدج انًشاظعرررح )كًقُررراس نالنررررزاو ترطثُرررق يعررراَُش انًحاصرررثح( انًحرضرررثح تحصرررح 

 انًشاظع يٍ انصُاعح
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 اإلحصاء الوصفا 7-2-4
   ادد المشاابدات والمتوسا  واانحاراف المعياار  وأدناي وأ صام  يماة للال 3)يوال جدول ر ام 

  معاامتت اارتباااط بااين متغياارات 4متغيار ماان متغياارات الدراساة الساساايةد كمااا يواال جاادول ر اام )
  الدراسةد

 ( اإلحصاء الوصفا لمتغيرات الدراسة3جدول )
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

IFRS 492 0 1 .40 .490 

Auditor 492 0 1 .50 .500 

Specialization 492 .57 .99 .8477 .08573 

INEFF1 492 .00 .51 .0342 .04077 

INEFF2 492 .00 .51 .0291 .04007 

INEFF3 492 .000013 .2751 .0314 .03509 

INEF_AGG 492 .00 8.13 .5882 .68052 

LEV 492 .01559 .8897 .3731 .19774 

SOLVENCY 492 .02475 5.8926 1.943 .89895 

LOSS 492 0 1 .14 .348 

OCF 492 -.57546- .43568 .08759 .09671 

SIZE 492 2.9488712 12.73682 7.701229 1.41925 

INVESTt-1 487 -.018920- .7757420 .0850830 .08236 

AGE 492 .00 4.1431 3.1489 .62358 

ACCRUAL 492 .000029 .869429 .04950 .06257 

      
 

 

% اااعي  بااين ضدارة الرااااح )عرديااة مااا 5واتااال وجااود ارتباااط  كسااي معنااو   نااد مسااتول 
جااودة الرااااح  واااين جااودة المراجعااة )مقاسااة بانتمااار المراجااا لحااد المكاتااع الراااا اللباارلت وأياااام 

ااساتحقا ات بتبناي المعاايير الدولياة مقاسة بتخصا المراجا في مجاال الصانا ة ت ايار أن  ت اة 
جاااارت ايااار معنوياااةد كماااا يتاااال وجاااود  ت اااة باااين ضدارة الراااااح وااااين بعااا  المتغيااارات الر ابياااة 
والمعدلاة مثاال الرفااا المااالي وتحقيام الشااركة ل خسااارة ) ت ااة عردياة معنويااة اااعي ة ت واليساار المااالي 

ة ااعي ة د ايار أن العت اة المباشارة باين ضدارة والتدفقات النقدية وحجم الشركة ) ت ة  كساية معنويا
 الرااح ومقايي   دم ك ارة ااستثمار المستخدمة في الدراسة جميعةا كانت اير معنويةد

أمااااا فيمااااا يتع اااام بالعت ااااة اارتباعيااااة بااااين مقااااايي   اااادم ك ااااارة ااسااااتثمار والمتغياااارات المسااااتق ة 
المعااايير الدوليااة و اادم ك ااارة ااسااتثمار بمااا  ااد الساسااية فجااارت العت ااة  كسااية معنويااة بااين تبنااي 

يشير ضلم أن المعايير الدولية  د يكون لةاا أثار   ام تخ اي   ادم ك اارة ااساتثمارد ايار أن  ت اة 
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جودة المراجعة بعدم ك ارة ااستثمار فكان اارتباط بين انتمار المراجا ل مكاتع الراعة اللبرل و دم 
  بما يشير ضلم أن المراجعين من اير المكاتع اللبارل يرتبعاون ألثار ك ارة ااستثمار عرد  ومعنو 

مان المكاتااع اللباارل بتخ ااي   اادم ك اارة ااسااتثمارت وبااو مااا  ااد ياد م ماان ت سااير أثاار نقاال الخباارات 
والنصاال واورشاااد والاا   يااد م ماان أن المكاتااع اياار اللباارل تسااعم ضلاام نقاال الخباارات بصااورة ألباار 

المراجااا )كمقيااا  لجااودة المراجعااة  بعاادم ك ااارة ااسااتثمار فجااارت  ل شااركاتد أمااا  ت ااة تخصااا
 كسية ومعنوية بما يشير ضلم أن تخصا المراجا في مجال صنا ة  ميل المراجعاة يارتب  معنوياام 

 بانخ ا   دم ك ارة ااستثمارد

المعدلااة واختبااار فاارو  الدراسااة والعت ااات المباشاارة واياار المباشاارة والعت ااات وأثاار المتغياارات 
   م ت ك العت ات يتم اانتقال اختبارات فرو  الدراسةد

 بين متغيرات الدراسة Pearson( معام ت ارتباط 4جدول )
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 اختبارات الفروض 7-2-5
 اختبار الفرضين األول والثاقا 7-2-5-1

  نتااا ى اختبااار فراااي الدراسااة الول والثااانيت حيااث يااتم اسااتخدام نمااو ج 5يوااال جاادول ر اام )
اانحاادار مااا ضدخااال كافااة متغياارات الر ابااة والمعدلااة   اام أنةااا متغياارات ر ابيااة فااي باا ا المرح ااة )أ  

نااااامى دون ضدخااااال الثااااار الت ا  يااااة ل متغياااارات المعدلااااة ت و لااااك اختبااااار  ااااوة النتااااا ىت باسااااتخدام بر 
(SPSS) :حيث تم تعبيم النمو ج اللامل التالي 

INEFFit = β0 + β1IFRSit + β2AUDITit + β3Moderatorsi,t + β3CONTOLit + εit
(6)

 

 ,LEV, SOLVENCY)للاان ساايتم أوام اختبااار النمااو ج مااا ضدخااال متغياارات الر ابااة فقاا  
LOSS)  دون ادخال المتغيرات المعدلة من ختل ااختبارTest (1):ت كما ي ي 

INEFFit = β0 + β1IFRSit + β2AUDITORit + β3 LEVi,t + β4SOLVENCYit + 
β5LOSSit + εit

(1) 

  اام أن يعباام ااختبااار ماارة أخاارل بعااد تقساايم العينااة ضلاام  ينتااين فاار يتينا تمثاال العااين ال ر يااة 
تااي تقااا  بااالمتغير الولاام حاااات  اادم ك ااارة ااسااتثمار التااي تعباار  اان المبالغااة فااي ااسااتثمار وال

(INEFF +)  مان خاتل ااختباار(Test 2) ت والعيناة ال ر ياة الثانياة والتاي تعبار  ان حااات نقاا
 د(Test 3)و لك من ختل ااختبار  (- INEFF)ااستثمار والتي تقا  بالمتغير 

 ,CFO,  SIZE, AGE)ثام يساتلمل النماو ج بإدخاال المتغيارات المعدلاة كماا لاو كانات ر ابياة 
INVESTMENTt-1)  دون ضدخااال الثاار الت ااا  ي لةااا ل تحقاام ماان  ااوة النتااا ى )  اام أن يااتم اختبااار

 وفقام ل نمو ج التالي: Tests (4)دوربا المعدل  في اختبار ال ر  الرابا   من ختل ااختبار 
INEFFit  = β0 + β1IFRSit + β2AUDITORit + β3 LEVi,t + β4SOLVENCYit + 
β5LOSSit + β6OCFit + β7SIZEit + + β8INVESTi,t-1 + β8AGEit + εit  

(1) 

ثم يتم تقسيم النمو ج ضلم نمو جين من ختل تقسيم العيناة ضلام  ينتاين فار يتينا الولام تتاامن 
ت والثانياااااة  تتاااااامن حااااااات Test (5)ت و لاااااك يمثااااال  (+INEFF)حااااااات المبالغاااااة فاااااي ااساااااتثمار

 :Test (6)وبو ما يقدما نتا ى  (-INEFF)ااستثمار ال ل مما يجع 

  

                                                 
   لتعرا  و يا  المتغيرات2يرجم الرجو  ضلم جدول )  6)
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 اختبار قرضا الدراسة األول والثاقا (5جدول )

 
 

و د أشارت النتا ى ضلم أن تبني المعايير الدولية )كمقيا  ل حد من فجوة جودة المعاايير  كاان لاا 
تاااثير ضيجااابي   اام تحسااين ك ااارة ااسااتثمار )تخ اااي   اادم ك ااارة ااسااتثمار    اام مسااتول العيناااة 

كماا اتاال  لاك التااثير فاي حااات  قبرول قررض الدراسرة األول،ت بما يشير ضلام (Test1)ااجمالية 
ت ايار أن  لاك التااثير لام يكان موجاودام فاي حااات (Test3)تخ ي  ااستثمار  ن المستول المثل 

د أماا فيماا يتع ام بااثر جاودة المراجعاة )كمقياا  لتلتايام باالتعبيم ت (Test2)المبالغة فاي ااساتثمار 
د  تخ ااي   اادم ك ااارة ااسااتثمار   اام  كاا  فقااد أشااارت النتااا ى ضلاام أن المكاتااع اياار اللباارل تاا  

ت وكاااان  لاااك الثااار موجاااودام فاااي كااال مااان حااااات المبالغاااة فاااي ااساااتثمار (Test1)المكاتاااع اللبااارل 
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(Test2) ت أو تخ اااي  ااساااتثمار(Test3) د وأن النتاااا ى كانااات معنوياااة ساااوار ماااا ضدخاااال متغيااارات
د و  اام قبررول قرررض الدراسررة الثرراقاا ي اااد الر ابااة فقاا  أو ضدخااال المتغياارات المعدلااة ل نمااو ج وبااو ماا

الاارام ماان أن النتيجااة التااي تاام التوصاال ضليةااا  اان تاااثير جااودة المراجعااة )مقاسااة باانتمااار ل مكاتااع 
ت ضا Boubaker et al. (2018)اللبرل  العكسي   م ك ارة ااستثمار تتعار  ما نتيجة دراسة 

سااير  الماارتب  باااثر نقاال الخباارات والنصاال واارشاااد أنةااا  ااد تشااير ضلاام احتماليااة تاييااد اافتاارا  الت 
د اياااار أن الماااار يتع ااااع المياااااد ماااان ااختبااااارات (Loius 2005)الاااا   تقدمااااا المكاتااااع الصااااغرل 
 اواافية ل تاليد   م ت ك النتيجةد

 اختبار إضاقا بشأن أثر جودة المراجعة
ول بو الثار   ام جاودة القاوا م تشير النلراة ضلم أن بناك تاثيران محتم ين لجودة المراجعةا ال

الماليةت والثاني بو أثر خبرة المراجا في تقاديم النصال بصاورة رسامية أو ايار رسامية ل شاركات )أثار 
نقال الخباارة والنصاال واورشاااد د وفيمااا يتع اام بااثر المكاتااع اللباارل أو الصااغرل فاواااحت النتااا ى أن 

ثمارد ويمكااان ت ساااير  لاااك مااان وا اااا أن أثااار المكاتاااع الصاااغرل كاااان أ اااول فاااي تحساااين ك اااارة ااسااات
ت Loius (2005)المكاتااع بخااتف الراااا اللباارل تقاادم ارشااادام ألباار لااددارة و لااك يت اام مااا نلراااة 

 وللن  لك يتع ع اختباران ضاافيين ل تاليد   م ت ك النتيجة:
  ضلاام أثاار : أن أثاار مكاتااع المراجعااة اللباارل  ااد يكااون ضيجابيااام   اام جااودة المع ومااات ممااا ياا داألول

ضيجابي   م ك ارة ااستثمار )لصالل المكاتع اللبرل ت اير أن الثر الخاا باورشااد الا   يمكان 
كاااان ألبااار   ااام ك اااارة ااساااتثمار  Loius (2005)أن تقدماااا المكاتاااع بخاااتف اللبااارل وفقاااام لدراساااة 

)لصاالل المكاتاع اياار اللبارل ت ويمكاان تحقيام  لااك مان خاتل فصاال الثار الل ااي لمكاتاع المراجعااة 
ضلاام أثااران مباشاار )أثاار نقاال الخباارة اورشاااد ويصااع فااي مصاا حة المكاتااع الصااغرل ت واياار مباشاار 

للبارل  وباو ماا سايتم اختباارا نتيجة الثر   م جودة المع ومات )وال   يصع في مص حة المكاتع ا
 ما ال ر  الثالث من ختل اختبار جودة المع ومات كمتغير وسي د

: استخدام مقيا  بديل لجودة المراجعة ي كد   م أثر خبرة المراجا لتقديم النصل لاددارة ومان الثاقا
 Loius (2005)ت واخرج  ن نعاق نلراة (Boubaker et al. 2018)ثم تحسين ك ارة ااستثمار 

بشان تاثير المكاتع اير اللبارل ال اول   ام تقاديم النصال واورشاادت حتام ياتم التالياد   ام أن أثار 
اورشااااد الااا   يقدماااا المكتاااع باااي اللثااار تااااثيرام فاااي ك اااارة ااساااتثمار وبالتاااالي تااام اساااتخدام مقياااا  

 تخصا المراجاد 
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المراجاا فااي الصاانا ة أدل    ضلام أن مقيااا  تخصااا6أشااارت نتااا ى ااختباار )جاادول ر اام  و اد
ضلاام تحسااين ك ااارة ااسااتثمارت وبااو مااا يااد م ت سااير أثاار نقاال الخباارة واورشاااد ل مااراجعين فااي المم لااة 
العراية الساعودية   ام ك اارة اساتثمار الشاركاتت مقابال ت ساير أدثار القيماة المع وماتياة ل قاوا م المالياةت 

 ع اير اللبرل في مجال النصل واارشاددبشان أثر المكات Loiusوبو ما ي اد أياام نلراة 

 اختبار أثر تخصص المراجع عمى عدم كفاء االستثمار (6جدول )

 
 

تم اختبار الثر الت ا  ي للل من تبني المعايير الدولية وجاودة المراجعاة مقاساة  وكاختبار إضاقا
بالمكاتع اللبرل مقابل اير اللبرلت وك لك بالتخصا في صانا ة العميالت وأشاارت النتيجاة لوجاود 
أثار ت ااا  ي ضيجااابي لجااودة المراجعااة )مقاسااة بالتخصاا الصاانا ي  مااا تينااي المعااايير الدوليااة   اام 

ت اياار أن  لااك الثاار الت ااا  ي لاام 235دp-value =2  و يمااة 263د2سااتثمارد بمعاماال )ك ااارة اا
 يلةر باستخدام مقيا  المكاتع اللبرل كمقيا  لجودة المراجعةد

 اختبار الفرض الثالث 7-2-5-2
بين كل مان تبناي  Mediator ينا ال ر  الثالث   م أن جودة المع ومات تمثل متغيرام وسيعام 

المعاااايير الدولياااة وجاااودة المراجعاااة مااان جاناااع وك اااارة ااساااتثمار مااان جاناااع أخااارد وتااام اختباااار  لاااك 
والااا   يسااامل باختباااار الثااار المباشااار للااال مااان  AMOSال ااار  مااان خاااتل التعبيااام   ااام برناااامى 

ر المباشاااار المتغيااااران المسااااتق ين والمتغياااار الوسااااي    اااام المتغياااار التااااابات وأياااااام اختبااااار الثاااار اياااا
ل متغيران المستق ين   م المتغير التابا من خاتل المتغيار الوساي  بال واحتسااع معنوياة  لاك الثارت 

  3واواال الشاكل ر ام ) .SPSSو لك ك ا بصاورة انياة وباو ماا يصاعع اختباارا مان خاتل برناامى 
 .AMOSنمو ج ااختبار من برنامى 
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 AMOS( قموذج اختبار الفرض الثالث من برقامج 3شكل )
  بان الثر المباشر لتبني المعايير الدولياة   ام ك اارة 7وتشير نتا ى اختبار ال ر  )جدول ر م 

يجابياام )حياث تام تخ اي   ادم ك اارة ااساتثمار  وكانات  يماة  =  P-valueااستثمار كان معنوياام وا 
 د كما كان الثر المباشر لجودة المراجعة معنويام وجارت اوشاارة موجباة 188د2-بمعامل ) 223د2

ما  دم ك ارة ااستثمار بما يشير ضلم أن المكاتع بختف الراعة اللبارل أدت ضلام الحاد مان ك اارة 
ت اااك   د وتت ااام256د2بمعامااال ) 223دP-value  =2ااساااتثمار مقارناااة بالمكاتاااع اللبااارل وجاااارت 

النتيجااة مااا مااا تاام التوصاال ضليااا ماان اختبااار ال راااين الول والثااانيد أمااا فيمااا يخااا الثاار الوسااي  
لجاااودة المع وماااات فقاااد جاااار ايااار معناااو د وتشاااير ت اااك النتيجاااة ضلااام أن الثااار ايااار المباشااار لتبناااي 

رقرض لتاالي المعايير الدولياة أو لجاودة المراجعاة المنتقال مان خاتل جاودة المع وماات ايار معناو  وبا
 د  قرض الدراسة الثالث

أماااا فيماااا يتع ااام بااااثر كااال مااان تبناااي المعاااايير وجاااودة المراجعاااة   ااام جاااودة المع وماااات )مقاساااة 
بااسااتحقا ات ااختياراااة  فاشااارت نتااا ى اانحاادار أن تبنااي المعااايير الدوليااة لاام يكاان لااا أثاار معنااو  

-P  وكانات  يماة -214د2ام بمعامال )  م جاودة الراااحد ايار أن أثار جاودة المراجعاة جاار معنويا
Valueبمااا يشااير ضلاام أن جااودة الرااااح كاناات أ  اام بصااورة جوبراااة ل شااركات التااي يااتم  227د2= د

مراجعتةاا مان  باال المكاتاع اللباارل مقارناة بالمكاتااع ايار اللباارلد وت ااد ت ااك النتيجاة مااا تام التوصاال 
ثر   م جودة المع ومات وال   أدل ضلم تحسين ضليا سابقام من أن جودة المراجعة لةا أثران الول ال

جودة الرااح )ضا  لك الثر لم ينتقل ضلام التااثير   ام ك اارة ااساتثمار لن أثار جاودة الراااح   ام 
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ك ااارة ااسااتثمار جااار اياار معنويااام ت أمااا الثاار الثاااني فقااد كااان أثاار نقاال الخباارات والاا   جااار معنويااام 
مار )تخ اي   ادم ك اارة ااساتثمار  لمصا حة المكاتاع ايار اللبارلد وأدل ضلم تحسين ك اارة ااساتث

كما جار الثر الت ا  ي بين تبني المعايير الدولية وجودة المراجعة اير معناو  فاي تااثيرا   ام جاودة 
 الرااحد

 ( قتيجة اختبار قرض الدراسة الثالث7جدول )

 
 إلى القموذجإعادة اختبار الفرض الثالث مع إدخال متغيرات الرقابة  - أ

جارت النتا ى بعد ضدخاال المتغيارات الر ابياة الاثتث مد ماة ل نتاا ى الولام اختباار ال ار  الثالاثت 
  حيااث كااان أثاار جااودة المراجعااة معنااو    اام تحسااين جااودة الرااااح فااي صااالل المكاتااع اللباارل بمعاماال 

 ااااارة ااسااااتثمار ت بينمااااا جااااار الثاااار   اااام الحااااد ماااان  اااادم ك214دP-Value =2  وبقيمااااة 214د2-)
ت أمااا الثاار 222دP-Value =2  وبقيمااة 291د2معنااو  فااي صااالل المكاتااع اياار اللباارل بمعاماال )

اير المباشر لجودة المراجعاة   ام ك اارة ااساتثمار مان خاتل المتغيار الوساي  )جاودة المع وماات  فقاد 
 ااارة ااسااتثمار معنااو  جاار اياار معنااو د كمااا جااار أثاار المعااايير الدوليااة المباشار   اام الحااد ماان  اادم ك

ت أماا الثار ايار المباشار ل معاايير الدولياة   ام ك اارة 225دP-Value =2  بقيمة -172د2بمعامل )
  د8ااستثمار فجار اير معنو  )جدول 
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 AMOS( قموذج اختبار الفرض الثالث مع إدخال متغيرات الرقابة من برقامج 4شكل )

 

 بإدخال متغيرات الرقابة الثالث( قتيجة اختبار قرض الدراسة 8جدول )
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إعادة اختبار الفرض الثالث مع تقسريم عيقرة الدراسرة إلرى عيقترين قررعيتين  حراالت المبالغرة  - ب
 قا االستثمار مقابل تخفيض االستثمار

 العيقة الفرعية األولى: حاالت المبالغة قا االستثمار
لم يكن لتبناي المعاايير الدولياة أثار مباشار أو ايار مباشار   ام تخ اي  المبالغاة فاي ااساتثمارت 
أمااا جاااودة المراجعاااة فقااد كانااات  ات تااااثير معناااو  مباشاار فقااا  فاااي تخ ااي  المبالغاااة فاااي ااساااتثمار 

في مص حة المكاتع اير اللبرلت ايار أناا لام يكان  222دP-Value =2  و يمة 427د2بمعامل )
ضاافة ضلم  لك ف م يكن ل  من المعايير الدولية أو جودة المراجعة أثر   م  .ثير اير مباشرلةا تا

  د9ااستحقا ات ااختياراة في الشركات التي لديةا مبالغة في ااستثمار )جدول 
 

عمى مستوى العيقة الفرعية األولى ( قتيجة اختبار قرض الدراسة الثالث9جدول )  
االستثمار()حاالت المبالغة قا   

 

 

 

 العيقة الفرعية الثاقية: حاالت االستثمار المقخفض
كاااان لتبناااي المعاااايير الدولياااة أثااار مباشااار معناااو    ااام يااااادة ك اااارة ااساااتثمار )يااااادة ااساااتثمار 

د أمااا جااودة المراجعااة فقااد كاناات  ات 222دP-Value =2 ت وبقيمااة 186د2-المخ اا   بمعاماال )
= P-Value  و يماااة 186د2تااااثير معناااو  مباشااار فاااي تخ اااي  المبالغاااة فاااي ااساااتثمار بمعامااال )

فاااي مصااا حة المكاتاااع ايااار اللبااارلت ولااام يكااان ل  مااان جاااودة المراجعاااة أو تبناااي المعاااايير  224د2
ضاااافة ضلاام  لااك ف اام يكاان  .ومااات الدوليااة أثاار اياار مباشاار ماان خااتل المتغياار الوسااي  )جااودة المع 

لتنباااي المعاااايير الدولياااة أثااار   ااام ااساااتحقا ات ااختيارااااة فاااي الشاااركات التاااي لاااديةا انخ اااا  فاااي 
ااسااااتثمارد   اااام الاااارام ماااان وجااااود تاااااثير معنااااو  مباشاااار لجااااودة المراجعااااة لتخ ااااي  ااسااااتحقا ات 

أن تح يااال اانحااادار    ااام الااارام مااان 224دP-Value =2  و يماااة 216د2-ااختيارااااة بمعامااال )
     259دP-Value =2% حيااااث كاناااات  يمااااة 5يشااااير ضلاااام  اااادم معنويااااة  لااااك الثاااار  نااااد مسااااتول 

  د12)جدول 
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 عمى مستوى العيقة الفرعية الثاقية ( قتيجة اختبار قرض الدراسة الثالث11جدول )
 )حاالت تخفيض االستثمار(

 

حياث لام تلان لجاودة المع وماات أثار وساي   رقض قرض الدراسة الثالرثوتخ ا ت ك النتا ى ضلم 
بين كل من تبني المعايير وجودة المراجعة وك ارة ااستثمارت سوار   م مستول العينة ككل أو   ام 

 مستول الشركات  ات المبالغة في ااستثمار أو ت ك  ات ااستثمار المخ  د

 ة األرباح( وكفاءة االستثماراختبارات إضاقية عمى الع قة بين جودة المعمومات )مقاسة بجود-ج
نلاارام ل نتيجااة اياار المتو عااة الخاصااة بعاادم وجااود تاااثير معنااو  لجااودة المع ومااات )مقاسااة بجااودة 
الراااح    ام ك اارة ااساتثمارت فقاد  اام الباحااث بعمال اختباارات ضااافية لت ساير ت اك النتيجاةت حيااث 

 اك العت اةت و اد توصال الباحاث ضلام أن  ام الباحث بتح يل أثر المتغيرات الخاصاة بالشاركات   ام ت
ت ااك العت ااة تخت اا  باااختتف مسااتويات التاادفقات النقديااة التشااغي يةت و ماار الشااركةت وتحقياام الشااركة 
لخسااا رت ومسااتول ااسااتثمار فااي ال تاارة السااابقةت وبالتااالي  ااد تاخاا  ت ااك العت ااة الثاار المعنااو  ض ا تاام 

 ت السابقةد تح يل العينة ضلم مستويات بحسع المتغيرا

لاة المساتخدمة فاي الدراساةت  د  و د توصل الباحث لت ك النتيجة بإخال كافة المتغيرات الر ابياة والمعل
ماان خااتل معادلااة انحاادار للاال متغياار ماان ت ااك المتغياارات   اام حاادةد اياار أن المتغياار اللثاار تاااثيرام 
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د كاان باو مساتول ااساتثمار وال   لل معنويام  نادما تام ضدخاال كافاة المتغيارات معاام فاي نماو ج واحا
فاي ال تارة الساابقةد بمااا يشاير ضلام أن الشااركات الساعودية تساتمر فااي سياسااتةا ااساتثماراة وأن جااودة 
المع ومات المحاسبية يلةر أثربا   م ك ارة ااستثمار  ندما تت ا ل ت ك المع وماات المحاسابية فاي 

  د 11اور السياسة ااستثماراة ل شركات السعودية )جدول 

ل لشا   ان أثار ت اك العوامال  AMOSو د تحتاج ت ك النتا ى ضلم اختبار مارة أخارل  ان عراام 
  م الثر اير المباشر لتبني المعايير الدولية والمراجعةت وبو ما سيقوم با الباحث اامن اختباارات 

 فر  الدراسة الراباد

 وكفاءة االستثماراختبارات إضاقية عمى الع قة بين جودة األرباح ( 11جدول )
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  اختبار قرض الدراسة الرابع: أثر المتغيرات المعدلة 7-2-5-3
 اان  "Moderator"حيااث يعباار  ت 5اختبااار ال اار  الرابااا تاام اسااتخدام النمااو ج بالشااكل ر اام )

ل  اد  ل محل ااختبارت واةدف الباحث ضلم اختبار أثر التغيار فاي مساتويات المتغيار المعل د  المتغير المعل
  ااام الثااار المباشااار وايااار المباشااار للااال مااان تبناااي المعاااايير الدولياااة وجاااودة المراجعاااة   ااام ك اااارة 

ل   م العت ة بين تبني المعاي د  ير وجودة المراجعاة مان ااستثمارت وك لك أثر مستويات المتغير المعل
ل   اام  ااد  جاناع وااسااتحقا ات ااختياراااة مان جانااع اخاارت ضاااافة ضلام تاااثير التغياار فاي المتغياار المعل

 59العت ااة باااين ااسااتحقا ات ااختيارااااة وك ااارة ااساااتثمارد واتشاااابا باا ا النماااو ج مااا نماااو ج ر ااام 
ت ايار SPSSضلام برناامى والا   يمكان ضااافتا  Hayesالا    دماا   Process Macroلبرناامى 

يتعامل فق  ما متغير مستقل واحد وبالتالي كان ابد من اختبار أثار  Process Macreأن برنامى 
المراجعة ثم أثر تبني المعايير الدولية بصورة من ردةت ل لك  ام الباحث بتلواد سبعة اختبارات )م حم 

ت  اختباار الثاار التالياة Hayesلا لك الغار  تتمشام ماا معاادات   AMOS    م برنامى 1ر م 
 معام وبصورة انية:

 

 AMOS( قموذج اختبار الفرض الرابع من برقامج 5شكل )

ل   م العت اة المباشارة باين تبناي المعاايير الدولياة وك اارة  -أ  د  أثر التغير في مستويات المتغير المعل
  AA  م   Aااستثمار )أ  أثر

ل   اام العت ااة المباشااارة بااين جااودة المراجعااة وك اااارة أثاار التغياار فااي مسااتويات المتغيااار  -ع  ااد  المعل
  دCC  م   Cااستثمار )أ  أثر

ل   اام العت ااة بااين تبنااي المعااايير الدوليااة وااسااتحقا ات  -ج  ااد  أثاار التغياار فااي مسااتويات المتغياار المعل
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  دS  م   A1ااختياراة )أ  أثر
ل   اااام العت ااااة باااا -د  ااااد  ين جااااودة المراجعااااة وااسااااتحقا ات أثاااار التغياااار فااااي مسااااتويات المتغياااار المعل

  دD  م   C1ااختياراة )أ  أثر
ل   اام العت ااة اياار المباشاارة بااين تبنااي المعااايير الدوليااة  -ه  ااد  أثاار التغياار فااي مسااتويات المتغياار المعل

  د B*S  م   Aوك ارة ااستثمار من ختل المتغير الوسي  )أ  أثر
ل   ام  -و  اد  العت اة ايار المباشارة باين جاودة المراجعاة وك اارة أثر التغير فاي مساتويات المتغيار المعل

  دB*D  م   Cااستثمار من ختل المتغير الوسي  )أ  أثر
ل   اام العت ااة بااين المتغياار الوسااي  )جااودة المع ومااات   -ي  ااد  أثاار التغياار فااي مسااتويات المتغياار المعل

  دB  م  Zوك ارة ااستثمار )أ  أثر

 أثر التدق  الققدية التشغيما -أ
 لتغير في مستويات التدفقات النقدية التشغي ية   م العت ة المباشرة بين تبناي المعاايير الدولياة أثر ا

          ت AA  اااااام  A وجااااااودة المراجعااااااة ماااااان جانااااااع وك ااااااارة ااسااااااتثمار ماااااان جانااااااع اخاااااار )أ  أثاااااار:
  دCC  م  Cو

أواااحت نتااا ى ااختبااارات أن التغياار فااي مسااتويات التاادفم النقااد  التشااغي ي ياا ثر   اام  ت ااة 
المعاااايير الدولياااة المباشااارة بك اااارة ااساااتثمارت حياااث ك ماااا ياد مساااتول التااادفم التشاااغي ي كاااان لتبناااي 
المعااااااايير الدوليااااااة أثاااااارام ألباااااار فااااااي تخ ااااااي   اااااادم ك ااااااارة ااسااااااتثمار حيااااااث كااااااان معاماااااال المتغياااااار 

IFRS*MODERATOR  فااي تاااثيرا   اامINEFF_AGGR (-2وبمسااتول 284د  P-Value =
 ت واتااال  لاك أيااام ماان خاتل تح يال المسااتويات الثتثاة ل تادفقات النقديااة 12)جادول ر ام  217د2

)المتوس ت واللبر من المتوس  بوحدة انحراف معيار  وال ل مان المتوسا  بوحادة انحاراف معياار   
   نااد 283د2-ل معااايير الدولياة   ام الحاد ماان ك اارة ااساتثمار بمعامال )حياث كاان الثار المباشار 

   ناد 167د2-المستول ال ل ل تدفقات النقديةت وكان الثر اير معناو ت وياد المعامال ليصال ضلام )
المسااتول المتوساا  ماان التاادفقات النقديااة التشااغي ية وأصاابل معنااو ت ثاام ايداد الثاار بصااورة ألباار  نااد 

أ د اياار أن أثاار -2  ولال معنويااام )م حام 252د2- ااا مان التاادفقات النقدياة وأصاابل )المساتول المرت
التاادفقات التشااغي ية كااان اياار معنااو    اام  ت ااة جااودة المراجعااة المباشاارة بك ااارة ااسااتثمارت حيااث 

  261دINEFF_AGGR(2 فااي تاااثيرا   اام  AUDIT*MODERATORكااان معاماال المتغياار 
 ت واتااال  لااك أياااام ماان خااتل تح ياال المسااتويات 12ر اام  )جاادول 276دP-Value =2وبمسااتول 

الثتثة ل تدفقات النقدية )المتوس ت واللبر من المتوسا  بوحادة انحاراف معياار  وال ال مان المتوسا  
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بوحدة انحراف معيار   حيث كان أثر جاودة المراجعاة   ام ك اارة ااساتثمار معناو   ناد المساتويات 
   ناااااد 284د2 ت )223د2 ت )161د2ة التشاااااغي ية وكاااااان المعامااااال )المخت  اااااة مااااان التااااادفقات النقديااااا

         مساااااتويات التااااادفقات النقدياااااة التشاااااغي ية الثتثاااااة   ااااام التاااااوالي للااااان  لاااااك التغيااااار لااااام يكااااان معنوياااااام 
 أ د-2)م حم 

  أثاار التغيااار فاااي مساااتويات التااادفقات النقدياااة التشاااغي ية   ااام  ت اااة كااال مااان تبناااي المعاااايير الدولياااة
  :D  م  C1ت و S  م  A1مراجعة بااستحقا ات ااختياراة )أ  أثر: وجودة ال

أوااااحت نتاااا ى ااختباااارات أن مساااتويات التااادفم النقاااد  التشاااغي ي يااا ثر   ااام  ت اااة المعاااايير 
الدولية بااستحقا ات ااختيارااة حياث ك ماا ياد مساتول التادفم التشاغي ي كاان ل تبناي المعاايير الدولياة 

فااي  IFRS*MODERATORسااتحقا ات ااختياراااةد فقااد كااان معاماال المتغياار أثاارام فااي تح ااي  اا
 ت واتااال 12)جاادول ر اام  222دP-Value =2  وبمسااتول 214دACCRUAL (-2تاااثيرا   اام 

 لك أياام من خاتل تح يال المساتويات الثتثاة ل تادفقات النقدياة حياث كاان أثار المعاايير الدولياة  ناد 
   نااد 213د2-  ثاام أصاابل )221د2ديااة  اياار معنااو  وبمعاماال )المسااتول ال اال ماان التاادفقات النق

   نااد المسااتول ال  اام 227د2-المسااتول المتوساا  ل تاادفقات النقديااة التشااغي ية ومعنااو ت ثاام أصاابل )
أ د وبالتااالي يمكاان القااول ك مااا يادت التاادفقات النقديااة ك مااا -2ل تاادفقات النقديااة ولاال معنااو  )م حاام 

  م تخ اي  ااساتحقا ات ااختيارااة ألبار ومان ثام يااادة جاودة الراااحد  كان تاثير المعايير الدولية
كمااا كااان أثاار التاادفقات التشااغي ية معنويااام   اام  ت ااة جااودة المراجعااة بااسااتحقا ات ااختياراااة حيااث 

  214دACCRUAL (2فاااااااي تااااااااثيرا   ااااااام  AUDIT*MODERATORكاااااااان معامااااااال المتغيااااااار 
 ت واتااال  لااك أياااام ماان خااتل تح ياال المسااتويات 12)جاادول ر اام  222دP-Value =2وبمسااتول 

الثتثااة ل تاادفقات النقديااةت حيااث كااان أثاار جااودة المراجعااة   اام ااسااتحقا ات ااختياراااة معنااو   نااد 
المستويات المنخ اة من التدفقات النقدية التشغي يةت وأصبل  لك الثر ايار معناو   ناد المساتويات 

          ت ضلااااام 216د2-ي يةت وانخ ااااا  معامااااال  لاااااك الثااااار مااااان )المرت عاااااة مااااان التااااادفقات النقدياااااة التشاااااغ
أ د وبالتااااالي يمكاااان القااااول أن  اااادرة جااااودة المراجعااااة   ااااام -2  )م حاااام 211د2  ضلاااام )222د2-)

تخ ي  ااساتحقا ات ااختيارااة )يااادة جاودة الراااح  تانخ   ماا يااادة مساتويات التادفقات النقدياة 
 التشغي يةد
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 التااادفقات النقدياااة التشاااغي ية   ااام التااااثير ايااار المباشااار للااال مااان تبناااي  أثااار التغيااار فاااي مساااتويات
              المعااااااااايير الدوليااااااااة وجااااااااودة المراجعااااااااة   اااااااام ك ااااااااارة ااسااااااااتثمار ماااااااان خااااااااتل المتغياااااااار الوسااااااااي  

  :B*D  م   Cت وأثر B*S  م  A)أ  أثر: 

عت ااة اياار المباشاارة بااين أواااحت نتااا ى ااختبااارات أن تاااثير التاادفقات النقديااة التشااغي ية   اام ال
 Moderated Mediation IFRS-Accrual-INEFFتبناي المعااايير الدوليااة وك ااارة ااساتثمار 

ت كمااااا يتااااال أن 292دP-Value =2  ومسااااتول 157د2-أ  اياااار معنااااو ت بمعاماااال )-2)م حاااام 
ر المباشار   ام نتا ى تح يل المستويات الثتثة ل تدفقات النقدية أشار ضلم أن أثر المعايير الدولية ايا

  251د2- ت ثااااام )224د2- ت ثااااام )221د2الحاااااد مااااان  ااااادم ك اااااارة ااساااااتثمار جاااااار بمعاااااامتت )
لمسااااتويات التاااادفقات النقديااااة الثتثااااة   اااام التااااواليت وكااااان  لااااك الثاااار اياااار معنويااااام فااااي المسااااتويات 

بماا ياوحي  أ -2المنخ اة ل تدفقات النقدية التشغي ية وأصابل معنوياام فاي المساتويات ال  ام )م حام 
بتعار  النتاا ىت لا ا  اام الباحاث بتوسايا نعااق مساتويات التادفقات النقدياة ضلام تساعة مساتويات بادام 
ماان ثتثااة مسااتويات تباادأ بالمتوساا  نا صااام أراااا وحاادات انحااراف معيااار  وحتاام المتوساا  يا اادام أراااا 

ين تبناااي المعاااايير وحااادات انحاااراف معياااار ت وأوااااحت النتيجاااة أن معامااال العت اااة ايااار المباشااارة بااا
الدوليااة وك ااارة ااسااتثمار جااار فااي انخ ااا  مسااتمر اياار أن معنويااة ت ااك المسااتويات تق باات خااتل 
المستويات التسعة حيث كانت اير معنوية ثم معنوية ثم اير معنوياة مارة أخارلت بماا يشار ضلام  ادم 

يير الدوليااااة وك ااااارة ضيجاااااد دلياااال  ااااو  لتاااااثير مسااااتويات التاااادفقات النقديااااة   اااام العت ااااة بااااين المعااااا
 ااستثمارد

أ  أن تااثير التادفقات -2بم حام ) MESكما أواحت نتا ى اختبارات نم جة المعادات الةيك ياة 
النقديااااااة التشااااااغي ية   اااااام العت ااااااة اياااااار المباشاااااارة بااااااين تبنااااااي جااااااودة المراجعااااااة وك ااااااارة ااسااااااتثمار 

Moderated Mediation Audit-Accrual-INEFF ( و يمة 115د2اير معنو  بمعامل  P-
Value =2ت وباااالنلر ضلااام تح يااال ت اااك العت اااة فاااي لااال المساااتويات الاااثتث ل تااادفقات النقدياااة 169د

  ثام 224د2- ت ثم ) 229د2-التشغي يةت فقد جارت معامتت الثر اير المباشر لجودة المراجعة )
 أ د -2  ضا أن مستول ب ا التاثير كان اير معنو  في لل المستويات الثتث )م حم 222د2)

  التغيااار فاااي مساااتويات التااادفقات النقدياااة التشاااغي ية   ااام العت اااة باااين المتغيااار الوساااي  )جاااودة أثااار
  :B  م  Zالمع ومات  وك ارة ااستثمار )أ  أثر
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أواااااحت نتااااا ى ااختبااااارات أن مسااااتويات التاااادفم النقااااد  التشااااغي ي تاااا ثر معنويااااام   اااام  ت ااااة 
د مساااااتول التااااادفم التشاااااغي ي كاااااان انخ اااااا  ااساااااتحقا ات ااختيارااااااة بك اااااارة ااساااااتثمارت فك ماااااا يا

ااستحقا ات ااختياراة )ياادة جودة الرااح  أثر معنويام   ام الحاد مان  ادم ك اارة ااساتثمار )يااادة 
فااااي تاااااثيرا   اااام  ACCRUAL*MODERATORك ااااارة ااسااااتثمار  حيااااث كااااان معاماااال المتغياااار 

INEFF_AGGR (2وبمسااتول 234د  P-Value =2ت واتااال  لااك ماان 12)جاادول ر اام  222د 
خااتل تح ياال المسااتويات الثتثااة ل تاادفقات النقديااة حيااث كااان أثاار المعااايير الدوليااة   اام ااسااتحقا ات 

  لمستويات التدفقات النقدية الثتثة 929د1 ت ثم )875د1 ت ثم )841د1ااختياراة جار بمعامتت )
ت النقدياااة التشاااغي ية ك ماااا أدل أ د ويشاااير  لاااك ضلااام أناااا ك ماااا يادت التااادفقا-2  ااام التاااوالي )م حااام 

اانخ ا  في ااستحقا ات ااختياراة )يااادة جاودة المع وماات  ضلام الحاد مان  ادم ك اارة ااساتثمار 
 )تحسين ك ارة ااستثمار د

               أثر المتغيرات المعدلة عمى الع قات المباشرة  - قتائج اختبار الفرض الرابع( 12جدول )
 ين المتغيرات المستقمة والمتغير الوسي  والتابعوغير المباشرة ب
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 أثر حجم الشركة -ب
  أثر التغير في حجام الشاركة   ام العت اة المباشارة باين تبناي المعاايير الدولياة وجاودة المراجعاة مان

  CC  م  Cت وAA  م Aجانع وك ارة ااستثمار من جانع اخر )أ  أثر: 

أواااحت نتااا ى ااختبااارات أن التغياار فااي حجاام الشاااركة لاام يكاان لااا تاااثيرام معنويااام   اام العت اااة 
المباشاارة ل  ماان المعااايير الدوليااة أو جااودة المراجعااة بك ااارة ااسااتثمارت حيااث كااان معاماال المتغياار 

IFRS*MODERATOR  فااي تاااثيرا   اامINEFF_AGGR (-2وبمسااتول 215د  P-Value =
 INEFF_AGGR في تاثيرا   م  AUDIT*MODERATORمعامل المتغير د كما كان 619د2

 د واتال  لك أيااام مان خاتل تح يال 12)جدول ر م  463دP-Value =2  وبمستول 225د2-)
 ع -2المستويات الثتثة لحجام الشركات )م حم 

  أثاااار التغياااار فااااي حجااااام الشااااركة   اااام  ت اااااة كاااال ماااان تبنااااي المعاااااايير الدوليااااة وجااااودة المراجعاااااة
  :D  م  C1ت وS  م  A1ااستحقا ات ااختياراة )أ  أثر: ب

أوااااحت نتاااا ى ااختباااارات أن حجااام الشاااركة يااا ثر   ااام  ت اااة المعاااايير الدولياااة بااساااتحقا ات 
     ACCRUALفااااي تاااااثيرا   اااام  IFRS*MODERATORااختياراااااةد فقااااد كااااان معاماااال المتغياااار 

 ت واتال  لك أيااام مان خاتل تح يال 12)جدول ر م  212دP-Value =2  وبمستول 227د2-)
المسااتويات الثتثااة لحجاام الشااركات حياااث كااان أثاار المعااايير الدوليااة  ناااد المسااتول ال اال ماان حجااام 

   ناااد المساااتول المتوسااا  لحجااام 222د2-  ثااام أصااابل )226د2الشاااركات ايااار معناااو  وبمعامااال )
لمستول ال  م لحجام الشاركات ومعناو  )م حام    ند ا229د2-الشركات واير معنو ت ثم أصبل )

ع د وبالتالي يمكن القول ك ما ياد حجم الشركات ك ماا كاان تااثير المعاايير الدولياة   ام تخ اي  -2
ااستحقا ات ااختياراة ألبر ومن ثم يااادة جاودة الراااحد كماا كاان أثار حجام الشاركات معنوياام   ام 

ختياراااااااااااااااة حيااااااااااااااث كااااااااااااااان معاماااااااااااااال المتغياااااااااااااار  ت ااااااااااااااة جااااااااااااااودة المراجعااااااااااااااة بااسااااااااااااااتحقا ات اا
AUDIT*MODERATOR  فاااااااي تااااااااثيرا   ااااااامACCRUAL (2وبمساااااااتول 228د  P-Value =

 ت واتال  لاك أيااام مان خاتل تح يال المساتويات الثتثاة لحجام الشاركاتت 12)جدول ر م  212د2
  صااغر حيااث كااان معاماال تاااثير جااودة المراجعااة   اام ااسااتحقا ات ااختياراااة  نااد حجاام الشااركات ال

   ناااد حجااام 229د2   ناااد حجااام الشاااركات المتوسااا ت ثااام أصااابل )221د2 ت ثااام أصااابل )226د2-)
ع ت و ااد كااان  لااك التغياار معنااو  كمااا أشااار اختبااار نم جااة المعااادات -2الشااركات اللباار )م حاام 
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 الةيك يةد وبالتاالي يمكان القاول أن  ادرة جاودة المراجعاة   ام تخ اي  ااساتحقا ات ااختيارااة )يااادة
 جودة الرااح  تنخ   ما ياادة حجم الشركاتد

  أثااار التغيااار فاااي حجااام الشاااركة   ااام التااااثير ايااار المباشااار للااال مااان تبناااي المعاااايير الدولياااة وجاااودة
  ام   Cت وأثارB*S  ام   Aالمراجعة   ام ك اارة ااساتثمار مان خاتل المتغيار الوساي  )أ  أثار:

B*D:  

ت لااام يكااان لحجااام الشاااركة أثااارام SEMوفقاااام لتح يااال المساااار مااان خاااتل نم جاااة المعاااادات الةيك ياااة 
معنويام   م  درة المعاايير الدولياة أو جاودة المراجعاة فاي التااثير ايار المباشار   ام ك اارة ااساتثمار 

 Moderated Mediationمان خاتل جاودة المع وماات كمتغيار وساي د حياث جاار معامال المتغيار 
ير معنو د و د أيد تح يل أثر المستويات الثتث لحجم الشركة   م ت ك  ت ة ت ك النتيجاةت حياث ا

ع د -2جاااارت معااااامتت الثاااار ايااار المباشاااار اياااار معناااو  فااااي لاااال المساااتويات الااااثتث )م حاااام 
وختصة نتيجة ت ك ااختبارات أن الباحث لام يساتعا أن يجاد دلايتم معنوياام   ام تااثير حجام الشاركة 

م العت ة اير المباشرة بين أ  من تبني المعايير الدولية أو جودة المراجعة بك ارة ااساتثمار مان   
 ختل المتغير الوسي  جودة المع وماتد

  أثر التغير في حجم الشركة   م العت ة بين المتغير الوسي  )جودة المع ومات  وك اارة ااساتثمار
  :B  م  Z)أ  أثر

ت  ااادم وجاااود تااااثير معناااو  لحجااام الشاااركة   ااام  ت اااة ااساااتحقا ات أوااااحت نتاااا ى ااختباااارا
فاي تااثيرا  ACCRUAL*MODERATORااختياراة بك ارة ااستثمارت حيث كان معامل المتغير 

 ت واتاال  لاك 12)جدول ر ام  112دP-Value =2  وبمستول 231دINEFF_AGGR (2  م 
حياااااث كاااااان أثااااار المعاااااايير الدولياااااة   ااااام مااااان خاااااتل تح يااااال المساااااتويات الثتثاااااة ل تااااادفقات النقدياااااة 

 ع د-2ااستحقا ات ااختياراة اير معنو  في المستويات الثتث )م حم 

 أثر استثمار الفترة السابقة -ج
  أثر التغير في مستول اساتثمار الشاركة فاي ال تارة الساابقة   ام العت اة المباشارة باين تبناي المعاايير

 Cت وAA  اام Aالدوليااة وجااودة المراجعااة ماان جانااع وك ااارة ااسااتثمار ماان جانااع اخاار )أ  أثاار: 
  CC  م 
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معنويااام   اام  أواااحت نتااا ى ااختبااارات أن حجاام ااسااتثمار فااي ال تاارة السااابقة لاام يكاان لااا تاااثيرام 
العت اااااااااااة المباشااااااااااارة ل معاااااااااااايير الدولياااااااااااة بك اااااااااااارة ااساااااااااااتثمارت حياااااااااااث كاااااااااااان معامااااااااااال المتغيااااااااااار 

IFRS*MODERATOR  فااي تاااثيرا   اامINEFF_AGGR (-2وبمسااتول 211د  P-Value =
د اير أن الثار   ام العت اة المباشارة باين جاودة المراجعاة وك اارة ااساتثمار كانات معنوياةت 753د2

  INEFF_AGGRفااااي تاااااثيرا   اااام  AUDIT*MODERATORالمتغياااار حيااااث كااااان معاماااال 
 د واتااال  لااك أياااام ماان خااتل تح ياال 12)جاادول ر اام  221دP-Value =2  وبمسااتول 294د2)

  وايااار معناااو   ناااد مساااتويات 277د2المسااتويات الثتثاااة اساااتثمار الشاااركات حياااث كااان المعامااال )
ج  ويشاير  لاك ضلام أناا ماا -2نو  )م حم   ومع256د2ااستثمار المنخ  ت ثم تيايد ليصل ضلم )

يااااادة مساااتويات ااساااتثمار فاااي ال تااارات الساااابقة يااا د  ضلااام يااااادة أثااار جاااودة المراجعاااة   ااام ك اااارة 
ااستثمار وفي اتجاا المكاتع اير اللبر حيث ياادة اا تماد   ام المكاتاع اللبارل يا د  ضلام يااادة 

 الشركات في ال ترة السابقةد دم ك ارة ااستثمار ما ياادة مستول استثمار 

  أثر التغير في مستول استثمار الشركة في ال ترة السابقة   م  ت ة كال مان تبناي المعاايير الدولياة
  :D  م  C1ت و S  م  A1وجودة المراجعة بااستحقا ات ااختياراة )أ  أثر: 

كاان لااا تاااثيرام معنويااام أواااحت نتااا ى ااختبااارات أن حجاام اسااتثمار الشااركة فااي ال تاارة السااابقة لاام ي
  ااام العت اااة باااين أ  مااان المعاااايير الدولياااة أو جاااودة المراجعاااة بااساااتحقا ات ااختيارااااةد فقاااد كاااان 

  وبمسااااتول 221دACCRUAL (-2فااااي تاااااثيرا   اااام  IFRS*MODERATORمعاماااال المتغياااار 
P-Value =2ت وكاااااااان معامااااااال المتغيااااااار 12)جااااااادول ر ااااااام  828د AUDIT*MODERATOR       

  د 12)جدول ر م  348دP-Value =2  وبمستول 223دACCRUAL (2يرا   م في تاث

  أثر التغير في حجم استثمار ال ترة السابقة   م التاثير اير المباشر للل من تبني المعايير الدولية
    ت B*S  اااام  Aوجااااودة المراجعااااة   اااام ك ااااارة ااسااااتثمار ماااان خااااتل المتغياااار الوسااااي  )أ  أثاااار: 

  :B*D  م   Cوأثر

أواحت نتا ى ااختبار أن حجم استثمار ال ترة السابقة لم يكن لا أثرام معنويام   م  ادرة المعاايير 
الدولية أو جودة المراجعة في التاثير اير المباشر   م ك ارة ااستثمار مان خاتل جاودة المع وماات 

ج د -2ايار معناو  )م حام   Moderated Mediationكمتغيار وساي ت حياث كاان معامال المتغيار
و د ألد   م  لك تح يل أثر العت ة اير المباسرة ل معايير الدولية وجودة المراجعة بك ارة ااساتثمار 
ختل الاثتث مساتويات ل تادفقات النقدياة التشاغي يةت حياث جاارت معاامتت الثار ايار المباشار ايار 
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ختبااارات أن الباحااث لاام يسااتعا أن يجااد معنااو  فااي لاال المسااتويات الااثتثد وختصااة نتيجااة ت ااك اا
دلاايتم معنويااام   اام تاااثير حجاام اسااتثمار ال تاارة السااابقة   اام العت ااة اياار المباشاارة بااين أ  ماان تبنااي 

 المعايير الدولية أو جودة المراجعة وك ارة ااستثمار من ختل المتغير الوسي  جودة المع وماتد

 اام العت ااة بااين المتغياار الوسااي  )جااودة المع ومااات   أثاار التغياار فااي حجاام اسااتثمار ال تاارة السااابقة  
  :B  م  Zوك ارة ااستثمار )أ  أثر

أواااااحت نتااااا ى ااختبااااارات وجااااود تاااااثير معنااااو  لحجاااام اسااااتثمار ال تاااارة السااااابقة   اااام  ت ااااة 
ااسااااااااااااااااااتحقا ات ااختياراااااااااااااااااااة بك ااااااااااااااااااارة ااسااااااااااااااااااتثمارت حيااااااااااااااااااث كااااااااااااااااااان معاماااااااااااااااااال المتغياااااااااااااااااار 

ACCRUAL*MODERATOR  فااااااي تاااااااثيرا   اااااامINEFF_AGGR (2وبمسااااااتول 153د  P-
Value =2ت واتاااال  لاااك مااان خاااتل تح يااال المساااتويات الثتثاااة ل تااادفقات 12)جااادول ر ااام  222د 

 ت 186د2النقدياااااة حياااااث كاااااان أثااااار المعاااااايير الدولياااااة   ااااام ااساااااتحقا ات ااختيارااااااة بمعاااااامتت )
  لك التاثير معنو دج ت واوال اختبار اانحدار أن -2    م التوالي )م حم 492د2 ت )339د2)

 أثر عمر الشركة -د
  أثااار  مااار الشاااركة   ااام العت اااة المباشااارة باااين تبناااي المعاااايير الدولياااة وجاااودة المراجعاااة مااان جاناااع

  CC  م  Cت وAA  م Aوك ارة ااستثمار من جانع اخر )أ  أثر: 

لمباشاارة ل  أواااحت نتااا ى ااختبااارات أن  ماار الشااركة لاام يكاان لااا تاااثيرام معنويااام   اام العت ااة ا
مااااااان المعااااااااايير الدوليااااااااة أو جااااااااودة المراجعااااااااة بك ااااااااارة ااسااااااااتثمارت حيااااااااث كااااااااان معاماااااااال المتغياااااااار 

IFRS*MODERATOR  فااااي تاااااثيرا   اااامINEFF_AGGR (2وبمسااااتول 254د  P-Value =
  INEFF_AGGRفي تاثيرا   م  AUDIT*MODERATORد كما كان معامل المتغير 271د2

 ت وا اااااد تح ياااال المسااااتويات الثتثااااة 12)جاااادول ر اااام  279دP-Value =2  وبمسااااتول 252د2-)
 د -2ل مار الشركات  لك )م حم 

  أثاااار  ماااار الشااااركة   اااام  ت ااااة كاااال ماااان تبنااااي المعااااايير الدوليااااة وجااااودة المراجعااااة بااسااااتحقا ات
  :D  م  C1ت و S  م  A1ااختياراة )أ  أثر: 

ياااام   ااام العت اااة باااين أ  مااان أوااااحت نتاااا ى ااختباااارات  مااار الشاااركة لااام يكااان لاااا تااااثيرام معنو 
المعااااااااايير الدوليااااااااة أو جااااااااودة المراجعااااااااة بااسااااااااتحقا ات ااختياراااااااااةد فقااااااااد كااااااااان معاماااااااال المتغياااااااار 
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IFRS*MODERATOR  فاااااااااي تااااااااااثيرا   ااااااااامACCRUAL (2وبمساااااااااتول 222د  P-Value =
        ACCRUALفاااااااي تااااااااثيرا   ااااااام  AUDIT*MODERATORت وكاااااااان معامااااااال المتغيااااااار 544د2

 د وا اااااد تح ياااال المسااااتويات الثتثااااة 12)جاااادول ر اااام  222دP-Value =2  وبمسااااتول 223د2-)
 د -2ل مار الشركات  لك )م حم 

  أثار  مار الشاركة   اام التااثير ايار المباشار للاال مان تبناي المعاايير الدوليااة وجاودة المراجعاة   اام
  :B*D  م   Cثر ت وأB*S  م   Aك ارة ااستثمار من ختل المتغير الوسي  )أ  أثر: 

أواحت نتا ى ااختبار أن حجم استثمار ال ترة السابقة لم يكن لا أثرام معنويام   م  ادرة المعاايير 
الدولية أو جودة المراجعة في التاثير اير المباشر   م ك ارة ااستثمار مان خاتل جاودة المع وماات 

يار معناو د و اد ألاد   ام ا  Moderated Mediationكمتغيار وساي ت حياث كاان معامال المتغيار
 لك تح يل أثر العت اة ايار المباسارة باين معاايير المراجعاة وجاودة المراجعاة بك اارة ااساتثمار خاتل 

 د د-2الثتث مستويات ل تدفقات النقدية التشغي ية )م حم 

  أثاااار  مااااار الشاااااركة   ااااام العت اااااة باااااين المتغياااار الوساااااي  )جاااااودة المع وماااااات  وك اااااارة ااساااااتثمار        
  :B  م  Z)أ  أثر

أواحت نتا ى ااختبارات وجود تاثير معناو  لعمار الشاركة   ام  ت اة ااساتحقا ات ااختيارااة 
فاااي تااااثيرا   ااام  ACCRUAL*MODERATORبك اااارة ااساااتثمارت حياااث كاااان معامااال المتغيااار 

INEFF_AGGR (-2وبمستول 277د  P-Value =2ت واتال  لك مان 12)جدول ر م  222د 
المسااتويات الثتثااة ل تاادفقات النقديااة حيااث كااان أثاار المعااايير الدوليااة   اام ااسااتحقا ات خااتل تح ياال 

ع ت واواااااال -2    ااااام التاااااوالي )م حااااام 239د1 ت )316د1 ت )593د1ااختيارااااااة بمعاااااامتت )
اختبار اانحدار أن  لك التاثير معنو د ويشير  لك ضلم أنا في الشركات ال دم تنخ   العت ة بين 

رااااح وك ااارة ااسااتثمار أ  تصاابل جااودة المع ومااات أ اال تاااثيرام فااي تحقياام ك ااارة ااسااتثمار جااودة ال
 مقارنة بالشركات الحدثد
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إعررادة اختبررار الفرررض الرابررع مررع قصررل عرردم كفرراءة االسررتثمار إلررى حررالتا المبالغررة قررا االسررتثمار 
 واالستثمار أقل مما يجب:

 قا االستثمارالعيقة الفرعية األولى: حاالت المبالغة 
  ضلااام أن المتغياااارات المعدلااااة لاااام يكااان لةااااا تاااااثير معنااااو    اااام 13أشاااارت النتااااا ى )جاااادول ر اااام 

  2   ت ة جودة المراجعة المباشرة ل حد من  دم ك ارة ااستثمار المبالف فياات )1العت ات اآلتية: )
  العت اة ايار المباشارة 3) ت ة أ  من تبني المعايير الدولية أو جودة المراجعة بجودة المع ومااتت 

بااين أ  ماان تبنااي المعااايير الدوليااة أو جااودة المراجعااة ل حااد ماان  اادم ك ااارة ااسااتثمار المبااالف فياااد 
وانحصرت التاثيرات المعنوياة فقا  فاي تااثير التادفقات النقدياة التشاغي ية معنوياام   ام العت اة المباشارة 

ياااام تاااثير التاادفقات النقديااة التشااغي ية واسااتثمار ال تاارة بااين تبنااي المعااايير الدوليااة وك ااارة ااسااتثمارد أ
الساابقة و ماار الشااركة معنويااام   اام  ت ااة جااودة المع ومااات والحااد ماان  اادم ك ااارة ااسااتثمار المبااالف 

 فياد

         لحاالت المبالغة -لمعيقة الفرعية األولى  -قتائج اختبار الفرض الرابع( 13جدول )
 قا االستثمار
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 العيقة الفرعية الثاقية: حاالت اقخفاض االستثمار
  ضلام أن التااثير المعناو  ل متغيارات المعدلاة فاي حالاة  ادم ك اارة 14أشارت النتاا ى )جادول ر ام 

  الثاار المعنااو  اسااتثمار ال تاارة 1ااسااتثمار بانخ ااااةا  اان المسااتول المثاال انحصاارت فقاا  فااي: )
مان تبناي المعاايير الدولياة وجاودة المراجعاة بك اارة ااساتثمارت  السابقة   م العت اة المباشارة باين كال

  الثاااار المعنااااو  2وكاااا لك تاثيربااااا   اااام  ت ااااة جااااودة المع ومااااات المحاساااابية بك ااااارة ااسااااتثمارد )
ل تدفقات النقدية التشغي ية   م العت ة بين كل من تبني المعايير الدولية وجودة المراجعة واين جاودة 

  الثااار 3رباااا المعناااو  أيااااام   ااام  ت اااة جاااودة المع وماااات بك اااارة ااساااتثمارد )المع ومااااتت وتاثي
المعناو  لحجام الشااركة   ام العت اة بااين كال مان تبنااي المعاايير الدولياة وجااودة المراجعاة وااين جااودة 

 المع وماتد

 حاالت اقخفاض االستثمار -لمعيقة الفرعية الثاقية  -قتائج اختبار الفرض الرابع( 14جدول )
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 إعادة اختبار قروض الدراسة باستخدام المقاييس البديمة لعدم كفاءة االستثمار 7-2-5-4
 إعادة اختبار الفرضين األول والثاقا - أ

تاام اسااتخدام  ات النمااو ج المسااتخدم اختبااار ال راااين الول والثاااني للاان مااا اسااتبدال المتغياار 
ت  INEFF1وفقااااام ل مقااااايي  الااااثتث البدي ااااة )التااااابا ليصاااابل القيمااااة المع قااااة لعاااادم ك ااااارة ااسااااتثمار 

INEFF2 تINEFF3 د حياااث ياااتم اختباااار ال رااااين   ااام مساااتول ضجماااالي العيناااة فاااي لااال ضدخاااال 
و لاااك للاال مقيااا  ماان المقااايي  البدي اااةت ثاام يااتم فصاال العيناااة  TEST 1)المتغياارات الر ابيااة فقاا  )

حاااات  اادم ك ااارة ااسااتثمار المتمث ااة فااي اوجماليااة لعينتااين فاار يتينا تمثاال العينااة ال ر يااة الولاام 
ت وتمثل العينة ال ر ية الثانية حاات ااستثمار بالنقا من (TEST 2)ااستثمار بالياادة من ختل 

د كما تم ض ادة ااختبار أياام وللن ما ضدخال المتغيارات المعدلاة ل نماو ج بجاناع (TEST 3)ختل 
ت ثااام   ااام مساااتول العيناااة ال ر ياااة الولااام (TEST 4)كااال المتغيااارات الر ابياااة   ااام مساااتول العيناااة ك

ت ثاام   اام العينااة ال ر يااة الثانيااة لحاااات ااسااتثمار بااالنقا (TEST 5)لحاااات ااسااتثمار بالياااادة 
(TEST 6) د 7)و لك للل مقيا  من المقايي  الثتثة البدي ة 

أ/ع/ج  باساااتخدام -15و اااد جاااارت نتاااا ى ض اااادة اختباااار ال رااااين الول والثااااني )جاااداول أر اااام 
المقايي  الثتث البدي ة م ادة ضلم حد كبير لنتا ى ااختبارات باستخدام المقيا  الساسيت مما يد م 

م ك ااارة نتيجااة اختبااار فاار  الدراسااة الول بااان تبنااي المعااايير الدوليااة يحااد بصااورة معنويااة ماان  ااد
اساااتثمار اودارةت وأن مكاتاااع المراجعاااة الصاااغرل كاااان لةاااا التااااثير اللبااار فاااي الحاااد مااان  ااادم ك اااارة 
ااساااتثمار مقارناااة بالمكاتاااع اللبااارل و لاااك فاااي لااال وجاااود متغيااارات الر اباااةد وماااا ضدخاااال المتغيااارات 

% 5مسااتول  المعدلااة ل نمااو ج كاناات النتااا ى متشااابةة ضا أن أثاار المراجعااة أصاابل اياار معنااو   نااد
(P-Value= .059)  فااي لاال المقيااا  الول رااام معنواتةااا فااي المقياسااين اآلخاارانت وكاا لك أصاابل

راااام  (P-Value= .088)أثااار تبناااي المعاااايير الدولياااة ايااار معناااو  فقااا  فاااي لااال المقياااا  الثالاااث 
 معنواتةا في المقياسين اآلخراند 

ولااام الممث ااااة لحااااات المبالغااااة فااااي أماااا   اااام مساااتول  اااادم ك اااارة ااسااااتثمار ل عيناااة ال ر يااااة ال
ااساااتثمار فقاااد أيااادت نتاااا ى ااختباااارات اوااااافية نتيجاااة ااختباااار الساساااي فيماااا يتع ااام بااااثر تبناااي 
المعاااايير الدولياااة حياااث جاااار تبناااي المعاااايير الدولياااة ايااار معنوياااام فاااي المقاااايي  الاااثتث   ااام ك اااارة 

قااد أياادت المقيااا  الثتثااة أثاار جااودة المراجعااة فااي ااسااتثمارد أمااا فيمااا يتع اام باااثر جااودة المراجعااةت ف

                                                 
    لتعرا  المتغيرات2جدول ر م )يرجم الرجو  ضلم  7))
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لل المتغيرات الر ابية فق ت اير أنا بإدخال المتغيارات المعدلاة ل نماو ج بجاناع متغيارات الر اباة فقاد 
 أيد المقيا  الثالث فق  ت ك النتيجةد 

تثمار و  اام مسااتول  اادم ك ااارة ااسااتثمار ل عينااة ال ر يااة الثانيااة الممث ااة لحاااات انخ ااا  ااساا
دون الحااد المثاالت فقااد أياادت نتااا ى ااختبااارات اواااافية نتيجااة ااختبااار الساسااي فيمااا يتع اام باااثر 
تبني المعايير الدولية )ال ر  الول  وك لك أثر جودة المراجعة )ال ر  الثاني ت حيث جار كتبماا 

ت الر ابااة والمتغياارات معنااو  سااوار بإدخااال متغياارات الر ابااة فقاا  ل نمااو ج أم بإدخااال كاال ماان متغياارا
المعدلاةت فيماا  ادا فقاا  أثار جاودة المراجعااة فاي النماو ج البااديل الثااني حياث جااارت معنوياة فقا  مااا 

 ضدخال متغيرات الر ابة وللنةا أصبحت اير معنوية  ند ضدخال المتغيرات المعدلة ل نمو جد

البديل األول إعادة اختبار الفرضين األول والثاقا باستخدام المقياس  أ(-15جدول )
 لكفاءة االستثمار
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إعادة اختبار الفرضين األول والثاقا باستخدام المقياس البديل الثاقا  ب(-15جدول )
 لكفاءة االستثمار

 
 

إعادة اختبار الفرضين األول والثاقا باستخدام المقياس البديل الثالث  ج(-15جدول )
 لكفاءة االستثمار

 



 بتطبيقها..........أثر جودة المعايير المحاسبية ومستوى االلتزام                     شريف على مخيس إبراهيم كعموشد/ 

62 

 

 

 الثالثإعادة اختبار قرض الدراسة  - ب
أيدت نتا ى ااختبارات اواافية ل مقايي  البدي ة الاثتث لل اارة ااساتثمار نتيجاة ااختباار الصا ي 

أ/ع/ج ت حياث لام يكان لتبناي المعاايير الدولياة أثارام معنوياام -16  م مستول العينة ككل )جداول أر اام )
  مباشاار   ام تخ ااي   ادم ك ااارة   ام جااودة الراااحت اياار أناا كااان لتبناي المعااايير الدولياة أثاار معناو 

ااستثمار دون وجود أثر معنو  اير مباشار مان خاتل المتغيار الوساي  )جاودة المع وماات ت أماا جاودة 
المراجعة فقد كان تاثيربا معناو  ضيجاابي   ام جاودة الراااح )تخ اي  ااساتحقا ات ااختيارااة  لصاالل 

 ااادم ك اااارة ااساااتثمار وللااان فاااي مصااا حة المكاتاااع اللبااارلت كماااا كاااان لاااا أثااار مباشااار   ااام تخ اااي  
المكاتع اير اللبرل تاييدام افترا  أثر نقل الخبراتت كما لم يكن بنااك تااثير ايار مباشار   ام ك اارة 

 ااستثمار من ختل المتغير الوسي  جودة المع وماتد

أ( إعادة اختبار الفرض الثالث عمى مستوى العيقة ككل باستخدام المقياس -16جدول )
 ديل األول لكفاءة االستثمارالب

 
 

 

 

لعيقة ككل باستخدام مستوى اب( إعادة اختبار الفرض الثالث عمى -16جدول )
 المقياس البديل الثاقا لكفاءة االستثمار
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لعيقة ككل باستخدام المقياس مستوى اج( إعادة اختبار الفرض الثالث عمى -16جدول )
 البديل الثالث لكفاءة االستثمار

 
 

إعررادة اختبررار الفرررض الثالررث مررع قصررل عرردم كفرراءة االسررتثمار إلررى المبالغررة قررا االسررتثمار  -ج
 واالستثمار أقل مما يجب

  نتااا ى ااختبااار الساسااي حيااث كااان الثاار 19-17أياادت نتااا ى المقااايي  الااثتث )جااداول ماان 
ل المتغيااار ايااار المباشااار للااال مااان تبناااي المعاااايير وجاااودة المراجعاااة   ااام ك اااارة ااساااتثمار مااان خااات

الوسي  )جودة المع ومات  اير معنو د كما كان للل من تبني المعايير الدولية وجودة المراجعاة أثارام 
مباشرام معنويام   ام ك اارة ااساتثمار فاي لال حااات تخ اي  ااساتثمارت وكاان لجاودة المراجعاة أثارام 

 مباشر معنو    م ك ارة ااستثمار لحاات المبالغة في ااستثمارد

أ( إعادة اختبار الفرض الثالث لمعيقة الفرعية األولى باستخدام -17جدول )
 المقياس البديل األول لكفاءة االستثمار
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ب( إعادة اختبار الفرض الثالث لمعيقة الفرعية الثاقية باستخدام المقياس -17جدول )
 البديل األول لكفاءة االستثمار

 

الثالث لمعيقة الفرعية األولى باستخدام المقياس أ( إعادة اختبار الفرض -18جدول )
 البديل الثاقا لكفاءة االستثمار

 
 

ب( إعادة اختبار الفرض الثالث لمعيقة الفرعية الثاقية باستخدام المقياس -18جدول )
 البديل الثاقا لكفاءة االستثمار
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باستخدام المقياس أ( إعادة اختبار الفرض الثالث لمعيقة الفرعية األولى -19جدول )
 البديل الثالث

 
 

ب( إعادة اختبار الفرض الثالث لمعيقة الفرعية الثاقية باستخدام المقياس -19جدول )
 البديل الثالث

 
 

 

 إعادة اختبار الفرض الرابع باستخدام المقاييس البديمة لكفاءة االستثمار-د
أ/ع/ج  النتااا ى الصاا ية ضلاام حااد كبياار -22أياادت نتااا ى ااختبااارات بالمقااايي  الثتثااة )جااداول 

فيماااا يتع ااام بااااثر المتغيااارات المعدلاااة   ااام كافاااة العت اااات المباشااارة وايااار المباشااارة باااين المتغيااارات 
قا  فاي أثار المستق ة والوسي  والتابات وكا لك المتغيار الوساي  والتااباد وانحصارت اختتفاات النتاا ى ف

التادفقات النقدياة التشاغي ية   ام العت ااة المباشارة باين جاودة المراجعااة وك اارة ااساتثمار حياث أصاابل 
أثربا معنوياام فاي لال المقياا  الول والثاانيت بينماا أصابل أثرباا ايار معناو    ام العت اة باين تبناي 

ر  ماار الشااركة   اام العت ااة المعااايير الدوليااة وك ااارة ااسااتثمار فااي لاال المقيااا  الثالااثد كاا لك أثاا
المباشااارة باااين جاااودة المراجعاااة وك اااارة ااساااتثمار حياااث جاااار الثااار معناااو  فاااي لااال المقياااا  الولد 
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واستثمار ال ترة السابقة   م العت ة المباشارة باين جاودة المراجعاة وك اارة ااساتثمار حياث جاار الثار 
 ت ااة تينااي المعااايير الدوليااة بك ااارة  اياار معنااو  فااي لاال المقيااا  الثااانيت وجااار أثربااا معنااو    اام

ااسااتثمار فااي لاال المقيااا  الثالااثد كمااا أن أثاار حجاام الشااركة   اام  ت ااة جااودة المع ومااات بك ااارة 
 ااستثمار أصبحت معنوية فق  في لل المقيا  الثالثد 

 أ( إعادة اختبار الفرض الرابع باستخدام المقياس البديل األول لكفاءة االستثمار-21جدول )

 

 

 

 ب( إعادة اختبار الفرض الرابع باستخدام المقياس البديل الثاقا لكفاءة االستثمار-21جدول )
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 ج( إعادة اختبار الفرض الرابع باستخدام المقياس البديل الثالث لكفاءة االستثمار-21جدول )

 
 

 

 

 

خرر ل تقسرريم العيقررة إلررى إعررادة اختبررار الفرررض الرابررع باسررتخدام المقرراييس البديمررة الث ثررة مررن -باا
 الولم حاات المبالغة في ااستثمار والثانية حاات انخ ا  ااستثمار:  عيقتين قرعيتين

 جارت نتا ى ااختبارات   م النحو التالي:
  فيمااا يتع اام باااثر التاادفقات النقديااة التشااغي يةت جااار المقياسااان البااديتن الول والثاااني متشااابةين فااي

مقياااا  الساسااي فاااي كافااة الثاااار   اام العت اااات المباشاارة وايااار المباشاارة باااين أثربمااا واااد مان ال
  فااي لاال حاااات المبالغااة فااي ااسااتثمارت أصاابل أثاار التاادفقات 1المتغياارات فيمااا  اادا مااا ي ااي: )

النقدية التشغي ية   م  ت ة جودة المراجعة بجودة المع ومات معنويام في لل المقيا  الثاني فقا د 
اات انخ ا  ااستثمارت أصبل تاثير التدفقات النقدية التشغي ية   م  ت اة جاودة   في لل ح2)

المع ومااات بك ااارة ااسااتثمار اياار معنويااة فااي كاات المقياساايند أمااا المقيااا  البااديل الثالااث فجااارت 
نتا جا ألثر تعاراام ما المقيا  الساسيت ف ي لال حااات المبالغاة فاي ااساتثمارت أصابل تااثير 

قات النقدياااة التشاااغي ية   ااام  ت اااة جاااودة المع وماااات بك اااارة ااساااتثمار ايااار معنوياااةت بينماااا التااادف
أصبحت  ت ة كل من تبني المعايير الدولية وجودة المراجعة معنوية ما جودة المع وماتد أما في 
لاال حاااات انخ ااا  ااسااتثمارت فقااد أصاابل أثاار التاادفقات النقديااة التشااغي ية   اام  ت ااة كاال ماان 

ة المراجعااة وتبنااي المعااايير الدوليااة بجااودة المع ومااات اياار معنويااامد ضا أن أثربااا   اام العت ااة جااود
 المباشرة بين تبني المعايير الدولية المباشر وك ارة ااستثمار فاصبل معنويامد

  فيما يتع ام بااثر حجام الشاركةت د مات المقاايي  الثتثاة كافاة الثاار   ام العت اات المباشارة وايار
 اشرة بين المتغيرات سوارم في حاات المبالغة في ااستثمار أو انخ ا  ااستثماردالمب
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  فيما يتع م باثر استثمار ال ترة السابقةت د مت المقايي  الثتثة كافة الثار   م العت ات المباشارة
وايااار المباشااارة باااين المتغيااارات فيماااا  ااادا ماااا ي اااي: بالنسااابة ل مقياااا  الول فاااي حااااات انخ اااا  
ااستثمارت فقد أصبل أثر استثمار ال ترة السابقة   م العت ة المباشرة بين المعاايير الدولياة وك اارة 
ااستثمارت وك لك بين جودة المع ومات وك ارة ااستثمار اير معنويامد أما بالنسبة ل مقيا  الثانيت 

ماات معنوياام و لاك فاي لال فاصبل تاثير استثمار ال ترة الساابقة   ام  ت اة المراجعاة بجاودة المع و 
حاات المبالغة في ااستثمارد  كما أصبل تاثير استثمار ال تارة الساابقة   ام العت اة المباشارة باين 
جودة المراجعة وك ارة ااستثمارت وك لك جودة المع ومات بك ارة ااساتثمار ايار معنوياام و لاك فاي 

 حاات انخ ا  ااستثمارد
 ت د مات المقاايي  الثتثاة كافاة الثاار   ام العت اات المباشارة وايار فيما يتع ام بااثر  مار الشاركة

المباشاارة بااين المتغياارات فيمااا  اادا حاااات المبالغااة فااي ااسااتثمارت حيااث أصاابل أثاار  ماار الشااركة 
   م  ت ة جودة المراجعة بجودة المع ومات معنويام في لل المقيا  الثاني فق د

 العيقة المخفضةإعادة االختبارات باستخدام  7-5-2-5
ل تاليد   م جودة نتا ى ااختباراتت فقد تم ض ادة اختبار ال رو  الراعة بعد استبعاد القعا اات 
التي تشامل   ام  ادد شاركات أ ال مان  شار شاركاتت وترتاع   ام  لاك انخ اا  حجام المشاابدات 

ارنااة بالعينااة اياار شااركةد ولاام يجااد الباحااث اختتفااام كبياارام فااي النتااا ى مق 74مشااابدة تمثاال  516ضلاام 
  21المخ اةد حيث تم تد يم فراي الدراسة الول والثاني كما بجدول )ر م 

 قتائج اختبار الفرضين األول والثاقا باستخدام العيقة المخفضة (21)جدول 
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .675 .078  8.603 .000 

IFRS -.140- .059 -.124- -2.392- .017 

Auditor .178 .063 .160 2.809 .005 

LOSS -.143- .081 -.100- -1.761- .079 

LEV .085 .148 .033 .571 .569 

SOLVENCY -.084- .033 -.148- -2.527- .012 

a. Dependent Variable: INEF_AGG 
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  د22كما د مت النتا ى أياام اختبارات ال ر  الثالث كما يتال من جدول )
 باستخدام العيقة المخفضة ( قتيجة اختبار قرض الدراسة الثالث22جدول )

 
 

وأخياارام د ماات النتااا ى أياااام ضلاام حااد كبياار نتااا ى اختبااارات ال اار  الرابااا فيمااا  اادا تعااار  بعاا  
 د ف يماا يتع ام بااثر التادفقات 23النقدية التشغي ية كما يتال من جدول ر م )النتا ى بشان أثر التدفقات 

النقدياااة التشاااغي ية تااام تايياااد النتاااا ى الساساااية فيماااا  ااادا أن أثرباااا   ااام  ت اااة المعاااايير الدولياااة بك اااارة 
ااستثمار وك لك  ت اة جاودة المع وماات بك اارة ااساتثمار أصابحت ايار معنوياةد كا لك اخت ا  تااثير 
استثمار ال ترة السابقة   م العت ة المباشرة بين تبني المعاايير الدولياة وك اارة ااساتثمارت وكا لك  ت اة 
جودة المع ومات بك ارة ااستثمار حيث أصبحت اير معنويةد أما فيما يتع م باثر حجام الشاركة و مار 

 الشركة فقد د مت نتا ى ااختبار اواافي النتا ى الساسيةد

 باستخدام العيقة المخفضة قتائج اختبار الفرض الرابع( 23جدول )
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 مقاقشة القتائج 7-2-6
حياااث أدل تبناااي  قبرررول قررررض الدراسرررة األولأوااااحت نتاااا ى ااختباااارات الساساااية واوااااافية 

المعايير الدولية )كمقيا  لجودة المعايير  ضلم تحسين ك ارة ااساتثمار وتت ام با ا النتيجاة ماا نتاا ى 
 (Andre et al. 2014) ت وتتعاار  ماا نتاا ى دراساة Chen et al. 2013ا 2218)أباو العات 

ومااان ثااام تساااةم فاااي وتاااد م ت اااك النتيجاااة مااان أن تبناااي المعاااايير الدولياااة يحسااان مااان بي اااة المع وماااات 
تخ ي   دم تماثل المع ومات وتحسن من ك ارة ااستثمارد كما أيدت النتا ى دور معايير المحاسابة 
الدوليااة فااي تحسااين ك ااار ااسااتثمار فااي حاااات ااسااتثمار بااالنقا ولااي  ااسااتثمار بالياااادةت وتت اام 

ك النتيجة فاي ااور ماا ت ويمكن ت سير ت Gao and Sidhu (2018)ت ك النتيجة ما نتيجة دراسة 
تااام  رااااا فاااي اوعاااار النلااار  مااان البحاااث والمتع ااام باساااباع  ااادم ك اااارة ااساااتثمار مااان منلاااور 
فرايات نلراة الوكالةت حيث يكون المبالغة في ااساتثمار ناتجاام  ان مشاالل التخ خال الخت اي أو 

مث اامت اياار أن أعاااراف ااختيااار المعااال  والتااي تاادفا المااديران ضلاام اتخااا   اارارات اسااتثماراة اياار 
التمواال ض ا ماا تو عاات بت اك التصارفات وفااي لال  ادم تماثاال المع وماات تتخا  موا اا  مااادة يترتااع 

 Cberkasova and Kuamin)  يةا تخ ي  التموال ومن ثم يحدث ااستثمار ال ل مماا يجاع 
2018; Benlemlih and Bitar 2018; Andre et al. 2014; Biddle et al. 2009; 

Lambert et al. 2007; Richardson 2006)  د واتاال مان نتيجاة الدراساة أن المعاايير
الدوليااة تخ اا  ماان  اادم تماثاال المع ومااات وبالتااالي تخ اا  ماان اوجاارارات الدفا يااة التااي يتخااا با 
مقاادمي التموااال والتااي يترتااع   يةااا انخ ااا  ااسااتثمار دون الحااد المثاالد و ااد جااارت ت ااك النتااا ى 

ل ضدخااااال المتغيااارات الر ابياااةت والقياااام بالعديااااد مااان ااختباااارات اوااااافية واسااااتخدام معنوياااة وفاااي لااا
المقااايي  البدي ااة لقيااا  ك ااارة ااسااتثمارد أمااا فيمااا يتع اام باااثر المتغياارات المعدلااة   اام تاااثير تينااي 

ر المعناو  المعايير الدولية   م ك ارة ااستثمار فقد كانت التادفقات النقدياة التشاغي ية فقا   ات التااثي
  اام  ت ااة تبنااي المعااايير الدوليااة بك ااارة ااسااتثمار   اام مسااتول العينااة ككاالت و ااد أياادت المقااايي  
البدي ة من ت ك النتيجة )ما دا المقيا  البديل الثالث د وبالتالي يمكن القول أن دور المعايير الدولياة 

 قات النقدية التشغي يةدفي الحد من  دم ك ارة ااستثمار تنخ   ما ياادة مستويات التدف

جراءت قتيجرة االختبررار األساسرا واالختبرارات اإلضرراقية وفيماا يتع ام باختباار ال ار  الثااني فقااد 
لتشررير إلررى أن المكاتررب الصررغرى ارتبطررت باقخفرراض عرردم كفرراءة االسررتثمار عمررى خرر ف المكاتررب 

 .Park et al. 2017; Boubaker et al)وتتعاار  ت اك النتيجاة ماا نتيجاة دراساة  الكبررى 
ت ويمكن ت سير  لك استنادام ضلم اوعار النلر  ل تاثير المحتمل لجودة المراجعاة   ام ك اارة (2018
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  2  الثار   ام جاودة القاوا م المالياةت )1ااستثمارا حيث  ر  الباحث افترااين ت سيراين وبماا )
ر نتيجة ااختبار بان د ويمكن ت سي(Boubaker et al. 2018)أثر نقل الخبرات والنصل واورشاد 

أثاار نقاال الخباارات وانصاال واورشاااد الاا   تقدمااا المكاتااع الصااغيرة لعمت ةااا يكااون ألثاار تاااثيرام مقارنااة 
القتائج دعمت أثر ققرل الخبررات )الرذ  ت وبالتالي يمكن القول باان (Loius 2005)بالمكاتع اللبيرة 

د وتاليادام   ام ت اك النتيجاة م الماليرةيصب قا مصمحة المكاترب الصرغيرة( مقارقرة برأثر جرودة القروائ
أيااادت نتيجاااة ااختباااار اوااااافي الااا   تااام مااان ختلاااا اساااتخدام مقياااا  باااديل لجاااودة المراجعاااة وباااو 

 Boubaker et)تخصاا المراجاا فاي مجاال صانا ة العميال والا   يتاال فياا أثار نقال الخبارات 
al. 2018)ة وفقااام لةاا ا المقياا    اام الحااد ماان ت وأياادت النتيجاة وجااود تاااثيرام معنويااام لجاودة المراجعاا

د كما أشارت النتا ى ضلم Boubaker et al. (2018) دم ك ارة ااستثمار وبو ما يت م ما نتيجة 
 دم وجود تاثير اير مباشر لجودة المراجعة   م ك ارة ااساتثمار مان خاتل المتغيار الوساي  جاودة 

أثاار جااودة التقااارار الماليااةد و ااد كااان  لااك المع وماااتت بمااا يااد م ماان أثاار نقاال الخباارات   اام حساااع 
الثر معنو  سوار في حاات ااستثمار المبالف فيا أو ااستثمار المخ  ت وأيادت النتاا ى اوااافية 
باساااتخدام المقاااايي  البدي ااااة لل اااارة ااسااااتثمار ت اااك النتااااا ى ضلااام حاااد كبياااارد أماااا فيمااااا يتع ااام بتاااااثير 

اجعاة   ام ك اارة ااساتثمار فقاد كاان فقا  لثار اساتثمار ال تارة المتغيرات المعدلة   ام أثار جاودة المر 
الساااابقة أثااار معناااو  ولااام يكااان لباااا ي المتغيااارات الخااارل تااااثير   ااام  ت اااة جاااودة المراجعاااة بك اااارة 
ااستثمار و لك   ام مساتول العيناة ككالد ايار أن  لاك الثار المعادل كاان موجاودام فقا  فاي حااات 

ات المبالغاة فاي ااساتثمارد و اد د ام المقياا  الباديل الثالاث لل اارة ااستثمار بالنقا ولي  في حاا
ااساتثمار لت اك العت ااة بينماا جااارت النتاا ى فااي لال المقياسااين البادي ين الول والثاااني متعارااة مااا 

 ت ك النتا ى بما يشير ضلم أن تاثير المتغيرات المعدلة   م أثر جودة المراجعة جارت متعاراةد

ااختبار اواافي الخاا بالثر الت ا  ي للل من جاودة المعاايير )تبناي المعاايير  وأشارت نتا ى
الدولية  واالتيام بالتعبيم )جودة المراجعة    م ك ارة ااستثمار ضلم أن الثر الت اا  ي كاان معنوياام 
فااي تحساات ك ااارة ااسااتثمار فقاا   ناادما تاام  يااا  جااودة المراجعااة بمقيااا  التخصااا فااي صاانا ة 

ميلت اير أن  لك الثر الت ا  ي كان اير معنو   ناد  ياا  جاودة المراجعاة مان خاتل المكاتاع الع
 اللبرل مقابل اير اللبرلد

ت حياث لام يجاد الباحاث دلايتم   ام أن جاودة رقض قررض الدراسرة الثالرثو د أشارت النتا ى ضلام 
دة المراجعااة بك ااارة ااسااتثمارد المع ومااات تمثاال متغياارام وساايعام فااي  ت ااة تبنااي المعااايير الدوليااة وجااو 

باال أن اختبااارات تح ياال المسااار أشااارت ضلاام  اادم وجااود تاااثير معنااو  لجااودة الرااااح كمقيااا  لجااودة 
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 Chen)المع ومات المحاسبية بك ارة ااستثمارت وبو ماا يتعاار  ماا نتاا ى الدراساات الساابقة مثال 
et al. 2011; Biddle et al. 2009)لياا دراساة الصاايف و باد الحمياد د ونتيجاة لماا توصا ت ض

  بان أثر السيولة كاحاد المتغيارات المعدلاة كاان معنوياام   ام  ت اة جاودة المع وماات بك اارة 2215)
ااستثمارت فقد  ام الباحث باختبار أثر المتغيرات المعدلة   ام ت اك العت اة وتوصال الباحاث ضلام أن 

ااستثمار في ال ترة السابقة ت ثر معنويااد   ام تااثير  التدفقات النقدية التشغي ية و مر الشركة ومستول 
جااودة المع ومااات   اام ك ااارة ااسااتثمارت وبالتااالي يمكاان القااول بااان انعكااا  جااودة المع ومااات   اام 
تحسين ك ارة ااساتثمار ضنماا يتو ا    ام بعا  الخصاا ا التشاغي ية ل شاركاتد و  ام جاناع اخار 

 .Barth et al)  م جودة المع وماتت وبو ما يت م ما نتا ى لم يكن ل معايير الدولية تاثير معنو  
2008; Zhang 2011) ت فااي حاين كاان لجاودة المراجعااة أثار معناو  ضيجااابي   ام تحساين جااودة

المع وماااتت ضا أن  لااك الثاار لاام ينتقاال بصااورة اياار مباشاار   اام ك ااارة ااسااتثمارت واااد م  لااك ماان 
ر أثار نقال الخبارات فاي جاوبرا ألثار معنوياة وتام ضثباتاا مقابال النتيجة السابقة التوصل ضليةاا باان ت ساي

ت سااير أثاار جااودة القااوا م الماليااة فيمااا يتع اام بتاااثير المراجعااة   اام ك ااارة ااسااتثمارد و ااد أياادت نتااا ى 
 المقايي  البدي ة ت ك النتا ىد

أ  مااان و  ااام جاناااع أخااار لااام يكااان ل متغيااارات المعدلاااة تااااثيرام   ااام العت اااة ايااار المباشااارة باااين 
المعااايير الدوليااة وجااودة المراجعااة بك ااارة ااسااتثمار ماان خااتل المتغياار الوسااي  )جااودة المع ومااات د 

حيااث كااان ل متغياارات المعدلااة تاااثيرام   اام  الفرررض الرابررع تررم قبولرر  جزئيرراً وبالتااالي يمكاان القااول بااان 
ن جةااة واااين المتغياار بعاا  ولااي  كاال العت ااات بااين المتغياارات المسااتق ة والمتغياار الوسااي  والتااابا ماا

 الوسي  والتابا من جةة أخرلد

 خ صة البحث والتوصيات ومجاالت البحث المقترحة-8
اسااتةدف البحااث دراساااة واختبااار أثاار كااال ماان تبنااي معاااايير المحاساابة الدوليااة )الحاااد ماان فجاااودة 

رة اسااتثمار المعااايير  وجااودة المراجعااة الخارجيااة )الحااد ماان فجااوة االتاايام بتعبياام المعااايير    اام ك ااا
اودارةت ثم اختبار دور جودة المع ومات كمتغير وسي  ينقل أثار ايار مباشار للال مان تبناي المعاايير 
الدولية وجودة المعاايير   ام ك اارة ااساتثمارد ثام اختباار أثار بعا  الخصاا ا التشاغي ية ل شاركات 

والمتغيار التاابات وكا لك   ام   م العت ات المباشرة وايار المباشارة الساابقة باين المتغيارات المساتق ة 
 ت ة المتغير الوسي  بالمتغير التاباد وفي سبيل تحقيام بادف البحاث تام اساتخدام  يناة مان بياناات 

 الشركات اير المالية السعودية المقيدة في البورصة السعوديةد 
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دام ت و لاك باساتخقبول قرضرا الدراسرة األول والثراقاوتوص ت نتا ى ااختبارات اوحصا ية ضلم 
نمااا ج اانحاادار الخعاايت حيااث أدل تبنااي المعااايير الدوليااة ضلاام تحسااين ك ااارة ااسااتثمار )الحااد ماان 
 دم ك ارة ااستثمار ت وأدت جودة المراجعة ضلام التااثير المعناو    ام ك اارة ااساتثمار وللان كانات 

ماان خااتل النتيجااة  كسااية أ  فااي صااالل المكاتااع الصااغرل ولااي  العكاا ت وتاام ت سااير ت ااك النتيجااة 
منلااوران لتاااثير جااودة المراجعااة   اام ك ااارة ااسااتثمارا الول ت سااير الثاار   اام جااودة المع وماااتت 

 Loiusد و اد رأل  (Boubaker et al. 2018)والثااني باو أثار نقال الخبارات والنصال واورشااد
ة ألبار أن المكاتع الصغرل تقدم النصل واورشاد وتنقل خبراتةا في مجال الصانا ة بصاور  (2005)

من المكاتع اللبرلد وادمى ت ك الدلة معاام يمكان القاول أن ت ساير أثار نقال الخبارة والنصال واورشااد 
بو ال   كان ألثر معنوية وتاثيرام في العت ة بين جودة المراجعة وك اارة ااساتثمارت خاصاة وأن أثار 

 لااك  ااام الباحااث باسااتخدام  جااودة المع ومااات   اام ك ااارة ااسااتثمار جااار اياار معنويااامد ول تاليااد   اام
مقيا  بديل لجودة المرجعة وبو التخصا في مجال الصانا ةت و اد أشاارت النتيجاة ضلام وجاود أثار 
معناو  لمساتول التخصااا فاي الصاانا ة   ام ك ااارة ااساتثمار مماا ي كااد   ام النتااا ى الساابقةد و ااد 

معنويااام   اام الحااد ماان  اادم ك ااارة  أشااارت النتااا ى أياااام ضلاام أن تبنااي المعااايير الدوليااة كااان لااا تاااثيرام 
ااسااتثمار نحااو التخ ااي  ولااي  المبالغااة فااي ااسااتثمارد أمااا جااودة المراجعااة فقااد كااان أثربااا جااوبر  

   م كل من المبالغة في ااستثمار أم تخ ي  ااستثمارد

المراجعااة كمااا توصاا ت النتااا ى ضلاام أن الثاار الت ااا  ي بااين كاال ماان تبنااي المعااايير الدوليااة وجااودة 
يجابي   م تحسين ك ارة ااستثمارد  )فق   ند  ياسةا بالتخصا الصنا ي  كان معنويام وا 

حياث لام يجاد الباحاث دلايتم معنوياام   ام تااثر تبناي المعاايير  رقض قرض الدراسرة الثالرث كما تام
ساااي  الدولياااة أو جاااودة المراجعاااة   ااام ك اااارة ااساااتثمار بصاااورة ايااار مباشااارة مااان خاااتل المتغيااار الو 

)جاااودة المع وماااات د فمااان خاااتل تح يااال المساااار واختباااار معنوياااة العت اااات المباشااارة وايااار المباشااارة 
بصاااورة انياااةت لااام يكااان ل معاااايير الدولياااة تااااثير معناااو    ااام جاااودة المع وماااات فاااي حاااين كاااان لجاااودة 

رة ايار المراجعة أثر معنو  ضيجابي   ام تحساين جاودة المع ومااتت ضا أن  لاك الثار لام ينتقال بصاو 
مباشاار   اام ك ااارة ااسااتثمارت واااد م  لااك ماان النتيجااة السااابقة التوصاال ضليةااا بااان ت سااير أثاار نقاال 
الخبارات فاي جاوبرا ألثاار معنوياة وتام ضثباتاا مقاباال ت ساير أثار جاودة القااوا م المالياة فيماا يتع ام بتاااثير 

ت الخصاا ا التشاغي ية المراجعة   م ك ارة ااستثمارد كما أشارت النتا ى ضلم أن بع ت ولاي  كال
محال ااختباار ل شاركات كاان لاا تااثرام معنويااام   ام بعا  العت اات المباشارة وايار المباشارة السااابقةت 

د وأخيااارام أيااادت نتاااا ى ااختباااارات اوااااافية واساااتخدام قبرررول الفررررض الرابرررع جزئيررراً ومااان ثااام فقاااد تااام 
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سااتبعاد الصاانا ات  ات  اادد الشااركات المقااايي  البدي ااة والعينااة المخ اااة التااي اسااتخدمةا الباحااث با
ال اال ماان  شاار شااركات ضلاام تاييااد النتااا ى السااابقةت فيمااا  اادا تاااثير المتغياارات المعدلااة حيااث جااارت 
نتااااا ى ااختبااااارات اواااااافية متعاراااااة فيمااااا يتع اااام بتاااااثير التاااادفقات النقديااااة التشااااغي ية ومسااااتويات 

 ااستثمار في ال ترات السابقةد

الباحاااث باااان ياااتم ض اااادة اختباااار  ااارو  البحاااث   ااام  عاااا   يوصرررااساااة وفاااي ااااور نتاااا ى الدر 
الم سسات اير المالية والتي لم تتناولةا الدراسات السابقة بصورة كافيةد كما يوصي الباحث بالتوسا 
فاااي اساااتخدم منةجياااات نم جاااة المعاااادات الةيك ياااة فاااي مجاااال البحاااوث المحاسااابية والتاااي تمكااان مااان 

والمعدلاااة بصاااورة انياااةت بماااا يمكااان أن يقااادم الميااااد مااان الت ساااير ل عت اااات  اختباااار التااااثيرات الوسااايعة
والنتا ى المتعاراة في المجاات المخت  ة في البحوث المحاسبيةد كماا يوصاي الباحاث أيااام بإ اادة 
اختبااار البحااوث التاااي تناولاات التااااثيرات المخت  ااة لتبناااي المعااايير الدولياااة ماان خاااتل النلاار باااالم ةوم 

ولية من ختل مسابمة ت ك المعايير في الحد من فجودة التو عاتت و لاك مان خاتل فجاوة اللثر شم
المعايير جنبام ضلم جنع ما فجودة االتيام بتعبيم ت ك المعاييرت فقد تلون المعايير الدولية جيدة للن 

اا تباار القصور  د يااتي مان االتايام بتعبيقةاا بصاورة صاحيحةد وبالتاالي فاإ ا لام تاخا  البحاوث فاي 
مدل االتيام بتعبيم ت ك المعايير فقاد نصال ضلام نتاا ى ايار د يقاة بشاان أثار ت ناي المعاايير الدولياةد 
ولعل  لك  د ي سر لنا اختتف نتا ى تبني المعايير الدولية باين الادول المخت  اةت حياث  اد يكاون  لاك 

بالعماال  يوصررا الباحررثوأخياارام ااخااتتف نابعااام ماان اخااتتف التاايام الشااركات بااالتعبيم الصااحيل لةاااد 
  اام ضيجاااد اليااات وعاارق  يااا  مخت  ااة لقيااا  التاايام الشااركات بااالتعبيم الصااحيل ل معاااييرت بخااتف 

 جودة المراجعةت وا  ادة اختبار فرو  الدراسة في اور  لكد

لعال أبمةاا: اختباار أثار جاودة المع وماات رااا  قرصرًا بحثيرة مسرتقبميةكما يرل الباحث أن بناك 
وية   اام ك ااارة ااسااتثماراتت كاا لك اختبااار أثاار مسااتول الت صاايل فااي القااوا م الماليااة   اام ك ااارة الساان

ااسااتثمارد ضاااافة ضلاام ضمكانيااة اختبااار متغياارات وساايعة أخاارل  ااد ت ساار لنااا كي يااة انعكااا  معااايير 
لجاودة  المحاسبة الدولية   م ك ارة ااستثمارات بختف جودة المع وماتت أو استخدام مقايي  أخرل 

 المع ومات بختف جودة ااستحقا اتد
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 المراجع
 العربيةبالمغة المراجع  :أوالً 

د أثاار تبناام معااايير التقراااار المااالي الدوليااة   اام الاااتح   2218أبااو العااتت أسااامة مجااد  فااا اد  د 
المحاساابي ودور باا ا الثاار   اام ك ااارة اسااتثمار الشااركات: دراسااة تعبيقيااة   اام الشااركات 

في سوق الوراق المالية المصر د مج ة المحاسابة والمراجعاةد جامعاة بناي ساوا  المدرجة 
 د149-92ك ية التجارةد العدد الول: -

 يااا  أثاار جااودة التقااارار الماليااة   اام ك ااارة القاارارات د 2215الصااايفت  مااادت  بااد المجياادت حمياادةد 
ن خاتل الاراب  التاالي: ااستثماراة ل شركات المصراةد مج اة المحاسابة والمراجعاةد متااح ما

https://www.researchgate.net/publication/338544100 

 أثاااااار الخصااااااا ا التشااااااغي ية ل شااااااركة وحوكمااااااة الشااااااركات   اااااامد 2218رمي اااااايت ساااااانار   ريقد 
العت اااة باااين جاااودة اوفصااااح  ااان المع وماااات ااساااتثماراة المساااتقب ية ايااار المالياااة وك اااارة 

مج ااااة البحااااوث د م الشااااركات المقياااادة بالبورصااااة المصااااراةااسااااتثمار: دراسااااة تعبيقيااااة   اااا
متااح  د392-354 سم المحاسابةد العادد الثااني: -ك ية التجارة -المحاسبيةد جامعة عنعا 

 https://search.mandumah.com/Record/940921ختل الراب  التالي: 

دور المعااايير المحاساابية الدوليااة فااي تحقياام تماثاال المع ومااات د 2219 بااد  ت  بااد المياار جبااارد 
المحاساابية دراسااة مقارناااة بااين شااركات ااساااتثمار العرا يااة والشااركات ااخااارل المدرجااة فاااي 

 -جامعااة المثناام -د مج ااة المثناام ل ع ااوم اوداراااة واا تصاااديةسااوق العااراق لااألوراق الماليااة
د 212-197: 2ت العاااااااااااااااااااااااااااااااااااااادد 9اودارة واا تصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادد مج ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد ك يااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

210 -9/197 -DOI:10.18081/MJAES/2019 

د أثار التعبيام اوجباار  لمعاايير التقراار الماالي الدولياة   ام الحاد 2217 ت أحمد  صام محمودد 
مااااان ممارساااااات ضدارة الراااااااح  ااااان عراااااام ااساااااتحقا ات: دراساااااة   ااااام الشاااااركات المقيااااادة 

  344-291: 1ت العدد 1راةد مج ة اوسكندراة ل بحوث المحاسبيةد مج د بالبورصة المص

 
 

https://search.mandumah.com/Record/940921
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 م ح  البحث
  (1ممح  )

ل حصااول   اام نتااا ى المتغياارات المعدلااة   اام العت ااات  AMOSاللااواد التااي تاام ضاااافتةا لبرنااامى 
 المباشرة واير المباشرة

 

 
 

  

' conditional Direct Effect IFRS_INEFF 

LOW_ConDirectEffect_IFRS_INEFF= AA+ A*(mean-sd) 
MID_ConDirectEffect_IFRS_INEFF= AA+A*(mean) 

HIGH_ConDirectEffect_IFRS_INEFF= AA+A*(mean+sd) 
 

' Conditional Indirect Effect IFRES_ACCRUAL_INEFF 

LOW_ConIndirEffect_IFRS_INEFF= (S+A1*(mean-sd))*(B+z*(mean-sd)) 
MID_ConIndirEffect_IFRS_INEFF= (S+A1*(mean))*(B+z*(mean)) 

HIGH_ConIndirEffect_IFRS_INEFF= (S+A1*(mean+sd))*(B+z*(mean+sd)) 
 

'conditional effect of IFRS on ACCRUAL 
LOW_ConEffect_IFRS_ACCRUAL= S+A1*(mean-sd) 

MID_ConEffect_IFRS_ACCRUAL=S+A1*(mean) 

HIGH_ConEffect_IFRS_ACCRUAL=S+A1*(mean+sd) 
 

' conditional Direct Effect AUDITOR_INEFF 

LOW_ConDirectEffect_AUDITOR_ INEFF = CC+C*(mean-sd) 
MID_ConDirectEffect_AUDITOR_ INEFF = CC+C*(mean) 

HIGH_ConDirectEffect_AUDITOR_INEFF= CC+C*(mean+sd) 
 

' Conditional Indirect Effect AUDITOR_ACCRUAL_INEFF 
LOW_ConIndirEffect_AUDIT_INEFF= (D+C1*(mean-sd))*(B+z*(mean-sd)) 

MID_ConIndirEffect_AUDIT_INEFF= (D+C1*(mean))*(B+z*(mean)) 

HIGH_ConIndirEffect_AUDIT_INEFF= (D+C1*(mean+sd))*(B+z*(mean+sd)) 
 

'conditional effect of AUDIT  on ACCRUAL 

LOW_ConEffect_AUDIT_ACCRUAL= D+C1*(mean-sd) 

MID_ConEffect_AUDIT_ACCRUAL=D+C1*(mean) 
HIGH_ConEffect_AUDIT_ACCRUAL=D+C1*(mean+sd) 
 

'Conditional Direct effect of ACCRUAL_INEFF 

LOW_ConDirectEffect_ACCRUAL_INEFF= b+ z*(mean-sd) 
MID_ConDirectEffect_ACCRUAL_INEFF=  b+ z*(mean) 

HIGH_ConDirectEffect_ACCRUAL_INEFF=  b+ z*(mean+sd) 
 

' Hayes Index of Moderated Mideation IFRS_ACCRual 

Moderated_Mideation_IFRS_ACCRUAL= A * B * S 
 

 ' Hayes Index Of Moderated Mideation AUDIT_ACCRual 
Moderated_MideationAUDIT_ACCRUAL= c * B * D 
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 (2ممح  )
لة   م العت ات التي تناولةا النمو ج د   نتا ى اختبارات التغير في مستويات المتغيرات المعل

 

 

 

 
 


