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ممخص البحث

اس تتف الباث ت تتلبوتختت ت بثا ف تتم بلش تتتباثفت تةابباثو تتتاممباثة ت تتااب مث ؾ

ت ت باثة تتت ب م

تتم ب تتؽب
تتم ب

اثةعخؾمتتممباث ظم تت بث تتمبثةعتتتم باثةتمست باثة تتت ب تتؼب )44ب ختتوبث فت ت بو م تلتتمباثةمثتت ةب م
نثوبا ف م بلشتبط تع باثةخكت ب مئخت ب/غتتب مئخت )ب خوباثعال باثسم .ب ب

ثبمسفخاابب تن بمؽب242بموملاابث ت75بشتتا ةبوؾ ت باث تتلبنثتوب تاببثأتؾربوتنشتتبمعنتؾ ب ثفتةابب
اثوتاممب م

م ب ؽباثةعخؾمممباث ظم ت ب خوبث فت بو م تلمباثةمثت ةباةمب خ تبنفتمئ باث تتلباثتوب
م ب ؽب

اببثأؾربونشتتبمعنؾ بثخةفغتتباثةعال ط تع باثةخكت )ب خوباثعال ببتؽباثفةابباثوتاممب م
بب

اثةعخؾمممباث ظم ت بثث فت باثف م تباثةمثت ب .ب

باة تتمبوؾ ت ت باث ت تتلبم تتؽب تتاللبوتختت ت بن تتم يبنث تتوبثأ تتؾربو تتنشتتبمعن تتؾ بثت تتؼباثو تتتا ةبثأ تتؾراب
اثةتاأع ةبثط تع باثةخكت باثعمئخت ب خوباثفةابباثوتاممب م
الكممات المفتاحية:باثف ت تباث ظم يةبا

م ب ؽباثةعخؾمممباث ظم ت .ب ب

م ةبث فت باثف م تباثةمثت ةباثةخكت ب مئخت ب/غتت مئخت ) ب
ب
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..... غير عائلية) على العالقة بين إلتزام الشركات/أثر طبيعية المكلية (عائلية
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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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 -1مقدمة

ش ت اباثعتتمثؼب تتيبارثن ت با

أثر طبيعية المكلية (عائلية /غير عائلية) على العالقة بين إلتزام الشركات.....

ت تتابوظتتؾ امبا ف تتمر بلمئخ ت ةبثع تتؾ بمتتمب ظختتعب ختتتلباثعؾثة ت بثاث ت ب
ب

انعكستتتب ختتوبمةم ستتممباثوتتتاممب نوتتظ بمفنؾ ت ةبثلتتؾبمتتمب ظختتعب ختتتلبشتتتاممبمفعتتاراباث ظم تتممب
ب

Multi Segment Corporationةبثا ت ثػبع تتؾ بمتتمب ظختتعب ختتتلباثوتتتاممبمفعتتاراباث نستتتممبب
.Multinational corporationبث عف تتتباثف ت تتتباثةتتمثيبمتتؽبللتتؼباثة تتمر باثتئتستتت بثةفخت باث ت ات ب تتيب
اثت تتؾلب ختتوباثةعخؾمتتمم.بثاود تتتباثا استتممب (Peláez et al, 2009 ; Obradović &Nemanja

),2016ب خوبانباثف م تباثةمثت با أةمثتت ب بودتيب ميفتمأتممبمستفخامت مبثف تتتؼبلرارباثوتتاممبمفعتاراب
اث ظم تتممةبمة تتمبانعك تتلبب تتاث اب خ تتوبو اةص تتابا لفة تتمبب م

تتم ب تتؽباثةعخؾم تتممباثةتو ظت ت ب مث ظم تتممب

ثفتستؽبأؾراباثةعخؾمممباثةتمس ت  .ب
بثوؼبن اا باثةعتم باثاثثيبثخف ت تباثةتمثيب))IFRS 8ب" ظم تممباثفوتغت "ببمتؽب ت بم ختلبمعتمصتتب
اثةتمست ب)(IASBب تتيبنتتؾ ة تب.2006ببثل ت سبستتم عمبا ف تتم عابمتتؽب4بصنتتمصتب.2009ب بث تتيباثؾا تتتبا فةتتاب
م ختتلبمعتتمصتتباثةتمس ت باثاثثت ت بمفظخ تتممب)(SFAS131ب س ت مبمتتا با را اباث ت با فةتتاب ختتتلبل ت اب
اثةعتتم ةبثمتمب ت تلبمتؽبم اة تمبلمئخت ب ).)Nichols et al.,2012ب بث عتاب)(IFRS 8بمعتتم عاب ائ عتااب نتلب
ةث بمتمثث بأت ئ بثةعمصتتباثف ت تباثةتمثيباثاثثتت بثمتةمنبن تم باثوتتاممب تؽباثةعخؾمتممبمتؽب تاللب
ممبو اتبابا را ا.
ث ابونمثثتباثعاصابمؽباثا اسممب ;(Odia.& Imagbe, 2015; Nichols et al., 2012; 2013
).Gregory & Pascale, 2010بللةت با

م ب ؽباثةعخؾمممباث ظم ت ةبثلشتم مبنثتوبانباثف تم تب

اث ظم ت بوؾ تبمعخؾمممبلكثتبود تالب ؽبلرارباثوتتا بثةستفخاميباث تؾائؼباثةمثتت بمةتمب ةكتن ؼبمتؽبو تتتؼب

ل م بث ؾرابل بم باثوتا ةبثاث ظم ممباث غ ات ت باثةفؾ تبلنب كؾنبث مب تت بنةتؾابل ختوبثبمثفتمثيباوختم ب

ات امب اسفثةم بأتااةباةتمبلث تتتبلت اباثا استممبلنباثةعخؾمتممباث ظم تت بوتستؽبمتؽباث تا اباثفن ت بب

ثخةسفثةت ؽبثغتتلؼبمؽبمسفخاميباث ؾائؼباثةمثت ةبثوسم اب خوبو تتؼبل م بثغتثلب ابباثفنكتاباثةتتو ب
بفؾ تتبث تة باثفا ممباثن ا باثةسف خت .بث ةكؽباث ؾلبلنبباثةعخؾمممباث ظم ت بوسم اب خوب ؼبا رارب
اثسمبعبثخةنوناب مثكمم ةب بثو تتؼبمختمطتببث بتتت باثةنوتنا.باةتمبلن تمبوستم اب ختوبوتختت باستفتاوت تممب ت ب
ل ةملباثوتا ب)Nobes &Parker,2000ب;)Gregory and Pascale,2010
ثمتتؽبنميت ت بشمنت ت ة ةتتؽباثةعفتتتلب تتلبلنبث فت ت با
اثخ تمئ

تتم ب تتؽباثةعخؾمتتممباثةمثت ت بوةث ت ب م تتت بمتتؽب

باثنؾ تت بثخةعخؾمتممةبثلتوبلممت بثخةستفثةت ؽبثغتتتلؼبمتؽبمستفخاميباثةعخؾمتممباثةتمست ت

)(Zeghal, 1984بثلوبمتاربلمبب وبمندعف م ) .(Haw et al., 2006ب
3
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وووت تتتتبر اس ت ت ب) (Owusu- Ansah, 2000بنثت تتوبلنبلنت تتم باثعاصت تتابمت تتؽباثةفغت ت تتامباثفت تتيب ةكت تتؽب
تتاا باثف تتم تباثةمثتت ت بم تتؽب ت ت باثو تتتاممباثة ت تتااب

اس تتفخاام مبثة ات ت ت باثف تتمصؽب تتيباثدفت تتامباثةمنتت ت ب
مث ؾ

ت .بثوختتػباثعؾام ت ب وتتك ب تتمبب ةكتتؽبو ستتتة مبنثتتوب ئفتتتؽ بوختتػباثةفعخ ت ب ةكفتتمباثةتاأع ت ةبثوختتػب

اثخم

ب مثوتا .ب

ثبمثنست بثخعؾام ت باثخم ت ب مثوتتتا ب تتيباثعؾام ت باثفتتيبوستتةسبثتتإرا اب إ تتااربو تبتلتتمباثستتنؾ ب

تتؾ اب

ؾب لب ب يباثفؾ تتباثةنمسم).ببث اةمب عضباثا اسممب ختوباثت تؼب ;(Efobi & Okougbo, 2014
)Owusu-Ansah, 2000; Coskun & Celik 2007بثاثت عضبا

باثتبتتت
تتتب ختتوب ممت ب

).(Owusu-Ansah &Leventis, 2006; Aubert, 2009; Efobi & Okougbo, 2014ب

ثبوتتننباثعؾامت باثخم ت ب ةكفتتمباثةتاأعت بةب تتابونمثثتتتب عتتضباثا استتممبأتتؾراباثةتاأعت باةتتتاربثؾ فتت ب
اثف ت تباثةتمثو (Barako et al., 2006; Owusu-Ansah &Leventis ,2006; Lourenço et
)al.,2018بن بلنباثا استتممباثفتتيبثتتؼبوفعتتتلب شتتتبا ثف تةابب ةعتتمصتتباثف ت تتتباثةتتمثيباثاثثتت ب ختتوبث فتت ب
اثف ت تباثةمثيةبث م

م ب ؽباثةعخؾمممباث ظم ت ب خوبث فت باثف ت تباثةتمثيةبثمتؽب

بلشتبا ثفةابب م

شتتؼبأتتمرمبللةت ت باث تتتلب تتيبا ف تتم باثعال ت ببتتتؽباثف تةابباثوتتتاممب م

تتم ب تتؽباثةعخؾمتتممباث ظم ت ت ب

ثث فت بو م تلمباثةمثت .ب ب
ثمؽبنميت بل تت بةبونمثثتتباثعاصتابمتؽباثا استمم ;(Ebihara et al ,2014; Chen et al.,2008
)Ali et al.,2007ببلشتبط تع باثةخكت باثعمئخت ب خوبأؾراباثف ت تباثةمثيبةبث م

بأتؾرابا بتم ةبن ب

لنب خ بمؽباثا اسممب))Lourenço et al.,2018با ف تمبلشتبلت اباثةفغتتتب ختوبث فتت باثف ت تتباثةتمثيب
بانياب

مئ

بأؾراباثف ت تباثةمثي) ةبث وبياثرب ختؼبباث ميتلبثتؼبوفظتتدباثا استممباثتوبا ف تم بلت اب
ب

اثةفغتتتتباةفغتتتتبمعتتالبثخعال ت ببتتتؽبا ثفتةابب م

تتم ب تتؽباثةعخؾمتتممباث ظم تت بثث فتت باثف ت تتتباثةتتمثي ةب
ب

ثمؽبشؼبوغ تبللةت باث تلبا ف م بما بونشتتبط تعت باثةخكتت ب مئختت ب/غتتتب مئختت )بب ختوباثعال ت ببتتؽب
اثفةابباثوتاممب م

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

 -2مذكمة الدراسة

ث ابزاربا لفةمبب ختوباثةستفؾ باثتاثثيبثاثةتختوب م

تم ب تؽباثةعخؾمتممب امباث تخ ب مث ظم تممةب

ث ثتػبثفتستتؽباثةتفتؾ باثةعخؾمتمويبثخف ت تتباثةتمثيةبثز تمرابأتؾراباثةعخؾمتممباثةتمست ت .بث تابوتؼبا تاا ب
معتم باثةتمس باثة ت ب ؼب33ب"اثف م تباث ظم ت "باث بامنبصفؾا عبمتتبمعتتم باثةتمست باثتاثثوب تؼب
)IAS14R)44باثةعالبثعمبب.2006بث وب2045بثث تمبثخ ت ات باث تمر بمتؽبثز تتبا ستفثةم ب تؼب440ب
وؼباسف االباثةعتم ب ؼب33ب ةعتم باثةتمس باثة ت ب ؼب )44بثاث بصفؾا عبمتب).(IFRS 8بث فظخمب
لت اباثةعتتتم بمتتؽباثوتتتاممباثة تتتااب مث ؾ

ت باثة تتت ا
4

تتم ب تتؽباثةعخؾمتتممباث ظم تت بث تتمبثةتتا
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ا را اةبا متتتباث ت ب تتابص ت شتب ختتوبث فتت باثف تتم تباثةمثت ت بثخوتتتاممةبثبنتتمرب ختتوبمتتمبس ت عبوفةث ت بموتتكخ ب
اث تلب يبا سئخ باثفمثت ب :ب
ماااها المعمومااات القظاعيااة ماان والااة يراار المعااااير والدراسااات المحاساابية ومااا هااا أها م از ااا
وعيوب اإلفراح عن المعمومات القظاعية

لممعمومااات المحاساابية

وما ها وقتية التقرير المالا  ،كأحد الخرائص النوعية

ومااا ماادر تااأثير اإلفراااح عاان المعمومااات القظاعيااة عمااى وقتيااة التقرياار

المالا وأخي ار ها تارثر طبيعاة الممكياة (عائمياة أو غيار عاائما) عماى العالقاة الداابقة فاا الذاركات

المقيدة بالبورصة المررية

 -3هدف البحث

استتف الباث تتتلبا ف تتم بلشتتتباثف تةابباثوتتتاممباثة تتتااب مث ؾ

ت باثة تتت ب م

تتم ب تتؽباثةعخؾمتتممب

اث ظم ت ت بث تتمبثةعتتتم باثةتمس ت باثة تتت بب تتؼب )44ب ختتوبث فت ت بو م تلتتمباثةمثت ت ةبثا ف تتم بمتتا بوتتنشتتبب
ط تع باثةخكت ب مئخت ب/غتتب مئخت )ب خوباثعال باثسم .

 -4أهمية ودوافع البحث

كفسمباث تلبللةتفلبا كمر ةت بثكؾنلب ستتب يباو ماباث تؾثباثةعنت ببا است بللةتت باثف ت تتباثةتمثيب

ثاثةعخؾمتتممباثةتمس ت ت ب

تتتملباثة تتمثس.بث ستتعوباث تتتلبنثتتوبمؾاك ت باث تتتلباثةتمس ت يب تتوباثتتاثلب

اثةف امت ت ب تتيبلت ت اباثة تتملةبثات ت اباثفغخ تتمب خ تتوبن تتا ابباثا اس تتممباثةتمست ت ت ةباثف تتيبونمثث تتتباثعال ت ت بب تتتؽبب
ا

م ب ؽباثةعخؾمممباث ظم ت بثث فت باثف ت تباثةمثي .بكةتمبوفةثت بللةتت باث تتلباثعةختت بثكؾنتلب ستعوب
ب

ثخؾ ؾلبنثوبنفمئ ببنمرب خوبارث بمؽباثوتاممباثة ت ب ؽببما بوتنشتتبا ثفتةابب ةعتمصتت اثف ت تتباثةتمثيب
ب

اثاثثت ت ب ختتوبث فت ت بو م تلتتمباثةمثت ت ةبثمتتا بانعكتتميبط تع ت باثةخكت ت ب مئخت ت ب/غتتتتب مئخت ت )ب ختتو بوختتػب
ب

اثعال ت .بثمتتؽبللتتؼبرثا تتتباث تتتلباثفغختتمب ختتوبنتتا اباثا استتممباثةتمس ت ت باثة تتت ب تتيبل ت اباثة تتملبمتتؽب
أ ةبثمتمثث بو ا ؼبا شمرامبثخ ممباثة نتت بثاثفوتت عت بثلتئت باثت م ت باثةمثتت ببثاث ؾ

ت باثة تت ب تيب

ل اباثوننبمؽبأ بل ت ب.

 -5حدود البحث
صتاتتةباث تتتلب

اثة ت ب م

تتد بلسمستتت ب ختتوبر اس ت بثا ف تتم باثعال تت ببتتتؽباثفت تةابباثو تتتاممباثة تتتااب مث ؾ

تب

م ب ؽباثةعخؾمممباث ظم ت بث مبثةعتتم باثةتمست باثة تت بب تؼب )44بثث فتت بو م تلتمب

اثةمثت ت ةبثبمثفتتمثيب ختتتطب تتؽبنظتتمدباث تتتلباثخ تتمئ

باثنؾ ت ت با

تتت بثخةعخؾمتتممباثةتمس ت ت .باةتتمبثتتؼب

وفمةؽب تن باث تلباث نؾ بثشتاممباثفنمتؽ.باةمب اةباث تلب خوباث ؾائؼباثةمثت بثا مميممباثةفةةت بب
كة تتمر باثت تتؾلب ختتوباث تمنتتممةبثمتتؽبشتتؼب ختتتطب تتؽبنظتتمدباث تتتلباثة تتمر با
5

تتت ببثخت تتؾلب ختتوب
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اث تمنتتمم.بثل تت عتتاةب تتإنب مبخت ت بنفتتمئ باث تتتلبثخفعةتتتؼبموتتتثط ب م تؾا بمن تفتتلباثةستتفخاملب تتوبا ف تتم ب
تث

با فتم

ةبث م

تن باث تل .ب

-6خظة البحث

ثفت تعبلالباث تلبثمعمث بموكخفلب

4/6بوظؾ با

ؾ ابمنظ ت بةبث وب ؾربياثراةبسؾلب سفكة بامثفمثي :ب

م باث ظم يبمؽبمنغؾ بمتمس يب ب

2/6بوتخت باثا اسممباثسم بثاشف مدب تثلباث تل ب
3/6بمن ت باث تل ب

4/6اثنفمئ بثاثفؾ تممبثم م مباث تلباثة فتي  .ب

 1-6تظور اإلفراح القظاعى من منرور محاسبى

بثاثفع تتمثنبا ف تتمر ب )OECDبوؾ تتتف مبا ثث تتوبي تتؾلببو تتا ؼباثف ت تتتب
ل تتا مبمنغةت ت بباثفنةتت ت ب

اث ظم يب يب مبب.4976ب اللباثدفتابندس مةب امتباثفؾأت ممبا ث ثبتت باث ات عت باثعاصتابمتؽباثةفظخ تممب

ثخف ت تباث ظم يبةببثاثفيبامنتبغتتبام ت بثفةكتؽباثةسفخامتؽبمؽباثد ؼباثا تعبثخوتا ب .)EC, 2003بب

ثل تتا مبث ن ت بمعتتمصتتباثةتمس ت باثاثثت ت ب )IASCب تتيب تتمبب4980باثةستتؾرابا ثثتتوب )EDب تتؽبو ت تتتب
اث ظمع.ب بث يبلبت ةب4984ةبل

تتباثةسؾرابليبمعتم باثةتمس يباثاثثيب ؼ)IAS 14)44ب"اثف ت تتب

تتؽباثةعخؾمتتممباثةمثت ت بيستتمباث ظتتمع".بثا فةتتاباثةعتتتم باثةتمس ت يباثتتاثثيب تتؼب)44بلسمستتمب ختتوبن ت ب
اث تتنم ةبثلث ت توب تتننباثو تتتاممب تتمبلنبود تتسب تتؽبباثة تع تتممبثا

تتؾلبثاثنف تتمئ بثخت ت با

ة تتملب

ثاث ظم ممباث غ ات ت ب))Nichols & Street, 2007 ; .Nichols,2012بثمتب ثػ ةب بثبست مباثعاصتابمتؽب
ب

ب

ا نف تتمرام ةبوتتؼبن تتاا بمعتتتم باثةتمس ت باثتتاثثيب تتؼب44باثةعتتالب )IAS14Rب تتيب تتمبب.4997ب تتالثاب
ب

خوب ثػةب يبل ملبموتثعباثف م لببتؽب IASB /FASBةبوؼبا تاا باثةعتتم باثتاثثيب
ب

اثةمثت ب ؼب8ب ))IFRS8ب" ظم ممباثفوغت "ب يب مبب2006بثاث بل
بب ب

تاارباثف تم تب

سبسم بمؽبصنمصتب.2009ب ب

ثوؼبونغتؼباثف ت تباث ظم يب يباثؾ ممباثةفتاابا مت كتت ببمتؽب تاللبSFAS 14ب"اثف تم تباثةمثتت ب
ث ظم ممباثة سس باثف م "ب يبر سة تب مبب.4976ببثل ا بم ختلبمعتمصتتباثةتمست باثةمثتت باثةعتتم ب
)(SFAS 14ب ثةستتم ااباثةستتفخامتؽب ختتوبوتخت ت باثفتتا ممباثن ا ت بثا ت ثػببارارباثوتتتا ب تتيباثةم تتيب
ثاثةس تتف

ب .)Stanko et al.,2001بثم تتتب ث تتػةب تتإنب )SECبثمتخخ تتيبا ث ادباثةمثتت ت بانف تتاثابلت ت اب

اثةعتتتم ب س ت مب تتاببادم ت بمعخؾم تتممباث ظتتمعباثفتتيبو تتؼبا

اثخ ؾ

تتم ب ن تتمبمتتؽب تت باثوتتتامم.ب ختتوبثأ تتلب

ةبلشم باثةتخخؾنبثعاببوخ يبمعخؾمممبأتااب ؽب ظم ممباثوتا .ببثلرمبا نف مرامباثةؾأ ب ب
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نثتتوبب)(SFAS 14بنثتتوبن تتاا ب)(SFAS 131ب"ا

تتم ب تتؽب ظم تتممباثة سست بثاثةعخؾمتتممب امب

اث خ ب"مؽب بFASBب يبصؾنتؾب.4997ببثا فةاب SFAS 131خوبما با را ا ةباةمبصخوب:ب ب
ب

ب

 التقرير القظاعا بمواب SFAS 14وتؼبن تاا  SFAS 14متؽب ت  FASBتيبر ستة تب.4976ب بث فظختم ا

تم ب تؽباثةعخؾمتممب

اثخم ت ب مث ظتمعباث تنم يبلثباثةنظ ت باث غ ات تت .ببثث ع تمبث ت  SFAS 14: 10aتإنباث ظتمعباث تنم يب
مكؾنمبثخةوتثعب وم ب يبو ا ؼبمنف بلثب ام بلثبم ةؾ بمؽباثةنف ممب امباث خ .بثمتب ثػةبامنتب
ع
لنتم بموتكخ ب ئتستت ب تي  SFAS 14ثلتيباثعال ت باثةغخ ت ب ختوب ظتمعباث تنم ةبيتتلبب تت مباثعاصتاب

مؽباثوتاممبا

ظمعبثايا.
ب
م ب ؽباثعةختممب يب

 التقرير القظاعا بمواب SFAS 131بثاسف الباثت  FASBا

اا  SFAS 131س مبن دمدباثوتاممب تيبوتؾ تتب

اا  SFAS 14م

معخؾمممباث ظمعباثةظخؾب .ب بثوؼبن اا )" (SFAS 131ا

تم ب تؽب ظم تممباثة سست بثاثةعخؾمتممب

امباث تتخ "ب تتيبصؾنت تتؾب4997بثثكن تتلبل ت ت سبمدعت ت ب ع تتاب45بر س تتة تب.4997ب بثو تتؼبن ت تتاا ابثفةك تتتؽب

اثةست تتفخامتؽباثخت تتم أتتؽبمت تتؽب م ت ت باثوت تتتاممبمت تتؽب ت تتاللب تت تتؾنبا را ا.بث فظخت تتم) (SFAS131بمت تتؽب
اثوتتتاممباثف ت تتتب تتؽبند تتلباثةعخؾمتتممباثاا ختت ت باثةس تتفخام ب تتيبو ت تتتؼباث ظم تتممبثوخ تتت

باثةت تؾا رب

ثا راربثخةسفخامتؽباثختم أتتؽب ). (Hollie & Carol, 2012ببثلنتمةبوتتارباثوتتاممباث ظتمعب اث ظم تمم)ب
نلببنمرب خوب منتباث ات باثفوغتخيباثتئتستي ) (COMDاثت بصتنغؼباثوتتا ةبلتؾب
م ب
اث بستفؼبا
ع
اثوخ بلثباثة ةؾ بمؽبا شخم بوفةث بم مم ؼب يبو تتؼبلراربا ةملبثوخ ت باثةؾا ربثتتؾياامب
ا

ةتملباثةخفخدت ) (PWC, 2008ةبثوفتنث بمعخؾمتممباثف ت تت ث تمب)(SFAS 131بمتؽبن

لسمستتؽةبا

م ب خوبمسفؾ بباثفوغت ةببثا

تميتؽب

م ب خوبمسفؾ باثة سس .ب ب

بثُعتتتل) (SFAS 131ب ظتتمعباثفوتتغت ب ننتتلب"مكتتؾنباثعة ت باث ت :ب )4ب وتتم ب تتيبا نوتتظ باثفتتيب

وس مبا صتارامبثوك اباثة تث ممب ةمب تيب ثتػبا صتتارامبثاثند تممباثةفعخ ت ب مثةعتممالمبمتتباثةكؾنتممب
ا

تت بثتتندلباثعةت ةب .)2باثت بوتفؼبمتاأعت بنفتتمئ باثفوتتغت باثخم ت ب تلب منفغتتمببمتتؽب ت ة  CODMةب
ب

وختتم ب ت ات ب وتتننبلرارباث ظتتمعبثوخ تتت
مستفؾ بباثة سست ب وتتة با

باثة تؾا ربثب )3باث ت بصف تؾ تبمعخؾمتتممبمند تتخ ب نتتل.بث ختتوب

تم ببمعخؾمتتممب تتؽباثةنتف بلثباثخامت ب تةتتمبصفعختعب تتم صتارامباثةفؾثتتاابمتتؽب

اثخم طبثباثعةالرباثتئتستؽةبثاثةنظ باث غ ات ت بثممبنثوب ثػ.ب ب
ث تابوتؼبانف تمر )( SFAS 131ب نبن ت با را اب دف تتبنثتوباثة تاا ت بثخة تاا باثكةتيبثإ
ظمعباثؾيتااب م

تم ب تؽب

تم بنثتوب تابب مبختت بمعخؾمتممباث ظتمعبثخة م نت ب مثنست بثتندلباثؾيتاا (Stanco et
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)al., 2001ب.بث تالثاب ختوب ثتػةب تإنبا

تم ب تؽبلرارباث ظتمعب تيبندتلباثوتك باثةستفخاببمتؽب ت ب

ظمعبثامكمنت باثة م ن ببتؽبمخفخ باث ظم ممبم ة ب ع بثخغم .ب ب
ب
ا را ابأع بوتخت بلرارباث
ث تارب)(SFAS 131بباتدت بوتاصاب ظم ممباثفوغت بثاث تمنممباثةمثت باثفيب مبا

تم ب ن تم.ب

تتالثاب خ تتوب ثتتػةباس تتفنف بIASBببلنببب ) ( SFAS 131تتاببمعخؾمتتممبمدت تتاابثخةستتفخامتؽبم م نت ت ببت تتب
)بز تمراب
)2012) (SFAS14بNichols,ب).ببث خوبثألباثفتاصتاةبلر بوظ تتعب))SFAS 131بنثتوب  4ب
تتارباث ظم تتممباثة تتت ب ن تتمبثاثةعخؾمتتممباث ظم تت باثة امت ةب )2بوةكتتتؽباثةستتفخامتؽبمتتؽب م ت باثكتتتمنب

م تتؽب تتاللب ت تتؾنبا را اةب )3بوعة تتةبا وس تتمدبم تتتبمنم وت ت با را ابثوتختخ تتم ) (MD&Aبلثبغتتل تتمبم تتؽب
ميممباثف م تباثستنؾ ةبث )4باةتمبلر ببو تا ؼب ) (SFAS 131بثة تمصتلبمخفخدت بثتتنرارباث ظتمع نثتوبب

ن

ب

اثف خت ب مؽب ت

ب

ب

باثةاصت ؽبثخفال مبب يبل بم باث ظمعبب) . (Nichols et al ., 2012ب
ب

 مقارية معيار المحاسبة الدولا (رق  )14بمعيار المحاسبة الدولا (رق 14المعدل)وتتؼبن تتاا بمعتتتم باثةتمس ت باثتتاثثيب)(IAS14بمتتؽب تت بIASCب تتيب تتمبب4984ب ستت مبمخ تتمثلب

اثةسفخامتؽبمؽب تمبب عضباثةاصت ؽببام باث ظم ممبثفؾأتلبلرائ ؼب خوب ظؾطبمتارابمؽبا

ةملبلثب

اث ؾلبلنلبثتلبثاص ؼب ظمعباث نم ب خوبا طالد).(Nichols & Street,2007ب بثثسؾرباثتظبةب سةسب
معت تتم باثةتمست ت باث تتاثثيب44بثخة تتاصت ؽب ةةم ست ت باثتك تتؼبلثباثف تتاصت.باث تتوبأمن تتمب ث تتػةبوف تتنشتباثعةخت تتممب
اثةد سب ن مب وك با تتب مثةنم س باث نم ت ). (Harris, 1998ب ب
بثامنب)(IAS14بغتتب عملب ست مباثةفظخ تممباثعممت ةبيتتلبصفظختمبمتؽباثوتتاممبو تا ؼبو ت تتب ختوب

استتميباث ظم تتممباث تتنم ت بثاث غ ات تتتمباث ممت ةب بثمتتؽبشتتؼبوتتؼبنستتمراباستتفخاابباثعةختتتممبمتتؽب ت باثوتتتاممبب
ثخف ت تب ؽب ظمعب نم يبثايا.ببثلرمبل اباثةخمثلبنثوبنس مطبما
مؽب

باث نم بثاسف ااثلببن با را اب

 FASBث IASCيب مبب .4997ب
ب بثوؼبوعاص ب)(IAS14ب نتلب :)4بستةسب مثعاصتابمتؽباث تاائ ةب )2بثتؼب تاببوؾأت تممبثودم تت بام تت ب

ثفعت دتتممباثعنم تتتباثتئتستتت ةبثب )3بث تؼبصفظختتمبمعخؾمتتممبممثت ت بث تتدت بن تتم ت بيتتؾلباث ظتتمع.ب تتالثاب
ختتوب ثتتػةبستتةسببفدستتتتامبباصخ ت بمتتؽبلأ ت بن

تتمربل تتتملباثة تتخت ب ختتوبنظتتمدبثاستتت.بثبمثفتتمثيةب

خ تباثخ ن باثفؾأت تت بثخ نت باثاائةت باثةوتفتا ببتتؽباثؾاتم م (The Steering Committee of
)the IASCبنث تتوبلن تتلبصن غ تتيبمتاأعت ت )(IAS14بم تتؽبلأت ت :ب )4بو ختت ت باثةةم س تتممباث اصخت ت بثوعة تتةب تتؼب
ثونمستتعبمعخؾمتتممباث ظتتمعببتتتؽباثوتتتاممةب )2بو تتا ؼبن شتتمرامبثا تتت بثفتاصتتابث تتتميبنص تتارامباث ظتتمعب

ثاثة تتتث ممبثا

تتؾلةبث )3بومتتةتؽباثةة تتابمتتؽبمعخؾمتتممباث ظتتمعباثةدتتتاابثخةستتفثةت ؽبثاثةستتفخامتؽب
ب

ار ت ؽ ) . (IASC,2014ب
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بث فظختتمبمعتتتم باثةتمس ت باثتتاثثيب)(IAS14Rبا

تتم ب تتؽباث ظتتمعب خ تتوبلستتميبمتتا

باثعؾائتتاب

تتكالبمتتؽبمستتفؾ تؽبثخف ت تتتب تتؽباث ظم تتممب ختتوباستتميب ظتتمعبا
ثاثةختتمطت.ب بث تتؾ تبIAS14Rبلت ع
ثاث ظتتمعباث غ ات تتيب مستتفخااببمتتا

ةتتملب

باثةختتمطتابثاثعمئتتاباث ت ب ستتم اب ختتوب )4بوتاصتتاباث ظم تتممبثب )2ب

وتاصتابمفظخ تممباثف ت تتتبا سمستيبثاثثتتمنؾ ب .)IASC, 1997بثبمثفتتمثيبصفظختمبمعتتتم ب))IAS14Rبانب
و تتؾبباثوتتتاممب تتمثف ت تب وتتك بمند ت ب تتؽب ظتتم تؽبث ةتتمبمنتتف بلثب ام ت بمةمشخ ت بثثكن ةتتمب خفخدتتمنب تتيب
اثةختتمطتبثاثعمئتتا.ب بثبمثة مبنت ب)(IAS14بزارب))IAS14Rبمتتؽباث نتتؾرباثفتتيبوتتؼبا

ا سمستتت .ب بث فظختتمبا

تتم ب تتؽباث نتتؾرباثفمثت ت :با

تتم ب ن تتمبثخ ظم تتممب

تتؾلبثاثخ تتؾببثا ص تتارامةبا ستتف ال ةباثند تتممب

اثتلسةمثت ةبنفمئ با رارةبثاثفسؾ مم.ب بث فظختمباثةعتتم بل متمبا

تم ب تؽبا

ثإصتارامباث ظم ممباثثمنؾ .ببث خوباثتغؼبمؽبللةتفلةب بصفظخمبا

تؾلبثاثند تممباث لتستةمثت ب

م ب ؽبمعخؾمممباثفتا ممباثن ا ت ب

ثخ ظمع.ببثبثأامبر اس ب))Nichols &Street 2002بلنبا نف ملبمؽ)(IAS14بنثتوب)(IAS14Rبلر ب
)بز تمرابا تتتاب
تم ب ن تمبثخ ظم تممبا سمستت بثاثثمنؾ ت ةب  2ب

نثو:ب )4بز مرابا تتتاب تيباث نتؾرباثفتيبوتؼبا

تيباوستتمدبمعخؾمتممباث ظتتمعبا سمستت بمتتتبمنم وتتممبثوتختتالمبا را ابثب) )MD & Aةبث )3بانخدتتملب
ب

ب

ك تتب يبمظمث ممباثوتاممب مثعة ب يب ظمعبثايا.ب ب

 معيار التقرير المالى الدولى )(IFRS 8ب"قظاعات التذغي " ب بو تتؼبن تتاا اب)(IFRS 8بم تتؽب ت ت بIASBب تتيبن تتؾ ة تب.2006ببثل ت ت سبس تتم عمبا ف تتم عابم تتؽب4بصن تتمصتب
.2009ب بث تتيباثؾا تتتةبا فة تتابم خ تتلبمع تتمصتتباثةتمست ت باثاثثتت ت بمفظخ تتممبSFAS131بو ت ع تتمب مثكممت ت ب
)PWC, 2008بثن ت با را ابثتتب)(SFAS 131ب ست مبم اة ملتمباث مئخت ب).(Nichols et al.,2012ب
تتم ب

بث ع تتاب)(IFRS 8بمعت تتم عاب ائ ت عتااب ن تتلب ةثت ت بمتمثثت ت بأت ئت ت بثةع تتمصتتباثةتمست ت باثاثثتت ت بثم تتةمنبن
اثوتاممب ؽباثةعخؾمممبمؽب اللب تؾنبا را ا.بثمتب ثػةبامنب)(IFRS 8بمت ب اللب يب متتفتؽب
باثت ب ةثت CODMةباثثمنتت بلتيب

ئتستفتؽ.با ثثوةباثفتا باث بصؾاأ لباثوتاممب وبوتاصاباثوتخ

اسفخااببم مصتلبغتتباثةعمصتتباثاثثت بثخف ت تباثةمثيبث تميبلرارباث ظمعب ثلبمتا.ب ب
ث فد تتع ) (IFRS 8م تتتب)(SFAS 131ب تتيباس تتفخااببم تتا

با را ابثفتاص تتابث ت تتميبا رارباثة تتمثيب

باثةخمطتبثاثعؾائاباث با فةاب ختل))IAS14Rب بثوؾ ت
ب
ثخ ظم ممباثفوغتخت .بل اب خوباثن تضبمؽبمن
)(Sacho, 2007بلنباسفخااببن با را ابمؽبشننلبلنب ع ب تلبو م تباث ظم ممباثخم أت بلست ب
ثل ت بوكخدت ةبث عت بمعخؾمتتممباث ظم تتممبلكثتتتبمندعت بمتتؽبمنغتتؾ باثةستتفخاببثز تتمراباثف تتم تباثةمثتت ب تتيب
اث ظم مم.ب خاللبمعتم باثةتمس باثاثثي) (IAS14Rةب بصن
ا

ب) (IFRS 8ب خوباثف ةئت ب ختوباستميب
ب

ب

ةملبلثب خوبا سميباث غ ات يبثثكؽب خوبلسميبب ظمعبووغتخي.ب بث تار) ( IFRS 8با
ب

ب

م ب خوب

مسفؾ باثؾيااةببثيسمباثةنف ممبلثباثخاممم ةبثاثةنمطعباث غ ات ت بثاثعةالرباثتئتستؽ.ب بث فظختمباثةعتتم ب
ب
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متتمب تتتمبباثؾيتتاامب عة ت بن
ل ع

تتم ب ةكتتؽباثةستتفخامتؽبمتتؽبو تتتتؼبط تع ت بارشتتم باثةمثت ت باثةفتو ت ب خت تتمب

لنوظ بل ةمث ؼبثاث تئ با ف مر بثخعة .
بث ختتوبلستتميبم تتالباثف ت تتتباث ظتتم يبا سمستتيةب تتتار) (IFRS 8ب ا
ب

ب

تتم ب تتؽبمعخؾمتتممباث ظتتمعب

ثو نتد مبنثو:ب )4بمعخؾمتممب ممت ب )2بمعخؾمتممب تؽب بتسبلثب ستم اباث ظم تممةبا

تؾلبثاثخ تؾبةب

ثا س تتلباثةس تتفخام ب )3باثفؾ ت تتعبثاثفس تتؾ ممبب تتتؽبمعخؾم تتممباث ظ تتمعبثاثةعخؾم تتممبي تتؾلباثؾي تتااباكت ت .ب
بثوفمتتةؽباثةعخؾمتتممباثعممت :ب ل)بمعخؾمتتممبيتتؾلبلستتميباثفتاصتتابثاث ةتتتببتتتؽب ظم تتممباثفوتتغت ةبث ل)ب
ب

لنتؾاعباثةنف تتممبثاثختتامممباثفتتيبات ب ظتتمعب ةكنتلباثف ت تتتب ن تتمبثمست ممبا صتتارام.باةتتمبصتتن
خوبلنلب مب خوباثكتمنبا

باثةعتتتم ب

م بثك ب ظتمعب تؽبم تاا باثتتبسبلثباثخستم اةبثكنتلب ب تاببوعت عدتمبثتتبسب

اث ظ تتمعبلثباثخس تتم ابةبم تتؽبيت تتلباثةكؾن تتممب ا صت تتارامبثاثند ت تتمم)باثف تتيبوتت تتارباثت تتبسبلثباثخستتتمئت
 (Obradović & Karapavlović, 2016ب

بثوظ تتعباثظت ت باثاا خت ت ب طت ت با را ا)ب تتيبيستتملباث تتبسبلثباثخستتم ابثخف ت تتتباثختتم أي.بث عف تتتب
ا

تتم ب تتؽبا
ؽبم مثغبا

تتؾلبثاثخ تتؾبب تتيباث ظتتمعب امبطتتم تبموتتتثط.بيتتتلبصن غتتيب ختتوباثؾيتتاابا
بن ابامنبصفؼباسفخاابباثةعخؾمممباثة اؾ ابمؽب

ؾلبثاثخ ؾببثك ب ظمعب

تتم ب

باثةتاصت ؽب

اثفندت صتؽ.ب ب
ممب ختوبطتم تباثوتتطت ب:ب ل)با صتتارامباثخم أتت ب ا صتتارامب
بثوتفؾ باثةعخؾمممباث ظم ت باثفمثت بل ع
م تتؽباثةع تتممالمبم تتتبلطت تتالب تتم طباثكت تتمن) ة ل)با صت تتارامبب تتتؽباث ظم تتممب اثاا ختت ت )ب ا صت تتارامبم تتؽب
ب

اثةعتتممالمبمتتتب ظم تتممبمتتؽبندتتلباثؾيتتاا) ةب ط)بنصتتارامباثدؾائتتاةب ر)بم تتم اباثدؾائتتاةب لتت)ا سف ال ب
ب

اثست تتنؾ بثغ ت تتؾلبغتت تتتباثةفااثث ت ت باثةخةؾس ت ت ةبثاست تتفندمربا

ت تتؾلبغتت تتتباثةخةؾس ت ت بةب ث)ببنت تتؾرباثت تتا

ب

ثاثة تث ممبا سمست ةب ز)باثدمئاابمؽب بسبلثب سم ابشتاممبزمتخ بثموم تبموفتا بمتسؾب ببؾاستظ ب
طت تت ببي تتؾدباثةخكت ت ةب )بيستتملب تتت باثتتا
ب

بلثبا صت تتارامةب )4باثعنم تتتبغتتتتباثن ا تت با

تتتب

بثا سفندمرةب )بم اا با سفثةم ب يباثوتاممباثةمتخ بثاثةوم تباثةوفتا باثةتسؾب ب
خاللبا سف ال ب

ظت بي ؾدباثةخكت بث )باثند ممباثتلسةمثت ةبل باسفثةم امبن م ت ب يبا
ب

ب

ؾلبغتتباثةفااثث .ب ب

ل عتتاةبصن غيبلنبود سباثةنوناب ؽباثفسؾ ممب ل)بنأةمثيبا صتتارامبث ةتتتباث ظم تممباثة تت ب ن تمب

نثوبنصتارامباثةنوناةب ل)باثتبسبلثباثخسم اباثكخت بمؽبأةتتباث ظم ممباثة ت ب ن مبنثوب بتسبلثب ستم اب
اثةنو تتناةب ط)بنأة تتمثيبا

تتؾلبث ةت تتتباث ظم تتممبنث تتوبل تتؾلباثؾي تتااب ن ابو تتؼبا

تتم ب تتؽبل تتؾلب

اث ظمع) ةب ر)بنأةمثيباثفةامممباث ظم ممباثة ت ب ن مبنثوباثفةامممباثوتا ب ن اباتمنبصتفؼبا
ب

اثخ تتؾب)بثب لتت)باث نتتؾرباث ممت با

تم ب تؽب

تتت بثخ ظم تتممباثة تتت ب ن تتمبنثتتوباثعنم تتتباثة مبخت بثخؾيتتاا.ب بثبست مب
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اثفس تتؾ ممباثة ت ت اؾ اةب ةكت تتؽبثةس تتفخاميباث ت تؾائؼباثةمثت ت ت بلنب ك تتؾنبث تتاص ؼب بم ت ت بثا تتت بثخعال تتتممببت تتتؽب
اثةعخؾمممباثةفعخ ب مث ظم ممباثةد سب ن مبثاثةعخؾمممباثةفعخ ب مثؾيااباك ).)Haller, 2003بب ب
با را ابث تتلبم اة تتمابم تتؽبيت تتلةبا ف تتم بوك تتمثت باثف ت تتتب تتؽباث ظ تتمعب خ تتوبلس تتميبببب

ثب تتمثتغؼبانبم تتا

))IFRS 8بمخدمت بنست تمةب نتلبصتفؼبننوتمربمعخؾمتممباث ظتمعب مثدعت ب غتتالب را ا.باثةتتةابا
ثةا

تم ت ب

با را ابونعكلب وباسفخاابباث تمنممةباثفتيبونف تمبا را ابثفؾأتتلباث ت ات امباثخم ت بب تؼةبمتؽب ت ب

اثةستفثةتب تيب تنتبب ات اوتلبا ستفثةمب ب .)Radebaugh & Gray,1997بثمتتب ثتػةب تإنبمتاب ت ب

ا را ابث تتلب ت تتؾلةبثلكث تبتتلؼباثة تتملباثؾاس تتتبثال فال تتممب تتيبمةم س تتممباثف ت تتتباث ظ تتم ي.بلث عةب س تتةسب

)(IFRS8ب مسفخاابب ؾا ابمخفخد بثخف ةئ .باثوتاممباثعممخ ب يبندلباث تنم ممبثاثةؾا تتباث غ ات تت ب تاب
كتؾنبث تمبمخظت بمخفخت بوةممتتمبمتؽباثف تتم تباثاا ختت ةب ن تمبا فةتتامباثظتتدباثفنغتةتت باثةخفخدت .بشمنتتتمةب

ي تتؼباثةعخؾمتتممباثفتتيبوتتؼبا
تتاببثأ تتؾربل با

ثإ

تتم ب ن تتمب ةكتتؽبلنب خفخت با فالع تتمبا تت عتتاببتتتؽباثؾيتتاامةبث تتابصفتتاث بمتتؽب

تتم ب تتؽببمعخؾم تتممبب ظم تت ت ب نباثكت تتمنبث تتتلبم ت تةلبثغ تتتلباثف تتم تباثاا ختت ت )ب

تتم ب تتؽببمعخؾمتتممبمد تتخ بثخغم ت بثخ ظتتمع.بشمثثعتتمةب ةكتتؽبثخكتمنتتممباثةخفخد ت ب تتتميباثةؾا ت بندس ت مب

اث تتبسبلثباثخستتم ا ةبا
ب

تتؾلبثاثخ تتؾب)ب وتتك بمخفخ ت ةبمةتتمبص تتارب وتتك با تتتتبنمكمنت ت باثة م ن ت ببتتتؽب

معخؾمممباث ظمع .ب
ث وبم تةبوؼبا اا بمعتم باثةتمس باثة ت ب ؼب33ب"اثف م تباث ظم ت ةباثت باتمنبصفؾا تعبمتتب

معتتتم باثةتمس ت باثتتاثثوب تتؼب44باثةع تتالبثعتتمبب.2006بث تتوب2045بثث تتمبثخ ت ت ات باث تتمر بمتتؽبثز تتتب
ا سفثةم ب تؼب440بوتؼباستف االباثةعتتم ب تؼب33ب ةعتتم باثةتمست باثة تت ب تؼب44بثاثت بصفؾا تعبمتتب
)(IFRS 8ب يبمفظخ ممباثعتلبثا
ث خخ

م بثاث تمي .ب

باث ميلبمةمبس عبنثوبلنبوظؾ تبا

متتؽبيتتتلباثةتتا

م ب ؽباثةعخؾمممباث ظم ت بمتب عاابمتاي ةبباا ت ب

باثةستتفخابةبيتتتلبوتتؼب تتيباث اا ت با

ثاثةختتمطتةبثل تتتتبمتتا

فةتتمرب ختتوبمتتا

باث تتنم ةبشتتؼبمتتا

باثعؾائتتاب

با را ا.بلمتتمب مثنس ت بثةد تتؾبباث ظتتمعةب تتاباتتمنب عتتتلب ختتوبانتتلبمكتتؾنب ةكتتؽب

وةتتتةابث وتتم ب تتيبو تتا ؼباثةنتتف بلثباثخامت ةبشتتؼبوظتؾ بلت اباثةد تتؾببثت ت سباث ظتتمعبلتتؾبمتاتتةب بتتت بلثب
اسفثةم .بلممب مثنست بثةفظخ تممبا

ثاث ظم تممباثثمنؾ ت بثامنتتببنتؾربا
يتلبوظخمبا

تم ب تؽبمعخؾمتممباث ظم تممبا سمستت ب

تم ةب اا ت باتمنبصتفؼبا

تم با كثتتبثخ ظم تممبا سمستت ةبشتؼبوظتؾ مبمفظخ تممبا

م ب ؽب ؾام بوتاصاباث ظمعةبث فؼبا

م ب ؽب ظمعباثفوغت ب

ببثا

تتم ةب

م ب ؽب

اثعنم تتتبندست ت مباثف تتيبوس تتفخام مبا را اب تتيب ت تتميب ب تتسباث ظ تتمعباثباثخس تتم اب.بلم تتمب مثنست ت بثخة تتمصتلب
اثةسفخام ةب كمنبصفؼبا

فةمرب خوبم مصتلباثةتمس باثةمثت ب
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اثة تتمصتلباثفتتيبوستتفخام مبا را اب

تتتلباثنغتتتب تتؽبمتتا بوؾا تتمبمتتتباثة تتمر باثةتمست ت باثة ؾثت ب تتؾ ب

ممم.ب ب

 2-6تحمي الدراسات الدابقة واشتقاق فروض البحث
صفنتتمثلباث ميتتلب تتيباث ةئت ت باثفمثت ت بوتخت ت باثا استتممباثستتم باثفتتيبونمثثتتتباثعال تتممب امباث تتخ ب
مث تلةبث ثػب شف مدب تث لةبث ثػب خوباثنتؾباثفمثو:ب ب

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

ش امباثدفتابا

تتابالفةمممبمفةاصااب م

م ب ؽباثةعخؾمممباث ظم ت ةبث ثػبب تالبوتستتؽبأتؾراب

اثةعخؾمتممباثةتمست ت بثمتؽبشتؼبز تمراب عمثتت بثادتمراب ةختت باوختم باث ت ات ). (Odia & Imagbe, 2015ب
ث تتابوتتؼبونتتمثلبمد تتؾبباثةعخؾمتتممباث ظم ت ت بمتتؽب ت باثعاصتتابمتتؽباثا استتممةبث تتمبثفعت تتابمنغة ت باثفنةت ت ب

تمعببمكؾنتتمبمةتت عتةابث تتكتمنبمفنتتؾع ةب وتتم ب تتيبلنوتتظ بو تتو ب
بثاثفعتتمثنبا ف تتمر ب  )OECDةب ةث ت باث ظت
ع
ب

ب

ط تتمبثشتع تتمب كت ت بمن تتمب خ تتاللبلنو تتظ ب تت ت باثكت تتمنب .)Haller, 2003بكة تتمب تتتلب (Wild, 2005ب
ا وم ع

اث ظمعب ننلبأةربمؽبشتا ب ةكؽبوتاصااب وك ب م

ب خوبلستميباثةنف تممبلثباثختامممباثفتيبو تام مةب

لثبا ستؾادباث غ ات تت باثفتيبوختام مبثا تلبل تؾلبث

تؾلبثاثخ تؾببثغأتةارب

ا

تتؾبب ةكتؽب

تخ مب تؽبا

ت ب اث ظم مم)بمؽباثوتا ةبث ؾثاباثتبسبلثباثخسم اباثفيب ةكؽب
ب

خ مب تؽباثتتبسبلثباثخستم ابث تت ب

اثوتا .ب ب
ث تتتلب)(Venkataraman, 2001باثف ت تتتباث ظ تتم يب نن تتلبا

تتم ب تتؽباثةعخؾم تتممباث ؾلت ت ت ب

اثةفعخ ب مث ظم ممباثتئتستت باثفتيبوفكتؾنبمن تمباثوتتا بثخؾ تؾلباثتوب ت ات بيتؾلباثؾ تتباثةتمثوبثخوتتا ةب
ثو تتتؼبمتتا ب تتا اباثوتتا ب ختتوبوؾثتتتاباثفتتا ممباثن ا ت باثةستتف خت .ببتنةتتمب ت تل )(Epstein, 2009ب منتتلب
بب

ا

تتم ب تتؽبمعخؾمتتممب م ت ب مثعةختتتممباث تتنم ت باثةخفخد ت بثاثعةختتتممبا أن ت ت بثم تعتتممباثف تتاصتب

ثاثعةالرباثتئتستؽ.ب ب
بتنةمبأمربوعت اب)(Roberts, 2010بلكثتبشتةؾ ةبيتتلب تتلباثف ت تتباث ظتم يب ختوبلنتلب ةختت ب

وتاصاباثةكؾنممةبل ب ظم تممباثوتتا بثوؾثتتابمعخؾمتممب تؽبات بمكتؾنبمتؽباث ظم تممباثةتتارابثاثف ت تتب
ن م.بب ب

كةتمبلشتم مبر است ب 2016ب)Obradović & Karapavlović,بنثتوبلنباثتمأت بنثتوباثف ت تتب تؽب
معخؾمتتممباث ظتتمعباثةتتمثيبوتأتتتب ل)باثفنؾ تتتبثب ل)باثفوتتفتباث غ ات تتيبثغنوتتظ باثف م ت ب تتيباثعاصتتابمتتؽب
اثوتتتامم.ب مثعاصتتابمتتؽباثوتتتاممبونتتف ب بثو تتتتبلنؾا تمبمخفخدتت بمتتؽباثةنف تتممبلثبو تتا ؼبلن تؾاعبمخفخد ت بمتتؽب
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اثخامممبلثباثعة ب يباثعاصابمتؽباثةؾا تتب اث تم امبلثباث ختاانبلثباثةنتمطعبرا ت باث ختاباثؾايتا).ب بثانفت ت ب
ثؾأؾربا فال ممبا تتاب يباثتبتت ةبثمسفؾ باثفعتلبثخةخمطتبث ت باثنةؾبثندلباثوتا ةبامنتتبلنتم ب
يمأ بنثوباثف ةئ ةبل بوتخ باثوتا ب غتالبن اارباثف تم تباثةمثتت ةبشتؼبا

اث خ بثك بمكؾنبمتارب ظمع).ب بثبس مبا
اثنةتتؾبرا ت بندتتلباثوتتتا بب عف تتتبا

تم ب تؽباثةعخؾمتممب امب

فال ممب يباثتبتت ةبثمستفؾ باثفعتتلبثخةختمطتبثب تت ب

تتم ب تتؽبمعخؾمتتممباأةمثت ت بغتتتتباتتمل.بمتتؽبلأ ت بوتستتتؽب مئتتااب

اثةتف تتؾ باثةعخؾم تتمويبثخ ت تؾائؼباثةمثتت ت ب بثو تتؾ تتبلس تتميبل مت ت ب وخ تتم باث ت ت ات امبا ف تتمر ةب ة تتؽباثةدت تتاب
است تتفكةملباثةعخؾمت تتممب ت تتؽباثوت تتتا باك ت ت ب ةعخؾمت تتممبيت تتؾلب ظم مو ت تتمةب س ت ت مبللةت ت ت بوخت تتػباثةعخؾمت تتممب

ثخةسفثةت ؽبثاثة ت تؽبثغتتلؼبمؽبل تملباثة مثس .ب
ث ابونمثثتباثعاصابمؽباثا اسممب ;(Odia & Imagbe, 2015; Nichols et al.,2012; 2013
)Gregory & Pascale, 2010بببللةتت با

تم ب تؽباثةعخؾمتممباث ظم تت ةببثلشتم مبنثتوبانبلت اب

اثةعخؾمممبوكؾنبلكثتبود تتالب تؽبلرارباثوتتا بثةستفخاميباث تؾائؼباثةمثتت بمةتمب ةكتن ؼبمتؽبو تتتؼبل مت ب
ث ؾرابل بم باثوتا ةبثاث ظم ممباث غ ات ت باثةفؾ تبلنب كؾنبث مب بت بنةؾابل خوةبثبمثفمثيباوخم ب ات امب

استتفثةم ب مثت ت باث تتؾرا.باةتتمبلث تتتتباثا استتممبلنباثةعخؾمتتممباث ظم ت ت بوتستتؽبمتتؽباث تتا اباثفن ب ت ب
ثخةستتفثةت ؽبثمستتفخاميباث تؾائؼباثةمثت ت ب ختتوبو تتتتؼبل م ت بثغتتتثلب تتابباثفنكتتاباثة تتو ببفؾ تتتتبث تة ت ب
اثفا ممباثةسف خت .ب ب
بثوسم اباثةعخؾمممب اث ظم ت باثةسفثةت ؽب خوب ؼبلرارباثةنوناب وك بل م بمؽب اللباثستةم بث تؼب
بف اصتباثفا ممباثن ا باثةسف خت ب وك بلكثتبر ). (Ettredge et al., 2005ب
ث يبل اباثستمدةبوعف تتباثةعخؾمتممباث ظم تت ب امبللةتت با تتتاةب ن تمبوةكتؽبل تتمل اثة تمثسبمتؽب
اثت ؾلب خوبنغتابل ةعبنثوب ات امبا را اباثةم ت بثآشم بوخػباث ات امةبثبمثفمثيباثتابمؽب اببوةمشت بب
اثةعخؾمممةبل با

فال ممب يبمسفؾ ممباثؾ يببتعةختممباثوتتا ةبثز تمراباثث ت ببتتؽباثةتمثكتؽبثاثةتاصت ؽ.ب

مةتمبصت ر بنثتتوبو ختت بوكتتمثت ب ليباثةتمل.بن ابوتتؼب تتلباثفتةابب ختتوباثةتاصت ؽببفمتتةتؽبمعخؾمتممباث ظتتمعب
وك بمنفغؼب يباث ؾائؼباثةمثت ةبثؽب كؾنبثاص ؼبل بنمكمنت ب

أت تتاابث ظم تتممبل تتت بةبثم تتؽبش تتؼب

دتمربن دم تممب عتضباث ظم تممبمتتبنفتمئ ب

ت ت سباثة تتاصتثنبلكث تتتبوعت ت تمبثمتتتغؾطبل تتؾ بثفخ تتتت

ثخ ظم ممبا كثتب بتت ةبلثبثفتستؽبلراربوخػباث ظم ممبغتتباثةتبت ) .(PWC, 2002ب

باثةت تؾا رب

ث تتفؼباثةس تتفثةتثنب تتيباثة تتمببا ثلب ة تتاا بثاث تتاثلباثةمن تتيبثخعؾائ تتاباثةس تتف خت بثخو تتتا ةبثات ت ثػب

مختتمطتبوت تتتعباثعؾائتتاةبثاثفتتيبو ت شتب ختتوباثفتتا ممباثن ا ت باثخم ت بب تتؼ.ب ستتفثةتباثةستتفثةتثنب مثيب
لمؾاث ؼب يباثوتا باك ةبثبمثفمثيةب إنبا راربثاثفؾ عممبا أةمثت بث تمباثثؾ ت ب م لفةتمبةبثمتتب ثتػةبمتؽب
لأ ت باثت تتؾلب خ تتوب تتؾ اباممخ ت بث تغراربثاثفؾ عتتممباثةفعخ تت ب مثوتتتا ةبصن غتتيبثخةستتفثةت ؽبا
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ف تتم با راربثاثفؾ عتتممب أةائ تتم.بثبمثفتتمثيةب تفتتمطباثةستتفثةتثنبنثتتوبمعخؾمتتممب ظم تت بيفتتوبصفةكن تؾاب

ا

مؽباوخم بب اتبامباسفثةمب بأتااب) .)Roberts, 2010ب
تفثةت ؽةبص تتفؼباثتتاائنؾنبب وتتك بلسمستتيب تتا اباثوتتتا ب ختتوبوخ تت با ثف اةمتتممباثتمثتت ب
ث ختتوب كتتلباثةست ب
ثاثةستتف خت ةبنمتتمبمتتؽب تتاللباثتتا تب تتيباثؾ تتتباثةنمستتمبثختتليباثةتتملبثاثدمئتتااةبلثب تتيبلستؾلباثتتتم مةبمتتؽب
تتاللبوؾز تتتباثف تتدت .ب بث تتيبلت ت اباثس تتتمدةبص تتفؼباث تتاائنؾنببف تتاصتبا ب تتم باثةس تتف خت بثاثف تتا ممباثن ا ت ت ب

ثخوتتتا ةبثاثفتتيبو ت شتباو ملمو تتمب خ تتوب تتا اباثوتتتا ب ختتوباثؾ تتمرب مثفةاممو تتمب تتيباثؾ تتتباثةتتتار.ب تفتتمطب

اث تتاائنؾنبنث تتوباثةعخؾم تتممبي تتؾلب ظم تتممباثو تتتا باثةع تتاابثف ت تتتؼبل بمي تتمباثةس تتف خت بثاثف تتا ممباثن ا ت ت ب
اثؾا عت ب ا ا مكمنب) )Obradović & Karapavlović,2016ب
ث ةكتتؽباث تتؾلبلنبباثةعخؾمتتممباث ظم ت ت بوستتم اب ختتو:ب )4ب تتؼبا رارباثستتمبعبثخةنوتتناب مثكمم ت ب )2ب
و ت تتتؼبمخ تتمطتبث ؾائ تتاباثؾي تتاابثب )3باوخ تتم ب ت ت ات ب و تتننباثؾي تتاابباكت ت ب".كة تتمبلن تتلب س تتم اب خ تتوبوتختت ت ب
اسفتاوت تممب

بل ةملباثوتا بثاثن ب تة با س ؼباثعمر ب (Nobes & Parker, 2000;Boatsman

)et al.,1993; Gregory &Pascale,2010بب.ب ب
ثبتتمثتغؼبمتتؽبم تتا ا
ا

تتم ب تتؽباثةعخؾمتتممباث ظم ت ت بن بلنبلنتتم ببمعم

تتتؽبث ت ثػباثنتتؾعبمتتؽب

تتم بةبيتتتلبلشتتم مبر اس ت ب)(Mande & Ortman, 2002بانبي تؾاثوب%46بمتتؽبمستتفخاميب

اث ت ت تؾائؼباثةمثتت ت ت ب بص تت تتاثنبا

ت تتم ب ت تتؽباثةعخؾم ت تتممباث ظم تت ت ت ةبيت ت تتلبلش ت تتم مب عتت تتضباثا است ت تتممبببب
ب

))Berger& Hann, 2007; Nichols & Street, 2007بلنبلنتتم ببموتتمك بثوتتتا ممبمتو ظ ت ب
م

م ب ؽباثةعخؾمممباث ظم ت بثللة مبانخدملب م تت باث مبختت بثخة م نت ب تةتمببتتؽباثوتتاممبثات ثػب

اثستتةم ب مستتفخااببم تتمصتلبثخف تتتتؼبمتتؽبثأ ت بنغتتتبا را اب ب وتتفتطبلنبوفؾا تتعبمتتتباثة تتمر باثةتمس ت ت ب

اثة ؾث ب ؾ ب ممم  ،ةكتؽ لن كتؾنب ثإ
بب

فتا مؽ غ ف مبا ثاو مل م نتؾ ا

تم اث ظتم ي آشتم ستخ ت

م اث ظم ي .ب

ختو اثوتتا متؽ اثنميتت اثفنم ستت

ثمؽبنميت بل ت بةبونمثثتباثعاصابمؽباثا اسممب ;(Manuela & carlo,2012; Ibrahim,2015
ب

)Lucchese & Di Carlos 2016ب ؾام با ثفةابب م
ا

م ب تؽباثف ت تتباث ظم ت ةباةتمثثت بثفدستتتب
ب

فال ممببتؽباثوتاممةببثاثفيبوفمةؽبي ؼباثوتا ةبث بتت باثوتا ةبثاث ات عت باثةمثتت بثنتؾعباثةخكتت ةب
ب

ت تتالثاب خ ت تتوب ث ت تتػةبلش ت تتم باثت ت ت عضبا

ب

ب

ت تتتب & (Archambault & Archambault,2003; Street

)Bryant,2000; La Porta et al.,1998بنثوبطخمباثةسفخامتؽبثخفن امبثمعخؾمممبو تتؼباثوتاممب

ة ثي ؼباث تنم ةبثمستفؾ بيةم ت باثةستفثةت ؽبثستؾدب ايباثةتملباةتتارامب ثفتةابباثوتتاممب م
ب

ب

ؽباثةعخؾمممباث ظم ت ب
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باث ميتتلبمةتتمبس ت عباثتتوبلنبلنتتم بم ةؾ ت بمتتؽبا س ت ملبلرمباثتتوبالفةتتمببثوتاتتتةباث تئتتممب

اثفنغتةت بثاثا اسممباثةتمس ت بب تمثف ت تباث ظتم يبثاثفتيبوفمتةؽببونتؾعبثوع تاب ةختتممباثوتتا بثاثتمأت ب

ثةعت ت باثعةختتتممبث ظم تتممباثوتتتا باثةتبتت ب تتؽبنغتتو تتمباثفتتيبوستتف خػبمتؾا رباثوتتتا برثنبوت تتتعب بتتسب
مت تتو ةب م
بب

تتم ب تتؽبلرارباثوتتتا باك ت ب تتيبع ت بوعتتتلباثوتتتا بثةستتفؾ ممبمخفخد ت بمتتؽباثةختتمطتب

ث تتت باثنةتتؾبيستتمبا ت ب ظتتمعب خ ت بمتتؽبأتتؾراباثةتفتتؾ باثةعخؾمتتمويبثخ تؾائؼباثةمثت ت ةبثمتتؽبشتتؼبع تتتمب
تتم ب تتؽباثةعخؾمتتممباث ظم ت ت بثمتتا بللةتفتتلةبثوتتؼبستتتربمنتتم تباثف ت تتتباث ظتتم يب تتيب

اثتمأ ت باثفتتيبا

اثعاص تتابم تتؽباثا اس تتممبثاثفت تيبم تتؽبللة تتمباثد تتؼبا مت ت ب رارباثو تتتا ةبثوتس تتتؽب ةختت ت بو تتاصتباثعؾائ تتاب
ثاثةختتمطتةبثات ثػباثفتتا ممباثن ا ت باثةستتف خت ةبثوتستتتؽباث تتا اباثفن ت ببثخةستتفثةت ؽبثمستتفخاميباث تؾائؼب
اثةمثت ب خوبو تتؼبل م بثغتثلب ابباثفنكتاباثةتتو ببفؾ تتتبث تةت باثفتا مم .ثبتمثتغؼبمتؽباثةنتم تباثفتيب
ت تتمباثف ت تتتباث ظتتم يبا بانتلبصؾاأتتلببت عضباثفتتتا ممبمثت باثفكخدت باثفنم ستتت بثل متتمبانخدتتملباث مبختت ب

ثخة م ن  .ب

 2-2- 6تحمي ا الدراسااات التااا تناولااو وقتيااة التقرياار المااالا وعالقتلااا باإلفراااح القظاااعا
واشتقاق الفرض األول لمبحث
ث ع مبثت ) (FASB, 2010ةبا طم باثةدملتةيةبوعتلبث فت باثةعخؾمممب نن مبوؾ تتباثةعخؾمممبث نمعب

اث ت ات ب ت بلنبود تتاب تتا و مب ختتوباثفتتنشتتب ختتوباث ت ات ام.ب بث عتتابوؾ تتتتبن تتاارباثف تتم تباثةمثت ت بليتتابستتةممب

يؾاةت ت باثو تتتاممباث ت تتااباثف تتيبي تتارو مبمنغةت ت باثفنةتت ت بببثاثفع تتمثنبا ف تتمر .ب بث تف تتمطباثةس تتملةؾنبةب

ثل تملباثة خت بار تثنبةبنثوباثةعخؾمممباثدؾ ب
اثةمثتت ت بثخوت تتتاممب بثودعتت ت با

) .(McGee,2012ب

ؾ ابمسفةتاةبثاخةمبمتباثؾ تتببتتؽبن م ت باثستن ب

ت تتم ةبزاربوم تتمملباثؾ فت ت ت بثو ت ت سباثةعخؾمت تتممبل ت ت ب تة ت ت بثةست تتفخامت مب

بثووتتتتبث فت ت باثف ت تتتباثةتتمثيبنثتتوبلنباثةعخؾمتتممباثةمثت ت ب تتمبنوميف تتمبثخ ة تتؾ ب تتاللب ف تتابزمنت ت ب

مع ؾثت بمتتؽبن دتتملبن م ت باثستتن باثةمثت ت بثخوتتتا ةبثإ ب تتإنب مئتتاو مبس تفكؾنب تتعتد ب تتيبستتؾدب ليباثةتتمل .

)(The Indonesian Statement of Financial Accounting, 2010بثوعف تتباث تؾائؼباثةمثتت ب
ثخوتاممبلتيباثة تا باثتئتستيبثةعخؾمتممباثةستملةتؽةبثنوتتباثةعخؾمتممب تيباثؾ تتباثةنمستمبلمتتب تمثغب

ا لةتت ةب تمثف ت تب تتيباثؾ تتتباثةنمستتمب خت بمتتؽب تتابباثفنكتتاباثةفعختتعب ت ات با ستتفثةم ة ث خت بمتتؽب تتابب
ب

وةمشت بثخةعخؾمتمم (Ashton et al., 1989).ب بث تيبنطتم
ب

ب

ةت ) (IASBب
ب

بب

تااربث تتلباث تؾائؼباثةمثتت ب

وعف تتتباثؾ فتت ت ب م تتت بنؾ تت ت بم ةت ت بثخةعخؾم تتممباثةمثتت ت ةب بث تتمبو تتا ؼباثةعخؾم تتممباثةمثتت ت ب امباث تتخ ب
ثاثةدتت تتاابثخةست تتفخامتؽب ت تتاللباثدف ت تتاباثةمنت ت ت باثفت تتيبمت تتؽباثةت تتتأسبلنبو ت ت شتب خت تتوب ت ت ات او ؼب)Ishak et

) .al.,2010ب
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ث وتتت ) (Healy & Palepu, 2001نثتوبلنب ةختت بن تاارباثف تم تباثةمثتت بوعتابثستتخ بم ةت بمتؽب
الث مبون با را ابلرارباثوتا بثاثتؾاة بثخةسفثةت ؽباثخم أتتؽب يباثؾ تتباثةنمستم.ب ةتؽباثةعفتتلب تلب

لنببث فت ت با

تتم ب تتؽباثةعخؾمتتممباثةمثتت ت بوةث ت ب م تتت بم ةت ت بثخةستتفثةت ؽبثغت تتتلؼبمتتؽبمس تتفخاميب

اثةعخؾمممباثةتمس ت ) (Zeghal, 1984ثلتوبمتتاربلتمبب تيبمندعف تم ).(Haw et al.,2006ب بثوست ؼب
ث فت ت باثف تتم تباثةمثت ت بثخوتتتاممةب وتتك با تتتتةب تتيبو تتتتسبا راربا ف تتمر ةبث بستتتةمبلس تؾادب ليب
اثةملةبل ممبث ؾلباثف ت تباثةمثيب يباثؾ تباثةنمسمبصة ابمؽباثت ملت بث ةتتتبل تتملباثة تخت بمتؽب
تاللبو ختت بوكتمثت باثت تؾلب ختوباثةعخؾمتممبمتؽباث ظتمعباثختم

ب  )Lee et al., 2008ةب ة تمراب
ب

اثفن تتب يباثف ت تبوة ابمؽب ابباثفنكاباثةتو ب ات امبا سفثةم ب (Leventis & Owusu- Ansah,
) 2006ببثاثدت تتت باثتمثت ت ت بثخفت تتااثلةبثا ت تتفاليبلثبنست تتمراباست تتفخااببل ت تتؾلباثوت تتتاممب & (Leventis
).Weetman, 2004ب ب
لممب مثنس بثة شتتب تتميبث فتت باثف ت تتباثةتمثيةب تابلشتم مبر است ب )(Abernathy et al.,2014
نثوبلنبلنم بشالش بم شتامبوسفخابب يباثا استممباثستم بث تتميبث فتت باثف ت تتباثةتمثيةبثلتو:ب )4ب فتتاب
ا

النب ؽبا بم ةبثث تمبثا است ب)(Krishnan &Yang, 2009بوتستمبمتؽب تاللب تاربا تمبببتتؽب
تتالنب تتؽبا ب تتم .ب )2ب فت تتابو ت تتتباثة اتأ تتتةبثث تتمبثخت ت عض

ن م ت ت باثس تتنلباثةمثتت ت بثخو تتتا بثو تتم ابا

) (Schwartdjlz &Soo ,1996; Ika& Ghazali, 2012بصفؼبيسمب مب عاربا مبببتتؽبن م ت باثستن ب

اثةمثتت بثوتتم ابو ت تتتباثة اتأتتتباثختتم أي )3 .بوتتن تبوستتختؼباثف ت تتتبثخ ؾ
ب

ب

ت ةبثاثت با فةتتامب ختت بر است ب

)(Impink et al.,2012بثلؾبمفغتتب ن باث تة )4بثتؾباثوتتا بل تا مبثستخةتبل بمخدتممبثخ ؾ
بب

تب

عاباثفم اباثةظخؾلب اللباثسن باثةمثت ةبث دتب خاللب ثػ .ب
ب

ب

ثوو ت تتتتبر است ت ت ب)(Owusu-Ansah ,2000بنث ت تتوبلنبلن ت تتم باثعاص ت تتابم ت تتؽباثةفغتت ت تتامباثف ت تتيب ةك ت تتؽب

اسفخاام مبثة ات باثف مصؽب يباثدفتامباثةمنت بثنوتباثف م تباثةمثت بمؽب

باثوتاممباثةا أ .بب ب

ثوختتػباثعؾام ت ب وتتك ب تتمبب ةكتتؽبو ستتتة مبنثتتوب ئفتتتؽ باثةفعخ ت ب ةنوتتناباثةتاأع ت بثاثخم ت ب مثوتتتا ب
ندس م.بثبمثنس بثخعؾام باثخم

ب مثوتتا ب تيباثعؾامت باثفتيبوستةسبثتإرا اب إ تااربو ت تتب تؾ ببث دتضب

اثفك تتمثت باثةفعخ ت ت ب مثفتتن تتب خ تتوبس ت ت باثةث تتملبي تتؼباثو تتتا ةبثاثؾ تتتباثة تتمثيةببث ةتتتباثو تتتا ةبثن تتؾعب

اث نم .بلممب مثنس بثخعؾام ب امباث خ ب مثةتاأع ةب تيباثعؾامت باثفتيب تابووت تب لثبوعت ت )باثة اتأتتب
ن تتمز ةختت ت باثةتاأعت ت بثا تتااربو ت تتتباثةتاأعت ت ب تتيباثةؾ تتاباثةت تتارةب خ تتوبست ت ت باثةث تتملبي تتؼبمنو تتناب
اثةتاأع ةبثثأؾرب نم تبغتتب مر بث/بلثبطم ئ ةبنؾعب ل بم ات مباثتسم مم .ب
ثونمثثتتتباثعاصتتابمتتؽباثا استتممب ؾامت بثمتتتارامبث فتت باثف ت تتتباثةتتمثيةب ت ب اتتةمب عتتضباثا استتممب
ختوباثت تؼب (Efobi and Okougbo, 2014; Owusu-Ansah, 2000; Coskun and
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)Celik, 2007بثاثت عضب ختوب ممت باثتبتتت (Owusu-Ansah &Leventis, 2006; Aubert,
)2009; Efobi& Okougbo, 2014ب كةمبونمثثتب عضباثا اسممبأؾراباثةتاأع باةتاربثؾ فت باثف ت تب
ب

اثةتتمثو

(Barako et al., 2006; Owusu-Ansah & Leventis 2006; Lourenço et

).al.,2018ب اباسف ا تبر اس ب)( Efobi & Okougbo,2007ببا ف م باثعؾام باثفيب ةكؽبلنبو شتب
ب

خوبوؾ تتبن تاارباثف تم تباثةمثتت ب تيبنت تت تمب مستفخاابب تنت بمتؽب33بم سست بممثتت ب )2008-2005ب
ثثأتتامبلنبي تتؼباثوتتتا بثاث ات ع ت باثةمثت ت بثلرائ تتمبص تتو ب عال ت بستتخ ت با ت تتابمتتتبث فت ت بو م تلتتمباثةمثت ت ةب

بتنةتتمب ةتتتباثوتتتا بثتتلبوتتنشتتبن تتمبيبمعنتؾ ةبثوخعتتمبيؾاةت باثوتتتاممبرثعابمكةتالعبمتتتب عتتضباثةفغتتتامب
اثفؾ تتتت بثوتت بث فتت باثف ت تتباثةتمثيب تيبنت تت تم.باةتمبا ف تتمبر است ب)(Coskun &Celik 2007ب
اثعال ببتؽبا تاا با

تم باثستتئ ب/باث تتاابث

تمئ

باثوتتا بثثأتامبانبث فتت باثف ت تتباثةتمثيبوفتنشتب

بتبتت ت باثوتتتا بثي ة تتم.ب بثبتثتتتبر اس ت ب))Abdelsalam & El-Masry, 2008بمتتا بستتت بنوتتتب
اثوتاممبا صتثنا باث ؾائؼباثةمثت ب نثتوبمؾا تتباثؾ تمباثخم ت بب تؼ.بثثأتامباثا است بلنباثنوتتباتمنبلستتعب
بب

يتلبامنب ئتلبم خلبا را ابمسف  .ب
ثا ف تتمبر است ب)(Ezat & El-Masry, 2008باثعؾامت باثتئتستت باثفتيبوت شتب ختوبوؾ تتتبو تا ؼب
اثف تتم ت خ تتوبا نفتن تتتبثخو تتتاممباثة تتت .ببثثأ تتامب ال ت ت بمعنؾ ت ت بب تتتؽبي تتؼباثو تتتا ةببثاث تتنم ةب
ثاثستتتؾث ةبثلتك ت باثةخكت ت ةبثاثفس ت ت ب تتيباث ؾ

ت بثوؾ تتتتباثف ت تتتباثةتتمثي .ب فةت ت باثةعخؾمتتممباثةنوتتؾ اب
ب

خوبمؾا تباثوتاممبا ثكفتثنت بنثوبلنبوكؾنبلكثتبوؾ تفعمب مثنس بثخوتاممباثعممخ ب يب ظمعباثختامممةب
ثاثوتاممباثفيبوفةفتببنس با تتابمؽباثستؾث ةبثاثوتاممب امباثت ؼباثك تت.ب
ثمت تتؽبنميت ت ت بل ت تتت بونمثثت تتتب عت تتضباثا است تتمم (Barako et al., 2006; Owusu-Ansah
)&Leventis,2006; Lourenço et al.,2018بأتتؾراباثةتاأع ت باةتتتاربثؾ فت ت باثف ت تتتباثةتتمثيةب

ثلشم مبنثوبلنباثوتاممباثك تتاببو ابب ةختممبمتاأع بب امبأتؾرابل ختوبمتؽبشتتاممباثةتاأعت با

تت ةب
ب

ثاثوتاممباثفيبوؾاألبوكمثت بثامث ب مثت بوةت بنثوبا فتم بشتاممبمتاأع ب مثت باث ؾراب (Lin & Liu,
).2009ب م ستتف اللباثت بوفةفتتتبب تتمبمنوت مباثةتاأعت باثك تتتاب ةكن تمبمتتؽباثفتتنشتتب ختتوباثف تتم تباثةمثتت ب
ثخوتاممبثفخ ت بايفتمأممباثةسفخامتؽباثخم أتتؽبثخف م ت.بثثأامب عضباثا اسممب (Barako et al.,

)2006; Owusu-Ansah & Leventis,2006; Lourenço et al.,2018بلنباثوتتاممباثفتيب
معتبثخةتاأع بمؽب

ب) (Big4و م تباثن مئت بل ب يبوؾ تتباثنوت .ب

ثا فخدتبر اس ب)(Lourenço et al, 2018ب ؽباثا اسممباثس ب تيبر است بوتنشتتباثةخكتت باثعمئختت ب
خوبث فت باثف ت تتباثةتمثيةبيتتلباستف ا تبر است ب عتضباثعؾامت باثفتيبوت شتب ختوبث فتت باثف تم تباثةمثتت ب
ثخوتتتاممب تتيباث توغتتملةبثوستتخت باثمتتؾرب ختتوبا

فال تتممببتتتؽباثوتتتاممباثعمئخت ت باثةا أ ت ب تتيباث ؾ
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ثاثوتاممبغتتباثعمئختت  .بثووتتتباثنفتمئ بنثتوبلنباثوتتاممباثعمئختت باثةا أت ب تيباث ؾ
بببببب

ت باث توغمثتت بامنتتب

لكثتبمةم س بثخف ت تباثدؾ ب مثة م ن ب مثوتاممبغتتباثعمئخت .
ث خخت

باثةتو ظت ب

باث ميتتلبمةتتمبست عبنثتتوبلنبث فتت باثف ت تتتباثةتتمثيبوفتتنشتب ة ةؾ ت بمتتؽباثخ تتمئ

مثوتتتا بندس ت مبلثبشتتتا باثةتاأع ت بثاثفتتيب تتابو ت ر باثتتوبا تتفاللبوؾ تتتتباثف ت تتتباثةتتمثيببتتتؽباثوتتتاممب
ث عف تباثفةابباثوتا ب م
ندس ت مبمتتؽبيتتتلب

تم ب تؽباثةعخؾمتممباث ظم تت ب م تت بموتفتا ب تةربمنتلبصتأتتباثتوباثوتتا ب

مئ ت مباثفوتتغتخت بثأتتؾرابيؾاة ت باثوتتتاممبب تتمبثاث تتةربا

اثةتاأع بندس مةبمؽبيتلب ا و مب خوباثفنكابمؽبانباثوتا بوخفةبب م
بثوعف تتتباثخ تتمئ

تتتبصتأتتتبنثتتوبمنوتتماب

م بث ثػب ن بوكخد .ببب ب

باثنؾ ت ت بثخةعخؾمتتممبايتتابم تتمصتلبأتتؾراباثف ت تتتباثةتتمثيبثاثةعخؾمتتممباثةتمس ت ت ب

ممتبباثعاصابمؽباثا استممبب م ف تم بأتؾراباثف ت تتباثةمثتت ب مستفخاابب اصتابمتؽباثة شتتام ةب عت بست ت ب
ب

اثةثملباسفخامتب 2000بAbbott et al.,ةب; )Beasley et al.,2000باثفال تمب تيباثف تم تباثةمثتت ب

ةثاستفخامتب )Lin et al.,2006; Abbott et al.,2004بن تتمرابا تاا باثف تتم تباثةمثتت ة بثاستتفخامتب
بب

ب

ب

)(Xie et al., 2003; Bedard et al., 2004; Yang& Krishnan, 2005بنرا ابا بتم ةب
ب

ثا فةامبر اس ب) (Pucheta-Martinez &Fuentes,2007ب خوبو ت تباثةتاأع بغتتباثةعال.بث خ ب
ب

متؽباثا استتممب)(Abdullah, 2006باستتفخامتبث فتت باثف ت تتباثةتتمثو .ث ةكتؽباث تتؾلبانباث تتتلباثتتتمثيب
صتاةب خوب تميبث فت باثف ت تتباثةتمثوبانيتاب
اث تلباثةتمس يب يبل اباثة مل.ب ب

تمئ

بأتؾراباثف ت تتباثةتمثيةب تيبمتمثثت بثفمتتتعب تؾاب

لممب مثنس ب ثخا اسممباثفيبونمثثتبلشتبمعمصتتباثف ت تباثةمثوباثاثثت بب
اثةمثوبثمؽبشؼببأؾراباثةعخؾمممباثةتمس ت بثاثفيبوعف تباثؾ فت بلياب

د ب مم ب خوبأؾراباثف ت تب
مئ ت م) ةب تاب اتةمبم ةؾ ت ب
بب

مؽباثا اسممب)(Jones & Finley.2011; Kvaal & Nobes,2013; Bischof,2009ب خوب تميب
اشتتب IFRSختوب م تت ب مبختت بباث تؾائؼباثةمثتت بثخة م نت ةببتنةتمب اتةمبم ةؾ ت بل تت ب (Aharony et

)al.,2010; Barth et al.,2014ب خوب تميبلشتب IFRSخوبمالرم باثةعخؾمممباثةتمس ت بباخم ت ب
لسمست بث ؾراباثةعخؾمممباثةتمس ت ةب م

م باثوباسفخااببم ةؾ بمتؽباثا استممب (panaretou et

)al., 2013; Neel, 2016بثخم ت تتت باثة ت تتا اباثفن ت ت ت بث ت ت تتميبلش ت تتتبIFRSب خ ت تتوبأ ت تتؾراباثةعخؾم ت تتممب
اثةتمس ت .بث وبم تباسف ا تبر اس ب شتمو بثا تثنبةب)2047با ف م برث  IFRSيبوتستؽبمندعت ب
اثةعخؾمتتممباثةتمست ت بثاستتفخاابباثخ تتمئ

باثنؾ تت بثخةعخؾمتتممباثةتمست ت بث تتتميبلت اباثةندعت .بث اتتةمب

اثا اس ب خوب م ت باث مبخت بثخة م ن بثمالرم باثةعخؾمممب غتالب تتميباث تةت ب)(Value relevanceب
ثاثة ا اباثفن

.بث خ تباثا اس بنثتوبلنبو نتوب IFRSاشتتمبستخ مب ختوبمندعت بباثةعخؾمتممباثةتمست ت ةب

يتلبانخدمتب مبختف مبثخة م ن ب بث ا و مباثفن

.ب
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لمتتمب مثنس ت بثخا استتممباثفتتيبونمثثتتتبلشتتتبو نتتوب IFRSختتوب م تتت باثؾ فت ت بانيتتاب

تتمئ

بأتتؾراب

اثةعخؾمت تتممباثةتمس ت ت ت ةب ت تتوبوف ت ت ب مثنت تتا اباثوت تتاصاا.ب فنمثثت تتتبم ةؾ ت ت بمت تتؽباثا است تتممباشت تتتبو نت تتوب

 IFRSختوبث فتت با بتم ةب مستف ا تبر است ب)(Zhou et al., 2009با ف تم باشتتبو نتوبIFRSب ختوب
أ تتؾراباثةعخؾم تتممباثةتمست ت ت ب تتيب943بش تتتا ب تتتنت بث خ تتتبثع تتاببثأ تتؾربرثتت ت ب خ تتوبوتس تتؽبث فتت ت ب
ا

فتتالب مثخستمئت.ببتنةتمبثأتاب)(Costa, 2012برثتت ب ختتوبوتستؽبث فتت با بتم ب عتابو نتتوب.IFRSب

كةمباسف ا تبر است ب )(García et al, 2017با ف تم بوتنشتتبIFRSب ختوبث فتت با

تالنب تؽبا بتم ب

ليابم مصتلبث فت باثف ت تباثةمثي )ب يب تن بمؽب923شتتا ب توبا أنفتتؽبثشتتخيبثاثةكستتػ.بث خ تتب
ب

اثا اس باثوبثأؾربونشتتبثثكؽب يباثوتاممباثك تتاب
ث خخ

.

باث ميلبمةمبس عبنثتوبلنتلب تمثتغؼبمتؽبونتمثلباثعاصتابمتؽباثا استممبثعؾامت بثمتتارامبثث فتت ب

اثف ت تتباثةتتمثي ةبثوعتتتلب خت بمتتؽباثا استتممب
ب

ف تتم بوتتنشتتبIFRSب ختتوبث فتت با بتتم ةبن بلنباثا استتممب

اثةتمس ت ت بثتتؼبوفظتتتدباثتتوبا ف تتم بلشتتتباثف تةابباثوتتتاممب م
اثف ت تباثةمثيبانياب
اثة تااب مث ؾ

مئ

تتم ب تتؽباثةعخؾمتتممباث ظم ت ت ب ختتوبث فت ت ب

بأؾراباثف ت تباثةمثية بثلوباثعال باثفيبنت بللةت با ف م لمب يباثوتاممب
ب

باثة ت ةبثث ثػب ةكؽباشف مدب تلباثا اس با ثلب خوباثنتؾباثفمثي :ب
ب

 :H1ااارثر الت ازام الذااركات المقياادة بالبورصااة المراارية باإلفراااح عاان المعمومااات القظاعيااة المعاادة
وفقا لمعيار المحاسبة المررر رق ( )41عمى وقتية تقاريرها المالية

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

باا ت ت ةبلشت تتم مبر اس ت ت ب ست تتخظمن ة)2045بنثت تتوبلنبلنت تتم بمت تتا ختؽب ةكت تتؽباست تتفخاام ةمب ت تتيبوعت ت تتاب
ب

اثوتاممباثعمئخت .با ثلةبصتاةب خوبمخكت باثوتا ةب فعف تباثوتا ب مئخت بن ابامنتبغمث ت بلس ؼباثوتا ب
مةخؾا ت بثخعمئخ ت .باثثتتمنيةبصتاتتةب ختتوبنرا اباثوتتتا بمتتؽب ت بل تتارباثعمئخ ت ةبث ثتتػبمتتؽبيتتتلبثأتتؾرب متتؾب
ت تمئخيةبلثبلكث تتتةب تتوبنرا اباثو تتتا .ببث ت تتتبر است ت ب)(Tiscini & Donato, 2008باثو تتتاممباثعمئختت ت ب

ممفال باثعمئخ %20بمؽبي ؾدباثف ؾ تةبثثأؾرب مؾب ختوبا ت ب توبم ختلبا را ا.بثاود تتبر است ب

)(Ismail, 2011بمتبر اس )( Tiscini & Donato, 2008ب يباثوتطبا ثلبثا فخدتبمع مب يباثوتطب
ب

اثثمنيةبيتلبلشم مبنثوب تث ابثأؾرب مؾ ؽبمؽباثعمئخ ب خوبا

ب تيباثة ختلببتنةتمب ت تتبر است ب

)(Ebihara et al 2014باثوتتاممباثعمئختت ب من تمباثوتتاممباثفتيبوةفختػب تتلباثعمئخت ب%40بمتؽبا ست ؼب
لثبلكثتبث ؾأاب خوبا
ث خخ

ب مؾبثايابمؽباثعمئخ ب يبم خلبارا اباثوتا  .ب

باث ميلبمةمبس عبنثوبلنباثوتا باثعمئخت بليبشتا ب ةفخػب ت مبل تارب مئخ بمعتن بنس بمتؽب

ي ؾدباثةخكت .بث ابا فخدتباثا اسممب وننبوخػباثنس .باةمبا فخدتباثا اسممب وننب اربل ممرباثعمئخ ب
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توبم ختلبا را ا.بثا فةتاباث ميتلب تيبو تنت باثوتتا بنثتوبشتتا ب مئختت ب ختوبر است ب (Ebihara et
)al. ,2014ب ب
ث وتت ) (Hutton, 2007نثوبلنباثعال ببتؽباثةخكتت باثعمئختت بثأتؾرابا
ب

تم ب ال ت بغتتتبمتتاراةب

ثانباثا استممباثفتيبوؾ تتختبثؾأتؾرب ال ت بن مبتت بوتوكتتةب ختوبلنتتلبمتؽباثةتتتأسبلنب كتؾنبلرارباثوتتتاممب
اثةةخؾا بثخعمئخ بل م .بثوةتت باثوتتاممب امبا رارباث تتابنثتوبا

تم باثةتمثيب تمثيباث تؾرا.بث تامتب

ر استفمب)(Chen et al.,2008; Ali et al.,2007ب عتضبا رثت باثةفنم مت ب ختوباثف تم تباثةمثتت بثب
أتؾرابا

تم .ب ختوبثأتلباثفتاصتاةبووتتتبر است ب)( Ali et al , 2007بنثتوبثأتؾربن
ب

تم بل مت ب تيب

اثوتتاممباثعمئختت بم م نت ب مثوتتاممبغتتتباثعمئختت ةببتنةتمبو اتابر است ب)( Chen et al, 2008ب ختوبلنب
ب

ا

م باثةمثيبثخوتاممباثعمئخت ب بصؾ تبشدم ت ب ةمب تلباثكدم .بثأتمرمبنفتمئ ر است ب (Mengoli et

)al, 2017بمفنم مت بمتتببر است ب)( Chen et al, 2008ةبيتتلبووتتتبنثتوبلنبباثةخكتت باثعمئختت بثعتنت ب
ب

مؽب42برثث بلث ثبت بامنبث مبونشتتب خوبأؾراباثف م تباثةمثت  .ب

ثلشتم مبر است ب)(Chen et al, 2008بنثتوبلنتلب مثة م نت بمتباثةتمثكتؽبار تت ؽةب مرابممبصشم ب
ل يملباثعمئالمب وتتك بنو ت بب تتيبنرا اباثوتتتا ب تتؽبطت تتعباثعة ت باةتتاصت ؽبوندت ت صؽببث/بلثبمتتاصت ؽ.ب
ثبمثفتتمثيةبصفةفتتتبمتتمثكؾباثعمئخت ب إمكمنتت بث تتؾلبل مت بثخةعخؾمتتممبث ةكتتن ؼبم ات ت با را اب وتتك بل مت ةب
م بمتؽباثوتتاممب

نغتاب نباثة ات باثة مشتابثا
مةمب خ بمؽبموكخ باثؾامث ببتؽبا را ابثاثةسملةتؽةب ع
ليب نم تبلسمست ب يباثفخدت بمؽبمومك باثؾامث ةباةمبلؾبمؾ سب يبر اس ب (Bushman et al,

)2004ب ةكؽبثخةسملةتؽبار ت ؽبا سفدمرابم عمنمبمؽبم ات بممثكيباثعمئخ ب يبا را ابثثاص ؼبطخمبل ب
ختوباثةعخؾمتممباثعممت .ب بثمتتابل تت ببلت اب عنتوبلنباثوتتاممباثعمئختت بل ت با

لرث ب خوبونشتتبلتك باثةخكت ب خوبمةم سممبا

يبلنبأةتتتباثةستملةتؽب دمتخؾنباثةة تابمتؽبا

م با

تم با

ن ابلنبل تملباثوتاممباثعمئخت ب يباثةفؾس ب دمخؾنبا

تميم.بباةتمب تامتباثا است بب

فتم ب.ب خوب كلباثتكة باثف ختا ت باثةفةثخت ب
فتتم بب تؽباثةعخؾمتممب تيباثؾ تتباثةنمستمةب
م با

.ب

ثمتؽبنميتت بل تت ةبا ف تتمب عتضباثا استممب (Wang, 2006 ; Ebihara et al., 2014 ; Ali,
).2007باثعال ت ببتتتؽبأتتؾرابا ب تتم ب كنيتتابم تتمصتلبأ تتؾراباثف ت تتتباثة تتمثو)بثاثةخكتتت باثعمئختتت ةبم م نت ت ب
مثةخكتت بغتتتباثعمئختت .بثا فخدتتبر است ) (Lourenço et al,2018تؽباثا استممباثستم ب تيبا ف تم ب

لشتتتبط تع ت باثةخكت ت باثعمئخت ت ب كةفغتتتتبمستتف )ب ختتوبث فت ت باثف ت تتتباثةتتمثيةبثوؾ تتختباثا اس ت باثتتوبثأتتؾرب
ونشتتبمعنؾ بثخةخكت باثعمئخت ب خوبث فت باثف ت تباثةمثي.بب ب
ث خخت

باث ميتتلبمةتتمبست عبلنبط تعت باثةخكتت ب مئخت ت بلثبغتتتتب مئخت ت )باستتفخامتبثفدستتتتبا تتفاللب

مسفؾ با

م ببتؽباثوتامم.باةمبوؼباستفخام مب)(Lourenço et al.,2018بل متمب

م بثأؾرابا
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ثفدستتتتبا تتفاللبث فتت باثف ت تتتباثةتتمثيببتتتؽباثوتتتاممةبثمتتؽبشتتؼب ةتتؽبا لةتت با ف تتم بمتتمبن ابامنتتتبط تعت ب
اثةخكتت ت ب مئختت ت ب/بغت تتتب مئختت ت )بوت ت شتب خ تتوباثعال ت ت بب تتتؽباثفت تةابباثو تتتاممب م

اث ظم ت بثث فت باثف ت تباثةمثيب يباثوتاممباثة تااب مث ؾ

تتم ب تتؽباثةعخؾم تتممب

باثة ت ةبثبنمرب ختوبمتمبست عبوتؼباشتف مدب

تلباثا اس باثثمنيب خوباثنتؾباثفمثي :ب
 :H2ختما

تااأثير التازام الذاركات المقياادة بالبورصااة المراارية باإلفرااح عاان المعمومااات القظاعيااة

وفقاا لمعياار المحاساابة المرار رقا ( )41عماى وقتياة تقاريرهااا المالياة باااختالف طبيعاة الممكيااة
(عائمية  /غير عائمية)

 3 -6منلجية البحث
صفنتتمثلباث ميتتلب تتيبلت اباثدت تت بمن تت باث تتتلةبث ثتتػبمتتؽب تتاللب تتتلبات بمتتؽ بللتتاالباثا است ب

اثفظ ت تت ةبم فةتتتبث تن ت باثا است ةبنةتتؾ طباث تتتلةبوؾ تتت بث تتتميبمفغت تتامباثا اس ت ةبلرثامبثاأ تتارامب
اثا اس باثفظ ت ت ةبثنفمئ با ف م ب تثلباث تلةبث ثػب خوباثنتؾباثفمثي :ب

 1-3-6أهداف الدراسة التظبيقية

وستتف الباثا اس ت باثفظ ت ت ت با ف تتم ب تتتثلباث تتتلةبث تتتميبلشتتتباثف تةابباثوتتتاممباثة تتتااب مث ؾ

اثة تتت ب م

تب

تتم ب تتؽباثةعخؾمتتممباث ظم ت ت بث تتمبثةعتتتم باثةتمس ت باثة تتت ب تتؼب )44ب ختتوبث فت ت ب

و م تلمباثةمثت بةب م

م بنثوبا ف م ببونشتتبط تع باثةخكت ب مئخت /بغتتب مئخت )ب خوباثعال باثسم ب ب

 2-3-6مجتمع وعينة الدراسة

صفكؾنبم فةتباثا اس بمؽباثوتاممباثة تااب مث ؾ

باثة ت ب اللباثدفتابمتؽب2046نثتوب.2048ب

ث تابوتؼبا فتتم ب تنت بيكةتت بمتؽب75بشتتا )4ةبثوفكتؾنباثعتنت بمتؽب242بموتملاابيتتل صف تت اث ميتل

تمسم خو (Okolie & Izedonmi, 2014; Omid, 2015
ما Firm-Year- Observation
ع
) بطخخمنة.2047
ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

 )4اثةختعب ؼب  )4ب
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وقياس المتغيرات

 3-3-6يموذج البحث وتوصي

صؾ سباثوك باثفمثيبنةؾ طباث تلباثةسفخاب :ب

متغيرات رقابية

ستحٔح الششكح

حجم الششكح
جَدج المشاج ح

المتغير المستقل
االلرززضاب تاصاصززا عززن الم َمززاخ
القطاعٔزززح ٍاقزززا لم ٔزززاس المحاعزززثح
المصشّ سقم ()41

المتغير التابع

ٍقرٔح الرقشٓش المالِ

H1

H2

طثٔ ح الم كٔح (عائ ٔح  /غٔشعائ ٔح)
المصذس :من إعذاد الثاحث

وت توصي
المتغير

وقياس هذه المتغيرات عمى النحو التالى:
نوع
المتغير

الرزززززضاب الشزززززشكح
تاصاصززززا عزززززن
الم َمزززززززززززززززززاخ
القطاعٔح

مغرقل

حجم الششكح

سقاتِ

جَدج المشاج ح

سقاتِ

القياس

التوصيف

مزززن زززير مرمٔزززش ًٍمزززِ ٓ زززز
ٓقصززززززذ تززززززي الرززززززضاب الشززززززشكح
القٔمح ( )1عوذما ال ٓزرم االلرزضاب،
تاصاصززززززا عززززززن الم َمززززززاخ
ٍٓ ززززز القٔمززززح ( )2عوززززذما ٓززززرم
القطاعٔح ٍاقا لمرط ثزاخ الم ٔزاس
االلرززززضاب (Ibrahim& Jaafar,
المحاعثح المصشٓح سقم ()41
 2014؛ع ِ )2118،

طاقززززززاخ ٍامكاهٔززززززاخ الشززززززشكح تال َغززززاسٓرم الطثٔ ززززْ صجمززززالْ
المادٓززح ٍالثشززشٓح ٍقززذسذٌا ع ززِ أصززززززَر الشززززززشكح (Ibrahim,
ذَلٔزززذ اصٓزززشاداخ الرشزززمٔ ٔح مزززن )2015
عم ٔاذٌا
ٍذ زززززززش تقززززززززذسج مشاج ززززززززْ تحجزززززززززم مكرزززززززززة المحاعزززززززززثح
ٍالمشاج ح ٍالزُ تذٍسى ذم قٔاعي
الحغزززززززاتاخ ع زززززززِ اكرشزززززززا
الرحشٓفزاخ الجًَشٓزح ٍالرقشٓزش من ير مشاسكح ٍ big4عَ

22

األثر
المتوقع
+
-

+

د /سناء حمـمد رزق رميلي

طثٔ ح الم كٔح

م ذر

م ذر ال ائذ ع ِ
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عوٌزاٍ .رلز ازْ ضزَ االلرزضاب
تالم زآٔش المٌؤزح ٍقَاعزذ آداب
ٍع ز َكٔاخ المٌوززح ،كمززا أدسكٌززا
أصزززززحاب المصزززززال  ،اصزززززح
المغزززززر مشٓن تا عزززززٌمٍ ،الرزززززْ
اه كغزززد ع زززِ أعززز اس ٍعَائزززذ
ا عٌم (صكِ)2118 ،

ٓرم قٔاط المرمٔش كمرمٔش ًٍمزِ،
ٓ ززززز القٔمززززح ( )1ارا كززززام ٓززززرم
مشاج ح الششكح من قثل مشاقزة
حغززاتاخ ٓورمززِ لموش ز ج محاعززثح
ٍمشاج ززح مح ٔززح ةززشٓكح صحززذُ
موشززززلخ المحاعززززثح ٍالمشاج ززززح
ا ست زززح الكثزززشُ ٍٓ ،زززز القٔمزززح
( )1تخززي رل ز ا قٔاعززا ع ززِ
))Ibrahim,2015

ذ ززش الشززشكاخ ال ائ ٔززح تاهٌززا
الششكاخ الرِ ذمر أٌا ال ائ زح
 %11أٍ أك زززززش مزززززن ا عزززززٌم،
ٍَٓجزذ ع زِ ا قززل عازَ ٍاحززذ
مززززن ال ائ ززززح اززززِ مج ززززظ إداسج
الششكحا (Ebihara & Jaafar
)2014

تمرمٔززش ًٍمززِ ٓ ززز القٔمززح ()1
ل شززشكاخ غٔززش ال ائ ٔززح ٍالقٔمزززح
( ) 1ل شززززززززززززززشكاخ ال ائ ٔززززززززززززززح
)(Ebihara et al., 2014

قززززذسج الشززززشكح ع ززززِ اعززززر ماس
ا صَر الرْ ذمر كٌا

تم ززززذر ال ائززززذ ع ززززِ االعززززر ماس
صااِ الذ ل قثل الاشٓثح ع ِ
اجمالِ ا صَر (Abernathy
)et al., 2014
ت ذد ا ٓاب  ،تٔن ذاسٓخ القَائم
المالْ ٍذاسٓخ ذقشٓش مشاقثْ
الحغاتاخ (Lourenço et al.,
)2018

ذ ززش الم َمززاخ الَقرٔززح ت هٌززا
ذ الم َماخ المرَاشج لصواع
القشاس قثزل أم ذفقزذ قزذسذٌا ع زِ
الر ثٔش ع ِ القشاساخ (FASB
) ,2010كما ذشٔش ٍقرٔح الرقشٓش
المزززززالِ إلزززززِ أم الم َمزززززاخ
المالٔززح ٓجززة إذاحرٌززا ل جمٌززَس
ززير ارززشج صمؤززح م قَلززح مززن
إقفار هٌآح الغوح المالٔح ل شزشكح
ٍ ،إال اقزززززذخ اائزززززذذٌا (The
Indonesian Statement of
Financial Accounting Standard, 2010).

+
_

+

ب

 4-3-6أدوات وااراءات الدراسة ب

و تننبلرثامباثا اس ت ةب تتابوتتؼبا ستتفنمرباثتتوباث تمنتتممباثثمنؾ ت بSecondary Dataباث تؾا راب تتمث ؾائؼب

اثةمثت بثا مميممباثةفةة بثوتاممباثعتن .باةمبوؼبا سفعمن ب مث تمنممباثةفمي ب خوباثةؾ تبا ثكفتثنيب
م مشتبمعخؾممم.بلممب وتننبنأتتارامباثا استممب تاب تمبباث ميتلببف تتةباث تمنتممبمتؽبيتتلبوتاصتابث فتت ب
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اثف ت تب اثةمثيةبثما با ثفةاببمتؽب امتلةبثبنتمربنةتم طباثفتختت با ي تمئيةبث تتؼبمفغتتتامباثا است ب ختوب
ا فاللبلنؾا م.ب ب

 5-3-6يتائج اختبار فروض البحث
وتتؼبا

ؼ )22ب

فةتتمرب ختتوبنةتتم طبا نتتتاا بمتتؽب تتاللبووتتغت بنةتتم طبا نتتتاا بب تنتتمم بSPSSبا
فم ب

تتاا ب

تثلباث تلباةمبصخوب :ب

 3-5-3-6يتيجة اختبار الفرض ) )H1ب
اتناااول الفاارض ) )H1ا ف تتم بمتتمبن اباتتمنبلنتتم بوتتنشتتبمعنتتؾ ببثالثف تةابب م

تتم ب تتؽباثةعخؾمتتممب

اث ظم تت بث تتمبثةعتم اثةتمست باثة تتت ب تتؼب44ب ختتوبث فتت باثف ت تتتباثةتتمثيبثخوتتتاممباثة تتتااب مث ؾ

تب

اثة ت .بث ف م بل اباثدتلباي مئتمبوؼب تمغفلبادتلب ابباةمبصخو:ب ب
:H0ب ال ارثر التزام الذركات المقيدة بالبورصة المررية باإلفراح عن المعمومات القظاعية المعدة
وفقا لمعيار المحاسبة المرر رق ( )41عمى وقتية تقاريرها

المالية ب

ثوؼباثفع تتب ؽب ثػباثدتلبمؽب اللبنةؾ طبا نتاا باثفمثو:ب ب
T FRti = β 0 + β1 SGDISC it β2 LNSIZEit+β3 ROI ti +β4 AQit + ᵋ ti
يتلبلنب ب
 ) (TFRث فت باثف ت تباثةمثيبثخوتا ب (iب يباثسنلب).(tب بتتم ب تتؽباثةعخؾمتتممباث ظم ت ت بث تتمبثةعتتتم باثةتمس ت بببب

 SGDISCL -اثف تةابباثوتتتا بمتتؽب امتتلب م

اثة ت ب ؼب )44بثخوتا ب (iب وباثسنلب).(tب ب

 ))LNSIZEبي ؼباثوتا ب (iب وباثسنلب).(tبب ب )(AQبأؾراباثةتاأع بثخوتا ب (iب وباثسنلب).(tب بب

 ) (ROIمعالباثعمئاب خوبا سفثةم بثخوتا ب) )iب وباثسنل). (tبب بب

ثبفوغت باثنةؾ طباثخم

ب

بب اباثدتلةبصفمسبمؽباث اثلب ؼب )4بمعنؾ باثنةؾ طةبيتلبلنب تة ب

)(P-Vبو خغ ) (.044بث فمتسبمتؽباث تاثلبانب تةت ب )Adj R2ببو ختغب )%2.5بمةتمب عنتوبلنباثةفغتتتب
اثةستتف ب دستتتبي تؾاثو%2.5بمتتؽباثفغتتتتب تتيباثةفغتتتتباثفتتم ت.بباةتتمبصفمتتسبببمتتؽباث تتاثلبل متتمبثأتتؾرب
ال ت ب كستتت بغتتتتبمعنؾ ت ببتتتؽ ا ثف تةاببمتتؽب امتتلب م

تتم ب تتؽباثةعخؾمتتممباث ظم ت ت بث تتمبثةعتتتم ب

اثةتمس باثة ت ب ؼب )44بثث فت باثف ت تتباثةتمثيةبيتتلبلنب تةت ب )P-Vبو ختغ)).159بث تةت بمعممت ب
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ا نتتاا ب مثستمثم.باةتمبصفمتتسب تاببمعنؾ ت بمفغتتتامباثت م ت بمتمب تاابمفغتتتبأتتؾراباثةتاأعت ةبيتتلبص ختتغب
مسفؾ باثةعنؾ بثل)).005بثبنمرب خوبممبس عبصفؼب ؾلب تلباثعاببث ضباثدتلباث اص ب) )H1ب
ثوفدتعبوختػباثنفت ت بمتتبمتمبوؾ تختبنثتتلبر است ب)( Zhou et al, 2009ب عتاببثأتؾربوتنشتتبمعنتؾ ب
بب

ثةعتتمصتتباثف ت تتتباثةتتمثيباثتتاثثيب ختتوبث فت ت باثةعخؾمتتممباثةتمس ت ت .باةتتمبا فخدتتتبوختتػباثنفت ت بمتتتبر اس ت ب
)( Costa, 2012بثاثفيبثأامب ال بن مبت بمعنؾ ببتؽبو نو IFRSبثث فت باثةعخؾمممباثةتمس ت  .ب
ب

ثأتتمرمبوختتػباثنفتتمئ ب ختتوب كتتلبمتتمبوؾ تتتباث ميتتلب تةتتمبصفعختتعب مثعال ت ببتتتؽبث فت ت باثف تتم تباثةمثت ت بب

ثا ثفةاببمؽب املب م
معنؾ ت ببتتتؽبا

تؾ اب

م ب ؽباثةعخؾمممباث ظم ت ةبيتلبوؾ تباث ميلبثأؾربوتنشتتبمتمبثثكتؽب

تتم ب تتؽباثةعخؾمتتممباث ظم تت بثث فتت باثف تتم تباثةمثتت ةبيتتتلب بصفظختتمبا تتاارلمبمة تتااب

متتؽباثؾ تتتب نتتلبصتتفؼبا تتاارلمب مثدع ت ب ستتفخاام مبمتتؽب ت با را ا.بث تتابصتأتتتب ثتتػبنثتتوبلنبر أ ت باثف تةابب
اثوتاممب م

م ب ؽباثةعخؾمممباث ظم ت ب عتد  .ب

ادول ( )1يتيجة إختبار الفرض))H1
β

Model

Sig

T

.000

19.492

.154

-1.432

-.106

.005

2.833

.224

.147

-1.456

-.108

LNSIZE

.207

-.102

.087

ROI

Constant
SGDISC
AQ

.047

R2

.028

Adjusted R2

2.5

إحصائيثF

. .044

)Sig (F

 4-5-3-6يتيجة اختبار الفرض الثايا ))H2

اتناول الفرض الثايا ) )H2ا ف م بممبن ابامنبلنم بونشتتبمعنؾ ببثظ تع باثةخكت ب اثعمئختت بلثبغتتتب

اثعمئختت )ب ختوباثعال ت ببتتؽبا ثفتةابب م

تم ب تؽباثةعخؾمتممباث ظم تت بث تمبثةعتتم باثةتمست باثة تت ب

ؼب )44بثث فت باثف ت تباثةمثي.بث ف م بل اباثدتلباي مئتمبوؼب تمغفلبادتلب ابباةمبصخو:ب ب
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 :H0ال ختم

أثر طبيعية المكلية (عائلية /غير عائلية) على العالقة بين إلتزام الشركات.....

تأثير التزام الذركات المقيدة بالبورصة المررية باإلفرااح عان المعموماات القظاعياة

وفقا لمعيار المحاسبة المرار رقا ( )41عماى وقتياة تقاريرهاا المالياةببااختالف طبيعاة الممكياة
(عائمية  /غير عائمية)

ثوؼباثفع تتب ؽب ثػباثدتلبمؽب اللبنةؾ طبا نتاا

باثفمثو:ب ب

T FRti = β 0 + β SGDISCit + β AQit+β LNSIZEit+ β ROIit +FMit +FM*SGDISCit +ᵋ ti

ث ةثت ت بFM*SGDISCitبا ش تتتباثفد تتم خيبثظ تعت ت باثةخكتت ت بم تتتبا ثفت تةابب م

اث ظم ت بثخوتا ب  (iثخدفتاب  (tب
ثبفوغت باثنةؾ طباثخم

تتم ب تتؽباثةعخؾم تتممب

بب اباثدتلةبصفمسبمؽباث اثلب ؼب )2بمعنؾ باثنةؾ طةبيتلبلنب تة ب

)(P-Vبو ختغ ) (.042ببث فمتسبمتؽباث تاثلبانب تةت ب )Adj R2ببو ختغب )%3بمةتمب عنتوبلنباثةفغتتتب
اثةستتف ب دستتتبيتؾاثو%3بمتتؽباثفغتتتتب تتوباثةفغتتتتباثفتتم ت.بباةتتمبصفمتتسبمتتؽباث تتاثلبل متتمبثأتتؾرب ال ت ب
معنؾ ببتتؽبا ثفتةاببمتؽب امتلب م

تم ب تؽباثةعخؾمتممباث ظم تت بث تمبثةعتتم باثةتمست باثة تت بب تؼب

)44بثث فت باثف ت تباثةمثيةبيتلبلنب تة ب )P-Vبو خغ ) (0.047ةببتنةمب بصؾأابونشتتبمعنتؾ ببثخةفغتتتب

اثةعالب خوباثعال بةبيتلبلنب تة )P-Vبو خغ ) . ( 0.126بثبنمرب خوبممبس عبصفؼب ؾلب تلباثعتابب
ب

ث ضباثدتلباث اص ب) .)H2ب
ثا فخدتتباثنفت ت باثفتيبوؾ ت بنثت تمباث تتلبمتتبنفت ت بر است ب)( Lourenço et al, 2018ةبثاثفتيب
ب

وؾ ختبنثوبثأؾربونشتتبمعنؾ بثخةخكت باثعمئخت ب خوبث فت باثف ت تباثةمثوةبثبمثتغؼبمتؽبا تفاللباثا است ب
اثسم ب ؽب اثا اس باثتمثت ب يباستفخااببط تعت باثةخكتت باةفغتتتبمستف .بث فمتسبل متمبمتؽبلت اباثنفتمئ ب
انلب يبيمث بار ملبمفغتتتباثةخكتت باثعمئختت ب تيبنةتؾ طبا نتتاا ا ت تتباثعال ت ببتتؽبا ثفتةابب م
مثةعخؾمتتممباث ظم ت ت بثث فت ت باثف ت تتتباثةتتمثيبمعنؾ ت بطتر ت ةبيتتتلبمتتتباثف تةابباثوتتتاممب م

تم ب
تتم ب تتؽب

معخؾمممباثف ت تباث ظم يبث مبثةعتم باثةتمس باثة تت ب تؼب )44ب

ت سباثف ت تتب ؾ تمبلكثتتةبم م نت ب

متب اببا ثفةابةبمةمب وتتبثؾأؾربونشتتبثظ تع باثةخكت ب خوبا ثفةابب م

م باث ظم يبمؽب امل.ب ب

بب
ب
ب
ب
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ادول ( )2يتيجة اختبار الفرض))H2
β

Sig

T

.000
.047
.023
.237
.126
.218
.134

19.079
-2.003
2.297
-1.186
1.537
-1.234
-1.506
.061
.034
2.216
.043

Model
Constant
SGDISC
AQ
FM
FM* SGDISC
LNSIZE
ROI
R2
Adjusted R2
إحصائيثF
)Sig (F

-.131
.193
-.288
.364
-.093-.104

 5-5-3-6تحمي الحداسية( :تغيير طريقة قياس المتغير المدتق )

اسفخابباث ميلب وباثفتخت با سمسيبمفغتتبثلةوب )4ب يبيمث ب اببا ثفةاببثاث تةت ب )2ب تيبيمثت ب
م ب ؽبمعخؾمممب ظم ت بث تمبثخةعتتم باثةتمست يب تؼب  )44ةببتنةتمب تيبوتختت باثتسمستت ب

ا ثفةابب م

ب

مبباث ميلب إ ظمرباث تةت ب )4ب توبيمثت ب تاببا

اثةفؾس ب ؽبمعخؾمتممباث ظم تت با
ثاث تةت ب )3ب تتيبيمثت با
األول بناء عمى ذلك.

تم بثاث تةت ب )2ب تيبيمثت ببا

تم ب تؽباثةعخؾمتممباثعممت ب ت بةبا

تم بباثمتعت بلثب

تم ب تؽب ظتمعبثايتا) ةب
ب

تتم باث تتؾ ب ةبث ثتتػب تمستتمب ختتوب ختتوبة)2048ةبوتا إعااادة اختبااار الفاارض
بب

ثث مبثنفت با ف م باثدتلب اث اثلب ؼب)3بصفؼب ؾلب تلباثعاببث ضباثدتلباث تاص ةبيتتلبلنب
تة ب)(p-valueبوسمث ب  (0.102ةبوبناء عمى ذلك ات رفض الفرض البدا )H1ب)
ادول ()3
Sig

T

. .000
.180
.003
.372
.134

19.492
-1.3463.035
.895
-1.506
.048
.029
2.557
. .04

β
-.095
.235
.064
-.114
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Model
Constant
SGDISC
AQ
ROI
LNSIZE
R2
Adjusted R2
إحصائيثF
)Sig (F
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ث فمسبمؽباثنفمئ باثستم باودتمدبنفتمئ باثفتختت با سمستيبمتتبوتختت باثتسمستت ب مثنست بثخعال ت ببتتؽب
ا ثف تةابب م

تتم ب تتؽباثةعخؾمتتممباث ظم ت ت بثث فت ت باثف ت تتتباثةتتمثيب تتمثتغؼبمتتؽبا تتفاللبطت ت ب تتتميب

اثةفغتتباثةسف  .ب

 6-5-3-6تحمي إضافا
استف الباثفتختت با

تم يبوؾ تتسبوتنشتتب عتضباثةفغتتتامباثفتيبوتؼباستفخاام مباث ميتلب تيباثفتختت ب

ا سمستيباةفغتتتامب مبتت بلثبمعاثت باةفغتتتامبمستتف خ ةبثوتاصتابونشتتلتتمب ختتوباثفتةابباثوتتتاممب م

تتم ب

ؽباثةعخؾمممباث ظم ت ب كةفغتتبوم ت)ةبث ثػب خوباثنتؾباثفمثي :ب

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

تتم ب تتؽبمعخؾمتتممب ظم ت ت بث تتمبثخةعتتتم باثةتمس ت وب تتؼب )44بةبث ف تتم بل ت اباثدتتتلب

اي مئتمبوؼب تمغفلبادتلب ابباةمبصخو:ب ب
 :H0ال ارثر حج الذركات المقيدة بالبورصة المررية عمى التزام تمك الذركات باإلفرااح عان
المعمومات القظاعية وفقا لمعيار المحاسبة المرر رق ()41

بثوؼباثفع تتب ؽب ثػباثدتلبمؽب اللبنةؾ طبا نتاا باثفمثي:بب ب
= β 0 + β1LNSIZEti+ +ᵋ ti
ثبفوغت باثنةؾ طباثخم

ti

SGDISC

بب اباثدتلباثدت يةبصفمسبمؽباث اثلب تؼب )4بمعنؾ ت باثنةتؾ طةبيتتلب

لنب تة ب))P-Vبو خغ ) (.005ببث فمسبمؽباث اثلبل ممبلنب تةت ب ) Adj R2بو ختغب))%2.7بمةتمب عنتوب
بب

ب

لنبانباثنةتؾ طب دستتبيتؾاثو )) %2.7بمتؽبباثفغتتتب تيباثةفغتتتباثفتم ت.بباةتمبصفمتسبمتؽباث تاثلبثأتؾرب
ب

ال ت ت با مبت ت ت بمعنؾ ت ت ببت تتتؽبي ت تتؼباثوت تتتا بثا ثف ت تةاببم ت تتؽب ام ت تتلب مثةعتت تتم ةبيتت تتلبلنب تة ت ت ب))P-Vب
ب

و خغ)).005بثلنبمعمم با نتاا بص ختغ ))%2.84بثبنتمر خوبمتمبست عبصفمتسبثأتؾربوتنشتتبمعنبتؾ ببثت تؼب
اثوتتتا بب تتوبودستتتتبا ثفتةاببمتتؽب امتتل ةبوبناااء عمااى مااا ساابض ااات رفااض فاارض العااد م وقبااول الفاارض
ب

البدا اإلضافا الخاص بحج الذركة

ادول ()4
Sig

T

β

.396
.005

-.851
2.845
.037
.033
8.095
.005b

-.241
.041
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Constant
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R2
Adjusted R2
إحصائيثF
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ب -يتيجة اختبار تأثير طبيعة الممكية عمى االلتزام باإلفراح عن المعمومات قظاعية

اتناول الفرض ا ف تم بمتمبن اباتمنبلنتم بوتنشتتبمعنتؾ بثظ تعت باثةخكتت باثعمئختت بم م نت ب مثةخكتت بغتتتب

اثعمئخت ب خوبا ثفةاببمؽب املب ةعتم باثةتمس باثة ت بب ؼب .)44بث ف م بلت اباثدتتلباي تمئتمبوتؼب
تمغفلبادتلب ابباةمبصخو:ب ب
:H0ب ال تاارثر طبيعااة الممكيااة (عائميااة /غياار عائميااة) عمااى التاازام الذااركات المقياادة بالبورصااة
المررية باإلفراح عن معمومات قظاعية وفقا لمعيار المحاسبة المرر رق ( )41ب

ثوؼباثفع تتب ؽب ثػباثدتلبمؽب اللبنةؾ طبا نتاا باثفمثي:ب ب
SGDISC = β 0 + β1FMti ti+ ᵋ ti
ث ةث ب)(FMبط تع باثةخكت بثخوتا ب (iب وباثسنلب).(tب
ثبفوغت باثنةؾ طباثخم

بب اباثدتلةبصفمسبمؽباث اثلب ؼب )5بمعنؾ باثنةؾ طةبيتلبلنب تة ب
بب

2

)(P-Vبو ختتغ)(.005ببث فمتتسبمتتؽباث تتاثلبانب تة ت ب  )Adj Rو ختتغب )%03بمةتتمب عنتتوبلنباثةفغتتتتب
اثةستتف ب دستتتبيتؾاثو%3متتؽبباثفغتتتتب تتيباثةفغتتتتباثفتتم ت.بباةتتمبصفمتتسبمتتؽباث تتاثلبل متتمبثأتتؾرب ال ت ب

معنؾ ت بستتخ ت ببتتتؽ ط تعت باثةخكتت ب مئختت ب/بغتتتتب مئخت ت )بثمتتا با ثف تةاببيتتتلبلنب تةت ب )P-Vبو ختتغب
)).005بثانبمعمم ت با نتتتاا بص ختتغب)(-.197بمةتتمب عن تتوبانبلنتتم باثفت تةاببمتتؽباثوتتتاممبغتتتتباثعمئخت ت ب
مثةعتم بلك تبم م ن ب مثوتاممباثعمئخت بثبنمرب خوبممبس عبات رفض فرض العدم وقبول الفرض البدا ب

اإلضافا الخاص بظبيعة الممكية

ادول ()5
Sig

T

β

.000
.005

14.689
-2.867
0.0380
0.033
8.222
.005

.638
-.197

Model
Constant
FM
R2
Adjusted R2
إحصائيثF
)Sig (F

اا  -يتيجة اختبار تأثير اودة المرااعة عمى االلتزام باإلفراح عن المعمومات القظاعية

اتناول الفرض ا ف م بممبن ابامنبلنم بونشتتبمعنؾ ببث ؾراباثةتاأع ب خوبا ثفةاببمؽب املب ةعتم ب

اثةتمس باثة ت بب ؼب .)44بث ف م بل اباثدتلباي مئتمبوؼب تمغفلبادتلب ابباةمبصخو:ب ب

 :H0ال تاارثر اااودة المرااعااة عمااى الت ازام الذااركات المقياادة بالبورصااة المراارية باإلفراااح عاان
المعمومات القظاعية وفقا لمعيار المحاسبة المرر رق ()41
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ثوؼباثفع تتب ؽب ثػباثدتلبمؽب اللبنةؾ طبا نتاا باثفمثو:ب ب
ث ةث ب)(AQبأؾراباثةتاأع بثخوتا ب (iب وباثسنلب).(tب
ثبفوغت باثنةؾ طباثخم

SGDISC = β 0 + β1AQti ti+ ᵋ ti

بب اباثدتلةبصفمسبمؽباث اثلب ؼب )6بمعنؾ باثنةؾ طةبيتلبلنب تة ب
2

بب

)(P-Vبو ختتغ)(.000ببث فم تتسبم تتؽباث تتاثلبانب تةت ت ب  )Adj Rو ختتغب )%34بمة تتمب عن تتوبلنباثةفغت تتتب
اثةسف ب دستبيؾاثو%34ببمؽبباثفغتتب وباثةفغتتباثفم ت.باةمبصفمسببمؽباث اثلبل متمبثأتؾرب ال ت ب
معنؾ ت ت بن مبت ت ت ببت تتتؽبأت تتؾرابباثةتاأع ت ت بثاثف ت تةابباثوت تتتا ب م

ت تتم باث ظت تتم يةبيتت تتلبلنب تة ت ت ب )P-Vب

و خ تتغ)).000بثانبمعممت ت با نت تتاا بص خ تتغ) (.343بمة تتمب عن تتوبانبلن تتم باثفت تةاب بم تتؽباثو تتتاممب م
ب

اث ظم وبلك تبب يباثوتاممباثفيبصفؼبمتاأعف مبمؽب

تتم ب

بشتامربBig4بةبثبنمرب ختوبمتمبست عباات رفاض

فرض العدم وقبول الفرض البدا باإلضافا الخاص بتأثير اودة المرااعة

ادول ()6
Sig

T

β

.000
.000

7.377
5.256
.117
.342a
27.628
. .000b

.363
.343

Model
Constant
AQ
R2
Adjusted R2
إحصائيثF
)Sig (F

4-6النتائج والتوصيات ومجاالت البحث المقترحة
اس تتف الباث ت تتلبر است ت بثوتختت ت بثا ف تتم باثعال ت ت بب تتتؽباثفت تةابباثو تتتاممب م

تتم ب تتؽباثةعخؾم تتممب

اث ظم ت ت بثث فت ت بو م تلتتمباثةمثت ت ةبثلشتتتبط تع ت باثةخكت ت ب مئخت ت ب/غتتتتب مئخت ت )ب ختتوبوختتػباثعال ت ةبمتتتب
اثفظ ت تتعب خ تتوب تنت ت بم تتؽباثو تتتاممباثة ت تتااب تتوباث ؾ

ثاثفؾ تممةبثم م مباث تلباثة فتي  :ب

1-4-6يتائج البحث

ت ت باثة تتت .بث تة تتمبصخ تتوب تتتلبثنف تتمئ باث ت تتلب

خلص الباحث على مستوى الدراسة النظرية نثوبللةت با

م ب ؽباثةعخؾمممباث ظم تت ب تيبعت ب

ونؾعبا نوظ با ف مر بثع ؾ بممب سةوب مثوتاممبمفعاراباث نستممةبيتلبلنباثةعخؾمتممبا أةمثتت ب
غتتتتبام ت ت بثف تتتتؼبلرارباثوتتتا ب تتيبع ت بوعتتارب ظم تتممبوختتػباثوتتتا ةب تتغتتمبمستتفخاميباث تؾائؼباثةمثت ت ب
ثل تتتملباثة تتمثسب تتيبا

تتم ب تتؽبمعخؾمتتممبود تتتخت ب تتؽبلرارب ظم تتممباثوتتتا ةبثبمثدع ت ب ممتتت

اث تتممباثفنغتةتت ت باثةتمست ت ت ب إ تتاا باثةع تتمصتتباثف تتيبو تتنغؼب ةختت ت باث ت تتميبثا
31

تتم ب تتؽبمعخؾم تتممب
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اث ظتمعةبث تتابونمثثتتتباثا استتممباثةتمست ت بمؾ تتؾعباثةعخؾمتتممباث ظم تت بمتتؽب تتاابزثا تتمةب فنمثثتتتب عتتضب
اثا اس تتممبب مثفتختت ت بوظت تبؾ باثةع تتمصتتباثخم ت ت ب مثةعخؾم تتممباث ظم تت ت ةبثمتت تتارامبا
م ب خوب تة باثوتا بثوكخد ب ايباثةمل.ب ب

اثةعخؾمممةبثاشتب ثػبا

تتم ب تتؽبوختتتػب

كةتتمب خ تتتباثا است باثنغت ت بنثتتوبللةتت بث فتت باثف ت تتتباثةتتمثيبمتتؽبيتتتلباثفتتنشتتب ختتوبادتتمراب ت ات امب
مسفخامتل.بث ابونمثثتباثعاصابمؽباثا اسممباثعؾام باثفيبو شتب خوبث فت باثف ت تباثةتمثيبستؾارباثخم ت ب
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

تتمثتغؼبمتتؽبللةت ت ب بث فت ت باثةعخؾمتتممبثةستتفخامت م.بثإنبامنتتتب عتتضباثا استتممباثةتمس ت ت بوؾ تتختبنثتتوب
ثأؾربونشتتبثةعتمصتتباثف ت تتباثةتمثيباثتاثثيب

تد ب ممت ب ختوباثخ تمئ

باثنؾ تت بثخةعخؾمتممباثةتمست ت ب

ثأتتؾراباثف ت تتتباثةتتمثي.باةتتمب خ تتتب عتتضباثا استتممبمتتؽباثنميتتت باثنغت تت بنثتتوبوتتنشتتبط تعتت باثةخكت ت ب
مئخت ب/باثعمئخت )ب خوبأؾرابثث فت باثف ت تباثةمثو.بببب ب

لمتتمب مثنس ت بثنفتتمئ باثا اس ت ب ختتوباثةستتفؾ باثفظ ت تتيةب تتاب خ ت

باث ميتتلبنثتتوب تتضباثدتتتلبا ثلب

ثخا اس ةبثل ممب ضب تلباثا اس باثثمنيةب مثتغؼبمؽبع ؾ ب ال بمعنؾ ببتؽبمفغتتتباثفتةابباثوتتاممب
م

م ب ؽباثةعخؾمممباث ظم ت بثث فت باثف ت تباثةمثيب يبيمث بار ملبمفغتتتبط تعت باثةخكتت باةفغتتتب

مع تتال.باة تتمباود تتتبنف تتمئ بوتختت ت باثتسمس تتت بم تتتبنفت ت ت با ف تتم باثد تتتلبا ثلب تتيباثفتختت ت با سمس تتي.ب
ثاع تمبنفمئ باثفتخت با

اثفةابباثوتاممب م

م يبثأؾربونشتتبمعنؾ ببثت ؼباثوتا بثأؾراباثةتاأع بثط تع باثةخكتت ب ختوب

م ب ؽباثةعخؾمممباث ظم ت  .ب

2-4-6توصيات البحث
وب ؾربممبوؾ

-

بنثتلباث تلبمؽبنفمئ بببصؾ وباث ميلب م

وي :ب

خوباثةعنتتؽب إ اا بمعمصتتباثةتمست باثة تت بو تا ؼباثةة تابمتؽبا شتمرامب وتننبا

تم ب تؽب

اثةعخؾمممباث ظم ت ةبيتلبانبمعتتم باثةتمست باثة تت ب تؼ )44ب وتؾبلب عتضباثغةتؾلبث تفتمطب

اثوب عضبلثألباثفعاص  .ب
-

تتمبلنبوفمتتةؽب ؾا تتاباث تتتابثاثوتتظمب تتوباث ؾ
اثتةابباثوتتتاممب م

ت باثة تتت باوختتم بمتتمبصختتةببمتتؽبا أتتارامب وتتننب

تتم ب تتؽبمفخت باث ت ات باثفوتغتخيب مثوتتتاممباثفتتيبود تتسب تتؽبمعخؾمتتممب ظم تت ب

ث تتمبثةعتتتم باثةتمس ت باثة تتت بب تتؼب  )44ةبيتتتلبانباغخ ت ت باثوتتتاممباثة تتتااب مث ؾ
ب

مثتغؼبمؽباثفةام مب مثةعتم ب بو ؾبب م

م ب ؽبوخػباثةعخؾمممب .ب
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تتمبانبوفمتتةؽبمنتتمل باثةتمس ت باثفتتيبصتتفؼبوا س ت مب تتيبمتيخ ت باث كتتمثؾ ؾيباثخ تتمئ
اثةا ة بثخةعخؾمممباثةتمس ت ةب نباثفتاتةبمن تمب ختوباثخ تمئ

ا لةملب مثخ مئ

باثثمنؾ بمث باثؾ فت ب مثتغؼبمؽبللةتف م.بب

باثنؾ ت ت ب

با سمستت ةبثلنتم بأمنتمبمتؽب

 3-4-6مجاالت البحث المقترحةب ب

بنمرب خوبنفمئ باث تلةبثث مبثتاثراةب ةكؽبا ف ات ب اربمؽباث تؾثباثةسف خت ةب خوباثنتؾباثفمثي :ب
 -4لشتتتبو نتتوبIFRSبثعتتمبب2045ب ختتوبث فت ت باثف ت تتتباثةتتمثي:بر اس ت بوظ ت تتلب ختتوباثوتتتاممباثة تتتااب
مث ؾ

باثة ت .ب

 -2لشتباثخ مئ
مث ؾ
 -3لشتتتب
مث ؾب
 -4لشتب

باثفوغتخت بثخوتا ب ختوبث فتت باثف ت تتباثةتمثي:بر است بوظ ت تلب ختوباثوتتاممباثة تتااب

باثة ت .ب
تتمئ

بث ن ت باثةتاأع ت ب ختتوبث فت ت باثف ت تتتباثةتتمثو:بر اس ت بوظ ت تتلب ختتوباثوتتتاممباثة تتتااب

باثة ت .ب
مئ

بمنوناباثةتاأع ب خوبأؾرابا

اثوتاممباثة تااب مث ؾ

 -5لشتبا

م ب ؽباثةعخؾمتممباث ظم تت :بر است بوظ ت تلب ختوب

باثة ت .ب

م ب ؽباثةعخؾمممباث ظم ت ب خوب ات ببا سفثةم ب بثمنسبا ئفةمن:بر اس بو ت ت  .ب

المرااع

اوالً :المرااع العربية
زايةبن وبدمحم.ب  .)2048أثر اودة المرااعة الخاراية عمى الحد من الدموك االيتلاز لإلدارة ومناع

الغااب بااالقوائ الماليااة :دراسااة تظبيقيااة عمااى الذااركات المقياادة بالبورصااة المراارية.
سمث برافؾ ااةب سؼباثةتمس ةباخت باثف م اةبأممع با سكنا  .ب

ش تتتمولةبش تتتمو باثس تتتا بن تتمةب خ تتوب تتاباثؾل تتمل بل تتاللةب تتاب ب تتاباثعغ تتتؼبثس تتالم ةبدمحمبس تتممو.بب
 )2047رث بمعتتمصتتباثف ت تتتباثةتتمثيباثاثثتت ب تتيبوتستتتؽبمندعت باثةعخؾمتتممباثةتمست ت ب
ثلشتاب خوبأ لبا سفثةم با أن يباثة مشتبمتباثفظ تعب خوبم تبمفم ب خوبمؾ ت
 http://erepository.cu.edu.egب

طخخمنة اثستاا مخفم

ا اثغنو ) .)2117أثر تبنى معااير التقرير المالا الدولية عمى العالقة بين

المعموماات المحاسابية وقيااس قيماة الذاركة ماع التظبياض عماى الذاركات المقيادة
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ب سمث رافؾ ابابغتت منوؾ اةب سؼ اثةتمس اثةتاأع ة كخت اثف م اةب.بالبورصة المررية

أممع ا سكنا

بالعوام األكثر تأثي ار فا تحداد حج منذأة مراقب حدابات الذاركات.)2045 .سخظمنةبمتمرابمتةتؾر
ب

بر اس بمتاانت ةب سمث بممأسفتتةباخت باثف م اةبأممع برمن ؾ ب:العائمية فا مرر

تتم باث ظ تتم يبط تتمب

بو ت تتتؼبلش تتتبو ن تتوبمةم س تتممبا. )2048 .ببب خ تتوةب ت تتممبية تتا ب تتاباثنع تتتؼ
ب

ب

)ب خ تتوبوتس تتتؽباثةتف تتؾ ب44 ثخفع تتا المباثت تؾا راب مثةعت تتم باثةتمست ت يباثة تتت ب تتؼب
 الفكاااااار. بر است ت ت بوظ ت تت ت ت: اثةعخؾم ت تتمويبثخ ظم ت تتممباثفو ت تتغتخت بم ت تتؽبمنغ ت تتؾ باثؾامثت ت ت

بب ب944-888:)ب5 22المحاسبىة
ب

ب
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د /سناء حمـمد رزق رميلي

أثر طبيعية المكلية (عائلية /غير عائلية) على العالقة بين إلتزام الشركات.....

ممحض ( )1أسماء شركات العينة
اسم الشركة

المسلسل

اسم الشركة

المسلسل

1

عض الذ ٔ ح

39

الغَٓذّ الكرشٓ

2

مصش لخذماخ الوقل

41

الغَٓظ لإلعمود

3

المصشٓح ل مششٍعاخ الغٔاحٔح
ال المٔح

41

الغَٓظ لألكٔاط

4

المصشٓح لإلهراج اصعيمْ

42

الششق ا ٍعط لصواعح الضجاج

5

آذٓرا ل صواعاخ المزائٔح

43

الصواعاخ الٌوذعٔح الم ماسٓح لإلهشا
ٍالر مٔش

6

كفش الضٓاد ل مثٔذاخ ٍالكٔمآٍاخ

44

الؤل لح ج ا قطام

7

جيكغَ عمٔ كيٓن

45

أٍساعكَب ل فوادق ٍالرومٔح

8

تَسذَ القاتاح

46

أٍساهج مصش ليذصاالخ

9

المصشٓح لصواعح الوشا ٍالج َكَص

47

جٌٔوح

11

اتَقٔش لألعمذج

48

سآح القاتاح ليعر ماساخ المالٔح

11

أٍساعكَ

49

ةشكح اعماس مصش

12

عثَس الهذ

51

ةشكح االعر ماس ال شتْ ال قاسّ

13

أعَٔط االعيمٔح الَطؤح ل رجاسج
ٍالرومٔح

51

الجٔضج ال امح

14

ةشكح ط د مصطفِ

52

الخض

15

ةشكح مٔوا ليعر ماس الغٔاحْ

53

ال شتٔح ل محاتظ

16

غثَس أٍذَ

54

الجًَشج

17

مصش صهراج االعمذج

55

لٔفد عيب

18

القاًشج ل ذٍاجن

56

مصش اهرشكَهروورار

19

االعماع ٔح ل ذٍاجن

57

ت لم ًٔ ض

21

لٔغٔكَ مصش

58

عٔذُ كشٓش ل ثرشٍكٔمآٍاخ

21

الششكح المالٔح الصواعٔح

59

آجفشخ لألعمذج

43

ال شتٔح
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22

ت رَم المالٔح القاتاح

61

جَلذم كَعد الغخوح ليعر ماس الغٔاحِ

23

مغرشفِ ك َٔترشا

61

اعٔ ل ر ذٓن

24

الَطؤح ل زسج

62

ا لمَهَٔب ال شتٔح

25

الموصَسج ل ذٍاجن

63

عراقح

26

حٔذ عض

64

الكاتيخ الكٌشتائٔح

27

الوصش ل محَالخ

65

سٍاد مصش

28

جْ أب عْ

66

جَلذم

29

الوغاجَم الششقَٔم

67

أ ب أب جْ

31

أط ظ لألساضْ الضساعٔح

68

االعماع ٔح الَطؤح ل رمزٓح

31

عثٔوالكظ

69

32

اعكوذسٓح ل ضَٓخ ٍالصاتَم

71

االعماع ٔح الَطؤح ل رمزٓح

33

الو ٔم القاتاح

71

دٍمرْ

34

الخذماخ الميحٔح

72

أجَا

35

الفواس

73

دلرا لإلهشا

36

الثذس

74

الق ح

37

القاًشج ل ضَٓخ

75

الششكح الذٍلٔح لألعمذج

ب
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أكرَتش ا سما لألدٍٓح

