
 
 

 البحث ممخص
 

استهدؼ البحػ  دراسػو خابتبػأر  جػر  ػخدر الةرا خػو البأر  ػو دمػإ ددػأدر داػدار اللػخا ـ الةأل ػو 
خحتػػإ  0202ؾ لخينػػو ةػػف التػػريأ ا ميػػر الةأل ػػوا الةليػػدر بألةخراػػو الةاػػر و بػػ ؿ ال تػػرر ةػػف خذلػػ

0206. 
خقػػػد تخاػػػح البأحػػػ ا حػػػ  ظػػػح التحميػػػح اقسأسػػػ ا دلػػػإ خ ػػػخد د قػػػو سػػػمة و ةخنخ ػػػو ةػػػيف  ػػػخدر 
وا الةرا خػػو البأر  ػػو خاةدػػأدر داػػدار اللػػخا ـ الةأل ػػو لمتػػريأ  ميػػر الةأل ػػو الةليػػدر بألةخراػػو الةاػػر 

حضػػ  دػػف خ ػػخد د قػػو دي أة ػػو خةخنخ ػػو ةػػيف ددػػأدر داػػدار اللػػخا ـ الةأل ػػو خيػػ  ةػػف  الرحػػ  الةػػألإ 
 خالخأ د دمإ اقاخؿ يةتغيرا  رقأة وا خد قو دي أة و مير ةخنخ و ة  ح ـ التريو. 

يةػػأ تخاػػح البأحػػ  حػػ  ظػػح التحميػػح اسضػػأح  دلػػإ تحسػػف الةلػػدرر الت سػػير و لمنةػػخذ  حػػإ ظػػح 
نةخ التريو يةتغير رقػأة  دضػأحإ ةػ  خ ػخد تػإجير دي ػأة  خةخنػخا لنةػخ التػريو دمػإ ددػأدر ةخأل و 

دادار اللخا ـ الةأل و. خ بيرا تخاح البأح  حػ  ظػح تحميػح الحسأسػ و دلػإا ت ػخؽ الةلػأي س الةختةػد 
 خػو دميهأ بألتحميح اقسأس  البتبأر الخ قو ةحح الدراسػوا حيػ  تػـ تغييػر طر لػو ق ػأس  ػخدر الةرا

اػػ ر خخاحػػدي الػػإ نسػػبو الل ةػػو السػػخق و دلػػإ الل ةػػو الدحتر ػػو لحلػػخؽ  الةدريػػو ةػػدال ةػػف ةتغيػػر جنػػأ إ د(
 الةمك و.

 ػػخدر الةرا خػػوا ددػػأدر داػػدار اللػػخا ـ الةأل ػػوا الرحػػ  الةػػألإا  نةػػخ التػػريوا : فت حياا مالكمماا ا ال
 .الخأ د دمإ االاخؿ
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Study and Examination the Relation between External Audit 

Quality and Financial Restatement in the Non-Financial 

EGX-Listed Companies 

Abstract 

 The Research aims to study and test the effect of Audit Quality on 
Financial Restatement in a sample of non-financial Companies listed in the 
Egyptian Stock Exchange (EGX) during period from 2010 to 2016. 

The results of Fundamental Analysis concluded there is a negative and 
significant relation between Audit Quality and Financial Restatement for the 
Egyptian companies, in addition to the positive and significant relation for the 
Leverage and Return On Assets ratios as a controlling variable with Financial 
Restatement, while non-significant positive relation with the company size. 

Based on the Additional Analysis, the Study found Increase in R2 of the 
regression model after including Company Growth as an additional control 
variable. Also a positive and significant between Financial Restatement and 
company growth.  Finally, regarding Sensitivity Analysis test the study found, 
the main measure for the Audit Quality variable used in the fundamental 
analysis is favorable after change the measurement method to be Market to 
Book Ratio of Owners Equity instead of the binary measure. 

keywords: Financial Restatement, Audit Quality, Company Growth, 

Leverage, Return on Assets 
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 مقدم  -1
تختةػػػػر اللػػػػخا ـ الةأل ػػػػو ةاػػػػدرا   سأسػػػػ أ  لتػػػػخحير الةخمخةػػػػأ  ال زةػػػػو دػػػػف التػػػػريو لمةسػػػػتجةر ف 
خالةستبدةيف اقبر ف بةػأ  سػأدد ـ حػ  اتبػأذ اللػرارا  بأسضػأحو دلػإ  ف اللػخا ـ الةأل ػو تةجػح  ػخ ر 

دةأ تتةيػز اللػػخا ـ دةم ػو تليػ ـ اقداا الةػأل  لمتػريو خةػػده قػدرتهأ دمػإ تحليػ  اق ػػداؼا خبألتػأل  دنػ
حأنهػأ تز ػد ةػف جلػو  اػحأص الةاػأل   الةألإ سدارر التريو الةأل و بألجلو خاالحاأح دف حل لو اقداا

نتي ػو لخ ػخد تحر  ػأ   خ ر ػو حػإ اللػخا ـ . خ (Lobo & Zhao, 2013) بةػأ تخاػمم ةػف ةخمخةػأ 
اسدػ ف دػف ددػأدر داػدار  نتج دنهأ قرارا  ددأدر داػدار اللػخا ـ الةأل ػو بخػد نتػر أا خ ػدؿيوا الةأل 

اللػػخا ـ الةأل ػػو دمػػإ حتػػح  سػػ ـ بػػألتلر ر الةػػأل ا خالػػذه يمحػػ  الضػػرر بألتػػريو ييػػحا خالةسػػتجةر فا 
ددػأدر اساػدار  ختةػر  اف ا بأسضأحو الػإ(Chi & Sun, 2014)   سخأر اقسهـ خالهي أ  الةنظةو

ادتراحػػأ( اػػر حأ( بػػإف ددػػداد خدػػرض اللػػخا ـ الةأل ػػو السػػأة  داػػدار أ خةرا ختهػػأ لػػـ يػػتـ خحلػػأ( لمةبػػأدها 
الإ بسأرر الب ييف ةةأ يؤده   (Amel-Zadeh & Zhang, 2015)و الةلةخلو قةخال دأةأ الةحأسة 

ةػػف بػػ ؿ رد حخمػػإ ديسػػ  لمسػػخؽ ات ػػأت التػػريأ  التػػ  قأةػػ   ةػػف الػػدخالرا  حػػ  ر س ةػػأؿ السػػخؽا
ةإدػػػأدر داػػػدار  رفػػػأح ال تػػػرر السػػػأبلو خالتػػػ  تػػػـ اسحاػػػأح دنهػػػأا حػػػأف ةجػػػح  ػػػذت اقبطػػػأا تزدػػػزع جلػػػو 

 ,Dai, Shi, Meng, Wei, & Ye, 2017; Weng, Chen) احأص الةاأل  خالةستجةر ف بألتحديد 
& Chi, 2017) 

خقػػد  خضػػح  دػػدر دراسػػأ  دخر  ػػخدر الةرا خػػو حػػ  قػػرار ددػػأدر داػػدار اللػػخا ـ الةأل ػػوا حلػػد  كػػد 
دمػإ  (Abbott, Parker, & Peters, 2004; Eilifsen & Messier Jr., 2000)  الػبخض

حػإ اكتتػأؼ   ف ال تػحدخر  خدر ل نو الةرا خو ح  تب  ض احتةأال  ددأدر دادار اللخا ـ الةأل ػو خ 
ال خ ر و حإ اللخا ـ الةأل ػو قػد ير ػ  الػإ قاػخر حػإ ا ػراا دةم ػو الةرا خػو  خ قيػخد دمػإ  التحر  أ 

 ػػو خاحتةأل ػػو ددػػأدر دةم ػػو الةرا خػػو ن سػػهأا ةةػػأ يخضػػ  الخ قػػو السػػمة و ةػػيف  ػػخدر الةرا خػػو البأر 
دلػإ اف التباػص  Romanus et al., (2008)دادار اللخا ـ الةأل وا خحإ ن س الس أؽا تخاح 

الاػػنأدإ لمةػػرا خيفا يةل ػػأس ل ػػخدر الةرا خػػو البأر  ػػو الةدريػػوا  لمػػح ةػػف احتةأل ػػو ددػػأدر داػػدار 
اللػػػخا ـ الةأل ػػػو خ ف ارت ػػػأع  ػػػخدر الةرا خػػػو البأر  ػػػو  حػػػد ةػػػف السػػػمخؾ االنتهػػػأزا لػػػ دارر حػػػإ ددارر 

 أل  ز أدر احتةأل و ددأدر دادار أ.ةةأ  لمح ةف  خدر التلأر ر الةأل و خبألت االستحلأقأ  االبت أر و
بإف  خدر ل نو الةرا خو تحد ةف دةم أ   Zhizhong et al., (2011)خ ذا ةأ  كدتم دراسو  

حي  تلـخ ةيأتص الةرا خو ةدخر ةهـ خحخػأؿ لبدةػو دديػد ةػف اقطػراؼ  ددأدر دادار اللخا ـ الةأل وا
التػػإ الةاػػداق و دمػػإ الةخمخةػػأ  الةحأسػػة و خ  سضػػ أاذا  الخ قػػو بػػأللخا ـ خالتلػػأر ر الةأل ػػوا خذلػػؾ 

ةأل و لترتيد اللرارا  االستجةأر و خالتةخ م ػوا ةػف بػ ؿ تػخحير تةجح   ة و يةره لةستبدةإ التلأر ر ال
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دذا   ر ػػ  دةم ػػو الةرا خػػو بي ػػأار حػػأف الةرا خػػو ن سػػهأ تكػػخف ذا   جػػـةنهػػأا خةػػف  ةخجػػخؽ ةخمخةػػأ  
 ي,Wahab  ػػخدر دأل ػػو خاالةػػر الػػذه  سػػأ ـ حػػ  تب ػػ ض احتةأل ػػو ددػػأدر داػػدار اللػػخا ـ الةأل ػػو 

 Gist, & Majid, 2014د
 Jiangخبألنظر لدخر ةراقص الحسأبأ  ح  دضػ أا الجلػو حػ  اللػخا ـ الةأل ػوا حلػد  تػأر  دراسػو 

et al., (2015)   حإ تخحير تخييد ةستلح لحأةمإ اقسػهـ دػف نزا ػو اللػخا ـ الةأل ػوا دلإ   ة و دخرت
اكتتأؼ الت دص  أةأ( ح  حةأ و حلخؽ الةستجةر ف ةف ب ؿ  بأسضأحو الإ اف الةرا خو تمخص دخرا( 

 ف دػدـ تػخاحر  Oradi & Izadi (2019)حػ  ذلػؾ السػ أؽا  خضػح  دراسػو . ةػف قةػح الػدابمييف
االسػػتل ؿ خالبةػػرر الةأل ػػو قدضػػأا ل نػػو الةرا خػػو  خػػد ةػػف الخخاةػػح التػػ  تز ػػد ةػػف احتةػػأال  ددػػأدر 
دادار اللخا ـ الةأل و. حإ حػيفا  لػـخ الةرا خػخف الػدابميخف بألةرا خػو الدخر ػو لمةخمخةػأ  الةحأسػة و 

ذه قػد يػؤده الػإ ددػأدر ااػدار اللػخا ـ الكتتأؼ اه ةاأدر تحر  أ   خ ر و حػ  التلر ػر الةػألإ خالػ
الةأل ػػوا حػػ  حػػيف  ف ةيأتػػص الةرا خػػو خةنظةػػإ اقسػػخاؽ  طػػألةخف ا ػػراا ددػػأدر اساػػدار حػػ  حألػػو 

 . يFragoso, Peixinho, Coelho, & Paiva, 2020داكتتأؼ تحر  أ    خ ر و 
الخ قػػػو ةػػػيف  ػػػخدر الةرا خػػػػو البأر  ػػػو خاةدػػػأدر داػػػدار اللػػػخا ـ الةأل ػػػو ميػػػػر خةػػػ  ذلػػػؾ حػػػإف 

؛ الاػػبأغا 0207دالغػػخؿا  خاضػػحوا حيػػ  خ ػػد  دراسػػأ  د قػػو سػػمة و ةخنخ ػػو ةػػيف الةتغيػػر ف ةجػػح
ا حػ  حػيف  (Files, Sharp, & Thompson, 2014; Romanus et al., 2008؛0209

 ;Agrawal & Chadha, 2005) خ ػػد  دراسػػػأ   بػػره د قػػػو سػػػمة و ميػػر ةخنخ ػػػو ةينهةػػػأ
Hasnan, Mohd Razali, & Mohamed Hussain, 2020)  ا خدمػإ النلػ ض حلػد خ ػد

خفنػأا دمػإ ةأسػة ا د قػو دي أة ػو ةينهةػأ.  يLiu  et al., 2014؛ 0200دراسػأ   بػره دتػأ يفا
حػػأف السػػؤاؿ اقكجػػر ةنطل ػػو  ػػح يخ ػػد تػػإجير ةخنػػخه ل ػػخدر الةرا خػػو البأر  ػػو  دمػػإ ادػػأدر داػػدار 

ا ةػأ سػي يص دنػم البحػ  الحػأل  اللخا ـ الةأل و لمتريأ  مير الةأل و الةليػدر بألةخراػو الةاػر وا  ػذ
 نظر أ خدةم أ.

 مشكم  البحث -2
 ;Files et al., 2014; Mande & Son, 2013) نتي ػو الت ػأؽ الخديػد ةػف الدارسػأ  ةجػح

Romanus et al., 2008)  ـ الةأل وا دمإ تإجير  خدر الةرا خو البأر  و دمإ ددأدر دادار اللخا 
خبأالتأرر الإ دخر بخض الةتغيػرا  اقبػره ةجػح الرحػ  الةػألإ خح ػـ التػريوا خالخأ ػد دمػإ اقاػخؿ 

 & ,Aier, Comprix, Gunlock)خنةخ التريو ح  التإجير   ضأ دمإ ددأدر داػدار اللػخا ـ الةأل ػو 
Lee, 2005; Hasnan et al., 2020; Palmrose, Richardson, & Scholz, 2004) .

 ةيػػف التخةيػػر دػػف ةتػػيمو البحػػ  حػػ  ي   ػو اس أبػػو دمػػإ التسػػأؤال  التأل ػػوا نظر ػػأ خدةم ػػأ؛  ػػح حأنػم 
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اػػدار اللػػخا ـ ح تتػػإجر ددػػأدر دخ ػػ تػػؤجر  ػػخدر الةرا خػػو البأر  ػػو دمػػإ ددػػأدر داػػدار اللػػخا ـ الةأل ػػو 
ا حػػإ سػػ أؽ الخ قػػو الةأل ػػو   ضػػأ بػػألرح  الةػػألإ خح ػػـ التػػريو خالخأ ػػد دمػػإ اقاػػخؿ خنةػػخ التػػريو 

 ةحح الدراسوا خذلؾ ح  التريأ  مير الةأل و الةليدر بألةخراو الةار و.

 هدف البحث -3
لمتػػػريأ  ميػػػر  ػػػخدر الةرا خػػػو البأر  ػػػو ده تػػػإجير دراسػػػو خابتبػػػأر ةػػػيهػػػدؼ  ػػػذا البحػػػ  الػػػإ 

خذلػػػؾ حػػػإ دينػػػو ةػػػف  ػػػذت ا  ددػػػأدر داػػػدار اللػػػخا ـ الةأل ػػػودمػػػإ الةليػػػدر بألةخراػػػو الةاػػػر و الة  ػػػو 
 .0206-0202التريأ  ب ؿ ال ترر ةف 

 أهمي  ودوافع البحث -4
تنبػػػ    ة ػػػو البحػػػ  اقكأد ة ػػػو ةػػػف ةسػػػأيرتم لمبحػػػخ  التػػػ  دنيػػػ  ةدراسػػػو خابتبػػػأر الخ قػػػو ةػػػيف 

يةػػأ تكةػف   ة ػو البحػػ  الخةم ػو حػػ   .در داػػدار اللػخا ـ الةأل ػوةسػتخه  ػخدر الةرا خػػو البأر  ػو خاةدػأ
يخنم  سخإ الإ ابتبأر تمؾ الخ قو ح  التريأ  مير الةأل و الةليدر بألةخراو الةار وا خ خ ة أؿ 

دػػدـ خ ػػخد قأدػػدر ة أنػػأ  ةخجخقػػو خةحدجػػو  بأاػػو حػػإ ظػػحبحجػػإ  خػػأنإ ةػػف نػػدرر نسػػة و حػػ  ةاػػرا 
 دار قخا ةهأ الةأل و ح  ةار.لمتريأ  الت  قأة  ةإدأدر دا

خرمـ يجرر دخاح  البح  دال  ف   ةهأا ةسأيرر ال دؿ اقكأد ة  حخؿ ةػده تػأجير  ػخدر الةرا خػو 
البأر  ػػو دمػػإ ددػػأدر داػػدار اللػػخا ـ الةأل ػػوا حضػػ  دػػف دي ػػأد دليػػح دةمػػإ دمػػإ ةػػده اػػحو تمػػؾ 

رر ات ػػأت البحػػخ  اق نة ػػو ذا  الخ قػػأ  ةػػف ددةػػم ةػػف بػػ ؿ اتبػػأع ةنه  ػػو ةتكأةمػػو. خ بيػػراا ةسػػأي
ضأحإ خيذا تحميح الحسأسػ وا لمتغمػص دمػإ نلػص  يػأد  يػخف ةتكػررا  الاموا بأ راا تحميح  سأسإ خاة

 ح  يجير ةف البحخ  الةحأسة و الةار و ح   ذا التإف.

 حدود البحث  -5
لػخا ـ  ذا البح  دمإ دراسػو خابتبػأر اجػر  ػخدر الةرا خػو البأر  ػو دمػإ ادػأدر داػدار ال  لتار

 0202الةأل وا خذلػؾ حػ  دينػو ةػف التػريأ  ميػر الةأل ػو الةليػدر بألةخراػو الةاػر و حػ  ال تػرر ةػف 
. خبألتأل  يبر  دف نطأؽ البح  ابتبأر تمؾ الخ قو بألتريأ  مير الةليدر بألةخراو 0206خحتإ 

ا خالةحػددا  اقبػره ختمؾ الت  تخد قخا ةهأ الةأل ػو بخةمػو   نة ػوا خيػذا الةؤسسػأ  الةأل ػو االةار و
الدأدر دادار اللخا ـ الةأل و ةجح؛ باأ ص ل نو الةرا خوا اقداا الةػألإا خةػده االلتػزاـ الحػخيةإ 

 خ بيرا حإف قأةم و نتأ ج البح  لمتخة ـ ةترخطو بضخابط تحديد ة تة  خدينو الدراسو.
 



 العالقة بين جودة المراجعة الخارجية وإعادة إصدار.... دراسة وإختبار             عصام محدى مصطفى أمني  د/                                    
  

  

6 
 

 خط  البحث -6
 سخؼ  ستكةح البح  دمإ النحخ التألإ 

 خاتتلأؽ حرض البح  لسأبلو تحميح الدراسأ  ا 6-0
 ةنه  و البح  6-0
 النتأ ج خالتخا أ  خة أال  البح  الةلترحو 6-3

 فرض البحث ق قتحميل الدراس ا الس بق  واشت 6-1
حيػػػ   (DeAngelo)تخػػػدد  تخر  ػػػأ   ػػػخدر الةرا خػػػو البأر  ػػػو اال  ف  كجر ػػػأ تػػػيخدأ( ة هػػػـخ 

ةرا ػػ  دمػػإ اكتتػػأؼ االنحراحػػأ  الةخ ػػخدر بألنظػػأـ  نهػػأ دادراؾ السػػخؽ ختلي ةػػم لةػػده قػػدرر الدرحهػػأ 
ي. بأسضػػأحو الػػإا ة ػػأ  ـ  بػػره ل ػػخدر الةرا خػػو 0206الةحأسػػة  لمخةيػػح خالتلر ػػر دنهػػأد دمر ػػصا 

 ,Ashtiani, Oskou)البأر  و ةنهأ انهأ در و الجلو الت   لدةهأ الةرا   لةستبدةإ التلأر ر الةأل و 
& Takor, 2016)  ةينةأ درحهأCui et al., (2017)   بإنهأ احتةأؿ بمخ اللخا ـ الةأل و ةف التحر  أ

بأنهأ الةرا خػو التػ  يتةجػح حيهػأ الخحػأا بألةخػأيير He & Kyaw (2018)   خ ر وا ح  حيف درحهأال
 . (AICPA)خقخادد السمخؾ الةهنإ الت  خضخهأ الة ة  اقةر ي  لمةحأسةيف اللأنخنيف 

اتضػػػػ  انهػػػػأ  (IAASB, 2013, PCAOB,2015)خفتحميػػػػح اساػػػػدارا  الةهن ػػػػو ذا  الاػػػػمو 
اكت ػ  بأستػػأرر دلػإ ادتةػػأد تحليػػ   ػخدر الةرا خػػو دػػح ي ػأار االحػػراد اللػػأ ةيف دميهػأ خبةػػراتهـ خةػػده 
نزا تهـ خةخضخيتهـ خةةأرستهـ لمتؾ الةهنػإ خبألتػأل  قػدرتهـ دمػإ اكتتػأؼ خالتلر ػر دػف التحر  ػأ  

تبأذ اقحيأـ خاللرارا  الاأ ب  .DeAngeloو خ خ ةأيتس  ة  التخر ف السأة  البأص ال خ ر و خاة
خ ػػػره البأحػػػ  ةةأسػػػة ا اػػػخخبو تحديػػػد ة هػػػـخ يت ػػػ  دم ػػػم البػػػأحجخف لتخر ػػػف  ػػػخدر الةرا خػػػو 
البأر  ػػػػوا خ ر ػػػػ  ذلػػػػؾ للاػػػػخر ال هػػػػأ  الةهن ػػػػو حػػػػ  التخاػػػػح دلػػػػإ تخر ػػػػف ةحػػػػدد لة هػػػػـخ  ػػػػخدر 

البأح  انم  ةيف تخر ف  ػخدر الةرا خػوا الةرا خوا خالذه يؤجر بألسمص دمإ دةم و الةرا خوا خ ره 
دمػػإ  نهػػأ د قػػدرر ةراقػػص الحسػػأبأ  دمػػإ التتػػب ص الػػدقي  لخةم ػػو الةرا خػػو خالكتػػف دػػف دةم ػػأ  
الغش خالتلر ر دف التحر  أ  ال خ ر و بأللخا ـ الةأل و ة  التإكد ةف التطةي  السم ـ لمةخأيير خااللتزاـ 

 بأسرتأدا  قدر اسةيأفد.
 ة ػػو  ػػخدر الةرا خػػو البأر  ػػو حإنهػػأ تنبػػ  ةػػف   ةيتهػػأ قطػػراؼ دةم ػػو الةرا خػػوا خبألنسػػبو ق

ي اف تحلي   خدر الةرا خو البأر  و  خخد بألن   دمػإ يػح ةػف 0209حي  اخضح  دراسو السخاح د
التريو الت  يتـ ةرا ختهػأ خدمػإ ةراقػص الحسػأبأ  الػذه  لػـخ بخةم ػو الةرا خػو خ  ضػأ دمػإ  اػحأص 
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خبػألنظر دلػإ ةسػتبدةإ اللػخا ـ الةأل ػو حػأف  ػخدر الةرا خػو  ت يديف ةف دةم ػو الةرا خػوالةاأل  الةس
البأر  و تمة  احت أ أتهـ خرمبأتهـ ةف دةم و الةرا خوا خا ةهأ ةاداق و اللخا ـ الةأل و خقػدرر ةراقػص 

ةيأن ػػم تلي  ةػػم للػػدرر الحسػػأبأ  دمػػإ التنةػػؤ بألةبػػأطر الةأل ػػو التػػ  قػػد تحػػد  لمتػػريو حػػ  الةسػػتلةح خاة
. (Kilgore, Harrison, & Radich, 2014; Oradi & Izadi, 2019)ةرار التريو دمػإ االسػت

 ف االلتػػزاـ ة ػخدر الةرا خػو البأر  ػػو يػنخيس بأسي ػػأص  ي0202حػ  حػيفا  خضػػح  دراسػو ةتػأبط د
دمػػإ الةيتػػص ةػػف حيػػ  سػػةختم ختػػهرتما خبألتػػأل  ددطػػأا تإكيػػدا  بػػإف البػػدةأ  التػػ   لػػدةهأ ةيتػػص 
ص الةرا خو تتةتإ ة  الةتطمبأ  الةهن و خةخأيير الةرا خو خالت  تؤده الػإ ز ػأدر الطمػص دمػإ ةيأتػ

الةرا خو الت  تحل   خدر الةرا خو البأر  و ةرت خو خاكتسأص دةػ ا  ػدد خالةحأحظػو دمػإ الخةػ ا 
 الحألييف. 

 ,Al-Nimer, 2015; Ball, Tyler)خبألنظر لةحددا   ػخدر الةرا خػو  كػد  دػدر دراسػأ 
& Wells, 2015; Bills, Cunningham, & Myers, 2016) دمػإ دػدد ةػف  ) 0207؛ زيػ ا

الخخاةػػح التػػإ تػػؤجر دمػػإ  ػػخدر الةرا خػػوا خةنهػػأ  اسػػتل ؿ ةرا ػػ  الحسػػأبأ ا التباػػص الاػػنأدإا  
التإ يح الخةمإ خالخمةػإ لمةراقػص الحسػأبأ  حضػ  دػف اتخػأص دةم ػو الةرا خػو. حػ  حػيف قأةػ  دػدد 

-H. Chen, Chen, Lobo, & Wang, 2011; Garcia-Blandon, Argilés)  ةف الدراسأ
Bosch, & Ravenda, 2020; Jung, Kim, & Chung, 2016)  ةتان  هأ الإ دخاةح ةرتبطو

بةراقص الحسأبأ  خدخاةح ةرتبطو بةيتص الةرا خوا خ بيرا دخاةح ةرتبطو بخةيػح الةرا خػوا حبألنسػبو 
لمخخاةح الت  ترتبط بةراقص الحسأبأ  تتةجػح حػ   اسػتل ؿ حر ػ  الةرا خػو سػخاا يػأف اسػتل ؿ ظػأ رر 

 Chen et)ةػأـ الخةػح تبخػأ لمةخػأيير الةهن ػو اخ ذ نإا خاالتراؼ دمإ حر   الةرا خو لمتحل  ةف دت
al., 2011) بأسضأحو الإ التإ يح الخمةإ خالخةمإ الدضػأا حر ػ  الةرا خػو خااللتػزاـ بلخادػد خ داص .

ا حػإف  ة ػ   ػذت الخخاةػح تػؤده الػإ (Jenkins & Vermeer, 2013)خسػمخي أ  ةهنػو الةرا خػو 
 دتةأـ دةم و الةرا خو بأل خدر الةطمخبو بأاو ح  ظح خ خد ضغخط الخق  اجنأا دةم و الةرا خو. 

بألنسػػبو لمخخاةػػح التػػ  تػػؤجر دمػػإ  ػػخدر الةرا خػػو البأر  ػػو خالةرتبطػػو بةيتػػص الةرا خػػوا تتةجػػح خ 
 .Chen et al حػ  در ػو البةػرر الةهن ػو خالخمة ػو قدضػأا ةيتػص الةرا خػوا حيػ   خضػح  دراسػو

ف ةػػف الةرا خػػو يؤيػػدخف دمػػإ   ة ػػو البةػػرر الةهن ػػو قدضػػأا ةيتبػػو الةرا خػػو اف الةسػػت يدي (2011)
بأسضأحو الإ تهرر ةيتص الةرا خو خسةختم الطيبو حػ  تلػد ـ البػدةأ ا خالتزاةػم بػأللخانييف خالةخػأيير 
الةهن ػػػو الةنظةػػػو لةهنػػػو الةرا خػػػو بأسضػػػأحو الػػػإ اتخػػػأص دةم ػػػو الةرا خػػػو حيػػػ  ارت أدهػػػأ يػػػدؿ دمػػػإ 

-Garcia . حػػػ  حػػػيفا اضػػػأح  دراسػػػو (Jung et al., 2016)خدر دةم ػػػو الةرا خػػػو ارت ػػػأع  ػػػ
Blandon et al. (2020)  اف طػخؿ حتػرر االرتبػأط ةػ  الخةيػح ختباػص ةيتػص الةرا خػو لػديهأ
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تػػػإجير دمػػػإ  ػػػخدر دةم ػػػو الةرا خػػػو. خبػػػألنظر الػػػإ الخخاةػػػح الةػػػؤجرر دمػػػإ  ػػػخدر الةرا خػػػو البأر  ػػػو 
خالةرتبطو بخةيح الةرا خو حأنهأ دديدر خلكف   ةهػأ حخأل ػو   يػح الرقأبػو الدابم ػو لػده الخةيػح خي ػأار 

ده خ ػػخد تاػػرحأ  ميػػر قأنخن ػػو حضػػ  دػػف اسػػتل ؿ ةراقػػص الحسػػأبأ  خالةتأبخػػو خنزا ػػو اسداررا خةػػ
 يالةستةرر لم خ بيرا بةده تح ظ الخةيػح حػ  اللػخا ـ الةأل ػو خالتزاةػم بلخادػد خ ل ػأ  حخيةػو التػريأ  

 يal., 2017. Gor etد
 ف  ػػػخدر دةم ػػػو الةرا خػػػو تتػػػإجر ة ة ػػػ  ةػػػدب تهأ ةدا ػػػو ةػػػف  دلػػػإ خ بمػػػص البأحػػػ  ةةأسػػػة 

الةػػدب   خالتػػإ تتضػػةف اسػػتل ؿ ةرا ػػ  الحسػػأبأ  خالتإ يػػح الخمةػػإ خالخةمػػإ لػػم خطة خػػو اػػػنأدو 
 ;Aobdia, Lin, & Petacchi, 2015; Ball et al., 2015) الخةيح خالنظأـ اللأنخنإ الخأةح بألدخلو

H. Chen et al., 2011; Johnstone, Li, & Luo, 2014) ا خحتػإ ةبر ػأ  دةم ػو
تتضػػةف تلر ػػر ةراقػػص الحسػػأبأ  دػػف ةرا خػػو اللػػخا ـ االل ػػوا ختلر ػػر الت تػػ ش دمػػإ  الةرا خػػوا خالتػػإ

 ;Bills et al., 2016; Garcia-Blandon et al., 2020)تريأ  ةيأتص الةحأسبو خالةرا خو 
Jung et al., 2016; Omid, 2015) 

خح ةأ يتخم  بةلأي س  خدر الةرا خو البأر  و نتي و لخػدـ خ ػخد تخر ػف ةحػدد ل ػخدر الةرا خػو 
 ,.Arens et al) حلػد انخيػس ذلػؾ دمػإ دػدـ خ ػخد ةل ػأس ةحػدد خةت ػ  دم ػما حيػ  ات ػ  الػبخض

2003; Omid, 2015) سػ ةو  دمػإ اسػتبداـ ةلػأي س ذا  الاػمو بةراقةػإ الحسػأبأ  خةنهػأ ةػده
ر ه ةراقػػػػص الحسػػػػأبأ  باػػػػ و دأةػػػػو خبتػػػػإف االسػػػػتةرار و باػػػػ و بأاػػػػوا حػػػػإ حػػػػيف اتػػػػأر  بخػػػػض 

دػف ةلػأي س ذا   (Francis, Michas, & Yu, 2013; Romanus et al., 2008) الدراسػأ 
الامو بةيتص الةحأسػبو خالةرا خػو خةنهػأ ح ػـ ةيتػص الةحأسػبو خالةرا خػوا  تخػأص دةم ػو الةرا خػوا 

  Affes & Smii, 2016; DeFond)خاق ة و النسة و لمخةيح. خ بيراا اخضح  ددد ةف الدراسأ 
ة ةخدو ابيرر ةف الةلأي س ترتبط بتريو  يZhang, 2014; Gor et al., 2017 &؛0207زيإا

دارر اال رفػأح خالتػإ  ةيػف االدتةػأد دميهػأ لمتخةيػر الخةيحا يةستخه التح ظ الةحأسةإ خ خدر اقرفأح خاة
 دف  خدر الةرا خو ضةن أ(.

اف التباػص الاػنأدإ  ختةػر  Romanus et al., (2008داتػأر  دراسػو  حإ ذلؾ الس أؽا
ةؤتػػػر دمػػػإ البةػػػرر الةهن ػػػو لمةرا ػػػ  خبألتػػػأل  اكتتػػػأؼ اقبطػػػأا بػػػأللخا ـ الةأل ػػػو خالػػػذه  ختةػػػر احػػػد 

 Karjalainen  ات لػ  دػدر دراسػأ  ةنهػأ ا حػإ حػيفاالةلػأي س الدالػو دمػإ  ػخدر الةرا خػو البأر  ػو
(2011) Francis et al., (2013)  بل أس  خدر الةرا خو ةف ب ؿ االتتراؾ ة  ةيأتص الةرا خو

تخحر  خدر دأل و نظرا لةأ تتةت  بم ةف بةرر حػ  ةرا خػو التػريأ   تإةيأتص التمؾ  ف الكةره حي  
الةليدر بألةخراػوا بأسضػأحو دلػإ ةسػتخه االسػتل ل و الةرت ػ  خالػذه  حػد ةػف دحتةأل ػو تكػخف ةاػأل  
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الخديػد ةػف ةلػأي س  DeFond & Zhang (2014)خقد اخضػح  دراسػو و. ةأل و ة  دةيح الةرا خ
ةلػػأي س ةػػدب   خةبر ػػأ  دةم ػػو الةرا خػػوا حيػػ  ةلػػأي س   ػػخدر الةرا خػػو البأر  ػػوا ةتةجمػػو حػػإ
التحر  ػأ  ال خ ر ػو الةيتتػ و يػإ ـ ةبر ػأ  دةم ػو الةرا خػو ةبر أ  دةم ػو الةرا خػو تتةجػح حػإ  

الػإ الحلػخؽ الةمك ػو يةل ػأس التإ  ستدؿ دميهأ ةإدػأدر داػدار اللػخا ـ الةأل ػوا خنسػبو الل ةػو السػخق و 
ابر ل ػخدر الةرا خػو البأر  ػوا حضػ  دػف  ػخدر االسػتحلأقأ  االبت أر ػو خالػتح ظ الةحأسػةإ خةػده 
تحليػػ  تخقخػػأ  الةحممػػيفا حػػإ حػػيف ةلػػأي س  ػػخدر الةرا خػػو البأر  ػػو ةػػف بػػ ؿ ةلػػأي س ةػػدب   

لةرا ػػػػ  خةػػػػده دخراف دةم ػػػػو الةرا خػػػػو ةنهػػػػأ ح ػػػػـ تػػػػريو الةرا خػػػػوا اتخػػػػأص الةرا خػػػػوا تباػػػػص ا
 الةرا  .

خ ره البأح  ددـ خ خد  حضم و لةل أس ةحدد دمإ االبر ل خدر الةرا خوا خبأاو حإ الةي و 
ي دمػػػإ بةػػػرر ةراقػػػص الحسػػػأبأ  0205؛ تػػػحأتما 0200الةاػػػر وا حيػػػ  ادتةػػػد الػػػبخض د ةخ ةػػػحا 

؛ 0209حا خةػػػػده سػػػػ ةم ر  ػػػػم بتػػػػإف اسػػػػتةرار و التػػػػريوا حػػػػإ حػػػػيف ادتةػػػػد الػػػػبخض االبػػػػر دالسػػػػخا
ي دمإ ح ـ ةيتص الةحأسبو خالةرا خوا خحػإ حألػو يػخف تػراكو ةيتػص الةحأسػبو 0207اقبأايرها 

ا خ بيػػػػػػراا ادتةػػػػػػد يػػػػػػح ةػػػػػػف BIG4خالةرا ػػػػػػ  الةاػػػػػػرا احػػػػػػد ةيأتػػػػػػص الةرا خػػػػػػو الكةيػػػػػػرر اال نة ػػػػػػو 
ي دمػػػإ ةلػػأي س  بػػره ةجػػػح الػػتح ظ الةحأسػػةإ خ ػػػخدر اقرفػػأحا خفنػػػأا 0207؛ زيػػإا0209داػػأل ا
د استبداـ الةلأي س ح  الةي و الةاػر و حسػخؼ  ختةػد البأحػ  دمػإ اكجػر ةػف ةل ػأس ل ػخدر دمإ تخد

 الةرا خو لضةأف ةاداق و النتأ ج خابتبأر ال رخض.
خحلػػأ لةخػػأيير ةهنػػو الةرا خػػوا حػػأف الةػػرا خيف ةسػػؤخليف بألل ػػأـ بخةم ػػو التبطػػ ط خا ػػراا دةم ػػو 

 Public)الةأل ػو بأل ػو ةػف التحر  ػأ  ال خ ر ػو  الةرا خو ةف ا ح الحاخؿ دمإ تخييد بأف اللػخا ـ
Company Accounting Oversight Board (PCAOB), 2010).  خلمل أـ ةهذت الةهةوا حأف

الةرا خيف  لخةخا بألتبط ط بطة خوا ختخقي  خةده د رااا  دةم و الةرا خو بخد االبػذ حػ  االدتبػأر 
أ  ال خ ر و ح  التلر ر الةأل  خحػإ حألػو اكتتػأؼ بأقإ الخخاةح اقبره خةنهأ در و ةبأطر التحر  

الةرا   لتحر  أ   خ ر وا تلـخ التػريو ةإدػأدر داػدار اللػخا ـ الةأل ػو لتاػح    ػذت التحر  ػأ  خ ػذا 
 يBlankley, Hurtt, & MacGregor, 2012; Files ةأ ات ل  ةخػم الخديػد ةػف الدراسػأ  ةنهػأ 

ةخ خد تإجير لخةم و الةرا خو سخاا يأن   خدتهأ اخ باأ ص ل نػو الةرا خػو دمػإ  et al., 2014د
 ادأدر دادار اللخا ـ الةأل و.

خقد تخدد  تخر  أ  ددأدر دادار اللػخا ـ الةأل ػو ةػيف الةخػأيير الةحأسػة و خالدراسػأ  اقكأد ة ػوا 
ةػػ   0225ي لسػػنو 054حػػ  الةخ ػػأر رقػػـ د  FASBحيػػ  ات ػػ  ة مػػس ةخػػأيير الةحأسػػبو االةر ي ػػو 

دمػإ ة هػـخ ددػأدر االاػدار ل لاػد بػم تنلػ   اللػخا ـ الةأل ػػو  (IAS,No 8)ي 8الةخ ػأر الػدخلإ رقػـ د
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السػػػأة  داػػػدار أ سظهػػػأر  جػػػأر تاػػػح   اقبطػػػأا السػػػأبلو حػػػإ تمػػػؾ اللػػػخا ـا خ لاػػػد بأالبطػػػأا  نػػػأا 
  ةخينػػو يأنػػ  ةخ ػػخدر اقبطػػأا الحسػػأة و خاقبطػػأا حػػإ تطةيػػ  الةبػػأدها الةحأسػػة وا خت أ ػػح حلػػأ 

يا اةأ ةف ةنظخر الدراسأ  االكأد ة ػوا درحػ  دراسػو 0200حإ تأر خ ددداد اللخا ـ الةأل و د ةخ ةحا 
دةم و ددأدر دادار اللخا ـ الةأل و بإنهأ دةم و تحد  بسةص اقبطأا  Plumlee & Yohn (2010د

الدابم ػػوو خبخػػض الباػػأ ص الةرتبطػػو بألةخػػأيير الةحأسػػة و ةجػػح دػػدـ الخضػػخح حػػ  تطةيػػ  الةخػػأيير 
درحػػ   دراسػػو الةحأسػػة وا خاسػػتبداـ الحيػػـ التباػػ  حػػ  تطةيػػ   ػػذت الةخػػأيير. خةػػف  أنػػص  بػػرا 

Baber et al. (2011)   ددػأدر داػدار اللػخا ـ الةأل ػو دمػ   نػم تاػح   للبطػأا الةحأسػة و التػ
 اير  خ بسةص خ خد ةةأرسأ  انتهأز و ةف قةح اسدارر.حدج  ةف قةح دةأ بسةص اس ةأؿ خالتل

 نهػأا ددػأدر نتػر قػخا ـ ةأل ػو  Lobo & Zhao (2013)  خحػإ ن ػس السػ أؽا اخضػح  دراسػو 
أن  ةهأ ةخمخةأ  ةحأسة و مير ة  ةوا تؤده ةدخر أ دلػإ سأة  درضهأ دمإ  احأص الةاأل  خي

      تضػػػػميح ةسػػػػتبدةإ  ػػػػذت اللػػػػخا ـ الةأل ػػػػو خ ػػػػـ باػػػػدد اتبػػػػأذ اللػػػػرارا . حػػػػ  حػػػػيفا  خضػػػػح  دراسػػػػو 
Ma, Kraten, Zhang, & Wang (2014)  بأنهػأ تاػح   الةخمخةػأ  الةحأسػة و الة اػ  دنهػأ

ح  اللخا ـ الةأل و السأة  دادار أ لكخنهأ ةضمموا خلذلؾ خ ص دمإ الةرا   التإكد ةف التزاـ التػريو 
 Li & Wahid)ل أس خاالحاأح دػف ددػأدر داػدار اللػخا ـ الةأل ػو. خدرحتهػأ دراسػو بةخأيير خ سس ال

بإنهػػػأ تخػػػد بةجأبػػػو ادتػػػراؼ اػػػر   ةػػػف قةػػػح اسدارر ةخ ػػػخد تز يػػػف خمػػػش حػػػ  اللػػػخا ـ الةأل ػػػو  2018د
 2السأة  دادار أ

 نم رمـ تخدد تخر  أ  ددأدر دادار اللخا ـ الةأل و اال انػم  ة خهػأ تت ػ  حػ  خ ره البأح  دل   
انم ق أـ التريو ةتخديح قخا ةهػأ الةأل ػو بخػد داػدار أ لتاػح   ةخمخةػأ  سػة  اسحاػأح دنهػأ لكخنهػأ 
ميػػػػر ةتةأتػػػػ و ةػػػػ  الةبػػػػأدب الةحأسػػػػة و الةطبلػػػػو اخ تتضػػػػةف ةخمخةػػػػأ  ةضػػػػممو بسػػػػةص التحر  ػػػػأ  

 & ,Hasnan et al., 2020; Wan Mohammad, Wasiuzzaman, Morsali)  ال خ ر ػو
Zaini, 2018) ا خدم م ن د اف ةاطم  ددأدر تخديح اخ دادار اللخا ـ الةأل و ذلؾ بسػةص اف ددػأدر

داػػدار اللػػخا ـ الةأل ػػو لمتػػريأ   حػػد  لػػده التػػريأ  التػػ  لػػديهأ تحر  ػػأ   خ ر ػػو تػػـ اكتتػػأحهأ حػػ  
 .(Abbott et al., 2004; Abdullah, Yusof, & Nor, 2010) اللخا ـ الةأل و 

التػػؾ اف  للػػرار ددػػأدر داػػدار اللػػخا ـ الةأل ػػو الخديػػد ةػػف النتػػأ ج السػػمة و دمػػإ التػػريو بسػػةص 
دتػػػأرتهأ لةتػػػأكح حػػػ  الةخمخةػػػأ  الةأل ػػػو لم تػػػرر السػػػأبلوا حضػػػ  دػػػف انهػػػأ تختةػػػر ةؤتػػػر دػػػف ةتػػػأكح 

 اح  ذلؾ الس أؽا (Huang & Scholz, 2012)ةستلةم و ح  ةده ةاداق و اللخا ـ الةأل و لمتريو 
          ات لػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػأ  السػػػػػػػأبلو دمػػػػػػػإ االجػػػػػػػأر السػػػػػػػمة و االقتاػػػػػػػأد و سدػػػػػػػأدر داػػػػػػػدار اللػػػػػػػخا ـ الةأل ػػػػػػػو 

(Dao, Huang, Chen, & Huang, 2014; Xu & Zhao, 2016)  خالتػ  تضػةن  التػإجير
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 ,Anderson & Yohn) السػمةإ لمسػخؽ ات ػأت التػريو التػ  قأةػ  ةإدػأدر داػدار للخا ةهػأ الةأل ػو
2005; Chen, Elder, & Hung, 2014) خز ػأدر حػ  تكم ػو ر س الةػأؿ (Bardos & Mishra, 

2014; Firth, Rui, & Wu, 2011)ار اللػخا ـ الةأل ػو لػديهأ تػإجير قػخه . حضػ  دػف ددػأدر داػد
ز ػأدر ا خ (Feldmann, Read, & Abdolmohammadi, 2009) دةم ػو الةرا خػو دمػإ اتخػأص

ا حضػ  دػف ز ػأدر  (Barniv & Cao, 2009) االدتةأد دمإ تلر ر الةحمميف الةألييف ات أت التريو
خ بيػراا ز ػأدر ةخػدؿ (Palmrose & Scholz, 2004) احتةأل ػو تخػرض التػريو لبطػر التلأضػإ

 ,Arthaud-Day, Certo, Dalton, & Dalton, 2006; Burks) تغييػر اسدارر لهػذت التػريأ 
2010; Dao et al., 2014; Xu & Zhao, 2016) 

اف ددأدر اسادار يؤده دلإ تغيير الة أنأ  الةأل ػو Graham, Li, & Qiu (2008)  خقد  تأر
ةػػده االدتةػػأد حضػػ  دػػف ة ػػأف ا يبػػص  ػػذت التػػريوالتأر ب ػػو لمتػػريوا خبألتػػأل  تغيػػر التنةػػؤا  ح ةػػأ 

دمإ تخييدا  اسدار و خالذه ينتج دنم انب أض جلو الةستجةر ف حػ  الةػدير ف خاللػخا ـ الةأل ػو لمتػريو 
(Shekarkhah, Nikravesh, & Adlzadeh, 2019) خبألتأل   ختةر ددأدر اادار اللػخا ـ الةأل ػو 

حػػد   ػػأـ حػػ  ح ػػأر التػػريوا بسػػةص تػػأجيرت دمػػإ نزا ػػم اللػػخا ـ الةأل ػػو خ ػػخدر التلر ػػر الةػػأل  ا خالػػذه 
ال ضػأ   الةحأسػة و التػ  اجػر  حػ  ةدخرت يؤجر ح  االقتاأد باخرر قخ ػوا خةنهػأ دمػإ سػةيح الةجػأؿا 

الت  ظهر  ةهأ  Wordlcomختريو   Tycoختريو  Enronدم  سةيح الةجأؿ تريو  0222ةدا و 
ال ضأ   الةحأسة و خالت  دلةهأ ددأدر دادار ح  اللخا ـ الةأل و الت  تـ نتر أ ةسبلأ نتي ػو اقبطػأا 
الػػذه ةػػدخر أ اجػػر  حػػ  جلػػو الةسػػتجةر ف باػػ و دأةػػو حػػ  ةبتمػػف الخػػألـ حػػ  التػػريأ  يةيػػرر الح ػػـ 

 (Fragoso et al., 2020).و باخرر قخ و ح  تريأ  الةرا خوخالةس مو بألةخراو خانب أض الجل
  خلمتخرؼ دم  اقسبأص الةبتم و الت  تػؤدا بألتػريأ  دلػ  تخػديح قخا ةهػأ الةأل ػوا ةػرر  دراسػو 

 ف السػةص حػ  ظهػخر خانتتػأر ظػأ رر ددػأدر داػدار اللػخا ـ الةأل ػو ير ػ  دلػ  Liu et al., (2012 د
التػػدقي  الةتزايػػد ةػػف  أنػػص الهي ػػأ  التنظ ة ػػو بأاػػو بخػػد اقزةػػو الةأل ػػو لملضػػأا دمػػ  الةةأرسػػأ  
الةحأسة و البأط وا خيذلؾ تحسيف ت أح و الة أنأ  الةأل و ختخز ز استراؼ دم  دةم و ددػداد اللػخا ـ 

دخر  Dellaportas et al., (2012دو لحةأ ػػػػػو ةاػػػػػأل  الةسػػػػػأ ةيف.  خ خضػػػػػح  دراسػػػػػو الةأل ػػػػػ
باػػػأ ص ل نػػػو الةرا خػػػو دمػػػ  احتةػػػأال  ددػػػأدر داػػػدار اللػػػخا ـ الةأل ػػػو ةتةجمػػػو حػػػإ اسػػػتل ؿ ل نػػػو 
الةرا خػػػوا ختػػػخاحر البةػػػرر الةأل ػػػو خالةحأسػػػة وا خيػػػذلؾ البةػػػرر حػػػ  ة ػػػأؿ الاػػػنأدو التػػػ  تخةػػػح ةهػػػأ 

خا ـ التػريوا ةػػ  ز ػػأدر دػػدد اال تةأدػػأ  خطػػخؿ ةػػدتهأ يػؤدا دلػػ  تب ػػ ض دةم ػػأ  ددػػأدر داػػدار اللػػ
حػ   ف  نػأؾ الخديػد ةػف   Samaha et al., (2012دخ ػخ ةػأ سػة ا خ كػد  دم ػم دراسػو 2الةأل ػو

الخخاةػػح خالةحػػددا  ل خأل ػػو ل نػػو الةرا خػػو حػػ  تحليػػ  اقدخار الرقأة ػػو خاستػػراح و التػػ  تحػػأحظ دمػػ  
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سػػ ةو اللػػخا ـ الةأل ػػو ختب ػػض احتةػػأال  ددػػأدر داػػدار اللػػخا ـ الةأل ػػو . خحػػإ ن ػػس السػػ أؽا حػػدد  
ارفػ  حػأال  تسػتددإ الل ػأـ ةإدػأدر داػدار  (Gramling, Nuhoglu, & Wood, 2013)دراسػو 

اللخا ـ الةأل و السأة  دادار أ خ إا اقبطأا الت  قد تحػد  دنػد ددػداد التلػأر ر الةأل ػو ةجػح تطةيػ  
الةبػػأدب الةحأسػػة و الةتخػػأرؼ دميهػػأ بتػػيح بػػأطلا خاقبطػػأا التػػ  حتػػح   يػػح الرقأبػػو الدابم ػػو حػػ  

يػػػتةيف ةراقػػػص الحسػػػأبأ  ةػػػف يتػػػ هأ دنػػػد داػػػدار تلر ػػػرتا ةنخهػػػأ  خ دكتتػػػأحهأا خاقبطػػػأا التػػػ  لػػػـ 
  بأسضأحو دلإ اقبطأا ال خ ر و الت  يتـ دكتتأحهأ الحلأ بخد دادار اللخا ـ الةأل و.

خ ػػػره البأحػػػ  رمػػػـ تخػػػدد  سػػػبأص ددػػػأدر داػػػدار اللػػػخا ـ الةأل ػػػو اال اف   ةهػػػأ خ ػػػخد تحر  ػػػأ  
تزايػػػدر دمػػػ  اسدارر لتحليػػػ  النتػػػأ ج التػػػ   طمةهػػػأ  خ ر ػػػو بػػػأللخا ـ الةأل ػػػو نتي ػػػو خ ػػػخد الضػػػغخط الة

خ تخقخهػػأ السػػػخؽ خالةسػػػتجةرخف يإحػػػد  ػػذت اقسػػػبأص خاالحتلػػػأر دلػػػ  خ ػػخد   يػػػح حخيةػػػو قػػػخا لتخ  ػػػم 
السمخؾ اسدارا يؤدا دل  ةز د ةف اقبطأا الةحأسة و خالت  تػؤدا دلػ  ددػأدر داػدار اللػخا ـ حضػ  

انتهػأؾ تػرخط الةديخن ػو خالحأ ػو دلػ  التةخ ػح البػأر   تةجػح دف ارت أع نسػبو الػديخف خاالقتػراص ةػف 
دخاةػػح قػػد تػػدح  اسدارر دلػػ  تةنػػ  س أسػػأ  ةحأسػػة و ميػػر ة  ةػػو تػػؤدا بخػػد ذلػػؾ دلػػ  ددػػأدر داػػدار 

  2اللخا ـ الةأل و
 الدراسػػأ  بخػػضخبتػػأف تػػإجير  ػػخدر الةرا خػػو دمػػإ ددػػأدر داػػدار اللػػخا ـ الةأل ػػو حلػػد  خضػػح  

(Flanagan, Muse, & O’Shaughnessy, 2008; Kinney, Palmrose, & Scholz, 
الخ قو السمة و ةػيف  ػخدر الةرا خػو البأر  ػو خاةدػأدر داػدار اللػخا ـ الةأل ػو ةػف بػ ؿ تلػد ـ   (2004
لمبػػدةأ  االستتػػأر و يػػؤده الػػإ ز ػػأدر احتةػػأال  ددػػأدر داػػدار اللػػخا ـ الةأل ػػوو بسػػةص دػػدـ الةرا ػػ  

خ خد رقأبو قخ و ةف قةػح ةرا ػ  الحسػأبأ  البػأر   ةةػأ ينػتج دنػم تب ػ ض  ػخدر دةم ػو الةرا خػوا 
حةف   ح دكتسأص   تخأص ةػف الخةيػح خالح ػأل دمػ  الخةيػح قػد  غػض ةرا ػ  الحسػأبأ  الباػر دػف 

 Romanus) أسػأ  الةحأسػة و ميػر الة  ةػو التػ  تتةنأ ػأ اسدارر.   ضػأا تخاػم  دراسػو تمػؾ الس
ج رمـ ابت ؼ ةل أس  خدر الةرا خو البأر  و حي  تػـ ق أسػهأ ةػف الإ ن س النتأ  et al., 2008د

ب ؿ التباص ح  ة ػأؿ الاػنأدو بألنسػبو لةرا ػ  الحسػأبأ  يةل ػأس ل ػخدر الةرا خػو البأر  ػو. 
اف سػخؽ  ي ػو اقخراؽ الةأل ػو االةر ي ػو Liu et al., (2009) خحػإ ذلػؾ السػ أؽا  خضػح  دراسػو 

أض دةم ػو الةرا خػو خاف ددأدر دادار اللػخا ـ الةأل ػو ةؤتػر النب ػ ختةرخا  خةستبدةيف اللخا ـ الةأل و
  بأللخا ـ الةأل و. ددأدر دادار  احأص الةاأل   طألةخا ةتغير ةيتص الةرا خو بخد

دل   ف التريأ  الت  يتـ  Zhizhong et al. (2011دخحإ ن س الس أؽا  تأر  نتأ ج دراسو 
ي  يػػخف لػػديهأ احتةػػأؿ  Big:4ةرا خػػو تلأر ر ػػأ الةأل ػػو السػػنخ و ةػػف بػػ ؿ تػػريأ  ةرا خػػو تنتةػػ  لػػػ د

 قح لتخديح قخا ةهأ الةأل و حي  ترت   ةهأ در و االستل ؿ خ ػخدر دةم ػو الةرا خػو اقةػر الػذا  خػزز 
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 .Francis et al دراسػػوخ ػػذا ةػػأ اكدتػػم و. خ ػػددـ ةػػف دةيأن ػػو االدتةػػأد دمػػ  الةخمخةػػأ  الةأل ػػ
لػديهـ بةػرر خةخضػخد و  كةػرا خبألتػأل  حأنػم ةػف  Big 4يف بةيأتػص الةرا خػو الةػرا خ اف (2013)

الةتخقػػ  اف الةػػرا خيف ةػػف ةجػػح  ػػذت الةيأتػػص  طبلػػخا التطةيػػ  السػػم ـ لةبػػأدها الةحأسػػبوا ةةػػأ ةػػدخرت 
 Mande & Son لمػح ةػف احتةأل ػو ددػأدر ااػدار اللػخا ـ الةأل ػو حػ  الةسػتلةحا خقػد ةػرر  دراسػو 

قػرار ددػػأدر داػػدار اللػػخا ـ الةأل ػو لػػ س حتػػح لخةم ػػو التلر ػػر الةػألإ حلػػط خلكػػف حتػػح لخةم ػػو  (2013)
الةرا خػو خانب ػأض  خدتهػأا بأسضػأحو دلػإ اف ددػأدر داػدار اللػخا ـ الةأل ػو يجيػر التػؾ حػ  ادتةأد ػػو 

  الةأل ػو لمتػريو ةةػأ يػؤده الػإ انب ػأض جلػو  اػحأص الةاػأل  اللخا ـ الةأل و خ خيس   ضأ االزةأ
 .(Eshagniya & Salehi, 2017; Ma et al., 2014)خةؤتػر لخػدـ اػ ح و اللػخا ـ الةأل ػو 

,.Blankley et al., 2012; Files et al) ػد  يػ  ةػف  خ قػد خ  ارتبػأط سػمة  ةػيف  ػخدر  (2014 
دةم و الةرا خو خاحتةأال  ددأدر دادار اللخا ـ الةأل وا نتي و ارت أع  خدر الةرا خو البأر  ػو يػؤده 
الإ اكتتأؼ االبطأا قةح اف تاب  ةتأكح التلر ر الةألإ حأدرا ةةػأ يز ػد ةػف  ػخدر التلر ػر الةػألإ 

 . خبألتأل  انب أض دةم و ددأدر دادار اللخا ـ الةأل و
الت  لـ يتـ ةرا ختهأ ةخاسطو احد الةيأتص اف التريأ   Chen et al., (2016)خ كد  دراسو 

لػػديهأ احتةأل ػػو ةرت خػػو حػػ  ددػػأدر داػػدار اللػػخا ـ الةأل ػػو البأاػػو ةهػػأ بسػػةص  بطػػأا   Big4اقرفخػػو 
التػ  خ ػد  ارتبػػأط سػمةإ ةػيف  ػػخدر  Ahmad et al., (2016)ةحأسػة وا  ػذا ةػأ  كدتػػم دراسػو 

دارر اقرفأح خالت  ةدخر أ تحسف ةف  خدر التلأر ر ا لةأل ػو خبألتػأل  تب ػ ض حػأال  ددػأدر الةرا خو خاة
و اف  ػخدر الةرا خػو البأر  ػػAlzoubi (2018) داػدار اللػخا ـ الةأل ػو. خحػإ ن ػس السػ أؽا اتػأر 

ةتةجمػػو حػػ  تغيػػر ةيتػػص الةرا خػػوا ح ػػـ ةيتػػص الةرا خػػو ا تباػػص الةرا ػػ  خاسػػتل ؿ الةرا ػػ  قػػد 
يػػؤده الػػإ انب ػػأض احتةأل ػػو ددارر اقرفػػأح خبألتػػأل  تحسػػيف التلػػأر ر الةأل ػػو خالتػػ  ةػػدخر أ تلمػػح ةػػف 

 دةم و ددأدر دادار اللخا ـ الةأل و. 
حتم  ح  خ ػخد   Agrawal & Chadha (2005)خدمإ الرمـ ةف النتأ ج السأبلوا دال  ف دراسو

يف  ػػخدر الةرا خػػو ةلأسػػأ ةػػف بػػ ؿ داالتػػتراؾ ةػػ  ةيأتػػص الةرا خػػو يةيػػرر الح ػػـ اـ د قػػو ةخنخ ػػو ةػػ
د قػو دي أة ػو ةػيف  ػخدر  Liu et al., (2009)دراسػو خ ػد  خ  الي خ ددػأدر داػدار اللػخا ـ الةأل ػو

الةرا خو خاةدأدر اساػدارا خقػد  خضػ  اف ةيأتػص الةرا خػو ذا  السػةخو الطيبػو لػديهأ احتةأل ػو قػرار 
 Hasnan etتخاػم  دراسػو ر ااػدار لملػخا ـ الةأل ػو لحسػأبأ  دة  هػأ. خحػإ ن ػس السػ أؽا ددػأد

al.,  (2020)  خار خ  ذلؾ الإ  ف حتح ةهنو الةرا خو خ خد د قو سمة و مير ةخنخ و دمإ خ خد
ح  ةن  خاكتتأؼ التحر  أ  ال خ ر و حإ اللخا ـ الةأل و  خةردف حتح ةرا   الحسأبأ  ح   داا ةهأـ 

 خظ  تم. 
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ي خ ػخد د قػو اي أة ػو ةػيف ددػأدر  0200اخضػح  دراسػو تػأ يف د ح ةأ يبص الةي و الةار وا
ادار اللخا ـ الةأل و خ خدر ل نو الةرا خو الةرتبطو بإدضأا ل نو الةرا خو خ إ البةرر الةأل و التإ د

يتةتػػػ  ةهػػػأ  دضػػػأا الم نػػػوا ختكػػػرار دلػػػد اال تةأدػػػأ  باػػػ و ةنتظةػػػو قدضػػػأا الم نػػػو نتي ػػػو لز ػػػأدر 
 دمػػإ النلػػ ضا.الةخرحػػو لػػده االدضػػأا خقػػدراتهـ دمػػإ اكتتػػأؼ التحر  ػػأ  ال خ ر ػػو بػػأللخا ـ الةأل ػػو

ي تػػإجير دي ػػأةيإ سدػػأدر داػػدار اللػػخا ـ الةأل ػػو دمػػإ تبطػػ ط د ػػرااا  0205خ ػػد   دراسػػو دمػػإ د
الةرا خػػػو ةػػػف بػػػ ؿ دراسػػػو ت ر ة ػػػو دمػػػإ دينػػػو ةػػػف ةراقةػػػإ الحسػػػأبأ  ةػػػبخض ةيأتػػػص الةحأسػػػبو 

ي دلػػإ خ ػػخد د قػػو سػػمة و لكػػ  ةػػف قػػدرر 0207را خقػػد تخاػػم  دراسػػو الغػػخؿ دخالةرا خػػو حػػإ ةاػػ
 تخاػػم  التػػريو التةخ م ػػو خ  ػػخدر ل نػػو الةرا خػػو خاةدػػأدر داػػدار اللػػخا ـ الةأل ػػوا خحػػإ ن ػػس السػػ أؽا

ي الػػإ خ ػػخد د قػػو سػػمة و خةخنخ ػػو ةػػيف ددػػأدر داػػدار اللػػخا ـ الةأل ػػو خاال تةػػأف 0209دراسػػو اػػأل  د
خاةدػػأدر ح ػػـ التػػريو يةتغيػػر رقػػأةإ  تخاػػح الػػإ خ ػػخد د قػػو دي أة ػػو خةخنخ ػػو ةػػيف الةاػػرح ا يةػػأ

ي خدراسػػو اجػػر 0209دراسػػو الاػبأغ دالسػأبلوا ابتةػػر   أ خاتسػأقأ ةػػ  الدراسػػ داػدار اللػػخا ـ الةأل ػػو.
 خدتإ ل نو الةرا خو خالةرا خػو الةدريػو ختريػز الةمك ػو ةخػأ( دمػإ ددػأدر داػدار اللػخا ـ الةأل ػوا خقػد 

و خفػيف يػح ةػف  ػخدتإ ل نػو تخام  الدراسو الإ خ خد ارتبأط سمة  ةيف ددأدر داػدار اللػخا ـ الةأل ػ
 الةرا خو خالةرا خو الةدر و خالتريز مير الحيخةإ لمةمك و.

خفنػػػػأا دمػػػػ  ةػػػػأ سػػػػة  يػػػػرا البأحػػػػ  تخػػػػأرض ةػػػػيف نتػػػػأ ج الدراسػػػػأ  السػػػػأبلو ا دذ ات لػػػػ  بخػػػػض 
 يAhmad et al., 2016; Files et al., 2014; Romanus et al., 2008دالدراسأ  السأبلو 

؛ 0209؛ الاػبأغا 0207؛ الغخؿا0205خي  ةف الدراسأ  الت    ر   ح  ةار ةتضةف ددمإا
ي ا دمػ  خ ػخد د قػو سػمة و ةخنخ ػو ةػػيف  ػخدر دةم ػو الةرا خػو خاةدػأدر داػدار اللػػخا ـ 0209اػأل  

لةأل ػو خلكنهػأ الةأل وا حي  ارت أع  خدر دةم و الةرا خو يب ض ةف احتةأال  ددأدر داػدار اللػخا ـ ا
يا Big:4ابتم   ح  الطر لو الت  يتـ ةهأ ق أس  خدر دةم و الةرا خو سخاا ةف ب ؿ االنتةأا دل  د

يا  خ ةف ب ؿ تلد ـ البدةأ  االستتأر وو  خ ةف ب ؿ  تخأص دةم و PCAOB خ ةف ب ؿ ر ا د
 ,.Agrawal & Chadha, 2005; Hasnan et al) الةرا خػوا حػ  حػيف خ ػد  دراسػأ   بػره 

ي خدراسػػو 0200دمػػإ النلػػ ضا خ ػػد  دراسػػو تػػأ يف د. د قػػو سػػمة و ميػػر ةخنخ ػػو ةينهةػػأ (2020
Liu et al., (2009)  د قػو دي أة ػو ةيػنهـ. خ ر ػ  البأحػ  تخػأرض نتػأ ج الدراسػأ  السػأبلو نتي ػو

البػت ؼ ةي ػو التطةيػ ا خابػت ؼ طة خػو خسػةأ  اقسػخاؽ الةأل ػو الةطبلػو ةهػأ الدراسػأ ا خقػد ير ػ  
الخ قػػو السػػمة و ةػػيف الةتغيػػر ف اف ز ػػأدر  ػػخدر دةم ػػو الةرا خػػو ت ةػػر التػػريأ  دمػػإ اال تةػػأـ  خ ػػخد

الدقي  بخةم و ادداد اللخا ـ الةأل و خالحرص دمإ ددـ خ خد تحر  أ   خ ر و ةةػأ  لمػح ةػف احتةأل ػو 
 و ةيف الةتغير ف ا ددأدر دادار اللخا ـ الةأل و نتي و الرت أع  خدتهأا ح  حيفا خ خد الخ قو اسي أة



 العالقة بين جودة المراجعة الخارجية وإعادة إصدار.... دراسة وإختبار             عصام محدى مصطفى أمني  د/                                    
  

  

15 
 

ير ػػ  الػػإ  ف ز ػػأدر  ػػخدر دةم ػػو الةرا خػػو تػػؤده دلػػإ اكتتػػأؼ الخديػػد ةػػف التحر  ػػأ  ال خ ر ػػو ةةػػأ 
  يؤده دلإ ز أدر احتةأل و ددأدر دادار اللخا ـ الةأل و.

خفنأا دمإ ذلػؾ  ختلػد البأحػ  ةإةيأن ػو تػأجير  ػخدر دةم ػو الةرا خػو دمػإ ددػأدر داػدار اللػخا ـ 
نتي ػػو لتضػػأرص نتػػأ ج الدراسػػأ  السػػأبلو خبأاػػو حػػإ الةي ػػو الةاػػر وا بتػػإف ات ػػأت الخ قػػو الةأل ػػو خ 

التأجير و ةحح الدراسوا ةأةيف تإجير اي ػأةإ خسػمةإا حيػره البأحػ   نػم ةػف الةنطلػإ االكت ػأا بػألتحل  
  الت ػأت ةف ةده خ خد  ذت الخ قو التأجير و ح  ةي و الةةأرسو الةحأسة و الةاػر و دخف تةنػإ البأحػ

 ةحدد لتمؾ الخ قوا خدم م ح ةيف اتتلأؽ حرض البح ا دمإ النحخ التألإ 

 منهجي  البحث 6-2
تحل لػػأ لهػػدؼ البحػػ ا خةػػف جػػـ ابتبػػأر حرضػػما سػػيتـ الل ػػأـ ةدراسػػو تطة ل ػػو. خح ةػػأ يمػػإ  خػػرض 

دخا  البأحػ  لكػح ةػفا   ػداؼ الدراسػوا ة تةػػ  خدينػو الدراسػوا تخاػيف خق ػأس ةتغيػرا  الدراسػػوا  
خاة ػػػرااا  الدراسػػػوا  دخا  التحميػػػح اسحاػػػأ  ا خ بيػػػرا( نتػػػأ ج الدراسػػػو التطة ل ػػػو. خذلػػػؾ دمػػػإ النحػػػخ 

 التألإ 

 أهداف الدراس  التطبيقي  6-2-1
تسػػػػتهدؼ الدراسػػػػو التطة ل ػػػػو ابتبػػػػأر حػػػػرض البحػػػػ ا لمتحلػػػػ  ةػػػػف ةػػػػده تػػػػإجير  ػػػػخدر الةرا خػػػػو 

ددػػػػأدر ااػػػػدار اللػػػػخا ـ الةأل ػػػػو  ق أسػػػػأ دمػػػػإ  دمػػػػإالةليػػػػدر بألةخراػػػػو البأر  ػػػػو لمتػػػػريأ  الةاػػػػر و 
(Abbott et al., 2004; Abbott, Parker, & Presley, 2012; Files et al., 2014; 

Zhizhong et al., 2011)   

 مجتمع وعين  الدراس  6-2-2
يتكػخف ة تةػػ  الدراسػو ةػػف يأحػو التػػريأ  الةدر ػػو حػإ سػػخؽ اقخراؽ الةأل ػو الةاػػر وو  خذلػػؾ       

تػريو خالبتبػأر حػرض البحػ  تػـ  032ي. خقػد ةمػع دػدد  ػذت التػريأ  0206-0202ب ؿ ال تػرر د 
الةأل ػػو بػػ ؿ ال تػػرر ةػػف  خالتػػ  قأةػػ  ةإدػػأدر داػػدار قخا ةهػأ ابت ػأر دينػػو تحية ػػو ةػػف  ػػذت التػريأ 

. بأالضػػػأحو دلػػػإ انتتػػػػأر ظػػػأ رر ددػػػأدر داػػػػدار اللػػػخا ـ الةأل ػػػو حػػػػإ 0206خحتػػػإ دػػػػأـ  0202دػػػأـ 
التريأ  الةار و ب ؿ تمؾ ال ترر  خقد حدد البأح  ة ةخدو ةف الترخط خالةخأيير الخا ص تخاحر ػأ 

 ح  التريأ  الت  تتضةنهأ دينو الدراسو دم  النحخ التأل  

 .المصري  ب لبورص  المقيدة لمشرك ا الم لي  القوائم إصدار اع دة عمى الخ رجي  المراجع  جودة تؤثر: 1ف
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  2تكخف التريو ةليدر ةةخراو اقخراؽ الةأل و الةار و  ف   -
  ف تكػػخف التػػريو قأةػػ  ةإدػػأدر داػػدار قخا ةهػػأ الةأل ػػو بسػػةص  بطػػأا حػػ  الةخأل ػػأ  الةحأسػػة و    -

ػأو  خ بسػةص   خ بسةص ددـ االلتزاـ بألةخأيير الةحأسة وو  خ الةبأدب الةحأسة و الةلةخلػو قةػخال( دأة(
ح الةحأسػػػة ا خبألتػػػأل  تػػػـ اسػػػتبخأد التخػػػد    اقبػػػره الةرتبطػػػو بػػػرخ  دػػػف ةتطمبػػػأ  اسحاػػػأ

   2ةت ز و اقسهـ  خ تخقف الخةم أ   خ تخد    بأاو ةتر ةو اللخا ـ الةأل و
  2 ف تكخف الخةمو الةستبدةو ح  اللخا ـ الةأل و لتريأ  الخينو    ال ن م الةارا    -
  2ـ الةأل و لتريأ  الخينو ف يتخاحر التأر خ البأص ةإدأدر نتر اللخا   -
  2 ف تكخف اللخا ـ الةأل و الةخدلو لتريأ  الخينو قخا ـ ةأل و سنخ و خةستلمو  -

 83بخد تطةي  الترخط خالةخأيير السأبلو دمإ يح تريو  ةيف تحديػد ح ػـ الخينػو خالةيػخف ةػف 
قأـ البأح  بةتأبخػو ةػأ اذا خقد  2تريو خ ختةر  ذا الح ـ يأح (أ خةنأسب(أ س راا التحم    اسحاأ  و

يأنػػ  التػػريو قأةػػ  ةإدػػأدر داػػدار قخا ةهػػأ الةأل ػػو  ـ ال طػػخؿ حتػػرر الدراسػػو لخينػػو التػػريأ ا خ ةيػػف 
 ي التألإ   0تخض   دينو التريأ  طخؿ حترر الدراسو ح  ال دخؿ رقـ د 

 : بي ن بعدد الشرك ا التى ق ما أو لم تقم ب ع دة إصدار1جدول 
 خالل فترة الدراس القوائم الم لي  

 السنت
 إعادة إصذار القوائم الماليت

 االجمالى
 قامج بإعادة االصذار لم حقم بإعادة إصذار

0202 00 9 00 

0200 00 00 34 

0200 03 00 34 

0204 02 42 42 

0203 43 43 46 

0202 6 04 03 

0204 04 02 40 

 094 020 030 االجًانً

 الةادر   ددداد البأح 

ي السػػأة ا بػػأف ا ةػػألإ التػػريأ  التػػ  لػػـ تلػػـ ةإدػػأدر داػػدار قػػخا ـ 0ةػػف ال ػػدخؿ رقػػـ د خن ػػد
ي حألو ددأدر دادار لملػخا ـ الةأل ػو لتػريأ  الدراسػوا 050حألوا ح  حيف يخ د د )040الةأل و ةمع د

 خانب أض ةمحخل ح  حأال  ددـ ددأدر دادار اللخا ـ الةأل و ح  ابر دأةيف ةف حترا  الدراسو خقد



 العالقة بين جودة المراجعة الخارجية وإعادة إصدار.... دراسة وإختبار             عصام محدى مصطفى أمني  د/                                    
  

  

17 
 

ير ػػ  ذلػػؾ ل سػػتلرار الػػذه ةػػد  تتػػهدت  ةهخر ػػو ةاػػر الخرف ػػو خز ػػأدر الػػخدإ بإ ة ػػو اال تةػػأـ ة ػػخدر 
 اللخا ـ الةأل و ةةأ  لمح ةف احتةأل و ددأدر دادار أ.

 نموذج البحث وتوصيف وقي س متغيراا الدراس   6-2-3
  ظهر نةخذ  البح ا ختخايف خق أس الةتغيرا  دمإ النحخ التألإ 

 نموذج البحث  6-2-3-1
ا خةتغيػػرا( تأبخػػأ ا خ ػػخ  ػػخدر الةرا خػػو البأر  ػػوتتضػػةف ةتغيػػرا  الدراسػػو  ةتغيػػرا( ةسػػتل  ا خ ػػخ 

ادػأدر داػػدار اللػػخا ـ الةأل ػػو لمتػػريأ  الةليػػدر بألةخراػػو الةاػػر وا خةتغيػػرا  رقأة ػػوا تتضػػةف؛ ح ػػـ 
لػذلؾ حػإ التػيح رقػـ    تبخػأالتريو خ نسبو الرح  الةألإ خالخأ ػد دمػإ اقاػخؿ. خ ظهػر نةػخذ  البحػ

 ي يةأ يمإ 0د

 
 :  نموذج البحث1شكل 

 الةادر  ادداد البأح 

 

 

 

 

 جىدج انًشاجعح

AQ 

 يتغُشاخ سقاتُح 

  

  

  

  

 ROAانعائذ عهً األصىل 

  Lev  َسثح انشفع انًانٍ

 اعادج إصذاس انقىائى انًانُح

FinRes 

1ف  

المتغير التابع اانً انًتغُش انًستقم  

   Size حجى انششكح

 المتغير التابع 

  

  

  

  

 اعادج إصذاس انقىائى انًانُح

FinRes 
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 توصيف وقي س متغيراا الدراس   2- 6-3-3
 ي التألإ 0ال دخؿ رقـ د يةأ حإةتغيرا  الدراسو  تـ تخايف

 : توصيف وقي س متغيراا الدراس 2 جدول
 القياس الخوصيف الخأثير نوعه المخغير

اس اعااااااادج إصااااااذ

انقىائى انًانُح
0
 

FinRes 

  عـتات

ذٌ ـَعثااااش عااااٍ ياااا

تعاااااشر انشااااااشكح 

نعًهُاااح تعاااذَم فاااٍ 

ىائى انًانُااح يااٍ ـانقاا

 2هـعذي

( إرا كااٌ نُااإ إعاادج 0يتغُش ثُائٍ انقًُح، َأخز انقًُاح  

( تخاااذل رنااا  2إصااذاس نهقاااىائى انًانُاااح وَأخااز انقًُاااح  

 Abbott et al., 2004, 2012; Files et)قُاسا عهً 

al., 2014; Zhizhong et al., 2011) 

جااااىدج انًشاجعااااح 

 انخاسجُح

AQ 

 -+/ يستقم

شاقة ــاااااـذسج يــاااااـق

ً ــاااـاتاخ عهـانحسااا

انكشااااااااااااااااااااااااااااااا  

وانتقشَاااااااااااااااااااشعٍ 

انتحشَفااااااااااااااااااااااااخ 

انجىنشَاااح تاااانقىائى 

انُح ورنااا  فاااٍ ـانًااا

زايه ـااااااـىء إنتـضاااااا

ح ـااـش انًهُُـتانًعاَُاا

ذ وأداب ــااااااااـوقىاع

 اخ انًهُحــوسهىكُ

انًشاجاع  تى قُاس جىدج عًهُح انًشاجعح يٍ خاذل خثاشج

انخاااسجٍ، حُاا  تااى قُاسااه عااٍ  شَاام تخ ااُ  انقًُااح 

( إرا كاااٌ يكتااة انًشاجااع انخاااسجٍ فااٍ  ااشاكح يااع 0 

( ياااع Big:4إحاااذي يُشاااأخ انًشاجعاااح األستعاااح انكثااااس 

 ,.Files et al)( تخذل رن   وفقا نـ 2تخ ُ  انقًُح 

2014; Hasnan et al., 2020; Wang & Huang, 

2014) 

 حجاااى انشاااشكح

Size 
 -+/ سقاتً

حجااااااااى عًهُاااااااااخ 

انشاااشكح، وإجًاااانٍ 

حجااااااااى أصااااااااىنها 

و اقتها وايكاَُاتها 

نتىنُاااااااذ إَاااااااشاداخ 

 انُشا 

 ,.Abdullah et al., 2010; Aier et al)وفقاا ناـ 

 تااى قُاسااه تهىتاااسَتى انإلثُعااٍ لجًااانٍ انقًُااح (2005

 انذفتشَح نألصىل فً َهاَح انعاو.

 َسثح انشفع انًانٍ

 Lev 
 -+/ سقاتً

يذي اعتًاد 

انششكح عهً أيىال 

انغُش فٍ تًىَم 

 أصىنها وعًهُاتها

تى قُاس نزا انًتغُش اعتًاداً عهٍ انعذَذ يٍ انذساساخ 

 Ahmad et al., 2016; Hasnan et al., 2020) 

 اجًانً االنتزاياخ

إجًانً االصىل
 

انعائذ عهً 

 األصىل

ROA 

 -+/ سقاتً

َعثش عٍ كفاءج 

إداسج واستثًاس 

 .انششكح ألصىنها

تى قُاس نزا انًتغُش عٍ  شَم قسًح صافٍ انذخم عهٍ 

 ;Wang & Huang, 2014 إجًانٍ األصىل. وفقا نـ

Zhizhong et al., 2011) 

                                                             

ا الةتغيػػر  ػػذا ق ػػأس تػػـ خقػػد ايRestatementد الةأل ػػو اللػػخا ـ داػػدار ددػػأدر حػػ  التػػأب  الةتغيػػر يتةجػػح 1   دمػػ  ادتةػػأد(
 ,.Abbott et al., 2004, 2012; Files et al., 2014; Zhizhong et al) السػأبلو الدراسػأ  ةػف الخديػد

 ةإدػػأدر تلػػـ لػػـ التػػ  خالتػػريأ  اي1د الل ةػػو ةأل ػػوال قخا ةهػػأ داػػدار ةإدػػأدر قأةػػ  التػػ  التػػريأ  تإبػػذ حيػػ  (2011
 0ي0دالل ةو تإبذ الةأل و قخا ةهأ دادار
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جراءاا الدراس  6-2-4  أدواا وا 
بتػػػػإف  دخا  الدراسػػػػوا حلػػػػد تػػػػـ االسػػػػتنأد الػػػػإ الة أنػػػػأ  ال خم ػػػػو خالجأنخ ػػػػو الػػػػخارد بػػػػأللخا ـ الةأل ػػػػو 
خاال ضػػأحأ  الةتةةػػو لتػػريأ  الخينػػوا خالة أنػػأ  الةتأحػػو دمػػإ الةخقػػ  االلكترخنػػإ ةبأتػػر ةخمخةػػأ  

(https://www.mubasher.info/) خالتلػػػػػػػأر ر الةأل ػػػػػػػو لمتػػػػػػػريأ  الةليػػػػػػػدر بألةخراػػػػػػػو الةاػػػػػػػر و 
قأددر ة أنأ  تريو ةار لنتػر الةخمخةػأ ا بأسضػأحو دلػ  ذلػؾ تػـ الحاػخؿ  خالة أنأ  الةتأحو دمإ

دم  بخض الة أنأ  دف طر   الةخاق  االلكترخن و لتريأ  الخينػوا خيػذلؾ الةخقػ  االلكترخنػ  لتػبيو 
. اةأ بتإف ا راا  الدراسوا حلد قأـ البأح  ةت هيػز الة أنػأ  ي www.Misti.netالةأل ودالةخمخةأ  

الةطمخبػػوا ةػػف بػػ ؿ ا ػػراا تحميػػح لمة أنػػأ  ال خم ػػو الػػخاردر بػػأللخا ـ الةأل ػػو خاس ضػػأحأ  الةتةةػػو لهػػأ 
النسػػص ختحميػػح الةحتػػخه السػػتبرا ا خحسػػأص قػػ ـ الةتغيػػرا  دمػػإ ابػػت ؼ  نخادهػػأا خ بيػػرا اسػػتبداـ 

 ي0209؛ الابأغا0207خالنةأذ  الة  ةو لحسأص بخض ةتغيرا  الدراسو دالغخؿا

 أدواا التحميل اإلحص ئي 6-2-5
ا لتحديػػػػػػد Pearsonتػػػػػػـ االدتةػػػػػػأد دمػػػػػػإ اسحاػػػػػػأاا  الخاػػػػػػ  و خةخأةػػػػػػح االرتبػػػػػػأط ةيرسػػػػػػخف 

تػػػػـ    الباػػػأ ص الر  سػػػ و لةتغيػػػرا  الدراسػػػو خةػػػده االرتبػػػأط ح ةػػػأ ةينهػػػأ. خالبتبػػػأر حػػػرض البحػػػ 
خقػد تػـ اسػتبداـ  ػذا النةػخذ  قنػم  ختةػر اقسػمخص الة  ػـ  االدتةأد دمإ نةأذ  االنحدار المخ ستإ.

ي دنػػدةأ تلػػـخ التػػريو ةإدػػػأدر 0لمحػػأال  التػػ   يػػخف حيهػػأ الةتغيػػػر التػػأب  ةتغيػػر(ا جنأ  (ػػأ  إبػػذ الل ةػػػو د
 يAbbott et al., 2004; Agrawal ي ةب ؼ ذلؾ ق أسأ دمػإ 2دادار قخا ةهأ الةأل و خالل ةو د

ا Chadha, 2005; Huang, Feng, & Zaher, 2020; Kim, Baik, & Cho, 2016 &د
 ي05.0اسادار رقـ د  Stataخالتإ تـ تتغيمهأ ةةرنأةج 

 نت ئج الدراس  التطبيقي  كم  يمى 6-2-6
  ةيف درض نتأ ج الدراسو التطة ل و يةأ يمإ 

 نت ئج اإلحص ءاا الوصفي  6-2-6-1
ةداا ةنتأ ج اسحاأاا  الخا  و خةخأة   االرتبأط الةةد  ػو ذا  الاػمو بػألةتغيرا  اقسأسػ و 

ي خالتػػأب  د ددػػأدر داػػدار اللػػخا ـ  ػػخدر الةرا خػػو البأر  ػػود  يا الةسػػتلمو3لمبحػػ  حػػ  ال ػػدخؿ رقػػـ د
ي لةستخه ددأدر دادار اللخا ـ الةأل و 2.509الةأل وي اتض  ارت أع بس ط حإ ق ةو الخسط الحسأةإ د

ي ةةأيػدؿ 2.493بةػأ يتةأتػإ ةػ  االنحػراؼ الةخ ػأره الةػنب ض د FinResلده التريأ  الةاػر و 
اللػػخا ـ الةأل ػػػو لمتػػػريأ  قيػػد الدراسػػػوا يةػػػأ   حػػظ انب ػػػأض الخسػػػط  دمػػإ ز ػػػأدر قػػرار ددػػػأدر داػػػدار

ي ةةأ يدؿ دمإ انب ػأض  ػخدر الةرا خػو البأر  ػو 2.403د AQالحسأةإ ل خدر الةرا خو البأر  و 

https://www.mubasher.info/
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يا اةػأ ح ةػأ يبػص الخسػط 2.493لمتريأ  قيد الدراسو خ تةأتإ ة  االنحراؼ الةخ ػأره الةػنب ض د
ي خيػأف االنحػراؼ الةخ ػأره لػم 2.430ةػنب ض الل ةػو د يةتغيػر رقػأةإ Levالحسػأةإ لمرحػ  الةػألإ 

ي ةةأ يدؿ دمػإ انب ػأض ادتةػأد دينػو التػريأ  دمػإ اةػخاؿ الغيػر حػإ تةخ ػح 2.08ةنب ض   ضأ د
ي 2.249ن ػد انب ػأض الخسػط الحسػأةإ د ROAااخلهأ  ةأ ح ةأ يبص نسبو الخأ ػد دمػإ االاػخؿ 

حػإ ادارر ااػخلهأ لتخليػد االرفػأح. خابيػر ق ةػو ح ػـ التػريو ةةأ يدؿ دمػإ ادتةػأد انب ػأض التػريأ  
Size ي. 2.758ي خارت أع ل نحراؼ الةخ ػأره د8.840ن د ارت أع الخسط الحسأةإ لخينو التريأ  د

ةةأ يدؿ دمإ يةػر ح ػـ التػريأ  قيػد الدراسػو. خبة حظػو الل ةػو الاػغره خالخظةػإ للػ ـ الةتغيػرا  
 ر خاف  ة خهأ ح  الةخدال  الطة خ و بأل دخؿ ن د ددـ خ خد ق ـ تأذ

 اإلحص ء الوصفى لمتغيراا الدراس  :2جدول 
Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

FinRes 293 .519 .501 0 1 

AQ 293 .413 .493 0 1 

Lev 293 .431 .28 .001 1.948 

ROA 293 .049 .111 -.768 .417 

Size 293 8.841 .758 7.278 11.157 

 

 Lev ػػخدر الةرا خػػو البأر  ػػوا  AQدػػف ددػػأدر داػػدار اللػػخا ـ الةأل ػػوا  FinResيػػ  تخةػػر ح
  خةردف ح ـ التريو  Sizeالخأ د دمإ االاخؿ خ بيراا  ROA خةر دف نسبو الرح  الةألإ.ا ةينةأ 

ي التػػػألإا   حػػػظ 3بػػػألنظر لنتػػػأ ج ابتبػػػأر دػػػدـ االرتبػػػأط البطػػػإ ةػػػيف الةتغيػػػرا  حػػػ  ال ػػػدخؿ رقػػػـ د
سبو لةخأة   ارتبأط ةيرسخف ةيف الةتغير التأب ا البػأص ددػأدر داػدار اللػخا ـ الةأل ػوا خالةتغيػر بألن

الةسػػتلح البػػأص ة ػػخدر الةرا خػػو البأر  ػػوا خةخػػأة   االرتبػػأط ةػػأةيف الةتغيػػر التػػأب  خالةسػػتلح ةػػ  
بػػػأط سػػػمةإ ي. خ ػػػخد ارت3الةتغيػػػر الةخػػػدؿ خالةتغيػػػرا  الرقأة ػػػوا يةػػػأ  ػػػخ ةخضػػػ  حػػػإ ال ػػػدخؿ رقػػػـ د

خةخنخه ةيف  خدر الةرا خو البأر  و خاةدأدر دادار اللخا ـ الةأل و لده التريأ  الةار وا حي  ةمع 
ي. خ تضػػػ    ضػػػأ ةػػػف ال ػػػدخؿا خ ػػػخد ارتبػػػأط 2.20ي بةسػػػتخه ةخنخ ػػػو د-2.440ةخأةػػػح االرتبػػػأط د

خأةػػح االرتبػػأط خالرحػػ  الةػػألإ حيػػ  ةمػػع ة ددػػأدر داػػدار اللػػخا ـ الةأل ػػو اي ػػأة  خةخنػػخه ةػػيف يػػح ةػػف
ي أةإيا 2.335د يا حػ  حػيف خ ػخد 2.040ي خح ػـ التػريو د2.230ةػ   الخأ ػد دمػإ اقاػخؿ د خاة

يا خاي ػأةإ ميػر ةخنػخه 2.209-د قو سمة و مير ةخنخ و ةيف  خدر الةرا خو خنسبو الرح  الةػألإ د
التػػػريو  يا خ بيػػػرا خ ػػػخد د قػػػو دي أة ػػػو ةخنخ ػػػو ةػػػ  ح ػػػـ2.204  ضػػػأ ةػػػ  الخأ ػػػد دمػػػإ اقاػػػخؿ د

 ي.2.20ي دند ةستخه ةخنخ و د2.304د
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 : مع مالا ارتب ط بيرسون بين متغيراا البحث3جدول 
Variables (1) (2) (3) (4) (5) 

(1) FinRes 1.000     

(2) AQ -0.441* 1.000    

(3) Lev 0.335* -0.029 1.000   

(4) ROA 0.032 0.024 -0.352* 1.000  

(5) Size 0.022 0.324* 0.202* 0.050 1.000 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 

 :Fundamental Analysisنت ئج اختب ر فرض البحث في ظل التحميل األس سي  6-2-6-2
  تـ االدتةأد دمإ نةأذ  االنحدارا البتبأر حرض البح ادمإ النحخ التألإ

 ي 0نتي و ابتبأر حرض البح  دؼ  -  
يػأف  نػأؾ تػإجير ل ػخدر الةرا خػو البأر  ػو دمػإ قػرار ددػأدر  استهدؼ  ذا ال رض ابتبػأر ةػأ اذا

داػدار اللػخا ـ الةأل ػػو بألتػريأ  الةاػر و الةليػػدر بألةخراػو الةاػر وا خذلػػؾ بأالدتةػأد دمػإ نةػػخذ  
 ي ةدخف الةتغيرا  الرقأة و يألتألإ 0االنحدار البس ط خحلأ لةخأدلو النةخذ  رقـ د

                                                                          ( ) 

لكػػح  (i)يةػػأ  ػػخ ةتػػأر ال ػػم بأالحاػػأاا  الخاػػ  و لكػػح تػػريو     ,      )حيػػ  د
 . (t)دأـ 

خلة ػػأف اجػػر الةتغيػػرا  الرقأة ػػو ةتةػػج  حػػ  ح ػػـ التػػريو خنسػػبو الرحػػ  الةػػألإ خالخأ ػػد دمػػإ 
 ي التألإ 0االدتةأد دمإ نةخذ  رقـ د االاخؿا تـ

                                                        ( )    

كػػح يةػػأ  ػخ ةتػػأر ال ػم بأالحاػػأاا  الخاػ  و ل      ,    ,     ,   ,      )حيػ  د
 خالبتبأر  ذا ال رض دحاأ  أ تـ ددأدر ا أمتم ي رض ددـا يةأ يمإ  . (t)لكح دأـ  (i)تريو 

H0   تاااؤثر جاااودة المراجعااا  الخ رجيااا  عماااى إعااا دة اصااادار القاااوائم الم ليااا  لمشااارك ا المقيااادة : ال
 ب لبورص  المصري 
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 لرقأة و قةح خبخد ادبأؿ الةتغيرا  ا خح ةأ يمإ تخض   نتأ ج ابتبأر حرض البح 

 : نت ئج اختب ر فرض البحث قبل وبعد ادخ ل المتغيراا الرق بي  4جدول          

 

(1) 

 قبل ادخال المخغيراث الرقابيت

(2) 

 بعذ ادخال المخغيراث الرقابيت

 
Β sig. Β sig. 

AQ -3.145*** 0.000 -4.35*** 0.000 

Lev --- --- 5.66*** 0.000 

ROA --- --- 4.325** 0.022 

Size --- --- 0.22 0.418 

Constant 0.624*** 0.000 -3.617 0.111 

N 293 293 

Pseudo-R
2

 0.279 0.466 

Chi-square 110.701 185.137 

AIC 290.561 222.125 

Log likelihood -143.28026 -106.06242 

Model Sig 0.000 0.000 

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1 

 ي0ي خد0دالةادر  الةمح  رقـ 

ي سػػخاا قةػػح اخ بخػػد 0ي خالنةػػخذ  رقػػـ د0ي يتضػػ  ةخنخ ػػو النةػػخذ  رقػػـ د4خفتحميػػح ال ػػدخؿ رقػػـ د
ي دمػػػػإ التػػػخال  ةةػػػػأ يػػػػدؿ دمػػػػإ 2.222ا 2.222ادبػػػأؿ الةتغيػػػػرا  الرقأة ػػػػو دنػػػد ةسػػػػتخه ةخنخ ػػػػو د

 ا ح و النةخذ  البتبػأر الخ قػو ةحػح الدراسػو حػ  الحػألتيفا ةػ  ز ػأدر حػ  اللػخر الت سػير و لمنةػخذ 
ي. خ ػػػره البأحػػػ  اف ارت ػػػأع اللػػػخر الت سػػػير و لمةتغيػػػر 2.079ي ةػػػدال ةػػػف د2.466ي لتاػػػب  د0رقػػػـد

الةستلح لت سير التغيرا  الت  تطر  ح  الةتغير التأب ا  قػد ير ػ  دلػإ ة اةػو الةتغيػرا  الرقأة ػو حػ  
بألةخراػو الةاػر وا  ق أس الةتغير التأب  خ خ ددأدر دادار اللخا ـ الةأل و لخينو ةف التريأ  الةليػدر

خيػػػذلؾ ارت ػػػأع  ػػػخدر الةرا خػػػو لػػػده  ػػػذت التػػػريأ . يةػػػأ  ف  ػػػخدر الةرا خػػػو البأر  ػػػو تػػػؤجر سػػػمة أ 
ي دمػػإ  ددػػأدر داػػدار 4.35-ا  3.045-خباػػخرر ةخنخ ػػوا قةػػح  خ بخػػد ددبػػأؿ الةتغيػػرا  الرقأة ػػو د
 Log)خبػألنظر لل ةػو  ي لمنةػخذ يف.2.222اللػخا ـ الةأل ػو لمتػريأ  الةاػر و دنػد ةسػتخه ةخنخ ػو د

Likelihood)  خالتػػ  تتػػير الػػإ ةػػده ة اةػػو الةتغيػػرا  الةسػػتلمو خالرقأة ػػو لمنةػػخذ  لمةتغيػػر التػػأب ا
حيمةػأ زاد  ق ةتهػأ يمةػأ زاد  ة اةػو الةتغيػرا  الةسػتلمو لمةتغيػر التػأب ا ن ػد اف ق ةػو النةػخذ  رقػػـ 

ي ةةأ يػدؿ دمػإ 043.08206-أ دي خق ةته0النةخذ  رقـ د  حضح ةفي 026.26040-ي خ إ د0د
 ي. 0ة اةتهأ لمةتغير التأب  لمنةخذ  رقـ دالةتغيرا  الةستلمو خالرقأة و ح   ي أار
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ا حي  Akaike Information Criterion (AIC)خفتحميح ق ةو الةخ أر الةخمخةأتإ لمنةخذ  
خةػػأ  يمةػػأ يػػأف احضػػح تلػػ س الةخمخةػػأ  الة لػػخدر حػػ  النةػػخذ  حيمةػػأ انب ضػػ  الل ةػػو الة لػػخدر لمةخم

ي 092.560ي ةلأرنػػػو بل ةػػػو د000.005ي لتكػػػخف د0لمنةػػػخذ ا خنػػػره انب ػػػأض ق ةػػػو النةػػػخذ  رقػػػـ د
ي ةلأرنػػػو 0ي ةةأيؤيػػػد دمػػػإ انب ػػػأض ق ةػػػو الةخمخةػػػأ  الة لػػػخدر حػػػ  النةػػػخذ  رقػػػـ د0لمنةػػػخذ  رقػػػـ د
ي دنػػد 4.305خه  دي.  خبػػألنظر لمةتغيػػرا  الرقأة ػػوا ن ػػد خ ػػخد تػػإجير دي ػػأةإ خةخنػػ0ةنةػػخذ  رقػػـ د

ي لمرح  الةألإ خاةدأدر دادار اللخا ـ الةأل و لده التريأ  الةاػر و  ه يمةػأ 2.222ةستخه ةخنخ و د
زاد ادتةأد التريأ  دمإ اللػرخض لتةخ ػح دةم أتهػأ زاد ةخػدؿ ددػأدر داػدار اللػخا ـ الةأل ػو. خبػألنظر 

ددػػػأدر داػػػدار اللػػػخا ـ الةأل ػػػو  ي ةػػػ 4.305لنسػػبو الخأ ػػػد دمػػػإ اقاػػػخؿا ن ػػػد خ ػػػخد تػػػأجير دي ػػػأة  د
ي  اه يمةػػأ زاد ي ػػأار ددارر التػػريو الاػػخلهأ زاد  ددػػأدر داػػدار اللػػخا ـ الةأل ػػو خقػػد 2.222ةخنخ ػػأ د

ير ػػ  ذلػػؾ الػػإ ارت ػػأع احتةأل ػػو البطػػإ حػػ  ادػػداد اللػػخا ـ الةأل ػػو ا خ بيػػرا بألنسػػبو لح ػػـ التػػريو ن ػػد 
خاةدأدر دادار اللخا ـ الةأل و. خبألتأل  نرحض حرض ي لح ـ التريو 2.00تإجير اي أةإ مير ةخنخه د

الخػػدـ خنلةػػح ال ػػرض الةػػديح اللأ ػػح بػػإف ةخ ػػخد تػػإجير ل ػػخدر الةرا خػػو البأر  ػػو دمػػإ ددػػأدر داػػدار 
 اللخا ـ الةأل و لمتريأ  الةار و.

 Blankley et al., 2012; Liu et)ختت    ذت النتأ ج ة  ةأتخاػم  دل ػم بخػض الدراسػأ 
al., 2009; Romanus et al., 2008) ي 0209ي خالاػبأغ د0207ف دراسػو الغػخؿ دخيػ  ةػ

خ ره البأح   نم دمإ الرمـ ةف ابت ؼ ةي أ  التطةيػ  خابػت ؼ ةلػأي س  ػخدر الةرا خػو البأر  ػو 
ةيف الدراسأ ا دال  ف  نأؾ ا ةأدأ  دمػإ  ف  ػخدر دةم ػو الةرا خػو تػؤده الػإ تب ػ ض دةيمػو ددػأدر 

إ ة ػػو االدتةػػأد دمػػإ ةيأتػػص ةرا خػػو ذا  بدةػػو داػػدار اللػػخا ـا ةةػػأ يؤيػػد دمػػإ ضػػرخرر اال تةػػأـ ب
ةرا خػػػو ةرت خػػػو ال ػػػػخدرا لز ػػػأدر  ػػػػخدر دةم ػػػو الةرا خػػػػو خالتػػػإ ةػػػػدخر أ ت ةػػػر التػػػػريو دمػػػإ االلتػػػػزاـ 
بألةخػػأيير خاللخادػػد الةحأسػػة و الةطبلػػوا ةةػػأ يز ػػد ةػػف  ػػخدر التلػػأر ر الةأل ػػو خبألتػػألإ تب ػػ ض دةم ػػو 

 جلو الةستجةر ف حإ اللخا ـ الةأل و لمتريو.ددأدر دادار اللخا ـ الةأل و خز أدر 
 Additional Analysis  التحميل االض فى 6-2-6-3

الضػػ أا الةز ػػد ةػػف الخضػػخح خال هػػـ دمػػػإ الخ قػػأ  ةحػػح الدراسػػو بألتحميػػح االسأسػػإا سػػػيتـ 
ادأدر ابتبأر الخ قو ةحح الدراسػوا ةػف بػ ؿ ةنه  ػو التحميػح االضػأحإ االسػتكةألإ الدبػأؿ ةتغيػر 

 ,Abbott et al., 2004; Albring)ق أسػأ دمػإ   (Growth)ةخدؿ نةخ التريو قأةإ  ديد خ خ ر 
Huang, Pereira, & Xu, 2013; Meckfessel & Sellers, 2017)ي 0دمػإ النةػخذ  رقػـ د

ي بخد ادبأؿ 0 ح يأف ةنأا النةخذ  االسأسإ سم ةأ؛ ختـ تتغيح النةخذ  رقـ د ل  أبو دمإ تسأؤؿ؛
الةتغيػر الرقػػأةإ اسضػػأحإ سضػ أا الةز ػػد ةػػف الخضػخح خال هػػـ دمػػإ الخ قػأ  ةحػػح الدراسػػو بألتحميػػح 
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اقسأسإا خدم ػم سػيتـ ددػأدر ابتبػأر الخ قػوا البأاػو ب ػرض البحػ  بخػد اسػتحدا  الةتغيػر الرقػأة  
 . خفنأا دمإ ةأسة  ح ةأ يمإا تخض   لنتأ ج التحميح االضأحإ ل رض البح  لمنةخذ 

 Growthي البػػأص ب ػػرض البحػػ  خبخػػد دضػػأحو ةتغيػػر ةخػػدؿ نةػػخ التػػريو 3 اػػب  النةػػخذ  رقػػـ د
 يألتألإ 

 

                                                                
                                                                                                 ( ) 

يةأ  خ ةتأر ال م بأالحاأاا  الخاػ  و لكػح       ,    ,     ,   ,      )حي  د
ةخػػػدؿ نةػػػخ التػػػريو ةلأسػػػأ بػػػألتغير حػػػ  د ةػػػأل  اقاػػػخؿ        ةينةػػػأ  (t)حػػػإ دػػػأـ  (i)تػػػريو 

خح ةػػػأ يمػػػإ ةلأرنػػػو ةػػػيف نتػػػأ ج تتػػػغيح 2لمسػػػنتيف السػػػأبلتيف دمػػػ  دةم ػػػو ددػػػأدر داػػػدار اللػػػخا ـ الةأل ػػػو
نةػػخذ إ االنحػػدار قةػػح خبخػػد دضػػأحو ةتغيػػر ةخػػدؿ نةػػخ التػػريو يةتغيػػر رقػػأةإ دضػػأح  دمػػإ النحػػخ 

 التألإ 

 نت ئج انحدار اختب ر فرض البحث قبل وبعد ادخ ل المتغير الرق بى االض فى :5جدول 
 (2) 

 نمورج البحث

(3) 

 كمخغير رقابى اضافى الشركتنمو بعذ ادخال 

 
Β sig. Β sig. 

AQ -4.35*** 0.000 -4.833*** 0.000 

Lev 5.66*** 0.000 5.79*** 0.000 

ROA 4.325** 0.022 4.432** .021 

Size 0.22 0.418 0.237 .391 

Growth ---- --- 4.021*** .002 

Constant -3.617 .111 -3.894* .092 

N 293 293 

Pseudo-R
2

 0.466 0.491 

Chi-square 185.137 195.029 

AIC 222.125 214.232 

Log likelihood -106.06242 -101.11612 

Model Sig 0.000 0.000 

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1 

 ي3ي خد0الةادر  الةمح  رقـ د
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ي  ه ةػػػػأزاؿ 2.222ي يتةػػػػيف اػػػػ ح و النةػػػػخذ  خةخنخ تػػػػم د5خفتحميػػػػح النتػػػػأ ج بأل ػػػػدخؿ رقػػػػـ د
النةػػخذ  اػػألحأ البتبػػأر الخ قػػوا حضػػ  دمػػإ ز ػػأدر اللػػخر الت سػػير و لػػم حػػ  ظػػح دضػػأحو ةتغيػػر نةػػخ 

 خنإ اف ةخدؿ نةػخ التػريو  ي ةةأ2.490ي لتكخف د2.466التريو يةتغير رقأةإ اضأحإ لتز د ةف د
ي دمػػإ ددػػأدر داػػدار التػػريأ ا اه يمةػػأ زاد  ةخػػدؿ نةػػخ التػػريو 4.200لػػم تػػأجير قػػخه خةخنػػخه د

زاد  دةم ػػػو ددػػػأدر داػػػدار اللػػػخا ـ الةأل ػػػو. خفتحميػػػح ةخػػػأة   نةػػػخذ  االنحػػػدارا اتضػػػ  بلػػػأا يأحػػػو 
ي أة ػوا خبػألنظر لل ةػو  ي لد ػم ق ةػو 3ف النةػخذ  رقػـ دن ػد ا (Log likelihood)الخ قػأ  ةخنخ ػو خاة

ي ةةػػػأ يػػػدؿ دمػػػإ ي ػػػأار النةػػػخذ  بخػػػد دضػػػأحو ةتغيػػػر ةخػػػدؿ نةػػػخ 0ت سػػػير و ادمػػػإ ةػػػف النةػػػخذ  رقػػػـ د
حيػ  ن ػد اف ق ةػو الةخمخةػأ  الة لػخد حػإ النةػخذ  رقػـ  (AIC) يؤيػدت   ضػأ ق ةػو  التريوا خ ػذا ةػأ

ا ةةػػػأ يؤيػػػد   ضػػػأ ي ػػػأار ي دمػػػإ التػػػخال 000.005ا 004.030ي د0ي اقػػػح ةػػػف النةػػػخذ  رقػػػـ د3د
خفنػػأا دمػػإ ةخنخ ػػو النةػػخذ يف حأننػػأ نػػرحض حػػرض الخػػدـ خنلةػػح الةتغيػػر الرقػػأةإ ةخػػدؿ نةػػخ التػػريو. 

ال ػػػرض الةػػػديح اللأ ػػػح ةخ ػػػخد تػػػأجير ل ػػػخدر الةرا خػػػو البأر  ػػػو دمػػػإ ددػػػأدر داػػػدار اللػػػخا ـ الةأل ػػػو 
 لمتريأ  الةليدر بألةخراو الةار و

 تحميل الحس سي   6-2-6-4
النتػأ ج التػ  تػـ التخاػح دليهػأ بألتحميػح اقسأسػإا دػف طر ػ    Solidityلي ـ ةده قخر خةتأنػو لت

التحلػ  ةػػف  جػر ابػػت ؼ احتراضػػأتما تػـ ددػػأدر ابتبػأر حػػرض البحػػ ا حػ  ظػػح االدتةػأد دمػػإ ةل ػػأس 
خنػػم ةتغيػػر جنػػأ إ داػػ ر ا ةػػدال ةػػف يMTBةػػديح لمةتغيػػر الةسػػتلحا  ػػخدر الةرا خػػو البأر  ػػو خ ػػخ 

 & DeFondق أسأ دمإ دراسو  حدي الإ نسبو الل ةو السخق و الإ الل ةو الدحتر و لحلخؽ الةمك و خخا
ح ةػػأ يتخمػػ  بأبتبػػأر حػػرض البحػػ ا تػػـ ا ػػراا تحميػػح الحسأسػػ وا خحلػػأ لمةخأدلػػو خ . Zhang  ي(2014
 التأل و 

                                                                     ( ) 
نسػػػبو الل ةػػػو السػػػخق و الػػػإ الل ةػػػو الدحتر ػػػو لحلػػػخؽ  ػػػخدر الةرا خػػػو البأر  ػػػو ةلأسػػػأ ة  (   )  حيػػػ

   الةمك و 
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                                      نت ئج انحدار اختب ر فرض البحث قبل وبعد تغيير طريق   :6جدول 
 جودة المراجع  الخ رجي  قي س

 
(2) 

 نمورج البحث

(4) 

يقت قياس المخغير المسخقل جودة بعذ طر

 المراجعت الخارجيت

 
Β sig. Β sig. 

AQ -4.35*** 0.000 ---- ---- 

MTB ---- ---- 0.25**- 0.014 

Lev 5.66*** 0.000 4.046*** 0.000 

ROA 4.325** 0.022 3.473** 0.015 

Size 0.22 0.418 -.607*** 0.002 

Constant -3.617 .111 2.637 0.108 

N 293 293 

Pseudo-R
2

 0.466 0.181 

Chi-square 185.137 71.930 

AIC 222.125 337.331 

Log likelihood -106.06242 -162.66574 

Model Sig 0.000 0.000 

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1 

 ي4خد ي0الةادر  الةمح  رقـ د

قػػػو ةحػػػح ال ػػػرض  حػػػ  ظػػػح يا تةػػػيف اػػػ ح و النةػػػخذ  البتبػػػأر الخ 6خبػػػألنظر لم ػػػدخؿ رقػػػـ د
ي ةػ  خ ػخد انب ػػأض حػ  اللػخر الت سػػير و 2.222ا  2.222التحميمػيف ةػف بػ ؿ ةخنخ ػػو النةػخذ يف د

ي اقسأسػػ  لمبحػػ . 0ي دمػػإ التػػخال  ةةػػأ يػػدؿ دمػػإ ي ػػأار نةػػخذ  رقػػـ د2.080ا  2.466لمنةػػخذ  د
يف  خدر الةرا خػو البأر  ػو خفتحميح ةخأة   نةخذ  االنحدار ةتض  بلأا الخ قو السمة و الةخنخ و ة

 Log Likelihood ي  ةف ق ةو خاةدأدر دادار اللخا ـ الةأل و ح  تحميح الحسأس و. خبألنظر لل ةو 
ي  ةةػػأ يػػدؿ 4تةػػيف ي ػػأار النةػػخذ  اقسأسػػ  لمبحػػ  ةلأرنػػو بػػألنةخذ  رقػػـ ديلمنةػػخذ يف  AICخ ق ةػػو 

البأر  ػػػو لمبحػػػ  خةنأسػػػةتم الةرا خػػػو  دمػػػإ ي ػػػأار الةل ػػػأس الةسػػػتبدـ حػػػ  التحميػػػح اقسأسػػػ  ل ػػػخدر
خدم ػػم حأننػػأ نػػرحض حػػرض الخػػدـ خنلةػػح ال ػػرض الةػػديح اللأ ػػح ةخ ػػخد تػػإجير ل ػػخدر الةرا خػػو   لمتحميػػح.

البأر  و دمإ ددأدر اسادار لخينو ةف التريأ  بألةخراو الةار و خةف جـ قةخؿ حرض البح  ح  
 تخاح ال م ح  التحميح اقسأسإ لمبح .ظح تحميح الحسأس و. ختت    ذت النتي و ة  ةأتـ ال

 النت ئج والتوصي ا ومج الا البحث المقترح   6-3
خاةدػأدر داػدار اللػخا ـ الةأل ػو دمػإ  الةرا خو البأر  ػو خدر استهدؼ البح  ابتبأر الخ قو ةيف 

خبمػص الةيأن ػو تخر ػف  ػخدر الةرا خػو البأر  ػوا  دينو ةف التريأ  الةس مو بألةخراو الةاػر و.
الكتػػف دػػف دةم ػػأ  الغػػش ةػػف بػػ ؿ الةرا خػػو الدق لػػو لملػػخا ـ خالتلػػأر ر الةأل ػػو لمتػػريو دمػػإ  نهػػأ؛ 
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ةحح الةرا خو ب ؿ دةم و الةرا خو ة  التإكد ةف التطةي  السم ـ لمةخأيير خااللتزاـ بأسرتأدا  قدر 
اػدار اللػخا ـ  ةأ بتإف ددأدر دادار اللخا ـ الةأل و حلد بمص البأحػ  دلػإ  نهػأ؛ اػ اسةيأف.  أمو خاة

الةأل ػػػو السػػػأة  داػػػدار أ لتاػػػح   للبطػػػأا الةحأسػػػة و التػػػ  حػػػدج  ةػػػف قةػػػح دةػػػأ بسػػػةص اس ةػػػأؿ 
  خ بسةص خ خد ةةأرسأ  انتهأز و ةف قةح اسدارر خالتلاير

خدةم ػػػأ(ا حلػػػد بمػػػػص البأحػػػ ا حػػػػإ ظػػػح التحميػػػػح اقسأسػػػإا دلػػػػإ ةخنخ ػػػو التػػػػإجير السػػػمةإ ل ػػػػخدر 
إ ددػػػأدر داػػػدار اللػػػخا ـ الةأل ػػػوا خحػػػإ ظػػػح التحميػػػح اسضػػػأح ا دلػػػإ  حضػػػم و الةرا خػػػو البأر  ػػػو دمػػػ

ةخأل وا نةخ التريو يةتغير رقأة ا حض  دف ةخنخ ػو التػإجير اسي ػأة  لكػح ةػف نسػبو الرحػ  الةػألإ 
خالخأ ػػد دمػػإ االاػػخؿ ةػػ  ددػػأدر داػػدار اللػػخا ـ الةأل ػػوا خيػػذلؾ ةخنخ ػػو التػػأجير اسي ػػأة  ةػػ  ح ػػـ 

ةأيؤ ػػد ات ػػأت البأحػػ  حػػإ تحللػػم ةػػف دةيأن ػػو خ ػػخد الخديػػد ةػػف الةحػػددا  ذا  الاػػمو التػػريو. خ ػػخ 
 ة خدر الةرا خوا التإ  ةينهأ التإجير باخرر  خ ر وا   ضأا دمإ ددأدر دادار اللخا ـ الةأل و.

خ بيػػػرا تخاػػػح البأحػػػ  حػػػإ ظػػػح تحميػػػح الحسأسػػػ و قحضػػػم و الةلػػػأي س الةسػػػتند دميهػػػأ بألتحميػػػح 
أر الخ قو التأجير و ةحح الدراسوا بأاو حإ ظح خ خد انب ػأض حػإ اللػدرر الت سػير و اقسأسإ البتب

لمنةػػأذ  بخػػد تغيػػر طر لػػو الل ػػأسا اقةػػر الػػذه يؤ ػػد تخ ػػم البأحػػ  حػػإ ابت ػػأرت لطر لػػو ق ػػأس الةتغيػػر 
 الةستلحا حإ ظح التحميح اقسأس  خة اةتهأ لطرؽ ق أس الةتغير التأب .

سػػتنأدا دمػػػإ ةأسػػػة ا يخ  اػػػإ البأحػػػ  بضػػرخرر ا تةػػػأـ الهي ػػػأ  التتػػػر خ و خالتنظ ة ػػػو الةرتبطػػػو خاة
اػدار ةخ ػأر يخضػ  البطػخا   بسخؽ الةأؿ بأللضأ أ الةتخملو بخةم أ  ددأدر دادار اللخا ـ الةأل ػو خاة

ذلػػػؾ  الت اػػػيم و خةسػػػتخه اسحاػػػأح الةطمػػػخص دنػػػد ددػػػأدر داػػػدار اللػػػخا ـ الةأل ػػػو لتحليػػػ  التػػػ أح و.
 خيػح دخر ال هػأ  الرقأة ػوا ختتػ  خهأ دمػ  ت خيػح ال ػزااا  خالخلخبػأ  الةنأسػبو لضرخرر تبأسضأحو 

ح ةأ يتخم  بألتإكد ةف التزاـ التريأ  الةار و ةتطةيػ   ل ػأ  حخيةػو التػريأ  بةػأ يت ػ  ةػ  اللخادػد 
خاآلل ػػأ  الةحػػددر حػػ  دليػػح قخادػػد خةخػػأيير حخيةػػو التػػريأ  حػػ  ةاػػر ح ةػػأ يبػػص ل نػػو الةرا خػػو 

دارر خةراقػػػص الحسػػػأبأ  خ  يػػػح الرقأبػػػو الدابم ػػػو؛ خ بيػػػراا ضػػػرخرر الخةػػػح دمػػػ  داػػػدار خة مػػػس اس
ة ةخدو ةف الةتطمبأ  الت  تز د ةف  خدر اقداا الةهن  لمةحأسةيف خالةرا خيف ا خبألتػأل  تب ػ ض 

 2ةخدال  اقبطأا الت  تؤدا دل  ددأدر دادار اللخا ـ الةأل و
جػر البح  الةحأسةإ ح  ةار ةستلب  حػإ الة ػأال  التأل ػو   خبتأةأ حإننأ نختلد بإ ة و ات أت 

جػػر  االحاػػأح دػػف الةسػػ خل و اال تةأد ػػو دمػػإ احتةػػأؿ ق ػػأـ التػػريو ةإدػػأدر داػػدار قخا ةهػػأ الةأل ػػو ا 
ددػػػأدر داػػػدار اللػػػخا ـ الةأل ػػػو  دمػػػإ ةخػػػدؿ دخراف  دضػػػأا ة مػػػس االدارر خ دضػػػأا ل نػػػو الةرا خػػػو ا 

الػتح ظ الةحأسػةإ لكػح قطػأعا خ بيػراا ةستخه أدر دادار اللخا ـ الةأل و خ حض  دراسو الخ قو ةيف دد
 دراسو تإجير ددأدر دادار اللخا ـ الةأل و دم  ةستخا اسحاأح دف تنةؤا  اقرفأح.
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 المراجع
 العربي  ب لمغ  أوال: المراجع

ددػأدر داػدار ي.  خدر الةرا خو الدابم و خدخر أ حإ الحد ةػف 0206 ةخ  ةحا ن خه ةحةخد  حةد. د
 -يم و الت أرر  - ة مو البحخ  الةحأسة و   أةخو طنطأ .اللخا ـ الةأل و  دراسو تحميم و خت ر ة و

 .005-57ا  0قسـ الةحأسبوا ع
دراسػو تطة ل ػو  –ي. الخ قػو ةػيف  ػخدتإ الةرا خػو خالتلػأر ر الةأل ػو 0207اقبأايرها بسػةو حسػف.د

لةأل ػػػو الةاػػػر وا بحػػػ  ميػػػر ةنتػػػخر ةلػػػدـ لمةػػػؤتةر دمػػػإ التػػػريأ  الةسػػػ مو ةةخراػػػو اقخراؽ ا
دخر الةحأسػػػػبو خالةرا خػػػػو حػػػػإ ددػػػػـ التنة ػػػػو  الخمةػػػػإ اقخؿ للسػػػػـ الةحأسػػػػبو خالةرا خػػػػو بخنػػػػخافد

 ا  أةخو اسسيندر و.يم و الت أرراالقتاأد و خاال تةأد و حإ ةارد ا 
ل ػػو دمػػ  الخ قػػو ةػػيف  ػػػخدر ي.  جػػر تةنػػ  ةخػػأيير التلر ػػػر الةػػأل  الدخ 0209السػػخاحو تػػأةر دةػػرا  ـ. د

دراسػػو تطة ل ػػو دمػػ  التػػريأ  الةليػػدر بألةخراػػو -الةرا خػػو خقأةم ػػو التلر ػػر الةػػأل  السػػنخا لملػػراار
-046يا 3د3يم ػػو الت ػػأررا  أةخػػو اسسػػيندر وا ة مػػو يم ػػو الت ػػأرر لمبحػػخ  الخمة ػػوا  الةاػػر وا

304. 
را خػو خالةرا خػو الةدريػو ختريػز الةمك ػو ي.  جػر  ػخدتإ ل نػو الة0209الابأغا  حةد دةدت السػيد. د

ة مو  .دمإ ددأدر دادار اللخا ـ الةأل و  دراسو تطة ل و دمإ التريأ  الةليدر بألةخراو الةار و
 43-0ا  0قسـ الةحأسبوا ع -يم و الت أرر  -البحخ  الةحأسة و   أةخو طنطأ 

رت دمػ  اسػخأر االسػهـ خقػدرر التػريو ي. اسبأص تخديح اللخا ـ الةأل و خاج0207الغخؿا دمحم ةاط إ. د
التةخ م ػػػو  دراسػػػو تطة ل ػػػو دمػػػ  التػػػريأ  الةسػػػ مو حػػػإ سػػػخؽ االخراؽ الةأل ػػػو الةاػػػر و. رسػػػألو 

 ا  أةخو دةنهخر.يم و الت أررديتخرات مير ةنتخررا 
 ي. دراسو خابتبػأر الخ قػو ةػيف  ػخدر الةرا خػو البأر  ػو خبمػخ اللػخا ـ الةأل ػو0207زيإا نهإ دمحم. د

لمتػػريأ  الةليػػدر بألةخراػػو الةاػػر و ةػػف الغػػشا بحػػ  ميػػر ةنتػػخر ةلػػدـ لمةػػؤتةر الخمةػػإ اقخؿ 
دخر الةحأسػػػػػبو خالةرا خػػػػػو حػػػػػإ ددػػػػػـ التنة ػػػػػو االقتاػػػػػأد و  للسػػػػػـ الةحأسػػػػػبو خالةرا خػػػػػو بخنػػػػػخافد

 ا  أةخو اسسيندر و.يم و الت أررخاال تةأد و حإ ةارد ا 
لدراسو الخ قو ةيف  ػخدر االسػتل ل و البأاػو بإدضػأا  ي. نةخذ  ةلترح0200تأ يف ا دمحم  حةد. د

ا يم ػػو الة مػػو الخمة ػػو ل قتاػػأد خالت ػػأررل نػػو الةرا خػػو خدةم ػػأ  ددػػأدر داػػدار اللػػخا ـ الةأل ػػو. 
 .437-363يا0د0الت أررا  أةخو ديف تةسا 
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ا خػػػو ي.  جػػػر بةػػرر ةراقػػػص الحسػػػأبأ  خح ػػػـ ةنتػػإتم دمػػػإ  ػػػخدر الةر 0205تػػحأتما السػػػيد تػػػحأتم. د
ا يم ػو الت ػأررا  أةخػو اسسػيندر وا ة مو يم و الت ػأرر لمبحػخ  الخمة ػودراسو ت ر ة وا  -البأر  و

 .30-0يا0د50
ي.  جػر ددػأدر داػدار اللػخا ـ الةأل ػو دمػإ قػرارا  ةػن  اال تةػأف 0209اػأل ا  ةػخ الحةػد ةاػط إ. د

يا 3د33ا يم ػػو الت ػػأررا  ا  أةخػػو سػػخ أ ة مػػو البحػػخ  الت أر ػػو الةخأاػػرر .حػػ  الةي ػػو الةاػػر و
0-40 

ي.  جر ددأدر دادار اللخا ـ الةأل و دمػإ تبطػ ط د ػرااا  الةرا خػو 0205دمإا دةدالخ أص نار .د
ا يم ػػػو الت ػػػأررا ة مػػػو يم ػػػو الت ػػػأرر لمبحػػػخ  الخمة ػػػوختلر ػػػر ةراقػػػص الحسػػػأبأ   دراسػػػو ت ر ة ػػػوا 

 .026-057يا 0د50 أةخو اسسيندر وا 
يا   جر باأ ص ة مس اسدارر خالةمك و الةؤسس و حإ  خدر الةرا خػو 0206مر صا دأدؿ ةةدخح د

-495يا 3د56ا ة مو اسدارر الخأةوالبأر  و حإ التريأ  الةسأ ةو السخخد و  دراسو تطة ل وا 
506. 

ي.  جػػر  ػػخدر الةرا خػػو البأر  ػػو دمػػإ سػػ ةو ر ه ةراقػػص الحسػػأبأ  0202ةتػػأبط ا نخةػػو حػػرص. د
ة مػو  دراسو تطة ل و دمإ التريأ  الانأد و الةسػ مو بألةخراػو الةاػر و. -بتإف اسستةرار و 

  .089-032يا0د4ا يم و الت أررا  أةخو اسسيندر و ا يم و الت أرر لمبحخ  الخمة و
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 العالقة بين جودة المراجعة الخارجية وإعادة إصدار.... دراسة وإختبار             عصام محدى مصطفى أمني  د/                                    
  

  

30 
 

 االجنبي  ب لمغ   ث ني : المراجع
Abbott, L. J., Parker, S., & Peters, G. F. (2004). Audit committee characteristics 

and restatements. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 23 (1), 69–
87. https://doi.org/10.2308/aud.2004.23.1.69 

Abbott, L. J., Parker, S., & Presley, T. J. (2012). Female board presence and 
the likelihood of financial restatement. Accounting Horizons, 26(4), 
607–629. https://doi.org/10.2308/acch-50249 

Abdullah, S. N., Yusof, N. Z. M., & Nor, M. N. M. (2010). Financial 
restatements and corporate governance among Malaysian listed com-
panies.  Managerial Auditing Journal, 25(6), 526–552. https://doi.org/-
10.1108/02686901011054854 

Affes, H., & Smii, T. (2016). The Impact of the Audit Quality on that of the 
Earnings Management: Case Study in Tunisia. Journal of Accounting & 
Marketing, 5(3). https://doi.org/10.4172/2168-9601.1000178 

Agrawal, A., & Chadha, S. (2005). Corporate governance and accounting 
scandals. Journal of Law and Economics, 48(2), 371–406. https://-
doi.org/10.1086/430808 

Ahmad, L., Suhara, E., & Ilyas, Y. (2016). The Effect of Audit Quality on 
Earning Management within Manufacturing Companies Listed on 
Indonesian Stock Exchange. In Research Journal of Finance and 
Accounting www.iiste.org ISSN (Vol. 7). Retrieved from Online 
website: www.iiste.org 

Aier, J. K., Comprix, J., Gunlock, M. T., & Lee, D. (2005). The financial 
expertise of CFOs and accounting restatements. Accounting Horizons, 
19(3), 123–135. https://doi.org/10.2308/acch.2005.19.3.123 

Al-Nimer, M. (2015). Factors Affecting Mandatory Audit Rotation: 
Evidence from Jordan. International Journal of Economics and Finance, 
7(6). https://doi.org/10.5539/ijef.v7n6p51 

Albring, S. M., Huang, S. X., Pereira, R., & Xu, X. (2013). The effects of 



 العالقة بين جودة المراجعة الخارجية وإعادة إصدار.... دراسة وإختبار             عصام محدى مصطفى أمني  د/                                    
  

  

31 
 

accounting restatements on firm growth. Journal of Accounting and 
Public Policy, 32(5), 357–376. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubp-
ol.2013.06.005 

Alzoubi, E. S. S. (2018). Audit quality, debt financing, and earnings mana-
gement: Evidence from Jordan. Journal of International Accounting, 
Auditing and Taxation, 30, 69–84. https://doi.org/10.1016/j. intacc-
audtax.2017.12.001 

Amel-Zadeh, A., & Zhang, Y. (2015). The economic consequences of 
financial restatements: Evidence from the market for corporate control. 
Accounting Review, 90(1), 1–29. https://doi.org/10.2308/accr-50869 

Anderson, K. L., & Yohn, T. L. (2005). The Effect of 10K Restatements on 
Firm Value, Information Asymmetries, and Investors’ Reliance on 
Earnings. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.332380 

Aobdia, D., Lin, C. J., & Petacchi, R. (2015, November 1). Capital market 
consequences of audit partner quality. Accounting Review, Vol. 90, pp. 
2143–2176. https://doi.org/10.2308/accr-51054 

Arens, Alvin, A., Elder, Randal, J., Beasly, & Mark, S. (2003). Auditing and 
Assurance Service, An Integrated Approach. Retrieved from 
http://www.sidalc.net/cgi-
bin/wxis.exe/?IsisScript=FCEAL.xis&method=post&formato=2&cantidad
=1&expresion=mfn=008436 

Arthaud-Day, M. L., Certo, S. T., Dalton, C. M., & Dalton, D. R. (2006). 
A changing of the guard: Executive and director turnover following 
corporate financial restatements. Academy of Management Journal, 
49(6), 1119–1136. https://doi.org/10.5465/AMJ.2006.23478165 

Ashtiani, M. R., Oskou, V., & Takor, R. (2016). Audit Quality and Earning 
Management in Tehran Stock Exchange Listed Companies. Internatio-
nal Journal of Academic Research in Accounting, Finance and 
Management Sciences, 6(1). https://doi.org/10.6007/ijarafms/v6-i1/2008 

Baber, W. R., Kang, S. H., & Li, Y. (2011). Modeling Discretionary Accrual 



 العالقة بين جودة المراجعة الخارجية وإعادة إصدار.... دراسة وإختبار             عصام محدى مصطفى أمني  د/                                    
  

  

32 
 

Reversal and the Balance Sheet as an Earnings Management Constraint. 
Accounting Review, 86(4), 1189–1212. https://doi.org/10.2308/accr-
10037 

Ball, F., Tyler, J., & Wells, P. (2015). Is audit quality impacted by auditor 
relationships? Journal of Contemporary Accounting and Economics, 
11(2), 166–181. https://doi.org/10.1016/j.jcae.2015.05.002 

Bardos, K. S., & Mishra, D. (2014). Financial restatements, litigation and 
implied cost of equity. Applied Financial Economics, 24(1), 51–71. 
https://doi.org/10.1080/09603107.2013.864033 

Barniv, R. R., & Cao, J. (2009). Does information uncertainty affect 
investors’ responses to analysts’ forecast revisions? An investigation of 
accounting restatements. Journal of Accounting and Public Policy, 28(4), 
328–348. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2009.06.003 

Bills, K. L., Cunningham, L. M., & Myers, L. A. (2016). Small audit firm 
membership in associations, networks, and alliances: Implications for 
audit quality and audit fees. Accounting Review, 91(3), 767–792. 
https://doi.org/10.2308/accr-51228 

Blankley, A. I., Hurtt, D. N., & MacGregor, J. E. (2012). Abnormal audit 
fees and restatements. Auditing, 31(1), 79–96. https://doi.org/10-
.2308/ajpt-10210 

Burks, J. J. (2010). Disciplinary measures in response to restatements after 
Sarbanes-Oxley. Journal of Accounting and Public Policy, 29(3), 195–
225. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2010.03.002 

Chen, H., Chen, J. Z., Lobo, G. J., & Wang, Y. (2011). Effects of audit 
quality on earnings management and cost of equity capital: Evidence from 
China. Contemporary Accounting Research, 28(3), 892–925. https://d-
oi.org/10.1111/j.1911-3846.2011.01088.x 

Chen, K. L., Chang, S. H., & Wang, T. S. (2016). Do personnel stability, 
family business and auditor influence financial restatement? International 
Journal of Economics and Financial Issues, 6(1), 245–251. Retrieved from 



 العالقة بين جودة المراجعة الخارجية وإعادة إصدار.... دراسة وإختبار             عصام محدى مصطفى أمني  د/                                    
  

  

33 
 

http://search.proquest.com/openview/6599fc0456b778c573bf4b588a2a1e
20/1?pq-origsite=gscholar&cbl=816338 

Chen, K. Y., Elder, R. J., & Hung, S. (2014). Do post-restatement firms care 
about financial credibility? Evidence from the pre- and post-SOX eras. 
Journal of Accounting and Public Policy, 33(2), 107–126. https://-
doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2013.12.002 

Chi, Y., & Sun, H. (2014). Reoccurrence of Financial Restatements: The 
Effect of Auditor Change, Management Turnover and Improvement of 
Internal Control. In Journal of Accounting and Finance (Vol. 14). 
Retrieved from http://digitalcommons.www.na-businesspress-.com-
/JAF/Sun_H_Web14_2_.pdf 

Cui, L., Li, G., Zhu, Z., Lin, Q., Wen, Z., Lu, N., … Chen, J. (2017). A 
novel artificial bee colony algorithm with an adaptive population size for 
numerical function optimization. Information Sciences, 414, 53–67. 
https://doi.org/10.1016/j.ins.2017.05.044 

Dai, F., Shi, Y., Meng, N., Wei, L., & Ye, Z. (2017). From Bitcoin to 
cybersecurity: A comparative study of blockchain application and sec-
urity issues. 2017 4th International Conference on Systems and Info-
rmatics (ICSAI), (61471129), 975–979. https:-//doi.org/10.1109-
/ICSAI.2017.8248427 

Dao, M., Huang, H. W., Chen, K. Y., & Huang, T. C. (2014). Can 
management turnover restore the financial statement credibility of 
restating firms? Further evidence. Journal of Business Finance and 
Accounting, 41(7–8), 893–925. https://doi.org/10.1111/jbfa.12081 

DeFond, M., & Zhang, J. (2014). A review of archival auditing research. 
Journal of Accounting and Economics, 58(2–3), 275–326. https:-
//doi.org/10.1016/j.jacceco.2014.09.002 

Dellaportas, S., Leung, P., Cooper, B. J., Lary, A. M., & Taylor, D. W. 
(2012). Governance characteristics and role effectiveness of audit 
committees. Managerial Auditing Journal, 27(4), 336–354. 



 العالقة بين جودة المراجعة الخارجية وإعادة إصدار.... دراسة وإختبار             عصام محدى مصطفى أمني  د/                                    
  

  

34 
 

https://doi.org/10.1108/02686901211217969 
Eilifsen, A., & Messier Jr., W. F. (2000). The Incidence and Detection of 

Misstatements: A Review and Integration of Archival Research. In 
Journal of Accounting Literature (Vol. 19). Retrieved from 
http://library.capella.edu/login?url=http://search.proquest.com/docview/
216310195?accountid=27965 

Eshagniya, A., & Salehi, M. (2017). The impact of financial restatement on 
auditor changes: Iranian evidence. Asia Pacific Journal of Innovation and 
Entrepreneurship, 11(3), 366–390. https://doi.org/10.1108/apjie-12-
2017-039 

Feldmann, D. A., Read, W. J., & Abdolmohammadi, M. J. (2009). Financial 
restatements, audit fees, and the moderating effect of cfo turnover. 
Auditing, 28(1), 205–223. https://doi.org/10.2308/aud.2009.28.1.205 

Files, R., Sharp, N. Y., & Thompson, A. M. (2014). Empirical evidence on 
repeat restatements. Accounting Horizons, 28(1), 93–123. https://d-
oi.org/10.2308/acch-50615 

Firth, M., Rui, O. M., & Wu, W. (2011). Cooking the books: Recipes and 
costs of falsified financial statements in China. Journal of Corporate 
Finance, 17(2), 371–390. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2010.09.002 

Flanagan, D. J., Muse, L. A., & O’Shaughnessy, K. C. (2008). An overview 
of accounting restatement activity in the United States. International 
Journal of Commerce and Management, 18(4), 363–381. https://do-
i.org/10.1108/10569210810921979 

Fragoso, J. L. F. R., Peixinho, R. M. T., Coelho, L. M. S., & Paiva, I. C. S. 
(2020). The impact of financial restatements on financial markets: a 
systematic review of the literature. Meditari Accountancy Research, 
28(6), 1119–1147. https://doi.org/10.1108/MEDAR-05-2019-0482 

Francis, J. R., Michas, P. N., & Yu, M. D. (2013). Office size of big 4 
auditors and client restatements. Contemporary Accounting Research, 
30(4), 1626–1661. https://doi.org/10.1111/1911-3846.12011 



 العالقة بين جودة المراجعة الخارجية وإعادة إصدار.... دراسة وإختبار             عصام محدى مصطفى أمني  د/                                    
  

  

35 
 

Garcia-Blandon, J., Argilés-Bosch, J. M., & Ravenda, D. (2020). Audit firm 
tenure and audit quality: A cross-European study. Journal of 
International Financial Management and Accounting, 31 (1), 35–64. 
https://doi.org/10.1111/jifm.12098 

Gor, Y., Karakus, R., Tasar, I., Gor, Y., Karakus, R., & Tasar, I. (2017). 
Conservatism, corporate governance and audit quality: A study at 
Istanbul Stock Exchange. Theoretical and Applied Economics, 
XXIV(Special), 47–56. Retrieved from https://econpapers.rep-
ec.org/RePEc:agr:journl:v:xxiv:y:2017:i:special:p:47-56 

Graham, J. R., Li, S., & Qiu, J. (2008). Corporate misreporting and bank 
loan contracting. Journal of Financial Economics, 89 (1), 44–61. 
https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2007.08.005 

Gramling, A. A., Nuhoglu, N. I., & Wood, D. A. (2013). A Descriptive 
Study of Factors Associated with the Internal Audit Function Policies 
Having an Impact: Comparisons Between Organizations in a Developed 
and an Emerging Economy. Turkish Studies, 14 (3), 581–606. http-
s://doi.org/10.1080/14683849.2013.833019 

Hasnan, S., Mohd Razali, M. H., & Mohamed Hussain, A. R. (2020). The 
effect of corporate governance and firm-specific characteristics on the 
incidence of financial restatement. Journal of Financial Crime, 3. 
https://doi.org/10.1108/JFC-06-2020-0103 

He, W., & Kyaw, N. N. A. (2018). Ownership structure and investment 
decisions of Chinese SOEs. Research in International Business and 
Finance, 43, 48–57. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.165 

Huang, H. W. S., Feng, Z. Y. A., & Zaher, A. A. (2020). Fair value and 
economic consequences of financial restatements. Finance Research 
Letters, 34 (January 2019), 101244. https://doi.org/10.1016/j-.frl. 
2019.07.017 

 
 



 العالقة بين جودة المراجعة الخارجية وإعادة إصدار.... دراسة وإختبار             عصام محدى مصطفى أمني  د/                                    
  

  

36 
 

Huang, Y., & Scholz, S. (2012). Evidence on the association between 
financial restatements and auditor resignations. Accounting Horizons, 
26(3), 436–464. https://doi.org/10.2308/acch-50200 

International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB). )2013(. A     
Framework for Audit Quality. Available at: www.ifac.org 
Jenkins, D. S., & Vermeer, T. E. (2013). Audit firm rotation and audit 

quality: Evidence from academic research. Accounting Research 
Journal, 26(1), 75–84. https://doi.org/10.1108/ARJ-11-2012-0087 

Jiang, H., Habib, A., & Zhou, D. (2015). Accounting restatements and audit 
quality in China. Advances in Accounting, 31(1), 125–135. https://do-
i.org/10.1016/j.adiac.2015.03.014 

Johnstone, K. M., Li, C., & Luo, S. (2014). Client-auditor supply chain 
relationships, audit quality, and audit pricing. Auditing, 33(4), 119–166. 
https://doi.org/10.2308/ajpt-50783 

Jung, S. J., Kim, B. J., & Chung, J. R. (2016). The association between 
abnormal audit fees and audit quality after IFRS adoption Evidence from 
Korea. International Journal of Accounting and Information Manag-
ement, 24(3), 252–271. https://doi.org/10.1108/IJAIM-07-2015-0044 

Karjalainen, J. (2011). Audit quality and cost of debt capital for private firms: 
Evidence from Finland. International Journal of Auditing, 15(1), 88–
108. https://doi.org/10.1111/j.1099-1123.2010.00424.x 

Kilgore, A., Harrison, G., & Radich, R. (2014). Audit quality: What’s 
important to users of audit services. Managerial Auditing Journal, 29(9), 
776–799. https://doi.org/10.1108/MAJ-08-2014-1062 

Kim, Y. J., Baik, B., & Cho, S. (2016). Detecting financial misstatements 
with fraud intention using multi-class cost-sensitive learning. Expert 
Systems with Applications, 62, 32–43. https://doi.org/-10.1016/j.eswa-
.2016.06.016 

Kinney, W. R., Palmrose, Z. V., & Scholz, S. (2004). Auditor independence, 
non-audit services, and restatements: Was the U.S. government right? 

http://www.ifac.org/


 العالقة بين جودة المراجعة الخارجية وإعادة إصدار.... دراسة وإختبار             عصام محدى مصطفى أمني  د/                                    
  

  

37 
 

Journal of Accounting Research, 42(3), 561–588. https:/ /doi.org/-
10.1111/j.1475-679X.2004.t01-1-00141.x 

Li, N., & Wahid, A. S. (2018). Director Tenure Diversity and Board 
Monitoring Effectiveness. Contemporary Accounting Research, 35(3), 
1363–1394. https://doi.org/10.1111/1911-3846.12332 

Liu, C. Z., Rowe, B. J., & Wang, Y.-F. (2012). The Impact of Restatements 
on Credit Ratings and the Enron Industry-Peer Effect. In Journal of 
Accounting & Finance (2158-3625) (Vol. 12). Retrieved from 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=76118
043&site=bsi-live&scope=site 

Liu, L. L., Raghunandan, K., & Rama, D. (2009). Financial restatements and 
shareholder ratifications of the auditor. Auditing, 28(1), 225–240. 
https://doi.org/10.2308/aud.2009.28.1.225 

Lobo, G. J., & Zhao, Y. (2013). Relation between audit effort and financial 
report misstatements: Evidence from quarterly and annual restatements. 
Accounting Review, 88 (4), 1385–1412. https://doi.org/10.2308/accr-
50440 

Ma, C., Kraten, M., Zhang, J., & Wang, P. (2014). The Chinese experience: 
The impact of financial restatements on firm value and its implications 
on the investigatory practices of regulators. Research in Accounting 
Regulation, 26 (1), 1–11. https://doi.org/10.1016/j.racreg.2014.02.001 

Mande, V., & Son, M. (2013). Do financial restatements lead to auditor 
changes? Auditing, 32 (2), 119–145. https://doi.org/10.2308/ajpt-50362 

Meckfessel, M. D., & Sellers, D. (2017). The impact of Big 4 consulting on 
audit reporting lag and restatements. In Managerial Auditing Journal 
(Vol. 32). https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2016-1321 

Omid, A. M. (2015). Qualified Audit Opinion, Accounting Earnings 
Management and Real Earnings Management: Evidence from Iran. 
Asian Economic and Financial Review, 5(1), 46–57. https://do-
i.org/10.18488/journal.aefr/2015.5.1/102.1.46.57 



 العالقة بين جودة المراجعة الخارجية وإعادة إصدار.... دراسة وإختبار             عصام محدى مصطفى أمني  د/                                    
  

  

38 
 

Oradi, J., & Izadi, J. (2019). Audit committee gender diversity and financial 
reporting: evidence from restatements. Managerial Auditing Journal, 35 
(1), 67–92. https://doi.org/10.1108/MAJ-10-2018-2048 

Palmrose, Z. V., Richardson, V. J., & Scholz, S. (2004). Determinants of 
market reactions to restatement announcements. Journal of Accounting 
and Economics, 37(1), 59–89. https://doi. /10.1016/j.jacceco.2003-
.06.003 

Palmrose, Z. V., & Scholz, S. (2004). The Circumstances and Legal 
Consequences of Non-GAAP Reporting: Evidence from Restatements. 
Contemporary Accounting Research, 21(1), 139–180. https://doi.or-
g/10.1506/wbf9-y69x-l4dx-jmv1 

Plumlee, M., & Yohn, T. L. (2010). An analysis of the underlying causes 
attributed to restatements. Accounting Horizons, 24 (1), 41–64. 
https://doi.org/10.2308/acch.2010.24.1.41 

Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). (2010). Identifying 
and Assessing Risks of Material Misstatement. Available at: www.pcaob-
us.org. 
         -------------------------------------------------------------
-------------. (2015). Concept Release on Audit Quality Indicators. 
Available at: www.pcaobus.org. 
 

Romanus, R. N., Maher, J. J., & Fleming, D. M. (2008). Auditor industry 
specialization, auditor changes, and accounting restatements. Accounting 
Horizons, 22 (4), 389–413. https://doi.org/10.2308/acch.2008.22.4.389 

Samaha, K., Dahawy, K., Hussainey, K., & Stapleton, P. (2012). The extent 
of corporate governance disclosure and its determinants in a developing 
market: The case of Egypt. Advances in Accounting, 28(1), 168–178. 
https://doi.org/10.1016/j.adiac.2011.12.001 

Shekarkhah, J., Nikravesh, M., & Adlzadeh, M. (2019). Managerial Ov-
erconfidence and Financial Restatement. International Journal o 
Economic Research, 16 (2). 



 العالقة بين جودة المراجعة الخارجية وإعادة إصدار.... دراسة وإختبار             عصام محدى مصطفى أمني  د/                                    
  

  

39 
 

Wahab, E. A. A., Gist, W. E., & Majid, W. Z. N. A. (2014). Characteristics 
of non-audit services and financial restatements in Malaysia. Journal of 
Contemporary Accounting and Economics, 10 (3), 225–247. https://do-
i.org/10.1016/j.jcae.2014.10.001 

Wan Mohammad, W. M., Wasiuzzaman, S., Morsali, S. S., & Zaini, R. M. 
(2018). The Effect of Audit Committee Characteristics on Financial 
Restatements in Malaysia. Journal of Asia-Pacific Business, 19(1), 4–22. 
https://doi.org/10.1080/10599231.2018.1419043 

Wang, Y.-F., & Huang, Y.-T. (2014). Types of Restatement Decisions and 
Ex-Ante Red Flags of Internal Control Quality. Global Journal of 
Business Research, 8 (1), 1–8. Retrieved from http://search.proqu-
est.com/docview/1445262337/abstract/CC6A49758B204479PQ/1?acco
untid=62100 

Weng, T. C., Chen, G. Z., & Chi, H. Y. (2017). Effects of directors and 
officers liability insurance on accounting restatements. International 
Review of Economics and Finance, 49, 437–452. https://doi.or-
g/10.1016/j.iref.2017.02.010 

Xu, Y., & Zhao, L. (2016). An investigation of financial expertise 
improvement among CFOs hired following restatements. American 
Journal of Business, 31 (2), 50–65. https://doi.org/10.1108/ajb-07-2015-
0022 

Zhizhong, H., Juan, Z., Yanzhi, S., & Wenli, X. (2011). Does corporate 
governance affect restatement of financial reporting? Evidence from 
China. Nankai Business Review International, 2(3), 289–302. https://d-
oi.org/10.1108/20408741111155307 

 
 

 

 

 



 العالقة بين جودة المراجعة الخارجية وإعادة إصدار.... دراسة وإختبار             عصام محدى مصطفى أمني  د/                                    
  

  

40 
 

 ق ئم  المالحق
 : نت ئج تشغيل نموذج البحث بدون المتغيراا الرق بي  1الممحق 

 ةتأجير  خدر دةم و الةرا خو دمإ ادأدر اادار اللخا ـ الةأل و لمتريأ  الةار و البأص  نتأ ج حرض البح  
 بذون المخغيراث الرقابيت :1النمورج 

FinRes Coef. St.Err. t-value p-value 
[95% 

Conf 
Interval] Sig 

AQ -3.145 .382 -8.24 0 -3.893 -2.397 
**

* 

Constant .624 .16 3.90 0 .311 .938 
**

* 

 

Mean dependent var 0.413 SD dependent var 0.493 

Pseudo r-squared 0.279 Number of obs 293.000 

Chi-square 110.701 Prob > chi2 0.000 

Akaike crit. (AIC) 290.561 
Bayesian crit. 

(BIC) 
297.921 

Log likelihood -143.28026   

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1 

 
 

 : نت ئج تشغيل نموذج البحث بعد اض ف  المتغيراا الرق بي 2الممحق 
 بعد إض ف  المتغيراا الرق بي  :2النموذج 

FinRes Coef. St.Err. t-value p-value 
[95% 

Conf 
Interval] Sig 

AQ -4.35 .555 -7.84 0 -5.438 -3.262 *** 

Lev 5.66 .888 6.37 0 3.919 7.4 *** 

ROA 4.325 1.89 2.29 .022 .621 8.029 ** 

Size .22 .272 0.81 .418 -.313 .754  

Constant -3.617 2.268 -1.59 .111 -8.062 .828  

 

Mean dependent 

var 
0.413 SD dependent var 0.493 

Pseudo r-squared 0.466 Number of obs 293.000 

Chi-square 185.137 Prob > chi2 0.000 

Akaike crit. (AIC) 222.125 
Bayesian crit. 

(BIC) 
240.526 

Log likelihood -106.06242   

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1  

 



 العالقة بين جودة المراجعة الخارجية وإعادة إصدار.... دراسة وإختبار             عصام محدى مصطفى أمني  د/                                    
  

  

41 
 

 : نخائج حشغيل نمورج البحث بعذ اضافت نمو الشركت كمخغير رقابى اضافى3الملحق 

 الخاص بالخحليل  االضافى بعذ إضافت مخغير رقابى )نمو الشركت( :3النمورج 

FinRes Coef. St.Err. t-value p-value 
[95% 

Conf 
Interval] Sig 

AQ -4.833 .639 -7.56 0 -6.086 -3.58 *** 

Lev 5.79 .921 6.29 0 3.985 7.596 *** 

ROA 4.432 1.923 2.31 .021 .664 8.2 ** 

Size .237 .276 0.86 .391 -.304 .779  

Growth 4.021 1.304 3.08 .002 1.466 6.577 *** 

Constant -3.894 2.313 -1.68 .092 -8.427 .639 * 

 

Mean dependent var 0.413 SD dependent var 0.493 

Pseudo r-squared 0.491 Number of obs 293.000 

Chi-square 195.029 Prob > chi2 0.000 

Akaike crit. (AIC) 214.232 Bayesian crit. (BIC) 236.313 

Log likelihood -101.11612   

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1 
 

 : نخائج حشغيل نمورج البحث بعذ حغيير طريقت قياس جودة المراجعت الخارجيت4الملحق 

 الخاص بخحليل الحساسيت بعذ حغير طريقت قياس جودة المراجعت الخارجيت :4النمورج 

FinRes Coef. St.Err. t-value p-value 
[95% 

Conf 
Interval] Sig 

MTB -0.25 .101 2.47 .014 .051 .448 ** 

Lev 4.046 .661 6.12 0 2.75 5.341 *** 

ROA 3.473 1.432 2.42 .015 .665 6.28 ** 

Size -.607 .199 -3.05 .002 -.997 -.217 *** 

Constant 2.637 1.64 1.61 .108 -.577 5.851  

 

Mean dependent var 0.413 SD dependent var 0.493 

Pseudo r-squared 0.181 Number of obs 293.000 

Chi-square 71.930 Prob > chi2 0.000 

Akaike crit. (AIC) 337.331 Bayesian crit. (BIC) 359.413 

Log likelihood -162.66574   

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1 
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