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 ممخص
استتتت يلبحا درتتتتوحلتاستتتتثحرام دتتتتإلتح تتتتختيتحيستتتت رمحاالشتتتتإل حا م يتتتتإلت ح  تتتت ح ييتتتتثحا  تتتتت ث ح
ر  رقيقحىذاحا يلبحا  يلحا دروح   حدنإلءحيؤ تتح فلشتإل حا م يتإلت حراست ملالحبست ريح ر يت ح

ي تتتإلىلعح ةينتتتثحيتتترحتتتتكوحر  تتتتيرح تتتت ثحيقيتتتلعحدإل درتشتتتثحا يشتتتتيثحح031ا ير تتترمحلتتتلح ر يتتت 
رذ تتفح،حرذ تتفحلتتلحيقإلدتت حيؤ تتتحاالشتتإل حا م يتتإلت حا يق تتت ح4100حرر تت ح4112ح  ستتنرامحيتتر

يس رمحاالشإل حا م يإلت حا فة لح يذهحا  تت إلم ح يتإلح تلح يتإلسح ييتثحا  تت ثح تنفسح ينتثحح قيإلس
 تذ فحاست ةإلرحا دإلرتوحدنيترذححانرتلاتحديإلنتإلمحا سكست حح.Tobins‟Qا  ت إلمحدإلست ملالحيقيتإلسح

 م دإلتح ختيتحيس رمحاالشإل حا م يإلت ح  ت ححPanel Data Regression Modelا قطإل يثح
 ييثحا  ت ث حر لحم صحا درتوحل ت حردترلح تختيتحيةنتر ح يست رمحاالشتإل حا م يتإلت ح  ت ح ييتثح

ح( Tobins‟Qا  ت ثح)يقإلسثحديقيإلسح
Abstract 
 

The objective of this study is to study and examine the impact of the 

level of voluntary disclosure on firm value. To achieve this objective, the 

study relies on building a voluntary disclosure index and using the 

method of content analysis for 130 observations of a sample including 23 

companies listed in the Egyptian Stock Exchange from 2004 to 2017 

compared to the proposed voluntary disclosure index and measuring the 

level of actual voluntary disclosure for these companies. The firm value 

for the same sample of companies is also measured by Tobins‟Q 

measurement. The researcher also uses Panel data regression model to 

test that impact. The study concluded that there is a material impact on 

the level of voluntary disclosure on the firm value (measured by the 

Tobins'Q). 
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 . المقدمة1
 ةتلحا يرإلستدثحا يإل يتثحناإليتإلاح راؤييتإلاح  ية ريتإلمحيتتؤتتحلتل،حري تختتحدإل ديمتثحا  تلح ةيت حلييتتإلح

( حرية سحاالشإل حا يرإلسدلحيضتيررحرايفتثحاا شتإل ،حرا  تلح يتت حدتلرتىإلح4102) تب،ح
لرتتتتلمحرايف تتتتلحا يرإلستتتتدثحدإل  دإلتىتتتتإلح  ضتتتتيرحو ي يتتتتإلمح رليتتتتلحر يتتتتإلسحر رشتتتتي حية ريتتتتإلمح

ليلحا ية ريتتتإلمحيتتترحلدتتتتاءحا  قيييتتتإلمحراا متتتإلذحا قتتتتاتاموح)بدتتترحا  شتتتإلليثحدريتتتوح ي تتترحيستتت م
( حر ة تتتسح ي يتتتثحاالشتتتإل ح تتترحا ية ريتتتإلمح دإلينتتتإلاحلتتتلحا قتتترمحدتتتيرحا  تتتت ث،ح4114ا ي تتتإلتل،ح

ي يت ثحللحللات يإل،حدرشفيإلحا قإلميثح   حللاتعح ي يثحاالشإل ،حراألطتابحا مإلتديثحا  تلح يت لح
لتا تتإلاح يتتذاحدن تتإلطحا  تتت ثحدرشتتفيإلحيستت مللحا  قتتإلتيتح ا يإل يتتثحا  تتلح ةتتلىإلحر ن تتتىإلحا  تتت ث حراا

ا  دإليرحلتلحا قترم،حلقتلح تلم حا ي تتاحلتلحا تلر حا يم  فتثحاددتإلتحللاتعحا  تت ثح  ت حاالشتإل ح
 رح لتحيةيرحيرحا ية ريإلمحريإليثح يشتإل  حاألطتتابحا مإلتديتث حر تلحبلمحذ تفحل ت حلي إلنيتثح

حححححححححددتتتتتتتإلت حراالشتتتتتتتإل حا م يتتتتتتتإلت حا  يييتتتتتتتوحدتتتتتتتيرحنتتتتتتتر يرحيتتتتتتترحاالشتتتتتتتإل حىيتتتتتتتإلحاالشتتتتتتتإل حاا
ح( 0991)تا ل،ح

يرحمتك ح قتليلحح(Karim, 1996)ريةي حاالشإل حا م يإلت ح   ح ق ي حلدرعحاالشإل ح
يويتتلحيتتترحا ية ريتتتإلمحديتتإلحي ةتتتلمحا ي ط دتتتإلمحاا واييتتتثح فلشتتإل حديردتتتيحا يةتتتإلييتحرا قتتترانير،ح

ينيتتتتث،حريتتتترحتتتتتلح مفتتتتي ح تتتتللح يإلتتتتت حرا  تتتترام ،حرا قرا تتتتل،حري ط دتتتتإلمحا ييمتتتتإلمحا ت إلديتتتتثحرا ي
را يستتإل لعحلتتلحل متتإلذحا قتتتاتامحر رقيتتقحا  مشتتيصحا  تتبءحح،(Impink, 2011)ا ية ريتتإلمح

 يتتإلحيرقتتقحاالشتتإل حا م يتتإلت حا ةليتتلحيتترحا يوايتتإل،ح .(Chau and Gray, 2002)  يتتراتلح
ر مفتتي ح   فتتثحتبسحح،(Tian and Chen, 2009) رستتيرحشتترتعحرستتيةثحا  تتت ثحبىييتتإلح
حر رستتتيرحا ةك تتتإلمحيتتترحا يستتت تيتيرح،(FASB, 2001)رويتتتإللعحستتتير ثحبستتتراقحا يتتتإل ح،حا يتتتإل 

(Tian and Chen, 2009). ح
ريتترحا شتتةيح رليتتلحيفيتترلحيرتتللح  قييتتث،حريتتوح تتت دطح ييتتثحا  تتلءحدةتتللحيتترحا يرتتللامح

( ح يإلحبرحيفيرلح ييتثحا  تت ثحيم  تبحدتإلم كبحطتيقتثح يإلستيإلح4102ردرانيحا  قييلح) تب،ح
( حر  ةللحطتقحرنيإلذحح يإلسح ييثحا  ت ثحد ةللحيلام ح يإلسيإل،حريتوح ردتلح4100)ط مإلر،ح

يل،ح ييتثحا  تت ث،حرىتل،حيتلم حا سترق،حريتلم حا    فتث،حريتلم حميسثحيلام ح قيتإلس،حبرح قيت
،حريتتلم حRikkert, 2014)؛ح4100؛حا ييمتثحا ةإليتتثح  ت إلدتثحا يإل يتتث،ح4102ا تلم ح) تتر ل،ح

 Benson and Davidson, 2009; Al-Saidi)حTobins‟ Qيقتإلييسحاأللاء،حريقيتإلسح
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and Al-Shammari, 2014; Kodongo et al., 2014; Siboni and Pouralli, 

ح (Perek and Perek, 2012)،حريلم حا  قييلحدإلس ملالحا ية ريإلمحا يرإلسديثح(2015
ر قلح ةللمحا لتاسإلمحا  لح نإلر مح ختيتحيست رمحاالشتإل حا م يتإلت ح  ت ح ييتثحا  تت ث ح

 ;Hassan et al., 2009; Belgacem and Omri, 2014)ل قلح نإلر محدةت حا لتاستإلمح

Bukit and Nasution, 2016; Scaltrito, 2016; Ghorbel and Triki, 2016)ح
 تتختيتحيستت رمحاالشتتإل حا م يتتإلت ح  تت ح ييتتثحا  تتت ثحدشتتفثح إليتتث حلتتلحرتتيرح إليتتمحلتاستتإلمح

  Zarb , 2007; Gordon  et al., 2010; Nekhili  et al., 2012; Foerster)بمتتمح

et al., 2013; Abdullah Al-Maghzom  et al., 2016; Bravo , 2017; 

Marine, 2017)دإلم دإلتح ختيتحاالشإل حا م يإلت ح رحدنرلحيةينثح   ح ييتثحا  تت ث حر تلحح
م شتتمحىتتذهحا لتاستتتإلمحل تت حردتترلح تتتختيتحليدتتإلدلحيةنتتر ح فلشتتتإل حا م يتتإلت حدشتتفثح إليتتتث،ح
راالشإل حا م يإلت ح رحدنرلحيةينثحدشفثحمإلشث،ح  ت ح ييتثحا  تت ث حردتتللحذ تف،حم شتمح

  للحردرلح ختيتحيةنر حدإل يتعح فلشإل حا م يإلت ح   ح ييثحا  ت ث حححدة حا لتاسإلمحل  
ردإل نسدثح  رضرحللحدييرتيثحيشتحا ةتديث،حيكراحات فإلاحلتدتثح قنتيرحاالشتإل ،حريتوح
 لحلشلاتح للحيرحا قرانيرحرا  رام ،حر ةلي حا قتإلملحينيتإلحبرحل ئإلميتإل،حر ةتلي حيةتإلييتحا يرإلستدثح

استت يتاتح يتتلحر تتطيحاألرتاقحا يإل يتتثحدإل درتشتتثحا يشتتتيث،حرل يتت حا يشتتتيث،حر تتذاح را تتلح يتتلحرح
رر يتتتثحا  تتتت إلم حر تتتلحبلمحذ تتتفححل تتت حويتتتإللعحي ط دتتتإلمحاالشتتتإل حا ي ويتتتثح   تتتت إلمحا يقيتتتلعح
دإل درتشتتثحا يشتتتيثحا  تتلح نطتتر ح  ييتتإلح  تتفحا قتترانيرحرا  تترام حرا قرا تتلحرا يةتتإلييت،حاأليتتتحا تتذ ح

لتتتتلحدةتتتت حا ية ريتتتتإلمحا ةإليتتتتثح تتتترحا  تتتتتت ث،ححبلمحل تتتت حرشتتتتتحدنتتتترلحاالشتتتتإل حا م يتتتتإلت 
رية ريتتتإلمح تتترحا  ندتتتؤامحا  تتتلح قتتترلحللاتعحا  تتتت ثحدل تتتلالىإل،حردةتتت حا ية ريتتتإلمحا د يإل يتتتثح
ذامحا ةك تتتثحدإل ةتتتإلي يرحدإل  تتتت ثحرمليتتتثحا يستتت ي  ير،حرية ريتتتإلمح تتترحبستتتيلحا  تتتت ثحرا نستتتيح

ا ية ريإلمحا ي ة قتثحدخ ضتإلءححا يإل يثحراان إلديثحرا قييثحا يضإللثحرا درروحرا  طريت،حر  ي حير
يد تتتتسحاالاتع،حلضتتتتإللثحل تتتت حدةتتتت حا ية ريتتتتإلمحا ي ة قتتتتثحدإلألشتتتتر حا تإلد تتتتثحا ي يرستتتتثحرليتتتتتح

حا ي يرسث،حراألشر حا دير رديث 
 . هدف البحث2

ييتتلبحا درتتوحا تتلحلتاستتثحرام دتتإلتح تتختيتحيستت رمحاالشتتإل حا م يتتإلت ح  تت ح ييتتثحا  تتت ث،ح
ح4112ا يقيلعحدإل درتشثحا يشتيثحللحا ف تتعحيترحستنثححرذ فحدإل  طديقح   ح ينثحيرحا  ت إلم

ح 4100ل  حسنثح
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 . مشكمة البحث3
 يت حا ية ريإلمحا يرإلستديثحبرتلحبىتلحيتلمكمحنيتإلذححل متإلذحا قتتاتامحيترحدإلنتيحبشترإليح
ا يشتت رثحدإل  تتتت إلم حر  تتت حا تتتتللحيتتترحويتتتإللعحا ط تتتيحيتتترحدتتتإلنديلح  تتت حا ية ريتتتإلمحا ين تتترتعح

ددتتإلت ح تترحىتتذهحا ية ريتتإلمحلإل دتتإلاح حيفتتلحدإلر يإلدتتإل يلحدإل قتتلتح   تتت إلم،حل حبرحاالشتتإل حاا
ا ذ حيي نيلحيرحل مإلذحا قتتاتامحا ست ييث،حاأليتتحا تذ حبلمحل ت حل ستإلاحلدترعحاالشتإل  حردينيتإلح
يمضتترحاالشتتإل حا م يتتإلت ح تترحا ية ريتتإلمح  ر تتلحا  مشتتلحالاتعحا  تتت ثح نتتلحل متتإلذح تتتاتح

االشتتإل حيتترحمتتك ح قتتليلحيويتتلحيتترحا ية ريتتإلمحاالشتتإل ،حل حبنتتوحيستتإلىلحلتتلح مفتتي حلدتترعح
ألشتترإليحا يشتت رث،حديتتإلحي ةتتلمحا ي ط دتتإلمحاا واييتتثح فلشتتإل حديردتتيحا يةتتإلييت،حرا قتترانير،ح
را  رام ،حرا قرا ل،حري ط دإلمحا ييمإلمحا ت إلديثحرا يينيث حريي رحا  ةديتح رحي ت  ثحا درتوحلتلح

شتتإل حا م يتتإلت ،حر يتتبحيي تترح يتتإلسحيدير تتثحيتترحاألستتم ث،حرىتتلمحيتتإلحىتترحيفيتترلحربىييتتثحاال
يس راه؟،حريإلحىلح ييثحا  ت ث،حريإلحىلحبىلحيقإلييسيإلحيرحيناترتحبشترإليحا يشت رث؟،حرىت ح
 ردتتلح ك تتثح ختيتيتتثحدتتيرحيستت رمحاالشتتإل حا م يتتإلت حر ييتتثحا  تتت ثحدشتتفثح إليتتث،حرا  تتت إلمح

حا يقيلعحدإل درتشثحا يشتيثحدشفثحمإلشث؟
 . أهمية ودوافع البحث4

ا دروحيترحا نإلريتثحاأل إلليييتثحلتلحا ت قإلقحيؤ تتح فلشتإل حا م يتإلت حينإلستيحح ندرحبىييث
ديمتتتتتثحاأل يتتتتتإل حا يشتتتتتتيث،حرا تتتتتذ حي ضتتتتتيرحبىتتتتتلحدنتتتتترلحا ية ريتتتتتإلمحا م يإلتيتتتتتث،حديتتتتتإلحي دتتتتتإلروح
ا ي ط دتتتإلمحاا واييتتتثح فلشتتتإل حديردتتتيحا يةتتتإلييت،حرا قتتترانير،حرا  تتترام ،حرا قرا تتتل،حري ط دتتتتإلمح

حدييرتيثحيشتحا ةتديث ححا ييمإلمحا ت إلديثحرا يينيثحلل
 يإلح ندرحبىييثحا دروح ي يإلاحيرح رنوحيم دتح طديقيتإلاح)يترحمتك حا  ر يت حا فة تلح   قتإلتيتح
ا ستتتتنريثح   تتتتت إلمحا يقيتتتتلع(ح تتتتختيتحيستتتت رمحاالشتتتتإل حا م يتتتتإلت ح  تتتت ح ييتتتتثحا  تتتتت ثحدإل ديمتتتتثح

حا يشتيثحدإل  دإلتىإلحلرلمحا لر حا نإلييثح)ا لر حذامحبسراقحا يإل حا نإل مث( ح
ر  يتتتت حلرالتتترحا درتتتوحلتتتلح ضتتتييقحلدتتترعحا درتتتوحا يرإلستتتدلحلتتتلحيدتتتإل حاالشتتتإل ،حرنتتتلتعح

حا درروحا يرإلسديثحاأل إلليييثحللحيدإل حا دروحا رإل لحللحيشت،حمإلشثحا  طديقيثحينيإل 
ح
ح
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 . حدود البحث5
يق شتتتحىتتذاحا درتتوح  تت حلتاستتثحرام دتتإلتح تتختيتحيستت رمحاالشتتإل حا م يتتإلت ح  تت ح ييتتثح
ا  ت ث،حرذ فح   تت إلمحا يقيتلعحدإل درتشتثحا يشتتيث حريمتتحح ترحنطتإلقحىتذاحا درتوحا  تت إلمح
ليتتتتحا يقيتتتلعحلتتتلحا درتشتتتثحا يشتتتتيث،حرا يؤسستتتإلمحا يإل يتتتث ح يتتتإلحيق شتتتتحا درتتتوحلتتتلحا دتتتوءح

 يقيإلسح قييتثحا  تت ثحلررحليتتهحيترحيقتإلييسح ييتثححTobin‟s Qا  طديقلحينوح   حاس ملالح
ا  تتت ث حربميتتتااحلتتلرح إلد يتتثحن تتإلمتحا درتتوح   ةيتتيلحي تتترطثحدضتترادطحلم يتتإلتح ين تتو،حرا يقيتتإلسح

ح قيإلسح ييثحا  ت ث  ا يس ملل
 . خطة البحث6

ح رقيقإلاح يلبحا دروحريةإل دثحي    و،حسربحيس  ي ح   حا نررحا  إل لم
حاالشإل حا م يإلت محا يفيرلحرا قيإلس  حيس رمح1/0
ح ح ييثحا  ت ثحيرحينارتحيرإلسدلمحا يفيرلحرا يقإلييس 1/4
ح ح ر ي حا ةك ثحديرحيس رمحاالشإل حا م يإلت حر ييثحا  ت ثحرا  قإلقحلت حا درو 1/3
ح حينيديثحا درو 1/2
ح حا مكشثحرا  رشيإلمحريدإل محا دروحا يق ترث 1/2
 االختياري: المفهوم والقياس. مستوى اإلفصاح 6/1

ح  نإلر حىذهحا دوميثحيرحا دروح  حيرحيفيرلحر يإلسحيس رمحاالشإل حا م يإلت  
 . مفهوم اإلفصاح االختياري6/1/1

ىنإلفحل فإلقحديرح تيتحيرحا لتاسإلمحا سإلدقثحرر حيفيترلحاالشتإل حا م يتإلت ،حريتوحي فتقح
 ;Armitage and Marston, 2008; Jullobol and Sartmool, 2014)ا تدة ح

Shehata, 2014; Scaltrito, 2016;؛حيتتإلتق،ح4119ا ت تتيل ،ح؛ح0990ا تتلىتار ،ح؛حح
  ت حبرحاالشتتإل حا م يتإلت حيةدتتح تترحاالشتإل ح ترحا ية ريتتإلمح (4104؛حلدتتاىيل،ح4119

ديتتتتإلحيويتتتتلح تتتترحا ي ط دتتتتإلمحاا واييتتتتثح فلشتتتتإل حديردتتتتيحا قتتتترانيرحرا  تتتترام حرا قرا تتتتلحرا يةتتتتإلييتح
 ;Meek et al., 1995) ط دتإلمحدرتشتإلمحاألرتاقحا يإل يتث حربضتإللمحلتاست إلحا يرإلستديثحري

Chau and Gray, 2002)برحاالشتتإل حا م يتتإلت حيمضتترح  ميتتإلتامحا رتتتعحيتترحدإلنتتيحح
للاتامحا  تتت إلمح  تترليتحا ية ريتتإلمحا يكميتتثح   ديتتثحار يإلدتتإلمحيستت مليلحا ية ريتتإلمحا ي ة قتتثح
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برحا  تت إلمح قتللحىتذاحح(Tian and Chen, 2009)دل متإلذحا قتتاتام ح يتإلحبرضترمحلتاستثح
حا نراحيرحاالشإل ح  رسيرحشرت يإلحرسية يإلحر ك إل يإلحيرحا يس تيتير 

راس نإللااح يإلحسدق،حيي رح ةتيبحاالشتإل حا م يتإلت ح  ت حبنتوحا ميتإلتامحا رتتعحيترحدإلنتيح
للاتامحا  تتتت إلمح فلشتتتإل ح تتترحا ية ريتتتإلمحديتتتإلحيويتتتلح يتتتإلحىتتترحيط تتتريحديردتتتيحا يةتتتإلييت،ح
را قتتترانير،حرا  تتترام ،حرا قرا تتتل،حري ط دتتتإلمحا ييمتتتإلمحا ت إلديتتتثحرا يينيتتتث،حرذ تتتفح   ديتتتثحار يإلدتتتإلمح
ا يستتت ملييرحيتتترحا ية ريتتتإلمحأللتتتتا حل متتتإلذحا قتتتتاتامحيتتترحنإلريتتتث،حر رستتتيرحشتتترتعحا  تتتت ثح
حرستتتتتية يإلحر ك إل يتتتتتإلحيتتتتترحبشتتتتترإليحا يشتتتتت رث،حمإلشتتتتتثحا يستتتتت تيتير،حيتتتتترحنإلريتتتتتثحبمتتتتتتتم 

 االختياري . قياس مستوى اإلفصاح6/1/2
ي لح يتإلسحيست رمحاالشتإل حا م يتإلت حاست نإللااحل ت حيؤ تتحيق تت ح يتذاحاالشتإل  حر  نتإلر ح
ىتتذهحا دوميتتثحلدتتتاءامح  تتريرحيؤ تتتحاالشتتإل حا م يتتإلت ،حرا ير تترمحا  فشتتي لح دنتترله،حرذ تتفح

ح   حا نررحا  إل لم
 . إجراءات تكوين مؤشر اإلفصاح االختياري6/1/2/1

 وح  يؤ تتتحا يق تتت ح فلشتتإل حا م يتتإلت ح  تت حيؤ تتتحاالشتتتإل حاستت نلحا دإلرتتوحلتتلحا تت قإل
،حرذ تفح(0)(حر ةلي توحديتإلحيت كءلحيترحا ديمتثحا يشتتيث4112ا م يإلت حا يق تت حدلتاستثح)ا فتر ل،ح

لقلح إللحا دإلرتوحدلتاستثحي ط دتإلمحاالشتإل حح.(Belgacem and  Omri, 2014) يإلسإلاح   ح
ا ي ويثح   ت إلمحا يقيلعحدإل درتشثحا يشتيثحدإل  قإلتيتحا سنريثح يإل،حراس دةإللحيتإلحيتت دطحديتإلحيترح
دنتترلحل واييتتثحيتترحيؤ تتتحاالشتتإل حا تتذ ح تتلحا   يتتإللح  يتتو،حر تتذاحلضتتإللثحا دنتترلحا  تتلح تتدةمح

ا م يتإلت حا يق تت حدإل لتاستثحا رإل يتث حح   حاالشإل حا م يإلت ح نيإل،حرشر اح يؤ تحاالشتإل 
ر نطتتتر حي ط دتتتإلمحاالشتتتإل حا ي ويتتتثح   تتتت إلمحا يقيتتتلعحدإل درتشتتتثحا يشتتتتيثح  تتت حي ط دتتتإلمح

  (4)االشإل ح رحا ية ريإلمحرلقإلاحاطإلتحل لالحا  قإلتيتحا يإل يثحا يطدق

                                                 
( دْطددأ أرةؼددج هددأاخس لر٘دداش صرطددج اإلفصدداع االخذ٘ددارٕ ػددي الوؼلْهدداح، ُّددٖ )أ( الوددأخس ا ّ   ّالدد ٕ ٗذ ددوي 1)

االخذ٘دارٕ ػدي االػذواص ػلٔ اإلفصاع االخذ٘ارٕ ػي ةٌأ هؼ٘ي )هشس دٌتؤاح اإلصارث ةا رةاع( كور٘اش لأرطدج اإلفصداع 

الوؼلْهدداح. ) ( الوددأخس الشدداًٖ  ّالدد ٕ ٌٗاددْٕ ػلددٔ االػذودداص ػلددٔ الأرطددج الذددٖ دؼاِ٘ددا ف ددج هددي هطددذ أهٖ الرددْا ن 

ّالذرارٗر الوال٘ج الوٌشْرث )هشس الوحلل٘ي الوال٘٘ي( لووارضاح اإلفصاع ػي الوؼلْهداح للشدركاح، ّكلدن هدي خدي  در٘د٘ن 

الذر٘دد٘ن فددٖ درددارٗر خا.ددج ةِددا. )طددد( ٗطددذٌأ الوددأخس الشالددز  لددٔ هؤ ددر اإلفصدداع  ُدد ٍ الة ددج لذلددن الووارضدداح ًّشددر ُدد ا

االخذ٘ارٕ ال ٕ ٌٗإْ ػلٔ قا وج ةتٌدْص الوؼلْهداح الذدٖ ٗوادي اإلفصداع ػٌِدا اخذ٘ارٗداي. )ص( ٗؼذودأ الودأخس الراةدغ ػلدٔ 

لإلفصداع االخذ٘دارٕ ٗي دن ة٘ دج  هؤ ر لإلفصاع االخذ٘ارٕ قاهخ  حدأٓ الأراضداح الطداةرج ةاػدأاصٍ سدن دؼأٗلدَ  لدٔ هؤ در

 (.2005الأراضج )الةْلٖ، 

(
2

 ( ٗذ وي كس هي 
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 . المحتوى التفصيمي لبنود مؤشر اإلفصاح االختياري6/1/2/2
حم يإلت حا يق ت حدإل لتاسثحا رإل يثح   حا دنرلحا  إل يثمينطر حيؤ تحاالشإل حا 

حا  طرتحا  إلتيملح   ت ث ح-
حسيإلسإلمحا  ت ثحا يإل يثحراان إلديثحرا  سريقيث ح-
ح طرتحرشثحا  ت ثحللحبسراقحا ين دإلم ح-
حبسيإلءحا ةيكءحا تميسييرح   ت ث ح-
حا نسيحا يإل يثحدمكبحنشييحا سيلحيرحاألتدإل  ح-
حي مصح إلتيملح  نسيحا يإل يث ح-
حرشبح ن إلطحا درروحرا  طريتحدإل  ت ث ح-
حيشترلإلمح)برحنفقإلم(حا درروحرا  طريتحا ي ر ةث ح-
حا  ندؤحدإل يديةإلم ح-

                                                                                                                            
  ّال حذدَ 2015لطدٌج  11ّالراًْى رقدن  1449لطٌج  3ّالوؼأ  ةالراًْى رقن  1491لطٌج  154قاًْى الشركاح رقن ،

ّزٗدر االضدذشوار  ، الصداصرٗي ػدي2019لطدٌج  16ّالوؼألج ةردرار رقدن  1492لطٌج  46الذٌة٘ ٗج الصاصرث ةررار رقن 

 ّالذؼاّى الأّلٖ.

  1540، ّال حذَ الذٌة٘ ٗج الصاصرث ةررار ر ٘ص هظلص الْزراء رقن 1441لطٌج  203قاًْى قااع ا ػوا  الؼام رقن 

 .1441لطٌج 

  ّال حذَ الذٌة٘ ٗج الصاصرث ةررار 2019لطٌج  11ّالوؼأ  ةالراًْى رقن  1442لطٌج  45قاًْى ضْق رأش الوا  رقن ،

 40، ّالوؼألج ةررار ّزٗر االضدذشوار ّالذؼداّى الدأّلٖ رقدن 1443لطٌج  135االقذصاص ّالذظارث ال ارط٘ج رقن ّزٗر 

 . 2019لطٌج 

 قدداًْى االضددذشوار
 

لطددٌج  2310، ّال حذددَ الذٌة٘ ٗددج الصدداصرث ةرددرار ر دد٘ص هظلددص الددْزراء رقددن 2011لطددٌج  12رقددن 

2011. 

  ّال حذَ الذٌة٘ ٗج الصداصرث ةردرار 2001لطٌج  16الوؼأ  ةالراًْى رقن ّ 1445لطٌج  45قاًْى الذأط٘ر الذوْٗلٖ رقن ،

 .  2002لطٌج  1144، ّالوؼألج ةررار ر ٘ص هظلص الْزراء رقن 1445لطٌج  946ر ٘ص هظلص الْزراء رقن 

  ّال حذدد2015َلطددٌج  105، ّالردداًْى رقددن 2004لطددٌج  4ّالوؼددأ  ةالردداًْى رقددن  1444لطددٌج  4قدداًْى الت٘ ددج رقددن ، 

، ّالوؼألج ّفراي ٙخر دؼأٗس ةررار ر د٘ص هظلدص 1445لطٌج  339الذٌة٘ ٗج الصاصرث ةررار ر ٘ص هظلص الْزراء رقن 

 . 2011لطٌج  239الْزراء رقن 

  ّالذٖ دن اضدذاوالِا  2003لطٌج  410، ّال حذَ الذٌة٘ ٗج الصاصرث ةررار رقن 2003لطٌج  12قاًْى الؼوس الوْحأ رقن

، 114، 113، 112، 111، الصداصرٗي ػدي ر د٘ص هظلدص الدْزراء، ّالردراراح أرقدام 2003 لطدٌج 493ةررار رقدن 

 الصاصرث ػي ّزٗر الرْٓ الؼاهلج ّالِظرث. 2003لطٌج  119، 111، 116، 115

  2015هؼاٗ٘ر الوحاضتج الوصرٗج الوؼألج الصاصرث ضٌج. 

 الصداصرث ػدي هظلدص  صارث  2014لطدٌج  11 قْاػأ ق٘أ ّاضذورار ق٘أ ّ اب ا ّراق الوال٘ج ةالتْر.ج الوصرٗج رقن

، الصدداصرٗي ػددي الِ٘ ددج 2019لطددٌج  13، ّقددرار رقددن 2011لطددٌج  122التْر.ددج الوصددرٗج، ّالوؼألددج ةرددرار رقددن 

 الؼاهج للرقاةج الوال٘ج.

  لطددٌج  94اإل.ددأار الشالددز للددأل٘س الوصددرٕ لحْكوددج الشددركاح الصدداصر ػددي الِ٘ ددج الؼاهددج للرقاةددج الوال٘ددج ةرددرار رقددن

2016. 
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حا  ندؤحدإلألتدإل  ح-
حا  ندؤحدإل  للقإلمحا نقليث ح-
حا  ندؤحدتدريثحا سيل ح-
حمليثحا يس ي  ير ح-
حيو  طرتح للحا ةإلي يرحربسدإليحا  ئيتحلح-
ح شنيبحا ةإلي يرحرلقإلاح  يؤىكمحا ة ييث ح-
ح شنيبحا ةإلي يرحرلقإلاح طدية يل ح-
حي مصح إلتيملح ر ي لح    فثحا ةيإل ث ح-
ح رليتحا ت إليثحا شريثحرا  تليييثح  ةيإل ث ح-
ح للحبيإللحا ئيإليحربسدإلدو ح-
حمططحا  رسينإلمحللحا ةي يإلمحاان إلديثحراتربحا ةي  ح-
حيؤ تامحاان إلديث ح-
حيؤ تامحا قييثحا يضإللث ح-
ح طرتحاان إلديثحرا قييثحا يضإللث ح-
حا يسمر يإلمحا رايفيثحأل ضإلءحيد سحاالاتع ح-
حا قييثحا سر يثح  سيل ح-
ح طرتحا قييثحا سر يثح  سيل ح-
ح طرتح رويةإلمحا سيلحر ذاحنسيحا  رويةإلم ح-
حنشييحا سيلحيرحاألتدإل حرلقإلاح  ي رنإلمحا يم  فثح شإلللحا تد  ح-
يد تتتتهح ستتتتييكمحا   تتتتتا حليتتتتتحا يستتتت مليث،حرا  تتتتلح تتتتلح  تتتتررحي إلرتتتتثحألن تتتتطثحا   تتتتئي حح-

حا يس قد يثحر  سريثحا ت دإلطإلمحا تبسيإل يث ح
حا قيرلح   حاس ملايإلمح سييكمحا   تا حليتحا يس مليث ح-
ح ة يقإلمحاالاتعح   حاس ملايإلمح سييكمحا   تا حليتحا يس مليث ح-
لديتتتإل لحيد تتتهحا  تتتللقإلمحا نقليتتتثحا  تتتلح يتتتت حويتتتإللامحلتتتلحا طإل تتتثحا   تتتئي يثحدشتتترتعحينفشتتت ثحح-

حريس ق ثح رحا  للقإلمحا نقليثحا  لح  ررحيط ردثح كر فإلاحدإل طإل ثحا   ئي يث 
ح ة يقإلمحاالاتعح   حلديإل لحيد هحا  للقإلمحا نقليثحا  لح يت حويإللامحللحا طإل ثحا   ئي يث حح-



 ٕ ػلٔ ق٘وج الشركج.............أسر هطذْٓ اإلفصاع االخذ٘ار                             منى سليمان محمود شبل أ/ 

411 

 

إلمحا نقليتتتثحا ي ر تتتلعحيتتترحبن تتتطثحا   تتتئي حرا ستتت تيإلتحرا  يريتتت ح  تتت ح طتتتإلاحيتتت لحيد تتتهحا  تتتللقح-
حاالشإل ح نوح)ا  للقإلمحا نقليثحا قطإل يث( 

 ة يقتتتتإلمحاالاتعح  تتتت حيد تتتتهحا  تتتتللقإلمحا نقليتتتتثحا ي ر تتتتلعحيتتتترحبن تتتتطثحا   تتتتئي حرا ستتتت تيإلتحح-
حرا  يري ح   ح طإلاحي لحاالشإل ح نوح)ا  للقإلمحا نقليثحا قطإل يث( 

حا قييثحا لل تيثح ألشر حا تإلد ثحا يةط ثحدشفثحيؤ  ث حح-
 لديإل لحا قييثحا لل تيثح)ا    فث(ح ألشر حا  لحبى  محلل تيإلاحدإل  إلي حر وا مح س ملل حح-
شتتتإلللحا قييتتتثحا لل تيتتتثح ألشتتتر حا يستتت دةلعحيتتترحا ستتت ملالحا ن تتتطحرليتتتتحا يدردتتتثح خشتتتر حح-

 ير فاحديإلح ئت حا دير ح
 ألشتتتر حا تإلد تتتثح نتتتليإلحي تتتررحا متتت كبحدينيتتتإلحردتتتيرحا قييتتتثحا لل تيتتتثح   تتتفححا قييتتتثحا ةإلل تتتثح-

 ذاحبىييثحنسديثح   ت ث حح-األشر حللحا حاس ملالحنيرذححا    فث
حديإلرحدخ حبش حليتحي يرسحيي فحلل تيإلاحر حيوا حيس مليإلا حح-
ثحر  ترح تلحيت لحديإلرحيم شتحدإلألشر حليتحا ي يرسثحا يإليثحنسديإلاحرا  لح ت ر لحلييتإلحا  تت ح-

حا   تابحديإلح خشر حألنيإلح ح س رللحيةيإلتحا   تابحدإلألشر حليتحا ي يرسث ح
)ا ررتتتلامحا ير تتتلعح  نقتتتل(حح(3)ا ل تاضتتتإلمحا يستتت مليثح  رليتتتلحا قييتتتثحا ستتت تلاليثح ألشتتتر ح-

بتنتتتإلءحا ف تتتتع،حرذ تتتتفح نتتتلح يتتتتإلسحمستتتإلمتح تتتتلىرتح)اضتتتيرك (حىتتتتذهحاألشتتتر ح)برحا ررتتتتلامح
حا ير لعح  نقل( ح

)ا ريريتث(حيترحا  فت تثحدتيرحاألشتر حح(2)رشبحت يتلح  ت حيدير تثحيترحاألشتر حا دير رديتثح-
ا نإلضتدثحرليتتححا يمششثح كس يكفحر  فحا يمششثح   تديثحبرحديرحاألشر حا دير رديث

حا نإلضدثحرسديإلحا رإل  ح
 ييتتثحا  ئيتتتحلتتلحا قييتتثحا ةإلل تتثحنإل شتتإلاح  تتإل يبحا ديتترحديتتإلحلتتلحذ تتفحا تتتد حرا مستتإلتعح ألشتت حح-

ا دير تتردلحبرح يدير تتثحبشتتر حدير رديتتث،حرا  تتلح نتت تح تترحا  ئيتتتامحا طديةيتتثحرا  ئيتتتامحلتتلح
 األسةإلتحدإل سرق ح

                                                 
(
3

( دش٘ر الر٘وج االضدذرصاصٗج لص.دس أّ للْحدأث الوْلدأث لٌردأ  لدٔ ق٘وذدَ الؼاصلدج ًاقصداي دادال٘  الت٘دغ أّ ق٘وذدَ االضدذ أاه٘ج 

أِٗوددا أكتددر. كوددا دشدد٘ر الر٘وددج االضددذ أاه٘ج لص.ددس أّ للْحددأث الوْلددأث لٌرددأ  لددٔ الر٘وددج الحال٘ددج للذددأفراح الٌرأٗددج الوطددذرتل٘ج 

 لِ ا ا .س أّ لْحأث دْل٘أ الٌرأ.الوذْقغ حأّسِا 

 ( ا .س التْ٘لْطٖ ُْ حْ٘اى أّ ًتاح حٖ.4)
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االشتتإل حا م يتتإلت حا يق تتت حدإل لتاستتثحا رإل يتتثحريم تتصحا دإلرتتوحييتتإلحستتدقحل تت حبرحيؤ تتتح
ي ضتتيرحية ريتتإلمح إليتتثح تترحا  تتت ث،حرية ريتتإلمح تترحا  ندتتؤامحا  تتلح قتترلحاالاتعحدل تتلالىإل،ح
ردة حا ية ريإلمحا د يإل يثحذامحا ةك ثحدإل ةإلي يرحدإل  ت ثحرمليثحا يس ي  ير،حرية ريتإلمح

يضتتإللثحرا درتتروحرا  طتتريت،حر  يتت حيتترح تترحبستتيلحا  تتت ثحرا نستتيحا يإل يتتثحراان إلديتتثحرا قييتتثحا 
ا ية ريإلمحا ي ة قثحدخ ضإلءحيد سحاالاتع،حلضتإللثحل ت حدةت حا ية ريتإلمحا ي ة قتثحدإلألشتر ح
ا تإلد تتثحا ي يرستتثحرليتتتحا ي يرستتثحراألشتتر حا دير رديتتث حريكرتتاحا دإلرتتوحات فتتإلاحلتدتتثح قنتتيرح

لشتتإل حديؤ تتتحاالشتتإل حاالشتتإل حدإل ديمتتثحا يشتتتيث،حريتتوح تتلحاستت دةإللح تتللح ديتتتحيتترحدنتترلحاا
ا م يتتإلت حا تتذ ح تتلحا   يتتإللح  يتتوح نتتلحا  تتتا حيؤ تتتح فلشتتإل حا م يتتإلت حدإل لتاستتثحا رإل يتتث،ح

حرذ فح  رر يإلحل  حدنرلحل واييثح فلشإل حرلقإلاح ي ط دإلمحاالشإل حسإل فثحا ذ ت 
 . قيمة الشركة من منظور محاسبي: المفهوم والمقاييس6/2

ححححا َقتتل،ت،برحاألىييتتث،حبرحا تتتيرحا تتذ حيةتتإلل ح   فتتثحا  تتلءح ئريتتإلاححValue ةنتتلح  يتتثح ييتتثح
( حرىنإلفحدة حا يفإلىيلحا ي ة قثحدإل قييتثحرا  تلح شتبح ييتثحا  تت ثح4102برحيقلاتهح) تب،ح

 Christiawan and)يت حا قييثحااسييث،حرا قييثحا سر يث،حرا قييثحا لل تيث،حر ييثحا  شفيثح

Train, 2007, cited in Hidayah, liquidation value 2016) 

دخنيتتإلح يتتت حا يقإلدتت حا يتتإل لحا يقتتلتحح(2)ر تتليمحا ييمتتثحا ةإليتتثح  ت إلدتتثحا يإل يتتثح ةتيفتتإلاح  قييتتث
 سةتح إلل ح  ين خعحير حا  قييل،ح   حبرحية يلحىتذاحا  قتليتح  ت حيدير تثحيترحا ل تاضتإلمح
ا يستت قد يث،حا  تتلحيتت لح رايفيتتإلحرلقتتإلاحألستتإل ييحا  قيتتيلحا يم  فتتث،حرلتتلحضتترءحا ئتتت حيتترحا  قيتتيلح

ليتلحيفيترلحيرتللح  قييتث،حريتوح( حر  ترحيترحا شتةيح ر4100)ا ييمثحا ةإليثح  ت إلدتثحا يإل يتث،ح
( ح يتإلحيم  تبحيفيترلح4102 ت دطح ييتثحا  تلءحدةتللحيترحا يرتللامحردرانتيحا  قيتيلح) تتب،ح

ح( 4100 ييثحا  ت ثحدإلم كبحطتيقثح يإلسيإلح)ط مإلر،ح
ريم تتصحا دإلرتتوحييتتإلحستتدقحل تت ح ةتتللحا يفتتإلىيلحا ي ة قتتثحدقييتتثحا  تتت ث،حرشتتةردثح رليتتلح

 ييثحا  تت ثحيم  تبحدتإلم كبحرديتإلمحا ناتتحا يم  فتثح  قييتثححيفيرلحيرللح  قييث،حربرحيفيرل
 يرحدإلنيحبشرإليحا يش رثحا يم  فير،حرا ذ حيؤتتحدلرتهح   حطتيقثح يإلسيإل 

                                                 
(
5

( 1( دٌاّلخ الوؼاٗ٘ر الوصرٗج للذر٘٘ن الوالٖ، الصاصرث ػي الِ٘ ج الؼاهج للرقاةج الوال٘ج ةررار هظلدص  صارث الِ٘ دج رقدن )

 ُ ا الوةِْم للر٘وج. 2011لطٌج 
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ر ردلحميسثحيلام ح قيإلسحبرح رليلح ييثحا  ت ث،حرىتلحيتلم حا سترق،حريتلم حا    فتث،ح
،حRikkert, 2014)؛ح4100؛حا ييمتتثحا ةإليتثح  ت إلدتتثحا يإل يتتث،ح4102ريتلم حا تتلم ح) تر ل،ح

 Tobins‟ Qريتتلم حية يتتلح  تت حاستت ملالحدةتت حيقتتإلييسحاأللاءحا يتتإل لحرا   تتئي لحريقيتتإلسح

-Benson and Davidson, 2009; Al)(حTobins‟ Q)يتلم حيقتإلييسحاأللاءحريقيتإلسح

Saidi and Al-Shammari, 2014; Kodongo et al., 2014; Siboni and 

Pouralli, 2015)،ريتتلم حية يتتلح  تت حاستت ملالحا ية ريتتإلمحا يرإلستتديثحلتتلحا  قيتتيلح)يتتلم حح
ح يإلحي لمح،(Perek and Perek, 2012)ا  قييلحدإلس ملالحا ية ريإلمحا يرإلسديث(ح

 أ. مدخل السوق
ية يتتلحيتتلم حا ستترقح  تت حاستت ملالحاألستتةإلتحا ية نتتثحدإل ستترق،حلضتتإللثحل تت حب حية ريتتإلمح

  وايتتتتإلمحييإلت تتتتث،حبرحيدير تتتتثحيتتتترحاألشتتتتر حبرحبمتتتتتمحي إلرتتتتثحدإل ستتتترقحر متتتتصحبشتتتتر احبرحا
؛حا ييمتتثحا ةإليتتتثح  ت إلدتتتثحا يإل يتتتث،ح4102يدير تتثحيتتترحا   وايتتتإلم،حبرحب يتتإل حييإلت تتتثح) تتتر ل،ح

 حر  ضتتتيرحطتتتتقحا قيتتتإلسحلتتتلحاتتت حىتتتذاحا يتتتلم حطتيقتتتثحا  قيتتتيلحRikkert, 2014)؛ح4100
ثحبرحا قييتتثحرطتيقتتثحا قييتتثحا ستتر يح،relative valuation (Rahgozar, 2008)ا نستتدلح

ح market or economic value added (MVA or EVA) ا   شتإلليثحا يضتإللث
(Rikket, 2014). 

 ب. مدخل التكمفة
ية يلحيلم حا    فثح   حا قييثحا  لحي ري يإلحا ي  ت ح س دلا حبرحدنتإلءحبشت حيقتللحنفتسح
ا مليإلمحبرحا ينإللر،حرذ فحدةلح ةلي يإلحن يدثح قإلللحىتذاحاألشت  حري تإلتح يتذاحا يتلم حدإل    فتثح

 ,Rikkert)؛ح4100؛حا ييمتتتتثحا ةإليتتتتثح  ت إلدتتتتثحا يإل يتتتتث،ح4102ا ستتتت دلا يثحا دإلتيتتتتثح) تتتتر ل،ح

 ضيرحطتقحا قيإلسحلتلحات حىتذاحا يتلم ح ت حيترحطتيقتثحشتإلللحا تتترعح)برحا قييتثحر ح.2014
ا لل تيتتتتتثح شتتتتتإلللحاألشتتتتتر (،حرطتيقتتتتتثحشتتتتتإلللحاألشتتتتتر حا يةل تتتتتث،حرطتيقتتتتتثح ييتتتتتثحاارتتتتتك ح
(Rikkert, 2014; Farooq and Thyagarajan, 2014; Bancel and Mittoo, 

2014). 

حجـ. مدخل الدخل
لحيست قد يثحيتت حا  تللقإلمحا نقليتثحا ي ر ةتث،حبرحاألتدتإل حية يلحيلم حا لم ح   ح رريت ح تي

؛حا ييمتتتثحا ةإليتتتثح4102ا ي ر ةتتتث،حل تتت ح ييتتتثحرإل يتتتثحرارتتتلعحيمشتتتريثحألشتتت حيرتتتللح) تتتر ل،ح
 حر  ضتتيرحطتتتقحا قيتتإلسحرلقتتإلاح يتتذاحا يتتلم ح تتكاحRikkert, 2014)؛ح4100  ت إلدتتثحا يإل يتتث،ح
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ثحتستي ثحاألتدتإل ،حرطتيقتثح قيتيلحاألتدتإل حير؛حطتيقثحمشلحا  تللقإلمحا نقليتثحا يست قد يث،حرطتيقت
 Perek and Perek, 2012; Farooq and)حexcess returns modelsا وامتتلعح

Thyagarajan, 2014, Bancel and Mittoo, 2014; Rikkert, 2014).ح
 Tobins’ Qد. مدخل مقاييس األداء ومقياس 

 يقيتتتتتتإلسح قييتتتتتتثحا  تتتتتتت ثححTobins‟ Qية يتتتتتتلحىتتتتتتذاحا يتتتتتتلم ح  تتتتتت حاستتتتتت ملالحيقيتتتتتتإلسح
(Kodongo et al., 2014; Siboni and Pouralli, 2015)،برحاستت ملالحيقيإلستتلحح

Tobins‟ Qرنستتدثحا قييتتثحا ستتر يثحل تت حا قييتتثحا لل تيتتثح ألشتتر ،ح يؤ تتتيرح قييتتثحا  تتت ثحح
(Benson and Davidson, 2009)،برحاستت ملالحيقيإلستتلححTobins‟ Qرا ةإلمتتلح  تت حح

رية دتتتحح.(Al-Saidi and Al-Shammari, 2014)األشتتر ،ح يؤ تتتيرح قييتتثحا  تتت ثح
يرحب يتحا يقإلييسحا سر يثحا يس مليثحلتلح يتإلسح ييتثحا  تت ث حريي ترححTobins‟ Qيقيإلسح

رسإليح ييثحا  تت ثحدإلست ملالحىتذاحا يقيتإلسحدإل يةإلل تثحا  إل يتثمح)ا قييتثحا ستر يثح ألستيلحا ةإلليتثح
 Sheu et)ا قييتثحا لل تيتثحاديتإل لحاألشتر ح÷ح+حا قييتثحا لل تيتثحاديتإل لحا تليرر(ححا قإلميتث

al., 2008; Marine, 2017).ح
 ه. مدخل التقييم باستخدام المعمومات المحاسبية

يت وحىذاحا يتلم ح  ت حا  قيتيلحا تذ حية يتلح  ت حاألشتر  حري ضتيرحىتذاحا يتلم حنيترذحح
ا لم حا ي دقل حر  ر بح ييثحا  ت ث،حرلقإلاح يذاحا يتلم ،ح  ت حا قييتثحا لل تيتثح شتإلللحبشتر ح

 ,Perek and Perek)ا  تت ثحر تمحا  قيتيل،حراألتدتإل حليتتحا ةإلليتثحا يست قد يثحا يمشتريثح

ا يتتتلم ح  تتت حنيتتتإلذحح يتتتإلسح ستتت مللحا قييتتتثحا لل تيتتتثح رقتتترقحا ي  يتتتث،ححريستتت نلحىتتتذاح.(2012
ربمتتتمح ستت مللحا قييتتثحا لل تيتتثح رقتترقحا ي  يتتثحراألتدتتإل حيةتتإلا حر  ضتتيرحىتتذهحا نيتتإلذححنيتترذحح

Ohlson, (1995) (Ohlson, 1995) ،رنيترذدلحFeltham and Ohlson, (1995, 

ححح.(Feltham and Ohlson, 1995; 1996)ح(1996
ا دإلرتتوحييتتإلحستتدقحل تت ح ةتتللحيتتلام ح يتتإلسح ييتتثحا  تتت ث،حريتترحتتتلح ةتتللحطتتتقححريم تتص

(ح4100رنيإلذححا قيتإلسحا يست مليثحد ت حيتلم  حري فتقحا دإلرتوحيترحيتإلحم تصحل يتوح)ط متإلر،ح
يتتترحبلضتتت يثحنيتتتإلذححا قيتتتإلسحا  تتتلح ة يتتتلح  تتت حا ية ريتتتإلمحا يرإلستتتديث،حر  تتتفحا ية يتتتلعح  تتت ح

رذ تتتفحناتتتتااح  تتترالتحا ديإلنتتتإلمحا كويتتتثح ستتت ملاييإلحيتتترحح،Tobins‟ Qيقتتتإلييسحاأللاءحريقيتتتإلسح
را تترحا قتتراملحا يإل يتتث،حريتتوح ة يتتلح  تت حديإلنتتإلمحرإل يتتثحلة يتتثح ح  ط تتيح قتتليتاا،حييتتإلحيق تت حيتترح

حبمطإلءحا  قليتحريويلحيرحل ثح قليتامحا نيرذح ح
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. تحميل العالقة بين مستوى اإلفصاح االختياري وقيمـة الشـركة واشـتقاق فـر  6/3
 ثالبح

 ;Hassan  et al., 2009; Belgacem and Omri, 2014) نإلر محدة حا لتاسإلمح

Bukit and Nasution, 2016; Scaltrito, 2016; Ghorbel and Triki, 2016)ح
 تختيتحيست رمحاالشتإل حا م يتإلت ح  ت ح ييتثحا  تت ثحدشتفثح إليتث حلتلحرتيرح نإلر تمحلتاستإلمح

  Zarb , 2007; Gordon  et al., 2010; Nekhili  et al., 2012; Foerster)بمتتمح

et al., 2013; Abdullah Al-Maghzom  et al., 2016; Bravo , 2017; 

Marine, 2017) دإل درتتوح تتختيتحاالشتتإل حا م يتتإلت ح تترحدنتترلحيةينتتثح  تت ح ييتتثحا  تتت ث ح
 ,Bukit and Nasution, 2016; Scaltrito)ليتترحنإلريتتث،حم شتتمحدةتت حا لتاستتإلمح

2016; Ghorbel and Triki, 2016) ل ت حردترلحل يت ح  ت حردترلح تختيتحليدتإلدلحيةنتر ح
 Hassan) فلشإل حا م يإلت حدشفثح إليثح   ح ييثحا  ت ث حردتتللحذ تف،ح رشت محلتاست إلح

 et al., 2009; Belgacem and Omri, 2014)ل ت حردترلح تختيتحليتتحيةنتر ح فلشتإل حح
   ح ييثحا  ت ث،حريوح إلرحىذاحا  تختيتحليدإلديتإلاحرليتتحيةنتر حدلتاستثححا م يإلت حدشفثح إليث

(Hassan  et al., 2009) رستت دإلاحرليتتتحيةنتتر حدلتاستتثح(Belgacem and Omri, 

2014). 

ر حيتدتتتترحا متتتت كبحلتتتتلحن تتتتإلمتحىتتتتذهحا لتاستتتتإلمحا  طديقيتتتتثحل تتتت حامتتتت كبحا ينيديتتتتإلم،حبرح
ا ةينتتتإلمحا  تتتلحاستتت ملي يإل،حبرحبستتتإل ييحديتتترحا ديإلنتتتإلمحديتتتإل،حبرحا ديمتتتثحا  تتتلحبدتيتتتمحديتتتإل حلقتتتلح
ا  يتتلمحىتتذهحا لتاستتإلمح  تت حينيديتتثحا لتاستتثحا ةي يتتث،حراستت نلمحل تت حبستت ريح ر يتت حا ير تترمح

ا ديمتثحا  تلحبدتيتمحديتإلحا لتاستإلم،حريتوح وايتلحاى يتإللحىتذهحيإلح تلح م  تبح ةينثحيرحا  ت إلم ح 
ا لتاسإلمحدإلم دإلتح ختيتحاالشإل حا م يإلت حدشفثح إليثح  ت ح ييتثحا  تت ثحلتلحا تلر حا نإلييتثح

 ,Belgacem and Omri)ر ترنسح،(Bukit and Nasution, 2016)يتت حلنلرنيستيإلح

2014; Ghorbel and Triki, 2016)،ريشتتحح(Hassan  et al., 2009).ر  ترح تلحح
يتدرحا م كبحللحن إلمتحىتذهحا لتاستإلمحل ت حامت كبحدنترلحيؤ تتحاالشتإل حا م يتإلت ،حا  تلح
ا  يلمح  يوح نلح يإلسحيس رمحاالشإل حا م يإلت حديتإل،حر تذ فحامت كبحطتيقتثح يتإلسح ييتثح

 ا  ت ث 
 ;Zarb , 2007; Gordon  et al., 2010)ريرحنإلريثحبمتم،ح نإلر محدة حا لتاسإلمح

Nekhili  et al., 2012; Foerster  et al., 2013; Abdullah Al-Maghzom  et 
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al., 2016; Bravo , 2017; Marine, 2017)ختيتحاالشإل حا م يإلت ح رحدنترلحيةينتثحح 
ل ت حردترلح تختيتحليدتإلدلحح(Gordon  et al., 2010)لتاستثح  ت ح ييتثحا  تت ث حلقتلحم شتمح

 فلشتإل ح (Nekhili  et al., 2012)رلتاسثحيةنر ح فلشإل حا م يإلت ح رحبيرحا ية ريإلم،ح
 Al-Maghzom et al., 2016; Bravo)رلتاس إلحا م يإلت ح رحنفقإلمحا درروحرا  طريت،ح

 فلشتإل حا م يتإلت حح(Marine, 2017) فلشإل حا م يإلت ح رحا يمإلطت،حرلتاسثحح(2017 ,
ح،حرسيإلسثحا س تيإلت،حرذ فح   ح ييثحا  ت ث ح رحرر يثحا  ت إلم

ل تتتت ح تتتتللحردتتتترلح تتتتختيتحيةنتتتتر ح فلشتتتتإل ح (Zarb , 2007)رلتتتتلحرتتتتيرح رشتتتت محلتاستتتتثح
ح(Marine, 2017)ا م يتإلت ح ترح ندتؤامحاالاتعحدإل ي إلستيح  ت ح ييتثحا  تت ث،حلتلرحلتاستثح

  تت حردتترلح تتختيتحليدتتإلدلحيةنتتر ح فلشتتإل حح(Foerster et al., 2013)ل فقتتمحيتترحلتاستتثح
 ,Marine)ا م يإلت ح رح ندتؤامحاالاتعحدإل ي إلستيح  ت ح ييتثحا  تت ث ح يتإلحبضتإللمحلتاستثح

ردتتتتترلحىتتتتتذاحا  تتتتتختيتحاايدتتتتتإلدلحا يةنتتتتتر ح فلشتتتتتإل حا م يتتتتتإلت ح تتتتترح ندتتتتتؤامحاالاتعح (2017
 نستتيحح فلشتإل حا م يتإلت ح ترحا نستيحا يإل يتث،حدإل يديةتإلمحراايتتالامحربستةإلتحاألستيل،حر تذاح

حا سير ثحرا تدريثحرا تلرحا يإل ل،ح   ح ييثحا  ت ث ح
ريم صحا دإلروحييإلحسدقحل  حردرلحل فإلقح ديتتحدتيرحا لتستإلمحا ستإلدقثحد تخرحردترلح تختيتح
ليدتتتإلدلحيةنتتتر ح فلشتتتإل حا م يتتتإلت حدشتتتفثح إليتتتث،حراالشتتتإل حا م يتتتإلت ح تتترحدنتتترلحيةينتتتث،ح

   ح ييثحا  ت ث حردتللحذ ف،حم شمحدة حا لتاسإلمحل ت ح تللحردترلح تختيتحدشفثحمإلشث،ح
حيةنر حدإل يتعح فلشإل حا م يإلت ح   ح ييثحا  ت ث ح

ريؤيتتلحا دإلرتتوحردتترلح تتختيتحليدتتإلدلح فلشتتإل حا م يتتإلت ،حستتراءحدشتتفثح إليتتث،حبرحمإلشتتث،ح
ل ت حا رتلحيتترحح  ت ح ييتثحا  تت ث،حليتؤل ح يتتإللحا  تت إلمحدإلالشتإل حا م يتإلت ح تترحا ية ريتإلم

 للح يإلت حا ية ريإلم،حريرحتلح ي يرحا يست تيتير،حردتإل لحبشترإليحا يشت رث،حيترح قيتيلحىتذهح
ا  ت إلم ح يإلحبرحىذهحا ية ريإلمحااضإلليثح نة سحدإل ضترتعح   حا قييثحا سر يثحألسيلحىتذهح

حا  ت إلم،حريرحتلح   ح يي يإل 
ح  إل لمردنإلءاح   حيإلحسدق،حيي رحا  قإلقحلت حا دروح   حا نررحا

H1يؤثر مستوى اإلفصاح االختياري عمى قيمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية : 
 ;Anam et al., 2011)ريتترحا دتتليتحدإل تتذ تحبرحىنتتإلفحيدير تتثحيتترحا لتاستتإلمح

Abdullah Al-Maghzom , 2016; Bukit and Nasution, 2016)ب تإلتمحل ت حبرحح
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مشإلمصحا  ت إلمح ؤتتح   ح يي يإل حرية دتحردلحا  ت ث،حريةل حا تلرحا يإل لحديتإل،حريةتل ح
ا ةإلمتتلح  تت حاألشتتر ح) يؤ تتتح  تدريتتث(حيتترحبىتتلحمشتتإلمصحا  تتت إلم حليتترحنإلريتتث،حم شتتمح

ل ت حردترلح تختيتحليدتإلدلحح(Anam et al., 2011; Bukit and Nasution, 2016)لتاست إلح
 ;Mule et al., 2015)ردتتللحذ تف،ح رشت محلتاست إلححيةنتر ح ردتلحا  تت ثح  ت ح يي يتإل 

Setiadharma and Machali, 2017)ل ت ح تللحردترلح تختيتحيةنتر ح ردتلحا  تت ثح  ت حح
 Anam et al., 2011;  Abdullah) يي يتإل حريترحنإلريتثحتإلنيتث،حم شتمحدةت حا لتاستإلمح

Al-Maghzom , 2016; Bukit and Nasution, 2016)حل ت حردتترلح تختيتحليدتتإلدلح
يةنتتتتر ح يةتتتتل حا تلتتتترحا يتتتتإل لحدإل  تتتتت إلمح  تتتت ح يي يتتتتإل حريتتتترحنإلريتتتتثحتإل تتتتتث،ح رشتتتت محلتاستتتت إلح

(Orens et al., 2009; Abdullah Al-Maghzom , 2016)ل ت حردترلح تختيتحليدتإلدلحح
يةنتتتر ح يةتتتل حا ةإلمتتتلح  تتت حاألشتتتر حدإل  تتتت إلمح  تتت ح يي يتتتإل حر دةتتتإلاح تتتذ ف،حستتتيقرلحا دإلرتتتوح

ا تلتتترحا يتتتإل ل،حريةتتتل حا ةإلمتتتلح  تتت حاألشتتتر حديتتتإلحد ضتتتييرح تتت حيتتترحردتتتلحا  تتتت ث،حريةتتتل ح
ح ي ئيتامحت إلديثحدإل درو 

 . منهجية البحث6/4
يستتتتت نلحا درتتتتتوحل تتتتت حا ينيدتتتتتلحا ستتتتت قتاملحرا ستتتتت ندإلطل،حريتتتتتوحية يتتتتتلح  تتتتت حا يتتتتتلم ح
ا ستت قتاملحلتتلح ر يتت حا لتاستتإلمحا ستتإلدقث،حتتتلحي رتتر حل تت حا يتتلم حا ستت ندإلطلح  تت قإلقحلتتت ح

ر ست يلبحا لتاستثحا  طديقيتثحينيتحا س قتاملح م دتإلتحلتت حا درتو حا درو،حتلحي رر حل  حا 
ام دإلتحلت حا دروحللحديمثحاأل يإل حا يشتيث حر رقيقتإلاح يتذاحا يتلب،حلستربحي نتإلر حا دإلرتوح
 كاحير؛حبىلابحا لتاسثحا  طديقيث،حيد يرحر ينثحا لتاسث،ح رشتيبحر يتإلسحي ئيتتامحا لتاستث،ح

دتاءامحا لتاسث،حا نيإل حذححاارشإلميثحا يس مليث،حرن يدثحام دإلتحلت حا درو بلرامحراا
 . أهداف الدراسة التطبيقية6/4/1

 ستت يلبحا لتاستتثحا  طديقيتتثحام دتتإلتحبتتتتحيستت رمحاالشتتإل حا م يتتإلت ح  تت ح ييتتثحا  تتت ث،ح
حرذ فحللحا  ت إلمحليتحا يإل يثحا يقيلعحدإل درتشثحا يشتيث 

ح
ح
ح
ح
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 . مجتمع وعينة الدراسة6/4/2
  تل ر تل. ا يشتتيث ا درتشتث لتل ا يقيتلع ا يستإلىيث ا  تت إلم يتر ا لتاستث يد يتر ي  ترر

ي تإلىلعح تتكوحر  تتيرحح031ا  ت إلم،حريوح لح دييرح تللح   ف يرح(1) ينثحرُ ييث ام يإلت
 Gordon et al., 2010; Lassad) يإلستإلاح  ت حح4100رر ت حح4112 تت ثح  ستنرامحيترح

and Khamoussi, 2012; Ghorbel and Triki, 2016)        . 

 . توصيف وقياس متغيرات الدراسة6/4/3
حيي رح رضي ح رشيبحر يإلسحي ئيتامحا لتاسثح يإلحي لم

ح

 (: توصيف وقياس متغيرات الدراسة1جدول رقم )
 

العالقة  قياسه توصيفه نوعه المتغير
 المتوقعة

مستوى اإلفصاح 
 مستقل االختياري

يةدتتتتتح تتتترحلتدتتتتثحاالشتتتتإل ح تتتترح
ا ية ريتتتتتتتتتتتإلمحديتتتتتتتتتتتتإلحيويتتتتتتتتتتتلح تتتتتتتتتتتترح
ا ي ط دتتتتتتتتإلمحاا واييتتتتتتتتثح فلشتتتتتتتتإل ح
ديردتتيحا قتترانيرحرا  تترام حرا قرا تتلحح
را يةتتتتتإلييتحا يرإلستتتتتديثحري ط دتتتتتإلمح
درتشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتإلمحاألرتاقحا يإل يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتثح
(Shehata,2014; Scaltrito, 

ح(2016

دقستتتتتيثح تتتتتللحدنتتتتترلحاالشتتتتتإل ح
ا م يتتتتتتإلت حا فة تتتتتتلح  تتتتتتت إلمح
احا ةينتتتتتتتتتتتتتتثح  تتتتتتتتتتتتتت حا يديتتتتتتتتتتتتتترح

ااديتتتتتتتتإل لح دنتتتتتتتترلحاالشتتتتتتتتإل ح
ديؤ تتتتتحاالشتتتتإل حا م يتتتتإلت ح

 ,Bravo)ا تتذ ح تتلحا تت قإل وح
2017; Marine, 2017) 

 إيجابية

 رقابي حجم الشركة

لديتتإل لح ا  تتت ث دردتتل يقشتتل
ُبشتتر يإل،حرردتتتلح ي يإل يتتإل،حريتتتلمح
 ةقيتتتتتتتلىإل،ح يتتتتتتتإلحبنتتتتتتتوحيةدتتتتتتتتح تتتتتتترح
ا   تتتإل يبحا سيإلستتتيثحا  تتتلح  ةتتتت ح

ح( 4110 يإلحا  ت ثح)بدرحا ميت،ح

دإل  رلتتإلتي لحا طديةتتلحاديتتإل لح
-Abdullah Al)ح األشتر 

Maghzom, 2016; Bukit 
and  Nasution, 2016) ح

 إيجابية

                                                 
(
6

)ٗالددع ػلِ٘ددا أٗ دداي ػٌ٘ددج ئ٘ددر ػشددْا ٘ج، أّ ػٌ٘ددج ئ٘ددر  judgment samplingاػذوددأ التاحددز ػلددٔ ػٌ٘ددج حاو٘ددج ( 

(، ح٘ددز ال ٗاددْى لاددس هةددرصث ةوظذوددغ الأراضددج ًةددص non-probability or non -random samplingاحذوال٘ددج 

احدز. الةر.ج فٖ الظِْر فٖ الؼٌ٘ج، ّال د  غ هةرصادِدا ليخذ٘دار الؼشدْا ٖ، ةدس ٗ  دغ اخذ٘ارُدا للحادن الش صدٖ للت

ٗدج وأ  ، ّالذدٖ ٗدذن اخذ٘دار هةرصادِدا purposive sampling  ّاضذٌأ التاحز  حأ أًْاع الؼٌ٘داح الحاو٘دج، ُّدْ الؼٌ٘دج الؼي

هغ ا خ  فٖ االػذتار ئرض هحأص هطتراي )هؼاٗ٘ر هؼٌ٘ج هحأصث هطتراي( . ّهي سن، ٗذن اخذ٘ار الوةرصاح الذٖ دٌاتدع ػلِ٘دا 

أى داددْى الشددركاح هر٘ددأث . ّقددأ راػددٔ التاحددز ػٌددأ اخذ٘ددار هةددرصاح الؼٌ٘ددج (Alvi, 2016)الوؼدداٗ٘ر الوحددأصث هطددتراي 

ةالتْر.ج الوصرٗج. كوا قدام ةاضدذتؼاص الوؤضطداح الوال٘دج ًظدراي الخدذية نت٘ؼدج ًشدانِا ػدي ًشدان الشدركاح الصدٌاػ٘ج 

 فذرث الأراضج.  ّالذظارٗج. أٗ اي دن اضذتؼاص الشركاح الذٖ خرطخ هي الذطظ٘س فٖ التْر.ج الوصرٗج خي 

 ح
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معدل الرفع 
 رقابي المالي

ي تتتيتحل تتت حاستتت ملالحبيتتترا حا ئيتتتتح
)األيتتتترا حا يق تضتتتتث(حلتتتتلح ةاتتتتيلح

 ,Zarb)ن إلمتحاس تيإلتامحا يتكفح
ح (2007

دنستتدثحلديتتإل لحا   وايتتإلمحل تت ح
 Sheu et)حاألشر لديإل لح

al., 2008; Foerster et 
al., 2013) ح

 إيجابية

معدل العائد عمى 
 رقابي األصول

ي تتتتتتيتحل تتتتتت حا ةإلمتتتتتتلحا تتتتتتذ ح رققتتتتتتوح
ا  ت ثح   حتبسحا يتإل حا يست تيتح

ح (Zarb, 2007)ديإلح

دنستتتتتتدثحشتتتتتتتإلللحا تتتتتتلم ح دتتتتتتت ح
ا فراملحرا ضتتاميحل ت حلديتإل لح

 ,.Nekhili et al)األشتر ح
2012; Al-Saidi and 
Al-Shammari, 2014) ح

 إيجابية

 تابع قيمة الشركة

يقشتتلحديتتإلحا يقإلدتت حا يتتإل لحا يقتتتلتح
 ستةتح تتإلل ح  ين تخعحيرتت حا  قيتتيلح
)ا ييمتتتتتتثحا ةإليتتتتتتثح  ت إلدتتتتتتثحا يإل يتتتتتتث،ح

ح( 4100
ح

 Tobin'sحيقتتتإلسحدإلستتت ملال
Qحدنستتتتتتتدثحيديتتتتتتتراح)ا قييتتتتتتتثح،

ا ستتتتتتتتتتر يثح ألستتتتتتتتتتيلحا ةإلليتتتتتتتتتتتثح
ا قإلميث+ ييتتثحلديتتإل لحا تتليرر(ح
ل تتتتتت حلديتتتتتتإل لحاألشتتتتتتر حلتتتتتتلح

 Sheu et) تإلتي حا ييوانيتثح
al., 2008; Mrine,2017)ح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

جراءات الدراسة6/4/4  . أدوات وا 
 قتيتحستنر حح031االشإل حا م يإلت حيرحرا رحيس رمح  قيإلس ا كويث  دييرحا ديإلنإلم  ل

 ح يإلحا  يلحا دإلروح   حا قراملحا يإل يتثح  تت إلمح4100ل  حح4112  ت إلمحا ةينثح  ف تعحيرح
ا ةينتتثح تترحنفتتسحا ف تتتعح  دييتترحا ديإلنتتإلمحا كويتتثح قيتتإلسح ييتتثحا  تتت ث،حرردييتتإل،حريةتتل حا تلتترح

ح(0)نلحا دإلروحل  حبس ريح ر يت حا ير ترما يإل لح يإل،حريةل حا ةإلملح   حاألشر حديإل حر لحاس 
content analysisديتتتتلبح ر يتتتت حا  قتتتتإلتيتحا ستتتتنريثح  تتتتت إلمحا ةينتتتتثحلتتتتلحيقإلدتتتت حيؤ تتتتتحح

االشإل حا م يإلت حا يق ت ،حرذ فح قيإلسحيس رمحاالشتإل حا م يتإلت حا فة تلح يتذهحا  تت إلم ح
ا  تت ثح تنفسح ينتثحح يإلح تلحل دتإلاحنفتسحاألست ريح  رشتر ح  ت حا ديإلنتإلمحا كويتثح قيتإلسح ييتث

حا  ت إلم،حرردييإل،حريةل حا تلرحا يإل لح يإل،حريةل حا ةإلملح   حاألشر حديإل 
 
ح

                                                 
(
1

( اضذ أم التاحز أضلْ  دحل٘س الوحذْٓ لذحل٘س الذردارٗر الطدٌْٗج لؼٌ٘دج الشدركاح الذدٖ ددن اخذ٘ارُدا، ّكلدن ق٘اضداي ػلدٔ 

اللذد٘ي قاهذدا ةذحل٘دس الذردارٗر   (Lassad and Khamoussi, 2012; Belgacem, and Omri, 2014)صراضدذٖ

 ر هرذرع لإلفصاع.الطٌْٗج لؼٌ٘ج هي الشركاح فٖ هراةس هؤ 
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 . النماذج اإلحصائية المستخدمة6/4/5
ا  يتلحا دإلرتوح  ت حبست ريحا نستيحا يمريتثح رستإليح ت حيترحيست رمحاالشتإل حا م يتإلت ح
ا فة تتل،حر ييتتثحا  تتت ث،حريةتتل حا تلتترحا يتتإل ل،حريةتتل حا ةإلمتتلح  تت حاألشتتر حد تتت إلمحا ةينتتث،ح

 ,Belgacem and Omri, 2014; Scaltrito, 2016; Marine) يإلستإلاح  ت حلتاستإلمح

 Panel Dataح(9)نرتتلاتحديإلنتإلمحا سكست حا قطإل يتث يتإلحاست ةإلرحا دإلرتوحدنيترذححاح.(2017

Regression Modelم دتتتتتإلتح تتتتتختيتحيستتتتت رمحاالشتتتتتإل حا م يتتتتتإلت ح  تتتتت ح ييتتتتتثحا  تتتتتت ثحح 
(Gujarati, 2004).ححح

 . نتيجة اختبار فر  البحث6/4/6
ا يقيتلعحح(9)ي يت حلت حا دروحللحويؤتتحيس رمحاالشتإل حا م يتإلت ح  ت ح ييتثحا  تت إلم
حدإل درتشثحا يشتيثو حر لح لح رري حا فت حا دلي حل  حشرتعحلت حا ةللح إل  إل لم

HO ال يؤثر مستوى اإلفصاح االختياري عمى قيمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية : 
حرايتمحيةإلل ثحا نرلاتح إل  إل لم

Yit = βo + β1X1it + eit 

ح

                                                 
(
9

لذحل٘دس ة٘اًداح الطيضدس  Panel Data Regression Model( ٗطدذ أم ًودْكص اًحدأار ة٘اًداح الطيضدس الرااػ٘دج 

ّالت٘اًداح الرااػ٘دج  time series data، ّالذدٖ دظودغ ةد٘ي خصدا ا ة٘اًداح الطيضدس السهٌ٘دج Panel Dataالرااػ٘دج 

cross-section data ّّفٖ ح٘ي ٗذن دظو٘غ ة٘اًاح الطيضس السهٌ٘ج هي خي  هشاُأث الر٘ن الذٖ ٗأخد ُا هذي٘در هؼد٘ي أ .

أكشر خي  فذراح زهٌ٘ج ه ذلةج، ّالت٘اًاح الرااػ٘ج هي خي  هشاُأث الر٘ن الذٖ ٗأخ ُا هذي٘در أّ أكشدر لؼدأص هدي ّحدأاح 

الٌراددج السهٌ٘ددج، فاًددَ ٗددذن دظو٘ددغ ة٘اًدداح الطيضددس  الوؼاٌٗددج )ّحددأاح الوؼاٌٗج/ّحددأاح الرااػدداح هشددس  ددركج( فددٖ ًةددص

هي خي  هشاُأث الر٘ن الذٖ ٗأخ ُا هذي٘ر أّ أكشر لؼأص هدي ّحدأاح الوؼاٌٗدج )ّحدأاح الرااػداح  Panel Dataالرااػ٘ج 

ج ةأًدَ ٗدذن صراضدج ًةدص الشدرك Panel Dataهشس  ركج( خي  فذراح زهٌ٘ج ه ذلةج. إٔ دذو٘س ة٘اًاح الطيضس الرااػ٘دج 

ػتر الْقخ )إٔ دحرك ّحأث الرااع ػتر الْقخ(. ّ كا كاى لادس ّحدأث قاداع )لادس  دركج( ًةدص ػدأص هشداُأاح الطلطدلج 

 Balancedاضدن ة٘اًداح الطيضدس الرااػ٘دج الوذْازًدج   Panel Dataالسهٌ٘دج، ٗالدع ػلدٔ ة٘اًداح الطيضدس الرااػ٘دج 

Panel Dataٌ٘ج ةد٘ي ّحدأاح الرااػداح )الشدركاح(، ٗالدع ػلدٔ ة٘اًداح . أها  كا اخذل  ػأص هشاُأاح= =الطلطلج السه

 Unbalanced Panel Dataاضددن  ة٘اًدداح الطيضددس الرااػ٘ددج ئ٘ددر الوذْازًددج   Panel Dataالطيضددس الرااػ٘ددج 

(Gujarati, 2004) ٌّٗاتددع هةِددْم ة٘اًدداح الطيضددس الرااػ٘ددج ئ٘ددر الوذْازًددج .Unbalanced Panel Data  ٔػلدد

التاحز ةذظو٘ؼِا  ئراض الأراضج الحال٘ج، ح٘ز قام التاحز ةذظو٘غ ة٘اًاح د ا خوطدج هذي٘دراح ُدٖ  الت٘اًاح الذٖ قام

هطذْٓ اإلفصاع االخذ٘ارٕ، ّق٘وج الشركج، ّحظوِا، ّهؼأ  الرفغ الوالٖ لِا، ّهؼأ  الؼا دأ ػلدٔ ا .دْ  ةِدا، لدشير 

فذدراح زهٌ٘دج ه ذلةدج(. ّقدأ قدام التاحدز  )خدي  2011 لدٔ  2004ّػشرٗي  ركج )ّحدأاح الرااػداح(، للطدٌْاح هدي 

 Random effectsةذشددي٘س ًوددْكص االًحددأار ّدرددأٗر هؼلودداح الٌوددْكص ّفردداي الفذددراض هددأخس الذددأس٘راح الؼشددْا ٘ج 

approach (ECM) ّال ٕ ٗرْم ػلٔ افذراض أى الظسء الشاةخ ،βo  ٖ ٗوشس هذي٘ر ػشْا(Gujarati, 2004). 

(
4

%(. ّٗدذن الحادن ػلدٔ 5% )هطدذْٓ هؼٌْٗدج 45راء اخذتدار االًحدأار ػٌدأ هطدذْٓ سردج ( الخذتار فرض التحز، دن  طد

ٗددذن رفددط فددرض الؼددأم اإلحصددا ٖ، ّهددي سددن قتددْ  الةددرض ، ح٘ددز p.valueًذ٘ظددج اخذتددار االًحددأار اػذودداصاي ػلددٔ ق٘وددج 

ٔ ق٘ودج الشدركج، ّٗدذن %، ةوؼٌدٔ أى ٌُداك ددأس٘راي لوطدذْٓ اإلفصداع االخذ٘دارٕ ػلدP.value > 5التأٗس،  كا كاًدخ ق٘ودج 

 %.P value <  5قتْ  فرض الؼأم اكا كاًخ ق٘وج  
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 حيث:
Y =حا ي ئيتحا  إلدرمح ييثحا  ت ثح

βo =حا دوءحا تإلدمحح
X1 =حا ي ئيتحا يس ق محيس رمحاالشإل حا م يإلت ح
β1 =يةإليتتت حانرتتتلاتحا ي ئيتتتتحا يستتت ق ،حرىتتترحيرتتتللحل دتتتإلهحا ةك تتتث،حريقتتتيسحنستتتدثحيتتتإلحيفستتتتهحح

حيس رمحاالشإل حا م يإلت حيرحا  ئيتامحللح ييثحا  ت ث
e =ئيتتتحا  تتإلدرحر حيتتت لحا مطتتخحا ة تترامل،حري تتيتحل تت حا ةرايتت حاألمتتتمحا  تتلح تتؤتتح  تت حا ي ح

حبمذىإلحللحا   دإلتح
i =ح)ررلامحا قطإل إلم؛حب حا  ت إلم(ح43،ح      ،ح3،ح4،ح0ح
t =ح(4100رر  حح4112)ا ف تامحا وينيث،حرىلحىنإلحيرحح02،ح      ،ح3،ح4،ح0ح

 ر يتتتت حانرتتتتلاتحا سكستتتت حا قطإل يتتتتثح دتتتت حللمتتتتإل حح(01)ريةتتتتت حا دإلرتتتتوح ي متتتتصحن تتتتإلمت
ح(ح   حا نررحا  إل لم4ا ي ئيتامحا ت إلديثحر فسيتىإلحددلر حت لح) ححححححححححححح

 ( ممخص نتائج نموذج االنحدار البسيط قبل إدخال المتغيرات الرقابية2جدول )
ح

P.Value β Variables 

0.003 1.799 Constant 

0.140 -2.884 Voluntary Disclosure Level 

Adj. R
2
= 0.061 

0.003 F= 8.775 
ح

 نيتتتترذححا نرتتتتلاتح  تتتت حد ئتتتتمح p.value(،حي ضتتتت حبرح ييتتتتثح4ردتتتتإل تدراح دتتتتلر حت تتتتلح)
%(،حييتتإلحي تتيتحل تت حيةنريتتثحا نيتترذحح  تت ،حربرح2(حب حب تت حيتترحيستت رمحا يةنريتتثح)113 1)

ا نيتتترذححيي نتتتوحيةنريتتتإلاح فستتتيتحا  ئيتتتتامحا  تتتلح طتتتتبح  تتت حا ي ئيتتتتحا  تتتإلدر حدينيتتتإلحد ئتتتمح ييتتتثح
p.value (حب حب دتتتتتحيتتتترحيستتتت رم021 1  ي ئيتتتتتحا يستتتت ق حيستتتت رمحاالشتتتتإل حا م يتتتتإلت ح)ح
(حييتتتإلحي تتتيتحل تتت حردتتترلح تتتختيتحستتت دلحليتتتتح992 4-)حβ1%(،ح يتتتإلحد ئتتتمح ييتتتثح2ا يةنريتتتثح)

ريؤيتتلحح.Tobin's Qيةنتتر ح يستت رمحاالشتتإل حا م يتتإلت ح  تت ح ييتتثحا  تتت ثحيقإلستتثحديقيتتإلسح
ذ تتفحانمفتتإل حا قتتلتعحا  فستتيتيثح نيتترذححا نرتتلات،حريتتوحد ئتتمح ييتتثحيةإليتت حا  رليتتلحا يةتتل ح

                                                 
 ( لٌذا ض الذحل٘س اإلحصا ٖ ةاضذ أام ًوْكص اًحأار ة٘اًاح الطيضس الرااػ٘ج.1( ٗؼرض هلحع رقن )10)
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Adjusted R Square( حريةنتتلحذ تتفحبرحيستت رمحاالشتتإل حا م يتتإلت ح)ا ي ئيتتتح110 1)ح
%حيتترحا  ئيتتتامحا  تتلح رتتلوحلتتلح ييتتثحا  تتت ث حريةنتتلحذ تتفح1ا يستت ق (حيفستتتحيتتإلحيقتتتيحيتترح

%حيتترحا  ئيتتتامحا  تتلح رتتلوحلتتلح ييتتثحا  تتت ثح تدتترحل تت ح رايتت ح92بيضتتإلاحبرحيتتإلحيقتتتيحيتترح
فتتتت حا دتتتلي حا قإلمتتت حدتتتخرحيستتت رمحبمتتتتم حردإل  تتتإل لحيتتت لح دتتتر حلتتتت حا ةتتتلل،حريتتترحتتتتلحتلتتت حا 

حاالشإل حا م يإلت حيؤتتح   ح ييثحا  ت إلمحا يقيلعحدإل درتشثحا يشتيث 
 Bukit and)ر ح  فتتتقحا ن تتتإلمتحا ستتتإلدقثحيتتترحيتتتإلح رشتتت محل يتتتوحدةتتت حا لتاستتتإلمحيتتتت ح

Nasution, 2016; Scaltrito, 2016; Ghorbel and Triki, 2016) يترحل يت حرتر ح
 ح فلشتتإل حا م يتتإلت ،حدشتتفثح إليتتث،ح  تت ح ييتتثحا  تتت ث حلتتلحرتتيرحردتترلح تتختيتحليدتتإلدلحيةنتترح

 Hassan  et al., 2009; Belgacem and)  فقحىذهحا ن إلمتحيرحيتإلح رشت محل يتوحلتاست إلح

Omri, 2014)يرحردرلح ختيتحليتحيةنر ح فلشتإل حا م يتإلت ،حدشتفثح إليتث،ح  ت ح ييتثح ح
ا  تلح رشت محل ت حردترلح تختيتحح(Belgacem and Omri, 2014)ا  تت ث،حمإلشتثحلتاستثح

ستت دلحليتتتحيةنتتر ،حريتتوحبدتيتتمحىتتذهحا لتاستتثحلتتلح تترنس،حدينيتتإلح تتإلرحا  تتختيتحليتتتحا يةنتتر ح
حللحدييرتيثحيشتحا ةتديث ح(Hassan  et al., 2009)ليدإلديإلاحدلتاسثح

رية قتتتلحا دإلرتتتوحبرحامتتت كبحن تتتإلمتحا لتاستتتثحا رإل يتتتثح يتتتإلح رشتتت محل يتتتوحدةتتت حا لتاستتتإلمح
ا ستتإلدقثحيتترحن تتإلمتحيتدتترحل تت حامتت كبحدنتترلحيؤ تتتحاالشتتإل حا م يتتإلت حا  تتلحا  يتتلمح  يتتو،ح
 نلح يإلسحيس رمحاالشإل حا م يإلت حديإل،حر تذ فحامت كبحطتيقتثح يتإلسح ييتثحا  تت ثحدينيتإل ح

 ,.Hassan  et al)يتإلح رشت حل يتوحيترحن تإلمتحيترحن تإلمتحلتاستثحح يتإلحيكرتاحا دإلرتوحل فتإلق

ا  تتتتلحبدتيتتتتمحلتتتتلحدييرتيتتتتثحيشتتتتتحا ةتديتتتتث،حرىتتتترحيتتتتإلح تتتتلحيةنتتتتلحانمفتتتتإل حيستتتت رمحح(2009
االشتتتإل حا م يتتتإلت حيتتترحدإلنتتتيحا  تتتت إلمحا يقيتتتلعحدإل درتشتتتثحا يشتتتتيث،حريتتترحتتتتلح تتتللح ي تتترح

إلحام يإلتيتإلا،ح يتلمكمح نتلحبشرإليحا يش رثحيرحاس ملالحا ية ريإلم،حا  لحي لحاالشإل ح ني
ل مإلذحا قتتاتامحا ي ة قتثحد قيتيلح ييتثحا  تت ث،حريترحتتلح تتاتامحا ست تيإلتحراا تتا حرليتىتإلحيترح

حا قتاتام 
ر تتتلح تتتإللحا دإلرتتتوحدل تتتإللعحا  ر يتتت حاارشتتتإلملحدإلستتت ملالحنيتتترذححانرتتتلاتحديإلنتتتإلمحا سكستتت ح

رايتتتمحيةإلل تتثحا نرتتلاتحا قطإل يتتثحدةتتلحللمتتإل حا ي ئيتتتحا ت تتإلدلحاألر ،حرىتترحردتتلحا  تتت ث،ح
ح إل  إل لم

Yit = βo + β1X1it + β2X2it + eit 
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 حيث:
β2 =يةإلي حانرلاتحا ي ئيتحا ت إلدلحردلحا  ت ث،حرىرحيرللحل دإلهحا ةك ث،حريقتيسحنستدثحيتإلحح

حيفستهحردلحا  ت ثحيرحا  ئيتامحللح يي يإل
X2 =حا ي ئيتحا ت إلدلحاألر محردلحا  ت ثح

 ر ي حانرلاتحديإلنإلمحا سكس حا قطإل يثح دت حردةتلحللمتإل ححريةت حا دإلروح ي مصحن إلمت
ح(ح   حا نررحا  إل لمح3ا ي ئيتحا ت إلدلحاألر ،حردلحا  ت ث،حر فسيتىإلحددلر حت لح)

ح

    ( ممخص نتائج تحميل االنحدار المتعدد قبل وبعد إدخال المتغير3جدول )     
 الرقابي األول: حجم الشركة

 

After Entering a Control Variable; Firm Size 
Before Entering a Control 

Variable; Firm Size 

Collinearity 

Statistics
(11)

 
P.Value β Variables P.Value β Variables 

VIF
(12)

 Tolerance
(13)

    
0.003 1.799 Constant 

 Constant 2.138 0.411 دددددددددد دددددددددد

1.002 0.998 0.189 -2.753 
Voluntary 

Disclosure 

Level 
0.140 -2.884 

Voluntary 

Disclosure 

Level 
1.002 0.998 0.894 -0.017 Firm Size 

 Adj. R
2
= 0.052 Adj. R

2
= 0.061 

 0.015 F= 4.277 0.003 F= 8.775 
ح

(،حي ض ح للحردترلحي ت  ثحا ت دتإلطحا مطتلحا ي ةتللح نتلحلدتتاءح3ردإل تدراح دلر حت لح)
،حرات فتتتتإلاحيؤ تتتتتحا  دتتتتإليرح01 ر يتتتت حا نرتتتتلاتحناتتتتتااح نمفتتتتإل حيةإليتتتت ح ضتتتتملحا  دتتتتإليرح تتتترح

(ح102 1 نيرذححا نرلاتح   حد ئتمح)حp.value% ح يإلحي ض حبرح ييثح2ا يسير حدوح رح
%(،حييتتتإلحي تتتيتحل تتت حيةنريتتتثحا نيتتترذحح  تتت ،حربرحا نيتتترذحح2ب حب تتت حيتتترحيستتت رمحا يةنريتتتثح)

 p.valueيي نتتتوحيةنريتتتإلاح فستتتيتحا  ئيتتتتامحا  تتتلح طتتتتبح  تتت حا ي ئيتتتتحا  تتتإلدر حدينيتتتإلحد ئتتتمح ييتتتثح

                                                 
(

11
 :Collinearity Statisticsإحصائيات االرتباط الخطي الذاتي المتعذد  (

، ّهؤ در الذتداٗي Variance Inflation Factor (VIF)ػٌأ  طراء دحل٘س االًحدأار ددن احذطدا  هؼاهدس د د ن الذتداٗي 

لاددس هذي٘ددر هددي الوذي٘ددراح الوطددذرلج ّالرقاة٘ددج لذحأٗددأ صرطددج اردتددان ال اددٖ  Toleranceالوطددوْع ةددَ )الوواددي قتْلددَ( 

أّ هؤ ر الذتداٗي  10اًخ  حصا ٘ج هؼاهس د  ن الذتاٗي أكتر هي ال ادٖ الوذؼأص ة٘ي كس، أّ ةؼط، ُ ٍ الوذي٘راح. فاكا ك

 (. 2003%، فاى كلن ٗؼٌٖ ّطْص اردتان خاٖ كادٖ هذؼأص هردةغ ة٘ي الوذي٘راح )ةش٘ر، 5الوطوْع ةَ أقس هي 

(
12

  ( هؼاهس د  ن الذتاٗي.

(
13

 ( هؤ ر الذتاٗي الوطوْع ةَ.
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(حب حب دتتتتتحيتتتترحيستتتت رمحا يةنريتتتتثح099 1  ي ئيتتتتتحا يستتتت ق حيستتتت رمحاالشتتتتإل حا م يتتتتإلت ح)
 تتتتختيتحستتتت دلحليتتتتتحيةنتتتتر ح(حييتتتتإلحي تتتتيتحل تتتت حردتتتترلح4 023-) β1%(،ح يتتتتإلحد ئتتتتمح ييتتتتثح2)

دينيتإلحانمفضتمحح.Tobin's Q يس رمحاالشإل حا م يإلت ح   ح ييثحا  ت ث،حيقإلسثحديقيإلسح
 Adjustedا قلتعحا  فستيتيثح نيترذححا نرتلات،حريتوحانمفضتمح ييتثحيةإليت حا  رليتلحا يةتل ح

R Square (حاأليتتتحا تتذ حيتدتترحل تت حللتاححا ي ئيتتتحا ت تتإلدلح124 1(حل تت ح)110 1يتترح،)
(حب حب دتتحيترحيست رمح992 1 يتذاحا ي ئيتتح ييتثح) p.valueدلحا  ت ث،حريوحد ئتمح ييتثحر

(حييتتتإلحي تتتيتحل تتت حردتتترلح تتتختيتحستتت دلحليتتتتح1 100-) β2%(،ح يتتتإلحد ئتتتمح ييتتتثح2ا يةنريتتتثح)
راستت نإللااح تتذ ف،حيتت لح دتتر حح.Tobin's Qيةنتتر ح ردتتلحا  تتت ثح  تت ح يي يتتإلحيقإلستتثحديقيتتإلسح

ا دلي حا قإلمت حدتخرحيست رمحاالشتإل حا م يتإلت حيتؤتتح  ت حلت حا ةلل،حريرحتلحتل حا فت ح
 ييتتثحا  تتت إلمحا يقيتتلعحدإل درتشتتثحا يشتتتيث،حربرحردتتلحا  تتت ثح حيتتؤتتحليدإلدتتإلاحريةنريتتإلاح  تت ح

ح يي يإل 
 Anam et al., 2011; Bukit and)ر ح  فقحىذهحا ن إلمتحيترحيتإلح رشت محل يتوحلتاست إلح

Nasution, 2016)تحليدتإلدلحيةنتر ح ردتلحا  تت ثح  ت ح يي يتإل حيرحن إلمتحد خرحردرلح تختيح
 ;Mule et al., 2015)لتتتلحرتتتيرح  فتتتقحىتتتذهحا ن تتتإلمتحيتتترحيتتتإلح رشتتت محل يتتتوحلتاستتت إلح

Setiadharma and Machali, 2017)يترحن تإلمتحد تخرح تللحردترلح تختيتحيةنتر ح ردتلحح
حا  ت ثح   ح يي يإل 

ا  تت ثح  ت ح يي يتإل،حريتوحر مإل بحىذهحا ن يدثحيإلح ر ةوحا دإلرتوحيترحردترلح تختيتح ردتلح
يدتتيحبرح قتتللحا  تتت إلمح ديتتتعحا ردتتلحيويتتلااحيتترحاالشتتإل ،حديتتإلحي دتتإلروحا ي ط دتتإلمحاا واييتتث،ح

ح دندإلاح    إل يبحا سيإلسيث،حريرحتلحيت فرح قييلحبشرإليحا يش رثح قييثحىذهحا  ت إلم 
ستتت ح يتتتإلح تتتإللحا دإلرتتتوحدل تتتإللعحا  ر يتتت حاارشتتتإلملحدإلستتت ملالحنيتتترذححانرتتتلاتحديإلنتتتإلمحا سك

ا قطإل يتتتثحدةتتتلحللمتتتإل حا ي ئيتتتتحا ت تتتإلدلحا تتتتإلنل،حرىتتترحيةتتتل حا تلتتترحا يتتتإل ل حرايتتتتمحيةإلل تتتثح
حا نرلاتح إل  إل لم

Yit = βo + β1X1it + β2X2it + eit 
ح
ح
ح
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 حيث:
β2 =يةإليتت حانرتتلاتحا ي ئيتتتحا ت تتإلدلحيةتتل حا تلتترحا يتتإل ل،حرىتترحيرتتللحل دتتإلهحا ةك تتث،حريقتتيسحح

حنسدثحيإلحيفستهحيةل حا تلرحا يإل لحدإل  ت ثحيرحا  ئيتامحللح يي يإل
X2 =حا ي ئيتحا ت إلدلحا تإلنلمحيةل حا تلرحا يإل لح

ةتلحللمتإل ح ر ي حانرلاتحديإلنإلمحا سكس حا قطإل يثح دت حردحريةت حا دإلروح ي مصحن إلمت
ح  (ح   حا نررحا  إل لم2ا ي ئيتحا ت إلدلحا تإلنل،حيةل حا تلرحا يإل ل،حر فسيتىإلحددلر حت لح)

 

         ( ممخص نتائج تحميل االنحدار المتعدد قبل وبعد إدخال المتغير 4جدول )
 الرقابي الثاني: معدل الرفع المالي

 

After Entering a Control Variable; 

Leverage 

Before Entering a 

Control Variable; 

Leverage 

Collinearity 

Statistics 
P.Value β Variables P.Value β Variables 

VIF Tolerance    
0.003 1.799 Constant 

 Constant 1.101 0.000 دددددددددد دددددددددد

1.008 0.992 0.016 -2.255 

Voluntar

y 

Disclosur

e Level 

0.140 -2.884 

Voluntary 

Disclosure 

Level 
1.008 0.992 0.000 1.028 Leverage 

 Adj. R
2
= 0.795 Adj. R

2
= 0.061 

 0.000 F= 251.192 0.003 F= 8.775 
ح

(،حي ض ح للحردترلحي ت  ثحا ت دتإلطحا مطتلحا ي ةتللح نتلحلدتتاءح2ردإل تدراح دلر حت لح)
،حرات فتتتتإلاحيؤ تتتتتحا  دتتتتإليرح01 ر يتتتت حا نرتتتتلاتحناتتتتتااح نمفتتتتإل حيةإليتتتت ح ضتتتتملحا  دتتتتإليرح تتتترح

(ح111 1 نيرذححا نرلاتح  ت حد ئتمح) p.value% ح يإلحي ض حبرح ييثح2ا يسير حدوح رح
%(،حييتتتإلحي تتتيتحل تتت حيةنريتتتثحا نيتتترذحح  تتت ،حربرحا نيتتترذحح2ب حب تتت حيتتترحيستتت رمحا يةنريتتتثح)

حp.valueيي نتتتوحيةنريتتتإلاح فستتتيتحا  ئيتتتتامحا  تتتلح طتتتتبح  تتت حا ي ئيتتتتحا  تتتإلدر حدينيتتتإلحد ئتتتمح ييتتتثح
(حب حب تتتتت حيتتتترحيس تتتتترمحا يةنريتتتتتثح101 1  ي ئيتتتتتحا يستتتت ق حيستتتت رمحاالشتتتتإل حا م يتتتتإلت ح)

 حردتترلح تتختيتحستت دلحيةنتتر ح يستت رمح(حييتتإلحي تتيتحل تت4 422-) β1%(،ح يتتتتإلحد ئتتتمح ييتتتتثح2)
دينيتتإلحات فةتتمحا قتتلتعحح.Tobin's Qاالشتتإل حا م يتتإلت ح  تت ح ييتتثحا  تتت ثحيقإلستتثحديقيتتإلسح
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 Adjusted Rا  فستتتيتيثح نيتتترذححا نرتتتلات،حريتتتوحوالمح ييتتتثحيةإليتتت حا  رليتتتلحا يةتتتل ح

Squareةتل ح(،حاأليتتحا تذ حيتدترحل ت حللتاححا ي ئيتتحا ت تإلدلحي092 1(حل  ح)110 1يرح)ح
(حب حب تت حيتترحيستت رمح111 1 يتتذاحا ي ئيتتتح ييتتثح)حp.valueا تلتترحا يتتإل ل،حريتتوحد ئتتمح ييتتثح

(حييتتإلحي تتيتحل تت حردتترلح تتختيتحليدتتإلدلحيةنتتر ح149 0)حβ2%(،ح يتتإلحد ئتتمح ييتتثح2ا يةنريتتثح)
راست نإللااح تذ ف،حيت لحح.Tobin's Q يةتل حا تلترحا يتإل لحدإل  تت إلمح  ت ح يي يتإلحيقإلستثحديقيتإلسح

تل حلت حا ةلل،حريرحتلح در حا فت حا دلي حا قإلمت حدتخرحيست رمحاالشتإل حا م يتإلت حيتؤتتح
   ح ييثحا  ت إلمحا يقيتلعحدإل درتشتثحا يشتتيث،حربرحلتدتثحا تلترحا يتإل لح تؤتتحليدإلدتإلاحريةنريتإلاح

ح   ح ييثحا  ت ث 
  ;Anam et al., 2011)حر  فقحىذهحا ن تإلمتحيترحيتإلح رشت محل يتوحدةت حا لتاستإلمحيتت 

Abdullah Al-Maghzom, 2016; Bukit and Nasution, 2016)يترحردترلح تختيتحح
حليدإلدلحيةنر ح يةل حا تلرحا يإل لحدإل  ت إلمح   ح يي يإل ح

رية قلحا دإلروحبرحا  ت إلمحذامحنستدثحا تلترحا يتإل لحا يت فةتثح مضترحد ت  حب دتتح يتا دتثح
  ت إلمحا رإللوح  ةي حد فإلءعحرلةإل يثح  ت ي رحيترحمليتثحا يقتضير/ا دنرف،حر ذ فحي ررح   فحا

ا تتتليرحرا   تتتوالحد تتتترطحاا  تتتتا ،حر رضتتتي حديرلىتتتإلحلتتتلحىتتتذاحا شتتتلل،حريتتترحتتتتلح تتتل يلحبلاءح
حر ييثحىذهحا  ت إلم 

بيضتتإلاح تتإللحا دإلرتتوحدل تتإللعحا  ر يتت حاارشتتإلملحدإلستت ملالحنيتترذححانرتتلاتحديإلنتتإلمحا سكستت ح
ا ت تتتإلدلحا تإل تتتو،حرىتتترحيةتتتل حا ةإلمتتتلح  تتت حاألشتتتر  حرايتتتتمحا قطإل يتتتثحدةتتتلحللمتتتإل حا ي ئيتتتتح

حيةإلل ثحا نرلاتح إل  إل لم
Yit = βo + β1X1it + β2X2it + eit 

 حيث:
β2 =يةإليت حانرتتلاتحا ي ئيتتتحا ت تتإلدلحيةتتل حا ةإلمتتلح  ت حاألشتتر ،حرىتترحيرتتللحل دتتإلهحا ةك تتث،حح

حريقيسحنسدثحيإلحيفستهحيةل حا ةإلملح   حاألشر حدإل  ت ثحيرحا  ئيتامحللح يي يإل
X2 =حا ي ئيتحا ت إلدلحا تإل ومحيةل حا ةإلملح   حاألشر ح

ا قطإل يثح دت حردةتلحللمتإل ح ر ي حانرلاتحديإلنإلمحا سكس ححريةت حا دإلروح ي مصحن إلمت
(ح  تت حا نرتترح2ا ي ئيتتتحا ت تتإلدلحا تإل تتو،حيةتتل حا ةإلمتتلح  تت حاألشتتر ،حر فستتيتىإلحددتتلر حت تتلح)

حا  إل لم
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         ( ممخص نتائج تحميل االنحدار المتعدد قبل وبعد إدخال المتغير 5جدول )
 الرقابي الثالث:

 معدل العائد عمى األصول
 

After Entering a Control Variable; ROA 
Before Entering a Control 

Variable; ROA
(14)

 

Collinearity 

Statistics 
P.Value β Variables P.Value β Variables 

VIF Tolerance    
0.003 1.799 Constant 

 Constant 1.843 0.000 دددددددددد دددددددددد

1.006 0.994 0.250 -2.317 

Voluntary 

Disclosure 

Level 
0.140 -2.884 

Voluntary 

Disclosure 

Level 
1.006 0.994 0.269 1.046 ROA 

 Adj. R
2
= 0.063 Adj. R

2
= 0.061 

 0.008 F= 4.990 0.003 F= 8.775 
ح

(،حي ض ح للحردترلحي ت  ثحا ت دتإلطحا مطتلحا ي ةتللح نتلحلدتتاءح2ردإل تدراح دلر حت لح)
،حرات فتتتتإلاحيؤ تتتتتحا  دتتتتإليرح01 ر يتتتت حا نرتتتتلاتحناتتتتتااح نمفتتتتإل حيةإليتتتت ح ضتتتتملحا  دتتتتإليرح تتتترح

(ح119 1 نيرذححا نرلاتح   حد ئتمح)حp.value% ح يإلحي ض حبرح ييثح2ا يسير حدوح رح
%(،حييتتتإلحي تتتيتحل تتت حيةنريتتتثحا نيتتترذحح  تتت ،حربرحا نيتتترذحح2ب حب تتت حيتتترحيستتت رمحا يةنريتتتثح)

 p.valueيي نتتتوحيةنريتتتإلاح فستتتيتحا  ئيتتتتامحا  تتتلح طتتتتبح  تتت حا ي ئيتتتتحا  تتتإلدر حدينيتتتإلحد ئتتتمح ييتتتثح

(حب حب دتتتتتحيتتتترحيستتتت رمحا يةنريتتتتثح421 1  ي ئيتتتتتحا يستتتت ق حيستتتت رمحاالشتتتتإل حا م يتتتتإلت ح)
(حييتتتتإلحي تتتيتحل تتتت حردتتترلح تتتتختيتحستتت دلحليتتتتتحيةنتتتتر ح300 4-)حβ1%(،ح يتتتإلحد ئتتتتمح ييتتتثح2)

دينيتتإلحات فةتتمحح.Tobin's Q يستت رمحاالشتتإل حا م يتتإلت ح  تت ح ييتتثحا  تتت ثحيقإلستتثحديقيتتإلسح
ا قتتتلتعحا  فستتتيتيثح نيتتترذححا نرتتتلاتحديقتتتلاتحطفيتتتب،حريتتتوحوالمح ييتتتثحيةإليتتت حا  رليتتتلحا يةتتتل ح

Adjusted R Squareا تذ حيتدترحل ت حللتاححا ي ئيتتح(،حاأليتح113 1(حل  ح)110 1يرح)ح
(ح419 1 يتذاحا ي ئيتتح ييتثح)حp.valueا ت إلدلحيةل حا ةإلملح   حاألشر ،حريوحد ئمح ييتثح

(حييتتإلحي تتيتحل تت حردتترلح121 0)حβ2%(،ح يتتإلحد ئتتمح ييتتثح2ب حب دتتتحيتترحيستت رمحا يةنريتتثح)
ديقيتإلسح ختيتحليدإلدلحليتحيةنتر ح يةتل حا ةإلمتلح  ت حاألشتر حدإل  تت إلمح  ت ح يي يتإلحيقإلستثح

Tobin's Q.راس نإللااح ذ ف،حي لح در حلت حا ةلل،حريترحتتلحتلت حا فتت حا دتلي حا قإلمت حدتخرحح
                                                 

(
14

 )Return on Assets  ْ. هؼأ  الؼا أ ػلٔ ا 
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يس رمحاالشإل حا م يإلت حيؤتتح   ح ييتثحا  تت إلمحا يقيتلعحدإل درتشتثحا يشتتيث،حربرحيةتل ح
رح إلرحليدإلديإلا  حا ةإلملح   حاألشر ح لحيؤتتحيةنريإلاح   ح ييثحا  ت ثحراا

 Orens et al., 2009; Abdullah)متحيترحيتإلح رشت محل يتوحلتاست إلحر ح  فتقحىتذهحا ن تإل

Al-Maghzom , 2016) يتتتترحردتتتترلح تتتتختيتحليدتتتتإلدلحيةنتتتتر ح يةتتتتل حا ةإلمتتتتلح  تتتت حاألشتتتتر ح
حدإل  ت إلمح   ح يي يإل ح

ر متتتإل بحىتتتذهحا ن يدتتتثحيتتتإلح ر ةتتتوحا دإلرتتتوحيتتترحردتتترلح تتتختيتح يةتتتل حا ةإلمتتتلح  تتت حاألشتتتر ح
وحييتت لحا يستت تيتررحدإلألت تتإللحرا نستتيحا  تتلح تتت دطح يؤ تتتح  تدريتتثح  تت ح ييتتثحا  تتت إلم،حريتت

دتدريتتتثحا  تتتت إلمحا يقيتتتلعحدإل درتشتتتث ح تتتذ فح تتتلح رشتتت حا  تتتت إلمحا  تتتلح فشتتت ح تتترحاألت تتتإللح
حرا نسيحا  لح ت دطحدإل تدريثح   ح قيييإلمحب   ح قيي يإل 

 تتذ فح تتإللحا دإلرتتوحدل تتإللعحا  ر يتت حاارشتتإلملحدإلستت ملالحنيتترذححانرتتلاتحديإلنتتإلمحا سكستت ح
حدةلحللمإل حا ي ئيتامحا ت إلديثحا تكو حر لحايتمحيةإلل ثحا نرلاتح إل  إل لم ا قطإل يث

Yit = βo + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + eit 

 حيث:
β2 =حيةإلي حانرلاتحا ي ئيتحا ت إلدلحردلحا  ت ثح
β3 =حيةإلي حانرلاتحا ي ئيتحا ت إلدلحيةل حا تلرحا يإل لح
β4 =حيةإلي حانرلاتحا ي ئيتحا ت إلدلحيةل حا ةإلملح   حاألشر ح

ل دتإلهحا ةك تثحدتيرح ت حيترحيست رمحاالشتتإل ح β1 ،β2 ،β3 ،β4ر رتللحيةتإليكمحا نرتلاتح
ا م يتتإلت ،حرردتتلحا  تتت ث،حريةتتل حا تلتترحا يتتإل ل،حريةتتل حا ةإلمتتلح  تت حاألشتتر ح  تت حا  تترا لح

ا يستت ق حرا ي ئيتتامحا ت إلديتتثحيترحا  ئيتتتامحردتيرح ييتثحا  تتت ث،حر قتيسحنستتدثحيتإلحيفستتتهحا ي ئيتتح
حللحا ي ئيتحا  إلدر

X2 =حا ي ئيتحا ت إلدلحاألر محردلحا  ت ثح
X3 =حا ي ئيتحا ت إلدلحا تإلنلمحيةل حا تلرحا يإل لح
X4 =حا ي ئيتحا ت إلدلحا تإل ومحيةل حا ةإلملح   حاألشر ح

ا قطإل يثح دت حردةتلحللمتإل ح ر ي حانرلاتحديإلنإلمحا سكس ححريةت حا دإلروح ي مصحن إلمت
ح(ح   حا نررحا  إل لم1ا ي ئيتامحا ت إلديثحا تكوحر فسيتىإلحددلر حت لح)

ح
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              ( ممخص نتائج تحميل االنحدار المتعدد قبل وبعد إدخال 6جدول )
 الرقابية الثالث المتغيرات

 

After Entering the Three Control Variables; Firm 

Size, Leverage and ROA 

Before Entering the Three 

Control Variables; Firm Size, 

Leverage and ROA 

Collinearity 

Statistics 
P.Value β Variables P.Value β Variables 

VIF Tolerance    
0.003 1.799 Constant 

 Constant 4.852 0.002 دددددددددد دددددددددد

1.016 0.985 0.589 -0.571 

Voluntary 

Disclosure 

Level 
0.140 -2.884 

Voluntary 

Disclosure 

Level 
1.035 0.966 0.016 -0.183 Firm Size 

1.019 0.981 0.000 1.033 Leverage 

1.029 0.972 0.150 0.026 ROA 

 Adj. R
2
= 0.809 Adj. R

2
= 0.061 

 0.000 F= 137.895 0.003 F= 8.775 
ح

(،حي ض ح للحردترلحي ت  ثحا ت دتإلطحا مطتلحا ي ةتللح نتلحلدتتاءح1ردإل تدراح دلر حت لح)
،حرات فتتتتإلاحيؤ تتتتتحا  دتتتتإليرح01 ر يتتتت حا نرتتتتلاتحناتتتتتااح نمفتتتتإل حيةإليتتتت ح ضتتتتملحا  دتتتتإليرح تتتترح

(ح111 1 نيرذححا نرلاتح   حد ئتمح)حp.value% ح يإلحي ض حبرح ييثح2ا يسير حدوح رح
%(،حييتتتإلحي يتتتتتحل تتت حيةنريتتتثحا نيتتترذحح  تتت ،حربرحا نيتتترذحح2ب حب تتت حيتتترحيستتت رمحا يةنريتتتثح)

حp.valueيي نتتوحيةنريتتإلاح فستتيتحا  ئيتتتامحا  تتلح طتتتبح  تت حا ي ئيتتتحا  تتإلدر حدينيتتإلحد ئتتتمح ييتتتثح
تحيتتترحيس تتتترمحا يةنريتتتثح(حب حب دتتتت299 1  ي ئيتتتتتحا يس قتتتت حيس تتتترمحاالشتتتتإل حا م يتتتتإلت ح)

(حييتتتإلحي تتتيتحل تتت حردتتترلح تتتختيتحستتت دلحليتتتتحيةنتتتتر ح200 1-)حβ1%(،ح يتتتإلحد ئتتتمح ييتتتتثح2)
دينيتإلحات فةتمحح.Tobin's Q يست رمحاالشتإل حا م يتتتإلت ح  ت ح ييتثحا  ت تتثحيقإلستتثحديقيتإلسح

 Adjusted Rا قتلتعحا  فسيتيتتثح نيترذححا نرتتتتلات،حريتوحوالمح ييتثحيةإليت حا  رليتلحا يةتتل ح

Square(،حاأليتتتتحا تتذ حيتدتتترحل تت حللتاححا ي ئيتيتتترحا ت إلدييتتتترح919 1(حل تت ح)110 1يتترح)ح
 ي ئيتتتتتتتحردتتتتتتلحا  تت تتتتثح p.valueردتتتلحا  ت تتتتثحريةتتتتتل حا تلتتتتترحا يتتتتإل ل،حرتتتتيوحد ئتتتتتمح ييتتتثح

ر ح ردتتتلح(حييتتتإلحي تتتيتحل تتت حردتتترلح تتتختيتحستتت دلحيةنتتت1 093-) β2(،حرد ئتتتتتمح ييتتتتتتتثح101 1)
 ي ئيتتتحيةتتل ححp.value يتتإلحد ئتتمح ييتتثحح.Tobin's Qا  تتت ثح  تت ح يي يتتإلحيقإلستتثحديقيتتإلسح

(ح133 0)حβ3%(،حرد ئتتتمح ييتتتثح2(،حب حب تتت حيتتترحيستتت رمحا يةنريتتتثح)111 1ا تلتتترحا يتتتإل لح)
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ييإلحي يتحل ت حردترلح تختيتحليدتإلدلحيةنتر ح يةتل حا تلترحا يتإل لحدإل  تت إلمح  ت ح يي يتإلحيقإلستثح
 ي ئيتتتتتحيةتتتتل حا ةإلمتتتتلح  تتتت حاألشتتتتر ححp.valueدينيتتتتإلحد ئتتتتمح ييتتتتثحح.Tobin's Qديقيتتتتإلسح

(حييتإلحي تيتحل ت ح141 1)حβ4%(،حرد ئتمح ييتثح2(،حب حب دتحيرحيس رمحا يةنريتثح)021 1)
ردتترلح تتختيتحليدتتإلدلحليتتتحيةنتتر ح يةتتل حا ةإلمتتلح  تت حاألشتتر حدإل  تتت إلمح  تت ح يي يتتإلحيقإلستتثح

راستت نإللااح تتذ ف،حيتت لح دتتر حلتتت حا ةتتلل،حريتترحتتتلحتلتت حا فتتت حا دتتلي حح.Tobin's Qديقيتتإلسح
حا قإلم حدخرحيس رمحاالشإل حا م يإلت حيؤتتح   ح ييثحا  ت إلمحا يقيلعحدإل درتشثحا يشتيث 

 Anam et al., 2011; Bukit and)ر  فتقحىتذهحا ن تإلمتحيترحيتإلح رشت محل يتوحلتاست إلح

Nasution, 2016) يةنتتر ح ردتتلحا  تتت ثح  تت ح يي يتتإل ح يتتإلححيتترحن تتإلمتحد تتخرحردتترلح تتختيت
 Anam et al., 2011; Abdullah)  فقحىذهحا ن إلمتحيرحيإلح رش محل يوحدة حا لتاستإلمح

Al-Maghzom , 2016; Bukit and Nasution, 2016) يتترحردتترلح تتختيتحليدتتإلدلح
ثحيترحيةنر ح يةل حا تلرحا يإل لحدإل  تت إلمح  ت ح يي يتإل حلتلحرتيرح ح  فتقحىتذهحا ن تإلمتحا ستإلدق

ح(Orens et al., 2009; Abdullah Al-Maghzom , 2016)يتإلح رشت محل يتوحلتاست إلح
حيرحردرلح ختيتحليدإلدلحيةنر ح يةل حا ةإلملح   حاألشر حدإل  ت إلمح   ح يي يإل 

رية قتتتلحا دإلرتتتوحبرحللتاححا ي ئيتتتتامحا ت إلديتتتثحا تتتتكوحيةتتتإلاحلتتتلحا  ر يتتت حبلمحل تتت حيةنريتتتثح
قإلتنثحدإل رضرح نلحا  شإلتحا  ر ي ح  ت حىتذاحا ي ئيتتحديفتتله،حا ي ئيتحا ت إلدلحردلحا  ت ث،حي

ريوح إلنمحا ن يدثح للحيةنريثحي ئيتحردلحا  ت ث حللحريرح إلرحي ئيتحيةل حا تلترحا يتإل لح
يةنريتتتإلاح نتتتلحا  شتتتإلتحا  ر يتتت ح  يتتتوحديفتتتتله،حر نتتتلحللتادتتتوحدإل  ر يتتت حيتتترحا ي ئيتتتتامحا ت إلديتتتثح

   حاألشر حليتتحيةنتر ح نتلحا  شتإلتحا  ر يت ح  يتوحاألمتم حدينيإلح إلرحي ئيتحيةل حا ةإلملح
حديفتله،حر نلحللتادوحدإل  ر ي حيرحا ي ئيتامحا ت إلديثحاألمتم 

 . خالصة البحث والتوصيات ومجاالت البحث المقترحة6/5
ح  نإلر حىذهحا دوميثحمكشثحا دإلروحربىلحا  رشيإلمحريدإل محا دروحا يس قد يث 

 . خالصة البحث6/5/1
 ناتتت حيتترحا درتتوحل تت حردتترلحل فتتإلقح تتإللحدتتيرحا لتستتإلمحد تتخرحردتترلح تتختيتح رشتت حا  تتقحا

ليدتتتإلدلحيةنتتتر ح فلشتتتإل حا م يتتتإلت حدشتتتفثح إليتتتث،حراالشتتتإل حا م يتتتإلت ح تتترحدنتتترلحيةينتتتث،ح
دشفثحمإلشث،ح   ح ييثحا  ت ث حردتللحذ ف،حم شمحدة حا لتاسإلمحل ت ح تللحردترلح تختيتح

 حا م يتإلت ح ترحدةت حا دنترلح  ت ح ييتثحيةنتر ح فلشتإل حا م يتإلت حدشتفثح إليتث،حر فلشتإل
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ا  تتتتت ث حر تتتتلح تتتتلحام دتتتتإلتحلتتتتت حا درتتتتوحا ي ة تتتتقحدردتتتترلح تتتتختيتحليدتتتتإلدلح يستتتت رمحاالشتتتتإل ح
ا م يإلت ح   ح ييثحا  ت ث حر لح در حلت حا دروحللحبرلحنيإلذححا نرتلاتحا يست مليثحلتلح

 حريةنتتلحذ تتفحا م دتتإلت،حرتلضتتوحلتتلحدتتإل لحنيتتإلذححا نرتتلاتحاألمتتتمحا يستت مليثح تتذامحا ئتتت 
ل فإلقحدة حن إلمتحا  قحا  طديقلحيرحا درتوحرا ي ة قتثحدردترلح تختيتحليدتإلدلحيةنتر ح فلشتإل ح
ا م يتتإلت ح  تت ح ييتتثحا  تتت ثحيتترحلإل ديتتثحيتتإلح رشتت حل يتتوحا  تتقحا ناتتت حيتترحردتترلحل فتتإلقح تتإللح
حد خرحا  ختيتحاايدإلدلح فلشإل حا م يإلت حدشفثح إليثح   ح ييثحا  ت ث ح ذ فح  فتقحلإل ديتث
ن إلمتحا  قحا  طديقلحيرحا دروحرا ي ة قثحدةتللحردترلح تختيتحيةنتر ح فلشتإل حا م يتإلت ح  ت ح
 ييثحا  تت ثحيترحدةت حيتإلح رشت حل يتوحا  تقحا ناتت حيترح تللحردترلح تختيتحيةنتر ح فلشتإل ح
ا م يتتإلت حدشتتفثح إليتتثح  تت ح ييتتثحا  تتت ث حريةتتو حا دإلرتتوحامتت كبحا ن تتإلمتحد تت حيتترحا  تتقح

يتتترحا درتتتوحل تتت حامتتت كبحدنتتترلحيؤ تتتتحاالشتتتإل حا م يتتتإلت حا  تتتلح تتتلححا ناتتتت حرا  تتتقحا ةي تتتل
ا   يتتإللح  ييتتإلح نتتلح يتتإلسحيستت رمحاالشتتإل حا م يتتإلت ،حر تتذ فحامتت كبحطتيقتتثح يتتإلسح ييتتثح
ا  تتتت ث حيضتتتإلبح تتتذ فح تتتختيتحللتاححا ي ئيتتتتحا ت تتتإلدلحيةتتتل حا تلتتترحا يتتتإل لحلتتتلحا  ر يتتت حدإل  تتتقح

حا ةي لحيرحا دروحا رإل ل حح
 البحث. توصيات 6/5/2

يرشتتتلحا دإلرتتتوحدتتتإلت لمح)ب(ح  تتتديرحا  تتتت إلمحا يقيتتتلعحدإل درتشتتتثح  تتت ح قتتتليلحيويتتتلحيتتترح
ا ية ريتتإلمحديتتإلحي دتتإلروحا ي ط دتتإلمحااددإلتيتتثح فلشتتإل حيتترحمتتك ح قتتليلحرتترالوحبرحل فتتإلءامح
ينإلستتدث،حر)ي(حبرح شتتلتحىيمتتثحا ت إلدتتثحا يإل يتتثحلت تتإللامحربل تتثح  ضتتيرحدنتترلحا ية ريتتإلمحا  تتلح

لشتتتإل ح نيتتتإلحام يإلتيتتتإلا،ح  تتت حبرحيتتت لح رتتتليوحىتتتذهحا دنتتترلحديتتتإلحي ي تتت حيتتترحيي تتترح   تتتت إلمحاا
ا  ةتتليكمحا  تتلح طتتتبح  تت حا يةتتإلييتحرا قتترانيرحرا  تترام حري ط دتتإلمحا ييمتتإلمحا ت إلديتتثحرا يينيتتث،ح
ر)دتتت(ح رديتتوحا يستت تيتيرحرليتتتىلحيتترحبشتترإليحا يشتت رثحل تت حبىييتتثحا ية ريتتإلمحا يرإلستتديثح

 متإلذحا قتتاتام،حر تر ي يلحدضتترتعح تللحا  شتإلتىلح  ت حبت تإللح يلمكمح نتلح قيتيلحا  تت إلمحرااح
حا تد ح)ناتعح شيتعحاألد (حللحذ ف 

 . مجاالت البحث المقترحة6/5/3
 ية قلحا دإلروحدردرلحدةت حيدتإل محا درتوحا يست قد يثحذامحا شت ث،ح  يتت حلييتإلحي تلمح)ب(
لتاسثحرام دإلتح تختيتحيست رمحاالشتإل حا م يتإلت ح  ت ح تتات حا ست تيإلتحلتلحا  تت إلمحا يقيتلعح
ددرتشتتتثحاألرتاقحا يإل يتتتثحا يشتتتتيثحراا تاضتتتيإل،حر)ي(حلتاستتتثحرام دتتتإلتح تتتختيتحيستتت رمحاالشتتتإل ح
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ا م يتتتإلت ح  تتت حدتتترلعحا  قتتتإلتيتحا يإل يتتتثح   تتتت إلمحا يقيتتتلعحدإل درتشتتتثحا يشتتتتيث،حر)دتتتت(حلتاستتتثح
يتحيستتت رمحاالشتتإل حا م يتتتإلت ح تترحا يستتتمر يثحا د يإل يتتثح   تتتت إلمح  تت ح ييتتتثحرام دتتإلتح تتخت

ا  تتت إلمحا يقيتتلعحدإل درتشتتثحا يشتتتيث،حر)ل(ح تتختيتحاالشتتإل ح تترحلتتإلوامحا ر دتتإلسحا رتتتات ح
حلتاسثح طديقيث ح-   ح ييثحا  ت ث
 مراجع البحث

 أواًل: المراجع العربية
ــرث مــدثر طــهث  - ــو الخي وبتتتتحيةتتإلييتحا يرإلستتدثحا لر يتتثحرا ةرايتت حا ناإلييتتثح  تت ححث2007أب

دتتترلعحا  قتتتإلتيتحا يإل يتتتثمحلتاستتتثحييلانيتتتثح تتترح طديتتتقحا نمفتتتإل حلتتتلح ييتتتثحاألشتتتر و،حا يد تتتثح
-3ا ة ييتتثح   دتتإلتعحرا  يريتت ،ح  يتتثحا  دتتإلتع،حدإليةتتثحطنطتتإل،حا يد تتلحا تتتإلنل،حا ةتتلحا تتتإلنل،حصح

29  
لتاستتإلمحي قليتتثحلتتلحيدتتإل حا يرإلستتدثحا يإل يتتث،ححث2002أبــو المكــارمث وصــفي عبــد الفتــاحث  -

 لاتحا دإليةثحا دليلع،حااس نلتيث 
ــراهيمث محمــد مخيمــرث  - ولتاستتثحا ةرايتت حا يتتؤتتعحلتتلحلتدتتثحاالشتتإل حا م يتتإلت حث 2012إب

 دتتتحا ن تنتتمحيتترحا  طديتتقح  تت حا  تتت إلمحا يقيتتلعحددرتشتتثحاألرتاقحا يإل يتتثحا يشتتتيثو،حتستتإل ثح
  يثحا  دإلتع،حدإليةثحااس نلتيث يإلدس يتحليتحين رتع،ح 

ونيتتترذحح رتتترالوحا يتتتليتيرح   تتتديرحاالشتتتإل ححث1987الـــدهراويث كمـــال الـــدين مصـــطفىث  -
،حا ةتتتللحاألر ،حصح42ا يرإلستتتدلحا م يتتتإلت و،حيد تتتثح  يتتتثحا  دتتتإلتعح  درتتتروحا ة ييتتتث،حا يد تتتلح

ح 030-011
واالشتتتتتإل حا يرإلستتتتتدلح دتتتتتتحا ن تنتتتتتمحررر يتتتتتثححث2009الرشـــــيديث ممـــــدوح صـــــادقث  -

 دتتإلتعحستترىإلح،حا يد تتلح-ا  تتت إلممحلتاستتثحناتيتتثحرييلانيتتثو،حيد تتثحا درتتروحا  دإلتيتتثحا يةإلشتتتع
  13-0،حا ةللحاألر ،حصح43
وا م كلتتإلمحا نستتديثحلتتلحلتدتتثحاالشتتإل حا م يتتإلت حدتتيرححث2005الفــوليث فايقــة جــابرث  -

لتاستتتتتثحح–ا يإل يتتتتتثحربتتىتتتتتإلح  تتتتت ح   فتتتتتثحتبسحا يتتتتتإل ححا  تتتتتت إلمحا يستتتتتد ثحلتتتتتلحدرتشتتتتتثحاألرتاق
ح طديقيثو،حتسإل ثحيإلدس يتحليتحين رتع،ح  يثحا  دإلتع،حدإليةثحااس نلتيث ح
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ا يةتتإلييتحا يشتتتيثح   قيتتيلحا يتتإل لح  ين تت م،ح تتتاتححث2017الهيئــة العامــة لمرقابــة الماليــةث  -
ح 4100(ح سنثح0ت لح)
ــولث  - ااشتتلاتحا ةإل تتتححSPSSنتتإليتحاارشتتإلملحل ي تتفحل تت حا دتححث2003بشــيرث ســعد ز،م

version 10،حا يةيلحا ةتدلح   لتييحرا درروحاارشإلميث،حدئلال ح
ولتاستتتتثح ر ي يتتتتثحاطتتتتإلتحا ةك تتتتثحدتتتتيرحا ديمتتتتثحراالشتتتتإل ححث1996راشــــدث رجــــب الســــيدث  -

ا يرإلسدلحيرحلتاسثحام دإلتيثح يس رمح فإليثحي ط دإلمحاالشإل حلتلحدييرتيتثحيشتتحا ةتديتثو،ح
حتسإل ثحل  رتاهحليتحين رتع،ح  يثحا  دإلتع،حدإليةثحااس نلتيث 

يتحاأل يتتإل حوبتتتتحاالشتتإل حليتتتحا يتتإل لح دتتتح قتتإلتححث2015شــرفث إبــراهيم أحمــد إبــراهيمث  -
لتاستتتثحييلانيتتتثحح-ا ي  إلي تتتثح  تتت ح قيتتتيلحبشتتترإليحا يشتتتإل  ح يقتتتلتعحا  تتتت ثح  تتت حم تتتقحا قييتتتث

 ر دتيديثو،حتسإل ثحل  رتاهحليتحين رتع،ح  يثحا  دإلتع،حدإليةثحلينيرت 
ـــدث  - ونيتتترذححيق تتتت ح   ييتتتبحا يةيتتتإلتحا تتتلر لح  يرإلستتتدثح تتترححث2014شـــوقيث أحمـــد محم

  قيتتتتحا يتتتإل لحلتتتلحيشتتتتوحتستتتإل ثحل  تتترتاهحليتتتتحين تتترتع،ح  يتتتثحا نتتتليإلححرلقتتتإلاح ي ئيتتتتامحديمتتتثحا
حا  دإلتع،حدإليةثحااس نلتيث 

وبتتتتح دنتتلحيةتتإلييتحا  قتيتتتحا يتتإل لحا لر يتتثح  تت حا ةك تتثححث2017طمخــانث الســيدة مختــارث  -
ديرحا ية ريإلمحا يرإلسديثحر يإلسح ييثحا  تت ثمحيترحا  طديتقح  ت حا  تت إلمحا يقيتلعحدإل درتشتثح

  ثحل  رتاهحليتحين رتع،ح  يثحا  دإلتع،حدإليةثحااس نلتيث ا يشتيثو،حتسإل
و يتتتإلسحيستتت رمحاالشتتتإل حا م يتتتإلت حلتتتلحا  قتتتإلتيتحا يإل يتتتثححث2009مـــارقث ســـعد محمـــدث  -

ا ين تترتعح   تتت إلمحا يستتإلىيثحا ستتةرليثو،حيد تتثحدإليةتتثحا ي تتفح دتتلحا ةويتتومحا   شتتإللحراالاتع،ح
  002-030،حا ةللحاألر ،حصح43ا يد لح

يةتتتإلييتحا يرإلستتتدثحا يشتتتتيثحح:2015لســـنة  110ث قـــرار رقـــم 2015االســـتثمارث  وزارة -
ح إلدرح)ب( ح029،حا ر إلمرحا يشتيث،حا ةللح4102ا يةل ثح

ـــــث  - (حا يةتتتتل ح2يةيتتتتإلتحا يرإلستتتتدثحا يشتتتتت حت تتتتلح)حث2015ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ح إلدرح)ب( ح029إلميثحا  للقإلمحا نقليث،حا ر إلمرحا يشتيث،حا ةللحمح 4102

ــــث  - (حا يةتتتل ح01يةيتتتإلتحا يرإلستتتدثحا يشتتتت حت تتتلح)حث2015ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حرح)ب(  إلدح029محاألشر حا تإلد ثحراىك إل يإل،حا ر إلمرحا يشتيث،حا ةللح4102
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ــــث  - (حا يةتتتل ح43يةيتتتإلتحا يرإلستتتدثحا يشتتتت حت تتتلح)حث2015ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ح إلدرح)ب( ح029محاألشر حليتحا ي يرسث،حا ر إلمرحا يشتيث،حا ةللح4102

ــــث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - (حا يةتتتل ح30يةيتتتإلتحا يرإلستتتدثحا يشتتتت حت تتتلح)حث2015ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ح إلدرح)ب( ح029محاضيرك ح ييثحاألشر ،حا ر إلمرحا يشتيث،حا ةللح4102

ــــث  - (حا يةتتتل ح32 يشتتتت حت تتتلح)يةيتتتإلتحا يرإلستتتدثحاحث2015ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ح إلدرح)ب( ح029،حا ر إلمرحا يشتيث،حا ةللحمحا وتا ث4102
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 مالحق البحث
(1ممحق رقم )  

 Panel Data Regression بيانات السالسل القطاعية انحدارنتائج تحميل 

Model  

 أواًل: نتائج تحميل انحدار بيانات السالسل القطاعية قبل إدخال متغيرات رقابية:
Oneway (individual) effect Random Effect Model    (Swamy-Arora's 

transformation) plm (formula = y ~ X, data = mydata2, model = 

"random") Unbalanced Panel: n = 23, T = 1-13, N = 130  

Effects: 
                     var       std.dev  share 

idiosyncratic   0.9850  0.9925  0.621 

individual       0.6015  0.7756  0.379 

theta: 
   Min.    1st Qu.   Median    Mean    3rd Qu.    Max.  

 0.2121   0.5033   0.5646    0.5534   0.6249   0.6655  

 Residuals: 
   Min.    1st Qu.  Median    Mean   3rd Qu.    Max.  

-1.6100 -0.3650 -0.1900 -0.0234  0.0564   8.3600  

Coefficients: 
                   Estimate    Std. Error    t-value    Pr(>|t|)     

(Intercept)     1.79921    0.36821      4.8863    3.013e-06 *** 

X               -2.88395    1.94413    -1.4834     0.1404     

--- 

Signif. codes:  0 „***‟ 0.001 „**‟ 0.01 „*‟ 0.05 „.‟ 0.1 „ ‟ 1 

Total Sum of Squares:    140.28 

Residual Sum of Squares: 131.28 

R-Squared:      0.068795 

Adj. R-Squared: 0.06152 

F-statistic: 8.775 on 1 and 128 DF, p-value: 0.0036416 
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ثانيــا: نتــائج تحميــل انحــدار بيانــات السالســل القطاعيــة بعــد إدخــال المتغيــر الرقــابي 
 كةاألول: حجم الشر 

Oneway (individual) effect Random Effect Model    (Swamy-Arora's 

transformation) plm (formula = y ~ X1, data = mydata2, model = 

"random") Unbalanced Panel: n = 23, T = 1-13, N = 130 

Effects: 

                     var       std.dev   share 

idiosyncratic   0.9880   0.9940    0.605 

individual       0.6442   0.8026    0.395 

theta: 
Min.       1st Qu.  Median    Mean     3rd Qu.    Max.  

0.2220   0.5155   0.5761    0.5646    0.6353     0.6752  

Residuals: 
Min.         1st Qu.  Median    Mean     3rd Qu.    Max.  

-1.6400   -0.3620  -0.1770  -0.0229  0.0554   8.3200  

Coefficients: 
                                                                Collinearity Statistics                     

               Estimate     Std. Error   t-value    Pr(>|t|)      Tolerance     VIF 

(Intercept)          2.138123   2.593942   0.8243     0.4113       

X1independent  -2.752642    2.088612     -1.3179    0.1899     0.998   1.002 

X1control1        -0.016602   0.124343  -0.1335   0.8940     0.998   1.002     
 
Total Sum of Squares:    138.9 

Residual Sum of Squares: 130.13 

R-Squared:      0.06747 

Adj. R-Squared: 0.052784 

F-statistic: 4.27682 on 2 and 127 DF, p-value: 0.01594 
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بعــد إدخــال المتغيــر الرقــابي  بيانــات السالســل القطاعيــة انحــدار نتــائج تحميــلثالثــا : 
 الثاني: معدل الرفع المالي

Oneway (individual) effect Random Effect Model    (Swamy-Arora's 

transformation) plm (formula = y ~ X2, data = mydata2, model = 

"random") Unbalanced Panel: n = 23, T = 1-13, N = 130 

Effects: 
                    var        std.dev  share 

idiosyncratic  0.1763    0.4199  0.327 

individual      0.3623    0.6019  0.673 

theta: 
  Min.     1st Qu.   Median    Mean     3rd Qu.    Max.  

 0.4279  0.7022    0.7451    0.7335   0.7846     0.8101 

Residuals: 
  Min.       1st Qu.   Median    Mean    3rd Qu.    Max.  

-1.2400   -0.2360  -0.1220  -0.0136  0.0989    2.6700  

Coefficients: 
                                                              Collinearity Statistics                     

        Estimate     Std. Error  t-value    Pr(>|t|)         Tolerance      VIF   

(Intercept)          1.100664   0.203055   5.4205    2.88e-07   ***  

X2independent -2.254820  0.928400  -2.4287  0.01655    *  0.992    1.008 

X2control2        1.027871   0.046998  21.8704  < 2.2e-16  ***   0.992    1.008 

--- 

Signif. codes:  0 „***‟ 0.001 „**‟ 0.01 „*‟ 0.05 „.‟ 0.1 „ ‟ 1 

 

Total Sum of Squares:    119.7 

Residual Sum of Squares: 24.153 

R-Squared:      0.79845 

Adj. R-Squared: 0.79528 

F-statistic: 251.192 on 2 and 127 DF, p-value: < 2.22e-16 
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بيانــات السالســل القطاعيــة بعــد إدخــال المتغيــر الرقــابي : نتــائج تحميــل انحــدار رابعــاً 
 الثالث: معدل العائد عمى األصول

Oneway (individual) effect Random Effect Model    (Swamy-Arora's 

transformation) plm (formula = y ~ X3, data = mydata2, model = 

"random") Unbalanced Panel: n = 23, T = 1-13, N = 130 

Effects: 
                     var       std.dev   share 

idiosyncratic   0.9832  0.9916    0.617 

individual       0.6103  0.7812    0.383 

theta: 

   Min.    1st Qu.  Median    Mean    3rd Qu.    Max.  

 0.2145  0.5063   0.5675    0.5562    0.6275   0.6679  

Residuals: 
   Min.     1st Qu.  Median    Mean     3rd Qu.    Max.  

-1.6300  -0.3630 -0.1720 -0.0260   0.0354     8.3400  

Coefficients: 
                                                                        Collinearity Statistics                     

         Estimate     Std. Error   t-value   Pr(>|t|)     Tolerance     VIF 

(Intercept)         1.842827   0.370652   4.9719   2.103e-06 *** 

X3independent -2.317320   2.007724  -1.1542  0.2506      0.994    1.006     

X3control3        0.046143   0.041582   1.1097   0.2692     0.994    1.006         

--- 

Signif. codes:  0 „***‟ 0.001 „**‟ 0.01 „*‟ 0.05 „.‟ 0.1 „ ‟ 1 
 

Total Sum of Squares:    139.94 

Residual Sum of Squares: 129.74 

R-Squared:      0.077953 

Adj. R-Squared: 0.063433 

F-statistic: 4.99005 on 2 and 127 DF, p-value: 0.0081995 
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: نتائج تحميل انحدار بيانات السالسل القطاعية بعد إدخال المتغيـرات الرقابيـة خامساً 
 الثالث

Oneway (individual) effect Random Effect Model    (Swamy-Arora's 

transformation) plm (formula = y ~ X4, data = mydata2, model = 

"random") Unbalanced Panel: n = 23, T = 1-13, N = 130 

Effects: 
                     var       std.dev   share 

idiosyncratic   0.1584    0.3980   0.287 

individual       0.3935    0.6273   0.713 

theta: 
   Min.    1st Qu.  Median   Mean    3rd Qu.  Max.  

 0.4642  0.7270  0.7668    0.7556  0.8033   0.8267  

Residuals: 
   Min.      1st Qu.  Median    Mean    3rd Qu.    Max.  

-1.1800  -0.2400 -0.1050   -0.0118  0.0831    2.5800  

Coefficients: 
                                                                          Collinearity Statistics                     

          Estimate    Std. Error   t-value    Pr(>|t|)       Tolerance     VIF    

(Intercept)         4.852339   1.552733  3.1250    0.002211 **              

X4independent  -0.571468   1.057226  -0.5405   0.589789     0.985    1.016 

X4control1      -0.182905   0.075379  -2.4265   0.016674 *  0.966    1.035 

X4control2      1.032638   0.045251   22.8202  < 2.2e-16 ***  0.981   1.019 

X4control3       0.026046   0.018013   1.4459   0.150694     0.972   1.029   

--- 

Signif. codes:  0 „***‟ 0.001 „**‟ 0.01 „*‟ 0.05 „.‟ 0.1 „ ‟ 1 
 

Total Sum of Squares:    117.56 

Residual Sum of Squares: 21.719 

R-Squared:      0.81542 

Adj. R-Squared: 0.80952 

F-statistic: 137.895 on 4 and 125 DF, p-value: < 2.22e-16 

 


