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The Mediating Role of Financial Restatements                        

in the Relationship between Perceived Audit Quality          

and Firm’s Value: An Applied Study on the Listed Firms      

in the Egyptian Stock Exchange 

Abstract 

Objective:    
   This research aims to study and test the impact of perceived audit quality on firm’s 
value, either directly or indirectly through financial restatements as an intermediate 
variable. 
Design and Methodology:   
   The research adopted the content analysis approach to exam the financial reports 
on a sample of 88 non-financial firms listed in the Egyptian stock exchange during 
the period from 2014 to 2017, with a total of 352 views, logistic regression model 
and multiple regression model were used, as well as the structural equations model 
(SEM) based on partial least square (PLS) method using smart PLS program, to test 
the research hypotheses.  
Results:     
    The results concluded that there is a significant inverse relationship between 
perceived audit quality and financial restatements, there is also a significant inverse 
relationship between financial restatements and firm’s value, there is a positive and 
significant direct effect relationship between perceived audit quality and firm’s value, 
there is a positive and significant indirect effect relationship between perceived audit 
quality and firm’s value through financial restatements as an intermediate variable, 
and it is stronger than the direct effect relationship without an intermediate variable.  
Originality and Value:  

              This study contributes to narrowing the research gap in the accounting literature 
regarding the relationship between perceived audit quality, financial restatements, 
and firm’s value. The study also provides practical evidence from the reality of the 
Egyptian business environment as an emerging economy, of the impact of perceived 
audit quality on reducing financial restatements and increasing listed firm’s value in 
the Egyptian Stock Exchange.  

Keywords: Perceived Audit Quality, Financial Restatements, Firm’s Value.               
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 اإلطار العام للبحث  -1
  مقدمة 1-1

ُتيدددد ذب قددددؾبئؼذب ثا بددددأذب ثةدددد تذب ةئبادددديذ بثيبؾ ددددا  ذرب ودددديذتهدددد هذا ددددوذتقدددد  ؼذ يبؾ ددددا ذ ريدددد كذ
حيدددذ يوثدد ذ بيهدداذ  وبدداذرصددلالذب ثةددا  ذذب ث وبرددأ  ثاددو   يهاذتاددا  اؼذ بددوذبت دداذذدددةبتبتهؼذ

 ج ذتلبي ذرمبدظأذب بدة أ ذفهدوذتثيد ذرخبكذامدلبتذ إ دةذحدؾلذ د ىذدد تكذب بدة أذ بدوذتلقيدقذب تىدا ذ
رباوثةبتبااذفيذب ثاوقب  ذررذفببهاذر   ذد تتهاذ بدوذب ؾفدا ذ ا وبب اتهداذب ثا بدأذفديذب ثؾب يد ذب ثلد خك ذ

ررث ؽذبال وثاخذ بيهدا ذ ردأذرنذيودؾبفةذبهداذجاصدبأذب ثةد بمبأ ذرب وديذذر كوذتكؾنذب ثيبؾ ا ذ ري ك
تيجوذرنذب تدا ذب ثلااببأذب ؾبتخكذ ا قؾبئؼذب ثا بأذ وؾبفقأذ  ذب غؾباةذبالدوةاخ أذب ويذح اتذ ا ري  ذ
ررنذتكؾنذتبػذب قؾبئؼذجا بأذ ؽذريذتلةررا ذاؾاةرأ ذ ثاذيبر ذ ؽذاقأذرصلالذب ثةا   ذررلد ذ دؽذ

 & Bengoriz et al., 2022; Olusola)ب قدددددؾبئؼذب ثا بدددددأذرد ددددداخكذاصددددد بتااذ دددددةكذرجدددددةىذذتيددددد ي 

Abdulasisi, 2020)ذ.ذ

 ددؽذب غددؾباةذب ودديذتدد اةذذFinancial Restatementsحيدددذُتيدد ذا دداخكذاصدد بتذب قددؾبئؼذب ثا بددأذ
 ذرب وةبفدالذ ب  ذاببيذ بوذاقأذ او   يذب ثيبؾ دا  ذ ؾمهداذتثيد ذجةددالذفديذ ةد بمبأذب قدؾبئؼذب ثا بدأ

صددةرلالذ دد نذب قددؾبئؼذب ثا بددأذب اددابقذاصدد بتااذتلوددؾيذ بددوذرجظددا ذمددوجذ جهدداذتلةررددا ذاؾاةرددأ ذررنذ
رىا وددا يذيددوؼذباددو  ب ذا دداخكذاصدد بتذب قددؾبئؼذب ثا بددأذ ث  ددةذذ ةبايوهدداذ ددؼذتددوؼذرفقددالذ بثيدداييةذب ثهجبددأ 

 Blandon)ربم راضذاؾختهداذالم راضذاؾخكذب وقاترةذب ثا بأ ذرخ باللذ بوذضياذ ثببأذب ثةبايأذ
et al., 2020; Samagaio & Felício 2022)ذ.ذذذذ

فثدددؽذب ثوردددقذ ببدددأذ هجبدددالذرنذ بثةبايدددأذب  اتابدددأذخرتبلذاا دددالذرتئبادددبالذفددديذتيبردددبذاقدددأذ ادددو   يذ
ب ثيبؾ ا ذفيذب قؾبئؼذب ثا بأ ذحيدذُتي ذب قؾبئؼذب ثا بأذب ويذتؼذ ةبايوهداذ دؽذرخرب ذبالتةدالذب ريا دأ ذ

بي ذراثبدأذادلبذب د رتذ بثداذكؾمهاذتيظوذمبثأذ تافأذ بثيبؾ ا ذب ثلااببأذب ؾبتخكذ ا قؾبئؼذب ثا بأ ذرتوبذ
تؼذرخب ذالهذب ثةبايأذ رؾخكذ ةتريأ ذفريذع ذتببي ذدتا اذب غشذرب رااخذب ثا وذرد اخكذاص بتذب قؾبئؼذ
ب ثا بددددأ ذراباددددبأذبالمهبدددداتب ذب ثا بددددأذرب د ددددا ذبالدوةددددداخ أذ بددددوذب ثاددددوؾىذب يددددا ثي ذفتدددداللذ دددددؽذ

 ذر دداذ ثددةذ ددأذب يددا ؼذفدديذب رمددأذ(Covid-19)ب ودد بابا ذبالدوةدداخ أذب جااثددأذ ددؽذفيددةر ذ ؾترمدداذ
ب جيددةكذ ددؽذ ؾاددأذتتدد ؼذ بيددةكذربفددال ذ دد خذ ددؽذب بددة ا  ذرصددإلتذاددؾخكذ ثببددأذب ثةبايددأذ لددؾتذ
باوثددا ذب ثجغثددا ذب ثهجبددأذب  ر بددأ ذ ددؾنذتبددػذب وغيددةب ذددد ذتدد اةذ ةددؾتكذ إا ددةكذررذغيددةذ إا ددةكذ بددوذ

أذ   ذتثاا ذب ثيبؾ ا ذرد اخكذاصد بتذاؾخكذب ثةبايأ ذرذ ػذ ؽذجاللذ اااثوهاذفيذب ل ذ ؽذ ب ب
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ب قؾبئؼذب ثا بدأ ذرت يدبضذ بد بأذبالجوبداتذب ي اديذرب  بد ذب جالدديذب جداتجذ دؽذب ولةرردا ذب رؾاةردأذ
ر ثاتاا ذاخبتكذب تىا  ذ ثاذيد خىذا دوذتلاديؽذ ردا كذبالادويثاتذردرداخكذب ظبدأذ بدوذرادهؼذب بدة أ ذ

 Aswar ؛2022؛ذصدا   ذ2021ب بدة أذم جةدؾت ذذ ثاذيجي سذا راببالذ بوذراياتذب اهؼذرمبثدأ
et al., 2021)ذWaller, 2020;ذ.ذ

رىا ودددا يذتلدددارلذب  تبادددأذب لا بدددأذ لار دددأذب كبددداذ دددؽذ ددد ىذب وددد ايةذب ردددؾاةيذ ردددؾخكذب ثةبايدددأذ
 بددوذب لدد ذ ددؽذا دداخكذاصدد بتذب قددؾبئؼذب ثا بددأ ذذPerceived Audit Quality (PAQ)ذ1ب ث ت ددأ

 اإلضدددافأذا دددوذببدددانذب وددد ايةذب ثإا دددةذرغيدددةذب ثإا دددةذ ردددؾخكذب ثةبايدددأذب ث ت دددأذ بدددوذمبثدددأذب بدددة ا ذ
   ب ثقي كذ ا بؾتصأذب ثةةرأذ ؽذجاللذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأذ ثوغيةذرابط.

  البحث  مذكلة 1-2
ب ثا بأذ بوذ  ىذب يق يؽذب ثاضدييؽذ ااوثدا ذ بيدةذ دؽذاامدأذحغيتذعااةكذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذ

ذادؾب  ذ ؾمهداذ ب ثجغثيؽ ذرب ثبات يؽذفيذب ادؾب ذب ثا بدأ ذرب كداخ ثييؽ ذر ةبدبديذب لادا ا ذ بدوذحد  
ُتي ذ ؽذب قتا اذب ثاوثةكذرخبئثأذب جقاشذ ب  ذ بيةذ بوذ اوؾىذب ي ي ذ ؽذخرلذب يدا ؼ ذ ثداذ هداذ دؽذ

ب بة ا ذرب اؾب ذب ثا بأذر هجأذب ثةبايأ ذحيدذتبر ذ ؽذب وب بػذر د  ذب يقدأذذبمي ااا ذابببأذ بو
فيذ ة بمبأذب قؾبئؼذب ثا بأذرتقةرةذب ثةبايأ ذ ل ػذد ذيوةتأذ بوذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأذب ي ي ذ
ذ ددؽذب يؾبدددأذبالدوةدداخ أذرب ادداتذب اددبببأذب ودديذتبلددقذب تددةتذ ا بددة أذ يدد  ذبم ردداضذراددياتذب اددهؼ
ر دددؽذادددؼذبم رددداضذب قبثدددأذب ادددؾمبأذ ببدددة أ ذرىا ودددا يذتييدددةذا ددداخكذاصددد بتذب قدددؾبئؼذب ثا بدددأذب ي يددد ذ دددؽذ
ب وااؤال ذحؾلذ د ىذمببادأذبإلخبتك ذر ردا كذمغدؼذب ةدا دأذب  بجببدأ ذرفيا بدأذ رجدأذب ثةبايدأ ذربادوقال بأذ

تبدديةذفقددطذا ددوذضددياذ ةبدددأذب لاددا ا  ذراددؾخكذ ثببددأذب ثةبايددأ.ذفإ دداخكذاصدد بتذب قددؾبئؼذب ثا بددأذالذ
هب  ذب ةدا أذب  بجببأذرب ويذتةتدأذ ببدأذحد رشذفبد ذفديذ ثببدأذا د بخذب قدؾبئؼذب ثا بدأ ذردمثداذدد ذتبديةذ
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر تددددددددددددددددددالذا ددددددددددددددددددوذفبدددددددددددددددددد ذ ةبدددددددددددددددددددأذب لاددددددددددددددددددا ا ذربم ردددددددددددددددددداضذاددددددددددددددددددؾخكذ ثببددددددددددددددددددأذب ثةبايددددددددددددددددددأ

ذ.Hasnan et al., 2019; Fragoso et al., 2020; Oanh et al., 2021)؛ذ2019 ب ه ذم

حيدددددذتيةضددددتذ هجددددأذب ثةبايددددأذ بي يدددد ذ ددددؽذبالموقدددداخب  ذجاصددددأذ يدددد ذبمهبدددداتذ بددددةىذب بددددة ا ذ
 ذرتيدد خذحدداال ذب غددشذرد دداخكذاصدد بتذب قددؾبئؼذب ثا بددأ ذر دداذ2001رب ث ااددا ذب ثا بددأذب ب ددأذ ددؽذ ددا ذ

ػذبالموقداخب ذتةتأذ ببأذ ؽذدرداخكذب د  ارىذب قتدائبأذب ثةفؾ دأذضد ذ ةبدبديذب لادا ا .ذر بلد ذ دؽذتبد
ر دد ذباوثدددا ذرصدددلالذب ثةدددا  ذبولبيددد ذ ددد ىذددد تكذ ةبدبددديذب لادددا ا ذ بدددوذب كبددداذ دددؽذب ولةرردددا ذ

                                                 
  اوؾىذب رؾخكذب ثوؾد ذ ؽذراهأذمغةذرصلالذب ثةا  .ذ1
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رىا ددد رتذب ثددد اةذرب ريدددالذذ(PAQ)ب رؾاةرددأذرب وقةردددةذ جهدددا ذتببيددد ذبالاوثدددا ذ رددؾخكذب ثةبايدددأذب ث ت دددأذ
ب ثا بددأ ذحيدددذددد ذذب ددليذ ث ددؽذرنذت خ ددأذفدديذبدددذب يقددأذرب ثةدد بمبأذفدديذب ثلوددؾىذب ثيبؾ دداتيذ بوقدداترة

تثيدد ذاددؾخكذب ثةبايددأذب ث ت ددأذرخبكذفيا ددأذ ثةبمإددأذب اددبؾاذبالموهدداديذ دداخبتك ذرب لدد ذ ددؽذا دداخكذاصدد بتذ
ذ(.ذVelte, 2022ل؛ذ2021؛ذر يؽ ذ2020ب قؾبئؼذب ثا بأذماببثان ذ

حا دأذا دداخكذذ2705  مدأذيؾاد ذ داذ قدةلذ دؽذذ(GAO)ردد ذر داتذ  ودأذب ثلاادإأذب يدا ذب  ةر ديذ
 ذرب وددديذ بددد  ذب ادددؾ ذب ثدددا وذ2006حودددوذذ1997 بقدددؾبئؼذب ثا بدددأذحددد اتذجددداللذب رودددةكذ دددؽذاصددد بتذ

رنذ دد خذحدداال ذذ2014 ببدداتذخرالت ذ ددل ػذحدد خذتقةرددةذتلبددبال ذب ثةبايددأذ يددا ذذ18جاددائةذتقدد تذبدددذ
ا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأذب ُثببغذ جهاذفيذتببي ذ اوثةذ كيةذ ؽذاالاأذ بةذ ا الذجاللذب روةكذ دؽذ

.ذرت كيدد بلذ بددوذذ ددػذر دداتذتئددبسذاي ددأذاددؾ ذب ثددالذب  ةر دديذب اددابقذرنذ دد خبلذ2013حوددوذذ2000
كبيدددةبلذ دددؽذب ثادددويثةرؽذتكبددد ربذجادددائةذفاخحدددأذُتقددد تذ ثببددداتب ذب ددد رالتب ذموبردددأذا ددداخكذاصددد بتذب قدددؾبئؼذ

 ادابقذاصد بتااذ دؼذب ثا بأ ذحيدذُ يد ذتيد ي ذب قدؾبئؼذب ثا بدأذب وةبفدالذصدةرلالذ د نذا د بخذب قدؾبئؼذب ثا بدأذب
يوؼذرفقدالذ بثإداخاذب ثلاادببأذب ثويداتهذ بيهدا ذررنذ ةبايوهداذ دؽذدبد ذ ةبددأذب لادا ا ذ دؼذتكبداذ داذ
بهدداذ ددؽذتلةررددا ذاؾاةرددأ ذ ثدداذرنذبإل ددالنذ ددؽذا دداخكذاصدد بتذب قددؾبئؼذب ثا بددأذ ث ددؽذرنذيدد خىذا ددوذ

 ,He & Chiang)أذب بة أذابابأذ ؽذب يؾبدأذبالدوةاخ أذ ي  ذتلبللذراياتذب اهؼذربم راضذمبث
2013; Wu et al., 2016; Eshagniya & Salehi, 2017; Ali et al., 2018)ذ.ذ

ا دوذتيدةضذب بدة ا ذب ةديجبأذ بكييدةذ دؽذحداال ذذQiu et al. (2019)كدل ػذر دات ذختبادأذ
%ذجداللذب رودةكذ دؽذ210ا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأ ذحيدذدبخ ذحاال ذتي ي ذب قؾبئؼذب ثا بأذبجادإأذ

 ذر بددددوذب ددددةغؼذ ددددؽذذ ددددػذفقدددد ذحغيددددتذتبددددػذب قتددددبأذ ااوثددددا ذضدددد ي ذ ددددؽذدبدددد ذ2013حوددددوذذ2009
ةذب دددليذحغيدددتذ دددأذتبدددػذب قتدددبأذ دددؽذدبددد ذب كددداخ ثييؽذب ةددديجييؽ ذرذ دددػذ بدددوذ  دددسذبالاوثدددا ذب كبيددد

ذب كاخ ثييؽذب  ةر ييؽ.ذذذ

رنذتخذفي ذرصلالذب ثةا  ذتراهذ ثببأذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بدأذدد ذذKhafi (2020)ررةىذ
  جلذبترااالذابببال ذحيدذتيوبةذ ثببأذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بدأذب وةبفدالذ د نذب قدؾبئؼذب ثا بدأذب وديذتدؼذ

ا اذاطداتذب د بخاا ذموبردأذبتتإداوذحد راهاذبؾادؾخذرجظدا ذتةتدأذ بيهداذتلةرردا ذاؾاةردأ ذاص بتااذت 
ردرددداخكذب ثثاتادددا ذبالموهادردددأذ ددداخبتكذر ددد  ذتثااددد ذب ثيبؾ دددا  ذ ثددداذيددد خىذا دددوذبم رددداضذب يقدددأذفددديذ

(ذرمدددأذدددد ذ  دددؾنذ يثببدددأذا ددداخكذ2012 ةددد بمبأذب قدددؾبئؼذب ثا بدددأ.ذر بدددوذب رامدددأذب جدددةذيدددةىذ ددداايؽذم
 قدددؾبئؼذب ثا بدددأذ يدددضذب اددداتذبإل راببدددأذب ثةتإظدددأذببرددداخكذختادددأذب ثةددد بمبأذربال وثاخ دددأذ بدددوذاصددد بتذب

ب وقدداترةذب ثا بددأذ ببددة أ ذ بددوذب وإدداتذرنذمبددا ذب بددة أذبويدد ي ذدؾبئثهدداذب ثا بددأذ يوبددةذمددؾ ذ ددؽذحددة ذ
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ريذذبإلخبتكذ بددوذتقدد  ؼذ يبؾ ددا ذذب ذاددؾخك ذرجا بددأذ ددؽذريذتلةررددا ذاؾاةرددأ ذر دد  ذدبؾ هدداذبؾاددؾخ
رجظددددا ذاددددؾب ذ ويثدددد كذررذغيددددةذ ويثدددد ك ذ ثدددداذيدددد خىذا ددددوذتددددؾفيةذ يبؾ ددددا ذخمبقددددأذ ث ددددؽذ ثاددددو   يذ

ذب ثيبؾ ا ذبال وثاخذ بيهاذفيذبت اذذدةبتبتهؼ.ذ

رد ذتإايجدتذرتب ذرراهدا ذمغدةذب إداحييؽذحدؾلذطببيدأذب يالددأذبديؽذادؾخكذب ثةبايدأذرد داخكذاصد بتذ
 ;Zhizhong et al. (2011); Francis et al. (2013)ب قدؾبئؼذب ثا بدأ ذفبيجثداذيدةىذب دإيضذ

Jiang et al. (2015); Khafi (2020); Mahdi et al. (2021); Velte (2022)رنذذ
ب بة ا ذب ويذيوؼذ ةبايوهاذ ؽذدب ذ  اتأذب ثةبايأذب تىيأذب كإداتذ ثقبدا ذ ردؾخكذب ثةبايدأ ذ  دؾنذ

ااذ دددةكذرجدددةى ذموبردددأذ ثددداذتوثيدددبذ دددأذتبدددػذ ددد يهاذبحوثا بدددأذردددد ذ ويددد ي ذدؾبئثهددداذب ثا بدددأذرد ددداخكذاصددد بتذ
ب ث اتأذ ؽذ را كذ ةتريأذرجبةكذ ا بدأ ذرب وديذتبرد ذبد رتااذ دؽذدد تكذ ةبدبديذب لادا ا ذ بدوذبكوبداهذ

 ;Rowe & Sivadasan (2018)ب ولةررددا ذب رؾاةرددأذرب وقةرددةذ جهددا.ذيددةىذب ددإيضذب جددةذ
Sambuaga et al. (2021)ب ثا بددأذ ببددة ا ذب ودديذيددوؼذذتببيدد ذ يدد ال ذا دداخكذاصدد بتذب قددؾبئؼذ

 ةبايوهاذ ؽذدب ذ  اتأذب ثةبايأذب تىيأذب كإات ذ ثاذت خىذاؾخكذب ثةبايأذب ثةتريأذا دوذاطا دأذفودةكذ
 Hasnan et al. (2021); Oanhا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأ.ذفيذحيؽذتؾصبتذختبادأذ د ذ دؽذ

et al. (2021)خكذاصد بتذب قدؾبئؼذب ثا بدأ ذحيددذ دؼذا وذ د  ذرادؾخذ الددأذبديؽذادؾخكذب ثةبايدأذرد داذ
يةخذخ ي ذ بوذرنذاؾخكذب ثةبايأذب ثةتريدأذدد ذرادة ذ بد  ذ بيدةذ بدوذب لد ذ دؽذا داخكذاصد بتذب قدؾبئؼذ

ذ  ب ثا بأذ ببة ا .

ر بثدداذيويبددقذ ظببيددأذب يالدددأذبدديؽذاددؾخكذب ثةبايددأذرمبثددأذب بددة أ ذتؾصددبتذختباددأذ دد ذ ددؽذ بدديذ
ا دوذرادؾخذ الددأذذLouis et al. (2020); Wijaya (2020)(؛ذ2022(؛ذب ة دايبي ذم2020م

طةخ أذبيؽذب ثوغيةرؽ ذحيدذت خىذدراخكذاؾخكذ ثببأذب ثةبايأذا وذدرداخكذادؾخكذب وقداترةذب ثا بدأ ذر دؽذ
اددؼذدردداخكذ ةدد بمبأذب ثيبؾ ددا ذب ددؾبتخكذ ددا قؾبئؼذب ثا بددأ ذ ثدداذيدد خىذا ددوذت يددبضذتكددا ب ذب ؾ ا ددأذرب لدد ذ

ادددؼذدرددداخكذاقدددأذب ثادددويثةرؽذفدديذب ثيبؾ دددا ذب ثا بدددأ ذرىا ودددا يذدرددداخكذ ددؽذ ددد  ذتثااددد ذب ثيبؾ دددا  ذر ددؽذ
بال وثاخذ بوذتبػذب ثيبؾ ا ذفيذبت اذذب قةبتب ذبالاويثاترأ ذحيددذانذتةدؾتذب ثادويثةرنذبإل ردابيذ
 رؾخكذب ثةبايأذ  رضذ ؽذتكبرأذتر ذب ثال ذرربر ذ دؽذرادياتذب ادهؼ ذ ثداذيد اةذا راببدالذ بدوذمبثدأذ

رضدد ذمبثددأذر بددوذ ببددة ا ذب ودديذيددوؼذ ةبايوهدداذ ددؽذدبدد ذ  اتددأذب ثةبايددأذب تىيددأذذب بددة أ ذحيدددذيددوؼ
 Yolandita & Cahyonowati(؛ذ2022ب كإددات.ذفدديذحدديؽذتؾصددبتذختباددأذ دد ذ ددؽذصددا  ذم

ا دددوذراددددؾخذ الدددددأذ  اددددبأذبدددديؽذب ثوغيددددةرؽ ذحيدددددذالذ ث ددددؽذب ل ددددؼذ بددددوذاددددؾخكذب ثةبايددددأذذ(2022)
 دؽذدبد ذ  اتدأذب ثةبايدأذب تىيدأذب كإدات ذ ثداذرنذ ةد بمبأذذب ثةتريأذ ؽذجاللذرخب ذ ثببأذب ثةبايدأ
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ب قؾبئؼذب ثا بأذالذ ث ؽذتلقبقهاذ ثرةخذ ةبايأذب قؾبئؼذب ثا بأذ ؽذدب ذ  اتأذب ثةبايأذب تىيأذب كإدات ذ
  ر ؽذاؼذالذُتي ذاؾخكذب ثةبايأذب ثةتريأذخ باللذ بوذدراخكذمبثأذب بة أ.

جوإداتذب يالددأذب ثإا دةكذبديؽذادؾخكذب ثةبايدأذرد داخكذاصد بتذر بوذب ةغؼذ دؽذمبدا ذتبدػذب  تبادا ذ ا
ب قددؾبئؼذب ثا بددأذرمبثددأذب بددة أذرتؾصددبهاذا ددوذموددائجذ وإايجددأ ذاالذرنذبجوإدداتذب يالدددأذغيددةذب ثإا ددةكذبدديؽذ
اددؾخكذب ثةبايدددأذب ث ت ددأذرمبثدددأذب بددة أذ دددؽذجدداللذا ددداخكذاصدد بتذب قدددؾبئؼذب ثا بددأذ ثوغيدددةذراددبط ذ دددؼذ

فيذب ي ي ذ ؽذخرلذب يا ؼ ذرىبد  ذجدا ذب د رلذذب ذبالدوةداخ ا ذب جا د أ ذيذتلغوذ االاوثا ذب كاف
الذتؾادد ذختباددأذدا ددتذذ-فدديذحدد رخذ بددؼذب إاحدددذربطال ددأذذ-ر جهدداذاثهؾترددأذ ةددةذب يةىبددأ ذحيدددذ

وهوو  اجوإاتذراةذاؾخكذب ثةبايأذب ث ت أذ بدوذمبثدأذب بدة أذ دؽذجداللذا داخكذاصد بتذب قدؾبئؼذب ثا بدأ ذ
ذ.ذذلة البحثما يسثل جوهر مذك

ذ-رباوجاخبلذ بوذ اذتق  ذ ث ؽذصباغأذ ب بأذب إلدذفيذب وااؤلذب وا ي:ذ

ا ذت اةذاؾخكذب ثةبايأذب ث ت أذ بوذمبثأذب بة أذاؾب ذ ب  ذ إا ةذررذ ب  ذغيةذ إا ةذ دؽذ
ذجاللذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأذ ثوغيةذرابطذرذ ػذفيذب بة ا ذب ثقي كذ ا بؾتصأذب ثةةرأ؟

 أهداف البحث 1-3
يه هذب إلدذا وذختباأذربجوإاتذرادةذادؾخكذب ثةبايدأذب ث ت دأذ بدوذا داخكذاصد بتذب قدؾبئؼذب ثا بدأ ذ
 اإلضدددافأذا دددوذختبادددأذربجوإددداتذرادددةذا ددداخكذاصددد بتذب قدددؾبئؼذب ثا بدددأذ بدددوذمبثدددأذب بدددة أ ذر دددل ػذختبادددأذ

 بد  ذغيدةذ إا دةذ دؽذذربجوإاتذراةذاؾخكذب ثةبايأذب ث ت أذ بوذمبثأذب بة أذاؾب ذ ب  ذ إا دةذرر
 جاللذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأذ ثوغيةذرابط.ذ

 أهسية البحث 1-4
 األهسية العلسية:   

 ادوث ذب إلدددذراثيودأذب يبثبددأذ دؽذطببيددأذب ثؾضددؾ ذب دليذيوجار ددأ ذحيددذيوجددارلذ ردالذاددا ذ يدداميذ
 ؽذم تكذ ليبأذفيذب ثثاتاأذب ثهجبأذفيذبي أذب  ثالذب ثةةرأ ذراؾذب يالدأذب و ايةرأذب ثإا ةكذ ردؾخكذ

أذا ددوذب يالدددأذب ثةبايددأذب ث ت ددأذ بددوذ دد ذ ددؽذا دداخكذاصدد بتذب قددؾبئؼذب ثا بددأذرمبثددأذب بددة أ ذ اإلضدداف
ب و ايةرددأذغيددةذب ثإا ددةكذ رددؾخكذب ثةبايددأذب ث ت ددأذ بددوذمبثددأذب بددة أذ ددؽذجدداللذا دداخكذاصدد بتذب قددؾبئؼذ
ب ثا بأذ ثوغيةذرابط.ذ ل ػذ يوق ذب إاحدذرنذتجارلذالبذب ثؾضؾ ذابثي ذاضافأذ بثبدأذاا دأ ذرب وديذ

ليبددأذفدديذاددلبذب ثرددال ذ ؾمددأذ ددؽذب ثوؾددد ذرنذتاددااؼذفدديذتيبرددبذب خلذب ثلااددبي ذرتتددييقذب ررددؾكذب إ
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 بوذ اوؾىذذ-فيذح رخذ بؼذب إاحدذربطال أذذ- ي ذ ؽذرربئ ذب  تباا ذب ويذتجار تذتبػذب يالدا ذ
ذب اؾب ذب جا  أذ ةرأذ ا أ ذراؾ ذب ثالذب ثةةيذ  ح ذتبػذب اؾب ذ ةرأذجاصأ.ذ

 األهسية العسلية:

 ث ؽذ دؽذجال هداذتلاديؽذادؾخكذب وقداترةذذ اوث ذب إلدذراثيوأذب يثببأذ ؾمأذية بذ بوذب  بأذب وي
ب ثا بددأ ذرب لدد ذ ددؽذا دداخكذاصدد بتذب قددؾبئؼذب ثا بددأ ذرتيغددبؼذمبثددأذب بددة أ ذرب ودديذتددجي سذ بددوذدددةبتب ذ
 او   يذب ثيبؾ ا  ذرت خىذا وذدراخكذاقوهؼذفيذب قؾبئؼذب ثا بأذ ةرأذجاصدأذرادؾ ذب رتب ذب ثا بدأذ

 ذتظببقدديذ ددؽذربددد ذبي ددأذب  ثددالذب ثةددةرأذ  حدد ذ ةددرأذ ا ددأ ذرذ ددػذ ددؽذجدداللذادديبأذإل ردداخذخ يدد
ب ادددؾب ذب ثا بدددأذب جا ددد أ ذ بثددداذيويبدددقذبولبيددد ذب يالددددأذبددديؽذادددؾخكذب ثةبايدددأذب ث ت دددأذر ددد ذ دددؽذا ددداخكذ
اص بتذب قؾبئؼذب ثا بأذرمبثدأذب بدة أ.ذرر  د ذب إاحددذرنذ قد  ذادلبذب إلددذرخ دأذ ثببدأذ دؽذب ثوؾدد ذرنذ

رغيةاداذ دؽذب د رلذذب ذب ادؾب ذب ثا بدأذب جا د أ ذرب وديذتوبدا أذبي دأذذتيؾخذ ا جر ذ بوذب بي أذب ثةةرأ 
ذب  ثالذفيهاذ  ذب بي أذب ثةةرأ.

 حدود البحث 1-5
 قوةدددةذب إلددددذ بددددوذ دددة ا ذب ثاددددااثأذغيدددةذب ثا بددددأذب ثقيددد كذ ا بؾتصددددأذب ثةدددةرأذ ا قظا ددددا ذ

مظددددا ذب إلدددددذ ذرىا وددددا يذ  ددددةجذ ددددؽذ2017حوددددوذذ2014بالدوةدددداخ أذب ث وبرددددأذجدددداللذب روددددةكذ ددددؽذ
ب بة ا ذب ثا بأذرب بة ا ذغيةذب ثقي كذ ا بؾتصأذب ثةدةرأ ذ دل ػذية دبذب إلددذ بدوذب بدة ا ذب وديذ
دا تذ إ اخكذاص بتذدؾبئثهاذب ثا بأذ ادبأذ  ا ردأذب ثإداخاذررذب ثيداييةذب ثلاادببأ ذررذ ادبأذرجظدا ذ

وظبإددددا ذبإلفةددددا ذفدددديذب ثيا رددددا ذب ثلااددددببأ ذررذ اددددبأذب جظددددا ذب لادددداببأ ذررذ اددددبأذ  ا رددددأذ 
ب ثلااددبي ذرىا وددا يذ  دددةجذ ددؽذمظدددا ذب إلدددذب بدددة ا ذب ودديذدا دددتذ إ دداخكذاصددد بتذدؾبئثهدداذب ثا بدددأذ
 ادددبأذبالمددد  اجذررذبالادددولؾبذذررذتربئدددأذب ادددهؼ ذ ثددداذتادددوج ذمودددائجذب  تبادددأذب وظببقبدددأذ بدددوذب بي دددأذ

ويثدددبؼذادددوكؾنذ بدددةرطأذب ثةدددةرأذ  حددد ذبالدوةددداخ ا ذب جا ددد أ ذررجيدددةبلذفدددإنذدابببدددأذمودددائجذب إلددددذ ب
ذ تؾب طذبجوباتذ يجأذب  تباأ.

 تشعيم البحث     1-6
فدديذضددؾ ذ بدد بأذب إلدددذرادديبالذرتب ذتلقيددقذرا بفددأ ذاددؾهذيددوؼذتقاددبؼذ دداذتإقددوذ ددؽذب إلدددذ بددوذ
ب جلددؾذب وددا ي:ذيوجددارلذب قاددؼذب يدداميذبإلطدداتذب جغددةيذ ثؾضددؾ ذب إلددد ذفدديذحدديؽذيوجددارلذب قاددؼذب يا دددذ

ىجددا ذتلبيدد ذب  تباددا ذب اددا قأذرب ددوقا ذفددةرضذب إلددد ذر دداذب قاددؼذب ةب دد ذفيوجددارلذب  تباددأذب وظببقبددأذرذ
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ذمثدددداذجذب  تباددددأذربجوإدددداتذفددددةرضذب إلددددد ذررجيددددةبلذيوجددددارلذب قاددددؼذب  ددددا سذموددددائجذرتؾصددددبا ذب إلددددد
ذرب وؾاها ذب إليبأذب ثاوقبببأذب ثقوةحأ.

 اإلطار الشعري لسوضوع البحث  -2
 جودة السراجعة السدركة )السفهوم، السدتوى، السقاييس( 2-1

ُتي ذب ثةبايأذب  اتابأذرايبأذبتةالذاضا بأذ بثيبؾ ا  ذفهديذتادا  ذ ادو   يذب ثيبؾ دا ذفديذ
 ؾاددؾ ذفيهددا ذرذ ددػذ ددؽذجدداللذاضددرا ذب ثبردد ذ ددؽذب ثةدد بمبأذ بددوذخمبقددأذرذب لةددؾلذ بددوذ يبؾ ددا ذ

ب قددؾبئؼذب ثا بددأ ذر ددؽذاددؼذفددإذبذتثددتذ ثببددأذب ثةبايددأذ رددؾخكذ ةتريددأذفددإنذ  ةااتهدداذاددوكؾنذر تددالذذب ذ
ؾخكذرفيا بددأذفدديذتة ددي ذدددةبتب ذ اددو   يها ذر بددوذب ددةغؼذ ددؽذراثبددأذاددؾخكذب ثةبايددأذ كافددأذب طددةبهذادد

ب ةئبابأذ بثةبايأ ذرتغؼذبالاوثا ذب ثوببي ذ ؽذدب ذب ثجغثا ذب ثهجبدأذرب إداحييؽذبؾضد ذتيةرد ذ ردؾخكذ
 دد كذ ردداهبؼذذب ثةبايددأ ذاالذرمددأذ ددؼذيددوؼذب وؾصدد ذ ثرهددؾ ذ لدد خذر ورددقذ ببددأذ وبددػذب رددؾخك ذحيدددذرتخ 

 رؾخكذب ثةبايأ ذرد ذيةا ذذ ػذا وذتي خذب طةبهذب ثهوثأذبجوائجذ ثببأذب ثةبايأ ذحيدذتيجيذاؾخكذ
ب ثةبايأذ ؽذراهأذمغةذ او   يذب ثيبؾ ا ذتق  ؼذت كي ذ ث ىذ ة بمبأذب قؾبئؼذب ثا بأ ذرجبؾااذ ؽذ

رب ثجغثددا ذبدديذب لاددا ا ذريذتلةررددا ذاؾاةرددأذتدد اةذ بددوذباددوثةبترأذب بددة أ ذر ددؽذراهددأذمغددةذ ةبد
تيجوذباوقاللذ ةبدأذب لاا ا  ذر  ىذب وبب أذ ا  ظطذرب بةب جذب ب جبأذب ثؾضؾ أ ذر اوؾىذب ثهجبأذ

ب بػذب ثهجي ذر  ىذرخبئأذ ها ذب ثةبايدأذرفقدالذ بثيداييةذب ثهجبدأذردؾب د ذررخبلذب ادبؾاذب ثهجدي ذر دؽذ
ذذذذذذذذذذذذرادددددة ذرددددددتذ ث دددددؽذرى دددددد ذب تيدددددالذذراهدددددأذمغدددددةذبإلخبتكذتيجدددددوذبالموهدددددا ذ دددددؽذ هدددددا ذب ثةبايدددددأذفدددددي

ذ.ذ(Christensen et al., 2016; Dresdner & Fischer, 2020؛ذ2022م ةدص ذ

 دؽذر دهةذب ثرداهبؼذب وديذيدوؼذب ةادؾ ذا يهداذ بد نذذ(De Anglo, 1981)رري ذب ثرهؾ ذب ليذد  أذ
اؾخكذب ثةبايأ ذرب ليذ ةفهاذ  مهاذد تكذ ةبدأذب لاا ا ذ بوذبكوبداهذب ولةرردا ذب رؾاةردأذرب وقةردةذ

 ذر دد ىذب وبب ددأذ جهددا ذحيدددذ ي ددسذبكوبدداهذ ةبدددأذب لاددا ا ذ وبددػذب ولةررددا ذ بددوذ را تددأذرجبةتددأ
ثهجددددي ذفدددديذحدددديؽذ يوثدددد ذب وقةرددددةذ ددددؽذتبددددػذب ولةررددددا ذ بددددوذ ا ثيدددداييةذب ثهجبددددأ ذر ثاتاددددوأذ ببددددػذب 

ذر  ىذب وبب أذ قؾب  ذرخبلذرابؾاذب ثهجأ.ذذأذ ةبدأذب لاا ا باوقال ب

رنذاؾخكذب ثةبايأذتيجي:ذت ظدبطذررخب ذ ثببدأذب ثةبايدأذرب وقةردةذذيرى الباحثرفوذضؾ ذ اذابقذ
بإدددا ذب قامؾمبدددأ ذردؾب ددد ذررخبلذب ادددبؾاذ دددؽذموائرهددداذ  ردددا كذرفيا بدددأ ذررفقدددالذ بثيددداييةذب ثهجبدددأ ذرب ثوظ

  دداطةذب ثةبايددأذا ددوذرددد ذحدد ذ ث ددؽ ذربكوبدداهذب ولةررددا ذب رؾاةرددأذذ يددبضب ثهجددي ذ ثدداذ تددثؽذت
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رب وقةرةذ جها ذ ثاذ لققذتؾديا ذرصلالذب ثةا  ذرربإ ذتغإداتهؼذربحوبااداتهؼ ذرىثداذ لردرذ ثةبددأذ
ذب لاا ا ذباوقال أذرمبباوأ.

فهوذتيجوذ  ىذتؾد ذرباوبيالذرصدلالذب ثةدا  ذذة السراجعة السدركة:بسفهوم جودر بثاذيويبقذ
 ثادوؾىذ يديؽذ ددؽذب ردؾخك ذحيدددذاذبذ دانذ ددؽذب ةديأذ بدوذرصددلالذب ثةدا  ذب ؾدددؾهذ بدوذاددؾخكذ

 ؛2020ب ثةبايددأذفدديذب ؾبددد  ذفإمهدداذاددوكؾنذ  ت ددأذ هددؼذ ددؽذجدداللذ لدد خبتهاذررذ قايباددهاذم بددي ذ
Pestovic et al., 2021).ذ

 ث دددؽذب ورةددددأذبددديؽذ ادددوؾريؽذ ردددؾخكذب ثةبايدددأذراثدددا:ذادددؾخكذذلسدوووتوى جوووودة السراجعوووة:رىا جادددإأذ
 Perceivedراددؾخكذب ثةبايددأذب ث ت ددأذذActual Audit Quality (AAQ)ب ثةبايددأذب لقبقبددأذ

Audit Quality (PAQ)ذحيدددذتبدديةذاددؾخكذب ثةبايددأذب لقبقبددأذ (AAQ)ا ددوذ دد ىذرفددا ذ ةبدددأذذ
ر دد ىذب وبب ددأذ ا ثيدداييةذب ثهجبددأذردؾب دد ذررخبلذاددبؾاذب ثهجددأ ذررث ددؽذذب لاددا ا ذ ثادد ؾ يوأذب ثهجبددأ 

 ذبيجثداذفديذب وقةردةذ دؽذب ولةرردا ذب رؾاةردأ بالادو اللذ دؽذذ دػذ ثد ىذادال أذترىذ ةبددأذب لادا ا 
 اوؾىذب رؾخكذب ثوؾد ذ ؽذراهأذمغةذرصدلالذب ثةدا   ذررذذ(PAQ)تيجيذاؾخكذب ثةبايأذب ث ت أذ

اددو   يذب قددؾبئؼذب ثا بددأذفدديذ رددا كذ ةبدددأذب لاددا ا ذربكوبددافأذب ولةررددا ذ ثيجددوذرجددةذ اددوؾىذاقددأذ 
ب رؾاةرددددأ ذررث ددددؽذبالاددددو اللذ بيهدددداذ ددددؽذجدددداللذحرددددؼذ  وددددأذب ثةبايددددأ ذجبددددةكذ  وددددأذب ثةبايددددأ ذ
ب و ةددصذب ةددجا يذ ث وددأذب ثةبايددأ ذب وغييددةذب دد رتيذبإل بب دديذ ث وددأذب ثةبايددأ ذب لةددأذب اددؾمبأذ

(.ذ ;2020Ismail, 2020؛ذ بددي ذ2018 ذب ثةبايدأذمت يبددو ذ ث ودأذب ثةبايددأذ دؽذاددؾ ذجدد  ا
 يدد  ذمغددةبلذ ذ(PAQ)ذراددؾهذية ددبذب إاحدددذ ددؽذجدداللذب  تباددأذب لا بددأذ بددوذاددؾخكذب ثةبايددأذب ث ت ددأ

بترا ذب إاحييؽذ بوذ رهؾ ذ ل خذ رؾخكذب ثةبايأ ذرصيؾىأذ الحغأذرتل ي ذب ثاوؾىذب لقبقيذ رؾخكذ
ذذذ .(Pham et al., 2017; Xu et al., 2022) ب  ذ إا ةذذب ثةبايأ

:ذيوتددد ذرمددأذموبردددأذ يدد  ذب وؾصددد ذ ويةردد ذ لددد خذ ردددؾخكذلسقوواييس جوووودة السراجعوووةر دداذ ا جادددإأذ
حيدذُ ي ذمبدا ذادؾخكذب ثةبايدأذب ثةبايأ ذ ؼذيوؼذبالترا ذ ل ػذ بوذ قايبسذ ل خكذ رؾخكذب ثةبايأ ذ

ليذ ق  ددأذ ةبدددأذب لاددا ا ذ ةدديأذرددد ذيةادد ذذ ددػذا ددوذرنذ اددوؾىذب و كيدد ذب دد ددؽذب  ددؾتذب ثيقدد ك ذ
رددد ذددد  ذب ركددةذب ثلااددبيذ رثؾ ددأذ ددؽذب ثقددايبسذرب ودديذ ث ددؽذبالاددو اللذبهدداذ ث  ددةب ذ الحغوددأ.ذ

ذ.ذSamagaio & Felício, 2022)؛ذ2022 قبا ذاؾخكذب ثةبايأذم يثان ذ

ذ ببأذ ث ؽذمبا ذادؾخكذب ثةبايدأذ دؽذجداللذرتىيدأذرمدؾب ذ دؽذب ث  دةب ذررذب ثقدايبس ذ حيددذرىجا ل
يوتددددثؽذمحرددددؼذب ث وددددأ ذرتيددددالذ ثببدددددأذذلييددددةتإطذب جددددؾ ذب رلذ  ةددددائصذ  وددددأذب ثةبايددددأ ذرب دددد

ب ثةبايدددأ ذب لةدددأذب ادددؾمبأذ بث ودددأ ذ ددد كذبالتتإددداوذ يثيددد ذب ثةبايدددأ ذب و ةدددصذب ةدددجا ي ذادددثيأذ
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ذب ث وأ(.ذبيجثاذيةتإطذب جؾ ذب ياميذ رةرقذب ثةبايأ ذرب دليذيوتدثؽذمبادوقاللذفةردقذب ثةبايدأ ذب و ايد 
ب يبثدديذرب  بددةكذب يثببددأذ  تددا ذب رةرددق ذبإل ددةبهذب ريدد ذ بددوذفةرددقذب يثدد  ذب وؾبصدد ذب ثاددوثةذ دد ذ
 ثيددد ذب ثةبايدددأ(.ذفددديذحددديؽذيدددةتإطذب جدددؾ ذب يا ددددذ ا بدددة أذ لددد ذب ثةبايدددأ ذرب دددليذيوتدددثؽذمب دددولررذ

ب جدؾ ذب ةب د ذذب ثلاابي ذهب  ذب لؾ ثأ ذ ثاتاا ذاخبتكذب تىا  ذاؾخكذب وقاترةذب ثا بأ(.ذررجيةبلذيةتإط
 ا بي ددأذب ودديذتيثدد ذبهدداذ  اتددأذب ثةبايددأذرب بددة ا ذ لدد ذب ثةبايددأ ذرب ددليذيوتددثؽذمب قددؾبميؽذرب قؾب دد ذ
ب ثجغثأذ ثهجأذب ثةبايأذر ببدة ا ذ لد ذب ثةبايدأ ذ ادوؾىذب دؾ يذربإلختباذ د ىذ ادو   يذب وقداترةذ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ.ذPestovic et al., 2021; Athavale et al., 2022)ب ثا بددددددأذرتقةرددددددةذب ثةبايددددددأ(ذ
ذ؛2022؛ذ ةدص ذ2019 ةه ذم

ررورددقذب إاحدددذ دد ذ دداذاددبقذ بثدداذيويبددقذ ثقددايبسذاددؾخكذب ثةبايددأ ذغيددةذرنذب إاحدددذاددبيوث ذفدديذ
رجاصدددأذحردددؼذ  ودددأذب ثةبايدددأذ جددد ذمبدددا ذادددؾخكذذ ب ثقدددا ذب رلذ بدددوذجةدددائصذ  ودددأذب ثةبايدددأ

ذب ثةبايأ.

 إعادة إصدار القوائم السالية )السفهوم، األسباب، اآلثار الدلبية(  2-2
 مفهوم إعادة إصدار القوائم السالية 2-2-1

ررذب بف ذ ؽذ ةبدبيذب لادا ا ذذؾبابأتل شذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأذ ج  اذتقؾ ذب بة أذا اذط
 Hasnan et)بدأذب ادابقذاصد بتااذبوةدلب ذب ثيبؾ دا ذب دؾبتخكذ دا قؾبئؼذب ثا ذهي دا ذب وجغبثبدأررذب 

al., 2019)ذرد ذعهةذ رهؾ ذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بدأذموبردأذب وةدةفا ذبالموهادردأذ داخبتك ذر داذ.
تةتأذ بيهاذ ؽذح رشذتلةررا ذاؾاةرأ ذدد ذيجدوجذ جهداذضدياذاقدأذب ثادويثةرؽذررصدلالذب ثةدا  ذ

ةذ يبؾ دددددا ذ ا بدددددأذتوادددددؼذ ا  ددددددأذب جدددددةرؽ ذفددددديذدددددد تكذرد  امبدددددأذمغدددددا ذحؾ ثدددددأذب بدددددة ا ذفددددديذتدددددؾفي
رب ثؾضؾابأ ذرد ذتةتأذ بوذذ ػذضدةرتكذب يثد ذ بدوذا داخكذاصد بتذب قدؾبئؼذب ثا بدأ ذبهد هذتةدلب ذ
ب ثيبؾ دددا ذرتيددد ي ذب قدددؾبئؼذب ثا بدددأذب وددديذدددد ذ بدددؾىهاذرجظدددا ذحاددداببأذررذغدددشذ ويثددد ذ دددؽذدبددد ذبإلخبتكذ

 دإيضذب ثرداهبؼذب ثويبقدأذ إ داخكذر بثداذيبديذ دةضذذ(.Bengoriz et al., 2022؛ذ2012م اايؽ ذ
ذ:ذذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأ

 قة ذ إ اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأذرفقالذ ويةر ذ يباتذ ربسذ ياييةذب ثلااإأذب ثا بأذب  ةر ديذ
(ذ يجؾبنذ"ب وغييةب ذب ثلااببأذرتةلب ذب جظا "ذا وذرمهاذاإداتكذ دؽذ ثببدأذتجقدب ذب قدؾبئؼذ154تدؼذم

بتاا ذإلعهددداتذراددداتذتةدددلب ذب جظدددا ذب ادددا قأذفددديذتبدددػذب قدددؾبئؼ ذحيددددذ قةددد ذب ثا بدددأذب ادددابقذاصددد 
 ا جظا ذاجاذرجظا ذبال وةبهذرب قبدا ذرب يدةضذربالفةدا ذفديذب قدؾبئؼذب ثا بدأ ذرب جاتردأذ دؽذرجظدا ذ
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حادداببأذررذرجظددا ذفدديذتظبيددقذ يدداييةذب ثلااددإأ ذررذاغرددالذحقددائقذ ييجددأذ امددتذ ؾاددؾخكذردددتذا دد بخذ
ذذ.ذ(SFAS No. 154, 2005)ب قؾبئؼذب ثا بأذ

(ذ5(ذر دل ػذ يبداتذب ثلاادإأذب ثةدةيذب دليذ قاببدأذتددؼذم8رد ذرك ذ يباتذب ثلااإأذب  ر يذتددؼذم
 يجددؾبنذ"ب ابااددا ذب ثلااددببأذرب وغييددةب ذفدديذب وقدد يةب ذب ثلااددببأذرب جظددا "ذ بددوذ دداذرتخذ ا ثيبدداتذ

ةيذ امداذر دث ذرضدثاذر يداخبلذ ويد خك ذ( ذغيدةذرنذب ثيبداتذب د ر يذرب ثيبداتذب ثةد154ب  ةر يذتدؼذم
حيدذ ةفاذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأذ  مهاذاإاتكذ ؽذتةلب ذرجظا ذبال وةبهذرب قبدا ذربالفةدا ذ
 ددؽذمددبؼذ جاصددةذب قددؾبئؼذب ثا بددأ ذ ثدداذ ددؾذ امددتذرجظددا ذب روددةكذب اددا قأذ ددؼذتلدد شذ ظبقددال ذحيدددذ قةدد ذ

بئؼذب ثا بأذ ببة أذ ؽذفوةكذاا قأذررذركية ذتجب ذموبرأذ  جظا ذب روةكذب اا قأذاغرالذررذتلةر ذفيذب قؾذ
   ذب ق تكذ بوذباو  ب ذ يبؾ ا ذ ؾاؾ ذبهاذررذموبرأذاؾ ذباو  ب ذالهذب ثيبؾ ا  ذرتوتدثؽذادلهذ
ب جظدددا ذتددد ايةب ذب جظدددا ذب لاددداببأ ذرب جظدددا ذفددديذتظبيدددقذب اباادددا ذب ثلاادددببأ ذردغردددالذررذادددؾ ذ

 ذ يبددددداتذب ثلاادددددإأذ2015وددددد  بسذمردبتكذبالادددددويثاتذب ثةدددددةرأ ذتراددددديةذب لقدددددائق ذر دددددل ػذب غدددددشذرب 
ذ(.ذذذIAS No. 8, 2009؛ذ2019 ذ ب ه ذ5ب ثةةيذتدؼذ

(ذ دد نذاجددااذبترددا ذ ددؽذدبدد ذب ي يدد ذ ددؽذب  تباددا ذ بددوذرنذا دداخكذاصدد بتذ2015رددد ذر دداتذ بدديذم
جهدداذتلةررددا ذب قددؾبئؼذب ثا بددأذتيدد ذ ثيا ددأذب وددةبهذصددةر ذ ددؽذدبدد ذاخبتكذب بددة أذبؾاددؾخذرجظددا ذمددوجذ 

اؾاةرأذفيذب قؾبئؼذب ثا بأذب اابقذاص بتاا ذ ثاذيوظبأذتةلب ذب ثيبؾ ا ذب ثلااببأذب ثرة ذ جهاذ
ذفيذتبػذب قؾبئؼذ كؾمهاذ تببأ.ذذ

(ذ  مهداذاإداتكذ دؽذتيد ي ذ2016كثاذ قة ذ إ داخكذاصد بتذب قدؾبئؼذب ثا بدأذرفقدالذ ويةرد ذربدؾذابد ذم
تذرادداتذتةددلب ذب جظددا ذب ددؾبتخكذبوبددػذب قددؾبئؼ ذرب ثوثيبددأذفدديذب قددؾبئؼذب ثا بددأذب اددابقذاصدد بتااذإلعهددا

ب وظبيدددقذب  دددداطدذ بثإدددداخاذب ثلااددددببأ ذرب جظددددا ذب ودددديذفبددد ذمغددددا ذب ةدا ددددأذب  بجببددددأذفدددديذ جيهدددداذررذ
بكوبافها ذرب جظا ذب ويذد ذتلد شذ جد ذا د بخذب قدؾبئؼذب ثا بدأ ذرب جظدا ذب رؾاةردأذب وديذيدوؼذبكوبدافهاذ

قدددؾبئؼذب ثا بدددأ ذرب جظدددا ذب وددديذ دددؼذيدددوث ؽذ ةبددددأذب لادددا ا ذ دددؽذبكوبدددافهاذ جددد ذالحقدددالذ يددد ذاصددد بتذب 
 اص بتذتقةرةه.ذ

(ذرنذا دداخكذاصدد بتذب قددؾبئؼذب ثا بددأذتيجددوذمبددا ذب بددة أذ إ دداخكذمبددةذ2019مذغفدديذحدديؽذيددةىذب ةددإا
دؾبئثهدداذب ثا بددأذب اددابقذاصدد بتااذ ددةكذرجددةى ذ وةددلب ذب ثيبؾ ددا ذب ودديذاددبقذبإلفةددا ذ جهدداذ ؾمهدداذ

  تببأ ذموبرأذراؾخذتلةررا ذاؾاةرأ ذررذ ابأذ  ا رأذب ثياييةذب ثلااببأ.ذ

 ددوذرنذا دداخكذاصدد بتذب قددؾبئؼذب ثا بددأذتلدد شذ جدد  اذاذFragoso et al. (2020)كددل ػذر دداتذ
تدد خىذا دداخكذتلودداجذب بددة أذا ددوذتةددلب ذب ثيبؾ ددا ذب ددؾبتخكذ ددا قؾبئؼذب ثا بددأذب اددابقذاصدد بتاا ذحيدددذ
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 ذ ؾمهاذتوتثؽذب وةبفالذصةرلالذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأذا وذرااتذابببأذ بيةكذ بوذ را كذب اؾب ذب ثا بأ
ر ذفيذب قؾبئؼذب ثا بأ ذرخىذا وذااةب ذتيد ي ذب ثيبؾ دا ذب ثلاادببأذب دؾبتخكذ ؽذدب ذبإلخبتكذبؾاؾخذتلةذ

ذ ا قؾبئؼذب ثا بأذب اابقذاص بتااذ ؾمهاذ تببأ.

رنذا ددداخكذاصددد بتذب قدددؾبئؼذب ثا بدددأذتيددد ذب وةبفدددالذصدددةرلالذ ددد نذا ددد بخذذKhafi (2020)ر تدددالذيدددةىذ
ب ثلااددببأ ذرىا وددا يذفهدديذتيدد ذ ثيا ددأذذر ددةضذب قددؾبئؼذب ثا بددأذب اددابقذاصدد بتااذ ددؼذيددوؼذرفقددالذ بثإدداخا

تةلب ذ بثيبؾ ا ذب ويذادبقذبإلفةدا ذ جهدا ذررنذب قدؾبئؼذب ثا بدأذب وديذتدؼذاصد بتااذ دؽذدبد ذب بدة أذ
 دددؼذتكدددؽذذب ذ ةددد بمبأ ذ دددل ػذيدددوؼذبادددو  ب ذا ددداخكذاصددد بتذب قدددؾبئؼذب ثا بدددأذ ث  دددةذالم رددداضذادددؾخكذ

ذب وقاترةذب ثا بأ.

 ثاذابقذ ؽذتيةررا  ذحيدذر اتذا وذرنذا اخكذذQasem et al. (2020)ر ؼذ  وباذتيةر ذ
اصدد بتذب قددؾبئؼذب ثا بددأذتلدد شذ جوبرددأذ الحوبددالذب ثددا ي ذرب ولةررددا ذب رؾاةرددأذب جاترددأذ ددؽذب جظددا ذ

ذب لااببأذرب وظبيقذب  اطدذ بثإاخاذب ثلااببأ.ذ

 يددد ذاصددد بتااذر(ذ  مهددداذتيجدددوذمبدددا ذب بدددة أذبويددد ي ذدؾبئثهددداذب ثا بدددأذذ2021(ر تدددالذ ةفهددداذر ددديؽذ
 وةددلب ذ يبؾ ددا ذاددبقذبإلفةددا ذ جهددا ذ كؾمهددداذغيددةذ وؾبفقددأذ دد ذب ثإدداخاذب ثلااددببأ ذررذ تدددببأذ

ذموبرأذراؾخذتلةررا ذاؾاةرأ.ذ

رنذا ددداخكذاصددد بتذب قدددؾبئؼذب ثا بدددأذتيددد ذ ثيا دددأذا ددداتكذ بدددوذ ددد  ذذZhang (2021)كدددل ػذر ددداتذ
 ة بمبأذب قؾبئؼذب ثا بأذب اابقذاص بتاا ذرب ويذتاوبب ذتيد يبهاذرد داخكذمبدةااذ دةكذرجدةىذ يد ذتةدلب ذ

ذ اذبهاذ ؽذرجظا ذرتلةررا ذاؾاةرأ.ذذذذ

ؼذب ثا بدأ ذيدةىذرفوذضؾ ذ اذابقذر ؽذربد ذباويةبضذ اذرتخذ دؽذتيةرردا ذإل داخكذاصد بتذب قدؾبئ
ب إاحدددذرمددأذ بددوذب ددةغؼذ ددؽذتيدد خذتبددػذب ويةررددا  ذر دد  ذراددؾخذصددبغأذ ؾحدد كذر ورددقذ بيهددا ذاالذامهدداذ
ت رتذحؾلذمرسذب ثيجوذرب ثتثؾن ذررنذبالجوالفدا ذتكثدؽذفقدطذفديذصدباغأذب ثرهدؾ  ذرب دليذ  وبداذ

ذ ببددأذ ث دؽذتيةردد ذا داخكذاصدد بتذب قدؾبئؼذ ب ثا بددأذ دؽذراهددأذحادأذراهدأذمغددةذربضد ذب ثرهددؾ .ذرىجدا ل
  مهاذاإاتكذ ؽذ"ا اخكذمبةذدؾبئؼذ ا بأذابقذاصد بتاا ذ وةدلب ذر يا ردأذرجظدا ذتةتدأذذنعر الباحث

 بيهداذحد رشذتلةرردا ذاؾاةرددأ ذا داذ ادبأذبإلاثددالذرب وقةديةذررذ ادبأذ ثاتاددا ذبموهادردأذ دؽذدبدد ذ
لبلهاذراددؾخذدددؾبئؼذبإلخبتك ذرذ ددػذ تددثانذ دد  ذاغرددالذتبددػذب ولةررددا ذرب ودديذادديوةتأذ بددوذ دد  ذتةدد

 ا بأذ تببأ ذ ثاذ  ر ذتلقيدقذ درا بأذب قدؾبئؼذب ثا بدأذرداببيوهداذ بثقاتمدأ ذرتدؾفيةذ يبؾ دا ذذب ذادؾخكذ
ذر ة بمبأذتاا  ذ او   يذب ثيبؾ ا ذ بوذبت اذذدةبتب ذت ي ك".ذذ
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  أسباب إعادة إصدار القوائم السالية 2-2-2
ب ثا بدأذرد داخكذاصد بتااذ دةكذرجدةى ذموبردأذحداال ذذد ذتةا ذراإالذبالاوثا ذ غدااةكذتيد ي ذب قدؾبئؼ

 ذ2001بالفددال ذربالمهبدداتب ذب ودديذتيةضددتذ هدداذ بددةىذب بددة ا ذ بددوذ اددوؾىذب يددا ؼذب ب ددأذ ددؽذ ددا ذ
 ذ بلد ذ دؽذب ولةرردا ذب رؾاةردأذب جاتردأذ دؽذب ثثاتادا ذ2008ر اذتبوهاذ ؽذرد أذ ا بأذ ا ثبدأذ دا ذ

ببأذب  اط دددددأذب ثويثددددد كذرغيدددددةذب ثويثددددد ك ذ لثا دددددأذ ةدددددا  ذبالموهادردددددأذ ددددداخبتك ذرب ثيا ردددددا ذب ثلااددددد
رمدأذتؾاد ذذMahdi et al. (2021)ب ثادااثيؽذررصدلالذب ثةدا  ذب جدةرؽ.ذردد ذررضدلتذختبادأذ

 دد كذراددإالذددد ذتدد  ؾذا ددوذا دداخكذاصدد بتذب قددؾبئؼذب ثا بددأ ذرب ودديذ ث ددؽذتقاددبثهاذا ددوذرتىدد ذ رثؾ ددا  ذ
رايذتويبدقذ ا هب د ذب بي ديذرجةدائصذب بدة أذرب ثوثيبدأذرذ ػذ بوذب جلؾذب وا ي:ذب ثرثؾ أذب ر و:ذ

بالمد  اجذررذفيذممؾ ذب ةجا أ ذحرؼذب بة أ ذ   ةب ذب خب ذب ثدا وذرغيدةذب ثدا وذ ببدة أ ذ ثببدا ذ
 ذتيق ذب يثببا ذرب ح بشذب ثا بأذب ويذتثةذبهاذب بة أ(.ذب ثرثؾ دأذب يامبدأ:ذبالاولؾبذذرتربئأذب اهؼ

خبترددددأذرهب دددد ذحؾ ثددددأذب بددددة ا ذرب ثوثيبددددأذفدددديذمت ةددددصذرجبددددةكذاخبتكذرادددديذتويبددددقذ ا  ةددددائصذبإل
ب بددة أ ذضددياذهب دد ذب لؾ ثددأ ذب جظددا ذب ودديذفبدد ذمغددا ذب ةدا ددأذب  بجببددأذفدديذ جيهدداذررذبكوبددافها ذ
ب ولةرردددا ذب رؾاةردددأذب وددديذتدددؼذبكوبدددافهاذ يددد ذاصددد بتذب قدددؾبئؼذب ثا بدددأ ذب جظدددا ذب لاددداببأذفددديذتادددري ذ

قذ ييجدأذ امدتذ ؾادؾخكذفديذتداتراذا د بخذب قدؾبئؼذب ثا بدأ ذ ثاتادا ذاخبتكذ يضذب يجاصة ذتراا ذحقائ
ب تىدددا  ذ ددد  ذب رةددد ذبددديؽذ هدددا ذب ثددد يةذب وجريدددليذرتئدددبسذ ربدددسذبإلخبتك(.ذب ثرثؾ دددأذب يا يدددأ:ذراددديذ
تويبدددقذ دددا وظبيقذب  ددداطدذ بثيددداييةذب ثلاادددببأذرب ثوثيبدددأذفددديذمبادددو  ب ذب ل دددؼذب ب ةددديذفددديذتراددديةذ

ثلااببأ ذر   ذب برا بأذفيذبإلفةا (.ذب ثرثؾ أذب ةب يدأ:ذراديذتويبدقذ ام رداضذرتظبيقذب ثياييةذب 
اؾخكذب ثةبايأذب  اتابأذرب جاتردأذ دؽذمب جظدا ذب وديذ دؼذيدوث ؽذ ةبددأذب لادا ا ذ دؽذبكوبدافهاذ جد ذ

ذاص بتذتقةرةه(.

راثهداذرر بدصذب إاحددذ ثداذادبقذا دوذرمدأذتغدؼذتيد خذرادإالذا داخكذاصد بتذب قدؾبئؼذب ثا بدأ ذاالذرنذ
يوثيدد ذفدديذضددياذهب دد ذب لؾ ثددأ ذرب جظددا ذب ودديذفبدد ذمغددا ذب ةدا ددأذب  بجببددأذفدديذ جيهدداذربكوبددافها ذ
رب جظدددا ذب لاددداببأ ذرب وظبيدددقذب  ددداطدذ بثيددداييةذب ثلاادددببأ ذربم رددداضذادددؾخكذب ثةبايدددأذب  اتابدددأ ذ

ذرب ويذت خىذا وذراؾخذتلةررا ذاؾاةرأذر ثاتاا ذاخبتكذب تىا .ذذ

 اآلثار الدلبية إلعادة إصدار القوائم السالية  2-2-3
 ,.Fountaine & Phillips, 2018; Hasnan et al)ررورقذب إاحدذ  ذب ي ي ذ ؽذب  تباا ذ

2019; Oradi & Izadi, 2021) بؾادؾخذب ي يد ذ دؽذب اداتذب ادبببأذب ثوةتإدأذ بدوذا داخكذاصد بتذ
ب ثيبؾ دا  ذبم رداضذب تىدا ذب ثادوقبببأذب ثوؾديددأ ذذدرداخكذ د  ذتثااد  ب قدؾبئؼذب ثا بدأذرب وديذتوثيد ذفدي:
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بم راضذراياتذب اهؼ ذبم رداضذمبثدأذب بدة أ ذبتتردا ذتكبردأذتر ذب ثدال ذتلقيدقذ ؾبئد ذادبببأذ بدوذ
رادددهؼذب بدددة أ ذبم رددداضذادددؾخكذب وقددداترةذب ثا بدددأ ذبتتردددا ذ يددد لذخرتبنذر تدددا ذ ربدددسذبإلخبتك ذدرددداخكذ

 ي ذدردداخكذبحوثا بددأذتيددةضذب بددة أذ  ظددةذب وقاضددي ذبتترددا ذبحوثا بددأذتيددةضذب بددة أذ لا ددأذتييددةذ ددا
ذ ي ال ذتغييةذ ةبدأذب لاا ا  ذدراخكذبحوثا بأذتيةضذ ةبدأذب لاا ا ذ  ظةذب وقاضي.

رر بددصذب إاحدددذ ثدداذاددبقذا ددوذرنذ ددؽذراددؼذب ادداتذب اددبببأذب ثوةتإددأذ بددوذا دداخكذاصدد بتذب قددؾبئؼذ
ثلةدبأذب جهائبددأذب ثوةتإددأذ بدوذا دداخكذاصدد بتذب قددؾبئؼذب ثا بدأذادديذبم ردداضذمبثدأذب بددة أ ذرب ودديذتيدد ذب 

 ب ثا بأ ذرب ويذد ذت خىذا وذافال ذب بة أذربمهباتااذ بوذب ث ىذب إيي .

 قيسة الذركة )السفهوم والقياس(  2-3
تيغددبؼذمبثددأذب بددة أذ ددؽذراددؼذب ادد بهذبالاددوةبتبربأذب ودديذتادديوذب بددة ا ذا ددوذتلقبقهدداذ بددوذذُ يدد 

بجدددوالهذطببيوهددداذررحرا هدددا ذردددد ذبادددوؼذب ركدددةذب ثلاادددبيذبول يددد ذمبثدددأذب بدددة أذر بيبدددأذب يثددد ذ بدددوذ
تيغبثهددا ذجاصددأذ يدد  اذتغيددةذب هدد هذب ددليذتادديوذبإلخبتكذا ددوذتلقبقددأذ ددؽذب يثدد ذ بددوذتيغددبؼذتىلبددأذ

ا وذب يث ذ بوذتيغدبؼذمبثدأذب بدة أذردرداخكذب قبثدأذب ادؾمبأذ ادهثها.ذر بدوذب دةغؼذ دؽذراثبدأذذب بة أ
تيغبؼذمبثأذب بة أ ذرخرتااذب ها ذفيذبت اذذب ي ي ذ ؽذب قدةبتب ذب وبدغيببأذربالادويثاترأذرب وثؾرببدأ ذاالذ

 ةديإأذرب كيددةذرنذرضد ذ رهدؾ ذ لد خذر ورددقذ ببدأذ قبثدأذب بددة أ ذرطةرقدأذمباادهاذُ يد ذ ددؽذب  دؾتذب
(.ذر بثدداذيبدديذ ددةضذ ددإيضذب تب ذب ثويبقددأذ ثرهددؾ ذ2022ادد اللذفدديذب خلذب ثلااددبيذمربددؾذب يددال ذ

 مبثأذب بة أذرطة ذمبااها:ذ

   مفهوم قيسة الذركة   2-3-1
ر ات ذب هي أذب يا أذ بةدا أذب ثا بأذفيذضؾ ذب ثياييةذب ثةةرأذ بوقيبؼذب ثا وذ بثجبآ  ذرب ةاختكذ

 ب نذ رهؾ ذب قبثأذ  مها:ذ"ايذب ثقابد ذب ثدا وذب ثقد تذذ2017(ذ اجأذ1اخبتكذب هي أذتدؼذمذ قةبتذ ربس
ذ بدوذ رثؾ دأذ دؽذبالفوةبضدا ذب ثادوقبببأ ذيدوؼذتؾعبرهداذرفقدالذ كايةذ اخلذ ببة أذ ل ذب وقيدبؼ ذبجدا ل

فديذرنذ اا يأذب وقيبؼذب ثجااإأذرفوذضؾ ذب غةضذ ؽذب وقيدبؼ ذرت وبداذب قبثدأذ دؽذب اديةذب ادؾدي ذ
ب ادديةذب اددؾديذادددؾذب ثقدد بتذب ثدددا وذب ددليذُ ظبدددأذررذُ يددةضذررذُيدد ف ذفيببدددالذفدديذب ادددؾ ذ قابدد ذرصددد ذ
 يددديؽ".ذ ثددداذتثدددتذب ورةددددأذبددديؽذ ددد كذ رددداهبؼذ بقبثدددأذرادددي:ذب قبثدددأذب ياخ دددأذب ادددؾمبأ ذرب قبثدددأذب ياخ دددأذ

ذ(.ذ2017ب ثا بأ ذذب ثلااببأ ذرب قبثأذبالاويثاترأ ذرب قبثأذ ج ذب وةيبأذمب هي أذب يا أذ بةدا أ

بث ؽذتيةررهددداذ  مهددداذاختباذرتةدددؾتذب ثادددويثةرؽذررصدددلالذر بثددداذيويبدددقذ ثرهدددؾ ذمبثدددأذب بدددة أذ ددد
ب ثةا  ذب جةرؽذ ث ىذمرا ذب بة أ ذرب ليذغا إالذ اذيدةتإطذ  ادياتذب ادهؼ ذحيددذانذب بدة أذذب ذ
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فددديذب بدددة أذممدددؾرري ذذراددياتذب ادددهؼذب ثةتريدددأذتكدددؾنذمبثوهددداذ ةتريدددأ ذ ثددداذيبرددد ذ دددؽذاقدددأذب ثادددويثةرؽ
ذ(.ذPutu et al., 2014؛ذ2017

ردددد ذر ددداتذب دددإيضذ ددد نذتل يددد ذمبثدددأذب بدددة أذُ يددد ذب ثلدددؾتذب دددليذيددد رتذحؾ دددأذبت ددداذذب ي يددد ذ دددؽذ
ب قدددددةبتب  ذمغدددددةبلذ اثبدددددأذمبثدددددأذب بدددددة أذ كددددد ذ دددددؽذبإلخبتكذررصدددددلالذب ثةدددددا  ذجاصدددددأذب ثادددددويثةرؽذ

ذذ(.ذ2020تكبرأذتر ذب ثالذمب ةباخ ذ ذحيدذتيجوذمبثأذب بة أذتلقيقذ ؾبئ ذترؾ ذرب ثقةضيؽ

كثدداذ ث ددؽذتيةررهدداذ ددؽذراهددأذمغددةذرجددةىذ  مهدداذتيجددوذب قبثددأذب اددؾمبأذ اددهؼذب بددة أ ذحيدددذانذ
ب قبثأذب اؾمبأذ باهؼذاديذاديةذببد ذب ادهؼذفديذب ادؾ  ذرب دليذيوؾدداذ بدوذب يائد ذب ثوؾدد ذرب ث داطةذ

ذ(.ذ2018ب ثةتإظأذ أذمرحث  ذ

 ذفدديذب قبثددأذب ثوؾددد ذب لةددؾلذ بيهدداذ ددؽذدبدد ذحثبددأذب اددهؼ ذرادديذرددد ذ ةفهدداذرجددةرنذ  مهدداذتوثيدد
تثي ذحاص ذضةلذب ايةذب اؾديذ باهؼذفيذ  خذب اهؼ ذررنذاضافأذمبثأذ ببة أذتوثيد ذفديذدرداخكذ
ب قبثددأذب اددؾمبأذ  اددهؼذموبرددأذرمبددظأذر ثددالذب بددة أ ذ ثدداذ ث ددؽذب جغددةذ قبثددأذب بددة أذ ددؽذ جغددؾترؽذ

 Helmina)اذ ببة أ ذرب قبثأذب ويذتثتذاضافوهاذ صلالذب ثةا  ذاثا:ذب قبثأذب ويذتثتذاضافوه
et al., 2019)ذ.ذ

 قياس قيسة الذركة 2-3-2
 دد ذتيدد خذرصددلالذب ثةددا  ذتيدد خ ذمثدداذجذب قبددا ذب ثاددو   أذفدديذمبددا ذمبثددأذب بددة أ ذرب ودديذ
ذ ث دددؽذتقادددبثهاذا دددوذرتىددد ذ رثؾ دددا ذ دددؽذب ثقدددايبس ذحيددددذتوثيددد ذب ثرثؾ دددأذب ر دددوذفددديذب ثقدددايبس
ب ثلااببأ ذرايذب ثقايبسذب ويذتيوث ذ بوذب ثيبؾ ا ذب ثلااببأذب ؾبتخكذ دا قؾبئؼذب ثا بدأذ يد :ذم يد لذ
ب يائدد ذ بددوذب صددؾل ذتىلبددأذب اددهؼ ذ يدد لذب يائدد ذ بددوذحقددؾ ذب ثبكبددأ(.ذفدديذحدديؽذتوثيدد ذب ثرثؾ ددأذ

 يددد :ذمب قبثدددأذب ادددؾمبأذب ثيبؾ دددا ذب يامبدددأذفددديذب ثقدددايبسذب ادددؾمبأ ذراددديذب ثقدددايبسذب وددديذتيوثددد ذ بدددوذ
 ذماددإأذب قبثدددأذب ادددؾمبأذا ددوذب قبثدددأذب  فوةردددأذب قبثدددأذب ادددؾمبأذ لقددؾ ذب ثبكبدددأب اددؾمبأذ ادددهؼذب بددة أ ذ

  اددهؼ(.ذبيجثدداذتوثيدد ذب ثرثؾ ددأذب يا يددأذفدديذب ثقددايبسذبالدوةدداخ أ ذرادديذب ثقددايبسذب ودديذتة ددبذ بددوذ
 ثتددددافأ ذر قبددددا ذب قبثددددأذ قدددد بتذب بردددداخكذفدددديذمبثددددأذبالاددددويثاتب ذ يدددد :ذم قبددددا ذب قبثددددأذب اددددؾمبأذب

بالدوةددداخ أذب ثتدددافأ(.ذر ددداذب ثرثؾ دددأذب ةب يدددأذفووثيددد ذفددديذب رثددد ذبددديؽذب ثقدددايبسذب ادددؾمبأذرب ثقدددايبسذ
ب قبثددأذ ددؽذجدداللذداددثأذ رثددؾ ذرب ددليذ قددبسذمبثددأذب بددة أذذTobin’s Qب ثلااددببأذ يدد :ذ قبددا ذ
بثدأذب  فوةردأذإلاثدا يذب صدؾل ذبال وبب دا ذ بدوذب قذب قبثدأذب  فوةردأذإلاثدا يب اؾمبأذ لقؾ ذب ثبكبدأذرذ

اديةذبدردالذب ادهؼذفديذ×ذحيدذانذب قبثأذب اؾمبأذ لقؾ ذب ثبكبدأذ ذ د خذب ادهؼذب ثةد تكذرب ثو بر دأذ
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ذ.Nurkumalasari et al., 2019; Dang et al., 2020)؛ذ2017مها أذب اجأذب ثا بأذممؾرري ذ
راؾذ ثي ذب ثقبا ذب ماأذ ؽذراهدأذمغدةذب ثادويثةرؽذررصدلالذب ثةدا  ذب جدةرؽ ذ دل ػذُ يد ذ دؽذ

رتددؾبفةذب ببامددا ذر ددهةذب ثقددايبسذب ثاددو   أذفدديذمبددا ذمبثددأذب بددة أ ذحيدددذيوثيددبذ اددهؾ أذحاددا أ ذ
ذب الد دددأذالادددو  ب أ ذ اإلضدددافأذ كؾمدددأذ قباادددالذ ددد خب ذفددديذب اددد ذب ظؾرددد  ذ ثددداذرمدددأذالذ قوةدددةذ بدددو
ب ثيبؾ ددا ذب ثلااددببأذفقددط ذبدد ذ  جددلذفدديذب وإدداتهذب ثيبؾ ددا ذب ثلااددببأذرب اددؾمبأذ يددال ذ ثدداذ يدد ذ ددؽذ
ركيةذب ثقايبسذ ة بمبأ ذحيدذ يوث ذ بوذبباما ذ ا بأذفيببأذالذتوظبأذتق يةبل ذ ثاذ قبد ذ دؽذرجظدا ذ

ذ(.ذ2019؛ذدمحم ذ2016ب وق يةذرربر ذ ؽذخدأذب قبا ذمت يبو ذ

اددبقذا ددوذرمددأذ بددوذب ددةغؼذ ددؽذتيدد خذب جثدداذجذب ثاددو   أذفدديذمبددا ذمبثددأذرر بددصذب إاحدددذ ثدداذ
اديذتبدػذب ثقدايبسذب ثيوثد كذ بدوذب ثيبؾ دا ذب ثلاادببأذرب ثيبؾ دا ذذركيةااذبادو  ب الذب بة أ ذاالذرنذ

.ذراؾذ اذاؾهذ يوث ذ ببأذب إاحدذفديذTobin’s Qب اؾمبأذ يالذ  اإالذاا رأذب ل ة ذ ي ذمثؾذجذ
ذ ج ذمبا ذمبثأذب بة أ.ذب  تباأذب لا بأذ

ذتحليل الدراسات الدابقة واشتقاق فروض البحث  -3
 يددةضذب إاحدددذفدديذاددلبذب قاددؼذ رثؾ ددأذ ددؽذب  تباددا ذب اددا قأذب ثةتإظددأذ ثؾضددؾ ذب إلدددذرب ودديذ

 ذرمبثأذب بة أ ذ بؾىأذ بوذتجار تذب يالدأذبيؽذاؾخكذب ثةبايأذب ث ت أ ذرد اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأ
حاأذطببيأذ ؾضؾ ها ذرب وودا  ذب ب جدوذ هداذفديذحد رخذادبا ذ دةضذب تب  ذرذ دػذ بؾددؾهذ بدوذ داذ
تؾصددبتذا بددأذتبددػذب  تباددا ذ ددؽذموددائجذربالاددوراخكذ جهدداذفدديذ ؾضددؾ ذب إلدددذب لددا ي ذر ددل ػذ بويددةهذ

ار هداذب  تبادا ذب ادا قأذب ثةتإظدأذ بوذب ررؾكذب إليبأذفيذادلبذب ثردال ذربادوكثالذب رؾبمدأذب وديذ دؼذتوج
ذبهلبذب ثؾضؾ  ذتثهي بلذال وقا ذفةرضذب إلد.ذ

تحليوول الدراسووات التووي تشاولوو  العالقووة لوويج جووودة السراجعووة السدركووة و عووادة  3-1
 إصدار القوائم السالية واشتقاق الفرض األول للبحث: 

تقدؾ ذ هجدأذب ثةبايدأذبد رتذادا ذفديذحثا دأذحقدؾ ذب ثادااثيؽذررصدلالذب ثةدا  ذب جدةرؽ ذرذ دػذ
 ددؽذجدداللذب كبدداذ ددؽذريذتلةررددا ذرب وقةرددةذ جهددا ذحيدددذ يدد ذفبدد ذ ةبدددأذب لاددا ا ذفدديذبكوبدداهذ
ب جظا ذر اذيوةتأذ بيهاذ ؽذتلةررا ذاؾاةردأ ذ دؽذب يؾب د ذب ةئبادبأذب وديذتبرد ذ دؽذبحوثا بدأذا داخكذ

.ذردد ذتجار دتذ د خذ دؽذب  تبادا ذب يالددأذبديؽذادؾخكذ(Oanh et al., 2021)تذب قدؾبئؼذب ثا بدأذاصد ب
 ب ثةبايأذب ث ت أذرد اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأ ذر بثاذيبيذ ةضذ إيضذالهذب  تباا :ذذذ
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ا دوذرادؾخذ الددأذ  ادبأذبديؽذب و ةدصذ Stanley & DeZoort (2007) تؾصدبتذختبادأ
ا ذ ثقبددا ذ رددؾخكذب ثةبايددأذرد دداخكذاصدد بتذب قددؾبئؼذب ثا بددأ ذحيدددذر ددات ذب ةددجا يذ ثةبدددأذب لاددا 

ب  تباأذا وذرنذب بة ا ذب ويذيوؼذ ةبايوهاذ ؽذدب ذ ةبدأذحاا ا ذ و ةص ذ  ؾنذ  يهاذبحوثا بأذ
رد ذ وي ي ذدؾبئثهاذب ثا بأ ذ قاتمأذ ثةبدأذحاا ا ذغيةذ و ةص ذحيدذي لذذ ػذ بوذدراخكذادؾخكذ

ذايأ.ذذذرخب ذ ثببأذب ثةب

ا دوذرنذب بدة ا ذب وديذيدوؼذ ةبايدأذدؾبئثهداذذZhizhong et al. (2011)كدل ػذر دات ذختبادأذ
  دددؾنذ ددد يهاذبحوثا بدددأذردددد ذإل ددداخكذاصددد بتذذBig4ب ثا بدددأذ دددؽذدبددد ذ  اتدددأذب ثةبايدددأذب تىيدددأذب كإددداتذ

 ؽذد تتهاذ بوذذدؾبئثهاذب ثا بأ ذحيدذتوثيبذتبػذب ث اتأذ ا  بةكذرب رؾخكذب ثةتريأ ذرب ويذب رتااذتبر 
 ددة أذصدديجبأذ  تاددأذذ1147بكوبدداهذب ولةررددا ذب رؾاةرددأ ذرذ ددػذ ددا وظبيقذ بددوذ يجددأذ  ؾمددأذ ددؽذ

حا أذادجؾرالذدا دتذبويد ي ذدؾبئثهداذب ثا بدأذذ880 ذرب ويذتتثجتذ2006حووذذ2002جاللذب روةكذ ؽذ
بجوإداتذرب وديذاد فتذا دوذذFrancis et al. (2013) دة أ.ذرادلبذ داذرك تدأذختبادأذذ465 دؽذدبد ذ

ب يالدأذبيؽذاؾخكذب ثةبايأذ قااأذ لرؼذ  وأذب ثةبايدأذرد داخكذاصد بتذب قدؾبئؼذب ثا بدأ ذردد ذتؾصدبتذ
ب  تباأذا وذراؾخذ الدأذ  ابأذبيؽذادؾخكذ ثببدأذب ثةبايدأذر يد ال ذحد رشذ ثببدا ذا داخكذاصد بتذ

 ثا بددأذفدديذحا ددأذ بقددؾبئؼذب ثا بددأ ذحيدددذتبدديؽذبم ردداضذ يدد ال ذحدد رشذ ثببددا ذا دداخكذاصدد بتذب قددؾبئؼذب
 ذفدديذحدديؽذبتتدد ذدردداخكذ يدد ال ذب قبددا ذ يثببددا ذ(Big4)باددو  ب ذ  اتددأذب ثةبايددأذب تىيددأذب كإدداتذ

-Non)ا ددداخكذاصددد بتذب قدددؾبئؼذب ثا بدددأذفددديذحا دددأذبادددو  ب ذ  اتدددأذب ثةبايدددأذ  دددالهذب تىيدددأذب كإددداتذ
Big4)ذ.ذ

ددأذبديؽذادؾخكذب ثةبايدأذبجوإداتذب يالذJiang et al. (2015)ربتادادالذ د ذذ دػذبادوه فتذختبادأذ
رد اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأ ذرذ ػذ ا وظبيقذ بوذ يجأذ ؽذب بة ا ذب ةيجبأ ذردد ذتؾصدبتذب  تبادأذ
ا وذراؾخذ الددأذ  ادبأذبديؽذ دالذب ثوغيدةرؽ ذحيددذر دات ذب  تبادأذا دوذرنذادؾخكذب ثةبايدأذب ثةتريدأذ

ب ودد ايةذركيددةذرضددؾحالذ ا جاددإأذ ببددة ا ذتقبدد ذ ددؽذبحوثا بددأذا دداخكذاصدد بتذب قددؾبئؼذب ثا بددأ ذرر ددؾنذاددلبذ
ب ودديذدا ددتذبويدد ي ذدؾبئثهدداذب ثا بددأذموبرددأذ ثاتاددا ذاخبتكذب تىددا  ذ ثدداذر ددات ذب  تباددأذا ددوذحاااددبأذ
اؾ ذب رتب ذب ثا بأذتراهذ ثببا ذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأذ ببة ا  ذحيددذيورا د ذب ادؾ ذ بد  ذ

بئؼذب ثا بدأ ذر كدؽذ د ذرادؾخذ ةبدبديذحادا ا ذذرىذادؾخكذاببوذ ثرةخذبإل النذ دؽذا داخكذاصد بتذب قدؾذ
 ;DeFond & Zhang (2014) ةتريأذ ق ذتخذب ريد ذب ادببوذ بادؾ .ذردد ذر دات ذختبادأذ د ذ دؽذ

Hew (2015)ا وذرمأذ ث ؽذباو  ب ذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأذ ثقبا ذ إا ةذ رؾخكذب ثةبايدأ ذذ
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رنذ ةبدددأذب لاددا ا ذ ددؼذيددوث ؽذ ددؽذبكوبدداهذب ولةررددا ذذحيدددذانذا دداخكذاصدد بتذب قددؾبئؼذب ثا بددأذتيجددو
ذب رؾاةرأ ذ ثاذ بيةذا وذبم راضذاؾخكذ ثببأذب ثةبايأ.

ا دوذرادؾخذ الددأذطةخ دأذبديؽذادؾخكذذRowe & Sivadasan (2018)فيذحيؽذتؾصبتذختبادأذ
 ذ ثببددأذب ثةبايددأذ قااددأذ لرددؼذ  وددأذب ثةبايددأذرد دداخكذاصدد بتذب قددؾبئؼذب ثا بددأ ذحيدددذتددبخبخذ يدد ال

ا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأذفيذع ذ ةبايأذب قؾبئؼذب ثا بأذ ببة ا ذ ؽذدب ذ  اتأذب ثةبايأذب تىيدأذ
رد ذيةا ذذ ػذا دوذ  (Non-Big4) قاتمأذ ث اتأذب ثةبايأذ  الهذب تىيأذب كإاتذذ(Big 4)ب كإاتذ

ب رؾاةرأ ذرب ويذب رتااذذرنذدراخكذاؾخكذ ثببأذب ثةبايأذت خىذا وذدراخكذبكوباهذب ثبر ذ ؽذب ولةررا 
ذت خىذا وذدراخكذبحوثا بأذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأ.ذ

رفدديذختباددوأذالجوإدداتذراددةذاددؾختيذ رجددأذب ثةبايددأذرب ثةبايددأذب ث ت ددأذرتة ددبذب ثبكبددأذ بددوذا دداخكذ
 ددة أذ ددؽذب بددة ا ذب ثقيدد كذ ا بؾتصددأذذ172اصدد بتذب قددؾبئؼذب ثا بددأ ذ ددا وظبيقذ بددوذ يجددأذ  ؾمددأذ ددؽذ

(ذا دوذرادؾخذ الددأذ2019 ذتؾصدبتذختبادأذب ةدإاغذم2017حودوذذ2011أذجاللذب روةكذ دؽذب ثةةر
بتتإددداوذادددبببأذبددديؽذادددؾخكذب ثةبايدددأذب ث ت دددأذرد ددداخكذاصددد بتذب قدددؾبئؼذب ثا بدددأ ذحيددددذ بثددداذدبخ ذادددؾخكذ

ذب ثةبايأذب ث ت أذ بثاذبم رتتذ ثببا ذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأ.ذذ

رنذب ه هذب ةئبسذ ؽذ ةبايأذب قؾبئؼذب ثا بأذاؾذا ظا ذت كي ذذKhafi (2020)رد ذر ات ذختباأذ
 بددددوذ ةدددد بمبأذب قددددؾبئؼذب ثا بددددأ ذرجبؾادددداذ ددددؽذب ولةررددددا ذب رؾاةرددددأ ذ ثدددداذيبردددد ذ ددددؽذاقددددأذ اددددو   يذ
ب ثيبؾ ددا ذفدديذتبددػذب قددؾبئؼذر دداذتوتددثجأذ ددؽذ يبؾ ددا  ذررنذا دداخكذاصدد بتذب قددؾبئؼذب ثا بددأذ يدد ذ ثيا ددأذ

ذةبايأ.   ةذ بوذبم راضذاؾخكذب ث

ا دوذ د  ذرادؾخذ الددأذبديؽذادؾخكذب ثةبايدأذذHasnan et al. (2021)فيذحيؽذتؾصبتذختباأذ
رد اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأ ذحيدذر ات ذب  تبادأذا دوذ د  ذرادؾخذخ يد ذ بدوذرنذادؾخكذب ثةبايدأذدد ذ
راة ذ ب  ذ بيةذ بوذب لد ذ دؽذا داخكذاصد بتذب قدؾبئؼذب ثا بدأ ذرذ دػذ دا وظبيقذ بدوذ يجدأذ  ؾمدأذ دؽذ

 دددة أذ دددؼذتقدددؼذ إ ددداخكذاصددد بتذذ98اذب ثا بدددأ ذ قابددد ذ دددة أذ ا يبردددأذدا دددتذ إ ددداخكذاصددد بتذدؾبئثهدددذ49
ذ.2016حووذذ2011دؾبئثهاذب ثا بأ ذرذ ػذجاللذب روةكذ ؽذ

ر(ذا دوذبجوإداتذرادةذادؾخكذب ثةبايدأذب  اتابدأذ بدوذا داخكذاصد بتذذ2021رد ذا فتذختباأذر ديؽذم
 بددأذب ثقيدد كذ ددة أذ ددؽذب بددة ا ذغيددةذب ثاذ83ب قددؾبئؼذب ثا بددأ ذرذ ددػذ ددا وظبيقذ بددوذ يجددأذ  ؾمددأذ ددؽذ

 ذرددد ذتؾصددبتذب  تباددأذا ددوذراددؾخذ الدددأذ2016حوددوذذ2010 ا بؾتصددأذب ثةددةرأذجدداللذب روددةكذ ددؽذ
  ادددبأذ يجؾردددأذبددديؽذادددؾخكذب ثةبايدددأذرد ددداخكذاصددد بتذب قدددؾبئؼذب ثا بدددأ ذ ثيجدددوذرمدددأذ بثددداذدبخ ذادددؾخكذ

 ب ثةبايأذدبتذبحوثا بأذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأذ ببة ا .ذ
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ا وذراؾخذ الدأذطةخ أذبيؽذادؾخكذب ثةبايدأذر درا بأذذJohl et al. (2021)رد ذتؾصبتذختباأذ
رادددؾخكذب وقددداترةذب ثا بدددأ ذحيددددذر دددات ذب  تبادددأذا دددوذرنذادددلبذبالتتإددداوذرب يالددددأذب و ايةردددأذتكدددؾنذرددددؾىذ
 ا جادددددإأذ ث اتدددددأذب ثةبايدددددأذب كبيدددددةكذ  دددددالهذب تىيدددددأذب كإدددددات ذ ي دددددسذ  اتدددددأذب ثةبايدددددأذب ةدددددغيةكذ

ذارلذتبػذب ث اتأذتثييبذج  اتهاذ ؽذجاللذتلايؽذاؾخكذرخب ذ ثببأذب ثةبايأ.ذذرب ثوؾاظأ ذحيدذتل

ا وذراؾخذ الدأذ  ابأذبيؽذاؾخكذب ثةبايدأذب ال دأذذMahdi et al. (2021)رد ذر ات ذختباأذ
كدد ذ ددؽذباددوقاللذ ةبدددأذب لاددا ا ذرب وغييددةذب دد رتيذبإل بب دديذ ث وددأذب ثةبايددأ ذرىدديؽذا دداخكذاصدد بتذ

 دددة أذ دددؽذب بدددة ا ذب ثقيددد كذببؾتصدددأذذ105 ذرذ دددػذ دددا وظبيقذ بدددوذ يجدددأذ  ؾمدددأذ دددؽذب قدددؾبئؼذب ثا بدددأ
ذ.ذذذ2016حووذذ2012طهةبنذجاللذب روةكذ ؽذ

ا وذبجوإاتذب يالدأذبيؽذ  ذ ؽذاثيأذ  وأذب ثةبايأذذOanh et al. (2021)رد ذا فتذختباأذ
بدددا ذ ردددؾخكذب ثةبايدددأ( ذمرريبدددةذ جهددداذ اموثدددا ذب ث ودددأذإلحددد ىذ  اتدددأذب ثةبايدددأذب تىيدددأذب كإددداتذ ثق

رحردؼذ ربدسذبإلخبتك ذرمادإأذب ةبفيدأذب ثا بدأذ بدوذا دداخكذاصد بتذب قدؾبئؼذب ثا بدأ ذرذ دػذ دا وظبيقذ بددوذ
حودوذذ2014 ة أذ دؽذب بدة ا ذب ث تادأذفديذبؾتصدأذفيوجدا ذجداللذب رودةكذ دؽذذ142 يجأذ  ؾمأذ ؽذ

 دسذبم رداضذذادؾخكذر ةد بمبأذ ذرد ذر ات ذب  تبادأذا دوذرنذا داخكذاصد بتذب قدؾبئؼذب ثا بدأذتي2020
ب ثيبؾ ا ذب ؾبتخكذ ا قؾبئؼذب ثا بدأ ذرب وديذيو دلذ بدوذرااادهاذ ادو   يذب ثيبؾ دا ذددةبتبتهؼذب ث وبردأ ذ
كثدداذتؾصددبتذب  تباددأذا ددوذرنذماددإأذب ةفدد ذب ثددا وذ هدداذتدد ايةذ بيددةذ بددوذحدد رشذا دداخكذاصدد بتذب قددؾبئؼذ

خكذبحوثالذا اخكذاص بتذب قدؾبئؼذب ثا بدأ ذفديذحديؽذب ثا بأ ذحيدذي خىذدراخكذماإأذب ةف ذب ثا وذا وذدرا
ذرنذحرؼذ ربسذبإلخبتك ذراثيأذ  وأذب ثةبايأذالذي اةبنذ بوذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأ.ذ

رفوذختبادوهاذالجوإداتذرادةذ د ذ دؽذادؾخكذب ثةبايدأ ذرتؾديدتذاصد بتذتقةردةذب ثةبايدأ ذرجةدائصذ
 ثا بدأ ذ دا وظبيقذ بدوذ يجدأذ دؽذب بدة ا ذبإلم رمبادبأذ رجأذب ثةبايأذ بوذفوةكذا اخكذاص بتذب قدؾبئؼذب

ا دوذذSambuaga et al. (2021) ذتؾصدبتذختبادأذ2018حودوذذ2016ب ثقيد كذجداللذب رودةكذ دؽذ
راؾخذ الدأذطةخ أذبيؽذاؾخكذب ثةبايأذرفوةكذا داخكذاصد بتذب قدؾبئؼذب ثا بدأ ذريذتد خىذادؾخكذب ثةبايدأذ

اص بتذب قؾبئؼذب ثا بأ ذ ثيجوذرمأذ بثاذدبخ ذاؾخكذرخب ذ ثببأذذب ثةتريأذا وذتث ي ذررذاطا أذفوةكذا اخك
ب ثةبايددأذ بثدداذطا ددتذفوددةكذا دداخكذاصدد بتذب قددؾبئؼذب ثا بددأ ذفدديذحدديؽذتؾادد ذ الدددأذ  اددبأذبدديؽذ دد ذ ددؽذ
جةائصذ رجأذب ثةبايأذرتؾديتذاص بتذتقةرةذب ثةبايأ ذحيددذتد لذدرداخكذب  بدةكذب ثا بدأذرب ثلاادببأذ

 بدوذددد تتهاذاح دا ذب تدؾب طذب ةداببددأذ ا بدة أ ذرىا وددا يذت يدبضذب ولةررددا ذذ  تدا ذ رجدأذب ثةبايددأ
ب رؾاةرأ ذ ثاذرنذت جةذاص بتذتقةرةذب ثةبايأذررذطؾلذفوةكذاص بتذتقةرةذب ثةبايأ ذي لذ بوذ  ىذ
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بللذ ةبدبيذب لاا ا ذب يجا أذب ثهجبأذب ؾباإأذفيذرخب ذ ثببأذب ثةبايأذربكوباهذب ولةررا ذب رؾاةرأ ذ
ذ  رضذ ؽذبحوثا بأذتي ي ذب قؾبئؼذب ثا بأذ اوقإالل.ذذذ ثا

رفوذختباوهاذالجوإاتذراةذفوةكذاص بتذتقةرةذب ثةبايأذ  ح ذ قايبسذاؾخكذب ثةبايأذب ث ت دأذ بدوذ
ذ158ا دداخكذاصدد بتذب قددؾبئؼذب ثا بددأذ  حدد ذ قددايبسذب رددؾخكذب لقبقبددأ ذ ددا وظبيقذ بددوذ يجددأذ  ؾمددأذ ددؽذ

 ذتؾصبتذختباأذ2019حووذذ2016ؾتصأذب ثةةرأذجاللذب روةكذ ؽذ ة أذ ؽذب بة ا ذب ثقي كذ ا ب
(ذا وذرنذبتترا ذفوةكذاص بتذتقةرةذب ثةبايأذفيذب روةكذب لا بأذر ؽذاؼذبم رداضذادؾخكذ2021 ؾاوذم

ب ثةبايأ ذيوةتأذ ببدأذدرداخكذبحوثا بدأذمبدا ذب بدة أذبويد ي ذدؾبئثهداذب ثا بدأذرد داخكذاصد بتااذ دةكذرجدةىذ
ذببأ.فيذب روةكذب ثاوقب

ا وذراؾخذ الددأذ  ادبأذبديؽذادؾخكذب ثةبايدأذُ يبدةذ جهداذذVelte (2022)كل ػذتؾصبتذختباأذ
 لرددددؼذ  وددددأذب ثةبايددددأذرد دددداخكذاصدددد بتذب قددددؾبئؼذب ثا بددددأ ذحيدددددذررضددددلتذب  تباددددأذرنذجبددددةكذ ةبدددددأذ
ب لادددا ا ذرحردددؼذ  ودددأذب ثةبايدددأذيبرددد بنذ دددؽذادددؾخكذب وقددداترةذب ثا بدددأ ذر دددؽذادددؼذتقددد ذبحوثا بدددأذا ددداخكذ

ذبتذب قؾبئؼذب ثا بأ.اص 

ذ بددوذ دداذتؾصددبتذا بددأذب  تباددا ذب اددا قأذ بثدداذيويبددقذ ظببيددأذب يالدددأذبدديؽذاددؾخكذب ثةبايددأذ رىجددا ل
ب ث ت دددأذرد ددداخكذاصددد بتذب قدددؾبئؼذب ثا بدددأ ذرب وددديذتةبرحدددتذ ددداذبددديؽذ ددد  ذرادددؾخذ الددددأذررذرادددؾخذ الددددأذ

ذب ثوغيدةرؽذدد ذتةاد ذا دوذرنذرنذب يالدأذب ي ابأذبيؽذ دالذيرى الباحث  ابأذررذراؾخذ الدأذطةخ أ.ذ
 ةبايددأذب قددؾبئؼذب ثا بددأذ ببددة ا ذ ددؽذدبدد ذ  اتددأذب ثةبايددأذب تىيددأذب كإدداتذ ثقبددا ذ رددؾخكذب ثةبايددأ ذ
تقب ذ ؽذبحوثا بأذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأذ ؽذب اا  ذمغةبلذ ثاذتوثو ذ أذتبدػذب ث اتدأذ دؽذجبدةكذ

ؽذب لددد ذ دددؽذتيددد ي ذب قدددؾبئؼذب ثا بدددأذرد ددداخكذاصددد بتااذ ا بدددأذرب  امبدددا ذ اخ دددأذرىبدددةرأذ بيدددةكذتث جهددداذ ددد
 اددوقإالل.ذفدديذحدديؽذتيبددةذب يالدددأذب ظةخ ددأذبدديؽذب ثوغيددةرؽذ بددوذرنذدردداخكذاددؾخكذب ثةبايددأذتدد خىذا ددوذ
بكوباهذب ثبر ذ ؽذب ولةررا ذب رؾاةرأ ذرب ويذب رتااذتبرد ذ دؽذبحوثا بدأذا داخكذاصد بتذب قدؾبئؼذب ثا بدأذ

ب  ةذب ليذد ذ قب ذ دؽذتيا د ذ يدضذب بدة ا ذ د ذ  اتدأذب ثةبايدأذ وةلب ذب جظا ذرب غش ذراؾذ
ب تىيأذب كإات ذجببأذبكوبافهاذب ثثاتاا ذبالموهادردأ ذر داذيوةتدأذ بيهداذ دؽذتلةرردا ذاؾاةردأ ذر دؽذ

ذاؼذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأ.ذذ

ادددؾخكذذرر بدددصذب إاحددددذ ثددداذادددبقذا دددوذبتردددا ذغا ببدددأذب  تبادددا ذب ادددا قأذ بدددوذرادددؾخذ الددددأذبددديؽ
يووورى ب ثةبايدددأذب ث ت دددأذرد ددداخكذاصددد بتذب قدددؾبئؼذب ثا بدددأ ذردنذبجوبردددتذطببيدددأذب يالددددأذبيجهثدددا ذر دددل ػذ

رمددأذفدديذعدد ذتيدداتضذموددائجذب  تباددا ذب اددا قأذر دد  ذبترادهدداذ بددوذطببيددأذب يالدددأذبدديؽذاددؾخكذذالباحووث
بتراادددالذ لددد خبلذذب ثةبايدددأذب ث ت دددأذرد ددداخكذاصددد بتذب قدددؾبئؼذب ثا بدددأ ذفثدددؽذب ثجظقددديذ ددد  ذتبجدددوذب إاحدددد
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ذ ببددأذ ث ددؽذب ددوقا ذ  بإلدددذذالفوورض األول بيالدددأذبدديؽذب ثوغيددةرؽذفدديذبي ددأذب  ثددالذب ثةددةرأ.ذرىجددا ل
"توجد عالقوة معشويوة تات دةلوة إحروائية لويج جوودة السراجعوة السدركوة و عوادة ذ:رب ليذيجصذ بدو

ذإصدار القوائم السالية للذركات السقيدة بالبورصة السررية". 

تحليل الدراسات التي تشاول  العالقة لويج إعوادة إصودار القووائم الساليوة وقيسوة  3-2
 الذركة واشتقاق الفرض الثاني للبحث: 

بجوإداتذرادةذا داخكذاصد بتذب قدؾبئؼذب ثا بدأذ بدوذذAnderson & Yohn (2002)باوه فتذختباأذ
بإل النذ ؽذا اخكذاصد بتذذ   ذتثاا ذب ثيبؾ ا ذرمبثأذب بة أ ذرد ذتؾصبتذب  تباأذا وذرمأذ ثرةخ

ب قدؾبئؼذب ثا بددأذ ببددة أ ذدبخذ دد  ذتثاادد ذب ثيبؾ ددا ذربم ردضذادديةذب اددهؼذبم راضددالذ بلؾعددال ذ ثدداذراددةذ
اددبببالذ بددوذمبثددأذب بددة أ ذحيدددذيورا دد ذب ثاددويثةرنذررصددلالذب ثةددا  ذب جددةرؽذ بدد  ذاددببيذ دد ذ

اتثدا ذتيد ي ذب قدؾبئؼذب ثا بدأذرد داخكذذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بدأ ذر كجدأذ دبسذ بد  ذخبئدؼ ذحيددذ ثردةخ
ذذ اص بتااذ ةكذرجةىذبم رضذ   ذتثاا ذب ثيبؾ ا ذربتتر ذايةذب اهؼذ ةكذرجةى.

رفوذختباوهاذالجوإاتذراةذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأذ بوذراياتذرادهؼذب بدة ا ذ ثقبدا ذ قبثدأذ
ودديذر بجددتذ ددؽذا دداخكذاصدد بتذب بددة أ ذ ددا وظبيقذ بددوذ يجددأذ  ؾمددأذ ددؽذاثبدد ذب بددة ا ذب  ةر بددأذب 

تي  اللذفيذب قؾبئؼذب ثا بأذذ919 ذرب ويذتثيبتذفيذ2002حووذذ1997دؾبئثهاذب ثا بأذجاللذب روةكذ ؽذ
 ل ػذا وذذRobbani et al. (2006) ة أذ ا أ ذتؾصبتذختباأذذ845تؼذبإل النذ جهؼذ ؽذدب ذ

 ذحيدذر ات ذب  تبادأذا دوذحد رشذراؾخذ الدأذ  ابأذبيؽذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأذرايةذب اهؼ
بم ردداضذ بيددةذفدديذراددياتذراددهؼذب بددة ا ذ قددأذبإل ددالنذ ددؽذتيدد ي ذب قددؾبئؼذب ثا بددأ ذرب ددليذيددةتإطذ

 بتتإاطالذ إا ةبلذ إخبتكذب تىا .

رفوذختباوهاذ بيالدأذبيؽذا اخكذاص بتذب قدؾبئؼذب ثا بدأذرمبثدأذب بدة أ ذ دا وظبيقذ بدوذ يجدأذ  ؾمدأذ
ا ذب ةدديجبأذب ثقيدد كذرب ودديذدا ددتذبويدد ي ذدؾبئثهدداذب ثا بددأذجدداللذب روددةكذ ددؽذ ددة أذ ددؽذب بددة ذ193 ددؽذ

ا دوذرادؾخذ الددأذ  ادبأذبديؽذ دالذذMa & Zhang (2011) ذتؾصدبتذختبادأذ2009حودوذذ2005
ب ثوغيةرؽ ذحيدذر ات ذب  تباأذا وذرنذمبثأذب بة أذفيذب بة ا ذب ويذدا تذ إ اخكذاصد بتذدؾبئثهداذ

أذب بددة أذفدديذب بددة ا ذب ودديذ ددؼذتقددؼذ إ دداخكذاصدد بتذدؾبئثهدداذب ثا بددأ ذرددد ذب ثا بددأذرددد ذ  ييددةذ ددؽذمبثدد
ذررضلتذب  تباأذرنذذ ػذ بيةذا وذبم راضذمبباأذبإلخبتكذر ل ػذبم راضذ ة بمبأذب قؾبئؼذب ثا بأ.

ا وذبجوإاتذراةذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأذ بدوذمبثدأذب بدة أذذZin (2013)كل ػذا فتذختباأذ
حودوذذ2005 دة أذ قيد كذ ا بؾتصدأذب ثا يبردأذجداللذب رودةكذ دؽذذ142جدأذ  ؾمدأذ دؽذ ا وظبيقذ بوذ ي
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 ذرد ذتؾصبتذب  تباأذا وذراؾخذ الدأذ  ابأذبيؽذ الذب ثوغيةرؽ ذحيدذر ات ذب  تبادأذا دوذ2011
رنذا داخكذاصدد بتذب قددؾبئؼذب ثا بددأذتد اةذاددبإالذرىبدد  ذ بيددةذ بدوذمبثددأذب بددة أ ذرددد ذيةاد ذذ ددػذا ددوذرمددأذ

 النذ ؽذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأذتج رضذاقأذب ثاويثةرؽذفديذ ةد بمبأذب قدؾبئؼذب ثا بدأذ ثرةخذبإل
ذذذذذذ ر اذتلوؾرأذ ؽذ يبؾ ا .ذ

رفوذختباوهاذ بيالدأذبيؽذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأذر   ذتثاا ذب ثيبؾ ا ذ ا وظبيقذ بدوذ يجدأذ
 ذتؾصدبتذختبادأذ2014حودوذذ2004ذ ة أذ قي كذببؾتصأذطهةبنذجداللذب رودةكذ دؽذ113  ؾمأذ ؽذ

Rahmanian et al. (2016)ا دوذرادؾخذ الددأذطةخ دأذبديؽذا داخكذاصد بتذب قدؾبئؼذب ثا بدأذر د  ذذ
تثاادد ذب ثيبؾ ددا  ذجاصددأذا دداخكذبإلصدد بتذب جاترددأذ ددؽذب يجاصددةذب وبددغيببأذ قاتمددأذ إ دداخكذبإلصدد بتذ

 يثد ذ بدوذتقبيد ذا داخكذاصد بتذب جاترأذ ؽذب يجاصدةذغيدةذب وبدغيببأ ذردد ذررصدتذب  تبادأذ تدةرتكذب
 ب قؾبئؼذب ثا بأذ بل ذ ؽذ   ذتثاا ذب ثيبؾ ا  ذر ؽذاؼذدراخكذ ة بمبأذر را بأذب قؾبئؼذب ثا بأ.

ا وذرنذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأذت خىذا وذفق بنذذChin et al. (2017)ر تالذر ات ذختباأذ
ب يقددأذفدديذ ةدد بمبأذب قددؾبئؼذب ثا بددأ ذ ثدداذيدد خىذا ددوذبتترددا ذتكبرددأذتر ذب ثددال ذربم ردداضذمبثددأذب بددة أذ

(ذا وذرنذا اخكذاص بتذب قدؾبئؼذ2017رب و فقا ذب ثاوقبببأذب ثوؾديأ.ذرت كي بلذ بوذذ ػذر اتذ ب ذهللاذم
تد ايةب  ذرب وديذتويبدقذبوكبردأذتر ذب ثدال ذرب ود ايةذ بدوذب تىدا ذب ثادوقبببأ ذرمبثدأذذب ثا بأذتدةتإطذ يد ك

ذب بة أ ذ  ذدراخكذ  اطةذب  ثالذرب   ارىذب قتائبأذب ثةفؾ أذض ذب بة أذر ةبدبيذب لاا ا .ذ

رفوذختبادوهاذ بيالددأذبديؽذا داخكذاصد بتذب قدؾبئؼذب ثا بدأذرمبثدأذب بدة أذ دا وظبيقذ بدوذ يجدأذ  ؾمدأذ
 .Ali et al ذتؾصدبتذختبادأذ2015حودوذذ2005 دة أذ ا يبردأذ قيد كذجداللذب رودةكذ دؽذذ250ؽذ د

   ذا وذ   ذراؾخذ الدأذ يجؾرأذبيؽذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأذرمبثأذب بة أ.ذ(2018)

جداللذختبادوهاذ بيالددأذبديؽذا داخكذاصد بتذذHasnan et al. (2019)فديذحديؽذتؾصدبتذختبادأذ
 ددة أذ قيد كذ ا بؾتصددأذب ثا يبرددأذذ142ب قدؾبئؼذب ثا بددأذرمبثدأذب بددة أ ذ ددا وظبيقذ بدوذ يجددأذ  ؾمدأذ ددؽذ

 ذا وذراؾخذ الدأذ  ابأذ يجؾرأذبديؽذ دالذب ثوغيدةرؽ ذريذتد اةذ2015حووذذ2009جاللذب روةكذ ؽذ
ةذ بددوذمبثددأذب بددة أ ذرددد ذيةادد ذذ ددػذا ددوذرنذتيدد ي ذا دداخكذاصدد بتذب قددؾبئؼذب ثا بددأذ بدد  ذاددببيذر بيدد

ب قؾبئؼذب ثا بأذرد اخكذاص بتااذ ةكذرجةىذترق ذاقأذب ثاويثةرؽذت ترربالذفيذاخبتكذب بدة أذر داذتق  دأذ دؽذ
 يبؾ ا  ذحيدذ ر رنذرمراهؼذر دا ذددةبتب ذبادويثاترأذجاط دأذددا ؾبذ ات اذاداذب وثداخبلذ بدوذ يبؾ دا ذ

صدلبلأ ذ ثداذ ريبهدؼذ لرثدؾنذ دؽذبادويثاتذر دؾب هؼذفديذب بدة أ ذر دؽذادؼذجاط أذردؾبئؼذ ا بأذغيةذ
 ذتج رضذمبثأذب بة أذت ترربال.ذذ
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ا وذراؾخذ الدأذ  ابأذبيؽذا اخكذاص بتذب قدؾبئؼذذXu & Kong (2019)كل ػذتؾصبتذختباأذ
ؾاةردأذب ثا بأذرمبثأذب بة أ ذحيدذرعهة ذب جوائجذباورا أذب ادؾ ذب ثدا وذ بد  ذادببيذ بولةرردا ذب ر

ب ويذتؼذب كباذ جها ذ ثاذرخىذا وذبم راضذراياتذب ادهؼذ بد  ذ بلدؾنذ جد ذبإل دالنذ دؽذتيد ي ذ
حودددوذذ2009ب قدددؾبئؼذب ثا بدددأ ذرذ دددػذ دددا وظبيقذ بدددوذ يجدددأذ دددؽذب بدددة ا ذب ةددديجبأذجددداللذب رودددةكذ دددؽذ

ذ.2018

بدأذ بدوذا وذبجوإاتذراةذا اخكذاصد بتذب قدؾبئؼذب ثا ذFragoso et al. (2020)رد ذا فتذختباأذ
 ذرذ ػذ دؽذجداللذب وة يدبذ بدوذ2019حووذذ1996كرا كذب اؾب ذب ثا بأذب رترىبأذجاللذب روةكذ ؽذ

االشذدتا اذتئبابأذراو:ذراياتذب اهؼ ذتكبرأذتر ذب ثال ذاثيأذب بة أ ذرذ ػذبه هذب يث ذ بدوذ
ب ثاددويثةرؽذفدديذب لد ذ ددؽذ دد  ذتثاادد ذب ثيبؾ ددا  ذر ددؽذاددؼذتلادديؽذاددؾخكذب وقدداترةذب ثا بددأذرتيبرددبذاقددأذ

ب اؾب ذب ثا بأ ذرد ذتؾصبتذب  تباأذا وذراؾخذ الدأذ  ابأذبيؽذا اخكذاصد بتذب قدؾبئؼذب ثا بدأذر د ذ
 ؽذايةذب اهؼ ذراثيأذب بة أ ذريذي خىذتي ي ذب قؾبئؼذب ثا بأذا وذبم راضذب قبثأذب اؾمبأذ ببدة أذ

الدددأذطةخ ددأذبدديؽذا دداخكذاصدد بتذكجوبرددأذالم ردداضذاددثيوهاذرب قبثددأذب اددؾمبأذ اددهثها ذبيجثدداذتؾادد ذ 
ذب قؾبئؼذب ثا بأذرتكبرأذتر ذب ثال.

ا دوذرادؾخذ الددأذ  ادبأذبديؽذا داخكذاصد بتذذOthman et al. (2021)ر تدالذر دات ذختبادأذ
ب قدددؾبئؼذب ثا بدددأذرمبثدددأذب بدددة أ ذحيددددذتددد خىذا ددداخكذاصددد بتذب قدددؾبئؼذب ثا بدددأذا دددوذبم رددداضذاددديةذادددهؼذ

كذاصدد بتذب قددؾبئؼذب ثا بددأذتبدديةذا ددوذبم ردداضذاددؾخكذب وقدداترةذب بددة أ ذرددد ذررضددلتذب  تباددأذرنذا دداخ
ب ثا بأ ذر ؽذاؼذبم راضذ ة بمبأذ اذتوتثجأذ ؽذ يبؾ ا  ذ ثاذي لذ بوذرنذا اخكذاصد بتذب قدؾبئؼذ
ب ثا بأذد ذالذ قوةةذت ايةااذب اببيذ بوذايةذب اهؼذفقط ذب ذ  ؾنذ ل ػذ ؾبدأذرجدةىذ ييد كذب ثد ىذ

ربمهباتادددا ذرذ دددػذ دددا وظبيقذ بدددوذ يجدددأذ دددؽذب بدددة ا ذب ثا يبردددأذب ثقيددد كذذدددد ذتثوددد ذا دددوذافدددال ذب بدددة أ
رب ثجوثبأذا وذرتىيأذدظا ا  ذراوذب قظا ذب ةدجا ي ذردظدا ذب ورداتكذرب  د  ا  ذردظدا ذب ثقدارال  ذ
ردظا ذب ثجورا ذبالاوهالكبأ ذحيدذتبيؽذ ا ؾ بأذتبػذب قظا ا ذ ؽذحد رشذ د خذ بيدةذ دؽذحداال ذ

 .2012حووذذ2002ب ثا بأذ ببة ا ذجاللذب روةكذ ؽذذا اخكذاص بتذب قؾبئؼ

بجوإاتذراةذبإلفةا ذ ؽذب ثا ؾ بأذبالاوثاابأذ ببة ا ذذZhang (2021)رد ذباوه فتذختباأذ
 بوذا اخكذاصد بتذب قدؾبئؼذب ثا بدأذرمبثدأذب بدة أ ذرذ دػذ دا وظبيقذ بدوذ يجدأذ دؽذب بدة ا ذب ادوةب بأذ

صددددبتذب  تباددددأذا ددددوذرنذبإلفةددددا ذ ددددؽذب ثادددد ؾ بأذ ذرددددد ذتؾذ2017حوددددوذذ2000جدددداللذب روددددةكذ ددددؽذ
بالاوثاابأذ ببة ا  ذي خىذا وذب ل ذ ؽذ   ذتثاا ذب ثيبؾ ا  ذرد اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بدأ ذر دؽذ

ذاؼذب ثلافغأذ بوذاثيأذب بة أذردراخكذمبثوها.



 الدور الوسيط إلعادة إصدار القوائم المالية في عالقة جودة..........                                حسام السعيد الوكيلد/

441 

 

رر بدددصذب إاحددددذ ثددداذادددبقذا دددوذبتردددا ذغا ببدددأذب  تبادددا ذب ادددا قأذ بدددوذرادددؾخذ الددددأذبددديؽذا ددداخكذ
ذ ببددأذ ث ددؽذب ددوقا ذا  بإلدددذرب ددليذيددجصذذالفوورض الثووانيصدد بتذب قددؾبئؼذب ثا بددأذرمبثددأذب بددة أ.ذرىجددا ل

"توجد عالقوة معشويوة تات دةلوة إحروائية لويج إعوادة إصودار القووائم الساليوة وقيسوة الذوركة  بو:ذ
ذالسقيدة بالبورصة السررية". 

السراجعووة السدركووة وقيسووة تحليوول الدراسووات التووي تشاولوو  العالقووة لوويج جووودة  3-3
 الثالث والرابع للبحث:      يجالذركة واشتقاق الفرض

ا وذرنذ ثببأذب ثةبايأذ ا بأذب رؾخكذتتثؽذ ة بمبأذذAobdia et al. (2015)ر ات ذختباأذ
ب ثيبؾ ا ذب ثا بأذ ببة أ ذ ثاذيبر ذ دؽذاقدأذب ثادويثةرؽذفديذب قدؾبئؼذب ثا بدأ ذحيددذيويا د ذب ثبدات ؾنذ

ب ذب ثا بأذ ب  ذا رابيذ  ذب بة ا ذب ويذتولؾلذ ؽذب ويا  ذ  ذ  اتدأذ ةبايدأذ دؽذغيدةذفيذب اؾذ
ذب تىيأذب كإات ذا وذب ويا  ذ  ذ  اتأذب ثةبايأذب تىيأذب كإات.ذ

(ذا دددوذبجوإددداتذرادددةذ ددد ذ دددؽذادددؾخكذب ثةبايدددأذب لقبقبدددأذ قاادددأذ2018ردددد ذاددد فتذختبادددأذ ؾادددوذم
ة أ ذراؾخكذب ثةبايأذب ث ت دأذ قاادأذ لردؼذ  ودأذب ثةبايدأذ اال أذترىذب ثةبا ذ ب نذباوثةبترأذب ب

 ددة أذ ددؽذب بددة ا ذغيددةذذ64 بددوذتكبرددأذب وثؾردد ذ ا ثبكبددأ ذرذ ددػذ ددا وظبيقذ بددوذ يجددأذ  ؾمددأذ ددؽذ
 ذردد ذتؾصددبتذب  تباددأذا ددوذ2016حوددوذذ2013ب ثا بدأذب ثقيدد كذ ا بؾتصددأذب ثةددةرأذجداللذب روددةكذ ددؽذ

ب كبيدةكذ وقد  ؼذجد  ا ذب ثةبايدأذيد اةذادبإالذ بدوذتكبردأذحقدؾ ذرنذباو  ب ذب بة ا ذ ث اتأذب ثةبايدأذ
ب ثبكبأ ذحيدذي تاذ او   يذب ثيبؾ ا ذفيذالهذب لا أذبتترا ذ اوؾىذخددأذرادال أذرتب ذب ثدةباييؽذ

ذ ب نذباوثةبترأذب بة أ ذرب ويذاؾهذتجي سذابإالذ بوذ  اطةذب ثةبايأ.ذذ

 الدأذطةخ أذبيؽذاؾخكذب ثةبايأذب ث ت أذذا وذراؾخذLouis et al. (2020)رد ذتؾصبتذختباأذ
رمبثددأذب بددة أ ذحيدددذررضددلتذب  تباددأذرنذتةددؾتذب ثاددويثةرؽذب اددببيذ رددؾخكذب ثةبايددأذيبردد ذ بدد  ذ
كبيدددةذ ددددؽذتكبردددأذتر ذب ثددددال ذرىا وددددا يذيددد اةذاددددبإالذ بدددوذمبثددددأذب بددددة أ ذ ثيجدددوذرنذبم ردددداضذاددددؾخكذ

ذب بة أ.ذب ثةبايأذتبر ذ ؽذتكبرأذتر ذب ثالذر ؽذاؼذتج رضذمبثأذ

رفوذختباوهاذ اةذاؾخكذب ثةبايأذ بوذمبثدأذب بدة ا ذب ثقيد كذ ا بؾتصدأذبإلم رمبادبأذجداللذب رودةكذ
ا وذراؾخذت ايةذا رابيذ رؾخكذب ثةبايأذذWijaya (2020) ذتؾصبتذختباأذ2017حووذذ2013 ؽذ

 بدأ ذرت يدبضذ بوذمبثأذب بة أ ذحيدذت خىذاؾخكذب ثةبايأذب ثةتريأذا وذتلايؽذاؾخكذب وقداترةذب ثا
تكا ب ذب ؾ ا أ ذرب ل ذ دؽذ د  ذتثااد ذب ثيبؾ دا  ذر دؽذادؼذدرداخكذمبثدأذب بدة أ ذردد ذررصدتذب  تبادأذ
ب بددة ا ذبإلم رمباددبأذ تددةرتكذبادددو  ب ذ ةبدبدديذحاددا ا ذذرىذاددؾخكذ ةتريدددأ ذ ثددؽذيجوثددؾنذ ث اتدددأذ
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 ثا بدأ ذحيددذر دات ذب ثةبايأذب تىيدأذب كإدات ذرذ دػذ دؽذراد ذدرداخكذمبثدأذب بدة أذفديذادؾ ذب رتب ذب
ب  تباددأذا ددوذرنذاددؾ ذب رتب ذب ثا بددأذبالم رمبادديذ تدد ذمبثددأذر بددوذ ببددة ا ذب ودديذيددوؼذ ةبايوهدداذ ددؽذ
دبد ذ  اتدأذب ثةبايدأذب تىيدأذب كإدات ذ قاتمدأذ ا بدة ا ذب وديذيدوؼذ ةبايوهداذ دؽذدبد ذ  اتدأذب ثةبايدأذ

ذ ؽذغيةذب تىيأذب كإات.

ب يالددأذبديؽذادؾخكذب ثةبايدأذب ث ت دأذررادياتذب ادهؼذذ(ذبجوإدات2020رد ذباوه فتذختبادأذ بديذم
كث  ةذ قبثأذب بدة أذ دؽذاهدأ ذ اإلضدافأذا دوذبجوإداتذ د ىذبجدوالهذادلهذب يالددأذ داجوالهذ د ذ دؽذ
حرؼذب بة أ ذرختاأذب ةف ذب ثا و ذرختاأذتيق ذب يثببا ذ ؽذاهأذرجةى ذرذ ػذ دا وظبيقذ بدوذ يجدأذ

 ذردد ذتؾصدبتذب  تبادأذ2018حودوذذ2013جاللذب روةكذ ؽذذ ؽذب بة ا ذب ثقي كذ ا بؾتصأذب ثةةرأ
ا وذرنذاؾخكذب ثةبايأذب ث ت أذت اةذ بوذراياتذب اهؼذ ث  ةذ قبثأذب بدة أ ذرر وبداذادلبذب ود ايةذ
 دداجوالهذحرددؼذب بددة أ ذفدديذحدديؽذرمددأذالذ  وبدداذ دداجوالهذ دد ذ ددؽذختاددأذب ةفدد ذب ثددا وذرختاددأذتيقدد ذ

ذب يثببا .ذ

ب ثةبايأذب ث ت أذ بوذب يالددأذبديؽذتبجدوذب ثيداييةذب  ر بدأذ بوقةردةذب ثدا وذرفوذختباوهاذ اةذاؾخكذ
 ددددة أذ ددددؽذب بددددة ا ذب ثقيدددد كذ ا بؾتصددددأذذ83رتكبرددددأذتر ذب ثددددال ذ ددددا وظبيقذ بددددوذ يجددددأذ  ؾمددددأذ ددددؽذ

ل(ذا دوذرنذدرداخكذادؾخكذ2021 ذر دات ذختبادأذر ديؽذم2019حووذذ2013ب ثةةرأذجاللذب روةكذ ؽذ
تيجدددوذدرددداخكذادددؾخكذب وقددداترةذب ثا بدددأ ذردرددداخكذ ةددد بمبأذر دددرا بأذب ثيبؾ دددا ذب ثةبايدددأذب ث ت دددأ ذرب وددديذ

ذب ثا بأذب ويذتوتثجهاذتبػذب وقاترة ذت خىذا وذدراخكذاقأذ او   يذب ثيبؾ ا ذفيذب قؾبئؼذب ثا بأ.

(ذا دددوذبجوإددداتذرادددةذادددؾخكذب ثةبايدددأذب ث ت دددأذ بدددوذ ردددا كذ2021كدددل ػذاددد فتذختبادددأذ جةدددؾتذم
ؽذراددؼذر بددا ذاضددافأذمبثددأذ ىذ ددة أ ذ اإلضددافأذا ددوذبجوإدداتذجثاددأذ وغيددةب ذبالاددويثاتذ ؾمددأذُ يدد ذ دد

 ي  ددددأذ بددددوذاددددلهذب يالدددددأ ذراددددي:ذب و ةددددصذب ةددددجا يذ بثةبادددد  ذاددددثيأذب ثةبادددد  ذحرددددؼذ  وددددأذ
ب ثةبايددأ ذ دد كذب ثةبايددأ ذب قظددا ذب ةددجا يذ يثيدد ذب ثةبايددأ ذرذ ددػذ ددا وظبيقذ بددوذ يجددأذ  ؾمددأذ ددؽذ

حودددوذذ2012بدددأذب ثقيددد كذ ا بؾتصدددأذب ثةدددةرأ ذجددداللذب رودددةكذ دددؽذ دددة أذ دددؽذب بدددة ا ذغيدددةذب ثا ذ96
 ذرددد ذتؾصددبتذب  تباددأذا ددوذراددؾخذ الدددأذطةخ ددأذ يجؾرددأذبدديؽذاددؾخكذب ثةبايددأذب ث ت ددأذر رددا كذ2019

بالاويثات ذ دل ػذر دات ذب  تبادأذا دوذرادؾخذتد ايةذ كد ذ دؽذت ةدصذب ثةباد ذرادثيوأذرحردؼذ  ودأذ
بديؽذادؾخكذب ثةبايدأذب ث ت دأذر ردا كذبالادويثات ذفديذحديؽذالذب ثةبايدأذ ثوغيدةب ذ ي  دأذ بدوذب يالددأذ

يؾادد ذتدد ايةذ كدد ذ ددؽذ دد كذب ثةبايددأذرب قظددا ذب ةددجا يذ يثيدد ذب ثةبايددأذ ثوغيددةرؽذ يدد  يؽذ بددوذاددلهذ
ذب يالدأ.ذذ
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رفوذختباوهاذ اةذاؾخكذب ثةبايأذ بوذب يالدأذبيؽذب ثق تكذب وقيبثبأذ بثيبؾ ا ذب ثلااببأذرراياتذ
 ة أذ ؽذب بة ا ذغيةذب ثا بأذب ثقي كذ ا بؾتصدأذب ثةدةرأذجداللذب رودةكذذ76  ؾمأذ ؽذب اهؼذ ييجأذ

(ذا دددوذرنذب ثقددد تكذب وقيبثبدددأذ بثيبؾ دددا ذ2022 ذتؾصدددبتذختبادددأذب ة دددايبيذم2019حودددوذذ2016 دددؽذ
ب ثلاادددببأذ ث دددؽذمباادددهاذ دددؽذجددداللذدددد تتهاذ بدددوذتل يددد ذمبثدددأذب بدددة أ ذرب وددديذتدددجي سذ بدددوذرادددياتذ

اؼذاددؾخكذب ثةبايددأذفدديذدردداخكذاقددأذب ثاددويثةرؽذفدديذب ثيبؾ ددا ذب ثلااددببأ ذرىا وددا يذب اددهؼ ذ ددل ػذتاددا
درددداخكذبال وثددداخذ بدددوذتبدددػذب ثيبؾ دددا ذفددديذبت ددداذذب قدددةبتب ذبالادددويثاترأ ذر دددؽذادددؼذدرددداخكذرادددياتذرادددهؼذ

(ذا دوذرادؾخذتد ايةذادببيذغيدةذ2022ب بة ا ذ ثقبا ذ قبثدأذب بدة أ.ذبيجثداذتؾصدبتذختبادأذصدا  ذم
ب ثةبايددأذ بددوذراددياتذراددهؼذب بددة ا ذغيددةذب ثا بددأذب ثقيدد كذ ا بؾتصددأذب ثةددةرأذجدداللذذ يجددؾيذ رددؾخك

 .ذ2019حووذذ2016ب روةكذ ؽذ

بجوإداتذرادةذادؾخكذب ثةبايدأذذYolandita & Cahyonowati (2022)كدل ػذبادوه فتذختبادأذ
 ذرذ دػذ دا وظبيقذ بدوذTobin’s Q قااأذ لرؼذ  وأذب ثةبايدأذ بدوذمبثدأذب بدة أذ قاادأذ ثقبدا ذ

حودوذذ2016 ة أذ ؽذب بة ا ذبالم رمبابأذب ثقي كذ ا بؾتصدأذجداللذب رودةكذ دؽذذ60 يجأذ  ؾمأذ ؽذ
 ذرددد ذتؾصددبتذب  تباددأذر تددالذا ددوذراددؾخذ الدددأذ  اددبأذبدديؽذاددؾخكذب ثةبايددأذرمبثددأذب بددة أ ذ2020

 ثردةخذبادو  ب ذ  اتددأذحيددذر دات ذب  تبادأذا ددوذرمدأذالذ ث دؽذب ل ددؼذ بدوذادؾخكذب ثةبايدأذب ثةتريددأذ
ب ثةبايدأذب تىيددأذب كإددات ذ ثدداذرنذ ةد بمبأذب قددؾبئؼذب ثا بددأذالذ ث ددؽذتلقبقهداذ ثرددةخذتييدديؽذ  وددأذ ددؽذ
  اتأذب ثةبايأذب تىيأذب كإات ذحيدذتجغةذب بة ا ذرب ثجغثيؽذا وذ  اتأذب ثةبايأذب تىيأذب كإداتذ

ذ بوذرخبئهؼذ يث ذببأذب ثةبايأ.ذذذذذذرغيةذب تىيأذب كإاتذ ب  ذ وااريذبجا ل

ر بوذب ةغؼذ ؽذراؾخذتإايؽذفديذمودائجذب  تبادا ذب ادا قأذحدؾلذطببيدأذب يالددأذب ثإا دةكذبديؽذادؾخكذ
ب ثةبايأذب ث ت أذرمبثأذب بة أ ذاالذرنذ يغؼذب  تباا ذبترقتذ بوذراؾخذ الدأذبيجهثدا ذ دل ػذ ث دؽذ

عوة السدركوة معشويوال علوى قيسوة "توثثر جوودة السراج بإلدذرب دليذيدجصذ بدو:ذذالفرض الثالثب وقا ذ
.ذ ل ػذيوت ذ بإاحدذ   ذراؾخذريذختباأذتجار تذب يالدأذغيةذالذركة السقيدة بالبورصة السررية"

ب ثإا ددةكذبدديؽذاددؾخكذب ثةبايددأذب ث ت ددأذرمبثددأذب بددة أذ ددؽذجدداللذا دداخكذاصدد بتذب قددؾبئؼذب ثا بددأذ ثوغيددةذ
 بإلددذرب ددليذذالفورض الرابوعأذ ث دؽذب دوقا ذرادبط.ذرالجوإداتذتبدػذب يالددأذفديذبي دأذب  ثدالذب ثةدةر

"تتوسووط إعووادة إصوودار القوووائم الساليووة العالقووة لوويج جووودة السراجعووة السدركووة وقيسووة يددجصذ بددو:ذ
 الذركة السقيدة بالبورصة السررية".
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 الدراسة التطبيقية -4
 مشهجية الدراسة التطبيقية   4-1

 ييجأذ دؽذذثا بأب ثلوؾى ذحيدذايوؼذتلبي ذب وقاترةذب تيوث ذب  تباأذب وظببقبأذ بوذرابؾلذتلبي ذ
 ذ2017حوددوذ ددا ذذ2014ب بددة ا ذغيددةذب ثا بددأذب ثقيدد كذ ا بؾتصددأذب ثةددةرأذجدداللذب روددةكذ ددؽذ ددا ذ

كدل ػذيدوؼذفديذادلبذب ردب ذ دةضذاد هذب  تبادأذب وظببقبدأ ذ روثد ذر يجدأذب  تبادأ ذ ةداختذب لةددؾلذ
 أذفديذتلبيد ذب ببامددا ذربجوإداتذفددةرضذب إلدد ذمثدداذجذ بدوذب ببامدا  ذب اددا يأذبإلحةدائبأذب ثاددو  

ذب  تباأذرتؾصب ذرمبا ذ وغيةبتها ذررجيةبلذتلبي ذب لااابأ.ذرذ ػذ بوذب جلؾذب وا ي:ذ

 هدف الدراسة التطبيقية  4-2
رادةذادؾخكذب ثةبايدأذب ث ت دأذذ قبدا ذته هذب  تباأذب وظببقبأذا وذبجوإاتذفةرضذب إلدذرب ثويبقدأ

ب قؾبئؼذب ثا بأ ذر دل ػذمبدا ذرادةذا داخكذاصد بتذب قدؾبئؼذب ثا بدأذ بدوذمبثدأذب بدة أ ذذ بوذا اخكذاص بت
 اإلضافأذا وذمبا ذراةذاؾخكذب ثةبايأذب ث ت أذ بوذمبثأذب بة أذاؾب ذ ب  ذ إا ةذررذ ب  ذغيدةذ

ذ إا ةذ ؽذجاللذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأذ ثوغيةذرابط.ذ

 مجتسع وعيشة الدراسة التطبيقية:      4-3

يوكدددؾنذ روثددد ذب  تبادددأذ دددؽذ افدددأذ دددة ا ذب ثادددااثأذغيدددةذب ثا بدددأذب ثقيددد كذ ا بؾتصدددأذب ثةدددةرأ ذ
ر ولقيددقذرادد بهذب إلدددذربجوإدداتذفةرضددأ ذتددؼذبجوبدداتذ يجددأذح ثبددأذ ددؽذاددلهذب بددة ا  ذرب ودديذدا ددتذ

يدذ ؾحرذبموباتذعااةكذتيد ي ذب قدؾبئؼذ ذح2017حووذذ2014بوي ي ذدؾبئثهاذب ثا بأذجاللذب روةكذ ؽذ
رد ذتؼذتل ي ذحرؼذب ييجأذرفقالذ بتؾب طذب ثا بأذ ببة ا ذب ثقي كذ ا بؾتصأذب ثةةرأذجاللذتبػذب روةك ذ

ب تبأ:ذرنذتكؾنذب بة أذ قي كذ ا بؾتصأذب ثةةرأذجاللذفوةكذب  تباأ ذرنذتكؾنذب بة أذدا تذبويد ي ذ
 ا ثإدداخاذرب ثيدداييةذب ثلااددببأ ذررذ اددبأذرجظددا ذفدديذب ثيا رددا ذذدؾبئثهدداذب ثا بددأذ اددبأذ دد  ذبال وددبب 

ب ثلااببأ ذررذ ابأذ  ا رأذ وظبإا ذبإلفةا ذب ثلاابي ذرنذيوؾبفةذب واتراذب  دا ذبويد ي ذب قدؾبئؼذ
ب ثا بدددأ ذرنذتوددددؾبفةذب قدددؾبئؼذب ثا بددددأذ بادددجويؽذب اددددا قويؽذ ادددجأذتيدددد ي ذب قدددؾبئؼذب ثا بددددأ ذر دددل ػذب اددددجويؽذ

جأذتيد ي ذب قدؾبئؼذب ثا بدأ ذرنذتودؾبفةذب وقداترةذب ثا بدأذ ببدة ا ذ اموغدا ذجداللذفودةكذب  تبادأ ذب وا يويؽذ ا
 اإلضافأذا وذتؾبفةذبباما ذ ا بأذ لاالذ وغيةب ذب  تباأ ذرالذتكؾنذب بة أذد ذحققتذجاائةذ بد  ذ

  تبادأ ذرنذ جوغؼذ كيةذ ؽذ ا  ذررالذتكؾنذد ذتيةضتذ ببظأذررذبالم  اجذررذب وؾداذجاللذفودةكذب
اددجؾب  ذرنذتقددؾ ذب بددة أذبجبددةذذ5  ددؾنذددد ذ تددوذ بددوذديدد ذب بددة أذ ا بؾتصددأذب ثةددةرأذركيددةذ ددؽذ

 دددؽذ ددد ذ دددا  ذتدددؼذذ31/12دؾبئثهددداذب ثا بدددأذ ا رجبدددأذب ثةدددةي ذرنذتجوهدددوذب ادددجأذب ثا بدددأذ ببدددة أذفددديذ
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بيدأذ ثد ذادلهذباوإياخذب بة ا ذب وا يأذ قظا ذب بجؾاذرب ث ااا ذب ثا بأذب جةى ذمغدةبلذالجدوالهذطب
ذب ث ااا ذربجوالهذب ثوظبإا ذب قامؾمبأذرب وجغبثبأذب ويذت ت ذ ها.ذ

 ة أذ وثيد ذ يجدأذب  تبادأ ذ ثداذددا ذب إاحددذذ44ذرد ذرارةذتظبيقذتبػذب تؾب طذ ؽذبجوباتذ  خ
 ددة أذرجددةىذ ددؼذتقددؼذبويدد ي ذدؾبئثهدداذب ثا بددأ ذر وثاابددأذ ددؽذحيدددذذ44بول يدد ذ يجددأذتداببددأذ  ؾمددأذ ددؽذ

 دددة أذذ88جبددداوذرب ادددجأذب ثا بدددأذ بييجدددأذب ااادددبأ ذرىا ودددا يذ ةدددإ ذحردددؼذب ييجدددأذبإلاثدددا يذطببيدددأذب 
 ددة أذدا دددتذذ44 بددداا ك ذ قاددثأذا دددوذ رثددؾ ويؽ ذ رثؾ دددأذ  ؾمددأذ دددؽذذ352 إاثددا يذ بدداا ب ذ

 ددة أذ ددؼذتقددؼذبويدد ي ذدؾبئثهدداذب ثا بددأ ذذ44بويدد ي ذدؾبئثهدداذب ثا بددأ ذر رثؾ ددأذرجددةىذ  ؾمددأذر تددالذ ددؽذ
ذ(.ذHasnan et al., 2019؛ذ2021؛ذ ؾاو ذ2019الذ بوذمب ةإاغ ذرذ ػذمباا

ررؾضدد ذب ردد رلذب وددا يذببددانذ ا قظا ددا ذب ودديذتجوثدديذا يهدداذ ددة ا ذب ييجددأذ لدد ذب  تباددأ ذر ددل ػذ
ذ  خذب بة ا ذرب ثباا ب ذرماإأذ ة ا ذ  ذدظا ذ ا جاإأذإلاثا يذ رةخب ذب ييجأ:

 الترشيف القطاعي لعيشة البحث: 1جدول 
 اننضبت انًئوٍت عذد انًشبهذاث عذد انشركبث انقطبع و
 %1882 64 16 عقبراث 1

 %1184 44 14 هواد بٌبء 2

 %8 28 7 هقبوالث واًشبءاث هٌدسٍت 3

 %688 24 6 خدهبث وهٌخجبث صٌبعٍت وسٍبراث 4

 %1285 44 11 أؼذٌت وهشزوببث وحبػ 5

 %384 12 3 ورق وهواد حعبئت وحؽلٍؿ 6

 %688 24 6 وسلع هعوزةهٌسوجبث  7

 %384 12 3 حجبرة وهوسعوى 8

 %1589 56 14 هوارد أسبسٍت 9

 %1386 48 12 دوٌتأرعبٌت صحٍت و 14

 %144 352 88 اإلجوبلً
 

 )الوصدر: هي إعداد الببحث(

 مرادر الحرول على البيانات 4-4
ب وثدد ذب إاحدددذفدديذب لةددؾلذ بددوذب ببامددا ذب الد ددأذإلتثددا ذب  تباددأذب لا بددأذ بددوذب وقدداترةذب ثا بددأذ
 ببدة ا  ذرب وديذتدؼذاثيهدداذ دؽذجداللذ ؾددد ذب بؾتصدأذب ثةدةرأ ذب ثؾددد ذبإل كوةرمديذ ببدة ا  ذ ؾددد ذ

ذ ة أذ ةةذ جبةذب ثيبؾ ا  ذ ؾد ذ يبؾ ا ذ إا ةذ ةة.ذ

ذ

ذ
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 مةاألساليب اإلحرائية السدتخد 4-5
 دد ذبالاددويامأذ ا اددا يأذذSmart PLSرىةمددا جذذSPSSتددؼذباددو  ب ذبةمددا جذب ولبيدد ذبإلحةددائيذ

ذب تبأ:ذ
ذراا يأذبإلحةا ذب ؾصريذ ي ذب ؾاطذب لاابيذربالملةبهذب ثيباتي.ذ -
الجوإددداتذصدددالحبأذب جثدددؾذجذر يةفدددأذذKolmogorov–Smirnov دددؾ ثرةرهذادددثيةمؾهذذبجوإددداتذ -

 .  ىذبدوةبلذبباما ذب ثوغيةب ذ ؽذب وؾدر ذب ظببيي
 ول يد ذ د ىذرادؾخذبدخربجذذVariance Inflation Factorذ(VIF)بجوإداتذ يا د ذتتد ؼذب وإدايؽذذ -

 جظوذبيؽذب ثوغيةذب ثاوق ذرب ثوغيةب ذب ةداببأ.
 بيؽذ وغيةب ذب  تباأ.ذتلبي ذبالتتإاوذب  ظوذ بيةاؾنذ قبا ذاؾاةرأذب يالدأذ -
اجددائيذبالاددورا أذذLogistic Regression Modelذ (LRM) مثددؾذجذبالملدد بتذب بؾاباددويذ -

 .(0 ,1)الجوإاتذب رةضذب رلذ بإلد ذمغةبلذ نذب ثوغيةذب وا  ذفيذالبذب جثؾذجذ  جلذب قبؼذ
ردةضذالجوإداتذب ذMultiple Linear Regression (MLR)مثدؾذجذبالملد بتذب  ظدوذب ثويد خذذ -

ذR2ب ياميذرب يا ددذ بإلدد ذررادو   ذفديذتلبيد ذبالملد بتذب  ظدوذب ادا يأذب تبدأ:ذ يا د ذب ول يد ذ

الجوإددداتذاؾاةردددأذمثدددؾذجذذ(F-test)رادددؾذ ثيا دددأذ   دددةذ بدددوذب يالددددأذب وراددديةرأذ بجثدددؾذج ذبجوإددداتذ
 الجوإاتذ يجؾرأذ وغيةب ذب  تباأذ  ذ بوذح ك.ذذ(T-test)بالمل بتذ    ذبجوإاتذ

 اال وثداخذ بدوذطةرقدأذذStructural Equations Model (SEM)ب ثيداخال ذب هب ببدأذذمثدؾذجذ -
 Smart ااو  ب ذبةما جذذPartial Least Square (PLS)بالمل بتذب ربئيذ بثةىيا ذب ةغةىذ

PLS رذ ددػذالجوإدداتذب رددةضذب ةب دد ذ بإلددد ذرب ددليذ ث ددؽذ ددؽذجال ددأذبجوإدداتذاباددبأذ ددؽذب يالدددا ذذ
بدديؽذب ثوغيددةب ذ لدد ذب قبددا ذفدديذمرددسذب ؾدددت ذ اإلضددافأذا ددوذرمددأذُ رتدد ذباددو  ب أذ ةددرأذجاصددأذ
الجوإدداتذب وددد ايةذب ؾادددبطذمغيدددةذب ثإا ددة( ذحيددددذ بدددوث ذب جثدددؾذجذب ةب دد ذ بدددوذ وغيدددةذرادددبطذ  دددؾنذ

مثددددؾذجذمب جثددددؾذجذب رل( ذر وغيددددةذ اددددوق ذفدددديذمثددددؾذجذرجددددةذمب جثددددؾذجذب يددددامي( ذذ وغيددددةذتددددا  ذفددددي
؛ذ2017 اإلضدددافأذ كؾمدددأذيدددةىطذ ظةرقدددأذغيدددةذ إا دددةكذبددديؽذ وغيدددةذ ادددوق ذر وغيدددةذتدددا  ذمب لؾ دددي ذ

Putu et al., 2014)ذفيبدوذادبي ذب ثيدالذ يوبدةذ وغيدةذا داخكذاصد بتذب قدؾبئؼذب ثا بدأذ RESTذ
 اوقبأذ وثيبأذفيذاؾخكذب ثةبايأذب ث ت أذرب ثوغيدةب ذب ةداببدأذب جدةىذذ وغيةذرابطذيو اةذ ثوغيةب 

كثوغيدةذتدا  ذفديذب جثدؾذجذب رل ذرفدوذمردسذب ؾددتذ يوبددةذ وغيدةذ ادوق ذيد اةذفديذ وغيدةذتدا  ذراددؾذ
 مبثأذب بة أذفيذب جثؾذجذب يامي.ذذ

ثلاددأذ ا ثياخ ددأذرب ددليذُ يدد ذرحدد ذرمددؾب ذب جثدداذجذفدديذب جذPath Analysisمثددؾذجذتلبيدد ذب ثادداتب ذذ -
ب بجائبدددأ ذرب دددليذيهددد هذا دددوذب كبددداذ دددؽذب وددد ايةب ذب ثإا دددةكذرغيدددةذب ثإا دددةكذ بيالددددأذبددديؽذب ثوغيدددةذ
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ب ثاوق ذرب ثوغيةذب وا  ذفيذراؾخذب ثوغيةذب ؾادبط ذريذيدؾفةذمبثدأذبجوإداتذب ؾاداطأذفقدطذخرنذتقد  ؼذ
 ددؽذجال هدداذبجوإدداتذب اددةذ ذرب ودديذ ث ددؽذBootstrapخال دأذاددلبذبالجوإددات ذ ددل ػذتددؼذباددو  ب ذطةرقدأذ

ذذذذذذذذذذذذذذذذغيددددددةذب ثإا ددددددةذ بيالدددددددأذبدددددديؽذب ثوغيددددددةذب ثاددددددوق ذرب ثوغيددددددةذب وددددددا  ذفدددددديذراددددددؾخذب ثوغيددددددةذب ؾاددددددبطذ
 . Putu et al., 2014)؛2020م ب ه ذ

 نساتج الدراسة وتوصيف وقياس متغيراتها 4-6
 نساتج الدراسة 4-6-1

فيذضؾ ذ اذتؼذباويةبضأذ ثبد بأذب إلدد ذرىغدةضذتلقيدقذرا بفدأذربجوإداتذفةرضدأ ذتدؼذصدباغأذ
رتىيددأذمثدداذجذ قبددا ذراددةذاددؾخكذب ثةبايددأذب ث ت ددأذ بددوذا دداخكذاصدد بتذب قددؾبئؼذب ثا بددأذرمبثددأذب بددة أ ذ

بدأ ذحيدذيوثي ذب جثؾذجذب رلذفيذمبا ذراةذادؾخكذب ثةبايدأذب ث ت دأذ بدوذا داخكذاصد بتذب قدؾبئؼذب ثا 
رروثي ذب جثؾذجذب ياميذفيذمبا ذراةذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بدأذ بدوذمبثدأذب بدة أ ذفديذحديؽذيوثيد ذ
ب جثؾذجذب يا ددذفديذمبدا ذب ود ايةذب ثإا دةذ ردؾخكذب ثةبايدأذب ث ت دأذ بدوذمبثدأذب بدة أ ذررجيدةبلذيوثيد ذ

بدوذمبثدأذب بدة أذ دؽذجداللذب جثؾذجذب ةب  ذفيذمبا ذب و ايةذغيدةذب ثإا دةذ ردؾخكذب ثةبايدأذب ث ت دأذ 
ا دداخكذاصدد بتذب قددؾبئؼذب ثا بددأذ ثوغيددةذراددبط ذرذ ددػذفدديذراددؾخذ يددضذب ثوغيددةب ذب ةداببددأذرب ودديذتيثدد ذ

ذ بوذضإطذب يالدأذبيؽذب ثوغيةذب ثاوق ذرب ثوغيةذب وا  .ذ ثاذ غهةذ ا ب  ذب وا ي:ذ

ذ
 : نساتج الدراسة1شكل 

 (لوصدر: هي إعداد الببحث)ا
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 توصيف وقياس متغيرات الدراسة  4-6-2
ذفيذضؾ ذفةرضذب إلدذ ث ؽذتؾصب ذرمبا ذ وغيةب ذب  تباأذ ثاذيبي:ذ

 أوةل: الستغير التابع

ذذذFirm’s Value قيسة الذركة

فدديذعدد ذتيدد خذمثدداذجذمبددا ذمبثددأذب بددة أ ذتيوثدد ذب  تباددأذب لا بددأذفدديذمبددا ذمبثددأذب بددة أذ بددوذ
رب ليذُ يد ذ دؽذركيدةذب جثداذجذ ديؾ الذربادو  ب الذفديذب  تبادا ذب ثلاادببأ ذرردوؼذذ Tobin’s Qمثؾذجذ

ذ:ذ(Hasnan et al., 2019; Zhang, 2021)حاا أذ ؽذجاللذب ثياخ أذب تبأذ

Tobin’s Q = 
                  

         
 

ذحيدذان:

MVequityذاديةذبدردالذب ادهؼذفديذ×رب ثو بر دأذب ثةد تكذ:ذب قبثأذب اؾمبأذ لقؾ ذب ثبكبأذم  خذب اهؼذ
ذمها أذب اجأذب ثا بأ(.

BVdebit:ذبال وبب ا .ذب قبثأذب  فوةرأذإلاثا يذ
BVassetsذب قبثأذب  فوةرأذإلاثا يذب صؾل.:ذ

 ؽذب ؾبح ذ بثاذ انذذ ػذ   ةبلذ بوذبتترا ذمبثأذب بة أ ذحيددذذTobin’s Qر بثاذدبخ ذماإأذ
 صؾلذر بدوذ دؽذب قبثدأذبالادوب ب بأذ هدا ذرُريد ذذ دػذخ دباللذالتتردا ذي لذذ ػذ بوذرنذب قبثأذب اؾمبأذ 

ذ(.ذ2020؛ذ ب ذب لببؼ ذ2016ب يائ ذ بوذبالاويثاتذرراؾخذفة ذرفت ذ بجثؾذمب ةيةفي ذ

 ذ: الستغير السدتقلثانيال 

 Perceived Audit Qualityجودة السراجعة السدركة 

تيبددةذاددؾخكذب ثةبايددأذب ث ت ددأذ ددؽذ اددوؾىذب رددؾخكذب ثوؾددد ذرب ثدد تاذ ددؽذدبدد ذرصددلالذب ثةددا   ذ
رتبدديةذا ددوذ دد ىذددد تكذ ةبدددأذب لاددا ا ذ بددوذبكوبدداهذب ولةررددا ذب رؾاةرددأذفدديذب قددؾبئؼذب ثا بددأ ذررددوؼذ

 دانذذاذبذ(1)مبااهاذفيذب  تباأذب لا بأذب ال أذحرؼذ  وأذب ثةبايأ ذرادؾذ وغيدةذراثدوذ  جدلذب قبثدأذ
  ددالهذذ(0) ذرر جددلذب قبثددأذ(Big4)  ودأذب ثةبايددأذيجوثدديذإلحدد ىذ  اتددأذب ثةبايددأذب تىيددأذب كإدداتذ

ذ ػ.ذمغةبلذ وثو ذتبدػذب ث اتدأذ اإل  امبدا ذب ثاخ دأذب كبيدةك ذررودؾبفةذ د يهاذب  بدةب ذرب ثهداتب ذب إبدةرأذ
ب ثةبايدأ ذفتداللذ دؽذحةصدهاذذ ا بأذب كردا ك ذربادو  ب هاذب وقجبدا ذرب بدةب جذب ل ييدأذ جد ذرخب ذ ثببدأ

 بوذتجريلذابااا ذرداةب ب ذب ةدا دأذ بدوذادؾخكذب ثةبايدأ ذربادو  ب هاذبدةب جذت ترببدأذرىدةب جذ ةبمإدأذ
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تاااؼذفيذتلايؽذرخب ذ ةبدبيذب لاا ا ذ  يها ذ ثداذ ث دجهؼذ دؽذتجريدلذ ثببدأذب ثةبايدأذ ردؾخكذ ةتريدأذ
 ثدداذرنذ دد يهؼذخبفدد ذ بوقةرددةذ ددؽذ ثببددا ذبالحوبددالذربكوبدداهذب ولةررددا ذب رؾاةرددأذفدديذب قددؾبئؼذب ثا بددأ ذ

 لثا ددددأذاددددثيوهؼ ذمغددددةبلذ قا ددددد كذ ثالئهددددؼذب كبيددددةك ذ اإلضددددافأذا دددددوذ دددد  ذتيةضددددهؼذ تددددغؾوذ قبدددددؾلذ
؛ذ دددددددةدص ذ2018ب ثثاتادددددددا ذبالحوبا بدددددددأذ دددددددؽذراددددددد ذبالحوردددددددانذ يثالئهدددددددؼذردتضدددددددائهؼذم ؾادددددددو ذ

2022(Pham et al., 2017; Ismail, 2020; ذ.ذ

  الوسيط ثالثال: الستغير

 ذFinancial Restatementsإعادة إصدار القوائم السالية 

يوؼذمبا ذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بدأذ دؽذجداللذبتإدا ذطةرقدأذب قبدا ذب يجدائيذب قبثدأ ذحيددذت جدلذ
 ا جاإأذ ببدة ا ذذ(0)(ذ ا جاإأذ ببة ا ذب ويذدا تذ إ اخكذاص بتذدؾبئثهاذب ثا بأ ذرب قبثأذ1ب قبثأذم

ذذذ(.Al-Hadi et al., 2022ب ويذ ؼذتقؼذ إ اخكذاص بتذدؾبئثهاذب ثا بأذم

 رابعال: الستغيرات الرقالية

تبوث ذب ثوغيةب ذب ةداببأذ بوذ يدضذب يجاصدةذب ثد اةكذ بدوذب ثوغيدةذب ودا   ذر كجهداذالذتد ج ذفديذ
 ذب  تبادأذفديذمثدؾذجذبالملدد بت.ذمظدا ذب  تبادأ ذردد ذتدؼذاضدافوهاذ دؽذراد ذضدإطذب يالددأذبديؽذ وغيدةب

ذرىثةبايأذب  تباا ذب اا قأذتؼذب وؾص ذا وذرنذ ؽذراؼذالهذب ثوغيةب ذ اذيبي:ذ

ذذFirm Size (F Size)حجم الذركة  -1

 ددؽذجدداللذب بؾغدداتروؼذب ظببيدديذإلاثددا يذرصددؾلذب بددة أذفدديذمها ددأذب يددا  ذحرددؼذب بددة أذيددوؼذمبددا ذ
رردددؾفةذحردددؼذب بدددة أذضدددثاما ذر جبدددأذ بثادددويثةرؽذ بدددوذبادددوثةبترأذر ثدددالذب بدددة أ ذفا بدددة ا ذ بيدددةكذ
ب لرؼذد ذتؾباأذ  اطةذرد ذ قاتمأذ ا بة ا ذب ةغيةك ذ ثداذ يظدوذ بثادويثةرؽذ برد بلذ دؽذب يقدأذ جد ذ

 Helmina et).ذرد ذتؾصبتذ  خذ ؽذب  تبادا ذ(Wijaya,2020) ذب كبيةكذبالاويثاتذفيذب بة ا
al., 2019; Dang et al., 2020; Wijaya, 2020; Habib et al, 2021)ا دوذرادؾخذتد ايةذذ

ذا رابيذ لرؼذب بة أذ بوذمبثأذب بة أ.ذ

ذذLeverage (LEV)ذالرافعة السالية للذركة -2

 غيةذفيذتثؾرد ذ ثبباتهدا ذرردوؼذمبدا ذب ةبفيدأذب ثا بدأذررقة ذبهاذ  ىذب وثاخذب بة أذ بوذر ؾبلذب
 ذرتيوبدةذ  دداطةذ ببدة أذ دؽذجدداللذدادثأذااثدا يذبال وبب ددا ذ بدوذااثدا يذب صددؾلذفديذمها دأذب يددا 

بإلفددال ذ اددبأذب و بدداذ ددؽذادد بخذب دد يؾنذرحدد ذب يؾب دد ذب ودديذ  جددلااذب ثاددويثةرنذفدديذبال وإدداتذ جدد ذ
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.ذردد ذبجوبردتذ(Li et al., 2020; Wijaya, 2020; Kong et al., 2021)تل يد ذمبثدأذب بدة أذ
ب  تباا ذ بثاذبيجهاذحؾلذطببيأذب يالدأذبيؽذختاأذب ةف ذب ثا وذرمبثأذب بدة أ ذحيددذتؾصدبتذ يدضذ

ا دوذذHasnan et al. (2019) ; Dang et al. (2020) ; Habib et al. (2021) تبادا ذب 
 Wijaya ختباددأذراددؾخذ الدددأذ  اددبأذبدديؽذختاددأذب ةفدد ذب ثددا وذرمبثددأذب بددة أ ذفدديذحدديؽذتؾصددبت

ذ.ا وذ   ذراؾخذ الدأذ بوذبالطال ذبيؽذختاأذب ةف ذب ثا وذرمبثأذب بة أذ(2020)

  Sales Growth Rate (SGR)معدل نسو السبيعات  -3

بيؽذ ببيا ذب اجأذب لا بأذ ظةرحدالذررقة ذ أذماإأذب وغيةذفيذب ثببيا ذب اجؾرأ ذررلاأذ ا رة ذ
 جهددداذ ببيدددا ذب ادددجأذب ادددا قأذ قادددؾ الذ بدددوذ ببيدددا ذب ادددجأذب ادددا قأ ذرُريددد ذ يددد لذمثدددؾذب ثببيدددا ذ دددؽذ
ب ثوغيددةب ذب ها ددأذرب ثدد اةكذب ودديذ رددأذرنذت جددلذفدديذبال وإدداتذ جدد ذختباددأذتدد ايةذريذ وغيددةذ بددوذمبثددأذ

راؾخذتد ايةذا ردابيذ ثيد لذمثدؾذب ثببيدا ذذا وذHabib et al. (2021)ب بة أ.ذرد ذتؾصبتذختباأذ
 .Dang et al(؛ذ2022(؛ذب إدادذم2021 بدوذمبثدأذب بدة أ ذفديذحديؽذتؾصد ذب دإيضذابادو ذم

ا وذراؾخذت ايةذاببيذ يجؾيذ ثي لذمثؾذب ثببيا ذ بوذمبثدأذب بدة أ ذ ثداذتؾصدبتذختبادأذذ(2020)
ثببيدددا ذ بددوذرادددياتذب ادددهؼذ(ذا دددوذراددؾخذتددد ايةذادددببيذغيددةذ يجدددؾيذ ثيدد لذمثدددؾذب 2022ب ة ددايبيذم

ذذ كثقبا ذ قبثأذب بة أ.

 وؾصددب ذرمبددا ذ وغيددةب ذب  تباددأذيددوؼذباويةبضددهاذ ددؽذجدداللذب ردد رلذب وددا يذر بثدداذيبدديذ ب ددصذ
ذ غةبضذب ولبي ذبإلحةائي:ذ

 توصيف وقياس متغيرات الدراسة :2جدول 
 انريز انًخغَر

نوع 

 انًخغَر
 طرٍقت انقَبس

دراصبث صببقت اصخخذيج 

 انًقَبسنفش 

قٍوت 

 الشزكت
FV حببع 

 Tobin’s Qٌتخن قٍبست ب ببستخمدام ًوتو   

والذي ٌخن حستبب  هتي ختنس ًستبت هجوتو  

)القٍوتتت الستتوقٍت لحقتتوق الولاٍتتت   القٍوتتت 

الدـخزٌتتتتت إلجوتتتتبلً االلخشاهتتتتبث(   القٍوتتتتت 

الدـخزٌتتت إلجوتتبلً ا،صتتوسا حٍتتث القٍوتتت 

الستتتوقٍت لحقتتتوق الولاٍتتتت ه عتتتدد ا،ستتت ن 

ستتعز اقفتتبس الستت ن ×  والوخداولتتت الوصتتدرة

 ـً ً بٌت السٌت الوبلٍت.

Tobin’s Q = 
                  

         
 

هلٍجًا ؛ 2418عبد الزحٍنا 

 ؛Hasnan et al., 2019؛ 2418

 Wijaya, 2020;؛ 2421حبٍبتا 

 ؛2422؛ أحودا 2421عٍسىا 

 ؛2422الصببغا  ؛2422الببسا 

Zhang, 2021; Yolandita & 

Cahyonowati, 2022 

جودة 

الوزاجعت 

 الودركت

PAQ هسخقل 

ٌتتخن قٍبستت ب بداللتتت حجتتن هاختت، الوزاجعتتتا 

إ ا كتبى  (1)وهو هخؽٍز وهوى ٌأخذ القٍوت 

هاختتت، الوزاجعتتتت ٌٌخوتتتً إلحتتتد  هابحتتت، 

ا وٌأختذ (Big 4)الوزاجعت ا،ربعت الاببر 

Thu et al., 2018; 

؛ هوسىا 2418رهٍلىا 

 & Jia؛ ,Wijaya  2020؛2418

Hsiao, 2021; Sambuaga et 
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؛ 2424؛ علًا al., 2021 بمنؾ  لك. (0)القٍوت 

 & Yolandita؛ 2422الزكبٌبىا 

Cahyonowati, 2022 

إعبدة 

إصدار 

القوائن 

 الوبلٍت

REST وسٍط 

( 1هخؽٍتتتتز وهوتتتتى حٍتتتتث ٌأختتتتذ القٍوتتتتت )

ببلٌسبت للشزكبث الخً قبهج بئعبدة إصدار 

ببلٌستتتتتبت  (0)قوائو تتتتتب الوبلٍتتتتتتا والقٍوتتتتتت 

للشتتتتزكبث الختتتتً لتتتتن حقتتتتن بئعتتتتبدة إصتتتتدار 

 قوائو ب الوبلٍت.

Rowe & Sivadasan, 2018; 

؛ 2419؛ صبلحا 2419الصببغا 

Azzali & Mazza, 2020; 

 ,.Mahdi et al؛ 2421هوسىا 

2021; Papadaki & Lelaki, 

2021; Utari et al., 2021; 

Bengoriz et al., 2022 

حجن 

 الشزكت
F Size ًرقبب 

ٌتتخن قٍبستت  هتتي ختتنس اللوؼتتبرٌخن ال بٍعتتً 

 إلجوبلً أصوس الشزكت ـً ً بٌت العبم

Blandon et al., 2020; 

Olusola & Abdulasisi, 

2020; Wijaya, 2020; 

Yolandita & 

Cahyonowati, 2022; Xu et 

al., 2022 

الزاـعت 

 الوبلٍت
LEV ًرقبب 

ٌتتتتخن قٍبستتتت ب هتتتتي ختتتتنس قستتتتوت إجوتتتتبلً 

إجوبلً ا،صوس ـً ً بٌتت االلخشاهبث على 

 العبم

Shekarkhah et al., 2019; 

Dang et al., 2020; Qasem 

et al., 2020; Hasnan et al., 

2021; Mahdi et al. 2021; 

Athavale et al., 2022 

هعدس ًوو 

 الوبٍعبث
SGR ًرقبب 

ببلفزق بٍي هبٍعبث السٌت الحبلٍتت ٌخن قٍبس  

ه هٌ تتتتب هبٍعتتتتبث الستتتتٌت  الستتتتببقت ه زوحتتتتب

ه على هبٍعبث السٌت السببقت  هقسوهب

Alnori, 2020; Habib et al., 

2021; Shehata & Rashed, 

؛ الببسا 2421عٍسىا  ;2021

2422؛ الزكبٌبًا 2422  
 

 تحليل ليانات الدراسة التطبيقية واختبار فروض البحث 4-7
ب وثد ذب إاحدددذفديذتلبيدد ذببامدا ذب  تباددأذب وظببقبدأذربجوإدداتذفدةرضذب إلدددذ بدوذااددةب ذ رثؾ ددأذ
 ددؽذبالجوإدداتب ذرب ودديذتبددوث ذ بددو:ذب ولبيدد ذب ؾصددريذ ثوغيددةب ذب  تباددأ ذبجوإدداتذصددالحبأذب ببامددا ذ

يؽذ بولبي ذبإلحةائي ذبجوإاتذب كباذ ؽذراؾخذ ب بأذب و بج ذب  ظوذ بثوغيةب  ذتلبي ذبالتتإاوذب
 وغيدددددةب ذب  تبادددددأ ذمثدددددؾذجذبالملددددد بتذب بؾابادددددويذربالملددددد بتذب ثويددددد خ ذمثدددددؾذجذب ثيددددداخال ذب هب ببدددددأذ

Structural Equations Model (SEM)اال وثداخذ بدوذتلبيد ذب ثاداتذذ Path Analysisذ 
 اادو  ب ذبةمدا جذذPartial Least Square (PLS)رطةرقدأذبالملد بتذب ربئديذ بثةىيدا ذب ةدغةىذ

Smart PLS.ذذ

ذ

ذ

ذ
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 التحليل الوصفي لستغيرات الدراسة 4-7-1

 : نتائج اإلحراء الوصفي لستغيرات الدراسة السترلة3جدول 

 

ب وددديذدا دددتذ إ ددداخكذاصددد بتذدؾبئثهددداذذFVيوتددد ذ دددؽذب رددد رلذب ادددابقذبم رددداضذمبثدددأذب بدددة ا ذ
 ددداملةبهذذ(0.925)ب ثا بدددأ ذررغهدددةذذ دددػذ دددؽذجددداللذبم رددداضذب ثوؾادددطذب لادددابيذ هدددا ذرب دددليذببدددغذ

 ذرذ ػذ قاتمأذ ا بة ا ذب ويذ ؼذتقدؼذ إ داخكذاصد بتذدؾبئثهداذب ثا بدأ ذحيددذ الحدرذ(0.424) يباتيذ
 ذ ثداذيد لذ بدوذرنذ(5.240) يبداتيذ داملةبهذذ(3.839)بتترا ذب ثوؾاطذب لاابيذ هدا ذرب دليذببدغذ

ا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأذت خىذا وذبم راضذمبثأذب بة أ ذرروتد ذ دل ػذرادؾخذتردار ذمادبيذبديؽذ
 رةخب ذب ييجأذحؾلذمبثدأذب بدة أ ذررغهدةذذ دػذ دؽذجداللذب لد رخذب د مباذرب قةدؾىذ قبثدأذب بدة أذفديذ

( ذ3.000ذ-ذ0.210ودديذتةبرحددتذ دداذبدديؽذمب بددة ا ذب ودديذدا ددتذ إ دداخكذاصدد بتذدؾبئثهدداذب ثا بددأذرب 
 قاتمدددأذ قبثدددأذب بدددة ا ذب وددديذ دددؼذتقدددؼذ إ ددداخكذاصددد بتذدؾبئثهددداذب ثا بدددأذرب وددديذتةبرحدددتذمبثوهددداذ ددداذبددديؽذ

ذ(.ذ35.000ذ-ذ0.560م

ر بثددداذيويبدددقذ دددا ثوغيةب ذب ةداببدددأذيوتدددد ذرادددؾخذتقددداتلذمادددبيذا ددددوذحددد ذ بيدددةذفددديذبإلحةددددا ب ذ
ب ذ ببدة ا ذب وديذدا دتذ إ داخكذاصد بتذدؾبئثهداذب ثا بدأذادؾذذF Sizeب ؾصديبأذب  اصدأذ لردؼذب بدة أذ

ررذب بدددة ا ذب وددديذ دددؼذتقددددؼذ إ ددداخكذاصددد بتذدؾبئثهدددداذب ثا بدددأ ذحيددددذببددددغذ وؾادددطذب بؾغددداتروؼذب ظببيدددديذ
 ذ دل ػذببدغذ وؾادطذ(20.131)إلاثا يذرصؾلذب بة ا ذب وديذدا دتذ إ داخكذاصد بتذدؾبئثهداذب ثا بدأذ

 ذ(21.052)ة ا ذب ويذ ؼذتقؼذ إ اخكذاص بتذدؾبئثهداذب ثا بدأذب بؾغاتروؼذب ظببييذإلاثا يذرصؾلذب ب
ذذذذذذذذذذكثدددداذرنذب بددددة ا ذب ودددديذدا ددددتذ إ دددداخكذاصدددد بتذدؾبئثهدددداذب ثا بددددأذيوددددةبر ذحرددددؼذب بددددة أذبهدددداذ دددداذبدددديؽذ

 انًخغَراث

 إعبدة إصذار انقوائى انًبنَت

 شركبث نى حقى بإعبدة إصذار انقوائى انًبنَت شركبث قبيج بإعبدة إصذار انقوائى انًبنَت

 انًخوصط

Mean 

االنحراف 

 انًعَبرً

Std. 

Deviation 

 انحذ األدني

Minimum 

 انحذ األقصي

Maximum 

 انًخوصط

Mean 

االنحراف 

 انًعَبرً

Std. 

Deviation 

 انحذ األدني

Minimum 

 انحذ األقصي

Maximum 

قٍوت 

 الشزكت

FV 

0.925 0.424 0.210 3.000 3.839 5.240 0.560 35.000 

حجن 

 الشزكت

F Size 

20.131 3.521 6.156 24.091 21.052 2.072 13.953 24.614 

الزاـعت 

 الوبلٍت

LEV 

2.251 1.865 0.090 8.400 0.842 1.269 0.106 8.699 

هعدس ًوو 

 الوبٍعبث

SGR 

0.094 0.173 -0.262 0.775 0.270 0.292 -0.104 1.457 
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( ذفددديذحددديؽذيودددةبر ذحردددؼذب بدددة أذفددديذب بدددة ا ذب وددديذ دددؼذتقدددؼذ إ ددداخكذاصددد بتذ24.091ذ-ذ6.156م
ذ(.ذ24.614ذ-13.953دؾبئثهاذب ثا بأذ اذبيؽذم

 ببدددة ا ذب وددديذدا دددتذ إ ددداخكذاصددد بتذدؾبئثهددداذذLEVكثددداذيوتددد ذبتتردددا ذ وؾادددطذب ةبفيدددأذب ثا بدددأذ
ب ثا بأذ قاتمأذ ا بة ا ذب وديذ دؼذتقدؼذ إ داخكذاصد بتذدؾبئثهداذب ثا بدأ ذررغهدةذذ دػذبؾضدؾ ذ دؽذجداللذ

 دداخكذاصدد بتذدؾبئثهدداذبتترددا ذمبثددأذب ثوؾاددطذب لاددابيذ ثوغيددةذب ةبفيددأذب ثا بددأذ ببددة ا ذب ودديذدا ددتذ إ
 ذفدديذحدديؽذببددغذب ثوؾاددطذب لاددابيذ بةبفيددأذ(1.865) دداملةبهذ يبدداتيذذ(2.251)ب ثا بددأذحيدددذببددغذ

ذ ببة ا ذب ويذ ؼذتقؼذ إ اخكذاص بتذدؾبئثهاذب ثا بأ.ذذ(1.269) املةبهذ يباتيذذ(0.842)ب ثا بأذ

 ببدة ا ذب وديذدا دتذ إ داخكذاصد بتذذSGRررالحرذ ل ػذبم راضذ وؾاطذ ي لذمثدؾذب ثببيدا ذ
دؾبئثهاذب ثا بأ ذ قاتمأذ ا بة ا ذب ويذ ؼذتقؼذ إ داخكذاصد بتذدؾبئثهداذب ثا بدأ ذرروتد ذذ دػذ دؽذجداللذ

فددديذب بدددة ا ذب وددديذدا دددتذذ(0.173) ددداملةبهذ يبددداتيذذ(0.094)ب ثوؾادددطذب لادددابي ذرب دددليذببدددغذ
فدديذب بددة ا ذذ(0.292)ةبهذ يبدداتيذ دداملذ(0.270) إ دداخكذاصدد بتذدؾبئثهدداذب ثا بددأ ذفدديذحدديؽذببددغذ

ذب ويذ ؼذتقؼذ إ اخكذاص بتذدؾبئثهاذب ثا بأ.ذ

 نتائج اإلحراء الوصفي للستغير الثشائي :4جدول 

 انًخغَر

 إعبدة إصذار انقوائى انًبنَت

شركبث قبيج بإعبدة إصذار 

 انقوائى انًبنَت

               شركبث نى حقى بإعبدة إصذار

 انقوائى انًبنَت

 نضبت حكرار نضبت حكرار

 جودة الوزاجعت الودركت

PAQ 
31 16.6% 156 83.4% 

     

 ؽذب بة ا ذب ويذدا تذ إ اخكذاص بتذدؾبئثهداذذ%16.6يوت ذ ؽذب ر رلذب اابقذرنذ اذمابوأذ
ذ%83.4ب ثا بأذتؼذ ةبايوهاذ ؽذدب ذ  اتأذب ثةبايأذب تىيأذب كإدات ذفديذحديؽذيوتد ذرنذ داذمادبوأذ

 ؽذب بة ا ذب ويذ ؼذتقؼذ إ اخكذاص بتذدؾبئثهاذب ثا بأذتؼذ ةبايوهاذ ؽذدب ذ  اتأذب ثةبايدأذب تىيدأذ
ب كإات ذ ثاذي لذ بوذبم راضذاؾخكذب ثةبايأذب ث ت أذ ا بدة ا ذب وديذدا دتذ إ داخكذاصد بتذدؾبئثهداذ

ب قددؾبئؼذب ثا بددأ ذريذذب ثا بددأ ذربتترددا ذاددؾخكذب ثةبايددأذب ث ت ددأذ ا بددة ا ذب ودديذ ددؼذتقددؼذ إ دداخكذاصدد بت
ذي خىذبتترا ذاؾخكذب ثةبايأذب ث ت أذا وذب ل ذ ؽذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأذ ببة ا .ذ

 اختبار صالحية البيانات للتحليل اإلحرائي 4-7-2
الجوإددداتذصدددالحبأذب جثدددؾذجذر يةفدددأذ ددد ىذبدودددةبلذببامدددا ذب ثوغيدددةب ذ دددؽذب وؾدرددد ذب ظببيدددي ذتدددؼذ

 ذررث ؽذببانذموائجذبالجوإداتذ دؽذKolmogorov- Smirnovاثيةمؾهذباو  ب ذبجوإاتذ ؾ ثرةرهذ
 جاللذب ر رلذب وا ي:ذ
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 للتوزيع الطبيعي لستغيرات الدراسة Kolmogorov – Smirnovنتائج اختبار : 5جدول 
 انًخغَراث

Kolmogorov – Smirnov 

Statistic Df Sig 
PAQ 0.357 352 0.001 

FV 0.324 352 0.001 

REST 0.341 352 0.001 

F SIZE 0.190 352 0.001 

LEV 0.221 352 0.001 

SGR 0.192 352 0.001 
       

 ثداذ يجدوذ د  ذذ 0.05يوت ذ ؽذب ر رلذب اابقذرنذ اوؾىذب ثيجؾرأذ رثب ذب ثوغيةب ذردد ذ دؽذ
بتإدددا ذمدددبؼذ وغيدددةب ذب  تبادددأذ بوؾدرددد ذب ظببيدددي ذررث دددؽذب وغبدددأذ بدددوذتبدددػذب ثبددد بأذ دددؽذجددداللذرجدددلذ
ب بؾغدداتروؼذب ظببيدديذ هددلهذب ثوغيددةب ذ اال وثدداخذ بددوذمغةرددأذب جها ددأذب ثة برددأ ذرب ودديذتددجصذ بددوذرمددأذ

( ذرىثدداذ2019بدد  ذم ظددؾك ذ ذ(n≥30) ث ددؽذبفوددةبضذتلقددقذ ددةوذب وؾدردد ذب ظببيدديذ بييجددا ذب كبيددةكذ
فبددؽذتكددؾنذ بدد بأذ دد  ذتؾدردد ذب ببامددا ذتؾدريددالذذ30ركبددةذ ددؽذريذ بدداا كذذ352رنذ دد خذب ثبدداا ب ذ

ذطببيبالذ  اةكذ بوذصلأذمثاذجذب  تباأ.ذذذ

 اختبار مذكلة التداخل الخطى 4-7-3

وذ بولققذ ؽذ  ىذرادؾخذتد بج ذجظدوذبديؽذب ثوغيدةذب ثادوق ذرب ثوغيدةب ذب ةداببدأ ذرب وديذتد خىذا د
ضددددددياذددددددد تكذمثددددددؾذجذب  تباددددددأذ بددددددوذترادددددديةذب اددددددةذ بددددددوذب ثوغيددددددةذب وددددددا   ذتددددددؼذباددددددو  ب ذ قبددددددا ذ

Multicollinearityددؽذجدداللذحاددالذ يا دد ذذ Toleranceكدد ذ ددؽذب ثوغيددةذب ثاددوق ذرب ثوغيددةب ذذ 
 ذ قبا ذت ايةذبالتتإداوذVariance Inflation Factorذ(VIF)ب ةداببأ ذرد راخذ يا  ذتت ؼذب وإايؽذ

ذوغيددةب .ذررؾضدد ذب ردد رلذب وددا يذموددائجذبجوإدداتذب ودد بج ذب  ظددوذ ثوغيددةب ذب  تباددأذ ددؽذجدداللبدديؽذب ث
ذذ.(VIF)ذ يا  ذتت ؼذب وإايؽ

 (VIF)نتائج اختبار معامل تزخم التبايج  :6جدول 

 

 اننًورج انثبنث اننًورج انثبنٌ اننًورج األول

انًخغَر 

 انخببع
REST 

انًخغَر 

 انخببع
FV 

انًخغَر 

 انخببع
FV 

 انًخغَراث

 انًضخقهت
Tolerance VIF 

 انًخغَراث

 انًضخقهت
Tolerance VIF 

 انًخغَراث

 انًضخقهت
Tolerance VIF 

PAQ 0.823 1.215 REST 0.741 1.350 PAQ 0.823 1.215 

F SIZE 0.988 1.013 F SIZE 0.973 1.028 F SIZE 0.988 1.013 

LEV 0.874 1.144 LEV 0.834 1.199 LEV 0.874 1.144 

SGR 0.914 1.094 SGR 0.880 1.137 SGR 0.914 1.094 
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 ذ ثداذرنذ0.1 رثب ذب ثوغيةب ذركبدةذ دؽذذToleranceيوت ذ ؽذب ر رلذب اابقذرنذمبؼذ يا  ذ
 ذ ثاذ يجوذرنذمثدؾذجذب  تبادأذالذ يداميذ دؽذ بد بأذب ود بج ذ10 ك ذب ثوغيةب ذرد ذ ؽذذ(VIF)مبثأذ

ب  ظو ذرالبذي لذ بوذدؾكذب جثؾذجذب ثاو   ذفديذتراديةذتد ايةذ د ذ دؽذب ثوغيدةذب ثادوق ذرب ثوغيدةب ذ
( ذ ثاذيوتد ذر تدالذ دؽذب رد رلذب ادابقذتادارىذ2007ب ةداببأذ بوذب ثوغيةذب وا  ذم ليو ذ ب ذهللا ذ

ب قبؼذفديذب جثدؾذجذب يا دد.ذررةاد ذذ دػذا دوذرنذب ثوغيدةب ذب ثادوقبأذربحد كذ  ذب قبؼذفيذب جثؾذجذب رلذ
فيذب جثؾذايؽ ذررنذالبذبالجوإاتذ  وبةذ يا  ذتت ؼذب وإايؽذ بثوغيةب ذ ةدةهذب جغدةذ دؽذب ثوغيدةذ

 ب وا  .

 تحليل اةرتباط ليج متغيرات الدراسة     4-7-4
اؾنذالجوإاتذب يالدأذبيؽذ وغيةب ذب  تباأ ذ(ذ ةرؾفأذ يا ال ذبتتإاوذبيةذ7يؾض ذب ر رلذتدؼذم

ذرد ذاا  ذب جوائجذ ثاذيبي:ذ

 ذمرفوفة معامالت ارتباط ليرسون ليج متغيرات الدراسة :7جدول 
Variables PAQ FV REST F SIZE LEV SGR 

PAQ 1 0.589
**

 -0.712
**

 0.083 -0.360
**

 0.328
**

 

FV 0.589
**

 1 -0.653
**

 0.056 -0.208
**

 0.250
**

 

REST -0.712
**

 -0.653
**

 1 -0.136
*
 0.449

**
 -0.416

**
 

F SIZE 0.083 0.056 -0.136
*
 1 -0.002 -0.006 

LEV -0.360
**

 -0.208
**

 0.449
**

 -0.002 1 -0.260
**

 

SGR 0.328
**

 0.250
**

 -0.416
**

 -0.006 -0.260
**

 1 
**
 %1قٍوت االرحببط هعٌوي عٌد هسخوي هعٌوٌت  
*
     %5قٍوت االرحببط هعٌوي عٌد هسخوي هعٌوٌت  

بددديؽذ"ادددؾخكذذ%1يوتددد ذ دددؽذب رددد رلذب ادددابقذرادددؾخذ الددددأذبتتإددداوذ  ادددبأذ جددد ذ ادددوؾىذ يجؾردددأذ
" ذررغهةذذ ػذ ؽذجاللذمبثأذ يا  ذRESTرد اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأذ"ذ"PAQب ثةبايأذب ث ت أذ

بدديؽذذ%1 ذ ددل ػذتؾادد ذ الدددأذبتتإدداوذ  اددبأذ جدد ذ اددوؾىذ يجؾرددأذ(0.712-)بالتتإدداوذرب ودديذببغددتذ
" ذررغهدددةذذ دددػذ دددؽذجددداللذمبثدددأذ يا ددد ذFV"ذر"مبثدددأذب بدددة أذREST"ا ددداخكذاصددد بتذب قدددؾبئؼذب ثا بدددأذ

بديؽذذ%1 ذفيذحيؽذتؾا ذ الدأذبتتإاوذطةخ أذ جد ذ ادوؾىذ يجؾردأذ(0.653-)بالتتإاوذرب ويذببغتذ
" ذررغهدةذذ دػذ ددؽذجداللذمبثدأذ يا د ذبالتتإدداوذFVأذب بدة أذ"ذر"مبثددPAQ"ادؾخكذب ثةبايدأذب ث ت دأذ

بددديؽذ ددد ذ دددؽذ"حردددؼذذ%1 جدد ذ ادددوؾىذ يجؾردددأذذ.ذتؾاددد ذ الددددأذبتتإددداوذطةخ دددأ(0.589)رب ودديذببغدددتذ
" ذررغهدةذذ دػذ دؽذجداللذمبثدأذFV"ذر"مبثدأذب بدة أذSGR ي لذمثؾذب ثببيا ذ""ذرF SIZEب بة أذ

 بدددوذب ودددؾب ي ذفددديذحددديؽذتؾاددد ذ الددددأذبتتإددداوذذ(0.250) ذ(0.056) يا ددد ذبالتتإددداوذرب وددديذببغدددتذ



 الدور الوسيط إلعادة إصدار القوائم المالية في عالقة جودة..........                                حسام السعيد الوكيلد/

456 

 

" ذررغهدةذذ دػذFV"ذر"مبثأذب بة أذLEVبيؽذ" ي لذب ةبفيأذب ثا بأذذ%1  ابأذ ج ذ اوؾىذ يجؾرأذ
ذ.(0.208-) ؽذجاللذمبثأذ يا  ذبالتتإاوذرب ويذببغتذ

 نساتج الدراسة ةختبار فروض البحث 4-7-5
ؾابادويذالجوإداتذب ردةضذب رلذ بإلدد ذبيجثداذيدوؼذيوؼذفيذادلبذب ردب ذبادو  ب ذمثدؾذجذبالملد بتذب ب

بادددو  ب ذمثدددؾذجذبالملددد بتذب ثويددد خذالجوإددداتذب ردددةضذب يددداميذرب يا ددددذ بإلدددد ذفددديذحددديؽذيدددوؼذبادددو  ب ذ
 اال وثدداخذ بددوذطةرقددأذذ Structural Equations Model (SEM)مثددؾذجذب ثيدداخال ذب هب ببددأذ

 Smart اادو  ب ذبةمدا جذذPartial Least Square (PLS)بالمل بتذب ربئيذ بثةىيا ذب ةدغةىذ
PLSذالجوإاتذب رةضذب ةب  ذ بإلد.ذ

  H1الشسوتج األول ةختبار الفرض األول للبحث
 ادددوه هذادددلبذب جثدددؾذجذبجوإددداتذرادددةذادددؾخكذب ثةبايدددأذب ث ت دددأذ بدددوذا ددداخكذاصددد بتذب قدددؾبئؼذب ثا بدددأذ

رلذ بإلدذرب ليذيجصذ بوذ ببة ا ذب ثقي كذ ا بؾتصأذب ثةةرأ ذرذ ػذ ؽذجاللذبجوإاتذب رةضذب 
"توجد عالقة معشوية تات دةلة إحرائية ليج جودة السراجعة السدركة و عادة إصدار القوائم السالية 

 للذركات السقيدة بالبورصة السررية". 

اجدائيذذLogistic Regression Modelر ولقيدقذذ دػذتدؼذبادو  ب ذمثدؾذجذبالملد بتذب بؾاادويذ
ذ.ذرفقالذ بثياخ أذب وا بأ:(0 ,1)ب ثوغيةذب وا  ذفيذالبذب جثؾذجذ  جلذب قبؼذذبالاورا أ ذرذ ػذمغةبلذ ن

RESTit = β0 + β1 PAQit + β2 F SIZEit + β3 LEVit + β4 SGRit + £it         (1) 

 حيث إن:
RESTitذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأذ ببة أذ:iفيذب اجأذذtذ.ذذ
PAQitببة أذ:ذاؾخكذب ثةبايأذب ث ت أذ iفيذب اجأذذt.ذ

F SIZEitذحرؼذب بة أذ:iفيذب اجأذذtذ.ذ
LEVitذ ي لذب ةبفيأذب ثا بأذ ببة أذ:iفيذب اجأذذt.ذ
SGRitذ ي لذمثؾذب ثببيا ذ ببة أذ:iفيذب اجأذذt.ذ

β0.ذ:ذمبثأذب يابتذفيذ ياخ أذبالمل بت
β1- β4ذ:ذ يا ال ذبالمل بتذ ثوغيةب ذب جثؾذج.ذذذ

:£itب  ظ ذب يبؾبئي.ذذذذذذ 
ذ.ذ(H1)(ذموائجذب ولبي ذبإلحةائيذب  اصأذ اجوإاتذب رةضذب رلذ بإلدذ8ررؾض ذب ر رلذتدؼذم
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 نتائج تحليل اةنحدار ةختبار الفرض األول :8جدول 
 REST انًخغَر انخببع

 يعبيم االنحذار انًخغَراث
T-test 

 يضخوى انًعنوٍت.Wald Sigانقًَت 

 0.179 1.808 1.945 الحد الثببج

PAQ -3.307 95.660 0.001 

F SIZE -0.174 6.288 0.012 

LEV 0.477 18.532 0.001 

SGR -3.022 13.773 0.001 

-2 log likelihood 244.690 Cox & Snell R
2

 0.496 

 0.001 هسخو  الوعٌوٌت %86.2 جودة الخصٌٍؿ

CH
2
 239.124 

   

 ذ ثدداذ يجددوذ0.001 جدد ذ اددوؾىذ يجؾرددأذذ(239.124)ذ2يوتدد ذ ددؽذب ردد رلذب اددابقذرنذمبثددأذ ددا
 ذ0.05رنذمثددؾذجذبالملدد بتذ يوبددةذ يجؾرددالذرذرذخال ددأذاحةددائبأ ذحيدددذرنذ اددوؾىذب ثيجؾرددأذرددد ذ ددؽذ

رتثي ذمبثأذاؾخكذب وةجب ذب جاإأذب ث ؾرأذ بلاال ذب ويذتدؼذتؾديهداذ بد  ذصدلب ذ دؽذدبد ذب جثدؾذج ذ
 ةتريدأ ذر بثداذيويبدقذ ا قد تكذب وراديةرأذراديذمادإأذتةدجب ذذ%86.2رد ذببغتذمبثأذاؾخكذب وةدجب ذ

 بجثدددؾذجذرب وددديذتؾضددد ذمادددإأذتددد ايةذب ثوغيدددةب ذب ثادددوقبأذ بدددوذب ثوغيدددةذب ودددا   ذيوتددد ذرنذب ثادددااثأذ
ادؾخكذب ثةبايدأذ" ثداذ يجدوذرنذب ثوغيدةذب ثادوق ذ ذ(0.496)دد ذببغدتذذ(Cox & Snell R2)ب جادببأذ
ا دداخكذ دؽذب وغيدةذفديذب ثوغيدةذب ودا  ذ" %49.6 "ذرب ثوغيدةب ذب ةداببدأذب جدةىذ رادةربPAQذب ث ت دأ

 كد ذ وغيدةذبتتد ذرنذركيدةذب ثوغيدةب ذذWald".ذرىاال وثاخذ بدوذمبثدأذRESTذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأ
 يد لذذ" ذيببدأPAQذادؾذب ثوغيدةذب ثادوق ذ"ادؾخكذب ثةبايدأذب ث ت دأذRESTت ايةبلذ بوذب ثوغيةذب وا  ذ

كدل ػذر دات ذ.ذF SIZE ذررجيدةبلذحردؼذب بدة أذSGRيدا ذ ذادؼذ يد لذمثدؾذب ثببLEVذب ةبفيأذب ثا بأ
 ذفدديذحدديؽذيؾادد ذ(REST) ذ(LEV)ا ددوذرمددأذيؾادد ذتدد ايةذ يجددؾيذ ؾاددأذبدديؽذذT-testموبرددأذبجوإدداتذ

ذ موبردأذبجوإداتذر دات ذر تدالذذ.(REST)رذذ(SGR) ذ(F SIZE)تد ايةذ يجدؾيذادا أذبديؽذ د ذ دؽذ
T-testذحيدذب ثةبايأذب ث ت أذرد اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأاؾخكذا وذرمأذتؾا ذ الدأذ يجؾرأذبيؽذذ 

(ذ بدوذ3.307- ذرتيبدةذبإل داتكذب ادا إأذ ثيا د ذبالملد بتذم0.05انذمبثأذ اوؾىذب ثيجؾرأذرد ذ دؽذ
ذPAQ الدأذ  ادبأ ذ ثيجدوذرنذدرداخكذادؾخكذب ثةبايدأذب ث ت دأذذ(REST) ذ(PAQ)رنذب يالدأذبيؽذ

.ذرراوجوجذ ؽذذ دػذرنذادؾخكذ3.307 ثق بتذذRESTب ثا بأذت خىذا وذت يبضذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذ
ب ثةبايأذب ث ت أذ هاذت ايةذ يجؾيذرت اةذابببالذ بوذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأ.ذرىجا لذ بوذذ ػذيدوؼذ

"توجود عالقوة معشويوة تات دةلوة إحروائية لويج جوودة رب ليذيجصذ بوذذللبحثذقبول الفرض األول
ذ.ذذصدار القوائم السالية للذركات السقيدة بالبورصة السررية"السراجعة السدركة و عادة إ
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 Zhizhong et al. (2011); Francisختباأذ  ذ دؽذرتورقذالهذب جوبرأذ  ذ اذتؾصبتذا بأذ
et al. (2013); DeFond & Zhang (2014); Hew (2015); Jiang et al. (2015); 

Khafi (2020); Mahdi et al. (2021); Velte (2022)دؽذرادؾخذ الددأذ  ادبأذبديؽذادؾخكذذ 
فيذحديؽذت وبداذتبدػذب جوبردأذ د ذ داذتؾصدبتذا بدأذختبادأذ د ذذب ثةبايأذرد اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأ 

 ذرب وديذر دات ذا دوذرادؾخذRowe & Sivadasan (2018); Sambuaga et al. (2021) دؽذ
 ;Hasnan et al. (2021)  الدأذطةخ أذبيؽذب ثوغيةرؽ ذ ثاذرمهاذت وباذر تالذ  ذختباأذ  ذ ؽ

Oanh et al. (2021)رفدوذضدؾ ذ داذادبقذذرب وديذتؾصدبتذا دوذ د  ذرادؾخذ الددأذبديؽذب ثوغيدةرؽ.ذ
 ث ؽذصباغأذمثدؾذجذبالملد بتذ ادةذادؾخكذب ثةبايدأذب ث ت دأذ بدوذا داخكذاصد بتذب قدؾبئؼذب ثا بدأذ بدوذ

ذب جلؾذب وا ي:ذذذ
RESTit = 1.945 - 3.307 PAQit - 0.174 F SIZEit + 0.477 LEVit -3.022 SGRit 

 H2 ةختبار الفرض الثاني للبحث :الشسوتج الثاني
 ادددوه هذادددلبذب جثدددؾذجذبجوإددداتذرادددةذا ددداخكذاصددد بتذب قدددؾبئؼذب ثا بدددأذ بدددوذمبثدددأذب بدددة ا ذب ثقيددد كذ

"توجود عالقوة  ا بؾتصأذب ثةدةرأ ذرذ دػذ دؽذجداللذبجوإداتذب ردةضذب يداميذ بإلددذرب دليذيدجصذ بدوذ
إحرووائية لوويج إعووادة إصوودار القوووائم الساليووة وقيسووة الذووركة السقيوودة بالبورصووة  معشويووة تات دةلووة

ذMultiple Linear Regressionر ولقيقذذ ػذتؼذااةب ذتلبي ذبالمل بتذب  ظيذب ثوي خذالسررية". 
ذرفقالذ بثياخ أذب وا بأ:ذ

FVit = β0 + β1 RESTit + β2 F SIZEit + β3 LEVit + β4 SGRit + £it         (2) 

 حيث إن:
FVitذمبثأذب بة أ:ذiفيذب اجأذذtذ.ذذ

ذ.ذ(H2) بإلدذذيامي(ذموائجذب ولبي ذبإلحةائيذب  اصأذ اجوإاتذب رةضذب 9ررؾض ذب ر رلذتدؼذم

 نتائج تحليل اةنحدار ةختبار الفرض الثاني :9جدول 
 FV انًخغَر انخببع

 يعبيم االنحذار انًخغَراث
T-test 

.t Sigانقًَت  انًعنوٍتيضخوى   

 0.001 3.266 4.883 الحد الثببج

REST -3.313 -7.207 0.000 

F SIZE 0.014 0.200 0.842 

LEV -0.061 -0.488 0.626 

SGR 2.577 3.074 0.002 

Rهعبهل الخحدٌد  R 0.398هعبهل االرحببط 
2

 0.159 

F-test 16.208  هسخو  الوعٌوٌتSig. 0.001 
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تبيةذا وذرنذمثؾذجذبالمل بتذ يوبةذ يجؾردالذذF-testيوت ذ ؽذب ر رلذب اابقذرنذموبرأذبجوإاتذ
.ذرد ذببغدتذمبثدأذ يا د ذب ول يد ذ0.05رذرذخال أذاحةائبأ ذحيدذانذمبثأذ اوؾىذب ثيجؾرأذرد ذ ؽذ

R2ا دددداخكذاصدددد بتذب قددددؾبئؼذب ثا بددددأذ" وغيددددةذ ذ ثدددداذ يجددددوذرنذ(0.159)ذRESTب ةداببددددأذ"ذرب ثوغيددددةب ذ
" ذردد ذر دات ذموبردأذبجوإداتذFVذمبثأذب بة أ ؽذب وغيةذفيذب ثوغيةذب وا  ذ" %15.9 ب جةىذ راةرب

T-testا دوذرادؾخذتد ايةذ يجدؾيذا ردابيذبديؽذ يد لذمثدؾذب ثببيدا ذذSGRرمبثدأذب بدة أذذFVذحيددذ 
 .Habib et al ذرتورقذالهذب جوبرأذ د ذ داذتؾصدبتذا بدأذختبادأذ0.05انذ اوؾىذب ثيجؾرأذرد ذ ؽذ

رمبثددأذب بددة أذذF SIZE.ذ ثدداذيؾادد ذتدد ايةذا رددابي ذر كجددأذغيددةذ يجددؾيذبدديؽذحرددؼذب بددة أذ(2021)
FVفيذحيؽذيؾاد ذتد ايةذادببيذغيدةذ يجدؾيذبديؽذ يد لذ ذ0.05 ذحيدذانذ اوؾىذب ثيجؾرأذركبةذ ؽذ

 ذرتوردددقذادددلهذ0.05 ذحيددددذانذ ادددوؾىذب ثيجؾردددأذركبدددةذ دددؽذFVرمبثدددأذب بدددة أذذLEVب ةبفيدددأذب ثا بدددأذ
ا دوذرمدأذذT-testكل ػذر ات ذموبردأذبجوإداتذ.ذWijaya (2020)ب جوبرأذ  ذ اذتؾصبتذا بأذختباأذ

" ذحيددذانذمبثدأذFV"ذر"مبثدأذب بدة أذRESTتؾا ذ الدأذ يجؾردأذبديؽذ"ا داخكذاصد بتذب قدؾبئؼذب ثا بدأذ
(ذ بددددوذرنذ3.313- ذرتيبدددةذبإل ددداتكذب اددددا إأذ ثيا ددد ذبالملددد بتذم0.05 ادددوؾىذب ثيجؾردددأذردددد ذ ددددؽذ

 الدأذ  ابأ ذ ثيجدوذرنذدرداخكذ يد لذا داخكذاصد بتذب قدؾبئؼذب ثا بدأذيد خىذذFVرذREST يالدأذبيؽذب
.ذرراددوجوجذ ددؽذذ ددػذرنذا دداخكذاصدد بتذب قددؾبئؼذب ثا بددأذ هدداذ3.313ا ددوذبم ردداضذمبثددأذب بددة أذ ثقدد بتذ

رب دليذذللبحوثذقبوول الفورض الثوانيت ايةذ يجؾيذرت اةذابببالذ بوذمبثأذب بة أ.ذرىجا لذ بوذذ دػذيدوؼذ
"توجوود عالقووة معشويووة تات دةلووة إحرووائية لوويج إعووادة إصوودار القوووائم الساليووة وقيسووة يددجصذ بددوذ

 Anderson تباا ذب .ذرتورقذالهذب جوبرأذ  ذ اذتؾصبتذا بأذالذركة السقيدة بالبورصة السررية"
& Yohn (2002); Robbani et al. (2006); Ma & Zhang (2011); Zin (2013); 
Chin et al. (2017); Hasnan et al. (2019); Xu & Kong (2019); Fragoso et 

al. (2020); Othman et al. (2021)ذ دؽذرادؾخذ الددأذ  ادبأذبديؽذا داخكذاصد بتذب قدؾبئؼذ 
 ذAli et al. (2018)ب ثا بأذرمبثأذب بة أ ذفيذحيؽذت وباذتبػذب جوبرأذ  ذ اذتؾصبتذا بأذختباأذ

خذ الددددأذبددديؽذب ثوغيدددةرؽ.ذرفدددوذضدددؾ ذ ددداذادددبقذ ث دددؽذصدددباغأذمثدددؾذجذرب وددديذتؾصدددبتذا دددوذ ددد  ذرادددؾذ
ذبالمل بتذ اةذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأذ بوذمبثأذب بة أذ بوذب جلؾذب وا ي:ذ

FVit = 4.883 -3.313 RESTit + 0.014 F SIZEit - 0.061 LEVit + 2.577 SGRit 

 H3الشسوتج الثالث: ةختبار الفرض الثالث للبحث 
 اوه هذالبذب جثؾذجذبجوإاتذب و ايةذب ثإا ةذ رؾخكذب ثةبايأذب ث ت أذ بوذمبثأذب بة ا ذب ثقي كذ

"تووثثر جووودة  ا بؾتصددأذب ثةددةرأ ذرذ ددػذ ددؽذجدداللذبجوإدداتذب رددةضذب يا دددذ بإلدددذرب ددليذيددجصذ بددوذ



 الدور الوسيط إلعادة إصدار القوائم المالية في عالقة جودة..........                                حسام السعيد الوكيلد/

464 

 

ادةب ذر ولقيدقذذ دػذتدؼذاالسراجعة السدركوة معشويوال علوى قيسوة الذوركة السقيودة بالبورصوة السرورية". 
ذرفقالذ بثياخ أذب وا بأ:ذذMultiple Linear Regressionتلبي ذبالمل بتذب  ظيذب ثوي خذ

FVit = β0 + β1 PAQit + β2 F SIZEit + β3 LEVit + β4 SGRit + £it         (3) 

ذ.ذ(H3) بإلدذذيا د(ذموائجذب ولبي ذبإلحةائيذب  اصأذ اجوإاتذب رةضذب 10ررؾض ذب ر رلذتدؼذم

 نتائج تحليل اةنحدار ةختبار الفرض الثالث :11جدول 
 FV انًخغَر انخببع

 يعبيم االنحذار انًخغَراث
T-test 

 يضخوى انًعنوٍت.t Sigانقًَت 

 0.445 0.764 1.124 الحد الثببج

PAQ 2.593 5.795 0.001 

F SIZE 0.024 0.342 0.733 

LEV -0.169 -1.361 0.174 

SGR 1.903 2.261 0.024 

Rهعبهل الخحدٌد  R 0.343هعبهل االرحببط 
2

 0.118 

F-test 11.468 هسخو  الوعٌوٌت Sig. 0.001 
 

تبيةذا وذرنذمثؾذجذبالمل بتذ يوبةذ يجؾردالذذF-testيوت ذ ؽذب ر رلذب اابقذرنذموبرأذبجوإاتذ
.ذرد ذببغدتذمبثدأذ يا د ذب ول يد ذ0.05رذرذخال أذاحةائبأ ذحيدذانذمبثأذ اوؾىذب ثيجؾرأذرد ذ ؽذ

R2ادددؾخكذب ثةبايدددأذب ث ت دددأذ" وغيدددةذ ذ ثددداذ يجدددوذرنذ(0.118)ذPAQذرب ثوغيدددةب ذب ةداببدددأذب جدددةىذ"
-T" ذردد ذر دات ذموبردأذبجوإداتذFVذمبثدأذب بدة أ دؽذب وغيدةذفديذب ثوغيدةذب ودا  ذ" %11.8  رادةرب
testا دوذرادؾخذتد ايةذ يجدؾيذا ردابيذبدديؽذ يد لذمثدؾذب ثببيدا ذذSGRرمبثدأذب بدة أذذFVذحيدددذانذ 

 F.ذ ثداذيؾاد ذتد ايةذا ردابي ذر كجدأذغيدةذ يجدؾيذبديؽذحردؼذب بدة أذ0.05 ادوؾىذب ثيجؾردأذردد ذ دؽذ
SIZEرمبثددأذب بددة أذذFVفدديذحدديؽذيؾادد ذتدد ايةذاددببيذ ذ0.05 ذحيدددذانذ اددوؾىذب ثيجؾرددأذركبددةذ ددؽذ

وؾىذب ثيجؾردأذركبدةذ دؽذ ذحيددذانذ ادFVرمبثدأذب بدة أذذLEVغيةذ يجؾيذبيؽذ ي لذب ةبفيأذب ثا بأذ
ادددؾخكذب ثةبايدددأذ"ا دددوذرمدددأذتؾاددد ذ الددددأذ يجؾردددأذبددديؽذذT-testكدددل ػذر دددات ذموبردددأذبجوإددداتذ.ذ0.05

 ذرتيبدةذبإل داتكذ0.05" ذحيدذانذمبثأذ اوؾىذب ثيجؾرأذردد ذ دؽذFVر"مبثأذب بة أذذ"PAQب ث ت أذ
خ دددأ ذ ثيجدددوذرنذ الددددأذطةذذFVرذPAQ(ذ بدددوذرنذب يالددددأذبددديؽذ2.593ب ثؾاإدددأذ ثيا ددد ذبالملددد بتذم

.ذرراددوجوجذ ددؽذذ ددػذرنذ2.593دردداخكذاددؾخكذب ثةبايددأذب ث ت ددأذتدد خىذا ددوذدردداخكذمبثددأذب بددة أذ ثقدد بتذ
ذ بدوذذ دػذيدوؼذ قبوول اؾخكذب ثةبايأذب ث ت أذ هاذت ايةذ يجؾيذرت اةذا راببالذ بوذمبثدأذب بدة أ.ذرىجدا ل

معشويوال علوى قيسوة الذوركة "توثثر جوودة السراجعوة السدركوة رب دليذيدجصذ بدوذذللبحوثذالفرض الثالث
 .Louis et al تبادا ذب .ذرتوردقذادلهذب جوبردأذ د ذ داذتؾصدبتذا بدأذالسقيودة بالبورصوة السرورية"
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(2020); Wijaya (2020)دؽذرادؾخذ الددأذطةخ دأذبديؽذادؾخكذب ثةبايدأذب ث ت دأذرمبثدأذب بدة أ ذذ 
 ذYolandita & Cahyonowati (2022)فيذحيؽذت وباذتبػذب جوبرأذ  ذ اذتؾصبتذا بأذختباأذ

رب ودديذتؾصددبتذا ددوذراددؾخذ الدددأذ  اددبأذبدديؽذب ثوغيددةرؽ.ذرفددوذضددؾ ذ دداذاددبقذ ث ددؽذصددباغأذمثددؾذجذ
ذبالمل بتذ اةذاؾخكذب ثةبايأذب ث ت أذ بوذمبثأذب بة أذ بوذب جلؾذب وا ي:ذ

FVit = 1.124 + 2.593 PAQit + 0.024 F SIZEit - 0.169 LEVit + 1.903 SGRit 

 H4تبار الفرض الرابع للبحث الشسوتج الرابع: ةخ
 اوه هذالبذب جثؾذجذبجوإاتذب و ايةذغيةذب ثإا ةذ رؾخكذب ثةبايأذب ث ت أذ بوذمبثأذب بة أذ ؽذ
جدداللذا دداخكذاصدد بتذب قددؾبئؼذب ثا بددأذ ثوغيددةذراددبط ذرذ ددػذ ددؽذجدداللذبجوإدداتذب رددةضذب ةب دد ذ بإلدددذ

لويج جوودة السراجعوة السدركوة وقيسوة  "تتوسط إعادة إصدار القوائم السالية العالقوةرب ليذيجصذ بوذ
تدؼذمبدا ذب ةد  ذب وثييدبيذ بجثدؾذج ذرصدالحبأذ ر ولقيدقذذ دػ .الذركة السقيدة بالبورصوة السرورية"

 Structural Equationsمثددؾذجذب ثيدداخال ذب هب ببددأذذب جثددؾذج ذ ثدداذتددؼذتبددغي ذب ببامددا ذ ااددو  ب 

Model (SEM) ثةىيددا ذب ةددغةىذ اال وثدداخذ بددوذطةرقددأذبالملدد بتذب ربئدديذ بذPartial Least 

Square (PLS)اادددو  ب ذبةمدددا جذذ Smart PLSذرب دددليذ ث دددؽذ دددؽذجال دددأذبجوإددداتذابادددبأذ دددؽذ 
ب يالدددا ذبدديؽذب ثوغيددةب ذ لدد ذب قبددا ذفدديذمرددسذب ؾدددت ذ اإلضددافأذا ددوذرمددأذُ رتدد ذباددو  ب أذ ةددرأذ

ذPath Analysisجاصأذالجوإاتذب و ايةذب ؾابطذمغيةذب ثإا ة( ذ ل ػذتؼذباو  ب ذتلبي ذب ثااتب ذ
ةكذ بيالدددأذبدديؽذب ثوغيددةذب ثاددوق ذرب ثوغيددةذب وددا  ذفدديذرب ددليذ قدد  ذمددبؼذب ودد ايةب ذب ثإا ددةكذرغيددةذب ثإا دد

ذ(.Putu et al., 2014؛ذ2020راؾخذب ثوغيةذب ؾابطذم ب ه ذ

 Discriminant Validityقياس الردق التسييزي للشسوتج لدون الستغيرات الرقالية 
ذ ذرذ ددػذبهدد هذب ويددةهFornell-Larcker قبدا ذب ةدد  ذب وثييددبيذ بجثددؾذجذتددؼذباددو  ب ذ يبدداتذ

ب ويذتثي ذت بج ذررذذFornell-Larcker Criterion بوذختاأذب و بج ذ بثوغيةب  ذفقبثأذبالجوإاتذ
بتتإاوذب ثوغيةذ  ذمراأ ذالب ذرنذتكؾنذركبدةذ دؽذختادأذب ود بج ذررذبالتتإداوذ د ذغيدةهذ دؽذب ثوغيدةب ذ

ذب جةى.ذ

 نتائج قياس الردق التسييزي للشسوتج لدون الستغيرات الرقالية :11جدول 
Variables FV PAQ REST 

FV 1.000 
  

PAQ 0.316 1.000 
 

REST -0.366 -0.712 1.000 
ذ

 غهةذب ر رلذب اابقذرنذمبثأذب و بج ذ ثوغيدةب ذب  تبادأذ د ذمرادهاذركبدةذ دؽذتد بجبهاذ د ذغيةاداذ
ذ ؽذب ثوغيةب ذب جةى ذ ثاذي لذ بوذتثو ذب جثؾذجذ ا ة  ذب وثييبي.
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 الشسوتج لدون الستغيرات الرقاليةنتائج قياس صالحية : 12جدول 
Model Fit Saturated Model Estimated Model 

SRMR 0.000 0.000 

DULS 0.000 0.000 

DG 0.000 0.000 

Chi-Square 0.000 0.000 

NFI 1.000 1.000 
 

 the goodness ofتؾض ذب ثياييةذب ؾبتخكذ ا ر رلذب اابقذ  ىذصالحبأذب جثؾذجذب ثاو   ذ
model fitذر ددؽذراددؼذاددلهذب ثيدداييةذ يبدداتذ NFI رب ددليذ تدد ذحدد رخذ بقبددؾلذرب ل ددؼذ بددوذب رددؾخكذذ

 ذفهلبذ يجدوذبتتردا ذادؾخكذب جثدؾذجذرصدالحيوأذ0.2ركبةذ ؽذذNFIب كببأذ بجثؾذج ذفيج  اذتكؾنذمبثأذ
 ذفهدلبذيد لذ بدوذ0.2راديذركبدةذ دؽذذ((1.000ذNFI ذرىثاذرنذمبثدأذ(Cohen, 1988) الاو  ب ذ
ذ ؽذب قبؾل.ذذذ(%100)ثؾذجذب ثاو   ذرتثويأذب تاأذ بيةكذصالحبأذب ج

 لدون الستغيرات الرقالية   Path Analysisتحليل السدارات 
دددا ذب إاحدددذ ددإاةب ذتلبيدد ذب ثادداتب ذ بجثددؾذجذب قباادديذبدد رنذب ثوغيددةب ذب ةداببددأذ ااددو  ب ذتلبيدد ذ

 ذ دل ػذتدؼذبادةب ذبجوإداتذPartial Least Square (PLS)بالملد بتذب ربئديذ بثةىيدا ذب ةدغةىذ
T-testرثبدد ذمددبؼذ يددا ال ذب ولثيدد ذذ "Factors Loading"ب  اصددأذ ددا جثؾذج.ذرددد ذررضددلتذذ

ذب جوائجذ اذيبي:

 تحليل السدارات لدون الستغيرات الرقالية : 13جدول 

 

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 
Decision 

Path Coefficients 

PAQ -> REST -0.712 -0.708 0.036 19.604 0.001 Supported** 

REST -> FV -0.286 -0.289 0.035 8.239 0.001 Supported** 

PAQ -> FV 0.113 0.113 0.032 3.492 0.001 Supported** 

Specific Indirect Effects 

PAQ-> REST-> FV 0.203 0.204 0.026 7.731 0.001 Supported** 

ذ
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 ذحيددددذانذ ادددوؾىذب ثيجؾردددأذردددد ذ دددؽذtتبددديؽذ يجؾردددأذاثبددد ذمدددبؼذذT-test رلدددصذمودددائجذبجوإددداتذ
 ذر ددل ػذيؾادد ذتدد ايةذ(REST) ذ(PAQ) كدد ذب يالدددا  ذ ثدداذ يجددوذراددؾخذتدد ايةذ يجددؾيذبدديؽذذ0.05

رتيبددددةذبإل دددداتكذذ.(FV) ذ(PAQ) ذرر تددددالذيؾادددد ذتدددد ايةذ يجددددؾيذبدددديؽذ(FV) ذ(REST) يجددددؾيذبدددديؽذ
(ذ بدوذرنذب يالددأذبديؽذادؾخكذب ثةبايدأذ(0.712-ذFactor Loadingب اا إأذ قبثأذ يا د ذب ولثيد ذ

ر دل ػذتيبدةذذايذ الدأذ  ادبأذ يجؾردأ ذ(PAQ -> REST)ب ث ت أذرد اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأذ
اخكذاصد بتذب قدؾبئؼذب ثا بدأذا دذ بدوذرنذب يالددأذبديؽذ(0.286-)بإل اتكذب اا إأذ قبثدأذ يا د ذب ولثيد ذ

اديذر تدالذ الددأذ  ادبأذ يجؾردأ ذ ثداذتيبدةذبإل داتكذب ثؾاإدأذ قبثدأذذREST -> FVرمبثدأذب بدة أذ
 بددوذرنذب يالدددأذب ثإا ددةكذبدديؽذب ثوغيددةذب ثاددوق ذاددؾخكذب ثةبايددأذب ث ت ددأذذ(0.113) يا دد ذب ولثيدد ذ

ؾرأ.ذراؾذ اذي   ذصلأذب جوائجذايذ الدأذطةخ أذ يجذ(PAQ -> FV)رب ثوغيةذب وا  ذمبثأذب بة أذ
ب وددديذتدددؼذب وؾصددد ذا يهددداذادددا قالذ دددؽذجددداللذ يددداخال ذبالملددد بتذ جددد ذبجوإددداتذب ردددةرضذ دددؽذب رلذا دددوذ
ب يا د.ذر تالذُ غهةذب ر رلذب ادابقذب ود ايةذغيدةذب ثإا دةذ بثوغيدةذب ثادوق ذ"ادؾخكذب ثةبايدأذب ث ت دأ"ذ

- PAQ)ب ؾابطذ"ا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بدأ"ذ بوذب ثوغيةذب وا  ذ"مبثأذب بة أ"ذ ؽذجاللذب ثوغيةذ
> REST -> FV)ذمرب ليذُ ي ذركبةذ ؽذ(0.203) ذرتيبةذبإل اتكذب ثؾاإأذ قبثأذ يا  ذب ولثي ذ 

 يا ددد ذب ولثيددد ذفددديذعددد ذب يالددددأذب ثإا دددةك(ذ بدددوذرمدددأذيؾاددد ذتددد ايةذغيدددةذ إا دددةذا ردددابيذرذرذخال دددأذ
 رؾخكذب ثةبايأذب ث ت أذ بوذمبثأذب بدة أذ دؽذجداللذ يجؾرأ.ذ ثاذي لذ بوذرنذب و ايةذغيةذب ثإا ةذ

ا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأذ ثوغيةذرابطذردؾىذ ؽذب و ايةذب ثإا ةذب رنذ وغيةذرابط ذراؾذ اذي   ذ
ذ بدددوذذ دددػذيدددوؼذدبدددؾلذب ردددةضذب ةب ددد ذ بإلددددذرب دددليذيدددجصذ بدددوذ صدددلأذب ردددةضذب ةب ددد ذ بإلدددد.ذرىجدددا ل

العالقوة لويج جوودة السراجعوة السدركوة وقيسوة الذوركة السقيودة "تتوسط إعادة إصودار القووائم الساليوة 
ذذذذذذذذبالبورصة السررية". 

 لدون الستغيرات الرقالية R Squareنتائج اختبار : 14جدول 
Variables R

2
 R Square Adjusted Result 

FV 0.140 0.135 Substantial 

REST 0.506 0.505 Substantial 
ذ

 ماإأذترايةذب ثوغية قبا ذب ق تكذب ورايةرأذ بجثؾذج ذرب ويذتؾض ذذR2تؼذحاالذ يا  ذب ول ي ذ
فيذراؾخذب ثوغيدةذب ؾادبطذذFV""مبثأذب بة أذذ بثوغيةذب وا  "ذPAQ"اؾخكذب ثةبايأذب ث ت أذب ثاوق ذ

 no fitب جثؾذجالذ ةب ذذ0.1رد ذ ؽذذR2مبثأذ ذفيج  اذتكؾنذ"REST"ا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأذ
تكدؾنذب قد تكذب وراديةرأذصدغيةك ذذ(0.25 -0.1)ذ دؽذR2 قبا ذب ق تكذب وراديةرأ ذر جد  اذتكدؾنذمبثدأذذ

تكدؾنذب قد تكذب وراديةرأذ وؾادظأ ذفديذحديؽذتكدؾنذذ(0.36 - 0.25)ذ دؽذR2بيجثداذ جد  اذتكدؾنذمبثدأذ
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.ذرد ذتؼذبجوإاتذ(Cohen, 1988)ذ0.36ركبةذ ؽذذR2ب ق تكذب ورايةرأذ بجثؾذجذ ةتريأذ ج  اذتكؾنذ
طإقدالذ بود ايةذغيدةذب ثإا دةذذ%50.6 ةترد ذمادبوأذذR2ب جثؾذجذرحققتذ ياخ أذبالمل بتذ يا  ذتل ي ذ

 ذ ثداذيد لذ بدوذREST دؽذجداللذب ثوغيدةذب ؾادبطذذFV بوذب ثوغيةذب ودا  ذذPAQ بثوغيةذب ثاوق ذ
بيجثدداذحققددتذ ياخ ددأذبالملدد بتذبتترددا ذردددؾكذب قدد تكذب ورادديةرأذ بجثددؾذجذفدديذعدد ذب يالدددأذغيددةذب ثإا ددةك.ذ

 بددوذب ثوغيددةذذPAQطإقددالذ بودد ايةذب ثإا ددةذ بثوغيددةذب ثاددوق ذذ%14ماددبوأذصددغيةذذR2 يا دد ذتل يدد ذ
بددد رنذ وغيدددةذرادددبط ذ ثددداذيددد لذ بدددوذضدددياذب قددد تكذب وراددديةرأذ بجثدددؾذجذفددديذعددد ذب يالددددأذذFVب ودددا  ذ

ترايةرأذ ةتريأ ذفديذب ثقابد ذاوذمبثأذذRESTب ثإا ةك.ذ ثاذابقذيوت ذرنذب ق تكذب ورايةرأذ جثؾذجذ
اددددوذمبثدددأذتراددديةرأذضدددديبرأ.ذرادددلبذ يجددددوذرنذب وددد ايةذغيددددةذذFVيوتددد ذرنذب قددد تكذب ورادددديةرأذ جثدددؾذجذ

ردددؾىذذRESTفدديذراددؾخذب ثوغيددةذب ؾاددبطذذFV بددوذب ثوغيددةذب وددا  ذذPAQب ثإا ددةذ بثوغيددةذب ثاددوق ذ
ذR2 ؽذب و ايةذب ثإا ةذ بثوغيةذب ثاوق ذ بوذب ثوغيةذب وا  ذب رنذ وغيدةذرادبط ذحيددذبتتريدتذمبثدأذ

فدديذعدد ذب يالدددأذغيددةذب ثإا ددةكذفدديذراددؾخذ وغيددةذذ%50.6فدديذعدد ذب يالدددأذب ثإا ددةكذا ددوذذ%14 ددؽذ
 دليذبجدا لذرابط ذرالبذي   ذ اذتؼذب وؾص ذا بأذفيذتلبيد ذب ثاداتب ذ دؽذجداللذ يدا ال ذب ولثيد  ذرب

ذ ببأذتؼذدبؾلذب رةضذب ةب  ذ بإلد.

 R Squareنتائج اختبار : 2شكل 
ذب ثاوق ذ ذ بثوغية ذب قبااي ذب جثؾذج ذ ااتب  ذبولبي  ذيويبق ذ بثا ذب اا قأ ذب جوائج ذتؾضب  ررث ؽ
رب وا  ذرب ؾابط ذر يا ال ذب ولثي  ذر يا ال ذب ول ي  ذرذ ػذب رنذب ثوغيةب ذب ةداببأذ ؽذجاللذ

ذب وا ي:ب ب  ذ

ذ
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 : تحليل مدارات الشسوتج القياسي لدون الستغيرات الرقالية3شكل 

 لدون الستغيرات الرقالية F-Squareذنتائج اختبار: 15جدول 
F-Square FV REST 

PAQ 0.007 (Small) 1.026 (Large) 

REST 0.174 (Medium) 
       

اددددؾذمبددددا ذتدددد ايةذب ثوغيددددةب ذب ثاددددوقبأذ بددددوذذF-Squareيوثيدددد ذب هدددد هذب ااادددديذ ددددؽذبجوإدددداتذ
 ذبيجثداذ  دؾنذحردؼذ0.35ركبةذ ؽذذF2ب ثوغيةب ذب وا يأ ذ ب ؾنذحرؼذب و ايةذ بيةذ ج  اذتكؾنذمبثأذ

 ذفيذحيؽذ  ؾنذحرؼذب و ايةذضديب ذ جد  اذ(0.35-0.15)ب و ايةذ وؾاطذ ج  اذتوةبر ذب قبثأذ ؽذ
.ذررغهةذب ر رلذب اابقذرنذحرؼذ (Cohen,1988) ذرذ ػذطإقاذ ثقبا 0.15تكؾنذب قبثأذرد ذ ؽذ

ذ(REST) ذبيجثدداذحردؼذتدد ايةذ(1.026)ذF2 بيددة ذحيددذببغددتذمبثدأذذ(REST) بدوذذ(PAQ)تد ايةذ
ذ(FV) بددوذذ(PAQ) ذفدديذحدديؽذحرددؼذتدد ايةذ(0.174)ذF2 وؾاددط ذحيدددذببغددتذمبثددأذذ(FV) بددوذ

 بيالدأذبيؽذFactor Loading  ذرد ذيةا ذذ ػذالم راضذ(0.007)ذF2ضيب  ذحيدذببغتذمبثأذ
( ذ ثدددداذ يجدددديذ13طإقددددالذ جوددددائجذب رددد رلذتدددددؼذمذ(0.113) ذرب ودددديذببغدددتذ(PAQ -> FV)ب ثوغيدددةرؽذ

ذ.(FV)رمبثأذب بة أذذ(PAQ)بم راضذب يالدأذب و ايةرأذب ثإا ةكذبيؽذاؾخكذب ثةبايأذب ث ت أذ
 رقببَتََزً نهنًورج فٌ وخود انًخغَراث انقَبس انصذق انخًنخبئح  :61خذول 

Variables FV PAQ REST Control VAR. 

FV 1.000 
   

PAQ 0.316 1.000 
  

REST -0.366 -0.712 1.000 
 

Control VAR. -0.175 -0.332 0.397 0.583 
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ُ غهةذب ر رلذب اابقذرنذمبثأذب و بج ذ ثوغيدةب ذب  تبادأذ د ذمرادهاذركبدةذ دؽذتد بجبهاذ د ذغيةاداذ
ذي لذ بوذتثو ذب جثؾذجذ ا ة  ذب وثييبي. ؽذب ثوغيةب ذب جةى ذ ثاذ

 نتائج قياس صالحية الشسوتج في وجود الستغيرات الرقالية: 17جدول 
Model Fit Saturated Model Estimated Model 

SRMR 0.112 0.121 

DULS 0.261 0.307 

DG 0.05 0.064 

Chi-Square 90.678 112.469 

NFI 0.79 0.739 
     

 ذ ثددداذيددد لذ بدددوذ(0.2)راددديذركبدددةذ دددؽذذ(0.739)ذNFIيوتددد ذ دددؽذب رددد رلذب ادددابقذرنذمبثدددأذ
ذ ؽذب قبؾل.ذذ(%73.9)صالحبأذب جثؾذجذب ثاو   ذرتثويأذب تاأذ بيةكذ

 في وجود الستغيرات الرقالية  Path Analysisتحليل السدارات 
تدددؼذاادددةب ذتلبيددد ذب ثاددداتب ذ بجثدددؾذجذب قبااددديذفددديذرادددؾخذب ثوغيدددةب ذب ةداببدددأذ اادددو  ب ذتلبدددبال ذ

 ذ دل ػذتدؼذبادةب ذبجوإداتذPartial Least Square (PLS)بالملد بتذب ربئديذ بثةىيدا ذب ةدغةىذ
T-testرثبددد ذمدددبؼذ يدددا ال ذب ولثيددد ذذ Factors Loadingب  اصدددأذ دددا جثؾذج ذردددد ذررضدددلتذذ

 ب جوائجذ اذيبي:

 تحليل السدارات في وجود الستغيرات الرقالية : 18جدول 

 

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 
Decision 

Path Coefficients 

PAQ -> REST -0.712 -0.713 0.038 18.924 0.001 Supported** 

REST -> FV -0.276 -0.282 0.038 7.182 0.001 Supported** 

PAQ -> FV 0.11 0.106 0.033 3.324 0.001 Supported** 

Control -> FV -0.029 -0.041 0.05 0.58 0.562 
not 

Supported 

Specific Indirect Effects 

PAQ -> REST -> FV 0.197 0.201 0.029 6.76 0.001 Supported** 
 

 رثبدد ذب يالدددا  ذ دداذ دد بذب يالدددأذبدديؽذذtتبدديؽذ يجؾرددأذاثبدد ذمددبؼذذT-test رلددصذموددائجذبجوإدداتذ
 ذ0.05 ذحيدذانذ ادوؾىذب ثيجؾردأذركبدةذ دؽذ(Control -> FV)ب ثوغيةب ذب ةداببأذرب ثوغيةذب وا  ذ

 ثداذ يجدوذ د  ذرادؾخذتد ايةذ يجدؾيذ بثوغيدةب ذب ةداببددأذ بدوذب ثوغيدةذب ودا   ذحيددذببغدتذمبثدأذ يا دد ذ
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رايذمبثأذ ج رتأذ بغا أ ذ دل ػذت  د ذا داتب ذ يدا ال ذب ولثيد ذ بيالددأذبديؽذذ(0.029-)ب ولثي ذ
 وغيددةب ذب  تباددأذب جددةىذ بددوذ دداذتددؼذب وؾصدد ذا بددأذاددا قال.ذر تددالذُ غهددةذب ردد رلذب اددابقذب ودد ايةذغيددةذ
ذذذذذذذذذذذذب ثإا ددددةذ رددددؾخكذب ثةبايددددأذب ث ت ددددأذ بددددوذمبثددددأذب بددددة أذ ددددؽذجدددداللذا دددداخكذاصدددد بتذب قددددؾبئؼذب ثا بددددأذ

(PAQ -> REST -> FV)فددديذرادددؾخذب ثوغيدددةب ذب ةداببدددأ ذرتيبدددةذبإل ددداتكذب ثؾاإدددأذ قبثدددأذ يا ددد ذذ
فيذع ذب يالدأذب ثإا دةكذبديؽذادؾخكذذ0.11 ذمرب ليذُ ي ذركبةذ ؽذ يا  ذب ولثي ذ(0.197)ب ولثي ذ

( ذ بوذرمأذيؾا ذت ايةذغيةذ إا ةذا رابيذرذرذخال أذ(PAQ -> FVب ثةبايأذب ث ت أذرمبثأذب بة أذ
 يجؾرأ ذ ثاذي لذ بوذرنذب و ايةذغيةذب ثإا ةذ رؾخكذب ثةبايأذب ث ت أذ بوذمبثأذب بدة أذ دؽذجداللذ

ذ(PAQ -> REST -> FV)ا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأذ ثوغيةذرابطذرفوذراؾخذب ثوغيدةب ذب ةداببدأذ
 دؽذذ(0.197) وغيدةذرادبط ذررةاد ذبم رداضذمبثدأذ يا د ذب ولثيد ذردؾىذ ؽذب و ايةذب ثإا دةذبد رنذ

فدديذب جثددؾذجذب اددابقذبدد رنذب ثوغيددةب ذب ةداببددأ ذا ددوذرنذب يالدددأذبدديؽذذ(0.203)مبثددأذ يا دد ذب ولثيدد ذ
تي ذ الددأذغيدةذ يجؾردأ ذ دل ػذ جد  اذتدؼذاخجدالذذ(Control -> FV)ب ثوغيةب ذب ةداببأذرمبثأذب بة أذ

ذب جثؾذجذبم رتتذمبثأذ يا  ذب ولثي .ذذذب ثوغيةب ذب ةداببأذفيذ

 في وجود الستغيرات الرقالية R Squareنتائج اختبار : 19جدول 
R انًخغَراث

2
 R Square Adjusted Result 

FV 0.141 0.133 Substantial 

REST 0.506 0.505 Substantial 
      

ذR2تددؼذبجوإدداتذب جثددؾذجذفدديذراددؾخذب ثوغيددةب ذب ةداببددأ ذرددد ذحققددتذ ياخ ددأذبالملدد بتذ يا دد ذتل يدد ذ

فيذرادؾخذذFV بوذب ثوغيةذب وا  ذذPAQطإقالذ بو ايةذغيةذب ثإا ةذ بثوغيةذب ثاوق ذذ%50.6مابوأذ
طإقددددالذذ%14.1مادددبوأذذR2 ذبيجثددداذحققدددتذ ياخ دددأذبالملددد بتذ يا ددد ذتل يددد ذRESTب ثوغيدددةذب ؾادددبطذ

موبردأذذ0.001 ذرذ دػذببرداخكذدد تااذFV بدوذب ثوغيدةذب ودا  ذذPAQبو ايةذب ثإا ةذ بثوغيدةذب ثادوق ذ 
راؾخذب ثوغيةب ذب ةداببأ.ذررث ؽذتؾضب ذب جوائجذب اا قأذ بثاذيويبقذبولبي ذ اداتب ذب جثدؾذجذب قبااديذ

راددؾخذب ثوغيددةب ذ بثوغيددةذب ثاددوق ذرب وددا  ذرب ؾاددبطذر يددا ال ذب ولثيدد ذر يددا ال ذب ول يدد ذرذ ددػذفدديذ
ذب ةداببأذ ؽذجاللذب ب  ذب وا ي:
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 : تحليل مدارات الشسوتج القياسي في وجود الستغيرات الرقالية4شكل 

 في ظل وجود الستغيرات الرقالية F-Squareذنتائج اختبار: 21جدول 
F-Square FV REST 

PAQ 0.007 (Small) 1.026 (Large) 

REST 0.168 (Medium) 
 

Control 0.001 (Small) 
       

ذF2 بيدة ذحيددذببغدتذمبثدأذذ(REST) بدوذذ(PAQ)يوت ذ دؽذب رد رلذب ادابقذرنذحردؼذتد ايةذ
 ذفدديذ(0.168)ذF2 وؾاددط ذحيدددذببغددتذمبثددأذذ(FV) بددوذذ(REST) ذبيجثدداذحرددؼذتدد ايةذ(1.026)

 ذردددد ذيةاددد ذذ دددػذ(0.007)ذF2ضددديب  ذحيددددذببغدددتذمبثددأذذ(FV) بددوذذ(PAQ)حدديؽذحردددؼذتددد ايةذ
 ذرب ودددديذببغددددتذ(PAQ -> FV) بيالدددددأذب ثإا ددددةكذبدددديؽذب ثوغيددددةرؽذذFactor Loadingالم ردددداضذ

 ذردد ذيةاد ذ(0.001)ذF2 ذ ل ػذحرؼذتد ايةذب ثوغيدةب ذب ةداببدأذضديب  ذحيددذببغدتذمبثدأذ(0.11)
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ بيالدددددددددددددأذبدددددددددددديؽذب ثوغيددددددددددددةب ذب ةداببددددددددددددأذرمبثددددددددددددأذب بددددددددددددة أذذFactor Loadingذ ددددددددددددػذالم ردددددددددددداضذ
(Control -> FV)ذ.(0.029) ذحيدذببغتذ

رمأذتؾا ذ الددأذت ايةردأذغيدةذ إا دةكذا راببدأذرذب ذخال دأذ يجؾردأذذيرى الباحثرفوذضؾ ذ اذابقذ
بدديؽذاددؾخكذب ثةبايددأذب ث ت ددأذرمبثددأذب بددة أذ ددؽذجدداللذا دداخكذاصدد بتذب قددؾبئؼذب ثا بددأذ ثوغيددةذراددبط ذ
رايذردؾىذ ؽذب يالدأذب و ايةرأذب ثإا ةكذبيؽذاؾخكذب ثةبايأذب ث ت أذرمبثأذب بة أذب رنذراؾخذ وغيدةذ

 قؾبئؼذب ثا بأذ ثوغيةذرادبط.ذ ثيجدوذرنذدرداخكذادؾخكذب ثةبايدأذب ث ت دأذتد خىذا دوذب لد ذا اخكذاص بتذب
ذ ؽذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأذر ؽذاؼذدراخكذمبثأذب بة أ.
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 ملخص نتائج اختبار فروض البحث: 21جدول 
رقى 

 انفرض
 نص انفرض

نخَدت 

 االخخببر

(1) 
ة الوزاجعت الودركت وإعبدة إصدار حوجد عنقت هعٌوٌت  اث داللت إحصبئٍت بٍي جود

 القوائن الوبلٍت للشزكبث الوقٍدة ببلبورصت الوصزٌت.
 قبوس

(2) 
حوجتتد عنقتتت هعٌوٌتتت  اث داللتتت إحصتتبئٍت بتتٍي إعتتبدة إصتتدار القتتوائن الوبلٍتتت وقٍوتتت 

 الشزكت الوقٍدة ببلبورصت الوصزٌت.
 قبوس

ه على قٍوت  (3)  قبوس الشزكت الوقٍدة ببلبورصت الوصزٌت.حؤثز جودة الوزاجعت الودركت هعٌوٌب

(4) 
حخوستتط إعتتبدة إصتتدار القتتوائن الوبلٍتتت العنقتتت بتتٍي جتتودة الوزاجعتتت الودركتتت وقٍوتتت 

 الشزكت الوقٍدة ببلبورصت الوصزٌت.
 قبوس

 

 تحليل الحداسية 4-8
تل يد ذ د ىذتد اةذمودائجذمثدؾذجذب إلددذ دا وغيةذذSensitivity Analysis قة ذبولبي ذب لااابأذ

فدديذطةرقددأذمبددا ذرحدد ذب ثوغيددةب ذررذموبرددأذتغيددةذب ثدد جال  ذرذ ددػذ ول يدد ذ دد ىذدددؾكذب جوددائجذب ودديذتددؼذ
( ذرددددد ذدددددا ذب إاحدددددذ ااددددو  ب ذتلبيدددد ذ2022ب وؾصدددد ذا يهدددداذفدددديذعدددد ذب ولبيدددد ذب ااادددديذمصددددا   ذ
 يهداذفديذب ولبيد ذب اااديذ بثداذيويبدقذبولبيد ذب لااابأذ بولققذ ؽذصدلأذب جودائجذب وديذتدؼذب وؾصد ذا

ب يالدددأذب ثإا ددةكذبدديؽذاددؾخكذب ثةبايددأذب ث ت ددأذرمبثددأذب بددة أ ذفدديذعدد ذبال وثدداخذ بددوذطةرقددأذب يبددأذ
 ذحيددذتدؼذتغييدةذطةرقدأذمبدا ذمبثدأذب بدة أذ دؽذFV قبا ذب ثوغيةذب ودا  ذرب ثوثيد ذفديذمبثدأذب بدة أذ

بدد اللذ ددؽذمبااددهاذ ددؽذجدداللذ قبددا ذذROAوذب صددؾلذجدداللذبال وثدداخذ بددوذ قبددا ذ يدد لذب يائدد ذ بدد
Tobin’s Qب ادابقذبادو  ب أذفديذب ولبيد ذب ااادي ذرذ دػذمباادالذ بدوذختبادأذذDang et al. 

%ذ دددؽذب  تبادددا ذتادددو   ذ قبدددا ذ يددد لذب يائددد ذ بدددوذب صدددؾلذ33رب وددديذر دددات ذا دددوذرنذذ(2020)
ROAقبدا ذ%ذ دؽذب  تبادا ذتادو   ذ 67فيذمبا ذمبثدأذب بدة أ ذ قابد ذذTobin’s Qفديذمبدا ذذ

 مبثأذب بة أ.ذرد ذتؼذذ ػذ ااو  ب ذتلبي ذبالمل بتذب ثوي خذرفقالذ ثياخ أذبالمل بتذب وا بأ:ذ
FVit = β0 + β1 PAQit + β2 F SIZEit + β3 LEVit + β4 SGRit + £it 

مبا ذررؾض ذب ر رلذب وا يذموائجذتلبي ذبالمل بتذالجوإاتذفةضذب إلدذدب ذرىي ذتغييةذطةرقأذ
ذمبثأذب بة أ:

ذ

ذ
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                  نتائج تحليل اةنحدار ةختبار فرض البحث قبل وبعد تغيير طريقة : 22جدول 
 قياس قيسة الذركة

 FV (Tobin’s Q) FV (ROA) انًخغَر انخببع

 انًخغَراث
يعبيم 

 االنحذار

T-test 
يعبيم 

 االنحذار

T-test 

 tانقًَت  يضخوى انًعنوٍت tانقًَت 
يضخوى 

 انًعنوٍت
 0.000 7.036- 3.382- 0.445 0.764 1.124 الحد الثببج

PAQ 2.593 5.795 0.001 0.182 1.245 0.214 

F SIZE 0.024 0.342 0.733 0.013 0.550 0.582 

LEV -0.169 -1.361 0.174 -0.009 -0.228 0.819 

SGR 1.903 2.261 0.024 0.079 0.287 0.774 

 R 0.343هعبهل االرحببط 

هعبهل 

الخحدٌد 

R
2

 

0.118 

هعبهل 

االرحببط 

R 

0.085 

هعبهل 

الخحدٌد 

R
2

 

0.007 

F-test 11.468 

هسخو  

 الوعٌوٌت

Sig. 

0.001 F-test 0.617 

هسخو  

الوعٌوٌت 

Sig. 

0.650 

     

فديذب ولبيد ذب اااديذ قبدا ذمبثدأذب بدة أذذF-testيوت ذ دؽذب رد رلذب ادابقذرنذموبردأذبجوإداتذ
تبدديةذا ددوذرنذمثددؾذجذبالملدد بتذ يوبددةذ يجؾرددالذرذرذخال ددأذاحةددائبأ ذذTobin’s Q ااددو  ب ذ قبددا ذ

 ذ ثداذ يجديذ(0.118)ذR2 ذرد ذببغتذمبثدأذ يا د ذب ول يد ذ0.05حيدذانذ اوؾىذب ثيجؾرأذرد ذ ؽذ
 دؽذب وغيدةذفديذب ثوغيدةذب ودا  ذذ%11.8ترادةذذرب ثوغيةب ذب ةداببأذب جةىذذPAQرنذب ثوغيةذب ثاوق ذ

ا ددددوذراددددؾخذ الدددددأذ يجؾرددددأذطةخ ددددأذبدددديؽذذT-test".ذرددددد ذر ددددات ذموبرددددأذبجوإدددداتذFV"مبثددددأذب بددددة أذ
(PAQ)ذ (FV)ذر بثداذيويبدقذبولبيد ذب لااادبأذ جد  اذتدؼذ0.05حيدذانذ اوؾىذب ثيجؾرأذرد ذ ؽذذ.

 قبددا ذ يدد لذب يائدد ذ بددوذذا ددوذTobin’s Q ددؽذ قبددا ذذFVتغييددةذطةرقددأذمبددا ذب ثوغيددةذب وددا  ذ
تبيةذا وذرنذمثؾذجذبالمل بتذ يوبةذغيةذ يجؾرال ذذF-test ذيوت ذرنذموبرأذبجوإاتذROAب صؾلذ

حيدددذانذ اددوؾىذذريذالذ ث ددؽذصددباغأذ الدددأذجددطذ اددوقبؼذبدديؽذب ثوغيددةذب وددا  ذرب ثوغيددةب ذب ثاددوقبأ 
رايذمبثأذ ج رتدأذ بغا دأ ذذ(0.007)ذR2 ذرد ذببغتذمبثأذ يا  ذب ول ي ذ0.05ب ثيجؾرأذركبةذ ؽذ

فدديذتلبيدد ذب لاااددبأ ذ ثدداذ يجدديذذ%0.7فدديذب ولبيدد ذب ااادديذا ددوذذ%11.8حيدددذبم رتددتذ ددؽذ
بم راضذب ق تكذب ورايةرأذ بجثؾذجذفيذتلبي ذب لااابأذ قاتمأذ ا ولبي ذب اااي ذ ل ػذر ات ذموبرأذ

فيذع ذتلبيد ذب لااادبأ ذحيددذذ(FV) ذ(PAQ)ا وذ   ذراؾخذ الدأذ يجؾرأذبيؽذذT-testبجوإاتذ
 ذ ددل ػذيوتدد ذرنذاثبدد ذ يددا ال ذب جثددؾذجذ بثوغيددةب ذب ةداببددأذ0.05انذ اددوؾىذب ثيجؾرددأذركبددةذ ددؽذ

غيدةذ يجؾردأ ذريذالذ ث دؽذتراديةذب ثوغيدةذب ودا  ذ اادو  ب ذب ثوغيدةب ذب ثادوقبأذب ثدل ؾتكذفديذ ب جدةىذ
ذ بدوذ داذادبقذ يوقد ذب إاحددذتلبي ذب لااابأ ذ ثاذي لذ بدوذ ردا كذب جثدؾذجذب اااديذ بإلد د.ذرىجدا ل
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ذذذ  فتددددببأذب ثقبددددا ذب ثاددددو   ذفدددديذمبددددا ذمبثددددأذب بددددة أذفدددديذعدددد ذب ولبيدددد ذب ااادددديذراددددؾذ قبددددا 
Tobin’s Qب الذ ؽذ قبا ذذ ذر ال  وأذالجوإاتذب يالدأذب و ايةرأذفيذبي أذب  ثالذب ثةةرأROAذ.

ذرتلبي ذب لااابأ:ر بثاذيبيذ ةضذ ثياخال ذبالمل بتذفيذع ذب ولبي ذب ااايذ
(Tobin’s Q) FVit = 1.124 + 2.593 PAQit + 0.024 F SIZEit - 0.169 LEVit + 1.903 SGRit 

 

(ROA) FVit = -3.382 + 0.182 PAQit + 0.013 F SIZEit - 0.009 LEVit + 0.079 SGRit 

 نتائج وتوصيات البحث -5
 نتائج البحث 5-1

باددوه هذب إلدددذختباددأذربجوإدداتذراددةذاددؾخكذب ثةبايددأذب ث ت ددأذ بددوذا دداخكذاصدد بتذب قددؾبئؼذب ثا بددأ ذ
 اإلضافأذا وذختباأذربجوإاتذراةذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأذ بوذمبثأذب بة أ ذ ل ػذختباأذربجوإاتذ

 دؽذجداللذذراةذادؾخكذب ثةبايدأذب ث ت دأذ بدوذمبثدأذب بدة أذادؾب ذ بد  ذ إا دةذررذ بد  ذغيدةذ إا دة
ذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأذ ثوغيةذرابط.ذرد ذتؾص ذب إلدذا وذب جوائجذب تبأ:

بم رددداضذمبثدددأذب بدددة ا ذب وددديذدا دددتذ إ ددداخكذاصددد بتذدؾبئثهددداذب ثا بدددأ ذررغهدددةذذ دددػذ دددؽذجددداللذ -
 ذرذ ػذ قاتمأذ ا بة ا ذب ويذ دؼذتقدؼذ إ داخكذ(0.925)بم راضذب ثوؾاطذب لاابيذ هاذرب ليذببغذ

.ذ ثدداذ(3.839)ؾبئثهدداذب ثا بددأ ذحيدددذ الحددرذبتترددا ذب ثوؾاددطذب لاددابيذ هدداذرب ددليذببددغذاصدد بتذد
 ي لذ بوذرنذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأذت خيذا وذبم راضذمبثأذب بة أ.

تؾادد ذ الدددأذبتتإدداوذ  اددبأذبدديؽذاددؾخكذب ثةبايددأذب ث ت ددأذرد دداخكذاصدد بتذب قددؾبئؼذب ثا بددأ ذررغهددةذ -
 .(0.712-)تتإاوذرب ويذببغتذذ ػذ ؽذجاللذمبثأذ يا  ذبال

تؾادد ذ الدددأذبتتإدداوذ  اددبأذبدديؽذا دداخكذاصدد بتذب قددؾبئؼذب ثا بددأذرمبثددأذب بددة أ ذررغهددةذذ ددػذ ددؽذ -
 .(0.653-)جاللذمبثأذ يا  ذبالتتإاوذرب ويذببغتذ

تؾادد ذ الدددأذبتتإدداوذطةخ ددأذبدديؽذاددؾخكذب ثةبايددأذب ث ت ددأذرمبثددأذب بددة أ ذررغهددةذذ ددػذ ددؽذجدداللذ -
 .(0.589)وذرب ويذببغتذمبثأذ يا  ذبالتتإا

ضيبرأذبيؽذحرؼذب بة أذرمبثأذب بدة أ ذررغهدةذذ دػذ دؽذجداللذمبثدأذذتؾا ذ الدأذبتتإاوذطةخ أ -
.ذفيذحيؽذتؾا ذ الددأذبتتإداوذطةخ دأذ وؾادظأذبديؽذ يد لذ(0.056) يا  ذبالتتإاوذرب ويذببغتذ

مثددددؾذب ثببيددددا ذرمبثددددأذب بددددة أ ذررغهددددةذذ ددددػذ ددددؽذجدددداللذمبثددددأذ يا دددد ذبالتتإدددداوذرب ودددديذببغددددتذ
.ذ اإلضددافأذا ددوذذ ددػذتؾادد ذ الدددأذبتتإدداوذ  اددبأذ وؾاددظأذبدديؽذ يدد لذب ةبفيددأذب ثا بددأذ(0.250)

 .(0.208-)اوذرب ويذببغتذرمبثأذب بة أ ذررغهةذذ ػذ ؽذجاللذمبثأذ يا  ذبالتتإ
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تؾاددد ذ الددددأذ  ادددبأذ يجؾردددأذذب ذخال دددأذاحةدددائبأذبددديؽذادددؾخكذب ثةبايدددأذب ث ت دددأذرد ددداخكذاصددد بتذ -
 ب قؾبئؼذب ثا بأذ ببة ا ذب ثقي كذ ا بؾتصأذب ثةةرأ ذ ل ػذتؼذدبؾلذب رةضذب رلذ بإلد.

ا بأذرمبثدأذب بدة ا ذتؾا ذ الدأذ  ابأذ يجؾرأذذب ذخال أذاحةائبأذبيؽذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ث -
 ب ثقي كذ ا بؾتصأذب ثةةرأ ذ ل ػذتؼذدبؾلذب رةضذب ياميذ بإلد.

يؾا ذت ايةذ إا ةذا رابيذرذرذخال أذ يجؾرأذ رؾخكذب ثةبايأذب ث ت أذ بدوذمبثدأذب بدة ا ذب ثقيد كذ -
  ا بؾتصأذب ثةةرأ ذ ل ػذتؼذدبؾلذب رةضذب يا دذ بإلد.

 يجؾرددأذ ردؾخكذب ثةبايددأذب ث ت دأذ بددوذمبثدأذب بددة ا ذيؾاد ذتد ايةذغيددةذ إا دةذا رددابيذرذرذخال دأذ -
ب ثقي كذ ا بؾتصأذب ثةةرأذ ؽذجداللذا داخكذاصد بتذب قدؾبئؼذب ثا بدأذ ثوغيدةذرادبط ذ دل ػذتدؼذدبدؾلذ

 ب رةضذب ةب  ذ بإلد.
 قبا ذب ق تكذب ورايةرأذ بجثؾذجذفيذع ذب يالدأذب ثإا ةكذبيؽذادؾخكذذR2ببغتذمبثأذ يا  ذب ول ي ذ -

 قبدا ذب قد تكذذR2 ذفيذحيؽذببغتذمبثأذ يا  ذب ول ي ذ(0.140)ب ثةبايأذب ث ت أذرمبثأذب بة أذ
ب ورايةرأذ بجثؾذجذفديذعد ذب يالددأذغيدةذب ثإا دةكذبديؽذادؾخكذب ثةبايدأذب ث ت دأذرمبثدأذب بدة أذ دؽذ

 ذ ثددداذ%36.6 ذريذببرددداخكذدددد تااذ(0.506)ؾبئؼذب ثا بدددأذ ثوغيدددةذرادددبطذجددداللذا ددداخكذاصددد بتذب قددد
 يجددوذرنذب يالدددأذب و ايةرددأذغيددةذب ثإا ددةكذبدديؽذاددؾخكذب ثةبايددأذب ث ت ددأذرمبثددأذب بددة أذ ددؽذجدداللذ
 ا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأذ ثوغيةذرابطذردؾىذ ؽذب يالدأذب و ايةرأذب ثإا ةكذب رنذ وغيةذرابط.ذ

الجوإدداتذذTobin’s Qاددبأذ ال  ددأذمبددا ذمبثددأذب بددة أذ ااددو  ب ذ قبددا ذرعهددةذتلبيدد ذب لاا -
ذب يالدأذب و ايةرأذ ثوغيةذتا  .

 توصيات البحث 5-2
راثبأذامبا ذ ربسذر بوذ بثلااإأذرب ثةبايأذ يوؾ وذاخبتكذرتجغبؼذ  ؾنذ هجأذب ثةبايأ ذ ثاذفيهداذ -

 ب ةدا أذ بوذاؾخكذرخب ذ  اتأذب ثةبايأذفيذ ةة.
بالاوثدددا ذ يقددد ذخرتب ذت ترببدددأذ ادددوثةكذ ثةبدبددديذب لادددا ا ذ ةفددد ذ ردددا تهؼذردرددداخكذتددد ايبهؼذضدددةرتكذ -

  هجبال ذضثامالذ خب ذ ثببأذب ثةبايأذ رؾخكذ ةتريأ.
تلريدددبذ  اتدددأذب ثةبايدددأذب ثةدددةرأذر ادددا  بتهؼذفددديذب لةدددؾلذ بدددوذ تدددؾرأذ دددإ أذررذاثيبدددأذ -

  لااببأ ذ ثاذيؾفةذاؾخكذ ةبايأذ ةتريأ.
كذدا  كذ  اتأذب ثةبايأذب كبيةك ذرذ ػذ ؽذجاللذمبةذفكةكذبالم  ااا ذبيؽذ  اتدأذبالاوثا ذببراخ -

ب ثةبايدددأذب ةدددغيةكذرب ثوؾادددظأذ و جدددلذطدددا  ذب بدددة ا ذب ثهجبدددأ ذذب ذب يددد خذب كبيدددةذ دددؽذب بدددة ا ذ
رب ث يةرؽذرب ثةباييؽ ذ ثاذ لققذ هاذبالاوراخكذ ؽذبدوةاخ ا ذب لرؼ ذرعهؾتذ باما ذ بيةكذدداختكذ
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اذب ثؾبتخذب ثاخ أذب ت ثأ ذرب  بةب ذب إبةرأذ ا بأذب ثادوؾىذتد ابثالذ برداخكذادؾخكذرخب ذ بوذب وال
  ثببأذب ثةبايأ.

يددجغؼذ اددوؾىذبإلفةددا ذب ثظبددؾلذ بثدداذيويبددقذ ا ثيبؾ ددا ذب ثويبقددأذ إ دداخكذذبدداتضددةرتكذرضدد ذ ي -
 اص بتذب قؾبئؼذب ثا بأذ ؽذحيدذ ثبأذرمؾابأذرتؾديتذبإلفةا ذتلقبقالذ ببرا بأ.

ذبب ذب بة ا ذ إتاحأذب قؾبئؼذب ثا بأذدب ذرىي ذا اخكذاص بتااذرىبانذراإالذا اخكذبإلص بت.ا  -
تبرب ذب بة ا ذ بوذاة أذتي ي ذب قؾبئؼذب ثا بأذاذبذ اذتدؼذبكوبداهذريذتلةرردا ذاؾاةردأ ذفيبدوذ -

قددؾبئؼذب دةغؼذ دؽذب اداتذبالدوةداخ أذب ادي أ ذرمغدةكذب ثروثدد ذب ثدا وذب ادبببأذ يثببدأذا داخكذاصد بتذب 
ب ثا بأ ذاالذرنذب إاحدذيةىذرنذذ دػذر دةذضدةرتيذرالبد ذ جدأ ذتد ابثالذ جببادأذبإلخبتكذرحراعدالذ بدوذ
 ةدد بمبأذب قددؾبئؼذب ثا بددأذر دداذتوتددثجأذ ددؽذ يبؾ ددا  ذردنذ ددانذب ثروثدد ذب ثددا وذيجغددةذا ددوذتبددػذ

مغدةكذا راببدأذب غااةكذمغةكذابببأذب ن ذاالذرمأذ  ذ ةرتذب ؾدتذد ذتبرلذتبػذب جغةكذرتولؾلذا دوذ
تدد لذ بددوذمبباددأذبإلخبتكذر دد  ذب واددوةذ بددوذريذتلةررددا ذاددؾب ذ ويثدد كذررذغيددةذ ويثدد ك ذ ثدداذيبردد ذ
 ؽذ ة بمبأذب قؾبئؼذب ثا بأذردراخكذب يقأذفيذ  ذ اذتق  أذ ؽذ يبؾ ا  ذ ثداذيدجي سذا راببدالذ بدوذ

 مبثأذب بة أ.
 ا ذب وديذييبدتذمبا هداذ إ داخكذاصد بتذمبا ذب هي أذب يا أذ بةدا أذب ثا بأذ رةضذ قؾىا ذ بوذب بدةذ -

دؾبئثهاذب ثا بأذ ابأذتلةررا ذاؾاةرأذماترأذ ؽذغشذ كيدةذ دؽذ دةك ذ ثداذ دل ػذ دؽذراداتذادبببأذ
 كبيةكذر ؾبدأذبدوةاخ أذجظيةكذ بوذراياتذب اهؼذرمبثأذب بة ا .

 التوجهات البحثية السدتقبلية السقترحة 5-3
يؾصدوذب إاحددذ  اثبدأذب إلددذفديذب ثؾضدؾ ا ذب تبدأذفيذضؾ ذ اذبموهوذا بدأذب إلددذ دؽذمودائجذ

ذفيذبي أذب  ثالذب ثةةرأ:
 راةذتبجوذب ثياييةذب  ر بأذ بوقةرةذب ثا وذ بوذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأ. -
راةذتبجوذب ثياييةذب  ر بأذ بوقةرةذب ثا وذ بوذب يالدأذبيؽذب ولررذب ثلاابيذرد اخكذاص بتذب قؾبئؼذ -

 ب ثا بأ.
 ب ثةبايأذب ث ت أذ بوذتكبرأذتر ذب ثال.راةذاؾخكذ -
 راةذاؾخكذب ثةبايأذب ث ت أذ بوذب يالدأذبيؽذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأذرتكبرأذتر ذب ثال. -
رادددةذادددؾخكذب ثةبايدددأذب ث ت دددأذ بدددوذ ددد  ذتثااددد ذب ثيبؾ دددا ذربمي اادددأذ بدددوذجظدددةذبمهبددداتذرادددياتذ -

 ب اهؼ.
 راةذاؾخكذب ثةبايأذب ث ت أذ بوذجظةذبمهباتذراياتذب اهؼ.ذ -
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 راةذب وغييةذب  رتيذبإل بب يذ بثةبا ذب  اتايذ بوذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأ. -
رادددةذتظبيدددقذ ددد ج ذب ثةبايدددأذب ثبدددوة أذ بدددوذب يالددددأذبددديؽذتؾديدددتذاصددد بتذب قدددؾبئؼذب ثا بدددأذرمبثدددأذ -

 ب بة أ.
ذوذا اخكذاص بتذب قؾبئؼذب ثا بأذربمي ااأذ بوذمبثأذب بة أ.راةذبإلفةا ذ ؽذرخب ذبالاو ب أذ ب -

 السراجع
 العربيةباللغة أوةل: السراجع 

( ذ"باو  ب ذادؾخكذهب د ذب ةدا دأذب  بجببدأذفديذتراديةذب يالددأذبديؽذ2022ربؾذب يال ذخ.ذراا أذ ر يذم
علسيوووة السجلوووة الب ثيدددا ال ذ ددد ذب طدددةبهذذريذب يالددددأذرمبثدددأذب بدددة أ:ذختبادددأذتظببقبدددأ" ذ

 .261-201( ذ1مذ3 ذ ببأذب وراتك ذاا يأذخ باو ذللدراسات والبحوث السالية والتجارية

( ذ"اددؾخكذب ثةبايددأذب  بجببددأذرخرتادداذفدديذب لدد ذ ددؽذا دداخكذاصدد بتذ2016ربددؾذابدد  ذخ.ذمرددؾىذ لثددؾخذم
 ذداددؼذب ثلااددإأ ذ ببددأذمجلووة البحوووث السحاسووبيةب قدؾبئؼذب ثا بددأ:ذختباددأذتلبيببددأذرترةرببددأ" ذ

 .115-57( ذ2مذ3وراتك ذاا يأذطجظا ذب 

( ذ"مبا ذرترايةذب يالدأذب ورا ببأذبيؽذب ثا ر بأذبالاوثاابدأذرب خب ذ2018رحث  ذخ.ذحجانذ لثؾخذم
ب ثدددا يذرمبثدددأذب بدددة أ:ذختبادددأذتظببقبدددأذ بدددوذب بدددة ا ذب ثقيددد كذفددديذادددؾ ذب رتب ذب ثا بدددأ" ذ

ذ22ب ورداتك ذاا يدأذ ديؽذ دثس ذ ذدادؼذب ثلاادإأذرب ثةبايدأ ذ ببدأذمجلة الفكور السحاسوبي
 .932-867( ذ3م

( ذ"اددد ذيددد اةذب دددولررذب ثلاادددبيذ بدددوذب يالددددأذبددديؽذحؾ ثدددأذب بدددة ا ذ2022رحثددد  ذخ.ذماماددديذدمحمذم
 ذدادددؼذمجلوووة السحاسوووبة والسراجعوووة ةتحووواد الجامعوووات العربيوووةرب قبثددأذب ادددؾمبأذ بثجبدد ك؟" ذ

 .449-418( ذ1مذ11ب ثلااإأ ذ ببأذب وراتك ذاا يأذبجوذاؾر  ذ

( ذ"تد ايةذب ددولررذب ثلاادبيذ بددوذب يالددأذبدديؽذ ادوؾىذبالحورددانذ ا جق  ددأذ2022ب إداد ذخ.ذدمحمذ ددااةذم
مجلووة الفكوور رمبثددأذب بددة أ:ذختباددأذتظببقبددأذ بددوذب بددة ا ذب ثقيدد كذ ا بؾتصددأذب ثةددةرأ" ذ

-63( ذ1مذ26 ذداددؼذب ثلااددإأذرب ثةبايددأ ذ ببددأذب وردداتك ذاا يددأذ دديؽذ ددثس ذالسحاسووبي
114. 

( ذ"ب و ايةذب ثإا ةذرغيدةذب ثإا دةذ ثادوؾىذبإلفةدا ذ دؽذب ثاد ؾ بأذ2017ب لؾ ي ذخ.ذدمحمذ لثؾخذم
بالاوثاابأذ بوذمبثأذب بة أ:ذختباأذتظببقبدأذ بدوذب بدة ا ذب ثقيد كذ ا بؾتصدأذب ثةدةرأ" ذ
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( ذذذذذذذ2مذ4 ذدادددددؼذب ثلاادددددإأ ذ ببدددددأذب ورددددداتك ذاا يدددددأذطجظدددددا ذمجلوووووة البحووووووث السحاسوووووبية
 .ذ393-444

( ذ"راةذاؾخكذب ثةبايدأذ بدوذب يالددأذبديؽذب ثيبؾ دا ذب ثلاادببأذ2022ب ة ايبي ذخ.ذدمحمذ ب ذب اال ذم
رراددياتذب اددهؼ:ذختباددأذتظببقبددأذ بددوذب بددة ا ذغيددةذب ثا بددأذب ثقيدد كذ ا بؾتصددأذب ثةددةرأ" ذ

ذ( 1مذ3 ذ ببأذب وراتك ذاا يأذخ بداو ذالسجلة العلسية للدراسات والبحوث السالية والتجارية
 .ذ1-43

( ذ"راةذاؾختيذ رجأذب ثةبايأذرب ثةبايأذب ث ت أذرتة بذب ثبكبأذ بوذ2019ب ةإاغ ذخ.ذرحث ذ ب هذم
ا دداخكذاصدد بتذب قددؾبئؼذب ثا بددأ:ذختباددأذتظببقبددأذ بددوذب بددة ا ذب ثقيدد كذ ا بؾتصددأذب ثةددةرأ" ذ

 .43-1( ذ2مذ6 ذداؼذب ثلااإأ ذ ببأذب وراتك ذاا يأذطجظا ذمجلة البحوث السحاسبية

( ذ"رادددةذ ادددوؾىذبإلفةدددا ذبوقددداترةذب  ثدددالذب ثوكا بدددأذ بدددوذب قبثدددأذ2022ب ةددإاغ ذخ.ذرحثددد ذ بددد هذم
مجلووووة ب اددددؾمبأذ ببددددة أ:ذختباددددأذتظببقبددددأذ بددددوذب بددددة ا ذب ثقيدددد كذ ا بؾتصددددأذب ثةددددةرأ" ذ

 ذدادددددؼذب ثلاادددددإأذرب ثةبايدددددأ ذ ببدددددأذب ورددددداتك ذاا يدددددأذاإلسوووووكشدرية للبحووووووث السحاسوووووبية
 .169-137ذذ( ذذذذذذ1مذ6بإلا ج ترأ ذ

( ذ"راةذاؾخكذب وقةرةذب ثا وذربجوباتذ ةبدأذب لاا ا ذ بوذتيغبؼذمبثأذ2020ب ةباخ ذخ.ذ بيذدمحمذم
ب ثجب كذ ؽذ جغؾتذب ثاااثيؽ:ذختباأذتظببقبأذ بوذب بة ا ذب ثقيد كذ ا بؾتصدأذب ثةدةرأ" ذ

اا يدددأذ ذداددؼذب ثلااددإأذرب ثةبايدددأ ذ ببددأذب وردداتك ذمجلووة اإلسوووكشدرية للبحوووث السحاسوووبية
 .33-1( ذ3مذ4بإلا ج ترأ ذ

( ذ"راةذ اوؾىذبإلفةدا ذب ثلاادبيذ دؽذب ثيدا ال ذ د ذب طدةبهذ2016ب ةيةفي ذخ.ذراثا ذرحث ذم
ذريذب يالدأذ بوذمبثأذب بة أ:ذختباأذتظببقبأذ بوذب بة ا ذب ثقي كذ ا بؾتصدأذب ثةدةرأ" ذ

ذ20ا يدأذ ديؽذ دثس ذ ذدادؼذب ثلاادإأذرب ثةبايدأ ذ ببدأذب ورداتك ذامجلة الفكور السحاسوبي
 .167-125( ذ2م

( ذ"ب ثياييةذب ثةةرأذ بوقيبؼذب ثا وذ بثجبدآ " ذددةبتذ ربدسذاخبتكذ2017ب هي أذب يا أذ بةدا أذب ثا بأذم
 .44-1 ذ23 ذالوقائع السررية ذ2017 اجأذذ1ب هي أذتدؼذ

أذرد دداخكذ(ذر ذ"ختباددأذربجوإدداتذب يالدددأذبدديؽذاددؾخكذب ثةبايددأذب  اتابدد2021ر دديؽ ذخ.ذ ةددا ذحثدد يذم
مجلووووة اصدددد بتذب قددددؾبئؼذب ثا بددددأذفدددديذب بددددة ا ذغيددددةذب ثا بددددأذب ثقيدددد كذ ا بؾتصددددأذب ثةددددةرأ" ذ
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 ذدادددددؼذب ثلاادددددإأذرب ثةبايدددددأ ذ ببدددددأذب ورددددداتك ذاا يدددددأذاإلسوووووكشدرية للبحووووووث السحاسوووووبية
 .1612-1568( ذ1مذ5بإلا ج ترأ ذ

بدديؽذتبجددوذ يدداييةذذ(ذل ذ"راددةذاددؾخكذب ثةبايددأذب ث ت ددأذ بددوذب يالدددأ2021ر دديؽ ذخ.ذ ةددا ذحثدد يذم
ب وقاترةذب ثا بأذب  ر بأذرتكبرأذتر ذب ثدال:ذخ يد ذ دؽذب بدة ا ذب ثقيد كذ ا بؾتصدأذب ثةدةرأ" ذ

 ذداددؼذب ثلااددإأذرب ثةبايدددأ ذ ببددأذب وردداتك ذاا يدددأذمجلووة اإلسوووكشدرية للبحوووث السحاسوووبية
 .311-265( ذ3مذ5بإلا ج ترأ ذ

 دددداخكذ ددددةب ذب اددددهؼذرمبثددددأذب بددددة أذ ددددؽذ جغددددؾتذ( ذ"ب يالدددددأذبدددديؽذدددددةبتذاذ2021حبيإددددأ ذخ.ذدمحمذدمحمذم
":ذختباددأذتظببقبددأذ بددوذب بددة ا ذب ث تاددأذ ا بؾتصددأذ19- لااددبيذفدديذعدد ذاائلددأذ"كؾفيدد 

 ذدادؼذب ثلاادإأذرب ثةبايدأ ذ ببدأذب ورداتك ذمجلة اإلسكشدرية للبحوث السحاسوبيةب ثةدةرأ" ذ
 .1674-1613( ذ1مذ5اا يأذبإلا ج ترأ ذ

( ذ"راةذ اوؾيذبإلفةا ذ ؽذب ثاد ؾ بأذبالاوثاابدأذ بدوذمبثدأذب بدة أ:ذ2016ت يبو ذخ.ذاجا ذدمحمذم
 ذداددؼذمجلووة الفكوور السحاسووبيختباددأذتظببقبددأذ بددوذب بددة ا ذب ثقيدد كذ ا بؾتصددأذب ثةددةرأ" ذ

 .374-330( ذ4مذ20ب ثلااإأذرب ثةبايأ ذ ببأذب وراتك ذاا يأذ يؽذ ثس ذ

ث ت أذرمؾ ذترىذ ةبدأذب لاا ا ذ بدوذب ثقد تكذ( ذ"راةذاؾخكذب ثةبايأذب 2018ت يبو ذخ.ذاجا ذدمحمذم
ب وقؾرثبدددددأذ بثيبؾ دددددا ذب ثلاادددددببأ:ذختبادددددأذتظببقبدددددأذ بدددددوذب بدددددة ا ذغيدددددةذب ثا بدددددأذب ثقيددددد كذ

 ذداؼذب ثلااإأذرب ثةبايأ ذ ببأذمجلة اإلسكشدرية للبحوث السحاسبية ا بؾتصأذب ثةةرأ" ذ
 .ذ259-201( ذ2مذ2ب وراتك ذاا يأذبإلا ج ترأ ذ

( ذ"خرتذادؾخكذب ثةبايدأذفديذتقبيد ذ د  ذتثااد ذب ثيبؾ دا ذربمي اادهاذ2020ر ي ذ دلاتأذماببثان ذخ.ذ
 ذداددؼذب ثلااددإأذرب ثةبايددأ ذمجلووة الفكوور السحاسووبي بددوذ  دداطةذبمهبدداتذراددياتذب اددهؼ" ذ

 .832-796( ذ3مذ24كببأذب وراتك ذاا يأذ يؽذ ثس ذ

بدديؽذجةددائصذبالاددوقال بأذب  اصددأذ( ذ"مثددؾذجذ قوددة ذ  تباددأذب يالدددأذ2012 دداايؽ ذخ.ذدمحمذرحثدد ذم
 ذالسجلة العلسية لالقتراد والتجوارة   تا ذ رجأذب ثةبايأذر ثببا ذتي ي ذب قؾبئؼذب ثا بأ" ذ

 .439-363( ذ1مكببأذب وراتك ذاا يأذ يؽذ ثس ذ

( ذ"راةذب  ةائصذب وبغيببأذ ببة ا ذ بوذب رؾخكذب ث ت أذ بثةبايأذ2019 ةه ذخ.ذابةبهبؼذرحث ذم
ختباأذتظببقبأذ بدوذ يجدأذ دؽذب بدة ا ذغيدةذب ثا بدأذب ثقيد كذ ا بؾتصدأذب ثةدةرأذذب  اتابأ:
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 ذدادددؼذب ثلاادددإأذمجلوووة اإلسوووكشدرية للبحووووث السحاسوووبية" ذ2017-2016فددديذب رودددةكذ دددؽذ
 .154-67( ذ1مذ3رب ثةبايأ ذ ببأذب وراتك ذاا يأذبإلا ج ترأ ذ

بئؼذب ثا بأذ بوذدةبتب ذ ج ذبالئوثانذ( ذ"راةذا اخكذاص بتذب قؾذ2019صا   ذخ.ذربؾذب لث ذ ةظروذم
ذ33 ذ ببدأذب ورداتك ذاا يدأذادؾااج ذمجلة البحوث التجارية السعاصورةفيذب بي أذب ثةةرأ" ذ

 .42-2( ذ3م

( ذ"رادددةذادددؾختيذب ثةبايدددأذرب تىدددا ذ بدددوذرادددياتذب ادددهؼ:ذختبادددأذ2022صدددا   ذخ.ذتدددا ةذ لثدددؾخذم
 ذمجلة اإلسكشدرية للبحوث السحاسوبيةتظببقبأذ بوذب بة ا ذب ثقي كذ ا بؾتصأذب ثةةرأ" ذ

 .496-437( ذ1مذ6داؼذب ثلااإأذرب ثةبايأ ذ ببأذب وراتك ذاا يأذبإلا ج ترأ ذ

( ذ"تلبيددد ذتددد ايةب ذتيددد ي ذب قدددؾبئؼذب ثا بدددأذ بدددوذادددؾخكذب وقةردددةذب ثدددا وذ2017 بددد ذهللا ذخ.ذاددد ىذدمحمذم
 ذ ببدأذللدراسوات التجاريوة والبيةيوةالسجلوة العلسيوة ردةبتب ذب ثاويثةرؽذ  ذختباأذ ي بمبدأ" ذ

 .980-918( ذ2 بلقذمذ8ب وراتكذ اإلاثا يببأ ذاا يأذدجاكذب اؾرس ذ

( ذ"رادةذتظبيدقذب ثةبايدأذب ثبدوة أذ بدوذب قبثدأذب ادؾمبأذ ببدة أ:ذ2020 ب ذب لببؼ ذخ.ذرحثد ذحا د ذم
 ذداددددؼذب ثلااددددإأذمجلووووة الفكوووور السحاسووووبيخ يدددد ذتظببقدددديذ ددددؽذاددددؾ ذب اددددهؼذب ادددديؾخي" ذ

 .200-110( ذ3مذ24 ثةبايأ ذ ببأذب وراتك ذاا يأذ يؽذ ثس ذرب

( ذ"رادةذختادأذبإلفةدا ذ دؽذب ثيبؾ دا ذب قظاابدأذرفقداذ ثيبدداتذ2018 بد ذب دةحبؼ ذخ.ذتضداذ لثدؾخذم
 بدددوذمبثدددأذب بدددة أ:ذختبادددأذتظببقبدددأذ بدددوذب بدددة ا ذب ثقيددد كذذ41ب ثلاادددإأذب ثةدددةيذتددددؼذ

ؼذب ثلاادددإأذرب ثةبايدددأ ذ ببدددأذب ورددداتك ذ ذدادددمجلوووة الفكووور السحاسوووبي ا بؾتصدددأذب ثةدددةرأ" ذ
 .67-10( ذ4مذ22اا يأذ يؽذ ثس ذ

( ذ"راةذتقةرةذبإلفةا ذ ؽذرخب ذبالاو ب أذرب قةبتب ذب وثؾرببأذ بوذتي ي ذ2019 ب هذخ.ذا ثانذدمحمذم
 ذمجلة الفكر السحاسبيختباأذتظببقبأ" ذذ-ب قؾبئؼذب ثا بأذرب وجثبأذب ثا بأذب ثاو ب أذ ببةکأذ

 .124-53( ذ1مذ23لااإأذرب ثةبايأ ذ ببأذب وراتك ذاا يأذ يؽذ ثس ذداؼذب ث

( ذ"راددةذ دد  ذتثاادد ذب ثيبؾ ددا ذرخرتكذحبدداكذب بددة أذ بددوذتؾدريددا ذب تىددا ذ2020 بدد ه ذخ.ذا ثددانذدمحمذم
 ذمجلووة الفكوور السحاسووبيربمي ااددهاذ بددوذاخبتكذب تىددا ذ ا مبددظأذب لقبقبددأذختباددأذتظببقبددأ" ذ

 .1135-1064( ذ2مذ24يأ ذ ببأذب وراتك ذاا يأذ يؽذ ثس ذداؼذب ثلااإأذرب ثةبا
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( ذ"راةذاؾخكذب ثةبايأذب ث ت أذ بوذب يالدأذبيؽذبالحوردانذ ا جق  دأذراهد ذ2022 يثان ذخ.ذدمحمذرحث ذم
السجلة العلسيوة  ةبدأذب لاا ا :ذختباأذتظببقبأذ بوذب بة ا ذب ثقي كذ ا بؾتصأذب ثةةرأ" ذ

 .ذ839-763( ذ2مذ3 ذ ببأذب وراتك ذاا يأذخ باو ذالتجاريةللدراسات والبحوث السالية و 

( ذ"خرتذب يؾب ددد ذب ثةتإظدددأذ ردددؾخكذب وددد ديقذب  ددداتايذ2019 ظدددؾك ذتربنذح دددؼ ذ بددد  ذادددؾدبنذتادددثيذم
ذ15 ذالسجلووة األردنيووة فووي إدارة األعسووالرب لاكثبددأذب ث ااددبأذفدديذب لدد ذ ددؽذاخبتكذب تىددا " ذ

 .50-21( ذ1م

( ذ"رادددةذا دددداخكذاصددد بتذب قدددؾبئؼذب ثا بددددأذ بدددوذت ظدددبطذااددددةب ب ذ2015م بدددي ذخ.ذ بددد ذب ؾاددددالذمةدددةذ
 ذ ببأذمجلة كلية التجارة للبحوث العلسيةب ثةبايأذرتقةرةذ ةبدأذب لاا ا :ذختباأذترةرببأ" ذ

 .40-1( ذ2مذ52ب وراتك ذاا يأذبإلا ج ترأ ذ

ؼذ ث  دددةذ قبثدددأذ( ذ"رادددةذادددؾخكذب ثةبايدددأذب ث ت دددأذ بدددوذرادددياتذب اددده2020 بدددي ذخ.ذ لثدددؾخذرحثددد ذم
مجلووووة اإلسووووكشدرية ب بددددة أ:ذختباددددأذتظببقبددددأذ بددددوذب بددددة ا ذب ثقيدددد كذ ا بؾتصددددأذب ثةددددةرأ" ذ

-1( ذ3مذ4 ذداؼذب ثلااإأذرب ثةبايأ ذ ببأذب وراتك ذاا يأذبإلا ج ترأ ذللبحوث السحاسبية
59. 

 ثلاادببأذ( ذ"مبا ذراةذبتاا ذب رةر ذب تةرببأذ بوذاؾخكذب تىا ذب2021اباو ذخ.ذ اتهذ لثؾخذم
 ذدادؼذب ثلاادإأذرب ثةبايددأ ذمجلووة الفكور السحاسوبيرب قبثدأذب ادؾمبأذ بثجبد ك:ذختبادأذ ثببدأ" ذ

 .441-408( ذ2مذ25كببأذب وراتك ذاا يأذ يؽذ ثس ذ

( ذ"راةذبالفةا ذ ؽذب ثيبؾ ا ذب ثاوقبببأذفديذب وقداترةذب ادجؾرأذ بدوذمبثدأذ2019دمحم ذخ.ذ ثةرذدمحمذم
مجلوووووة البحووووووث وذب بدددددةکا ذب ثقيددددد كذ ا بؾتصدددددأذب ثةدددددةرأ" ذب بدددددةکأ:ذختبادددددأذتظببقبدددددأذ بددددد

 .211-152( ذ2مذ6 ذداؼذب ثلااإأ ذ ببأذب وراتك ذاا يأذطجظا ذالسحاسبية

( ذ"راةذب و ةصذب قظا يذرحرؼذ  ودأذب ثةبايدأذ بدوذ ادوؾىذ2022 ةدص ذخ.ذفؾديذ ب ذب إاديذم
السجلووة العلسيوووة ب ورجددأذب تددةربيذ ببددةکا ذب ثقيدد كذ ا بؾتصددأذب ثةدددةرأ:ذختباددأذبجوإاترددأ" ذ

 ذدادددؼذب ثلاادددإأذرب ثةبايدددأ ذ ببدددأذب ورددداتكذ اإلادددثا يببأ ذاا يدددأذدجددداكذللدراسوووات السحاسوووبية
 .362-276( ذ1مذ4ب اؾرس ذ

( ذ"تلبيددد ذب يالددددأذبددديؽذبالحوردددانذ ا جق  دددأذرب ثاددد ؾ بأذبالاوثاابدددأذ2018 ببردددي ذخ.ذ رددد يذ ببرددديذم
مجلوة رخ دأذ ثببدأذ دؽذبي دأذب  ثدالذب ثةدةرأ" ذذ:رب ورجأذب تةربيذرراةااذ بوذمبثدأذب بدة أ
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( ذ7مذ22 ذداددؼذب ثلااددإأذرب ثةبايددأ ذ ببددأذب وردداتك ذاا يددأذ دديؽذ ددثس ذالفكوور السحاسووبي
330-401. 

( ذ"  ىذبمي ا ذاؾخكذب ثةبايأذب ث ت أذ بوذ را كذبالاويثات:ذختباأذ2021 جةؾت ذخ.ذر ةهذدمحمذم
السجلوووة العلسيوووة للدراسوووات والبحووووث تظببقبدددأذ بدددوذب بدددة ا ذب ثقيددد كذ ا بؾتصدددأذب ثةدددةرأ" ذ

 .182-131( ذ2مذ2 ذ ببأذب وراتك ذاا يأذخ باو ذالسالية والتجارية

( ذ"رادددةذادددؾختيذب ثةبايدددأذب لقبقبدددأذرب ث ت دددأذ بدددوذتكبردددأذب وثؾرددد ذ2018حثددد يذمذ ؾادددو ذخ.ذبؾادددي
 ذمجلة الفكور السحاسوبي ا ثبكبأ:ذختباأذتظببقبأذ بوذب بة ا ذب ثقي كذ ا بؾتصأذب ثةةرأ" ذ

 .709-671( ذ6مذ22داؼذب ثلااإأذرب ثةبايأ ذ ببأذب وراتك ذاا يأذ يؽذ ثس ذ

ب  ةددائصذب وبددغيببأذ ببددة ا ذ بددوذا دداخكذاصدد بتذب قددؾبئؼذ( ذ"راددةذ2021 ؾاددو ذخ.ذبؾادديذحثدد يذم
ب ثا بددأذفدديذعدد ذفوددةكذاصدد بتذتقةرددةذب ثةبايددأذ ثوغيددةذراددبط:ذختباددأذتظببقبددأذ بددوذب بددة ا ذ

 ذدادددددؼذب ثلاادددددإأذمجلوووووة اإلسوووووكشدرية للبحووووووث السحاسوووووبيةب ثقيددددد كذ ا بؾتصدددددأذب ثةدددددةرأ" ذ
 .500-449( ذ3مذ5رب ثةبايأ ذ ببأذب وراتك ذاا يأذبإلا ج ترأ ذ

( ذ"راةذجةدائصذ رجدأذب ثةبايدأذ بدوذمبثدأذب بدة أ:ذختبادأذتظببقبدأذ2017مؾرري ذخ.ذحاد ذ لرؾنذم
 ذ ببدأذب ورداتك ذاا يدأذمجلوة التجوارة والتسويول بوذب بة ا ذغيةذب ثا بأذب ثقي كذ ا بؾتصدأ" ذ

 .172-134( ذ4مذ37طجظا ذ

ذ2015 ادجأذذ110ب ثي  دأ ذددةبتذتددؼذ( ذ يداييةذب ثلاادإأذب ثةدةرأذ2015ردبتكذبالاويثاتذب ثةدةرأذم
(ذب اباادا ذب ثلاادببأذرب وغييدةب ذفديذب وقد يةب ذب ثلاادببأذ5" يباتذب ثلااإأذب ثةةيذتدؼذم

 رب جظا ".

( ذ"تبدد بصذب ويدد خذب  ظدديذرباددو  ب ذبملدد بتذ2007 لددي ذ ددببحؼذدمحم ذ بدد ذهللا ذ لثددؾخذحثدد رنذم
" ذ2000ذ-1980فدديذب يددةب ذ بروددةكذذب لددةهذفدديذبجوبدداتذ وغيددةب ذخب ددأذبالاددويثاتذب بتب ددي

ذ.ذ187-171 ذ8 ذمجلة تكري  للعلوم اإلدارية واةقترادية

ذ

ذ

ذ

ذ
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