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 البحث ملخص
ْخقحا طماامتتتتعحا طلت تتتتعحقادم  تتتتعح  م تتتتمح مااتتتت ح استتتت البحا درتتتتوحختاستتتتعحقا  دتتتتدتحا مراتتتتعحمتتتت ّحاتتتت
ْت تتعح ْ عح   تتماغقح تتمحا ةتتم دعحة تتمحا طد  تتعحا ط  تتلقحتد   ْايِحا طد  تتعحا ستتظ ا رستتدتدعح تتّح ماامتتعحا  تت

استتدعحا ستتدت عحاقتت  داح تتم حا درتتورحءتتِح تتِحااتتماغحا طصتتم عوحق  ر  تتفحاتتلبحا درتتوح تتِح ر  تت حا لتح
ْت تتعحا طصتتم عح تتر حا   تتمقحمتت ّح ختاستتعح ٌ  ة تتعح  تتمح  ظتتعح تتّحا ةتتم دعحة تتمحا طد  تتعحا ط  تتلقحتد  

ْ تت ح7171ح-ح7107 ْتقح مظ ْخقحا طماامتتعحا طلت تتعح تتوءمحاعندتتتدحق صتت وحقأٍاتتمعحا تتديدحا لتاستتعحأ حاتت
ْ عح   تماغقح تمح  ظتعحا لتاستعوحق تِح ّح ماامح  يحادم  عح  م مح ماا حا رسدتدع ْايِحا طد  تعحا ستظ عحا  ت

 من تتنحاتتلنحا ظ  نتتعح تتّح تتر حااتتماغحا  ر تت رعحاا تتمتوحق ظتتدغح  تتمحا ظ تتديدحا  تتمح تتِحا  ْ تت حا  اتتدح
ْخقحا طماامتتعحا  دتا تتعحأ تتلح رتتلخاعحادم  تتعح  م تتمح مااتت حا رستتدتدع  تتّححيْ تتمحا دد تتوحتد  دتتدتحاتت

ْايِحا طد  عحا سظ حْ عح   ماغقح مح صمو ماامعحا  

ْخقحا طماامعحا طلت تعحح:سفتاحيةالكلسات ال ْايِححادم  تعح  م تمح ماات حا رستدتدعح-ا  تّح ماامتعحا  ت
ْ ع ح   ماغقحوحا طد  عحا سظ
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The Relationship between the Perceived  Audit Quality      

and and Readability of the Auditor's Report on the Annual 

Financial Statement Audit :Evidence from  non- Financial 

Companies Listed on the Egyptian Stock Exchange 

Abstract 

The research aimed to study and test the relationship between relationship 
of perceived audit quality and readability of the auditor's report on the annual 
financial statement audit in non-financial companies listed on the Egyptian 
Stock Exchange. To achieve the goal of the research, previous studies were 
analyzed to derive the research hypothesis, Then an applied study was 
conducted on a sample of non-financial companies listed on the Egyptian 
Stock Exchange during the period between 2017- 2020. The results of the 
study showed that the Perceived  Audit Quality positively and significant 
affects the readability of the auditor's on the annual financial statement audit 
In the study sample. This result was reinforced by conducting other analyzes. 
Based on the results that have been reached, the researcher recommends 
considering the External Audit Quality as one of the determinants of the the 
readability of the auditor's report on the annual financial statement audit  in 
Egypt. 

Keywords: Perceived  Audit Quality - Readability of the Auditor's Report 
on the Annual Financial Statement Audit 
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 مقجمة  -1
ْ عرح ْاتتدعحا   تتدت محا ستتظ عطثتت ح  م تتمح مااتت حا رستتدتدعحا طظتت دحا ظاتتديمح مط  تتعحا طماامتتعحقأ تتلح ن

دم تتتعحا  ظَ ط تتعحقتتت ا حقا تتلتحعطثتت حأ تتتلح رتتدقتحاز صتتدلحاز نا تتتمحا تتلتحع تتتمحتط ٌ دتتدعحا ناتتدعحا ما
ْتحاز ر تمح   م تمح ماات ح ْخح  طر  ْايِحا طد  عحرح  وحأ حاألءمحا طظة كة  حااعضد دعحا ط ططعح   
ْايِحا طد  تعرحتطتدحعنم ت حأخاقحا صتد ح ا رسدتدعحاْح سد لقحا طس  ل  ّح  مح سا  حاتماغقحق  ست محا  ت

ْ تتتدعرحق د  تتتد محا  اتتتماتاعحأ تتترد ح  تتت ء محإعندتتتتدح  تتتم مد تتتعح ستتتداِح تتتمح  متتت يح تتتلاح طدءتتت حا طم 
ا طصتتتد صحتصتتت عح د تتتعحقا طستتت ثطم ّحتصتتت عح د تتتعوحق  تتت ءمحاتتتلاحا تتتلقتحتطتتتلتحادم  تتتعح  م تتتمح مااتتت ح

ححححChang et al.,2021; Salehi et al.,2022)ا رستتدتدعح   تتماغقح تتّحاداتت ح ستت  ل  ادحح
ح؛7171تاقلرح)

ْخقححق ملح ّح رلخاعحادم  عح  م مح ماا حا رسدتدع ْ عح   ماغقرحات ْايِحا طد  عحا سظ  ّح ماامعحا  
ْخقحا طماامتتتتعحا طم  متتتتعح طثتتتت حتمتتتتلااح اطتتتتداح تتتتمح ط  تتتتعحاا صتتتتد حمتتتت ّحااخاتقح ا طماامتتتتعحا طلت تتتتعرح نتتتت
ْخقحا طماامتتتعحا طم  متتتعح تتتّح تتت ح تتتّ؛ح تتتلاح طدءتتت ح قا طستتت ثطم ّحقا ط م.تتت ّوح  تتتوحعطنتتتّحأ ح رتتتلحاتتت

ْ د تتعرحا ستت ْ حااا  ْ تتدعرح ةتتدك حا  ْام تتعحا طم  اتتد تح  طتتليم ّرحق ستتد لح تتمحاك ةتتدبحا  رم  تتدعحا ن
ْ تتدعحا طردستت  عحا  تتمح ْ تت ادح ْايِحا طد  تتعحقا   م تتمح ظاتتدحتطتتدحيتتل ِحإ ندا تتعحاا  طتتدخح  تتمحا طم  تتتد  
ْخقحا طماامتتعحا طلت تتعحإعندمدتتدح  تتمحادم  تتعح  م تتمح مااتت حا رستتدتدعح ْايِحا طد  تتعرحق تتل ُح تتظمنهحاتت ا  تت

ْ تت ح تت ْ تدعرحقاتتلاح تتّحقتت ا حأ حي  تتمحا   داتدعحأ تترد حا طصتتد صحق ن تتلح تتّح   تماغقرحق تتدحعر  ّح م 
ْخقحا طماامتعحة طتعح ضتد عحأل ترد ح ء  اِرحاأل محا تلتحيتظمنهحإعندتتدح  تمحاتماتا اِرحق تل ُح  تلاحات

 Alfraih,2017; Jayeola et al., 2017 ;Fredriksson et al.,2018; Chang) ا طصد صح
et al.,2021;  Le et al.,2021)حوح

ْخقحا طماامعحا طلت عرحازحأا ح مح تلقخح ق  محا مةِح ّح ملخحا لتاسدعحاألكدخعط عحا  مح ظدق تحا
ْخقحا طماامعحا طلت تعحت دم  تعح  م تمح ماات ح   ِحا دد وحاظد حالتقح محا لتاسدعحا  مح ظدق تح راعحا

ْ عح   ماغقوحق متحا دد وحأ حاحا رسدتدع ْايِحا طد  عحا سظ  ست  ح تمحك تُحاتلحيمات حإ تمح ّح ماامعحا  
أا ح محا سدمفح د حي ِحاا  طدخح  محاطتدك حختاتعح م  تلحا   م تمح تمحا ة تديح تّح  توحًتْ حا نط تعح
ق لخحا ك طدعحق لخحا ط تدً رحاا تمحا تلتحاامنتهحست ددح  تمحاتلتقح اتِحقاست  مد حأ ترد حا طصتد صح

ْ اتدو ْ تدعحا طردست  عحا  تمح ر   Ajina et al., 2016; Lo et al., 2017;Luo et)  طم 
al.,2018; Ezat, 2019 ; Athanasakou et al.,2020)وحاأل تمحا تلتحخ ت حا مليتلح تّحح

ا دتتتد ث ّحإ تتتمحاا  طتتتدخح  تتتمحاطتتتدك حًتتتْ حا   م تتتمحقا  تتتمح متتتلحاألكثتتتمح رغ تتتعح تتتمح نتتتد حا طردستتتدعح
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ْخقحا طماامتتعحا طلت تتعح قادم  تتعح  م تتتمحقا طماامتتعوح تتل ُح مَتتِحا لتاستتدعحا  تتمح ظدق تتتحا مراتتتعحمتت ّحاتت
ْتحا لق مرحق  محح ماا حا رسدتدع ْ عح   ماغقح ليثعحقا   عح  محا طس  ْايِحا طد  عحا سظ  ّح ماامعحا  

ْتحا مم محقا طصمتحالح كْ حادختقو حا طس 

 ,Boritz et al., 2016;Chang and Stone)ق  تلحا   تتحا لتاستدعحا ستدت عحكاعحا صت عح
2019 a ; Karim & Sarkar,2020;ALikhani et al ,2021 ;Nicolas et al.,2022)وحح

ْايِح ْخقحا طماامتتعحا طلت تتعح  تتمحادم  تعح  م تتمح مااتت حا رستدتدعح تتّح ماامتتعحا  تت   تمح تتمخقخحق ظتتد  حات
ْخقح ماامعح م  معحعطنتّح ْخحا ْ عح   ماغقرح  وحأقدتعحا لتاسدعحسد  عحا ل محإ محأ حقا ا طد  عحا سظ

ْايِح د  تتعرحق طنتتظاِحأ حعستتد لح مااتت حا رستتدتدعح   تتمح اتتِح  م تتعح ماطتتعحاا تتلاةحااا صتتدخععحإ تتمحاتت
 تتتّح رليتتتلحأقاتتت حا  ةتتتدت حقاا  ر تتتدعح  تتتمحا ةتتتم دعحتةتتتن حأكثتتتمح  تتتدغقرحق د  تتتد مح طنتتتّح مااتتتت ح
ْ تتدعح ا رستتدتدعح تتّحا ْ تتْ حإ تتمح اتتِحأ ضتت حألخاغحا ةتتم عرحقاتتْح تتدحي م  تت ح   تت ح  تتدخقح ط تتعحا طم 

ْخ اتتدحا  تتمحيتت ِحاستت  لا  ادح تتمح ط  تتعحا طماامتتعرحاأل تتمحا تتلتحعستتد لح  تتمحاات  تتدغحتمط  تتعحإ تتلاخحقا
ْخقحا طماامتعحا طلت تعح ت ء مح   م مح ماا حا رسدتدعرحقاْح دحين لح ّحادم    ح   تماغقوحق د  تد مح تل ح نت

ْ عح   ماغقوححاعندممح  محادم  عح  م مح ماا حا رسدتدع ْايِحا طد  عحا سظ ح ّح ماامعحا  

 Smith, 2019; Chang & Stone, 2019 b) داحا  تتفحا تتدميحق تتمحا تتهحا ستت
 ;Deshmukh & Zhao, 2020; Gambetta et al., 2022)ْخقحا طماامتعرحح و  محأ ح  دخقحا

 تتّح تتر حا   صتتىحا صتتظد مح طمااتت حا رستتدتدعرحعستتداِح تتمحاك ستتدت ح لتاتتعح د  تتعح تتّحا طمم تتعح
 تتتمحا  تتلت  حقا ططدتستتتعح تتمح ماامتتتعحاٌتتتد حقا   تتمقحا  د تتتعحتٌ  متتعحاةتتتدرح ط تت حا طماامتتتعحاديطتتعح 

ْ تتدعح ط تت حا طماامتتعحقاتتْحأ تتمح   تتلح تتمح  تتظد مح متت ّرحقا  تتمحعستتداِحح تتمح ط  تتعحاءتتماغحم لتتعح م 
ْام تعح   ٌ طح ط  دعحا طماامعحق    ِح  دًمحا مط  رحق ن لح ّحالت ت ح  تمحاك ةتدبحا  رم  تدعحا ن

ْخحا مليلح ّح ط  د ْايِحا طد  عرحقك ُح محٍ حقا ْ تعح تّح ماات حا رستدتدعح تمحتد   عحا طماامعحا طٌ 
ْاتتتحقا  كتتد  وحا ط م  تتعحتد رصتتْ ح  تتمرحقا  ر تتفح تتّح ْاتتترحق ستتد لحأعضتتداح تتمح  متت يحا  ا تتهحا 
ْ تتدعح  طستت  ل  ّحتٌم  تتعحستتا عح   تتماغقرحاأل تتمحا تتلتح ْ تتدعرحقاتتْح تتدحعستتداِح تتمح ْ تت  حا طم  ا طم 

حقويظمنهح مح  لعِح  دت مح ماامعحأكثمحادم  عح   ماغ

ْخقحا طماامتعحا طلت تعحقادم  تعح  م تمح ماات ححق د مةِح ّحالتقحا لتاسدعحا  مح ظدق تحا مراعحمت ّ ات
ْ عح   تماغقرحإاحأ حاظتد حقتد حا  تداحمت ّحا لتاستدعحا ستدت عححا رسدتدع ْايِحا طد  تعحا ستظ  ّح ماامعحا  ت

ْيح مح  س محا  غ ماعح محادم  ْخقحا طماامعحا طلت عح ادحخقتح    عح  م مح ماا حا رستدتدعح  محأ حا
ْخقحا طماامتعحا طلت تعحقادم  تعح    ماغقوحق ل ُح سممحا لتاسعحا رد  عحإ محختاسعحقا  دتدتحا مراتعحمت ّحات
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ْت تتتعحا طصتتتم عح ْ عح  ةتتتم دعحا ط  تتتلقحتد   ْايِحا طد  تتتعحا ستتتظ   م تتتمح مااتتت حا رستتتدتدعح تتتّح ماامتتتعحا  تتت
ح   ماغقح؟

 مذكلة البحث  -2
 ;Boritz et al., 2016; Chang & Stone, 2019a) ظدق تحا    ت ح تّحا لتاستدعحا ستدت عح

Smith, 2019;Chang &Stone, 2019b ;Karim & Sarkar, 2020 ; Deshmukh & 
Zhao, 2020; Jia & Hsiao, 2021; ALikhani et al ,2021; Salehi et al.,2022)وححح

ْخقحا طماامتتتع ْايِححا طلت تتتعحقادم  تتتعح  م تتتمح مااتتت حا رستتتدتدعحا مراتتتعحا   ء م تتتعحمتتت ّحاتتت  تتتّح ماامتتتعحا  تتت
تدح ْ عح   ماغقرحق د مةِح ّحأّ ح  حختاسعح ظدق تح  ُحا مراعح محم لتعح     تعحإّاحأااتدحاط ما ا طد  عحا سظ
ْ تتدعرح ْخقحا طماامتتعحا طلت تتعحستتْبحعستتداِح تتمحا رتتلح تتّ؛ح تتلاح طدءتت حا طم  ا   تتتح  تتمحأّ ح  تتدخقحاتت

ْايِحا طد  تتعحقا   م تتمح ظاتتدحتطتتدحيتتل ِحإ ندا تتعحاا  طتتدخحق ستتد لح تتمحاك ةتتد ْام تتعحتتتد   بحا  رم  تتدعحا ن
ْخقحا طماامعحا طلت تعحإعندتتدح ْايِحا طد  عرحق ل ُح ظمنهحا ْ دعحا طردس  عحا  مح ْ  ادحا     محا طم 

ْ تتتح  تتتمحادم  تتتعح  م تتتمح مااتتت حا رستتتدتدع ْ عح   تتتماغقرحق تتتدحعر  ْايِحا طد  تتتعحا ستتتظ  ح تتتّح تتتّح ماامتتتعحا  تتت
ْ دعو ح م 

 تمحق ظدغح  مح دحس فحعطنّحا  م  تمح تّح ةتن عحا درتوح تيح  م تعحااادتتعح  تمحا  ستدؤ حا  تد مح
ْاتلح راتعحمت ّ ْخقحا طماامتعحا طلت تعحقادم  تعح  م تمح ماات ححم لعحا ططدتسعحا طاظ عحا طصم عح؛حا ح  ات

ْ عح   تماغقح؟حقاكاحقاتلعح طتد ْايِحا طد  تعحا ستظ اتْحقتن حقج نتدنحاتلنحا مراتعححا رسدتدعح ّح ماامعحا  ت
ْت عحا طصم ع؟و ح محا ةم دعحا ط  لقحتد  

 هجف البحث -3
ْخقحا طماامتتتتعحا طلت تتتتعحقادم  تتتتعح  م تتتتمح مااتتتت ح عستتتت البحا درتتتتوحختاستتتتعحقا  دتتتتدتحا مراتتتتعحمتتتت ّحاتتتت
ْ عح   تتتماغقح تتمح  ظتتعح تتّحا ةتتتم دعحة تتمحا طد  تتعحا ط  تتتلقح ْايِحا طد  تتعحا ستتظ ا رستتدتدعح تتّح ماامتتعحا  تتت

ْت عحا حوح7171ح-ح7107ح طصم عح محا   مقح ّتد  

 أهسية ودوافع البحث -4
 تّح صتتلع ح  ضتت عحترث تتعحاد تتعح ظدق  اتتدحا درتتْةحاااظ  تتعحق كظاتتدححأهسيةةة البحةةث ايماد سيةةة ظدت ح

ْخقحا طماامتعحا طلت تعح  مدامح ّحالتقحقليلقح يحا درْةحا طصم عحقامحختاسعحقا  ددتحا مراتعحمت ّحات
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ْ عح   ماغقح مح  ظعح ّحا ةتم دعحة تمحقادم  عح  م مح ماا حا رسدتد ْايِحا طد  عحا سظ عح ّح ماامعحا  
ْت عحا طصم عو حا طد  عحا ط  لقحتد  

ْا حعسممحا محا  ددتحالنحا مراعح يحا ةم دعحة محا طد  تعححأهسيته العسليةق س طلحا دروح  ّح 
ْت عحا طصم عرحاا محا لتحيوختحزءتماغحا طتمخقخحا مط تيحازع نتدميح  درتوحا طردست يح تيحا ط  لقحتد  

ْخقحا طماامتعح ْ تدعحا طردست  عرح  ت ء محات ك ُحا طند رحق ن لح ّحق محقجختا ح ملتحق س  ل يحا طم 
ْخقحا   تتدت محا طد  تتعحتةتتن ح تتدارحقادم  تتعح  م تتمح مااتت حا رستتدتدعححا طلت تع ْايِحح  تتمحاتت  تتّح ماامتتعحا  تت

ْ عح   ماغقحتةن ح دصو حا طد  عحا سظ

أاطاتد؛حا  ٌتماح طنتد حترثتمحعمتدامح تّحاتلتقح  طْستعححالعجيةج مةن الةجوافعق  فحقتاغحالاحا درتوح
 يح صمرحقجعندخحخ   ح ط يح  تمح تلتح ترعحا مراتعح رت حا لتاستعح تّح ل ت ح تيحا ةتم دعحة تمح
ْت تتعحا طصتتم عرح تتّح تتر ح ظان تتعح  كد  تتعح ستتديمحا درتتْةحاألاظ  تتعرح تتّح تتر ح ا طد  تتعحا ط  تتلقحتد  

غح ر تتت رعحأ.تتتدا عحتنداتتت حا  ر  تتت حاألسدستتتمحا  تتتمح اتتت ِحتتتتد  ر فح تتتّح تتتلتح تتترعحقستتتتر عحااتتتما
ْقحق  داتتعحا ظ تتديدحا  تتمح تتِحا  ْ تت ح ْك حا درتتوحاألسدستتمرحق تتلتحاتت اا  ما.تتدعحا  تتمحمظتتمح   اتتدحاطتت

حا  ادو

 حجود البحث -5
ْخقحا طماامتتعحا طلت تتعح قادم  تتعح  م تتمحع  صتتمحا درتتوح  تتمحختاستتعحقا  دتتدتحا مراتتعحا   ء م تتعحمتت ّحاتت

ْ عح   تتتتماغقح تتتمحا ةتتتتم دعحة تتتمحا طد  تتتتعحا ط  تتتتلقحح مااتتت حا رستتتتدتدع ْايِحا طد  تتتتعحا ستتتظ  تتتّح ماامتتتتعحا  تتت
ْت تتعحا طصتتم عرح تتيحا   تتمقح تتّح وحق د  تتد يحع تتم ح تتّحاٌتتداحا درتتوحا ةتتم دعح7171إ تتمحح7107تد  

ْت تتعحا طصتتم عحقا طوسستتدعحا طد  تتعحا ط  تتلقحأقة تتمحا ط  تتلقحتد  ْت تتعرحق تتلاحادم  تتعحة تتمحا ط  تتلقحتد    
  تتدت مح مااتت حا رستتدتدعحام تتمتح) ثتت حا  رتتىحا طرتتلقخيح   تتماغقوحقأ  تتمااح تت  حادم  تتعحا ظ تتديدح   مطتت ِح
ْاتطحا   تتتدتح ن طتتت حق  ظتتتعحا درتتتوحق  تتتمقحا لتاستتتعحقأخقاعحا ة تتتديحا طستتت  ل عح عحتضتتت ستتت كْ ح ةتتتمًق

ح ة ديحا ط غ ماعو

ح

ح

ح

ح
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 خظة البحث -6
ْغح تتلقخنرح ستتْبح ستت كط ح ٌتتعحا درتتوح  تتمح طمد نتتعح ةتتن عحا درتتورحق رة  تتداح ألالا تت ح تتيح.تت

حا ظرْحا  د ي:
ْاح-6-0 ْتح اظمح)ا ط ا ْخقحا طماامعح ّح ظَ حقا ط دي هحقاااط عيوحا
ْتح اظتتمححادم  تتعح  م تتمح مااتت حا رستتدتدعح-6-7 ْ عح   تتماغقح تتّح ظَتت ْايِحا طد  تتعحا ستتظ  تتّح ماامتتعحا  تت

ْاحقا ط دي هحقاااط عيحو ح)ا ط ا
ْخقحا طماامعحا طلت عحقادم  عح  م مح ماا حا رسدتدع ر   حح-6-3 ْايِححا مراعحم ّحا  ّح ماامتعحا  ت

ْ عح   ماغقحقاق  داح م حا دروحو حا طد  عحا سظ
ح ظان عحا درووحح-6-4
حا ديدحا دروحق ْ  د  حق نداعحا دروحا ط  م عوح-6-5

 جهدة السخاجعة من مشغهر مهشى )السفههم والسقاييذ واالهسية(  6-1
ْخقح اَتتتمااح  تتتلقتحا اتتتدارحقا طضتتت وح  ة طتتتعرحا تتتليح  جدتتت حا طماامتتتعحا  دتا تتتعح تتتيح ر  تتتفحق  تتتدخقحاتتت
ْ تدعحعطنتّحاا  طتدخح   اتدح تيحا  تدكحا  تماتاعحا ست  طعرح تّحا ت ح ْ ت ح تّح م  ْايِحا طد  عرحق تدح ر  ا  

ْخقحا طماامتعحاا طد تداح   تمااحBlum et alو2022,أ رد حا طصد صح) ْ حات  تّحا ت ححيح  لحاايح ْ.ت
ْاح رتتلخح ْاتتلحا  تتداح  تتيح  اتت ا ناتتدعحا طاظ تتعرحقا دتتد ث ّحق د تتعح تتيحا تتلق حا ط  ل تتعرحإاحأاتت حاحي

ْ تداحاست  درحع   تفحتتد  ربحأ ترد حا طصتد صح ْخقحا طماامتعرحتد  دتدتنح  ا  ,.Hamdan et al) نت
2012; Lin &Lin, 2016; Khasanah, 2016; Kato&Semba, 2016; Mawardi, 

2017; Pestovic et al.,2021 ;Le et al.,2021 ;Chen,2022)وحق ملحا  مم وحا لتحال  ح
ْخقحا طماامعح  تمحأااتدحاتلتقح ماات حDe Angloيح1981) وح ّحأقاي حا لتاسدعحا  محال تح مم  داح ن

ْتح ْايِحا طد  تتعح ةتتم عحا مط تت حقا   م تتمح ظاتتدوحق ر تت ْام تتعحتتتد   ا رستتدتدعح  تتمحاك ةتتدبحا  رم  تتدعحا ن
 ماات حا رستدتدعحقا  تمح رتلخحا  طد  تعحة تداح ماات ححخبخة وكفاءةا  مم وح  مح ظصم ّحقاطتدح:حالاح

ْايِحا طد  تتعرح ْام تتعحتتتد    مااتت حا رستتدتدعححمهضةةهةية واقةةتقالليةا رستتدتدعحتدك ةتتدبحا  رم  تتدعحا ن
 ح ةت حقا  مح م دطحتد  طد  عحة تداح ماات حا رستدتدعحتتد   م مح تّرحق صتر صحا  رم  تدعحا طن ةت عوحقأ

 Akhalumeh et al.,2017 ;Mandour) ماا حا رسدتدعحس وختحا مح ة ح ط  عحا طماامعح ن 
et al.,2018; Blum et al.,2022)حوح

 Smii, 2016; Saha & Roy, 2016 ; Bills et al., 2016 ; Blum)حكطتدحا  تفحا تدمي
et et al.,2022)تلحأل ترد ححو  ْ ْ  مح  ْخقحا طماامتعح م تمح تّحاتلتقحا طماامتعح  تيح ت   تيحأ حات
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ْايِحا طد  تعوح ْ دعحا طردس  عحا  يح ْ  ادحا  ت ْءْاح تيرحقاا  طدخح  يرحا طم  ا طصد صحعطنظاِح ّحا 
ْايِحا طد  تتتعح  م تتتتفحIAASBي2013قأ.تتتدبح) ْخقحا طماامتتتعح تتتتّحقااتتتعحاَتتتتمح ستتت  ل يحا  تتتت رحأ حاتتتت

؛ح7108ألءدتتتتدعح ظتتتتلحأخاغح ط  تتتتعحا طماامتتتتعوح تتتتيح تتتت ّحيتتتتمتح تتتت ح تتتتّح)قتتتتمبرم نط تتتت ح د تتتتعحأخ تتتتعحا
(Okerekeoti, 2021تلحا طاظتيح مط  تعحا طماامتعحتطتدحح  ْ ْيحا   ْخقحا طماامعح طث حات  تد ح ست  أ حا

ْ دعحا طردس  عحا  يح ْءْاح يرحقاا  طدخح  يرحا طم  عطنّرحق ةد ح دادعحأ رد حا طصد صح ّحا 
ْايِحا طد  تت ْ اتتدحا  تت ْ  تتعح تتيح ط  تتعح ر  ْ تتعح تتّحا  صتتديىحا  ظ تتعحقا ظ ْا مح نط عرحقك تتُح تتّح تتر ح تت

ْايِح ْام تتعحتتتد   ا طماامتتعرحق  تتدغقحق  تتمقح ماا تتيحا رستتدتدعحق تتليحاتتلت اِح  تتيحاك ةتتدبحا  رم  تتدعحا ن
ا طد  تتعرحقا   م تتمح ظاتتدرحقج تتلاتحأ نتتداح اظ تتعح تتديدعحتةتتن ح م.تتيرح تت حاا  تتنااحتطمتتدي محا طماامتتعح

ْا لحقآخا  حا س ْ حا طاظيوححقا

ْخقحا طماامتتعرحاح تتّححويخلةةص الباحةةث ْاح رتتلخح نتت  طتتدحستت فحإ تتيحأاتت ح تتِحيتت ِحاا  تتداح  تتيح  اتت
ْ تتتعح اداتتت حا ا لتتتدعحا طاظ تتتعرحقاح تتتّحاداتتت حا لتاستتتدعحاألكدخعط تتتعرحقأ حاظتتتد ح مم  تتتدعح  متتتلخقحق  ظ

ْ تتتتتداحاستتتتت  دارحع   تتتتتفحتتتتتتد  ربحقااتتتتتدعحاَتتتتت ْخقحا طماامتتتتتعحتد  ددتاتتتتتدح  ا مح ستتتتت  ل يحق     تتتتتعح نتتتتت
ْ دعرحقجخاتقحا ةم عرحق ماا يحا رسدتدعو حا طم 

عةتتت محتةتتتتن ح تتتداح تتتتيحاألخ حجةةةةهدة السخاجعةةةة  طتتتدحستتت فحإ تتتتمحأ ح صتتتٌ صححويخلةةةص الباحةةةةث
ْايِحا طد  تع ْام تعحتتد   حا طردس يحإ تمحاتلتقح ماات حا رستدتدعح  تمحا كةتفحقا   م تمح تّحا  رم  تدعحا ن

ْا تتلحقآخا حا ستت ْ حقج تتلاتحأ نتتداح اظ تتعح تتديدعحتةتتن ح م.تتيرح تت حا ا  تتنااحتطمتتدي محا طماامتتعحقا
حا طاظيو

ي ضتتصح  دد توح تتّح ر  تت حا لتاستدعحا ستتدت عحكاعحا صتت عحماتتدحوبذةة ن مقةةاييذ جةةهدة السخاجعةةة   
ححححححححححح;Pestovic et al., 2021; Jia & Hsiao, 2021)حChen,2022؛7108رحح ْست ح7109رححقتمب)

ْخقحا طماامتتتعح ْخقحقاطتتتدحاتتت ْ  ّح اتتتلنحا نتتت ْا مح ستتت  ْخقحا طماامتتتعح  تتتمح تتت إ ندا تتتعحأامنتتتديح  تتتدي هحاتتت
ْخقحا طماامتعحا رة ة تعح Perceived  Audit Qualityا طلت تعح رححActual Audit Qualityرحقات

ْخقححجةةهدة السخاجعةةة السجركةةة  تتوح م تتمح ْيح متت ّح تتّحاتت ْاتت حأ تترد حا طصتتد صح طستت   تتّح تتليح 
ْ تدعحخا تعح  تيحا   دت محا ط ْغحاست  مدماِح طصتلاة عح تدح ْ ت  ح اتِح  تُحا   تدت مح تّح م  د  عرح يح.

ْاتت ح تتّحقاتت حاَتتمحأ تترد ح ْخقحا ط  ْيحا نتت ْخقحا طماامتتعحا طلت تتعح تتّح ستت  ْخقوحق تتل ُح م تتمحاتت ا نتت
ا طصتتتد صوحقاتتتْح تتتدحعطنتتتّحااستتت لا ح   تتت حتد   صتتتىحا صتتتظد مح طمااتتت حا رستتتدتدعرح نتتتِح ظةتتت قح

عرحأ متتتتد ح ط  تتتتعحا طماامتتتتعرح تتتتلق مح مااتتتت حا رستتتتدتدعرحأخاتقحاات تتتتدلرحا تتتت ر  حا طردستتتتدعحقا طماامتتتت
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ْ تدعحا طردست  ع  & Akhalumeh et al.,2017; Rusmin)ا طردست مرححا ط تلتقحا     ط تعح  طم 
Evans 2017; Khanh & Nguyen 2018; Le et al.,2021; Chen,2022)حو

ْ    حا طاظ تعحقا  نا ت حح تّح تليحق تدغحجهدة السخاجعة الحكيكيةم ظطدح م مح  ماات حا رستدتدعحتطستل
ْ  دعحا طاظتتعوحقاتتتْح تتدحي  تتفح تت ح مم تتوحح) ْا تتتلحآخا حقستت  ْخقححDe Angelo, (1981 ت    نتت

قا ط م تتتفحتطتتتليحستتتر عحتأيح مااتتت حا رستتتدتدعوحق طنتتتّحااستتت لا ح   تتت حتطتتتلتحستتتر عحتأتح مااتتت ح
ْ عح.لح ماا حا ر سدتدعرحا  ة ح محأخاغح ط  تعحا طماامتعرحا رسدتدعرح لخحا ل دقتحا  ضدي عحا طم 

ْايِحا طد  عح حوAkhalumeh et al.,2017)؛ح7109قمبر(إ دخقحأ لاتحا  

 Alfraih,2017; Akhalumeh et) تتّحا لتاستتدعحا ستتدت عحكاعحا صتت عححوخلةةص الباحةةث
al.,2017; Rusmin & Evans 2017;Khanh & Nguyen 2018)وحإ تمحأات رحعطنتّح  ست ِحح

ْخقح حايول مقةاييذ اات الرةلة بسشذة ة السحاقةبة والسخاجعةةا طماامتعرح ثرءتعحا نداتدع:ح  دي هحاتت
والثةةا م مقةةاييذ  ثتت ؛ح نتتِح ظةتت قحا طردستتدعحقا طماامتتعرحقأ متتد ح ط  تتعحا طماامتتعرحس دستتعحا  تتلق موح

 ثت ؛حستر عحتأيح ماات حا رستدتدعحتصت عح د تتعحق ةت  حااست طمات عححاات الرلة بسخاقبةم الحدةابات
ْ تتتعح تصتتت عح د تتتعرحقا   صتتتىحا صتتتظد يحقا  ةتتت ح تتتيحأخاغح ط  تتتعحا طماامتتتعرحق تتتلخحا تتتل دقيحا طم 

ْخقحاألت تدلرححوالثالث وايخيخ مقاييذ اات الرةلة بسشذة ة عسيةل السخاجعةة.لنوح  ثت حا ت ر  حرحقات
ْايِحا طد  عوحج دخقحأ لاترححقحقجخاتقحاألت دل حا  

ْخقحا طماامتتعحا طلت تتعح م طتتلاح تتمحة دستتادح  تتمحا   صتتىححوقةةهف يخكةةد البحةةث الحةةالى   تتمحاتت
ْخقحا طماامتعحا طلت تعرح تيحم لتعحا ططدتستعحا طاظ تعحا طصتم عرح ا صظد يح طماا حا رسدتدعح طة ديح ن

ْخقح ط  تتتعحا طماامتتتعرح طتتتدحعر تتتنح ث د تتتعحستتتْاحا طماامتتتعحتد  دتتتدتنحأ تتتلحاألستتتد   حا رليثتتتعح رت  تتتدغحتنتتت
 ماا تتتيحا رستتتدتدعحا كدتتتدتح  تتتمحااستتت  دخقح تتتّح  تتتما اِح تتتيح نتتتد حا صتتتظد عح   ظتتتد هحق  تتتلعِحأ ضتتت ح
ْخقحا طماامتتتعح تتتليح ماا تتتيحا رستتتدتدعحا ط  صصتتت ّح تتتيح ْخقح مطرياتتتِرحق تتتنخاخحاتتت  ماامتتتعحقأ  تتتمحاتتت

حا صظد عحتطمل حأ  مح ّح ماا يحا رسدتدعحة محا ط  صص ّوححححح

ع  ىحا دد وح ّح ر   حا لتاستدعحة السخاجعة من مشغهر أصحاب السرالح وبذ ن مخدود جهد
 ; Alfaih,2016 ;Ugwunta et al.,2018; Riccard et al.,2019)ا ستدت عحكاعحا صت عح

Pestovic et al.,2021; Jia & Hsiao, 2021 ;Chen,2022)ْخحا  تداحا طتدحم ظاتدح وحإ تمحقات
ْخقحا طماامعح  مح ر  فحا ملي لح ّحامءدتحازعندم عح ك ح ّ:ح  دخقحخاعحا  ظ تواعحا طد  تعح ْ حالتقحا

ْتحا تت ر  حا طردستت مرحق  تتدخقحا ط تتلتقح ْة عح  ةتتم دعرحات  تتد ح ستت    طر  تت ّحا طتتد   ّرح  تتدخقحا ة طتتعحا ستت
ْ تتدعحا طردستت  عرحاا  تتد ح ك  تتعحتأيحا طتتد رحقاا  تتد ح طدتستتدعحا ستت ْ حااا اتتد تح ا     ط تتعح  طم 
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ْخ اتتدرحق ستتداِح تتمح تترخاتقحقأخاتقحاا ْايِحا طد  تتعحقا ت تتدلرحقاتتْح تتدحيتتظمنهحإعندتتتدح  تتمح صتتلاة عحا  تت
ح مق لحا  ماتاعحااا صدخععحق   محا   دادعحأ رد حا طصد صوح

وبالشدبة لسخدود جهدة السخاجعة السجركة على قابلية القهائم السالية للقخاءة برفة عامة وتقخيةخ 
 ,Boritz et al., 2016; Chang & Stone)ا دميححرح  لحا  فمخاقب الحدابات برفة خاصة 

2019a; Smith, 2019 ;Chang & Stone, 2019b; Karim & Sarkar, 2020; 
Rautiainen et al.,2021 ;ALikhani et al.,2021 ;Salehi et al.,2022)و  تمح تمخقخح

ْخقحا طماامتتتعحا طلت تتتعح  تتتمحادم  تتتعح  م تتتمح مااتتت حا رستتتدتدع ْايِححاتتت ْ عح تتتّح ماامتتتعحا  تتت ا طد  تتتعحا ستتتظ
ْخقح)  دستتت حترنتتتِح ظةتتت قحا طردستتتدعح ْخح راتتتعحإعندم تتتعحمتتت ّح  تتتُحا نتتت    تتتماغقرح  تتتوحأقتتتدتعحإ تتتمحقاتتت
ْ عح   تماغقرحاَتماحا  ماا تعح ْايِحا طد  تعحا ستظ قا طماامعيحقادم  عح  م مح ماا حا رسدتدعح ّح ماامعحا  

عحا  تتتتتتتماغقوحقأ.تتتتتتتدبح ند تتتتتتت حا طردستتتتتتتدعحقا طماامتتتتتتتعحا ك تتتتتتتمتح تتتتتتتيح تتتتتتت دةعح  تتتتتتتدت مح ماامتتتتتتتعحستتتتتتتا 
Fakhfakh(2016a)إ تتمح تت ء مح تترح تتّحتأتح مااتت حا رستتدتدعرح  تتمقح تت   محإ تتلاتح  م تتمح مااتت حح

ْتح ا رستتدتدعرحق  صصتت حا صتتظد مح  تتمحادم  تتعح  م تتمح مااتت حا رستتدتدعح   تتماغقرحق تتّحءتتِح تت  ح ستت 
ْ دعحا طردس  عرحقا لتحي ْخقحا طم  ْخقحا طماامعحا طلت عح م  مح د  عح رلخقح ن ظمنهحمتلقتنح  تمحا

ْ عح   تتتماغقوحقاتتتْح تتتدحستتتْبحي ظدق تتت ححادم  تتتعح  م تتتمح مااتتت حا رستتتدتدع ْايِحا طد  تتتعحا ستتتظ  تتتّح ماامتتتعحا  تتت
حا دد وحتطن لح ّحا   ص  ح محا دروحا رد مو

 طتدحستت فحإ تمحأ حا لتاستتدعحا ستتدت عحكاعحا صت عرح   تتفح تتمح نط اتدح تتْ ح تتمخقخحح خلةةص الباحةةث
ْخقحا طماامعحا طلت عحأل رد حا ْخقح ط  تعحا  طصد صرحقأ حا البحاألسدستمحاتْح ردق تعحاات  تدغحتنت

ْ مادرحتطدحعسداِح مح مق لحا  ماتاعحااا صدخععحق   محا   دادعحأ رد حا طصد صو حا طماامعحق ٌ

عن مخاجعة القهائم السالية الدةشهية للقةخاءة مةن حقابلية تقخيخ مخاقب الحدابات 6-2
 مشغهر مهشى )السفههم والسقاييذ واالهسية( 

ْ حادم  عحا   دت محا طد  عح   تماغقحتدا طتداح   تمح تّحادات حا دتد ث ّ  Abernathy et) َمح ْ.
al., 2019; Kawada & Wang, 2020; Blanco et al., 2021; Dalwai, 

2021;Goicoechea et al.,2021; Gu &Dodoo,2021 ;Salehi et al.,2022)وحق تلغاح
ْاحادم  تتتعحا   تتتدت محا طد  تتتعح   تتتماغقحتصتتت عح د تتتعحرح   ضتتتصح  دد تتتوح تتتّح تتتر ح ر  تتت حا لتاستتتدعح تط اتتت

 ,Roiston & Harymawan, 2020; Sahyda et al., 2019; Dalwai)ا ستدت عح ظاتدح
ا طد  تتتتعح   تتتتماغقح  تتتتوح ٌتتتتماحا تتتتدميح تتتتلاحاا  تتتتداح  تتتتمح مم تتتتوح رتتتتلخح  دم  تتتتعحا   تتتتدت مححو(2021
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وح تل ُحKawada & Wang, 2020; Roiston & Harymawan, 2020) ؛ح7177)  تمر
ْ تدعحا طردست  عح طرصت عحاادي تعح    د ت حمت ّح ْتح تلتح د   تعح ط  تعح ْ ت  حا طم  ْاح ّح ظَت ا ط ا

ْال ْ تتدعحقا  س ستت حا طظٌ تتمح اتتدوح تتمح تت ّح ٌتتماحا تتدميحاا تتمح)ا ستت ْ  تتعح  تتُحا طم  رح؛ح7109را
(Hassan et al.,2019تتدعح تتمحا  تتدكح    تتفحا  تتماتاعحح ْ ْتح تتلتحاغج تتعحا طم  وح تت ح تتّح ظَتت

حااا صدخععوح

إ تمحا تلقتححNicolas et al.,2022;Ruiz&Urquiza,2022)؛ح7171قأقتدتح ت ح تّح)تاقتلر
ْ تتتدعح  صتتت   عح طستتتد لقح ْ تتتد مح   م تتتمح مااتتت حا رستتتدتدعحتطتتتدحا تتت ح تتتّح م  ْتحا طم  ا طم  تتت ح  طر تتت
ْايِحا طد  تتعرحتطتتدحعنمتت ح تتّح  م تتمح مااتت حا رستتدتدعحأخاقح ا طستت  ل  ّح  تتمح ستتا  حاتتماغقحق  ستت محا  تت

ْ تتدعرحق تتلاحعنتت ح  تتمحا طتتماام ّحا  ستتممحارتتْحا صتتد ح مد تتعح ستتداِح تتمح  متت يح تتلاح طدءتت حا طم 
ْتحادم   اتتدح   تتماغقحقا  اتتِحتةتتن ح تتداحق   تتمقح  دستت طح تت دةعح  تتدت محا طماامتتعحقا مطتت ح  تتمحت تت ح ستت 

حا مأتحتةن ح دصو

ْغححتعخيف قابلية التقاريخ الساليةة للقةخاءة برةفة عامةةتل ندا تعحح عتقج الباحثقق  دح ل ُح  تمح.ت
ْ تتتتتدعحأة تتتت حا لتاستتتتدعحا ستتتتدت عحكاعحا صتتتتت عح  تتتتمحأااتتتتدح حأخاقحاا صتتتتد  حا  متتتتتد حا  تتتتمح نمتتتت حا طم 

ْايِحا طد  تتعحقجعضتتد د ادحا ط ططتتعحستتا عرحققا.تترعرحقستتا عح ا طردستت  عرحقا  تتمحيتت ِحاا صتتدلح ظاتتدحتتتد  
وتعخيةةف قابليةةة تقخيةةخ مخاقةةب الحدةةابات ا  تتماغقحتر تتوح طنتتّحا طستت  ل  ّح تتّحاستت  مدمادحق  ستت ماد ح

ْ تتتدعح  تتتمحأاتتت  حاتتتلتقحأ تتترد حا طصتتتد صح  تتتمححللقةةةخاءة برةةةفة خاصةةةة  اتتتِحقاستتت  مد حق   تتت ِحا طم 
ْ تعرحقا مطت ح  تمحا  تنااح ا ط صصح ظادحم  م مح ماا حا رسدتدعح ّح تر ح  دم اتدحم غتعحقا.ترعحق  ا

ْ عحا  مح سا حاماغقحالنحا   دت م و حا طماام ّحتد طددختغحا  غ

تاستتدعحرح   ضتتصح  دد تتوح تتّح ر  تت حا لبكيةةاس قابليةةة التقةةاريخ الساليةةة للقةةخاءةأ تتدحا طتتدحي م تتفح
 Abernathy et al., 2019; Hassan et al.,2019)؛ح7170ا سدت عحكاعحا ص عح ظادحقمبر

 ; Sahyda et al., 2019; Roiston &Harymawan, 2020 Goicoechea et 
al.,2021;Gu &Dodoo,2021 ;Shette,2021)وحإ ندا تتعحاا  طتتدخح  تتمح تتل   ّح تتمحك تتُح

اتتعح م  تتلحا   م تتموح تتمح تت ّحعم طتتلحا طتتل  حا ثتتدامح  تتمحا ةتت  رح  تتوحعم طتتلحا طتتل  حاألق ح  تتمحختح
حًْ حا   م مرحقك ُحملا عح لخحا ك طدعحأقحا ص ردعحأقح نِحا   م مو

ا طم طلح  محختاعح م  لحا   م محقا لتحا  طلعح   ت حا مليتلح تّحا لتاستدعحححللسجخل االولتد ظسدعح
(Ajina et al., 2016; Lo et al., 2017; Ezat, 2019)اتدح  تمحست   حا طثتد ح وقتمحق ظح

(the Fog Index)(وحق وقتمحthe Flesch Ease measureيحق تل ُح وقتمحBogرحق ت غعح
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(Flesch-Kincaidيرحق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ح(Dale-Chall)رحق وقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمحGunningرحق وقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمح
(Lasbarhets( LIXرح  تتتوح م طتتتلحاتتتلنحا طوقتتتماعح  تتتمحًتتتْ حا نط تتتعح تتتّح تتتر ح  ْستتتطح تتتلخح

ْاعحا ك طدعح ك حاط عرحق لخحا ك طد ْ عح  ك طدعحا طن عحا طم لقرحق لخحا ط دً ح ك ح  طعحقا ظسدعحا طل
ْا ت حا مليتلح تّحااا  تدخاعح ٌم  تعحا ة تديحا طم طتلقح  تمح م تتلح  تّحست عحأقحستدمعحأ تمبوحق كتّح تِح 

 ;Loughran & McDonald, 2014; Luo et al., 2018)ا   م تمرح  توحأقتدتح ت ح تّ
Shette,2021)دي هحا  ديطتتتعح  تتتمح ستتتد ح  ْستتتطحًتتتْ حا نط تتتعحقاستتتدعحوحأ حاا  طتتتدخح  تتتمحا ط تتت

ا ك طتتدعحا طم تتلقح تتيحستت داحاز صتتدلحا طتتد يحأاتت حخاتتعرحتدا.تتد عح  نداتت ح  تتمقحا طستت  ل  ّح تتمح اتتِح
ْاتخقحم  ُحا   دت مو ْ دعحقا طصٌ ردعحا  حقاس  مد ح  ُحا طم 

ْتحا  دم  تتعح تتيحة تتدحايمةةخ الةةحع دفةةع العجيةةج مةةن البةةاحثين لالعتسةةاد علةةى السةةجخل الثةةا ى يح ستت 
   تتماغقح  تتمحًتتْ حا   م تتمرحقك تتُحملا تتعح تتلخحا ك طتتدعحأقحا صتت ردعحأقح نتتِحا   م تتمرحق  ط تتنحاتتلنح
ْاغحااان  ن تعرحأقحا مم  تعح ا ط دي هحت اادحأا ح م  لااحق  طدقمح  حأيح غعح ك  حمادحا   دت محا طد  عحست

ْالرح ْ عحيوحCho et al., 2019؛ح7109أقحة ماتدح تّحا  غتدعح)ا ست كطتدح  ط تنح  تُحا ط تدي هحتستا
ْ عرحق د  تد مح اتمحا ط تدي هحاألكثتمح اس  لا ادحقأاادحأا حُ م.عحأل ٌدغحا ة ديرحق طنّح كماتادحتسا

ح رغ عح مح ند حا طردسدعحقا طماامعو

رحعةن مخاجعةة القةهائم الساليةة الدةشهية للقةخاءةحأما بذ ن محجدات قابلية تقخيخ مخاقب الحدابات
 ;Velte, 2018 ;Chang & Stone, 2019a)  تلح  ت ّح  دد توح تّح ر  ت حا لتاستدعحا ستدت عح

Chang & Stone,2019b;Salehi et al.,2020;Shette,2021)وإ ندا عح  س طادحإ محءرةحح
)ا  تتمح ظاتتد؛حا  صتتديىحا  ةتتغ   عح  ةتتم عح رنتتِححبدةةسات عسيةةل السخاجعةةة لتتدع:ح رتتلخاعح  م تتفح

متعحرحقاستدعحا م ت حا طتد يرحقاادعتعحا ستظعحا طد  تعرحقا  نتعحا ظةتدررحقا ط تدًمحا  تمح ظة قح ط ت حا طماا
ْ حا  ٌتتد حا صتتظد مرح متتل حاطتتْحا ةتتم عحير  رتتلخاعحح  متم ح اتتدرحختاتتعح م تتنحأقح ةتت تحا ط ك تتعرحات

)حقا  تتمح ظاتتد؛ح نتتِح ظةتت قحا طردستتدعحقا طماامتتعحرحتأتح مااتت ححبسشذةة ة السحاقةةبة والسخاجعةةة  م تتفح
ا   صىحا صظد مرح  مقح    محأ لاتح  م مح ماا حا رسدتدعيحقا دميحاا مح تدصححا رسدتدعر

حببيئة السسارقة السهشية

أ حHassan et al., (2019 يتتمتح)حبدةةسات عسيةةل السخاجعةةة وبذةة ن السحةةجدات الخاصةةة
ا تتلتحا ةتتم دعحكاعحاألخاغحا ن تتلحقا طم  متتعحا م ر تتعرح تتليادح  تتدت مح د  تتعحستتا عحقادم تتعح   تتماغقحاا تتمح

ق تتمحا تتهحا ستت دارحت تتنعحتمتتيححيتتظمنهحاعندم تتدح تتمح  تتدخقحادم  تتعح  م تتمح مااتت حا رستتدتدعح   تتماغقر
 & EDT et al., 2018; Lim et al, 2018; De Souza et al., 2019; Gu)ا لتاستدعح
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Dodoo, 2021 ;Shette,2021;Okerekeoti,2021)و  تمح مم تعح ت ء محأخاغحا ةتم عحا رتد يحح
ْ  تداح  م.ت عحا  م ت ِحح  محادم  عح  م مح ماا حا رستدتدع ْ عح   تماغقوح  ْايِحا طد  تعحا ستظ  تّح ماامتعحا  ت

ْ تدعح ظتل دحعنتْ حأخاغحا ةتم عح.تج  دارح ازخاتيح ل حا طليم ّحعنتْ ح تلياِحا رتد نح   م ت ِح  تمحا طم 
ْ تعح تّحا ت ح ماات حا رستدتدعحق د  تد مح  تلعِحق ّحءِح كْ حا   دت محا طد  عح  جدعحا  ماغقححقة تمح  ا

 & Kumar, 2014; Devos)  دت مح ماامعحأا حادم  تعح   تماغقحرح طتدحأق.ترتحا لتاستدعحا ستدت عح
Sarkar, 2015 ;Hassan et al., 2019)وحأ حا ةتم دعحاألك تمح نطتداح تظ  يحادم  تعح  تدت مح

ْاح مااتت حا رستتدتدع ْ عحح   تتماغقرحق ماتت حك تتُح ثستتدد حا ثرءتتعحا  د  تتع:ح تتّح ماامتتعحا  تت يِحا طد  تتعحا ستتظ
ْاات حثا يهسةارح م  لح ط  دعحا ةم دعح   مقحا رنِح  دتاتعحتد ةتم دعح تغ مقحا رنتِوحقأولهسا رح لات ح 

ْ د ادحق د  تد يحعصتدصح تّحا صتم ح  تمحا طتماام ّح ْ عح يحا  ح م  إخاتقحا ةم دعحاألك مح نطداح م
رح لا ح ط  ُحإخاتقحا ةم دعحاألك مح نطداح  مقحق اتدتقح   تمقح تيحإخاتقحثالثهسا طد  عوحأ دح اِحا   دت محا

ْ  تعح )إخاتقحاااٌدد تدعيححmanaging the content of the annual reportsإ صتد د ادحا ظ
 & Kumar, 2014; Roistona)تر تتتتتتتوح   تتتتتتتيحاألادتتتتتتتدغحا ستتتتتتت لعحق م تتتتتتتنح  تتتتتتتمحاألادتتتتتتتدغحا ن تتتتتتتلقح

Harymawan, 2020 ;Shette, 2021)حوح

ْالح) ْخقحإ صتد د ادحقادم  تعح7109ق ة محا س ْا حأ حيوءمح  محا يحإ محأ حُ طمحا ةم عح ّحا ط 
ْ تتدعحق تتلاحا   كتتلح  دتاتتعح   دت ماتتدحا طد  تتعح   تتماغقرح د ةتتم دعحاألاتتلاحيتتظ  يح تتليادح تتلاح طدءتت حا طم 

 رح ستتتتممح   تتتتلعِح ن تتتتلح تتتتّحتد ةتتتتم دعحاأل تتتتلةرح طتتتتدحأ حا ةتتتتم دعحكاعحاستتتتدعحا م تتتت حا طتتتتد يحا طم  تتتت
اا صتتتد دعح طستتت ثطمادحزاظتتتد اِحتداستتت ثطدتح  اتتتدرحق د  تتتتد مح  تتتدخقحادم  تتتعح  م تتتمح مااتتت حا رستتتتدتدعح
   تتتماغقوححق ةتتت  حا مراتتتعحمتتت ّحاادعتتتعحا ستتتظعحا طد  تتتعح مط تتت حا طماامتتتعحقادم  تتتعح  م تتتمح مااتتت حا رستتتدتدعح

وحح(Gul et al.,2014; Roistona& Harymawan, 2020)   تماغقحأكتلعحا لتاستدعحا ستدت عح
ْخقح ط  تتعحا طماامتتعرحقادم  تتعح  م تتمح مااتت ح إ تتمحأ حا ضتتغطح تتر ح ْستتِحا تتلتققحيتتوءمحستت ددح  تتمحاتت

ْ عح   تتتتماغقرحقأ ح تتتتلقحاتتتتلاحااا  تتتتد ح تتتتنخاخحتطظةتتتت عححا رستتتتدتدع ْايِحا طد  تتتتعحا ستتتتظ  تتتتّح ماامتتتتعحا  تتتت
ح ح  ُحا   مقوا  نعحأ ددغحا مط حا ط ن لقح رحBig4ا طردسدعحقا طماامعحا ك متح

 ,Devos & Sarkar)أقتدتح ت ح تّححوبذة ن السحةجدات الخاصةة بدةسات مخاقةب الحدةابات
2015; Karim & Sarkar 2020; Boritz et al., 2016; Chang & Stone, 2019a; 

Chang & Stone, 2019b ; Jia&Hsias,2021;Nicolas et al.,2022)ْخح راتعح وحإ محقا
ْخقحا طماامتتتعحقادم  تتتع ْ عح   تتتماغقرححمتتت ّحاتتت ْايِحا طد  تتتعحا ستتتظ   م تتتمح مااتتت حا رستتتدتدعح تتتّح ماامتتتعحا  تتت

ْا تتتلقح تتتّح ظةتتتجعحا طردستتتدعحقا طماامتتتعح) يح تتتلياِح تتتّحاز ندا تتتدعحBig4 تتتد طماام ّحا تتتليّحيظ طتتتْ ح 
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ْ عحقادم  تتعح   تتماغقرح ْ تتدعح  تتدت محا طماامتتعرحتةتتن حعنم اتتدحأكثتتمحستتا قا   تتمقحز.تت دغحا ث تتعح  تتمح م 
حاام ّحا ليّحيظ طْ ح طظةجعحا طردسدعحقا طماامعحا صغ مقوتد ط دتاعحتد طمح

يح  تمحأ حادم  تعح  م تمح(Fakhfakh,2016 ; Deshmukh& Zhao,2020كطدحا  تفحا تدميح
 ماا حا رسدتدعح   ماغقح    فحتد  ربح ترح تّ:حتأتح ماات حا رستدتدعرح  تمقح ت   محإ تلاتح  م تمح

ستتتتدتدعرح  تتتتوح تتتتظ  يحادم  تتتتعح  م تتتتمح مااتتتت ح مااتتتت حا رستتتتدتدعرحا   صتتتتىحا صتتتتظد مح طمااتتتت حا ر
ْ عح   ماغقرح  طدح د حتأتح ماات حا رستدتدعح متل حأقح اخعححا رسدتدع ْايِحا طد  عحا سظ  ّح ماامعحا  

  مقحإ لاتح  م مح ماا حا رسدتدعرحأقح ماات حا رستدتدعحة تمحا ط  صصت ّرحقأ.تد تحختاستعحتاقتلح
محادم  تتعح  م تتمح مااتت حا رستتدتدعح   تتماغقرح  تتتوحيحإ تتمح تت ء مح تتلا  حا طماامتتعحا  دتا تتعح  تت7171)

ْ عح ْ عحاماغقح  مقحأسديحا مأتحا طمل ح محٍ ح ل  حا طماامعحا ثظدي تعرحقستا أقدتعحا لتاسعحإ مح م
ْتحاا متح محٍ ح ل  حا طماامعحا طة م عوحق محا تهحا ست داحأقتدتح اماغقح  م مح  تحااا ددنحقاا 

ْاي ح  محتأتح مل وح  محإ ندا عحأا  د حادم) 7177  مح) ح  عحا   دت محا طد  عح   ماغقح مح د عحا  

حFakhfakh(2013)رح  تلحاست ال تحختاستعححوبذ ن السحجدات الخاصة ببيئة السسارقة السهشيةة
يح  محا  صديىحا ا ن  عحISA 706-ISA 705- ISA700أ  ددتحأءمح مدي محا طماامعحا طمل عح)

 ماا حا رسدتدعح   ماغقرحق ْ  تحا لتاسعحأ ح  دت محا طماامعحا طمتلقحقا ةن  عحا ط م  عحت دم  عح  م مح
ْامتح تتتمحادم   اتتتدح   تتتماغقحقا  اتتتِح تتتّحاداتتت ح ق  تتتدحا طمتتتدي محا طمتتتدخحإ تتتلاتادح تتتِح ر تتتفحأتح رستتتّحاتتت
ْام تعح ْتقحا ا طس  ل  ّرح  وحعط  حا طماامْ حإ تمحاست  لااحاطت حق صتٌ ردعحاتلح م تفحا  اتِحتصت

ْامدعحق الخح ر  فح اظعحا طماامعحاالا ادواأل محا لتحين لح ّح نْح حقحا  

  تلح ْ ت تحتمتيحححمخدود قابلية تقخيخ مخاقب الحدابات للقخاءة على أصحاب السرالحق ة  ح
يحإ تمحأ حاست  لااح ماا تمح (Fakhfakh, 2015;Nicolas et al.,2022ا لتاستدعحكاعحا صت ع

ْام تتعحاأل تتمحا تتلتحين تتلح تتّحا رستتدتدعح نطتت حق صتتٌ ردعح تتجدعحق م تتلقحاتتلح م تتفحا  اتتِحت ْتقحا صتت
ْ تتتدعحق اتتتلخح ر  تتتفح اظتتتعحا طماامتتتعحااتتتلا ادرحتطتتتدحيتتتظمنهحستتت ددح  تتتمح ْامتتتدعحق ٌتتتمحا طم  ْقحا    نتتت

حاماتاعحأ رد حا طصد صو

ْايِحا طد  تتعححويخلةةص الباحةةث مسةةا قةةب  إ تتمحأ حادم  تتعح  م تتمح مااتت حا رستتدتدعح تتّح ماامتتعحا  تت
ْ عح   ماغقحعملحأخاقحا صد  ْ دعو مد عححا سظ قاْح دحي م   ح    حح سداِح مح  م يح لاح طدء حا طم 

ْخ اتتدحا  تمحيتت ِحاست  لا ادح تتمح ط  تعحا طماامتتعرحاا تمحا تتلتحعستد لح  تتمح ْ تدعحقا   تدخقحح ط تتعحا طم 
حاات  دغحتمط  عحأ لاخح  م مح ماا حا رسدتدعرحقاْح دحين لح ّحادم    ح   ماغقوح
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ة السجركةة وقابليةة تقخيةخ مخاقةب الحدةابات تحليل العالقة بةين جةهدة السخاجعة -6-3
 عن مخاجعة القهائم السالية الدشهية للقخاءة واشتقاق فخض البحث

  ;Chang & Stone, 2019a; Karim & Sayan, 2020)ا   تتحتمتيحا لتاستدعح
Nicolas et al.,2022; Salehi et al.,2022)ْخقحا طماامتعحا طلت تعح وح  تمح تمخقخحق ظتد  حات

ْ عح   ماغقرح  وحأقدتعحا لتاسدعحح  م مح ماا حا رسدتدع  محادم  عح ْايِحا طد  عحا سظ  ّح ماامعحا  
ْخقح ماامتتتعحعطنتتتّحأ ح ستتتد لح مااتتت حا رستتتدتدعح  تتتمح اتتتِح  م تتتعح ماطتتتعح ستتتد  عحا تتتل محأ ح  تتتدخقحاتتت
ْايِح د  تعرحق طنتتظاِح تتّح رليتتلحأقات حا  ةتتدت حقاا  ر تتدعح  تتمحا ةتتم دعح اا تلاةحااا صتتدخععحإ تتمحاتت

ةن حأكثمح  دغقرحق د  تد مح طنتّح ماات حا رستدتدعح تّحا ْ تْ حإ تمح اتِحأ ضت حاخاغحا ةتم عحقاتْحت
ْخ ادحا  محي ِحاس  لا ادح مح ط  عحا طماامتعرحاأل تمحا تلتح ْ دعحقا  دحي م   ح    ح  دخقح ط عحا طم 

  تماغقوحق د  تد محعسد لح  محاات  دغحتمط  عحأ لاخح  م تمح ماات حا رستدتدعرحقاتْح تدحين تلح تّحادم   ت ح 
ْخقحا طماامتتعحا طلت تتعح تت ء محاعنتتدممح  تتمحادم  تتعح  م تتمح مااتت حا رستتدتدع ْايِحح تت  ح نتت  تتّح ماامتتعحا  تت

ْ عح   ماغقوح حا طد  عحا سظ

 Smith, 2019 ;Chang &Stone, 2019b; Deshmukh)ق محا هحا س داحا  فح  ح ّح
&Zhao, 2020)  ْخقحا طماامعرح ّح ر حا  صىحا صظد مح طماا حا رسدتدعحوح  محأ ح  دخقحا

عستتداِح تتمحاك ستتدت ح لتاتتعح د  تتعح تتّحا طمم تتعحقا   تتمقحا  د تتعحتٌ  متتعحاةتتدرح ط تت حا طماامتتعحاديطتتعح
  تتتمحا  تتتلت  حقا ططدتستتتعح تتتمح ماامتتتعحاٌتتتد ح تتتظد مح متتت ّرحقا  تتتمحعستتتداِح تتتمح ط  تتتعحاءتتتماغحم لتتتعح

ْ دعح ط  حا طماامعحقاْحأ مح   لح تمح  ٌت طح ط  تدعحا طماامتعح ق   ت ِح  تدًمحا مط ت رحق ن تلح م 
ْخحا مليتلح تّح ط  تدعح ْايِحا طد  عرحقك ُح محٍ حقات ْام عحتد    ّحالت  ح  محاك ةدبحا  رم  دعحا ن
ْاتتتح)اادعتتعحا ستتظعحا طد  تتعيرحق ستتد لحأعضتتداح تتمح ْ تتعح تتّح مااتت حا رستتدتدعح تتمحا تتهحا  ا طماامتتعحا طٌ 

ْاتتتتحقا  كتتد  وحا ط م  تتتعحتد رصتتتْ ح  تتمرحقا  ر تتتف ْ تتتدعرحقاتتتْح تتدحعستتتداِح تتتمحح  متت يحا   تتّحا طم 
ْ تتدعح  طستت  ل  ّحتٌم  تتعحستتا عح   تتماغقرحق د  تتد مح  تتدخقحادم  تتعح  م تتمح مااتت حا رستتدتدع ح ْ تت  حا طم 

ْ عح   تماغقوحقأقتدتح ْايِحا طد  تعحا ستظ ْخقححNicolas et al (2022) تّح ماامتعحا  ت إ تمحأ ح  تدخقحات
ْ دعرح ق د  تد مح طنتّح ماات حا رستدتدعح تّحا ْ تْ حا طماامعح   يحملتاعح   مقح ّح  دًمحا طم 

ْخ اتتتتدحا  تتتمحيتتتت ِح ْ تتتدعحقا إ تتتمح اتتتتِحأ ضتتت حاخاغحا ةتتتتم عرحقاتتتْح تتتتدحي م  تتت ح   تتتت ح  تتتدخقح ط تتتتعحا طم 
ْخقح  دت محا طماامعحقادم   ادح   ماغقو حاس  لا ادح مح ط  عحا طماامعرحقاْح دحعسداِح مح  دخقحا

 ;Boritz et al., 2016; Chang & Stone, 2019a)ق تمحا تهحا ست داحا  تفحا تدميح
Chang & Stone, 2019b; Karim & Sayan, 2020; Jia&Hsiao,2020;Nicolas et 
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al.,2022)ْخقحا طماامعحا طلت عحقادم  عح  م مح ماا حا رسدتدع ْخحا ندا ّح  مراعحم ّحا حوح  محقا
ْ عح   ماغقوحإكحي طثت ح ْايِحا طد  عحا سظ ْخح راتعحإعندم تعحمت ّح  تُحح تيحاالتجاه ايول ّح ماامعحا   قات

ْخقح)  دس حترنِح ظة قحا طردسدعحقا طماامعيحقادم  عح  م تمح ماات حا رستدتدع ْايِححا ن  تّح ماامتعحا  ت
ْ عح   تتتتتماغقرح  تتتتوح ط  تتتتتُح ظةتتتتتجعحا طردستتتتتدعحقا طماامتتتتعح   تتتتتمقحا رنتتتتتِح ْاتخححBig4ا طد  تتتتعحا ستتتتتظ ا طتتتتت

ْا تتعحا مد  تتعح ك دتتتعح  تت  ْ دت مح ماامتتعحأكثتتمحادم  تتعح   تتماغقح  دتاتتعحتطظةتتجعحقاز ندا تتدعحقا   ظ تتدعحا  كظ
ا طردسدعحقا طماامعح غ مقحا رنِوحإكحأااتدح ست م ّحتطتماام ّح ظ ت ّحكقح  تمقح د  تعحقأعضتداحتطرتمت ّح

 تلياِحا  ماا تعح تيح ت دةعح  تدت مح ماامتعحستا عححtechnical writers and editorق  تد ح  ظ ت ّح
ْايِحا طد  عحSmith, 2019ا  ماغقح) ْ دعحا   يوحقاَمااح لقتحا طماامْ حا اداح يحإ. دغحا ث عح  مح م 

ْايِحا طد  تتعحقجعضتتد د ادحا ط ططتتعحت ااتتدح متتم حتملا تتعحا ْ.تت ح ْ تتْ حتد  صتتليفح  تتمحا  تت   تتوحأااتتِحع 
ااا صتتتدخيحا رة  تتتيح  ةتتتم عرح  تتتوحعط تتت حا طماامتتتْ حا تتتليّحيظ طتتتْ ح طظةتتتجعحا طردستتتدعحقا طماامتتتعح

اس  لااح لخحأا ح ّحازعضد دعحا ط ططتعوحإكحيت ِحاست  لااح  تُحازعضتد دعححBig4ك متحاألت معحا 
ْ وح  تتتتمح ْ تتتتدعحا غد ضتتتتعح  تتتتطرح  تتتتوحأ ح  تتتتدخقح تتتتلخحازعضتتتتد دعح تتتتوخيحإ تتتتمحا  ةتتتت    ستتتت محا طم 
ْاستتٌعحا طتتماام ّحيظ طتتْ ح ْايِحا طد  تتعحا  تتيحُ مااتت حم ْ تتدعوحق تتّحءتتِح تتل حازعضتتد دعحا ط ططتتعح   تت ا طم 

 طردستتدعحقا طماامتتعحاألت متتعحا ك تتمتح كتتْ حستتا عحا  تتماغقح  دتاتتعحتدزعضتتد دعحا ط ططتتعحا  تتيح طظةتتجعحا
ْاستتتتٌعح تتتتماام ّحاحيظ طتتتتْ ح طظةتتتتجعحا طردستتتتدعحقا طماامتتتتعحاألت متتتتعحا ك تتتتمتح  Non- Big4ُ مااتتتت حم

(Devos & Sarkar, 2015; Karim & Sarkar, 2020)حوحح

 & Boritz et al., 2016; Chang & Stone, 2019a; Chang)  تمتححاالتجاه الثةا ىأ دح
Stone, 2019b)وحأ ح ظة عحا طردستدعحقا طماامتعحا ك تمتحBig4ْخحأاَطتعحأكثتمح م  تلااحح ْات   ط تنحم

  دتاعحتةم دعحا طماامعح غ مقحا رنِوحق د  د يحالح  ٌ  حا  ضدعدحا طم تلقح غتعح م تلقرحاأل تمحا تليح
ْ  تتتتتتعحق  ضتتتتتتطظعح نطتتتتتت ح م تتتتتتلقحيتتتتتتوخيحأ ح صتتتتتتدصح  تتتتتتدت مح ماا تتتتتتمحا رستتتتتتدتدعح  ةتتتتتتم د عحا ك  تتتتتتمقحً

حق صٌ ردعح ظ عح   صصعحو

ْخقحا طماامتعحXu et al., 2020 ; Cho et al.,2022قأ.تد تحختاستعح ت ح تّح) يحإ تمحأ حات
)  دس حت  مد ح ماا حا رستدتدعيح توءمح  تمحادم  تعحا   تدت محا طد  تعح   تماغقرحق مات حك تُحإ تمحست   ّرح

 طت حا طماات ح)  تدخقحأ متد حا طماات يحإ تمح  مت يحإخاتقحاات تتدلرحرح توخيح  تدخقح تلخحستد دعحأولهسةا
ْخقحا طماامعحا ط نايلقحإ مح  م يحا ست ْ حااا اتد يح ترخاتقح نمت حا   تدت محا طد  تعح ق ّحءِح سد لحا
ْ تدعح تْ ح ْخقح ن لااح ّحا طم  ْ مح ط  عحا طماامعح د  عحا ن أا حادم  عح   ماغقرحتدز.د عحإ محك ُرح 

ْ تتتدعحا  تتتيحيتتت ِحا  م تتت ِح   اتتتدح تتتّحا تتت حازخاتقوحأ تتتدحا ةتتتم عح   طستتت ثطم ّرحق د  تتتد يرح  تتت ح ط تتتعحا طم 
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ْخااح   تتمقح تتيحا طماامتتعحإ تتمحإٍاتتدتحأا ستتاِح تتّحثا يهسةةا رح لاتت حاتتلحعستتممحا طتتماام ّحا تتليّحي تتل ْ حااتت
ْح ْ تد ييرحق د  تد يح كت ْ دعحأكثمح صلاة عح)اواغحا طماام ّح لياِحخا ت ح م   ح  تدت مح ر ح  لعِح م 

حا طماامعح لياِحأكثمحادم  عح   ماغقو

 ,Slaheddine, 2015 ; Kato&Semba,2016; Rusmin & Evans)قالحا  تفحا تدميح
2017; Deshmukh& Zhao,2020 ;Nicolas et al.,2022)وح  تتيحأ حا   صتتىحح

ْخقحا طماامعحا طلت عرح د   صتىحا صتظد مح طماات حا رستدتدعحأ تلح ت لا  حا صظد يحعملح وقمأح ن
ْاكدعحا  غ ماعحا طس طمقح محم لعحاأل طد رحق تل رح اطتدح   ط تنح ْتح مح طدتسعح اظعحا طماامعح ط ا  ٌ
قا  رستت ّحا طستت طمح تتمحا  تتل دعحا  تتمحع تتل ادح مااتت حا رستتدتدعرحقا تتلتحيتتظمنهح  تتمح  تتدغقحاتتماتاعح

ْ تتتدعحا طردستتت  عرحقأ تتتلح تتتلا  حااستتت طمات عح تتتمحستتتْاحا طماامتتت ْاااتتتعحقأ نتتتداح ستتت  ل محا طم  عح ط
ْاارحقأ.دبح ْ طعحقاا  دلحاألس أ حا   صىححJia &Hsiao (2020)ا طظد سعحا ط نايلقح محٍ حا مط

ا صتتظد محعمتتلحأ تتلحأاتتِحااتمتتدخحا  تتمح ضتت وحة طتتعح طظةتت قح ط تت حا طماامتتعرح د   صتتىحا صتتظد مح
 ح طظةتت قح مااتت حا رستتدتدعحعر تتفحة طتتعح ضتتد عحأل تترد حا طصتتد صحرح  طثتت ح تتمح  تتدخقح مم تتعح مااتت

ْايِح ْام تعح تمحا  ت ا رسدتدعحقاس  لااح  ُحا طمم عح مح  دخقحالت  ح  محاك ةدبرحق ظ حا  رم  دعحا ن
ْخقحا طماامتتتعرح طماا تتتيحا رستتتدتدعحا ط  صصتتت ّح تتتيحا صتتتظد عح ا طد  تتتعرح طتتتدحيتتتظمنهح تتتمح رستتت ّحاتتت
ْ تدعح  طست  ل  ّ ْخقح ماامعحأ  تمح تّحة تمحا ط  صصت ّحتطتدحعطنتظاِح تّح ْ ت  حا طم  حع ل ْ حا

تٌم  عحسا عح   ماغقرحاأل محا لتحيظمنهح مح  لعِح  دت مح ماامعحأكثمحادم  عح   تماغقرحق  تمحا ظةت يح
 تتّحك تتُحاتتلحي نتت حتمتتيحا ط  صصتت ّحاستت  لااحا طصتتٌ ردعحا صتتظد  عح ظتتلحأ تتلاخح  تتدت مح ماا تتمح

ْ عحاماغقحالنحا   دت مو حا رسدتدعح طدحعرلح ّحسا

ْخقحا طماامتعحا طلت تعح تظمنهححا لاتسدعيتزح للباحث مسا قب  اتفاق  ا سدت عح  تمحأّ ح  تدخقحات
ْ عح   تماغقوحق تد مةِح تّحأّ ح ْايِحا طد  تعحا ستظ اعندتدح  محادم  عح  م مح ماا حا رسدتدعح ّح ماامعحا  
ْخقحا طماامتتعح كتت حختاستتعح ظدق تتتح  تتُحا مراتتعح تتمحم لتتعح     تتعحإّاحأ ح مَطاتتدحاستت ظ نتحأّ حات  تتد حاتت

ْقح تتتلاح طدءتتتت حا طلت تتتعحيتتتظمنهحإعن ْخقح  ماتتتدعحا ظَتتتتداحا طردستتت يح طتتتدحع  تتت ح تتتّح نتتت دتتتتدح  تتتمحاتتت
ْاتتتحقا  كتتد  وحا ط م  تتعحتد رصتتْ ح  تتمرحقا  ر تتفح تتّح ْ تتدعوح طتتدح ستتد لحأعضتتداح تتمح  متت يحا  ا طم 

ْ تتدعوحقاتتلاحمتتلقتنحيتتظمنهح تتمح  تتدخقحادم  تتعح  م تتمح مااتت حا رستتدتدع ْايِحا طد  تتعححا طم   تتّح ماامتتعحا  تت
ْ عح   ماغقوح قاَمااح ظلتقحا لتاسدعحا  يح طتح يحا   لعحا طصم عحقاْح دحي متحالنحا  ض عحا درث عحا سظ

ْخقحا طماامعحا طلت تع ر حا نل ح ّحا  ر فح ّحا مراعحم ّح  تّححادم  تعح  م تمح ماات حا رستدتدعقححا
ْ ع ْايِحا طد  تتعحا ستتظ  ء مح تتيحا   لتتعحا طصتتم عرحقا  تتداحا دد تتوح تت حقااتتعحاَتتمحا  تت   تتماغقحح ماامتتعحا  تت
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ْخقحا طماامتتعحا طلت تتعح  تتمحادم  تتعح  م تتمح مااتت حا رستتدتدع ْايِحا طد  تتعححااعنتتدممح نتت  تتّح ماامتتعحا  تت
ْتح  تتم ْخقحا طماامتعحا طلت تعح تت ء محاعنتدممحق مظت ْاتت حا دد توحأ حعنتْ ح نتت ْ عح   تماغقرحق تل ُحي  حا ستظ

ْ عح  ةم دعح ْايِحا طد  عحا سظ ْت عحا طصتم عحادم  عح  م مح ماا حا رسدتدعح ّح ماامعحا   ا ط  لقحتد  
ْخنحإ محاق  داح م حا دروح د  د ي:ح   ماغقو حقاْح دحع 

ح

 

 
 

 البحث )التحليل ايقاقى والتحليالت ايخخع(مشهجية  -6-4
عستت مم حا دد تتوح ظان تتعحا درتتوح طا تتلااحا  دتتدتح تتمق حا درتتوح تتيحم لتتعحاا طتتد حا طصتتم عوح
ق تتل ُحستت  ِح ظتتدق ح تت ح تتّ؛حا اتتلبح تتّحا لتاستتعحا  ٌ  ة تتعرح ن طتت حق  ظتتعحا لتاستتعرحأخقاعحقااتتماغاعح

ح ديدحا  ددتح مق حا درووا لتاسعرح ْ  وحقة ديح  غ ماعحا لتاسعرحقأ  مااحا

 الهجف من الجراقة التظبيكية -6-4-1
ْخقحا طماامتتعح  ست البحا لتاستتعحا  ٌ  ة تتعحا  دتتدتح تم حا درتتوحا مي ستتيحرح  رليتتلح تدحإكاح داتتتحاتت
ْ عح ْايِحا طد  تعحا ستظ ْ تدح  تمحادم  تعح  م تمح ماات حا رستدتدعح تّح ماامتعحا  ت ا طلت عح توءمحإعندتتدحق مظ

ْت تعحا طصتم عح   تماغقرحة دستدح  تمح  &Jia& Hsiao, 2020; Deshmukh)  ةم دعحا ط  لقحتد  
Zhao, 2020; Nicolas et al., 2022; ALikhani et al.,2021; Salehi et al.,2022)حو

 مجتسع وعيشة الجراقة -6-4-2
ْت تتعحااقتااحا طد  تتعحا طصتتم عح ي طثتت ح ن طتت حا لتاستتعح تتمحاط تت حا ةتتم دعحا طستتداطعحا ط  تتلقحم 

تمتلحح7171ق  محح7107 ّحيح ر حا   مقح7171ق  دت مح ماا محا رسدتدعح النحا ةم دعرح)تاقلحر
ْا تتلح ظَ ط تتعحق  ٌ دتتدعحة تتديحقج صتتدلح د تتعحماتتدوح ْ ادح   استت دمدخحا طوسستتدعحا طد  تتعرحاَتتمااح  ضتت
قاتتلح تتِحا   تتدتح  ظتتعح رنط تتعح تتّحاتتلنحا ةتتم دعحتق تتيح تتيحا   دتاتتدح تتلقحا  دتتدتاعوحأاطاتتدحأ ح كتتْ ح

ْاعحا ْ مقح تر حستظ ْايطادحا طد  تعحقااعضتد دعحا ط ططتعح  ةتم دعح  ت ْايطاتدحا ْاحمظةتمحا  لتاستعرحقأ ح  ت
ْايطاتتدحا طد  تتعوحق تتل ُح ْ محا ا طد  تتعحتد نظ تت حا طصتتميوحقاتتلح تتِحاستت دمدخح ةتتدالاعحا ةتتم دعحا  تتيح تتِح  تت

 يح ةدالقو711يحقم عحترنِحإاطد يح ةدالاعح)51م  ح لخحقم دعحا م ظعح ر حا لتاسعح)

 

:H1  تؤثخ جهدة السخاجعة السجركة  إ جابا ومعشهيا على قابلية تقخيخ مخاقب الحدابات عن
 للقخاءة.حمخاجعة القهائم السالية الدشهية للذخكات السقيجة بالبهرصة السرخية
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 أدوات وإجخاءات الجراقة  6-4-3
ْتقح م ظتتعحا لتاستتعحقااعضتتد دعحا ط ططتتعح  ةتتم دعح تتمحا  تتحتتسثةةل أدوات الجراقةةة ْايِحا طد  تتعحا طظةتت

ْااتتت ح ْ تتتدعرحقا ط ْاتتت ح ددقتتتمح ظةتتمحا طم  قا  تتيح تتتِحا رصتتْ ح   اتتتدح تتتّح تتر ح تتتلقح صتتتدختح ظاتتد؛ح 
ْ تتدعو يوحأ تتدح7171ة دستتداح  تتمح)تاقتتلحرحاا ك مقا تتعح  ةتتم دعح ْستت  عحتي ستت عح  رصتتْ ح  تتمحا طم 

ْ تعرحق تلغااحتتد ط غ محا طست   حا  تدصحرح  لحبذ ن اجخاءات الجراقة اداحا دد وحم نا نحا   دادعحا طٌ 
ْخقحا طماامعحا طلت عحا لتح تِح  تليمنحتدا  طتدخحا   صتىحا صتظد مح طماات حا رستدتدعرحقا ط غ تمح تن

ْ عح   تماغقح تمحا ةتم دعححا  دت حا  دصحت دم  عح  م مح ماا حا رسدتدع ْايِحا طد  عحا ستظ  ّح ماامعحا  
ْتقح  تتمحا ط  تت ْايِحا طد  تتعحا طظةتت ْت تتعحا طصتتم عح تتّح تتر حااستت مداعحتداعضتتد دعحا ط ططتتعح   تت لقحتد  

ْاا حاا ك مقا عح  ةم دعو ْ دعرحقا ط ْا ح ددقمح ظةمحا طم  ح 

  سااج البحث )التحليل ايقاقم والتحليالت االخخع(  -6-4-4
ستتيحأ ح  غ تتماعحا لتاستتعحي ضتتصح تتّح  دتت حا  تتم حا مي ستتيح  درتتوحقال تت ح تتيحٍتت ح ر   تت حاألسد

ْ عحح   تتماغقرح ْايِحا طد  تتعحا ستتظ   ضتتطّح  غ تتمح تتدت حاتتْحادم  تتعح  م تتمح مااتت حا رستتدتدعح تتّح ماامتتعحا  تت
ْك حا دروح تمحٍت حا  ر  ت حااسدستمح ْخقحا طماامعحا طلت عرحق طنّح ْ. صحاط ق  غ مح س   حاْحا

حكطدحي ي:

 
ْلحأقحا  اِح  محا مراعحا مي س عح  درتوحم ر   ت حاألسدستيحق   ت ِح تلتح قز. دغحا طن لح ّحا ْ.

ْقحق  داعح ْ عح ّحا  ر ت رعححSolidityا ا ظ ديدحا  يح ِحا  ْ  حإ  ادح يحك ُحا صلخرح ِحإاماغح نط
عحمظتتدغحاز.تتدا عحا  تتيح ستت البحازادتتتعح  تتمح تتلقح ستتدؤاعح  م تتفحتنتت ح تتّ:ح تتلتحستتر عحا  ما.تتد

ْك حتد  ر   حاألسدسيرح لتحخاعحا ظ تديدحا  تيح تِحا  ْ ت حإ  اتدحتد  ر  ت حاألسدستيو قأ  تمااح تلتححا ظط
 self-selectionستتر عح صتتظ وح  غ تتمتحا لتاستتعحق  تتداح طظان تتعحإ تتدخقحاا  دتتدتح ر   تتدتحا تتلا مح

test حيو7177رحة دسداح  محختاسعح)  مرح
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ْك حتد  ر  تت حق رادتتتعح  تتمحا  ستتدؤ حا مي ستتيحاأل ق حا ط م تتفحتطتتلتحستتر عحا  ما.تتدعحمظتتدغحا ظطتت
األسدستيرح تِح ت دةعحءرءتعح ستدؤاعح م  تعح  توحعست البحا ستوا حا  م تيحاألق ؛حا  ر تفح تّح تتلتح
ْك حا درتتوحمْ.تتم حا رتتد يح تتيحٍتت حا  ر  تت حاألسدستتيح تتدميحا ط غ تتماعحاز.تتدا عحاألكثتتمح ا   تتدتحاطتت

ْام تتتعح تتتيحا  تتت ء مح تتتّح ل تتت وحق رادتتتت ْغح ر  تتت حا دد تتتوح  لتاستتتدعحا عح  تتتمحك تتتُحا ستتتوا رحق تتتيح.تتت
ا  تيح  ت ّحإقتدت ادحز ندا تعح  ست ِحح(Nicolas et al.,2022; Salehi et al.,2022)ا ستدت عح تتح

ْ عح   تتماغقح طرتتلخاعح  م  تتعحح رتتلخاعحادم  تتعح  م تتمح مااتت حا رستتدتدع ْايِحا طد  تتعحا ستتظ  تتّح ماامتتعحا  تت
دعتتعحا ستتظعحا طد  تتعرحق رتتلخاعح  م  تتعحتطمااتت حا رستتدتدعحق ظةتت   رحتةتتم عح ط تت حا طماامتتعرح  تتدت  حاا

ْ حتأتح ماا حا رسدتدعرح ِح  دةعحا ستوا حا مي ستيحاألق ح  درتوح) يرحقج تدخقحا  دتدتحا مراتعحQ1كظ
ْ حH1ا مي س عح ند حا  م ح) ْك رحقاطتدح ات ْ  ّح  ظطت يرحتملح ملي ادح ّح ر حاس رلاةح  غ م ّحءتدا

رحق مد ن اطدح ط غ تم ّحتاتدم  ّرحق   ت حYearرحق دت  حاادععحا سظعحا طد  عحAOتأيح ماا حا رسدتدعح
ْ  ّو ْك حا دروحتملحاس رلاةحا ط غ م ّحا ثدا حعَامحاط

 
ْ تعح ق ة  حا ستوا حا  م تيحا ثتدايح لات حعست البحا  ر تفح تّح تلتحأ ضت  عح مد نتعحا ط غ تماعحا ثدا

ْك حا درتوحتد  ر  ت حاألسدستيحتمتلح م يرح ط غ تماعح مل تعحYear, AOلي ت حتط غ تميح)ا طست رلءعحمظطت
ْااتتدح  غ تتتماعحتادم تتتعرح د تتعح تتتيحٍتت حإقتتتدتقحختاستتتعح)  تتمرح يحا  دتتتدتحا ط غ تتتم ّح7177متتلااح تتتّح 

ْ حتأيح مااتت حا رستتتدتدعح) يرح تتتّحا طرتتتلخاعحYearيحق تتتدت  حاادعتتعحا ستتتظعحا طد  تتعح)AOاز.تتد   ّحاتتت
وحق رادتتتعح  تتمحك تتُحا ستتوا ح تتِحاقتت  داحا  تتم حا طتتوءمقح  تتمحادم  تتعح  م تتمح مااتت حا رستتدتدعح   تتماغق

يرح يحٍ ح مد نعحا ط غ م ّحQ1يرحقج دخقحا  ددتحا مراعحا   ء م عح ند حا سوا ح)H2ا ثدايح  دروح)
(AO; Yearيح ط غ ماعح مل عرحة دسداح  محا طل  حا ط د حتطظان عحا لتاسدعحا سدت عح تح(Nicolas 

et al.,2022; ALikhani et al.,2021)ْك حا دروح يحٍ ح مد نتعحا ط غ تماعح رحق    حعَامحاط
ْ عح ط غ ماعح مل عو حا ثدا
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ْك حا درتتوحتمتتلح قأ  تتمااحتةتت  حا ستتوا حا  م تتيحا ثد تتوح لاتت حعستت البحا  ر تتفح تتّح تتلتح داتتعحاطتت
يرح ط غ تماعحتادم تعحزختا ح  غ تماعحتادم تعحأ تمتح تّحقت اادحا  ت ء محYear, AOاست رلاةح  غ تميح)

يرحقاْح دحعممبحترد عحا  ر  ت حاز.تد يحااست كطد يوحق رادتتعح  تمحك تُحARRغ مح)أعضداح  مح  
يحقج تدخقحا  دتدتحا مراتعحا   ء م تعح نتد حا  تم حااق حQ2 ِح  دةعحا سوا حا مي سيحا ثدايح  دروح)

(H1تتعحقاطتتد؛ح نتتِح ظةتت قح ط تت حا طماامتتعح ْ يرحتمتتلح متتلي ادح تتّح تتر حاستت رلاةحأت متتعح  غ تتماعحءدا
(Sizeرحاستتدعحا م تت حا طتتد يح)يLEVتتلق مح مااتت حا رستتدتدعح)حير Tenure(يحا  نتتعحا ظةتتدرحLossحير

 Jia& Hsiao, 2020; Deshmukh& Zhao, 2020)ق مد ن ادح ط غ ماعحتادم تعرحة دستداح  تمح
 ;Nicolas et al.,2022 ;ALikhani et al.,2021; Salehi et al.,2022)وحق   ت حعَاتمح

ح.د يحااس كطد موا دروح يحٍ حا  ر   حاز
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ق صتتلخحا  ستتدؤ حا مي ستتيحا ثتتدايحا تتليحعستت البحا  ر تتفح تتّح تتلتحخاتتعحا ظ تتديدحا  تتيح تتِحا  ْ تت ح
ْخقحا طماامتتعحا طلت تعح)  تتّح ماامتتعححيحقادم  تتعح  م تتمح ماات حا رستتدتدعAQإ  اتدحتةتت  حا مراتتعحمت ّحاتت

ْ عح   تتماغقح) ْايِحا طد  تتعحا ستتظ  ;Jia& Hsiao, 2020)يرحقا  نتتعحزقتتدتقحا تتدميح تتتحARRا  تت
Deshmukh & Zhao, 2020; Nicolas et al.,2022 ;ALikhani et al.,2021; Salehi 

et al.,2022)ْخح لقح  دي هحملي عحعطنّحاا  طتدخح   اتدح ة تديح  غ تميحا لتاستعحاألسدست  ّرح ْا وح 
ْتحة تتديح  تتُحا ط غ تتماعوح تتِحازادتتت عحق  تتمحعطنتتّحا ْ تتْ حأل ضتت ح ةتتن  عح طنظتتعح تتّحًتتماحق ستت 

يحقج تدخقحا  دتدتحا مراتعحH1a,H1b,H1c  محك ُحا  سدؤ ح ّح ر حاق  داحءرءعح مق ح م  تعح)
يح تتتيحٍتتت حا رتتتداعحا  د  تتتع؛ح)أيحاا  طتتتدخح  تتتمحة تتتديحمتتتلي ح  ط غ تتتمحH1ا مي ستتت عح نتتتد حا  تتتم ح)

يرحقح) يحاا  طتتتدخح  تتتمحARRيرح) يحاا  طتتتدخح  تتتمحة تتتديحمتتتلي ح  ط غ تتتمحا  تتتدت ح)AQا طستتت   ح)
حيو7177يحة دسداح  مح)  مرحARR, AQّحملي  ّح  ط غ م ّحا طس   حقا  دت ح مداح)ة دس 

ْخقحا طماامتتعحا طلت تتعحملا تتعح نتتِح ظةتت قحا طردستتدعحقا طماامتتعحمتتلااح تتّح قق  تتداح تتل ُح تتِحة تتديحاتت
 &Jia& Hsiao, 2020; Deshmukh)ا   صتىحا صتتظد مح طماات حا رستتدتدعحة دستداح  تتمح

Zhao, 2020)عح   تماغقحملا تعحح تمح ماات حا رستدتدعرحقادم  تعح  مح ْ ْايِحا طد  تعحا ستظ  تّح ماامتعحا  ت
ْةتتدت  ِحا ٌ  متتمح رنتتِح  م تتمح ْةتتدت  ِحا ٌ  متتيح متتلخح  طتتدعح  م تتمح مااتت حا رستتدتدعرحمتتلااح تتّحا   ا  

ْك حا دروح يحٍ ح غ  مح(Salehi et al.,2022) ماا حا رسدتدعحرحة دسداح  مح وحق    حعَامحاط
حغ م ّحاألسدس  ّح  درورح  محا ظرْحا  د م:ًماحة ديحا ط 
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ْخقح قأ  تتتمااحتةتتت  حا  ستتتدؤ حا مي ستتتيحا ثد تتتوحا تتتليحاستتت البحا  ر تتتفح تتتّح تتتلتحستتتر عح صتتتظ وحاتتت
ْ عححا طماامعحا طلت عرح ط غ مح س   رحقادم  عح  م مح ماا حا رسدتدع ْايِحا طد  تعحا ستظ  ّح ماامعحا  

يرحقا  نتتتعحزقتتتدتقحا تتتدميحH1 نتتتد حا درتتتوحتتتتد  م ح)ح   تتتماغقح ط غ تتتمح تتتدت ح تتتيحا مراتتتعحا مي ستتت ع
(Nicolas et al.,2022 ;ALikhani et al.,2021)وحز ندا تعحاامنتديحا مليتلح تّحا طرتلخاعح

ْ حتأيح مااتتتت ح ْخقح ط  تتتتعحا طماامتتتتعحقاتتتت ْ تتتتدعحا ط صتتتتصح ظاتتتتدحتد   تتتتدت محا طد  تتتتعرح نتتتت ا ط م  تتتتعحتد طم 
 ز ندا تتعحاامنتتديح(Deshmukh&Zhao,2020)ا رستتدتدعح  تتمح  تتُحا  دم  تتعوحق ْ تت حختاستتعح

ْخقحا طماامتعوحات طنّحا  تْ حتد  طد  تعحح ات  د حادم  عح  م تمح ماات حا رستدتدعح   تماغقرح  تمحاات  تدغحتنت
ْخقحح ت ء محادم  تتعح  م تتمح مااتت حا رستتدتدع ْ عحح   تتماغقرحأعضتتدارح  تتمحاتت ْايِحا طد  تتعحا ستتظ  تتّح ماامتتعحا  تت
ْ عححا طماامتعحا طلت تتعوحا  نتتعحا  دتدتحاد ْايِحا طد  تتعحا ستتظ م  تتعح  م تتمح ماات حا رستتدتدعح تتّح ماامتعحا  تت

ْخقحا طماامتعوحق   ت حعم  تلحا دد توح    ماغقحأ لحأاِح رلخاعحقجس ما  ن دعح ماات حا رستدتدعح ن تدخقحات
ْايِحا طد  تعححتل ندا عحإ تدخقحا ظَتمح تيحا  طتد ح صتظ وحادم  تعح  م تمح ماات حا رستدتدع  تّح ماامتعحا  ت

ْ عحح   تتت ْخقحا طماامتتتعحا طلت تتتعرح ط غ تتتمح تتتدت حتد مراتتتعحا ستتتظ ماغقح ط غ تتتمح ستتت   رحق تتتل ُح صتتتظ وحاتتت
حيوH1ا مي س عح ند حا دروحتد  م ح)

قا  نتعح ظتتلتقحا لتاستدعحا ستتدت عح تيح تتلقخح  تِحا دد تتوحكاعحا صت عحتتتد  ر فح تّحا مراتتعحا  ددخ  تتعح
ْايِحا طد  تتتعححمتتت ّحادم  تتتتعح  م تتتمح مااتتتت حا رستتتدتدع ْخقحا طماامتتتتعح تتتتّح ماامتتتعحا  تتتت ْ عح   تتتماغقحقاتتتت ا ستتتتظ

ا طلت تتتتعرحق م تتتتداح تتتتّحا دد تتتتوح  تتتتمحا ْ تتتتْ ح طتتتتلتحستتتتر عح صتتتتظ   ح ط غ تتتتماعحا لتاستتتتعحتد  ر  تتتت ح
يرحقج تدخقحH1dاألسدسيرحقا ْ تْ ح لتاتعح تّحا  اتِحا ط مطتفح تيحك تُحا صتلخرح تِحاقت  داحا  تم ح)

ْخقحا طمحH1ا  ددتحا مراعح ند حا دروحتد  م ح) اامعحا طلت عح ط غ تمح تدت رحيرح يحٍ ح صظ وحا
ْ عح   ماغقح ط غ مح ست   رحة دستداح  تمححقادم  عح  م مح ماا حا رسدتدع ْايِحا طد  عحا سظ  ّح ماامعحا  

ْك حا دروح يحٍ حا  ددتحا مراعحا  ددخ  تعحDeshmukh&Zhao,2020ختاسعح) يرحق    حعَامحاط
حم ّح  غ ميحا لتاسعحاألسدس  ّو
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 متغيخات الجراقةتهصيف وقياس  -6-4-5

                               متغيخات الجراقة ورمهزها فم  سهاج اال حجار وطخيقة قياس  :1ججول 
 مل مشها وت ثيخها الستهقع

 

 انمتغير
نوع 

 انمتغير
 توصيفه وطريقت قياسه انعالقت

قابليةةةةةي  مجاةةةةةج  ج قةةةةة  

ػةةم  ج ةؼةةي   لحسةةابا 

 لمةةةٍ ال  لياليةةةي  لسةةةهٍاي  

 ARRللمج ءة 

 -----  ابغ

امصةةب بةةى قةةبثة  صحلةةا مصةةحا   ليصةةال    اصةةي 

 ليسةةةةحنيجام ٌ ليحللةةةةيم  ليةةةةالييم ٌ ليمج ةةةةيم ػلةةةةُ 

 سحيؼا  ٌفًل ٌإدث ك ٌ مييل  ليؼلٍ ا   ليفص  ػهًا 

   (Roiston and Harymawan, 2020 ) بالحمجاج

ألغةةةج ل  لححليةةةس  سساسةةةُ سةةةيحل قياسةةةى باسةةةحصب   

 مجاةةج  ج قةة   لحسةةابا    للٍغةةاثاحل  ليعيؼةةُ لح ةةل 

.ٌألغةةج ل  Salehi et al.,2022)قياسةةا ػلةةُ  

 لححليال   س ةجَ سةيحل  سةحصب    للٍغةاثاحل  ليعيؼةُ 

 لؼةةبد مليةةا   مجاةةج  ج قةة   لحسةةابا  قياسةةا ػلةةُ

(Hassan et al., 2019; De Souza et al., 

2019)  . 

 ةٍدة  ليج ةؼي  ليبثمي

AQ 

 

 +  سحمس

امصةةةب بًةةةا قةةةةبثة  ج قةةة   لحسةةةةابا  ػلةةةُ  ل  ةةةةا 

ٌ لحمجاج ػم  لححجافا   ل ٍيجاةي بةالمٍ ال  لياليةي فةُ 

 ةةٍء  لحخ  ةةى باليؼةةاايج  ليًهيةةي ة    لصةةلي بمٍ ػةةب 

ٌسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلٍميا   ليًهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 

(Deshmukh&Zhao,2020;Jia&Hsias,2021

ألغةةةج ل  لححليةةةس  سساسةةةُ سةةةيحل قياسةةةًا ببسلةةةي   (

ٍدة  ليج ةؼةةي.  ةةم  لحصصةةا  لصةةهاػُ ميميةةاد ل ةة

 الل  لهسعي  ليئٍاي لي يٍع مصٍل  لؼيالء  لحُ امٍ  

 ج قةة   لحسةةابا  بيةةج ةؼحًل فةةُ صةةهاػي  ؼيهةةي إلةةُ 

إةيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالُ مصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٍل  لصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهاػي 

Deshmukh&Zhao,2020).)  ٌألغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةج ل

 لححلةةيال   س ةةجَ مسةةيحل قياسةةًا ببسلةةي   ةةل  ه ةة ة 

  ليحاسعي ٌ ليج ةؼي  لحُ اهحيُ لًةا  ج قة   لحسةابا 
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 انمتغير
نوع 

 انمتغير
 توصيفه وطريقت قياسه انعالقت

 ةةةغ  ج ػةةةاة ما  ل ًةةةاح  ليجمةةةخَ لليحاسةةةعا  اؼحعةةةج 

د ػلةةُ دث سةةي   لصةةيجفُ   ( 2017 ه ةة ة معيةةجة قياسةةا

( فةُ  الةي  1ٌسيحل قياسى ميحغيج ٌييةُ ا  ةت  لمييةي  

إة  مانةةم  ه ةة ة  ليحاسةةعي ٌ ليج ةؼةةي  لحةةُ اهحيةةُ لًةةا 

 ج قةةة   لحسةةةابا  فةةةُ إةةةج مى  ةةةغ إ ةةةبَ  ه ةةة   

   Big4 ل عةةةةاث  ليحاسةةةعي ٌ ليج ةؼةةةي  ةةةةم  سثبؼةةةي 

 Akhalumeh et) (  ة مةاا  ةالذ ةلة .0ٌ لمييةي  

al.,2017; Alfraih,2017 Jia&Hsias,2021) 

  ليحغيج    لجقابيي

نةةةةةةٍع ثمَ  ج قةةةةةة   -1

 AO لحسابا 

 ثقابُ

 مٌ

 (H2 ؼبل 

 -+ مٌ 

يٍ م ةب  أل  ةا   ليًهيةي ليج قة   لحسةابا  فةُ سةيا  

 لحةُ  ةحل ٌفمةا مد اى لؼيليي  ليج ةؼي  لصاثةيي  لحمليباي 

لحميييى  ليٍ ٍػُ للظجٌذ  ليحييى ب ػيال  لح ليا 

بهاء ػلُ  سحٍَ   ييلى  لؼليُ ٌ لؼيلُ  ٌ لحخ  ةى بيةا 

 بد ى  ليؼاايج  ليًهيي ٌقٍ ػب  د   ٌسلٍميا   ليًهةي 

(.  ٌسةةيحل قياسةةى ميحغيةةج  ةةيه  ا  ةةت 2021 حمةةُ 

(  ة  ماا  مجاج  ج ق   لحسابا  بةجمَ غيةج 1 لمييي  

 ( بصالذ ةل  .0نظيا   ٌا  ت  لمييي   –بل  ؼ

 ةةةةاثاا نًااةةةةي  لسةةةةهي  -2

 Year لياليي 

 ثقابُ

 مٌ

 (H2 ؼبل 

 -+ مٌ 

امصب بى نًااةي  لسةهي  ٌ ةج عه نًااةي  لسةهي  لياليةي فةُ 

 صةةةج بؼةةة ء  لؼيةةةس بي ا ةةة   ليحاسةةةعي ٌ ليج ةؼةةةي  

د لححليةةس  ب ةة ا  ج ةؼةةي  لمةةٍ ال  لياليةةي لل ةةجما  ٌفمةةا

 Salehi et al.,2022)  ل قياسى ميحغيج  يه  ا  ت 

( إة  مةةةاا  ةةةاثاا نًااةةةي  لسةةةهي  لياليةةةي يةةةٍ 1 لمييةةةي  

د ػلةةُ 0  ٌا  ةةت  لمييةةي  31/12 ( بصةةالذ ةلةة . قياسةةا

  Hassan et al., 2019) 

 

  ةةةةل  ه ةةةة ة ػييةةةةس  -3

  Size  ليج ةؼي

 

 –+ مٌ  ثقابُ

امصةةب بةةى  اقةةي ٌ   انيةةا   ل ةةجمي  لياداةةي ٌ لع ةةجاي 

ٌ لح هٍلٍةيي  لحُ  ؼعج ػم قبث ًا ػلُ  ٍليب  اةج د   

 له ةةةا . ٌ ةةةل قياسةةةى باللٍغةةةاثاحل  ليعيؼةةةُ سةيةةةالُ 

د ػلةةُ دث سةةا   ,.Hassan et al) سصةةٍل  قياسةةا

2019; Salehi et al.,2022 ) 

  Lev  لجفغ  ليال  -4

 
 –+ مٌ  ثقابُ

امصب بى  بَ  ػحيادو  ل جمي ف   يٍاس مصٍلًا ػلةُ 

 أل ةٍ ل  ليمحج ةةي  ةم  لغيةةج  ٌيةةٍ  ةا اي ةةم  ػحعةةاثو 

م ةةب  رإةةج    لححمةةح  ةةم   حيةةال  ؼج ةةًا ليصةةا ج 

 إلفالد ٌ بَ  سحمج ثيا  ليال  ٌقةبث ًا ػلةُ  لٍفةاء 

 ,.Salehi et al.,2022; Hassan et al)بالحخ  ا ًا 

قسيي مةيالُ  لةباٍا ػلةُ  . ٌ ل قياسى بصاثج (2019

 مةيالُ  سصٍل.

 ةةةةةةةةةةبٌاج  ج قةةةةةةةةةة   -5

 Tenure لحسابا  
 –+ مٌ  ثقابُ

امصب بى ػبد سةهٍ    سث عةا  بةيم  ج قة   لحسةابا  

( 1ٌسيحل قياسى ميحغيةج  ةيه  ا  ةت  لمييةي   ٌػييلى 

فةةُ  الةةةي  ة  مةةةاا  ج قةةة   لحسةةةابا  امةةةٍ  بيج ةؼةةةي 

جة  خاةب ػةم سةهحيم    لمٍ ال  لياليي  لسهٍاي للؼييةس لفحة

 ,.Sharma et al)( بصةالذ ةلةة  0ٌا  ةت  لمييةةي  

2017; Abdelrazik, 2017; Kazemiolum et 

al ,2020) 
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 انمتغير
نوع 

 انمتغير
 توصيفه وطريقت قياسه انعالقت

 Loss  نحي ي  له ا  -6

 
 –+ مٌ  ثقابُ

امصب بى إ بَ  لصصااا  لح غيليي لل جمي  لح   ؼعج 

 Sharma)ػم نحي ي مػيالًا فة  نًااةي  لسةهي  لياليةي 

et al., 2017; Salehi et al.,2022),   ٌسةيحل .

( فة  لةس  حميةح 1قياسى ميحغيج  يه  ا  ةت  لمييةي  

إجمي ػييس  ليج ةؼي للصسااج ف  نًااي  لسهي  لياليي  

 ( بصالذ ةل  .0ٌا  ت  لمييي  
 

 االحراءات الهصفية  6-4-6
اتتتداحا دد تتتوحتد  ستتتد ح تتتلخح تتتّحاا صتتتدغاعحا ْ تتتم عح ط غ تتتماعحا لتاستتتعح تتتر ح  تتتمقحا لتاستتتعرح

حير(H1يحاا صدغاعحا ْ م عح ط غ ماعحا لتاسعحا  د عحت م حا دروح7ق ْ.صحالق حتاِح)

 االحراءات الهصفية لستغيخات الجراقة :2ججول 
Std.Dev Mean Max Min Variable 

.256 2.041 3 2 ARR 

.0651 .241 .387 .117 AQ 

.263 .033 1 0 AO 

.151 .480 1 0 Year 

1.107 8.95 11.157 5.741 Size 

.265 .165 1.056 0 Lev 

.157 .053 1 0 Tenure 

.151 .491 1 0 Loss 
 

عر  ح تّحا نتلق حا ستدمفحأ حة طتعحا ط غ تمحا  تدت ح)حادم  تعح  م تمح ماات حا رستدتدعح تّح ماامتعح
ْ عح   تتتتتتتتتماغقيح ْايِحا طد  تتتتتتتتتعحا ستتتتتتتتتظ يحقاارتتتتتتتتتمابح2.041يحتط ْستتتتتتتتتطح)2رح3  تتتتتتتتتماقلحمتتتتتتتتت ّح)حARRا  تتتتتتتتت

ْخقحا طماامتتعحا طلت تتعيح(256. ج تتدتتح   تتماقلحمتت ّحح AQ يرح طتتدح داتتتحة طتتعحا ط غ تتمحا طستت   ح)اتت
حيحوح(0651.يحرحقاارمابح ج دتتح241.يحتط ْسطح)117.رح387.)

قا طتتتدحي م تتتفحتتتتد ط غ ماعحاأل.تتتدا عرحأٍاتتتمعحا ظ تتتديدحإا  تتتد حة طتتتعحا ْستتتطحا رستتتدممح  ط غ تتتماعححح
(AOر Year رLevرح TenurرLoss(ْا مرح491.رح053.رحح165.رحح480.ر033.يح يح  تمحا  ت

ا ط غ ماعرح طدح   ّح ّح ر   حاا صدغحا ْ ت محتطدحي طدقمح  حاا  د حااارمابحا طج دتتح   ُح
يحتطتتدحي طدقتمح تت حااارتمابحا طج تتدتترحقاتْح تتدح8.95يح)Size  تدخقحة طتتعحا ْستطحا رستتدممح  ط غ تمح)
حعة مح ك مح نِحا ةم دعحا لحا لتاسعو

ح
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ح تائج اختبار فخوض البحث 6-4-7
يحتد  ر  تتتت حااسدستتتتمحقج تتتتدخقحا  دتتتتدتنح تتتتمحٍتتتت حا  ر تتتت رعحH1ا  دتتتتدتح تتتتم حا درتتتتوحا مي ستتتتم)

ْ تتعح ْيح مظ ْ تت ح تت غعحا  تتم حا  تتلي حإ تتيح تتم ح5اا تتمترحح تتِحإاتتماغحاا  دتتدتاعح ظتتلح ستت  %حق ر
يحP-Value تلارحتر تتوحيت ِحت تتيح تم حا متتلاحقا تْ حا  تتم حا  تلي حإكاح داتتتحا ة طتعحاا  طد  تتعح)

ْ عرحق) ْك ح مظ %رحم ظطدحي ِحا تْ ح تم حا متلاح5كاعحا مراعحأا ح ّححيح طم طدعحااارلاترSig  ظط
ْ تتتتتعرحق طم طتتتتتدعحP-Valueقت تتتتتيحا  تتتتتم حا  تتتتتلي حإكاح داتتتتتتحا ة طتتتتتعحاا  طد  تتتتت ح) ْك ح مظ يح  ظطتتتتت

ح%و5ااارلاترحكاعحا مراعحأك مح ّحأقح سدقيح

قا طدحي يح م ح ظ ديدحا  ددتح مق حقأسل عحا دروحكاعحا صت عحتد  ر  ت حاألسدستمحقا  ر ت رعح
حاا مترحقك ُح  محا ظرْحا  د م:

 تائج اختبار فخوض وأقئلة البحث اات الرلة بالتحليل ايقاقى  :3ججول 
حوالتحليالت االخخع 

 انتحهيالث االخرى

 انتحهيم األساسي

 ( (1نموذد  

H1 اننموذد 

 
في ظم استحداث 

متغيرين حانويين 

كمتغيرين رقابيين 

 (Q1(،)2نموذد)

انتحهيم االضافي 

االستكماني 

 (،4نموذد)

( Q2) 

معانزت انمتغيرين 

انخانويين كمتغيرين 

معدنين،نموذد 

(3،) H2)) 

P-

Value 
Beta 

P-

Value 
Beta 

P-

Value 
Beta 

P-

Value 
Beta 

----- ----- ------ ----- ------ ----- ----- ----- ARR 

0.017 0.830 0.000 0.606 0.008 0.501 0.002 0.970 AQ 

0.005 0.334 0.127 0.271 0.005 0.132 ----- ----- AO 

0.000 0.498 0.026 0.117 0.013 0.196 ----- ------ Year 

---- ----- 0.561 0.176 ----- ----- ----- ----- AO *AQ 

----- ----- 0.018 0.225 ----- ------ ----- ------ Year *AQ 

0.108 0.211 ----- ------ ----- ----- ----- ----- Size 

0.084 -0.017 ----- ----- ----- ------ ----- ------ Lev 

0.866 0.095 ---- ------ ----- ----- ----- ----- Tenure 

0.007 0.735 ---- ----- ------ ----- ----- ------ Loss 

0.000 0.001 0.000 0.004 Sig (F) 

0.293 0.223 0.276 0.252 
Adjusted 

R2 

AQ AQ AQ AQ 
Dependent 

Variable 
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ح تائج اختبار فخوض وأقئلة البحث اات الرلة بالتحليل ايقاقى والتحليالت االخخع  :4ججول 
ح

 انتحهيالث االخرى

انتحهيم األساسي 

 ((1نموذد  

H1 

 اننموذد

اختبار انعالقت 

انتبادنيت بين 

انمتغيرين 

 األساسين نهبحج

 (،8نموذد)

 (H1d) 

 قياس انمتغيرين األساسين نهبحجتغير طرق 

االعتماد عهي 

قياس بديم 

نهمتغيرين 

AQ,ARR)  )

 (،7نموذد)

( H1c) 

االعتماد عهي 

متغير بديم نقابهيت 

تقرير مراقب 

انحساباث 

،   ARRنهقراءة

( 6نموذد )

H1b)) 

االعتماد عهي 

متغير بديم نزودة 

انمرارعت 

، AQانمدركت

( 5نموذد )

H1a)) 

P-

Value 
Beta 

P-

Value 
Beta 

P-

Value 
Beta 

P-

Value 
Beta 

P-

Value 
Beta  

0.002 0.089 ----- ----- ------ ----- ---- ----- ----- ----- ARR 

------ ------ 0.006 0.078 0.021 0.156 0.043 0.104 0.002 0.970 AQ 

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- AO 

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- Year 

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- Size 

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------ ----- Lev 

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------ Tenure 

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------ Loss 

0.004 0.003 0.007 0.021 0.004 Sig (F) 

0.251 0.281 0.274 0.266 0.252 
Adjusted 

R2 

ARR AQ AQ AQ AQ 
Dependent 

Variable 
 

 اختبار الفخض الخئيدى للبحث 6-4-7-1
ْخقحا طماامتتعحا طلت تتعحاستت البحاتتلاحا  تتم ح ْتح نتت أ  دتتدتح تتدحاكاح تتد حاظتتد ح تت ء محاعنتتدممحق مظتت

ْت تتعح ْ عح  ةتتم دعحا ط  تتلقحتد   ْايِحا طد  تتعحا ستتظ   تتمحادم  تتعح  م تتمح مااتت حا رستتدتدعح تتّح ماامتتعحا  تت
حا طصم عح   ماغقورحقا  ددتحالاحا  م حإ صدي داح ِحإ دخقح  دة  ح  م ح لارحقك ُح طدحي م:

 :H0هدة السخاجعةةة السجركةةة إ جابةةا ومعشهيةةا علةةى قابليةةة تقخيةةخ مخاقةةب الحدةةابات عةةن ال تةةؤثخ جةة
 مخاجعة القهائم السالية الدشهية للذخكات السقيجة بالبهرصة السرخية للقخاءة.

ْك حااارلاتحا  ٌتمحا دست طح)والختبار الفخض الخئيدى  طمم تعحأ نتدنحق تلتحح1)رح ِحاس  لااحاط
ْخقحا طماامتتعح  تتّح ماامتتعححا طلت تتعح)كط غ تتمح ستت   يرحقادم  تتعح  م تتمح مااتت حا رستتدتدعا  تتت ء محمتت ّحاتت

ْك حا طس  لاحق ْ  وح  غ ما  : ْ عح   ماغقح)كط غ مح دت يرحقا طدحي محا ظط ْايِحا طد  عحا سظ حا  
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ARR it = β0 + β1 AQ it + eit                                                  (1) 

 حيث:
ARR itعح   تتماغقح  ةتتم عححادم  تتعح  م تتمح مااتت حا رستتدتدع:ح ْ ْايِحا طد  تتعحا ستتظ  تتيححi تتّح ماامتتعحا  تت

حوtاادععحا سظعحا طد  عح
AQ itْخقحا طماامعحا طلت عح  ةم عح حوt يحاادععحا سظعحا طد  عححi:حا

β0ْك حااارلاتو ح:حءدمتحاط
β1ْخقح :ح مد تتت حأارتتتلاتحا ط غ تتتمحا طستتت   رحقا تتتلتحعرتتتلخحا نتتتدنحا مراتتتعحق ةتتت هحاستتتدعح تتتدح  ستتتمنحاتتت

ْايِحا طد  تعح ا طماامعحا طلت عح ّحا  غ محا ك تيح تيحادم  تعح  م تمح ماات حا رستدتدعح تّح ماامتعحا  ت
ْت عحا طصم عح   ماغقحو ْ عحح  ةم دعحا ط  لقحتد    ا سظ

eitْك حااارتت ْاييح ظطتت حلاترحق طثتت حا نتتنغح تتّحا  غ تتمح تتيحادم  تتعح  م تتمح مااتت حا رستتدتدع:حا  ٌت حا مةتت
ْك حااارلاتوحححح ْا  حأ متحاحي ضطظادحاط ْاي عحا  نعح  ح   ماغقحقا لتحي غ محتٌم  عح ة

ْك ح)3ي ضتتصح تتّحا نتتلق ح) ْ تتعحا ظطتت وح طتتدحم غتتتحة طتتعح مد تت حP-Value =0.000) يح مظ
ْخقحا طماامتعح( % 25.2)ك ح)ا ط تلتقحا   ست م عيح  ظطتْحح(Adj R2)ا  رليتلح قاتيح ةت محإ تمحاتلتقحات

 ّحإاطد يحا  غ ماعحا  يح رتلةح تيحادم  تعح  م تمح ماات حا رستدتدعحح%25.2)ا طلت عح  مح  س مح)
ْت تعحا طصتم عح   تماغقرحق مات حتتدايحا ظستدعح ْ عح  ةتم دعحا ط  تلقحتد   ْايِحا طد  تعحا ستظ  ّح ماامعحا  

ْك و ْاييح يحا   ليمرحقا ط غ ماعحاأل متحا  يحاحي ضطظادحا ظط حإ يحا  ٌ حا مة

ْك حااارتتلا ْخقحا طماامتتعحا طلت تتعحق  ر  تت حا تتديدحاطتت حتةةؤثخ ا جابةةا وبرةةهرة معشهيةةةتحي  تت ّحأ حاتت
ْ عح   تماغقح)ح  يحادم  عح  م مح ماا حا رستدتدع ْايِحا طد  تعحا ستظ -P)رحβ1=0.970 تّح ماامتعحا  ت

Value =0.002)ْخقحا طماامعحا طلت عح  محح  س محا  غ ماعحا  يح رلةح رحق ة محك ُحإ يحالتقحا
ا تتتتتتتديدحتمتتتتتتتيحا لتاستتتتتتتدعحححوههمةةةةةةةا يتفةةةةةةة  مةةةةةةةع رستتتتتتتدتدعح   تتتتتتتماغقوح تتتتتتتيحادم  تتتتتتتعح  م تتتتتتتمح مااتتتتتتت حا

(Jia&Hsiao,2020; Deshmukh&Zhao,2020 ;Nicolas et al.,2022 ;ALikhani et 
al.,2021; Salehi et al.,2022)وعليه فقج تم رفض فخض العجم وقبهل الفخض البةجيل وححH1 

قابلية تقخيخ مخاقب الحدابات عن مخاجعةة القائل" تؤثخ جهدة السخاجعة السجركة إ جابا ومعشهيا على 
ومةن ثةم تةم قبةهل الفةخض حالقهائم السالية الدشهية  للذةخكات السقيةجة بالبهرصةة السرةخية للقةخاءة".

 وللبحث H1االول

ْخقحا طماامتتعحا طلت تتعح  تتمحادم  تتعح  م تتمح مااتت ححويةةخع الباحةةث ْتح نتت أ حا  تتدء محااعنتتدممحقا طمظتت
ْ عح   تتتماغقرحعم  تتتمح تتت ء مح ظٌة تتتدارحيماتتت حإ تتتمحأ ح مااتتت ححا رستتتدتدع ْايِحا طد  تتتعحا ستتتظ  تتتّح ماامتتتعحا  تتت
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ْا مح لعت حا طمم تعحقا   تمقحتطنتد ح تظد عح ط ت حا طماامتعحرحاأل تمح ا رسدتدعحا ط  صىح تظد  دح  ت
ْايِح د  تعرحق طنتظاِح تّح رليتلحأقات  حا لتحعسد لنح  مح اِح  م عح ماطعحاا لاةحااا صتدخععحإ تمحات

ا  ةدت حقاا  ر دعح  محا ةم دعحتةن حأكثمح  دغقرحق د  تد مح طنتّح ماات حا رستدتدعح تّحا ْ تْ ح
ْخ اتتتتدحا  تتتتمحيتتتت ِح ْ تتتتدعحقا إ تتتتمح اتتتتِحأ ضتتتت حاخاغحا ةتتتتم عحقاتتتتْح تتتتدحي م  تتتت ح   تتتت ح  تتتتدخقح ط تتتتعحا طم 
حاستتتت  لا ادح تتتتمح ط  تتتتعحا طماامتتتتعرحاأل تتتتمحا تتتتلتحعستتتتد لح  تتتتمحاات  تتتتدغحتمط  تتتتعحأ تتتتلاخح  م تتتتمح مااتتتت 

ْخقحا طماامتتعحا طلت تتعح تت ء محاعنتتدممح ا رستتدتدعرحقاتتْح تتدحين تتلح تتّحادم   اتتدح   تتماغقوحق د  تتد مح تت  ح نتت
ْتح  محادم  عح  م مح ماا حا رسدتدع ْ عحح   ماغقوحق مظ ْايِحا طد  عحا سظ ح ّح ماامعحا  

  تائج التحليالت االخخع  6-4-7-2
ْلححعمم حا دد وح ظ ديدح داعحا  ر  رعحام متح د  د م ْ  محا طن تلح تّحا ْ.ت قك ُحتغتم ح ت

ح  محا مراعحا مي س عح ر حا لتاسعح:

 )أ( حالة اقتحجاث متغيخين ثا هيين  ومعالجتهم كستغيخين رقابيين

ْك حمْ.تتتم حا رتتتد مرحتد  ر  تتت حاألسدستتتمرح تتتدميح تصتتلخحا ستتتوا حا طثتتتدتحتةتتت  ح تتتلتحا   تتتدتحا ظطتتت
يح محٍ حأختا ح  غ تميحH1ا مراعحا   ء م عح ند ح)ا ط غ ماعحاز.دا عرحقا لتحاس  ناحإ دخقحا  ددتح

ْ حتأتح مااتت حا رستتدتدع رح ط غ تتم ّحتاتتدم  ّرحق تت دةعححYearرحق تتدت  حاادعتتعحا ستتظعحا طد  تتعح AOاتت
ْ حتأتح ماا حا رسدتدعحQ1ا سوا حا مي سمح) رحق تدت  ححAOيحرحقا لتحاس البحا  ددتح دحاكاح د حا

ْخقحا طماامتتعحا طلت تتعحيح  تتمحادم  تتعح متتدرحيتتوءماحYearاادعتتعحا ستتظعحا طد  تتعح ْ تتدحأعضتتدح)تنداتت حاتت  ح مظ
ْ عح   تتتماغقوح  تتتلح تتتِحازادتتتتعح  تتتمحا ستتتوا حح  م تتتمح مااتتت حا رستتتدتدع ْايِحا طد  تتتعحا ستتتظ  تتتّح ماامتتتعحا  تتت

ْك حااارلاتحا  ٌمحا ط ملخ)Q1ا مي سمح) حيحق  دح  طمدخ عحا  د  ع:2يحتدا  طدخح  محاط
ARR it = β0 + β1 AQ it + β2 AO it + β3Year it+ eit                       (2) 

 حيث:
AO itحتأتح مااتت حا رستتدتدعح تتمحستت داحأخايتت ح مط  تتعحا طماامتتعحا  دتا تتعح  ةتتم عح ْ  تتيحاادعتتعححi:حاتت

حوtا سظعحا طد  عح
Year itح دت  حاادععحا سظعحا طد  عح  ةم عح:iيحاادععحا سظعحا طد  عحح tحو

 فهاوباقى الستغيخات كسا قب  تعخي

حوزيةادةيرحP-Value= 0.000  نت ح)حمعشهيةة الشسةهاجيح  ت ّحاست طمات عح3ق تد ظَمح  نتلق ح)
ْك ح) ْك حااارتلاتحااق ححAdj R2  دتاعح حح(%27.6)يحإ مAdj R2ا ط لتقحا   س م عح  ظط  يحاطت
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ْتحإ تتمح((%25.2ا تتلتحم تت ح رحقاتتمح  تتدخقح ظٌة تتعح تتمحٍتت حا.تتد عح  غ تتماعحاليتتلقحكاعح تت ء مح مظتت
ْك و ْك ح ط غ تتتمح ستتت   رححا ظطتتت ْخقحا طماامتتتعحا طلت تتتعحا  تتتيحي ضتتتطظادحا ظطتتت  طتتتدحعةتتت محإ تتتمحاتتتلتقحاتتت

ْ حتأتح مااتت حا رستتدتدع  متتديح  تتمححYearرحق تتدت  حاادعتتعحا ستتظعحا طد  تتعحAOقا ط غ تتماعحا مادم تتعح)اتت
ْ عحح  ةتتت ْايِحا طد  تتتعحا ستتتظ م دعح  ستتت محا  غ تتتماعح تتتيحادم  تتتعح  م تتتمح مااتتت حا رستتتدتدعح تتتّح ماامتتتعحا  تتت

ْت عحا طصم عح   ماغقو حا ط  لقحتد  

ْخح ت ء مح    AOإ جةابم معشةةهك لكةل مةن  ةةهر رأع مخاقةب الحدةةابات كطتدحأقتدتعحا ظ تديدحا تمحقاتت
رحβ3=0.196)حيرححP-Value =0.005رحβ2=0.132)ح.Yearوتةةارين  ها ةةة الدةةشة الساليةةة 

(P-Value =0.013)تدحح ْ ْخقحا طماامعحا طلت عحح ط غ مح س   حٍت ح مظ رح طدحي ضصحأ ح  غ محا
يرحق تتل ُحأ نتتّحP-Value= 0.008   تتمحتمتتلحاخ تتد حا ط غ تتماعحا مادم تتعح)ا  ر  تت حاا.تتد ميح)

ْخقحا طماامعحا طلت عح  محادم  عح  م مح ماا حا رسدتدعح ّح   دد وحازادتعح ّح دحإكاح د ح  ء محا
ْايِحا ْت تتتعحا طصتتتم عح   تتتماغقرحع   تتتفحتمتتتلحأخ تتتد ح ماامتتتعحا  تتت ْ عحح  ةتتتم دعحا ط  تتتلقحتد    طد  تتتعحا ستتتظ

هةةةل يةةةؤثخ  ةةةهر رأع مخاقةةةب يحا  ديتتت :حQ1  غ تتتماعحتادم تتتعرحح تتتلاح طتتتتحااادتتتتعح  تتتمحا ستتتوا حااق ح)
الحدةةابات   وتةةارين  ها ةةة الدةةشة الساليةةة معةةا  معشهيةةا علةةى قابليةةة تقخيةةخ مخاقةةب الحدةةابات عةةن 

ئم الساليةةة الدةةشهية للذةةخكات السقيةةجة بالبهرصةةة السرةةخية للقةةخاءة  فةةم قةةياق العالقةةة مخاجعةة القةةها
الت ثيخية بين جهدة السخاجعة السجركة و قابلية تقخيةخ مخاقةب الحدةابات عةن مخاجعةة القةهائم الساليةة 

حالدشهية للذخكات السقيجة بالبهرصة السرخية للقخاءة ؟ ب" عم" .

 Nicolas et)لت اليةةةةه بعةةةةض الجراقةةةةات الدةةةةابقةوتتفةةةة  هةةةةحه الشتيجةةةةة مةةةةع مةةةةا تهصةةةة

al.,2022 ;ALikhani et al.,2021; Salehi et al.,2022)ححأاط تعحا  دتدتح. ويخع الباحةث ْ ات
ْخقح  تدت مح تأتح ماا حا رسدتدعرحق دت  حاادععحا ستظعحا طد  تعرح تّحا طرتلخاعحااسدست عحا طتوءمقح تمحات

ا تتلتحيو تتلحقااتتعحاَتتمحا دد تتوحتةتت  ح تتلاحاة تتد حا طتتمخقخح ماا تتمحا رستتدتدعحقادم   اتتدح   تتماغقوحاا تتمح
ْخقح  دت مح ماا تمحا رستدتدعرح د تعح تمحٍت ح  تدخقحا ط تلتقحا   ست م عح ْا ح   ُحا ط غ ماعح  محا ا ط 
ْخقحا طماامتتعحا طلت تتتعرح ْك حتمتتلحاخ تتتد ح  تتُحا ط غ تتماعرحقا   تتتدخحا دد تتوحتمتتتلاحا  دتتدتح  غ تتمحاتتت   ظطتت

ْام تت ْايِححعح تتمحا  تت ء مح  تتمحادم  تتعح  م تتمح مااتت حا رستتدتدعتطثدتتتعحا ط غ تتمحاألكثتتمحا  تتّح ماامتتعحا  تت
ْ عح   ماغقح)  محا مةِح ّح مخقخنحااعندمميرح محم لعحا ططدتسعحا طاظ عحا طصم عوحح حا طد  عحا سظ

ح)ب(حالة معالجة الستغيخين الثا هيين كستغيخين معجلين 

ْ تتعحا طستت رلءعحا طتدحي م تتفحتد ستتوا حا طثتتدتحتةت  ح تتلتحأ ضتت  عح مد نتتعح  ,Year)ا ط غ تماعحا ثدا
AO)ْااتدح  غ تماعحتادم تعرحا تلتحاست  ناحإ تدخقحا  دتدتحا مراتعحا مي ست عح رح ط غ ماعح مل تعحمتلااح تّح 
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يح ط غ تتماعح مل تتعرحقاقتت  داحا  تتم حYear, AO تتمحٍتت ح مد نتتعح  غ تتمتح)حH1) نتتد حا  تتم ح)
ْخقحا طماامتتعحا طلت تتعح  تتمححيحا تتلتحاستت البحا  دتتدتح تتلتحا تت ربحا  تت ء مH2ا مي ستتمح) ْتح نتت ا طمظتت

ْت عحا طصتم عح ْ عح  ةم دعحا ط  لقحتد   ْايِحا طد  عحا سظ ادم  عح  م مح ماا حا رسدتدعح ّح ماامعحا  
ْ حح   تماغقحتتد  رب قا  دتدتحاتلاحا  تتم حتأتح ماات حا رستدتدعرحق تدت  حاادعتعحا ستظعحا طد  تعرح متدرحات

حرحقك ُح طدحي م:إ صدي داح ِحإ دخقح  دة  ح  م ح لا

 :H0 لجةةهدة السخاجعةةة السجركةةة علةةةى قابليةةة تقخيةةخ مخاقةةةب حال  ختلةةا التةة ثيخ اال جةةابى والسعشةةةهع
الحدةةةابات عةةةن مخاجعةةةة القةةةهائم الساليةةةة الدةةةشهية للذةةةخكات السقيةةةجة بالبهرصةةةة السرةةةخية للقةةةخاءة 

  هر رأع مخاقب الحدابات  وتارين  ها ة الدشة السالية  معا.حباختالف

ْك حااارتلاتحا  ٌتمحا ط متلخح)H2)ار الفخض الخئيدى)والختب  طمم تعحأ نتدنحح3)رح ِحاس  لااحاطت
ْخقحا طماامتتتعحا طلت تتتعح)كط غ تتتمح ستتت   يرحادم  تتتعح  م تتتمح مااتتت حا رستتتدتدعح تتتّح ق تتتلتحا  تتتت ء محمتتت ّحاتتت
ْت عحا طصم عح   ماغقح)كط غ مح دت يرحقا طدحي مح ْ عحح  ةم دعحا ط  لقحتد   ْايِحا طد  عحا سظ  ماامعحا  

ْك حا طس  لاحق ْ  وح  غ ما  : حا ظط
ARR it=β0 +β1AQ it +β2 AOit+β3 AO it*AQ it +β4 Year it + β5 Year 

it*AQ it+ eit                                                                                   (3) 

  حيث: 
AO it*AQ itْخقحا طماامعحا طلت عو ْ حتأتح ماا حا رسدتدعحقا  :ح ة محإ محااءمحا   د  يح ظ

Year it*AQ itْخقحا طماامعحا طلت عو:ح ة مح حإ محااءمحا   د  يح  دت  حاادععحا سظعحا طد  عحقا

 وباقم الستغيخات كسا قب  تعخيفها.

ا ط تتتتلتقححوإ خفةةةةاض ير0.001)حمعشهيةةةةة الشسةةةةهاج ككةةةةليح  تتتت ّحاستتتت طمات عح3ق تتتتد ظَمح  نتتتتلق ح)
ْك ح) ْك حااارتتتتتتتتتتتلاتححAdjR2  دتاتتتتتتتتتتتعح حح(%22.3)يحإ تتتتتتتتتتتمAdjR2ا   ستتتتتتتتتتت م عح  ظطتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتيحاطتتتتتتتتتتت

حوح(%25.2ااق )

ْ تتتتداح  تتتتمحا مراتتتتعح ْ حتأتح مااتتتت حا رستتتتدتدعحاحيتتتتوءمح مظ ق ةتتتت مح متتتتد رعحااارتتتتلاتحإ تتتتمحأ حاتتتت
ْخقحا طماامعحا طلت عح تيح  ست محا  غ تماعح ْ داح  محالتقحا ا مي س عح ر حا لتاسعرح طدحأا حاحيوءمح مظ

ْا ْت تتتعح تتيحادم  تتعح  م تتمح مااتت حا رستتدتدعح تتّح ماامتتعحا  تت ْ عح  ةتتم دعحا ط  تتلقحتد   يِحا طد  تتعحا ستتظ
ْخقحا طماامتتعحح0.127)ا طصتتم عح   تتماغقوح  تتوح داتتتحا ة طتتعحاا  طد  تتعح اتتلاحا ط غ تتم) ق  د  تت ح تت حاتت

ْ داح  محا مراعحا مي س عح رت ح0.561)ا طلت عح) رح طدحي ضصحأ ح دت  حاادععحا سظعحا طد  عحيوءمح مظ
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ْ داح ْخقحا طماامتعحا طلت تعح تيح  ست محا  غ تماعح تيحادم  تعح  م تمحا لتاسعرح طدحأا حيوءمح مظ   محالتقحا
ْت تتعحا طصتتم عح   تتماغقوح ْ عحح  ةتتم دعحا ط  تتلقحتد   ْايِحا طد  تتعحا ستتظ  مااتت حا رستتدتدعح تتّح ماامتتعحا  تت

حيوح0.018يحق  د   ح  ح)0.026  وح داتحا ة طعحاا  طد  عح الاحا ط غ مح)

 ثيخ تفةاعلم معشةهك لتةارين  ها ةة الدةشة الساليةة  علةى مسا قةب   خلةص الباحةث الةى وجةهد تة
العالقة الخئيدية محل الجراقة  بيشسا لم  كن لشهر رأع مخاقب الحدابات ت ثيخ تفةاعلم معشةهك علةى 
العالقة الخئيدية محل الجراقة. وبالتالم لم يتم رفض فخض العجم برهرة كليةة. ولةم يةتم قبةهل هةحا 

ئلة باختالف الت ثيخ اال جابى والسعشهع لجهدة السخاجعة السجركة على الفخض فم صيغته البجيلة القا
قابليةةة تقخيةةخ مخاقةةب الحدةةابات عةةن مخاجعةةة القةةهائم الساليةةة الدةةشهية للذةةخكات السقيةةجة بالبهرصةةة 

ومن حالسرخية للقخاءة  باختالف  هر رأع مخاقب الحدابات  وتارين  ها ة الدشة السالية  معا كلية.
أ دحتة  ح تلتح رغ تعحا طتل  حا ط دت ح تمح( برهرة جدئية. (H2 فخض الثا م للبحث ثم تم قبهل ال

ا طتتل  حا طمتتل ح  دتاتتعحتد طتتل  حا ماتتدممح تتمححتمتتلاح رغ تتعح عتقةةج الباحةةث مد نتتعح  تتُحا ط غ تتماعحرح
ْ حتأتح مااتتتت حH1ستتتت داحا مراتتتتعحا   ء م تتتتعح نتتتتد حا  تتتتم ح) يحا  نتتتتعح متتتتلاح ظٌة تتتتعحت تتتتيح تتتت   محاتتتت

يوح ضتتترح تتتّح7177ك تتتُحا صتتتلخحرح  تتتمحا تتتمةِح تتتّحأ ستتتداح تتت ء منح تتتّحا تتت ح  تتتمح)حا رستتتدتدعح تتتمح
ْك رحاأل تتمحا تتلتحيو تتلحقااتت حاَتتمحا دد تتوح تتمحاستت كطد  ح   ر تت رعح إا  تتد حا ط تتلتقحا   ستت م عح  ظطتت

ْ عو حاا متحقا دد حا طل  حا مادممح طمد نعحا ط غ ماعحا ثدا

 حالة التحليل اإلضافى االقتكسالى )ج(

ْك حتمتلحاست رلاةح  غ تمتح)تصتلخحا ستوح يحرح نتد حYear, AOا حا طثتدتحتةت  ح تلتح داتعحا ظطت
ْ عحأ متحرحقا تلتحاست  ناحإ تدخقحا  دتدتحQ1ا سوا حا مي سمح) يح ط غ ماعحتادم عحرحزختا ح  غ ماعحءدا
 تتتتمحٍتتتت حأختا حأت متتتتعح  غ تتتتماعحاليتتتتلقحقاطتتتتد؛ح نتتتتِح ظةتتتت قح ط تتتت حا طماامتتتتعححQ1)ا مراتتتتعح نتتتتد ح)

(Sizeم تت حا طتتد يح)يرحاستتدعحا LEV(يرح تتلق مح مااتت حا رستتدتدعحTenure(يحا  نتتعحا ظةتتدرحLossيرح
يحا تتلتحاستت البحا  دتتدتح تتدحاكاحQ2ق مد ن اتتدح ط غ تتماعحتادم تتعوحق تت دةعحا ستتوا حا مي ستتمحا ثتتدامح)

ْخقح(Size,Lev, Tenure,loss)كداتتتحا ط غ تتماعح ْ تتدحأعضتتدح)تنداتت حاتت وح ن طمتتعح متتدرح تتوءمح مظ
ْ عح  ةتتم دعحا طماامتعحا طلت تعيح ْايِحا طد  تتعحا ستظ   تتمحادم  تعح  م تتمح ماات حا رستتدتدعح تّح ماامتتعحا  ت

ْت تتعحا طصتتم عح   ماغقوق رادتتتعح  تتمحا ستتوا ح) ْك حااارتتلاتحQ2ا ط  تتلقحتد   يح تتِحاا  طتتدخح  تتمحاطتت
حيرحق  دح  طمدخ عحا  د  عح:حح4ا  ٌمحا ط ملخ)

ARR it = β0 + β1 AQ it + β2 AO it + β3Year it++ β4 size4 it + β5 lev it+   

β6 Tenure it+   β7 Loss it + eit                                                           (4) 
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 حيث:
size itح ة مح رنِحا ةم عح:iيحاادععحا سظعحا طد  عحح tحو
lev itحاسدعحا م  حا طد مح  ةم عح:iيحاادععحا سظعحا طد  عحح tحو

Tenure itح لق مح ماا حا رسدتدعح  ةم عح:iيحاادععحا سظعحا طد  عحح tحو
Loss itحا  نعحا ظةدرح  ةم عح:iيحاادععحا سظعحا طد  عحح tحو

 وباقم الستغيخات كسا قب  تعخيفها.

حوزيةادةيرحP-Value= 0.000  نت ح)حالشسةهاجمعشهيةة يح  ت ّحاست طمات عح3ق تد ظَمح  نتلق ح)
ْك ح) ْك حااارتلاتحااق ححAdj R2  دتاعح حح(%29.3)يحإ مAdj R2ا ط لتقحا   س م عح  ظط  يحاطت

ْتحإ تتمح((%25.2ا تتلتحم تت ح رحقاتتمح  تتدخقح ظٌة تتعح تتمحٍتت حا.تتد عح  غ تتماعحاليتتلقحكاعح تت ء مح مظتت
ْخقحا طماامتتتعحا طلت تتتعحا  ْك حو طتتتدحعةتتت محإ تتتمحاتتتلتقحاتتت ْك ح ط غ تتتمح ستتت   رحا ظطتتت  تتتيحي ضتتتطظادحا ظطتتت

قا ط غ تتماعحا مادم تتعح) نتتِح ظةتت قح ط تت حا طماامتتعحرحاستتدعحا م تت حا طتتد يحرح تتلق مح مااتت حا رستتدتدعحقح
ْايِحا طد  تتعح ا  نتتعحا ظةتتدريح  تتمح  ستت محا  غ تتماعح تتيحادم  تتعح  م تتمح مااتت حا رستتدتدعح تتّح ماامتتعحا  تت

ْت عحا طصم عح   ْ عح  ةم دعحا ط  لقحتد   ح ماغقحوا سظ

ْخح ت ء مح إ جةابم معشةهك لكةل مةن  ةهر رأع مخاقةب الحدةابات وتةارين كطدحأقدتعحا ظ تديدحا تمحقات
رحβ3=0.498حيرحP-Value =0.334رحβ2=0.005)ح ها ة الدشة السالية و تيجة  ذاط الذةخكة

(P-Value =0.00)رح)حβ7=0.735رحP-Value =0.007ْتحح ْخح  ء محاعندممحة مح مظت حيرحققا
 ط تتت حا طماامتتتعحق تتتلق مح مااتتت حا رستتتدتدعح  تتتمحادم  تتتعح  م تتتمح مااتتت حا رستتتدتدعح تتتّح رنتتتِح ظةتتت قح

ْ عح   تماغقح) ْايِحا طد  تعحا ستظ رحβ6=-0.860)حيرحP-Value =0.108رحβ4=-0.211 ماامتعحا  ت
P-Value =0.866ْيح ظستتتدعحا م تتت حا طتتتد مححيرح ْتح مظتتت ْخح تتت ء محستتت  محة تتتمح مظتتت كطتتتدح  تتت ّحقاتتت

(β5=0.017رحP-Value =-0.084ْايِحح يرح  تمحادم  تعح  م تمح ماات حا رستدتدعح تّح ماامتعحا  ت
ْ تتدح ْخقحا طماامتتعحا طلت تتعح ط غ تتمح ستت   حٍتت ح مظ ْ عح   تتماغقوح طتتدحي ضتتصحأ ح  غ تتمحاتت ا طد  تتعحا ستتظ
  محتملحاخ د حا ط غ ماعحا مادم عح)ا  ر   حاا.د محااس كطد ميرحق ل ُحأ نّح  دد وحازادتعح ّح

ْخقح ْايِح تتدحإكاح تتد ح تت ء محاتت ا طماامتتعحا طلت تتعح  تتمحادم  تتعح  م تتمح مااتت حا رستتدتدعح تتّح ماامتتعحا  تت
ْت تعحا طصتم عح   تماغقحع   تفحتمتلحأخ تد ح  غ تماعحتادم تعرحح تلاح ْ عح  ةم دعحا ط  تلقحتد   ا طد  عحا سظ

هةل يةؤثخ  ةهر رأع مخاقةب الحدةابات  وتةارين  ها ةة يحا  دي :حQ2 طتحااادتعح  محا سوا حا ثدامح)
لساليةةة  وحجةةم مشذةة ة عسيةةل السخاجعةةة  و دةةبة الخفةةع السةةالم  وتةةجويخ مخاقةةب الحدةةابات و الدةةشة ا

 تيجة الشذاط معا  معشهيا على قابلية تقخيخ مخاقب الحدابات عن مخاجعةة القةهائم الساليةة الدةشهية 
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للذةةخكات السقيةةجة بالبهرصةةة السرةةخية للقةةخاءة  فةةم قةةياق العالقةةة الت ثيخيةةة بةةين جةةهدة السخاجعةةة 
لسجركةةة و قابليةةة تقخيةةخ مخاقةةب الحدةةابات عةةن مخاجعةةة القةةهائم الساليةةة الدةةشهية للذةةخكات السقيةةجة ا

بالبهرصة السرخية للقخاءة ؟ ب" عم" بذ ن  هر رأع مخاقب الحدةابات وتةارين  ها ةة الدةشة الساليةة 
عةض و تيجة  ذاط الذخكة و"ال" بذ ن باقى الخرائص. وتتف  هحه الشتيجة مع مةا تهصةلت اليةه ب

 Jia& Hsiao,2020; Deshmukh& Zhao,2020 ;Nicolas et) الجراقةةات الدةةابقة
al.,2022 ;ALikhani et al.,2021; Salehi et al.,2022)  . 

ح)د( حالة تغيخ طخيقة قياس الستغيخين ايقاقيين للبحث

ْاحا دد وح محالنحا نني عحم غ محًم  تعحة تديحا ط غ تمحا  تدت حقا طست   ؛حة دستدح  تمح  &Jia)س  
Hsiao,2020; Deshmukh& Zhao,2020 Nicolas et al.,2022 ;ALikhani et 

al.,2021; Salehi et al.,2022)وحح  توحست  ِحا  دتدتحا مراتعح رت حا لتاستعح تمحٍت حا رتداعح
يرح) يحاا  طتتتدخح  تتتمحة تتتديحمتتتلي حAQ  ط غ تتتمحا طستتت   ح)حا  د  تتتع:ح)أيحاا  طتتتدخح  تتتمحة تتتديحمتتتلي 

 ,ARRيرحقح) يحاا  طدخح  محة دس ّحملي  ّح  ط غ م ّحا طس   حقا  دت ح مداح)ARR  ط غ محا  دت ح)
AQْك حا  ر  تت حااسدستتمح طتتتدحاتتْرحمتتلق حأتح متتلعرعرحاا تتمحا تتلتحاستتت  ناح يحرحقا  طتتدخاح  تتمحاطتت

يحقج تتتدخقحا  دتتتدتحا مراتتتعحا مي ستتت عح نتتتد حا  تتتم حH1a,H1b,H1cاقتتت  داحءتتترةح تتتمق ح م  تتتعح)
(H1 ح عحا ة ديويح يحٍ ح غ محًم

 ( حالة االعتساد على قياس بجيل للستغيخ السدتقلAQ) 

ْخقحا طماامعحا طلت ع ا ط دس حترنِح ظة قحا طردستدعحقا طماامتعح  تمحادم  تعححا  ددتح لتح  ء محا
ْت تتتعحا طصتتتم عح ْ عح  ةتتتم دعحا ط  تتتلقحتد   ْايِحا طد  تتتعحا ستتتظ   م تتتمح مااتتت حا رستتتدتدعح تتتّح ماامتتتعحا  تتت

 الاحا  م حإ صدي داح ِحإ دخقح  دة  ح  م ح لارحقك ُح طدحي م:   ماغقحرحقا  ددتح

 :H0السقاقةه بحجةم مشذة ة السحاقةبة والسخاجعةة إ جابةا ومعشهيةا حتؤثخ جهدة السخاجعة السجركةةال ح
على قابلية تقخيخ مخاقب الحدابات عن مخاجعة القهائم السالية الدشهية للذخكات السقيةجة بالبهرصةة 

 السرخية للقخاءة.

ْك حااارلاتحا  ٌمحا دس طح)(H1aوالختبار الفخض الفخعى) حا  د م:ح5)رح ِحاس  لااحاط
ARR it = β0 + β1 Big4 it + eit                                   (5) 
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وان يرحP-Value= 0.021  نتت ح)حمعشهيةةة الشسةةهاجيح  تت ّحاستت طمات عح4ق تتد ظَمح  نتتلق ح)
ْك ح) يحي ضتتصحأ حا ط غ تتمح4رحقق  تتدح  نتتلق ح)(%26.6)يحاتتلحم غتتتحAdj R2ا ط تلتقحا   ستت م عح  ظطتت

ْخقحا طماامتعحا طلت تتع ْ تدح  توحم غتتتحا ة طتعحاا  طد  تعح ت ح)( ا طست   ح)ات ق مد تت حح0.043)كتد ح مظ
( القائةل" H1aوعليه فقج تم رفض فخض العجم وقبةهل الفةخض البةجيل ) يو(0.104اارلاتنحاعنتدممحح

سقاقه بحجم مشذ ة السحاقبة والسخاجعة إ جابا ومعشهيا على قابليةة تؤثخ جهدة السخاجعة السجركة ال
تقخيخ مخاقب الحدابات عن مخاجعةة القةهائم الساليةة الدةشهية للذةخكات السقيةجة بالبهرصةة السرةخية 

وح طتتدحأ حا  تت ء مح تتد حاعنتتدمموحق  ستتفح(  للبحةةثH1aومةةن ثةةم تةةم قبةةهل الفةةخض الفخعةةى )حللقةةخاءة".
    حتد  ر   حاألسدسموك ُح  ح دح ِحا  ْ  حا

 ( حالة االعتساد على قياس بجيل للستغيخ التابعARR) 

ْخقحا طماامتتتعحا طلت تتتعح  تتمحادم  تتتعح  م تتتمح مااتت حا رستتتدتدعح تتتّح ماامتتتعح ا  دتتدتح تتتلتح تتت ء محاتت
ْةتدت  ِحا ٌ  متيح متلخح ْت تعحا طصتم عح   تماغقحا ط تديحتد   ْ عح  ةتم دعحا ط  تلقحتد   ْايِحا طد  عحا سظ ا  

ح  م منرحقا  ددتحالاحا  م حإ صدي داح ِحإ دخقح  دة  ح  م ح لارحقك ُح طدحي م:ك طدعح

 :H0ال تةةؤثخ جةةهدة السخاجعةةة السجركةةة إ جابةةا ومعشهيةةا علةةى قابليةةة تقخيةةخ مخاقةةب الحدةةابات عةةن ح
السقةاس باللهغةارتيم حمخاجعة القةهائم الساليةة الدةشهية للذةخكات السقيةجة بالبهرصةة السرةخية للقةخاءة

 يعم لعجد كلسات تقخيخه.الظب

ْك حااارلاتحا  ٌمحا دس طح)(H1bوالختبار الفخض الفخعى) حا  د م:ح6)رح ِحاس  لااحاط
ARRW it = β0 + β1 AQ it + eit                                    (6) 

وان يرحP-Value= 0.007  نتت ح)حمعشهيةةة الشسةةهاجيح  تت ّحاستت طمات عح4ق تتد ظَمح  نتتلق ح)
ْك ح)ا ط تلتقح يحي ضتتصحأ حا ط غ تتمح4رحقق  تتدح  نتتلق ح)(%27.4)يحاتتلحم غتتتحAdj R2ا   ستت م عح  ظطتت

ْخقحا طماامتتعحا طلت تتع ْ تتدح  تتوحم غتتتحا ة طتتعحاا  طد  تتعح تت ح)( ا طستت   ح)اتت ق مد تت ح0.021)كتتد ح مظ
( القائةل " H1bوعليه فقج تم رفض فخض العةجم وقبةهل الفةخض البةجيل )يوح0.156اارلاتادعندممح)

ة السخاجعة السجركة إ جابا ومعشهيا على قابلية تقخيخ مخاقب الحدابات عن مخاجعة القةهائم تؤثخ جهد
الساليةةة الدةةشهية للذةةخكات السقيةةجة بالبهرصةةة السرةةخية للقةةخاءة السقةةاس باللهغةةارتيم الظبيعةةم لعةةجد 

وحوح طتتدحأ حا  تت ء مح تتد حاعنتتدمم(  للبحةةثH1bومةةن ثةةم تةةم قبةةهل الفةةخض الفخعةةى )حملسةةات تقخيةةخه" .
 ق  سفحك ُح  ح دح ِحا  ْ  حا   حتد  ر   حاألسدسمو
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 ( حالة االعتساد على قياقين بجيلين للستغيخين السدتقل والتابع معًاARR, AQ) 

ْخقحا طماامعحا طلت ع ا ط دس حترنِح ظة قحا طردسدعحقا طماامعح  محادم  عحححا  ددتح لتح  ء محا
ْايِحا  ْت تتتعحا طصتتتم عح  م تتتمح مااتتت حا رستتتدتدعح تتتّح ماامتتتعحا  تتت ْ عح  ةتتتم دعحا ط  تتتلقحتد   طد  تتتعحا ستتتظ

ْةتتدت  ِحا ٌ  متتيح متتلخح  طتتدعح  م تتمنورحقا  دتتدتحاتتلاحا  تتم حإ صتتدي داح تتِحإ تتدخقح    تتماغقحا ط تتديحتد  
ح  دة  ح  م ح لارحقك ُح طدحي م:

 :H0تةؤثخ جةهدة السخاجعةة السجركةة السقاقةه بحجةةم مشذة ة السحاقةبة والسخاجعةة إ جابةا ومعشهيةةا  ال
على قابلية تقخيخ مخاقب الحدابات عن مخاجعة القهائم السالية الدشهية للذخكات السقيةجة بالبهرصةة 

 السقاس باللهغارتيم الظبيعم لعجد كلسات تقخيخه.حالسرخية للقخاءة

ْك حااارلاتحا  ٌمحا دس طح)(H1c)والختبار الفخض الفخعى  حا  د م:ح7)رح ِحاس  لااحاط
ARRW it = β0 + β1 Big4 it + eit                                   (7) 

ا ط لتقحوان يرحP-Value= 0.003 ن ح)حمعشهية الشسهاجيح   ّحاس طمات عح4ق د ظَمح  نلق ح)
ْك ح) يحي ضتصحأ حا ط غ تمحا طست   ح4قق  تدح  نتلق ح)رح(%28.1)يحاتلحم غتتحAdj R2ا   ست م عح  ظطت

ْخقحا طماامتتعحا طلت تتع ْ تتدح  تتوحم غتتتحا ة طتتعحاا  طد  تتعح تت ح)( )اتت ق مد تت حاارتتلاتنحح0.006)كتتد ح مظ
( القائةل" تةؤثخ H1cوعليةه فقةج تةم رفةض فةخض العةجم وقبةهل الفةخض البةجيل ) يو(0.078اعندممحح

اقةةبة والسخاجعةةة إ جابةةا ومعشهيةةا علةةى قابليةةة جةةهدة السخاجعةةة السجركةةة السقاقةةه بحجةةم مشذةة ة السح
تقخيخ مخاقب الحدابات عن مخاجعةة القةهائم الساليةة الدةشهية للذةخكات السقيةجة بالبهرصةة السرةخية 

(  H1cومن ثم تةم قبةهل الفةخض الفخعةى )حللقخاءة السقاس باللهغارتيم الظبيعم لعجد كلسات تقخيخه".
 سفحك ُح  ح دح ِحا  ْ  حا   حتد  ر   حاألسدسمووح طدحأ حا   ء مح د حاعندمموحق  للبحث

 )و( حالة اختبار العالقة التبادلية بين الستغيخين ايقاقيين للبحث

تصتتلخحا ستتوا حا طثتتدتحتةتت  ح تتلتحستتر عح صتتظ وحا ط غ تتم ّحاألسدستت ّح  درتتورح ط غ تتمح ستت   ح
ْخح ت ء مح  دتدخ حا طتدحم ظاطتدرح تِحإ تدخقح  صتظ وح  غ تماعحا لتاستعحق دت رح د عح محٍت حا  طد  تعحقات

ْ عح   تتماغقححقا  ر تتفح تتّحا مراتتعحمتت ّ ْايِحا طد  تتعحا ستتظ ادم  تتعح  م تتمح مااتت حا رستتدتدعح تتّح ماامتتعحا  تت
ARRْخقحا طماامتتعحا طلت تتتعح يحرحH1d)ح ط غ تتتمح تتدت يحقاقتتت  داحا  تتتم ح)AQ)كط غ تتمح ستتت   يرحقاتتت

ْ عحادم  تتعح  م تتمح ماات حا رستتدتدعح تّححا تلتحاستت البحا  دتدتح تتلتح ت ء م ْايِحا طد  تتعحا ستتظ  ماامتتعحا  ت
ْخقحا طماامتتتعحا طلت تتتعرحقا  دتتتدتحاتتتلاحا  تتتم ح ْت تتتعحا طصتتتم عح   تتتماغقح  تتتمحاتتت   ةتتتم دعحا ط  تتتلقحتد  

حإ صدي داح ِحإ دخقح  دة  ح  م ح لارحقك ُح طدحي م:
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:H0  ال تؤثخ قابلية تقخيخ مخاقب الحدابات عةن مخاجعةة القةهائم الساليةة الدةشهية للذةخكات السقيةجة
وحقا  دتدتحا  تم حا  م تمحبالبهرصة السرخية للقخاءة ا جابا ومعشهيا على جةهدة السخاجعةة السجركةة 

(H1d(ْك حااارلاتحا  ٌمحا دس طح حيحا  د م:8يرح ِحاس  لااحاط
AQ it = β0 + β1 ARR it + eit                                                  (8) 

ْك ح ن ح)ح4ق د ظَمح  نلق ح) ْ عحا ظط يرحقا حا ط لتقحP-Value= 0.004يح   ّحاس طمات عح مظ
ْك ح) ق د  تتد محح%25.2)يح  دتاتتعحتد  ر  تت حااسدستتم)ح%25.1يحاتتلحم غتتتح)Adj R2ا   ستت م عح  ظطتت

ْايِحح  ط غ تتمحا طستت   ح)ادم  تتعح  م تتمح مااتت حا رستتدتدعح تتلاحا تت ربحا ط تتلتقحا   ستت م ع  تتّح ماامتتعحا  تت
ْ عح   تتماغقح ْخقحا طماامتتتعححARR)ا طد  تتعحا ستتظ  تتمح  ستت محا  غ تتماعحا  تتتمح ٌتتمأح تتمحا ط غ تتمحا  تتدت )حاتت

ْ تتدح  تتوح4تد  ر  تت حااسدستتمرحقق  تتدح  نتتلق ح)حAQ)ا طلت تتع يحي ضتتصحأ حا ط غ تتمحا طستت   ح تتد ح مظ
وعليه فقج تم رفض فةخض يوح0.089ق مد  حاارلاتنحاعنتدممح)ح0.002)م غتحا ة طعحاا  طد  عح  ح)

( القائةةل " تةةؤثخ قابليةةة تقخيةةخ مخاقةةب الحدةةابات عةةن مخاجعةةة H1dالعةةجم وقبةةهل الفةةخض البةةجيل )
ليةةة الدةةشهية للذةةخكات السقيةةجة بالبهرصةةة السرةةخية للقةةخاءة ا جابةةا ومعشهيةةا علةةى جةةهدة القةةهائم السا

 طتدحأ حا  ت ء مح تد حاعنتدمموحح( للبحةث.H1dالسخاجعة السجركة". ومن ثم تم قبةهل الفةخض الفخعةى )
حق  سفحك ُح  ح دح ِحا  ْ  حا   حتد  ر   حاألسدسمو

 خالصة  تائج اختبار فخوض وأقئلة البحث  6-4-8
عطنتّحاستت مما ح ر تتعحا تتديدحا  دتتدتح تتمق حقأستل عحا درتتوحتةتت  حختاستتعحقا  دتتدتحا مراتتعحمتت ّح
ْ عح   تماغقح تمح ْايِحا طد  تعحا ستظ ْخقحا طماامعحا طلت عحقادم  عح  م مح ماا حا رسدتدعح ّح ماامعحا   ا

ْانقح  محا ظرْحا  د م: ْتقح  ْت عحا طصم عوحتص حا ةم دعحة محا طد  عحا ط  لقحتد  
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خالصة اختبار الفخوض واالجابة على اقئلة البحث فى عل التحليل ايقاقى  :5ججول 
حوالتحليالت اآلخخع 

 صيغت انفرض أو انسؤال

اننتائذ 

في ظم 

انتحهيم 

 األساسي

  حاالث انتحهيالث االخرى

استحداث 

متغيرين 

حانويين 

كمتغيراث 

 رقابيت

معانزت 

انمتغيرين 

انخانويين 

كمتغيراث 

 معدنت

انتحهيم 

االضافي 

 االستكماني

تغير طرق قياس انمتغيرين 

 األساسين نهبحج
انعالقت 

انتبادنيت 

بين 

متغيرين 

 انبحج

انقياس 

انبديم 

(AQ) 

انقياس 

انبديم 

(ARR) 

انقياس 

 انبديم

AQ) 

,ARR) 

H1:  ةةر ج ةةةٍدة  ليج ةؼةةي  ليبثمةةةي 

إا ابةةةةا ٌ ؼهٍاةةةةا ػلةةةةُ قابليةةةةي  مجاةةةةج 

ػم  ج ةؼةي  لمةٍ ال   ج ق   لحسابا 

 لياليةةةةةي  لسةةةةةهٍاي لل ةةةةةجما   ليميةةةةةبة 

 بالعٍثصي  ليصجاي للمج ءة.

  ل قعٍلى

)+  
       

:Q1   يةةةةس اةةةةةر ج نةةةةٍع ثمَ  ج قةةةةة

 لحسابا    ٌ اثاا نًااي  لسهي  لياليةي 

 ؼا   ؼهٍاا ػلُ قابليةي  مجاةج  ج قة  

 لحسابا  ػةم  ج ةؼةي  لمةٍ ال  لياليةي 

بالعٍثصةةي  لسةةهٍاي لل ةةجما   ليميةةبة 

 ليصةةجاي للمةةج ءة   فةة  سةةيا   لؼالقةةي 

 لح  يجاي بيم ةةٍدة  ليج ةؼةي  ليبثمةي 

ٌ قابليةةي  مجاةةج  ج قةة   لحسةةابا  ػةةم 

 ج ةؼةةةةةةي  لمةةةةةةٍ ال  لياليةةةةةةي  لسةةةةةةهٍاي  

لل جما   ليميةبة بالعٍثصةي  ليصةجاي 

 للمج ءة ؟

       نؼل 

:H2  ُاصحلةةةةةةةةةا  لحةةةةةةةةة  يج  سا ةةةةةةةةةاب

 ليبثمةةي ٌ ليؼهةةٍَ ل ةةٍدة  ليج ةؼةةي 

ػلةةُ قابليةةي  مجاةةج  ج قةة   لحسةةابا  

ػةةم  ج ةؼةةةي  لمةةٍ ال  لياليةةةي  لسةةةهٍاي 

لل جما   ليميةبة بالعٍثصةي  ليصةجاي 

للمةةةج ءة بةةةا حالذ نةةةٍع ثمَ  ج قةةة  

 لحسةةةةةابا    ٌ ةةةةةاثاا نًااةةةةةي  لسةةةةةهي 

  لياليي   ؼا.

  

  ل قعٍلى

ةخايا 

 ب  ا

Year 

     

:Q2   يةةةةس اةةةةةر ج نةةةةٍع ثمَ  ج قةةةةة

ٌ ةةةةةاثاا نًااةةةةةي  لسةةةةةهي  لحسةةةةةابا    

 لياليي  ٌ  ل  ه  ة ػييس  ليج ةؼي   

ٌنسعي  لجفةغ  ليةال    ٌ ةبٌاج  ج قة  

 لحسابا  ٌ نحي ي  له ا   ؼا   ؼهٍاةا 

ػلةةُ قابليةةي  مجاةةج  ج قةة   لحسةةابا  

ػةةم  ج ةؼةةةي  لمةةٍ ال  لياليةةةي  لسةةةهٍاي 

لل جما   ليميةبة بالعٍثصةي  ليصةجاي 

جاةةي للمةةج ءة   فةة  سةةيا   لؼالقةةي  لح  ي

بةيم ةةةٍدة  ليج ةؼةي  ليبثمةةي ٌ قابليةةي 

 مجاج  ج قة   لحسةابا  ػةم  ج ةؼةي 

 لمٍ ال  لياليي  لسهٍاي لل جما   ليميبة 

 بالعٍثصي  ليصجاي للمج ءة  ؟

   

 نؼل ب  ا

 AOب  ا 

Year 

Loss  ٌس

لعاقُ 

  لصصااا

    

H1a:  ةةر ج ةةةٍدة  ليج ةؼةةي  ليبثمةةي 

 ليماسةةةةةةى بح ةةةةةةل  ه ةةةةةة ة  ليحاسةةةةةةعي 

ٌ ليج ةؼي إا ابةا ٌ ؼهٍاةا ػلةُ قابليةي 

 مجاج  ج قة   لحسةابا  ػةم  ج ةؼةي 

 لمٍ ال  لياليي  لسهٍاي لل جما   ليميبة 

 بالعٍثصي  ليصجاي للمج ءة.

    

 ل 

 قعٍلى

)+  
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H1b:  ر ج ةةٍدة  ليج ةؼةي  ليبثمةي 

إا ابةةةةا ٌ ؼهٍاةةةةا ػلةةةةُ قابليةةةةي  مجاةةةةج 

 ج ق   لحسابا  ػم  ج ةؼةي  لمةٍ ال 

 لياليةةةةةي  لسةةةةةهٍاي لل ةةةةةجما   ليميةةةةةبة 

بالعٍثصةةي  ليصةةجاي للمةةج ءة  ليمةةاد 

باللٍغةةةةاث يل  ليعيؼةةةة  لؼةةةةبد مليةةةةا  

  مجاجو.

     
  ل قعٍلى

)+  
  

H1c:  ةةر ج ةةةٍدة  ليج ةؼةةي  ليبثمةةي 

 ليماسةةةةةةى بح ةةةةةةل  ه ةةةةةة ة  ليحاسةةةةةةعي 

ٌ ليج ةؼي إا ابةا ٌ ؼهٍاةا ػلةُ قابليةي 

 مجاج  ج قة   لحسةابا  ػةم  ج ةؼةي 

 لمٍ ال  لياليي  لسهٍاي لل جما   ليميبة 

بالعٍثصةةي  ليصةةجاي للمةةج ءة  ليمةةاد 

باللٍغةةةةاث يل  ليعيؼةةةة  لؼةةةةبد مليةةةةا  

  مجاجو.

      
  ل قعٍلى

)+  
 

:H1d   ةةةةر ج قابليةةةةي  مجاةةةةج  ج قةةةة 

 لحسابا  ػةم  ج ةؼةي  لمةٍ ال  لياليةي 

 لسةةهٍاي لل ةةجما   ليميةةبة بالعٍثصةةي 

 ليصجاي للمةج ءة  ا ابةا ٌ ؼهٍاةا ػلةُ 

 ةٍدة  ليج ةؼي  ليبثمي.

       
  ل قعٍلى

)+  

 

  تائج البحث وتهصياته ومجاالت البحث السقتخحة 6-5
ْخقحا طماامتتتتعحا طلت تتتتعحقادم  تتتعح  م تتتتمح مااتتتت حختاستتتتعحقا  دتتتتدتحا مراتتتعحاقةةةتهجف البحةةةةث  متتتت ّحاتتت

ْت تتعححا رستتدتدع ْ عح   تتماغقح تتمحا ةتتم دعحة تتمحا طد  تتعحا ط  تتلقحتد   ْايِحا طد  تتعحا ستتظ  تتّح ماامتتعحا  تت
ْت تعحا طصتم عح تيحا   تمقح ا طصم عوحقك ُحتد  ٌ  فح  مح  ظعح ّحا ةم دعحة تمحا طد  تعحا ط  تلقحتد  

ْخقحا طماامتعحا طلت تع تةائج التحليةل ايقاقةمحمةن . وخلص البحةث7171إ محح7107 ّحح  رحأ حات
ْ عححتؤثخ ا جابا وبرهرة معشهيةة ْايِحا طد  تعحا ستظ   تيحادم  تعح  م تمح ماات حا رستدتدعح تّح ماامتعحا  ت

ْخقحا طماامتتعحا طلت تتعح  تتمح ْت تتعحا طصتتم عح   تتماغقحرحق ةتت محك تتُحإ تتيحاتتلتقحاتت   ةتتم دعحا ط  تتلقحتد  
ْ عح ْايِحا طد  تتعحا ستتظ   ستت محا  غ تتماعحا  تتيح رتتلةح تتيحادم  تتعح  م تتمح مااتت حا رستتدتدعح تتّح ماامتتعحا  تت

خلةص رحوفيسةا يتعلة  بةالتحليالت االخةخع رح((H1 ن ثةم تةم قبةهل الفةخض االول للبحةث ومة     تماغق
ْ حتأتح مااتت حا رستتدتدعحق تتدت  حاادعتتعحا ستتظعحا طد  تتعحتط مخاطتتدرحححالباحةةث إلةةى ْتح ظتت ْخح تت ء مح مظتت قاتت

ْ عح  ةتتم دعححكط غ تتماعحتادم تتعح  تتم ْايِحا طد  تتعحا ستتظ ادم  تتعح  م تتمح مااتت حا رستتدتدعح تتّح ماامتتعحا  تت
ْت عحا طصم عح   ماغقح محس داحا مراعحا   ء م تعح رت حا لتاستعرحا ط حفزةال عةن عةجم معشهيةة  لقحتد  

 نِح ظة قح ط  حا طماامعحق لق مح ماا حا رسدتدعرحقا م ت حا طتد مح ن طمتعح متدحرح ط غ تماعحتادم تعح
ح محس داحا مراعحا   ء م عح ند حا دروح محا  ر   حاا.د محااس كطد مو

ْ حتأتح ماات حاحباالضافة ْ عحك ُحااءمح ظ ْ عحااءمحا طمل ح ظادععحا سظعحا طد  عرحق لاح مظ  مح مظ
ْقحقأ نتتتدنحا مراتتتعحا   ء م تتتعحمتتت ّ ْخقحا طماامتتتعحا طلت تتتعحقادم  تتتعح  م تتتمححا رستتتدتدعرح تتتدتحا تتت ربحاتتت اتتت
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ْ عح   تتتماغقرحق تتتلاح رغ تتتعحا طتتتل  حا طمتتتل ح ْايِحا طد  تتتعحا ستتتظ  تتتمح مااتتت حا رستتتدتدعح تتتّح ماامتتتعحا  تتت
ح مد ن اِح محس داحا مراعحا   ء م عح ند حا دروح محم لعحا ططدتسعحا طاظ عحا طصم عو

ْ عحا مراعحم ّمسا تهصل البحث أ زاً  ْخقحا طماامعحا طلت تعحقادم  تعح  م تمححرح ملاحا  ربح مظ ا
ْت تعحا طصتم عح   ْ عح  ةتم دعحا ط  تلقحتد   ْايِحا طد  عحا ستظ  تماغقح تمح ماا حا رسدتدعح ّح ماامعحا  

ْخح تت ء محاعنتتدممححوأخيةةخا أعهةةخت الشتةةائجٍتت حااستت مداعحتط تتدعهحملي تتعح  طغ تتم ّحا طستت   حقا  تتدت وح قاتت
ْخقحا طماامعح ْ عح   ماغقح  محا ْايِحا طد  عحا سظ ْتح  دم  عح  م مح ماا حا رسدتدعح ّح ماامعحا   ق مظ

ْخقحا طماامتعحا طلت تعحقادم  تعح  م تمحا طلت عرحقاْح دحعة محا  طد  تعحا  ت ء محا ط دتدخ حمت ّح  غ تمتحات
ْ عح   تتتماغقرحخق ح رليتتتلح تتتلتحأ ضتتت  عح صتتتظ وح ْايِحا طد  تتتعحا ستتتظ  مااتتت حا رستتتدتدعح تتتّح ماامتتتعحا  تتت
ْكا ّح تمحٍت حا  دتدتحا مراتعح ا ط غ م ّحرح طس   حق دت رحا  نعح لاحا  ربحا ط تلتقحا   ست م عح  ظطت

ْلحقا   ستت مح  مراتتعحا   ء م تتعح نتتد حا درتتورحا  ددخ  تتعرحقاتتْح تتدحعستتداِح تتمحأ.تت دغحا طن تتلح تتّحا  ْ.تت
ح د عح محٍ حالتقحا لتاسدعحا سدت عحكاعحا ص عو
أ ح  ضتتطّح متتدي محا طماامتتعحا طصتتم عحتداتقتتدخاعحوفةةى ضةةهء  تةةائج الجراقةةة يهصةةى الباحةةث 

ْ عحم  تدت محا طتماام ّح تّح تر ح  تلحا تلقتاعح ضتطد حا   م ت ح ْتحا ص دةعحا  غ ا ر  عح  رس ّح س 
ْخح   دت محا طماامعح  خاقحا صد ح البحإ محخ ِحء عحا طست ثطم تضتمقتقحة تداح. ويهصةى الباحةث ا طظة

ا ناتتتدعحا طمظ تتتعحتل تتتلاتحإتقتتتدخاعح  رستتت ّحادم  تتتعح  م تتتمح مااتتت حا رستتتدتدعح   تتتماغقرح كتتتْ حتطثدتتتتعح
يةخًا يهصةى وأخا ٌم فح ل  ح ماا محا رسدتدعحارْحاات  دغحم  دت محا طماامتعح تمحا ةتم دعحا طصتم عرح

تضتتمقتقحاا طتتداحا درتتْةحا طردستت  عحتطصتتمحقا طتتو طماعحا م ط تتعحت استتداحا طردستتدعحتد ند متتدعححالباحةةث
ْا تتت حقا طرتتتلخاعحا طرم تتتعح اتتتدح تتتمحا   لتتتعح ا طصتتتم عحت دم  تتتعح  م تتتمح مااتتت حا رستتتدتدعح   تتتماغقح  اتتتِحا م

حا طصم عو
ح   حأاطادح دحي م:حوبذ ن مجاالت البحث السقتخحة

 ند حا طماامعح  محادم  عح  م مح ماا حا رسدتدعح   ماغقحوأءمح د   عحح  
 ْخقحا طماامتتتعحا رة ة تتتعح  تتتمحا مراتتتعحمتتت ّحادم  تتتعحا   تتتدت محا طد  تتتعح   تتتماغقحقأ متتتد ح مااتتت حح أءتتتمحاتتت

ْت عحا طصم عحوحا رسدتدع  تد ةم دعحا ط  لقحتد  
 رلخاعحادم  عح  م مح ماا حا رسدتدعح   ماغقوح  
 ْتحادم  تعح  م تمح ماات حا رستدتدعح   تماغقحتد ةتم دعحأءمحاا صتدلح تّحاأل تْحح  حا ماط تعح  تمح ست 

ْت عحا طصم ع  ختاسعح نم   عحوح-ا ط  لقحتد  
 رلخاعحادم  عح  م مح ماا حا رسدتدعح ّحأ طد حا  رىحا طرلقخح   ماغقحوح  
 رلخاعحادم  عح  م مح ماا حا رسدتدعح ّحأ طد حا طماامعحا طس طمقح   ماغقحوح  
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 السخاجع
 العخبيةباللغة أواًل: السخاجع 

ْالرح د محامماه ِرح ْخقحا طماامتعححح7109ا س رحأءمح  ظمح مدي محا   م تمحا طتد محا لق  تعح  تمحا مراتعحمت ّحات
ْتح   تتتماغقح ْت تتتعحح–قادم  تتتعحا   م تتتمحا طتتتد محا ستتتظ ختاستتتعح ٌ  ة تتتعح  تتتمحا ةتتتم دعحا ط  تتتلقحتد  

اد متعحااستنظلت عرحا طن تلحح-   تعحا  نتدتقحرمجلة االقكشجرية للبحهث السحاقةبيةا طصم عحرح
 و334ح-767رحا ملخحا ثد وح:ح3تاِح

رحا  صتتتتتديىحا  ةتتتتتغ   عح  ةتتتتتم دعح ط غ تتتتتماعح مل تتتتتعح  مراتتتتتعحمتتتتت ّحح7107ا صتتتتت م يرحأستتتتتطدغحأ طتتتتتلرحح
ا   صتتتتىحا صتتتتظد يح طظةتتتت قح مااتتتت حا رستتتتدتدعحق ك  تتتتعحااا تتتتما :حختاستتتتعح ٌ  ة تتتتعح  تتتتمح

ْت تعحا ط    تتعحح-رحاد متتعحًظٌتتدحمجلةةة البحةةهث السحاقةةبيةصتتم عحرحا ةتم دعحا ط  تتلقح تتيحا  
 و397ح–ح347اسِحا طردسدعرحا ملخحا ثدامح:حح-ا  ندتقح

أءتتتمح تتلا  حا طماامتتعحا  دتا تتتعح  تتمحادم  تتعح  تتتمقحأستتديحا تتمأتحقا   تتتماعحرح7171تاقتتلرحاحامتتماه ِحارح
ْت تعحختاستعح ٌ  ة تعح  تمحا ةتمحح-ااعضد  عحم  م مح ماا حا رسدتدعح   تماغق  دعحا ط  تلقحتد  

اد متعحااستنظلت عرحا طن تلحح-ك  تعحا  نتدتقمجلة االقكشجرية للبحهث السحاقةبية  ا طصم عحرح
 و67-0رحا ملخحا ثد و:ح4تاِح

رحا مراتتعحمتت ّحادم  تتعحا   تتدت محا طد  تتعح   تتماغقحق  تتمقح تت   محإ تتلاتح  م تتمح مااتت حح7177  تتمرحااتتمحارح
ْت تتعحا طصتتم عحا رستتدتدع:حخ  تت ح تتّحا ةتتم دعحة تتم مجلةةة االقةةكشجرية رح ا طد  تتعحا ط  تتلقحتد  

-070رحا متلخحااق ح:ح6اد متعحااستنظلت عرحا طن تلحتاتِحح-ك  عحا  نتدتقللبحهث السحاقبية  
 و737

ْخقحا طلت تعح  طماامتعحرح7109قمبرحأمماه ِحأ طلحأمتماه ِرح أءتمحا  صتديىحا  ةتغ   عح  ةتم دعح  تمحا نت
ْت تعحا طصتم عحرحح-ا  دتا ع ختاسعح ٌ  ة عح  مح  ظعح ّحا ةتم دعحة تمحا طد  تعحا ط  تلقحتد  

رح3اد متتعحااستتنظلت عرحا طن تتلحتاتتِحح-ك  تتعحا  نتتدتقمجلةةة االقةةكشجرية للبحةةهث السحاقةةبية  
حو054-67ا ملخحاألق :ح

ْ عح   تماغقحق ك  تعحرح7170رح---------رح---- ْايِحا طد  تعحا ستظ ختاسعحقا  ددتحا مراعحم ّحادم  تعحا  ت
ْ تت ح تتم ْت تتعحا طصتتم عرححا  ط مجلةةة االقةةكشجرية للبحةةهث ا ةتتم دعحة تتمحا طد  تتعحا ط  تتلقحتد  
 و068-007ح:ا ثد ورحا ملخح5اد معحااسنظلت عرحا طن لحتاِحح-ك  عحا  ندتقالسحاقبية  

ْ تتت ح7108 ْستتتمرحمْستتتمح طتتتلتح ستتتّحرح ْخ محا طماامتتتعحا رة ة تتتعحقا طلت تتتعح  تتتمح ك  تتتعحا  ط رحأءتتتمحاتتت
ْت عحا طصتم عرح رحمجلةة الفكةخ السحاقةبىتد ط ك عح:ختاسعح ٌ  ة عح  محا ةم دعحا ط  لقحتد  

حو719-670اد معح  ّحقطهرحا ملخحا ثد ورحا ننغحااق :ح
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