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 الملخص

فددا بيالددا  بحيلا ددا   هوبلدداد رو  كافدد  جيبنثدد بحددت ضيحددلب بحثلدد  بحلهيددلا حهليددم بح هيلدد   دد   يهدد ا بحث دد          

بح   جدد  فددا  دديا بحلددابا حددلو با بح احلدد    دد  يدد   بح  ا دثل  وبنليا دده ا فددا بحال دد  بحيدديرل  حه اددا ا بحا ا يدد  

-2010ياثدا  لهلهدا حهلاداضل   د    اافا    بح اا ا بحا ا ي  بح   ج  فا بحيديا بحظادا ا ورجدابل با 11بيالا  

(  أي رثم وبل  ضطثلق  لايلا باب غ بح احا بح وحا  وب اخ بم  الدا  بحال د  بح فاايد  بحدت 2019-2015( و    2014

بحخطدا  بحال   بحييرل  حالدا  بحيلا دا  بح  ا دثل  بح لثدا لظهدا  بداحا لا بح  ا دثا(  ك دا ضد  ب داخ بم ض هلدم بان د ب 

 حغاض بجابل بياثا  بحلاحلا .  (Eviews9)اثا  بحلاحلا  باأللا ار لهت بانا ج بحا هلم باحاائااي بح ال ر

وجدير ل رد  لييدل   دا بدل  نيدث  بح هيلد  بورب يد  و لا د  بحدا لا بح  ا دثا رثدم وبلد  ضطثلدق وضيصهت بح  ب   بحت 

 ددهيا بورب أ أض دداه  لا دد  يلا حدد  ي دد   دد    وهدد ب ير ددا لهددت رد ضطثلددق بح لدداIFRS لددايلا بوبدد غ بح دداحا بحدد وحا 

حد   د  ضدر لا أ ضلداب نيدث  كثدا  بح يداه ل  فدا بحادر لا لهدت  IFRSرد ضطثلق  لدايلا بوبد غ بح داحا بحد وحا و  بحا لا

 راب ب  بورب أ أض اه  لا   بحا لا بح  ا ثا.

 

  يينا  هليم بح هيل   بحيلا ا  بح  ا ثل الكلمات المفتاحية: 

 

 

The Relationship between the Components of the Ownership Structure and the 

Choice of Accounting Policies in Light of International Financial Reporting 

Standards (An Applied Study in the Iraq Stock Exchange) 

 

 

Salah Chyad Kadhim 1  ,  Bakr Ibrahim Mahmood 2 

    

Abstract 

 The study aims to examine the relationship between the components of the ownership 

structure and the choice of accounting policies for commercial banks listed in the Iraq 

Stock Exchange. The research data consisted 11 commercial banks listed in the regular 

market and conducting a test on them for the two periods, before (from 2010 to 2014) and 

after (from 2015 to 2019) the Implementation of international financial reporting 

standards. This study, therefore, uses of the book value scale to the market value to 

measure the accounting policies expressed (with accounting conservatism), and multiple 

linear regression analysis was used to test hypotheses by relying on the statistical analysis 

program software (Eviews9) for the purpose of conducting hypothesis testing. The 

findings showed that the absence of a statistically significant relationship between 

institutional ownership and the choice of accounting policies, while there was a positive 

relationship and a statistical indication between major shareholders and the choice of 

accounting policies, as well as the existence of an inverse relationship and statistical 

significance between administrative ownership and the choice of accounting policies. In 

addition, the study found that there is no statistically significant relationship between 

institutional ownership and the choice of accounting policies, and major shareholders and 

the choice of accounting policies, while there was an inverse relationship and a statistical 

significance between administrative ownership and the choice of accounting policies. 

 

Keywords:  Components of ownership structure, Accounting policies   
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 :المقدمة

ي ثم هليم بح هيل  أح  آحلدا  حيك د  بحكداكا  بحد ي ييداه          

فدا يلدم  كدداكم بحيكاحد  و يددارأ بحد و  بحارددابا حه يداه ل  لهددت 

د  نم د   ضاافا  بح  ياي  وبح د   د  بحيدهيا باناهدا ي  ولهلد  ينلم

بح هيل  بح   ر بأل ا  ح كيه  ضلا ض بح ااحب فا بحكاك   وذحك 

هس بورب أ وبحه اد بح ظثثا   ظ   و       أل اه بحثاحغ فا ضييي    

ض  ي   م  حم ن حدق بحارابد  وكلللد  أنادات بحاادا يا بح احلد  بحادا ضاهدا 

 بها بأل باح.

بحل ي     بح  ب ا   بحهارف  رحت بحالداا لهدت أن دا   ور  أنجِايم    

ح اغلاب  بح يااه  برربل بحكداك  هليم بح هيل  ول راها باحل ي     ب

 ثدددم أه هدددا فدددا ررددد  ضيرلدددا  بح  ههدددل  بح ددداحلل  وبحدددا لا بحادددا يا

بح  ا ثا وبحال   بح  ئ   حه لهي ا  بح  ا ثل  وهليم  أ  بح ا  

وراب ب  بحا ييدم وجديرأ بأل بداح  وضالدق بألربلدا  بح  ا دثل  فدا 

ضلايلها حهليم بح هيل  وأنيبل  بح خاهل   فلل ا يخد  هليدم بح هيلد  

 أ  بح ددددا  بحاددددا ض اهيهددددا  فهددددي ضلثلددددا لدددد     دددديب حادددد 

بح   يلا  وبألفابر وبحاا ضكيم فا    يلها  أ   ا  بحكاك   

أ ددا أنيبلدد  فاا ثددم فددا بح هيلدد  بح ر يددل   بورب يدد   كثددا  ح هدد  

 بأل ه   بألجظثل  وبح هيل  بح يي ل  وغلاها.

وضض   بحث   ب بل    او  ب ا ل  فل ا بيا  بح  ي  باو      

 بحثانا بح  ي  ا ين بلظ ا    ابا   ب ا ورث   حثلاد  ظه ل  بح

  د ي  ييندا  هليدم بح هيلد   بألو  فا   ي ي   بحظااي حه انب

ادد  اناايد   وبحثدانا بحيلا دا  بح  ا ددثل   د ي اناايد   فل دا ين

بح  ي  بحثاحد  رحدت بح اندب بحاطثلادا بحد ي ياضد   بياثدا  بحل رد  

بل   يينا  هليم بح هيلد  وبيالدا  بحيلا دا  بح  ا دثل  رثدم وبلد  

ور  يناً  بح ث   بأليلدا  .IFRS,ضطثلق  لايلا بوب غ بح احا 

 أله  با اظااجا  وبحايصلا .

 

 ابقةالمحور األول: منهجية البحث ودراسات س

 أوال: منهجية البحث

 :مشكلة البحث -1

رد وجدددير ضلدددا ض  دددا بدددل  بورب أ وبح ددداحيل  وبدددارا أصددد ا     

بح اه   كاد نال   حلف باها دام باظادل  بحل رد  بدل  بأل دابا 

بح خاهل  بحاا حها  ااحب ربيم بحكاك , بأل دا بحد ي رد  يايدثب فدا 

 يدارأ  كداكم يهق حاح  ل م بحايب د بدل   اداحب ضهدك بأل دابا و

بحيكاحدد  ور ددالأ فهدد  بحل ردد  بحاددا ضدد ب  بهددا بحكدداكا , وييدداظ  هدد ب 

بحالا ض لهت أ ا  ضلال  بح ظلل  بح بضل  حيم  اا لهت حيدا  

وبه ب ضلااد  ناايد  بحيكاحد  لهدت رد بيالدا  بورب أ   بحطاا بآليا

حهطاا وبحيلا ا  بح  ا ثل  ضار ا فا  بآ ا ها بحظيثل  لهدت بحد يم 

حالضدددل ضها رود بأليددد  بظادددا بالاثدددا  أيدددا  ددد  ضلضدددل    وفادددا

 .ياى    أص ا  بح اه   فا بحكاك بأل ابا بأل

وفددا حدديل  ددا ضادد م ي يدد  صددلاغ   كدديه  بح  ب دد  فددا بحايددا ا  

 بآلضل :

هم ضيج  ل ر  بدل   ييندا  هليدم بح هيلد  وبيالدا  بحيلا دا   -1

 بح  ا ثل ؟

فددددا بيالددددا  بحيلا ددددا   هددددم ح يينددددا  هليددددم بح هيلدددد  رو ب -2

بح  ا ثل ؟ و ا   ى ص   فياأ وجير روبفع برااداري  حدارب أ 

   ل هلا  بيالا  بحطاا وبح  ا  ا  بح  ا ثل   ب لظدت ح داذب 

 ضخاا  بورب أ  لا ا    ا ثل   للظ  رود غلاها؟

 

 فرضية البحث -2

 بحلاحل  بحائليل :

 يينددا  هليددم ضيجدد  ل ردد  ذب  راحدد  رحاددائل   لظييدد   ددا بددل  

فاحدلا   لا ا  بح  ا ثل   وضالاب  ظها  د  بح هيل  وبيالا  بحي

 فالل  وكاآلضا:

ضيجدد  ل ردد  ذب  راحدد  رحاددائل   لظييدد   ددا بددل  نيددث  بح هيلدد   -1

 بح ر يل  وبيالا  بحيلا ا  بح  ا ثل .

ضيجدد  ل ردد  ذب  راحدد  رحاددائل   لظييدد   ددا بددل  نيددث  كثددا   -2

 بحيلا ا  بح  ا ثل . بح ياه ل  وبيالا 

ضيجدد  ل ردد  ذب  راحدد  رحاددائل   لظييدد   ددا بددل  نيددث  بح هيلدد   -3

 بورب ي  وبيالا  بحيلا ا  بح  ا ثل .

سيتم أختبار الفرضيات على  فتىرتين االولى  قبىل تطبيى   مالحظة:

 .2014ال  عام  2010معايير االبالغ المالي وتبدأ من عام 

 2015تبىدأ مىن عىام فعد تطبي  معايير االبالغ المالي اما الثانية ب 

 .2019ال  عام 

 

 :اهمية البحث -3

د ر ب د  بحليب دم وبح  د رب  بحادا ضدر ا أضا ثم أه لد  بحث د  فدا 

بايالددا  بارب أ حهثدد بئم بح  ا ددثل   دديا ييددال  بح  ههددل  بح دداحلل  

 ديا ند  أ أ وبحاظثر ب   يااث   فضد  لد  لهت ض هلم  هيا بورب

يلطا   ي  أوحب وأل ق ح اخد ي بحاداب ب  لظد  ضليدلا بحثلاندا  

 بح  ا ثل  بحاا ضكا م لهلها بحااا يا بحيظيي  حه اا ا بحا ا ي .

 

 :اهداف البحث -4

 ييلت بحث   رحت ض الق بأله با باضل :

  فدا بح ادا ا بحا ا يد   ييندا  هليدم بح هيلدوض هلدم ر ب    -1

  .بح احل بحلابا حلو با  يابح   ج  فا 
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ضيحلب بحثل  بحلهيدلا حاداهاأ هليدم بح هيلد  وروبفلهدا ورو هدا  -2

 فا أيالا  بحيلا ا  بح  ا ثل .

بحيلا ددا  بح  ا ددثل  وبلدداد  دد ى ضددر لا ضيددهل  بحضدديل لهددت   -3

يالا     بل  ب بئم ضهك بحيلا دا   يينا  هليم بح هيل  فا با

 بح احا.فا ظم ضطثلق  لايلا بوب غ 

ضا ي  أرح   يدا  أ  د  وبردع بحاطثلدق بحل هدا فدا بحثلرد  بحلابرلد   -4

ل  روبفع بيالدا  بحيلا دا  بح  ا دثل   د  رثدم بورب أ و د ى 

 ضر لا هليم بح هيل  فا بيالا  ضهك بحيلا ا .

 

 منهج البحث ووسائل جمع البيانات: -5

  ب د  ح اوبا داظثا ألا   بحث   ك     بح ظه ل  بحيصدلا       

بحل ردد  بددل   يينددا  هليددم بح هيلدد  وبيالددا  بحيلا ددا  بح  ا ددثل  

     بح   ج  فا  يا بحلابا حلو با بح احل حه اا ا بحا ا ي  

 د  ل  د   با ضثدا ي   ب اخ بم بحا هلم باحادائا حثلداد وجدير 

بحخطدا بح الد ر فدا رجدابل  بان د ب بل  بح اغلاب   رذ ض  ب داخ بم 

باياثا ب   وحغاض ج ع بحثلانا  بح الها  باح انب بحل هدا ألا د  

بحثاحددد  لهدددت بحاددديبئ  بح احلددد  وضادددا يا   هدددس بورب أ و ابرثدددا 

بح يددابا  حه اددا ا   ددم بحث دد  وبح ظكددي أ حدد    يرددع  دديا 

( فا ج ع وب داخابت 2019-2010بحلابا حلو با بح احل  حهلااأ  

  و د  Excel  بح     وضظال هدا وضادظللها حد   باندا ج بحثلانا

وبياثددا  بحلاحددلا    حها هلددم (Eviews9)  دد  ب دداخ بم بانددا ج

ألا   بحثاح  فا ه ب بح انب لهدت  دا وفل ا يخ  بح انب بحظااي 

أ اطاب بحايصم رحل     بألربلا  بحلابل  وبألجظثل   ا ثهد  باحيادب 

ظكي أ وغلا بح ظكي أ  وك حك وبأل ا يب وبحث ي  وبح و يا  بح 

بحاددديبنل  وبحالهل دددا  بحادددار أ  ددد  بح هدددا  بح خااددد  وبح يبردددع 

 بوحيااونل  ذب  بحاه  ب يحيب بحث  .

 

 مجتمع وعينة البحث: -6

ياييد   ا ع بحث    د  ج لدع بح ادا ا بحا ا يد  بح   جد        

فا  يا بحلابا حلو با بح احلد   بحيديا بحظادا ا( وبحثداحغ لد رها 

(  اافا  وفاا حه يرع بألحيااونا حهلر  بألو با بح احلد  حهلاداأ 44 

(  ويرضا بيالا  بحثاح  حهاطاب بح اافا أل ثا   2019 -2010 

فاحادددل  بح    ددد  حهليدددم بح هيلددد  فدددا    ددد ضالهدددق بطثللددد  بح  ب

بح اددا ا بحا ا يدد   هددا بح هيلدد  بح اكددزأ بحاددا ضااددف بادد  ضها 

أ وضيجلههددا ن ددي بحلاحلدد  فددا بحهل ظدد  لهددت ردداب ب    هددس بورب 

  ورحت جانب ذحك ضرضا أه ل  هليم بح هيل  فا هد ه أه بفها بح اجيأ

بحاديب د بدل  بحكاكا  حضث  رياداب با داث ا  باحكديم بحد ي ي ادق 

 ب ل  بأل اث ا  و خا اأ  وب دا يدر   بح  ايد  أل ديب  بح ديرلل  

   بحضدلاب وي ظدب بح اداا أحا احلد  بحالداض حافد    وذحدك 

ح ا ضظطيي لهل    اا  بأل اث ا      خا ا  ا ثهد  فدا ل هلدا  

 باراابض.    

(  ادافا وذحدك 11ور   نِ ب    ه ب بح  ا ع للظ   يين   د      

(  ادافا  و 21  ب اثلار بح ادا ا با د  ل  وبحثداحغ لد رها  بل

(  اافا بيثب ل م ضيبفا بفااح ل  هيي  بح ياه ل  ونيث  12 

  وبدد حك ضكدديم للظدد  هدد  أل دده  بح ادداا يدد   فادداأ بحث دد ض هي

 .(      ا ع بحث  %25بحث    ا نيثا   

 

 حدود البحث: -7

 دد ور بح يانلدد  بح ا ثهدد  بح دد ور بح يانلدد : يكدد م نطدداا بحث دد  بح -1

بللظدد   دد  بح اددا ا بحا ا يدد  بحلابرلدد  بح   جدد  فددا  دديا 

 بحلابا حلو با بح احل .

بح  ور بحز انل : بحايبئ  وبحاادا يا بح احلد  بحخاصد  باح ادا ا  - 2

-2015(  وبح دددد أ  2014-2010للظدددد  بحث دددد  حه دددد أ  دددد   

وحا ( بحاددا ضدد  فلهددا ضطثلددق  لددايلا بوبدد غ بح دداحا بحدد 2019

IFRS. 

 

 في أختبار الفرضيات: المستخدم ذجنموال -8

𝐶𝑡.𝑖 =  𝛽0  + 𝛽1 𝐼𝑂𝑡.𝑖 + 𝛽2 𝑀𝑆𝑡.𝑖 + 𝛽3 𝑀𝑂𝑡.𝑖 +

𝛽4 𝑅𝑂𝐴𝑡.𝑖 + 𝛽5 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑡.𝑖 +Firm and year 

Dummies +𝜀𝑡.𝑖  …… (1) 

 

 متغيرات البحث:قياس  -9

 المتغيرات التابعة: 

 :بحث   باحيلا ا  بح  ا ثل يا ثم بح اغلا بحاابع فا ه ب 

: 𝐶𝑡.𝑖 بحاا ضطثاها بحكاك    السياسات المحاسبيةض ثمi  فا بحيدظ )

 t   ويدا   التحفظ المحاسبي( لظ  رل بر بحايبئ  بح احل  وضا ثم بيلا

رلا ددها لدد   ايددق ريدد   بحال دد  بح فااي سبحال دد  بحيدديرل   وضا ثددم 

 بح طهيبا (. –بحال   بح فااي  ب ايا بح هيل   بح يجيرب  

 المتغيرات المستقلة:

 ضا ثم بح اغلاب  بح يااه  فا ه ب بحث   ب يينا  هليم بح هيل :

 : 𝐼𝑂𝑡.𝑖 حهكداك    الملكيىة المؤسسىاتيةض ثمi  فدا بحيدظ ) t  ويدا )

رلا ها ل   ايق ري   لد ر با ده  بح  هيكد   د  رثدم بح ر يدا  

 لهت بج احا ل ر با ه .

: 𝑀𝑆𝑡.𝑖  حهكدداك    كبىىار المسىىاهمينض ثددمi   فددا بحيددظ )t  ويددا )

رلا ها ل   ايق ري   لد ر با ده  بح  هيكد   د  رثدم بح يداه ل  

 ل ر با ه . رحت رج احا% 5بح ي  ي اهييد نيث  أ ه  ضزي  ل  
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 : ’𝑀𝑂𝑡.𝑖 حهكدداك    الملكيىىة االداريىىةض ثددمi   فددا بحيددظ )t  ويددا )

رلا ددها لدد   ايددق ريدد   لدد ر با دده  بح  هيكدد   دد  رثددم بلضددال 

   هس بارب أ وبارب أ بحاظلل ي  لهت رج احا ل ر با ه .

 المتغيرات الضابطة:

بح يدااه  وها بح اغلاب  بحاا ضدر ا لهدت بحل رد  بدل  بح اغلداب    

وبح اغلا بحاابع  وب حك فهدا ضيداخ م فدا بحث دي  بحا ايثلد  حضدث  

أ اهدا لهدت بحل ردد  بدل  بح اغلداب  وضاهلددم بأليطدال فدا بحا ددا    

بلظ ا يثات باها ام  ظاثا لهت   حا  أ دا بح اغلدا بح يداام لهدت 

 بح اغلا بحاابع.

: 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑡.𝑖  حجم الشركةي ثم  i   فا بحيظ )t ياا  ل   ايق ( و

 حيغا يا  بح يجيرب .

: 𝑅𝑂𝐴𝑡.𝑖  حهكداك    العائد عل  الموجوداتض ثمi  فدا بحيدظ )(t) 

 وياا     ي   ري   بحابب بحاكغلها لهت    يب بح يجيرب .

𝑌𝐸𝐴𝑅𝑡.𝑖  السنوات: ض ثم 

: 𝐹𝐼𝑅𝑀𝑡.𝑖  الشركة )المصرف(ض ثم. 

 

 :سابقةثانيا: دراسات 

 الد رأ لاحددت  يينددا  هليدم بح هيلدد  و ثللادد   هظاحدك ر ب ددا  

ور ب ا  أياى لاحت بحيلا ا  بح  ا ثل   بحا لا بح  ا ثا( 

وبحليب م بح ر اأ فلها  ويلاض بحثاح  أه  بح  ب ا  بحيدابا  فدا 

 ك  بح  احل :

 

 المحور األول: الدراسات المتعلقة بهيكل الملكية:

 [1] (:2020ر ب   لل بد   -1

بحل ر  بل     رب  هليم بح هيل  وضاايا   ب   لهت  كز  ه ه بح

ضلهلادددا  بورب أ وأ اه دددا فدددا لددد م ض ا دددم بح لهي دددا   ددد  يددد   

بحاطثلددق لهددت للظدد   دد  بح اددا ا بح   جدد  فددا  دديا بحلددابا 

حددلو با بح احلدد   بحاددا بلا دد   بأل دداحلب بوحاددائل  اياثددا  أ ددا 

    دددد رب  هليددددم بح هيلدددد  وضاايددددا ضلهلاددددا  بورب أ وبح اغلدددداب

بحضابط  فا ل م ض ا م بح لهي ا  حه اا ا للظ  بحث    وه فت 

بح  ب   رحت ض  يد  ورلدا    د رب  هليدم بح هيلد  بح ا ثهد  بظ داذت 

وأندديبب هلاكددم بح هيلدد  حه اددا ا للظدد  بحث دد   فضدد  لدد  ض  يدد  

 اطهثا  بوفااح فا ضاايا ضلهلاا  بورب أ  وبياثدا   د ى وجدير 

هددك بح اطهثددا   وأظهددا  بحظاددائج وجددير  يددايى  اثددي  ح  اثددا  حا

بح هيلد  بح اكدزأ   -ل ر  بل     رب  هليم بح هيل   ل ر   اري 

بألجظثلددد  وبح هيلددد  بورب يددد (  ول رددد  لييدددل   بح هيلددد  بحلائهلددد  

وبح ر يل ( وضاايا ضلهلاا  بورب أ  ك ا ييج  أ ا ح   رب  هليدم 

ا دم بح لهي دا   وكد حك بح هيل  وضاايا ضلهلادا  بورب أ فدا لد م ض 

ضيصددهت بح  ب دد  رحددت رندد  ي يدد  ض للددز   دد رب  هليددم بح هيلدد  فددا 

بحكدداكا  رحددت بلدد ي   ئليددلل   أحدد ه ا ي ثددم نيددث  بحا هددك  ضاكددز 

 بح هيل (  وبحثانا ي ثم هيي  بح احيل .

 [2] (:2017ر ب   بحكاه  وبحلظاضا   -2

ه فت ه ه بح  ب   رحت ض  ي  أ دا هليدم بح هيلد  فدا جديرأ با بداح 

بح  ا دثل  فددا بحثظديا با رنلدد   ك ددا هد فت بحددت بحالداا لهددت أ ددا 

بلم ياائ  بحثظيا فا جيرأ أ باحها ورلا  أ ا هليدم بح هيلد  

فددا جدديرأ با بدداح  ويهاددت بحددت وحدديح بيددا ا أ ددا  اغلدداب  

أ با بددداح  بلظ دددا كددداد أ دددا هليدددم بح هيلددد  بدددايا ا  ادددايلس جدددير

 اغلدداب   هيلدد  بح ر يددا  وبافددابر وضاكددز بح هيلدد  وبحدد ا فددا 

كدداد ضددر لا  اغلدداب   هيلدد  بح يي دد  فددا حددل  أغهددب بح اددايلس  

 وبح هيل  باجظثل  فا  الا  جيرأ بح يا اا  فا .

 Kamaruzaman et. al, S. A.  (2019): [3]ر ب    -3

فددا بحل ردد  بددل  هليددم بح هيلدد  هدد فت هدد ه بح  ب دد  بحددت بحث دد  

وبوفااح ل   خا ا بحكاكا  ورل اها  حهكاكا  بحلا   بح   ج  

فددا  احلزيددا  وذحددك  دد  يدد   ر ب دد  بحل ردد  بددل    دد رب  هليددم 

بح هيلد  بح ا ثهدد     باح هيلدد  بح ر يددل   بح هيلدد  بورب يدد  وبح هيلدد  

  بحدت بحلائهل ( وبوفااح ل   خا ا بحكداكا   وضيصدهت بح  ب د

وجير ضر لا حه هيل  بح ر يل  لهت بوفااح ل   خا ا بحكاكا   

ورد بوفاددداح لددد   خدددا ا بحكددداكا  يدددر ا لهدددت رل ددد  بحكددداك  

وبطايا   دهثل   وي يد  أد ضيدال  نادائج هد ه بح  ب د  بح يداث اي  

لهت ألاثا  هليدم  هيلد  بحكداك  أحد  بح لدايلا بح  ا هد  فدا بضخداذ 

 راب  با اث ا .

 بحثانا: بح  ب ا  بح الها  بايالا  بحيلا ا  بح  ا ثل :بح  ي  

 [4] (:2017ر ب    اطلت   -1

هدد فت هدد ه بح  ب دد  بحددت بحالدداا لهددت بهدد  بحيلا ددا  بح  ا ددثل  

بح اثل  بل  بحكاكا  وضالل   ا يااضب لهلها  د  ب دا  فدا بحاداب ب  

بارااددداري  حل دددابا ذب  بحل رددد   فضددد  لددد  ر ب ددد  وض هلدددم 

  وضيصدهت  م بح ر اأ فدا رداب  بيالدا  بحيلا دا  بح  ا دثل بحليب

رحت ضثاي  ب داحلب بح لاح د  بح  ا دثل  حدثلم بحيلا دا  بح  ا دثل  

وه ا  لا   ضالل  بح خزود بحيهلا و لا   ضالدل  با داث ا ب  فدا 

باو با بح احل  رالاأ باجم  ك ا بلظت بح  ب   بد هظاحدك ليب دم 

يلا ا  بح  ا ثل   ثم  ح   بح ظكاأ, نيث  ضر ا فا راب  بيالا  بح

 بح هيل  بح يي ل  وبحاغلا فا با باح(.

 Sandaruwan, E.A.P. et. al.,  (2018) [5]:ر ب    -2

ه فت ه ه بح  ب   بحت بياثا     رب  بيالا  بحيلا ا  بح  ا ثل  

( ورلا  ضدر لا ضهدك IAS/ IFRSب يجب  لايلا بح  ا ث  بح وحل   

بح  ا ثل   وأ دا   بحظادائج رحدت  لهت يلا ب  بحيلا ا بح   رب  
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ن  نااب حيجير بلدم بح اوند  فدا بح لدايلا بح  ا دثل   فاد   د ب أ

هدد ب حه دد ياي  با دداخ بم  دداا  يددارأس ضخلددلم بحدد يم نادداب ألد 

بح اوندد  بحاددا ضيفاهددا بح لددايلا بح  ا ددثل  ضيدد ب حه دد ياي  ب  ددالأ 

هظاحدك ضيجد   د  رثدم  ظا دا ب اخ بم بحيلا ا  بح  ا ثل   وح حك 

بح لددايلا بكددرد ضاهلددم بحطدداا بحث يهدد  بحاددا  دد  بح  ا ددم أد ض يدد  

 جيرأ بحااا يا حهكاكا .

 Ali & Ahmed, (2016): [6]ر ب    -3

 كدددز  هددد ه بح  ب ددد  لهدددت بياثدددا    ددد رب  يلدددا ب  بحيلا ددد  

(  حهكدداكا  IASبح  ا ددثل  فددا ظددم  لددايلا بح  ا ددث  بح وحلدد   

ظي  آ لا  وأ ا   بحظاائج رحت وجير بلم بح اون  بح   ج  فا ج

فدددا بح لدددايلا بح  ا دددثل  بحادددار أ  ددد    هدددس  لدددايلا بح  ا دددث  

بح وحل     ا يي ب حه  ياي     بيالا   ايا    ا ثل   للظد  ضزيد  

    ظافله  بحخاص  لهت حيا  بح ياه ل   بأل ا بح ي يرري رحدت 

ادا يا  وحد حك هظاحدك   دا   يارأ ررب أ بأل باح وبنخلاض جديرأ بحا

حه ظا دددل  ووبحدددلا بح لدددايلا حااهلدددم بحطددداا بح  ا دددثل  بحث يهددد  

 بح ي يح بها    رثم   هس  لايلا بح  ا ث  بح وحل .

 

 المحور الثاني: الجانب النظري للبحث

 هيكل الملكيةأوال: 

 :كونات هيكل الملكيةطبيعة م -1

ضطهب هليم بح هيل  فا بآلون  بأليلاأ بها ام بحثداحثل  بكدرد         

بحيح ب  باراااري   وذحك ح ا ح   د  ضدر لاب   خاهلد  فدا جيبندب 

أربئها  رذ يار ا  هيا بح ياث اي  باو ا ب  بحادا يا دهها بيدا ا 

هليددم بح هيلدد  وضظيلدد   ويددرري فهدد  هليددم بح هيلدد  فددا بحيحدد ب  

حهل ردد  بحاددا ضندد ب  بهددا هدد ه بحيحدد ب    باراادداري  رحددت فهدد  أو ددع

و ثم بح لاظ لهت ضيب د بح اداحب ربيههدا  وحد حك فد د بحد و  ذب  

بحاكدددايلا  بحاب دددخ  وبح ظا ددد  حهل رددد  بدددل   خاهدددف أصددد ا  

بح ااحب ربيدم بحيحد أ بارااداري   ضادم فلهدا حاجد  ضهدك بحيحد ب  

يلدد  و آلحلددا  بيدداى حاظاددل  ضهددك بح ادداحب  ثددم: ضاكلثدد  هليددم بح ه

آحلددا  بح يك دد   لهددت بحليددس  دد  بحدد و  بحظا لدد  بحاددا ضه ددر فلهددا 

بحيح ب  بارااداري  حطداا أيداى حاظادل  نليدها  وذحدك افااا هدا 

  ووفاا حه  ب ا  بحاا أنجايت    رثم كم [7]ح ثم ه ه بحاكايلا  

ف ندد  يددا  ض للددز هلاكددم بح هيلدد  حهكدداكا  فددا أن ددال  [9]   [8] دد  

ن يذجل   ئليدلل   يا ثدم بحظ ديذت بألو  باحكداكا   رحت كاف  بحلاح 

بحاا ضاي ب فلهدا بح هيلد  بلد  لد ر كثلدا  د  ح هد  بأل ده   وهدي  دا 

ينلثا لظ  باح هيل  بح كاا  بحاا ا ييجد  فلهدا    دب وبحد   حيثدا  

ح ه  بأل ه   أ ا بحظ يذت بحثانا فلا ثم باحكاكا  بحاا ضااكدز فلهدا 

أو    يلدد   دد  ح هدد  بأل دده  بحدد ي   بح هيلدد  حدد ى  يدداه   لددل 

ي ا  يد بحيدلطاأ لهدت بحكداك  ب دا يدا لم  دع نيدث   هيلداه   د  

 بأل ه  ويلثا ل  ه ب بحظيب باح هيل  بح اكزأ.

 

 مفهوم هيكل الملكية و أنواعه: -2

رد ب بي  بحاطاا رحت  لهديم هليدم بح هيلد  رد  بد أ لهدت نطداا        

(  رذ (Berle & Means(    رثم كد   د  1932وب ع  ظ  لام  

  هد ا بحكداك  و  داوأ بح يداه ل  ينلم  هليم بح هيل   ه ا فا ض  ي

بحادا ضلد  بحهد ا بأل ا دا حه يداث اي   و ظد  أد وضلال   ب لاها  

نااي  بحيكاح  و  ا يظاج لظها  د   كدي   حد  ب أ بح    ينثا  حي  

يايردف بحثداحثل  فددا ر ب د  بحليب دم بح ددر اأ لهدت ضيداحلف بحيكاحدد  

 ددللا  ظهددا حاصدد  وبراددابح أفضددم بح  ا  ددا  بحاظال لدد  حهاخللددف 

 .[10] ظها 

ند  بحاد  أ لهدت   ا  د  بحيدلطاأ  د  أينلاا هليم بح هيل  لهت    

باألصديب  و أ  بح دا   فضد   ي   ضي يدع بأل ده  ذب  بحل رد 

لدد  هييدد  أصدد ا  بأل دده   رذ رد بحليدداأ  دد  و بل  لهدديم هليددم 

بح هيلددد  هدددي بحاددد  أ لهدددت فهددد  بحطاياددد  بحادددا يالالدددم  ددد  ي حهدددا 

بح يدداه ل   دددع ررب أ بحكددداك   ورددد  يادددر ا هليدددم بح هيلددد  بليب دددم 

ياص  بيم به   ثم بحثاافد  بحي ظلد  وبح ديبفز بحضدايثل  بحي ظلد  و 

ددِاام هليددم   [11]ايا فددا  فددا بحهلاكددم بحاانينلدد  بحي ظلدد  ب و لن

بح هيل  لهت رن     ديب حاد   أ  بح دا  بحادا ي اهيهدا بألفدابر 

وبح   يلددددا  وبحاددددا ضكدددديم فددددا    يلهددددا  أ دددد ا  بحكدددداك   

وبايا ا ه ه بح   يلدا  فد د  اداح ها وبها ا اضهدا و ضر لابضهدا 

يد  خاهلد   وحليدت باحضداو أ فا بحااب ب  بح احلد  و بورب يد  ضيد

ورد  أضلدق بحل يد   د    [12]ا بلدظه  أد ضييد بأله با  ا انيد  فل د

بحه ي  ضظاوحيب ضلايف هليم بح هيلد    [13] بحياا  وبحثاحثل  و ظه  

حاددا باح  ب دد  وبحا هلددم  لهددت رندد     دديب حادد   أ  بح ددا  ب

  بحادا ضكديم فدا    يلهدا  أ   داض اهيها بح   يلدا  وبألفدابر 

ظلمت ضهك بح ا  ب يدب نديب  هيلاهدا  بحيح أ باراااري   ور  صن

رحددت  هيلدد  ررب يدد    هيلدد  أجظثلدد    هيلدد  حيي لدد    هيلدد   ر يددل  

 و هيل  لائهل .

 

 الملكية األجنبية:   

ضكلا بح هيل  بألجظثل  رحت رج احا نيث  بأل ه  بح  هيكد   د  رثدم    

بح هيلدد  ضددرري حهكدداك   وانددب رحددت بأل دده  بحيهلدد  بح يدداث اي  بألج

فددا بأل دديبا بحظا ددر   رذ ضل ددم لهددت حدد اد   ه ددابألجظثلدد  رو ب 

بحيليح  وبحيلالأ وذحك ل   ايق رل  و كا ك  بح ياث ا بألجظثدا 

  [14]حهاظ لددد  بارااددداري   ددد  يددد    يدددارأ لددداض  أ  بح دددا  

وحييد بحكاكا  بألجظثلد  ض اهدك بح زيد   د  بحخثداب  فدا بألل دا  
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  فض  ل  ضظال  بح كا يع أكثا    بحكاكا  بح  هل  ف د بحا ا ي 

أ هي  ررب ضها يا لز برن  أكثا كلالأ    ا يليس ضليا أربئهدا بحد بئ  

لدد  بحكدداكا  بأليدداى وبحاددا ضدديفا بحدد ل  بح يددا ا ح يدد   ددلا 

 ديا يدظليس  و د   د بحكاكا  بحاا ضاع فا بارااارب  بحظا در   

ندد  ي يدد  ضايددل  أ  بح  هلدد   ك ددا لهددت أربل بحكدداكا كددم ذحددك ري ابددا

بحاا بح هيل  بألجظثل  رحت فالل   أح ه ا بح هيل  بح ر يل  بألجظثل  

   ض   لهت نيث   هيل  بحكاكا  بألجظثل  رحت رج داحا أ ده  بحكداك

هددا بح هيلدد  بحلاريدد  بألجظثلدد  وضلدداا برنهددا نيددث   هيلدد   يدداوبآل

ح هيلدد  بح ر يددل  بألفددابر بألجانددب رحددت رج دداحا أ دده  بحكدداك   فا

بألجظثل  ب لارها ضزي     بحايب   بح كااك  فا بحيليح  باحظيث  رحت 

بحكدداكا  بحيثلدداأ لهددت بحليددس  دد  بح هيلدد  بحلاريدد  بألجظثلدد  بحاددا 

ضرري رحت  يارأ فدا بحايب د  بح كدااك  باحظيدث  حهكداكا  بحادغلاأ 

[15].      

                                                                            

 :Management Ownershipالملكية اإلدارية: 

دد  باح هيلدد  بورب يدد   ادد ب  حادد  بورب أ فددا  هيلدد  بحكدداك    ويناام

بحادا ضادا  ل  بورب أ ح زل    أ ده  بحكداك  وضلاا لهت رنها  هي

   ي   ري   بأل ه  بح  هيك     رثم بورب أ لهت بأل ه  بحيهلد  

حهكدداك   وحدد حك ظهددا   كدديه  بحيكاحدد  نال دد  فاددم بح هيلدد  لدد  

بورب أ بأل ا بح ي أرى بد و ه رحدت ضضدا   بح اداحب بدل  كدم  د  

بحيكلم وبح ا ثم فا بورب أ وبألصدلم بح ا ثدم باح احدك وياجدع هد ب 

ل  ه دا أيدا ا بألهد با بدل  كدم  د  لبحاضا   رحدت  دثثل   ئليد

 ا دم بح لهي دا  بدل  بح د ياي  بحيكلم وبألصلم  فضد  لد  لد م ض

وبح يدداه ل   فاحهدد ا بأل ددا  حه دد ا هددي بح لدداظ لهددت  دداوضه  

وضلال   ظللاه  ورل   بحكاك  لهت بأل   بحطييم  وفا بح اابم فد د 

هددد ا بح ددد ياي  هدددي ض الدددق  ظللددداه  بحكخادددل  وبح لددداظ لهدددت 

 ظاصددثه  لهددت بح دد ى بحااددلا رود بأليدد  بظاددا بالاثددا  ض الددق 

حكاك   ييهد  بألجدم وبح لداظ لهدت رل اهدا وحاديا بألجلدا   ظافع ب

  .[16]بحاار   لهت بأل   بحثلل  

ناددا بكددرد ضددر لا  اهددق باح هيلدد  بورب يدد  هظاحددك وجهاددوفل ددا يال    

ي   ضكددلا وجهدد  بحظاددا بح هيلدد  بورب يدد  لهددت ضيجلدد  روبفددع بح دد يا

ضادا   د  هيل  بأل ده   د  رثدم بح د ياي  ضيدال  لهدت أبألوحت رحت 

ضل ددم  يددارأ ضاكلددز  و دد   دد  ادداح ه   ددع  ادداحب بح يدداه ل   

بح هيل  بورب ي  لهت بح      بحيهيا بوناها ي حه  ياي  وض لزه  

لهددت بحل ددم بطايادد  ض يدد   دد  جدديرأ بأل بدداح وضلادد   دد  رل دد  

يدداييد فبحكدداك   أ ددا رذب كانددت حادد  بح هيلدد  بورب يدد   ظخلضدد  

ق  اداحب ح هد  بأل ده  بحخدا جلل   روبفلها حللل  حهل م ب ا ي اد

%  د  حاديا بح هيلد  فد د 10رذ رن  لظ  ا ض اهدك بورب أ أكثدا  د  

 ااح ه  ضااا    ع  ااحب بح ياه ل  بآلياي   وه ب يل م لهت 

ضخللم   ا  ا  ررب أ بأل باح  رذ رد بحكاكا  بحاا يازبيد  حد يها 

 يدداث ايها  ب دداا   وكلددالأ   هددس بورب أ  وضهددك بحاددا ي اهددك أحدد 

نيث  كثلاأ    بأل ه  وبحكاكا  بحادا ضدظخلم حد يها نيدث  بحد ييد 

رحت حايا بح هيلد  يدظخلم حد يها   ا  دا  ررب أ بأل بداح بادي أ 

د أ ضلدداب أا أ ددا   وجهدد  بحظاددا بحثانلدد  رحددت بلظ دد  [17]جيهايدد  

ر ج  بح هيل  بورب ي  يرري رحت  لطاأ بح  ياي  بكيم أكثدا لهدت 

   يييد ح يه    ا  أكثدا حا الدق  اداح ه  بح بضلد    بحكاك   و  

 يددارأ نلدديذ بورب أ  ددع  يددارأ حادداها فددا بح هيلدد  وبدد حك  و دد   دد 

يييد ح يها   دا  أو دع حهل دم بكديم نللدا وبضخداذ بحاداب ب  بحادا 

 .[18]ض اق  ااحب بح  ا 

 

 :State Ownershipالملكية الحكومية 

وض ثددم بح هيلدد  بح يي لدد  فددا بحكدداكا  نيددث  بأل دده  بح  هيكدد     

حه يي   رحت رج احا أ ه  بحكاك  ول ر   ثها بح يي   فا   هس 

بورب أ  فاددد  ييدددلت هدددرال بح  ثهدددل  حا الدددق بألهددد با بح الهاددد  

ب ادددداحب بح وحدددد  وحددددلس بألهدددد با بحا ا يدددد  بح الهادددد  ب ادددداحب 

  وهددد ب يخهدددق حدددغطا لهدددت بح يددداه ل  بآليددداي    ثدددم بحاب لددد (

بحكدداكا  بح اضثطدد  باح يي دد  فددا بحيكددف لدد   لهي ددا  رحددافل  

  [19]وذحك حه      بأله با بح الا ح  بل  بح ياه ل  بح خاهلل 

وهظاحك وجهاا ناا  الا ح  وفاا حيم     بحكاه  وبحلظاضا( فل ا 

د بحكددداكا  بحخاحدددل  أباح هيلددد  بح يي لددد   بألوحدددت: هدددا  يالهدددق

بح يي لدد  ضيدديد أكثددا لاحدد  حها لددب باأل بدداح حلدد أ  حهيددلطاأ

ل  ديب ر بحكداك  ألهد با  لا دل   أ ثا   ظها رلام بح يي د  ب يلدا

د بحكدداكا  بحاددا فلهددا وجددير حيددي ا لدداحا ضلددانا  دد   كدديه  أو

ألد بح دد ياي  فددا هدد ه بحكدداكا  يييندديد   بحيكاحدد  بكدديم وبحددب

  لدد  رلددام  يددروحل   دد  رثددم بح يي دد  وحددلس  دد  بح دداحيل   فضدد

بجا اللد  و لا دل   بح يي   با اخ بم ه ه بحكاكا  حا الق أه با

بحاا غاحثا  ا ضالا ض  ع ضلادل   داوأ بح يداه ل   رالاأ بألجم  

أ ا وجه  بحظاا بحثانلد  فاد  بلاثدا  بحيدلطاأ بح يي لد  ضدرري رحدت 

 يارأ جيرأ بأل باح أل ثا  ل ي أ  ظها: رد بح ا  بح يي ل  فا 

فد د  هيلاهدا ضلدير  و د   د يا  ض ييهها  د  أ ديب  بح وحد   بحكاكا  

ود لهددت   ا  ددا  باحيا ددم حه وحدد  وحددلس حلفددابر بحدد ي  ردد  يددر ا

د بح يي ددد  لظددد  ا ضيددديد  ها ددد  با ادددلم أبحكددداك   فضددد  لددد  

فاد  ييديد حيجيرهدا أ دا ري دابا لظد  ا   ريابرب  أكثا    بحضايث 

ضرري رحدت  يدارأ بحدابب  ضضغ  لهت بح  ياي  اضخاذ راب ب  فاله 

و    د   يدارأ بحضدايث  بح  فيلد  حه يي د   وكد حك ضا يد  جديرأ 

بأل باح لظ  ا يييد ه ا بح يي   ض يدل  حيك د  بحكداكا  بحادا 
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ض اهيهددا حدد ل   دديا كلددرأ ضيددال  لهددت جدد    أ  بح ددا  بح  هددا 

 . [2]وبألجظثا  وضخلم ضيهل   أ  بح ا  حهكاكا  بح  هل  

 

 :Institutional Ownership ية الملكية المؤسس

أ ا بح هيل  بح ر يل  ف نها ضلظا ضاكز  هيل  أ ه  بحكاك  فا        

يدد  بلدددم بح ر يددا  بح احلددد   ثددم  بحثظددديا  بحكدداكا  بحاابضددد   

 اكا  بحار ل   صدظاريق با داث ا  وصدظاريق بح لا دا ( وضادا  

احا    ي   ري   بأل ده  بح  هيكد  حه ر يدا  بأليداى رحدت بج د

أ ه  بحكاك   وضكلا بحل ي     بح  ب ا  بح  يث  رحت وجدير بض داه 

 ازبي  فا بح هيل  بح ر يل  لهت  ا بحيظيب  فا بحل ي     بح و   

فددا  بح ه دد وضلدد  بح هيلدد  بح ر يددل  وباددل  ياصدد   دد  بأل ددي  

باراادارب  بحظا ددر   رذ ضاديم هدد ه بح ر يددا  با  لدع بأل دديب   دد  

ا   ياب  وضيجلهها رحدت بأل دابا بحادا ض ادات بأل ابا بحاا ح يه

نادا فل دا يالهدق بد و  بح ر يدا   ا  وهظاحك وجهاد[19]رحت ض ييم

بح احل  فا بحييا بح احل   ضا ثم وجهد  بحظادا بألوحدت فدا بح يداث ا 

نها أ ي  بحظاا حه ر يا  بح احل  لهت بح ر يا رالا بألجم  رذ ي

ورالاأ بألجدم رائ د  لهدت  ر يا  ذب  ب اث ا ب  لاباأ  ررا  

ضييي    لا  أو با  احل  ضكا م لهت ب ا ا حا  صغلاأ فا 

بحل ي     بحكاكا  بحاا يا  فلها بح ضا ب  بكيم  ايا  بظدال لهدت 

بألربل بح احا حهكاك  فا بأل   بحاالا  رذ ضا   ن ي ضلضلم ض الدق 

بلظ ا  أ باح حاحل  رود بحااكلز لهت ض الق أ باح فا بأل   بحطييم 

ضا ثم وجه  بحظاا بحثانل  فا بح ياث ا بح ر يا ذو بحا يد   ييهد  

نها أ اث ا ب  بح احل  حه ر يا  لهت بألجم  رذ ين ي  بحظاا رحت با

ب دداث ا ب   ييهدد  بألجددم ضل ددم لهددت ر بحدد  بح دديبفز ن ددي بحيددهيا 

راددلا بأل دد  ح  دداث ا   دد  يدد   ضدديفلا  رابدد  لاحلدد  لهددت  ددهيا 

آحلدا  بح يك د     ذحك أ ا بكيم صدايب لد   ايدق بورب أ  وي 

لدد   ايددق ض  لددع بح لهي ددا  وضالددل  ضددر لا  بح خاهلدد   أو حدد ظا

 . [17]بحااب ب  بورب ي  بكيم ص لب 

 

 :Family Ownershipالملكية العائلية 

يناام  باح هيل  بحلائهلد  هدا رد  أ أحد ى بحلدائ   فدا بحيدلطاأ      

ه ددا  ك ددا لبورب أ أو كهبح هيلدد  أو لهددت بحكدداك   دديبل لدد   ايددق 

ي يدد  حهددا بحالددام بددثلم بح  ا  ددا  بحاددا ض اددق بح ادداحب بح بضلدد  

حهلائهدد  وض ايددا بألل ددا  بحخاصدد  بهددا لهددت حيددا  حادديا بألرهلدد  

  وي يدد  ضلايددف بحكدداك  بحلائهلدد  برنهددا بحكدداك  بحاددا ييدديد [20]

ب أ أو  ر يها هي أح  أفابر لائها   وييديد أ دا  ئدلس   هدس بور

% فدركثا 5بظيدث   افلهدا أو  احيد اضظلل ي بلضي   هس ررب أ أو   يا

 دد  أ دده  بحكدداك   ولظدد  ا ييدديد هظاحددك أكثددا  دد   ر ددس بيددثب 

% فالاثدا بحلائهد  بح ر يد  5بن  ات  اكا  لائهل  ض هك أكثا  د  

 .[18]ها بحلائه  بحاا ض اهك أكثا نيث     بأل ه  

رحدت  [22]و  [21]حثاحثل  و دظه  و   جانب آيا أ ا  بحل ي     ب

ل   ددد  هلاكدددم بح هيلددد  فدددا لنددد  ي يددد  بحا للدددز بدددل  نددديلل   ئليدددأ

وه ددا بح هيلدد  بح كدداا  وبح هيلدد  بح اكددزأ    بحيحدد ب  باراادداري 

وضلظدا بح هيلد  بح كدداا  وجدير لد ر كثلددا  د  بح يداه ل  باحكدداك   

وبح ي  ي اهييد ل رب رهل     أ ه  بحكاك   ويييد حه ب بحظديب  د  

بح هيل  ضر لا حللف لهت راب ب  وضادافا  بورب أ    دا يااضدب 

اج د   د  بنلادا  بح هيلد  لهلها  يارأ ضيداحلف بحيكاحد  و كداكهها بحظ

ل  بورب أ  أ ا بح هيل  بح اكدزأ فهدا ضكدلا رحدت ضاكدز بح هيلد  فدا 

أيد ي لد ر   د ور  دد  بح يداه ل   رذ يم دق حهدد ب بحظديب  د  بح دد ا 

با دداابا فددا ررب أ بحكدداك  وضيجلدد   لا دداضها بح احلدد  وبحاكددغلهل   

يلدد  ولهلدد  ي يدد  ضاددظلف بح هيلدد  بح اكددزأ رحددت أندديبب  الدد رأ:  ه

 هيلد   اكدزأ فدا يد  بح ر يدا  و اكزأ فا يد  كثدا  بح يداه ل   

 هيل   اكدزأ فدا يد  بح وحد  و هيل   اكزأ فا ي  بورب أ  وبح احل   

و هيل   اكزأ فا ي   ياث ا أجظثا  وبحكيم أرناه ييحدب  ييندا  

 هليم بح هيل :

 

 لسياسات المحاسبيةثانيا: ا

 مفهوم السياسات المحاسبية: -1

ِيد  بحظدا   د  لافت  بحيلا   بصط حا لهت رنها "بحظكا  بحد ي ين م

صدددلاغ  بحايبلددد  بحلا ددد  بحادددا يللكددديد فدددا ظههدددا  أو ضلددد يهها  أو 

 .[23]بح  افا  لهلها" 

بحيلا ا  بح  ا ثل  رو ب ها ا فدا ضديفلا ورلد بر بحثلاندا   ضرري   

بح احلددد   ورددد  حادددا هددد ب بح يحددديب باها دددام بح ظا دددا  بح هظلددد  

وبحثاحثل  ح ا حد   د  ضدر لا وبحدب لهدت بحثلاندا  بح احلد   وفدا هد ب 

(" بحيلا ددا  8بحادد ر فادد  لدداا " للددا  بح  ا ددث  بحدد وحا  ردد   

وألدابا وريبلد  و  ا  دا  نهدا " ثدارو وأ دس أ بح  ا ثل  لهت

  دددد رأ ضطثددددق  دددد  رثددددم بح ظكددددرأ لظدددد  رلدددد بر ولدددداض بحادددديبئ  

 .[24]بح احل "

ف د بحيلا   بح  ا دثل  هدا    يلد  أروب   [25]ووفاا حا ي      

بحاطثلددددق بحل هددددا بحاددددا ضيدددداخ  ها بارب أ فددددا رناددددات وضيصددددلم 

 بح لهي ددا  بح احلدد   وياادد  بددرروب  بحاطثلددق بحل هددا ضهددك بحايبلدد 

وبأل س وبحطاا وبوجابلب  بحادا ييدالل  بهدا بح  ا دب حاطثلدق 

بح ثارو بح  ا ثل   وبلاد كللل   لاح   بحثظير وبحل هلا  وبألحد ب  

فا   ا     ر  ولهل  فاد بحاال أ بحلا   فا ض  يد   لداح  بحيلا د  

بح  ا ثل  ها أد ضرضا أروب  بحاطثلق بحل ها   ل   با   بو يداد 

  ورد  لداا كدم  و ثللد  نكدا  بحيحد أ بارااداري  حااوا بح دا 
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     Hendriksen & Breda   بحيلا ا  بح  ا ثل  لهدت بنهدا )

أ س  ضيصلا   ضليلاب   ريبل  وأنا   بح  ا ث  بح ياخ       

د أي  فددا بلدد بر ككدديفاضها بح احلدد   ورثددم برب أ بحيحدد ب  بارااددار

ضاض   بحطاا بحاا يا  بحيلا ا  بح  ا ثل  حيح أ براااري   للظ  

ب اخ ب ها    رثم بارب أ حاهدك بح ثدارو فدا ظداوا  للظد   وبحادا 

ضا م صدي أ حالالد  حهيحدع بح داحا وبحاغللداب  فدا بح اكدز بح داحا 

 .[26]وأربل بحيح ب  باراااري  

د بحيح ب  باراااري  ب اج  بحت بد ضخاا     بدل  أوياى بهااوي 

 ثدا  بحادلاا  ورلد بر بحيكديفا   خاهف بحطداا بح  ا دثل  لظد  ب

بح احل   وبد ه ه بحطاا ض ثم  ا يي ت باحيلا ا  بح  ا ثل   فهيدم 

وح أ  لا داضها بح  ا دثل  بحادا بياا ضهدا  د  بدل   دا هدي  اداح حهدا 

حدد   بح ثددارو بح  ا ددثل  بح اثيحدد  ل ي ددا وبحاكددايلا  بح  ا ددثل  

 .[27]باياى 

 

 المحاسبية:محددات اختيار السياسات  -2

لهت بحاغ     لزم   هس  لدايلا بح  ا دث  بح وحلد  بلد م بحيد اح 

بال ر ب بئم بايالا  بح  ا دثا فدا بح لاح د  بح  ا دثل  حه لدا    

(  IFRSوبألح ب  بح  ا ه   را رد  لايلا بابد غ بح داحا بحد وحا  

ا ضدددزب  ض اددديي لهدددت يلدددا ب   الددد رأ  ددد  بحثددد بئم حه لاح دددا  

ح خاهف بح لا    بح ا ا ه   وب حك ف د بلم بحيلا ا   بح  ا ثل 

بح  ا ثل  ضرري رحت بيا فا  فدا بالادابا وبحالدا  وبافاداح  

  ا ي      ر يانل  رابهل  بح اا ن  بل  بحايبئ  بح احل  بحادا ضاد  ها 

 .[28]بحيح ب  باراااري  بح خاهل  

كينهددا ضدديفا  ( IFRSضدد  بنااددار  لددايلا بابدد غ بح دداحا بحدد وحا      

 اون  فا بحل ي     بح  اا   رذ ضي ب بح لايلا بركثا  د   لا هد  

  ا ثل  وبح أ  ور  ح ر  بح  ب ا  بحيابا  بآل ا  باراااري     

 ثم بحاياحلف بحيلا ل        بحليب م ل رحبيالا  بحطاا بح  ا ثل  

بيالددا  بحل رددا  بحالار يدد  وبحضددابئب حايحددلب و رابدد  بح هيلدد   و

بح دددد ياي  حهطدددداا بح  ا ددددثل   وأفادددداض بحثدددداحثيد رد بيالددددا  

بحيلا ا  بح  ا ثل  فا ه ه بحليب م ض لز بح د ياي  لهدت ب داخ بم 

 اا   ا ثل  ب يه   حات يا يظيب ر دا  د   يدارأ بحد يم بح  ا دثا 

 .   [6]أو ضخللض  

د بحالدام بالا دار أ( رحدت Iatridis & Josephبلظ ا أ ا  كدم  د    

   ه د  لا     ا ثل   للظد  ييداهزم بكديم أ ا دا  د    ابحدم 

ضا ثم بح احه  بألوحت  ظها فا  اون  بابد غ بح داحا  أ دا بح احهد  

بحثانلددد  فهدددا ضلظدددت بايالدددا  بحيلا ددد  بح  ا دددثل   وضهدددا  بح احهددد  

 .[29]بأليلاأ ب ابجل  بيالا  بحيلا   بح  ا ثل  

بيالدا  بحيلا دا  بح  ا دثل   ووفاا حظااي  بح  ا ث  بحيحدلل  فد د

ضا ثم باحيلالأ وبحظللل   باناها يد (  رذ رد   ه  يلا   لهت جيبنب 

بح دد  بل بحظلللددل   باناهددا يل ( يثالدد ود لدد  جانددب بحيلددالأ بيددثب 

ليب م  اظيل  لظد  ا يدا  بحالدام با  يد  يلدا  بحيلا دا  بح  ا دثل  

[6]. 
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د هليددم بح هيلدد  ي ثددم أحدد  أضلددق أغهددب بحثدداحثل  بحيددابال  لهددت أ   

ح  رالددا  بحيلا ددا  بح  ا ددثل   فاح يددبح  دد رأ اي بح ه دد بحليب ددم 

بض اه بح احيل  بحظا در  لد  فادم بح هيلد  ويطد  بح ديبفز بارب يد  

بحاائ دد  لهددت بألربل ضدد فع بح دد ياي  رحددت بلا ددار  لا ددا    ا ددثل  

 Astamiورا دا    [5] ع  ااح ه  بحكخال  بكيم لدام ضاظا ب 

& Towerلهددت بح  ددل   ( ب  ب دد  ب ثلدد  فددا  ظطادد  بهدد بد آ ددلا

د بحيح ب  باراااري  ذب  بح ابرث  بح يثلد  أبحهارو  وضيص  رحت 

 دد  رثددم بح دداحيل  ضا دد  رحددت بلا ددار  لا ددا    ا ددثل  ضزيدد   دد  

 ددم بح  دد رأ بحائليدد   با بدداح  ورد هليددم بح هيلدد  يلدد  أحدد  بحليب

فضددد  لددد  رد  ددد ى بح هيلددد  بحلا ددد  يددداضث  بل رددد   اريددد   دددع 

 .[30]بحيلا ا  بح  ا ثل  بحاا ضزي     با باح 

باحظيدث    ه داو   جه  أياى  فدرد لا دم بح هيلد  ا يلد  لدا      

(  بحد ي  (Tzovasحيحد ب  بارااداري  بحلينانلد  وفادا حا يد  بحدت ب

بحكاكا  بح  هيك  بكيم صا م بحاا يييد فلها ضد يم د أأ ا  رحت 

  بح يبفز وبح يافدآ  نيثلا ف ن  ا ضيج  أه ل  حخط ابح احيل   اضلل

د ضهدددك بحيحددد ب  ضيبجددد  ضيددداحلف غلدددا حدددايثل  أردددم أبارب يددد   و

 هيلددد  بح اضللددد   وضددد  باح اا نددد   دددع بحيحددد ب  بارااددداري  ذب  بح

فا بحليناد ضل م لهدت ضظللد   د هي ب وح ب  براااري أبحايصم رحت 

 .[31] لا ا    ا ثل  ضخلم    بحضابئب 

ند   د  بح ايردع أد يابردب كثدا  بح يداه ل  أرحدت  Alves )وأ ا   

  دددا ياهدددم  ددد  نطددداا باناها يددد    بحيدددهيا بارب ي بكددديم فلدددا 

بارب يدد   ويددرري رحددت ب ضلدداب جدديرأ بحااددا يا بح احلدد   وردد  ييبجدد  

اري  ذب  بحااكلدددز بحلدداحا حه هيلددد   دددهط   دد  بل بحيحددد ب  باراادد

ضا يايدد  أرددم لهددت بيالددا  بحطددداا بح  ا ددثل   ونال دد  حدد حك  ددد  

بح  ا م ج ب أد يييد حد ى  د ياي بحيحد ب  ذب  بح هيلد  بح اكدزأ 

ر  أ أرم لهت بايالا   د  بدل  بحطداا بح  ا دثل  بحادا ضل دم  د  

رند  بيدثب ذحدك ف فضد  لد باب غ ل  بحد يم حزيدارأ ضلييضداضه   

بح ا  بحيثلاأ حه هيلد   ورهد  ضظديب بأل ده   وبألفدق با داث ا ي 

بحطييم  فرد كثا  بح ياه ل  ح يه  ضلضل   أكثدا حهاادا يا بح احلد  

 .[32] بح ا لا  حاخللم ضياحلف بحاااحا وبحيكاح 

 



 

 
117 

 

  123 -109 ،  2022حزيران   ،  1  ، العدد 7المجلد   ........ العالقة بني  –صالح و بكر    مجلة كلية الكوت الجامعة
 

 المحور الثالث: الجانب التطبيقي للبحث

العالقىىىة بىىىين مكونىىىات هيكىىىل الملكيىىىة وسياسىىىة الىىىتحفظ  تحليىىىل

 المحاسبي

 نبذة تعريفية عن القطاع المصرفي عينة البحث:  -1

فدا براادار بحثهد   رذ  بح ه  يل  بحاطاب بح اافا أح  بحاطالا     

رد ب دددا اب ي  بحاطددداب بح ا ثدددم باح ادددا ا ون ددديه يلاثدددا ن ددداح 

هدت وفدق ذحدك ييبجد  بحل يد  با اابضل لا  بح احل  ح حك بحاطداب  ول

 دد  بح خددا ا فددا بلردد  بال ددا   دديبل أكانددت رانينلدد  أم  احلدد  أم 

ضكددغلهل   وضكدديم ضهددك بح خددا ا لاثدد  أ ددام ضظللدد  أنكددطاها ا ددل ا 

بح خا ا بح احل  بحاا ضا ثم بهثي  بحاد فاا  بحظا يد  بحاكدغلهل  ولد م 

ررب أ  ب دداااب  با بدداح وحددلف ن ددي بحال دد  بحيدديرل , حدد حك ض دداو 

بح اا ا  يبجهد  ضهدك بح خدا ا  د  يد   بضثداب أ دس   ا دثل  

 ددهل   ح  ايدد  ضدد فااضها بحظا يدد  بحاكددغلهل , وض دداو  بح اددا ا  دد  

ي   بضثالها  لايلا باب غ بح داحا بحد وحا بحالدام بداحا ي  وح ايد  

أنكطاها    بح خا ا بح  كي أ فرغهب ضهك بح اا ا بلا د   فدا 

 ا دثا بحد ي  دار حلاداأ  ييهد   غد  ضلا حد   دع أربئها بحا لا بح 

بحل ي   د  بح لداهل  بح  ا دثل  وفدا ظدم غلدا  بحدا لا  د  با دا  

 بح لاهل ا فها ضيبج  ل م ضثايا بيالا    ا  اضها بح  ا ثل .

يرري رطاب بح اا ا رو ب حلييا فا ضيفلا بح يب ر باراااري     

ض الددق با دداااب   وض ييدم بحظ ددي باراادداري  فضدد  لدد  رو ه فددا

 د  رد بحاطداب لهدت بحداغ  بح احا وبحظاد ي ح راادارب  بح  يثد   و

ن  أبحلايا  فا بح ظطا  بحلابل  را بح اافا بحلابرا يل  أح  بحظا  

ا يزب  ناا ا ضاهل يا فدا ل هد  بطلردا فدا ن ديه  وضطدي ه   رذ أحادت 

وبح اددا   1980ظدداوا بح ددا  بحاددا  ددا بهددا بحلددابا  ظدد  بحلددام 

وبحلهيدل  بارااداري  بحادا كاندت  دائ أ فدا  1991باراااري لدام 

بارااار بحلابردا با حهدا لهدت بحاطداب بح ادافا فدا بحثهد  ضا كد  

 ي و ا وأ داب بكداي  و دلارا  ل دم ورديبنل  يهادت ف ديأ كثلداأ 

 بلظ  وبل  بحظا  بح اافل  بحيائ أ فا بح ظطا  وبحلاح .

 

يكىىل الملكيىىة وسياسىىة الىىتحفظ اختبىىار العالقىىة بىىين مكونىىات ه -2

 المحاسبي:

 نتائج التحليل الوصفي

( وييدددداخ م Eviews9ييددددالل  بحثاحدددد  باحثانددددا ج بوحاددددائا  

للظد  بحث د  رثدم  باياثا  بوحاائا بحيصلا حالا  ردل   اغلداب 

  وبح دد و   ردد  IFRSوبلد  ضطثلددق  لدايلا بوبدد غ بح دداحا بحد وحا 

 :( ياها ناائج بألياثا  وكاآلضا1 

 

 

 نتائج التحليل الوصفي لمتغيرات البحث قبل تطبي  معايير االبالغ المالي:  (1جدول رقم )

Std. Dev. Minimum Maximum Median Mean 
 

Variable 

4.398 0.000 23.231 0.083 1.057 IO 

13.947 0.000 56.260 0.518 4.709 MS 

0.267 0.000 0.794 0.168 0.265 MO 

0.438 -2.047 -0.001 -1.165 -1.114 CONSERVATISM 

4.079 0.001 19.374 0.029 1.008 ROA 

0.600 9.114 11.983 11.566 11.456 SIZE 

 

 

ألدددد ه ناددددائج بوحاددددال بحيصددددلا  (1 ردددد    ينثًددددلِ ج بح دددد و       

ان دابا بحادا  د هت بثم ضطثلق  لايلا باب غ بح احا حه اغلاب  ر

  رذ بهدغ وبحي   بح يابا وبحي ل  بأللهتبح للا ي وبح   بارنت و

أ دا  ( -(1.114بحي دل  بال د  (  كاه ه ض ثدم 55ل ر بح كاه ب   

 (  فدددا حدددل  بهغدددت رل ددد 1.165-فيددداد بال ددد   بحي ددد  بح يدددابا 

فل دددا كاندددت ألهدددت رل ددد  حهدددا لا   (0.438  يبان دددابا بح للدددا 

 (.-  (2.047ح  وبرنت رل  ( 0.001- بح  ا ثا ها 
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 نتائج التحليل الوصفي بعد تطبي  معايير اإلبالغ المالي:

 ( ناائج بحا هلم بحيصلا ح اغلاب  بحث   وكاآلضا:2ياها بح  و   ر      

 

 

 نتائج التحليل الوصفي لمتغيرات البحث بعد تطبي  معايير االبالغ المالي:  (2جدول رقم )

Std. Dev. Minimum Maximum Median Mean 
 

Variable 

0.283 0.000 0.767 0.110 0.254 IO 

13.284 0.000 59.670 0.647 3.819 MS 

0.265 0.000 0.750 0.187 0.255 MO 

2.968 -14.451 -0.001 -2.432 -3.324 CONSERVATISM 

2.583 -0.033 16.865 0.010 0.669 ROA 

0.788 9.037 12.195 11.721 11.505 SIZE 

 

 

أل ه ناائج بوحادال بحيصدلا حه اغلداب   (2 ر    ينثملِ ج بح  و    

ان ددابا بحاددا  دد هت ب بحدد وحا بدد غ بح دداحاوبلدد  ضطثلددق  لددايلا ب

  رذ بهدغ وبحي ل بأللهت وبحي   بح يابا بح للا ي وبح   بارنت و

بح يدددابا  ي دددل (  كددداه ه  وكاندددت ردددل  بح55لددد ر بح كددداه ب   

(  ,(2.432 (3.324- وبحي دد  بح يددابا وبان ددابا بح للددا ي 

 هي  ا ثا فل ا كانت بلهت رل   حها لا بح  ( لهت بحايبحا2.968 

 (.-(14.451 ح  ( وبرنت رل  0.001- 

 

 نتائج اختبار الفرضيات:

 نتائج اختبار الفرضية الرئيسية قبل تطبيى  معىايير االبىالغ المىالي

يوجىد تىأثير ذات داللىة احصىائية معنويىة مىا  بىين مكونىات هيكىىل "

  الملكية واختيار السياسات المحاسبية".

بحدد ي يثددل  ناددائج بحا هلددم ( أرندداه 3 ردد     دد  يدد   بح دد و       

( 0.05برم  د    ( Prob)   F-statistic  بوحاائا ن   أد رل  

(   دا يد   لهدت بد بان ديذت صداحب ح ياثدا  0.000حل  كاندت  

فيانددت   (Durbin-Watson   ددا رل دد أ   ح لا ددار وناائ دد  رابهدد

(   دا يد   1.5-2.5( وها رل د   ثاحلد  ألنهدا ضادع  دا بدل   1.987 

ذبضدا فدا ردل  بحيهيده  بحز ظلد  حللظد   لهت ل م وجير  كيه  ب ضثا 

 . ه ه بحلاحل 

  دا يلظدا  (0.663)( فياندت R-squared  رل د بحت  ا باحظيث  أ   

%  66أد بحايأ بحاليدلاي  حه اغلداب  بح يدااه  بداح اغلا بحادابع هدا 

  دا يلظدا  (0.542)( بال د  Adjusted R-squared  فل دا كاندت

 %.54أد بح اغلاب  بح يااه  ضر ا باح اغلا بحاابع بظيث  

يوجد تىأثير تفسير نتيجة الفرضية االول  من الفرضية الرئيسية "

ذات داللىىىة احصىىىائية معنويىىىة مىىىا بىىىين نسىىىبة الملكيىىىة المؤسسىىىية 

 واختيار السياسات المحاسبية".

أد رل د   أرنداه( 3فا بح  و   رد   ثل  ناائج بحا هلم بوحاائا ض   

 Prob لهدت أ( حه اغلا بح ياام وبح ي هدي بح هيلد  بح ر يداضل  هدا

   ا يلظا  فدم بحلاحدل  أي ا (0.584)( حل  بهغت 0.05    

 وبحا لا بح  ا ثا. بح هيل  بح ر ياضل ضيج  ل ر  بل  

يوجد تىأثير تفسير نتيجة الفرضية الثانية من الفرضية الرئيسية "

معنوية ما بين نسبة كبار المساهمين  واختيار  ذات داللة احصائية

 السياسات المحاسبية".

أد رل د   ( أرنداه3فا بح  و   رد   ثل  ناائج بحا هلم بوحاائا ض   

 Prob  حه اغلددا بح يدداام بحدد ي هددي كثددا  بح يدداه ل  هددا برددم  دد )

  دددا يلظدددا رثدددي  بحلاحدددل  أي أد  (0.032)( حلددد  بهغدددت 0.05 

وبحا لا بح  ا ثا  وبداحظاا رحدت  بح ياه ل  كثا هظاحك ل ر  بل  

بحاا ها رل    يجث  نياظاج بد هد ه بحل رد  ( Coefficientرل    

 كثدا  بح يداه ل ها ل ر   اري    دا يلظدا رند  كه دا  بر  نيدث  

 .ب ربر بحا لا بح  ا ثا

يوجد تىأثير الفرضية الرئيسية " تفسير نتيجة الفرضية الثالثة من

احصائية معنوية ما بين نسبة الملكية اإلدارية  واختيار ذات داللة 

 السياسات المحاسبية".

أد رل د   ( أرنداه3فدا بح د و   رد    ثل  ناائج بحا هلم بوحاائاض  

 Prob رددم  دد  أهددا  بح هيلدد  بارب يدد بحدد ي هددي ( حه اغلددا بح يدداام

  دددا يلظدددا رثدددي  بحلاحدددل  أي بد  (0.031)( حلددد  بهغدددت 0.05 
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ل ر  بل  بح هيل  بارب ي  وبحا لا بح  ا دثا  وبداحظاا رحدت هظاحك 

بحاا ها رل د   داحث  نيداظاج بد هد ه بحل رد  ( Coefficientرل    

ها ل ر  لييل    ا يلظا رن  كم  ا  بر  نيدث  بح هيلد  بارب يد  

( يثددل  ناددائج أياثددا  3  وبح دد و   ردد   بنخلددم بحددا لا بح  ا ددثا

 بحلاحل  وكاآلضا:

 

 نتائج اختبار الفرضية الرئيسية قبل تطبي  معايير االبالغ المالي:  (3جدول رقم )

𝐶𝑡.𝑖 =  𝛽 + 𝛽1 𝐼𝑂𝑡.𝑖 + 𝛽2 𝑀𝑆𝑡.𝑖 + 𝛽3 𝑀𝑂𝑡.𝑖 + 𝛽4 𝑅𝑂𝐴𝑡.𝑖 + 𝛽5 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑡.𝑖 +Firm 

and year Dummies +𝜀𝑡.𝑖 

Prob t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 

0.102 -1.673 2.110 -3.529 C 

0.584 0.553 0.006 0.004 IO 

0.032 2.224 0.003 0.006 MS 

0.031 -2.239 0.216 -0.484 MO 

0.238 1.198 0.184 0.220 SIZE 

0.017 2.495 0.028 0.071 ROA 

Controlled 
Fixed effects 

of year 

Controlled 
Fixed effects 

of firm 

Prob 

(0.000) 

(F-statistic) 

(5.474) 
1.987 Durbin-Watson stat 

0.663 R-squared 0.542 Adjusted R-squared 

  

 

 ( أل ه ناائج أياثدا  بحلاحدلا  بحلاللد 3ضض   بح  و   ر       

بحادا را دت بالدا  بحل رد  ق  لايلا بوب غ بح احا بحد وحا رثم ضطثل

بددل   يينددا  هليددم بح هيلدد    بح هيلدد  بح ر يددل   كثددا  بح يدداه ل  

 وبح هيل  بورب ي ( و لا   بحا لا بح  ا ثا.  

 

 :نتائج اختبار الفرضية الرئيسية بعد تطبي  معايير االبالغ المالي

أرندداه وبحدد ي يثددل  ناددائج بحا هلددم ( 4 ردد    دد  يدد   بح دد و      

( 0.05ردم  د   أ(  Prob)  F-statistic  بوحاائا ن   أد رل  

(   دا يد   لهدت بد بان ديذت صداحب ح ياثدا  0.000حل  كاندت  

فياندددت ( Durbin-Watson  وناائ ددد  رابهددد  ح لا دددار  أ دددا رل ددد 

(   دا يد   1.5-2.5( وها رل د   ثاحلد  ألنهدا ضادع  دا بدل   1.987 

ذبضدا فدا ردل  بحيهيده  بحز ظلد  حللظد   لهت ل م وجير  كيه  ب ضثا 

 . ه ه بحلاحل 

  دا يلظدا أد  (0.668)( فيانت R-squared  رل  بحت أ ا باحظيث  

فل دا %  67بحايأ بحاليلاي  حه اغلاب  بح يااه  باح اغلا بحادابع هدا 

  ددا يلظددا أد  (0.448)( بال دد  Adjusted R-squared  كانددت

 %.49بحاابع بظيث   بح اغلاب  بح يااه  ضر ا باح اغلا

 تفسير نتيجة الفرضية االول  من الفرضية الرئيسية:

أد رل دد   ( أرندداه4فددا بح دد و   ردد    ثددل  ناددائج بحا هلددم بوحاددائاض

 Prob لهت    أبح ي هي بح هيل  بح ر ياضل  ها ( حه اغلا بح ياام

   ددا يلظددا  فددم بحلاحددل  أي ا (0.690)( حلدد  بهغددت 0.05 

 وبحا لا بح  ا ثا. بح هيل  بح ر ياضل ضيج  ل ر  بل  

 تفسير نتيجة الفرضية الثانية من الفرضية الرئيسية:

أد رل د   ( أرنداه4فدا بح د و   رد     ثل  ناائج بحا هلدم بوحادائاض

 Prob بح ي هدي كثدا  بح يداه ل  هدا ألهدت  د  ( حه اغلا بح ياام

   ددا يلظددا  فددم بحلاحددل   أي ا (0.411)( حلدد  بهغددت 0.05 

 وبحا لا بح  ا ثا. كثا  بح ياه ل ضيج  ل ر  بل  

 تفسير نتيجة الفرضية الثالثة من الفرضية الرئيسية

أد رل دد   ( أرندداه4فددا بح دد و   ردد    ثددل  ناددائج بحا هلددم بوحاددائاض

 Prob هددا برددم  دد   بح هيلدد  بارب يدد بحدد ي هددي ( حه اغلددا بح يدداام
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حدددل  أي بد   دددا يلظدددا رثدددي  بحلا (0.018)( حلددد  بهغدددت 0.05 

وبداحظاا رحدت  هظاحك ل ر  بل  بح هيل  بارب ي  وبحا لا بح  ا دثا 

حل رد  بحاا ها رل د   داحث  نيداظاج بد هد ه ب( Coefficientرل    

ن  كم  ا  بر  نيدث  بح هيلد  بارب يد  أها ل ر  لييل    ا يلظا 

 .بنخلم بحا لا بح  ا ثا

 

 نتائج اختبار الفرضية الرئيسية بعد تطبي  معايير االبالغ المالي:  (4رقم )جدول  

𝐶𝑡.𝑖 =  𝛽 + 𝛽1 𝐼𝑂𝑡.𝑖 + 𝛽2 𝑀𝑆𝑡.𝑖 + 𝛽3 𝑃𝑀𝑡.𝑖 + 𝛽4 𝑅𝑂𝐴𝑡.𝑖 + 𝛽5 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑡.𝑖 +Firm 

and year Dummies +𝜀𝑡.𝑖 

Prob t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 

0.019 2.460 25.624 63.041 C 

0.690 -0.403 1.589 -0.640 IO 

0.411 -0.833 0.032 -0.027 MS 

0.018 -2.492 1.672 -4.165 PM 

0.018 -2.491 2.171 -5.407 SIZE 

0.052 -2.013 0.053 -0.107 ROA 

Controlled 
Fixed effects 

of year 

Controlled 
Fixed effects 

of firm 

Prob 

(0.000) 

(F-statistic) 

(3.714) 
1.305 Durbin-Watson stat 

0.668 R-squared 0.488 Adjusted R-squared 

 

 

 المحور الرابع: االستنتاجات والتوصيات

 أوال: االستنتاجات:

ينلدد  ن دد  هليددم بح هيلدد  بح  دد ر بأل ددا  حايدداحلف بحيكاحدد   رذ  -1

بحظاض   ل  بح هيل  بح اكزأ ل  ضهك بحظاض    د  ضخاهف بح كاكم 

بح هيل  بح كاا   ويلد  ن د  هليدم بح هيلد  بحيدائ  فدا بح ادا ا 

بحاددا غاحثددا  ددا ضااددف   بحلابرلدد  هددي بح هيلدد  بح اكددزأ  بحا ا يدد

 با  ضها فا بحهل ظ  لهت راب ب    هس بورب أ.

ا ا وجير ل ر  بل  هليم بح هيلد  ورل د  بحكداك  ضخاهدف بداي -2

 يينددا  هليددم بح هيلدد   رذ رد وجددير  هيلدد  ررب يدد  لاحلدد   دديا 

 و ددد   ددد يل دددم لهدددت بيالدددا   لا ددد    ا دددثل  غلدددا  ا لاددد   

بح ثاحغ  فا بأل بداح  د  أجدم  يدارأ  يافآضهدا  ورد وجدير  هيلد  

 ر يل   اضلل   دلر ا ري ابدا لهدت رل د  بحكداك  ألند  ي د   د  

 بحيهيا باناها ي حارب أ. 

ك أها ام  ه ديظ  د  رثدم بح ظا دا  بح هظلد  وبحثداحثل  فدا هظاح -3

 يحيب بحيلا ا  بح  ا ثل  ح ا ح     ضر لا فا رل بر بحاادا يا 

بح احل   ح حك ف د بيالا  بحيلا   بح  ا ثل  هدي رداب  ررب ي يدا  

فددا حدديل    يلدد   دد  بح اغلدداب  بح الهادد  بدداحااوا بحثلرلدد   

ل   أو ياائ  ضهك بحكداكا   ثم بح   رب  بحاانينل  وبح  ا ث

  ثم بحااب ب  بح احل  أو بح   .

( رحدت وجدير IFRSيرري ضطثلق  لايلا بوب غ بح احا بحد وحا   -4

 ياح     بح اي  حارب أ فا ضطثلدق بحيلا دا  بح  ا دثل  بحادا 

ض ادددق أهددد بفها ولهدددت  ددد ى بحلاددداب  بح  ا دددثل   لددد   ايدددق 

 وبحيلا ا  بح  ا ثل  بح اثيح .بأليالا     بل  ب بئم بحطاا 

ضكددلا ناددائج باياثددا  باحاددائا حه اددا ا للظدد  بحث دد  لدد   -5

وجددير ل ردد  لييددل   ددا بددل  نيددث  بح هيلدد  بورب يدد  و لا دد  

بحا لا بح  ا ثا رثم وبل  ضطثلق  لايلا بوب غ بح داحا بحد وحا 

IFRS وه ب ير ا لهت رد ضطثلدق بح لدايلا حد  ي د   د   دهيا  

 أ أض اه  لا   بحا لا.بورب 

د أاحاائا حه اا ا للظ  بحث   لهت ضر ا ناائج باياثا  ب -6

ح     ضر لا أ ضلداب  IFRSضطثلق  لايلا بوب غ بح احا بح وحا 
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نيددث  كثددا  بح يدداه ل  فددا بحاددر لا لهددت ردداب ب  بورب أ أض دداه 

  لا   بحا لا بح  ا ثا.

 

 التوصياتثانيا: 

حدداو أ رلددام بح يددروحل  لدد   دديا بحلددابا حددلو با بح احلدد   - -1

ب لدد بر بلانددا  بحكدداكا  بح   جدد  أ دده ها فددا  دديا بحلدددابا 

وب  داحها بحدت بح ا لدا  حاهثلدد   Excelحدلو با بح احلد  بادلغ  

و هث  بح  ب ا  بحلهلدا بحدابغثل  بحالاجا  بحثاحثل     بأل اض أ 

ك  د  يد   ل دم رالد أ كااب  بحث ي  فا هد ب بح  دا   وذحدفا 

بلاندددا  حه لهي دددا  بح احلددد  وغلدددا بح احلددد  حه ادددا ا بحا ا يددد  

بح   ج  فا  يا بحلدابا حدلو با بح احلد   ب لد  ضيديد  ثيبد  

 بطايا  ضيهم لهت بحثاحثل  و هث  بح  ب ا  بحلهلا ب اخ ب ها.

حاو أ حدث  بحيدهيا بوناهدا ي حه د ياي   وباها دام با  يد   -2

ضيهلدد  كددم  ادد    دد   اددار  بحا ييددم وبحل ددم لهددت بيالددا  

 اار  بحا ييدم باحكديم بحد ي ييداه  فدا ضلادل   ظدافع بح داحيل  

  يارأ بحال   بحييرل  حهكاك .    و     

 ر ب   ضر لا ضظيب  يينا  هليم بح هيل  فا بحاطالدا  بأليداى -3

 دديبل أكانددت ي  لدد  أم  احلدد  أو صددظالل  ور ب دد  ضددر لا هددد ه 

بح يينددا  لهددت ررب أ بأل بدداح أو ضر لاهددا لهددت جدديرأ بأل بدداح 

وغلاهددا  وذحددك  دد  يدد   رجددابل بح زيدد   دد  بحث ددي  بح الهادد  

بره لدد   يينددا  هليددم بح هيلدد  فددا بحيحدد ب  باراادداري  و دد ى 

 ضر لاها باحال   بحييرل  حاهك بحيح ب .

لدد م بحاخهددا لدد  ضطثلددق بحيلا ددا  بح  ا ددثل  بح ا لادد   ددع  -4

حاو أ  ابلاأ بحالام فا ضطثلاهدا  في دا رد ضطثلاهدا ي لدم  د  

بح لهي ا  بح  ا ثل  أكثا   ل   ألضخاذ بحااب   را رد بح ثاحغد  

فا ضطثلاها ر  ضضا باحكاك  أللااار بح ياه  برن  يياث ا أ يبح  

 لهدد  ياادداا بر دده   بررددم  دد  فددا  دداك  أرددم ن احددا    ددا ي

 رل اها.

 

 الهوامش
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  بحلد ر 24ضياحلف بحيكاح ,   ه  بارااار وبألل ا   بح  ه  

 .98-82  ص 4
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