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 ممخصال
المجيررن ل لني ررا مرررليي  المالدررية الن ليررة يررال ني ررا ندررإ المرررليي  يررجن  حلررا  يررلن  يرر   

جرررر ن   يررررقلاية المرررر اوم الملليررررة.  مررررل طررررمب ين طررررم  جرررر ن   طررررة   نيررررة يرررريل ن ييرررر  مرررررليي  
المالدرررررية الماررررر ية الجنيرررررن   المانررررر   المرد مرررررلنا لدمررررر اوم الملليرررررة.  ارررررا الممليررررر ب يررررر   

المالدررية الن ليررة يررلل الر امرر  الييويررة  الظيليرر  الن  يميررة يجرر  ثل المرل ضرر ل لني ررا مرررليي  
لراا امرن فرنال الن ادرة الالليرة حلرا النرر ث  در  اطر  . ياننا يي   مانر   مررليي  المالدرية

 درر  المانرر   المرد مررلنا  5102ن ييرر  مرررليي  المالدررية المارر ية الجنيررن  الاررلن    ررلم 
 853نثب نرررم اجررر اة ن ادرررة ن ييميرررة  دررر   ي رررة نضرررم ل لدمررر اوم الملليرررة.  ناميمرررل لظررراا الظررر

  دررررر   يررررر   .5102-5102يررررر ية مميرررررن  يللي  ارررررة  ررررر   القنررررر    35ميرررررلفن  دررررر  ية  
مرررليي  المالدررية المارر ية   جرر ن   طررة  يدررية  مر  يررة يرريلالمن طررمب امررن ث ظرر ل ال نررلو  

 .الجنين   المان   المرد ملنا لدم اوم المللية
مرليي  المالدية الما يةب مرليي  المالدية الن ليةب مرليي  النم ير  المرللا دالة: الكممات ال

 الن ليةب ج ن  المالديةب المان   المرد ملنا لدم اوم المللية.
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The Impact of New Egyptian Accounting Standards on the 

Information Content of Financial Statements: An Empirical 

Study on Listed Companies in Egyptian Stock Exchange 
 

Abstract 
 

Proponents of the adoption of international accounting standards ar-

gue that adopting these standards will increase quality and transparen-

cy of financial statements. Therefore, it is expected that there will be a 

positive relationship between the application of the new Egyptian acc-

ounting standards and the information content of the financial statem-

ents. In contrast, opponents of the adoption of international accounting 

standards argue that environmental factors and organizational structur-

es must determine the form and content of accounting standards. Ther-

efore, the present study aimed to identify the effect of applying the ne-

w Egyptian accounting standards issued in 2015 on the information c-

ontent of the financial statements. To achieve this objective, an empir-

ical study was conducted on a sample included 328 annual observatio-

ns for 82 listed companies during the period 2014-2017. Unexpectedl-

y, the results showed an inverse and significant relationship between t-

he new Egyptian accounting standards and the information content of 

the financial statements. 

Keywords: Egyptian Accounting Standards, International Accounti-

ng Standards, IFRS, Accounting Quality, Information Content of Fin-

ancial Statements. 
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 مقدمة -1
 Enron, WorldCom, Arthurثنل القضرلو  الملليرة لريرل الير يلل الن ليرة مطر  

Andersen حلا افن ا  ثد ا  المل  الن ليةب  امنال الطمة اا المر اوم  النمرل ي  الملليرة.  طرن  ؛
ثطل ل ندإ القضلو  يري يل ار   ن    ثفميرة المر اوم الملليرةب  فر  اذمر  الرا  ثن  حلر  ن ايرن 

 االفنملم يمرليي  المالدية  الم اوم المللية  د  المدن   الن لا.
 ضرم المررليي  الماديرة  الن ليرة ين ر ي  مررليي  المالدرية.  لاا امن افنم الرنين مل فيولل

 مجدرررو  (IASB) ممرررل يرررن   دررر  الرررإ االفنمرررلمب طيرررلم مجدرررو مررررليي  المالدرررية الن ليرررة 
يإ يرررلة المجم  ررة االدنيررل ية لم مررة الملليرررة  FASB))مرررليي  المالدررية الملليررة اذم ييررا 

(FCAG) لمرررللا  النرررا يميرررل ثل ندرررل ن ارررا يظرررنث ن ادرررة مجرررلالل الن ررر ي  ارررا النم يررر  ا
نادرريل طمررة المدررنطم يل اررا اذدرر ا  الملليررةب يلدضررلاة حلررا نانيررن الج ا رر  المالدرريية النررا 
نانلج حلا نرني  مل طي   اضررا المررليي .  طرن نمطدرل المظمرة ال ويدرية لندرإ المجم  رة ارا 

لملليررة الرللميررة. يررالإ نمررنيم  اررلو  لدمجددرريل ارر   الر طررة يرريل مرررليي  المالدررية  اذ مررة ا
 مجدرو مررليي  المالدرية الملليرة اذم ييرا  (IASB) م  مجدرو مررليي  المالدرية الن ليرة 

((FASB    درر يل مررل ثجرر   ضررم ح ررل  مقررلفيما جنيررن لدمرر اوم الملليررة ضررمل ميرر    نمررل
 .5101المرليي  الن لية  اذم يييةب  الا  نم اال نظلة م ه اا ث ا    لم 

 الرررإ يارررن   طررر ا    يررر   0442مررررليي  المالدرررية الن ليرررة م رررا  رررلم   طرررن ني رررل ماررر 
ب  الرا  ثلر م الير يلل المدرلفمة  ير يلل الن ارية يلذدرظم 0442لد ة  218االطنالن  طم 

ين ييررر  مررررليي  المالدرررية الماررر ية  النرررا نرنيررر  ن جمرررة لررريرل مررررليي  المالدرررية الن ليرررة 
(IAS)  مررل طيرر  لج ررة مرررليي  المالدررية الن ليررة  0442الاررلن   انرر  ينايررة  ررلم(IASC .)

لدر ة  528 لم ايية النرني ل النا يظننظل المرليي  الن لية؛ ان  ط ا    ي  االدنطمل   طرم 
 001ييال مرليي  المالدية الما يةب طم ن  الرإ ارن   طر ا    ير  االدرنطمل   طرم  5112
ليي  المالدررية المارر ية؛ ايررل نررم حلاررلة المرررليي  المارر ية الدررليمة يإاررنا  مررر 5102لدرر ة 

اررررنا  مررررررليي  جنيرررررن ب  النررررا نرنيررررر  ن جمرررررة لمرررررليي  المالدرررررية الن ليرررررة   (IAS/IFRS) ا 
مرررم  جررر ن يررررل النررررني ل  (IASB)الارررلن   مرررل طيررر  مجدرررو مررررليي  المالدرررية الن ليرررة 
 ا ية. ال قيقة ان  ننمي  مرليي  المالدية مم الييوة الم
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   رر ا لن ايررن الجررن  ارر   مررنا م ةمررة مرررليي  النم يرر  المررللا الن ليررة لدن ييرر  اررا الررن   
ال لميةب يم م مجدو مرليي  المالدية الن لية يإج اة نرني ل مدرنم    در  المررليي  ال لارة 
يهب ايل يظنث المجدو حلا ن  ي  مرليي  مالديية اال ج ن   لليرة  طليدرة لدقظرم  الن يير  

دا المدن   الن لا.  مل المانم  ثل نجن  فرا  النررني ل حلرا  يرلن  المانر   المرد مرلنا  
لدمررر اوم الملليرررة ايرررل ندرررل ن  دررر  ن قررريل  رررنم نملطررر  المرد مرررلل يررريل اذ ررر اث النا ديرررة 

  ال ل جية.
 Ball) ال ير ررا ن ييرر  مرررليي  مالدرريية  لليررة الجرر ن  ح نررلج نمررل ي  ملليررة  لليررة الجرر ن 

حا نرن المرليي   للية الج ن  ي  ل ض   يل  لي ظرل ليدرل ير  لا يلايرلا د رنان طر اوم  .(2006
 يللنررللا اررإل ن ادرة نجررل   الرن   النررا  يمررل  (.Ball et al. 2003)ملليرة  لليررة الجر ن  

 Chen)مرليي  النم ي  المللا الن لية يمنم الون  ييي   لنمييم من  ارلليرة ن يير  ندرإ المررليي 

et al. 2010).  امرن ن اردل الن ادرلل الدرليمة(e.g., Paananen & Lin 2009 & 

Outa 2011)  حلررا  نررلو  م ند ررة ايمررل ينردرر  يلتطررل  المن نيررة  درر  ني ررا مرررليي  المالدررية
الن ليرررةب  يارررقة  لارررة ارررا الرررن   ال لميرررة اال تليرررلل ا يمرررة اليررر يلل  امليرررة المدرررنطم  

ن ييررر  االجليرررة  دررر  الندرررلج  النرررللا فررر  يرررجن    يللنرررللاب يارررل   فررراا اليارررلالم  قضرررة. 
مرليي  مالديية  لليرة الجر ن  الر   يرلن  المانر   المرد مرلنا لدمر اوم الملليرةل  يللنرللا يظرنث 
اليال الاللا حلا النر ث  د  اطر  ن يير  مررليي  المالدرية المار ية الجنيرن  الارلن    رلم 

 ليرة  در  المانر   المرد مرلنا لدمر اوم الملليرة  المدن ن  حلر  مررليي  النم ير  المرللا الن 5102
 الرررا  يرنيررر  ثارررن ثفرررم ممرررلييو جررر ن  للرررن   النمييمرررا لم طرررلم المالدرررييةب  الرررا  يرررنم طيلدررره ي

 المالدية.
 النرا نرنير   ، Archival Methodologyالم ظجيرة اذ يريقية يرنمن فاا اليال  در  و

ثان الم ظجيلل الن ييميرة. حا يرنم اال نمرلن  در  الييل رلل النل ي يرة الم ضر  يةب مطر  النمرل ي  
الملليررة لديرر يللب مررم ن ييرر  يرررل اذدررللي  ادااررلوية  درر  ندررإ الييل ررلل يمررل ي ميررل مررل 

 .(Coyne 2010)الن ا  حل   نلو  ايمل ينرد  يمييدة  فنث الن ادة 
ا اليارل مرل االفنمرلم المن ايرن ارا القنر   اذ ير   يمررليي  المالدرية الن ليرة  ن يم ثفمية فرا

 مررررل حاا يل ررررل نررررجن  حلررررا ا نررررلج طرررر اوم ملليررررة  لليررررة الجرررر ن   نا قررررل مدررررن    ررررنم نملطرررر  
المرد مررلل. يضررلث حلرر  الررإ ن ايررن جظرر ن الجظررلل الن  يميررة   لاررة الظيوررة الرلمررة لد طليررة 
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 ارر   يررلن  مدررن   جرر ن   يررقلاية المرر اوم الملليررة.  يللنررللاب  الملليررة يجمظ  يررة مارر  الر ييررة
ا رره يمطرر  حضررلاة لدقيرر  المالدرريا ال ررل  ينميرريم مررنا ارلليررة  ن يررم ثفميررة الياررل الاررللا مررل

ني ا مرليي  المالدية الن لية مل     ن رل   حارنا ثفرم  ارلو  النم ير  المرللا  المنمطدرة 
مرد مرررلل  ندرررل ن  نرررلو  اليارررل الارررللا ارررا نمرررنيم  يرررة.ارررا المانررر   المرد مرررلنا لدمررر اوم الملل

مقيرررن  لررر  ا   االدرررنطمل ب  الظيورررة الرلمرررة لد طليرررة الملليرررةب  المدرررو ليل  رررل مررررليي  المالدرررية 
المارر ية اررر    نررلو  ن ييررر  مررررليي  المالدررية الن ليرررة اررا ماررر ؛ ممرررل يدررل ن  دررر  ان رررلا 

 لمدنمي .ط ا ال دديمة ي ا   مرليي  المالدية الما ية اا ا
 ولتحقيق هدف البحث؛ فقد تم تقسيم المتبقي منه عمى النحو التالي: 

 ( الن ادلل الدليمة  اينمل  ا ل اليال؛ 5)
 الن ادة الن ييمية؛ ( 8)
 (  نلو  الن ادة الن ييمية؛2)
 ( ال  اة  الن ايلل.2)
 الدراسات السابقة واشتقاق فرض البحث -5

الن ادررلل الدررليمة اال الارردة يم ضرر   الن ادررةب  النررا نن ررل   ين ررل   فرراا الجرر ة ناديرر  
ن ااررم ني ررا مرررليي  النم يرر  المررللا الن ليررة  اتطررل  المن نيررة  درر  ني ررا ندررإ المرررليي .  يظررنث 
فاا الج ة حل  النر ث  د  ن اام  ثفناث ني ا مرليي  النم ي  المرللا الن ليرةب يلدضرلاة حلر  

ي  المالدرررية الماررر ية. يمرررل يظرررنث فررراا الجررر ة ثيضرررل حلررر  النرررر ث  دررر  م ااررر  ن ررر   مررررلي
النرررر ث  دررر  الر طرررة يررريل ن ييررر  مررررليي  المالدرررية الن ليرررة  المانررر   المرد مرررلنا لدنمرررل ي  
الملليرررةب  الرررإ انررر  يندررر   لديلارررل ايرررنمل  اررر ل اليارررل.  ناميمرررل لظرررا  اذفرررناثب دررر ث 

 ينر ل فاا الج ة لدج ا   النللية:
 ليي  النم ي  المللا الن لية.ن اام ني ا مر 5-0
 م اا  ن    مرليي  المالدية الما ية. 5-5
ن ييرررر  مرررررليي  المالدررررية المارررر يةب  المانرررر   المرد مررررلنا لدنمررررل ي  الملليررررة  ايررررنمل   5-8

 ا ل اليال.
 
 



 اٌجدٍدح عٍي اٌّحزوى.......صزٍخ أثز رطجَك ِعبٍَز اٌّحبطجخ اٌّ                      سحر عبد السميع محمود/ د 

013 

 

 دوافع تبني معايير التقرير المالي الدولية 2-1
ادنا ا م ض   نمييم ني ا مرليي  المالدية الن ليرة ارا ن   الررللم الم ندقرة  در  حفنمرلم 
الرنيررن مررل اليررلاطيل اررا القنرر   اذ يرر  . يمررل ا رره طررن ثارري  مارر    مررل  الم  مرريل  اليررلاطيل 

ة لدير يلل  در  المللير مدن نما الم اوم المللية  د  اٍن د اةب  ا ارلا مرم ن ايرن القضرلو  
ة الرللمية.  طن يرنم ني را المررليي  يار    ا نيل يرة ث  الملليالمدن ا الن لاب  ان ل اذ ملل 

اجيل يررررة.  يماررررن يررررللني ا اال نيررررل   طيررررلم اليرررر يلل يإ ررررنان ط اومظررررل الملليررررة  امررررل لمرررررليي  
الن لرة يرإل ام  المالدية الن لية منر  يرلل الرإ مدرم ال يره. يي مرل يمارن يرللني ا ادجيرل   طيرلم

   الي يلل ين يي  مرليي  المالدية الن لية.
اا يرررلل مررررل المانمررر  نقدرررري  الني رررا اال نيررررل   لمررررليي  المالدررررية الن ليرررة    مررررل  رررر   ا 

 الو  الي يلل  النا نيي  حل  الي يلل المدنقين  مل الني ا  لليلب اإل اذمر  دري ندث 
قنرر ل ثل الن لررة نن ررا طرر ا  الني ررا ي ررلةا  درر  نملمررلا   ررن الاررنيل ارر   الني ررا ادجيررل  . حا ي  

مجم  ة مل الر امر  االطنارلنية  الطملايرة  الديلدريةب  فر  اذمر  الرا  يقر ل الندرلج  ار   
ملفيررة ندررإ الر امرر  النررا نررنام الررن   لني ررا مرررليي  المالدررية الن ليررةب  ا اررلا اررا الررن   

 ال لمية لمل لظل مل  ييرة  لاة.
 د  ال ر ااا االطنارلنية  الديلدرية  Ramanna & Sletten (2009) ي ل ن ادة  طن 

  رر اا ذل طرر ا  الني ررا الجمررل ا ال  –ن لررة ي رر ث ن   االناررلن اذ   يررا  015 الطملايررة   
 ل .  طرررن ثيرررل5112-5115 الرررإ  ررر   القنررر    –ي ميرررل مرررل ناديررر  طررر ا ال الني رررا الق نيرررة 

ال نررلو  حلرر  ن ايررن اانمررل  ني ررا الن لررة لمرررليي  المالدررية الن ليررة حاا ني نظررل الررن   اذ رر ا اررا 
م  منظل الجا ااية ث  ي يلجفل النجل ي ل.  لم ينم الن ار  حلر  ثل مدرن   النجرل    االدرنطمل  

مرررة اذج يرررا يرررجط ال  دررر  طررر ا  الني ررراب يي مرررل يررر  قل اانمرررل  الني رررا مرررم ن ايرررن جررر ن  الا ي
جر ن  مررليي  المالدرية الماديرة(   ر اا لن ايرن نيرلليث الق ارة الينيدرة   يرلن المادية )مرل يي ظرل 

 نيرررلليث الناررر  . يرررالإ نرررم الن اررر  حلررر  نليررر   دررر  نررراطي  اال نيرررل ال الديلدرررية  دررر  طررر ا  
م اير   الني ا. اللن   الم ية ني ل ثط  اانملالا لني ا مرليي  المالدية الن ليةب  الرإ اندرلطلا مر

.  ث يررر ااب لرررم يرررنم IASBثل ندرررإ الرررن   نيررر ل ثطررر    يرررة ارررا نررر إ درررد ة  ضرررم المررررليي   
فيوررة ث   ييررة(  IASBالن ارر  حلرر  ثل النمررل   الطمررلاا ل ناررلن اذ   يررا ) درر  ا نيررل  ثل 
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يرررجط   دررر  طررر ا  الني ررراب  يللنرررللا ارررإل اال ن ارررلل الطملايرررة ال نقدررر  اال ن ارررلل ارررا ني رررا 
 ن لية.المرليي  ال

ادررنيملالا لندررإ الن ادررة  يررللن يي   درر  م ررلام الر طررلل االطناررلنية يرريل الررن  ب ن ارردل   
مرير    –حلر  ثل الم رلام المن طررة لظرا  الر طرلل  Ramanna & Sletten (2014)ن ادرة 

ندرررر  ن  اا فلمرررلا ارررا ني رررا المررررليي   –  ظرررل مرررل  ررر   نيرررلليث االدرررنطمل   النجرررل   الن ليرررة 
الن ليرة  ا ارل  ارا الرن   الاراي  . حا نمر  ثفميرة ندرإ الر طرلل لدرن   المنمنمرة اطناررلنيلاب 
ايرررل ييررر ل لرررنا فرررا  الرررن   المرررن    دررر  جرررا   ثو المرررل  اذج يرررا  الاقرررل   دررر  النجرررل   

 ل ن ادررةلديلدرريةب ادررنظناالن ليررة انرر  لرر  ادررن نمل مرررليي  ماديررة.  ايمررل ينردرر  يررلل  ااا ا
Johnson (2011)   النرر ث  در  ن   ال يرا القينر  )اذير ل  ث  الجمل رلل المرلن    در

ن لررة  رر    22م رم الناييرر  النير يرا( اررا ني را المرررليي  الن ليرة.  طررن ا ظر ل  نررلو  ن ادرة 
ب ثل الررن   اال   ررلم اذ دييررة ) ررنن مرر  قل مررل ال يرر  القينرر ( مررل 5112-5115القنرر   

ارر    ثدرر   مررل الررن   اال   ررلم ادجمررل  ) ررنن يييرر  المانمرر  ثل نني ررا المرررليي  الن ليررة ي
مل ال ي  القين (ب حال ثل ناطي  ال ي  القينر  يير ل ثطر ا ارا الرن   اال جظر ن الدر يا اذيطر  

 ارللية.
 اا  قو الديل ب  مل     ن ادة مينا ية لم ضل  الديلدرة ارا ير  مرل ي رنا  الاريل 

ح ررل ا لدديلدرريلل الن ليررة النررا نررجط   درر  ني ررا  Ramanna (2013) الظ ررنب طررنمل ن ادررة 
ينيرررر ل فرررراا اد ررررل  مررررل ي رررررنيل فمررررل طرررر   الن لررررة مررررل المرررر   الديلدررررية المرررررليي  الن ليررررة.   

)المررر   الطمرررلاا مرررل اذاررر   الي ي ل يرررة  اذ   ييرررة لمجدرررو مررررليي   IASBالم جررر ن  ارررا 
المالدررية الن ليررة(ب  المرر   الديلدررية المانمدررة لدن لررة )المررن    درر  ن جيرره المرر ا ال اررا مجدررو 
مرررليي  المالدررية الن ليررة(. حا يرر نان اانمررل  الني ررا مررم طرر   الن لررة مررل اذارر   الي ي ل يررة 

ي ل لنيظل المن    د  ن جيره المر ا ال ارا مجدرو مررليي  المالدرية  اذ   ييةب  ثيضل   نمل ي
 الن لية.

نلري ا نج يييرلا  در  Hope et al. (2006)  ل ن ادرة ايمل ينرد  يللر ام  المجدديةب طرنم
 83 ليرة. امرل  ر   اار  الر ام  المجددية النا نجط   د  ط ا  الرن   يني را المررليي  الن

امليررة المدررنطم   ندررإ ن لررة ارر   الرررللمب نررم الن ارر  حلرر  ثل الررن   اال اتليررلل الضررريقة ل
الظلناة حل  ندظي  ميل ية المدنطم يل اذجل   اا د    ثو المل  ال ل  يظل نير ل ثيطر  
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 Judge et al. (2010). يررالإ ادررن نمل ن ادررة مرررليي  المالدررية الن ليررة اانمررلالا لني ررا
ال   يرررة المجددرررية الانيطرررة لنقدررري  ني رررا الرررن   لمررررليي  المالدرررية الن ليرررة يلدرررن نام ييل رررلل 

.  طرن نرم الن ارر  حلر  ثل اذيريل  الم ندقررة لدنيرليه ث  النملطرر  5113ن لرة  ر    ررلم  085
Isomorphism لمالدية الن لية مل جل ر   رنن ييير  مرل ندل ن  د  نقدي  ني ا مرليي  ا

الررررن  . حا ح رررره مررررل المانمرررر  ثل يرررر نان الني ررررا مررررم  يررررلن  الضررررا   الديلدررررية  االطناررررلنية 
(ب  ا ررنملج Coercive Isomorphismال ل جيررة النررا ن اجظظررل الررن   )النيررليه ادجيررل   

(ب  النمرررنم Mimetic Isomorphismاالطنارررلن الررر   ا مرررم اذدررر ا  الرللميرررة )الماليرررل  
 .NormativeIsomorphism)النرديما  الن    النم ا نا   االطنالن )النيليه المريل   

 ال يإ ثل ال ضم دي ندث حل  ان ييي  حاا مل ا نمد ل حل  الرن   ال لميرةب   ر اا لم ضرل  
الديلدررية  االطناررلنية  الطملايررة ال لاررة يندررإ الررن  ب اضرر ا  ررل ا ررن ث ندررإ اذ ضررل  مررل 

يل نيرل  ير   Zeghal & Mhedhbi (2006)ن لة ذ   .  ارا فراا الارننب طلمرل ن ادرة 
مل ال م  االطنارلن ب  مدرن   النردريمب  ن جرة اال قنرلت االطنارلن  ال رل جاب  اال نمرلة حلر  
طملاة مري ةب   ج ن در    ثو المرل  ير امر  مقدر   لني را مررليي  المالدرية الن ليرة مرل طير  

 ليررررةب نررررم ن لررررة  ارررقظل ني ررررل مرررررليي  المالدرررية الن 22الرررن   ال لميررررة.  مررررل  ررر   اارررر  
الن ارر  حلرر  ثل الررن   ال لميررة اال مرررن  النردرريم الم نقررمب  النررا ن نمررا حلرر  الطملاررة اذ جدرر  
ثم يييةب  لنيظل د   ل ثو المل  ني ل ثيط  اانملالا لني ا مرليي  المالدية الن لية. يي مرل لرم 

ل ال مررر  يررنم الن اررر  حلررر   جررر ن   طرررة مر  يرررة يررريل ني رررا مررررليي  المالدرررية الن ليرررة  يررر  مررر
 االطنالن   اال قنلت االطنالن  ال ل جا. 

ب ادرن نمل Judge et al. (2010) ايمرل ينردر  يللر امر  المجددرية   در   ر ا  ن ادرة 
 الر ام  االطنارلنية )مرير ا   ظرل Isomorphism    ية النيليه  Lasmin (2011)ن ادة 

ينرررناملل االدرررنطمل  اذج يرررا الميليررر    مررر  ال رررلن  المادرررا ادجمرررللا( لنقدررري  ني رررا الرررن   
ن لرررة  لميرررة اررر   الررررللم.  طرررن  22ال لميرررة لمررررليي  المالدرررية الن ليرررةب ايرررل نضرررم ل الري رررة 

يرررة يرررلذ  ا  الط طرررة ث ظررر ل ال نرررلو  ثل ني رررا مررررليي  المالدرررية الن ليرررة يررر ني  ياررر    مر   
لدنيرليهب يي مرل ال ن جرن   طررة مر  يرة يريل طرر ا  الني را  الر امر  االطناررلنية.  ييري  فراا حلرر  
ثل طررر ا  الرررن   ال لميرررة يني رررا مررررليي  المالدرررية الن ليرررة ييررر ل مرررنا  ل يللضرررا   الديلدرررية 

 Irvine (2008)يارر    ثييرر  مررل الر امرر  االطناررلنية.   درر   قررو الرر ظ ب طررنمل ن ادررة 
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نادي ا ل   ية النيليه اا ن لة ادمل ال.  طرن  دارل حلر  ثل ني را مررليي  المالدرية الن ليرة 
يررررلل ادررررنجلية ذ رررر ا  النيررررليه الط طررررة؛ الضررررا  مررررل طيرررر  الي ررررإ الررررن لا  اليرررر يلل منرررررنن  

يررر يلة النجرررل   )النيرررليه النمديرررن (ب  يررر يلل الج دررريلل )النيرررليه ادجيرررل  (ب  الر طرررلل مرررم 
 المالدية اذ يرة الييل  )النيليه المريل  (. 

يررررالإ ادررررنظنث  ررررنن مررررل الن ادررررلل النررررر ث  درررر  ث اة اذ رررر اث ا   الر طررررة )مرررررن  
 مدن نما المر اوم الملليرةب  ث ضرلة المجرللو المظ يرةب  الم  مريل( ارا الر امر  المرجط    در  

حلر   Zaman & Rahaman (2005)  لدرية الن ليرة. امرن  دارل ن ادرةني را مررليي  الما
ارا  مررليي  المالدرية الن ليرةالضا   المجددية نمط   رلم ا  ويدريلا ارا ان رلا طر ا  ني را ثل 

يررر ج ن ب ايرررل ن اجررره الاي مرررة  فيورررلل المالدرررية المظ يرررة ضرررا  ل مرررل طيررر  المجددرررلل 
المل اررة  المم ضررة مررل اجرر  نرر اي  الطمررة لدمدررنطم يل اذجل رر   الالجررة ل جرر ن ن نييررلل ط يررة 

ايرل  دارل  ،Hassan (2008)لدمدلةلة مم ندإ المجددلل.  ف  مل ن ادل حليه ن ادرة 
حل  ثل الضرا  ال رل جا مرل طير  مجددرلل النم ير  ال ل جيرة يللي رإ الرن لا  ار ن   ال مرن 

ثن  حلرررر  ن رررر ي  مرررررليي  المالدررررية  -مررررل  رررر   يرررر ام  الررررن م النم ررررا  المررررللا  -الررررن لا 
 الما ية ا نملنا  د  مرليي  المالدية الن لية.

النجل يررة  اال قنررلت االطناررلن   الر امرر  المجددررية    درر  ممررل درري  حلرر  ثل الر طررلل 
 النرررا ننضرررمل الضرررا   ال ل جيرررة نمطررر  ثفرررم الر امررر  النرررا نرررنام الرررن   حلررر  ني رررا مررررليي  
المالدررية الن ليررة ياررقة  لمررة. ثمررل يلل دررية لدررن   ال لميررةب انمطرر  الضررا   ال ل جيررة الرلمرر  

للنررللا مررل المن طررم ثل يرر نان ني ررا ندررإ .  يمرررليي  المالدررية الن ليررةثفميررة اررا ني ررا  اذيطرر 
الن   لمررليي  المالدرية الن ليرة مرم  يرلن  النررل ل مرم مجددرلل النم ير  ال ل جيرةب  اال قنرلت 

 االطنالن ب  نمنم المدن   النرديما.
 مراحل تطور معايير المحاسبة المصرية 2-2

ن طررررر ل ن نررررر   دررررر  الجرررررن  ال رررررل  يمرررررنا م ةمرررررة مررررررليي  المالدرررررية الن ليرررررة  جررررر  
ادن انيجيلل ينيدة يميل ثل ننيم الن لة ثارنافل ايمرل ينردر  يمررليي  المالدرية الن ليرة.  ننمطر  

.  ير را الني را طيرلم الن لرة ين يير  adoptionاالدن انيجية اال لا ارا ني را المررليي  الن ليرة 
ي ل المررررليي  النرررا يارررن فل مجدرررو مررررليي  المالدرررية الن ليرررة يمرررل فرررا ن ل حجررر اة ث  نررررن

 adaptation.ج ف يررة  ديظررل. يي مررل ننمطرر  االدررن انيجية الطل يررة اررا نيييررث المرررليي  الن ليررة 
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 يمان يالإ طيلم الن لرة ين يير  المررليي  النرا يارن فل مجدرو مررليي  المالدرية الن ليرة يررن 
طيرررلم  اضررررا المررررليي  ارررا فرررا  الن لرررة يرررإج اة نررررني ل  ديظرررل يمرررل ين لدررر  مرررم المنايررر ال 

يويرررةب  المررريم المجنمريرررةب  الظيليررر  الن  يميرررة ارررا فرررا  الن لرررة.  ث يررر ا ننمطررر  االدرررن انيجية الي
 ير ررا مال لررة نمديرر  اال ن اررلل يرريل مرررليي  المالدررية  convergenceالطللطررة اررا النمررل   

الماديررة  الن ليررة مررل  رر   النرررل ل يرريل مجدررو مرررليي  المالدررية الن ليررة   اضرررا المرررليي  
  (Choi & Meek 2011)المادية.

 طن انيم المدو ل ل اا ما  المن   اذ  ب ايل ني رل مار  مررليي  المالدرية الن ليرة 
ب  الرررا  ثلررر م 0442لدررر ة  218 الرررإ يارررن   طررر ا    يررر  االطنارررلن  طرررم  0442م رررا  رررلم 

اليررر يلل المدرررلفمة  يررر يلل الن ارررية يلذدرررظم ين ييررر  مررررليي  المالدرررية الماررر ية  النرررا 
مررل  0442الاررلن   انرر  ينايررة  ررلم  (IAS)دررية الن ليررة نرنيرر  ن جمررة لرريرل مرررليي  المال
 (.IASC)طي  لج ة مرليي  المالدية الن لية 

ييال نرني  يررل مررليي   5115لد ة  822ب ان  الم ا  ال  ا    طم 5115 اا  لم 
ب حال ث ظرررررل نضرررررم ل 0442لدررررر ة  218المالدرررررية الماررررر ية الارررررلن   يرررررللم ا  الررررر  ا    طرررررم 

(  نررررني  المريرررل  4(  )8(  )0( ماررر  المررررليي  )0  المريرررل   طرررم )نررررني ل  قيقرررة يرررإا 
ضلاة المريل  )01)  (.58(  ا 

ب  لم اييررة النرررني ل النررا يررظننظل المرررليي  الن ليررة؛ اررن  طرر ا    يرر  5112 اررا  ررلم 
ييررال مرررليي  المالدررية المارر يةب ب  النررا نرنيرر  ن جمررة  5112لدرر ة  528االدررنطمل   طررم 

الاررلن   مررل طيرر  مجدررو مرررليي  المالدررية الن ليررة  (IAS/IFRS) المالدررية الن ليررةلمرررليي  
(IASB)  مرررم  جررر ن يررررل النررررني ل ال قيقرررة انررر  ننميررر  مررررليي  المالدرررية مرررم المررر ا يل

 الما ية.
لدرر ة  001ب اررن  طرر ا    يرر  االدررنطمل   طررم 5102 مررج  اب  نانيررنا اررا م ناررث  ررلم 

الما ية الجنين ؛ ايل نم حلالة المرليي  المار ية الدرليمة يإانا  مرليي  المالدية  5102
انا  مرليي  جنين ب  د  ثل ينم ن ييمظل يناية مل  لم   .5102 ا 
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تطبيققق معققايير المحاسققبة المصققريةو والمحتققوي المعمومققاتي لمتقققارير الماليققةو  2-3
 واشتقاق فرض البحث

لجظر ن  ار  نرن ي  المالدريةب  ن ايرن يظن الرللم م ا يناية ديري لل الم ل الملضرا ن ايرن ا
ث  ن ايرر  مرررليي  المالدررية ارر   الرررللمب  النررا ن  جررل يإ يررلة لج ررة مرررليي  المالدررية الن ليررة 

يظرنث  ضرم مررليي  المالدرية الن ليرة.    رم حطرل   الرنيرن مرل اليري إ  0428اا ينايرة  رلم 
ل لميرة النرا ني رل ث  ن  ر  ا   من  م ةمة ندإ المررليي  لدرن   ال لميرةب ارإل  رنن الرن   ا

 ,Chamisa 2000; Tyrrall)لني ا ندرإ المررليي  ارا ن ايرن مدرنم .  طرن ثيرل ل الن ادرلل 

at al. 2007)  حلرا ثل م ةمرة ندررإ المررليي  لدن يير  ارا الرن   ال لميرة يرنير  مرل المضررليل
 المطي   لدجن ب ايل يرنمن  د     ث ي  ن لة حل  ان ييي . 

 المرررليي  الن ليررةيرر ية ني ررل  852ميررلفن  درر  ية   0342 يلدررن نام  ي ررة مي  ررة مررل 
ن نام حنا   اذ يرررلت ب  مرررل  ررر   ادرررن لرررة اررر   الررررللم 50مرررل  5118-0442 ررر   القنررر   

( value relevance) اال نرررر اث الرررر طنا يلل دررررلو   الررررن   النمييمررررا لم طررررلم المالدرررريية 

ثل اذ طررلم  Barth et al. (2008)ن ادررة يمجيرر ال لجرر ن  المالدرريةب امررن ا ظرر ل  نررلو  
يرررل ن ظررر  حنا   اطررر  لم يرررلتب  ا ن اارررل  طن المررررليي  الن ليرررةالمالدررريية لديررر يلل النرررا ن يررر  

يلل درررلو  يارررر    اييرررر ب  ن  ا نمييميررررل ث دررررا مرررل اذ طررررلم المالدرررريية لديرررر يلل النررررا ن يرررر  
 .المرليي  الماديةب  الإ     القن   يرن الني ا

نلي   در  نادرل جر ن  المر اوم الملليرة  Iatridis (2010)  د   قو ال ظ ب طنمل ن ادة 
 & Iatridis). يمررل ن ارردل ن ادررة5112-5112يرر ية ي ي ل يررة  رر    ررلما  520 

Rouvolis (2010)   حلر  ثل الني را ادجيرل   لمررليي  المالدرية الن ليرة ثن  حلر  ا  قرلل
يررر ية  522لنمييمرررا لم طرررلم المالدررريية  الرررإ لري رررة مي  رررة مرررل حنا   اذ يرررلت   يرررلن  الرررن   ا

 المرنمرن   5112ي  ل ية مدجدة.  اا الايل  مم ن يي  مرليي  المالدرية الجنيرن  ارا  رلم 
حلررر   يرررلن  جررر ن  اذ يرررلت  Liu et al. (2011) ل ن ادرررةن اررردب المررررليي  الن ليرررة دررر  
لل المد مرررة ين ييررر  ندرررإ المررررليي ب ايرررل ا  قضرررل حنا   اذ يرررلت   ان الرررن   النمييمرررا لديررر ي

. 5113-5112ميررلفن  در  ية  رر   القنرر    8521لم طرلم المالدرريية لري ررة الن ادرة اليللاررة 
ن ارردل ن ادررة  ، Barth et al. (2008) يلدررن نام  قررو الممررلييو المدررن نمة مررل طيرر 

Chua et al. (2012)  حل  نادل ج ن  المالدية يررن الني را ادجيرل   لدمررليي  الن ليرة ارا
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لديرر يلل االدررن الية ممل  ررة يمرررليي  المالدررية االدررن اليةب  الررإ يلدررن نام  ي ررة  5112 ررلم 
 .5114-5112ي ية ادن الية مدجدة     القن    025ميلفن    0822مي  ة مل 
ميرلفن  در  ية مرل  50212   در  ن   االنارلن اذ   يراب  يلدرن نام  ي رة مرل  يللن يي

حلر   Chen et al. (2010))ب ن اردل ن ادرة 5112-5111ن لة ث   يية     القنر    02
حا ا  قرل ير  مررل  حلر  ارن مررل.المرررليي  الن ليرة نادرل ارا جرر ن  المالدرية يررن ني را   جر ن

حنا   اذ يرررررلت  اررررر  المدرررررنظنثب  الميمرررررة الم دمرررررة لدمدرررررناملل اال نيل يرررررةب  ا نقررررررل جررررر ن  
ب حال ثل انررر   يررررن الني رررا يرررظنل ثيضرررل  يرررلن  نمظيرررن المررررليي  الن ليرررةالمدرررناملل يررررن ني رررا 

 Zeghal et ف  مل ن ادل حليه ثيضل ن ادة . اال ن اث ال طنا يلل دلو اذ يلت  ا  قلل 

al. (2012)   5110ن   ث   ييررة  رر   القنرر    02يرر ية مررل  0222مررل  رر   اارر-
ارررا يررر  مرررل ا  قرررلل ب ايرررل يرررلل ف رررلإ نادرررل ارررا حنا   اذ يرررلت يي مرررل يرررلل ف رررلإ 5113

  ندررإ الن ادررنيل  الررن   النمييمررا لم طررلم المالدرريية.  ننيررليه  نررلواال نرر اث الرر طنا يلل دررلو  
يرر ية  82  ررن اارر   Morais & Curto (2008)مررم مررل درري  ثل ن ارردل حليرره ن ادررة

(ب 5112-5112(  يرررررن ن ييمظررررل )5112-0442)المرررررليي  الن ليررررة ي نالليررررة طيرررر  ن ييرررر  
ب  مرم الرإ امرن المررليي  الن ليرة ايل ث ظ ل ال نلو  ا  قلل حنا   اذ يلت  ر   انر   ني را 
.   درر   رر ث الررإب امررن ن ارردل ا  قررل الررن   النمييمررا لم طررلم المالدرريية اررا انرر   الني ررا

حل   يلن  حنا   اذ يلت  ا  قلل اال ن اث الر طنا يلل درلو  ليرل  Paglietti (2009)ن ادة 
ير ية اي لليرة  ر   القنر    45ب  الإ  الن   النمييما لم طلم المالديية يلل ف لإ  يلن  اا

5115-5112. 
حلر   جر ن  Kabir et al. (2010)  در   مريل  نرلو  ندرإ الن ادرللب لرم نن ار  ن ادرة 

. 5112ليي  الن ليرة ارا  رلم دمرر ي  يد رنا يررن الني را ادجيرل   لنادل اا ج ن  اذ يرلت ارا 
يرر ية  003  5114-5115ميررلفن  درر  ية  رر   القنرر    258حا  نضررم ل  ي ررة الن ادررة 

مدرررجدة يدررر   اذ  ا  الملليرررةب مرررم طيرررلو جررر ن  اذ يرررلت مرررل  ررر   المدرررناملل اال نيل يرررة 
حلرر  ثل الني ررا  Ahmed et al. (2013)يررالإ ن ارردل ن ادررة  المررن   الن يجيررة لم يررلت. 

 طرررن نرررم الرررإ مرررل  ررر   طرررن ثن  حلررر  ن قررريل جررر ن  المالدرررية.  دمررررليي  الن ليرررةادجيرررل   ل
نا     طنية اذ يلت المالدييةادن نام  يمجي ال لج ن  المالديةب  الإ لري رة مي  رة  نمظين  ا 

 ارقظل  5112-5115القن   ي ية ا   الرللم      8525ميلفن  د  ية    02801مل 
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ن لررة لررم نني ررا  02 ال اررث اذ رر  مررل  5112اررا لمرررليي  الن ليررة ان لررة ني ررل  51ي نمررا  
 Cameran et al. (2014) فرا  قرو ال نيجرة النرا ن اردل حليظرل ن ادرة  .المررليي  الن ليرة

يلدررن نام حنا   اذ يررلت  اال نرر اث  5113-5112نرر   لري ررة مررل اليرر يلل االي لليررة  رر   الق
اررا ي ررلي  دمرررليي  الن ليررة لالرر طنا يلل دررلو  يمجيرر ال لجرر ن  المرر اوم الملليررة.  مررم ني ررا ي ررنا 

 -حلرا  رنم  جر ن نادرل ارا جر ن  اذ يرلت   Liu & Sun (2015)ب ن اردل ن ادرة5100
 –ل يممررنا  المدررناملل اال نيل يررة  اذ يررلت ارراي   الميمررة  ال دررلو  يييرر   الميمررة مريرر اا   ظرر

.  رر    5105-5101يرر ية  رر    232لديرر يلل النررا نيررمدظل  ي ررة الن ادررة  النررا يداررل 
 درر  الررإب امررن  انل طيمررة المدررناملل اال نيل يررة لديرر يلل اررا ط ررل  النرررنيل يمررل يررن   درر  

 .المرليي  الن ليةالنرنيل يرن ني ا ننف   ج ن  اذ يلت لم ل  
حلر  اار  مرن  ن ر   جر ن  المالدرية  Paananen & Lin (2009)يمل فنال ن ادة 

مررل  رر   ن ييرر  مرررليي  المالدررية الن ليررة  مرررليي  النم يرر  المررللا الن ليررة مررم الن ييرر   درر  
ايرررل نرررم نمدررريم انررر   الن ادرررة حلررر  طررر ل انررر ال؛ انررر   مررررليي   ي رررة مرررل اليررر يلل اذلمل يرررةب 

ي يةب  ان   مررليي  النم ير  المرللا الن ليرة  012(  ضمل 5115-5111المالدية الن لية )
 يررر يةب  انررر   مررررليي  النم يررر  المرررللا الن ليرررة 512(  ضرررمل 5112-5118اال نيل يرررة )
نام نمظيرن اذ يرلتب  اال نر اث ي ية.  طن نرم ادرن  223(  ضمل 5112-5112ادجيل ية )

ال طنا يلل دلو ب  الرن   النمييمرا لدمرد مرلل المالدريية يمجير ال لجر ن  المر اوم الملليرة.  طرن 
ثيرررل ل ال نرررلو  حلررر   يرررلن  جررر ن  المالدرررية يررريل انررر   مررررليي  المالدرررية الن ليرررة  انررر   مررررليي  

ن ا  قضل ج ن  المالدرية يريل انر     د  ال  م مل الإ ام بالنم ي  المللا الن لية اال نيل ية
 ننقر  مرليي  النم ي  المللا الن لية اال نيل ية  ان   مررليي  النم ير  المرللا الن ليرة ادجيل يرة. 

ايررل ا  قضرررل جررر ن   Lin et al. (2012)فررا  ال نيجرررة مررم مرررل ن اررردل حليظررل ن ادرررة 
نا لرل مرل ادرن نام المررليي  االم يييرة حلر  المررليي  الن ليرةب ايرل  المالدية لدي يلل النرا

المررليي  (  انر   ني را 5112-5111نم نمديم ان   الن ادة حل  ان   ني ا المرليي  االم يييرة )
 ي ية ثلمل ية.  28ميلفن  د  ية   235(  الإ لري ة مل 5101-5112)الن لية 

اا مررل     ررل حلرر  الررن   ال لميررةب درر ج ن ا ن اررل ثيضررل اررا  نررلو  الن ادررلل. امررن ن ارردل  ا 
مرل طير  مجدرو مررليي  المررليي  الن ليرة حل  ثل ني را  Wan Ismail et al. (2013)ن ادة 

ا  قضررل الميمررة طررن ثن  حلرر   يررلن  جرر ن  اذ يررلت ايررل  5112المالدررية المررللي   اررا  ررلم 
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.  طرن نرم لدمدناملل  ي  الرلنيرةب   ان الرن   النمييمرا لم يرلت  ر   انر   يررن الني را الم دمة
. 5114-5115ميررررررلفن   رررررر   القنرررررر    2101الن ارررررر  حلرررررر  ال نيجررررررة الدررررررليمة يلدررررررن نام 

ب ن اردل ن ادررة 5112-0443ير ية   مل يرة  ر   القنر    23 يلدرن نام  ي رة مي  رة مرل 
Filip (2010)  المرررليي  حلرر  نادررل الرن   النمييمررا لم طررلم  المالدرريية ارا القنرر   يرررن ني ررا

 Kouser & Azeem.  فا  قرو ال نيجرة النرا ن اردل حليظرل ن ادرة5110اا  لم الن لية 

.  ثيضررررل فرررر  مررررل 5114-5115  يرررر ية يليدررررنل ية  رررر   القنرررر   25  ررررن اارررر   (2011)
ايرل نادررل الرن   النمييمررا لم طرلم المالدرريية اررا  Suadlye (2012)ن اردل حليرره ن ادرة 

( ممل  ررة يقنرر   مرررليي  المالدررية الن ييررة 5114-5112) مرررليي  المالدررية الن ليررةانرر   ني ررا 
امررن  Alali & Foote (2012)يرر ية ن ييررة. ثمررل ن ادررة  048(  الررإ  5111-5115)

ارا  رلم  مررليي  المالدرية الن ليرةا ظ ل نادل الرن   النمييمرا لم طرلم المالدريية يررن ني را 
يررر ية مدرررجدة  22لل المدرررجدة ارررا ي  ارررة ثيررر   يرررا ايرررل نضرررم ل الري رررة لديررر ي 5118

 .5112-5110    القن   
حلرر   نررلو  م ند ررة  Outa (2011)  درر   رر ث  نررلو  ندررإ الن ادررللب ن ارردل ن ادررة 

اررا  ليي  المالدررية الن ليررةمرررايمررل ينردرر  ينادررل جرر ن  المالدررية لديرر يلل اليي يررة يرررن ني ررا 
ب 5112-0442يررر ية يي يرررة  ررر   القنررر    85امرررل  ررر   ن ادرررة  ي رررة مرررل . 5111 رررلم 

ث ظرر ل  نررلو  الن ادررة نادرر ل اررا يرررل ممررلييو حنا   اذ يررلتب يي مررل يررلل ف ررلإ  ررنم نادررل 
ارررا الممرررلييو اذ ررر اب حضرررلاة حلررر  ا  قرررلل يررر  مرررل اال نررر اث الررر طنا يلل درررلو   الرررن   

ا لم طرلم المالدرييةب  فرر  مرل يرن   درر   رنم ارن ل نايير  اررا جر ن  المالدرية  نيجررة النمييمر
 Saito & Mayangsari (2011)). يررالإ طررنمل ن ادررة مرررليي  المالدررية الن ليررةني ررا 

مرررررليي    نلرررري   دررررا ا  قررررلل جرررر ن  اذ يررررلت يلل دررررية لديرررر يلل اال ن  يدررررية  نيجررررة ن ييرررر
. يرررالإ 5113-5115يررر ية  ررر   القنررر    82ب  الرررإ لري رررة مي  رررة مرررل المالدرررية الن ليرررة
ير ية ف نيرة  22مرل  ر   ن ادرة  Rudra & Bhattacharjee (2012)ن اردل ن ادرة 

ثيطرررر   الن ليررررةمررررليي  المالدررررية ب حلرررر  ثل اليررر يلل الظ نيررررة النررررا ني ررررل 5101 ررر    ررررلم 
 اانملال لنمظين اذ يلت مل الي يلل النا لم نمم يني ا المرليي  الن لية.

ب امررن ن ارردل ن ادررة 0442 اررا مارر ب  مررم ني ررا مرررليي  المالدررية الن ليررة م ررا  ررلم 
حلر   يرلن  الرن    0444-0442ير ية  ر   القنر    85( مرل  ر   اار  5110 لا ل )
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ني رررا مررررليي  المالدرررية الن ليرررة.  فرررا  قرررو ال نيجرررة النرررا  النمييمرررا لم طرررلم المالدررريية يررررن
-0442ير ية  ر    قرو القنر    20(ب ايرل نرم اار  5118ن ادل حليظرل ن ادرة الدرين )

 جر ن نلير  مر ر    در  حلر   Elbannan (2011).  ارا المملير ب لرم نن ار  ن ادرة 0444
ب ايررل نررم ن ادرررة 5112اررا    0442اررا المرررليي  الن ليررة  يررلت   ررن ني ررا نادررل جرر ن  اذ

 .5112-5112ي ية اا  لما  020  0443-0442ي ية اا  لما  028
 ارررا  ررر  ن ييررر  فرررنث مجدرررو مررررليي  المالدرررية الن ليرررة  دررر  ن ررر ي  مجم  رررة  ايرررن  

ن ليررلاب ن درر  ناميرر   لمرررليي  النم يرر  المررللا اال جرر ن   لليررةب  طليدررة لدقظررم  الن قيرراب  ممي لررة
فاا الظنث مل المجدو حلالة اليناو  المالديية المدرم ت يظرلب  الم لليرة يرللنم ي   رل اذ طرلم 
المالدرريية النررا نريررو اذناة  ال ضررم االطناررلن  يارر    ارراياة.  يميررل ثل نررجن  مطرر  

 رل ندرإ المررليي  فا  ادج اةال حلا  يلن  المان   المرد ملنا لدم اوم الملليةب  الإ حاا مل يل
اا مل الن مل الي يلل ين ييمظل  .  م ومة لييوة الن لةب  ا 

 اررا الممليرر ب يجررلن  الرريرل يررلل ن ييرر  مرررليي  المالدررية الن ليررة لررل يررجن  حلررا نادرريل 
ج ن   يقلاية الم اوم المللية.  ينمط  الدي  اا الإ اا ثل مرليي  المالدرية يجر  ثل ننارنن 

الييويرة  الطملايرة  الظيليرر  الن  يميرة  النررا ن ندرث مرل ن لررة ت ر  ب  رر    ي رلة  در  الر امرر  
ل ام ط ية.   د  ثل مرليي  المالدية الن لية نن د  اليلل ن قيا  ا 

 ادرن لنا حلرر  مررل دري  يرر ج  اليلاررل ثل يرجن  ن ييرر  مرررليي  المالدرية الن ليررة حلررا  يررلن  
سققوف يقققوم الباحققث فققي الدراسققة التطبيقيقققة  وبالتققالي. المانرر   المرد مررلنا لدمرر اوم الملليررة

 باختبار الفرض التالي في صورته البديمة:
H1:  حلررر   يرررلن   5102يرررجن  ن ييررر  مررررليي  المالدرررية الماررر ية الانيطرررة الارررلن    رررلم

 المان   المرد ملنا لدم اوم المللية.
 الدراسة التطبيقية -3

 النررا ندررن ن  ،Archival Methodologyيرنمررن فرراا الياررل  درر  الم ظجيررة اال يرريقية 
حلررر  الناديررر   االدرررن نلج يلدرررن نام ييل رررلل نل ي يرررة مرررل ال اطرررم الرمدرررا  النرررا يمررر م اليلارررل 

 در ث يرر ل اليلارل  .(Coyne et al. 2010)يجمرظرل مرل مارلن  المرد مرلل الم ندقرة 
مجنمررررم   ي ررررة الن ادررررةب  ن ارررريث  طيررررلو منايرررر ال يرررر  مررررل ثفررررناث الن ادررررة الن ييميررررةب   

ج اةال الن ادة الن ييميةب  الإ  د  ال ا  النللا.  الن ادةب  ثن ال  ا 
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 أهداف الدراسة التطبيقية 3-1
نظنث الن ادة الن ييمية حل  ا نيل  منا طر    انجرل  الر طرة يريل ن يير  مررليي  المالدرية 

الرن   النمييمرا لم طرلم المالدية الانيطة  المان   المرد ملنا لدم اوم المللية مملدل مرل  ر   
 ,  الإ لري ة مل الي يلل الممين  يللي  اة الما ية. المالديية

 مجتمع وعينة الدراسة 3-2
ينمطررر  مجنمرررم الن ادرررة ارررا اليررر يلل الماررر ية المدرررجدة يللي  ارررة  ررر   انررر   الن ادرررة 

(  فررررا القنرررر   5102-5102.  ن مدررررم انرررر   الن ادررررة حلرررر  انرررر نيل؛ اذ لررررا )5102-5102
-5102ب  الطل يرررة )5112ال لارررة يمررررليي  المالدرررية الماررر ية المنيمرررة الارررلن   ارررا  رررلم 

 5102المالدررية المارر ية الجنيررن  الاررلن   اررا  ررلم (  فررا القنرر   ال لاررة يمرررليي  5102
ير ية  النرا  508 طن يدغ مجنمم الن ادة اا فرا  القنر   . 5102 النا ن ي  اينناة مل  لم 

وحتقى يقتم اختيقار أي شقركة  قمن . 5102نمط  الي يلل المميرن  يللي  ارة ارا  ظليرة  رلم 
 عينة الدراسة يجب أن تفي بالمعايير التالية:

 .  (0)ثال ن نما لم ل  الي  إ  ي يلل الناميل  ال نملل المللية (1
ثل يي ل الج يه الما   فر   مدرة النرنا    الرمدرة المدرن نمة ارا ح رنان   ر ل المر اوم  (2

 المللية. 
 مل ي   لم. 80/05ثل ن نظا الد ة المللية لدي ية اا  (3
 ن ادة.ني ل مل الي يلل المننا لة ثدظمظل     ان   الثل  (4
 ثل نن اا  الم اوم المللية  ثدرل     اون اذدظم ال لاة يظل     ان   الن ادة. (5

 (.0ي يةب  الم ضاة يللجن    طم ) 35 ين يي  فا  المرليي ب يدال الري ة ال ظلوية لدن ادة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
(0)

رممُ اطممزجعبا لطممبعٌ اٌجٕممون لتممزوبد اٌزممتَِٓ لاٌةممدِبد اٌّبٌَممخ ٔ ممزا دٔمّممب ٍةخممعبْ ٌمواعممد ِحبطممجَخ  ب ممخ ثىممً  

 (.1110ِٕمّب؛ لثبٌزبٌٌ ٍفززض عدَ رتثز ثَبٔبرمّب ثإ دار ِعبٍَز اٌّحبطجخ اٌّصزٍخ )طبحوْ 
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  ( عينة الدراسة النهائية1جدول رقم )
 العدد بيقققققققان

 508 الي يلل المدجدة يللي  اة  الم ي   ييل لنظل(مجنمم الن ادة ) نن 

 (83) الي  إ  ي يلل الناميل  ال نملل المللية -

 (02) الي يلل النا نرن ط اومظل المللية يرمدة ث    ي  ث الج يه الما   -

 (22) 80/05الي يلل النا ن نظا الد ة المللية لظل اا نل يخ ت   ي  ث  -

 (08) ينم ننا   ثدظمظل     ان   الن ادةالي يلل النا لم  -

 (00) الي يلل النا ال ين اا    ظل الييل لل ال  مة لدن ادة -

  22 حجم العينة النهائي
( الم ل لل النا ن نما حليظل ي يلل الري ةب   نن   درية ير يلل 5 ي ض  الجن    طم )

( ييرلل يادرملة اليرر يلل 0 ي ضر  المدارر   طرم ) ير  ط رل  يلل درية دجمررللا مقر نال الري رة.
  النا نضم نظل الري ة.

  ( عينة الدراسة النهائية مصنفة وفقا لمقطاعات2جدول رقم )
 النسبة عدد الشركات القطقققاع

 %2.0 2 الم ا ن االدلدية 

 %51.2 02 النييين  م ان الي لة

 %02.4 08 اذ اية  المي  يلل

 %3.2 2  اذن يةال  لية الااية 

 %02.4 08 ال نملل  الم نجلل الا ل ية  الديل ال

 %51.2 02 الرمل ال

 %05.5 01 الديلاة  الن ايه

 %111 22 حجم العينة النهائي
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 توصيف وقياس متغيرات الدراسة 3-3
يرررلل ج   حلررر  اررر ل الن ادرررةب ينضررر  ثل منايررر ال الن ادرررة ننمطررر  ارررا المنايررر  المدرررنم ب 

. ثمل المناي  النليم اينمط  اا در  الدظم اا الدر  . يمرل ذ طلم المالدييةا الا  ينمط  اا 
ينضمل  م اج الن ادة ن يي  مرليي  المالدية المار ية الجنيرن  يمناير  نقرل دا. يلدضرلاة 

ينضررمل  مرر اج الن ادررة يرررل المنايرر ال ال طلييررة النررا يميررل ثل نررجط   درر  دررر  حلرر  الررإ 
 الدظم.  يميل ن ايث فا  المناي ال  ييقية طيلدظل  د  ال ا  النللا.

 ألرقام المحاسبيةاالمتغير المستقل:  -أ
 ننمط  اا المرد ملل المالدريية النرا ندرل ن المدرنطم يل  در  الن يرج يدرر  الدرظم.  مرل 

 ايل: دإ المرد ملل  ياية الدظمب  ن  يرلل اذ يلت لددظمب  الميمة النان ية لددظم.افم ن
  = نن اذدظم اا  ظلية الد ة.÷ الاا ال ي  طي  الض او   ربحية السهم  
  = طيمة الن  يرلل لددظم ال اان     الد ة. توزيعات السهم 
  = ررنن اذدررظم ÷ الميمررة النان يررة لامرر   المدييررة اررا  ظليررة الدرر ة  القيمققة الدفتريققة لمسققهم 

 اا  ظلية الد ة.
 المتغير التابع: سعر السهم في السوق  -ب

يمط  در  الدظم اا الد   مميلدل لميمة الي يةب يمل طن يمط  ا ريلدل لم طلم المالدريية 
و فرراا المنايرر  مررل  رر   حاا مررل نضررم ل مانرر   مرد ملنيررل اا طيمررة لدمدررنطم يل.  طررن نررم طيررل

يررظ   مررل  ظليررة الدرر ةب ايررل  لليررل مررل ن يرر  مر ررم اليرر يلل  8الميمررة الدرر طية لددررظم يرررن 
 (.5110يظ   اا المن د  ) لا ل  8ط اومظل المللية يرن ا نظلة الد ة المللية يا الا 

 المتغير التفاعمي: معايير المحاسبة المصرية الجديدة -ج
اا مرليي  المالدية المار ية؛ ايرل ارن  طر ا    ير  االدرنطمل   ينمط  المناي  النقل دا

ييررال مرررليي  المالدررية الماررر ية  الررا  نررم يم جيرره حلاررلة المررررليي   5112لدرر ة  528 طررم 
ارررنا  مررررليي  جنيرررن ب  النرررا نرنيررر  ن جمرررة لمررررليي  المالدرررية الن ليرررة  الماررر ية الدرررليمة  ا 

(IAS/IFRS)  مررل طيرر  مجدررو مرررليي  المالدررية الن ليررة  5112الاررلن   انرر  ينايررة  ررلم
(IASB)  مررم  جرر ن يرررل االدررنط لةال ال قيقررة انرر  ننمليرر  مرررليي  المالدررية الن ليررة مررم

لدرر ة  001ب اررن  طرر ا    يرر  االدررنطمل   طررم 5102 اررا م ناررث  ررلم المرر ا يل المارر ية. 
ين ؛ ايل نم حلالة المرليي  المار ية الدرليمة يإانا  مرليي  المالدية الما ية الجن 5102
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ارررنا  مررررليي  جنيرررن ب  دررر  ثل يرررنم ن ييمظرررل مرررل ينايرررة  رررلم   طرررن نرررم طيرررلو فررراا  .5102 ا 
المناير  مرل  ر   اال نمرلن  درر  مناير   فمرا يرير   ررل ن يير  مررليي  المالدرية المارر ية 

)يإ  لوره الميمرة  5102 در  ( ث   رنم ن ييمظرل ارا القنر   الدرليمة 0الجنين  )يإ  لوه الميمرة 
 اق (.

 المتغيرات الرقابية -د
ننمطرر  المنايرر ال ال طلييررة اررا المنايرر ال المريرر    ررل  اررلو  اليرر ية  النررا يانمرر  ثل 
نجط   د  در  الدرظم ارا الدر  .  طرن ادرن نم اليلارل  درية الميمرة النان يرة لدميمرة الدر طيةب 

لل ال منيرة مرل اال ير ة النيرايديةب  مرن  نامر   الرلون  د  اذار  ب  ال ارم المرللاب  النرنام
 يمناي ال  طليية نن اا  ييل لل   ظل.طيمة يينل لددظم  دلو ب  اجم الي يةب   

جراءات الدراسة التطبيقية 3-4  أدوات وا 
 نم حج اة الن ادة الن ييمية  د  م ادنيل:

 النرررا ننضررمل المنايررر ال  تقققم فيهققا حسقققاب قيمقققة متغيققرات الدراسقققة: –المرحمققة األولقققى  - أ
 المدنمدة  النليرة  النقل دية  ال طليية.

أثر تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديقدة عمقى المحتقوي قياس  –المرحمة الثانية  -ب
 Multiple درر   مرر اج اال اررنا  المنرررنن ا نمررلناا  الررإ  :المعمومققاتي لمقققوائم الماليققة

Regression :النللا 
 

SPit = β0 + β1EPSit + β2Dit + β3BVit + β4EASit + β5EPSit * EASit + 

β6Dit * EASit + β7BVit * EASit + β8BTMit + β9ROAit + β10CFOit + 

β11Levit + β12LOSSit   + β13Sizeit + β14betait  Ɛit…………………  
 حيث:
SPit =  در  الدظم لدي يةi  ايظ  مل  ظلية القن    8يرنt. 

EPSt =  ظلية القن    نن اذدظم اا ÷  ياية الدظمب  ندل   الاا ال ي  طي  الض يية t. 
Dit=    ن  يرلل الدظمب  ندل   طيمة ن  يرلل ث يلت الدظم     القنt. 

BVit =    الميمررة النان يررة لددررظمب  ندررل   الميمررة النان يررة لامرر   المدييررة اررا  ظليررة القنررt  ÷
 .t ظلية القن    نن اذدظم اا 
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EASit=  حاا يل رل  0مرليي  المالدية الما ية الجنيرن ب  فر  مناير   فمراب يا را الميمرةt 
 يرن ن يي  مرليي  المالدية الما ية الجنين ب  اق  ي  ث الإ.

EPSit * EASit  =.مناي  النقل   ييل مرليي  المالدية الما ية الجنين    ياية الدظم 
Dit * EASit = .مناي  النقل   ييل مرليي  المالدية الما ية الجنين   ن  يرلل الدظم 

BVit * EASit =  مناير  النقل ر  يريل مررليي  المالدرية المار ية الجنيرن   الميمرة النان يرة
 لددظم.

BTMit =  دية الميمة النان ية لدميمة الد طية لدي ية i    اا  ظلية القنt. 
ROAit=  الرلورررن  دررر  اذاررر  ب  يمرررلو ي درررية اررررلاا الررر ي  طيررر  الضررر يية حلررر  حجمررررللا

 .tاا  ظلية القن    i اذا   لدي ية
CFOit =    القنررر   النرررناملل ال منيرررة مررررل اذ يررر ة النيررررايدية  رررt  ممدرررر مل  دررر  حجمررررللا
 .tاا  ظلية القن   اذا   

Levit=  ال اررم المررللاب  يمررلو ي دررية حجمررللا االلن امررلل حلرر  حجمررللا اذارر   لديرر يةi  اررا
 .t ظلية القن   

Lossit=  حاا يل رررل اليررر ية  0مرررن  ناميررر   درررلو ب  فررر  منايررر   فمررراب يا رررا الميمرررةi  طرررن
  اق  ايمل  نا الإ. ؛tاممل  دلو      القن   

Sizeit=  اجررم اليرر يةب  يمررلو يللد  ررل ينم ال ييرررا دجمررللا اذارر   لديرر يةi  اررا  ظليررة
 .tالقن   

betait =  طيمررة يينررل لددررظم  النررا نمرريو ادلدررية  لوررن الدررظم ذ  نايرر ال ناررنل اررا  لوررن
 الد  .

ارا  Multiple Regression طرن طرلم اليلارل يلال نمرلن  در  ثدرد   اال ارنا  المنررنن 
نادي  ال مر اج ال رل  يميرلو ثطر  ن يير  مررليي  المالدرية المار ية الجنيرن   در  المانر   

 يررنم  .IBM SPSS 23المرد مررلنا لدمرر اوم الملليررةب  الررإ يلدررن نام الي  ررلم  ادااررلوا 
الايررم  درر  مررنا مر  يررة  مرر اج اال اررنا  المنرررنن مررل  رر   نانيررن مررن  مر  يررة اااررلوية 

 ايمررل ينردرر  يقرر ل الن ادررةب امررن نررم ا نيررل   ا نمررلناا  .ANOVAلنيررليل لناديرر  اF ح نيررل  
 د  حيل   مرلم  اال انا   النرا نارنن انجرل  الر طرةب  مرنا مر  يرة فرا  الر طرة مرل  ر   

(ب اررإاا يل ررل 1.12لمرررلم ل اال اررنا  يمدررن ا المر  يررة المميرر   ) P-Valueممل  ررة طيمررة 
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درن ا المر  يرة الممير   يرلل الرإ نلري ا  در  مر  يرة الر طرة طيمنظل ندل   ث  ثط  مل طيمرة م
Field 2013).) 

 نتائج الدراسة التطبيقية -4
 اإلحصاءات الوصفية 4-1

 ايمرل ( اداالةال ال اقية ال لاة يمناي ال الن ادرة الن ييميرة. 8ي ض  الجن    طم )
ج يررره.  55.352ج يررره يمن دررر   252ج يررره   1.121ينردررر  يدرررر  الدرررظم امرررن نررر ا ت يررريل 

 ييي  الإ حل   ج ن ا   ييي  ييل ث دا در   ثن   درر ب  لرالإ يرلل اال ار اث المريرل   
يييرر ا ايررل يررلل اييرر  مررل من درر  دررر  الدررظمب يمررل ييرري  حلررا نيررليل ثدرررل  ثدررظم يرر يلل 

يمررل ينضرر  مررل الجررن    ضررم  ييرررا اررا درر   اذ  ا  الملليررة. الري ررة حلرر  اررن يييرر   فرر  
ا ن ث الميم ال لاة ي دية الميمة النان ية لدميمة الد طية  الاجرم  طيمرة يينرل لددرظم؛  فر  مرل 

    .ين   د  نضمل  ي ة الن ادة ي يلل اال ثاجلم  م ل   م ندقة  دييل
 ( 3جدول رقم )

  المصري(اإلحصاءات الوصفية )القيم بالجنيه 
الوسط الحسابي  المتغير

(Mean) 
االنحراف المعياري 

(Std. Dev.( 
أقصي قيمة 

(Max.) 
ادني قيمة 

(Min.) 
SP 22.826 78.814 725 0.060 

EPS 1.3889 12.457 123.090 -136.4 

D 0.5616 1.658 15 0 

B 18.893 69.129 769.25 -46.829 

BTM 1.3335 1.7512 13.920 -3.734 

ROA 0.057 0.0953 0.3308 -0.5023 

CFO 0.0277 0.1789 0.6897 -2.499 

Lev 0.4564 0.2395 1.227 0.027 

Size 13.356 1.8237 18.108 9.125 

beta 0.6415 0.3825 1.47 -0.17 
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 االرتباط بين متغيرات نموذج االنحدار 4-2
يي در ل( يريل المنايرر ال  ا نيرل مررلم ل (  نرلو  نادير  اال نيررل  )2ي ضر  الجرن    طرم )

المنضررم ة اررا  مرر اج اال اررنا .  ينضرر  مررل فررا  ال نررلو   جرر ن ا نيررل  ايجررليا  مر رر   يرريل 
ممررنا  دررر  الدررظم  المرد مررلل المالدرريية منمطدررة اررا  يايررة الدررظم  ن  يرررلل الدررظم  الميمررة 

ال النقل رر  النان يررة لددررظم. يلدضررلاة حلررا ا نيررل  دررر  الدررظم يارر      نيررة  مر  يررة يمنايرر  
ال لاة يمرليي  المالدية ايمل ينرد  ي ياية الدظم  الميمة النان ية لددظم.  ي ار  ا  قرلل 

 اال نيل لل المر  ية ييل المناي ال المدنمدة  يرضظل اليرل  المناي ال ال طليية.
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 نتائج نموذج االنحدار  4-3
ن ييررر  مررررليي  (ب  نرررلو   مررر اج اال ارررنا  المنررررنن ال رررل  يررراط  2ي ضررر  الجرررن    طرررم )

الجنيرررن   دررر  المانررر   المرد مرررلنا لدمررر اوم الملليرررة  ررر   انررر   الن ادرررة.  المالدرررية الماررر ية
 نيرري  ال نررلو  حلرر  ث رره  دررا الرر  م مررل  جرر ن ا نيررل   رر ن   مر رر   يرريل اذ طررلم المالدرريية 

يرررلل الدررظمب  الميمررة النان يررة لددررظم(  دررر  الدررظمب حال ا رره ن جررن   طررة ) يايررة الدررظمب  ن   
 يدية  مر  ية ييل مناي ال النقل ر  ال لارة ي يايرة الدرظم  الميمرة النان يرةب يمرل ييري  حلر  
ثل ن يي  مرليي  المالدية الجنين  طن  قل مل المان   المرد ملنا لير  مرل  يايرة الدرظم 

  الميمة النان ية. 
ل ينردرر  يررللمناي ال ال طلييررة اظ ررلإ   طررة  يدررية  مر  يررة يرريل دررر  الدررظم   دررية  ايمرر

الميمة النان ية لدميمة الد طيةب ثمل يرلطا المناير ال ايل رل الر طرلل  ير  مر  يرة. يمرل ينضر  
  ررن مدررن   مر  يررة  مر  يررة Fمررل ال نررلو  مر  يررة  مرر اج اال اررنا  ييرر  ايررل يل ررل طيمررة 

ممرل % 32.8ايرل نرم نقدري   Adj. R2يللاي  ا نقرل  مرلمر  النانيرن.  مل الجني  1.111
  نيي  ال نلو  الدليمة حل   نم طي   ا ل اليال. ي ين مل الطمة اا ال نلو .
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(5جدول رقم )  
  نتائج نموذج االنحدار المتعدد

مشاهدة 322 عدد المشاهدات  

F-Test 
 F 082.322طيمة 

P-Value 1.111*  
R)معامل التحديد 

2
) Adj. R

2
 1.328 

اإلشارة المتوقعة  المتغير
(Predicted sign)  المعامل(Beta) P-Value 

EPS + 1.357 0.036
*
 

D + 6.112 0.000
*
 

BV + 1.554 0.000
*
 

EAS + 10.555 0.006
*
 

EPS * EAS + -2.287 0.000
*
 

D * EAS + -2.965 0.205 

BV * EAS + -0.494 0.000
*
 

BTM + -3.371 0.001
*
 

ROA + 19.104 0.442 

CFO + -4.761 0.615 

Lev - -8.013 0.388 

LOSS - 4.063 0.478 

SIZE + -0.721 0.575 

beta - -5.494 0.290 

 %  د  الن الا.01%ب 2% , 0نيي  حل  مر  ية الر طة   ن مدن ا مر  ية  ** ب ***,  *
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 الخالصة والتوصيات -5
المالدية الن لية يلل ني را ندرإ المررليي   لليرة الجر ن  يرجن  حلرا ي   مجين  ني ا مرليي  

 يررلن  جرر ن   يررقلاية المرر اوم الملليررة.  مررل طررم امررل المن طررم  جرر ن   طررة   نيررة يرريل ن ييرر  
مرررليي  المالدررية المارر ية الجنيررن   المانرر   المرد مررلنا لدمرر اوم الملليررة.  اررا الممليرر  يرر   

دررية الن ليررة يررلل الر امرر  الييويررة  الظيليرر  الن  يميررة يجرر  ثل المرل ضرر ل لني ررا مرررليي  المال
ني ررا مرررليي  المالدررية الن ليررة .  مررل طررمب طررن ال يررجن  ناررنن يرري   مانرر   مرررليي  المالدررية

 . للية الج ن  حلا  يلن  ج ن   يقلاية الم اوم المللية
ة الماررر ية  طرررن فرررنال الن ادرررة الالليرررة حلرررا النرررر ث  دررر  اطررر  ن ييررر  مررررليي  المالدررري

الجنيررن   درر  المانرر   المرد مررلنا لدمرر اوم الملليررة مملدررل يللررن   النمييمررا لم طررلم المالدررييةب 
يررر ية مميرررن   35ميرررلفن  دررر  ية   853 الرررإ مرررل  ررر   ن ادرررة ن ييميرررة  دررر   ي رررة مرررل 

.   درر   يررو المن طررمب امررن ث ظرر ل ال نررلو  5102-5102يللي  اررة المارر ية  رر   القنرر   
ن ييررر  مررررليي  المالدرررية الماررر ية الجنيرررن   المانررر    يدرررية  مر  يرررة يررريل  جررر ن   طرررة 

 المرد ملنا لدم اوم المللية.
ب ن ارا الن ادرة يضر     الرمر   در  نيييرث مررليي  المالدرية  اا ض ة ال نلو  الدرليمة

 يررلن  جظرر ن الجظررلل الن  يميررة . يمررل يجرر  المار ية الجنيررن  يمررل ين لدرر  مررم الييوررة المار ية
  اضررررا مررررليي  المالدرررية  اررر  ن ررر ي  الي يرررة النانيرررة ال  مرررة لن ييررر  مررررليي  المالدرررية 

.  ننمطر  ثفرم مجرلالل الما ية  النا مل ثفمظل النافي  الردما  الرمدا لمرن  الم اوم المللية
ارا ن ادرة  اار  اتطرل  االطنارلنية اال ر ا المن نيرة  در  اليال الممن ارة ارا فراا الارنن 

ي  المالدررية المارر ية الجنيررن  يمررل يميررل مررل الن ارر  حلررا ارر    منيلمدررة ذطرر  ن ييرر  مرررلي
يضرلث حلر  الرإ ضر     ن ادرة  ن يي  فا  المرليي ب مط  دي لة الد  ب  نيدقرة  ثو المرل .

  اا  مدن   االلن ام القردا يمرليي  المالدية الما ية اا ال اطم الرمدا.
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بيان بأسماء الشركات التي ت منتها الدراسة التطبيقية (1ممحق )  
 

 قطاع التشييذ ومواد البناء -1

 أطّٕذ طَٕبء -0
 

 اٌجوهزح –اٌعش ٌٍظَزاَِه لاٌجورطٍَٓ  -01
 
 

 أوزل ِصز ٌٍشداد لاٌظمبالد اٌّعدَٔخ -1
ٌٍّممممبلالد اٌعّوَِمممخ لاتٔشمممبءاد اٌفٕمممبر  -00

 لاٌزجبرح لاالطزَزاا لاٌزصدٍز
 

 اتطىٕدرٍخ دطّٕذ ثوررالٔد -2
ٌَفممذ  -اٌّصممزٍخ ٌزطمموٍز  ممٕبعخ اٌجٕممبء  -01

 طالة
 

 إٌصز ٌألعّبي اٌّدَٔخ -02 اٌجَشح اٌعبِخ ٌٍّمبلالد لاتطزثّبر اٌعمبرى -3

 ٌإلٔشبء لاٌزعَّزاٌزب  -03 ثَزوِوا -اٌحدٍثخ ٌٍّواا اٌعبسٌخ  -4

 رلثىض ٌزصَٕع اٌجالطزَه -04 اٌظوٍض ٌالطّٕذ -5

 ٌَظَىو ِصز -05 اٌصعَد اٌعبِخ ٌٍّمبلالد -1

 ِصز ثٕي طوٍف ٌالطّٕذ -01 اٌعزثَخ ٌألطّٕذ -1

  اٌعزثَخ ٌٍّحبثض -9
  

 قطاع العقارات -2

 لاٌزعَّزاٌّصزٍَٓ ٌإلطىبْ لاٌزَّٕخ  -01 اٌزعَّز لاالطزشبراد اٌمٕدطَخ -0

 اٌوطَٕخ ٌإلطىبْ ٌٍٕمبثبد اٌّمَٕخ -00 طواٍه -اٌظباص ِٓ أوزوثز ٌٍزَّٕخ لاالطزثّبر  -1

 ثبٌُ هٍَش ٌٍزعَّز -01 اٌشّض ٌإلطىبْ لاٌزعَّز -2

 سهزاء اٌّعباً ٌالطزثّبر لاٌزعَّز -02 اٌعجور ٌالطزثّبر اٌعمبرً -3

 َٔظذ -تّبي أفزٍمَب ٌالطزثّبر اٌعمبرً  -03 اٌغزثَخ اتطالَِخ ٌٍزَّٕخ اٌعّزأَخ -4

 ِجّوعخ طٍعذ ِصطفٌ اٌمبثخخ -04 اٌمبهزح ٌإلطىبْ ل اٌزعَّز -5

 ِدٍٕخ ٔصز ٌإلطىبْ لاٌزعَّز -05 اٌّزحدح ٌإلطىبْ لاٌزعَّز -1

 َِٕب ٌالطزثّبر اٌظَبحٌ لاٌعمبرً -01 اٌّجّوعخ اٌّصزٍخ اٌعمبرٍخ -1

  اٌعّزأَخاٌّصزٍَٓ ٌالطزثّبر لاٌزَّٕخ  -9

 
 

 قطاع األغذية والمشزوبات -3

 اٌمبهزح ٌٍدلاجٓ -1 أجواء ٌٍصٕبعبد اٌغذائَخ ـ ِصز -0

 اٌّصزٍخ ٌصٕبعخ إٌشب لاٌجٍوووس -9 أطٍض الطزصالح ادراضٌ لاٌزصَٕع اٌشراعٌ -1

 إٌّصورح ٌٍدلاجٓ -01 فواٍىو -اتطّبعٍََخ اٌوطَٕخ ٌٍصٕبعبد اٌغذائَخ  -2
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