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 البحث ممخص
يسػػػف اؼبحث دػػػةبواحتػػػ بكح ف ػػػاابأاػػػ بلطػػػة بحثفخػػػاان بحثطاثمػػػ بى ػػػاب  ػػػ بح   مػػػاابحثطسػػػفخ  اب تػػػ ااب

مػػاػبح ػػفوؼبوػػة بك/أكبحذهػػاعبقػػاعبحث ووػػ بحثففات نػػ بإلػػا فوؼبذ ظػػػاببح ف ػػااواحتػػ بكبح تػػ  ببإلاافػػال بإثػػاب
ببكذثكبإلاثف  تقبى ابحثش كاتبلت بحثطاثم بحثطختا بإلاث ةاصػ ب(IFRS)حثط ايت بحثاكثم باىاحوبحثفخاان بحثطاثم ب

ب(.ب2019-2011حثطص ن ب وؿبحثفف  ب)
ثقمػا ب  ػ ببChen et al. (2001)مشػاقا ببكح ىفطػاوبى ػاب طػةذجبب444كباتفخاحـبىتظ بمكة  بمنب

مسفق ًوبكحثفظ ؤبإلهببأظ  تب فائجبحثفد تلبح تاتابأفبلطة بحثفخاان بحثطاثم ب)مخاًتاببظطػةذجبوػة  ب ح   ماا
حثط اؿ(بيؤا بإيهاإًلابكم ظةًنابى اب   بح   ماابحثطسفخ  اب ت اابح ت  ب)مخاًتابإلطؤش بح  دػ حؼبحثشػ  اب

ُيسػػ  بلػػابب%1 (ببلخػػابذ ػػتنبأفبةنػػاو بلطػػة بحثفخػػاان بحثطاثمػػ بحث ػػاـبحثدػػاثاببظسػػ  بحثسػػ  ابث  ةحئػػابح تػػ ة م
ب%.0,684حاذفاعبححفطاؿبحاكثب   بح  ماابأت اابح ت  بلابحث اـبحثخاوـببظس  ب

ببأظ ػ تب فػائجبحثفد تػلبح تاتػابأيًضػابأفبDeFond et al. (2015)ظطػةذجبحثػاػبوامػهبحثكباتػفخاحـب
اىػػاحوبحثخػػةحئ بحثطاثمػػ بيػػؤا بتػػ ً ابكثيػػنبإلصػػةا بلتػػ بم ظةنػػ بى ػػابحث ووػػ بحثففات نػػ ببػػتنببذ ظػػابحثط ػػايت بحثاكثمػػ 

لطػػة بحثفخػػاان بحثطاثمػػ بك  ػػ بح   مػػاابحثطسػػفخ  اب تػػ اابح تػػ  .بكباتػػفخاحـبمؤشػػ ببػػايلبثقمػػا بلطػػة ب
فا ػ بحثظفػائجبحثفػابذػ بحثفخاان بحثطاثم ببأياتب فائجبذد تلبحثدساتم ب فػ ب فػائجبحثفد تػلبح تاتػاببمطػابي كػ بم

بحثفةصلبإثت ابكوةذ ا.
كمػػنبحثطفةوػػ بأفبُذسػػ  بقػػاعبحثظفػػائجبلػػابذػػةلت بم  ةمػػاتبمفتػػا بث طسػػفلط ننبكحثطد  ػػتنبحثطػػاثتتنبكثةحفػػ اب

ببكذثػكبمػنبأوػلبذختتػاب)ذخفػم بلطةفػ ا(بحثط ايت بحثطدات م بثفدستنبإىػاحوبحثفخػاان بحثطاثمػ بكةنػاو بشػفالتف ا
حا بلابحهببح   اابحثستئ بكحثط  ةماتبحثسػ  م بكىػاـبحاىػوفبىظ ػابأكبذف ت قػاببكمػنبحثس ةؾبح  ف اةػبثإلو

اػػ بذخفػػم ب  ػػ بح  مػػاابأتػػ اابح تػػ  بمسػػفق ًوببكباثفػػاثابحثسػػم   بى ػػابحثفخ  ػػاتبلتػػ بحث  م مػػ بلػػابتػػةؽب
بح كاحؽبحثطاثم ببثيابيف بحثدفاظبى ابا كحتبأل حوبحثطهفط .ببب

  ػػػ بذ ظػػػابحثط ػػػايت بحثاكثمػػػ باىػػػاحوبحثفخػػػاان بحثطاثمػػػ ؛ب؛بحثفخػػػاان بحثطاثمػػػ لطػػػة بب:سفتاحيااا الكمساااات ال
ب.حثطختا بإلاث ةاص بحثطص ن لت بحثطاثم بحثش كاتب؛بحثطسفخ  اب ت اابح ت    ماابح 

ب

ب
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The moderating role of the IFRS adoption on the relationship 
between financial reports opacity and future stock price 

crash risk: “Evidence from the non-financial firms                    

listed on the Egyptian stock Exchange” 

Abstract 

The research aims to study and examine the impact of financial reports opacity on 
future stock price crash risk (future crash risk), in addition to study and examine the 
extent to which the strength and/or direction of this influence relationship varies 
with the International Financial Reporting Standards (IFRS) adoption, by applying 
to non-financial firms listed on the Egyptian Stock Exchange (EGX) during the 
period (2011-2019). 

 Using a sample of 444 observations, and adopting the model of Chen et al. 
(2001) to measure and predict the future crash risk, the fundamental analysis findings 
indicated that the financial reports Opacity (measured by the modified Jones model) 
positively and significantly affects the future crash risk (measured by Negative 
Conditional Skewness of Returns). Meaning that the increase in the financial reports 
Opacity this year by 1% contributes to the increase in the future crash risk next year 
by 0.684%. 

Using the model presented by DeFond et al. (2015), the fundamental analysis 
findings also indicated that the IFRS adoption negatively and insignificant affects the 
influencing relationship between the financial reports opacity and the future crash 
risk. By using an alternative proxy to measure the financial reports Opacity, the 
sensitivity analysis findings supported the same findings as the fundmental analysis, 
which reflects the robustness and strength of the findings. 

It is expected that these findings will contribute to providing useful information 
to investors, financial analysts and accounting standard-setters to improve financial 
reporting and increase its transparency (decrease its opacity), in order to restrict 
management’s opportunistic behavior in bad news hoarding and negative 
information and not announcing or delaying it, and thus reducing the future crash 
risk, and then to control the abnormal fluctuations in the stock market, in order to 
preserve the wealth of community members. 
Keywords: Financial Reports Opacity; International Financial Reporting 
Standards (IFRS); Future Stock Price Crash Risk; The Non-financial Firms Listed 
on the Egyptian Stock Exchange (EGX). 
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 مقجم  البحث -1
إذحبكا ػػمبمػػابذفضػػطظهببValue relevanceذ ف ػ بم  ةمػػاتبحثفخػػاان بحثطاثمػػ بذحتبمخػػاا بذختمطمػػ ب

مػنبأاوػاـبمداتػ م بم ذ  ػ بإلفتػ اابتػةؽبح كاحؽبحثطاثمػ ببلػسذحبح  كػ بحثةحوػ بح وفصػاوػبلػابأتػ ااب
حثسػةؽببذيػةفبممطػػ بحثفخػاان بحثطاثمػ بذحتبحثصػػ  بم ذف ػ بحثشػػفا م بكمظخفضػ بحثمطػة بكطػػابذسػ  بلػػاب

ب.(De George et al. 2016)اأ بحثطاؿبواب م بحثخةحئ بحثطاثم بث طخاا  بكذدستنبكفاء بأتةحؽب

 Stock)*(كوػػابحقفطػػمبح وبمػػاتبحثطداتػػ م بإلطةفػػةعب  ػػ بح   مػػاابحثطسػػفخ  اب تػػ اابح تػػ  
Price Crash Riskبب فمه بإلو بش كاتبىاثطمػ باحئػا .بكنشػت ب  ػ بح  مػاابأتػ اابح تػ  بإثػاب

 Ak et)ك ػوؿبلفػ  بوصػت  ببح  خفػا بحثي تػ بلػابتػ  بحثسػ  بى ػابمسػفةػبحثشػ ك بإلشػكلبمفػاو 
al. 2016; Lim et al., 2016). 

كن كػػ بح  مػػاابأتػػ اابح تػػ  بحثسػػ ةؾبح  ف ػػاةػباوحا بحثشػػ ك بلػػابحهػػببكمظػػ بحالصػػاحبىػػنب
ثففػ حتب ةن ػ بإلشػكلبمفػ ح  ببBad news hoardingب(*)*بح   ػاابحثسػتئ ب)حثسػ  م بأكبلتػ بحثسػاا (
ببكحثػاػبGood news announcingايهابمػ بأكبحثسػاا (بكذ هتػلبحاىػوفبىػنبح   ػاابحثهتػا ب)ح

ىاـبذطااػلبحثط  ةمػاتببػتنبيف ذببى مهبىاـبذطاالبحالصاحببتنبح   اابحثساا بكلت بحثساا ببككاثكب
ح   حؼبوح لبحثش ك بك ااو ا.بكذ اؼبحاوحا بمنبقاحبأفبيم ابح وحءبحثطاثابحثهتابمسػفق ًوبتػةءب
ح وحءبحثطاثابحثداثاببإ بأ  ابذفشلبلابحتفط حابحهببقاعبح   اابب ظً حب اذفاعبذي فػ بحه  ػابىػنب

تػا بيطكظ ػابحمفصػاثبأاػ بح   ػاابحثسػتئ بإثػابحثطظال بحثطفةو  بمظ اببأكبىاـبحالصاحبىػنبأ  ػاابو
حثدابحثاػب بيطكظ ابح تفط حابلابقاحبحثةف ببلفخ جبقاعبح   اابول  بكححا بإلشكلبمفػاو ب ػوؿب

 ;Jin and Myers, 2006)لفػ  بةمظمػ بوصػت  بمدااًػ بح  مػاًاحب تػ اابحثسػ  بى ػابمسػفةػبحثشػ ك 
Ball, 2009ب.)2006؛بإب حهم بب

وبحثفخػػاان بحثطاثمػػ بأحػػابأقػػ بحثطدػػاوحتبحثفػػابذػػؤا بلػػابحػػاكثب  ػػ بح  مػػاابأتػػ اابكذ ػػاببتئػػ بإىػػاح
ح تػػػ  ببلااذفػػػاعبشػػػفالتف ابكح خفػػػا بلطةفػػػ ابيضػػػطنبحثدػػػابمػػػنبمشػػػك  بىػػػاـبذطااػػػلبحثط  ةمػػػاتبب
كباثفػػاثابحثدػػابمػػنبحهػػببح   ػػاابلتػػ بحثسػػػاا بكمػػنبوظػػةحتبإوحا بحثشػػ ك بثدهػػببقػػاعبح   ػػاابملػػػلب

                                                 
تػػةؼبيسػػفخاـبمصػػ  دا:ب  ػػ بح   مػػاابحثطسػػفخ  اب تػػ اابح تػػ  بك  ػػ بح   مػػاابلػػابقػػاحبحث دػػةبإلشػػكلبمفػػ حوؼببثم  ػػ بىػػنب(ب)*

  ابمسفةػبحثسةؽ.ح  ماابت  بحثس  بى ابمسفةػبحثش ك بكثم بى
تػػةؼبذسػػفخاـبمصػػ  دات:بح   ػػاابحثسػػتئ بكح   ػػاابحثسػػ  م بكح   ػػاابلتػػ بحثسػػاا بلػػابقػػاحبحث دػػةبإلشػػكلبمفػػ حوؼ.بكطػػابذسػػفخاـب(ب)**

حثط  ةمػػاتبكح   ػػػاابإلشػػػكلبمفػػػ حوؼبأيًضػػػاببكجفبكا ػػػمبح كثػػػابوػػػ ًءبمػػػنبحثلا مػػػ ببإ بأفبحثطخصػػػةوبب طػػػابلػػػابقػػػاحبحث دػػػةبمػػػابيف  ػػػقب
 .بإلاثظةححابحثطدات م بكحثطاثم بث ش ك 
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ببمطػػػابيسػػػ  بلػػػابحثظ ايػػػ بمػػػنبحثدػػػابمػػػنبحػػػاكثب  ػػػ بح  مػػػاابأتػػػ اابح تػػػ  بمطااتػػػاتبإوحا بح ابػػػاح
بFinancial reports opacity(.بلابحثطخابلببيس  بلطة بحثفخاان بحثطاثمػ ب2021دمحمبب)مسفق ًوب

كح خفا بشفالتف ابلابحاذفاعبحػاكثب  ػ بح  مػاابأتػ اابح تػ  بمسػفق ًوببمػنب ػوؿبذخفتػ بحاوحا ب
ب اتبقاحبحثخ  .بلابح  خ حطبلابمس 

مدػلبثهظػ بم ػايت بحثطداتػ  بب2001(بلػابىػاـبIASBكوابحلبمه  بم ايت بحثطدات  بحثاكثمػ ب)
(ببكذثكبب اؼب ام بأصداببحثطص د بإلشكلبألضل.بكمظابذفتمسػهبب ػةابحثطه ػ بIASCحثاكثم ب)

وكث بب120ابذ ظمبحةحثب2018.بكلابىاـب(IFRS)إلاتفط حابحثط ايت بحثاكثم باىاحوبحثفخاان بحثطاثم ب
قػػاعبحثط ػػايت ببكقػػاعبحثػػاكؿبحثفػػابذسػػفخاـبحثط ػػايت بحثاكثمػػ باىػػاحوبحثفخػػاان بحثطاثمػػ بث ػػاب فػػ بحث ػػاؼبب
كحثػػػاػبيف  ػػػقببف ػػػةن بمهطةىػػػ بمػػػنبحثط ػػػايت بحثفػػػابمػػػنبشػػػف  ابذدختػػػقبحثشػػػفا م بكحثطسػػػاءث بكحثيفػػػاء ب

 .(Anderson, 2018)ثألتةحؽبحثطاثم بلابوطم بأ داءبحث اث ب

ظػابحثط ػايت بحثاكثمػ باىػاحوبحثفخػاان بحثطاثمػ بإثػابذدسػتظاتبلػابوػةو بحثطداتػ  ببىػنبكوابيػؤوػبذ 
  نػػقبحثدػػابمػػنبحث ػػاحئلبحثطداتػػ م بحثفػػابيطكػػنبثػػإلوحا بحتػػفخاحم ابإلشػػكلبح ف ػػاةػبث فوىػػببإلا ابػػاحبب
كنخفػػ بقػػاحبمػػنبح نػػ بحثفصػػ ؼبحاوحاػبكتػػ ةك ابح  ف ػػاةػ.بكباثفػػاثاببيطكػػنبأفبيخفػػ بمػػنبإوحا ب

احبكحاذفػػاعبشػػفا م بحثفخػػاان بحثطاثمػػ بكح خفػػا بلطةفػػ اببمطػػابيسػػ  بلػػابحثدػػابمػػنب  ػػ بح  مػػاابح ابػػ
بأت اابح ت  .

 مذكم  البحث -2
 e.g., Hutton et al., 2009; Kim et al., 2011; Callen)واممبواحتاتبتاإلخ بىايا ب

and Fang, 2013, 2015; Andreou et al., 2016, 2017; Kim and Zhang, 2016; 
Ni and Zhu, 2016)أوث بذه ن م بذفتابأفبحهببح   اابحثستئ بذيةفبمالةىػ ببفدختػقبحثطصػاث بب

حثشخصم بثإلوحا بى ابحساببأصداببحثطصاث ببكذثكبمنب ػوؿبوظػاذتنبإلػااةذتنبوػائطفتنب)مدػةاننب
بإلااةننبوائطتن(بى ابمشك  بحثةكاث بكقطا:بلطة بحثفخاان بحثطاثم بكحثط اثم بلابح تفلطاا.

 e.g.; Chen et al., 2001; Jin)ابوػاممبواحتػاتبىايػا بلػابمهػاؿبحثطداتػ  بكحثفطةنػل طػ
and Myers, 2006; Hutton et al., 2009; Kim et al., 2014; Lee, 2016)إتػ اماتبب

لػػابحثفظ ػػؤبإلخ ػػ بح  مػػاابأتػػ اابح تػػ  بى ػػابمسػػفةػبحثشػػ ك بكذفسػػت بحاكاػػه.بكذةصػػ مب فػػائجبقػػاعب
تػػ اببح تاتػػم بثدػػاكثبيفطلػػلبلػػابقػػاحبحثخ ػػ بمتػػلبحاوحا بكح خ ح  ػػابلػػابحثااحتػػاتبإثػػابأفبأحػػابح 

حهببح   اابلت بحثساا بحثخاص بإلاثش ك بىنبحثطػوؾبكحثطسػفلط ننبكلت قػابمػنبأصػداببحثطصػاث ب
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حآل ػػػػػ ننببكوػػػػػابلسػػػػػ تبقػػػػػاحبحثطتػػػػػلبكح  خػػػػػ حطبإلسػػػػػ ببحثطخػػػػػاكؼبحثطف  خػػػػػ ببةفػػػػػ بحاوحا بحثط ظػػػػػاب
ذفػ ح  بقػاعبح   ػاابلتػ بحثسػاا بكذصػلبإثػابحػابم ػتنب)ىف ػ بم تظػ (ببكحثف ةنضاتبحاوحانػ .بكىظػاماب

بذصاابوطم  ابكذخ جبلابآفبكححابمداا بح  ماًاحبثس  بحثس  بى ابمسفةػبحثش ك .

إثػػابأ ػػهبلػػابحػػتنبأفبذ ظػػابحثط ػػايت بحثاكثمػػ باىػػاحوببAhmed et al. (2013a)كوػػابأشػػااب
ث بىطةمابحثطد م بم  ابيشت بإثابأفبقاعبحثط ايت بقابحثفخاان بحثطاثم بكذخااببم اوغبحثطدات  بحثطخ ةب

مهطةى بىاثم بحثهةو بمنبم ايت بحثطدات  بكذدسنب ف م بحثط  ةماتبحثطدات م بث ط م بحذخاذبحثخػ حابب
بإ بأفبحثفاح ماتبح وفصاوي بث احبحثفمتت ب بذ حؿبمةف ب خاش.

كوابواممبحثااحتاتبحثسػاإلخ بلػابمهػاؿبحثطداتػ  بكحثفطةنػلبأوثػ بذ  مقمػ بذف  ػقبإلطدػاوحتبمخف فػ ب
ثخ ػػػ بح  مػػػاابأتػػػ اابح تػػػ  بى ػػػابمسػػػفةػبحثشػػػ كاتببكحثفػػػابيسػػػ  بإل ضػػػ ابلػػػابح خػػػ حطبحاوحا بلػػػاب
مطااتػػػاتبتػػػ ةؾبح ف ػػػاةػبلػػػابحهػػػببح   ػػػاابلتػػػ بحثسػػػاا ببكذػػػؤوػبإثػػػابحاذفػػػاعبحػػػاكثبقػػػابحثخ ػػػ ب

لابحثطخابلببذةوابمداوحتبأ  ػبذدابمنبح خػ حطبحاوحا بلػابمطااتػاتبتػ ةؾبح ف ػاةػبلػاببمسفق ًو.
حهػػببح   ػػاابلتػػ بحثسػػػاا ببكذػػؤوػبإثػػابح خفػػػا بحػػاكثبقػػابحثخ ػػ بمسػػػفق ًو.بكوػػابحاذ  ػػمبقػػػاعب

ببوتػػةوبحث مػػ بى ػػاب(Chen et al., 2001)ببملػػل:بحهػػ بذػػاحكؿبح تػػ  ببدااؾا السااالحثطدػػاوحتب
 ,.Chang et al., 2017; Alp et al)ببكتػتةث بح تػ  ب(Ni and Zhu, 2016)حثطكشػةؼب

ب.(2021

ببذةو ػاتب(Kim et al., 2011)ببملػل:بإوحا بح ابػاحببالتقااريخ الساليا  طػابحاذ  ػمبحثطدػاوحتب
 ;Kousenidis et al., 2014ببحثػفدفعبحثطداتػ اب)(Cao et al., 2016)حثطد  ػتنبحثطػاثتتنب

Francis et al., 2016ببواب م بحثخةحئ بحثطاثمػ بث طخاا ػ ب2016م بب؛بإب حه)(Kim et al., 2014; 
Parsa and Sarraf, 2018)ببذط تػابحثػا لب(Chen et al., 2017b)ببحثػايةفبوصػت  بح وػلب

ببذةوتمبإصػاحابحثفخػاان ب(Kim et al., 2019)(ببواب م بحثفخاان بحثطاثم بث خ حء ب2019)ى احثطهتابب
(.بكحاذ  ػمبحثطدػاوحتب2021ببكفػ  بحث واإلػ بحثاح  مػ ب)أبػةبحث ػوبب(Li et al., 2020)حثطاثمػ ب
ببحثلخػ ب(Kim et al., 2011; Xu et al., 2014)ببملػل:بحثدػةحل بحثسماتػم بباددارة الذاخك أيًضػاب

؛بHabib and Hasan, 2017b)ببحثخػاا بحاوحانػ ب(Kim et al., 2016)حاوحانػ بحثطف  ػ ب
ب(.2021حثفظفتاػب)ى احث حم بب(ببك فةذبحثطاي ب2019م مهابب

ذفظاكؿبحثااحت بحثداثم بلطة بحثفخاان بحثطاثم بأكبح خفا بشػفالتف اببوامتجاًدا لمسحجدات الدابق ،
لاببتئ بحثطداتػ  بحثطصػ ن بكطدػاوبثخ ػ بح   مػااببإلاافػال بإثػابذظػاكؿبأاػ بذ ظػابحثط ػايت بحثاكثمػ ب
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مت بم اؿبى ابحث وو بحثففات ن بث طداوبحثسابقبى ابىظابإو اثهبكطفب(IFRS)اىاحوبحثفخاان بحثطاثم ب
ب   بح  ماابأت اابح ت  .

حثظفائجبحثف  مقم ب ا بلطة بحثفخاان بحثطاثم بى اببوقج استعخضت الجراسات السحاسبي  الدابق 
 .Hutton et al. (2009); Jung et al   بح  ماابأت اابح ت  بلابح تةحؽبحثطفخام بكااحت ب

لػابتػةؽبح كاحؽببChae et al. (2020)تػةؽبح كاحؽبحثطاثمػ بح م نكمػ ببكواحتػ ببلػاب(2019)
لػابتػةؽبح كاحؽبحثطاثمػ ببWu and Hu (2019); Li et al. (2022)حثطاثمػ بحثماإلا مػ ببكواحتػ ب

حثفه ن مػ بح ف ػاابقػاعببLee et al. (2016)حثصػتظم .بكبخصػةثبح تػةحؽبحثظاشػئ ببذظاكثػمبواحتػ ب
ح كاحؽبحثطاثم بحثفايةح م .بكذفذابحثااحت بحثداثم ب  ف اابقػاحبح اػ بلػابمصػ بكفحػاببحث وو بلابتةؽب

ح مل ػػ بى ػػػابح تػػةحؽبحثطاثمػػػ بحثظاشػػػئ .بثػػاثكببوػػػابيخف ػػػ بأاػػ بلطػػػة بحثفخػػػاان بحثطاثمػػ بى ػػػاب  ػػػ ب
بح  ماابأت اابح ت  بىنبإلاوابحثظاذجبى ابمسفةػبح تةحؽبحثطاثم بحثطفخام بكحثظاشئ بح   ػ.

 تداؤالت التالي :الوفى ضؾء ما تقجم، ُتثار 
مػػػػابأاػػػػ بلطػػػػة بحثفخػػػػاان بحثطاثمػػػػ بث شػػػػ كاتبحثطختػػػػا بإلاث ةاصػػػػ بحثطصػػػػ ن بى ػػػػاب  ػػػػ بح   مػػػػاابب -

 حثطسفخ  اب ت اابح ت  ؟
قلبيؤا بذ  تقبحثش كاتبحثطختا بإلاث ةاص بحثطص ن بث ط ايت بحثاكثم بث فخاان بحثطاثم بى ابحث وو بب -

 طة بذخاان قابحثطاثم بك   بح   ماابحثطسفخ  اب ت اابح ت  ؟حثفاات ن ببتنبل

 هجف البحث -3
ي ػػاؼبحث دػػةبإلشػػػكلبائػػم بإثػػػابواحتػػ بكح ف ػػػاابأاػػ بلطػػػة بحثفخػػاان بحثطاثمػػػ بث شػػ كاتبحثطختػػػا ب
إلاث ةاصػػ بحثطصػػ ن بى ػػاب  ػػ بح   مػػاابحثطسػػفخ  اب تػػ اابح تػػ  ببكمػػاػبح ػػفوؼبوػػة بك/أكبحذهػػاعب

بن بإلا فوؼبذ ظابحثط ايت بحثاكثم باىاحوبحثفخاان بحثطاثم .قاعبحث وو بحثففات ب

كنسػػ ابحث دػػةبإثػػابذدختػػقبقػػاحبحث ػػاؼبحثػػ ئم بمػػنب ػػوؿبواحتػػ بذ  مقمػػ بى ػػابحثشػػ كاتبلتػػ ب
ب(.2019-2011حثطاثم بحثطختا بإلاث ةاص بحثطص ن ب وؿبحثفف  ب)

 أهسي  البحث ودوافعه -4
 ودوافعه مسا يمى:تتزح أهسي  هحا البحث العمسي  والعسمي  

ي ابحث دةبحثداثابحمفاحًوحبث ااحتاتبحثطدات م بحثساإلخ بحثفابذظاكثمبذاح ماتبمفمت ب"وةو بحثفخػاان بب -
 :e.g)ح اػ بى ػابكفػاء بح تػفلطاابب:حثطاثمػ "بكحثطفمتػ بحثطخابػلبثػهب"لطػة بحثفخػاان بحثطاثمػ "ببملػل
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)Biddle et al., 2009ببح اػ بى ػابممطػ بحثشػ ك بusuf, 2020)(e.g., Yoببكح اػ بى ػاب
.ب(e.g., Kerr, 2013; Donkor et al., 2022)حثس ةؾبح  ف اةػبثػإلوحا بلػابذدايػابحثضػ ن  ب

كندػػػاكؿبحث احػػػةبذدايػػػابأاػػػ بلطػػػة بحثفخػػػاان بحثطاثمػػػ بى ػػػاب  ػػػ بح  مػػػاابأتػػػ اابح تػػػ  بكذفسػػػت ب
 حثظفمه بحثففات ن .

ذخاي بوثتلبذ  مخابإلشففبذدايابأا بلطة بحثفخاان بحثطاثم بكح اػ بحثطشػف ؾبثػهبمػ بذ ظػابحثط ػايت بب -
حثاكثم باىاحوبحثفخاان بحثطاثم بى اب   بح  ماابأت اابح ت  بلاببتئػ بحثطداتػ  بحثطصػ ن ببحتػةب

ا بشػػفالتف ابُيسػػ  بذخػػاي بوثتػػلبإلشػػففبقػػاينبح اػػ ننبلػػابذدايػػابآاػػاابلطػػة بحثفخػػاان بحثطاثمػػ بكح خفػػ
ث شػػػ كاتبحثطختػػػػا بإلاث ةاصػػػػ بحثطصػػػػ ن ببحفػػػػابيطكػػػػنبإفػػػفاءبحثلخػػػػ بى ػػػػابحثط  ةمػػػػاتبحثطاثمػػػػ بحثفػػػػاب

بذفضطظ ابحثفخاان بحثطاثم .بب
لتػػ بحاتػػط ببك اصػػ بلػػابذ ظػػابحثط ػػايت بحثاكثمػػ بث فخػػاان بحثػػاكثاب بذػػ حؿبح وثػػ بحثف  مقمػػ بإلشػػففبب -

  ػ بىػنبإفػال بى طمػ بمدفط ػ بث ظفػائجبحثفػابتػتف بحث تئ بحثطص ن بكفحابح تةحؽبحثظاشػئ ببكقػةبمػابي
 حثفةصلبإثت ا.ب

يدػػاكؿبحث دػػةبذخفمػػابحثف ػػاا بلػػاب فػػائجبحثااحتػػاتبحثسػػاإلخ بإلشػػففبأاػػ بلطػػة بحثفخػػاان بحثطاثمػػ بب -
ى ػػػاب  ػػػ بح  مػػػاابأتػػػ اابح تػػػ  ببمػػػنب ػػػوؿبذدايػػػابأاػػػ بإو ػػػاؿبذ ظػػػابحثط ػػػايت بحثاكثمػػػ باىػػػاحوب

 ث اعبحث وو بحثففات ن ببمنبأولبذفست بقاحبحثف اا .حثفخاان بحثطاثم بكطفمت بم اؿب
 اا بحثااحتاتبحثساإلخ بحثفابح ف  تبذاح ماتبلطػة بحثفخػاان بحثطاثمػ بكح خفػا بشػفالتف ابب اصػ بب -

  مطابيف  قبإلا  ماابأت اابح ت  بإلاثف  تقبى ابأحابأتةحؽبحثطاؿبحث  بم .
ثف ظػػابحثط ػػايت بحثاكثمػػ باىػػاحوبحثفخػػاان بحثطاثمػػ ب ػػاا بحثااحتػػاتبحثسػػاإلخ بحثفػػابح ف ػػ تبحثػػاكابحثط ػػاؿبب -

 ى ابحث وو ببتنبلطة بحثفخاان بحثطاثم بك   بح   ماابلاببتئ بحثطدات  بحثطص ن .

  حجود البحث -5
لػػابفػػةءبمشػػك  بحث دػػةبكقالػػهبحثػػ ئم ببيخػػػ جبىػػنب  ػػاؽبحث دػػةبواحتػػ بكذد تػػلبكح ف ػػاابأاػػػ ب

ى ػػػاب  ػػػ بح  مػػػاابأتػػػ اابح تػػػ  بى ػػػابمسػػػفةػبمدػػػاوحتبأ ػػػ ػبإلخػػػوؼبلطػػػة بحثفخػػػاان بحثطاثمػػػ ب
ببكطابيخ جبىنب  اؽبحث دةبحتفخاحـبمؤش حتبأ ػ ػبثقمػا بككلبحثش ك بكثم بى ابمسفةػبحثسةؽب

لطػػػة بحثفخػػػاان بحثطاثمػػػ بإلخػػػوؼبمؤشػػػ بإوحا بح ابػػػاحببا ثػػػ بحثقمطػػػ بحثط  خػػػ بثدسػػػاإلاتبح تػػػفدخاؽب
ووػاتبلػابحثشػ كاتبحثفػابذ ػابوةحئط ػابإل ط ػ بح  فماان .بكطابيخ جبىػنب  ػاؽبحث دػةبح ف ػاابقػاعبحث 

إلخػػوؼبحثهظمػػػهبحثطصػػػ ػببكحتػػػف  اوبحثشػػ كاتبحثفػػػابذظفطػػػابإثػػػابحثخ اىػػاتبحثطاثمػػػ ب)حث ظػػػةؾبكشػػػ كاتب
حثفػػػفمتنبكحثشػػػ كاتبحث ام ػػػ بلػػػابمهػػػاؿبح كاحؽبحثطاثمػػػ (بب ظػػػً حبث  م ف ػػػابحثخاصػػػ بب ػػػابكحثطخف فػػػ بىػػػنب
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 ػػ ػبك ضػػةى ابثػػ   بحثط ػػايت بكحثطف   ػػاتبحث وابمػػ ب  م ػػ بحثشػػ كاتبحثطظفطمػػ بث ػػاوابحثخ اىػػاتبح 
ب.حثخات بب ا

ث بيف بحثفطكنبمنبحثدصةؿبى ػابإلاافال بإثابمابت قببيف بحتف  اوبحثطشاقا ب)ش ك /تظ (بحثفاب
.بكطػػابيخػػ جبىػػنب  ػػاؽبحث دػػةبحثطدػػاوحتبح  ػػ ػبثخ ػػ بح  مػػاابأتػػ ااببما اذ ػػاب ػػوؿبلفػػ  بحث دػػة

ثطاثمػػػ بث شػػػ كاتب)ملػػػلبوػػػةو بحثط حو ػػػ بكذ  تػػػقبمداتػػػ  بحثقمطػػػ بح تػػػ  ببإلخػػػوؼبلطػػػة بحثفخػػػاان بح
حث اوثػػ (ببكحثطفمتػػ حتبحثط اثػػ بح  ػػ ػببإلخػػوؼبذ ظػػابحثط ػػايت بحثاكثمػػ باىػػاحوبحثفخػػاان بحثطاثمػػ ب)ملػػلب
حهػػػ بحثشػػػ ك بكحثصػػػظاى بك  ايػػػ بحثسػػػظ بحثطاثمػػػ (ببكطػػػابأفبواب مػػػ ب فػػػائجبقػػػاحبحث دػػػةبحثفػػػابتػػػةؼبيػػػف ب

بمش ك  بإلضةحإلطبذف  قبإلطهفط بكىتظ بحث دة.حثفةصلبإثت ابث ف طم ب

  خظ  البحث  -6
لتشاااول مذااكم  البحااث ولتحقيااى هجفااه فااى ضااؾء حااجودا، سااؾف يااتؼ اسااتكسال البحااث عمااى الشحااؾ 

 التالى:
بكحثففست حتبكحثطداوحت.ب-7 ب   بح   ماابحثطسفخ  اب ت اابح ت  :بحثطف ـة
بكحثطخايم بكحثب-8 بطداوحت.لطة بحثفخاان بحثطاثم :بحثطف ـة
ذد تػلبحث ووػ ببػتنبلطػة بحثفخػاان بحثطاثمػ بك  ػ بح   مػاابحثطسػفخ  اب تػ اابح تػ  بكحشػػفخاؽبب-9

بحثف  بح كؿ.
ذد تلبحثاكابحثط ػاؿبثف ظػابحثط ػايت بحثاكثمػ باىػاحوبحثفخػاان بحثطاثمػ بى ػابحث ووػ ببػتنبلطػة بب-10

بحثفخاان بحثطاثم بك   بح   ماابحثطسفخ  اب ت اابح ت  بكحشفخاؽبحثف  بحثلا ا.
ببمظ هم بحث دة.ب-11
ب فائجبحث دةبكجت اماذهبكذةصماذهبكمها ذهبحثطخف ح .ب-12

 السدتقبمى ألسعار األسهؼ: السفهؾم والتفديخات والسحجداتخظخ االنهيار  -7
 مفهؾم خظخ االنهيار السدتقبمى ألسعار األسهؼ -7-1

يشت بمص   ب   بح   ماابإثابح  خفا بحثداوبلابتػ  بحثسػ  بحثشػ ك بإلشػكلبمفػاو ب ػوؿب
ححفطػػاؿبب.بكطػابيشػت ب  ػػ بح   مػاابى ػابأ ػه(Cheng et al., 2019)لفػ  بةمظمػ بوصػت  ب سػ ًماب

حػػاكثبح خفػػا بم ذفػػ بلػػابأتػػ اابح تػػ  ببكحثػػاػبيطكػػنبموحظفػػهبمػػنب ػػوؿبح ثفػػةحءبأكبح  دػػ حؼب
حثس  ابلابذةةن اتبحث ةحئابى ابح ت  ب وؿبلف  بةمظم بمنبحثفػاحكؿبى ػابقػاعبح تػ  ب)ى احثطهتػابب

ب(.2019
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سػ بقػاعبحثفةةن ػػاتبكنهسػاب  ػ بح   مػاابذد كػاتبك تػػ  بكمفاوئػ بلػابذةةن ػاتبىةحئػػابحثسػ  ببكذف
إلف  ػػابذحتبح دػػ حؼبتػػ  اببكباثفػػاثابث ػػابآاػػاابم طػػ بى ػػاب طػػاذجبذسػػ ت بح صػػةؿبكحثخمػػااحتبحثطاثمػػ بب
حتةبيفةو بحثطسفلط كفبىةحئابأ   بى ابملػلبقػاعبح تػ  ببإلط ظػابأفبح  دػ حؼبلػابذةةن ػاتبىةحئػاب

اوحتبحثط طػ بثفةةنػ بحث ةحئػاببحثس  بي ف  بمداوبثخ  بح   ماا.بكباثكببي اب   بح   ماابأحابحثطد
 طػػابأ ػػهبموئػػ بلػػابذسػػ ت بح صػػةؿبحثطاثمػػ بكحثخمػػااحتبحثطاثمػػ ببإ بأ ػػهبى ػػابىكػػ بحثفخ  ػػاتبحثطفطاا ػػ ب

Symmetric volatilitiesبيطكػػػنبذخفػػػم ب  ػػػ بح   مػػػاابمػػػنب ػػػوؿبحثفظةنػػػ بلػػػابحتػػػفلطااحتبب 
ب.(Kim et al., 2014)لط ننبحثطدفظ بحثطاثم ببكطابأ هبيص ببحثفظ ؤبإلداكاهبمنبوا ببحثطسف

لػػاببExtreme collapseإلا   مػػاابحثطف ػػ ؼبأكبحثشػػاياببZhu (2016)كوػػابى لفػػهبواحتػػ ب
 Harvey andحثقمط بحثسةمم بثس  بحثش ك ببكحثاػبيف ذببى مهبح خفا با ك بحثطػوؾ.بكوػابأكفػ ب

Siddique (2000)ببحتػػةبأفبح  دػػ حؼبحثشػػ  ابىامػػلبم ػػ بكائػػم بلػػابذدايػػابأتػػ اابح تػػ ب 
يدصلبحثطسفلط ننبى ابىةحئابح ت  ببااو بأ   بمنبحثطفةو  بم بحاذفاعبح  د حؼبحثس  ابكطكالػف ب

بثخ ةث  بقاعبحثطخا   .

ذ  نًفػاببChen et al. (2001)ببوػاـبومؽ مشغؾر االنحخاف الذخطى فى تؾزيعات عؾائج الدهؼ
ابلػػابىةحئػػابح تػػ  ببػػاً بمػػنبكوػػةوبثخ ػػ بح   مػػاابمخف ًفػػابىطػػابذخػػاـببلخػػابى لػػهبإلػػا  د حؼبحثشػػ  

ىةحئابت  م بشايا ببكنشت بح  د حؼبحثش  ابإثابأ هبىخببحاذفاعبأت اابحثس  بذظد ؼبحث ةحئابت ً اب
بااو بم ذف  ببكىخببح خفا بح ت اابذظد ؼبحث ةحئابإيهاإًلاببااو بم ذف  بأيًضاببكن ف  بح  د حؼب

  بقاحبحثف  نابىنبحثف  نفاتبح   ػبثخ  بح   ماابلابحثش  ابمداًوحبم ًطابثفةةن بحث ةحئا.بكنخف
أفبحثف  نفػػػاتبح  ػػػ ػباكػػػ تبى ػػػابأوحءبح تػػػ  بكحثػػػاػبيهسػػػابمفةتػػػطبذةةنػػػ بىةحئػػػابح تػػػ  ب)يطلػػػلب
حث دظػػ بح كثػػا(بكحثف ػػاينبلػػابذةةنػػ بىةحئػػابح تػػ  ب)يطلػػلبحث دظػػ بحثلا مػػ (بببتظطػػابي كػػ بقػػاحبحثف  نػػاب

بحئابح ت  ب)يطللبحث دظ بحثلاثل (.ى ابح  د حؼبحثش  ابثفةةن بىةب

لػابأفب  ػػ بح   مػاابيطلػػلبح ثفػةحءبحثسػػ  اببما  مااا ساابى Habib et al. (2018)ويتفاى 
Negative skewnessلػػابذةةنػػ بىةحئػػابتػػ  بحثشػػ ك ببمطػػابيػػؤوػبإثػػابذخ  ػػاتبأ  ػػ بلػػابحث ةحئػػابب

نػػ بىةحئػػابح تػػ  ب)حث دظػػ بحثسػػ  م بث سػػ  ببكباثفػػاثابي كػػ بقػػاحبحثف  نػػابى ػػابح  دػػ حؼبحثشػػ  ابثفةةب
بحثلاثل (.

(بأفبحثااحتػػػاتبحثسػػػػاإلخ بحثفػػػابذظاكثػػػػمبذ  نػػػاب  ػػػػ بح   مػػػاابوػػػػابحذفخػػػمبلػػػػاب2021كنػػػ ػبدمحمب)
مضػػطة  ابى ػػابوةح ػػببىػػا ببكنهػػببأفبذيػػةفبقػػاعبحثهةح ػػببفػػطنب  ػػاؽبأػبذ  نػػابشػػاملببكقػػاعب

و بب)ب(بذدختػػقبحثهةح ػػببقػػا:ب)أ(بححفطػػاؿبحػػاكثبح خفػػا بتػػ  بحثسػػ  بإلشػػكلبوػػةق ػبكحػػاوبكمفػػا
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حثس  بث ةحئابت  م بشايا بإلشكلبمفي ابب)ج(بظ ةابح ثفةحغبحثسػ  ابلػابىةحئػابح تػ  بى ػابمسػفةػب
حثشػػ ك بب)و(بحتػػفط حابح خفػػا بىةحئػػابح تػػ  بى ػػػابمسػػفةػبحثشػػ ك بثففػػ  بةمظمػػ بب)ق(بح  مػػاابتػػػ  ب

 بحػاوبلػابأتػ اابحثس  بى ػابمسػفةػبحثشػ ك بظػاق  بتػةمم بُم ايػ بي نػابمػنبححفطاثمػ بحػاكثبح خفػا
بوطم بح ت  بى ابمسفةػبحثسةؽ.

أفبحػاكثب  ػ بح   مػاابي وػ بإثػابمخػاكؼبحثطسػفلط ننببHutton et al. (2009)كوابأكف ب
ببكنف  ػقبح  تػ بإلخ ػ بحػاكثبTail riskمنب   بحثايلب)أكبحثخ  بحث  لػابأكبحثخ ػ بحث امشػا(ب

د كػاتبلتػ بحث  م مػ ب تػ اابح تػ  .بكطػاب سائ بم ذف  بلابحثها ببحثس  ابث  ةحئابحثظاذه بىنبحثف
أ ػهب  ػ بحثػايلبيظ ػ بلػابشػكلبحثفػةحءبلػابأحػاب  لػابمخ ػطببDeFond et al. (2015)أكفػ ب

بمػػا ابىظػػابحثف  تػػ بىػػنبىائػػابحثسػػ  بى ػػابمسػػفةػبحثشػػ ك ببأػبأ ػػهبيكػػةفبإل ػػ ؼبحثطظدظػػابكححفطػػاؿب
ًاحبثةوػػةوبىةحئػػابأتػػ  بشػػايا بحاكاػػهبفػػ مابثيظػػهبذكبذػػفات بوػػةػببلػػابحػػتنبيطلػػلب  ػػ بح   مػػاابذيػػ ح

%بمػػنبحثفةةنػػ بحث  م ػػا.بثػػاثكببيكػػ عبحثطسػػفلط ننب  ػػ ب0.1حثسػػ  م بكحثفػػابذخػػ بلػػابحثهػػ ءبح وػػلبمػػنب
ح   مػػاابكنظفػػ كفبمظػػهببكقػػةبمػػابيفسػػ ب  ػػ   بث ػػوك بمخػػا  بثألتػػ  بحثفػػابذفسػػ بإل ةحئػػابتػػ  م ب)دمحمبب

ب(.2021

بمصػػ   ب  ػػ بح   مػػااببلخػػاببHong and Stein (2003)كوػػابذةتػػ ب لػػابذةفػػم بمف ػػـة
ح   مػػاابذمتػػ بك تػػ بلتػػ بم فػػاوبلػػابتػػ  بب)أ(أكفػػ بأ ػػهبيظ ػػةػبى ػػاباواػػ بىظاصػػ بمدػػاو ببقػػا:ب

قاحبحثفمتػ بحثي تػ بب)ب(حثس  بى ابمسفةػبحثش ك بكنداثبباكفبكوةوبم  ةماتبكأ  اابىام بكلت  بب
ح   ماابظاق  بتةمم بُم اي بب)ج(حثس  (ببلابت  بحثس  بذمت بت  اب)أػبيداثبح خفا بلابت  ب

Contagiousببحتػػةب بيظ ػػةػبلخػػطبى ػػابح خفػػا بمفػػاو بلػػابتػػ  بتػػ  بكححػػابببػػلبيظ ػػةػبى ػػاب
ح خفا بمف حإلطبث ماي بلابأت اابلئ بكام  بمػنبح تػ  ببمدػاًاابح  مػاًاحب تػ اابح تػ  بى ػابمسػفةػب

بحثسةؽ.

بح خفػػا بوفااى ضااؾء مااا ساابى، يااخ  الباحااث بح  مػػااعبببأفبمف ػػـة تػػ  بحثسػػ  بيخف ػػ بىػػنبمف ػػـة
ح  خفػػا بحثطؤوػػمبلػػابتػػ  بحثسػػ  بأكبح خفافػػهبإلقمطػػ بفػػئت  ببكحثػػاػببالسفهااؾم األولحتػػةبي كػػ ب

يداثبإلس ببحثظفائجبحثطاثم بلتػ بحثهتػا بث شػ ك بأكبكوػةوبأ  ػاابلتػ بتػاا بأى ظػمبلػابكوف ػابكثػ بيػف ب
 بلابممط بحثس  بكبشكلبمفػاو ب ػوؿبلفػ  بح خفا بك تبالسفهؾم الثانىحه  ا.بلابحثطخابلببي ك ب

ةمظمػ بوصػت  ببأػبكوػػةوبىةحئػابتػ  م بشػػايا ب تػ اابقػاحبحثسػػ  ببكندػاثبقػاحبح   مػػااب فمهػ بحهػػبب
إوحا بحثش ك بثأل  اابلت بحثساا بث دابحثاػب بيطكنبحتفط حابحه  ابلفظ ػ بلهػف بث   ػنببمطػابيف ذػبب
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سػػفةػبحثشػػ ك ببكحثػػاػبوػػابيكػػةفبإلطلاإلػػ بظػػاق  بتػػةمم بى مػػهبح   مػػاابحثطفػػاو بلػػابتػػ  بحثسػػ  بى ػػابم
بم اي بذظفخلبث اوابح ت  بى ابمسفةػبتةؽباأ بحثطاؿ.

 تفديخات حجوث خظخ االنهيار السدتقبمى ألسعار األسهؼ -7-2
بواممبحثااحتاتبحثساإلخ بذفست حتبمخف ف بثداكثب   بح  ماابأت اابح ت  ببكذثكبكطابي ا:

منبأكحئلبحثااحتاتبحثفابواممبأحابقاعببJin and Myers (2006)واحت بذ اب)أ( التفديخ األول: 
حثففسػػػػت حتببلخػػػػابلسػػػػ تبحػػػػاكثب  ػػػػ بح   مػػػػاابإلطشػػػػك  بىػػػػاـبذطااػػػػلبحثط  ةمػػػػاتببػػػػتنبإوحا بحثشػػػػ ك ب
كحثط   ػػػتنبوح   ػػػابكأصػػػداببحثطصػػػاث ب ااو ػػػاببحتػػػةبيفػػػم بىػػػاـبذطااػػػلبحثط  ةمػػػاتبثػػػإلوحا بإ فػػػاءب

  ب س ًماببمنبأولبذخفم بحثاىاكػبكحثفخافابإلس ببحآلااابحثس  م بلابح   اابلت بحثساا بثفف  ب ةن
حاث بحالصاحبىنبقاعبح   ااببكطابأفبح خفا بمسفةػبحالصاحبلابحثفخاان بحثطاثم بكلطةف ابثهب

بآااابإيهابم بكت  م بى ابحابتةحءبث ط   تنبإلاثش ك .

يسػػط بح خفػػا بشػػفا م بحثفخػػاان بحثطاثمػػ بكلطةفػػ اباوحا بحثشػػ ك ببفسااؽ ناحياا  ا اااار اإل،جابياا ،
حثدصةؿبى ابذالخاتب خاي ببااو بأ   ببمطػابوػابذدصػلبى ت ػابإذحبكػافبثػاي ابوطمػ بح   ػاابحثهتػا ب

 بيطكػنبإ فػاءبحثهػ ءبح   ػ بمػنبح   ػاابلتػ ببومؽ ناحيا  ا ااار الدامبي ،كحثستئ بى ابحابتػةحء.ب
كػػلبقػػاعبح   ػػاابمػػ  بكححػػا بإلشػػكلبمفػػاو ببي مػػ بحثطسػػفلط كفبح تػػ  بإلشػػكلبحثسػػاا ببكىظػػامابذخػػ جب

مفػ طببمطػابيف ذػػببى مػهبح خفػا بأتػػ اابحثسػ  بلػػابكوػمبوصػت ببمطػػابيػؤوػبإثػابىةحئػػابأتػ  بتػػ  م ب
ب  ت  ببكحثاػبيف ذببى مهبحاكثب   بح   ماا.

كم بحاذفاعبمشك  بىاـبذطاالبحثط  ةماتببتنبحاوحا بكحثطسفلط ننبم ذفً اببل ػنبيػف بذسػ م بح   ػااب
بحاوحا ب لتػػػ بحثسػػػاا بمػػػنبحثشػػػ ك بإثػػػابتػػػةؽباأ بحثطػػػاؿبلػػػابحثةوػػػمبحثطظاتػػػب.بكمػػػنبحثطػػػ و بأفبذخػػػـة

ب.(Healy and Palepu, 2001)إلاثفوىببإلاثط  ةماتبكذف ت قابكج فائ ابثف ظم بمظف ف ابحثخاص ب

أوتبحثفضمد بحثطاثم ب    بش كاتبحث او بىاثطًمػاب)شػ ك بإ ػ كف(بىػاـببوتأكيًجا لمتفديخ الدابى،
إثاب سائ بلاوح بث  ايابمنبحثطسفلط ننبكأصػداببحثطصػاث بحآل ػ ننببلخػابكػافبأحػابأتػ اببب2000

 ,Wu and Hu)حػػاكثبقػػاعبحثفضػػمد بىػػاـبذطااػػلبحثط  ةمػػاتببػػتنبحاوحا بكأصػػداببحثطصػػاث ب
أفباغ  بإوحا بحثش ك بلابحثدفاظبى ابأوحءبوةػببكػافبتػ ً ابائمًسػاببBall (2009)ببكأفاؼب(2019

با فاءبإوحا بحثش ك بثأل  اابلت بحثساا .

ببإلاتػفخاحـبحث ما ػاتبابػ بتػظةن بث  ظػةؾبح م نكمػ ب ػوؿبحثففػ  بJung et al. (2019)كذةصػلب
 Delayed Expectedؼبإلاثخسائ بحثطفةو  (ببإثابأفبحاذفاعبلف  بذف ت بح ىف ح2014ب–ب1995)
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Loss Recognitionيسػػ  بلػػابحاذفػاعبح  مػػااب حػػقبلػػابأتػػ اابح تػ  بث ػػاعبحث ظػػةؾببكنكػػةفبقػػاحبب
حثففات بأ ل بكفةًحابىظامابيكةفبثطاي ػبحث ظةؾبت   بذخاي ن بك ت  بلػابإ فػاءبح   ػاابلتػ بحثسػاا بب

ب س ب)أػبحثفهاان بكحثصظا م (.كحثفابذفطللبلابحاذفاعب س  بحثخ ك بلت بحثطفها

 ;Hutton et al. (2009); Kothari et al. (2009)أكفػدمبواحتػ ب)ب( التفدايخ الثاانى: 
Habib et al. (2018)ذفستً حباا ًمابثداكثب  ػ بح   مػاابيفطلػلبلػابمطااتػاتبحثسػ ةؾبح  ف ػاةػبب

فساؽ الشاحيا  ك مػااحتبح تػ  .بباوحا بحثش ك ببكذثكبمنب ػوؿبذ  نػ بممطػ بح تػ  بحثطط ةكػ بثػإلوحا 
يسػػػفظاب  ػػػ بح   مػػػاابإثػػػابحهػػػ بمفاوقػػػابأفبحاوحا بذ طػػػلبثطصػػػ دف ابحثشخصػػػم بب فمهػػػ ببالشغخيااا ،

مهطةىػػػ بمػػػنبحثدػػػةحل بذفضػػػطنبحثطخػػػاكؼبحثط ظمػػػ بكىخػػػةوبحثف ةنضػػػاتبحاوحانػػػ ببكحثفػػػابذدف قػػػابى ػػػاب
أكبذف ت قػابمؤوفًػاببلػسذحب هدػمبح مفظاعبىػنبحالصػاحبىػنبح   ػاابلتػ بحثسػاا بكحه  ػابثففػ  ب ةن ػ ب

إوحا بحثش ك بلابحه  ابكمظ بكصػةث ابإثػابتػةؽبح كاحؽبحثطاثمػ ببيصػ  بذةةنػ بىةحئػابح تػ  بذةةنً ػاب
لت بمفطاالببكىظامابذف ح  بقػاعبح   ػاابلتػ بحثسػاا بإلطػ كابحثةوػمبكذفػةؽبوػاا بحاوحا بى ػابحه  ػابب

شػػكلب ػػااجبذدكط ػػابكتػػم  ذ اببمطػػابيػػؤوػبإثػػابيػػف بحثيشػػ بكحالصػػاحبىػػنبقػػاعبح   ػػاابمػػ  بكححػػا بإل
بح خفا بت  ابك ت بلابأت اابحثس  ببلفظ اابح ت اابإلشكلبمفاو .

كمػػنبفػػطنبمطااتػػاتبحثسػػ ةؾبح  ف ػػاةػبثػػإلوحا بمػػابيف  ػػقببفدايػػابحثضػػ ن  بى ػػابو ػػلبحثشػػ كاتب
ىاتبحتػفلطاان بكلطة بحثفخاان بحثطاثم بكىاـبشفالتف ابكح تفلطاابلابمش كىاتبذام بحثقمط ب)مش كب

ذحتبصػػػػالابذػػػػالخاتب خايػػػػ بتػػػػاث  (بكحثلخػػػػ بحاوحانػػػػ بحثطف  ػػػػ بكمسػػػػفةػبحثػػػػفدفعبحثطداتػػػػ اب) م ػػػػ بب
2021Jeon, 2019; بإلاافػػال بإثػػابحثدػػةحل بحثسػػاإلخ بلػػابحهػػببح   ػػاابلتػػ بحثسػػاا ببذةوػػاب.)

 Kim and)حػػةحل بأ ػػ ػبلتػػ بماثمػػ ببملػػلبحثدفػػاظبى ػػابحثسػػط  بكبظػػاءبحام  ح ةانػػ بحاوحانػػ ب
Zhang, 2016).بب

كك طابح خفضمبحصػت  بأصػداببحثطصػاث ب ػااجبحثشػ ك بىػنبح   ػاابحثطف  خػ بب ػابك طػابحصػلب
حثط   ػػتنبإلاثشػػ ك بى ػػابذ ةنضػػاتبإوحانػػ بكتػػم   بى ػػابمةحاوقػػابثطصػػ دف ابحثخاصػػ ببحتػػةبذسػػ  ب

 Benmelech et)اغ  بحاوحا بكذ كت قابى ابذ ظم بحثف ةنضاتبحاوحان بلابحاكثب   بح   مااب
al., 2010)ببحتػػةبذدفػػ بحثف ةنضػػاتبحاوحانػػ بى ػػابأتػػا بأوحءبح تػػ  بح قفطػػاـبإلاثدفػػاظبى ػػاب

صػػةا ب طػػةبث شػػ ك بم ذفػػ ب  ػػةؿبلفػػ  بمطكظػػ ببكبػػاثكبذظخػػ طبحاوحا بلػػابمشػػ كىاتبحتػػفلطاان بذحتب
فبصالابممط بحاثم بتاث  بإلم  بإ فاءبغماببحثف ثبحثطفاح بأمام اببمػنبأوػلبو ػلبح مػ بي ػاكبأ

حثش ك بثاي ابل ثبمفظامم بكلت  بى ابحث ل بمػنبأ  ػابلػابحثةحوػ بلػ ثبحتػفلطاان بذػام بممطػ بحثشػ ك ب
(Almeida, 2017).ب
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أفبحثفخػػاان بحثطاثمػػ بحثط ػػا بكلػػقبم ػػاأببBleck and Liu (2007)أكفػػ بوفااى هااحا الدااياا، 
تػػػ بم بدػػػ ببكطػػػابأفبحثفي فػػػ بحثفاانخمػػػ بذسػػػط باوحا بحثشػػػ كاتبح  خػػػ حطبلػػػابمشػػػ كىاتبحتػػػفلطاان بل

حثظظاـبحثطدات ابث ش كاتبحثاػبيسط بإلسا اتبىظاص بحاي حوحتبكحثطص كلاتبكمػابيف ذػببى ت ػابمػنب
 فػػائجبأىطػػاؿبحثطشػػ كىاتبح تػػفلطاان بلتػػ بحثط بدػػ بإلاثفي فػػ بحثفاانخمػػ ببػػاً بمػػنبحثقمطػػ بحث اوثػػ بيسػػط ب

اثابحصةث ابى ابمكالآتبكذ ةنضػاتبثإلوحا ببفهاكةبذسهتلبحثخسائ بمنبح تفلطااحتبحثس  م ببكباثف
و لبذاانخبح تفدخاؽببكنس لبقاحبإلس ببىاـبواا بح   حؼب ااجبحثش ك بى ابذدايابحثقمط بحثسةمم ب

ب.ب(Habib et al., 2018)ث اب

 Jensenأكفػ بب،Agency Theoryباإلضاف  إلى ماا سابى، وماؽ مشغاؾر نغخيا  الؾكالا  
and Meckling (1976)ذفصػػ ؼبحاوحا بحثطسػػم   بإلشػػكلبح ف ػػاةػبب ػػاؼببأ ػػهبمػػنبحثطػػ و بأفب

ذدختقبمصاثد ابحثخاص بلاببتئ بم  ةماتبلت بمفطاا  .بكن وحوبحثظخصبلابحثشفا م ب)أػبحثمطة (ب
إلػػاثفةحةػبمػػ بكطمػػ بحثط  ةمػػاتبحثسػػ  م بحثطخفمػػ .بكمػػ بذثػػكببلػػسفبوػػاا بحثطػػاي ننبى ػػابإ فػػاءبح   ػػااب

ببذظ ػػػ بTipping pointثسػػػتئ بحثطكفظػػػ  ب خ ػػػ بذدػػػةؿبحثسػػػتئ بمدػػػاكو ببل ظػػػامابذفهػػػاكةبح   ػػػاابح
بحثط  ةماتبحثس  م بول  بكححا ببمطابيؤوػبإثابح  ماابأت اابح ت  .

يسػفملبحثطػاي بحثفظفتػاػبث شػ ك بىػاـبذطااػلبحثط  ةمػاتباظ ػاابتػ ةؾببوفى نفذ سياا الؾكالا ،
حثطصػػ د بحثاحذمػػ بكج فػػاءبح   ػػاابحثسػػتئ بإلاتػػفط حابمػػنب ػػوؿبح  خػػ حطبلػػابح تػػفلطاابحثطفػػ طببكذثػػكب
ب اؼبحطايػ بك/أكبةنػاو بمكػةفبأوحءبحثشػ ك بحثػاػبيػؤا بإلشػكلبم اشػ بى ػابمكالػآذ  بحثطاثمػ .بل ظػاماب

 ثبح تػػفلطاابلػػابح  خفػػا ببذدفػػ بحثطخػػاكؼبإلشػػففباػػ كحذ  بحثشخصػػم بحثطػػااحءبي ػػاأبم ػػاؿب طػػةبلػػ
حثفظفتػػػايتنبإ فػػػاءبحثظفػػػائجبحثسػػػ  م بىػػػنبحثطسػػػاقطتن.ب فمهػػػ بثػػػاثكبب بيكشػػػ بحثطػػػااحءبحثفظفتػػػايتنبىػػػنب

يظخػػ طبحثطػػااحءبحثفظفتػػايتنبلػػابوػػ حاحتببوفًقااا لااحلػ،ح   ػػاابحثسػػتئ بث طسػػفلط ننبلػػابحثةوػػمبحثطظاتػػب.ب
 بمػػػام  بث قمطػػػ ببى ػػػابح وػػػلبمؤوفًػػػاببحفػػػابيػػػف بحثيشػػػ بىػػػنبم ػػػاؿبحثظطػػػةبحثدقمخػػػابثفػػػ ثبحتػػػفلطاان

ب.(Andreou et al., 2021)ح تفلطاابث ش ك ببمطابيؤوػبإثابح  ماابأت اابح ت  ب

إثػابأفبحاذفػاعبمخػا  بحثةكاثػ بإلاثشػ كاتبي  فػ اببااوػ ببChae et al. (2020)كوػابأشػااب
كػػ بحاوحا بى ػػابذدختػػقبمصػػاثد ابحثشخصػػم بى ػػابحسػػاببمصػػاث بم ذف ػػ بثخ ػػ بح   مػػااببحتػػةبذ ب

بإلدهببح   اابحثفابذؤا بت ً ابى ابأت اابح ت  ببكجذحبث بذظ ك بقاعبح   ػااب حثطوؾببكباثكبذخـة
ذف  ػقبإلفتػ اابح تػ  بببBubbleلابت  بحثس  ببيص  بت  عبأ   بمنبممطفهبحثف  م بكنشػكلبلخاىػ ب

 ػػةنًوببحتػػةبإ  ػػابذصػػلبإثػػابمسػػفةػبم ػػتنب)ىف ػػ (ببلفظفشػػ بح   ػػااببإ بأفبىط مػػ بحثدهػػبب بذػػاـك
بإثابحثسةؽبى ابحثفةاببمطابيؤوػبإثابظ ةابلخاى ببلفظ اابح ت اابلهف بكلابكومبوصت .
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يفطلػػلبحثففسػػت بحثلاثػػةب   مػػاابأتػػ اابح تػػ  بلػػاب  ػػ بحثفخ ػػ بىػػنبحثسػػاحوب)ج( التفداايخ الثالااث: 
Default riskحوبحثش ك بىنبتاحوبحثف حماذ ابكذ ل قابماثًمابلابحاذفاعبححفطػاؿبببحتةبيس  بذخ  بتا

حاكثب   بح  ماابأت اابأت ط ابب   ابتةؼبذض  بإثابحهػببقػاعبح   ػاابلتػ بحثسػاا ببكثيػنب
ثنبذفطكنبمنبح تفط حابلابىط م بحثدهبببلسةؼبذصلبإثابحثدابحثاػبذخ جب مهبقاعبح   ػاابمػ  ب

وفاى .ب(Chauhan et al., 2017) اابح تػ  بى ػابمسػفةػبحثشػ ك بكححػا بمدااًػ بح  مػاًاحبلػابأتػ
إثػابحاذفػاعببCampbell et al. (2008)كواحتػ ببZhu (2016)ذةصػ مبواحتػ ببهاحا الداياا،

  ػػ بح   مػػاابإلااذفػػاعبحث حل ػػ بحثطاثمػػ ببحتػػةبي  ػػابحثطسػػفلط بممطػػ بمظخفضػػ بث شػػ كاتبحثفػػابي ذفػػ ب
بوية  ا.بحه بوية  ابمخاا  ببف كبحثفابيظخف بحه 

 محجدات خظخ االنهيار السدتقبمى ألسعار األسهؼ -7-3
ي ف ػػ ب  ػػ بح   مػػاابمدصػػ  بذػػفات بمهطةىػػ بمػػػنبحث ةحمػػلببذفشػػكلبكػػلبمهطةىػػ بمػػنبىظاصػػػ ب

ححفطاؿبحاكثب   بح   مػاابمسػفق ًوببلػابحػتنبذسػ  بارتفاع مف او ببذس  بإل  بقاعبحث ةحملبلاب
بححفطاؿبحاكاهبمسفق ًوببكذثكبكطابي ا:بانخفاضىةحملبأ  ػبلاب

ب:)أ( السجسؾع  األولى، عؾامل متعمق  بدؾا رأس السال

كاخمبحثااحتاتبحثساإلخ بأوث بذ  مقمػ ب اػ بح  كػا بحهػببح   ػاابلتػ بحثسػاا بى ػابحهػ بذػاحكؿب
 .Chen et alح تػ  بكىةحئػابح تػ  بكتػتةث بح تػ  بى ػابمسػفةػبحثشػ ك .بلخػابذةصػ مبواحتػ ب

لابحثسةؽبح م نكم بإثػابأفبحهػ بحثفػاحكؿبلػابح شػ  بحثسػف بحثسػاإلخ ب  ف ػاءبحثففػ  بحثطاثمػ بب(2001)
ذؤا بإيهاإًلابى اب   بح   ماابب فبحه بحثفاحكؿبي ك بحثخوؼببتنبحثطسفلط ننبلابتػةؽبح كاحؽب

ط ننبى ػابحثطاثم ببحتةبيشت بحاذفاعبحه بحثفاحكؿبى ابماحابتف بأش  بتاإلخ بإثابأفبإل  بحثطسػفل
واحي بإلا   اابلت بحثساا ببكباثكبي ذف بحه بحثفاحكؿببتنبحثطسفلط ننبحثط   تنبإلػفمةابحثشػ ك بكلتػ ب

شػػ ً حبمػػنبحثدػػاثبذػػؤا بب36حثط   ػػتن.بكطػػابكوػػاتبحثااحتػػ بأيًضػػابأفبحث ةحئػػابحايهابمػػ بثألتػػ  بو ػػلب
بإيهاإًلابى اب   بح   ماا.

ثابكوةوبذفات بإيهابابث فائا بوصت  بح ولبإبCallen and Fang (2015) طابذةص مبواحت ب
ى اب   بح  مػاابأتػ اابأتػ  بحثشػ كاتبح م نكمػ بث ػاـبوػاوـ.بكذفسػقبقػاعبحثظفمهػ بمػ بحثفيػ  بحثخائ ػ ب

واواننبى ابح فشػاؼبح   ػاابلتػ بحثسػاا بحثفػابذده  ػاببShort sellerإلففبحث ائ تنبى ابحثطكشةؼب
ابإثػػابأفبقػػاحبحثفػػفات بيكػػةفبأ لػػ بكفػػةًحابلػػابحاثػػ بآثمػػاتبحاوحا .بكطػػابذةصػػ مب فػػائجبحثااحتػػ بأيًصػػ

بحةكط بحثش كاتبحثض مف بكحثس ةؾبحثطف طبلابحثطخا   بكىاـبذطاالبحثط  ةمات.
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أا بحتفخاحـبحثط اثم بلابذختم بح ت  بكطفمت ببHabib and Hasan (2017a)كذظاكثمبواحت ب
ح   مػػاا.بكذةصػػ مبحثااحتػػ بإثػػابأفبحثشػػ كاتبُم ػػاؿبث  ووػػ بحثففات نػػ ببػػتنبحتػػف حذمهم بحثشػػ ك بك  ػػ ب

حثفػػػابذف ػػػ بحتػػػف حذمهم بحثفطتػػػ بيةوػػػابم اثمػػػ بلػػػابذختػػػم بأتػػػ ط اببمطػػػابيػػػؤوػببػػػاكاعبإثػػػابحاذفػػػاعب  ػػػ ب
إثػػابأفبإةحثػػ بوتػػةوبحث مػػ بى ػػاببNi and Zhu (2016)ح   مػػاابمسػػفق و.بكطػػابذةصػػ مبواحتػػ ب

قػػاعبحث ووػػ بحثففات نػػ بذضػػ  بلػػابحاثػػ بحثطكشػػةؼبذ لػػ بمػػنبححفطػػاؿبحػػاكثب  ػػ بح   مػػااببإ بأفب
ح خفػػػا بمسػػػفةػبىػػػاـبذطااػػػلبحثط  ةمػػػات.بكذفسػػػ بحثااحتػػػ بقػػػاعبحثظفػػػائجبإلػػػففبىػػػاـبذهػػػا  بم فخػػػاحتب
ككو ػاتب ظػ بلئػػاتبحثطسػفلط ننب)حثطففػائ ةفبكحثطفشػػائطةفبكحثط ودػةف(بذػؤوػبإثػػابذد كػاتبلػابتػػ  ب

بش ك .حثس  بلابظلبح خفا بحثط  ةماتبكىاـبذطاا  ابثاػبأ  حؼبحث

إثابأفبتتةث بأت  بحثش كاتببChang et al. (2017)ذةص مبواحت ببباإلضاف  إلى ما سبى،
ح م نكم بذؤا بإيهاإًلابى ابحاكثب   بح   ماابمسػفق وببكنػ وحوبقػاحبحثفػفات بلػابحاثػ بحاذفػاعب سػ  ب

ط  ةمػػاتبكحاذفػػاعبمسػػفةػبىػػاـبذطااػػلبحثبTransient investorsحثطسػػفلط ننبحثطػػؤوفتنبأكبحث ػػاب ننب
كمسفةػبوتةوبحث م بى ابحثطكشةؼبب فبتتةث بح ت  بذدفػ بإوحا بحثشػ ك بى ػابحهػببح   ػاابلتػ ب
حثسػػاا بب ةًلػػابمػػنبأفبيػػؤوػبحالصػػاحبىظ ػػابإثػػاببمػػ بحثطسػػفلط ننبحثطػػؤوفتنبثألتػػ  ببكلػػابحثظ ايػػ بيػػف ب

 ت  .  كجبح   اابلت بحثساا بحثطف ح ط بول  بكححا بمداًا بح  ماًاحبلابأت اابح 

إثػابحاذفػاعب  ػ بح  مػاابأتػ اابأتػ  بحثشػ كاتبحثف كمػ ببAlp et al. (2021)كذةصػ مبواحتػ ب
(بب2019-2009لػػابحاثػػ بحاذفػػاعبتػػتةث بأتػػ ط ابكحاذفػػاعبحهػػ بحثفػػاحكؿبى ػػابأتػػ ط اب ػػوؿبحثففػػ  ب)

حتةبذظخ طبإوحا بقػاعبحثشػ كاتبلػابحهػببح   ػاابلتػ بحثسػاا ببك اًصػ بمػ بحاذفػاعبمسػفةناتبوتػةوب
بث م بى ابحثطكشةؼ.بح

)ب( السجسؾعا  الثانياا ، العؾامال الستعمقاا  بااددارة الذاخك  )العؾاماال الدامؾكي  والخرااائص والحااؾافد 
 اإلداري (:

قػاعبحث ةحمػلبمػاببػتنبحثلخػ بحاوحانػ بحثطف  ػ بكحثخػاا بحاوحانػ بكحثلخػ بحاوحانػ بحثطف  ػ بكتػنب ذظةىم
حثطاي ننبحثفظفتايتنبكحثخ فمػ بحثلخا مػ بثػاػبحاوحا بكحثفس سػلبحث  مػابلتػ بحث تػطابكلت قػابمػنبحث ةحمػلب

اوحا بذػةا ب  ػ حتبحب،Upper Echelons Theoryفسؽ مشغؾر نغخي  الؾعاائ  العمياا ح   ػ.ب
كوػػااحذ ابحثط   مػػ بكتػػطاذ ابحثسػػ ةكم بذػػفاتً حبوةق ًنػػابى ػػابحثسماتػػاتبح تػػف حذمهم بث شػػ ك بملػػلبذةوتػػمب

 Kim et al. (2011); Xu et(.بكوابكواتبواحت ب2021حالصاحبىنبح   اابلت بحثساا ب)دمحمبب
al. (2014)باذفاعب   بح   ماا.أفبةناو بح تفلطاابكحةحل بح ت  بكحثدةحل بحثسماتم بذس  بلابحب
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إثػابأفبكوػةوبمػاي ننببKim et al. (2016)ذةصػ مبواحتػ بببخرؾص الثق  اإلداري  السفخط ،
ذظفتػػػػايتنبمفػػػػ  تنبلػػػػابحثلخػػػػ بلػػػػابحثشػػػػ كاتبيسػػػػ  بلػػػػابحاذفػػػػاعب  ػػػػ بح   مػػػػااببااوػػػػ بأى ػػػػابمخاا ػػػػ ب

حثااحتػػ بقػػاعببإلاثشػػ كاتبحثفػػابثػػاي ابمػػاي ننبذظفتػػايتنببااوػػ باخػػ ببااوػػ بأوػػلبأكبم اكمػػ .بكوػػابلسػػ ت
حثظفػػػائجبإلػػػففبحثطػػػاي ننبحثفظفتػػػايتنبحثطفػػػ  تنبلػػػابحثلخػػػ بي ػػػاثمةفبلػػػابذخػػػاي بحثفػػػالخاتبحثظخايػػػ بحثطسػػػفخ  م ب
كح فػػػ وعببفظفتػػػػابمشػػػػ كىاتبحتػػػفلطاان بذحتبممطػػػػ بحاثمػػػػ بصػػػا م بتػػػػاث  ببكحثفػػػػابذػػػام بمػػػػنبممطػػػػ ب

أفبذػفات بحثلخػ بحاوحانػ ببحثش كاتببكحثاػبيال  ابإثابحهػببح   ػاابلتػ بحثسػاا .بكطػابكوػاتبحثااحتػ 
حثطف  ػ بى ػػاب  ػػ بح   مػػاابيكػػةفبأ لػػ بكفػػةًحابىظػػامابيكػػةفبحثطسػػم  بلػػابل نػػقبحاوحا بحث  مػػابقػػةب
حثطاي بحثفظفتاػبككاثكبىظابكوةوبح فولاتبأ   بلابحث أػببتنبحثطسفلط ننببحتةبي فخابكػلبمسػفلط ب

ثطسػػػفلط ننبحآل ػػػ نن.بلػػػابحثطخابػػػلببأفبحثط  ةمػػػاتبحثفػػػابإلدةذذػػػهبموئطػػػ بكأ لػػػ بووػػػهبمػػػنبلتػػػ عبمػػػنبح
ذةص مبحثااحت بإثابأفبذفات بحثلخػ بحثطف  ػ بث طػاي ننبحثفظفتػايتنبلػاب  ػ بح   مػاابأوػلبكفػةًحابلػاب

بحثش كاتبحثفابذف ظابتماتاتبمدات م بأ ل بذدفًظا.

ذػػفات بحثخػػاا ببHabib and Hasan (2017b)ح ف ػػ تبواحتػػ بوبخرااؾص القااجرة اإلدارياا ، 
 بكفػاء بحاوحا بلػابذدةنػلبحثطػةحاوبإثػابمخ وػات(بى ػابكفػاء بح تػفلطاابى ػابمسػفةػبحاوحان ب)ذ كػ

حثش ك بكأا بذثػكبى ػاب  ػ بح   مػاا.بكوػابذةصػ مبحثااحتػ بإثػابكوػةوبذػفات بإيهػابابث خػاا بحاوحانػ ب
ذ ابى ابح خ حطبحاوحا بلابحثط اثم بلابح تفلطااببكطابي ذف ب   بح   ماابث ش كاتبحثفابذفطف بإوحاب

إلخػػاا بإوحانػػ بم ذف ػػ بب فبحثط اثمػػ بلػػابح تػػفلطاابأكبح تػػفلطاابلتػػ بحثيػػ ءبي نػػابمػػنبذي فػػ بحثةكاثػػ بب
كوػابذةصػ مب.  طابيال بحاوحا بإثابحهببح   اابلت بحثسػاا بى ػابأمػلب هػاحبح تػفلطااحتبمسػفق وًب

ي ابوػااحتبإوحانػ بإثابح خػ حطبحاوحا بحثفػابثػابCui et al. (2019); Liu and Lei (2021)واحت ب
م ذف ػػػ بلػػػابحهػػػببح   ػػػاابلتػػػ بحثسػػػاا بمػػػنب ػػػوؿبحثط اثمػػػ بلػػػابىط مػػػ بح تػػػفلطاابكمطااتػػػاتبحوحا ب

إثػابأفببGarg et al. (2022)ح ابػاحببمطػابيسػ  بلػابحاذفػاعب  ػ بح   مػاا.بكذةصػ مبواحتػ ب
وحا بلػػػابذدايػػػػابحاذفػػػاعبحثخػػػاا بحاوحانػػػػ بيضػػػ  بحثفػػػػفات بحايهػػػابابثططااتػػػاتبحثسػػػػ ةؾبح  ف ػػػاةػبثػػػػإل

بحثض ن  بى اب   بح   ماا.

إثابأفبحاذفاعبحثخػاا بحاوحانػ بث شػ كاتبحثطختػا ب (2019ذةص مبواحت بم مهاب)وفى مقابل ذلػ، 
إلاث ةاص بحثطص ن بيس  بلابح خفا ب   بح  مػاابأتػ اابأتػ  بقػاعبحثشػ كاتبمسػفق ًوببمػنب ػوؿب

ا بمػػنب ػػوؿبةنػػاو بمسػػفةػبشػػفا م بحثفخػػاان بحتػػ ام ابحث ػػااةبلػػابحثدػػابمػػنبحهػػببح   ػػاابلتػػ بحثسػػا
بحثطاثم بكح خفا بلطةف ا.
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أاػ ببJebran et al. (2019)كوػابذظاكثػمبواحتػ بغياخ الخساسى، بوبخرؾص التدمدال الهخماى
حثفس سلبحث  مابلت بحث تػطاببػتنبمػاي ػبحثشػ ك بى ػاب  ػ بح   مػاا.بكوػابذ ػتنبمػنب فػائجبحثااحتػ ب

ت بحث تطاببػتنبأىضػاءبمه ػ بحاوحا ب)يخػا بإل ػاوبحثف تتظػاتبلػابأفبحاذفاعبحه بحثفس سلبحث  مابل
مه ػػ بحاوحا بأكبحهػػػ بمه ػػ بحاوحا (بيػػػؤوػبإثػػػابحاذفػػاعبححفطػػػاؿبحػػػاكثب  ػػ بح   مػػػاابمسػػػفق وبب
حتةبإفبكوةوبذس سلبق مابلت باتػطابكحفػ ببػتنبأىضػاءبمه ػ بإوحا بحثشػ ك بي نػابمػنبحثفظسػتقب

 بحثسػػػػاا ببمطػػػػابيػػػػؤوػبإثػػػػابحاذفػػػػاعبححفطػػػػاؿب  ػػػػ بح   مػػػػاابحاوحاػب  شػػػػ ف ابا فػػػػاءبح   ػػػػاابلتػػػػ
مسػػفق و.بكنكػػةفبقػػاحبحثفػػفات بأ لػػ بكفػػةًحابىظػػامابيكػػةفبحثطػػاي بحثفظفتػػاػبثايػػهب فػػةذبأ  ػػ بمػػنبلاث مػػ ب

بأىضاءبمه  بحاوحا .

ذفات بذيػةننبمه ػ بحاوحا بلػابحثشػ كاتبحثصػتظم بى ػاب  ػ ببKao (2019) طابذظاكثمبواحت ب
مبإثػػػػابأفبكوػػػػةوبمػػػػاي ننبم تظػػػػتنبإلطه ػػػػ بحاوحا بثػػػػهبذػػػػفات بإيهػػػػابابى ػػػػاب  ػػػػ بح   مػػػػااببكذةصػػػػ 

ابلػػػابحاثػػػ بحثطػػػاي ننبحثػػػاكةابحثط تظػػػتنبمخاا ػػػ بإلاثطػػػاي حتب ح   مػػػااببكنكػػػةفبقػػػاحبحثفػػػفات بأ لػػػ بكفػػػةحن
حا ػػػاثببكطػػػابكوػػػاتبحثااحتػػػ بح خفػػػا ب  ػػػ بح   مػػػااببةوػػػةوبمػػػاي ننبمسػػػفخ تنبلتػػػ بم تظػػػتنببكطػػػاب

بلابحاث بكوةوبماي حتبإ اثب)م تظاتبأكبمظفخ ات(بمخاا  بإلاثطاي ننبحثاكةا.بيظخف ب   بح   ماا

ذفات ببFu and Zhang (2019)ذظاكثمبواحت بوبخرؾص عؾامل أخخ  تتعمى بددارة الذخك ، 
حثخ فم بحثلخا م بثطاي ػبحاوحاحتبحثطاثم بى اب  ػ بح   مػاابلػابشػ كاتبحثطط يػ بحثطفدػا ببكذةصػ مب
حثااحتػػ بإثػػابأفبمػػاي ػبحاوحاحتبحثطاثمػػ بحثػػاينبثػػاي  ب  فمػػ باخا مػػ بذسػػاىاق بى ػػابذهظػػببحاثػػ بىػػاـب

تنبثداثػ بىػاـبحثفف ػابيكػةفبحثفف ابيؤا بت ً ابى اب   بح   مااببكطابأفبذػفات بذهظػببحثطػاي ننبحثطػاثت
أ ل بكفةًحابلابحاث بىاـبذطاالبم  ةماتبكحاذفػاعبذخ  ػاتبحثفػالخاتبحثظخايػ بكذخ  ػاتبح ابػاحبكىظػاماب

بيكةفبثاي  بواا بأ   بى ابحثففات بلابو حاحتبحثش ك .

إثابكوػةوبذػفات بتػ  ابثدػةحل بذ ممػ بحثطػاي ننبحثفظفتػايتنببSun et al. (2019)كذةص مبواحت ب
مظاصببإوحان بأى ابى اب   بح   مػاابلػابحثشػ كاتبلتػ بحثدكةممػ بحثصػتظم بلػابظػلبذةتػمطببإثا

إثابحاذفاعب   بح   مااببAndreou et al. (2017)مفمت بحثفدفعبحثطش كط.بكطابذةص مبواحت ب
لػػابحاثػػ بح خفػػا بتػػنبحثطػػاي ننبحثفظفتػػايتنبث شػػ كاتببكوػػابلسػػ تبحثااحتػػ بقػػاعبحثظفمهػػ بإلػػففبقػػؤ ءب

ننبيكػػةفبثػػاي  بحػػةحل بماثمػػ بثدهػػببح   ػػاابلتػػ بحثسػػاا بلػػابكوػػمبم كػػ بمػػنبحمػػاذ  بحثط ظمػػ ببحثطػػاي ب
(بإثابحاذفاعب   بح   مااب2021مطابيؤوػبإثابحاذفاعب   بح   ماا.بكذةص مبواحت بى احث حم ب)

ت هبإلااذفاعبوة بحثطاي بحثفظفتاػب)مقماًتابإلطؤشػ بمهطػ بمكػةفبمػنبمخػايم بل  مػ :بحةوكحومػ بوكاعبب صػ
بلابم يم بح ت  ببلف  بإلخائهبلابمظص هبب   ذهبحثطاثم ببكحتفخوثم بمه  بحاوحا (.
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 )ج( السجسؾع  الثالث ، عؾامل متعمق  بحؾكس  الذخكات الجاخمي  أو الخارجي 

يطكػػنبأفبذخفػػ بآثمػػاتبحةكطػػ بحثشػػ كاتبحثهتػػا بكحث شػػتا بمػػنبمشػػك  بحثةكاثػػ بكذدػػابمػػنبحثسػػ ةؾب
ذ  نػػ بمصػػاثد ابحثشخصػػم بى ػػابحسػػاببمصػػ د بحثطػػوؾببكمػػنباػػ بذسػػ  بلػػابح  ف ػػاةػبثػػإلوحا بلػػاب

 ;Bae et al. (2006).بكوػابأشػااتبواحتػ بChen et al. (2001)ذخفػم ب  ػ بح   مػااب
Andreou et al. (2016)بإلآثماتبحةكطػ بوتػا بُذظ ػ بأتػ ط ابح د ًلػابب إثابأفبحثش كاتبحثفابذ فـ 

وػلبمخاا ػ ببف ػكبحثطةوػةو بلػابح تػةحؽبحثفػابذفسػ بإلآثمػاتبحةكطػ بت  ًمابلابحث ةحئابح ت ة م ببااوػ بأ
ش كاتبف فم بكلت باشتا ببكذثكب فبحآلثماتبحث شػتا بُذسػ  بلػابذدسػتنبحالصػاحبىػنبحثط  ةمػاتب

بكحثدابمنبحهببح   اابلت بحثساا .

 بأفبحاذفػاعب سػ  بحثطػاي ننبحثطسػفخ تنبلػابثهظػ بحثط حو ػبAndreou et al. (2016)كوابأكف ب
ككوػػةوبذخصػػػصبصػػظاىابثشػػػ ك بحثطداتػػػ  بكحثط حو ػػ بككوػػػةوبتماتػػػاتبكحفػػد بثدةكطػػػ بحثشػػػ كاتب

بكآثماذ ابحثهتا بيس  بلابح خفا بححفطاؿبحاكثب   بح   ماا.

 Velury and Jenkins (2006); An and Zhang (2013); Callenكوابذةص مبواحت ب
and Fang (2013); Azizpour and Ghiri (2016)فػا ب  ػ بح   مػاابمػ بحاذفػاعبإثػابح خب

حثط يمػػ بحثطؤتسػػم بث شػػ ك بب ظػػً حبثةوػػةوبحػػال بوػػةػبث  واإلػػ بإلسػػ ببحاذفػػاعب سػػ  بحمػػفوؾبح تػػ  بكآلػػاؽب
ح تػػػفلطااب ةنػػػلبح وػػػلببكذدػػػابقػػػاعبحث واإلػػػ بمػػػنبحتػػػفخاحـبحاوحا بث فػػػالخاتبحثظخايػػػ بلػػػابمشػػػ كىاتب

اواتبح  فماانػػ بإلشػػكلبح ف ػػاةػببكطػػابذخفػػ بحتػػفلطاان بذػػام بحثقمطػػ بكذختػػابوػػااذ ابى ػػابإوحا بح تػػفدخ
حث واإلػػػ بمػػػنبو ػػػلبحثطسػػػفلط ننبحثطؤتسػػػتنبمػػػنبحهػػػببح   ػػػاابحثسػػػتئ ببكبػػػاثكبذفدسػػػنبوػػػةو بح ابػػػاحبب

 كباثفاثابح خفا ب   بح   ماا.ب

إثػابح خفػا بحػاكثب  ػ بح   مػاابلػابحاثػ ببAndreou et al. (2016) طابذةصػ مبواحتػ ب
حاذفػػاعب سػػ  بحثطػػاي ننبحثطسػػفخ تنبلػػابثهظػػ بحثط حو ػػ بككػػاثكبحثفخصػػصبحثصػػظاىابثشػػ ك بحثط حو ػػ ب

ذػفات بتػ  اببChen et al. (2017a)وػابكوػاتبواحتػ بكبككوةوبتمات بكحفػد بثدةكطػ بحثشػ كات.ب
تظم ببأػبأفبكوػػةوباواإلػػ بوح  مػػ بوةنػػ بثهػػةو بحث واإلػػ بحثاح  مػػ بى ػػاب  ػػ بح   مػػاابلػػابحثشػػ كاتبحثصػػ

إثػابأفببGao et al. (2017)إلاثشػ ك بيخفػ بمػنبحػاكثب  ػ بح   مػاا.بكطػابذةصػ مبواحتػ ب
يػؤا بتػ ً ابى ػاب  ػ بح   مػااببأػبأفبحاذفػاعب سػ  بذ كتػ بحثط يمػ بح تػ  بحاذفاعب س  بذ كت بم يمػ ب

 بإلشػكلبأ لػ بكفػةًحابلػابحثشػ كاتبُيس  بلابذخفػم ب  ػ بح  مػاابتػ  بحثسػ  ببكنظ ػ بقػاحبحثفػفات
بحثطط ةك بم يم ب اص بمخاا  بإلاثش كاتبحثطط ةك بث اكث .
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إثػابذػفات بوػة بحذدػاوبحث طػاؿبتػ ً ابى ػاب  ػ ببLiao and Ouyang (2017)كذةصػ مبواحتػ ب
ح   مػػػااببكطػػػابأفبآثمػػػاتبحةكطػػػ بحثشػػػ كاتبحث شػػػتا بذ ػػػ ةبمػػػنبقػػػاحبحثفػػػفات بحثسػػػ  ابكذدػػػابمػػػنب  ػػػ ب

بف حيابلابحثش كاتبحثفابذ طلبلابأػبمهاؿب خابفهبحث طاثم بف مفه.بح   ماابحثط

 )د( السجسؾع  الخابع ، عؾامل ديشي  واجتساعي  واقتراد،  وسياسي 

أفبح حػػاحثبحثسماتػػم بذخ ػػقبحػػةحل باوحا ببPiotroski et al. (2015)أشػػااتب فػػائجبواحتػػ ب
كىخةبػاتبىػنبأيػ بأ  ػاابلتػ بتػاا بىػنبحثش ك بثدهببح   اابلت بحثساا ببحفاب بذفدطلبذيػاثماب

 Li and Caiذ ػػكبح حػػاحثببمطػػابيػػؤوػبإثػػابحاذفػػاعبحػػاكثب  ػػ بح   مػػاا.بكوػػابوػػاممبواحتػػ ب
أوث بذه ن م بذفتػابأفبحثشػ كاتبحثصػتظم بحثفػابذطػاا ب شػا  ابلػاببتئػ بمفطسػك بإلاثط فخػاحتبب(2016)

حثظفمهػػ بفػػطظًمابإثػػابأفبحثط فخػػاحتبكحثف ػػاثم بحثايظمػػ بيسػػ  بلػػابح خفػػا ب  ػػ بح   مػػاا.بكذشػػت بقػػاعب
كحثف ػػاثم بحثايظمػػ بي  ػػببوكًاحبم ًطػػابلػػابذ  نػػ بحةكطػػ بحثشػػ كاتببحتػػةبإ ػػهبيختػػابحآلاػػاابحثسػػ  م بثطشػػك  ب
حثةكاثػػ .بكطػػابذةصػػ مبحثااحتػػ بإثػػابأفبثمسػػمبوطمػػ بحثط فخػػاحتبحثايظمػػ بث ػػاب فػػ بحثفػػفات بى ػػاب  ػػ ب

ثػػم بث ػابذػػفات بى ػػاب  ػػ بح   مػػااببكنكػػةفبذػػفات بح   مػااببحتػػةبذ ػػتنبأفبإل ػػ بحثط فخػػاحتبحثايظمػػ ب
بقاعبحثط فخاحتبأ ل بكفةًحابلابحاث بوةو بآثماتبحثدةكط بكوة بحث تئ بحثخا ة م .

حث وو ببتنبمسفةناتبحثلخال بح وفطا م بلػابحثطظ خػ ببCao et al. (2016) طابح ف  تبواحت ب
حثفابذطاا بحثش كاتبحثصتظم ب شا  ابك   بح   مااببكذةص مبحثااحتػ بإثػابأ ػهبك طػابحاذف ػمبقػاعب
حثلخالػػ بح وفطا مػػ بك طػػػابح خفػػ بححفطػػاؿبحػػػاكثب  ػػ بح   مػػػااببكنكػػةفبقػػاحبحثفػػػفات بأوػػلبكفػػػةًحاب

   بمنبوا ببحثطد  تنبحثطاثتتنبككاثكبحثشػ كاتبحثفػابذ ذفػ بلت ػابث ش كاتبحثفابيف بذم تف اببااو بأ
ب س  بحثط يم بحثطؤتسم .

إثابأفبحثشػ كاتبحثفػابيخػ بمخ قػابحثػ ئم ببLi et al. (2017)كلاب ف بحثسماؽببذةص مبواحت ب
لابحثطظا قبذحتبحثلخ بح وفطا م بحثط ذف  بيظخف بلت ابححفطاؿبحاكثب   بح   مػااببكنكػةفبقػاحب
حثفاات بأ ل بكفةًحابلابحثش كاتبحثطط ةك بث اكث بكحثش كاتبذحتب ظاـبحث واإل بحثض مابكحثفػابذ ذفػ ب

ثشػػػ كاتبلػػػابقػػػاعبحثطظػػػا قبإلااذفػػػاعبحثػػػفدفعبحثطداتػػػ ابلت ػػػابحثطخػػػا  ببكن وػػػ بحثسػػػ ببإثػػػابحاذ ػػػاطبح
ببكبػػاثكبيػػظخف بحهػػببحاوحا بثأل  ػػاابلتػػ بRestatementكح خفػػا بإىػػاو بإىػػاحوبحثخػػةحئ بحثطاثمػػ ب

بحثساا ببكمنبا بيظخف ب   بح   ماا.

إثػابكوػةوبذػفات بإيهػابابث ىايػ ببBen-Nasr and Ghouma (2018) طػابذةصػ مبواحتػ ب
وكثػػ بحػػةؿبب38كالاقتف ػػابى ػػاب  ػػ بح   مػػاابلػػابواحتػػ بح ف اانػػ بى ػػابشػػ كاتبحث ػػام تنبإلاثشػػ كاتب

حث اث .بلةلًخابثظظ ن بحثةكاث ببذسفخاـبحاوحا ب  طباىاي بتخم بث  ام تنبب ابثفخفم بححفطاؿبإب حةق ب
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ثطشك  بحثطخاثفاتبحاوحانػ ببكبػاثكبُذسػ  بقػاعبحث ىايػ بلػابح خػ حطبحاوحا بلػابمطااتػاتبأ شػ  بتػتئ ب
 نػػػ بتػػػ  ك ابح  ف ػػػاةػب)ملػػػلبحهػػػببح   ػػػاابحثسػػػتئ (.بكذظ ػػػ بقػػػاعبحث ووػػػ بحثففات نػػػ بإلشػػػكلبأ لػػػ بذ 

كفًدابلابحثش كاتبكلمف بحث طاث بكلابأتةحؽبحث طلبح  ل بذظظمًطابكلابأتةحؽبحثطظفهػاتبح وػلبوػاا ب
كؿبى ػػابحثطظالسػػ بكحثشػػػ كاتبذحتبآثمػػاتبحثدةكطػػ بحثضػػػ مف بككػػاثكبلػػابحثشػػػ كاتبحثفػػابذ طػػلبلػػػابو

بذف  ببمف   اتبإلصاحبف مف .

إثابأفبمكالد بحثفساوبحثسماتابث طاي بحثفظفتػاػبأكببChen et al. (2018) طابذةص مبواحت ب
ائم بمه  بحاوحا بحثاػبثهبىوواتبتماتم بيخف بمنب  ػ بح   مػاابمسػفق وبث شػ كاتبحثصػتظم ب

شػظ ابفػابحثفسػاوبحثسماتػابمػنببحثفابذخ بلابمظا قبلاتا بتماتًماببحتػةبذخفػ بحثدطػوتبحثفػابيػف 
 وؿبذخفم بحثخ  بحثسماتاببكباثكبيض  بواا بحاوحا بى ابحهببح   اابحثستئ .بكذظ  بقاعب
حث وو بحثففات ن بإلصةا بأ ل بكفةًحابلابحثش كاتبحثطط ةك بث اكث بكذ كبحثفابذف خابإىا اتبحكةمم بب

  ةمػاتببأػبحثشػػ كاتبحثفػػابذفسػػ بإلااذفػػاعبككػاثكبلػػابحثشػػ كاتبحثفػػابذ ذفػ بلت ػػابواوػػ بىػػاـبذطااػػلبحثط
بذشفمبذةو اتبحثطد  تنبحثطاثتتنبكذ ذف بلت اب س  بح صةؿبلت بحثط طةت بكذخ  اتبح اباح.

ذفات بحثفساوبحثطد ابى اب   بح   ماابلابحثصتن.ببCao et al. (2019) طابح ف  تبواحت ب
 بمخ قػػػابحثػػػ ئم بلػػػابحثطظػػػا قبذحتبكذػػػ بحثفةصػػػلبإثػػػابحاذفػػػاعب  ػػػ بح   مػػػاابلػػػابحثشػػػ كاتبحثفػػػابيخػػػ

مسفةناتبلساوبم ذف  .بكنكةفبقاحبحثففات بأ ل بكفةًحابلػابحثشػ كاتبحثطط ةكػ بث اكثػ ببحتػةبيػال  اب
ببكطػابأ ػهبيدفػ بحاوحا بى ػابحثقمػاـب حثفساوبحثطد ابإثػابح  خػ حطبلػابحتػفلطاابأ لػ بأكبأوػلبمػنبحثػوـة

 ا ببلت ذف بححفطاؿبحاكثب   بح   ماا.بإلطش كىاتبمام  بث قمط بكحهببح   اابلت بحثسا

باإلضاااف  إلااى مجسؾعاا  السحااجدات األرباا  الدااابق ، تؾجااج مجسؾعاا  خامداا  تتسثاال فااى عؾاماال 
كتػػػةؼبيػػػف بذظػػػاكؿبقػػػاعبحثطدػػػاوحتبىظػػػابذد تػػػلببالتقااااريخ الساليااا  ماااؽ حياااث جؾدتهاااا وغسؾضاااها، 

بحثااحتاتبحثساإلخ بىظابحشفخاؽبل فابحث دةبلابمةف ب حقبمنبحث دة.

 غسؾض التقاريخ السالي : السفهؾم والسقاييذ والسحجدات -8
شػػفا م بحثفخػػاان بحثطاثمػػ بى ػػابأ  ػػابحثااوػػ بحثفػػ بيطكػػنب Bushman et al. (2004) ىػػ ؼ

ث طسػػفلط ننبحثخػػااوتتنبحثدصػػةؿبى ػػابم  ةمػػاتبمداتػػ م بمدػػاو بكبشػػكلبل ػػاؿبىػػنبحثشػػ ك بُمصػػاا ب
ظةن بكحاىو ػاتبكذخػاان بحثطد  ػتنبكحالصػاحبح  فمػااػبحثفخاان ببكذثكبمنب وؿبحثفخاان بحثطاثمػ بحثسػ

يشػػػت بلطػػػة بحثفخػػػاان بحثطاثمػػػ بإثػػػابصػػػ ةب بحصػػػةؿبوبسفهاااؾم السخالفااا ، ىػػػنبقػػػاعبحثط  ةمػػػات.ب
بح   حؼب ااجبحثش ك بى ابم  ةماتبمدات م بت مط بمف  خ بإلاثش ك بُمصاا بحثفخاان بحثطاثم .
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يػف بكصػ بحثفخػاان بحثطاثمػ ببمؾمات السحاسابي ،ومؽ مشغؾر مج  تؾافخ الخرائص الشؾعي  لمسع
إلف  ابذحتبوػةو بم ذف ػ بإذحبحذسػطمبحثط  ةمػاتبحثطداتػ م بحثفػابذفضػطظ ابإلاثطوءمػ بكحثخاب مػ بث طخاا ػ ب

وماؽ مشغاؾر جاؾدة (.ب2017كحثطصاحمم بكحثخاب م بث فدخقبكحثخاب مػ بث ف ػ بكحثفةوتػمبحثطظاتػبب)شػ ؼبب
ذشػػت بوػػةو بحثفخػػاان بحثطاثمػػ بإثػػابحثف  تػػ بحثصػػاوؽبىػػنببالسالياا ، األرباااح التااى تفرااح عشهااا التقاااريخ

بومؽ مشغؾر جاؾدة االساتحقاا،(.ب2020ح اباحبحثف  م بوكفبذ ةننبأكبذ ةنلبلابذخاي قاب)مسػ ةوبب
.ب(Bodle et al., 2016)ذفيةفبحثفخاان بحثطاثم بذحتبوةو بىظاب  ةقػابمػنبمطااتػاتبإوحا بح ابػاحب

 طػػابذشػػػت بوػػةو بح تػػػفدخاؽبإثػػػاب  ػػةبحثط  ةمػػػاتبحثطداتػػ م بمػػػنبحثفد نفػػػاتبحثهةق نػػ بحثظاذهػػػ بىػػػنب
حثططااتػاتبحا ف اةنػػ باوحا بحثشػ ك ببكطػػابذ  ػ بىػػنبحثةفػ بح وفصػػاوػبكحثطػاثابث شػػ ك بإلشػكلبتػػ م ب

ب(.Brown and Hillegeist, 2007؛ب2021)ى م بكى ابب

ببذفطلػػػلبحسػػػاإلاتبح تػػػفدخاؽبلػػػابحث ظاصػػػ بكحث ظػػػةوبلتػػػ بكذ  مًخػػػاب تػػػا بح تػػػفدخاؽبحثطداتػػػ ا
حثظخايػػ بلػػابوائطػػ بحثػػا لببكنطلػػلبلػػاب فػػ بحثةوػػمبلػػابحثهػػ ءبح وػػلبمةاةممػػ بلػػابحثػػا لبمخاا ػػ ببظظتػػ عب
حثهػػ ءبحثظخػػاػببكن وػػ بحثسػػ ببلػػابقػػاحبإثػػابحاذفػػاعبحثدكػػ بحثشخصػػابىظػػابذخػػاي قابحثظاذهػػهبىػػنبممػػا ب

بلتػػػػ بحثظخايػػػػ .ب كث ػػػػاحببيػػػػظ ك بحهػػػػببح   ػػػػاابلتػػػػ بحثسػػػػاا بلػػػػابقػػػػاعبىظاصػػػػ بح صػػػػةؿبكحثخصػػػػـة
حثدساإلاتبمنب وؿبحثط اثم بلابذدايػابممطف ػابإلاث  نخػ بحثفػابذػؤوػبإثػابةنػاو بحثػا لبحثطفصػ بىظػهبب
كذسػػػفخام ابحاوحا بلػػػابةنػػػاو بح تػػػفلطااببحفػػػابثػػػةبذػػػ بحتػػػفخاحم ابلػػػابمشػػػ كىاتبحتػػػفلطاان بذػػػام ب

.بكوابحتفخاممب(Richardson et al., 2006; Zhu, 2016; Dechow et al., 2011)حثقمط 
ػاببHutton et al. (2009)واحت ب حساإلاتبح تفدخاؽبح  فماان بكطؤش بى ػابإوحا بح ابػاحبكمقماتن

ب(.2019  خفا بشفا م بحثفخاان بحثطاثم بكلطةف اب)ى احثطهتابب

حثظفػػػػائجبكجوحا بح ابػػػػاحبقػػػػابىط مػػػػ بحثفوىػػػػببإلدسػػػػاإلاتبح تػػػػفدخاؽبح  فماانػػػػ باظ ػػػػاابإل ػػػػ ب
حثط لةبػػ بث شػػ كاتببكذػػؤوػبمطااتػػف ابإثػػابح خفػػا بشػػفا م بحثفخػػاان بحثطاثمػػ بكلطةفػػ ابكمػػابذفضػػطظهب
مػػنبحثط  ةمػػاتبحثطاثمػػ ببكنسػػ  بقػػاحبحثمطػػة ببػػاكاعبلػػابذةثتػػابم  ةمػػاتبلتػػ بمفيالئػػ ب)ىػػاـبذطااػػلب

حئظتنبحثط  ةمػػػػػات(ببػػػػػتنبحاوحا بكأصػػػػػداببحثطصػػػػػ د بحثدػػػػػاثتتنبلػػػػػابحثشػػػػػ ك ب)ملػػػػػلبحثطسػػػػػاقطتنبكحثػػػػػا
كحثطظظطػػتنبكلتػػ ق (ببكوػػابذدفػػ ق بى ػػابحذخػػاذبوػػ حاحتبتػػتئ بكجوامػػ بىووػػاتبفػػاا ببكقػػاحبحثفوىػػببوػػاب
يكػػةفبمةوػػةًوحبإذحبكوػػاتبم ك ػػ بلػػابحثط ػػايت بحثاكثمػػ باىػػاحوبحثفخػػاان بحثطاثمػػ بكوصػػ ب  ػػاؽبحثط حو ػػ ب

ب.(Mongrut et al., 2021)ثومفلاؿبث اعبحثط ايت ب

ح   ػػػاابحثسػػػتئ بحثطف ح طػػػ بحثطخفمػػػ بىػػػنبمهفطػػػ بح تػػػفلطاابلػػػاببذفسػػػ ببوبشااااء عماااى ماااا تقاااجم،
ح خفػػا بحثشػػفا م بكحثمطػػة .بكذشػػت بممطػػ بحثمطػػة بحثط ذف ػػ بإثػػابأفبحثفخػػاان بحثطاثمػػ بثمسػػمبشػػفال بب
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مطابيؤوػبإثاب ػاا بحثط  ةمػاتبحثخاصػ بإلاثشػ ك بحثطفاحػ بث هط ػةا.بكنػف بحتػفخاحـبإوحا بح تػفدخاواتب
صػػ بإلاثشػػ ك بكذػػاى بح خػػ حطبحثطػػاي ننبحثفظفتػػايتنبلػػابإ فػػاءبح   ػػاابىػػنبلػػابحهػػببحثط  ةمػػاتبحثخا

 .(Andreou et al., 2021)حثطسفلط ننب

(بإثػابأفبحثشػ كاتبحثطااوػ بفػطنبحثطؤشػ بحثطصػ ػبث فظطمػ ب2012كذةص مبواحتػ بى احثطهتػاب)
ابػاحبكلتػ بحثطااوػ بذطػاا بإوحا بح ابػاحببكحثطفطل ػ بلػابذخفػم بح بS&P/EGX ESGحثطسػفاحم ب

بمنب وؿبذخفم بمم بحساإلاتبح تفدخاؽبح  فماان .

إثػابكوػةوبمؤشػ ننبآ ػ ننبثقمػا بلطػػة ببKim and Zhang (2016) طػابأشػااتبواحتػ ب
 Financial Statementحثفخػاان بحثطاثمػ ببيفطلػلبحثطؤشػ بح كؿبلػابإىػاو بإصػاحابحثخػةحئ بحثطاثمػ ب

Restatementفػػػػػ  بوػػػػػةق ػبلػػػػػابحث واإلػػػػػ بحثاح  مػػػػػ بببببتظطػػػػػابيفطلػػػػػلبحثطؤشػػػػػ بحثلػػػػػا ابلػػػػػابكوػػػػػةو
Material Internal Control Weaknessمصػاؽبى مػهبمػنبو ػلبم حوػببحثدسػاإلات.بكلػابقػاحبب

إثػػابح خفػػا بوػػةو بح تػػفدخاواتبكحتػػفط حان بح ابػػاحببLobo et al. (2020)حثشػػففبذةصػػلب
  مػػ ببمطػػابيػػال ب طؤشػػ ننبثهػػةو بحثفخػػاان بحثطاثمػػ ب فمهػػ بكوػػةوبفػػ  بوػػةق ػبلػػاب ظػػاـبحث واإلػػ بحثاح

حاواح بإثابح  خ حطبلابىط م بحهببثأل  اابلت بحثساا ببكحثاػبيؤوػبلابحثظ اي بإثابحاذفػاعب  ػ ب
(بإثػػابحاذفػػاعب  ػػ بح  مػاابأتػػ اابأتػػ  بحثشػػ كاتبلتػػ ب2021ح   مػاا.بكذةصػػ مبواحتػػ بأبػػةبحث ػوب)

حث واإلػ بحثاح  مػ بلػابب(بلابحاث بف  ب ظػاـ2019-2015حثطختا بإلاث ةاص بحثطص ن ب وؿبحثفف  ب)
بقاعبحثش كات.

أفبلطػػة بحثفخػاان بحثطاثمػ بيشػت بإثػابحلفخااقػػابمػنبحثط  ةمػاتبحثفػابوػابذطكػػنبويتبايؽ مساا تقاجم، 
حثطسػػػػفلط ننبمػػػػنباواإلػػػػ بحثفػػػػالخاتبحثظخايػػػػ بحثفشػػػػمت م بكحثػػػػا لبكذدايػػػػابممطػػػػ بحثشػػػػ ك ببكنطكػػػػنبمماتػػػػ اب

كجىػػاو بإصػػاحابحثخػػةحئ بحثطاثمػػ بككوػػةوبفػػ  بإلطؤشػػ حتبمخف فػػ ببمظ ػػابحسػػاإلاتبح تػػفدخاؽبح  فماانػػ ب
ب.وةق ػبلابحث واإل بحثاح  م 

تحمياال العالقاا  باايؽ غسااؾض التقاااريخ السالياا  وخظااخ االنهيااار السدااتقبمى  -9
 ألسعار األسهؼ واشتقاا الفخض األول

إثػابأفبىػاـبذطااػلبحثط  ةمػاتببػتنبح  ػ حؼبوح ػلبحثشػ ك ببJin and Myers (2006)أشػااب
ك ااو ػػابأحػػابح تػػ اببحث ئمسػػ بثخ ػػ بح   مػػااببحتػػةبيةوػػابح ػػفوؼبلػػابحهػػ بحثط  ةمػػاتبك ةىتف ػػاب
ثاػبإوحا بحثش ك بكحثط   تنبوح   ابمخاا  ببف كبحثفابإلدػةة بأصػداببحثطصػاث ب ااو ػاببكذفػم بحاثػ ب
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وحا بحهػببح   ػاابلتػ بحثسػاا بثففػ  ب ةن ػ ب سػ ًمابمػنبأوػلبذ ظػم بىاـبذطاالبحثط  ةماتبحثف ص بثإل
بحثف ةنضاتبحاوحان بكحثدةحل بكذخ تلبحثاىاكػبحثظاذه بىنبحالصاحبىنبقاعبح   اا.

إثػابأفبلطػة بحثفخػاان بحثطاثمػ ببLee et al. (2016); Zhou et al. (2014)كوػابأشػااب
ااتػػاتبتػػ ةك ابح  ف ػػاةػبإثػػابحهػػببح   ػػاابلتػػ بكح خفػػا بشػػفالتف ابذػػال بإوحا بحثشػػ كاتبلػػابمط

حثسػػاا ببكذفػػاو بقػػاعبحثططااتػػاتبمػػنبمشػػك  بىػػاـبذطااػػلبحثط  ةمػػاتببكباثفػػاثابح خفػػا بوػػةو بحثفخػػاان ب
حثطاثمػػ بكمػػابذفضػػطظهبمػػنبم  ةمػػاتبمداتػػ م ببكذفطلػػلبأحػػابأتػػ اب ابلػػابحثضػػ  بحثهػػةق ػبلػػاب ظػػاـب

 ػػػببفػػ  بح مػػةابحثطاثمػػػ ببكذػػؤوػبلػػػابحثظ ايػػ بقػػػاعبحث واإلػػ بحثاح  مػػ بث شػػػ كاتبمػػنبأوػػػلبإ فػػاءبوةح
حثطشكوتبإثابحا خفػا بحثطفػاو بلػابأتػ اابح تػ  بى ػابمسػفةػبحثشػ ك ببكباثفػاثابحاذفػاعبحػاكثب

بحثطخاثفػ ببأشػااب  .Kim et al. (2019); Sultana et al  ػ بح   مػاابمسػفق ًو.بكبطف ػـة
 خفػػػػا بلطةفػػػػ ابكصػػػػاؽبمػػػػابذفضػػػػطظهبمػػػػنبإثػػػػابأفبحاذفػػػػاعبشػػػػفا م بحثفخػػػػاان بحثطاثمػػػػ بكحب(2019)

بم  ةماتبمدات م بيس  بلابح خفا ب   بح   ماابمسفق ًو.

كذف ػػػاوبحثخظػػػةحتبحثفػػػابذفسػػػ بوكابلطػػػة ب)شػػػفا م (بحثفخػػػاان بحثطاثمػػػ بلػػػابحهػػػبب)ىػػػاـبحهػػػب(ب
ىػػػاـبكفػػػاء بح تػػػفلطااببحثسػػػ ةؾبح  ف ػػػاةػبلػػػابذدايػػػاببوماااؽ هاااحا القشاااؾات:ح   ػػػاابلتػػػ بحثسػػػاا بب

وحا بح اباحبحثطدات م بكحثدقمقمػ ببحثػفدفعبحثطشػ كطبكلتػ بحثطشػ كطببواب مػ بحثخػةحئ بحثطاثمػ بحثض ن  ببإ
ث طخاا ػػػ ببذةوتػػػمبإصػػػػاحابحثفخػػػاان بحثطاثمػػػػ ببذ خػػػابحثفخػػػاان بحثطاثمػػػػ ببكلت قػػػابمػػػػنبوظػػػةحتبأ ػػػػ ػب)دمحمبب

2021.) 

ببلػابJin and Myers (2006)لخػابذةصػ مبواحتػ ببوقج أيجت دراسات سابق  عجيجة ما تقجم،
وكثػػ بحػػةؿبحث ػػاث بى ػػاب  ػػ بب40ذظاكث ػاب اػػ بلطػػة بحثفخػػاان بحثطاثمػػ بكح خفػػا بشػػفالتف ابثشػػ كاتب

ح   مااببإثابأفبحثش كاتبحثفابذ ابذخاان بماثم بذفس بإلاثمطة بذس  بلابحاكثب   بح  ماابأت  ب
بقاعبحثش كات.

إثػػابأفبحثشػػ كاتبحثفػػابذصػػاابذخػػاان بماثمػػ ببHutton et al. (2009) طػػابذةصػػ مبواحتػػ ب
لامضػػ بكذفسػػ ببةوػػةوبإوحا بثألابػػاحبذيػػةفبأ لػػ بى فػػ بثخ ػػ بح   مػػااببكنكػػةفبقػػاحبحثفػػفات بأ لػػ ب

ببحتػةب2002لػابىػاـببSarbanes-Oxley (SOX)أككسػت اب-كفػةًحابو ػلبإوػ حابوػا ةفبتػاابتظ 
أوػلبإل ػابإوػ حابحثخػا ةفبكذ  مخػهببكطػابإفبإوحا بحثش كاتبذظخ طبلابحهببح   اابلتػ بحثسػاا ببااوػ ب

أ  ػػابذدةثػػمبمػػنبإوحا بثدسػػاإلاتبح تػػفدخاؽبإثػػابإوحا بثألابػػاحبحثدقمقمػػ ببكبػػاثكبك طػػابحاذف ػػمبواوػػ ب
بلطة بحثفخاان بحثطاثم بك طابحاذف بححفطاؿبحاكثب   بح   ماا.
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شػ كاتبلػابأاػ بمطااتػاتبحثسػ ةؾبح  ف ػاةػباوحا بحثبKim et al. (2011) طػابذظاكثػمبواحتػ ب
ذدايػػابحثضػػ ن  ب) فحػػابمد كػػاتبإوحا بح ابػػاحبكذػػفات ع(بى ػػاب  ػػ بح   مػػاابلػػابحثشػػ كاتبح م نكمػػ بب
كوابذةص مبحثااحت بإثػابأفبقػاعبحثططااتػاتبذػؤا بإيهاإًلػابى ػاب  ػ بح   مػاابب فبقػاعبحثططااتػاتب

حبحثفػػفات بيكػػةفبأوػػلبذيػػةفبوحلً ػػابوةًنػػابثدهػػببح   ػػاابلتػػ بحثسػػاا ببكطػػابذةصػػ مبحثااحتػػ بإثػػابأفبقػػا
كفػػةًحابلػػابحاثػػ بكوػػةوب ظػػاـباواإلػػ ب ااومػػ بوػػةػببملػػل:بحاذفػػاعبمسػػفةػبحثط يمػػ بحثطؤتسػػم بكحاذفػػاعب
حثفم م بمنبوا ببحثطد  تنبحثطاثتتنببحتةبيس  بمماـبحثطد  ةفبحثطاثتةفبباكاق بكةتػ اءبث ط  ةمػاتب

ابىط مػػػ بحهػػػببثأل  ػػػاابلتػػػ بلػػػابحاذفػػػاعب ف مػػػ بحثط  ةمػػػاتبحثطاحسػػػ  بكحثدػػػابمػػػنبح خػػػ حطبحاوحا بلػػػ
بحثساا .

إثػػابح خفػػا ب  ػػ بح   مػػاابلػػابظػػلبواب مػػ بحثخػػةحئ ببKim et al. (2014)كذةصػػ مبواحتػػ ب
حثطاثمػػ بث شػػ كاتبث طخاا ػػ ب) فحػػابمؤشػػ حتبىػػاـبلطػػة بحثفخػػاان بحثطاثمػػ (ببكنكػػةفبقػػاحبحثفػػفات بأ لػػ ب

ثسػاا ببكطػابذ  وػلبواب مػ بحثخػةحئ بكفةًحابلابحاث بأفبإوحا بحثش ك بذيػةفبأ لػ بى فػ بثأل  ػاابلتػ بح
حثطاثمػػ بث طخاا ػػ بمداكثػػ بحهػػببحاوحا بح   ػػاابلتػػ بحثسػػاا ببمطػػابيخفػػ بمػػنبذصػػةاحتبحثطسػػفلط ننب

إثػابحاذفػاعب  ػ ببKim and Zhang (2014)حةؿب   بح  ماابأت اابح ت  .بكذةصػ مبواحتػ ب
 Parsa andذةص مبواحت ببالدياا،وفى نفذ ح   ماابمسفق ًوبإلااذفاعبلطة بحثفخاان بحثطاثم .ب

Sarraf (2018)إثابأفبواب م بحثخةحئ بحثطاثم بث ش كاتبحاي ح م بذؤا بت ً ابى اب   بح  ماابأت اابب
بأت ط ا.

إثػػابكوػػةوبذػػفات بحثػػفدفعبحثطشػػ كطبكلتػػ ببKousenidis et al. (2014)كذةصػػ مبواحتػػ ب
(بتػػ ً ابى ػػاب  ػػ بح   مػػاابمسػػفق وبب  ػػهبحثطشػ كطبىظػػابإىػػاحوبحثخػػةحئ بحثطاثمػػ ب) طؤشػػ بى ػػابوةوذ ػا

يسػػ  بلػػابح ىفػػ حؼبإلاثخسػػائ بحثطدفط ػػ ببأػبأ ػػهبيدػػابمػػنبح خػػ حطبحاوحا بلػػابحهػػببح   ػػاابلتػػػ ب
 Kim and Zhangذةصػ مبواحتػ بوفاى نفاذ الداياا، حثساا ببكباثفاثابح خفا ب   بح   ماا.ب

ظػابإىػاحوبحثخػةحئ بحثطاثمػ بث شػ كاتبإثابح خفا ب   بح   مػاابلػابظػلبحثػفدفعبحثطشػ كطبىب(2016)
ح م نكمػػػ ببكنكػػػةفبقػػػاحبحثفػػػفات بأ لػػػ بكفػػػةًحابلػػػابحثشػػػ كاتبحثفػػػابذفسػػػ بإلااذفػػػاعبمسػػػفةػبىػػػاـبذطااػػػلب
حثط  ةمػػػاتبب فبحثػػػفدفعبحثطشػػػ كطبيدػػػابمػػػنبحػػػةحل بحاوحا بكوػػػااذ ابى ػػػابحثط اثمػػػ بلػػػابذختػػػم بح وحءب

 ػػػ بح   مػػػاا.بكطػػػابذةصػػػ مبواحتػػػ بكحهػػػببح   ػػػاابلتػػػ بحثسػػػاا بىػػػنبحثطسػػػفلط ننببمطػػػابيخفػػػ ب 
Francis et al. (2016)إثػابأ ػهبك طػابحاذفػ بمسػفةػبحثػفدفعبحثطداتػ ابحثطشػ كطبكجوحا بح ابػاحبب

بحثدقمقم بلابىظابإىاحوبحثخةحئ بحثطاثم بك طابح خف ب   بح   ماا.
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إثػػابكوػػةوبذػػفات بإيهػػابابثمطػػة ببAzizpour and Ghiri (2016)كأشػػااتب فػػائجبواحتػػ ب
 Lim etان بحثطاثم بث ش كاتبحاي ح م بكح خفا بشفالتف ابى اب   بح   ماا.بكذةص مبواحتػ بحثفخا

al. (2016)إثػػابأفبحاذفػػاعبمسػػفةػبحالصػػاحبلػػابحثفخػػاان بحثطاثمػػ بكشػػفالتف ابلػػابحثشػػ كاتبلتػػ بب
(بكمػػنباػػ بحاذفػػاعبوػػةو بحثط  ةمػػاتبحثطداتػػ م ب2014-2002حثطاثمػػ بإلكةانػػابحثهظةبمػػ ب ػػوؿبحثففػػ  ب)

بZhu (2016)حثفابذفضطظ ابيس  بلػابح خفػا ب  ػ بح   مػاابمسػفق ًو.بكطػابأشػااتب فػائجبواحتػ ب
إثابذفات بحساإلاتبح تفدخاؽبح  فماان بإيهاإًلابى ػاب  ػ بح  مػاابأتػ اابأتػ  بحثشػ كاتبح م نكمػ بب
بحتػػةبإفبحثدكػػ بحثشخصػػاباوحا بحثشػػ ك بكم اثمف ػػابلػػابذختػػم بحسػػاإلاتبح تػػفدخاؽبيسػػ  بلػػابحهػػب

بح   اابلت بحثساا ببمطابيؤوػبإثابحاذفاعب   بح   ماابمسفق ًو.

إثابحاذفاعب   بح   ماابلابحثش كاتبحثفابذفضطنببChen et al. (2017b)كذةص مبواحت ب
ببحتػػػةبإفبذط تػػػابحثػػػا لبي كػػػ بحثسػػػ ةؾبIncome smoothingذخاان قػػػابحثطاثمػػػ بذط تػػػًاحبث ػػػا لب

اثمػػػ بإلس فػػػاءبح وحءبحثسػػػت بلػػػابحثففػػػ  بحثداثمػػػ بذدسػػػً ابثػػػألوحءبحثهتػػػابح  ف ػػػاةػبثػػػإلوحا بلػػػابحثفخػػػاان بحثط
مسػػػفق ًوببكباثفػػػاثابح خػػػ حطبحاوحا بلػػػابذط تػػػابحثػػػا لبكةتػػػت  با فػػػاءبح   ػػػاابلتػػػ بحثسػػػاا بثفدختػػػقب
مكاتػػػببشخصػػػم ببكنكػػػةفبقػػػاحبحثفػػػفات بأوػػػلبكفػػػةًحابلػػػابحثشػػػ كاتبذحتبمسػػػفةػبحثط يمػػػ بحثطؤتسػػػم ب

وةنػػ بى ػػابأوحءبحاوحا ببمطػػابيخفػػ بمػػنبمسػػفةػبىػػاـبذطااػػلبحثط  ةمػػاتبحثط ذفػػ ببحتػػةبذةوػػاباواإلػػ ب
كذفةنػػمبحثف صػػ بى ػػابحاوحا بلػػابحهػػببح   ػػاابلتػػ بحثسػػاا ببكطػػابيظ ػػ بقػػاحبحثفػػفات بإلصػػةا بأ لػػ ب
كفةًحابلابحثش كاتبحثفابيف بذم تف ابمنبوا ببىاوبأولبمنبحثطد  ػتنبحثطػاثتتنبكحثفػابب ػابحسػاإلاتب

بط .حتفدخاؽبإيهابم بمف ح 

إثابأفبح خفا بشػفا م بحثفخػاان بحثطاثمػ بكلطةفػ ابيػؤا بتػ ً اببHe (2019) طابذةص مبواحت ب
أفبح خفػا بواب مػ بحثفخػاان ببKim et al. (2019)لػابحػاكثب  ػ بح   مػاا.بكطػابكوػاتبواحتػ ب

حثطاثمػػػ بث خػػػ حء ب) طؤشػػػ بثف خػػػاقا(بيػػػؤا بإيهاإًلػػػابى ػػػاب  ػػػ بح   مػػػااببحتػػػةبيطكػػػنبإ فػػػاءبح   ػػػػااب
بثط  ةماتبحثستئ بلابحثفخاان بحثطاثم بحثط خا بحثفابذفس بإلا خفا بواب تف ابث خ حء .بكح

أاػ بحىفطػاوبكذ ظػابثمػ بذخػاان بح ىطػاؿبحثطةتػ  ببZhang and Kim (2019)كذظاكثػمبواحتػ ب
XBRLى اب   بح   ماابمسفق وببكوابذ بحىفطاوبكذ ظػابقػاعبحث مػ ببظػاًءحبى ػاب  ػببقتئػ بح كاحؽبب
ب ػػػاؼبذسػػػ تلبذ ػػػاوؿبحث ما ػػػاتبك فػػػ بذيػػػاثمابب2009لػػػابىػػػاـببSECكحث ةاصػػػ بح م نكمػػػ ببحثطاثمػػػ 

م اثهف ابكذشمت  ابكحثدصةؿبى ابم  ةمػاتبمداتػ  بموئطػ ب ذخػاذبحثخػ حاحتبمفضػطظ ببفخػاان بماثمػ ب
م ذف  بحثشفا م .بكذةص مبحثظفائجبإثابح خفا ب  ػ بح   مػاابإل ػابحىفطػاوبكذ ظػابقػاعبحث مػ ببكنكػةفب

حثففات بأ ل بكفػةًحابلػابحثشػ كاتبحثفػابذفسػ بذخاان قػابحثطاثمػ بإلػاثمطة بكىػاـبحثشػفا م بكح ابػاحببقاح
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ذحتبحثفخ  ػػػاتبحثط ذف ػػػ بكحاذفػػػاعبواوػػػ بذشػػػفمبذةو ػػػاتبحثطد  ػػػتنبحثطػػػاثتتنببكطػػػابأفبحىفطػػػاوبقػػػاعبحث مػػػ ب
أ بحثطػاؿببيخف بمنبذي ف بم اثه بحث ما اتبث دصةؿبى ابحثط  ةماتبكذ ػ ةبشػفالتف ابلػابأتػةحؽباب

بكححثاػبيخف بمنب   بح   ماابمسفق و.

إثػابأفبلطػة بحثفخػاان بحثطاثمػ بث شػ كاتبحثماإلا مػػ ببChae et al. (2020)كذةصػ مبواحتػ ب
(بيػػؤا بإيهاإًلػػابى ػػاب  ػػ بح   مػػااببكن ظػػابقػػاحبأفبأفبحثشػػ كاتبحثفػػاب2017-2015 ػػوؿبحثففػػ  ب)

 بيسػػػ  بلػػػابحاذفػػػاعب  ػػػ بح  مػػػاابأتػػػ اابذصػػػاابذخػػػاان بماثمػػػ بمظخفضػػػ بحثشػػػفا م بكذفسػػػ بإلػػػاثمطةب
أفبذةوتمبإصاحابحثفخاان بحثطاثم بذؤا بإيهاإًلابى اببLi et al. (2020)أت ط ا.بكطابذةص مبواحت ب

   بح   مااببحتةبإفب ةؿبلفػ  بإصػاحابقػاعبحثفخػاان بكذف ت قػابقػابمداكثػ بثدهػببح   ػاابلتػ ب
حثسػػاا بأكبذف ت قػػاببكحثػػاػبيػػؤوػبإثػػابح  مػػاابأتػػ اابح تػػ  بمسػػفق ًوبىظػػامابذخػػ جبقػػاعبح   ػػاابمػػ  ب

بكححا بإثابحثسةؽبكبشكلبمفاو .

إثابأفبحثش كاتبحثصػتظم بلتػ بحثدكةممػ ب ػوؿبحثففػ  ببLiang et al. (2020)ةص مبواحت بكذ
(بكحثف بثاي ابمػاي ننبمف  ػ بلػابحثلخػ ب)مػاي بذظفتػاؼبأكبائػم بمه ػ بحاوحا (بذ لػ ب2000-2012)

مػػنبححفطػػاؿبذ  فػػ ابثخ ػػ بح   مػػاابأتػػ اابح تػػ  بمسػػفق ًوبمخاا ػػ بإلاثشػػ كاتبحثفػػ بثػػاي ابمػػاي ننب
ض بلابحثلخػ .بكنكػةفبذػفات بحثلخػ بحثطف  ػ بى ػاب  ػ بح   مػاابأ لػ بكفػةًحابإلاثظسػ  بث شػ كاتبمظخف

ذحتبحثشػػفا م بحثطظخفضػػػ ببمطػػػابيشػػت بإثػػػابأفبلطػػػة بحثفخػػػاان بحثطاثمػػ بيسػػػ لبمػػػنبمطااتػػػاتبحاوحا ب
ح  ف اةن بلػابحهػببح   ػاابلتػ بحثسػاا ببكحثفػ ببػاكاقابذ نػابمػنب  ػ بمخػا  بح   مػاا.بكذةصػ مب

إثػابأفبحاذفػاعبإوحا بح ابػاحبحثدقمقمػ بلػابحثشػ كاتبحثصػتظم بيػؤوػبإثػاببLi et al. (2022)احتػ بو
حاذفػػاعب  ػػ بح  مػػاابأتػػ اابح تػػ  ببكأفبقػػاحبحثفػػفات بحايهػػابابيكػػةفبأوػػلبكفػػةًحابلػػابظػػلبحثط حم ػػ ب

مػػ بمػػنبحثخااومػػ بىػػنب  نػػقبحاذفػػاعب سػػ  بحثط يمػػ بحثطؤتسػػم .بلػػابحثطخابػػلبب بذخفػػ بحث واإلػػ بحثاح  
بحثففات بحايهاباباوحا بح اباحبإلا  ش  بحثدقمقم بى اب   بح  ماابأت اابح ت  .

إثػابىػاـبكوػةوببButar and Murniati (2021)ذةصػ مبواحتػ بفاى مقابال الشتاائل الداابق ، 
ذفات بم ظةػبثشفا م بحثفخاان بحثطاثم بث ش كاتبح  اك مسم بى ابحاكثب   بح  ماابأت اابأت  بقاعب

ش كاتببكوابلس تبحثااحت بإلففبشفا م بحثفخاان بحثطاثم بكمػابذفضػطظهبمػنبم  ةمػاتبمفتػا بلػابحذخػاذبحث
بحثخ حاحتب بيف بح ىفطاوبى ت ابلابحذخاذبحثخ حاحتبح تفلطاان بث طسفلط ننبح  اك مستتن.ب

 بأفبلطػة بحثفخػاان بحثطاثمػبAndreou et al. (2021) طػابأشػااتبحثظفػائجبحثفه ن مػ بثااحتػ ب
كحثط اثمػػػ بلػػػػابح تػػػفلطاابي  ػػػػببوكًاحبمدػػػاكًوحبلػػػػابذفسػػػت بح  مػػػػاابأتػػػ اابح تػػػػ  بلػػػابتػػػػةؽبح تػػػػ  ب

إثػابب1992٪بلػابىػاـب15ح م نكم ببلخابحاذف بم اؿبحاكثبح  ماابأت اابح ت  بإلشكلبم ػ وبمػنب
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ببكمػ بذثػكببشػ اتب فػ بحثففػ  بفػ ًفابكحفػًدابلػابمسػفةناتبلطػة بحثفخػاان ب2018٪بلابىػاـب27
بم بكحثط اثم بلابح تفلطاا.حثطاث

(بإثػػابأفبحاذفػػاعبمسػػفةػبحثػػفدفعب2016ذةصػػ مبواحتػػ بإبػػ حهم ب)وفااى بي اا  األعسااال السرااخي ، 
حثطداتػػػ ابحثطشػػػ كطبإلاثفخػػػاان بحثطاثمػػػ بحثطظشػػػةا بث شػػػ كاتبحثطصػػػ ن ب) طؤشػػػ بثهػػػةو بحثفخػػػاان بحثطاثمػػػ ب

ةبي طػػلبحاذفػػاعبمسػػفةػبكح خفػػا بلطةفػػ ا(بيسػػ  بلػػابح خفػػا بثخ ػػ بح  مػػاابأتػػ اابأتػػ ط اببحتػػ
حثػػػفدفعبحثطداتػػػ ابحثطشػػػ كطبى ػػػابحاذفػػػاعبل اثمػػػ بحث ووػػػاتبحثف اوايػػػ بمػػػ بح  ػػػ حؼبذكػبحثطصػػػاث ب
حثطف اافػػػ ب)  خػػػةوبحثدػػػةحل بحاوحانػػػ بكىخػػػةوبحثطاية مػػػ (ببكحثػػػاػبيف ذػػػببى مػػػهبح خفػػػا بمػػػنبمشػػػا لب

ببحثظاذهػ بMoral hazardحثةكاثػ ببػتنبقػاعبح  ػ حؼبكح خفػا بمػنبآاػاابمشػك  بح   مػاابح  ووػاب
ىػػنبىػػاـبذطااػػلبحثط  ةمػػاتببػػتنبح  ػػ حؼبحثطف اافػػ ببكحثػػاػبيػػؤوػبث دػػابمػػنبوػػاا بحثطػػاي بحثفظفتػػاػب
ى ابحثقماـبإلاثفص لاتبح  ف اةن ببمطابيؤوػبإثابح خفا ب   بح  ماابأت اابح ت  .بكطابذةصػ مب

حثطظشةا بى اب  ػ بح  مػاابأتػ اابحثااحت بإثابأفبذفات بحثفدفعبحثطدات ابحثطش كطبإلاثفخاان بحثطاثم ب
ح ت  بيكةفبأ ل بكفةًحابلابحثش كاتبحثفابي ذف بلت ابمسفةػبىاـبذطاالبحثط  ةماتببػتنبح  ػ حؼب

بحثاح  م بإلاثش ك بكح   حؼبذحتبحث وو بب ا.

(بإثابأفبحاذفاعبوةو بحثط  ةماتبحثطداتػ  بحثطفضػطظ بإلاثفخػاان ب2019كذةص مبواحت بحثص اغب)
(بوػػابأتػػ  بلػػابح خفػػا ب2018-2012شػػ كاتبحثطختػػا بإلاث ةاصػػ بحثطصػػ ن ب ػػوؿبحثففػػ  ب)حثطاثمػػ بث 

(بإثػػابحاذفػػػاعبححفطػػاؿبحػػاكثبح  مػػااب تػػػ ااب2020  ػػ بح   مػػاا.بكأشػػااتب فػػػائجبواحتػػ بحسػػتنب)
 ػوؿببS&P/EGX ESG Indexش ك بأواومبلابمؤش بحث ةاص بحثطص ن بثوتػفاحم بب47أت  ب

(بلػػػابحاثػػػ بحاذفػػػاعبمسػػػفةػبلطػػػة بذخاان قػػػابحثطاثمػػػ بب2018ب–ب2012)لفػػػ  بحكبح لػػػ ب ػػػوؿبحثففػػػ  ب
كحاذفػػاعبمسػػفةػبتػػ ةك ابح  ف ػػاةػبلػػابذدايػػابحثضػػ ن  ببكح خفػػا بأوحءبمسػػئةثتف ابح وفطا مػػ ببكطػػاب
ذةص مبحثااحت بإثابأفبحث وو بحثففات ن ببتنبحثطفمت ننبحثطسفخ تنبح كؿبكحثلا ابك   بح   ماابأ لػ ب

بحثش كاتبذحتبمسفةػبوةو بآثماتبحثدةكط بحثط ذف  .بكفةًحابكوة بلا

(بإثػػػػابكوػػػػةوبذػػػػفات بإيهػػػػابابثططااتػػػػاتبإوحا بح ابػػػػاحبلػػػػاب2021كذةصػػػػ مبواحتػػػػ بى ػػػػاحث حم ب)
حثش كاتبحثطختا بإلاث ةاصػ بحثطصػ ن بى ػاب  ػ بح   مػااببلطػ بحاذفػاعبمطااتػاتبإوحا بح ابػاحبي ذفػ ب

(بإثػابأفبوػةو بحثفخػاان بحثطاثمػ بث شػ كاتبحثطختػا ب2021   بح   ماا.بكأشااتب فائجبواحت ب م  ب)
(بيؤا بت ً ابى اب   بح   مااببحتةبيس  بحاذفاعب2019-2017إلاث ةاص بحثطص ن ب وؿبحثفف  ب)

وةو بحثفخاان بحثطاثم بثف كبحثش كاتبكشفالتف ابكحاذفاعبوةو بحثط  ةماتبحثطداتػ م بحثفػابذفضػطظ ابلػاب
حثطفاوئ بمطػابيخفػ بمػنب  ػ بح   مػاابمسػفق ًو.بكطػابأظ ػ تب فػائجببح خفا بذخ  اتبىةحئابح ت  
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(بأفبح خفػػا ب  ػػ بح  مػػاابأتػػ اابأتػػ  بحثشػػ كاتبحثطختػػا بإلاث ةاصػػ ب2021واحتػػ بمػػ حوبكآ ػػ كفب)
(بإلااذفػػاعبمسػػفةػبحثػػفدفعبحثطداتػػ ابلػػابقػػاعبحثشػػ كاتببأػب2019-2012حثطصػػ ن ب ػػوؿبحثففػػ  ب)

ى اب   بح   مػااببكنكػةفبقػاحبحثفػفات بأ لػ بكفػةًحابلػابحاثػ بكوةوبذفات بت  ابث فدفعبحثطدات اب
حثشػػ كاتبحثفػػابثػػاي ابحاذفػػاعبلػػابمسػػفةػبىػػاـبذطااػػلبحثط  ةمػػاتبمخاا ػػ ببف ػػكبحثفػػابيػػظخف بثػػاي ابقػػاحب

بحثطسفةػ.

بويتزح بتحميل الجراسات الدابق  ما يمى:
ثمػػػ بى ػػػاب  ػػػ بح  مػػػاابذظػػةعبحث تئػػػ بحثف  مقمػػػ بث ااحتػػػاتبحثفػػابذظاكثػػػمبأاػػػ بلطػػػة بحثفخػػاان بحثطا (أ )

 ,.e.g., Hutton et al)أتػ اابح تػ  ببذػػ بذ  تػقبإل ضػػ ابلػاببتئػػ بحثطداتػ  بح م نكمػػ ب
2009; Zhu, 2016; Andreou et al., 2021)ببكحثماإلا مػ ب(e.g., Chae et al., 

 e.g., Butar and)ببكح  اك مسم ب(e.g., Lim et al., 2016)ببكحثيةان بحثهظةبم ب(2020
Murniati, 2021))ببكحاي ح مػ ب(Parsa and Sarraf, 2018)ببككػاثكبحثطصػ ن ب)ملػل:ب

(ببكواحتػػػاتبأ ػػػ ػبذظاكثػػػمبأ لػػػ بمػػػنبوكؿب2021؛ب م ػػػ بب2020؛بحسػػػتنبب2019حثصػػػ اغبب
 .(e.g., Jin and Myers, 2006)ى ابمسفةػبحث اث ب

أشااتب فائجبح ف اابأا بلطػة بحثفخػاان بحثطاثمػ بى ػاب  ػ بح  مػاابأتػ اابح تػ  بإثػابكوػةوب (ب )
 ;e.g., Jin and Myers, 2006)حذهػاقتنببذطلػلبح ذهػاعبح كؿبلػابكوػةوبذػفات بإيهػاباب

Hutton et al., 2009; Azizpour and Ghiri, 2016; He, 2019; Chae et al., 
حثفػاببAndreou et al. (2021)ذهػاعبحثلػا ابلػابواحتػ ب.بكذطللبح 2020؛بحستنبب(2020

أشااتب فائه ابإثابأفبلطة بحثفخاان بحثطاثم بكحثط اثم بلػابح تػفلطاابي  ػببوكًاحبمدػاكًوحبلػاب
 ذفست بح  ماابأت اابح ت  بلابتةؽبح ت  بح م نكم .

ةػبثػػإلوحا بلػػاب(بذػػفات بلطػػة بحثفخػػاان بحثطاثمػػ بكحثسػػ ةؾبح  ف ػػا2020ذظاكثػػمبواحتػػ بحسػػتنب) (ج )
ذدايابحثض ن  بكحثطسئةثم بح وفطا م ب)إلشكلبمهط ببكثم بكلبمفمتػ بى ػابحػا (بى ػاب  ػ ب
ح   ماابث ش كاتبحثطص ن بحثفابأواومبلابمؤشػ بح تػفاحم ب)كثمسػمبوطمػ بحثشػ كاتبحثطختػا ب

 .ب2018إثابىاـبب2012إلاث ةاص بحثطص ن (بثفف  بأكبأ ل ب وؿبحثفف  بمنبىاـب
ثظفػػائجبحثفد تػػلبحثسػػاإلخ ببذةوػػابلهػػة بإلدلمػػ بإلخصػػةثبأاػػ بلطػػة بحثفخػػاان بحثطاثمػػ بى ػػابكلًخػػاب (د )

  ػػػ بح  مػػػاابأتػػػ اابح تػػػ  بلػػػابحث تئػػػ بحثطداتػػػ م بحث  بمػػػ بكحثطصػػػ ن ببكحثفػػػابيدػػػاكؿبحث دػػػةب
 حثداثابلابذضتمخ ا.
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 اشتقاا الفخض األول لمبحث عمى الشحؾ التالى:وبشاًءا عمى ما سبى، يتؼ 

H1خ إ،جااابى معشااؾ  ل سااؾض التقاااريخ السالياا  لمذااخكات السقيااجة بالبؾرصاا  السرااخي  : يؾجااج تااأاي
 عمى خظخ االنهيار السدتقبمى ألسعار أسهسها.

           تحميااال الاااجور السعاااجل لتبشاااى السعااااييخ الجوليااا  إلعاااجاد التقااااريخ الساليااا   -10
عمااى العالقاا  باايؽ غسااؾض التقاااريخ السالياا  وخظااخ االنهيااار السدااتقبمى 

 ألسعار األسهؼ واشتقاا الفخض الثانى
(بب ػػاؼبإ شػػاءبمهطةىػػ بكححػػا بمػػػنبIFRSذػػ بذ ػػةن بحثط ػػايت بحثاكثمػػ باىػػاحوبحثفخػػاان بحثطاثمػػ ب)

م ايت بحثطدات  بحث اثطم بم ذف  بحثهةو ببكمنبأوػلبح ف ػاابمػابإذحبكا ػمبقػاعبحثط ػايت بحثاكثمػ بذدخػقب
حا بح ابػاحبث شػ كاتبحثفػابحىفطػاتبقػاعبحثط ػايت .بإلاثف لبقاحبحث اؼببيطكػنبحتفيشػاؼبحثفمتتػ بلػابإو

كنطكنبكص بإوحا بح اباحبإلف  ابإوحا بذسففتابمػنبذخظمػاتبحثطداتػ  بكذسػفخام ابثفصػةن بكفػ بمػاثاب
إيهاباببكنشت بحاذفاعبإوحا بح اباحبإثابح خفا بوةو بحثفخاان بحثطاثم بكح خفا بشفالتف ابكلطةف اب

(Anderson, 2018).ب

ط ػػايت بحثاكثمػػ باىػػاحوبحثفخػػاان بحثطاثمػػ بى ػػاب  ػػاؽبكحتػػ بلػػابإىػػاحوبحثفخػػاان بحثطاثمػػػ بكُذسػػفخاـبحث
كذ  ن بواب تف ابث طخاا  بمد ًمابكوكثًمابكمسفةػبشفا م بأ  ػ بمخاا ػ بإلط ػاوغبحثطداتػ  بحثطد مػ بحثطخ ةثػ ب

حتػػفخاحـبببمػػنب ػػوؿبحتػػفخاحـبحثقػػم بحث اوثػػ بكمف   ػػاتبإلصػػاحبأ  ػػ .بكباثفػػاثاببلػػسفبGAAPىطةًمػػاب
حثط ػػػايت بحثاكثمػػػ باىػػػاحوبحثفخػػػاان بحثطاثمػػػ بيطكػػػنبأفبيطظػػػ بحاوحا بمػػػنبح  خػػػ حطبلػػػابمطااتػػػاتبإوحا ب
ح اباحبمنبأولبإ فاءبمخا  بح ئفطافبثش كاذ  .بكباثكببذسػ  بحثفخػاان بحثطاثمػ بحثط ػا بى ػابأتػا ب

 ػػػاوغبحثطداتػػػ  بقػػػاعبحثط ػػػايت بأ لػػػ بصػػػ  بإلفصػػػداببحثطصػػػ د بمخاا ػػػ ببف ػػػكبحثط ػػػا بى ػػػابأتػػػا بم
ب.(Fossung et al., 2020; Kainth and Wahlstrøm, 2021)حثطخ ةث بىطةًما

بحثط ػػايت بحثاكثمػػ باىػػاحوبحثفخػػاان بحثطاثمػػ بى ػػابأتػػا بحثط ػػاوغبكثػػم بى ػػابوةحىػػابذفصػػت م ب كذخػػـة
ثفةفم بمف   اتبذ  تقبقاعبحثط ايت ببكطابيف بح ىفطاوبى ػابح حكػاـبكحثفخػاي حتبحثشخصػم بثط ػاػب

حثطداتػػ م بحثط  ةمػػاتبحثطداتػػ م بثففسػػت بقػػاعبحثط ػػاوغ.بكجفبثػػ بيكػػنبحثخػػائطةفبى ػػابإىػػاحوبحثط  ةمػػاتب
ى ػابواحيػػ بكا مػػ بإلطف   ػاتبذ  تػػقبذ ػػكبحثط ػايت بلسػػتةحو   بمشػػك  بكصػ ةباتبلػػابإصػػاحابح حكػػاـب
حثشخصم بحثس مط ببكنػؤوػبذثػكبإثػابحاذفػاعبحثطخػا  بحثطف  خػ بإلا  ػاءبحثفخػاي حتبحاوحانػ ببمطػابيػؤا ب

ت م بإلس ببح خفا بأاػ بت ً ابى ابحثط وكوبحايهابابثف ظابقاعبحثط ايت بى ابوةو بحثط  ةماتبحثطدا
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.بكبػػاثكببيكػػةفبمػػنبحثضػػ كاػبذػػةلت بحثةوػػمبكحثه ػػاب(Florou et al., 2017)مظدظػػابحثػػف   ب
  فسػػاببم ػػاػبحثط  ةمػػاتبحثطداتػػ م بحثخ ػػ حتبكحثخػػااحتبحثفظمػػ بحثوةمػػ بثفظفتػػابقػػاعبحثط ػػايت ب)ى مػػ ب

ب(.2021كى ابب

 ػايت بحثاكثمػ بى ػابحثفخػاان بحثطاثمػ بمػػنبكوػابأشػااتبحثااحتػاتبحثسػاإلخ بحثفػابذظاكثػمبذػفات بذ ظػابحثط
مظظػةابمػاػبذػفات بقػاعبحثط ػايت بى ػابموءمػ بحثقمطػ بكحسػاإلاتبح تػفدخاؽبح  فماانػ بكووػ بذةو ػػاتب

 Barth et al. (2008); Chen.بلخابذةص مبواحت ب(Ahmed et al., 2013b)أاباحبحثطد  تنب
ح ابػاحببكباثفػاثابذ نػابمػنبوػةو بحثطداتػ  بإثابأفبذ ظابحثط ايت بحثاكثمػ بذخفػ بمػنبإوحا بب(2010)

كحاذفػػاعبشػػفا م بذخاان قػػابحثطاثمػػ بكح خفػػا بلطةفػػ ا.بكمػػنب ػػوؿبذد تػػلب فػػائجبواحتػػاتبتػػاإلخ بى ػػاب
 ;Byard et al. (2011)ببذةصػ مبواحتػ بMeta-Analysisمسػفةػبحثػاكؿبإلاتػفخاحـبمظ همػ ب
Landsman et al. (2012)وػ بم ذف ػ بمػنبحثط حم ػ بكح مفلػاؿبإثػابأ ػهبلػابحثػاكؿبحثفػابذفطفػ بباابب

ث ػػةحئ ببيسػػ  بذ ظػػابحثط ػػايت بحثاكثمػػ باىػػاحوبحثفخػػاان بحثطاثمػػ بى ػػابح خفػػا بلطػػة بحثفخػػاان بحثطاثمػػ ب
ث ش كاتببكحثاػبيس  بلابحاذفاعبوػةو بحثط  ةمػاتببحتػةبإفبوػةو بحثط  ةمػاتبحثطداتػ م بلػابحثػاكؿب

اثػاكؿبذحتبحثسػماو بحثطظخفضػ بث خػا ةفبمػنبحتػةبح    بمنبحتةبحاشػ حؼبكح مفلػاؿبألضػلبمخاا ػ بإل
بإمكا م بحثفظ ؤبإلشكلبأ   بكذخ  اتبأولبث ائاحتبح ت  .ب

إثػػابأفبذ ظػػابحثط ػػايت بحثاكثمػػ باىػػاحوببAhmed et al. (2013b) طػػابأشػػااتب فػػائجبواحتػػ ب
قػػاعببحثفخػػاان بحثطاثمػػ بيسػػ  بإلشػػكلبك تػػ بلػػابذدسػػتنبووػػ بذةو ػػاتبأابػػاحبحثطد  ػػتنببحتػػةبإفبحىفطػػاو

حثط ػػػػايت بذسػػػػ  بلػػػػابذ كنػػػػابحثطد  ػػػػتنبحثطػػػػاثتتنبإلاثط  ةمػػػػاتبحثطفتػػػػا ب مطػػػػابيف  ػػػػقبإلف شػػػػ  بح تػػػػفلطااب
إثابكوةوبذدستظاتبلابوو بذةو اتبحثطد  تنبحثطػاثتتنببHorton (2013)كحثفطةنل.بكذةص مبواحت ب

 خفا بلطةف ا.بكطػابإل ابحىفطاوبحثط ايت بحثاكثم ببكحثاػبيشت بإثابحاذفاعبشفا م بحثفخاان بحثطاثم بكح
ح خفػػا ب  ػػ بح   مػػاابث شػػ كاتبلتػػ بحثطاثمػػ بى ػػاببDeFond et al. (2015)كوػػاتبواحتػػ ب

وكثػػ بحػػةؿبحث ػػاث بإل ػػابذ ظػػابحثط ػػايت بحثاكثمػػ باىػػاحوبحثفخػػاان بحثطاثمػػ ببلخػػابحاذفػػ بمسػػفةػبب27مسػػفةػب
حثااحت بإثػاب فػ بقػاعبحثظفػائجبث بذصلببفى السقابل،شفا م بحثفخاان بحثطاثم بكحاذف مبواب تف ابث طخاا  .ب

بلابىتظ بحثش كاتبحثطاثم .

أا بكلبمنبذ ظابحثط ايت بحثاكثم باىاحوببKainth and Wahlstrøm (2021)كح ف  تبواحت ب
حثفخػػاان بحثطاثمػػ بلػػابحثشػػ كاتبلتػػ بحثطااوػػ بإلاث ةاصػػ بحثسػػةناي بكحتػػفخاحـبم ػػاوغبحثطداتػػ  بحثطخ ةثػػ ب
ىطةًمػػابلػػابحثشػػ كاتبلتػػ بحثطااوػػ بإلاث ةاصػػ بحثظ كنهمػػ بى ػػابشػػفا م بحثفخػػاان بحثطاثمػػ بثف ػػكبحثشػػ كاتب

كوػابأشػااتبحثظفػائجبإثػابأفبحثفخػاان بحثطاثمػ بحثفػابذػ بإىػػاحوقابمػنبحتػةبوػااذ ابى ػابحثفظ ػؤبإلػاالو .ب
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إلطةوػػببحثط ػػػايت بحثاكثمػػ باىػػػاحوبحثفخػػاان بحثطاثمػػػ بث شػػػ كاتبحثسػػةناي بأ لػػػ بموءمػػ بث فظ ػػػؤبإلػػػاالو ب
مخاا  ببف كبحثفابذ بإو حؤقابكلًخابثط اوغبحثطدات  بحثطخ ةثػ بىطةًمػابحثظ كنهمػ ببإلطػابي ظػابأفبحتػفخاحـب

حثاكثم باىػاحوبحثفخػاان بحثطاثمػ بيسػ  بلػابةنػاو بوػةو بحثط  ةمػاتبإلاثفخػاان بحثطاثمػ بمػنب ػوؿبحثط ايت ب
ذ  ن بشفالتف ابكح خفا بلطةف ابكمظ بماي ػبحثش كاتبحثفابذةحوهبحثف ل بحثطاثابمنبح  خ حطبلػاب

بمطااتاتبت ةك ابح  ف اةػبإلشففبإوحا بح اباح.

إثابكوةوبذفات بت  ابإلصػةا بلتػ بم ظةنػ ببMongrut et al. (2021) طابأشااتب فائجبواحت ب
ثف ظػػػػابحثط ػػػػايت بحثاكثمػػػػ باىػػػػاحوبحثفخػػػػاان بحثطاثمػػػػ بى ػػػػابح خفػػػػا بشػػػػفا م بكلطػػػػة بحثفخػػػػاان بحثطاثمػػػػ ب

بببببببببببببببببواحتػػػػػػػػ بذفظػػػػػػػاكؿبقػػػػػػػػاعبحث ووػػػػػػػ بحثففات نػػػػػػػػ بمظشػػػػػػػةا ب ػػػػػػػػوؿبحثففػػػػػػػػ  بب23 فمهػػػػػػػػ بمػػػػػػػنبب36إلاتػػػػػػػفخاحـب
ببكلػػابMeta-Analysis Methodologyحثفد تػػلبحثفهطم ػابب(بإلاتػفخاحـبمظ همػ 2005-2018)

ظلبواحت بذفات بإل  بحثطفمت حتبحثط اث بث اعبحث وو بحثففات ن ببذةص مبحثااحت بإثابأفبحىفطػاوبقػاعب
حثط ػػايت بيخفػػ بمػػنبمسػػفةػبلطػػة بحثفخػػاان بحثطاثمػػ بلػػابحثػػاكؿبذحتبحثخػػا ةفبحث ػػاـبكمػػ بم نػػابمػػنب

بإش حؼبحثس  اتبثف  بحثخةحىا.

(بإثػابأفبحثف ظػابحاث حمػابث ط ػايت بحثاكثمػ ب2019ذةص مبواحت بى احثطهتاب)ى نفذ الدياا، وف
لابحثش كاتبحثس ةوي بوابحت طمبلابح خفا ب   بح   مااببكنكةفبقػاحبح  خفػا بأ لػ بكفػةًحاب
لابظلبوةو بحثط حو  ببلابحتنبأفبحثايةفبوصت  بح ولبوابأظ  تبقاعبحث وو بحثس  م ببااو بأولب

(بإثػػػابأفبذ ظػػػابحثط ػػػايت بحثاكثمػػػ باىػػػاحوب2020إلصػػةا بلتػػػ بم ظةنػػػ .بكطػػػابذةصػػػ مبواحتػػػ بمسػػ ةوب)
حثفخػػاان بحثطاثمػػ بوػػابأتػػ  بلػػابحاذفػػاعبوػػةو بحثفخػػاان بحثطاثمػػ بث شػػ كاتبحثطختػػا بلػػابحث ةاصػػ بحثطصػػ ن ب

(بكمػػػابذفضػػػطظ ابمػػػنبم  ةمػػػاتبمداتػػػ م ببكطػػػابذةصػػػ مبحثااحتػػػ بإثػػػابأفبذ ظػػػاب2017 ػػػوؿبحثففػػػ  ب)
بحثط ايت بحثاكثم باىاحوبحثفخاان بحثطاثم بوابأوػبإثابح خفا ب   بح   ماا.

إثػابحاذفػاعبب Callao and Jarne (2010)أشػااتب فػائجبواحتػ بوفاى نتاائل م اايخة لساا سابى،
حساإلاتبح تفدخاؽبح  فماانػ بلػابوكؿبح ذدػاوبح كاكبػابإل ػابذ ظػابحثط ػايت بحثاكثمػ باىػاحوبحثفخػاان ب

بطابيشت بإثابح خفا بشفا م بحثفخاان بحثطاثم بكلطةف ا.حثطاثم ببم

أاػػ بحثف ظػػابحاث حمػػابث ط ػػايت بحثاكثمػػ باىػػاحوبحثفخػػاان ببAnderson (2018)كح ف ػػ تبواحتػػ ب
(بى ابشفا م بحثفخاان بحثطاثم ببمنب وؿبمما بحث ناو بلابإوحا بح اباحب وؿبلفػ  بمػابIFRSحثطاثم ب)

اىاحوبحثفخاان بحثطاثمػ .بكذفطلػلبإحػاػبىومػاتبإوحا بح ابػاحبلػابأفبأابػاحبإل ابذ ظابحثط ايت بحثاكثم ب
بيكػةفبمػنبحثطدفطػلبأفبذيػةفبحاوحا بوػابح خ  ػمب حث اـبحثداثابأى ػابمػنبأابػاحبحث ػاـبحثسػابقببلدتظئػا 
لػػػابمطااتػػػاتبذ كػػػ بتػػػ ةك ابح  ف ػػػاةػبلػػػابإوحا بح ابػػػاحبثفخػػػاي ب ظػػػ  بإيهابمػػػ بىػػػنبحثط كػػػ بحثطػػػاثاب
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وكثػػػػ بحػػػػةؿبحث ػػػػاث ب ػػػػوؿبحثففػػػػ  بب20شػػػػ ك بمػػػػنبب516كبػػػػاثف  تقبى ػػػػابىتظػػػػ بمكة ػػػػ بمػػػػنبث شػػػػ ك .ب
(ببذةص مبحثااحت بإثابأفبحثط ايت بحثاكثم باىاحوبحثفخاان بحثطاثم بذخف بمنبوةو ب2002-2007)

حثفخاان بحثطاثم بكطابذخف بمنبحثشفا م بث طسفلط نن.بكباثفاثابب بذدخقبقػاعبحثط ػايت بقػال ابحثطفطلػلب
بذدختقبحثيفاء بكحثطساءث بكحثشفا م بى ابحثطسفةػبحث اثطابثألتةحؽبحثطاثم .بلا

(بإثػػابكوػػةوبذػػفات بتػػ  ابكم ظػػةػبثف ظػػابحثط ػػايت بحثاكثمػػ ب2021كذةصػػ مبواحتػػ بى مػػ بكى ػػاب)
(.بكلس تب2018-2012ى ابوةو بحثط  ةماتبحثطدات م بلاببتئ بحثطدات  بحثطص ن ب وؿبحثفف  ب)

إلضػػ  بحث ظمػػ بحثفدفمػػ بث تئػػ بحثططااتػػ بحثطداتػػ م بحثطصػػ ن بكىػػاـبكوػػةوبآثمػػاتببحثااحتػػ بقػػاعبحثظفمهػػ 
حثفظفتػػػابحثخا ة مػػػ بحثخةنػػػ بكحث ما ػػػلبحث وابمػػػ بحثف اثػػػ بحثوةمػػػ بثف  تػػػقبكذظفتػػػابمف   ػػػاتبحثط ػػػايت ببكحثػػػاػب
يف ذػػػببى مػػػهبىػػػاـبح ثفػػػػ حـبحثيامػػػلبإلطف   ػػػاتبذظفتػػػػابحثط ػػػايت بمػػػنبو ػػػػلبحثشػػػ كاتبحثطختػػػا بإلاث ةاصػػػػ ب

طصػػ ن .بكطػػابذ  ػػببلفػػ  بحثااحتػػ بوكًاحبم ًطػػابلػػابقػػاحبحثفػػفات بحثسػػ  اببحتػػةبإفبحثلواػػ بأىػػةحـبحثفاثمػػ بحث
(بلفػػػ  بلتػػػ بكا مػػػ ب  فسػػػاببم ػػػاػبحثط  ةمػػػاتبحثطداتػػػ م ب2018-2016م اشػػػ  بثف ظػػػابحثط ػػػايت ب)

بحثخ  حتبكحثط ااحتبحثيا م بثف  بمف   اتبذظفتابحثط ايت .

بAhmed et al. (2013b)أشػااتب فػائجبواحتػ بباساات الداابق ،وفاى اتجااا االاث لشتاائل الجر 
إثػػابكوػػةوبذػػفات بلتػػ بم ظػػةػبثف ظػػابحثط ػػايت بحثاكثمػػ باىػػاحوبحثفخػػاان بحثطاثمػػ بى ػػابح خفػػا بحسػػاإلاتب

إثػػابىػػاـبكوػػةوبذػػفات بم ظػػةػبثف ظػػابب Trimble (2018)ح تػػفدخاؽبح  فماانػػ .بكذةصػػ مبواحتػػ 
ب46م بحثفخػػاان بحثطاثمػػ بكلطةفػػ ابإلػػاثف  تقبى ػػابشػػ كاتبمػػنبحثط ػػايت بحثاكثمػػ بى ػػابح خفػػا بشػػفا 

بوكث بحةؿبحث اث .

يف ػػػتنب ػػػاا بحثااحتػػػاتبحثفػػػابذظاكثػػػمبح ف ػػػاابح اػػػ بحثففػػػاى ابثف ظػػػابوبتحميااال الجراساااات الداااابق ، 
حثط ػػايت بحثاكثمػػ باىػػاحوبحثفخػػاان بحثطاثمػػ بكلطػػة بحثفخػػاان بحثطاثمػػ بى ػػاب  ػػ بح  مػػاابأتػػ اابأتػػ  ب

كقػػةبمػػابيةوػػابؿبحث ػػاث ببكمػػنبفػػطظ ابحثااحتػػاتبلػػاببتئػػ بحثطداتػػ  بحث  بمػػ بكحثطصػػ ن ببحثشػػ كاتبحػػةب
بكوةوبلهة بإلدلم بإلخصةثبقاعبحث وو بحثففات ن ببكحثفابذداكؿبحثااحت بحثداثم بلابذضتمخ ا.

  اشتقاا الفخض الثانى لمبحث عمى الشحؾ التالى:وبشاًءا عمى ما سبى، يتؼ 

H2السعشاااؾ  ل ساااؾض التقااااريخ الساليااا  لمذاااخكات السقياااجة بالبؾرصااا   : ،ختمااا  التاااأايخ اإل،جاااابى
السرااخي  عمااى خظااخ االنهيااار السدااتقبمى ألسااعار أسااهسها بحداار تبشيهااا لمسعاااييخ الجولياا  

 إلعجاد التقاريخ السالي  مؽ عجمه.
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 مشهجي  البحث –11
بحث احةببااحت بذ  مقم ببذشطلب مهطةى بمنبحث ظاصػ بذدقمًخابث اؼبحث دةبكح ف اابل فمهببيخـة

حثفاثم :بأقاحؼبحثااحتػ بحثف  مقمػ ببمهفطػ بكىتظػ بحثااحتػ بحثف  مقمػ بب طػةذجبحث دػةبكذةصػمابكممػا ب
بمفمت حذهببأوكحتبكجو حءحتبحثااحت بحثف  مقم ببكذد تلبحثظفائجبكح ف اابل ك بحث دة.

 أهجاف الجراس  التظبيكي  –11-1
ذ اؼبحثااحت بحثف  مقم بإثابح ف اابل فابحث دةببكذثكبمػنب ػوؿبممػا بأاػ بلطػة بحثفخػاان ب
حثطاثمػػ بث شػػ كاتبلتػػ بحثطاثمػػ بحثطختػػا بإلاث ةاصػػ بحثطصػػ ن بى ػػاب  ػػ بح  مػػاابأتػػ اابأتػػ ط اببمماًتػػاب

 e.g., Jin and Myers, 2006; Hutton et)ى ػابواحتػاتبتػاإلخ بلػاببتئػاتبمداتػ  بمخف فػ ب
al., 2009; He, 2019; Chae et al., 2020; Li et al., 2022؛بحستنبب2019؛بحثص اغبب

(.بإلاافال بإثػابممػا بحثػاكاب)ح اػ (بحثط ػاؿبثف ظػابحثط ػايت بحثاكثمػ باىػاحوب2021بب م  بب2020
 ,.e.g)حثفخاان بحثطاثم بى ابقاعبحث وو بحثففات ن ببمماًتابى ابواحتاتبتاإلخ بلاببتئ بمدات  بمخف ف 

Callao and Jarne, 2010; DeFond et al., 2015; Trimble, 2018; Mongrut et 
al., 2021)ب  (.2020؛بمس ةوبب2019؛بى احثطهتابب

 مجتس  وعيش  الجراس  التظبيكي  -11-2
يطلػػػلبمهفطػػػ بحثااحتػػػ بحثف  مقمػػػ بوطمػػػ بحثشػػػ كاتبلتػػػ بحثطاثمػػػ بحثطختػػػا بب ةاصػػػ بح كاحؽبحثطاثمػػػ ب

أػبحثففػ  بب2015أىػةحـبو ػلبذ ظػابحثط ػايت بحثاكثمػ باىػاحوبحثفخػاان بحثطاثمػ بىػاـبحثطص ن ب وؿبأاب  ب
(ببأػبأفبإوطػػاثابلفػػ  بحثااحتػػ ب2019-2016(بكأاب ػػ بأىػػةحـبإل ػػابذ ظت ػػابأػبحثففػػ  ب)2011-2014)

بحثف  مقم باطا م بأىةحـ.

 ,t-1)ةحؾبتػاإلخ ب طابيف بحساببكذدايابحثقم بحثط  خ بثدساإلاتبح تفدخاؽبح  فماان بثلواػ بأىػ
t-2, t-3)كذثػػكبمماًتػػابى ػػابواحتػػ ببHutton et al. (2009)بممػػا بحسػػاإلاتب ببحتػػةبي ػػـ 

ذهطمػ بحث ما ػاتبحثخاصػ ببػاًءبمػنبب2011ح تفدخاؽبح  فماانػ بك ػايلبثمطػة بحثفخػاان بحثطاثمػ بث ػاـب
  بث ػاـبذػاثاب.بكطابيف بذهطم بحث ما اتبحثخاص بإلقمػا بحثطفمتػ ب  ػ بح  مػاابأتػ اابح تػ2008ىاـب

(t+1)كذثػػكبمماًتػػابى ػػابواحتػػ ببDeFond et al. (2015)ببكبػػاثكبتػػةؼبيػػف بذهطمػػ بحث ما ػػاتب
بممػػػا ب  ػػػ بح   مػػػاابث ػػػاـب2021حثخاصػػػ بإلطفمتػػػ ب  ػػػ بح   مػػػاابحفػػػابىػػػاـب ب2019ببحتػػػةبي ػػػـ 

تػ ةعبحفابح ب2020حساببىةحئابح ت  بح ت ة م بحثوةم بث اـبواوـبباًءبمنبح ت ةعبح كؿبأب نلب
ب.2021ح  ت بمنبماا ب
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كثفدايػػػػابمهفطػػػػ بحث دػػػػةبيػػػػف بحتػػػػف  اوبحثطؤتسػػػػاتبحثطاثمػػػػ بب ظػػػػً حب   ػػػػابذخضػػػػ بثخةحىػػػػابذظظمطمػػػػ ب
كمف   ػػػاتبممػػػا بكجلصػػػاحب اصػػػ ببكحثفػػػاب بذفطااػػػلبمػػػ بإلػػػاوابمف   ػػػاتبحثقمػػػا بكحالصػػػاحبث ػػػاواب

 e.g., Defond et al., 2015; Mongrut) و اىاتبحثسةؽببكذثػكبمماًتػابى ػابواحتػاتبتػاإلخ ب
et al., 2021; Li et al., 2022)ببإلاافػال بإثػابحتػف  اوب2021؛ب م ػ بب2020؛بحسػتنبب

ب.(e.g., Kim and Zhang, 2014)حثش كاتبحثخامم بمماًتابى ابواحتمبتاإلخ ب

يػػف بحتػػف  اوبحثشػػ كاتبحثفػػابذ ػػابوةحئط ػػابإل ط ػػ بإلخػػوؼبحثهظمػػهببباإلضاااف  إلااى الزااؾابب الدااابق ،
أتػػ ةًىابكحثطف  خػػ بب ما ػػاتبىةحئػػابح تػػ  ببكذثػػكبمماًتػػابب26  اوبحثطشػػاقاحتبأوػػلبمػػنبحثطصػػ ػببكحتػػف

ببكحتػف  اوبحثطشػاقاحتب(e.g., Hutton et al., 2009; Kim et al., 2014)ى ػابواحتػ بتػاإلخ ب
)شػػػ ك /ىاـ(بحثفػػػاب بيطكػػػنبمػػػنبحثدصػػػةؿبى ػػػاببما اذ ػػػاب ػػػوؿبلفػػػ  بحث دػػػة.بكطػػػابذػػػ بذصػػػمت بممطػػػ ب

 e.g., Hutton)  ببثفهظببذفات بحثقم بحثشاذ بكحثطف  ل بمماًتابى ابواحتاتبتاإلخ بحثطفمت حتبحثطفص
et al., 2009; Defond et al., 2015)ب.ب

كذطلػػػلبمهفطػػػ بحثااحتػػػ بحثف  مقمػػػ بلػػػابوطمػػػ بحثشػػػ كاتبحثطختػػػا بإلاث ةاصػػػ بحثطصػػػ ن ب ػػػوؿبحثففػػػ  ب
أىػةحـبب8شػ ك بمختػا بإلاث ةاصػ بحثطصػ ن بثطػا بب89(ببلابحتنبشط مبىتظ بحثااحت ب2008-2021)

إلاىف ػػااعبىػػاـبب2015(بمةةىػػ بى ػػابتػػ   بو اىػػاتببمػػ بحتػػف  اوبىػػاـب2019-2011 ػػوؿبحثففػػ  ب)
ذ ظػػابحثط ػػايت بحثاكثمػػ باىػػاحوبحثفخػػاان بحثطاثمػػ بلػػابإث حمًمػػابمصػػ ببكبػػاثكبيكػػةفبإوطػػاثابحثطشػػاقاحتب

ذػػ بذهطمػػ ببما ػػاتبحثشػػ كطبكحثضػػةحإلطبحثسػػاإلخ ببأىػػةحـ(.بكب ػػابذ  تػػقبب8×بشػػ ك بب89مشػػاقا ب)ب712
مشػػاقا ببكن  ػػدبىػػاوبحثطشػػاقاحتبحثطف  خػػ بإلففػػ  بمػػابإل ػػابذ ظػػابحثط ػػايت بحثاكثمػػ باىػػاحوبحثفخػػاان بب444

كنفطللبذةةن بمشػاقاحتبىتظػ بحث دػةبب%.56,2مشاقا ببظس  بب ممبب250(ب2019-2016حثطاثم ب)
 (.1 طابإلاثهاكؿباو ب)

 عيش  البحث حدر القظاع : تؾزي  مذاهجات1ججول 
 % عدد القطاع م

 27.027 120 أغذيت وهشزوببث 1

 6.532 29 خدهبث وهٌخجبث صٌبعيت وسيبراث 2

 22.973 102 عقبراث 3

 12.838 57 هٌسىجبث و سلع هعوزة 4

 11.261 50 هىاد البٌبء 5

 13.739 61 هىارد أسبسيت 6

 5.631 25 ورق وهىاد حعبئت وحغليف 7

 100 444 إجوبلي
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 نسؾذج البحث وتؾصيف وقياس مت يخات الجراس   –11-3
يػػف بصػػمال بكىػػ  ب طػػةذجبحث دػػةبلػػابظػػلبذد ت ػػهبح تاتػػاببككػػاثكبذةصػػمابكممػػا بمفمت حذػػهب

بى ابحثظدةبحثفاث :

  نسؾذج البحث  –11-3-1
حثطسػفخلبب(بحثظطةذجبحثطسفخاـبلابحث دةببكنشطل:بحثطفمتػ بحثفػاإل ببحثطفمتػ ب1يةف بحثشكلباو ب)

بحثطفمت بحثط اؿببكحثطفمت حتبحث وابم .

 
 لبحثانسؾذج  :1شكل 

 الوصدر: هي إعداد الببحث

 تؾصيف وقياس مت يخات الجراس  –11-3-2
ب(CRASHخظخ االنهيار السدتقبمى أواًل: الست يخ التاب  )

ا  د حؼبأكبح ثفػػػةحءبيفطلػػػلبحثطفمتػػػ بحثفػػػاإل بلػػػاب  ػػػ بح  مػػػاابأتػػػ اابح تػػػ  بمسػػػفق ًوببكنخػػػا بإلػػػ
 Negative Conditional Skewness ofحثشػ  ابحثسػاثببأكبحثسػ  ابث  ةحئػابح تػ ة م ب

Returns (NCSKEW)ك ايلببProxyثخ  بح   مػاابمسػفق ًوببكنسػفظابمماتػهبإثػابممطػ بحث ةحئػابب
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ح تػػػ ة م ب تػػػ  بحثشػػػ ك بب فبمخػػػايم ب  ػػػ بح  مػػػاابتػػػةؽبح كاحؽبحثطاثمػػػ بي كػػػ بىةحمػػػلب اصػػػ ب
ب.(Kim et al., 2014)إلاثش ك ببا بمنبحثسةؽبككلب

كو لبح ىفطاوبى ابقاحبحثطؤش بيف بإىاحوبم اوث بح داحاببكذثكبثفدايابكمما بحث ةحئابح تػ ة م ب
 ;e.g., Chen et al., 2001)مفػهبواحتػاتبتػاإلخ  تػ  بشػ ك بمدػاو ببكذثػكبحىفطػاًوحبى ػابوا

Hutton et al., 2009; Kim et al., 2014; Defond et al., 2015)ببكذثػكبى ػابحثظدػةب
بحثفاثا:

 :i,t€ : استخجام معادل  االنحجار التالي  لشسؾذج الدؾا لمحرؾل عمى بؾاقى نسؾذج الدؾا أوالً 
Ri,t = β0 + β1Rm,t - 2 + β2Rm,t - 1 + β3Rm,t + β4Rm,t + 1 + β5Rm,t + 2 

+ €i,t .................(1) 

 حيث:
Ri,t حث ائابى ابت  بحثش ك بiلابح ت ةعببt.ب ب

Rm,t حث ائابى ابمؤش بحثسةؽبmلابح ت ةعببt.ب ب

مػػنب ػػوؿبحثفػػ ؽببػػتنبتػػ  بتػػ  بحثشػػ ك ب  ايػػ بح تػػ ةعببويااتؼ قياااس العؾائااج األساابؾعي  ل سااهؼ
حثدػػاثابكتػػ  عب  ايػػ بح تػػ ةعبحثسػػابقبمخسػػةًمابى ػػابتػػ  بتػػ  بحثشػػ ك ب  ايػػ بح تػػ ةعبحثسػػابقببكطػػاب

.بكلػابتػةؽبح كاحؽب(Chen et al., 2001)ذخا بحث ةحئابح ت ة م بثطؤشػ بحثسػةؽببػظف بحث  نخػ ب
م اوث ب طةذجبحثسةؽبحثساإلخ ببكذفضطن.بEGX 100ؤش بحثطص ػببيف بيخا بحث ةحئابى ابمسفةػبم

ببث ائػابمؤشػ بحثسػةؽبب(t+1, +2) ك حخػ بإل ػاـبكىػامتنبب(t-1, -2)بإل ػاـبكىػامتنبمشػاقاحتبتػاإلخ 
ث سػػطاحبإلاثفػػاحكؿبلتػػ بحثطفػػ حمنبثألتػػ  ببكحثػػاػبي كػػ بىػػاـبذطااػػلبحهػػ بحثف امػػلبى ػػابأتػػ  ببكذثػػك

ب(.ب2019؛بى احثطهتاببDimson, 1979; Kim et al., 2014حثش كاتبحثطخف ف ب)

بحثفػاثابإلا ىفطاوبى ػابذدايػابأتػ اابح تػ  بلػابحث ػاـب(t)نف بمما ب   بح   ماابث  اـبحثداثابكب
(t+1)ببكذثكب فبحثط  ةمػاتبحثطداتػ م بحثفػابذفضػطظ ابحثخػةحئ بحثطاثمػ بلػابحث ػاـبحثسػابقبيػف بى فػ اب

حثدػػاثاببكباثفػػاثابي ػػاأبحثفػػفات بى ػػابأتػػ اابكحالصػػاحبىظ ػػابإلدػػابأوصػػابباحيػػ بشػػ  بأب نػػلبلػػابحث ػػاـب
ببى ػػابمهػػاث بإوحا ب1981(بث ػػاـب159ح تػػ  ببػػاًءبمػػنبقػػاحبحثفػػاانخ.بلةلًخػػابثخػػا ةفبحثشػػ كاتباوػػ ب)

حثشػػ كاتبإىػػاحوبوػػةحئ بماثمػػ بتػػظةن بمشػػفةى ببفخ نػػ بم حوػػببحسػػاإلاتبىظ ػػاببككػػاثكبإىػػاحوبذخ نػػ بىػػنب
(بمػنبب90 بحث امػ بث شػ ك ب ػوؿبذسػ ةفبيةًمػاب) شاطبحثش ك ببى ابأفبيف بحىفطاوقطابمنبحثهط م يػـة

بذاانخبح ف اءبحثسظ بحثطاثم .
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كباثكببيف بذهطم بحث ما اتبحثطف  خ بإلس  بحثسػ  ببػاءبمػنبح تػ ةعبح كؿبلػابشػ  بأب نػلبمػنبكػلب
ىػػاـببى ػػابحلفػػػ ح بحثفػػ حـبكػػػلبشػػ ك بإلاثطةىػػػابح وصػػابثإللصػػاح.بكبػػػاثكببىظػػامابيػػػف بممػػا ب  ػػػ ب

ببلػابحػتنبيػػف ب2011مػلوبيػف بح ىفطػاوبى ػػابحثفخػاان بحثطاثمػ بث شػ ك بىػاـبب2011ح   مػاابلػابىػاـب
حفػػػابب2012ح ىفطػػػاوبى ػػػابأتػػػ اابتػػػ  بحثشػػػ ك ببػػػاًءبمػػػنب  ايػػػ بح تػػػ ةعبح كؿبثشػػػ  بأب نػػػلبث ػػػاـب

ب2011ببكقكاحبث اوابح ىةحـ.بك ظػً حب فبلفػ  بحثااحتػ بذ ػاأبىػاـب2013ح ت ةعبح  ت بثش  بماا ب
ببلسػػػػةؼبيػػػػف بح ىفطػػػػاوبى ػػػػابحثط  ةمػػػػاتبحثطاثمػػػػ بحثطفضػػػػطظ بإلاثفخػػػػاان بحثطاثمػػػػ ب2019كذظف ػػػػابىػػػػاـب

ببلػػابحػػتنبيػػف بح ىفطػػاوبى ػػابم  ةمػػاتبأتػػ اابح تػػ  ب2019حفػػابىػػاـبب2011ث شػػ كاتبمػػنبىػػاـب
ثقمػػا بحث ةحئػػابككػػاثكبح ىفطػػاوبى ػػابم  ةمػػاتبمؤشػػ بحثسػػةؽبمػػنبح تػػ ةعبح كؿبثشػػ  بأب نػػلبث ػػاـب

ب.2021 ت بثش  بماا بث اـبحفابح ت ةعبح ب2012

أفبىوماتبح  ماابأت اابح ت  بذفشكلبو ػلببChen et al. (2001)كذف تًاحبثطابت قببأكف ب
ىاـبكححابمنبظ ةاب   بح   مااب فسهببكذثكببةوةوبح د حؼبت  ابلابأت اابح تػ  .بثػاثكببلػسفب

باكثب   بح   ماابحث اـبحثطخ ل.حثش كاتبحثفابذش ابح د حًلابت  ًمابلابحث اـبحثسابقبأ ل بى ف بثد

باانًيا: استخجام معادل  االنحجار التالي  لتحجيج العؾائج األسبؾعي  لدهؼ الذخك :

يػػف بممػػا بحث ةحئػػابح تػػ ة م بثسػػ  بأيػػ بشػػ ك بمػػنب ػػوؿبحث ةلػػاانف بحث  م ػػابثةححػػابصػػدم بةحئػػاب
مػػنب ػػوؿبم اوثػػ بح  دػػاحابب(ببكذثػػك1مػػنبم اوثػػ بح  دػػاحابحثسػػاإلخ ب)اوػػ ببi,t€بػػةحواب طػػةذجبحثسػػةؽب

بحثفاثم :
Wi,t = Ln (1 + €i,t) ………….………..………….…………(2) 

  i,t€ثةلاانف بكححابةحئاببةحواب طةذجبحثسةؽببحيث:
Wi,t حث ةحئابح ت ة م بى ابت  بحثش ك بiلابح ت ةعببt.ب

(بشػػػايا بح  دػػػ حؼببلخػػػابذػػػ بحتػػػفخاحـبحث ةلػػػاانف بحث  م ػػػاب1ك فببػػػةحوابم اوثػػػ بح  دػػػاحاباوػػػ ب)
ب.(Hutton et al., 2009)ث دصةؿبى ابذةةن بمفطاالبث  ةحئاب

ببيػػف بح ىفطػػاوبى ػػابمؤشػػ بح  دػػ حؼبأكب(2وبعااج الحرااؾل عمااى نتااائل السعادلاا  الدااابق  رقااؼ )
  ةحئػػابح تػػ ة م بثسػػ  بشػػ ك بم تظػػ بى ػػابمػػاحابحث ػػاـبحثطػػاثابح ثفػػةحءبحثشػػ  ابحثسػػاثببأكبحثسػػ  ابث

(NCSKEWi,t)ببكذثػكبثقمػا ب  ػ بح  مػاابتػ  بتػ  بشػ ك بم تظػ ببلضػًوبىػنبفػطافبأفب  ػ ب
ح  ماابأت اابح ت  بواوابى ابىك بحث ةحملبحثخاص بإلش ك بم تظ ببا بمػنبحثف ػاموتبكحثفد كػاتب

بى ابتةؽبحثطاؿ.
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احبحثطؤشػػ بمػػنب ػػوؿبحث ةحئػػابح تػػ ة م بحثسػػ  م بث سػػ  بلػػابحث دظػػ بكنػػف بحثدصػػةؿبى ػػابممطػػ بقػػ
حثلاثل ب)أكبح  د حؼبحثش  ا(بثش ك بم تظ بلابكلبىاـبكذدايابحث ةلاانف بحث  م ابمنب وؿبذدايػاب

 Chen et)ح  د حؼبحثط مااػبث  ةحئابح ت ة م بث ش ك بم لةًىػابإثػابح  بحثلاثػةببكذثػكبكطػابي ػا:
al., 2001; Kim and Zhang, 2016; Kim et al., 2014; Alp et al., 2021; Li et 

al., 2022): 
NCSKEWi,t = - [n(n-1) 

3/2
 ΣWi,t

3
] / [(n-1) (n-2) (ΣWi,t

2
)
3/2

].....................(3) 
  حيث:

ب

كنشت بحاذفاعبحثقمط بحثساث  بثط املبح  د حؼبحثش  ابث  ةحئػابح تػ ة م بىػنبحاذفػاعب  ػ بح   مػااب
(Kim et al., 2014)ب.ب

 (OPACITYاانًيا: الست يخ السدتقل )غسؾض التقاريخ السالي  وانخفاض شفافيتها 

مطػػ بحثط  خػػ بي فطػػابممػػا بلطػػة بحثفخػػاان بحثطاثمػػ بى ػػابمؤشػػ بيفطلػػلبلػػابحثطهطػػةعبحثطفدػػ ؾبث ق
ببكنػف بحسػاببكذدايػابحثقمطػ بحثط  خػػ ب(t, t-1, t-2)ثدسػاإلاتبح تػفدخاؽبح  فماانػ بثػلوثبأىػةحـب

 .Dechow et alحثػػاػبوامفػػهبواحتػػ ببJones (1991) modelكلػػقب طػػةذجبوػػة  بحثط ػػاؿب
إثابأفبحاذفاعبحساإلاتبح تفدخاؽبح  فماان بي ك ببHutton et al. (2009).بكوابأشااب(1995)

إوحا بح ابػػػاحبكحثفوىػػػببلت ػػػاببكىػػػاو بمػػػابيف ػػػ بحسػػػاإلاتبح تػػػفدخاؽبحايهابمػػػ بأكبحثطةو ػػػ بحثط ذف ػػػ ب
حثظاذه بىنبحثدك بحثشخصابحساإلاتبحتفدخاؽبت  م بحكبتاث  بك ت  بباً بمنبذدختقبحثفالخاتبحثظخاي ب

ثابحذ اعبمطااتػاتبح تػفدخاتبلتػ بحثطفدتػ  .بكطػابأفبحثشػ كاتبذفوىػببحايهابم بحثفابكافبتفطتلبإ
بااو بك ت  بم بحثا لبحثطفصػ بىظػهبمػنبىػاـبإثػاباواػ بأىػةحـبو ػلبح فشػال اببكىػاًو بمػابذػظ ك بقػاعب
حثدسػػاإلاتبحثط ػػاثدبلت ػػابإلسػػ ى بمػػنبحسػػاإلاتبح تػػفدخاؽبحثسػػ  م بإل ػػابحسػػاإلاتبح تػػفدخاؽبحايهابمػػ ب

؛بحسػتنببHutton et al., 2009ـبحثفػابذ ػابم اشػ  بأىػةحـبحثفوىػببإلا ابػاحب)حثسػاإلخ بلػابح ىػةح
ب(.2020

 Dechow et al.. 1995; Hutton et)وتتسثل خظؾات قياس هحا الست يخ بالتفريل كسا يمى
al., 2009; Kim and Zhang, 2016; Andreou et al., 2021): 

 

n .بىاوبحث ةحئابح ت ة م ب)حثطشاقاحت(ب وؿبحث اـ
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اعتساًدا عمى مجخل التجفقات الشقج،ا ، وذلاػ بالسعادلا  )أ( تحجيج قيس  إجسالى حدابات االستحقاا 
 التالي :

TACCi,t = (NIi,t - OCFi,t)/ Assetsi,t-1.………………………..………..(4) 
 حيث:

TACCi,tبإوطاثابحساإلاتبح تفدخاؽ.ب
NIi,t صالابحثا لبو لبحث ظةوبلت بحث اوي بكح تفلظائم ب)و لبحثفشمتل(بث ش ك بiلابحث اـببt.ب

OCFi,t حثفالخاتبحثظخاي بمنبحث ط ماتبحثفشمت م بث ش ك بiلابحث اـببt.ب
Assetsi,t-1 إوطاثابح صةؿبث ش ك بiلاب  اي بحث اـببt-1.ب

باساتخجام  Cross-Sectional Regression Equation)ب( تقجيخ معادل  انحاجار مقظعاى 
 الذخكات فى عيش  الجراس  عمى مدتؾ  كل صشاع  لكل عام مالى مؽ أعؾام الجراس :

TACCi,t/Assetsi,t-1 = α1 (1/Assetsi,t-1) + α2 (ΔSalesi,t/Assetsi,t-1) + α3 

(PPEi,t/Assetsi,t-1) + i,t …………………………….……..(5) 
 حيث:

ΔSalesi,t حثفمت بحثسظةػبلابإي حوحتبحثش ك بiث  اـببtببt-1.ب
PPEi,t ح صةؿبحثلابف بحثط طةت بث ش ك بiلاب  اي بحث اـببtب.بب

α1, α2, α3 حثقػػم بحثطخػػػاا بثط  طػػػاتبحثظطػػةذجبكحثفػػػابذسػػػفخاـبلػػػابذدايػػابممطػػػ بحسػػػاإلاتبح تػػػفدخاؽب
بح  فماان .

i,tببةحواب طةذجبحا داحا.ب

 )ج( تحجيج قيس  حدابات االستحقاا غيخ االختياري :
NACCi,t = α1 (1/Assetsi,t-1) + α2 ((ΔSalesi,t/ΔReci,t)/Assetsi,t-1) + α3 

(PPEi,t/Assetsi,t-1) + i,t …………………………………………..(6) 

 بحيث:
NACCi,t حساإلاتبح تفدخاؽبلت بح  فماان بث ش ك بiلابحث اـببtب.ب
ΔReci,t حثفمت بحثسظةػبلابحساإلاتبحثق  ب)حث طوء+أكاحؽبحثق  (بث ش ك بiث  اـببtببt-1.ب

α1, α2, 
α3 

حثقػػػم بحثطخػػػاا بثط  طػػػاتبحثظطػػػةذجبكحثفػػػابذسػػػفخاـبلػػػابذدايػػػابممطػػػ بحسػػػاإلاتبح تػػػفدخاؽب
ب(.6ح  فماان بحثفابذ بحثدصةؿبى ت ابمنبم اوث بح  داحابحثساإلخ باو ب)

i,tببةحواب طةذجبحا داحا.ب
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 )د( تحجيج قيس  حدابات االستحقاا االختياري :
DISACCi,t = ACCi,t – NACCi,t ………………………………….…..(7) 

 بحيث:
DISACCi,t حساإلاتبح تفدخاؽبح  فماان بث ش ك بiلابحث اـببtب.ب

 )ه( تحجيج قيس  ال سؾض فى التقاريخ السالي :

 .Hutton et al. (2009); CHAE et al. (2020); Andreou et alذظاكثػمبواحتػ ب
إوطػػاثابحثقمطػػ بحثط  خػػ بثدسػػاببح تػػفدخاواتبح  فماانػػ بث  ػػاـبحثسػػابقبكحث ػػاـبو ػػلبحثسػػابقبب(2021)

كحث اـبو لبو لبحثسابقبثدساببممطػ بحثمطػة بلػابحثفخػاان بحثطاثمػ بث  ػاـبحثدػاثابببتظطػابذظاكثػمبواحتػ ب
Kim and Zhang (2016)تػفدخاواتبح  فماانػ بث  ػاـبحثدػاثابإوطاثابحثقمط بحثط  خػ بثدسػاببح ب

كحث اـبحثسابقبكحث اـبو لبحثسابق.بكك طابحاذف مبحثقمطػ بحثطدسػةب بك طػابوؿبذثػكبى ػابحاذفػاعبلطػة ب
بحثفخاان بحثطاثم .

OPACITYi,t= AbsV(DISACCi,t-1) + AbsV(DISACCi,t-2) + 

AbsV(DISACCi,t-3 ………………………………………………………(8) 

 بحيث:
OPACITYi,t .بممط بحثمطة بلابحثفخاان بحثطاثم بث  اـبحثداثا

AbsV(DISACCi,t-1) حثقمط بحثط  خ ب)إقطاؿبحاشاا بحثساث  (بثوتفدخاواتبح  فماان بث ش ك ب
iلابحث اـببt-1ب.ب

AbsV(DISACCi,t-2) حثقمط بحثط  خ بثوتفدخاواتبح  فماان بث ش ك بiلابحث اـببt-2ب.ب
AbsV(DISACCi,t-3) بحثط  خ بثوتفدخاواتبح  فماان بث ش ك بحثقمط iلابحث اـببt-3ب.ب

إوطػػػػاثابحثقمطػػػػ بحثط  خػػػػ بثدسػػػػاببح تػػػػفدخاواتبح  فماانػػػػ بثقمػػػػا بمفمتػػػػ بلطػػػػة بكنػػػػف بذدايػػػػاب
ب.2018حفابىاـبب2008(بباًءبمنبىاـب2019-2011حثفخاان بحثطاثم ب وؿبلف  بحثااحت ب)

 ((IFRSالجولي  إلعجاد التقاريخ السالي  )االًثا: الست يخ السعجل )تبشى السعاييخ 

يخػػا بذ ظػػابحثط ػػايت بحثاكثمػػ باىػػاحوبحثفخػػاان بحثطاثمػػ بإلطفمتػػ بكقطػػاباظػػائابحثقمطػػ ببذف ػػابحثطشػػاقا ب
(بلػابحاثػ بمػابإل ػابذ ظػاب1ببكذف ابحثقمطػ ب)2015حثقمط ب)صف (بلابحاث بمابو لبذ ظابحثط ايت بىاـب

؛ب)2019(؛بى احثطهتػاببHutton et al. (2009)احتػ بببكذثػكبمماًتػابى ػابو2015حثط ػايت بىػاـب
ب(.2021ى م بكى اب)
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 رابًعا: الست يخات الخقابي 

ذةوابإل  بحثطفمت حتبحث وابم بأكبحثضاإل  بحثفابذؤا بى ػاب  ػ بح   مػاابكذ ف ػ بمػنبمداوحذػهبب
بي ا:كتةؼبيف بأ اعبقاعبحثطفمت حتبلابح ىف اابكطفمت حتباوابم ببكذشطلبقاعبحثطفمت حتبماب

 (KURT)تفخطح أو تفمظح العؾائج األسبؾعي  ل سهؼ  (1)

مفمتػ بذفػ   ببJin and Myers (2006); Callen and Fang (2017)حتػفخاممبواحتػ ب
حث ةحئػػػابح تػػػ ة م بثألتػػػ  ب)يطلػػػلبحث دظػػػ بحث حإل ػػػ بلػػػابذةةنػػػ بحث ائػػػا(بثقمػػػا بأاػػػ بحاذفػػػاعبذةةنػػػ بقػػػاعب
حث ةحئاببكىظابذ كت بىاوبأ   بمنبذةةن اتبحث ةحئابى اب  لػابحثطظدظػابكنخػلبإلػاثخ ببمػنبحثطظفصػ ب

بيكةفبحثطظدظابمف  ًدابأكبمظ سً ا.

.بكمػنبحثطفةوػ بأفبيػؤا بذفػ   بt-1لػابحثسػظ بحثطاثمػ ببiشػ ك بكنخا بذف   بحث ةحئػابح تػ ة م بث 
 Jin and Myersحث ةحئػابح تػ ة م بثألتػ  بتػ ً ابى ػاب  ػ بح   مػاابكلػقبمػابذةصػلبإثمػهبواحتػ ب

(2006); Callen and Fang (2017). 

االنحااااخاف السىيااااار  لمعؾائااااج األساااابؾعي  ل سااااهؼ أو تقمبااااات العؾائااااج األساااابؾعي  ل سااااهؼ  (2)
(SIGMA) 

أكبحثفد كػاتبحثي تػ  بلػاببVolatilityإثػابحثفخ  ػاتب ُيشت بمفمت بح  د حؼبحثط مااػبث ةحئػابح تػ  
أت اابحثسػ  .بكُنخػا بقػاحبحثطفمتػ بإلػا  د حؼبحثط مػااػبث  ةحئػابح تػ ة م ب تػ  بحثشػ ك بى ػابمػاحاب

ً ػابأ لػ بى فػ بثخ ػ بببلطنبمنبحثط و بأفبذيةفبىةحئابح ت  بح  لػ بذخ t-1حثسظ بحثطاثم بحثساإلخ ب
بح   ماا.

 e.g., Chen et al., 2001; Kim)كوابحتفخاـبقاحبحثطفمت بكطفمت باوابابلابواحتاتبىايا 
et al., 2011; Kim et al., 2014; Jie and Nakajima, 2014; Lee, 2016; Zhang 

et al., 2016; Jebran et al., 2019; Chae et al., 2019). 

ى ػاب  ػ بح   مػااببلي طػابحاذفػ ب إيهاإًلػا حثطفةو بأفبيؤا بح  د حؼبحثط مااػبث ةحئػابح تػ  بكمن
   طابحاذفاعب   بح  ماابقاعبح ت  . ح  د حؼبحثط مااػبث ةحئابح ت  

 (ROA)العائج عمى األصؾل  (3)

فبك طػابح خفػ بي ابقاحبحثطفمت بمؤشً حبثألوحءبحثفشمت ابث ش ك ببلي طابكػافبح وحءبحثفشػمت ابم ذفً ػ
مسػػفةػب  ػػ بح  مػػاابتػػ  بحثسػػ  بمسػػفق ًو.بكنخػػا بقػػاحبحثطفمتػػ ببظسػػ  بحثػػا لبإثػػابأوطػػاثابح صػػةؿب
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(Hutton et al., 2009; Lee, 2016)طفمتػ باوػابابلػاب .بكوػابحتػفخاـبحث ائػابى ػابح صػةؿ 
 ;e.g., Hutton et al., 2009; Callen and Fang, 2013; Lee, 2016)واحتػاتبىايػا 

Jebran et al., 2019; Andreou et al., 2021). 

حث ائػػابى ػػابى ػػاب  ػػ بح   مػػااببلي طػػابحاذفػػ ب تػػ ً ابحث ائػػابى ػػابح صػػةؿحثطفةوػػ بأفبيػػؤا ببكمػػن
 ك طابح خف ب   بح  ماابقاعبح ت  بمسفق ًو.بح صةؿ

 (SIZE)حجؼ الذخك   (4)

يؤا بحه بحثش ك بلاب   بح  ماابأت اابح ت  بمسفق ًوببلي طابحاذفػ بحهػ بحثشػ ك بك طػابحاذفػ ب
   بح   ماابمسفق ًو.بكنشت بحاذفاعبحه بحثش ك بفػطظًمابإثػابحاذفػاعبممطػ بتػ  بتػ ط ا.بكباثفػاثابب

 ,Harvey and Siddique)لسفبأي بذمت حتبلابأت اابقاعبح ت  بتمكةفبث اب   بح  مػاابأ  ػ ب
2000; Chen et al., 2001; Lee, 2016)بكُنخا بحه بحثش ك بإلاث ةلاانف بحث  م اباوطػاثاب.

 .Chen et al.بكوػابحتػفخاـبقػاحبحثطفمتػ بكطفمتػ باوػابابلػابواحتػ tأصةؿبحثش ك بلاب  ايػ بحث ػاـب
(2001); Hutton et al. (2009); Kim et al. (2011); Kim et al. (2014); Callen 
and Fang (2015); Lee (2016); Zhang et al. (2016); Andreou et al. (2021).ب

كمػػنبحثطفةوػػ بأفبيػػؤا بحهػػ بحثشػػ ك بإيهاإًلػػابى ػػاب  ػػ بح   مػػااببلي طػػابحاذفػػ بحهػػ بحثشػػ ك بك طػػاب
 حاذفاعب   بح  ماابح ت  بمسفق ًو.

 (LEV)الخافع  السالي   (5)

نشػػت بحاذفػػاعب سػػ  بحث حل ػػ بحثطاثمػػ بإثػػابحاذفػػاعبذ كػػ بحث حل ػػ بحثطاثمػػ بحثهةح ػػببحثفطةن مػػ بث شػػ ك ببكب
حثطخػػػا  بحثطاثمػػػ ببمطػػػابيػػػؤوػبإثػػػابحاذفػػػاعب  ػػػ بح   مػػػاابمسػػػفق ًو.بكطػػػابيشػػػت بحاذفػػػاعب سػػػ  بحث حل ػػػ ب

 ,Campbell et al., 2008; Lee)حثطاثم بإثابحاذفاعبحث بدم ببكباثفػاثابح خفػا ب  ػ بح   مػااب
 Hutton et)ماابذ ذف بوػاا بحثشػ ك بى ػابح وفػ ح ب   بح   ح خفا بببكطابأ هبلابظلب(2016

al., 2009). 

كذخػػػا بحث حل ػػػ بحثطاثمػػػ ببظسػػػ  بحثػػػايةفببظةىت ػػػابإثػػػابإوطػػػاثابح صػػػةؿببكوػػػابحتػػػفخاـبقػػػاحبحثطفمتػػػ ب
 .Campbell et al. (2008); Hutton et al. (2009); Kim et al طفمت باوػابابلػابواحتػ ب

(2011); Lee (2016); Zhang et al. (2016); Andreou et al. (2021)بكمػنبحثطفةوػ ب.
بأفبذؤا بحث حل  بحثطاثم بإيهاإًلابأكبت ً ابى اب   بح   ماابمسفق ًو.

ب
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 الستؾقع  التأايخمت يخات الجراس  وطخا قياسها وعالق  : 2ججول 
 

 

 أدوات وإجخاءات الجراس  التظبيكي  واختبار فخوض البحث  -11-4
بحثااحت بحثف  مقم بى ابمهطةى بمنبح وكحتبكحاو حءحتببكذثكبكطابي ا: بذخـة

 أدوات وإجخاءات الجراس  التظبيكي   -11-4-1
 ,e.g. Jin and Myers)أو نمبحثااحت بحثف  مقم بمماًتابى ابمظ هم بلاث م بحثااحتاتبحثساإلخ ب

2006; Hutton et al., 2009; DeFond et al., 2015; Lim et al., 2016; He, 
2019; Chae et al., 2020; Andreou et al., 2021; Mongrut et al., 2021)؛ب

ب.(2020(؛بحستنب)2019ى احثطهتاب)

حثطفضػػطظ بإلػػاثخةحئ بحثطاثمػػ بحثلا ةنػػ بلػػابح ىفطػػاوبى ػػابحث ما ػػاتببأدوات الجراساا  التظبيكياا بوتسثماات
)وائط بحثا لببوائط بحثط كػ بحثطػاثاببكوائطػ بحثفػالقبحثظخػاػ(بكحايضػاحاتبحثطفططػ بث شػ كاتبحثطااوػ ب

 المجموعة
 إسم

 المتغير
 طريقة قياسه الرمز

العالقة 

 المتوقعة

الوخغيز 

 الخببع

خطز 

 االًهيبر
CRASHi,t+1  4هعبدلت رقن  

الوخغيز 

 الوسخقل

غوىض 

الخقبريز 

 الوبليت

OPACITYi,t 
هجوووىا القووين الوطلقووت ل سووبببث االسوووخ قبق 

 االخخيبريت لثالثت أعىام سببقت
+ 

الوخغيز 

 الوعدل

حبًٌ الوعبييز 

 الدوليت
IFRSi,t 

الوشبهدة القيوت )صفز( فً حبلت هوب قبول  حأخذ

، وحأخووذ القيوووت 4444حبٌووً الوعووبييز فووً عووبم 

( فووً حبلووت هووب بعوود حبٌووً الوعووبييز فووً عووبم 4)

4444. 

- 

الوخغيزاث 

 الزقببيت

حفلطح 

العىائد 

 األسبىعيت

KURTi,t 
حفلطووح أو حفوووزعح العىائووود األسوووبىعيت خوووالل 

 tالعبم
- 

االً زاف 

الوعيبري 

للعىائد 

 األسبىعيت

SIGMAi,t 
االً زاف الوعيبري للعىائد األسوبىعيت خوالل 

 tالعبم 
+ 

العبئد علً 

 األصىل
ROAi,t  ًسبت الدخل إلً أجوبلً األصىل فً العبمt - 

 SIZEi,t حجن الشزكت
اللىغوووبريخن الطبيعوووً  جووووبلً األصوووىل فوووً 

 tًهبيت العبم 
+ 

الزافعت 

 الوبليت
LEVi,t  ًسبت الديىى إلً إجوبلً األصىل فً العبمt ± 
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حثطاثم ببحتةبذ بحثدصةؿبإل تظ بحثااحت ببإلاافال بإثابحثدصةؿبى اببما اتبإفا م بث بذ وبإلاثخةحئ ب
ب  ػػامجبحثفد تػػلبحثفظػػابى ػػابأتػػ اابح تػػ  بمػػنب ػػوؿبمةحوػػ بمخفصػػ بكباتػػفخاحـببػػ حمجبمفخصصػػ ب)

Meta stock).ب

 وقج تؼ الؾصؾل إلى مرادر هحا البيانات مؽ خالل االعتساد عمى السؾاق  اإللكتخوني  التالي :

كحثػػػاػبيدفػػػةػبى ػػػابحثفخػػػاان بب(http://www.mubasher.inf.com)مةوػػػ بم اشػػػ بث ط  ةمػػػاتبب)أ(
بحثطاثم بث ش كاتبحثطختا بإلاث ةاص بحثطص ن .

كحثػػػػاػبب(https://www.egx.com.eg/ar/homepage.aspx)مةوػػػػ بحث ةاصػػػػ بحثطصػػػػ ن بب)ب(
يفضػػػطنببما ػػػاتبذ تػػػ  ابحثشػػػ كاتبحثطختػػػا بب ػػػاباوحا بحالصػػػاحبإلاث ةاصػػػ بإلطةوػػػببوةحىػػػابحثختػػػاب

 كحثش ب.
مةوػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ك بمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بثظشػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بحثط  ةمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتبحثطط ةكػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بث  ةاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بحثطصػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن ب)ج( 

(http://www.egidegypt.com)ب.طختا بب اكحثاػبيفضطنببما اتبذخصبحثش كاتبحثب
ب.(http://www.fra.gov.eg/jtags/efsa_ar/index.jsp)مةو بحث تئ بحث ام بث  واإل بحثطاثم ب)د(

حثطةو بحاثيف ك ابث ش كاتبحثطااو بإل تظ بحثااحت ببحتةبيةل بوس بىوواتبحثطسفلط فبإلاثطةو بب)ه(
بمنبإلصاحاتبكذخاان بوكان .

ك ظً حبث اـبإذاحػ بواىػا ببما ػاتبمد مػ بوػاق  بثقمػا بمفمتػ حتبحثااحتػ بكحثطف  خػ بإلاث تئػ بحثطصػ ن ب
لػػػابذػػػةلت بمػػػم بىظاصػػػ ببالتظبيكيااا بإجاااخاءات الجراسااا ى ػػػابلػػػ حابوةحىػػػابحث ما ػػػاتبحث اثطمػػػ ببذطل ػػػمب

اشػ بأكبمفمت حتبحثااحتػ بمػنبحثطصػاوابحثسػابقبذك قػاببكذػ بإل ػابذثػكبممػا بحثطفمتػ حتبتػةحءبإلشػكلبم 
إلشكلبلتػ بم اشػ بمػنب ػوؿبحتػفخاحـبح ىفطػاوبى ػابحث ػ حمجبحثطفخصصػ بكباتػفخاحـبوكحؿبحا سػتلب

MS Excel. بببكذثكبمنبأولبذشمت  ابىنب  نقبحث  حمجبكح تاثتببحاحصائم بحثطوئط

 أدوات التحميل اإلحرائى –11-4-2
بحثااحتػػػ بحثف  مقمػػ بى ػػػابمهطةىػػ بمػػػنبح وكحتبمػػػنبأوػػلبحثقمػػػاـ إل ط مػػ بحثفد تػػػلبحاحصػػػائاببذخػػـة

ث  ما ػػػاتبحثفػػػابذػػػ بذهطم  ػػػاببلخػػػابذػػػ بحتػػػفخاحـبأتػػػاثتببحاحصػػػاءبحثةصػػػفاببكمػػػابيفضػػػطظهبمػػػنبذدايػػػاب
حثطفةتطبحثدسابابكحا د حؼبحثط مااػبكحثداينبح و ابكح وصابثطفمتػ حتبحثااحتػ .بكطػابذػ بحتػفخاحـب

مصػفةل بح اذ ػاطبث ت تػةفببمػنبأوػلببحثفد تلبأحاوػبحثطفمتػ ب)أػبذد تػلبح اذ ػاط(ببكذثػكبإلاتػفخاحـ
مما بح اذ اطببتنبحثطفمتػ حتبكب ضػ ابحثػ   .بكػاثكببذػ بحتػفخاحـبح ف ػاابح ةوكحجبحثخ ػابحثطف ػاوب
بتنبحثطفمتػ بحثطسػفخلبكحثطفمتػ بحثط ػاؿبكحثطفمتػ حتبحث وابمػ بكب ضػ ابحثػ   ببكذثػكبإلاتػفخاحـبمقمػا ب

http://www.mubasher.inf.com/
https://www.egx.com.eg/ar/homepage.aspx
http://www.egidegypt.com/
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Collinearity Diagnosticsذ بحتفخاحـبح ف ااإلاافال بإثابذثكبب.ب Durban - Watson كمػاب
بػتنبأ  ػاءببMulti-Collinearityذدايػابمػاػبكوػةوبمشػك  بحاذ ػاطبذحذػاب يةل عبمنبمم بذسػفخاـبلػا

كذد تػلبحثظفػائجببكذثػكب  طػةذجبح  دػاحابحثطف ػاوبمػنبىامػه.بكأ تػً حببذػ بحثقمػاـبإلا ف ػاابل فػابحث دػة
 SPSSاػبذػ بذظفتػاعبإلاتػفخاحـبحث   ػامجبحاحصػائابإلاتفخاحـبأت ةببح  داحابحثخ ػابحثطف ػاوببكحثػ

15.0. 

 اإلحراءات الؾصفي  –11-4-2-1
ذػػ بحثقمػػاـبإلسىػػاحوبإحصػػاءحتبكصػػفم بثهطمػػ بمفمتػػ حتبحث دػػةببكذفطلػػلبلػػابحثخصػػائصبح تاتػػم ب

(.بكنف ػػتنبمػػنبىطػػةوبحثطشػػاقاحتبىػػاـبكوػػةوبأيػػ بمػػم بمفخػػةو ب3ثطفمتػػ حتبحث دػػةبكطػػابإلاثهػػاكؿباوػػ ب)
ببمطػػػابيؤكػػػابح فطػػػاؿبحث ما ػػػاتببكُنسػػػ  بلػػػابحثفف تػػػابى ػػػابمشػػػاقا ب444ثطفمتػػػ حتبحثااحتػػػ ببلهطم  ػػػاب

بمم بلابوةو بحثظفائجبحاحصائم .حثطةاةب

ي  دبحثطفةتطبحثدسابابثخ ػ بح   مػااب)مخاًتػاببالشدب  لشتائل اإلحراءات الؾصفي  لمست يخ التاب ، 
ب1.877كبدػابأوصػابب3.250-كبدػابأو ػابب1.131-(با ثفةحءبحثشػ  ابحثسػ  ابث  ةحئػابح تػ ة م إل

بب2.827-بب(0.101-:بJung et al. (2019)ببمخاا ػػ ببااحتػػ ب1.109كبػػا د حؼبم مػػااػب
بب29.241-بب(1.358-:بWu and Hu (2019)ى ػػابحثف ذتػػبببكواحتػػ بب0.723)بب2.134

بب2.777-بب(0.130-:بChae et al.(2020)ى ػػػابحثف ذتػػػبببكواحتػػػ بب3.723)بب11.366
بب3.537-بب(0.270-:بLiang et al. (2020)ى ػػابحثف ذتػػبببكواحتػػ ب 0.910) ب2.486
بب1.547بب2.427-بب(0.340-:بLi et al. (2022)حثف ذتػبببكواحتػ بى ػابب0.677)بب3.750

بى ابحثف ذتب.ب0.706)

ببمخاا ػػ ب0.275ي  ػػدبحثطفةتػػطبحثدسػػابابثمطػػة بحثفخػػاان بحثطاثمػػ ببوبالشدااب  لمست يااخ السدااتقل،
بب0.186(بحثػاػبب ػدب2020ببكواحتػ بحسػتنب)0.053حثػاػبب ػدببChae et al. (2020)بااحتػ ب

حثػاػبب ػدببLi et al. (2022)واحتػ بببكب0.241حثػاػبب ػدببAndreou et al. (2021)واحتػ بكب
ي  ػػػدبحثطفةتػػػطبحثدسػػػابابثف ظػػػابحثط ػػػايت بحثاكثمػػػ باىػػػاحوبوفيساااا يتعماااى باااالست يخ السعاااجل، .ب0.340

-2016مػػػنبمشػػػاقاحتبحث تظػػػ بذطلػػػلبمشػػػاقاحتبحثففػػػ  ب)ب%56.2ببأػبأفب0.562حثفخػػػاان بحثطاثمػػػ ب
ب.(%56.2*444)مشاقا بب250(ببكىاوقاب2019

ببمخاا ػ ببااحتػ ب6.950ي  ػدبمفةتػطبذفػ   بحث ةحئػابح تػ ة م بأما بالشداب  لمست ياخات الخقابيا ، 
(ب2020)حىفطػػػاتبى ػػػابحث ةحئػػػابحثتةممػػػ (ببكواحتػػػ بحسػػػتنب)ب3.179(بحثػػػاػبب ػػػدب2019ى احثطهتػػػاب)



 الدور المعدل لتبنى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية..........                                 عبد هللا حسني يونسد/

449 

 

ببمخاا ػ ب0.067.بكن  ػدبحثطفةتػطبحثدسػابابثو دػ حؼبحثط مػااػبث  ةحئػابح تػ ة م ب0.536حثاػبب ػدب
بLi et al. (2022))حىفطػاتبى ػابحث ةحئػابحثتةممػ (ببكواحتػ بب0.014بااحتػ بى احثطهتػابحثػاػبب ػدب

 طابيفضجبح خفا بح  د حؼبحثط مااػبثطفمت حتبحثااحت بىنبحثف ؽببػتنبحثدػاينب.ب0.045حثاػبب دب
بح و ابكح وصا.

 اإلحراءات الؾصفي : 3ججول 
 المتغيرات

 المتوسط

 الحسابي

 الحد

 األدني

 الحد

 األقصي

 االنحراف

 المعيارى
 المشاهدات

 444 1.109 1.877 3.250- 1.131- خطز االًهيبر

 444 0.141 0.659 0.014 0.275 الوبليت غوىض الخقبريز

 444 0.497 1.000 0.000 0.562 حبًٌ الوعبييز الدوليت

 444 4.681 24.020 0.158- 6.950 حفزعح العىائد األسبىعيت

 444 0.037 0.182 0.020 0.067 االً زاف الوعيبري للعىائد األسبىعيت

 444 0.080 0.276 0.146- 0.061 العبئد علً األصىل

 444 1.781 18.108 10.406 13.731 حجن الشزكت

 444 0.248 1.228 0.005 0.476 الزافعت الوبليت
 

 لبيخسؾن(تحميل نتائل االرتباط )مرفؾف  االرتباط  11-4-2-2
كوػةوبىووػ بحاذ ػاطبمةو ػ بىظػاب( 4الججول رقاؼ )مرفؾف  االرتباط لبيخسؾن بكسا ،غهخ بشتائل 

بػػػتنبلطػػػة بحثفخػػػاان بحثطاثمػػػ بث شػػػ كاتبحثطختػػػا بإلاث ةاصػػػ بحثطصػػػ ن بب%5مسػػػفةػبم ظةنػػػ بأوػػػلبمػػػنب
ب%5ك   بح  ماابأت اابأت ط ابمسفق ًوببككوةوبىوو بحاذ اطبتاث  بىظػابمسػفةػبم ظةنػ بأوػلبمػنب

(بك  ػػػ بح  مػػاابأتػػ اابح تػػ  ببككوػػػةوبIFRSبػػتنبذ ظػػابحثط ػػايت بحثاكثمػػػ باىػػاحوبحثفخػػاان بحثطاثمػػ ب)
بػتنبحثطفمتػ بحثففػاى ابثمطػة بحثفخػاان بحثطاثمػ بب%5ظابمسفةػبم ظةن بأولبمنبىوو بحاذ اطبتاث  بى

كذ ظػػابحثط ػػايت بحثاكثمػػ باىػػاحوبحثفخػػاان بحثطاث ػػ بك  ػػ بح  مػػاابأتػػ اابح تػػ  ببككوػػةوبىووػػ بحاذ ػػاطب
بتنبذف   بحث ةحئابح ت ة م بك  ػ بح  مػاابأتػ اابح تػ  ببب%1مةو  بىظابمسفةػبم ظةن بأولبمنب

بػػػتنبح  دػػػ حؼبحثط مػػػااػبث  ةحئػػػابب%1ووػػػ بحاذ ػػػاطبمةو ػػػ بىظػػػابمسػػػفةػبم ظةنػػػ بأوػػػلبمػػػنبككوػػػةوبى
ح تػػ ة م بك  ػػ بح  مػػاابأتػػ اابح تػػ  ببككوػػةوبىووػػ بحاذ ػػاطبتػػاث  بىظػػابمسػػفةػبم ظةنػػ بأوػػلبمػػنب

بتنبحث ائابى ابح صةؿبك   بح  ماابأت اابح ت  ببككوةوبىوو بحاذ ػاطبتػاث  بىظػابمسػفةػبب1%
بتنبحه بحثش ك بك   بح  ماابأتػ اابح تػ  ببككوػةوبىووػ بحاذ ػاطبمةو ػ بب%10 بمنبم ظةن بأ  

ببتنبحث حل  بحثطاثم بك   بح  ماابأت اابح ت  .ب%10ىظابمسفةػبم ظةن بأ   بمنب

 طػػػػابيف ػػػػتنبأيًضػػػػابأفبأوصػػػػابممطػػػػ بثط امػػػػلبح اذ ػػػػاطببػػػػتنبحثطفمتػػػػ بحثطسػػػػفخلبكحثطفمتػػػػ بحثُط ػػػػاؿب
 Gujaratiكلًخابواءببااحت ب0.8ببكأ  ابث بذفهاكةبممط ب0.786 ابحث   بكحثطفمت حتبحث وابم بكب ض
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(2003); Rani et al. (2018)كلًخػابثطػابوػاءببااحتػ بب0.9ببكطابأ  ابثػ بذفهػاكةبTabachnick 
and Fidell (2013)بتنبمفمت حتبحث دةبكب ض ابحث   .ب.بكباثكبب بذةوابمشك  بإةوكحجب  اب

ئجبىوواتبح اذ اطبحثةحاو بإلطصفةل ببت تةفببحفابيػف بحثفةصػلبإثػاب فػائجبك بيف بحثفس م بإلصد ب فا
ذشػػمتلبل فػػابحث دػػةبإلاتػػفخاحـب طػػةذجبح  دػػاحابحثطف ػػاوببكذثػػكبثفدايػػابوػػة بكحذهػػاعبقػػاعبحث ووػػاتبب

بكماػبذفات بحثطفمت بحثطسفخلبكحثطفمت بحثط اؿبكحثطفمت حتبحث وابم بى ابحثطفمت بحثفاإل .

 بيخسؾن ل: نتائل االرتباط 4ججول 

 
 ٪ فأقل علً الخزحيب.4٪ فأقل، 4٪ فأقل، 44)*(، )**(، )***( يشيز إلً داللت هعٌىيت عٌد 

 تحميل الشتائل واختبار فخوض البحث فى عل التحميل األساسى  11-5
بذفظاكؿبقاعبحثه ئم بح ف اابصوحم ببما اتبل فابحث دةبكح ف ااب فائه طاببكذثكبكطابي ا:

 (H1)نتيج  اختبار الفخض األول  11-5-1
   بح  مػاابى اببلطة بحثفخاان بحثطاثم بكح خفا بشفالتف احثف  بح كؿبح ف اابأا ببيسف اؼ

ب.مسفق وًببحثش كاتبلت بحثطاثم بحثطختا بإلاث ةاص بحثطص ن أت اابأت  ب

ثقما ب   بح   ماابمسػفق ًوببChen et al. (2001)وامهبمماًتابى ابحثظطةذجبحثفه ن ابحثاػب
كحثفظ ػػؤبإلػػهبلػػابفػػةءبمهطةىػػ بمػػنبحثطفمتػػ حتبحث وابمػػ ببيػػف بإىػػاحوبم اوثػػ بح  دػػاحابحثفاثمػػ بثقمػػا بأاػػ ب

بلطة بحثفخاان بحثطاثم بى اب   بح   ماابمسفق ًو:

CRASHi,t+1 = β0 + β1 OPACITYi,t + β2 KURTi,t + β3 SIGMAi,t + β4 ROAi,t + 

β5 SIZEi,t + β6 LEVi,t + i,t ……………………………...…………..(9) 
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   حيث:
CRASH 

i,t+1ب
=ب  ػػػ بح  مػػػاابأتػػػ اابح تػػػ  بمسػػػفق ًوببكنخػػػا بإلػػػا  د حؼبأكبح ثفػػػةحءبحثشػػػ  اب

بحثس  ابث  ةحئابح ت ة م .ب
OPACITYi,t .ب=بلطة بحثفخاان بحثطاثم بكح خفا بشفالتف ا

KURTi,t  بثس  بحثش ك .ب=بذف   بأكبذف   بحث ةحئابح ت ة م
SIGMAi,t . ب=بح  د حؼبحثط مااػبث  ةحئابح ت ة م بثس  بحثش ك

ROAi,t . ب=بحث ائابى ابأصةؿبحثش ك
SIZEi,t ب=بحه بحثش ك .ب
LEVi,t . ب=بحث حل  بحثطاثم

i,t .ب=ببةحواب طةذجبح  داحابحثطف او

كذفف  بحثااحت بحثداثم بلهة بثطػا بىػاـبكححػاببػتنبحثطفمتػ بحثفػاإل بمػنبوا ػببكحثطفمتػ حتبحثطسػفخ  ب
لػػػابحث ػػػاـببiكحث وابمػػ بمػػػنبوا ػػػببآ ػػػ ببكذثػػكب  ف ػػػاابمػػػابإذحبكػػػافبلطػػػة بحثفخػػاان بحثطاثمػػػ بث شػػػ ك ب

ببكنػػفذابذثػػكبحذسػػاًوابمػػ بمػػابوامػػمبإلػػهبt+1حثفظ ػػؤبإلخ ػػ بح   مػػاابمسػػفق ًوبلػػابحث ػػاـبحثخػػاوـببtحثدػػاثاب
 ,.e.g., Campbell et al., 2008; Hutton et al., 2009; Kim et al)واحتػاتبىايػا ب

2011; Kim et al., 2014; Lee, 2016; Chae et al., 2019; Li et al., 20200)ب.
ب.(2020ككاثكببواحتاتبلاببتئ بمدات  بمص ن ب)ى ابت تلبحثطلاؿ:بحستنبب

 ر الفخض األول يتؼ تحؾيمه لفخض عجم كالتالى:والختبا

H0  ال يؾجج تأايخ إ،جابى معشؾ  ل سؾض التقااريخ الساليا  لمذاخكات السقياجة بالبؾرصا  السراخي :
 عمى خظخ االنهيار السدتقبمى ألسعار أسهسها.

 الست يخات الخقابي ، ،دعى البحث لإلجاب  عمى الدؤال التالى:وبخرؾص 

حث ةحئػػابح تػػ ة م بثسػػ  بحثشػػ ك ببح  دػػ حؼبحثط مػػااػبث  ةحئػػابح تػػ ة م بثسػػ  بذف  ػػ ببقػػلبيػػؤا 
  ػ بح  مػاابأتػ اابح تػ  بحه بحثش ك ببكحث حل ػ بحثطاثمػ بى ػاببحث ائابى ابأصةؿبحثش ك ببحثش ك ب
بببلابتماؽبحث وو بمهاؿبحثااحت بإلاثف  بإلاثظطةذجبح كؿ؟مسفق وًب
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 ( إلى ما يمى:5بالججول رقؼ ) وتذيخ نتائل تذ يل الشسؾذج األول
مػػػنبب%11.9ببأػبُيفسػػػ بم امػػػلبحثفدايػػػابحثط ػػػاؿب%11.9بAdj.R2ب ػػػدبم امػػػلبحثفدايػػػابحثط ػػػاؿبب -

إثػابحثخ ػفبب(%88.1)حثفمت بحثي ابلاب   بح  ماابأت اابح ت  بمسفق ًوببكذ و بحثظس  بحث امم ب
حث شػػةحئابلػػاب طػػةذجبح  دػػاحاببأكبث ػػاـبإواحجبمفمتػػ حتبمسػػفخ  بأ ػػ ػبكػػافبيهػػببإواحو ػػابفػػطنب

 حثظطةذج.ب
ب10.990م ظةنػ بوػةو ب طػةذجبح  دػاحابحثطف ػاوببببمنبأوػلبح ف ػاابF-Testب ممبممط بح ف اابب -

متػػػ بحثفػػػاإل .بببكحثػػػاػبيشػػػت بإثػػػابذػػػفات بمفمتػػػ حتبحثظطػػػةذجبى ػػػابحثطف%1إلطسػػػفةػبم ظةنػػػ بأوػػػلبمػػػنب
 .13.910حثفابب ممببChae et al. (2019)كذخف ببقاعبحثقمط بمنب ظت ذ ابلابواحت ب

ببثقمػػا بح اذ ػػاطبحثػػاحذاببػػتنبأ  ػػاءب طػػةذجبح  دػػاحابب Durbin-Watsonب مػػمبممطػػ بح ف ػػااب -
مطػابي ظػابىػاـبكوػةوبحاذ ػاطبذحذػاببب(2.5-1.5)ببكذخػ بقػاعبحثقمطػ بوح ػلبحثطػاػبحثطخ ػةؿب2.101

أ  اءبحثظطةذجبمسفخ  بىنبإل ض ابحث   ببإلدتةبإذحبكواب  ػفبلػاببببكطابأفأ  اءبحثظطةذجبتنب
 .مشاقا بم تظ بب بيهببأفبيؤا بقاحبحثخ فبى ابحثطشاقاحتبح   ػبحثوحخ بكحثساإلخ 

ببمنبأولبمما بح ةوكحجبحثخ ابأكبحث وو بحثخ م بحثفام بVIFذ بحتفخاحـبم املبذضخ بحثف اينبب -
حثطسفخلبكحث وابم بحثطكة ػ بثظطػةذجبح  دػاحابكب ضػ ابحثػ   ببكوػابذ ػتنبأفبأ  ػ بممطػ بببتنبحثطفمت 

ببأػبىػاـبكوػةوبمشػك  بحث ووػ ب(10)كوطمػ بقػاعبحثقػم بثػ بذفهػاكةبحثقمطػ ب.ب1.432ث ط املبب ممب
حثخ مػػ بحثفامػػ بأكبحاةوكحجبحثخ ػػاببمطػػابيشػػت بإثػػابوػػة بحثظطػػةذجبلػػابذفسػػت بذػػفات بحثطفمتػػ بحثطسػػفخلب

 .ب(O'Brien, 2007)طفمت ننبحث وابتتنبى ابحثطفمت بحثفاإل بكحث

 نتيج  اختبار الفخض األول:   -
كبصةا بم ظةن بى اب   بح  ماابأت ااببإ،جاًبايؤا بلطة بحثفخاان بحثطاثم بكح خفا بشفالتف اب

ىظػابب0.684أت  بحثش كاتبلت بحثطاثم بحثطختا بإلاث ةاص بحثطصػ ن بمسػفق ًوببإلط امػلبح دػاحابممطفػهب
ممطػػػ بلطػػػة بحثفخػػػاان بحثطاثمػػػ ب)حثطخاتػػػ بإلطهطػػػةعبحثقمطػػػ ببارتفااااعحتػػػةبيػػػؤوػبذخ نً ػػػاببب%5مسػػػفةػب

بارتفااعلابحث ػاـبحثدػاثابإثػابب0.1حثط  خ بثلوا بأىةحـبتاإلخ بثدساإلاتبح تفدخاؽبح  فماان (ببظس  ب
م (بلػػابحث ػػاـب  ػػ بح   مػػااب)حثطخػػا بإلاتػػفخاحـبمؤشػػ بح  دػػ حؼبحثشػػ  ابحثسػػاثببث  ةحئػػابح تػػ ة 

ب.(H1)يتؼ رفض فخض العجم وقبؾل الفخض البجيل بوبشاًء عميه،.ب0.684حثخاوـببظس  ب

لطػػة بحثفخػػاان بحثطاثمػػ بث شػػ كاتبلتػػ بحثطاثمػػ بحثطختػػا بإلاث ةاصػػ ببوتذاايخ هااحا الشتيجاا  إلااى أن
حثطصػػ ن بيػػؤوػبح  خفػػا بحثطفػػاو بكحثي تػػ ب تػػ اابأتػػ  بذ ػػكبحثشػػ كاتببمطػػابي ظػػابحاذفػػاعبححفطػػاؿب

 حاكثب   بح  ماابأت اابأت ط ابمسفق ًو.ب
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تف ابيسػ  بلػابإلػففبلطػة بحثفخػاان بحثطاثمػ بث شػ كاتبكح خفػا بشػفالبويسكؽ تفديخ هحا الشتيجا 
ىػػاـبذطااػػلبحثط  ةمػػاتببػػتنبح  ػػ حؼبوح ػػلبحثشػػ ك بك ااو ػػابأحػػابح تػػ اببحث ئمسػػ بثخ ػػ بح   مػػاابب
حتةبيةوابح ػفوؼبلػابحهػ بحثط  ةمػاتبك ةىتف ػابثػاػبإوحا بحثشػ ك بكحثط   ػتنبوح   ػابمخاا ػ ببف ػكب

ثف صػ بثػإلوحا بحهػببحثفابلابحماة بأصداببحثطصاث ب ااو اببكذفم بحاث بىػاـبذطااػلبحثط  ةمػاتبح
ح   ػػػاابلتػػػ بحثسػػػاا بثففػػػ  ب ةن ػػػ بمػػػنبأوػػػلبذ ظػػػم بحثف ةنضػػػاتبحاوحانػػػ بكحثدػػػةحل بكذخ تػػػلبحثػػػاىاكػب
حثظاذهػػ بىػػنبحالصػػاحبىػػنبقػػاعبح   ػػااببإ بأ ػػػهبىظػػامابذصػػلبثدػػابم ػػتنببلس ػػهبي ػػببى ػػػابحاوحا ب

ً حبكبشػػكلبمفػػاواءببمطػػابح تػفط حابلػػابىط مػػ بحثدهػػبببلفخػػ جبث   ػػنبمػػ  بكححػا بمدااًػػ بح خفاًفػػابك تػػ
 يفس ببلابإ  ماابأت اابح ت  .

 .Jin and Myers (2006); Hutton et alبوتتفى هحا الشتيج  م  ما تؾصمت إلياه دراسا 
(2009); Kothari et al. (2009); Kim and Zhang, 2014; Azizpour and Ghiri 
(2016); Zhu (2016); He, (2019); Liang et al. (2020); Chae et al. (2020) بب

حثصػػػ اغببدراسااا  كساااا تتفاااى مااا  ماااا تؾصااامت إلياااهكذثػػػكبلػػػاببتئػػػ بمداتػػػ  بلتػػػ بى بمػػػ بكمصػػػ ن .ب
 (بلاببتئ بحثطدات  بحثطص ن .2021(؛بى احث حم ب)2020(؛بحستنب)2019(؛بى احثطهتاب)2019)
 تأايخ الست يخت الخقابي  عمى الست يخ التاب :  -

ذ ػػػػػتنبكوػػػػػةوبذػػػػػفات بحيهػػػػػابابكم ظػػػػػةػبثففػػػػػ   بحث ةحئػػػػػابح تػػػػػ ة م بكح  دػػػػػ حؼبحثط مػػػػػااػبث  ةحئػػػػػاب
حثش كاتبلت بحثطاثم بحثطختػا بح ت ة م بكذفات بت  ابكم ظةػبث  ائابى ابح صةؿبى اب   بح  مااب

 .إلاث ةاص بحثطص ن 
 (H1): نتائل اختبار الفخض األول 5ججول 

CRASHi,t+1 = β0 + β1 OPACITYi,t + β2 KURTi,t + β3 SIGMAi,t 

+ β4 ROAi,t + β5 SIZEi,t + β6 LEVi,t + i,t 

 المتغيرات
 العالقة

 المتوقعة

 βمعامل 

(Sig.) 
 tقيمة 

 قيمة

VIF 
  2.379 (**)1.057  االً دارثببج 

 1.074 1.905 (**)0.684 + غوىض االخقبريز الوبليت

 1.204 3.699 (***)0.042 - حفزعح العىائد األسبىعيت

 1.226 2.111 (**)3.045 + االً زاف الوعيبري للعىائد األسبىعيت

 1.138 4.547- (***)2.945- + العبئد علً األصىل

 1.432 0.409- 0.013- - حجن الشزكت

 1.370 0.193- 0.044- ± الزافعت الوبليت

Adj.Rالوعدل هعبهل الخ ديد 
2

 0.119 

 (***)F-Test (Sig.) 10.990 )وداللخهب(  Fقيوت 

 Durban Watson 2.101قيوت اخخببر 

 Observations 444الوشبهداث 

 ٪ فأقل علً الخزحيب.4٪ فأقل، 4٪ فأقل، 44)*(، )**(، )***( يشيز إلً داللت هعٌىيت عٌد  
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  (H2)نتيج  اختبار الفخض الثانى  11-5-2
ثمطػػة بحثفخػػاان بحثطاثمػػ بكذ ظػػابحثط ػػايت بحثاكثمػػ بيسػػف اؼبحثفػػ  بحثلػػا ابح ف ػػاابح اػػ بحثففػػاى اب

حثشػػػ كاتبلتػػػ بحثطاثمػػػ بحثطختػػػا بإلاث ةاصػػػ ب  ػػػ بح  مػػػاابأتػػػ اابأتػػػ  بى ػػػابباىػػػاحوبحثفخػػػاان بحثطاثمػػػ 
ب.مسفق وًببحثطص ن 

مطػة بح اػ بحثففػاى ابث طػةذجبيطكػنبمػنب وثػهبح ف ػااببDeFond et al. (2015)كوػابوػاـب
حثفخاان بحثطاثم بكذظ ابحثط ايت بحثاكثم باىاحوبحثفخاان بحثطاثم بى ػاب  ػ بح   مػاابمسػفق ًوبلػابفػةءب
كوػةوبمهطةىػػ بمػػنبحثطفمتػػ حتبحث وابمػ بحثضػػاإل  بث ػػاعبحث ووػػ بحثففات نػ ببكذثػػكبكلًخػػابثط اوثػػ بح  دػػاحاب

بحثفاثم :

CRASHi,t+1 = β0 + β1 OPACITYi,t + β2 IFRSi,t + β3 (OPACITYi,t*IFRSi,t) + 

β4 KURTi,t + β5 SIGMAi,t + β6 ROAi,t + β7 SIZEi,t + β8 LEVi,t + i,t ..(10) 

   حيث:
IFRS i,tب=بذ ظابحثط ايت بحثاكثم باىاحوبحثفخاان بحثطاثم .بب

(OPACITY i,t*IFRS 

i,t) 
اىاحوب=بح ا بحثففاى ابثمطة بحثفخاان بحثطاثم بكذ ظابحثط ايت بحثاكثم ب

بحثفخاان بحثطاثم .
 والختبار الفخض الثانى يتؼ تحؾيمه لفخض عجم كالتالى:

H0  ال ،ختماا  التااأايخ اإل،جااابى السعشااؾ  ل سااؾض التقاااريخ السالياا  لمذااخكات السقيااجة بالبؾرصاا :
السرااخي  عمااى خظااخ االنهيااار السدااتقبمى ألسااعار أسااهسها بحداار تبشيهااا لمسعاااييخ الجولياا  

 السالي  مؽ عجمه. إلعجاد التقاريخ

 الست يخات الخقابي ، ،دعى البحث لإلجاب  عمى الدؤال التالى:وبخرؾص 

ذف  ػػػػ بحث ةحئػػػػابح تػػػػ ة م بثسػػػػ  بحثشػػػػ ك بببحثفػػػػةحءبحث ةحئػػػػابح تػػػػ ة م بثسػػػػ  بحثشػػػػ ك ببقػػػػلبيػػػػؤا 
حهػػػ بحثشػػػ ك بببحث ائػػػابى ػػػابأصػػػةؿبحثشػػػ ك ببح  دػػػ حؼبحثط مػػػااػبث  ةحئػػػابح تػػػ ة م بثسػػػ  بحثشػػػ ك ب

ببلػابتػماؽبحث ووػ بمهػاؿبحثااحتػ بإلػاثف  ب   بح  ماابأت اابح تػ  بمسػفق وًبكحث حل  بحثطاثم بى اب
بإلاثظطةذجبحثلا ا؟

ب

ب
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 ( إلى ما يمى:6وتذيخ نتائل تذ يل الشسؾذج الثانى بالججول رقؼ )
مػػػنبب%11.8ببأػبُيفسػػػ بم امػػػلبحثفدايػػػابحثط ػػػاؿب%11.8بAdj.R2ب ػػػدبم امػػػلبحثفدايػػػابحثط ػػػاؿبب -

إثػابحثخ ػفبب(%88.2)حثفمت بحثي ابلاب   بح  ماابأت اابح ت  بمسفق ًوببكذ و بحثظس  بحث امم ب
حث شػػةحئابلػػاب طػػةذجبح  دػػاحاببأكبث ػػاـبإواحجبمفمتػػ حتبمسػػفخ  بأ ػػ ػبكػػافبيهػػببإواحو ػػابفػػطنب

 حثظطةذج.ب
ب8.376حثطف ػػاوبببم ظةنػػ بوػػةو ب طػػةذجبح  دػػاحاببمػػنبأوػػلبح ف ػػاابF-Testب مػػمبممطػػ بح ف ػػاابب -

 ببكحثاػبيشت بإثابذفات بمفمت حتبحثظطةذجبى ابحثطفمت بحثفاإل .%1إلطسفةػبم ظةن بأولبمنب
ببمنبأولبمما بح ةوكحجبحثخ ابأكبحث وو بحثخ م بحثفام بVIFذ بحتفخاحـبم املبذضخ بحثف اينبب -

بتنبحثطفمت بحثطسفخلبكحث وابم بحثطكة ػ بثظطػةذجبح  دػاحابكب ضػ ابحثػ   ببكوػابذ ػتنبأفبأ  ػ بممطػ ب
ببأػبىػاـبكوػةوبمشػك  بحث ووػ ب(10)كوطمػ بقػاعبحثقػم بثػ بذفهػاكةبحثقمطػ ب.ب7.110ث ط املبب ممب

ثخ ػػاببمطػػابيشػػت بإثػػابوػػة بحثظطػػةذجبلػػابذفسػػت بذػػفات بحثطفمتػػ بحثطسػػفخلبحثخ مػػ بحثفامػػ بأكبحاةوكحجبح
 .ب(O'Brien, 2007)كحثطفمت ننبحث وابتتنبى ابحثطفمت بحثفاإل ب

ببثقمػػا بح اذ ػػاطبحثػػاحذاببػػتنبأ  ػػاءب طػػةذجبح  دػػاحابب Durbin-Watsonب مػػمبممطػػ بح ف ػػااب -
ابي ظػابىػاـبكوػةوبحاذ ػاطبذحذػابمطػبب(2.5-1.5)ببكذخػ بقػاعبحثقمطػ بوح ػلبحثطػاػبحثطخ ػةؿب2.105

أ  اءبحثظطةذجبمسفخ  بىنبإل ض ابحث   ببإلدتةبإذحبكواب  ػفبلػاببببكطابأفبتنبأ  اءبحثظطةذج
 .مشاقا بم تظ بب بيهببأفبيؤا بقاحبحثخ فبى ابحثطشاقاحتبح   ػبحثوحخ بكحثساإلخ 

 نتيج  اختبار الفخض الثانى   -

التقاااريخ السالياا  وتبشااى السعاااييخ الجولياا  إلعااجاد  بااالتخكيد عمااى نتيجاا  األاااخ التقاااعمى ل سااؾض
يػػػؤا بذ ظػػابحثشػػػ كاتبلتػػ بحثطاثمػػػ بحثطختػػا بإلاث ةاصػػػ بحثطصػػ ن بث ط ػػػايت بب(،IFRSالتقاااريخ الساليااا  )

حثاكثم بث فخاان بحثطاثم بت ً ابى ابحث وو بحثلفات ن بثمطػة بحثفخػاان بحثطاثمػ بى ػاب  ػ بح  مػاابأتػ ااب
بوبشااًء عمياه،.ب%10ىظابمسفةػبم ظةن بأ   بمنبب0.444-لبح داحابممطفهبح ت  بمسفق ًوببإلط ام

 .(H2)يتؼ قبؾل فخض العجم ورفض الفخض البجيل 

ذ ظػػابحثشػػ كاتبلتػػ بحثطاثمػػ بحثطختػػا بإلاث ةاصػػ بحثطصػػ ن بث ط ػػايت ببوتذاايخ هااحا الشتيجاا  إلااى أن
اثمػػ بى ػػابح  خفػػا بحثطفػػاو بحثاكثمػػ بث فخػػاان بحثطاثمػػ بيػػؤوػبكوػػةوبذػػفات بتػػ  ابثمطػػة بحثفخػػاان بحثط

 .ولكؽ برؾرة غيخ معشؾي كحثي ت ب ت اابأت  بذ كبحثش كاتبب

بى ػابأتػا بحثط ػاوغببويسكؽ تفديخ هحا الشتيج  إلففبحثط ايت بحثاكثم باىاحوبحثفخاان بحثطاثم بذخـة
بكثػػم بى ػػابأتػػا بوةحىػػابذفصػػت م بثفةفػػم بمف   ػػاتبذ  تػػقبقػػاعبحثط ػػايت ببكطػػابيػػف بح ىفطػػاوبى ػػا



 الدور المعدل لتبنى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية..........                                 عبد هللا حسني يونسد/

494 

 

ح حكػػػػاـبكحثفخػػػػاي حتبحثشخصػػػػم بثط ػػػػاػبحثط  ةمػػػػاتبحثطداتػػػػ م بثففسػػػػت بقػػػػاعبحثط ػػػػاوغ.بكجفبثػػػػ بيكػػػػنب
حثخائطةفبى ابإىاحوبحثط  ةماتبحثطدات م بى ابواحي بكا م بإلطف   اتبذ  تقبحثط ايت بحثاكثمػ باىػاحوب

ؤوػبذثػػكبحثفخػػاان بحثطاثمػػ بلسػػتةحو   بمشػػك  بكصػػ ةباتبلػػابإصػػاحابح حكػػاـبحثشخصػػم بحثسػػ مط ببكنػػ
إثابحاذفاعبحثطخا  بحثطف  خ بإلا  اءبحثفخاي حتبحاوحان ببمطابيؤا بت ً ابى ابحثط وكوبحايهػابابثف ظػاب
قػػاعبحثط ػػايت بى ػػابوػػةو بحثط  ةمػػاتبحثطداتػػ م .بكبػػاثكببيكػػةفبمػػنبحثضػػ كاػبذػػةلت بحثةوػػمبكحثه ػػاب

بفظفتابقاعبحثط ايت .  فساببم اػبحثط  ةماتبحثطدات م بحثخ  حتبكحثخااحتبحثفظم بحثوةم بث

 طػػابأفبفػػ  بحث ظمػػ بحثفدفمػػ بث تئػػ بحثططااتػػ بحثطداتػػ م بحثطصػػ ن بكحث ما ػػلبحثطداتػػ م بحثضػػ مف ب
كىػػاـبكوػػةوبآثمػػاتبحثفظفتػػابحثخا ة مػػ بحثخةنػػ بكحث ما ػػلبحث وابمػػ بحثف اثػػ بحثوةمػػ بثف  تػػقبكذظفتػػابمف   ػػاتب

إلطف   ػاتبذظفتػابحثط ػايت بمػنبو ػلبحثشػ كاتبحثطختػا بحثط ايت ببكحثاػبيف ذػببى مػهبىػاـبح ثفػ حـبحثيامػلب
إلاث ةاصػ بحثطصػ ن .بكذ  ػببلفػػ  بحثااحتػ بوكًاحبم ًطػابلػػابقػاحبحثفػفات بلتػػ بحثط ظػةػببحتػةبإفبح اب ػػ ب

(بثف ظػػابحثط ػػايت بلفػػ  بلتػػ بكا مػػ ب  فسػػاببم ػػاػبحثط  ةمػػاتب2019-2016أىػػةحـبحثفاثمػػ بم اشػػ  ب)
(.بكبػاثكبب2021ا مػ بثف ػ بمف   ػاتبذظفتػابحثط ػايت ب)ى مػ بكى ػاببحثطدات م بحثخ ػ حتبكحثط ػااحتبحثي

 بيطكنبثف ظابحثط ايت بحثاكثم باىػاحوبحثفخػاان بحثطاثمػ بأفبذخفػ بمػنبىػاـبذطااػلبحثط  ةمػاتبحثػةحاو ب
إلاثفخػػاان بحثطاثمػػ ببأػب بيطكظ ػػابذخفػػم بواوػػ بلطةفػػ ابإلصػػةا بم ظةنػػ .بكباثفػػاثاببحاذفػػاعبححفطػػاؿب

حا بثدهػػػببح   ػػػاابلتػػػ بحثسػػػاا بثففػػػ  ب ةن ػػػ ب سػػػ ًمابمػػػنبأوػػػلبذ ظػػػم بحثف ةنضػػػاتبحثف صػػػ بثػػػاػبحاو
بحاوحان بكحثدةحل بكذخ تلبحثاىاكػبحثظاذه بىنبحالصاحبىنبقاعبح   اا.

ببلخػابذةصػ مبإثػابAhmed et al. (2013b)وتتفى هحا الشتيج  م  ما تؾصامت إلياه دراسا  
مػػػ باىػػػاحوبحثفخػػػاان بحثطاثمػػػ بى ػػػابح خفػػػا بحسػػػاإلاتبكوػػػةوبذػػػفات بلتػػػ بم ظػػػةػبثف ظػػػابحثط ػػػايت بحثاكث

ببلػػابىػػاـبكوػػةوبذػػفات بم ظػػةػبثف ظػػابحثط ػػايت بTrimble (2018)ح تػػفدخاؽبح  فماانػػ .بكواحتػػ ب
حثاكثمػػػ باىػػػاحوبحثفخػػػاان بحثطاثمػػػ بى ػػػابح خفػػػا بشػػػفا م بحثفخػػػاان بحثطاثمػػػ بكلطةفػػػ ابإلػػػاثف  تقبى ػػػاب

ببحثفػابذةصػ مبإثػابكوػةوبذػفات بتػ  ابMongrut et al. (2021)وكثػ .بكواحتػ بب46شػ كاتبمػنب
كلتػػ بم ظػػةػبثطهػػ وبذ ظػػابحثط ػػايت بحثاكثمػػ باىػػاحوبحثفخػػاان بحثطاثمػػ بى ػػابح خفػػا بلطػػة بحثفخػػاان ب

 حثطاثم .

 واحتػ  لخػابذةصػ مبكسا تتفى م  ما تؾصمت إليه دراسات )ولكشها تؾصامت إلاى تاأايخ معشاؾ (،
ابث ط ايت بحثاكثم بلابحثش كاتبحثس ةوي بوػاب فػ بإلشػكلب(بإثابأفبحثف ظابحاث حم2019ى احثطهتاب)

(بإثػػػابأفبذ ظػػػابحثط ػػػايت بحثاكثمػػػ باىػػػاحوب2020وػػػةق ػب  ػػػ بح   مػػػاا.بكذةصػػػ مبواحتػػػ بمسػػػ ةوب)
حثفخػػاان بحثطاثمػػ بوػػابأتػػ  بلػػابحاذفػػاعبوػػةو بحثفخػػاان بحثطاثمػػ بث شػػ كاتبحثطختػػا بلػػابحث ةاصػػ بحثطصػػ ن ب
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مػػػنبم  ةمػػػاتبمداتػػػ م ببكطػػػابذةصػػػ مبحثااحتػػػ بإثػػػابأفبذ ظػػػاب(بكمػػػابذفضػػػطظ اب2017 ػػػوؿبحثففػػػ  ب)
 حثط ايت بحثاكثم باىاحوبحثفخاان بحثطاثم بوابأوػبإثابح خفا ب   بح   ماا.ب

ببCallao and Jarne (2010)فى السقابل، تختم  هحا الشتيج  م  ماا تؾصامت إلياه دراسا  
ابوكؿبح ذدػػاوبح كاكبػػػابإل ػػابذ ظػػػابحاذفػػػاعبحسػػاإلاتبح تػػػفدخاؽبح  فماانػػ بلػػػحثفػػابذةصػػػ مبإثػػابأفب

حثط ػػػايت بحثاكثمػػػ باىػػػاحوبحثفخػػػاان بحثطاثمػػػ ببمطػػػابيشػػػت بإثػػػابحاذفػػػاعبلطػػػة بحثفخػػػاان بحثطاثمػػػ .بكواحتػػػ ب
Anderson (2018)ببحثفػػابذةصػػ مبإثػػابأفبحثط ػػايت بحثاكثمػ باىػػاحوبحثفخػػاان بحثطاثمػػ بذخفػػ بمػػنب

 لط نن.وةو بحثفخاان بحثطاثم بكطابذخف بمنبحثشفا م بث طسف

 تأايخ الست يخت الخقابي  عمى الست يخ التاب   -

ذ ػػػػػتنبكوػػػػػةوبذػػػػػفات بحيهػػػػػابابكم ظػػػػػةػبثففػػػػػ   بحث ةحئػػػػػابح تػػػػػ ة م بكح  دػػػػػ حؼبحثط مػػػػػااػبث  ةحئػػػػػاب
حثش كاتبلت بحثطاثم بحثطختػا بح ت ة م بكذفات بت  ابكم ظةػبث  ائابى ابح صةؿبى اب   بح  مااب

ب.إلاث ةاص بحثطص ن 

 (H2): نتائل اختبار الفخض الثانى 6ججول 
CRASHi,t+1 = β0 + β1 OPACITYi,t + β2 IFRSi,t + β3 (OPACITYi,t*IFRSi,t) + β4 KURTi,t 

+ β5 SIGMAi,t + β6 ROAi,t + β7 SIZEi,t + β8 LEVi,t + i,t 

 المتغيرات
 العالقة

 المتوقعة

 βمعامل 

(Sig.) 
 tقيمة 

 قيمة

VIF 

  2.473 (**)1.174  االً دارثببج 

 2.800 0.664 0.386 + غوىض الخقبريز الوبليت

 5.049 0.118- 0.026- - حبًٌ الوعبييز الدوليت

 7.110 0.609- 0.444- - حبًٌ الوعبييز ×غوىض الخقبريز

 1.249 3.443 (***)0.040 - حفزعح العىائد األسبىعيت

 1.299 2.306 (**)3.427 + االً زاف الوعيبري للعىائداألسبىعيت

 1.161 4.416- (***)2.892- + العبئد علً األصىل

 1.468 0.232- 0.008- - حجن الشزكت

 1.370 0.197- 0.045- ± الزافعت الوبليت

Adj.Rالوعدل هعبهل الخ ديد 
2

 0.118 

 (***)F-Test (Sig.) 8.376 )وداللخهب(  Fقيوت 

 Durban Watson 2.105قيوت اخخببر 

 Observations 444الوشبهداث 
 

 ٪ فأقل علً الخزحيب.4٪ فأقل، 4٪ فأقل، 44)*(، )**(، )***( يشيز إلً داللت هعٌىيت عٌد 

 

  تحميل الحداسي  – 11/6
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يفظاكؿبذد تلبحثدساتم بإىاو بح ف اابحثف  بح كؿبكحثف  بحثلا ابلابظلبحتػفخاحـبمؤشػ ببػايلب
ثقما بحثطفمت بحثطسفخلب"لطة بحثفخػاان بحثطاثمػ "ببكذثػكبمػنب ػوؿبمماتػهبإلاثقمطػ بحثط  خػ بثدسػاإلاتب

تاب؛بتػػػ 2017.بكذثػػػكبمماًتػػػابى ػػػابواحتػػػاتبتػػػاإلخ ب)ملػػػل:بى ػػػاببtح تػػػفدخاؽبح  فماانػػػ بلػػػابحث ػػػاـب
ب(.2021كى ابب

أفبلطػػة بحثفخػػاان بحثطاثمػػ ب إثػػا( 7األول بالجااجول رقااؼ )إعااادة اختبااار الفااخض تذاايخ نتااائل و 
ث شػػػ كاتبلتػػػ بحثطاثمػػػ بحثطختػػػا بإلاث ةاصػػػ بحثطصػػػ ن بذػػػؤا بإيهاإًلػػػابى ػػػاب  ػػػ بح  مػػػاابأتػػػ اابأتػػػ ط اب

ثط مػػػػااػبث  ةحئػػػػابذػػػػفات بحيهػػػػابابكم ظػػػػةػبثففػػػػ   بحث ةحئػػػػابح تػػػػ ة م بكح  دػػػػ حؼبحمسػػػػفق ًوببككوػػػػةوب
.بكذفسػقبقػاعبحثظفػائجبمػ ب فػائجبح ف ػاابحثفػ  بح ت ة م بكذفات بتػ  ابكم ظػةػبث  ائػابى ػابح صػةؿ

بلابظلبحثفد تلبح تاتاببمطابيشت بإثابوة بحثظفائجبحثفابذ بحثفةصلبإثت ابكمفا ف ا.

تػػ بحثطاثمػػ بذ ظػػابحثشػػ كاتبل إثػابأف( 7الثااانى بالجااجول رقااؼ )الفااخض بكسااا تذاايخ نتاااائل اختبااار
 حثطختػػػا بإلاث ةاصػػػ بحثطصػػػ ن بث ط ػػػايت بحثاكثمػػػ باىػػػاحوبحثفخػػػاان بحثطاثمػػػ بذػػػؤا بتػػػ ً ابى ػػػابحث ووػػػ ببػػػتن

ببككوػةوبولكاؽ براؾرة غياخ معشؾيا لطة بحثفخػاان بحثطاثمػ بك  ػ بح  مػاابأتػ اابأتػ ط ابمسػفق ًوبب
 ةحئػابح تػ ة م بكذػفات بتػ  ابذفات بحيهابابكم ظةػبثفف   بحث ةحئابح تػ ة م بكح  دػ حؼبحثط مػااػبث 

.بكذفسػػػػقبقػػػػاعبحثظفػػػػائجبمػػػػ ب فػػػػائجبح ف ػػػػاابحثفػػػػ  بلػػػػابظػػػػلبحثفد تػػػػلبكم ظػػػػةػبث  ائػػػػابى ػػػػابح صػػػػةؿ
 ح تاتاببمطابيشت بإثابوة بحثظفائجبحثفابذ بحثفةصلبإثت ابكمفا ف ا.

 (H2)والفخض الثانى  (H1): نتائل إعادة اختبار الفخض األول 7ججول 

 المتغيرات
 العالقة

 المتوقعة

 الفرض الثاني الفرض األول

 βمعامل 

(Sig.) 
 tقيمة 

 قيمة

VIF 

 βمعامل 

(Sig.) 
 tقيمة 

 قيمة

VIF 

  2.247 (**)1.083  2.493 (**)1.101  االً دارثببج 

غوووووووووووووووووووووىض 

 االخقبريز الوبليت
+ 0.593(*) 1.719 1.053 0.655 1.132 2.958 

حبٌوووووً الوعوووووبييز 

 الدوليت
-    -0.129 -0.596 4.807 

غوووووووووووووووووووووىض 

حبٌوووً  ×الخقوووبريز

 الوعبييز

-    -0.123 -0.172 7.001 

حفوووزعح العىائووود 

 األسبىعيت
- 0.042(***) 3.680 1.205 0.040(***) 3.443 1.252 

االً ووووووووووووووووزاف 

الوعيووووووووووووووووووبري 

 للعىائد

+ 3.015(**) 2.088 1.226 3.236(**) 2.172 1.302 
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العبئوووووووود علووووووووً 

 األصىل
+ -3.038(***) -4.716 1.124 -2.947(***) -4.512 1.152 

 1.486 0.267- 0.009- 1.430 0.370- 0.012- - حجن الشزكت

 1.372 0.107- 0.025- 1.370 0.117- 0.027- ± الزافعت الوبليت

الوعدل هعبهل الخ ديد 

Adj.R
2

 
0.118 0.116 

 F-Test )وداللخهب(  Fقيوت 

(Sig.) 
10.862(***) 8.238(***) 

 Durbanقيوت اخخببر 

Watson 
2.093 2.107 

 Observations 444 444الوشبهداث 
 

 ٪ فأقل علً الخزحيب.4٪ فأقل، 4 ٪ فأقل،44)*(، )**(، )***( يشيز إلً داللت هعٌىيت عٌد 

   نتائل البحث وإسهاماته وتؾصياته ومجاالته السقتخح   -12
   نتائل البحث  12-1

واحت بكح ف اابأا بلطة بحثفخاان بحثطاثمػ ب)مخاًتػاببظطػةذجبباستهجف البحث فى تحميمه األساسى
وػػة  بحثط ػػاؿ(بث شػػ كاتبلتػػ بحثطاثمػػ بحثختػػا بإلاث ةاصػػ بحثطصػػ ن بى ػػاب  ػػ بح  مػػاابأتػػ اابأتػػ ط اب

حثشػ كات.بكمػنب ػوؿبذظػاكؿبذ ػكبمشػاقا بمػنبب444مسفق ًوببكذثػكبإلػاثف  تقبى ػابىتظػ بمكة ػ بمػنب
حث ووػػػ بحثففات نػػػ بكذد تػػػلب فائه ػػػاببذةوػػػ بحث دػػػةبأفبيػػػؤا بلطػػػة بحثااحتػػػاتبحثسػػػاإلخ بحثطف  خػػػ ببف ػػػكب

حثفخػػػاان بحثطاثمػػػ بإيهاإًلػػػابى ػػػاب  ػػػ بح  مػػػاابأتػػػ اابأتػػػ  بحثشػػػ كاتبلتػػػ بحثطاثمػػػ بحثطختػػػا بإلاث ةاصػػػ ب
بحثطص ن بمسفق ًو.

كوػػابوىطػػمبحثظفػػائجبمػػابذػػ بذةو ػػهببلخػػابأشػػااتبحثظفػػائجبإثػػابأفبلطػػة بحثفخػػاان بحثطاثمػػ بكح خفػػا ب
شفالتف ابُيس  بلػابحاذفػاعبمسػفةػبىػاـبذطااػلبحثط  ةمػاتبحثطداتػ م بحثفػابذفضػطظهبقػاعبحثفخػاان ببمطػاب
يدفػػػػػ بإوحا بحثشػػػػػ كاتبلػػػػػابح  خػػػػػ حطبلػػػػػابمطااتػػػػػاتبحثسػػػػػ ةؾبح  ف ػػػػػاةػبحثطف  ػػػػػقبإلدهػػػػػببح   ػػػػػااب

ذخػ جببكحثط  ةماتبلتػ بحثسػاا بثففػ  ب ةن ػ ب سػ ًماببكذسػفط بحاوحا بلػابىط مػ بحثدهػببإثػابحثدػابحثػاػ
ىظاعبقابح   اابلهف بث   نببمطابيؤوػبإثابح  خفا بحثطفاو بكحثي ت ب ت اابح ت  ببمطػابيف ذػبب
ى مػػهبىةحئػػابأتػػ  بشػػايا بحثسػػ  م ببلت ذفػػ بححفطػػاؿبحػػاكثب  ػػ بح   مػػاابمسػػفق ًوببأػبكوػػةوبىووػػ ب

بذفات بإيهابم ببتظ طا.

ف ػػاابح اػػ بحثط ػػاؿبثف ظػػابحثط ػػايت بواحتػػ بكح فااى تحميمااه األساسااى أ،ًزااا بكسااا اسااتهجف البحااث
حثاكثمػػػ باىػػػاحوبحثفخػػػاان بحثطاثمػػػ بى ػػػابحث ووػػػ بحثففات نػػػ ببػػػتنبلطػػػة بحثفخػػػاان بحثطاثمػػػ بك  ػػػ بح  مػػػااب
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أتػ اابح تػػ  بمسػػفق ًو.بكمػنب ػػوؿبذظػػاكؿبحثااحتػاتبحثسػػاإلخ بكذد تػػلب فائه ػاببذةوػػ بحث دػػةبأفبيػػؤا ب
حثطصػػ ن بتػػ ً ابى ػػابقػػاعبحث ووػػ بحثففات نػػ بب فبذ ظػػاببذ ظػػابحثشػػ كاتبلتػػ بحثطاثمػػ بحثطختػػا بإلاث ةاصػػ 

قاثط ػػايت بحثاكثمػػ بيسػػ  بلػػابةنػػاو ب ف مػػ بحثط  ةمػػاتبحثفػػابذفضػػطظ ابحثفخػػاان بحثطاثمػػ بكذ ذفػػ بشػػفالتف اب
كنظخف بمسفةػبلطةف اببمطابيس  بلابح خفا بمسفةػبىاـبذطاالبحثط  ةمػاتبحثطداتػ م ببلففختػاب

بكحثط  ةماتبحثستئ ببلتظخف بححفطاؿبحاكثب   بح   ماابمسفق ًو.بواا بحاوحا بلابحهببح   اا

كوابوىطمبحثظفائجبكوةوبذفات بتػ  ابلتػ بم ظػةػببحتػةبإفبذ ظػابذ ػكبحثشػ كاتبث ط ػايت بحثاكثمػ ب
إىاحوبحثفخاان بحثطاثمػ بيسػ  بلػابح خفػا بواوػ بىػاـبذطااػلبحثط  ةمػاتبحثظاذهػ بىػنبلطػة بحثفخػاان ب

تابح خ حطبحاوحا بلابحهببح   اابلت بحثساا ببكمنبا بح خفػا بححفطػاؿب  ػ بحثطاثم ببكباثفاثابذخت
بح  ماابأت اابح ت  بمسفق ًوببكثينبإلصةا بلت بم ظةن .

ببإلسىػػاو بممػا بحثطفمتػػ بحثطسػفخلب)لطػػة بحثفخػاان بحثطاثمػػ (ببكذػػ بوقاج تااؼ إجااخاء اختبااار حداساي 
ذػػػفات بإيهػػػابابكم ظػػػةػبثمطػػػة بحثفخػػػاان ببإىػػػاو بح ف ػػػاابل فػػػابحث دػػػة.بكأشػػػااتبحثظفػػػائجبإثػػػابكوػػػةو

حثطاثم بى اب   بح  ماابأت اابح ت  بمسفق ًو.بكطابذ بحثفةصلبإثابكوةوبذفات بت  ابلت بم ظػةػب
ثف ظابحثط ايت بحثاكثم باىاحوبحثفخاان بحثطاثم بى ابقاعبحث وو بحثففات نػ .بكبػاثكببذفشػاإلهب فػائجبذد تػلب

باتاببمطابيشت بإثابوة بحثظفائجبحثفابذ بحثفةصلبإثت ابكمفا ف ا.حثدساتم بم ب فائجبحثفد تلبح ت

 إسهامات البحث وتؾصياته 12-2
ذضػػماب فػػائجبقػػاعبحثااحتػػ بإثػػابحثااحتػػاتبحثسػػاإلخ بلػػابحثطهػػاؿبمةفػػةعبحث دػػةببكذثػػكبمػػنب ػػوؿب
ذخػػػاي بوثتػػػلبذ  مخػػػابى ػػػابذػػػفات بلطػػػة بحثفخػػػاان بحثطاثمػػػ بث شػػػ كاتبلتػػػ بحثطاثمػػػ بحثطختػػػا بإلاث ةاصػػػ ب
حثطص ن بى اب   بح  ماابأت اابأت ط ابمسفق ًوببككاثكبمنب وؿبذخاي بوثتلبذ  مخابآ  بإلشػففب

(بى ابقاعبحث وو بحثففات ن .بكنظاابح ف اابIFRSذفات بذ ظابحثط ايت بحثاكثم باىاحوبحثفخاان بحثطاثم ب)
ةحء.بكوػابحتػفخاـبلػػابى ػابحػابتػب–ملػلبقػاعبحث ووػاتبحثففات نػ بلػاببتئػ بح ىطػاؿبحث  بمػ بكحثطصػ ن ب

ذخاي بقاحبحثاثتلبذد تلبأتاتابكح ف اابحساتػم بإلاتػفخاـبمؤشػ ببػايلبث طفمتػ بحثطسػفخلببلػابمداكثػ ب
بب.ثفضتتقبحثفهة بحث دلم بلابح وببحثطدات ابإلشففبحثطفمت حتبمهاؿبحث دة

ب طػػػابأ ػػػػهبمػػػنبحثطفةوػػػػ بأفبذخػػػاـب فػػػػائجبقػػػػاعبحثااحتػػػ بم  ةمػػػػاتبذحتب ف مػػػ بث طسػػػػفلط ننبكمفخػػػػاػ
حثخػػ حاحتببمػػنب ػػوؿبذخػػاي بأوثػػ بذ  مقمػػ بذ نػػابمػػنبل ط ػػ بث طدػػاوحتبح تاتػػم بثخ ػػ بح  مػػاابأتػػ ااب
ح تػ  ببكذسػػاىاق بإلاثفػاثابلػػابذةومػػهبحتػفلطااحذ  ب دػػةبح ىطػاؿبكحثشػػ كاتبح وػػلب  ػةا ببكذثػػكبمػػنب

 بح كاحؽب ػػوؿبح تػػػففاو بمػػػنبذظ ػػػؤحذ  بحثخاصػػػ بإلخ ػػػ بح   مػػاابلػػػابوػػػ حاحذ  بحثطف  خػػػ بإلػػػسوحا بمدفظػػػ
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حثطاثم بكحثطخا  ببإلاافال بإثابذةلت بم  ةماتبُذس  بلابإوحاذ  بث احبحثخ  .بكطػابأ ػهبمػنبحثطفةوػ ب
أفبذخاـب فائجبقاعبحثااحت بأيًضابم  ةماتبذحتب ف م بث طد  تنبحثطاثتتنبلابذيػةننبذظ ػؤحذ  بكذم تػف  ب

ةلت بم  ةمػػػػاتبذحتب ف مػػػػػ بكذد ػػػػموذ  بحثطاثمػػػػ بث شػػػػ كاتبلػػػػابحثسػػػػةؽبحثطصػػػػػ ػ.بإلاافػػػػال بإثػػػػابذػػػػ
ب صداببحثطصاث بحآل  نن.

 وفى ضؾء الشتائل التى تؾصمت إليها الجراس ، ،سكؽ اقتخاح التؾصيات التالي :
:بأقطمػػػ بةنػػػاو بمسػػػفةػبحالصػػػاحبىػػػنبحثط  ةمػػػاتبإلدارة الذاااخكات السقياااجة بالبؾرصااا  السراااخي   -

صػاحبح  فمػااػببمػنبأوػلبذخفػم بمشػك  بحثطدات م بإلاثفخاان بحثطاثمػ بإلشػفا ًم بم ذف ػ ببكةنػاو بحال
 ىاـبذطاالبحثط  ةماتببكحثاػبيس  بلابح خفا ب   بح   ماا.ب

:بأقطم بذػةلت بحآلثمػاتبحثوةمػ بثفدسػتنبحث ظمػ بحثفدفمػ بث تئػ بحثططااتػ بلمهي   العام  لمخقاب  السالي   -
مػػ بحثخةنػػ بكحث ما ػػلبحث وابمػػ بحثطداتػػ م بحثطصػػ ن بكحث ما ػػلبحثطداتػػ م ببكذػػةلت بحآلثمػػاتبحثفظفتػػابحثخا ة 

حثف اثػػػ بحثوةمػػػ بثف  تػػػقبكذظفتػػػابمف   ػػػاتبحثط ػػػايت بحثاكثمػػػ باىػػػاحوبحثفخػػػاان بحثطاثمػػػ ببكذثػػػكبثضػػػطافب
ذفات قابحايهابابى اب ف م بحثط  ةماتبحثطدات م .بكاثكببأقطم بذشهم بحثش كاتبحثطختا بإلاث ةاصػ ب

 ى ابحثفةت بلابىط م بحالصاحبح  فمااػ.
أقطمػػ بإوػػ حءبم نػػًاحبمػػنبحثااحتػػاتبكحث دػػةثبحثطداتػػ م بإلشػػففبذدايػػابمدػػاوحتبكذػػاح ماتبيؽ: لمباااحث  -

    بح  ماابأت اابح ت  بلاببتئ بح ىطاؿبحثطص ن .

 مجاالت البحث السقتخح  12-3
دراسا  وتحميال واختباار لابفةءب فائجبحث دػةبكحػاكوعببيطكػنبحوفػ ححبحثطخف حػاتبحث دلمػ بحثفاثمػ :ب

:بحثػػايةفبوصػػت  بح وػػلببحثسػػ ةؾبالتالياا  عمااى خظااخ انهيااار أسااعار األسااهؼ مدااتكبالً أاااخ السحااجدات 
ح  ف ػػػػاةػبثػػػػإلوحا بلػػػػابذدايػػػػابفػػػػ ن  بحثػػػػا لببحثفسػػػػاوبحثطػػػػاثابكحاوحاػببحتػػػػف حذمهم بحثشػػػػ ك ببوػػػػةو ب
حثط حو ػػػػ بحثخااومػػػػ بكأوحءب ػػػػاماتبإلخػػػػوؼبحثط حو ػػػػ ببمػػػػا لبحثط حو ػػػػ بحثطشػػػػف ك ببوػػػػةو بحثط حو ػػػػ ب

الصػػػاحبىػػػنبأ شػػػ  بح تػػػفاحم ببحةكطػػػ بمه ػػػ بحاوحا ببحثف لػػػ بحثطػػػاثاببهمكػػػلبحثط يمػػػ ببحثاح  مػػػ ببح
حتفخاحـبمؤش بآ  بثقما ب  ػ ب يطكنكحلػ، آثماتبحثفدةؿبحث وطاببكحه بحثفاحكؿبكتتةث بح ت  .ب

ح  ماابأت اابح ت  بمسفق ًوبإلخوؼبحثطسفخاـبلابحثااحت ببكطػابيطكػنبحتػفخاحـبمؤشػ بآ ػ بثقمػا ب
حثفخػػػاان بحثطاثمػػػ بإلخػػػوؼبحثطسػػػفخاـبلػػػابحثااحتػػػ ببإلاافػػػال بإثػػػابإمكا مػػػ بحثفةتػػػ بلػػػابحهػػػ بلطػػػة ب

بحث تظ .ب

ب
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 السخاج 
 السخاج  بالم   العخبي أواًل: 

بل نا.ب)بل ناإب حهم بب طبإلاثفخػاان بحثطاثمػ ب(.بحث وو ببتنبمسفةػبحثفدفعبحثطدات  بحثطشػ كب2016مدـ 
حثطظشةا بكمخػا  بح  مػاابأتػ اابح تػ  بواحتػ بذ  مقمػ بى ػابحثشػ ااتبحثطسػاقط بحثطسػه  ب

-437(بب2)3وام  ب ظ اببك م بحثفهاا ببببمجم  البحؾث السحاسبي إلاث ةاص بحثطص ن .ب
ب.491

(.بأا بوةو بحثط حو  بى ابحث وو ببتنبفػ  بحث واإلػ بحثاح  مػ ب2021أبةحث وببدمحمبى احث  ن بدمحم.ب)
ك  ػػ بح  مػػاابأتػػ اابح تػػ  :بواحتػػ بذ  مقمػػ بى ػػابحثشػػ كاتبحثطختػػا بإلاث ةاصػػ بحثطصػػ ن .ب

ب.ب72-1(بب3)5تكظاان ببك م بحثفهاا ببببوام  بح مجم  األسكشجري  لمبحؾث السحاسبي 

 أا بوةو بحثط  ةمػاتبحثطداتػ م بى ػابمخػا  بح  مػاابأتػ اا(.ب2021.ب)حثص اغببأحطابى اعبحثستا
وام ػػ بىػػتنبشػػط ببك مػػ بالفكااخ السحاساابى، أتػػ  بحثشػػ كاتبحثطختػػا بإلاث ةاصػػ بحثطصػػ ن .ب

ب.53-1(بب4)23حثفهاا بب

(.بذد تػػلبحث ووػػ ببػػتنبلطػػة بحثفخػػاان بحثطاثمػػ ببأوحءبحثطسػػئةثم ب2020.ب)حسػػتنببىػػوءبى ػػ بأحطػػا
ببكمطااتػػاتبحثفهظػػببحثضػػ ن  ببكبػػتنب  ػػ بح   مػػاابحثطسػػفخ   ب تػػ اابأتػػ  بح وفطا مػػ 

وام  بالفكخ السحاسبى، حثش ااتبذحتبحثفصظمابل بمؤش بحث ةاص بحثطص ن بثوتفاحم .ب
 .67-1(بب1)24ىتنبشط ببك م بحثفهاا بب

 بوػػةو بحثفخ نػػ ب(.بأاػػ بذ ظػػ بم ػػايت بحثفخ نػػ بحثطػػاث بحثاكثمػػ بى ػػ2017شػػ ؼببإبػػ حهم بأحطػػابإبػػ حهم .ب)
السجماا  العمسياا  لمتجااارة حثطػاث بواحتػػ بذ  مقمػ بى ػػ بحثشػػ ااتبحثطختػا بإلاث ةاصػػ بحثطصػػ ن .ب

ب.324-277(بب4)37ببك م بحثفهاا بوام  ب ظ اببوالتسؾيل

(.بواحتػ بكح ف ػاابذػفات بوػة بحثطػاي ننبحثفظفتػايتنبك  ػ بح  مػااب2021ى احث حم ببافػابمدطػةوبدمحم.ب)
السجماا  العمسياا  تبحثطختػػا بإلاث ةاصػػ بحثطصػػ ن بلػػابظػػلبإوحا بح ابػػاح.بأتػػ اابأتػػ  بحثشػػ كا

ب.871-818(بب1)3ببوام  بومماطببك م بحثفهاا ببلمجراسات والبحؾث السالي  والتجاري 

(.بممػػا بأاػػ بحثف ظػػابحاث حمػػابثط ػػايت بحثفخ نػػ بحثطػػاثابحثاكثمػػ بى ػػاب2019ى احثطهتػػابببحطتػػا بدمحم.ب)
ببحثهط مػػػ بحثسػػػ ةوي بالبحاااؾث السحاسااابي ثشػػػ كاتبحثسػػػ ةوي .ب  ػػػ بح  مػػػاابأتػػػ اابأتػػػ  بح

 .142ب–69(بب1)14ث طدات  بب

https://abj.journals.ekb.eg/?_action=article&au=286095&_au=%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85+%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF++%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1541&page=1&from=
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%8C+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%8C+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%8C+%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%8C+%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
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(.ب طػةذجبمخفػ حبثقمػا بحث ووػ ببػتنبحثطسػئةثم بح وفطا مػ بث شػ كاتب2012ى احثطهتاببحطتا بدمحم.ب)
-337(بب1)32ببوام ػ ببظ ػاببك مػ بحثفهػاا بببالجراساات والبحاؾث التجاريا كجوحا بح ابػاح.ب

372. 

(.بواحتػػ بكح ف ػػاابحث ووػػ ببػػتنبذ ظػػابم ػػايت ب2021مػػ ببتػػاا بحطػػاػببى ػػاببى ػػاحثةقابب صػػ .ب)ى 
حثفخ نػػػ بحثطػػػػاثابحثاكثمػػػػ بكوػػػػةو بحثط  ةمػػػػاتبحثطداتػػػ م بلػػػػابحثشػػػػ كاتبلتػػػػ بحثطاثمػػػػ بحثطختػػػػا ب

ببوام ػػػ بح تػػػكظاان ببك مػػػ بمجمااا  األساااكشجري  لمبحاااؾث السحاسااابي إلاث ةاصػػػ بحثطصػػػ ن .ب
ب.51-1(بب2)5حثفهاا بب

(.بذفسػػػت بحث ووػػػ ببػػػتنبل اثمػػػ بثهػػػافبحثط حو ػػػ بكوػػػةو بحثفخ نػػػ ب2021 م ػػػ ببمفػػػةث بحثسػػػتابمفػػػةث .ب)
حثطػػاث بكأاػػ بذثػػخبى ػػاب  ػػ بح  مػػاابأتػػ اابح تػػ  :بأوثػػ بىط مػػ بمػػنبحثشػػ ااتبحثطسػػه  ب

.بك مػػ بحثفهػػاا ببمجماا  السحاسااب  والسخاجعاا  التحاااد الجامعااات العخبياا إلاث ةاصػػ بحثطصػػ ن .ب
ب.279-208(بب1)10اببوام  ببظابتةن

حث ووػ ببػتنبحثفخصػصبب(.بحثػاكابحثةتػمطبثهػةو بحثفخػاان بحثطاثمػ بلػ 2021.ب)دمحمببىط كبدمحمب طم 
حثصػػػػظاى بثط حوػػػػببحثدسػػػػاإلاتبك  ػػػػ بإ  مػػػػاابأتػػػػ اابأتػػػػ  بحثشػػػػ كاتبحثطختػػػػا بإلاث ةاصػػػػ ب

ببوام  بوظا بحثسةن ببك مػ بالسحاسبي السجم  العمسي  لمجراسات حثطص ن :بواحت بذ  مقم .ب
 .241-151(بب4)3حثفهاا بب

(.بأاػػ بىػػاـب2021.ب)حثدكػػم ببدمحمبى ػػ بدمحمبى ػػ بةنػػا؛بىهػػة ببلػػاي  بدمحمؼ؛بمػػ حوببمطػػاكحبقاشػػ بدمحم
ثسػػ  بذطااػػلبحثط  ةمػػاتبى ػػابحث ووػػ ببػػتنبحثػػفدفعبحثطداتػػ  بكححفطػػاؿبح   مػػاابلػػ بتػػ  بح

ببوام ػػ بحث وػػاةنقببمجماا  البحااؾث التجارياا ث شػ كاتبحثطسػػاقط بحثطصػػ ن :بواحتػػ بإم  نقمػػ .ب
 .186-137(بب2)43  م بحثفهاا بب

(.بممػػا بأاػػ بذ ظػػ بم ػػايت بحثفخػػاان بحثطاثمػػ بحثاكثمػػ بى ػػابوػػةو ب2020.ب)مسػػ ةوببتػػظاءبمػػاق بدمحمؼ
حثفخ نػػػػ بحثطػػػػاث بك  ػػػػ بح  مػػػػاابأتػػػػ اابح تػػػػ  :بواحتػػػػ بذ  مقمػػػػ بى ػػػػابحثشػػػػ كاتبحثطختػػػػا ب

 .85-1(بب3)24حثفهاا ببوام  بىتنبشط ببك م بالفكخ السحاسبى، إلاث ةاص بحثطص ن .ب

(.بممػػا بأاػػ بحثخػػاا بحاوحانػػ بى ػػابوػػةو بحثفخ نػػ بحثطػػاثاب2019.ب)دکم م مهػػاببمهػػاؽبم مهػػلبى ػػاحث
ك  ػػ بح  مػػاابأتػػ اابح تػػ  :بواحتػػ بذ  مقمػػ بى ػػابحثشػػ كاتبحثطختػػا بإلاث ةاصػػ بحثطصػػ ن .ب

-293(بب3)3ببوام ػػ بح تػػكظاان ببك مػػ بحثفهػػاا ببمجماا  األسااكشجري  لمبحااؾث السحاساابي 
ب.379

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C+%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C+%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3
https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2083&page=1&from=
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%8C+%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%8C+%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B9%D8%AC%D9%88%D8%A9%D8%8C+%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D8%A9+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%B2%D9%8A%D8%AF
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%8C+%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1+%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%8C+%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1+%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AC%D9%89%D8%8C+%D9%85%D8%AC%D8%AF%DB%8C+%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AC%DB%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85
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بhttps://www.egx.com.eg/ar/homepage.aspxبمةو بحث ةاص بحثطص ن ببمفاحبى ا:
بمةو بحث تئ بحث ام بث  واإل بحثطاثم ببمفاحبى ا:

 http://www.fra.gov.eg/jtags/efsa_ar/index.jspب

بhttp://www.egidegypt.comبمةو بش ك بمص بثظش بحثط  ةماتببمفاحبى ا:
بhttp://www.mubasher.inf.comبمةو بم اش بث ط  ةماتببمفاحبى ا:
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