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Egyptian Accounting Standards and Financial Statements 

Comparability: An Empirical Study 
 

  1ممخص البحث

أثددتسصيبيدداسيردد ييتس إلدداساقصاءدد   البحددث يهدد           
،سواليقدددص  ةسإلددداس6002اليح قدددبلساليءدددتيلسالءددد  تةس ددد  س
،س لددددداسة بليددددددلس(IFRS)يرددددد ييتسالصاتيدددددتساليدددددد ل سال وليدددددلس

صرصبددتسالا بليددلسلليا ت ددلسأحدد سالاددوا  سالي ليددلسلليا ت ددل،سحيددثس
األهدددد ا سالصدددد سصقددددر ساليهدددد تسالص  يييددددلسووا ددددر سس أهدددد

يشددد ه ةسس236وب قددصا ا سيردد ييتساليح قددبلسإلددداسصحاياهدد  س
(،سوأقددددددلوبسةيدددددد  سة بليددددددلس6002-6000اددددددترسال صددددددتةس 

 De Franco etالادوا  سالي ليدلسلليا ت دلسالييدوتسبواقديل

al. (2011)أ هدتتسال صدد  نسأطسصيبيداسير ييتاليح قددبلس ؛
ساليءددتيلسةددد سأ يسالددد سا ا دد قسيقدددصويسالا بليدددلسلليا ت دددل،

 اليح قدددبلبرددد  سيت يدددلسيرددد ييتسوهدددوسيددد سيييدددطسص قددديت س

والهي يدددرسالص  يييدددلسس،والادددي سالييصيريدددلس،البي يدددلسلليصغيدددتات
 سا ا د قسيقدصويساتلصد ااحصي رسف سيءت،سب إل  فلسإلاس

ل ا سةويل س ب لير ييتس صييلس   سويو سآلي تسص  يذسوا 
س–يردد ييتساليح قددبلساليءددتيلس :مصططحمح ع ممم طط 
 .الا بليلسلليا ت لس–ير ييتساليح قبلسال وليلس

 Abstract 
 

         The research aims to identify the imp-

ct of the application of the Egyptian Accou-

ting Standards issued in 2006, based on Int-

rnational Financial Reporting Standards (I-

FRS), on comparability of financial statem-

ents.  

        The comparability is considered as one 

of the main goals that the regulators and ac-

counting standards setters seek to achieve. 

Using 692 observations during the period of 

2003–2010, and a financial statement com-

parability measure developed by De Franco 

et al. (2011); results showed that the applic-

ation of the Egyptian Accounting Standards 

has led to reduction of the level of compar-

ability. These results can be explained by i-

nadequacy of the accounting standards to e-

nvironmental variables, societal values, and 

institutional frameworks in Egypt, in additi-

on to the possibility of the low level of co-

mpliance withسthose standards, because of 

the lack of strong enforcement and compul-

sion mechanisms.  
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 مقدم  -1

الهددددد  سالت يقددددد سللادددددوا  سالي ليدددددلسفددددد سسيصيثددددرس
صييدددددددطسأءدددددددح بسوالصددددددد سصدددددددوفيتسيرلويددددددد تسي يددددددد ةس

اليءددلحلسفدد سالوحدد ةساتةصءدد  يلسيددطساصادد ذسةددتاتاتس
صق   سصلكسالادوا  سفد سصا ديقس يي  ل اةصء  يلسقليي

 دددددددد  سصي ثددددددددرساليرلويدددددددد تسبدددددددديطساإل اتةسواأليددددددددتا س
وص  ا سةييلسصلكساليرلويد تسب يد  ةسة بليصهد سالا تييل س

لليا ت لسيعساليرلوي تساليش بهلسللشتي تساألاتىسأوس
 FASB).لد   سالشدتيلسادترسفصدتاتس ي يدلسياصل دل

اصاد ذسالادتاتاتسيدطسةبدرس ويتيدعسذلدكسإلداسأط (2008
طسيط،سواليحللددددددددديواليات دددددددددواليقدددددددددصثيتيط،ساليددددددددتك،س

يصيلددبسصايددي سال ددتيسالب يلددل؛سوهددوسسط،سوغيددته ياليدد لي
اتيددتسالددذيستسيييددطسإيددتاؤ سبءددوتةسقددلييلسإذاسي  ددتس
اليرلويددددددد تسذاتسيقدددددددصويسيددددددد ا قسيدددددددطسالا بليدددددددلس

س لليا ت ل

أحددد سأهددد سس(0 وب لصددد ل سصيثدددرسالا بليدددلسلليا ت دددلسس
الاءدد  يسالصدد سييددبسأطسصصقدد سبهدد سالاددوا  سالي ليددل،س

الاددوا  سالي ليددلسإيددتا سسوفبدد و ه سلددطسيقددصييعسيقددصا ي
اليا ت دد تسالءددحيحلسبدديطسالشدددتي ت،سويددطسثدد ساصاددد ذس
الاددتاتاتسالقددلييلسبيدد سيرددو سبدد ل  عس لدداسي فددلسأيددتا س

 ليقدصغتبسالادورسبولدي سس  الييصيعسواتةصء  سالادوي
بدددديطسهي دددد تسو ددددعسيردددد ييتساليح قددددبلسالي ليددددلسحددددورس

 سفد سالياد  ساألورسصحايداسهدذاسالهد  صقدصه  سالر ل س
الي ليددددلسسليشدددديتسييلدددد سيردددد ييتساليح قددددبويددددعسذلددددكس
أطسءروبلسإيتا ساليا ت  تسسإلا(سFASBاأليتيي س 

بيطسالشدتي تس صييدلساقدصا ا سيدتاسيح قدبيلسياصل دلس
القددببسالت يقدد سفدد سصيددويتسيردد ييتساليح قددبل،سسصيثددر

القددددببساألاددددتساليحصيددددرسفدددد سات صادددد  سسبي يدددد سيصيثددددر
                                                 

ّ"قاتل٘ةةح القةةْائن الوال٘ةةح  ٗظةةرمدم الثؽةةس "القاتل٘ةةح للوقارًةةح" (1)

 للوقارًح" لورزادف٘يو 

بددددديطسالبددددد ا رسيدددددطسبويدددددو سيتيادددددلسواحددددد ةسءدددددحيحلس
بيثددرس صدؤيط ،طسويد ت،سإه د كسةلدلإتسأطس ،اليص حدل

س(FASB 2008). ات صا  سهذاس

وةدددد سشدددده سالردددد ل سيددددعسبدددد اي تسالاددددتطسالحدددد ل سس
الر يددددد سيدددددطسال  ددددد  مسالي ليدددددلسلرددددد  سيدددددطسالشدددددتي تس

 ,Enron, WorldCom, Aholdيثددرسس،ال وليددل

Health South, and Tyco؛سوهددوساأليددتسالددذيس
اهصددددددد ا سأقدددددددوااساليددددددد رسال وليدددددددل،سوصيبددددددد سسإلددددددداأ يس

طساقدد  تسب ه ددل،سيددعسفادد سالثاددلسفدد سالاددوا  سياليقددصثيتس
والصادد تيتسالي ليددل سوةدد سأثدد تتسصلددكسال  دد  مسالشدديوكس

،سوهوساأليتسالدذيسأ يسالاوا  سالي ليل وتوأهييلسحورس
 سص اي ساتهصي  سبيرد ييتساليح قدبلسوالادوا  سالي ليدلإلاس

سيرصيدددددد س لدددددداسصددددددوافتاقددددددصاتاتسأقددددددوااساليدددددد رسإذسأطس
ويييدطسالوثدواسيت يلسوة بللسلليا ت دلسيرلوي تسي ليلس

إذاسأتا ساليقدددددصثيتوطساصاددددد ذسةدددددتاتاتسسوب لصددددد ل ،هددددد  سب
ذاتساليدددددو ةسسالادددددوا  سالي ليدددددلاقدددددصثي تسقدددددلييل،سفددددد طس

س  تسغ  س  هس توتةسصرصبتوالا بللسلليا ت لسالر ليلس

س(6 وة سصب دتسيءدتسيرد ييتساليح قدبلسال وليدلسس
وذلددكسبءدد وتسةددتاتسو يددتساتةصءدد  سس0331ي ددذس دد  س

لشدددددددتي تس،سوالدددددددذيسألددددددد  سا0331لقددددددد لسس302تةددددددد س
الصوءيلسب ألقده سبصيبيداسيرد ييتسشتي تساليق هيلسوس

اليح قدددددبلساليءدددددتيلسوالصددددد سصرصبدددددتسصتييدددددلسلدددددبرقس
(سالء  تةسحصداسب ايدلسIASير ييتساليح قبلسال وليلس 

يددطسةبددرسلي ددلسيردد ييتساليح قددبلسال وليددلسس0331 دد  س
                                                 

نةةةةةام  ((IASCأًشةةةةةند لعٌةةةةةح ههةةةةةاٗ٘ز الوؽاطةةةةةثح الدّل٘ةةةةةح ( 2)

(و ّفةةٖ IASتِةةد  دقةةدار ههةةاٗ٘ز الوؽاطةةثح الدّل٘ةةح )1793

ذةةةةن دًشةةةةاع هعلةةةةض ههةةةةاٗ٘ز الوؽاطةةةةثح الدّل٘ةةةةح  2001نةةةةام 

IASB) )  ل٘ؽة  هؽةة  اللعٌةحو ّقةةد قةام الوعلةةض ترهةدٗ  تهةة

ّاؼاللِةةةا ، ّالغةةةاع الةةةثه  اا ةةةز الوؽاطةةةثح الدّل٘ةةةحههةةةاٗ٘ز 

تإقةةدار ههةةاٗ٘ز ظدٗةةدج أطلةةق نلِ٘ةةا ههةةاٗ٘ز الرقزٗةةز الوةةالٖ 

و ّطةةةْ  ٗةةةرن اطةةةرمدام اقةةةيالغ "ههةةةاٗ٘ز (IFRS) الدّل٘ةةةح

الوؽاطةثح الدّل٘ةح" أّ "الوهةةاٗ٘ز الدّل٘ةح" للدالةةح نلةٔ ههةةاٗ٘ز 

دّل٘ةةةح الوؽاطةةةثح الدّل٘ةةةح الوهدلةةةح ّههةةةاٗ٘ز الرقزٗةةةز الوةةةالٖ ال

 القائوح ههاو
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 IASCسوليوايبلسالصر يتتسالص سشه صه ساليرد ييتس )
لقدد لسس642اتقدصثي تستةدد سسال وليدل؛سءدد تسةدتاتسو يددت

 سوفدد س دد  سبشدديطسيردد ييتساليح قددبلساليءددتيلس6002
صدد ساءدد اتسيردد ييتساليح قددبلساليءددتيلسباددتاتسس6003

حيدددثسصددد س؛س6003لقددد لسس000و يدددتساتقدددصثي تستةددد س
ءدددد اتسيردددد ييتس إلغدددد  ساليردددد ييتساليءددددتيلسالقدددد بالسوا 

ال وليدلساليح قدبلسي ي ة،سوالص سصرصبتسصتييلسليرد ييتس
 IAS/IFRSسالءددددد  تةسيدددددطسةبدددددرسييلددددد سيرددددد ييتس)

(سيددددددددعسويددددددددو سبرددددددددقسIASBاليح قددددددددبلسال وليددددددددلس 
صيشاسيرد ييتساليح قدبلسيدعسص حصاالي ي لسسالصر يتت

سالاوا يطساليءتيل س

،سيثدددوتساليددد رسبددديطسيؤيددد يسىيدددطس  حيدددلسأادددتسس
ييد  رسإذس سصب  سيرد ييتساليح قدبلسال وليدلوير ت  س

اليرددد ييتسال وليدددلسذاتساليدددو ةساليؤيددد وطسبددديطسصيبيددداس
يدددرسيدددطسيدددو ةسالادددوا  سيقددد   س لددداس يددد  ةساليتص ردددلس

س،سوصا ديقسصيل دلستأ ساليد رالي ليلسوة بليصه سلليا ت ل
صصيثرسالحيلسالت يقديلسوس سويذبساتقصثي تاتساألي بيل

ويددو سيردد ييتسيوحدد ةس لدداساليقددصويسالدد ول سفدد سأطسل
يدددددطسييدددددوطساليح قددددبلسصهدددددص سأق قدددددً سب لايدددد  ،سلدددددذلكس

أطسصيدوطسيبد  ئسالايد  سواحد ةسفد سأيس ولددل،سساليت د 
يددعس ددتوتةس دد  سصدديثتسالاددي سالي ءددمس  هدد سبحددواي س

 Roberts, Weetman, and Gordon)اللغددل

يددد سالير ت دددوطسفييددد  لوطسبددديطساءددد  يس سأ(2005
 سبي دددد تساأل يدددد رساليحليددددلسوالهي يددددرسالص  يييددددلسصحدددد 

شيرسويحصويسير ييتساليح قبل؛سوب لص ل سف طسصيبياس
سايييو لسواحد ةسيدطساليرد ييتستسيدؤ يسب ل دتوتةسإلد

س وة بليصه سلليا ت لس ي  ةسيو ةسالاوا  سالي ليل

وص  ا سح ةسهذاسالي رسب ل قدبلسللد ورسال  ييدل،سس
يقدببسس(2 يرد ييتسال وليدلالحيثسيتيسالبرقسأطسصب  س

يردددددد ييتسسلصدددددديثتأ ددددددتاتًاس  يدددددد ةسلصلددددددكسالدددددد ورس  ددددددتًاس
اليح قددددددددبلسال وليددددددددلسبشدددددددديرست يقدددددددد سب ليي تقدددددددد تس

صتييدددد سسإلددددااليح قددددبيلسللدددد ورساليصا يددددل،سب إل دددد فلس
ييلدددد سيردددد ييتساليح قددددبلسال وليددددلس لدددداساحصي يدددد تس

اليصا يلسوهوسيد سص صادتسإليد سب ل ورسأقوااستأ سالي رس
ادددتسأطسالددد ورساآلسالددد ورسال  ييدددل سبي يددد سيدددتيسالدددبرق

ال  ييلسلي سل يه سير ييتسذاتسيو ةس  ليدلسب إل د فلس
أ هددد ستسصيصلدددكساإليي  يددد تسالت يدددلسلو دددعسصلدددكسسإلدددا

اليردددد ييت،سلددددذاسفدددد طسصب دددد سيردددد ييتس وليددددلسذاتسيددددو ةس
س والصيل لس  ليلسيوفتسالوةتسواليه 

سصيبيدداو لدداسالددتغ سيددطساقددصيتاتساليدد رسحددورس
لس لاسيقصويسالر ل سيييو لسوحي ةسلير ييتساليح قب

و ددد  سحقددد سأف دددليلسصب ددد سيرددد ييتساليح قدددبلسال وليدددلس
يددطساددترسال تاقدد تسالر يدد ةسي ددذسي صءدد سثي  ي دد تس
الاتطسالي   ،سف طس   سال ورسالص سصب تسأوسصايديس

سإذفدد سص ايدد سيقددصيت سساليح قددبلسال وليددللصب دد سيردد ييتس
سا(سإلدIASBيشيتسييل سير ييتساليح قبلسال وليدلس 

 ولددلسصصيلددبسأوسصقدديمسب قددصا ا سس020ل سويددو سحددوا
ف ددددددددد س س(Pacter 2016)اليرددددددددد ييتسال وليدددددددددلس

األوتوبددددد س لدددداسةدددددتاتسساتصحدددد  وافدددداسس03/1/6006
 تصحددد  ساألوتوبددد سببددد ل ا سيييدددعسالشدددتي تساليقددديللس

                                                 
ق٘ةام الدّلةح تريث٘ةق  adoption( ٗقاد ترثٌٖ الوهاٗ٘ز الدّل٘ح 3)

الوهاٗ٘ز الرٖ ٗادرُا هعلض ههاٗ٘ز الوؽاطثح الدّل٘ةح لوةا 

ُةةٖ تةةدّى دظةةزاع إٔ ذهةةدٗالخ ظُْزٗةةح نلِ٘ةةا، ّ لةة  فةةٖ 

هقات  ل  هي الرك٘٘ف ّالرقاربو د  ٗقاةد ترك٘٘ةف الوهةاٗ٘ز 

م الدّلةةةح تريث٘ةةةق الوهةةةاٗ٘ز الرةةةٖ ق٘ةةةا adaptationالدّل٘ةةةح 

ٗادرُا هعلض ههاٗ٘ز الوؽاطثح الدّل٘ةح تهةد ق٘ةام ّا ةهٖ 

الوهاٗ٘ز فٖ ُذٍ الدّلح تإظزاع ذهدٗالخ ظُْزٗح نلِ٘ةا توةا 

ٗرٌاطةةة هةةم الورغ٘ةةزاخ الث٘ن٘ةةح ّالقةة٘ن الوعروه٘ةةح ّالِ٘الةة  

 convergenceالرٌظ٘و٘ح فٖ الدّلحو تٌ٘وا ٗقاةد تالرقةارب 

فاخ ت٘ي ههاٗ٘ز الوؽاطثح الوؽل٘ح ّالدّل٘ح هةي دسالح اا رال

 ةةةةالت الرهةةةةاّى تةةةة٘ي هعلةةةةض ههةةةةاٗ٘ز الوؽاطةةةةثح الدّل٘ةةةةح 

 ّّا هٖ الوهاٗ٘ز الوؽل٘حو
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س6003ب ايدلسيدطسأورسي دد يتساليرد ييتسال وليدلسبصيبيداس
،سالاوا  سالي ليلساليييرل س دتوةس لداسذلدكس   سإ  ا 

لشددددددتي تسصهدددددد سلألغددددددتسالوتيدددددد تساليصحدددددد ةسيي لبسفادددددد 
بد يتا سصقدوي تسصيباساليرد ييتسال وليدلساألي بيلسالص س

اليح قددددبلسسيردددد ييتلاوا يهدددد سالي ليددددلسليدددد سصص دددداسيددددعس
األيتيييل،سحيثسأء تتسهي لسقواسالي رساأليتيييدلس

 (SECالاددوا  سالي ليدددلسةددتاتًاسبابددورسس6001فدد س دد  سس
بد وطسلليرد ييتسال وليدلسللشتي تساألي بيلساليرد ةسوفاد س

اليح قبلساأليتيييدل سييد سسوفا سلير ييتصقوي تسإيتا س
فددد سسRoadmapأطسالهي دددلسأءددد تتساتييدددلسيتيددداس

باءددددويسإيي  يددددلسالقددددي حسللشددددتي تسس6002 دددد  س
لليردددددد ييتساأليتيييددددددلسب  دددددد ا سةوا يهدددددد سالي ليددددددلسوفادددددد س

أطسصلدكسسJacob & Madu (2009) سويدتيسال وليدل
اليردد ييتسال وليددلسطسيالاددتاتاتسصريدد سا صددتا سالهي ددلسبدد

صيثدددرسيييو دددلسيدددطسيرددد ييتساليح قدددبلس  ليدددلساليدددو ةس
والصدد سص يدد سيددطسة بليددلسالاددوا  سالي ليددلسس،واليابولددلس وليدد ًس

سلليا ت لسبغقسال  تس طساليوةعساليغتاف  

ذسي صءدد سالصقددري  تسيددطسالاددتطسالي  دد سوي دد
ص دد ورسالر يدد سيددطسال تاقدد تسيددو ةسيردد ييتساليح قددبل،س
يدددددعسصح يددددد سالاءددددد  يسالوايدددددبسصوافتهددددد سفددددد سصلدددددكس
اليرددد ييتسليددد سصيدددوطسذاتسيدددو ةس  ليدددل سإتسأطسصلدددكس

غلدددبس ليهددد ساليددد بعسالصحليلددد سوالوءددد  ؛سال تاقددد تس
لدكسيد يسيت يدلسص لداس يليد  سلد سصاد  س لديًتسوب لص ل س
صب دددد سالدددد ورسيردددد ييتسيح قددددبيلسسأط،سحيددددثساليردددد ييت

إ ص جسصاتيتسي ل س  ل ساليدو ةستسير  س  ليلساليو ةس
(Ball 2006)س الير ييتس  ليلساليدو ةسشدتي سإذسصر س

ولي ه سليقتسشتيً سي فيً سإل  ا سةدوا  سي ليدلسس  توتي
 س(Ball, Robin, and Wu 2003)  ليدلساليدو ةس

اليرد ييتسوب لص ل سف طس تاقلسصيتبدلسالد ورسالصد سصب دتس
فر ليدلسصب د سصلددكسيد يسلصايدي سةسيبيدتسسال وليدلسياد  سف  د ة

 Chen, Tang, Jiang, and Lin).ساليردد ييت

س(2010

تسال تاقددد تسيدددؤاتاسإلددداسصايدددي سلدددذاسفاددد ساصيهدددس
يددددد يسيت يدددددلسوفر ليدددددلسيرددددد ييتساليح قدددددبلسال وليدددددل؛س
وبءدد لسا ءددلسيددطساددترسفحدديسأثددتسصب دد سيردد ييتس
اليح قددددبلسال وليددددلس لدددداساءدددد  يسوقددددي تسالاددددوا  س
الي ليددلسوالصدد سصردد سالي ددصنسال هدد   سليردد ييتساليح قددبل س
ويدددعسصردددد  ساءدددد  يسالاددددوا  سالي ليددددلسإتسأ دددد سيييددددطس

يددددو ةسالاددددوا  سالي ليددددلسوة بليصهدددد سلليا ت ددددلسالاددددورسبدددديطس
صيددثتطسأهدد سالاءدد  يسالصدد سييددبسأطسصصءدد سبهيدد س
الاوا  سالي ليلسلي سلهيد سيدطسآثد تساةصءد  يلس  يد ة سإذس

إلاسسHail, Leuz, and Wysocki (2010)يشيتس
 لسأطس تاقدلسصب د سيرد ييتساليح قدبلسال وليدلسصادو سبءدد

  يددلس لدداسأقدد  سيدد يسالصحقددطسفدد سيددرسيددطسيددو ةس
الاددددددوا  سالي ليددددددلسوالا بليددددددلسلليا ت ددددددلس بددددددتسالشددددددتي تس

سوال ور 

وةددد سص ددد ورسالر يددد سيدددطسال تاقددد تسأثدددتسيرددد ييتسس
اليح قددبلسال وليددلس لدداسيددو ةسالاددوا  سالي ليددلسفدد س ورس
الردددددد ل سالياصل ددددددل،سبي يدددددد سص دددددد ورس دددددد  سيحدددددد و سيددددددطس

لسال وليددلس لدداسة بليددلسال تاقدد تسأثددتسيردد ييتساليح قددب
الاوا  سالي ليلسلليا ت لستغ سأهييصه سليقصا ي سالادوا  س

 & Cascino)اتةصءد  سالادوي سأليس ولدلالي ليدلسوس

Gassen 2015)سو  ددددددتًاسألطسصحايدددددداسالا بليددددددلس 
لليا ت ددددلسييثددددرسأحدددد ساألهدددد ا ساأليثددددتسأهييددددلسلصب دددد س
يرد ييتساليح قددبلسال وليددلسيدطسةبددرساليهدد تسالي  يددل،س
فاددد سبدددد أسالبدددد حثوطسإ يدددد  سي يدددد سيددددطساتهصيدددد  سل هدددد س

 De)وةيددددد  سالا بليدددددلسلليا ت دددددلسبءدددددوتةسأف دددددرس

George, Li, and Shivakumar 2016)س سلدذا
س–يييددطسالاددورسبدديطسالصقدد ؤرسالددذيسييددتحس  قدد ساآلطس

والي  يددددديطسوالدددددذيسأءدددددبمسيقددددد تساهصيددددد  سالبددددد حثيطس
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إذاسي طسصب د سسيصيثرسفيي س–ويقصا ي سالاوا  سالي ليلس
يوحد ةسوالص سصيثدرسيييو دلسساليح قبلسال وليلير ييتس

إ د ا سسإلدايسيطسيرد ييتساليح قدبلس  ليدلساليدو ةسيدؤ 
اءوءً سفد سالد ورسال  ييدلسة بللسلليا ت لسةوا  سي ليلس

س ذاتسأقوااستأ سالي رسال  ش ل

أثدتسصيبيداسويه  سهذاسالبحثسالداساقصاءد  سس
،س6002اليح قددددبلساليءددددتيلسالءدددد  تةس دددد  سيردددد ييتس

سة بليددل لدداسواليقدص  ةسإلدداسيردد ييتساليح قددبلسال وليددل،س
ال  ييددل،سوذلددكسيددطسسلليا ت ددلسفدد سالدد ورلسالي ليددالاددوا  س
 لداس ي دلسيدطسالشدتي تسإيتا س تاقدلسصيبيايدلسساتر

اليءتيلسالياي ةسب لبوتءل؛سحيثسصرصبتسيءتسإح ىس
 سوصصيثددددرساتةصءدددد  ي تسال  شدددد لالدددد ورسال  ييددددلسذاتس

 وافعسالاي  سبهذاسالبحثسف ساقصحواذسيو دو سالا بليدلس
لليا ت لس لاساهصي  سيح و سفد سال تاقد تساليح قدبيلس

شددددددوتة،سوذلددددددكستغدددددد سإشدددددد تةسالبدددددد حثيطسووا ددددددر سالي 
الير ييتسإلاسأهييلسصحاياسيقدصويسيتص دعسيدطسالا بليدلس

 Peterson, Schmardebeck, and)لليا ت ددلس

Wilks 2015)سويدددطس  حيدددلسأادددتى،سفاددد ستيددد تس 
ال تاقددددددد تسالا ءدددددددلسبصايدددددددي سفر ليدددددددلسصب ددددددد سيرددددددد ييتس

ال وليدددلس لددداسيدددو ةسالادددوا  سالي ليدددل،سبي يددد ساليح قدددبلس
ي طسه  كس  تةسف سال تاق تسالص سص  ولتسأثتسير ييتس
اليح قددددددددبلسال وليددددددددلس لدددددددداسة بليددددددددلسالاددددددددوا  سالي ليددددددددلس

ةد سال تاقد تسلليا ت ل ب إل  فلسإلاسذلك،سفد طسير د س
ساهددددذسيدددديص لددددذاسسصحدددد  ساألوتوبدددد ؛تيدددد س لدددداس ورسات

سال يددددتةسفدددد سيح ولددددلسلقدددد سال يددددوةساليويددددو لبحددددثسيا
اليح قدددب سيدددطسادددترسفحددديسذلدددكساألثدددتسفددد سالددد ورس

س ال  ييلسذاتسأقوااسالي رسال  ش ل

البحددثسيددطسال  حيددلسال  تيددلس اأهييددلسهددذسوص بددع
إلددددداسأ ددددد سييثدددددرسإ ددددد فلسلل يدددددتساليح قدددددب سالاددددد يس

رصبدددتس لا بليدددلسلليا ت دددلسوالروايدددرساليدددؤثتةس ليهددد  سإذسصب

 تاقددلسوص قدديتسالروايددرساليددؤثتةس لدداسيقددصويسالا بليددلس
أثددد تسيدددطساليو دددو  تساله يدددلسليددد سلهددد سيدددطسلليا ت دددلس

ايي بيدددددددلسه يدددددددلس لددددددداسيقدددددددصا ي سالادددددددوا  سالي ليدددددددلس
البحدثس ييد سيرصبدتسهدذا  اتةصءد  سالادوي سأليس ولدلوس

إ دد فلسلل يددتساليح قددب سالادد يسبصايددي سفر ليددلسصب دد س
رسأحددددد ىسأهددددد سيرددددد ييتساليح قدددددبلسال وليدددددلسيدددددطسادددددت

اءدددددد  يسالصاتيددددددتساليدددددد ل سواليصيثلددددددلسفدددددد سالا بليددددددلس
سلليا ت ل 

يقدصويسصايدي سسأي سب ل قبلسللي  بسالريل ،سف طس
فددد ساإلي بدددلس لددداسالصقددد ؤرسالا بليدددلسلليا ت دددلسيقددد ه س

الهددد  سألءددددح بساليءددددلحلسفدددد سالوحدددد ةساتةصءدددد  يلس
 صدددد  نسواليصيثددددرسفدددد سيدددد يسإيي  يددددلسات صيدددد  س لدددداس

للشدددتي تسسالدددوات ةسفددد سالادددوا  سالي ليدددلاألتةددد  سيا ت دددلس
للشددتي تسالا بليددلسلليا ت ددلسيددوفتسصايددي سالياصل ددل سييدد س

والهي دددلسس،اليءدددتيلسيرلويددد تسي يددد ةسلدددو اتةساتقدددصثي ت
اليقدددددد وليطس ددددددطسيردددددد ييتسوسس،الر يددددددلسللتة بددددددلسالي ليددددددل

اليح قددددددبلساليءددددددتيلسحددددددورس صدددددد  نسصيبيدددددداسيردددددد ييتس
ةدددتاتاتسسييددد سيقددد   س لددداساصاددد ذساليح قدددبلسال وليدددل؛

قددددلييلسباءددددويسيردددد ييتساليح قددددبلساليءددددتيلسفدددد س
 اليقصابر 

ال تاقدلسالصيبيايدلسفد س ولدلسوأايتا،سف طسإيدتا سس
 س يدددد  ةسالثاددددلسفدددد س صدددد  نسال تاقددددلسيقدددد ه سفدددد واحدددد ةس

دد لصتيي س لدداس ولددلسواحدد ةسي سفدد يددطساقددصا ا س ي ددلسطسيي 
صثبيدتسأثدتسأوسالدصحي سفد سيصي  قلسيدطسالشدتي تسيدعس
يثدددرسيصيلبددد تسوالا  و يدددل،سبرددقسالروايدددرساليؤققددديلس

الصقدددييرسوهي يدددرسالقددددوا،سوالصددد سصاصلدددد سيدددطس ولددددلس
 De)سألادددتىسييددد سةددد سيثيدددتسالشددديوكسفددد سال صددد  ن

George et al. 2016; Paananen & Lin 

2009)  
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اليصباد سيدطسصد سصاقدي سساألهد ا ؛وصحايا سلصلدكسس
(سالا بليدددددلسلليا ت دددددلس6:س  لددددداسال حدددددوسالصددددد ل البحدددددثس

(س2و تةصهدددددد سبصب دددددد سيردددددد ييتساليح قددددددبلسال وليددددددل؛س 
(سحددددددددد و س3؛س الاتءدددددددددل(س4 ال تاقدددددددددلسالصيبيايدددددددددل؛س

 (ساليي تتسالبحثيلسالياصتحل 2البحث؛س 

 الق بم ططط  لممق رنططط  ومبقتنططط  بتبنططط  -2
 مع   ر المح سب  الدول  

يه  سهذاسالي  سيطسالبحثسإلاسصح ي سي هو سس
الا بليلسلليا ت ل،سوالرتةلسبيطسصب د سيرد ييتساليح قدبلس
ال وليدددلسويقدددصويسالا بليدددلسلليا ت دددلسصيهيددد استقصاءددد  س
أثتسصيبياسير ييتساليح قبلساليءتيل،سواليقص  ةسإلاس

للادوا  سالي ليدلسسالير ييتسال وليل،س لاسالا بليدلسلليا ت دل
للشتي تساليقيللسف سبوتءدلساألوتااسالي ليدل،سوذلدكس
يدددددطسادددددترسصحليدددددرسوصايدددددي سال تاقددددد تسالقددددد بالسذاتس
الءدلل سوصحاياد سلهدذاسالهد  ،سقديص سصاقدي سهدذاساليد  س

س لاسال حوسالص ل :

 مفنوم الق بم   لممق رن . 2-1

تططير ر تبنطط  معطط   ر المح سططب  الدول طط  ممطط   2-2
 الق بم   لممق رن .مستوي 

خبصططط  الدراسططط ع السططط بق  وا طططتق    طططر   2-3
 البحث. 

 مفنوم الق بم   لممق رن  2-1

يددددددطسأهييددددددلسالا بليددددددلسلليا ت ددددددلس لدددددداسالددددددتغ سس
واتقددصا ا سالواقددعسلهددذاساليءدديلمسإتسأ دد سيءدديلمس
ءدددربسالصرتيددد سويددد  ارسغيدددتسي ردددت سبءدددوتةسييددد ةس

ill-definedوغد يقس قدبي سحصداساآلطس(Lang et 

al. 2010; Potter & Pinnuck 2012; Wang 

سTaplin (2011) سو توةس لاسذلك،سيشيتس(2014
إلددداسويدددو ساص ددد اس ددد يرسحدددورسويدددو سي هدددو س ةيددداس

لليا ت ل،سوةد سصيدوطسالي د هي سالياصل دلسي  قدبلسسللا بليل
للحددد تتسالياصل دددل سوفددد س دددرسغيددد بساتص ددد اسحدددورس
صرتي سأوسي هو سالا بليدلسلليا ت دل،سف  د سيييدطسالليدو س
إلاسالصرتي ساللغوي،سحيدثسصر د سيليدلسة بدرسلليا ت دلس

comparableفدددددددددد سالادددددددددد يو س يييددددددددددطسيا ت صدددددددددد سس
capable of being comparedذلددكس  سوير دد س

ويددددددددو س تيدددددددد تسأوسيقددددددددصوي تسللا بليددددددددلسلليا ت ددددددددل،س
ف لر  ءتساليصش بهلسيييطسيا ت صه سحصاسيعسااصت س

 سفددددد لاوا  سياددددد اتساليرلويددددد تساليص حدددددلسليدددددرس  ءدددددت
الي ليلسلشتيصيطسيييطسيا ت صهي س لاسالدتغ سيدطسيدوطس
إحددددددد ىسالادددددددوا  سي ءدددددددللسيدددددددعسيرلويددددددد تسص ءددددددديليلس

ادتىسيلاءدلسويتح  تسإي د حيل،سبي يد سالادوا  ساأل
بءددددوتةسيبيددددتةسيددددعسيرلويدددد تسص ءدددديليلسةليلددددلسوبدددد وطس

س (Simmons 1967)يتح  تسإي  حيلس

يددددطسسSimmons (1967)وصرصبددددتسيح ولددددلسسس
أولددددد ساليحددددد وتتسلو دددددعسصرتيددددد سي  قدددددبسللا بليدددددلس

إلدددداسأطسسSimmons (1967) سإذسيشددديتسلليا ت دددل
الا بليدددددلسلليا ت دددددلسصر دددددد سأطسصريددددد سالادددددوا  سالي ليددددددلس
ال دددددتو ساتةصءددددد  يلساليصشددددد بهلسبيتيادددددلسيصي ثلدددددل،س
ويصحادددداسذلددددكسيددددطساددددترسالايدددد  سوالرددددتقسبيتياددددلس

إلداسأطسالا بليدلسس(1973)س Grayيصي ثلل سبي يد سيشديت
ليا ت لسصر د سصييديطساليقدصثيتيطسيدطسإيدتا سيا ت د تسل

قلييلسلأل ا سواليتي ساليد ل سالاد يسب لشدتيل،سويدطس
ثدد سصر دد سالا بليددلسلليا ت ددلسالادد تةس لدداسيا ت ددلساألشددي  س
يردد سوصايددي سيدد يسااصتفهدد  سويصحادداسذلددكسيددطساددترس
اتاصتفدد تسفدد ساأل ا سواليتيدد ساليدد ل سال رلدد سولددي س

 & Zhanga ليدلساليح قددبيلساتاصتفد تسفد سالير

Andrew 2010)سييد سيدتيس )Revsine (1975)س
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أطس   سة بليلسالبي   تساليح قبيلسلليا ت لسير د س د  س
صددوافتسأقدد  سإليددتا سيا ت دد تسقددلييلسبدديطسالشددتي ت،س
وهوساأليتسالذيسيؤ يسب وت سإلاس د  سة بليدلسصاد يتاتس
الر  ددددددد سوالياددددددد يتساليرصيددددددد ةس لددددددداسصلدددددددكسالبي  ددددددد تس

إلدداسأ دد سسSimmons (1967)لليا ت ددل سييدد سيشدديتس
ل ي  ةسفه سالا بليلسلليا ت لسف   سييبسي  ةشصه س ديطس
اإلي تساليح قب سللصاتيتسالي ل  سإذسير سهدذاساإليد تس

سيددص ساإلفءدد حس  هدد  ددتوتي سلصح يدد ساليرلويدد تسالصدد س
ب إل دد فلسإلدداسصح يدد سأويدد سالصشدد ب سواتاددصت سبدديطس

سالشتي ت س

صيددددد  سولاددددد سحددددد  تسالا بليدددددلسلليا ت دددددلس لددددداساهس
وا ددددر سيردددد ييتساليح قدددددبلسحددددورسالردددد ل سب  صب تهددددد س
إحدددددددد ىسالاءدددددددد  يسال و يددددددددلساله يددددددددلسلليرلويدددددددد تس
اليح قدددددبيلسي ددددددذسثي  ي دددددد تسالادددددتطسالي  دددددد  سفوفاددددددً س
لإلي تسالي  هيي ساليشصتكسلييل سير ييتساليح قبلس

(سوييلدد سيرددد ييتساليح قددبلسالي ليدددلسIASBال وليددلس 
ا ت دددلسإحددد ىس(،سصيثدددرسالا بليدددلسلليFASBاأليتييددد س 

الاءددد  يسال و يددددلسالث  ويدددلسلليرلويدددد ت،سوالصددد سصدددد س
صرتي هدددد س لدددداسأ هدددد س الا ءدددديلسال و يددددلسالصدددد سصييددددطس
اليقددددددصا ييطسيددددددطسصح يدددددد سوص قدددددديتسأويدددددد سالصشدددددد ب س
واتاصت سبيطسالر  ءت  سو لاسادت سالاءد  يس
ال و يلساألاتىسلليرلوي ت،ستسصصرلاسالا بليلسلليا ت لس

يا ت دددلسب ددد يطس لددداساألةدددرسبب ددد سواحددد ،سحيدددثسصصيلدددبس
.(FASB 2010; IASB 2010)س

وة سا صيد سالر يد سيدطسالبد حثيطس لداسالصرتيد سس
صرتيدد سالددوات سب إليدد تسالي دد هيي سلليح قددبلسالي ليددلسي

 Barth) لاسقبيرساليثد ر: ي  قبسللا بليلسلليا ت لس

2013; Brochet, jagplinzer, and Riedl 

2013; DeFond et al. 2011; Yip & 

Young 2012)صتيسس سإذBarth (2013)أطسذلدكسس
الصرتيددد سيرصبدددتسصرتي ددد س ةياددد سللا بليدددلسلليا ت دددل سييددد س

إلدداسأطسذلدددكسسYip & Young (2012)يشدديتس
الصرتيدد سيؤيدد س لدداسويددو سب ردد يطس لدداس  دد سيقددصويس

(سب رددددد سالصشددددد ب ،س0األهييدددددلسللا بليدددددلسلليا ت دددددلسهيددددد :س 
والذيسيشيتسإلاسي سإذاسي  تسالشتي تسذاتساأل شيلس
اتةصءدددد  يلساليصشدددد بهلسصاددددو سب إلفءدددد حس ددددطسأتةدددد  س

(سب رددددد ساتادددددصت ،سوالدددددذيس6يح قدددددبيلسيصشددددد بهل سو 
 دددددتسالشدددددتي تسذاتساأل شددددديلسيشددددديتسإلددددداسيددددد سإذاسي 

اتةصءددددد  يلسالياصل دددددلسص ءدددددمس دددددطسأتةددددد  سيح قدددددبيلس
إلدداسأطسويهددلسسZeff (2007)ياصل ددل سبي يدد سيشدديتس

ال  تساليابوللسح ليد س لداس يد اسواقدعسصصيثدرسفد سأطس
الا بليددددلسلليا ت ددددلسصصحادددداسب لصيييدددد س لدددداسأطساألشددددي  س

صبدددد وسيصشدددد بهلسواألشددددي  سغيددددتساليصشدددد بهلساليصشدددد بهلس
صب وسياصل ل سإتسأ  سيصقد  رس دطسي هيدلساألشدي  سفد س
اليح قددبلوسوييدد س تحدد سو حدد  ساألشددي  ساليصشدد بهلس
وغيتساليصش بهلوسف ليح قبلس يرسبشتيسوليقتسةيعس

سأث ثسأوسأةيشل 

ويدددطس  حيدددلسأادددتى،سةددد  س ددد  سيدددطسالبددد حثيطسس
لسوذلددكسبهدد  سةيدد  سصرتي دد تس يليددلسللا بليددلسلليا ت دد

إلداسأطسسTaplin (2011)الا بليلسلليا ت دل سإذسيشديتس
ةيدددد  سالا بليدددددلساليا ت ددددلسيرددددد سشددددتي س دددددتوتي سل هددددد س
وصحقدديطسالا بليددلسلليا ت ددل،سوأ دد سفدد سح لددلس دد  سويددو س
فهدددد سليي يددددلسةيدددد  سالا بليددددلسلليا ت ددددل،سفدددد طسيءدددديلمس

ا ت دددددلسيءدددددبمسغيدددددتسذاسير ددددد سوتسييدددددبسالا بليدددددلسللي
 Vanيدتيساقدصا اي  سويدطسصلدكسالصرتي د تسالريليدل،س

der Tas (1988)أ  سيييطسا صب تسالا بليلسلليا ت لسس
بي هدددد سال يدددد  ةسفدددد س تيددددلساإلييدددد  ساليصرلاددددلسب اصيدددد تس

اددوا  سالبد ا رساليح قدبيلسلر ءدتسيرديطسيدطس   ءدتسال
سJaafar & McLeay (2007) سيذلكسيشيتسالي ليل

إلدداسأ دد سيييددطسالوءددورسإلدداسالصوفيدداسالي يددرس  دد ي س
صصب ددددد سيييدددددعسالشدددددتي تسالصددددد سصريدددددرسفددددد س دددددتو س
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يصشددددددد بهلس  ددددددد سالير ليدددددددلساليح قدددددددبيلسلليرددددددد يتتس
ساليصش بهلسبغقسال  تس طسيوةره ساليغتاف  س

الا بليلسسDe Franco et al. (2011) سو ت سس
لليا ت لس لاسأ ه سصتصبيسب ل  د  ساليح قدب سللشدتي تس
والدددذيسيصددددتي ساليردددد يتتساتةصءددد  يلسإلدددداسالبي  دددد تس
اليح قددددددبيل،سحيددددددثسييددددددوطسلدددددد يسالشددددددتي تسأ  يددددددلس

وا  سيح قبيلسة بللسلليا ت لسإذاسأ صيتسصلدكساأل  يدلسةد
ي ليدددددددلسيصشددددددد بهلسوذلدددددددكسليييو دددددددلسيدددددددطساألحددددددد اثس

 ,Barthييدددددد سيشدددددديتسساتةصءدددددد  يلساليصشدددددد بهل 

Lansman, Lang, and Williams (2012)س
إلاسأطسال يتةساألق قيلسللا بليلسلليا ت لسصصيثرسفد سأطس

تساألتةدد  ساليح قددبيلسصيددوطسة بلددلسلليا ت ددلسإذاسأفءددح
الشددتي تسالصدد سصوايدد سأحدد اث ساةصءدد  يلسيصشدد بهلس ددطس
أتةددددددد  سيح قدددددددبيلسيصشددددددد بهل سوفددددددد س  ددددددد ساإليددددددد ت،س

 Francis, Pinnuck, and Watanabeيشدديت

إلاسأ  سيييطسصرتي سالا بليدلسلليا ت دلسبي هد سس(2014)
األتبدددد حسالي ءددددمس  هدددد سسclosenessيدددد يسصيدددد باس

 صييدددلساتصقددد اسفددد سصيبيددداسالاوا ددد ساليح قدددبيلس بدددتس
سالشتي ت 

ييدد سقددباسيييددطسأطس الدديسإلدداسأ دد سلدد سصيددطسس
ه د كسيحدد وتتسي فيددلسلو ددعسصرتيدد سي  قددبسللا بليددلس
لليا ت دددل سف لبحدددثسحدددورسالا بليدددلسلليا ت دددلسيددد  ارسفددد س
ب ايصدددد ،سوتبدددد سيددددطسإيددددتا سي  ةشدددد تس  تيددددلسلي دددد هي س

يددددلسلليا ت دددددلسو تاقددددد تسصيبيايدددددلسصص ددددد ورسالادددددوا  سالا بل
( سوبءدد لس  يددلس(Taplin 2011الي ليددلسللشددتي تس

يييدددطسالادددورسبددديطسالهددد  سيدددطسوتا سصحايددداسيقدددصوي تس
يتص رددددددلسيددددددطسالا بليددددددلسلليا ت ددددددلسيصيثددددددرسفدددددد سصددددددوفيتس

 يلدددل ساليرلويددد تساليا ت دددلسالت يدددلسلصايدددي سال دددتيسالب
وب لصددددد ل ،سفددددد طسالا بليدددددلسلليا ت دددددلسصر ددددد سأطسيصوءدددددرس
يقصا يوسالاوا  سالي ليلسيطسيا ت لساألتة  ساليح قبيلس

إلدددددددداساقددددددددص ص ي تسقددددددددلييلس أيسأطسصبدددددددد وساألشددددددددي  س
اليصش بهلسيصشد بهلسوأطسصبد وساألشدي  سغيدتساليصشد بهلس
ياصل ددل(؛سييدد سيييدد ه سيددطساصادد ذسةددتاتاتسقددلييلسب دد ً س

 ي ت سأيدد سإذاسأ تسيا ت ددلساألتةدد  س لدداسصلددكساتقددص ص
اليح قددددبيلسإلدددداساقددددص ص ي تسغيددددتسقددددلييلسأيسصيددددوطس
يا ل ددلسللحاياددل،سفددد طساألتةدد  ساليح قدددبيلسصيددوطسغيدددتس
ة بلددددددلسلليا ت ددددددل سوبءددددددوتةس يليددددددل،سصصحادددددداسالا بليددددددلس
لليا ت دلس  د ي سييدوطسلد يسالشدتي تسأ  يدلسيح قددبيلس
ص دددددصنسةدددددوا  سي ليدددددلسيصشددددد بهلسوذلدددددكسليييو دددددلسيدددددطس

سح اثساتةصء  يلساليصش بهل األ

ويطسالي يتسب لذيتسأطسالا بليلسلليا ت لسصاصلد س
،سف تصقددد اسConsistency دددطساتصقددد اسأوسالثبددد تس

ير ددددددد ساقدددددددصا ا س  ددددددد ساليدددددددتاساليح قدددددددبيلسلددددددد   س
الر  ءتسإي سبواقديلسالشدتيلس  قده سيدطسفصدتةسألادتىس
أوسبواقيلسالشتي تساترس   سال صدتة سوب لصد ل سفد طس

لليا ت ددلسصيثددرسالهدد  سالييلددوبسصحايادد سبي يدد سسالا بليددل
يقدد   ساتصقدد اس لدداسصحايدداسهددذاسالهدد  سيددطساددترس
اقصا ا س   ساليدتاسلد   سالر  ءدت سييد سأطسصحاداس
اتصقددددد اسفددددد سحددددد سذاصددددد ستسي ددددديطسصحايددددداسالا بليدددددلس

س،سوذلكس  تاسلويو سءروبل((Barth 2013لليا ت لس
صصرلددداسب لصييددد سيدددطسةيددد  سالشدددتي تسبددد تلص ا سبددد ليتاس
اليح قدددبلسالي ءدددمس  هددد ،سويددد سإذاسي  دددتسةددد سة يدددتس
بصيبياه سبءوتةسقدلييل سويدطس  حيدلسأادتى،سف  د سيدطس
اليييطسإ ص جس   ساألتة  ساليح قبيلسيطساترسيتاس
يح قبيلسياصل لس  لاسقبيرساليث ر،ساقدصا ا سيتيادلس

 FIFO أوسLIFOصوي تساألقدددر تس  ددد سثبددد تسيقدددس
سويقصوي تساليا وط( 

تط ر ر تبنط  معط   ر المح سطب  الدول طط   2-2
 مم  مستوي الق بم   لممق رن 
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صيثدددددرساتاصتفددددد تساليوهتيدددددلسفددددد سيصيلبددددد تسس
ويي تقدددد تسإ دددد ا سالاددددوا  سالي ليددددلس بددددتس ورسالردددد ل س
الياصل ددل،سوالح يددلساليص ايدد ةسلليرلويدد تساليا ت ددلسيددطس
ةبدددرسيقدددصا ي سهدددذ سالادددوا  سإحددد ىسالددد وافعسالت يقددديلس
لصاليددددددرساتاصتفدددددد تسبدددددديطسيردددددد ييتساليح قددددددبلس لدددددداس

طسير ييتساليقصويساليحل سوصيويتسيييو لسيوح ةسي
 Choi & Meek)اليح قدبلس لداسيقدصويسالرد ل س

 سلدذاسييثددرسصحايدداسيقدصويسيتص ددعسيددطسالا بليددلس(2011
لليا ت ددلسأحدد ساألهدد ا سالت يقدديلسالصدد سيقددر سييلدد س
يرددددد ييتساليح قدددددبلسال وليدددددلسإلددددداسصحاياهددددد  سإذسيشددددديتس

تسيييو دلسيوحد ةسالييل سإلداسأ د سيهد  سإلداسصيدوي
يدددطسيرددد ييتساليح قدددبلسال وليدددلسيتص ردددلساليدددو ةسوالصددد س
صرصبددددتسوقدددديللسإليددددد ا ساليقددددصثيتيطسواليشدددد تييطسفددددد س
أقوااستأ سالي رسباوا  سي ليدلسة بلدلسلليا ت دلسويدطسثد س

سيق   صه سف ساصا ذسالاتاتاتساتةصء  يل 

 Cabán-García & He)وصشديتسال تاقد تس

2013; Cascino & Gassen 2015; De 

George et al. 2016; Jang, Lee, Seo, and 

Cheung 2015; Yip & Young 2012)إلداسس
 تسالصدددد سص  ولددددتسأثددددتسصب دددد سويددددو س دددد تةسفدددد سال تاقدددد

يرددددد ييتساليح قدددددبلسال وليدددددلس لددددداسالا بليدددددلسلليا ت دددددل س
ف دددتس دددطسذلدددك،سفددد طسصلدددكسال تاقددد تسالاليلدددلستيددد تس
 لدداس ورساتصحدد  ساألوتوبدد ،سييدد سأ هدد سصوءددلتسإلدداس

س ص  نسيصر ت ل 

فيددددطس  حيددددلسصوءددددلتسبرددددقسال تاقدددد تسإلدددداسس
ييتس يدد  ةسالا بليددلسلليا ت ددلسبردد سالصب دد ساإليبدد تيسليردد 

اليح قدبلسال وليددل سفيددطساددترساقددصا ا سة بليددلسال  دد  س
اليح قددب سلليا ت ددل،سو تيدددلس اددرساليرلويدد ت،سويددد يس
صي ثددرساليحصددويساليرلويددد ص سلألتبدد حسوحاددواساليلييدددلس

 & Yipيياد يي سللا بليدلسلليا ت دل،سصوءدلتس تاقدلس

Young (2012)صب د ساإليبد تيسلليرد ييتسإلداسأطسالس

 ولددددلسأوتوبيددددلسيحقددددطسيددددطسالا بليددددلسس01ال وليددددلسفدددد س
لليا ت دددلسبددديطسالددد ورسيدددطسادددترسصحقددديطسب رددد سالصشددد ب س
للا بليدددددلسلليا ت دددددلس يردددددرساألشدددددي  ساليصشددددد بهلسصبددددد وس
يصشددددد بهل(سوليدددددطسلددددد سييدددددطسه ددددد كسصحقدددددطسفددددد سب رددددد س
اتادددددصت س يرددددددرساألشددددددي  سغيدددددتساليصشدددددد بهلسصبدددددد وس

إلدداسأطسصحقدديطسالا بليددلسلليا ت ددلسسياصل ددل( سب إل دد فل
بيطسال ورسيصديثتسبيد يسصشد ب سال  د  سالاد  و  سللد ور س

إلدداسسAndré et al. (2012)ييد سصوءدلتس تاقدلس
 يدد  ةسالا بليددلسلليا ت ددلسبردد سالصب دد ساإليبدد تيسلليردد ييتس

ترسال وليددلسفدد س ورساتصحدد  ساألوتوبدد سوذلددكسيددطسادد
ة بليدددددلساقدددددصا ا س ددددد  سصيددددد   ساليدددددتاساليح قدددددبيلسوس

ال    ساليح قدب سلليا ت دلسيياد يي سللا بليدلسلليا ت دل س
سfamiliarityييددددددد سصددددددد سالصوءدددددددرسإلددددددداسأطساألل دددددددلس

ب ليردددد ييتسال وليددددلسلدددد سصحقددددطسيددددطسالا بليددددلسلليا ت ددددلس
س6003 حيددثسلدد سييددطسه دد كسفددتواسير ويددلسبدديطس دد  س

س( 6000و   س

 Cabán-García & Heوتيدد تس تاقددلسس

 لدددددددداسالدددددددد ورساتقددددددددي    فيلس الدددددددد ا ي تك،سس(2013)
،سوال ددددددتوين،سوالقددددددوي (،سحيددددددثسهدددددد فتسإلدددددداساوف ل دددددد 

الصردددددددت س لددددددداسصددددددديثيتسالصب ددددددد ساإليبددددددد تيسليرددددددد ييتس
اليح قبلسال وليلسيطسةبرساتصح  ساألوتوب سوات  ي جس

اليحليلسلل ا ي تكسوف ل د اسوالقدوي سفد سسبيطسالبوتء ت
 لددددددداسالا بليدددددددلسلليا ت دددددددل سوب قدددددددصا ا سس6003 ددددددد  س

ي    س قبسأقر تساألقه /األتب حسوة بليدلسال  د  س
اليح قددددب سلليا ت ددددلسييادددد يي سللا بليددددلسلليا ت ددددل،سصدددد س
الصوءدددددرسإلددددداس يددددد  ةسالا بليدددددلسلليا ت دددددلسبرددددد سالصب ددددد س

فد سيييدعسس6003اإليب تيسللير ييتسال وليلسفد س د  س
الددد ور،سب إل ددد فلسإلددداس يددد  ةسالا بليدددلسلليا ت دددلسوليدددطس
بءددوتةسي ي ددلسفدد سالدد ا ي تكسوف ل دد اسوالقددوي سيا ت ددلس
سب ل توينسف سال صتةسبر سا  ي جسالبوتء تساليحليل س
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ويددددددطس  حيددددددلسأاددددددتي،سو لدددددداس يدددددد س صدددددد  نسس
ال تاق تسالق باس ت ده ،سصوءدلتسبردقسال تاقد تس

ا ت ددلسبردد سالصب دد ساإليبدد تيسإلداس دد  س يدد  ةسالا بليددلسللي
 Langلير ييتساليح قبلسال وليل سفا سصوءلتس تاقل

et al. (2010)يدطسادترس ي دلسيدطسالشدتي تسيدطسس
 ولدددل،سإلددداسأ ددد س لددداسالدددتغ سيدددطس يددد  ةسالصحدددتكسس62

برد سالصب د ساإليبد تيسليرد ييتسس(4 اليصوا يسفد ساألتبد ح
اليح قدددبلسال وليدددلسإتسأ ددد سلددد سييدددطسه ددد كس يددد  ةسفددد س

ا بليدددددلسال  ددددد  ساليح قدددددب سالا بليدددددلسلليا ت دددددلسيا قدددددلسب
الصحددتكساليصددوا يسأطسلليا ت ددل سييدد سصدد سالصوءددرسإلدداس

لألتب حسيتصبيسبءوتةس يقيلسيعسصصبعساليحللديطسو ةدلس
يدعسصشدصتسسص بؤاتساليحلليطساليد لييط،سوبءدوتةسيت يدل

بءدوتةسيت يدلس سبي يد سصدتصبيسالا بليدلسلليا ت دلسالص بؤات
يدددعسصصبدددعساليحللددديطسو ةدددلسص بدددؤاتساليحللددديطساليددد لييط،س

 سوصشدددديتسصلددددكسوبءدددوتةس يقدددديلسيدددعسصشددددصتسالص بدددؤات
ال صددد  نسإلددداسأطس يددد  ةسالصحدددتكساليصدددوا يسفددد ساألتبددد حس
اليددتصبيسبصب دد ساليردد ييتسال وليددلسيددؤثتسبءددوتةس يقدديلس

اليرلويدددد تسالي ليددددلسليقددددصا ي سالاددددوا  س لدددداسي  رددددلس
سالي ليل 

ويددطساددترساقددصا ا سة بليددلسال  دد  ساليح قددب سس
 ولددلسحددورسالردد ل سس63لليا ت ددلسوب قددصا ا س ي ددلسيددطس

 ولدددددلسلددددد سس03 ولدددددلسصب دددددتساليرددددد ييتسال وليدددددلسوس04 
 Cascino & Gassenصصب  هد (،سصوءدلتس تاقدلس

إلددددداسأطسصددددديثيتسالصب ددددد ساإليبددددد تيسليرددددد ييتسس(2015)
اليح قددبلسال وليددلس لدداسالا بليددلسلليا ت ددلسيدد طسيحدد و ًاس
يدددددد ًا سوب قددددددصا ا س ي ددددددلسيددددددطسالشددددددتي تساإليي ليددددددلس
واأللي  يددددلسصدددد سالصوءددددرسإلدددداسأطس دددد  سالصيدددد   سفدددد س

                                                 
 earningsٗقاةةةةةةد تةةةةةةالرؽزي الورةةةةةةْاسٕ فةةةةةةٖ ا رتةةةةةةاغ ( 4)

comovement  هةةةدٕ ذغةةةاٗز ا رتةةةاغ الوؽاطةةةث٘ح للشةةةزلاخ

 Deو ّلوشٗد هي الرفاقة٘  ٗوكةي الزظةْل دلةٔ توزّر الشهي

Franco et al. (2011)و 

اتلصدد ا سب ليردد ييتسال وليددلسييثددرسالقددببسوتا سا ا دد قس
 Liao etاقدصا يتس تاقدلسالا بليدلسلليا ت دل سيدذلكس

al. (2012)يدددد يسصي ثددددرساليحصددددويساليرلويدددد ص سس
لألتبدددد حسوالاييددددلسال فصتيددددلسلحاددددواساليلييددددلسييايدددد  س
للا بليددلسلليا ت ددلسللصرددت س لدداسصدديثيتسالصب دد ساإليبدد تيس
لير ييتساليح قبلسال وليلس لاسالا بليدلسلليا ت دلسوذلدكس

 س ي ددددلسيددددطسالشددددتي تساأللي  يددددلسوال ت قدددديل سب قددددصا ا
و لددداسالدددتغ سيدددطس يددد  ةسالا بليدددلسلليا ت دددلسفددد سالقددد لس
الص ليلسللصب  ،سإتسأ  سي طسه  كسا ا  قسفد سالا بليدلس
لليا ت دلسفد سالقدد واتسالص ليدلسللصب د  سييدد سصد سالصوءددرس
إلددددددداسأطساتاصتفددددددد تسبددددددديطسالصاددددددد يتاتساليح قدددددددبيل،س

اتحصي ييددددد تسصيثدددددرسوات صدددددتا سبر  ءدددددتسيري دددددل،سوس
سأقب بسا ا  قسالا بليلسلليا ت لس لاسيتسال يط 

خبصطط  الدراسططط ع السطط بق  وا طططتق    2-3
  ر  البحث

يددعسصتييدد سال تاقدد تسالقدد بالسواليحدد و ةس لدداسس
 ورساتصحدددد  ساألوتوبدددد ،سواقددددصا ا سبر دددده سيادددد يي س
غيددتسيب شددتةسلايدد  سالا بليددلسلليا ت ددل،سب إل دد فلسإلدداس

 صددد  نسيصر ت دددل،سفددد طسذلدددكسيشددديتسإلددداسصوءدددله سإلددداس
   سحق سيد سإذاسيد طسصب د سيرد ييتساليح قدبلسال وليدلس
يددؤ يسأوستسيددؤ يسإلدداس يدد  ةسالا بليددلسلليا ت ددل،سوهدددوس
األيدتسالدذيسيصيلددبسإيدتا سالي يد سيددطسال تاقد تسلددي س
فادددديسفدددد س ورساتصحدددد  ساألوتوبدددد ؛سوا  يدددد سفدددد سالدددد ورس

  سالدددذيسال  ييدددلسأي ددد  سويتيدددعسذلدددكسإلددداسالددد وتسالهددد
صلربدد سالا بليددلسلليا ت ددلسفدد سصحايدداساآلثدد تساتةصءدد  يلس
اتيي بيلسلصب  سير ييتساليح قبلسال وليدل،سوهدوساأليدتس
الدددددددذيسأشددددددد تسإليددددددد سير ددددددد سال تاقددددددد تسالصددددددد سقدددددددباس
اقصرتا دده  سب إل دد فلسإلدداسذلددك،سفادد سصوءددرسالر يدد س

 Biddle et al. 2015; Byard et)يدطسال تاقد ت

al. 2011; Chan et al. 2013; Chen et al. 
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2014; Florou & Kosi 2015; Francis et 

al. 2016; Horton et al. 2013; Khurana & 

Michas 2011; Schleicher et al. 2010; 

Tan et al. 2011)إلدداسأطساآلثدد تساتةصءدد  يلسس
اتيي بيدددددلسال  صيدددددلس دددددطسالصب ددددد ساإليبددددد تيسليرددددد ييتس

يدوطسأيثدتسو دوح سللشدتي تسالصد سصاليح قدبلسال وليدلس
ص صيددددد سإلددددداس ورسيددددد طسلددددد يه سيرددددد ييتسيحليدددددلسأيثدددددتس

؛سوهدوساأليدتسالدذيسيييدطساليرد ييتسال وليدلااصتف سيدعس
ص قدديت سبدديطس يدد  ةسالا بليددلسلليا ت ددلسبردد سصب دد ساليردد ييتس
ال وليددددلسصيثددددرساحدددد يساآلليدددد تسالي قددددتةسلصلددددكساآلثدددد تس

ساتيي بيل 

الاوا  سالي ليلستسويطسالي يتسب لذيتسأطسيو ةسس
 & Leuzص ر سب يتس طسالا بليلسلليا ت ل،سحيثسيشيت

Wysocki (2016)إلدداسأطس يدد  ةسالا بليددلسلليا ت ددلسس
صييددطساليقددصثيتيطسوأءددح بساليءددلحلساآلاددتيطسيددطس
اليا ت لسبيطسالشتي تسبءوتةسأقدهرسواةدرسصيل دلسويدطس

  رلسالاوا  سالي ليلسحصاسإذاسل سصصغيدتسيدو ةسث س ي  ةسي
الاددددوا  سالي ليددددل سوفدددد سهددددذاسالءدددد  ،سصوءددددلتس تاقددددلس

Yao (2014)يدد  ةسالا بليددلسلليا ت ددلسصيثددرسإلدداسأطس 
القببسالت يقد سللصحقدطسفد سقديوللسقدواستأ ساليد رس

ليلسيا ت دلسسبر سالصب  ساإليب تيسلير ييتساليح قبلسال وس
بددد ليو ة،سحيدددثسا ا  دددتسيدددو ةسالادددوا  سالي ليدددلسبرددد س
الصب د ساإليبد تيسلليرد ييتسال وليددل؛سوهدوسيد سيد رس لدداس
أطسصددددديثيتسالا بليدددددلسلليا ت دددددلسيددددد طسأيبدددددتسيدددددطسالصددددديثيتس
اليشددددصتكسلليددددو ةسوالا بليدددددلسلليا ت ددددل سييدددد سصوءدددددلتس

إلاسأطسالا بليلسلليا ت لسصيثرسس(2016)س Neel تاقلس
اآلليددددلسالت يقدددديلساليقددددببلسليثدددد تساتةصءدددد  يلسللصب دددد س
اإليبدد تيسلليردد ييتسال وليدددل،سحيددثسي  دددتس يدد  ةسةييدددلس
الشدددتيلسوقددديوللسأقدددهيه ،سوا ا ددد قسأايددد  سوصشدددصتس
ص بددددددؤاتساليحللدددددديطساليدددددد لييط،سيحءددددددوتةسفدددددد سأول ددددددكس
لساليصب ددددديطسالدددددذيطسلددددد يه سيقدددددصويسيتص دددددعسيدددددطسالا بليددددد

لليا ت دددل سبي يددد سيددد  سصددديثيتسيدددو ةسالادددوا  سالي ليدددلسفددد س
اليتصبلسالث  يدل،سواةصءدتسبءد لس  يدلسب ل قدبلسألول دكس
اليصب ددددديطسالدددددذيطسلددددد يه سيقدددددصويسيتص دددددعسيدددددطسالا بليدددددلس

سلليا ت ل 

يدددد يسيددددطس  حيددددلسأاددددتي،سيثدددد تساليدددد رسحددددورسس
  ددتًاسال  ييدلسلد ورسليرد ييتساليح قدبلسال وليددلسسيت يدل

ح قددددبلسال وليددددلسصصدددديثتسبشدددديرست يقدددد سألطسيرددد ييتسالي
 سوب إل ددد فلسب ليي تقددد تساليح قدددبيلسللددد ورساليصا يدددل

إلدداسذلددك،سفدد طسيردد ييتساليح قددبلسال وليددلسصدد سا دد ا ه س
،سويدطسثد سprinciples-based لاسأقد  سالي د هي س

صص ديطسيقددصويسي ا  دد سيددطساإلتشدد  اتسالص ءدديليل،س
تاتسب إل دد فلسإلدداسأ هدد سصصيلددبسةدد تاسيبيددتاسيددطسالصادد ي

اليح قبيلسويي تقدلسالحيد ساليه د  سييد سيصقد سير د س
اليرددد ييتسب لصرايددد ،سب إل ددد فلسإلددداسويدددو سشددديوكسفددد س
يقصويساتلص ا سبيصيلب تسالايد  سواإلفءد حسالا ءدلس
بهدددددد  سوب لصددددددد ل سيصيلدددددددبسالصيبيددددددداسالقدددددددلي سليرددددددد ييتس
لدد ا سةويددلسوهددوس اليح قددبلسال وليددلسويددو سآليدد تسص  يددذسوا 

ليد سالد ورسال  ييدل سويدطسثد سةدد ساأليدتسالدذيسةد سص صادتسإ
يؤ يسصيبيداسيرد ييتساليح قدبلسال وليدلسإلداسا ا د قس

سالا بليلسلليا ت ل 

وةدد سأ يسيدد سقددباسإلدداسالصردد تقسفدد سال صدد  نسس
الص سصوءلتسإليه سال تاق تسالق بالسالص سص  ولتسأثتس
صب  سير ييتساليح قبلسال وليدلس لداسالا بليدلسلليا ت دل س

رسيد يسصحايداسصب د سيرد ييتسويطسث سف طسالصق ؤرسحدوس
اليح قبلسال وليلسليقدصويسيتص دعسيدطسالا بليدلسلليا ت دلس
ي  ارسبح يلسإلاسال تاقل سو اليسييد سصاد  سإلداسأطس
صيبيدددداسيردددد ييتساليح قددددبلساليءددددتيل،ساليقددددص  ةسإلدددداس
يرددد ييتساليح قددددبلسال وليددددل،سةددد سيددددؤ يسإلدددداس يدددد  ةسأوس

 سويدطسا ا  قسيقدصويسة بليدلسالادوا  سالي ليدلسلليا ت دل
ث سف   سيدطساليصوةدعسويدو س تةدلسبديطسصيبيداسيرد ييتس
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طس اليح قبلساليءتيلسوة بليلسالاوا  سالي ليلسلليا ت لسوا 
يصيثدددرسفدددتقسوب لصددد ل سسي  دددتسغيدددتسيحددد  ةساإلصيددد   

س:البحثس ف سءوتص سالب يلل(سفيي سيل 

:H1يددؤ يسصيبيددداسيرددد ييتساليح قددبلساليءدددتيلسإلددداسس
 ي  ةسأوسا ا  قسيقصويسة بليلالاوا  سالي ليلسلليا ت لس

س للشتي تساليءتيلسالياي ةسب لبوتءل

 الدراس  التحب ق   -3

إلددددداسااصبددددد تسأثدددددتسصهددددد  سال تاقدددددلسالصيبيايدددددلسس
صيبياسير ييتساليح قبلساليءدتيلس لداسة بليدلسالادوا  س

يددددطساددددترسفحدددديسيقددددصويسوذلددددكسالي ليددددلسلليا ت ددددل؛س
الا بليددددددلسلليا ت ددددددلسلري ددددددلسيددددددطسالشددددددتي تساليءددددددتيلس
اليقددديللسببوتءدددلساألوتااسالي ليدددلسةبدددرسوبرددد سصيبيددداس

 س6002ير ييتساليح قبلساليءتيلسالء  تةسف س د  س
وصحايا سلهذاساله  ،سص سصاقي سهذاساليد  س لداسال حدوس

سالص ل :
 مجتمع وم ن  الدراس . 3-1
 تغ راع الدراس .توص ف وق  س م 3-2
 نت ئج الدراس  التحب ق  . 3-3
 تحم ل نت ئج الدراس . 3-4
 مجتمع وم ن  الدراس  3-1

اليءدتيلسيصيثرسييصيدعسال تاقدلسفد سالشدتي تسس
اليايدد ةسب لبوتءدددلسوالي شدددوتسبي   صهددد سيدددطسةبدددرسشدددتيلس

اددددددترسفصددددددتةسال تاقدددددددلس(س3 يءددددددتسل شددددددتساليرلويددددددد ت
س سس(6000-6002 

                                                 
، 1777( نةام egIDذأطظد أزلح هاز لٌشز الوهلْهاخ ) (5)

ؼاةةةلد نلةةةٔ ؼةةةق تةةةس ت٘اًةةةاخ الثْرقةةةح  2002ّفةةةٖ نةةةام 

تةةةدأخ فةةةٖ تٌةةةاع قانةةةدج ت٘اًةةةاخ  2003الواةةةزٗحو ّفةةةٖ نةةةام 

للشةةزلاخ الكرزًّ٘ةةح رئ٘ظةة٘ح ذؽرةةْٕ نلةةٔ الث٘اًةةاخ ا طاطةة٘ح 

 الودرظح فٖ الثْرقح الوازٗحو

 
 

شددددتيلس دددديطس ي ددددلسال تاقددددلسسوحصدددداسيددددص سااصيدددد تسأي
سييبسأطسص  سب لير ييتسالص ليل:

س سس(2 أتسص صي سلاي  سالب وكسوشتي تسالصيييطس(1

أطسييدددددوطسالي يددددد ساليءدددددتيسهدددددوس يلدددددلسالصددددد اورسس(2
والريلددددلساليقددددصا يلسفدددد سإ دددد ا سو ددددتقسالاددددوا  س

 الي ليل س

يددطسس20/06أطسص صهدد سالقدد لسالي ليددلسللشددتيلسفدد سس(3
سيرس    

أطسصيددوطسيددطسالشددتي تساليص اولددلسأقددهيه ساددترسس(4
سفصتةسال تاقل 

أطسصصوافتسالاوا  سالي ليلسوالبي   تسالا ءدلسبقدرتسس(5
 و وا  ساألقه ساترسفصتةسال تاقل 

ويدددددعسصيبيددددداسهدددددذ ساليرددددد ييت،سبلغدددددتسالري دددددلسس
ب ييددد ل س ددد  سيشددد ه اتسبلددد سس(1 شدددتيلس20ال ه  يدددلس

 تسالصد س(سالاي  د0يش ه ة سويو مسالي ورس س236
ص صي سإليه سشتي تسالري ل،سو د  سو قدبلسشدتي تسيدرس

سةي  سب ل قبلسإليي ل سي ت اتسالري ل 

                                                 
ذةةن اطةةرثهاد الثٌةةْي ّأةةزلاخ الرةةأه٘ي ًظةةزا اًِوةةا ٗم ةةهاى  (6)

لقْاند هؽاطث٘ح  اقح تك  هٌِواف ّتالرالٖ ٗفرزض ندم ذةأشز 

 ت٘اًاذِوا تإقدار ههاٗ٘ز الوؽاطثح الوازٗحو
ٗر ةةوي هلؽةةق الثؽةةس ت٘ةةاى تأطةةواع الشةةزلاخ الور ةةوٌح فةةٖ  (9)

 نٌ٘ح الدراطحو
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 قح م عو ق  لممصنف  النن ئ   (م ن  الدراس  1جدول )
 

 
عذد 

 الشزكاث

عذد 

 األسواج

عذد 

مشاهذاث 

 االنحذار

 6 3 3 المىارد األساسيت

 6 3 3 الكيماوياث

 050 501 51 التشييذ ومىاد البناء

 20 05 7 الخذماث الماليت

 20 05 7 األغذيت والمشزوباث

 30 51 6 الزعايت الصحيت واألدويت

 70 36 9 الخذماث والمنتجاث الصناعيت والسياراث

 50 6 2 المنتجاث المنشليت والشخصيت

 050 501 51 العقاراث

 6 3 3 والتكنىلىجيااالتصاالث 

 16 08 8 السياحت والتزفيه

 690 326 80 حجم العينت النهائي

 

 توص ف وق  س متغ راع الدراس  3-2
بددددددد لتيو سإلددددددداسفدددددددتقسال تاقدددددددل،سيص دددددددمسأطس
يصغيتاتسال تاقلسصصيوطسيطسيصغيتسيقصارسواح ؛سوهوس

اليصغيتسالصد بعسصيبياسير ييتساليح قبلساليءتيل سأي س
فيصيثددرسفدد سة بليددلسالاددوا  سالي ليددلسلليا ت ددل سب إل دد فلس
إلىددددذلكسيص دددديطس يدددددوذجسال تاقددددلسبرددددقساليصغيدددددتاتس
التة بيدددددل سويييدددددطسصوءدددددي سهدددددذ ساليصغيدددددتاتسويي يدددددلس

 ةي قه س لاسال حوسالص ل :

المتغ طططر المسطططتقل: تحب ططط  معططط   ر  3-2-1
سالمح سب  المصر  

صيبيددداسيردددد ييتسيصيثدددرساليصغيدددتساليقدددصارسفددد سس
س سذلدددكسأ ددد 6002اليح قدددبلساليءدددتيلسالءددد  تةس ددد  س

ليوايبدددلسالصردددد يتتسالصدددد سشدددده صه ساليردددد ييتسال وليددددل؛س
س6002لقدد لسس642ءدد تسةددتاتسو يددتساتقددصثي تستةدد س
حيدددثسصددد سإلغددد  س،سبشددديطسيرددد ييتساليح قدددبلساليءدددتيل

ءددد اتسيرددد ييتسي يددد ة ساليرددد ييتساليءدددتيلسالقددد بالسوا 
لصدد سصرصبددتسصتييددلسليردد ييتس،سوايريدد تًا(س23 ص ددي تس
(سالء  تةسحصاسب ايدلسIAS/IFRSال وليلس اليح قبلس

يطسةبرسييل سير ييتساليح قبلسال وليدلسس6003   س
 IASBسيددعسويددو سبرددقساتقددصث   اتسالي ي ددلسيددطس)

سأيدرسصيشداسيرد ييتساليح قدبلسيدعسالادوا يطساليءدتيل 
وةدد سصدد سةيدد  سهددذاساليصغيددتسيددطساددترسات صيدد  س لدداس

يدددد سيربددددتس ددددطسصيبيدددداسيردددد ييتساليح قددددبلسيصغيددددتسوه
(سأوس دددددد  سصيبياهدددددد س0اليءددددددتيلس ب  ي  دددددد سالاييددددددلس

س ب  ي   سالاييلسء ت( س
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المتغ طططططر التططططط بع: ق بم ططططط  القطططططوائم  3-2-2
 الم ل   لممق رن 

ياءدددددد سبا بليددددددلسالاددددددوا  سالي ليددددددلسلليا ت ددددددلسأطسس
يصوءددرسيقددصا يوسالاددوا  سالي ليددلسيددطسيا ت ددلساألتةدد  س

ت ةسبدددد لاوا  سالي ليددددلسإلدددداساقددددص ص ي تساليح قددددبيلسالددددوا
أيسأطسصبدد وساألشددي  ساليصشدد بهلسيصشدد بهلسوأطس سقددلييل

؛سييد سيييد ه سيدطس(صب وساألشي  سغيتاليصش بهلسياصل دل
س اصاددد ذسةدددتاتاتسقدددلييلسب ددد ً س لددداسصلدددكساتقدددص ص ي ت

وبءوتةس يليدل،سصصحاداسالا بليدلسلليا ت دلس  د ي سييدوطس
نسةددددوا  سي ليددددلسلدددد يسالشددددتي تسأ  يددددلسيح قددددبيلسص ددددص

يصشددد بهلسوذلدددكسليييو دددلسيدددطساألحددد اثساتةصءددد  يلس
ساليصش بهل س

واص  ة سيعسال تاقد تسالقد بالسالصد سص  ولدتسأثدتسس
صب ددددددد سيردددددددد ييتساليح قددددددددبلسال وليددددددددلس لدددددددداسالا بليددددددددلس

 & André et al. 2012a; Cascino)لليا ت دل

Gassen 2015; Lang et al. 2010; Yip & 

Young 2012)قددو سيددص سات صيدد  س لدداسأقددلوبسس

 Deة بليلسال    ساليح قب سلليا ت لسالييوتسيطسةبرس

Franco et al. (2011)ييايد  سللا بليدلسلليا ت دلسس
 .André et alيددعسبردددقسالصرددد يتتسالت يددلس

2012a; Lang et al. 2010)س( س
وصصيثدددرسايدددواتسةيددد  سالا بليدددلسلليا ت دددلسوفاددد س

سلهذاساألقلوبسفيي سيل :
 تقططد ر معطط مبع الناطط م المح سططب  الخطط ص -أ

 ب ل رك 
يصيثرسال    ساليح قب سف ساآلليدلسالصد سصصدتي سس

األح اثساتةصء  يلسإلاسالاوا  سالي ليل سواقص   ًاسإلداس
    سالقه سيياي  سصاتيب سليث تسالءد فيلسلألحد اثس
اتةصءددد  يلس لددداسالشدددتيل،سواألتبددد حسييؤشدددتسللادددوا  س
الي ليل؛سف   سيييطسصا يتسالير يتتسالا ءلسب ل  د  س

قب سللشتيلسيدطسادترسير  لدلسات حد اتسالص ليدلساليح 
س(2 ب قدددصا ا سالبي  ددد تسالي ليدددلسالقددد ويلسألتبدددعسقددد وات

سةبرسوبر سصيبياسير ييتساليح قبلساليءتيل:

 

                             وووووووووووووووووووووووووووووو   (1)
 

 ح ث: 
Earningsit =قددبلسءدد ف سالددتبمسةبددرسال ددتيبلسس 

إلددداسالاييدددلسالقدددوةيلسلحادددواسسt دددطسال صدددتةسسiللشدددتيلس
س tاليلييلسف سب ايلسال صتةس

Returnit =تيلسدللشس(2  سالقه د  د سiطسس  

                                                 
 ٗرن ؼظاب نائد الظِن هي  الت الوهادلح الرال٘ح  (7)

طهز الظِن فةٖ تداٗةح الهةام    –)طهز الظِن فٖ ًِاٗح الهام       

 طهز الظِن فٖ تداٗح الهامو÷ الرْسٗهاخ للظِن  الت الهام( 

 

 

 

 

 

 

فرةةزج رتةةم  De Franco et al. (2011) 16اطةةرمدم (  8)

القْائن ًاف  Yip & Young (2012)اطرمدم طٌْٗح، ّ

 
 

س سtال صتةس
i𝛃   a; i اليردد يتتساليادد تةسلل  دد  ساليح قددب س

س iللشتيلس
س
تقد ر األربط ح الخ صط  ب ل طرك  وال طرك ع  -ب

 األخرى ب ستخدام نفس الع ئد:

                                                             
طةةةٌْاخ قثةةة  ّتهةةةد ذثٌةةةٖ ههةةةاٗ٘ز الوؽاطةةةثح  3الظةةةٌْٗح ت

ًّظزا لهدم ذْافز القةْائن رتةم الظةٌْٗح  ةالت فرةزج  الدّل٘حو

الدراطح فقد ذن اانرواد نلٔ القْائن الظٌْٗح، ّٗرفق  ل  هم 

Cascino & Gassen 2015; Lang et al. 2010)و) 
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لصا يتساتاصت سبيطسال    ساليح قب سللشدتيلس
iوال  دددددددد  ساليح قددددددددب سللشددددددددتيلسسjسيددددددددص ساقددددددددصا ا س،

سiاليرددددددد يتتسالياددددددد تةسلل  ددددددد  ساليح قدددددددب سللشدددددددتيلس
للص بدؤسبيتب حهيد سبد فصتاقسأطسلد يهي س  دد سسjوالشدتيلس

صوايه طس   ساألحد اثسس الر   ،سوبير  سأاتسإذاسي  ص
 دطسال صدتةسسi   د سالشدتيلساتةصء  يل سويدعساقدصا ا س

tسليلص سالشتيصيطسيص سحق ب:س

 

وووووووووووووووووووووووووووووو                              (2) 

وووووووووووووووووووووووووووووو                              (3) 

 

 ح ث:
األتبددد حسالياددد تةسللشدددتيلسس=               

iيددددطساددددترساقددددصا ا سال  دددد  ساليح قددددب سللشددددتيلسسiس
س سt طسال صتةسسiو    سالشتيلس

األتبددد حسالياددد تةسللشدددتيلسس=               
jيددددطساددددترساقددددصا ا سال  دددد  ساليح قددددب سللشددددتيلسسjس

س t طسال صتةسسiو    سالشتيلس
 

ق ططططط س الق بم ططططط  لممق رنططططط  بططططط ن ال طططططرك   -ج
 وال رك ع األخرى

سسjوسiصصحددددد  سالا بليدددددلسلليا ت دددددلسبددددديطسالشدددددتيصيطس
ب لاييدلسالقد لبلسليصوقديسال دتواسالييلادلسبديطساألتبد حس
اليادددد تةسب قددددصا ا سال  دددد  ساليح قددددب سللشددددتيصيطسةبددددرس

سوبر سصيبياسير ييتساليح قبلساليءتيل،سيي سيل :

 

            
  

 
 ∑                                

 
ووووووووووو     (4) 

 

وصي تساإلش تةسإلاسأ  سص س تبسالير  للسفد سس
(سليددد سصشددديتسالادددي ساأليبدددتس األةدددرسقدددلبيل(سإلددداس0- 

س ي  ةسيقصويسالا بليلسلليا ت لسبيطسالشتيصيط 
 المتغ راع الرق ب   3-2-3

إلاس   سويدو سسLang et al. (2010)يشيتسس
 ليددددرس  دددددتيسأوسصيبياددددد سبشدددديطساليصغيدددددتاتسالتة بيدددددلس
الي  قددبلسالصدد سص قددتسالا بليددلسلليا ت ددلسويييددطسإ تايهدد س
ف س يوذجسات ح ات سلدذلكسصد ساقدصا ا سحيد سالشدتيلس

لداسأقد  سا د سو قبلسالاييلسال فصتيلسللاييلسالقدوةيلس 
يص ساقصا ايهي س لاسي يسواقدعسلصو ديمسالر يد سيدطس

سunobservableالاء  يسغيتسالا بلدلسلليتح دلس
 لاسيقصويسالشتيل سواص  ة سيعسذلدك،سفاد ساقدصا يتس

 André et al. 2012a; Francis et)ال تاقد تس

al. 2014; Yip & Young 2012)د  اسيدطسس 
اليصغيدددددتاتساليربدددددتةس دددددطساءددددد  يسالشدددددتيلسوالصددددد س

يحصيددددرسأطسصددددؤثتس لدددداسالا بليددددلسلليا ت ددددلسيثددددرس قددددبلس
الاييلسال فصتيلسللاييلسالقوةيل،سوالر   س لاساألءور،س
ويقددددصويسالتفددددعساليدددد ل ،سوحيدددد سالشددددتيل،سوالصدددد فا تس

سلسالصشغيليل،سوي يسويو ساق  ت ال ا يلسيطساأل شي
وب  ً س لاسي يسصوافتسالبي   تسفا سص ساقصا  سس

 قددبلسالاييددلسال فصتيددلسللاييددلسالقددوةيل،سويردد رسالر  ددد س
 لدداساألءددور،سويقددصويسالتفددعساليدد ل ،سويدد يسصحادداس
اق  ت،سوحي سالشتيل،سوي ىسيتايردلسالادوا  سالي ليدلس

يي صدبساليتايردلساليبد تسييصغيدتاتستة بيدلسةد سبواقيلس
صؤثتس لاسيقصويسالا بليلسلليا ت ل سو  تاسلر  سويدو س
أقددد  س  دددتيسفددد سهدددذاسالءددد  سف  ددد ستسيييدددطس يدددرس
ص بددددددؤاتسحددددددورسإشدددددد تاتسيردددددد يتتسهددددددذ ساليصغيددددددتاتس

(Francis et al. 2014) س
سiيدتسالصد بعسلد وجسالشدتيصيطسو  دتاسلايد  ساليصغس

ف طسذلكسيصيلبسصر يرساليصغيتاتسالتة بيلسللصحي سس؛jو

  

^
^ 

^ 
^ 
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فدددد ساتاصتفدددد تسبدددديطسهدددد صيطسالشددددتيصيط سولددددذلكسفادددد س
ص ددددي تساليصغيدددددتاتسالتة بيدددددلسالددددصحي سفددددد سيدددددرسيدددددطس
اليقدصوي تسواتاصتفد تسبديطس ويد سالشدتي ت؛سوذلددكس
يدددددطسادددددترسا تاجسالاييدددددلسالءدددددغتىسلادددددي سالشدددددتيصيطس

ف ساليقصوي(سوالاييلسالييلالسلتاصت سبديطس للصحي س
 Francis et) ةي سالشتيصيطس للصحي سف ساتاصتف ت(

al. 2014) س
 مننج   ونموذج الدراس  3-2-4

سص سإيتا سال تاقلسالصيبيايلس لاسيتحلصيط:

ق ططططط س مسطططططتوي الق بم ططططط   –المرحمططططط  األولططططط   - أ
وةددد سصددد سذلدددكسا صيددد  ًاس لددداسأقدددلوبسة بليدددلسسلممق رنططط :

 ال  دددد  ساليح قددددب سلليا ت ددددلسوالييددددوتسيددددطسةبددددرس

Franco et al. (2011)سDeييد سصد سصو ديح سفد سس
 صوءي سوةي  ساليصغيتسالص بع 

ق طط س أرططر تحب طط  معطط   ر  –المرحمطط  الر ن طط   - ب
المح سطططب  المصطططر   ممططط  ق بم ططط  القطططوائم الم ل ططط  

وذلددددكسا صيدددد  ًاس لدددداس يددددوذجسات حدددد اتس لممق رنطططط :
سالص ل :سMultiple Regressionاليصر  س

 

CompAcctij = β0 + β1EASt + β2BTM_Diff + β3BTM_Min + β4ROA_Diff + 

β5ROA_Min + β6Lev_Diff + β7Lev_Min + β8LossProb_Diff + 

β9LossProb_Min    β10Size_Diff+ β11Size_Min + 

β12Big4Prob_Diff + β13Big4Prob_Min + έt ………… (9) 

 

 ح ث:

CompAcctij =يقددددددصويسالا بليددددددلسلليا ت ددددددلسبدددددديطسس
س( 4،سوفا سللير  للس jوسسiالشتيصيطس

EASt =صيبيدددددددداسيردددددددد ييتساليح قددددددددبلساليءددددددددتيلسس
يياددذسيصغيددتسوهيدد ،س،سوهددوس6002الءدد  تةسفدد س دد  س

برددد سصيبيددداسيرددد ييتساليح قدددبلسسtي  دددتسإذاسس0سالاييدددل
ساليءتيل،سوء تسفيي س  اسذلك 

BTM_Diff =الاييددلسالييلاددلسلل ددتاسبدديطس قددبص سس
  jوسiالاييلسال فصتيلسللاييلسالقوةيلسللشتيصيطس

BTM_Min  =الاييددددلسالءددددغتىسل قددددبص سالاييددددلس
  jوسiال فصتيلسللاييلسالقوةيلسللشتيصيطس

ROA_Diff  =الاييددلسالييلاددلسلل ددتاسبدديطسيردد ل س
  jوسiالر   س لاساألءورسللشتيصيطس

ROA_Min =الاييدددددلسالءدددددغتىسليرددددد ل سالر  ددددد سس
  jوسi لاساألءورسللشتيصيطس

Lev_Diff  =الاييددددلسالييلاددددلسلل ددددتاسبدددديطس قددددبص س
  jوسiالتفعسالي ل سللشتيصيطس

Lev_Min  =الاييلسالءغتىسل قبص سالتفعسالي ل س
  jوسiللشتيصيطس

LossProb_Diff =الاييدددلسالييلادددلسلل دددتاسبددديطسس
،سحيدددثس قدددبلسjوسi قدددبص سصحاددداسالاقددد  تسللشدددتيصيطس

صحادددداسالاقدددد  تسصقدددد ويس قددددبلس دددد  سالقدددد واتسالصدددد س
قدد  تسفيهدد ساددترسال صددتةسةبددرساوسبردد سحااددتسالشددتيلسا

 ق وات( س4الصب  س 

LossProb_Min =الاييددددددلسالءددددددغتىسل قددددددبص سس
س jوسiصحااسالاق  تسللشتيصيطس

Size_Diff =الاييددددلسالييلاددددلسلل ددددتاسبدددديطسحيدددد سس
س سjوسiالشتيصيطس

Size_Min  =الاييددلسالءددغتىسلحييدد سالشددتيصيطس
iوسj س
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Big4Prob_Diff =الاييدددلسالييلادددلسلل دددتاسبددديطسس
يي صددددددبسبواقدددددديلس قددددددبص سيتايرددددددلسالاددددددوا  سالي ليددددددلس

،سحيدثس قدبلسيتايردلسjوسiاليتايرلساليبيدتةسللشدتيصيطس
الاددوا  سالي ليددلسصقدد ويس قددبلس دد  سالقدد واتسالصدد سصيددتس

يي صددددددبسسبواقدددددديليتايرددددددلسالاددددددوا  سالي ليددددددلسللشددددددتيلس
س4اليتايرددلساليبيددتةساددترسال صددتةسةبددرسأوسبردد سالصب دد س 

سق وات( 
Big4Prob_Min =الاييددددددلسالءددددددغتىسل قددددددبص سس

يي صدددددبساليتايردددددلسبواقددددديلسيتايردددددلسالادددددوا  سالي ليدددددلس
س jوسiاليبيتةسللشتيصيطس

وة سص سات صي  س لاسأقلوبسات ح اتسالبقييس 
لايددد  سيقدددصويسالا بليدددلسلليا ت دددل،سوأقدددلوبسات حددد اتس
الايدددددد ساليصردددددد  ستقصاءدددددد  سأثددددددتسصيبيدددددداسيردددددد ييتس
اليح قدددبلساليءدددتيلس لددداسيقدددصويسالا بليدددلسلليا ت دددل،س

 IBM SPSSوذلدكسب قدصا ا سالبت د ينساإلحءد   س

حدد اتس سويدص سالحيد س لداسيد ىسير ويدلس يدوذجسات 24
-F اليصردد  سيددطساددترسصح يدد سيدد يسير ويددلسااصبدد تس

Testلصحليدددددددرسالصبدددددددد يطسANOVAسوفييدددددددد سيصرلدددددددداس 
ب ددتقسال تاقددل،سفادد سصدد سااصبدد ت سا صيدد  ًاس لدداسإشدد تةس
ير يددرسات حددد اتسوالصددد سصحدد  ساصيددد  سالرتةدددل،سويددد ىس

-Pير ويددددلسهددددذ سالرتةددددلسيددددطساددددترسيا ت ددددلسةييددددلس

Valueذاسي  ددددتسيدددعسيقدددصوىسالير ويددددلساليابدددور،سفددد س
ةييصهدددد سصقدددد ويسأوسأةددددرسيددددطسةييددددلسيقددددصوىسالير ويددددلس

 Fieldاليابورسي طسذلكس لديًتس لداسير ويدلسالرتةدلس

2013) ) 

 نت ئج الدراس  التحب ق   3-3

(سال صدد  نسالا ءددلسب يددوذجس6يو ددمساليدد ورس  
صحليرسات ح اتساليصرد  سالاد يسبديثتسصيبيداسيرد ييتس
اليح قددبلساليءددتيلس لدداسالا بليددلسلليا ت ددلساددترسفصددتةس

ويص ددددمسيددددطسال صدددد  نسأطسير يددددرسات حدددد اتسال تاقددددل س
الاددد يسبصيبيددداسيرددد ييتساليح قدددبلساليءدددتيلسقددد لب س

تةدددددلس؛سبيددددد سيشددددديتسإلددددداسويدددددو س 023 0-وياددددد ات س
 يقددددديلسبددددديطسصيبيددددداسيرددددد ييتساليح قدددددبلساليءدددددتيلس
وة بليددلسالاددوا  سالي ليددلسلليا ت ددل،سييدد سأ دد سيدد طسير ويدد س

 سوفييدد سيصرلدداس000 0  دد سيقددصويسير ويددلساةددرسيددطس
ب ليصغيتاتسالتة بيل،سفا سأ هدتتسال صد  نسويدو س تةدلس
 يقديلسوير ويدلسبدديطسالا بليدلسلليا ت دلسويددرسيدطس قددبلس

لاييدددلسالقدددوةيل،سويرددد رسالر  ددد س لددداسالاييدددلسال فصتيدددلسل
ساألءور،سويقصويسالتفعسالي ل  س

ييدددددد سيص ددددددمسيددددددطسال صدددددد  نسير ويددددددلس يددددددوذجس   
سF-Testات حددد اتسييددددرسحيددددثسي  دددتسةييددددلسااصبدددد تس

 سويدددطساليددد يتسب لدددذيتسأطسير ويدددلسفددد سيلصددد سال صدددتصيط
Rال ص  نسالا ءلسبير يرسالصح ي س 

(سصص اسيعس صد  نس2
ال تاقددددد تسالقددددد بالسذاص لءدددددلل،سحيدددددثسصتاوحدددددتسبددددديطس

 & Cascinoفدددد س تاقددددلسس630 0وس014 0

Gassen (2015)فددددد سس32 0وسس01 0،سوبددددديطس
س002 0،سوبددديطسLang et al. (2010) تاقدددلس

 سYip & Young (2012) تاقددلسسفد س240 0و
وبءدد لس  يددلسصص دداسصلددكسال صدد  نسيددعسيدد سقددباساإلشدد تةس
إلي سبر  سويو سيصغيتاتستة بيلسييي ه سص قيتسيقدصويس

 الا بليلسلليا ت ل 
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 االنحدار المتعدد( النت ئج الخ ص  بتحم ل 2جدول )
 

مشاهذة 690 عذد المشاهذاث  

F-Test 
 440وF 8ق٘وح 

P-Value 0000و
***

 

 (R2معامل التحذيذ )
R

 137و0 2

Adj. R
2

 123و0 

 المتغيز
اإلشارة المتىقعت 

(Predicted sign) 
 P-Value (Betaالمعامل )

EAS ± -0167و 000و0 
***

 

BTM_Diff 105و0- ؟ 000و0 
***

 

BTM_Min 239و0- ؟ 000و0 
***

 

ROA_Diff 663و0- ؟ 004و0 
**

 

ROA_Min 213و1- ؟ 000و0 
***

 

Lev_Diff 496و0- ؟ 000و0 
***

 

Lev_Min 460و0- ؟ 000و0 
***

 

LossProb_Diff 194و0- ؟ 016و0 
*

 

LossProb_Min 921و0 069و0 ؟ 

Size_Diff 186و0 019و0 ؟ 

Size_Min 005و0 037و0 ؟
**

 

Big4Prob_Diff 051و0- ؟  158و0 

Big4Prob_Min 141و0- ؟ 006و0 
**

 
 

*
&

**
&

***
 أّ أق  نلٔ الرزذ٘ة001و0&  01و0&  05و0ذش٘ز دلٔ ههٌْٗح الهالقح نٌد هظرْٓ ههٌْٗح  

 

 تحم ل نت ئج الدراس  3-4
أ هددتتس صدد  نسال تاقددلسالصيبيايددلسةبددورسفددتقس  

ال تاقددددددل،سحيددددددثسيددددددؤثتسصيبيدددددداسيردددددد ييتساليح قددددددبلس
،سواليقدددص  ةسإلددداس6002اليءدددتيلسالءددد  تةسفددد س ددد  س

يرددد ييتساليح قدددبلسال وليدددل،سبءدددوتةس يقددديلسوير ويدددلس
صد سوب  ً س لاسذلدكسفاد س لاسيقصويسالا بليلسلليا ت ل س

بردددد  سوهددددوسيدددد سيييددددطسص قدددديت سفددددتقسالبحددددث سةبددددورس
يردد ييتساليح قددبلسال وليددلس الصدد سصقددص  سإليهدد سيت يددلس

ير ييتساليح قبلساليءتيل(سلبي دلسات يد رساليءدتيل؛س
  دددتاستادددصت ساليصغيدددتاتسالبي يدددل،سوالادددي سالييصيريدددلس
والهي يددرسالص  يييددلسفدد سيءددتس ددطسصلددكساليردد ةس لدداس
اق قدددددده سيردددددد ييتساليح قددددددبلسال وليددددددل سويقددددددص  سهددددددذاس
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تسإليدد سبرددقسال تاقدد تسالقدد بالسالص قدديتسإلدداسيدد سصشددي
 دددددددطساقدددددددصيتاتسصدددددددديثيتساليصغيدددددددتاتسالبي يدددددددل،سوالاددددددددي س

 لدددددداساليي تقدددددد تسالييصيريددددددلسوالهي يددددددرسالص  يييددددددلس
اليح قدددبيلسفددد سالددد ورسالصددد سصص بددد سيرددد ييتساليح قدددبلس

 ال وليل س

فرلددددددددددداسقدددددددددددبيرساليثددددددددددد ر،سصشددددددددددديتس تاقدددددددددددلس  
Soderstrom & Sun (2007)إلددددداسأطسس

اتاصتف تسف سيو ةساليح قبلسقدص رسيويدو ةسحصداس
 سذلدكسألطسيدو ةساليح قدبلساليرد ييتسال وليدلبر سصب د س

صرصبددتس الددلسفدد سيددرسيددطسال  دد  سالقي قدد سوالادد  و  ،س
وصيدددددوتسقدددددواساليددددد ر،سوهييدددددرستأ ساليددددد ر،سوصتيددددد س
اليلييدددددل،سوال  ددددد  سال دددددتيب  سييددددد سصوءدددددلتس تاقدددددلس

Chand & Patel (2011)اليرددد ييتسإلددداسأطسس
تسيدص سص قديته سوصيبياهد سبءدوتةسيصشد بهلسيدطسسال وليدل

ةبددرساليح قددبيطساليه يدديطسفدد سأقددصتالي سوفييدد ،سحيددثس
صددؤثتسالاددي سالييصيريددلسبءدددوتةسير ويددلس لدداساألحيددد  س
اليه يددلسيددطسةبددرساليح قددبيط،سو لدداسيتياددلسص قدديته س

اليرددددد ييتسح تس ددددد  سالصييددددد ساليويدددددو ةسفددددد سليءددددديل
س ال وليل

ويددددطس  حيددددلسأاددددتى،سف  دددد سيييددددطست سالصدددديثيتس  
الريقدددد سلصيبيدددداسيردددد ييتساليح قددددبلساليءددددتيلس لدددداس
يقصويسالا بليلسلليا ت لسإلاساحصي رسا ا  قسيقدصويس
اتلصددد ا سب ليردددد ييتسفدددد سالصيبيدددداسال رلدددد س صييددددلس دددد  س
ويدددو سآليددد تسالددد ا سةويدددل سذلدددكسأطسيقدددصوي تساتلصددد ا س

ال ورسبدرسوبديطسبير ييتساليح قبلسال وليلسصاصل سبيطس
 س د  ةسويتيدعسذلدكسإلداسأ دالشتي تسف س   سال ولدل س

يردد ييتساليح قددبلسال وليددلسبي هدد سصرصيدد سيدد سيددص سوءدد س
بءددوتةسيبيدددتةس لددداساليبدد  ئسوالي ددد هي سوصصقددد ساغلبهددد س
ب لصرايدددد  سولددددذلكسفدددد طسالص  يددددذسالقددددلي سلصلددددكساليردددد ييتس
يصيلددددبسيقددددصويسيتص ددددعسيددددطسالب يددددلسالصحصيددددلسللصاتيددددتس

ليصيثدددددددرسفددددددد ساليقدددددددصويساليه ددددددد سليرددددددد يساليددددددد ل سوا

ويتايرددد سالادددوا  سالي ليدددلسوالدددذيس ددد  ةسيددد سص صادددتسإليددد س
وصشدديتس صدد  نسال تاقدد تسإلدداسا ا دد قسسالدد ورسال  ييددل 

يقددددددصوي تساتلصددددددد ا سبيصيلبدددددد تسالايددددددد  سواإلفءددددددد حس
الا ءددلسبيردد ييتساليح قددبلسال وليددلسفدد س ورساتصحدد  س

 ,Chatham 2008; Glaum)األوتوبددددد 

Schmidt, Street, and Vogel 2013; 

Mechelli 2009; Tsalavoutas 2011)سوفد س،
 & Al Mutawaa)الددد ورسال  ييدددلسوالرتبيدددلس

Hewaidy 2010; Al-Shammari, Brown, 

and Tarca 2008; Juhmani 2012; Santos, 

Ponte, and Mapurunga 2014)سوفد سيءدتس،
Ebrahim 2014; Samaha & Stapleton 

س( (2008
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يثددوتساليددد رسبددديطسيؤيددد يسوير ت ددد سصيبيددداس  
إذس سيردددد ييتساليح قددددبلسال وليددددلس لدددداسيقددددصويسالردددد ل 

صب دددد ساليردددد ييتسال وليددددلسذاتسييدددد  رساليؤيدددد وطسبدددديطس
يددو ةس يددرسيددطسيقدد   س لدداس يدد  ةاليددو ةساليتص رددلس

،سوصا يقسصيل دلستأ سالاوا  سالي ليلسوة بليصه سلليا ت ل
يد سالير ت ددوطسأ سويدذبساتقدصثي تاتساألي بيدلساليد ر

فييدددد  لوطسبدددديطساءدددد  يسبي دددد تساأل يدددد رساليحليددددلس
والهي يدددددرسالص  يييدددددلسصحددددد  سشددددديرسويحصدددددويسيرددددد ييتس
اليح قددبل؛سوب لصدد ل سفدد طسصيبيدداسيييو ددلسواحدد ةسيددطس

 يدد  ةسيددو ةسالاددوا  سسااليردد ييتستسيددؤ يسب ل ددتوتةسإلدد
لدددذلكسفاددد سص ايددد ساتهصيددد  سس وة بليصهددد سلليا ت دددلسالي ليدددل

بصايي سي يسيت يلسوفر ليدلسيرد ييتساليح قدبلسال وليدلس
يطساترسفحديسأثدتسصب د سيرد ييتساليح قدبلسال وليدلس
 لددداساءددد  يسوقدددي تسالادددوا  سالي ليدددلسوالصددد سصرددد س

سالي صنسال ه   سلير ييتساليح قبل س
ويدددعسصرددد  ساءددد  يسالادددوا  سالي ليدددلسإتسأ ددد س 

يييدددددطسالادددددورسبددددديطسيدددددو ةسالادددددوا  سالي ليدددددلسوة بليصهددددد س
لليا ت دددددلسصيدددددثتطسأهددددد سالاءددددد  يسالصددددد سييدددددبسأطس



 ولوال٘ح للوقارًح  وووووووووووّقاتل٘ح القْائن اههاٗ٘ز الوؽاطثح الوازٗح أ/ محمد مصطفى حسن                        

20 

 

صصء سبه سالاوا  سالي ليلسلي سلهي سيطسآث تساةصء  يلس
يطسالا  ي سالص سلد س( سوصرصبتسالا بليلسلليا ت لس  ي ة 

 سف ل تاقدددد تسالصدددد سحقدددد سبردددد سفدددد سال يددددتساليح قددددب ص س
ص  ولدددتسالا بليدددلسلليا ت دددلسيحددد و ةسيددد ا؛سويتيدددعسذلدددكس

 سيص دداسصرتيدد سيحدد سبءددوتةست يقدديلسإلدداس دد  سويددو 
 ليدد سللا بليددلسلليا ت ددل سي دد  سإلدداسذلددكس دد  سويددو س

يييدددطسسالصدد اليادد يي ساليؤشدددتاتسوساص دد اس لدداسي هيددلس
وبءدددد لس  يددددلسالا بليددددلسلليا ت ددددل ساقددددصا ايه سلايدددد  س

طسالهددد  سيدددطسوتا سصحايددداسيقدددصوي تسيييدددطسالادددورسبدددي
يتص رددددددلسيددددددطسالا بليددددددلسلليا ت ددددددلسيصيثددددددرسفدددددد سصددددددوفيتس
اليرلويددد تساليا ت دددلسالت يدددلسلصايدددي سال دددتيسالب يلدددل س
وب لصددددد ل ،سفددددد طسالا بليدددددلسلليا ت دددددلسصر ددددد سأطسيصوءدددددرس
يقصا يوسالاوا  سالي ليلسيطسيا ت لساألتة  ساليح قبيلس

ي  سإلدددددددداساقددددددددص ص ي تسقددددددددلييلس أيسأطسصبدددددددد وساألشدددددددد
اليصش بهلسيصشد بهلسوأطسصبد وساألشدي  سغيدتساليصشد بهلس
ياصل ددل(؛سييدد سيييدد ه سيددطساصادد ذسةددتاتاتسقددلييلسب دد ً س
 لدداسصلددكساتقددص ص ي ت سأيدد سإذاسأ تسيا ت ددلساألتةدد  س
اليح قددددبيلسإلدددداساقددددص ص ي تسغيددددتسقددددلييلسأيسصيددددوطس
يا ل ددلسللحاياددل،سفددد طساألتةدد  ساليح قدددبيلسصيددوطسغيدددتس

ءددددددوتةس يليددددددل،سصصحادددددداسالا بليددددددلسة بلددددددلسلليا ت ددددددل سوب
لليا ت دلس  د ي سييدوطسلد يسالشدتي تسأ  يدلسيح قددبيلس
ص دددددصنسةدددددوا  سي ليدددددلسيصشددددد بهلسوذلدددددكسليييو دددددلسيدددددطس

ساألح اثساتةصء  يلساليصش بهل 
وةددد سص ددد ورسالر يددد سيدددطسال تاقددد تسأثدددتسيرددد ييتس 

اليح قددبلسال وليددلس لدداسيددو ةسالاددوا  سالي ليددلسفدد س ورس
ص دددددد ورس دددددد  سيحدددددد و سيددددددطسسالردددددد ل سالياصل ددددددل،سبي يدددددد 

ال تاقدد تسأثددتسيردد ييتساليح قددبلسال وليددلس لدداسة بليددلس
الادددددوا  سالي ليدددددلسلليا ت دددددلس لددددداسالدددددتغ سيدددددطسأهييصهددددد س

اتةصءدددد  سالاددددوي سأليسليقددددصا ي سالاددددوا  سالي ليددددلسوس
 سييد سأطسصلدكس(Cascino & Gassen 2015س ولدل

 تسالاليلددلساليويددو ةستيدد تس لدداس ورساتصحدد  سال تاقدد

األوتوب ،س توةس لاساقصا ا سبر ده سياد يي سغيدتس
يب شددتةسلايدد  سالا بليددلسلليا ت ددل،سوصوءددله سإلدداس صدد  نس

سسيصر ت ل 
يددد يسويدددطس  حيدددلسأادددتى،سيثددد تساليددد رسحدددورس  
  ددتًاسال  ييدلسلد ورسليرد ييتساليح قدبلسال وليددلسسيت يدل

ال وليددددلسصصدددديثتسبشدددديرست يقدددد سألطسيرددد ييتساليح قددددبلس
 سوب إل ددد فلسب ليي تقددد تساليح قدددبيلسللددد ورساليصا يدددل

إلدداسذلددك،سفدد طسيردد ييتساليح قددبلسال وليددلسصدد سا دد ا ه س
،سويدطسثد سprinciples-based لاسأقد  سالي د هي س

صص ديطسيقددصويسي ا  دد سيددطساإلتشدد  اتسالص ءدديليل،س
ب إل دد فلسإلدداسأ هدد سصصيلددبسةدد تاسيبيددتاسيددطسالصادد يتاتس

يح قبيلسويي تقدلسالحيد ساليه د  سييد سيصقد سير د سال
اليرددد ييتسب لصرايددد ،سب إل ددد فلسإلددداسويدددو سشددديوكسفددد س
يقصويساتلص ا سبيصيلب تسالايد  سواإلفءد حسالا ءدلس
بهدددددد  سوب لصددددددد ل سيصيلدددددددبسالصيبيددددددداسالقدددددددلي سليرددددددد ييتس
لدد ا سةويددلسوهددوس اليح قددبلسال وليددلسويددو سآليدد تسص  يددذسوا 

 ورسال  ييدل سويدطسثد سةدد ساأليدتسالدذيسةد سص صادتسإليد سالد
يؤ يسصيبيداسيرد ييتساليح قدبلسال وليدلسإلداسا ا د قس

يييددطسالاددورسبدديطسالصقدد ؤرسالددذيسسلددذاالا بليددلسلليا ت ددل س
والدددددذيسأءدددددبمسيقددددد تساهصيددددد  سس–ييدددددتحس  قددددد ساآلطس

هددوس–ويقددصا ي سالاددوا  سالي ليددلسوالي  يدديطسالبدد حثيطس
والصددد سساليح قدددبلسال وليدددل،إذاسيددد طسصب ددد سيرددد ييتسسيددد 
يدددطسيرددد ييتساليح قدددبلس  ليدددلسيوحددد ةسيثدددرسيييو دددلسص

ة بلددلسلليا ت ددلسإ دد ا سةددوا  سي ليددلسسإلددايددؤ يسس،اليددو ة
اءوءددً سفدد سالدد ورسال  ييددلسذاتسأقددوااستأ ساليدد رس

س ال  ش ل
ولتي بلس لداسذلدكسالصقد ؤرسفاد سإيدتا س تاقدلس 

صيبياددلس لدداس ي ددلسيددطسالشددتي تساليءددتيلساليقدديللس
يشدددد ه ةسس236 قددددصا ا سببوتءددددلساتوتااسالي ليددددل سوب

(،سأ هتتسال ص  نسويدو س6002-6000اترسال صتةس 
يرد ييتساليح قدبلسصيبيداس تةلس يقيلسوير ويلسبديطس
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،سواليقدددص  ةسإلددداس6002يءدددتيلسالءددد  تةسفددد س ددد  سال
س؛ويقددصويسالا بليددلسلليا ت ددلسيردد ييتساليح قددبلسال وليددل،

وهددوسيدد سيييددطسويددطسثدد سفادد سصدد سةبددورسفددتقسالبحددث س
يردد ييتساليح قددبلسال وليددلس الصدد سيت يددلسسبردد  ص قدديت س

صقددددددص  سسإليهدددددد سيردددددد ييتساليح قددددددبلساليءددددددتيل(سلبي ددددددلس
ات ي رساليءتيل؛س  تاستادصت ساليصغيدتاتسالبي يدل،س
والاددي سالييصيريددلسوالهي يددرسالص  يييددلسفدد سيءددتس ددطس
صلددكساليردد ةس لدداساق قدده سيردد ييتساليح قددبلسال وليددل س

اتلصددددد ا سسب ت ددددد فلسإلددددداساحصيددددد رسا ا ددددد قسيقدددددصوي
ب لير ييتسف سالصيبياسال رل س صييلس   سويو سآليد تس
الدددددد ا سةويددددددل سذلددددددكسأطسيقددددددصوي تساتلصدددددد ا سبيردددددد ييتس
اليح قددددددبلسال وليددددددلسصاصلدددددد سبدددددديطسالدددددد ورسبددددددرسوبدددددديطس

سالشتي تسف س   سال ولل 
 حدود البحث -5

صصيثرسح و سهذاسالبحثسف سأطسأقدلوبسةيد  س  
فد سالبحدثسصويد سالا بليدلسلليا ت دلسالدذيسصد ساقدصا اي س

؛ساتسأ ددددددد سصددددددد سصدددددددتييمس(00 إليددددددد سبردددددددقسات صاددددددد  ات
اقصا اي س  تًاسأل  سيرصبتسياي قد س ي  ييييد سييادذسفد س

 capturingات صبدد تسالصشدد به تس لدداسيددتسالدد يطس

similarities over timeس،سويتي س لاسياتي ت
س
س
س
س

ذروصةة  ااًرقةةاداخ الوْظِةةح لِةةذا ا طةةلْب فةةٖ أًةةَ ٗظةةرمدم  (10)

ا رتةةاغ فقةةت للرهث٘ةةز نةةي القاتل٘ةةح للوقارًةةح، ّٗهروةةد نلةةٔ 

افرةةةزاض أى ذواشةةة  نائةةةد الظةةةِن ٗهكةةةض ذواشةةة  ا ؼةةةداز 

ااقراةةادٗحو ّٗرزذةةة نلةةٔ  لةة  ذةةأشزٍ تالهْاهةة  الرةةٖ ذةة شز 

نلةةٔ الهالقةةةاخ تةة٘ي ا رتةةةاغ ّنْائةةد ااطةةةِن هصةة  طةةةْ٘لح 

ا طِن ّ ٘اراخ الٌوةْ ّي٘زُةا، ؼ٘ةس ذاةثػ ُةذٍ الق ة٘ح 

 و٘ح نٌد ق٘اص القاتل٘ح للوقارًح ت٘ي الدّتوألصز أُ

 

 

  دد  سالصاتيددتساليدد ل سوالصدد سصصحدد  سلددي سفادديسب لاوا دد س
اليح قبيلسوا  يد سأي د سبد وافعسالصاتيدتسوالص  يدذ سف دتس
 دددطسأ ددد سيدددص سحقددد ب س لددداسيقدددصويسالشدددتيل،سويييدددطس
صاد يت سبقدهوللسللري د تساليبيددتة،سوتةد سةبدوتس  يد سيددطس

طساقدصا ا سأقدلوبسآادتسبد يرس سولذلكسف ةبرسالب حثيط
لايدد  سالا بليددلسلليا ت ددلسةدد سيددؤ يسإلدداس صدد  نسياصل ددلس
 ددطسصلددكسال صدد  نسالصدد سصدد سالصوءددرسإليهدد ،سوهددوسيدد سةدد س

سيح سيطسة بليلس ص  نسالبحثسللصريي  
 المج الع البحر   المقترح  -6

صثيددتس صدد  نسهددذاسالبحددثسالر يدد سيددطسالييدد تتس  
البحثيددلسالصدد سيييددطسايتاؤهدد سفدد ساليقددصابر سولرددرسيددطس
أهيهدددددد ساقصاءدددددد  سأثددددددتسصيبيدددددداسيردددددد ييتساليح قددددددبلس

اليادددددد يي سغيددددددتساليب شددددددتةسللا بليددددددلساليءددددددتيلس لدددددداس
لليا ت ل،سوالص سصصيثرسف سصايي ساأل ا سال قب ،سو تيلس

أليددددددتا س ادددددرساليرلويددددد ت،سواليرلويدددددد تسالا ءدددددلسل
ال االيل سب إل  فلسإلاساقصاء  سأثدتسصيبيداسيرد ييتس
اليح قبلساليءتيلس لاساتث تساتةصء  يلسالياصل دل،س

سصيل ددددددلسأيدددددوارساليلييددددددل،سوي ددددد  ةساتقددددددصثي ت،وي هددددد س
ي  ردددددددلساليرلويددددددد تساليح قدددددددبيلسب ل قدددددددبلسألقدددددددوااسوس

 ةددددلسص بددددؤاتساليحللدددديطساليدددد لييط،سقدددديوللسوساإلةددددتاق،س
؛سبيد سذبساتقصثي تاتساألي بيدلأقوااستأ سالي ر،سوي

يقدددد ه سفدددد سصددددوفيتسصايددددي سشدددد يرسألثددددتسصب دددد سيردددد ييتس
 اليح قبلسال وليلسف سيءت 
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 البحث: ب  ن بيسم ء ال رك ع الت  تضمنتن  م ن  الدراس  التحب ق   ممح 

 
 قطاع المىارد األساسيت -5      

 ؼدٗد نش -3 االْهٌْ٘م الهزت٘ح -5

  الهش الد ٘لح للالة -0

 قطاع الكيماوياث -0                                                

 لفز الشٗاخ للوث٘داخ ّالك٘واّٗاخ -3 الوال٘ح ّالاٌان٘ح الوازٗح -5

  اٗع٘فزخ -طواد هاز  -0

 قطاع التشييذ ومىاد البناء -3      

 ل٘فد طالب -الوازٗح لريْٗز قٌانح الثٌاع  -9 أطوٌد تْرذالًد طزٍ -5

 اّراطكْم لإلًشاع ّالاٌانح -50 أطوٌد طٌ٘اع -0

 دلرا لالًشاع ّالرهو٘ز -55 ألزّ هاز للشداخ ّالصقالخ الوهدً٘ح -3

 رّتكض لراٌ٘م الثالطر٘  -50 ااطكٌدرٗح  طوٌد تْرذالًد -2

 هاز تٌٔ طْٗف لألطوٌد -53 ت٘رْهْد -الؽدٗصح للوْاد الهاسلح  -1

 ه٘زالْ -هاز لاٌانح الرثزٗد ّالرك٘٘ف  -52 الظْٗض لألطوٌد -6

 قٌا -هاز لالطوٌد  -51 اراطوكْ -الهزت٘ح للمش   -7

  العُْزج -الهش للظ٘زاه٘  ّالثْرطل٘ي  -8

 قطاع الخذماث الماليت -2

 الوعوْنح الوال٘ح ُ٘زهض القات ح -1 ااطكٌدرٗح الْطٌ٘ح لالطرصواراخ الوال٘ح -5

 الوازٗ٘ي فٖ المارض لالطرصوار ّالرٌو٘ح -6 ااُلٖ للرٌو٘ح ّااطرصوار -0

 الولرقٖ الهزتٖ لالطرصواراخ -7 دًكْل٘ض -الدّل٘ح للرأظ٘ز الروْٗلٖ  -3

  القاُزج الْطٌ٘ح لالطرصوار ّااّرا" الوال٘ح -2

 قطاع األغذيت والمشزوباث -1  

 القاُزج للدّاظي -1 أظْاع للاٌاناخ الغذائ٘ح ـ هاز -5

 الوٌاْرج للدّاظي -6 ااطوان٘ل٘ح هاز للدّاظي -0

 ًْ٘داب -أوات الاه٘د للرٌو٘ح ّااًراض الشرانٖ  -7 الدلرا للظكز -3

  الشزق٘ح الْطٌ٘ح لألهي الغذائٖ -2



 ولوال٘ح للوقارًح  وووووووووووّقاتل٘ح القْائن اههاٗ٘ز الوؽاطثح الوازٗح أ/ محمد مصطفى حسن                        

27 

 

  
  

 قطاع الزعايت الصحيت واألدويت -6

الوزلةةةش اليثةةةٖ  -ااطةةةكٌدرٗح للمةةةدهاخ اليث٘ةةةح  -5

 العدٗد
 ظاللظْ طو٘صكالٗي -2

 هظرشفٔ الٌشُح الدّلٖ -1 اٗث٘كْ -الوازٗح الدّل٘ح للاٌاناخ الدّائ٘ح  -0

 هٌ٘ا فارم لألدّٗح ّالاٌاناخ الك٘واّٗح -6 الوِي اليث٘ح لألدّٗح -3

 قطاع الخذماث والمنتجاث الصناعيت والسياراث -7                

 الهزت٘ح للاٌاناخ الٌِدط٘ح -6 ااُزام لليثانح ّالرغل٘ف -5

 الكاتالخ الكِزتائ٘ح الوازٗح -7 الظْٗض لألل٘اص -0

 اٗع٘رزاًض -الوازٗح لمدهاخ الٌق   -8 الشز" ا ّطت لاٌانح الشظاض -3

 الوالْ -الٌاز لاٌانح الوؽْاخ  -9 الشزّ" الؽدٗصح لليثانح ّالرغل٘ف -2

 -الاٌاناخ الٌِدط٘ح الوهوارٗح لإلًشاع ّالرهو٘ز  -1

 اٗكْى
 

 قطاع المنتجاث المنشليت والشخصيت -8

 اّل٘وث  ظزّب لالطرصواراخ الوال٘ح -3 ًْٗ٘زاب -الهزت٘ح ّتْلفارا للغشت ّالٌظ٘ط  -5

 ظْلدى ذكض -2 الٌظاظْى الشزقْ٘ى -0

 قطاع العقاراث -9                                     

 القاُزج لالطرصوار ّالرٌو٘ح الهقارٗح -9 الرهو٘ز ّااطرشاراخ الٌِدط٘ح -5

 القاُزج لالطرصواراخ ّالرٌو٘ح -50 المل٘ع٘ح الكٌدٗح لالطرصوار الهقارٕ الهزتٖ -0

 القاُزج لإلطكاى ّالرهو٘ز -55 طْدٗ  -الظادص هي الرْتز للرٌو٘ح ّااطرصوار  -3

 الورؽدج لإلطكاى ّالرهو٘ز -50 الشوض لإلطكاى ّالرهو٘ز -2

 الوازٗ٘ي لإلطكاى ّالرٌو٘ح ّالرهو٘ز -53 الهالو٘ح لالطرصوار ّالرٌو٘ح -1

 الْطٌ٘ح لإلطكاى للٌقاتاخ الوٌِ٘ح -52 الهثْر لالطرصوار الهقارٕ -6

 سُزاع الوهادٕ لالطرصوار ّالرهو٘ز -51 الهقارٗح للثٌْي الْطٌ٘ح للرٌو٘ح -7

 الغزت٘ح ااطاله٘ح للرٌو٘ح الهوزاً٘ح -8

 

 

 

 

 

 هٌ٘ا لالطرصوار الظ٘اؼٖ ّالهقارٕ -56
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 والتكنىلىجياقطاع االتصاالث  -50

 هْتٌ٘٘  -الوازٗح لمدهاخ الرل٘فْى الوؽوْت  -5
اّراطةةةةكْم ذل٘كةةةةْم  -ظلْتةةةةات ذ٘لكةةةةْم القات ةةةةح  -3

 القات ح

  الوازٗح لالذاااخ -0

 قطاع السياحت والتزفيه - 55                                       

 ت٘زاه٘شا للفٌاد" ّالقزٓ الظ٘اؼ٘ح -1 الرهو٘ز الظ٘اؼٖ -5

 رهكْ إلًشاع القزٓ الظ٘اؼ٘ح -6 الوازٗح للوشزّناخ الظ٘اؼ٘ح الهالو٘ح -0

 رّاد هاز لالطرصوار الظ٘اؼٖ -7 الوازٗح للوٌرعهاخ الظ٘اؼ٘ح -3

 أارم درٗوش لالطرصوار الظ٘اؼٖ -8 اّراطكْم للفٌاد" ّالرٌو٘ح -2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


