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 ممخص البحث
(لعلدد لدددؾدرلبالر دددرحل53أثدددطليظثمددال امددررلبحلمطلددطلبحطددرح لبحددد  ح لر ددؼل دربسدد ليهدد البحث ددىلإحدد ل

 حل مماله البحث ىل رملبحثرحىلبرإلعلطردلعل ل فهؾملنغطل لبحؾكرح لحلظدؾلطلإطدررلح ربسد لل.بحط رسثم 
 ي لملل بحلظثؤلبأثطليظثمالبحطامررلعل لكلل ؽل مط لبالسل مرقلبالخلمررىل بحممط لبحطالؾ ريمد لحبلر درح ل

حمددؾب ؼلبحطرحمدد لحادد دللكطممرسددمؽلحدددؾدرلبالر ددرحلبحطفصددالعظهددرلبددرحمؾب ؼلبحطرحمدد ل لثددؼليظثمددالبالطددررلعلدد لب
ل.لل7056 لل7055شطك ل ؽلبحشطكرتلبحط رد لبسؾقلبألسهؼلبحساؾدىل لخبلللعر  لل506

 حمددد لسدددرهؼلبحث دددىل دددؽلخدددبلللي لمدددللنلدددر للبإلخلثدددرربتلبإلحصدددر م لحفدددط  لبحث دددىل ددد ليمددد  ؼلأدحددد ل
رسدثم ل ل بحلد ل ط دؽل(لعل لدؾدرلبالر رحلبحط 53 م بنم لألثطليظثمال امررلبحلمطلطلبحطرح لبح  ح لر ؼل 

يلخمصدهرل د لنلمدلددمؽلر مسدملمؽ.لحمددىليلطيدللبحظلمدد لبال حدد ل د لعدد مل ددؾدلأثدطل اظددؾىلحلظثمدال امددررل
(لعل ل مط لبالسل مرقلبالخلمررىلبرحمؾب ؼلبحطرحمد لحلشدطكرتل كحدػلبصدطال53بحلمطلطلبحطرح لبح  ح لر ؼل 

رليلطيللبحظلمد لبحيرنمد ل د ل ددؾدلأثدطل اظدؾىلبحظغطلعؽلطثما لبحمظرعلبال لصردىلبحذىليظلط لبحمه.لبمظط
(لعلد لبحممطدد لبحطالؾ ريمدد لحبلر ددرحلبحطفصددالعظهددرلبددرحمؾب ؼل53حلظثمدال امددررلبحلمطلددطلبحطددرح لبحدد  ح لر ددؼل 

بحطرحم لحلشطكرتل كحدػلبصدطالبحظغدطلعدؽلطثماد لبحمظدرعلبال لصدردىلبحدذىليظلطد لبحمده.لحمدىلأ دث  ل
حمدد لحلشدطكرتلبحط رددد لبسدؾقلبألسددهؼلبحسدداؾدى لباد ليظثمددالبحطامددرر لبألر درحلبحطفصددالعظهدرلبددرحمؾب ؼلبحطر

عدؽلطثماد لبحمظدرعللأكيطل الؾ ريم لحلطسليططلؽل بألططبالبألخدطىلكبتلبحطصدل   ل كحدػلبصدطالبحظغدط
لبال لصردىلبحذىليظلط لبحمهليلػلبحشطكرت.لللل

 لبحممطددد لبحطالؾ ريمددد ل دددرح( لددددؾدرلبالرل53بحلمطلدددطلبحطدددرح لبحددد  ح لر دددؼل ل امدددررل:السفت حيااا  الكمسااا ت
 حبلر رح لبالسل مرقلبالخلمررى.لل
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The impact of the Implementation of IFRS 15 "Revenue 

from Contracts with Customers” on the quality of 

Accounting Earnings. 

An Empirical Study on the Saudi Arabia listed Firms 

 
Abstract 

The objective of this study is to measure the impact of the implementation of 
IFRS 15 "Revenue from Contracts with Customers" on the quality of 
accounting earnings. To achieve this objective, the agency theory is used to 
derive research hypotheses and identify the effects of implementing of IFRS 15 
on value relevance of earning, and discretionary accruals as proxies of earning 
quality. This research uses a quantitative research approach. The research sample 
included 108 firms with (216) annual reports over a two-year period (2017 and 
2018). The empirical evidence reported in this study can be grouped into two 
main results. Firstly, there is a non- significant impact of the implementation of 
IFRS 15 on discretionary accruals. Secondly, there is a significant impact of the 
implementation of IFRS 15 on value relevance of earning. Finally, the findings 
provide evidence that implementation of IFRS 15 lead to increase Value 
relevance of accounting earnings. As the profits disclosed in the financial 
statements of the companies listed in the Saudi stock market, after applying the 
International Financial Report Standard No. (15), became more informative for 
investors and other interested parties, regardless of the nature of the economic 
sector to which these companies belong. 

Keywords: IFRS 15, Earning quality, Value relevance, Discretionary accruals. 
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 مقدم   -5
 مؾملبحطسليطط نل ؽلبال طبدل بحطؤسسدرتلبحطرحمد ل رمدطهؼل دؽلبالطدطبالكبتلبحطصدل   لبريخدركلبحا يد ل
 ددؽلبحمددطبربتلبالسددليطررل ل بحلطؾللمدد  ل لالطدد ل دد ىلكفددر رل  ارحمدد لهددذ لبحمددطبربت ل  ددؽلثددؼلكفددر رلبألسددؾبقل

ظهددرلبددرحمؾب ؼلبحطرحمدد لبحطرحمدد  لبشدد لل ثرشددطلأ لرمددطل ثرشددطلعلدد لدددؾدرلبحطالؾ ددرتلبحط رسددثم لبحطفصددالع
حلشطكرت لحهذبل طيلل ؾضؾعلدؾدرلبحمؾب ؼلبحطرحم ل  ؾرلبالريكرزلبأدبمرتلبحط رسدث لبحطرحمد لبصدف لعر د ل
 دؾدرلبألر رحلبحط رسثم لبصف لخر د .لل  د لهدذبلبحصد دل طيدللعظصدطلبإليدطبدبتلأحد لأهدؼلبحطالؾ درتل

يدطبدبتلبمر طد لبحد خللبحشدر للحلشدطكرتل  دؽلبحطفصالعظهرلبرحمؾب ؼلبحطرحم  لحمىليلؼليضدطمؽلعظصدطلبإل
ثددؼليلددأثطل ددر حلبحددط البممطدد ليلددػلباليددطبدبتلهددذبل ددؽلنرحمدد  ل  ددؽلنرحمدد لأخددطىليددطيث ل مطدد لباليددطبدبتل
بثاضلبحاظر طلبحل ليلؼلبحلمطلطلعظهدرلب دلل دؽل ر طد لبحططكدالبحطدرححل ل ر طد لبحلد  مرتلبحظم  د لحلشدطك .ل

ألر ددرملبحط رسددثم لبحطظشددؾررلحسددطريل ددحليممددمؼلبألدب لبحطددرححلبح ددرححل حهددذبل طيددللعظصددطلبإليددطبدبتلأكيددطلب
ل.Kasztelnik, 2015; Wagenhofer, 2014)   بحلظثؤلبرألدب لبحطرح لبحطسلمثلحلحلشطكرتل

  ددؽلثددؼلإكبلكددرنلر ددؼلباليددطبدلبحطفصددالعظددهلبمر طدد لبحدد خللبحشددر للرمددطل لؾب ددال دد لطثمادد ل نؾعمدد لل
عظهرلأ ليؼل هطهلبش للرمطل  مال ؽلدرنبل سلخ  حلبحمؾب ؼلبحطرحم  لبألح بثلبال لصرد  لبحلحلنشأل

 دددرنلكحدددػلسدددمؤدىلبحددد للثدددررلسدددلثمهلعلددد لددددؾدرلبحمدددؾب ؼلبحطرحمددد لحلشدددطكرتلبصدددف لعر ددد ل ددددؾدرلبالر دددرحل
عدؽلبإليدطبد لإريثرطدريل ثممدريللبحط رسثم لبصدف لخر د  ل حهدذبليدطيث لعطلمد لبيخدركلبحمدطبربتلبحطلالمد لبدرحلمطلط

حمددؾب ؼلبحطرحمدد .لحمددىليددؤثطليلددػلبحمددطبربتلعلدد ل ر طدد لبحدد خللبحشددر ل لبرإلضددر  لبحدد ليأثمطهددرلعلدد لبدددؾدرلب
ر م لكلل ؽلبحاطبل ل بحط  ؾعرتلبحطم  د ل بحطخصصدرتلبحططيثظد لبدرحامؾدل د لبحاطدبل  ل  مطد ل در حل

يلظلدددبل مدددرمللبحلددد  مرتلبحظم  ددد ل دددؽلبحاطلمدددرتلبحلشدددجملم .ل  طدددرلهدددؾلدددد يطلبرحدددذكطلأنلبالعلدددطبالبدددرإليطبد 
بإلدبررلبحالمدددرلبريخدددركلثدددبلثل دددطبربتلأسرسدددم ل هدددحل لددد ليدددلؼلبالعلدددطبالبدددرإليطبد لكمددد ليدددلؼل مدددرسل مطلددده ل
برالضر  لبح لي  ي لطثما ل نؾعم ل الؾ درتلبإليدطبدلبحطفصدالعظهدرلبدرحمؾب ؼلبحطرحمد لحلشدطك .ل عظد لبيخدركل

كريلبنلهرزلدددريل دددؽلخدددبللليسددددمللإيدددطبدبتلأىل دددؽلهدددذ لبحمدددطبربتل طدددؽلبحط لطدددلل طررسددد لبالدبررلبحالمدددرلسدددلؾل
 هطمدد  لأ لبالعلددطبالبددرإليطبدل دد لعدد ملشدد ؽلبحثضددرع لحلدد لنهر دد لبحفلددطرلبحطرحمدد ل...بحدد لرمددطلكحددػل ددؽل

لأسرحمبلبحلبلعبل  لعظصطلبإليطبدبتلبرحمؾب ؼلبحطرحم لأ ل رل سط لبإدبررلبإليطبدبت.

رتلبحطامد رل دحلأدبمدرتلبحط رسدث لبحطرحمد ل  ؽلثؼلبطزل ؾضدؾعلبالعلدطبالبدرإليطبدلأحد لأهدؼلبحطؾضدؾعل
(Holzmann and Ramnath, 2013 ; Bohusova, and  Danuse,  2009; Schipper, 

et al., 2009)ل كذحػلأح لبحطؾضؾعرتلبحل ليؾحمهرلبحهمئرتلبحطسؤ ح لعؽلإ  برل اريمطلبحط رسث لل 
لIASBادددريمطلبحط رسدددث لبح  حمددد لبحطرحمددد لإهلطر دددريلخر دددري.لل  ددد لهدددذبلبحسدددمرقلإشدددلط لكدددلل دددؽل دلددد ل 

 ل ظددذلأكيدطل ددؽلعمد ل ل دد ل شدط علإلعدد بدل   دد برلFASB  دلد ل اددريمطلبحط رسدث لبحطرحمدد لبال طل مد ل
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 امدددررل شدددلط لحئلعلدددطبالبدددرإليطبدل دددؽلبحامدددؾدل ددد لبحاطدددبل .ل كرنددد لنلمدددد لهدددذبلبحطشدددط علبحطشدددلط ل مدددرمل
(ل53 لبإ دد برل امددررلبحلمطلددطلبحطددرح لبحدد  ح لر ددؼل 7052 دلدد ل اددريمطلبحط رسددث لبح  حمدد  ل دد لسددظ ل

طكرتلعلددد لإيخدددركل"باليدددطبدل دددؽلبحامدددؾدل ددد لبحاطدددبل " ل لضدددطظريلإطدددرربيلشدددر بليلحطسدددرع رلبالدبررلبحالمدددرلحلشددد
 ;Khamis, 2016; Cristin, 2015)  بحمطبربتلبحططيثظ لبرحلمطلطلعؽلبإليطبدبتلبرحمؾب ؼلبحطرحمد لحهدر ل

Fisher, 2014, Holzmann and Ramnath, 2013; Gallistel  et al., 2012)ل كحدػلل 
لل لل بجم لي ممالأر ا لأه بالر مسم ل ه :للللل

 ددحلبحطاددريمطل بحططررسددرتلبح رحمدد  لبح  حمدد ل بأل طل مدد  لحئلعلددطبالإزبحدد لبحلظر ضددرتل أ دددهلبحضددا ل -لأ
لبرإليطبد.للل

 يؾ مطلإطررلأكيطل ؾرلحطارحد لبحطشركللبحط رسثم لبحططيثظ لبرإلعلطبالبرإليطبد.ل -لب

ي سددمؽل ربلمدد لبحمددؾب ؼلبحطرحمدد لحلطمررندد لعثددطلبحشددطكرتل بحصددظرعرتل بألسددؾبقلبحطرحمدد لبحطخللفدد لعلدد ل -لت
  سلؾىلبحارحؼ.

 يثسم لعطلم لإع بدلبحمؾب ؼلبحطرحم . -لث

إنليظثمالأح لبحطاريمطلبح  حم لحللمطلدطلبحطدرح لسدملطيبلعلمدهللثدرربيلإ لصدرد  لسدلثم لأ لإ دربمد .لحمدىل
يلطيددللبألثددررلبال دربمدد ل ددحلياالددالدددؾدرلبحط لددؾىلبالعبل دد لحلمددؾب ؼلبحطرحمدد  لبطاظدد لأنليظثمددالبحطامددررل

  ر دد رلبرحطمررندد لبرحطامددررلأ لبحطاددريمطلبح  حمدد لبحسددربم  ل طددرل سددرع لبحد يدد ليددؾ طل الؾ ددرتلأكيددطل بل طدد ل
علدد لبح دد ل ددؽلعددرهطرلعدد مليطرثددللبحطالؾ ددرتلبددمؽلبحشددطك ل أ دد ربلبحطصددل   ل  ددؽلثددؼلبحلددأثمطلإ دربمددريل

 عثد ل7056 لهرشدؼلل7053 لبحصدر  لل7055خلمدلل ل  ل7053علد لكفدر رلبألسدؾبقلبحطرحمد ل لهم دلل
(ل لبمظطدرليلطيدللبألثدررلبحسدلثم ل دحلإنخفدر لKnorová, 2016; Nadia, 2018لل,ل۵۱۰۲بحطدظاؼ ل

ددددؾدرلبحط لدددؾىلبإلعبل ددد لحلمدددؾب ؼلبحطرحمددد  ل  دددؽلثدددؼليفدددر ؼلعدددرهطرلعددد مليطرثدددللبحطالؾ دددرتلبدددمؽلبحشدددطك ل
ل(.لKasztelnik, 2015 أ  ربلبحطصل   ل طرليؤثطلسلثمريلعل لكفر رلبألسؾبقلبحطرحم ل 

  البحث مشكلة -2

لثررلإ لصرد  لإ دربم ل لنلمد ليظثمالأح ل اريمطلبحلمررلطلبحطرحم لبح  حم لبحد ي ر ل الط لإنلي ممال
علدد ل دطؾعدد ل ددؽلبحطلجمددطبتل ل ظهددرلعلدد لسددثمللبحطيددرللبحثمئدد لبحمرنؾنمدد ل  دد ىلبإلحلددابملبرحمؾبعدد لبحطظغطدد ل

بحثمئ لبحيمر مد ل سدلؾ لحئل صرحل...لإح لرمطهرل ؽلبحطلجمطبتلبحخرردم لبحط مظ لبرحشطك  لبرإلضر  لإح ل
بإلدبررلبحالمددرلعظدد لإيخددركلبحمددطبربتلبحططيثظدد لباطلمدد لبحلمطلددطلبحطددرح ...لإحدد لرمطهددرل ددؽلبحطلجمددطبتلبح بخلمدد ل

ل(.لHouqe, 2017; Clarkson, et al., 2011حلشطك لل 
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  دد لهددذبلبحسددمرقلأ ددطزتل دطؾعدد ل ددؽلبح ربسددرتلبحط رسددثم لأدحدد ل م بنمدد ليؤكدد لعلدد ل دددؾدليددأثمطل
(لعلدد لكددلل ددؽلدددؾدرلبحمددؾب ؼلبحطرحمدد  ل53إ دددرب ل  لطددلل ددؽليظثمددال امددررلبحلمطلددطلبحطددرح لبحدد  ح لر ددؼل 

ؾ ل لعدددد7053 دددددؾدرلبألر ددددرحلبحط رسددددثم  ل ي سددددمؽلبحط لددددؾىلبإلعبل ددددحلحلمددددؾب ؼلبحطرحمدددد ل بحطلمدددددح ل
.ل عل لبحدرنبلبآلخطلأ طزتل دطؾعد لأخدطىل(Nadia, 2010;2018) لعث لبحطظاؼ ل۵۱۰3 لخط ن ل

(ل طيدلل الددريل53 ؽلبح ربسرتلبحط رسثم لأدح ل م بنم ليؤك لعل لأنل امدررلبحلمطلدطلبحطدرححلبحد  ححلر دؼل 
رل سدددثمريلإل ددد برل امددد بيل دددؽل خللددد لبحطادددريمطلبحسدددربم لحبلعلدددطبالبدددراليطبد لحدددذحػل دددإنلبألهددد بالبحط ددد د

بحطامرر ل بحلحليؼل مررلهرلبؾبسظ ل دل ل اريمطلبحط رسث لبح  حم لهح لعل لبأل ل ل ش ؾ ل مهدرل دؽل
(.لبرالضدددددر  لإحددددد لأنليظثمدددددالبحطامدددددررليلظلدددددبلبالعلطدددددردلعلددددد لKasztelnik,2015بحظرحمددددد لبحاطلمددددد ل 

 ليددؤدىلبحدد ل ارحدددرتل  رسددثم لبحلفسددمطبتل بحلمدد يطبتلبحشخصددم ل ددؽل ثددللبالدبررلبحالمددرلحلشددطكرت ل طددرل دد
.للكدددددذحػلأكدددد تلبادددددضلبح ربسدددددرتلبحط رسدددددثم لبالخدددددطىلأنلدطمددددد ل(Haggenmüller, 2019)خرطئدددد ل

( لهددذبلبحلددأثمطلسملضددطؽلكددلل ددؽلأنغطدد ل53بحشددطكرتلسددؾاليلددأثطلبطامددررلبحلمطلددطلبحطددرححلبحدد  ححلر ددؼل 
 ل نظدددرقلبإل صدددرحلبحط رسدددث لبحط ربددد لبح بخلمددد ل بحظغدددرملبحط رسدددثح لبرالضدددر  لبحددد لبحلدددأثمطلعلددد لطثماددد

 ,Oyedokun, 2016; Derun, 2017; Fladt)برحمؾب ؼلبحطرحمد  ل  ؤشدطبتلبألدب لبحطدرححلحلشدطكرت.ل
and Heintges, 2016; Munter, 2016)ل.ل

  طددددرلهددددؾلددددد يطلبرحددددذكطلأنل اغددددؼلبح ربسددددرتلبحسددددربم  لإعلطدددد تلعلدددد لبحطددددظهللبحل لملدددد ل  ددددؾب ؼل
ثددررلبال لصددرد  لبحط لطلدد لحلظثمددال امددررلبحلمطلددطلبحطددرح لبحدد  ح لر ددؼلبإلسلمصددر لكددأدرلب ددى لحل لمددللبأل

( ل ثدددلليدددررلةلب ب ددد لسدددطلرنه لعلددد لددددؾدرلبحمدددؾب ؼلبحطرحمددد ل ظهدددرلعلددد لسدددثمللبحطيدددرللدربسددد لكدددلل دددؽل53 
ل(Kulikova, et al.,2014لKPMG, 2015لل ل۵۱۰3 عثد لبحطدظاؼ ل7056 لهرشؼلل7053بحصر  ل 

علدد لدددؾدرلل ندد ررلبح ربسددرتلبحط رسددثم لبحلدد لإعلطدد تلعلدد لبحطدد خللبحكطدد لح ربسدد لأثددطليظثمددالبحطامددرر
(.ل طدرلأدىلإحد ل ددؾدلدد للبدمؽلبحثدرحيمؽل بحطهظمدمؽ لعلد لحد لPwC, 2016بحمدؾب ؼلبحطرحمد لحلشدطكرتل 

(لعلدد لدددؾدرل53 لبحسددؾب  ليدددر لبألثددررلبإل لصددرد  لبحط لطلدد لحلظثمددال امددررلبحلمطلددطلبحطددرح لبحدد  ح لر ددؼ
بحمددؾب ؼلبحطرحمدد لحلشددطكرت.ل  دد لعددللهددذبلبحددد لل ندد ررلبألدحدد لبحكطمدد ل ددحلأدبمددرتلبحط رسددث ليدددر لبالثددررل

   لد بدبيلحهدذبلباليددر ل دؽلبح ربسدرت ليلظدر للل (53بال لصرد  لحلظثمال امررلبحلمطلطلبحطرح لبح  ح لر دؼل 
(ل لحل لمدلل53طامدررلبحلمطلدطلبحطدرح لبحد  ح لر دؼل بحثرحىلعط ل ي لمللإطررلبإلعلطبالبراليطبدلبحدؾبردلب

بآلثددررلبال لصددرد  لبحططيثظدد لبلظثمددالبحطامددررل بحلدد ل ددأي ل دد لدؾهطهددرلدددؾدرلبألر ددرحلبحط رسددثم ل ل كحددػل
برسدددلخ بمل ممرسدددمؽلحددددؾدرلبألر دددرحلبحط رسدددثم ل هطدددرلبالسدددل مرقلبإلخلمدددررىل بحممطددد لبحطالؾ ريمددد لحبلر دددرحل

ل: ح بحث ى بلؾررل ش ل بحط رسثم .ل  ؽلثؼل ط ؽل
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(لعلد لددؾدرلبالر درحلبحط رسدثم ل53 ي لمدللأثدطليظثمدال امدررلبحلمطلدطلبحطدرح لبحد  ح لر دؼل  "دربسد 
لحلشطكرتلبحط رد لبسؾقلبألسهؼلبحساؾدى".

لالبحث فىد -3
(لحبلعلطبالبراليطبدل ؽل53يلظر للبحثرحىلدربس ل ي لملل لظلثرتلل امررلبحلمطلطلبحطرح لبح  ح لر ؼل 

بحامؾدل  لبحاطبل ل ل كحػلبه البحلاطالعل ل ي لمللبألثررلبال لصرد  لبحط لطل لحلظثمالبحطامررلعل ل
 د ل بحث دى داُ  دمرر  ر دؼل در  لبحدط البحطفصدالعظدهلبدرحمؾب ؼلبحطرحمد لحلشدطكرتل.لل  دؽلثدؼل ط دؽ

ل-  ؾررلبحلسرؤللبحلرح :
(لعلدد لدددؾدرلبالر ددرحلبحطفصددالعظهددرل53"هددلليؾددد لأثددطلحلظثمددال امددررلبحلمطلددطلبحطددرح لبحدد  ح لر ددؼل 

حهددذبل  م بنمدد  إدربدد  علد  بدرحمؾب ؼلبحطرحمد لحلشدطكرتلبحط رددد لبسدؾقلبألسدهؼلبحسدداؾدىلصل".ل حل صدؾل
حلظدؾلطلإطدررلحل لمدلل لبحلظثدؤللAgency Theoryبحلسرؤلل ل رملبحثرحىلبرإلعلطردلعل لنغطل لبحؾكرحد ل

(لعلدد لدددؾدرلبالر ددرحلبحط رسددثم ل ل كحددػل ددؽلخددبللل53بددأثطليظثمددال امددررلبحلمطلددطلبحطددرح لبحدد  ح لر ددؼل 
 مددرسلبادد يؽلحدددؾدرلبألر ددرحلبحط رسددثم ل هطددرلبح دد ل ددؽلعددرهطرلإدبررلبالر ددرحل ي سددمؽلبحممطدد لبحطالؾ ريمدد ل

Value relevanvceحؤلر ددرحلبحطفصددالعظهددرلبددرحمؾب ؼلبحطرحمدد  لثددؼلي ممددالبإلخلثددررلبحطمدد بن لحئلطددررلل
ل بسؾقلبألسهؼلبرحططلك لبحاط م لبحساؾد  .للللبحطملطحلعل لبحشطكرتلبحط رد 

 البحث مشيج -4
 ب ربس لبحططيثظ  بحث ى  ط   إشلمرقل  مرر     بإلسلظثرط  جُبرإلعلطردلعل لبحطؽ بحثرحى  رم

(لعلدد لدددؾدرلبالر ددرحلبحط رسددثم لحلشددطكرتلبحط رددد ل53أثددطليظثمددال امددررلبحلمطلددطلبحطددرح لبحدد  ح لر ددؼل 
بسدؾقلبألسددهؼلبحسداؾدى.لبرإلضددر  لإحد لإسددلخ بملبحطدظهللبإلسددلمطب  ل د لدطدد لبحثمرندرتلبحبلز دد لإلخلثددررل

ل ط  لبحث ى.ل

 البحث أھمیة 5

بحظرحمد ل  طدؽ  بحاطلدح  بحالطدح بحطسدلؾلمؽ لد ع  ار دطر ب يمد   ضدم  يظر حده  دح بحث ى أهطم  يلدس 
(لعلد لددؾدرل53بحث ىل حلدربس ل ي لمدللأثدطليظثمدال امدررلبحلمطلدطلبحطدرح لبحد  ح لر دؼل  مُ سر بحاطلم 

بالر رحلبحطفصالعظهرلبرحمؾب ؼلبحطرحم  ل طرليؾ طلدحمبليل م بنمريلحلهمئرتلبحطهظم لعل لأهطمد ليظدؾلطل ادريمطل
حلاالالدؾدرلبحمؾب ؼلبحطرحم لبصف لعر  ل بألر رحلبحط رسثم لبصف لخر   ل طرليظا  لبحط رسث لبح  حم ل

 إ لدد بدبيل بحث ددى بآثددرر لبإل دربمدد لعلدد لي سددمؽلكفددر رلبألسددؾبقلبحطرحمدد .للأ ددرل ددؽلبحظرحمدد لبحالطمدد ل طيددل
(ل53ر ددؼل بحط رسددثم ل بحلدد ليهددلؼلب ربسدد ل ي لمددللبحابل دد لبددمؽل امددررلبحلمطلددطلبحطددرح لبحدد  ح ل حل ربسددرت

 دددؾدرلبحمددؾب ؼلبحطرحمدد .لحمددىليظر حدد ل اغددؼلبح ربسددرتلبحسددربم لعددط ل ي لمددلل  ظر شدد لبآلثددررلبحط لطلدد ل
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( ل دؽل دهد لنغدطل اد ىل  طبداد لبحمدؾب ؼلبحطرحمد ل ل كحدػل53حلظثمال امررلبحلمطلطلبحطرح لبح  ح لر ؼل 
بسدرتلبحسدربم لبحلد لإريكداتلعلد ل حل دؾررلدربسدرتلبسدلثر م لحلدررلةليظثمدالبحطامدررل ل  دؽلثدؼلند ررلبح رل

يؾ مطلدحمللكط لحآلثررلبال لصرد  لبا ليررلةليظثمالبحطامرر.ل   ل بدبيلحهدذبلبإليددر ل دؽلبح ربسدرتلسدرهؼل
بحث دىل دحليمد  ؼلدحمدلل مد بن لألثدطليظثمدالبحطامددررلعلد لددؾدرلبالر درحلبحطفصدالعظهدرلبدرحمؾب ؼلبحطرحمدد ل ل

(لعلدد لبادد يؽلحدددؾدرلبألر ددرحل53حلمطلددطلبحطددرح لبحدد  ح لر ددؼل  كحددػل ددؽلخددبللل مددرسلأثددطليظثمددال امددررلب
لحؤلر رحلبحطفصالعظهرلبرحمؾب ؼلبحطرحم .ل  هطرل م برلبإلسل مرقلبالخلمررىل لبحممط لبحطالؾ ريم 

لالبحث حدود -6
 حئلعلثددددرربتلبحاطلمدددد ل ملصددددطلنظددددرقلبحث ددددىلعلدددد لبحشددددطكرتلرمددددطلبحطرحمدددد لبحط رددددد لبسددددؾقلبألسددددهؼل

 لل7056 ل لسدظ ل7055 رنمد لحلث دى لكطدرليملصدطلبحفلدطرلبحا ظمد لحلث دىلعلد لسدظ لبحساؾدى لك   دل 
ك   دلز ظم لحلث ى ل بحسثبل حلبخلمررلهذ لبحفلطرلبحا ظم ليطد لإح لأنليررلةلي ؾللبحشدطكرتلبحط ردد ل

بح  حمد لررلطلبحطرحمد لبحلمدل ادريمطلإحد لبحسداؾد  لبحط رسدثم لبحطادريمطليظثمال ؽل لبحساؾدىلمُبألس بسؾقل
 ل  ؽلثؼل إنليررلةلأ لل ؾب ؼل رحم ل ا رل  ال اريمطلبحلمررلطلبحطرحم لبح  حم لحلشطكرتلل5/5/7054هؾل

ل امدددررليظثمدددالبددد  ليدددررلةلأنلإحددد لبرإلضدددر  ل 15/57/7055لهدددؾلبحسددداؾدىلمُبحط ردددد لبسدددؾقلبألس
 ل طيددللأ للل15/57/7056 ل  ددؽلثددؼل ددإنليددررلةلل5/5/7056للهددؾ(ل53 لر ددؼلبحدد  ح لبحطددرح لبحلمطلددط

ل ؾب ؼل رحم لسظؾل ليلؼلبالحلابملعظ لإع بدهرلبلظثمالبحطامرر.

 البحث  تشظيم -7
ل: بحلرح  بحظ ؾ عل  بحث ى  ؽ بحطلثم  بحدا  يظغمؼ يؼ بحث ى  داُ  حل مما
بحططيثظد لبطؾضدؾعل هد البحث دى ل بحسدربم  بح ربسدرت  ي لمدل عدط  بحث دى  دؽ بحمسدؼلبحيدر ؽ يلظر ل

 بحث دى لأ در  دط   إشدلمرقل  دمرر  إحد  بحظغطىلحلث ىلبرإلضدر   بإلطرر بحلرس  بحمسؼ يلضطؽ بمظطر
 عط  بح ردىلعشط بحمسؼ حلث ى ل أخمطبيليلظر ل بحطم بنم  بح ربس   يظفمذ يصطمؼ  ملضطؽ بحارشط بحمسؼ

لبحث ى.ل نلر لل يؾ مرت

 الدارس ت الد بق   - 8
( ل53ر دؼل  بحطدرحح حللمطلدط بحد  حح  لبحطامدرر7052سدظ أ  رل دل ل ادريمطلبحط رسدث لبح  حمد  ل دحل

لإحد   فمد ر  الؾ درت حلمد  ؼ يظثمهر أن بحشطكرت عل   دب بحلح إطررلشر لل ؽلبحطثردئ به ال مرر 
لبحظرشدئ  بحاطدبل ل بحلد  مرتلبحظم  د   د  بحامدؾد بإليدطبدبتل دؽ   ثلد  طثماد  عدؽ بحمدؾب ؼلبحطرحمد   سدلخ  ح

لبحط دم لبللدػلباليدطبدبت ل حل ممدالكحدػلبحهد الإريكدالبإلطدرر بحلأكد   عد م  عظهدر لبرإلضدر  لبحد ليؾ مد
لبحخد  رت أ  ي ؾلدللبحسدل  حمصد  بإليدطبد ُييثد  أن بحشدطكرت علد   ددب علد ل ثد ألأسرسدحل هدؾلأنده
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ليلدػ  مربدل  دح  مده حدا حهدر   دؾنل أن بحشدطك  يلؾ د  بحذ  بحاؾ   ا   بطثل  بحاطبل  إح  بهر بحطلاه 
لإطرربيلشر بليلحل لملل ار بلتلبإليطبدبتل يؾ مطل دطؾع ل ؽ بحخ  رت.ل  ؽلثؼليضطؽلبحطامرر أ  بحسل 

بإلرشردبتلحطسرع رلبحشطكرتل حلبيخركلبحمطبربتلبحططيثظ لبممرسل مطد لبإليدطبدبتل دؽلبحامدؾدل د لبحاطدبل ل
للرح :ل(لبح5 ي  ي ليؾ م لبالعلطبالبهر ل لط ؽلبحلاثمطلعؽلهذبلبإلطررلكطرلبرحش للر ؼل 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 تخصیص سعر المعاملة علي                                                                    

 

 
   

 اإلعتراف باإليراد عنذ الوفاء                                                                       

 

 

ل
ل  ؽلإع بدلبحثرحى(

    
 ( لالعتراف ب إليراد من العقهد مع العسالء 55رقم ) الس لي لمتقرير الدولي إط ر السعي ر: 5شكل 

  

(لحبلعلدطبال53ر دؼل  بحطدرحح حللمطلدط بحد  حح (لأنلإطدررلبحطامدرر5يلضدال دؽلبحشد للبحسدربالر دؼل 
لبرإليطبدل ؽلبحامؾدل  لبحاطبل ل ليلظلبل ؽلبدبررلبحشطك ليظفمذلخط لخظؾبتل للرحم ل هح:ل

ي  يدد لبحامدد ل دد لبحاطمددل.ل لمصدد لبهددذ لبحخظددؾرل مددرملبحشددطك لبددرحلطممالبددمؽلبحامددؾدل دد للالخطااهة االولااى:
( لعدؽلرمطهدرل53ر دؼل  بحطدرحح حللمطلدط بحد  حح بحاطبل لبحلحلي خلل حلنظرقليظثمالبحطامدرر

ل ؽلبحامؾدلبألخطىل بحلحليخطجلعؽلنظرقليظثمالبحطامرر.ل

   لدبحخد أ  رملبحشدطك لبل  يد لبحسدلا دخظؾرل مددذ لبحدد لبهددألدب .ل لمصدب بحلاب درت ي  يد لالخطاهة الا نيا :
 بحاطمل.ل    بحام   ح بهر بحطلاه   أ ل دطؾع لبحسل لأ لبحخ  رت(

 العقذ هع العو٘ل رؾذٗذ -الخطْح االّلٔ: 

 األداء الزضاهبد رؾذٗذ -الخطْح الضبً٘خ: 

 الوعبهلخ ععش ق٘بط -الخطْح الضبلضخ: 

 ععش رخظ٘ض -الخطْح الشاثعخ: 

 األداء الزضاهبد علٔ الوعبهلخ

ثبإلٗشاد  اإلعزشاف -الخطْح الخبهغخ: 

 هي العقْد

 ----العقذ سقن 

 إلزضام االداء )أ(       إلزضام االداء )ة(         إلزضام االداء )ط(

 

 ثبلعقذ  الوعبهلخ ععش ق٘بط

 

 إلزضام االداء )أ(       إلزضام االداء )ة(         إلزضام االداء )ط(

 

 ثبلزضام االداء )أ(      ثبلزضام االداء )ة(         ثبلزضام االداء )ط(
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 بحشدطك لأن يلؾ د  بحدذ  بحاؾ  بحطار ل .ل لمص لبهذ لبحخظؾرل مرسل ثل  ساط  مرسلالخطهة الا لا :
بحخ  د ل أ ل دطؾعد لبحسدل لأ لبحخد  رت(ل أ  بحسدلا  ي ؾلدل  مده ل مربدل حدا حهدر   دؾنل

 ثرحى.ل ططا عؽ برحظمرب  ي صملهر يلؼ بحلح بحطثرح  برسليظر  إح لبحاطمل  بهر بحطلاه 

  صد  بألدب لبحط د درلبدرحخظؾرلبحيرنمد لبطثلد  بحلاب درت علد  بحطار لد  سداط يخصمصلالخطهة الرابع :
 رتدأ لبحخ  د بحسدل  ي ؾلدل  مربدل  مده حدا حهدر   دؾنل بحشدطك لأن يلؾ د  بحدذ  بحادؾ   مط 

لل.بحاطمللبصؾررل سلمل لحكلل ظهر إح  بهر  أ ل دطؾع لبحسل لأ لبحخ  رت(لبحطلاه 

بدرحلابملبألدب لبحط د دلبدرحخظؾرل بحشدطك  بالعلدطبالبدرإليطبدل دؽلبحامدؾدل كحدػلعظد  رليفدحلالخطهة الخ مدا :
بحاطمدل.ل (لإحد 5 بأل دل بهدر بحخ  د لبحطلاهد  أ  بحسدلا  ي ؾلدل ططلدا بحيرنمد  ل كحدػلعدؽ

علد لحدالبحسدمظطرلعلد ل بحاطمل   صل عظ  ر ي ؾللهر حمىليالثطلبحسلا لب لبحخ   ل  ليؼ
ل(.ل25بح لل7( ل مطبت:ل ؽل53ر ؼل  بحطرحح حللمطلط بح  حح هذ لبحسلا لب لبحخ   ل بحطامرر

ؽلبحامدؾدل د لبحاطدبل  ليدلؼل(لنطؾكدريل ؾحد بيلحبلعلدطبالبدرإليطبدل د5 لطيللبإلطررلبحسربالبرحش للر ؼل 
بالحلدابملبددهل ددؽل ثددللكددللبحشدطكرتل ددحلدطمدد لبحصددظرعرتل علدد ل سدلؾىلبألسددؾبقلبحطرحمدد ل ددحلبلدد بنلبحاددرحؼل
بحطخللف  ل كحػلبه الي سمؽل ربلم لبحمؾب ؼلبحطرحم لحلطمررن لبمؽلبحشطكرتلعثطلبحصظرعرتلبحطخللف ل  دمؽل

 سددلؾىلياممدد ل لظلثددرتلبالعلددطبالبددرإليطبد ل ددؽلخددبللللبألسددؾبقلبحطرحمدد لبحطخللفدد  لبرالضددر  لبحدد ليملمددل
يخفمضلع دلبحطاريمطل بحلفسمطبتلكبتلبحصل  ل يؾسم لنظرقل الؾ رتلبإليطبدبتلبحطفصالعظهدرلبدرحمؾب ؼل
بحطرحمدد .ل  دد لهددذبلبحصدد دليظر حدد ل دطؾعدد ل ددؽلبح ربسددرتلبحط رسددثم لدربسدد ل ي لمددللبالثددررلبال لصددرد  ل

جلعلدد لطثمادد ل نظددرقل دددؾدرلبحطالؾ ددرتلبحطفصددالعظهددرلبددرحمؾب ؼلبحطرحمدد  لبحط لطلدد لحلظثمددالهددذبلبحظطددؾك
( ل53ر دؼل  بحطدرحح حللمطلدط بحد  حح    ىلإدرب ل ا  ل  طبدا لبحمؾب ؼلبحطرحم لبطلظلثرتليظثمدالبحطامدرر

بحدد لرمددطلكحددػل ددؽلبحط ددر رلبحططيثظدد لباطلمدد لبحلمطلددطلبحطددرححلعددؽلباليددطبدل ددؽلبحامددؾدل دد لبحاطددبل .ل الدد ل
 لعلددد ل ددددؾدل دددط قلكبتلدالحددد لKnorová, 2016)بحطيدددرللأكددد تلبحظلدددر للبحطم بنمددد لح ربسددد ل سدددثملل

(ل53إحصددر م ل ددحلدددؾدرل الؾ ددرتلبإليددطبدبتلبحطفصددالعظهددرلطثمددرلحطامددررلبحلمطلددطلبحطددرح لبحدد  ح لر ددؼل 
 ل أ(ل ل عمد 7056(.ل   لنف لباليددر لأ دطزت لدربسدل لعمد  ل56 مررن لبطامررلبحط رسث لبح  ححلر ؼل 

(ل ؽلبحطط دؽلأنليدؤدىل53 ب(ل لأدح ل م بنم لعل لأنليظثمال امررلبحلمطلطلبحطرح لبح  ح لر ؼل 7056
إح للثررلإ دربم لعل لدؾدرلبحطالؾ رتلبحطفصالعظهرلبرحمؾب ؼلبحطرحم  لحمىلسمؤدىليظثمدالبحطامدررلإحد ل

فدر لعلد لخر دم لبحيثدرتليؾ مطل الؾ رتلأكيطل بل   ل  ؾثؾ م ل كبتلدرد لعرحم ل ؽلبحطص ب م  ل بح 

                                                 
 هدؾ  كطدر  بسدلخ ب هر بسدلبل هر عظد  حل غد   كحدػ كدرن  حدؾ حلد  أ دؾال   بحخد  رت بحسدل  طثمرلحطلظلثرتلبحطامررليالثطل-5

  ؽلبحخ  رت( بحا ي  حرح   ح
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 ي سمؽلخر م لبحمربلمد لحلطمررند لبدمؽلبحشدطكرت لبرإلضدر  لإحد لزلدردرل سدلؾىلبحدل فيلبحط رسدثحلبدرحمؾب ؼل
دربسد ل(بحطرحم ل بح  ل ؽل طررسرتلإدبررلبألر رح ل  ؽلثؼلي سمؽلدؾدرلبحمؾب ؼلبحطرحم .ل حم لأي تلنلر ل ل

 ل7055   ل درحال ل لخدط نلل7053عثد لبحطدظاؼل(لل دؽل لبحظلدر للبحطم بنمد لح ربسد لكدل) أ(7056عمد  ل
 Altaji, and Saleh)  ل7053 ل بحصدر ى ل7053 لهم دلل7056 لهرشدؼل7056عثد لبحسدبلمل ل

(لسددمؤدىل53 لأنليظثمددال امددررلبحلمطلددطلبحطددرححلبحدد  ححلر ددؼل )7053دربسدد لهم ددلل(.ل أضددر  ل2019,
 لبحشدطك .ل  د لنفد لبإليددر ل د   لدربسد لخلمدللإح للثررلإ دربم لعل لدؾدرلبحطالؾ رتلبحط رسثم ل  مط

(لحدهللثدررلإ دربمد ل53 لأدح ل م بنم لعل لأنليظثمدال امدررلبحلمطلدطلبحطدرححلبحد  ححلر دؼل ل7055 ل ظ  ل
 ,Nadia)عل لإسل ب  لبألر درحلبحط رسدثم  لكثد يللحممدرسلددؾدرلبألر درحلبحط رسدثم .لكطدرل د   لدربسد ل

(لحدهللثدررلدؾهطلد ل53مالبحطث طلحطامدررلبحلمطلدطلبحطدرح لبحد  ح لر دؼل أدح ل م بنم لعل لأنلبحلظثل(2018
علدد لبألر ددرملبحط رسددثم لبحطظشددؾررلبددرحمؾب ؼلبحطرحمدد لحشددطكرتلبحلظددؾلطلبحامددرر  لحمددىلأدىلبحلظثمددالبحطث ددطل

 اظؾل لعل لبحطؤشطبتلبحطرحمد ل طيلد ل د لكدلل دؽل مطد لبالر درحلبحسدظؾل ل لحلطامررلإح ل دؾدللثررلإ دربم ل
 Tokareva, and) حمدددددددؾقلبحطلم ددددددد لحشدددددددطكرتلبحلظدددددددؾلطلبحامدددددددرر .لكدددددددذحػلأبدددددددطزتلنلدددددددر للدربسددددددد ل

Okhramovich, 2018)  لسدم ؾنلحدهللثدررلإ دربمد ل53أنليظثمدال امدررلبحلمطلدطلبحطدرححلبحد  ححلر دؼل)
لحلمطلطلعظهرل  ؤشطبتلبالدب لبحطرح لحلشطكرت.لعل ل مط لباليطبدبتلبحل ليلؼلب

أدحد ل م بنمد لعلد لعد ملل(Kasztelnik, 2015) ل  د لإيددر ل ضدردلحلظلدر للبحسدربم  ل د   لدربسد 
حط ؾنرتلبإليدطبدلبحطالدطالبدهللValue Relevance دؾدل ط قلكبتلدالح لإحصر م لحلممط لبحطالؾ ريم ل

(ل   ؾندرتلباليدطبدلبحطالدطالبدهل53بحلمطلدطلبحطدرح لبحد  ح لر دؼل ل حلبحمؾب ؼلبحطرحم لحلشدطكرتلطثمدرلحطامدرر
.ل  د لكحدػلأكد تلGAAP حلبحمؾب ؼلبحطرحم لحلشطكرتلطثمرلحلمؾبع ل بحطثردئلبحط رسدثم لبحطلادررالعلمهدرل

بح ربس لنفسهرلعل لأنلبحممط لبحطالؾ ريم لحط ؾنرتلباليطبدلبحطالطالبهل حلبحمؾب ؼلبحطرحم لحلشدطكرتلنلمدد ل
(ل دد ليددادبدل ددحلبحطسددلمثلل دد لطددؾللبحفلددطرلبحا ظمدد لحلظثمددال53ال امددررلبحلمطلددطلبحطددرح لبحدد  ح لر ددؼل يظثمدد

أدح ل م بنم لعل لأنليظثمال امررلبحلمطلطللMunter,2016)ل (بحطامرر.ل   لنف لبإليدر ل    لدربس 
(لسددمؤدىلإحدد لإحدد بثليجمددطبتل ددحلططلمدد لبحط رسددث لعددؽلبإليددطبدبتل ددحلشددطكرتل53بحطددرح لبحدد  ح لر ددؼل 

لبحطعر  لبحص م ل كحػل مطرليلالالبامؾدلبحلأ مؽلبحص  لطؾلل لبألدل.

إحد لأندهل دؽلبحط لطدللأنليدؤدىليظثمدالل(Holzmann and Munter,2014) كذحػلأشررتلدربسد 
علد لططلمد لبحط رسدث لعدؽلبإليدطبدبتل دحل (لإحد لحد  ثليدأثمطلددؾهط ل53 امدررلبحلمطلدطلبحطدرح لبحد  ح ل 

بحا يددد ل دددؽلبحصدددظرعرتل يدددللبإليصدددرالت ل  سدددر للبإلعدددبلم ل بحثط دمدددرت ل بحامدددرربت ل حكدددؽلسدددمخلل ل
 ل أيدددد تلبحظلددددر للبحطم بنمدددد لح ربسدددد لكددددلل ددددؽ سددددلؾىلبحلددددأثمطلبصددددؾررلنسددددثم ل ددددؽل ظددددرعلإحدددد للخددددط.ل حمدددد ل

Oyedokun, 2016ل7054 لبحطشدم ى ل7053 لببدطبهمؼ 7055 لخلمدلل  ظد  لل (Jonick, and 
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Debra,  2018)  ،نلر للدربس لHolzmann and Munte, 2014))لكطرلأك تلبحظلر للبحطم بنمد لل.
(لسدم ؾنلحددهليدأثمطلكثمددطل53ح لر ددؼل حطدطؾعد ل دؽلبح ربسددرتلعلد لأنليظثمددال امدررلبحلمطلددطلبحطدرح لبحد  ل

علدد ل ظددرعلباليصددرالتلبرالضددر  لبحدد للأنليددأثمطليظثمددالبحطامددررلحددؽل ملصددطلعلدد لبحطارحددد لبحط رسددثم ل
حبلعلددطبالبددراليطبدل  سددبل لبددللسددم ؾنلحددهليددأثمطلكثمددطلعلدد لبحمددطبربتلبإلسددلطبيمدم ل ل ظددؾبتلبحلسددؾلال ل

برالضر  لإح لأنليظثمال امررلبحلمطلطلبحطدرح لبحد  ح للبحاطلمرتل لبحظغرملبح بخلحلحشطكرتلبإليصرالتل 
 Khamis, 2016)(لسمؤدىلإح ل دؾدليدأثمطبتلدؾهطل لعل ل ؤشطبتلبالدب لبحطرح لحلشطكرتل53ر ؼل 

;Tysiac, 2017; Haggenmüller, 2019; Henry, et al., 2019)ل  د لنفد لباليددر لأشدررتل.
(لسدمؤدىلبحد لزلدردرل53رلبحلمطلدطلبحطدرح لبحد  ح لر دؼل إح لبنليظثمدال امدرل(Fangshu, 2014)دربس ل

بحلم يطبتلبحشخصم لحئلدبررلبحالمرلعظ لإيخركلبحمدطبربتلبحططيثظد لبدرإلعلطبالبدرإليطبد لكطدرلأندهلسدمؤدىلإحد ل
بإلعلدطبالبدرإليطبدل دحلبحا يد ل دؽلبحمظرعدرتلبإل لصدرد  .لكدذحػلل Profile  شد ل Timing يجمدطليؾ مد 
( لسددمؤثطلبصددؾررل53علدد لأنليظثمددال امددررلبحلمطلددطلبحطددرح لبحدد  ح ل ل(KPMG, 2015)أكدد تلدربسدد ل

دؾهطلدد لعلدد لكددلل ددؽلأنغطدد لبحط ربدد لبح بخلمدد ل بحظغددرملبحط رسددث ل طثمادد ل نظددرقلبإل صددرحلبحط رسددث ل
  ؤشددددددددطبتلبألدب لبحطددددددددرح لحشددددددددطكرتلبحظمددددددددلل بحطؾب ددددددددبلت.لكددددددددذحػل دددددددد   لدربسدددددددد للبددددددددرحمؾب ؼلبحطرحمدددددددد 

(Tysiac,2014)مددد لعلددد لأنلثدددبلثل دددظرعرتلسدددؾاليلدددأثطلبصدددط رلكثمدددطرلبلظثمدددال امدددررلأدحددد ل م بنل
(ل هددددح لشددددطكرتلباليصددددرالت لشددددطكرتلبحلمظمدددد  ل بحشددددطكرتلبحامررلدددد .ل53بحلمطلددددطلبحطددددرح لبحدددد  ح لر ددددؼل 

برالضدر  لبحد لأنلبحلددأثمطلحدؽل  ددؾنلدؾهطلدريلعلد لبمرنددرتل ر طد لبحدد خللبرحظسدث لحاد دلكثمددطل دؽلبحشددطكرت ل
 حمدد لأيدد تلهددذ لبحظلمددد لدربسدد لل يكددؾنلبإل صددرحرتلأكيددطلشددطؾاليل ددحلبحمددؾب ؼلبحطرحمدد  حكددؽل ددؽلبحطلؾ دد لأنل

(PwC,2016)ل علد لبحصدام لبحطهظد لأ دطزتلدربسد ل.(Tutino, et. al., 2019)أدحد ل م بنمد لعلد لل
(لعلددد لددددؾدرلبحمدددؾب ؼلبحطرحمددد ل دددحل53 ددددؾدللثدددررل  لطلددد لحلظثمدددال امدددررلبحلمطلدددطلبحطدددرح لبحددد  ح لر دددؼل 

بال لصددرد  لبحطخللفدد  ل كحددػل ددؽل دهدد لنغددطلبحطددطبدامؽلبشددطكرتلبحططبدادد لبألر ادد لبحكثددطى للبحمظرعددرت
ل(لبحلرح :لل5 بحل ل ط ؽليلخمصهرلكطرلبرحد  للر ؼل 

ل

ل

ل

ل

ل



 "اإليراد من العقود مع العمالء..... 51أثر تطبيق معيار التقرير المالي الدولي       عالء الدين توفيق إبراهيم ضيفد/ 

  

  12  

 

: تهقع ت السراجعين بذرك ت السراجع  الكبرى تج ه أثر تطبيق معي ر التقرير الس لى الدولى 5جدول 
 في القط ع ت االقتر دي  السختمف  ( عمى جهدة القهائم الس لي  55)

Tutino, et al., 2019)بتررف من الب حث ،) 

 القطاع االقتصادً

 مستوى التأثیر

 شركة

KPMG 
 EY شركة

 شركة

Deloitte 

 شركة

PWC 

 ال ْٗعذ رأص٘ش ال ْٗعذ رأص٘ش هزْعؾ اّ هٌخفغ هزْعؾ الزأه٘ي

 هزْعؾ هزْعؾ هزْعؾ اّ كج٘ش هزْعؾ الجٌبء ّالزش٘٘ذ

 هزْعؾ هزْعؾ هزْعؾ هزْعؾ الزغضئخ ّالغلع االعزِالك٘خ 

 هزْعؾ هزْعؾ ال ْٗعذ رأص٘ش هزْعؾ اّ كج٘ش licensorsالوشخظ٘ي 

 هزْعؾ هزْعؾ ال ْٗعذ رأص٘ش هزْعؾ الزطْٗش العقبسٕ

 كج٘ش هزْعؾ اّ كج٘ش ال ْٗعذ رأص٘ش هزْعؾ الزقٌ٘خ

 كج٘ش كج٘ش كج٘ش كج٘ش االرظبالد

 هٌخفغ هٌخفغ هزْعؾ هزْعؾ الطبقخ

  هٌخفغ ال ْٗعذ رأص٘ش ال ْٗعذ رأص٘ش هزْعؾ الوْاطالد
 

 .Tutino, et)(لعد مل ددؾدلإيسدرقل د للرب لبحطشدرركمؽلب ربسد لل5يلضدال دؽلبحدد  للبحسدربالر دؼل 
 al., 2019لعلدد لدددؾدرل53يلالددالبطسددلؾىليددأثمطليظثمددال امددررلبحلمطلددطلبحطددرح لبحدد  ح لر ددؼل ل مطددرلل)

بحمؾب ؼلبحطرحم ل حلبحمظرعرتلبإل لصدرد  لبحطخللفد ل لبإسدليظر لكدلل دؽل ظدرعلبحلدا د ل بحسدل لبإلسدلهبلكم ل
ل  ظددرعلبإليصدددرالت لحمددىليؾدددد لإيفدددرقلبددمؽلبحطشدددرركمؽلبرح ربسدد لعلددد لأنليدددأثمطليظثمددال امدددررلبحلمطلدددط

(لعل لددؾدرلبحمدؾب ؼلبحطرحمد لحلشدطكرتلبحلد ليظلطد لبحد ل ظدرعلباليصدرالتلسدم ؾنل53بحطرح لبح  ح لر ؼل 
كثمدددطبي لبمظطدددرلسدددم ؾنلبحلدددأثمطل لؾسدددظريلعلددد ل سدددلؾىلبحشدددطكرتلبحلددد ليظلطددد لإحددد ل ظدددرعلبحلدا ددد ل بحسدددل ل

لبالسلهبلكم .ل

بحابل ددد لبدددمؽلددددؾدرلبألر دددرحلبرالضدددر  لبحددد ل رسدددثال ليظدددر لل دطؾعددد ل دددؽلبحثدددرحيمؽلدربسددد ل لي لمدددلل
 لإدبررلبالر ددرحل يددلليطهمدد لبالر ددرح(ل بحممطدد لمبحط رسددثم ل مرسدد لبرالسددل مرقلبالخلمددررىل  رمددط ل ددؽل مددري

بحطالؾ ريم لحؤلر رحلبحط رسثم ل ل ادللسدثمللبحطيدرللأعهدطتلبحظلدر للبحطم بنمد لحطدطؾعد ل دؽلبح ربسدرتلأنل
بحطؤثطرلعلد لبحممطد لبحطالؾ ريمد لحؤلر درحلبحط رسدثم .لحمدىلدؾدرلبالسل مرقلبحط رسثحل طيللأح لبحاؾب لل

    لبح ربسرتلأدح ل م بنم لعل ل ددؾدلعبل د لإريثدررلططد د ل  اظؾلد لبدمؽلددؾدرلبالسدل مرقلبحط رسدثحل
 ;Warfield et al., 1995; Christensen et al., 1999) بحممط لبحطالؾ ريم لحؤلر رحلبحط رسثم لل

Hunt et al., 2000; Feltham and Pae,2000; ل Habib, 2004; Tucker and 
Zarowin, 2006)لMostafa, 2017; Cheng and Li,2014 )لكدذحػل د   ل دطؾعد لأخدطىل.)
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 ؽلبح ربسرتلأدح ل م بنم لعل لأنليظثمال اريمطلبحلمررلطلبحطرحم لبح  حم ليدؤدىلإحد لي سدمؽلبحابل د لبدمؽل
يم لحهر.لبطاظ لأنليظثمال اريمطلبحلمررلطلبحطرحم لبح  حمد ليدؤدىلدؾدرللبالر رحلبحط رسثم ل بحممط لبحطالؾ ر

بح لبح  ل ؽلإدبررلبالر رحل  ؽلثؼلي سمؽلددؾدرلبألر درحلبحط رسدثم لبدرحمؾب ؼلبحطرحمد لحلشدطكرتل ل لياالدال
 لبحممطددد لبحطالؾ ريمددد لحهدددر ل كحدددػل مررنددد لبدددرحفلطبتلبحطرحمددد لبحسدددربم لحلظثمدددال ادددريمطلبحلمدددررلطلبحطرحمددد لبح  حمددد

 Murtini and  Lusiana , 2016ل(.ل

بظثماد ل شد ل ل هد البحث دىل بحططيثظد  بحسدربم  بح ربسدرت نلدر ل يلخدمص  ط دؽ  رسدثا    ظدر بيلعلد 
  لثبلث لنلر للر مسدم .لحمدىليلطيدللبحظلمدد لبأل حد ل دحل ددؾدلشدثهلإيفدرقلبدمؽلبحثدرحيمؽلعلد لأنليظثمدال

 ددؽلأنليددؤدىلإحدد لي ممدداللثددررلإ دربمدد  لعلدد لكددلل ددؽل(ل ددؽلبحطط53 امددررلبحلمطلددطلبحطددرح لبحدد  ح لر ددؼل 
خصددر صلدددؾدرلبحطالؾ ددرتلبحطفصددالعظهددرلبددرحمؾب ؼلبحطرحمدد  ل دددؾدرلبالر ددرحلبحط رسددثم  لبرإلضددر  لإحدد ل
زلردرلنظدرقل طثماد لبال صدرحلبدرحمؾب ؼلبحطرحمد ل ل ي سدمؽلبادضل ؤشدطبتلبألدب لبحطدرح لحلشدطكرت ل حكدؽل

 ل ددؽل ظددرعلإ لصددردىلإحدد للخدط.لبمظطددرليلطيددللبحظلمددد لبحيرنمدد ل ددحلهدذ لبآلثددررلسددؾاليخللدد لبصددؾررلنسدثم
(لسدمؤدىلإحد لزلدردرل53 دؾدلشثهلإيفرقلبمؽلبحثرحيمؽلعل لأنليظثمال امررلبحلمطلطلبحطرح لبح  ح لر دؼل 

بحلمددد يطبتلبحشخصدددم لحدددئلدبررلبحالمدددرلعظددد لإيخدددركلبحمدددطبربتلبحططيثظددد لبدددرحلمطلطلعدددؽلباليدددطبدل دددؽلبحامدددؾدل ددد ل
بحا يدد ل ددؽلبحمظرعددرتلبال لصددرد  .ل أخمددطبيليلثلددؾرلبحظلمددد لبحيرحيدد ل ددحلعدد مل دددؾدلإيسددرقلبددمؽللبحاطددبل ل ددح

نلددر للبح ربسدددرتلبحسدددربم ل مطدددرليلالدددالبظثماددد لبحمظرعددرتلبإل لصدددرد  لبحلددد لسدددؾاليلدددأثطلبصدددؾررلدؾهطلددد ل
لثمالبحطامرر.ل(ل كذحػل درالتلبحلأثمطلبحط لطل لنلمد ليظ53بلظثمال امررلبحلمطلطلبحطرح لبح  ح لر ؼل 

  طددرلهدددؾلدددد يطلبرحدددذكطلأنل اغدددؼلبح ربسدددرتلبحسددربم لبحططيثظددد لبظثماددد ل شددد ل ل هددد البحث دددىليطيدددلل
 لحمدىل5/5/7056(ل هدؾل53دربسرتلإسلثر م ل ثلليررلةلب  لسطلرنل امررلبحلمطلطلبحطرح لبح  ح لر دؼل 

ر لبرإلعلطددردلعلدد ل ددؾب ؼليظر حدد ليلددػلبح ربسددرتلعددط ل ي لمددلل  ظر شدد لبآلثددررلبحط لطلدد لحلظثمددالبحطامددر
بالسلمصددر لكددأدبرلب ددىلحلددؾ مطلأدحدد ل م بنمدد ل ددؽل دهدد لنغددطل ادد ىل  طبدادد لبحمددؾب ؼلبحطرحمدد ليدددر ليلددػل
بألثددرر ل  ددؽلثددؼلندد ررلبح ربسددرتلبحسددربم لبحلدد ليسددله اليددؾ مطلدحمددللكطدد لحآلثددررلبال لصددرد  لبادد ليظثمددال

بلبإليدددر ل ددؽلبح ربسددرتليلظددر للبحثرحددىل دد لبحدددا ل(.ل   لدد بدبيلحهددذ53 امددررلبحلمطلددطلبحطددرح لبحدد  ح لر ددؼل 
(ل53بحلددرح ليظددؾلطلإطددررلح ربسدد ل ي لمددللبألثددررلبال لصددرد  لحلظثمددال امددررلبحلمطلددطلبحطددرح لبحدد  ح لر ددؼل 

لعل لدؾدرلبالر رحلبحط رسثم  لثؼلإشلمرقل  مرر لبحفط  لبحخر  لبرإلخلثررلبحطم بن لحللػلبحابل  .

ل

ل

ل
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 اإلط ر الشظري وإشتق ق فروض البحث  -9
يفسددطلنغطلددد لبحؾكرحدد لبحابل ددد لبددمؽلسدددلؾ لبإلدبررلبحالمددرلحلشدددطكرتل بألطددطبالكبتلبحطصدددل  ل ددحلعدددلل
إنفصددرلل لكمدد لبحشددطكرتلعددؽلإدبربيهددر.ل فددحلبحاددرحؼلبحطيددرحح ل دددبلأنل  ددؾنلهدد البحؾكمددلل  يددللبإلدبررل

حد ل ظدر  لبأل دملل  يدللبحطدبل (لأ لرمدط ل دؽلبألطدطبالياغدمؼلدب بحالمدر(لإيخدركلبحمدطبربتلبحلد ل دؽلشدأنهر
.ل حكدؽلعطلمدريليلادرر لد بللبحطظدر  لبحذبيمد لبدمؽل(Jensen and Meckling, 1976)كبتلبحطصدل  ل

بإلدبررلبحالمدددرلحلشدددطك ل بألطدددطبالكبتلبحطصدددل   ل طدددرليدددؤدىلإحددد لنشدددأرل دددرل سدددط لبغدددرهطرلعددد مليطرثدددلل
بإلدبررلبحالمددرلحلشددطك ل بألطددطبالكبتلبحطصددل  .ل ل دد لبددمؽللInformation asymmetryبحطالؾ ددرتل

عللهذ لبحغرهطرل  ليلثظ لبإلدبررلبحالمرلحلشطك لعظ لإيخركل طبربيهرلبحططيثظ لباطلم لبحلمطلطلبحطرحح لسلؾكريل
بنلهرزلريلحلاغمؼلدبح لبحطظر  لبحذبيم لحهرلأ لسلؾ لرمطلإنلهرز لحلاغمؼل مط لحلشطك  ل  ؽلثدؼلياغدمؼلد بلل

.ل  دد لهددذبلبحسددمرقليددؼل(Dahlén and Daniel 2017)ظددر  لبحذبيمدد لحؤلطددطبالكبتلبحطصددل  لبحط
( ل5756 سددظ للZeff لبؾبسددظ لeconomic consequencesبسدلخ بمل صددظلالبألثددررلبإل لصددرد  ل

حلدسم للثررلبحطالؾ رتلبحطفصالعظهرلبرحمؾب ؼلبحطرحم لعل لبحممط لبحسؾ م لحلشطك ل ثط بتلبألططبالكبتل
علدد لأنلأحدد ل سددثثرتلبآلثددررلبال لصددرد  لحلطالؾ ددرتلبحطفصددالعظهددرلبددرحمؾب ؼللZeffل  .لحمددىلأكدد لبحطصدد

بحطرحمددددد لهدددددؾلأنلبحطادددددريمطلبحط رسدددددثم لحمسددددد ل  ريددددد رلبمددددد رل دددددرلهدددددؾلضدددددط ر  ل  رحلدددددرححل دددددإنلبإلحلدددددابمل
 دددؽللبرحطؾضدددؾعم لعظددد لإيخدددركلبحمدددطبربتلبحططيثظددد لباطلمددد لبحلمطلدددطلبحطدددرحح لهدددؾلعطلمددد ل امددد رل دددحلبحا يددد 

.لل   لعلليثظ ليظثمالبحطاريمطل(Zeff, 1978  بحطدرالتلبحط رسثم ل بحلحل ؽلبمظهرلبإلعلطبالبرإليطبد
بح  حمدد لحللمطلددطلبحطددرححليددادبدلبحاطلمدد لياممدد بيلحمددىلأنليلددػلبحطاددريمطل ر طدد لعلدد لبحطثددردئ ل  ددؽلثددؼل ددإنل

حططيثظ لبلظثممهرلب فر رل  ارحم لحل ممدالحللفسمطبتل بحلم يطبتلبحشخصم  لد ربيلر مسمريل حلبيخركلبحمطبربتلب
 .Farichah, 2017; Kulikova ,et al., 2014 ; Rutledge, et al)بحجدط ل دؽلإ د برهرل

.ل   لهذبلبحسمرق ل  ليؤدىلبحطط ن لبحلحليلضدطظهرل ادريمطل;Dahlen, and Daniel 2017 ل(2016
حلشدطكرتلبططررسد ل د ربيل دؽلبحسدلؾ لبالنلهدرز لعظد لبيخدركلبحلمررلطلبحطرحم لبح  حم  لبحد ل مدرملبالدبررلبحالمدرل

 طبربيهرلبحططيثظ لباطلم لبحلمطلطلبحطرححلبه الياغمؼلبحطظر  لبحذبيم لحهر ل طرليؤدىلبح لزلردرلح رلعدرهطرل
  درليلطيدبلعلمهدرل دؽليكدرحم ل ع مليطرثللبحطالؾ رتلبمؽلبالدبررلبحالمرلحلشدطك ل بالطدطبالكبتلبحطصدل  

يددظا  لبآثددرر لبحسددلثم لعلدد لبحطلاددر لمؽلبرألسددؾبقلبحطرحمدد ل كفددر رليلددػلبالسددؾبق.لأ ل دد ليددؤدىلل كرحدد  ل طددر
بحطط ندد لبحلددحليلضددطظهرل اددريمطلبحلمددررلطلبحطرحمدد لبح  حمدد  لبحدد ل مددرملبالدبررلبحالمددرلبلثظدد لسددلؾكريلرشددم بيلعظدد ل

  دد لهددذبلبحصدد دل ل ط ددؽللبيخددركلبحمددطبربتلبحططيثظدد لباطلمدد لبحلمطلددطلبحطددرححلبهدد الياغددمؼل مطدد لبحشددطك .
بالعلطردلعل لإطررلنغطل لبحؾكرح ل حلي لملل بحلظثؤلبرألثررلبال لصرد  لبحط لطل لحلظثمالبحطامررلبح  ححل

ل(لبحلرح :ل7( ل كحػلكطرلبرحش للر ؼل 53حللمطلطلبحطرححلر ؼل 
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 ث٘ئخ الزقشٗش عي االٗشاد هي العقْد هع العوالء  

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

ل  ؽلإع بدلبحثرحى(
 ( 55: اآلث ر االقتر دي  السحتسم  لتطبيق السعي ر الدولى لمتقرير الس لى رقم )2شكل 

 عمى جهدة االرب ح السح سبي 

يلظلددبلعطلمدد لبحلمطلددطلعددؽلبإليددطبدلبددرحمؾب ؼلبحطرحمدد  ل مددرملبإلدبررلبحالمددرلحلشددطكرتلبإيخددركلثددبلثل ددطبربتل
أسرسم ل هحل لد ليدلؼلبإلعلدطبالبدرإليطبد لكمد ليدلؼل مدرسل مطلده ل أخمدطبيلي  يد لطثماد ل نؾعمد ل الؾ درتل

بحطامدررلبحد  ح لحللمطلدطلبحطدرح لبإليطبدلبحل ل دبلبإل صرحلعظهرلبرحمؾب ؼلبحطرحم .ل   لهذبلبحص دليضطؽل
( لإلرشدردلإدبررل7(لإطرربيل دؽلخطد لخظدؾبتل للرحمد  لكطدرلهدؾل اثدطلعظدهلبرحشد للبحسدربالر دؼل 53ر ؼل 

بحشطكرتلعؽلكمفم ل مرر ل  يخركلبحمطبربتلبحخر  لبممدرسل مطد لبإليدطبدل دؽلبحامدؾدل د لبحاطدبل ل ي  يد ل
حشدطك لأ لطثماد لبحظشدررلبحدذ ليظلطدحلبحمده.ل حكدؽليؾ م لبإلعلطبالبده ل كحدػلبصدطالبحظغدطلعدؽلحددؼلب

يلسددؼلعطلمدد لإيخددركلبحمددطبربتلبحططيثظدد لبلظثمددالأ لخظددؾرل ددؽلبحخظددؾبتلبحخطدد  لأ ل ددرل ظلددالعلمددهلبمئدد ل
بحلمطلطلعؽلباليطبدل ؽلبحامؾدل  لبحاطبل  لبخر ملمؽلر مسملمؽل هطرلأنلعطلمد لإيخدركلبحمدطبربتلبحططيثظد ل

بحخطدد لحئلطددرر ليددلؼل ددحلعددلل الؾ ددرتلرمددطلكر لدد لأ لعددط العدد ملبلظثمددالأ لخظددؾرل ددؽلبحخظددؾبتل

 -: الخطْح الخبهغخ
االعزشاف ثبإلٗشاد 

 هي العقْد

-: الخطْح الشاثعخ
رخظ٘ض ععش 
الوعبهلخ علٔ 
 الزضاهبد العقذ

:  الخطْح الضبلضخ
ق٘بط ععش  -

 الوعبهلخ

 -: الخطْح الضبً٘خ

رؾذٗذ الزضاهبد 
 األداء

  -: الخطْح االّلٔ
رؾذٗذ العقذ هع 

 العو٘ل

 ظشّف عذم الزأكذ

 رعضٗض عْدح االسثبػ الوؾبعج٘خ  رؾغ٘ي الق٘وخ الوعلْهبر٘خ لالسثبػ

 

 عول٘خ ارخبر القشاساد

 أععبس أعِن الششكبد 

 الؾذ هي هوبسعبد إداسح االسثبػ

 رؾغ٘ي عول٘خ رق٘٘ن 

 

 خ٘بساد اداسٗخ

 الزقذٗشاد الشخظ٘خ لإلداسح العل٘ب للششكبد 

 إؽبس االعزشاف ثبالٗشاد هي العقْد هع العوالء
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يأكدد  لبرإلضددر  لإحدد ل دددؾدلبحا يدد ل ددؽلبحثدد ب للإليخددركلهددذ لبحمددطبربت.ل حهددذبل ددإنليظثمددالإطددررلبإلعلددطبال
( ل7( لكطددرلهدؾل اثددطلعظدهلبرحشدد للبحسدربالر ددؼل 53بدرإليطبدلبحددؾبردلبرحطامدررلبحدد  ح لحللمطلدطلبحطددرح لر دؼل 

بإلدبررلبحالمدددرلحلشدددطك لعلددد ل ددد رلكثمدددطل دددؽليمددد يطهرلبحشخصدددحلحلكدددؾلؽل   ددد برلبحمدددطبربتليلظلدددبلإعلطدددردل
(لبطبلحدددال5بحططيثظددد لبلظثمدددالبحخظدددؾبتلبحخطددد لبحلددد ليلضدددطظهرلهدددذبلبإلطدددرر.ل لؾضدددالبحدددد  للر دددؼل 

بحث ىل لأ يل لحلطدرالتلبحل ليلظلبلبإلعلطردلعل لبحلم يطلبحشخصحلحئلدبررلبحالمرلحلشطكرتلعظ لإيخدركل
(.ل ال ل53مطبربتلبحططيثظ لبلظثمالإطررلبإلعلطبالبرإليطبدلبحؾبردلبرحطامررلبح  ح لحللمطلطلبحطرح لر ؼل بح

بحامد ل د لبحاطمدل ل نشدأر بإلدبررلبحالمدرلحلشدطك  لعظد   مدرم بحد  حح (لحلطامرر77سثمللبحطيرلليلظلبلبحفمطرل 
بحلد ل بحخد  رت أ  بحسدل  أ لسلسدل لبدذبيهر يطمماهدر بحطط دؽ خ  د ل دؽ أ  سدلا  ياهد لبل ؾلدل كدل ي  يد 
بحاطمدلل بحلدحليلضدطظهرلبحامد  ل إحد  بحل ؾلدل نطد  نفد   حهدر كثمدط بشد ل بدذبيهرل  لطرثلد  يطمماهدر  ط دؽ

لعل لأنهرلبحلاب رتلأدب .ل

  طرلهؾلدد يطلبرحدذكطلأندهل د لحرحد لإخدلبلاليؾ مد لنمدللبحسدمظطرلعلد لسدلالمؽل خد  لمؽ(لأ لأكيدط ل
 دددإنلبحل  يددد لبحسدددلمؼل  صدددللبحلاب دددرتلبألدب  لسدددؾب لكرنددد لضدددطظم لأ ل دددطل   ل دددحلبحامددد ل ددد لبحاطمدددل ل

 ل د لبحلؾ مد لسدمطيلل  دؾرلبإلريكدرزلإليخدركل دطبربتلبإلدبررلبحططيثظد لبممدرسل بإلعلدطبالبدرإليطبدل دؽلبحامد
بحطظرسب.لحمىل  ليدؤد لبحفشدلل دحلي  يد ل بحط رسدث لعدؽلبحلاب درتلبألدب لبحطخللفد لبحلد ليلضدطظهرلأحد ل
بحامؾدلإح لبالعلطبالبدرإليطبدل دؽلبحامد ل دحليؾ مد لرمدطل د ما ل  دؽلثدؼل مد بنلبحمدؾب ؼلبحطرحمد لحخر دم ل

 س(ل بحشطك ل ص(ل مرملبحشدطك ل س(للبحلؾ م لبحطبل ؼ.ل ال لسثمللبحطيرلل  ليلضطؽلبحام لبمؽلبحشطك 
بلصددظم ل يطكمددبلخدد لإنلددردحلحلشددطك ل ص( لعلدد لأنليمددؾملبحشددطك ل س(لبخدد  رتلبحصددمرن لحطدد رلثددبلثل

 لمدؾنلدظمد .لل دحلهدذ لبح رحد ل ددبلعلد لل3سظؾبتليرحمد لحلدررلةلبحلطكمدب ل كحدػلبممطد لإدطرحمد ل مد برهرل
حد لإحلداب مؽل هطدرلبالحلدابملبلطكمدبلبحخد لبإلنلدردحلبحشطك ل س(ليثؾلبلإحلاب رتلبحام ل  لبحشطك ل ص(لإ

 بالحلدابملبصدمرنلهلحطدد رلثدبلثلسدظؾبت.لل  دد لهدذ لبح رحد لسددم ؾنلهظدر لبخدلبلال دد ليؾ مد لنمدللبحسددمظطرل
  بحددذ ل طيددلليؾ مدد لبالعلددطبالبددرإليطبدل  مددرلحطلظلثددرتلبحطامددرر(لعلدد لبحلاب ددحلبالدب لبرحامدد .لكددذحػل دد ل

ل لنؾعمؽل ؽلبالحلاب رت.ليلضطؽلباضلبحامؾدل  لبحاطبل

 دطل  لبرحامد ليلضدطؽل حمىليلطيدللبحظدؾعلبأل لل د لبحلاب درتلبألدب لبحصدطل  ل بحلدحليا د لياهد بت
بحاطمدل.لبمظطدرلليلطيدللبحظدؾعلبحيدرنحل د لإحلاب درتل إحد  بهدرلبحشدطك  يلاهد  بحلدح بحخد  رت أ  ي ؾلدللبحسدل 

 بحطالدردر بحططررسدرتلبحلدررلد  خدبلل  دؽ ضدطظريل بحامد لبحلدحلُيفهدؼ بألدب لبحضدطظم ل بحلدحليا د لياهد بت
 حهذبل  ل  ؾنل ؽلبحسهلل صللإحلاب رتلبحامؾدل  لبحاطبل ل د لبادضلبحصدظرعرتل  يدلليددرررلل.حلشطك 

بحلدا دددد ( لبمظطددددرليلظلددددبلي  يدددد لبحسددددل ل بحخدددد  رتلبحططمددددارلبددددذبيهرل ددددحل ظرعددددرتل ددددظرعم لبخددددطىل  يددددلل
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بلإحدد لباليصددرالتل يمظمدد لبحطالؾ ددرتل بحلظددؾلطلبحامدد رر (ل طررسدد لبإلدبررلبحالمددرليمدد يطهرلبحشخصددحلإسددلظردي
لبح مر ال بحغط الكبتلبحصل لبرحام ل بحصظرع لبحلحليظلطحلبحمهر.

(لبطبلحالبحث ىلأنلبالدبررلبحالمرليالطد لعلد ل د رلكثمدطل دؽل5كذحػليلضال ؽلبحد  للبحسربالر ؼل 
تلبحخطدد لإلطددررلبإلعلدطبالبددرإليطبدلبحددؾبردرليمد يطهرلبحشخصددحلاليخددركلبحمدطبربتلبحططيثظدد لبلظثمددالبحخظدؾب

(لبصف لعر   ل بحخظؾبتلبحيرنم ل بحيرحي ل بحطببا لبصدف لخر د  ل53برحطامررلبح  ححلحللمطلطلبحطرححلر ؼل 
برإلضر  لإح ل دؾدلباضلبحخمرربتلبحط رسثم لعظ ليظثمالهذ لبحخظؾبت.ل طرل  ليؤدىلإحد لإيددر لإدبررل

لهرزلدريلعظد ليكدؾلؽل   د برليمد يطبيهرلبحشخصدم لحلاغدمؼلدبحد لبحطظدر  لبحذبيمد لبحشطك لإح ل طررس لسدلؾكريلإن
بحخر دد لبهددرل كحددػل ل ددؽلخددبللليسدددمللإيددطبدبتل هطمدد  لأ لبالعلددطبالبددرإليطبدبتل دد لعدد ملشدد ظهرلحلدد ل
نهر  لبحفلطرلبحطرحمد ...إح لرمدطلكحدػل دؽلأسدرحمبلبحلبلعدبل د لعظصدطلبإليدطبدبتلبدرحمؾب ؼلبحطرحمد  ل طدرل د ل

ا  لبأثددرر لبحسددلثم لعلدد لدددؾدرلأر ددرحلبحشددطكرت ل هددذبل ددرلأي يددهلنلددر لل دطؾعدد ل ددؽلبح ربسددرتلبحسددربم ليددظ
 ,Nadia, 2018 ; McCarthy and McCarthy, 2014; Knorová) ظهدرلعلد لسدثمللبحطيدرللل

2016; Khamis, 2016; Oyedokun, 2016; Rutledge,et al,  2016)لل  د لهدذبلبحسدمرقل.
لؽل  خلممؽلإلدبررلبالر رحل هطر:ل ط ؽلبحلطممالبم
لالسدخل األول:

إدبررلبالر ددرحل ددؽلخددبلللإدبررلبالسددل مرقلبحط رسددثح.لحمددىليالطدد لإسددلطبيمدم لهددذبلبحطدد خللعلدد لأنل
دؾدرلبألر درحلبحط رسدثم ليالطد لإحد لحد لكثمدطلعلد لددؾدرلبإلسدل مرقلبحط رسدثح ل حهدذبلإعلطد لبحثدرحيمؽل

برسلخ بملهذبلبحط خل لعل ليمسمؼل مط لبإلسل مرقلبحط رسثحلإحد للعظ ل مرسلدؾدرلبألر رحلبحط رسثم  
دددددا مؽل هطددددرل مدددد برلبإلسددددل مرقلبإلخلمددددرر ل  مدددد برلبإلسددددل مرقلرمددددطلبإلخلمددددرر .لحمددددىليددددطيث ل مطدددد ل

بثمئ لبحاطللبحخر  لبرحشطك ل نطؾكجللnon-discretionary accruals بإلسل مرقلرمطلبإلخلمرر لل
جمددطل ددحل مطلددهل ددؽل لددطرل رحمدد لإحدد لأخددطىل طيددللبحظطددؾلبحظثمادد لحلشددطك .لبمظطددرلأعطرحهددر ل  رحلددرححل ددإنلبحل

 لبظظدرقلإسدلخ بملبإلدبررلبحالمدرليمد يطبيهرلdiscretionary accrualsيطيث ل مط لبإلسدل مرقلبالخلمدرر ل
لبحشخصم ل بحخمرربتلبحط رسثم لحهرلعظ لإيخركلبحمطبربتلبحططيثظ لباطلمد لبحلمطلدطلبحطدرحح لبهد ال"حددب"
أ ل"إخفر "لبألدب لبحطرح لبح مممحلحلشدطك .ل  دؽلثدؼل دإنلبحلجمدطل دحل مطد لبإلسدل مرقلبالخلمدرر ل دؽل لدطرل

  رحم لإح لأخطىل طيلل سمل لإدبررلر ؼل ر حلبحط البحطفصالعظهلبرحمؾب ؼلبحطرحم .ل

لللالسدخل الا ني:
إسدلطبيمدم لهدذبلبحطد خللعلد ل مدرملإدبررلبألر رحل ؽلخبلللإدبررلبألنشظ لبحفالم لحلشطك .لحمدىليالطد ل

بالدبررلبحالمدرلحلشدطك لبإيخدركلبحمددطبربتلبحلد ليدؤدىلإحدد ليجمدطليؾ مد لأ لبعددردرلهم لد لبحاطلمدرتلبحلشددجملم  ل
 الد لسدثمللل  بإلسليطررل  ل ل/لأ لبحلطؾللم لحلشدطك لبهد البحل نمد لأ لبحطجدرالرل دحل در حلأر درحلبحفلدطر.
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برل لبحلحل ؽلشأنهرلزلردرلحدؼلبالنلرجلبأكيطل طرليظثجحل طدرليدؤدىلإحد لبحطيرلل ط ؽلإيخركلبحمطبربتلبإلد
خفدضليكلفد لبحطثماددرتل  دؽلثدؼلزلددردرل در حلبحدط الحلفلددطرلبح رحمد .لأ لبيخدركلبحمددطبربتلبالدبرلد لبحلدحل ددؽل
شأنهرلخفضلبحلكرحم لبإلضر م لبحط طل لبأ لل طرل دب ل طرليؤدىلإح لإنخفر ليكلف لبحطثمادرتلبأ دلل

 ,Tutino, et al., 2019; Dahlén) ب ل  دؽلثدؼلبحطجدرالرل دحل در حلأر درحلبحفلدطرلبح رحمد .ل طدرل دد
and Daniel 2017; Rutledge,et al, 2016)ل.ل

(لأدحددد ل م بنمددد لعلددد لأنلبحلكدددرحم لبحططيثظددد لبدددإدبررلZang ,2012  ددد لهدددذبلبحصددد دل ددد   لدربسددد ل 
بألر رحل يلليكرحم لبحؾكرح ل بحلحليل طلهرلبألططبالكبتلبحطصل   لنلمد ليثظ لبإلدبررلبحالمرلإسدلطبيمدم ل
إدبررلبالر رحل ؽلخبلللإدبررلبالسل مرقلبحط رسثح ليطيث لبلظغمؼلبحطهظ ل بحهمئرتلبحطسدؤ ح لعدؽلإ د برل

ثم .لبمظطدددرليددطيث ليكددرحم لبحؾكرحددد لبحلددحليل طلهددرلبألطدددطبالكبتلبحطصددل  لنلمددد ليثظددد  لبحطاددريمطلبحط رسدد
بإلدبررلبحالمددرلإسددلطبيمدم لإدبررلبالر ددرحل ددؽلخددبلللإدبررلبالنشددظ لبحفالمدد  لبددرحططكالبحلظر سددحلحلشددطك ل ددحل

المددرليالطدد ل ددحلبألسددؾبقلبحلدد لياطددللبهددر.لكطددرلأشددررتلبحظلددر للبحطم بنمدد لحددظف لبح ربسدد لعلدد لأنلبالدبررلبح
 طررسدد لعددرهطرلإدبررلبألر ددرحلعلدد لكددبللبحطدد خلممؽلبظطلمدد لياؾلضددم  لبطاظدد لأنددهلعظدد  رليخفددضلبالدبررل
بحالمددرلحلشددطك ل ددؽلإسددلخ بملأحدد لبحطدد خلممؽلبحسددربممؽل إنهددرليالدد ل ددؽلبإلعلطددردلعلدد لبحطدد خللبألخددط لحهددذبل

بح دد ل ددؽلبحسددلؾ لبالنلهددرز لحددئلدبررلل ددإنليثظدد ليظثمددال اددريمطليمددررلطل رحمدد لد حمدد ل ددرر  ل دد ليددؤدىلإحدد 
ل.(Zang ,2012)بحالمرل مطرليلالالبلثظحلإسلطبيمدم لإدبررلبالر رحل ؽلخبلللإدبررلبالسل مرقلبحط رسثحل

   لهذبلبحص دلأ طزتلأدبمرتلبحط رسثم لبحطرحمد ل بحلطؾلدللأنلياالدالددؾدرلبحمدؾب ؼلبحطرحمد ليطيدللأحد لل
ؽلعددرهطرلإدبررلبالر ددرحل  ددرليلطيددبلعلمهددرل ددؽليكددرحم لحؤلطددطبالبحسددثللبحلدد ل ط ددؽل ددؽلخبلحهددرلبح دد ل دد

( لحهذبل سا ل دل ل اريمطلبحط رسث لبح  حم لبحد لإ د برلDahlén, 2017بحطلار ل لبرألسؾبقلبحطرحم  
 اريمطلد حم ليط ؽل ؽليؾ مطلخر مل لبحطبل طد ل بحلاثمدطلبحصدردقلكاظر دطلحددؾدرلبحطالؾ درتلبحطفصدال

(.ل  د لهدذبلIASB,2018 لحلشطكرت ل لبحل ليأي ل حل م  ريهرلبألر درحلبحط رسدثم ل عظهرلبرحمؾب ؼلبحطرحم
بحسددمرقل ط ددؽليفسدددمطلسددلؾ لبإلدبررلبحالمدددر ل دد لضدددؾ ل فهددؾملنغطلددد لبحؾكرحدد  لعظددد ل طررسدد لعدددرهطرلإدبررل

لبألر رحلعل لأنهلعرهطرلإ دربم لأ لعرهطرلسلثم .

رحلدإدبررلبالر ددددطك لبددددرلحلشددددرح ل مدددرملبإلدبررلبحالمددددحدددلربم ل كحدددػل دددحد مددد ليكدددؾنلإدبررلبألر دددرحلعدددرهطرلإ ددددل
رتلدبليملثددددؽلثدؼليدظدددطى ل  درحم لإحد لأخددطرل ددؽل لددرحم ل ددرحمؾب ؼلبحطدرلبدطفصالعظهدرحلبحد لبألر د اليطهمدبه

بألر دددددرح ل طدددددرليدددددؤدىلإحددددد لإسدددددلمطبرلسددددداطلبحسدددددهؼلحلشدددددطك ل ياغدددددمؼلبحممطددددد لبحسدددددؾ م لحهدددددرل دددددحلبألددددددلل
.لكدذحػل د ليكدؾنل طررسد لعدرهطرلإدبررلبألر درحلعدرهطرل(,McCarthy and McCarthyل(2014بحظؾلدل

سلثم ل كحػل حلحرح ل مدرملبإلدبررلبحالمدرلبلؾعمد لإسدلطبيمدمرتلإدبررلبالر درحلبظطلمد لإنلهرزلد لحللمطلدطلعدؽل
  لبحذبيمدد لبألدب ل بحططكددالبحطددرح لحلشددطك لبصددؾررلأكيددطلإشددطب ريل ددؽلبحؾب دد لبحفالدد لحهددر لبهدد الياغددمؼلبحطظددر
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.ل  دؽلثدؼل دإنل(Dahlén, and Daniel 2017; McCarthy and McCarthy, 2014)حهدر.ل
إعلطردلبإلدبررلبحالمرلعل ليمد يطبيهرلبحشخصدم لإليخدركلبحمدطبربتلبحططيثظد لبلظفمدذلبحخظدؾبتلبحخطد لحئلطدررل

 ححلحللمطلدطلبحطددرححل( ل  دال لظلثددرتلبحطامدررلبحدد 7بحشدر للحبلعلدطبالبددرإليطبد لكطدرلبرحشدد للبحسدربالر ددؼل 
( لحمسدددد لهدددد لبحمضددددم لبحط ؾرلدددد  لحمددددىلأنلإعلطددددردلبالدبررلبحالمددددرلحلشددددطكرتلعلدددد ليمدددد يطبيهرل53ر ددددؼل 

بحشخصددم لإليخددركلبحمددطبربتلبحططيثظدد لبددرإلعلطبالبددرإليطبدلالل خللدد ل ددربمؽل اددريمطلبحلمطلددطلبحطرحمدد لبح  حمدد ل
رلدددد ليلطيددددلل ددددحلكمفمدددد ليؾعمدددد لبحلمدددد يطبتل  اددددريمطلبحط رسددددث لبحطرحمدددد لبال طل مدددد .ل حكددددؽلبحمضددددم لبحط ؾل

بحشخصددم لحددئلدبررلبحالمددرلعظدد لإيخددركلبحمددطبربتلبحططيثظدد لباطلمدد لبحلمطلددطلبحطددرحح لهددلليددلؼلبصددؾررلإنلهرزلدد ل
لحلاغمؼل ظر اهرلبحذبيم لأملبصؾررلرشم رلحلاغمؼلبحممط لبحسؾ م لحلشطك صل

 مسدددم  ل هددد لإسدددلظردهرلإحددد ل فهدددؾملحمدددىليلطمدددال ادددريمطلبحلمدددررلطلبحطرحمددد لبح  حمددد لبيبلثددد لخصدددر صلرل
بحطثردئلعظ لإع بدل  دمرر ليلدػلبحطادريمط ل لإعلطردهدرلعلد ل فهدؾملبحممطد لبحاردحد  لبرإلضدر  لإحد ليثظد ل

يلػلبحخصر صل ؽلبحطط ؽلأنل  دؾنلحهدرليدأثمطلإ ددربحلعلد لددؾدرلبحطالؾ درتل  فهؾملبإل صرحلبحكر ل.
أل ددل.لحمددىليلطيددللبحدرنددبلبأل لل ددحلياالددالخر ددم لبحطفصددالعظهددرلبددرحمؾب ؼلبحطرحمدد ل ددؽلدددرنثمؽلعلدد لب

بحلاثمددطلبحصددردقلعددؽلبألدب ل بحططكددالبحطددرححلحلشددطكرتلكأحدد لخصددر صلدددؾدرلبحمددؾب ؼلبحطرحمدد ل ل  ددؽلثددؼل
(.لبمظطدددرليلطيدددللبحدرندددبلبحيدددرنحل دددحلياالدددالبحممطددد لIASB,2018ي سدددمؽل ربلمددد لبحمدددؾب ؼلبحطرحمددد لحلطمررنددد  ل

بمؽل ظهرلبرحمؾب ؼلبحطرحم  ل  ؽلثؼلبح  ل ؽلعرهطرلع مليطرثللبحطالؾ رتبحطالؾ ريم لحلطالؾ رتلبحطفصالع
بألططبالكبتلبحطصل  .لل حهذبل سا ل دل ل اريمطلبحط رسث لبح  حم لبح لإ  برل اريمطليمررلطل رحم ل
د حم ل ؽلشأنهرلياالالدؾدرلبحمؾب ؼلبحطرحم لحلشدطكرت لعلد ل سدلؾىلبلد بنلبحادرحؼلبحطخللفد  ل  دؽلثدؼلبح د ل

ؽلعدددرهطرلعددد مليطرثدددللبحطالؾ دددرتل  دددرليلطيدددبلعلمهدددرل دددؽليكدددرحم ل كرحددد لبدددمؽلبالدبررلبحالمدددرلحلشدددطكرتل ددد
 بالططبالكبتلبحطصل   ل طرليؤدىلبح لي سمؽلكفر رلبالسدؾبقلبحطرحمد .ل  دؽلثدؼل دإنلبحمضدم لبحط ؾرلد ل

سدلؾكريلإنلهرزلدريلعظد ل(لهد ل"لهدللسدللث لبالدبررلبحالمدرل53عظ ليظثمالبحطامدررلبحد  ححلحللمطلدطلبحطدرححلر دؼل 
إيخددددركلبحمددددطبربتلبحططيثظدددد لبلظفمددددذلبحخظددددؾبتلبحخطدددد لحئلعلددددطبالبددددرإليطبد ل طددددرليددددؤدىلإحدددد لزلددددردرل مدددد برل
بإلسددل مرقلبإلخلمددررىل  نخفددر لبحممطدد لبحطالؾ ريمدد لحددط ؼل ددر حلبحددط ال  ددؽلثددؼلإنخفددر لدددؾدرلبالر ددرحل

ركلهددذ لبحمددطبربتل ل طددرليددؤدىلإحدد لياالددالدددؾدرلبحط رسددثم  لأملسددللث لبإلدبررلبحالمددرلسددلؾكريلرشددم بيلعظدد لإيخدد
بإلسدل مرقلبحط رسددث ل بحممطد لبحطالؾ ريمدد لحئلر ددرحل  دؽلثددؼلي سدمؽلدددؾدرلبألر ددرحلبحطفصدالعظهددرلبددرحمؾب ؼل
بحطرحم ص.ل حهذبل إنلبحلسرؤللبحث يحلبحدذ لييدررل دحلهدذبلبحشدأنلهدؾل"لهدللسدمؤدىليظثمدالبحطامدررلبحد  ححل

لي سمؽلدؾدرلبالر رحلبحط رسثم لحلشطكرتص".لل(لإح 53حللمطلطلبحطرححلر ؼل 

ل

ل
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ل حل صؾللعل لإدرب ل م بنم لعل لهذبلبحلسرؤلل ط ؽل مرر ل ط  لبحث ىلكطرليلح:ل

 الفرض األول: 
(لعلدددد ل مطدددد لبإلسددددل مرقل53"لالليؾددددد لأثددددطل اظددددؾىلحلظثمددددالبحطامددددررلبحدددد  ححلحللمطلددددطلبحطددددرححلر ددددؼل 

لرد لبسؾقلبألسهؼلبحساؾد "بإلخلمرر لبرحمؾب ؼلبحطرحم لحلشطكرتلبحط 
ل

 الفرض الا نى: 
(لعلددد لبحممطددد لبحطالؾ ريمددد ل53"لالليؾدددد لأثدددطل اظدددؾىلحلظثمدددالبحطامدددررلبحددد  ححلحللمطلدددطلبحطدددرححلر دددؼل 

لحصر حلبألر رحلبحطفصالعظهرللبرحمؾب ؼلبحطرحم لحلشطكرتلبحط رد لبسؾقلبألسهؼلبحساؾد "

 الدراس  السيداني  -51
  لجمدطبتل عمظد  ي  يد  حمدى  دؽ حلث دى  بحطم بنمد  بح ربسد  بحددا ليصدطمؼيلظدر للبحثرحدىل دحلهدذبل

لبألسدرحمب  كدذحػ بحطم بنمد   بح ربسد  بمرندرت  ي لمدل  دحلدطد  بحطسدلخ     بألد بت  نطدؾكجلبحث دى
لنلدر ل  ي لمدل عدط   أخمدطبيل بحث دى  حفدط   بإلخلثدرربتلبحطم بنمد  يظفمدذ  د  بإلحصدر م لبحطسدلخ   

ل.بحث ى

 الدراس   محل الزمشي  والفترة البحث عيش  51-5
لمُبألس بسدؾقل بحط ردد  رمدطلبحطرحمد  حلشدطكرت بحسدظؾل  بحمدؾب ؼلبحطرحمد   د  بحث دى عمظد  يلطيدل
-5-5ليددررلةلأنلهددؾلبحا ظمدد لبحفلددطرلهددذ لإخلمددررل ددحل بحسددثب.ل7056ل 7055لعددر  لخددبلللبحسدداؾدى 
لبحط رسدثم لبحطادريمطليظثمدال دؽلبحساؾدى لمُبألس بسؾقل  ل طيلليررلةلي ؾللبحشطكرتلبحط رد ل7054

 طيدللأ لل دؾب ؼلل15/57/7055ررلطلبحطرحم لبح  حم  ل  ؽلثؼل إنليررلةلبحلمل اريمطليظثمالإح لبحساؾد  
ل حهدذب.لبحسداؾدىلمُبألس بسؾقل  رحم لسظؾل ل ا رل  ال اريمطلبحلمررلطلبحطرحم لبح  حم لحلشطكرتلبحط رد 

 لحلد ليددلؼليدظدبلأثدطلإخدلبلالبحطاددريمطلبحطظثمد ل لعلد لنلددر لل7055ادرملردلبحسدظؾبتلبحسددربم لحإسدلثاليدؼ
يددررلةلب ب دد لبالحلددابملبلظثمددال امددررلل5/5/7056بإلخلثددرربتلبالحصددر م لحفددط  لبحث ددى.للكددذحػل طيددلل

 ل طيددللأ لل ددؾب ؼل رحمدد لسددظؾل لل15/57/7056( ل  ددؽلثددؼل ددإنليددررلةل53بحلمطلددطلبحطددرح لبحدد  ح لر ددؼل 
ل درلإحد لبرإلضدر  .للبحطامدررلبلظثمالإع بدهرلعظ لبالحلابمليلؼلبحساؾدىلمُبألس بسؾقل حلشطكرتلبحط رد 

ل :لبحلرحملحئلعلثرربتلطثمرلبحامظ ل فطدبتلإخلمررليؼلسثا 

 إسلططبرل لإدربجلبحشطك لبسؾقلبألسهؼلبحساؾدىلخبلللبحفلطرلبحا ظم ل  للبح ربس .لل .5
  دؾدلإيسرقل حلنهر  لبحفلطرلبحطرحم لحشطكرتلبحامظ .ل .7
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إسلثاردلبحشطكرتلبحل ليلادط لحطخدرططل رحمد لطثمدرلحطدرلهدؾل الدؽلبدرحطؾ  لبالحكلط ند لحسدؾقلبألسدهؼل .1
 بحساؾدى.لل

 (.ل53إسلثاردلبحشطكرتلبحل ل ر  لبرحلظثمالبحطث طلحطامررلبحلمطلطلبحطرح لبح  ح لر ؼل  .2

 علد  بُل بحظسدث  بحامظد ل ل بحلؾزلد  حشدطكرت بحكلد  رح ل ل ر طد لبحاد د(لبحلد7 لؾضدالبحدد  للر دؼل 
لبح ربس .ل   ل بحفلطرلبحا ظم  خبلل بحطخللف  بإل لصرد   بحمظرعرت

 : عيش  الدراس  والتهزيع الشدبى لي  عمى القط ع ت االقتر دي  السختمف 2جدول
 القطاعات االقتصادية

عذد 

 الشركات

التوزيع 

 النسبي
 % 37 41 األعبع٘خالوْاد 

 % 16 17 رغضئخ ّ اًزبط الغلع الكوبل٘خ ّ األغزٗخ ّ االدّٗخ

 % 14 15 الغلع الشأعوبل٘خ ّالغلع ؽْٗلخ االعل

 % 14 15 الخذهبد الزغبسٗخ ّالوٌِ٘خ ّ االعزِالك٘خ ّ االعالم  ّ الشعبٗخ الظؾ٘خ

 % 12 13 االرظبالد ,  ّالوشافق العبهخ ّ الٌقل ّ الطبقخ

 % 7 8 إداسح ّرطْٗش العقبساد

 % 111 118 الوغوْع
   

عد دل إدطرح  بل  ثؼ   ؽ شطك   (506  بحامظ  شطكرت ع د ( لأن7بحد  للبحسربالر ؼل   ؽ يلضا
بح ربس .للكطرليلضال دؽل   ل بحا ظم  بحفلطر خبلللدرُ(ل شر754بحطم بنم ل  بح ربس   لجمطبتلدبتُ شر

شددطكرتلبحامظد ل ؾزعد  لطثمددرلحظثماد لبحمظدرعلبإل لصددردىلبحدذ ليظلطدحلإحمدده ل(لأنل7بحدد  للبحسدربالر دؼل 
%(ل دؽلإدطدرح ل15 دأي ل ظدرعلبحطدؾبدلبألسرسدم ل دحلبحططيثد لبأل حد لبظسدث ل  سد ل ظرعدرت.لحمدى إحد 

%(ل54شطكرتلبحامظ  ل ظرعليدا د ل  نلدرجلبحسدل لبحكطرحمد ل بألرذ د ل بالد لد ل دحلبحططيثد لبحيرنمد لبظسدث ل 
شددطكرتلبحامظدد  ل كددلل ددؽل ظددرعلبحسددل لبحطأسددطرحم ل بحسددل لطؾللدد لبالدددلل  ظددرعلبحخدد  رتلل ددؽلإدطددرح 

ل%(ل دؽلإدطدرح 52بحلدررل ل بحطهظم ل بإلسلهبلكم ل بإلعبلمل بحطعر  لبحص م ل حلبحططيث لبحيرحي لبظسدث ل 
باددد لبظسدددث لشدددطكرتلبحامظددد لحكدددلل دددظهؼ.ل  ظدددرعلباليصدددرالتل بحططب دددالبحار ددد ل بحظمدددلل بحظر ددد لبحططيثددد لبحطب

%(ل دددؽلإدطدددرح لشدددطكرتلبحامظددد  ل  ددد لبحططيثددد لبالخمدددطرل دددأي ل ظدددرعلإدبررل يظدددؾلطلبحامدددرربتلبظسدددث ل57 
ل%(ل ؽلإدطرح لشطكرتلبحامظ .5 

 السيداني  الدراس  بي ن ت جسع إسمهب 51-2
 لإعلط لبحثرحىل  لدط لبمرنرتلبح ربس لبحطم بنم  لحلظفمذلبإلخلثرربتلبإلحصدر م لحفدط  لبحث دى لعلد

بحمؾب ؼلبحطرحم لبحسظؾل لحشطكرتلبحامظ لخبلللبحفلطرلبحا ظم ل  للبح ربس  لبرإلضر  لإحد لبحثمرندرتلبحطلدؾب طرل
لعل لبحطؾ  لبإلحكلط ن لحسؾقلبالسهؼلبحساؾدىل"ي ب ل".
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 السيداني  الدراس  فى السدتخدم  اإلحر ئي  األس ليب 51-3
بحث دىلعلد لإسدلخ بملكدلل دؽلإخلثدررل حفط   بإلحصر م  بحثرحىل  ليظفمذل ي لمللبإلخلثرربت إعلط 

"tلحامظلدددددددمؽلرمدددددددطل سدددددددلمللمؽل"The paired sample t-testأسدددددددلؾبلبإلن ددددددد برلبحخظددددددد لبحطلاددددددد دلل 
Multiple Linear Regressionلبرإلضدر  لإحد لبادضل مدريم لبإلحصدر لبحؾ دفم ل Descriptive 

Statistics.ل

 ترسيم الدراس  السيداني  51-4
( لإحد ليدؾ مطلأدحد ل م بنمد لعدؽلبآلثدررل7 لبحث ى لكطرلهؾل ؾضالبرحشد للبحسدربالر دؼل يه ال ط ل

( ل كحدػل دؽلخدبلللدربسدد لأثدطليظثمدال امددررل53بإل لصدرد  لحلظثمدال امدررلبحلمطلددطلبحطدرح لبحد  ح لر ددؼل 
ىل(لعلدد لدددؾدرلبالر ددرحلبحط رسددثم لحلشددطكرتلبحط رددد لبسددؾقلبالسددهؼلبحسدداؾد53بحلمطلددطلبحطددرح لبحدد  ح ل 

 مرسدد لب ددلل ددؽل مطدد لبالسددل مرقلبالخلمددرر ل بحممطدد لبحطالؾ ريمدد لحهددر.ل  ددؽلثددؼليددؼليصددطمؼل يظفمددذلبح ربسدد ل
بحطم بنمد لعلدد ل ددطحللمؽ لحمددىليضدطظ لبحططحلدد لبأل حدد لي  يدد ل لجمدطبتل نطددركجلبحث ددىلبحطسددلخ   ل ددحل

 عددط ل ي لمددللنلددر للي ممددالبإلخلثددررلبحطمدد بنحلحفددط  لبحث ددى لبمظطددرليظر حدد لبحططحلدد لبحيرنمدد ليصددطمؼل
لبإلخلثرربتلبإلحصر م لحفط  لبحث ى.

  متغيرات ونس ذج البحث 51-4-5
دؾدرلبحط البحط رسثحلهؾل فهؾمل لا دلبألبادرد ل حهدذبلأ دطزتلأدبمدرتلبحط رسدث لبحطرحمد ل دطؾعد ل دؽل

ل ل طددددرليطيددددبلعلمددددهليادددد دلبحظطددددركجلبحطلرضددددم دددددؾدرلبالر ددددرحلبحط رسددددثم لحممددددرسل Surrogatesبحثدددد ب لل
بحطسلخ   ل حل مرسلدؾدرلبألر رحلبحط رسثم .ل لالط لإخلمررلكلل ؽلبحث يلل بحظطدؾكجلبحطلرضد لبحطبل دؼل
حممددددرسلدددددؾدرلبالر ددددرحلبحطفصددددالعظهددددرلبددددرحمؾب ؼلبحطرحمدددد لحلشددددطكرت لعلدددد لطثمادددد ل شدددد ل ل هدددد البحث ددددىل

رسل لجمدطبتلبحظطدؾكجلبرإلضر  لإح ل  ىل بل ط لبحظطؾكجلحثمئ لبحلظثمال   ىليؾب طلبحثمرنرتلبحبلز د لحممد
 Rutledge, 2016; Ta, 2014 ل53(.لل حممدرسلأثدطليظثمدالبحطامدررلبحد  ح لحللمطلدطلبحطدرح لر دؼل)

علددد لددددؾدرلبالر دددرحلبحط رسدددثم  لإعلطددد لبحثرحدددىلعلددد ل ممرسدددمؽلحددددؾدرلبألر دددرحل هطدددرلددددؾدرلبإلسدددل مرقل
حشددطكرتلبحامظددد .ل  دددؽلثدددؼلإعلطددد للبحط رسددثحل بحممطددد لبحطالؾ ريمددد لحؤلر دددرحلبحطفصددالعظهدددرلبدددرحمؾب ؼلبحطرحمددد 

بحثرحىلعل لنطؾكدمؽلحممرسلدؾدرلبالر رحلبحط رسثم لحشطكرتلبحامظ لخبلللبحفلطرلبحا ظم ل  للبح ربس  ل
ل للضطؽلبحدا لبحلرححلعط لنطركجلبحث ىل كمفم ل مرسل لجمطبتلكلل ظهر.ل

 نسهذج قي س جهدة االستحق ق السح سبى  51-4-5-5
بحطرحم  ل ظذلب ب د لبحيطرنمظمدرتل دؽلبحمدطنلبحطرضدح ل دطؾعد ل دؽلبح ربسدرتللأ طزتلأدبمرتلبحط رسث 

بحلدد ليظر حددد ليظدددؾلطلنطددركجلرلرضدددم لحممدددرسلدددؾدرلبالسدددل مرقلبحط رسدددث  لكثدد يللحممدددرسلددددؾدرلبالر دددرحل
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 Healy, 1985; De)( ل ظهرلعل لسثمللدربس لكلل ؽلDahlén, and Daniel, 2017بحط رسثم ل 
Angelo, 1986; Jones, 1991; Dechow et al., 1995; Dichev, 2002; Tutino and 

Pompili, 2017)ل  دد لهددذبلبحصدد دلإعلطدد لبحثرحددىلعلدد لنطددؾكجل.Jonesبحطادد ل ل ددحليمدد يطل مطدد لل
حامدرربتلبحاطدبل ل ب  حسدربرت بإليدطبدبت  دح بحلجممدطبت  ؽ بحطفسط رمط بالخلمرر  ل هؾلبحدا  بإلسل مرق
 بحطاد بت لكطممدرسلحددؾدرلبالسدل مرقلبحط رسدث ل  دؽلثدؼلددؾدرلبألر درحلبحطفصدالعظهدرلبدرحمؾب ؼل  بآلالت

 بحطرحم لعل ل سلؾىلكللشطك ل ؽلشدطكرتلبحامظد لخدبلللبحفلدطرلبحا ظمد ل  دللبح ربسد .لحمدىليدؼل دمرر 
ل:(لكطرليل Kothari, et al., 2005بحطا لل لJonesنطؾكجل

TACit  / Ait-1 = β1 (1 / Ait-1) + β2 (Δ Reit - Δ Arit) / Ait-1 + β3 (PPEit / 

Ait-1) + ε 

TACitبحكلد ل دحلنهر د لبحفلدطرلبحطرحمد ل  بحط رسدثح بالسدل مرق عدؽل مطد  :لياثدطلtلحلشدطك ل)
 i)ل

Ait-1إدطرححلبال ؾلل حلب ب  لبحفلطرلبحطرحم  عؽ :لياثطل  t-1حلشطك ل (لi)ل
Δ Reit  بإليطبدبتلخبلللبحفلطرلبحطرحم ل   ح بحلجمط عؽ :لياثطلt لحلشطك ل)i)ل
Δ Aritأر  رلحسربرتلبحاطبل لخبلللبحفلطرلبحطرحم ل   ح بحلجمط عؽ :لياثطلt لحلشطك ل)i)ل
 PPEitمط لبحامرربتل بآلالتل بحطا بتل حلنهر  لبحفلطرلبحطرحم ل  عؽ :لياثطل t لحلشطك ل)i)ل

β 3:β1ل:ل ار بلتلنطؾكجلبإلن  برلبحطلا دل
ε ل:لبؾب حلنطؾكجلبإلن  برلبحطلا د

ل
(ليلدددؾب طلبدددرحمؾب ؼلبحطرحمددد لحشدددطكرتل5  طددرلهدددؾلدددد يطلبرحدددذكطلأنل دددمؼل لجمدددطبتلبحطاردحددد لبحسدددربم لر دددؼل 

بإلخلمدرر لبحكلد ل بشدممهل بحط رسدثح بالسدل مرق بحامظ لخبلللبحفلدطرلبحا ظمد ل  دللبح ربسد  ل مطدرلعد بل مطد 
(لحكللشطك ل ؽلشطكرتلبحامظ ل حلنهر  لكلل لطرلبحطرحم .ل(TACitبإلخلمرر (ل بحطاثطلعظهلبرحط الل رمط

بحكلد  ل هطدرل بحط رسثح بالسل مرق    لهذبلبحسمرقلأ طزتلأدبمرتلبحط رسث لبحطرحم ل  خلمؽلحممرسل مط 
 مددرسل مطدد لبالسددل مرقلبحط رسددثحل(.لحمددىليددلؼل7051 دد خللبحطمابنمدد ل  دد خلل ر طدد لبحدد خلل رضددؾبنل 
لبحكل ل لطثمرلحط خللبحطمابنم ل لبرحطاردح لبحلرحم :

لل

ل =بحكل ل بحط رسثح بالسل مرقللل
  دح بحلجمدط + بحظم  د  بحلجمدطل دحل – بحطل ب حد  بالحلاب درت  دح بحلجمدط – بحطل ب حد  بأل دؾل  دح بحلجمدط
لبالهبل لبحسظؾ ل صط ال – بحطل ب ح  بالحلاب رت  ح بحطلضطظ  بح يؾنل

ل

للل-بمظطرليلؼل مرسل مط لبالسل مرقلبحط رسثحلبحكل ل لطثمرلحط خلل ر ط لبح خل لبرحطاردح لبحلرحم :ل

(1 )
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ل =بحكل ل بحط رسثح بالسل مرقللل
لبحظم  لبحلشجملح بحل  ا  ر ح – بإلسليظر م  بحثظؾد  ثل بح خل  ر ح

ل

 بحسظؾ لبحكل  بحط رسثح  حلحسربلبالسل مرق حم لإعلط لبحثرحىلعل لإسلخ بمل  خلل ر ط لبح خلل
ل سلؾىلبحمؾب ؼلبحطرحم لحكللشطك ل ؽلشطكرتلبحامظ لخبلللبحفلطرلبحا ظم ل  للبح ربس . عل 

 نسهذج قي س القيس  السعمهم تي  لالرب ح السح سبي   51-4-5-2
 لحممدرسلأثدطليظثمدالبحطامدررلبحد  ح لUmoren, 2015) ل(سؾال الط لبحثرحىلعل ل ظهدم لدربس ل

(لعلدد لبحممطدد لبحطالؾ ريمدد لحبلر ددرحلبحط رسددثم  ل  ددؽلثددؼل ط ددؽل ددمرر لنطددؾكجل53حللمطلددطلبحطددرح لر ددؼل 
لل-بحث ىلحممرسلبحممط لبحطالؾ ريم لحبلر رحلبحط رسثم لكطريل ل:

SPit = α0 + α1 BVPSit + α2 EPSit + α3 P+ α4 P x BVPSit + α5 P x EPSit+ε 

SPitعؽلساطلسهؼلبحشطك ل  :ل اثطلi ل حلنهر  لبحفلطرلبحطرحم ل)t)ل

BVPSit بحممط لبح  لطل لحسهؼلبحشطك ل  عؽ :ل اثطi ل حلنهر  لبحفلطرلبحطرحم ل)t)ل

EPSitر  م لسهؼلبحشطك ل  عؽ :ل اثطلi ل حلنهر  لبحفلطرلبحطرحم ل)t)ل

P :ل ددحلبحفلددطرلبحطرحمدد لبحلدد ليددؼل مهددرل5 لجمددطل هطدد ل ثظددر  لبحممطدد (لب مددىل أخددذل مطدد ل ل)
ل(ل ل لأخذل مط ل  فط(لبخبلالكحػ53يظثمال امررلبحلمطلطلبحطرح لبح  ح لر ؼل 

Px BVPSitل لجمطل شلط ل ا  لبحلفرعدللبدمؽلبحطلجمدطل ل:P ل بحطلجمدطل)BVPS لحلشدطك ل)iل دحل)
ل (tنهر  لبحفلطرلبحطرحم ل 

Px EPSitل لجمددطل شددلط ل ا دد لبحلفرعددللبددمؽلبحطلجمددطل ل:P ل بحطلجمددطل)EPS لحلشددطك ل)iل ددحل)
ل(tنهر  لبحفلطرلبحطرحم ل 

β 5:β1ل:ل ار بلتلنطؾكجلبالن  برلبحطلا دل
ε ل:لبؾب حلنطؾكجلبالن  برلبحطلا د

 

بح  ح لحللمطلطلبحطدرح لر دؼل( ليلؼليمممؼل  ىليأثمطليظثمالبحطامررل7 طثمرلحظطؾكجلبحث ىلبحسربالر ؼل 
 لبرإلعلطردلعل ليفسمطل مؼل ار بلتلنطدؾكجلبإلن د برلل(للعل لبحممط لبحطالؾ ريم لحؤلر رحلبحط رسثم 53 
 α4ل α5لحلطلجمطلؽلبحممطد لبح  لطلد لحلسدهؼلل ر  مد لبحسدهؼلعلد لبحلدؾبح .ل دإكبلكرند ل خطددرتلبحظطدؾكجل)

(2 )
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(ل دإنلكحدػل شدمطلإحد لأنلα4   α5نطدؾكجلبإلن د برل (ليشدمطلإحد ل ددؾدل دمؼل ؾدثد لحطادر بلتل7ر دؼل 
أساررلأسهؼلبحشطكرتلأ ث  لأكيطلحسرسم لحكدلل دؽلبحممطد لبح  لطلد لحلسدهؼل لر  مد لبحسدهؼل ل  دؽلثدؼل

(لأ ددث  لأكيددطل الؾ ريمدد ل53 ددرنلبالر ددرحلبحط رسددثم لبادد ليظثمددالبحطامددررلبحدد  ح لحللمطلددطلبحطددرح لر ددؼل 
more informative ظد لي  يد ل مطد لبحشدطك  ل كحدػل مررند لبرحممطد لبحطالؾ ريمد لحهدرل ثدللحلطسدليططلؽلعل

(لأدىل53يظثمددالبحطامددرر ل طددرليددؾ طلدحددمبليل مدد بنمريلعلدد لأنليظثمددالبحطامددررلبحدد  ح لحللمطلددطلبحطددرح لر ددؼل 
لإح لي سمؽلدؾدرلبالر رحللبحط رسثم ل  مرس لبرحممط لبحطالؾ ريم لحهر.ل

 وتحميل نت ئج فروض البحثاإلختب رات اإلحر ئي   51-4-2
يصطمؼل يظفمذل عط ل ي لمللنلدر للبإلخلثدرربتلبإلحصدر م لحفدط  لبحث دى.ل كحدػل بحدا  كبُ يلظر ل

 ؽلخبلللعط ل ي لمللنلر للبإلحصر لبحؾ فم لحطلجمطبتلبحث ى لثؼلعط ل ي لمللنلر للبإلخلثرربتل
لبإلحصر م لحفط  لبحث ى.ل

 الهصفي  لستغيرات البحث عرض وتحميل نت ئج اإلحر ء 51-4-2-5
يلطيلل لجمطبتلبحث ىل حلكلل ؽل مط لبالسل مرقلبالخلمررى لبحممط لبح  لطل لحلسهؼ لر  م لبحسدهؼ ل

(لبحلدددرح  ل1 سددداطلبحسدددهؼلحشدددطكرتلبحامظددد لخدددبلللبحفلدددطرلبحا ظمددد ل  دددللبح ربسددد .ل لادددط لبحدددد  للر دددؼل 
فلددطرلبحا ظمدد ل  ددللبح ربسدد ل بحمظددرعل لخددصلنلددر للبإلحصددر لبحؾ ددفم لحطلجمددطبتلبحث ددىل ثؾ دد لحسددبلبح

لبال لصردىلبحذ ليظلطحلإحمهلشطكرتلبحامظ .ل

: ممخص نت ئج اإلحر ء الهصفي  لستغيرات البحث مبهب  حدب الفترة الزمشي  محل 3جدول 
 الدراس  والقط ع االقتر دى الذي تشتسي إليو شرك ت العيش 
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(لزلردرل لؾس ل مط لبالسل مرقلبالخلمرر لحلشدطكرتلبحار لد لبمظدرعل1يلضال ؽلبحد  للبحسربالر ؼل 
( ل طددرل شددمطل6725772215- ل7505(لعددؽلسددظ ل5027402713- ل7056بحطددؾبدلبالسرسددم ل ددحلسددظ ل

ل(ل مررندد 53بحدد لإنخفددر ل سددلؾىلدددؾدرلبالر ددرحلبحط رسددثم لبادد ليظثمددال امددررلبحلمطلددطلبحطددرححلبحدد  ححل 
بطسلؾىلدؾديهرل ثلليظثمدالبحطامدرر.لبرالضدر  لبحد لبنخفدر ل لؾسد لنصدمبلبحسدهؼل د لبحدط ال د لسدظ ل

(ل7.60 ل7056( ل بنخفدددر ل لؾسددد لسددداطلبحسدددهؼل ددد لسدددظ ل5.70 ل7505(لعدددؽلسدددظ ل0.62 7056
(لعدددؽلسدددظ ل0.5224 ل7056( ل بنخفدددر ل لؾسددد لبحممطددد لبح  لطلددد ل ددد لسدددظ ل7.65 ل7505عددؽلسدددظ ل
حػلزلددددددردرل لؾسدددددد ل مطدددددد لبالسددددددل مرقلبالخلمددددددرر لحلشددددددطكرتلبحار لدددددد لبمظددددددرعل(.لكددددددذ0.5231 ل7505

لل7505(لعؽلسظ ل1524072115- ل7056باليصرالت ل بحططب البحار  ل بحظملل بحظر  ل حلسظ ل
( ل طدددرل شدددمطلبحددد لإنخفدددر ل سدددلؾىلددددؾدرلبالر دددرحلبحط رسدددثم لباددد ليظثمدددال امدددررل12.457.260- 

بطسدددلؾىلدؾديهدددرل ثدددلليظثمدددالبحطامدددرر.لبرالضدددر  لبحددد لبنخفدددر لل(ل مررنددد 53بحلمطلدددطلبحطدددرححلبحددد  ححل 
(ل ل بنخفدددر ل5.34 ل7505(لعدددؽلسدددظ ل5.15 ل7056 لؾسددد لنصدددمبلبحسدددهؼل ددد لبحدددط ال ددد لسدددظ ل

(ل ل ل لؾسدد لبحممطدد لبح  لطلدد ل1.73 ل7505(لعددؽلسددظ ل1.01 ل7056 لؾسدد لسدداطلبحسددهؼل دد لسددظ ل
ل(.0.7313 ل7505(لعؽلسظ ل0.7577 ل7056  لسظ ل

ريلزلددردرل لؾسدد ل مطدد لبالسددل مرقلبالخلمددرر لحلشددطكرتلبحار لدد لبمظددرعلبحسددل لبحطأسددطرحم ل بحسددل ل أ ضددل
( ل طرل شمطلبحد ل6127542511- ل7505(لعؽلسظ ل4527142755- ل7056طؾلل لبالدلل حلسظ ل

ل(ل مررند لبطسدلؾىل53إنخفر ل سلؾىلدؾدرلبالر رحلبحط رسثم لبا ليظثمال امررلبحلمطلطلبحطرححلبح  ححل 
ل7056دؾديهدرل ثددلليظثمدالبحطامددرر.لبرالضدر  لبحدد لبنخفددر ل لؾسد لنصددمبلبحسدهؼل دد لبحدط ال دد لسددظ ل

(لعدؽلسدظ ل7.73 ل7056( ل بنخفر ل لؾس لسداطلبحسدهؼل د لسدظ ل1.75 ل7505(لعؽلسظ ل0.36 
ل7505(لعؽلسظ ل0.0572 ل7056(ل ل لبنخفر ل لؾس لبحممط لبح  لطل لحهرل  لسظ ل7.10 ل7505

ظطددددرلبنخفددددضل لؾسدددد ل مطدددد لبالسددددل مرقلبالخلمددددرر لحلشددددطكرتلبحار لدددد لبمظددددرعلبحخدددد  رتل(.لبم0.0576 
(لعؽلسدظ ل6225752511- ل7056بحلدررل ل بحطهظم ل بالسلهبلكم ل بالعبلمل بحطعر  لبحص م ل حلسظ ل

( ل طرل شدمطلبحد لزلدردرل سدلؾىلددؾدرلبالر درحلبحط رسدثم لباد ليظثمدال امدررل172540.0004- ل7505
(ل مررن لبطسلؾىلدؾديهرل ثلليظثمالبحطامرر.لبرالضر  لبح لبنخفر ل لؾس ل53رححلبح  ححل بحلمطلطلبحط

(ل ل بنخفدر ل لؾسد لسداطل5.77 ل7505(لعدؽلسدظ ل5.12 ل7056نصمبلبحسهؼل  لبحط ال د لسدظ ل
(ل ل بنخفدر ل لؾسد لبحممطد لبح  لطلد لحهدرل د ل1.77 ل7505(لعدؽلسدظ ل2.45 ل7056بحسهؼل د لسدظ ل

ل(.ل07630 ل7505(لعؽلسظ ل0.07570 ل7056سظ ل

 كدددذحػلبنخفدددضل لؾسددد ل مطددد لبالسدددل مرقلبالخلمدددرر لحلشدددطكرتلبحار لددد لبمظدددرعليدا ددد ل بنلدددرجلبحسدددل ل
( ل5525022777- ل7505(لعددؽلسددظ ل7025562301- ل7056بحكطرحمدد ل بألرذ دد ل بالد لدد ل ددحلسددظ ل
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(ل53بحلمطلددطلبحطددرححلبحدد  ححل  طددرل شددمطلبحدد لزلددردرل سددلؾىلدددؾدرلبالر ددرحلبحط رسددثم لبادد ليظثمددال امددررل
برالضر  لبح لبنخفر ل لؾس لنصمبلبحسهؼل  لبحط ال د للل مررن لبطسلؾىلدؾديهرل ثلليظثمالبحطامرر.

ل7056( ل بنخفددددر ل لؾسدددد لسدددداطلبحسددددهؼل دددد لسددددظ ل7.01 ل7505(لعددددؽلسددددظ ل5.30 ل7056سددددظ ل
(ل0.0257 ل7056 ل(ل ل بنخفر ل لؾس لبحممط لبح  لطل لحهرل  لسظ2.71 ل7505(لعؽلسظ ل2.26 

(.ل أخمدددطبيلإنخفدددر ل لؾسددد ل مطددد لبالسدددل مرقلبالخلمدددرر لحلشدددطكرتلبحار لددد ل0.0211 ل7505عدددؽلسدددظ ل
( ل5027352746 ل7505(لعددؽلسددظ ل7323152545 ل7056بمظددرعلإدبررل يظددؾلطلبحامددرربتل ددحلسددظ ل

(ل53حلبحدد  ححل  طددرل شددمطلبحدد لزلددردرل سددلؾىلدددؾدرلبالر ددرحلبحط رسددثم لبادد ليظثمددال امددررلبحلمطلددطلبحطددرح
 مررن لبطسلؾىلدؾديهرل ثلليظثمالبحطامرر.لبرالضر  لبح لبنخفر ل لؾس لنصمبلبحسهؼل د لبحدط ال د ل

ل7056( ل لبنخفدددر ل لؾسددد لسددداطلبحسدددهؼل ددد لسدددظ ل0.27 ل7505(لعدددؽلسدددظ ل0.03 ل7056سدددظ ل
عؽلل(0.0535 ل7056( ل زلردرل لؾس لبحممط لبح  لطل لحهرل  لسظ ل5.51 ل7505(لعؽلسظ ل0.06 

ل(.لل0.0512 ل7505سظ ل

 اإلختب رات اإلحر ئي  وتحميل نت ئج الفرض األول لمبحث 51-4-2-2
(لعلدد ل53يهد البحفددط لبأل للحلث ددىلإحدد ل مددرسلأثددطليظثمدالبحطامددررلبحدد  ح لحللمطلددطلبحطددرح لر ددؼل 

لدددددؾدرلبألر ددددرحلبحط رسددددثم  ل مرسدددد لبطمدددد برلبإلسددددل مرقلبإلخلمددددررى لحلشددددطكرتلبحط رددددد لبسددددؾقلبألسددددهؼ
( لعلد لشدطكرتلبحامظد لخدبللل5بحساؾدى.ل حل ممالهذبلبحه ال رملبحثرحدىلبلظثمدالنطدؾكجلبحث دىلر دؼل 

بحفلددطرلبحا ظمدد ل  ددللبح ربسدد لحلمدد يطل مطدد لبإلسددل مرقلبإلخلمددررىلبددرحمؾب ؼلبحطرحمدد لحكددللشددطك ل ددؽلشددطكرتل
صلنلددر لل(ل لخدد1.ل لاددط لبحددد  للبحسددربالر ددؼل 7056 سددظ لل7055بحامظدد ل ددحلنهر دد لكددلل ددؽلسددظ ل

بإلحصر لبحؾ فم لحممط لبإلسل مرقلبإلخلمررىلحكللشطك ل ؽلشطكرتلبحامظد ل ثؾ د لحسدبلبحفلدطرلبحا ظمد ل
  للبح ربس ل بحمظرعلبال لصرد لبحذ ليظلطحلإحمهلبحشطك .ل حل  ي ل رلإكبلكرن لهظر ل ط قلكبتلدالحد ل

 ل دددرملبحثرحدددىل7056 7055إحصدددر م لبدددمؽل مطددد لبإلسدددل مرقلبإلخلمدددررىلحشدددطكرتلبحامظددد لخدددبلللعدددر حل
(لبحلدرح  ل لخدصلبحظلدر للبإلحصدر م ل2"لحامظلمؽلرمطل سلمللمؽ ل لاط لبحد  للر دؼل tبلظثمالإخلثررل"

(ل7حئلخلثرر ل ثؾ  لحسبلبحمظرعلبال لصردىلبحدذ ليظلطدحلإحمدهلشدطكرتلبحامظد ل ل بحدؾبردرلبرحدد  للر دؼل 
لبطبلحالبحث ى.

ل

ل

ل

ل
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" لعيشتين غير مدتقمتين لذرك ت العيش  خالل الفترة t " إختب رات: ممخص نت ئج  4جدول 
 الزمشي  محل الدراس 

 القطاعات االقتصادية

إختبار"ت" لعینتین غیر  معنوية

 مستقلتین

paired sample t-test 
 111211 الوْاد األعبع٘خ

 116141 ّالوشافق العبهخ ّالٌقل ّالطبقخ  االرظبالد,

 113961 ؽْٗلخ االعل ّالغلعالغلع الشأعوبل٘خ 

 ّاالعالم ّالشعبٗخ ّاالعزِالك٘خالخذهبد الزغبسٗخ ّالوٌِ٘خ 

 الظؾ٘خ
116381 

 117781 ّاالدّٗخ ّاألغزٗخالغلع الكوبل٘خ  ّاًزبطرغضئخ 

 115351 إداسح ّرطْٗش العقبساد

  11551 القطبعبد االقزظبدٗخ ككل 
 

"لحامظلمؽلt(لزلردرل مط ل اظؾل لإخلثررل"2بحسربالر ؼل بإلحصر م لبرحد  لل بحظلر ل ي لمل  ؽ يلضا
%لحدطمد لشدطكرتلبحامظد لعلد ل سدلؾىلكدلل ظدرعل دؽلبحمظرعدرتلبإل لصدرد   لكدلل3رمطل سلمللمؽلعدؽل

%لعلدد ل سددلؾىلبحمظرعددرتلبال لصددرد  ل3علدد لحدد ر لبرإلضددر  لإحدد لزلددردرل مطدد ل اظؾلدد لبإلخلثددررلعددؽل
 ل7055ل لبمؽل مط لبإلسل مرقلبإلخلمررىلحلشطكرتل حلسظ لك ل.ل طرل شمطلإح لع مل دؾدل ط قل اظؾل

( لعددؽل مطددهلبإلسددل مرقلبإلخلمددررىلحلشددطكرتل ددحل53أىل ثددلليظثمددال امددررلبحلمطلددطلبحطددرح لبحدد  ح لر ددؼل 
 لأىلباددد ليظثمدددالبحطامدددرر ل  دددؽلثدددؼل طررسددد لبحشدددطكرتلبحط ردددد لبسدددؾقلبالسدددهؼلبحسددداؾدىل7056سدددظ ل

ظثمالبحطامرر ل كحػلبصطالبحظغطلعؽلطثما لبحمظرعلبإل لصردىلبحذىلحغرهطرلإدبررلبألر رحل ثلل  ا لي
ليظلط لبحمهلبحشطك .ل

"لt(ل بحظلر للبالحصر م لإلخلثررل"1    للكلل ؽلنلر للبالحصر لبحؾ فم لبحؾبردرلبرحد  للبحسربالر ؼل 
لنم لبحلرحم :لل(ل ط ؽلإسلخبلصلبألدح لبحطم ب2حامظلمؽلرمطل سلمللمؽل بحؾبردرلبرحد  للبحسربالر ؼل 

 طررس لبإلدبررلبحالمدرلحشدطكرتلبحامظد لعدرهطرلإدبررلبالر درحلبدرحظمص ل كحدػلبصدطالبحظغدطلعدؽلطثماد ل .5
بحمظرعلبال لصرد لبحذ ليظلطحلإحمهلبحشطك  ل مطرلع بل ظرعلبدبررل يظؾلطلبحامدرربت لحمدىليمدؾملبدبررل

لبحشطكرتلبحار ل لبهلبططررس لعرهطرلإدبررلبالر رحلبرحالردر.ل

إيسدددرقلبسدددلطبيمدم لبإلدبررلبحالمدددرلحشدددطكرتلبحامظددد ل دددحل طررسددد لعدددرهطرلإدبررلبالر دددرحل ثدددلل  اددد ليظثمدددال .7
(ل كحددػلبصددطالبحظغددطلعددؽلطثمادد لبحمظددرعلبال لصددردىلبحددذ ل53 امددررلبحلمطلددطلبحطددرح لبحدد  ح لر ددؼل 

لليظلطددددحلإحمددددهلبحشددددطك .لبطاظدددد لأنددددهلإكبلكرندددد لإسددددلطبيمدم لبحشددددطك ليلطيددددلل دددد لبإلعلطددددردلعلدددد ل دددد خ
بالسدددل مرقلبحط رسدددث لبهددد الي نمددد ل أ لياغدددمؼ(لأر رحهدددرلبحطفصدددالعظهدددرلبدددرحمؾب ؼلبحطرحمددد  ل دددإنلهدددذ ل
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(ل هد ل53بالسلطبيمدم لحؼليخلل ل حلبحفلطرلبحطرحم لبحسربم لحلظثمال امررلبحلمطلطلبحطدرح لبحد  ح لر دؼل 
 .ل7056 لعؽلبحفلطرلبحطرحم لبحل ليؼل مهرليظثمالبحطامررل ه لسظ لل7055سظ ل

(لإحدددد لزلددددردرلرمددددطل اظؾلدددد ل دددد ل لؾسدددد ل مطدددد ل53أدىليظثمددددال امددددررلبحلمطلددددطلبحطددددرح لبحدددد  ح لر ددددؼل  31
بإلسل مرقلبإلخلمرر  ل  ؽلثؼلي ممالبنخفر لرمطل اظؾىل د لددؾدرلبالر درحلبحط رسدثم لباد ليظثمدال
بحطامررل مررن لبطسدلؾىلدؾديهدرل ثدلليظثمدالبحطامدرر ل كحدػلحلشدطكرتلبحلد ليظلطد لبحد لكدلل دؽل ظدرعل
بحطؾبدلبألسرسم  ل ل ظرعلباليصرالتل بحططب البحار  ل لبحظملل لبحظر   ل ل ظدرعلبحسدل لبحطأسدطرحم ل ل

(لإحدد لبنخفددر لرمددطل53بحسددل لطؾللدد لبالدددل.لبمظطددرلأدىليظثمددال امددررلبحلمطلددطلبحطددرح لبحدد  ح لر ددؼل 
رلبالر ددرحل اظددؾىل دد ل لؾسدد ل مطدد لبإلسددل مرقلبالخلمددرر  ل  ددؽلثددؼلي ممددالزلددردرلرمددطل اظؾلدد لبدددؾد

بحط رسدددثم لباددد ليظثمدددالبحطامدددررل مررنددد لبطسدددلؾىلدؾديهدددرل ثدددلليظثمدددالبحطامدددرر ل كحدددػلحلشدددطكرتلبحلددد ل
يظلطددحلإحدد لكددلل ددؽل ظددرعلإدبررل يظددؾلطلبحامددرربت ل ظددرعلبحخدد  رتلبحلدررلدد ل بحطهظمدد ل بالسددلهبلكم ل

  د ل . بالعبلمل بحطعر  لبحص م ل  ظرعليدا  ل بنلرجلبحسل لبحكطرحم ل بألرذ  ل بال

  ؽلثؼل رنلبحظلمد لبحار  لبحل ل ط ؽلبسلخبل هرل ؽلي لمللبحظلر للبالحصر م لحلفط لبال لليلطيلل
(لعل لدؾدرلبالر رحلبحط رسثم  ل53 حلع مل دؾدلأثطل اظؾىلحلظثمال امررلبحلمطلطلبحطرح لبح  ح لر ؼل 

ظثمددالبحطامددررلعلدد لإسددلطبيدم ل مرسدد لبممطدد لبإلسددل مرقلبإلخلمددررىل لبرالضددر  لبحدد لعدد مل دددؾدليددأثمطلحل
إدبررلبألر رح لأىلإيدر لإدبررلبالر درحلبحطفصدالعظهدرلبدرحمؾب ؼلبحطرحمد لحلشدطكرتلبحط ردد ل دحلسدؾقلبألسدهؼل

لبحساؾدى.ل  ؽلثؼل ثؾللبحفط لبأل للحلث ى.لل

  طرلهؾلد يطلبرحذكطلأنلهذ لبحظلمد ليلفال د لنلدر للبادضلبح ربسدرتلبحسدربم ل بحلدحلأكد تلعلد لأنل
(لسددمؤدىلإحدد لزلددردرلنظددرقلبإلعلطددردلعلدد لبحلمدد يطبتلبحشخصددم ل53مددررلبحلمطلددطلبحطددرح لبحدد  ح لر ددؼل  ا

حددددئلدبررلبحالمددددرلحلشددددطكرتلعظدددد لإيخددددركلبحمددددطبربتلبحططيثظدددد لبددددرإلعلطبالبددددرإليطبد لحمددددىلأنلبالعلطددددردلعلدددد ل
حطثظمددد لعلدددد لبحلمددد يطبتلبحشخصدددم لحددددئلدبررلبحالمدددرلحلشددددطكرتل طيدددللحدددددطلبحاب لددد لعظدددد ليظثمدددالبحطاددددريمطلب

بحطثددردى ل بحطثمظدد لعلدد لبحمؾبعدد  لعلدد لحدد لبحسددؾب  لعظدد لإيخددركلبحمددطبربتلبحططيثظدد لباطلمدد لبحلمطلددطلبحطددرححل
.ل  دؽلثدؼلسدؾاليسدلططل(McCarthy and McCarthy, 2014)  بحلد ل دؽلبمظهدرلبإلعلدطبالبدرإليطبد

تلبحططيثظد لباطلمد لبحلمطلدطلبحطدرحح لإدبررلبالر رحلعرهطرليطررسهرلبإلدبررلبحالمرلحلشطكرتلعظد لإيخدركلبحمدطبرب
طرحطرليؾد ليارر لب  بللبحطظر  لبحذبيم لحؤلطدطبالكبتلبحطصدل   ل  دؽلثدؼل دإنلبحسدؤبللبحط دؾر لبحدذ ل

(لبصدؾررل53 ظطحلنفسهل"لهدلليدلؼل طررسد لهدذ لبحغدرهطرلعظد ليظثمدال امدررلبحلمطلدطلبحطدرح لبحد  ح لر دؼل 
لبإلدرب لبحطم بنم لعل لهذبلبحلسرؤل.إ دربم لأملسلثم صل" ل لاط لبحدا لبحلرح ل

للل
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 اإلختب رات اإلحر ئي  وتحميل نت ئج الفرض الا نى لمبحث 51-4-2-2
ددددددؾدرلبألر دددددرحلبحط رسدددددثم لهدددددؾل فهدددددؾمل لاددددد دلبألبادددددردل حهدددددذبل طدددددؽلبحصدددددابلبإلعلطدددددردلعلددددد لبددددد يلل

surrogateبح لحممرسلدؾدرلبالر رحلبحط رسثم  لبرالضر  لبحد لأنلحدؾب البالدبررلبحالمدرلحلشدطكرتلعظد لل 
 طررس لعرهطرلإدبررلبالر رحل  ليكؾنلإ دربم ل   ليكؾنلسلثم  ل  ؽلثؼل إنل اظؾل لأ لع مل اظؾلد ل مطد ل

رلبحدد  ح لحللمطلددطلبإلسددل مرقلبإلخلمددررىل ددؽلبحصددابلبالعلطددردلعلمهددرلبطفطدهددرلحلممددمؼلأثددطليظثمددالبحطامددر
(لعلدد لدددؾدرلبالر ددرحلبحط رسددثم .ل حهددذبليهدد البحفددط لبحيددرن لحلث ددىلإحدد ليددؾ مطلدحمددلل53بحطددرح لر ددؼل 

(لعلدد لدددؾدرلبألر ددرحلبحط رسددثم  ل مرسدد ل53 مدد بن لألثددطليظثمددالبحطامددررلبحدد  ح لحللمطلددطلبحطددرح لر ددؼل 
(ل7النطؾكجلبحث دىلبحدؾبردلبرحطاردحد لر دؼل برحممط لبحطالؾ ريم لحهر.ل حل ممالهذبلبحه ال رملبحثرحىلبلظثم

(لعلددد لبحممطددد ل53بهددد اليدددؾ مطلدحمدددلل مددد بن لعلددد لأثدددطليظثمدددالبحطامدددررلبحددد  ح لحللمطلدددطلبحطدددرح لر دددؼل 
بحطالؾ ريمدد لحبلر ددرحلبحطفصددالعظهددرلبددرحمؾب ؼلبحطرحمدد لحشددطكرتلبحامظدد لخددبلللبحفلددطرلبحا ظمدد ل  ددللبح ربسدد .ل

(ل لعلد ل7نلدر لليظثمدالنطدؾكجلبحث دىلبحدؾبردلبرحطاردحد لر دؼل (لبحلدرح  ل لخدصل3 لاط لبحدد  للر دؼل 
(ل1شطكرتلبحامظ  ل ثؾ  لحسبلبحمظرعلبال لصدردىلبحدذ ليظلطدحلبحمدهلكدللشدطك  ل بحدؾبردرلبرحدد  للر دؼل 

لبطبلحالبحث ى.

( : ممخص نت ئج اإلختب رات اإلحر ئي  ألثر تطبيق السعي ر الدولى لمتقرير الس لى 5جدول )
 القيس  السعمهم تي  لألرب ح السح سبي  لذرك ت العيش   ( عمى55رقم )

 خالل الفترة الزمشي  محل الدراس 
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.(لنطدؾكجل000(ل اظؾلد ل 3بحدؾبردرلبرحدد  للبحسدربالر دؼل  بإلحصدر م  بحظلدر ل ي لمدل يلضدال دؽ
سدد ل(ل لعلدد ل سددلؾىلبحمظرعددرتلبإل لصددرد  لبحسددل لك ددللخددبلللبحفلددطرلبحا ظمدد ل  ددللبح رب7بحث ددىلر ددؼل 

 نسدث  أن إحد  يشدمط  بحلد لR-squareبحل  يد ل %ل ل هذبل رليؤك  ل مط ل ار دل73 ثم  بطسلؾىل  كحػ
بحلجمدطل دحل مطد لبحطلجمدطبتلبحطسدلمل ل إحد  بحطلجمطبحلدرب  لسداطلبحسدهؼ ليطدد   د  بحلجمدط  دؽ% 17.7

%لبدمؽلبحطلجمدطلبحلدرب  ل41.7 بإلريثدرر  ار دل  مطد   كدذحػلإريفدرع   (7حظطدؾكجلبحث دىلبحسدربالر دؼل 
(.ل7ساطلبحسهؼ ل كلل ؽلبحممط لبح  لطل ل لر  م لبحسهؼلكطلجمطبتل سلمل لحظطدؾكجلبحث دىلبحسدربالر دؼل 

 للα 5 للα4( ل7برإلضر  لإح ل ددؾدل مطد ل ؾدثد لحطادر بلتلبحطلجمدطبتلبحلفرعلمد لحظطدؾكجلبحث دىلر دؼل 
طزلبحممط لبحطؾدث لحهذ لبحطار بلتلدحدمبليل مد بنمريل(لعل لبحلؾبح ل لحمىليف6.341(ل ل 51.655   رهرل 

(لأدىلإحددد لزلدددردرلبحممطددد لبحطالؾ ريمددد لحبلر دددرحل53علددد لأنليظثمدددال امدددررلبحلمطلدددطلبحطدددرح لبحددد  ح لر دددؼل 
بحط رسدثم ل طيلدد ل ددحلكدلل ددؽلبحممطدد لبح  لطلد لحلسددهؼل لر  مدد لبحسدهؼلحشددطكرتلبحامظدد لبصدطالبحظغددطلعددؽل

ليظلط لبحمه.لللطثما لبحمظرعلبال لصردىلبحذى

بحدؾبردرلبرحدد  للبحسدربال بإلحصدر م  بحظلدر ل ي لمدل  علد ل سدلؾىلكدلل ظدرعلإ لصدردى ليلضدال دؽ
( لحلشدددطكرتلبحلددد ليظلطددد لإحددد ل ظدددرعلبحطدددؾبدلبألسرسدددم لل7.(لنطدددؾكجلبحث دددىلر دددؼل 000(ل اظؾلددد ل 3ر دددؼل 

-Rبحل  يد ل  مطد ل ار دل%ل ل هذبل درليؤكد  ل73 ثم  بطسلؾىل خبلللبحفلطرلبحا ظم ل  للبح ربس ل ل كحػ
squareبحلجمدطل إح  بحطلجمطبحلرب  لساطلبحسهؼ ليطد     بحلجمط  ؽ% 55.7 نسث  أن إح  يشمط  بحل ل

 بإلريثدرر  ار دل  مطد   كدذحػلإريفدرع   (7 دحل مطد لبحطلجمدطبتلبحطسدلمل لحظطدؾكجلبحث دىلبحسدربالر دؼل 
%لبدددمؽلبحطلجمطبحلدددرب  لسددداطلبحسدددهؼ ل كدددلل دددؽلبحممطددد لبح  لطلددد ل لر  مددد لبحسدددهؼلكطلجمدددطبتل سدددلمل ل62.6

(.لبرإلضر  لإح ل دؾدل مط ل ؾدث لحطار بلتلبحطلجمدطبتلبحلفرعلمد لحظطدؾكجل7حظطؾكجلبحث ىلبحسربالر ؼل 
بحممطد لبحطؾدثد ل(لعل لبحلؾبح .لحمدىليفدطزل7.205(ل ل 1.205 ل   رهرل لα 5 للα4( ل7بحث ىلر ؼل 

(لأدىلإحدد لزلددردرل53حهددذ لبحطاددر بلتلدحددمبليل مدد بنمريلعلدد لأنليظثمددال امددررلبحلمطلددطلبحطددرح لبحدد  ح لر ددؼل 
بحممط لبحطالؾ ريم لحبلر رحلبحط رسثم ل طيل ل حلبحممط لبح  لطل لحلسهؼل ر  م لبحسهؼلحلشطكرتلبحل ليظلطدحل

(ل للحلشدطكرتلبحلد ليظلطد لإحد ل7طؾكجلبحث ىلر دؼل .(لن000إح ل ظرعلبحطؾبدلبألسرسم .لكذحػل اظؾل ل 
لبطسدلؾىل  ظرعلبإليصرالتل بحططب البحار د ل لبحظمدلل لبحظر د ل لخدبلللبحفلدطرلبحا ظمد ل  دللبح ربسد ل كحدػ

ل دؽ% ل61.7 نسدث  أن إحد  يشدمط  بحلد لR-squareبحل  يد ل % ل هدذبل درليؤكد  ل مطد ل ار دل73 ثمد 
بحلجمدطل دحل مطد لبحطلجمدطبتلبحطسدلمل لحظطدؾكجلبحث دىل إحد  ؼ ليطدد بحطلجمطبحلدرب  لسداطلبحسده  د  بحلجمدط

%لبمؽلبحطلجمطبحلدرب  لسداطلبحسدهؼ ل كدلل دؽل75.7 بإلريثرر  ار ل  مط   كذحػلإريفرع ( 7بحسربالر ؼل 
(.لبرإلضدر  لإحد ل ددؾدل7بحممطد لبح  لطلد ل لر  مد لبحسدهؼلكطلجمدطبتل سدلمل لحظطدؾكجلبحث دىلبحسدربالر دؼل 

 ل(4.252 ل  دد رهرل لα 5 للα4( ل7طادر بلتلبحطلجمدطبتلبحلفرعلمدد لحظطدؾكجلبحث دىلر دؼل  مطد ل ؾدثد لح
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(لعل لبحلؾبح .لحمىليفطزلبحممط لبحطؾدث لحهذ لبحطار بلتلدحمبليل م بنمريلعل لأنليظثمال امررلل7.562 
طيلد ل ددحلبحممطدد ل(لأدىلإحد لزلددردرلبحممطد لبحطالؾ ريمدد لحبلر درحلبحط رسددثم ل 53بحلمطلدطلبحطددرح لبحد  ح لر ددؼل 

بح  لطلددد لحلسدددهؼل لر  مددد لبحسدددهؼلحلشدددطكرتلبحلددد ليظلطددد لبحددد ل ظدددرعلباليصدددرالتل بحططب دددالبحار ددد ل بحظمدددلل
(ل للحلشطكرتلبحل ليظلط لإح ل ظرعللبحسل لبحطأسطرحم ل7 بحظر  .لبمظطرلبلج ل اظؾل لنطؾكجلبحث ىلر ؼل 

%ل ل هذبل رل73 ثم  بطسلؾىل ح ربس ل كحػ.(ل لخبلللبحفلطرلبحا ظم ل  للب007 لبحسل لطؾلل لبألدللل 
بحطلجمطبحلرب  ل    بحلجمط  ؽ% 16.1 نسث  أن إح  يشمط  بحل لR-squareبحل  ي ل يؤك  ل مط ل ار ل
 كدذحػل   (7بحلجمدطل دحل مطد لبحطلجمدطبتلبحطسدلمل لحظطدؾكجلبحث دىلبحسدربالر دؼل  إحد  سداطلبحسدهؼ ليطدد 

%لبدمؽلبحطلجمطبحلدرب  لسداطلبحسدهؼ ل كدلل دؽلبحممطد لبح  لطلد ل ر  مد ل31.7 بإلريثدرر  ار دل  مطد  إريفدرع
(.لبرإلضددر  لإحدد ل دددؾدل مطدد ل ؾدثدد لحطاددر بلتل7بحسددهؼلكطلجمددطبتل سددلمل لحظطددؾكجلبحث ددىلبحسددربالر ددؼل 

(لعلددد ل1.575(ل ل 3.736 ل  ددد رهرل لα 5 للα4( لل7بحطلجمدددطبتلبحلفرعلمددد لحظطدددؾكجلبحث دددىلر دددؼل 
بحممطد لبحطؾدثد لحهدذ لبحطادر بلتلدحدمبليل مد بنمريلعلد لأنليظثمدال امدررلبحلمطلدطلبحطدرح لبحلؾبح .لحمدىليفدطزل

(لأدىلإحد لزلدردرلبحممطد لبحطالؾ ريمد لحبلر درحلبحط رسدثم ل طيلد ل دحلبحممطد لبح  لطلد لحلسدهؼل53بح  ح لر دؼل 
بلجد ل اظؾلد لكطدرل ر  م لبحسهؼلحلشطكرتلبحل ليظلطحلبح ل ظرعلبحسل لبحطأسطرحم ل بحسدل لطؾللد لبالددل.ل

 للحلشددطكرتلبحلدد ليظلطدد لإحدد ل ظددرعللبحخدد  رتلبحلدررلدد ل بحطهظمدد ل لبالسددلهبلكم ل(7نطددؾكجلبحث ددىلر ددؼل 
% ل هذبل73 ثم  بطسلؾىل .(ل لخبلللبحفلطرلبحا ظم ل  للبح ربس ل كحػ000 بالعبلملل بحطعر  لبحص م ل 

ل د  بحلجمدط  دؽ% 36.6 سدث ن أن إحد  يشدمط  بحلد لR-squareبحل  يد ل  درليؤكد  ل مطد ل ار دل
 (7بحلجمطل حل مط لبحطلجمطبتلبحطسلمل لحظطؾكجلبحث ىلبحسربالر ؼل  إح  بحطلجمطبحلرب  لساطلبحسهؼ ليطد 

ل%لبدمؽلبحطلجمطبحلدرب  لسداطلبحسدهؼ ل كدلل دؽلبحممطد لبح  لطلد 54.5 بإلريثدرر  ار دل  مطد   كدذحػلإريفدرع
(.لبرإلضدددر  لإحددد ل ددددؾدل مطددد ل ؾدثددد ل7 ر  مددد لبحسدددهؼلكطلجمدددطبتل سدددلمل لحظطدددؾكجلبحث دددىلبحسدددربالر دددؼل 

(ل1.006(ل ل 5.776 ل  دد رهرل لα 5 لα4( لل7حطاددر بلتلبحطلجمددطبتلبحلفرعلمدد لحظطددؾكجلبحث ددىلر ددؼل 
امددررلبحلمطلددطلعلدد لبحلددؾبح .لحمددىليفددطزلبحممطدد لبحطؾدثدد لحهددذ لبحطاددر بلتلدحددمبليل مدد بنمريلعلدد لأنليظثمددال 

(لأدىلإحد لزلدردرلبحممطد لبحطالؾ ريمد لحبلر درحلبحط رسدثم ل طيلد ل دحلبحممطد لبح  لطلد ل53بحطرح لبح  ح لر ؼل 
حلسهؼل لر  م لبحسهؼلحلشطكرتلبحل ليظلط لإح ل ظرعلبحخ  رتلبحلدررل ل بحطهظم ل بالسدلهبلكم ل بالعدبلمل

يدا  ل بنلرجللل للحلشطكرتلبحل ليظلط لإح ل ظرع(7كذحػل اظؾل لنطؾكجلبحث ىلر ؼل  بحطعر  لبحص م .ل ل
 ل%73ثم لبطسلؾىل .(ل لخبلللبحفلطرلبحا ظم ل  للبح ربس ل كحػ000 لبحسل لبحكطرحم ل لبألرذ  ل بالد ل 

ل د  بحلجمدطل دؽ% 67.3 نسدث  أن إحد  يشدمط  بحلد لR-squareبحل  يد ل  هدذبل درليؤكد  ل مطد ل ار دل
بحلجمدطل دحل مطد لبحطلجمدطبتلبحطسدلمل لحظطدؾكجلبحث دىلبحسدربالر دؼل إحد  بحطلجمطبحلدرب  لسداطلبحسدهؼ ليطدد 

%لبدمؽلبحطلجمطبحلدرب  لسداطلبحسدهؼ ل كدلل دؽلبحممطد ل72.4 بإلريثدرر  ار دل  مطد   كدذحػلإريفدرع ( 7 
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(.لبرإلضددر  لإحدد ل دددؾدل مطدد ل7بح  لطلدد ل لر  مدد لبحسددهؼلكطلجمددطبتل سددلمل لحظطددؾكجلبحث ددىلبحسددربالر ددؼل 
 ل(3.767 ل  ددد رهرل لα 5 لα4( لل7بحطلجمدددطبتلبحلفرعلمددد لحظطدددؾكجلبحث دددىلر دددؼل  ؾدثددد لحطادددر بلتل

(لعل لبحلؾبح .لحمىليفطزلبحممط لبحطؾدث لحهذ لبحطار بلتلدحمبليل مد بنمريلعلد لأنليظثمدال امدررل5.503 
حممطدد ل(لأدىلإحد لزلددردرلبحممطد لبحطالؾ ريمدد لحبلر درحلبحط رسددثم ل طيلد ل ددحلب53بحلمطلدطلبحطددرح لبحد  ح لر ددؼل 

بألرذ دد لبح  لطلدد لحلسددهؼل ر  مدد لبحسددهؼلحلشددطكرتلبحلدد ليظلطددحلبحدد ل ظددرعليدا دد ل بنلددرجلبحسددل لبحكطرحمدد ل ل
لل( للحلشطكرتلبحل ليظلط لبح ل ظرعلإدبررل يظؾلطلبحامرربت7بالد ل .ل أخمطبيل اظؾل لنطؾكجلبحث ىلر ؼل  ل
ل%ل ل هدذبل درليؤكد  ل مطد ل ار دل73 ثمد  بطسدلؾىل .(ل لخدبلللبحفلدطرلبحا ظمد ل  دللبح ربسد ل كحدػ020 

لبحطلجمطبحلدرب  لسداطلبحسدهؼ ليطدد   د  بحلجمدط  دؽ% 32 نسدث  أن إحد  يشدمط  بحلد لR-squareبحل  ي ل
ل ار دل  مطد   كدذحػلإريفدرع   (7بحلجمدطل دحل مطد لبحطلجمدطبتلبحطسدلمل لحظطدؾكجلبحث دىلبحسدربالر دؼل  إحد 

لكدلل دؽلبحممطدد لبح  لطلد ل لر  مد لبحسدهؼل د لبحددط ا%لبددمؽلبحطلجمطبحلدرب  لسداطلبحسدهؼ ل لل46.1 بإلريثدرر
(.لبرإلضر  لإح ل دؾدل مط ل ؾدث لحطار بلتلبحطلجمطبتل7كطلجمطبتل سلمل لحظطؾكجلبحث ىلبحسربالر ؼل 

(لعلدد لبحلددؾبح .لحمددىل7.627(ل ل 2.066 ل  دد رهرل لα 5 لα4( لل7بحلفرعلمدد لحظطددؾكجلبحث ددىلر ددؼل 
يفددطزلبحممطدد لبحطؾدثدد لحهددذ لبحطاددر بلتلدحددمبليل مدد بنمريلعلدد لأنليظثمددال امددررلبحلمطلددطلبحطددرح لبحدد  ح لر ددؼل

(لأدىلإح لزلردرلبحممط لبحطالؾ ريم لحبلر رحلبحط رسثم ل طيل ل حلبحممط لبح  لطل لحلسهؼل ر  م لبحسهؼل53 
للطحلبح ل ظرعلإدبررل يظؾلطلبحامرربت.لحلشطكرتلبحل ليظ

  ؽلثؼل رنلبحظلمد لبحار  لبحل ل ط ؽلبسلخبل هرل ؽلي لمللبحظلر للبالحصر م لالخلثرربتلبحفط ل
(لأدىلإحد لي سدمؽلبحممطد لبحطالؾ ريمد ل53بحيرن  ليلطيلل  لأنليظثمال امررلبحلمطلطلبحطرح لبح  ح لر دؼل 

 ددحلنهر دد ل لددطرليظثمدداللحبلر ددرحلبحط رسددثم  ل مرسدد لبممطدد لكددلل ددؽلبحممطدد لبح  لطلدد لحلسددهؼل ر  مدد لبحسددهؼ
 ل كحدػل مررند لبرحممطد لبحطالؾ ريمد لحهدرلبدرحفلطرل7056(ل هدحلسدظ ل53بحطامررلبح  ح لحللمطلطلبحطرح لر دؼل 

لبحسربم لحلظثمالبحطامرر.ل

  دد  للنلددر للبالخلثددرربتلبالحصددر م لحفددط  لبحث ددىل اددري ليلضددالأنليظثمددال امددررلبحلمطلددطلبحطددرح ل
ررل اظؾل لعل ل سلؾىلدؾدرلبالر رحلبحط رسثم  ل مرس لبممط لبالسدل مرقل(لحؼليؤثطلبصؾل53بح  ح لر ؼل 

عدددؽلطثماددد لبحمظدددرعللبالخلمدددررىلحلشدددطكرتلبحط ردددد ل دددحلسدددؾقلبالسدددهؼلبحسددداؾدىل ل كحدددػلبصدددطالبحظغدددط
بال لصدردىلبحدذىليظلطد لبحمدهليلددػلبحشدطكرت ل  دؽلثدؼليدلؼل ثددؾللبحفدط لبال للحلث دى.لبمظطدرلأدىليظثمددال

(لإحددد لي سدددمؽلبحممطددد لبحطالؾ ريمددد لحبلر دددرحلبحط رسدددثم لحلشدددطكرتل53ح لبحددد  ح لر دددؼل  امدددررلبحلمطلدددطلبحطدددر
بحط ردد ل دحلسدؾقلبالسددهؼلبحسداؾدى ل كحدػلبصددطالبحظغدطلعدؽلطثماد لبحمظددرعلبال لصدردىلبحدذىليظلطدد ل
بحمدددهليلدددػلبحشدددطكرتل ل  دددؽلثدددؼليدددلؼلر دددضلبحفدددط لبحيدددرن لحلث دددى.ل  طدددرلهدددؾلدددد يطلبرحدددذكطلأندددهلاليؾدددد ل

للر للبالحصر م لحفط  لبحث ىل كحػلحيبلث لأسثرب.يارر لبمؽلبحظ
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(لعلددد ل53إنلعددد مل ددددؾدليدددأثمطل اظدددؾىلحلظثمدددال امدددررلبحلمطلدددطلبحطدددرح لبحددد  ح لر دددؼل الدااابب االول:  
 سلؾىلدؾدرلبالر رحلبحط رسثم  ل لبحطمرس لبممط لبالسل مرقلبالخلمررى لر طرل  دؾنلبسدثبلبالعلطدردل د ل

 رلل مد للحلظثمددالبحطامدررل ل  ددؽلثدؼل دد ل  دؾنلحلطامددررليدأثمطل اظددؾىلدطد لبمرنددرتلبح ربسد لعلدد لسدظ ل بحدد
علد ل مطد لبالسددل مرقلبالخلمدررىل  ددؽلثدؼلعلدد لددؾدرلبالر ددرحلبحط رسدثم ل ددحلبحطسدلمثلل دد لزلدردرلسددظؾبتل
يظثممدددددده.ل هددددددذبلبحلفسددددددمطلأي يددددددهلنلددددددر للباددددددضلبح ربسددددددرتلبحسددددددربم ل ظهددددددرلعلدددددد لسددددددثمللبحطيددددددرللدربسدددددد  ل

(Kasztelnik, 2015ل.ل

:لإنلسددلؾ لبإلدبررلبحالمددرلعظدد ل طررسدد لعددرهطرلإدبررلبالر ددرحل دد ل  ددؾنلإ دربمددريلحلؾ ددمللبب الااا نىالداا
رسدددر لل امظددد لحلطسدددليططلؽلبرألسدددؾبقلبحطرحمددد ل  دددؽلثدددؼلياغدددمؼل مطددد لبحشدددطك ل دددحلبالددددللبحظؾلدددللأ لسدددلثمريل

(ل53بحطرح لبح  ح لر ؼل لحلاغمؼلدبح لبحطظر  لبحذبيم لبحخر  لبهر.ل حهذبل  لالليؤثطليظثمال امررلبحلمطلط
علدد ل مدد برلبالسددل مرقلبالخلمددررىلكطممددرسلحدددؾدرلبالر ددرحلبحط رسددثم لبصددؾررل اظؾلدد  ل حكددؽل دد ل  ددؾنل
حلطامددررليددأثمطلعلدد لطثمادد ل نظددرقلبال صددرحلعددؽلباليددطبدل ددؽلبحامددؾدل دد لبحاطددبل ل  ددؽلثددؼلزلددردرلبحممطدد ل

طرحمدد ل لعلدد لبحددطرؼل ددؽل طررسدد لبالدررلبحالمددرلبحطالؾ ريمدد لحددط ؼلبحددط البحط رسددث لبحطفصددالعظددهلبددرحمؾب ؼلبح
لحلشطكرتلعرهطرلبدبررلبالر رح.

يأكم ل دطؾع ل ؽلبح ربسرتل حلأدبمرتلبحط رسث لعل لبنلدؾدرلبالر درحلهد ل فهدؾمللالدبب الا لث:ل
  دؽلثدؼل درنلبآلثدررلبال لصدرد  لحغدرهطرل درل ل يدللل(Rutledge, 2016; Ta, 2014) لاد دلبالبادردلل

 لعلد لددؾدرلبالر درحلبحط رسدثم ل د ل  دؾنلحهدرليدأثمطلعلد ل(53بحلمطلدطلبحطدرح لبحد  ح لر دؼل لريظثمال امر
 امؽلحدؾدرلبالر رحلبحط رسثم لد نلبالخطل هذ ل درلأك يد لبحظلدر للبالحصدر م لالخلثدرربتللل proxyب يلل

ل ط  لبحث ى.ل

حلث دىل د لأنليظثمدال امدررلل  ظر بيلعل لبحظلر للبحطم بنم لبحسربم  ل ط ؽلإسلخبلصلبحظلمدد لبحار د 
(لأدىلإحددد لي سدددمؽلددددؾدرلبالر دددرحلبحط رسدددثم لحمدددىلأ دددث  لبالر دددرحل53بحلمطلدددطلبحطدددرح لبحددد  ح لر دددؼل 

بحطفصالعظهرلبرحمؾب ؼلبحطرحمد لحلشدطكرتلأكيدطل الؾ ريمد لحلطسدليططلؽل بالطدطبالبالخدطىلكبتلبحطصدل  ل ل
لبحمهليلػلبحشطكرت.لللل كحػلبصطالبحظغطلعؽلطثما لبحمظرعلبال لصردىلبحذىليظلط 

 الشت ئج والتهصي ت  - 55
(لعلد ل53يظر للبحث ىلدربس ل ي لمدللبآلثدررلبال لصدرد  لحلظثمدال امدررلبحلمطلدطلبحطدرح لبحد  ح لر دؼل 

دؾدرلبالر رحلبحط رسثم  لحمدىليثلدؾرلهد البحث دىل د لبإلعلطدردلعلد ل فهدؾملنغطلد لبحؾكرحد ل د ليظدؾلطل
علدد لدددؾدرلبألر ددرحل(ل53إطددررلح ربسدد ل ي لمددلل لبحلظثددؤلبددأثطليظثمددال امددررلبحلمطلددطلبحطددرح لبحدد  ح لر ددؼل 
لبحط رسثم  لثؼليظثمالبإلطررلعل لبحشطكرتلبحط رد لبسؾقلبالسهؼلبحساؾدى.للل
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 حمددد لسدددرهؼلبحث دددىل دددؽلخدددبلللي لمدددللنلدددر للبإلخلثدددرربتلبإلحصدددر م لحفدددط  لبحث دددىل ددد ليمددد  ؼلأدحددد ل
يلخمصدهرل(لعلد لددؾدرلبالر درح ل بحلد ل ط دؽل53 م بنم لألثطليظثمدال امدررلبحلمطلدطلبحطدرح لبحد  ح لر دؼل 

 دد لنلمدلددمؽلر سددملمؽ.لحمددىليلطيددللبحظلمددد لبأل حدد ل دد لعدد مل دددؾدلأثددطل اظددؾىلحلظثمددال امددررلبحلمطلددطل
(لعل ل مط لبالسل مرقلبالخلمررىلكطممدرسلحددؾدرلبألر درحلبحطفصدالعظهدرلبدرحمؾب ؼل53بحطرح لبح  ح لر ؼل 

ثماد لبحمظدرعلبال لصدردىلبحطرحم لحلشطكرتلبحط رد لبسؾقلبألسهؼلبحساؾدىل ل كحػلبصطالبحظغطلعؽلط
بحذىليظلط لإحمه.لبمظطرليلطيللبحظلمدد لبحيرنمد ل د ل ددؾدلأثدطل اظدؾىلحلظثمدال امدررلبحلمطلدطلبحطدرح لبحد  ح ل

(لعل لبحممط لبحطالؾ ريم لحؤلر رحلبحطفصالعظهرلبرحمؾب ؼلبحطرحم لحلشطكرتلبحط رد لبسؾقلبالسهؼل53ر ؼل 
لرعلبال لصردىلبحذىليظلط لإحمه.للبحساؾدىل ل كحػلبصطالبحظغطلعؽلطثما لبحمظ

  ظدر بيلعلد لبحظلدر للبحطم بنمدد لبحسدربم  ل ط دؽلإسددلخبلصلبحظلمدد لبحار د لحلث دىل دد ل ددؾدلأثدطل اظددؾىل
(لعل لدؾدرلبالر رحلبحط رسثم  ل مرس لبرحممط لبحطالؾ ريمد ل53حلظثمال امررلبحلمطلطلبحطرح لبح  ح لر ؼل 

بددرحمؾب ؼلبحطرحمدد لحلشددطكرتلبحط رددد لبسددؾقلبألسددهؼلبحسدداؾدى لحهددر.لحمددىلأ ددث  لبالر ددرحلبحطفصددالعظهددرل
 لأكيطل الؾ ريم لحلطسليططلؽل بألططبالبألخطىلكبتلبحطصل   ل كحػلبصدطالبحظغدطلطامرربا ليظثمالبح

لعؽلطثما لبحمظرعلبال لصردىلبحذىليظلط لإحمهليلػلبحشطكرت.لل

ثرحددىلبأهطمدد لدربسدد ل ي لمددللبآلثددررل  دد لضددؾ لبإلطددررلبحظغددطىل بحظلددر للبحطم بنمدد لحلث ددى ليؾ ددحلبح
بال لصددرد  لحئل دد بربتل بحلادد  بلتلبحد يدد رلحطاددريمطلبحلمددررلطلبحطرحمدد لبح  حمدد لعلدد لدددؾدرلبحمددؾب ؼلبحطرحمدد ل

لبصف لعر  ل بالر رحلبحط رسثم لبصف لخر  .ل

لصدرد  لهذبل لملطحلبحثرحدىلبادضلبإليدرهدرتلبحث يمد لبحطسدلمثلم لبحططيثظد لب ربسد ل ي لمدللبآلثدررلبال 
( ل ظهرلعل لسثمللبحطيرللدربس لأثطليظثمال امدررلبحلمطلدطل53حلظثمال امررلبحلمطلطلبحطرح لبح  ح لر ؼل 

(لعلدد ل سددلؾىلبحددل فيلبحط رسددث لبددرحمؾب ؼلبحطرحمدد لحلشددطكرت.لكددذحػلدربسدد لأثددطل53بحطددرح لبحدد  ح لر ددؼل 
 رسدثم ل  ادضلبحطلجمدطبتلبحثمئمد ل(لعلد لددؾدرلبالر درحلبحط53يظثمدال امدررلبحلمطلدطلبحطدرح لبحد  ح لر دؼل 

بحخرردمدد لبحط مظدد لبرحشددطكرتل يددلل خددرططلبألعطددرللأ ل سددلؾىلبحطظر سدد لبأسددؾبقلبحطظلدددرت لحمددىلأنل
حهذ لبحطلجمطبتلعبل  ل ثرشطرلبلظثمالإطررلبالعلطبالبدراليطبدلبحدؾبردلبرحطامدرر.لبرإلضدر  لإحد لدربسد لأثدطل

علدد لطثمادد ل نظددرقل الؾ ددرتلباليددطبدبتلبحطفصددالعظهددرلل(53يظثمددال امددررلبحلمطلددطلبحطددرح لبحدد  ح لر ددؼل 
لبرحمؾب ؼلبحطرحم .للل
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 سراجع ال
 العربیة  باللغة : المراجعأوالا 

 بحطامرر عل  ح بألدل طؾلل  بحامؾد أعطرل حظلر ل بحضطلثح بحل رسب  ل"ليظؾلط(7053 لنثمللل ببطبهمؼ
 بحط رسدث   ادريمط  دلد  إ  بربت بإليطبدبتل ؽلبحامؾدل  لبحاطبل "ل ل ؽ "لIFRSل15 ر ؼ

  بحضدطب ب  حلطرحمد  بحطصدطل  بحدطامد   والزاريبي  الس ليا  البحاهث مجما  لIASBبح  حمد ل
ل.لل524:ل505(ل لصلص:ل500 صط لبحا دل 

 بحد خل  ر طد  علد لل: ( 15)بحد  ححلر دؼل بحطدرحح بحلمطلط  امرر يظثما  ل"لأثط(7054 بحطشم   لطررقل
(ل ل70 صدطل ل دلد ل    السح سابي الفكارلمجما  يظثمممد "  دربسد  - بحطمدر الت شدطكرت  د 

ل.774-357(ل لصلصل:ل1ع دل 

 بإليدطبدبت 15 بحد  ححلر دؼ بحطدرحح بحلمطلدط  امدرر يظثمدا أثدط  بخلثدرر  ل"لدربس (7053 عف لل بحصر ىل
 ظغدؾرل  دؽ بحط رسدثم  حلطالؾ درت بحظؾعمد  بادضلبحخصدر ص علد  بحاطدبل   د  بحامدؾد  دؽ

 كلم  - طظظر  لدر ا لالسح سبي  البحهث مجم بحطرحم ل"ل ل بحمؾب ؼ  بسلخ بم بإع بد بحطاظممؽ
ل.253-135(ل لصلصل:ل7بحط رسث ل لع دل   سؼ - بحلدررر

لبحسد ربم ل دح بح ؾسدث  شدطكرت عدؽلإيدطبدبت بحضدطلثح بحل رسدب  ل" شد بلتل(7053 بحطلمددح لهشدرمل
بحاطدبل " ل  د  بحامدؾد  دؽ بإليدطبدبت عدؽ (لبحط رسدث 53  ر دؼ بحطدرحح بحلمطلدط  امدرر ضدؾ 

ل لظلثدرت ضدؾ  بحطصدط ل دح بحضدطلثح بحظغدرم يظدؾلط  والعذارين الاا ني الزاريبي الساتتسر
بحاثرسدم  لصلص:ل - بحضطب ب لبحمدرهطر بحار   حلطرحم  بحطصطل   بحلظطم  لبحدطام  بالسليطرر

ل.5-72

 IFRS  مرسلأثطليظثمال امررلبإليطبدل ؽلبحامدؾدل د لبحاطدبل  ل"(7055 ل ظ ل ل إبطبهمؼل؛عل لل خلمل
 السح سااب  مجماا " لعلدد لبسددل ب  لبألر ددرحلبحط رسددثم ل لدحمددلل ددؽلبحثمئدد لبحطصددطل  15

 .134-157(ل يظريط لصلصل:ل5كلم لبحلدرررل لدر ا لبظ لسؾلفلع دل ل والسراجع 

 ل"أثطلدؾدرلبحططبدا لعلد لأسدرحمبلإدبررلبألر درح:لدربسد ليظثمممد لعلد لشدطكرتل(7051  لرضؾبن لأحط 
( لصل1( لبحا دل 15 لبحطدل ل لالسجم  السرري  لمدراس ت التج ري  لط لبحساؾد  ل"لبحطسره
 .257-125ص:ل

http://www.comm.bsu.edu.eg/Backend/Uploads/PDF/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9/%D9%85%D9%86%D9%89%20%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%20%201-%2060.pdf
http://www.comm.bsu.edu.eg/Backend/Uploads/PDF/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9/%D9%85%D9%86%D9%89%20%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%20%201-%2060.pdf
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
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 بألر رح:لدربس  دؾدر علحل (IFRS 15)بح  ححل بحطامرر يظثما  ل"أثط(7055   رضرلل لخط نلل  رحا
( لصل1 لبحاد دل لالسع صارة التج ريا  الدراسا ت مجما بحطصدطل "ل ل بألعطدرل بمئ    ل م بنم 
 .31-5ص:ل

 ددؾدر علد  IFRS 15 بحطرحمد  حللمدررلط بحد  حح حلطامدرر بإل ليدرل  ل"لأثدط(7056 كطدرلل ل عثد لبحسدبلم
 البحاهث مجم بحطصطل "ل ل بإليصرالت  ظرع  ح بحطظشأر  مط   ياغمؼ بحطالؾ رتلبحط رسثم 

 .505-60(ل لصلصل:ل7 لع دل لوالتج ري  الس لي 

علدددد لدددددؾدرل IFRSل15أثددددطل امددددررلبإليددددطبدل ددددؽلبحامددددؾدل دددد لبحاطددددبل لل" ل(7050 لسددددام ل عثدددد لبحطددددظاؼ
 ل سددؼلبحط رسددث  لكلمدد لبحلدددررر لدر ادد لعددمؽلمجماا  الفكاار السح ساابي ل"بحطالؾ ددرتلبحط رسددثم 

 .745-700شط  لبحا دلبحيرنح لبحدا لبأل ل لبحسظ لبحلرسا لعشط ليؾحمؾ لصلصل

 ددؾدر علد   أثطهدر بإليدطبد عدؽ بحط رسدث  حطادريمط  مررند   ل"لدربسد (7053  أسدر   ل لخدط نلل عدؾ 
(ل لصل2(ل لع دل 17 ل صط ل دل ل التج ري  لمدراس ت السرري  السجم بحطرحم ل"ل بحلمررلط
 .270-163صل:ل

 بحط لدؾىل ي سدمؽ علد  بإليدطبدبت عدؽ بحط رسدث   ادريمط يظدؾلط أثدط  "ليممدمؼ(7054 ل درللل عدؾ 
 لالسح سابي الفكارلمجما  بحطصدطل ل"  بحثمئد   دح بسلكشدر م  دربسد  :بحطرحمد  بإلعبل حلحللمررلط

(ل ببطلدل لصل5(ل لعد دل 70بحط رسدث  ل دلد ل   سدؼ   بحلددررر كلمد    شدط  عدمؽ در اد 
 .363-315ص:ل

بإليدددطبدل دددؽلبحامدددؾدل ددد ل"ل53 أ(ل "لأثدددطليظثمدددال امدددررلبحلمطلدددطلبحطدددرح لبحددد  ححلر دددؼلل(7056 سدددرحؼلل عمددد 
 لالتج رياا  و البيةياا  لمدراساا ت السرااري  السجماا علد لدددؾدرلبحلمدررلطلبحطرحمدد ل" ل "بحاطدبل 

 .770-577( لصلصل:ل7( لع دل 7 صط ل دل ل 

بإليددطبدل ددؽلبحامددؾدل دد ل"ل53 ب( "لأثددطليظثمددال امددررلبحلمددررلطلبحطرحمدد لبحدد  ححلر ددؼلل(7056 سددرحؼلل عمدد 
 السجم حط رسث ل حلبحلمررلطلبحطرحم لحلشطكرتلبحطسرهط لبحطصطل ل" لعل لبإل صرحلب "بحاطبل 
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 مالحق البحث
القرارات السرتبط  : أمام  لدور عشرر التقدير الذخري لإلدارة العمي  في إتخ ذ 5جدول 

 (55الدولي لمتقرير الس لي رقم ) بتطبيق إط ر االعتراف ب إليراد وفق متطمب ت السعي ر

الخطْح االّلىٔ: 

رؾذٗىىىىذ العقىىىىىذ  -

 هع العو٘ل

 

 (, ٗزن الوؾبعجخ عي اإلٗشاد هي عقذ15سقن ) الوبلٖ للزقشٗش الذّلٖ ّفقبً لوزطلجبد الوع٘بس

 ؽظىْ  هغوْعىخ هىي الشىشّؽ هٌِىب " الزؾقىق هىي إهكبً٘ىخعو٘ل هب, إرا رْافش فىٖ العقىذ  هع

 الخذهبد أّ الغلع هقبثل فَ٘ ؽق لِب ع٘كْى الوعبهلخ(, الزٕ )ععش هجلغ العْع علٔ الششكخ

 العْع, هجلغ إهكبً٘خ رؾظ٘ل رق٘٘ن العو٘ل هي خال  رٌف٘ز العقذ, ّعٌذ رؾْٗلِب إلٔ ع٘زن الزٖ

 الوجلىغ رلى  ٗغىذد أى فىٖ ًّ٘زىَ العو٘ىل فقؾ قذسح فٖ الؾغجبى رأخز أى الششكخ علٔ ٗغت فإًَ

("1 ّٗزؼىؼ هىي ُىىزا 9(, الفقىىشح: 15هغىزؾقبً )هع٘ىىبس الزقشٗىش الوىبلٖ الىذّلٖ ) ٗظىىجؼ عٌىذهب

العْع ع٘كْى فٖ ظل ظشّف عذم الزأكذ,  الششؽ أى رق٘٘ن هذٓ قذسح العو٘ل علٔ عذاد هجلغ

ب الغىبثقخ فىٖ الزعبهىل هىع العو٘ىل ّهي صن فىإى اإلداسح العل٘ىب للشىشكخ عىْف رعزوىذ علىٔ خجشرِى

ّظشّف الظٌبعخ الزٖ رٌزوٖ إلِ٘ىب, لزكىْٗي ّإطىذاس رقىذٗشارِب الشخظى٘خ ف٘وىب ٗزعلىق ثزقىذٗش 

 الىذّلٖ هي العو٘ل1 ثبإلػبفخ إلٔ رل  لن ٗزؼوي الوع٘ىبس العْع هعذ  إؽزوب  رؾظ٘ل هجلغ

هىي العو٘ىل, علىٔ  عىْعال (, الوغزْٓ الوقجْ  إلؽزوب  رؾظ٘ل هجلغ15سقن ) الوبلٖ للزقشٗش

%, ّ الزٓ فىٖ ػىْئَ ٗىزن الوؾبعىجخ عىي اإلٗىشاد 91%, 71%, 51ُل ٗغبّٓ الوضب  عج٘ل 

(, ّإًوىب رىشذ رلى  كأؽىذ الخ٘ىبساد 15سقىن ) الوىبلٖ للزقشٗىش الىذّلٖ ّفىق هزطلجىبد الوع٘ىبس

 االداسٗخ عٌذ رطج٘ق الوع٘بس1 

 :الخطىىْح الضبً٘ىىخ

 رؾذٗذالزضاهبد -

 األداء

 

 للشىشكخ,اإلداسح العل٘ىب  (, ق٘بم15سقن ) الوبلٖ للزقشٗش الذّلٖ ( للوع٘بس22) رزطلت الفقشح

ثزارِب أّ  رو٘٘ضُب الووكي خذهخ هي أّ علعخ رعِذ ثزؾْٗل كل رؾذٗذ العو٘ل,العقذ هع  ًشأح عٌذ

 ًوىؾ ًفىظ ّلِىب كج٘ىش ثشىكل ثىزارِب ّهزوبصلىخ رو٘٘ضُىب الزىٔ ٗوكىي الخىذهبد أّ الغىلع علغىلخ

ُْ عذٗش ثبلزكش أًَ  ّهوبعو٘ل ّ الزٖ ٗزؼوٌِب العقذ , علٔ أًِب الزضاهبد أداء1 ال إلٔ الزؾْٗل

فٔ ؽبلىخ إخىزالف رْق٘ىذ ًقىل الغى٘طشح علىٔ عىلعز٘ي )خىذهز٘ي( أّ أكضىش, فىإى الزؾذٗىذ الغىل٘ن 

عى٘وضل هؾىْس  العو٘ىل,الزضاهبد األداء, عْاء كبًذ ػوٌ٘خ أّ طشٗؾخ, فٖ العقذ هىع  ّفظل

اإلسركبص إلرخبر قشاساد اإلداسح الوشرجطىخ ثق٘ىبط ّاإلعزىشاف ثىبإلٗشاد هىي العقىذ فىٔ الزْق٘ىذ 

الوٌبعىىت1 ؽ٘ىىش قىىذ ٗىىلدٕ الفشىىل فىىٖ رؾذٗىىذ ّالوؾبعىىجخ عىىي الزضاهىىبد األداء الوخزلفىىخ الزىىٔ 

ى ٗزؼوٌِب أؽذ العقْد إلٔ االعزشاف ثبإلٗشاد هي العقذ فٖ رْق٘ىذ غ٘ىش طىؾ٘ؼ, ّهىي صىن فقىذا

القْائن الوبل٘خ لخبط٘خ الزْق٘ذ الوالئن1 فعلٔ عج٘ل الوضب  قىذ ٗزؼىوي العقىذ ثى٘ي الشىشكخ )ط( 

علىٔ أى رقىْم  (,ّالششكخ )ص( ق٘بم الششكخ )ط( ثزظٌ٘ع ّرشك٘ت خؾ إًزبعٖ للشىشكخ )ص

ّرلى  ثق٘وىخ إعوبل٘ىخ  الزشك٘ىت,الششكخ )ط( ثخذهبد الظ٘بًخ لوذح صالس عٌْاد ربل٘خ لزىبسٗ  

هلْ٘ى عٌ٘خ1  فىٖ ُىزٍ الؾبلىخ ٗغىت علىٔ الشىشكخ )ط( رجْٗىت إلزضاهىبد العقىذ هىع  5هقذاسُب 

الششكخ )ص( إلٔ إلزضاه٘ي ُّوب االلزضام ثزشك٘ت الخؾ اإلًزبعٖ ّااللزضام ثظ٘بًزَ لوذح صالس 

عٌْاد1  ّفٔ ُزٍ الؾبلخ ع٘كْى ٌُبذ اخزالف فٔ رْق٘ذ ًقىل الغى٘طشح )ّالىزٕ ٗوضىل رْق٘ىذ 

 ّفقب لوزطلجبد الوع٘بس( علٔ الزضاهٖ االداء ثبلعقذ1  االعزشاف ثبإلٗشاد

الٌْع األّ  ؽ٘ش ٗزوضل كزل  قذ رزؼوي ثعغ العقْد هع العوالء ًْع٘ي هي االلزضاهبد1 

 أّ طىشٗؾخ ثبلعقىذ رزؼىوي رؾْٗىل الغىلع ظشٗؾخ ّالزٖ رعكظ رعِذادالداء األفٔ الزضاهبد 

داء األإلزضاهىبد فىٔ الٌىْع الضىبًٖ ب  ٗزوضىل ثٌ٘وىالعو٘ىل1  إلىٔ ثِىب الشىشكخ رزعِىذ الزىٖ الخىذهبد

ً  العقذ الزٖ رُفِن ؼوٌ٘خ ّالزٖ رعكظ رعِذادال  الوعزىبدح الووبسعىبد الزغبسٗىخ خىال  هي ػوٌب

ّلِزا قذ ٗكْى هي الغىِل فظىل إلزضاهىبد العقىْد هىع العوىالء فىٔ ثعىغ الظىٌبعبد  .للششكخ

د الوو٘ىىضح ثىىزارِب فىىٖ قطبعىىبد )هضىىل رغىىبسح الزغضئىىخ(, ثٌ٘وىىب ٗزطلىىت رؾذٗىىذ الغىىلع ّالخىىذهب
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ل" .بحطط ظد  بحادؾ   ثدرح  نظدرق بحلطرحهدرل ضدط بل دح بظسدث  بحططد د  بحطثدرح  بحطلؾ اد ل"ل دطدؾع حمدىل مصد لبرحممطد  -7

 بحؾحمد ر أ لبحظلمدد  بحطط ظ   بحاؾ   ثرح  نظرق  ح يطدم ريل بألكيط بحؾحم  بحطثل  " يطدم ريل بألكيط بمظطرل مص لبرحطثل 
 حلام " يطدم ريل بألكيط

 

طٌبع٘خ اخشٓ )هضل االرظبالد ّرقٌ٘خ الوعلْهبد ّالزطْٗش العقبسٕ( هوبسعىخ اإلداسح العل٘ىب 

رقذٗشُب الشخظىٖ إعىزٌبدًا إلىٔ الؾقىبئق ّال ىشّف راد الظىلخ ثبلعقىذ ّالظىٌبعخ الزىٖ رٌزوىٖ 

 الِ٘ب1 

 :الخطىىْح الضبلضىىخ

 عىىعش ق٘ىىبط -

 الوعبهلخ

 

كلِ٘وىب(, ّالىزٕ  أّ هزغ٘ىشح هجىبلغ أّ صبثزىخ )فٔ طْسح هجبلغ العْع ق٘وخععش الوعبهلخ ُْ 

 إلىٔ العو٘ىل, ثِىب هزعِىذ خىذهبد أّ عىلع رؾْٗىل ف٘ىَ, هقبثىل ؽىق لِىب ٗكىْى أى الششكخ رزْقع

 الوزغ٘ىش, ٗوكىيصبلش1 ّعٌىذ رقىذٗش الغىضء  ؽشف عي ثبلٌ٘بثخ رؾظ٘لِب ٗزن الزٖ الوجبلغ ثإعزضٌبء

بالؽزوىإإعىزخذام ؽشٗقىخ الق٘وىخ الوزْقعىخ أّ ؽشٗقىخ الق٘وىخ األكضىش  إلداسح الشىشكخ
2

1 ّهوىب ُىْ 

 ٗعزوىذ علىٔ األخىز فىٖ اإلداسٗىخ,عذٗش ثبلزكش أى رطج٘ىق إٔ هىي الطىشٗقز٘ي, كأؽىذ الخ٘ىبساد 

للشىشكخ, ثبإلػىبفخ إلىٔ ) ّالوزْقعىخ الؾغجبى عو٘ع الوعلْهىبد الوزبؽىخ )الزبسٗخ٘ىخ, ّالؾبل٘ىخ,

 العىْع هجلغ علٔ الزأكذ عذم لزقذٗش الشخظٖ لإلداسح العل٘ب لزقذٗش أصشاإلعزوبد علٔ عٌظش ا

 فىٖ الشىشكخ ؽىق كىبى إرا ثىَ الوزعِىذ الووكي رؾق٘قَ هغزقجال1  ؽ٘ىش ٗوكىي أى ٗزغ٘ىش العىْع

سقىن  الوىبلٖ للزقشٗىش الىذّلٖ هغىزقجلٖ )الوع٘ىبس ؽذس ّقْع عذم أّ ّقْع علٔ ٗزْقف العْع

 فعلٔ عج٘ل الوضب , إرا قبهذ إؽذٓ الشىشكبد الزغبسٗىخ ثج٘ىع .(71الٔ 46(: الفقشاد هي 15)

عٌ٘ىَ( هىع ؽىق  241للْؽىذح )ركلفىخ الْؽىذح  عٌ٘ىَ 411 ثغىعش) ط (الوٌىزظ هىي ّؽىذح 211

ؽشٗقىخ  ّثإعزخذامّ إعزشداد كبهل الضوي 1  ْٗم هي ربسٗ  الج٘ع 61العو٘ل فٔ سد الوٌزظ خال  

% هي الْؽىذاد الوجبعىخ خىال  215و٘ل ع٘قْم ثشد إؽزوبالً قذسد الششكخ أى الع األكضش الوجلغ

   -ٗلٔ: فزشح الشد, فٖ ُزٍ الؾبلخ رقْم الششكخ ثبلوؾبعجخ عي اإلٗشاد هي عول٘خ الج٘ع كوب 

 عٌَ٘(  411ّؽذح * 195عٌَ٘ ) 781111اإلعزشاف ثبإلٗشاد فٖ ْٗم ًقل الغ٘طشح ثوجلغ  -1

, علٔ عىج٘ل الوضىب  Refund Liabilityسد هجلغ  اإلعزشاف فٖ ْٗم ًقل الغ٘طشح ثبلزضام -2

 عٌ٘ىىَ(1 علىىٔ أى ٗىىزن 411ّؽىىذح * 5)عٌ٘ىىَ  21111كوىىشدّداد هج٘عىىبد هزْقعىىخ ثوجلىىغ 

 فزىشح كىل ًِبٗىخ فىٖ الوعبهلىخ(, عىعش فىٖ الوقبثىل الزغ٘ش )ّالوجلغ  سد الزضام رعذٗل سط٘ذ

 ال شّف الوؾ٘طخ ثزٌف٘ز العقْد هع العوالء1 الزغ٘شاد فٖ ثٌبءاً علّٔرل   هبل٘خ,

عٌ٘ىَ( كأطىل ؽىق  241ّؽىذح * 5عٌَ٘ )  11211اإلعزشاف فٖ ْٗم ًقل الغ٘طشح ثوجلغ  -3

سد )هضل هشدّداد الوخضّى الوزْقعخ(, علٔ أى ٗخفغ ثِزا الوجلىغ ركلفىخ الوج٘عىبد الزىٔ 

 رؾىذٗش علىٔ الشىشكخ ٗغىت هبل٘ىخ فزىشح كىل ًِبٗىخ ٗزن  اإلعزشاف ثِب فٔ عٌخ الج٘ىع1 ّفىٖ

 عى٘زن الزىٖ الوٌزغىبد عىي الزْقعىبد فىٖ الزغ٘ىشاد عىي األطىل ؽىق سد الٌب ى  ق٘ىبط

     .إسعبعِب

( ُىْ 15سقىن ) الوىبلٖ للزقشٗىش الىذّلٖ ّهي صن فبى أؽذ القؼىبٗب الوؾْسٗىخ فىٖ رطج٘ىق الوع٘ىبس

 رقذٗش ق٘وخ العْع الوزغ٘ش ّهي صن ق٘وخ اإلٗشاداد الزٖ ٗزن الزقشٗش عٌِب ثبلقْائن الوبل٘خ1

 :الخطْح الشاثعخ

 رخظىىىى٘ض -

 الوعبهلىخ عىعش

 الزضاهىبد علىٔ

 األداء للعقذ 

 

إلزضاهىبد األداء, ّالوؾىذدح ثىبلخطْح  علىٔ الوعبهلىخ عىعش ٗغىت علىٔ الشىشكخ رخظى٘ض

الوؾذدح ثبلعقذ1 ّأفؼىل  الخذهبد أّ الضبً٘خ, ّرل  ثإعزخذام أععبس الج٘ع الٌغج٘خ الوغزقلخ للغلع

 رلى  الشىشكخ رج٘ىع الوجب ىشح عٌىذهبللوالؽ ىخ  القبثىل الغىعش ُىْ الوغزقل الج٘ع ععش دل٘ل علٔ

 عىعش ّعٌذهب ٗكْى .هشبثِ٘ي عوالء إلٔ هشبثِخ ظشّف فٖ ثشكل هٌفظل الخذهخ أّ الغلعخ

الوغزقل  الج٘ع ععش رقذس أى , ٗوكي إلداسح الششكخهجب ش ثشكل للشطذ قبثل غ٘ش الوغزقل الج٘ع

  -الزبل٘خ كأؽذ الخ٘بساد االداسٗخ:  ثإعزخذام إٔ هي الوذاخل

 الوغىزقلالج٘ىع  ؽ٘ىش ٗعزوىذ ُىزا الوىذخل علىٔ رقىذٗش عىعش .للغىْ  الوعىذ  الزقىْٗن هذخل 11

ً  العو٘ىل الىزٕ عى٘كْى أعىعبس الوٌبفغى٘ي أّ علىٔ أعىبط الغىعش ثإعىزخذام  دفعىَ فىٖ ساغجىب

 الخذهبد1 أّ الغلع رل  هقبثل

 ثبلزكىبل٘ف الزٌجىل الوىذخل علىٔالِىبه.1  ؽ٘ىش ٗعزوىذ ُىزا  صائىذاً  الوزْقعىخ الزكلفىخ هىذخل 21
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 ل1َ   لزقذٗش ععش الج٘ع الوغزقل هٌبعتسثؼ  إػبفخ ُبه. صن داءاأل ثبلزضام للْفبء الوزْقعخ

علىٔ ؽىشػ  الوغىزقل الج٘ىع عىعش ؽ٘ش ٗعزوذ ُزا الوذخل فىٔ رقىذٗش  .الوزجق٘خ الق٘وخ هذخل 31

ي ثِىب هى الوزعِذ الخذهبد األخشٓ أّ للغلع للوالؽ خ القبثلخ الوغزقلخ الج٘ع أععبس هغوْع

 الوعبهلخ الوؾذد ثبلعقذ1  اعوبلٔ ععش

 (81الٔ  73, فقشاد: هي 2114(, 15سقن ) الوبلٖ للزقشٗش الذّلٖ )الوع٘بس

فعلٔ عج٘ل الوضب  إرا قبهذ إؽذٓ الششكبد ثبلزعبقىذ علىٔ ث٘ىع هٌزغى٘ي هعىبً الؽىذ عوالئِىب 

عىىعش الج٘ىىع عٌ٘ىىخ )عىىعش الوعبهلىىخ(1 ّكىىبى  411ُّوىىب الوٌىىزظ )أ(, الوٌىىزظ )ة( ّرلىى  ثوجلىىغ 

عٌ٘ىىَ, ثٌ٘وىىب الوٌىىزظ )ة( ال ٗوكىىي  275الوغىىزقل للوٌىىزظ )أ( ٗوكىىي هالؽ زىىَ ّرىىن رق٘وىىَ ثوجلىىغ 

هالؽ ىىخ عىىعش الج٘ىىع الوغىىزقل لىى1َ ّّفقىىب لوزطلجىىبد الوع٘ىىبس قبهىىذ الشىىشكخ ثزقىىذٗش عىىعش الج٘ىىع 

ُىبه.  صائىذاً  الوزْقعىخ عٌ٘ىخ ّرلى  ثإعىزخذام هىذخل الزكلفىخ 225الوغىزقل للوٌىزظ )ة( ثوجلىغ 

عٌ٘ىىخ ّٗىىزن رخظ٘ظىىَ ثىى٘ي كىىال  511الىىشثؼ1 فىىٖ ُىىزٍ الؾبلىىخ ٗكىىْى عىىعش الظىىفقخ اإلعوىىبلٖ 

     -كوبٗلٔ: الوٌزغ٘ي 

 عٌ٘خ 221عٌ٘خ =  411× عٌ٘خ(  511÷ عٌ٘خ  275الوٌزظ أ: )

 عٌ٘خ 181عٌ٘خ =  411× عٌ٘خ(  511÷ عٌ٘خ  225الوٌزظ ة: )

 الوزْقعخ هذخل الزكلفخللغْ  أّ  وعذ ال الزقْٗن هي هذخلّهوب ُْ عذٗش ثبلزكش أى رطج٘ق أٓ 

الِبه. ٗزن فٖ ظىشّف عىذم الزأكىذ ّ هىي صىن ػىشّسح اإلعزوىبد علىٔ الزقىذٗش الشخظىٖ  صائذاً 

لإلداسح العل٘ىب عٌىذ إرجىبع إٔ هٌِوىب1  ثبإلػىبفخ إلىٔ أى رطج٘ىق كىل هىذخل هىي الوىذاخل الضالصىخ 

هخزلفىىخ لععىىعبس الٌغىىج٘خ  الغىىبثقخ عىى٘لدٓ إلىىٔ ّطىىْ  اإلداسح العل٘ىىب للشىىشكخ إلىىٔ رقىىذٗشاد

اللزضاهبد األداء الوؾذدح ثعقذ هع٘ي1 ّهي صن فإى الغوبػ لإلداسح العل٘ب ثإخز٘بس الوذخل الوالئىن 

لزقذٗش األععبس الٌغج٘خ اللزضاهبد االداء ثبلعقْد هع العوالء عى٘لصش علىٔ ق٘وىخ اإلٗىشاداد الزىٔ 

شاع ّعْد إرغب  فٔ رْق٘ذ ًقل الغى٘طشح ٗزن الزقشٗش عٌِب فٖ ًِبٗخ الفزشح الوبل٘خ, ّرل  ثإفز

اللزضاهبد االداء الزٔ ٗزؼوٌِب العقذ هع العو٘ل1 ّلكي فٔ ؽبلخ عىذم ّعىْد إرغىب  فىٔ رْق٘ىذ 

ًقل الغ٘طشح اللزضاهبد االداء الزٔ ٗزؼوٌِب العقىذ هىع العو٘ىل, هضىل ؽبلىخ ث٘ىع  ىشٗؾخ ث٘بًىبد 

ّعىْد خ٘ىبساد إداسٗىخ ف٘وىب ٗزعلىق ًزشًذ لوذح عٌز٘ي ثبإلػىبفخ إلىٔ عِىبص الة رىْة, فىبى لال

ثإخز٘ىىبس الوىىذخل الوالئىىن لزقىىذٗش األعىىعبس الٌغىىج٘خ اللزضاهىىبد األداء عىى٘لصش علىىٔ كىىل هىىي ق٘وىىخ 

ّرْق٘ذ اإلعزشاف ثبإلٗشاداد, ّهي صن إهكبً٘خ ًقل االٗشاداد ث٘ي الفزشاد الضهٌ٘ىخ, ّفىٔ ُىزٍ 

ح االسثىبػ إهىب ثظىْسح إًزِبصٗىخ أّ روكٌِىب هىي إداس زىٔالؾبلخ عزقْم اإلداسح ثبخز٘بس الطشٗقخ ال

 ثظْسح س ٘ذح1

 الخطْح الخبهغخ

االعزىىىىىىىىىىىىىىىشاف 

ثىىىىىىبإلٗشاد هىىىىىىي 

 العقْد

 

الخذهىخ ) أّ  أّ الغىلعخ رقىْم إداسح الشىشكخ ثىبالعزشاف ثىبإلٗشاد عٌىذ ق٘ىبم الشىشكخ ثزؾْٗىل

 عٌىذهب رؾْٗلىَ رىن قىذ األطىل عو٘ىل1 ّٗعزجىش إلىٔ ثِىب الخىذهبد( الوزعِىذ أّ هغوْعىخ الغىلع

 ًشأح عٌذ رقشس أى علٔ إداسح الششكخ األطل1 ّهي صن ٗغت رل  الغ٘طشح علٔ العو٘ل ٗغزط٘ع

الىضهي أٓ فىٖ  ًقطىخ هؾىذدح هىي )الزضاهىبد( األداء عٌىذ عىْف رفىٖ ثىبلزضام كبًذ إرا العقذ, هب

ربسٗ  هؾذد, ٌُّب ٗغت علِ٘ب أى رعزشف ثبإلٗشاد هي العقذ هع العو٘ل فٖ رل  الزىبسٗ , أم اًىَ 

علىىٔ إداسح  )الزضاهىىبد( االداء خىىال  هىىذٓ صهٌىىٖ هعىى٘ي, ّهىىي صىىن ٗغىىت الْفىىبء ثىىبلزضام عىى٘زن

 ًؾىْ هذٓ الزقذم الششكخ اإلعزشاف ثبإلٗشاد هي العقذ علٔ هذاس الضهي, ّرل  هي خال  ق٘بط

 )الزضاهبد( االداء1  ثبلزضام الْفبء

عز٘ي هىي الطىش , ( هغوى15ْسقىن ) الوىبلٖ للزقشٗىش الىذّلٖ ّفٔ ُزا الغ٘ب  رؼوي الوع٘بس

)الزضاهىبد(  ثىبلزضام الْفىبء فىٔ ٗوكىي أى رعزوىذ االداسح علىٔ إٔ هىٌِن, فىٖ ق٘ىبط هىذٓ الزقىذم

ؽ٘ش ٗطلق علٔ الوغوْعخ األّلٔ " ؽىش  الوخشعىبد", ّالزىٖ رعزوىذ فىٖ اإلعزىشاف  1األداء

 ؽزٔ لخالوؾْ الخذهبد أّ الغلع أعبط الق٘بط الوجب ش لق٘وخ هي العقذ هع العو٘ل علٔ ثبإلٗشاد

ثٌ٘وىب ٗطلىق   .العقىذ ثوْعت ثِب الوزعِذ الوزجق٘خ الخذهبد أّ الغلع إلٔ ربسٗخَ للعو٘ل, هٌغْثخ
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 )الوظذس: هي إعذاد الجبؽش(

 

لذرك ت العيش  خالل  The paired sample t-test: الشت ئج االحر ئي  الختب ر 2جدول 
 الفترة الزمشي  محل الدراس 

 السهاد األس سي  -قط ع : -5
 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 
DIS.ACC , 2017 -82199 40 3.21917 5.08996 

DIS.ACC , 2018 -10261 40 3.75745 5.94105 

   

Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 

Pair 1 DIS.ACC , 2017 & DIS.ACC , 2018 40 .985 .000 

 

 

هىي العقىذ هىع  علٔ الوغوْعخ الضبً٘خ "ؽش  الوىذخالد" ّالزىٖ رعزوىذ فىٖ االعزىشاف ثىبإلٗشاد

 إلىٔ هغوىْع األداء هٌغىْثخ ثىبلزضام هىذخالد الشىشكخ للْفىبءق٘ىبط ق٘وىخ أعبط  العو٘ل, علٔ

 أّ هب ٗطلق علِ٘ب ًغجخ االروبم1 ثبلعقذ األداء الوؾذد  ثبلزضام للْفبء الوزْقعخ الوذخالد

 (43الٔ  31, فقشاد: هي 2114(, 15سقن ) الوبلٖ للزقشٗش الذّلٖ )الوع٘بس

( لإلداسح العل٘ب للششكبد ثبعزخذام أٓ هىي 15سقن ) الوبلٖ للزقشٗش ّلقذ عوؼ الوع٘بس الذّلٖ

( )الزضاهىبد ثىبلزضام الْفىبء فىٔ هىذٓ الزقىذم فىٖ ق٘ىبطؽىش  الوخشعىبد  ؽىش  الوىذخالد أّ

األداء, ُّزا هطبثق للوزعبسف علَ٘ فٖ الووبسعبد الؾبل٘خ لالعزىشاف ثىبالٗشاد1 ّلكىي هقبسًىخ 

( عىذ  15سقىن ) الوىبلٖ للزقشٗىش الىذّلٖ ثبلووبسعبد الؾبل٘خ لإلعزشاف ثىبإلٗشاد, فىبى الوع٘ىبس

ّرل  ألًَ لن ٗعذ اإلعزشاف ثبإلٗشاد علٔ هىشّس  الضهي,هفِْم اإلعزشاف ثبإلٗشاد علٔ هشّس 

ثىبلشعْع إلىٔ ًغىجخ االروىبم ثظىْسح رلقبئ٘ىب , ّلكىي أطىجؼ ٗعزوىذ  الغذٗذ ,الضهي ؽجقب للوع٘بس 

خظىٖ علٔ هفِْم رؾْٗل الغ٘طشح إلٔ العو٘ل, ّفٔ ظل ُزٍ ال شّف فإى عٌظش الزقذٗش الش

لإلداسح العل٘ب عْف ٗزن إعزخذاهَ علٔ ًطب  ّاعع لزؾذٗذ رْق٘ذ رؾْٗل الغ٘طشح علٔ األطل 

ٗزن رؾْٗل الغ٘طشح الٔ العو٘ىل عٌىذ ثلىْس ًغىجخ اروىبم للعقىذ ُل الٔ العو٘ل1 فعلٔ عج٘ل الوضب  

 % أم 111!51% أم 31% أم 11

Paired Samples Test 
  Paired Differences 

t df 
Sig. 

(2-tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 
  Lower Upper 

Pair1 

DIS.ACC , 

2017 – 

DIS.ACC , 
2018 

204099 8.13810 1.28675 56169.942- 4.64368 1.586 39 .121 
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 االتر الت،  والسرافق الع م  والشقل والط ق   -قط ع : -2
 

Paired Samples Statistics 
  

Mean N 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 
DIS.ACC , 2017 -34679 13 8.17442 2.26718 

DIS.ACC , 2018 -31602 13 6.53045 1.81122 

 

Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 

Pair 1 DIS.ACC , 2017 & DIS.ACC ,2018 13 .985 .000 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. 

(2 tailed) 

  Mean Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 
  Lower Upper 

Pair 1 
DIS.ACC ,2017  

DIS.ACC ,2018 
-3.07714 2.08054 5.77038 -1.56497 9.49545 -.533 12 .604 

 

 الرأسس لي  والدمع طهيم  االجلالدمع  -قط ع : -3
 

Paired Samples Statistics 

  
Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 
DIS.ACC , 2017 -83217 15 1.00323 25903.26  

DIS.ACC , 2018 -61236 15 1.06002 27369.63  
 

Paired Samples Statistics 

  
Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 
Pair 1 DIS.ACC , 2017 -83217 15 1.00323 25903.26 

DIS.ACC , 2018 -61236 15 1.06002 27369.63 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. 

(2-tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair1 
DIS.ACC ,2017  

DIS.ACC ,2018 
-2.19805 97300.735 25122.941 -75863.816 31902.83485 -.875 14 .396 
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 الخدم ت التج ري  والسيشي  واالستيالكي  واالعالم  والرع ي  الرحي  -قط ع : -4
Paired Samples Statistics 

  
Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 
Pair 1 DIS.ACC , 2017 -32166 15 1.92799 49780.58433 

DIS.ACC , 2018 -84128 15 2.56208 66152.63384 
 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 
Pair 1 DIS.ACC , 2017 & DIS.ACC , 2018 15 -.730 .002 

 

Paired Samples Test 
  Paired Differences 

t df 
Sig. 

(2-tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 
  Lower Upper 

Pair 1 
DIS.ACC , 2017 – 

DIS.ACC , 2018 
5.19617 4.18224 1.07985 -1.79643 2.83567 .481 14 .638 

 

 الدمع الكس لي  واألغذي  واالدوي تجزئ  وانت ج  -قط ع : -5

Paired Samples Statistics 

  
Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 
DIS.ACC,2017 -17704 17 5.91975 1.43575  

DIS.ACC,2018 -20119 17 4.59409 1.11423    
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 DIS.ACC , 2017 & DIS.ACC,2018 17 .810 .000 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. 

(2-tailed) 
  

Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 
DIS.ACC , 2017 – 

DIS.ACC , 2018 
241428 3.47965 84393.825 -1.54764 2.03050 .286 16 .778 
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 إدارة وتطهير العق رات -قط ع : -6

Paired Samples Statistics 

 
 Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 
DIS.ACC , 2017 70257 8 2.64054 93357.10292 

DIS.ACC , 2018 25532 8 2.21932 78464.76881 
 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 
Pair 1 DIS.ACC , 2017 & DIS.ACC , 2018 8 .694 .046 

 

Paired Samples Test 
  Paired Differences 

t df 
Sig. 

(2-tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 
  Lower Upper 

Pair 1 
DIS.ACC , 2017 –  

DIS.ACC , 2018 
447255 1.93973 68579.787 -1.17440 2.06891 .652 7 .535 

 

     القط ع ت االقتر دي  ككل  -7

Paired Samples Statistics 

  
Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 
Pair 1 DIS.ACC , 2017 -75897 108 3.53122 3.39792 

DIS.ACC , 2018 -81040 108 3.30541 3.18063 
 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 
Pair 1 DIS.ACC , 2017 & DIS.ACC , 2018 108 .968 .000 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. 

(2 tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 
  Lower Upper 

Pair 1 
DIS.ACC ,2017  

DIS.ACC ,2018 
514276 8.92543 85884.976 -1.18829 2.21685 .599 107 .551 
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 : يهضح نت ئج االخبت رات االحر ئي  الثر تطبيق السعي ر الدولى لمتقرير الس لى3جدول 
 ( عمى القيس  السعمهم تي  لالرب ح السح سبي  لذرك ت العيش  55رقم ) 

 الدراس  خالل الفترة الزمشي  محل

 السهاد األس سي  -قط ع : -5
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 
1 .848

a
 .719 .700 12.37850 

   
a. Predictors: (Constant), P x EPSi,t , P, BVPSi,t , P x BVPSi,t , EPSi,t 

 

ANOVA
b

 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 29035.734 5 5807.147 37.899 .000
a

 

Residual 11338.812 74 153.227   

Total 40374.546 79    
 

a. Predictors: (Constant), P x EPSi,t , P, BVPSi,t , P x BVPSi,t , EPSi,t  

b. Dependent Variable: SP 

 

Coefficients
a

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 

(Constant) 15.863 2.496  6.356 .000 

BVPSi,t 16.962 4.644 .378 3.652 .000 

EPSi,t 8.145 1.498 .667 5.437 .000 

P 4.311 3.274 .096 1.317 .192 

P x BVPSi,t 3.401 6.580 .055 .517 .607 

P x EPSi,t 2.407 1.876 -.164 1.283 .203 
a. Dependent Variable: SP 
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 االتر الت،  والسرافق الع م  والشقل والط ق  -قط ع: -2
 

Model Summary 

Model 

 
R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 
1 .912

a
 .832 .790 9.92524 

a. Predictors: (Constant), P x EPSi,t , BVPSi,t , P, EPSi,t , P x BVPSi,t 

   

 

a. Predictors: (Constant), P x EPSi,t , BVPSi,t , P, EPSi,t , P x BVPSi,t  

b. Dependent Variable: SP 

 

Coefficients
a

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 10.035 4.203  2.388 .027 

BVPSi,t  1.838 7.628 .038 .241 .812 

EPSi,t  12.194 2.310 .788 5.278 .000 

P -.739 5.701 -.017 -.130 .898 

P x BVPSi,t  6.414 10.050 .106 .638 .531 

P x EPSi,t  2.184 3.162 .121 .691 .498 
a. Dependent Variable: SP 

 

 الدمع الرأسس لي  والدمع طهيم  االجل -قط ع : -3
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 
1 .532

a
 .383 .234 15.67368 

a. Predictors: (Constant), P x EPSi,t , EPSi,t , P, BVPSi,t , P x BVPSi,t 

 

ANOVA
b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2329.433 5 465.887 5.896 .002
a

 

Residual 5895.946 24 245.664   

Total 8225.379 29    

a. Predictors: (Constant), P x EPSi,t , EPSi,t , P, BVPSi,t , P x BVPSi,t  

b. Dependent Variable: SP 

 

ANOVA
b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 9780.875 5 1956.175 19.858 .000
a

 

Residual 1970.208 20 98.510   

Total 11751.083 25    
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Coefficients
a

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 25.634 8.275  3.098 .005 

BVPSi,t 72.018 512.813 .191 .725 .475 

EPSi,t .431 .344 .241 1.252 .223 

P 9.068 10.962 .274 .827 .416 

P x BVPSi,t 5.258 715.704 .216 .580 .567 

P x EPSi,t 3.727 2.396 .291 1.555 .133 
a. Dependent Variable: SP 

 الخدم ت التج ري  والسيشي  واالستيالكي  واالعالم  والرع ي  الرحي  -قط ع : -4
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 
1 .767

a
 .588 .503 17.48569 

a. Predictors: (Constant), P x EPSi,t , BVPSi,t , P, EPSi,t , P x BVPSi,t 

 

ANOVA
b

 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 10489.817 5 2097.963 6.862 .000
a

 

Residual 7337.981 24 305.749   

Total 17827.798 29    
a. Predictors: (Constant), P x EPSi,t , BVPSi,t , P, EPSi,t , P x BVPSi,t  

b. Dependent Variable: SP 

 

Coefficients
a

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 35.609 7.939  4.485 .000 

BVPSi,t 358.312 199.329 .360 1.798 .085 

EPSi,t 10.514 2.633 .767 3.994 .001 

P -9.487 11.298 -.195 -.840 .409 

P x 

BVPSi,t 
47.228 67.264 .329 1.299 .206 

P x EPSi,t 3.008 3.715 .002 .009 .993 
a. Dependent Variable: SP 
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 تجزئ  وانت ج الدمع الكس لي  واألغذي  واالدوي  -قط ع : -5
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 
1 .946

a
 .895 .876 13.29021 

a. Predictors: (Constant), P x EPSi,t , BVPSi,t , P, EPSi,t , P x BVPSi,t 

 

a. Predictors: (Constant), P x EPSi,t , BVPSi,t , P, EPSi,t , P x BVPSi,t 

b. Dependent Variable: SP 

 

 

Coefficients
a

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 22.654 4.502  5.032 .000 

BVPSi,t 13.316 49.422 .024 .269 .790 

EPSi,t 12.841 1.214 .921 10.575 .000 

P -.282 6.156 -.004 -.046 .964 

P x BVPSi,t 5.982 6.914 .053 .538 .595 

P x EPSi,t 1.705 1.715 .038 .411 .684 
a. Dependent Variable: SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA
b

 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 42247.908 5 8449.582 47.838 .000
a

 

Residual 4945.631 28 176.630   

Total 47193.539 33    
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 إدارة وتطهير العق رات -قط ع : -6
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 
1 .683

a
 .540 .310 11.31722 

a. Predictors: (Constant), P x EPSi,t , BVPSi,t , P, EPSi,t , P x BVPSi,t 

 

ANOVA
b

 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 659.384 5 131.877 5.030 .040
a

 

Residual 1280.795 10 128.079   

Total 1940.178 15    
a. Predictors: (Constant), P x EPSi,t , BVPSi,t , P, EPSi,t , P x BVPSi,t 

b. Dependent Variable: SP 

 

 

Coefficients
a

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 14.029 6.932  2.024 .071 

BVPSi,t 109.369 63.310 .633 1.728 .005 

EPSi,t .504 4.447 .042 .113 .032 

P 1.903 9.348 .041 .097 .925 

P x BVPSi,t 4.088 91.313 -.278 .592 .037 

P x EPSi,t 2.849 6.506 .154 .438 .671 
a. Dependent Variable: SP 

 

     القط ع ت االقتر دي  ككل -7

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 
1 .632

a
 .399 .385 20.3667096 

a. Predictors: (Constant), P x EPSi,t , BVPSi,t , P, EPSi,t , P x BVPSi,t 

 

 

 

 

 

 

 



 "اإليراد من العقود مع العمالء..... 51أثر تطبيق معيار التقرير المالي الدولي       عالء الدين توفيق إبراهيم ضيفد/ 

  

  56  

 

ANOVA
b

 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 57830.460 5 11566.092 27.883 .000
a

 

Residual 87108.601 210 414.803   

Total 144939.060 215    
a. Predictors: (Constant), P x EPSi,t , BVPSi,t , P, EPSi,t , P x BVPSi,t 

b. Dependent Variable: SP 

 

Coefficients
a

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 29.926 2.051  14.590 .000 

BVPSi,t 23.351 5.712 .316 4.088 .000 

EPSi,t .837 .367 .132 2.279 .024 

P 7.509 2.958 .145 2.539 .012 

P x BVPSi,t 13.811 8.200 .137 1.684 .044 

P x EPSi,t 8.563 1.072 .504 7.991 .000 
a. Dependent Variable: SP 


