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 ممخص البحث
.افتتتر آباار تتت تاس شرتتت اار تتتبش تاالتتتيااررلتتتهبةاارفلآ ر تتت ارلر ل رتتت تااررس ستتت   استتتف هذا تتتحاااراستتتثاهباستتت ا ا فاتتت با

 رفسلآقا حااار هذاق ماارا سثاا  فل قافب ضااراسثا ا فا ب  ارنا تبللاجرتباداهباست افط  ل ت اا ستف هاما   يت تااآيت ا
جرتتتيااتتت ماا6102 تتتبش ارتتتناار تتتبش تايآتتتباارر ر تتت ااررستتترل اا ر  بتتتت ااررتتتتب  ا تتتبللاار فتتتبةارتتتنااتتت ماا77رش يتتت ارتتتنا

ا ر يت  ارلتلارتناببس ت اجآرت  يافتر آباآ رتهف تلتاارهباس اجرتيانيت ااار طيااررف ههسف هامافسلآلاااليسهاباإ.ا ب6102
ننااسفلبللاررلسااالهابةا اره بااررزه جاربئ سااارس م.اشر اف تلتاارهباس اجرياس بااليارلس ماارهففب  ا ارل ر اارس م

ررلسااإلهابةاالاآؤ بانافيااررلهبةاارفلآ ر  ارلر ل ر تااررس س   .ا آير افتؤ باف  ر ت ارريت اارربار ت ا رت هةاارربار ت افتيا
تاببس تت اارستت ما الااررلتتهبةاارفلآ ر تت ارلر ل رتت تااررس ستت   اانرتت اي تت ةاررلتتسااإلهابةافآتتؤ بافتتيااررلتتهبةاارفلآ ر تت ارر ل رتت 

اآؤ بافيااررلهبةاارفلآ ر  ارر ل ر تاارل ر اارهففب  ارلس م.ا
اسرتماار تبش ا هبرت ااربفتمااررت رياشرفغآتباتابق   ت ا ارفغآتبا قهاق ماارا ستثا تإربادافسلآتلاجيت فيارتنا تبللاجه ت لا

رسرتتماار تتبش االتتيانستت  بايتت  ا ر اجآرتت  يآ رتتهافتتر آبا ف تتتلتاارهباستت اجرتتيانيتت اااأل لا ار تت ييااارهباستت ايالتتيايرتت حر
اسل يآ رهافر آبااألس مافياير حرياارهباس ااأل لا ار  يياانر اا ريسا اررفغآبااربفماارر ريافلهاف تلتاارهباس اجرياني ا

 آيرتت اآ رتتهافتتر آباستتل يا ر يتت  ارلبفتتمااررتت رياالتتيااارلبفتتمااررتت رياالتتيانستت  بااألستت مافتتيااريرتت حجااأل لر يتت  ايآتتبا ا
اامافياارير حجاار  يي.نس  بااألس 

سآتثافتمافغآآتباطب لت اق ت سانست  بااقت ماارا ستثا تإربادافسلآتلاسس ست  فلتها رلفسلقارناهق ااريف ئجااربئ ست  ارلاستثا
األس مااسآثافماارل  سااليانس ساس بااق  لاارس ماا ها بل  ا   بارناي    اارسي اارر ر  ا هاًلارناس بااق  لاارس ما

ف ب خافلب بارباقباارسس ا تان ان لارلس افها لاا هااتهابافلب بارباقباارسس ا ت.ا فتماجات هةافيان لاآ ماارلاف ريار
رتتمااريرتت حجاااجرتتياستتهاش آتتباا ش يتتتااريفتت ئجارفط التت فسلآتتلاااليستتهاباار طتتيااررف تتههاالتتيارستتف رايرتت حرياارهباستت اا

ا.األس سي
ا

اارفلآ ر  ا: الكممات المفتاحية ااررلهبة رلر ل ر تااررس س   اا ت ئصاررلسااالهابةااف  ر  ارري اس شر اار بش تا
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The effect of corporate governance mechanisms on the value 

relevance of accounting information: An empirical study            

on companies listed on the Egyptian stock exchange 

 
Abstract 

This research aimed to study and examine the effect of corporate governance 
mechanisms on the value relevance of accounting information. To achieve this goal, the 
researcher derived the hypotheses of the research and tested these hypotheses by 
conducting an empirical study using sample data of 77 non-financial companies listed on 
the Egyptian stock exchange during the period from 2016 to 2018. Through multiple 
linear regression analysis, the study found that there is a positive and significant effect of 
both earnings per share and book value per share on the share price. The study also found 
that the independence of the board of directors and the CEO duality do not affect the 
value relevance of accounting information. While the effectiveness of the audit committee 
and the audit quality affect the value relevance of accounting information, the activity of 
the board of directors affects the value relevance of the earnings per share information and 
does not affect the value relevance of the book value per share information. 

The researcher conducted an additional analysis by inserting company size and financial 
leverage as control variables in the two study models. The study found that there is a 
positive and significant effect of company size on stock prices in both models. As for the 
financial leverage, the study found that there is a negative and insignificant effect of 
financial leverage on stock prices in the first model, while there is a negative and significant 
effect in the second model. To verify the accuracy of the main findings of the research, the 
researcher performed a sensitivity analysis, where the method of measuring the stock prices 
was changed, as the measurement was made based on the closing price of the stock three 
months after the end of the financial year instead of the closing price of the stock on the 
first working day following the date of the auditor’s report or the first Trading session after 
issuing the auditor's report. Multiple linear regressions were re-analyzed at the level of the 
two study models, and the results were almost identical to the fundamental model. 

Keywords: corporate governance, the value relevance of accounting information, 
characteristics of the board of directors, the effectiveness of the audit 
committee, audit quality. 
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 مقدمة ومشكمة البحث .1
آفر لاار تهذااربئ ستيارلفلت ب باارر ر ت افتيافت فآباارر ل رت تاارر ر ت ااتناارربشتزااررت ريارل تبش ا يف ئر ت ا
ارف تتتغآل  اا فتتتهفل ف  ااريله تتت اا ن افغآآتتتباتافطتتتبناالتتتياسلتتت قااررلل تتت .ا  تتتح اارر ل رتتت تاف آتتتهااررستتتف رب نا

ار هآتهارتناارلتبابات.ا سفتيافلت نا تح اا اررلبيآنا ارتهائيآنااخ تب نااارست رآآنارتي ما اررسفرلتآناافتيااف ت ح
ارر ل رتت تار آتتهةار تتؤالدااررستتف هرآنافآرتتبانناففتتت ااررر اتت ارتتناار تتت ئصااري ا تت اا  تتيصااإلطتت با
ارر    ريارر  آآباارفلب باارر ريااره ر  االيانناارر ل ر تاآرتبانناففتت ا   تتآفياارربلدرت ا ارفر آتلا

بلئرتتت اايتتتهر ا شتتت نارتتتهآ  اارلتتتهبةاالتتتياجستتتهاثافتتتبقافتتتياقتتتباباارتتتت هقااجحاف ف تتتباارر ل رتتت تااررس ستتت   ار
.ا قتهااستف هرتاارهباست تااررس ست   ارتتطلقااررلتهبةاارفلآ ر ت ا(IFRS, 2018)رستف هماارفلت ب باارر ر ت ا
(Value Relevance)رلف  آتتتتبااتتتتناربلدرتتتت اارر ل رتتتت تاا ارتتتتح ا  تتتتآباجرتتتتيااررتتتتهراارتتتتح افل تتتتصاف تتتت اا

ارر ل ر تااررس س   اارر ل ر تاارفيافي شسافتيانست  بااألست م.ا شلرت ازاهتايستا ا تح اارر ل رت تاا شلرت ا
زاهتااررلتتتهبةاارفلآ ر تتت اارر ل رتتت تااررس ستتت   ااشلرتتت اش يتتتتانل تتتباري  تتت ارلرستتتف هرآنارتتتناريظتتت باارربلدرتتت ا

.(Omokhudu and Amake, 2018)ا

 يظبًااألناارر ل ر تااررس س   اارر تقااي  افياارل ائماارر ر  اا   ت ابقماارتببقااف ف تبارؤ تبًاا  رتً ا
  فرهاال  ااررف  رل نافيااألس اقاارر ر  ارفلتهآبااألببت حااررستفل ل  ا اف ت حاار هآتهارتناارلتباباتااالستف ر ب  ا

 نارلفبلاتبافتيااألببت حا رس  رت ااظ  ب ت ااطب لت افرتحبااررستف رب ناارت اقتهافإناحركاقهاآهفماا تضااررتهآبا
),.Pratiwi, et al آؤ باالياهق اارر ل رت تااررس ست   اارر تتقااي ت ا   لته  ارتزدارتنارلتهبف  اارفلآ ر ت 

قتما.ا رحركافل باار  تاس شر اار بش تاه بًاا  رً ارفب آهاسل كااررهآب نا ارسهارناارفبلابافيابا (2019
ااألبب حاار اآي شساالياز  هةااررلهبةاارفلآ ر  ارلر ل ر تااررس س   .

  يتلااررستف رب نااالستف ر بافتياار تبش تاارفتيافرف تلارل ااتهااChen et al. (2009  فلتً ارهباست ا 
س شر اار بش تاا  تً اايهر افلت نا تح اار تبش تافتياه لاحاتاسر  ت اق ي ي ت ايت    ارلرستف رب ن.اشرت ا

التتيانيتتت اآياغتتتياف ر تت ااررز تتتهارتتتنااال فرتتت مارفي آتتحاراتتت ه ا ق ااتتتهاس شرتتت ااAlmari (2017استتت ا فؤشتتهاهبا
ار بش تارر ار  ارنافر آباالياش  دةاار بش تاا ز  هةا لت ااررستف رب نافتياارر ل رت تاارفتيافلتهر  ااإلهابةاا

ررسف رب نانل باسس ست  اجرياني اا هااألزر اارر ر  ااخسآ   اانتاقاااMorris et al. (2011) قهان  با
 تبش اشيه ت ا تبللاار فتبةاا622رلي   اار   ف  ا س شر اار بش تااسآثاف تلتاارهباس اارفيانربا ت االتيا

جرتتياننان ر تت ا   يتت تاارس شرتت انتتتاستاالافلفتتتبافلتتياالتتيااررستتف رب نا رلي تت اا6112جرتتياا6116رتتنا
ااي  .ان يً افرآلاجرياننافل ناربفاط اا رر ل ر تاارر ر  اارر تق

 قتتتهايتتت قشاار هآتتتهارتتتناارهباستتت تافتتتر آباس شرتتت اار تتتبش تاالتتتيااررلتتتهبةاارفلآ ر تتت ارلر ل رتتت تااررس ستتت   اا
 ,.eg.Ikram, 2016; Almari, 2017; Balagobei, 2018; Pratiwi et al) ف تتلاا يت  ا
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2019 ; Krismiaji, 2019)جرتتتيا رتتت هافتتر آباجآرتتت  ياخر تتت تاس شرتتت اار تتبش تاالتتتيااررلتتتهبةاارفلآ ر تتت ااا
رلر ل ر تااررس س   اااليانست سانناار ت تاس شرت اار تبش تافمستهارتناارستل كاااليف ت ز ارتئلهابةاا ا رفت ريا
اافيرنانناارر ل ر تاارر ر  ااررلهرت اجرتيااالطتباذاار  بر ت اف شتساار رل ت تا األي تط ااألس ست  ارل تبش 
ارتتت اآر تتتلاارر ل رتتت تااررس ستتت   انل تتتبارتتتتهاق  ا رتتتنا تتتماآز تتتهارتتتنارلتتتهبف  اارفلآ ر تتت .افتتتياستتتآناف تتتتلتا

جرتيانناار ت تاا(Omokhudu and Amake, 2018; Kalantonis et al., 2022)هباست تان تبرا
 نافر آب تت اس شرتت اار تتبش تاالافتتؤه اجرتتياز تت هةاش آتتبةافتتيااررلتتهبةاارفلآ ر تت ارر ل رتت تاارفلتت ب باارر ر تت ا  شتت

 ارفيانرب تااليا   يت تااآيت ارتناار تبش تااررهبرت افتيا  بتت ااWhelan (2008)رسه هًا.انر اهباس ا
ستآهيياافلتهاف تتتلتاجرتيانناارس شرت ااررآتتهةاف تززارتنااررلتتهبةاارفلآ ر ت ارر ل رت تااألببتت حا رلي ت االافتتؤ با

ارهباستتت تاارستتت ال اف تتتتلتاهباستتت ااالتتتيااررلتتتهبةاارفلآ ر تتت ارر ل رتتت تاسلتتت قااررلل تتت .ا التتتيااريلتتت ضارتتتن
Jamaluddin and Ahmad (2009)جرتيانناارفطت  بافتياهرآتلاس شرت اار تبش تافتيار رآز ت اااستفر ا اا

رؤلزرت اارر ر تت ارتتما شتتنارتت افتر آباالتتيافسستتآنااررلتتهبةاارفلآ ر تت ارر ل رت تاارل رتت اارهففب تت ارؤلستت مان ااألببتت حا
جرتتتياننااPutri and Panggabean (2020)اتاهباستت رل تتبش تاارر رآز تت .ا فتتياي تتسااالفرتتت  اف تتتل

اسفلبللاررلسااإلهابةا ار  بةاارر ر ت األايت دارريت اارربار ت ااشرؤ تباتارس شرت اار تبش تااالافتؤ باالتيا
ااررلهبةاارفلآ ر  ارر ل ر تااألبب حااررس س   ارل بش تااررلآهةافياار  بت اااليه ي س  .ا

 رتتناارربلستت انناارهباستت تاارستت ال اف تتتلتاجرتتيايفتت ئجارفا آيتت اا قتتهاآبرتتماحرتتكاال تتفبلذاار آئتت تاارفتتيا
نرب تتتاافآ تتت اا شتتحركاال تتتفبلذاار تت تاارس شرتتت اارفتتيابشتتتزتاالآ تت افلتتتكاارهباستت ت.ا رتتتحركا رشتتناتتتت  ي ا

ي بيئهة األعمها  تساؤلين، ىل توجد عالقة بين المعمومات المحاسبية وأسعار األسهي   هر شل ااراسثافيا
المصرية؟ ىل تؤثر آليات حوكمة الشركات )متمثمة  ي خصائص مجمس اإلدارة، و عالية لجنة المراجعهة، 

 وجودة المراجعة( عمى المقدرة التقييمية لممعمومات المحاسبية لمشركات المقيدة بالبورصة المصرية؟

 ىدف البحث .2
ارلر ل رتت تاارفلآ ر تت ااررلتتهبةاالتتياار تتبش تارتت  ا فاتت بافتتر آباار تت تاس شآ تتهذا تتحاااراستتثاجرتتياهباستت ا

رفغآتباتارم هرت ارل بلقت ااار تبش تااررتب  ااا افا بانناار  تاس شر اا ر  بت ااررلآهةارل بش تااررس س   
 .اررتب  اا ر  بت ااررلآهةا آناارر ل ر تااررس س   ا نس  بااألس مارل بش ت

 أىمية ودوا ع البحث .3
ستتتتتتتت  ر ف ااررف ق تتتتتتتتت االتتتتتتتتيااررستتتتتتتتتف  آنااأللتتتتتتتت ه ريا ارفط  لتتتتتتتتتيااف لتتتتتتتتتياجفياتتتتتتتتمان ر تتتتتتتتت ااراستتتتتتتتثارتتتتتتتتتنا

 م تتتتتتهار يتتتتت عااررلتتتتتتهبةاارفلآ ر تتتتت ارلر ل رتتتتتت تااررس ستتتتت   ارتتتتتتناارر يتتتتت ا تاارفتتتتتتياااألكههههههاديمياالمسهههههتو  
سظآتتتتتا الافتتتتزالافسظتتتتيا إ فرتتتت مااراتتتت س آنااسآتتتتثاف تتتتتلتاارهباستتتت تاارستتتت ال اجرتتتتيايفتتتت ئجارفا آيتتتت اا تتتترنا
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ايفتتتتتتتتت ئجاا تتتتتتتتفبلذا رتتتتتتتت تااررس ستتتتتتتت   ا نستتتتتتتت  بااألستتتتتتتت م.ا  رشتتتتتتتتناجبرتتتتتتتت عار بلقتتتتتتتت اارفر آب تتتتتتتت ا تتتتتتتتآناارر ل
اارهففب تتتتتتت ا ر ل رتتتتتتت تاارل رتتتتتتت ااررس ستتتتتتت   اارر ل رتتتتتتت تا تتتتتتتآناارفر آب تتتتتتت اار بلقتتتتتتت اارستتتتتتت ال استتتتتتت لاارهباستتتتتتت ت
ااررفغآتتتتباتارتتتتنافتتتتياار هآتتتتهااال فبلفتتتت تاجرتتتتياار تتتتبش تاانستتتت ما نستتتت  باارتتتته ل ا تتتتت فيااررلل تتتت ارسلتتتت قا
ارستتتتف رااا تتتتفبلذاا إليتتتت ف اارتتتتيا ارل ي ي تتتت ااارليتتتت ئ  اار آئتتتت اارفيظ ر تتتت ااار ل فتتتت اري تتتت ا ارفتتتتياارتتتته لا تتتتآن

ارر ر تتتتتتت ااا ربار تتتتتتياارلتتتتتت ائمارر تتتتتته اارر يتتتتتتتيااررستتتتتتف راافتتتتتتيا اررفر لتتتتتت ااررتتتتتتت رياارلفلب تتتتتتباارفسف تتتتتت اار ي تتتتتت 
ااررس ستتتتت   اارر ل رتتتتت تا تتتتتآنارل بلقتتتتت اModeratingاارر هرتتتتت ااررفغآتتتتتباتا هباستتتتت ااال فرتتتتت ماآرتتتتتبا رتتتتتحرك
 .ا قتتتتتتتهاافرتتتتتتت ا6160اااالتتتتتتتيا;ا6102اار بلقتتتتتتت ا  تتتتتتتس ف اا تتتتتتتح االتتتتتتتيافر آب تتتتتتت ارل تتتتتتت سااألستتتتتتت ما نستتتتتتت  ب

ار هآتتتتهارتتتتنااراتتتت س آنارهباستتتت اررر اتتتت ارتتتتنااررفغآتتتتباتااررم هرتتتت اارفتتتتياقتتتتهافتتتتؤ بافتتتتيافلتتتتكاار بلقتتتت اا رتتتتنا
ن تتتتمافلتتتتكااررفغآتتتتباتاار تتتت تاس شرتتتت اار تتتتبش تاا   ف تتتتبااراستتتتثاارستتتت رياارفتتتتهاهًاارفلتتتتكاارهباستتتت تارل قتتتت ذا

رتتتتتتتهرافتتتتتتتر آبافلتتتتتتتكااخر تتتتتتت تاالتتتتتتتيااررلتتتتتتتهبةاارفلآ ر تتتتتتت ارلر ل رتتتتتتت تااررس ستتتتتتت   ارل تتتتتتتبش تااررلآتتتتتتتهةاالتتتتتتتيا
اا ر  بت ااررتب  .

فتتإنايفتت ئجاارهباستت اارس ر تت استت ذافمستت اهاارر تت تاارفيظ ر تت افتتياارف تتبذاالتتيااالتطبيقههياالمسههتو   التيا
رتت هةاار تت اان ارتتنا تتبللرريتت اارربان ارتتنا تتبللااارتتهراف  ر تت اار تت تاارس شرتت ارتتنا تتبللاررلتتسااإلهابة

اارر لابنسانس اقارفط  بارس بً  انرًباافيافسسآنااررلهبةاارفلآ ر  ارلر ل ر تااررس س   ا ارفياف هارربار  ا
ارتتت رقاسر  تت االتتياف  بيتت تاار ش رتت اارتت ا ستت اهارتتنا مستتهاار تت  ف  ا ز تت هةااإلفتتت حارتت هةاألنااري  تتئ ا

افتهفقاالتياارت ا  ترمااالقفتت ه ااريرت ا ف ز تزارت لاابنسافسسآناش  دةاست قااجريا ار اآؤه ااررس  رآنا
اارفيظ ر تت ارل آئت تاق رتت ار ل رت تافتتيافت فآبيفتت ئجاارهباست اارس ر ت اشرت افست  ماا.اررا  تتبااألري تيااالستف ر ب
فتتياستت قااال باقاارر ر تت اافيتتبًلااتتنارستت اهةاااررهبرتت اار تتبش تارس شرتت اري ستتا افيظ ر تت انطتتبارتتت  ي 
ا.اررس  رآنارتلس اار ش ر ا  سلقار  للارنا لللاار ارمااررس  رآناابلق اار ش ر اجهابةافيااررهآب ن

ستت  مافتتيافيتتآآقافرتت ةااراستتثااررس ستت يافتتيا تتحااإلن ر تت اااجنجالاادوا ههع البحههث التتياارتتبيمارتتناف تتهها
اارفلآ ر تتتت ااررلتتتتهبةاالتتتتياار تتتتبش تاار تتتت تاس شرتتتت ارررتتتت لاار رتتتت هايتتتتهبةافتتتتياارهباستتتت تاارفتتتتيافي  رتتتتتافتتتتر آبا

ف  ر تت اا نبا تتت ئصاررلتتسااإلهابةاآفتتر ايالتتارستت ال اارهباستت تاابااسآتتثابشتتزانيلتتاررس ستت   ارلر ل رتت ت
اررس ست   ا  يت كايتهبةافتياارلر ل رت تاارفلآ ر  ارري اارربار  ان ار هةاارربار  اات بةاري بهةااليااررلهبة

ا.اارهباس تاارفيان هتااهةاار  تار ً ا   ت افيا آئ ااالار لااررتب  

 حدود البحث .4
 تتت ئصاررلتتساهباستت ا ا فاتت بافتتر آباا تتضاار تت تاس شرتت اار تتبش تا رفر لتت افتتيا لفتتبااراستتثاالتتيا

 ف  ر تتت ارريتتت اارربار تتت اا رتتت هةاارربار تتت  االتتتيااررلتتتهبةاارفلآ ر تتت ارلر ل رتتت تااررس ستتت   اا الا رفتتتهااااإلهابة
باست اارفط  ل ت االتياار تبش تايآتبافلفتتباارهاشرت ارآلر  تااأل برارس شر اار بش تا ر لا  شتلااررلل ت  .
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ارر ر  اارفتيافيفرتياجرتيااتهةاقط ات تافتياار  بتت ااررتتب  اا ا رفت رياالاف ترلاار يت كا  تبش تاار تهر تا
 ن آتبًاافتإناق  ل ت ايفت ئجااراستثارلف رت مااارر ر  اايظبًااال تفبلذاط   ت اي ت ط ر ااتناار تبش تايآتباارر ر ت .

ار ب ط ااي ااياا ف  بااآي ااراسث.

 خطة البحث .5
 -نطالقًا من مشكمة البحث واليدف منو و ي إطار حدوده سوف ُيستكمل البحث كالتالي:ا

افسلآلاارهباس تاارس ال ا ا فل قافب ضااراسث.ا2-0

 فسلآلاار بلق ا آناارر ل ر تااررس س   ا نس  بااألس ما ا فل قافبضاارهباس ااأل ل.ا2-0-0

ار تبش تاالتيااررلتهبةاارفلآ ر ت ارلر ل رت تااررس ست   ا ا تفل قافتب ضاار  تاس شرت افر آبافسلآلاا2-0-6
ا.ارهباس ارناار  يياجرياارس هس

اررلتتتهبةاارفلآ ر تتت ارلر ل رتتت تااررس ستتت   ا ا تتتفل قاالتتتياافسلآتتتلافتتتر آبا تتتت ئصاررلتتتسااإلهابةا2-0-6-0
افب ضاارهباس ارناار  يياجرياارباام.

اررلتهبةاارفلآ ر ت ارلر ل رت تااررس ست   ا ا تفل قافتبضاالتياا فسلآلافر آباف  ر  ارريت اارربار تا2-0-6-6
اارهباس اار  رس.

اررلهبةاارفلآ ر  ارلر ل ر تااررس س   ا ا فل قافبضاارهباست االياافسلآلافر آبار هةاارربار  ا2-0-6-2
اارس هس.

ااارهباس اارفط  ل  .ا2-6

اار بلت ا اريف ئجا ارف ت  تا رر التااراسثااررلفبس .ا2-2

 تحميل الدراسات السابقة واشتقاق  روض البحث 5-1
ا ررلتتهبةاارفلآ ر تت ارلر ل رتت تااررس ستت   اارهباستت تاارستت ال ااررف للتت افسلآتتلاآفيتت  لاارا ستتثافتتيا تتحاااررتتزدا

ار ت تاس شرت اار تبش تاا اررفر لت افتيا تت ئصافتر آبا ارهباس تاارفتيافي  رتتاارناسآثاارر   ما األ ر  ا
 حرتتكاا ارريتت اارربار تت ا رتت هةاارربار تت ااالتتيااررلتتهبةاارفلآ ر تت ارلر ل رتت تااررس ستت   ررلتتسااإلهابةا ف  ر تت
ا-:اليااريس اارف ري

ا

ا
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 األسي  واشتقاق  رض الدراسة األو  تحميل العالقة بين المعمومات المحاسبية وأسعار 5-1-1
فل تتبانستت اقااررتت لاه بًاار رتتً افتتياارفير تت ااالقفتتت ه  ارلتته لاا سفتتياآفسلتتقاحرتتكاارتته بافرتتنااريتتب ب ا
فتتت فآباارر ل رتتت تاارر آتتتهةارلرستتتف رب ناالف تتت حاقتتتباباف مااتتتت بةاتتتتس س اا ف ف تتتباارفلتتت ب باارر ر تتت ااررتتتتهبا

 ل رت تاارفتيافلتهر  اارفلت ب بااربئ سيارف فآباارر ل ر تارلرسف هرآنااجحافف قت ارت هةاارلتباباالتيارت هةاارر
ست لافللات تانست  بااألست ماا0222فتياات مااBall and Brownارر ر ت .ا ريتحاارهباست ااربائتهةاارفتياقتهر  ا

 ارر ل ر تااررس س   اا هنتااراست ثااررس ست   افتياررت لااألست اقاارر ر ت افتياارفزاآتهااسآتثا تهنتاسلستل ا
.ا قتها (Alkali et al., 2018 اسااررس ست   ا نست  بااألست مرناارهباس تاارفياف بضاار بلق ا آنااررلت آ 

اافرتتتهتافلتتتكاارهباستتت تافتتتياار ها تتت االتتتيااألببتتت حاان انستتتهارش يتتت تااألببتتت حااشرفغآتتتباتاف ستتتآب  األستتت  با
 ,Habib and Azim)األست ماا  تحاانرتباريطلتيااأليت ا م فتبضا رت هاابلقت ا تآنااألببت حا ق رت ااألست ما

ارل ر اارهففب  ارسل قااررلل  ااجريار يبااألببت حافتياف ستآبانست  بااOhlson (1995)ا مااه لا(2008.
األستت مار فرتتهًااالتتيااففتتباضانناارل رتت اارهففب تت ارسلتت قااررلل تت ا تتيارؤ تتبارلل رتت اارس ر تت ارؤلببتت حاار  ه تت ا

ا .اCollins et al., 1999ا (اررسفل ل  ااررف ق  ااشر اني  ارؤ بارل ر افت   اار بش 

 اني اايهافسهآتهانست  بااألست ماآرتبان تحاشتلارتنااألببت حا ارل رت اارهففب ت ارلست ما6111  براط س نا 
ر ً اايظبًااألنااأليظر ااررس س   افيفجار ل ر تااناارل ر اارهففب  ارلست ما األببت حاشرتزئآنارشرلتآنا رت سا

 بةارستتفلل ااتتنارتتهرايرتتت حاش تتهآلآنااسآتتثافر تتلاارل رتت اارهففب تت ارلستت مار ل رتت تااتتتنارتت ابهاار تتبش ااتتت
ار تتبش افتتياف ظآتت ا تتح ااررتت ابهافتتياار قتتتاارستت رياافتتياستتآناف شتتسااألببتت حار ل رتت تااتتنارتتهرايرتت حا

يتب بةان تحاشتلارتنااMalik and Shah (2013)ار تبش افتياارف تغآلااررت ب ارر ابه ت .ا ف تبباهباست ا
 يتت كاي اتت نابئ ستت  نارتتنااررستتف رب ناااألببتت حا ارل رتت اارهففب تت ارلستت مار تتً اايتتهافسهآتتهانستت  بااألستت ماااتترن

ارتتحآنا ستتف رب نافتتيانستت اقابنسااررتت لثااأل لارستتف رباقتتتآبااألرتتلا  شتت نانل تتباا فر رتتً ا ببس تت اار تتبش ا
 ف ز   تااألبب حاا ار  ييارسف رباط  تلااألرتلا  شت نانل تباا فر رتً اارش ستبابنسااررت لا ارفتياففر تلافتيا

اس ماا رحركاف ي كاس ر اجرياير حجا  رلارفسهآهاس باارس م.ا ائهااألس مان افياز  هةانس  بااأل

نستهارتها لا Value اRelevance Approach  ر تلارته لااررلتهبةاارفلآ ر ت ارلر ل رت تااررس ست   ا
اراستتثااررس ستت يافتتياررتت لانستت اقابنسااررتت لااف تتحاااررتته لاآيتت لان ر تت اا رغتت افتتياار قتتتاارستت ريا حرتتكا

جرآ ت اارهباست تاارست ال است لاار بلقت اارفر آب ت ا تآناارر ل رت تااررس ست   ا بتآنااأل ر  ااريف ئجاارفتياف تتلت
 .ا اليااربيمارنااسف هامارتطلقااررلهبةاارفلآ ر  افياار هآهارتناارهباست تا6160نس  بااألس ما الياا

ارفلآ ر  اااررلهبةاBarth et al. (2000)اجالاني االاآ رهاف ب  ارسهها   رلارلرلهبةاارفلآ ر  ااسآثاابذ
فتإحااش يتتااألبقت مااررس ست   ا األست ما نست  ب رتم األبقت مااررس ست    ابفات ة ني ت  رلر ل رت تااررس ست   االتي

ر  اابلق ا رشناارفي ؤا   ارماارل ر اارس ق  ارسل قااررلل  افإنار  اق ر افي ؤ  اا رنا تمار ت اق رت افلآ ر ت اا
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التتتياني تتت اقتتتهبةار ل رتتت تاارلتتت ائماارر ر تتت االتتتياف يتتت قا فل تتت صاق رتتت ااBeisland (2009) آيرتتت اابف تتت ا
اار بش .

ارفلآ ر ت ارلر ل رت تا رلرلتهبة نببتماف ستآباتاFrancis and Schipperا(1999)هباست ا شرت اقتهرت
 نس  بااألست م فل ه ارر ر   ارفل ب ب ننار ل ر ت رلرلهبةاارفلآ ر  افي األ ل ارف سآب آفر ل اررس س   ااسآث

 ر ت  ارر ل ر تااررس س    نن جري ف  آب ار  يي ارف سآب ارسل ل  ارؤلس م,انر  ارل ر  يس  ف رآ    نا بللر
اررفغآبات.افيا ارفي ؤا فلك في س اهت ن  ارفلآ م ير حج في اررسف هر  اررفغآبات فيريت فلآ ر  اجحا رلهبة

 ارر ل رت ت ارفلآ ر ت ا تياابلقت اابفات ةااستت ئ  ا تآنالتياننااررلتهبةا ارف سآب ناار  رتثا اربااتم سآنا  فره
 ارر ل رت ت فلتك التي اررستف رب نا  فرته نا شت ن جحا رت  فسهآته   تهذ  ا ائتهان انست  بااألست م اررس ست   
رتماارف ستآبااأل آتبااترنااOlugbenga and Atanda (2014)األست م.ا  ف تقا نست  ب فسهآته فتي ا ر  تل

رس ستتت   اف تتتآباجرتتتياقتتت ةاار بلقتتت ا تتتآنااررفغآتتتباتااررس ستتت   ا ارل رتتت اارستتت ق  ااررلتتتهبةاارفلآ ر تتت ارلر ل رتتت تاار
ارسل قااررلل  .

  براارا سثاني االيااربيمارناف تههاف ب  ت تااررلتهبةاارفلآ ر ت اجالانناي ر  ت افلتكاارف ب  ت تافف تقاالتيا
هااألستت ماا شلرتت اش يتتتتاننااررلتتهبةاارفلآ ر تت اف  تتبااتتتناار بلقتت ا تتآناارر ل رتتت تااررس ستت   ا نستت  بان اا ائتتت

اارر ل ر تااررس س   افي شسافيانس  بان اا ائهااألس ماشلر اش يتاارر ل ر تانل بارلهبةافلآ ر  .

 قتتهافيتت  لاار هآتتهارتتناارهباستت تااال فاتت باارفرب  تتتيارل بلقتت ا تتآناارر ل رتت تااررس ستت   ا نستت  بااألستتت ما
 اجرتتتيانناارتتتببقا ارل رتتت ا6111ستتت اطتتت س نا  ف تتتتلتافلتتتكاارهباستتت تاجرتتتيايفتتت ئجارفا آيتتت ااجحاف تتتتلتاهبا

ارهففب تت ارلستت مار رتت افتتر آبًااجآر   تتً ا ر ي  تتً االتتيانستت  بااألستت مافتتياستت قااأل باقاارر ر تت اا رررللتت اار بب تت ا
ارفتيانرب تتاالتياHabib and Azim (2008) ارست  ه  اا فف تقافلتكااريفآرت ارتمارت اف تتلتارت اهباست ا

ر  اسآتتتثاف تتتتلتاجرتتياننارفغآتتتب اارل رتت اارهففب تتت ا ارببس تت ار رتتت افتتتر آبًاا   يتت تااآيتتت ارتتناار تتتبش تااألستتفبا
%ارتتناارفغآتتباتافتتيانستت  بااألستت م.ا فتتياي تتسااالفرتت  ا21جآر   تتً ا ر ي  تتً االتتيانستت  بااألستت ماا   ستتبانا

 Almujamed andفتتيايآرآب تت اا هباستت ااOmokhudu and Amake (2018)ف تتتلتاهباستت ا
Alfraih (2020)تتارتؤل باقاارر ر ت اا هباست افياس قاارل اا Kalantonis et al. (2022)ارفتياارب تتاا

ببس تت اارستت ما ارل رتت اارهففب تت ا التتيا   يتت تااآيتت ارتتناار تتبش تااررهبرتت افتتيا  بتتت ان آيتت اا رآ يتت ناجرتتيانن
يفآرت اارلس مار ر افر آبًااجآر   ً ا ر ي  ً االيانس  بااألس ماان انناارر ل رت تااررس ست   ار ت ارلتهبةافلآ ر ت 

اجي ش س  افيانس  بااألس م.

 ارفتيانرب تتاالتيا   يت تااآيت ارتناار تبش تاRani (2011)  الياارر يبااخ بافلهاف تتلتاهباست ا
نناببس تت اارستت مار تت افتتر آباجآرتت  يا جرتتيا6112ارتتياا6117اررهبرت افتتيا  بتتت ايآ ز بليتتهاااتتناار فتتبةارتتنا
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ب  ارلس مار  افر آباجآر  يا ر ي  االيانس  بااألس ماا يآبار ي  االيانس  بااألس ماا آير اارل ر اارهفف
 ارفتتيانرب تتتاالتتيا   يتت تااآيتت ارتتتنااIkram (2016) ففيتت قضافلتتكااريفآرتت ارتتمارتت اف تتتلتارتت اهباستت ا

ا6102جرتياا6112ار بش تايآباارر ر  ااررهبر افتيارؤ تباست قاا لستف نارتؤل باقاارر ر ت ااتناار فتبةارتنا
نناببس  اارس مار  افر آباجآرت  يا ر يت  االتيانست  بااألست ماا آيرت اارل رت اارهففب ت ارلست ما جحاف تلتاجري

ر  افتر آباجآرت  يا رلتنايآتبار يت  االتيانست  بااألست مااررت ا  تآباجرتياننااألببت حا تياار  رتلااأل تمافتيا
نناببس ت اارست ماجرتيااTshipa et al. (2018)فلآ مااألس مافتياارست قاارا لستف ي  .ا آيرت اف تتلتاهباست ا

رل تبش تااررهبرتت افتيا  بتتت ار   يست بجافتتبفاياستل  ً ا ر ي  تتً اارست  بااألستت ماانرت اارل رتت اارهففب ت ارسلتت قا
اSani and Musa (2019)اررلل ت ارفلتكاار تبش تاففتبفاياجآر   تً ا ر ي  تً اارست  بااألست م.انرت اهباست ا

رتتياقطتت عاارستتلماارتتتي ا  افتتيايآرآب تت اافلتتها ارفتتيانرب تتتاالتتيا   يتت تااآيتت ارتتناار تتبش تاارفتتيافيفرتتياج
ف تتتلتاجرتتياننار ل رتت تاببس تت اارستت مار تت افتتر آباستتل يا يآتتبار يتت  االتتيانستت  بااألستت ما آيرتت ار ل رتت تا

اارل ر اارهففب  افل  افر آباجآر  يا يآبار ي  االيانس  بااألس م.

ن يتتً اجرتتيايفتت ئجارف  بيتت اا ا ريستتا ارلهباستت تاارفتتيانرب تتتاالتتيارستتف راار آئتت ااررتتتب  افلتتهاف تتتلتا
 اجرتتيا رتت هافتتر آباجآرتت  يا ر يتت  ارلر ل رتت تااررس ستت   ارفر لتت افتتيا6107سآتتثاف تتتلتاهباستت اطل تت نا 

ببس  اارس ما ارل ر اارهففب  ارلس مااليانس  بااألس ماشرؤ بارل ر اار بش اجالاننافر آباببس  اارس ماشت نا
رط    ااررسف ربااررتب ا ارفياففسماا ررآلاجريافسلآتقااألببت حانل بارناف  آباارل ر اارهففب  ارلس ماايظبًاا

قتآبةااألرلا اريظبةاقتآبةااالرلافيافلآ مااألس م.ا ففي قضافلكااريفآرت ارتمارت اف تتلتارت اهباست االتيا
 اسآثاف تلتاجريانناارر ل ر تااررس س   ااررل س ا هالرت اشتلارتناارل رت اارهففب ت ارلست ما ببس ت ا6160 

باجآر   تتتً ا ر ي  تتتً االتتتيانستتت  بااألستتت مااجالاننافتتتر آباارل رتتت اارهففب تتت ارلستتت ماش يتتتتانل تتتبارل بيتتت اارستتت مافتتتؤ 
 ببس تت اارستت ماا   تتآباحرتتكاجرتتياننارلر ل رتت تااررس ستت   اقتتهبةاالتتياف ستتآباارفغآتتباتافتتيانستت  بااألستت ماا

 افلتهاف تتلتاجرتيا6166  ات  ا  ت اارل ر اارهففب  ارلس ماارل بي ا ببس ت اارست م.انرت اهباست ااربشت آ يا
 رتت هافتتر آباجآرتت  يا ر يتت  ارلر ل رتت تااررس ستت   ارفر لتت افتتياشتتلارتتناببس تت اارستت ما ارل رتت اارهففب تت ارلستت ما

 اجرتتيا رتت هافتتر آباجآرتت  يا ر يتت  ارلل رتت اارهففب تت ا6161التتيانستت  بااألستت م.ا آيرتت اف تتتلتاهباستت االتتيا 
 يآبار ي  ارببس  اارس مااليانس  بااألس مارل تبش تارلس مااليانس  بااألس ما آير اآ رهاف  آباجآر  يا

اررتتتتب  .ا ا ريستتتا ارلرلتتتهبةاارفلآ ر تتت ااريستتت   ا االيتتت ف  ارلر ل رتتت تااررس ستتت   افلتتتهاف تتتتلتاهباستتت ابرآلتتتيا
 ارتتنا رتت هارلتتهبةافلآ ر تت ايستت   ارلتتلارتتناتتت فياارتتببقااررس ستت يا ارل رتت اارهففب تت اربلستت ماا اتتهما6102 

يستت   ارتت فياارفتتهفل تااريله ت اارف تتغآل  اا  رت هارلتتهبةافلآ ر ت اايتت ف  ارلل رت اارهففب تت ا رت هارلتتهبةافلآ ر ت ا
اربلس ما اهما ر هارلهبةافلآ ر  ااي ف  ارت فياارببقااررس س يان ات فياارفهفل تااريله  اارف غآل  .
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ارر ل رتت تاا   لتتصاارا ستتثاررتت استت قاجرتتيا رتت هافاتت آنافتتيايفتت ئجاارهباستت تاارستت ال اا تترناار بلقتت ا تتآن
اررس ستت   ا نستت  بااألستت ماستت اداالتتيارستتف راارهباستت تاارفتتيانرب تتتافتتياار آئتت ااررتتتب  اان اارفتتيانرب تتتاا
فتتياارتته لااأل تتبراستت اداار بب تت ان ااألري  تت ااررتت ا  يتتياننااررلتتهبةاارفلآ ر تت ارلر ل رتت تااررس ستت   االافتتزالا

ماارا ستتتتثاا  فاتتت باار بلقتتتت ا تتتتآناارر ل رتتتت تار يتتت اً ارتتتتهر ً ا  سفتتتت جاجرتتتيااررز تتتتهارتتتتنااراستتتتثاا رتتتحركا لتتتت ا
ااررس س   ا نس  بااألس مافيا آئ ااألار لااررتب  ارنا بللافبضاارهباس ااأل لاشر اآلي:

H1  تههؤثر المعمومههات المحاسههبية إيجابيههًا ومعنويههًا عمههى أسههعار األسههي  لمشههركات المقيههدة بالبورصههة  :
 المصرية.

كات عمهههى المقهههدرة التقييميهههة لممعمومهههات المحاسهههبية آليهههات حوكمهههة الشهههر تهههأثير تحميهههل  5-1-2
 واشتقاق الفروض من الثاني إلى السادس

ااررتتتهآب نا تتتآنافتتتيااررتتتت رقافيتتت بباجرتتتياآتتتؤه ااإلهابةااتتتنااررلل تتت افتتتتلانناار ش رتتت ايظب تتت اف فتتتبض
التتيا اررتتبلكاا يظتتبًااالافرتت هااررتتبلكاااررتتهآب نا تتآنافر  تتلاارر ل رتت تا  تتي شساحرتتكاالتتيااتتهما اررتتبلكا

االتتياق  تت ارباقاتت اار تت تا رتت هااتتهمااررتتهآب نافتتإنانهادافلآتت مانرتتلاارفلتت ب باارر ر تت اارفتتيافيفر تت ااإلهابةارتتن
افتت فآبا تتبللارتتنااررستت  رآنا   تتت ااررستت  رآناار تت برآآناجرتتيافيتتلآلااإلهاب اقتتهاآتتهفمااررتتهآب ناارستتل ك
ااررس ستت   اارر ل رتت تافلتت نااارستت التاا تتح ار تتلا فتتي.ارل تتبش اارسل لتتيااألهاداف شتتساالاقتتهار ر تت ار ل رتت ت

اررس ستت   ا نستت  بااألستت مااارر ل رتت تا تتآناابفاتت ةا رتت هاآمف قتتما الاار تتبش تاافلآتت مافتتيارستته هةاف ئتتهةاحات
(Habib and Azim, 2008).ا

افستت اهاسآتتثاقتتهااإلهاب تت ااااليف  ز تت ارر  ررتت اسل ل تت اار تت تاف ف تتباس شرتت اار تتبش تا رتتحركافتتإنا   لتتل
رت افتياارستهااستهاجرياارربار  ا ر هةاارربار  اا رري ااررلل  اا   شلااإلهابةااررلسار لاارس شر ثا   لل

االتتتيارلستتتت لاهاف تتت اف ف تتتباقتتت ةارل تتتبش تاار   رتتت ا رتتتنا تتتمافتتتإناارس شرتتت ارتتتناارستتتل كاااليف تتت ز ارتتتبلهابةا
ارس شرت انهاةشرت اف ف تباار ت تااا (Omokhudu and Amake, 2018).اررت هةاا ر ت ارس ست   ار ل ر ت
اري  تتئ اا شتتحركاااررتت لابنسانستت اقافتتيا   تتت ااررستتف هرآنافتتياارر ل رتت تااررس ستت   ا لتت االستتف  هةا  رتت 

 Bushman and)االقفتتت ه ااألهاداالتتيااررس ستت   اارر ل رتت تارفتتر آباارلتت ًاانل تتباف ف تتبا ستتآل ار  تتم
Smith, 2001)ال فرتت ر ما فتتر آباارس شرتت االتتيايظتتبًاااار تتبش تاس شرتت اجرتتيااررستتف رب ناا.ا رتتحركاآفطلتتم

رتهآ  اااترنا  ت ب نااارفتياار تبش تارتنااألرت الارل  تلااررز تهارتهفمااي ف اارل ر ااسآثا ش ي ااالتيااستف هاه
ا  (Mungly et al., 2016يظ ماس شر ارآه

ااررستف رب ناانتتاقااخستآ   ااارر ر ت ااألزرت اا هاني اجرياMorris et al. (2011)شر ان  بتاهباس ا
اارس شرتت ا   يتت تان ر تت اار تتبش تااسآتتثاف تتتلتاارهباستت اجرتتياننا س شرتت اار تت  ف  ارليتت   اسس ستت  انل تتب
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اارر ر تتت اا رر ل رتتت تاربفاطتتت افلتتت ناانناجرتتتيافرآتتتلان يتتت ًاا رلي تتت ااررستتتف رب ناالتتتيافلتتتيافلفتتتتبانتتتتاستاال
اررلتهبةاارفلآ ر ت ا قهابشزاار هآهارناارا س آناالياهباس افر آباار  تاس شر اار بش تاالياا.اي  اارر تق

 Habib and Azim, 2008; Whelan, 2008; Omokhudu and Amake)رلر ل ر تااررس ست   ا
,2018; Ikram, 2016; Almari, 2017; Balagobei, 2018; Pratiwi et al., 2019; 

Krismiaji, 2019; Kalantonis et al., 2022)يفآرت ا ف تتلتافلتكاارهباست تاجرتيايفت ئجارفا آيت اا
فيبًلااتناا تفبلذاار ت تاارس شرت اارفتياا شحركاال فبلذاففبةاارل  سااافآ  انرب تفبلذاار آئ تاارفياال 

 رتتحركاستت ذاآبشتتزاارا ستتثافتتيااررتتزداارفتت رياالتتيافسلآتتلاارهباستت تاارفتتيافي  رتتتاابشتتزتاالآ تت اشتتلاهباستت .
فتتتر آباشتتتلارتتتنا تتتت ئصاررلتتتسااإلهابةاا ف  ر تتت ارريتتت اارربار تتت اا رتتت هةاارربار تتت االتتتيااررلتتتهبةاارفلآ ر تتت ا

ارلر ل ر تااررس س   .

محاسهبية المقهدرة التقييميهة لممعمومهات العمهى  تحميل تأثير خصائص مجمس اإلدارة 5-1-2-1
 واشتقاق  روض الدراسة من الثاني إلى الرابع

 رلرس  رآنااار  ر  اررر    رن فللآ  الياد ي  األي ط اارر فل  ارل بش  جهابة ار بش  جهابة آف رياررلس
ان  ر ت ت ف ت  ضان  ررت ن  ف تشآل قت م  رت  ارررلتسا رتهر فظتل ار تبش  اتن اري  ئ ت  اررستئ ر  افتإن رتحرك
ااررر  ت  ق تل رتن ار تبش اجهابة اتن  رس ست ف  ارررلتس ر درست    تفم نار رت ا  تا ض ارل ت م فتي ا تب نانفتباه
 ارل تبش  اإلستفبافآر   األ تهاذا يم في  س سر ًا   ر ًا ه ًبا ار بش  جهابة ررلس  ل ب ا .رلرس  رآن ار  ر 
قباب اارفي آح ت ا اإلهابة نهاد رباقات   شتحركاا ر بش ا ار رل سآب الي ف  رن ارفي ار  ر   ارس  س تاار طيا ا 
هابة ارها ل ت  اربق ات    شتل ف  ر ت ارن  ارفرله اارس شرت ا رفط آتق األر تل األستل ب  فسهآتهاار تبش ا ر ت طب  ا 
.ا فتتبف ف مانهائ تم التي آتي شس ارت  ار ت رلآنا تلق ا رتن جفا ا ت  ار ارتب ارر ي ت   ارر  آآب ارس  س تا اافر ه
ا ب ة  ف ظ م نت ر  االي ارس  ظ  يرن ار  ار بش انهاد الي اًاش آباًاافر آبا اإلهابة ررلس رلبابات فإنا رحرك

ا .ا6102ااس شر اار بش تاررتب ارهرآلا اررس  رآ  ا

ارشلتتتت ا شتتتت ناارتتتت ا   ف تتتباررلتتتتسااإلهابةارتتتتنان تتتتماار تتت تاارس شرتتتت اارها ل تتتت ارل تتتتبش تايظتتتتبًااأليتتت ااتتتت هة
ا ف فرتهااررست  رآناارتت رقافتياهاتمااره بااربئ ستيارت رل بش اا  فر لاااإلسفبافآر  ااإلهابةاالياا إل باذ
اارسرتتماا ارفتياف تترل(Fiador, 2013) ا ت ئتت االتتيار  رت ااربئ ستت  افي آتتحافتيااإلهابةاررلتتساف  ر ت 

اآفرفتمانناآرتباارفتياار تت ئصاأل ر ت ا يظتباًاا. اره بااررزه جاربئ ساارررلساا ي ت ةاارررلتسا ارفل  نا
اا ف ت باففيترنااإلهابةثا ارفيافف ح  اارفيا ارلباباتاار بش ا س  س ف  انهادااليا فر آب  ااإلهابةاررلسا   

اليااررلهبةاا ت ئصاررلسااإلهابةافر آباارهباس تاارس ال االيافلهابشزاار هآهارنااررس س   ااارس  س ت
است ذاارس ر  ا جالانناارهباسررلسااإلهابةاا ت ئص اليااربيمارناف ههاارفلآ ر  ارلر ل ر تااررس س   .ا
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 ارته بااررتزه جارتبئ ساررلتساااررلسااإلهابةاسفلبللا بلثا ت ئصافليارررلسااإلهابةا  يابشزاالياف
ا-اإلهابةاا ي  ةاررلسااإلهابةاشر اآلي:

تحميهههل العالقهههة بهههين اسهههتقال  مجمهههس اإلدارة والمقهههدرة التقييميهههة لممعمومهههات  5-1-2-1-1
 المحاسبية واشتقاق الفرض الثاني

يتتت اآنارتتتنااألايتتت داثانايتتت دافي آتتتحآآنا ها لآتتتآن اا نايتتت دايآتتتبااا رتتت ااتتتت  ااإلهابةاررتتت رسافيتتتم
ار تتبش اشلرتت اشتت ناارررلتتسااجهابةاررلتتسافتتيااألايتت دايآتتباارفي آتتحآآنااتتههازاها شلرتت  في آتتحآآنا  تت برآآن .

 ل رت ناه بًاارس ب ً افياار هآهارناار بش تااسآثاانل بااسفلبلاًل.ا ي راً ار اآل بااألاي دايآباارفي آحآآن
انناجرتياار ش رت ااشرت ا رآلت ناار ت للاشحركارما  ف  رل نااارها لآآناااررهآب نا آناار هآهارناار بلف تااسل
اررتت هبةاارفي آتحآآنااررتهآب نارتمارلف اطؤااسفر اًلاا نقلا  مااار  ت ااررباقا اار  مارلل  ماهاف   انل با ش ي ا
ا(Almujamed and Alfraih, 2020). اررس  رآناا ب ة

انناالياني اآربا6102هرآلاس شر اار بش تاارت هبااناربشزااررهآب نااررتب افياا ما قهايصا
افي ت اار ت باتاآفرف ت ناااألقتلاالتيارستفللآناايت  نا آي ماارفي آحآآنايآبارناارررلسانيل   اناي دافل نا

ا يآتبااررسفللآنااألاي داا ف  باايهاآف آنااألس الارر ما رل بش اا فيارلررلساي   ًااآرلبا فسلآل  ارر 
ا يتت كا شتت ناا نالارل تتبش اارلتت فيا اال فرتت ماار قتتتاف تتت صاقتت هبًااالتتياار يتت ا شتت ناانناربااتت ةاارفي آتتحآآن
هرآلاايتت اررلتتسااإلهابةااررستتفللااريتت اايتت ايآتتبافي آتتح اارتتارتت .اشرتت ااتتبذان تتبراارتتت رقارتتماف  بيتت ًا

 يتتت ارتتناح  اار  تتبةاافيستتتتباابلقفتت اا ر تتبش افتتتيااررلتتسااإلهابةا يآتتبارستت  ماا ر تتتبش ا  تتفماف آآيتت اش
اي  ف ااررلساجهابف  .ا  حااار ي االا ر تلااررتبلكا رت سارت اف ت ربلتار  ب ت ارتماار تبش ا الاآفل يتيا

ن اارتت التان انف تت باا ستتف ي دارتت اآفل يتت  ارل  تتلاايتت  ف ااررلتتسااإلهابة.ا رتت سارتت ارتتتلس اااًاري تت انرتتبا
 ايستتتبان اقبااتتت ااتتتر ارتتتنارستتت  رآ  اان انايتتت داررلتتتساجهابف تتت اان ا  تتتت اا ر تتتبش ااشرتتت االافببطتتت اتتتتل

رت سارتناشات باار ت رلآناا ر تبش ان ارسف ت ب   ان ارباق تيااق  هاف  اارفي آح  اسفتياارهبرت اار  ي ت .ا  ت ان يت ًا
سستتت ا ف  ا تتتبللاارتتت بلثاستتتي اتاارستتت ال االتتتياف آآيتتت افتتتياارررلتتتسااشرتتت اآرتتتبانالاففرتتت  زارتتتهةاايتتت  ف ا

الانتاقااي اًاشرسفللاا ر س شرت ااررتتب ارهرآلا ارتايآبارستفللاررلساستاسي اتارفف ر  اشسهانقتيا ا 
ا. 6102اار بش ت

 يظبًااأل ر  ااسفلبللاررلسااإلهابةا اره باارح اقهاآل ا ااررهآب ناار  برآآنافيافسسآنانهاداارررلساا
لتتتيااررلتتتهبةاارفلآ ر تتت ارلر ل رتتت تافلتتتهافيتتت  لاار هآتتتهارتتتناارهباستتت تاارستتت ال افتتتر آبااستتتفلبللاررلتتتسااإلهابةاا

اررس ستت   اا ف تتتلتافلتتكاارهباستت تاجرتتيايفتت ئجارف  بيتت .اجحاف تتتلتاررر اتت ارتتنا تتح اارهباستت تاجرتتياننا
استتفلبللاررلتتسااإلهابةارتت افتتر آباجآرتت  يا ر يتت  االتتيااررلتتهبةاارفلآ ر تت ارلر ل رتت تااررس ستت   اار تتلاهباستت ا

األبب حااررس س   ا الياربلدر ار ل ر ت ررلسار اسفلبللافر آب  ا ارفيابشزتاالياا فا ب6106آ س ا 
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ارفي تتؤااالتتيااألببتت حاقتتهبةارل  ستتيا تتبللارتتنا حرتتكاستت قااأل باقاارر ر تت ااررتتتب اافتتيااررستتف رب نارلتتبابات
األببتت حاا الي شتت ساالتتيانستت  بااألستت ماا رتتناارر ل رتت تاارفلآ رتتيا اررسفتت راااررستتفل ل  اااريله تت اا رفتتهفل ت

ا6112جرياا ما 6112ار  بت ااررتب  ااناار فبةارناا ما في اررسرل  رناار بش ت اآي  بللا   ي تا
األبب حااربلدر ار ل ر تار افر آباجآر  يا ر ي  االيااررلسااإلهابةاااف تلتاارهباس اجرياننااسفلبللا

ااررس س   ا رسف ا  ارؤلبب حاارفي ؤ  اننااررلهبةااريف ئجانظ بتاجحاارس قاافيااررسف رب نارلباباتااررس س   
ااارفي آحآآن.ايآبارناجهابف  ارر رساناي دانيل   ا ش نااارفياارفلآ ريا ش نانفيلافياار بش ت

 ارفتتيانرب تتتاالتتيا   يتت تااآيتت ارتتناار تتبش تااررهبرتت افتتياار  بتتت افتتيااRani (2011)نرتت اهباستت ا
اارررلتتسااستتفلبللا تتآناارف  اتتلاننافلتتهاف تتتلتاارتتيا6112جرتتيااتت ماا6117يآ ز بليتتهاااتتناار فتتبةارتتنااتت ما

 فف تقافلتكااريفآرتت ارتمارت اف تتلتارت اهباستت اا.األست مانست  باالتيا ر يتت  ااجآرت  يافتر آبارت اارست ما ببس ت 
Fiador (2013)فياي ي اا هباس ااMungly et al. (2016)ر ب  آ ساا هباس اافيا Tshipa et  al. 

اإلهابةا مسستناااستفلبللاررلتسانناجرتياAlmari ا2017جفب ل ت .اشرت اف تتلتاهباست ا اريت بافيا(2018)
 Linda  فف قافلتكااريفآرت ارتمارت اف تتلتارت اهباست  ارل ر اارهففب  ارلس ماارر ل ر تارنااررلهبةاارفلآ ر  

اارفتيانرب تتاالتيا   يت تااآيت ارتناار تبش تاKrismiaji (2019)فتياايه ي ست  .ا فف تقاهباست اا (2018)
ارفتيانرب تتاالتيا   يت تااKalantonis et al. (2022) هباست ااايه ي ست  فتيا  بتت اااررهبرت اارتي ا  

اآي ارتناار تبش تااررهبرت افتيا  بتت ان آيت االتيانناارف  اتلا تآنااستفلبللاارررلتسا ببس ت اارست ما شتحركا
اارف  اتتلا تتآنااستتفلبللاارررلتتسا ارل رتت اارهففب تت ارسلتت قااررلل تت اشتت نارتت افتتر آبًااجآر   تتً ا ر ي  تتً االتتيانستت  ب

 األس ماارر ا  يياانااسفلبللاررلسااإلهابةاآز هارنااررلهبةاارفلآ ر  ارلر ل ر تااررس س   .ا

 التتياارر يتتبااأل تتباف تتتلتاررر اتت ان تتبرارتتناارهباستت تاجرتتيانناااستتفلبللاررلتتسااإلهابةارتت افتتر آبا
اMungly et al. (2016)ستل يا ر يت  االتيااررلتهبةاارفلآ ر ت ارلر ل رت تااررس ست   اافلتهافي  رتتاهباست ا

ر ب  تتآ ساا رتتنا تتبللاافتتيااررس ستت   ارلر ل رتت تااستتفلبللاارررلتتسا اررلتتهبةاارفلآ ر تت ا تتآناا فاتت باار بلقتت 
ا6102جرتتيااتت ماا6112ر ب  تتآ سااتتناار فتتبةارتتنااتت ماا  بتتت افتتيااررهبرتت ا   يتت تااآيتت ارتتناار تتبش ت

رلست مارت افتر آباستل يا ر يت  االتيااف تلتاارهباس اجريانناارف  الا تآنااستفلبللاارررلتسا ارل رت اارهففب ت 
ااررهبر افياار  بت اااليه ي س  ااتناار فتبةاارر ر  ايآباار بش تاس باارس م.ا رنا بللا   ي تااآي ارن

ااإلهابةار افر آباررلساجرياننااسفلبللاLinda (2018)ف تلتاهباس اا6102اسفياا ما6106ارناا م
ارفتتيانرب تتتاالتتيا Balagobei (2018)هباستت ا نرتت . ارستت مااررلتتهبةاارفلآ ر تت ارببس تت ا ر يتت  االتتياستتل ي

فلهاف تتلتاجرتياننااارر ر  ارؤل باقاش ر ر  ا  بت افيا بش تاارس  س ا ار ي هقااررهبر ا   ي تااآي ارن
استتفلبللاارررلتتسارتت افتتر آباستتل يا ر يتت  االتتيااررلتتهبةاارفلآ ر تت ااستت ادارتتنا تتبللاببس تت اارستت مان اارل رتت ا
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 ارفتيانرب تتاالتتيااBadu and Assabil (2021)فتياي تسااالفرت  اف تتلتاهباست اارهففب ت ارلست م.ا ا
ا   ي تااآي ارناار بش تافياي ي اجرياننايسا ااررهآب ناار  برآناآبفاياسل  ً ا ر ي  ً ارمانس  بااألس م

شرتت اف تتتلتاررر اتت اا تتبرارتتناارهباستت تاجرتتياننااستتفلبللاررلتتسااإلهابةارتت سارتت افتتر آبار يتت  االتتيا
ا هباست اب ر ي ت اافتياDobre and Brad (2015 ااررلتهبةاارفلآ ر ت ارلر ل رت تااررس ست   اار تلاهباست 

Ikram (2016)ا لستف ناا هباستفياافتياSani and Musa (2019)ا,اAbubakar et al. (2020)ا
فتياايه ي ست  اااEdi and Kho (2021)ا,اPutri and Panggabean  (2020) يآرآب  اا هباسفياافي
  افيااالبهن.ا6161باس اار ل لا  ه

التتتتيااررلتتتتهبةاااستتتتفلبللاررلتتتسااإلهابةارهباستتتت تاارستتتت ال اار  تتتت ا فتتتتر آبافسلآتتتلا  لتتتصاارا ستتتتثارتتتتنا ا
يفآرتت اال تتفبلذاار آئتت تاارفتتياااجرتتيا رتت هافاتت آنا تتآنايفتت ئجافلتتكاارهباستت تارفلآ ر تت ارلر ل رتت تااررس ستت   ا

يلتبافلتكاارهباست تاقتهاف تتلاجرتيا رت هافتر آباناانن اال ت ساال تفبلذاففتبةاارا نافلتكاارهباست تاافآ  نرب تا
السفلبللاررلسااإلهابةااليااررلهبةاارفلآ ر  ارلر ل ر تااررس س   ااس اداش نافر آبًااسل  ً ان افر آبًااجآر   تً .ا
رتتتتحركاآف قتتتتماارا ستتتتثاننا شتتتت ناالستتتتفلبللاررلتتتتسااإلهابةافتتتتر آبار يتتتت  االتتتتيااررلتتتتهبةاارفلآ ر تتتت ارلر ل رتتتت تا

اس س   افياار آئ ااررتب  .ا بي ًداال  ا ش نافبضاارهباس اار  يياشر اآلي:ارر

H2  تختمف المقهدرة التقييميهة لممعمومهات المحاسهبية لمشهركات المقيهدة بالبورصهة المصهرية بهاختالف  :
ادرجة استقال  مجمس اإلدارة.

التقييميههة تحميههل العالقههة بههين الههدور المههزدوج لههرئيس مجمههس اإلدارة والمقههدرة  5-1-2-1-2
 لممعمومات المحاسبية واشتقاق الفرض الثالث

بئتت ساررلتتسااإلهابةااريتتت اايتت اررلتتسااإلهابةاارتتح اآ فتتت ب اس شرتتت اار تتبش تااررتتتب ارهرآلاارتتااتتبذ
نايتت داارررلتتسارتتنا آتتي مارآتتبنساارفر اتت تاارررلتتسا  شتت نااررر تتلاارلتت ي ييارل تتبش اا  تت ااررستتئ لااتتنا

لتتياا فلتتت ارستتئ ر  اجب تت ها ف ر تت اارررلتتسا يتتر ناف  ر تت انهائتتت ااسستتنانهاداارررلتتساا تتشلااتت ما  لتتماا
  ربانناآفسلياا ر  باتااررطل ات ا ارل ت داتا ارتت  تاار  تت  اارفتيافرشيت ارتناار فت داارستئ ر  ف اانرت ا
اي اررلسااإلهابةاارريفهباف  ااي اررلسااإلهابةاارتح اآيفهات اارررلتسار لت ماات إلهابةاار  ل ت ارل تبش اا

اررتتب اهرآلار اارسلط اارفي آح  اار ل  افياار بش ا  سههاررلسااإلهابةاا فت تت ف ا رش فرفت ا ارت   فلياق
ا .6102اس شر اار بش تر

ااإلهابةاررلتتسا بئت ساار يت اارريفتهباريتتت يا   يتياارته بااررتزه جارتتبئ ساررلتسااإلهابةااارررتما تآن
االتيارر بست اه ب ااربقت  يا  رتيقااإلهابةاررلتساقتهبةارتناقتها مستها الا كانناحركاارررما  صا اسهاافي

افلتتت رآ اابف تتت عانل تتبااشرتتت انناارتتته بااررتتتزه جارتتبئ ساارررلتتتسا  ف تتتبارؤ تتباالتتتياستتتلط تابئتت ساارررلتتتس
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 ,Almujamed and Alfraih) اررتتلس انتتس با تآناارر ل رت تافر  تلااتهماز ت هةااتنااري فرت اار ش رت 
 رتتحركاشتتت ناار تتتتلا تتآناريتتتت يابئتتت ساررلتتسااإلهابةا ار يتتت اارريفتتتهباارؤ تتباريتتتر نارتتت هةاا(2020.

 بئت س ايف ت ب اإلهابةاررلتس آف ريالياني اس شر اار بش تااررتب ارهرآلاس شر اار بش ت.ا قهايصاار
 اارريفهب  ار ي  اإلهابةاررلس بئ ساريت يا آن ارررم   يل الني ا ا ارريفهبااار ي   ف آآن ارررلس
ا. رل تبش  االرلفب يتي  ارر قتماارسي  ا ارفلب بافي حركانسا ب ان اإلفت ح آرب حركاجرش ن اهم س ل  في
 آتبنس رستفلل جهابة ررلتسابئت س ي ئتباف آتآن آتفمااره ر ت  اررر بست ت ألفيتل  ًا طالتاارس رت   تح  فتي ا

ا .6102ااار بش تاس شر اررتب ارهرآلا اراارفي آح   اإلهابة نهاد في قشاارفي االرفر ا ت

 التتتياارتتتبيمارتتتنافيتتت  لاار هآتتتهارتتتناارهباستتت تافتتتر آباارتتته بااررتتتزه جارتتتبئ ساررلتتتسااإلهابةاالتتتيااررلتتتهبةا
ارفلآ ر تت ارلر ل رتت تااررس ستت   اجالاننافلتتكاارهباستت تارتتمافف تتقاف رتت اف تتتلتاار تت ارتتنايفتت ئجاافف تتتلاا تتضا

 آباستتتل يا ر يتتت  االتتتيااررلتتتهبةاارفلآ ر تتت اارهباستتت تاجرتتتيانناارتتته بااررتتتزه جاارتتتبئ ساررلتتتسااإلهابةارتتت افتتتر
رلر ل ر تااررس س   ااسآثاشلر اش نا ي كافتلا آناريت يابئ ساررلتسااإلهابةا ار يت اارريفتهباشلرت ا

فتر آبا ا فات ب  ا ارفتيابشتزتاالتي6106زاهتااررلتهبةاارفلآ ر ت ارلر ل رت تااررس ست   .ار تلاهباست اآ ست ا 
ست قاافتيااررستف رب نااررس س   ارلبابات األبب ح الياربلدر ار ل ر ت اإلهابة اره بااررزه جاربئ ساررلس
ااررستتفل ل  اااريله تت اارفي تتؤاا رفتتهفل تاالتتيااألببتت حاقتتهبةارل  ستتيا تتبللارتتنا حرتتكااال باقاارر ر تت ااررتتتب ا

 رناار بش ت    ي تااآي   بلل األبب حاا الي ش سااليانس  بااألس ماا رنارر ل ر تاارفلآ ريا اررسف را
ف تتلتاارهباست اجرتيانناارته باا6112جرتياات ما 6112ار  بت ااررتب  ااناار فبةارناات ما في اررسرل 

ااررس ستت   ارلتتباباتار ل رتت تااألببتت حارتت افتتر آباستتل يا ر يتت  االتتياربلدرتت ااررتتزه جارتتبئ ساررلتتسااإلهابة
 شتت نااارفلآ رتتيا ا رسف ا تت اررس ستت  ارؤلببتت حاارفي ؤ تت ااررلتتهبةاننااريفتت ئجانظ تتبتاجح.اارستت قاافتتيااررستتف رب ن

 فف تقافلتكااريفآرت ارتمارت اا.اررزه جااره با حاافآ  ااإلهابةاررلسابئ سا ر بساالاارفيافياار بش تانفيل
اارفتيانرب تتااالتيا   يت تااآيت ارتناار تبش تااررهبرت اDobre and Brad (2015)ف تتلتارت اهباست ا

سآتتثاف تتتلتاجرتتتياارتته بااررتتتزه جاا6102جرتتيااتتت ماا6101    بستتتتا تتبللاار فتتبةارتتتنااتت ماا  بتتت افتتي
اربئ ساررلسااإلهابةار افر آباسل يا ر ي  االيااررلهبةاارفلآ ر  ارلر ل ر تااررس س   .ا

 ارفتتيانرب تتتاالتتيا   يتت تااآيتت ارتتنااMungly et al. (2016) فتتياي تتسااالفرتت  اف تتتلتاهباستت ا
جرياننااره بااررزه جاا6102جرياا ماا6112ر ب  آ سااناار فبةارناا ماا  بت افيااررهبر اار بش ت

ارتت ارلستت ماارهففب تت ا ارل رتت ااررتتزه جاارتته با تتآناارف  اتتلارتت افتتر آباستتل يا ر يتت  االتتيانستت  بااألستت ما شتتحرك
ارفتيانرب تتااTshipa et al.  (2018) نس  بااألست م.ا شتحركاف تتلتاهباست اااليا ر ي  ااسل يافر آب

جريانناا6102اجريا6116  بت ار   يس بجا بللاار فبةارناااليا   ي تااآي ارناار بش تااررهبر افي
 Baduاليانس  بااألس م.ا فؤ هاهباس ااارف  الا آناببس  اارس ما اره بااررزه جاار افر آباسل يا ر ي  ا
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and Assabil (2021)ارفيانرب تااليا   يت تااآيت ارتناار تبش تافتياي يت انناارته بااررتزه جارتبئ ساا 
ارمانس  بااألس م.ااارررلساآبفاياسل   ًا

  رشناف سآباارفر آباارستل يارلته بااررتزه جارتبئ ساارررلتساالتيااررلتهبةاارفلآ ر ت ارلر ل رت تااررس ست   ا
اار  تتت ارتتتلسف ارتتهامافتتيايتت دايظب تت اار ش رتت ااتترناارررتتما تتآناارريتتت آنا  تتززارتتناقتت ةابئتت ساارررلتتس

آتتتؤ باستتتلاً االتتتياستتتلط تاااإلهابةااشرتتت اايف  ز تتت انرتتت مارباقاتتت ااررتتتبلكاا  شتتت ناالاتتت ارتتتتلس االتتتياسستتت ب
 Ben-Hassoun et)اإلهابةاارتناارته بااإل تبافيا اربقت  يارررلتسا ميت  ا ا رفت ريااررتهآب نااخ تب نا

al.; 2018)ارر اآؤ باسلاً االيااررلهبةاارفلآ ر  ارلر ل ر تااررس س   .ا

 بااررتزه جاارتتبئ ساررلتتسااإلهابةارتت ا التياارر يتتبااأل تتباف تتلتاررر اتت ارتتناارهباست تاجرتتياننااارتته
اFiador (2013)فتر آباجآرت  يا ر يت  االتيااررلتهبةاارفلآ ر ت ارلر ل رت تااررس ست   اافلتهاف تتلتاهباست ا

ارفتتيانرب تتتاالتتيا   يتت تااآيتت ارتتناار تتبش تافتتياي يتت اجرتتيانناارتته بااررتتزه جارتتبئ ساارررلتتسا سستتنارتتنا
 رتتت اارهففب تتت ارلستتت ما فف تتتقافلتتتكااريفآرتتت ارتتتمارتتت اف تتتتلتارتتت ااررلتتتهبةاارفلآ ر تتت ارلتتتلارتتتناببس تتت اارستتت ما ارل

ارفتيانرب تتاالتيا   يت تااآيت ارتناار تبش تااررهبرت افتيا  بتت اا Kalantonis et al. (2022)هباست 
سآتتتثاف تتتتلتاارهباستتت اجرتتتيانناارتتته بااررتتتزه جارتتتبئ ساا6107جرتتتيااتتت ماا6101ن آيتتت ااتتتناار فتتتبةارتتتنااتتت ما

نستتت  بااألستتت مارتتتمافسستتتآنارستتته هافتتتيااررلتتتهبةاارفلآ ر تتت ااالتتتيايتتت  ا ر اجآرتتت  يافتتتر آبار تتت اشتتت ناارررلتتتسا
ارلر ل ر تاارببقا ارل ر اارهففب  اربلس م.ا

  رشناف سآباارفر آبااإلآر  يارلته بااررتزه جارتبئ ساارررلتسافتيايت دايظب ت ااإل تباذااترناارررتما تآنا
ارتتها لياسآتتثافتت فباا تت صا استتها للتتلارتتناارف تت بضافتتيااإلهابةاررلتتسا بئتت ساار يتت اارريفتتهباريتتت ي

ق ت هةار ستهةارل تتبش ااشرت اننااالايت داارتتها لآآنار تلاار يت اارريفتتهبا اررتهآباارفي آتح  ا شتت نارتهآ ماف تتما
نفيتتلاريلتت ةاارلتتت ةا اريتت  اار  تتتت اا رل تت تاار تتبش اا ررل بيتتت اا ألايتت داار تتت برآآناان ابئتت ساررلتتتسا

ي سبا األر لاار اآؤه اجريافسسآناف  ر ت اررلتسااإلهابةارر ا س لارناارل  ااف  حاارلباباتافياار قتاارر
 ا  تي شساجآر   تً االتتيارت هةاارفلت ب باارر ر تت اارت اآتؤه اجرتتياBen-Hassoun et al., 2018اإلهابةا 

افسسآنااررلهبةاارفلآ ر  ارلر ل ر تااررس س   .

 آبار يت  اشر اف تلتاررر ات اا تبرارتناارهباست تاجرتيانناارته بااررتزه جارتبئ ساارررلتسارت سارت افتر
ار ب  تآ سافياMungly et al. (2016)اليااررلهبةاارفلآ ر  ارلر ل ر تااررس س   .افلهاف تلتاهباس ا

نست  بااألست م.ا فتيااالتيا يآتبار يت  ااجآرت  يافتر آبارت ارلست ما ببس ت ااررتزه جاارته با آناجريانناارف  ال
ابئت سانه ابا تآناجفب ل  ااجرتيانناار تتلاري بافيTshipa et al. (2018) ي سااالفر  اف تلتاهباس ا

ارف  اتتلا تتآناارل رتت ااشرتت انناار تتبش ااق رتت ار يتت  االتتيافتتر آبان ارتت ارتت ساارفي آتتح ا اررتتهآبااإلهابةاررلتتس
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اااالتتيانستت  بااألستت م.ا فف تتقاهباستت اارهففب تت ارلستت ما ارتته بااررتتزه جارتتبئ ساارررلتتسارتت سارتت افتتر آبار يتت  ا
Almujamed and Alfraih (2020)رفتتيانرب تتتاالتتيا   يتت تااآيت ارتتناار تتبش ااررهبرتت افتتياستت قااا

 اارفيانرب تتاالتيا   يت تااآيت ارتناار تبش تاارتتي ا  ا6161ارر ر  ارماهباس اار ل لا اارل  تارؤل باق
اارفلآ ر تت ااررلتتهبةاالتتيار يتت  اايآتتباجآرتت  يافتتر آبارتت ااإلهابةاررلتتسااألبهي تت اجرتتيانناارتته بااررتتزه جارتتبئ س

ا.اررس س   ارلر ل ر ت

التيااررلتهبةاااره بااررتزه جارتبئ ساارررلتسارهباس تاارس ال اار  ت ا فر آبافسلآلا  لصاارا سثارنا ا
يفآرتت اال تتفبلذاار آئتت تاارفتتياااجرتتيا رتت هافاتت آنا تتآنايفتت ئجافلتتكاارهباستت تارفلآ ر تت ارلر ل رتت تااررس ستت   ا

رلته بااررتزه جاقتهاف تتلاجرتيا رت هافتر آباايلتبافلتكاارهباست تناانن ااال فبلذاففتبةاارل ت ساا ناافآ  نرب تا
التتيااررلتتهبةاارفلآ ر تت ارلر ل رتت تااررس ستت   استت ادافتتر آبًااستتل  ً ااستتفي هًااجرتتيايظب تت اار ش رتت ان افتتر آبًااجآر   تتً ا
اسفي هًااجريايظب  ااإل باذ.ارحركاآف قماارا سثاننا ش نارله بااررتزه جارتبئ ساارررلتسافتر آبًاار ي  تً االتيا

اارفلآ ر  ارلر ل ر تااررس س   افياار آئ ااررتب  .ا بي ًداال  ا ش نافبضاارهباس اار  رثاشر اآلي:اررلهبةا

H3  تختمف المقدرة التقييمية  لممعمومات المحاسهبية لمشهركات المقيهدة بالبورصهة المصهرية بهاختالف  :
 الدور المزدوج لرئيس مجمس اإلدارة.

والمقههههدرة التقييميههههة لممعمومههههات تحميههههل العالقههههة بههههين نشهههها  مجمههههس اإلدارة  5-1-2-1-3
 المحاسبية واشتقاق الفرض الرابع

ار تت اار ت ما تبللااإلهابةاررلتساارفر ات تااتههااستف هامانيت ا رشتناEdi and Kho (2021)آتبرا
ارفتتيا رشتتنااالافرتت هاالآ تت ااارر تت آآبانستتهااإلهابةاررلتتساارفر اتت تافلتتباباسآتتثا م تتهااإلهابةااررلتتساي تت ة
ااإلهابةاررلتساارفر ا تااههااسف هاما رشنا ا رف رياي ياايآبانماي ًط ااإلهابةالسرراش ناجحاار ارفسهآه
اارررلس.اش  دةارفلآ م

ااإلهابةررلتساافتإنا6102هرآلاس شرت اار تبش تاارتت هبااتناربشتزااررتهآب نااررتتب افتياات ما  فلً ارت
ن تت باارتتماجرش ي تت ااستتف  ي اارررلتتساارتتناآتتبا ارتتناها تتلان ا تت بجاار تتبش اا بل تت رتتبةاشتتلاااألقتتلآي لتتهاالتتيا

فتتتياارفلب تتتباارستتتي  ارل تتتبش ا فلب تتتباااإلفتتتت حرري ق تتت اا تتتضاارر يتتت ا تاار  تتتت اا رتتتلاار تتتبش .ا  تتتفما
ارحآنافغآ  اااناسي باارفر ا تاارررلسان اااألاي د انانسر داااالرفر ا تاانااههاااإلهابةررلسا

ااإلهابةآفغآباار ي اانانل بارنا لثااههاارفر ا تاررلتساانالناارري  ل ااي اا  بااياارفر ا تاارلر 
ااألايتتت درفبفآاتتت تاف ستتتباالتتتياافتتتيار ااآتتتها نرتتت لنا  فلتتت ًاارئلرفر اتتت تفتتتياارستتتي .االتتتياننافتتتفماارتتتها ةا

اارسهآ تتت ار تتتلااررتتتؤفربااالفتتتت لننا  لتتتهاارفر ا فتتت ااتتتناطب تتتقا ستتت ئلاااإلهابةرررلتتتسا.ا  رشتتتناارسيتتت ب
رل بش االياحركا  يماارررلساي ااياااالس سياليانناآيصااريظ ما Video Conferenceار  ف يان 
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س شرتتتت ااررتتتتتب ارهرآلا ارتتتت اتتتتناا تتتتهااإلايتتتت د ر تتتت بش اااالرفر اتتتت تاستتتتف هامافلتتتتكاار ستتتت ئلافتتتتياالتتتتها
ا .6102اار بش ت

 يظتتبًااألناز تتت هةااتتههااالرفر اتتت تاقتتها شتتت نارؤ تتتباررتتهراش تتت دةاارررلتتسافتتتيااررف ا تت ا االفتتتت لا تتتآنا
نايتت ئ اا رتتنا تتماز تت هةاف  ر تت اارررلتتسافتتياارل تت ما تته ب ااربقتت  ياا ارتتح اقتتهاآتتي شساالتتيااررلتتهبةاارفلآ ر تت ا

ارفر ات تاررلتسااإلهابةاالتياارر ل ر تاارفل ب باارر ر  اافلهابشزاار هآتهارتناارهباست تاارست ال االتيافتر آب
اررلهبةاارفلآ ر  ارلر ل ر تااررس س   اا ف تلتافلكاارهباس تاجرتيايفت ئجارف  بيت .افلتهاف تتلتاررر ات ا
رتناارهباست تاجرتتيانناز ت هةااتتههااالرفر ات تاشرؤ تتباري ت ةاررلتسااإلهابةارتت افتر آباجآرتت  يا ر يت  االتتيا

ا ارفتيانرب تتافتياب ر ي ت اDobre and Brad (2015)هباس ااررلهبةاارفلآ ر  ارلر ل ر تااررس س   ار لا
رتتتيااتتت ماجا6101    بستتتتا تتتبللاار فتتتبةارتتتنااتتت ماا  بتتتت افتتتياالتتتيا   يتتت تااآيتتت ارتتتناار تتتبش تااررهبرتتت 

 اارفتيانرب تتافتيااالبهنارتنا تبللا   يت تااآيت ارتناار تبش تاارتتي ا  ا6161اا هباس اار ل لا 6102
اجرفر اتتت تافلتتتبابااتتترنااريفآرتتت ا تتتح اف ستتتآبا.ا  رشتتتن6102يااتتت ماجرتتتا6102األبهي تتت ااتتتناار فتتتبةارتتتنااتتت ما

االتيااربق ات از ت هةاشتحركافتيا مست ماشرت اار تبش ار ت افف تبضاارفيار  رر اارر  للافيا س  مااإلهابةاررلس
 .رلس ماارس ق  اارل ر ا ز  هةافسسنااألهاداارياآؤه اار ااإلهابة

 الياارر يبااأل باف تلتاررر ا ان برارناارهباس تاجريااتههااالرفر ات تاشرؤ تباري ت ةاررلتسا
 Edi andاإلهابةارت سارت افتر آبار يت  االتيااررلتهبةاارفلآ ر ت ارلر ل رت تااررس ست   افلتهاف تتتلتاهباست ا

Kho (2021)افتتر آبارتت اشتت نااإلهابةاررلتتساجرتتيانناي تت ة ارفتتيانرب تتتاالتتياقطتت عاار يتت كافتتياايه ي ستت  ا
ااإلهابةاررلتتساارفر اتت تافلتتباباننان .اارفلآ ر تت ارلر ل رتت تااررس ستت   ااررلتتهبةا يآتتبار يتت  االتتياجآرتت  ي
  فف تتقافلتكااريفآرتت ارتتمارت اف تتتلتارتت اهباستت .ااإليه ي ستت  ااررلتتهبةاارفلآ ر تت ارل يت كاالتيافتتر آبان ار تت ارت س

Tshipa et al. (2018)جفب ل ت اا ارفتيانرب تتاالتيا   يت تااآيت ارتناار تبش تااررهبرت افتيااريت بافتيا
 ف تلتاارهباس اجريانناي  ةاررلسااإلهابةارت ساا6102اجريا6116  بت ار   يس بجا بللاار فبةارنا

ا رف  الا آناي  ةاارررلسا ببس  اارس ما شتحركاارف  اتلااآف لقا ف ر االيانس  بااألس ماار افر آبار ي  ا
التتيانستت  بااررلتتسا ارل رتت اارهففب تت ارلستت مافلتتهاف تتتلتاارهباستت اجرتتيااتتهما رتت هافتتر آبار يتت  ا تتآناي تت ةاار

االا رليتت اري ت ةاارررلتساارؤ تباررتبها ت ااإلهابةاررلتساارفر ات تااتههااترنااألست م.ا  رشتناف ستآباحرتك
ااالرفر ا ت.ان ي داارريرزاار رلاجرياج  بةان ا لهم

التيااررلتهبةاارفلآ ر ت ااي ت ةاررلتسااإلهابةارهباست تاارست ال اار  تت ا فتر آبافسلآلا  لصاارا سثارنا ا
افآ ت نرب تتايفآرت اال تفبلذاار آئت تاارفتياااجريا رت هافات آنا تآنايفت ئجافلتكاارهباست ترلر ل ر تااررس س   ا

ي  تً االتيا  تبرقاارا ستثاننا شت ناري ت ةاررلتسااإلهابةافتر آبًاار اال تفبلذاففتبةاارل ت ساا نافلكاارهباس تا
ااررلهبةاارفلآ ر  ارلر ل ر تااررس س   افياار آئ ااررتب  .ا بي ًداال  ا ش نافبضاارهباس ااربااماشر اآلي:
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H4  تختمههف المقههدرة التقييميههة لممعمومههات المحاسههبية لمشههركات المقيههدة بالبورصههة المصههرية بههاختالف :
 مد  نشا  مجمس اإلدارة.

المقههدرة التقييميههة لممعمومههات المحاسههبية عمههى  ةتحميههل تههأثير  عاليههة لجنههة المراجعهه 5-1-2-2
 واشتقاق  رض الدراسة الخامس

هرآلاس شر اار بش تاارت هبااناربشزااررهآب نااررتب اا ر آئ اار  رت ارلبق ات اارر ر ت افتياات ماَابذا
رريتت ا لتت ماررلتتسااإلهابةا ف تتشآل  ااسآتتثاففرفتتماا الستتفلبلر  افتتيانهاداارل تت ااااري تت رريتت اارربار تت اا6102

 فرتهارتناارررلتساافستههايطت قاارل ت ا رستئ ر  ف  ا ا فت تت ف  اارت اآفر  تيارتما  ش نار  االئس اارتلافما
 اررسفللآناارل ايآنا ارف ل ر تااربق    اا  فماف شآلارري اارربار  ارناناي داررلسااإلهابةايآباارفي آحآآنا

ن ارتتنا تت بجاار تتبش االتتياننا شتت نارتتنا آتتي ماايتت ًاا استتهًااالتتيااألقتتلاررتتنارتتهآ مار بفتت ا هبا تت ااتت ألر با
ستتههاهرآتتلاارتتلاررتت ناارربار تت اارتتت هبااتتناربشتتزااررتتهآب نااررتتتب افتتيااتت ماشرتت اارر ر تت ا اررس ستت   .ا

آنارتنانايت داررلتسااإلهابةااارنااههاناي داارلريت اآرتبانالا لتلااتنا بل ت انايت دايآتبافي آتحآا6112
ر باارر ر تت اا انا شتت نا يتت كاايتت اا استتهااالتتيا  رتتباننا شتت نانايتت دارريتت اارربار تت ارتتهآ مار بفتت ااتت أل

قلارنانتس باار  بةاارر ر  ثا ف آباارر بف اارر ر  اجرياارلهبةاالياقبادةاارل ائماارر ر  ا اسف      .ا قهااأل
 دا تياسرتباارزا  ت ارفسلآتقاف  ر ت اارلريت ا اتت  ا  تت اايتهارباقات انلهاارهرآلاالتياننااستفلبلر  ااألايت

سبلر ا رتهاق  اارل  اجاهاهاارفل ب باارر ر  اا ر بش ا ايهافلآ مااررر التاارفياآفمافآ ت اجتتهابانسشت مان ا
ااف  حاقباباتا  ر .

ررلتساجهابةاار آئت ارناق ااهاقآتها  تطبااأل باقاارر ر ت اارتت هبةااتناا27ابقما شحركافلهان  بتاارر هة
آلفتتزماررلتتساجهابةارنااتتا6166 ف ه بلفتت اسفتتيارتت بساا6102رستتي اا00رلبابابقتتمااتت ار  رتت ارلبق اتت اارر ر تت ا

رتنااتههافتبه اارلربار ت  رريت   ف تشآلاار  بتت   رتها ل رتتب   جآتهاع  ت  هات ن  نست مار   رلآهار  بش ار
  رت زاننافيتماارلريت افتياااارفي آتحآآن يآتب اإلهابة ررلتس نايت د  تآنارن  بل   انرنااألاي داالا للا

ايتت  ف  انايتت دارتتنا تت بجاار تتبش ا  رتتباننافلتت ناي ر  تت انايتت داارلريتت ارتتنااررستتفللآناالتتياننا شتت نا
  ار  تبة ا رل ت دة ر تم ارر ت  هبئ ساارلري ارنا آي ما فيارر مااألس الاآرباننا ش ناناي داارلري ارنا

ايت ًاارتي مااالتيااألقتلااره ت ا  تبةاا ر تئ ناارر ر ت ا اررس ست   ااالتياننا شت نا ار تبش ا ارتل ررت لافتي
ا.شر اآر زاننافسف آناارباقباارسس ا تان ارنافبا اري ساً ارسي باارفر ا ف  ارنايآباناي ئ  

ننارري اارربار  اار   ر ا ياارفيا ش ناناي ئ  ارؤ لآنا هبر اش آتبةااVera-Munoz (2005) برا ا
اDeZoort et al. (2002) رهآ مااسفلبلر  افيااف  حاارلتبابات.ا قتهاستههااااررس س   فيااري اسياارر ر  ا ا

 ارستلط ااا   ترلااالستفلبللا ار  تبةا (Composition)ارفلت  ناثنببمارسههاتار   ر  ارريت اارربار ت ا  تي
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(Authority)ف تتتتتتتتتترلافسهآتتتتتتتتتتهااررستتتتتتتتتتئ ر  تا ف تتتتتتتتتت  ضاارستتتتتتتتتتلط ارتتتتتتتتتتناررلتتتتتتتتتتسااإلهابةا هاتتتتتتتتتتمااإلهابةااا 
 (Diligence)ا ف رلاسرماارلري ا ارهامارناارربارماارها ليا ار  برياا اري  ةا (Resources)به ارر ا
رري اارربار  اار   ر االياننااCarcello et al. (2006)هباس اا فؤشه   رلارهرافلبابااالرفر ا ت.اا

األايتت داا رتتهراا رشتتناننافيرتتزاه ب تت ااإل تتبافياايتتهر افلتت نارستتفلل ااتتنااإلهابةا رتتهآ  ااتتههاشتت فيارتتن
اناي ئ  اار  بةاارر ر  ا فل ماا لهاارفر ا تارفلببة.ا

ا بق اتتت ارف ا تتت افتتتياسآ  تتت ًااه باًاا فل تتتباار تتتبش تارس شرتتت ا ف ف تتتبارريتتت اارربار تتت اجستتتهرااخر تتت تاار  رتتت 
رري اارربار  ااشر افس  مااررس  رآناارت رقاسر   ا  هذاارها ل  ااربق ا ايظ ماهاما فياار بش اااي ط 
اات الر باآف لتقاف رت ااإلهابةاررلتساجرتياار هآتهارتناارف تت  تا فلتهمارل بش اااإلسفبافآر  اار ط افط  بافي

ا قتهبف  اار تبش انهاداارتيافسستآنارريت اارربار ت اار   رت ااررف قتماننافتؤه افرتنا تماا رن.ا ارف غآل  اارر ر  
 يظتبًااأل ر ت اارته بااال تبافياا(Balagobei, 2017).اررست  رآناا تب ةاف ظت ماارت اآتي شساالتياارفي فست  
ارتتت اآتتتي شساالتتتيارتتت هةاارر ل رتتت تاارل تتتبش ااارفلتتت ب باارر ر تتت ا ربار تتت اجاتتتهاهاارل تتت االتتتياارربار تتت ارلريتت 

اررس س   اافلهابشزاار هآهارناارهباس تاالياابلق ارري اارربار  اا ررلهبةاارفلآ ر  ارلر ل ر تااررس س   اا
ا فات بافتر آباار  تبةاارر ر ت االايت دارريت اارربار ت ا استفلبللااايت دااRani (2011)سآثافي  رتاهباس ا

ارلريتت االتتيااررلتتهبةاارفلآ ر تت ارلر ل رتت تااررس ستت   افتتيايآ ز بليتتهااا ا ستتف هاما   يتت تااآيتت ارتتناار تتبش تا
ف تتتلتاارهباستت اارتتيانناا6112جرتتيااتت ماا6117اررهبرتت افتتياار  بتتت افتتيايآ ز بليتتهاااتتناار فتتبةارتتنااتت ما

 بةاارر ر  األاي دارري اارربار  ا ش نار  افر آباستل يا يآتبار يت  االتيانست  بااألست ماانرت اارف  اتلاار 
 آناار  بةاارر ر  األاي داارلري ا ارل ر اارهففب  ارلس مافل افر آباسل يا يآتبار يت  االتيانست  بااألست ماا

مارت افتر آباجآرت  يا ر يت  االتيانست  بافياسآنانناارف  الا آناار  بةاارر ر  األاي داارلري ا ببس  اارس 
األستت م.اشرتت اف تتتلتاارهباستت اجرتتياننااستتفلبللارريتت اارربار تت ارتت افتتر آباجآرتت  يا يآتتبار يتت  االتتيانستت  با

االتتيار يت  اا يآتباستل يافتر آبارتت ارلست ماارهففب ت ا ارل رت ااستفلبللارريتت اارربار ت ا تآناارف  اتلااألست ماانرت 
انس  بااليا ر ي  ااجآر  يافر آبار اارس ما ببس  اارلري ااسفلبللا آناارف  الانناسآنافيااألس ماانس  ب
ا.األس م

ا رتت هارريتت اارربار تت االتتيافلتتهابشتتزتاالتتياا فاتت بافتتر آباDobre and Brad (2015)نرتت اهباستت ا
افتتتياب ر ي تتت اا ا ستتتف هاما   يتتت تااآيتتت ارتتتناار تتتبش تااررهبرتتت افتتتيااررلتتتهبةاارفلآ ر تتت ارلر ل رتتت تااررس ستتت   

ف تتتتلتاارهباستتت اجرتتتياننا رتتت هارريتتت اا6102جرتتتيااتتت ماا6101    بستتتتا تتتبللاار فتتتبةارتتتنااتتت ماا  بتتتت 
ارربار  اشت نارت افتر آباستل يا يآتبار يت  االتيااررلتهبةاارفلآ ر ت ارلر ل رت تااررس ست   .ا ا ستف هاما   يت تا

ااAlmariاا 2017 اااف تتتلتاهباستت 6102اجرتتيااتت ما6112ارتتنااتت مااتتناار فتتبةااآيت ارتتناار يتت كااالبهي تت 
اسآتتثااررلتتهبةاارفلآ ر تت ارلر ل رتت تااررس ستت   ااجآرتت  يا ر يتت  االتتيارتت افتتر آباارربار تت ارريتت اجرتتيانناسرتتم
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اار تبش انهاداالتياجآر   ت ًااآتي شساارتح ااألرتبا ارر بفت اارر ت باتازاهافيت عاشلر اارلري اناي دااههازاهاشلر 
ارلر ل رتتت تاجيتتت ف  افلآ ر تتت ارلتتتهبةاارربار تتت ارريتتت افتتتإنارسرتتتماارستتت قاا ا رفتتت ريافتتتيانستتت ر  ا التتتيانستتت  ب
ااررلهبةاارفلآ ر  ارلر ل ر تااررس س   .انر ااسفلبللارري اارربار  افل سار افر آبار ي  االيا.اررس س   

اررلتهبةااالتياارربار ت ا ت ئصارري افر آباBalagobei (2017)ا رناي س  اا برافلهافي  رتاهباس 
 تبش تاا رنا بللا   ي تااآي ارن.اسب بليش افيار بش تاارس  س ا ار ي هقااررس س   اارفلآ ر  ارلر ل ر ت

ا6102ات مااجريا6106رناا مااار فبةا بللاارر ر  ارؤل باقاش ر ر  ا  بت افيااررهبر ا ار ي هقاارس  س 
ل يارريت اارربار ت اا ار  تبةاارر ر ت ا اررس ست   األايت داارلريت ار رت افتر آباستاسرماف تلتاارهباس اجريانن

اجآرت  يا ر يت  االتيافتر آبار ت ارريت اارربار ت ارلس ماافتياستآنانناارفر ات تاارهففب  ا ر ي  االياارل ر 
رلستت مار تتبش تااارهففب تت اارل رتت انرتت ااستتفلبللاارلريتت افلتتما شتتنارتت افتتر آبار يتت  االتتيارلستت م.اارهففب تت اارل رتت 

ارربار تتت االتتتياببس تت اارستتت مافلتتتهاانرتتت اف رتتت اآ تتصافتتتر آبا تتتت ئصارريتت .استتب بليش اارستت  س ا ار يتتت هقافتتتي
ف تتتلتاارهباستت اجرتتيانناار  تتبةاارر ر تت ا اررس ستت   األايتت داارلريتت ار تت افتتر آباستتل يا ر يتت  االتتياببس تت ا

التياببس ت اار يت  اافتر آبار ت اارلري ا اههاارفر ا تاارلري افل ساسرمارري اارربار  ا اسفلبللانر .اارس م
ا.سب بليش اارس مار بش تاارس  س ا ار ي هقافي

 ف ر اآ صافر آبا ت ئصارري اارربار  االيااررلهبةاارفلآ ر  ارلر ل ر تااررس س   افتيايآرآب ت افلتها 
الياا فا بافر آباسرمارري اارربار  ا اسفلبللارري اارربار  ااSani and Musa (2019)بشزتاهباس ا

يآرآب  اا ف تلتاارهباست اجرتيانناافيا ارتي ا اارسلمار بش تااررس س   ارلر ل ر تااررلهبةاارفلآ ر  االي
ر افر آباجآر  يا ر ي  االيااررلهبةاارفلآ ر  ارلر ل ر تااررس س   اف رت اآ تصاببس ت ااارربار  ارري اسرم

ر افر آباستل يا ر يت  االتيااررلتهبةاارفلآ ر ت ارلر ل رت تااررس ست   ااارربار  ارري اسرماارس مافياسآنانن
ااررلتهبةاارفلآ ر ت االتيار يت  اافتر آبار ت افلت سارري اارربار ت ارلس م.انر ااسفلبللف ر اآ صاارل ر اارهففب  ا

ا.ف ر اآ صاببس  اارس مان اارل ر اارهففب  ارلس مااررس س   ارلر ل ر ت

اررلتتهبةااالتياارربار ت ارريت ا تتت ئصاجرتياا فات بافتر آب فلتها تتهفتا Krismiaji (2020)نرت اهباست 
رل بش تاااليه ي س  ااسآثابشزتاارهباس االياشلارناسرمارري اارربار ت اااررس س   ارلر ل ر تاارفلآ ر  

اتناار فتبةارتنااجيه ي س  ا  بت افيا اسفلبللارري اارربار  .ا ا سف هاما   ي تااآي ارناار بش تااررهبر 
  ا ر يتتاجآرتت  ياآتتؤ باا تتشلارريتت اارربار تت اجرتتيانناسرتتماارهباستت اف تتتلتاا6102جرتتيااتت ماا6102اتت ما
نرت اا.رلل رت اارهففب ت ارلست مااررلتهبةاارفلآ ر ت االيا ا شلاسل يا ر ي  اارببس  اارس ماااررلهبةاارفلآ ر  االي

اآتتؤ باا تتشلارريتت اارربار تت اف رتت اآ تتصافتتر آبااستتفلبللارريتت اارربار تت افف تتتلتاارهباستت اجرتتياننااستتفلبلل
اررلتتتهبةااستتل يا يآتتبار يتت  االتتياا تتتشلاآتتؤ با آيرتت ارببس تت اارستت مااررلتتهبةاارفلآ ر تتت ا ر يتت  االتتياجآرتت  ي
ا.رلل ر اارهففب  ارلس ماارفلآ ر  
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اارربار تتت اارريتتت اف  ر تتت افتتتر آبا اا فاتتت ب6160 فتتتيا آئتتت ااالارتتت لااررتتتتب  افلتتتهافي  رتتتتاهباستتت االتتتيا 
ااآيتت االتتيافط  ل تت اهباستت ا بتتإرباد.ااألستت ما نستت  بااررس ستت   ا تتآناارر ل رتت تاار بلقتت االتتيارم تتهلاشرفغآتتب

ف تتلتاا6102اجرياات ما6102ارناا ماار فبةا بللااررتب  ااررلآهةاا ر  بت اارر ر  ايآباار بش تارن
نناسرتمارريت اارربار ت اا استفلبللارريت اارربار ت اآتؤ بانااتت بةاجآر   ت ا ر ي  ت االتياابلقت ااارهباس اجرتي

األس م.انر افلباباارفر ا تاببس  اارس ماارس  بااألس ماا شحركاالياابلق اارل ر اارهففب  ارلس ماارس  با
رري اارربار  اففؤ باات بةاجآر    ا ر ي   االياابلق اببس  اارس ماارست  بااألست ماا رلي ت افتؤ بااتت بةا
جآر   تت ا يآتتبار ي  تت االتتياابلقتت اارل رتت اارهففب تت ارلستت ماارستت  بااألستت م.ا ف رتت اآ تتصافتتر آباار  تتبةاارر ر تت ا

 اجرتتيانناار  تتبةاارر ر تت األايتت دارريتت اارربار تت ارتت سار تت افتتر آباألايتت دارريتت اارربار تت افف تتتلتاارهباستت
ر ي  االياابلق اشلارتناببس ت اارست ما ارل رت اارهففب ت ارلست ماارست  بااألست م.ا فف تقافلتكااريفآرت ارتمارت ا

 ارفتيانرب تتاالتيا   يت تااآيت ارتناار تبش تااPutri and Panggabean  (2020)ف تتلتارت اهباست ا
اتترناار  تتبةاارر ر تت األايتت داا6107ارتتيااتت ماا6102االيه ي ستت  ااتتناار فتتبةارتتنااتت ماااررلآتتهةافتتياار  بتتت 

ارري اارربار  االافؤ بااليااررلهبةاارفلآ ر  ارؤلبب حااررس س   .

هباستتت اااستتتف هرتاارستتت ق  ارل تتتبش تااألرر ي تتت ااارل رتتت االتتتياارربار تتت ارريتتت ا تتتت ئصا ال فاتتت بافتتتر آب
Oncioiu et al. (2020)رتهرافت افباار  تبةاانايت داارلريت اااتههاآفيترناارربار  ارري ار   ر  ارؤ با 

   يتت تااالتتيا اتت رفط آقاارفر اتت تاارلريتت اا اتتههاارلريتت ااارر ر تت ا اررس ستت   افتتيانايتت داارلريتت اا استتفلبلل
ا6100جرتتتيااتتت ماا6112 تتتبللاار فتتتبةارتتتنااتتت ماا   بتتتت افبايش تتت بتااألرر ي تتت ارلآتتتهةا تتتبش ا22اآيتتت ارتتتنا
رل تتتبش تااارستتت ق  اارل رتتت االتتتياارربار تتت ارريتتت ار   ر تتت اجآرتتت  يا ر يتتت  اافتتتر آبا رتتت هااستتت اجرتتتيارهبااف تتتتلت
ااألرر ي  .

التيااررلتهبةاارفلآ ر ت اارربار ت اف  ر  ارري اارهباس تاارس ال اار  ت ا فر آبافسلآلا  لصاارا سثارنا ا
افآ ت نرب تتا تفبلذاار آئت تاارفتيايفآرت االااجريا رت هافات آنا تآنايفت ئجافلتكاارهباست ترلر ل ر تااررس س   ا

 شتتتحركاال تتتفبلذا تتتت ئصارريتتت اارربار تتت اارفتتتيابشتتتزتاالآ تتت اشتتتلااال تتتفبلذاففتتتبةاارل تتت ساا ناارهباستتت تا
ناا اهباس  ر   ر  ارري اارربار  االيااررلهبةاارفلآ ر ت ايلبافلكاارهباس تاقهاف تلاجريا ر هافر آباناش نااا 

رلر ل رتتت تااررس ستتت   .ارتتتحركاآف قتتتماارا ستتتثاننا شتتت نار   ر تتت ارريتتت اارربار تتت افتتتر آبًاار ي  تتتً االتتتيااررلتتتهبةا
ارفلآ ر  ارلر ل ر تااررس س   افياار آئ ااررتب  ايظبًاارله باار  ماارح ا رشتناننافل ات ارريت اارربار ت افتيا

ا شلارا  بارنا بللااإل باذاالياارل  اجاهاهاارل ائماارر ر ت اااررس س   اس ادار ل ر تار هةاارفسسآنا
.ا بيت ًداال ت ا شت نارباقباارسست ا ترف ا  اا شلايآبارا  بارنا بللااإل باذااليااربق ا اارها ل  ا اا ن

افبضاارهباس اار  رساشر اآلي:
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H5 لمشهركات المقيهدة بالبورصهة المصهرية بهاختالف  :  تختمف المقهدرة التقييميهة لممعمومهات المحاسهبية
 مد   عالية لجنة المراجعة.

المقدرة التقييميهة لممعمومهات المحاسهبية واشهتقاق عمى  تحميل تأثير جودة المراجعة 5-1-2-3
  رض الدراسة السادس

ر ت اارهآتهًااجالانيت االاآ رتهااف ت قاالتياف ب ت ار ستهار   رت ًااالاف ف تباارربار ت االيااربيمارتناننارت هة
رنان ائلاارهباس تاارفياقهرتاا DeAngelo (1981)س ادارنار يبااألل ه رآآنان اارر يآآناا ف هاهباس 

ف ب  تً اررت هةاارربار تت ااسآتثاابف تت ااري ت ااالسفرتت لاارر تفبكااررلتهبارتتناارست قا اررف تت رلآناف ت االلف تت ذا
 Hegazy and Abou  .ا فف قاهباس اارربارماارفسب   تاارر  ب  اا ريظ مااررس س يارل رآلا ارفلب بااي

Kamer (2010)رماهباس ااEshleman (2013)التيانيت ا رشتنااريظتباجرتيارت هةاارربار ت ارتنا تبللاا
اجرتباداالتياارربارتماقتهبةاام هآنااسآثا م آباارا هااأل لاجرياارل  دةاار ي  ارلربارمثا ارفيافي شسافيارتهر

نرتتت اارا تتتهاار تتت يياف  تتتآباجرتتتيااارلتتت مايآتتتباار  ه تتت اان افرلتتت اررسااأل طتتت دا الف تتت ذارللتتت ائماارر ر تتت اافستتتص
اانايف ئجانار ر .ار ي ايابن ارفله مااسفلبللاارربارما حركارنا بللارهرااسف هاهاارربارم

اارل ت اارربار ت افف افتقاايتهر اننارت هةاارربار ت اففسلتقاFrancis (2004)ا التياارر يتبااأل تباآتبرا
اا  تتتلااشستتت  افتتتبفايااتتتت بةاارربار تتت ان اننارتتت هةا ارر ي تتت ااارل ي ي تتت ااررفطلاتتت تارتتتنااألهيتتتياارستتتهارتتتم

ارربار  .ا فياي سااالفر  اابذاالتياار هةاشلر ااي  يتاار  لاار هلاابف ماشلر اني اار يياارربار  ا
 ار هةاارربار  االياني  اررر ا ارناار ت ئصاار ي  ا اري ا  افياارربار  اارفياف اماس ر تا6112 

ررتتت رقافتتياار تتبش اا تترنافتت فآباار تت ارربار تت ااألهادااررتت ريا االقفتتت ه ارل تتبش .ا آيرتت اابف تت انتتتس باا
 ااش ت دةارباقتباارسست ا تافتياالف ت ذا ارفلب تبااتناارفسب  ت تاارر  ب ت افتياارلت ائماارر ر ت ا6102 س ف ا 

كاارر يتتيارتتنار تتت افتتياظتتلااالرفتتزاماارل رتتلاا رر تت آآباارر ي تت احاتاارتتتتل ارتتنار تت اا ق ااتتهااهاباارستتل ا
 Public Companyن تبر.انرت اررلتسااربق ات االتيانارت لارباق تياسست ا تاار تبش تااررلآتهةاا ر  بتت 

Accounting Oversight BoardاPCAOB)افلتتهااتتبذارتت هةاارربار ت ااري تت اارل تت اارربار تت اارفتتيا 
ارربار تت اا تترناشتتلارتتنافل تتيااسف  رتت تااررستتف رب نارربار تت ارستتفلل ار  تت قافآ تت ا افتتت لاف تت لارتتماررتت نا

ارلت ائماارر ر تت ا اإل يتت س تااررفررتت ار ت اا ارف شآتتهاالتتيايظتت مااربق اتت اارها ل ت اا ارفي آ تت تاستت لارتتهرارلتتهبةا
ا . (PCAOB, 2013ار بش االيااإلسفربابافيااررسفل ل

 بةا  تتبراارا ستتثانيتت االتتياارتتبيمارتتناف تتههاارف ب  تت تاارستت ال اررتت هةاارربار تت اجالاني تت افتته باستت لايتتبا
ارفتتتزاماارربارتتتمافتتتيانهائتتت األارتتت لاارربار تتت ااشتتتلارتتتنار تتت آآباارربار تتت ااررف تتت بذاالآ تتت ا اهابا ن بلق تتت تا
ارستتل كاارر يتتياارتت ا رشيتت ارتتناالف تت ذاارفسب  تت تاارر  ب تت افتتياارلتت ائماارر ر تت ا ارفلب تتبااتتنايفتت ئجانار رتت ا

افآ  .اات بةار ي ا  ارفل   ااسف  ر تااررسف هرآنارناارر ل ر تاارر   قا
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 يفآرتت األ ر تت ارتت هةاارربار تت ارؤلطتتباذاارر فل تت افلتتهانتتتهباررلتتسار تت آآباارربار تت ا ارف شآتتهاارر يتتيا
 اا تترنابق اتت ارتت هةاربار تت اارلتت ائماارر ر تت اا ارتتح ابشتتزاالتتيا661 اارر  تت باارتته ريابقتتما (IAASBارتته ريا

 هةاايتهاربار ت اارلت ائماارر ر ت ااسآتثااررسئ ر  تااررسههةاررباقباارسس ا تاف ر اآف لقا إرباداتابق ا ااررت
نلتتتهاارر  تتت باالتتتيايتتتب بةابق اتتت ااررتتت هةافتتتياشتتتلارباستتتلاارل تتت اارربار تتت .ا ستتتهآ ً انتتتتهباررلتتتسار تتت آآبا

ه ستر باا02 ار  ت ب ناإلهابةارت هةاارربار ت اآ تهنافط  ل رت ارتنا(IAASBارربار  ا ارف شآتهاارر يتياارته ريا
 ار تت صا تتإهابةااررتت هةارلرش فتتباارفتتيافي تتحاارل تت تا  0هةابقتتما   رتت اارر  تت باارتته رياإلهابةااررتت اا6166

ربار  ان افسصارلل ائماارر ر  ان افلهما هر تاارف شآهاارر ييا يآب  ارناار هر تاحاتاار بلق اا ارر  ت با
 ا ار تتت صاا س تتتت تارتتت هةاارفلل  تتت تاررر تتتماارفلل  تتت تاارفتتتياآف تتتآناجرتتتبادا6ارتتته رياإلهابةااررتتت هةابقتتتما 

ا .0رر هف  اطالً ارر   باجهابةاارر هةابقما فسصا

 اليارسف را آئ ااررر بس اارر ي  افتيارر  ب ت ارتتباار بب ت افلتهافيتريتار ت آآباارربار ت ااررتتب  ا
 ا ار تت صا بق اتت ا661ر  تت باارربار تت ااررتتتب ابقتتما ا6112 ارستتي ا022ارتتت هبةااتت رلباباارتت زاب ابقتتما 

تاارر ر ت اارف ب   ت ا ارتح ا  ف تبافبررت ارر  ت باارربار ت اارته ريابقتماارر هةاالياارل ت تاربار ت اارر ل رت 
 .اشر اا فرتاار آئ اار  رت ارلبق ات اارر ر ت ااررتتب  ا رت هةاارربار ت ارتنا تبللافرست سا ستهةااربق ات ا661 

باالتيارتت هةانارتت لارباق تتياارسستت ا تااررلآتتهآنااستترلارباق تتياارسستت ا تا  آئتت ااربق اتت اارر ر تت اار رتتباارلتتبا
 ارستتتي ا21 ارلتتتبابابقتتتما ا6112 ارستتتي ا02 اررم تتتهلاالتتتباباتاررلتتتساار آئتتت ابقتتتما ا6112 ارستتتي ا22بقتتتما 
ف تتهذا ستتهةااربق اتت االتتيارتت هةانارتت لارباق تتياارسستت ا تاااسآتتثاا6160 ارستتي ا020 ارلتتبابابقتتما ا6102

ارر ي ت ا ارلتباباتا ارتيظماباارر هةاآار  آاارسس ا تارباق ي ارفزامرهرااررلآهآنااسرلاار آئ اجرياارفسلقارنا
رر ت آآباارربار ت ااارفرلهارناننارباق ياارسس ا تااررلآهآناا رسرلاآتؤه نار ت ر ما فلت ًاشحركا اااحاتاارتل 

ا.ارر فرهةا ارل ااهااأل بلق  ا ارر ي  اارس ب  

رتتنا اننااررلتتهبةاارفلآ ر تت ارلر ل رتت تااررس ستت   اف ف تتبارستتئ ر  ار تتفبش ا تتآناشتتلا6166  تتبراتتت رقا 
جهابةاار تتتبش ا رباقتتتباارسستتت ا ت.اجحاننااإلهابةارستتتئ ر ااتتتناا ف تتت باارس  ستتت تااررس ستتت   اارربلئرتتت ا ارتتتبادا
ارفلتتهآباتااررس ستت   اارري ستتا ار تتبضاارلتت ائماارر ر تت اابيتتً ااتت هاًلافتتيايتت داارر تت آآبااررس ستت   ا ارلتت ايآنا

طتت يا في آتتحاارل تت اارربار تت ارفلآتت مارتتهرا ارلتت ائقاحاتاارتتتل .انرتت ارباقتتباارسستت ا تاف شتت نارستتئ اًلااتتناف 
تهقارزاامااإلهابةاا ارست لاالياف شآهار ل لاارناارل ائماارر ر  ا  ر  ارنان افسب   تار  ب  .ا يظبًاا
النار ل رتت تاارلتت ائماارر ر تت اف ف تتبااررتتتهبااربئ ستتياارتتح ا  فرتتهاال تت ااررستتف رب نا اررلبيتتآنافتتيااف تت حا

ناحرتتكاستتت فزارتتئلهابةارلفبلاتتبافتتتيابقتتمااألببتت حاا ا رفتتت ريافظ تتبان ر تت ارتتت هةاار هآتتهارتتناارلتتباباتافلتتتها شتت ا
اارربار  اار  بر  اشرسهاار  تاارس شر اارفياقهافهامااررلهبةاارفلآ ر  ارلر ل ر تااررس س   .
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 رتتحركايتت قشاار هآتتهارتتناارهباستت تاار بلقتت ا تتآنارتت هةاارربار تت ا اررلتتهبةاارفلآ ر تت ارلر ل رتت تااررس ستت   اا
التيافتر آبااHabib and Azim (2008)تلتافلكاارهباس تاجرتيايفت ئجارف  بيت .افلتهابشتزتاهباست ا ف ا

رتتت هةاارربار تتت االتتتيااررلتتتهبةاارفلآ ر تتت ارلر ل رتتت تااررس ستتت   افتتتيااستتتفبار  ,ا ا ستتتف هاما   يتتت تااآيتتت ارتتتنا
رتت  يا يآتتتبارتت هةاارربار تت ار تت افتتر آباجآ ار تتبش تااررهبرتت افتتيا  بتتت استتآهييااف تتتلتاارهباستت اجرتتيانن

ر يتتت  االتتتيانستتت  بااألستتت مانرتتت اارف  اتتتلا تتتآنارتتت هةاارربار تتت ا ارل رتتت اارهففب تتت ارلستتت ما ارف  اتتتلا تتتآنارتتت هةا
فلتهااRani (2011)ارربار  ا ببس  اارس مافل  افر آباجآر  يا يآبار ي  االيانس  بااألس م.انر اهباست ا

لر ل رتت تااررس ستت   افتتيايآ ز بليتتهاا ا ستتف هامافي  رتتتاا فاتت بافتتر آبارتت هةاارربار تت االتتيااررلتتهبةاارفلآ ر تت ار
ا6112ارتياات ماا6117   ي تااآي ارناار بش تااررهبر افياار  بتت افتيايآ ز بليتهاااتناار فتبةارتناات ما

ا تآناارف  اتلانرت ااألست مانست  باالتيار يت  اايآتباجآرت  يافر آبار  اف تلتاارهباس اجرياننار هةاارربار  
رت هةاا تآنانناارف  الاسآنااألس م.افيانس  بااليا ر ي  ااجآر  يافر آبافل اارس مار هةاارربار  ا ببس  

ااألس م.انس  بااليار ي  ااجآر  يايآبافر آبار ارلس ماارهففب  ا ارل ر اارربار  

 رتتنا تتبللا   يتت تااآيتت ارتتناار تتبش تااررلآتتهةافتتياستت قااأل باقاارر ر تت اارف آ اي تت ااتتناار فتتبةارتتنااتتت ما
اجرتياننااررلتهبةاارفلآ ر ت ارببس ت اارست ماLee and Lee (2013)تتلتاهباست اف اا6112جرتياات ماا0222
اررلتهبةاانل تبارتناارل تبراااألببتماارربار  ارش فباق  لارلس مارل بش تاارفياآفماربار ف  ارناارهففب  ا رلل ر 

ارتتت هة  تتتبلذااالبب تتت اارل تتتبراا ا رفتتت ريافتتتإناارش فتتتباق تتتلاارفلآ ر تتت افتتتياار تتتبش تاارفتتتياآتتتفماربار ف تتت ارتتتن
ارؤلببتت حااررلتتهبةاارفلآ ر تت افسستتآناالتتياف رتتلارشفتتباارربار تت ااسرتتما تتبللارتتنافسهآتته  افتتماشرتت اارربار تت ا
افتياDobre and Brad (2015) فف تقافلتكااريفآرت ارتمارت اف تتلتارت اهباست اا.رؤلست ماارهففب ت ا رلل رت 

ر اف  آباجآرت  يا ر يت  االتياب ر ي  اسآثاف تلتاجريانناايفر دارشفباارربار  ارلرش فبااالبب  اارل برا
ااررلهبةاارفلآ ر  ارلر ل ر تااررس س   .ا

ااررهبرتت افتتياارر ر تت ايآتتبا ارفتتيانرب تتتاالتتيا   يتت تااآيتت اارتتناار تتبش تاIkram (2016)نرتت اهباستت ا
افلتهاف تتلتاجرتياننارت هةا6102اجرياا ما6112ارناا مااناار فبةاارر ر  ارؤل باقاا لسف ناس قاارؤ ب

ااألست ماانرت اارف  اتلا تآنارت هةاارربار ت ا ببس ت ارلست مانست  باالتيار يت  اا يآباسل يافر آبار  اارربار  
 ارل ر اارهففب  ارلس مافل ااارربار  ار ي  االيانس  بااألس ماانر اارف  الا آنار هةا يآباسل يافر آبافل 

 اتتتتتتسا اهباتتتتتتتتارتتتتتت اف تلتتتتتتمارتتتتتتالتتتيانستتت  بااألستتت م.ا ففيتتت قضافلتتتكااريفآرتتت ارار يتتت  اا يآتتتباجآرتتت  يافتتتر آب
Alfraih (2016)انس  بااليا ر ي  ااجآر  يافر آبار  اارربار  افياارل  تااسآثاف تلتاجرياننار هةا

 ببس  اارس مار افر آباجآر  يا ر ي  االتيانست  بااألست مان ااارربار  اارف  الا آنار هةانناشر ااألس ما
ننااررلهبةاارفلآ ر  اربلبب حافل ناناليارل بش تاارفياآفماربار ف  ارناق لااررش فتبااالبب ت اارل تبرارل بيت ا
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اا ر تتتبش تاارفتتتياآتتتفماربار ف تتت ارتتتناق تتتلارش فتتتبا  تتتبلذااالبب تتت اارل تتتبراافتتتياستتتآنانناارف  اتتتلا تتتآنارتتت هة
ا ارل ر اارهففب  ارلس مار افر آباجآر  يا يآبار ي  االيانس  بااألس م.اارربار  

ارلفتآنانرب فت افتيااAbubakar et al. (2022)رتماهباست ااAlkali et al. (2018) فف تقاهباست ا
يآرآب  االياننار هةاارربار  اش نار  افر آباجآر  يا ر ي  االتيانست  بااألست مااشرت اننارت هةاارربار ت ا

رلتتهبةاارفلآ ر تت ارلر ل رتت تااررس ستت   ااجحاننااررلتتهبةاارفلآ ر تت ارلر ل رتت تااررس ستت   ارل تتبش تافسستتنارتتناار
ارفياآفماربار ف  ارناق لااررش فبااالبب  اارل برافز هاانااررلهبةاارفلآ ر  ارلر ل ر تااررس س   ارل تبش تا

اارفياآفماربار ف  ارناق لارش فبا  بلذااررش فبااالبب  اارل بر.

يستا ارلهباستت تاارفتتيانرب تتتاالتيارستتف راار آئتت ااررتتتب  اافلتتهاف تتلتان يتتً اريفتت ئجارف  بيتت اافلتتها ا ر
 اارفتتيانرب تتتاالتتيا   يت تااآيتت ارتتناار تتبش تااررلآتتهةاا ر  بتتت ااررتتتب  ا6107ف تتلتاهباستت اطل تت نا 

ربار ت اجرياننارت هةاارربار ت ارل ست ارتنا تبللاسرتمارشفتباارا6102جرياا ماا6110اناار فبةارناا ما
 ايفر ئتت اجرتتيانستتهااررش فتتبااألبب تت اارل تتبرار تت افتتر آباجآرتت  يا يآتتبار يتت  االتتيانستت  بااألستت ماا ا ريستتا ا
رلف  اتتلا تتآنارتت هةاارربار تت ا ارل رتت اارهففب تت ارلستت مافلتت افتتر آباستتل يا يآتتبار يتت  االتتيانستت  بااألستت مانرتت ا

ر يت  االتيانست  بااألست ماا ا رفت ريافتإناارف  اتلا تآنارت هةاارربار ت ا ببس ت اارست مارت افتر آباستل يا يآتبا
ر هةاارربار  االافؤ بار ي  ً االتيااررلتهبةاارفلآ ر ت ارلر ل رت تااررس ست   ارفر لت افتياببس ت اارست ما ارل رت ا

 اجرتتياننارتت هةاارربار تت ااررهبشتت افتتؤ باستتل  ً ا ر ي  تتً ا6102ارهففب تت ارلستت م.ا آيرتت اف تتتلتاهباستت ابرآلتتيا 
 ااريس   ا االي ف  ارلتلارتناارل رت اارهففب ت ارؤلست ما تت فياارفتهفل تااريله ت اارف تغآل  االيااررلهبةاارفلآ ر 

افياسآناني  افؤ باجآر   ً ا يآبار ي  ً االيااررلهبةاارفلآ ر  ااريس   ا االي ف  ارت فياارببقااررس س ي.ا

رتت  يا ر يت  اررتت هةا اجرتيانيت اآ رتتهافتر آباجآ6166 التياارر يتبااخ تتبافلتهاف تتتلتاهباست ااربشتت آ يا 
ارربار تت االتتيانستت  بااألستت مارل تتبش تااررتتتب  اا ف رتت اآ تتصافتتر آبارتت هةاارربار تت اشرفغآتتبارم تتهلاالتتيا
ار بلق ا آناارر ل ر تااررس س   ا نس  بااألس ماافلهاف تلتاارهباس اجرتيانناارف  اتلا تآنارت هةاارربار ت ا

 ببس ت اارست مار رت افتر آباجآرت  يا ر يت  االتيانست  باا ارل ر اارهففب  ارلس ماا ارف  الا آنارت هةاارربار ت 
األستتت م.اررتتت ا  يتتتيا رتتت هافتتتر آباف تتت اليار يتتت  اررتتت هةاارربار تتت االتتتياار بلقتتت ا تتتآناارر ل رتتت تااررس ستتت   ا
اررفر لتت افتتياببس تت اارستت ما ارل رتت اارهففب تت ارلستت ما نستت  بااألستت مارل تتبش تايآتتباارر ر تت ااررلآتتهةاا ر  بتتت ا

ااررتب  .

التيااررلتهبةاارفلآ ر ت ارلر ل رت تاارربار ت اارت هةا ستثارتناارهباست تاارست ال اار  تت ا فتر آبا  لصاار ا
فف تتلاارتا ضاجرتياننارت هةاارربار ت افتؤ باجآر   تً اااجرتيا رت هافات آنا تآنايفت ئجافلتكاارهباست تاررس س   ا

ن اا رل رتتتت اارهففب تتتت اا ر ي  تتتتً االتتتتيااررلتتتتهبةاارفلآ ر تتتت ارلر ل رتتتت تااررس ستتتت   استتتت اداار  تتتتت ا ببس تتتت اارستتتت م
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 ;eg. Lee and Lee, 2013; Dobre and Brad, 2015; Alkali et al., 2018)رلست م
;Abubakar et al., 2022بار  اتتتت هةااررتتت .ا آيرتت اف تتلاارتا ضااخ تتباجرتياننار6166ااربشت آ ياا

مات ارلس تتتب تتتر اارهففتر  ارللآتتتآتتتآتارفلاهبةتؤ باالتتيااررلتتتؤ باجآر   تتً ا ر ي  تتً االتتيااررلتتهبةاارفلآ ر تت ارلتتببقا الافتتتتتتف
Rani, 2011; Alfraih, 2016)اeg. .ف تتلتاهباست تان تبراجرتياننارت هةاارربار ت االافتؤ باالتياا 

ا,Habib and  Azim)اررلهبةاارفلآ ر  ارلر ل ر تااررس س   اس ادارببس  اارس مان ارلل رت اارهففب ت ارلست ما
.ا  تبراارا ستثاننانيلتباارهباست تاقتهاف تتلا;2008ا ;Ikram, 2016 6107طل ت ناا  ;6102برآلتيا(

جريا ر هافر آبارر هةاارربار  االتيااررلتهبةاارفلآ ر ت ارلر ل رت تااررس ست   اارتحركاآف قتماارا ستثاننا شت نا
ارر هةاارربار  افر آبًاار ي  ً االيااررلهبةاارفلآ ر  ارلر ل ر تااررس س   افياار آئ ااررتتب  اا ا رفت ريا شت نا

افبضاارهباس اارس هساشر اآلي:

H6  تختمف المقدرة التقييمية  لممعمومات المحاسهبية لمشهركات المقيهدة بالبورصهة المصهرية بهاختالف  :
 جودة المراجعة.

 الدراسة التطبيقية 5-2
يآتتبارفسلآتتقا تتهذا تتحاااراستتثااستت ذا لتت ماارا ستتثا تتإرباداارهباستت اارفط  ل تت االتتيااآيتت ارتتناار تتبش تا

.ا ا رفتت رياستتآفماارف تتتبضافتتيااررتتزداارفتتت ريار تتهذاارهباستت اارفط  ل تتت اا اررتتتتب اا ر  بتتت اررستترل اارر ر تت ا
اا يرت حجاارهباست اا  ش    اق  س ارفغآباتاارهباس اف تآ ا ررفرما اآي اارهباس اا طب ل اررماار   ي تاا ا

ا.اا ارفسلآلااإلي فياا فسلآلاارسس س  يف ئجاارهباس  ا ارفسلآلااإلست ئياا

 ىدف الدراسة التطبيقية 5-2-1
ار تتبش تاار تت تاس شرتت ابا حرتتكارفسهآتتهارتتهرافتتر آااف تتهذاارهباستت اارفط  ل تت اجرتتياا فاتت بافتتب ضااراستتث

 اررفر ل افيااستفلبللاررلتسااالهباةاا ارته بااررتزه جارتبئ ساررلتسااإلهابةاا ي ت ةاررلتسااإلهابةاا ف  ر ت ا
ارفلآ ر  ارلر ل ر تااررس س   .اررلهبةاااليارري اارربار  اا ر هةاارربار   ا

 مجتمع وعينة الدراسة التطبيقية 5-2-2
آفر تتلاررفرتتماارهباستت افتتيارر تتماار تتبش تااررتتتب  ااررستترل ا   بتتت ااال باقاارر ر تت ااررتتتب  ا تتبللا

ااا هااسفا  هاار بش تاار  رل افياقط اياار ي كا ار هر تاارر ر ت ا6102سفياا ماا6102ار فبةارناا ما
فتت حا  تت ا  رت .ا قتهافتمايظبًاار  ي عاار بش تافتيا تحآناارلطت اآنارل ااتهافيظ ر ت ا رفطلات تاق ت سا ا 

ا ف ت بااآيتت افسشر تت ارتتنا تتح اار تتبش تا فلتتً ارررر اتت ارتتنااالافاتت باتا  تتيااننافلتت ناار تتبش ارستترل افتتيا
 ناق ائر تتت اار  بتتت ااررتتتتب  ا تتبللاففتتتبةاارهباستتت اا نناففتت افبانستتت  بانستت ر  افتتتيافتتت اب خارستتههةاا ننافلتتت

ارر ر  اا ر رل ااررتب  اا ننافل ناق ائر  اارر ر  ا اال يت س تااررفررت ار ت ا فلت ب باررلتسااإلهابةا فلت ب با
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ه ستتر بارتتناشتتلااتت مااا20رريتت اارربار تت ارف ستت ا تتبللاففتتبةاارهباستت اا ننافيف تتياارستتي اارر ر تت ارل تتبش افتتيا
  .6160 ا اليا 6107ق  سً االياهباسفياطل  نا 

ا2×ا تتبش اا77ر تت  هةا ا620ررتت ريار تت  هاتاإ يآتتبار ر تت ا تتبش اا77فجااتتناحرتتكااآيتت ارتتنا قتتهايتت
 ا تبش تاار آيت ارتتي  ا فلتً ا0سي ات ار زا االياارلط ا تااالقفت ه  اارر فل  .ا   يقااررته لابقتما 

ارللط ا تاارفيافيفرياجرآ  .

 توزيع شركات العينة و قا لمقطاعات :1جدو  
 النضبت عذد الشركبث القطبع

 %5.2 4 اىَىاسد األعاعُح

 %5.2 4 اىشعاَح اىصحُح واألدوَح

 %19.5 15 اىعقاساخ

 %11.7 9 خذٍاخ وٍْرجاخ صْاعُح وعُاساخ

 %19.5 15 اىرشُُذ واىثْاء

 %15.6 12 األغزَح واىَششوتاخ

 %12.9 10 اىغُاحح واىرشفُه

 %5.2 4 اىنَُاوَاخ

 %5.2 4 ٍْرجاخ ٍْضىُح وشخصُح

 %000 77 اإلجمبلٍ

آفيقارناارره لاارس  قانناقط اياار لت باتاا ارف تآآها ار يت دا رت اارلطت اآنااألل تبافر ت بًلافتياار آيت ا
%ا02,2%ارتنا تبش تاار آيت ارلتلاقطت عاا تماقطت عااأليح ت ا ارر تب ا تا يستا اقتهب  ا02,2 يستا اقتهب  ا

 األه  تتتت اا قطتتتت عااررتتتت ابهااألس ستتتت  اا قطتتتت عارتتتتنا تتتتبش تاار آيتتتت .افتتتتياستتتتآنانناقطتتتت عااربا  تتتت اارتتتتتس  ا
ارل ر   تتت تاا قطتتت عاارريفرتتت تاارريزر تتت ا ار  تتتت  ا تتتياارلط اتتت تااألقتتتلافر تتت بًلافتتتياار آيتتت ا يستتتا اقتتتهب  ا

ا%ارنا بش تاار آي ارللاقط ع.2,6

 طريقة جمع البيانات 5-2-3
ي  اا ر ل رتت تافلب تتبافتتماارستتت لاالتتيا   يتت تاارهباستت ارتتنا تتبللار ل رتت تافلب تتباررلتتسااإلهابةاارستت

رري اارربار  اا شحركار ل ر تاارل ائما ارفل ب باارر ر  اارسي   اارري  بةارفلكاار تبش تاا ارفتيافتماار تت لا
 ا اا ر قتتتتماار  بتتتتتhttps://www.mubasher.info/countries/egجرآ تتتت ارتتتتنا تتتتبللار قتتتتمارا  تتتتبا 

اا شتتتتحركارتتتتنا تتتتبللا تتتتبش ارتتتتتبا)https://www.egx.com.eg/ar/homepage.aspxاررتتتتتب  ا 
ا ري باارر ل ر ت.

ا

ا

https://www.mubasher.info/countries/eg
https://www.egx.com.eg/ar/homepage.aspx
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 قياس متغيرات الدراسة توصيف و  5-2-4
افت امارفغآتباا يت عااررفغآتبا  ارفغآباتاارهباس اا اربرت زااررستف هر اا ريستا ارلتلا6آ يقاارره لابقما 

ااررفغآبات.ن ارم هل ا ش    اق  ساشلارفغآبارنا ح اارسفللان ا

 متغيرات الدراسة وكيفية قياسياتوصيف  :2جدو  
 تىصُف وقُبس المتغُراث النىع المتغُر ورمزه

التأثُر 

 المتىقع

 ععش اىغهٌ

((SP 
 ذاتع

اىغعهٌ فعٍ لوه َعىً َعٍْ اىغعش اىغىقٍ ىيغهٌ، وذٌ قُاعه تغععش اقاعاه 

عَععو ذععاىٍ ىرععاسَر ذقشَععش ٍشاقععة اىحغععاتاخ لو لوه عيغععح ذععذاوه تعععذ 

 ( 2018سٍُيٍ، ;2017اصذاس ذقشَش ٍشاقة اىحغاتاخ )طيخاُ،
 

 ستحُح اىغهٌ

EPS)) 
 ٍغرقو

ذُشُش إىً ّصُة اىغهٌ اىعادٌ ٍعِ ستعا اىشعشمح، وَعرٌ حغعاتها تقغعَح 

عادَعح اىقامَعح )طيخعاُ، صافٍ اىشتا تعذ اىضشَثح عيعً ععذد األععهٌ اى

 (.Rani, 2011 ;2018سٍُيٍ،  ;2017

 

+ 

 

اىقَُح اىذفرشَح 

 ىيغهٌ

(BVS) 

 ٍغرقو

ذُشُش إىً ّصُة اىغهٌ اىعادٌ ٍِ اىقَُعح اىذفرشَعح ىحقعىل اىَغعا،َُِ، 

وَرٌ حغاتها تقغَح اىقَُح اىذفرشَح إلعَاىٍ حقىل اىَغا،َُِ ٍطشوحاً 

اىََرعاصج عيعً ععذد األععهٌ اىعادَعح ٍْها اىقَُح اىذفرشَح ىحقعىل األععهٌ 

 (.Rani, 2011 ;2018سٍُيٍ،  ;2017اىقامَح )طيخاُ، 

 

 

+ 

 

اعرقاله ٍجيظ 

 اإلداسج

(BIND) 

 ٍُعذه

َعٍْ لُ َرضَِ ذشنُو ٍجيظ اإلداسج لعضاء ٍغرقيُِ، وقعذ ذعٌ قُاععه 

تْغثح عذد لعضاء ٍجيعظ اإلداسج اىَغعرقيُِ إىعً إعَعاىٍ ععذد لعضعاء 

 Rani, 2011; Krismiaji, 2019; Badu and)ٍجيعظ اإلداسج  

Assabil, 2021) 

+ 

- 

ىيعالقح ٍجاه 

اىاشض 

 H1االوه 

 اىذوس اىَضدوج

(BDUAL) 
 ٍُعذه

َعٍْ لُ َرىىً ّاظ اىشخص ٍْصثٍ سمعُظ ٍجيعظ اإلداسج، واىعضعى 

( فٍ حاىح 1اىَْرذب. وقذ ذٌ قُاعه ٍِ خاله ٍرغُش و،ٍَ َأخز اىقَُح )

لُ ّاععظ اىشععخص َجَععع تععُِ ٍْصععثٍ سمععُظ ٍجيععظ اإلداسج واىعضععى 

 ;Rani,  2011)اىَْرذب، وَأخز اىقَُح )صاش( فٍ اىحعاالخ األخعشي 

Badu and Assabil, 2021). 

+ 

- 

ىيعالقح ٍجاه 

اىاشض 

 H1االوه 

 ّشاط اىَجيظ

(BMT) 
 ٍُعذه

َُشُش إىً ٍذي ّشاط اىَجيظ وقُاٍه تأداء األعَاه اىَْىط تها. وقعذ ذعٌ 

قُاعععه ٍععِ خععاله عععذد اعرَاعععاخ ٍجيععظ اإلداسج عيععً ٍععذاس اىغععْح، 

واىششماخ اىرٍ َنىُ عذد اعرَاعاخ اىَجيظ فُها لمثش ٍِ لو َغعاوٌ 

( ، لٍعا اىشععشماخ اىرعٍ َنعىُ ععذد اعرَاعععاخ 1أخعز اىقَُعح )اىَرىععظ ذ

 .Tshipa et al) اىَجيظ فُها لقو ٍعِ اىَرىععظ ذأخعز اىقَُعح )صعاش(

2018; Edi and Kho, 2021). 

 

+ 

- 

ىيعالقح ٍجاه 

اىاشض 

 H1االوه 
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 تىصُف وقُبس المتغُراث النىع المتغُر ورمزه
التأثُر 

 المتىقع

فعاىُح ىجْح 

 اىَشاععح

ACE)) 

 ٍُعذه

ذُشععُش فعاىُععح ىجْععح اىَشاععععح إىععً ٍقععذسج اىيجْععح عيععً اىقُععاً تى اماهععا 

اىَخرياععح عيععً لمَععو وعععه، وَرحقععا رىععل عْععذٍا ذنععىُ ٍغععرقيح عععِ 

اإلداسج، وىعععذَها ععععذد معععافٍ ٍعععِ األعضعععاء، وىعععذي لعضعععامها اىخثعععشج 

اىَاىُععح، وذقععىً تعقععذ اعرَاعععاخ ٍرنععشسج. وقععذ ذععٌ قُععاط فعاىُععح ىجْععح 

ذاد ٍؤشععععش ٍنععععىُ ٍععععِ لستعععععح عْاصععععش اىَشاععععععح ٍععععِ خععععاله إععععع

(Habbash, 2013; Hasballah and Ilyas, 2019; Oncioiu 

et al., 2020)  عذد أعضاب  الجنناتحُث اىعْصش االوه ىيَؤشش ،ى ،

حُث ذٌ حغاب ٍرىععظ ععذد لعضعاء اىيجْعح، فعئرا معاُ ععذد االعضعاء 

رىعل وإرا معاُ غُعش  1ىيَاشدج لمثش ٍِ لو َغاوٌ اىَرىعظ ذأخز اىقَُح 

، حُععث إرا مععاُ  اصااتق ا الجنناات ذأخععز اىقَُععح صععاش. واىعْصععش اى ععاٍّ

وإرا معاُ غُعش  1،ْاك عضى ٍغرقو عيً األقو  فٍ اىيجْح ذأخز اىقَُعح 

، حُث إرا الخبرة المبلُت لجننت رىل ذأخز اىقَُح صاش. واىعْصش اى اىث

 1ماُ ،ْاك عضى عيً األقو ىذَه خثعشج ٍاىُعح وٍحاععثُح ذأخعز اىقَُعح 

ولخُعشاً اىعْصعش اىشاتعع ىيَؤشعش  وإرا ماُ غُش رىل ذأخز اىقَُعح صعاش.

، حُعث ذعٌ حغعاب ٍرىععظ ععذد اعرَاععاخ عاذد اجتمبعابث الجننات ،ى

اىيجْح، فئرا ماُ عذد االعرَاعاخ ىيَاشدج لمثش ٍِ لو َغاوٌ اىَرىععظ  

وإرا ماُ غُش رىل ذأخز اىقَُح صاش. ثٌ تعذ رىل َرٌ عَع  1ذأخز اىقَُح 

اىعْاصش األستعح اىغاتقح ىنو ٍاشدج ٍِ ٍاشداخ اىعُْح، ثٌ َعرٌ  دسعاخ

)اىحععذ األقصععً ىَجَععىد اىععذسعاخ(  4قغععَح ٍجَععىد اىععذسعاخ عيععً 

ّصو إىً قَُح ٍؤشش فعاىُح ىجْح اىَشاععح، وقذ ذٌ حغاب ٍرىعظ قعٌُ 

اىَؤشش ىَاشداخ اىعُْح، حُعث اىشعشماخ اىرعٍ َنعىُ قَُعح اىَؤشعش ىهعا 

، لٍعا اىشعشماخ اىرعٍ َنعىُ 1َرىععظ ذأخعز اىقَُعح لمثش ٍِ لو َغاوٌ اى

 قَُح اىَؤشش ىها لقو ٍِ اىَرىعظ ذأخز اىقَُح صاش.

 

- 

+ 

ىيعالقح ٍجاه 

اىاشض 

 H1االوه 

 عىدج اىَشاععح

(AQ) 
 ٍُعذه

ذعْععٍ عععىدج اىَشاععععح اىرععضاً اىَشاعععع فععٍ لدامععه ألعَععاه اىَشاععععح 

خ اىَهْح تَا ََنْعه تَعاَُش اىَشاععح اىَرعاسف عيُها وتآداب ولخالقُا

ٍِ امرشاف اىرحشَااخ اىجى،شَح فٍ اىقىامٌ اىَاىُح واىرقشَش عِ ّرعام  

لعَاىه تصىسج ٍىضىعُح ىريثُح احرُاعاخ اىَغرخذٍُِ ٍِ اىَعيىٍعاخ 

اىَىثععىل فُهععا. وذععٌ قُاعععها تذالىععح حجععٌ ٍنرععة اىَشاععععح، حُععث ذأخععز 

ذ اىَناذعة اىرعٍ ( إرا ماّد اىششمح َرٌ ٍشاععرها ٍِ خاله لحع1اىقَُح )

وَأخععز اىقَُععح )صععاش( فععٍ  Big4ذْرَععٍ إىععً اىَناذععة األستععع اىنثععشي 

   ;Habib and Azim, 2008; Alfraih, 2016) اىحعاالخ األخعشي 

( ٍعععع ٍشاععععاج لُ اىجهعععاص اىَشمعععضٌ 2020 ،عيعععٍ ;2018  ،سٍُيعععٍ

 (.2017ىيَحاعثاخ َعرثش ٍْشأج مثُشج قُاعاً عيً دساعح اىصُشفٍ )

 

+ 

- 

ىيعالقح ٍجاه 

اىاشض 

 H1االوه 
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 البحثنموذج  5-2-5

 
ااالبحثنموذج  :1شكل 

ا رناجاهاهاارا سث 
ر ل رتت تاببس تت اارستت ما ر ل رتت تاارل رتت اارهففب تت ارلستت ماسآتتثااا ايرتت حجاارهباستت 0 يتتقاار تتشلابقتتما آما
رنااررفغآباتااررم هر اارفياار لااررفغآباارف اماا  ي كاررر ا  س باارس ما ماااناررسفلبلااناررفغآباانفر بل

استفلبللاررلتسااإلهابةااا اررفغآتباارفت اماا  تياآناررستفللاب نرنااررف قماننافتؤ باالتياار بلقت ا تآنااررفغآت
.ا قتها اره بااررزه جاربئ ساررلسااإلهابةاا ي  ةاررلسااإلهابةاا ف  ر  ارري اارربار  اا رت هةاارربار ت 

ااسآتتثابشتتزايرتت حجاااليستتهابااأل لاالتتياار بلقتت ايرتت حرياايستتهابفتتماارف  آتتبااتتنا تتحاااريرتت حجارتتنا تتبللا
رتنار ت ا ست باارست ماارست قيارتناار ل ر تاببس ت اارست ما ر ل رت تاارل رت اارهففب ت ارلست ماألس س  ا آنا
اررم هرتتت االتتتياار بلقتتت ا تتتآنافتتتر آبااررفغآتتتباتابشتتتزاالتتتيالتتتها.انرتتت ايرتتت حجاااليستتتهاباار تتت ييافارر تتت ااأل تتتبرا

اارر ل ر تااررس س   ا س باارس م.ا

ا
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 النموذج األو 
ارر ل ر تااررس س   اارفر ل افيار ل ر تاببس ت اارست ماالياار بلق ااألس س  ا آناارير حجااأل لاآبشزا

 Ohlson طالتتً اريرتت حجاا ر ل رتت تاارل رتت اارهففب تت ارلستت مارتتنار تت ا ستت باارستت مارتتناارر تت ااأل تتبرا

ا-: ظ باارير حجااأل لاشر اآليا (1995)
        SPi,t = β0 + β1 EPS i,t + β2 BVS i,t + εi,t     

ا-سآث:

ا.tاناارسي ااiر بش اااارس باارس قيارس م  SPi,t ااااااااا: 
اt.فياارسي ااiرل بش ااببس  اارس م EPS i,tا:اااااااا 

اt.اارسي افياiاار بش اارل ر اارهففب  ارس م BVS i,tا:اااااااا
ااررزداار   تافياير حجاااليسهاب. β 0ااااااااااااا: 

ا:β2 ااا β1 ير حجاااليسهاب.اتر  ربل
ا.tرلسي ااiرل بش ااار طراار   ائي εi, tااااااااااااا: 

 الثانيالنموذج 
آبشزاارير حجاار  ييااليافر آبااررفغآباتااررم هر االياار بلق ا آناارر ل رت تااررس ست   ا ست باارست ماا

ا ش   ت افتر آباررفغآتباتااررم هرت ا شتلارتناببس ت اارست ماا ارل رت اارهففب ت ارلست ماااارف  اتلا تآنسآثاآ يتقا
ا-  ظ باارير حجاار  يياشر اآلي:ااس باارس مالياافلكاارف  ابلت

SPi,t = β0 + β1 EPS i,t + β2 BVSi,t + β3 BINDi,t + β4 BDUALi,t + β5 BMTi,t + β6 ACEi,t 

+ β7 AQi,t + β8 EPS i,t  BINDi,t + β9 BVS i,t  BINDi,t  +  β10 EPS i,t  BDUALi,t  +  

β11 BVS i,t  BDUALi,t +  β12 EPS i,t  BMTi,t +  β13 BVS i,t  BMTi,t +  β14 EPS i,t  

ACEi,t + β15 BVS i,t  ACEi,t + β16 EPS i,t  AQi,t + β17 BVS i,t  AQi,t + εi,t . 
ا-سآث:

ا.tاناارسي ااiر بش اااارس باارس قيارس م SPi,tااااااااااااااا :اااااااااااااااااااا 
اt.فياارسي ااiرل بش ااببس  اارس م EPS i,tااااااااااا:ااااااااا 

اt.اارسي افياiاار بش اارهففب  ارس مارل ر ا BVS i,tاااااااااااا:ااااااااا
اt.اارسي افياiارل بش ااإلهابةاررلسااسفلبلل BIND i,tااااااااااا:اااااااا
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اt.اارسي افياiااره بااررزه جاربئ ساررلسااإلهابةارل بش  BDUAL i,tااااااا:ااااااااااااااا 
اt.اارسي افياiارل بش ااإلهابةاررلساي  ة BMT i,tاااااااااااا:ااااااااااااااااااا
ا.tاناارسي ااiارربار  ارل بش اار هة AQi,t اااااااا:ااااااااااااااا 

اا:ااا,t. EPS i,t  BINDiاارسي افياiببس  اارس ما اسفلبللاررلسااإلهابةارل بش اارف  الا آنا
افتتياiارل رتت اارهففب تت ارلستت ما استتفلبللاررلتتسااإلهابةارل تتبش اارف  اتتلا تتآنا

 .tاارسي 
BVS i,t  BINDi,tا:ااا 

اiببس ت اارستت ما ارته بااررتتزه جارتبئ ساررلتتسااإلهابةارل تتبش اارف  اتلا تتآنا
 .tاارسي افي

EPSi,t BDUALi,t   :     

ارل رتت اارهففب تت ارلستت ما ارتته بااررتتزه جارتتبئ ساررلتتسااإلهابةاارف  اتتلا تتآنا
 .tاارسي افياiرل بش ا

BVS i,t  BDUALi,tا:ا 

 اااااا:اااااااt. EPS i,t  BMTi,tاارسي افياiببس  اارس ما ي  ةاررلسااإلهابةارل بش اارف  الا آنا
افتتتياiارل رتتت اارهففب تتت ارلستتت ما ي تتت ةاررلتتتسااإلهابةارل تتتبش اارف  اتتتلا تتتآنا

 .tاارسي 
BVS i,t  BMTi,tاااا:اااا 

 ااااا:اااااt. EPS i,t  ACEi,tاارسي افياiببس  اارس ما ف  ر  ارري اارربار  ارل بش اارف  الا آنا
افتتياiارل رتت اارهففب تت ارلستت ما ف  ر تت ارريتت اارربار تت ارل تتبش اارف  اتتلا تتآنا

 .tاارسي 
BVS i,t  ACEi,tاااااا:ااااا 

 اااااااا:اااااااt. EPS i,t  AQi,tاارسي افياiببس  اارس ما ر هةاارربار  ارل بش اارف  الا آنا
 اااااااا:اااااااt. BVS i,t  AQi,tاارسي افياiارل ر اارهففب  ارلس ما ر هةاارربار  ارل بش اارف  الا آنا

ااررزداار   تافياير حجاااليسهاب. β 0اااااااااااااااااااا:اااااااااااااااااا 
ا:اااااااااβ17 اجريا β1 ير حجاااليسهاب.اتر  ربل

ا.tرلسي ااiرل بش ااار طراار   ائي εi, tاااااااااااااااااا: 

ا

ا
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 التحميل اإلحصائي المستخد  5-2-6
اا حرتكاإلرتبادا62جتتهاباا SPSSاافرهاارا سثافياارفسلآلااإلست ئياالياسزر اار بارجااإلست ئ  

ريرتتتت حجاارهباستتتت ااأل لاال فاتتتت بافتتتتبضاارهباستتتت ااأل لاا إلرتتتتبادافسلآتتتتلاار طتتتتيااررف تتتتههافسلآتتتتلاااليستتتتهابا
اارر ل ر تااررس س   اارست  بااألست م هر االياابلق ااررف ههاال فا بافر آبااررفغآباتااررماار طياااليسهابا

ا.اس هسال فا باار ب ضارناار  يياجرياار

 نتائج الدراسة التطبيقية 5-2-7
ستتت ئ  تاار تتت   اررفغآتتباتاارهباستت اا تتماإلئجاارهباستت اارفط  ل تت ارتتنا تتبللااستتف باضااستتآفمااتتبضايفتت 

ا.االيسهاباار طيااررف ههايا هاحركاآفماابضايف ئجاا فا بافب ضااراسثاا سف هاماير حر
 اإلحصائيات الوصفية لمتغيرات الدراسة 5-2-7-1

اإلهابةاااف  ر تت ارريتت اارربار تت اايظتتبًااألنارفغآتتباتاارتته بااررتتزه جارتتبئ ساررلتتسااإلهابةا ي تت ةاررلتتسا
فلتتهافتتماسستت باارفلتتباباتاار  تتت ا  تت ا اريستتبااررئ  تت ااNominal) رتت هةاارربار تت ا تتيارفغآتتباتااستتر  ا 

 افلتهافتماScale اانر اا قيارفغآباتاارهباس اف يارفغآباتابقر ت ان اشر ت ا 2رلفلباباتاشر افياره لابقما 
رفلكااررفغآباتاشر افيارته لا ب اا ارسهااألهيياا ارسهااألقتياشبَلارنااررف سياا االيسباذاارر  سس با
ا 2بقما 

 إحصاءات التكرارات والنسب المئوية لمتكرارات :3جدو  
 التكراراث المتغُراث

 النضبت المئىَت

 لجتكراراث

الاااااااذور المااااااازدو  لااااااار ُش 

 (BDUALالمنجش )

 %62.8 145 (1َىعذ دوس ٍضدوج )

 %37.2 86 (0ال َىعذ دوس ٍضدوج )

 100% 231 اإلجمبلٍ

 نشبط منجش اإلدارة

BMT)) 

 %42.4 98 (1ّشظ )

 %57.6 133 (0غُش ّشظ )

 100% 231 اإلجمبلٍ

 فعبلُت لننت المراجعت

(ACE) 

 %27.3 63 (1فعاىح )

 %72.7 168 (0غُش فعاىح )

 100% 231 اإلجمبلٍ

 (AQجىدة المراجعت )

 %52.8 122 (1ٍناذة مثشي)

 %47.2 109 (0لخشي ) ٍناذة

 100% 231 اإلجمبلٍ

ا
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يستتا اار تتبش تاارفتتياآررتتمافآ تت ابئتت ساررلتتسااإلهابةا تتآناريتتتا افتتيااننا 2بقتتما آفيتتقارتتنااررتته لا
%ارتتنا تتبش تااآيتت اارهباستت ااارتت ا  تتآباجرتتياننااتتههاش آتتبارتتنا62.8ارررلتتسا ريتتتباار يتت اارريفتتهبا

 تتبش تاار آيتت االافبااتتياار تتتلا تتآناريتتت يابئتت ساررلتتسااإلهابةا ار يتت اارريفتتهب.ا ف رتت اآ تتصاي تت ةا
%ا42.4ررلسااإلهابةاافلتها لغتتايستا اار تبش تاارفتياف لتهاارفر ات تارررلتسااإلهابةانل تبارتنااررف ستيا

%ارتنا تبش تاار آيت ارتهآ  اررت رسااهابةاي تط ا سب تت ا50جرتياننانقتلارتنارنا بش تاار آي اار ا  آبا
الياالهااالرفر ا تااره ب  ارلررلس.انر اف ر اآ صاف  ر  ارري اارربار  افلها لغتايسا اار بش تاارفتيا

%ارتتنا تتبش تاار آيتت ااارتت ا  تتآباجرتتيايتتب بةاف  آتتلا27.3فز تتهاف  ر تت ارريتت اارربار تت ارتتهآ  ااتتنااررف ستتيا
%ارتنا تبش تا52.8ر ناارربار  افياار بش تااررتب  .ا ن آبًااا ريسا ارر هةاارربار  اآفيتقانناه بار

%ارتتنا تتبش تا50ار آيتت اآتتفماربار ف تت ارتتناق  تتلااررش فتتباارل تتبرااارتت ا  تتآباجرتتياا فرتت ما ستتبصانل تتبارتتنا
اار آي االيار هةاارربار  ارنا بللاارف  رلارمارش فباارربار  اارل بر.ا

 اءات المتوسطات واالنحراف المعياري إحص :4جدو  
 االنحراف المعُبرٌ المتىصظ الحذ األقصً الحذ األدنً المتغُر

 SP 0.06 116.00 10.4393 15.54636)صعر الضهم )

 EPS) ) -5.8154 18.7741 .879335 2.2611028ربحُت الضهم

 BVS) ) -3.5488 52.2944 9.850297 10.2774251القُمت الذفترَت لجضهم

 0000 0.8000 0.125181 0.1636495. (BINDاصتق ا منجش اإلدارة )

ست باارست ما  ا ر هاف   تا آناارسهااالهييا ارسهااالقتياررفغآتباتاارهباست ث2آفيقارناارره لابقما 
  (SPاا ببس  اارس مEPS)  اا ارل ر اارهففب  ارلس ماBVS)  اا اسفلبللاررلتسااإلهابةا اBIND رشتنا ااا 

اقط ا تاتي ا  ار فل  .جرياا بش تااآي اارهباس آبرماحركااليفر داننا

 األو  رض الدراسة  نتائج اختبار 5-2-7-2
رتنا تبللااا ر بلقت ا تآناارر ل رت تااررس ست   ا نست  بااألست م اررف لتقااافماا فا بافتبضاارهباست ااأل ل

ا .2 ارح افظ بايف ئر اا رره لابقما اار طيااررف ههاير حجاااليسهابا

 لمنموذج االو  المتعددالخطي نتائج تحميل االنحدار  :5جدو  
 المتغُراث 

معبمل 

 االنحذار

إحصب ُت 

 tاختببر 

مضتىي 

 المعنىَت

معبمل 

VIF 

 EPS) ) 0.943 2.119 0.035 1.662ربحُت الضهم

 BVS) ) 0.843 8.611 0.000 1.662القُمت الذفترَت لجضهم

adj.) )Rمعبمل التحذَذ المعذا لجنمىر   
2

    =42.1   % 

 84.458=    لجنمىر     Fإحصب ُت اختببر

 0.000مضتىي المعنىَت لجنمىر        =  
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 تآنارفغآتباتااريرت حجااMulticollinearityالاآ رهاابفات ةا طتيارف تههاني ا ا2ارره لابقما اآفيقارن
اVariance Inflation Factor (VIF) ا يتت  اارتتا ضااسآتتثاش يتتتاق رتت ار  رتتلافيتت  ماارفاتت آنا

%ا42.1اR2 ا(.adjر  رتلاارفسهآتهاارر تهلارليرت حجاشر اآفيقان يتً انناا.10ررفغآباتاارير حجانقلارنا
%ارناارفغآباتافيا42.1فم سبا ببس  اارس ما ارل ر اارهففب  ارلس م ا آباجرياننارفغآباتاارير حجا ارح ا ما

 رشناجبر ا  ارل طراار   ائيان اررفغآباتا 57.9%  س باارس م انر اا قياارفغآباتا قهب  ااررفغآباارف ام
ا84.458اFشرتت ا مظ تتبااررتته لاننااريرتت حجاشتت نار ي  تتً ااسآتتثا لغتتتاق رتت ان تتبرارتتمافتتهبجافتتيااريرتت حجاا

ا%.ا5   انقلارنارسف راارر ي   ااررل  لا قهب اا0.000ارسف رار ي   ا

 ر يت  ااجآرت  يآ رهافر آبافيقاني ا بفسلآلار  ربلتاااليسهابا رسف راارر ي   ارلرفغآباتااررسفلل ااآ
 ت انقتلارتنا اا0.035رستف رار ي  ت اا0.943 ار  رتلاااليستهاباااسآثا لت س باارس مالياارببس  اارس م

ستتت باالتتتياارلل رتتت اارهففب تتت ارلستت م ر يتت  ااجآرتتت  يفتتتر آباشرتتت اآ رتتها%اا5رستتف راارر ي  تتت ااررل تت لا قتتتهب ا
  ت انقتلارتنارستف راارر ي  ت ااررل ت لاا0.000رستف رار ي  ت اا0.843 ار  رلاااليسهابسآثا ل ااارس ما
.ا ف تتآبافلتتكااريفتت ئجاجرتتياننار ل رتت تاببس تت اارستت ما ر ل رتت تاارل رتت اارهففب تت ارلستت مار تت ارلتتهبةا%5 قتتهب ا

قبههو   ههرض فلآ ر تت ايفآرتت اجي ش ستت  ااتتت بةاجآر   تت افتتيانستت  بااألستت مارل تتبش تااررتتتب  اا ا رفتت رياآتتفما
ا.الدراسة األو 

 ااا هباست ا6111 فف قافلكااريفآر ارمار اف تلار اار هآهارناارهباس تاارست ال ار تلاهباست اطت س نا 
Habib and Azim (2008) اا هباستت اا 6107اا هباستت اطل تت ناOmokhudu and Amake 

 ا هباستتتتت ااربشتتتتت آ يا6160اا هباستتتتت االتتتتيا Almujamed and Alfraih (2020)اا هباستتتت ا(2018)
.ا  براارا سثاننا ح ااريفآر اريطل  اجحاف ف بار ل ر تاKalantonis et al. (2022) ا هباس ا6166 

ارل ائماارر ر  ااررتهبااربئ سيارلر ل ر تاس ادارلرستف رب نان ارلرلبيتآنارتماقلت ااالافرت هاالتيااررتت هبا
ااال برارلر ل ر تار لافي ؤاتااررسللآآناارر رآآنا ي باتااالابلناانااألبب ح.

 من الثاني إلى السادسض الدراسة و  ر  اختبارنتائج  5-2-7-3
فتتتماا فاتتت بافتتتر آبااررفغآتتتباتااررم هرتتت ا ار  تتتت ااتر تتت تاس شرتتت اار تتتبش تاالتتتياار بلقتتت ا تتتآناارر ل رتتت تا

اارف  اتلا تآناررس س   ا نس  بااألست ماارتنا تبللايرت حجاايستهابا طتيارف تههافيترنااررفغآتباتااررم هرت ا ا
ارستت ماا ارل رتت اارهففب تت ارلستت ماا فظ تتبايفتت ئجايرتت حجاااليستتهاباار طتتيااررفغآتتباتااررم هرتت ا شتتلارتتناببس تت ا

ا. 2ا رره لابقما ااررف هه

ا

ا
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 لمنموذج الثاني المتعددالخطي نتائج تحميل االنحدار  :6جدو  
 المتغُراث

معبمل 

 االنحذار

إحصب ُت 

 tاختببر 

مضتىي 

 المعنىَت

معبمل 

VIF 

 EPS) ) 2.627 2.972 0.003 9.221ستحُح اىغهٌ

 BVS) ) 0.647 3.358 0.001 9.059اىقَُح اىذفرشَح ىيغهٌ

 16.752 2.744 0.007 2.305 (BIND) اعرقاله ٍجيظ اإلداسج

BIND*EPS 0.180 0.050 0.960 5.517 

BIND*BVS -1.349 -1.646 0.101 5.275 

 0.354 -0.167 0.867 2.437- (BDUAL) اىذوس اىَضدوج ىشمُظ ٍجيظ اإلداسج

BDUAL*EPS -0.172 -0.173 0.863 6.272 

BDUAL*BVS 0.116 0.591 0.555 8.531 

 2.407 1.123 0.263 2.604 (BMT)ّشاط ٍجيظ اإلداسج

BMT*EPS 3.579 3.017 0.003 7.978 

BMT*BVS -0.434 -1.807 0.072 7.004 

 4.553 1.984 0.049 2.422 (ACEفعاىُح ىجْح اىَشاععح )

ACE*EPS 2.060 2.063 0.040 6.514 

ACE*BVS -0.925 -3.982 0.000 6.016 

 2.989 -1.415 0.159 2.580- (AQعىدج اىَشاععح )

AQ*EPS -5.454 -5.690 0.000 7.826 

AQ*BVS 0.939 4.807 0.000 8.127 

adj.) )Rمعبمل التحذَذ المعذا لجنمىر   
2

    =58.8% 

 20.296=    لجنمىر     Fإحصب ُت اختببر

 0.000مضتىي المعنىَت لجنمىر        =  

 تآنارفغآتباتااريرت حجااMulticollinearityالاآ رهاابفات ةا طتيارف تههاني ا ا2ارره لابقما اآفيقارن
ررفغآتباتااVariance Inflation Factor (VIF) ا ي  اارا ضااسآثاش يتاق ر ار  رلافي  ماارفا آنا

ا ا رفت ري%ا58.8اR2 ا(.adjر  رتلاارفسهآتهاارر تهلارليرت حجاشرت اآفيتقان يتً انناا.10ارير حجانقتلارتنا
 ستت باارستت م اارتت ا م تتآباجرتتياز تت هةاا%ارتتناارفغآتتباتافتتيااررفغآتتباارفتت ام58.8فم ستتباارفغآتتباتااريرتت حجافتتإن

% اا تتتهاجه تتت لااررفغآتتتباتااررم هرتتت اان اننا42.1%- 58.8 ا16.7%اررلتتتهبةاارف ستتتآب  ارليرتتت حجا يستتتا ا
شرتت ا مظ تتبااررتته لاننااريرتت حجاشتت نار ي  تتً اارفغآتتباتاار تت تاس شرتت اار تتبش تار تت ارلتتهبةافلآ ر تت اجيتت ف  .ا

ا%.ا5   انقلارنارسف راارر ي   ااررل  لا قهب اا0.000ارسف رار ي   اا20.296اFسآثا لغتاق ر ا

 ر يت  ااجآرت  يآ رهافر آبا بفسلآلار  ربلتاااليسهابا رسف راارر ي   ارلرفغآباتااررسفلل ااآفيقاني ا
 ت انقتلارتنا اا0.003رستف رار ي  ت اا 2.627 ر  رتلاااليستهاباااسآثا لت س باارس مالياارببس  اارس م

ستتت باالتتتياارلل رتتت اارهففب تتت ارلستت م ر يتت  ااجآرتتت  يفتتتر آباشرتتت اآ رتتها%اا5رستتف راارر ي  تتت ااررل تت لا قتتتهب ا
  ت انقتلارتنارستف راارر ي  ت ااررل ت لاا0.001رستف رار ي  ت اا0.647 ار  رلاااليسهابسآثا ل ااارس ما
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.ا فف تقافلتتكااريفآرت ارتتمارت اف تتلارتت اارا ستثافتتيافسلآتلاااليستهابارليرتت حجااال لاا ا رفت رياآتتفما%5 قتهب ا
 .تدعي  قبو   رض الدراسة األو 

 ا بفسلآلار  ربلتاااليستهابا رستف راارر ي  ت ارلرفغآتباتااررم هرت اآفيتقانيت اآ رتهافتر آباجآرت  يا ر يت ا
ا0.007ارستف رار ي  ت اا16.752ر  رتلاااليستهابااسآثا ل اليانس  بااألس مااالستقال  مجمس اإلدارة

شرتتت اآ رتتتهافتتتر آباجآرتتت  يا يآتتتبار يتتت  ارلف  اتتتلا تتتآناا%ا5 تتت انقتتتلارتتتنارستتتف راارر ي  تتت ااررل تتت لا قتتتهب ا ا
رستتتف رااا0.180ر  رتتلاااليستتهابااسآتتثا لتتت استتفلبللاررلتتسااإلهابةا ببس تتت اارستت ماالتتيانستتت  بااألستت ماا

اان اننااسفلبللاررلتسااإلهابةاآز تهارتنا%5رنارسف راارر ي   ااررل  لا قهب اانل ب  ا اا0.960ار ي   
ارفر آبااإلآر  يارببس  اارس ماالياس باارست ما رلتنااتت بةايآتبار ي  ت اارت ا م تآباجرتيااتهمافتر بااررلتهبةا
ارفلآ ر  ارر ل ر تاببس ت اارست ماا ستفلبللاررلتسااإلهابة.اشرت اآ رتهافتر آباستل يا يآتبار يت  ارلف  اتلا تآنا

ا1.349-ر  رتتلاااليستتهابااسآتتثا لتت  رتت اارهففب تت اارستت ماالتتيانستت  بااألستت ماااستتفلبللاررلتتسااإلهابةا ارل
اان اننااستفلبللاررلتسااإلهابةا%5رنارسف راارر ي  ت ااررل ت لا قتهب اانل ب  ا اا0.101ارسف رار ي   ا

ا ملللارناارفر آبااإلآرت  يارلل رت اارهففب ت اارست ماالتياست باارست ما رلتنااتت بةايآتبار ي  ت اارت ا م تآباجرتي
اهمافر بااررلهبةاارفلآ ر  ارر ل ر تاارل رت اارهففب ت ارلست ماا ستفلبللاررلتسااإلهابة.ا ا رفت ريا رشتنااستفيف جا

عههد  قبههو   ههرض ننااستتفلبللاررلتتسااإلهابةاالاآتتؤ بافتتيااررلتتهبةاارفلآ ر تت ارلر ل رتت تااررس ستت   اررتت ا  يتتيا
 الدراسة الثاني.

 Dobre and Bradارتناارهباست تاارست ال ار تلاهباست  فف تقافلتكااريفآرت ارتمارت اف تتلاجر ت اار هآتها
ا,Sani and Musa (2019)ا لستف ناا هباستفياافتياIkram (2016)ا هباست اب ر ي ت اافتيا2015) 

Abubakar et al. (2020)يآرآب ت اا هباستفيافتيا Putri and Panggabean (2020), Edi and   

Kho (2021)افيااالبهن.ا6161فياايه ي س  اا هباس اار ل لا ا  

آفيقا رت هافتر آباستل يا يآتبار يت  ارلته بااررتزه جااالدور المزدوج لرئيس مجمس اإلدارة ف ر اآ صا
ا0.867ارستتف رار ي  تت اا0.354-ر  رتتلاااليستتهابااسآتتثا لتت رتتبئ ساررلتتسااإلهابةاالتتيانستت  بااألستت ماا

شرت اآ رتهافتر آباستل يا يآتبار يت  ارلف  اتلا تآناارته باا%ا5 لا قتهب ارنارسف راارر ي   ااررل تانل ب  ا ا
ا0.172-ر  رتتتلاااليستتتهاباسآتتتثا لتتت اررتتتزه جارتتتبئ ساررلتتتسااإلهابةا ببس تتت اارستتت ماالتتتيانستتت  بااألستتت ماا

.ان انناارته بااررتزه جارتبئ سا%5رتنارستف راارر ي  ت ااررل ت لا قتهب اانل تب ت ا اا0.863ارسف رار ي  ت ا
ررلتتسااإلهابةا للتتلارتتناارفتتر آبااإلآرتت  يارببس تت اارستت ماالتتياستت باارستت ما رلتتنااتتت بةايآتتبار ي  تت ااارتت ا
 م آباجريااهمافر بااررلهبةاارفلآ ر  ارر ل ر تاببس  اارس ماا ره بااررزه جاربئ ساررلسااإلهابة.اشر اآ رها

ناارتته بااررتتزه جارتتبئ ساررلتتسااإلهابةا ارل رتت اارهففب تت اارستت ماالتتيافتتر آباجآرتت  يا يآتتبار يتت  ارلف  اتتلا تتآ
رتنارستف راارر ي  ت اانل ب  ا اا0.555ارسف رار ي   اا0.116ر  رلاااليسهابااسآثا ل نس  بااألس ماا
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اان انناارتته بااررتتزه جارتتبئ ساررلتتسااإلهابةاآز تتهارتتناارفتتر آبااإلآرتت  يارلل رتت اارهففب تت ا%5اررل تت لا قتتهب ا
التتياستت باارستت ما رلتتنااتتت بةايآتتبار ي  تت ااارتت ا م تتآباجرتتيااتتهمافتتر بااررلتتهبةاارفلآ ر تت ارر ل رتت تارلستت ما

ارل رتتت اارهففب تتت اا رتتته بااررتتتزه جارتتتبئ ساررلتتتسااإلهابة.ا ا رفتتت ريا رشتتتنااستتتفيف جانناارتتته بااررتتتزه جارتتتبئ سا
  قبهههو   هههرض الدراسهههة عهههدررلتتتسااإلهابةاالاآتتتؤ بافتتتيااررلتتتهبةاارفلآ ر تتت ارلر ل رتتت تااررس ستتت   اررتتت ا  يتتتيا

 الثالث.

 .Mungly et al فف تتقافلتتكااريفآرتت ارتتمارتت اف تتتلاجر تت اار هآتتهارتتناارهباستت تاارستت ال ار تتلاهباستت ا
 .Tshipa et al هباست ارلست ماا ببس ت ااررتزه جاارته با تآناف رت اآ تصاارف  اتلار ب  تآ سافتيا(2016)
جارتتبئ ساررلتتسااإلهابةا ارل رتت اارهففب تت اارف  اتتلا تتآناارتته بااررتتزه ااجفب ل تت اف رتت اآ تتصاريتت بافتتيا(2018)

 افتيااالبهناسآتثا6161فتياارل  تتا ار تل لا اAlmujamed and Alfraih (2020) رلست ماا هباستفيا
اف تلف اجرياننااره بااررزه جاربئ ساررلسااإلهابةاالاآؤ بافيااررلهبةاارفلآ ر  ارلر ل ر تااررس س   .

فتتر آباجآرتت  يا يآتتبار يتت  اري تت ةاررلتتسااإلهابةاالتتيااآفيتتقا رتت هانشهها  مجمههس اإلدارة ف رتت اآ تتصا
رتنارستف راارر ي  ت اانل ب  ا اا0.263ارسف رار ي   اا2.407ر  رلاااليسهابااسآثا ل نس  بااألس ماا
شرت اآ رتهافتر آباجآرت  يا ر يت  ارلف  اتلا تآناي ت ةاررلتسااإلهابةا ببس ت اارست ماالتياا%ا5اررل  لا قهب ا
رتنارستف راارر ي  ت اانقتل ت ا اا0.003ارستف رار ي  ت اا3.579ر  رلاااليستهابااسآثا ل نس  بااألس ماا
.ان انناي ت ةاررلتسااإلهابةاآز تهارتناارفتر آبااإلآرت  يارببس ت اارست ماالتياست باارست ما%5اررل ت لا قتهب ا

كاارتت ا  تتآباجرتتياز تت هةااررلتتهبةاارفلآ ر تت ارر ل رتت تاببس تت اارستت مارتتماز تت هةاي تت ةاررلتتسااإلهابة.ا فف تتقافلتت
 ارفتيااDobre and Brad (2015)اريفآرت ارتمارت اف تتلاجر ت اار هآتهارتناارهباست تاارست ال ار تلاهباست ا

 اارفيانرب تافيااالبهن.اشر اآ رهافتر آباستل يا يآتبار يت  ا6161اا هباس اار ل لا انرب تافياب ر ي  
-ر  رتلاااليستهابااسآتثا لت رلف  الا آناي  ةاررلسااإلهابةا ارل ر اارهففب  اارس مااليانس  بااألست مااا

اان انناي ت ةاررلتسا%5رتنارستف راارر ي  ت ااررل ت لا قتهب اانل ب  ا اا0.072ارسف رار ي   اا0.434
اإلهابةا لللارناارفتر آبااإلآرت  يارلل رت اارهففب ت ارلست ماالتيانست  بااألست ما رلتنااتت بةايآتبار ي  ت ااارت ا

رل رتت اارهففب تت ارلستت ما ي تت ةاررلتتسااإلهابة.ا فف تتقافلتتكا  تتآباجرتتيااتتهمافتتر بااررلتتهبةاارفلآ ر تت ارر ل رتت تاا
ارفتيانرب تتااEdi and Kho (2021)اريفآر ارمار اف تلاجر  اار هآهارتناارهباست تاارست ال ار تلاهباست ا

جفب ل ت .ا ا رفت ريا رشتتنااريت بافتتياTshipa et al. (2018) هباست ا التياقطت عاار يت كافتياايه ي ستت  ا
ابةاآتتتؤ بافتتتيااررلتتتهبةاارفلآ ر تتت ارر ل رتتت تاببس تتت اارستتت ما الاآتتتؤ بافتتتيااررلتتتهبةااستتتفيف جانناي تتت ةاررلتتتسااإله

اقبو   رض الدراسة الرابع بصورة جزئية.ارفلآ ر  ارر ل ر تاارل ر اارهففب  ارلس مارر ا  ييا

آفيتقا رت هافتر آباجآرت  يا ر يت  ار   ر ت ارريت اارربار ت االتيانست  بااوبالنسبة لفعالية لجنة المراجعة
  انقلارنارستف راارر ي  ت ااررل ت لا اا0.049ارسف رار ي   اا4.553ر  رلاااليسهابااسآثا ل ماااألس 
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شر اآ رتهافتر آباجآرت  يا ر يت  ارلف  اتلا تآناف  ر ت ارريت اارربار ت ا ببس ت اارست ماالتيانست  باا%ا5 قهب ا
  انقلارنارستف راارر ي  ت ااررل ت لا اا0.040ارسف رار ي   اا2.060ر  رلاااليسهابااسآثا ل األس ماا
.ان انناف  ر تت ارريتت اارربار تت افز تتهارتتناارفتتر آبااإلآرتت  يارببس تت اارستت ماالتتيانستت  بااألستت ماارتت ا%5 قتتهب ا

ا م آباجرياز  هةااررلهبةاارفلآ ر  ارر ل ر تاببس  اارس مارماز  هةاف  ر  ارري اارربار  .

فتتتيااRani (2011)ارهباستتت تاارستتت ال ار تتتلاهباستتت اا فف تتتقافلتتتكااريفآرتتت ارتتتمارتتت اف تتتتلارتتت اار هآتتتهارتتتن
يآ ز بليتتهاا ارفتتياف تتتلتاجرتتيانناار  تتبةاارر ر تت األايتت داارلريتت ا استتفلبللاارلريتت افز تتهارتتنااررلتتهبةاارفلآ ر تت ا

فيااالبهنا ارفياف تلتاجريانناسرماارلري اآز هارنااAlmari ا2017رر ل ر تاببس  اارس ماا هباس اا 
فياايه ي ست  ا ارفتياف تتلتاجرتيانناا Krismiaji (2020) ل ر تاببس  اارس ماا هباس اررلهبةاارفلآ ر  ارر

 ا6160سرمارري اارربار  ا اسفلبلر  اآز هانارنااررلهبةاارفلآ ر ت ارر ل رت تاببس ت اارست ماا هباست االتيا 
 اتتههاافتتيارتتتبا ارفتتياف تتتلتاجرتتيانناف  ر تت ارريتت اارربار تت ارتتنا تتبللاسرتتمارريتت اارربار تت ا استتفلبلر  

ارفر ا ف تت افز تتهارتتنااررلتتهبةاارفلآ ر تت ارر ل رتت تاببس تت اارستت م.اشرتت اآ رتتهافتتر آباستتل يا ر يتت  ارلف  اتتلا تتآنا
ا0.925-ر  رتتلاااليستتهابااسآتتثا لتت ف  ر تت ارريتت اارربار تت ا ارل رتت اارهففب تت اارستت ماالتتيانستت  بااألستت مااا

اان انناف  ر تت ارريتت اارربار تت ا%5ا تت انقتتلارتتنارستتف راارر ي  تت ااررل تت لا قتتهب  اا0.000ارستتف رار ي  تت ا
فلللارناارفر آبااإلآر  يارلل ر اارهففب  اارس مااليانس  بااألس مااار ا م آباجريااي   ضااررلهبةاارفلآ ر  ا
رر ل ر تاارل ر اارهففب  ارلس مارماز  هةاف  ر  ارري اارربار  اا فف قافلتكااريفآرت ارتمارت اف تتلارت اار هآتها

رريت ااستب بليش اسآتثاف تتلتاجرتيانناسرتمافتياBalagobei (2017)اار تلاهباست ارتناارهباست تاارست ال 
ارلل رت اارربار  اا ار  بةاارر ر  ا اررس س   األاي داارلري ار ر افر آباستل يا ر يت  االتيااررلتهبةاارفلآ ر ت 

فتتيا Krismiaji (2020) يآرآب ت ا هباست افتياSani and Musa (2019)رلست ماا هباست ااارهففب ت 
رلل رتت اارتت افتتر آباستتل يا ر يتت  االتتيااررلتتهبةاارفلآ ر تت اارربار تت ارريتت اي ستت  ا ارفتتياف تتتلف اجرتتيانناسرتتمايه ا

ررتت استت قا رشتتنااستتفيف جانناف  ر تت ارريتت اارربار تت افتتؤ باالتتيااررلتتهبةاارفلآ ر تت ارلر ل رتت تاا.ارهففب تت ارلستت م
 قبو   رض الدراسة الخامس.اررس س   ارر ا  ييا

 اتت  اااريفآر اارفياف تلار  اف ر اآ صاف  ر  ارري اارربار  اف ف بايفآرت اريطل ت ا  براارا سثاننا
ا ريستت ناا ا رفتت رياارلتتتآباااألرتتلاالتتيااررستتف رب نار ظتتماآبشتتزاسآتتثااألستت اقاارر ر تت ااري  تتئ افتتيا  تتت 
ر يتت  االتتيا ااجآرتت  يافتتر آبار تت ا شتت نااارربار تت ارريتت اف  ر تت افتتإنا ا رفتت ريااألرتتلااقتتتآبةارل  ائتتهااأل ر  تت 

 ر يت  ااستل يافتر آبار ت ا شت ناا آيرت .ااالرتلاقتتآبةار ل رت تااررلهبةاارفلآ ر  ارر ل ر تاببس  اارس ما  تي
ا  يار ل ر تاط  ل ااالرل.ارلس ماارهففب  ااررلهبةاارفلآ ر  ارر ل ر تاارل ر االي

 ر هافر آباسل يا يآبار ي  ارر هةاارربار  االيانس  بااألست ماا آفيقو يما يخص جودة المراجعة 
رنارسف راارر ي  ت ااررل ت لا قتهب اانل ب  ا اا0.159ارسف رار ي   اا2.989-ر  رلاااليسهابااسآثا ل 
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سآتثاشر اآ رهافر آباسل يا ر ي  ارلف  الا تآنارت هةاارربار ت ا ببس ت اارست ماالتيانست  بااألست مااا%ا5
اا%5  انقلارتنارستف راارر ي  ت ااررل ت لا قتهب ا اا0.000ارسف رار ي   اا5.454-يسهابار  رلااالا ل 

ن اننارتت هةاارربار تت افللتتلارتتناارفتتر آبااإلآرتت  يارببس تت اارستت ماالتتياستت باارستت ماارتت ا م تتآباجرتتيااي  تت ضا
ر يت  ارلف  اتلااررلهبةاارفلآ ر  ارر ل ر تاببس  اارس مارماز ت هةارت هةاارربار ت .اشرت اآ رتهافتر آباجآرت  يا ا

رستف رااا0.939ر  رتلاااليستهابااسآثا لت  آنار هةاارربار  ا ارل ر اارهففب  اارس مااليانس  بااألس ماا
اان اننارت هةاارربار ت افز تهارتناارفتر آبا%5  انقتلارتنارستف راارر ي  ت ااررل ت لا قتهب ا اا0.000ار ي   

باجرتتياز تت هةااررلتتهبةاارفلآ ر تت ارر ل رتت تاارل رتت ااإلآرتت  يارلل رتت اارهففب تت اارستت ماالتتياستت باارستت مااارتت ا م تتآ
اارهففب  ارلس مارماز  هةار هةاارربار  .

اLee and Lee (2013) فف قافلكااريفآر ارمار اف تلار اار هآتهارتناارهباست تاارست ال ار تلاهباست ا
 ررت ا افتيارتتب.ا6166فتيافت آ انا هباست ااربشت آ يا اAbubakar et al. (2022)فيايآرآب  اا هباس ا

قبههو  ستت قا رشتتنااستتفيف جاننارتت هةاارربار تت افتتؤ باالتتيااررلتتهبةاارفلآ ر تت ارلر ل رتت تااررس ستت   اررتت ا  يتتيا
ا. رض الدراسة السادس

 التحميل اإلضا ي: تأثير ادخا  متغيرات رقابية عمى نموذجي الدراسة 5-2-8
يظبًااألنانس  بااألس ماقتهاففتر بااررر ات ارتنااررفغآتباتا  تبلذارفغآتباتاارهباست ا اررستفلل ا اررم هرت  ا
فلتتهاقتت ماارا ستتثا إه تت لارفغآتتب اسرتتماار تتبش ا هبرتت ااربفتتمااررتت رياشرفغآتتباتابق   تت االتتيايرتت حرياارهباستت ا

 eg.Habib and Azim ,2008; Omokhudu)اال لا ار  يياق  سً االياار هآتهارتناارهباست تاارست ال ا
and Amake ,2018; Sani and Musa ,2019; Abubakar et al., 2020;ا6107ااطل ت نا

ررتت ريااألتتت لافتتياا رل يتت ب فماارط   تتياإلاسرتتماار تتبش افتتماق تت سقتتها ا .ا6166اااربشتت آ يا;6166ااالتتي;
 ;Omokhudu and Amake, 2018;  Sani and Musa, 2019)ق  ستً االتياي   ت اارستي اارر ر ت ا

Abubakar et al., 2020)ررت ريااألتت لاا ار تبش تاارفتياسس بارف سياارل ي ب فماارط   تياإلفماا ما
 ف تآبارل تبش تاارل آتبةااا 0 رر ريااألت لار  انل بارنان ا ست   ااررف ستيافر تحاارل رت اج ش نار ي ب فما

 ف تتتآباا تتتت ب فر تتتحاارل رتتت ااررتتت ريااألتتتت لار تتت انقتتتلارتتتنااررف ستتتيجنرتتت اار تتتبش تاارفتتتيا شتتت نار يتتت ب فما
نر اهبر ااربفتمااررت ريافلتهافتماق  ست  ارتنا تبللاقستر اجررت ريااالرفزارت تاالتياجررت رياارل بش تاارتغآبة.

 فتماجات هةاا(Habib and Azim, 2008; Omokhudu and Amake, 2018)األتت لاق  ستً االتيا
فسلآلاااليسهاباار طيااررف ههاا هاجه  لارفغآب اسرماار بش ا هبرت ااربفتمااررت ريافتيايرت حرياارهباست .ا

 ايف ئجاارفسلآلااإلي فيارل بنارتمايفت ئجاارفسلآتلااالس ستياريرت حرياارهباست ااأل لا7  ظ باارره لابقما 
ا ار  يي.

ا
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 نتائج تحميل االنحدار الخطي المتعدد لنموذجي الدراسة :7جدو  
 )التحميل اإلضا ي مقارن مع التحميل األساسي(

 المتغُراث

 النمىر  األوا

 التحجُل اإلضبفٍ التحجُل األصبصٍ

معبمل 

 االنحذار

إحصب ُت 

 tاختببر 

مضتىي 

 المعنىَت

معبمل 

 االنحذار

إحصب ُت 

 tاختببر 

مضتىي 

 المعنىَت

 EPS) ) 0.943 2.119 0.035 1.012 2.317 0.021اىغهٌستحُح 

 BVS) ) 0.843 8.611 0.000 0.778 7.946 0.000اىقَُح اىذفرشَح ىيغهٌ 

 5.635 3.274 0.001 - - - (SIZEحجٌ اىششمح )

 LEV - - - -2.778 -0.749 0.455)اىشفع اىَاىٍ )

adj.) )Rٍعاٍو اىرحذَذ اىَعذه ىيَْىرج  
2

 

 ٍغرىي اىَعْىَح ىيَْىرج       

42.1 % 

0.000 

44.3 % 

0.000 

 المتغُراث

 النمىر  الثبنٍ

 التحجُل اإلضبفٍ التحجُل األصبصٍ

معبمل 

 االنحذار

إحصب ُت 

 tاختببر 

مضتىي 

 المعنىَت

معبمل 

 االنحذار

إحصب ُت 

 tاختببر 

مضتىي 

 المعنىَت

 EPS) ) 2.627 2.972 0.003 2.386 2.731 0.007ستحُح اىغهٌ 

 BVS) ) 0.647 3.358 0.001 0.465 2.290 0.023اىقَُح اىذفرشَح ىيغهٌ 

 16.752 2.744 0.007 15.596 2.553 0.011  (BIND) اعرقاله ٍجيظ اإلداسج

BIND*EPS 0.180 0.050 0.960 0.664 0.186 0.852 

BIND*BVS -1.349 -1.646 0.101 -1.245 -1.523 0.129 

 ىشمُظ ٍجيظ اإلداسج اىذوس اىَضدوج

(BDUAL)  
-0.354 -0.167 0.867 -1.610 -0.757 0.450 

BDUAL*EPS -0.172 -0.173 0.863 -0.283 -0.288 0.774 

BDUAL*BVS 0.116 0.591 0.555 0.249 1.265 0.207 

 2.407 1.123 0.263 2.061 0.977 0.330  (BMT)ّشاط ٍجيظ اإلداسج

BMT*EPS 3.579 3.017 0.003 3.742 3.199 0.002 

BMT*BVS -0.434 -1.807 0.072 -0.407 -1.725 0.086 

 4.553 1.984 0.049 3.322 1.449 0.149 (ACEفعاىُح ىجْح اىَشاععح ) 

ACE*EPS 2.060 2.063 0.040 2.247 2.269 0.024 

ACE*BVS -0.925 -3.982 0.000 -0.903 -3.889 0.000 

 2.989 -1.415 0.159 -3.608 -1.515 0.131- (AQعىدج اىَشاععح )

AQ*EPS -5.454 -5.690 0.000 -5.332 -5.611 0.000 

AQ*BVS 0.939 4.807 0.000 0.974 5.064 0.000 

 4.625 2.810 0.005 - - - (SIZEحجٌ اىششمح )

 LEV - - - -7.380 -2.052 0.041)اىشفع اىَاىٍ )

adj.) )Rمعبمل التحذَذ المعذا لجنمىر   
2

 

 مضتىي المعنىَت لجنمىر        

58.8  % 

0.000 

60.3 % 

0.000 
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ز تت هةااررلتتهبةاارف ستتآب  ارليرتت حجااال لاا تتهاجه تت لارفغآتتب اسرتتماار تتبش ا هبرتت ا ا7 مظ تتبااررتته لابقتتما 
رتتنااR2 ا(.adjارفسهآتتهاارر تتهلارليرتت حجااربفتتمااررتت رياشرفغآتتباتابق   تت االتتيااريرتت حجااسآتتثاابف تتمار  رتتلا

اا الاآتزالا% 60.3جرتيا% 58.8%ا شحركاز  هةااررلهبةاارف سآب  ارليرت حجاار ت ييارتن44.3%اجريا42.1
  تت انقتتلارتتنارستتف راارر ي  تت ااررل تت لاا0.000ر ي  تت ااررستتف رااريرتت حرآنااأل لا ار تت ييار يتت  آنااسآتتثا

شرفغآتباتابق   ت اا.ا رحركاآبراارا سثانفيل  اجه  لارفغآب اسرتماار تبش ا اربفتمااررت ريارل تبش %5 قهب ا
فياارهباس .اشر اآفيقارناارره لانناار بلق ا آناببس  اارس ما س باارس ماا ار بلق ا تآناارل رت اارهففب ت ا
رلس ما س باارس مافياير حرياارهباست ااأل لا ار ت يياالافتزالاجآر   ت ا ر ي  ت اشرت افتياارفسلآتلااألس ستياا

ا.تدعي  إضا ي لفرض الدراسة األو رر ا  ييا

 ر اآ صافر آبااررفغآباتااررم هر االياار بلق ا آناارر ل ر تااررس س   ا نس  بااألس مافتيااريرت حجا ف
ار  ييافلهانظ باارفسلآلااإلي فيافط  قافيااريف ئجارتماارفسلآتلااألس ستياف رت ااتهااننارفغآتباف  ر ت ارريت ا

تههدعي   يآتتبار ي  تتً اررتت ا  يتتيااارربار تت افتتياارفسلآتتلااإليتت فيانتتتاقافتتر آب االتتيانستت  بااألستت ماجآر   تت ًا
ا. يما يخص الفروض من الثاني إلى السادساالنتائج التي توصل إلييا الباحث  ي التحميل األساسي

الحجه  الشهركة ر يت  ااجآرت  يآ رتهافتر آبا انيت ا7نر اا ريسا ارلرفغآباتااربق    افلهانظ باارره لابقتما 
سرتتتماار تتتبش افتتتياااسآتتتثا لتتت ار  رتتتلاااليستتتهابارار تتت ييالتتتيانستتت  بااألستتت مافتتتيايرتتت حرياارهباستتت ااأل لا ا

   اا0.005اارسف رار ي   ا4.625 فياارير حجاار  يياا0.001ارسف رار ي   اا5.635اارير حجااأل ل
 فف تتقا تتح ااريفآرتت ارتتمارتت اف تتتلاجر تت اار هآتتهارتتناارهباستت تا%اا5نقتتلارتتنارستتف راارر ي  تت ااررل تت لا قتتهب ا

.ا  رشتتتناف ستتتآبافلتتتكا;eg.Krismiaji, 2020)ا6161ار تتتل لااا;6161التتتيااا;6166ارستت ال ا التتتياا
ااستفلط ب رتن فرشي ت  ارفتي  اإلرش ي ت تااررت ابه رتن ار هآته رتهآ    شت نااارسرتماش آتبة ار تبش ت اريفآرت ااترن

 اتت بةاجآر   ت  آتؤ برر ا (Big4) ارسرم ش آبة ارربار   رش فب الي اافر ه  انا فيبلًا اررؤ ل ا ارل اهب
 رتنا تماآتي شسااتت بةاجآر   ت االتيانست  بااألست م.انرت ااارر ر ت  ارلت ائم رت هة التي ااارربار ت اارت هة لتيا

رلبفتمااررت رياالتيانست  بار يت  ايآبا ااسل يآ رهافر آبافلهانظ باارره لاني ااالر ع الماليا ريسا اررفغآبا
رناانل ب   اا0.455ارسف رار ي   اا2.778-ااااسآثا ل ار  رلاااليسهابار األس مافياارير حجااأل ل

 آير اآ رهافر آباسل يا ر يت  ارلبفتمااررت رياالتيانست  بااألست مافتيا%ااا5رسف راارر ي   ااررل  لا قهب ا
رتتنارستتف راانقتتل  تت اا0.041ارستتف رار ي  تت اا7.380-ااسآتتثا لتت ار  رتتلاااليستتهابارتت اريرتت حجاار تت ييا

اا.%5ارر ي   ااررل  لا قهب ا

 eg.Omokhudu and Balagobei)فآر ارمار اف تلاجر  اار هآهارناارهباس تاارس ال ا فف قا ح ااري
;Sani and Musa, 2019; Abubakar et al., 2020)2018 6107 طل  ناا; Amake, 2018;ا

 ررت  اارفتيافبف تمارتهآ  اهبرت ااربفتمااررت ريافتزهاهارتهآ  ااالرفزارت تاار تبش ت   رشتناف ستآبافلتكااريفآرت ااترن
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 فتي  ضاا رفا  ت ارت هةا جهابةاار تبش ايست اجهابةااألببت ح   تهفم رل تبش ا اررت ري ار يتم يت  جرتيا آتؤه 
ا.األس م نس  ب الي ات بةاسل   اآي شس رر ارل ائماارر ر  اا

 تحميل الحساسية: تغيير طريقة قياس المتغير التابع 5-2-9
فمافغآآباطب لت اق ت سانست  بافمااسف هامافسلآلاارسس س  ارلفسلقارناهق ااريف ئجااربئ س  ارلاسثااسآثا

األس مااسآثافماارل  سااليانس ساس بااق  لاارس ماا ها بل  ا   بارتناي   ت اارستي اارر ر ت اق  ستً االتيا
 تهاًلا  (Krismiaji, 2019; Sani and Musa, 2019; Almujamed and Alfraih, 2020)هباست ا

رتتتناستتت بااق تتت لاارستتت مافتتتيان لاآتتت ماارتتتلافتتت ريارفتتت ب خافلب تتتبارباقتتتباارسستتت ا تان ان لارلستتت افتتتها لاا تتتها
 فتماجاتت هةافسلآتلاااليستتهاباار طتيااررف تتههاالتيارستتف رايرت حرياارهباستت اا.اتتهابافلب تتبارباقتباارسستت ا ت

سلآتلااالس ستياريرت حرياارهباست ااأل لا ايفت ئجافسلآتلاارسس ست  ارلت بنارتمايفت ئجاارف2  ظ باارره لابقما 
ا ار  يي.

 نتائج تحميل االنحدار الخطي المتعدد لنموذجي الدراسة :8جدو  
 )تحميل الحساسية مقارن مع التحميل األساسي( 

 المتغُراث

 النمىر  االوا

 تحجُل الحضبصُت التحجُل األصبصٍ

معبمل 

 االنحذار

إحصب ُت 

 tاختببر 

مضتىي 

 المعنىَت

معبمل 

 االنحذار

إحصب ُت 

 tاختببر 

مضتىي 

 المعنىَت

 EPS) ) 0.943 2.119 0.035 0.918 2.042 0.042ستحُح اىغهٌ 

 BVS) ) 0.843 8.611 0.000 0.845 8.546 0.000اىقَُح اىذفرشَح ىيغهٌ 

adj.) )Rمعبمل التحذَذ المعذا لجنمىر   
2

 

 مضتىي المعنىَت لجنمىر        

42.1% 

0.000 

41.5% 

0.000 

 المتغُراث

 النمىر  الثبنٍ

 تحجُل الحضبصُت التحجُل األصبصٍ

معبمل 

 االنحذار

إحصب ُت 

 tاختببر 

مضتىي 

 المعنىَت

معبمل 

 االنحذار

إحصب ُت 

 tاختببر 

مضتىي 

 المعنىَت

 EPS) ) 2.627 2.972 0.003 2.779 3.115 0.002ستحُح اىغهٌ

 BVS) ) 0.647 3.358 0.001 0.666 3.425 0.001اىقَُح اىذفرشَح ىيغهٌ

 16.752 2.744 0.007 17.257 2.800 0.006  (BIND) اعرقاله ٍجيظ اإلداسج

BIND*EPS 0.180 0.050 0.960 -0.097 -0.027 0.979 

BIND*BVS -1.349 -1.646 0.101 -1.265 -1.529 0.128 

 اىذوس اىَضدوج ىشمُظ ٍجيظ اإلداسج

(BDUAL)  
-0.354 -0.167 0.867 -0.092 -0.043 0.966 

BDUAL*EPS -0.172 -0.173 0.863 0.003 0.003 0.998 

BDUAL*BVS 0.116 0.591 0.555 0.064 0.321 0.748 

 2.407 1.123 0.263 2.662 1.230 0.220  (BMT)ّشاط ٍجيظ اإلداسج

BMT*EPS 3.579 3.017 0.003 3.545 2.960 0.003 
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BMT*BVS -0.434 -1.807 0.072 -0.450 -1.856 0.065 

 4.553 1.984 0.049 4.471 1.930 0.055 (ACEفعاىُح ىجْح اىَشاععح ) 

ACE*EPS 2.060 2.063 0.040 1.920 1.905 0.058 

ACE*BVS -0.925 -3.982 0.000 -0.885 -3.774 0.000 

 2.989 -1.415 0.159 -3.160 -1.482 0.140- (AQعىدج اىَشاععح )

AQ*EPS -5.454 -5.690 0.000 -5.702 -5.894 0.000 

AQ*BVS 0.939 4.807 0.000 0.950 4.818 0.000 

adj.) )Rمعبمل التحذَذ المعذا لجنمىر   
2

 

 مضتىي المعنىَت لجنمىر        

58.8 % 

0.000 

58.5 % 

0.000 

اي  تتت ضااررلتتتهبةاارف ستتتآب  ارليرتتت حجااال لافتتتياظتتتلافسلآتتتلاارسس ستتت  ااسآتتتثا ا2 مظ تتتبااررتتته لابقتتتما 
%ا شتتحركااي  تت ضااررلتتهبةا41.5%اجرتتيا42.1رتتنااR2 ا(.adjارفسهآتتهاارر تتهلارليرتت حجااي  تتضار  رتتلا

اا الاآتتزالااريرتت حرآنااأل لا ار تت ييار يتت  آنااسآتتثا% 58.5جرتتيا% 58.8ارف ستتآب  ارليرتت حجاار تت ييارتتن
.اشرتت اآفيتتقارتتنااررتته لاننا%5  تت انقتتلارتتنارستتف راارر ي  تت ااررل تت لا قتتهب اا0.000ر ي  تت ااررستتف را

ار بلق ا آناببس  اارس ما س باارس ماا ار بلق ا آناارل ر اارهففب  ارلس ما س باارس مافياير حرياارهباس ا
فهرض الدراسهة تهدعي  إضها ي لاأل لا ار  يياالافزالاجآر    ا ر ي   اشر افياارفسلآتلااالس ستيااررت ا  يتيا

ا.األو 

 ف ر اآ صافر آبااررفغآباتااررم هر االياار بلق ا آناارر ل ر تااررس س   ا نس  بااألس مافتيااريرت حجا
ار  يياافلهانظ بافسلآلاارسس س  افط  قافيااريف ئجارماارفسلآتلااألس ستياف رت ااتهااننارفغآتباف  ر ت ارريت ا

نست  بااألست مااآر   تً ا يآتبار ي  تً اا شتحركافتر آباارف  اتلاارربار  افيافسلآلاارسس س  انتاقافر آب االتيا
 آناف  ر  ارري اارربار  ا ببس  اارس مااليانست  بااألست مانتتاقااآر   تً ا يآتبار ي  تً اا تهر اشت نااآر   تً ا

 رت ا ر ي  ً افياارفسلآلااألس سيارر ا  ييانناف  ر  ارري اارربار  افؤ بافيااررلهبةاارفلآ ر  ارر ل رت تاارل
قبو   رض الدراسهة الخهامس ارهففب  ارلس ما الافؤ بافيااررلهبةاارفلآ ر  ارر ل ر تاببس  اارس مارر ا  ييا

   لتتصابصههورة جزئيههة  ههي تحميههل الحساسههية بعههدما كههان مقبههو  بالكامههل  ههي ظههل التحميههل األساسههي . 
اتتهاانناار تتبضاار تت رسافتتمار  ارا ستتثاجرتتياننايفتت ئجافسلآتتلاارسس ستت  اففطتت  قارتتمايفتت ئجاارفسلآتتلااألس ستتي

 ارل تتصايفتت ئجاا فاتت بافتتب ضااراستتثا2ق  رتت ااتتت بةارزئ تت افتتيافسلآتتلاارسس ستت  .ا   يتتقااررتته لابقتتما 
االيارسف راارفسلآلااألس سيا ارفسلآلااإلي فيا فسلآلاارسس س  .

ا

ا

ا

ا
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 ممخص نتائج اختبار  روض البحث :9جدو  

 صُغت الفرض الفرض
التحجُل 

 االصبصٍ

التحجُل 

 اإلضبفٍ

تحجُل 

 الحضبصُت

 H1االوه 
ذؤثش اىَعيىٍاخ اىَحاعثُح إَجاتُاً وٍعْىَاً عيً 

 لععاس األعهٌ ىيششماخ اىَقُذج تاىثىسصح اىَصشَح.
 قثىه قثىه قثىه

 H2اى اٍّ 

ذخريف اىَقذسج اىرقَُُُح ىيَعيىٍاخ اىَحاعثُح 

ىيششماخ اىَقُذج تاىثىسصح اىَصشَح تاخرالف 

 اإلداسج.دسعح اعرقاله ٍجيظ 

 عذً قثىه عذً قثىه عذً قثىه

 H3اى اىث 

ذخريف اىَقذسج اىرقَُُُح  ىيَعيىٍاخ اىَحاعثُح 

ىيششماخ اىَقُذج تاىثىسصح اىَصشَح تاخرالف اىذوس 

 اىَضدوج ىشمُظ ٍجيظ اإلداسج.

 عذً قثىه عذً قثىه عذً قثىه

 H4اىشاتع 

ذخريف اىَقذسج اىرقَُُُح ىيَعيىٍاخ اىَحاعثُح 

اىَقُذج تاىثىسصح اىَصشَح تاخرالف ٍذي  ىيششماخ

 ّشاط ٍجيظ اإلداسج.

قثىه 

تصىسج 

 عضمُح

قثىه 

تصىسج 

 عضمُح

قثىه 

تصىسج 

 عضمُح

 H5اىخاٍظ 

ذخريف اىَقذسج اىرقَُُُح ىيَعيىٍاخ اىَحاعثُح 

ىيششماخ اىَقُذج تاىثىسصح اىَصشَح تاخرالف ٍذي 

 فعاىُح ىجْح اىَشاععح.

 قثىه قثىه

قثىه 

تصىسج 

 عضمُح

 H6اىغادط 

ذخريف اىَقذسج اىرقَُُُح ىيَعيىٍاخ اىَحاعثُح 

ىيششماخ اىَقُذج تاىثىسصح اىَصشَح تاخرالف عىدج 

 اىَشاععح.

 قثىه قثىه قثىه

  
 الخالصة والنتائج والتوصيات ومجاالت البحث المقترحة 5-3

ااررس ست   ارلر ل رت تاارفلآ ر ت ااررلهبةاالياار بش تا ا فا بافر آباار  تاس شر  هذااراسثاهباس ااسف
ار بلقت ا تآنااشرفغآتباتارم هرت االتياار تبش تااررتتب  اان افتر آباار ت تاس شرت اا ر  بتت ااررلآتهةارل بش ت

ستتف باضا  رتتحركاقتت ماارا ستتثااا.اررتتتب  اا ر  بتتت ااررلآتتهةاارر ل رتت تااررس ستت   ا نستت  بااألستت مارل تتبش ت
قت ماافلتكاار تب ض فات با ال.افب ضااراستثررر ا ارناا فل قاام فسلآلاارهباس تاارس ال احاتاارتل اا ف

رتناار تبش تااررسترل اا ر  بتت ايآتبار ر ت ا تبش اا77ارا سثا إرباداهباس افط  ل  االيااآي ارش ي ارنا
اا-ف تلاارا سثاجريااريف ئجاارف ر  :اا قها6102جرياا ماا6102اررتب  ا بللاار فبةارناا ما

 ارلل رتت ا ر يتت  ااجآرتت  يافتتر آباآ رتتهاارستت مااشرتت استت باالتتياارستت مارببس تت ا ر يتت  ااجآرتت  يافتتر آباآ رتته
افلآ ر  ارلهبةار  ارلس ماارهففب  ا ارل ر اارس ماببس  ار ل ر تاارس م.ان انناس بااليارلس ماارهففب  
ااررتب  .ارل بش تااألس مانس  بافياجي ش س  ايفآر 

 اليانس  بااألس مااشر اآ رهافتر آباجآرت  يا يآتبااآ رهافر آباجآر  يا ر ي  االسفلبللاررلسااإلهابة
ر يتت  ارلف  اتتلا تتآنااستتفلبللاررلتتسااإلهابةا ببس تت اارستت ماالتتيانستت  بااألستت ماافتتياستتآناآ رتتهافتتر آبا
ستتل يا يآتتبار يتت  ارلف  اتتلا تتآنااستتفلبللاررلتتسااإلهابةا ارل رتت اارهففب تت اارستت ماالتتيانستت  بااألستت ماا

 ررلسااإلهابةاالاآؤ بافيااررلهبةاارفلآ ر  ارلر ل ر تااررس س   .ا ا رف ريا رشنااسفيف جاننااسفلبلل



 ......تأثير آليات حوكمة الشركات على المقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية                    سعيد قنديلايسر د/      
 

  
 

 
 

  353  

 

 آ رتتهافتتر آباستتل يا يآتتبار يتت  ارلتته بااررتتزه جارتتبئ ساررلتتسااإلهابةاالتتيانستت  بااألستت مااشرتت اآ رتتها
فر آباسل يا يآبار يت  ارلف  اتلا تآناارته بااررتزه جارتبئ ساررلتسااإلهابةا ببس ت اارست ماالتيانست  با

آ رتتهافتتر آباجآرتت  يا يآتتبار يتت  ارلف  اتتلا تتآناارتته بااررتتزه جارتتبئ ساررلتتسااإلهابةااألستت ماافتتياستتآنا
 ارل رتت اارهففب تت اارستت ماالتتيانستت  بااألستت م.ا ا رفتت ريا رشتتنااستتفيف جانناارتته بااررتتزه جارتتبئ ساررلتتسا

 اإلهابةاالاآؤ بافيااررلهبةاارفلآ ر  ارلر ل ر تااررس س   .

 ري تت ةاررلتتسااإلهابةاالتتيانستت  بااألستت مااشرتت اآ رتتهافتتر آباجآرتت  ياآ رتتهافتتر آباجآرتت  يا يآتتبار يتت  ا
 ر يت  ارلف  اتلا تآناي ت ةاررلتتسااإلهابةا ببس ت اارست ماالتيانست  بااألستت ماا آيرت اآ رتهافتر آباستتل يا
 يآبار ي  ارلف  الا آناي  ةاررلسااإلهابةا ارل ر اارهففب  اارس مااليانس  بااألس م.ان انناي  ةا

ؤ بافيااررلهبةاارفلآ ر  ارر ل ر تاببس  اارس ما الاآؤ بافيااررلهبةاارفلآ ر  ارر ل رت تاررلسااإلهابةاآ
 ارل ر اارهففب  ارلس م.

 آ رهافر آباجآر  يا ر ي  ار   ر  ارري اارربار  االيانس  بااألس مااشر اآ رهافر آباجآر  يا ر يت  ا
بااألست ما ن يتً اآ رتهافتر آباستل يا ر يت  ارلف  الا آناف  ر  ارري اارربار  ا ببس  اارس ماالتيانست  

رلف  الا آناف  ر  ارريت اارربار ت ا ارل رت اارهففب ت اارست ماالتيانست  بااألست م.ا ا رفت ريا رشتنااستفيف جا
 نناف  ر  ارري اارربار  افؤ بااليااررلهبةاارفلآ ر  ارلر ل ر تااررس س   .

  بااألستت مااشرتت اآ رتتهافتتر آباستتل يا ر يتت  اآ رتتهافتتر آباستتل يا يآتتبار يتت  اررتت هةاارربار تت االتتيانستت 
رلف  اتتتلا تتتآنارتتت هةاارربار تتت ا ببس تتت اارستتت ماالتتتيانستتت  بااألستتت ماا آيرتتت اآ رتتتهافتتتر آباجآرتتت  يا ر يتتت  ا
رلف  اتتلا تتآنارتت هةاارربار تت ا ارل رتت اارهففب تت اارستت ماالتتيانستت  بااألستت م.ا ا رفتت ريا رشتتنااستتفيف جاننا

   ارلر ل ر تااررس س   .ر هةاارربار  افؤ بااليااررلهبةاارفلآ ر

 تحميههل اافلتتهاقتت ماارا ستتثا تتإربادارفتتر آباسرتتماار تتبش ا هبرتت ااربفتتمااررتت رياالتتيانستت  بااألستت ما ريستتا ا
األ لا ار تتتت ييااارهباستتتت ايالتتتتيايرتتتت حرسرتتتتماار تتتتبش ا هبرتتتت ااربفتتتتمااررتتتت رياا ا إه تتتت لارفغآتتتتبااإضهههها ي

التتيانستت  باالحجهه  الشههركة ر يتت  ااجآرتت  يآ رتتهافتتر آبا ف تتتلتاارهباستت اجرتتيانيتت ااشرفغآتتباتابق   تت ا
فلتهاف تتلتاارهباست اجرتيااالر هع المهالياألس مافياير حرياارهباس ااأل لا ار ت يياانرت اا ريستا اررفغآتبا

 آيرتت اآ رتتهااارلبفتتمااررتت رياالتتيانستت  بااألستت مافتتيااريرتت حجااأل لر يتت  ايآتتبا ااستتل يآ رتتهافتتر آبانيتت ا
 س مافياارير حجاار  يي.فر آباسل يا ر ي  ارلبفماارر ريااليانس  بااأل

  فلتتهافتتمافغآآتتباطب لتت اق تت سانستت  بااألستت مااسآتتثافتتماارل تت ساالتتيانستت ساااحساسههيةالتحميههل لاا ريستتا
س بااق  لاارس ماا ها بل  ا   بارناي    اارسي اارر ر  ا هاًلارناس بااق  لاارس مافيان لاآ ماارلا

 فماجات هةاا. هااتهابافلب بارباقباارسس ا تف ريارف ب خافلب بارباقباارسس ا تان ان لارلس افها لاا
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فسلآلاااليستهاباار طتيااررف تههاالتيارستف رايرت حرياارهباست اا قتهانظ تبافسلآتلاارسس ست  ااي  ت ضا
اررلهبةاارف سآب  ارير حرياارهباس اات بةارسه هةااشر انظ تبافسلآتلاارسس ست  افطت  قافتيااريفت ئجارتما

فتتماق  رتت ااتتت بةارزئ تت افتتيافسلآتتلاارسس ستت  اا تتهر اشتت نااارفسلآتتلااألس ستتيار اتتهاانناار تتبضاار تت رس
 رل  لاا رل رلافياارفسلآلااألس سي.ا

اا-:من نتائج يوصي الباحث باآلتيالبحث ضوء ما توصل إليو  يو 

 فس آتزاار تبش تاالتيااالرف ت لاألفيتلا اااررت رسااإلهابةز ت هةااال فرت ماا آئ ااربق ا اارر ر ت آربااليا
 .ار بش ترر بس تاس شر ا

 ف  آتتلاه ب تت افتتياار تتبش تارتتماا لرتت ناارربار تت اا فرتت ماجيتت فيارتتيقا آئتت ااربق اتت اارر ر تت آرتتباالتتياا 
 . لر ناارربار  ف هآهاار ل ا تاالياار بش تاارفياف  ر اارل ااهااررف لل ا

 هاباتاإلا لها بارجافهب    ا  بشاارتلاررتهآب اااا ار  بت ااررتب  ااربق ا اارر ر  اا آئ  ق  م يب بة
 ز ت هة   هذاار  تاس شر اار بش تار ر  ا ر بش تااررسرل اا ر  بت ااررتب  ارف اآف مفيااارر ر  ا
  سر   ااررسف رب ن.  فسلآقاار   ف   ارر ل ر ت ري   

 ا فرتتتت مااررتتتتؤفرباتاار لر تتتت األقستتتت مااررس ستتتتا افتتتتيارر  ب تتتت ارتتتتتباار بب تتتت االيتتتت   ااررلتتتتهبةاارفلآ ر تتتت ا
   .رلر ل ر تااررس س 

 -:وبالنسبة لمجاالت البحث المقترحة، يعتقد الباحث بأىمية البحث مستقباًل  ي المجاالت التالية

   شرفغآبارم هلارل بلق ا آناارر ل ر تااررس س   ا نس  بااألس ما  شلااررلل. 

 رهراارفزاماار بش تاار ت آآباارفلب تبااررت ريااره ر ت ا فر آباIFRSرلر ل رت تا االتيااررلتهبةاارفلآ ر ت ا
 اررس س   .

 .   فر آبااالفت حاانارا هباتااربقري االيااررلهبةاارفلآ ر  ارلر ل ر تااررس س 

 .  اررلهبةاارفلآ ر  ارر ل ر تارؤ باتااربقري اارر تقااي  ارنار يباار ي كاارفر ب 

 اررلهبةاارفلآ ر  ارر  طبااالرناارسآ بايي.ا 

 رلهبةاارفلآ ر  ارلر ل ر تااررس س   .فر آباار ت ئصاارف غآل  ارل بش االياار 

ا
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 مراجع ال
 أواًل : المراجع بالمغة العربية 

 .اربشتتتزااررتتتهآب نااررتتتتب ااار آئتتت اار  رتتت ارلبق اتتت اارر ر تتت اا6102ارتتتهرآلااررتتتتب ارس شرتتت اار تتتبش تا 
ارر  ب  ارتباار بب  اااإلتهاباار  رث.

رتتتت هةاارربار تتتت االتتتتياار بلقتتتت ا تتتتآناارر ل رتتتت تا .ان تتتتبا6166اربشتتتت آ يااداا تتتتهاارستتتتبلماا تتتتهاارتتتتترها 
اررس ستتت   ا نستتت  بااألستتت ما:اهباستتت افط  ل تتت االتتتياار تتتبش تايآتتتباارر ر تتت ااررلآتتتهةاا ر  بتتتتت ا

ااشل ت اارفرت بةاار ر ت اهر ت ةااالمجمة العممية لمدراسهات والبحهوث الماليهة والتجاريهة اررتب  ا
ا.20ا-0ا6 اجا0 ا2

أثهر حوكمهة الشهركات عمهى القيمهة المالئمهة لممعمومهات المحاسهبية .ا 6161ار ل لاااآي ساا هاارلب ما 
ر ر تتت اا-.ابستت ر ار ر ستتتفآبايآتتباري تت بةااشل تتت ااالقفتتت ها ار لتتت مااالهاب تت لمشههركات االردنيهههة

اارآبر ك.

 .ايستتتت اف ستتتتآباريطلتتتتيار فتتتتبةافتتتتر آبافلب تتتتبارباق تتتتياارسستتتت ا تاا رر تتتت زا6107ارتتتتآبفياانستتتتر دانسرتتتتها 
مجمهههة المحاسهههبة هباستتت افط  ل تتت ارل بيتتت .اا– رش فتتتباارربار تتت اار  تتتت ارربشتتتز ارلرس ستتتا تا

ا.226-622 ا:ا6 ا2اجامعة بني سويف، -والمراجعة

 ابق اتت ااررتت هةاالتتياارل تت تاربار تت ا661 .ار  تت باارربار تت ابقتتما 6112ار آئتت اار  رتت ارلبق اتت اارر ر تت ا 
content/ uploads -https://fra.gov.eg/wpر ل رتت تار ر تت اف ب   تت ااارفتت حاالتتي:ا

/2021/01/4.pdfا

ا .اربشزااررهآب نااررتب اا زابةااالسف ر باارر  ب  ارتباار بب  .6112هرآلاارلارر ناارربار  ا 

ن ارباقتتباارسستت ا تاالتتيااررلتتتهبةا .ان تتبارتت هةاارربار تت ااررهبشتت ا يتت عابا6102برآلتتيااستتي دادابزقا 
ارفل  ر  ارلر ل ر تااالرس س   ا:اهباس افط  ل ت االتياار تبش تايآتباارر ر ت ااررلآتهةاا ر  بتت ا

ا–ااقستتمااررس ستتا ا ارربار تت ااشل تت اارفرتت بةامجمههة االسههكندرية لمبحههوث المحاسههبيةاررتتتب  اا
ا.622-610 اا6 6ر ر  ااألسشيهب  اا

 .اره لارلفبحارفلآآ ار  آآباارفلب باارر ريااره ر  ا فلً اررل ر تا آئ ا6102 ا س ف اانسرهااسآ يياد
ر ر تت ا-ااشل تت اارفرتت بةمجمههة كميههة التجههارة لمبحههوث العمميههةارفلب تتبااررتت ريافتتياارتته لاار بب تت اا

ا.62ا-ا0 اا0 21االسشيهب  اا

https://fra.gov.eg/wp-content/%20uploads%20/2021/01/4.pdf
https://fra.gov.eg/wp-content/%20uploads%20/2021/01/4.pdf
https://fra.gov.eg/wp-content/%20uploads%20/2021/01/4.pdf
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ا-ر هةاارربار  اار  بر  ا .ان با  بةارباقباارسس ا تا سرماري رف االيا6102 س ف اا س ف اارسآها 
ا26,اجامعهة االسههكندرية-مجمهة كميههة التجهارة لمبحههوث العمميهة ، كميهة التجههارةهباست افرب   ت .ا

ا.602-026 ااا6 

 .ان تبارت هفياارربار ت ا األببت حاالتيانست  بااألست ما:اهباست افط  ل تت ا6166تت رقاافت ربارسرت هادا ا
ااقستتتتمامههههة االسههههكندرية لمبحههههوث المحاسههههبيةمجالتتتياار تتتتبش تااررلآتتتهةاا ر  بتتتتت ااررتتتتتب  اا

ا.222-227 اا0 2ر ر  ااألسشيهب  ااا–اررس سا ا ارربار  ااشل  اارفر بةا

 .اه بااألببتت حا ارل رتت اارهففب تتت ارلستت مافتتيافسهآتتتهانستت  بااألستت مافتتتيا6111طتت س نااداا تتهاارسرآتتتها ا
اااررر  ت اارست  ه  المحاسهبيةمجمهة البحهوث اس قااأل باقاارر ر  اا رررلل اار بب  اارس  ه  اا

ا.022ا-ا27رلرس سا .اار ههاار  يياا

أثر تبنهى معهايير التقريهر المهالي الدوليهة عمهى العالقهة بهين  .ا6107طل  نااارسآهةار ف باا هاارغيتيا ا
المعمومههات المحاسههبية وقيههاس قيمههة الشههركة مههع التطبيهها عمههى الشههركات المقيههدة بالبورصههة 

ار ر  ااالسشيهب  .ا-يآباري  بةااشل  اارفر بةا.ابس ر اهشف با االمصرية

 .ان تتباف ال تت ارريتت اارربار تت االتتياار بلقتت ا تتآناارر ل رتت تااررس ستت   ا6160التتيااا آتتهةادارتتتط يا 
المجمهههة العمميهههة  نستتت  بااألستتت ماهباستتت افط  ل تتت االتتتياار تتتبش تااررلآتتتهةاا ر  بتتتت ااررتتتتب  .ا

-ا027اا6 اجا0 ا6شل تتت اارفرتتت بةاار ر تتت اهر تتت ةاااالمدراسهههات والبحهههوث الماليهههة والتجاريهههة
ا.611

ا.اارهاباارر ر   اااألسشيهب  .موسوعة المراجعة الخارجية الحديثة .ا6112اليااا هاار   بايتبا ا

 .ااررلتتهبةاارفلآ ر تت ااإليتت ف  ارر ل رتت تاارف تتتصاارتتتي اياررباق تتيا6166التتيااا تتهاار  تت بايتتتبا ا
المجمههة رلآتتهةاا ر  بتتت ااررتتتب  :اهباستت اايفل ه تت ا فط  ل تت .اسستت ا تاار تتبش تايآتتباارر ر تت اار

ا217اا6 اجا6 ا2ااشل  اارفر بةاار ر  اهر  ةااالعممية لمدراسات والبحوث المالية والتجارية
ا.227ا-

 .ان تتتبارتتت هةاارربار تتت ااررهبشتتت االتتتيانستتت  بااألستتت ماشرؤ تتتبارل رتتت ا6161التتتياارسرتتت هانسرتتتهانسرتتتها ا
مجمة االسهكندرية لمبحهوث الياار بش تااررلآهةاا ر  بت ااررتب  اااهباس افط  ل  ا–ار بش ا

ا.22-0 اا2 2ر ر  ااألسشيهب  اا–ااقسمااررس سا ا ارربار  ااشل  اارفر بةاالمحاسبية

ا .اار آئ اار  ر ارلبق ا اارر ر  اارر  ب  ارتباار بب  .6166ق ااهاقآها  طبااأل باقاارر ر  ا ا
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ن بااسفلبلر  اررلسااإلهابةافياربلدر ار ل ر تااألبب حااررس ست   ارلتباباتاا .6106آ س اااليادا ا
مجمههة جامعههة دمشهها لمعمههو  االقتصههادية اررستتف رب نافتتيااألستت اقاارر ر تت ا هباستت افط  ل تت  اا

 .622-662 اا6 22اااوالقانونية

 ثانيًا: المواقع االلكترونية
 https://www.mubasher.info/countries/egر قمارا  با

ا//:www.egx.com.eg/ar/homepage.aspxhttpر قماار  بت ااررتب  ا
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