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 ممخص البحث
عدثتتب لاحودةتتيلثتتيالقتت  ةلل اقوتتيلاحبتت االلاحلبحيتتيل لةبث يتتيلاحدب يتت ل يستتدف الاحث تتثل  استتيل د  يتتال ال

ع تيلد ت للIFRSاحلبحيلاحسن يلح ب اءة،لكلبليسف الإعدثب لأث لدثنيللوبيي لاحدب ي لاحلبحيلاح  حيتيل
احودةتتي،لكلتتبلي تتدلالاحث تتثلع تتيلد  يتتال سبستتييليعدثتتب لأثتت لددييتت لا يبتتيلةيتتب لقتت  ةلاحل اقوتتيل
ث الحتتيلاحدع تتصلاح تتنبعيلح ل اقتت لثتت الللتتالستتلود لاحلفنيتتي ل ةتت لإستتد سلل حتت لك تت لإقتت اءل  استتيل

 ت كيلل54داثيبييليعدثب لف ضيلاحث ثلع ىلعينيللالاح  كبتلاحلبي ةلثبحث   يلاحل  ييلث دتل
لتت لإستتدثوب لأ الستتنيلداثيتتسلة تت ثلنستتعيللوتتبيي لل4108إحتتىلعتتبللل4104عتتدالاحردتت ةللتتالعتتبلل

ل بستتتثيلل تتت ييل تتت  تلعتتتدالفدتتت ةلاح  استتتيلع تتتيلإعدثتتتب لأنفتتتبلستتتنيلإندببحيتتتي،ل ثبحدتتتبحيلث تتت لعتتت  ل
 سني(ل،ل ة لدلل ح للالعدالدب ي لنلب جلان  ا للدو   ل–ل به ةل)  كيلل406احل به اتل

ظف تلندتبا لاح  استيل قت  لعدةتيلعكستييل)ا  يتي(للون يتيلثتيالقت  ةلاحل اقوتيل ات ال)ةبث يتيل ة لأ
ة اءة(لاحدب ي لاحلبحيلاحسن ي،لكلبلد ق لعدةيلا  ييل)عكسيي(للون ييلثتيالقت  ةلاحل اقوتيل لات ال

دةتتيلثتتيال)ةبث يتتيلةتت اءة(لاحدب يتت لاحلتتبحيلاحستتن ي،لثبيضتتبفيلةالح دثنتتيلدتتيثي لإيقتتبثيللونتت يلع تتيلاحو
قتت  ةلاحل اقوتتيل عتت  ل تتر بتل عتت  لك لتتبتلاحدب يتت لاحلتتبحيلح  تت كبتلل تتالاحل اقوتتي لأعيتت الأظفتت ل
د  يتتالاح سبستتييلعدةتتيلعكستتييللون يتتيلثتتيالاحدع تتصلاح تتنبعيلح ل اقتت ل ةبث يتتيلاحدب يتت لاحلتتبحيل

لح ب اءةلع يلأسب لع  لاييضب بتلاحلدلليلثبحدب ي  
احدب يتت لل-لوتتبيي لاحدب يتت لاحلتتبحيلاح  حيتتيل–احببث يتتيلح بتت اءةلل–وتتيلقتت  ةلاحل اق: الكمماا ت الماح ح اا 
لاحلبحيلاحسن ي 
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The Impact of Adopting International Financial Reporting 

Standards (IFRS) on the Relationship between Audit 

Quality and the Readability of Annual Financial Report 

Empirical Study on Egyptian Listed Companies 
 

Abstract 
The research aims to study and analysis the relationship between 

financial statements audit quality, measured by auditor professional 

reputation, and the length (readability) of annual financial report, meas-

ured by the number of footnotes, pages& words included within this 

report.In adition to test the impact of adopting international financial 

reporting stanandards (IFRS)on this relationship. The research includes 

a sensitivity analysis to examine the effect of expressing audit quality 

using auditor industry specialization instead of professional reputaion. 

An empirical study was used to test the two research hypotheses on a 

sample of 54 listed companies on the Egyptian stock market, during the 

period from 2014 to 2018 after excluding the first year of applying the 

recent version of the Egyptian accounting standards because it is a 

transition year. The total number of observations was 216 observations 

(firm – year). The empirical study was done by estimating multiple- 

regression models. 

The research has revealed that, there is a significant negative (positive) 

relationship between auditor`s professional reputation and the length 

(readability) of annual financial report.There is a significant positive 

(negative) relationship between IFRS adoption and the length (read-

ability) of annual financial report, plus IFRS adoption has a positive 

effect on the relationship between audit quality measured by reputation 

andthe length (readability) of annual financial report measured by the 

number of pages and words within financial report. Finally, the sensi-

tivity analysis has revealed a significant negative relationship between 

auditor industry specialization and the readability of annual financial 

report based on the number of footnotes included within the report.  
 
 

Keywords: Audit quality - Readability - International financial reporting 

standards - Annual financial report. 
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 مقدم  البحث -1
أ تلاحداتتت  اتلاحلدد بتتتيلثثياتتتيلاةعلتتتبال لأستتت اسلاحلتتتبالإحتتتيلدسايتتت لإ  ا لأهليتتتيلايد تتتبالفتتتيل
إاتتب لعل يتتيلاحدب يتت لاحلتتبحيل،ل يتتثليقتتبلأالدكتت الاحلو  لتتبتلاحلر تتيلعنفتتبللرف لتتيل للريتت ةل

يودث لاحدب ي لاحستن يلثيقساات ل لTschopp    et al .(2018, p.63) كقسءللالعل ييلإدعب لاحب ا  
لتتتتتالأهتتتتتتللل تتتتتتب  لل)P.20) Li,2017اييضتتتتتب بتلاحلدللتتتتتتيلح بتتتتتت االلاحلبحيتتتتتيلاحفبلتتتتتيلعب تتتتتتيل

يدعتتب لةتت ا اتل(ل482،لصل4107) تت ا،ل احدتتيليودلتت لع يفتتبلأ تت ببلاحل تتبحي احلو  لتتبتل
لايسدثلب 

 . ).P187) 2018, Luo et al لسبع ةلاحلسبهليالفيلاي  االع يلاي ا ةل لاح  كلي  

احو ي للالاحقفبتلاح ةبثييل لاحدنظيلييل  الاحوبحلل لع تيل أستفللحقنتيلاحث   تيل لل ة لإهدلتل
ثب  ةللسدع ليلاحب االلاحلبحيتيلع تيلففتللاحدبتب ي لاحلبحيتي،ل لدتللإدعتب للSECاحلثب التلاةل يكييل

عتتتت ةلعاتتتت اتلحقوتتتتالايف تتتتب بتلاحلبحيتتتتيلأكثتتتت لإنستتتتيبثييل لةبث يتتتتيلح بتتتت اءة،لفك لتتتتبلكبنتتتتتلد تتتت ل
ايف ب بتلساا ةلعالاحدسل،لأ لدثدو لعالغ ضفبلاح ايسي،لفب ليتؤ يل حت لإحتيلظتبه ةلفيضتبال

،لث يتتثليكتت اللتتالاح تتوبلع تتيلاحلستتدثل لاحدوبلتتاللتت ل Information overloadاحلو  لتتبتل
هتتت الاح قتتتللاحلو  لتتتبديلاحضتتتعلل لإستتتدعدصلاحلو  لتتتبتلاةكثتتت للدءلتتتي،لث يتتتثلكتتتبالحديتتتببل

) Abernathy etةبث ييلايف ب بتلاحلبحييلح ب اءةلأث لس ثيلع يلنروييلاحدبب ي لاحلبحيتيل ادفتب ل

2)-PP.1 2018, al. يتتتتتتثليقتتتتتتبلأالددستتتتتتللاحلو  لتتتتتتبتلثك نفتتتتتتبلأكثتتتتتت لقبهسيتتتتتتيلح د تتتتتتتديا لل 
P.32) 2016,Hodgdon& Hughes (ل

 Drake) لنديقيلح  ييلاي ا ةلثبحد  الفيلكيرييلايف بحلعالاحلو  لتبتلثبحدبتب ي لاحلبحيتي ل
et al.2019, P.393)اف لفب لإهدلتلاحكدبثتبتلاحل بستثييلثت  اف لاح ت للتالةبث يتيلاحبت اءةلكت،لل 

دعرتتيتلدك رتتيلإعتت ا لاحدبتتب ي لاحلبحيتتيل ل عتتللايحدتتساللثبحلوتتبيي ل لاح تت للتتالدكتتبحيالاحدببضتتيل ل
،لكلتتتتتتبلدتتتتتتللدنتتتتتتب الفتتتتتت تلغلتتتتتت تل )p. 2016, McMullin (30لاحعضتتتتتت يلحد تتتتتت يل كتتتتتت لي 

Obfuscation hypothesisلاحتت يليونتتيلأالاحلتت ي يالحتت يفللاحتت اف لحقوتتالاةعثتتب لاي ا ةلل 
فبتتتت ليكتتتت ال افتتتت ل،ل  (Demaline2018,p.193)احستتتتيايلي تتتتوبلة اادفتتتتبلث تتتتكالغيتتتت للثتتتت   لل

احدلتت تللتتال  اءلدعريتتالأ لإعرتتبءلايعثتتب لاحستتيايل حرتتتلاحنظتت لث تتكال اضتتيلح عثتتب لاحقيتت ةل
 ) Moffitt& Burnsاح تت كيلككتتا لهتت لسيتتب ةلأستتوب لاةستتفلل سيتتب ةلاح تت افسلاي ا يتتيل ةيلتتي

P2) 2009, 
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 ةتت لدتتتللايعدلتتب لع تتتيلعتت ةلنظ يتتتبتلح تت حل  افتتت لاي ا ةلحدعرتتيتللدولتتت لثببث يتتيلةتتت اءةلاحدب يتتت ل
عديب لاحل ي ياليق اءاتلإف بحلأةال ربفيي،ل لالأهللد  لاحنظ يبتلنظ ييلاح كبحيل لاحلبحيل ال

إستد اديقييلاح ت كيلفتيلايف تبحللتال اةت لاةثتب لحدرستي للSignaling theory نظ يتيلاي تب ةل
يوتت لفبتت لل، theory legitimacy نظ يتتيلاح تت عييلاحلقدلويتتيلايةد تتب ييلع تتيلأ اءلاح تت كيل،ل

 Social احدل تلإسد اديقييلإف بحلحد سيال   ةلاح ت كيل اح رتبظلع تيل ت عيدفبللقدلويتًب ل
legitimacyل(Hassan et al. 2019, p.270).يلكتالسيتتب ةل تو ثيلاحدب يت لاحلتبحيلثوتت ةلل 

ثفتتبلإستتفببلغيتت للثتت  لدتتؤث لستت ثًبللBoilerplateأ تتكباللنفتتبلايف تتبحلعتتالإيضتتب بتلنلايتتيل
 تت كبتلأعتت يللإيضتتب بتع تتيلإعدثتتب اتلاحلدءلتتيل قتت  ةلاحبتت االلاحلبحيتتيل ادفتتبلثل بكتتبةل لنبتتال

ل ل     p. 30) 2016,( McMullin ث اتلاح نبعيلأ لاحلنابيلاحقد افيي
 كنديقيلح هدلبللاحلفنيلثببث ييلة اءةلاحدب يت لاحلتبحيلح بت اءة،لفبت لثتب لقت الثبحكدبثتبتلاحل بستثييل
 تت ال   لل اقتت لاح ستتبثبتل لقتت  ةلاحل اقوتتيلدقتتبءلةبث يتتيلةتت اءةلاحدب يتت لاحلتتبحيلاحستتن يلعب تتيل

احقت  ةلأثت لإيقتبثيلأ لفيلبليدو سلثبييضب بتلاحلدللتيلح بت االلاحلبحيتي،لفبت ليكت الح ل اقت لعتبحيل
ستت ثيلع تتيلةبث يتتيلايف تتب بتلح بتت اءة،ل يتتثليلكتتالح ل اقتت لأاليكتت الستتثثًبلفتتيلاحلثبحدتتيلثد تت ل
 ايف ب بتللالعدال   ءلفيلل بكبةل لنبالاييضب بتلثيالاح  كبتلاحلعد ريلاحديلي اقوفتب

) 2016 Brown&Knechel 2016 McMullin(ل ةت ليكت الثق  دت لاحل دروتيل لتبليليتسءل،
لالسلويللفنيتيل افت ل  اءلاح ت للتالد ت لاحلثبحدتبتلثبييضتب بتلاحلدللتيلاةلت لاحت يليسيت للتال

لةبث يدفبلح ب اءةل ل
ح ستدثلب لاحوتبث لح  ت   ل،لدتللدات ي ل دثنتيل  العت ةل ايةد ب يبتلاحوبحلييل اح بقتيل ل لدا  
 International Financial Reporting Standards (IFRS)اح  حيتيللاحلتبحيلاحدب يت للوتبيي 

 StandardsلAccounting  International لق تت للوتتبيي لاحل بستتثيلاح  حيتتي اح تتب  ةلعتتا

Board(IASB)كلقل عيل ا  ةللتالاحلوتبيي لاحلرف لتيل لأحيتيلعبحيتيلاحقت  ةل اتلةثت ال است لل
ل،  )&P.284) 2015,Van Staden  Richardsدبت للع تيلأستب للثتب ئلل بستثييل اضت ي 

هتت لد ستتيالعل يتتيلاحدب يتت لاحلتتبحيللتتالعتتدالدضتتلياللو  لتتبتللأ تت لأهتت االدثنتتيلد تت لاحلوتتبيي 
،ل ع تتيلاحتت غلللتتالكتت اللعبحيتتيلاحقتت  ةلددلدتت لثبحببث يتتيلح لبب نتتيل اح تتربفييل اح ضتت حلح لستتدع ليا

،لإاللأنتتت لكتتتبالأ تتت لاتتت سلسيتتتب ةلاح تتتربفييللسيتتتب ةلايف تتتبحلالليوتتت لهتتت ال تتت ييلح لوتتتبيي لاح  حيتتتي
احلو  لتتبتلاحسااتت ةلعتتال،لحتت الفبتت لإ دتتثالاحدثنتتيلثل تتك يلل(P.98 2014, Cheung)احلستتدف في ل

ل.)P55) 2016,& Jerry  Koholgaثبحدبب ي لاحلبحيي لاح  ل
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 فيلل  لحبيلل ض يلدا ي للوبيي لاحل بسثيلإهدلبلًبلكثي ًالح ف لكرتبءةلست سلاحلتبالاحل ت يل
ايلكتتبالح لوتتبيي لل دتت فسل أ لاحلتتبالايقنثتتيللتتالعتتدالل اكثتتيللوتتبيي لاحل بستتثيلاحل تت ييلةتت  

دتتتتللل4116اح  حيتتتتيل احداتتتت  اتلفيفتتتتبللتتتت لل اعتتتتبةلاثيوتتتتيلثياتتتتيلاةعلتتتتبالاحل تتتت يي،لفرتتتتيلعتتتتبلل
دتتللل4105لويتتب لل بستتثيلل تتاللوتتبيي لاحل بستتثيلاحل تت ييلاحستتبثبي،ل لفتتيلي حيتت لل25إ تت ا 
ستتتثيلإحتتتيلقبنتتتبلإاتتتب لإعتتت ا ل لعتتت تلاحبتتت االلاحلبحيتتتيلل تتتاللوتتتبيي للويتتتب لل بل29إ تتت ا ل

ثدوت يالل4109حستنيلل69 ت  لةت ا ل سيت ةلايستدثلب ل ةتللل4109احل بسثيلاحسبثبي،ل فتيلإث يتال
ثوتلأ كبلللوبيي لاحل بستثيلحدد اكتبللت لدوت يدتللوتبيي لاحدب يت لاحلتبحيلاح  حيتي،ل ةت ل ت  تل

ل4141حكتاللويتب ل احدتيلفتيلغبحثيدفتبلداثتسلث ايتيللتالينتبي لنسعيلد  لاحلوبيي لدتب ي لاحست يبال
لل لاحسلبحلثبحداثيسلاحلثك لحثوتلاحلوبيي  لل

 مشكم  البحث  -2
 تتتف تلاة نتتتيلاةعيتتت ةلدسايتتت ًالفتتتيلايهدلتتتبللثبضتتتييلةبث يتتتيلاحدبتتتب ي لاحلبحيتتتيلح بتتت اءةلثروتتتالاحقتتت ال

 احد تتكي لفتتيلك نفتتبلحيستتتلاحل تت  لاحلدو تتسلثنرويتتيلد تت لاحدبتتب ي لثبحنستتثيلة تت ببلاحل تتبحيل
اح ايستتتتيلح لو  لتتتتبتلاحدسلتتتتيليدعتتتتب لاحبتتتت ا ل،لكنديقتتتتيلحدل ضتتتتفبلثروتتتتالاحاتتتت ال احلثبحدتتتتيلفتتتتيل
ايف تتبحل  الل اعتتبةلةتت  اتللدعتت لاحبتت ا ل لدكتتبحيالد تتدي  لحد تت لاحلو  لتتبتلاحضتتعلي ل يسعتت ل

 لإنعرتبتلةبث يتيلاحدب يت لاحرك لاحل بسثيلثبحو ي للالاح  اسبتلاحديلسوتلحدنب الل   اتل لأثب
احلبحيلح ب اءة،لإحيلقبنبلدنب الل اعالةيبسفبلست اءلإستدنب ًالع تيلدوبيت لاحدب يت لاحلتبحيلأ لا حت ل

 ك  اسيلعلبلة لي دلالع ي للالإف بحلساا  لكلبلإ دل تلاحكدبثبتلع يل  اسبتللح دوثي 
(Czerney &Sivadasan 2019; Cho et al 2019 ;Karim &Sarkar. 2019  

;CHECON et al. 2018; Luo et al. 2018; McMullin 2016; Devos& Sarkar 
Palmer 2008) ; ICAEW2013 2015;  إهدلتتتلثودةتتيلقتت  ةلل اقوتتيلاح ستتبثبتل احدتتيل

لثبحو ي للالاحلددي اتل احديللالثينفبلةبث ييلاحدب ي لاحلبحيلح ب اءة ل
 لتتتالنب يتتتيلأعتتت يليوتتت ل تتت   ل دوتتت ياللوتتتبيي لاحل بستتتثيلاحل تتت ييلكتتت  لفوتتتالح تتت   لاحدب يتتت ل
احلبحيلاح  حييل احدا  اتلاحلدد بيلفيفبللالأهللاحو الالاحلؤث ةلع تيلثياتيلعل يتيلاحدب يت لاحلتبحيل

هتت لسيتتب ةلقتت  ةلاحدبتتب ي للفتتيلاحوتتبحلل فتتيلل تت ،لع تتيلإعدثتتب لأالاحفتت الاح ايستتيلحد تت لاحلوتتبيي 
احلبحيتتيللتتالعتتدال عتتللاح تتربفيي ل لةتت لإهدلتتتلأظفتت تلاحكدبثتتبتلاحل بستتثييل قتت  لدتتيثي لحدثنتتيل

 هنتتب للاحلوتتبيي لاح  حيتتيلع تتيلةبث يتتيلاحدبتتب ي لاحلبحيتتيلح بتت اءةللتتالعتتدالسيتتب ةلاتت الد تت لاحدبتتب ي  
 لل )Palmer(  2014) Gajevszky (2008ك  استتتتتتتتتتتتيلعتتتتتتتتتتتت  لل تتتتتتتتتتتت   للتتتتتتتتتتتتالاح  استتتتتتتتتتتتبتل
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2015)Lawrence  -SticeLang&(2016 لل)Hodgdon& Hughes ( احدتيلأظفتت تل
ديثي ًالحدثنيلاحلوبيي لع يلاحودةيلثيالق  ةلاحل اقويل لةبث ييلاحدب ي لاحلتبحيلح بت اءة،ل يتثليتؤث ل
دثنتتيلاحلوتتبيي لاح  حيتتيلع تتيلةتت ا لإعديتتب ل لددييتت لل اقتت لاح ستتبثبت،ل ثبحدتتبحيلفلتتالاحلد ةتت لأال

 تتتتيلعدةتتتتيلقتتتت  ةلاحل اقوتتتتيلثببث يتتتتيلاحدب يتتتت لاحلتتتتبحيلح بتتتت اءةلفتتتتيلاح تتتت كبتليكتتتت الح دثنتتتتيلأثتتتت لع
لاحل  يي 

وبن ء عمى ذلك،  مكن ص  غ  مشكم  البحث فى شكل عدد من الحس ؤالت األح   والحي سوف 
  سعي البحث لإلج ب  عنه  نظر ً  وعمم ً  في:

 كيرييلةيبسفبل؟لبهييلةبث ييلاحدب ي لاحلبحيلاحسن يلح ب اءةل لل   ادفبل ل -
هالد ق لعدةيلثيالق  ةلاحل اقويل لةبث ييلاحدب يلاحلبحيلاحستن يلح بت اءةل؟ل لتبلهتىلاثيوتيل -

 ه ءلاحودةيل؟
 لبلهىل  اف ل لآثب لدثنيللوبيي لاحدبب ي لاحلبحييلاح  حيي؟ -
هتتتتاليتتتتؤث لدثنتتتتيللوتتتتبيي لاحدب يتتتت لاحلتتتتبحيلاح  حيتتتتيل)كلدديتتتت للوتتتت ا(ع يلاحودةتتتتيلثتتتتيالقتتتت  ةل -

ل لةبث ييلاحدب ي لاحلبحيلاحسن يلح ب اءةل؟للاحل اقوي
 هدف البحث -3

يسدف الاحث ثل  اسيل لإعدثب لديثي لقت  ةلاحل اقوتيلع تيلةبث يتيلاحدب يت لاحلتبحيلاحستن يلح بت اءةل
،ل دتتتيثي لدثنتتتيللوتتتبيي لاحدب يتتت لاحلتتتبحيلاح  حيتتتيلع تتتيلعدةتتتيلد تتت لاحقتتت  ةلثببث يتتتيلاحدب يتتت لاحلتتتبحيل

لعدالاق اءل  اسيلداثيبييلع ىلاح  كبتلاحلبي ةلثبحث   يلاحل  يي احسن يلح ب اءة،ل  ح للال
 أهم   ودوافع البحث  -4

فتتيلك نتت لةتت لستتويلحستت لفقتت ةلث ثيتتيل لدبتت يلللماان وجهاا  النظاار األك د م اا ددلثتتالأهليتتيلاحث تتثل
 حيتتتتالعل تتتتيلع تتتتيللتتتتبلإ الكتتتتبالهنتتتتب لدتتتتيثي لحقتتتت  ةلل اقوتتتتيلاحبتتتت االلاحلبحيتتتتيلع تتتتيلةبث يتتتتيلةتتتت اءةل

يضتتب بتلاي ا ةلثتتبحدب ي لاحلتتبحيلاحستتن ي لاحدتتيلد بتتيلإهدلبلتتًبل ةبثيتتًبل لفنيتتًبللدسايتت ،لإف تتب بتل ل ال
إحتتيلقبنتتبل حتت لفتت الاحث تتثليكدستتبلأهليتتيللتتالعتتدالك نتت لةتت لدنتتب اللدديتت اتلهبلتتيلددلثتتالفتتيل
لوتتبيي لاحدب يتت لاحلتتبحيلاح  حيتتيل لقتت  ةلعل يتتيلاحل اقوتتيلاحعب قيتتيل ةبث يتتيلاحدب يتت لاحلتتبحيلح بتت اءة،ل

احدتتيلةتت ل تتد تلفتتيلاة نتتيلاةعيتت ةل يتتسًاللتتالاحركتت لاحل بستتثي،لعب تتيللتت لدسايتت لدثنتتيللوتتبيي ل ل
احلبحيلاح  حييلث  الاحوبحللاحلعد رتي لكلتبليكدستبلاحث تثلأهليتيللتالعتدالستوي لح  ةت ال احدب ي 

ع تتيلل تت  اتلةبث يتتيلاحدب يتت لاحلتتبحيلاحستتن يللتتالعتتدالاحد كيتتسلع تتيلعدةدفتتبلثقتت  ةلاحل اقوتتيل



  أثر تبني معايير التقرير المالي الدولية على العالقة بين جودة المراجعة .........                              تامر إبراهيم السواحد/ 

  722 

  

 قيتتيلاحدتتيليتت  كفبلأ تت ببلاحل تتبحي،ل دتتيثي لدثنتتيللوتتبيي لاحدب يتت لاحلتتبحيلاح  حيتتيلع تتيلد تت لاحعب
لاحودةي ل
ح ث ثلفب لدللدب يللد  يًدلعل يًبلةث لق  ةلاحل اقوتيللببستيلث الحتيلل حعمق ب لج نب العممي فيلبل

احستتتلويلاحلفنيتتتيلحل اقتتت لاح ستتتبثبتل دع  تتت لاح تتتنبعيلع تتتيلةبث يتتتيلاحدب يتتت لاحلتتتبحيلاحستتتن يل
ح ب اءةلح   كبتلاحلسق يلثبحث   يلاحل  يي،لكلبلأالاحث ثليكدسبلأهلييللالعدالك نت ليبتيلل

يي لاحدب ي لاحلتبحيلاح  حيتيلثثياتيلاةعلتبالاحل ت يي،ل  حت لفتيلإاتب لل يلفبع ييلعل ييلدثنيللوب
 ديثي لدثنيلد  لاحلوبيي لع يلعدةيلق  ةلاحل اقويلثببث ييلاحدب ي لاحلبحيلاحسن يلح ب اءة ل

إاللأالأهتللد ت لاحت  اف للتال قفتيلنظت لاحثب تثللستبي ةلاح ت ا لاحث ثتيللرغم حعدد دوافع البحث 
 يلاحببث يتيلح بت اءةل عدةدفتبلثقت  ةلاحل اقوتيل دثنتيللوتبيي لاحدب يت لاحلتبحيلثبح  الاةقنثيتيلثل ضت

لاح  حيي،ل ثبحدبحيلاحولالع يلدضييسلفق ةلفيلاحث ثلاحل بسثيلثل  لفيله الاحل ض ي 
 حدود البحث  -5

ع تتتيلةبث يتتتيلاييضتتتب بتلاحلدللتتتيلح بتتت االلاحلبحيتتتيلاحستتتن ييلح بتتت اءة،ل ليعتتت جلعتتتال يبد تتت لاحث تتتث
احث تتثلةبث يتتيلآيتتيلإف تتب بتلستت  ييلأعتت يلثتتبحدب ي لاحستتن يلح  تت كيلح ب اءة)كد تت لاحلدو بتتيلناتتبسل

 لكلتبلإعدلت لاحث تثلع تيلات الاحدب يت لاحلتبحيلح دوثيت ل)  MD&Aثلنبة تبتل لد  تيدتلاي ا ة
عتتتالةبث يدتتتيلح بتتت اءة،ل  حتتت لث ستتتدع اللعتتت  لك لتتتبتلاحدب يتتت لأ لإيضتتتب بد لأ ل تتتر بد ،ل ثبحدتتتبحيل

احلتبحيلح بت اءةل)كبحلبتبيي ل ابسلاحث تثلأيللبتبيي لأعت يلح دوثيت لعتالةبث يتيلاحدب يت يع جلعالن
احدتيلدودلت لع تيلدوبتت لاحدب يت ( ل فيلتبليدو تتسلثقت  ةلل اقوتيلاح ستبثبتلدتتللاحد كيتسلع تيللبتتبيي ل

ع تتتيللتتتبلي  كتتت لأ تتت ببلاحل تتتبحيلعتتتالقتتت  ةلل اقوتتتيلاح ستتتبثبتلثلكبدتتتبللاحقتتت  ةلاحدتتتيلد كتتتس
ثبحدتتبحيليعتتت جلعتتالناتتتبسلاحث تتتثللبتتبيي لقتتت  ةلاحل اقوتتيلاحرو يتتتي،ل قتتت  ةلاحل اقوتتيلاحعب تتتي،ل ل

احل اقوتتتيلاحدتتتيليبتتت لفبلل اقوتتت ل ستتتبثبتلاحقفتتتبسلاحل كتتتسيلح ل بستتتثبت لكلتتتبليعتتت جلعتتتالناتتتبسل
احث تتثل  استتيلأثتت لقتت  ةلاحل اقوتتيلع تتيلةبث يتتيلاحدب يتت لاحلتتبحيلح بتت اءةلثبحلؤسستتبتلاحلبحيتتيلنظتت ًال

ضت اثال لدا ثتبتلإف تبحلعب تيلثفت الاحباتبيلدقو ت للعد رتًبللحاثيودفبلاحعب يللال يثل ق  
عتتالغيتت ءللتتالاحبابعتتبت ل أعثتت ًالفتت الةبث يتتيلاحندتتبا لح دولتتيللستتدك الل تت  ايلثضتت اثالإعديتتب ل

للقدل ل عينيل لفد ةلاح  اسي،ل د  يالةيب للددي اتلاحث ث ل
 خط  البحث  -6

لبن ء عمي مشكم  و هدف البحث فسوف  حكون الجزء المحبقي من البحث من النق ط الح ل  : 
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ل(لللرف لل ل   اتل ةيب لةبث ييلاحدب ي لاحلبحيلاحسن يلح ب اءة 6/0
 (للق  ةلاحل اقوي:لاحلرف لل احبيب للاللنظ  لأ  ببلاحل بحي 6/4
 ةبث يتتتيلاحدب يتتت لاحلتتتبحيلاحستتتن يلح بتتت اءة،ل ل(لد  يتتتالاحودةتتتيلثتتتيالقتتت  ةلاحل اقوتتتيلاحعب قيتتتيل6/2

 إ دببسلاحر تلاة الح ث ث 
ل(لدثنيللوبيي لاحدب ي لاحلبحيلاح  حيي:لاح  اف ل اآلثب  6/4
(لد  يالدتيثي لدثنتيللوتبيي لاحدب يت لاحلتبحيلاح  حيتيلع تيلاحودةتيلثتيالقت  ةلاحل اقوتيل ةبث يتيل6/5

 ر تلاحثبنيلح ث ث احدب ي لاحلبحيلاحسن يلح ب اءة،ل ال دببسلاح
 (لاح  اسيلاحداثيبيي 6/6
ل(لاحندبا ل احد  يبتل للقبالتلاحث ثلاحلبد  ي 6/7
للمقراءة   ( ماهوم و محددات وق  س ق بم   الحقر ر الم لي السنوي6/1

دللإسدع اللل ا يلاحببث ييلح ب اءةلفيللقبالايد بال ع للاحنر ل لاحدو يللح  ب ةلإحتيلستف حيل
،لل) P50) 1979,Barnett & Leofflerففتلل لإ  ا ل ستبحيللوينتيلثنتبءلع تيلإست  بلاحكدبثتي ل
،لإاللأالهنتتب لعتت ةلل تتب التلحدو يرفتتبلثوتتتلل اللي قتت لدو يتتالل تت  لحببث يتتيلدب يتت للوتتيالح بتت اءة

د تتت لاحل تتتب التلإستتتدع للفتتتيلاحدوثيتتت لعنفتتتبلإستتت  بلاحكدبثتتتيلأ لدتتت اثال دنظتتتيللاحدب يتتت ،ل احتتتثوتل
،ل يتتثلدتتلل  تترفبلثينفتتبللاةعتت لعثتت لعنفتتبلث الحتتيلديثي هتتبلع تتيلاحلستتدع ليالاحل دل تتيالح دب يتت 

فتبل لكلتبلدتللدو يرل  قيلايةنبيل احرفللاحديلدد ح لح يللقل عيللالاةف ا لحدب ي لأ لحلسدن للوتيا
ثينفتتبللقلتت يل دربعتتالكبفتتيلاحونب تت لاحلدو بتتيلثدب يتت لأ للستتدن للاثتت يل احدتتيلدتتؤث لع تتيلنقتتبحل
لقل عتتيللتتالاحلفدلتتيالث ستتدع ال  لكلتتبلدتتلل  تترفبلثينفتتبلاحديكتت للتتالدتتيثي للستتدن للكدتت بلفتتيل

،ل ةت لل ) p. 2014.Loughran& McDonald (1649 لستدع لي لثبح تكالاحت يلي يت ءللوت ء ل
دتتتتلل  تتتترفبلفتتتتيللقتتتتبالاةعلتتتتبالثينفتتتتبلةتتتت  ةلاحلستتتتدثل يال احل   تتتتيالاحلتتتتبحييالع تتتتيلإستتتتديوببل

)Nguyen  &احلو  لتتتتبتلاحلدءلتتتتيلحول يتتتتيلاحدبيتتتتيلل ل حتتتت للتتتتال اةتتتت لايف تتتتب بتلاحلبحيتتتتي ل

P4) 2018,Kimura  

احدب يت ل لاحت يل فيلبليدو سلثبيب لةبث يتيلاحدبتب ي لح بت اءةلث قت للت ع يا،لي كتسلاة الع تيلدوبيت ل
،ل احدتيلدستدن لفتيل ستبثفبلع تيلFlesch لؤ ت للFog عث تلعن لعت ةللؤ ت اتلأ تف هبللؤ ت 

دوبتتت لك لتتتبتلاحدب يتتت للتتتالعتتتدالدوتتت  للبباوفتتتبلثبيضتتتبفيلحاتتت القلتتتالاحدب يتتت  ل يدنبستتتبلهتتت ال
ثتتبنيلاحلتت عالثبةستتب للتت لةيتتب لةبث يتتيلاحدبتتب ي لاحلوتت ةلثبح دتتيلاينق يسيتتيلح بتت اءة،لألتتبلاحلتت عالاح

فيبتت للع تتيلأستتب لاتت الاحدب يتت لاحستتن يللوثتت ًالعنتت لثوتت  ل تتر بد لأ ك لبدتت  ل أهتتلللتتبليليتتسلهتت ال
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 Linguisticاحلتت عالهتت لإنعرتتبتلإ دلبحيتتيلدو ضتت لةثتت لايعددفتتبتلفتتيلاحستتلبتلاح د يتتيل

attributes2019ثيالاح ديلاينق يسييل لغي هبللالاح دبتل)Cho et al.( . 

إحتيلأاللت عالةيتب لةبث يتيلاحدب يت لاحلتبحيلح بت اءةلاحبتبالل )Young  & Lewis(2019 ة لأ ب ل 
ع يلع  لاحك لبتلثبحنصل /لأ لد  ي لل يلدك ا لك لبتللردب ييللوينيليدسللثك ن لأةتالدوبيت ًال

ل يدنبسبلث كالأكث لل لاحاثيويلاحعب يلح دب ي لاحلبحي ل
 ) Badawy & Ibrahimو ) Loughran& McDonald(2014لي قت لعت  للتالاح  استبتل

،ل لFog لؤ تتت اتلاحببث يتتتيلح بتتت اءةلاحدتتيلدبتتت للع تتتيلدوبتتت لاحتتنصل)كلؤ تتت لاحدتتتيلإندبتت تلل(2016 
فتتتيلك نفتتتبلاللدنبستتتبلثياتتتيلاةعلتتتبال ةيتتتب لةبث يتتتيلاحدبتتتب ي لاحلبحيتتتيلح بتتت اءةلفبتتت ل( Fleschلؤ تتت 

ن تتيتلثلقتتبالاحدو تتيللحبيتتب لةبث يتتيلةتت اءةلة تتصلاةارتتبال لاحكدتتبلاحدو يليتتي،لكلتتبلأالاحلباتت ل
 لاحتت يلي كتتسلع تتيلاتت الاحقلتتالفو تتيلاحتت غلللتتاللوب حيدتت لإاللأنتت لي تتوبللFogاة الحلؤ تت ل

ييلألبلاحلبا لاحثتبنيلاحلدو تسلثبحك لتبتللدوت  ةلاحلبتبا لففتيلأ يبنتًبلاللدوت لد  ي ءلثبحدبب ي لاحلبح
لوبتتت ةل لدكتتت ال تتتباويلايستتتدع اللثتتتبحدب ي لاحستتتن ي،لكلتتتبلأاللبتتتبيي لاحدوبتتت لدبتتت لللستتتد ًيلعبلتتتًبل
ح تتو ثيلاحبتت اءة،ل يتتثلاللديعتت لثبح ستتثبالكبفتتيلل تت  اتلاحببث يتتيلح بتت اءة،لحتت الفبتت لإةدتت حلكتتاللتتال

DonaldLoughran& Mcايعدلب لع يل قللاحدب ي لاحلبحيلكلبيب للوبت الحببث يتيلاحدب يت لل
لاحسن يلح ب اءة 

لف ال لاحدب ي لاحلبحيل، لايندبب اتلاحل قفيلحلؤ  اتلاحبيب لاحديلدودل لع يلدوب  لحدو    نظ ًا
لةبث يد ل لح دوثي عا لاحلبحي لاحدب ي  لا ا لل عا لإعدل تلع ي لاحدي لاح  اسبت للا لاحو ي  هنب 

 )et  Baoاحديلإعدل تلع يلع  لك لبتلاحدب ي ،ل   اسيل(Cheung 2014) ح ب اءةلك  اسي

2015) al.احديلإعدل تلع يلع  لك لبتل لإيضب بتلاحب االلاحلبحيي،ل   اسيلDevos& ( 

2015)Sarkar 2016  اسيل لل)Hodgdon& Hughes (اسيل   Sarkar  Karim, &( 

 اييضب بتلاحلدلليلح ب االلاحلبحييلثبحدب ي لاحلبحي  احديلإعدل تلع يلع  لل(2019
   اسيل لل)Li (2008ل  اسي لفيلبليدو سلثل   اتلةبث ييلاحدب ي لاحلبحيلح ب اءة،لفب لة لإدربتل

 2017)Lo et al.(ست   لايندفتبسيلي ا ةلإنعرتبتلةبث يتيلاحدب يت لاحستن يلح بت اءةلحفتيلإ قتبيلللللللللللللللل 
لال اة لأن ايل بيبييلأ للالعدالإستدددالايستد ببةبتلايعديب يتيليعرتبءللو  لتبتلاة ثبحل

 لد  تتت تلستتت ثييلددو تتتسلثتتتبة اءلاحلتتتبحيلح  تتت كيل لهتتت للتتتبليدستتتسللتتت لفتتت تلغلتتت تلاي ا ةل،ل
إحتيلأال تتو ثيلاحبت اةلدوت لأ اةلفوبحتتيلح در ةتيلثتيالاح تت كبتل اتلاة اءلل(Smith 2011)  استيل

كلتتبل%ل،ل86كبتل اتلاة اءلاحضتتويال ل حتت لثنستتثيل ةتتيلعبحيتتيلد تتالإحتتيلاحقيتت ل لد تت لاح تت ل
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،لكلتبللح ث ييلاح  كيل لد دتلاحل كييلكل   اتلحببث ييلاحبت اءةل ) Kumar(2014لأ ب تل  اسي
إحتيلأالاح ت كبتلاةكثت ل ث يتيلدكت الإف تب بدفبل اتلل(Hassan et al.2019)د   تل  اسيل

  استتتتيلل،لإاللأاةبث يتتتتيلةتتتت اءةلل دروتتتتيل دك رتتتتيل كبحتتتتيلأةتتتتا،ل هتتتت للتتتتبليدرتتتتسللتتتت لفتتتت تلاحدلتتتت ت
(Demaline 2018)حتللدد  تالحت حيالع تيلأالاح ت كبتل اتلاة اءلاحلتبحيلاحلتنعرتلث الحتيلل

لاءةلأةا لو الاحوبا لع يلاة  الدك الإف ب بدفبل اتلةبث ييلة ل
ستثبلدكت ا لايف تب بتلاحت ا  ةلثبييضتب بتلاحلدللتيلح بت االللل(Li 2017) ة لأ قوتتل  استيلل

احلبحيتتيللتت ةلأعتت يلثلنبة تتبتل د  تتيدتلاي ا ةلإحتتيلستتلبتلاح تت كيلاحلدو بتتيلث نعرتتبتلستت ابتل
 سيتتب ةلاحدديتت لفتتيلأ ثتتبحلاح تت كيل لستتد يلعتت للاحديكتت لاحد تتدي يللCEOكثيتت لاحلتت ي يالاحدنريتت ييال

إنعرتبتلةبث يتيلاحبت اءةلفبت لأ قوتتلل ) Czerney &Sivadasan(2019  استيلاحل درت  لألتبل
ح اثيوتتتتتيلاح كليتتتتتيلح ف تتتتتب بتلثبييضتتتتتب بتلاحلدللتتتتتي،لفو تتتتتيلاحتتتتت غلللتتتتتال قتتتتت  لاحو يتتتتت للتتتتتال

 تتسلثبييضتتب بتلاحلدللتتيلح بتت االلاحلبحيتتيل لاي تت ا اتلاحلفنيتتيلاحدتتيلستتوتلحدتت في لإ  تتب اتلددو
ايحساللث ف ب بتلعاللوبلدتلثوينفتب،لإاللأالد ت لاي ت ا اتلةت لد كتتلح لت ي يال  يتيلد  يت ل
كيريتتيلايف تتبحلعتتالاحونب تت لاحلا  ثتتي،لكلتتبلأالإعدثتتب اتلاةهليتتيلاحنستتثييلثلنظ  هتتبلاحكلتتيل ل

لاحن عيلدو للالأة يلل   اتلد  لايف ب بت 
 لالنب ييلأع يلهنب لاحو ي للالاةثب لاحل دل يلع يلاحلستدثل يال للستدع ليلاحدب يت لاحلتبحيل

أال  لفوتتتتتتالل)Zhang & You (2009نديقتتتتتتيلحدتتتتتت نيلةبث يدتتتتتت لح بتتتتتت اءةل،لفبتتتتتت لد  تتتتتت تل  استتتتتتيل
احلستتدثل يال) قتتللاحدتت ا ال لاحدديتت لثستتو لاحستتفل(لي تت ا لاحدب يتت لاحلتتبحيليكتت اللدتتيع ًاللنديقتتيل

  Bushee et) د  تت تل  استتيةبث يدتت لح بتت اءةلثسيتتب ةللستتد يلدوبيتت ءل لا حتت  ل لةتت لينعرتتبتل

al.2018)إحتتتيلأالةبث يتتتيلاحبتتت اءةلاحلنعرضتتتيلاحدتتتيلد قتتت لحدلتتت تلايف تتتب بتلدتتت دثالثودةتتتيللللل
ا  يتتيلثوتت للدلبثتتالاحلو  لتتبت،لفتتيل تتيالدكتت ال اتلاحودةتتيلعكستتييلفتتيل بحتتيل تتو ثيلاحبتت اءةل

 )&Hoitash Hoitash (2017 احنبقلتيلعتالدوبت لاثيوتيلأعلتبالاح ت كي ل د  ت تل  استيل
إحتتتيلأالإنعرتتتبتلةبث يتتتيلاحدب يتتت لاحلتتتبحيلح بتتت اءةلدتتتؤ يلإحتتتيلةتتت االللبحيتتتيلالليودلتتت لع يفتتتبلنديقتتتيل

احس يللحلوبيي لاحل بسثيل يسي للتالإ دلبحيتيلاحد  يرتبتلاحق ه يتيل سيتب ةلفتيلأدوتببل ح داثيسلغي 
فبت لد  ت تلل).Abernathy et al (2018  استيلاحل اقت ل دتيعي لدب يت ء،ل هت للتبلإدربتتلع يت ل

إحيلأنت لك لتبلسا لات الاييضتب بتلاحلدللتيلح بت االلاحلبحيتيلك الحتيلع تيلإنعرتبتلةبث يدفتبلح بت اءةل
 حتت للتتالإ دلبحيتتيل ةتت يلد  يرتتبتللبحيتتي،لحتت الفتت الاحببث يتتيلح بتت اءةلدتت دثالثعاتت لاي دثتتباللك لتتبلسا 

لللحل اق لاح سبثبتل لاح يللالضلاللك نبد لاحعا لع يلسلويلاحل اق  
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احثب تتثلإحتتيلأنتت لاللي قتت لإدرتتبسلثتتيالاح  استتبتلاحستتبثبيلع تتيلدو يتتاليع تتصل ثنتتبءلع تتيللتتبلدبتت لل
نلتبلدت   لاحدو يرتبتلاحلعد رتيلفتيلإاتب لأالاحدبتب ي لاحببث تيل ل   لحببث ييلاحدبب ي لاحلبحييلح بت اءة،ل ال
ح بتت اءةليقتتبلأالددستتللثبحدتتيثي لع تتيللستتدع ليفبلاحل دل تتياللتتالعتتدال   هتتبلفتتيلد بيتتسلاحرفتتلل ل

احلستتدع ليا،لكلتتبلأنفتتبلدلكتتالاحلستتدع لللتتالإستتديوببلاحلو  لتتبتلاحلدءلتتيل اتلايةنتتبيلحفتتؤالءل
اح  يلثب ا ء،ل هت للتبليونتيلأالاحدبتب ي لاحببث تيلح بت اءةليقتبلأالد اعتيلاحبت  ةلايستديوبثييل دك رتيل
احد ديالثبحنسثيلحلسدع ليفبل دلكنفلللالإدعب لة ا ادفللث كالست يل لي قت لعت ةللبتبيي لدستدع لل

عالةبث ييلاحب ي لاحلبحيلح ب اءة،ل حكالايندبب اتلاحديل قفتتلح لت عالاحبتباللع تيلاحدوبيت للح دوثي 
 ثبيضتتبفيلح اثيوتتيلاحعب تتيلثبحدبتتب ي لاحلبحيتتيل ادفتتبلدقو تت لحتتي لأفضتتالثتت يالح دوثيتت لعتتالةبث يتتيل
للةتت اءةلدبتتب ي للبحيتتيلغيتت للوتت ةلثبح دتتيلاينق يسيتتي،لحتت ال تتقوتلكثيتت للتتالاح  استتبتلع تتيلإستتدع ا

ل عالا الاحدب ي لاحلبحيلح دوثي لعالةبث يد لح ب اءة،ل ه لاحل عالاح يلإعدلت لع يت لاحث تثلفتيل
ةيتتتب لةبث يتتتيلاحدب يتتت لاحلتتتبحيلح بتتت اءة لدتتتؤث لةبث يتتتيلاحبتتت اءةلع تتتيلأ تتت ببلاحل تتتبحيللتتتالعتتتدال
احد  يرتتتتبتلثتتتتبحب االلاحلبحيتتتتيلاةلتتتت لاحتتتت يليتتتتؤث لفتتتتيل قتتتتللاحدتتتت ا ال لأستتتتوب لاةستتتتفللكتتتت  لفوتتتتال

 ببلاحل تبحي،لكلتبلدتؤث لفتيلدعاتيال ل ةديتيلعل يتيلاحل اقوتيل لأدوتببلاحل اقت  ل لأعيت ًالة 
هنب لاحو يت للتالاحل ت  اتلح ببث يتيلح بت اءةلأهلفتبلاة اءلاحلتبحيلح  ت كيل اح بقتيليعرتبءلاةعثتب ل
 لاحستتياي،ل حتتللد كتتسلاح  استتبتلع تتيلقتت  ةلاحل اقوتتيلكل تت  لح ببث يتتيلح بتت اءة،لع تتيلإعدثتتب لأالهنتتب

عدةيلل دل يلد ثالق  ةلاحل اق لثببث ييلاحدب يت لاحلتبحيلح بت اءة،لهت ءلاحودةتيل لاحدتيثي لاحل دلتال
لس اليدللدنب حفبلفيلأقساءلدبحييلح ث ث ل

 ( جودة المراجع : الماهوم و المق   س من منظور أصح ب المص لح6/2
ي ا ةل ل لدوت لاحل اقوتيلدب للنظ ييلاح كبحيلع يلف ضتييل قت  لدوتب تلل تبحيلثتيالاحلتد ل لا

احعب قيتتيللتتالاحاتت سلاالكثتت لفبع يتتيلفتتيلاح تت للتتال حتت لاحدوتتب تللتتالعتتدال   هتتبلفتتيلعل يتتيل
لت يللدءلتيلايف تبحلثتبحدب ي لاحدب ي لاحلبحيلففنب ل اقبلع يلل اق لاح ستبثبتلثتبحد بسللتال

 ةلايف تتب بتلاحلتتبحيل ايحدتتساللثبيف تتب بتلاحلا  ثتتيل لاحضتتدالع تتيلاي ا ةلعنتت لبلدكتت القتت ل
،لحدلكيالاحلسبهليالكا الأ تياللتاللدبثوتيلأ اءلاي ا ةللنعرضيلثبحنسثيلح ف بحلاحلا  بل

،ل لتتتالاحلردتتت تلأنتتت ليتتت دثالهتتت الاحضتتتدالا  يتتتًبلثبحديهيتتتال احكرتتتبءةلاحرنيتتتيلحل اقتتت لك كيتتتالعتتتنفل
 )Salehi et al ( P12)     2016,Hughes & Hodgdon,2017 اح سبثبتلأيلثق  ةلاحل اقوي 

P34) 
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لالأ ااالاح  اسبتلاحديل ضوتلدو يرًبلحقت  ةلاحل اقوتيل يتثل (DeAnglo 1981) دو ل  اسيل
  تتردفبلثبي دلتتبالاحلبتت  للتتالقبنتتبلاحستت سل احلدوتتبل يالحبيتتبللل اقتت للتتبلثكتتاللتتالاحك تتال ل
لاحدب ي لعالدقب سلأ لاحعايلثبحنظبللاحل بسثيلحولي  ،ل يودل لإ دلبالاحك الع تيلعت ةلع التا
لنفبلاحبت  اتلاحرنيتيل احدكن ح قيتيلح ل اقت ل ايقت اءاتلاحلاثبتيل  قتللعيندت ،لألتبلإ دلتبالاحدب يت ل
عتتتالاحدقتتتب سلفيودلتتت لع تتتيلإستتتدبدحييلاحل اقتتت لعتتتالعلي تتت  ل حكتتتالدبيتتتيللهتتت الاي دلتتتبالاحل تتتد  ل
لح ك تتتال احدب يتتت لي اقتتت لثل تتتك يلددو تتتسلثكتتت الإقتتت اءاتلاحل اقوتتتيلغيتتت لل   ظتتتيلث تتتكاللثب تتت 

احبتتت االلاحلبحيتتتيلثبيضتتتبفيلحوتتت للدتتت اف للو  لتتتبتلكبفيتتتيلحتتت يلاحلستتتدع ليالعتتتال  افتتت للحلستتتدع لي
احل اقتتت لح دب يتتت لعتتتالاحدقتتتب سات،ل لثبحدتتتبحيلهنتتتب لدك رتتتيلق ه يتتتيلحلد ظتتتيلاحلستتتدع ليالحقتتت  ةل
احل اقوتتيل لاحدلييتتسلثتتياللستتد يبدفبلاحلعد رتتي،لاةلتت لاحتت يل فتت لاحلستتدع ليالإحتتيلداتت ي للبتتبيي ل

حقتت  ةلاحل اقوتتيلإستتدنب ًالحلدديتت لأعتت ليستتفاللد ظدتت ل يتت دثالثد تت لاحقتت  ةللSurrogatesيلث ي تت
   استيلفبت لإعدثت تل . ) P. 1981,DeAnglo (183ك قتلللكدتبلاحل اقوتيل ستلود لاحلفنيتي 

2012)    Srinivasan Skinner&(لكبدتبللأاللالأهلل  اف لاحا بلع يلع لبتلاحل اقويللتال
هت ل افت لاحستلويلاحلفنيتيلحدقنتبلف تالعل يتيلاحل اقوتي،ل يتثللBig 4لاحل اقوتيلاة ثوتيلاحكثت ي

لدو لاحسثبلح د  اللالل اق لةع ل بالإكد بالد ه  لسلود لاحلفنيي ل
لPCAOB ة ل  تاللق ت لاح ةبثتيلع تيلأعلتبالل اةثتيل ستبثبتلاح ت كبتلاحلبيت ةلثبحث   تيل

ق  ةلاحل اقويلاحعب قييلثينفبل يلد بيسلإ ديبقبتلاحلسدثل يالحل اقوتيللستدب يليودلت لع يفتبل ل
احد كيت لل–)احب االلاحلبحييل لتبليدو تسلثفتبللتالإيضتب بت دبب ي لفوبحيلح قنيلاحل اقويلفيلبليدو سلثتت

(،ل ةت ل كتسلاحدنثي لثع  صلة  ةلاح ت كيلل تالاحل اقوتيلع تيلايستدل ا ل–ع يلاح ةبثيلاح اع يي
هتتت الاح  تتتالحقتتت  ةلاحل اقوتتتيلع تتتيللتتت يلاح فتتتبءلث  ديبقتتتبتلاحلستتتدري ياللتتتالع لتتتيلاحل اقوتتتي ل

p.3) 2013b, (PCAOB,ل
إاتتب ًالحقتت  ةلاحل اقوتتيللIAASB ةتت لأ تت  للق تت للوتتبيي لاحل اقوتتيل احد كيتت لاحلفنتتيلاح  حيتتيل

يدك اللالعلسيللك نبتل ايستيي،لأ اًل:للت عدتلعل يتيلاحل اقوتي:ل ي تلالاحبتيلل ايعدةيتبتل ل
احستتتت  كيبتل احدتتتتيلددتتتتيث لثبحثببفتتتتيلاحستتتتبا ةل اعتتتتاللكدتتتتبلاحل اقوتتتتيل)لثتتتتا:لل ضتتتت عييلنساهتتتتيل ل

د لح  تت لاحلفنتتي،ل ع تتيلإستتدبدحييل ديهيتتالف يتتسلاحل اقوتتي،ل ث حتت لح ونبيتتيلاحلفنيتتيلاحكبفيتتيل للب ستت
لسد يللكدبلاحل اقويلض   ةل قت  لأحيتبتل  كلتيل نظتبللح لكبفتيتلحت عللاحقت  ةل نظتلليدعتب ل
احبتت ا اتلاحلدو بتتيلثبثتت ال ايستتدل ا للتت لعليتتالاحل اقوتتي(ل،ل لكتت ح لد تتلالاحلتت عدتللو فتتيل ل

ل اقوتتتي:ل د تتتلاللفتتب ةل عثتتت اتلاحلتت اقويال اح ةتتتتلاحلع تتتصلة اءلاحل اقوتتي لثبنيتتتًب:لعل يتتيلاح
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ستتدع اللدكن ح قيتتبلاحلو  لتتبت،ل ع تتيللستتد يل ع تتيللستتد يلاحلفلتتيلضتت   ةلايحدتتساللثبحلوتتبيي ل ال
احلكدتتتبلف نتتت لالثتتت للتتتالأالدستتتليللنفقيتتتيلعل يتتتيلاحل اقوتتتيلثبي تتت االاحلنبستتتبل د ثيتتتسلعل يتتتيل

عتت ا  لدب يتت لاحل اقوتتي لثبحثتتًب:لاحلع قتتبت:لد تتلالدبتتب ي لاحل اقتت لاح ةديتتيلحةاتت اال اتلاح تت يل ال
 تتتربفييل دب يتتت لستتتن يلثول يتتتبتلاحل اقوتتتيلعتتتدالاحوتتتبل ل اثوتتتًب:لاحدربعتتتالثتتتيالأ تتت ببلاحل تتتبحيل
احلعد ريالفيلإاب لعل ييلاحدب ي لاحلبحيل ي لالاحدربعالثيالاحل اق ل لاحلسا حيالعتالاح  كلتيل

 التتتال اي ا ةل احقفتتتبتلاح ةبثيتتتيل احلستتتدع ليا لألتتتبلاحلكتتت الاحعتتتبل لفيدلثتتتالفتتتيلاحظتتت  ال احو
:ل ي لال  كلتيلاح ت كبتل نظتللاحلو  لتبتل احبت انيالاحلاثبتيلContextual factorsاحل يايل

اب لاحدب ي لاحلبحيلاحلسدع ل ل ل ,IAASB) (2014 ال
 فيلتتبليدو تتسلثلبتتبيي لقتت  ةلاحل اقوتتيلففنتتب لاحو يتت للتتالاح  استتبتلاحدتتيلإعدلتت تلع تتيلاح قتتلل ل

) Karjalainenةلاحل اقوي،لفب لد   تل  استيلاحسلو لاحلفنييلح ل اق لكلبيب ليوث لعالق  

أاللكبدتتبلاحل اقوتتيلاحكثتت يلي تتب ثفبلةتت  لأةتتاللتتالايستتد ببةبتلايعديب يتتيل سيتتب ةلفتتيل (2011
إ دلبحيتتيلإ تت ا لدب يتت لل اقوتتيللوتت ال كتت ح لدنثيتت لأكثتت للتتالقبنثتت لث  دلبحيتتيل ةتت يلل تتكدتل

أاللكبدبلاحل اقويلاحكثت يلل)al.  et  Francis (2013،لكلبلإعدث للبحييلثبح  كبتلل الاحل اقوي
د ف لق  ةلعبحييلنظ ًالحلبلددلد لث للالعث ةلفيلل اقويلاح  كبتلاحلبي ةلثبحث   تي،لإحتيلقبنتبل
لستد يلايستدبدحييلاحل درت ل لاحتت يلي ت للتالإ دلبحيتتيلدكت الل تبحيللبحيتتيللت لعليتالاحل اقوتتي ل

بعيلكلؤ تت لع تتيلاحعثتت ةلإحتيلقبنتتبلاح قتتلل احستتلويلاحلفنيتيلح ل اقتت لف نتت ليوتت لاحدع تصلاح تتن
احلفنيتتتيلح ل اقتتت لأ تتت لاحلبتتتبيي لاح احتتتيلع تتتيلقتتت  ةلاحل اقوتتتي،لع تتتيلإعدثتتتب لأال حتتت لاحدع تتتصل
يودلت لع تتيلاحدت  يبل احعثتت ةلاحول يتيلاحلكدستتثيللتتالل اقوتيل تتنبعيللوينتيلاةلتت لاحت يليسيتت للوتت ل

 ) al.Lowensohn et,2007 ةت  ةلاحل اقت لع تيلك تالاةعاتبءلثتبحب االلاحلبحيتي لنبتدلعتا

P.8)2014 ة ل   تل  اسيلل)Zhang   Fond&  De( ع ةللببيي لحقت  ةلاحل اقوتيلاحعب قيتي،ل
يدلثالأهللد  لاحلببيي لفيلاحد  يربتلاحق ه يتيلاحلكد تريلكتيهلللع قتبتلعل يتيلاحل اقوتيلاحدتيل
يستتد الع يفتتبلث عتتب ةلإ تت ا لاحبتت االلاحلبحيتتي،ل لبيتتب لأعتت ليدو تتسلثبحلع قتتبتلهتت لاةد تتباللتتال

ع تيلايستدل ا ،ل دلثتالقت  ةلاحدب يت ل اة لنقبحلاحل اق لفيلد  يال أيلس يلل  الة  ةلعلي  ل
احلبحيللبيب لأع لحقت  ةلاحل اقوتيلثتبحد كيسلع تيللع قبدفتبل يستد الع يفتبلثقت  ةلايستد ببةبتل
ايعديب ييل احد رظلاحل بستثيل لت يلد بيتسلد ةوتبتلاحل   تيا،للبتبيي لأعت يلدودلت لع تيلإ  ا ل

أ لاحلتتتتبال احدديتتت لثوباتتت لاحستتتتفللاحلستتتدثل يالح قتتت  ةل يستتتتد الع يفتتتبلثتتت  لفوتتتتالاحستتت سل دك رتتتيل ل
،ل فيلتبليدو تسلثبحلت عدتلPCAOBاحتتتل ن ا يلاحب   لثول يتيلاحل اقوتيل احلكد تريللتالقبنتبل
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دللاحد كيسلع تيلستلويلل اقت لاح ستبثبتل دع  ت لاح تنبعي،ل أعيت ًالدتللايعدلتب لع تيلأدوتببل
لثيالاحل اق ل علي   للل اق لاح سبثبتل لبليا ألع يفبللالدديي لحكيلدوك لاحسلبتلاحدوبة يي

إسدب تتبءلة اءلكتتاللتتالاحلستتدثل يال لل).Christensen et al (2016كلتتبلأقتت تل  استتيل
احل اقويال ت اللت يلةثت الستلبتلقت  ةلاحل اقوتيل احدتيليلكتاليلكتالايعدلتب لع يفتبلفتيلةيتب ل
احقتتت  ةل،ل ةتتت لدتتتلل  تتت لد تتت لاحستتتلبتلفتتتيلأ ثوتتتيللقل عتتتبتلدلثتتتالاحل ا تتتالاةسبستتتييلحول يتتتيل

 تتتيلأهليتتتيلاحستتتلبتلاحل اقوتتتي،لأ اًل:لاحلتتت عدت:ل يتتتثلإهتتتدللكتتتاللتتتالاحلستتتدثل يال احلتتت اقويالع
اح ع تتتييلح ل اقتتت لل احستتتلويلاحلفنيتتتيلحلكدتتتبلاحل اقوتتتيل أهليتتتيلدنريتتت لعل يتتتيلاحل اقوتتتيلث استتتايل
 تتتعصللتتت  بل،لثبنيتتتًب:لاحول يتتتبت:ل ةتتت لأعاتتتيلاحل اقوتتت الأهليتتتيلكثيتتت ةلثد تتت لاحل   تتتيلح حدتتتسالل

 يتتتيلثلوتتتبيي لاحللب ستتتيلاحلفنيتتتي،لكلتتتبلإدرتتتسلكتتتاللتتتالاحلتتت اقويال احلستتتدثل يالع تتتيلدعاتتتيالعل
احل اقوتتتيل لايندفتتتبءللنفتتتبلفتتتتيلاحد ةيتتتتلاحلنبستتتب ل،لثبحثتتتًب:لاحلع قتتتتبتل احتتت أي:ل ةتتت لإهتتتدللثفتتتتبل
احلسدب تتيللتتنفللكنديقتتيلح بيتت  لع تتيلاحثيبنتتبت،ل ةتت لإ تتدل تلد تت لاحلقل عتتيلع تتيلإعتتب ةلإ تت ا ل

 تت لاحبتت االلاحلبحيتتي،ل ايستتد ببةبتلاحلثتتبح لفيفتتب،لإ تت ا ل أيلنظيتتالحوليتتالاحل اقوتتيل احتت يلةتت لأف
ثدب ي لال س ل اثوًب:للبلثو لاح أيلاحلفني:لأدرسلاحلسدب يللنفللع يلأالاحق  ةلاحل دروتيليلكتال

أ للتتتال اةتتت للPCAOBايستتتد الالع يفتتتبلث نعرتتتبتلنتتت ا يلاحب تتت  لاحلكد تتتريللتتتالقبنتتتبلاحتتتتتل
لف صلاحسليالأ لاحر صلاح اع ي لل

أالدو يرتتتبتلقتتت  ةلاحل اقوتتتيلاحدتتتيل كتتتستلع تتتيلإ ديبقتتتبتلل اااري الب حاااث وبنااا ء عماااي مااا  حقااادم
أ  ببلاحل بحيلة ل اقفتتلثل تك يلدوت  ل دنت يلإ ديبقتبتلأ ت ببلاحل تبحيلع تيلإعتددففل،ل

عتتالايعاتتبءل اقفتتتل كلتتبلأالاحدو يرتتبتلاحدتتيل كتتستلع تتيلإقتت اءاتلاحل اقوتتيلح ك تتال احدب يتت 
 اءات،ل هت لاحستثبلاح ايستيلاحت اف لثل ك يلع للة  ةلأ  ببلاحل بحيلع تيللد ظتيلد ت لايقت

ح عدلب لع يللببيي ليلكالأالي  كفبلأ  ببلاحل بحيلاحلعد رتيا،ل لتالأ تف لد ت لاحلبتبيي ل
ح ق  ةلاحديللالاحللكالأاليت  كفبلأ ت ببلاحل تبحيلهتيلاحستلويلاحلفنيتيلحل اقت لاح ستبثبتل ل

لللدع   لاح نبعي 
( ححم اال العالقاا  باا ن جااودة المراجعاا  الخ رج اا  وق بم اا  الحقر اار الماا لي الساانوي 6/3

شحق ق الارض األول لمبحث   لمقراءة وا 
ل-إهدلتتتتلثتتت   لقتتت  ةلل اقوتتتيلاح ستتتبثبتل تتتف تلاة نتتتيلاةعيتتت ةل تتت ا لفتتتيلاحركتتت لاحل بستتتثيل

تللتال اةت لستلود لثلببييسفبلاحلعد رتيلاحلدو بتيلثت   ا لأ ت ببلاحل تبحيلحقت  ةلل اقت لاح ستبثب
فتتيلاحدتتيثي لع تتتيلاتت ال ةبث يتتيلاحدب يتت لاحلتتبحيلاحستتن يلح بتتت اءةللل-احلفنيتتيل دع  تت لاح تتنبعي
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ح عللعل ييلإدعتب لاحبت ا ل  لبيتيلأ ت ببلاحل تبحي،ل ةت لدثبينتتلد ت لاح  استبتلفيلتبلثينفتبل ت ال
لتال يتثلل-احودةتيللاحلبحيلح ب اءة،ل اثيويلد ت  د بسلاحودةيلثيالق  ةلاحل اقويل ةبث ييلاحدب ي 

) Legoriaل  استيعب ضتتلعت ةل  استبتلك تبال ق  هتب لفبت لل-ك نفبلعدةيلس ثييلأللإيقبثيتيل
2017) et al. و Johnston & Zhang 2018) (2018و) CHECON et al.(  و Shan (

 ق  لديثي لحق  ةلاحل اقويلع يلنابسل لكلييلايف بحل لك ح لا ال لةبث ييلاحدب يت لل(2019
إحتيلعت للدتيث لإف تب بتلعليتالل).Legoria et al (2017د  ت تل  استيل لفبت للاحلتبحيلح بت اءة

احل اقوتتيلثتتبحدب ي لاحستتن ي،ل عتت للإضتتبفيلإف تتب بتلإضتتبفييلددو تتسلثف يتتيلعلتتدءلاح تت كيلل تتال
الاي دثبالثل اق ل سبثبتللدع صل نبعيًبل،لفيل ياليديث لإف تبحلعليتالاحل اقوي،لفيل ب

 فيلتتتبليدو تتتسلثبيف تتتبحلاحسااتتت لاحنتتتبد للتتتالدكتتت ا لأ للاحل اقوتتتيلا  يتتتًبلثبحستتتلويلاحلفنيتتتيلح ل اقتتت  
إحتيل )(Johnston & Zhang 2018د بث لايف ب بتلثتيالعلتدءلاحل اقوتي،لد  ت تل  استيل

أالاحد بث لفيلاحونب  ل ايف تب بتلاحت ا  ةلثتبحب االلاحلبحيتيليكت النديقتيلحل تب كيل اتلاحولتدءل
حتتنر لل اقتت لاح ستتبثبتلث تت الاحنظتت لعتتالقتت  ةلاحل اقتت للتتال يتتثلك نتت لأ تت لاة ثوتتيلاحكثتتب ل

Big 4أ لعتتدال حتت ،ل ستت اءلكتتبالل اقتت لاح ستتبثبتللدع تتصلأ لغيتت للدع تتصل تتنبعيًبللل
بث لثتتتيالاحولتتتدءلفتتتيل تتتبالددييتتت لل اقتتت لاح ستتتبثبتلاحل تتتد  لثتتتيالاحولتتتدءلإحتتتيل يبتتتال حتتت لاحد تتت

عتتالد بتتسلاح الحتتيل ).CHECON et al (2018ل اقتت ل ستتبثبتلأعتت  ل لحتتللدك تتال  استتيل
اي  تتتباييلحدتتتيثي لقتتت  ةلاحل اقتتت لاحعتتتب قيلث الحتتتيلستتتلود لاحلفنيتتتيلع تتتيلةبث يتتتيلاحدب يتتت لاحلتتتبحيل

دبا لاح  رييلحلددي اتلاح  اسيلاحديلك ترتلعتالد ستالثنستثيلح ب اءةل،ل ل ح لع يلاح غلللالاحن
 Big%لفيلاحب  ةلع يلة اءةلاحدبب ي لاحلبحييلاحديلةبللثل اقودفبلل اق لعبحيلاحق  ةللتالاحتتل29

ل) Shan(2019 لد  تال،ل ع يلاح غلللال حت لحتلليكتال حت لاحد ستالثببث يتيلاحبت اءةللون يتًب،ل4
ع يلنابسلايف بحلاحلدو سلثبحلوبلدتللت لاةات االلBig 4إحيلغيببلديثي لاي دثبالثي  لاحتل

 اتلاحودةتتتي،لفتتتيل تتتيالدتتتيث لناتتتبسلد تتت لايف تتتب بتلعكستتتيًبل للون يتتتًبلث قتتتللاح تتت كيل ا  يتتتًبل
 لل ث كاللون يلثول هب لللل

لو )Palmer (2008لك  استتتتتتتتي قتتتتتتتت ي لثبحتتتتتتتت ك لأالهنتتتتتتتتب للقل عتتتتتتتتيلأعتتتتتتتت يللتتتتتتتتالاح  استتتتتتتتبتل
2016)  )2013 ICAEW McMullin(  وBrown&Knechel 2016)(  و Hodgdon(

& Hughes 2016)  وLi 2017)(لاحديلأي تل ق  ل   لس ثيلحق  ةلاحل اقويلع تيلةبث يتيلل 
احدب يتتت لاحلتتتبحيلح بتتت اءة،لكنديقتتتيلح ودةتتتيلا  يتتتيلثتتتيالقتتت  ةلل اقوتتتيلاح ستتتبثبتل لاتتت ال كليتتتيل

إعدثتب لأثت لقت  ةلاحل اقوتيل )(Palmer 2008لايف ب بتلاح ا  ةلثبحدب ي لاحلبحي لفب لإسدف ا
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يلنابسلايف تبحلثتبحدب ي لاحستن يلث الحتيلعت  لاحقلتالاحلببسيلث قلللكدبلاحل اق لاحعب قيلع 
احدتيلدتتللايف تبحلعنفتتبللتالقبنتتبلاح ت كبتلايستتد احييلاحدتيلاثبتتتلاحلوتبيي لايستتد احييلاحلوب حتتيل

 لةتتت لد  تتتالإحتتتيلأالاحعاتتت لاحل دلتتتالع تتتيلستتتلويلل،AIFRSحلوتتتبيي لاحدب يتتت لاحلتتتبحيلاح  حيتتتيل
دكت ال اتللBig 4احل اقت لاحلك تاليقوتالاح ت كبتلاحدتيلدك تالأ ت لاحتتل اقويالاة ثوتيلاحكثتب ل

ل.Non Big 4نابسلإف بحلأع يللبب نيلثبح  كبتلاحديلدك الل اق لأع للالاحتل
ياليكتتت الل اقتتت لاح ستتتبثبتلهتتت لاحستتتتثبل  اءلثتتتحتتت اتلاحنديقتتتيل  ) ICAEW 2013)ل ةتتت لأ تتتب ل

فنظتت ًالحلتتبليدلدتت لثتت للتتاللو  لتتبتلأفضتتاللتتالغيتت ءللتتالاحلثبحدتتيلفتتيلإف تتب بتلاحدب يتت لاحلتتبحي،ل
ف نتت لةتتب  لع تتيلاحدر ةتتيلثتتيالل-ثلتتبلفتتيل حتت لاحقفتتبتلاح ةبثيتتيلعتتالعلي تت ل-أ تت ببلاحل تتبحيل

الإف تتبحلعلي تت لث تتكالقيتت ،لاحلو  لتتبتلاحفبلتتيل غيتت لاحفبلتتي،ل ع تتيلإعدثتتب لأنتت لحتتاليكبفتتيل تتب
فس اليسويلح لبييلنرس لث ق اءاتلحدرب يلأيلعب ثبتلأ لقساءاتللالقبنتبلاحقفتبتلاح ةبثيتيل
أ لأيلدببضتتيلل دلتتالفتتيل تتبالعتت للإف تتبحلعلي تت لعتتاللو  لتتبتليتت يلاحتتثوتلأنفتتبلهبلتتي،ل ل
يتت ل حتت للتتالعتتدالد تتقي لعلدافتتللثبيف تتبحلعتتالكبفتتيللتتبلددا ثتت لاحلوتتبيي ل دتتيلحتت لكبنتتتلغ

لهبليلثبحنسثيلح   كيلل الاحل اقوي 
 فيلتتبليدو تتسلثدتتيثي لقتت  ةلاحل اقوتتيلاحعب قيتتيلع تتيلضتتعبليلايف تتب بتلثبييضتتب بتلاحلدللتتيلل

ح بتت االلاحلبحيتتيل سيتتب ةل تتو ثيلاحبتت اءة،لكنديقتتيلح ف تتبحلاحسااتت لثستتثبلل بكتتبةل نبتتالاييضتتب بتل
 احلتتبحيلح بتت اءة لفبتت لإدربتتتل  استتي ب يتت لتتالعليتتالآلعتت ،لاةلتت لاحتت يليتتؤث لستت ثًبلع تتيلةبث يتتيلاحد

2016)McMullin(2016   استتتتتتتتتيلل) Knechel Brown&(ع تتتتتتتتتتيل قتتتتتتتتتت  ل   لحل اقتتتتتتتتتت لل
اح ستتتبثبتل لحقتتت  ةلعل يتتتيلاحل اقوتتتيلفتتتيلسيتتتب ةلاحد تتتبث لثتتتيالايف تتتب بتلاحتتت ا  ةلثبييضتتتب بتل

ع تتتيللMcMullin احلدللتتتيلح بتتت االلاحلبحيتتتيلح  تتت كبتلاحدتتتيلي اقوفتتتبل اتلاحل اقتتت ،ل ةتتت لإعدلتتت 
ع تتيلل&Knechel Brownاحستتلويلاحلفنيتتيلح ل اقتت لحبيتتب لقتت  ةلاحل اقوتتي،لفتتيل تتيالإعدلتت ل

 قت  لعدةتيلا  يتيلايسد ببةبتلايعديب ييلحبيب لق  ةلاحل اقوي ل د   تلد  لاح  استبتلإحتيل
قت  ةلاحل اقوتيل لاحد تتبث لثتيالايف تب بتلثبييضتب بتلاحلدللتتيلح بت االلاحلبحيتي  لفتيل تتباللثتيا

ايعدلتتب لع تتيلإعتتب ةلإ تت ا لاحبتت االلاحلبحيتتيلكلؤ تت لحقتت  ةلاحل اقوتتيلغبثتتتللاحودةتتيلثتتيالد تتبث ل
)Hodgdon  &     استيلكلتبلد  ت تلايف تب بتلثبييضتب بتلاحلدللتيل لقت  ةلاحل اقوتي ل

2016) Hughesح قتتتت  لعدةتتتتيلا  يتتتتيللون يتتتتيلثتتتتيالاي دثتتتتبالثل اقتتتت ل ستتتتبثبتللدع تتتتصلل
 تتتنبعيًبل ةتتتت ا لإعتتتت ا لإيضتتتب بتللنر تتتت يلغيتتتت لنلايتتتتيلثع تتت صلاحدبتتتت ي اتل اة كتتتتبلل عتتتت لل
دضلينفبلد تلعن االأع ،لكلبلة لسا لاحدع صلاح نبعيلح ل اقت لث تكاللونت يلل دت يل حت ل
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قتيلحكت الاحلو فتيلثظت  الاح تنبعيلاحدتيليدلدت لثفتبلايف بحلاحلنر ا،ل ة لدللإ قتبيلد ت لاحندي
احل اق لاحلدع صل تنبعيًبلدقوتالح يت للو فتيلأ ست للتالاحل اقت لغيت لاحلدع تصلثبحدبت ي اتل

 )Li د  تتاكلتتبلل اة كتتبلل اعتتالاح تتنبعيلاحلوينتتي،لاةلتت لاحتت يلي فوتت لحلسيتت للتتالايف تتبح 

إحتتيلأالنستتثيلاحدكتت ا لح ف تتب بتلثتتيالإيضتتب بتلاحبتت االلاحلبحيتتيل لنبة تتبتل د  تتيدتلل(2017
ل.Non Bigاي ا ةليبالك لبلدللل اقويلاح  كيللالقبنبللكدبلل اقويل

 )al. et Peters (2001ك  استتتتتيل لتتتتتالنب يتتتتتيلأعتتتتت يلي قتتتتت للقل عتتتتتيلأعتتتتت يللتتتتتالاح  استتتتتبتلل

و  )(Devos& Sarkar 2015و  ) Bao (et al. 2015و )&Mayhew Dunn (2004و

2018) Luo et al. ( وKarim &Sarkar 2019) ( وCzerney &Sivadasan 2019) (

 احدتيلأيت تل قت  لعدةتيلا  يتيلثتيالل ).Czerney et al (2019و ).Cho et al (2019 و
قت  ةلل اقوتيلاح ستبثبتل ةبث يتتيلاحدب يت لاحلتبحيلح بتت اءةل،ل  حت لثروتالاحودةتتيلاحوكستييلثتيالقتت  ةل

 )  Peters etد  ت تل  استياحل اقويل لا ال لكلييلايف ب بتلاح ا  ةلثبحدب ي لاحلتبحي لفبت ل

2001)al إحتيل قت  لعدةتيلعكستييلثتيالقت  ةلاحل اقوتيللببستيلثبحدع تصلاح تنبعيلحل اقت لل
اح ستتبثبتل لستتد يلايف تتبح،لفتتبحل اق لاحلدع تتصلعتتب ةللتتبلير تتيلأةتتا،لحك نتت ليظفتت لأالهتت ال

د  تتتت تل  استتتتيلايف تتتتبحلاحل تتتت   لك ف تتتتبحلعتتتتب اليواتتتتيل  تتتتال ةيتتتتسلةن تتتتايلاح تتتت كي ل ل
2004) MayhewDunn&(ثتتتتتيالاحدع تتتتتصلاح تتتتتنبعيل دبيتتتتتيلللإحتتتتتيل قتتتتت  لعدةتتتتتيلا  يتتتتتيل

)et  Baoكلتتبلد  تت تل  استتيلأ تت ببلاحل تتبحيلحقتت  ةلإف تتب بتلاح تت كيلل تتالاحل اقوتتي ل

2015)al.إحتتتتيلأالاحل اقتتتت لاحلدع تتتتصل تتتتنبعيًبلي لتتتتالعلي تتتت ل  لاحدبتتتتب ي لاحلبحيتتتتيلاحلوبتتتت ةلل
احلببسيلث الحيلع  لك لبتل لإيضب بتلاحب االلاحلبحييلثيدوببلأكث لنديقيلحلتبليستدثل ءللتاللت ا  ل

لح دوبلالل لد  لاحدبب ي لاحلوب ة 
ـ   Big 4أ ت لاحتتتإحيلأالاح  كبتلاحدتيلدك تالل) Devos& Sarkar(2015  اسيلد   تلكلبل

يكتت الحتت يفبلعتت  لأةتتاللتتالاييضتتب بتلثدب ي هتتبلاحلتتبحيلاحستتن ي،لكلؤ تت لع تتيلإ درتتبيلقتتت  ةل ل
ةبث يتتتيلاحدب يتتت لاحلتتتبحيلح بتتت اءة لكلتتتبلأالدك يتتتالل اقتتت لثعتتتدالاة ثوتتتيلاحكثتتتب ليتتتؤ يلحلسيتتت للتتتال

احلتبحي،لإحتيلقبنتبل ت  ثلإنعرتبتلثلستد يلإستدل ا ييلاة ثتبحل اييضتب بتل احدلت تلثتبحدب ي 
Earnings Persistence.للل

إحتيلأالقت  ةلاحل اقوتيلاحعب قيتيلدسيت للتالفبع يتيل   لل).Luo et al (2018كلبلد   تل  اسي
حت عللاحت   لاح ت كليلاحت يلد وثت لد ت لاحدبتب ي للIFRSةبث ييلاحدب ي لاحلبحيلح ب اءةلثو لداثيسلاحتل

فيللدبثويلاحس   لايندفتبسيلحةات االاح اع يتيل اح ت للتالدكتبحيالاح كبحتي ل ةت لإستدف فتل  استيل
2019)Karim &Sarkar (اح ة الع يلديثي لق  ةلاحل اقت لاحعتب قيلث الحتيلستلود لاحلفنيتيلل
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ح بتتت اءةل أثتتت ل حتتت لع تتتيلإستتتدل ا ييلاة ثتتتبحلفتتتيلةبث يتتتيلاييضتتتب بتلاحلدللتتتيلح بتتت االلاحلبحيتتتيل ع تتتي
احلسدبثا ل ة لد   تلاح  اسيلإحتيل قت  لعدةتيلعكستييلثتيالقت  ةلاحل اقوتيل عت  لاييضتب بتل
احلدلليل  ق لأالع  لاييضب بتلفيل بالل اقويلاحب االلاحلبحييللالقبنبلأ ت لاة ثوتيلاحكثتب ل

يلإعدثتتب لأالاح تت كبتلفتتيلد تت لاح بحتتيلع تت يكتت الأةتتاللتتال بحتتيلاحل اقوتتيللتتالقبنتتبللكدتتبلأعتت 
دليالإحيلسيب ةلا ال غل تلدب ي هتبلاحلتبحي،ل يتثلد قت لعدةتيلعكستييلثتيالعت  لاحلد ظتبتل

سدل ا ييلاة ثبحلحسنديالثبحلسدبثا للل. ال
ثتتيالدتتيثي لقتت  ةلل اقتت لل)(Czerney &Sivadasan 2019  فتتيل اتلايدقتتبءلف ةتتتل  استتي

اح ستتتبثبتلع تتتيلةبث يتتتيلإف تتتب بتلكتتتاللتتتتالاييضتتتب بتلاحلدللتتتيلح بتتت االلاحلبحيتتتيل لنبة تتتتبتل ل
د  تتتيدتلاي ا ةلح بتتت اءة،ل يتتتثلد ةوتتتتلاح  استتتيلأالاحلستتتا حييلاحلفنيتتتيلح ل اقتتت لاحعتتتب قيلستتت ال

بت اءةللبب نتيلثببث يتيللدقوالديثي ءلأكث لع يلةبث ييلإف ب بتلاييضب بتلاحلدلليلح ب االلاحلبحيتيلح 
لنبة تتبتل د  تتيدتلاي ا ةلح بتت اءة،ل ةتت لد  تت تلاح  استتيلإحتتيلاحل اقتت لاحعتتب قيليتتؤث لفتتيلةبث يتتيل
كبفتتتيلايف تتتب بتلح بتتت اءة،لإاللأالهنتتتب لإعتتتددالنستتتثيللدسايتتت لفتتتيل تتتبالاحد تتت اللتتتالل اقتتت ل

فبتت لل). Cho et al (2019لألتتبل  استتيل ستتبثبتللتتنعرتلاحقتت  ةلحل اقتت لأعتت لعتتبحيلاحقتت  ة 
د   تلإحيلإهدلبللأكث للالقبنبللكبدبلاحل اقويلاة ثويلاحكثب لثببث ييلاحدب يت لاحلتبحيلحوليتال

  ح لثبحلبب نيلثبحلكبدبلاةع ي،ل يثلدع صلاحلكبدبلاة ثوتيلاحكثت يلنستثيللب اءةاحل اقويلح 
حلكدتبلاةلت ل)لسد يلاح  كبء(للتال اعتالالأكث للالسبعبتلاحل اقويلحيب للثفبللسد يبتلأع ي

احتت يليسيتت للوتت للستتد يلأدوبثفتتبل لهتت لاةلتت لاحتت يلحتتللدبتت للثتت للكبدتتبلاحل اقوتتيلاةعتت ي لكلتتبل
إحتتيلأالدك يتتالأ تت لاحلتت اقويالاة ثوتتيلاحكثتتب لحتت لل)et al. Czerney (2019د  تت تل  استتيل

ديثي لق ه يلع يلنث ةلايف تبحلثبييضتب بتلاحلدللتيلح بت االلاحلبحيتيل حتي لع تيلنثت ةلايف تبحل
ايةد تب ييلاحستيايلفتيل تبالدك يتال ثلنبة تبتل لد  تيدتلاي ا ةل،ل يتثليسيت لإنوكتب لاةعثتب 

أيلل اقتت لأعتت ،ل دسيتت لةتت ةلدتتيثي لاحلتت اقويالاة ثوتتيللأ تت لاة ثوتتيلاحكثتتب ل  حتت لثبحلبب نتتيلثدك يتتا
 احكثب لع يلاييضب بتلاحلدلليلث كالعبصلفيلاح  كبتل اتللعبا لاحدببضيلاحل دروي للل
وفى ضوء ححم ل نح ئج حماك الدراسا ت السا بق   حضاح أن هنا ك حا ث رًا محوقعاً  لجاودة المراجعا  

ولاذلك  مكان لالحقر ار الما لي السانوي لمقاراءة ، عمي ق بم   -بمق   سه  المخحما   –الخ رج   
 إشحق ق الارض االول لمبحث كم   مى :

H1ق بم اا  الحقر اار الماا لي الساانوي لمشاارك ت المق اادة ب لبورصاا   : حااؤثر جااودة المراجعاا  عمااي
 المصر    لمقراءة.
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 ( حبني مع   ر الحقر ر الم لي الدول  : الدوافع و اآلث ر6/4

Principle-دودث للوبيي لاحدب ي لاحلبحيلاح  حييللوبيي لعبحييلاحق  ةلدب للع يلأستب لاحلثتب ئل

basedل يتتتثلدوكتتت لأفضتتتالاحللب ستتتبتل تتت الاحوتتتبحل،ل ثبحدتتتبحيليردتتت تلأالد ستتتاللتتتالةبث يتتتيل،
احدبتتتتب ي لاحلبحيتتتتيلح لبب نتتتتيل يتتتتثلدتتتتنعرتلايعددفتتتتبتلثتتتتيالاحللب ستتتتبتلاحل بستتتتثييلللتتتتبليستتتتبع ل

 احل   تتيالفتتيلدرستتي لاحدبتتب ي لاحلبحيتتي،ل ثبحدتتبحيلدتت عللإندبتتبال أ لاحلتتبالثتتيالاحتت  الاحلستتدثل يال
(لل يردتتتتتت تلأالينتتتتتتد لعتتتتتتالاحلوتتتتتتبيي لاح  حيتتتتتتيل ل750-749،لص4107احلعد ري )لن تتتتتت  ،ل

إ  تتب ادفبلاحوبلتتيلغيتت لاحدر تتي ييلدبتتب ي للبحيتتيل اتلةبث يتتيلأع تتيلح بتت اءة،ل يتتثلدعد تتالاحلوتتبيي ل
كلتبلهت لاح تبالثلوتبيي لل based-Rule بيي لاحديلدب للع تيلأستب لاحب اعت اح  حييلعالد  لاحلو

احل بستتثيلاةل يكيتتي،ل يتتثلدضتت لدرستتي اتل ال  تتب اتلدر تتي ييلةتت لدتتؤ يلإحتتيلددعثتتبتلإ ا يتتي،ل
ثبيضبفيليلكبنييل ق  لإسدثنبءاتلددو تسلثبحلوبحقتبتل ناتبسلداثيبفتب،ل ثبحدتبحيلفلتالاحلنابتي ل

(2014,P.104 Cheung.)ل
،ل لتتالأهتتللد تت لIFRS هنتتب لعتت  للتتالاحنظ يتتبتلاحدتتيلستتوتلح ضتت لدرستتي ل   افتت لحدثنتتيلاحتتتل

احنظ يبتلنظ ييلاح كبحيل يثلدسي لد  لاحلوبيي للالايف بحلح   للالع للدلبثتالاحلو  لتبتل ل
اح تت للتتالدكتتبحيالاح كبحتتي،لألتتبلنظ يتتيلاي تتب ةلفبتت لأ قوتتتلدثنتتيلاحلوتتبيي لاح  حيتتيلإحتتيلأنتت ليواتتيل

ة  ببلاحل بحيلثيالاح  كيلدر يلعاللو  لبتلأكثت لدستبع هللع تيلإدعتب لاحبت ا ،ل لإ ب ةل
 افتت لاحدثنتتيلإحتتيلاح تت للتتاللPolitical Cost theoryةتت لأ قوتتتلنظ يتتيلاحدكتتبحيالاحسيبستتييل

احدكتتبحيالاحسيبستتييلاحنبدقتتيلعتتالاحد كيتتسل ايهدلتتبللاح كتت ليللتتالعتتدالسيتتب ةلايف تتبحلثبحدبتتب ي ل
احلبحيتتي،لكلتتبلأ قوتتتلنظ يتتيلاح بقتتيلحتت ا لاحلتتبالدثنتتيلاحلوتتبيي لاح  حيتتيلح  بقتتيلح   تت الع تتيل

،ل4107)لن تت  ،لبحيتتيلح لبب ني  أ للتتبالثدك رتتيلأةتتالكنديقتتيلحسيتتب ةل تتربفييل لةبث يتتيلاحدبتتب ي لاحل
( ل ةتتتت لدثبينتتتتتلاحلتتتت اعالع تتتتيللستتتتد يلاحتتتت  الاحلعد رتتتتيلح دوبلتتتتاللتتتت للوتتتتبيي ل750ل-ل749ص

ثتتيالاحلوتتبيي لاح  حيتتيل للConvergenceاحدب يتت لاحلتتبحيلاح  حيتتي،لفتتثوتلاحتت  الفضتت تلاحدبتتب بل
  لإحتتساللةتتبن نيللوبيي هتتبلاحب ليتتي،لفتتيل تتيالفضتت تل  الأعتت يلاحدثنتتيلاحكبلتتال)إلتتبلإقثب يتتًبلث قتت

ثداثيسلاح  كبتلاحلبي ةلثبحث   يلح لوبيي لاح  حيي،لأ لإعديب يًبلثياليتنصلاحد ت ي لع تيلاحستلبحل
لح   كبتلاحلبي ةلثداثيسلد  لاحلوبيي ( ل
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فبتت لدثبينتتتلاح  استتبتلاحستتبثبيلثتتيال  استتبتللؤيتت ةل لوب ضتتيللIFRSاحتتتل فيلتتبليدو تتسلثيثتتب لدثنتتيل
يلةبث يتتيلاحدب يتت لاحلتتبحيلاحستتن يلح بتت اءة،ل يتتثلأيتت تلعتت ةل  استتبتلح قتت  لدتتيثي لستت ثيلح دثنتتيلع تت

  ).Rho Jang& ; 2016 Jerry Koholga&  2019Cho et al ل2016 2016لللللك  اسي

                 

; 2014 Cheung   ;Wee et al. 2014 ;&Van Staden 2015 Richards ;

)Bischof 2009 Morunga& Bradbury 2012احدتتيثي لاحست ثيلحدثنتيلاحلوتبيي لاح  حيتتيلل
   استتتتيع تتتتيلةبث يتتتتيلاحدب يتتتت لاحلتتتتبحيلح بتتتت اءةلثسيتتتتب ةلكليتتتتيلايف تتتتبحلاحلا  ثتتتتي،لفبتتتت لد  تتتت تل

2009) Bischof(ثتتبحد كيسلع تتيلاحلويتتب ل-إحتتيلأالدثنتتيلاحلوتتبيي لاح  حيتتيللIFRS7احعتتبصلل 
ةتت لسا للتتالايف تتب بتلثبييضتتب بتلاحلدللتتيلنديقتتيللل-ثبيف تتب بتلاحلدو بتتيلثتتبة  اتلاحلبحيتتيل

ح   تتتالاة ستتت ل سيتتتب ةللستتتد يلاحدر تتتيالاحلا تتت بلح سيبستتتبتلاحل بستتتثيي ل فتتتيل اتلايدقتتتبءل
إحيلأالدثنيللوبيي لاحدب يت لاحلتبحيلاح  حيتيلل) Morunga& Bradbury(2012  اسيلد   تل

ثني سحنتتت الةتتت لأ يلإحتتتيلل تتتك يلفيضتتتبالاحلو  لتتتبت،لفرتتتيلاحلد ستتتال تتت ثلسيتتتب ةلثبحلبب نتتتيلثبحوتتتبلل
%لفيل قتللاحدب يت ،لكلتبل ت ثل49%ل لسيب ةلثنسثيل94احسبثسلفيلا الاحدب ي لاحسن يلثنسثيل

%لفتيلعت  لاييضتب بتلاحلدللتيلثتبحب االلاحلبحيتي،ل  حت لثوت لإستدثوب لاحلو  لتبتل05سيتب ةلثنستثيل
لبحييلاحلدو بيلثبحسيبسبتلاحل بسثييل احدس يبتلثيالاحرد ةللبلةثال ثو لاحدثنيل ايندب

إحيل ق  لعدةيلا  ييللون ييلثيالدثنيللوبيي لاحدب يت لاحلتبحيلل( 2014Cheung)كلبلد  ال
اح  حيتتيل اتت الاحدب يتت لاحلتتبحي،ل يتتثلسا لعتت  لك لتتبتلاييضتتب بتلاحلدللتتيلح بتت االلاحلبحيتتيلثنستتثيل

%ل،لاةلتت لاحتت يلأ تتب لينعرتتبتللونتت يلفتتيلةبث يتتيلاحدب يتت لاحلتتبحيلح بتت اءةلثوتت لدثنتتيلد تت ل7 74
لال اةت ل  استيلإف تب بتلاح ت كبتل ).Wee et al(2014 تل  اسيلاحلوبيي لاح  حيي لكلبلد  

 Amount  الدب ي لدثنيللوبيي لاحدب يت لاحلتبحيلاح  حيتيلإحتيل ت  ثلسيتب ةلفتيلةت  لايف تبحل

disclosure ofثبييضتتتتتتتتتتتب بتلاحلدللتتتتتتتتتتتيلح بتتتتتتتتتتت االلاحلبحيتتتتتتتتتتتيل لث عدنتتتتتتتتتتتبتلاح تتتتتتتتتتت كيلل Firm

announcementsلتتالأ اءللتتبحيلضتتويالحستتويلد تتت لعب تتيلثبحنستتثيلح  تت كبتلاحدتتيلدوتتبنيلل
 ) Richardsد  ت تل  استيللاح  كبتلحدب يلللسي للالاحلو  لبتلحدث ي لأ اافتبلاحضتويا لكلتب

2015)&Van Staden إحيلأالدثنيللوبيي لاحدب ي لاحلبحيلاح  حييلح لأثتب لست ثييلع تيلعل يتيلل
 يتت لاحستتن يل ثبحدتتبحيل تت لاحدب يتت لاحلتتبحيل،لفبتت لأ يلإحتتيل  قتتيلأع تتيللتتالاحدوبيتت ليف تتب بتلاحدب

إحيلأالاييضب بتلاحلدللتيلح بت االلل(Jang& Rho 2016)لالةبث يدفبلح ب اءة ل د   تل  اسيل
احلبحييلاحلو ةل فبًبلحلوبيي لاحدب ي لاحلبحيلاح  حييلدك الأةال حي لأكثت ل ضت  ًبل ةبث يتيلح بت اءةل،ل
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احل بستثيلاحل  يتيلةثتالداثيتسلاحلوتبيي لاح  حيتي،ل  ح لثبحلبب نيلثبييضب بتلاحلو ةل فبًبلحلوبيي ل
 دسيتتتت لةتتتت ةلاحودةتتتتيلثتتتتيالاحلوتتتتبيي لاح  حيتتتتيل ةبث يتتتتيلاييضتتتتب بتلح بتتتت اءةللثسيتتتتب ةلاةة يتتتتبتللتتتتال

إحتيل قت  لل )&Jerry  Koholga(2016 ةت لد  ت تل  استيلاحلستبهليال سيتب ةلعلت لاح ت كي 
فتتت سلقتتت ه يلثاتتت الاحدب يتتت لاحلتتتبحيلح ثنتتت  لثنيق يتتتبلثوتتت لدثنتتتيللوتتتبيي لاحدب يتتت لاحلتتتبحيلاح  حيتتتي،ل

% ل ع تتيل2 95عب تيلفتيلاييضتتب بتلاحلدو بتيلثبحسيبستتبتلاحل بستثييل يتثلسا لا حفتتبلثنستثيل
تلاحتت غلللتتالاحد ستتالفتتيللدءلتتيلاحلو  لتتبتليدعتتب لاحبتت ا اتلثوتت لاحدثنتتي،لإاللأالاح  استتيلأ  تت

ثضت   ةلإستدوبنيللدعت لاحبت ا لثدبتب ي ل لعثتت اتلاحل   تيالاحلتبح يالحضتعبليلةت  لاحثيبنتبتلاحتت ا  ةل
إحتتيلأالدثنتتيللوتتبيي لاحدب يتت لل).Cho et al(2019ثبحدبتتب ي لثوتت لاحدثنتتي لكلتتبلد  تت تل  استتيل

احستن يللاحلبحيلاح  حيتيلةت ل ت للتالةبث يتيلاحدب يت لاحستن يلح بت اءةلففنتب لسيتب ةل تب ةلثات الاحدب يت 
،ل لةت لد  ت تلاح  استيلحت اتلاحنديقتيل4100لن لدثنيللوبيي لاحدب ي لاحلبحيلاح  حيتيلثك  يتبلعتبلل

لث سدع الللببيي لأع يلثعدالاحا الح ببث ييلح ب اءة 
)Ehalaiye و  ) Cheung& Lau(2016 لالنب ييلأع يلهنب لع  للتالاح  استبتلك  استيل

2018)et al.لاحدتتيلعب ضتتتل قتت  لدتتيثي لستت ثيلحدثنتتيللوتتبيي لاحدب يتت لاحلتتبحيلاح  حيتتيلع تتيلل 
إحتيلأالل ) Cheung& Lau(2016فبت لد  ت تل  استيلات ال لةبث يتيلاحدب يت لاحلتبحيلح بت اءة،ل

دثنيللوبيي لاحدب ي لاحلبحيلاح  حيتيلفتيلإستد احيبلةت لسا للستد يلاحببث يتيلح بت اءةلثبح ت كبتلاح تدي ةل
اح  يثتتيل د تت لاحدتتيلحتتللد تت  لأيلأستتفللق يتت ة،ل ثبحنستتثيلح  تت كبتلاةعتت يلفينتت ل غتتللكتت الدثنتتيل

دثتيلإيضتب بتلاحلوبيي لاح  حييلة لسا للالا الثوتلاييضب بتلثبحدب ي لاحلبحيل)عب يلفيلث
،لإاللأاللاة تتت الغيتتت لاحل ل ستتتي(ل–اة  اتلاحلبحيتتتيلل–:لل عتتتصلاحسيبستتتبتلاحل بستتتثييلاحفبلتتتيل

 ةتتت لأظفتتت تل  استتتيلهتتت الايف تتتبحلاحلر تتتالةتتت لستتتبع لفتتتيلاح تتت للتتتالاحدلتتت تل عتتت للاحديكتتت ،ل
2018)et al. Ehalaiye(لتتتال اةتتت لإسدب تتتبءلحلستتتدع ليلاحبتتت االلاحلبحيتتتيلح  تتت كبتلاحكثيتتت ةلل

ل يتتت ال  ال (لاحل سلتتتيلثداثيتتتسللوتتتبيي لاحدب يتتت لاحلتتتبحيلاح  حيتتتيلكبل تتتي،ل لل61)ثي تتت الددقتتتب سل
لستتتدع ليلاحبتتت االلاحلبحيتتتيلح  تتت كبتلاال تتتد لاحدتتتيلداثتتتسلنستتتعيللعرضتتتيللتتتاللوتتتبيي لاحدب يتتت ل

 تتب بت،لحتلليعد تتالكتتدلاحنتت عياللتتاللستتدع ليلاحبتت االلاحلتبحيلاح  حيتتيلددا تتبلةتت  لأةتتاللتتالايف
احلبحيتتتتتيلع تتتتتيلكتتتتت الاحبتتتتت االلاحلبحيتتتتتيلهتتتتتيلأهتتتتتللل تتتتت  لح لو  لتتتتتبت،لكلتتتتتبلإدربتتتتت الع تتتتتيلد ديتتتتتبل

لأهليياييضب بتلاحلدلليلح ب االلاحلبحيي ل
 ثبحنستتتثيلح  ضتتت لفتتتيلل تتت ،لفبتتت لحبتتتيلل ضتتت يلداتتت ي للوتتتبيي لاحل بستتتثيلإهدلبلتتتًبلأكب يليتتتًبل ل

ل تتتت   ًالنستتتتثيًبلفتتتتيلظتتتتالاحداتتتت  اتلاحلدد بتتتتيلحلوتتتتبيي لاحدب يتتتت لاحلتتتتبحيلاح  حيتتتتي،لفو تتتتيل ك ليتتتتًبل
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احلسد يلاةكب يليلهنب لن  ةلفيلاح  اسبتلاحديلدنب حتلأثب للوبيي لاحدب ي لاحلبحيلاح  حيتيلع تيل
 لعل ييلاحدب ي لاحلبحي،ل هنب لغيببلح   اسبتلاحديل ثاتلثيالدثنتيلد ت لاحلوتبيي ل ةبث يتيلاحدب يت

(ل4102(،ل ل  استتيل)أثتت لابحتتب،ل4102  استتيل) تت بد ،لاحلتتبحيلح بتت اءة لهنتتب لعتت  ل  استتبتلك
إهدلتتتتلثل تتتكدتلدثنتتتيلاحلوتتتبيي لاح  حيتتتيلثل تتت ،لعب تتتيللتتتبليدو تتتسلث نعرتتتبتللستتتد يلاحثنيتتتيل
احد دييلح دب ي لاحلتبحي،لففنتب لغيتببلح ديهيتالاحلفنتيلحكتاللتاللوت يلاحبت االلاحلبحيتيل احلت اقويا،ل

إحتتىلأالاحل تت يلاحل تت يلةتت لإهتتدللثد ستتيالاحثياتتيلاحببن نيتتيل ل (4102)اثتت لابحتتب،لل يتتثلأ تتب 
احلؤسستتييل  الايهدلتتبللثبحثياتتيلاحل بستتثييللتتالدكتت يالقفتتيللستتدب يلي تت ا للوتتبيي لاحل بستتثيل

(لإحتىلأال4102احل  يي،ل دك يالقفيللسدب يلحدنظيلللفنيلاحل اقوي،ل أ تب تل  استيل) ت بد ،ل
ييلاحد دييلح دب يت لاحلتبحيلي ت للتالقت  ةلاحدب يت لاحلتبحي،لكلتبلأالدتيثي لدثنتيلانعربتللسد يلاحثن

احلوتتتبيي لع تتتيلقتتت  ةلاحلو  لتتتبتلاحل بستتتثييليكتتت الل تتت   ًالنديقتتتيلح  يتتتيلايعديتتتب لثتتتيالاحثتتت ااال
ع تتيلةبث يتتيللIFRS(لاح ةتت الع تتيلأثتت لدثنتتيلاحتتتل4107احلدب تتيلحتت  ا ة ل ةتت لإستتدف ال)إثتت اهيل،ل

 لستتد يللIFRSاحبتت االلاحلبحيتتيلح لبب نتتي،ل ةتت لد  تت تلإحتتيل قتت  لعدةتتيلعكستتييللون يتتيلثتتيالاحتتتل
حثياتيلاةعلتبالاحل ت يي،لنظت اللد ت لاحلوتبيي احببث ييلح لبب ني ل ه للبليلكالدرسي ءلثوت لللدءلتيل

عتتالد تت لاحلوتت ةلليعتتددالاحلدديتت اتلاحثيايتتي،ل احبتتيللاحلقدلويتتي،ل احفيبكتتالاحدنظيليتتيلفتتيلل تت 
(لإعدثتتتب لدتتتيثي لدثنتتتيلاحتتتتل4107)عثتتت لاحدنتتتي،للإستتتدف فتل  استتتي ةتتت لل  IFRSع تتتىلأسبستتتفبلاحتتتتل

IFRSل د  تت تلإحتتيلع تتيلاحودةتتيلاحتتتديثي ييلثتتيالاحلو  لتتبتلاحل بستتثييل لةيتتب لةيلتتيلاح تت كيل،
لللد سنتللنرويلاحلو  لبتلاحل بسثييلةغ اتلةيب لةيليلاح  كي لIFRSدثنيلاحتلثو لأن ل

 حتتتت عللكرتتتتبءةلستتتت سلاحلتتتتبالاحل تتتت يل دتتتت فسل أ لاحلتتتتبالفبتتتت لإهدلتتتتتلاح  حتتتتيلثداتتتت ي للوتتتتبيي ل
إ ت ا للوتبيي لاحل بستثيلاحل بسثي،ل يثلل تللوبيي لاحل بسثيلاحل ت ييلثوت ةلدات  اتلأهلفتبل

 احدتتتىلدتتتلل ضتتتوفبلفتتتىلضتتت ءلاحلوتتتبيي لاح  حيتتتيلأنتتت ا  ل ةتتتبلللق تتت لل1997احل تتت ييلفتتتىلعتتتبلل
ثت ق اءلددييت اتلق ه يتيلفتىللوتبيي لاحل بستثيلل2004فىلعبللل IASB لوبيي لاحل بسثيلاح  حيي

احلبحييلثي  ا للوبيي لق ي ةلح    الإحىللقل عيللالاحلوبيي لع ىللسد ىلعبحىللتالاحقت  ةل
حى ل حل اكثتتيلهتت ءلاحددييتت اتلةتتبلل سيتت لاالستتدثلب لث  تت ا ل دستتبع لفتتىلدوسيتتسلفكتت ةلاحد افتتسلاحتت  ل

لويتتتتب لل بستتتتثيلل تتتتاللوتتتتبيي لاحل بستتتتثيلاحل تتتت ييلل25حد تتتتالل4116حستتتتنيلل442 ةتتتتللاحبتتتت ا ل
(،ل ةتت لدتتللاحولتتال4114حستتنيلل245،لل0997حستتنيلل512اح تتب  ةلثبتت ا اتل سا يتتيلستتبثبيل)احبتت ا ل
 تت  لةتت ا ل سيتت لايستتدثلب ل ةتتللل4105 ل ل فتتيلي حيتت4117ثد تت لاحلوتتبيي لث ايتتيللتتالأ الينتتبي ل

لويتتب لل بستتثيلإحتتيلقبنتتبلإاتتب لإعتت ا ل لعتت تلاحبتت االلاحلبحيتتيلل29حد تتالل4105حستتنيلل001
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ل اللوبيي لاحل بستثيلاحستبثبي،ل ةت لدتللاحولتالثد ت لاحنستعيلاحق يت ةللتالاحلوتبيي لث ايتيللتالأ ال
ثدوتت يالل4109حستتنيلل69ل تت  لةتت ا ل سيتت ةلايستتدثلب ل ةتتلل4109،ل لفتتيلإث يتتالل4106ينتتبي ل

ثوتتتلأ كتتبلللوتتبيي لاحل بستتثيلحدد اكتتبللتت لدوتت يدتللوتتبيي لاحدب يتت لاحلتتبحيلاح  حيتتيل،ل ستت ال
يستتت يلداثيتتتسلدوتتت يدتل حتتت لاحبتتت ا لثنتتتبءلع تتتيلدتتتب ي لاحستتت يبالاحلن تتت صلع يتتت لثكتتتاللويتتتب ،ل

ل  للل لاحسلبحلثبحداثيسلاحلثكل4141فبحلويب لاة السيك الداثيب لث اييللالأ الينبي ل
يتت يلاحثب تتثلأنتت ل غتتلل قتت  لدثتتبيالنستتثيلثتتيالد تت لاح  استتبتل تت ال قتت  ل لل ثنتتبءلع تتيللتتبلدبتت ل

إدقبءلعدةيلدثنيلاحلوتبيي لاح  حيتيلثببث يتيلاحدب يت لاحلتبحيلح بت اءة،لإاللأالاحكثيت لةت لإدرتسلع تيلأال
 حتت لإحتتيلكتت الاح تت للتتالعتت للدلبثتتالاحلو  لتتبتليوتت للتتالأهتت االد تت لاحلوتتبيي لاح  حيتتي،لفبتت لأ يل

سيب ةلفيلا الاحدب ي لاحلبحيلح   لاح يلكباللثبحدًبلفي ل حللي اعتيلدك رتيلد تديالد ت لاحلو  لتبتل
 ة  اتللسدع ليلاحدب ي لاحلبحيلع يلايسديوببلاةل لاح يلإنعرتللو لةبث يتيلاحدب يت لاحلتبحيل

احل تتبحيل للح بتت اءةل  فتت لح د تتكي لفتتيلإعدثتتب ءلاحل تت  لاح ايستتيلح لو  لتتبتلثبحنستتثيلة تت بب
ع سل بقيلحعث اءلح لسبع ةلفيلففللد  لاحدبب ي ،ل ه الك  لأ يلإحيلإعدبب للوبت الث قت  لدتيثي ل
يد ة لأاليك الا  يلحدثنيلاحلوبيي لاح  حييلع يلا الاحدب ي لاحلبحي،لاةل لاحت يلي تي لحدتيثي ل

لس ثيلل دلالحد  لاحلوبيي لع يلةبث ييلاحدب ي لاحلبحيلح ب اءة لللل
ححم ل أثر حبني مع   ر الحقر ر الم لي الدول   عماي العالقا  با ن جاودة المراجعا   (6/5

  وق بم   الحقر ر الم لي السنوي لمقراءة و إشحق ق الارض الث ني لمبحث
)Palmer(  ;2014)Gajevszky (;   -Lang&Stice (2008إهدلتلعت ةل  استبتلك  استيل

; 2015)Lawrence  2016)Hodgdon& Hughes (ثلت يل قتت  لدتيثي لل دلتتالحدثنتتيلل
لوتتتبيي لاحدب يتتت لاحلتتتبحيلاح  حيتتتيلع تتتيلعدةتتتيلقتتت  ةلاحل اقوتتتيلثاتتت الاحدب يتتت لاحلتتتبحيلاحستتتن يل لتتتبل

 لل ) Palmer(2008 ي تدلالع يتيللتالإيضتب بتللدللتيلح بت االلاحلبحيتي،لفبت لإستدف فتل  استي
احدتيل لل)Gajevszky (2014   استيلاحدتيلأق يتتلع تيلاح ت كبتلايستد احييلاحلبيت ةلثبحث   تي،لل

اح ت كبتلاح  لبنيتيلاحلبيت ةلثث   تيلث عب ستت،لاح ةت الع تيلدتيثي لقت  ةلاحل اقوتيلأق يتلع يل
،ل  حت لفتيلظتالدثنتيلل،ل احلببسيلثو  لاحقلتالاحلر تيلعنفتبلع يلكلييلايف بحلثبحدب ي لاحسن ي

 كليتتيلايف تتبح،لةال ل ةتت لدتتللاحد  تتالإحتتيل قتت  لعدةتتيلا  يتتيلثتتيالقتت  ةلاحل اقوتتيلIFRSاحتتتل
علدءلاحلكبدبلاة ثويلاحكث يلير ت  العتالكليتيللو  لتبتلأكثت لددو تسلثدثنتيللوتبيي لاحدب يت ل

لاحلبحيلاح  حييل  ح لثبحلبب نيلثولدءلاحلكبدبلاةع ي 
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إحتتيلأالدك يتتالأ تت للكبدتتبلاحل اقوتتيلل)Lawrence -Lang&Stice(2015  د  تت تل  استتي
لبب نتتتتيلثبحلوتتتتبيي لل-اة ثوتتتتيلاحكثتتتتب لفتتتتيلظتتتتالايحتتتتساللثداثيتتتتسللوتتتتبيي لاحدب يتتتت لاحلتتتتبحيلاح  حيتتتتيل

 لسيتتب ةلةبث يتتيلاحدبتتب ي لاحلبحيتتتيلايف تتتب بتلحتت ل   لفتتتيلاح تت للتتالنلايتتيلل-اةل يكيتتيلاحل  يتتيل
 لوتتتبيي لاح  حيتتتيل لسيتتتب ةلدتتتيثي لد تتت لح بتتت اءةل،لحلتتتبلحفتتت ءلاحلكبدتتتبلاحكثتتت يلفتتتيلد ستتتيالاحداثيتتتسلح

،ل لقتت ي لثبحتت ك لف نتت لحتتللدثثتتتلاح  استتيل قتت  لعدةتتيلاحلوتتبيي لع تتيللو  لبديتتيلاحدبتتب ي لاحلبحيتتي
لون يتتتتيلح ستتتتدوبنيلثد تتتت لاحلكبدتتتتبلاة ثوتتتتيلاحكثتتتتب ل ل حتتتت لعنتتتت لةيتتتتب لاحببث يتتتتيلح بتتتت اءةلث الحتتتتيل

  لل Fogلؤ  
ث عدثتتتب لدتتتيثي لدك يتتتالأ تتت للكبدتتتبل  )&Hughes  Hodgdon(2016كلتتتبلإهدلتتتتل  استتتي

احل اقوتتيللتتالاة ثوتتيلاحكثتتب لع تتيلإعدثتتب لأنتت لأ تت لل تت  اتلةتت ا لايف تتبحلاحلدو تتسلثبحدبتت ي اتل
 اة كتتتبلل)لتتتال يتتتثلعتتت للأفضتتت ييلايف تتتب بتلاحنلايتتتيلك ستتتفببلغيتتت للو  لتتتبدي،ل أفضتتت ييل

يبستتتتبتلايف تتتبحلعتتتتالإيضتتتتبحللستتتتدبالأللدضتتتتليالايف تتتب بتلضتتتتلالاييضتتتتبحلاحلدو تتتتسلثبحس
 ل د  ت تلاح  استيلإحتيل قت  لفت  سلIFRSاحل بسثيي(ل ل ح لثو لدثنيل  الايد ب لاة  ثتيلحتتل

لون ييلثيالاح  كبتلاحديلدللل اقودفبللالعدالأ  للكبدبلاحل اقويلاة ثويلاحكثتب ل اح ت كبتل
نستتثيلاحدتيلةت ل اقودفتتبللكبدتبلأعتت يلفتيل تتكال عت  لاييضتتب بتلاحلدو بتيلثبة كتتبلل احدبت ي اتل ل

احقلالاحدتيلإ تدل تلع تيلل تا يلأ كتبلل)فوت  لاييضتب بتلكتباللضتبعرًبلفتيل بحتيلاح ت كبتل
احدتتتيل اقوفتتتبلأ تتت لاة ثوتتتيلاحكثتتتب (،لكلتتتبلد قتتت لهتتت ءلاحرتتت  سلثتتتيالاحلكبدتتتبلاة ثوتتتيلاحكثتتتب ل ادفتتتبل

كتتتباللDeloitteكتتتبالاةع تتتيلفتتتيلعتتت  لاييضتتتب بت،لفتتتيل تتتيالكتتتباللكدتتتبللKPMG)لكدتتتبل
للالاحديلإ دل تلع يلل ا يلأ كبل( اةع يلفيلنسثيلاحق

ع تتتيلعدةتتيلاحقتت  ةلثببث يتتيلاحبتت اءةلإحتتيل قتتت  للIFRSاحتتتل يلكتتالإ قتتبيلاحدتتيثي لاحل دلتتالحدثنتتيل
دربعال ديثي لل دلالحدثنيلاحلوبيي لع يللستد يلقت  ةلاحل اقوتيلاحلا  ثتي،ل يتثلأ تثيلح دثنتيل
   لفيلة ا لايعديب ل احد ت اللتالل اقت ل ستبثبتلةعت  لهت الاحدتيثي لاحل دلتالحدثنتيلاحلوتبيي ل

فبتت لل.) Wieczynska(2015 لل) Dinh&Piot(2014لع تتيلقتت  ةلاحل اقوتتيلدنب حدتت ل  استتي
لتتالدوبتت ل  احدتتيلسا تلIFRSإحتتيلعتت لل قتت  لدتتيثي لحتتتل )&Piot Dinh (2014د  تت تل  استتيل

عل يدتتيلاحل بستتثيل لاحل اقوتتيلع تتيلاحد تت الحلكبدتتبلاحل اقوتتيلاحوبحليتتيل غتتللعث دفتتبلفتتيلداثيتتسل
د تت لاحلوتتبيي ،لإاللأال حتت لاحدثنتتيلسا للتتالاحا تتبلع تتيلل اقتت لاح ستتبثبتلاحلدع تتصل تتنبعيًب ل

سا لد ت اللIFRSاحتتلفبت لد  ت تلإحتيلأنت لفتيلستنيلدثنتيل  )Wieczynska  (2015ألتبل  استي
علدءلاحل اقويلح  كبتلاحل اقويلاة ثويلاحوبحليتيلثت اًلللتالاحلكبدتبلاح تدي ة،لع تيلإعدثتب لأال
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،ل يدتتتيث ل حتتت لاحد تتت الثو التتتالأعتتت يلIFRSاحتتتتلاحلكبدتتتبلاحوبحليتتتيلحفتتتبلعثتتت ةلأ ستتت لفتتتيلداثيتتتسل
ي،ل فتتيل بحتتيلكبحنظتتبللاحبتتبن نيلاحستتبا لثبح  حتتيلفك لتتبلكتتيالأكثتت لد تت  ًالسا لاحد تت الح لكبدتتبلاحكثتت ل

احنظتتتتبللاحبتتتتبن نيلاحضتتتتويالغبثتتتتتلاحودةتتتتيلثتتتتيالدثنتتتتيلاحلوتتتتبيي لاح  حيتتتتيل ةتتتت ا لاحد تتتت الحلكبدتتتتبل
 احل اقويلاة ثويلاحكثب  

وفى ضوء نح ئج الدراس ت الس بق   حضح أن هن ك ح ث رًا مححماًل لحبناي معا   ر الحقر ار الما لي 
لما لي السانوي لمقاراءة المعبار عنال بداللا  الدول   عمي عالق  جودة المراجع  بق بم   الحقر ار ا

طول القسم المحعمق ب إل ض ح ت المحمم  لمقوائم الم ل  ، ولذلك  مكن إشحق ق الاارض االثا ني 
 لمبحث عمي النحو الح لي :

H2  ااؤثر حبنااي معاا   ر الحقر اار الماا لي الدول اا  عمااي العالقاا  باا ن جااودة المراجعاا  و ق بم اا  :
 مشرك ت المق دة ب لبورص  المصر   لمقراءة.الحقر ر الم لي السنوي ل

( الدراس  الحطب ق   6/6  
يستتويلاحثب تتثلفتتيلد تت لاحقسايتتيلإحتتيلعتت تلكتتاللتتالأهتت االاح  استتيلاحداثيبيتتي،للقدلتت ل عينتتيل
احث ث،لد  يال ةيتب لاحلدديت اتلاحلعد رتيلل تالايهدلتبل،ل كت ح لندتبا لاحد  يتالاي  تبايل ل

لثبيضبفيلحندبا لد  يالاح سبسيي،ل  ح لكلبلي يل:ندبا لإعدثب اتلف ضيلاحث ثل
 أهداف الدراس  الحطب ق   (6/6/1

دسويلاح  اسيلاحداثيبييلإحيلاعدثب لف ضىلاحث ثل لاح يالة لستثسلإ تدببةفلبلفتيلاح تسلاحنظت يل
احلبيتت ةلثبحث   تتيلاحل ت يي ل دتتلل حتت للتالعتتدالدبتت ي لح ث تثل،ل  حتت لع تىلعينتتيللتتالاح ت كبتل

 Devos)لدوت  لحبيتب للوتبلدتلاين ت ا لح لدديت اتلاحلعد رتيل للت ىللون يدفتبلنلت  جلإن ت ا 

& Sarkar,2015)ل(Karim &  Sarkar, 2019 ) ث ستتدع اللإعدثتتبTلتت لةيتتب للوبلتتالاحد  يتت ل
،ل  حت لإحتيلقبنتبلاعدثتب للت ىللون يتيلنلت  جلاالن ت ا للتال Adjusted R Squareاحلوت ال

اال  تتبءاتلاح  تترييلاحلدلث تتيلفتتيلاحلد ستتابتل احبتتيللاحتت نيبل،لثبيضتتبفيلحوتت تلFعتتدالإعدثتتب 
 احو يتتبل االن تت االاحلويتتب ىلحلدديتت اتلاحث تتث،لكلتتبلدتتللةيتتب لاال دثتتبالثتتيالاحلددي ات )لن تت  ،ل

ل(4107
 ( مجحمع وع ن  الدراس 6/6/2

ل–ل4104فتتىلاحردتت ةللتتالستتنيل)ليدكتت اللقدلتت لاح  استتيللتتالاح تت كبتلاحلبيتت ةلثبحث   تتيلاحل تت يي
،ل  ح لع تيلإعدثتب لأنفتبلدلثتالفدت ةلإندببحيتيلددا تبلإف تب بتل4106،لل لإسدثوب لسنيل(4108

عب تيلددو تسلثتيث لاحدوت يدتلثبحلوتبيي ،لكتي الستتنيلحداثيتسللوتبيي لاحل بستثيلفتيلأ ت ثلنستتعيل
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(ل4107 ت ا،ل   استيل)ل)&Lau  Cheung.(2016الفدت ةلاح  استيل ل حت لةيبستًبلع تيحفتبلعتد
عينيلاح  اسيللالعينيل كلييللالاح  كبتلاحلبيت ةلثبحث   تيلاحل ت ييلعتدالفدت ةللدك نت،ل ة ل

احث تتث،ل ةتتت لدتتللاةعتتت لثبح ستتثبالضتتتبثايالعنتت لإعديتتتب لاح تت كبتلثبحوينتتتي،لا اًل:لدتت اف لاحثيبنتتتبتل
ث   تتيل يتتدللإستتدل ا لكتت الاح تت كبتلثبحوينتتيلل  قتتيلثبحلاحدسلتتيلحبيتتب للدديتت اتلاحث تتث،لثبنيتتًب:

 ةتتت لاعدلتت تلاح  استتتيلع تتىلاحبتتت االلاحلبحيتتيلح  تتت كبتلاحدوبلتتالع تتيلأستتتفلفبلعتتدالفدتتت ةلاحث تتث ل
احلندلييلإحىلثلبنييلةابعبتل)احد يي ل ل ا لاحثنبء،لأغ ييل ل   ثبت،لل ا  لأسبستيي،لكيلب يتبت،ل
 عبيتتتتتيل تتتتت ييل أ  يتتتتتي،للندقتتتتتبتللنسحيتتتتتيل  ع تتتتتيي،لاحوبتتتتتب ات،لعتتتتت لبتل لندقتتتتتبتل تتتتتنبعييل

 تت كيلث قلتتبحىلعتت  لل تتبه اتلل54عتتدالفدتت ةلاحث تتث،ل ةتت لث تت لعتت  ل تت كبتلاحوينتتيل ستتيب ات(ل
 ل ةتت لإعدلتت لاحثب تتثلفتتىلقلتت لاحثيبنتتبتلستتن ت(ل4 تت كيل لل54)ل تتبه ةللستتني(ل–) تت كيلل216

ع تتىلعتت ةلل تتب  لدلث تتتلفتتىل تت كيلل تت لحن تت لاحلو  لتتبتل ل ةتت لاحث   تتيلاحل تت يي،لإحتتيل
لح   كبتلاح ا  ةلثوينيلاحث ث قبنبلاحل اة لايحكد  نييل

 ( حوص ف وق  س محغ رات الدراس 6/6/3
لإسدنب ًالإحىلف ضىلاحث ث،ليلكالد  يال ةيب للددي اتلاح  اسيلكلبلي ى:ل

 اواًل: المحغ ر المسحقل 
(لا الدتتلل0)دتتللةيتتب ل حتت لاحلدديتت لث ستتدع الللدديتت ل هلتتيلث يتتثلييعتت لاحبيلتتيللجااودة المراجعاا :

احل اقوتتتيللتتتال  يلاح تتت اكيلاحلفنيتتتيللتتت ل تتت كبتلاحل اقوتتتيلاة ثوتتتيلاحكثتتت ىلدك يتتتالا تتت للكبدتتتبل
(Big4لعتتتدال حتتت ،ل ل حتتت لةيبستتتًبلع تتتىل) استتتيل(ل ييعتتت لاحبيلتتتيل) تتتر  Lundholm et (

2012)al. 2016)Jang& Rho ( ; (2019Karim &Sarkar (  

 ث ن ً : المحغ ر الح بع
دتتتللةيتتتب ل حتتت لاحلدديتتت لثبح غتتتب يدللاحاثيوتتتيلحوتتت  لاييضتتتب بتللق بم ااا  القاااوائم الم ل ااا  لمقاااراءة:

   ل (Devos & Sarkar, 2015)احلدللتتتتيلحد تتتت لاحبتتتت االلاحلبحيتتتتيل  حتتتت لةيبستتتتًبلع تتتتيل  استتتتيل

)2019 Sarkar Karim&( كلبلدللةيبس لثبح  غب يدللاحاثيويلحو  لاحك لتبتلةيبستًبلع تيل  استي 

2016) Cheung & Lau (  2019)et al  De Souza .(كتت ح لعتت  ل تتر بتل  
). De Souza  ول ) Morunga& Bradbury(2012اييضب بتلاحلدلليل ل ح لةيبسًبلع ي

2019)et al  2016  و)& Jerry  Koholga( 

  IFRSحبني مع   ر الحقر ر الم لي الدول   :Moderatorث لثً : المحغ ر المعدل 
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) تتتر (لثبحنستتتتثيلدتتتللةيتتتب ل حتتت لاحلدديتتت لثلدديتتت لث ستتتدع الللدديتتت ل هلتتتيلث يتتتثلييعتتت لاحبيلتتتيل
 لل4104احلوتتتتبيي لاح  حيتتتتيل)لح ل تتتتبه اتلاحلدو بتتتتيلثتتتتبحرد اتلعتتتتدالفدتتتت ةلاح  استتتتيللتتتتبلةثتتتتالدثنتتتتي

(،ل  حتت لةيبستتًبل0(لأعتت تلاحبيلتتيل)4108 4107،ل احل تتبه اتللتتبلثوتت لدثنتتيلاحلوتتبيي )(4105
 ( 4107،لي)عث لاحدنل) Rho Jang &(2016  اسيلع ىل
ل

 رابعً : المحغ رات الرق ب   
هنب لعت  للتالاحلدديت اتلاح ةبثيتيلاحدتىلي دلتالأاليدتيث لثفتبلات الاييضتب بتلاحلدللتيل،ل للتال

لأهللد  لاحلددي ات:لل
لتتالاحلد ةتت لأاليتتؤث ل قتتللاح تت كيلع تتيلإف تتب بدفبلثتتبحب االللحجاام الشاارك  محاال المراجعاا : - أ

احلبحيتتيل لاييضتتب بتلاحلدللتتيلحفتتبلع تتيلإعدثتتب لأنتت ليوكتت للتت يلاحدك رتتيلاحسيبستتييلاحل دثاتتيل
ثبح تت كي،لث يتتثليسيتت لاح قتتلللتتال قتتللد تت لاييضتتب بتل ثبحدتتبحيلف نتت للتتالاحلد ةتت لأالييعتت ل

ةيتتتتب ل حتتتت لاحلدديتتتت لثبح  غتتتتب يدللاحاثيوتتتتيلللوبلتتتتال حتتتت لاحلدديتتتت لاي تتتتب ةلاحل قثتتتتي،ل ةتتتت لدتتتتل
 ،)2017Legoria et al. Rho & Jang  ح لةيبستًبلع تيل  استيليقلبحيلأ  الاح  كيل،ل

 ). et al De Souza (2019و (2016

لتتالاحلد ةت لأاليتتؤث لعلت لاح تت كيلع تيلإف تتب بدفبلثتتبحب االللعمار الشاارك  محاال المراجعاا : - ب
احلبحييل لاييضب بتلاحلدلليلحفتب،لث يتثلي ت للتالات الد ت لاييضتب بتلع تيلإعدثتب لأال
اح  كبتل اتلاحول لاحا يالد اق لث  قيللنعرضيللالع للدلبثتالاحلو  لتبتل عت للاحديكت ل

كبتلاةةت ل،ل ثبحدتبحيلفلتالاحلد ةت لأالإةيلقبنبلإحلتبللاحلستدثل لثبة ت اثلاحعب تيلثبح ت ل
ييعتت للوبلتتال حتت لاحلدديتت لاي تتب ةلاحستتبحثي،ل ةتت لدتتللةيتتب ل حتت لاحلدديتت لثوتت  لستتن اتلعلتت ل

) Deو  ) Karim & Sarkar(2019ل  حتت لةيبستتًبلع تتيل  استتي،لاح تت كيللنتت لإن تتبافب

2019)et al. Souza 

لتالاحلد ةت لأالاح ت كبتللالم ل ا :خاالل السان  أربا ح لمسا هم ه  الشرك  لحوز عا ت  سداد -ج
احديلدب للد سيوبتلأ ثبحلحلسبهليفبلس الد دتبجليف تبحلإضتبفيليد دتبلع يت لسيتب ةلثوت  ل

 لإ تتب ةلل قثتتي،لل،ل ثبحدتبحيلفلتتالاحلد ةتت لأالييعت للوبلتتال حتت لاحلدديت اييضتب بتلاحلدللتتي
ا الدتتتللستتت ا ل(ل0)ةتتت لدتتتللةيتتتب ل حتتت لاحلدديتتت لث ستتتدع الللدديتتت ل هلتتتيلث يتتتثلييعتتت لاحبيلتتتيل

   حت لةيبستًبلع تيل  استيلد سيوبتلح لسبهليا،لفيل يالييعت لاحبيلتيل) تر (لثعتدال حت ،

(Karim & Sarkar2019)ل
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يوكت لل:Secondary Equity Offering(SEO)إصدار أوراق م ل   ب لسوق الثا نوي -د
لتاله الاحلدديت ل ت ثًبلغيت لعتب يليدلثتالفتيلأ ت ا لاح ت كيلة  اسللبحيتيلحسيتب ةل أستلبحفب،ل

ع تتيلاتت الاحدب يتت لاحلتتبحيلنظتت ًالح  بقتتيللاة تت اثلغيتت لاحوب يتتيلحفتتبلدتتيثي لد تت لاحلد ةتت لأا
 لثبحدتبحيلفلتالاحلد ةت لأالييعت ل،لع تيلد ت لاة ت اث حلد ظبتلإضتبفييلد تسلليحبتبءلاحضتؤ

 ة لدللةيب ل حت لاحلدديت لث ستدع الللدديت ل هلتيلث يتثلح لاحلددي لإ ب ةلل قثي،للوبلال 
دتلل(لا الدللإ  ا لأ  اسللبحييلإضبفييلدلثالسيتب ةلثوت  لاةستفللاحلد ا حتيلأ ل0)ييع لاحبيليل

دتتت ا الثتتتيالكثتتتب لاحلستتتبهليالالليتتتؤث لع تتتيلعتتت  لاةستتتفللاحلد ا حتتتي،لفتتتيل تتتيالييعتتت لإقتتت اءل
ل(Karim & Sarkar 2019)  ل  ح لةيبسًبلع يل  اسيل ح ،احبيليل) ر (لعدال

 دوكت ل : Market To Book(MTB) لدفحر ا إلاي الق ما  انساب  الق ما  الساوق    -ه
ح فد يتتيلأالاح تت كيلحتت يفبلفتت صلإستتدثلب ل نلتت لإحتتيلاحبيلتتيلا بيلتتيلاحستت ةييلححل دروتتيلالنستتثياح

ل دروتتتي،لاةلتتت لاحتتت يليقوتتتالدب ي هتتتبلاحلتتتبحيلأاتتت ال أكثتتت لدوبيتتت ًا،لحتتت الف نتتت للتتتالأاليكتتت ال
حلوبلتتال حتت لاحلدديتت لإ تتب ةلل قثتتي ل دبتتب لثنستتثيلاحبيلتتيلاحستت ةييلح بتت سلاحل كيتتيلثبحنستتثيل

 ). et  De Souza ل) 2Jang & Rho(016 ل حت لةيبستًبلع تيل  استيل،لحبيلدفبلاح فد ييل

al 2019) و (Karim&Sarkar, 2019) 

لتتالاحلد ةتت لأالدستتويلاح تت كبتل اتلنستتثيلاح فتت لاحلتتبحيلاحل دروتتيلأاللنسااب  الرفااع الماا لي: -و
 لدبن لاحلسدثل يالثبيسدثلب لثفتبلاةلت لاحت يليت فوفبلح ف تبحلعتاللسيت للتالاحلو  لتبت،ل

 ل يبتتتب لثنستتتثيلإقلتتتبحيلاحلدديتتت لإ تتتب ةلل قثتتتيثبحدتتتبحيلفلتتتالاحلد ةتتت لأالييعتتت للوبلتتتال حتتت ل
 . ل) Jang & Rho(2016  ح لةيبسًبلع يل  اسيل،لاح ي الإحيلإقلبحيلأ  الاح  كيل

     2019)et al De Souza (ل
 فبتًبلحر ضتتييلاحدلت تلفتت الاح ت كبتلاحدتتيلددلدت لثتتي اءللتبحيل تتبحيللاألداء الما لي لمشاارك : -ي

قيتت لدستتويلحدب يتت للاتتت ال لأكثتت لدوبيتت ًا،لإاللأالد تت لاحودةتتتيلأ يبنتتًبليكتت الإدقبهفتتبلغيتتت ل
لد ة لع يلإعدثتب لأالاح ت كبتل اتلاة اءلاحقيت لاحنتبد لعتالددعتبلإستد اديقيلةت لدستويل

 ل ةت لدتللةيتب لاة اءلاحلتبحيلثلوت الاحوبات ل ) Li(2008حدب ي للبحيلغي للا ال غي للوب 
) Jang & Rho ( Legoria et(2016 ل ح لةيبسًبلع تيل  استيل،للROAع يلاة  ال

2017)al. 
 وذج الدراس ( نم6/6/4

 Devos)دراسا   ق  ساً  عماىاألول لى الخحبا ر فارض البحاث حا حم اسحخدام نموذج االنحدار ال

& Sarkar,2015)   و دراس(Karim &Sarkar 2019) 
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Footnotes =β0 + β1 Reputation+ β7  MTB+ β2 Leverage+ β2 ROA+ β5 

SIZE+β6AGE+β7SEO+β2Div   + ϵ                  (1) 

Pages = β 0 + β1 Reputation+ β 7   MTB+ β2 Leverage+ β2 ROA+ β5 

SIZE+β6AGE+β7SEO+β2Div   + ϵ                  (2) 

 WORDS = β 0 + β1 Reputation+ β 7  MTB+ β2 Leverage+ β2 ROA+ 

β5SIZE+β6AGE+β7SEO+β2Div   + ϵ              (3)    

الثاا ني المحعمااق بحاا ث ر حبنااي لى الخحباا ر فاارض البحااث حاا حاام اسااحخدام نمااوذج االنحاادار الو  
 المع   ر عمي العالق  الرئ س   محل الدراس :

Footnotes=β0+ β1 Reputation+ β2 IFRS+ β3 Reputation* IFRS+β4 MTB+ 

β5 Leverage+ β6 ROA+ β7Size+ β8 Age+ β9 SEO+β10 Div   + ϵ       (4) 

Pages= β 0 + β1 Reputation+ β2IFRS+ β3Reputation* IFRS+β4 MTB+ β5 

Leverage+ β6 ROA+ β7Size+ β8 Age+ β9 SEO+ β10 Div   + ϵ           (5) 

WORDS= β 0+ β1 Reputation+ β2 IFRS+ β3 Reputation*IFRS+β4 MTB+ 

β5 Leverage+ β6 ROA+ β7Size+ β8 Age+ β9 SEO+ β10 Div   + ϵ      (6) 

  : ح ث
Footnotes:  لاح  غب يدللاحاثيويلحو  لاييضب بتلاحلدلليلح ب االلاحلبحييلثبحدب ي لاحلبحي

Pages : اييضب بتلاحلدلليلثبحدب ي لاحلبحي اح  غب يدللاحاثيويلحو  ل ر بتل   
WORDS :دب ي لاحلبحي ح اح  غب يدللاحاثيويلحو  لاحك لبتلاح ا  ةلثبييضب بتلاحلدلليل  

Reputation: كلؤ  لحق  ةلاحل اقوي لاحسلويلاحلفنييلحل اق لاح سبثبت 
MTB: حبيليلاح فد ييلح   كيإحيلانسثيلاحبيليلاحس ةييل 
LEV :احلبحيلحوليالاحل اقوينسثيلاح ف ل 
ROA:  لو الاحوبا لع يلاة  ا 
SIZE:  قلل  كيلعليالاحل اقوي  
AGE:  عل ل  كيلعليالاحل اقوي 
SEO:أ لاحلبا لحسيب ةلإ  ا ل ل   ثلل  
DIV:  لس ا لد سيوبتلنب ييلح ل يلاةسفل

IFRS: اح  حيي لاحدب ي لاحلبحيدثنيللوبيي ل 
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ϵ  : لدديت اتلحتللحاحعايلاحو  ااىل اح يليلثالاحددي اتلاحو  ااييلفيلا الاحدب يت لاحلتبحيلنديقتيل
لثبحنل  ج للد  

 ح ئج الدراس  الحطب ق  ن (6/6/5
  اإلحص ئ  ت الوصا  ( 6/6/5/1

فيله ءلاحقسايتيلست اليوت تلاحثب تثلحوت  للتالاي  تبايبتلاح  ترييلحلدديت اتلاحث تثلعتدال
(لحوت تلاح ستالاح ستبثيل اين ت االاحلويتب يل0فد ةلاح  اسي،ل يثلدللدع تيصلاحقت  ال ةتلل)
 وذلك عمي النحو الح لي:  ك ح لاحبيللاحو يبل اح نيبلحكبفيللددي اتلاحث ث،ل

 
 

 اإلحص ئ  ت الوصا   :(1) رقم جدول

 

يدضيللالاحق  الاحسبثسلأالاح  لاةة تيلح ل تبه اتلفيلتبليدوتسلثوت لاييضتب بتلاحلدللتيلةت ل
إيضتبح،ل فيلتبليدو تسلثوت  لاح تر بتلاحدتيلد تدلالع تيلل06فيل يالكبالاح  لاة نتيلل68ث  ل

 ر يلألبلاح ت لاة نتيلفبت لث ت لعلت ل تر بتلفبتا،ل لل54اييضب بتلفب لث  لاح  لاةة يل
ألتتبلاح تت لاة نتتيلل06840لتتبتلاةيضتتب بتلاحلدللتتيلفبتت لث تت لاح تت لاةة تتيلفيلتتبليعتتصلعتت  لك 

%للتال46ك لي،ل لتالعتدالد  يتال اةت لعينتيلاحث تثلإدضتيلأاللتبليبت بللتالل0187فب لكبال

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Footnotes 216 16 68 29.80 8.868 

Pages 216 5 54 22.47 10.397 

WORDS 216 1087 16821 5853.85 3079.133 

Reputation 216 0 1 .36 .481 

IFRS 216 0 1 .50 .501 

MTB 216 .089 2.634 1.16425 .492760 

Leverage 216 .001 1.122 .43921 .271712 

SIZE 216 17.857 24.879 20.71655 1.833321 

AGE 216 2.079 4.710 3.26938 .645965 

SEO 216 0 1 .19 .397 

DIV 216 0 1 .55 .499 

ROA 216 -.0949 .3414 .051208 .0858530 

Valid N (listwise) 216     
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احل به اتلة لدللل اقودفبللالقبنبلل اقويل سبثبتليدلدو الثبحسلويلاحلفنييللتال اةت ل ت اكيل
%للالاحل به اتلدلثالل به اتلثو لدثنتيللوتبيي لاحدبتب ي ل51ثي  لاحل اقويالاة ثويلاحكثب ،ل

%للتتتتتالاحل تتتتتبه اتلدلثتتتتتال تتتتت كبتلةتتتتت لأع نتتتتتتل  فوتتتتتتلد سيوتتتتتبتلأ ثتتتتتبحل7 54احلبحيتتتتتي،ل أال
لب للحلسبهليف

 بحثاالرحب ط ب ن محغ رات ال ( مصاوف 6/6/5/2
احلدديتت لاحدتتبث لاحلدو تتسل دثتتباللثي ستت الثتتيالل(لحوتت تللوتتبلدتلإ2دتتللدع تتيصلاحقتت  ال ةتتلل)

 احلدديتتتت للثاتتتت الاييضتتتتب بتلاحلدللتتتتيل)لوثتتتت ًالعنتتتت لثوتتتت  لاحلد ظتتتتبتل اح تتتتر بتل احك لتتتتبت(
ل ،ل(ثبحستتتتلو لاحلفنيتتتتيلحل اقتتتت لاح ستتتتبثبتلوثتتتت ًالعنفتتتتبل)ل لاحلدو تتتتسلثقتتتت  ةلاحل اقوتتتتيلاحلستتتتدبا

 احلددي اتلاح ةبثيي للوبلدتلاي دثباللبثيالاحلددي لاحدبث ل احلسدبالل ل
 البحث(: مع مالت ارحب ط ب رسون ب ن محغ رات 2)رقم  جدول 

Correlations 

 
Footnotes Pages WORDS 

Reput-

ation 
MTB 

Lever-

age 
SIZE AGE SEO DIV IFRS ROA 

Footnotes 

Pearson 

Correlation 
1 .718 .742 -.249 -.235 .158 .473 -.196 .014 -.121 .301 -.168 

Sig. 

 (2-tailed) 
 .000 .000 .000 .001 .020 .000 .004 .841 .075 .000 .013 

Pages 

Pearson 

Correlation 
.718 1 .808 -.152 -.070 .181 .453 -.258 -.053 -.114 .160 -.252 

Sig.  

(2-tailed) 
.000  .000 .025 .306 .008 .000 .000 .441 .095 .019 .000 

WORDS 

Pearson 

Correlation 
.742 .808 1 -.152 -.124 .081 .498 -.128 -.002 -.020 .234 -.245 

Sig. 

 (2-tailed) 
.000 .000  .025 .070 .236 .000 .060 .980 .767 .001 .000 

Reputation 

Pearson 

Correlation 
-.249 -.152 -.152 1 -.001 -.080 .011 -.024 .045 .046 -.270 -.078 

Sig. 

 (2-tailed) 
.000 .025 .025  .987 .240 .870 .726 .514 .499 .000 .255 

MTB 

Pearson 

Correlation 
-.235 -.070 -.124 -.001 1 -.090 .014 .106 .057 .253 -.125 .440 

Sig. 

 (2-tailed) 
.001 .306 .070 .987  .190 .837 .120 .409 .000 .066 .000 

Leverage 

Pearson 

Correlation 
.158 .181 .081 -.080 -.090 1 .064 .049 -.051 -.004 -.003 -.295 

Sig. 

 (2-tailed) 
.020 .008 .236 .240 .190  .346 .472 .454 .955 .960 .000 

SIZE 

Pearson 

Correlation 
.473 .453 .498 .011 .014 .064 1 -.392 -.131 .334 .032 .023 

Sig.  

(2-tailed) 
.000 .000 .000 .870 .837 .346  .000 .055 .000 .642 .735 

AGE 

Pearson 

Correlation 
-.196 -.258 -.128 -.024 .106 .049 -.392 1 -.153 .069 .130 .124 

Sig.  

(2-tailed) 
.004 .000 .060 .726 .120 .472 .000  .025 .316 .057 .069 

SEO 

Pearson 

Correlation 
.014 -.053 -.002 .045 .057 -.051 -.131 -.153 1 -.116 .047 -.072 

Sig. 

 (2-tailed) 
.841 .441 .980 .514 .409 .454 .055 .025  .089 .494 .292 
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DIV 

Pearson 

Correlation 
-.121 -.114 -.020 .046 .253 -.004 .334 .069 -.116 1 -.056 .500 

Sig.  

(2-tailed) 
.075 .095 .767 .499 .000 .955 .000 .316 .089  .415 .000 

IFRS 

Pearson 

Correlation 
.301 .160 .234 -.270 -.125 -.003 .032 .130 .047 -.056 1 .067 

Sig.  

(2-tailed) 
.000 .019 .001 .000 .066 .960 .642 .057 .494 .415  .328 

ROA 

Pearson 

Correlation 
-.168 -.252 -.245 -.078 .440 -.295 .023 .124 -.072 .500 .067 1 

Sig. 

 (2-tailed) 
.013 .000 .000 .255 .000 .000 .735 .069 .292 .000 .328  

ل
 لتتال اةتت لاحقتت  الاحستتبثسليلكتتالاحد  تتالإحتتيل قتت  لإ دثتتبالستت ثيل لونتت يلثتتيالاحستتلويلاحلفنيتتيل
حل اقتتت لاح ستتتبثبتل ةبث يتتتيلاحدب يتتت لاحلتتتبحيلح بتتت اءةلإستتتدنب ًالع تتتيلاتتت الاحدب يتتت ،للوثتتت ًالعنتتت لثوتتت  ل

لستتتد ىللون يتتتيلث(ل449 1-)اييضتتتب بتلاحلدللتتتيلح بتتت االلاحلبحيتتتيل يتتتثلث تتت للوبلتتتالاي دثتتتبال
ع  لاحك لبتلاح ا  ةلثبييضب بتلاحلدلليلح دوثي لعتالات الاحدب يت ل ،ل فيل بالإسدع ال( ر )
للباتتبلالاي دثتت يثلث  للوليللون يتتت اق لس ثتتنييلحلتتسلويلاحلفتتتثبح باتتاي دثلبءتت لقتتبحيلفبتتاحل

ستت ثيلل يدضتتيلأيضتتًبللتتالاحقتت  الاحستتبثب لقتت  لإ دثتتبال،(0.025لستتد ىللون يتتيل)ث(ل054 1-)
لونتت يلثتتيالكتتاللتتالعلتت ل تت كيلعليتتالاحل اقوتتيل اة اءلاحلتتبحيلح  تت كيل نستتثيلاحبيلتتيلاحستت ةييل
ح  فد ييلكالع يل  ءل ا الاحدب ي لاحلبحيللوث ًالعن لثوت  لاييضتب بتلاحلدللتي،لكلتبلأالهنتب ل

كتالا دثبالل قبللونت يلثتيال قتلل ت كيلعليتالاحل اقوتيل دثنتيللوتبيي لاحدب يت لاحلتبحيلاح  حيتيل
ع تتيل تت ءل اتت الاحدب يتت لاحلتتبحي،ل ال دثاتتتلنستتثيلاح فتت لاحلتتبحيلث  دثتتبالل قتتبللونتت يللتت لكبفتتيل
لبتتتبيي لاتتت الاحدب يتتت لاحلتتتبحيل ةبث يدتتت لح بتتت اءةلث ستتتدثنبءلعتتت  لاحك لتتتبتلفبتتت لكتتتبالاي دثتتتبالغيتتت ل

للون ي 
 البحثاخحب ر فرضى إنح ئج ( 6/6/5/3

يدنب الاحثب ثلفيلد  لاحقساييلندبا لإعدثب لف ضيلاحث ثل،ل لحكالث اييلكبالحسالتًبلاحد بتسللتال
ع لل ق  لإس  اجلعايلح ديك للالإسدبدالاحلددي لاحلستدبالعتالثتبةيلاحلدديت اتلأيلعت لل ةت يل

احلدوتتتت  لثتتتتياللMulticollinearityاحعاتتتتىلاحل تتتتك يلاي  تتتتباييلاحلو  فتتتتيلثل تتتتك يلاةس  اجل
دودلتتت لع تتتىلف ضتتتييللنلتتت  جلاين تتت ا ةتتت ةليتت اتلاحدرستتتي ييلح   استتتي،ل  حتتت لع تتتيلإعدثتتتب لأالاحلدد

دتللإقت اءلهت الاالعدثتب للتالعتدال ستببللوبلتالاحدثتبيالةت ل لد ت لاحلدديت اتلاحدرستي يي،للستدبداإ
حكتتتاللدديتتت للتتتالهتتت ءلاحلدديتتت اتل لتتتالثتتتللايقتتتب للوبلتتتالدضتتتعللاحدثتتتبياللToleranceاحلستتتل حل

Variance Inflation Factor(VIF)،ال (لفتت0فتتب الكتباللوبلتالاحدثتبيالاحلستتل حلأةتاللتال)ل
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 لل فتىل(766،لص4107احلدوت  ل)لن ت  ،لاحعاتىلاةس  اجل ح لي ي لإحىلع لل ق  لل ك يل
لء(لحتتتالدظفتتت لهتتت 01ب الكبنتتتتلةيلدتتت لأةتتتاللتتتال)فتتتللوبلتتتالدضتتتعللاحدثتتتبيالايعدلتتتب لع تتتي بحتتتيل
(لأال2قتت  ال)ل يظفتت  ( 064،لص4107دنتتي،ل(ل)عثتت لاح214،لصل4107) تت ا،لاحل تتك ي

حقليت لاحلدديت اتلأةتاللتالل(VIF)  ةتيلللوبلتال،(0أةتاللتال)كبنتتلةيلللوبلالاحدثبيالاحلستل حل
لاحلدو   لاحعاىاةس  اجل(،لللبلي ي لإحىلع لل ق  لل ك يل01)
ل
ل

 الخطىاألزدواج خحب ر إ(: 3)رقم  جدول 
Variance 

Inflation 

Factor )VIF( 

Tolerance Variable 

1.380 0.725 Reputation 

1.188 0.842 SEO 

1.687 0.593 DIV 

1.790 0.559 SIZE 

1.164 0.859 Leverage 

1.474 0.679 IFRS 

1.878 0.532 ROA 

1.462 0.684 AGE 

1.380 0.724 MTB 

  رض االولالاخحب ر إ /أ( نح ج 6/6/5/3
كتتتبالهنتتتب لدتتتيثي لحقتتت  ةلاحل اقوتتتي،للوثتتت ًالعنفتتتبلثبحستتتلويلإستتتدف الهتتت الاحرتتت تلإعدثتتتب للتتتبلإ ال

احلفنييلحل اقت لاح ستبثبتلاحلك تالثل اقوتيلاحبت االلاحلبحيتيلع تيلةبث يتيلاحدب يت لاحلتبحيلح بت اءةللتال
عدالاحدتيثي لع تيلات الاحدب يت لاحلتبحيلكلؤ ت لعكستيلحببث يتيلاحدب يت لاحلتبحيلح بت اءةللوثت ًالعتال

لعد رتتيلددلثتتالفتتيل)عتت  لاييضتتب بتلاحلدللتتيلح بتت االلاحلبحيتتي،لعتت  لاتت الاحدب يتت لثتتثدثللبتتبيي ل
حاتت الاحدب يتت للان تت ا لثدثتتيلنلتتب ج(لندتتبا ل4ي ضتتيلاحقتت  ال ةتتلل)اح تتر بت،لعتت  لاحك لتتبت(،ل ل

لاحلبحيل)ثلببييس لاحثدثيل(لع يلق  ةلاحل اقويل)احسلويلاحلفنييلح ل اق ل(ل ثبةيلاحلددي ات ل
= .3990)لوبلالاحد  ي لأظف تلنديقيلاحنل  جلاة الأال

2
RAdjusted )ةيلتيل،لكلبلقتبءتلل

Fلوثتت ةلعتتاللون يتتيلاحنلتت  جلككتتال،لهتت اليونتتيلأالاحستتلويلاحلفنيتتيل لثتتبةيلاحلدديتت اتلاةعتت يلل
لالاحددي لاحك يلفيلا الاحدب يت لاحلتبحيللوثت ًالعنت لثوت  لاييضتب بتلل%39.9يلكالأالدرس ل

ثلستد يللون يتيلإعدثتب ل (- 0.144) احلدللي،ل ة لث  للوبلالاين  ا لاحعتبصلثبحستلويلاحلفنيتي
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Tدسب يلل(P-value=0.000)ل ه الي تي لإحتيل قت  لعدةتيل0.05))ةاللاللسد ىلاحلون ييلأل،
عكستييل اتل الحتيلإ  تباييلثتيالدك يتالل اقتت ل ستبثبتللتال  يلاحستلويلاحلفنيتيلاحل دروتيللتتال
  يلاح تتت اكيللتتت لأ تتت لاة ثوتتتيلاحكثتتتب ل اتتت الاحدب يتتت لاحلتتتبحيلث الحتتتيللتتتبلةتتت لإ تتتدلالع يتتت للتتتال

 يلاحستتلويلاحلفنيتتيلإيضتتب بتللدللتتيلح بتت االلاحلبحيتتي،لاةلتت لاحتت يليونتتيلأالل اقوتتيلاح ستتبثبتل 
احوبحيتتتيلحفتتتلل   لفتتتيل عتتتللةبث يتتتيلاحدب يتتت لاحلتتتبحيلح بتتت اءة،ل ثبحنستتتثيلح لدديتتت اتلاح ةبثيتتتيلفبتتت لقتتتبءل

ثلستتد يللون يتتيل تتر ،لاةلتت لاحتت يليوكتت ل 0.099لوبلتالإن تت ا ل قتتلللن تتيةلعليتتالاحل اقوتتيل
احلتتبحي،لأيللعدةتيلا  يتتيل اتل الحتتيلإ  تتباييلثتتيال قتتللاح تت كيلل تتالاحل اقوتتيل اتت الاحدب يتت 

أالكثتت ل قتتللاحوليتتاليسيتت للتتالاتت الاحدب يتت لاحلتتبحيل لي تت للتتالةبث يتتيلاحدب يتت لاحلتتبحيلح بتت اءة،ل ل
فيلبليدو سلثنسثيلاح ف لاحلتبحيل احولت ل اة اءلاحلتبحيلاحلبتب لثنستثيلاحوبات لع تيلاة ت الح ت كيل

ألتبلنستثيللاحلتبحي عليالاحل اقويلفب لإ دثاتلثودةبتلا  يتيل حكتالغيت للون يتيلثات الاحدب يت ل
احبيلتتيلاحستت ةييلح  فد يتتيلفبتت لإ دثاتتتلثودةتتيلعكستتييل اتل الحتتيلإ  تتباييلثاتت الاحدب يتت لاحلتتبحيل
ث الحتتيلعتت  للتتبلةتت لقتتبءلثتت للتتالإيضتتب بتللدللتتيلح بتت االلاحلبحيتتي،لأيلأالسيتتب ةلد تت لاحنستتثيليونتتيل

لسيب ةلةبث ييلاحدب ي لاحلبحيلح ب اءة 
=0.315)لوبلتالاحد  يت لءل ثبحنسثيلح نل  جلاحثبنيلفب لقتب

2
RAdjusted )ةيلتيل،لكلتبلقتبءتلل

Fلوثتت ةلعتتاللون يتتيلاحنلتت  جلككتتال،لهتت اليونتتيلأالاحستتلويلاحلفنيتتيل لثتتبةيلاحلدديتت اتلاةعتت يلل
لالاحددي لاحك يلفيلا الاحدب يت لاحلتبحيللوثت ًالعنت لثوت  ل تر بد ،ل لل%31.5يلكالأالدرس ل

 = P-value)ثلستد يللون يتيلل0.150-)ةت لث ت للوبلتالاين ت ا لاحعتبصلثبحستلويلاحلفنيتيل)

 له الي ي لإحيلعدةتيلعكستييل اتل الحتيلإ  تباييلثتيالدك يتالل اقت ل ستبثبتللتالل،(0.008
  يلاحسلويلاحلفنييلاحل درويل لا الاحدب ي لاحلبحيلث الحيللبلة لإ دلالع يت للتال تر بت،لأيل

ثبحنستتثيلح لدديتت اتلاح ةبثيتتيل للأالاحستتلويلاحلفنيتتيلحفتتبل   لفتتيلسيتتب ةلةبث يتتيلاحدب يتت لاحلتتبحيلح بتت اءة 
ثلسد يللون ييل تر ،لاةلت لاحت يلل0.127قبءللوبلالإن  ا ل قلللن يةلعليالاحل اقويلفب ل

يوكتت لعدةتتيلا  يتتيل اتل الحتتيلإ  تتباييلثتتيال قتتللعليتتالاحل اقوتتيل لاتت الدب يتت ءلاحلتتبحيل،ل
ثلونتتيلأالسيتتب ةل قتتللاحوليتتالي تت للتتالةبث يتتيلاحدب يتت لاحلتتبحيلح بتت اءة،لكلتتبلإ دتتثالاتت الاحدب يتت ل

لتتيلاحستت ةييلح  فد يتتي،ل لإ دتتثالاحلتتبحيلثودةتتيلا  يتتيلغيتت للون يتتيلثنستتثيلاح فتت لاحلتتبحيل نستتثيلاحبي
لثودةيلعكسييلغي للون ييلثول لاح  كيل 

=0.349)لوبلتالاحد  يت ل ثبحنسثيلح نل  جلاحثبحثلفب لقتبءل
2

RAdjusted  )ةيلتيل،لكلتبلقتبءتل
Fلوثتت ةلعتتاللون يتتيلاحنلتت  جلككتتال،لهتت اليونتتيلأالاحستتلويلاحلفنيتتيل لثتتبةيلاحلدديتت اتلاةعتت يلل
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لالاحددي لاحك يلفيلا الاحدب يت لاحلتبحيللوثت ًالعنت لثوت  ل تر بد ،ل لل%34.9يلكالأالدرس ل
 = P-value)ثلستتد يللون يتتيلل0.208-))ةتت لث تت للوبلتتالاين تت ا لاحعتتبصلثبحستتلويلاحلفنيتتيل

،ل له الي ي لإحيلعدةتيلعكستييل اتل الحتيلإ  تباييلثتيالدك يتالل اقت ل ستبثبتللتال(0.002
  يلاحستتلويلاحلفنيتتيلاحل دروتتيل لاتت الاحدب يتت لاحلتتبحيلاحلببستتيلث الحتتيللتتبلةتت لقتتبءلثتت للتتالك لتتبتل
ث يضتب بد لاحلدللتيل،لأيلأالاحستلويلاحلفنيتيلحفتبل   لفتتيل عتللةبث يتيلاحدب يت لاحلتبحيلح بتت اءةل،ل ل

ل0.144ح لددي اتلاح ةبثييلفب لقتبءللوبلتالإن ت ا لعلت ل ل قتلللن تيةلعليتالاحل اقوتيللثبحنسثي
)ثلستتتتد يللون يتتتتيل تتتتر (لع تتتتيلاحدتتتت احيل،لاةلتتتت لاحتتتت يلل0.188(ل ل0.011)ثلستتتتد يللون يتتتتيل

يوكتتت لعدةتتتيلا  يتتتيل اتل الحتتتيلإ  تتتباييلثتتتيالكتتتاللتتتالعلتتت ل ل قتتتللاحوليتتتال لاتتت الدب يتتت ءل
ءة،لإ دثاتلنسثيلاحوبا لع يلاة ت ال لد سيوتبتلاة ثتبحل لاح فت لاحلبحيل لعكسييلثببث يد لح ب ا

احلتبحيلثودةتبتلعكستييلثات الاحدب يت لاحلتبحيل) لإالإفدبت تلد ت لاحودةتيلح قت  ل الحتيلإ  تباييل
ثبحنسثيلحد سيوبتلاة ثبحل لاح ف لاحلبحي(ل،لألبلنسثيلاحبيليلاحس ةييلح  فد يتيلفبت لإ دثاتتلثودةتيل

لثا الاحدب ي لاحلبحي  ا  ييلغي للون يي
  مبحثاألول لارض النح ئج اخحب ر : (4) رقم جدول

 )في ظل ثالث  مق   س لممحغ ر الح بع(
طول التقرير 

 المالي

 اإليضاحاث المتممت 

Footnotes 
 WORDS الكلماث PAGESالصفحاث 

 

معامالث 

االنحدار 

المقدرة 

(B) 

 Tاختبار 
معامالث 

االنحدار 

المقدرة 

(B) 

 Tاختبار 
معامالث 

االنحدار 

المقدرة 

(B) 

 Tاختبار 

 القيمت

مستوى 

 المعنويت

P-

value 

 القيمت

مستوى 

 المعنويت

P-

value 

 القيمت

مستوى 

 المعنويت

P-

value 

Constant 1.4 5.255 .000 .556 1.240 .216 4.461 8.486 .000 

Reputation -.144 -4.33 .000 -.150 -2.682 .008 -.208 -3.183 .002 

MTB -.122 -3.409 .001 .060 .999 .319 .032 .459 .647 

Leverage .109 1.748 .082 .158 1.509 .133 -.108 -.877 .381 

SIZE .099 9.524 .000 .127 7.244 .000 .188 9.153 .000 

AGE .038 1.372 .171 -.033 -.711 .478 .141 2.563 .011 

SEO .078 1.898 .059 -.026 -.378 .706 .117 1.434 .153 

DIV -.170 -4.211 .000 -.190 -2.791 .006 -.099 -1.244 .215 

ROA .204 0.823 .411 .928 -2.229 .027 -1.611 -3.302 .001 
          

Adjusted 

R square 
.3992 .3152 .3492 

 F 18.870 13.344 15.412قيمت 

معنويت 

 F احصائيت
2.002 2.002 .0002 

ل
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يدضتتتيللتتتالد  يتتتالندتتتبا لاعدثتتتب لاحرتتت تلاة ا،لأالقتتت  ةلل اقتتت لاح ستتتبثبتللتتتال اةتتت لستتتلود ل
احلفنييلحفبلديثي لإيقبثيلع يلةبث ييلاحدب يت لاحلتبحيلح بت اءة،ل  حت للتالعتدالديثي هتبلاحوكستيل  ل
 الحتتتيلإ  تتتباييلع تتتىلاتتت الاحدب يتتت لاحلتتتبحي،ل  حتتت لث تتت الاحنظتتت لعتتتالاحلبيتتتب لاحلستتتدع للفتتتيل

عالا الاحدب ي لاحلبحيلس اءلكباللال اة لعت  للتبلإ تدلالع يت لاحدب يت للتالإيضتب بتللاحدوثي 
وب لح لى  احم رفاض فارض العادم ومان ثام قباول الاارض األول لدللي،لأ ل ر بت،لأ لك لتبت ل

لالق ئل بوجود ح ث ر معنوي لجودة المراجع  )مق س  بدالل  السمع  المهن ا  لمراجاع الحسا ب ت(
ل  حتت للتتالعتتدالاحدتتيثي لع تتيلاتت الاحدب يتت لاحلتتبحيلاحلوثتت ل اار الماا لي لمقااراءة،عمااي ق بم اا  الحقر 

د ت للعن لث الحيلع  للبلقبءلثبحدب ي لالإيضب بتللدللتيلح بت االلاحلبحيتيل عت  ل تر بتل ك لتبت
          Devos&Sarkar)لاييضتب بت،ل ددل تىلهت ءلاحنديقتيللت لثوتتلاح  استبتلاحستبثبيلك  استيل

 ) Czerney&Sivadasan ل )Sarkar Karim& (2019 ل) al.Luo et(2018 ل(2015
) Shan لل.)  CHECON et al(2018،لفتيل تيالإعد رتتلد ت لاحنديقتيللت ل  استيل(2019

لاحديلحللدثثتلأيلديثي للون يلحق  ةلاحل اقويلع يلةبث ييلاحدب ي لاحلبحيلح ب اءة ل لل(2019
 يتتت ىلاحثب تتتثلأالد تتت لاحنديقتتتيلدوتتت للنابيتتتيلفتتتيلضتتتؤلأالاحقتتت  ةلاحل دروتتتيلاحدتتتيلدبتتت لفبللكبدتتتبل
احل اقوتتتيلاحكثتتت يلح  رتتتبظلع تتتيلستتتلودفبلاحلفنيتتتيلضتتت لأيلدف يتتت ات،لدرتتت تلع يفتتتبلاحولتتتالع تتتيل
د سيالةبث ييلاحدب ي لاحلبحيلح ب اءة،ل  ح لع يلإعدثب لأالد  لاحلكبدتبلاحكثت يلفتيلظتال تف دفبل

ستتيا دفبلع تتيلستت سلعتت لبتلاحل اقوتتيلحتت يفبللتتالايلكبنتتبتل نظتتللاحقتت  ةل اح  كلتتيلاح استتويل ل
اح اع ييلدلكنفبللالد  يت للتال ضت لضت اثالح ف تب بتلثبييضتب بتلاحلدللتيلح بت االلاحلبحيتي،ل
اةل لاح يليقواللالاحسفالع يفبلك الاحلثبحدبتلثد  لاييضب بتل احديلحفبلأثت لست ثيلع تيل

بحيلح بت اءة،لعب تيلفتتيلظتالدسايت لاحدعتت اللتالإنعرتبتلةبث يتتيلاحدبتب ي لاحلبحيتتيلةبث يتيلاحدب يت لاحلتت
ح بتتت اءةلفتتتيلظتتتالفيضتتتبالاحلو  لتتتبتلاحدتتتيلةتتت ليتتتدللايف تتتبحلعنفتتتبل دلثتتتالد تتت يًبلحبتتت  ةلأ تتت ببل

لاحل بحيلع يلد دي فبلةغ اتلإدعب لاحب ا ات ل
  خحب ر الارض الث نىإ /ب( نح ج 6/6/5/3

يسويلاحثب ثلفيلد  لاحقساييلإحيلاح ة الع تيلنديقتيلإعدثتب لاحرت تلاحثتبنيلح ث تثل لاحلدو تسل
ث قتت  لدتتيثي لحدثنتتيللوتتبيي لاحدبتتب ي لاحلبحيتتيلاح  حيتتيلع تتيلعدةتتيلقتت  ةلل اقوتتيلاح ستتبثبتلث الحتتيل

ي لاحستتتلويلاحلفنيتتتيلحل اقتتت لاح ستتتبثبتلع تتتيلةبث يتتتيلاحدب يتتت لاحلتتتبحيلح بتتت اءةلث ستتتدع اللثدثتتتيللبتتتبي
حا الاحدب ي لاحلبحيلددلثالفيلع  ل)اييضب بت،لاح ر بت،لاحك لتبت(لاحت ا  ةلثتبحدب ي لاحلتبحي ل
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حاتت الاحدب يتت لاحلتتبحيل)ثلببييستت لاحلعد رتتي(للن تت ا إلثدثتتيلنلتتب ج(لندتتبا ل5ي ضتتيلاحقتت  ال ةتتلل)
لكلددي لدبث لع يلاحسلويلاحلفنييلحل اق لاح سبثبتل لثبةيلاحلددي ات 

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

 مبحثاألول لارض النح ئج اخحب ر : (5) رقم  جدول
طول التقرير 

 المالي

 اإليضاحاث المتممت 

Footnotes 
 WORDSالكلماث  PAGESالصفحاث 

 

معامالث 

االنحدار 

المقدرة 

(B) 

معامالث  Tإختبار 

االنحدار 

المقدرة 

(B) 

 Tإختبار 

معامالث 

االنحدار 

المقدرة 

(B) 

 Tإختبار 

 القيمت
مستوى 

 المعنويت
P-value 

 القيمت
مستوى 

 المعنويت
P-value 

 القيمت 
مستوى 

 المعنويت
P-value 

Constant 1.634 5.788 .000 1.194 2.520 .012 5.105 9.207 .000 

Reputation -.137 -3.672 .000 -.198 -3.16 .002 -.231 -3.15 .002 

SEO .046 1.105 .270 -.100 -1.42 .155 .037 .444 .658 

DIV -.151 -3.805 .000 -.162 -2.42 .016 -.062 -.787 .432 

SIZE .088 7.870 .000 0.099 5.293 .000 .158 7.233 .000 

Leverage .110 1.811 .072 .160 1.573 .117 -.105 -.884 .378 

IFRS .088 2.384 .018 .048 .780 .437 .124 1.709 .089 

ROA .077 .314 .754 -1.09 -2.69 .008 -1.849 -3.85 .000 

AGE .010 .360 .719 -.088 -1.84 .067 .077 1.374 .171 

MTB -.089 -2.435 .016 .126 2.060 .041 .044 .616 .539 

Reputation

*IFRS 
.074 1.350 .179 .273 2.965 .003 .248 2.305 .022 

          

Adjusted 

R square 
0.429 0.353 .386 

 F 17.179 12.730 14.539قيمت 

معنويت 

 F احصائيت
0.000 0.000 0.000 

احقتت  الاحستتبثسلأالقتت  ةلاحل اقوتتيل)ث الحتتيلاحستتلويلاحلفنيتتي(لح ل اقتت لدتت دثالثودةتتيليدضتتيللتتال
عكستتييللون يتتيلثاتت الاحدب يتت لاحلتتبحيلأيلدتت عللث تتكاللونتت يللتتالةبث يتتيلاحدب يتت لاحلتتبحيلح بتت اءةل
ث تت الاحنظتت لعتتالأستت لةيتتب لاحاتت ال ةبث يتتيلاحبتت اءة،ل ثبحنستتثيلحدثنتتيلاحلوتتبيي لاح  حيتتيليتت دثال
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ثو  لاييضب بتلاحلدلليلح ب االلاحلبحييل،لفتيل تيالل(P-value= 0.018)يللون ييلثودةيلا  ي
 P-value = 0.437)احلتبحيلحلليؤث ل ح لاحدثنيلع يلع  لاح تر بتل احك لتبتلاحت ا  ةلثتبحدب ي 

لع يلاحد احي ل(0.089&
يلاحستتلويل لتتالنب يتتيلأعتت يلأثتت لدثنتتيلاحلوتتبيي لاح  حيتتيلع تتيلاحودةتتيلثتتيالقتت  ةلاحل اقوتتيلث الحتتل

احلفنيتتيلح ل اقتت ل اتت ال ةبث يتتتيلاحدب يتت لاحلتتبحيلح بتت اءةلث الحتتتيلعتت  لاح تتر بتلأ لعتت  لاحك لتتتبتل
احتت ا  ةلثتتبحدب ي لاحلتتبحي،ل يتتثلقتتبءتللوتتبلدتلاين تت ا لح لدديتت لاحدرتتبع يلفتتيلاح تتبحديالل قثتتيل

الاةتتاللتت(لع تتيلاحدتت احيل0.022،ل0.003(لع تتيلاحدتت احيلثلستتد يبتللون يتتيل)0.248،ل0.273)
،ل هتتت الي تتتي لإحتتتيل   لدثنتتتيلاحلوتتتبيي لاح  حيتتتيلفتتتيلدب يتتتيلاحودةتتتيلثتتتيال0.05))لستتد ىلاحلون يتتتيل

ق  ةلاحل اقويل ةبث ييلاحدب يت لاحلتبحيلح بت اءة،ل كت حيالإضتبفيلع تيل اتلاحنديقتيلفينت لثوت لاةعت ل
إن تتت ا لفتتتيلاح ستتتثبالدربعتتتالدثنتتتيلاحلوتتتبيي ل لاحستتتلويلاحلفنيتتتيلح ل اقتتت للفبتتت لسا للتتتاللوتتتبلدتل

(ل0.208 لل0.150احسلويلاحلفنييلحل اق لاح سبثبتلكبنتلثبحنسثيلحوت  لاح تر بتل احك لتبتل)
الإعد تال0.231 لل0.198ثللسا تلحد ثيل) (لثو لأع لاحدربعالثبح سثبالع تيلاحدت احي،لهت ال ال

عتت  لدتتيثي لاحدثنتتيلع تتيلاحودةتتيلفتتيل تتبالاحدوثيتت لعتتالاتت ال ةبث يتتيلاحدب يتت لاحلتتبحيلح بتت اءةلث الحتتيل
(،ل0.179اييضب بت،ل يثلقبءلاحدربعال  لديثي لإيقتبثيل حكتالغيت للونت يل)لستد يللون يتيل

الارض الثا ني الق ئال بوجاود حا ث ر لحبناي معا   ر  قبول رفض فرض العدم ومن ثم  حم وب لح لي
الحقر ر الما لي الدول ا  عماي عالقا  جاودة المراجعا  )المق سا  بداللا  السامع  المهن ا  لمراجاع 

بعاادد صاااح ت  ساا ب ت( عمااي ق بم اا  الحقر اار الماا لي لمقااراءة بداللاا  طااول الحقر اار مق ساا ً الح
) Palmer(  Gajevszky (2008ة لإدربتلد  لاحنديقتيللت ل  استيل.)فقط(وكمم ت ذلك الحقر ر

كلتبلل– احديلد   تلح ق  لديثي لحدثنتيلاحلوتبيي لع تيلعدةتيلا  يتيل لحيستتلعكستييلل(2014;
ثتتيالقتت  ةلاحل اقوتتيل لايف تتب بتلثتتبحدب ي لاحلتتبحيل،لكلتتبلإدربتتتلنديقتتيلإعدثتتب لل-د  تت نبلعبحيتت 

لللل.)Hughes & Hodgdon (2016ل ل)Lawrence -Lang&Stice(2015احر تلل ل  اسيل
 يتت ىلاحثب تتتثلثنتتتبءلع تتتيلاحنديقتتتيلاحستتتبثبيلأالل اقتت لاح ستتتبثبتلعتتتبحيلاحقتتت  ةللتتتال  يلاحستتتلويل

فيلاح  للالا الاحدب ي لاحلبحيل سيب ةلةبث ييلاحدب يت لاحلتبحيلث تكالعتبللث ت اللاحلفنييلح ل   
احنظتتت لعتتتالاحلبتتتبيي لاحلوثتتت ةلعتتتالاتتت ال لةبث يتتتيلاحدب يتتت لاحلتتتبحيلح بتتت اءة،ل ثوتتت لدثنتتتيلاحلوتتتبيي ل
اح  حيتتيلسا تلةتت ةل   لاحل اقتت ل  لاحستتلويلاحلفنيتتيلاحل دروتتيلفتتيلاح تت للتتالاتت الاحدب يتت لاحلتتبحيل

اح تتتر بتل احك لتتتبتل حتتتي لثوتتت  لاييضتتتب بتلاحلدللتتتي،ل يتتتثلفبتتت لدثنتتتيلاحلوتتتبيي لث الحتتتيلعتتت  ل
ع تيل   لاحل اقت لعتبحيلاحقت  ةلثبح ت للتالعت  لاييضتب بتلثتبحدب ي للاح  حييلفبع يد لفتيلاحدتيثي 
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احلتتبحيلحتت عللةبث يدتت لح بتت اءة،لاةلتت لاحتت يليلكتتالدث يتت ءلثتتيالاحلكبدتتبلاحكثتت يلدتت   لأالاحلوتتبيي ل
ؤ يلثاثيويلاح بالإحيلسيب ةلعت  لاييضتب بت،لحت الثوت لدثنتيلاحلوتبيي لكتبال   لاحق ي ةلس الد

احلكبدبلاحكث يلأةالفبع ييلفيلاح ت للتالعت  لاييضتب بتلثبحلبب نتيلثبح ت للتالكليتيللتبلةت لقتبءل
ثد تت لاييضتتب بتللتتاللو  لتتبتلحدرتتب يلل تتك يلفيضتتبالاحلو  لتتبتلاحدتتيلدلثتتالد تت يلكثيتت لألتتبلل

ل ي لاحلبحيي لة  اتللسدع ليلاحدبب
 ( ححم ل الحس س  6/6/4

يلكالي ت ببلاحل تبحيلإ  ا للستد يلقت  ةلل اقت لاح ستبثبتلاحلك تالثل اقوتيلاحبت االلاحلبحيتيل
ثوت ةل ت  ،لدلثتتالاحستلويلاحلفنيتتيلح ل اقت لأ تت ل ت  هب،ل هنتتب لأ تكبالأعتت يلح دوثيت لعتتال اتل

اح يليندليلحت لعليتالاحل اقوتيلاحق  ةلأهلفبلاحدع صلحل اق لاح سبثبتلفيلاحبابيلاح نبعيل
،لاةل لاح يليقو ت لأكثت لإحلبلتًبلثاثيوتيلاحوليتال لثياتيلايعلتبالاحعب تيلثت ل ظ  فت لاحد تدي ييل
يضتتب بدفبل  احل تتكدتلاحدتتيلةتت لد اقتت لعلتتدءلةاتتبيلثوينتت لفيلتتبليدو تتسلث عتت ا لاحدبتتب ي لاحلبحيتت ل ال

يعدثب لأثت لقت  ةلاحل اقوتيلع تيلل ة لدللدع يصلد  لاحقساييليق اءلد  يال سبسييل.احلدللي
ةبث يتتتيلاحدب يتتت لاحلتتتبحيلح بتتت اءةلثلببييستتتفبلاحلعد رتتتي،ل  حتتت لث الحتتتيلاحدع تتتصلاح تتتنبعيلح ل اقتتت ل

حل تتتبحيل)ثتت اًلللتتالستتتلود لاحلك تتالكلبيتتب لحقتتت  ةلاحل اقوتتيلاحدتتيليلكتتتالأاليتت  كفبلأ تت ببلا
لف ضيلاحث ث ل،لح  ة الع يلاحددي اتلاحديلس الددا ألع يلندبا لإعدثب احلفنيي(

لتتالعلتتدءلاحل اقوتتيلثكتتالاح  تتيلاحستت ةييلل ةتت لدتتللةيتتب لاحدع تتصلاح تتنبعيلث ستتدع اللنستتثي
عتالعتت  لاحولتدءلاحتت يالنستتثيلاح  تيلاحستت ةييليوثتت لثستال تنبعيلحكتتالل اقت ل ستتبثبت،لث يتثل

عتتتاللد تت لاحنستتتثيلفيوثتتت لبتتتبللألتتتبللاح ستتتبثبتلثل اقوتتيل تتت كبدفللفتتتىل تتتنبعيللوينتتي،لل اقتتت ةتتبلل
اح تتنبعي ل حد  يتت للتتبلا الكتتبالل اةتتبلاح ستتبثبتللدع تتصلفتتىللد تت إقلتتبحىلعتت  لاحولتتدءلفتتىل

اح ستتبثبتلحنستتثيللوينتتيلفتتىلل اقتت لدتتللاستتدع اللاحلويتتب لاحعتتبصلثلتت ىلد بيتتسلل،للالأاح تتنبعيل
يوتت لفتتيلد تت لل%لا لأكثتت 41اح تتنبعيللح ل اقتت للتتااح تتنبعي،ل يتتثلا الكبنتتتلاح  تتيلاحستت ةييل

لدديتت ل هلتتىلييعتت لاحدوبلتتاللتت لاحدع تتصلاح تتنبعيلكدتتلل لل اح تتنبعيلد تت اح بحتتيللدع  تتًبلث
،ل ييعتتت لاحبيلتتتيل) تتتر (للوينتتت ل(لا الكتتتبالل اةتتتبلاح ستتتبثبتللدع تتتصلفتتتىل تتتنبعي0احبيلتتتيل)

ل(4108)لن   ،للثعدال ح  
احلتتتبحيلح بتتت اءةل)ثلببييستتتفبلل يعدثتتتب لاحودةتتتيلثتتتيالاحدع تتتصلاح تتتنبعيل اتتت ال ةبث يتتتيلاحدب يتتت 

 ري(لدللإقت اءلثدثتيلنلتب جلإن ت ا لث الحتيلنلتب جلاين ت ا لاحستبثبيلاحلدو بتيلثبحستلو لاحثدثيلاحلعد
ث يتثللSpecializationاحلفنيي،لث يثلدللدضليالكث يالح سلو لاحلفنييلح ل اق للددي لق يت ل
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يوك لاي دثبالثل اق للدع صل نبعيًبللالع لت ،ل يلكتالاحدوثيت لعتالد ت لاحنلتب جلاحق يت ةل
لدبحي:ع يلاحن  لاح

Footnotes =  β 0 + β1 Specialization+ β2 MTB+ β3 Leverage+ β4 ROA+ β5 

SIZE+ β6 AGE+ β7 SEO+ β8 Div   +  ϵ 
                                             

Pages =  β 0 + β1 Specialization+ β2 MTB+ β3 Leverage+ β4 ROA+ 

β5SIZE+ β6 AGE+ β7 SEO+ β8 Div   +  ϵ 
                                                                                                         

WORDS  =  β 0 + β1 Specialization+ β2 MTB+ β3 Leverage+ β4 ROA+ 

β5SIZE+ β6 AGE+ β7 SEO+ β8 Div   +  ϵ   
                                                                                                            

حاتتت الاحدب يتت لاحلتتتبحيل)ثلببييستت لاحثدثتتتيل(للان تت ا لثدثتتيلنلتتتب ج(لندتتتبا ل6ي ضتتيلاحقتتت  ال ةتتلل)
ع تتتتيلقتتتت  ةلاحل اقوتتتتيل)احدع تتتتصلاح تتتتنبعيلحل اقتتتت لاح ستتتتبثبتل(ل لثتتتتبةيلاحلدديتتتت ات،ل  حتتتت ل
ح  ةتتت الع تتتيللتتتبلإ الكتتتبالهنتتتب لدتتتيثي لحقتتت  ةلاحل اقوتتتيلث الحتتتيلاحدع تتتصلاح تتتنبعيلحل اقتتت ل

حيلح بتت اءةللتتالعتتدالاحدتتيثي لاح ستتبثبتلاحلك تتالثل اقوتتيلاحبتت االلاحلبحيتتيلع تتيلةبث يتتيلاحدب يتت لاحلتتب
ع تيلا حت لث ستتدع اللثدثتيللبتتبيي للعد رتيلح اتت الددلثتالفتتيل)عت  لاييضتتب بتلاحلدللتيلح بتت االل

لاحلبحيي،لع  لاح ر بت،لع  لاحك لبت(لكلؤ  لعكسيلحببث ييلاحدب ي لاحلبحيلح ب اءةل 
= .3660)لوبلالاحد  ي لأظف تلنديقيلاحنل  جلاة الأال

2
RAdjusted )ةيلتيل،لكلبلقتبءتلل

Fلوثتت ةلعتتاللون يتتيلاحنلتت  جلككتتا،لهتت اليونتتيلأالاحدع تتصلاح تتنبعيلحل اقتت لاح ستتبثبتل لل
لالاحددي لاحك يلفتيلات الاحدب يت لاحلتبحيللوثت ًالل%36.6ثبةيلاحلددي اتلاةع يليلكالأالدرس 

 عنتتتت لثوتتتت  لاييضتتتتب بتلاحلدللتتتتي،ل ةتتتت لث تتتت للوبلتتتتالاين تتتت ا لاحعتتتتبصلثبحدع تتتتصلاح تتتتنبعي
،ل هت الي تي ل0.05))ةاللتاللستد ىلاحلون يتيلأ( P-value=0.009)ثلسد يللون ييل (0.161)

إحيل ق  لعدةيلا  ييللون ييلثيالدك يتالل اقت ل ستبثبتللدع تصل تنبعيًبل لات الاحدب يت ل
احلتتبحيلث الحتتيللتتبلةتت لإ تتدلالع يتت للتتالإيضتتب بتللدللتتيلح بتت االلاحلبحيتتي،لاةلتت لاحتت يليونتتيلأال

لدع تتصل تتنبعيًبليتتؤث لستت ثًبلع تتيلةبث يتتيلاحدب يتت لاحلتتبحيلح بتت اءة،ل لدك يتتالل اقتت لاح ستتبثبتل
ثلستد يلل0.085ثبحنسثيلح لددي اتلاح ةبثييلفب لقبءللوبلالإن ت ا ل قتلللن تيةلعليتالاحل اقوتيل

لون يتتيل تتر ،لاةلتت لاحتت يليوكتت لعدةتتيلا  يتتيل اتل الحتتيلإ  تتباييلثتتيال قتتللاحوليتتال اتت ال
حوليتتاليسيتت للتتالاتت الاحدب يتت لاحلتتبحيل لي تت ل حتت للتتالةبث يتتيلاحدب يتت لاحلتتبحي،لأيلأالكثتت ل قتتللا

احدب يتتت لاحلتتتبحيلح بتتت اءة،ل فيلتتتبليدو تتتسلثنستتتثيلاح فتتت لاحلتتتبحيل احولتتت ل اة اءلاحلتتتبحيلاحلبتتتب لثنستتتثيل
احوبا لع يلاة  الح ت كيلعليتالاحل اقوتيلفبت لإ دثاتتلثودةتبتلا  يتيلثات الاحدب يت لاحلتبحي،ل
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فبتتتالفتتتيل بحتتتيلنستتتثيلاح فتتت لاحلتتتبحي،ل ثبحنستتتثيلح عتتتدالعتتتال حكتتتالكبنتتتتلد تتت لاحودةتتتيللون يتتتيل
د سيوبتلاة ثتبحل نستثيلاحبيلتيلاحست ةييلح  فد يتيلفبت لإ دثات الثودةتيلعكستييل اتل الحتيلإ  تباييل
ثا الاحدب ي لاحلبحيلث الحيلع  للبلة لقبءلث للالإيضب بتللدلليلح بت االلاحلبحيتي،لأيلأالسيتب ةل

ليعدالعالد سيوبتلأ ثبحلدسي للالةبث ييلاحدب ي لاحلبحيلح ب اءة احبيليلاحس ةييلح  فد ييل ا
= 0.295 )لوبلتالاحد  يت  ثبحنسثيلح نل  جلاحثتبنيلفبت لقتبءل

2
RAdjusted )ةيلتيل،لكلتبلقتبءتل

Fلوث ةلعاللون ييلاحنل  جلككا،له اليونيلأالاحسلويلاحلفنييل ثبةيلاحلددي اتلاةع يليلكتالل
لالاحددي لاحك يلفيلا الاحدب ي لاحلبحيللوث ًالعن لثو  ل تر بد ،ل لةت لث ت لل%29.5أالدرس ل

 لل(،P-value = 0.261)ثلسد يللون ييلل0.072)لوبلالاين  ا لاحعبصلثبحسلويلاحلفنييل)
 ه الي ي لإحيلعدةيلا  ييلغي للون ييلثيالدك يالل اق ل سبثبتللتاللدع تصل تنبعيًبل ل

احدع تتصلاح تتنبعيليتتتؤث لستت ثًبلث تتكالغيتتت للونتت يلع تتيلةبث يتتتيلاتت الاحدب يتت لاحلتتتبحي،لأيلأال
ثبحنستثيلح لدديت اتلاح ةبثيتتيل لاحدب يت لاحلتبحيلح بت اءةلث الحتيللتبلةت لإ تتدلالع يت للتالعت  ل تر بت،ل

ثلسد يللون ييل تر ،لاةلت لاحت يلل0.117فب لقبءللوبلالإن  ا ل قلللن يةلعليالاحل اقويل
ثتتتيال قتتتللعليتتتالاحل اقوتتتيل لعتتت  ل تتتر بتلدب يتتت ءلليوكتتت لعدةتتتيلا  يتتتيل اتل الحتتتيلإ  تتتبايي

احلبحي،لثلونيلأالسيب ةل قللاحوليالي ت للتالةبث يتيلاحدب يت لاحلتبحيلح بت اءة،لكلتبلثتبحنل  جلاة ال
إ دتتثالاتت الاحدب يتت لث الحتتيلعتت  ل تتر بد لثودةتتيلا  يتتيللون يتتيلث قتتللعليتتالاحل اقوتتي،لأيلأال

لتبحيلح بت اءة،لكلتبلإ دتثالات الاحدب يت ل عت  ل تر بد لسيب ةل قللاحوليالد  للالةبث ييلاحدب ي لاح
لعكسيًبلث كاللون يلثد سيوبتلاة ثبح،لأيلأالد سي لاة ثبحلي عللةبث ييلاحدب ي لاحلبحيلح ب اءة للل

=0.324)لوبلتالاحد  يت ل ثبحنسثيلح نلت  جلاحثبحتثلفبت لقتبءل
2

RAdjusted )ةيلتيل،لكلتبلقتبءتل
Fلوث ةلعاللون ييلاحنل  جلككا،له اليونيلأالاحسلويلاحلفنييل ثبةيلاحلددي اتلاةع يليلكتالل

لالاحددي لاحك يلفيلا الاحدب يت لاحلتبحيللوثت ًالعنت لثوت  ل تر بد ،ل ةت لث ت لل%32.4أالدرس ل
،ل هتت الي تتي ل(P-value = 0.148)ثلستتد يللون يتتيلل0.109)لوبلتتالاحدع تتصلاح تتنبعيل)

 حكتتالغيتت للون يتتيلثتتيالدك يتتالل اقتت ل ستتبثبتللدع تتصل تتنبعيًبل اتت اللإحتتيلعدةتتيلا  يتتي
احدب ي لاحلتبحيلاحلببستيلث الحتيللتبلةت لقتبءلثت للتالك لتبتلث يضتب بد لاحلدللتي،لأيلأالاحدع تصل
اح تتنبعيليتتؤث لستت ثًبلث تتكالغيتت للونتت يلع تتيلةبث يتتيلاحدب يتت لاحلتتبحيلح بتت اءةلث الحتتيللتتبلةتت لإ تتدلال

يلح لدديتت اتلاح ةبثيتتيلفبتت لقتتبءللوبلتتالإن تت ا لعلتت ل  قتتلللن تتيةلع يتت للتتالعتت  لك لتتبت،ل ثبحنستتث
)ثلستتد يللون يتتيل تتر (لع تتيلل0.173(ل ل0.021)ثلستتد يللون يتتيلل0.132عليتتالاحل اقوتتيل

احد احي،لاةل لاح يليوكت لعدةتيلا  يتيل اتل الحتيلإ  تباييلثتيالكتاللتالعلت ل  قتللاحوليتال
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 الحتيلعت  لك لبدت ،ل فيلتبليدو تسلثنستثيلاحوبات لع تيل ا الدب ي ءلاحلتبحيل عكستييلثببث يدت لح بت اءةلث
اة  ال د سيوبتلاة ثبحل نسثيلاحبيليلاحس ةييلح  فد ييل لك ح لنستثيلاح فت لاحلتبحيلفبت لإ دثات ال
ثودةيلعكستييلثات الاحدب يت لاحلتبحي،لإاللأالد ت لاحودةتبتلاحوكستييلةت لقتبءتللون يتيلفتيل بحتيل

 اة اءلاحلبحيلح وليا نسثيلاحوبا لع يلاة  الكلؤ  لع يل
 
ل
ل
ل

 ح ث ر الحخصص الصن عي لمراجع الحس ب ت نح ئج اخحب ر : (6)رقم  جدول 
 عمي ق بم   الحقر ر الم لي السنوي لمقراءة)مق سً  بثالث  مق   س(

طول التقرير 

 المالي

 اإليضاحاث المتممت 

Footnotes 
 WORDSالكلماث  PAGESالصفحاث 

 

معامالث 

االنحدار 

المقدرة 

(B) 

 Tاختبار 
معامالث 

االنحدار 

المقدرة 

(B) 

 Tاختبار 
معامالث 

االنحدار 

المقدرة 

(B) 

 Tاختبار 

 القيمت

مستوى 

 المعنويت

P-

value 

 القيمت

مستوى 

 المعنويت

P-

value 

 القيمت

مستوى 

 المعنويت

P-

value 

Constant 1.629 5.476 .000 0.692 1.4 .163 4.677 8.036 .000 

MTB -.127 -3.456 .001 .055 .899 .370 -.040 -.553 .581 

Leverage .142 2.245 .026 .193 1.833 .068 -.059 -.475 .636 

SIZE .085 6.921 .000 .117 5.757 .000 .173 7.218 .000 

AGE .029 1.001 .0318 -.040 -.823 .411 0.132 2.321 .021 

SEO .062 1.453 .148 -.040 -.564 .573 0.097 1.162 .246 

DIV -.189 -4.586 .000 -.210 -3.070 .002 -.127 -1.578 .116 

ROA .459 1.810 .072 -.692 -1.643 .102 -1.275 -2.572 .011 

Specialization .161 2.631 .009 .072 1.127 .261 .109 1.452 .148 
          

Adjusted 

R square 
0.366 0.295 0.324 

 F 16.527 12.259 13.887قيمت 

 معنويت احصائيت

F 
2.002 2.002 .0002 

ق  ةلاحل اقوتيلث الحتيلاحدع تصلاح تنبعيلحل اقت لاح ستبثبتلحفتبلدتيثي لال ثنبءلع يللبلدب للف 
س ثيلع يلةبث ييلاحدب ي لاحلبحيلح بت اءةللتال اةت لاحودةتيلاحا  يتيل اتلاح الحتيلاي  تباييلثات ال
احدب ي لاحلبحي،ل  ح لفيل بالاحدوثي لعالا الاحدب يت لاحلتبحيلث الحتيلعت  لاييضتب بتلاحلدللتيل

 لل)al et Peters, (2001ددوتتب تلد تت لاحنديقتتيللتت للتتبلد  تت تلإحيتت ل  استتيلح بتت االلاحلبحيتتيل ل
2004) Mayhew Dunn&(للون يتتيلل)احدتتيلد  ت تلح قت  لعدةتيلعكستييل) حيستتلا  يتي 
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احدتتتيلل)al et Legoria, (2017لكلتتتبلدوب ضتتتتل اتلاحنديقتتتيللتتت ل  استتتيثكليتتتيلايف تتتب بت،ل
 لدديتبللون يتيل تنبعيًبلع تيلإف تب بتلعلي ت أ ب تلحديببللون ييلديثي لاحل اق لاحلدع صل

احودةتتتيلاحا  يتتتيلثتتتيالاحدع تتتصلاح تتتنبعيل اتتت الاحدب يتتت لاحلتتتبحيلفتتتيل تتتبالةيتتتب لاتتت ال حتتت ل
لاحدب ي لث الحيلع  ل ر بد لأ لك لبد  ل

أالد  لاحنديقيلدوايللؤ  ًالع تيلكت الاة دثتبالثل اقت للدع تصلفتيلاح تنبعيللو ري الب حث
عتت  لاييضتتب بتللتتالعتتدالف تتالثوتتتلاييضتتب بتلاحلدللتتيلاحدتتيلةتت ليتت ف لعلي تت لن تت لسيتتب ةل

كباللالاحللكال لقفتبلأ لدضتليالثوتتلاييضتب بتلاحلدللتيلايضتبفييلح بت االلاحلبحيتي،لث يتثل
يلكن ل ح للتالإحبتبءلاحلسيت للتالاحضتؤلع تيلاثيوتيلاح تنبعيلاحدتيليندلتيلحفتبلعليتالاحل اقوتيل ل

ب ةلثوتت  لاييضتتب بتلدواتتيلإناثتتبيلع تتيللتت يللتتبلدر ضتت للتتالل تتكدتلل بستتثيي،لأيلأالاحسيتت
إحلتتبلل عثتت ةلاحل اقتت لاحلدع تتصل تتنبعيًبلثاثيوتتيل لل تتكدتلةاتتبيللوتتيا،ل احدتتيلةتت لالليدتتبحل
ةيلل اقتت لأعتت لغيتت للدع تتصلثتت اتلاحباتتبيل اتلاحبتت  للتتالايحلتتبللثد تت لاحاثيوتتيلاحعب تتيل

لثبحبابيل دع يصلإيضب بتللسدب يلحفب لللل
نتتتيللوتتتبيي لاحدبتتتب ي لاحلبحيتتتيلاح  حيتتتيلع تتتيلاحودةتتتيلثتتتيالاحدع تتتصل فتتتيل تتتبالدضتتتليالأثتتت لدثل

اح تتتنبعيلع تتتتيلاحودةتتتيلثتتتتيالاحدع تتتصلاح تتتتنبعيل لاتتت الاحدب يتتتت لاحلتتتبحيل)ثلببيستتتت لاحثدثتتتتيل
احلعد رتتي(لدتتللإقتت اءلثدثتتيلنلتتب جلإن تت ا لث الحتتيلنلتتب جلاين تت ا لاحلدو بتتيلثدربعتتالدثنتتيلاحلوتتبيي ل

للدضتتتليالاحدع تتتصلاح تتتنبعيلحل اقتتت لاح ستتتبثبتلكثتتت يالاح  حيتتتيل احستتتلو لاحلفنيتتتي،لث يتتتثلدتتت
لو مكن الحعب ر عن حمك النم ذج الجد دة عمي النحو الح لي:ح سلو لاحلفنييلح ل اق ،ل

Footnotes= β 0 + β1 Specialization+ β2 IFRS+ β3 Specialization * IFRS+β4 

MTB+ β5 Leverage+ β6 ROA+ β7Size+ β8 Age+ β9 SEO+ β10 Div  + ϵ   
                                                                        

Pages  =  β 0 + β1 Specialization+ β2IFRS+ β3Specialization* IFRS+β4MTB+ 

β5 Leverage+ β6 ROA+ β7Size+ β8 Age+ β9 SEO+ β10 Div + ϵ 
 

WORDS= β 0 + β1 Specialization+ β2IFRS+ β3Specialization* IFRS+β4MTB+ 

β5 Leverage+ β6 ROA+ β7Size+ β8 Age+ β9 SEO+ β10 Div + ϵ 

نلتب جلاين ت ا لاحثدثتيلحدتيثي لدثنتيلاحلوتبيي لاح  حيتيلع تيلعدةتيل(لندتبا ل7ي ضيلاحق  ال ةلل)
لاحدع صلاح نبعيلثا الاحدب ي لاحلبحيللكلددي لدبث ،ل ةت لقتبءتللون يتيلدثنتيلاحلوتبيي لفتي

ي لاحثدثتيلحات الاحنلب جلاحثدثيل اتل الحيلإ  باييلع يلا الاحدب ي لاحلبحيل)ثنبءلع يلاحلببي
،لألبلاحدع صلاح نبعيلف لليكتالحت ل الحتيلإ  تباييلث ستدثبءلفتيلاحدتيثي لإيقبثتًبلاحدب ي لاحلبحي(

 تتيلعتت للع تتيلعتت  لاييضتتب بتلاحلدللتتيلاحتت ا  ةلثتتبحدب ي لاحلتتبحي ل ةتت لإدربتتتلاحنلتتب جلاحثدثتتيلع
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لون يتتتيل لغيتتتببلاح الحتتتيلاي  تتتباييلح دربعتتتالثتتتيالدثنتتتيلاحلوتتتبيي لاح  حيتتتيلاحق يتتت ةل احدع تتتصل
ح لدديتتت لللP-valueاح تتتنبعيلحل اقتتت لاح ستتتبثبتلاحلك تتتالثل اقوتتتيلاحبتتت االلاحلبحيتتتي،لفبتتت لقتتتبءتل

(Specialization *IFRS)لل(504.،451.اح يليوك لاحدربعالثبحنلب جلاحثدثيلكبحدبحيلل  ل
لع يلاحد ديب ، (064.

ل
ل
ل
ل
ح ث ر حبني المع   ر الدول   عمي عالق  الحخصص الصن عي نح ئج اخحب ر : (7) رقم جدول    

 بطول وق بم   الحقر ر الم لي لمقراءة 
طول التقرير 

 المالي
 WORDSالكلماث  PAGESالصفحاث  Footnotes اإليضاحاث المتممت 

معامالث  

االنحدار 

المقدرة 

(B) 

 Tاختبار 
معامالث 

االنحدار 

المقدرة 

(B) 

 Tاختبار 
معامالث 

االنحدار 

المقدرة 

(B) 

 Tاختبار 

 القيمت

مستوى 

 المعنويت
P-

value 

 القيمت
مستوى 

 المعنويت
P-value 

 القيمت
مستوى 

 المعنويت
P-value 

Constant  1.7 5.902 .000 .904 1.831 .069 4.869 8.481 .000 

SEO .049 1.187 .236 -.069 -.985 .326 .067 .815 .416 

DIV -.157 -3.946 .000 -.183 -2.68 .008 -.078 -.984 .326 

SIZE .079 6.642 .000 .107 5.249 .000 .161 6.803 .000 

Leverage .127 2.087 .038 .190 1.828 .069 -.078 -.643 .521 

IFRS .167 4.766 .000 .143 2.387 .018 .259 3.708 .000 

ROA .264 1.876 .283 -.195 -2.17 .031 -1.60 -3.28 .001 

AGE .011 .372 .710 .073 -1.50 .135 0.094 1.648 .101 

MTB -.1 -2.796 .006 .093 1.509 .133 .010 .138 .890 

Specialization .140 3.372 .001 .05 .699 .485 .139 1.687 .093 

Specialization 

*IFRS 

-.101 -1.861 .064 .07 .755 .451 -.072 -.669 .504 

 

         

Adjusted  

R square 

0.424 0.318 0.362 

 F 16.816 11.047 13.225قيمت 

 معنويت احصائيت

F  

0.000 0.000 0.000 

 
الجدول الس بق عدم وجود ح ث ر لحبني المع   ر عماي العالقا  با ن جاودة المراجعا  و حضح من 

عان طر قا   لمراجع الحس ب ت وطول الحقر ر الم لي بصارف النظاربدالل  الحخصص الصن عي 
أنت لالليلكتالإعدثتب لدثنتيللوتبيي لاحدب يت لاحلتبحيلاح  حيتيللع تىلاًلواتىللؤ ت له ءلاحنديقيلدلق  سل،
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لدديتت للوتت الح ودةتتيلثتتيالقتت  ةلاحل اقوتتيل ةبث يتتيلاحدب يتت لاحلتتبحيلح بتت اءة،ل  حتت لفتتيل تتبالةيتتب ل
ل صلاح نبعيلحل اق لاح سبثبت لللق  ةلاحل اقويلث الحيلاحدع

أالاحندتتتبا لاحستتتبثبيلدواتتتيل الحتتتيلع تتتيلأالاحل اقتتت لعتتتبحيلاحقتتت  ةلاحلدع تتتتصللو ااارى الب حاااث
 نبعيًبلديثي ءلاييقبثيلع يلا الاحدب ي لاحلبحيل احست ثيلع تيلةبث يدت لح بت اءةلي قت لحستوي لن ت ل

 اقوتتتيلثتتت اتلاح تتتنبعيلثتتت ف لإظفتتتب لاحعثتتت ةلاحرنيتتتيلاحلكدستتتثيللتتتالل اقوتتتيلاحو يتتت للتتتالعلتتتدءلاحل
علي  لع يلإضبفيلإيضب بتللدلليللسدب يلث اًلللال لقفبللت لإيضتب بتلأعت يل)ع تيلإعدثتب ل
أنتت لحتتلليكتتالحتت لدتتيثي لع تتيلعتت  لاح تتر بتل احك لتتبتلثتتبحدب ي لاحلتتبحي(ليظفتتب لاحاثيوتتيلاحعب تتيل

ي لفدك يتالثكال نبعيلع يل ت ةلث تكالأ ضتي،ل  حت لث ت الاحنظت لعتالدثنتيلاحلوتبيي لاح  حيت
ل اقتتت للدع تتتصل تتتنبعيًبل لدثنتتتيلاحلوتتتبيي لاح  حيتتتيلةتتت لأثتتت  الإيقبثتتتًبلع تتتيلعتتت  لاييضتتتب بتل
احلدللتتيل هتت للتتبلأثتت لستت ثًبلع تتيلةبث يتتيلاحدب يتت لح بتت اءة،لإاللأالدثنتتيلاحلوتتبيي لحتتلليتتؤث لع تتيلةتت ةل

 تت للتت لاحودةتتيلثتتيالاحدع تتصلاح تتنبعيل لاتت ال لةبث يتتيلاحدب يتت لاحلتتبحيلح بتت اءة،لفرتتيلظتتالدربع
لاحدع صلاح نبعيلحلليكالح لددي لاحنبد لأيلديثي لع يلا ال ةبث ييلاحدب ي لاحلبحيلح ب اءة 

 النح ئج والحوص  ت ومج الت البحث المقحرح  (6/7
،لاحفبلتتيندتتبا للعتت ةاحنظتت ىل احداثيبتتى،لد  تتالاحثب تتثلإحتتىللث تتبي لتتالعتتدالاستتدو اتلاحث تتثل

ل:ح ث ثل  ح لع يلاحن  لاحدبحيللبد  يد  يبتل لقبالتل ع ةإحىل ثبيضبفي
ف م   حعمق ب لنح ئج الحي حم الحوصل إل ه  من واقع الج نب النظري العممي لمبحث إن أهمه  

 م  مي :
نلتتبلع تتيلستتلبتلاحدبتتب ي لاحببث تتيل - اللي قتت لإدرتتبسلع تتيلدو يتتالحببث يتتيلةتت اءةلاحدبتتب ي لاحلبحيتتي،ل ال

ح بتت اءةلثتتيالدكتت اللتتؤث ةلثلستتدع ليفبلاحل دل تتياللتتالعتتدال   هتتبلفتتيلد بيتتسلاحرفتتلل ايةنتتبيل
حفؤالءلاحلسدع ليا،لكلبلأنفبلدلكالاحلسدع لللالإسديوببلاحلو  لتبتلاحلدءلتيل اتلاح ت يل

 ء،ل هتتت للتتبليونتتتيلأالاحدبتتب ي لاحببث تتتيلح بتتت اءةليقتتبلأالد اعتتتيلاحبتت  ةلايستتتديوبثييل دك رتتتيلثبتت ا
 احد ديالثبحنسثيلحلسدع ليفب ل

هنتتب لد كيتتسلع تتيلةيتتب لقتت  ةلاحل اقوتتيلفتتيلإاتتب لعدةدفتتبلثببث يتتيلاحدبتتب ي لاحلبحيتتيلح بتت اءة،ل -
لفنيتتيلحل اقتت لع تتيلةيتتب لاحقتت  ةللتتال قفتتيلنظتت لأ تت ببلاحل تتبحيلللتتال اةتت لاحستتلويلاح

اح ستتبثبتل دع  تت لاح تتنبعيلنظتت ًالح ل تتك يلاحلدو بتتيلثوتت للةتت  ةلأ تت ببلاحل تتبحيلع تتيل
 لد ظيلإق اءاتلاحل اقويلاحرو ييل لفبع يدفبلفيلاحك ال لاحدب ي لعالاحد  يربت 
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 ث تتتت الاحنظتتتت لعتتتتالاحلبتتتتبيي لاحلعد رتتتتيلل- دثتتتتباللثي ستتتت اأظفتتتت تلل تتتتر فيللوتتتتبلدتلإ -
أالهنب لإ دثتبالل قتبللونت يلل– ال ةبث ييلاحدب ي لاحلبحيلح ب اءةلاحلسدع ليلح دوثي لعالا

ثيال قلللن يةلعليتالاحل اقوتيل ات الاحدب يت لاحلتبحي،لكلتبلأالهنتب لإ دثتبالل قتبللونت يل
ثتتيالدثنتتيللوتتبيي لاحدب يتت لاحلتتبحيلاح  حيتتيلاحق يتت ةل اتت الاحدب يتت لاحلتتبحي،لكلتتبلأظفتت تل اتل

ستلويلاحلفنيتيلح ل اقت لاحلك تالثل اقوتيلاحبت االلاحلبحيتيلاحل ر فيلإ دثبالست ثيللونت يلثتيالاح
 اتت الاحدب يتت لاحلتتبحي،ل أيضتتًبلي قتت لإ دثتتبالستتبحبللونتت يلثتتيالاة اءلاحلتتبحيلح  تت كيل)ث الحتتيل
لوتتت الاحوباتتت لع تتتيلاة تتت ا(ل اتتت الاحدب يتتت لاحلتتتبحي،لألتتتبلنستتتثيلاحل ي نيتتتيلففتتتيل اتلإ دثتتتبال

ءلفتتيل تتبالةيتتب لاتت الاحدب يتت لث الحتتيلعتت  لل قتتبللونتت يللتت لاتت الاحدب يتت لاحلتتبحيل)ث ستتدثنب
 ك لبد ( 

عدةتيلعكستييل اتل الحتيلإ  تباييلثتيالقت  ةل ق  لاةسبسيلأظف تلندبا لد  يالاالن  ا ل -
،لفبح تت كبتلاحدتتىلاحل اقوتتيل)ث الحتتيلاحستتلو لاحلفنيتتيلحل اقتت لاح ستتبثبت(ل اتت الاحدب يتت لاحلتتبحي

احل دروتتيلكتتبالدب ي هتتبلاحلتتبحيلأة تت للتتال  يلاحستتلويلاحلفنيتتيلدتتللل اقودفتتبلث استتايلل اقتت ل
ثبحلبب نيلثبح  كبتلاحديلدللل اقودفتبلث استايلل اقت ل ستبثبتلالليدلدت لث ت اكيللت لاحلكبدتبل

،ل هتت اليدستتسللتت للستتد يلاحقتت  ةل الح ث تتثةدتتللةثتت الاحرتت تلانتتبءلع يتت ل،ل ثاة ثوتتيلاحكثتت ي
احدتتيلددلدتت لثفتتبلد تت لاحلكبدتتبل دوتت  لإحتتيلقبنتتبلدنتت يلعلدءهتتبليستتليلحفتتبلثنبتتالاحعثتت ةلفتتيل
ايف ب بتلاحلدو بيلثبحدب ي لاحلبحيلثيالاحولتدءلاةلت لاحت يليستليلحد ت لاحلكبدتبلاح ت للتال

يلاحدب يتتت لاحلتتتبحيلةبث يتتتع تتتىللاةلتتت لاحتتت يليتتتنوك لإيقبثتتتبًلاحلثبحدتتتيلفتتتيل قتتتللاحدب يتتت لاحلتتتبحيل
 ح ب اءة 

أ يلدثنيللوبيي لاحدب ي لاحلبحيلاح  حييلإحيلسيب ةل اتل الحتيلإ  تباييلفتيلعت  لاييضتب بتل -
احلدللتتيلاحتت ا  ةلثبحدبتتب ي لاحلبحيتتي،ل حتتللدد بتتسللون يتتيل اتلاحودةتتيلفتتيل بحتتيلةيتتب لاتت ال ل

عل تلعت ةل ت كبتليضتبفيلاحلبحيلح ب اءةلث الحيلع  ل ر بد لأ لك لبد ،لفب للةبث ييلاحدب ي 
إيضب بتللدلليلح  حللر الح دا  اتلاحديلا أتلع يلد  لاحلوبيي لاح  حيتي،لاةلت لاحت يل

هتت لاةلتت لاحتت يلةتت لي حتت ل تتو ثيل،لأ يلإحتتيلإيضتتب بتلأكثتت ل سيتتب ةلفتتيلاتت الاحدب يتت لاحلتتبحي
 فيلة اءةلاحدب ي لاحلبحيلثبحنسثيلح لسدثل لغي لاحلدع ص 

احق يتت ةلحتت لدتتيثي لإيقتتبثيل  ل الحتتيلإ  تتباييلع تتيلاحودةتتيلثتتيالقتت  ةللدثنتتيلاحلوتتبيي لاح  حيتتي -
احل اقوتيلث الحتتيلاحستلويلاحلفنيتتيلحل اقتت لاح ستبثبتلل اتت ال ةبث يتتيلاحدب يت لاحلتتبحيلح بتت اءة،ل ل

  ح لث الحيلع  ل ر بتل ك ح لع  لك لبتلاحدب ي لاحلبحيلح   كبتلل الاحل اقوي 
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قت  ةلاحل اقوتيلث الحتيلاحدع تصلاح تنبعيلحل اقت للأظف لد  يالاح سبسييللالعدالةيب  -
اح ستتتتبثبتللكلبيتتتتب لثتتتت يالح ستتتتلو لاحلفنيتتتتيلح ل اقتتتت ل قتتتت  لعدةتتتتيلا  يتتتتيللون يتتتتيلدتتتت ثال
احدع تتتصلاح تتتنبعيلثاتتت الاحدب يتتت لاحلتتتبحيلث الحتتتيلعتتت  لاييضتتتب بتلاحلدللتتتي،ل حتتت ل لإال

 لعن لثتييللبيتب لغبثتللون ييلد  لاحودةيلح دع صلثا الاحدب ي لاحلبحيلفيل بالاحدوثي
أع  له ءلاحنديقيلث كالعبللد ي لإحيلأالاي دثبالثل اقت ل ستبثبتللدع تصل تنبعيًبلةت ل
ي ح ل اف لح ف بحلعاللو  لبتللدع  يلدلثالهت الاحباتبيلث يتثلدوكت لاحعثت ةلاحلفنيتيل
احل درويلح ل اق لاحلدع صلفيلةابيلثوينت ،ل  حت لثبحلبب نتيلثديت ءللتالغيت لاحلدع  تيال

   نبعيبًل
دثنتتتيلاحلوتتتبيي لاح  حيتتتيلاحق يتتت ةلحتتتي لحتتت لدتتتيثي ل  ل الحتتتيلإ  تتتباييلع تتتيلاحودةتتتيلثتتتيالقتتت  ةل -

احل اقوتتيلث الحتتيلدع  تت لاح تتنبعيل اتت الاحدب يتت لاحلتتبحيلح  تت كبتلل تتالاحل اقوتتي،ل  حتت ل
 ث  الاحنظ لعالاحلبيب لاحلسدع للفيلةيب لا ال ةبث ييلاحدب ي لاحلبحيلح ب اءة 

 فإن من أهم حوص  ت البحث م   مي:وبن ء عمي م  حقدم    
ضتت   ةلاحولتتالع تتيلدتت في لاحثنيتتيلاحل بستتثييلاحدسلتتيلحدرتتب يل  تتالاحل تتكدتلاحلدو بتتيلثدثنتتيل -

لوتتتبيي لاحدب يتتت لاحلتتتبحيلاح  حيتتتيلثل تتت ،لث يتتتثليتتتدللاحد كيتتتسلع تتتيلاحدعثتتتيالاةسبستتتييالفتتتيل
عل يتتتيلاحدب يتتت لاحلتتتبحيلعب تتتيللوتتت يلد تتت لاحدبتتتب ي للتتتالاحل بستتتثيال لل اقوتتتيلاح ستتتبثبتل،ل

   ةلدكتتت يالقفتتتيللفنيتتتيلأ ل تتتث للفنيتتتيلدكتتت اللستتتا حيلعتتتال ضتتت لاةلتتت لاحتتت يليدا تتتبلضتتت
لوبيي لإع ا لاحدبب ي لاحلبحيي،لإحيلقبنبل ض للوتبيي لاحللب ستيل دنظتيلللفنتيلاحل اقوتيلفتيل

 ل  لثلبليدنبسبلل لاثيويلثيايلاةعلبالاحل  يي ل
ف تتبحليقتتبلأالد وتتبلاحقفتتبتلاحلفنيتتيل اح ةبثيتتيل   لفتتيلد تتقي لإ ا اتلاح تت كبتلثوتت للاي -

عاللو  لبتلغي لض   يي،ل يلكال ح لث ض ل ت لأة تيلح قتللاحدب يت لاحستن يلح  ت كبتل
 احعبضويلح ةبثدفب ل

د قي لث ال لف تصلاحقت  ةلعب تيلثتيالاحلكبدتبل اتلاحستلويلاحلفنيتيلاحل دروتيل غي هتبللتال -
لاحلكبدتتبلحتت عللنبتتالاحعثتت اتلاحلفنيتتيل احدنظيليتتيلثتتياللكبدتتبلاحل اقوتتيلعب تتيلثتتيالاحلكبدتتب

  اتلاحسلويلاحلفنييلاحل درويل غي هبللالاحلكبدب 
حل بستثيال ل اقوتىلكتاللتالاح  لستدلاحلفنتىلاحدو لل احتدت  يبلل سلتيلح  د قي لث ال ض   ةل -

،لثبيضتتبفيلإحتتىلاح  حيتتيلياحلتتبحب يتت لاح ستتبثبتلثلتتبليستتبع لع تتىلاحداثيتتسلاحروتتبالحلوتتبيي لاحد
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فيلتتتبليدو تتتسلثبيف تتتب بتلاحلا  ثتتتيلضتتت   ةلإ تتت ا لدرستتتي اتلعل يتتتيلحد تتت لاحلوتتتبيي لعب تتتيل
 ثبييضب بتلاحلدلليلح ب االلاحلبحيي ل

ضتتت   ةلةيتتتبللل اقوتتتيلاح ستتتبثبتلثبيستتتدع اللاحروتتتبالحكبفتتتيلاحلؤ تتت اتلاحلبحيتتتيل)فيلتتتبليدو تتتسل -
ثبة اءلاحلبحي،للسد يبتلاحل ي نيي،للسد يبتلاحنلت (لعتالعليتالاحل اقوتيل احدتيلدتللدقليوفتبل

 اقويلك  تب ةلع تيلإ دلبحيتيللثبحدتيلاحوليتالث ف تب بد لثتبحدب ي لفيلأيلل   يللالل ا الاحل
 احلبحيلح   للالةبث يد لح ب اءةل سيب ةلغل ض  ل

 و أخ رًا و ف م   حعمق ب هم مج الت البحث المقحرح  ف همه  م   مي:
 اسيلأث لدثنيللوبيي لاحدب ي لاحلتبحيلاح  حيتيلع تيلاحودةتيلثتيالات الفدت ةلاي دثتبالثل اقت ل  

   اسيلداثيبيي ل-اح سبثبتل ةبث ييلاحدب ي لاحلبحيلح ب اءة
 ل-احودةيلثيالفبع ييلاحيبتلاح  كليل ف صلإ دكببلاحددعبل ةبث ييلاحدب يت لاحلتبحيلح بت اءةل

  استتتتيلداثيبيتتتتيل  استتتتيلاحودةتتتتيلثتتتتيالنساهتتتتيلاي ا ةل ةبث يتتتتيلاحدب يتتتت لاحلتتتتبحيلح بتتتت اءة،ل  استتتتيل
لداثيبيي ل

  ل  اسيلدق يثيي ل-يلةبث ييللنبة بتل د  يدتلاي ا ةلح ب اءةأث لق  ةلاحل اقويلع
  احلتتبحيلح بتت اءةلع تتيلدعاتتيالعل يتتيلاحل اقوتتيل اتت الفدتت ةلدتتيعي لدب يتتت للأثتت لةبث يتتيلاحدب يتت

ل  اسيلدق يثيي ل-احل اقوي
  احستتن يللأثتت لاثيوتتيلهيكتتالاحل كيتتيللع تتيلاحودةتتيلثتتيالاة اءلاحلتتبحيلح  تت كيل ةبث يتتيلاحدب يتت

   اسيلداثيبيي ل-ح ب اءة
 ل  اسيلداثيبيي ل-احودةيلثيالإ دلبحييلاحدوث لاحلبحيل ةبث ييلاحدب ي لاحسن يلح ب اءةل
 أث لل عالاحل اقويلاحل د كيلع تيلاحودةتيلثتيالدثنتيللوتبيي لاحدب يت لاحلتبحيلاح  حيتيل ةبث يتيل

   اسيلداثيبيي ل-ة اءةلاييضب بتلاحلدلليلح ب االلاحلبحيي
 ةتتتت ا لل اقتتتت لاح ستتتتبثبتلاحلدو تتتتسلثبتتتت ا لةثتتتت ال للب يتتتت لاحلتتتتبحيلح بتتتت اءةلع تتتتيأثتتتت لةبث يتتتتيلاحدل

   اسيلدق يثيي ل-ايسدل ا لل لعليالاحل اقوي
ل

 ق ئم  المراجع
 اواًل: المراجع العرب  

أثاار حبنااي معاا   ر الحقر اار الماا لي الدول اا  عمااى  ل4107إثتت اهيل،لل لتت لل تتاريل ستتا ل -
الادول الن م ا : دراسا  حطب ق ا  عماى الشارك ت المصار   ق بم   القوائم الم ل   لممق رن  فاي 
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 ل ستبحيللبقستتدي لغيتت للن تت  ة،لك يتتيلاحدقتتب ة،لقبلوتتيلالمسااجم  فااي بورصاا  األوراق الم ل اا 
 .ايسكن  يي

  اسيلد  ي ييلح   اف ل لاحو الالاحدتيلدتؤث لفتيلادعتب لةت ا ل. 4102ل.أث لابحب،لا ل لل ل  -
مجماا  فتتيلااحتت  الاحنبليتتي ،ل IFRS عتت ا لاحدبتتب ي لاحلبحيتتيايحتتساللثدثنتتيلاحلوتتبيي لاح  حيتتيلي

 74-0،لاحو  لاحسب  ،لصلالمح سب  المصر  ، كم   الحج رة، ج مع  الق هرة
لت عاللبدت حلحدكييتاللوتبيي لاحدب يت لاحلتبحىلاح  حيتيل لل 4102  بدي،لأ ل لثسي نىلل لت   -

كم اا  الحجاا رة لمبحااوث العمم اا ،  مجماا فبتتًبلحلب لتتبتلثياتتيلاحدب يتت لاحلتتبحىلفتتىلاحتت  الاحو ثيتتي ل
 .24-ل1احو  لاة ا،لص:ل،كم   الحج رة، ج مع  األسكندر  

( ل أثتت لدثنتتىللوتتبيي لاحدب يتت لاحلتتبحىلاح  حيتتيلع تتىلقتت  ةل4107 ا،لإثتت اهيللأ لتت لإثتت اهيلل) تت -
 الحجاا رة مجماا ". احدب يتت لاحلتتبحى:ل  استتيلداثيبيتتيلع تتىلاح تت كبتلاحلبيتت ةلثبحث   تتيلاحل تت يي

 .244ل-ل477،لاحو  لاح اث ،لصلل:ل الحج رة كم   - طنط  ج مع  والحمو ل:
أثر حبنى مع   ر الحقر ر الما لى الدول ا  عماى العالقا  (ل ل4107عث احدنى،لاحسي ةللعدتب  ل) -

بااا ن المعمومااا ت المح ساااب   وق ااا س ق مااا  الشااارك  ماااع الحطب اااق عماااى الشااارك ت المق ااادة 
 .غي للن   ة،لك ييلاحدقب ة،لقبلويلايسكن  ييل ل سبحيل كد  اءب لبورص  المصر  

( ل أث لدثنتيللوتبيي لاحدبتب ي لاحلبحيتيلاح  حيتيلع تىلاحودةتيلثتيال4107)لن   ،لل ل لاحسي ل -
إ ا ةلاة ثتتتتتتبحل اة اءلاحلتتتتتتبحيلح  تتتتتت كبتلاح تتتتتتنبعييلاحلبيتتتتتت ةلثبحث   تتتتتتيلاحل تتتتتت يي:ل  استتتتتتيل

 المح ساااب  قسااام - الحجااا رة كم ااا  - شااامس عااا ن ج معااا  المح سااابي: الاكااار". داثيبيتتتي
  ل787ل-ل726،لاحو  لاحثبنيل،للصل:لل40احلق  لل والمراجع 

أث لاحدع صلاح نبعىلحل اةبلاح سبثبتل  قلللن يد لع تىلل (ل4108__________ل) -
ل   استتيلداثيبيتتيلع تتىلاح تت كبتلاحلبيتت ةلثبحث   تتيلاحل تت ييل-فدتت ةلإ تت ا لدب يتت لاحل اقوتتيل

قبلوتيلعتيال تل لاحوت  لاحثتبنى،لاحقتسءلاحثتبنى،لص:لل-احدقتب ة،لك ييلمجم  الاكر المح سبى
ل 985-0149
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  Spssممف  عبر عن مخرج ت برن مج 
 ل ر فيللوبلدتلثي س الح  دثباللثياللددي اتلاحث ث 

Correlations 
 Footnotes Pages WORDS Reputation MTB Leverage SIZE AGE SEO DIV IFRS ROA 

Footnotes 

Pearson Correlation 1 .718
**

 .742
**

 -.249
**

 -.235
**

 .158
*

 .473
**

 -.196
**

 .014 -.121 .301
**

 -.168
*

 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .001 .020 .000 .004 .841 .075 .000 .013 

N 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 

Pages 

Pearson Correlation .718
**

 1 .808
**

 -.152
*

 -.070 .181
**

 .453
**

 -.258
**

 -.053 -.114 .160
*

 -.252
**

 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .025 .306 .008 .000 .000 .441 .095 .019 .000 

N 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 

WORDS 

Pearson Correlation .742
**

 .808
**

 1 -.152
*

 -.124 .081 .498
**

 -.128 -.002 -.020 .234
**

 -.245
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .025 .070 .236 .000 .060 .980 .767 .001 .000 

N 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 

Reputation 

Pearson Correlation -.249
**

 -.152
*

 -.152
*

 1 -.001 -.080 .011 -.024 .045 .046 -.270
**

 -.078 

Sig. (2-tailed) .000 .025 .025  .987 .240 .870 .726 .514 .499 .000 .255 

N 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 

MTB 

Pearson Correlation -.235
**

 -.070 -.124 -.001 1 -.090 .014 .106 .057 .253
**

 -.125 .440
**

 

Sig. (2-tailed) .001 .306 .070 .987  .190 .837 .120 .409 .000 .066 .000 

N 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 

Leverage 

Pearson Correlation .158
*

 .181
**

 .081 -.080 -.090 1 .064 .049 -.051 -.004 -.003 -.295
**

 

Sig. (2-tailed) .020 .008 .236 .240 .190  .346 .472 .454 .955 .960 .000 

N 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 

SIZE 

Pearson Correlation .473
**

 .453
**

 .498
**

 .011 .014 .064 1 -.392
**

 -.131 .334
**

 .032 .023 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .870 .837 .346  .000 .055 .000 .642 .735 

N 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 

AGE 

Pearson Correlation -.196
**

 -.258
**

 -.128 -.024 .106 .049 -.392
**

 1 -.153
*

 .069 .130 .124 

Sig. (2-tailed) .004 .000 .060 .726 .120 .472 .000  .025 .316 .057 .069 

N 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 

SEO 

Pearson Correlation .014 -.053 -.002 .045 .057 -.051 -.131 -.153
*

 1 -.116 .047 -.072 

Sig. (2-tailed) .841 .441 .980 .514 .409 .454 .055 .025  .089 .494 .292 

N 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 

DIV 

Pearson Correlation -.121 -.114 -.020 .046 .253
**

 -.004 .334
**

 .069 -.116 1 -.056 .500
**

 

Sig. (2-tailed) .075 .095 .767 .499 .000 .955 .000 .316 .089  .415 .000 

N 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 

IFRS 

Pearson Correlation .301
**

 .160
*

 .234
**

 -.270
**

 -.125 -.003 .032 .130 .047 -.056 1 .067 

Sig. (2-tailed) .000 .019 .001 .000 .066 .960 .642 .057 .494 .415  .328 

N 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 

ROA 

Pearson Correlation -.168
*

 -.252
**

 -.245
**

 -.078 .440
**

 -.295
**

 .023 .124 -.072 .500
**

 .067 1 

Sig. (2-tailed) .013 .000 .000 .255 .000 .000 .735 .069 .292 .000 .328  

N 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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مقاااراءة الحقر ااار لق ااا س طاااول و ق بم ااا  فاااي حااا ل  ) :إخحبااا ر الاااارض األول لمبحاااث
 (Foot notesبدالل اإل ض ح ت المحمم   

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .649a .422 .399 .22987 

a. Predictors: (Constant), ROA, SIZE, Reputation, SEO, Leverage, MTB, 

AGE, DIV 

 

ANOVA
a

 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7.977 8 .997 18.870 .000b 

Residual 10.938 207 .053   
Total 18.915 215    

a. Dependent Variable: Footnotes 

b. Predictors: (Constant), ROA, SIZE, Reputation, SEO, Leverage, MTB, AGE, DIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficients
a

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 1.400 .267  5.255 .000   
Reputation -.144 .033 -.233 -4.330 .000 .965 1.036 

MTB -.122 .036 -.203 -3.409 .001 .789 1.268 

Leverage .109 .062 .100 1.748 .082 .859 1.164 

SIZE .099 .010 .613 9.524 .000 .674 1.484 

AGE .038 .028 .084 1.372 .171 .754 1.327 

SEO .078 .041 .105 1.898 .059 .917 1.091 

DIV -.170 .040 -.287 -4.211 .000 .603 1.657 

ROA .204 .247 .059 .823 .411 .545 1.836 

a. Dependent Variable: Footnotes 
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الحا عال با ن جاودة المراجعا  بداللا  السامع  المهن ا   ) :لمبحاث الث نيإخحب ر الارض  
 مقاراءة بدالل اإل ضا ح تالحقر ار لق ا س طاول وق بم ا  فاي حا ل  IFRSوحبناي الااا 
 المحمم   

 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .675
a

 .456 .429 .22405 

a. Predictors: (Constant), Reputation*IFRS, Leverage, DIV, AGE, SEO, 

Reputation, MTB, IFRS, SIZE, ROA 

 

ANOVA
a

 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 8.624 10 .862 17.179 .000
b

 

Residual 10.291 205 .050   

Total 18.915 215    

a. Dependent Variable: Footnotes 

b. Predictors: (Constant), Reputation*IFRS, Leverage, DIV, AGE, SEO, Reputation, MTB, 

IFRS, SIZE, ROA 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 1.634 .282  5.788 .000   
Reputation -.137 .037 -.222 -3.672 .000 .725 1.380 

SEO .046 .042 .062 1.105 .270 .842 1.188 

DIV -.151 .040 -.255 -3.805 .000 .593 1.687 

SIZE .088 .011 .542 7.870 .000 .559 1.790 

Leverage .110 .061 .101 1.811 .072 .859 1.164 

IFRS .088 .037 .149 2.384 .018 .679 1.474 

ROA .077 .244 .022 .314 .754 .532 1.878 

AGE .010 .029 .022 .360 .719 .684 1.462 

MTB -.089 .036 -.147 -2.435 .016 .724 1.380 

Reputation*IFRS .074 .055 .093 1.350 .179 .557 1.795 

a. Dependent Variable: Footnotes 
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مقااراءة بداللاا  الحقر اار لق اا س طااول و ق بم اا  فااي حاا ل ) :إخحباا ر الااارض األول لمبحااث
 الصفحاث(                                             

 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .583
a

 .340 .315 .38693 

a. Predictors: (Constant), ROA, SIZE, Reputation, SEO, Leverage, 

MTB, AGE, DIV 

 
 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 15.982 8 1.998 13.344 .000
b

 

Residual 30.992 207 .150   

Total 46.974 215    

a. Dependent Variable: Pages 

b. Predictors: (Constant), ROA, SIZE, Reputation, SEO, Leverage, MTB, AGE, DIV 

 
 

Coefficients
a

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) .556 .449  1.240 .216   
Reputation -.150 .056 -.154 -2.682 .008 .965 1.036 

MTB .060 .060 .064 .999 .319 .789 1.268 

Leverage .158 .105 .092 1.509 .133 .859 1.164 

SIZE .127 .018 .498 7.244 .000 .674 1.484 

AGE -.033 .047 -.046 -.711 .478 .754 1.327 

SEO -.026 .069 -.022 -.378 .706 .917 1.091 

DIV -.190 .068 -.203 -2.791 .006 .603 1.657 

ROA -.928 .416 -.170 -2.229 .027 .545 1.836 

a. Dependent Variable: Pages 

 

 

 



  أثر تبني معايير التقرير المالي الدولية على العالقة بين جودة المراجعة .........                              تامر إبراهيم السواحد/ 

  276 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

 الحا عل ب ن جودة المراجع  بدالل  السمع  المهن    ) :لمبحث الث نيإخحب ر الارض 
 الصاح ت مقراءة بدالل الحقر ر لق  س طول و ق بم   في ح ل  IFRSوحبني الاا 

 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .619
a

 .383 .353 .37598 

a. Predictors: (Constant), Reputation*IFRS, Leverage, DIV, AGE, 

SEO, Reputation, MTB, IFRS, SIZE, ROA 

 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 17.995 10 1.800 12.730 .000
b

 

Residual 28.978 205 .141   

Total 46.974 215    

a. Dependent Variable: Pages 

b. Predictors: (Constant), Reputation*IFRS, Leverage, DIV, AGE, SEO, Reputation, MTB, 

IFRS, SIZE, ROA 

 
  

Coefficients
a

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 1.194 .474  2.520 .012   
Reputation -.198 .063 -.203 -3.157 .002 .725 1.380 

SEO -.100 .070 -.085 -1.426 .155 .842 1.188 

DIV -.162 .067 -.173 -2.426 .016 .593 1.687 

SIZE .099 .019 .388 5.293 .000 .559 1.790 

Leverage .160 .102 .093 1.573 .117 .859 1.164 

IFRS .048 .062 .052 .780 .437 .679 1.474 

ROA -1.092 .409 -.201 -2.669 .008 .532 1.878 

AGE -.088 .048 -.122 -1.843 .067 .684 1.462 

MTB .126 .061 .133 2.060 .041 .724 1.380 

Reputation*IFRS .273 .092 .218 2.965 .003 .557 1.795 

a. Dependent Variable: Pages 
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إخحباا ر الااارض األول لمبحااث: )فااي حاا ل ق اا س طااول وق بم اا  الحقر اار لمقااراءة بداللاا  
 الكمم ت(

  

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .611
a

 .373 .349 .453347414 

a. Predictors: (Constant), ROA, SIZE, Reputation, SEO, Leverage, MTB, 

AGE, DIV 

 
 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 25.341 8 3.168 15.412 .000

b
 

Residual 42.543 207 .206   

Total 67.884 215    

a. Dependent Variable: WORDS 

b. Predictors: (Constant), ROA, SIZE, Reputation, SEO, Leverage, MTB, AGE, DIV 
 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 4.461 .526  8.486 .000   

Reputation -.208 .065 -.178 -3.183 .002 .965 1.036 

MTB -.032 .071 -.028 -.459 .647 .789 1.268 

Leverage -.108 .123 -.052 -.877 .381 .859 1.164 

SIZE .188 .021 .614 9.153 .000 .674 1.484 

AGE .141 .055 .162 2.563 .011 .754 1.327 

SEO .117 .081 .082 1.434 .153 .917 1.091 

DIV -.099 .080 -.088 -1.244 .215 .603 1.657 

ROA -1.611 .488 -.246 -3.302 .001 .545 1.836 

a. Dependent Variable: WORDS 
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 المراجع  بدالل  السمع  المهن   الحا عل ب ن جودة) :لمبحث الث نيإخحب ر الارض  
 كمم ت مقراءة بدالل الالحقر ر لق  س طول وق بم   في ح ل  IFRSوحبني الاا   

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .644
a
 .415 .386 .440156634 

a. Predictors: (Constant), Reputation*IFRS, Leverage, DIV, AGE, 

SEO, Reputation, MTB, IFRS, SIZE, ROA 

  

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 28.168 10 2.817 14.539 .000

b
 

Residual 39.716 205 .194   

Total 67.884 215    

a. Dependent Variable: WORDS 

b. Predictors: (Constant), Reputation*IFRS, Leverage, DIV, AGE, SEO, Reputation, MTB, 

IFRS, SIZE, ROA 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 5.105 .555  9.207 .000   
Reputation -.231 .073 -.198 -3.150 .002 .725 1.380 

SEO .037 .082 .026 .444 .658 .842 1.188 

DIV -.062 .078 -.055 -.787 .432 .593 1.687 

SIZE .158 .022 .517 7.233 .000 .559 1.790 

Leverage -.105 .119 -.051 -.884 .378 .859 1.164 

IFRS .124 .073 .111 1.709 .089 .679 1.474 

ROA -1.849 .479 -.282 -3.858 .000 .532 1.878 

AGE .077 .056 .089 1.374 .171 .684 1.462 

MTB .044 .072 .039 .616 .539 .724 1.380 

Reputation*IFRS .248 .108 .165 2.305 .022 .557 1.795 

a. Dependent Variable: WORDS 
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ق ا س  الحخصص الصن عي لمراجع الحسا ب تم  في ح ل ق  س جودة المراجع  بدالل  أ
 طول وق بم   الحقر ر لمقراءة بدالل  اإل ض ح ت 

  
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .624
a
 .390 .366 .23614 

a. Predictors: (Constant), Specialization, SEO, MTB, Leverage, AGE, 

DIV, ROA, SIZE 

 
 

ANOVA
a
 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7.372 8 .922 16.527 .000
b
 

Residual 11.542 207 .056   
Total 18.915 215    

a. Dependent Variable: Footnotes 
b. Predictors: (Constant), Specialization, SEO, MTB, Leverage, AGE, DIV, ROA, SIZE 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 1.629 .298  5.476 .000   

MTB -.127 .037 -.211 -3.456 .001 .790 1.266 

Leverage .142 .063 .130 2.245 .026 .873 1.145 

SIZE .085 .012 .523 6.921 .000 .516 1.939 

AGE .029 .029 .063 1.001 .318 .739 1.353 

SEO .062 .043 .083 1.453 .148 .909 1.100 

DIV -.189 .041 -.318 -4.586 .000 .612 1.634 

ROA .459 .253 .133 1.810 .072 .548 1.825 

Specialization .101 .038 .169 2.631 .009 .714 1.400 

a. Dependent Variable: Footnotes 
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 في ح ل إدخ ل محغ ر  عكس الحا عل مع حبني المع   ر الدول  
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .671
a
 .451 .424 .22514 

a. Predictors: (Constant), Spec .*IFRS, ROA, SEO, AGE, Leverage, 

IFRS, MTB, DIV, Specialization, SIZE 

 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8.524 10 .852 16.816 .000
b
 

Residual 10.391 205 .051   

Total 18.915 215    

a. Dependent Variable: Footnotes 

b. Predictors: (Constant), Spec .*IFRS, ROA, SEO, AGE, Leverage, IFRS, MTB, DIV, 

Specialization, SIZE 

 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 1.700 .288  5.902 .000   
SEO .049 .041 .065 1.187 .236 .887 1.128 

DIV -.157 .040 -.265 -3.946 .000 .595 1.681 

SIZE .079 .012 .486 6.642 .000 .500 2.001 

Leverage .127 .061 .116 2.087 .038 .868 1.152 

IFRS .167 .035 .282 4.766 .000 .767 1.304 

ROA .264 .246 .076 1.076 .283 .530 1.887 

AGE .011 .028 .023 .372 .710 .696 1.437 

MTB -.100 .036 -.166 -2.796 .006 .757 1.322 

Specialization .140 .042 .234 3.372 .001 .557 1.795 

Spec .*IFRS -.101 .054 -.127 -1.861 .064 .575 1.740 

a. Dependent Variable: Footnotes 
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 قياس طول و قابليت التقرير للقراءة بعدد الصفحاث

  

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .567
a
 .321 .295 .39240 

a. Predictors: (Constant), Specialization, SEO, MTB, Leverage, AGE, 

DIV, ROA, SIZE 

 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 15.101 8 1.888 12.259 .000b 

Residual 31.873 207 .154   

Total 46.974 215    

a. Dependent Variable: Pages 
b. Predictors: (Constant), Specialization, SEO, MTB, Leverage, AGE, DIV, ROA, SIZE 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .692 .494  1.400 .163   
MTB .055 .061 .058 .899 .370 .790 1.266 

Leverage .193 .105 .112 1.833 .068 .873 1.145 

SIZE .117 .020 .459 5.757 .000 .516 1.939 

AGE -.040 .048 -.055 -.823 .411 .739 1.353 

SEO -.040 .071 -.034 -.564 .573 .909 1.100 

DIV -.210 .069 -.225 -3.070 .002 .612 1.634 

ROA -.692 .421 -.127 -1.643 .102 .548 1.825 

Specialization .072 .064 .076 1.127 .261 .714 1.400 

a. Dependent Variable: Pages 
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 ت(دول   )عدد الصاح في ح ل الحا عل مع حبني المع   ر ال
 

 

 
 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 16.449 10 1.645 11.047 .000
b
 

Residual 30.524 205 .149   

Total 46.974 215    

a. Dependent Variable: Pages 

b. Predictors: (Constant), Spec .*IFRS, ROA, SEO, AGE, Leverage, IFRS, MTB, DIV, 

Specialization, SIZE 

 
 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) .904 .494  1.831 .069   
SEO -.069 .070 -.059 -.985 .326 .887 1.128 

DIV -.183 .068 -.196 -2.681 .008 .595 1.681 

SIZE .107 .020 .418 5.249 .000 .500 2.001 

Leverage .190 .104 .110 1.828 .069 .868 1.152 

IFRS .143 .060 .153 2.387 .018 .767 1.304 

ROA -.915 .421 -.168 -2.174 .031 .530 1.887 

AGE -.073 .049 -.101 -1.502 .135 .696 1.437 

MTB .093 .061 .098 1.509 .133 .757 1.322 

Specialization .050 .071 .053 .699 .485 .557 1.795 

Spec .*IFRS .070 .093 .056 .755 .451 .575 1.740 

a. Dependent Variable: Pages 

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .592
a
 .350 .318 .38587 

a. Predictors: (Constant), Spec .*IFRS, ROA, SEO, AGE, Leverage, 

IFRS, MTB, DIV, Specialization, SIZE 
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 ق  س طول و ق بم   الحقر ر لمقراءة بدالل  الكمم ت
 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .591
a
 .349 .324 .461962473 

a. Predictors: (Constant), Specialization, SEO, MTB, Leverage, AGE, 

DIV, ROA, SIZE 

 
 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 23.708 8 2.964 13.887 .000

b
 

Residual 44.176 207 .213   

Total 67.884 215    

a. Dependent Variable: WORDS 

b. Predictors: (Constant), Specialization, SEO, MTB, Leverage, AGE, DIV, ROA, SIZE 

   

 

 

 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4.677 .582  8.036 .000   
MTB -.040 .072 -.035 -.553 .581 .790 1.266 

Leverage -.059 .124 -.028 -.475 .636 .873 1.145 

SIZE .173 .024 .564 7.218 .000 .516 1.939 

AGE .132 .057 .151 2.321 .021 .739 1.353 

SEO .097 .083 .068 1.162 .246 .909 1.100 

DIV -.127 .081 -.113 -1.578 .116 .612 1.634 

ROA -1.275 .496 -.195 -2.572 .011 .548 1.825 

Specialization .109 .075 .096 1.452 .148 .714 1.400 

a. Dependent Variable: WORDS 
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  في ح ل إدخ ل محغ ر  عكس الحا عل مع حبني المع   ر الدول  

 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .626
a
 .392 .362 .448647546 

a. Predictors: (Constant), Spec .*IFRS, ROA, SEO, AGE, Leverage, 

IFRS, MTB, DIV, Specialization, SIZE 

 
 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 Regression 26.621 10 2.662 13.225 .000
b
 

Residual 41.263 205 .201   

Total 67.884 215    

a. Dependent Variable: WORDS 

b. Predictors: (Constant), Spec .*IFRS, ROA, SEO, AGE, Leverage, IFRS, MTB, DIV, 

Specialization, SIZE 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 4.869 .574  8.481 .000   

SEO .067 .082 .047 .815 .416 .887 1.128 

DIV -.078 .079 -.069 -.984 .326 .595 1.681 

SIZE .161 .024 .524 6.803 .000 .500 2.001 

Leverage -.078 .121 -.038 -.643 .521 .868 1.152 

IFRS .259 .070 .231 3.708 .000 .767 1.304 

ROA -1.606 .490 -.245 -3.282 .001 .530 1.887 

AGE .094 .057 .108 1.648 .101 .696 1.437 

MTB .010 .071 .009 .138 .890 .757 1.322 

Specialization .139 .083 .123 1.687 .093 .557 1.795 

Spec .*IFRS -.072 .108 -.048 -.669 .504 .575 1.740 

a. Dependent Variable: WORDS 

 


