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دراسة أثر تبني معايير التقارير المالية الدولية على جودة التقرير الماالي وطرار  هدف البحث:

 .(EGX50)انهيار أسعار األسهم وذلك بتربيق على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 
: اعتمدت الدراسة على مدطل تحليل المحتوى فاي فحاا التقاارير السانوية التصميم والمنهجية

( 2017طال  التتارة مان عاا  ) (EGX50)شاركة مساجلة فاي البورصاة المصارية ( 36لعينة مكونة من )
(، الطتبااار فااروب البحاا  التااي تعكااي العل ااة بااين أثاار تبنااي معااايير التقااارير الماليااة 2019حتااى عااا  )

وجااودة التقرياار المااالي وكااتلك أثاار تبنااي  اات  المعااايير علااى تعااايأل طراار انهيااار أسااعار األسااهم، وذلااك 
 عة من األساليب اإلحصائية تتمثل في معامل ارتباط بيرسون ونموذج االنحدار المتعدد.باستعدا  مجمو 

: تشاااير نتاااائا  اااتا البحااا  ةلاااى وجاااود عل اااة ارتبااااط موجباااة وذات داللاااة النتـــاوا والتوصـــيات
ة معنويااة بااين تبنااي معااايير التقااارير الماليااة الدوليااة وجااودة التقرياار المااالي، بينمااا توجااد عل ااة ارتباااط سااالب

واسـتنادا  إلـى وذات داللة معنوياة باين تبناي معاايير التقاارير المالياة الدولياة بعرار انهياار أساعار األساهم، 
بضرورة اال تما  باستكما  تهيئة بيئة األعماا  المصارية إلتماا  تبناي معاايير التقاارير  ذلك توصي الباحثة

وير وتحاادي  المعااايير المصاارية باسااتمرار الماليااة الدوليااة فااي كافااة القراعااات اال تصاااد ة، واال تمااا  بتراا
لكااي تتوافااق ماات مااا تترلباال معااايير التقااارير الماليااة الدوليااة، ماات  اارورة ةلاايا   يئااة سااو  المااا  المصاارية 
كافاااة الشاااركات المساااجلة بتبناااي  ااات  المعاااايير، لماااا لهاااا مااان ةثاااار ة جابياااة فاااي تحساااين البيئاااة المعلوماتياااة 

ةعداد التقارير المالية وتحسين القابلياة للمقارناة، وتعاايأل  ادرة الماديرين  للشركة وزيادة الشتافية في عملية
 على حجم األطبار السيئة، األمر التي يؤدي ةلى تعايأل طرر انهيار أسعار األسهم.

: تسااا م  اات  الدراسااة تقلياال التجااوة البحثيااة فااي األدن المحاساابي بشاا ن أثاار األصــالة واافــا ة
يااة الدوليااة علااى جااودة التقرياار المااالي وطراار انهيااار أسااعار األسااهم و ااو مااا  ااد تبنااي معااايير التقااارير المال

 ساااعد فااي تتسااير التباااين بااين أداا الشااركات المعتلتااة، كمااا تقااد   اات  الدراسااة دلاايل  ماان البيئااة المصاارية 
ةلاى تحساين  ك حد اال تصاد ات الناشئة عما ةذا كان التبني اإلليامي لمعايير التقارير المالياة الدولياة ياؤدي

جااودة التقرياار المااالي ويحااد ماان طراار انهيااار أسااعار األسااهم فااي الشااركات المسااجلة بالبورصااة المصاارية 
(EGX50). 

 طرر انهيار أسعار األسهم. -جودة التقرير المالي -معايير التقارير المالية الدولية الكلمات المفتاحية:
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Measuring The Impact of Adopting International Financial 

Reporting Standards on the Quality of the Financial Report 

and the Stock Price Crash Risk: An Empirical  Study on 

Companies Listed in the Egyptian Stock Exchange. 
Dr/ Sanaa Maher Mohammady Masoud 

Lecturer, Accounting Department 

Faculty of Commerce, Banha University 

Abstract 
Research objective :To study the effect of adopting international financial reporting 

standards on the quality of the financial report and the stock price crash risk by 

applying it to companies listed on the Egyptian Stock Exchange (EGX50). 

Research Methodology :The study relied on the content analysis in examining 

the annual reports of a sample of (36) companies registered on the Egyptian 

Stock Exchange (EGX50) during the period from (2017) to the year (2019), to 

test the research hypotheses that reflect the relationship between the effect of 

adopting International financial reporting standards and the quality of the 

financial report, as well as the impact of adopting these standards to reduce the 

stock price crash risk, using a set of statistical methods represented in the 

Pearson correlation coefficient and the multiple regression. 

Results and Recommendations: The results of this research indicate a positive and 

significant correlation between the adoption of international financial reporting 

standards and the quality of the financial report, while there is a negative and significant 

correlation between the adoption of international financial reporting standards and the 

stock price crash risk , And based on that, the Researcher Recommends the need to 

pay attention to the preparation of the Egyptian business environment in order to 

complete the adoption of the international financial reporting standards in all economic 

sectors, and interest in constantly developing and updating Egyptian standards in order 

to comply with what the international financial reporting standards require, with the 

necessity of obligating all the Capital Market Authority Companies listed on the 

Egyptian Stock Exchange adopt these standards, because of their positive effects in 

improving the company's information environment, increasing transparency in the 

financial reporting process, improving comparability, and reducing the ability of 

managers to block bad news, which reduces the stock price crash risk. 
Originality and Addition: This study contributes to reduce the research gap in 
accounting literature regarding the impact of adopting international financial 
reporting standards on the quality of the financial report and the stock price 
crash risk, which may help in explaining the variation between the performance 
of different companies. This study also provides evidence from the Egyptian 
environment as one of the emerging economies whether compulsory adoption 
of international financial reporting standards improves the quality of the 
financial report and reduces the stock price crash risk in companies listed on the 
Egyptian Stock Exchange (EGX50). 
Key words: International Financial Reporting Standards, the Quality of the 

Financial Report, the Stock Price Crash Risk. 



3 
 

 

 

 

 

 

 :ااطار العام للبحث -1
 المقدمة: 1/1

في  وا عولمة أسوا  رأس الما  واتساع حجام الشاركات متعاددة الجنسايات، 
أصااابحن  نااااام حاجاااة ملحااااة لتراااوير وزيااااادة جااااودة التقاااارير الماليااااة وماااا تحتوياااال ماااان 
معلومااات ماليااة حتااى تااتلا  ماات احتياجااات مسااتعدمي التقااارير الماليااة، ممااا أدى ةلااى 

ات والهيئاات المهنياة ةلاى العمال مان أجال موااماة المحاسابة عالمياا  و عاداد اتجا  المنظما
تقاااارير مالياااة ذات جاااودة عالياااة، واحلاااو  نها اااة التساااعينات مااان القااارن الما اااي كانااان 

مجموعاااة معتااارد بهاااا دولياااا ، ثااام  اااا  مجلاااي معاااايير  (IAS)معاااايير المحاسااابة الدولياااة 
علاااى تلاااك المعاااايير و صااادار معاااايير  بااااجراا التعاااد لت (IASB) المحاسااابة الدولياااة 

  International Financial Reporting    (IFRS)التقاارير الماليااة الدولياة 

Standards      والتاي تمثال مجموعاة موحادة مان المعاايير عالياة الجاودة والمقبولاة دولياا
للمقارنااة بنااا  علااى مبااادح وا ااحة ومحااددة وتهاادد ةلااى زيااادة مسااتوى الشااتافية والقابليااة 

 (.2018بين الشركات على المستوى الدولي )طليل، ةبراهيم، 
أمارا   اروريا  وال  مكان  (IFRS)وأصبح تبناي معاايير التقاارير المالياة الدولياة 

تشاريعا  بااليا   2002أصادر االتحااد األوروااي فاي عاا    على المستوى الدوليتجا لل، 
حو  نحااو تربيااق تلااك المعااايير بااداا  ماان جمياات الشااركات المقياادة بالبورصااة األورايااة بااالت

فاااي الوال اااات المتحااادة األمريكياااة ا تراحاااا  بعار اااة  (SEC)(، كماااا  ااادمن 2005ينااااير )
(، كماا أوصان المنظماة الدولياة للجاان 2014في عا  ) (IFRS) ريق  قضي بتربيق 

 The International Organization of Securities)األورا  المالياااة 

Commissions) (IOSC)   بتربيااق معااايير التقااارير الماليااة الدوليااة إلمكانيااة تااداو
و ااد  ،(Alghamdi, 2014)األورا  الماليااة عباار الحاادود ماان أجاال المصاالحة العامااة 

بعناوان  (IASB) ( مان  بال 2003صدر أو  معيار للتقارير المالية الدولياة فاي عاا  )
أعقبااة بعااد ذلااك   (IFRS1)ماارة األولااى "تبنااي المعااايير الدوليااة إلعااداد التقااارير الماليااة لل

صاادور بااا ي المعااايير ليصاابح عاادد ا ساابعة عشاار معيااارا  حتااى ا ن. )عرفااة، مليجااي، 
فتااي مصار ا تماان الجهااات المسائولة عاان و اات علــى المســتوى المحلــي  أمـا(. 2019
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المعااايير بترااوير معااايير المحاساابة المصاارية فااي  ااوا معااايير المحاساابة الدوليااة وذلااك 
ت كتاااااة ساااو  الماااا  المصاااري وتااادفق رأس الماااا  األجنباااي وحما اااة أصاااحان بهاادد رفااا

معياااار محاسااابي محااال معاااايير المحاسااابة  35تااام ةصااادار  2006المصاااالح، فتاااي عاااا  
معياار محاسابي ةلاى جاناب ة ااار  39تام ةصاادار  2015المصارية الساابقة، وفاي يولياو 

صادر  2019وفاي ةبريال ةعداد وعارب القاوائم المالياة محال معاايير المحاسابة الساابقة، 
بتعاااديل بعااااأل أحكاااا  معاااايير المحاساااابة  2019لسااانة  69 ااارار وزيااار االساااتثمار ر اااام 

 (.2019لتتواكب مت تعد لت معايير التقارير المالية الدولية. )السواح، 
 &Zeghal et al., 2012; Yurisandi)و ااد أكاادت العديااد ماان الدراسااات 

Dayanandan et al., 2016; Puspitasari,2015)   ،2016؛ فاؤاد ،2017؛ شارد  ،
أن تبنااي معااايير التقااارير الماليااة الدوليااة يااؤدي ةلااى زيااادة جااودة التقرياار المااالي ماان طاال  زيااادة 
الشتافية، وتحسين القابلية للمقارنة، وتعايأل عاد  تماثال المعلوماات، وتحساين ثقاة المساتثمرين، 

 ;Fuad et al., 2019 2017منصاااور،  ؛2019فااارج،  )بينماااا تااارى دراساااة كااال مااان

Outa.2011).أن  تا التبني ال يؤدي بالضرورة ةلى تحسين جودة التقرير المالي . 
 ,.Habib et al  2019)عبدالمجيااد، كماا أو احن العدياد مان الدراساات 

2017; Lim et al., 2016; Defond et al., 2015) ،  أن تبناي معاايير التقاارير
محااددات الرئيسااية التااي تحااد ماان طراار انهيااار أسااعار الماليااة الدوليااة تعتباار ماان أ اام ال

األسهم وذلاك مان طال  زياادة الشاتافية وتحساين درجاة القابلياة للمقارناة، والحاد مان  ادرة 
 المديرين التنتيتيين على حجب األطبار السيئة.

وفااااي باااال تبنااااي مصاااار لمعااااايير التقااااارير الماليااااة الدوليااااة لمواكبااااة الترااااورات 
المحاسابة ومحاولاة إل اتاا ثقاة المتعااملين فاي التقاارير المالياة  العالمية في مجا  مهناة

لذلك المنشورة بالبورصة لتحسين كتااة سو  الما  وراط سو  الما  باألسوا  العالمية. 
تتضح أهمية البحث الحالي من خالل قياس أثر تبني معايير التقارير الماليـة الدوليـة 

 على الحد من خطر انهيار أسعار األسهم.على جودة التقرير المالي وكذلك تأثيرها 
 طبيعة المشكلة: 1/2

تمثل معايير التقاارير المالياة الدولياة مجموعاة مان المعاايير مرتتعاة الجاودة، ويعتبار 
التغيااار األ ااام فيماااا يتعلاااق باااالتقرير الماااالي حاااو  العاااالم طااال   (IFRS)تبناااي  ااات  المعاااايير 
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العقود الثلثة السابقة لما لها من ةثار ة جابية على طصاائا المعلوماات المحاسابية ومان ثام 
 ;Bodle et al., 2016)علاى جاودة وشاتافية التقاارير المالياة، و اد أشاارت دراساة كال مان 

Zhang, 2011; Dayanandan et al., 2016)  ةلااى أن تبناي معااايير التقاارير الماليااة
ماااان المنااااافت أ مهااااا: زيااااادة شااااتافية التقرياااار المااااالي، وتحسااااين  ابليااااة الدوليااااة  حقااااق العديااااد 

المعلومااات للمقارنااة، وتعااايأل عااد  تماثاال المعلومااات، وتعااايأل تكلتااة رأس المااا  واالتااالي 
 زيادة كتااة تعصيا الموارد المالية، وتحسين كتااة سو  رأس الما .

 Outa., 2011; Murtini and)فاااي حاااين أشاااارت دراساااة كااال مااان 

Lusiana., 2016)  أن تبني معايير التقارير المالية الدولية ال يؤثر علاى جاودة التقريار
المالي حي  توجد عدة عوامل تحد من منتعة تبني تلك المعايير منها: عد  وجود البيئاة 
المناساابة والمهياا ة لتبنااي تلااك المعااايير، وكااتلك اطااتلد العواماال اال تصاااد ة والسياسااية 

نياااة والتنظيمياااة باااين الااادو  المعتلتاااة، كماااا أن  ااات  المعاااايير معااادة وفقاااا  والثقافياااة والقانو 
 لعوامل بيئية وقيم مجتمعية تناسب الدو  المتقدمة وال تناسب الدو  النامية.

كمااااا  مثاااال طراااار انهيااااار أسااااعار األسااااهم أحااااد الجوانااااب الهامااااة التااااي يهااااتم بهااااا 
لقراراتااال وعلاااى ةدارة الشاااركة  المساااتثمرين والشاااركات، حيااا  أنااال ياااؤثر علاااى اتعااااذ المساااتثمر

لمعا ر ااا. ألناال  عكااي ةثااار العديااد ماان العواماال الهامااة، أحااد  اات  العواماال جااودة المعلومااات 
الماليااة الااواردة  اامن التقااارير الماليااة للشااركة والتااي يااتم ةعااداد ا فااي  ااوا معااايير المحاساابة 

 (.2019 المعتمدة في الدولة التي تمارس فيها الشركة نشا ها. )عبدالمجيد،
 (Jin& Myers., 2006; Hutton et al., 2009)و اد أشاارت دراساة كال مان 

ةلاى أن بيئاة ةعاداد التقاارير المالياة  اي محادد  اا  لحادوي طرار انهياار أساعار األساهم، و ااد 
توصلن  ت  الدراسات ةلى أنال كلماا أصابحن بيئاة عملياة ةعاداد التقاارير المالياة أكثار شاتافية 
كلماااااا أدى ةلاااااى انعتااااااب طرااااار انهياااااار أساااااعار األساااااهم، كماااااا توصااااالن دراساااااة كااااال مااااان 

(Defond et al., 2015; Lim et al., 2016)  ةلاى أن أحاد  ار  تحقياق وزياادة الشاتافية
 ااو تربيااق معااايير محاساابية أفضاال والتااي تتمثاال فااي معااايير التقااارير الماليااة الدوليااة، ويعتباار 
تبنااي  اات  المعااايير أحااد عواماال دعاام الشااتافية وتقلاال ماان  اادرة المااديرين علااى حجااب األطبااار 

أساااااعار األساااااهم، فاااااي حاااااين رأت دراساااااة  السااااايئة مماااااا ياااااؤدي ةلاااااى انعتااااااب طرااااار انهياااااار
(Capkun et al., 2016)  ةلااى أن تبنااي معااايير التقااارير الماليااة الدوليااة يااؤدي ةلااى زيااادة

ممارسااااة ةدارة األرااااااح نظاااارا  لمااااا تااااوفر   اااات  المعااااايير ماااان مرونااااة كبياااارة فااااي االطتيااااار بااااين 
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ياااؤدي ةلاااى زياااادة الممارساااات المحاسااابية وتتااايح  ااادر أكبااار مااان ممارساااة الحكااام المهناااي مماااا 
الممارسات االنتهازية وحجب األطبار السيئة. واالتالي يؤدي ةلاى ارتتااع طرار انهياار أساعار 

ةلاى أن طرار انهياار  (Khodarahmi et al., 2016)أساهم الشاركة، كماا أشاارت دراساة 
أساااعار األساااهم  اااد يااايداد بالنسااابة للشاااركات التاااي تتمتااات بماااديرين لاااديهم  ااادرات ةدارياااة عالياااة 

 ميلون ةلى ةطتاا األطبار السيئة .وي
ونظاارا  لعااد  اتتااا  األدبيااات المحاساابية علااى أثاار تبنااي معااايير التقااارير الماليااة 
الدولياااة علاااى جاااودة التقريااار الماااالي وطرااار انهياااار أساااعار األساااهم، باإل اااافة ةلاااى نااادرة 

كات الدراسااات السااابقة التااي تناولاان المو ااوع فااي البيئااة المصاارية واااالتربيق علااى الشاار 
حيا  أن معظام  -فاي حادود علام الباحثاة -(EGX50)المدرجة في البورصاة المصارية 
 الدراسات تمن في بيئات متقدمة.

 و ي فوء ذلك يمكن صياغة مشكلة البحث  ي ااجابة على األسئلة التالية:    
  اال يااؤثر تبنااي معااايير التقااارير الماليااة الدوليااة علااى جااودة التقرياار المااالي فااي 

 ؟ (EGX50)الشركات المسجلة بالبورصة المصرية 

  ماااا  اااو أثااار تبناااي معاااايير التقاااارير المالياااة الدولياااة علاااى طرااار انهياااار أساااعار
 ؟ (EGX50)األسهم في الشركات المسجلة بالبورصة المصرية 

 أهداف البحث: 1/3
ثااال الهااادد الرئيساااي للبحااا  فاااي تحليااال أثااار تبناااي معاااايير التقاااارير المالياااة يتم

الدوليااة علااى جااودة التقرياار المااالي وطراار انهيااار أسااعار األسااهم فااي الشااركات المسااجلة 
 وينبثق عن هذا الهدف األهداف الفرعية التالية:، (EGX50)بالبورصة المصرية 

 ية على جودة التقرير المالي.تحديد أثر تبني معايير التقارير المالية الدول 

  دراسااة دور تبنااي معااايير التقااارير الماليااة الدوليااة فااي الحااد ماان طراار انهيااار
 أسعار األسهم.

 أهمية البحث: 1/4
باات أ ميااة البحاا  ماان طاال  مسااا متل فااي أدبيااات التكاار المحاساابي المتيايااد تن

يار الماالي وطرار انهياار عن تبني معايير التقارير المالية الدولية وأثر ا علاى جاودة التقر 
 أسعار األسهم، ومن ثم تتمثل أ مية البح  في:
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 أوال : األهمية العلمية:
  شاااهد العاااالم ا ن اتجاااا  معظااام دو  العاااالم ةلاااى التبناااي اإللياماااي لمعاااايير التقاااارير 

المالية الدولية، ونظرا  ألن  اتا االتجاا  يلقاى ت ييادا  كبيارا  ودعماا  مان عادد كبيار مان 
الدولياة المااؤثرة فاي اال تصاااد العاالمي مثاال البناك الاادولي وصاندو  النقااد المنظماات 

الدولي...، وغير ا، فان معايير التقارير المالية الدولية تحتاج ةلى ةجراا المييد مان 
الدراساااة والتحليااال، لاااتلك تنبااات أ مياااة البحااا  مااان طااال  تنااااو  أثااار تبناااي معاااايير 

يار الماالي وطرار انهياار أساعار األساهم فاي التقارير المالية الدولية على جاودة التقر 
الشاااركات المساااجلة بالبورصاااة المصااارية، باعتباااار مصااار مااان الااادو  النامياااة التاااي 

  بقن معايير التقارير المالية الدولية.

  تحااااو  الدراساااة الحالياااة تقليااال التجاااوة البحثياااة فاااي األدن المحاسااابي حيااا  كانااان
التقاارير المالياة الدولياة علاى جاودة النتائا معتلرة وغير حاسمة بش ن أثار معاايير 

التقرير الماالي وطرار انهياار أساعار األساهم فاي الادو  المتقدماة مماا  عناي الحاجاة 
ةلااى القيااا  بالمييااد ماان الدراسااات فااي الاادو  الناميااة باعتبار ااا حديثااة العهااد بتربيااق 
 تلااك المعاااايير، ممااا  اااد  سااا م فاااي تحسااين جاااودة بيئتهااا المعلوماتياااة و اادرتها علاااى

 مواجهة المعا ر المحتملة النهيار أسعار األسهم.

 ار أثاار تبنااي معااايير التقااارير حاليااة بناااا نمااوذجين ةحاادا ما الطتبااتحاااو  الدراسااة ال
المالية الدولية على جودة التقرير المالي )النموذج األو (، وا طر لدراسة أثر تبناى 
 ت  المعايير على طرر انهيار أساعار األساهم )النماوذج الثااني( مان طال  ةدطاا  
متغيااارات جديااادة ةلاااى النمااااذج التاااي سااابق و ااادمتها الدراساااات الساااابقة مماااا  عكاااي 

على جودة التقرير  (IFRS)جديدة ذات داللة في تتسير أثر تبني معايير مؤشرات 
الماااالي والحاااد مااان طرااار انهياااار أساااعار األساااهم فاااي الشاااركات المساااجلة بالبورصاااة 

 .(EGX50)المصرية 
 ثانيا : األهمية العملية:

  تحاو  الدراساة الحالياة تقاد م دلايل  مان البيئاة المصارية ك حاد اال تصااد ات الناشائة
ةذا كاان تبناي معاايير التقاارير المالياة الدولياة ياؤدي ةلاى تحساين جاودة التقريار  عماا
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الماااالي ويحاااد مااان طرااار انهياااار أساااعار األساااهم فاااي الشاااركات المساااجلة بالبورصاااة 
 .(EGX50)المصرية 

  تسااا م الدراسااة الحاليااة فااي زيااادة فهاام و درام الشااركات المصاارية وأصااحان المصااالح للعواماال
انهياار أساعار األساهم مان طال  ة اافة محادد جدياد و او تبناي معاايير التي تؤثر فاي طرار 

التقاااارير المالياااة الدولياااة التاااي تعمااال علاااى زياااادة الشاااتافية وتقلااال مااان الممارساااات والسااالوكيات 
األطبااار الساايئة وتعااايأل عااد   حااد ماان ماادى  اادرة المااديرين علااى حجااباالنتهازيااة لااةدارة وال

 حد من االنهيار المتاجئ ألسعار األسهم.تماثل المعلومات، مما يؤدي ةلى ال

 منها البحث: 1/5
فااي مراجعااة األدن المحاساابي المتعلااق  المــنها االســتقراوياعتماادت الباحثااة علااى 

 والمــنها االســتنباطيبمو ااوع البحاا  بهاادد االسااتتادة منهااا فااي صااياغة اإل ااار النظااري، 
الستكشاد وتتسير أثر تبني معايير التقارير المالية الدولية على جاودة التقريار الماالي وطرار 

باساتعدا  أسالون تحليال المحتاوى  بدراسـة تطبيقيـةانهيار أسعار األساهم. كماا  امان الباحثاة 
 (EGX50)في فحا التقارير السنوية لعينة من الشاركات المساجلة فاي البورصاة المصارية 

(، بغارب تراوير نمااذج لقيااس  ات  2019( حتى عاا  )2017لتترة من عا  )وذلك طل  ا
العل ااااات واطتبااااار فااااروب البحاااا ، و ااااد تاااام اسااااتعدا  تحلياااال معاااااملت االرتباااااط ونمااااوذج 

 االنحدار في تتسير نتائا الدراسة التربيقية.
 تتمثل حدود البحث فيما يلي : حدود البحث: 1/6
 ر تبنااي معااايير التقااارير الماليااة الدوليااة علااى  قتصاار البحاا  علااى دراسااة واطتبااار أثاا

جااااودة التقرياااار المااااالي وطراااار انهيااااار أسااااعار األسااااهم، دون التراااار  لقياااااس ا ثااااار 
اال تصاااد ة ا طاار لتبنااي معااايير التقااارير الماليااة الدوليااة مثاال: المساائولية االجتما يااة 

ر األجنباااي، ةال للشاااركة،  التجناااب الضاااريبي، كتاااااة القااارارات االساااتثمارية، واالساااتثما
 بالقدر التي  عد   دد البح .

  قتصاار البحاا  علااى اسااتعدا  ماادطل تحلياال المحتااوى فااي فحااا التقااارير الساانوية 
، ولاان يااتم تربيااق (EGX50)للشااركات المسااجلة بالبورصااة المصاارية فااي المؤشاار 

ةال بعاااد مراعااااة شاااروط  (EGX50)الدراساااة التربيقياااة علاااى جميااات  ااات  الشاااركات 
 (.2019( حتى عا  )2017طل  التترة من عا  ) اطتيار العينة
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 :خطة البحث 1/7
انطالقا  من أهمية البحث وتحقيقا  ألهدا ه وااجابـة علـى تسـاهالته البحثيـة  

  قد تم تقسيم البحث كما يلي:
 اإل ار العا  للبح . -1

 العل ة بين تبني معايير التقارير المالية الدولية وجودة التقرير المالي. -2

 بين تبني معايير التقارير المالية الدولية وطرر انهيار أسعار األسهم. العل ة -3

 الدراسات السابقة وتروير فروب البح . -4

 الدراسة التربيقية. -5

 النتائا والتوصيات ومجاالت البح  المستقبلية. -6
 العالقة بين تبني معايير التقارير المالية الدولية وجودة التقرير المالي. -2

ماااان ةصاااادار  (IASB)المحاساااابة الماليااااة الدوليااااة  اسااااتهدد مجلااااي معااااايير
ي األداا كااالمعاايير الدولياة إلعااداد التقاارير تحسااين جاودة وشاتافية المعلومااات بحيا  تع

اال تصااااااادي والمركااااااي المااااااالي الحقيقااااااي للشااااااركة، وأن تكااااااون القااااااوائم الماليااااااة المتاحااااااة 
اال تصااد ة الرشايدة عناد للمستثمرين أكثر  ابلية للمقارنة بما  مكانهم مان اتعااذ القارارات 

وتحاول الباحثة تحليل العالقة بـين تبنـي معـايير (، 2014مليجاى،تعصيا موارد م )
 التقارير المالية الدولية وجودة التقرير المالي كما يلي:

تبنـي معــايير التقــارير الماليــة الدوليــة  ــي البيئــة المصــرية: الــدوا    2/1
 .ومعوقات تطبيقها
ب نهاا  باارة عان مجموعاة مان المعاايير  الماليـة الدوليـة تعرف معايير التقارير

الصااااادرة عاااان مجلااااي معااااايير المحاساااابة الدوليااااة، بهاااادد ترااااوير حيمااااة ماااان المعااااايير 
المحاسبية، تكون عالية الجودة ومتهومة و ابلة للتربياق ومقبولاة دولياا  بنااا  علاى مباادح 

للمقارناة باين الشاركات علاى  وا حة ومحددة وتهدد ةلى زيادة مستوى الشتافية والقابلية
المساااتوى الااادولي، بغااارب تاااوفير معلوماااات محاسااابية شااااملة ودقيقاااة وتقاااد  فاااي الو ااان 

 .(Palmer, 2020)المناسب  مكن االعتماد عليها في اتعاذ القرارات 
ةن تبنااي معااايير التقااارير الماليااة الدوليااة أصاابح يلقااى ت يياادا  كبياارا  ودعمااا  ماان 

لدولياااة العالمياااة الماااؤثرة فاااي اال تصااااد العاااالمي مثااال البناااك عااادد كبيااار مااان المنظماااات ا



10 
 

 

 

 

 

 

، ومجموعااة دو  العشاارين BCولجنااة باااز   IMFوصااندو  النقااد الاادولي  WBالاادولي 
، طاصة بعد أن أعلنن مؤسساة مجلاي معاايير التقاارير المالياة الدولياة فاي G20الكبار 

أسااس أنال ال يوجاد  ر تقاو  علاىيسياسة متشاددة فاي تبناي تلاك المعااي 2012نها ة عا  
سااوى مسااار واحااد رئيسااي للتعاماال ماات تلااك المعااايير و ااو التبنااي الكاماال لهااا. وفااي حالااة 
رغبة الدو  في ةحداي أ ة تغيرات على تلك المعايير فيترلب األمر أن  كون ذلك لتتارة 

ر أو  معياار دو اد صا . (2017، )العاادلى ،مؤ تة تعود بعد ا ةلى التربيق الكامل لهاا
بعناااوان "تبناااي المعاااايير  (IASB)( مااان  بااال 2003ير المالياااة الدولياااة فاااي عاااا  )للتقاااار 

بعاااد ذلاااك صااادور باااا ي  " وأعقبااالIFRSIالدولياااة إلعاااداد التقاااارير المالياااة للمااارة األولاااى 
 (.2019المعايير ليصبح عدد ا سبعة عشر معيارا  حتى ا ن )عرفة، مليجي، 

الدوليـة سـواء  ـي الـدول الناميـة وتتمثل دوا   تبني معايير التقـارير الماليـة 
 ؛2017، العاادلى ؛2018 للاي، ؛ 2013)أبو  الاب،  .المتقدمة فيما يلي أو الدول
تحسااين جااودة  ;Baig& Khan, 2016; Alghamdi, 2014) 2019عثمااان، 

التقاااارير المالياااة مااان طااال  ةماااداد المتعااااملين مااات ساااو  الماااا  بتقاااارير مالياااة وا اااحة 
مقارنة، تد يم  درة اإلدارة على اتعاذ القرار من طل  تيويد اإلدارة وموثو  بها و ابلة لل

موثوقية العالياة، جاتن بالمعلومات الملئمة التعاذ القرارات اإلدارية بالتو ين والجودة وال
االساااتثمارات األجنبياااة مااات تياياااد نماااو التجاااارة الدولياااة وذلاااك عااان  رياااق زياااادة تعااااملت 

المالية مما يؤدي ةلى جتن مييد من رؤوس األموا  ةلاى  المستثمرين في أسوا  األورا 
 ,.Albu et al)تلااك األسااوا  وتحسااين ا تصاااد ات األعمااا  وزيااادة معاادالت النمااو 

وزيادة ثقة المستثمر األجنبي بالتقاارير المالياة، تعاايأل عاد  تماثال المعلوماات  (2011
 شااتافية المعلومااات ماات زيااادة اإلفصاااح بالتقااارير الماليااة المنشااورة، زيااادة فااي باال تااوافر

ساايولة األسااوا  الماليااة وتعااايأل تكلتااة رأس المااا  للمسااتثمرين علااى المسااتوى الاادولي، 
ةزالااة الحااواجي أمااا  صااتقات االسااتحواذ واالناادماج التااي تااتم عباار الحاادود بالشااكل الااتي 

العالم مما  سا م في زيادة الميا ا التي تعود على نتقا  رؤوس األموا  بين دو  ا سمح ب
، توحيااد مترلبااات (Gurarda., 2013)المسااتثمرين وعلااى ا تصاااد ات الاادو  الناميااة 

التقارير المالية عبر معتلف شركات دو  العالم، الحد من مستويات ةدارة الراحية، زيادة 
ت، وزيادة كتااة الشركات في االعتراد بالعسائر في الو ن المناسب، وزيادة د ة التنبؤا

 ةدارة استثماراتها.
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أن الاادوافت التااي سااا من فااي اتعاااذ  اارار االلتاايا   وممــا ســبق يتضــح للباحثــة
مان طال  زياادة ي تحسين جودة التقارير المالياة  الدولية   المالية بتبني معايير التقارير

جااااااودة المعلومااااااات وزيااااااادة  مسااااااتوى اإلفصاااااااح والشااااااتافية بالتقااااااارير الماليااااااة المنشااااااورة،
وزيااادة  ابليااة تلااك المعلومااات للمقارنااة، ممااا سااا م فااي تعااايأل تكلتااة رأس  ،المحاساابية

الماااا  نتيجاااة ليياااادة االساااتثمارات األجنبياااة، ةلاااى جاناااب ةتاحاااة الترصاااة أماااا  الشاااركات 
حااااد كبياااار فااااي تحسااااين  المحليااااة للاااادطو  ةلااااى أسااااوا  المااااا  األجنبيااااة ممااااا سااااا م ةلااااى

كات، حي  أصبح تبني معايير التقارير المالية الدولية بمثابة جواز ا تصاد ات تلك الشر 
 المرور ةلى اال تصاد العالمي.

  ـي جمهوريـة مصـر العربيـة الدوليـة وبالنسبة لتبني معايير التقارير الماليـة
فقاااد ا تمااان الجهاااات المسااائولة عااان ةصااادار معاااايير المحاسااابة المالياااة بتعاااديل وتراااوير 
معاايير المحاساابة المصاارية فااي  ااوا معااايير المحاسابة الدوليااة وذلااك بهاادد راااط سااو  
الما  في مصر باألسوا  العالمية وحما ة أصحان المصالح،  حي  تم ةصدار معاايير 

تم و عها في  وا معايير المحاسبة الدولية والتي  1997المحاسبة المصرية في عا  
بااجراا  2004فاي عاا   IASBفي ذلاك الو ان. و اا  مجلاي معاايير المحاسابة الدولياة 

تغيياااارات وتحسااااينات جو ريااااة فااااي معااااايير المحاساااابة الماليااااة، وأصاااادر معااااايير جدياااادة 
للوصاو  ةلاى مجموعااة مان المعاايير علااى مساتوى عااالي مان الجاودة وتساااعد فاي تعييااي 

رة التوافااق الاادولي. ولمواكبااة  اات  التغيياارات  ااا  وزياار االسااتثمار باصاادار القاارار ر اام فكاا
معياار والتاي  35والعاص باصدار معايير محاسابية جديادة وعادد ا  2006لسنة  243

مات بعاأل االساتثنااات المحادودة، وتام  ةو عن في  وا معايير التقارير المالية الدولي
القارار  )المصرية الصاادرة بقارارات وزارياة ساابقة ةلغاا العمل بجميت المعايير المحاسبية 

(، و ااااد تاااام العماااال بتلااااك 2017(، )منصااااور، 2002لساااانة  345، 1997لساااانة  503
صااادر  ااارار وزيااار االساااتثمار ر ااام  2015وفاااي يولياااو  ،2007المعاااايير مااان أو  ينااااير 

بشاااااااا ن ةصاااااااادار معااااااااايير جدياااااااادة للمحاساااااااابة المصاااااااارية بتاااااااااري   2015لساااااااانة  110
. وذلك من  بل لجنة تضم طبراا من الهيئة العامة للر ابة المالية، وجمعياة 9/7/2015

والمااااااراجعين المصاااااارية، والجهاااااااز المركاااااايي للمحاساااااابات، والهيئااااااة العامااااااة ن المحاساااااابي
وشااعبة مياولاااة مهنااة المحاسااابة  للسااتثمار، والمعهااد المصااارفي للمحاساابين والماااراجعين،

بنقابااة التجاااريين. و ضاان المااادة الثالثااة ماان  ااتا القاارار باا ن العماال بتلااك المعااايير ساايبدأ 



12 
 

 

 

 

 

 

معيارا  و  اار ةعاداد وعارب القاوائم  39وتتضمن المعايير  2016اعتبارا  من أو  يناير 
المالية، متاح عبر المالية محل معايير المحاسبة المصرية السابقة )الهيئة العامة للر ابة 

www.efsa.gov.eg( لسانة  69صادر  ارار وزيار االساتثمار ر ام  2019، وفي ةبريال
تواكااب مااات تعااد لت معاااايير التقاااارير بتعااديل بعاااأل أحكااا  معاااايير المحاسااابة لت 2019

علاااى تااااري  الساااريان المالياااة الدولياااة، وساااود  سااارى تربياااق تعاااد لت ذلاااك القااارار بنااااا 
المنصااااوص علياااال بكاااال معيااااار، فالمعيااااار األو  ساااايكون تربيقاااال بدا ااااة ماااان أو  يناااااير 

 (.2019مت السماح بالتربيق المبكر. )السواح،  2020
أن أ ميااة تبنااي معااايير التقااارير الماليااة الدوليااة فااي  وممــا ســبق تــرى الباحثــة

ة فاي مجاا  مهناة المحاسابة مصر ترجت ةلى حاجة مصار ةلاى مواكباة التراورات العالميا
وتحسااااين الشااااتافية، ومحاولااااة إل ااااتاا ثقااااة المتعاااااملين فااااي التقااااارير الماليااااة المنشااااورة 
بالبورصااااة لتحسااااين كتااااااة سااااو  المااااا  وحما ااااة أصااااحان المصااااالح ومحاولااااة لجااااتن 

 ة.ياالستثمارات األجنب
علـى  وبرغم من أهمية تبني معايير التقارير المالية الدولية والمنـا   المرتبـة

ــ ــي تتطبيقهــا   ــات الت ــر مــن المعوق ــاك كثي ــإن هن ــي ويمكــن  فق ــام هــذا التبن حــاوال  أم
صااعواة وجااود مرادفااات لاابعأل محتويااات معااايير التقااارير الماليااة : تلخيصــها فيمــا يلــي

الدوليااة وتعااتر ترجمتهااا ةلااى مااا  قابلهااا باللغااة العرايااة و ااو مااا يااؤدي ةلااى سااوا فهاام ماان 
ي معاااايير التقاااارير ي، اطاااتلد عوامااال ت سااا(Alghamdi, 2014)جاناااب المتعااااملين 

من جتور ا في الادو  المتقدماة وتا ثرت عناد صاياغتها باالمتغيرات ن حي  المالية الدولية
( ممااا 2018البيئيااة فااي تلااك الاادو  ولاام تراعااي الظاارود البيئيااة للاادو  الناميااة ) للااي، 

وكااتلك اطااتلد ، تنظيميااة عنااي اطااتلد العواماال السياسااية واال تصاااد ة واالجتما يااة وال
اللغااة والثقافااة ومسااتوى العباارة والتعلاايم ماان دولااة ةلااى أطاارى وطاصااة فااي الاادو  الناميااة، 
وصعواة التنسيق بين االطتلفات الموجاودة فاي المعاايير المحاسابية فاي معتلاف العاالم، 

ية  علق باإل افة ةلى أن تبني معايير التقارير المالية الدولية ة افة ةلى المعايير المحل
 (.2013عبئا  متيايدا  بعصوص تربيق  ت  المعايير. )بدر، 

 جودة التقارير المالية ونماذج قياسها  ي الفكر المحاسبي. 2/2
يتمثااال الهااادد الرئيساااي للتقريااار الماااالي فاااي توصااايل معلوماااات ذات جاااودة مرتتعاااة 

ك تيايااد ا تمااا  تعااا الوحاادات اال تصاااد ة وتتيااد فااي عمليااة اتعاااذ القاارارات اال تصاااد ة لااتل

http://www.efsa.gov.eg/
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األدن المحاسااابي بدراساااة جاااودة التقاااارير المالياااة، وجاااودة ماااا تتصاااح عنااال تلاااك التقاااارير مااان 
معلومات محاسبية ومدى نتعية تلك المعلومات و و ما  عارد فاي التكار المحاسابي بدراساات 

 (.2019المحتوى اإلعلمي للمعلومات، ودراسات جودة األرااح. )زعروط، 
د بد اة لجاودة التقاارير المالياة فاي األدن المحاسابي حيا  وال يوجد متهو  محاد

 عتلف متهو  جودة التقاارير المالياة بااطتلد منظاور الحكام علاى مساتوى الجاودة. فمان 
ناحيااة تاارى الجهااات المهنيااة المساائولة عاان و اات المعااايير المحاساابية ومعااايير التقااارير 

بياااق المعاااايير المحاسااابية بشاااكل المالياااة أن جاااودة التقاااارير المالياااة تتحقاااق ةذا ماااا تااام تر
 ,.Sunder., 2016; Cheung et al)د ياق، و اتا ماا أكادت عليال دراساة كال  مان 

أن التقاارير عالياة  (Andrei et al., 2015)، وفاي نتاي االتجاا  تارى دراساة (2010
الجودة  ي التي يتم ةعداد ا في  وا المعايير المحاسبية والتشريعات والقوانين وتحتوي 
على درجة عالية من التحتظ المحاسبي، ويترتب عليها انعتاب عد  تماثل المعلومات، 
كماااااا تنااااااو  الااااابعأل ا طااااار متهاااااو  جاااااودة التقاااااارير المالياااااة مااااان منظاااااور مااااادى تاااااوافر 

و ية للمعلومات المحاسبية في التقارير المالية، حي  ترى دراساة )ريشاو، العصائا الن
( ةن توافر العصائا النو ية للمعلومات المحاسبية مثل الملامة والمصاداقية، 2013

و ااادرتها علااااى والقابلياااة للمقارناااة، والقابلياااة للتحقياااق، والو ااان المناساااب، والقابلياااة للتهااام 
ال تصادي للشركة ونتائا أعمالهاا مؤشار  اا  علاى مادى التعبير بد ة عن حقيقة الوا ت ا

جودة التقارير المالية، في حين يرى البعأل أن جودة التقارير المالية  ي جاودة األراااح 
( أن جاودة التقااارير الماليااة تشااير ةلاى التعبياار الصاااد  عاان 2011فتارى دراسااة )أحمااد، 

 Habib)من الغش، كما ترى دراسة  األرااح الحقيقية والتعلية غير المبالغ فيها والعالية

and Jiang, 2015)  أن جاااودة التقاااارير المالياااة  اااي تاااوفير معلوماااات أكثااار عااان
طصائا األداا المالي للشاركات، والتاي تعتبار ملئماة التعااذ  ارارات معيناة مان طال  

( تعريا  شاامل لجاودة التقااارير 2015متعات  ارار معاين. كماا  ادمن دراسااة )الصايرفي، 
 نها ةعداد التقارير المالياة وفقاا  إل اار ةعاداد التقريار الماالي المرباق وأن تسااعد المالية ب

مت تجناب  في الو ن المناسب وامستوى تجميت ملئم هاعلى توصيل محتوا ا لمستعدمي
التحري  الجو ري في  تا المحتوى حتى تعبار بصاد  عان الو ات اال تصاادي للشاركة 

للعديااد ماان  ة التقااارير الماليااة  مكاان اعتبار ااا ناتجااا  كمااا أن جااود .طال  فتاارة زمنيااة معينااة
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المحددات الداطلية والعارجية، واربيعة الحا  فان توفير مستوى مرتتت مان الجاودة عناد 
عملياااة ةعاااداد التقاااارير المالياااة، وتاااوافر مقوماااات حوكماااة الشاااركات بشاااكل جياااد وارتتااااع 

كاال الر ابااة الداطليااة ساايؤثر مسااتوى جااودة أنشاارة المراجعااة الداطليااة وكتااااة وفعاليااة هي
 (.2019ة جابيا  على جودة التقارير المالية )زعروط، 
أن  ناام مؤشارات للساتدال  علاى جاودة  و ي فوء ما سبق يتضـح للباحثـة

للتقااااارير وطلو ااااا ماااان  هااااا: ماااادى منتعااااة المحتااااوى المعلوماااااتيالتقااااارير الماليااااة ماااان أ م
طاصاااة فاااي بااال تبناااي مصااار  -محاسااابيةالتحريتاااات، االلتااايا  بالتشاااريعات والمعاااايير ال

 وانعتاب عمليات ةدارة األرااح، وتتعيل حوكمة الشركات. -للمعايير الدولية
وقـــد تناولـــا الدراســـات المحاســـبية نمـــاذج مختلفـــة لقيـــاس جـــودة التقـــارير 

 المالية من أهمها ما يلي:
ـــــة للمعلومـــــات المحاســـــبية: - أ ويتمياااااي  اااااتا النماااااوذج  نمـــــوذج الخصـــــاوص النوعي

ب ناااااال مقياااااااس مباشاااااار لجااااااودة التقرياااااار المااااااالي ويعتمااااااد علااااااى طصااااااائا جااااااودة 
المعلومااااااااات المحاساااااااابية وذلااااااااك  بقااااااااا  لة ااااااااار المتاااااااااهيمي الجديااااااااد للمحاساااااااابة 

عااااان كااااال مااااان مجلاااااي معاااااايير المحاسااااابة المالياااااة  2010المالياااااة الصاااااادر فاااااي 
و ااااااااااااي ، IASBومجلااااااااااااي معااااااااااااايير المحاساااااااااااابة الدوليااااااااااااة  FASBاألمريكيااااااااااااة 

العصاااااائا التاااااي تجعااااال المعلوماااااات المحاسااااابية أكثااااار منتعاااااة لمساااااتعدميها فاااااي 
اتعاااااااااااذ القاااااااااارارات وتتمثاااااااااال فااااااااااي العصااااااااااائا النو يااااااااااة األساسااااااااااية )الملامااااااااااة 
والمصااااااداقية( وطصااااااائا نو يااااااة معاااااايزة والتااااااي تعاااااايز ماااااان منتعااااااة المعلومااااااات 

تيااااااااة(. المحاساااااااابية )القابليااااااااة للمقارنااااااااة، والقابليااااااااة للتحقااااااااق، القابليااااااااة للتهاااااااام، الو 
(Yurisandi & Puspitasari, 2015). 

المؤياادون لهااتا الماادطل ةلااى أن الااراح المحاساابي  ااو   سااتند نمــاذج جــودة الــربح: -ب 
أكثااار المعلوماااات المحاسااابية أ مياااة مااان وجهاااة نظااار أصاااحان المصاااالح ويتو اااف 

كتاااااة اإلدارة  فاااي تشاااغيلها والتااارص ةنتاجااال علاااى حجااام الماااوارد المتاحاااة ومااادى 
المتو عااااة، وماااان أشااااهر  اااات  النماااااذج  ااااو نمااااوذج قياااااس اسااااتمرارية  اال تصاااااد ة

 (.2014األرااح، ونموذج قياس  درتها التنبؤية )مليجي، 
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 مكاااااان قياااااااس جااااااودة التقرياااااار المااااااالي ماااااان طاااااال  جااااااودة  نمــــــاذج االســــــتحقا :  - ج
 Bodle)المالية من ممارسات ةدارة األرااح االستحقا ات والتي تعني طلو التقارير 

et al., 2016)  وتركااي  اات  النماااذج علااى الماادى الااتي تتساار فياال االسااتحقا ات
 ,.Cheung et al)المحاسابية تحقاق كال ماان األراااح والتادفق النقاادي التشاغيلي 

و د تم استعدا  مقياس ةدارة االستحقا  االطتيارية لقيااس ةدارة األراااح، ،  (2010
 ,Jones)المعااد  الااتي و ااعل وماان أ اام  اات  النماااذج نمااوذج جااودة االسااتحقا  

 باعتبار ا أكثر النماذج د ة. (Dechow et al., 1995)  من  بل المعد (1991

 عد التحتظ المحاسبي أحد وأ م النماذج المساتعدمة فاي  نماذج التحفظ المحاسبي: - د
فااؤاد،  ؛2017قياااس جااودة التقرياار المااالي، حياا  أشااارت دراسااة كاال ماان )شاارد، 

2016 (Cavalcante, 2014; Zhang, 2011;  با ن الاتحتظ المحاسابي  عناي
ت جيل االعتراد باألطباار الساارة )األراااح( وتعجيال االعتاراد باألطباار السايئة، أو 
االعتاااراد بالعساااائر فاااي الو ااان المناساااب، أو عاااد  تو ااات أي رااااح مااات تو ااات كااال 

المحاسـبي إلـى الـتحفظ  وينقسـم الـتحفظالعسائر، أو األطت بالقيم األ ل لألصو . 
حااااق أو الااااتحتظ الماااارتبط باألطبااااار، )ويرلااااق علياااال أحيانااااا  بااااالتحتظ الل المشــــرو 

ويقصااد باال تعااايأل القيمااة الدفتريااة لصااافي األصااو  نتيجااة احتمااا  تحقااق بعااأل 
)ويرلااق علياال  المشــرو  والــتحفظ غيــرالظاارود اال تصاااد ة غياار المرغااون فيهااا( 
ار )المساااتقل( ويشاااير ةلاااى رتبط باألطباااأحياناااا  باااالتحتظ المبكااار أو الاااتحتظ غيااار المااا

لألصااااااو   اطتيااااااار  ريقااااااة محاساااااابية مناااااات بدا ااااااة االعتااااااراد والقياااااااس المحاساااااابي
لصاااافي األصاااو . )فااااؤاد،  تااااب القيمااااة الدفترياااة عولللتياماااات ، يترتاااب عنهاااا ان

، منهاا نماوذج التو يان غياار ويـتم قيـاس الــتحفظ المحاسـبي بعـدة نمــاذج(. 2016
 C-Score، ونماوذج درجاة الاتحتظ (Basu, 1997)المتماثل لقياس مكونات الاراح

، ونموذج حسان نسبة القيمة الساوقية (Khan and Watts, 2009) لالتي ا ترح
، ونمااوذج (Beaver and Ryan, 2005)ةلااى القيمااة الدفتريااة لحقااو  الملكيااة 
 .(Givoly and Hayn, 2000) ل عتمد على االستحقا ات التي ا ترح
عاد  وجاود نماوذج موحاد متتاق عليال لقيااس  للباحثـةو ي فوء ما سبق يتضح 

درجة جاودة التقاارير المالياة نظارا  لتعادد التئاات المساتعدمة لهاا حيا  ياوفر كال نماوذج مان 
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النمااذج الساابقة مؤشارات  مكان مان طللهاا االساتدال  علاى جاودة  ات  التقاارير مان وجهااة 
وســـوف تعتمـــد ير المالياااة. نظااار  اااؤالا المساااتعدمين ولمحاولاااة اساااتعادة الثقاااة فاااي التقاااار 

الباحثة على التحفظ المحاسبي كمقياس لجودة التقرير المالي باسـتخدام نمـوذج حسـاب 
نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الد ترية لحقـو  الملكيـة  وذلـك لشـيوت اسـتخدامه  ـي 

 الدراسات السابقة  وقابليته للتطبيق على البيانات المتاحة  ي البيئة المصرية.
 أثر تبني معايير التقارير المالية الدولية على جودة التقرير المالي 2/3

 سااااعد تبناااي معاااايير محاسااابية موحااادة عالمياااا  فاااي وجاااود لغاااة واحااادة للتقاااارير 
الماليااة، ويعلااق منافسااة حاارة فااي أسااوا  المااا  العالميااة نتيجااة الشااتافية فااي المعاااملت 

 المالية عالميا .اال تصاد ة، وزيادة القابلية للمقارنة للتقارير 
وفاااي  اااتا اإل اااار فقاااد تضااامن األدن المحاسااابي بعاااأل األسااابان التاااي تتسااار 
لماذا  د يؤدي تبني معايير التقارير المالية الدولية ةلى تحساين جاودة التقريار الماالي، أو 

. لياة الدولياة ةلاى تعاايأل جاودة التقريار المااليلماذا  اد ياؤدي تبناي معاايير التقاارير الما
 Fuad et al., 2019; Barth et al., 2008; Ahmed et)كال مان  فقادمن دراساة

al., 2013; Ebaid., 2016)،تي تفسر لماذا قد األسباب ال.  2019؛ عرفة ، مليجى
 اد  : رير المالي وهيتحسين جودة التقإلى  الدولية ةيؤدي تبني معايير التقارير المالي

يترتاااب علاااى تبناااي معاااايير التقاااارير المالياااة الدولياااة اساااتبعاد بعاااأل البااادائل المحاسااابية 
واالتااالي  قلاال ماان اطتيااارات اإلدارة و ااد يااؤدي ذلااك ةلااى تعااايأل ممارسااات ةدارة الااراح 

، تبنااي معااايير التقااارير الماليااة علااى ازيااة واالتااالي  حساان ماان جااودة التقرياار المااالياالنته
تحايااال عليهاااا مااان المحتمااال أن الواالتاااالي ف Principles-based standardالمباااادح 

فربقااا  لاتلك الاانمط ماان المعااايير  اد  كااون تجنااب االعتااراد بااااللتيا   كاون أكثاار صااعواة 
أن معاايير التقاارير المالياة  أكثر صعواة، باإل افة ةلى ذلاكمن طل  هيكلة الصتقات 

تتوساات فااي اسااتعدا  القيمااة العادلااة التااي  مكاان أن تااؤدي ةلااى حاادوي تحساان فااي جااودة 
، كمااا أن تبنااي معاااايير األر ااا  المحاساابية لااتعكي الو اات اال تصااادي الحقيقااي للشااركة

التقاااارير المالياااة الدولياااة  جاااتن المساااتثمرين الااادوليين األمااار الاااتي ييياااد الضاااغوط علاااى 
 ارة لتقااااد م صاااااورة حقيقياااااة وعادلاااااة عااااان المنشااااا ة وممارساااااة عااااادد أ ااااال مااااان أنشااااارة اإلد

 ةدارة األرااح.
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و ــي المقابــل  قــد  ســرت هــذ  الدراســات األســباب التــي قــد يــؤدي تبنــي معــايير 
ــارير ــة التق ــر المــالي المالي ــى تخجــي  جــودة التقري ــة إل  ةن تربيااق معااايير  ومنهــا : الدولي

الدوليااة  ااد يترتااب علياال اسااتبعاد بعااأل الباادائل المحاساابية التااي تكااون أكثاار  التقااارير الماليااة 
ل الماديرين يلجئاون ةلاى بادائل أ ال ملئمة للتعبير عن األحداي اال تصاد ة بالشاركة بماا  جعا

ملئمااة ممااا يااؤدي لتعااايأل جااودة التقااارير الماليااة، باإل ااافة ةلااى ذلااك أن معااايير التقااارير 
مبنيااة علااى المبااادح ف نهااا تتتقااد ةلااى ةرشااادات تتصاايلية للتربيااق بمااا  الماليااة الدوليااة معااايير

 عرااااي المااااديرين مرونااااة أكثاااار. فطيااااان ةرشااااادات التربيااااق فااااي بعااااأل األمااااور الهامااااة مثاااال 
تعتمااد علااى كيايااة ياار ماان االطتيااارات ويساامح بمعالجااات باالعتااراد باااإليراد  ااد يييااد بشااكل ك

الماااديرين الساااتعدا  االطتياااارات بماااا  عاااد   فهمهاااا وتنتيااات ا ، وفاااى  اااوا وجاااود دوافااات لااادى
مصااالحهم وغيااان ةرشااادات التربيااق  ااد يااؤدي ةلااى زيااادة ممارسااة ةدارة األرااااح بشااكل أكباار 

 .(Ahmed et al.,2013)واالتالي  عتأل من جودة التقرير المالي. 
ير و ي فوء اختالف وجهات النظر السابقة يمكن للباحثة توفيح أثـر معـاي

 ية الدولية على المتغيرات المعبرة عن جودة التقرير المالي كما يلي:التقارير المال
  تحادي ةدارة األراااح عنادما  ساتعد  معايير التقارير المالية الدولية وإدارة األربـا :

المحاساابية واسااتعدا  الحكاام  المااديرون مااا يتاااح لهاام ماان حريااة االطتيااار بااين الباادائل
الشعصاااي عناااد ةعاااداد التقاااارير المالياااة، وذلاااك أماااا بهااادد تعظااايم قيماااة الشاااركة أو 

و ااد  اادمن  (Fields et al., 2001)بهادد انتهااازي لتحقيااق مصااالح شعصااية. 
 Bodle et al., 2016; Dayanandan et al., 2016; Barth)دراسة كل مان 

et al., 2008; Mechelli &Cimini, 2013)  األسـباب التـي تفسـر بـأن تبنـي
معايير التقارير المالية يؤدي إلى الحـد مـن ممارسـة إدارة األربـا  وهـو مـا يـؤدي 

أن المنظماات المهنياة الدولياة اتعاتت  ومن أهمهـا: جودة التقرير المالي إلى زيادة
طرااااوات السااااتبعاد العديااااد ماااان المعالجااااات المحاساااابية البديلااااة المسااااموح بهااااا فااااي 

ير السااااابقة وذلااااك التعااااايأل فااااي الباااادائل المتاحااااة  جااااب أن  حااااد ماااان  اااادرة المعاااااي
 المديرين على االطتيار من بين المعالجات المحاسبية بهدد تحقيق مصالحهم فقط
، االنتشار الواست للمعايير الدولية حاو  العاالم  جعال المساتعدمين أكثار  ادرة علاى 
ر اباااة القاااوائم المالياااة التاااي ياااتم ةعاااداد ا  بقاااا  لتلاااك المعاااايير واالتاااالي  جاااب علاااى 
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 .المااديرين الحااد ماان الساالوم االنتهااازي لقاادرة المسااتعدمين علااى ةدرام ذلااك الساالوم
ترى أن تبني معايير التقارير الماليـة الدوليـة و ي المقابل هناك وجهة نظر أخرى 

، فقد فسرت دراسة التقرير المالي يزيد من ممارسات إدارة األربا  وانخفاض جودة
باا ن معااايير  (Ahmed et al., 2013; Capkun et al., 2016)كاال ماان 

الممارسااات المحاساابية التقااارير الماليااة الدوليااة تااوفر مرونااة كبياارة فااي االطتيااار بااين 
تتااايح  ااادر أكبااار مااان ممارساااة الحكااام المهناااي مماااا ياااؤدي ةلاااى زياااادة الممارسااااات و 

االنتهازيااة. وذلااك حتااى ماات وجااود حااوافي  ويااة لييااادة جااودة المعلومااات المحاساابية 
وذلاااك يرجااات ةلاااى أن العواماااال اإلجرائياااة تاااؤثر بشاااكل ساااالبي علاااى تربياااق معااااايير 

ةلى أن تحساين  (Ding et al., 2007)التقارير المالية الدولية. كما أشارت دراسة 
التقريااار الماااالي ال يتحقاااق فقاااط بتربياااق معاااايير التقاااارير المالياااة الدولياااة ألن  ناااام 
بعااااأل العصااااائا التااااي تااااؤثر علااااى ماااادى تاااا ثير تلااااك المعااااايير، وماااان بااااين تلااااك 

 .العصائا ةلية اإلليا 
ياة أن المعاايير التقاارير المالياة الدول (Callao &Jarne, 2010)كماا أشاارت دراساة 

تبنن بعأل المعالجاات مثال القيماة العادلاة التاي تتضامن  ادر كبيار مان الحكام الشعصاي وتلاك 
العصااائا تسااامح بالسااالوم االنتهاااازي للماااديرين عناااد ةعاااداد القاااوائم المالياااة واالتاااالي ياااؤدي ةلاااى 

 زيادة احتما  ممارسة ةدارة الراح مما يؤدي ةلى انعتاب جودة التقرير المالي.
 لماليـــة الدوليـــة والخصـــاوص النوعيـــة للمعلومـــات المحاســـبيةمعـــايير التقـــارير ا :

المسااااا مة فااااي تحقيااااق جااااودة  (IASB)حاااااو  مجلااااي معااااايير المحاساااابة الدوليااااة 
المعلومااااات المحاساااابية وزيااااادة مقاااادرتها التتساااايرية بحياااا  تكااااون أكثاااار نتعااااا  وفائاااادة 

( فااااي ساااابتمبر عااااا  8ي القاااارارات ف صاااادر المجلااااي  ائمااااة المتاااااهيم ر اااام )تلمتعاااا
( والتاااااي تضااااامنن ةجاااااراا بعاااااأل التعاااااد لت علاااااى العصاااااائا النو يااااااة 2010)

للمعلومات المحاسبية و د جااات  ات  العصاائا فاي مجماوعتين أساسايتين و ماا: 
وتشمل )الملامة والمصداقية ( والعصائا المعيزة وتشامل  العصائا األساسية

دراساة  ن المناسب(. وترى والقابلية للتهم، الو ، والقابلية للتحقق، القابلية للمقارنة  )
أن تحديد العصاائا الواجاب توافر اا فاي المعلوماات المحاسابية  (2014)مليجى ،

والتااوازن بينهااا  عتباار بمثابااة نقرااة البدا ااة لتحقيااق جااودة التقرياار المااالي، كمااا يااوفر 
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مساااتعدمي القاااوائم المالياااة االعتمااااد عليهاااا  و مؤشااارات ودالالت تمكااان المساااتثمرين
 نبؤات واتعاذ القرارات اال تصاد ة.عند ةجراا الت

( بعناااوان 13كماااا أصااادر المجلاااي المعياااار الااادولي إلعاااداد التقاااارير المالياااة ر ااام )
( بهدد تعايأل التعقيد وتحساين التناساق فاي تربياق 2011"قياس القيمة العادلة" في مايو )

لقيماااة قياساااات القيماااة العادلاااة وتحساااين الشاااتافية مااان طااال  تعيياااي اإلفصااااح عااان قياساااات ا
( بعناااااوان "األدوات المالياااااة: 9العادلاااااة، كماااااا تضااااامن معياااااار التقريااااار الماااااالي الااااادولي ر ااااام )

ي  والقياااااس بعااااأل المترلبااااات التااااي سااااا من فااااي تبساااايط ةجاااارااات المحاساااابة عاااان نالتصاااا
، وذلاااااك بهااااادد تحساااااين  ااااادرة IAS)39)األدوات المالياااااة بالمقارناااااة بالمعياااااار الااااادولي ر ااااام 

التقاااارير المالياااة لاااألدوات المالياااة مااان طااال  تقليااال عااادد فئاااات المساااتعدمين علاااى فهااام ةعاااداد 
قيمااة واحاادة تحاال محاال منااا ا انعتاااب القيمااة المعتلتااة  التصااني  وتربيااق ماانها انعتاااب

 (.2014(. )مليجي، 39ذات فئات التصني  المتعددة في المعيار الدولي ر م )
( ةلااى أن التعااد لت الااواردة فااي معيااار 2013، و ااد توصاالن دراسااة )محاااريق

سا من في تحقياق درجاة أعلاى مان ملاماة وموثوقياة  (IFRS9)التقرير المالي الدولي 
، مماااا ياااؤدي ةلاااى (IAS 39)المعلوماااات و ابليتهاااا للمقارناااة بدرجاااة أكثااار مااان المعياااار 

ات مااان تحسااين جااودة التقريااار المااالي. و اااد اسااتعدمن الدراساااات السااابقة بعاااأل المؤشاار 
( ةلاى أن 2013فترى دراسة )الصاياد، ، العصائا النو ية لقياس جودة التقرير المالي

القياااس واإلفصاااح علااى أساااس القيمااة العادلااة يااؤثر ة جابيااا  علااى جااودة التقرياار المااالي 
ويجعل معلومات القوائم المالية ذات طصائا نو ية أكثر جودة مثل: الملامة، والثقاة 

، كماااا  جعلهاااا ذات  ااوة تتسااايرية أكبااار مماااا  ساااعد علاااى ترشااايد عملياااة والقابليااة للمقارناااة
ياؤثر  (IFRS15)( أن تربياق المعياار 2015اتعاذ القرارات، كماا تارى دراساة )محماد، 

بشاااكل ة جااااابي علااااى جااااودة المعلومااااات المحاسااابية حياااا  أدى ةلااااى تحسااااين طصااااائا 
كمااا اتتقاان مقارنااة والتهاام، الملامااة، والموثوقيااة واالعتماااد علااى المعلومااات و ابليتهااا لل

 ;Yurisandi&Puspitasari, 2015) 2014مليجاي  ؛2016دراساة كال مان )فاؤاد، 
ةلااى أن االلتاايا  بتبنااي معااايير التقااارير الماليااة الدوليااة أدى ةلااى تحسااين القيمااة الملئمااة 

ا النو ياااة للمعلوماااات للمعلوماااات المحاسااابية و ااادرتها التنبؤياااة ومااان تحساااين العصاااائ
ةلاى أن تبناي معاايير  (Ahmed et al., 2013)ة؛ فاي حاين توصالن دراساة المحاسابي
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التقااااارير الماليااااة الدوليااااة أدى ةلااااى تاااا طر ةصاااادار القااااوائم الماليااااة بمااااا  عكااااي انعتاااااب 
طاصية التو ين المناسب مما أثر على جودة المعلومات المحاسابية وأدى ةلاى انعتااب 

( عاااد  وجاااود تااا ثير معناااوي 2017كماااا تااارى دراساااة )صاااالح، ، جاااودة  ااات  المعلوماااات
ر المالياااة اريالمعاادة وفقاااا  لمعااايير التقاا 2015لمعااايير المحاساابة المصاارية المعدلاااة عااا  

و ن  تا القصاور يارتبط بعصاائا المعلوماات المحاسابية الاواردة بتلاك التقاارير الدولية، 
زيادة بسيرة و ي التمثيل الصاد ، والقابلية للتهم، والقابلية للمقارنة في حين كان  نام 

 في جودة التقرير المالي ممثلة في طاصية الملئمة.
 :ــتحفظ المحاســبي ــة وال ــة الدولي ــارير المالي ــايير التق أشااار ة ااار معااايير ةعااداد  مع

و الاتحتظ أةلاى أن الاتحتظ المحاسابي يتضامن الحاتر  IFRSالتقرير المالي الدولي 
والنتقاات ب  ال مماا  ياراداتإلوعد  المبالغة في تقييم األصو  أو الدطل وعد  تقييم ا

وقـد وفــحا عــدد مــن النظريـات العالقــة المتوقعــة بــين ، (IFRS, 2004) جاب 
واوم الماليـة لعـل معايير التقارير الماليـة الدوليـة والـتحفظ المحاسـبي  ـي القـ تبني

 من أهمها: 

الشركات التي لديها أطباار جيادة تحااو   ارةفترى  ت  النظرية أن ةد: نظرية ااشارة -1
طبااار أن تتصااح عاان  اات  المعلومااات حتااى تميااي نتسااها عاان الشااركات التااي لااديها أ

غيااار ساااارة، حيااا  ياااؤدي تبناااي معاااايير التقاااارير المالياااة الدولياااة ةلاااى زياااادة الاااتحتظ 
ترتب عليل زيادة جودة التقرير المالي، فالتقارير المالية يالمحاسبي و و األمر التي 

في الساو  با ن القاوائم المالياة للشاركة طالياة عالية الجودة، تعري ةشارة للمشاركين 
ماان التحريتااات ويمكاان االعتماااد عليهااا وماان  نااا  مكاان القااو  باا ن تلااك اإلشااارة  ااد 
تاااؤدي ةلاااى زياااادة مقااادرة المساااتثمرين علاااى التمياااي باااين الشاااركات ذات األداا الجياااد 
 ، والشركات ذات األداا السيئ، األمر التي  د يؤدي ةلى تعايأل تكلتة رأس الماا

 (.2018واالتالي الحد من مشكلة االستثمار األ ل من اللز  )أبو العل، 

حيااا  تقاااو   اات  النظرياااة علااى وجاااود عل اااة بااين أصااايل ووكيااال،  :نظريــة الوكالـــة -2
والعل ة أكثر شيوعا   ي العل ة بين الملم ك صيل و دارة الشاركة كوكيال، وتوجاد 

المصااااااالح وعااااااد  تماثاااااال  مشااااااكلتان أساساااااايتان فااااااي  اااااات  العل ااااااة و مااااااا تعااااااارب
المعلومات، فمديري الشركات  اد  عتااروا الرار  والسياساات المحاسابية التاي تحقاق 
مصالحهم على حسان مصلحة الملم، واالتالي فان تبناي معاايير التقاارير المالياة 
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يااؤدي ةلااى زيااادة الااتحتظ المحاساابي عاان  ريااق تقيااد االطتيااارات المحاساابية الدوليااة 
باإل افة ةلى زيادة اإلفصاح مما  قلل من عد  تماثل المعلوماات المتاحة للمديرين 

(. و اد 2017منصاور،  ؛Samaha and Khlif., 2016)وتقليال تكاالي  الوكالاة 
شارد،  ؛Zhang., 2011; Bodle et al., 2016اتتقان العدياد مان الدراساات )

زيااااادة ( أن تبناااي معااااايير التقاااارير المالياااة الدوليااااة أدى ةلاااى 2016فاااؤاد،  ؛2017
الساالوم االنتهااازي مسااتوى الااتحتظ المحاساابي بالشااركات ممااا ساااعد علااى الحااد ماان 

والحاااد مااان ممارساااات ةدارة األراااااح، وحسااان مااان االعتاااراد بالعساااائر فاااي الو ااان 
جاودة المعلوماات المحاسابية  يل من عد  تماثال المعلوماات، وتحساينالمناسب، وتقل

 لتقرير المالي.وزيادة الموثوقية بها، واالتالي زادت جودة ا

أن تبناي معاايير التقاارير المالياة الدولياة  و ي فـوء مـا سـبق تخلـص الباحثـة
ر عاليااة يوأنهااا معاااي ،أن القااوائم الماليااة تمثاال الو اات الحقيقااي للشااركة تعباار عاان  اامان

الجودة، وتهدد ةلى زيادة الشتافية، وأن المعلومات المحاسبية الناتجة عان تبناي معاايير 
 يتاااوفر فيهاااا  ااادر كبيااار مااان الملئماااة والثقاااة، والقابلياااة للمقارناااة، المالياااة الدولياااةالتقاااارير 

ممااا  الو اان المناسااب ، اح ، وزيااادة االعتااراد بالعسااائر فاايل ممارسااات ةدارة األرااايااوتقل
في دعام  ادرة مساتعدمي القاوائم المالياة علاى تقيايم أداا المنشا ة والتنباؤ بالتادفقات  سا م 

ن االساتثمار األجنباي توتسعير األساهم والتنباؤ بعوائاد ا المساتقبلية وجا النقد ة المستقبلية
وأن اطتلد الدراسات فيما بينهاا حاو  تا ثير معاايير التقاارير المالياة  ، لألسوا  المحلية

الدولية على جودة التقرير المالي  و اطتلد منرقاي لتعقاد بعاأل المعاايير التاي ترباق 
نموذج القيمة العادلة والتي يؤدي لعد  التربيق وااللتيا  الكامل بمعايير التقاارير المالياة 

ت ثير التبني لهت  المعايير باإل افة الطاتلد بيئاات التربياق الدولية مما أثر سلبا  على 
في الدو  المعتلتة و ن ما  صلح تربيقل في الدو  المتقدمة ال  صلح لغير اا مان الادو  
الناميااااة، باإل ااااافة ةلااااى اطااااتلد الدراسااااات فيمااااا بينهااااا ماااان حياااا  المتغياااارات واطتيااااار 

 .و تا أمر  عد منرقيا   العينات
 .ني معايير التقارير المالية الدولية وخطر انهيار أسعار األسهمالعالقة بين تب  -3

 عتبااار طرااار انهياااار أساااعار األساااهم أحاااد االعتباااارات المهماااة بالنسااابة لقااارارات 
االستثمار و دارة المعا ر ، حي  أنل  عكاي ةثاار الكثيار مان العوامال الهاماة وأحاد  ات  

ة للشااركة. وتلعااب معااايير التقااارير العواماال  ااو المعلومااات الااواردة  اامن التقااارير المالياا
ويمكن للباحثـة تحليـل المالية الدولية دورا   اما  في تتسير احتماالت حدوي  تا العرار 

 العالقة بين معايير التقارير المالية الدولية وخطر انهيار أسعار األسهم كما يلي:
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 .ااطار الفكري لمخاطر انهيار أسعار األسهم 3/1
 انهيار أسعار األسهم:مفهوم خطر  3/1/1

تناولن العديد من الدراسات المحاسبية متهو  طرر انهيار أساعار األساهم مان 
عدة جوانب مما  عكاي أ ميتال المتيايادة باين األكااد ميين والممارساين، فقاد عرفتال دراساة 

(Kim et al., 2014) توزيات العائاد علاى  االنحاراد أو االلتاواا الساالب فاي علاى أنال
ر  او علاى أنال تكارا (Defond et al., 2015)تال دراساة فعر ركة ، كماا ساعر ساهم الشا

هم الشاركة، كماا عرفتال دراساة ساقايم مرتتعاة وشااذة لحدوي عوائاد سالبية علاى األساهم وا
(Lim et al., 2016)  ب نال  او احتماا  انعتااب ساعر ساهم الشاركة بشاكل مرتتات بعاد

علاااى أنااال احتماااا   (Zhu, 2016)الكشاااف عااان األطباااار السااايئة. كماااا أشاااارت دراساااة 
حدوي انعتاب أو  بوط كبير في سعر سهم الشركة بشاكل متااجئ وغيار متكارر. كماا 

علاى أنال  مثال انهياار شاديد فاي القيماة الساوقية  (Dang et al., 2018)عرفتال دراساة 
لألسااااهم والااااتي يااااؤدي ةلااااى انعتاااااب حاااااد فااااي ثااااروة المسااااا مين. كمااااا أشااااارت دراسااااة 

(Cheng et al., 2019) شكل بى أنل الظا رة التي ينعتأل فيها سعر سهم الشركة عل
أن طرر انهيار سعر  (Jeon, 2019)حاد طل  فترة زمنية  صيرة. كما أشارت دراسة 

الساااهم  اااو العرااار الاااتي  حااادي بساااابب االتجاااا  اإلداري لحجاااب األطباااار السااايئة عاااان 
المسااتثمرين بساابب عقااود التعااويأل العاصااة بهاام والمعاااود المهنيااة. كمااا عرفتاال دراسااة 

ساااعر ساااهم  ينعتااااب كبيااار فاااا مثااال احتماااا  حااادوي علاااى أنااال  (2019)عبدالمجياااد، 
نحاراد أو االلتاواا الساالب فاي توزيات العائاد الطال  ا مان مكن ملحظتل  والتيالشركة 

(  او 2020على السهم طل  فترة زمنية من التداو  عليل. كما عرفتال دراساة )حساين، 
نحراد أو التواا سالب لعوائاد ساهم الشاركة بشاكل متكارر الك الظا رة التي  حدي فيها ت

ي انعتاااب حاااد فااي سااعر ممااا يييااد ماان احتماليااة حاادو  طاال  فتاارة زمنيااة  صاايرة نساابيا  
 سهم الشركة في أسوا  الما  في المستقبل القريب.

أن  نام اتتا  باين الدراساات الساابقة علاى متهاو   ومما سبق تخلص الباحثة
طراار انهيااار أسااعار األسااهم ب ناال الظااا رة التااي  حاادي فيهااا انعتاااب حاااد فااي القيمااة 

لتاواا الساالب فاي الحاراد، أو انالالسوقية لسهم الشركة والتي  مكان تحدياد  مان طال  ا
 الشركة طل  فترة زمنية من التداو  عليل. متوزيت عوائد أسه
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 .أسباب حدوث خطر انهيار أسعار األسهم 3/1/2
حساين، ؛2019؛ الصابا،، 2019أو حن العديد من الدراسات )عبدالمجيد، 

2020(Habib et al., 2018; Jeon., 2019; Hunjra et al., 2020; سـباب أ
 خطر انهيار أسعار األسهم ومن أهم هذ  األسباب ما يلي: حدوث

بساابب عقااود التعااويأل  االتجــا  ااداري لحجــخ األخبــار الســيئة عــن المســتثمرين -1
وتصاال ةلاااى نقرااة حاساامة ياااتم األطبااار الساايئة  والمعاااود المهنيااة، وعناادما تتاااراكم

دفعااة واحادة فااي السااو  مماا يااؤدي ةلااى الكشاف عاان جميات  اات  المعلومااات السالبية 
انعتااب حاااد فااي عوائااد سااهم الشااركة، ممااا يترتااب علياال حاادوي انهيااار فااي أسااعار 

 .(Kim et al., 2011; Hutton et al., 2009)أسهم الشركة 

التي تمكن المديرين مان اتعااذ  ارارات انتهازياة علاى حساان سلوكيات اادارة االنتهازية  -2
ل  تتاااااو هم فاااااي المعلوماااااات، مثااااال ممارساااااات التجناااااب المساااااا مين مااااان طااااال  اساااااتغ

الضاااريبي، االساااتثمار فاااي المشاااروعات ذو القيماااة الحالياااة السااالبية، وغماااوب التقاااارير 
، ومسااتوى الااتحتظ يالماادير التنتياات يفاا الماليااة )غيااان الشااتافية(، الثقااة اإلداريااة اليائاادة

تعتبار عامال رئيساي فاي  المحاسبي، معد  تكارار التنباؤات اإلدارياة، كال  ات  السالوكيات
 .(Jeon., 2019; Liu and Zhong. , 2018)حدوي انهيار أسعار األسهم 

، ويرجات ذلاك ةلاى فشال الشاركة التخلف عـن سـداد االلتزامـات الماليـة ارتفات خطر -3
في الوفاا بالتياماتها المالية واالتالي تكون  ت  الشركة أكثر عر اة لةفصااح عان 

متاجئ فاما أن تقاو  الشاركة باإلفصااح عان أطباار سايئة أطبار مبالغ  فيها واشكل 
للغا اااااة مماااااا يترتاااااب عليهاااااا حااااادوي انهياااااار أساااااعار األساااااهم، أو أن تقاااااو  الشاااااركة 

ارتتاااع كبياار فااي سااعر  باإلفصاااح عاان أطبااار جياادة للغا ااة ممااا يترتااب علياال حاادوي
 اي سهم الشركة، وأن  ت  األطبار المتررفة  د  كون لها نتائا متررفاة ميدوجاة، و 

 .(Habib et al., 2018)ةما التشل أو االستمرار كمنش ة مستمرة 

، تعتبار تأثير ردود  عل المستثمرين على تقلبات أسعار أسهم الشركة  ـي السـو   -4
حيا   مكان أن تاؤدي التحركاات مصدر ةطر لحدوي طرر انهيار أسعار األساهم، 

م تقلباات الساو ، و لاى الكبيرة في أسعار األسهم ةلى دفت المستثمرين ةلى ةعادة تقيي
زياااادة عااالوة تحمااال المعاااا ر، و اااو األمااار الاااتي  عااايز تااا ثير األطباااار السااايئة فاااي 
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مقاباال تاا ثير األطبااار الجياادة، ممااا يااؤدي ةلااى تحقيااق التااواا سااالب فااي عوائااد أسااهم 
 (.2020، حسين، 2019الشركة )عبدالمجيد، 

ية لحادوي انهياار  عتبار أحاد المحركاات الرئيسا عدم تجانس معتقـدات المسـتثمرين -5
ةلااى  (Hong & Stein, 2003)أسااعار األسااهم الشااركة حياا  و ااحن دراسااة 

وجااود ثاالي فئاااات ماان المسااتثمرين فاااي سااو  المااا  و ااام المسااتثمرون المتتاااائلون، 
المتشااائمون، والمسااتثمرون المرجحااون للسااو . وأن اطااتلد معتقاادات والمساتثمرون 

ي ةلاى تحرياك ساعر  حتاى فاي بال ياؤدوجهات نظر المستثمرون تجا  سهم الشركة 
كاال مسااتثمر  عتمااد علااى مااا يتااوافر لد اال  نقااا أو غيااان المعلومااات األساسااية الن
العاصااة  ااي  لالشااركة معتقااد أن معلوماتاا ماان معلومااات فااي تقييماال ألسااعار أسااهم

 عن غير  مما يؤدي ةلى حدوي طرر انهيار أسعار األسهم. د ةاألكثر ملامة و 

 مكاان أن  ساابب فااي حاادوي طراار انهياااار  ةكر نشــا  الشــحجــم الشــركة وطبيعــة  -6
أن  (Hutton et al., 2009)ن دراساااة حأساااعار أساااهم الشاااركة. حيااا  و ااا

الشاااركات كبيااارة الحجااام يااايداد لاااديها طرااار االئتماااان واالتاااالي تكاااون أكثااار عر اااة 
لةفلس والشرب الماالي مان وكااالت تصاني  االئتماان المعتمادة مماا يترتاب عليال 

كمااا أن  بيعااة نشاااط الشااركة  ااد  ساابب فااي سااعار أسااهم الشااركة، حاادوي انهيااار أ
حاادوي طراار انهيااار أسااعار األسااهم فمااثل  شااركات البتاارو  تواجاال احتمااا  انهيااار 
أسااااعار البتاااارو ، كمااااا تواجاااال شااااركات التاااا مين احتمااااا  ارتتاااااع المرالبااااات نتيجااااة 

التنافسااية  الكااواري الربيعيااة وكااتلك يناادرج  اامن  اات  الربيعااة التغياارات فااي البيئااة
والقانونيااة و ااي كلهااا أحااداي ا تصاااد ة  ااد تساابب فااي حاادوي طراار انهيااار أسااعار 

فيماا  أسهم الشاركة مساتقبل ،  ةال أن تا ثير التعارب لمثال  ات  األحاداي  اد  عتلاف
 .;Habib et al., 2018) 2019بين األسهم )الصبا،، 

ــة  ــرى الباحث ــى مــا ســبق ت أن طراار انهيااار أسااعار األسااهم  حاادي  وباافــا ة إل
التاااي  كاااون لهاااا ةثاااار سااالبية علاااى أساااوا  والصاااحية نتيجاااة بهاااور األزماااات المالياااة العالمياااة 

الاتي بهار فاي  (19 -هذ  األزمات انتشار  يروس كورونا المستجد )كو يد وآخراألساهم، 
ي األزماااات الصاااين ثااام انتشااار فاااي جميااات أنحااااا العاااالم، وأن ماااا  مياااي أزماااة كوروناااا عااان باااا 

السااابقة  ااو أناال ألو  ماارة ال  عشااى المسااتثمرون علااى قيمااة محااافظهم واسااتثماراتهم فقااط باال 
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تهم وأمانهم الشعصاي، و اتا الو ات أرااك حتاى أذكاى المساتثمرين حتمتد معاوفهم لتشامل صا
وأكثر م طبرة ألن  ات   اي المارة األولاى فاي التااري  الحادي  التاي تسابب فيهاا جائحاة كوروناا 

 ار سو  األسهم.في انهي

ــةوم أن أساابان حاادوي طراار انهيااار أسااعار األسااهم  مــا ســبق تخلــص الباحث
يرجاات ةلااى مياال المااديرين ةلااى حجااب أو تعاايين األطبااار الساايئة والتااي تااؤدي ةلااى اتعاااذ 
  رارات انتهازية يترتب عليها غماوب فاي التقاارير المالياة وغياان الشاتافية ومان ثام تيياد

لفات في معتقادات المساتثمرين تجاا  ساهم الشاركة، كاتلك من حالة عد  التجاني واالطت
 ارتتااااع معاااا ر التعلاااف عااان الساااداد، باإل اااافة ةلاااى بهاااور األزماااات المالياااة العالمياااة

 مما يؤدي ذلك ةلى انعتاب حاد في سعر سهم الشركة في سو  الما . والصحية
 محددات خطر انهيار أسعار األسهم 3/1/3

 د األدن المحاسبي والتمويلي واإلداري العديد من الدراساات المساحية التاي تناولان 
محاااددات انهياااار أساااعار األساااهم ويمكااان تو ااايح  ااات  المحاااددات مااان طااال  الجااادو  التاااالي 

(Habib et al., 2018) 
 ( محددات خطر انهيار أسعار األسهم1جدول رقم )

 ماألثر على طرر انهيار أسعار األسه المحددات
 محددات مرتبطة بإعداد التقارير المالية وإ صاحات الشركات أوال :

تبنااااااي معااااااايير التقااااااارير الماليااااااة 
 الدولية

IFRS Adoption 

 ;Lim et al., 2016)وجاااادت دراسااااة كاااال ماااان 
 Defond et al.,2015)  أن  2019 عبدالمجيااد،؛

التبنااااااي اإلليامااااااي أدى ةلااااااى زيااااااادة الشااااااتافية ماااااان طاااااال  
اإلفصاااح اإل ااافي وتحسااين درجااة القابليااة للمقارنااة، ويقلاال 

حجب األطبار السايئة، مماا يانعكي من  درة المديرين على 
 في النها ة على تعايأل طرر انهيار أسعار األسهم.

 التجنب الضريبي
Tax Avoidance 

 2019يوساااف  ؛2020،وجااادت دراساااة كااال مااان) حساااين
أن ممارسااة التجنااب الضااريبي   Kim et al.,2011)؛

 الضاااريبية مماااا ياااؤثر علاااى فوعاتدتساااا م فاااي تدنياااة المااا
التاااادفقات النقد ااااة وراحيااااة الشااااركة، وتااااؤثر علااااى معاماااال 
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 ماألثر على طرر انهيار أسعار األسه المحددات
اسااااتجابة العوائااااد لألرااااااح وقيمااااة الشااااركة وتكلتااااة حقااااو  
الملكيااااااة والقيااااااود الماليااااااة التااااااي تواجاااااال الشااااااركة وكتااااااااة 
االساااااتثمار، باإل اااااافة ةلاااااى درجاااااة تعقاااااد القاااااوائم المالياااااة 

فصاااااح ، إلللقااارااة ومسااااتوى العااارب واللشاااركة و ابليتهااااا 
إلطتاااااا  اااات  الممارسااااات وتعاااايين نتيجااااة محاولااااة اإلدارة 

مساتوى الشاتافية وييياد مان   مان سيئة، بما  قللاألطبار ال
عااااد  تماثاااال المعلومااااات بمااااا يااااؤثر علااااى عوائااااد األسااااهم 
 ويترتب عليها زيادة طرر انهيار أسعار أسهم الشركة.

 التحتظ المحاسبي
Accounting 

Conservatism 

( 2016ةباااراهيم،  ؛2019وجاادت دراسااة كااال ماان )فاارج، 
أن الاااتحتظ المحاسااابي  سااااعد علاااى االعتاااراد بالعساااائر 
المحتملااة فااي الو اان المناسااب فااي مقاباال عااد  االعتااراد 

، و اااتا مااان شااا نل  حاااد مااان السااالوم ةبالمكاساااب المحتملااا
االنتهاااااازي للماااااديرين فاااااي حجاااااب األطباااااار السااااايئة عااااان 
المسااتثمرين ويحااد ماان عااد  تماثاال المعلومااات، ممااا يااؤدي 

 .معتاب طرر انهيار أسعار األسهةلى ان
 ةدارة األرااح

Earnings Management 

 

أن الشاركات  (Francis et al., 2016)توصالن دراساة 
التي تقو  بممارساات ةدارة األراااح الحقيقياة ولاديها تقاارير 
ماليااااة مبهمااااة أو تتساااام بااااالغموب تكااااون أكثاااار عر اااااة 
لعراااار انهيااااار أسااااعار األسااااهم، نتيجااااة الرتتاااااع مسااااتوى 
سالوم وممارسااات مااديري الشاركات ألنشاارة ةدارة األرااااح 

 االنتهازية.
 المسئولية االجتما ية

Social Responsibility 

 ,.2020Hunjra et alوجدت دراسة كال مان )حساين، 

أن الشااركات التااي تلتااي  بمساائولياتها االجتما يااة  2020)
 اااال وتقااااارير ماليااااة أيتااااوافر بهااااا معااااايير أطلقيااااة أعلااااى، 



27 
 

 

 

 

 

 

 ماألثر على طرر انهيار أسعار األسه المحددات
غمو ااا  وأكثاار شااتافية، ماات حجااب أ اال لألطبااار الساايئة، 

فاي انعتااب طرار انهياار أساعار  ةسيترتب لاديها الترصا
 أسهمها في سو  الما .

  ابلية القوائم المالية للمقارنة
Financial Statement 

Comparability 

تعاااااد القابلياااااة للمقارناااااة أحاااااد العصاااااائا النو ياااااة المعااااايزة 
 ,.Kim et al)للمعلوماات المحاسابية، و اد وجادت دراساة 

أن معاااا ر انهياااار أساااعار األساااهم تااانعتأل كلماااا  (2016
زادت  ابليااااة التقااااارير الماليااااة للمقارنااااة، ويتضااااح ذلااااك فااااي 
البيئااااة التااااي  كاااااون فيهااااا المااااديرين أكثااااار عر ااااة لحجاااااب 
المعلومااات الساايئة، حياا  أن  ابليااة التقااارير الماليااة للمقارنااة 

 رة المديرين على حجب المعلومات السيئة.تحد من مقد
 التقارير الماليةغموب 

Financial         Reports  

       
Opacity 

 

( أن حجاااااب الماااااديرين 2020وجااااادت دراساااااة )حساااااين ، 
لألطبااااار الساااايئة والااااتي  حركاااال التاااا ثير الساااالبي لمشااااكلة 
الوكالاااة باااين اإلدارة والمساااا مين واأل اااراد األطااارى ذات 
العل ااااة، يااااؤدي ةلاااااى ارتتاااااع مساااااتوى غمااااوب التقاااااارير 

ة اكتشااااد ساااوا تصااارد او صاااعشاااركة ومااان ثااام المالياااة لل
ةدارة الشااااركة، وماااان ثاااام يترتااااب علياااال زيااااادة فااااي حاااادوي 

انهيااار أسااعار أسااهم الشااركة. كمااا توصاالن دراسااة طراار 
(Kim et al., 2019)  ةلااى وجااود ارتباااط معنااوي  ااوي

لمساااااتوى  باااااين  اااااعف الر اباااااة الداطلياااااة كمقيااااااس باااااديل
ار أسااهم غماوب التقااارير الماليااة واااين طراار انهيااار أسااع

 الشركة.
 جودة المراجعة

Audit Quality 

 Lim et al., 2016; Callen)وجادت دراساة كال مان 

& Fang, 2017)  أن المراجعااااة ماااان  باااال شااااركات
المراجعة األراعة الكباار، ياؤدي ةلاى ارتتااع جاودة التقاارير 
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 ماألثر على طرر انهيار أسعار األسه المحددات
المالياااة، األمااار الاااتي ياااؤدي ةلاااى تعاااايأل المعاااا ر فاااي 

شااتافية ةعااداد التقااارير الماليااة، األسااوا  الماليااة، وتحسااين 
وزيادة  درة الشركة علاى تقليال تكاالي  الوكالاة مان طال  
ممارساااة دورا  ر ابياااا  علاااى اإلدارة، فضااال  عااان زياااادة  ااادرة 

المعلوماااات  لمراجااات علاااى منااات واكتشااااد أنشااارة حجااابا
الساايئة ماان  باال ةدارة العمياال، ممااا يترتااب علياال تعااايأل 

 شركة.معا ر انهيار أسعار أسهم ال
 جودة المعلومات المحاسبية

Accounting 

Information Quality 

( أن جااااودة المعلومااااات 2019ا،، بوجااادت دراسااااة )الصااا
المحاساااابية تااااؤدي ةلااااى تعااااايأل معااااا ر انهيااااار أسااااعار 
األساااااهم وذلاااااك ألن زياااااادة جاااااودة المعلوماااااات المحاسااااابية 
 عنااااااااي تااااااااوافر العصااااااااائا النو يااااااااة فااااااااي المعلومااااااااات 

ي زيااااادة المقاااادرة التتساااايرية والتنبؤيااااة، المحاساااابية، واالتااااال
وزيااادة الاادور التقييمااي لهاات  المعلومااات وكاال  ااتا ياانعكي 
فااي أسااعار أسااهم الشااركات والااتي يترتااب علياال انعتاااب 

 معا ر أسعار الشركات في المستقبل.
 حسابات المستحقات 

Accounts Accruals        

                        
 

ةلااى وجااود عل ااة موجبااة  (Zhu, 2016)وجاادت دراسااة 
بااين حسااابات االسااتحقا  وطراار انهيااار أسااعار األ سااهم، 
حيااا  يااااؤدي ارتتاااااع الحكاااام الشعصاااي فااااي تحديااااد قيمااااة 

للمااااااديرين لتعاااااايين  مجاااااااال  واسااااااعا   حسااااااابات االسااااااتحقا 
األطباااااار السااااايئة عااااان  رياااااق المبالغاااااة فاااااي تحدياااااد قااااايم 
 حساااابات االساااتحقا ، و اااو ماااا ياااؤدي ةلاااى احتماااا  زياااادة

 طرر انهيار أسعار األسهم مستقبل .
 الديون  صيرة األجل

Short-Term Debt 

ةلاى وجاود عل اة  (Dang et al., 2018)وجدت دراساة 
ساااالبة باااين الاااديون  صااايرة األجااال وطرااار انهياااار أساااعار 
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 ماألثر على طرر انهيار أسعار األسه المحددات
األسهم،  وذلك من طل  أن الديون  صيرة األجال تلعاب 

المقتر ااااة فااااي دورا  فعاااااال  لمراقبااااة ساااالوم ةدارة الشااااركات 
التتااااارات التاليااااااة للتعا ااااااد لكاااااي تتصااااااح عاااااان المعلومااااااات 
الضرورية ومن ثم تعييي شاتافية المعلوماات، األمار الاتي 
ياااؤدي ةلاااى الحاااد مااان احتماااا  ممارساااتها ألنشااارة تعااايين 
األطباااار السااايئة، وتاااؤدي ذلاااك فاااي النها اااة ةلاااى تعاااايأل 

 طرر انهيار سعر  سهم الشركة.
 المال   ثانيا : محددات مرتبطة بسو

 كتااة السو  
Market Efficiency 

أن عاااد  كتاااااة الساااو   (Zhu., 2016)وجااادت دراساااة 
 مكاان أن يااؤدي ةلااى زيااادة احتمااا  حاادوي طراار انهيااار 
ساااعر ساااهم الشاااركة، وذلاااك ألن فاااي بااال افتاااراب عاااد  
كتااااااااة السااااااو ، فااااااان المسااااااتثمرون سيتشاااااالون فااااااي فهاااااام 
 وتسااااااعير  األطبااااااار الساااااايئة المعايااااااة، حياااااا  ساااااايقومون 
باعراااااااا نتااااااي القيمااااااة للشااااااركات ذات األطبااااااار الساااااايئة 
المعاية العالية والمنعتضة، مما يترتب عليال زياادة طرار 

 انهيار سعر سهم الشركة.
 سيولة السهم

Stock Liquidity 

أن زياادة سايولة  (Chang et al., 2017)وجادت دراساة 
األسااهم ياادفت المااديرين ةلااى حجااب األطبااار الساايئة، طوفااا  
مااااان أن ياااااؤدي الكشاااااف عنهاااااا ةلاااااى البيااااات عااااان  رياااااق 
المسااتثمرين العااابرين، ممااا يااؤدي ةلااى زيااادة طراار انهيااار 

 سعر سهم الشركة.
 حجم التداو 

Trading Volume 

كلمااااا زاد حجاااام التااااداو  علااااى سااااهم الشااااركة فااااي الساااانة 
كلمااا زاد االلتااواا السااالب لعوائااد السااهم فااي الساانة ، الحاليااة

المقبلة، والتي يد  على احتما  زيادة طرار انهياار ساعر 
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 ماألثر على طرر انهيار أسعار األسه المحددات
سهم الشركة، حي  يوجد عل ة موجبة بين حجام التاداو  
وطرااار انهياااار ساااعر ساااهم الشاااركة ويرجااات ذلاااك ةلاااى أن 
عوائااد السااهم السااالبة ماان الماارجح أن تحاادي عناادما  كااون 

اطتلفاااااات كبيااااارة فاااااي الااااارأي باااااين  ناااااام عاااااد  تجااااااني و 
المسااااتثمرين بشاااا ن حاااادوي انهيااااار مسااااتقبلي للسااااهم فااااي 
ساااو  الماااا ، مااات زياااادة التبااااين فاااي سااالوكهم تجاااا  ساااهم 

 .(2020الشركة )حسين، 

ثالثــــــا : الحــــــوا ز والخصــــــاوص 
 اادارية

 
Managerial 

Incentives and 

Characteristics 

تؤثر العصائا اإلدارية في  رارات الماديرين فيماا يتعلاق 
الساايئة التااي تعتباار محااددا  جو ريااا  لعراار بحجااب األطبااار 

انهياااااار أساااااعار األساااااهم، حيااااا  وجااااادت دراساااااة )مليجاااااي، 
لهاا دورا  جو رياا  ( أن القدرة اإلدارية العالية للماديرين 2019

في تعايأل طرر انهياار أساعار األساهم مان طال  دور اا 
  لتقليل تعيين األطبار السيئة و و ما  اد  مكان االسات في

علياااال مااااان طاااال  بعاااااأل المؤشااااارات مثاااال زياااااادة مساااااتوى 
وانعتااااااب ةدارة األراااااااح، وانعتااااااب غماااااوب الشاااااتافية، 

عمليااااة ةعااااداد التقااااارير الماليااااة، باإل ااااافة ةلااااى دور القاااادرة 
اإلدارياة للماديرين فاي تعااايأل تكاالي  الوكالاة وتقليال عااد  

 ي رأي أو معتقدات المستثمرين.التجاني ف
 رابعا : آليات حوكمة الشركات

Corporate 

Governance 

Mechanisms 

الشااركات دورا   امااا  فااي تحسااين  تلعاب طصااائا حوكمااة
اإلفصااااح الماااالي وجاااودة التقاااارير المالياااة، وجااااودة األداا 
المهناااي للماااراجعين واالتاااالي تقليااال طرااار انهياااار أسااااعار 

أن  (Jeon., 2019)األساااااهم، حيااااا  وجااااادت دراساااااة 
الشاااااااركات تعتبااااااار ةلياااااااة فعالاااااااة للتعايااااااا  مااااااان  حوكماااااااة

السااالوكيات االنتهازياااة لاااةدارة، وأن مجلاااي اإلدارة يلعاااب 
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دورا  مهما  في حوكماة الشاركات طاصاة فاي مراقباة اإلدارة 

يااااتم  العليااااا، ماااان طاااال  الت كااااد ماااان أن القاااارارات الماليااااة
اتعاذ ااا لصااالح جمياات المسااا مين، وال تااؤدي ةلااى أرااااح 

متحيااااية للمااااديرين أو المسااااا مين، ممااااا أو تاااادفقات نقد ااااة 
يؤدي ةلى تقليل طرر انهيار أساعار األساهم. كماا وجادت 

أن تغريااة المحللااين  (Habib et al., 2018)دراسااة 
الماليون  د تسا م في تقليل  تا العرر مان طال  دور اا 

 في تقليل عد  تماثل المعلومات.
ـــــات المؤسســـــية  خامســـــا : ا لي

 غير الرسمية
Informal Institutional 

Mechanisms 

ا ليااااااات غياااااار الرساااااامية مثاااااال القواعااااااد والقاااااايم العاصااااااة 
ونات  واعااد الساالوم فااي دبالشااركة، وأطلقيااات اإلدارة، وماا

األعمااااا  التجاريااااة والقواعااااد والقاااايم األكثاااار عموميااااة فااااي 
(، حيااا  وجااادت دراساااة 2019المجتمااات ككااال، )مليجاااي، 

(Callen & Fang., 2015) نيااة أن المعتقاادات الدي
مماا  ن تحد من اكتناز م لألطباار السايئة يللمديرين التنتيتي

 قلل من طرر انهيار أسعار األسهم ، كما وجادت دراساة 
(piotroski et al ., 2015 أن العل اات السياساية  اد )

وذلااك ألن تعلااق حااوافي للشااركات لحجااب األطبااار الساايئة 
ن  اااااد يتحملاااااون تكاااااالي  يالسياسااااايين والماااااديرين التنتياااااتي

وعقوااات كبياارة عناد اإلفصاااح عاان أي أطباار ساايئة حااو  
األحاداي السياسااية الحاسامة، و ااو ماا ياانعكي بادور  علااى 

 انعتاب طرر انهيار أسعار األسهم.
أن طراااار انهيااااار أسااااعار األسااااهم  ااااد يتاااا ثر بعاااادة  وتخلــــص الباحثــــة ممــــا ســــبق

علوماااات المحاسااابية ، وجاااودة الممعاااايير التقاااارير المالياااة الدوليااة، محااددات مااان أ مهاااا: تبنااي 
 ،وممارسااااات ةدارة األرااااااحوجااااودة المراجعااااة، والااااتحتظ المحاساااابي، الااااديون  صاااايرة األجاااال، 

مالياااااة، وةلياااااات حوكماااااة المسااااائولية االجتما ياااااة، والتجناااااب الضاااااريبي، وغماااااوب التقاااااارير ال
 .وكتااة السو  وحجم التداو  في سو  الما  ، والقدرة اإلدارية،الشركات
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 .معايير التقارير المالية الدولية على خطر انهيار أسعار األسهمأثر تبني  3/2
 مثل طرر انهيار أسعار األساهم مصادر  لاق بالنسابة للمساتثمرين والشاركات علاى 
حد سواا، حي  أنل يؤثر على اتعاذ المستثمر لقراراتل وعلاى ةدارة الشاركة لمعا ر اا، وتشاير 

 ,.Jin& Myers., 2006; Hutton et al., 2009; Defond et al)الدراساات الساابقة 

لحاادوي طراار انهيااار أساااعار  ةلااى أن بيئااة ةعااداد التقاااارير الماليااة  ااي مصاادر  اااا  (2015
األسهم، و د توصلن  ت  الدراسات ةلى أنل كلما أصابحن عملياة ةعاداد التقاارير المالياة أكثار 
شااتافية، كلمااا أدى ذلااك ةلااى انعتاااب طراار انهيااار سااعر سااهم الشااركة. وأحااد  اار  تحقيااق 

ر الماليااة وزيااادة الشااتافية  ااو تربيااق معااايير محاساابية أفضاال والتااي تتمثاال فااي معااايير التقاااري
الدولية، ويعتبر تبني تربيق معايير التقارير المالية الدولية أحاد عوامال دعام الشاتافية واالتاالي 

 تعايأل طرر انهيار أسعار األسهم.
 Tan et al., 2011; Lim et al., 2016; Defond et)وتشير دراسة كل مان 

al., 2015) األساهم عان  رياق الحاد  ةلى أن زيادة الشتافية تقلال مان معاا ر انهياار أساعار
 من  درة المديرين على حجب األطبار السيئة.
 توفــيح دور تبنــي معــايير التقــارير الماليــة و ــي فــوء مــا ســبق يمكــن للباحثــة

 : ي تخجي  خطر انهيار أسعار األسهم وذلك عن طريق ما يلي الدولية 
لشااركة علااى حجااب تعااايأل  اادرة ةدارة ايااؤدى تبنااى معااايير التقااارير الماليااة الدوليااة ةلااى  -1

عااان  رياااق زياااادة مساااتوى الشاااتافية وانعتااااب غماااوب عملياااة ةعاااداد  األطباااار السااايئة
 التقارير المالية، مما يؤدي ةلى تعايأل طرر انهيار أسعار األسهم.

يناااتا عااان تبناااي معاااايير التقاااارير المالياااة مجموعاااة كبيااارة مااان الميا اااا لساااو  الماااا ، مثااال  -2
ولة، تحساين بيئاة معلوماات الشاركة، وزياادة درجاة تعايأل تكلتة رأس الما ،  زيادة السي

 .;Defond et al., 2015) 2019، عبدالمجيدللمقارنة بين التقارير المالية ) القابلية

تحسين جودة المعلومات المحاسبية، وذلاك ألن المعلوماات المحاسابية الناتجاة عان تبناي  -3
يتاااوافر فيهاااا  ااادر كبيااار مااان الملاماااة والثقاااة والقابلياااة  الدولياااة  معاااايير التقاااارير المالياااة

للمقارناة، ممااا  ساا م فااي دعام  اادرة المسااتثمرين فاي تقياايم أساعار األورا  الماليااة وقيمتهااا 
الحقيقية، وتسعير األساهم والتنباؤ بعوائاد ا المساتقبلية، ألن حركاة أساعار األورا  المالياة 

المعلوماات تحمال  للساو ، فااذا كانان  ات  تتو ف على نو ية وجودة المعلومات المتاحة
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أطبارا  سارة للمتعاملين في الساو  فاان ذلاك يترتاب عليال زياادة الرلاب علاى االساتثمارات 
 Defond et )مان ثام زياادة أساعار ا واالتاالي انعتااب طرار انهياار أساعار األساهم 

al., 2015)2019ا،، ب، الص. 

لتقااارير الماليااة الدوليااة يااؤدي ةلااى تعااايأل اإلفصاااح المحاساابي  بقااا  لمعااايير ا أن زيااادة -4
تكالي  الوكالة بين األ راد الداطلية والعارجية  بقا  لنظرياة الوكالاة، وذلاك عان  رياق 

نتهازياة، باإل اافة ةلاى دور الين علاى القياا  بالتصارفات ايالحد من  درة المديرين التنتيت
معايير التقارير المالياة الدولياة فاي تحساين البيئاة المعلوماتياة للشاركة حيا  تسامح بتادفق 
المييااد ماان المعلومااات ةلااى سااو  رأس المااا  وتعرياا  المسااتثمرين بااالترص االسااتثمارية 
المتاحاة أمااا  الشااركة ممااا ياانعكي علااى تعاايأل مشااكلة عااد  تماثاال المعلومااات وتجنااب 

شاااكلة االطتياااار العكساااي وتعيياااي القااادرة التنافساااية للشاااركة، واالتاااالي  قلااال مااان طرااار م
 .(Habib & Hasan, 2017)انهيار أسعار األسهم. 

يؤدي تبني معايير التقارير المالية الدولياة ةلاى زياادة مساتوى الاتحتظ المحاسابي بالتقاارير  -5
الساايئة فااي مقاباال ت جياال الماليااة المنشااورة وذلااك عاان  ريااق تعجياال االعتااراد باألطبااار 

الجياادة ، وتعااايأل دوافااات المااديرين التنتيااتيين نحااو ةطتاااا األطباااار االعتااراد باألطبااار 
عاان األ ااراد ذات العل ااة وطاصااة المسااتثمرين، وكنتيجااة لااتلك فسااود تتاادفق  الساايئة 

األطباار السايئة ألسااوا  األساهم بشااكل أسارع مان تاادفق األطباار الجياادة، واالتاالي ساايمنت 
ن أن تتراكم األطبار السيئة عن الشركة فاي شاكل معلوماات سالبية، والاتي سايمنت ذلك م

بااادور  تااادفق األطباااار السااايئة مااارة واحااادة ألساااوا  األساااهم، مماااا يااانعكي فاااي النها اااة ةلاااى 
. (2019؛ فارج، 2016انعتاب احتماا  بهاور طرار انهياار أساعار األساهم.)ةبراهيم، 

نهيااار أسااعار األسااهم عاان  ريااق تاا ثير  كمااا  عتااأل الااتحتظ المحاساابي أ ضااا  معااا ر ا
علااااى عمليااااة صاااانت القاااارار الحقيقااااي فااااي أسااااوا  األسااااهم، حياااا  أن التو ياااان المناسااااب 

لياااة ةناااتار مبكااار والتاااي تمكااان ةللعتاااراد بالعساااائر مقارناااة باألراااااح،  مكااان أن  كاااون 
باادور ا المسااا مين ومجلااي اإلدارة ماان تحديااد المشاااريت غياار المراحااة و جبااار المااديرين 

المبكاار ماان تااراكم سااوا األداا للمشااروعات لةنااتار و تهااا فااورا ، حياا  تمناات تلااك ا ليااة ب
 ,.Kim et al)مان معاا ر انهياار أساعار أصاو  الشاركة  السيئة، ويعتأل في النها ة

 .2016؛ ةبراهيم ،(2014



34 
 

 

 

 

 

 

ياؤدي ةلاى زياادة التايا  الشاركات باإلفصااح عان  الدولية  أن تبني معايير التقارير المالية -6
لمساااائولية االجتما يااااة، وذلااااك ألن تربيااااق معااااايير التقااااارير الماليااااة تهاااادد ةلااااى زيااااادة ا

الشااااتافية وتحسااااين بيئااااة التقرياااار المااااالي وأن  ااااتا  علااااق دوافاااات لاااادى الشااااركة لتحسااااين 
اإلفصاااح ككااال وماان  ااامنها اال تمااا  ب نشااارة المساائولية االجتما ياااة، وأن  سااتراتيجيةة

ةفصاح الشركة عن المسائولية االجتما ياة ياؤدي ةلاى زياادة الشاتافية وتعاايأل غماوب 
(، ممااا 2020التقااارير الماليااة والتعاياا  ماان حجااب األطبااار الساايئة، )عرفااة، الماالح، 

 يؤدي ةلى انعتاب طرر انهيار أسعار األسهم.

تؤدي ةلاى الحاد مان السالوم االنتهاازي للماديرين  الدولية  تبني معايير التقارير المالية أن -7
 ,.Amidu et al)وتعايأل كل من ممارسة التجناب الضاريبي وممارساة ةدارة األراااح 

 ، مما يؤدي ةلى انعتاب طرر انهيار أسعار األسهم.(2016

ةذا تماان طاصااة ة جااودة المراجعااة يااؤدي تبنااي معااايير التقااارير الماليااة الدوليااة ةلااى زياااد -8
عمليااة المراجعااة ماان  باال أحااد شاااركات المراجعااة األراعااة الكبااار، ألن ذلااك يااؤدي ةلاااى 
تحسين الشتافية وزيادة  درة المراجت على كشاف أو منات أنشارة حجاب األطباار السايئة، 

 .(Lim et al., 2016)مما يترتب عليل انعتاب طرر انهيار أسعار األسهم 

أن تبنااي معااايير التقااارير الماليااة الدوليااة لهااا دورا  جو ريااا  فااي  بق تلخــص الباحثــةوممــا ســ     
تعااايأل طرااار انهياااار أساااعار األساااهم مااان طااال  دور اااا فاااي تقليااال تعااايين أو حجاااب األطباااار 

  عليل من طل  بعأل المؤشارات مثال زياادة مساتوى الشاتافية، لالسيئة و و ما  د  مكن االست
 زياااادة ،وزياااادة جاااودة المعلوماااات المحاسااابية ةعاااداد التقاااارير المالياااة،وانعتااااب غماااوب عملياااة 

وزياااادة جاااودة المراجعاااة، وزياااادة االلتااايا  بالمسااائولية االجتما ياااة وتعاااايأل ، الاااتحتظ المحاسااابي
   ممارسة التجنب الضريبي، وتعايأل ةدارة األرااح وتعايأل تكالي  الوكالة.

 الدراسات السابقة وتطوير  روض البحث:  -4
تقو  الباحثة في  تا القسم بتحليل أدبيات التكر المحاسبي التي ا تمن ب ثر 

المالية الدولية على جودة التقرير المالي وطرر انهيار أسعار  التقاريرتبني معايير 
 األسهم، وتروير التروب المتعلقة بها كما يلي:

الدوليــة الدراســات التــي اهتمــا بــأثر تبنــي معــايير التقــارير الماليــة  4/1
 على جودة التقرير المالي:

  استهد ا دراسة(Zhang, 2011)  ةلى دراسة أثر تبني معايير التقارير المالية
الدولية على جودة األرااح المحاسبية والتي تم قياسها بدرجة التحتظ المحاسبي في 
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( شركة من الشركات 97نيوزيلندا، وذلك من طل  دراسة تربيقية على عينة من )
حتى  2000جة في سو  األورا  المالية النيوزيلندي طل  التترة من عا  )المدر 
ةلى زيادة درجة التحتظ المحاسبي بعد تبني  توصلا الدراسة وقد(، 2009عا  

معايير التقارير المالية الدولية في نيوزيلندا، كما أن تبني معايير التقارير المالية 
 جودة األرااح المحاسبية في نيوزيلندا.الدولية لل ت ثيرا  معنويا  موجبا  على 

   دراسة مدى ت ثير التحو  ةلى معايير التقارير  (2012استهد ا دراسة )الزمر
المالية الدولية على بعأل المقاييي المحاسبية والتي تعكي جودة التقارير المالية. 

( شركة من شركات الت مين 21وذلك من طل  دراسة تربيقية على عينة من )
 (  وقد توصلا الدراسة2010)حتى عا   (2008د ة طل  التترة من عا  )السعو 

ةلى أن التحو  لمعايير التقارير المالية الدولية  د أدى ةلى انعتاب مستويات ةدارة 
 األرااح، وزيادة مستويات التحتظ المحاسبي، ومستويات عد  تماثل المعلومات.

  استهد ا دراسة(Ahmed et al., 2013)  التعرد على أثر التبني اإلليامي
لمعايير التقارير المالية الدولية في تحسين جودة المحاسبة من طل  دراسة 

( دولة تبنن تربيق تلك المعايير في  وا 20( شركة في )1631تربيقية على )
وقد توصلا الصناعة واألداا المحاسبي للشركة، المحددات القانونية و بيعة 

تحو  ةلى معايير التقارير المالية الدولية  سا م في الحد من ةلى أن ال الدراسة
تدطلت اإلدارة في السياسات المحاسبية والحد من تمهيد الدطل و دارة األرااح. 

ةلى أن  نام عل ة ارتباط معنوية بين جودة معايير التقارير  كما توصلا الدراسة
 المالية الدولية وجودة العمليات المحاسبية.

 اطتبار أثر التحو  ةلى معايير التقارير المالية  (2014  دراسة )مليجى استهد ا
الدولية على جودة المعلومات المحاسبية وقيمة الشركات المسجلة من ناحية 
وتحليل انعكاسات ذلك على  رارات المستثمرين في بيئة األعما  السعود ة من 

( مصرد و 11)ناحية أطرى. وذلك من طل  دراسة تربيقية على عينة من 
وقد توصلا ، 2013حتى عا   2007( شركة ت مين طل  التترة من عا  35)

الدولية على جودة  المالية ةلى وجود ت ثير ة جابي لمعايير التقاريرالدراسة 
المعلومات المحاسبية ممثلة في تعايأل المستحقات الكلية، وكتلك وجود ت ثير 
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ةلى أن  كما توصلا الدراسةالمسجلة، ة جابي لهت  المعايير على قيمة الشركات 
معايير التقارير المالية الدولية تؤثر على  رارات المستثمرين وتوجهاتهم المستقبلية 

 حي  تعري ةشارة ة جابية للمستثمرين عن األداا المالي للشركة.

  استهد ا دراسة كما(Elshandidy & Hassanein, 2014)  أثر تبني
معايير التقرير المالي الدولية على مستوى التحتظ المحاسبي في المملكة المتحدة 
ودراسة أثر مدى استقل  مجلي اإلدارة على مستوى التحتظ المحاسبي، وذلك من 

حتى عا   2000( شركة بريرانية طل  التترة من عا  72طل  دراسة لعينة )
اب مستوى التحتظ المحاسبي بعد تبني ةلى انعت الدراسة وقد توصلا، 2007

 معايير التقرير المالي الدولية وزيادة مستوى استقل  مجلي اإلدارة.

  استهد ا دراسة(Yurisandi & Puspitasari., 2015) أثر تبني معايير 
 على جودة التقارير المالية  بل واعد تربيق المعايير الدولية  الدوليةالتقارير المالية 

قارير المالية باستعدا  قياس العصائا النو ية للمعلومات المحاسبية، إلعداد الت
( شركة من الشركات المدرجة في بورصة 55وذلك من طل  دراسة تربيقية لعينة )

حتى عا   2009طل  التترة من عا   LQ-45ةندونيسيا التي تنتمي ةلى مؤشر 
من  نالمالية الدولية حسةلى أن تبني معايير التقارير  الدراسة وقد توصلا، 2013

زيادة جودة التقارير المالية وزادت العصائا النو ية لمستوى الملامة والتهم 
 معايير التقارير المالية الدولية.نة للتقارير المالية بعد تربيق والقابلية للمقار 

  استهد ا دراسة(Dayanandan, et al., 2016)  معايير التقارير ثير دراسة ت
المالية الدولية على جودة التقارير المالية وعلى تمهيد الدطل و دارة األرااح في المنا ق 

ةلى أن  وقد توصلا الدراسةالجغرافية المعتلتة في بل األصو  القانونية المعتلتة ، 
اح في تبني معايير التقارير المالية الدولية  قلل من تجاني الدطل ويقلل من ةدارة األرا

ةلى أن االعتماد  كما توصلا ،البلدان ذات المستويات العالية من اإلفصاح المالي
 على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية حسن جودة التقارير المالية.

  استهد ا دراسة(Murtini and Lusiana., 2016)  اطتبار جودة المعلومات
المحاسبية  بل واعد تبني معايير التقارير المالية على عينة من الشركات 

  وقد 2013ةلى عا   2010اإلندونيسية المقيدة بالبورصة طل  التترة من عا  
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ةلى أنل ال توجد اطتلفات معنوية بين جودة األرااح  بل واعد  توصلا الدراسة
 لمالية الدولية.تبني معايير التقارير ا

  اطتبار العل ة بين معايير التقرير المالي  (2017استهد ا دراسة )شرف  كما
الدولية وجودة التقرير المالي، ومدى ت ثير  ت  العل ة ببعأل المتغيرات مثل جودة 
المراجعة وحجم الشركة ومستوى الرفت المالي وتم االعتماد على التحتظ المحاسبي 

( شركة من 50المالي. وذلك من طل  دراسة لعينة ) لقياس جودة التقرير
حتى  2002المالية المقيدة بالبورصة المصرية طل  التترة من عا  غير الشركات 

ةلى وجود ت ثير ة جابي معنوي لتبني معايير  الدراسة وقد توصلا، 2015عا  
جم منش ة التقرير المالي الدولية على جودة التقارير المالية، وأن كل من متغير ح

المحاسبة والمراجعة لل ت ثير ة جابي غير معنوي ومتغير حجم الشركة لل ت ثير 
سلبي غير معنوي واينما متغير مستوى الرفت المالي للشركة لل ت ثير ة جابي 

 معنوي على العل ة بين معايير التقرير المالي الدولية وجودة التقرير المالي.

   مدى وجود عل ة ارتباط بين التحو   ةلى (2017استهد ا دراسة )منصور
عد ةصدار  انون بشكل ةجباري ب (IFRS)ةلى تبني معايير التقرير المالي الدولية 

على الحد من ممارسات ةدارة األرااح عن  ريق  2015لسنة  110ر م 
االستحقا ات من طل  استعدا  نموذج جوني المعد  وذلك من طل  دراسة لعينة 

لشركات المقيدة بالبورصة المصرية طل  التترة من عا  ( شركة من ا21من )
ةلى أنل ال يوجد عل ة ارتباط  لدراسةا وقد توصلا، 2016حتى عا   2013

بشكل ةجباري  (IFRS)التقرير المالي الدولية  معاييرمعنوية موجبة بين تبني 
 واين الحد من ممارسات ةدارة األرااح عن  ريق االستحقا ات.

 دراسة األثر غير المباشر لتبني معايير  (2018ة )أبو العال  استهد ا دراس
التقرير المالي الدولية على كتااة استثمار الشركات المدرجة في سو  األورا  
المالية المصري وذلك من طل  اعتبار التحتظ المحاسبي متغير وسيط، وذلك من 

لبورصة المصرية ( شركة من الشركات المقيدة با95طل  دراسة تربيقية لعينة )
ةلى أن تبني  وقد توصلا الدراسة ،2016ةلى عا   2002طل  التترة من عا  

معايير التقرير المالي الدولية لل ت ثيرا  معنويا  موجبا  على مستوى التحتظ 
 المحاسبي، و تا األثر المعنوي الموجب يؤدي ةلى زيادة كتااة استثمار الشركات.
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   تحديد أثر االلتيا  بالمعايير الدولية للتقرير  (2018استهد ا دراسة )مرقص
والتي تسعى ةلى تحسين جودة العصائا النو ية للمعلومات  IFRSالمالي 

المحاسبية في الحد من با رة عد  تماثل المعلومات وتكلتة رأس الما  ودور ذلك 
األرااح المحاسبية للشركات المصرية المقيدة بسو  األورا  في تحسين جودة 

التقارير المالية وذلك من طل  دراسة تربيقية على لية بهدد تحسين جودة الما
 2008( شركة من المقيدة بالبورصة المصرية طل  التترة من عا  66عينة من )
 د أثرت بشكل  IFRSةلى أن معايير    وقد توصلا الدراسة2015حتى عا  

ة رأس الما  والحد ة جابي على جودة األرااح المحاسبية متمثلة في تعايأل تكلت
من التجوة المعلوماتية بشركات  راع العدمات المالية باستثناا البنوم، وعلى 
العكي شركات  راع العقارات محل الدراسة األ ل التياما  بما ورد من مترلبات 

حي  ينتا عنها معلومات غير متماثلة تؤدي ةلى  IFRSاإلفصاح  بقا  لمعايير 
 تدني جودة األرااح المحاسبية.ارتتاع تكلتة رأس الما  و 

  استهد ا دراسة(Fuad et al., 2019)  ةلى فحا ما ةذا كانن عملية التقارن
في المعايير الدولية للتقارير المالية تضي  قيمة ألبعاد جودة المحاسبة بما في 
ذلك جودة االستحقا ات وتسهيل األرااح والتعرد على العسائر في الو ن 

رااح وذلك من طل  دراسة عينة من الشركات الصنا ية المناسب واستمرار األ
من سنوات  مشا دة 3861والتي تشمل  2014عا   حتى 2008من عا  

ةلى عد  وجود دليل  ا ت على أن  الدراسة وقد توصلاالشركات في ةندونيسيا، 
جميت أبعاد جودة المحاسبة بما في ذلك جودة االستحقا ات وتسهيل األرااح 

ائر في الو ن المناسب واستمرار األرااح في التقارن بعد تربيق و ثبات العس
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بمعنى أن معايير التقارير المالية الدولية ال 

 . تضي  قيمة ألبعاد جودة المحاسبة

    تحليل أثر تبني معايير التقرير المالي الدولية  (2019استهد ا دراسة )السوا
لعل ة بين جودة المراجعة و ابلية التقرير المالي السنوي للقرااة وذلك من على ا

( شركة من الشركات المقيدة بالبورصة 54طل  دراسة تربيقية على عينة من )
وقد توصلا  ،2018حتى عا   2014المصرية وذلك طل  التترة من عا  
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ثير ة جابي معنوي على ةلى أن تبني معايير التقرير المالي الدولية لل ت  الدراسة
العل ة بين جودة المراجعة وعدد صتحات وعدد كلمات التقرير المالي للشركات 

 محل المراجعة.

   بيان دور المحاسبة القضائية في تحسين  (2019استهد ا دراسة )إبراهيم
جودة التقارير المالية من طل  و ت  ة ار مقترح لرسم العل ة بين المحاسبة 

وذلك من  IFRSالقضائية والتقارير المالية في  وا معايير ةعداد التقارير المالية 
لمالية طل  دراسة ميدانية على ةراا عينة من األكاد ميين والمسئولين عن الشئون ا

، EGX100واإلدارية والقانونية في الشركات المسجلة في بورصة األورا  المالية 
ةلى بهور الحاجة ةلى المحاسبة القضائية نتيجة تشعب  وقد توصلا الدراسة

العمليات المالية بين الشركات والترور اال تصادي للمشاريت وكتلك تيايد الحاجة 
 في بل اال تصاد العالمي الر مي. IFRSة ةلى معايير التقارير المالية الدولي

   اطتبار أثر تربيق معايير التقرير  (2019استهد ا دراسة )عر ة  مليجي
 :المالي الدولية على جودة المحاسبة، من طل  ثلي منهجيات معتلتة  ي

العصائا النو ية للمعلومات المحاسبية ومستوى الشتافية و دارة األرااح بنوعيها 
( شركة 80وذلك من طل  دراسة تربيقية على عينة من ) الحقيقيةالمحاسبية و 

وقد ، ( 2017،2016من الشركات المسجلة فى البورصة السعود ة طل  عامي )
ةلى عد  ت ثير معايير التقرير المالي الدولية على جودة  توصلا الدراسة

الراح  على ةدارة (IFRS)المحاسبة، حي  ال يوجد ت ثير معنوي لتربيق معايير 
بنوعيها المحاسبي والتعلي واالتالي لم تحد تلك المعايير من السلوم االنتهازي 

 لةدارة.

الدراســات التــي اهتمــا بــأثر تبنــي معــايير التقــارير الماليــة الدوليــة  4/2
 0على خطر انهيار أسعار األسهم

  ( استهد ا دراسةKim et al .,2011 بيان ت ثير العل ة بين التهرن )
واين معا ر انهيار سعر السهم , وذلك بالتربيق على عينة من  يالضريب

مشا دة  162,87الشركات األمريكية المقيدة بالبورصة بلغن عدد المشا دات 
رتباط اةلى وجود عل ة  وقد توصلا الدراسة،  2005 -1995طل  التترة من 
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فكلما ، واين معا ر انهيار سعر السهم  ي رد ة بين ممارسات التهرن الضريب
زادت دوافت اإلدارة للتهرن الضريبي زاد تور ها في ممارسات محاسبية تؤدى في 

 النها ة ةلى انهيار سعر سهم الشركة .

  استهد ا دراسة(Defond et al., 2015)  قياس أثر التبني اإلليامي لمعايير
 مكن التقارير المالية الدولية والتي يترتب عليل زيادة جودة المعلومات المحاسبية 

أن يؤدي ةلى تعايأل انهيار أسعار أسهم الشركات وذلك من طل  دراسة 
( دولة على الشركات 27( مشا دة من )10220تربيقية على عينة مكونة من )

المالية وغير المالية و ارنن الدراسة بين معا ر انهيار أسعار أسهم الشركات  بل 
ةلى أن التبني اإلليامي لمعايير التقارير  الدراسة وقد توصلاالتبني واعد التبني، 

المالية الدولية أدى ةلى زيادة مستوى الشتافية وذلك بسبب اإلفصاح اإل افي 
وتحسين درجة القابلية للمقارنة، مما ترتب عليل انعتاب معا ر انهيار أسعار 

 أسهم الشركات غير المالية ةال أن األمر لم  كن كتلك في الشركات المالية.

 اطتبار العل ة بين التحتظ المحاسبي  (2016هد ا دراسة )إبراهيم  است
المشروط بالتقارير المالية المنشورة واين معا ر انهيار أسعار األسهم من طل  

( شركة من الشركات المسا مة المصرية 75دراسة تربيقية على عينة مكونة من )
وقد ، 2015تى عا  ح 2010المسجلة بالبورصة المصرية طل  التترة من عا  

ةلى أنل كلما زاد مستوى التحتظ المحاسبي المشروط بالتقارير  توصلا الدراسة
 المالية كلما انعتأل احتما  بهور معا ر انهيار أسعار األسهم.

  استهد ا دراسة(Lim et al., 2016)  اطتبار العل ة بين التبني اإلليامي
لومات المحاسبية وجودة المراجعة لمعايير التقارير المالي الدولية وجودة المع

مشا دة  7574وطرر انهيار أسعار أسهم الشركات وذلك على عينة مكونة من 
وقد توصلا ، 2014حتى عا   2002في كوريا الجنواية وذلك طل  التترة من 

ةلى أن معا ر انهيار أسعار أسهم الشركات انعتضن بعد التبني  الدراسة
لمالية الدولية نتيجة ارتتاع جودة المعلومات المحاسبية اإلليامي لمعايير التقارير ا
سهم الشركات ح، كما انعتضن معا ر انهيار أسعار أوزيادة  مستوى اإلفصا

بالنسبة للشركات التي يتم مراجعتها بواسرة ةحدى منشآت المراجعة األراعة الكبار 
 رير المالية.ألن ذلك يؤدي ةلى تعايأل األطراا والمعالتات وتحسين شتافية التقا
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  استهد ا دراسة(Khodarahmi et al., 2016)  اطتبار أثر عد  تماثل
المعلومات بين اإلدارة والمستثمرين على معا ر انهيار أسعار األسهم المستقبلية 
للشركات المدرجة فى بورصة  هران بجمهورية ةيران وذلك على عينة من 

(، 2013حتى عا   2001( مشا دة طل  التترة )1392الشركات مكونة من )
ةلى وجود عل ة ة جابية بين عد  تماثل المعلومات ومعا ر  وقد توصلا الدراسة

انهيار أسعار األسهم في المستقبل، وذلك ألن اإلدارة بصتتها المسئولة عن تقد م 
البيانات المالية تسعى لتقد م أفضل صورة عن برود الشركة لتلك فانها تميل 

 ،األطبار السيئة ونشر األطبار الجيدة في أ رن و ن ممكنةلى ت طير الكشف عن 
ويترتب على ميل المديرين نحو ةطتاا األطبار السيئة ةلى زيادة معا ر انهيار 

 أسعار األسهم.

  استهد ا دراسة(Dang et al., 2018)  استحقا   ةجا تحديد مدى ت ثير
وذلك من طل   الديون  صيرة األجل على معا ر انهيار أسعار أسهم الشركات

شركة أمريكية غير مالية طل  التترة من  7712دراسة على عينة مكونة من 
وقد توصلا مشا دة،  53052باجمالي عدد مشا دات  2014حتى عا   1989
ةلى أن الشركات التي  كون لديها نسبة الديون  صيرة األجل مرتتعة  الدراسة

 تقبل.تنعتأل معا ر أسعار األسهم العاصة بها في المس

   اطتبار أثر جودة المعلومات المحاسبية على  (2019استهد ا دراسة )الصباغ
معا ر انهيار أسعار أسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية من طل  دراسة 

( شركة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وذلك 100على عينة مكونة من )
ةلى أن  وقد توصلا الدراسة ،2018ةلى عا   2012من طل  التترة من عا  

 نام عل ة ارتباط سلبية بين جودة المعلومات المحاسبية ومعا ر انهيار أسعار 
أسهم الشركات، كما توجد عل ة سلبية بين جودة المراجعة ونسبة الديون  صيرة 

 األجل ومعا ر انهيار أسعار أسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

 قياس أثر التبني اإلليامي لمعايير التقرير  (2019مجيد  استهد ا دراسة )عبدال
المالي الدولية في المملكة العراية السعود ة على طرر انهيار سعر سهم الشركة، 
والعوامل المؤثرة على  ت  العل ة، وذلك من طل  دراسة تربيقية على عينة 
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سو  الما   ( شركة من شركات  راع المواد األساسية المسجلة في42مكونة من )
حتى الرات  2015في المملكة العراية السعود ة طل  التترة من الرات الرابت لعا  

ةلى أن التبني اإلليامي لمعايير  وقد توصلا الدراسة، 2018األو  من عا  
التقرير المالي الدولية  د أدى ةلى تعايأل طرر انهيار سعر سهم الشركة، وذلك 
بشكل جو ري كما أنل في بل التبني اإلليامي لمعايير التقرير المالي الدولية فان 
كل  من جودة المراجعة وحسابات االستحقا  تؤدي ةلى تعايأل  تا العرر بشكل 

 بينما تؤدي الديون  صيرة األجل ةلى زيادتل ولكن بشكل غير جو ري. جو ري.

  تحليل أثر القدرة اإلدارية للمديرين  (2019استهد ا دراسة )مليجي  كما
التنتيتيين على جودة التقرير المالي، ودور ا في تعايأل طرر انهيار أسعار 

كة مسا مة ( شر 116األسهم وذلك من طل  دراسة تربيقية لعينة مكونة من )
حتى عا   2016غير مالية مقيدة بالبورصة المصرية طل  التترة من عا  

ةلى وجود ت ثير ة جابي للقدرة اإلدارية على جودة  وقد توصلا الدراسة، 2018
التقرير المالي لعينة الدراسة، كما ترتبط القدرة اإلدارية بعل ة سالبة وذات داللة 

 م.معنوية بعرر انهيار أسعار األسه

   بيان ت ثير تربيق ممارسات التحتظ المحاسبي  (2019استهد ا دراسة ) رج
المشروط وغير المشروط على معا ر انهيار سعر السهم وانعكاس ذلك على القيمة 
السوقية للمنش ة في بل تربيق معايير التقارير المالية الدولية، وذلك من طل  

المسا مة غير المالية المدرجة في  ( شركة من شركات27دراسة تربيقية لعينة من )
وقد ، 2017حتى عا   2008سو  األورا  المالية المصرية طل  التترة من 

ةلى وجود عل ة جو رية ذات داللة ةحصائية بين ممارسات  توصلا الدراسة
 التحتظ المحاسبي المشروط وغير المشروط واين معا ر انهيار سعر السهم.

   اطتبار اتجا  و وة وداللة العل ة بين كل ( 2020 كما استهد ا دراسة )حسين
، ودرجة  من مستوى غموب التقارير المالية ، أداا المسئولية االجتما ية

لسعر  ىواين احتما  حدوي طرر االنهيار المستقبل ، ىممارسات التجنب الضريب
عند ةدطالل  سهم الشركة من جهة ، واطتبار ت ثير مستوى جودة ةليات الحوكمة

كمتغير منظم لتلك العل ة من جهة أطرى ، وذلك من طل  دراسة تربيقية على 
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( شركة حاصلة على تصني  فى مؤشر البورصة المصرية للستدامة 47عينة )
 ةلى وجود وقد توصلا الدراسة،  2018 حتى عا  2012 طل  التترة من عا 
ر المستقبلى لسعر سهم نهيان احتما  حدوي طرر االأأدلة ةحصائية على 

، يرتبط بعل ة موجبة وذات ت ثير معنوى مت كل من مستوى غموب الشركة
التقارير المالية، ودرجة ممارسات التجنب الضريبى ، بينما يرتبط بعل ة سالبة 

 وذات ت ثير معنوى مت أداا المسئولية االجتما ية .

  و( استهد ا دراسةQi & Diao,2020) ستراتيجية الشركات ة تنويت ت ثير بيان
على معا ر انهيار أسعار األسهم وذلك من طل  دراسة تربيقية على عينة من 

حتى عا   2003الشركات المدرجة في البورصة الصينية طل  التترة من عا  
ن معا ر انهيار أسعار األسهم تيداد بشكل أةلى  وقد توصلا الدراسة،  2017

لى عملية ةغيل للشركة من عملية متعصصة ستراتيجية التشةكبير عندما تتغير 
كبير بين التنويت ومعا ر  ي جابةنل يوجد ارتباط ألى ة توصلا كمامتنوعة، 

تضة للمراجعة العارجية وتغرية انهيار أسعار األسهم في الشركات ذات جودة منع
 المحللين المنعتضة .

  كما استهد ا دراسة(Hunjra et al., 2020) ية االجتما ية بيان ت ثير المسئول
للشركات وحوكمة الشركات على معا ر انهيار أسعار األسهم فى  راع التصنيت فى 

 2010شركة تصنيت وذلك طل  التترة من عا   353الهند وااكستان بالتربيق على 
 ةلى أنل عندما تشارم الشركات بنشاط فى وقد توصلا الدراسة،  2018حتى عا  

أنشرة المسئولية االجتما ية للشركات فانها تؤدى ةلى تقليل معا ر انهيار أسعار 
وأن حوكمة الشركات تعتبر ةلية فعالل للتعاي  من السلوكيات االنتهازية  ، األسهم

  جابي، وأن الملكية اإلدارية لها ت ثير ةلةدارة والحد من معا ر انهيار أسعار األسهم 
زدواجية الرئيي ار األسهم ، وأن حجم مجلي اإلدارة و على معا ر انهيار أسعا

 على معا ر انهيار أسعار األسهم .   لهم ت ثير سلبي التنتيتي

  ي فوء ما توصلا إليه الدراسات السابقة يتضح للباحثة ما يلي:
أثر تبني  تعكي يالمقاييي المحاسبية التالعديد من  الدراسات السابقة على ركيت -1

اح مثل جودة األرا رير الماليمعايير التقارير المالية الدولية على جودة التق
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 & Elshandidy ؛2017شرد،  ؛2018والتحتظ المحاسبي )أبو العل،

Hassanein.,2014; Zhang, 2011) وطصائا المعلومات المحاسبية  ةوجود
و دارة ، Murtini and Lusiana., 2016) ؛2018مر ا  ؛2014، ي)مليج

كما تناولن دراسة )عرفة،  ، (Dayonandanetal., 2016)األرااح وتمهيد الدطل
تمن في البيئة السعود ة العصائا النو ية للمعلومات  ( التي2019، يمليج

نتائا الدراسات لم تقد   ةال أن  ت  ،  المحاسبية ومستوى الشتافية و دارة األرااح
 يلى ذلك ف ن البح  الحالةالعل ة ، واستنادا   متسقة وموحدة حو   بيعة  ت 

قياس أثر تبنى معايير التقارير المالية  بقة فيالدراسات السا متداد لهت  عتبر ا
 .بيئة  األعما  المصرية  في يالدولية على جودة التقرير المال

كما ا تصرت بعأل الدراسات على تحليل أثر تبني معايير التقرير المالي الدولية  -2
ى العل ة بين جودة المراجعة و ابلية التقرير المالي السنوي للقرااة )السواح، عل

( دور المحاسبة القضائية في تحسين 2019(، كما تناولن دراسة )ةبراهيم، 2019
جودة التقارير المالية، ةال أنها لم تتعرب بشكل كافي على أثر تبني معايير 

 ير المالي.التقارير المالية الدولية على جودة التقر 

ندرة الدراسات التي تناولن أثر تبني معايير التقارير المالية الدولية على طرر  -3
 ,.Defond et al., 2015; Lim et al)انهيار أسعار األسهم ماعدا دراسة 

( تمن في البيئة 2019و ي دراسات أجنبية، ودراسة )عبدالمجيد،  (2016
على طرر ر التقارير المالية الدولية لب دراسة أثر تبني معاييالسعود ة، مما يتر

 انهيار أسعار األسهم في البيئة المصرية والتي تعتلف عن البيئة األجنبية.

ركيت بعأل الدراسات على بيان أثر التحتظ المحاسبي على طرر انهيار أسعار  -4
وأثر جودة المعلومات المحاسبية على ، ( 2016ةبراهيم، ؛ 2019األسهم )فرج، 

(، وأثر القدرة اإلدارية للمديرين 2019أسعار األسهم )الصبا،،معا ر انهيار 
، وأثر مستوى غموب  (2019ن على طرر انهيار أسعار األسهم )مليجي، يالتنتيتي

ودرجة ممارسات التجنب وحوكمة الشركات التقارير المالية وأداا المسئولية االجتما ية 
 لسعر سهم الشركة )احتما  حدوي طرر االنهيار المستقبلى الضريبى على 

Hunjra et al., 2020 2020حسين ،؛; Kim et al.,2011، )  وأثر تنويت
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ولم ،  (Qi & Diao.,2020سهم )ألستراتيجية الشركات على معا ر انهيار أسعار اة
تتناو  أثر تبني معايير التقرير المالية الدولية على طرر انهيار أسعار األسهم 

 العل ة، و و ما  ميي  ت  الدراسة الحالية.والعوامل المؤثرة على  ت  

 نام اطتلد في نتائا الدراسات السابقة حو  عل ة معايير التقارير المالية  -5
األسهم حي   أسعار الدولية بجودة التقرير المالي وت ثير ا على طرر انهيار

( أن تبني معايير التقرير المالية الدولية لها ت ثير 2017وجدت دراسة )شرد، 
ة جابي معنوي على جودة التقارير المالية، كما وجدت دراسة كل من )أبو العل، 

أن تبني معايير التقارير المالية الدولية  Zhang, 2011) ؛2012اليمر،  ؛2018
لمحاسبي، من زيادة جودة التقارير المالية من طل  زيادة مستوى التحتظ ا نحس

( ةلى أنل ال توجد عل ة بين تبني معايير 2017، في حين وجدت دراسة )منصور
واين الحد من ممارسات ةدارة األرااح مما يؤثر سلبا  على  الدولية  التقارير المالية

أن تبني  (2019دراسة )عرفة، مليجى،كما وجدت  ةعداد وجودة التقرير المالي،
كما وجدت  معايير التقارير المالية الدولية ليي لل ت ثير على جودة المحاسبة ،

 ,.Defond et al., 2015; Lim et al) ؛2019عبدالمجيد،  ،دراسة كل من

ترتبط بعل ة سالبة بعرر انهيار  الدولية أن تبني معايير التقارير المالية (2016
أن طرر  (Khodarahmi et al., 2016)سهم، في حين وجدت دراسة أسعار األ

انهيار أسعار األسهم  د ييداد بالنسبة للشركات التي تتمتت بمديرين لديهم  درات 
ةدارية عالية ويميلون ةلى ةطتاا األطبار السيئة. لتا تحاو  الدراسة الحالية تقد م 

ة بين  ت  المتغيرات في  وا أدلة عملية من البيئة المصرية عن  بيعة العل 
بعأل النظريات التتسيرية التي استعدمن في  تا المجا  و و ما  د  سا م في 

 تقليل الجد  حو  العل ات بين  ت  المتغيرات.

أن الدراسات السابقة  د حققن تقدما  ملحوبا  في مجا  أثر تبني معايير التقارير  -6
ية، ةال أنل مازا   نام بعأل التجوات المالية الدولية على أداا الوبيتة المحاسب

البحثية في  تا المجا  من أ مها أن الدراسات السابقة لم تقد  تحليل  متكامل  
للعل ات الت ثيرية بين تبني معايير التقارير المالية الدولية، وجودة التقرير المالي، 

 مل.وطرر انهيار أسعار األسهم و و ما سود تحاو  الدراسة الحالية تقد 
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أسلون تحليل المحتوى لتحا التقارير المالية على  تعتمد منهجية الدراسة الحالية -7
رة من عا  طل  التت  (EGX50)للشركات المسجلة فى البورصة المصرية 

 )من ( ، و ى بتلك تعتلف عن دراسة كل2019( حتى عا  )2017)
؛  2019؛ عرفة ، مليجى ،2014،مليجى  ؛2017شرد،؛ 2012اليمر،

( بسبب Defond;  et al., 2015; Lim et al., 2016 2019عبدالمجيد،
 . ت  الدراسات وكتلك الستعدا  سلسلة زمنية أكثر حداثة  اطتلد البيئة في

 :تطوير  روض البحث 4/3
توصلن الدراسات السابقة ةلى نتائا متباينة بش ن أثر تبني معايير التقارير 

المالي وطرر انهيار أسعار األسهم لتلك تحاو   المالية الدولية على جودة التقرير
 الباحثة االستتادة من  ت  النتائا في تروير فروب البح  كما يلي:

 :رير الماليارير المالية الدولية وجودة التقمعايير التق 4/3/1
يتمثل الهدد الرئيسي لمعايير التقارير المالية الدولياة فاي زياادة جاودة التقاارير 

طال  دعام الشاتافية، باعتباار أن التقاارير المالياة  اي المناتا الرئيساي لنظاا  المالية من 
المعلومات المحاسبي التي  قو  بمعالجة األحداي اال تصااد ة المعتلتاة وعر اها طال  
العااااااا  إلنتاااااااج معلومااااااات ذات جااااااودة مرتتعااااااة تعااااااا الوحاااااادات اال تصاااااااد ة وتساااااااعد 

 رشيدة. مستعدمي التقارير المالية على اتعاذ  رارات
وقد قـدم األدب المحاسـبي عـدة نظريـات لتفسـير العالقـة التأثيريـة بـين تبنـي 

فاان ةدارة   طبقـا  لنظريـة ااشـارة معايير التقارير المالية الدولية وجـودة التقريـر المـالي
التي لديها أطبارا  جيدة تحاو  أن تتصح عن  ت  المعلومات حتى تميي نتساها  الشركات

ديها أطبار غير سارة، حي  أنل ياؤدي تبناي معاايير التقاارير المالياة التي ل الشركاتعن 
الدوليااة ةلااى زيااادة الااتحتظ المحاساابي و ااو األماار الااتي يترتااب علياال زيااادة جااودة التقااارير 
المالية،  فالتقارير المالية عالية الجودة تعري ةشارة لمقدمي رأس الماا  فاي الساو  عان 

الشاركة وأ ضاا  تعراي ةشاارة للمشااركين فاي الساو  با ن الرريقة التاي تام بهاا ةدارة ماوارد 
عاااذ القاارارات. القااوائم الماليااة للشااركة طاليااة ماان التحريتااات ويمكاان االعتماااد عليهااا فااي ات

فاا ن تبنااي معااايير التقااارير الماليااة الدوليااة  وو قــا  لنظريــة الوكالــة .(2018)أبااو العاال، 
باااار التقااااارير الماليااااة بمااااا تقدماااال ماااان ساااايؤدي ةلااااى زيااااادة جااااودة التقااااارير الماليااااة،  وتعت



47 
 

 

 

 

 

 

معلومات أحد وسائل الر ابة أو التحكم التاي  ساتعدمها األصايل لتقيياد حرياة الوكيال فاي 
باإَل ااافة ةلااى زيااادة اإلفصاااح ممااا  قلاال ماان عااد   ،تعظاايم عائااد  علااى حسااان األصاايل

ماليااة عاليااة  تماثاال  المعلومااات وتقلياال تكااالي  الوكالااة وتعااد القااوة الدافعااة لتقااد م تقااارير
فاا ن  وو قـا  لنظريــة التكــاليي السياسـية.  (Samaha and Khlif., 2016)الجاودة 

تبني معايير التقارير المالية الدولية سيؤدي ةلى الحد من التكالي  السياسية الناتجة عن 
التركيااااي واال تمااااا  الحكااااومي ماااان طاااال  زيااااادة اإلفصاااااح بالتقااااارير الماليااااة )السااااواح، 

ترغااب فااى زيااادة رأساامالها  فااان الشااركات ة لــرأس المــاللنظريــة الحاجــ وطبقــا   .(2019
التااي  كاون لااديها فاارص للنمااو فااي سااو  رأس المااا  ب  ال تكلتااة كلمااا أمكاان ، فالشااركات 

تتجل ةلى التمويل العاارجي ويترلاب الحصاو  علاى التمويال العاارجي بتكلتاة مقبولاة أن 
مرين والاادائنين تساااعد م فااي تقياايم تقااو  الشااركات باإلفصاااح عاان معلومااات أكثاار للمسااتث

وأن تبناي  ، المو ف المالي للشركة وزيادة الت كد فيما يتعلاق بالتادفقات النقد اة المساتقبلية
معااايير التقااارير الماليااة الدوليااة ساايؤدي ةلااى زيااادة جااودة التقااارير الماليااة ومااا تااوفر  ماان 

الشاركات مان الحصاو  علاى رأس مكان ة التقارير المالية للمقارنة تزيادة الشتافية و مكاني
 . (Alberti- Alhtaybat et al., 2012) ؛2017الما  بتكلتة أ ل. منصور، 

ــة ــة األكاديمي فقااد ا تماان العديااد ماان الدراسااات بدراسااة أثاار تبنااي  ومــن الناحي
راسات بقيااس جاودة معايير التقارير المالية الدولية على جودة التقرير المالي، و امن الد

باسااااااتعدا  العديااااااد ماااااان المقاااااااييي منهااااااا ةدارة األرااااااااح )االسااااااتحقا ات  ليالتقرياااااار المااااااا
االطتياريااااة(، واالعتااااراد بالعسااااائر فااااي الو اااان المناسااااب كمؤشاااار للااااتحتظ المحاساااابي، 
والعصائا النو ية للمعلومات المحاسبية المعد وفقا  لة ار المتاهيمي لمجلي معاايير 

نتاائا  وانقسامنمعتلتة ومعتلرة فيما بينها المحاسبة الدولية، و د كانن نتائا الدراسات 
مـن الدراسـات إلـى أن  توصـلا المجموعـة األولـى مجموعـات  ثالث ت  الدراسات ةلاى 

فتاارى  مــن جــودة التقريــر المــاليوحســن الدوليــة قــد زاد  تبنــي معــايير التقــارير الماليــة
 Dayanandan et al., 2016; Bodle et al., 2016; Ismail et)دراساة كال مان 

al., 2013; Nouri and Abaoub., 2014;  ،؛2012اليمار Zeghal et al., 

أن تبنااااي معااااايير التقااااارير الماليااااة الدوليااااة كااااان لاااال تاااا ثير ة جااااابي علااااى جااااودة  2012)
األرااح،  وحادت مان تكاوين احتيا ياات سارية، والسالوم االنتهاازي للماديرين، وأدت ةلاى 

 تقليل ممارسات ةدارة األرااح، واالتالي زادت جودة التقرير المالي.
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 ;Zhang, 2011; Bertin and Moya, 2013)كما اتتقن دراساة كال مان 

(Santos & Cavalcante, 20142016؛ فاؤاد،2017؛ شارد، 2018أبو العال،  ؛ 
أن تبنااي معااايير التقااارير الماليااة الدوليااة لاال تاا ثير معنااوي موجااب علااى مسااتوى الااتحتظ 

بعااد تبنااي معااايير التقااارير الماليااة وتحساانل المحاساابي بمعنااى أن الااتحتظ المحاساابي زاد 
طاال  االعتااراد بالعسااائر المحتملااة فااي الو اان المناسااب فااي الدوليااة ويتضااح ذلااك ماان 

، و ااتا ماان شاا نل  حااد ماان الساالوم االنتهااازي بالمكاسااب المحتملااة  مقابال عااد  االعتااراد
لةدارة و دارة األرااح والحد من عد  تماثل المعلومات ويحمي المستثمرين مان اإلفصااح 

التقريااار الماااالي. كماااا توصااالن عااان األداا غيااار الحقيقاااي، و اااتا ياااؤدي ةلاااى زياااادة جاااودة 
 ,.Yurisandi & Puspitasari)؛ 2017الجارد،  ؛2014دراساة كال مان مليجاي، 

2015; Okoye &Akenbor., 2014; Lee et al., 2015) ) أن تبناي معااايير
بالعصاائا النو ياة  مقاسالالتقارير المالية الدولية حسن من زيادة جودة التقريار الماالي 

للمعلومات المحاسبية، حي  ترتب على  تا التبناي ةلاى زياادة القيماة التنبؤياة والملئماة، 
والو تيااة، والتغت ااة العكسااية، والتمثياال الصاااد  للمعلومااات المحاساابية، وزيااادة الشااتافية، 

ر المالياااة والقابلياااة للمقارناااة للتقاااارير المالياااة، و اااتا مااان شااا نل أن  عااايز الثقاااة فاااي التقااااري
واالتاااالي زياااادة جاااودة التقريااار الماااالي، بماااا  عاااود باااالنتت علاااى أصاااحان المصاااالح، ومااان 

؛ مار ا،   (Bodle et al., 2016; Jiao, 2012ناحياة أطارى تارى دراساة كال مان
 زيادة جاودة التقريار الماالي مقاسال أن تبني معايير التقارير المالية  د أدى ةلى ،2018)

حياا  ترتااب علااى  ااتا التبنااي انعتاااب عااد  تماثاال المعلومااات،  بعااد  تماثاال المعلومااات، 
ا  ماان المعلومااات للتنبااؤ بالقاادرة علااى تحقيااق التاادفقات النقد ااة وأثاار ذلااك علااى دووفاار ميياا

ساالوم المسااتثمرين فيمااا يتعلااق باطتيااار المحتظااة الماليااة ماان طاال  التاا ثير علااى أسااعار 
ر الاااااتي انعكاااااي ة جابياااااا  علاااااى األساااااهم وشاااااروط المديونياااااة، وتكلتاااااة رأس الماااااا ، األمااااا

المستثمرين من طل  اتعاذ م لقرارات سليمة وكما أن تبني  ت  المعايير  د حسنن من 
 د ة تنبؤات المحللين الماليين باألرااح المستقبلية.

ما سبق توصلا المجموعة الثانية مـن الدراسـات إلـى أن تبنـي  عكس وعلى
 فقاد توصاالنمعـايير التقـارير الماليــة الدوليـة أدى إلـى انخفــاض جـودة التقريــر المـالي 

ةلاى أن  ناام زياادة فاي ةدارة األراااح نتيجاة تبناي  (Capkun., et al., 2016)دراساة 
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ة أو اطتيارياة وأشاارت الدراساة ةلاى أن معايير التقارير المالية الدولية ساواا كانان ةجباريا
 نام انعتاب في جودة التقارير المالية بعد تبني معاايير التقاارير المالياة بماا تاوفر  مان 
مروناااة كبيااارة فاااي االطتياااار باااين الممارساااات المحاسااابية وتتااايح  ااادر أكبااار  مااان ممارساااة 

رساة ةدارة األراااح، الحكم المهناي مماا ياؤدي ةلاى زياادة الممارساات االنتهازياة وزياادة مما
ةلاى أن تبناي معاايير  (Elshandidy & Hassanein., 2014)فاي حاين تارى دراساة 

التقارير المالية الدولية أدت ةلى انعتاب ممارسات الاتحتظ المحاسابي، وانعتااب كبيار 
ةلااى أن  (Ahmed et al., 2013)فاي االعتاراد الااو تي بالعساائر، كماا تاارى دراساة 

ر على جودة المعلوماات المحاسابية حيا  أدى ةلاى انعتااب جاودة تبني  ت  المعايير أث
  ت  المعلومات وأدى ةلى زيادة تمهيد الدطل.

ومــن ناحيــة أخــرى توصــلا المجموعــة الثالثــة مــن الدراســات إلــى أن تبنــي 
فتارى دراساة المـالي  ولية لـيس لـه تـأثير علـى جـودة التقريـرمعايير التقارير المالية الد

أن  Fuad et al., 2019; Murtini and Lusiana, 2016) ;2017)منصاور، 
دراسة  رى تتبني معايير التقارير المالية الدولية لم  كن لها ت ثير على ةدارة األرااح، كما 

( أن تبنااي معااايير التقااارير الماليااة الدوليااة لاام  كاان لاال تاا ثير علااى مسااتوى 2019فاارج، )
ةلااى أن تبنااي معااايير  (2019مليجااى،دراسااة )عرفااة، كمااا توصاالن الااتحتظ المحاساابي، 

كماا أكادت دراساة كال مان  التقارير المالية الدولية لايي لال تا ثير علاى جاودة المحاسابة ، 
(Garcia et al., 2011; Outa, 2011)  ةلى أنل ال يوجد ت ثير لتبناي معاايير التقاارير

المؤشاارات  الماليااة الدوليااة علااى جااودة التقرياار المااالي، وال  حساان منهااا، باال توجااد بعااأل
وأ اافن أن ذلاك  اد يرجات لكاون البيئاة غيار مهيا ة للتربياق مان حيا   ،على انعتا اها

تااااوافر المقومااااات العاصااااة بتلااااك المعااااايير، وجااااودة المعااااايير، و ااااانون الدولااااة والنظاااااا  
السياسي المربق ودوافت ةعداد التقرير المالي، وأن ما  صلح تربيقل في الادو  المتقدماة 

 الدو  النامية. ال  صلح لغير ا من
ــة ممــا ســبق ةلااى اطااتلد نتااائا الدراسااات حااو  تاا ثير تبنااي  وتخلــص الباحث

معايير التقاارير المالياة الدولياة علاى جاودة التقريار الماالي، فهناام دراساات توصالن ةلاى 
وتوصاال  ااد زاد وحساان جااودة التقرياار المااالي، الدوليااة  أن تبنااي معااايير التقااارير الماليااة 

والمجموعاة األطيارة  ،  ي د طتاأل مان جاودة التقريار الماال ين التبنأالبعأل األطر ةلى 
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وجااادت أن تبناااي معاااايير التقاااارير المالياااة الدولياااة لااام  كااان لااال تااا ثير علاااى جاااودة التقريااار 
 المالي.

 و ي فوء الجدل السابق يمكن صياغة الفرض األول كما يلي:
التقارير المالية الدولية توجد عالقة ارتبا  موجبة ذات داللة معنوية بين تبني معايير 

 وجودة التقرير المالي.
 معايير التقارير المالية الدولية وخطر انهيار أسعار األسهم. 4/3/2

 عتبار طرار انهياار أساعار األساهم مان المعاا ر الهاماة بالنسابة  من الناحية النظرية
للمسااتثمرين والمتعاااملين فااي سااو  األورا  الماليااة وكااتلك بالنساابة للشااركات، وذلااك ألنهااا تاااؤثر 

 .(Dang et al., 2018)على اتعاذ  رارات المستثمرين وعلى ةدارة الشركة لمعا ر ا
األسااهم  ااو مياال المااديرين  ولعاال ماان أ اام أساابان بهااور طراار انهيااار أسااعار

التنتياااتيين إلطتااااا األطباااار السااايئة لتتااارات  ويلاااة وياااتم ذلاااك فاااي شاااكل معلوماااات سااالبية 
السايئة ، وعنادما  صال حجام األطباار (Kothari et al., 2009)متراكماة عان الشاركة 

عااان المناااافت المتراكماااة ةلاااى الدرجاااة القصاااوى نتيجاااة ارتتااااع تكلتاااة ةطتااااا تلاااك األطباااار 
المتو عة منها وعد  نجاح المديرين في اإلفصاح عن أطبار جيدة لها القدرة علاى تجناب 
أثاار األطبااار الساايئة، فاناال سااود يااتم اإلفصاااح عاان كاال تلااك األطبااار ةلااى السااو  ماارة 
واحااادة مماااا ياااؤدي ةلاااى انعتااااب سااالبي كبيااار فاااي أساااعار أساااهم الشاااركة عقاااب لحظاااة 

زياادة طرار انهياار أساعار أساهم  ة واالتاالي يترتاب عليالتلك األطباار السايئاإلعلن عن 
 (.2016الشركة )ةبراهيم، 

وقد قدم األدب المحاسبي العديد من النظريات التي تفسـر العالقـة بـين تبنـي 
با ن  نظريـة الوكالـة  تتنبـأية وخطر انهيار أسـعار األسـهم معايير التقارير المالية الدول

عااايير التقااارير الماليااة الدوليااة  قلاال ماان عااد  تماثااال زيااادة اإلفصاااح المحاساابي  بقااا  لم
وذلاك عان  رياق الحاد مان  (Lim et al., 2016)المعلومات باين الشاركة والمساتثمرين 

 ااادرة الماااديرين التنتياااتيين عااان القياااا  بالتصااارفات االنتهازياااة والتاااي  حققاااون مااان طللهاااا 
ةلااى انعتاااب مصااالحهم الشعصااية علااى حسااان مصااالح األ ااراد األطاارى ممااا يااؤدي 

وطبقـا  ، (Khodarahmi et al., 2016)احتما  بهور معا ر انهيار أساعار األساهم 
ف ن اإلدارة التي لديها أطبار جيدة تحاو  أن تتصح عن  ت  المعلوماات  لنظرية ااشارة
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حتى تمياي نتساها عان الشاركات التاي لاديها أطباار غيار ساارة، حيا  ياؤدي تبناي معاايير 
دولية ةلى زيادة الاتحتظ المحاسابي بالتقاارير المالياة المنشاورة والحاد مان التقارير المالية ال

تعاايين األطبااار الساايئة وماان ثاام انعتاااب احتمااا  بهااور طراار انهيااار أسااعار األسااهم 
التااي تقااو  علااى فكاارة أن المااديرين  االخــتالف  ــي الــرأي وطبقــا  لنظريــة(، 2019)فاارج، 

كاانهم تقلياال عااد  التجاااني فااي رأي أو معتقاادات التنتيااتيين ذوي القاادرة اإلداريااة العاليااة  م
المسااتثمرين ماان طاال  دور اام فااي تااوفير المعلومااات التااي  عتمااد عليهااا المسااتثمرين فااي 

و بقااا  لهاات  النظريااة  عتقااد كاال  (Habib et al., 2018)تقياايمهم ألسااعار األسااهم  
بناااي مساااتثمر أن معلوماتااال العاصاااة  اااي األكثااار ملاماااة ود اااة مااان غيااار ، لاااتلك فاااان ت

معااايير التقاااارير الماليااة الدولياااة تااؤدي ةلاااى زيااادة درجاااة الشااتافية فاااي المعلومااات وكلماااا 
زادت المو اااو ية والد اااة فاااي تحدياااد القيماااة الحقيقياااة للساااهم أدى ةلاااى انعتااااب طرااار 

 (.2019انهيار أسعار األسهم )عبدالمجيد، 
ةلاى  (Defond et al., 2015)فقاد توصالن دراساة  ومن الناحيـة األكاديميـة

انهياااار  رأن زياااادة الشاااتافية مااان تربياااق معاااايير التقاااارير المالياااة الدولياااة تقلااال مااان طرااا
( 2019،  كمااا توصاالن دراسااة )عبدالمجيااد، ات غياار الماليااةأسااعار األسااهم فااي الشاارك

ةلى أن التبني اإلليامي لمعايير التقرير المالي الدولية  د أدى ةلى تعايأل طرر انهيار 
( ةلااى 2016،  ةبااراهيم، 2019فاارج، (توصاالن دراسااة كاال ماانسااعر سااهم الشااركة، كمااا 

وجااااود عل ااااة ساااالبية بااااين درجااااة الااااتحتظ المحاساااابي المشااااروط )االعتااااراد فااااي الو اااان 
المناساااب باألطباااار السااايئة كعساااائر مقارناااة باألطباااار الجيااادة كمكاساااب( وطرااار انهياااار 

كلمااا انعتااأل أسااعار األسااهم بمعنااى أناال كلمااا زاد مسااتوى الااتحتظ المحاساابي المشااروط 
طرر انهيار أسعار األسهم في بل تربيق معايير التقارير المالية الدولية، كما توصلن 

ةلااى وجااود عل ااة ساالبية بااين جااودة ( Lim et al., 2016 ؛2019ا،، بدراسااة )الصاا
طرار انهياار أساعار األساهم المعلومات المحاسبية ومعاا ر انهياار أساعار األساهم، وأن 

إللياماي لمعاايير التقاارير المالياة نتيجاة ارتتااع جاودة المعلوماات أل بعاد التبناي ا د انعتا
المحاساااابية وزيااااادة مسااااتوى اإلفصاااااح. وعلااااى العكاااااي ماااان ذلااااك فقااااد توصاااالن دراساااااة 

(Zhang et al., 2016)  ةلاى أن العل اة بااين جاودة المعلوماات المحاسابية ومعااا ر
امضااة وكااتلك ، وتكااون الشااركات الغUانهيااار أسااعار األسااهم تكااون علااى شااكل حاارد 
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عر اة لمعاا ر انهياار أساعار األساهم، الشركات ذات مساتوى الشاتافية المرتتعاة، أكثار 
أن طرر انهيار أساعار األساهم  اد  (Khodarahmi et al., 2016)كما وجدت دراسة 

ييداد بالنسبة للشركات التي تتمتت بمديرين لديهم  درات ةدارية عالية ويميلون ةلى ةطتاا 
 .األطبار السيئة 

 :وبناء  على ما سبق يمكن صياغة الفرض الثاني كما يلي 
توجد عالقة ارتبا  سالبة ذات داللة معنوية بين تبني معايير التقارير المالية الدولية 

 وخطر انهيار أسعار األسهم.

 :الدراسة التطبيقية -5
يتناو   تا الجيا من البح  ةجراا دراسة تربيقية الطتبار التاروب باساتعدا  
البيانات المنشورة للشاركات المساجلة بالبورصاة المصارية وذلاك لقيااس أثار تبناي معاايير 
التقارير المالية الدولية على جودة التقرير المالي وطرر انهيار أساعار األساهم باساتعدا  

وتتمثااال مقوماااات الدراساااة التربيقياااة الطتباااار  Content Analysisأسااالون المحتاااوى 
 فروب البح  فيما يلي:

 مجتم  وعينة الدراسة: 5/1
يتمثل مجتمت الدراسة في مجموعة من الشاركات المساجلة بالبورصاة المصارية 

( و اااد تااام تحدياااد العيناااة وفقاااا  2019( حتاااى عاااا  )2017وذلاااك طااال  التتااارة مااان عاااا  )
 للشروط التالية:

 شركات مدرجة  من مؤشر السو  أن تكون ال(EGX50) .طل  فترة الدراسة 

 .توافر التقارير السنوية للشركات محل التربيق طل  فترة الدراسة 

 .استبعاد  راع البنوم لما لل من  بيعة طاصة للتقرير المالي 

( شااركة لتمثاال عينااة 36واعااد تربيااق الشااروط السااابق ذكر ااا تاام اطتيااار عاادد )
 (  راع.11) الدراسة موزعة على

( عادد شاركات العيناة والقرااع الاتي تنتماي ةليال ونسابة 2ويو ح جادو  ر ام )
 عدد شركات كل  راع ةلى ةجمالي حجم العينة.
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 ( يوفح عدد شركات العينة و قا  لطبيعة القطات2جدول رقم )

عدد  اسم القراع
 الشركات

نسبة تمثيل كل  راع من 
 ةجمالي حجم العينة

 %11.11 4 ومواد البناا راع التشييد  -1
 %13.88 5  راع العقارات -2
 %11.11 4  راع الموارد األساسية -3
 %5.56 2  راع الكيماويات -4
 %5.56 2  راع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات -5
 %11.11 4  راع العدمات المالية غير المصرفية -6
 %5.56 2  راع طدمات ومنتجات صنا ية وسيارات -7
 %8.33 3 والمشرواات راع األغت ة  -8
 %5.56 2  راع الرعا ة الصحية واألدوية -9
 %8.33 3  راع السياحة والترفيل -10
 %13.89 5  راع المنتجات المنيلية والشعصية -11

 %100 36 ااجمـــــــــالي
 مصادر الحصول على البيانات: 5/2

اعتمااادت الباحثاااة فاااي جمااات البياناااات اللزماااة للدراساااة التربيقياااة علاااى تحليااال 
( حتاى عاا  2017القوائم والتقارير المالية للشركات محل الدراسة طل  التترة من عاا  )

( والمنشاااااورة فاااااي الموا ااااات اإللكترونياااااة للشاااااركات، ومو ااااات البورصاااااة المصااااارية 2019)
www.egx.com.eg ومو ااااااااااااااااااااااات شاااااااااااااااااااااااركة مصااااااااااااااااااااااار لنشااااااااااااااااااااااار المعلوماااااااااااااااااااااااات ،

www.egidegypt.com ومو ت معلومات مباشر ،www.mubasher.info. 
 أسلوب قياس متغيرات الدراسة: 5/3

 ا تي:تم قياس متغيرات الدراسة على النحو 
 .(IFRS)المتغير المستقل: تبني معايير التقارير المالية الدولية  5/3/1

وياتم  (IFRS)يتمثل المتغير المستقل في تبني معايير التقارير المالياة الدولياة 
( ةذا كانان الشاركة تلتااي  بتربياق  ات  المعااايير أو 1قياسال كمتغيار و ماي   طاات القيماة )

 القيمة )صتر( بعلد ذلك.

http://www.egx.com.eg/
http://www.egx.com.eg/
http://www.egidegypt.com/
http://www.egidegypt.com/
http://www.mubasher.info/
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المتغيــرات التابعــة: جــودة التقريــر المــالي   خطــر انهيــار أســعار  5/3/2
 :األسهم

 .Financial Reporting Quality (FRQ)أوال : جودة التقرير المالي 
تناولن أدبيات التكر المحاسبي العديد من النماذج التي  مكان أن تساتعد  فاي 

المحاســبي كمقيــاس وقــد اعتمــدت الباحثــة علــى الــتحفظ قياااس جااودة التقرياار المااالي، 
ـــالي ـــر الم باساااتعدا  نماااوذج القيماااة الساااوقية لحقاااو  الملكياااة ةلاااى القيماااة  لجـــودة التقري
والااتي  دمااال  Market  To Book Value (MTB)الدفتريااة لحقااو  الملكيااة 

(Beaver & Ryan.,2005)  باعتبار  أكثار النمااذج د اة و ابال للتربياق علاى البياناات
؛ شرد، 2016أكثر استعداما  في الدراسات السابقة )فؤاد، المتاحة في البيئة المصرية و 

 ;Zhang., 2011; Bodle et al., 2016 2018؛ أباو العال 2019؛ فارج، 2017

Bertin and Moya., 2013; :ويتم حسابل من طل  المعادلة التالية ) 
MTB =القيمة السوقية لحقو  الملكية

القيمة الدفترية لحقو  الملكية
 

 حيث أن:
 يمة السوقية لحقو  الملكية= عدد أسهم رأس الماا  المصادر والمادفوع المتاداو  الق ×

 السعر السو ي للسهم )سعر اإل تا  في نها ة التترة المالية(.

 .القيمة الدفترية لحقو  الملكية= مجموع حقو  الملكية من وا ت  ائمة المركي المالي 

المحاساابي واالتااالي زيااادة جااودة علااى زيااادة الااتحتظ MTBويااد  ارتتاااع  اات  النساابة 
 التقرير المالي.

 .Stock Price Crash Risk (SPCR)ثانيا : خطر انهيار أسعار األسهم 
 د  األدن المحاسبي عدة  ر  لقياس طرر انهياار ساعر الساهم اعتمادت فاي 
معظمهااااا علااااى العوائااااد األساااابو ية لسااااهم الشااااركة، بحياااا   عكااااي كاااال مقياااااس العواماااال 

أكثر من كونل انعكاسا  للتحركات الواسعة في سو  الما  )عبدالمجيد، العاصة بالشركة 
 ,.Habib et al., 2017; Defond et al ;2020؛حساين ،2019؛ مليجاي، 2019

2015; Dang et al., 2018; Lim et al., 2016; Jeon, 2019; Hunjra et 

al., 2020  ):ويمكن توفيح هذ  المقاييس فيما يلي 
  : احتمالية االنعتاب الحاد للعوائد األسبو ية للسهم طل  السنة التالية.المقياس األو 
 .المقياس الثاني: معامل االلتواا السالب للعوائد األسبو ية للسهم 
 .المقياس الثال : تقلبات العوائد األسبو ية للسهم من أستل ةلى أعلى 
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و ـــي فـــوء المقـــاييس الســـابقة لقيـــاس خطـــر انهيـــار أســـعار األســـهم  ـــإن 
 ــي قياســه علــى طريقــة تقلبــات العواوــد األســبوعية للســهم مــن  لباحثــة ســوف تعتمــدا

، باعتبار ا أكثر د ة وشائعة االستعدا  في الدراسات السابقة )مليجاي،  أسفل إلى أعلى
 Defond et al., 2015; Habib et؛ 2019؛ عبدالمجياد، 2020؛ حساين، 2019

al., 2017; Hunjra et al., 2020; Lim et al., 2016  فضال  عان تااوافر )
 البيانات المرلواة لهتا المقياس في البيئة المصرية.

 ,.Chen et al)و اد تام اساتعدا   اتا المقيااس للمارة األولاى مان  بال دراساة 

ويعتمد  تا المقياس على تقسيم العوائد األسبو ية لكال شاركة علاى مادار التتارة  (2001
جموعاااة األولاااى  اااي المجموعاااة المنعتضاااة اليمنياااة محااال القيااااس ةلاااى مجماااوعتين، الم

(down-weeks)  و ي تمثل مجموعاة المشاا دات التاي انعتضان عان متوساط العوائاد
المحسون عن التترة اليمنية محل القياس، أما المجموعة الثانية  ي المجموعة المرتتعاة 

(up-weeks) ت عااان  اااتا المتوساااط ثااام ياااتم دو اااي تمثااال مجماااوع المشاااا دات التاااي زا
النحااراد المعياااري لكاال مجموعااة علااى حاادة. وتكااون قيمااة مقياااس التقلااب ماان حسااان ا

أستل ةلى أعلاى  اي اللوغااريتم الربيعاي لنسابة االنحاراد المعيااري لمجماوع المشاا دات 
؛ 2019المنعتضاااة ةلاااى االنحاااراد المعيااااري لمجماااوع المشاااا دات المرتتعاااة، )مليجاااي، 

 خالل المعادلة التالية: يمكن توفيح هذا المقياس من ،(2019عبدالمجيد، 
SPCRjt= Log 

(𝑁𝑑−1) ∑ 𝑊𝑗𝑡
2

𝑑𝑜𝑤𝑛

(𝑁𝑢−1) ∑ 𝑊𝑗𝑡
2

𝑢𝑝
 

 حيث أن:
 Nd.تمثل عدد مشا دات )األسبو ية( المجموعة المنعتضة : 

 Nu.تمثل عدد مشا دات )األسبو ية( المجموعة المرتتعة : 

وتشاااير القااايم العالياااة لهاااتا المقيااااس ةلاااى ارتتااااع االلتاااواا الساااالب فاااي توزيااات العوائاااد 
 .(Habib et al., 2017)واالتالي ارتتاع طرر انهيار سعر سهم الشركة، والعكي صحيح. 

 : المتغيرات الرقابية 5/3/3
( بعاااأل العوامااال 3تشااامل المتغيااارات الر ابياااة كماااا يتضاااح مااان الجااادو  ر ااام )

المتغياارات التابعااة، ولكنهااا ال تاادطل فااي نرااا  الدراسااة محاال البحاا ، وتاام  المااؤثرة علااى
ة افتها من أجل  بط العل ة بين المتغير المستقل والمتغيارات التابعاة، ومان أ ام  ات  

 رفت المالي، حجم مكتب المراجعة(.المتغيرات: )حجم الشركة، درجة ال
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 ة من خالل الجدول التالي:ويمكن للباحثة توفيح طريقة قياس متغيرات الدراس   
 ( التعريي بمتغيرات الدراسة وطريقة قياسها3جدول رقم )

  ريقة القياس الرمي المتغيرات
 تبني معايير التقارير المالية الدولية أوال : المتغير المستقل:

تبني معايير التقارير 
 المالية الدولية

IFRS 

( ةذا كانن الشركة 1متغير و مي   طت القيمة )
تلتاي  بتربيااق  اات  المعااايير أو )صااتر( بعاالد 

 ذلك.
 طرر انهيار أسعار األسهمو  جودة التقرير المالي ثانيا : المتغيرات التابعة:

 FRQ جودة التقرير المالي

يااااااتم قياسااااااها ماااااان طاااااال  الااااااتحتظ المحاساااااابي 
باساااااتعدا  حساااااان نسااااابة القيماااااة الساااااوقية ةلاااااى 

 القيمة الدفترية لحقو  الملكية

انهيار أسعار طرر 
 األسهم

SPCR 

ياااااتم قياسااااال باساااااتعدا  مقيااااااس تقلباااااات العوائاااااد 
األساااابو ية للسااااهم ماااان أسااااتل ةلااااى أعلااااى عاااان 

 ريااااااق اسااااااتعراج اللوغاااااااريتم الربيعااااااي لنساااااابة   
االنحاااااااااراد المعيااااااااااري لمجماااااااااوع المشاااااااااا دات 
المنعتضااااة ةلااااى االنحااااراد المعياااااري لمجمااااوع 

 المشا دات المرتتعة.
 الرقابية:ثالثا : المتغيرات 

باستعدا  اللوغاريتم الربيعي إلجماالي األصاو   SIZE حجم الشركة
 في نها ة العا 

تقاااس بقساامة ةجمااالي االلتيامااات علااى ةجمااالي  LEV درجة الرفت المالي
 األصو  في نها ة العا .

( ةذا تمان  المراجعاة فاي 1متغير و مي   طات ) AUDIT حجم مكتب المراجعة
 أو )صتر( بعلد ذلكأحد المكاتب الكبرى 
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 نماذج الدراسة التطبيقية: 5/4
بناااا  علااى مااا تاام عر اال ماان طاال  مشااكلة الدراسااة وأ اادافها وفرو ااها، حاولاان 
الباحثة تروير نموذجين لقياس أثر تبني معاايير التقاارير المالياة الدولياة كمتغيار مساتقل 

كمتغيرات تابعة، كما استعدمن على جودة التقرير المالي، وطرر انهيار أسعار األسهم 
الباحثااة بعااأل المتغياارات الر ابيااة التااي ماان شاا نها  اابط العل ااة بااين المتغياار المسااتقل 

 (:1والمتغيرات التابعة، كما  ظهر في الشكل ر م )

 
 ( يوفح إطار البحث ونماذج العالقة بين المتغيرات1شكل رقم )

النمـوذج األول: أثـر تبنـي معـايير التقـارير الماليـة الدوليـة علـى جـودة التقريـر المـالي 
(H1): 

FRQit= B0+ B1 (IFRSit)+ B2 (SIZEit) – B3 (LEVit) + B4 (AUDITit) +εit 

 حيث أن: 
 B0ثابن نموذج االنحدار :. 
 FRQit المتغيااار التاااابت: جاااودة التقريااار الماااالي للشاااركة :(i)   فاااي العااااt مقاسااال( 

 .(MTBبالتحتظ المحاسبي 

 املتغري املستقل
 تبين معايري التقارير املالية 

 ة ــــالدولي
 
 
 
 املتغريات التابعة 

 التقرير املاليجودة 

 خطر انهيار  أسعار األسهم

 املتغريات الرقابية

 حجم الشركة

 درجة الرفع املالي

 حجم مكتب املراجعة 

H

2 

H

1 
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 IFRSit المتغياار المسااتقل: تبنااي معااايير التقااارير الماليااة الدوليااة للشااركة :(i)  فااي
 .tالعا  

 SIZEit حجم الشركة :(i)   في العاt. 
 LEVit درجة الرفت المالي للشركة :(i)   في العاt. 
 AUDITit حجم مكتب المراجعة للشركة :(i)   في العاt. 
  :𝛆it بند العر  العشوائي للشركة(i)   في العاt. 

النمـوذج الثــاني: أثــر تبنـي معــايير التقــارير الماليـة الدوليــة علــى خطـر انهيــار أســعار 
 :(H2)األسهم 

SPCRit= B0 - B1 (IFRSit)- B2 (IFRS * FRQit) –B3 (SIZEit)+B4 

(LEVit)-B5 (AUDITit)+ εit 

 :حيث أن
 SPCRit : المتغير التابت: طرر انهيار أسعار األسهم للشركة(i)   في العاt. 
 B1 (IFRS) : معامااال االنحااادار للمتغيااار المساااتقل تبناااي معاااايير التقاااارير المالياااة

 الدولية.
 B2 (IFRS*FRQit) : معامااال االنحااادار للمتغيااار التتااااعلي للعل اااة باااين تبناااي

 .tفي العا   (i)معايير التقارير المالية الدولية بجودة التقرير المالي للشركة 
 (B3-B5): .معاملت االنحدار للمتغيرات الر ابية 
 𝛆it :  بند العر  العشوائي للشركة(i)   في العاt. 
 تحليل نتاوا الدارسة التطبيقية: 5/5

 تمثل خطوات تحليل نتاوا الدراسة التطبيقية فيما يلي:ت
 اختبار صالحية البيانات للتحليل ااحصاوي: 5/5/1

للتحقق من صلحية بيانات الدراسة للتحليل اإلحصائي وتقدير نماذج الدراساة 
 يتم ةجراا االطتبارات ا تية:

 (Normal Distribution Test)اختبار التوزي  الطبيعي  5/5/1/1
Kolmogorv-Smirnov امن الباحثة باستعدا  اطتبار 

a  للتحقق مان مادى
 (Sig)تبعية بيانات متغيرات الدراسة للتوزيات الربيعاي، حيا  ةذا كانان القيماة المعنوياة 
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( فان بيانات المتغير تكون موزعة  بيعيا ، أما ةذا كانن أ ل 0,05لمتغير ما أكبر من )
(، والجادو  2013اصية التوزيت الربيعاي )أماين، (  فهتا  عني عد  توافر ط0,05من )
 ( يو ح نتائا اطتبار التوزيت الربيعي لمتغيرات الدراسة.4ر م )

 Tests of Normality( اختبار التوزي  الطبيعي لمتغيرات الدراسة 4جدول رقم )
 النموذج الثاني النموذج األول

 متغيراتال

Kolmogorov-

Smirnov
a
 

Shapiro-Wilk 

 المتغيرات

Kolmogorov-

Smirnov
a
 

Shapiro-Wilk 

S
tatistic

 

D
f

 S
ig

 statistic
 

d
f 

S
ig

 

statistic 

d
f

 S
ig

 statistic
 

d
f

 S
ig

 

FRQ .091 108 .19 .968 108 .238 SPCR .067 108 .27 .86 108 .24 
IFRS .087 108 .195 .932 108 .248 IFRS .087 108 .195 .932 108 .248 

SIZE .056 108 .26 .995 108 .26 SIZE .056 108 .26 .995 108 .26 

LEV .046 108 .2 .985 108 .273 LEV .046 108 .2 .985 108 .273 

AUDIT .093 108 .18 .921 108 .2 AUDIT .093 108 .18 .921 108 .2 

 IFRS*

FRQ 
.53 108 .25 .814 108 .19 

لجميت متغيارات الدراساة  (sig)أن القيمة المعنوية  يتضح من الجدول السابق
( و ااتا  عنااي أن جمياات المتغياارات 0,05بالنساابة ةلااى النمااوذج األو  والثاااني أكباار ماان )

 تتبت التوزيت الربيعي.

 :Multicollinearity Testاختبار التداخل الخطي  5/5/1/2

للتحقق من التداطل العري بين متغيارات الدراساة، تام فحاا التاداطل العراي 
لكل متغيرات الدراساة المساتقلة والر ابياة، ومان  (Tolerance)من طل  حسان معامل 

لكال متغيار ويو اح الجادو   Variance Inflation Factor (VIF)ثام ة جااد معامال 
 ( نتائا االطتبار.5التالي ر م )
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 اختبار التداخل الخطي لمتغيرات الدراسة( 5جدول رقم )

 النموذج الثاني النموذج األول
المتغير 
 التابت

FRQit المتغير التابت SPCRit 

المتغير 
 المستقل

Tolerance VIF المتغير المستقل Tolerance VIF 

IFRS 0.979 1.021 IFRS 0.606 1.649 

SIZE 0.951 1.051 SIZE 0.946 1.057 

LEV 0.841 1.189 LEV 0.819 1.221 

AUDIT 0.852 1.174 AUDIT 0.844 1.185 

   IFRS*FRQ 0.603 1.658 

( 4لكال متغيارات الدراساة أ ال مان ) (VIF)أن قيماة  (5يتضح من الجـدول رقـم )
مماااا ياااد  علاااى أن نماااوذج الدراساااة ال  عااااني  مااان وجاااود التاااداطل العراااي، فاالرتبااااط باااين 
المتغيرات ليي لل داللة ةحصائية ومنعتأل جدا ، و تا ياد  علاى  اوة النماوذج المساتعد  فاي 

 رات.تتسير ت ثير المتغير المستقل على المتغيرات التابعة وتحديد  ت  الت ثي

 ااحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة: 5/5/2
تقااو  الباحثااة فااي  اات  المرحلااة بالتحلياال الوصااتي لمتغياارات الدراسااة المتصاالة 
التي تتمثل في )جودة التقرير المالي، وطرر انهيار أسعار األسهم، حجم الشركة، درجة 

تبناااي معاااايير الرفااات الماااالي، وحجااام مكتاااب المراجعاااة، والمتغيااار التتااااعلي للعل اااة باااين 
(IFRS) .)وجودة التقرير المالي 
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 ( ااحصاوي الوصفي لمتغيرات الدراسة المتصلة6جدول رقم )

السنة  المتغيرات
Year 

المتوسط
Mean 

االنحراد المعياري 
Std.Deviation 

أصغر قيمة 
Minimum 

أكبر قيمة 
Maximum 

 FRQجودة التقرير المالي 

2017 2.62 3.18 0.16 15.04 

2018 2.71 2.66 0.24 9.8 

2019 2.96 2.97 0.08 10.5 

Total 2.77 2.92 0.08 15.04 

 طرر انهيار
 SPCRأسعار األسهم 

2017 2.92 2.27 0.7 6.6 

2018 2.3 1.83 0.04 5.8 

2019 1.63 1.71 -0.2 5.2 

Total 2.28 2 -0.2 6.6 

 SIZEحجم الشركة 

2017 8.73 1.39 5.24 10.86 

2018 8.7 2.32 0.39 10.98 

2019 9.26 1.34 4.4 11.7 

Total 8.89 1.74 0.39 11.7 

 LEVدرجة الرفت المالي 

2017 0.57 0.23 0.12 0.95 

2018 0.5 0.21 0.03 0.86 

2019 0.45 0.22 0.02 0.85 

Total 0.5 0.22 0.02 0.95 

المتغير التتاعلي للعل ة 
 IFRSبين تبني معايير 

وجودة التقرير المالي 
IFRS* FRQ 

2017 1.09 1.87 0 7.2 

2018 1.57 2.43 0 8.15 

2019 2.4 3.1 0 10.5 

Total 1.69 2.54 0 10.5 

حيا   ( أن هناك تحسن  ـي جـودة التقريـر المـالي6يتضح من الجدول رقم )
( 2019فااي عااا  ) (2.96)( ةلااى 2017فااي عااا  ) (2.62)زاد المتوسااط الحسااابي ماان 

 ;Zhang., 2011)2016، فاؤاد، 2017وتتتق  ت  النتيجة مت دراسة كل مان شارد، 

(Dayanandan et al., 2016 ةلاى جاودة  ذلـك يرجـ  مـن وجهـة نظـر الباحثـة ولعـل
وتحساااين  ابلياااة المعلوماااات  معاااايير التقاااارير المالياااة الدولياااة ودور اااا فاااي زياااادة الشاااتافية

والحاااد مااان  ااادرة اإلدارة علاااى ممارساااة ةدارة األراااااح وتيياااد مااان مساااتوى الاااتحتظ  للمقارناااة
المحاسااابي بااااالقوائم المالياااة، واالعتااااراد بالعسااااائر فاااي الو اااان المناساااب، وتحسااااين ثقااااة 

 المستثمرين واالتالي زيادة جودة التقرير المالي.
 وبالنســبة لخطــر انهيــار أســعار األســهم  قــد أإلهــرت نتــاوا ااحصــاء الوصــفي

فاي  (2.92)حيا  انعتاأل المتوساط الحساابي مان  خطر انهيـار أسـعار األسـهم انخفاض
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( وتتتاق  ات  النتيجاة مات دراساة )عبدالمجياد، 2019فاي عاا  ) (1.63)( ةلى 2017عا  )
ةلاى أن تبناي  وقد يرج  ذلك من وجهة نظـر الباحثـة ,Defond et al., 2015)؛ 2019

ن علااى تعاايين األطبااار يمان  اادرة المااديرين التنتيااتي معاايير التقااارير الماليااة يااؤدي ةلااى الحااد
الساااايئة، وانعتاااااب ممارسااااات ةدارة األرااااااح، وزيااااادة الشااااتافية فااااي عمليااااة ةعااااداد التقااااارير 

ــرات الماليااة، ممااا يااؤدي ةلااى انعتاااب طراار انهيااار أسااعار األسااهم .  أمــا بالنســبة للمتغي
فااااي عااااا   (8.73)صااااو  ماااان فقااااد زاد متوسااااط اللوغاااااريتم الربيعااااي إلجمااااالي األ الرقابيــــة

(، كمااا انعتااأل متوسااط درجااة الرفاات المااالي ماان 2019فااي عااا  ) (9.26)( ةلااى 2017)
(، واالنسااابة للمتغيااار التتااااعلي 2019)فاااي عاااا   (0.45)( ةلاااى 2017)فاااي عاااا   (0.57)

للعل ااة بااين تبنااي معااايير التقااارير الماليااة الدوليااة بجااودة التقرياار المااالي فقااد زاد المتوسااط 
 ( .2019في عا  ) (2.4)( ةلى 2017في عا  ) (1.09)الحسابي من 

وبالنسبة لمتغيرات الدراسة المنفصلة تتمثل  ي تبني معايير التقارير الماليـة 
 ية وحجم مكتخ المراجعة.الدول

 ( ااحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة المنفصلة6جدول رقم )
Binomial Test 

 المتغياااااااااااارات
 (0مشا دات متحققة ) (1مشا دات متحققة )

 النسبة العدد النسبة العدد
تبني معايير التقارير المالية 

 IFRSالدولية 
23 64% 13 36% 

حجم مكتب المراجعة 
AUDIT 

22 61% 14 39% 

أن عاادد الشااركات التااي تربااق معااايير  ( الســابق6يتضــح مــن الجــدول رقــم )
ممـا يشـير إلـى %( مان شاركات العيناة، 64( شاركة بنسابة )23التقارير المالية الدولية )
ــزام الشــركات ــة تحســن الت ــة الدولي ــارير المالي ــايير التق طاصااة بعااد صاادور  بتطبيــق مع

لكي تتواكب مت الترورات العالمية، كماا  2015وتعديل معايير المحاسبة المصرية عا  
( شااااركة بنساااابة 22بلااااغ عاااادد الشااااركات التااااي تتعاماااال ماااات مكاتااااب المراجعااااة العالميااااة )

%( ويرجااات ذلاااك ةلاااى سااايررة مكاتاااب المراجعاااة الكبااارى علاااى ساااو  المراجعاااة فاااي 61)
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شااركات فااي الحصااو  علااى أعلااى جااودة لعمليااة المراجعااة مصاار، باإل ااافة ةلااى رغبااة ال
 و  تاا الثقة في  وائمها المالية.

 تحليل نتاوا اختبار الفروض 5/6
الطتبار صحة فروب البح  تم ةجراا تحليل االرتباط واالنحادار للعل اة باين 
المتغيااااار المساااااتقل والمتغيااااارات التابعاااااة فاااااي نمااااااذج الدراساااااة باساااااتعدا  حيماااااة الباااااراما 

 على النحو التالي: (SPSS)صائية اإلح
اختبــار الفــرض األول: توجــد عالقــة ارتبــا  موجبــة ذات داللــة  -5/6/1

معنوية بين تبني معايير التقارير الماليـة الدوليـة وجـودة التقريـر 
 المالي )النموذج األول(.
 Correlation Analysisأوال : نتاوا تحليل االرتبا  

االرتباااط لتحديااد العل ااة بااين تبنااي معااايير التقااارير اسااتعدمن الباحثااة تحلياال 
 المالية الدولية وجودة التقرير المالي.

 ( يوفح معامالت ارتبا  بيرسون لمتغيرات نموذج الدراسة األول7جدول رقم )
العل ة بين المتغير 

والمتغير  FRQالتابت 
 IFRSالمستقل 

معامل 
مستوى  التتسير االرتباط

 Sig .الداللة

مدى 
 المعنوية

IFRS 0.52 
ارتباط  ردي 

 معنوي  0 متوسط

SIZE 0.81 
ارتباط  ردي 

 معنوي  0  وي 

LEV -0.63 
ارتباط  

 معنوي  0 عكسي متوسط

AUDIT 0.69 
ارتباط  ردي 

 معنوي  0 متوسط

وجـود عالقـة ارتبـا  موجبـة وذات   ي فوء الجـدول السـابق يتضـح للباحثـة
، حيا  التقـارير الماليـة الدوليـة وجـودة التقريـر المـاليبين تبنـي معـايير  داللة معنوية

، كماااا (0.05)أ ااال مااان  (sig)، ومساااتوى داللتهاااا (0.52)كانااان قيماااة معامااال االرتبااااط 
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أبهرت نتائا معامل االرتباط العل ة بين جودة التقرير المالي والمتغيرات الر ابية حيا  
ي وحجاام الشااركة وكاناان قيمااة توجااد عل ااة ارتباااط  ااردي  ااوي بااين جااودة التقرياار المااال

، وعل اة ارتبااط عكساي (0.05)أ ل من  (sig)ومستوى داللة  (0.81)معامل االرتباط 
متوسط بين جودة التقرير المالي ودرجاة الرفات الماالي حيا  كانان قيماة معامال االرتبااط 

(-0.63)(sig)  وعل اااة ارتباااااط  اااردي متوسااااط باااين جااااودة التقرياااار (0.05)أ ااال ماااان ،
 .(0.05)أ ل من  (sig)حجم مكتب المراجعة عند مستوى داللة المالي و 

 Multipe Regressionثانيا : نتاوا تحليل االنحدار الخطي المتعدد 
يتضااح ماان الجاادو  التااالي نتااائا تحلياال االنحاادار للنمااوذج األو  لقياااس أثاار 

المااااالي تبناااي معااااايير التقاااارير الماليااااة الدولياااة )المتغياااار المساااتقل( علااااى جاااودة التقرياااار 
 )المتغير التابت(

 ( تحليل االنحدار الخطي المتعدد للنموذج األول8جدول رقم )
 FRQ المتغير التابت

المتغيرات 
 المستقلة

القيمة المقدرة 
B 

قيمة اطتبار 
(T) 

القيمة 
-P)االحتمالية 

value) 

معامل التحديد 
(R

2
) 

 0 3.511 0.889 الجيا الثابن

0.641 
IFRS 0.19 4.539 0 

SIZE 0.841 5.157 0 

LEV -0.002 -3.307 0 

AUDIT 0.349 3.587 0 

 4.23= (F)قيمة اطتبار  

 103.4درجات الحرية = 

 0.003= (P-value)القيمة االحتمالية 
R)أن قيمااة معاماال التحديااد  يتضــح للباحثــة مــن الجــدول الســابق

2
بالنساابة  (

، و ااااو مااااا  عكااااي أن القيمااااة التتساااايرية (0.641)لمسااااتوى جااااودة التقرياااار المااااالي تبلااااغ 
للنموذج عالية، حي  أن أغلب التغيرات  مكن تتسير ا من طللال، أماا بالنسابة للمعنوياة 
الكلية لنموذج االنحدار المستعد  فيمكن التعرد عليها من طل  تحليل التبااين لنماوذج 
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، ممااا يااد  (0.0)بمسااتوى معنويااة  (4.23)المحسااواة  (f)االنحاادار، حياا  بلغاان قيمااة 
 على ارتتاع معنوية النموذج المستعد  في الدراسة وصلحيتل لتحقيق  دد الدراسة.

( أن تبنــي معــايير التقــارير 8وقــد أإلهــرت نتــاوا االنحــدار  ــي الجــدول رقــم )
المالية الدولية لها تأثير معنـوي موجـخ علـى جـودة التقريـر المـالي حيـث كانـا إشـارة 

أ ال مان مساتوى  sig (0.003)انان القيماة االحتمالياة وك موجبـة (B)معامـل االنحـدار 
ـــا صـــحة الفـــرض األول وهـــو مـــا، (0.05)المعنوياااة  وتتتاااق  ااات  النتيجاااة مااات ماااا  يثب

؛ 2016؛ فاؤاد، 2017؛ شارد، 2018توصلن ةليال بعاأل الدراساات مثال )أباو العال، 
Zeghal et al., 2012; Dayanandan et al., 2016; Bodle et al., 2016 

Yurisandi& Puspitasari, 2015 ةال أنهاا تتعااارب مات ماا توصاالن ةليال دراسااة )
 ( حيا  أشاارت ةلاىOuta, 2011; Fuad et al., 2019؛ 2017كال مان )منصاور، 
ترى لتبني معايير التقارير المالية الدولية على جودة التقرير المالي، و عد   وجود ت ثير 

الدوليـة علـى جـودة التقريـر  ارير الماليـةالباحثة أن التأثير الموجخ لتبنـي معـايير التقـ
معااايير التقااارير الماليااة تبنااي بالشااركات المصاارية ةلااى تحساان التاايا  ذلااك ، يرجاات المــالي
سابية علاى زياادة الشاتافية وزياادة جاودة المعلوماات المحالما لها من ةثار ة جابياة الدولية 

وتقلال مان ممارساات ةدارة  ، وتعايأل عد  تماثل المعلومات، الموجودة بالتقارير المالية
 .لتحتظ المحاسبي بالقوائم المالية األرااح وتييد من مستوى ا

يوجاد تا ثير موجاب  وبالنسبة لعالقة المتغيرات الرقابية بجـودة التقريـر المـالي
وذات داللااة معنويااة لكاال ماان حجاام الشااركة وحجاام مكتااب المراجعااة علااى جااودة التقرياار 

 (0.05)أ اال ماان مسااتوى المعنويااة  (p.value)اليااة المااالي، حياا  كاناان القيمااة االحتم
(، بينمااا يوجااد تاا ثير سااالب وذات داللااة معنويااة 2014ويتتااق ذلااك ماات دراسااة )مليجااي، 

أ اال ماان  (p.value)لدرجااة الرفاات المااالي علااى جااودة التقرياار المااالي حياا  كاناان قيمااة 
سالبي علاى جاودة ، فييادة ديون الشاركة  اد ياؤدي ةلاى التا ثير ال(0.05)مستوى المعنوية 

 (.2014التقرير المالي وما يتضمنل من معلومات محاسبية. )مليجي، 
 ومما سبق يمكن للباحثة صياغة نموذج االنحدار األول كما يلي:

FRQ= 0.889 + 0.19 (IFRS) + 0.841 (SIZE) - 0.002 (LEV) + 0.349 

(AUDIT). 
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اختبــار الفــرض الثــاني: توجــد عالقــة ارتبــا  ســالبة ذات داللــة  -5/6/2
تبني معايير التقارير المالية الدولية وخطر انهيار بين معنوية 

 .أسعار األسهم )النموذج الثاني(
 Correlation Analysisأوال : نتاوا تحليل االرتبا   

ي معااايير التقااارير اسااتعدمن الباحثااة تحلياال االرتباااط لتحديااد العل ااة بااين تبناا
 المالية الدولية وطرر انهيار أسعار األسهم.

 ( يوفح معامالت ارتبا  بيرسون لمتغيرات نموذج الدراسة الثاني9جدول رقم )
العل ة بين المتغير التابت 

SPCR  والمتغير المستقل
IFRS 

معامل 
مستوى  التتسير االرتباط

 sigالداللة . 

مدى 
 المعنوية

IFRS -0.79 
ارتباط عكسي 

 معنوي  0  وي 

SIZE -0.59 
ارتباط عكسي 

 معنوي  0 متوسط

LEV 0.84 
ارتباط  ردي 

 معنوي  0  وي 

AUDIT -0.71 
ارتباط عكسي 

 معنوي  0 متوسط

IFRS* FRQ -0.68 
ارتباط عكسي 

 معنوي  0 متوسط

( وجــود عالقــة ارتبــا  ســالبة بــين تبنــي معــايير 9يتضــح مــن الجــدول رقــم )
، حي  كانن قيمة معامال االرتبااط الدولية وخطر انهيار أسعار األسهم الماليةالتقارير 
كماا يارتبط المتغيار التتااعلي .   (0.05)أ ال مان   (sig)   ومساتوى الداللاة  (0.79-)

التي  عبر عن عل ة تبني معايير التقاارير المالياة الدولياة بجاودة التقريار الماالي بعل اة 
ومساتوى  (0.68-)األسهم حي  كانن قيماة معامال االرتبااط سالبة بعرر انهيار أسعار 

، كما توجد عل ة ارتباط ساالبة باين كال مان حجام الشاركة وحجام (0.05)داللة أ ل من 
مكتب المراجعة وطرار انهياار أساعار األساهم، حيا  كانان قيماة معامال االرتبااط ساالبة 

معاماال االرتباااط أن ، فااي حااين أبهاارت نتااائا (0.05)أ اال ماان  (sig)ومسااتوى الداللااة 
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 نام عل ة ارتباط  رد ة و وية بين درجاة الرفات الماالي وطرار انهياار أساعار األساهم، 
 .(0.05)أ ل من  (sig)ومستوى الداللة  (0.84)حي  كانن قيمة معامل االرتباط 

 Multiple Regressionثانيا : نتاوا تحليل االنحدار الخطي المتعدد 
نتااائا تحلياال االنحاادار للنمااوذج الثاااني لقياااس أثاار يتضااح ماان الجاادو  التااالي 

تبني معايير التقارير المالية الدولية )المتغير المستقل( على طرر انهيار أسعار األساهم 
 )المتغير التابت(

 ( تحليل االنحدار الخطي المتعدد للنموذج الثاني10جدول رقم )
 SPCR المتغير التابت

المتغيرات 
 المستقلة

القيمة المقدرة 
B 

قيمة اطتبار 
(T) 

القيمة 
-P)االحتمالية 

value) 

معامل التحديد 
(R

2
) 

 0 9.755 4.527 الجيا الثابن

0.834 

IFRS -3.592 -17.296 0 

SIZE -0.062 -4.313 0 

LEV 0.970 3.416 0 

AUDIT -0.230 -5.289 0 

IFRS* FRQ -0.026 -4.627 0 

 102.712= (F)قيمة اطتبار  

 102.5درجات الحرية = 

 0= (P-value)القيمة االحتمالية 

R)أن قيماة معامال التحدياد  (10يتضـح مـن الجـدول رقــم )
2
بالنسابة لعراار  (

، و او ماا  عكاي ارتتااع القيماة التتسايرية للنماوذج، (0.834)انهيار أساعار األساهم تبلاغ 
حي  أن أغلاب التغيارات  مكان تتساير ا مان طللال، أماا بالنسابة للمعنوياة الكلياة لنماوذج 
االنحاادار المسااتعد  فاايمكن التعاارد عليهااا ماان طاال  تحلياال التباااين لنمااوذج االنحاادار، 

، ممااا يااد  علااى (0.0)بمسااتوى معنويااة  (102.712)المحسااواة  (F)حياا  بلغاان قيمااة 
 ارتتاع معنوية النموذج المستعد  في الدراسة وصلحيتل لتحقيق  دد الدراسة.
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( أن تبنـي معـايير التقـارير 10وقد أإلهرت نتاوا االنحدار  ي الجـدول رقـم )
المالية الدولية لها تأثير معنوي سالخ على خطـر انهيـار أسـعار األسـهم  حيـث كانـا 

أ ل من مساتوى  sig (0.0)وكانن القيمة االحتمالية  البةس (B)إشارة معامل االنحدار 
أن المتغير التفاعلي المتمثل  ـي تبنـي معـايير التقـارير الماليـة  كما، (0.05)المعنوية 

تأثير معنوي سالخ على خطر انهيـار أسـعار األسـهم  الدولية وجودة التقرير المالي له
وهــو مــا يثبــا صــحة  (0.05)حياا  كاناان القيمااة االحتماليااة أ اال ماان مسااتوى المعنويااة 

 ,.Defond et al)؛ 2019، ويتتق ذلك مت دراسة كل من )عبدالمجيد، الفرض الثاني

ذلك ب ن تبني معايير التقارير المالية الدولية يؤدي ةلاى تعاايأل  وتفسر الباحثة 2015
زيااادة اإلفصاااح وتحسااين القابليااة للمقارنااة ممااا  طراار انهيااار أسااعار األسااهم، ماان طاال 

يااااؤدي ةلااااى زيااااادة الشااااتافية فااااي عمليااااة ةعااااداد التقااااارير الماليااااة وتعااااايأل عااااد  تماثاااال 
المعلومات، وتعايأل  درة ةدارة الشركة على حجب األطبار السيئة وتعايأل ممارسات 

من جودة المعلوماات  ةدارة األرااح ، كما أن تبني معايير التقارير المالية الدولية   حسن
المحاساابية وزيااادة المقاادرة التتساايرية والتنبؤيااة حياا  تساامح بتاادفق المييااد ماان المعلومااات 
ةلى سو  رأس الما ، مما  د  سا م فاي دعام  ادرة المساتثمرين فاي تقيايم أساعار األورا  
المالياااة وقيمتهااااا الحقيقيااااة، وتسااااعير األسااااهم والتنبااااؤ بعوائااااد ا المسااااتقبلية، فهااااي تساااااعد 
المسااتثمرين علااى التتر ااة بااين االسااتثمارات الجياادة التااي تاانعتأل معا ر ااا والساايئة التااي 

يأل تكلتاة رأس الماا  تييد معا ر ا مما يؤدي ةلى زياادة السايولة فاي ساو  الماا  وتعاا
 ، و و ما  د  قلل من احتما  طرر انهيار أسعار أسهم الشركة.
يوجاد تا ثير  ر أسـعار األسـهموبالنسبة لعالقة المتغيرات الرقابيـة بخطـر انهيـا

سااالب وذات داللااة معنويااة لكاال ماان حجاام الشااركة وحجاام مكتااب المراجعااة علااى طراار 
أ ااال مااان مساااتوى (p.value) انهياااار أساااعار األساااهم، حيااا  كانااان القيماااة االحتمالياااة 

 Lim et al., 2016)؛ 2019، ويتتاق ذلاك مات دراساة )عبدالمجياد، (0.05)المعنوياة 
شااركة وتماان المراجعااة بواساارة شااركات المراجعااة األراعااة الكبااار حياا  كلمااا زاد حجاام ال

كلمااا ارتتاات جااودة التقرياار المااالي األماار الااتي يااؤدي ةلااى تعااايأل المعااا ر فااي سااو  
األورا  المالية وتعايأل األطراا والمعالتات وزيادة القدرة على اكتشاد أنشرة تعايين 

رر انهيار أسعار أسهم الشركة. األطبار السيئة مما  د يؤدي في النها ة ةلى تعايأل ط
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بينماااا يوجاااد تااا ثير موجاااب وذات داللاااة معنوياااة لدرجاااة الرفااات الماااالي علاااى طرااار انهياااار 
 Defond؛2019؛ مليجاي، 2019أسعار األساهم ويتتاق ذلاك مات دراساة )عبدالمجياد، 

et al., 2015 فارتتااع درجاة الرفات الماالي ييياد مان تعارب الشاركة للمعاا ر، ويادفت )
دارة األرااح وتقليل االعتراد بالعسائر للت ثير على الشروط التعا د ة للديون الشركات إل

و تا يؤثر على ملئمة وجودة األر ا  المحاسبية، مما ياؤدي ةلاى ارتتااع تعارب الشاركة 
 لعرر انهيار أسعار أسهمها.

 ومما سبق يمكن للباحثة صياغة نموذج االنحدار الثاني كما يلي:
SPCR = 4.527 – 3.592 (IFRS) – 0.026 (IFRS*FRQ) - 0.062 

(SIZE) + 0.970 (LEV) – 0.230 (AUDIT) 

ويمكن للباحثة تلخيص نتاوا اختبار  روض الدراسة من خالل نتـاوا تحليـل 
 االرتبا  واالنحدار للمتغيرات من خالل الجدول التالي:

 ( نتاوا اختبار  روض الدراسة11جدول رقم )

 المتغيرات التروب
ل ة الع

 المتو عة
 اطتبار الترب العل ة التعلية

تبني معايير التقارير المالية  األو 
 الدولية وجودة التقرير المالي

  بو  الترب + +

تبني معايير التقارير المالية  الثاني
الدولية وطرر انهيار أسعار 

 األسهم

  بو  الترب - -

 النتاوا والتوصيات ومجاالت البحث المستقبلية: -6
 النتاوا: 6/1

  ي إطار هدف ومنها البحث تتمثل أهم نتاوا البحث فيما يلي:
أن معايير التقارير المالية الدولية  ي معايير عالية الجودة وأن تبناي  ات  المعاايير  -1

أصبح يلقي ت ييدا  كبيرا  ودعما  من عدد كبير من المنظمات الدولية العالمية المؤثرة 
معااايير  عباار عاان  اامان أن القااوائم ال  اات  أن تبنااي، حياا  فااي اال تصاااد العااالمي 

المالية تمثل الو ت الحقيقاي للشاركة، وتهادد ةلاى زياادة مساتوى الشاتافية وتحساين 
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 ابلياااة المعلوماااات المالياااة للمقارناااة باااين الشاااركات علاااى المساااتوى الااادولي وتحساااين 
ن،  ااادرتها التتسااايرية، وتعااااايأل عاااد  تماثاااال المعلوماااات، وتحسااااين ثقاااة المسااااتثمري

 وتعايأل تكلتة األموا  واالتالي تحسين كتااة سو  رأس الما .

ليي  نام تعري  محدد لجودة التقارير المالياة فاي األدن المحاسابي حيا   عتلاف  -2
متهاااو  جاااودة التقاااارير المالياااة بااااطتلد منظاااور الحكااام علاااى مساااتوى الجاااودة، وأن 
 ناااام مؤشااارات للساااتدال  علاااى جاااودة التقاااارير المالياااة مااان أ مهاااا: مااادى منتعاااة 

، االلتايا  بالتشاريعات والمعاايير المحتوى المعلوماتي للتقاارير وطلو اا مان التحريتاات
وانعتااب عملياات ةدارة  -طاصة في بل تبني مصر للمعايير الدولية -المحاسبية

األرااااح، تتعياال حوكماااة الشااركات، كماااا  ااد  األدن المحاساابي العدياااد ماان النمااااذج 
والمنهجيااات لقياااس جااودة التقرياار المااالي، ممااا  ااد يااؤدي ةلااى اطااتلد النتااائا وفقااا  

 المستعد  في التقييم.للنموذج 

 عتبااااار طرااااار انهياااااار أساااااعار األساااااهم مااااان المعاااااا ر الهاماااااة بالنسااااابة للمساااااتثمرين  -3
والمتعاملين في سو  األورا  المالية وكتلك بالنسبة للشركات، وذلاك ألنهاا تاؤثر علاى 
اتعااذ  اارارات المسااتثمرين وعلااى ةدارة الشااركة لمعا ر ااا، وأن ماان أ اام أساابان حاادوي 

األسااهم  ااو مياال المااديرين ةلااى حجااب أو تعاايين األطبااار الساايئة   طرار انهيااار أسااعار
والتاااي تاااؤدي ةلاااى اتعااااذ  ااارارات انتهازياااة يترتاااب عليهاااا غماااوب فاااي التقاااارير المالياااة 
وغياااان الشاااتافية ومااان ثااام تيياااد مااان حالاااة عاااد  التجااااني واالطتلفاااات فاااي معتقااادات 

الساداد، باإل ااافة  المساتثمرين تجاا  ساهم الشاركة، كاتلك ارتتاااع معاا ر التعلاف عان
ةلى بهور األزمات المالياة العالمياة واألزماات الصاحية مثال فياروس كوروناا المساتجد 

 ( التي بهر في الصين ثم انتشر في جميت أنحاا العالم.19 -)كوفيد

عل اااة ارتباااط موجباااة وذات داللاااة  تحسااان فاااي جااودة التقريااار الماااالي حياا  توجاااد  نااام -4
معنوياااة باااين تبناااي معاااايير التقاااارير المالياااة الدولياااة وجاااودة التقريااار الماااالي، حيااا  كانااان 

أ ال مان مساتوى  sig (0.003)ةشارة معامل االنحدار موجبة وكانن القيماة االحتمالياة  
 ، وتتتاااق  ااات  النتيجاااة مااات مااااوهـــو مـــا يثبـــا صـــحة الفـــرض األول، (0.05)المعنوياااة 

؛ 2016؛ فوائاد، 2017؛ شارد، 2018توصلن ةليل بعأل الدراسات مثل )أبو العل، 
Dayanandan et al., 2016; Bodle et al., 2016 ) و د يرجت ذلاك ةلاى تحسان ،
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التايا  الشاركات المصاارية بتبناي معاايير التقااارير المالياة الدوليااة لماا لهاا ماان ةثاار ة جابيااة 
المعلوماااات المحاسااابية ، وتقلااال مااان ممارساااات ةدارة علاااى زياااادة الشاااتافية وزياااادة جاااودة 

 األرااح وتييد من مستوى التحتظ المحاسبي بالقوائم المالية.

 ناااام عل اااة ارتباااااط ساااالبة وذات داللااااة معنوياااة بااااين معاااايير التقااااارير المالياااة الدوليااااة  -5
وطرار انهيااار أسااعار األسااهم، حيا  كاناان ةشااارة معاماال االنحادار سااالبة وكاناان القيمااة 

وهـــو مـــا يثبـــا صـــحة ، (0.05)أ ااال مااان مساااتوى المعنوياااة  sig (0.00)الحتمالياااة ا
 Defond et)؛ 2019، ويتتااق ذلاك ماات دراساة كاال مان )عبدالمجيااد، الفـرض الثــاني

al., 2015  وتتسااار الباحثاااة ذلاااك بااا ن تبناااي معاااايير التقاااارير المالياااة الدولياااة لهاااا دورا ،
مان طال  دور اا فاي تقليال تعايين أو جو ريا  في تعاايأل طرار انهياار أساعار األساهم 

حجااب األطبااار الساايئة و ااو مااا  ااد  مكاان االسااتدال  علياال ماان طاال  بعااأل المؤشاارات 
مثااال زياااادة مساااتوى الشاااتافية وانعتااااب غماااوب عملياااة ةعاااداد التقاااارير المالياااة، وزياااادة 
جاااودة المعلوماااات المحاسااابية ، وزياااادة الاااتحتظ المحاسااابي، ، وتعاااايأل ةدارة األراااااح ، 

 ايأل تكالي  الوكالة، وتقليل عد  التجاني في رأي أو معتقدات المستثمرين.وتع

التتاعاال بااين تبنااي معااايير التقااارير الماليااة الدوليااة وجااودة التقرياار المااالي لاال تاا ثير  -6
جاااو ري علاااى الحاااد مااان طرااار انهياااار أساااعار األساااهم، حيااا  كانااان ةشاااارة معامااال 

أ ال مان مساتوى  (0.0)يار التتااعلي االنحدار ساالبة وكانان القيماة االحتمالياة للمتغ
، ويرجت ذلك من وجهة نظر الباحثة ةلى أن تبني معايير التقارير (0.05)المعنوية 

المالياااة الدولياااة تسااااعد علاااى تحساااين البيئاااة المعلوماتياااة للشاااركة وتحساااين  القابلياااة 
للمقارنااة وزيااادة الشااتافية فااي عمليااة ةعااداد التقااارير الماليااة، وتعااايأل عااد  تماثاال 
المعلومااااات، وتعااااايأل  اااادرة المااااديرين  علااااى حجااااب األطبااااار الساااايئة والحااااد ماااان 
ممارسات ةدارة األرااح مما يؤدي ةلى زياادة جاودة التقريار الماالي، و او ماا  اد  قلال 

 من التعرب لعرر انهيار أسعار األسهم.

ترتبط جودة التقرير الماالي بعل اة ارتبااط موجباة ذات داللاة معنوياة بكال مان حجام  -7
كة، وحجاام مكتااب المراجعااة، فااي حااين تاارتبط  اات  المتغياارات بعل ااة سااالبة ماات الشاار 

طرار انهياار أساعار األساهم، كماا تارتبط جاودة التقريار الماالي بعل اة ارتبااط سااالبة 
ذات داللة معنوية بدرجة الرفت المالي، فاي حاين يارتبط  اتا المتغيار بعل اة موجباة 

 (.2019مت دراسة )عبد المجيد،مت طرر انهيار أسعار األسهم و و ما يتتق 
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 التوصيات: 6/2
 ـــي فـــوء النتـــاوا التـــي تـــم التوصـــل إليهـــا  ـــي كـــل مـــن الدراســـة النظريـــة 

 والتطبيقية توصي الباحثة بما يلي:
اال تماااا  باساااتكما  تهيئاااة بيئاااة األعماااا  المصااارية إلتماااا  تبناااي معاااايير التقاااارير المالياااة  -1

ى  مكاان االسااتتادة ماان تبنااي  اات  المعااايير الدوليااة فااي كافااة القراعااات اال تصاااد ة، حتاا
ب  صاااى درجاااة وزياااادة األثااار اإل جاااابي لتبناااي  ااات  المعاااايير علاااى أصاااحان المصااااالح 
بالشركات من أ مها تحسين البيئاة المعلوماتياة للشاركة وزياادة شاتافيتها، وتحساين القابلياة 

، وتقلال مان للمقارنة، وتعاايأل عاد  تماثال المعلوماات، وتعاايأل ممارساة ةدارة األراااح
 اادرة المااديرين علااى حجااب األطبااار الساايئة، وتحسااين ثقااة المسااتثمرين، وتحسااين فعاليااة 

 األسوا  المالية، وذلك لتجنب طرر انهيار سعر سهم الشركة.

 اارورة قيااا  الهيئااات والمنظمااات المهنيااة المساائولة عاان ةصاادار معااايير المحاساابة  -2
رار، لكااي تعماال علااى ترااوير المصاارية بترااوير وتحاادي  المعااايير المصاارية باسااتم

بيئاااة التقريااار الماااالي المصاااري بماااا يتوافاااق مااات ماااا تترلبااال معاااايير التقاااارير المالياااة 
الدولياااة ومتابعاااة تربياااق  ااات  المعاااايير وعااالج المشاااكلت واألطرااااا التاااي تواجااال 
الشااركات عنااد القياااا  بهااتا التربيااق، فتربياااق مثاال  اات  المعاااايير عاليااة الجااودة  اااد 

الشاااتافية فاااي عملياااة ةعاااداد التقاااارير المالياااة وزياااادة جاااودة التقريااار  ياااؤدي ةلاااى زياااادة
 المالي واالتالي  كون لل أثر على تعايأل طرر انهيار أسعار األسهم.

قياااا  الجهاااات المنظماااة لمهناااة المحاسااابة والمراجعاااة فاااي مصااار بتاااوفير التتسااايرات  -3
  بالتااادريب العملياااة لتلاااك المعاااايير حتاااى ال تاااؤدي ةلاااى تتسااايرات معتلتاااة، واال تماااا

المساااتمر للمحاسااابين ومعااادي ومساااتعدمي التقاااارير المالياااة علاااى أحااادي ةصااادارات 
 معايير التقارير المالية الدولية.

 ااارورة ا تماااا  مكاتاااب المحاسااابة والمراجعاااة فاااي مصااار بمعاااايير التقاااارير المالياااة  -4
الدوليااة ماان طاال : عقااد دورات تدريبيااة للعاااملين بهااا لمتابعااة أحاادي ةصاادارات  اات  

معااايير والتربيااق السااليم لهااا، أو االشااترام ماات مكاتااب مراجعااة عالميااة؛ الكتسااان ال
العبرات اللزمة في مراجعة القوائم المالية المعدة وفقا  لهت  المعايير، الرتتاع جودة 
التقاااارير المالياااة وزياااادة  ااادرة المراجااات علاااى منااات واكتشااااد أنشااارة حجاااب األطباااار 

الشااركة، لمااا لااتلك ماان أثاار علااى تعااايأل طراار  والمعلومااات الساايئة ماان  باال ةدارة
 انهيار أسعار األسهم.
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ةلاايا  الهيئااة المصاارية لسااو  المااا  كافااة الشااركات المسااجلة فااي البورصااة المصاارية  -5
بتبناااي معاااايير التقاااارير المالياااة الدولياااة طاصاااة بعاااد أن أبهااارت نتاااائا العدياااد مااان 

لسااااو  المااااا  منهااااا:  الدراسااااات أن تبنااااي  اااات  المعااااايير  حقااااق العديااااد ماااان التوائااااد
تعااايأل تكلتااة رأس المااا ، زيااادة الساايولة، تحسااين بيئااة معلومااات الشااركة، وزيااادة 
ةمكانيااااة المقارنااااة بااااين التقااااارير، األماااار الااااتي يااااؤدي ةلااااى تعااااايأل المعااااا ر فااااي 

 األسوا  المالية وتعايأل طرر انهيار أسعار األسهم.

صااارية بالشاااكل الاااتي  ااارورة تراااوير مناااا ا التعلااايم المحاسااابي فاااي الجامعاااات الم -6
 ساعد على تدريي المو وعات المعتلتة والمتعلقة بمعايير التقارير المالية الدولياة 

 للمسا مة في ةعداد طريجين  ادرين على التربيق السليم لتلك المعايير.

 :مجاالت البحث المستقبلية 6/3
ــد مــن  ــاوا وجــود العدي ــه مــن نت ــم التوصــل إلي ــا ت ــة  ــي فــوء م تــرى الباحث

 الت التي يمكن أن تشكل أساسا  لبحوث مستقبلية من أهمها:المجا
توسيت نرا  عينة الدراسة مان طال  اساتعدا  مقااييي بديلاة لجاودة التقريار الماالي  -1

فااي باال تعاادد نماااذج قياسااها مثاال )ةدارة األرااااح الحقيقيااة، عااد  تماثاال المعلومااات، 
لقياااس طراار انهيااار العصااائا النو يااة للمعلومااات المحاساابية(، ومقاااييي أطاارى 

أساااعار األساااهم مثااال )احتمالياااة االنعتااااب الحااااد للعوائاااد األسااابو ية للساااهم طااال  
 السنة التالية، معامل االلتواا السالب للعوائد األسبو ية للسهم(.

أثاار تبناااي معااايير التقاااارير الماليااة الدولياااة علااى العل اااة بااين  اااعف نظااا  الر اباااة  -2
 األسهم.الداطلية وطرر انهيار أسعار 

دراسة أثر معايير التقارير المالية الدولية على العل ة باين القادرة اإلدارياة للماديرين  -3
 وجودة التقرير المالي.

دراسااة أثاار تبنااي معااايير التقااارير الماليااة الدوليااة علااى تكلتااة رأس المااا  ودور  ااتا  -4
 األثر على كتااة القرارات االستثمارية.

ر المالياااة الدولياااة علاااى اإلفصااااح عااان المسااائولية دراساااة أثااار تبناااي معاااايير التقااااري -5
 االجتما ية وطرر انهيار أسعار األسهم.

دراساااة أثااار معاااايير التقاااارير المالياااة الدولياااة علاااى العل اااة باااين التجناااب الضاااريبي  -6
 وطرر انهيار أسعار األسهم.
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 ـــ :المـراجـــ - 7
 المراج  باللغة العربية: 7/1

 ( ،2019ةباااراهيم،  اااار  وفياااق" ،) المحاسااابة القضاااائية كآلياااة لضااابط وتراااوير أداا
ــة البحــوث "، IFRSالتقااارير الماليااة فااي  ااوا معااايير ةعااداد التقااارير الماليااة  مجل

 .292 -237، كلية التجارة جامعة  نرا، العدد الثاني، ص ص المحاسبية

 ( ،أثر تبني معاايير التقريار الماالي الدولياة 2018أبو العل، أسامة مجدي فؤاد محمد" ،)
على الاتحتظ المحاسابي ودور  اتا األثار علاى كتاااة اساتثمار الشاركات: دراساة تربيقياة 

ـــــة المحاســـــبة علاااااى الشاااااركات المدرجاااااة فاااااي ساااااو  األورا  المالياااااة المصاااااري"،  مجل
 .149-92ي سوي ، العدد األو ، ص ص ، كلية التجارة، جامعة بنوالمراجعة

 ( ،دراساة تحليليااة للادوافت والعوامال التاي تاؤثر فاي اتعاااذ 2013أباو  الاب، أحماد محماد" ،)
مجلـة فاي الادو  النامياة"،  IFRS رار اإلليا  بتبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالياة 

 .74-1لسادس، ص ص ، كلية التجارة، جامعة القا رة، العدد االمحاسبة المصرية

 ( ،الااتحتظ المحاساابي وجااودة قياااس األرااااح: دراسااة 2011أحمااد، سااامح محمااد" ،)
، 2، العااادد المجلـــة العربيـــة لـــ دارةتربيقيااة علاااى الشاااركات المساااا مة البحرينياااة"، 

 .114-119، ص ص 31المجلد 

 ( ،اإلفصاح المحاسابي فاي بال معاايير 2017الجرد،  اسر أحمد السيد محمد" ،)
يااار الماااالي الدولياااة وأثااار  علاااى ملاماااة المعلوماااات المحاسااابية: دراساااة نظرياااة التقر 

، 4، كليااة التجااارة، جامعااة عااين شاامي، العاادد الفكــر المحاســبي مجلــةتربيقيااة"، 
 .1054-1107، ص ص 21المجلد 

 ( ،دراسااة تربيقيااة ألثاار التحااو  ةلااى معااايير التقااارير 2012اليماار، عماااد سااعيد" ،)
، كلية المجلة العلمية لالقتصاد والتجارةجودة التقارير المالية"، المالية الدولية على 

 .1282-1229التجارة جامعة عين شمي، العدد الرابت، المجلد الثال ، ص ص 

 ( ،أثار تبناي معاايير التقريار الماالي الدولياة علاى العل اة 2019السواح، تاامر ةباراهيم" ،)
نوي للقارااة دراساة تربيقياة علاى الشاركات بين جودة المراجعة و ابلياة التقريار الماالي السا

ـــة ااســـكندرية للبحـــوث المحاســـبيةالمقيااادة بالبورصاااة المصااارية"،  ، كلياااة التجاااارة، مجل
 .334-267ص ص  جامعة اإلسكندرية، العدد الثال ، المجلد الثال ،



75 
 

 

 

 

 

 

 ( ، أثاار جااودة المعلومااات المحاساابية علااى معااا ر 2019الصاابا،، أحمااد عبااد" ،)
، مجلة الفكر المحاسـبيانهيار أسعار أسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية"، 

 .53-1، ص ص 23كلية التجارة، جامعة عين شمي، العدد الرابت، المجلد 

 ( ،أثااار تربياااق معاااايير ال2013الصاااياد، علاااى محماااد علاااي " ،) قيماااة العادلاااة علاااى جاااودة
المجلـــة العلميـــة للتجـــارة التقريااار الماااالي وعلاااى أساااعار األساااهم فاااي البورصاااة المصااارية"، 

 .323-283، كلية التجارة جامعة  نرا، العدد الرابت، المجلد الثاني، ص ص والتمويل

 ( ،أثااااااار مااااااادى وفااااااااا الشاااااااركات بمسااااااائوليتها 2015الصااااااايرفي، أساااااااماا أحماااااااد" ،)
التايا  محاساابيها المااليين أطلقياا  علااى جاودة تقارير اا الماليااة، االجتما ياة ومساتوى 

ــر دراسااة تربيقيااة علااى الشااركات المقياادة بالبورصااة المصاارية "  رســالة دكتــورا  غي
 ، كلية التجارة، جامعة دمنهور.منشورة

 ( ،منها محاسبي مقتارح لقيااس أثار الاتحتظ 2017العادلى، مرفن على محمود" ،)
علاى طرار المعلوماات  (IFRS)ايير التقرير الماالي الدولياة المحاسبي في تبني مع

، المجلــة العلميــة لقطــات كليــة التجــارةالمحاساابية وانعكاساال علااى  اارار االسااتثمار"، 
 .90-1جامعة األز ر، العدد الثامن عشر يوليو، ص ص 

 ( ،2013أمين، أسامة رايات ،)" التحليل ااحصـاوي للمتغيـرات المتعـددة باسـتخدام
، كليااااة التجااااارة ،جامعاااااة المنوفيااااة، باااادون ناشااااار، ص ص " "SPSS" برنــــاما
135-150. 

 ( ،أثار التايا  الشاركات المصارية بتربياق معاايير 2013بدر، عصا  علاى فارج " ،)
دراسااة ميدانيااة"،  -التقااارير الماليااة الدوليااة علااى جااتن االسااتثمار األجنبااي المباشاار

ــة الدراســات والبحــوث التجاريــة امعااة بنهااا، العاادد األو ، ص ، كليااة التجااارة جمجل
 .472-433ص 

 ( ،تحليل العل ة باين غماوب التقاارير المالياة، 2020حسين، علا على أحمد" ،)
أداا المسااائولية االجتما ياااة، وممارساااات التجناااب الضاااريبي، وااااين طرااار االنهياااار 
المسااتقبلي ألساااعار أساااهم الشاااركات ذات التصاااني  فاااي مؤشااار البورصاااة المصااارية 

، كلياااة التجاااارة، جامعاااة عاااين شااامي، العااادد الفكـــر المحاســـبي مجلـــةللساااتدامة"، 
 .275-208، ص ص 24األو ، المجلد 
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 ( ،(، "جاااودة التقاااارير المالياااة ) العوامااال الماااؤثرة ووساااائل 2013ريشاااو، باااد ت الااادين
المجلــة العلميــة للتجــارة القياااس( دراسااة ميدانيااة فااي باال بيئااة األعمااا  المصاارية"، 

 .191-150ة، جامعة  نرا، العدد األو ،  ص ص ، كلية التجار والتمويل

 ( ،أثاااار العصااااائا التشااااغيلية للشااااركات علااااى 2019زعرااااوط، محمااااود محمااااد" ،)
العل اااات باااين جاااودتي المراجعاااة والتقاااارير المالياااة: دراساااة تربيقياااة علاااى الشاااركات 

، كلياة التجاارة، مجلـة ااسـكندرية للبحـوث المحاسـبيةالمقيدة بالبورصة المصرية"، 
 .263-191المجلد الثال ، ص ص  -ة اإلسكندرية، العدد األو جامع

 ( ،أثاار تبنااي معااايير التقرياار المااالي الدوليااة 2017شاارد، ةبااراهيم أحمااد ةبااراهيم" ،)
علااااى جااااودة التقرياااار المااااالي: دراسااااة تربيقيااااة علااااى الشااااركات المقياااادة بالبورصااااة 

، ص ص 4العادد  ، كلية التجارة، جامعة  نراا،مجلة التجارة والتمويلالمصرية"، 
277-324 . 

 ( ،أثاار معااايير المحاساابة المصاارية المعدلااة 2017صااالح، أبااو الحمااد مصاارتى" ،)
، كلياة "  مجلـة البحـوث التجاريـة المعاصـرةعلى جودة التقاارير المالياة 2015عا  

 .47-3، ص ص 31التجارة، جامعة سو اج، العدد الثال ، المجلد 

 ( ،قياا2019عبدالمجيااد، حميااد  محمااد" ،) اس أثاار التبنااي اإلليامااي لمعااايير التقرياار
مجلـة البحـوث المالي الدولية على طرر انهيار أسعار أساهم الشاركات الساعود ة"، 

، الجمعيااة السااعود ة للمحاساابة، العاادد األو ، المجلااد الراباات عشاار، ص المحاســبية
 .142 -69ص 

 ( ،ة ااار تبنااي المعااايير الدولياا2019عثمااان، محمااد أحمااد عباادالعييي" ،) ة للتقااارير
وتقااارير األعمااا  المتكاملااة ونظاام الحوكمااة والمساائولية االجتما يااة  IFRSالماليااة 

، مجلة رما  للبحوث والدراساتالتعالة ألغراب استدامة الشركات وأسوا  الما "، 
 .150-125، ص ص 38رماح ، العدد -مركي البح  وتروير الموارد البشرية

 (، "معاايير التقرياار 2020و ي السايد، )عرفاة، نصار  ال حساان، المالح، شايرين شاا
المااالي الدوليااة وتجنااب الضااريبة والمساائولية االجتما يااة ودور المراجاات أدلااة عمليااة 

، كلياااة التجاااارة، جامعاااة مجلـــة البحـــوث المحاســـبيةمااان بيئاااة األعماااا  الساااعود ة"، 
 .37-1 نرا، العدد األو ، ص ص 
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 (،أثر تربياق  2019عرفة، نصر  ل حسن، مليجي، مجدي مليجي عبدالحكيم" ،)
معايير التقرير الماالي الدولياة علاى جاودة المحاسابة: أدلاة عملياة مان بيئاة األعماا  

، كلية التجارة، جامعة بنها، العادد مجلة الدراسات والبحوث المحاسبيةالسعود ة "، 
 .66-1األو ، يونيو، ص ص 

 ( ،أثااار تبناااي معاااايير التقريااار الماااالي الدو 2019فااارج،  ااااني طليااال" ،) لياااة علاااى مساااتوى
دراساااة تربيقياااة علاااى الشاااركات المقيااادة بالبورصاااة  -الاااتحتظ المحاسااابي باااالقوائم المالياااة

، كلياة  مجلة ااسكندرية للبحـوث المحاسـبية"، 2017-2013المصرية في التترة مان 
 .172-109التجارة، جامعة اإلسكندرية، العدد الثاني، المجلد الثال ، ص ص 

 ( ،تاا ثير جااودة الااتحتظ المحاساابي علااى معااا ر 2019فاارج، هبااة عاااد  محمااد" ،)
انهياار سااعر السااهم وانعكاساال علاى القيمااة السااوقية للمنشاا ة فاي باال تربيااق معااايير 

، كلياااة رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورةالتقاااارير المالياااة الدولياااة: دراساااة تربيقياااة"، 
 .338-1التجارة، جامعة عين شمي، ص ص

  (، "أثاااار االلتاااايا  بتربيااااق معااااايير المحاساااابة الدوليااااة 2016ماااايلد، ) فااااؤاد، ريمااااون
IFRS-IAS  ،"علاااى الاااتحتظ المحاسااابي وجاااودة التقاااارير المالياااة: دراساااة تربيقياااة
، كليااة التجااارة، جامعااة عااين شاامي، العاادد الثاااني، المجلااد المحاســبي مجلــة الفكــر

 .572-517، ص ص 20

 ( ،أثار تراوير2013محاريق،  اني أحمد " ،)  المحاسابة لاألدوات المالياة علاى العصاائا
، المجلــة العلميــة للتجــارة والتمويــلدراسااة نظريااة وميدانيااة"،  -النو يااة للمعلومااات المحاساابية

 .44-1كلية التجارة، جامعة  نرا، العدد الثاني ،المجلد األو ، ص ص 

 ( ،أثر معيار اإليراد من العقود مت العمالا 2015محمد، تامر سعيد عبدالمنعم" ،)
(IFRS15) مجلــــة الفكــــردراسااااة ميدانيااااة"،  -علااااى جااااودة المعلومااااات المحاساااابية 
، كلية التجارة، جامعة عين شمي، العادد الثااني، الجايا األو ، ص ص المحاسبي

203-277. 

 ( ،تحليل العل2018مر ا، أكر  سامي" ،) ة باين عاد  تماثال المعلوماات وتكلتاة 
: دراسااااة IFRSرأس الماااا  وجاااودة األراااااح المحاسااابية فااااي  اااوا تربياااق معاااايير 

، 2، كليااة التجااارة،  جامعااة عااين شاامي، العاادد مجلــة الفكــر المحاســبيتربيقيااة"، 
 .54-10، ص ص 22المجلد 
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 (، أثاار التحاااو  ةلاااى معاااايير الت2014مليجااي، مجااادي مليجاااي عبااادالحكيم" ،) قاااارير
المالية الدولية على جاودة المعلوماات المحاسابية وقيماة الشاركات المساجلة فاي بيئاة 

، جامعاة بناي مجلة المحاسبة والمراجعـةاألعما  السعود ة دراسة نظرية تربيقية"، 
 .49-1سوي ، العدد الثاني، المجلد الثاني، ص ص 

 --------------(،2019 قياس أثار القادرة اإلدارياة علاى جاودة التقريار " ،)
الماااااالى وطرااااار انهياااااار أساااااعار األساااااهم دراساااااة تربيقياااااة علاااااى الشاااااركات المقيااااادة 

، العااادد الثالااا  ،  مجلـــة ااســـكندرية للبحـــوث المحاســـبيةبالبورصاااة المصااارية "، 
 379-293المجلد الثال  ، ص ص 

  ،يير التقااارير الماليااة الدوليااة علااى (، "أثاار تبنااي معااا2017منصااور، محمااد الساايد
العل ااااة بااااين ةدارة األرااااااح واألداا المااااالي للشااااركات الصاااانا ية المقياااادة بالبورصااااة 
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