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 ممخص البحث
لجتتتلا ببIFRSاستتتف الباث دتتتةبااخستتت بلاالف تتتنخباثة متتت ب تتتقنبف اتتتلب ةتتتنققخباثف خ تتتخباث تتتنثلباثالث تتت ب

اث ةلل نتباث دنس   ،بلكذثكبااخس بلاالف نخب اىبفأثخباثة م ب دلباثااخست ب ت ةاباث فرقتخاتباث ةاثت ب
لاثفتلبفف ثتتلب تتم بدجتتمباثرتتخك بلاخجتت باثفاللتتاباثلتتانبمبث خامتتقباثدستتن نت بثفد قتت ب تتالباث دتتة،ب

نث تتت باث  قتتتا بلاالف تتتنخب خلقتتتابمتتتنمباث ندتتتةب تتتيجخا بااخستتت بف     تتت ببلتتتلببقاتتت ب تتتنباثرتتتخكنتب قتتتخباث 
،ب Firm- Year Observation،بل  نبث االل 2018إثلب 2013 نث لخل باث لخ  ،بال لباثففخ ب ن

 رتن ا  بلمتابهر تختباثافتنةوبلجتلابفتأثقخبب066رتخك ب يج تنثمبب06بقات باثااخست باثا نة ت ب دقتةب لرتت
اتليبثثثتخباثففتنبلمبللجلابفأثقخباقجن مب قخب ةب،بللبجلا باث ةلل نتباث دنس   بIFRS ةاليبثف الب

للجتلابب،بلتلبجتلا باث ةلل تنتباث دنست   بIFRSثاخج باثفاللاباثلانبمبث خامتقباثدستن نتبلف اتمب
ببللبجلا باث ةلل نتباث دنس    ببIFRSفأثقخباقجن مبل ةاليبثثثخباثففنبلمبثدجمباثرخك بلف امب

اث ةلل تنتباث دنست   ،باخجت بب،بجتلا IFRSف اتلب ةتنققخباثف خ تخباث تنثلباثالث ت ببفتاحية:لمالكممات ا
 اثفاللاباثلانبمبث خامقباثدسن نت 
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The impact of international financial reporting standards 

adopting on accounting information quality- An Applied Study 

in Listed Companies in the Egyptian Stock Exchange 

Abstract 

The research aimed to study and test the relationship between adoption of 
international financial reporting standards IFRS and accounting information 
quality, as well as to study and test the extent to which the relationship under 
study was affected by some modified variables, which are represented in; 
company size and the auditor specialization. To achieve the goal of the research, 
and to test the research hypotheses, the researcher conducted an applied study 
on a sample of Non- Financial companies Listed in the Egyptian stock 
exchange, during the period from 2013 to 2018, according to the Firm- Year 
Observation approach, where the final study sample reached 60 companies with 
a total of 300 Firm\Years Observations. The results showed a significant effect 
of adoption of IFRS on Accounting information quality, and auditor 
specialization has a positive, non-significant impact of the interactive effect of 
auditor specialization and adoption of IFRS on Accounting information quality, 
and company size has a significant positive impact of the interactive effect of the 
company size and adoption of IFRS on Accounting information quality. 

Keywords: Adoption of International Financial Report Standards (IFRS), 
Accounting information quality, auditor specialization. 
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 مقدمة البحث .1
لاثتتااةالنبلاث دللتتتلنبفةتتاباث ةلل تتنتباث دنستت   ب تتتنبه تتمباث ةلل تتنتباثفتتلب ةف تتتاببلق تتنباث ستتفث خلنب

ل قتتتتخ مب تتتتنبهلتتتتدنقباث لتتتتنثارب تتتتلبافالتتتتنذباث تتتتخاخات بلث تتتتلبففستتتتمب تتتتذ باث تتتتخاخاتب نثخرتتتتابب،اث تتتتنثقلنب
االمفلتتناىبقا رتتلبهنبف تتلنبفلتتكباث ةلل تتنتبذاتبجتتلا ب خففةتت ،بلذثتتكب تتنبالتت لباستتف فنة نباللنةلتت نب

قجتتقبهنبب،اباثرتتخا( بلث تتلبفد تت باث ةلل تتنتباث دنستت   ب تتذ0622ب، ب لالتتنن0602ب،اثالب تت بكيكتتم
فسف اب نبف نخ خب نث  بهباتببللبهسنسب ةنققخببنث  باثجلا  بدقةبفةتاباث ةتنققخبلاث  تنالباث دنست   ب
  ثن تتت بار تتتنخباث تتتارمبثم لتتتننببتتتنب الخجتتتنتبارتتتنمب ةلل تتتنتباث دنستتت  باث نث تتت ب ف تتتث ب تتتمباث تتتلاةمب

اثف تتنخ خباث نث تت ب خف  تت ب جتتلا بلمتتل ببل نثفتتنثلب ياتتاب تتنباث   ةتتلبهنبف تتلنبجتتلا بفلتتكب،لاثف تتنخ خباث نث تت 
هاتببلث تتت باثارتتتنصباالمفلتتتنايبإثتتتلبي تتتنا بب،( بل تتتنباند تتت بهالتتتخىب0606ب،اث ةتتتنققخباث دنستتت   بكبد

اث لقببللباث ةلل نتباث نث  بذاتباثجلا باث خففة بلاث ن ل بثل  نخا ببللباث ستفلىباثتالثم بار تخباثتذىب
ث قةتتنتباث  ا تت بلاث دنستت   باثالث تت بلارمل   تت باث ةا تت ب فارتت مبهاىبإثتتلب  نث تت باثةاقتتاب تتنباث ار تتنتبلا

بلف ل خباث  ا ب قخلخ بفلدقاباث ةنققخباث دنس   باثفلبفةاببللبهسنس نباثف نخ خباث نث   

 تنبب International Convergenceإثلباثف تنخقباثتالثلبIASBلFASB لافقج بثذثكبسةلبكلب
تتتنبالالتتتف لبالتتت لباثدتتتاب تتتنباالالف  تتتنتباثجل خ تتت ب تتت قنباث ةتتتنققخباث دنستتت   باث دل تتت ،باثفتتتلبفالفلتتت بف ة 

 ,IASB, 2010; Yurisandi & Puspitasari ) اثةلا لباثس نس  بلاالمفلنا  بلاالجف نب  ب قنباثالل
2015; Frintrup et al., 2020)ببلتلبذثتكربفتمبالتااخب كأدتاباث الخجتنتبارسنست  ببIFRS بلباتن  

فةتتخلب أا تتنب ج لبتت ب لدتتا ب تتنب ةتتنققخباث دنستت  باث نث تت باث نة تت ببلتتلبثج تتلاباثف تتنخقباثتتالثلبلاثفتتلب
 خففةت باثجتلا بلفف فتاب تنث  للببPrinciples Based Accounting Standards،بهستنسباث  تناى 

ثثدتتتااةبباثتتتالثلبربتتتاااباثف تتتنخ خباث نث تتت  ب  تتتنب  كتتتنباثرتتتخكنتب تتتنباثفة قتتتخببتتتنباثجتتتل خباالمفلتتتناى
( بل ستنبابلجتلاب ثتلب تذ ب0602ب، ببلمبلب  ت 0622اتباثلل بك لالنن،بلاث ةن  تباالمفلنا  بذ

اث ةنققخببللبفلدقابارسسبلاثس نسنتبلارجخا اتبلاث  نالباث دنس   ب قنباثاللباث الفلف ،ب  نب ستن مب
 تتمبإ كنا تت بإجتتخا ب  نخاتتنتب تتقنباثف تتنخ خباث نث تت بثلرتتخكنتباثفتتمبفة تتلب تتمب تتذ باثتتاللب تتاباث ان ستتقنب تتنب

اثفمبفة لب مباثاللبارالخى،بار خباثذيب سنباب ستفالا مباث تلاةمباث نث ت ببلتلبافالتنذبمتخاخاتبباثرخكنت
ب امفلنا  به ثخب ةنث   

الثت بب201  اتنكبب،IFRSف  قت بب،لث ابف اتباثةاقاب نباللباثةنثمباث ف ا  بلاثان   ببلتلبدتابستلا 
تتنباثيا   تتنبIFRSف  تت ب  تتمبدتتقنبب،ستتارن لخ بلجاتتلقبا خ   تتنب،لبلتتلبخهستت نباللباالفدتتنابارلخلبتتمب،ف     

بثتمبف  ت ب  به تنب(Houqe et al., 2016) ا تنباثلال تنتباث فدتا بار خ ك ت بلاث ن تننببIFRS اتنكبالال 
 ل تتتابف اتتتتب لتتتخب ةتتتنققخباثف تتتنخ خباث تتتنثمباثالث تتت ب تتتنبالتتت لباثاستتتال باثجاقتتتا بب،بلتتتلباث ستتتفلىباث دلتتتم
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ل لبفخج  بث ةنققخباثف نخ خباث تنثمباثالث ت باثفتمبفدفتن ب0621ققخباث دنس  باث لخ  بثسا باث ةاث بث ةن
بلبقة باثف نخ خباث نث  ب مب لخ ب،ثف ق ف نب  نبقفانسقب ابرخللباث قة باث لخ  

إثتلبر تلخباثةاقتاب تنباثاخاستنتباثةخب ت بلارجا  ت باثفتلبجناثتتب رتأنباث اتن اب IFRS لث ابهاىبف اتل
ب، ببلتتلبلب  تت 0622ب، ب لستتم0622ب، برتتخل0621اث فخف تت ببلتتلب تتذاباثف اتتمببكرتتقفليببلاثف تتنثق 
0602 Key & Kim, 2020; Kim & Koga, 2020; Dang et al., 2020بلمتابإا ست تبفلتكب )

بلتتتتلبجتتتتلا باث ةلل تتتتنتببIFRSاثااخستتتتنتب تتتتن قنب ر تتتتابل ةتتتتنخابثلف اتتتتم بل   تتتتنبقفةلتتتت ب فتتتتأثقخبف اتتتتمب
 &  Romadhoni & Purwanti, 2018; Turki) ةتاب تذ باثااخستنتباث دنس   ب  ابه تاتبافتنةوب

Boujelbene,  2017; Key & Kim, 2020; Kim & Koga, 2020; Dang et al., 2020) ب
ثثخمنمباث دنس   بلفةي يبرتفن   باثف تنخ خباث نث ت ب قرايبإثمبفدسقنباث ل باثففسقخ  IFRS بللبهنبف امب

اببنبخ بفة قه ثتتتتخبفط ققب ذ باث ةنققربفكونبلبارر نحباث ةلا ب مبظهنبلي تتتتنا بمن لقف تتتتنبثل  نخاتتتت ،بك تتتتنب
  تتنب رتتقخبإثتتلباخففتتنلبجتتلا باث ةلل تتنتباث دنستت   بل تتنبثتتمبي تتنا بب،IFRSهاا باثرتتخك ب ةتتابف اتتلبد ق  ب
بلاثف ق م بثل سفث رقنبر راضباثفا ؤب افةف نب

ب، اتمب ةتتنققخباثف خ تخباث تنثمباثالث تت لخ تمبفةتاابارثتتنخباالقجن  ت باث خف  ت ب فب،لبلتلباثا ت اب تنبذثتتك
 & Latridis & Rouvolis, 2010; Bouchareb et al., 2014; Firmansyah) هرنختباخاسنت

Irawan, 2019; Habib et al., 2019)إثلبهنبجلا باث ةلل نتباث دنس   بثمبفالفل ب ركلبك قتخبب
لهنبجتتتلا باث ةلل تتتنتباث دنستتت   بثتتتمبففدستتتن بلمتتتابقخجتتتابذثتتتكبثةتتتامبلجتتتلابب،IFRSم تتتلبل ةتتتابف  قتتت ب

تتتتتلبوا رباثفأ قتتتتتدمبفتتتتت ةلي تتتتنا بف ل تتتتنتبارخبتتتتننب نرقتتتتن  بثلفدتتتتا نتباث خف  تتتت بب،إخرتتتتنااتبكن  تتتت بثلفافقتتتتذ
بب،ثل دنست قنبثف  قت بفلتكباث ةتنققخ بتت باثكن قتواث ةر   بتتنتباثفاقتتبنباثلةو نتباث فةل  ب نالالف   قت  

باثفدلل بببب بتوقنتبوفكلفتفسواث

فلجتتاب ج لبتت ب تتتنباث فرقتتخاتباثفتتتلبفتترثخببلتتلبجتتتلا باث ةلل تتنتباث دنستتت   بب،لبلتتلباثجناتتقباال التتتخ
 ثتتتل بدجتتتمباثرتتتخك بلاخجتتت باالثفتتتيامباثدتتتلك لبثلرتتتخكنتبلاخجتتت باثفاللتتتاباثلتتتانبمبب،IFRS جناتتتقب

نبب ةتتاباثااخستتنتباثستتن   بث خامتقباثدستتن نت بل تتمبرتتلببتامباففتتنلبلفاتتنماباثافتتنةوباثفتتلبفللتلتبإثق تت
 ,Latridis & Rouvolis,2010 ;Bouchareb et al., 2014 ;Romadhoni & Purwanti) ثل

2018; Turki & Boujelbene, 2017; Firmansyah & Irawan, 2019; Habib et al., 
2019; Key & Kim, 2020; Kim & Koga, 2020; Dang et al., 2020)رتأنبباثة مت بب 

لجتلا باث ةلل تتنتباث دنست   ربقجتتقبإجتخا باث ي تتاب تنباث دتتلةبار نا   ت باثفتتلبففاتتنللببIFRS تقنبف اتتمب
بااخس بلاالف نخب ذ باثة منتربالنل ب مباثاللباثان   ب ثلب لخ بب
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 مشكمة البحث  0
 ,Romadhoni & Purwanti, 2018; Turki  & Boujelbene)ث ابه اتباثةاقاب نباثاخاسنتب

 2017; Key & Kim, 2020; Kim & Koga, 2020; Dang et al., 2020)بلتلبهنبف  قت بب
IFRSستتقرالبثفدستتقنب ستتفلىبجتتلا بار لتتننباث دنستت مب تتنبالتت لبفدستتقنباث ن ل تت بثل  نخاتت بلي تتنا بب

دجتمبلالب تت بار لتندنتباث ارتتلخ ب تمباثف تتنخ خباث نث ت ب تتنبدقتةباخففتتنلببتاابلتتفدنتباثف تنخ خباث نث تت ب
بتتاابلتتفدنتبارمستتنمباثالنلتت ب نث  درتتنتببلق تتنب لتتف بالنلتت بلي تتنا باث  تتاخ ب لتتف ببن تت بلاخففتتنلب

اثف    تتتت بثل ةلل تتتتنتباث دنستتتت   ،بلااالفتتتتناب  نخستتتتنتبإااخ بارخبتتتتنن،بلي تتتتنا باالبفتتتتخالب نثالستتتتنةخب تتتتمب
باثفلمقتباث انسق 

قترثخبف اتلببل  كنباثفة قخببنب ركل باث دةب لبك ف  بارجن  بارخ  نبلب ل  نببللبارسةل باآلف   ب ل
بلتتتلبجتتتلا باث ةلل تتتنتباث دنستتت   لبل تتتلبقتتترثخبكتتتلب تتتن باخجتتت ببب IFRS ةتتتنققخباثف خ تتتخباث تتتنثمباثالث تتت 

اثفاللاباثلانبمبث خامقباثدسن نتبلدجمباثرخك ،بك فرقخاتب ةاث ،ببللباثة م ب تقنبف اتمب ةتنققخب
بلجلا باث ةلل نتباث دنس   لب0621اثف خ خباث نثمباثالث  ببنمب

 هدف البحث .3
بلجتتتلا بIFRSبف اتتتلب ةتتتنققخباثف خ تتتخباث تتتنثمباثالث تتت ب تتتقنبالعالقةةةة واختبةةةار دارسةةةة ستتتف الباث دتتتةب

باث دتتتةب ستتتف البك تتتن باث لتتتخ  ب نث لخلتتت باث  قتتتا ب قتتتخباث نث تتت باثرتتتخكنتب تتتمبباث دنستتت   باث ةلل تتتنت
 تتذ باثة متت ب كتتلب تتنباخجتت باثفاللتتاباثلتتانبمبث خامتتقباثدستتن نتبلدجتتمببفتتأثخب تتاىبلاالف تتنخبااخستت 

بلتتتلببقاتتت ب تتتنباثرتتتخكنتب قتتتخباث نث تتت باث  قتتتا ب نث لخلتتت بب تتتنثف  ق بلذثتتتكباثرتتتخك ،بك فرقتتتخاتب ةاثتتت  
ب 0622إثلبب0620ال لباثففخ ب نبب،اث لخ  

 أهمية ودوافع البحث .4
 تتتنب ستتتنقخفابثل دتتتلةباثفتتتمبباقتتتتبلا ف تتتتب اخاستتت بلاالف تتتنخب تتتخالاببأهميةةةة البحةةةث ايكاديميةةةةفا تتتاب

لاث دةب النل ب نبال لبهثخ ببللبجلا باث ةلل نتباث دنس    ب،بللبهلدنقباث لنثابب IFRSف ال
 تتذثكبقتتا اب تتمبافجتتن ب ستتنقخ باث دتتةباث دنستت مب تتمب لتتخب تتمب جتتنلباث دنستت  باث نث تت بردتتاةباث قتتن نب

 تمباثفتأثقخببIFRS تنبهاتابقالف تخباثتالخباثفةتنلبثف اتمببأهميتة  العمميةةك تنب ستف اباث دتةب ذاتباثلتل  
وبةالرم  مة   اث نث ت باث  قتا ب نث لخلت باث لتخ    جتلا باث ةلل تنتباث دنست   ب تمباثرتخكنتب قتخببلتل

بلتتلبجتتلا ببIFRS تخالابف اتتمب ،بإالبهنبه   تتن باتاخ باثااخستتنتباثف     تت ب تتمب جتنلكثةةرة دوافةةع البحةةث
 ل باث دث   ل لب نسةتبإث اباثااخس بك دنلث بثفققق ب ذ باثفج اث ةلل نتباث دنس   بب ل  نب مب لخ 

فستنقخب ا ج تتنتباث دتةباث ف تتلخ ب تمباثتتاللباث ف ا ت ،ب نف تتنلب تتااللببمنهجيةةة متكاممةةةلذثتكب تتنبالت لب
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اثفدل  تبارالخىبثلفد  ب نب اىبل د  باثا نذ باث سفالا  ب مباثفد  ب نباثة منتب دلباثااخس ب
ب لفأققابلد باثافنةو 

 حدود البحث وخطت  .5
بلتتلبجتتلا ببIFRSث ةنثجتت ب رتتكل باث دتتةب  فلتتخباث دتتةببلتتلباثفد تت بارخ  تتنبلب ل  تتنب تتنبهثتتخبف اتتمب

اث ةلل نتباث دنس   ب تمباثرتخكنتب قتخباث نث ت باث  قتا ب نث لخلت باث لتخ   ب نرقتن  بإثتلباثفد ت ب تنب
رقتخاتب اىبفأثخبفلكباثة م ب كلب نباخج باثفاللاباثلانبمبث خامتقباثدستن نتبلدجتمباثرتخك ،بك ف
ب0620 ةاثت  بلذثتكب تمبإ تنخباث قتلاباثي ا ت بثل دتة،بدقتةبف فتاب فتخ باثااخست بالت لباثففتخ باثي ا ت ب تتنب

 بل نثفنثلبقالخ ببنبا نلباث دةباخاست بلاالف تنخبهثتخبهىب دتاااتبهالتخىبثجتلا باث ةلل تنتب0622إثلب
ث ل  تت ،بل ل لستت  بل  كتتلباب،ك ثتتل بب تتخباثرتتخك بل ستتفلىباثخ تتاباث تتنثمبIFRSاث دنستت   ب التت لبف اتتمب

 ارللل( بك نبقالخ ببنبا نلباث دةباالف تنخباثة متنتب دتلباثااخست ب تلباث رسستنتباث نث ت ،بلكتذثك
لهالقتتخ اب تتينبمن ل تت بافتتنةوباث دتتةبثلفة تت مب رتتخل  ب اثرتتخكنتباثفتتلبفةتتابملاة  تتنباث نث تت ب نثة لتت بارجا  تت  

باثاخاس  بب قلا  اباث ا ج ا،بالنل ب   نبقفةل ب   نسباث فرقخاتبل فخ 

بIFRSلثفد قتت ب تتالباث دتتةبستتللب ستتف  لب تتنبالتت لبفاتتنللبكتت ب تتن بفدلقتتلباثة متت ب تتقنبف اتتلب
اث دتةبلهالقتخ اباثافتنةوبلاثال لت بلاثفللت نتب لجلا باث ةلل نتباث دنس   ب نب ارلخبه نا  لبل ا ج ت 

بل جنالتباث دةباث  فخد ،بك نبقلم:

 منظةةور مةة  المحاسةةبية المعمومةةات وجةةودة IFRS تبنةةى بةةي  العالقةةة تحميةة   .6
 أكاديمي

 تبني معايير التقرير المالي الدولية 6-1
هلتت ابف  قت ب ةتتنققخب دنست  بل ا تت بفففت ب تتاباث ةتنققخباثالث تت به تخا ب لدتتن ،ب تلبقتتل باث فرقتتخاتبث تاب

بارستتتلالب تتتلباالاتتتا ن بإثتتتلباثدنجتتت برتتتلبك تتتنبهاتتتاب تتتماثفتتتلب تتتخهتببلتتتلباثارتتتنمباالمفلتتتناىباثةتتتنث ل ب
تتنببلتتلباثالثتت ببلتتنخرباثةنث  تت باث نث تت باالستتفث نخاتبلجتتذقبلفرتتج اباالمفلتتنابابتتمب  تتالبارجا  تت  ثيا  

ب، به ل نثتق0622ب،اثالث  بكاثسلانباث نثمباثف نخ خبثلف لخاتباثةنث   ب رأنب ةنققخباث لخ  بهنبفخقخ
بف تل خباستف ا تباثفتلب لاثفار   تباثفرتخ ة  باثف تلخاتب نباثةاقابارالقخ باثسالاتبلث ابر اتب( 0620
لتتتتاخبمتتتتخاخبلي تتتتخبدقتتتةب،ب0621بتتتتنمببل تتتتلب تتتتنر خبجل  تتتنب تتتتمب،اث لتتتخ  باث دنستتتت  ب ةتتتتنققخبلفدستتتقن

لاثذيب  قتمبباب ة نخ بب02ب نباالب يلااخب ةنققخباث دنس  باث لخ  بب0621ثسا بب226االسفث نخبخممب
بلتلبهنبفدتلباث ةتنققخباثجاقتا بب0660ثستا بب040 يثرن باث ةنققخباثسن  بإلااخ نب تنث خاخباثتلياخيبخمتمب



 .........   تبني معايير التقرير المالي الدولية على جودة المعلومات المحاسبيةأثر             سحر سعيد حامد حمـمدد/ 

  
 

 
 

  511  

 

اب تتنباثة تتلباثفةلتتمب نرلتتااخباثجاقتتابث ةتتنققخباث دنستت  باث لتتخ  بابف تتنخ ببه تتا  دتتلباث ةتتنققخباثستتن   ،بلب
بث  ب نب ذاباثفنخ خبهلب ةا  بساف نباث نبهلف   ببللباث ارآتباثفمبف اب0620ارللب نبقانقخب

ل ةاب ذابارلااخبث خ بج لابثجا بفقمبال تخا ب تنباث قةت باثةن ت بثلخمن ت باث نث ت بلج ة ت باث دنست قنب
لاث تتتتتخاجةقنباث لتتتتتخ  بلاثج تتتتتنيباث خكتتتتتييبثل دنستتتتت نتبلاث قةتتتتت باثةن تتتتت بث ستتتتتفث نخبلاث ة تتتتتاباث لتتتتتخيب

 ن  باثفجنخ قن بلفأفمبه    ب ذابارلااخب تنبهنبثل دنس قنبلاث خاجةقنبلرة  ب يالث ب  ا باث دنس  ب ا
بلتتلباثتتخ مب  تتنبرتت افاباث ةتتنققخباثالث تت بب0660نبث ةتتنققخباث دنستت  ب  تتنب اتذببتتنمب لتخبثتتمبفرتت ابفدتتاقث ب

 نبف لخ،بثذابكتننب تنباثقتخلخيباثة تلببلتلبإلتااخباستال ب داثت ب  تنبقالتامباالستفث نخبلستللباث تنلب
ب (0622ب،ك لسلب مب لخبل ي اب نبفان سقفا

بإالب،IFRSف اتلببلبقتلقب يا تنبدتللباث  قخباث لجلاب تقنباث فن تنتباث دنست   باثجالب نباثخ مبلبلل
ب، ب لالتتنن0622ب، ب لستتل0602ب،اثاخاستتنتبارجا  تت بلاثةخب تت بكبلتتمبلب  تت ب تتنباثةر تتلباثرنث  تت بهن

 & Mensah, 2020; Farkas& Basasemir ,2018; Richards 0622ب، برتخل0622
Staden, 2015 ب،اثجتلا باث نث ت ب خففةت باث دنست  ب ةتنققخب تنب لدتا ب ج لبت بف اتلبهنبإثتلب(بفرتقخ

بفدستتقنب تتمباث نث تت ب ستتن مباثف تتنخ خببربتتاااباثتتالثلب تتنث  للبلاثفتتمبفف فتتاب،اث نة تت ببلتتلبهستتنسباث  تتنال
ب دنستت   بةلل تتنت ببتتنبار لتتننب تتمباثرتتخكنتبل ستتنبا بثل  نخاتت ،بمن لقف تتنبلي تتنا باث ةلل تتنت،ب    تت 

باثلل بذاتبلاث ةن  تبثثدااةبباالمفلناىببنباثجل خباثفة قخببللبلماخ بللمف  به ثخبر لث  بلام 
 ب للخ به قل 

 جودة المعمومات المحاسبية: المفهو  والمقاييس والمحدداتب0-0
اااببمباسنس نبقفهبللب،بلاثفتمبث دنس ق تبا نلث ةلثارمبارسنسمبافوباث اث دنس ق باتبا لث ةلفةابا

 افة بنبث دنس ق ب تبا نلث ةلاقابل نفدفاخببللبمتبل نخ نثرمباث نث تتتتتتتت برلتتتتتتتتدنقباث لتتتتتتتتلد بةلاث ا
ببلتلبذثتكب(Alasbahi & Ishwara, 2021)نببا تابف نب لاجخلبفةثتابثل تخالبذاتباثث  بلباتن  

ل تاىباستف فن باث ةلل تنتبب،بلتلبار تنخباث فتن   لبربتاااباثف تنخ خباث نث ت بFASB, IASB  تابخكتيتب
ك تتتنبدتتتاا نب تتتذابار تتتنخربثلفة قتتتخببتتتنبجتتتلا ب تتتذ باث ةلل تتتنتبكبلتتتمبب،اث دنستتت   بثاللنةلتتت نباثالب تتت 

تبجتلا بباتا نبف تلنب  ة ت ب( بلل   نبث  نخباث فتن   مبف تلنباث ةلل تنتباث دنست   بذا0602ب،لب   
لف ثتلب لتتالب نقجتقبهنبف ثلتتا بك تنبقتتفمبفةي تيب نةتتا باث ةلل تنتباث دنستت   بباتا نبف تتلنبمن لت بثل  نخاتت ب

ب( IASB, 2010ل  كنباثفد  ب ا نبلمن ل بثلف مبل فمباال لننببا نب مباثلمتباث انسقبك

  تلبب، ف تلمب لدتابث تذ باثجتلا بالقلجاباففنلببتنمببلتل ،وبشأ  مفهو  جودة المعمومات المحاسبية
ب(Verleun et al., 2011). ب تاف طب ففسقراتب الفلف ب مبأذ ننب سفالد  ةف تخب ف تلمب تن ابقتخ
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تنبثفةتاابب،ل خجابذثكبإثلبإالف لبار االبلاث خاخاتباثفمبقفالذ نب ستفالا لاباث ةلل تنتباث دنست    له ق 
ختبهخبة ب اااللبخة س  بث  نسب سفلىبجلا ب اااللبفداقابلم نسبجلا باث ةلل نتباث دنس    بلث ابر 

،بل ستتفااب ر تتالاب تتذاباث تتااللبإثتتلبهنباثتتخباببجةةودة ايرحةةاحبالمةةدخ  ايو اث ةلل تتنتباث دنستت   بل تتل ب
اث دنس مب لبه ثخباث ةلل نتباث دنست   به   ت بث ةرتمبهلتدنقباث لتنثا بل  فلتخب تذاباث تااللببلتلب

اثجتتتل خباالمفلتتتناىبثل ةتتتن  تبلاردتتتااةباالمفلتتتنا  باث تتتاىباثتتتذيبفةكتتتسب  تتتاباث ةلل تتتنتباث دنستتت   ب
ستتفاا  بارخبتتننبب،ثلرتخك ب لتتال ل تاىبمتتاخ ب تذ باث ةلل تتنتببلتلباثفا تترب نثفتا  نتباثا ا تت باث ستف  ل  ،بلاح

سف خاخ ف نب مباث سف  لبكبلمبلب    ب( ب0622 باثدلرم،ب0622 ب لسلرب0602ب،لاح

 ;Pascan, 2015)خيب ر تتالاب تتذاباث تتااللبربل تتهةةو مةةدخ  جةةودة اقسةةتحقاقاتبوالمةةدخ  الثةةاني
Bassemir & Farkas, 2018)هنب ف تتلمبجتتلا باث ةلل تتنتباث دنستت   بقتتخف هب  تتاىباللل تتنب تتنببب

والمةةةةدخ  الثالةةةةث جةةةةودة ا فصةةةةاح اثفدخ فتتتتنتباثجل خ تتتت ،بلااالفتتتتناباث  نخستتتتنتبارااخ تتتت باراف ني تتتت  ب
 ب0622 باثداتتتتنليرب0622ب،ل ب لستتتت0602ب،ل تتتتخيب ر تتتتالب تتتتذاباث تتتتااللبكبلتتتتمبلب  تتتت ب،المحاسةةةةبي

Bassemir & Farkas, 2018بهنب ف تلمبجتلا باث ةلل تنتباث دنست   بقفد ت ب تنبالت لبرت لث  ب)
  تتتلبقتتتتخبهب ف تتتلمبجتتتتلا ببالمةةةدخ  الرابةةةةع وايخيةةةرار لتتتنن،بلكفن تتت باث ةلل تتتتنتباث فلتتتاببا تتتن به تتتتنب

ب،داتتتتتتتتتتتنليباث ةلل تتتتتتتتتتتنتباث دنستتتتتتتتتتت   ب  تتتتتتتتتتتاىباستتتتتتتتتتتف فن ب تتتتتتتتتتتذ باث ةلل تتتتتتتتتتتنتبثاللنةلتتتتتتتتتتت نباثالب تتتتتتتتتتت بكاث
0622 .(Dechow et al., 2020 تنبث تذاباث تااللب كتلنب ف تلمبجتلا باث ةلل تنتباث دنست   بب ل    

( بKrismiaji, 2018 ب0622ب، اثداتتنليب0602 خاا  تتنبث ف تتلمبجتتلا باثف تتنخ خباث نث تت بكبلتتمبلب  تت رب
تنبر تنخب(بجتلا باثف تنخ خباث نث ت ب أا تنبإبتاااباثف تنخ خباث 0621ل مب ذاباثرأنببخلباثلقخ مبك نث ت بل   

إبتتتاااباثف خ تتتخباث تتتنثمباث   تتت بلهنبفستتتنباببلتتتلبفللتتتقلب دفلا تتتنبث ستتتفالا ق نب تتتمباثفلمقتتتتباث انستتتق،ب
ل  ستتفلىبفج  تتاب  ةتتم،ب تتابفجاتتقباثفدخ تت باثجتتل خيب تتمب تتذاباث دفتتلىبل نثفتتنثلبفة تتخباثف تتنخ خباث نث تت ب

ب لالببنباثلقاباالمفلناىبثلرخك بال لب فخ بي ا  ب ةا   

ا تنبقتخلخ بث تمببالباحثويرى  هنبفل قخب ةلل نتب دنست   ببنث ت باثجتلا بثت سب تا  نب تمبدتابذافتا،بلاح
ف تتلنب تتذ باث ةلل تتنتبذاتبافتتابث ستتفالا ق نب تتنبالتت لبفأثقخ تتنببلتتلبستتللك مبباتتابافالتتنذباث تتخاخاترب  تتاخب

د م بفالف قت نبث ستتفلىبال تخباث ةلل تتنتباثتذيبقلاج لاتتابباتابافالتتنذ مبث تذ باث تتخاخاتباثفتمبفد تت ب لتتنث
ل نثفنثمب  كنباث للب أنباث افة باثفلب دللببلق نبهلدنقباث للد بفخف هب دللث مببلتلب ةلل تنتب
 دنس   بذاتبم  ت بفا ر ت بلفأ قا ت ،بلفلت ب امت ب تنبدتاةب نثفةتلب تالنبدتذلبهلبإقتن  ،بلالنث ت ب تنب

جتتتلا ببهيبإاد تتتنيبفجتتتن بهيب تتتخل بلثتتتذثكبستتتللب ةف تتتاباث ندتتتةببلتتتلباث تتتااللباثخا تتتابثفلقتتت اب ف تتتلم
اببللباثاللنةاباثالب  ببثل ةلل نتباث دنس     باث ةلل نتباث دنس   باسفانا 
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ل مب ذاباثرتأنب ةف تخبار تنخباث فتن   مبربتاااباثف تنخ خباث نث ت باثخكقتي بلاث لتاخبارسنستمبثفةخ ت ب
دقتتتةبفدتتتااباثاللتتتنةاباثالب تتت بثل ةلل تتتنتباث دنستتت   ب تتتاىبافة تتت ب تتتذ بب،جتتتلا باث ةلل تتتنتباث دنستتت   

 ةلل نتبث سفالا ق ن بلفا سمباثاللنةاباثالب  بثل ةلل نتباث دنس   بإثلب ج لبفقنب  ن ب ج لب باث
ب،لففقتتتت نبالنلتتتتقفقنب،Primary Qualitative Characteristicsايساسةةةةية اثاللتتتتنةاباثالب تتتت ب
اتبلاثفمبفةامبهنبف لنباث ةلل  بمناخ ببللباث سنبا ب مبافالتنذباث تخاخبب،Relevanceارلثل:باث     ب

 ركلبه قلب ابلجلا تن،ب دقتةبفدتاةبفرققتخ اب تمبمتخاخاتب ستفالا ق ن بلث تمبفعدتاةباث ةلل ت ب تخلب تمب
 Confirmatoryلم  ت بفأ قا ت بب، Predictive value متخاخب ةتقنبقجتقبهنبفا تليببلتلبم  ت بفا ر ت 

valueثثنا تت رب  تتمبهلبفرذ تت ببكستت  بفركتتابهلبفافتتمباردتتااةباثستتن    به تتنباثالنلتت  باثالب تت بارسنستت  باب
لفةاتتمبهنبف تتامباث ةلل تتنتباث دنستت   بلتتلخ بلتتنام بب،Faithful representationاثف ثقتتلباثلتتنالب

ل دتتتتتاةبذثتتتتتكبإذابكناتتتتتتباث ةلل تتتتت ب كف لتتتتت بب،لد    تتتتت بثثلقتتتتتنلباث نث تتتتت بلارمفلتتتتتنا  بااالتتتتتلباثرتتتتتخك 
Complete،لد نا  ببNeutral،لالنث  ب نبارال ن ببFree from error ب

ب،Enhancing Qualitative Characteristics،المعززة/المحسةنةةاباثالب ت بل ج لبت باثاللتن
اثلمف ت بب،Verifiabilityاث ن ل ت بثلفد ت ب، Comparabilityلفر لبهخباباللنةابل م باث ن ل  بثل  نخات 

Timeliness،لاث ن ل  بثلف مببUnderstandability  

بل تتابثجتتلا باث ةلل تتنتباث دنستت    ب بإثتتلببتتامبلجتتلابفةخ تت ب دتتااب ففتت بويخمةةص الباحةةث مماسةةب 
إالبهنبه ثتتخب تتذ باثفةخ فتتنتبب،ل تتنثخ مب تتنبلجتتلاب ةتتاباثجلااتتقباث فاااللتتاب تتقنباثفةخ فتتنتباثستتن  بذكخ تتن

بلافسنم نب اب الباثاخاس باثدنث   لاثذيبسفف ان باثاخاست ب تمبجنا  تنباثف    تم،ب تلباثفةخ ت باثتذيبب،ر لال 
اث دنس   بل نرالاب ج لب باثاللتنةاباثالب ت بارسنست   ببقخكيببللباثاللنةاباثالب  بثل ةلل نت

ببلتتلبذثتتكب  فتتخنباث ندتتةبفةخ تت بجتتلا باث ةلل تتنتبباث دنستت   ب أا تتنباث ةلل تتنتباث دنستت   باث ةتتا ب لباتتن  
تتتنبثم تتتنخباث فتتتن   لبربتتتاااباثف تتتنخ خباث نث تتت بباث   تتت ربلاث ستتتفل ن بثاللنةلتتت نباثالب تتت ،بارسنستتت  ب ل   

ار تخباثتذيبب،سباثلقاباالمفلناىببثلرخك ،بلاللنةل نباثفرترقل  بلست  ف نباث نث ت لاث ةيي ،ب  نب ةك
بقرايب نثف ة  بإثلباثداب نباث الن خباث خف   ب ة ل  بافالنذباث خاخبرلدنقباث للد  بب

(بهنبجلا باث ةلل نتب0602 ب  ابهلقاببلمبلب   بكمحددات جودة المعمومات المحاسبيةل رأنب
لاثفتتتمب  كتتتنبف ستتت   نبإثتتتلبهخبةتتت بب،قنباثرتتتخكنتب تتتنالف لب ج لبتتت ب تتتنباث دتتتاااتاث دنستتت   بفالفلتتت ب تتت

 دتاااتبخة ستت  ب تل بدلك تت باثرتخكنتبلبقةتت باث  نخستت باث  ا ت بلاث خاجةتت باثالنخج ت بلهالقتتخ اباثاللتتنةاب
باثفررقل  بثلرخكنت ببب

فةتاابب،    بقفقتابثل ندتةب تنبفدلقتلباثاخاستنتباثستنمقاييس جةودة المعمومةات المحاسةبيةه نب رأنب
ا تتنذ بم تتنسبجتتلا باث ةلل تتنتباث دنستت   ،ب  ا تتنب تتنقخف هب نرخمتتنمباث دنستت   ب ف ثلتت ب تتمبا تتنذ بجتتلا ب
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ارخبتتتتننبلاث  تتتتاخ باثف   ق تتتت بلاالستتتتفد نلبلاالبفتتتتخالب نث كنستتتتقبلاثالستتتتنةخ بلهالتتتتخىبفتتتتخف هب نثاللتتتتناب
اث خاجةت باثالنخج ت بل  كتلباثفررقل  بلاث فرقخاتباث رسس  بذاتباثلتل ب نثرتخك ب ثتل بدلك ت باثرتخكنتبلب

اث ل  تت  بلهالقتتخ ابا تتنذ بفستتفاابإثتتلباثاللتتنةاباثالب تت بثل ةلل تتنتباث دنستت   باثفتتلبفتتمباستتفالاا  نبث  تتنسب
لا تتنذ ببفستتفاابإثتتلباثاللتتنةاباثالب تت بثل ةلل تتنتبب،لهالتتخىبالب تت ب، تتذ باثجتتلا ب تتنب تتقنبا تتنذ بك  تت 

ب( Firmansyah & Irawan, 2019  0622  لسم،ب0602،كبلمبلب   

 Qualitative Characteristicsه قتتتتل  با تتتتلذ باثاللتتتتنةاباثالب تتتت بثل ةلل تتتتنتببويةةةةرى الباحةةةةث

Model تتنبلافستتنم نب  تتالباث دتتةباثدتتنثمبث  تتنسبجتتلا باث ةلل تتنتبب ارتتخ ابالبف تتنخ به ثتتخباث تتاااللباخف ن  
لار لتننببتنبكتلباث دنس    بلفف قيب ذ باثا نذ ،ب أا نبفةف اببلتلباثجلااتقباث الفلفت بثلف تنخ خباث نث ت ب

 تتنباث ةلل تتنتباث نث تت بل قتتخباث نث تت باثفتتمبفستتنبابهلتتدنقبباث لتتنثاب تتمبافالتتنذببمتتخاخاف مباالمفلتتنا  ب
( بلثذثكبسللب ةف اباث ندةب مب ذابHussin et al., 2021 ب0622ب، ب الىب0602ب،كبلمبلب   

باث دةببللب ذاباثا لذ بث  نسبجلا باث ةلل نتباث دنس    

المحاسةةبية واشةةتقاض فةةرض  المعمومةةات وجةةودة IFRS تبنةةى بةةي  العالقةةة تحميةة  6-3
ب(H1البحث )

ب، ب لستل0622 باثستلانب0602ب،فانلثتباثةاقاب نباثااخسنتبارجا  ت ب ا تنبلاثةخب ت بكبلتمبلب  ت 
 ;Hussin et al., 2021 0622ب اباثل نقبلاث خارنليب،ب 0622ب، ب لالنن0622ب، برخل0622

Malo-Alian et al., 2021; Mensah, 2020; Key & Kim, 2020; Kim & Koga, 
2020; Amida & Issahaku, 2019; Peña & Franco, 2017باثة مت ب تقنبف اتلب)IFRSب

  نخات بب،IFRSلافف تببللبفدسنبجتلا باث ةلل تنتباث دنست   ب ةتابف اتمبب،لجلا باث ةلل نتباث دنس   
لف لقتلبب،دقةبفمباثداب نبف ل نباالدف ن تنتباثستخ  بلف لقتلباث  نخستنتبارااخ ت باالاف ني ت ب،اثف الب   ل

لذثكبافقج بفققق با تنلب تااةلباث ةنثجتنتباث دنست   باث فندت  ب نرقتن  بإثتلبب،  نخسنتبإااخ بارخبنن
ب تنبهجتلبفل  ت بادف نجتنتبهلتدنقباث لتنثاب تنباث ةللب  تنتباث دنست   ،بار تخبف ا مبف نخ خبه ثخبرت لال 

ب،اثذيبهاىبإثلبي نا ب سفلىباال لننب مباثف نخ خباث نث  باث دنست   بلي تنا ب ستفلىبار لتننبارقتن م
ب  نب ةلاب مبا ن  بار خب نثافاببللبهلدنقباث للد  ب،ل نبثمبفةي يبرفن   باث ةلل نتباث دنس   

 ب تتتاباثل تتتنقب0622خلرب برتتت0622ب، ب لستتتل0602ب،ل تتتمبافتتتسباثستتت نلبهلقتتتابكبلتتتمبلب  تتت 
 & Hussin et al., 2021; Mensah, 2020; Key & Kim, 2020; Kim ب0622لاث خارنليب،

Koga, 2020; Amida & Issahaku, 2019; Demmer et al., 2019; Peña & Franco, 
2017; Pascan, 2015;Yurisandi & Puspitasari, 2015بهنبف اتلب)IFRSهاىبإثتلبي تنا بب
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من ل  باث ةلل نتباث دنس   بثل  نخا بافقج بفلدقاباث  نخسنتباث دنس   ببللباث سفلىباثالثل ب نرقن  ب
بإثلبهنباربفخالب نثالسنةخب مباثلمتباث انسق،بهاىبإثلبي نا بجلا بلام بفا راتباث دللقنباث نثققن ب

 ;Kim & Koga, 2020 ب0622،بب اباثل تنقبلاث خارتنلي،ب0620ك نبهلقدتباخاسنتبكال لب،
Perfan & Franco,2017;Krismiaji & Suhardjanto,2016تأنبف  قت بب IFRSقترثخب رتكلبب

إقجتتن مببلتتلبالنلتت  باث    تت بثل ةلل تتنتباث دنستت   باثتتلاخا ب تتمباثف تتنخ خباث نث تت بثلرتتخكنت،بلذثتتكب تتنب
 ة  بإثلبي نا بابف نابال لبفدسقنباث    باثفا ر  بلاثفلكقا  بثل ةلل نتباث دنس   ،بار خباثذيبهاىب نثف

باث سفث خ نبل قخ مب نب سفالا مباث لاةمباث نث  ببللب ذ باث ةلل نتب مبافالنذباث خاخات ب

 ;Zaitul, 2021;Trimble, 2018 0621ب،هلقتدتباخاستنتبكرتفقليبب،لبلتلباثا ت اب  تنبست  
Tahat et al., 2016; Ahmed et al., 2013ب تأنبف اتمب)IFRSتنتبثتمب دستنب تنبجتلا باث ةللبب 

منة  ببللبهسنسباث  تنالبلالفلجتابملابتابففلتقل  بفستنبابارااخ ببIFRSاث دنس    بل خجابذثكبإثلبهنب
  تتتنبقتتتراىبإثتتتلبفال تتتاباث ةنثجتتتنتبب،ل ةتتتايباثف تتتنخ خباث نث تتت ببلتتتلبك ف تتت بف  قتتت باث ةنثجتتتنتباث دنستتت   

خ بدتللبك ف ت بار لتننببتنبار خباثذيبقفخفقببل ابي نا باثسل  باثف اقخ ت بثتمااب،اث دنس   بثل ةن  ت
ب خكي نباث نثمبرلدنقباث لنثابل نبثمبي نا باث  نخسنتباالاف ني  بثمااخ  

ب IFRSهنبارخمنمباث دنس   ب مبرلبف امبTrimble, 2018; Ahmed et al., 2013)ك نب قنبك
إبفخا  تنب نثالستنةخب تمباثلمتتباث انستقبلهنبارخبتتننباث دنست   بهلت دتبه ثتخبف ل  تنبار تخباثتذيبقتترثخببهمتل

ل تتلبب، نثستتلقببلتتلبجتتلا بارخبتتننباث دنستت   ،بل تتنبثتتمبااالفتتنابامتت باثفا تترب نثفتتا  نتباثا ا تت باث ستتف  ل  
ب،ةلل تتنتباث دنستت   بلتتلبجتتلا باث بIFRSار تتخباثتتذيبقفاتتنماب تتاباث تتخالابارقجتتن مبلاث فلمتتابثف اتتلب

ببنبف نثق باثفدللبلاثفمبف ثلببنة بثف  ق ب  بل نباند  بهالخىب  ابهلقتاببلتلبلب  ت بIFRS ق  
بلتتتلبجتتتلا باث ةلل تتتنتباث دنستتت   بثتتت سبفتتتأثقخب  لتتت ،بلث اتتتابفتتتأثقخببIFRS(ب تتتأنبفتتتأثقخبف اتتتمب0602ك

بلتتلباث ستتفلىباثتتالثم بب رتتخلصب فةنث تت بتث تتنتبارافتتنذبلاثةلا تتلباث رسستت  بلاثفتتلب تتنباثلتتةقبفلدقتتا ن
ببلتتتلبذثتتتكب  كتتتنباث تتتللبهنبرتتتكلبلافجتتتن باثة متتت باثفأثقخ تتت ب تتتقنبف اتتتمب لجتتتلا باث ةلل تتتنتببIFRSلباتتتن  

باث دنس   بفالفل ب نالف لبس نتب قة باثف  ق  ب

 ب0602ب،لاثفتتمب ا تتنكبلمبلب  تت ب، تتنبفف تتاباثف تتلخباثفتتنخ المبثلاخاستتنتباثستتن   بويخمةةص الباحةةث
 ;Hussin et al., 2021 ب0622 بب تتاباثل تتنقبلاث خارتتنليب،0622ب، برتتخل0622ب، لستتل

Mensah, 2020; Key & Kim, 2020; Kim & Koga, 2020; Amida & Issahaku, 
2019; Demmer et al., 2019; Perfan & Franco, 2017; Pascan, 2015إثتلبلجتلابب

بلتتلبجتتلا باث ةلل تتنتباث دنستت    بلذثتتكببلتتتلببIFRSاففتتنلب تتقنبه ل  تتنببلتتلباثفتتأثقخبارقجتتن مبثف اتتتمب
 ,.Zaitul, 2021;Trimble, 2018; Tahat et al 0621ب،الت لب نفللتلبإث تاباثت ةابكرتفقليب



 .........   تبني معايير التقرير المالي الدولية على جودة المعلومات المحاسبيةأثر             سحر سعيد حامد حمـمدد/ 

  
 

 
 

  516  

 

2016; Ahmed et al., 2013ب رتتأنببتتامب ةال تت بفتتأثقخبف اتتمب)IFRSبلتتلبجتتلا باث ةلل تتنتبب
باث دنس    ب

رتتمب تذ باثاخاستتنتببلتتلب ا ج تت باثااخستت بفلتتكباثاخاستتنت بقفقتابثل ندتتةبابف تتناب ةبوحتحميةة  منهجيةةة
اثف     تتتتت ،ب تتتتتنبالتتتتت لباستتتتتفالاامبلفدلقتتتتتلباث  ناتتتتتنتباثفةل تتتتت باثتتتتتلاخا ب تتتتتنث لاةمباث نث تتتتت ،بلف  قتتتتت ببا تتتتتنذ ب

ب0622 بب تتتاباثل تتتنقبلاث خارتتتنليب،0622ب، برتتتخل0622ب، باب لستتتل0602االادتتتااخكبلمبلب  تتت رب
 Hussin et al., 2021; Mensah, 2020; Key & Kim, 2020; Kim & Koga, 2020; 

Amida & Issahaku, 2019; Demmer et al., 2019; Perfan & Franco, 2017ل تلبب
ار تتخباثتتذيبق تتخخبفلجتتاباث ندتتةب تتمباالف تتنخ بثل تتا وباثف    تتمبالالف تتنخباثة متت باثفأثقخ تت ب دتتلباثاخاستت ،ب

ب نبف نخ نبه ثخباث ا ج نتباث  ة  بثذثك 

نب نبفدلقلب ف     تنب تنبااخست برالتخى بدقتةببتنةوع مجةا اثاخاستنتباثستن   بك نبقفقابثل ندةبه ق 
 مبدقنبمن تباخاس بب، نثفد  ب نباثة م ب دلباثاخاس ب مبااالا س نببZaitul (2021ف خمتباخاس بك

Ahmed et al. (2013)الثت ب تنباللبهلخل تنبله خ كتنباثجالب ت  بك تنبب06 تنثفد  ب تنباثة مت ب تمبب
 تنثفد  ب تنباثة مت ب دتلباثاخاست بب(Key & Kim, 2020; Kim & Koga, 2020)من تتباخاستنتب

لاخاستت بب،   تتتببلتتلباثرتتخكنتباث نثقي تت بHussin et al., (2021لاخاستت كب، تتمباثرتتخكنتباث لخ تت 
ببببببب  تابإبف تاتبااخستنتأمةا بشةأ  الدارسةات العرحيةة    تتببلتلباثرتخكنتباثرنا ت  ببMensah (2020ك

بلتتلباثرتخكنتبارخاا ت  بك تتنبابف تاتباخاستت بب Habib et al., 2016) 0622ب،كاثلرتننبلهالتخلنب
 مبدقنبفاتنللباثت ةاباآلالتخب تنباثاخاستنتبب،بللبرخكنتباثافهباثلق   Zakari & Amarif ب(2018)
اثف  قت ببلتلباث اتلكببEbaid, 201 ;Alfaraih, 2009; Mousa & Desoky, 2014)اثةخب ت ب

باف   اثسةلا  بلاثرخكنتباث ل ف  بلاال نخب

 ب0602ب،  تابف خمتتب ةتاباثاخاستنتباث لتخ  بكبلتمبلب  ت ب،أما فيما يتعم  بالدارسات المصرية
(بإثتتتلباثرتتتخكنتباث لتتتخ   بلبفف تتتاب0621ب، برتتتقفليب0622ب، ب لالتتتنن0622ب، برتتتخل0622ب، لستتتل

اثف تتلخباثفتتنخ المبثلااخستتنتباث لتتخ  ،بقفقتتابهنب اتتنكباتتاخ ب تتمباثااخستتنتباثفتتمببفاتتنم باثةلا تتلباثفتتمب
 ب0602ب،دقتتةبفلجتتابااخستتنتبملقلتت ب  تتهب ثتتلبكبلتتمبلب  تت ب،رثخببلتتلبرتتكلبل دفتتلىباث تتلاةمباث نث تت فتت

ب،IFRSجتلا باث ةلل تنتبباث دنست   ب تمبإ تتنخبب،(بفاتنم ب رتكلب  نرتخبهلب قتخب  نرتخ0622ب، لستل
 ب0622ب، ب لالتتتنن0622ب،دقتتتةبهنبه لتتتقباثاخاستتتنتباث لتتتخ  ب ثتتتلبكرتتتخلب،لذثتتتكب تتتمبدتتتالاببل اتتتن

 تتمبإ تتنخبارلتتااخباثثتتنامبثل ةتتنققخبب،(بخكتتيتببلتتلباثفد تت ب تتنباثة متت ب دتتلباثاخاستت 0621ب،رتتقفليب
لاثفتتلب لتتةقبفة تت مبافنةج تتنبللبإ تتنخبارلتتااخبب،ل تت ب تتااللباثف قتت ب،0660اث لتتخ  باثلتتناخ ببتتنمب

اثذيبخكيتببل اباثاخاستنتبارجا  ت بب،ل  ب االلباثف امب،0621اثثنثةبثل ةنققخباث لخ  باثلناخببنمب
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لجتتلا باث ةلل تنتباث دنستت    بك تنبخكتتيتب تذ باثاخاستتنتببIFRSف تتب نالف تتنخباثة مت ب تتقنبف اتلباثفتلبا 
النب  نخاف تنبب،بللبفدلقتلب افةت باث ةلل تنتباث دنست   ب نثاست  ،بث تخاخاتبهلتدنقباث لتنثاب ةتاباثف اتل

ببنباالف لبافنةوباثاخاسنتباثفلبف تب مب قة بارب نلباث لخ    ب  افةف نبم لباثف ام ب ق  

ا عمةةى ماسةةب   تتأنبافتتنةوباثاخاستتنتباثستتن   باثفتتمبفانلثتتتباثة متت ب تتقنبف اتتمببيمكةة  القةةو  ،واسةةتناد 
IFRSب تتمباثتتاللباث ف ا تت بهلبب اثتتاللباثان  تت ببلتتلبدتتابلجتتلا باث ةلل تتنتباث دنستت   ب قتتخبدنستت  بستتلا  
قتترايبثدتتالةبفرققتتخاتبجل خ تت ب تتمبجتتلا ببIFRSدقتتةبهر تتختبافتتنةوب تتذ باثاخاستتنتبهنبف اتتمبب،ستتلا 

قفدتتاابل تت ب ج لبتت ب تتنبب،لث تتنبافجتتن ب تتذاباثفرققتتخ،بستتلا بكتتننبإقجتتن مبهلستتل مب،اث ةلل تتنتباث دنستت   
 بباث ةلل تتنتباث دنستت   باثةلا تتلباث رسستت  بلاثاللتتنةاباثفرتترقل  ببلتتلب ستتفلىباثرتتخك بل  تتنق سبجتتلا

اث ستفالا  بل فتتخاتباثااخستت بل تتنإذابكتننبمتتخاخباثف اتتمباالف تتنخيبهلباج تنخي بثتتذثكبقفلمتتابباث ندتتةبهنبقتترثخب
وحنةةا   بلتتلبجتتلا باث ةلل تتنتباث دنستت   بالنبفداقتتابافجتتن بب ةتتقنبثلة متت ب دتتلباثاخاستت  ببIFRSف اتتلب

ب:( كالتاليH1عمي  يمك  اشتقاض فرض البحث )

H1 تبني معايير التقرير المالى الدولية معنوي ا عمةى جةودة المعمومةات المحاسةبية فةي الشةركات : يؤثر
 مير المالية المقيدة بالبورصة المصرية.

ب، برخل0622، ب لسمب0602،  ابهلقدتباثةاقاب نباثااخسنتبكبللبلب   ب،ل نباند  بهالخىب
 ;Key & Kim, 2020; Kim & Koga, 2020; Miah et al., 2020)  0622 ب لالنن،ب0622

Salehi & Mahmoudi, 2019; Amida & Issahaku, 2019; Jerry& Saidu,2018تأنبب 
ف الب ةنققخباثف خ خباث نثلباثالث ت بال ةف تخباث فرقتخباثلدقتاباثتذيبقترثخببلتلبجتل باث ةلل تنتباث دنست   ،ب

لل تتنتباث دنستت   بلاثفتتلب تتلبقلجتتاباثةاقتتاب تتنباث فرقتتخاتبارالتتخىباثفتتلبث تتنبفتتأثقخب  نرتتخببلتتلبجتتلا باث ة
 ف ثلت ب تمب جلتسبب، لةقبفجن لبفأثقخ تن بلفف ثتلب تذ باث فرقتخات،ب تمباثاللتنةاباثفرترقل  بثلرتخكنت
لجتتتتلا باث خاجةتتتت بب،ارااخ ،بلثجاتتتت باث خاجةتتتت باثااالل تتتت بلار لتتتتننبلاثرتتتتفن   بلبقةتتتت باث  نخستتتت باث دنستتتت   

مبث خخامتقباثدستن نت،بل فتخ بفتال خباث اخك ب ا لبت ب دجتمب كفتقباث خاجةت ،بلاخجت باثفاللتاباثلتانب
 كفتتقباث خاجةتت ،بلهفةتتنقب خامتتقباثدستتن نت،ب نرقتتن  بإثتتلبدجتتمباثرتتخك بلافقجتت بارتتنصباثرتتخك ،بلاخجتت ب
اثخ تتاباث تتنثلبلاتتللباث  تتنلباثلتتانبل،بلاخجتت بفخكتتيباث ل  تت ،بل ةتتالباثةنةتتاببلتتلبارلتتللبل قخ تتنب تتنب

اثلانبمبث خامتقباثدستن نتبكناتتببه ثتخب تذ باثةلا لبارالخى بإالبهنبدجمباثرخك ،بلاخج باثفاللاب
ب( H1اث فرقخاتبا ف ن  نب نببم لباثااخسنتباثسن   باثفلبفانلثتباثة م باثفأثقخ  ب جنلباثفخاك
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فرثخببلتلباثة مت ب تقنببModerating Variablesب2لف تب ةنثج ب ذ باث فرقخاتببك فرقخاتب ةاث 
االلباثتتذيبستتللبقف اتتن بباث ندتتةب تتمباث دتتةباثدتتنثلببلجتتلا باث ةلل تتنتباث دنستت   بل تتلباث تتبIFRف اتتمب

وحنا   عمي  يمك  اشتقاض فرضي  ( H1رالف نخبهثخب ذ باث فرقخاتببللباثة م باثفأثقخ  ب جنلباثفتخاك
بكالتالي: (H1cو )( H1b( و )H1a)  البحث الفرعي

:H1a  يختمف التأثير المعنوي لتبني معايير التقريةر المةالي الدوليةة عمةى جةودة المعمومةات المحاسةبية
فةةي الشةةركات ميةةر الماليةةة المقيةةدة بالبورصةةة المصةةرية بةةاختالف درجةةة التخصةةص الصةةناعي 

ب لمراقب الحسابات

H1bعمومةات المحاسةبية : يختمف التأثير المعنوي لتبني معايير التقرير المالي الدولية عمى جةودة الم
 في الشركات مير المالية المقيدة بالبورصة المصرية باختالف حج  الشركة.

H1c يختمف التأثير المعنوي لتبني معايير التقريةر المةالي الدوليةة عمةى جةودة المعمومةات المحاسةبية :
التخصةةص الصةةناعي  المصةةرية بةةاختالف درجةةة بالبورصةةة الماليةةة المقيةةدة ميةةر الشةةركات فةةي

 الحسابات وحج  الشركة مع ا. لمراقب

ببمنهجية البحث  2
ب سف الباث دةب مب ذاباث سمببخاب ا ج  باث دةبلذثكب نبال لبفانللبكلب ن به االباثااخست 

جتتلباف تتن،بهالاتبخباثف     تت ،ب جف تتابلبقاتت باثااخستت ،با تتلذ باثااخستت بفللتتق بلم تتنسب فرق ستت باخباا اتباثخباح
بلذثكببللباثادلباثفنثل:ب،تباثفدلقلباردلنةمباث سفالا  ب مبفدلقلباث  نانتاهالبباثف      ،

بأهداف الدراسة التطبيقيةب2-2
بلتلبجتلا ببIFRSفسف الباثاخاس باثف     ت باالف تنخب تخلاباث دتةبب ل  تن،بثلفد ت ب تنبفتأثقخبف اتلب

اث ةلل تتنتباث دنستتت   ب  نستت ب نثاللتتتنةاباثالب تتت بثل ةلل تتنتباث دنستتت   بكالنلتت  باث    تتت بلالنلتتت  ب
تتنببلتتلب ةتتاباثااخستتنتباثستتن   ب ثتتلبك لالتتنن ب 0602ب، بب  تت 0622ب،اثف ثقتتلباثلتتنال(،بلذثتتكبم نس 

Kao, 2017;بTurki et al., 201 Yuridsndi & Puspitasari, 2015;بك تنبفستف الب )
اخستت باثف     تت باثفد تت ب تتنب تتاىبفتتأثخباثة متت ب دتتلباثااخستت ب تت ةاباث فرقتتخاتباث ةاثتت بلاثفتتلبفف ثتتلباثا

ب م بدجمباثرخك بلاخج باثفاللاباثلانبمبث خامقباثدسن نت 

                                                 
اث فرقتتخباثتتذيبقتترثخببلتتلب،بهلب ةتتالباثة متت ب تتقنباث فرقتتخباثفتتن ابلاث فرقتتخاتباث ستتف ل ،بلبتتذثكب ةتتخلباث فرقتتخباث ةتتالب تتذثكبب2

لاثتذيب رتقخبثتذثكباث فرقتخببcontrol variables بل الفلت ببتنباث فرقتخباثخمتن مب interaction effectقترثخبفتنثقخ ابففنبل  تن
ب( 0662اثالقخب،اثذيبقرثخببللباث فرقخباثفن ابلالب كلنب دلبا ف نمباث دةبكا لب
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 سة امجتمع وعينة الدر  7-2
بلفف تتلنببقاتت باث لتتخ   ب نث لخلتت باث  قتتا ب0اث نث تت ب قتتخباثرتتخكنتب تتمبج  تتاباثاخاستت ب جف تتابقف ثتتل

خلبتتمب تتمبب،0622دفتتلبب0620ب تتنباثففتتخ بالتت لباثاخاستت ب تتنببقاتت بدك  تت ب تتنب تتذ باثرتتخكنتبلذثتتك
فتتااللبهستت مباثرتتخك ب تتمباث لخلتت بالتت لبب،االف نخ تتنبهنبف تتلنباثرتتخك ب  قتتا ب تتمباث لخلتت ب تتمبفلتتكباثستتا 

ب06 رتتن ا بالنلتت ب ةتتاابب066اثففتتخ باثي ا تت باثفتتمبفر ق تتنباثاخاستت باثف     تت  بلمتتابف تتتباثاخاستت ببلتتل
برخك بال لبفلكباثففخ  

 أدوات واجرا ات الدراسة التطبيقية 7-3
اث نث تت بب نثف تتنخ خباثتتلاخا بSecondary Dataباثثنال تت بفف ثتتلبهالاتباثاخاستت باثف     تت ب تتمباث  ناتتنت

باث  ناتتنتبلكتتذثكبارستت م،بهستتةنخب  ناتتنتبالنلتت ب  نرتتخ،ب لمتتاببلتتلباث فندتت بلاث  ناتتنتباثةقاتت ،بثرتتخكنت
 دفتتلىببلفدلقتتل  االافخاتتتببلتتلباثخستت   بلتتفدف نبب تتخباث فخلا  تتنباثرتتخكنتببا تتنباثفتتلبففلتتاباثخة ستت  
 ب(0602ب، بلتمبلب  ت 0622ب يكتل،ب0622بك لالتنن،باثخست   بهلباثارتخاتبلاث لامتاباث نث  ،باثف نخ خ
بمت مبدستنقبر تخاابEXCELب خان وبقل خ نباثفمبلاردلنة  باثخ نق  ب نثا نذ ببنباالسفةنا ب ق  ب

ل رأنبب اث دةب خلابالالف نخبSTATA  Corp 15ب ثلباثجن ي باردلنة  بلكذثكباث خا وباث فرقخات،
بفدلقتتلب تتنبالتت لبAIQجتتلا باث ةلل تتنتباث دنستت   بإجتتخا اتباثاخاستت باثف     تت ب  تتابمتتنمباث ندتتةب   تتنسب

ب ذ باسف فن ب اىبثفداقابلا قندنف نباث ف   ،باث ن ل باثفنخ ال  باث سف ل باثسال  باث نث  باثف نخ خب دفلىب
ب تتتنبكتتتلببلتتتلبIFRSبف اتتتلبهثتتتخبم تتتنسب  تتت بلاثف ثقتتتلباثلتتتنال بلر تتتخااالنلتتتقفمباث  اث ةلل تتتنتبث

بدفتلب0620ب تنباثففتخ بل تلبIFRSبف اتلب نم تلب فتخ ب فتخفقن بإثتلباثاخاست ب فخ بف س مبفمباث فرقخباثفن ا،
ب تنب0621ببتنمباستف ةناب تاب،0622بدفتلب0620ب تنباثففتخ بل تلبIFRSب ةابف اتمب نبل فخ ب،ب0624
بث  تنسباث نث ت باثف تنخ خب نباث ي  باث  نانتباسفالخا بفمب  اباثاخاس ،ب فرقخاتبث نممب نثاس  به نب اثفدلقل

ب فرقتتخاتبلمتت مب ةتتناالتبردفستتنقبMicrosoft Excelب خاتتن وببلتتمباالبف تتنابفتتمبلمتتاب تتذ باث فرقتتخات،
اباث ستتتتف الباالف نخ تتتن،باثاخاستتت  باردلتتتتنةمباث خاتتتتن وب نستتتفالاامبث تتتتنباردلتتتتنةمباثفدلقتتتلبرجتتتتخا بف  قتتتتا 

STATA Corp 150622ببنمبدفلب0620ببنمب نب باثاخاس  فخببا فاتبلما ب  

  الدراسة متغيرات وقياس وتوصيف البحث نموذج 7-4
ب:اث فرقخاتبلم نسبلفللق باث دة،با لذ باث ندةب ةخابقلمب   ن

ب

                                                 
2
 وتخضع لمتطلبات إفصاح ولوائح تنظيمية تختلف عن باقي القطاعات. ،ألن المؤسسات المالية ذات طبيعة خاصة 
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بببالبحث نموذج 7-4-1
 

 المتغيران المعدالن 

         
                                                                  

 
       

 

   المتغير التابع                                             المتغير المستقل            
                                                                                                                 

 
                                                           

 
 

ب

 

 توصيف وقياس متغيرات الدراسة  7-4-2
بك نبقلم:باخاس فمبفللق بلم نسب فرقخاتباث

 نوعه المتغير
التأثير 

 المتوقع
 القياس التوصيف

رجْٜ ٍعبٝٞر 

اىزقرٝر اىَبىٜ 

 ((IFRSاىدٗىٞخ 

 

 -\+ ٍسزقو

 IASBاىصققبة ح  ققِ  IFRSرطجٞقق  

مَب ٕٜ فٜ ثٞئخ اىََب سقخ اىَابسقجٞخ 

اىَصرٝخ، ثقدُٗ جرقراأ هٝقٔ رعقدٝ د 

رٕ٘رٝقققخ  يٖٞقققب، ثه زجب ٕقققب اىَنقققُ٘ 

األسبسٜ إلطب  ج داة اىزقب ٝر اىَبىٞخ 

ىيشققققققققرمبد  اىَقٞققققققققدح ثبىج٘  ققققققققخ 

اىَصققرٝخ، ٗكىققل ٗفققققب ىقققرا  ٗ ٝققر 

، 2015( ىسقْخ 110االسزثَب   قٌ  )

؛ ٍ٘سقٜ،  2015)شقر،،  ٗرعدٝ رٔ

 (2021 ، يٜ ٗ طٞخ ؛2015

ٍزغٞٞققر َٕٗققٜ ٝالققم اىقَٞققخ 

( جكا مبّذ اىشرمخ رزجْقٜ 1)

، ٗاىقَٞققققققخ IFRSٍعققققققبٝٞر 

قب  ) فر( ثخ ، كىقل، قٞبسق

 ؛2021،  يققققٚ ) طٞققققخ

Hagen, 2016;   De 

Lima, et al.,2018) 

   

رجْٜ ٍعبٝٞر اىزقرٝقر اىَقبىٜ 

 (  (IFRSاىدٗىٞخ 

ا  ْققٔ ثَزغٞققر َٕٗققٚ  ٍعجققرق

((IFRS ( 1ٝالقققم اىقَٞقققخ )

 ىفزرح ٍب ثعد اىزجْٜ،

( ىفزققرح ٍققب قجققو 0ٗاىقَٞققخ )

 اىزجْٚ

 

ر٘ةح اىَعيٍ٘بد اىَابسجٞخ 

AIQ 

ة رخ اىزخصص اىصْب ٜ ىَراقت 

 اىاسبثبد

 

 حجٌ اىشرمخ

H1a H1b 

H1C 

H1 
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ر٘ةح اىَعيٍ٘بد 

 AIQاىَابسجٞخ 

 

 ---------- ربثع

اىَعيٍ٘قققبد ٗرعْقققٜ هُ رسقققز٘فٜ ٕقققمٓ 

ا  ،لصبئصقققققققٖب اىْ٘ ٞقققققققخ ٗرادٝقققققققدق

 ،لب ٞزٜ اىَ أٍخ ٗاىزَثٞو اىصقبة 

حٞقققك رنقققُ٘ اىَعيٍ٘قققبد اىَابسقققجٞخ 

كاد رققققق٘ةح  ْقققققدٍب رنقققققُ٘ ٍ ئَقققققخ 

ٗرعققرب ثصققد  ٍققب ٝجققت هُ رَثيققٔ 

 2015،؛ ثد2021ٛٗ ،) يٜ ٗ طٞخ

 ; Kao, 2014) 
 

رققٌ قٞققبم اىَ أٍققخ
3
اىزَثٞققو  

اىصبة 
 4

ٍقِ لق ه رايٞقو  

ٍازققققق٘ٙ اىقققققق٘ائٌ اىَبىٞقققققخ 

ٗرققب ٝر ٍجيققإل اإلةا ح فققٜ 

ض٘أ األسئيخ اىَطق٘ ح ٍقِ 

؛ 2015قجقققققققققو )ثقققققققققدٗٛ، 

Beest, 2009
5
) 

ة رخ اىزخصص 

اىصْب ٜ ىَراقت 

 اىاسبثبد

 

 -\+ ٍعده

رَزع ٍراقت اىاسبثبد ثخجرح ط٘ٝيخ 

ٗفٌٖ  َٞ  ىعَ أ  ْب خ ٍعْٞخ 

 (2015 ،)اىصٞرفٜ

لقققققققب ص قسقققققققَخ  قققققققبفٜ 

جٝققققققراةاد ّشققققققبط  َقققققق أ 

ٍراقققققققت اىاسققققققبثبد فققققققٜ 

اىصقققققْب خ  يقققققٜ جرَقققققبىٜ 

 بفٜ جٝراةاد ّشبط رَٞقع 

اىاسقققبثبد   َققق أ ٍراقجقققٜ

فقققققٜ ّفقققققإل اىصققققققْب خ. هٗ 

اسققققققزخداً  ققققققدة اىعَقققققق أ 

ىاسققققبة اىاصققققخ اىسقققق٘قٞخ 

ىَراققققققت اىاسقققققبثبد فقققققٜ 

 قققْب خ ٍعْٞقققخ، قٞبسقققبق يٜ 

(Liu, et al., 2017) 

 حجٌ اىشرمخ

 
 -\+ ٍعده

اىزشققغٞيٞخ اىََٞقق ح  جحققدٙ اىخصققبئص

ىيشققققرمخ اىزققققٚ راققققدة قققققد ح ٗطبقققققخ 

اىجشرٝخ  اىشرمخ، اىَز٘ىدح ٍِ اىَ٘ا ة

ٗاىَبةٝقخ ٗاىزنْ٘ى٘رٞققخ اىَقزْققبٓ،  يققٜ 

راقٞققق  هٕقققدافٖب اىزشقققغٞيٞخ ٗاىَبىٞقققخ، 

ٗغٞققر اىَبىٞققخ، فققٜ اٟرققبه اىقصققٞرح 

ٗاىَز٘سققطخ ٗاىط٘ٝيققخ، ٗليقق  ٍٞقق ح 

رْبفسٞخ، ٗجٍز ك حصقخ سق٘قٞخ همجقر 

َْققز ، ٍقب ّققخ ثَْبفسققٖٞب ٍققِ سقق٘  اى

 (2021فٜ اىصْب خ ) يٜ ٗ طٞخ, 

ثبىي٘غقققققققققب ٝزٌ اىطجٞعقققققققققٜ 

إلرَققققبىٜ اىقَٞققققخ اىدفزرٝققققخ 

 ىأل قققققق٘ه، قٞبسققققققب  يققققققٚ

(Hegan, 2016; De 

Lima et al., 2018; 

 2021 ،) يٜ ٗ طٞخ

  ا حصائي التحمي  أدوات 7-5
اثدسن م،ببلاثلسهباث فلسه،ب ثلباثاخاس بث فرقخاتباثللفلباردلن بهسنثققب ةاباث ندةباسفالام
بفتتتمبلكتتتذثك باثاخاستتت بث فرقتتتخاتباثخة ستتت  باثاللتتتنةابثفداقتتتابم  تتت ،بلهااتتتلبله  تتتخباث ة تتتنخى،بلاالادتتتخال
باستتفالامبك تتن باثاخاستت ب فرقتتخاتب تتقنباالخف تتنصب تتاىبث  تتنسبPearsonب قخستتلنبب ةن تتلباالخف تتنصباستتفالاام
ب ةل تتتنتبف تتتاقخبلكتتتذثكباث دتتتة ب تتتخلابالالف تتتنخباث فةتتتاابلاالادتتتااخبباالادتتتااخباث ستتت هبفدلقتتتلباث ندتتتة

                                                 
بفمبم نس نب نبال لبفدلقلب دفلىباثف نخ خباث نث  بلاثفخكقيببللباث    باثفا ر  بلاث    باثفأ قا   ب Relevanceاث     بب0
فمبم نس نب نبال لبفدلقلب دفلىباثف تنخ خباث نث ت بلاثفخكقتيببلتلباثد نا ت ببFaithful Representationاثلنالبباثف ثقلب4

بلاثالللب نبارال ن  
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بANOVAباثف نقنبلفدلقلبا لذ ،ب(بث لAdj R2كباث ةالباثفداقاب ةن لبم   بلفداقاباالادااخ،با نذ 
ب ةتتتتن  تب ةال تتت بالالف تتتتنخبT-Testباالف تتتنخبلاستتتتفالاامب،F-testب نستتتفالاامباثا تتتتلذ ب ةال تتت بالالف تتتنخ
ب االادااخ

ب0620اثي ا ت ب تنبباثففتخ بالت لبرتخك ب06ب تنب كلات ببقات ب  ناتنتببلتمبفةف تاباثدنث  باثاخاس بلرن
باالادتااخبفدلقتلباستفالاامبفتمب  تاب،Firm-Year-Observationب تااللباث ندتةب،بلاف تنل0622بلدفتل

Panel Data Linear Regressionباث  ناتنتباادتااخبا تنذ بفدلقتلبالت لب تنبلذثتكب،بPanel 
Dataباثثن فت باثفتأثقخاتبذلبادتااخباالبا تلذ ب ففتنثقفقن ب نستفالاامب تخفقنبFixed Effect Modelب تخ ،ب

بRandom Effect Modelباثةرتلاة  باثفتأثقخاتبذلباالادتااخب نستفالاامبا تلذ باالالف تنخبإبتنا بقتفمبثتم
باث  ناتتتنتب  ثتتتلباثتتتذيباثا تتتلذ بلثفداقتتتاب،(بVijayamohanan, 2017 بب0602،ب  تتت كبهالتتتخىبب تتتخ 

ب اثسن  قنباثا لذجقنب قنبثل  نخا بHausman specification testباالف نخباسفالاامبقفمبه قل،ب ركل

 التطبيقية الدراسة نتائج 7-6
 :يمي كما التطبيقية الدراسة نتائج عرض يمك 

 : Descriptive Statisticsالوصفية  ا حصا ات نتائج -أ

ا ببلتتتلباثادتتتلبفلقتتت د نب تتت  كنباث دتتتة،ب جتتتنلب تتتنث فرقخاتباث خف  تتت باثللتتتف  باردلتتتن اتب افتتتنةوب تتتا  
ب:اثفنثل

 الدراسة لمتغيرات الوصفى ا حصا  :1 جدو 
Max Min Std. Dev Mean Obs Variable 

1 0 .4999618 .5173502 300 IFRS 

1.9 .44 .2803191 1.128097 300 QIA 

10.73715 7.204937 .6670263 8.834791 300 size 

100 2.2 20.27792 22.73274 300 audit 

(بجتتلا باث ةلل تتنتبQIAR(ببتتنبف اتتمب ةتتنققخباثف خ تتخباث تتنثمباثالث تت ،بلف ثتتلبكIFRSكبتعبةةر حيةةث 
اخجت باثفاللتاباثلتانبمبث خامتقبب(auditكبتمثة  اوأخيةر  ثدجتمباثرتخك رب(SIZE) لفرتقخبب،اث دنست   
باثدسن نت 

بMaximum  ابف قنبلجلاب اىب خففابإثلبداب نب قنباث  مباثةر لبب،(2لبفدلقلباثافنةوب نثجاللبك
 فر تخباالدلتن اتباثللتف  ب(IFRS; QIA; size; audit ). ثل فرقتخاتببMinimumلاث ت مباثلترخىب

%بلاثلتتتتتتفخب  فلستتتتتتهب266اثالنلتتتتتت ب ف اتتتتتتمب ةتتتتتتنققخباثف خ تتتتتتخباث تتتتتتنثمباثالث تتتتتت بها تتتتتتنبففتتتتتتخالنب تتتتتتن قنبال
خكنتبربك نبف قنبااالفنابلس اباثدسن لببنباادخا اباث ة نخىبل رقخبذثكبإثلباثفتيامباثرت5173502.
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ك نب  كنباخجنلبذثكبإثلبهنبدجمباثةقا ب ةاباثف امبكننبه  تخب تنبب، ف امب ةنققخباثف خ خباث نثمباثالث  
1.128097دجتتمباثةقاتت بم تتلباثف اتتم بل  لتتدب فلستتهبجتتلا باث ةلل تتنتباث دنستت   ب  استت  بففتتخالنب تتن قنبب 

لااالفتتتنابلستتت اباثدستتتن لببتتتنباادخا تتتاباث ة تتتنخىبل تتتلب ن رتتتقخبثلجتتتلابففتتتنلتب تتتمبجتتتلا بب،1.9لب44.
باث ةلل نتباث دنس   بم لبل ةاباثف ام 

ب7.204937ل   تتنبقفةلتتت ب دجتتتمباثرتتتخك بقفتتتخالنباثلل تتنخ فمباث   ةتتتمبالج تتتنثمبهلتتتللباثرتتتخكنتب تتتقن
تب ففنلفت ب تنبدقتةبل لب نبقلقابهنببقا باثاخاس بفر لبرتخكنب8.834791  فلسهبب10.73715ل

ل تلب ن فستخبدجتمباالخففتنلب تمباالادتخالباث ة تنخي بل رتأنباخجت باثفاللتاباثلتانبمبب،دجمبهلتلث ن
ل لب ن رقخبإثلباثففنلتباث  قخب مبب22.73274  فلسهبب100لب2.2ث خامقباثدسن نتب قفخالنب ن قنب

باس  باالقخاااتباثفمبقف نقن نب خام مباثدسن نتب   نب قا م 

(،بH1افتتتنةوباالخف تتتنصب تتتقنباث فرقتتتخباثفتتتن ابلاث فرقتتتخباث ستتتف لب تتتمبا تتتلذ باالف تتتنخباثفتتتخابكل نثاستتت  بث
لفرتقخبإثتلبلجتلابب مت باخف تتنصب لج ت ب االفقت ب تقنبف اتتلبب،(،ب لتفل  باالخف تتنص0قلقتابجتاللبخمتمبك

IFRS،دقتتتتةب لرتتتتتبم  تتتت ب ةن تتتتلبب،اث فرقتتتتخباثفتتتتن اب،لجتتتتلا باث ةلل تتتتنتباث دنستتتت   ب،اث فرقتتتتخباث ستتتتف لب
 أاتابقترثخبف اتمب ةتنققخباثف خ تخبب،لففف ب تذ باثاف دت ب تاب نففلمةت باثاخاست ب تنبافتنةوب 0.1017 نصباالخف

باث نثمباثالث  ببللبجلا باث ةلل نتباث دنس    

لدجتتمباثرتتخك بلاخجتت بب،ك تتنبفلجتتابب متت باخف تتنصب لج تت ب االفقتت ب تتقنبجتتلا باث ةلل تتنتباث دنستت   
بلتلب 0.0340لب   0.3872رتتب ةتن  تباالخف تنصبدقتةب لب،اثفاللتاباثلتانبمبث خامتقباثدستن نت

باثفلاثم ب

 اقرتباط بي  متغيرات الدراسة مصفوفة :2 جدو 
audit SIZE QIAR IFRS  

   1.0000 IFRS 

  1.0000 0.1017 QIAR 

 1.0000 0.3872 0.1293 SIZE 

1.0000 0.3057 0.0340 0.0437 audit 
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بFundamental Analysis ايساسى التحمي  ظ  فى البحث فروض اختبار نتائج -ب
ببلتلببلتلبدتا ،بكتلباث دتة،ب خلابالالف نخبهب  ،بإثق نباث رنخباالادااخ،با نذ ببللباالبف نابفم
ب:اثفنثمباثادل

 (بH1) الرئيسى الفرض اختبار نتيجة 1-ب
اث دنست   بباث ةلل تنتبجتلا ب ةال  تنببلتلبقترثخبIFRSبف اتمبإذابكتننب تنباالف تنخباثفخاب ذاباسف ال

بلت ن فابإبتنا بفتمبإدلتنة  نب تذاباثفتخابلالالف تنخ باث لتخ  ب نث لخل باث نث  باث  قا ب قخباثرخكنتب م
ب:بقلمبك نببامب خابللخ ب م

H0باثرخكنتب مباث دنس   باث ةلل نتبجلا ب ةال  نبللباثالث  باث نثلباثف خ خب ةنققخبف امبقرثخبال:ب
ب باث لخ  ب نث لخل باث نث  باث  قا ب قخ

ب:اثفنث  بثل ةناث بل  نباث س ه،باثال لباالادااخبا لذ ب نسفالاامباالف نخ بلفم
ε it                                     (1)                                                          بب AIQ it =  βo+β1 IFRSit+ب

(بف ثتلبف اتلبIFRSit،بلكtالت لباثففتخ ببiف ثلبجلا باث ةلل نتباث دنست   بثلرتخك بببAIQ it)دقة:ببك
ببلتتلب ةال تت باث فرقتتخبكبtالتت لباثففتتخ ببIFRSلببiاثرتتخك ب (ب تتنبIFRSit بلستتقفمبم تتللب تتذاباثفتتخاب اتتن  

 بل لقتاباثجتاللببHausmanبا ا بلثفداقاباثا لذ بار قلبالالف نخب ذ باثة م بفتمبإجتخا باالف تنخب
ب H1ثفخاباث دةباثخة سمبHausman (بافنةوباالف نخ0كبخمم

 (H1 ) لمفرض Hausman Test  :3 جدو 
R2 The Best model 

Prob > 

chi
2

 
Coeff Variables 

Over 

All 
(Random Effects) 0.42 

Random Fixed 
IFRS 

0.0100 0.0285 

ل تتنبثتتمبقتتفمبم تتللب تتخابب0.05ه  تتخب تتنببHausmanالالف تتنخببchi2ل فقتتاب تتنب تتذاباثجتتاللبهنب
 Randomاثةامبلخ اباثفخاباث اقل بل نثفنثمبسللب ةف اباث ندةببللبا تلذ باثفتأثقخاتباثةرتلاة  ب

Effectsالالف نخباثة م ب قنبف اتلببIFRSلجتلا باث ةلل تنتباث دنست    بلستقفمباالف تنخب ةال ت باث  تاخ بب
بل رايبذثتكبثي تنا  بWaldالالف نخببchi2نة  باثففسقخ  بثلا لذ بذلباثفأثقخاتباثةرلاة  ،ب نسفالاامبإدل

لجتلا باث ةلل تنتباث دنست    برنبفتأثقخباثف اتلبقفدستنببIFRS لاام  بافنةوباالف نخباثة م ب قنبف الب
 فتخاتباثف اتلبب تمبإثلبهااذثكببجنلخبال  كنبب(ب  Florou  et al., 2017بب  0602ب،كب   ب  خلخباثي ن

هج ةتتتباخاستتنتباثفرتترقلببك تتنارلثتتلبقلاجتتاباث دنستتقباث تتنثمب رتتكل بكثتتخ باردكتتنمباثراللتت  ،بلامف تتن ب
ببلتتلبهنبجتلا باردكتنمبففدستنب  تتخلخبHuman Information Processingاراستنالبثل ةلل تنتب
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لكتلبب ( Florou & Pope, 2017ب 0602ب،كبلتمبلب  ت ب Learnng Effectاثي نب س قبهثخباثتفةلم
بلتتتلبجتتتلا ببIFRSذثتتتكبقر تتتاب تتتااللباثفتتتأثقخاختباثةرتتتلا  باثتتتذيبقف ةتتتاباث ندتتتةبباتتتاباالف تتتنخبهثتتتخبف اتتتلب

اث ةلل تتنتباث دنستت   ،باثتتذيب أالتتذب تتمباالبف تتنخباالتتف لبكتتلب تتنباثاللتتنةاباثفرتترقل  بلاثففتتخ باثي ا تت ب
باالادتااخبا لذ ب نسفالاام(بH1كباثفخاباالف نخبافنةوب(4كبخممباثجاللبل لقابثلرخكنتب دلباثاخاس  

ب اثفأثقخاتباثةرلاة  بذل

 (H1نتائج اختبار الفرض ) :4جدو  
Hypothesis Sig Z Std. Err. β Model 

 0.000 57.42 .0191558 1.099925 Cons 

H1: Accepted 

0.000 4.85 .0103671 .0502794 IFRS 

23.52 Wald chi
2
(R1) 

0.0000 Prob > chi 
2

 

0.0100 R
2
 overall 

،بل تلبهمتلب0.000بwaldالالف تنخببchi2ل فقاب نب ذاباثجتالل بهنباث   ت باالدف نث ت بردلتنة  بب
 بل رقخبذثكبإثلب ةال  با لذ باالادااخباثذيبفمب انر ،ب  نبقابمبلت د  ب0.05 نب سفلىباث ةال  ب

ببببببببببببببابتتتتتتلجتتتلا باث ةلل تتتنتباث دنستتت    بك تتتنب لتتتدب ةن تتتلباثفداقبIFRSاثا تتتلذ بالالف تتتنخباثة متتت ب تتتقنبف اتتتلب
R2ك

 (overallبل تتلب تتنب رتتقخبإثتتلبمتتاخ بف اتتلب0.0100بب،IFRSتتنبإج تتنثلبب0.0100بلتتلبففستتقخبب 
 بإثلببلا لبهالتخىب تنباث  كتنب0.99اثفرقخابتب مبجلا باث ةلل نتباث دنس    بلفخجاباثاس  باث ف    ب

،بلاثفتتلبثتتمبففانلث تتنباثاخاستت بIFRSبلتتلبجتتلا باث ةلل تتنتباث دنستت   ،ب التت لبف اتتلبهنب كتتلنبث تتنبفتتأثقخب
  0اثدنث  ،بلمابقفق ا نباثال أباثةرلاةم

ل تتتخيباث ندتتتةبهنبفقتتتنرلباث  تتتاخ باثففستتتقخ  بثلا تتتلذ ،ببلتتتلباثتتتخ مب تتتنبلتتت دقفابالالف تتتنخباثة متتت ببببب
ذلببIFRSابقخجتتابإثتتلبهنبف اتتلب(،بمتتابقخجتتابإثتتلبلتترخبدجتتمب رتتن ااتباثةقاتتابهلبمتتH1 جتتنلباثفتتخابك

ه   تتت بك قتتتخ ب تتتمبفدستتتقنبجتتتلا باث ةلل تتتنبتباث دنستتت   ،بإالبهاتتتابثتتت سباث دتتتاابارسنستتتمبلاثلدقتتتابث تتتذ ب
اثجلا  بلث نب اتنكباثةاقتاب تنباثةلا تلبارالتخىباث خف  ت ب  قةت باثف خ تخباث تنثلبهلباثاللتنةاباثفرترقل  ب

با باث ةلل نتباث دنس    بلجلبIFRS ثلرخكنتباثفلبفرثخببللباثة م ب قنبف الب

                                                 
قفق نباثال أباثةرلاةمب ج لبت ب تنبارال تن باثفتلب دف تلبهنبقفةتخابث تنبا تلذ باالادتااخبهلبث ةقت نب،بل ا تن بهال تن بب0

سباث فرقتتخباثفتتن ابل هلبهال تتن باث ةنقاتت بل هلبهال تتن ببفللتتق بفخجتتابانفجتت ببتتنببرتتلة  باثستتللكباراستتنالبل بهلبهال تتن بم تتن
 ببلتتتمبلب  تتت رب0622ثدتتتذلب ةتتتاباث فرقتتتخاتباث ستتتف ل باث ن تتت ب تتتنباثا تتتلذ ب،ب  تتتنب قتتتة ب تتتنبماخفتتتاباثففستتتقخ  بكيكتتتل،ب

0602 ) 
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تتن،بإثتتلبلجتتلابفتتأثقخب ةاتتليبثف اتتلب بلتتلبجتتلا باث ةلل تتنتباث دنستت   ببIFRSك تتنبفرتتقخباثافتتنةو،به ق 
 ( البةدي  القائة  بةأ H1وعمي  ت  رفض فرض العد  وقبو  الفرض )،ب0.000لذثكبباابم   بادف نث  ب

جودة المعمومةات المحاسةبية فةي الشةركات  "يؤثر تبنى معايير التقرير المالي الدولية يؤثر معنوي ا عمى
بβ1)ك  به نب رأنبافجن ب تذ باثة مت ب  تلب لج ت ،بدقتةبفستنليبمير المالية المقيدة بالبورصة المصرية

 Gu et al., 2019) ببلففس بفلكباثافقج ب اب نبفلللتبإث اب ةاباثاخاسنتبارجا  ت ب0502794
; Amida & Issahaku, 2019; Lee, 2019; Key & Kim, 2020; Kim & Koga, 2020; 

Dang et al., 2020)برخل،ب0622 ب لالنن،بب0620(،ب نبج  ،بل ةاباثاخاسنتباثةخب  بكد،ب 
،ببا نبم لباثف ال بIFRS رأنبفدسنبجلا باث ةلل نتباث دنس   ب ةابف الب(ب0622ب، ب لسمب0622

 ;Houqe et al., 2016) قا تنبففاتنمابفلتكباثافقجت ب تاب تنبفللتلتبإث تاب ةتاباثاخاستنتبارجا  ت ب
Habib et al., 2019)ب0602ب، بب  تتت ب0621 تتتنبج تتت ،بل ةتتتاباثاخاستتتنتباثةخب تتت بكرتتتفقلي،بب 
(Tahat et al., 2016تتتتنبج تتتت بهالتتتتخىب تتتتأنبف اتتتتلبب IFRSبهاىبإثتتتتلبااالفتتتتنابجتتتتلا باث ةلل تتتتنتب

باث دنس    ب

،ب0621ل خىباث ندةبهنب ذ باثافقج بفخجابإثتلبهنبف اتمب ةتنققخباثف خ تخباث تنثمباثالث ت ب  لتخببتنمب
ل تتلب ةتتنققخبففستتمب تتنثجلا باثةنث تت بلاثرتتفن   ،بفتترايبإثتتلبااخاكبهلتتدنقباث لتتلد ب ستت   بل لتتاام  ب

  ثن تت بقتت ننب تتأنباث ةلل تتنتباث تتلاةمباث نث تت ،بلاا تتنبفةكتتسباثلقتتاباث تتنثمباثد   تتمبثلرتتخك ،بك تتنبها تتنب
باث دنس   بف ثلباثلاماباثد   مبثلرخك  

 الحسابات درجة التخصص الصناعي لمراقبب الخاص (H1a)  الفرعي الفرض اختبار نتيجة 2-ب
بلتتلبجتتلا باث ةلل تتنتببIFRSاستتف الب تتذاباثفتتخاباالف تتنخب تتاىباالتتف لباثفتتأثقخباث ةاتتليببثف اتتمب

اث دنستت   ب تتمباثرتتخكنتب قتتخباث نث تت باث  قتتا ب نث لخلتت باث لتتخ  ب تتنالف لباخجتت باثفاللتتاباثلتتانبمب
بث خامقباثدسن نت بلالالف نخب ذاباثفخابإدلنة  نبفمبإبنا بل ن فاب مبللخ ب خاببامبك نبقلمب:

H0عمةى جةودة المعمومةات المحاسةبية  : قيختمف التأثير المعنوي لتبني معايير التقرير المالي الدوليةة
في الشركات مير المالية المقيدة بالبورصة المصرية باختالف درجة التخصص الصناعي لمراقب 

 الحسابات.

بلفمباالف نخ ب نسفالاامبا لذ باالادااخباثال لباث فةاا،بل  نبثل ةناث باثفنث  :

 AIQ it = β0+ β1IFRSit+ β2 audit it + β3 IFRSit* audit it+ ε ti                     (2) 
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(بف ثتلبف اتلبIFRSit،بلكtالت لباثففتخ ببiف ثلبجلا باث ةلل نتباث دنست   بثلرتخك بببAIQ it)دقة:ببك
  ثتتلباخجتت باثفاللتتاباثلتتانبمبث خامتتقبدستتن نتبaudit it) لكبب،tالتت لباثففتتخ ببIFRSلببiاثرتتخك ب
(بثثثتخباثففتنبلمبثاخجت باثفاللتاباثلتانبمب IFRSit* audit it ب قا تنب رتقخبكtالت لباثففتخ ببiاثرخك ب

 بلثفداقتتتتاباثا تتتتلذ بار قتتتتلبالالف تتتتنخب تتتتذ باثة متتتت بفتتتتمبإجتتتتخا باالف تتتتنخبIFRSث خامتتتتقبدستتتتن نتبلف اتتتتمب
Hausmanك نب لب رنخبإث ابسن   نب مب خاباث دةباثخة سمببH1 ب

 (H1aلمفرض الفرعي )  Hausman Test  :5جدو  

R2 The Best model 
Prob > 

chi2 
Coeff Variables 

Over 

All 
(Random Effects) 0.0679 

Random Fixed 
IFRS audit 

0.0104 0.0297 

ل تتنبثتتمبقتتفمبم تتللب تتخابب0.05ه  تتخب تتنببHausmanالالف تتنخببchi2ل فقتتاب تتنب تتذاباثجتتاللبهنب
 Randomاثةامبلخ اباثفخاباث اقل بل نثفنثمبسللب ةف اباث ندةببللبا تلذ باثفتأثقخاتباثةرتلاة  ب

Effectsب جتتتنلباثفتتتخاباثفخبتتتمبكبالالف تتتنخباثة متتت بH1a )بافتتتنةوباالف تتتنخب0ل لقتتتاباثجتتتاللبخمتتتمبكبب)
ب( H1aباثفخابك

 (H1a) الفرض الفرعي اختبار نتائج :6 جدو 

 
Model With Moderators 

(Random Effects) 

Model Without 

Moderators 

(Random 

Effects) 

Model 

Hypothesis Sig Z Std. Err. β Sig β 

 0.000 43.15 .0253735 1.094935 0.000 1.099925 Cons 

H1a: 

Refused 

0.000 3.57 .0157181 .0561826 0.000 .0502794 IFRS 

0.763 0.30 .0007774 .0002341   audit 

0.605 -0.52 .0005182 0002681   IFRS audit 

23.60 23.52 Wald chi
2
(R1) 

0.0000 0.0000 Prob > chi 
2

 

0.0104 0.0100 R
2
 overall 

ل فقاب نب تذاباثجتالل باستف خاخب ةال ت با تلذ باالادتااخ،ب ةتابإاالتنلباخجت باثفاللتاباثلتانبمب
بwaldالالف تتتتنخببchi2ث خامتتتتقباثدستتتتن نت،بك فرقتتتتخب ةتتتتال،بدقتتتتةب لرتتتتتباث   تتتت باالدف نث تتتت بردلتتتتنة  ب

 إثتتلبلتت د  باثا تتلذ بالالف تتنخباثة متت ب بل رتتقخبذثتتك0.05،بل تتلبهمتتلب تتنب ستتفلىباث ةال تت ب0.000
(،ب ةابإاالنلباخج باثفاللاباثلانبمبث خامقباثدسن نت،بك فرقخب ةال بH1a جنلباثفخاباثفخبمبك

نبكننب س   نب مباث  اخ باثففسقخ  بثلا لذ ب نب ب0.0104إثتلبب0.0100لف قنباثافنةو،به قن ،بفدسا نبلاح
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( بH1ن نتبك فرقتخب ةتالبثلة مت ب جتنلباثفتخابك ةابإاالتنلباخجت باثفاللتاباثلتانبمبث خامتقباثدست
ك فرقتتتخب ستتتف ل،بل فرقتتتخباخجتتت باثفاللتتتاباثلتتتانبمببIFRSل رتتتقخبذثتتتكبإثتتتلب ستتتن   ب فرقتتتخبف اتتتلب

تتنب تتمبففستتقخب تتن،ب لجتتلابفتتأثقخب0.0104ث خامتتقباثدستتن نتبك فرقتتخب ةتتال،ب ة   بك تتنبفرتتقخباثافتتنةو،به ق 
ستن نتب رتكلب افتخاببلتلبجتلا باث ةلل تنتباقجن مب قخب ةاليبثاخجت باثفاللتاباثلتانبمبث خامتقباثد

نبلجلابفتأثقخباقجتن مب قتخب ةاتليبثثثتخباثففتنبلمبثاخجت باثفاللتاباثلتانبمبث خامتقبب،اث دنس    له ق 
وعمي  ت  قبو  فرض العد  ورفض الفرض بللبجلا باث ةلل نتباث دنست   ب،ببIFRSاثدسن نتبلف امب
المعنةوي لتبنةي معةايير التقريةر المةالي الدوليةة عمةى  ( القائة  بةأ  "يختمةف التةأثيرH1aالفرعي البدي  )

جةةودة المعمومةةات المحاسةةبية فةةي الشةةركات ميةةر الماليةةة المقيةةدة بالبورصةةة المصةةرية بةةاختالف درجةةة 
(ب0602ب، ببلمبلب  ت 0622ب،رخلب(لففف ب ذ باثافقج ب ابالتخصص الصناعي لمراقب الحسابات.

 رأنببامبلجلابب م بإقجن  ابذاتباالث بإدلنة  ب تقنباخجت باثفاللتاباثلتانبمبث خامتقباثدستن نتب
 ;Dimitropoulos et al., 2013; Senyigit, 2014).لجتلا باث ةلل تنتباث دنست    بلفالفلت ب تاب

Chen et al., 2014)ب

أالتتذلنب تتمبابف تتنخ مبدجتتمبلاستتمبال ب،ل تتخىباث ندتتةبهنباث فةتتن لقنب تتمبستتللبارلخالباث نث تت باث لتتخ  
ل نثفتنثمبثتتمب كتنبث تتنب تتخالاباقجتن مببلتتلباثة متت بب،لثت سبث تتنبفتتأثقخبباتابافالتتنذبمتتخاخاف مب، ارتأ باث خاجةتت 

اثخة ستت  ب دتتلباثاخاستت  بك تتنبهنباث ستتفلىباث  اتتمبث خام تتمباثدستتن نتب تتمب قةتت باثف خ تتخباث تتنثمباث لتتخ  ب
 بثلف  ق باثسل مبث ةنققخباثف خ خباث نثمباثالث  بلاثفمبفسفاابإثلبالقف فاب نثفأ قلبلاث  نخ باث  ا  باث    

اال تخبب،لفدفن بإثلباثال خ بلاثاخا اباث  ا  باثلاب  ب  ف ل نتباث  نسبلاال لننبلفة قتااف نب،اث    باثةناث 
بل نبثمببللبجلا باث ةلل نتباث دنس    بب،اثذيبقرثخبسل  نببللبجلا باث خاجة 

 باختالف حج  الشركة الخاص (H1b)  الفرعي الفرض اختبار نتيجة 2-ب
بلتتتلبجتتتلا باث ةلل تتتنتببIFRSاستتتف الب تتتذاباثفتتتخاباالف تتتنخب تتتاىباالتتتف لباثفتتتأثقخباث ةاتتتليبثف اتتتمب

اث دنستت   ب تتمباثرتتخكنتب قتتخباث نث تت باث  قتتا ب نث لخلتت باث لتتخ  ب تتنالف لبدجتتمباثرتتخك  بلالالف تتنخب تتذاب
باثفخابإدلنة  نبفمبإبنا بل ن فاب مبللخ ب خاببامبك نبقلم:

H0 المحاسةبية : قيختمف التأثير المعنوي لتبني معايير التقرير المالي الدوليةة عمةى جةودة المعمومةات
 في الشركات مير المالية المقيدة بالبورصة المصرية باختالف حج  الشركة.

بلفمباالف نخ ب نسفالاامبا لذ باالادااخباثال لباث فةاا،بل  نبثل ةناث باثفنث  :
 AIQ it = β0+ β1IFRSit+ β2 size it + β3 IFRSit* size it+ ε ti                   (3) 
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(بف ثتلبف اتلبIFRSit،بلكtالت لباثففتخ ببiف ثلبجلا باث ةلل نتباث دنست   بثلرتخك بببAIQ it)دقة:ببك
 *IFRSit) ب قا نب رقخبtال لباثففخ ببi  ثلبدجمباثرخك ببsizeit)ب لكب،tال لباثففخ ببIFRSلببiاثرخك ب
size it)ثثثخباثففنبلمبثدجمباثرخك بلف اتمببIFRSبلثفداقتاباثا تلذ بار قتلبالالف تنخب تذ باثة مت بفتمب 

ب H1ك نب لب رنخبإث ابسن   نب مب خاباث دةباثخة سمببHausmanإجخا باالف نخب

(ب،ببتامبH1ث تذاباثا تلذ ،بك تنب تلب رتنخبإث تاب تمباثفتخابكبHausmanلمابهر ختبافتنةوباالف تنخب
اتباثثن فتت ،بل تتمب تتذ باثدنثتت ب كتتلنبا تتلذ بلجتتلاب تتخللب ةال تت ب تتقنبا تتلذجلباثفتتأثقخاتباثةرتتلاة  بلاثفتتأثقخب

اثفتتتأثقخاتباثةرتتتلاة  ب تتتلبار قتتتلبراتتتاب أالتتتذب تتتمباالبف تتتنخبكتتتلب تتتنبفتتتأثقخباالف  تتتنتباثاللتتتنةاب تتتقنب
( بل نثفتنثلبستللب ةف تاباث ندتةبVijayamohanan, 2017اثرتخكنت،بلفتأثقخباالتف لباثففتخ باثي ا ت بك

(بافنةوباالف نخباثفخاب7ل لقاباثجاللبخممبك ch2. بلمبا لذ باثفأثقخاتباثةرلاة  ب نسفالاامبإدلنة  
ب( H1bك

 (H1b) الفرض الفرعي اختبار نتائج :7 جدو 

 
Model With Moderators 

(Random Effects) 

Model Without 

Moderators 

(Random Effects) 
Model 

Hypothesis Sig Z Std. Err. β Sig β 

 0.482 0.70 .2010801 .1414752 0.000 1.099925 Cons 

H1b: 

accepted 

0.007 - 2.68 . .1396229 -.3743169 0.000 .0502794 IFRS 

0.000 4.77 .0228605 .1091337   size 

0.004 2.92 .0158022 .0461132   IFRS size 

75.04 23.52 
Wald 

chi
2
(R1) 

0.0000 0.0000 
Prob > 

chi 
2

 

0.1577 0.0100 R
2
 overall 

ل فقاب نب ذاباثجالل باسف خاخب ةال  با لذ باالادااخ،ب ةابإاالنلبدجمباثرخك ،بك فرقتخب ةتال،ب
،بل تلبهمتلب تنب ستفلىباث ةال ت ب0.000بwaldالالف نخببchi2دقةب لرتباث    باالدف نث  بردلنة  بب

(،ب ةتتابإاالتتنلبH1b جتتنلباثفتتخاباثفخبتتمبك  بل رتتقخبذثتتكبإثتتلبلتت د  باثا تتلذ بالالف تتنخباثة متت 0.05
 دجمباثرخك ،بك فرقخب ةال بلف قنباثافنةو،به قتن ،بفدستا نب لدلر تنب تمباث  تاخ باثففستقخ  بثلا تلذ ب تنب

( بل رقخبذثتكبH ةابإاالنلبدجمباثرخك بك فرقخب ةالبثلة م ب جنلباثفخابكب 0.1577إثل0.0100
تنب تمبففستتقخبك فرقتخب ستف ل،بل فرقتتخبدجتمباثرتخك بك فرقتبIFRSإثتلب ستن   ب فرقتخبف اتتلب خب ةتتال،ب ة 

ن،بإثلبهنب فةقتخبدجتمباثرتخك ب رتكلب افتخابثتاب ةاتليبلاقجتن مببلتلب0.1577  بك نبفرقخباثافنةو،به ق 
تن،بثلجتلابفتأثقخب ةاتتليبلاقجتن مبثثثتخباثففتنبلمبثدجتتمب جتلا باث ةلل تنتباث دنست    بلفرتقخباثافتتنةو،به ق 

يةة  تةة  رفةةض فةةرض العةةد  وقبةةو  الفةةرض وعمبلتتلبجتتلا باث ةلل تتنتباث دنستت   ،ببIFRSاثرتخك بلف اتتمب
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( القائ  بأ  " يختمف التأثير المعنةوي لتبنةي معةايير التقريةر المةالي الدوليةة عمةى H1bالفرعي البدي  )
جودة المعمومات المحاسبية في الشركات مير المالية المقيةدة بالبورصةة المصةرية بةاختالف بةاختالف 

ب، ب لستل0602ب،بلتمبلب  ت ب(بإث تاب ةتاباثاخاستنتبلففس بفلكباثافقجت ب تاب نفللتلتبحج  الشركة.
(ب رتأنبلجتلابب مت بإقجن  تابذاتباالثت بAhmed et al., 2013; Bassiouny, 2016 بب0622

إدلتتنة  ب تتقنبدجتتمباثرتتخك بلجتتلا باث ةلل تتنتباث دنستت    ب قا تتنبفتتأفلببلتتلباثا تت اب  تتنبفللتتلبإث تتاب
(ب تأنببAlali & Foote, 2012; Lam et al., 2013 ب0622ب،اث ةاباآلالخب نباثاخاسنتبكرتخل

بك خبدجمباثرخك بث سبس  ن بكن   نبثفدسقنبجلا باث ةلل نتباث دنس    

بللبجلا باث ةلل نتباث دنس   ،بباتاببIFRSل خيباث ندةبهنبس قبارثخباث ةاليبلاالقجن مبثف الب
ارالتتذب تتمباالبف تتنخبدجتتمباثرتتخك ،بك فرقتتخب ةتتال،بقخجتتابإثتتلبهنباثرتتخكنتبك قتتخ باثدجتتمبف فلتتكبتث تتنتب

بBig 4دلك  بمل  ،بلثاق نب  ن لبخمن  بااالل  ب سف ل بلذاتب ةنث ت ،بك تنبها تنبفةف تاببلتلبهدتابرتخكن ب
،بث تتنبقف فةتتلنب تتاب تتنبال تتخاتبه  تتخب تتمب جتتنلب خاجةتت باث تتلاةمبث خاجةتت بملاة  تتنباث نث تت باثستتال  باثفنخ ال تت 

اث نث  ،ب  نبقراىبإثلبإ فرنلباثفدخ فنتباثجل خ  ،بلاثدتاب تنباث  نخستنتبارااخ ت باالاف ني ت  بك تنبهاتاب
،بلذثتتكبثفتتلا خبار كنا تتنتبIFRSكل تتنبكناتتتباثرتتخكنتبك قتتخ باثدجتتمبكل تتنبكناتتتبه ثتتخب ةنث تت ب تتلبف  قتت ب

 باثفتمبف كا تنب تنبإبتاااباث تلاةمباث نث ت ب رتكلبستل مب   تنبث ةتنققخباثف خ تخباث تنثمباثالث ت ،باث نا  بلاث رخ 
تنبإثتلبجتذقب   نخا ب نثرخكنتبلرقخ باثدجمب دالا باث اخابت بك نبهنباثرخكنتبك قخ باثدجمبفسةمبااة  

خات بالث  تن،ب  تنبقي تابا  خبماخب  كنب نبخهسباث نلبارجا م،ب  نب دفي نبربااابف نخ خب نث  بمن لت بثل  ن
بلف     نب فةنث   بIFRSاا ة نبثف الب

( الخةةاص بةةاختالف درجةةة التخصةةص الصةةناعي لمراقةةب H1cنتيجةةة اختبةةار الفةةرض الفرعةةي  ) 2-ب
 الحسابات وحج  الشركة مع ا

بلتتتلبجتتتلا باث ةلل تتتنتببIFRSاستتتف الب تتتذاباثفتتتخاباالف تتتنخب تتتاىباالتتتف لباثفتتتأثقخباث ةاتتتليبثف اتتتمب
ثرتتخكنتب قتتخباث نث تت باث  قتتا ب نث لخلتت باث لتتخ  ب تتنالف لباخجتت باثفاللتتاباثلتتانبمباث دنستت   ب تتمبا

ن بلالالف نخب ذاباثفخابإدلنة  نبفمبإبنا بل ن فاب تمبلتلخ ب تخاب ث خامقباثدسن نتبلدجمباثرخك ب ة 
ببامبك نبقلم:

H0ت المحاسةبية : قيختمف التأثير المعنوي لتبني معايير التقرير المالي الدوليةة عمةى جةودة المعمومةا
في الشركات مير المالية المقيدة بالبورصة المصرية باختالف درجة التخصص الصناعي لمراقب 

 الحسابات وحج  الشركة مع ا.
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    لفمباالف نخ ب نسفالاامبا لذ باالادااخباثال لباث فةاا،بل  نبثل ةناث باثفنث  :
AIQ it = β0+ β1 IFRSit+ β2 audit it + β3 size it + β4 IFRSit* audit it                       
* size it+ ε ti                                                          (4) 

( بلستقفمبم تللب0كب،(0كب،(2لمابس  باررنخ بإثتلب فرقتخاتب تذاباثا تلذ ب تمباثا تنذ باثستن   بهخمتنمبك
 تتذاباثفتتخبابكل تتن ،ب تتمبدنثتت ب ةال تت بكتتلباث فرقتتخاتباث ةاثتت ب  تتذاباثا تتلذ ،ب قا تتنبقتتفمباث  تتللبجية  تتنب تتمب

ثلفتتتخاباثفخبتتتلببHausmanدنثتت ب ةال تتت ب ةتتتاب تتذ باث فرقتتتخاتباث ةاثتتت  بلمتتابهر تتتختبافتتتنةوباالف تتنخب
 ب0.05همتتتتتلب تتتتتنبب0.0049ف لتتتتتدببHausmanالالف تتتتتنخببch2(ب،بهنبم  تتتتت بادف نث تتتتت بإدلتتتتتنة  بH1cك

 بل لقتاباثجتاللبخمتمبFل نثفنثمبسللب ةف اباث ندةببلمبا تلذ باثفتأثقخاتباثثن فت ب نستفالاامبإدلتنة  ب
 ( H1c(بافنةوباالف نخباثفخاباثفخبمبك2ك

 (H1c) الفرض الفرعي اختبار نتائج :8 جدو 

 
Model With Moderators 

(Fixed Effects) 

Model Without 

Moderators 

(Random 

Effects) 

Model 

Hypothesis Sig t Std. Err. β Sig β 

 0.017 2.38 .3387171 .8068579 0.000 1.099925 Cons 

H1c: 

Partially 

Accepted 

0.003. -3.01 .1444952 -.4345914 0.000 .0502794 IFRS 

0.608 -0.51 .0011467 -.0005891   audit 

0.103 -1.63 .0005416 -.0008846   IFRSAUDIT 

0.365 0.91 .0386809 .0350443   size 

0.001 3.37 .0167534 .0564401   IFRS size 

7.86 23.52 F/ chi
2

 

0.0049 0.0000 
Prob > F/ chi 

2
 

0.0487 0.0100 R
2

 

اث   تت باالدف نث تت بب   تت اثل فقتتاب تتنب تتذاباثجتتالل،باستتف خاخب ةال تت با تتلذ باالادتتااخ،بدقتتةب لرتتتب
 بل رقخبذثكبإثلبل د  ب0.05،بل لبهملب نب سفلىباث ةال  ب0.0049بFالالف نخببchi2ردلنة  ب
اثفاللتتابباخجتت بإاالتتنلب ةتتاباث دنستت   ،باث ةلل تتنتبلجتتلا بIFRSبف اتتلب تتقنباثة متت بالالف تتنخباثا تتلذ 

بثلا تلذ بP-Valueبهنبكذثتب ةاثت ،بل ركتابك فرقتخاتب ةتن بباثرتخك ،باثدستن نتبلدجتمباثلتانبمبث خامتق
بإثتلب0.0100ب تنبثلا تلذ باثففستقخ  باث  تاخ ب مبجل خيببفدسنبدالةبإثلباثافنةوبفرقخبك نب 0.017

بك فرقتتتخاتب ةتتتن بباثرتتتخك ،باثدستتتن نتبلدجتتتمباثفاللتتتاباثلتتتانبمبث خامتتتقباخجتتت ب ةتتتابإاالتتتنلب0.0487
باثرتخك ،باثدسن نتبلدجتمباثفاللاباثلانبمبث خامقبلاخج ب،IFRSبف البهنبذثكببللبل الب ةاث ،
بذثتتكبل ركتتا ب0.0487ب استت  باث دنستت   بجتتلا باث ةلل تتنتب تتمباثفرققتتخاتبففستتخب ةاثتت ،بك فرقتتخاتب ةتتن ب

بثلة مت ب ةاثت بك فرقتخاتب ةتن بباثرتخك ،باثدستن نتبلدجتمباثفاللاباثلانبمبث خامقباخج بفأثقخب ةنث  
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بارتتتخبلج تتت بقتتتابمباثتتتذيبار تتتخ بثلا تتتلذ اثففستتتقخ  بباث  تتتاخ بفدستتتقنبالتتت لب تتتنب،(H1كباثفتتتخاب جتتتنل
باثلدقتتتاباث دتتتاابثتتت سباث دنستتت   ،بلهاتتتاباث ةلل تتتنتبجتتتلا بفدستتتقنب تتتمبIFRSبف اتتتلبه   تتت بدتتتللباث ندتتة
ب تمبفدستقنبجتل خىببإثتلبقتراىباث ةاثت باث فرقتخاتببتاابي تنا ب تينبثتمبل تنباث دنس   ،باث ةلل نتبثجلا 
ب اث ةاث باث فرقخاتب االلباث ندةبف البذثكبل ر ابثلا لذ ،باثففسقخ  باث  اخ 

ك تتنبقفقتتاب تتنب تتذاباثجتتاللبااالفتتنابمتتل باثفتتنثقخباالقجتتن مبثلف اتتمببلتتلبجتتلا باث ةلل تتنتباث دنستت   ب
اثفاللتتاباثلتتانبمببلفدلث تنبثة متت بذاتبفتأثقخبستتل م،ب لتلخ ب ةال تت ،ب ةتابارالتتذب تمباالبف تتنخباخجت 

ار تتخباثتتذيبقتتالبب،(H1كباثفتتخاب جتتنلبة متت ثلب ةاثتت بك فرقتتخاتب ةتتن بباثرتتخك ،باثدستتن نتبلدجتتمبث خامتتق
بللب ةنث  بفأثقخب ذ باثاللتنةابل ركتابذثتكبلجتلابفتأثقخبإقجتن مب ةاتليبثثثتخباثففتنبلمبثدجتمباثرتخك ب

 ببك تتنبهنباثافتتنةوبفرتتقخبإثتتلب0.001لذثتتكبباتتاب ستتفلىب ةال تت بب0564401.   تتااخبIFRSب تتابف اتتل
بIFRSباثدستتتن نتب تتتابف اتتتمبباثفاللتتتاباثلتتتانبمبث خامتتتقبلجتتتلابفتتتأثقخبستتتل مبثثثتتتخباثففتتتنبلمبثاخجتتت 

إالبهنباث   تتتت باالدف نث تتتت بب،0008846.-ك فرقتتتتخب ةتتتتالببلتتتتلبجتتتتلا باث ةلل تتتتنتباث دنستتتت   ب   تتتتااخب
ل ةاتتلبذثتتتكببتتامب ةال تتت بب0.05.ل تتتلبه  تتخب تتتنبب ستتفلىباث ةال تت باث   تتتللبب0.103ب لرتتتبTالالف تتنخ

اثدستتتن نتب تتتاباثف اتتتلبك فرقتتتخب ةتتتالببلتتتلبجتتتلا بباثفاللتتتاباثلتتتانبمبث خامتتتقبارثتتتخباثففتتتنبلمبثاخجتتت 
ةةا القائةة  بأنةة اث ةلل تتنتباث دنستت    ب  وعميةة  تةة  رفةةض فةةرض العةةد  وقبةةو  الفةةرض البةةدي  قبةةوق  جزئي 

 "يختمف التةأثير المعنةوي لتبنةي معةايير التقريةر المةالي الدوليةة عمةى جةودة المعمومةات المحاسةبية فةي
 التخصةةةص الصةةةناعي لمراقةةةب المصةةةرية بةةةاختالف درجةةةة بالبورصةةةة الماليةةةة المقيةةةدة ميةةةر الشةةةركات

بجية  تن H1c" بل نبثمبفمبم للباثفخاباثفخبمبكالحسابات وحج  الشركة مع ا لفففت ب تذ باثافقجت ب (بم لال 
(ب0602ب، ببلتمبلب  ت 0622ب، ب لستل0622ب، اب نبفلللتبإث تاب ةتاباثااخستنتباثستن   بكرتخل

باثفاللتتتتاباثلتتتتانبمبث خامتتتتقب رتتتتأنبإ كنا تتتت باالتتتتف لبجتتتتلا باث ةلل تتتتنتباث دنستتتت   ب تتتتنالف لباخجتتتت 
بب ةن  باثرخك ب نبج ابهالخىببلدجمب،اثدسن نتب نبج ا

 التحميالت ايخرى  -ج
ب   نبقلمب ج لب ب نباثفدل  تبارالخىبلاث الب ا نباثفد  ب نبلد بل انا بافنةوباثفدلقلبارسنسم

 الحساسيةتحمي   1-ج
هدتتاباثفدلتت  تبارالتتخىباثفتتلبفستتفالامببSensitivity Analysis)2فةف تخب ا ج تت بفدلقتتلباثدسنستت  بك

 تتتتتمباث ا ج تتتتتنتباث ف تتتتتلخ بثلفد تتتتت ب تتتتتنبلتتتتتد بافتتتتتنةوباثفدلقتتتتتلبارسنستتتتتمربلذثتتتتتكبرنبمتتتتت مباث ةل تتتتتنتب

                                                 
ب، تتخلبم تتنسباث فرقتتخاتباثخة ستت  بكاث ستتف لب،هستتللقبهلب ا ج تت بثفداقتتاب تتاىبفتتأثقخباالتتف لب،(ب أاتتا0622بخ تتابيكتتمبكب2

بلتتتلب فناتتت باثفدلقتتتلبب،هلب جف ةتتت ب،كتتتلببلتتتلبدتتتا ب،اث تتتاىباثي اتتتمباث ستتتفاابإث تتتاب نثفدلقتتتلب،دجتتتمباثةقاتتت ب،اثفتتتن ا(ب،اثلستتت ه
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لاثتتذيببلاال فخاقتتنتبريبا تتلذ ببخقتت بثلفرققتتخبلاثال تتأربل تتنبثتتمبقجتتقباث  تتنمب ة تتلبفدلقتتلباثدسنستت  ر
ق تالبإثتلب دتابلاثفد ت ب تنب تاىبفتأثقخباالتف لب تخلبم تنسباث فرقتخاتباثخة ست  بكاث ستف لبلاثفتن ا(،ب

لفداقتتاب تتنبإذابكناتتتبب،كتتلببلتتلبدتتا ،بهلب لتتلخ ب جف ةتت ،ببلتتلبلتتد بل فناتت بافتتنةوباثفدلقتتلبارسنستتم
اثة متنتب دتلبب خلبم نسباث فرقخات،باثخة س  باث سفالا  ب تمباثفدلقتلبارسنستمب تلبار قتلبالالف تنخ

اثااخستتت ب تتتمب قةتتت باث  نخستتت باث دنستتت   باث لتتتخ  ،بلذثتتتكب تتتنبالتتت لبإجتتتنخ ب  نخاتتت ب تتتقنبافتتتنةوباثفدلقتتتلب
لبل تتتابفتتتمبإبتتتنا بفرتتترقلبا تتتلذ ب ( 0602ب، بب  تتت 0622ب،ارسنستتتمبلافتتتنةوبفدلقتتتلباثدسنستتت  بكيكتتتم

ب،االلباثخمتتتن ماالادتتتااخباث فةتتتااباث ستتتفالامب تتتمباثفدلقتتتلبارسنستتتمبالالف تتتنخب تتتخاباث دتتتةب تتتمبرتتتلباث تتت
 نسفالاامب خلبم نسب اقل بثل فرقخباثخة سمبكاث سف ل(بل ابث نتبكن ت باال فخاقتنتباآلالتخىباثفتلبف ان تنب

باث ندةببااب ان باثا لذ بارسنسم 

لفد    نبثذثكبفمبم نسباث فرقخباثفن اب خ ب االث بالنلت  باث    ت بل تخ بهالتخىب االثت بالنلت  باثف ثقتلب
 (ب مبرلبفدلقلباثدسنس   H1(ببافنةوباالف نخباثفخابك2ممبكاثلنال بل لقاباثجاللبخب

 ( في ظ  تحمي  الحساسيةH1) الفرض اختبار نتائج :8 جدو 
Fundamental 

Model 

Sensitivity Analysis Model 

PREsent Rel 

Sig β Sig β Sig β 

0.000 1.099925 0.000 .6583918 0.000 .441355 Cons 

0.000 .0502794 0.000 -.0313175 0.000 .0817789 IFRS 

23.52 29.51 185.72 Wald chi
2
(R1) 

0.0000 0.2957 0.0000 Prob > chi 
2

 

0.0100 0.0092 0.0563 R
2
 overall 

H1: Accepted  H1: Accepted Hypothesis 
 

اث  تتتنسب االثتتت بب،ل فقتتتاب تتتنب تتتذاباثجتتتاللباستتتف خاخب ةال تتت باثا تتتلذ ،ب تتتمبرتتتلباث  تتتنسباث تتتاقلبارلل
ل تتمبب0.0000النلت  باث    تت ،بل تمب ستتنل  بثل   ت باالدف نث تت بثلا تتلذ ب تمبرتتلباثفدلقتلبارسنستتم،ب

 بار تتتخباثتتتذيب رتتتقخبإثتتتلبلتتت د  باثا تتتلذ بالالف تتتنخباثة متتتب0.05.همتتتلب تتتنب ستتتفلىباث ةال تتت باث   تتتلل
ه تتنب تتمبب،لجتتلا باث ةلل تتنتباث دنستت   ،ب تتمبرتتلباث  تتنسباث تتاقلبارللبIFRSاثفأثقخ تت باثثنا تت ب تتقنبف اتتلب
 تتنثا لذ ب قتتخب ةاتتليبدقتتةب لرتتتبب،اث  تتنسب االثتت بالنلتت  باثف ثقتتلباثلتتنالب،رتتلباث  تتنسباث تتاقلباثثتتنام

ر خباثذيب رقخبا0.05. ل مبه  خب نب سفلىباث ةال  باث   للب0.2957  ااخببProb > chi 2م   ب

                                                                                                                                

ل نبثتمبفداقتابه قتلبا تلذ بالالف تنخبب، نبال لباجخا ب  نخا ب قنباثافنةوب مبرلباثفدلقلقنبارسنسمبلاثدسنس  ب،ارسنسم
بة منتب دلباثاخاس  اث
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لجتتتتلا باث ةلل تتتتنتببIFRSإثتتتتلببتتتتامبلتتتت د  باثا تتتتلذ بالالف تتتتنخباثة متتتت باثفأثقخ تتتت باثثنا تتتت ب تتتتقنبف اتتتتلب
باث دنس   ،ب مبرلباث  نسباث اقلباثثنام 

ب،ك تتنبفر تتخباثافتتنةوباخففتتنلباث  تتاخ باثففستتقخ  بثلا تتلذ ب تتمبرتتلبفدلقتتلباثدسنستت  بث تتاقلباث  تتنسبارلل
ب 0.0536إثتلب0.0100  ت ،ب  نخات ب نثفدلقتلبارسنستم،بدقتةبيااتب تنباث  تنسب االثت بالنلت  باث  

(بل لب نب ةامبهنبم نسبجلا باث ةلل تنتباث دنست   ب(0.0092لااالفنق نب مبرلباث  نسباث اقلباثثنام
تن بل تخىباث ندتةبهنبذثتكبمتابقخجتاب  االث بالنل  باث     به قلببااب نباث  نسب االث باثالنلقفقنب ة 

فلفتيمب  ف ل تنتبالب ل هلباثف نخ خباث نث  بثلرخكنتباث  قا ب نث لخل باث لخ  بثمب،ةقا إثلبلرخبدجمباث
IFRSار تتخبب،ب رتتكلبكن تتل،بالنلتت باث ف ل تتنتبذاتباثلتتل ب النلتت  باثف ثقتتلباثلتتنالبخاباثلتتنال

ببللبجلا باث ةلل نتباث دنس    بIFRSاثذيبفخفقببل ابااالفناباث خالابارقجن مبثف الب

  تتابجتتن تبافتتنةوبفدلقتتلباثدسنستت  ب تتمبرتتلباث  تتنسبب،(H1اثة متت ب جتتنلباثفتتخابكبه تتنب رتتأنبافجتتن 
ارسنسم،بدقةبهر تختباثافتنةوب اث  نسب االث بالنل  باث     ،ب فس  ب ابافنةوباثفدلقلب،اث اقلبارلل

برلبفدلقلباثدسنس     مب،بللبجلا باث ةلل نتباث دنس   بIFRSلجلابفأثقخباقجن مب ةالىبثف امب

 تحميالت ا ضافيةال 2-ج
 ;Wang & Fargher, 2017; Abbott et al., 2012ب 0622ب،يكتمقتخىباثت ةابكب اا ت 

Arel, 2010بببببببهلب تتن ةخلب،إ كنا تت بابف تتنخباثفدلقتتلبارقتتن م(بFurther  Analysis (Additional/ ببببب

Supplemental) إداىباث ا ج نتباث ف ة برقفن باث ي تاب تنباثلقتلنبهلباثف تمببلتلباثة متنتب دتلبببب
،بل ةنثجت بهيباللتلب ا تلذ باث دتةبارسنستم،بFundamental Analysisاثااخست ب نثفدلقتلبارسنستمب

هلبفرققتتخب خ  تت ب ةنثجتت بهثتتخببرإنبلجتتا،ب تتنبالتت لباالبف تتناببلتتلب فرقتتخاتبثتتمب ستت  باثفد تت ب تتنبهثخ تتن
ن،باث ستتفالا  اث فرقتتخات،ب خاستتنتباثستتن   بلبفدلقتتلب اثااخستت ب دتتلببلتتلباثة متتنتبستتلف  ب،يكتتمكب ةتتاباثاا

بابف نا نبافقابثل ندةبWang & Fargher, 2017)  0602ب، بلمبلب   0622ب، ب لالنن0622
به قل  ب اىبل لب نهاىبرثنخ باثفسنرلب مبذ نباث ندةببنبخمن   ،بك فرقخاتباث ةاث ،باث فرقخاتببلل
باف تنلببه قتل  بب تاىبفداقتابهجتلبل تن باث فرقتخاتبفلتكبث ةنثجت بهلباث ةتالباثخمن مباث االلقن،بهيباف نل
باث دتةب تخاب خب تنتباالف تنخب يبتنا باث ندتةبمتنمباث فرقتخاتب تذ بث ةنثجت باثخمن مبلاث ةالباث االلقنبهى
باثفتتخلاب تتذ باستتف االبثتتمبل تتنباث فرقتتخات،ببث ةنثجتت باثخمتتن مباث تتااللببلتتلب نالبف تتنا(بارلثتتلباثتتث ةك

ب تاااللببكأدتاببارقتن مباثفدلقتلبب ا ج ت برتلبب تمببل   تنبقلتمباثافتنةو ب أستةل بباثااخست ب دلباثفخب  
ب اثفررقلبفرققخب ا ج  
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 تتنبالتت لبب،لثلفد تت ب تتنبذثتتكبارثتتخ،بفتتمباالف تتنخبفتتأثقخبكتتلب فرقتتخب تتنباث فرقتتخاتباثخمن  تت ببلتتلبدتتا 
بب(بإثلب ج لب ب ن2ف س مباثسرالبارللبكس ارسةل باثفخب  ،بلارجن  ب اةمبهلبالببللبفلكبارسةل ب ان  

 بللبافنةوبارجن  ببللب ذ باثفخب نت

استتف الباثستترالبب،لجتتلا باث ةنل تتنتباث دنستت   بIFRS تتقنبف اتتمبالبفيمةةا يتعمةة  بالعالقةةة التأثيريةةة
اثدستتن نتبكك فرقتتخبخمتتن م(بفتترثخبباثفاللتتاباثلتتانبمبث خامتتقباثفخبتتمبارللباالف تتنخب تتنإذابكناتتتباخجتت 

تتتتتتنببلتتتتتتلبكبلتتتتتتمب بلتتتتتتلبجتتتتتتلا باث ةلل تتتتتتنتباث دنستتتتتت   ب تتتتتتمبستتتتتت نلباثة متتتتتت ب جتتتتتتنلباثفتتتتتتخابارللبم نس 
ب( 0602،لب   

قلقتاباثجتاللبخمتمبب،الحسابات التخصص الصناعي لمراقب /أ( الخاص بدرجة1ولإلجابة عمى )س
باثفاللتاباثلتانبمبث خامتقبجلاباخج (ب  نخا ب قنبافنةوبا لذجمباالادااخب مبرلبلجلا بلبامبلب2ك

ب اثدسن نت 

 /أ(  في ظ  التحمي  ا ضافي1)س السؤا  اختبار نتيجة :9 جدو 
Audit as control variables Without control variables 

Model 
Sig β Sig β 

0.000 1.123234 0.000 1.099925 Cons 
0.000 .0509148 0.000 .0502794 IFRS 
0.382 -.0009637 --------------- ---------------- audit 

11.61 23.52 chi
2
(R1) 

0.0000 0.0000 Prob > chi 
2

 

0.0293 0.0100 R
2

 

Refused Accepted Hypothesis 

ل رتقخبذثتكبإثتلبلت د  باثا تلذ ب ل نثارخبإثلبافتنةوب تذاباثجتاللبقفقتابإستف خاخب ةال ت باثا تلذ ر
اثفاللتاباثلتانبمببلجتلا باث ةلل تنتباث دنست   ،ب ةتابإاالتنلباخجت بIFRSالالف نخباثة م ب قنبف الب

 بك تنبفرتقخبافتنةوب تذاب 0.000ثلا تلذ ب P-Value ل ركابذثكبهنب اثدسن نت،بك فرقخبخمن م بث خامق
باتتابارالتتذبب تتتمبب0.0293إثتتلببب0.0100ثلا تتلذ بب تتنبR2 اثجتتاللبإثتتلبفدستتنباث  تتاخ باثففستتقخ  ب

اثدستتتن نت،بك فرقتتتخبخمتتتن م ب  تتتنب رتتتقخبإثتتتلببمتتتاخ بف اتتتلبباثفاللتتتاباثلتتتانبمبث خامتتتقباالبف تتتنخباخجتتت 
IFRSجف ة ببلتلبب،ك فرقخبخمن مب،اثدسن نتباثفاللاباثلانبمبث خامقبلاخج ب،ك فرقخب سف لب،ب 
يبقركتاب ةنث ت بفتأثقخب تذ باث فرقتخاتب نباثفرققخباث للب مبجتلا باث ةلل تنت،بار تخباثتذب0.0293ففسقخب

،ب تتتنبالتتت لبفدستتتقنباث  تتتاخ باثففستتتقخ  بIFRSاثخمن  تتت ببلتتتلبجتتتلا باث ةلل تتتنتباث دنستتت   ب جناتتتقبف اتتتمب
تتنببIFRSثلا تتلذ ،بل تتالبذثتتكببلتتلبهنبفتتأثقخبف اتتلب بلتتلبجتتلا باث ةلل تتنتباث دنستت   بثتت سبفتتأثقخ اب  ل  

ب لث اابقالفل ب يالف لباثةاقاب نباثةلا لبارالخى 
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اثدستتن نت،بك فرقتتخبخمتتن مربقفقتتاب تتنب تتذابباثفاللتتاباثلتتانبمبث خامتتقبه تتنب رتتأنبفتتأثقخباخجتت بببب
اثدستتتتن نتببلتتتتلبجتتتتلا باث ةلل تتتتنتبباثفاللتتتتاباثلتتتتانبمبث خامتتتتقباثجتتتتاللبلجتتتتلابفتتتتأثقخبستتتتل مبثاخجتتتت 

دقتتةب لرتتتباث   تت باالدف نث تت بب،إالبهنب تتذاباثفتتأثقخبكتتننب قتتخب ةاتتليبب،ب 0009637.-اث دنستت   بق لتتد
ل تتتمبه  تتتخب تتتنباث   تتت باردف نث تتت بب0.382ثاخجتتت باثفاللتتتاباثلتتتانبمبث خامتتتقباثدستتتن نتببTالالف تتتنخ
اثفاللتابب تلبفترثخباخجت  " ه(بباث نةتلب تأن2 ببثذابف تبارجن ت ببلتلباثسترالباثفخبتمبارللبكس0.05

تباث  قتا ب نث لخلت باث لتخ  ب تمباثدسن نتببلتلبجتلا باث ةلل تنتباث دنست   بثلرتخكنباثلانبمبث خامق
بببببببببببببلفففتت ب تتذ باثافقجتت ب تتابب "ق"لجتتلا باث ةلل تتنتباث دنستت   لبب IFRSستت نلباثة متت باثفأثقخ تت ب تتقنبف اتتل

ب قنباخج بإدلنة  باالث بذاتبإقجن  ابب م ببامبلجلاب(ب رأن0602ب، ببلمبلب   0622ب،رخلب(
 Dimitropoulos).لفالفل ب ابب اث دنس   باث ةلل نتباثدسن نتبلجلا باثفاللاباثلانبمبث خامق

et al., 2013; Senyigit, 2014 ; Chen et al., ,2014)ب

(ب  نخاتتت ب تتتقنبافتتتنةوب26قلقتتتاباثجتتتاللبخمتتتمبكب،/ب( الخةةةاص بحجةةة  الشةةةركة1ولإلجابةةةة عمةةةى )س
بب ا لذجمباالادااخب مبرلبلجلا بلبامبلجلابدجمباثرخك  

 /ب(  في ظ  التحمي  ا ضافي1)س السؤا  اختبار نتيجة :11 جدو 
Size as control 

variables 
Without control variables 

Model 

Sig β Sig β 

0.595 -.0977923 0.000 1.099925 Cons 

0.003 .0318857 0.000 .0502794 IFRS 

0.000 .136562 -------------------- -------------------- SIZE 

66.45 23.52 chi
2
(R1) 

0.0000 0.0000 Prob > chi 
2

 

0.1536 0.0100 R
2

 

Accepted Accepted Hypothesis 

ل رتقخبذثتكبإثتلبلت د  باثا تلذ ب ،ل نثارخبإثلبافنةوب تذاباثجتاللبقفقتابإستف خاخب ةال ت باثا تلذ 
ك فرقتخبدجتمباثرتخك ،ببلجلا باث ةلل نتباث دنس   ،ب ةابإاالتنلباخجت بIFRSالالف نخباثة م ب قنبف الب

 بك نبفرتقخبافتنةوب تذاباثجتاللبإثتلبفدستنباث  تاخ ب 0.000ثلا لذ ب P-Value ل ركابذثكبهنب خمن م 
باتابارالتذبب تمباالبف تنخبدجتمباثرتخك ،بك فرقتخبب0.1536إثتلببب0.0100ثلا تلذ بب تنبR2 اثففسقخ  ب

 جف ةت ببلتلبب،مك فرقتخبخمتن ب،لدجمباثرخك ب،ك فرقخب سف لب،IFRSخمن م ب  نب رقخبإثلببماخ بف الب
 نباثفرققخباث للب مبجتلا باث ةلل تنت،بار تخباثتذيبقركتاب ةنث ت بفتأثقخب تذ باث فرقتخاتب0.1536 ففسقخب

،ب تتتنبالتتت لبفدستتتقنباث  تتتاخ باثففستتتقخ  بIFRSاثخمن  تتت ببلتتتلبجتتتلا باث ةلل تتتنتباث دنستتت   ب جناتتتقبف اتتتمب
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تتنببلتتلبجتتلا باث ةلل تتنتباث بIFRSثلا تتلذ ،بل تتالبذثتتكببلتتلبهنبفتتأثقخبف اتتلب دنستت   بثتت سبفتتأثقخ اب  ل  
ب لث اابقالفل ب يالف لباثةاقاب نباثةلا لبارالخى 

قفقتتاب تتنب تتذاباثجتتاللبلجتتلابفتتأثقخباقجتتن مبل ةاتتليبب،ه تتنب رتتأنبفتتأثقخبدجتتمباثرتتخك ،بك فرقتتخبخمتتن م
ثتذابف تتبارجن ت ببلتلباثسترالباثفخبتمبب136562.ثدجمباثرخك ببللبجتلا باث ةلل تنتباث دنست   بق لتدب

 تلبقترثخبدجتمباثرتخك ببلتلبجتلا باث ةلل تنتباث دنست   بثلرتخكنتباث  قتا ب"ب ق(باث نةلب أن2اثثنامبكس
" بب "نعة لجلا باث ةلل تنتباث دنست   لبب IFRS نث لخل باث لخ  ب مبس نلباثة م باثفأثقخ  ب قنبف ال

 Ahmed et ب0602ب، ب  ت 0622ب، لستل(اثاخاستنتب ةتابإث تاب نفللتلتباثافقج ب ابفلكبلففس 
al., 2014; Bassiouny, 2016باثرتخك ب تقنبدجتمبإدلنة  باالث بذاتبإقجن  ابب م بلجلاب(ب رأن

اثاخاستتنتبب تتنباآلالتتخباثتت ةابإث تتابفللتتلب  تتنباثا تت اببلتتلبفتتأفلب قا تتن باث دنستت   باث ةلل تتنتبلجتتلا 
بست  ن ببثت سباثرتخك بدجمبك خب أنب(بAlali &  Foote, 2012; Lam et al., 2013 ب0622ب،كرخل
ب اث دنس   باث ةلل نتبجلا بثفدسقنبكن   ن

ب،  (باثالتتتناب اخجتتت باثفاللتتتاباثلتتتانبمبث خامتتتقباثدستتتن نتبلدجتتتمباثرتتتخك 2لثمجن تتت ببلتتتلبكس
(ب  نخاتتت ب تتتقنبافتتتنةوبا تتتلذجمباالادتتتااخب تتتمبرتتتلبلجتتتلا بلبتتتامبلجتتتلاباخجتتت ب22قلقتتتاباثجتتتاللبخمتتتمبك

 ب اثفاللاباثلانبمبث خامقباثدسن نتبلدجمباثرخك  

 /ج(  في ظ  التحمي  ا ضافي1)س السؤا  اختبار نتيجة :11 جدو 
With as control 

variables 
Without control variables 

Model 

Sig β Sig β 

0.475 -.1329329 0.000 1.099925 Cons 

0.003 .0324008 0.000 .0502794 IFRS 

0.205 -.0008705 ------------------ ------------------ audit 

0.000 .1427108 -------------------- -------------------- SIZE 

68.05 23.52 chi
2
(R1) 

0.0000 0.0000 Prob > chi 
2

 

0.1601 0.0100 R
2

 

ل رتقخبذثتكبإثتلبلت د  باثا تلذ ب ،ل نثارخبإثلبافنةوب تذاباثجتاللبقفقتابإستف خاخب ةال ت باثا تلذ 
لجتلا باث ةلل تنتباث دنست   ،ب ةتابإاالتنلباخجت باثفاللتاباثلتانبمببIFRSالالف نخباثة م ب قنبف الب

تن   بك تنبفرتقخبافتنةوب 0.0000ثلا تلذ ب P-Value ل ركتابذثتكبهن ث خامقباثدسن نتبلدجمباثرخك ب ة 
باتابارالتذب تمب 0.1601 إثتلبب0.0100ثلا تلذ بب تنببR2  تذاباثجتاللبإثتلبفدستنباث  تاخ باثففستقخ  ب

االبف تتتنخباخجتتت باثفاللتتتاباثلتتتانبمبث خامتتتقباثدستتتن نتبلدجتتتمباثرتتتخك  ب  تتتنب رتتتقخبإثتتتلببمتتتاخ بف اتتتلب
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IFRS،ببللبففستتتقخ،اخجتتت باثفاللتتتاباثلتتتانبمبث خامتتتقباثدستتتن نتبلدجتتتمباثرتتتخك ب،ك فرقتتتخب ستتتف لب
خاتباثخمن  ت ب نباثفرققخباث للب مبجلا باث ةلل نت،بار خباثذيبقركاب ةنث  بفأثقخب ذ باث فرق  0.1601

،ب تتنبالتت لبفدستتقنباث  تتاخ باثففستتقخ  بثلا تتلذ ،بIFRSبلتتلبجتتلا باث ةلل تتنتباث دنستت   ب جناتتقبف اتتمب
تنبلث اتابقالفلت ببIFRSل البذثكببللبهنبفأثقخبف الب بللبجلا باث ةلل تنتباث دنست   بثت سبفتأثقخ اب  ل  

ب  يالف لباثةاقاب نباثةلا لبارالخى 

قفقتتاب تتنب تتذاباثجتتاللبلجتتلابب،ن  تت ببلتتلبجتتلا باث ةلل تنتباث دنستت   ه تنب رتتأنبفتتأثقخباث فرقتتخاتباثخم
-اثدستتتن نتببلتتتلبجتتتلا باث ةلل تتتنتباث دنستتت   بق لتتتدباثفاللتتتاباثلتتتانبمبث خامتتتقبفتتتأثقخبستتتل مبثاخجتتت 

.000870 ثاخجتتت ببTدقتتتةب لرتتتتباث   تتت باالدف نث تتت بالالف تتتنخب،إالبهنب تتتذاباثفتتتأثقخبكتتتننب قتتتخب ةاتتتليبب،ب 
 بك تتتنبقف تتتقنب0.05ل تتتمبه  تتتخب تتتنباث   تتت باردف نث تتت بب0.205اثفاللتتتاباثلتتتانبمبث خامتتتقباثدستتتن نت

بفلتكبلففست 142710. لجلابفأثقخباقجن مبل ةاليبثدجمباثرخك ببللبجلا باث ةلل نتباث دنست   بق لتد
 ,.Ahmed et al ب0602ب، بلتمبلب  ت 0622ب، لستلب(اثاخاسنتب ةابإث اب نفلللتباثافقج ب ا

2014; Bassiouny, 2016)اثاخاستنتبب تنباآلالخباث ةابإث ابفلللب  نباثا  اببللبفأفلب قا ن ب
ب (Alali & Foote, 2012; Lam et al., 2013 ب0622ب،كرخل

ب،ل فقاب  نبس  بهاتابباتابفدل تلباث فرقتخاتباث ةاثت بثلة مت بإثتلب فرقتخاتبخمن  ت بثتمبفالفلت باثافتنةو
ب نباثفدلقلقنبارسنسمبلارقن م ك نبب،دقةبكننبفأثقخباخج باثفاللاباثلانبمب قخب ةاليب مبك  

نبثمبفالفل باثافقج ب نثاس  بثثثتخباث رتفخكبثاخجت بب،هنبفأثقخبدجمباثرخك ب ةاليب مبك باثفدلقلقن له ق 
بتتامباالتتف لباثفاللتتاباثلتتانبمبث خامتتقباثدستتن نتبلدجتتمباثرتتخك ب تتمباثفدلقلتتقن بل تتخىباث ندتتةبهنب

باثافنةوب مبك باثفدلقلقنبقابمب فنا بلل د  باثافنةوباثفمبفلللبإثق نباث ندة 

 . الخالصة والتوصيات ومجاقت البحث المقترحة8
بللبجلا باث ةلل نتباث دنس   ب تمباثرتخكنتب قتخببIFRSاسف الباث دةبااخس بلاالف نخبهثخبف الب
مب نبفلللبإث اباث ندتةب تنبافتنةوبلجتلابفتأثقخب ةاتليبثف اتلباث نث  باث  قا ب نث لخل باث لخ   بل نبه 

IFRSللجتتتلابفتتتأثقخباقجتتتن مب قتتتخب ةاتتتليبثثثتتتخباثففتتتنبلمبثاخجتتت بب،بلتتتلبجتتتلا باث ةلل تتتنتباث دنستتت   ب
ببتتنبب،بلتتلبجتتلا باث ةلل تتنتباث دنستت   بIFRSاثفاللتتاباثلتتانبمبث خامتتقباثدستتن نتبلف اتتمب  قتت  

بلتتتتتلبجتتتتتلا باث ةلل تتتتتنتببIFRSبلمبثدجتتتتتمباثرتتتتتخك بلف اتتتتتملجتتتتتلابفتتتتتأثقخب ةاتتتتتليبلاقجتتتتتن مبثثثتتتتتخباثففتتتتتن
اث دنستت    بلمتتابجتتن تبافتتنةوباثفدلتت  تبارالتتخىب فستت  ب تتابافتتنةوباثفدلقتتلبارسنستتمب  تتنبقتتابمب فناتت ب

بلل د  باثافنةوباثفمبفلللبإثق نباث ندة 

ب
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 التوصيات 8-1
اث قةتت ببقيةةا بضةةرورة  تتمبقتتل به تتاالباث دتتةبل رتتكلفابل نفللتتلبإث تتاب تتنبافتتنةوبقللتتمباث ندتتةب

اثةن ت بثلخمن ت باث نث ت بلاث لخلت باث لتتخ  ،ب ف تل خب قةت باث  نخست باث دنستت   ب رتكلب ةتنلبلففةقتلبتث تتنتب
 رتتتتكلب ةتتتتنل،ب ثتتتتلبففةقتتتتلبتث تتتتنتباثدلك تتتت ،بلد ن تتتت بهلتتتتدنقببIFRSاالافتتتتنذباث ل تتتت بثقتتتت ننبف  قتتتت ب

بفن ةت ب تاىباثفيا  تنب ف  قت اث لنثا،بلابمبتث نتباثخمن  ببللباثرخكنتباث  قتا ب نث لخلت باث لتخ  ،بث 
IFRSخابب ل نتبخااب ،بمابفللبإثلبدابر قبمقاباثرخك ب نباث لخل بضرورة ك نبقجق ب اب ، 

بضةرورةهلبف     تنب رتكلبلتلخي ب رتكل ب نرقتن  بإثتلبب مبدنث ببتامباثفتيامباثرتخكنتب فلتكباث ةتنققخب
ث لخلتتتت بلاثرتتتتخكنتباث  قتتتتا بم تتتتنمباث لخلتتتت باث لتتتتخ  ب يستتتتف  نلبج لا تتتتنب تتتتمبفدستتتتقنباثفلالتتتتلب تتتتقنبا

لاثة تلببلتلبي تنا بلبتلباثةتن لقنب نثرتخكنتباث  قتا ب نث لخلت باث لتخ  بب،لاث فةن لقنب مباثستللباث تنثم
   نبقفةل ب  ةنققخباثف خ خباث نثمباثالث  بلملابابار لننباثلاخا ب ق ن،ب نبالت لبلخ باثة تلبلاثتالخاتب

يوصةي ذ باث ةتنققخ،بلفاخ ست نب تمباثجن ةتنتباث لتخ   بك تنباثفاخ    بلاثاالاتباثةل   بثل دنست قنب تمب ت
هنبفدففظباث لخل باث لخ  بل قة باثخمن  باث نث  ب  لاباب  ناتنتببلتلب تخاخباث لخلتنتبببضرورةبالباحث

اثةنث  تت بذاتب ةتتاب تتنثمبل دنستت مب ثتتلبإااخ بارخبتتننبلاثاللتتنةاباثفرتترقل   بل تتفمبفدتتاقث نب رتتكلبالخىب
فند بإ كنا ت باثللتللبث تذ باث نبتا ب تنبم تلبج  تابار تخالباث رتنخكقنب تمبلاث  ف تقن   تذ ببل سف خ،بلاح

 اث ةلل نتب ثلباث ندثقن،ب س لث ،ب دن ن ب داةب مباث لخلنتباثالث   

 مجاقت البحث المقترحة 8-2
ببللب نالللتبإث اباث ندث ب مباثاخاس باثارخ  بلاثف      ب نبافنةوباث دة،بل  نبثدالاباث دة،ب  ان  

بف فخنباث ندث ببااب نب جنالتباث دةباث سف  ل  ،ببللباثادلباثفنثمب:

 بللبف لف باثف ل لب ب0621هثخبف امب ةنققخباثف خ خباث نثمباثالث  ب مب لخببنمب -

ب ةتنققخباثف خ تخباث تنثمباثالث ت ب تمب لتخ هثخب  كلباث ل   بلجلا باث خاجة ببلتلباثة مت ب تقنبف اتم -
 لجلا بار لننباث دنس مب ب0621بنمب

ل ةتاباث  تنق سباث اقلت بثجتلا بب0621اثة م ب قنبف امب ةنققخباثف خ خباث نثمباثالث  ب  لخببتنمب -
ار لتتننباث دنستتت مب تتتمبرتتتلبفةتتتاابا تتتنذ بم نستت نب ثتتتلبجتتتلا بارخبتتتننباث دنستتت   ،بدجتتتمبل ستتتفلىب

 ار لننباث دنس مبارج نخيبلاالالف نخي،باثاللنةاباثالب  بثل ةلل نتباث دنس    

اث دنستت مب تتمبببلتتلبجتتلا بار لتتنن0621 ةتتنققخباثف خ تتخباث تتنثمباثالث تت ب  لتتخببتتنمبهثتتخبف اتتمب -
 م نلباثف ل ل 
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بلتتتتلب    تتتت باث ةلل تتتتنتبفخفق تتتتنتبب0621هثتتتتخبف اتتتتمب ةتتتتنققخباثف خ تتتتخباث تتتتنثمباثالث تتتت ب تتتتمب لتتتتخب -
 اخاس بفجخ     ب-اثدلس  باثسدن   

تنبث ةتنققخباثف خ تخب -  اىبم للب خامقباثدسن نتب مب لخبال نخباث دنس  ببنبارلتللباث رتفخ بل   
      اخاس بفجخب–بIFRSاث نثمباثالث  ب

 مراجع ال

 العرحية  بالمغة : المراجع أوق  
 باثتتخب ةتتنققخباث دنستتت  باثالث تت بلاثةلا تتلباثارن  تت ببلتتلبجتتلا باثف تتتنخ خب0662ه تتلباثالقتتخ،ب تتاثخب تتا ب

المجمةةةة اث نث تتت ب،باخاستتت ب قااا تتت ببتتتنبف  قتتت ب ة تتتنخباالاالفتتتناب تتتمبم  تتت بارلتتتلل بب
  12-0(:ب0ك0،بكل  باثفجنخ ب،بجن ة ب ا ن،ببالعممية لمتجارة والتموي 

 بااخس بفدلقل  بثلتالا اببلاثةلا تلباثفتمبفترثخب تمبافالتنذبمتخاخبارثتيامب ف اتمب0620ه لب نثق،باد ابد ب
مجمةةةة المحاسةةةبة  تتتمباثتتتاللباثان  تتت  ببIFRSاث ةتتتنققخباثالث تتت بربتتتاااباثف تتتنخ خباث نث تتت ب

  24-2ب:0،جن ة باث ن خ ب،كل  باثفجنخ ب،المصرية

 بهثتتخب  كتتلباث ل  تت ببلتتلبجتتلا باثف تتنخ خباث نث تت :بااخستت بف     تت ببلتتلب0622اثستتقاب د تتلا بب،اثداتتنلىب
جن ةت بب-كل ت باثفجتنخ ، مجمة البحةوث المحاسةبيةاثرخكنتباث  قا ب نث لخل باث لخ   ب

  224-0:ب2 ا ن

 بهثتتخب  كتتلباث ل  تت ببلتتلبجتتلا باثف تتنخ خباث نث تت :بااخستت بف     تت ببلتتلب0622اثستتقاب د تتلا بب،اثداتتنلىب
جن ةت بب-كل ت باثفجتنخ ، مجمة البحةوث المحاسةبيةاثرخكنتباث  قا ب نث لخل باث لخ   ب

ب 224-0:ب2 ا ن

لبذليب بهثخبالخ بد ن باثرخک ببللباثة م ب قنباث ةتن  تب تابار تخا0622 تد اب د لا بب،اثدلرم
مجمة اثة م بلجلا بارخبنن:باخاس بف      ببللباثرخکنتباث  قا ب نث لخل باث لخ   ب

 .224-206(:ب0ك0ب،اقسکندرية لمبحوث المحاسبية

 بهثخبف امب ةنققخباثف خ خباث نثمباثالث  ببلتلباثة مت ب تقنبجتلا باث خاجةت ب0622اثسلان،بفن خبإ خا  م ب
ثل خا  ب:بااخست بف     ت ببلتلباثرتخكنتباث  قتا ب نث لخلت ببلمن ل  باثف خ خباث نثمباثساليب

،بمسمباث دنس  ،بكل  باثفجتنخ ،بجن ةت بمجمة ا سكندرية لمبحوث المحاسبيةباث لخ   ب
ب ب004بب-002(:ب0ك0ارسكااخ  ،ب
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أثةةر مةةدى وفةةا  الشةةةركة  بمسةةئوليتها اقجتماعيةةة ومسةةتوى إلتةةةز   ب0621اثلتتقخ ل،بهستت ن بهد تتا ب
دراسة تطبيقيةة عمةى الشةركات المقيةدة  -أخالقي ا عمى جودة تقاريرها الماليةمحسبيها 

جةتتت ،بكل تتت بخا بخستتتنث باكفتتتلاخ ب قتتتخب ارتتتلخ ،بمستتتمباث دنستتت  بلاث بالبورصةةةة المصةةةرية
ب.جن ة با ا لخب-اثفجنخ 

 بهثتتتخبجتتتلا باث خاجةتتت ببلتتتلبجتتتلا باثف تتتنخ خباث نث تتت ب  نستتت ب نستتتف فن ب0622  تتت بببب ااثستتت م بب، تتتاليب
ب،مجمةةة الفكةةر المحاسةةبياث ةلل تتنتباث دنستت   بثالنلتتقفلباث    تت بلاثف ثقتتلباثةتتنال ب

ب بب020-260(:ب0ك02ب،جن ة ببقنبر سب-كل  باثفجنخ 

 لستتت ببلتتتلبهستتتةنخبارستتت مبك ررتتتخبث   تتت ب بهثتتتخب ةلل تتتنتبارلتتتللب قتتتخباث ل0602يكتتتم،با تتتلبدب 
المجمةةة العمميةةة اثرتتخك :بباخاستت بف     تت ببلتتلباثرتتخكنتباث  قتتا ب نث لخلتت باث لتتخ   ب

ب122:بب0(ب 2ك0بجن ةت با  تنص،-ربكل ت باثفجتنخ لمدراسات والبحةوث الماليةة والتجاريةة
-022  

 ومنةع لةإلدارة تهةازي اقنأثر جودة المراجعة الخارجية عمةى الحةد مة  السةمو   ب0622د ببا ليكل،ب
دارسةة تطبيقيةة عمةى الشةركات المقيةدة بالبورصةة المصةرية.  -الغش بةالقوائ  الماليةة

 جن ة باالسكااخ   ب-خسنث باكفلاخ ب قخب ارلخ ،بكل  باثفجنخ 

ة فةي ترشةيد قةرار اقسةتثمار فةي ظة  دور جةودة المعمومةات المحاسةبي. 0606ب تاباثدكت م بب،ستل  نام
خستتتتتنث باكفتتتتتتلخا ب قتتتتتخب ارتتتتتلخ  ب فتتتتتننببلتتتتتتلبالنظةةةةةا  المحاسةةةةةبي والمةةةةةةالي الجديةةةةةد. 

http://thesis.univ-biskra.dz/5013 ب

 بهثخبف امب ةتنققخباثف خ تخباث تنثمباثالث ت ببلتلبجتلا باثف خ تخباث تنثمبااخست ب0622رخل،بإ خا  مبهد ا ب
،بكل تتت بمجمةةةة التجةةةارة والتمويةةة ف     تتت ببلتتتلباثرتتتخكنتباث  قتتتا ب نث لخلتتت باث لتتتخ   ب

ب 004-022:ب4ب،اثفجنخ ،بجن ة ب ا ن

قريةر المةالي الدوليةة عمةى العالقةة بةي  اثةر تبنةي معةايير الت  0622 لالنن،باثسقا ب الفنخبب اباثرام 
المعمومةةةات المحاسةةةبية وقيةةةاس قيمةةةة الشةةةركة مةةةع التطبيةةة  عمةةةى الشةةةركات المقيةةةدة 

بخسنث باكفلخا ب قخب ارلخ ،بكل  باثفجنخ ،بجن ة بارسكااخ   بالبورصة المصرية. 

قت باث ةتنققخباثالث ت ب بم تنسبهثتخبف  0622ب اباثل تنق،بلاةتلبد،بلاثستقابب تاباثا تمباثستقاباث خارتنلي ب
،بكل ت بلمدراسةات التجاريةةبالمجمة المصةريةبللباثجلا باث دنس   ب نب ارلخباثة قتل ب

ب 42-2(:0كب42جن ة باث اللخ ب،بب–اثفجنخ ب
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 بااخستت بلاالف تتنخباثة متت بب تتقنبف اتتمب0602ستتنخ بد تتايبب ااثخستتلل بب،ب تتااثل نقبالتتخبلب  تت ب،بلتتم
 باث ةلل تتنتباث دنستت   بب تمباثرتتخكنتب قتتخباث نث تت ب ةتنققخباثف خ تتخباث تتنثلباثالث ت بلجتتلا

ب-222(:ب0ك1ب،مجمةةة اقسةةکندرية لمبحةةوث المحاسةةبية .اث  قتتا ب نث لخلتت باث لتتخ  
ب ب002

بلتتتلبجتتتلا ببIFRSب بهثتتتخبف اتتتمب ةتتتنققخباثف تتتنخ خباث نث تتت باثالث تتت 0606ستتت قخبا تتتخا  مبب تتتااثةر م ب،بد
اخاستتت بب-امتتت بفلمةتتتنتباث دللتتتقنباث تتتنثققناثف تتتنخ خباث نث تتت ب  نستتت ب  ستتتفلىباثفدستتتنب تتتمب

ب 422-401(:ب0ك04ب،الفکر المحاسبى .فجخ    

 بهثتتخبف اتتلب ةتتتنققخباثف خ تتخباث تتنثلباثالث تت ببلتتلبجتتلا باال لتتتننب0622 لستتم،ب لستتمبد تتاىبدستتن ب
اث دنستت م:باخاستت بف     تت ببلتتلباثرتتخكنتباث  قتتا ب نث لخلتت باث لتتخ  بم تتلبل ةتتاببتتنمب

-010:ب2،جن ةتت ب اتتمبستتل  ب–كل تت باثفجتتنخ بب،لمراجعةةةمجمةةة المحاسةةبة وا ب0621
ب 402

 باثتتخبف  قتت ب ةتتنققخباثف تتنخ خباث نث تت باثالث تت ببلتتلبجتتلا بار لتتننب0620ال تتل،ب تتادتبب تتاباثخرتتقا ب
مجمةةةة اث دنستتت مبثلرتتتخكنتباالستتتفث نخ  ب تتتمبستتتللبارلخالباث نث تتت بكاخاستتت بف     تتت ب( ب

  022-100(:0ك0ن خ ،ب،بكل  باثفجنخ ب،بجن ة باث المحاسبة المصرية

 ايجنبية  بالمغة : المراجعثانيا  
Abbott, L. J.,Parker, S., & Peters, G. F. 2012. Internal audit assistance and 

external audit timeliness. Auditing: A Journal of Practice & 
Theory, 31(4), 3-20.  

Ahmed, A. S., Neel, M., & Wang, D. 2013. Does mandatory adoption of IFRS 
improve accounting quality? Preliminary evidence. Contemporary 
accounting research, 30 (4), 1344-1372.  

Ahmed, K.; K. Chalmers and H. Khlif. 2013. A Meta-analysis of IFRS 
Adoption Effects. The International Journal of Accounting 48 
(2): 173-217. 

Alali, F. A., & Foote, P. S. 2012. The value relevance of international financial 
reporting standards: Empirical evidence in an emerging market. 
The international journal of accounting, 47 (1), 85-108.  



 .........   تبني معايير التقرير المالي الدولية على جودة المعلومات المحاسبيةأثر             سحر سعيد حامد حمـمدد/ 

  
 

 
 

  543  

 

Alasbahi, A. H. M. A., & Ishwara, P. 2021. Qualitative Characteristics As A 
Reliable Tool For Assessing The Quality Of Accounting 
Information: An Overview StudY. International Journal of 
Research-granthaalayah, 9 (5), 187-199.  

Alawaqleh, Q.A., 2020. Relationship between the application of IFRS and the 
accounting information quality in Jordan. Investment Manage-
ment & Financial Innovations, 17 (4), p.111. 

Alfaraih, M. 2009. Compliance with International Financial Reporting 
Standards (IFRS) and the value relevance of accounting 
information in emerging stock markets: Evidence from 
Kuwait (Doctoral Dissertation, Queensland University of 
Technology). Retrieved from http://eprints.qut.ent.au/363774 

Alnodel, A. A. 2018. The Impact of IFRS adoption on the value relevance of 
accounting information: evidence from the insurance sector. 
International Journal of Business and Management, 13 (4), 
138-148.  

Arel, B. 2010. The influence of litigation risk and internal audit source on 
reliance decisions. Advances in Accounting, 26(2), 170-176.  

Bassiouny, S. W. 2016. The impact of firm characteristics on earnings 
management: an empirical study on the listed firms in Egypt. 
Journal of Business and Retail Management Research 
(JBRMR) 10 (3): 34-45 

Bouchareb, M., Ajina, A., & Souid, S. 2014. Does the adoption of IAS/IFRS 
with a strong governance mechanism can deter earnings 
management. International Journal of Academic Research in 
Economics and Management Sciences, 3 (1), 264-282.  

Chen, T.; L. Xie and Y. Zhang. 2017. How Does Analysts’ Forecast Quality 
Relate to Corporate Investment Efficiency? Journal of Corporate 
Finance 43: 217-240 

http://eprints.qut.ent.au/363774


 .........   تبني معايير التقرير المالي الدولية على جودة المعلومات المحاسبيةأثر             سحر سعيد حامد حمـمدد/ 

  
 

 
 

  544  

 

Dang, D. Y., Akwe, J. A., & Garba, S. B. 2020. Credit relevance after 
mandatory IFRS adoption in deposit money banks of Nigeria: A 
difference-in-differences (D-in-D) approach. Asian Journal of 
Accounting Research.  

De Lima, V. S., de Lima, G. A. S. F., & Gotti, G. 2018. Effects of the adoption 
of IFRS on the credit market: Evidence from Brazil. The 
International Journal of Accounting, 53 (2), 77-101.  

Dimitropoulos, P. E.; D. Asteriou; D. Kousenidis and S. Leventis. 2013. The 
Impact of IFRS on Accounting Quality: Evidence from Greece. 
Advances in Accounting incorporating Advances in Intern-
ational Accounting 29: 108-123 

Ebaid, I. E. S. 2021. Does IFRS Implementation Improve Qualitative 
Characteristics of Accounting Information: Evidence from Saudi 
Commercial Banks. Journal of Advanced Research in Econo-
mics and Administrative Sciences, 2 (1), 17-27.  

Firmansyah, A. and Irawan, F., 2019. Do IFRS Adoption and Corporate 
Governance Increase Accounting Information Quality in Indonesia? 
. Accounting Analysis Journal, 8 (1), pp.59-65. 

Florou, A., Kosi, U., & Pope, P. F. 2017. Are international accounting 
standards more credit relevant than domestic standards?. Accoun-
ting and Business Research, 47 (1), 1-29.  

Frintrup, M., Schmidthuber, L., & Hilgers, D. 2020. Towards accounting 
harmonization in Europe: a multinational survey among budget 
experts. International Review of Administrative Sciences, 
0020852320915640.  

Gu, Z.; J. Ng and A. Tsang. 2019. Mandatory IFRS adoption and management 
forecasts: The impact of enforcement changes. China Journal of 
Accounting Research 12: 33–61 



 .........   تبني معايير التقرير المالي الدولية على جودة المعلومات المحاسبيةأثر             سحر سعيد حامد حمـمدد/ 

  
 

 
 

  545  

 

Habib, A., Bhuiyan, M. B. U., & Hasan, M. M. 2019. IFRS adoption, financial 
reporting quality and cost of capital: A life cycle perspective. Pacific 
Accounting Review.  

Hagen, W. (2016). Accounting quality as mediating factor between the 
adoption of IFRS and cost of equity capital.  Radboud University 
Working Paper. Available at: http://theses.ubn.ru.nl/handle 

Houqe, M. N., Monem, R. M., & van Zijl, T. 2016. The economic 
consequences of IFRS adoption: Evidence from New Zealand. 
Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 
27, 40-48.  

Hussin, S. M., Zainol, S. S., Arifin, T. R. T., & Samsuri, A. S. 2021. 
Qualitative Characteristics of Financial Information Toward Quality 
of Financial Reporting in Malaysian Listed Manufacturing Firms. 
Asian Journal of Research in Business and Management, 3(2), 
102-111.  

Iatridis, G., & Rouvolis, S. 2010. The post-adoption effects of the 
implementation of International Financial Reporting Standards in 
Greece. Journal of international accounting, auditing and 
taxation, 19 (1), 55-65.  

Jerry, M., & Saidu, S. 2018. The impact of audit firm size on financial reporting 
quality of listed insurance companies in Nigeria. Iranian Journal of 
Accounting, Auditing and Finance, 2(1). 

Jilani, F. & Néfiss, B. 2019.The Impact of Early Adoption of IFRS on the 
Quality of Accounting Information. International Journal of 
Accounting Research, 7(1), 1-8. 

Kao, T. H. W. H. S. 2014. The effect of IFRS, information asymmetry and 
corporate governance on the quality of accounting informa-
tion. Asian Economic and Financial Review, 4 (2), 226. 



 .........   تبني معايير التقرير المالي الدولية على جودة المعلومات المحاسبيةأثر             سحر سعيد حامد حمـمدد/ 

  
 

 
 

  546  

 

Kaushalya, P., & Kehelwalatenna, S. 2020. The Impact of IFRS Adoption on 
Value Relevance of Accounting Information: The Case of Sri Lanka. 
International Review of Business Research Papers, 16 (2).  

Key, K. G., & Kim, J. Y. 2020. IFRS and accounting quality: Additional 
evidence from Korea. Journal of International Accounting, 
Auditing and Taxation, 39, 100306.  

Kim, J., & Koga, Y. 2020. The Value and Credit Relevance of IFRS versus 
JGAAP Accounting Information. Hitotsubashi Journal of 
commerce and management, 53 (1), 31-48.  

Krismiaji, K., & Surifah, S. 2020. Corporate governance, compliance level of 
IFRS disclosure and value relevance of accounting information–
Indonesian evidence. Journal of International Studies, 13 (2).  

Kythreotis, A. 2014. Measurement of financial reporting quality based on IFRS 
conceptual framework’s fundamental qualitative characteristics. Europ-
ean Journal of Accounting, Finance & Business, 2 (3), 4-29. 

Lam, K. C., H. Sami and H. Zhou. 2013.Changes in the value relevance of 
accounting information over time: Evidence from the emerging 
market of China. Journal of Contemporary Accounting and 
Economics 9(2): 123-135. 

Lee, W. J. 2019. Toward Sustainable Accounting Information: Evidence from 
IFRS Adoption in Korea. Sustainability Journal 11: 1-17. 

Liu, L. L., Xie, X., Chang, Y. S., & Forgione, D. A. 2017. New clients, audit 
quality, and audit partner industry expertise: Evidence from Taiwan. 
International Journal of Auditing, 21 (3), 288-303. 

Malo-Alain, A., Aldoseri, M., & Melegy, M. 2021. Measuring the effect of 
international financial reporting standards on quality of accounting 
performance and efficiency of investment decisions. Accounting, 7 
(1), 249-256.  



 .........   تبني معايير التقرير المالي الدولية على جودة المعلومات المحاسبيةأثر             سحر سعيد حامد حمـمدد/ 

  
 

 
 

  545  

 

Mensah, E. 2020. The effect of IFRS adoption on financial reporting quality: 
evidence from listed manufacturing firms in Ghana. Economic 
Research-Ekonomska Istraživanja, 1-16.  

Miah, M. S., Jiang, H., Rahman, A., & Stent, W. 2020. Audit effort, 
materiality and audit fees: evidence from the adoption of IFRS in 
Australia. Accounting Research Journal.  

Păşcan, I. D. 2015. Measuring the effects of IFRS adoption on accounting 
quality: A review. Procedia Economics and Finance, 32, 580-587.  

Peña, H. F. P., & Franco, J. B. 2017. Impact of IFRS on the quality of financial 
information in the United Kingdom and France: Evidence from a 
new perspective. Intangible Capital, 13 (4), 850-878.  

Richards, G., & Staden, v. C. 2015. The readability impact of international 
financial reporting standards. Pacific Accounting Review.  

Roca, F. 2021. The influence of mandatory adoption of IFRS in Argentina on 
value relevance of accounting information. Journal of Applied 
Economics, 24 (1), 154-172.  

Salehi, M., Mahmoudi, M. R. F., & Gah, A. D. 2019. A meta-analysis 
approach for determinants of effective factors on audit quality: 
Evidence from emerging market. Journal of Accounting in 
Emerging Economies.  

Senyiit, Y. B. 2014. Determinants of voluntary IFRS adoption. Accounting 
and Management Information Systems, 13 (3), 449.  

Srivastava, A., & Muharam, H. 2021. Value relevance of accounting 
information during IFRS convergence period: comparative evide-
nce between India and Indonesia. Accounting Research Journal.  

Trimble, M. 2018. A reinvestigation into accounting quality following global 
IFRS adoption: Evidence via earnings distributions. Journal of 
International Accounting, Auditing and Taxation, 33, 18-39.  



 .........   تبني معايير التقرير المالي الدولية على جودة المعلومات المحاسبيةأثر             سحر سعيد حامد حمـمدد/ 

  
 

 
 

  545  

 

Turki, H., Wali, S., & Boujelbene, Y. 2017. IFRS mandatory adoption effect 
on the information asymmetry: immediate or delayed?. Austral-
asian Accounting, Business and Finance Journal, 11 (1), 55-77.  

Verleun, M., Georgakopoulos, G., Sotiropoulos, I., & Vasileiou, K. Z. (2011). 
The Sarbanes-Oxley Act and accounting quality: a comprehensive 
examination. International Journal of Economics and Finance, 
3(5), 49-64.  

Vijayamohanan, P. N. 2017. Panel Data Analysis with Stata Part 1: Fixed Effects 
and Random Effects Models. MpRA Working Paper. Available 
at: https://www.researchgate.net 

Wahyuni, E. T., Puspitasari, G., & Puspitasari, E. 2020. Has IFRS improved 
accounting quality in Indonesia? A systematic literature review of 
2010-2016. Journal of Accounting and Investment, 1(1), 19-44.  

Wang, I. Z., & Fargher, N. 2017. The effects of tone at the top and 
coordination with external auditors on internal auditors’ fraud risk 
assessments. Accounting & Finance, 57(4), 1177-1202. 

Yurisandi, T., & Puspitasari, E. 2015. Financial Reporting Quality-Before and 
After IFRS Adoption Using NiCE Qualitative Characteristics 
Measurement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 211, 
644-652. 

Zaitul, Z. 2021. Accounting Standard, Corporate governance, and accounting 
quality. Accounting Standard, Corporate governance, and 
accounting quality, 12 (2), 404-415.  

 

https://www.researchgate.net/

