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 ممخص البحث
 14ييجف البحث لسعخفة  درجة امتثال السشذآت السرخية  لمسعيار السحاسبي السرخي رقع        

مشذأة مدجمة في سػق األوراق السالية   411بعشػان القصاعات التذغيمية مغ خالل عيشة مكػنة مغ 
، EGX 100و ىى مغ كميا تشجرج فى السؤشخ   4144حتى  4141السرخي خالل الفتخة مغ 

بعشػان  33ذلظ مغ خالل مقارنة درجة امتثال ذات السشذآت بالسعيار السحاسبي السرخي رقع و 
ومغ خالل التحميل اإلحرائي تػصل البحث إلى تصبيق السعيار السحاسبي  التقاريخ القصاعية.

يؤدى لديادة اإلفراح عغ السعمػمات القصاعية ، إال أن األمخ يتصمب السديج مغ  14السرخي 
" 14جيج مغ جانب الجيات السيشية و التشطيسية لزبط تصبيق السعيار السحاسبي السرخي رقع ال

فعة أصحاب السرالح بذكل أفزل ، القصاعات التذغيمية" ،و ذلظ لتصبيقو بالذكل الحى يحقق مش
 عجم إفراح السشذآت عغ السعمػمات بذكل انتقائي لتحقيق مشافعيا الحاتية فقط.و 

Abstract 
     The research aims to recognize the enterprises' degree of compliance 

according to the Egyptian accounting standard no.41 EAS 41 "Operating 

segments" by using a sample consists of 100 enterprises listed in the 

Egyptian stock market in the index EGX 100 from the year 2014 till 2017, 

by comparing the degree of compliance when these enterprises use the 

Egyptian accounting standard no.33 EAS 33"Segment reporting". The 

statistical analysis concluded that applying EAS 41 increase the degree of 

segment disclosure, but the regulated organizations must exert more efforts 

to modify the application of EAS 41 to achieve benefits for stakeholders in a 

better way, and the entities don't disclose only about the beneficial 

informations to it. 
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يدتسج مدتخجمػ القػائع السالية السعمػمات مغ التقاريخ السالية و ذلظ الستخجاميا في  :. مقدمة 1
اتخاذ القخارات االستثسارية السختمفة، حيث ازدادت السشافدة بيغ السشذآت في اآلونة األخيخة لطيػر 

ح فكخة تعجد القصاعات التذغيمية، فكان حتسًا عمى معجى القػائع السالية التػسع في اإلفرا
السحاسبي، و كان اإلفراح السحاسبي عغ السعمػمات القصاعية أحج أىع أشكال ذلظ التػسع لتقػم 
القػائع السالية بالجور السشػط بيا بذكل أفزل، لحا عسمت الجيات السيشية مغ أجل تصػيخ شكل 

 14اإلفراح القصاعي حتى تػصمت لذكمو الحالي والستسثل في السعيار السحاسبي السرخي رقع 
، والحى يجسعيسا نفذ العشػان "القصاعات  IFRS8 5ليػاكب السعيار الجولي لمتقخيخ السالي 

التذغيمية" ، و قج اختمف ىحا الذكل مغ السعاييخ في الستصمبات و السجخل الستبع في اإلفراح، مسا 
 حث.أدى الختالف سمػك السشذآت عشج اإلفراح مغ خاللو ، وىحا ما سيتشاولو الباحث في ىحا الب

مكن صياغة مذكمة البحث في محاولة اإلجابة عن التداؤالت الثالثة :ي.مذكمة البحث2
 التالية:
 ما أىع السذاكل السختبصة اإلفراح القصاعي؟ .4
 عمى اإلفراح القصاعي ؟  14ما أثخ تصبيق السعيار السحاسبي السرخي رقع   .4
 ؟33بالسقارنة بدابقو  14ما درجة امتثال السشذآت لمسعيار السحاسبي السرخي رقع   .3

تخجع أىسية ىحا البحث إلى نجرة الجراسات التي تشاولت السػضػع قيج الجراسة : . أىمية البحث3
"القصاعات التذغيمية"، باإلضافة إلى أنو  14خاصة بعج صجور معيار السحاسبة السرخي رقع 

ميغ السالييغ  عشج تحميل القػائع السالية ، و يداعج السدتثسخيغ عشج تقييع أداء كل قصاع يداعج السحم
تذغيمي عمى حجة، باإلضافة إلى مداعجة سساسخة األوراق السالية عمى اإللسام بالسعمػمات عغ 

 القصاعات التذغيمية لمتخويج ألوراق مالية معيشة دون أخخى.
اسة أثخ تصبيق معيار السحاسبة السرخي رقع ييجف البحث إلى در . ىدف البحث: 4
شخكة  411("القصاعات التذغيمية" عمى اإلفراح  القصاعي لمسشذآت باستخجام عيشة مكػنة مغ 14)

حتى  4141ابتجاءًا مغ عام  EGX 100مرخية مدجمة بدػق األوراق السالية تتبع جسيعًا مؤشخ 
و مقارنتيا بجرجة االمتثال  14السرخي رقع  و ذلظ بقياس درجة االمتثال لمسعيار السحاسبي 4144

 "ا لتقاريخ القصاعية " لشفذ مشذآت العيشة. 33لسعيار السحاسبة السرخي رقع 
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يقترخ ىحا البحث عمى دراسة درجة امتثال الذخكات األكثخ تجاواًل في سػق  . حدود البحث :5
ات التذغيمية " ،بالسقارنو "القصاع 14لسعيار السحاسبة السرخي رقع  EGX100األوراق السالية 

 .4144حتى  4141"التقاريخ القصاعية" ،و ذلظ خالل الفتخة مغ  33بدابقو رقع 
 . الدراسات الدابقة6

بعشػان القصاعات  IFRS 8 5تعجدت الجراسات التي تشاولت السعيار الجولي لمتقخيخ السالي    
سحتػى السعمػماتي لمقصاعات التذغيمية، و التذغيمية و السعاييخ السشبثقة مشو، و أثخه عمى تحديغ ال

 تػصمت تمظ الجراسات لمشتائج التالية:
  ، ( إلى وجػد تأثيخ معشػي لخرائز الذخكات السالية،  4145تػصمت دراسة )عمى

وخرائز مجمذ اإلدارة، و جػدة عسل لجان السخاجعة، و نػع الرشاعة عمى مدتػى 
ع عجم وجػد تأثيخ معشػي في حجع و شبيعة اإلفراح عغ السعمػمات القصاعية لمسشذآت م

السعمػمات القصاعية السفرح عشيا، و أسمػب عخض السعمػمات القصاعية السفرح عشيا، و 
مدتػى االلتدام بستصمبات االعتخاف بالسعمػمات القصاعية، و خمرت دراسة )عبجالخحيع، 

ية و كاًل مغ جػدة ( لػجػد عالقة معشػية بيغ درجة اإلفراح عغ السعمػمات القصاع4145
السخاجعة و حجع الذخكة، بيشسا ال يػجج عالقة معشػية بيغ درجة اإلفراح عغ السعمػمات 

 القصاعية و كاًل مغ قيسة الذخكة و ربحية الذخكة.
 ( انتيت دراسةKobbi-fakhfakh et al., 2018 إلى وجػد تبايغ كبيخ في جػدة اإلفراح )

ى، فالذخكات الكبخى التي يتع مخاجعتيا مغ خالل القصاعي بيغ شخكات االتحاد األوروب
تتستع بإفراح قصاعي أكثخ جػدة مغ غيخىا، و لكغ تتشاسب  Big 4الذخكات األربع الكبار 

رافعة الجيػن بذكل عكدى مع اإلفراح السحاسبي عغ السعمػمات القصاعية، بيشسا ال يػجج 
( لػجػد  (Aboud et al., 2019 عالقة بيغ الخبحية و جػدة اإلفراح ، بيشسا خمرت دراسة

، حيث تقل كسية IFRS 8 5نتائج مختمصة عغ تأثيخ السعيار الجولي لمتقخيخ السالي رقع 
اإلفراح عغ السعمػمات القصاعية، و خاصة السعمػمات عغ القصاعات الجغخافية، و لكغ تدداد 

لكل دولة عمى  مالئستيا في نفذ الػقت، حيث يدتجعى ىحا السعيار معمػمات عغ السبيعات
 حجة.

  اختمفت دراستىFarias and Rodrigues, 2014) ; Lenormand and Touchais, 
كسا تخى أنيا  IFRS8(حيث تخى األولى زيادة السعمػمات السفرح عشيا باستخجام  2014
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تخضى احتياجات جسيع السدتثسخيغ، بيشسا تخى الثانية قرػر السعمػمات السفرح عشيا 
عمى السعيار  IAS 14R 41باستخجام نفذ السعيار، كسا فزمت السعيار السحاسبي الجولي 

مع دراسة  Nichols et al., 2012)، و في الػقت نفدو اتفقت دراسة )IFRS8الحالي 
(Farias and Rodrigues, 2014)  عمى زيادة السعمػمات السفرح عشيا باستخجام

IFRS8 بيشسا تخى األولى عجم اتباع السشذآت السعاييخ الجولية لمتقخيخ السالي عشج تصبيق ،
IFRS 8. 

  اتفقت دراستيMorton,2015)   وMardini, 2015 عمى أن اإلفراح عغ السعمػمات )
ح القصاعي ، و يديج األىسية الشدبية يحدغ درجة جػدة اإلفرا IFRS8القصاعية شبقًا لمسعيار 

 لمسعمػمات بدبب زيادة امتثال الذخكات لستصمبات ذات السعيار.
   تشاولت دراسةBirt and Shailer, 2011) أثخ زيادة التفريل في السعمػمات عمى ثقة )

السدتخجميغ ، و تػصمت إلى أن زيادة ثقة السدتخجميغ باستخجام التقاريخ القصاعية الجقيقة 
 .AASB 114 441كثخ مغ التقاريخ اإلجسالية شبقًا لمسعيار السحاسبي االستخالي أ

  رجحت دراسةKajuter and Nienhaus,2017)  تصبيق السعيار الجولي لمتقخيخ السالي رقع )
5 IFRS 8  السعجل   41عغ السعيار السحاسبي الجوليIAS 14R  ألنو يقمل عجم تساثل

ػمة السفرح عشيا مغ وجية نطخ السدتثسخ و ذلظ لخزػعيا السعمػمات ،و يثقل قيسة السعم
 لسبجأ اإلدارة .

  ،بعشػان القصاعات  14( أن تصبيق معيار السحاسبة السرخي رقع 4145تخى دراسة )الدغبى
التذغيمية يداعج عمى تػفيخ احتياجات مدتخجمي القػائع و التقاريخ السالية مغ السعمػمات 

 ات السعيار عمى تحديغ جػدة القػائع السالية.القصاعية، كسا يداعج تصبيق ذ
 و من الدراسات الدابقة يمكن اشتقاق فرض البحث في صيغة فرض العدم وىه:     

ال تهجد فروق ذات داللة احرائية بين مدتهى االفراح المحاسبي عن المعمهمات القظاعية  
المحاسبي عن المعمهمات ، وبين مدتهى االفراح 41باستخدام المعيار المحاسبي المرري رقم 

 .33القظاعية باستخدام المعيار المحاسبي المرري رقم 
( 44: 4144تعجدت تعخيفات اإلفراح القصاعي، فعخفو )رزق،. ماىية اإلفراح القظاعي :7

أنو أحج صػر اإلفراح السحاسبي التي نتجت عغ اتباع مجخل التػسع في اإلفراح السحاسبي و 
( إلى أنو معمػمات Chen and zhang, 2003: 400بيشسا اتجو) ضيػر الذخكات االقترادية،
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،  Robert ,2000:50اتفق )مكسمة لمسعمػمات اإلجسالية السفرح عشيا لمذخكة ككل ، في حيغ 
Botosan et al., 2009:3 أن التقاريخ القصاعية ما ىي إال تقديع الذخكات إلى أجداء أو )

اع و تتشػع شخق ىحا التقديع إما مغ حيث تعجد قصاعات و عخض السعمػمات السالية لكل قص
قصاعات األعسال أو مغ خالل تعجد القصاعات الجغخافية سػاء حدب مػقع األصػل أو مػقع 

( 1:  4114العسالء أو حدب الذخرية القانػنية أو نػع العسيل، و أضاف )العسخى و آخخون ، 
ة اإلجسالية إلى مبالغ بشاءًا عمى أساس لسا سبق أن التقاريخ القصاعية تفريل السعمػمات السالي

 السشاشق الجغخافية السختمفة أو عمى أساس الرشاعات السختمفة .
؛  41: 4112؛ عبج العديد، Hollie, 2003:7؛ Venkataraman,2001:7كسا اتفق )     

Deppe &Omer, 2009 :48 ؛ Nikolai et al., 2009: 263 ؛Abu-serdaneh &   
Zuriekat,2009:90،؛  31: 4116؛ متػلىPonuts et al., 2010: 46 ،4143؛ عاشػر :

( أن ذلظ الشػع مغ اإلفراح يعصى معمػمات  Cho, 2015: 675؛  21: 4142؛ دمحم،  464
عغ ىػامر التذغيل بالسشذأة و معجالت الشسػ و العائج عمى األصػل  و السخاشخ لكل قصاع 

اعات مغ حيث وضع السشذأة ، و مجى قجرتيا عمى تذغيمي بالسشذأة لتقييع السشذآت عجيجة القص
تػليج التجفقات الشقجية السدتقبمية ، و القيسة الدػقية ليا ، و تقميل درجة عجم التأكج  بغخض فيع 

( أن Obradovic and Karapav,2016: 173األداء الساضي و تػقع األداء السدتقبمي. ويخي )
 سالي و األداء السالي والتجفقات الشقجية في السشذأة ككل.لمسعمػمات القصاعية قيسة مزافة لمسخكد ال

ومسا سبق تػصل الباحث إلى أن اإلفراح القصاعي ىػ تقديع السشذأة إلى قصاعات تذغيمية       
مسا يجعل مدتخجمي السعمػمات السحاسبية أكثخ إحاشة بسعمػمات مفرمة إما عغ قصاعات األعسال 

لعسالء الخئيدييغ ؛  و يعج ىحا الشػع مكسل لمسعمػمات اإلجسالية ، أو القصاعات الجغخافية ، أو ا
الخاصة باإلفراح السحاسبي بذكل عام ، حيث يجفع السشذأة لتحديغ انتاجيتيا لتتفػق عمى 
السشافديغ كسا يداعج السدتثسخ في تقييع أداء السشذأة بشاءَا عمى السعمػمات الدابقة و تػقع األداء 

 قخار استثساري رشيج. السدتقبمي ليا التخاذ
اإلفراح القصاعي عجد مغ السذكالت  يػاجو . المذاكل المرتبظة باإلفراح القظاعي:8

؛ الدغبى ،  31: 4142؛ دمحم،  46:  4664والتي  يسكغ تقديسيا إلى نػعيغ  )عبجالحسيج ، 
4145  :34 :) 
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التي يتم عرضيا و تتمثل أواًل: مذاكل متعمقة بعمميات القياس المحاسبي بقرد إنتاج البيانات 
 ومن أىميا :

مذكمة تحجيج أسعار التحػيالت بيغ القصاعات: تحطى مذكمة تحجيج أسعار  . أ
التحػيالت بيغ القصاعات بأىسية خاصة، ألن سعخ التحػيل يمعب دورًا ىامًا في 
التأثيخ عمى األرباح السحققة عمى مدتػى كل قصاع، و تخجع السذكمة برفة أساسية 

فراح القصاعي يتصمب شخشيغ قج يكػنا متعارضيغ لعجم مخكدية القخار في إلى أن اإل
مختمف القصاعات الختالف السرالح، و تحقيق أكبخ كع مغ أىجاف السشذأة، ففي 
حالة تػافخ سػق خارجية ليحه السشتجات فمغ يكػن ىشاك تعارض بيغ أىجاف السشذأة 

لكغ السذكمة الحقيقية تطيخ و أىجاف القصاعات كسا يقتزى الذخشيغ الدابقيغ، و 
في حالة عجم وجػد أسػاق حخة بالشدبة لمسشتجات السحػلة، أو أن تكػن السشتجات 

 عمى درجة عالية مغ التخرز بحيث تكػن مالئسة فقط لمقصاع السحػلة إليو.
و تػجج عجة نساذج لتحجيج أسعار التحػيل مثل نساذج التكمفة، و نساذج الدػق، و يعتبخ سعخ       

الدػق ىػ األساس الدائج في السسارسة العسمية لعجم تأثخه بالحكع الذخري ؛ مسا يؤدى لديادة الثقة 
؛ 54:  4114؛حساد ، 46: 4664في السعمػمات و تقييع أداء كل قصاع عمى حجة)عبج الحسيج،

 (.Stanco et al., 2002 :205  ;34 -31: 4142دمحم،
السذكمة لػجػد أكثخ مغ شخيقة مختمفة مذكمة تخريز التكاليف السذتخكة: وتخجع  . ب

لتػزيع التكاليف عمى القصاعات مشيا )شخيقة التكاليف عمى أساس الشذاط ، شخيقة 
سالسل القيسة ، شخيقة صافي القيسة البيعية ، شخيقة ىامر الخبح(، حيث يؤدى 
اختبار أساس معيغ لمتخريز إلى زيادة أنربة قصاعات معيشة و نقز أنربة 

تػزيعيا بذكل غيخ عادل يؤدى  لتزميل نتائج أداء القصاعات، مسا  أخخى، و أن
يجعميا مزممة ، وبالتالي البج مغ وجػد نطام عادل لتبػيب و تحسيل التكاليف 
السذتخكة عمى القصاعات السختمفة، و كحلظ الثبات عشج استخجام تمظ األسذ مغ سشة 

ما قامت السشذأة بتغييخ أسذ ألخخى حتى يسكغ السقارنة بيغ نتائج القصاعات و إذا 
؛ 141: 4664تػزيع تمظ التكاليف ففخضًا عمييا أن تفرح عغ ذلظ )العػام، 

( أن البيئة الحجيثة تخبط تحجيج 462: 4116(، كسا يخى )متػلى، 34: 4142دمحم:
القصاعات بالييكل التشطيسي الجاخمي  لمسشذأة، و ىحا يسكغ مغ استخجام التكشػلػجيا 

 عمػماتية ليتفػق العائج مغ إعجاد التقاريخ عمى التكمفة.اآللية و الس
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و يتفق الباحث مع ضخورة اتباع نفذ األسذ السدتخجمة داخميًا و خارجيًا عشج إعجاد القػائع       
السالية لخفس التكاليف برفة عامة و ضخورة اإلفراح عشج تغييخ سياسة اإلفراح عغ التكاليف 

 القػائع السالية. السذتخكة لعجم تزميل مدتخجمي
ثانيًا :مذاكل تتعمق بعممية التهصيل المحاسبي بقرد تحديد البيانات التي ستعرض بالتقارير 

مذكمة كيفية عخض أ.  -: القظاعية و كيفية عرضيا و مدى قابميتيا لممراجعة و تتمثل في
مذكمة مخاجعة  السعمػمات القصاعية  ، ب مذكمة تحجيج  حجع و نػعية السعمػمات القصاعية  ، ج.

 السعمػمات القصاعية
وىناك ثالثة  مذكمة كيفية عرض المعمهمات القظاعية )مهقع المعمهمات القظاعية(. . أ

 مهاقع لعرض المعمهمات القظاعية في التقارير الدنهية و ىى:
عخض معمػمات القصاع في صمب القػائع السالية مع االىتسام بكتابة مالحطات  .1

 .تػضيحية مالئسة  باليػامر
 العخض الكامل لمسعمػمات القصاعية باليػامر. .2
عخض السعمػمات القصاعية في ججاول مشفرمة بحيث تكسل القػائع السالية   .3

 (.34: 4142؛ دمحم، 464: 4116السشذػرة )متػلى،
و يتهقف اختيار مكان التقرير عن المعمهمات القظاعية وفقًا لآلراء الذخرية و الخبرة      
 0التقارير القظاعية، و قد اتفق الباحث مع رأى معظم الباحثين باختيار رأى الفريق الثالث لمعدى
 مذكمة تحديد  حجم و نهعية المعمهمات القظاعية التي يجب اإلفراح عنيا : . ب

تتعارض وجيات الشطخ بيغ معجى و مدتخجمي التقاريخ السالية ، فيخغب السدتخجميغ في          
ت كاممة مغ خالل التقاريخ السالية ، بيشسا يخغب السعجيغ في اإلفراح عغ الحرػل عمى معمػما

 (.464:  4116معمػمات محجدة في التقاريخ السالية )متػلى ، 
و مغ ىشا تعجدت السعاييخ و اإلصجارات السيشية التي تشاولت شبيعة و نػعية السعمػمات      

  SFAS No.131(434مخيكي رقع )الػاجب اإلفراح عشيا ، فقج حجد معيار السحاسبة األ
( ، كسا حجدىا السعيار الجولي لمتقخيخ 32 -42السعمػمات الػاجب اإلفراح عشيا في الفقخات )

( في 14( ، و أيزًا حجدىا السعيار السحاسبي رقع )43-41في الفقخات ) IFRS 8( 5السالي رقع )
 (.41-41الفقخات )

ر العربية ستتالشى عندما تمتزم جميع المنذآت و يرى الباحث أن تمك المذكمة بجميهرية مر
( 41المررية المدجمة بدهق األوراق المالية باإلفراح طبقًا لمعيار المحاسبة المرري رقم )
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 .IFRS 8(  8النبثاقو من المعيار الدولي لمتقرير المالي رقم )
لتحجيج ما إذا  تيجف مخاجعة السعمػمات القصاعية ج . مذكمة مراجعة المعمهمات القظاعية.   

كانت السعمػمات القصاعية قج تع اإلفراح عشيا في إشار القػائع السالية لمسشذأة ، بسا يتسذى مع 
السبادئ السحاسبية السقبػلة قبػاًل عامًا،  كسا تيجف لتحجيج ما إذا كان ىشاك تحخيف جػىخي في 

قػائع السالية ككل )عمى ، السعمػمات القصاعية أدى مع ثبات باقي العػامل لتحخيف جػىخي في ال
4116 :41.) 

ويػاجو مخاجعة معمػمات القصاع عجة مذاكل مشيا تعجد و تعقج إجخاءات السخاجعة حيث 
تذسل مخاجعة العسميات الجاخمية و التبادالت بيغ القصاعات إلى جانب العسميات الخارجية ، و زيادة 

جية، و تعج مخاجعة التقاريخ القصاعية في تكمفة عسمية السخاجعة و بالتالي أتعاب السخاجعة الخار 
القابمية لمتحقق مغ خالل تجسيع أدلة االثبات الكافية و كحلظ تخصيط عسمية السخاجعة أىع تمظ 

 (.34: 4142؛دمحم، 463: 4116؛ متػلى: 141: 4664السذاكل )العػام، 
بجأ االىتسام باإلفراح القصاعي مغ أوائل  : . مهقف المعايير المحاسبية من اإلفراح القظاعي9

الدتيشات ، و تصػر ىحا االىتسام في شكل تػصيات ثع التدامات و معاييخ عمى مخ العقػد وصػاًل 
لمػقت الحالي، و نطخا لالىتسام الستدايج بيحا الشػع مغ السعمػمات السحاسبية ؛انعكذ ىحا أيزا عمى 

رجار القػاعج و السعاييخ فأصجر مجمذ معاييخ السحاسبة الجيات العمسية و السيشية السيتسة باست
، و في 4651لمتقخيخ السالي عغ السعمػمات القصاعية عام  E51مدػدة مشذػرة  (FASB)السالية 

 41السعيار السحاسبي الجولي   (FASB)أصجر مجمذ معاييخ السحاسبة السالية  4654أغدصذ 
(IAS 14 ثع تع إعادة صياغة (بعشػان )إعجاد التقاريخ بالسعمػما ،)ت السالية حدب القصاعات

صجرت مدػدة معمشة  4662، و في ديدسبخ 4661عام  (IAS 14) 41السعيار السحاسبي الجولي 
E51)  41( لمتقخيخ السالي عغ السعمػمات القصاعية ليرجر السعيار السحاسبي الجولي IAS14)  )

 .4664بعشػان )تقجيع التقاريخ حػل القصاعات( في أغدصذ 
قام االتفاق في مذخوع التقارب بيغ مجمذ معاييخ السحاسبة الجولية  4113نػفسبخ  31و في      

(IASB)     و مجمذ معاييخ السحاسبة الساليةFASB))   عمى إصجار معيار لمقصاعات التذغيمية
 .4116( بعشػان القصاعات التذغيمية عام  (IFRS8 5ليرجر السعيار الجولي لمتقخيخ السالي 

و عمى الرعيج السحمى قامت الجيات السيشية بجسيػرية مرخ العخبية بعجة محاوالت لتشطيع      
" بعشػان التقاريخ 33شكل اإلفراح القصاعي مغ خالل إصجار معيار السحاسبة السرخي رقع "

السعجل ( 41، و ىػ تخجسة السعيار الجولي رقع ) 4113( لدشة 431القصاعية شبقًا لمقخار الػزارى )
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، حيث يتذابيا في تعخيف و تحجيج القصاع السصمػب التقخيخ عشو ، و أيزًا في بشػد السعمػمات 
القصاعية السصمػب التقخيخ عشيا سػاء لمقصاعات األساسية أو القصاعات الثانػية ،و قج تعخض 

ة أخخى " إلى عجة انتقادات أدت الستجابة الجيات السيشية مخ 33معيار السحاسبة السرخي رقع "
بإصجار معاييخ السحاسبة السرخية  4142/ 4/ 6بتاريخ  4142رقع لدشة  441بإصجار قخار وزارى 

، وتصبيقو عمى 4143الججيجة، والحى قزت السادة الثالثة مشو بالعسل بو إعتبارًا مغ أول يشايخ 
بعشػان القصاعات  (14السشذأت التي تبجأ سشتيا السالية في أو بعج ىحا التاريخ متزسشة السعيار رقع )

، لسديج مغ  IFRS 8( 5التذغيمية و الحى يعتبخ تخجسة  لسعيار التقخيخ السالي الجولي رقع )
"التقاريخ القصاعية"، و معيار السحاسبة  33التفاصيل يسكغ الخجػع لسعيار السحاسبة السرخي رقع 

 " القصاعات التذغيمية".14السرخي رقع 
أشار الباحث سابقًا  لػجػد مذكمة رئيدية بعسمية اإلفراح . متظمبات اإلفراح القظاعي. 10

القصاعي متسثمة في حجع وشبيعة السعمػمات القصاعية الالزم اإلفراح عشيا، وتخجع جحور ىحه 
كان محجودًا في عخض   IAS 14R(41السذكمة الى أن السعيار السحاسبي الجولي السعجل رقع )

قاريخ القصاعية، حيث أشار إلى أىسية اإلفراح السحاسبي الستصمبات الالزم اإلفراح عشيا في الت
عغ السعمػمات القصاعية عغ كل قصاع باستخجام نفذ الدياسات السحاسبية لمقػائع السالية السجسعة، 
عمى أن تتزسغ إيخادات السبيعات الجاخمية والخارجية، نتيجة الشذاط، والقيسة الجفتخية لألصػل، 

شفاء، وضضافات رأس السال السمسػس وغيخ السمسػس لمدشة السالية، بيشسا وااللتدامات، واإلىالك واإل
تقترخ عشاصخ اإلفراح السصمػبة لمقصاعات الثانػية عمى إيخادات السبيعات الخارجية واألصػل 

 .(Lenormand, et al., 2014: 95)واالضافات الخأسسالية السمسػسة وغيخ السمسػسة
في تػسيع دائخة اإلفراح أكثخ مغ ذلظ لتذسل  IFRS8  5بيشسا ساىع السعيار الجولي رقع 

معمػمات إضافية حػل مرخوفات الفػائج أو إيخادات الفػائج، ومرخوفات ضخيبة الجخل، فزاًل عغ 
إلدام السشذأة باالفراح عغ التجابيخ التي تدتخجميا إدارة السجسػعة لتخريز السػارد لمقصاعات 

أة غيخ ممدمة باإلفراح عغ إجسالي األصػل لكل قصاع إال اذا وتقييع أدائيا، ومغ ثع تربح السشذ
كانت مدتخجمة مغ قبل إدارة السجسػعة، مسا يجعل ىحا البشج يتساشى مع القاعجة العامة، ويتع 
الحرػل عمى تمظ السعمػمات مغ التقاريخ الجاخمية لمسشذأة، وىػ ما يعشي أن السعمػمات قج ال تدتشج 

 لسحاسبة السالية مسا قج يقمل مغ قابميتيا لمسقارنة.بالزخورة إلى معمػمات ا
تكػن السعمػمات  IFRS8 5وبسػجب مجخل اإلدارة الحي اعتسجه السعيار الجولي رقع 

السفرح عشيا لمقصاعات التذغيمية في التقاريخ السالية ىي نفديا السفرح عشيا لرانع القخار 
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سػارد لمقصاعات وتقييع أدائيا، وعسػمًا في السشذأة ألغخاض تخريز ال CODMالتذغيمي الخئيدي
تكػن الدياسات السحاسبية السدتخجمة في إعجاد التقاريخ السالية الخارجية لمقصاعات ىي نفذ 
الدياسات السحاسبية السدتخجمة في اعجاد التقاريخ الجاخمية ألغخاض اتخاذ القخارات والتقخيخ عغ 

التي يتع إجخاؤىا عشج إعجاد القػائع السالية لمذخكة مجى ربحية أو خدارة القصاع، كسا أن التدػيات 
وتخريز اإليخادات والسرخوفات واألرباح والخدائخ، يجب أن تكػن ىي نفديا السذسػلة في 

في   CODMقياس أرباح أو خدائخ القصاع السدتخجمة مغ قبل صانع القخار التذغيمي الخئيدي
ما يختمف عغ السعيار السحاسبي الجولي السعجل  الذخكة وكحلظ بالشدبة لألصػل وااللتدامات، وىحا

حيث أشار الى ضخورة التػافق مع الدياسات السحاسبية السعتسجة في إعجاد  IAS 14R  41رقع 
 (.342-343، 4143وعخض القػائع السالية السجسعة لمذخكة الػاحجة )يػسف، 

يعتسج عمى كيفية أصبح IFRS 8  5وبشاء عمى ذلظ، يخى الباحث أن السعيار الجولي رقع 
تعامل إدارة الذخكة ذاتيا ورؤيتيا لمقصاعات، والتقاريخ الجاخمية التي عمى أساسيا تع تخريز 
السػارد والسحاسبة عشيا، حيث شالب باإلفراح السحاسبي عغ السعمػمات القصاعية بالصخيقة  التي 

عتخاف بيا كسا تخاىا االدارة تتبعيا الذخكة في تقاريخىا الجاخمية، وبالتالي تقديع القصاعات و اإل
 وتتعامل معيا مغ حيث تخريز السػارد وتقييع األداء.

ضيخ انقدام . اإلفراح المحاسبي عن المعمهمات القظاعية بين مؤيد ومعارض:11
الكتاب والباحثيغ بيغ مؤيج ومعارض لإلفراح القصاعي كٌل مغ وجية نطخه، وفي ىحا الرجد ذىبت 

؛ 4145؛ عبجالخحيع ، 4145؛ الدغبى ، 4142؛ رياض ، 4113د ،العجيج مغ الجراسات )حسا
Hollie & carol, 2012; Henderson et al., 2015; Alanezi et al., 2016; Kajuter 

and Nienhaus :2017)  إلى أن اإلفراح عغ السعمػمات القصاعية لو مخدود إيجابي عمى
 غ السسيدات متسثمة في: السدتخجم الخارجي لمقػائع السالية، ويحقق العجيج م

  تداعج السعمػمات القصاعية مدتخجمي السعمػمات السحاسبية عمى معخفة معمػمات عغ
و أرباح و مداىسات و اتجاىات الشسػ في مختمف األنذصة الستشػعة لمسشذأة  الحجع الشدبى

، و مختمف السشاشق الجغخافية التي تعسل بيا السشذأة لتسكيشيع مغ القيام بتقجيخات أفزل 
عغ السشذأة ككل ، كسا تسجىع بسعمػمات خاصة بتأثيخ السكػنات الجػىخية في أنذصة 

 ، و الحى يؤثخ عمى قيسة السشذأة باإليجاب.السشذأة عمى نذاط السشذأة ككل 
  يديج قجرة السدتثسخيغ عمى فيع و تحميل و تقييع أداء السشذأة متشػعة الشذاط و كحلظ تقييع
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 قجرتيا عمى تػليج تجفقات مدتقبمية مغ خالل السعمػمات السفرمة السفرح عشيا.  
  وضػحًا مغ خالل استخجام تسكيغ السحمميغ السالييغ مغ وضع تشبؤات مدتقبمية أكثخ

السعمػمات السختفية وسط السعمػمات اإلجسالية ، كسا يديج مغ التشبؤ الدميع بالسكاسب و 
السخاشخ و العػائج ، مسا يسكغ اإلدارة مغ وضع خصط شػيمة األجل لتخفيس السخاشخ و 

 زيادة العائج ، فتكػن السحرمة قخارات استثسارية رشيجة.
 مغ خالل الدعى لإلفراح اإلضافي سػاًء كسًا او كيفًا. تحديغ اإلفراح لمسشذآت 
  زيادة مقجرة السدتخجميغ الخارجييغ عمى التشبؤ و تقييع السعمػمات السحاسبية مسا يديج دقة

التشبؤ بأسعار األسيع و الحرػل عمى مؤشخات مالئسة لتحميل ربحية السشذآت متعجدة 
 القصاعات.

  يادة الثقة لجى مدتخجمي التقاريخ السالية ، مسا يعدز انخفاض الدمػك االنتيازى مغ خالل ز
 االبتكار و التعاون.

  تحقيق كفاءة سػق األوراق السالية ، و آراء تقييع أفزل لسدتقبل السشذآت مغ خالل تحديغ
 دقة السعمػمات ، و تخفيس عجم تساثل السعمػمات.

 خاشخ التي تتعخض تخفيس تكمفة رأس السال ، و تزارب السعمػمات ، كسا يحج مغ الس
 ليا السشذأة.

  مػائسة التقاريخ السالية الجاخمية و الخارجية مغ خالل استخجام مشيج اإلدارة في اإلفراح
القصاعي ، حيث يديج الثقة في السعمػمات و ارتفاع درجة الذفافية بيغ السخاجعيغ الجاخمييغ 

 و الخارجييغ.
 لسالي ، مسا يجعل اإلدارة تمقى الزػء صجق التعبيخ عغ نتائج أعسال السشذأة و مخكدىا ا

عمى أداء القصاعات الزعيفة و تحاول تحديشيا و معخفة أسباب تجىػر أدائيا ، لحا فإن 
اإلفراح القصاعي يداعج في تخشيج تخريز السػارد و تحديغ قجرة السدتثسخيغ عمى 

 جة.تقجيخ األرباح السدتقبمية ، فيػ يداعج الجسيع عمى اتخاذ القخارات الخشي
 4145؛ الدغبى ،4145عمى صعيج آخخ، يخى فخيق مغ الجراسات )عبجالخحيع ، و 

Mardini ,2017; Paradal et al., 2015; Arya et al., 2013 أن االفراح القصاعي )
سيؤدي الى التأثيخ سمبيًا عمى كافة السدتخجميغ الخارجييغ لمقػائع السالية، ولعل أىع ىحه اآلثار 

 الدمبية ىي: 
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 مجخل اإلدارة وفقًا لسعيار  يػفخIFRS 8  مداحة أكبخ لمحكع الذخرى ، حيث يقػم متخح
القخار التذغيمي بتحجيج عجد القصاعات التذغيمية السفرح عشيا ، و بالتالي قج تتالعب 

 اإلدارة لتحقيق مرالحيا الخاصة.
 ية لمسشذأة قج يصمع السشافديغ عمى معمػمات حداسة تجاريًا مسا يؤثخ عمى القجرة التشافد

عشج اإلفراح عغ معمػمات قصاعية تبعًا لسشيج اإلدارة السعتسج عمى التقاريخ الجاخمية 
السعجة مغ قبل اإلدارة ، مسا قج يجفع اإلدارة لحجب بعس السعمػمات الحيػية تجاريًا لتقميل 

 األضخار التشافدية.
 خق اإلفراح مسا اختالف السقاييذ السدتخجمة في اإلفراح القصاعي نطخًا الختالف ش

 يؤدى لتجىػر جػدة السعمػمات في ضل االعتساد عمى مجخل اإلدارة.
  ، يتدبب تشػع اليياكل الجاخمية لإلدارة بيغ الػحجات في عجم اتداق التحميالت القصاعية

حيث يتع تجاىل السعمػمات الخئيدية إذا لع يتع التقخيخ عشيا بانتطام إلى متخح القخار 
 التذغيمي لمقصاع .

  االعتساد عمى مجخل اإلدارة وفقًا لسعيارIFRS 8  يجعل السعمػمات القصاعية السفرح
عشيا تتغيخ سػاءًا عمى مدتػى السشذآت أو عمى مدتػى السشذأة عبخ الفتخات الدمشية 
السختمفة ، و ذلظ لالعتساد عمى نطام التقخيخ الجاخمى لمسشذأة ، و التي تتشػع و تختمف مغ 

لظ يؤدى إلى انخفاض مشفعة السعمػمات القصاعية مغ خالل انخفاض مشذأة ألخخى ؛ و ذ
مالئستيا و كحلظ انخفاض قابمية ىحه السعمػمات لمسقارنة و التي تسثل أحج الخرائز 

 السعدزة لتحديغ مشفعة اتخاذ القخارات مثل قخارات االختيار بيغ فخص استثسارية مختمفة.
 ى التقاريخ الجاخمية عغ شخيق اإلدارة إلى عجد التدػيات بيغ القصاعات باالعتساد عم

انخفاض القابمية لمفيع ، و تقميل امكانية االعتساد عمى السعمػمات السفرح عشيا حيث 
 تعتسج القػائع السالية عمى السعاييخ السحاسبية.

  تعج عسمية مخاجعة التقاريخ القصاعية عسمية معقجة حيث تتزسغ مخاجعة العسميات الجاخمية
 الستبادلة ، و بالتالي زيادة أتعاب السخاجعة الخارجية  و الرفقات

تأسيدًا عمى العخض الدابق، يخى الباحث أىسية تحميل أىع الفخوق السحاسبية بيغ السعيار 
في إشار   IFRS 8 5والسعيار السحاسبي الجولي رقع   41IAS 14السحاسبي الجولي رقع 

 ( التالي:4التعجيالت السدتحجثة عميو، وىػ ما يسكغ تػضيحو مغ خالل ججول)
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 8المعيار المحاسبي الدولي رقم  14المعيار المحاسبي الدولي رقم  وجو المقارنة

المدخل المتبع 
في تحديد 

 القظاعات

مجخل السخاشخ والعػائج وىػ يدتشج الى 
مرادر السخارط والعػائج السختبصة 
بخصػط السشتجات والخجمات أو السشاشق 

 الجغخافية.

يدتشج السعيار إلى نطام محاسبة السدئػلية 
وىػ يدتشج إلى نطام التقاريخ الجاخمية الحي 
يدتخجمو صانع القخار التشفيحي )التذغيمي( 
الخئيدي بالسجسػعة ألغخاض تخريز 
السػارد وتقييع أداء الذخكات تحقيقًا لسحاسبة 

ث أعصى صالحية أكبخ السدئػلية، حي
لإلدارة في تحجيج القصاعات التذغيمية 

 واإلفراح عشيا.

عشرخ قابل لمتسييد في الذخكة ويذارك  مفيهم القظاع
 في تقجيع مشتج أو خجمة مشفخدة.

مكػن يذارك في أنذصة الذخكة يكػن لو 
 خرائز مخكد الخبحية أو االستثسار.

مدتهيات 
 جغخافية.قصاعات عسل وقصاعات  القظاعات

قصاعات عسل أو قصاعات جغخافية أو 
 قصاعات قانػنية أو مديج بيشيسا.

 
 متظمبات اإلفراح

 قهاعد اإلفراح .أ 
يتصمب اإلفراح بذكل خاص عغ 
السعمػمات التي يفرح عشيا لكل قصاع 

 يتع التقخيخ عشو.

يتصمب اإلفراح عغ العػامل السدتخجمة 
لتحجيج قصاعات التذغيل، وحجع السعمػمات 
القصاعية التي يتع مخاجعتيا مغ قبل صانع 
القخار التذغيمي الخئيدي، مع التأكيج عمى 
اإلفراح عغ البشػد نفديا التي تدتخجميا 

 اإلدارة في قياس ربح القصاع وخدارتو.
مدتهى  .ب 

المعمهمات 
 المفرح عنيا

فقط عمى مدتػى كل قصاع أساسي مع 
خفس عجد البشػد السصمػب اإلفراح 

 ت الثانػيةعشيا لمقصاعا

عمى مدتػى كل قصاع وعمى مدتػى 
الذخكة ككل، مع خفس عجد البشػد 

 اإلجبارية السصمػب اإلفراح عشيا.

سياسات  .ج 
ومردر 

المعمهمات 
 المفرح عنيا

استخجام سياسات محاسبية إلعجاد بيانات 
القصاعات بحيث تكػن متػافقة مع 
الدياسات السحاسبية السدتخجمة في 

ية السػحجة لمذخكة ككل. إعجاد القػائع السال
 )نطام معمػمات السحاسبة السالية(

استخجام سياسات محاسبية إلعجاد بيانات 
القصاعات تكػن متػافقة مع الدياسات 
السحاسبية السدتخجمة في إعجاد التقاريخ 
الجاخمية السدتخجمة في تقييع أداء 
القصاعات وتخريز السػارد بػاسصة 

سبة االدارية اإلدارة. )نطام معمػمات السحا
 والتقاريخ الجاخمية(
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وتأسيدًا عمى العخض الدابق لالختالفات الجػىخية بيغ كال السعياريغ، يخى الباحث أن 
 5وفقا لمسعيار السحاسبي الجولي رقع  14التعجيالت الػاردة عمى السعيار السحاسبي السرخي رقع 

الذخري إال أنيا قامت بتػسيع مدتػى عمى الخغع مغ أنو فتحت الباب لػجػد مداحة مغ التقجيخ 
 اإلفراح القصاعي الى أعمى مدتػياتو لمسدتخجم الخارجي لمقػائع السالية.

 . الدراسة التظبيقية12
تختمف شخيقة ومدتػى اإلفراح السحاسبي عغ القصاعات التذغيمية عقب تصبيق السعيار 

والحى يشز عمي : ال تػجج فخوق ، ومغ ثع يسكغ اختبار فخض الجراسة 14السحاسبي السرخي رقع 
ذات داللة إحرائية بيغ مدتػى اإلفراح السحاسبي عغ السعمػمات القصاعية باستخجام السعيار 

، وبيغ مدتػى اإلفراح السحاسبي عغ السعمػمات القصاعية باستخجام 14السحاسبي السرخي رقع 
 .33السعيار السحاسبي السرخي رقع 

  :تسثل الستغيخات الحاكسة لمجراسة في مجسػعة العػامل تالمتغيرات الحاكمة لمدراسة
الخاصة بالذخكة والتي قج تؤثخ عمى مدتػى اإلفراح عغ القصاعات التذغيمية والتي 

 ,Faisal, et al., 2016; Ibrahim, et al., 2014;Kobbi- fakhfakh)تتسثل في
et al., 2018): 

ائج والزخائب عمى اجسالي معجل العائج عمى األصػل: وىػ صافي الخبح بعج الفػ  -
 األصػل.

 مدتػى االستحقاقات: وىػ الفخق بيغ صافي األرباح والتجفقات الشقجية التذغيمية. -
  : يدعى الباحث مغ خالل الفخض اإلحرائي نمهذج اختبار الفرض  اإلحرائي لمدراسة

ضل  األول إلى اختبار الفخوق الجػىخية بيغ مدتػى اإلفراح عغ القصاعات التذغيمية في
"التقاريخ القصاعية" والسعيار السحاسبي  33تصبيق السعيار السحاسبي السرخي رقع 

"القصاعات التذغيمية"، ومغ ثع سيقػم الباحث باستخجام اختبار الفخوق  14السرخي رقع 
 باإلضافة الى تصبيق نسػذج االنحجار التالي: t-testالجػىخية اإلحرائي 

DL Segments = β0 + β1 EAS No. 41 + β2 Controls + 
ε………………..…(1) 

 حيث أن:
DL Segments مدتػى االفراح السحاسبي عغ القصاعات التذغيمية؛ = 
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EAS No. 41  في حالة تصبيق السعيار السحاسبي  4= متغيخ وىسي يأخح القيسة
 والقيسة صفخ فيسا عجا ذلظ؛ 14السرخي رقع 

Controls .الستغيخات الحاكسة لمشسػذج الدابق عخضيا سابقًا = 
 يتسثل مجتسع الجراسة في كافة الذخكات السقيجة في سػق األوراق السالية : عينة الدراسة

، 4143بجأ تصبيقو في يشايخ  14السرخي، ولكغ تصبيق السعيار السحاسبي السرخي رقع 
لسقيجة في سػق األوراق السالية فزاًل عغ عجم وجػد قصاعات تذغيمية لجى كل الذخكات ا

السرخي. وبشاء عمى ذلظ يسكغ لمباحث اختيار العيشة باستخجام الصخيقة التحكسية التي 
تخزع إلى األسمػب االنتقائي الحكسي الحي يعتسج عمى اختيار العيشة مغ خالل الذخكات 

سػق الخاص بحرخ أكثخ الذخكات تجاواًل في  EGX 100السجرجة في السؤشخ السرخي 
بجأ تصبيقو في  14األوراق السالية السرخي، ونطخًا ألن السعيار السحاسبي السرخي رقع 

فان عيشة الجراسة التي يسكغ مغ خالليا اختبار الفخوق الجػىخية ستبجأ قبل  4143يشايخ 
. وباستبعاد الذخكات التي ال تسمظ قصاعات 4144تصبيق السعيار بعاميغ وتشتيي في عام 

شخكة،  32شخكة يرل حجع العيشة الى  32جة ضسغ السؤشخ وعجدىا تذغيمية ومجر 
شخكة  42وعجدىا  14وباستبعاد الذخكات التي ال تفرح وفقًا لمسعيار السحاسبي السرخي 

 مذاىجة. 51شخكة، وقج سجمت ىحه الذخكات عجد  41يبمغ حجع العيشة 
 ( اجراءات تحديد عينة الدراسة2جدول)

 عيشة سشػية بيان
 شخكة 411 السبجئي لمعيشةالحجع 

 شخكة 32 ( شخكات ال تتدع بػجػد قصاعات تذغيمية-)
 شخكة 42 14( شخكات ال تمتدم بالسعيار -)

 شخكة 41 صافي العيشة
  :اعتسج الباحث مرادر الحرهل عمى بيانات الدراسة واألساليب اإلحرائية المدتخدمة

الالزمة إلتسام الجراسة الحالية،  عمى العجيج مغ السرادر لمحرػل عمى كافة البيانات
وىع: مػقع البػرصة السرخية ، ومػقع معمػمات مباشخ مرخ، وبعس السػاقع االلكتخونية 
لمذخكات السجرجة في البػرصة السرخية، وقج استصاع الباحث مغ خالل ىحه السرادر 

 الحرػل عمى البيانات التالية:
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د دمج بيغ بيانات الدالسل الدمشية وألغخاض تحميل بيانات عيشة الجراسة يتزح وجػ 
وىي تعبخ عغ مجسػعة السذاىجات التي يتع تكخار  (Panel Data)والبيانات السقصعية العخضية 

قياساتيا عشج عجد مغ الػحجات عمى عجة فتخات زمشية، وليحا تتزسغ ىحه السذاىجات في البيانات 
 – Crossضي )السدتعخض( الدمشية السقصعية عمى األقل بعجيغ؛ األول بعج مقصعي عخ 

Sectional Dimension  معخف بالسؤشخ(i)  ،والحي يسثل الذخكات السجرجة بالبػرصة السرخية
الحي يسثل فتخة الجراسة.  (t)ويعخف بالسؤشخ  Time Series Dimensionوالبعج الثاني زمشي 

 وتتسيد البيانات السقصعية العخضية بعجة مدايا تتسثل في:
  التحكع في عجم تجانذ الػحجات(Heterogeneity) حيث أن البيانات الدمشية ،

السقصعية تأخح في عيغ االعتبار االختالف بيغ الذخكات والسذاىجات التي تخريا، 
 وىػ ما يحقق تفادي الحرػل عمى أي تحيد في التقجيخ وخمق نتائج متحيدة.

 خضية يتيح الفخصة لجراسة السديج مغ الجمج بيغ بيانات الدالسل الدمشية والبيانات الع
السذاىجات، مسا يؤدي الى مديج مغ التبايغ، والسديج مغ درجات الحخية والكفاءة، 

 والقميل مغ االزدواج الخصي بيغ الستغيخات.
  البيانات الدمشية السقصعية أكثخ قجرة عمى دراسة ديشاميكية التغيخ، وذلظ بجراسة

 عمى مجار الدمغ.السذاىجات في الػحجات السختمفة 
  البيانات الدمشية السقصعية أكثخ قجرة عمى تحجيج وقياس التأثيخات التي ال يسكغ كذفيا

 بديػلة في محس البيانات العخضية فقط أو بيانات الدالسل الدمشية بسفخدىا.
االصجار  (SPSS)وألغخاض تحميل البيانات استعانت الباحث بالبخنامج االحرائي 

وألغخاض اختبار الفخوض اإلحرائية لمجراسة تع االعتساد عمى عجد مغ الخامذ والعذخيغ، 
، ومعامل (Descreptive Statistics)األساليب اإلحرائية الستسثمة في: اإلحراءات الػصفية 

، وأسمػب تحميل االنحجار الستعجد (Pearson’s Correlation Coefficient)ارتباط بيخسػن 
(Multiregression Analysis)ع االستشاد الى قيسة معامل التحجيج ، م(R2)  لقياس الجػدوة

االحرائية لمشسػذج، والػقػف عمى تأثيخ اإلفراح عغ القصاعات التذغيمية وفقًا لمسعيار السحاسبي 
 عمى قخارات االستثسار. 14السرخي رقع 

  :لمتحقق مغ صحة نتائج اختبارات قياس استقرار الدمدمة الزمنية والتهزيع الظبيعي
ختبار نسػذج االنحجار الستعجد لمجراسة ال بج مغ تحقق استقخار الدمدمة الدمشية ومجى ا
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اتباع البيانات لمتػزيع الصبيعي، ولغخض اختبار ذلظ ال بج مغ تحقق بعس الذخوط التي 
 تتسثل في:

  التجانذ  Homoscedasticity  .ومعشاه ثبات التغيخ )التبايغ( في قيسة البػاقي
ك تجانذ فإن البػاقي ستكػن متداوية إلى حج ما عشج جسيع القيع أو عشجما يكػن ىشا

بسعشى آخخ لغ نالحظ اتجاه لديادة أو نقران البػاقي مع تغيخ قيسة الستغيخ السدتقل. 
فسثال لػ حاولشا دراسة العالقة بيغ حجع السبيعات وسعخ البيع فإنشا لغ نالحظ أن 

 .البػاقي تتجو لمديادة مع زيادة سعخ البيع
  استقاللية البػاقي Independence of Residuals  بسعشى أن الباقي ألي نقصة ال

يعتسج عمى الباقي في الشقصة أو الشقاط الدابقة. عشجما تكػن البػاقي غيخ مدتقمة فإنشا 
 نحتاج أن ندتخجم نسػذجا آخخ يأخح في االعتبار ىحه العالقة.

  التػزيع الصبيعي لمبػاقيNormality of Residuals  يشبشي تحميل االنحجار عمى أن
البػاقي مػزعة تػزيعا شبيعيا عشج كل الشقاط لمستغيخ السدتقل مثل سعخ البيع. وىحا 
يعشي أنيا تتغيخ مغ سالب لسػجب حػل قيسة الرفخ بذكل تػزيع شبيعي وبحيث 

 يكػن مجسػعيا صفخا.
ي لمتحقق مغ استقخار وبالتالي، استمدم األمخ مغ الباحث اختبار تجانذ تبايغ البػاق

 Whiteالدمدمة الدمشية واتباع التػزيع الصبيعي لمبيانات وتتسثل أىع ىحه االختبارات في اختبار 
Test  الحي يقػم باختبار الفخض العجم القائل بأن تبايغ بػاقي نسػذج االنحجار يتدع بالتجانذ، فاذا

% يسكغ قبػل الفخض العجم 2السحدػبة أقل مغ القيسة الحخجة التي غالبًا ما تكػن  4كانت قيسة كا
والحي يعشي تجانذ تبايغ بػاقي نسػذج االنحجار، ومغ ثع عجم وجػد مذاكل بشسػذج االنحجار تتعمق 
بعجم تجانذ تبايغ البػاقي، وىػ ما يذيخ إلى استقخار الدمدمة الدمشية واتباع البيانات لمتػزيع 

 لصبيعي. ويسكغ لمباحثة عخض نتائج اختبار وايت في الججول التالي:ا
White's test for Ho: homoskedasticity 

                    against Ha: unrestricted heteroskedasticity 

       chi2  =    537.94      Prob > chi2  =    0.0000 

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test 

Source   chi2 P 

Heteroskedasticity 537.94 0.0000 

Skewness 205.31 0.0000 

Kurtosis 2.39 0.1221 

Total 745.64 0.0000 
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% وىػ ما يذيخ إلى عجم 2السحدػبة أقل مغ  4يتبيغ مغ نتائج االختبار الدابق أن قيسة قيسة كا
وجػد أي مذاكل بشسػذج االنحجار تتعمق بعجم تجانذ تبايغ البػاقي، وفي ذلظ داللة عمى استقخار 

 الدمدمة الدمشية واتباع البيانات لمتػزيع الصبيعي.
  :يسكغ لمباحث مشاقذة نتائج الجراسة مغ خالل ثالثة محاور أساسية نتائج الدراسة

 يتسثل األول في عخض اإلحراءات الػصفية لمستغيخات السدتخجمة في الجراسة. 
اإلحراءات الػصفية عبارة عغ مجسػعة األساليب السعشية اإلحراءات الهصفية لمتغيرات الدراسة: 

وتشطيسيا بيجف التعخف عمى شبيعة عيشة البحث التي بجسع مفخدات الجراسة اإلحرائية وتمخيريا 
تع دراستيا واختبارىا وكيفية وتػزيعيا والحكع عمى مجى قابمية نتائج ىحه الجراسة لمسقارنة مع 
الجراسات األخخى. وتتسثل أىع ىحه اإلحراءات الػصفية في كاًل مغ مقاييذ الشدعة السخكدية 

 ومقاييذ التذتت.
راءات الػصفية لكافة السذاىجات بعيشة الجراسة مغ خالل يسكغ لمباحث عخض اإلح

 ( الخاص باإلحراءات الػصفية عمى الشحػ التالي:3الججول رقع )
 (: اإلحراءات الهصفية لعينة الدراسة3جدول رقم )

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SPR 
80 -.90 7.92 .3477 1.10780 

TV 
80 9.59 78.80 21.7029 11.81170 

DL Segments 
80 -12.23 11.67 .4425 2.69543 

EAS No. 41 
80 .01 1.57 .4957 .25060 

Roa 
80 -.69 .40 .0529 .10542 

Acc 
80 13.26 25.02 20.3625 2.26521 

  

ويتزح لجى الباحث مغ خالل العخض الدابق لشتائج اإلحراءات الػصفية لمجراسة أن 
الخاص باإلفراح عغ القصاعات التذغيمية وفقًا لمسعيار  EAS No. 41الػسط الحدابي لمستغيخ 
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% وىي تسثل ندبة الذخكات السمتدمة باإلفراح عغ 16.24يبمغ  14السحاسبي السرخي رقع 
القصاعات التذغيمية ضسغ الذخكات السجرجة بعيشة الجراسة، وىي ندبة جيجة وتقتخب مغ نطائخىا في 

 ,.e.g., Andre, et al., 2016; Habash, et al., 2016; Obradovic, et al)دراسات 
الخاص بسدتػى اإلفراح عغ  DL Segments. كسا يبمغ الػسط الحدابي لمستغيخ (2016

 ,e.g., Andre)% وىي ندبة جيجة تقتخب مغ نطائخه بجراسات 11.42القصاعات التذغيمية ندبة 
et al., 2016; Habash, et al., 2016; Obradovic, et al., 2016) وبشاء عمى ذلظ .

يدتشتج الباحث أن عيشة الجراسة تتذابو مع مثيمتيا بالجراسات الدابقة، مسا يسكغ لمباحث مغ مقارنة 
 نتائج الجراسة الحالية مع نتائج الجراسات الدابقة.

ييجف الباحث في ىحا الجدء مغ الجراسة إلى عخض مرفهفة ارتباط بيرسهن لمتغيرات الدراسة: 
ة ارتباط بيخسػن بيغ الستغيخات السجرجة بشساذج اختبار الفخوض اإلحرائية مغ خالل مرفػف

( لمتعخف عمى شبيعة العالقة بيغ الستغيخات السدتقمة وبعزيا البعس بشساذج اختبار 1الججول رقع )
الفخوض اإلحرائية لمجراسة، وتكػيغ رأي مبجئي عغ مذكمة االزدواج الخصي بيغ تمظ الستغيخات. 

لمتأكيج عمى عجم تػاجج أيًا مغ مذاكل االزدواج  VIFضافة إلى قيام الباحث بقياس معامل باإل
 الخصي.

 1.5( عجم وجػد ندبة ارتباط أعمى مغ 1ويتزح لجى الباحث مغ نتائج الججول رقع )
وىػ ما يجل عمى عجم وجػد عالقة معشػية بيغ الستغيخات السدتقمة لمجراسة والسجرجة بشساذج اختبار 

لفخوض اإلحرائية وىػ ما يعشي صحة فخوض الجراسة بذكل مبجئي حتى يتع تذغيل نساذج ا
 اختبار فخوض الجراسة والتػصل إلى الشتائج الشيائية.

 EAS No. 41( وجػد عالقة شخدية بيغ الستغيخ 1كسا يتبيغ  مغ نتائج الججول رقع )
أدى  14وىػ ما يذيخ إلى أن تصبيق السعيار السحاسبي السرخي رقع  DL Segmentsوالستغيخ 

 DLالى زيادة مدتػى االفراح عغ القصاعات التذغيمية، كسا تػجج عالقة شخدية بيغ الستغيخ 
Segments  والستغيخTV  وىػ ما يذيخ الى أن مدتػى االفراح وفقًا لمسعيار السحاسبي السرخي

جاول ومغ ثع زيادة فعالية قخارات االستثسار. وعمى الخغع مغ ذلظ، ال أدى الى زيادة حجع الت 14رقع 
 يسكغ لمباحث الجدم برحة ىحه الشتائج ختى يتع اختبار الفخوض والػصػل إلى الشتائج الشيائية.
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 (: مرفهفة ارتباط بيرسهن 4جدول رقم )

 SPR TV 

DL 

Segments 

EAS No. 

41 Roa ACC 

SPR Pearson 

Correlation 
1 -.514** -.236** .036 -.102 -.079 

Sig. (2-

tailed) 
 .000 .001 .626 .168 .289 

N 80 80 80 80 80 80 

TV Pearson 

Correlation 
-.514** 1 .595** -.429** .079 .366** 

Sig. (2-

tailed) 
.000  .000 .000 .286 .000 

N 80 80 80 80 80 80 

DL 

Segments 

Pearson 

Correlation 
-.236** .595** 1 .148* .396** .183* 

Sig. (2-tailed) 
.001 .000  .045 .000 .013 

N 
80 80 80 80 80 80 

EAS No. 

41 

Pearson 

Correlation 
.036 -.429** .148* 1 .317** -.285** 

Sig. (2-tailed) 
.626 .000 .045  .000 .000 

N 
80 80 80 80 80 80 

Roa Pearson 

Correlation 
-.102 .079 .396** .317** 1 .084 

Sig. (2-tailed) 
.168 .286 .000 .000  .260 

N 
80 80 80 80 80 80 

ACC Pearson 

Correlation 
-.079 .366** .183* -.285** .084 1 

Sig. (2-tailed) 
.289 .000 .013 .000 .260  

N 
80 80 80 80 80 80 

 
يحاول الباحث في ىحا الجدء مغ الجراسة عخض نتائج تحميل العالقات نتائج تحميل االنحدار: 

 واختبار الفخوض اإلحرائية لمجراسة الحالية، وذلظ لكل نسػذج عمى حجة وذلظ عمى الشحػ التالي:
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   :ييجف الفخض األول لمجراسة إلى اختبار مدتػى الفخوق نتيجة اختبار فرض لمدراسة
بيغ مدتػى اإلفراح السحاسبي عغ السعمػمات القصاعية باستخجام السعيار  الجػىخية

، وبيغ مدتػى اإلفراح السحاسبي عغ السعمػمات القصاعية 14السحاسبي السرخي رقع 
، وىػ ما يسكغ لمباحثة التأكج مشو أواًل 33باستخجام السعيار السحاسبي السرخي رقع 

 مغ خالل الججول التالي: T-test باستخجام نتائج اختبار السؤشخ اإلحرائي
 

 (: اختبار العينات المقارنة بين مدتهيات االفراح5جدول رقم )

  T Df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

DL41 - 

DL33 
6.934 79.000 0.000 10.600 13.674 1.529 7.557 13.643 

 
بيشسا  3.631السحدػبة تعادل  (T)يتزح مغ التحميل اإلحرائي بالججول الدابق أن قيسة 

مسا يعشي قبػل الفخض البجيل ورفس الفخض العجم، في ذلظ  4.244الججولية تعادل  (T)قيسة 
 14داللة عمى وجػد اختالفات جػىخية بيغ مدتػى االفراح وفقًا لمسعيار السحاسبي السرخي رقع 

، كسا يالحظ أن اإلشارة مػجبة وىػ دليل عمى ارتفاع مدتػى 33والسعيار السحاسبي السرخي رقع 
 .14ج تصبيق السعيار السحاسبي السرخي رقع اإلفراح بع

وتأكيجًا لمشتائج الدابق عخضيا يسكغ لمباحث تحميل التبايغ أحادي االتجاه بيغ الستغيخات 
 السدتخجمة لمجراسة مغ خالل الججول التالي:

 (: نتيجة تحميل التباين أحادي االتجاه6جدول رقم )

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 15831.768 3 5277.256 91.915 .000
b

 

Residual 8956.632 77 57.414   

Total 24788.400 80    
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السحدػبة مسا يذيخ الى ارتفاع  Fحيث يتبيغ مغ نتائج تحميل التبايغ أحادي االتجاه معشػية قيسة 
 .14مدتػى اإلفراح عغ القصاعات التذغيمية في ضل تصبيق السعيار السحاسبي السرخي رقع 

وعالوة عمى الشتائج الدابقة، يسكغ لمباحث  التأكيج عمييا مغ خالل تذغيل نسػذج 
عمى مدتػى ( 14( لمتعخف عمى أثخ تصبيق السعيار السحاسبي السرخي رقع )4االنحجار رقع )

االفراح عغ القصاعات التذغيمية واعتسادًا عمى تحجيج شبيعة العالقة مغ خالل مدتػى معشػية 
( تع التػصل 4العالقة واتجاىات وقيع معامالت الستغيخات السجرجة بشسػذج اختبار الفخوض رقع )

 (.2الى الشتائج السعخوضة بالججول رقع )
% 33.4( أن القػة التفديخية لمشسػذج تبمغ 2ويتبيغ لجى الباحث مغ خالل الججول رقع )

 ;e.g., Andre, et al., 2016)وىي ندبة أفزل بكثيخ مغ نطائخىا بالجراسات الدابقة 
Habash, et al., 2016; Obradovic, et al., 2016)  35.45%، 14.5حيث تبمغ ،%

% عمى التػالي. كسا تذيخ تمظ الشتائج الى أن اإلفراح السحاسبي وفقًا لمسعيار السحاسبي 21.33
يسكشو أن يفدخ التبايغ الكمي في مدتػى اإلفراح السحاسبي عغ القصاعات التذغيمية بشدبة  14رقع 

33.4. % 

Variable 
 رائي األول(: نتيجة اختبار الفرض اإلح6جدول رقم )

 المتغير التابع : مدتهى اإلفراح عن القظاعات التذغيمية  
Coef. t-stat. Sig. 

Constant 37.1090 8.0600 0.0000 
EAS No. 41 19.4350 15.6220 0.0000 

ROA -5.3620 -1.0950 0.2750 
ACC -0.8440 -1.1420 0.2550 

industry dummies Included 
year dummies Included 

F 91.915    
Sig. 0.000    

VIF Max 1.180    
N 80    

Adj. R2 63.20%     
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( معشػية 3وبالشطخ إلى معشػية السعامالت داخل الشسػذج فيتبيغ مغ خالل الججول رقع )
، وفي الػقت نفدو (β1 = 19.43, t = 15.62 > 2)حيث أن  EAS No. 41معامل الستغيخ 

أدى إلى زيادة  14مػجبة وىػ ما يذيخ الى أن تصبيق السعيار السحاسبي السرخي رقع تحسل إشارة 
مدتػى اإلفراح السحاسبي عغ القصاعات التذغيمية، وىػ ما يتفق مع نتائج الجراسات الدابقة ذات 

 الرمة.
مسا  41وىي أقل مغ  4.45تبمغ  VIFومغ ناحية أخخى يتبيغ أن أقرى قيسة لسعامل 

لباحث لع يعان مغ أي مذكمة مغ مذاكل االزدواج الخصي. باإلضافة إلى ذلظ يسكغ يجل عمى أن ا
بشاء نسػذج التشبؤ باألثخ عمى الستغيخ التابع مغ خالل معخفة تصبيق السعيار السحاسبي السرخي رقع 

 الخاص باإلفراح عغ القصاعات التذغيمية عمى الشحػ التالي:  14
تصبيق السعيار السحاسبي السرخي رقع × )قيسة بيتا  الستغيخ التابع = ثابت االنحجار +

 الخاص باإلفراح عغ القصاعات التذغيمية(. 14
 ويمكن تهضيح ىذا النمهذج عمى النحه التالي:

تصبيق السعيار ×  46.11+  34.4مدتػى اإلفراح عغ القصاعات التذغيمية = 
 التذغيمية.الخاص باإلفراح عغ القصاعات  14السحاسبي السرخي رقع 

 وبناء عمى ذلك يتم رفض فرض العدم وقبهل الفرض البديل عمى النحه التالي:
الخاص  14تػجج عالقة شخدية ذات داللة إحرائية بيغ تصبيق السعيار السحاسبي السرخي رقع 

 باإلفراح عغ القصاعات التذغيمية ومدتػى اإلفراح عغ القصاعات التذغيمية.
  يسكغ بمػرة أىع نتائج الجراسة عمى الشحػ اآلتى: نتائج البحث 
  اتفقت العجيج مغ األدبيات السحاسبية عمى سيػلة قخاءة السعمػمات القصاعية باستخجام

و الحى انبثق مشو السعيار السحاسبي السرخي  IFRS 8 5السعيار الجولي لمتقخيخ السالي 
 "القصاعات التذغيمية".14

 5ولي لمتقخيخ السالي مدتػى االمتثال لمسعيار الج IFRS 8  أفزل مغ معيار السحاسبة
 .IAS 14 Rالجولي 

 كسا تػصل الباحث مغ خالل الجراسة التصبيقية إلى أن  :      
  فقط مغ السشذآت السدجمة بدػق األوراق السرخي بالذكل السالئع لإلفراح 41التدام %

 .4144حتى  4141القصاعي خالل الفتخة مغ 
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  القصاعات التذغيمية" أفزل مغ 14لستصمبات السعيار السحاسبي السرخي مدتػى اإلمتثال"
 "التقاريخ القصاعية". 33معيار السحاسبة السرخي 

 :في ضػء الشتائج الدابقة يػصى الباحث بسا يمى :    تهصيات  البحث 
  محل –ضخورة الستابعة و الخقابة عمى السشذآت السدجمة بدػق األوراق السالية السرخي

 حيث اتزح عجم التدام معطع تمظ السشذآت بتعميساتو. -السعيار تصبيق
  القصاعات  14ضخورة تفعيل البشظ السخكدى السرخي لمسعيار السحاسبي السرخي"

 "التقاريخ القصاعية". 33التذغيمية"، بجال مغ السعيار السحاسبي السرخي 
 القػائع السالية لسػاكبة  آخخ تصػرات السعاييخ السحاسبية  إعجاد دورات تجريبية لسعجى

 بانتطام.
  اتخاذ السخاجع الخارجى اجخاء حاسع ضج السشذآت السدجمة بدػق األوراق السالية التي ال

 تمتدم أو تتالعب باإلفراح عغ السعمػمات القصاعية وفقًا لمسعيار األخيخ.
 

 :األبحاث المدتقبمية المقترحة 
 بجقة تشبؤات السحمميغ  14اح القصاعي شبقًا لمسعيار السحاسبي السرخي عالقة اإلفر

 السالييغ.
 جػدة األرباح.و 14السرخي  عالقة اإلفراح القصاعي شبقًا لمسعيار السحاسبي 
 السقجرة التقػيسية.و  14قًا لمسعيار السحاسبي السرخي عالقة اإلفراح القصاعي شب 
 أسعار األسيع في سػق و  14سحاسبي السرخي قًا لمسعيار العالقة اإلفراح القصاعي شب

 األوراق السالية.
 مدتػى حػكسة الذخكات.و  14قًا لمسعيار السحاسبي السرخي عالقة اإلفراح القصاعي شب 
 والسدئػلية االجتساعية 14سرخي عالقة اإلفراح القصاعي شبقًا لمسعيار السحاسبي ال

 البيئية لمسشذآت.و 
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 :قائمة المراجع
 العربيةالمراجع بالمغة 

 ( الجليل العسمى ل4114حساد ، شارق عبج العال .) تصبيق معاييخ السحاسبة السرخية
 آثارىا الزخيبية . الجدء الخابع ، الجار الجامعية ،اإلسكشجرية.و 

 ( تحجيج مدتػى االفراح عغ السعمػمات القصاعية 4144رزق ،ىبو عبج العاشى دمحم . )
امة السرخية : ) دراسة تحميمية ( ، السجمة العمسية في التقاريخ السالية في السشطسات الع

( ، 4لمبحػث و الجراسات التجارية ، كمية التجارة و إدارة األعسال ، جامعة حمػان ، ع )
 . 454 – 426( . ص.ص: 42مج )

 ( أثخ تكشػلػجيا السعمػمات عمى اإلفراح السحاسبي 4145الدغبى ، ايسان فتحى أسعج.)
بيجف تحقيق جػدة التقاريخ السالية:دراسة ميجانية ، رسالة   عغ السعمػمات القصاعية

 ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، كمية التجارة ، جامعة بشيا.
 ( تحميل العالقة 4143عاشػر، ايياب دمحم كامل .) بيغ معمػمات التقاريخ القصاعية

 -سرخي أثخىا عمى إحكام قخارات السدتثسخيغ في سػق األوراق السالية الوتكاليف الػكالة و 
دراسة ميجانية،  كمية التجارة، جامعة القاىخة، مجمة السحاسبة السرخية، العجد الخامذ، 

 .313 – 454الدشة الثالثة، 
 ( التقاريخ الجدئية كأداة لتحديغ اإلفراح السحاسبي 4664عبج الحسيج ، عمى عبجالعميع .)

اسة ميجانية ، مجمة في وحجات القصاع العام الرشاعى الستشػعة الشذاط في ج. م . ع در 
 البحػث السعاصخة ، كمية التجارة، جامعة أسيػط، السجمج الخامذ، العجد الثانى .

 ( اثخ درجو االفراح عغ السعمػمات القصاعيو وفقا 4145عبجالخحيع ، رضا محسػد دمحم .)
عمى قيسو الذخكو :دراسة تصبيقية عمى الذخكات  14لسعيار السحاسبو السرخي رقع 

لبػرصة السرخية ، مجمة الفكخ السحاسبي ، كمية التجارة ، جامعة عيغ شسذ ، السقيجة با
 . 1، ع  44مج 

 ( استخجام التبػيب القصاعي بغخض تحديغ 4112عبجالعديد، دمحم قصب عبج العديد ،)
دراسة تصبيقية، رسالة دكتػراة غيخ مشذػرة، كمية  –اإلفراح السحاسبي لمقػائع السشذػرة 

 عيغ شسذ.التجارة ، جامعة 
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 ( تقييع أثخ تبشى مسارسات اإلفراح القصاعي شبقًا 4145عمى، عخفات حسجى عبجالشعيع.)
عمى تحديغ السحتػى السعمػماتى  14لمتعجيت الػاردة بالسعيار السحاسبي السرخي رقع 

لمقصاعات التذغيمية مغ مشطػر الػكالة : دراسة تصبيقية. مجمة الفكخ السحاسبي ،جامعة 
 .614 -555، ص.ص  3،ع  44عيغ شسذ ، مج

  ( اإلفراح عغ السعمػمات 4114العسخى ، أحسج . سػيجان ،ميذيل . عبج ،سػزان. )
القصاعية في التقاريخ السالية الدشػية لمذخكات الرشاعية األردنية : ) دراسة ميجانية ( . 

( 11مج) ( ، 4مجمة كمية التجارة لمبحػث العمسية ، كمية التجارة جامعة االسكشجرية ، ع)
 . 46 -14،ص.ص 

 ( التقاريخ السالية القصاعية كأداة لقياس السخاشخ و التشبؤ 4664العػام ، عاشف دمحم . )
( 3بالعػائج ."، السجمة العمسية لالقتراد و التجارة ، كمية التجارة ،جامعة عيغ شسذ ، ع)

 .114 – 114، ص.ص: 
  ( االفراح السحاسبي 4116متػلى ، أحسج زكى حديغ . ) عغ السعمػمات القصاعية في

) مع دراسة اختبارية ( ، مجمة التجارة و التسػيل ،   : التشبؤ باألزمات السالية لمذخكات 
 . 423 – 453( ، ص 4كمية التجارة ، جامعة ششصا ، العجد األول ، مجمج )

 ( تقييع أثخ معمػمات التقاريخ القصاعية عمى تخشي4142دمحم، عبيخ عساد الجيغ رياض .) ج
تكاليف الػكالة بذخكات قصاع االتراالت السقيجة  بالبػرصة السرخية شبقًا لمسعاييخ 

 السحاسبية ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، جامعة السشػفية، كمية التجارة.
 ( التقاريخ 33وزارة االستثسار ، معاييخ السحاسبة السرخية، معيار السحاسبة السرخي ، )

 .4113القصاعية ، 
 ( ، القصاعات 14تثسار ، معاييخ السحاسبة السرخية، معيار السحاسبة السرخي )وزارة االس

 .4142التذغيمية ، 
 ( قياس أثخ شفافية اإلفراح بالتقاريخ السالية عمى دقة 4143يػسف، أبػ بكخ دمحم .)

دراسة امبخيقية، مجمة البحػث التجارية، جامعة  -تشبؤات السحمميغ السالييغ بأسعار األسيع
 .416 -433يق، العجد األول، السجمج الثامغ و الثالثيغ، الجدء الثانى، الدقاز 

- https://www.mubasher.info/countries/eg 

- https://sa.investing.com/ 

- http://abuqir.net/home 

https://www.mubasher.info/countries/eg
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- http://ajwa-egypt.com/ 

- http://deltasugar.com/ 

- http://egytrans.com/ 

- http://iconegypt.com/ 

- http://ir.elsewedyelectric.com/ar 

- http://ir.ghabbourauto.com/ar/company-profile 

- http://ir.sodic.com/ar 

- http://mahaseel.com/ 

- http://www.alshamscompany.com/ 

- http://www.amic-eg.com/Arabic/Home 

- http://www.arabcot.com/ 

- http://www.beltonefinancial.com/ 

- http://www.ececables.com/ 

- http://www.ecitp-americana.com/Ar/Default.aspx 

- http://www.egyptalum.com.eg/ 

- http://www.ekholding.com/ 

- http://www.elnasr-dehydration.com/ 

- http://www.hadisolb.com/ 

- http://www.hhd.com.eg/ 

- http://www.ibnsina-pharma.com/r 

- http://www.istithmaraat.com/ 

- http://www.misrns.com/ar/index/ 

- http://www.pachin.net/index.php/ar/ 

- http://www.pioneersholding.com/ 

- http://www.qalaaholdings.com/ 

- http://www.remcogroup.net/english/ 

- http://www.sinaicement.net/ 

- http://www.svcc-eg.com/ 

- http://www.talaatmoustafa.com/defaultar.aspx 

- http://www.wadigroup.com/ 

- https://alexcont.com/ar 

- https://amoceg.com/ 

- https://orascomde.com/ar/about-us 

- https://www.alexflourmills.com/ 

- https://www.amer-group.com/ 

- https://www.arabiancement.com/A 

- https://www.ebebank.com/ar 
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- https://www.efghermes.com/ar/Pages/default.aspx 

- https://www.eg-bank.com/ 

- https://www.emaarmisr.com/ 

- https://www.faisalbank.com.eg/FIB/arabic/index.html 

- https://www.hdb-egy.com/ 

- https://www.orascom.com/ 

- https://www.qnbalahli.com/sites/qnb/qnbegypt/page/en/en-home.html 

- https://www.suezcement.com.eg/ar 

- www.arabianrealestate-aleco.comhttp:// 

- www.cairoinvest.com.eg 

- www.cpg.com.eg 

- www.egyptgas.com.eg 

- www.gmceg.com 

- www.nilesat.com.eg 

- www.phdint.com 

- www.rayacorp.com 

- www.sheeni-egypt.com 

- http://www.ezzsteel.com/default.asp?pageID=1 

- http://ir.te.eg/ 

- https://www.sidpec.com/ar/ 

- https://orascomih.com/ar/ 

- http://www.mopco-eg.com/ 

- http://www.adi-alahly.com/index.php/en/ 

- http://arload.com.eg/ 

- http://www.cleopatrahospitals.com/ar/home/ 

- http://www.qenacement.com/ar/ 

- http://www.juhayna.com/ar/ 

- https://www.adib.eg/arabic/ 

- http://obourland.com/ 

- http://www.domty.org/ar/home 

- http://www.goldencoast-eg.com/ 

- http://www.easternegypt.com/ 

- https://mnhd.com/ar/ 

- http://sarwa.capital/ 

- http://www.maridivegroup.net/ 

- http://edita.com.eg/ar/ 

- http://www.mci.com.eg/ 
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- https://www.gemma.com.eg/ 

- https://www.liftslab.net/ 

- http://efic-eg.com/ar 

- https://empc.com.eg/ar/ 

- https://egy.naeemonline.com/naeem/index.aspx 

- http://www.cairooil.com/AboutUs-a.aspx 

- https://www.cibeg.com/Arabic/Pages/default.aspx 

- http://www.elsaeed-contracting.com/ 

- https://www.ca-egypt.com/ar/investor-

relation/?bank_segment=personal-banking 

- http://www.universal-unipack.com/ 

- http://www.cdicoeg.com/ 

- http://www.mena.com.eg/ar/ 

- http://www.atlascontracting-eg.com/ 

- http://www.portogroup.com/ar 

- http://extractedoils.com/website/index.php/en/ 

- https://www.canalshipping.net/cms/ 

- http://ir.dicefactory.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8

%AD%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A

%D8%A9/# 
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