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 ممخص البحث
استتتف الباث تتتتلبوتختتتت بثا ف تتتم بلشتتتتباثفتتتةابباثوتتتتاممباثة تتتتااب مث ؾ  تتت باثة تتتت  ب م   تتتم ب تتتؽب

(ب ختتوبث فتتت بو م  تلتتمباثةمثتتت ةب م  تتم  ب44اثةعخؾمتتممباث ظم تتت بث  تتمبثةعتتتم باثةتمستت  باثة تتت ب  تتؼب 
بف م بلشتبط تع باثةخكت ب  مئخت ب/غتتب مئخت (ب خوباثعال  باثسم   .بنثوبا 

شتتا ةبوؾ ت باث تتلبنثتوب تاببثأتؾربوتنشتتبمعنتؾ ب ثفتةاببب75موملاابثتتب242ثبمسفخاابب تن بمؽب
اثوتاممب م   م ب ؽباثةعخؾمممباث ظم ت ب خوبث فت بو م  تلمباثةمثت ةباةمب خ تبنفتمئ باث تتلباثتوب

 ط تع باثةخكت (ب خوباثعال  ببتؽباثفةابباثوتاممب م   م ب ؽبببمعنؾ بثخةفغتتباثةعالب اببثأؾربونشتت
باثةعخؾمممباث ظم ت بثث فت باثف م  تباثةمثت ب.

اةتتتمبوؾ تتت باث تتتتلبمتتتؽب تتتاللبوتختتتت بن تتتم يبنثتتتوبثأتتتؾربوتتتنشتتبمعنتتتؾ بثت تتتؼباثوتتتتا ةبثأتتتؾرابب
ب م   م ب ؽباثةعخؾمممباث ظم ت .باثةتاأع ةبثط تع باثةخكت باثعمئخت ب خوباثفةابباثوتاممب

ب مئخت (با   م ةبث فت باثف م  تباثةمثت ةباثةخكت ب  مئخت ب/غتتباثف ت تباث ظم يةبالكممات المفتاحية:
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The Impact of the nature of ownership (family  / non-family) 

on the relationship between the companies ’commitment  

to disclose   Segmental    information and the timeliness  

of their financial reports “An applied study on companies 

listed on the Egyptian Stock Exchange” 

 
 Abstract 

 

The research aimed to analyze and test the effect of the companies’ 
commitment to the Egyptian Stock Exchange to disclose segmental information 
in accordance with Egyptian Accounting Standard No. (41) on the timeliness of 
its financial reports, in addition to testing the effect of the nature of ownership 
(family / non-family) on the previous relationship. Using a sample of 212 
observations from 75 companies, the research concluded that there was no 
significant effect of the companies’ commitment to disclose segmental 
information on the timeliness of their financial reports, and the results of the 
research concluded that there was no significant effect of the modified variable 
(the nature of ownership) on the previous relationship. The research also found, 
through additional analysis, that there is a significant effect of the size of the 
company, the quality of the audit, and the nature of family ownership on the 
companies’ commitment   to disclose segmental information.                                         

Key  words: segment reporting, disclosure, financial reporting timeliness, 
ownership (family /non-family) 
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 مقدمة  -1
ةبثع تتتؾ بمتتتمب ظختتتعب ختتتتلباثعؾثةتتت بثاثتتت  ببشتتت اباثعتتتمثؼب تتتيبارثنتتت با  تتتتتابوظتتتؾ امبا ف تتتمر  بلمئختتت 

ةبثلتتتؾبمتتتمب ظختتتعب ختتتتلبشتتتتاممبمفعتتتاراباث ظم تتتممببانعكستتتتب ختتتوبمةم ستتتممباثوتتتتاممب نوتتتظ بمفنؾ تتت 
Multi Segment Corporation ةبثاتت ثػبع تتؾ بمتتمب ظختتعب ختتتلباثوتتتاممبمفعتتاراباث نستتتممبب

Multinational corporationاثةتتمثيبمتتؽبللتتؼباثة تتمر باثتئتستتت بثةفختت باث تتتا ب تتيبب.بث عف تتتباثف ت تتت
 Peláez   et  al, 2009 ; Obradović &Nemanja)اثت تتؾلب ختتوباثةعخؾمتتمم.بثاود تتتباثا استتممب

أةمثتت ب بودتيب ميفتمأتممبمستفخامت مبثف تتتؼبلرارباثوتتاممبمفعتاراب خوبانباثف م  تباثةمثت با ب(2016,
اث ظم تتتممةبمةتتتمبانعكتتتلببتتتاث اب ختتتوبوةاصتتتابا لفةتتتمبب م   تتتم ب تتتؽباثةعخؾمتتتممباثةتو ظتتت ب مث ظم تتتممب

بثفتستؽبأؾراباثةعخؾمممباثةتمس ت .

م ختلبمعتمصتتبمتؽب  ت ب(ب" ظم تممباثفوتغت "بب(IFRS 8اثةعتم باثاثثيبثخف ت تباثةتمثيببوؼبن اا ثب
 تتيباثؾا تتتبا فةتتابثب.ب2009صنتتمصتبب4ل تت سبستتم  عمبا ف تتم عابمتتؽبثب.ب2006 تتيبنتتؾ ة تبب(IASB)باثةتمستت  

اثتت  با فةتتاب ختتتلبلتت ابا را ابب ستت مبمتتا  ب(SFAS131)بم ختتلبمعتتمصتتباثةتمستت  باثاثثتتت بمفظخ تتمم
اب نتلبب(IFRS 8) عتابثبب.( (Nichols et al.,2012لمئخت ببمةا تمثمتمب ت  تلبمتؽبباثةعتتم ة معتتم عاب ائتاع

اثوتتاممب تؽباثةعخؾمتممبمتؽب تاللببن  تم اثاثثتت بثمتةمنبباثف ت تباثةتمثي ةث بمتمثث بأت ئ بثةعمصتتب
  ا را ا.بممبوتااب

 ;Odia.& Imagbe, 2015; Nichols et al., 2012;  2013)ث ابونمثثتباثعاصابمؽباثا اسممب

.Gregory & Pascale, 2010)للةت با   م ب ؽباثةعخؾمممباث ظم ت ةبثلشتم مبنثتوبانباثف تم  تبب
اث ظم ت بوؾ تبمعخؾمممبلكثتبود تالب ؽبلرارباثوتتا بثةستفخاميباث تؾائؼباثةمثتت بمةتمب ةكتن ؼبمتؽبو تتتؼب
ل م بث ؾرابل بم باثوتا ةبثاث ظم ممباث غتا ت باثةفؾ تبلنب كؾنبث مب تت بنةتؾابل ختوبثبمثفتمثيباوختم ب

اسفثةم   بأتااةباةتمبلث تتتبلت اباثا استممبلنباثةعخؾمتممباث ظم تت بوتستؽبمتؽباث تا اباثفن   ت بب تا امب
ثوسم اب خوبو تتؼبل م بثغتثلب ابباثفنكتاباثةتتو  ببثخةسفثةت ؽبثغتتلؼبمؽبمسفخاميباث ؾائؼباثةمثت ة
  ؼبا رارببوسم اب خواثةعخؾمممباث ظم ت بباث ؾلبلنببةكؽبفؾ تتبث تة باثفا  ممباثن ا  باثةسف  خت .بث 

ستم اب ختوبوتختت باستفتاوت تممب ت بوبماةتمبلن تباثةنوتنا.ب بتتت و تتؼبمختمطتبثبةبثباثسمبعبثخةنوناب مثكمم 
 (;Gregory and Pascale,2010ب(Nobes &Parker,2000ل ةملباثوتا ب

متتؽببةثتت ب م تتت واثةمثتتت بب ةتتؽباثةعفتتتلب تتلبلنبث فتتت با   تتم ب تتؽباثةعخؾمتتمم ثمتتؽبنميتتت بشمنتتت ة
بب  ةستفثةت ؽبثغتتتلؼبمتؽبمستفخاميباثةعخؾمتممباثةتمست ت ثخباثخ تمئ باثنؾ تت بثخةعخؾمتممةبثلتوبلممت 

(Zeghal, 1984) مندعف مثلوبمتاربلمبب وبب(Haw et al., 2006) .ب
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نثتتتتوبلنبلنتتتتم باثعاصتتتتابمتتتتؽباثةفغتتتتتتامباثفتتتتيب ةكتتتتؽبب( Owusu- Ansah,  2000)بر استتتت وتتتتتتبوو 
اثة تتتتتااباثةمثتتتتت بمتتتتؽب  تتتت باثوتتتتتاممبباثف تتتتم  تاستتتتفخاام مبثةتا  تتتت باثف تتتتمصؽب تتتتيباثدفتتتتتامباثةمنتتتتت ب  تتتتاا ب

بثوختتػب ةكفتتمباثةتاأعتت ةاثةفعخ تت بوختتػباثعؾامتت ب وتتك ب تتمبب ةكتتؽبو ستتتة مبنثتتوب ئفتتتؽ ببثوختتػب. مث ؾ  تت 
 .باثخم  ب مثوتا 

  تتؾ اباثستتنؾ ببلتتم تتااربو ت تب إرا ابثتتإ تتيباثعؾامتت باثفتتيبوستتةسب عؾامتت باثخم تت ب مثوتتتا بثبمثنستت  بثخ
 ;Efobi & Okougbo, 2014)ثت تؼبا اةمب عضباثا اسممب ختوبثبب. ب يباثفؾ تتباثةنمسم(ب ل ؾ ب

Owusu-Ansah, 2000; Coskun & Celik 2007)تتتت ب ختتوب ممتت باثتببا  تتتبعض ثاثتتب 

(Owusu-Ansah &Leventis, 2006; Aubert, 2009; Efobi & Okougbo, 2014)ب.
اثةتاأعتت باةتتتاربثؾ فتتت ببأتتؾراونمثثتتتب عتتضباثا استتممبثبوتتننباثعؾامتت باثخم تت ب ةكفتتمباثةتاأعتت بةب  تتاب

 Barako et al., 2006; Owusu-Ansah &Leventis ,2006; Lourenço et)اثف ت تباثةتمثو
al.,2018)ن بلنباثا استتممباثفتتيبثتتؼبوفعتتتلب شتتتبا ثفتتةابب ةعتتمصتتباثف ت تتتباثةتتمثيباثاثثتتت ب ختتوبث فتتت بب

ا ثفةابب م   م ب ؽباثةعخؾمممباث ظم ت ب خوبث فت باثف ت تباثةتمثيةبثمتؽبباثف ت تباثةمثيةبث م  بلشت
ؾمتتممباث ظم تتت بشتتؼبأتتمرمبللةتتت باث تتتلب تتيبا ف تتم باثعال تت ببتتتؽباثفتتةابباثوتتتاممب م   تتم ب تتؽباثةعخ

بثث فت بو م  تلمباثةمثت .ب

 ;Ebihara et al ,2014; Chen    et al.,2008)ثمؽبنميت بل تت بةبونمثثتتباثعاصتابمتؽباثا استمم
Ali et al.,2007)لشتبط تع باثةخكت باثعمئخت ب خوبأؾراباثف ت تباثةمثيبةبث م  بأتؾرابا  بتم ةبن ببب
ا ف تمبلشتبلت اباثةفغتتتب ختوبث فتت باثف ت تتباثةتمثيب(ب(Lourenço et al.,2018لنب خ بمؽباثا اسممب

ةبث وبياثرب ختؼبباث ميتلبثتؼبوفظتتدباثا استممباثتوبا ف تم بلت ابب بانياب  مئ بأؾراباثف ت تباثةمثي(
ةبباثةفغتتتتباةفغتتتتبمعتتالبثخعال تت ببتتتؽبا ثفتتةابب م   تتم ب تتؽباثةعخؾمتتممباث ظم تتت بثث فتتت باثف ت تتتباثةتتمثي
ثمؽبشؼبوغ تبللةت باث تلبا ف م بما بونشتتبط تعت باثةخكتت ب  مئختت ب/غتتتب مئختت (بب ختوباثعال ت ببتتؽب

باثفةابباثوتاممب م   م ب ؽباثةعخؾمممباث ظم ت بثث فت بو م  تلمباثةمثت .ب

 مذكمة الدراسة   -2
خ ب مث ظم تممةبث ابزاربا لفةمبب ختوباثةستفؾ باثتاثثيبثاثةتختوب م   تم ب تؽباثةعخؾمتممب امباث ت

ث ثتػبثفتستتؽباثةتفتؾ باثةعخؾمتمويبثخف ت تتباثةتمثيةبثز تمرابأتؾراباثةعخؾمتممباثةتمست ت .بث تابوتؼبا تاا ب
"اثف م  تباث ظم ت "باث  بامنبصفؾا عبمتتبمعتتم باثةتمست  باثتاثثوب  تؼبب33معتم باثةتمس  باثة ت ب  ؼب

44IAS14R)ب440ر بمتؽبثز تتبا ستفثةم ب  تؼبثث  تمبثخ تتا باث تمب2045.بث وب2006(باثةعالبثعمبب
.بث فظخمب(IFRS 8)(بثاث  بصفؾا عبمتب44 ةعتم باثةتمس  باثة ت ب  ؼب ب33وؼباسف االباثةعتم ب  ؼب

ا   تتم ب تتؽباثةعخؾمتتممباث ظم تتت بث  تتمبثةتتا  ب لتت اباثةعتتتم بمتتؽباثوتتتاممباثة تتتااب مث ؾ  تت باثة تتت  
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اثةمثتتت بثخوتتتاممةبثبنتتمرب ختتوبمتتمبستت عبوفةثتت بموتتكخ با را اةبا متتتباثتت  ب تتابصتت شتب ختتوبث فتتت باثف تتم  تب
باث تلب يبا سئخ باثفمثت ب:

ماااها المعمومااات القظاعيااة ماان والااة يراار المعااااير والدراسااات المحاساابية   ومااا هااا أهاا  مزا ااا 
وعيوب اإلفراح عن المعمومات القظاعية   وما ها وقتية التقرير المالا ، كأحد الخرائص النوعية 

المحاساابية    ومااا ماادر تااأثير اإلفراااح عاان المعمومااات القظاعيااة عمااى وقتيااة التقرياار لممعمومااات 
المالا  وأخيرا ها  تارثر طبيعاة الممكياة )عائمياة أو غيار عاائما( عماى العالقاة الداابقة فاا الذاركات 

 المقيدة بالبورصة المررية 

 هدف البحث -3
لشتتتباثفتتةابباثوتتتاممباثة تتتااب مث ؾ  تت باثة تتت  ب م   تتم ب تتؽباثةعخؾمتتممببا ف تتم استتف الباث تتتلب

ثا ف تتم بمتتا بوتتنشتتببةباثةمثتتت بو م  تلتتم(ب ختتوبث فتتت ب44  تتؼب باثة تتت باث ظم تتت بث  تتمبثةعتتتم باثةتمستت  ب
 ط تع باثةخكت ب  مئخت ب/غتتب مئخت (ب خوباثعال  باثسم   .

 أهمية ودوافع البحث  -4
اثف ت تتباثةتمثيببا كمر ةت بثكؾنلب ستتب يباو ماباث تؾثباثةعنت ببا است بللةتت بللةتفلباث تلب كفسم

باثتتتاثلب تتتوباثةتمستت يباث تتتتلبمؾاك تت بنثتتتوباث تتتتلبث ستتعو.بثاثةعخؾمتتممباثةتمستتت ت ب  تتتملباثة تتتمثس
بببتتتتؽباثعال تتت بونمثثتتتتباثفتتتيباثةتمستتت ت ةباثا استتتممببنتتتا اب ختتتوباثفغختتتمبثاتتت ابةاثة تتتملبلتتت اب تتتيباثةف امتتت 
اثعةختت بثكؾنتلب ستعوبباث تتلبللةتت بوفةثت بكةتم.بباثةعخؾمممباث ظم ت بثث فت باثف ت تباثةمثيب ؽبا   م 

اثف ت تتباثةتمثيببما بوتنشتتبا ثفتةابب ةعتمصتتببثخؾ ؾلبنثوبنفمئ ببنمرب خوبارث بمؽباثوتاممباثة ت  ب ؽ
وختتتػببب/غتتتتتب مئختتتت (ب ختتتواثاثثتتتت ب ختتتوبث فتتتت بو م  تلتتتمباثةمثتتتت ةبثمتتتا بانعكتتتميبط تعتتت باثةخكتتتت ب  مئختتتت ب

بمتتؽباثة تتملبلتت اب تتيباثة تتت  باثةتمستت ت باثا استتممبنتتا اب ختتوباثفغختتمباث تتتلبرثا تتتبللتتؼبثمتتؽاثعال تت .ب
ثاث ؾ  ت باثة تت  ب تيبببثمتمثث بو ا ؼبا شمرامبثخ  ممباثة نتت بثاثفوتت عت بثلتئت باثت م ت باثةمثتت بأ  ة

 .ل اباثوننبمؽبأ  بل ت ب

 حدود البحث -5
اثة تتتتااب مث ؾ  تتت ببلسمستتتت ب ختتتوبر استتت بثا ف تتتم باثعال تتت ببتتتتؽباثفتتتةابباثوتتتتاممبصتاتتتةباث تتتتلب  تتتد 

و م  تلتمبثث فتت بب(44  تؼب باثة تت ب م   م ب ؽباثةعخؾمممباث ظم ت بث  مبثةعتتم باثةتمست  بباثة ت  
.باةتتمبثتتؼباثةمثتتت ةبثبمثفتتمثيب ختتتطب تتؽبنظتتمدباث تتتلباثخ تتمئ باثنؾ تتت با  تتت بثخةعخؾمتتممباثةتمستت ت 

بباث ؾائؼباثةمثت بثا  مميممباثةفةةت  خوب تن باث تلباث نؾ بثشتاممباثفنمتؽ.باةمب اةباث تلبوفمةؽب
ت تتؾلب ختتوبخثبا  تتت ببة تتمر اثكة تتمر باثت تتؾلب ختتوباث تمنتتممةبثمتتؽبشتتؼب ختتتطب تتؽبنظتتمدباث تتتلب
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اثةستتفخاملب تتوبا ف تتم ببمن  تفتتلثل تتتتعاةب تتإنب مبختتت بنفتتمئ باث تتتلبثخفعةتتتؼبموتتتثط ب متتؾا  بباث تمنتتمم.
ب. تن باث تل ث م  با فتم ب تث  ة

 خظة البحث-6
بةبث وب ؾربياثراةبسؾلب سفكة بامثفمثي:بثفت تعبلالباث تلبثمعمث  بموكخفلب  ؾ ابمنظ ت 

بوظؾ با   م باث ظم يبمؽبمنغؾ بمتمس يبب6/4
بوتخت باثا اسممباثسم   بثاشف مدب تثلباث تلب6/2
بمن  ت باث تلب6/3
باثنفمئ بثاثفؾ تممبثم م مباث تلباثة فتي .6/4

 تظور اإلفراح  القظاعى  من منرور محاسبى 6-1
(بوؾ تتتتف مبا ثثتتتوبيتتتؾلببو تتتا ؼباثف ت تتتتبOECDاثفعتتتمثنبا  ف تتتمر ب اثفنةتتتت بثببل تتتا مبمنغةتتت ب

ب.ب اللباثدفتابندس مةب امتباثفؾأت ممبا ث ثبتت باثتا عت باثعاصتابمتؽباثةفظخ تمم4976 يب مببباث ظم ي
ب(.بEC, 2003ا تعبثخوتا ب اثد ؼباثاثفيبامنتبغتتبام ت بثفةكتؽباثةسفخامتؽبمؽبثببثخف ت تباث ظم يبة

و ت تتتبب(ب تتؽED باثةستتؾرابا ثثتتوب4980(ب تتيب تتمببIASCث نتت بمعتتمصتتباثةتمستت  باثاثثتتت ب ثل تتا مب
"اثف ت تتب(ب(44IAS 14ةسؾرابليبمعتم باثةتمس يباثاثثيب  ؼاثل  تتببة4984 يبلبت  ةبثبباث ظمع.

لسمستتمب ختتوبن تت بب(44ب  تتؼ اثةعتتتم باثةتمستت يباثتتاثثيبثا فةتتاب تتؽباثةعخؾمتتممباثةمثتتت بيستتمباث ظتتمع".ب
 تتتننباثوتتتتاممب  تتتمبلنبود تتتسب تتتؽبباثة تعتتتممبثا  تتتؾلبثاثنفتتتمئ بثختتت با  ةتتتملببوثلث تتتبةاث تتتنم  

بست مباثعاصتابمتؽبثبةببثمتب ثػب(; Nichols & Street, 2007ب.(Nichols,2012ثاث ظم ممباث غتا ت ب
 تتالثابب.4997(ب تتيب تتمببIAS14R باثةعتتالب44معتتتم باثةتمستت  باثتتاثثيب  تتؼبةبوتتؼبن تتاا ببا نف تتمرام

ةبوؼبا تاا باثةعتتم باثتاثثيب  تاارباثف تم  تببIASB /FASB خوب ثػةب يبل  ملبموتثعباثف م لببتؽب
بب.2009ثاث  بل  سبسم  بمؽبصنمصتبب2006 يب مببب" ظم ممباثفوغت (ب"(IFRS8بببب8اثةمثت ب  ؼب

اثف تم  تباثةمثتت ب"بSFAS 14اثؾ  ممباثةفتاابا مت كتت ببمتؽب تاللبب ياث ظم يببثوؼبونغتؼباثف ت ت
ل ا بم ختلبمعتمصتتباثةتمست  باثةمثتت باثةعتتم بثب.ب4976اثة سس باثف م   "ب يبر سة تب مبببث ظم مم

(SFAS  14)ثةستتم ااباثةستتتفخامتؽب ختتتوبوتختتت باثفتتتا  ممباثن ا تتت بثاتت ثػببارارباثوتتتتا ب تتتيباثةم تتتيبب
لتتت ابا ث ادباثةمثتتتت بانف تتتاثاببثمتخختتتي(بSEC(.بثمتتتتب ثتتتػةب تتتإنب Stanko et al.,2001ثاثةستتتف   ب 
 ستتت مب تتتاببادم تتت بمعخؾمتتتممباث ظتتتمعباثفتتتيبوتتتؼبا   تتتم ب ن تتتمبمتتتؽب  تتت باثوتتتتامم.ب ختتتوبثأتتتلباثةعتتتتم ب

باثةؾأ  ببنف مراما لرمبثباثوتا .بب ظم ممعاببوخ يبمعخؾمممبأتااب ؽبثاثةتخخؾنببلشم باثخ ؾ ة
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ثاثةعخؾمتتممب امببثة سستت  ظم تتممباب تتؽبا   تتم "ب(SFAS 131)نثتتوبن تتاا بب(SFAS 14)بنثتتوب
بةباةمبصخوب:ببا را اب خوبما  بSFAS 131 ا فةابثبب.4997 يبصؾنتؾببFASBاث خ ب"مؽب   ب

 SFAS 14التقرير القظاعا بمواب  -
ا   تم ب تؽباثةعخؾمتممب  فظختمثب.ب4976 تيبر ستة تب FASB متؽب  ت  SFAS 14 وتؼبن تاا 

تمبثتتثبلثباثةنظ ت باث غتا تت .بباث تنم يمث ظتمعب باثخم ت  باث تنم ي ظتمعباث تإنب  SFAS 14: 10a ث  ع
مكؾنعمبثخةوتثعب وم  ب يبو ا ؼبمنف بلثب ام بلثبم ةؾ  بمؽباثةنف ممب امباث خ .بثمتب ثػةبامنتب

اثعاصتاب تت مببةبيتتلب ظتمعباث تنم   ختوبثلتيباثعال ت باثةغخ ت ب SFAS 14 لنتم بموتكخ ب ئتستت ب تي
 .ايا ؽباثعةختممب يب ظمعبثبا   م بمؽباثوتاممب

  SFAS 131القظاعا بمواب  تقريرال -
 س مبن دمدباثوتاممب تيبوتؾ تتبSFAS 131 م  اا  SFAS 14 ا  اا  FASB اثتباسف الثب

ثاثةعخؾمتممبباثة سست "ا   تم ب تؽب ظم تممب (SFAS 131) ن اا بوؼثببمعخؾمممباث ظمعباثةظخؾب .
وتتتتؼبن تتتتاا ابثفةكتتتتتؽبثب.ب4997ر ستتتتة تبب45مدعتتتت ب عتتتتاببل تتتت سبثثكنتتتتلب4997"ب تتتتيبصؾنتتتتتؾب امباث تتتتخ 

متتتتؽبب(SFAS131) ث فظختتتتمرا ا.با اثةستتتتفخامتؽباثختتتتم أتتؽبمتتتتؽب م تتتت باثوتتتتتاممبمتتتتؽب تتتتاللب تتتتتؾنب
اثوتتتتاممباثف ت تتتتب تتتؽبندتتتلباثةعخؾمتتتممباثاا ختتتت باثةستتتفخام ب تتتيبو تتتتتؼباث ظم تتتممبثوخ تتتت باثةتتتؾا رب

لنتمةبوتتارباثوتتاممباث ظتمعب اث ظم تمم(بثبب (Hollie & Carol, 2012) .بثا راربثخةسفخامتؽباثختم أتتؽ
لتؾببةاثت  بصتنغؼباثوتتا  (COMD)  نلببنمرعب خوب منتباث تا باثفوغتخيباثتئتستيبا   م اث  بستفؼب

 يبو تتؼبلراربا  ةملبثوخ ت باثةؾا ربثتتؾياامببم مم ؼاثوخ بلثباثة ةؾ  بمؽبا شخم بوفةث ب
متؽبن  تميتؽبب(SFAS 131)ث  تمب ف ت تتاثةبثوفتنث بمعخؾمتممب (PWC, 2008) ا  ةتملباثةخفخدت 

ب خوبمسفؾ باثة سس .با   م بثبةباثفوغت ب خوبمسفؾ با   م ببةلسمستتؽ

(ب وتتتم  ب تتتيبا نوتتتظ باثفتتتيب4 ظتتتمعباثفوتتتغت ب ننتتتلب"مكتتتؾنباثعةتت باثتتت  :ب ب(SFAS 131) ُ عتتت لثب
 تممباثةفعخ ت ب مثةعتممالمبمتتباثةكؾنتممبا صتارامبثوك اباثة تث ممب  ةمب تيب ثتػبا صتتارامبثاثندبوس م

ةب CODM ة(.باثتت  بوتفؼبمتاأعتت بنفتتمئ باثفوتتغت باثخم تت ب تلب منفغتتمببمتتؽب  تت 2 بةبا  تت بثتتندلباثعةتت 
ؾ تبمعخؾمتتممبمند تتخ ب نتتل.بث ختتوبصفتتب  (باثتت3 وختتم ب تتتا ب وتتننبلرارباث ظتتمعبثوخ تتت باثةتتؾا ربثب 

لثباثخامتت ب تةتتمبصفعختعب تتم صتارامباثةفؾثتتاابمتتؽبوتتة با   تم ببمعخؾمتتممب تتؽباثةنتف ب باثة سستت بمستفؾ ب
بةبثاثةنظ  باث غتا ت بثممبنثوب ثػ.باثتئتستؽباثخم طبثباثعةالر

ثخة تاا باثكةتيبثإ  تم ب تؽبب نبن ت با را اب دف تتبنثتوباثة تاا ت ب (SFAS 131 )ث تابوتؼبانف تمر
 Stanco et)  مثنست  بثتندلباثؾيتاا ظمعباثؾيتااب م  تم  بنثتوب تابب مبختت بمعخؾمتممباث ظتمعبثخة م نت ب
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al., 2001)لرارباث ظتمعب تيبندتلباثوتك باثةستفخاببمتؽب  ت بب تؽبا   تم ب تإنبث تالثاب ختوب ثتػة.بب
ب ع  بثخغم  .باث ظم ممبم ة بباثة م ن ببتؽبمخفخ بامكمنت ا را ابأع بوتخت بلرارباث ظمعبثب

 ن تم.ببا   تم اتدت بوتاصاب ظم ممباثفوغت بثاث تمنممباثةمثت باثفيب  مببب(SFAS 131)ث تارب
م م نتتت ببتتتتب تتتاببمعخؾمتتتممبمدتتتتاابثخةستتتفخامتؽب  (SFAS 131 ) بببلنببIASBباستتتفنف ب تتتالثاب ختتتوب ثتتتػة

2012) (SFAS14) بNichols,بعوظ تتلر بب خوبثألباثفتاصتاةثب(.ببSFAS 131))بامر ت(بزب4 نثتوبب
(بوةكتتتؽباثةستتفخامتؽبمتتؽب م تت باثكتتتمنب2اثة امتت ةب ب ن تتمبثاثةعخؾمتتممباث ظم تتت باثة تتت  تتارباث ظم تتممب

لثبغتتلتتتمبمتتتؽبب (MD&A) (بوعة تتتةبا وستتتمدبمتتتتبمنم وتتت با را ابثوتختخ تتتم3متتتؽب تتتاللب تتتتؾنبا را اةب 
نثتوبب ة تمصتلبمخفخدت بثتتنرارباث ظتمعثب(SFAS 131) ب ؼب تاوباةتمبلر بب(4 بةبثبن  ميممباثف م  تباثستنؾ  

ب.ب(Nichols et al ., 2012)بل بم باث ظمعب يببمؽب ت  باثةاصت ؽبثخفال مب اثف خت ب

 (المعدل14)رق  المحاسبة الدولا معيارب (14رق ) مقارية معيار المحاسبة الدولا -
 ستتت مبمختتتمثلبب4984 تتتيب تتتمبببIASCمتتتؽب  تتت بب(IAS14)وتتتؼبن تتتاا بمعتتتتم باثةتمستتت  باثتتتاثثيب

فؾأتلبلرائ ؼب خوب ظؾطبمتارابمؽبا  ةملبلثبثاثةسفخامتؽبمؽب تمبب عضباثةاصت ؽببام باث ظم ممب
ثسؾرباثتظبةب سةسبثبب(Nichols  & Street,2007).اث ؾلبلنلبثتلبثاص ؼب ظمعباث نم  ب خوبا طالد

اثعةختتتتممبوفتتتنشتبباثف تتتاصت.باثتتتوبأمنتتتمب ثتتتػةثخةتتتاصت ؽب ةةم ستتت باثتكتتتؼبلثبب44معتتتتم باثةتمستتت  باثتتتاثثيب
ب.ب(Harris, 1998) اثةد سب ن مب وك با تتب مثةنم س باث نم ت 

 ختوباثوتتاممبو تا ؼبو ت تتببةبيتتلبصفظختمبمتؽغتتب عملب ست مباثةفظخ تممباثعممت ب(IAS14)امنبثب
باثوتتتاممبب  تت استتفخاابباثعةختتتممبمتتؽببنستتمرابشتتؼبوتتؼمتتؽبةبثب بثاث غتا تتتمباث ممتت ت ظم تتممباث تتنم اثباستتمي
ن  با را اببلرمبل اباثةخمثلبنثوبنس مطبما  باث نم  بثاسف ااثلبثب ؽب ظمعب نم يبثايا.ببثخف ت ت
ب.4997 يب مببIASC ث FASB مؽب   

 تاببوؾأت تممبثودم تت بام تت ب (بثتؼب2مثعاصتابمتؽباث تاائ ةب  (:بستةسب4 نتلب ب(IAS14)بوؼبوعاص ثبب
 تتالثاببفظختتمبمعخؾمتتممبممثتتت بث تتدت بن تتم ت بيتتؾلباث ظتتمع.صؼب(بثتت3عنم تتتباثتئتستتت ةبثب اثثفعت دتتممب

 ختتتوب ثتتتػةبستتتةسببفدستتتتتامبباصختتت بمتتتؽبلأتتت بن  تتتمربل تتتتملباثة تتتخت ب ختتتوبنظتتتمدبثاستتتت.بثبمثفتتتمثيةب
 The Steering Committee  of)  خ تباثخ ن باثفؾأت تت بثخ نت باثاائةت باثةوتفتا ببتتؽباثؾاتم م

the IASC)نثتتتوبلنتتتلبصن غتتتيبمتاأعتتت ب(IAS14)بو ختتتت باثةةم ستتتممباث اصختتت بثوعة تتتةب  تتتؼب4متتتؽبلأتتت :ب ب)
و تتا ؼبن شتتمرامبثا تتت بثفتاصتتابث تتتميبنصتتتارامباث ظتتمعبب(2ثونمستتعبمعخؾمتتممباث ظتتمعببتتتؽباثوتتتاممةب 

ةدتتتاابثخةستتفثةت ؽبثاثةستتفخامتؽباث(بومتتةتؽباثةة تتابمتتؽبمعخؾمتتممباث ظتتمعب3 بثاثة تتتث ممبثا  تتؾلةبث
ب. (IASC,2014) ار ت ؽ
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متتتا  باثعؾائتتتاباث ظتتتمعب ختتتوبلستتتميبا   تتتم ب تتتؽبب(IAS14R)ب باثةتمستتت  باثتتتاثثي فظختتتمبمعتتتتمثب
بمتتؽبمستتفؾ تؽبثخف ت تتتبIAS14R تتؾ تبثببثاثةختتمطت.  تتؽباث ظم تتممب ختتوباستتميب ظتتمعبا  ةتتملببلتتتكالع

(ب2(بوتاصتتاباث ظم تتممبثب 4اثةختتمطتابثاثعمئتتاباثتت  ب ستتم اب ختتوب بمتتا  ثاث ظتتمعباث غتا تتيب مستتفخاابب
انبب((IAS14R(.بثبمثفتتمثيبصفظختمبمعتتتم بIASC, 1997ثاثثتتمنؾ ب با سمستيوتاصتابمفظخ تممباثف ت تتتب

و تتؾبباثوتتتاممب تتمثف ت تب وتتك بمند تت ب تتؽب ظتتم تؽبث ةتتمبمنتتف بلثب امتت بمةمشختت بثثكن ةتتمب خفخدتتمنب تتيب
اث نتتؾرباثفتتيبوتتؼبا   تتم ب ن تتمبثخ ظم تتممبمتتؽبب((IAS14Rزاربب(IAS14)بنتت بمثة م بثبباثةختتمطتبثاثعمئتتا.

ند تتتممباثب فظختتتمبا   تتتم ب تتتؽباث نتتتؾرباثفمثتتتت :با  تتتؾلبثاثخ تتتؾببثا صتتتتارامةبا ستتتف ال ةثبا سمستتتت .ب
ا   تم ب تؽبا  تؾلبثاثند تممباثتلستةمثت ببل متمةعتتم باث فظختمبثب.بممةبثاثفسؾ نفمئ با رارةباثتلسةمثت 
اثن ا ت ببمم خوباثتغؼبمؽبللةتفلةب بصفظخمبا   م ب ؽبمعخؾمممباثفتا  ثبمباث ظم ممباثثمنؾ  .بثإصتارا

لر بب(IAS14R)نثتوبب(IAS14)(بلنبا نف ملبمؽ(Nichols &Street 2002بر اس بأامثبثخ ظمع.بثب
 تمرابا تتتاب(بزب2 تيباث نتؾرباثفتيبوتؼبا   تم ب ن تمبثخ ظم تممبا سمستت بثاثثمنؾ ت ةب ب(بز مرابا تتتا4نثو:ب 

(بانخدتتملب3 بثبةب((MD & Aثببمنم وتتممبثوتختتالمبا را ا تيباوستتمدبمعخؾمتممباث ظتتمعبا سمستت بمتتتب
بب.ك تتب يبمظمث ممباثوتاممب مثعة ب يب ظمعبثايا

بب"   قظاعات التذغي "ب(IFRS 8)معيار التقرير المالى الدولى  -
صنتتتمصتبب4ل تتت سبستتتم  عمبا ف تتتم عابمتتتؽبثب.ب2006 تتتيبنتتتؾ ة تببIASBمتتتؽب  تتت بب(IFRS 8)بوتتتؼبن تتتاا ا

و ت  عتتتمب مثكممتتت ببSFAS131باثؾا تتتتةبا فةتتتابم ختتتلبمعتتتمصتتباثةتمستتت  باثاثثتتتت بمفظخ تتتممب تتتيثب.ب2009
 PWC, 2008بثن ت با را ابثتتب)(SFAS 131)ست مبمةا ملتمباث مئخت بب (Nichols et al.,2012)ب.
اب نتتتلب ةثتتت بمتمثثتتت بأت ئتتت بثةعتتتمصتتباثةتمستتت  باثاثثتتتت بثمتتتةمنبب(IFRS 8) عتتتابثب  تتتم ب نمعتتتتم عاب ائتتتاع

 متتفتؽببلب يمت ب الب(IFRS 8)اثوتاممب ؽباثةعخؾمممبمؽب اللب تؾنبا را ا.بثمتب ثػةبامنب
اثثمنتت بلتيبةب CODMاثت  ب ةثت وتاصاباثوتخ بب وؾاأ لباثوتاممبصاثفتا باث  ببوة ئتستفتؽ.با ثث
بلرارباث ظمعب ثلبمتا.ببث تمياثةمثيببثخف ت تمصتلبغتتباثةعمصتتباثاثثت باسفخااببم 

ا را ابثفتاصتتتابث تتتتميبا رارباثةتتتمثيببمتتتا  ب تتتيباستتتفخاابب(SFAS 131)متتتتب (IFRS 8) ث فدتتتع
 وؾ ت(بثب(IAS14Rا فةاب ختلباثعؾائاباث  من  باثةخمطتبثبمؽببثخ ظم ممباثفوغتخت .بل اب خوباثن تض

(Sacho, 2007)لنباسفخااببن  با را ابمؽبشننلبلنب  ع ب تلبو م  تباث ظم ممباثخم أت بلست  بب
اثةمثتتت ب تتيببمنغتتؾ باثةستتفخاببثز تتمراباثف تتم  تبمتتؽبمندعتت  عتت بمعخؾمتتممباث ظم تتممبلكثتتتبث ثل تت بوكخدتت ةب
 ختوباستميببف ةئت باث خوببIFRS    8)ب(بةب بصن (IAS14R)  خاللبمعتم باثةتمس  باثاثثيباث ظم مم.
 خوب با   مب)بIFRS 8ب( تارثب.بووغتخي ظمعبب خوبلسميببث غتا يبثثكؽ خوبا سميباا  ةملبلثب

 فظختمباثةعتتم بثببةبثاثةنمطعباث غتا ت بثاثعةالرباثتئتستؽ.بيسمباثةنف ممبلثباثخامممثبمسفؾ باثؾيااةب
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تتمب تتتتمبباثؾيتتتاامب عةتتت بن  تتم ب  باثةمثتتتت باثةفتو تتت ب خت تتتمبةكتتتؽباثةستتتفخامتؽبمتتتؽبو تتتتتؼبط تعتت بارشتتتم ل مع
 .لنوظ بل ةمث ؼبثاث تئ با  ف مر  بثخعة 

  تتتم ب تتتؽبمعخؾمتتتممباث ظتتتمعبا ببIFRS 8)ب( تتتتار ختتتوبلستتتميبم تتتالباثف ت تتتتباث ظتتتم يبا سمستتتيةبثب
ب(بمعخؾمتممب تؽب بتسبلثب ستم اباث ظم تممةبا  تؾلبثاثخ تؾبة2(بمعخؾمتممب ممت ب 4ثو نتد مبنثو:ب 

باكتتت .باثؾيتتتاا(باثفؾ تتتتعبثاثفستتتؾ ممببتتتتؽبمعخؾمتتتممباث ظتتتمعبثاثةعخؾمتتتممبيتتتؾلب3 بثا ستتتلباثةستتتفخام 
 ل(ببوفمتتةؽباثةعخؾمتتممباثعممتت :ب ل(بمعخؾمتتممبيتتؾلبلستتميباثفتاصتتابثاث ةتتتببتتتؽب ظم تتممباثفوتتغت ةبثثب

صتتن باثةعتتتم باةتتمب ن تتمبثمستت  ممبا صتتتارام.بباثف ت تتتبلاتت ب ظتتمعب ةكنتتاثفتتيبلنتتؾاعباثةنف تتممبثاثختتامممب
تمبثتتبسببم تاا باثتتبسبلث تؽبك ب ظتمعبث خوبلنلب  مب خوباثكتمنبا   م ب اثخستم اةبثكنتلب ب  تاببوعت دع

 اثخستتتتمئتباثخستتتتم ابةبمتتتتؽبيتتتتتلباثةكؾنتتتتممب ا صتتتتتارامبثاثند تتتتمم(باثفتتتتيبوتتتتتارباثتتتتتبسبلثباث ظتتتتمعبلث
 (Obradović  &  Karapavlović, 2016ب

ث عف تتتبب.ثخف ت تتتباثختتم أييستتملباثتتتبسبلثباثخستتم اب تتيبب را ا( طت  تت باباثظت  تت باثاا ختتت ثوظ تتعبب
ا   تتم بباثؾيتتاا ختتوبصن غتتيببيتتتلبا  تتؾلبثاثخ تتؾبب تتيباث ظتتمعب امبطتتم تبموتتتثط.ب تتؽب  تتم ا 

 ؽبم مثغبا  ؾلبثاثخ ؾببثك ب ظمعب   بن ابامنبصفؼباسفخاابباثةعخؾمممباثة اؾ ابمؽب   باثةتاصت ؽب
باثفندت صتؽ.ب

مب ختوبطتم تباثوتتطت باث ظم ت وتفؾ باثةعخؾمممبثب ا صتتارامباثخم أتت ب ا صتتارامبب ل(ب:باثفمثت بل مع
ة ل(با صتتتتارامببتتتتؽباث ظم تتتممب اثاا ختتتت (ب ا صتتتتارامبمتتتؽببمتتتؽباثةعتتتممالمبمتتتتبلطتتتتالب تتتم طباثكتتتتمن(

ةب لتتت(ا سف ال بةب ط(بنصتتتارامباثدؾائتتاةب ر(بم تتم  اباثدؾائتتاب(اثؾيتتاامتتؽبندتتلبب ظم تتمماثةعتتممالمبمتتتب
ا  تتتتتؾلبغتتتتتتتباثةخةؾستتتتت بةب ث(ببنتتتتتؾرباثتتتتتا  ببثاستتتتتفندمربةاثستتتتتنؾ بثغ تتتتتؾلبغتتتتتتتباثةفااثثتتتتت باثةخةؾستتتتت 

 بسبلثب سم ابشتاممبزمتخ بثموم  تبموفتا بمتسؾب ببؾاستظ ببمؽت ةب ز(باثدمئاابسثاثة تث ممبا سم
بغتتتتتباثن ا تتت با  تتتتب تتتت(باثعنم4ةب  (بيستتتملب تتتت   باثتتتا  بلثبا صتتتتارامةب بطت  تتت ببي تتتؾدباثةخكتتتت 
ثاثةوم  تباثةوفتا باثةتسؾب ببةب  (بم اا با سفثةم ب يباثوتاممباثةمتخ ا سفندمر خاللبا سف ال بثب

بةبل باسفثةم امبن م ت ب يبا  ؾلبغتتباثةفااثث .باثتلسةمثت ب (باثند ممب ب ظت   بي ؾدباثةخكت بث

 ن تمباثة تت بث ةتتتباث ظم تممببصن غيبلنبود سباثةنوناب ؽباثفسؾ ممب ل(بنأةمثيبا صتتارامبل تتعاة
 ن مبنثوب بتسبلثب ستم اباثة ت بمؽبأةتتباث ظم ممبب ل(باثتبسبلثباثخسم اباثكخت باثةنوناةبنثوبنصتارام
 تتتؾلب تتتؽبلبا   تتتم ثتتتوبل تتتؾلباثؾيتتتااب ن ابوتتتؼبن ط(بنأةتتتمثيبا  تتتؾلبث ةتتتتتباث ظم تتتممبباثةنوتتتناة
 ن اباتمنبصتفؼبا   تم ب تؽباثفةامممباثوتا ب ن مبنثوبباثة ت اث ظم ممبباثفةامممنأةمثيببةب ر(باث ظمع(

بستت مبثب.بثخؾيتتاابنثتتوباثعنم تتتباثة مبختت ب ن تتمباثة تتت اثخ تتؾب(بثب لتتت(باث نتتؾرباث ممتت با  تتت بثخ ظم تتممب
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بتتتتتؽبب تتتت بثا تتتتت بثخعال تتتتمملنب كتتتتؾنبثتتتتاص ؼب مبب اثةمثتتتتتباث تتتتؾائؼ ةكتتتتؽبثةستتتتفخاميباثةتتتت اؾ اةباثفستتتتؾ ممب
ب(.بب(Haller, 2003 ن مبثاثةعخؾمممباثةفعخ  ب مثؾيااباك اثةد سباثةعخؾمممباثةفعخ  ب مث ظم ممب

بببوكتتتمثت باثف ت تتتتب تتتؽباث ظتتتمعب ختتتوبلستتتميبثبتتتمثتغؼبانبمتتتا  با را ابثتتتلبمةا تتتمابمتتتؽبيتتتتلةبا ف تتتم ب
IFRS 8)را ا.باثةتتةابا  تم ت ب غتتالبب نتلبصتفؼبننوتمربمعخؾمتممباث ظتمعب مثدعت بخدمت بنست تمة(بم 
بمتؽب  ت ا را ابثفؾأتتلباث تتا امباثخم ت بب تؼةبب تمونف ب وباسفخاابباث تمنممةباثفتيا را ابونعكلبثةا  ب

Radebaugh & Gray,1997 ب  ستفثةم ب تا اوتلبا باثةستفثةتب تيب تنتب بمتاب ت ثمتتب ثتػةب تإنبب.( 
لث عةب ستتتةسبب.اث ظتتتم يباثف ت تتتتمةم ستتتممبب تتتي تتتممباثة تتتملباثؾاستتتتبثال فالبلؼا را ابثتتتلب تتتتؾلةبثلكثتتتتب

(IFRS8)مسفخاابب ؾا ابمخفخد بثخف ةئ .باثوتاممباثعممخ ب يبندلباث تنم ممبثاثةؾا تتباث غتا تت ب تابب 
 ن تمبا فةتتامباثظتتدباثفنغتةتتت باثةخفخدت .بشمنتتتمةببةمخظتت بمخفخت بوةممتتمبمتؽباثف تتم  تباثاا ختت ب كتؾنبث تم

فتتتاث بمتتؽبصخفختت با فال عتتمبا تتتتعاببتتتؽباثؾيتتاامةبث تتاب  ن تتمب ةكتتؽبلنبب  تتم ا ي تتؼباثةعخؾمتتممباثفتتيبوتتؼب
  نباثكتتتتمنبثتتتتلبم تتتةلبثغتتتتلباثف تتتم  تباثاا ختتتت (بب ظم تتتت بمعخؾمتتتممببا  تتتم ب تتتؽبب تتتاببثأتتتؾربل 

بخ ظتتمع.بشمثثعتتمةب ةكتتؽبثخكتمنتتممباثةخفخدتت ب تتتميباثةؾا تت بندستت مثبمد تتخ بثخغم تت معخؾمتتممبب تتؽببثإ  تتم 
 وتتتك با تتتتتبنمكمنتتتت باثة م نتتت ببتتتتؽببمةتتتمبص تتتارةبا  تتتؾلبثاثخ تتتؾب(ب وتتتك بمخفختتت ةبب ا اثتتتتبسبلثباثخستتتم
بمعخؾمممباث ظمع.

"اثف م  تباث ظم ت ةباثت  باتمنبصفؾا تعبمتتبب33ث وبم تةبوؼبا اا بمعتم باثةتمس  باثة ت ب  ؼب
ثث  تتتمبثخ تتتتا باث تتتمر بمتتتؽبثز تتتتبب2045.بث تتتوب2006اثةعتتتالبثعتتتمببب44معتتتتم باثةتمستتت  باثتتتاثثوب  تتتؼب

متتببثاثت  بصفؾا تعب44 ةعتتم باثةتمست  باثة تت ب  تؼبب33وتؼباستف االباثةعتتم ب  تؼبب440ا سفثةم ب  تؼب
(IFRS 8)ب يبمفظخ ممباثعتلبثا   م بثاث تمي.ب

ث خخ باث ميلبمةمبس عبنثوبلنبوظؾ تبا   م ب ؽباثةعخؾمممباث ظم ت بمتب عاابمتاي ةبباا ت ب
متتؽبيتتتلباثةتتا  باثةستتفخابةبيتتتلبوتتؼب تتيباث اا تت با  فةتتمرب ختتوبمتتا  باث تتنم  ةبشتتؼبمتتا  باثعؾائتتاب

ستت  بثةد تتؾبباث ظتتمعةب  تتاباتتمنب عتتتلب ختتوبانتتلبمكتتؾنب ةكتتؽبثاثةختتمطتةبثل تتتتبمتتا  با را ا.بلمتتمب مثن
وةتتتةابث وتتم  ب تتيبو تتا ؼباثةنتتف بلثباثخامتت ةبشتتؼبوظتؾ بلتت اباثةد تتؾببثت تت سباث ظتتمعبلتتؾبمتاتتةب بتتتت بلثب
اسفثةم .بلممب مثنست  بثةفظخ تممبا   تم ةب  اا ت باتمنبصتفؼبا   تم ب تؽبمعخؾمتممباث ظم تممبا سمستت ب

بنتؾربا   تم با كثتتبثخ ظم تممبا سمستت ةبشتؼبوظتؾ مبمفظخ تممبا   تتم ةببثاث ظم تممباثثمنؾ ت بثامنتت
يتلبوظخمبا   م ب ؽب ؾام بوتاصاباث ظمعةبث فؼبا   م ب ؽب ظمعباثفوغت ب   ببثا   م ب ؽب
اثعنم تتتتتبندستتتت مباثفتتتتيبوستتتتفخام مبا را اب تتتتيب تتتتتميب بتتتتسباث ظتتتتمعباثباثخستتتتم اب.بلمتتتتمب مثنستتتت  بثخة تتتتمصتلب

صفؼبا  فةمرب خوبم مصتلباثةتمس  باثةمثت ب  تاارببتمنتممباث ظتمعةبشتؼبوتؼباثفؾأتلبنثتوبباثةسفخام ةب كمن
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اثة تتمصتلباثفتتيبوستتفخام مبا را اب  تتتلباثنغتتتب تتؽبمتتا بوؾا   تتمبمتتتباثة تتمر باثةتمستت ت باثة  ؾثتت ب  تتؾ ب
ب ممم.ب

 تحمي  الدراسات الدابقة واشتقاق فروض البحث 6-2
ثتتتت بوتختتتت باثا استتتممباثستتتم   باثفتتتيبونمثثتتتتباثعال تتتممب امباث تتتخ بصفنتتتمثلباث ميتتتلب تتتيباث ةئتتتت باثفم

ب مث تلةبث ثػب شف مدب تث لةبث ثػب خوباثنتؾباثفمثو:ب

       تحمياا  الدراسااات التااا تناولااو مفلااوم وأهميااة ومحااددات اإلفراااح عاان المعمومااات 6-2-1
 القظاعية 

اثةعخؾمممباث ظم ت ةبث ثػبب تالبوتستتؽبأتؾرابش امباثدفتابا  تتابالفةمممبمفةاصااب م   م ب ؽب
.ب(Odia & Imagbe, 2015) اثةعخؾمتممباثةتمست ت بثمتؽبشتؼبز تمراب عمثتت بثادتمراب ةختت باوختم باث تتا 

اثفنةتتت بث  تتمبثفعت تتابمنغةتت بث تتابوتتؼبونتتمثلبمد تتؾبباثةعخؾمتتممباث ظم تتت بمتتؽب  تت باثعاصتتابمتتؽباثا استتممةب
ةب وتتم  ب تتيبلنوتتظ بوتتتو  بباث ظتتمعببمكؾنعتتمبمةتتتةعابثتتتكتمنبمفنتتؾع ةثتت بةبب(OECDاثفعتتمثنبا  ف تتمر ب ثب

تتتمب كتتت بمن تتتمب ختتتاللبلنوتتتظ ب  تتتت باثكتتتتمنب  تتتمبثشت ع بWild, 2005) كةتتتمب تتتتلب(.بHaller, 2003ا و مطع
أةربمؽبشتا ب ةكؽبوتاصااب وك ب م ب خوبلستميباثةنف تممبلثباثختامممباثفتيبو تام مةبب ننلاث ظمعب

أتتةاربثغوختام مبثا تلبل تؾلبث  تتؾبب ةكتؽب  تخ مب تؽبا  تؾلبثاثخ تؾبببا ستؾادباث غتا تت باثفتيبلث
ؾثاباثتبسبلثباثخسم اباثفيب ةكؽب  خ مب تؽباثتتبسبلثباثخستم ابث  تت بث ةبب(بمؽباثوتا اث ظم مما  ت ب 
باثوتا .ب

اثف ت تتتتتباث ظتتتتم يب ننتتتتلبا   تتتتم ب تتتتؽباثةعخؾمتتتتممباث ؾلت تتتت بب(Venkataraman, 2001)ث تتتتتلب
اثةفعخ  ب مث ظم ممباثتئتستت باثفتيبوفكتؾنبمن تمباثوتتا بثخؾ تؾلباثتوب تتا بيتؾلباثؾ تتباثةتمثوبثخوتتا ةب

 منتتلبب(Epstein, 2009)ببثو تتتؼبمتتا ب تتا اباثوتتا ب ختتوبوؾثتتتاباثفتتا  ممباثن ا ت باثةستتف  خت .ببتنةتتمب ت تل
مب م تت ب مثعةختتتممباث تتنم ت باثةخفخدتت بثاثعةختتتممبا أن تتت بثم تعتتممباثف تتاصتبا   تتم ب تتؽبمعخؾمتتم
بثاثعةالرباثتئتستؽ.ب

لكثتبشتةؾ ةبيتتلب تتلباثف ت تتباث ظتم يب ختوبلنتلب ةختت بب(Roberts, 2010)بتنةمبأمربوعت اب
ت تتباثةتتارابثاثف بوتاصاباثةكؾنممةبل ب ظم تممباثوتتا بثوؾثتتابمعخؾمتممب تؽبات بمكتؾنبمتؽباث ظم تمم

ببب. ن م

اثتمأت بنثتوباثف ت تتب تؽبنثتوبلنبب(,Obradović & Karapavlovićب2016كةتمبلشتم مبر است ب 
اثف م  تت ب تتيباثعاصتتابمتتؽببثغنوتتظ ل(باثفنؾ تتتبثب ل(باثفوتتفتباث غتا تتيبوتأتتتب معخؾمتتممباث ظتتمعباثةتتمثيب

مخفخدتتت بمتتتؽباثةنف تتتممبلثبو تتتا ؼبلنتتتؾاعبمخفخدتتت بمتتتؽببم تتتتتبلنؾا تتتومثعاصتتتابمتتتؽباثوتتتتاممبونتتتف بثب اثوتتتتامم.ب
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انفت ت بثب(.باثؾايتاباثخامممبلثباثعة ب يباثعاصابمتؽباثةؾا تتب اث تم امبلثباث ختاانبلثباثةنتمطعبرا ت باث ختا
امنتتبلنتم بندلباثوتا ةبثباثنةؾث ت بثؾأؾربا فال ممبا تتاب يباثتبتت ةبثمسفؾ باثفعتلبثخةخمطتب

 تؽباثةعخؾمتممب امببا   تم اثوتا ب غتالبن اارباثف تم  تباثةمثتت ةبشتؼببيمأ بنثوباثف ةئ ةبل بوتخ 
 تت بببس مبا  فال ممب يباثتبتت ةبثمستفؾ باثفعتتلبثخةختمطتبث.بثب( ظمعاث خ بثك بمكؾنبمتارب 
اتتمل.بمتتؽبلأتت بوتستتتؽب مئتتااببغتتتتب عف تتتبا   تتم ب تتؽبمعخؾمتتممباأةمثتتت باثنةتتؾبرا تت بندتتلباثوتتتا ب

وتتتؾ تتبلستتتتميبل متتت ب وختتتتم باث تتتتا امبا  ف تتتتمر  ةب ةتتتؽباثةدتتتتتابثبخ تتتؾائؼباثةمثتتتتت بثباثةعخؾمتتتتموياثةتفتتتؾ ب
بوختتتتػباثةعخؾمتتتتممبللةتتتتت بةب ستتتت مةعخؾمتتتتممبيتتتتؾلب ظم مو تتتتم استتتتفكةملباثةعخؾمتتتتممب تتتتؽباثوتتتتتا باكتتتت ب

ب.ثاثة ت تؽبثغتتلؼبمؽبل تملباثة مثسثخةسفثةت ؽب

 ;Odia & Imagbe, 2015; Nichols et al.,2012; 2013)ث ابونمثثتباثعاصابمؽباثا اسممب
Gregory & Pascale, 2010)لت ابثتوبانبنلشتم مبثببةللةتت با   تم ب تؽباثةعخؾمتممباث ظم تت ببب

اث تؾائؼباثةمثتت بمةتمب ةكتن ؼبمتؽبو تتتؼبل مت ببثةستفخاميلكثتبود تتالب تؽبلرارباثوتتا بوكؾنباثةعخؾمممب
ثبمثفمثيباوخم ب تا امببة بنةؾابل خوث ؾرابل بم باثوتا ةبثاث ظم ممباث غتا ت باثةفؾ تبلنب كؾنبث مب تب

 تتت ب باةتتتمبلث تتتتتباثا استتتممبلنباثةعخؾمتتتممباث ظم تتتت بوتستتتؽبمتتتؽباث تتتا اباثفن ب مثتتتت باث تتتؾرا.استتتفثةم   ب
ثخةستتتفثةت ؽبثمستتتفخاميباث تتتؾائؼباثةمثتتتت ب ختتتوبو تتتتتؼبل متتت بثغتتتتثلب تتتابباثفنكتتتاباثةتتتتو  ببفؾ تتتتتبث تةتتت ب

باثفا  ممباثةسف  خت .ب

اث ظم ت باثةسفثةت ؽب خوب  ؼبلرارباثةنوناب وك بل م بمؽب اللباثستةم بث تؼبوسم اباثةعخؾمممبثب
 .ب(Ettredge et al., 2005) بف اصتباثفا  ممباثن ا  باثةسف  خت ب وك بلكثتبر  

متؽبباثة تمثس  امبللةتت با تتتاةب ن تمبوةكتؽبل تتملباث ظم تت ةعخؾمتممبوعف تتباثباثستمدةث يبل اب
بوةمشت ب تا امبا را اباثةم ت بثآشم بوخػباث تا امةبثبمثفمثيباثتابمؽب ابباثت ؾلب خوبنغتابل ةعبنثوب

باثةعخؾمممةبل با  فال ممب يبمسفؾ ممباثؾ يببتعةختممباثوتتا ةبثز تمراباثث ت ببتتؽباثةتمثكتؽبثاثةتاصت ؽ.
بن ابوتتؼب تتلباثفتةابب ختتوباثةتاصت ؽببفمتتةتؽبمعخؾمتممباث ظتتمعبوكتتمثت ب ليباثةتمل.بو ختت  ر بنثتتوبصتبمةتم

ةبثؽب كؾنبثاص ؼبل بنمكمنت ب  دتمربن دم تممب عتضباث ظم تممبمتتبنفتمئ ب يباث ؾائؼباثةمثت ب وك بمنفغؼ
ثمتتتتغؾطبل تتتتؾ بثفخ تتتتت باثةتتتتؾا رببموعت تتتتةبثمتتتتؽبشتتتتؼب  تتتت سباثةتتتتاصتثنبلكثتتتتتبل تتتتت ببث ظم تتتتممأتتتتتااب

ب (PWC, 2002). ةتبتغتتباثبلثبثفتستؽبلراربوخػباث ظم ممبثخ ظم ممبا كثتب بتت ة

ستتتفثةتثنب تتتيباثة تتتمببا ثلب ة تتتاا بثاث تتتاثلباثةمنتتتيبثخعؾائتتتاباثةستتتف  خت بثخوتتتتا ةبثاتتت ثػباثةث  تتتفؼب
اثةستتتفثةتثنب مثيب ستتتفثةتبةبثاثفتتتيبوتت شتب ختتتوباثفتتتا  ممباثن ا تت باثخم تتت بب تتؼ.باثعؾائتتامختتمطتبوت تتتتعب

 ثتػةبمتؽببثمتتبم لفةتمبة لمؾاث ؼب يباثوتا باك ةبثبمثفمثيةب إنبا راربثاثفؾ عممبا أةمثت بث تمباثثؾ ت ب
 تتتيببا  تتت ثوتتتتا ةبصن غتتتيبثخةستتتفثةت ؽب مباثةفعخ تتت غراربثاثفؾ عتتتممبثتتتلأتتت باثت تتتؾلب ختتتوب تتتؾ اباممختتت ب
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 تفتتمطباثةستتفثةتثنبنثتتوبمعخؾمتتممب ظم تتت بيفتتوبصفةكنتتؾاببا  ف تتم با راربثاثفؾ عتتممب أةائ تتم.بثبمثفتتمثية
ب(.(Roberts, 2010  بأتاابمباسفثةم با تا بباوخم بمؽب

 وتتك بلسمستتيب  تتا اباثوتتتا ب ختتوبوخ تتت با ثفةامتتممباثتمثتتت ببؾنباثتتاائنبص تتفؼب ؽةاثةستتفثةتبختتوب كتتلبث 
ثاثةستتف  خت ةبنمتتمبمتتؽب تتاللباثتتا تب تتيباثؾ تتتباثةنمستتمبثختتتليباثةتتملبثاثدمئتتااةبلثب تتيبلستتؾلباثتتتم مةبمتتؽب

 با  بتتتم باثةستتتف  خت بثاثفتتتا  ممباثن ا تتتبص تتتفؼباثتتتاائنؾنببف تتتاصتباثستتتتمدة تتتيبلتتت ابثب تتتاللبوؾز تتتتباثف تتتدت .ب
ثخوتتتتا ةبثاثفتتتيبوتتت شتباو ملمو تتتمب ختتتوب تتتا اباثوتتتتا ب ختتتوباثؾ تتتمرب مثفةاممو تتتمب تتتيباثؾ تتتتباثةتتتتار.ب تفتتتمطب

بةع تتتاابثف تتتتتؼبل بمي تتتمباثةستتتف  خت بثاثفتتتا  ممباثن ا تتت اثوتتتتا باثاثتتتاائنؾنبنثتتتوباثةعخؾمتتتممبيتتتؾلب ظم تتتممب
ب((Obradović & Karapavlović,2016ؾا عت ب  ا ا مكمنباث

ب(2(ب  تتؼبا رارباثستتمبعبثخةنوتتناب مثكممتت ب 4 اثةعخؾمتتممباث ظم تتت بوستتم اب ختتو:ببباث تتؾلبلنبةكتتؽث 
"كةتتتمبلنتتتلب ستتتم اب ختتتوبوتختتتت ب.(باوختتتم ب تتتتا ب وتتتننباثؾيتتتاابباكتتت ب3ثب باثؾيتتتااو تتتتتؼبمختتتمطتبث ؾائتتتاب

 Nobes & Parker, 2000; Boatsman)بثاثن  ب  تة با س ؼباثعمر  باسفتاوت تممب  بل ةملباثوتا 
et al.,1993; Gregory &Pascale,2010)  ب.ببب

ا   تتتم ب تتتؽباثةعخؾمتتتممباث ظم تتتت بن بلنبلنتتتم ببمعم  تتتتؽبثتتت ثػباثنتتتؾعبمتتتؽب ثبتتتمثتغؼبمتتتؽبم  تتتا 
%بمتتتؽبمستتتفخاميب46انبيتتتؾاثوبب(Mande & Ortman,  2002)ا   تتتم بةبيتتتتلبلشتتتم مبر استتت ب

ةبيتتتتتتتلبلشتتتتتتم مب عتتتتتتضباثا استتتتتتممببببباث تتتتتتؾائؼباثةمثتتتتتتت ب بص  تتتتتتاثنبا   تتتتتتم ب تتتتتتؽباثةعخؾمتتتتتتممباث ظم تتتتتتت 
Berger& Hann, 2007; Nichols & Street, 2007)بلنبلنتتتم ببموتتتمك بثوتتتتا ممبمتو ظتتت ب)

 م   م ب ؽباثةعخؾمممباث ظم ت بثللة مبانخدملب م تت باث مبختت بثخة م نت ب تةتمببتتؽباثوتتاممبثات ثػب
نبوفؾا تتتعبمتتتباثة تتمر باثةتمستتت ت باثستتةم ب مستتفخااببم تتتمصتلبثخف تتتتؼبمتتؽبثأ تتت بنغتتتبا را اب ب وتتفتطبل

 اثفنم ستت  اثنميتت  متؽ اثوتتا   ختو ستخ ت  آشتم  اث ظتم ي ثإ  تم   كتؾنب لن  ةكتؽ،بباثة  ؾث ب  ؾ ب ممم
ب.اث ظم ي ا   م  نتؾ ثاو مل م اف مب غ  مؽ  فتا

 ;Manuela & carlo,2012; Ibrahim,2015) ونمثثتباثعاصابمؽباثا اسممببةبثمؽبنميت بل ت ب
Lucchese & Di Carlos 2016)اةتمثثت بثفدستتتببةب تؽباثف ت تتباث ظم ت  م   م بب ثفةابا ؾام بب

ةببةبثاثتا عت باثةمثتت بثنتؾعباثةخكتت بةبث بتت باثوتا با  فال ممببتؽباثوتاممةببثاثفيبوفمةؽبي ؼباثوتا 
 & Archambault & Archambault,2003; Street)بلشتتتتتتم باثتتتتتت عضبا  تتتتتتتب تتتتتتالثاب ختتتتتتوب ثتتتتتتػة

Bryant,2000; La Porta et al.,1998) طخمباثةسفخامتؽبثخفن  امبثمعخؾمممبو تتؼباثوتاممبنثوبب
اةتتارامب ثفتةابباثوتتاممب م   تم ببةبثمستفؾ بيةم ت باثةستفثةت ؽبثستؾدب ايباثةتملبثي ؼباث تنم  بة

ب ؽباثةعخؾمممباث ظم ت 
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لنتتم بم ةؾ تت بمتتؽبا ستت ملبلرمباثتتوبالفةتتمببثوتاتتتةباث تئتتممبث خختت باث ميتتلبمةتتمبستت عباثتتوبلنب
اثفنغتةت بثاثا اسممباثةتمس ت بب تمثف ت تباث ظتم يبثاثفتيبوفمتةؽببونتؾعبثوع تاب ةختتممباثوتتا بثاثتمأت ب
ثةعت تت باثعةختتتممبث ظم تتممباثوتتتا باثةتبتتت ب تتؽبنغتتو تتمباثفتتيبوستتف خػبمتتؾا رباثوتتتا برثنبوت تتتعب بتتسب

لرارباثوتتتتا باكتتت ب تتتيبعتت بوعتتتتلباثوتتتتا بثةستتتفؾ ممبمخفخدتتت بمتتتؽباثةختتتمطتبةب م   تتتم ب تتتؽبببمت تتو
ةبثمتتتؽبشتتتؼبع تتتتمبثخ تتتؾائؼباثةمثتتت باثةعخؾمتتتموياثةتفتتتؾ بب  ختتت بمتتتؽبأتتؾرابث تتت باثنةتتتؾبيستتتمباتت ب ظتتتمع

اثتمأتت باثفتتيبا   تتم ب تتؽباثةعخؾمتتممباث ظم تتت بثمتتا بللةتفتتلةبثوتتؼبستتتربمنتتم تباثف ت تتتباث ظتتم يب تتيب
يبمتتتتؽبللة تتتتمباثد تتتؼبا  متتتت ب رارباثوتتتتتا ةبثوتستتتتؽب ةختتتتت بو تتتتاصتباثعؾائتتتتاباثعاصتتتابمتتتتؽباثا استتتتممبثاثفتتت

اث تتا اباثفن   تت ببثخةستتفثةت ؽبثمستتفخاميباث تتؾائؼببثاثةختتمطتةبثاتت ثػباثفتتا  ممباثن ا تت باثةستتف  خت ةبثوتستتتؽ
بثبتمثتغؼبمتؽباثةنتم تباثفتي .اثةمثت ب خوبو تتؼبل م بثغتثلب ابباثفنكتاباثةتتو  ببفؾ تتتبث تةت باثفتا  مم

صؾاأتتلببتت عضباثفتتتا ممبمثتت باثفكخدتت باثفنم ستتت بثل متتمبانخدتتملباث مبختتت ببلانتتبا باث ظتتم ي ت   تتمباثف ت تتتب
ب .ثخة م ن 

المااالا وعالقتلااا باإلفراااح القظاااعا وقتيااة التقرياار تحمياا  الدراسااات التااا تناولااو  2-2- 6
 واشتقاق الفرض األول لمبحث 

ث نمعببوؾ تتباثةعخؾممماثةعخؾمممب نن مببث فت بوعتلبةبا طم باثةدملتةية (FASB, 2010) ث  عمبثت
 عتتابوؾ تتتتبن تتاارباثف تتم  تباثةمثتتت بليتتابستتةممبثبب.اث تتتا ب  تت بلنبود تتاب تتا و مب ختتوباثفتتنشتتب ختتوباث تتتا ام
بة تفتتتمطباثةستتتملةؾنبثب.با  ف تتتمر ثاثفعتتتمثنببةتتتت ببنيؾاةتتت باثوتتتتاممباث تتتتااباثفتتتيبيتتتارو مبمنغةتتت باثف

اثستن باثؾ تتببتتؽبن م ت ببنثوباثةعخؾمممباثدؾ   ب  ؾ ابمسفةتاةبثاخةمبمتبةثل تملباثة خت بار تثنب
بثةستتتتفخامت مثو تتتت سباثةعخؾمتتتتممبل تتتت ب تةتتتت بباثؾ فتتتتت ا   تتتتم ةبزاربومتتتتمملبودعتتتتت بثبباثةمثتتتتت بثخوتتتتتامم

(McGee,2012).ب

 تتتاللب فتتتتابزمنتتتت ببثخ ة تتتؾ نثتتتوبلنباثةعخؾمتتتممباثةمثتتتت ب  تتتمبنوميف تتتمبباثةتتتمثيووتتتتتبث فتتتت باثف ت تتتتبثب
 . تتيبستتؾدب ليباثةتتملد بكؾنب تتعتفستتبو م مئتتاب تتإنبع ؾثتت بمتتؽبن دتتملبن م تت باثستتن باثةمثتتت بثخوتتتا ةبثإ م

(The Indonesian Statement of Financial Accounting, 2010)اثةمثتت بباث تؾائؼبثوعف تتب
ثخوتاممبلتيباثة تا باثتئتستيبثةعخؾمتممباثةستملةتؽةبثنوتتباثةعخؾمتممب تيباثؾ تتباثةنمستمبلمتتب تمثغب

ث  ختت بمتتؽب تتابب ةاثةفعختتعب  تتتا با ستتفثةم باثفنكتتامثف ت تب تتيباثؾ تتتباثةنمستتمب  ختت بمتتؽب تتابب تتةببا لةتتت 
  تااربث تتلباث تؾائؼباثةمثتت بببب (IASB)ب ةت ب تيبنطتم ثبب.(Ashton et al., 1989)بوةمشت بثخةعخؾمتمم

  تتتمبو تتتا ؼباثةعخؾمتتتممباثةمثتتتت ب امباث تتتخ بثببةوعف تتتتباثؾ فتتتت ب م تتتت بنؾ تتتت بم ةتتت بثخةعخؾمتتتممباثةمثتتتت 
 (Ishak etثاثةدتتتتتاابثخةستتتتفخامتؽب تتتتاللباثدفتتتتتاباثةمنتتتتت باثفتتتتيبمتتتتؽباثةتتتتتأسبلنبوتتتت شتب ختتتتوب تتتتتا او ؼب

al.,2010).ب
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ثستتخ بم ةت بمتؽبوعتاب ةختت بن تاارباثف تم  تباثةمثتت بنثتوبلنب (Healy & Palepu, 2001) ث وتتت
 ةتؽباثةعفتتلب تلبب.لرارباثوتا بثاثتؾاة بثخةسفثةت ؽباثخم أتتؽب يباثؾ تتباثةنمستمبن  با را او الث مب
ةستتتفثةت ؽبثغتتتتتلؼبمتتتؽبمستتتفخاميبثخةثتتت ب م تتتت بم ةتتت بواثةمثتتتت ببث فتتتت با   تتتم ب تتتؽباثةعخؾمتتتممبلنب

وست ؼبثبب. (Haw et al.,2006) تممندعفب تيثلتوبمتتاربلتمبب (Zeghal, 1984) اثةعخؾمممباثةتمس ت 
ةبث بستتتتةمبلستتتؾادب ليبا  ف تتتمر  تتتيبو تتتتتسبا رارببة وتتتك با تتتتتةبث فتتتت باثف تتتم  تباثةمثتتتت بثخوتتتتامم

 ةتتتبل تتملباثة تخت بمتؽبثبت  يباثؾ تباثةنمسمبصة ابمؽباثت ملباثةمثيل ممبث ؾلباثف ت تبةباثةمل
ة تمرابةب ب(Lee et al., 2008وكتمثت باثت تؾلب ختوباثةعخؾمتممبمتؽباث ظتمعباثختم ب بو ختت  تاللب

 ,Leventis & Owusu- Ansah)اثةتو  ب  تا امبا سفثةم بباثفنكاة ابمؽب اببواثفن تتب يباثف ت تب
 & Leventis)ثا تتتتفاليبلثبنستتتتمراباستتتتفخااببل تتتتؾلباثوتتتتتاممبةبثاثدتتتتت باثتمثتتتتت بثخفتتتتااثلبب(  2006

Weetman, 2004)ب.ب

 (Abernathy   et al.,2014)لشتم مبر است بلممب مثنس  بثة شتتب تتميبث فتت باثف ت تتباثةتمثيةب  تاب
 فتتاب(ب4 ب:ةبثلتواثةتمثيث فتت باثف ت تتببث تتميبنبلنم بشالش بم شتامبوسفخابب يباثا استممباثستم   نثوبل

وتستمبمتؽب تاللب تاربا  تمبببتتؽبب(Krishnan &Yang, 2009) بم ةبثث  تمبثا است با ا  النب ؽب
 ثختتت عض(ب فتتتتابو ت تتتتباثةتاأتتتتةبثث  تتتمب2ن م تتت باثستتتنلباثةمثتتتت بثخوتتتتا بثوتتتم  ابا  تتتالنب تتتؽبا  بتتتم .ب 

(Schwartdjlz &Soo ,1996; Ika& Ghazali, 2012 صفؼبيسمب مب عاربا  مبببتتؽبن م ت باثستن بب (  
(بوتتن تبوستتختؼباثف ت تتتبثخ ؾ  تت ةبثاثتت  با فةتتامب ختتت بر استت ب3 ب.باثختتم أيباثةمثتتت بثوتتم  ابو ت تتتباثةتاأتتت

(Impink et al.,2012)مخدتممبثخ ؾ  ت ببل ثتؾباثوتتا بل تا مبثستخةتبب(4 ببثلؾبمفغتتب ن  باث تة ب
 .ببةبث دتب خاللب ثػب عاباثفم  اباثةظخؾلب اللباثسن باثةمثت 

نثتتتتتوبلنبلنتتتتتم باثعاصتتتتتابمتتتتتؽباثةفغتتتتتتتامباثفتتتتتيب ةكتتتتتؽبب(Owusu-Ansah ,2000)بر استتتتت بوتتتتتتتثو
بباثةمثت بمؽب   باثوتاممباثةا أ .بباثف م  تبثنوتاسفخاام مبثةتا   باثف مصؽب يباثدفتامباثةمنت ب

بثاثخم تت ب مثوتتتا ب ةنوتتناباثةتاأعتت اثةفعخ تت بب ئفتتتؽ اثعؾامتت ب وتتك ب تتمبب ةكتتؽبو ستتتة مبنثتتوبثوختتػب
ث دتضبب تؾ  بإ تااربو ت تتب را ابثتإ تيباثعؾامت باثفتيبوستةسب وتتا بعؾام باثخم  ب مثندس م.بثبمثنس  بثخ

ثنتتتؾعبةب ةتتتتباثوتتتتا ثباثفكتتتمثت باثةفعخ تتت ب مثفتتتن تتب ختتتوبستتت ت باثةثتتتملبي تتتؼباثوتتتتا ةبثاثؾ تتتتباثةتتتمثيةب
 تيباثعؾامت باثفتيب تابووت تب لثبوعت ت (باثةتاأتتبةب نس  بثخعؾام ب امباث خ ب مثةتاأع لممب مثاث نم  .ب
منوتتتنابي تتتؼبب تتتيباثةؾ تتتاباثةتتتتارةب ختتتوبستتت ت باثةثتتتملباثةتاأعتتت ثا تتتااربو ت تتتتبتاأعتتت ب ةختتتت باثة  ن تتتمز
بمتا مباثتسم مم. ل بنؾعبةبثثأؾرب نم تبغتتب مر  بث/بلثبطم ئ ةباثةتاأع 

ثونمثثتتتباثعاصتتابمتتؽباثا استتممب ؾامتت بثمتتتارامبث فتتت باثف ت تتتباثةتتمثيةب  تت ب اتتةمب عتتضباثا استتممب
 Efobi and Okougbo, 2014; Owusu-Ansah, 2000; Coskun and) ختوباثت تؼب
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Celik, 2007)ثاثت عضب ختوب ممت باثتبتتت ب(Owusu-Ansah &Leventis, 2006; Aubert, 
2009;  Efobi & Okougbo, 2014)كةمبونمثثتب عضباثا اسممبأؾراباثةتاأع باةتاربثؾ فت باثف ت تببب

 Barako  et  al.,  2006; Owusu-Ansah &  Leventis 2006; Lourenço et)اثةتتتمثو
al.,2018)ب  اباسف ا تبر اس ب.Efobi & Okougbo,2007)ا ف م باثعؾام باثفيب ةكؽبلنبو شتببب)ب

(ب2008-2005م سست بممثتت ب ب33 خوبوؾ تتبن تاارباثف تم  تباثةمثتت ب تيبنت تت تمب مستفخاابب تنت بمتؽب
ثثأتتامبلنبي تتؼباثوتتتا بثاثتا عتت باثةمثتتت بثلرائ تتمبصتتتو  ب عال تت بستتخ ت با تتتتابمتتتبث فتتت بو م  تلتتمباثةمثتتت ةب

ؾ ةبثوخعتتمبيؾاةتت باثوتتتاممبرث عابمكةتتالعبمتتتب عتتضباثةفغتتتتامببتنةتتمب ةتتتباثوتتتا بثتتلبوتتنشتتبن  تتمبيبمعنتت
ب(Coskun &Celik 2007)اةتمبا ف تتمبر است بباثفؾ تتتت بثوتت بث فتت باثف ت تتباثةتمثيب تيبنت تت تم.

اث تتاابث  تمئ باثوتتا بثثأتامبانبث فتت باثف ت تتباثةتمثيبوفتنشتبباثعال  ببتؽبا تاا با   تم باثستتئ ب/
(بمتتا بستتت  بنوتتتب(Abdelsalam & El-Masry, 2008تثتتتبر استت بب.بثببتبتتتت باثوتتتا بثي ة تتم

نثتوبمؾا تتباثؾ تمباثخم ت بب تؼ.بثثأتامباثا است بلنباثنوتتباتمنبلستتعببباثوتاممبا صتثنا  باث ؾائؼباثةمثت ب
ب.يتلبامنب ئتلبم خلبا را ابمسف  

وؾ تتتبو تا ؼباثعؾامت باثتئتستت باثفتيبوت شتب ختوبب(Ezat & El-Masry, 2008)ثا ف تتمبر است ب
بةاث تتتتنم  ثبببتتتتتؽبي تتتتؼباثوتتتتتا ةمعنؾ تتتت بب ال تتتت بمثأتتتتاثبنفتنتتتتتبثخوتتتتتاممباثة تتتتت  .ب ختتتتوبا  اثف تتتتم  ت
فةتتت باثةعخؾمتتممباثةنوتتؾ اب .ببثوؾ تتتتباثف ت تتتباثةتتمثيباث ؾ  تت ب تتيثاثفستت ت ببةثلتكتت باثةخكتتت بةثاثستتتؾث 
وؾ تفعمب مثنس  بثخوتاممباثعممخ ب يب ظمعباثختامممةببا ثكفتثنت بنثوبلنبوكؾنبلكثتباثوتاممب خوبمؾا ت
 .ب امباثت ؼباثك تتوفةفتببنس  با تتابمؽباثستؾث ةبثاثوتاممبباثفيثاثوتاممب

 Barako et al., 2006; Owusu-Ansah)ثمتتتتتؽبنميتتتتتت بل تتتتتت بونمثثتتتتتتب عتتتتتضباثا استتتتتمم

&Leventis,2006; Lourenço et al.,2018) ةباثةتتمثياثةتاأعتت باةتتتاربثؾ فتتت باثف ت تتتببأتتؾراب
ةبباثةتاأعت با  تتوتاممباثك تتاببو ابب ةختممبمتاأع بب امبأتؾرابل ختوبمتؽبشتتاممباثنثوبلنببثلشم م

 ,Lin & Liu)وةت بنثوبا فتم بشتاممبمتاأع ب مثت باث ؾراببثاثوتاممباثفيبوؾاألبوكمثت بثامث ب مثت 
متتؽباثفتتنشتتب ختتوباثف تتم  تباثةمثتتت ببمةكن تت اثةتاأعتت باثك تتتتاببمنوتت مم ستتف اللباثتت  بوفةفتتتبب تتمب .ب(2009

 ,.Barako et al)ثثأامب عضباثا اسممبب.ايفتمأممباثةسفخامتؽباثخم أتتؽبثخف م  تبثخوتاممبثفخ ت 
2006; Owusu-Ansah & Leventis,2006;   Lourenço   et al.,2018) لنباثوتتاممباثفتيبب

بل  ب يبوؾ تتباثنوت.ن مئت باثو م  تب(Big4)  معتبثخةتاأع بمؽب   ب

 ؽباثا اسممباثس   ب تيبر است بوتنشتتباثةخكتت باثعمئختت بب(Lourenço et al, 2018)ثا فخدتبر اس ب
باثف تم  تباثةمثتت بث فتت ر است ب عتضباثعؾامت باثفتيبوت شتب ختوباستف ا تبيتتلب خوبث فت باثف ت تتباثةتمثيةب

 تتيباث توغتتملةبثوستتخت باثمتتؾرب ختتوبا  فال تتممببتتتؽباثوتتتاممباثعمئختتت باثةا أتت ب تتيباث ؾ  تت ببثخوتتتامم
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بامنتتبووتتتباثنفتمئ بنثتوبلنباثوتتاممباثعمئختت باثةا أت ب تيباث ؾ  ت باث توغمثتت ثببببببب .ثاثوتاممبغتتباثعمئختت 
 .مثوتاممبغتتباثعمئخت  اثدؾ  ب مثة م ن ببثخف ت تبمةم س لكثتب

ث خختت باث ميتتلبمةتتمبستت عبنثتتوبلنبث فتتت باثف ت تتتباثةتتمثيبوفتتنشتب ة ةؾ تت بمتتؽباثخ تتمئ باثةتو ظتت ب
 مثوتتتا بندستتت مبلثبشتتتا باثةتاأعتتت بثاثفتتتيب تتابوتتت ر باثتتتوبا تتفاللبوؾ تتتتتباثف ت تتتتباثةتتمثيببتتتتؽباثوتتتتاممب

ثوتتا بث عف تباثفةابباثوتا ب م   تم ب تؽباثةعخؾمتممباث ظم تت ب م تت بموتفتا ب  تةربمنتلبصتأتتباثتوبا
ندستتت مبمتتتؽبيتتتتلب  مئ تتت مباثفوتتتغتخت بثأتتتؾرابيؾاةتتت باثوتتتتاممبب تتتمبثاث تتتةربا  تتتتبصتأتتتتبنثتتتوبمنوتتتماب

باثةتاأع بندس مةبمؽبيتلب ا و مب خوباثفنكابمؽبانباثوتا بوخفةبب م   م بث ثػب ن  بوكخد .ببب

ةتمستت ت بثوعف تتتباثخ تتمئ باثنؾ تتت بثخةعخؾمتتممبايتتابم تتمصتلبأتتؾراباثف ت تتتباثةتتمثيبثاثةعخؾمتتممباثب
ةب عت بست ت بب مستفخاابب اصتابمتؽباثة شتتامبأتؾراباثف ت تتباثةمثتت ب  م ف تم باثا استممباثعاصابمؽببب  ممت

Beasley et al.,2000ةب,.Abbott et alب2000 اثةثملباسفخامتب اثف تم  تباثةمثتت بباثفال تمب تيب(; 
بثاستتفخامتبباثف تتم  تباثةمثتتت ة(بن تتمرابا تاا ب;Lin et al.,2006ببAbbott et al.,2004 ثاستفخامتببة

(Xie et al., 2003; Bedard et al., 2004; Yang& Krishnan, 2005)بةبا  بتم بنرا اب
.بث خ بةعالاثةتاأع بغتتباثو ت تب خوببPucheta-Martinez &Fuentes,2007)ب(ثا فةامبر اس ب
اث تتؾلبانباث تتتلباثتتتمثيبث ةكتؽب استتفخامتبث فتتت باثف ت تتباثةتتمثو.ب(Abdullah,  2006)متؽباثا استتممب
اثةتمثيةب تيبمتمثثت بثفمتتتعب  تؾابأتؾراباثف ت تتببث فت باثف ت تتباثةتمثوبانيتاب  تمئ ب تميبصتاةب خو

بباث تلباثةتمس يب يبل اباثة مل.

ثخا اسممباثفيبونمثثتبلشتبمعمصتتباثف ت تباثةمثوباثاثثت بب  د ب مم ب خوبأؾراباثف ت تبب مثنس  لممب
ةب  تاب اتةمبم ةؾ ت ببب بثاثفيبوعف تباثؾ فت بلياب  مئ ت م(اثةعخؾمممباثةتمس ت بأؾرااثةمثوبثمؽبشؼبب
 خوب تميبب(Jones & Finley.2011; Kvaal & Nobes,2013; Bischof,2009)مؽباثا اسممب

 Aharony et)اثةمثتت بثخة م نت ةببتنةتمب اتةمبم ةؾ ت بل تت باث تؾائؼبب ختوب م تت ب مبختت بIFRSاشتتب
al.,2010; Barth  et al.,2014)شتبل خوب تميببIFRSبت م خوبمالرم باثةعخؾمممباثةتمس ت بباخ 

 panaretou et)لسمست بث ؾراباثةعخؾمممباثةتمس ت ةب م  م  باثوباسفخااببم ةؾ  بمتؽباثا استممب
al., 2013; Neel, 2016)شتتتتتتبلثخم تتتتتت باثة تتتتتا اباثفن   تتتتت بث تتتتتتميببIFRSختتتتتوبأتتتتتؾراباثةعخؾمتتتتتممبب 

 يبوتستؽبمندعت بIFRS ا ف م برث ب(2047ةبشتمو بثا تثنب اسف ا تبر اس ببث وبم تب.اثةتمس ت 
ةندعتت .بث اتتةمبلتت اباثباثةعخؾمتتممباثةتمستت ت بثاستتفخاابباثخ تتمئ باثنؾ تتت بثخةعخؾمتتممباثةتمستت ت بث تتتمي

ب(Value relevance)اثةعخؾمممب غتالب تتميباث تةت بباثا اس ب خوب م ت باث مبخت بثخة م ن بثمالرم 
 ختوبمندعت بباثةعخؾمتممباثةتمست ت ةببماشتتمبستخ IFRS نبو نتوبلثتوبناثفن    .بث خ تباثا اس بب اثاثة ا

ب.اثفن    ب ا و مثخة م ن بثبب مبختف ميتلبانخدمتب
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 ختتتوب م تتتت باثؾ فتتتت بانيتتتاب  تتتمئ بأتتتؾرابIFRSلمتتتمب مثنستتت  بثخا استتتممباثفتتتيبونمثثتتتتبلشتتتتبو نتتتوب
متتتتتؽباثا استتتتتممباشتتتتتتبو نتتتتتوبب فنمثثتتتتتتبم ةؾ تتتتت ب.وف تتتتت ب مثنتتتتتا اباثوتتتتتاصاا  تتتتتوباثةعخؾمتتتتتممباثةتمستتتتت ت ةب

IFRSمستف ا تبر است ببا  بتم ة ختوبث فتت ب (Zhou et al., 2009)ا ف تم باشتتبو نتوببIFRSختوبب 
شتتتتا ب تتتتنت بث خ تتتتبثعتتتاببثأتتتؾربرثتتتت ب ختتتوبوتستتتؽبث فتتتت بب943 تتتيبباثةتمستتت ت أتتتؾراباثةعخؾمتتتممب

.بIFRSث فتت با  بتم ب عتابو نتتوبرثتت ب ختتوبوتستؽبب(Costa, 2012)ا  فتتالب مثخستمئت.ببتنةتمبثأتاب
 ختوبث فتت با  تالنب تؽبا  بتم ببIFRSبوتنشتتا ف تم بب (García et al, 2017)كةمباسف ا تبر است ب

ث خ تتبب.ثاثةكستتػبثشتتخيا  أنفتتؽبب توشتتا ب923(ب يب تن بمؽبباثةمثي ليابم مصتلبث فت باثف ت تب
 .ثثكؽب يباثوتاممباثك تتاب   بونشتتاثا اس باثوبثأؾرب

ث خخ باث ميلبمةمبس عبنثتوبلنتلب تمثتغؼبمتؽبونتمثلباثعاصتابمتؽباثا استممبثعؾامت بثمتتارامبثث فتت ب
 ختتوبث فتتت با  بتتم ةبن بلنباثا استتممببIFRSةبثوعتتتلب ختت بمتتؽباثا استتممب  ف تتم بوتتنشتتبباثف ت تتباثةتتمثي

اث ظم تتت ب ختتوبث فتتت بشتتتباثفتتةابباثوتتتاممب م   تتم ب تتؽباثةعخؾمتتممبلباثةتمستت ت بثتتؼبوفظتتتدباثتتوبا ف تتم 
ثلوباثعال  باثفيبنت بللةت با ف م لمب يباثوتاممببباثف ت تباثةمثيبانياب  مئ بأؾراباثف ت تباثةمثية

بةبثث ثػب ةكؽباشف مدب تلباثا اس با ثلب خوباثنتؾباثفمثي:باثة تااب مث ؾ   باثة ت  
H1 المعمومااات القظاعيااة المعاادة : ااارثر التاازام الذااركات المقياادة بالبورصااة المراارية باإلفراااح عاان

 ( عمى وقتية تقاريرها المالية41وفقا لمعيار المحاسبة المررر رق  )

تحميا  الدراسااات التاا تناولااو أثار طبيعااة الممكياة )العائميااة /غيار العائميااة( عمااى  6-2-2-1
 العالقة بين االلتزام باإلفراح عن المعمومات القظاعية ووقتية التقرير المالا

وعت تتتتابباستتتتفخاام ةمب تتتتينبلنتتتتم بمتتتتا ختؽب ةكتتتتؽبل(بنثتتتتوب2045ةبشتتتتم مبر استتتت ب ستتتتخظمنلباا تتتت ةب
س ؼباثوتا بل ثلةبصتاةب خوبمخكت باثوتا ةب فعف تباثوتا ب مئخت بن ابامنتبغمث ت باباثوتاممباثعمئخت .

ث ثتتػبمتتؽبيتتتلبثأتتؾرب متتؾببةةبصتاتتةب ختتوبنرا اباثوتتتا بمتتؽب  تت بل تتتارباثعمئختت اثثتتمني.بثخعمئختت بمةخؾاتت 
اثوتتتتاممباثعمئختتتت بب)Donato & Tiscini, (2008 ت تتتتبر استتت بثب.ب تتتوبنرا اباثوتتتتا بةلثبلكثتتتتبمئخية تتت

 ت ب توبم ختلبا را ا.بثاود تتبر است ب%بمؽبي ؾدباثف ؾ تةبثثأؾرب مؾب ختوبا 20 ممفال باثعمئخ 
2011) ,Ismail(2008متبر اس ب), Donato & Tisciniاثوتطبب يثلبثا فخدتبمع مباثوتطبا ب يب)ب
بتنةتمب ت تتبر است بباثة ختلب تي  بثأؾرب مؾ ؽبمؽباثعمئخ ب خوبا ب تث ابةبيتلبلشم مبنثواثثمني

(Ebihara et al 2014)بمتؽبا ست ؼب40وةفختػب تتلباثعمئخت بباثفتياثوتتاممباثعمئختت ب من تمباثوتتاممبب%
ب.م خلبارا اباثوتا ب ي  ب مؾبثايابمؽباثعمئخ بلثبلكثتبث ؾأاب خوبا 

 ةفخػب ت مبل تارب مئخ بمعتن بنس  بمتؽببليبشتا اثوتا باثعمئخت ببلنبنثوبث ميلبمةمبس عث خخ با
ي ؾدباثةخكت .بث ابا فخدتباثا اسممب وننبوخػباثنس  .باةمبا فخدتباثا اسممب وننب اربل ممرباثعمئخ ب
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 Ebihara et) ختوبر است بو تنت باثوتتا بنثتوبشتتا ب مئختت بب تيثا فةتاباث ميتلببا را ا. توبم ختلب
al. ,2014) بب

غتتتبمتتاراةبب ب ال ت   تمةخكتت باثعمئختت بثأتؾرابا اثعال  ببتؽباثلنبنثوب (Hutton, 2007)  بوتتث 
اثةتتتأسبلنب كتؾنبلرارباثوتتتاممبلنتتلبمتؽببتوكتتةب ختوثانباثا استممباثفتيبوؾ تتختبثؾأتؾرب ال تت بن  مبتت بو

ث تامتبب.ثوةتت باثوتتاممب امبا رارباث تتابنثتوبا   تم باثةتمثيب تمثيباث تؾراب.اثةةخؾا بثخعمئخ بل م 
ضبا رثت باثةفنم مت ب ختوباثف تم  تباثةمثتت بثبعت ب(Chen et al.,2008; Ali et al.,2007)ر استفمب

ن  تم بل مت ب تيببثأتؾربنثتوب)ب(Ali et al , 2007ووتتتبر است بأتؾرابا   تم .ب ختوبثأتلباثفتاصتاةب
 ختوبلنبب)ب(Chen et al, 2008ةببتنةتمبو اتابر است باثعمئختت بم م نت ب مثوتتاممبغتتتباثعمئختت اثوتتاممب

 Mengoli et)ر است ب ثأتمرمبنفتمئ  ب ةمب تلباثكدم  .بت  م باثةمثيبثخوتاممباثعمئخت ب بصؾ تبشدم ا 
al, 2017)بمفنم مت بمتتببر است بChen    et al,  2008)ةخكتت باثعمئختت بثعتنت باثوتتتبنثتوبلنببوةبيتتلب)ب

ب .ث مبونشتتب خوبأؾراباثف م  تباثةمثت بامنرثث بلث ثبت بب42مؽب

  بممبصشمراب مبةاثةتمثكتؽبار تت ؽمتبنثتوبلنتلب مثة م نت بب(Chen et al, 2008)بثلشتم مبر است 
.بمتتاصت ؽث/بلثبب تتؽبطت تتعباثعةتت باةتتاصت ؽبوندتتت صؽبباثوتتتا نرا ابب تتيب وتتك بنوتت بمبثعمئاللبا يمل

بل متت ةاثعمئختت ب إمكمنتتت بث تتؾلبل متت بثخةعخؾمتتممبث ةكتتن ؼبمتا  تت با را اب وتتك بمتتمثكؾبثبمثفتتمثيةبصفةفتتتب
نغتعاب نباثةتا   باثة مشتابثا   م بمتؽباثوتتاممببةمةمب  خ بمؽبموكخ باثؾامث ببتؽبا را ابثاثةسملةتؽ
 ,Bushman et al)بس ر ابةباةمبلؾبمؾ سب ي ليب نم تبلسمست ب يباثفخدت بمؽبمومك باثؾامث

ا را ابثثاص ؼبطخمبل  بب ي ةكؽبثخةسملةتؽبار ت ؽبا سفدمرابم منعمبمؽبمتا   بممثكيباثعمئخ بب(2004
اةتمب تامتباثا است ببببا  تميم.لنباثوتتاممباثعمئختت بل ت ببلت اب عنتوبمتتابل تت بثب ختوباثةعخؾمتممباثعممت .ب

.ب خوب كلباثتكة باثف ختا ت باثةفةثخت ب  فتم  بالرث ب خوبونشتتبلتك باثةخكت ب خوبمةم سممبا   م ب
باثةنمستمة تؽباثةعخؾمتممب تيباثؾ تتببا  فتتم  ب يبلنبأةتتتباثةستملةتؽب دمتخؾنباثةة تابمتؽبا   تم ب

ب.ن ابلنبل تملباثوتاممباثعمئخت ب يباثةفؾس ب دمخؾنبا   م با   

Wang, 2006)باثا استممب عتضبثمتؽبنميتت بل تت ةبا ف تتم  ; Ebihara et al., 2014 ; Ali, 
بم م نتتت باثعمئختتتت ةبثاثةخكتتتت بكنيتتتابم تتتمصتلبأتتتؾراباثف ت تتتتباثةتتتمثو( ا  بتتتم ب بأتتتؾراببتتتتؽباثعال تتت ب(2007.
 تؽباثا استممباثستم   ب تيبا ف تم ب (Lourenço et al,2018) اثعمئختت .بثا فخدتتبر است بغتتتب مثةخكتت 

اثف ت تتتباثةتتمثيةبثوؾ تتختباثا استت باثتتوبثأتتؾربلشتتتبط تعتت باثةخكتتت باثعمئختتت ب كةفغتتتتبمستتف  (ب ختتوبث فتتت ب
ببب.ونشتتبمعنؾ بثخةخكت باثعمئخت ب خوبث فت باثف ت تباثةمثي

ث خختت باث ميتتلبمةتتمبستت عبلنبط تعتت باثةخكتتت ب  مئختتت بلثبغتتتتب مئختتت (باستتفخامتبثفدستتتتبا تتفاللب
ل متمبب(Lourenço et al.,2018)مسفؾ با   م بثأؾرابا   م ببتؽباثوتامم.باةمبوؼباستفخام مب
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ثفدستتتتبا تتفاللبث فتتت باثف ت تتتباثةتتمثيببتتتؽباثوتتتاممةبثمتتؽبشتتؼب ةتتؽبا لةتتت با ف تتم بمتتمبن ابامنتتتبط تعتت ب
اثةخكتتتت ب  مئختتتت ب/بغتتتتتب مئختتتت (بوتتت شتب ختتتوباثعال تتت ببتتتتؽباثفتتتةابباثوتتتتاممب م   تتتم ب تتتؽباثةعخؾمتتتممب

ثبنمرب ختوبمتمبست عبوتؼباشتف مدبباث ظم ت بثث فت باثف ت تباثةمثيب يباثوتاممباثة تااب مث ؾ   باثة ت  ة
ب تلباثا اس باثثمنيب خوباثنتؾباثفمثي:

H2 ختما  تااأثير التاازام الذاركات المقياادة بالبورصااة المراارية باإلفرااح عاان المعمومااات القظاعيااة  :
( عماى وقتياة تقاريرهااا المالياة باااختالف طبيعاة الممكيااة 41وفقاا لمعياار المحاساابة المرار  رقاا  )

 ية(    )عائمية / غير عائم

 منلجية البحث  3 -6
صفنتتمثلباث ميتتلب تتيبلتت اباثدت تتت بمن  تتت باث تتتلةبث ثتتػبمتتؽب تتاللب تتتلباتت بمتتؽ بللتتاالباثا استت ب
اثفظ ت تتت ةبم فةتتتبث تنتت باثا استت ةبنةتتؾ طباث تتتلةبوؾ تتت بث تتتميبمفغتتتتامباثا استت ةبلرثامبثاأتتتارامب

باثفمثي:اثا اس باثفظ ت ت ةبثنفمئ با ف م ب تثلباث تلةبث ثػب خوباثنتؾب

  أهداف الدراسة التظبيقية 6-3-1
وستتتف الباثا استتت باثفظ ت تتتت با ف تتتم ب تتتتثلباث تتتتلةبث تتتتميبلشتتتتباثفتتتةابباثوتتتتاممباثة تتتتااب مث ؾ  تتت ب

(ب ختتوبث فتتتت ب44اثة تتت  ب م   تتم ب تتؽباثةعخؾمتتممباث ظم تتت بث  تتمبثةعتتتم باثةتمستت  باثة تتت ب  تتؼب 
بط تع باثةخكت ب  مئخت /بغتتب مئخت (ب خوباثعال  باثسم   ببو م  تلمباثةمثت بةب م  م  بنثوبا ف م ببونشتت

 مجتمع وعينة الدراسة 6-3-2
.ب2048نثتوب2046صفكؾنبم فةتباثا اس بمؽباثوتاممباثة تااب مث ؾ   باثة ت  ب اللباثدفتابمتؽب

 اث ميتل صف تت يتتلموتملاابب242ةبثوفكتؾنباثعتنت بمتؽب(4 شتتا ب75ث تابوتؼبا فتتم ب تنت بيكةتت بمتؽب
م   Firm-Year- Observationما   Okolie & Izedonmi, 2014;           Omid, 2015)  خو  تمسع            

ب .2047ةطخخمنب(  
ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

                                                 
ب(4اثةختعب  ؼب  (4 
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 يموذج البحث وتوصي  وقياس المتغيرات  6-3-3
بصؾ سباثوك باثفمثيبنةؾ طباث تلباثةسفخاب:

          

 المصذس: من إعذاد الثاحث               

 التالى:هذه المتغيرات عمى النحو وت  توصي  وقياس 

  

 متغيرات رقابية

  

 ستحٔح الششكح

                                                          

االلرززضاب تاصاصززا  عززن الم  َمززاخ 

القطاعٔزززح ٍاقزززا لم ٔزززاس المحاعزززثح 

 (41المصشّ سقم )

                                 

 ٍقرٔح الرقشٓش المالِ

                                                                         المتغير المستقل 

 المتغير التابع

        H1                     

                H2                 

 

 

 

 حجم الششكح

 جَدج المشاج ح

 طثٔ ح الم كٔح )عائ ٔح / غٔشعائ ٔح(

 

 المتغير
نوع 

 المتغير
 القياس التوصيف

األثر 

 المتوقع

الرزززززضاب الشزززززشكح 

تاصاصززززا  عزززززن 

الم  َمزززززززززززززززززاخ 

 القطاعٔح

 مغرقل

 

ٓقصززززززذ تززززززي الرززززززضاب الشززززززشكح 

تاصاصززززززا  عززززززن الم  َمززززززاخ 

لم ٔزاس لمرط ثزاخ االقطاعٔح ٍاقا 

 (41المحاعثح المصشٓح سقم )

مزززن  زززير مرمٔزززش ًٍمزززِ ٓ  زززز 

ٓزرم االلرزضاب، ( عوذما ال 1القٔمح )

( عوززززذما ٓززززرم 2) ٍٓ  ززززز القٔمززززح

,Ibrahim& Jaafar)االلرززززضاب   

 (2118؛ع ِ ،  2014

+ 

- 

 حجم الششكح

 

 سقاتِ

 

 

 

طاقززززززاخ ٍامكاهٔززززززاخ الشززززززشكح 

المادٓززح ٍالثشززشٓح ٍقززذسذٌا ع ززِ 

ذَلٔزززذ اصٓزززشاداخ الرشزززمٔ ٔح مزززن 

 عم ٔاذٌا

 

 تال َغززززاسٓرم الطثٔ ززززْ صجمززززالْ

 ,Ibrahim)أصززززززَر الشززززززشكح 

2015) 

+ 

 سقاتِ جَدج المشاج ح
 قززززززززذسج مشاج ززززززززٍْذ زززززززش  ت

 اكرشزززززززا  ع زززززززِ الحغزززززززاتاخ

 ٍالرقشٓزش الجًَشٓزح الرحشٓفزاخ

تحجزززززززززم مكرزززززززززة المحاعزززززززززثح 

ٍالمشاج ح ٍالزُ تذٍسى ذم قٔاعي 

ٍعَ   big4من  ير مشاسكح 
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ب

 

بأدوات وااراءات الدراسة  6-3-4
اثتتتؾا راب تتتمث ؾائؼببSecondary Dataنبلرثامباثا استتت ةب  تتتابوتتتؼبا ستتتفنمرباثتتتوباث تمنتتتممباثثمنؾ تتت بن وتتت

اةمبوؼبا سفعمن ب مث تمنممباثةفمي ب خوباثةؾ تبا ثكفتثنيبب.اثةمثت بثا  مميممباثةفةة بثوتاممباثعتن 
م مشتبمعخؾممم.بلممب وتننبنأتتارامباثا استممب  تاب تمبباث ميتلببف  تتةباث تمنتممبمتؽبيتتلبوتاصتابث فتت ب

 االلرزضاب ضزَ  ازْ ٍرلز  .عوٌزا

آداب  ٍقَاعزذ المٌؤزح تالم زآٔش

ٍعزز َكٔاخ المٌوززح، كمززا أدسكٌززا 

أصزززززحاب المصزززززال  ،  اصزززززح 

المغزززززر مشٓن تا عزززززٌم، ٍالرزززززْ 

اه كغزززد ع زززِ أعززز اس ٍعَائزززذ 

 (2118)صكِ،  ا عٌم
 
 

ٓرم قٔاط المرمٔش كمرمٔش ًٍمزِ، 

( ارا كززززام ٓززززرم 1ٓ  ززززز القٔمززززح )

مشاج ح  الششكح من قثل مشاقزة 

حغززاتاخ ٓورمززِ لموشزز ج محاعززثح 

ٍمشاج ززح مح ٔززح ةززشٓكح صحززذُ 

ج ززززح موشززززلخ المحاعززززثح ٍالمشا

الكثزززشُ، ٍٓ  زززز القٔمزززح  ت زززحا س

 ( تخززي  رلزز ا قٔاعززا ع ززِ 1)

Ibrahim,2015)) 

 طثٔ ح الم كٔح

 

 م ذر

 

 

 

 

ذ ززش  الشززشكاخ ال ائ ٔززح تاهٌززا 

الششكاخ الرِ ذمر   أٌا ال ائ زح 

% أٍ أك زززززش مزززززن ا عزززززٌم،  11

ٍَٓجزذ ع زِ ا قززل عازَ ٍاحززذ 

مززززن ال ائ ززززح اززززِ مج ززززظ إداسج 

 Ebihara & Jaafar)االششكح

   2014) 

( 1تمرمٔززش ًٍمززِ ٓ  ززز القٔمززح )

ٍالقٔمزززح  ل شززشكاخ غٔززش ال ائ ٔززح

( ل شززززززززززززززشكاخ ال ائ ٔززززززززززززززح 1)

(Ebihara et al., 2014) 

+ 

_ 

 

م ذر ال ائذ ع ِ 

 االعر ماس

 

 سقاتِ

 

قززززذسج الشززززشكح ع ززززِ اعززززر ماس 

 ا صَر الرْ ذمر كٌا

 

تم ززززذر ال ائززززذ ع ززززِ االعززززر ماس   

ع ِ صااِ  الذ ل قثل الاشٓثح 

 Abernathy) اجمالِ ا صَر

et al., 2014) 

+ 

ٍقرٔح الرقشٓش 

 المالِ
 ذاتع

ذ ززش  الم  َمززاخ الَقرٔززح ت هٌززا  

ذ    الم  َماخ المرَاشج لصواع 

القشاس قثزل أم ذفقزذ قزذسذٌا ع زِ 

 FASB)الر ثٔش ع ِ القشاساخ 

ذشٔش ٍقرٔح الرقشٓش كما  (2010,

المزززززالِ  إلزززززِ أم  الم  َمزززززاخ 

المالٔززح ٓجززة إذاحرٌززا ل جمٌززَس  

 ززير ارززشج صمؤززح م قَلززح مززن 

إقفار هٌآح الغوح المالٔح ل شزشكح 

 The)، ٍإال  اقزززززذخ اائزززززذذٌا  

Indonesian Statement of 

Financial    Accounting S-

tandard, 2010). 

 ت ذد ا ٓاب ، تٔن ذاسٓخ القَائم

المالْ ٍذاسٓخ ذقشٓش مشاقثْ 

 ,.Lourenço et al)  الحغاتاخ

2018) 

 



 الشركات.....أثر طبيعية المكلية )عائلية/ غير عائلية( على العالقة بين إلتزام                      سناء حمـمد رزق رميليد/ 

 

  24  

 

اثةمثيةبثما با ثفةاببمتؽب امتلةبثبنتمربنةتم طباثفتختت با ي تمئيةبث تتؼبمفغتتتامباثا است ب ختوبباثف ت ت
بم.با فاللبلنؾا  

 يتائج اختبار فروض البحث 6-3-5
ا  تتتاا ببSPSSوتتتؼبا  فةتتتمرب ختتتوبنةتتتم طبا نتتتتاا بمتتتؽب تتتاللبووتتتغت بنةتتتم طبا نتتتتاا بب تنتتتمم ب

ب(ب  ف م ب تثلباث تلباةمبصخوب:22  ؼ 

ب( (H1يتيجة اختبار الفرض 6-3-5-3
 تتؽباثةعخؾمتتممب م   تتم با ف تتم بمتتمبن اباتتمنبلنتتم بوتتنشتتبمعنتتؾ ببثالثفتتةابب ((H1 اتناااول الفاارض

ثخوتتتاممباثة تتتااب مث ؾ  تت بب ختتوبث فتتت باثف ت تتتباثةتتمثيب44اث ظم تتت بث  تتمبثةعتم اثةتمستت  باثة تتت ب  تتؼب
بل اباثدتلباي مئتمبوؼب تمغفلبادتلب ابباةمبصخو:ببث  ف م باثة ت  .

H0معدة ال ارثر التزام الذركات المقيدة بالبورصة المررية باإلفراح عن المعمومات القظاعية ال:ب
ب( عمى وقتية تقاريرها المالية41وفقا لمعيار المحاسبة المرر  رق  )

بب: ؽب ثػباثدتلبمؽب اللبنةؾ طبا نتاا باثفمثوبثوؼباثفع تت
ᵋ ti + +β4 AQit  β3 ROI ti+ β2 LNSIZEit T FRti  =  β 0 + β1 SGDISC it  

بيتلبلنب
- (TFR)  اثةمثيبثخوتا ب بث فت باثف ت ت(iيباثسنلبب (t)ب.ب

- SGDISCL ببباثفتتتةابباثوتتتتا بمتتتؽب امتتتلب م   تتتم ب تتتؽباثةعخؾمتتتممباث ظم تتتت بث  تتتمبثةعتتتتم باثةتمستتت  ب
بب.(t) وباثسنلببi)(بثخوتا ب 44اثة ت ب  ؼب 

- LNSIZE) بي ؼباثوتا ب)(iوباثسنلبب (t)ب.بب

- (AQ)بأؾراباثةتاأع بثخوتا ب ب(iوباثسنلبب (t).بب

-  (ROI) ب(معالباثعمئاب خوبا سفثةم بثخوتا بiب وباثسنل)(t)ببب.ب

(بمعنؾ  باثنةؾ طةبيتلبلنب تة ب4ثبفوغت باثنةؾ طباثخم بب  اباثدتلةبصفمسبمؽباث اثلب  ؼب 
(P-V)انب تةت ب ث فمتسبمتؽباث تاثلبب ( 044.)و خغبAdj R2)بمةتمب عنتوبلنباثةفغتتتب2.5و ختغب بب)%

متتؽباث تتتاثلبل متتمبثأتتتؾرب%بمتتؽباثفغتتتتب تتتيباثةفغتتتتباثفتتم ت.بباةتتتمبصفمتتسببب2.5اثةستتف  ب دستتتبيتتتؾاثو
ا ثفتتةاببمتتؽب امتتلب م   تتم ب تتؽباثةعخؾمتتممباث ظم تتت بث  تتمبثةعتتتم ب  ال تت ب كستتت بغتتتتبمعنؾ تت ببتتتؽ

(بث تةت بمعممت ب(159.(بو ختغP-V(بثث فت باثف ت تتباثةتمثيةبيتتلبلنب تةت ب 44اثةتمس  باثة ت ب  ؼب 
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مفغتتتبأتتؾراباثةتاأعت ةبيتتلبص ختتغببا نتتاا ب مثستمثم.باةتمبصفمتتسب تاببمعنؾ ت بمفغتتتامباثت م تت بمتمب تاا
ب((H1س عبصفؼب  ؾلب تلباثعاببث  ضباثدتلباث اص ب(بثبنمرب خوبممب(005.مسفؾ باثةعنؾ  بثل

 عتاببثأتؾربوتنشتتبمعنتؾ بب)بب(Zhou et al, 2009ثوفدتعبوختػباثنفت ت بمتتبمتمبوؾ تختبنثتتلبر است ب
اثةتتمثيباثتتاثثيب ختتوبث فتتت باثةعخؾمتتممباثةتمستت ت .باةتتمبا فخدتتتبوختتػباثنفت تت بمتتتبر استت بباثف ت تتتبثةعتتمصتت

Costa, 2012)ثاثفيبثأامب ال  بن  مبت بمعنؾ  ببتؽبو نوب)بIFRS بثث فت باثةعخؾمممباثةتمس ت .ب

ثأتتمرمبوختتػباثنفتتمئ ب ختتوب كتتلبمتتمبوؾ تتتباث ميتتلب تةتتمبصفعختتعب مثعال تت ببتتتؽبث فتتت باثف تتم  تباثةمثتتت بب
ثا ثفةاببمؽب املب م   م ب ؽباثةعخؾمممباث ظم ت ةبيتلبوؾ تباث ميلبثأؾربوتنشتتبمتمبثثكتؽب  تؾ اب
معنؾ تت ببتتتؽبا   تتم ب تتؽباثةعخؾمتتممباث ظم تتت بثث فتتت باثف تتم  تباثةمثتتت ةبيتتتلب بصفظختتمبا تتاارلمبمة تتااب

نثتتوبلنبر أتت باثفتتةابببمتتؽباثؾ تتتب نتتلبصتتفؼبا تتاارلمب مثدعتت ب ستتفخاام مبمتتؽب  تت با را ا.بث تتابصتأتتتب ثتتػ
باثوتاممب م   م ب ؽباثةعخؾمممباث ظم ت ب عتد .

 ((H1ختبار الفرضإ( يتيجة 1ادول )
Sig T β Model 

.000 19.492  Constant 

.154 -1.432 -.106 SGDISC 

.005 2.833 .224 AQ 

.147 -1.456 -.108 LNSIZE 

.207 -.102 .087 ROI 

.047 R2 

.028 Adjusted R2 

 Fإحصائيث 2.5

. .044 Sig (F) 
 

 ((H2 الثايا يتيجة اختبار الفرض 6-3-5-4
ثظ تع باثةخكت ب اثعمئختت بلثبغتتتببا ف م بممبن ابامنبلنم بونشتتبمعنؾ ب ((H2 الثايا اتناول الفرض

اثعمئختت (ب ختوباثعال ت ببتتؽبا ثفتةابب م   تم ب تؽباثةعخؾمتممباث ظم تت بث  تمبثةعتتم باثةتمست  باثة تت ب
بث  ف م بل اباثدتلباي مئتمبوؼب تمغفلبادتلب ابباةمبصخو:ب.ب(بثث فت باثف ت تباثةمثي44  ؼب 
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H0:  بالبورصة المررية باإلفرااح عان المعموماات القظاعياة   ختم  تأثير التزام الذركات المقيدةال
بااختالف طبيعاة الممكياة ب( عماى وقتياة تقاريرهاا المالياة41وفقا لمعيار المحاسبة المرار  رقا  )

 )عائمية / غير عائمية(    

بب:ثوؼباثفع تتب ؽب ثػباثدتلبمؽب اللبنةؾ طبا نتاا باثفمثو
FMit +FM*SGDISCit +ᵋ ti  +ROIit   AQit+β  LNSIZEit+ β β + T FRti  = β 0 +  β SGDISCit        

                               

ا شتتتتباثفدتتتم خيبثظ تعتتت باثةخكتتتت بمتتتتبا ثفتتتةابب م   تتتم ب تتتؽباثةعخؾمتتتممببFM*SGDISCitبث ةثتتت 
بt) ثخدفتاب i) اث ظم ت بثخوتا ب 

(بمعنؾ  باثنةؾ طةبيتلبلنب تة ب2ثبفوغت باثنةؾ طباثخم بب  اباثدتلةبصفمسبمؽباث اثلب  ؼب 
(P-V)انب تةت ب ث فمتسبمتؽباث تاثلببب ( 042.)و ختغبAdj R2)بمةتمب عنتوبلنباثةفغتتتب3و ختغب بب)%

%بمتتؽباثفغتتتتب تتوباثةفغتتتتباثفتتم ت.بباةتتمبصفمتتسبمتتؽباث تتاثلبل متتمبثأتتؾرب ال تت ب3اثةستتف  ب دستتتبيتتؾاثو
  تؼبباثة تت ب تؽباثةعخؾمتممباث ظم تت بث  تمبثةعتتم باثةتمست  بب م   تم ا ثفتةاببمتؽب امتلببمعنؾ  ببتتؽ

ثخةفغتتتببمعنتؾ ببونشتتةببتنةمب بصؾأاب (0.047) (بو خغP-Vيتلبلنب تة ب بةاثةمثي(بثث فت باثف ت تب44 
ثبنمرب خوبممبس عبصفؼب  ؾلب تلباثعتابببب (0.126 ) .(بو خغP-V ةبيتلبلنب تة اثةعالب خوباثعال  ب
ب.((H2ث  ضباثدتلباث اص ب

ةبثاثفتيب)ب(Lourenço et al, 2018 ثا فخدتتباثنفت ت باثفتيبوؾ ت بنثت تمباث تتلبمتتبنفت ت بر است ب
وؾ ختبنثوبثأؾربونشتتبمعنؾ بثخةخكت باثعمئخت ب خوبث فت باثف ت تباثةمثوةبثبمثتغؼبمتؽبا تفاللباثا است ب

اثا اس باثتمثت ب يباستفخااببط تعت باثةخكتت باةفغتتتبمستف  .بث فمتسبل متمبمتؽبلت اباثنفتمئ باثسم   ب ؽب
ا ت تتباثعال ت ببتتؽبا ثفتةابب م   تم ب انلب يبيمث بار ملبمفغتتتباثةخكتت باثعمئختت ب تيبنةتؾ طبا نتتاا 

   تتم ب تتؽب مثةعخؾمتتممباث ظم تتت بثث فتتت باثف ت تتتباثةتتمثيبمعنؾ تت بطتر تت ةبيتتتلبمتتتباثفتتةابباثوتتتاممب م
(ب  ت سباثف ت تتب ؾ  تمبلكثتتةبم م نت ب44معخؾمممباثف ت تباث ظم يبث  مبثةعتم باثةتمس  باثة تت ب  تؼب 

بمتب اببا ثفةابةبمةمب وتتبثؾأؾربونشتتبثظ تع باثةخكت ب خوبا ثفةابب م   م باث ظم يبمؽب امل.ب

بب

ب

ب

ب
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 ((H2( يتيجة اختبار الفرض2ادول )
Sig T β Model 

.000 19.079  Constant 

.047 -2.003 -.131 SGDISC 

.023 2.297 .193 AQ 

.237 -1.186 -.288 FM 

.126 1.537 .364 FM* SGDISC 

.218 -1.234 -.093- LNSIZE 

.134 -1.506 -.104 ROI 

.061 R2 

.034 Adjusted R2 

 F إحصائيث 2.216

.043 Sig (F) 
 

 )تغيير طريقة قياس المتغير المدتق (  تحمي  الحداسية: 6-3-5-5
(ب تيبيمثت ب2(ب يبيمث ب اببا ثفةاببثاث تةت ب 4اسفخابباث ميلب وباثفتخت با سمسيبمفغتتبثلةوب 

ةببتنةتمب تيبوتختت باثتسمستت بب(44ا ثفةابب م   م ب ؽبمعخؾمممب ظم ت بث  تمبثخةعتتم باثةتمست يب  تؼب 
(ب تيبيمثت ببا   تم بباثمتعت بلثب2اببا   تم بثاث تةت ب (ب توبيمثت ب ت4 مبباث ميلب إ ظمرباث تةت ب 

ةبباثةفؾس ب ؽبمعخؾمتممباث ظم تت  با   تم ب تؽباثةعخؾمتممباثعممت ب  ت بةبا   تم ب تؽب ظتمعبثايتا(
وتاا  إعااادة اختبااار الفاارض (ةب2048ةبث ثتتػب تمستتمب ختتوب  ختتوبةبب(ب تتيبيمثتت با   تتم باث تتؾ ب3ثاث تةتت ب 

   .األول بناء عمى ذلك

(بصفؼب  ؾلب تلباثعاببث  ضباثدتلباث تاص ةبيتتلبلنب3ثث  مبثنفت  با ف م باثدتلب اث اثلب  ؼب
 (ب(H1وبناء عمى ذلك ات   رفض الفرض البدا  ةب0.102)  وسمث بب(p-value) تة ب

 (3ادول )
Sig T β Model 

. .000 19.492  Constant 

.180 -1.346- -.095 SGDISC 

.003 3.035 .235 AQ 

.372 .895 .064 ROI 

.134 -1.506 -.114 LNSIZE 

.048 R2 

.029 Adjusted R2 

 F إحصائيث 2.557

. .04 Sig (F) 
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متتبوتختت باثتسمستت ب مثنست  بثخعال ت ببتتؽببا سمستيث فمسبمؽباثنفمئ باثستم   باودتمدبنفتمئ باثفتختت ب
 تتتمثتغؼبمتتتؽبا تتتفاللبطت  تتت ب تتتتميبباثةتتتمثي تتتؽباثةعخؾمتتتممباث ظم تتتت بثث فتتتت باثف ت تتتتبب م   تتتم ا ثفتتتةابب

باثةفغتتباثةسف  .

 تحمي  إضافا  6-3-5-6
 تيباثفتختت بباث ميتلبوؾ تتسبوتنشتتب عتضباثةفغتتتامباثفتيبوتؼباستفخاام مبا  تم ياستف الباثفتختت ب

ب م   تتم  ختتوباثفتتةابباثوتتتاممبةبثوتاصتابونشتتلتتمباةفغتتتتامب  مبتتت بلثبمعاثتت باةفغتتتتامبمستتف خ با سمستي
ب كةفغتتبوم ت(ةبث ثػب خوباثنتؾباثفمثي: ؽباثةعخؾمممباث ظم ت ب

 يتائج اختبار أثر حج  الذركة عمى االلتزام باإلفراح عن المعمومات القظاعية  - أ
اسف البل اباثدتلبا ف م بممبن ابامنبلنم بوتنشتتبمعنتؾ بثت تؼباثوتتا بمتت باثا است ب ختوباثفتةابب

ث  ف تتم بلتت اباثدتتتلبةبب(44 ث  تتمبثخةعتتتم باثةتمستت وب  تتؼباثوتتتاممب م   تتم ب تتؽبمعخؾمتتممب ظم تتت ب
باي مئتمبوؼب تمغفلبادتلب ابباةمبصخو:ب

H0 عان  ارثر حج  الذركات المقيدة بالبورصة المررية عمى التزام تمك الذركات باإلفرااح: ال
 (41)المعمومات القظاعية وفقا لمعيار المحاسبة المرر  رق  

ببب:اثفمثي ؽب ثػباثدتلبمؽب اللبنةؾ طبا نتاا ببثوؼباثفع تتب
    +ᵋ ti  =  β 0 + β1LNSIZEti+  ti SGDISC 

(بمعنؾ ت باثنةتؾ طةبيتتلب4ةبصفمسبمؽباث اثلب  تؼب اثدت يثبفوغت باثنةؾ طباثخم بب  اباثدتلب
R2لنب تةت ب بث فمسبمؽباث اثلبل ممبب ( 005.)(بو خغ(P-Vلنب تة ب

 عنتوبب%(بمةتم(2.7و ختغبب(بAdjبب
اثةفغتتتباثفتم ت.بباةتمبصفمتسبمتؽباث تاثلبثأتؾربب تي(بمتؽبباثفغتتتبب% (2.7لنبانباثنةتؾ طب دستتبيتؾاثو

(ب(P-Vةبيتتتتتتلبلنب تةتتتتت بب مثةعتتتتتتم ب امتتتتتل ال تتتتت با  مبتتتتتت بمعنؾ تتتتت ببتتتتتتؽبي تتتتتؼباثوتتتتتتا بثا ثفتتتتتةاببمتتتتتؽب
ثت تؼبب بمعنتؾببوتنشتت(بثبنتمر خوبمتمبست عبصفمتسبثأتؾرب (2.84%(بثلنبمعمم با نتاا بص ختغ(005.و خغ

وبناااء عمااى مااا ساابض ااات  رفااض فاارض العااد م وقبااول الفاارض ةبباثوتتتا بب تتوبودستتتتبا ثفتتةاببمتتؽب امتتل
 الخاص بحج  الذركة  اإلضافاالبدا  

 ( 4ادول )
Sig T β Model 
.396 -.851 -.241 Constant 

.005 2.845 .041 SIZE 

.037 R2 

.033 Adjusted R2 

 F إحصائيث 8.095

.005
b

 Sig (F) 
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 يتيجة اختبار تأثير طبيعة الممكية عمى االلتزام باإلفراح عن المعمومات قظاعية - ب
ثظ تعت باثةخكتت باثعمئختت بم م نت ب مثةخكتت بغتتتبا ف تم بمتمبن اباتمنبلنتم بوتنشتتبمعنتؾ باتناول الفرض 

ث  ف م بلت اباثدتتلباي تمئتمبوتؼب(.ب44  ؼب باثة ت باثعمئخت ب خوبا ثفةاببمؽب املب ةعتم باثةتمس  ب
ب تمغفلبادتلب ابباةمبصخو:ب

H0ال تاارثر طبيعااة الممكيااة )عائميااة /غياار عائميااة( عمااى التاازام الذااركات المقياادة بالبورصااة :ب
ب(41رق  ) المرر  المررية باإلفراح عن معمومات قظاعية وفقا لمعيار المحاسبة 

بب:اثفمثيا بثوؼباثفع تتب ؽب ثػباثدتلبمؽب اللبنةؾ طبا نتا
ᵋ ti  + =  β 0 +  β1FMti ti SGDISC 

 .ب(t) وباثسنلببi)ط تع باثةخكت بثخوتا ب ب(FM)ث ةث ب

(بمعنؾ  باثنةؾ طةبيتلبلنب تة ب5ثبفوغت باثنةؾ طباثخم بب  اباثدتلةبصفمسبمؽباث اثلب  ؼب 
(P-V)انب تةتت بمتتؽباث تتاثلببث فمتتسبب(005.)و ختتغب Adj R2)بمةتتمب عنتتوبلنباثةفغتتتتب03و ختتغب بب)%

اثةفغتتتتباثفتتم ت.بباةتتمبصفمتتسبمتتؽباث تتاثلبل متتمبثأتتؾرب ال تت بب تتي%متتؽبباثفغتتتتب3اثةستتف  ب دستتتبيتتؾاثو
ب(بو ختتغP-Vغتتتتب مئختتت (بثمتتا با ثفتتةاببيتتتلبلنب تةتت ب /بط تعتت باثةخكتتت ب  مئختتت ب بتتتؽب معنؾ تت بستتخ ت

ثفتتتةاببمتتتؽباثوتتتتاممبغتتتتتباثعمئختتتت بمةتتتمب عنتتتوبانبلنتتتم باب(197.-)ب(بثانبمعممتتت با نتتتتاا بص ختتتغ(005.
بات  رفض فرض العدم وقبول الفرض البدا  مثةعتم بلك تبم م ن ب مثوتاممباثعمئخت بثبنمرب خوبممبس عب

 اإلضافا الخاص بظبيعة الممكية

 (5ادول )
Sig T β Model 
.000 14.689 .638 Constant  

.005 -2.867 -.197 FM 

0.0380 R2 

0.033 Adjusted R2 

 F إحصائيث 8.222

.005 Sig (F) 

 يتيجة اختبار تأثير اودة المرااعة عمى االلتزام باإلفراح عن المعمومات القظاعية  -اا 
ث ؾراباثةتاأع ب خوبا ثفةاببمؽب املب ةعتم ببا ف م بممبن ابامنبلنم بونشتتبمعنؾ باتناول الفرض 

بث  ف م بل اباثدتلباي مئتمبوؼب تمغفلبادتلب ابباةمبصخو:ب(.ب44  ؼب باثة ت باثةتمس  ب
H0 :تاارثر اااودة المرااعااة عمااى التاازام الذااركات المقياادة بالبورصااة المراارية باإلفراااح عاان  ال

 (41المعمومات القظاعية وفقا لمعيار المحاسبة المرر  رق  )
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بب:ثوؼباثفع تتب ؽب ثػباثدتلبمؽب اللبنةؾ طبا نتاا باثفمثو

ᵋ ti   + =  β 0 +  β1AQti ti SGDISC 
 .ب(t) وباثسنلببi)أؾراباثةتاأع بثخوتا ب ب(AQ)ث ةث ب

(بمعنؾ  باثنةؾ طةبيتلبلنب تة ب6ثبفوغت باثنةؾ طباثخم بب  اباثدتلةبصفمسبمؽباث اثلب  ؼب 
(P-V)انب تةتتت ب ث فمتتتسبمتتتؽباث تتتاثلببب(000.)و ختتتغبAdj R2)بمةتتتمب عنتتتوبلنباثةفغتتتتتب34و ختتتغب بب)%

%ببمؽبباثفغتتب وباثةفغتتباثفم ت.باةمبصفمسببمؽباث اثلبل متمبثأتؾرب ال ت ب34اثةسف  ب دستبيؾاثو
(بP-Vأتتتتؾرابباثةتاأعتتتت بثاثفتتتتةابباثوتتتتتا ب م   تتتتم باث ظتتتتم يةبيتتتتتلبلنب تةتتتت ب بمعنؾ تتتت بن  مبتتتتت ببتتتتتؽ

متتتؽباثوتتتتاممب م   تتتم بببمةتتتمب عنتتتوبانبلنتتتم باثفتتتةابب(343.) (بثانبمعممتتت با نتتتتاا بص ختتتغ(000.و ختتتغ
اات  رفاض ةبثبنمرب ختوبمتمبست عببBig4اث ظم وبلك تبب يباثوتاممباثفيبصفؼبمتاأعف مبمؽب   بشتامرب

 اإلضافا الخاص بتأثير اودة المرااعةبفرض العدم وقبول الفرض البدا 

 (6ادول )
Sig T β Model 

.000 7.377 .363 Constant 

.000 5.256 .343 AQ 

.117 R2 

.342
a

 Adjusted R2 

 F إحصائيث 27.628

. .000
b

 Sig (F) 

 النتائج والتوصيات ومجاالت البحث المقترحة6-4
اثةعخؾمتتتممباستتتف الباث تتتتلبر استتت بثوتختتتت بثا ف تتتم باثعال تتت ببتتتتؽباثفتتتةابباثوتتتتاممب م   تتتم ب تتتؽب

ثث فتتتت بو م  تلتتمباثةمثتتتت ةبثلشتتتتبط تعتت باثةخكتتتت ب  مئختتتت ب/غتتتتب مئختتتت (ب ختتتوبوختتػباثعال تتت ةبمتتتتبباث ظم تتت 
 تتتتلبثنفتتتمئ باث تتتتلبث تةتتتمبصختتتوباثفظ تتتتعب ختتتوب تنتتت بمتتتؽباثوتتتتاممباثة تتتتااب تتتوباث ؾ  تتت باثة تتتت  .ب

ب:ثاثفؾ تممةبثم م مباث تلباثة فتي 

 يتائج البحث6-4-1
نثوبللةت با   م ب ؽباثةعخؾمممباث ظم تت ب تيبعت ب النظريةخلص الباحث على مستوى الدراسة 

ونؾعبا نوظ با  ف مر  بثع ؾ بممب سةوب مثوتاممبمفعاراباث نستممةبيتلبلنباثةعخؾمتممبا أةمثتت ب
غتتتتبام تتت بثف تتتتؼبلرارباثوتتتا ب تتيبعتت بوعتتارب ظم تتممبوختتػباثوتتتا ةب تتغتتمبمستتفخاميباث تتؾائؼباثةمثتتت ب

  تتم ب تتؽبمعخؾمتتممبود تتتخت ب تتؽبلرارب ظم تتممباثوتتتا ةبثبمثدعتت ب ممتتتثل تتتملباثة تتمثسب تتيبا  

اث  تتتممباثفنغتةتتتت باثةتمستتت ت ب إ تتتاا باثةعتتتمصتتباثفتتتيبوتتتنغؼب ةختتتت باث تتتتميبثا   تتتم ب تتتؽبمعخؾمتتتممب
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اث ظتمعةبث تتابونمثثتتتباثا استتممباثةتمستت ت بمؾ تتؾعباثةعخؾمتتممباث ظم تتت بمتتؽب تتاابزثا تتمةب فنمثثتتتب عتتضب
 باثةعتتتتمصتتباثخم تتتت ب مثةعخؾمتتتتممباث ظم تتتتت ةبثمتتتتتارامبا   تتتتم ب تتتتؽبوختتتتػباثا استتتتممبب مثفتختتتتت بوظتتتتؾب

باثةعخؾمممةبثاشتب ثػبا   م ب خوب تة باثوتا بثوكخد ب ايباثةمل.ب

كةتتمب خ تتتباثا استت باثنغت تت بنثتتوبللةتتت بث فتتت باثف ت تتتباثةتتمثيبمتتؽبيتتتلباثفتتنشتتب ختتوبادتتمراب تتتا امب
ؾام باثفيبو شتب خوبث فت باثف ت تباثةتمثيبستؾارباثخم ت بمسفخامتل.بث ابونمثثتباثعاصابمؽباثا اسممباثع

 مثوتا بندس مبلثباثفيبوتأتتباثتوبمنوتماباثةتاأعت ةبا بانباثا استممباثةتمست ت بثتؼبوفظتتدب وتك بم مشتتب
اثوبا ف م بوتنشتتباثفتةابباثوتتاممب م   تم ب تؽباثةعخؾمتممباث ظم تت ب ختوبث فتت باثف ت تتباثةتمثيةبث ثتػب

 فتتتت باثةعخؾمتتممبثةستتتفخامت م.بثإنبامنتتتب عتتتضباثا استتممباثةتمستتت ت بوؾ تتختبنثتتتوب تتمثتغؼبمتتتؽبللةتتت بثب
ثأؾربونشتتبثةعتمصتتباثف ت تتباثةتمثيباثتاثثيب  تد ب ممت ب ختوباثخ تمئ باثنؾ تت بثخةعخؾمتممباثةتمست ت ب
ثأتتتؾراباثف ت تتتتباثةتتتمثي.باةتتتمب خ تتتتب عتتتضباثا استتتممبمتتتؽباثنميتتتت باثنغت تتت بنثتتتوبوتتتنشتتبط تعتتت باثةخكتتتت ب

باثعمئخت (ب خوبأؾرابثث فت باثف ت تباثةمثو.ببببب  مئخت ب/

ةب  تتاب ختت باث ميتتلبنثتتوب  تتضباثدتتتلبا ثلباثفظ ت تتيلمتتمب مثنستت  بثنفتتمئ باثا استت ب ختتوباثةستتفؾ ب
 مثتغؼبمؽبع ؾ ب ال  بمعنؾ  ببتؽبمفغتتتباثفتةابباثوتتاممبباثثمنيةثخا اس ةبثل ممب  ضب تلباثا اس ب

 يبيمث بار ملبمفغتتتبط تعت باثةخكتت باةفغتتتبباثةمثي ؽباثةعخؾمممباث ظم ت بثث فت باثف ت تبب م   م 
با سمستتتي.اثفتختتتت بب تتتيمتتتتبنفت تتت با ف تتتم باثدتتتتلبا ثلبباثتسمستتتت اةتتتمباود تتتتبنفتتتمئ بوتختتتت بب.معتتتال

تت ب ختوبثت ؼباثوتا بثأؾراباثةتاأع بثط تع باثةخكبمعنؾ بثأؾربونشتتببا  م يثاع تمبنفمئ باثفتخت ب
ب م   م ب ؽباثةعخؾمممباث ظم ت .اثفةابباثوتاممب

 توصيات البحث6-4-2
ب وب ؾربممبوؾ  بنثتلباث تلبمؽبنفمئ بببصؾ وباث ميلب م وي:

 خوباثةعنتتؽب إ اا بمعمصتتباثةتمست  باثة تت  بو تا ؼباثةة تابمتؽبا  شتمرامب وتننبا   تم ب تؽب -
(ب وتؾبلب عتضباثغةتؾلبث تفتمطب44اثة تت ب  تؼ باثةعخؾمممباث ظم ت ةبيتلبانبمعتتم باثةتمست  

باثوب عضبلثألباثفعاص .

  تتمبلنبوفمتتةؽب ؾا تتاباث تتتابثاثوتتظمب تتوباث ؾ  تت باثة تتت  باوختتم بمتتمبصختتةببمتتؽبا أتتتارامب وتتننب -
اثفوتغتخيب مثوتتتاممباثفتتيبود تتسب تتؽبمعخؾمتتممب ظم تتت بباثتةابباثوتتتاممب م   تتم ب تتؽبمفختت باث تتتا 

ةبيتتتلبانباغخ تتت باثوتتتاممباثة تتتااب مث ؾ  تت باثة تتت  بب(44  تتؼب بث  تتمبثةعتتتم باثةتمستت  باثة تتت ب
ب مثتغؼبمؽباثفةام مب مثةعتم ب بو ؾبب م   م ب ؽبوخػباثةعخؾمممب.
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  تتمبانبوفمتتةؽبمنتتمل باثةتمستت  باثفتتيبصتتفؼبوا  ستت مب تتيبمتيختت باث كتتمثؾ  ؾيباثخ تتمئ باثنؾ تتت ب -
ثخ تمئ با سمستت ةبثلنتم بأمنتمبمتؽباثةا ة بثخةعخؾمممباثةتمس ت ةب نباثفتاتةبمن تمب ختوبا

 ا لةملب مثخ مئ باثثمنؾ  بمث باثؾ فت ب مثتغؼبمؽبللةتف م.بب

ببمجاالت البحث المقترحة 6-4-3
ببنمرب خوبنفمئ باث تلةبثث  مبثتاثراةب ةكؽبا فتا ب اربمؽباث تؾثباثةسف  خت ةب خوباثنتؾباثفمثي:

 ختتوباثوتتتتاممباثة تتتتااببوظ ت تتتل:بر استتت باثةتتمثي ختتوبث فتتتت باثف ت تتتتبب2045ثعتتتمبببIFRSلشتتتبو نتتتوب -4
 ب. مث ؾ   باثة ت  

 ختوباثوتتاممباثة تتااببوظ ت تل:بر است باثةتمثيثخوتا ب ختوبث فتت باثف ت تتبباثفوغتخت لشتباثخ مئ ب -2
 ب. مث ؾ   باثة ت  

 ختتوباثوتتتاممباثة تتتتااببوظ ت تتللشتتتب  تتمئ بث نتت باثةتاأعتت ب ختتتوبث فتتت باثف ت تتتباثةتتمثو:بر استتت ب -3
 ب.  باثة ت   مث ؾ ب

 ختوببوظ ت تلاثةتاأع ب خوبأؾرابا   م ب ؽباثةعخؾمتممباث ظم تت :بر است ببمنونا  مئ ببلشت -4
 ب.اثوتاممباثة تااب مث ؾ   باثة ت  

ب.ا ئفةمن:بر اس بو ت  ت منسبا سفثةم بثبب تا  ب ظم ت ب خوباثةعخؾمممباثلشتبا   م ب ؽب -5

 المرااع
 اواًل: المرااع العربية

أثر اودة المرااعة الخاراية عمى الحد من الدموك االيتلاز  لإلدارة ومناع  .(2048 ب.دمحمزايةبن وب
الغااب بااالقوائ  الماليااة: دراسااة تظبيقيااة عمااى الذااركات المقياادة بالبورصااة المراارية. 

ب. سمث برافؾ ااةب سؼباثةتمس  ةباخت باثف م اةبأممع با سكنا   

شتتتتمولةبشتتتتمو باثستتتتا بن تتتمةب ختتتوب  تتتاباثؾلتتتمل بلتتتاللةب  تتتاب ب  تتتاباثعغتتتتؼبثستتتالم ةبدمحمبستتتممو.بب
رث بمعتتمصتتباثف ت تتتباثةتتمثيباثاثثتتت ب تتيبوتستتتؽبمندعتت باثةعخؾمتتممباثةتمستت ت ب (2047 

 مفم ب خوبمؾ تبثلشتاب خوبأ لبا سفثةم با أن يباثة مشتبمتباثفظ تعب خوبم ت
 http://erepository.cu.edu.egب

 بين العالقة عمى الدولية المالا التقرير معااير تبنى أثر (.2117 (اثغنو   ا مخفم  اثستاا طخخمنة
 المقيادة الذاركات عماى التظبياض ماع الذاركة قيماة وقيااس المعموماات المحاسابية

http://erepository.cu.edu.eg/
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باثف م اة كخت  اثةتاأع ة اثةتمس   منوؾ اةب سؼ غتتبرافؾ ااب  سمث ب.المررية بالبورصة
 ا سكنا    أممع 

العوام  األكثر تأثيرا فا تحداد حج  منذأة مراقب حدابات الذاركات .ب(2045 بسخظمنةبمتمرابمتةتؾر.
ب:بر اس بمتاانت ةب سمث بممأسفتتةباخت باثف م اةبأممع برمن ؾ العائمية فا مرر

و تتتتتؼبلشتتتتبو نتتتوبمةم ستتتممبا   تتتم باث ظتتتم يبط  تتتمبب.ب(2048 ب. ختتتوةب ت تتتممبيةتتتا ب  تتتاباثنعتتتتؼببب
(ب ختتتوبوتستتتتؽباثةتفتتتؾ ب44ثخفعتتتا المباثتتتؾا راب مثةعتتتتم باثةتمستتت يباثة تتتت ب  تتتؼب 

الفكاااااار  .اثةعخؾمتتتتتمويبثخ ظم تتتتتتممباثفوتتتتتتغتخت بمتتتتتتؽبمنغتتتتتتؾ باثؾامثتتتتتت :بر استتتتتت بوظ ت تتتتتتت 
ببب944-888(ب:5 ب22ةالمحاسبى

ب
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 ( أسماء شركات العينة  1ممحض )
 اسم الشركة المسلسل اسم الشركة المسلسل

 الغَٓذّ الكرشٓ  39 عض الذ ٔ ح 1

 الغَٓظ لإلعمود 41 مصش لخذماخ الوقل 2

3 
المصشٓح ل مششٍعاخ الغٔاحٔح 

 ال المٔح
 الغَٓظ لألكٔاط 41

 لصواعح الضجاجالششق ا ٍعط  42 المصشٓح لإلهراج اصعيمْ 4

 43 آذٓرا ل صواعاخ المزائٔح 5
الصواعاخ الٌوذعٔح الم ماسٓح لإلهشا  

 ٍالر مٔش

 الؤل لح ج ا قطام 44 كفش الضٓاد ل مثٔذاخ ٍالكٔمآٍاخ 6

 أٍساعكَب ل فوادق ٍالرومٔح 45 جيكغَ  عمٔ كيٓن 7

 أٍساهج مصش ليذصاالخ 46 تَسذَ القاتاح 8

 جٌٔوح 47 الوشا ٍالج َكَصالمصشٓح لصواعح  9

 سآح القاتاح ليعر ماساخ المالٔح 48 اتَقٔش   لألعمذج 11

 ةشكح اعماس مصش 49 أٍساعكَ 11

 ةشكح االعر ماس ال شتْ ال قاسّ 51 عثَس الهذ 12

13 
أعَٔط االعيمٔح الَطؤح ل رجاسج 

 ٍالرومٔح
 الجٔضج ال امح 51

 ال شتٔحالخض   52 ةشكح ط  د مصطفِ 14

 ال شتٔح ل محاتظ 53 ةشكح مٔوا ليعر ماس الغٔاحْ 15

 الجًَشج 54 غثَس أٍذَ 16

 لٔفد عيب 55 مصش صهراج االعمذج 17

 مصش اهرشكَهروورار 56 القاًشج ل ذٍاجن 18

 ت لم ًٔ ض 57 االعماع ٔح ل ذٍاجن 19

 عٔذُ كشٓش ل ثرشٍكٔمآٍاخ 58 لٔغٔكَ مصش 21

 آجفشخ لألعمذج 59 المالٔح الصواعٔحالششكح  21
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 جَلذم كَعد الغخوح ليعر ماس الغٔاحِ 61 ت رَم المالٔح القاتاح 22

 اعٔ  ل ر ذٓن 61 مغرشفِ ك َٔترشا 23

 ا لمَهَٔب   ال شتٔح 62 الَطؤح ل زسج 24

 عراقح 63 الموصَسج ل ذٍاجن 25

 الكاتيخ الكٌشتائٔح 64 حٔذ عض 26

 سٍاد مصش 65 ل محَالخالوصش  27

 جَلذم 66 جْ أب عْ 28

 أ ب أب جْ 67 الوغاجَم الششقَٔم 29

 االعماع ٔح الَطؤح ل رمزٓح 68 أط ظ لألساضْ الضساعٔح 31

  أكرَتش ا سما لألدٍٓح 69 عثٔوالكظ 31

 االعماع ٔح الَطؤح ل رمزٓح 71 اعكوذسٓح ل ضَٓخ ٍالصاتَم 32

 دٍمرْ 71 الو ٔم القاتاح 33

 أجَا  72 الخذماخ الميحٔح 34

 دلرا لإلهشا  73 الفواس 35

 الق  ح 74 الثذس 36

 الششكح الذٍلٔح لألعمذج 75 القاًشج ل ضَٓخ 37
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