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 ملخص البحث:

 تدديث  مددخ لددخت التبددار  المحاسددةيةللمعددار    االجتمدداع ثدد  ألاستكشددا  ا إلدد  الحاليددة ةالدراسدد  تهددد 
 ةالضدد  بمتضددمنب ببعدددرخ تمددا تجندد   للشدد  ة االجتمدداع است اتيجية االداء ( عل  (IFRSتطة ق معار   

اعتمدددد  ولتحقيـــذ  ـــدا ال ـــد  .االسدددت اتيجيةسددديال تلددد   فددد الم اجددد   وعلددد  دور والمسددديةلية االجتما يدددة
الباحثدددال علددد  أسدددلةل تحل ددد  المحتدددةي فددد  فحدددي التقدددار   الماليدددة لع ندددة مدددخ الشددد  ا  المسدددجلة فددد  

ر   قةددد  تطة دددق معددداما ألولـــ لدددخت فتددد ت خ ا سدددنة-شددد  ة( 396الةةرصدددة السدددعةد ة ح دددد تدددم مشددداتدة  
لزامدد  لمعددار   مددا بعددد التطة ددق االوالثانيـة (، 2016( حتدد  عددا   2015لمددال  الدوليددة مددخ عددا   التق    ا

وتددم اسددت دا  جمدداذب االرتبدداا واالجحدددار مددخ  (2018( حتدد  عددا   2017التق    المال  الدولية مددخ عددا   
 ف  تحل   النتائج.(STATA) ب جامج لخت 

  ددال لهددا تدديث  ب نمددا  الضدد  بةعلدد  جشدداا تجندد   IFRS)    معددار تدديث  عددد   وقــد أر ــرن النتــا   
ال تددرث  علدد  تجندد   الم اجعددةل جددةدة أكمددا اوتددحن النتددائج  .االجتما يددة المسدديةليةقددةع علدد   إ جدداب 
رث  تدد  ((IFRSأل معددار   الدد   باإلتددافة إ جدداب ،بشدد    االجتما يددة المسدديةليةب نمددا تددرث  علدد   الض  بة

        .الضدد  بةسدديال تجندد   فدد رث  علدد  دور  تدد ب نمددا ال  االجتما يددة، المسدديةليةسدديال  فدد علدد  دور الم اجدد  
ا  لـــ  مـــا ســــثذ يو ـــي الباحثـــا  ت يددددة السددددةل الماليددددة السددددعةدي بوصدددددار مرشدددد  للمسدددديةلية  واســـتنادإ

االجتما يدددة وت ت ددد  الشددد  ا  المدرجدددة بالةةرصدددة حسددد  درجدددة افجددداحها عدددخ الممارسدددا  االجتما يدددة 
اله يدددا  والمنتمدددا  المهنيدددة المسددديةلة عدددخ المعدددار   المحاسدددةية بتشدددجي   الباحثدددال ةصددد ر مدددا  والة يدددة،

عددخ ممارسدداتها االجتما يددة والتزامهددا الضدد  ة ، وتلع دد  دور الم اجدد  الشدد  ا  علدد  جشدد  تقددار   ألخ يددة 
 .بتل  الممارسا  ا ف  تق يم مدع التزا  الش  

 المصطلحان األساسية:

ب يددة األعمددات  المسدديةلية االجتما يددة  دور الم اجدد    تجندد  الضدد  بة لمددال  الدوليددة معددار   التق  دد  ا
 السعةد ة.
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International Financial Reporting Standards, Tax Avoidance, Social 

Responsibility and Auditor Role. 

Empirical Evidence From The Saudi Business Environment 

Abstract 

  This study aims to explore the social impact of accounting standards by 

examining the impact of adoption of IFRS standards on the company's social 

performance strategy including two dimensions: tax avoidance and social 

responsibility, and the role of auditor in the context of that strategy. To achieve 

this goal, the researchers adopted a content analysis method to analyze the 

annual reports of a sample of Saudi listed companies during the period contain 

four years from (2015) to (2018). Regression analysis used to examine the 

hypothesis of the study using STATA program.  

   The results showed that IFRS has no effect on tax avoidance activity, while 

it positively affect the social responsibility. The results also showed that the 

quality of the audit does not affect tax avoidance, while it positively affect the 

social responsibility. In addition, IFRS affects the role of the auditor in the 

context of social responsibility while it is not affect his role in the context of 

tax avoidance. Based on the above, the researchers recommend the Saudi 

Capital Market Authority to issue a social responsibility index and ranking of 

listed companies according to the degree of disclosure of social and 

environmental practices. In assessing corporate compliance with these 

practices. Also, the researchers recommend professional accounting 

organizations to encourage listed companies to publish ethical reports, and the 

role of auditor in the context of assessment of corporate social responsibility.  

Keywords: 
International Financial Reporting Standards; Tax Avoidance; Social 

Responsibility; Auditor Role; Saudi Business Environment.  
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 : المقدمة -1

لمعددار   التق  دد  المدددال  اإللزامددد  لتطة ددق ل االجتمدداع البعدددد استكشددا   إلدد  الحاليــة ت ــد  الدراســة    
علدد  سددلةد اإلدارة  يمددا رتعلددق بتجندد   ((IFRSار   تدديث   معدد خ لددخت التبددار مدد  ذلدد و  ،((IFRSالدولية 

تندددداد حاجددددب  ( أصددددبحن(IFRSالقةددددةت الدددددول  لمعددددار   ظدددد   فلدددد  .االجتما يددددة الضدددد  بة والمسدددديةلية
فدد  تغ  دد ا   ألحدددا تدد ا المجددات  الشدد  ة فدد لتعز ددز جشدداا  التنميددة المسددتدامةمجددات  جدردددة فدد لتةجها  

معددار    تدديث  علدد  الجدددت المسددتم  حددةت  مددد الدراسددةعتوت(David and Gallegos, 2009)  ب يتهددا
 IFRS)   مدددخ  تقلددد المعدددار   تددد   ن  اجددد  إذا ،جاحيدددةفمدددخ  ،الحدددد مدددخ السدددلةد االجتهدددا ي للمددددر  خ  علددد

دوافددد  سدددلة هم االجتهدددا ي، فوجهدددا سدددة  تدددرث  مدددخ   لددد توبالتدددال  للمددددر  خ للتخعددد   المسددداحة المتاحدددة
ا علدد  جددةدة التق  دد  المددا للسددلةد  مسدداحةتددةف   (IFRSن معددار    اجدد  إذاالدد ع  ومددخ جاحيددة ،ل  إ جابيدد 

 IFRS)  معدددار   تقل ددد وبالتدددال  فدددول . ، فوجهدددا تدددرث  سدددلب ا علددد  جدددةدة التق  ددد  المدددال للمددددر  خ االجتهدددا ي 
، وتعز زتددا لدددواف  السددلةد اال جدداب   عندد  تددمن ا التدديث   اإل جدداب  علدد  لددادارة  االجتهددا ي دواف  السددلةد لدد 

بالمسدديةلية  الضدد  ة  وااللتددزا  مدد  المجتمدد  مثدد  االلتددزا  ا كثدد  تةافقدد  أممارسددا   إلدد  قددةد و المحاسددبة  جددةدة 
 االجتما ية.

تددرث  بشدد    ة دد  فدد  الحددد مددخ السددلةد  لأمددخ الملتدد    المراجعــةجــود   فددول ،ذلدد  باإلتددافة إلدد     
 ا ضددا بالتبددار الدراسددةتهددتم  لدد ل و  ،ةللشدد  ا علدد  السددلةد االجتمدداع  ا جابي   بما رنع س لادارة االجتها ي 

 الدراسدددةاتتمدددا  و  تددديث   اال جددداب  الملتددد   للم اجددد .علددد  ذلددد  ال (IFRSتطة دددق معدددار    كيدددي سددد رث  
 (Sinkovics, et al. 2016)سيال ما ط حتب دراسة ف   يت  ةللمعار   الدولي  بالبعد االجتماع الحالية

ارسددب مم  فهدد  ،اجتما يددبو ممارسددب فنيددب  تدد  محاسددبةلا ألل تندداد حاجددب لبحددة  محاسددةيب تةتدد  أمددخ 
ممارسددب اجتما يددب لمددا لهددا مددخ اثدد    مددا أجهددا ،للتعامدد  مدد  الةياجددا  اإلجدد اءا  المحاسددةيةفنيددب مددخ لددخت 
                             تنددددددداد مطالبدددددددا  عدددددددد  لتةجيدددددددب مز دددددددد مدددددددخ االجتبدددددددا   األل ددددددد ة  وفددددددد  السدددددددنةا  .األفددددددد اد علددددددد  سدددددددلةد

                ذلددددد    فددددد  المحاسدددددةية وتبعدددددا  الممارسدددددا  أوسددددد بشددددد    االجتمددددداع للسددددديال  المحاسدددددةيةالبحدددددة   فددددد 
 .  (Guthrie and Parker, 2014)السيال 

أشددددار  بعدددد   ح ددددد المحاسددددبة،علدددد  جددددةدة  IFRS)  معددددار    بتدددديث  المحاسددددة االدل  وقددددد اتددددتم     
 ;Cuijpers and Buijink, 2005)المددال  علدد  جددةدة التق  دد   IFRS) الدراسددا  السددابقة إلدد  تدديث   

Covrig, et al., 2007; Hung and Subramanyam, 2007; Barth, et al., 2008)،  وتندداد
وبالتددال  فهندداد  (Franket et al., 2009) جةدة التق    المال  بيجشطة تجندد  الضدد  بةأدلة عل  ارتباا 

 بال غم مخ الددتخ  القةاعددد الضدد  ةية والقةاعددد    بة.احتمات لةجةد تيث   للمعار   الدولية عل  تجن  الض
المحاسدددة  تدددة جقطددة الةدا دددة لحسددال الددددل  الضددد  ة   منلجدددل خ. فالدددل ليسددا  اإال أل أجهمددد المحاسددةية، 

تجنــب   شدد  وبالتددال  فالمعددار   المحاسددةية مددخ المتةقدد  أل تددرث  بشدد   جددةت ي علدد  األمددةر الضدد  ةية. و 
 ،أو لز دددادة وعددداء ال سدددارة  لت فدددي  الددددل  الضددد  ة  تددد  تقدددة  بهددا الشددد  ةإلددد   ددد  األجشدددطة ال الضــريبة
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أل مددخ  (Payne and Raiborn, 2018) قددد اقت حددن دراسددةو  ،األخ يدد   ت  غ دد  مقةددة  ا عتةدد  سددلة   و 
 جش  تقار   ألخ ية للش  ة.و است اتيجيا  التعام  م  ذل  السلةد اإلفجاح الجدرد بالقةائم المالية 

بالتبدددار تددديث   المحاسدددبة علددد  القددد ارا  القضدددائية المتعلقدددة  ((Pedwell, 2000 اسدددةقدددد قامدددن در و    
أل المبادئ المحاسةية تساتم بش   جةت ي ف  ح  النزاعا  الض  ةية.  مددا أوتددحن  ووجد بالض ائ  

أل التحل دد  االقتجددادي لسددلةد الشدد  ة  جدد  أل  يلدد  فدد   (Shackelford, et al., 2011)ة دراسدد 
تطة ددق ة تحلددز علدد  يأل العةامدد  الضدد  ةوجددد  مددا  الضدد  ة .و لمحاسددة     متددزامخ التق  دد  ااالعتبددار بشدد 

علدد  الشدد  ا  مدد  التطة ددق  الضدد  ة ف  المملكة المتحدة ح د مخ المتةق    ادة الع ء IFRS) معار   
ل وةية فددد تدديث   المعددار   المحاسدددةية فدد  األمددةر الضدد  ل اجتدد   و (. Ng, 2010 للمعددار   الدوليددة  اإللزامدد 

فهندداد  ،فدد  تدد ا السدديالو قد ررث  عل  تجن  الض  بة.  ((IFRSمعار   التغ   مخ المعار   المحلية إل  
التدد  تعتةدد  ( و (IFRSتطة ددق معددار   مدد   الضدد  ة احتمددات   ددادة العدد ء ل وفدد  ،فمددخ جاحيددةجتدد    وجهتدد 
المهندد  رددردع إلدد  م دد  الشدد  ة م التيددارا  أكثدد  للح دد تتددي  للمدددر  خ و  ا علدد  المبددادئأكثدد  اعتمدداد   امعددار    

طلدد  مددخ تت ((IFRSفددول معددار   ،ألدد ع مددخ جاحيددة و ألجشددطة تجندد  الضدد  بة لتحق ددق وفددةرا  تدد  ةية. 
 جعددد  الشددد  ة أكثددد  و لاللددداء تجنددد  الضددد  بة أكثددد  صدددعةبة  أجشدددطةكةددد  بمدددا  جعددد  أالشددد  ا  إفجددداح 

 ا.  ا ت  ةي  التزام  

 أجشددطةردد بم مددا بدد خ  الدد ياجددة لمز ددد مددخ البحددد اد حفهندد  بشدد   واسدد  تجندد  الضدد  بة جشددااللهددم و    
تكتسدددد  اتتمددددا  متزارددددد علدددد  مسددددتةع  ةاالجتما يدددد  ةفالمسدددديةلي ،تجندددد  الضدددد  بةو المسدددديةلية االجتما يددددة 

 المسدددديةليةبدددد خ  العخقددددةتتندددداوت  التدددد الدراسددددا   فدددد  ة تندددداد   ددددادو  األكدددداد م علدددد  المسددددتةع و االعمددددات 
ح ددد تددرث   .(Davis et al., 2016; Zeng, 2016; Watson, 2015) الضدد  بةتجندد  و  االجتما يددة

المدددددةظل خ و غ ددددد  الماليدددددة مثددددد  الح ةمدددددة  األطددددد ا جطدددددال واسددددد  مدددددخ  فددددد القددددد ارا  الضددددد  ةية للشددددد  ة 
لسددلةد الشدد  ة مدفةعا  الض ائ  تعتة  مثات أساس  ف  (Lanis and Richardson, 2012).المجتم و 

المسدددتثم  خ و إلددد  أل المسدددتهلك خ  (Hardeck and Hertl, 2014)أشدددار  دراسدددة و  ،االجتمددداع 
 سدددت دمةل بشددد   متزاردددد معدددار   المسددديةلية االجتما يدددة متضدددمنة السدددلةد الضددد  ة  للشددد  ة فددد  ات ددداذ 

                       المسددددددديةلية االجتما يدددددددة و أل  ددددددد  مدددددددخ تجنددددددد  الضددددددد  بة  و م دددددددخ القدددددددةتاالسدددددددتثمار. و قددددددد ارا  الشددددددد اء 
همددددا محدددد  الدراسددددة مدددد  جتددددائج متضدددداربة ب ن والعخقددددة ،اإلداري التجدددد    ءة سدددد تددددةف  حما ددددة للشدددد  ة مددددخ 

(Amidu et al. 2016; Zeng, 2019) .ةدراسددد  جاحيدددب أشدددار فمدددخ  ،ح دددد رةجدددد اتجدددات خ 

(Christensen and Murphy,2004) االجتما يددة رددرث  علدد   المسدديةليةمةقددا الشدد  ة مددخ  إلدد  أل
تلتددز   التدد الشدد  ا   ألتددة مددا رتضددمخ و  ،ةسدديةل تها الضدد  ةيعدادتا للحددد مددخ متل مدددع اسدد يق اراتهددا بشدد 

 ،ألدد ع مددخ جاحيددة  جددبأإال (Sikka, 2010).  الضدد  بة لتجندد  قدد  احتمدداال  أبمسدديةل تها االجتما يددة تكددةل 
جشدداا تجندد   فدد فددال التةسدد   بالتددال و لتحسدد خ سددمعة الشدد  ة   دديداة ل المسدديةلية االجتما يددة تسددت د  وفدد 

 .   (Hoi et al. 2013)دفاع   د فع   جشاا المسيةلية االجتما ية  ف دة ز البا ر تبمالض  بة 
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علددد  جدددةدة الددد ب   بجاجددد  التددديث   المقتددد ح –رث  علددد  تجنددد  الضددد  بةتددد  ((IFRSكاجدددن معدددار   إذاو    
مدد  المسدديةلية  اال جدداب بما رز د مخ دواف  التعامدد   االجتها ي  ل  مخ دواف  السلةد ت فه  –المحاسة  
ل ذلدد   عندد  وفدد  ((IFRSلددخت معددار  تددم مددخ  إذاالحددد مددخ سددلةد تجندد  الضدد  بة  أل مددا  ،االجتما يددة

محتمدد   تدديث  فهندداد  بالتددال و  بدد   مثددات لهددا.أتعددد الضدد ائ   التدد و   ددادة المسدداتمة االجتما يددة للشدد  ة 
                     المعدددددار   إلددددد شدددددهد  التحدددددةت  التددددد اللت ة فددددد  ،لتطة دددددق المعدددددار   الدوليدددددة علددددد  المسددددديةلية االجتما يدددددة

                           ة  المسددددددديةلية االجتما يدددددددة للشددددددد  ا بملهددددددد  الددددددددول االتتمدددددددا   فددددددد تزاردددددددد  أ ضددددددداشدددددددهد  قدددددددد الدوليدددددددة 
(Smith et al., 2014).  رتضددمخ المعلةمددا   لافجدداحمتكامدد   إطددار إلدد طدد ح الددبع  الحاجددة قددد و

، (Bhimani and Soonawalla 2005)ة جتما يدد الماليددة للشدد  ة بجاجدد  معلةمددا  عددخ المسدديةلية اال
تددد تبم المسددديةلية و  .(Beyer, et al., 2010)دراسدددة التكامددد  بددد خ مجدددادر المعلةمدددا  الم تللدددة و 

محددةر  فدد ارتبطددن بتغ دد  فالمسدديةلية االجتما يددة ، تعمدد  ف هددا الشدد  ة التدد االجتما يددة بالة يددة المرسسددية 
االتتمدددا  بعخقدددة  إلددد فقدددم لددد  عخقدددة الشددد  ة بالمسددداتم خ عخقدددا  الشددد  ة مدددخ الت   دددز ع فددد االتتمدددا  
ا علدد  عخقددة ت   ددز   أكثدد تعتةدد  المعددار   الدوليددة و  .المجددلحة مدد  الشدد  ة أصددحال األطدد ا ب افددة الش  ة 

الشـرةة تجـا   توجـه فـيIFRS) تطثيـذ معـايير  ـ  سـيرثر تساؤل ال يمكنثم مخ و الش  ة بالمساتم خ 
علددد  الجةاجددد  IFRS)تددديث   معدددار    االتتمدددا  الكة ددد  باستكشدددا   ألو  لاصدددة ،المســـئولية االجتماعيـــة

 عل  الجةاج  غ   المالية. بالتيث  اتتما    جاحببت ا الجاج  لم  ف  اإلدارة دواف  و المالية 

                            األرقددددددددددددا  رددددددددددددنع س علدددددددددددد  تدددددددددددد ا السددددددددددددلةد  لأ إال ،إداري تجندددددددددددد  الضدددددددددددد  بة  عتةدددددددددددد  سددددددددددددلةد و     
                                 قدددددددددددددد أشدددددددددددددار  و ت ضددددددددددددد  للحدددددددددددددي الم اجددددددددددددد .  التددددددددددددد و م ةجدددددددددددددا  القدددددددددددددةائم الماليدددددددددددددة و ة المحاسدددددددددددددةي

إل  أل درجة تجن  الضدد  بة تتدديث  ب دد  مددخ المعددار    (Maydew and Shackelford, 2007)دراسة 
 م ددخ أل  قددد   د دد حرددرث  علدد  تجندد  الضدد  بة  ألفددالم اج   م ددخ  بالتال و القةاج خ الض  ةية و المحاسةية 

لطددد   بتق ددديم  مدددا أل الم اجددد   قدددة   ،الضددد ائ  للعم ددد  لتحسددد خ رتددداء العم ددد  السدددت اتيجيةاالقت احدددا  
                         الماليدددددددةالقدددددددةائم  فددددددد الضددددددد  بة للعم ددددددد  لتق ددددددديم لطددددددد  التح  دددددددي  أجشدددددددطة إدارة تدددددددةء  فددددددد الم اجعدددددددة 
      يمددددا رتعلددددق بيجشددددطة تجندددد  اتامدددد   ارلعدددد  دور   لأ م ددددخ  بالتددددال  فددددالم اج و  ،عدددد ء الضدددد  بة لت فددددي 
 (Lee & Kao, 2018).  الض  بة

ع نددب مددخ دوت م تللددة  بالتبددار (Simnett et al., 2009)قامددن دراسددة  فقددد ،الدد  ذلدد  باإلتددافة     
تلضددد  المجدددلحة  أصدددحال األطددد ا وجدددد  أل الشددد  ا  فددد  الددددوت ذا  التةجدددب جحدددة االتتمدددا  ب افدددة و 

 .الماليددددةتقار  تددددا  مخئمددددةتحسدددد خ و  الشدددد  ةذلدددد  لتحسدددد خ سددددمعة و  أعلدددد خ ذا  جددددةد  التيددددار مدددد اجع 
اوت ل الش  ا  الملتزمة بالمسيةلية االجتما ية قددد تحدد ولخستجابة لتةقعا  األط ا  أصحال المجلحة فو 

اجتمدداع  أكثدد  مجدددا ية ح ددد أل و ا لتددةف   إفجدداح مددال  التعامدد  مدد  المدد اجع خ المت ججدد خ صددنا ي  
. (Dunn and Mayhew, 2004)جدداح العم دد  ي الجددناع  للم اجدد   حسددخ مددخ جددةدة إفالت جدد 

 م خ القددةت أل جددةدة عمدد  الم اجدد  سددترث  علدد  م دد  اإلدارة للسددلةد االجتهددا ي لز ددادة احتمدداال   بالتال و 
مجدددات و مجدددات االلتدددزا  الضددد  ة   فددد رددددعم مدددخ السدددلةد اال جددداب  لدددادارة  ممدددااكتشدددا  ذلددد  األسدددلةل 
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ــيثيرب ةفــ   ــدا الســيا  ت ــتم الدراســ و  . يددةلية االجتماالمسددية  ــ   ت تجنــب الضــريبة  أنشــطةالمراجــع عل
ــةو  ــدور IFRS) تطثيــذ معــايير  ةــا    ذامــا  استكشــا و  ،المســئولية االجتماعي ــر ال ــ  ذل ســيرثر عل

 للمراجع.

الشدد  ة اف  فدددو  ،عل  تجن  الضدد  بة سدد تيث  باإلطددار التشدد  ع  بالدولددة IFRS)  معار   وتيث   تطة ق  
ارتلدداا العقةبدددا  علدد  عددد  االلتدددزا  و لممارسددة جشدداا تجندد  الضددد  بة سددتتيث  ب طدد  الم اجعدددة الضدد  ةية 

اإلفجاح اإلتاف  للمحاسبة الضدد  ةية.  مددا أل المسدديةلية االجتما يددة تدد تبم بالة يددة المرسسددية و الض  ة  
تدد  تتم ددز عددخ الو األعمددات السددعةد ة  تسددت د  الدراسددة الحاليددة بياجددا  مددخ ب يددةو  ،التدد  تعمدد  بهددا الشدد  ة
النتددا  مددخ  ومددخ اتددم رتضددمنب تدد ا نظـا  الكةـا  ويـريبة الـد  فدد  اعتمادتددا علدد   معتم الة يا  األل ع 

وقددد حدددد  المددادة الثاجيددة مددخ الخئحددة التنل   ددة لنتددا  تدد  بة الدددل  الجددادرة  تدد ائ  تدد  تدد  بة الدددل 
الشدد  ا  التدد  تطةدددق فدد  المددادة  األولدد  والثاجيددة ه 11/6/1425( وتددار   1535 ار الددة اري رقددم  بددالق

تدد  بة الميمددة المضددافة والتدد  تددم تطةيقهددا ،  مددا رتضددمخ النتددا  الضدد  ة  بالمملكددة عل هددا تدد  بة الدددل 
بالجددحة ، و دد ل  تدد  بة السددل  االجتقائيددة التدد  تلدد   علدد  السددل  ذا  األتدد ار 2018ابتدددأ مددخ رنددار  

 .والة ية العامة
تيسدددديس مجلددددس المسدددديةلية لددددخت اتتمددددا  الة يددددة السددددعةد ة بالمسدددديةلية االجتما يددددة مددددخ  كمددددا ظهدددد     

ة التجار ة الجنا ية بال  ا   ستهد  تشجي  الشدد  ا  علدد  الميددا  بةدد امج االجتما ية  جها  تاب  للغ ف
وتددة  مدديس  المسيةلية االجتما ية والتنمية المستدامة. و  ل  إطددخل المرشدد  السددعةدي للتنافسددية المسدديةلة

مدع تنةن  الش  ا  لممارسا  ومبادرا  ومعار   تعز  ب ية العم  مخ جهة، والة يددة التدد  تعمدد  بهددا مددخ 
و تكددةل تدد ا المرشدد  مددخ سددبعة معددار   أساسددية تدد ل ب يددة العمدد ، والعطدداء الدد   ، المة بددة، . جهددة ألدد ع 

و مدددن  المرشددد  جدددائزة الملددد  لالدددد  .تدددةف   المعدددار   وااللتدددزا  بهدددا، وشدددب ة االمدددداد، واالبتكدددار والتةاصددد 
للتنافسية المسيةلة، و ستهد  بها منشآ  القطاا ال اص التدد  تطةددق أفضدد  الممارسددا  فدد  دعددم التنميددة 
المستدامة مخ النةاح  االجتما ية واالقتجاد ة والة يية. وباإلتافة إلدد  ذلدد  تددم تيسدديس الشددب ة السددعةد ة 

( وتددة مةقدد  الكت وجدد  رهددتم بشدد  ثقافددة المسدديةلية االجتما يددة (www.csrsa.netللمسدديةلية االجتما يددة 
 ساعد الش  ا  عل  الت طيم والتنل   لة امج المسيةلية االجتما ية   و 
رددددعم مدددخ  IFRS)تطة دددق معدددار     دددال  إذاتهدددتم بمناقشدددة مدددا  فالدراسدددة الحاليدددة ،مـــا ســثذ يــو  فــي  

تسددت د  و  ،تدد ا السدديال فدد الم اجدد   رلعبددب الدد يالدددور و  ،االجتمدداع المجددات  فدد للشدد  ة  ب اال جدداالسلةد 
 لالتالية األسيلةعخ  لاجابةالسعةد ة  األعماتالدراسة بياجا  مخ ب ية 

 تجن  الض  بة؟أجشطة عل   IFRS)ررث  تطة ق معار   ت   -أ
 االجتما ية؟ التزا  الش  ة بالمسيةلية بمدعتجن  الض  بة  أجشطة ت تبمت   -ل
 تما ية للش  ة؟ جعل  المسيةلية اال IFRS)ررث  تطة ق معار   ت   -ب
 ت  ررث  الم اج  بش   ا جاب  عل  السلةد االجتماع  للش  ة؟   -د

http://www.csrsa.net)/
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فددد  سددديال أجشدددطة تجنددد  الضددد  بة علددد  دور الم اجددد   IFRS)تطة دددق معدددار    ث تددد  ردددر  -ه
 المسيةلية االجتما ية؟ و 

     

 لحاسثي من عد  زواياتسا م الدراسة في األدب المو 
للمعددار   الدوليددة بتناولهددا   لزامدد التطة ددق اإل تدديث  تضيي الدراسة إل  الدراسددا  الع بيددة التدد  تتندداوت  -1

 تة التيث   عل  سلةد الش  ة االجتماع .و بعد أل  غ   التيث   عل  جةدة المحاسبة 

 مسيةل تها االجتما ية.مدع ارتباطها بالتزا  الش  ة بو تتناوت الدراسة ظات ة تجن  الض  بة  -2

 .االجتماع االلتزا   تجا  عل  دواف  الش  ة  تيث    و اوت الدراسة دور الم اج  تتن -3
 

بش   أساس  ف  الحدود الم تبطة بحجم الع نة وط ل  ياس  تتمث  حدود الدراسة دا و   
ق اإللزام   المتغ  ا  واألسال   المست دمة،  ما أل فت ة الدراسة اقتج   عل  عام خ قة  التطة 

للمعار   وعام خ بعد التطة ق وت  فت ة قج  ة جسةي ا وتة ما قد ررث  عل  النتائج،  ما لم تتناوت  
الم تللة لمياس المسيةلية االجتما ية وجةدة   فة إل  عد  التط ل للةدائ الز اة، باإلتا الدراسة

 الم اجعة.
تطدددة   فددد و  و  ةالدراسدددا  السددابق ينالثــا القســمل رتنددداوت  علددد  النحدددة التددال ةيــتم اســتكمال الدراســ و   

 ةجتددددائج الدراسدددد  القســــم الرا ــــع قددددد  و مددددنهج البحددددد و  ةلتجددددميم الدراسدددد  القســــم الثالــــث عدددد   و  ،البحددددد
 .ةحدود الدراسو التةصيا  و مل ي النتائج بع    ةب نما ت تتم الدراس ة،التطةيمي

 :فروض الدراسةو الدراسان السا قة  -2

 :ريبةتجنب الضو  ((IFRSمعايير  2-1

إل  عد  وجةد تع  ي مقةةت بش   واس   Hanlon and Heitzman, 2010)أشار  دراسة        
 األجشطةجب مجمةعة مخ إ م خ النت  إليب عل  و  ال ي رهد  ل ل  الض  بةو لتجن  الض  بة 

ل  المقةةلة مث  االستثمار ال ي لب م زا  ت  ةية إ األجشطةب خ تت اوح المستم ة لت طيم الض  بة 
فهناد  القةاعد الض  ةيةو ا لتعقد التش  عا  جت    بجإ م خ القةت و  مخ الض  بة. الةقا ةالتحار  أو  أجشطة

القج   و المتةقعة منة للش  ة عل  المدع الطة    األتدا صعةبة ف  أل  حقق ت طيم الض  بة 
(Okafor, 2015).  بالتحار  الض  ة  مخ أل معتم الدوت لدرها قةاعد صارمة  يما رتعلق  بال غمو

فمخ غ    ،فال السلطا  الض  ةية قدرتها محدودة ف  اإللزا  بالقةاعد الض  ةية ،الحبسو تتضمخ الغ امة 
   أجةاا السلةد الض  ة  المحتملة بما   لق ثغ ا  تم خ المم خ أل تغط  التش  عا  الض  ةية 

 .(Okafor, 2015)  ائ  مخ التحاردافع  الض  

د حتو     دت  مة ددددددددددد دةا تجنددددددددددد د  الض  ةدددددددددددد دة باتتمددددددددددددددددددد دا  علدددددددددددددد د  مستدددددددددددددد دةع العالدددددددددددددددد دفدراس، م دددددددددددددددددددد                ةدددددددددددددددددددد
(Knight and Knight, 1992)   ردد تبم بددالج ائم  األفدد ادأوتددحن أل التنددةا الكة دد  فدد  ش جدديا
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إلدد  اجددب بددال غم مددخ االسددت اتيجيا   (Murphy, 2004)ار  دراسددةشدد أو  ،المتحدددة الضدد  ةية فدد  الةال ددا  
                           مثدددددددد  مشدددددددد لب  ة دددددددد   تجندددددددد  الضدددددددد  بة مددددددددا  ات  بيسددددددددت الياالتدددددددد  اسددددددددت دمتها السددددددددلطا  الضدددددددد  ةية 

 .تسدد    بعدد  الجدددلقا أو  بتيج دد قددد أشددار  بعددد  الدراسددا  أل الشدد  ا  قددد تقدددة  و  السددلطا . أمددا  
.(Scholes, et al., 1992; Cloyd et al., 1996)  اقت حددن دراسددة  و(Desai, 2006   أل االلددتخ

فتجندد  الضدد  بة  شدد   الدد  االجشددطة  الضدد  بة.الضدد  ة  ر جدد  إلدد  أجشددطة تجندد  و بدد خ الدددل  الدددفت ي 
او   دددادة   لت فدددي  الددددل  الضددد  ة ،باسدددتثناء جشددداا ت طددديم الضددد  بة المقةدددةت ،تقدددة  بهدددا الشددد  ة  التددد 

 ائ .  ال س

                      فدراسددددددددددددددة ،مدددددددددددددد  التشدددددددددددددد  عا  المحاسددددددددددددددةية الضدددددددددددددد  ة  م ددددددددددددددخ أل رتغ دددددددددددددد  سددددددددددددددلةد التق  دددددددددددددد  و    
(Hanlon and Slemrod, 2009)  أ  تجندد  الضدد  بة  أجشددطةاقت حن أجب ما إذا  اجن الشدد  ة تمددارس 

أشدددددار  و المعددددار   المحاسددددةية. ال مددددخ المحتمدددد  أل رتغ دددد  مدددد  التغ دددد ا  فددددد  التشدددد  عا  بمددددا رتضددددمخ 
 م ددخ أل  قلدد  مددخ  الضدد  ة و  الدددفت ي مددا بدد خ  اللجددةة إلدد  أل تضدد  ق   (Chan, et al., 2010)دراسددة
علدد  التق  دد   IFRS)بتدديث   معددار    األدل المحاسددة   قددد اتددتم و  .الضدد  ة دوافدد  عددد  االلتددزا  و فدد ص 
 ;Callao, et al., 2007)  المددال  بعدد  الدراسددا  بدداألث  علدد  مخئمددة التق  دد  فاتتمددن ،المددال 

Gjerde, et al., 2008; Cormier et al., 2009; Karampinis and Hevas, 2009)  ، علدد  و
 ;Barth, et al. 2008)جددةدة المحاسددبة و  (Daske,2006;Al-Shiab, 2008) المددات  رأستكللددة 

Tsalavoutas and Evans, 2010),   د  السدددددددددددددددددددددددددددددددد رد فعو  ;Armstrong et al, 2010).ةل دددددددددددددددددددددد

Horton  and Serafeim, 2010; Landsman, et al. 2010).   
 ،التق  ددددددد  الضددددددد  ة و ( (IFRS بددددددد خ معدددددددار  بتحل ددددددد  االرتبددددددداا  اتتمدددددددن بعددددددد  الدراسدددددددا  مدددددددا       

 اسدددت دا  معدددار             الضددد  ة  فددد  ظددد و اتتمدددن بالعخقدددة بددد خ التق  ددد  المدددال   ( (Nobes,2006فدراسدددة
(IFRS) دراسددةو  ،بددالن و ج (Lee,2010)   بعددد و التةدد   التغ دد  فدد  المعدددال  الضدد  ةية اللعالددة قةدد

باستكشددا  اثدد  التحددةت مددخ (Chan, et al.,2010) قامددن دراسددة ، و فدد  أوروبددا IFRS)تطة ددق معددار   
 اتتمددن دراسددةو  ،القتجددادي بالجدد خلددخت االجتقددات ا (IFRSإلدد  معددار   المحاسددبة علدد  أسدداس الضدد  بة 

(Ng, 2010)  ق معددار   غ دد  الضدد  ةية لتطة دد و بتق دديم الدددواف  الضدد  ةية(IFRS  و  ،فدد  المملكددة المتحدددة
باستكشدددا  الددددواف  الضددد  ةية لممارسدددة إدارة الددد ب  ( (Karampinis and Hevas, 2013دراسدددة 

 بال ةجال.
ل التبددارخ وفدد   االتحاد االوروبدد   ف  IFRS)ار   ق معتطة م   بجأ إل (Lee, 2010) دراسة أشار قد و   

المحاسددبة عددخ   االسددتق ار فدد و ب خ معدال  الض  بة اللعالة قد اج لدد  بشدد    ة دد  بمددا رتسددق مدد  التشدددد 
رتطلبددب  الدد ي اإلفجدداح فدد التةسدد   ألمددخ المحتمدد   بأجدد بددال غم مددخ و  تلدد  المعددار  . حققتددب الدد يالدددل  

سددة    IFRS)ق معددار   تطة دد  ألفهندداد قلددق مددخ ،  بةرسة تجن  الض  قد  حد مخ مما IFRS)معار    
علدد  حسددال الدددل  القابدد  و  (Wilson and Gall, 2008)الضدد  ة االلتددزا  و رددرث  علدد  الت طدديم 

وجددد    (Frank, et al., 2009)فدراسددة .(Canada Revenue Agency, 2010; 2012)للضدد  بة
                    دراسددددددة أوتددددددحنو  ،الضدددددد  ة التق  دددددد  و  المددددددال   دددددد  التق  دددددد  مددددددخ فدددددد بدددددد خ التشدددددددد  ا جدددددداب ارتبدددددداا 
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 (Ng, 2010)معار  تتةنالش  ا   أل    ( IFRSدراسة أشار و  ،ت  ةية ألسبال (Okafor, 2015) 

 .  عتة  مجدر محتم  لتجن  الض  بةت IFRS)أل معار     ندا ت ع  ف السلطا  الض  ةية  أل إل  
 ;Chan, Lin, and Mo, 2010; Chan, Lin, et al., 2013)ا  كمددا اشددار  بعدد  الدراسدد     

Chen and Gavious, 2017; and Karampinis and Hevas, 2013)  ق الدد  ال تطة دد
تلدد  و ذا  الغدد   العددا   ةجددتج عنددب مز ددد مددخ االلددتخ  بدد خ قةاعددد اعددداد القددةائم الماليدد  IFRS)معددار   

بدددال غم مدددخ بالتدددال   و .  تدددزا  الضددد  ةلمسدددتةع اال  فددد جدددتج عندددب جقدددي   بالتدددالو  ةيذا  االتددددا  الضددد  ة
 ددال ذلدد   إذاجددب مددخ غ دد  الةاتدد  مددا وف ،علدد  تجندد  الضدد  بة IFRS) ق معددار   المحتمدد  لتطة دد  التدديث  

التجدد   و  الضدد  بة لتجندد  مدد خ   أكثدد لمدددر ول فقددد  جددب  ا حددد مددخ تلدد  الممارسددا .  أ  التطة ددق رز ددد 
المقابددد  فمدددخ  فددد ب نمدددا  ،اج لدددا  قةاعدددد التطة دددقو  المهنددد الح دددم  جتيجدددة لز دددادة مسددداحة اجتهدددا ي بشددد   

للشددد  ة جتيجدددة لز دددادة مسدددتةع  الضددد  ة   دددادة االلتدددزا   إلددد ردددردع  IFRS)ق معدددار   تطة ددد  ألالمحتمددد  
   (Okafor2015).تل  المعار   ببتتجا  اإلفجاح ال ي

ل ال طدد  فددو The bounded rationality theory (Simon, 1972)طبقا لنت  ة ال شد المق ددد و      
ت دددد  مجددددالحها  التددد  األجشدددطة فددد تعتةددد  عةائدددق تحدددد مدددخ قددددرة الشددد  ة علددد  االج ددد اا  التيكددددعدددد  و 

فمخ جاحية قد تمتندد  الشدد  ا  عددخ جشدداا تجندد  الضدد  بة جتيجددة لز ددادة لطدد   بالتال و  االقتجاد ة ال اتية.
ا المطلدددةل طبقددد   اإلفجددداحجدددة لز دددادة هدددا جتيتةاجه التددد حدددةت العقةبدددا   التيكددددعدددد  و الم اجعدددة الضددد  ةية 

للمدر  خ قددد  جعدد   المهن مساحة  ة  ة مخ الح م  إتاحةل وف أل ع مخ جاحية و  (IFRS ق معار    لتطة 
بندداء علدد  (Okafor 2015). ا مددخ الدددواف  االقتجدداد ة وراء تجندد  الضدد  بة اقدد  و جدد   التيكدددعددد  و ال ط  

  يل  الش   الجل يلال ي و  التبار الل   التال و ياغة  م خ ص وجها  النت   االلتخ  ف ذل 
 نشاط تجنب الضريبة.  و  IFRS)ذ معايير الفرض األول: ال يوجد ارتباط بين تطثي

 :المسئولية االجتماعيةو المعايير الدولية  2-2

                             مددددددددددددخ معتددددددددددددم المعددددددددددددار   المحليددددددددددددة لافجدددددددددددداح أكثدددددددددددد متطلبددددددددددددا  المعددددددددددددار   الدوليددددددددددددة تتضددددددددددددمخ   
(Daske and Gebhardt, 2006; Ding et al., 2007; Jermakowicz and Gornik-

Tomaszewski, 2006)   فددد التةسددد   إلددد اتجدددا   المدددال ب يدددة التق  ددد   فددد قدددد صددداح  ذلددد  التغ ددد  و 
حجددم ذلدد   فدد النمددة  مددخ لددخت تضدد  ذلدد  و حددةت معلةمددا  المسدديةلية االجتما يددة  االلتيدداري  اإلفجدداح
 ,CorporateRegister.com, 2010; UNCTD, 2008; van der Laan)بمدد ور الةقددن التق  دد  

قدددد اتتمدددن بعددد  و  المسددديةلية االجتما يدددة. أجشدددطة تجدددا   اإلدارة دوافددد   فددد تغ ددد   إلددد بمدددا  شددد    (2009
وجددد  بشدد   عددا  تحسددخ و عددخ المسدديةلية االجتما يددة  اإلفجدداحو  (IFRS معار   ب خ الدراسا  بالعخقة 

   .IFRS (Smith et al. 2014; Avwokeni, 2016))تةن  معار   ظ   ف  حفجااإلذل   ف 

 (IFRS  لمعدددار   تحل دد  مدددا إذا  اجدددن القددةائم الماليدددة طبقدددا (Amelio, 2016) كمددا تناولدددن دراسدددة   
ذلدد  للهددم و  ، يم التنمية المسددتدامةو كة  ف  تحل   أداء الش  ة ف  سيال األداء االجتماع  أتساعد بش   

أل  دديم القددةائم الماليددة ال تسدداتم  أوتددحنو  IFRS)لمعددار    لة يدد  للقددةائم الماليددة طبقددا ا–د االجتماع البع
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ا فدددولالشددد  ة فدد  إطدددار المسدديةلية االجتما يدددة.  اسددت اتيجيةفدد  تةصددد     IFRS)معدددار     قتطة دد  وجت  دد 
السددلة  اف  السددلةد دو لدد  مق دددالماليددة ممددا  مثدد  عامدد   وب يددة المعلةمددا تحسدد خ جددةدة المحاسددبة  إلدد رددردع 
تحسددخ ب يددة  ألللشدد  ة.  مددا  االجتمدداع عل  مدع االلتددزا   وال ي رنع س اال جاب  و حلز السلةد لادارة 

بيجشددطة االتتمددا   ومددخ تددمنها  دد   اإلفجدداحاسددت اتيجية   لق دواف  لدع الش  ة لتحس خ  المال التق    
تحسددد خ القابليددددة  IFRS)تدددددا  معدددار   أ  ل مدددخ تدددمخوفدددد  ذلددد ،باإلتددددافة إلددد   االجتما يدددة. المسددديةلية

 مدددا أل  العالميددة،للمقارجددة علدد  المسدددتةع الدددول  ممددا رتدددي  للشدد  ة ف صددة التةاجدددد علدد  مسددتةع السدددةل 
 اجددن معددار    وبالتددال  إذااألمددةر الهامددة للتةاجددد فدد  السددةل العالميددة  أحدددالمسيةلية االجتما ية أصددبحن 

 (IFRS ف  اال جابيدددة تجدددا  االلتدددزا  بالمسددديةلية سددداتم فددد  للدددق الددددوات افيجهددد شدددج  علددد  التةاجدددد الددددول  ت
 االجتما ية.

 تةجددب اجددن ذا   إذامددا و بالة يددة المرسسددية علدد  المسدديةلية االجتما يددة  IFRS)تدديث   معددار      تبم و    
الم تبطددة بالشدد  ة  األطدد ا تهددتم ب افددة  أ  Shareholder-Oriented جحددة االتتمددا  بالمسدداتم خ فقددم 

stakeholder-oriented تعتمدددد معدددار    ح دددد(IFRS   التةجدددبعلددد  ب يدددة مرسسدددية مماثلدددة للة يدددة ذا 
المرسسددية  لة يددةالدددوت ذا  ا فلدد علدد  ذلدد  . (Smith, et al., 2014)جحددة الت   ددز علدد  المسدداتم خ 

ال  غ ددد  بشددد    ة ددد  مدددخ ب يدددة  ((IFRS ق معدددار  تطة ددد  إلددد ل التحدددةت فدددوتهدددتم بالمسددداتم خ فقدددم  التددد 
 IFRS)  معدددار    تددديث   دددةل  بالتددال و ال  جدددد المددددر  خ حاجددة  ة ددد ة لتغ  ددد  دوافعهدددم  بالتدددال و  جدداحفاإل

تهدددتم  التددد الددددوت ذا  الة يدددة المرسسدددية  فلددد ، ا لددد ل لخفددد  و علددد  المسددديةلية االجتما يدددة غ ددد  ملحدددة . 
رنتج عنددة تغ دد   IFRS)إل  معار    المجلحة فال التحةت  أصحال األط ا  افة و بالعخقة ب خ الش  ة 

قدد   مددا أالمعار   المحلية و  IFRS)ب خ معار    التشاببأوجب  ح د تكةل  اإلفجاحب ية  ف بش   ملحة  
 أل م ددخ  بالتددال و  (Ding et al. 2007)تلدد  الدددوت تكددةل اقدد   فدد  لافجدداح اإللزاميددةالمتطلبددا   أل

ملمدددةس علددد  المسددديةلية  تددديث  مدددخ ثدددم   دددةل تنددداد و ة  حددد دوافددد  المددددر  خ بشددد   مل فددد   دددةل التغ ددد  
 لالجل ي الش     يل  ال يو  التال التبار الل   و تةء ذل   م خ صياغة  ف  االجتما ية.
ــرض  ــانيالفـ ــين تطثـيــ : الثـ ــاط بـ ــد ارتبـ ــايير  ال يوجـ ــكا  و  IFRS)ذ معـ ــدل التـ ــرةةمـ ــئوليت ا  الشـ  مسـ

 .  االجتماعية

 المسئولية االجتماعية و تجنب الضريبة  2-3
بمدددا  عنددد   جتما يدددة االتددددا  االقتجددداد ة للشددد  ة بمسددديةلياتها االجتما يدددةلمسددديةلية االرددد بم ملهدددة  ا  

قددد أشددار  دراسددة و  المجتمدد .  تحس خ جةدة الحياة لم تلا االط ا  فو التنمية االقتجاد ة   المساتمة ف
Zeng, 2019)) تندداد عدددد مددخ الدراسددا  أوتددحن وجددةد ارتبدداا بدد خ تجندد   ة ل دد  ألالسددنةا  ا  جددب فدد أ

                  داة اساسدددددددددية لمسددددددددداتمة الشددددددددد  ة أ تعتةددددددددد  مددددددددددفةعا  الضددددددددد  بةف ة،االجتما يددددددددد  ةالمسددددددددديةليو  ةلضددددددددد  با
 Christensen and)دراسددة  أل إالتعتةدد  جددزء مددخ المسدديةلية االجتما يددة للشدد  ة.   بالتددالو بددالمجتم  

Murphy, 2004)  المدددددر  خ ال  عتةدددد وا مدددددفةعا  الضدددد  بة  جددددزء مددددخ اسددددت اتيجية  أل إلدددد  أشددددار
وجةد ارتبدداا مددا بدد خ تجندد  الضدد  بة و ممارسددا   إل بع  الدراسا   أشار قد و سيةلية االجتما ية. الم

المسدديةلية االجتما يددة  ألط حددن (  (Desai and Dharmapala, 2006فدراسددة، االجتما يددة المسيةلية
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اتدددة الشددد  ة عملياتهدددا  يمدددا رتعلدددق بتحق دددق ال ف تةجدددبشددد    يدددي  فددد  الضددد  ة التعسدددا  فددد قدددد تدددرث  
مبددادئ المسدديةلية االجتما يددة  أل إلدد   (Lanis and Richardson, 2012)دراسددة أشار و االجتما ية. 

المدددر  خ ال ددارج  خ اكثدد  أل ح ددد مددخ لددخت مجلددس االدارة   التعسددا الضدد  ة  مددخ المم ددخ ال تددرث  فدد 
تجندد  الضدد  بة و يددة االرتبدداا مددا بدد خ المسدديةلية االجتما     تجددااعل   دد  فددال و  استجابة لحاجا  المجتم .

 .  (Amidu et al. 2016, Lanis and Richardson, 2011)العا  و   كاد مألما  ات مح  النقاش ا
وسدد لب اساسدديب لكدد  تعتةدد   الضدد  بةفمدددفةعا   االجتما يددةمددخ وجهددة النتدد   ،فدد  سدديال ذلدد  النقدداشو    

مسددديةلية اللخ يدددة للا للنت  دددة افطبقددد  (Zeng, 2019).  إ جددداب المجتمددد  بشددد    فددد  الشددد  ةتن ددد ا 
لكددخ و االعتبددار المندداف  االقتجدداد ة فقددم  فدد  تيلدد ال  جدد  ال ل اجشددطة الشدد  ة أتطدد ح  والت االجتما ية 

الةدد امج االجتما يددة الح ةميددة  فدد ل الضدد ائ  تسددت د  أحميقددة و  األجشددطة،ال ارجيددة لتلدد   التدديث  ا ا  ضدد  أ
جهددا تكددةل علدد  حسددال المجتمدد  أالمسدداتم خ اال  ل است اتيجية الش  ة لتجن  الض  بة قد ت ددد  مجددال وف

 حدددةت عددد ء و تشدددةتا  لط ددد ة للسدددةل الماليدددة  فددد فتجنددد  الضددد  بة رتسدددة   .(Sikka, 2010)ك ددد 
فممارسددا   .(Christensen and Murphy, 2004) المسددتهلك خو الضدد ائ   لألفدد اد دافعدد الضدد  بة 

فتجندد  الضدد  بة   بالتددالو غ دد  الخ يددة  أجهدداعلدد   إل ها تم النت  و تجن  الض  بة م للة بالنسبة للمجتم  
   .(Amidu et al. 2016)ة بالمسيةلية االجتما ي  ر تبم ارتباا ع س

                   تجنددددددد و  ةاالجتما يدددددد  ةقددددددد دعمددددددن بعددددددد  الدراسددددددا  ذلدددددد  االرتبددددددداا السددددددلة  بدددددد خ المسددددددديةليو        
دتق الت ا  ددددددددل الش  أط حن  (Lanis and Richardson, 2012)فدراسة  ة،الض  ب دباإلفج ة  دددددددد  احدددددددددددد

 الضدددددد  بة،تكددددددةل اقدددددد  احتمدددددداال لممارسددددددة تجندددددد   االجتما يددددددة المسدددددديةليةعددددددخ معلةمددددددا  اكثدددددد  عددددددخ 
 الضدد  بةتجندد  و  االجتما يددة المسدديةليةوجد  ارتباا سلة  بدد خ  (Ki, 2012; Zeng, 2016) دددددددودراست

ل الشدد  ا  أ  (Hoi et al., 2013)وجددد  دراسددة   مددا ندددا علدد  الت ت دد . و  الجنةبيددة دد  مددخ  ةر ددا  فدد 
قددددمن و  ،ممارسددة تجندد  الضدد  بة  ا فدد جشددطة المسدديةلية االجتما يددة تكددةل اكثددد  اجدددفاع  يغ دد  الملتزمددة ب

ممارسددا  تجنددد  ل اجشدددطة المسدديةلية االجتما يددة ت لددد  مددخ أدلددة علدد  أ (Watson, 2011)دراسددة 
    الض  بة.

طدد  رددتم اسددت دامها مددخ الشدد  ة ل ا إلدارة لدد  فالمسدديةلية االجتما يددة تعتةدد  اسددت اتيجية آعلدد  جاجدد     
 فدد  عتةدد   الضدد  بةل تجندد  أالدد   الضدد  ةيةتشدد   الدراسددا  و . (Hoi et al., 2013)لتحسدد خ سددمعتها 

 ;Desai and Dharmapala, 2006; Wilson, 2009) المدددر  خمددخ  اجتهددا ي المقددا  االوت سددلةد 

Chen et al., 2010)  االجتما يددة المسدديةليةم قد  ست دمةل حالة اتباا المدر  خ ل ل  السلةد فاجه ف و 
ل تددردع أ م ددخ  ة لطدد   ةجشددطأتعتةدد   ممارسددا  تجندد  الضدد  بةف ،(Zeng, 2019) األجشددطةتلدد   إلللدداء
                           السياسددددددد   دددددددادة الضدددددددغم و مثددددددد  لسدددددددارة سدددددددمعة الشددددددد  ة ثدددددددار سدددددددلةية قاسدددددددية علددددددد  الشددددددد  ة آالددددددد  

 التكددالييمعالجددة ف بالتددال و  (Hanlon  and Slemrod, 2009; Wilson, 2009). اإلعخمدد و 
جشددددددطة المسدددددديةلية االجتما يددددددة لتحسدددددد خ أفالشدددددد  ا  قددددددد تقددددددة  بز ددددددادة المتةقعددددددة مددددددخ تجندددددد  الضدددددد  بة 

اجشددطة المسدديةلية  فدد ل الشدد  ا  تن دد ا أالدد   تددمن  شدد   ذلدد  بشدد   و , (Godfrey, 2005)سددمعتها
دراسدددا  قددد دعمدددن بعددد  الو  .(Amidu et al. 2016)تمدددارس تجندد  الضددد  بة  ألجهدددااالجتما يددة 

 لأط حددن  (Preuss, 2010)فدراسددة  ،االجتما يددة المسدديةليةو  الضدد  بةبدد خ تجندد   اإل جدداب ا االرتبددا
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وجددد   ((Sikka, 2010دراسددةو  ،ااجتما يدد   ةجهددا مسدديةلأ  تدع الض  ةيةتتجات  التزاماتها  الت الش  ا  
                 ةتنتجن دراسدددددد سدددددد او  ة،للدددددداء اجشددددددطة تجندددددد  الضدددددد  بإلتسددددددت د   ةاالجتما يدددددد  ةل معلةمددددددا  المسدددددديةليأ

(Davis et al., 2016) كةدد  فدد أتن دد ا بشدد   و قدد  أاجتما يددا تدددف  تدد ائ   ةل الشدد  ا  المسدديةلأ  
المسددديةلية االجتما يدددة للشددد  ا  ذا   لأ( 2017دراسدددة  محمدددةد، وجدددد و . ةجماعدددا  الضدددغم الضددد  ةي

االجتما يددة  لمددا  اد  تدديث   إ جدداب  علدد  ممارسددا  التجندد  الضدد  ة  فكلمددا  اد التددزا  الشدد  ة بمسدديةل تها
التبددار اللدد   و تددةء ذلدد   م ددخ صددياغة  فدد . ةب ية االعمات المجدد    ذل  فو  تجنةها مخ دف  الض  بة

 التال  ف  الش   الجل يل
   مــــدل التــــكا  الشــــرةة  مســــئوليت او نشــــاط تجنــــب الضــــريبة يوجــــد ارتبــــاط بــــين  الفــــرض الثالــــث: ال

 االجتماعية.  

 :دور المراجع 2-4
ممارسددة قدددر و ذلدد  لتعقددد قددةاج خ الضدد ائ  و الض ائ  مخ الةنةد صعبة التق يم للم اجدد  مج و   عتة     

وجددةد قدددر و  (Dhaliwal, et al. 2004).كة دد  مددخ الح ددم الش جدد  لتقدددر  م تلددا م ةجددا  الضدد  بة 
تدد  فمددخ وجهددة ج بالتددال و حددةت وجددةد تح  ددي بددالقةائم الماليددة.  التيكدكة   مخ تجن  الض  بة  سة  عد  

شددد   احتمدددات للشددد   و المجتمددد   اجتبدددا  تجنددد  الضددد  بة لددددع العم ددد   جددد ل  أجشدددطةل وجدددةد وفددد الم اجددد  
تعقددد قدداجةل  فدد بم بز ددادة تالمعددار   المحاسددةية ردد   فدد التغ دد  و  .(Lee and Kao, 2018) الم اجعددة
العم دد   م ددخ  ةل مع فة الم اجدد  بيجشددطوبالتال  فو  ،  ادة االلتخ  ما ب خ الدفت ي و الض  ة و الض  بة 

إلدد  معددار   التحددةت  ألمددخ المتةقدد   بجدد وعلدد  ذلدد  فو . (Lee and Kao, 2018) أل تقل  مخ تل  الز ادة 
 IFRS)   الضدد  ةية للعم دد   األجشددطةسدديال  ف  قةع مخ دور الم اج(Lee and Kao, 2018)  م ددخ و 

قددد و للعم دد .  الض  ة  سيشدد مخ فحي الت طيمالم اج   فول IFRS)إل  معار   م  التحةت  ألالقةت 
 (IFRS تطة ددق معددار   بعددد تجندد  الضدد  بة  أجشددطة فدد   ددادة  (Lee and Kao, 2018)وجددد  دراسددة 

للم اجدد   الجددناع حالددة الت جددي  فدد  األجشددطةالت فيددي مددخ تلدد   فدد إ جدداب  ب نمددا رلعدد  الم اجدد  دور 
 العم  .   أتميةارتلاا و 
المسددديةلية  فددد  أكةددد تسدددتثم  بشددد    التدد  ا  الشددد   أل(Sun et al., 2017) دراسدددة  ط حددنو     

علددد  التيدددار  وبالتدددال  تحددد ص واجتمددداع  أفضددد  مدددال  إفجددداح لتدددةف   احتمددداال   أكثددد تكدددةل  االجتما يدددة
 م دددخ تلسددد   ذلددد  االرتبددداا بددد خ الشددد  ا  و  .أعلددد ا علددد  مسدددتةع جدددةد  مددد اجع خ مت ججددد خ صدددنا ي  

ذلدددد  المنتددددةر  فمددددخ للنت  ددددة األلخ يددددة،ا قدددد  طبا المدددد اجع خ المت ججدددد خ صددددنا ي  و ا المسدددديةلة اجتما يدددد  
افالش  ا    تقددة  بددب ألعل هددا  ألخقدد  عتةدد  حددق الجددةدة الل ذلدد   عددال ت تددار م اجدد   المسدديةلة اجتما يدد 

.(Sun et al. 2017) أللطددارالشدد  ا   ة دد ة الحجددم تكددةل بشدد   عددا  مع تددب  أل إلدد  باإلتددافة 
 ،الجددةدة  م تلعدد لشدد  ا  اللتيددار مدد اجع خ د تلدد  ابمددا  قددة  (Kim and  Skinner, 2012)  قاجةجيددة

المسدديةلية االجتما يددة.  مددا  فدد لخسددتثمار  األكةدد  اإلم اجيددا تكةل لدرها  أل ع تل  الش  ا  مخ جاحية و 
الجةدة قد رنتج مخ ال غبددة لز ددادة مجدددا ية  دد   عال ا بالتيار م اج  اجتما ي   المسيةلةق ار الش  ا   أل

 .  (Sun et al. 2017) عخ المسيةلية االجتما ية اإلفجاحو  المال مخ التق    
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جددةدة الم اجدد   ألالقددةت   م ددخ والمسدديةلية االجتما يددةالم اج  ف  سيال تجن  الض  بة  ولتحل   دور    
تجندد   الش  ة ألجشددطةتجا  المجتم  بما  حد مخ م    للش  ةاإل جاب  تد يم السلةد  ف تلع  دور تا  

 IFRS)ق معددار    تطة دد  أل.  مددا  م ددخ القددةت بالمسدديةلية االجتما يددةا  م دد  لخلتددز  دددعم مددخ الو  الضدد  بة
 لةالل و  التاليالتبار  عل  ذل   م خو للم اج   اال جاب س دعم ذل  الدور 

 .نشاط تجنب الضريبةالفرض الرا ع: ترتبط جود  المراجعة  شك  سلثي ب
 

 ية االجتماعية. ينشطة المسئول شك  ايجابي  ترتبط جود  المراجعة  الفرض الخامس:
 

 شك  ايجابي عل  دور المراجع في سيا  تجنب  (IFRSذ معايير  : يرثر تطثيالسادسالفرض 
 .الضريبة

 

المسئولية  شك  ايجابي عل  دور المراجع في سيا   (IFRS) ذ معاييريرثر تطثي الفرض السا ع:
 .االجتماعية

 :تصميم الدراسة ومن   البحث  -3

 :دراسةعينة ال 3-1
 لددخت اللتدد ة مددخ عددا  غ   المالية المسجلة بالةةرصة  ةالسعةد الدراسة مخ الش  ا   ع نة تتكةل 

ق معددار   التق  دد  المددال  تطة دد قةدد  مددا  ألولــ ا ،تتضددمخ مدد حلت خ ة اللتدد   وتدد    (2018 حتدد  عددا   2015 
ر   التق  ددد  المدددال  مدددا بعدددد التطة دددق االلزامددد  لمعددداوالثانيـــة (، 2016عدددا   و ( 2015عدددا   وتددد   الدوليدددة
ا و دددتم التيدددار الشددد  ا  التددد  تتضدددمنها ع ندددة البحدددد وفقددد   .(2018عدددا   و ( 2017عدددا   وتددد  الدوليدددة 

 للش وا التاليةل
األورال الماليدددة السدددعةدي، وأل  جددد ي عل هدددا تعامددد  جشدددم أل تتدددداوت أسدددهم الشددد  ا  فددد  سدددةل  -أ

 لخت فت ة الدراسة.

ا بياجددا   ا يددة لميدداس ا  لددخت فتدد ة الدراسددة، وأل رتددةاف  ف هدد تةاف  التقار   المالية السنة ة للش   -ل
 المتغ  ا .

 ( سددنةا  قةدد 5أال تكةل الشدد  ا  قددد تع تددن للدددمج أو اإلفددخس أو إعددادة التنتدديم لددخت فتدد ة   -ب
 الدراسة.

ا بمددا  ( ش  ة فدد  سددبعة99وقد أسل  تطة ق الش وا السابقة عخ التيار    عددادت مددا عشدد  قطاعدد 
 مخ إجمال  عدد الش  ا  المساتمة غ   المالية المسجلة بالةةرصة.  ( %75.78جسةتب  

 :مصادر الحصول عل  الثيانان   3-2
اعتمد الباحثال ف  جم  الةياجا  ال اصة بالدراسددة التطةيميددة علدد  تحل دد  القددةائم الماليددة وتقددار   مجلددس   

خت فت ة الدراسددة والمتاحددة علدد  مةقدد  اإلدارة لش  ا  الع نة المسجلة ف  سةل األورال المالية السعةدي ل
ع نددة الدراسددة علدد  ، و دد ل  مةاقدد  شدد  ا  www.tdawul.comالسددعةدي  تدددوات( يددةسددةل المالالت يددة 

 شب ة اإلجت جن.
 

http://www.tdawul.com/
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 :قياس متغيران الدراسة 3-3
    :قياس التجنب الضريثي  3-3-1
ولدددة للمسدددداتم خ وبالتدددال  فهدددة  عددددز  مدددخ  يمددددة تحة ددد  للميمددددة مدددخ الدالضددد  ة  تددددة بمثابدددة  التجنددد    

تتحقددق   ( فددول الةفددةرا  الضدد  ةية التدد (Pike and Quentin,2012المسدداتم خ، وفقددا لمددا ذ  تددب دراسددة 
 م ددخ أل تكددةل ذا   يمددة  ة دد ة  Tax Reduction Strategiesمددخ اسددت اتيجيا  الحددد مددخ الضدد  بة 

 ;Amidu et al., 2016; Amidu and Yorke, 2017)لسددابقة مددخ الدراسددا  اإتباع ا لعدددد و . ية للمنش

Durnev et al., 2017) ا لتلدد  الط  قددة تجن  الض  بة باست دا  معدت  لاءة الض  بة. وطبقدد   رتم  ياس
لمددا  اد المعدددت رددتم المقارجددة بدد خ معدددت الضدد  بة القدداجةج  المطةددق بالدولددة ومعدددت  لدداءة الضدد  بة بح ددد  

يــتم الضدد  بة  لمدددا  ددال تنددداد وفددةرا  تددد  ةية أكثددد  مددخ تجنددد  الضدد  بة. وجةج  عدددخ معدددت  لددداءة القددا
علدد  أسدداس مجدد و  الضدد ائ  م جددة  منددب مجدد و  الضدد ائ  المرجلددة  حساب معدل ةفا   الضـريبة

 ال ب  قة  الض  بة.    وقسمة الناتج عل  صاف

   :االجتماعيةقياس المسئولية   3-3-2
 است دامب لحسال مرش   تم ال ي اإلطارية االجتما ية عل  ف   ياس المسيةلاعتمد الباحثال     

Dow Jones Sustainability Index  للمسيةلية االجتما ية  ما تم است دامب ف  دراست              
Wang et al.,2012; Wang et al.,2015) المسيةلية االجتما ية تتضمخ ( وطبقا له ا اإلطار فول

االقتجادي واالجتماع ، والة ي ، و م خ  ياس تل   بعد استبعاد بعد الحة مة( وت  البعد  ثخ  أبعاد
 األبعاد  ما رل ل

 قياس المسئولية االجتماعية (1جدول رقم  
 النسب المستخدمة في القياس األ عاد
 ECOالبعد االقتجادي

 
 رتضمخ مساتمة الش  ة للمساتم خ والدائن خ ح د ألل  

 -=  صدددددداف  الدددددد ب  بعددددددد الضدددددد  بة  SCللمسدددددداتم خ  مسدددددداتمة الشدددددد  ة .1
 متةسم األسهم  ÷التة  عا  لألسهم الملضلة( 

إجمدددددال   ÷=إجمدددددال  مجددددد وفا  اللائددددددة  CCمسددددداتمة الشددددد  ة للددددددائن خ  .2
 .الدرةل 

  ECO   =(CC+ SC ÷2وبالتال  فول 
 لرتضمخ مساتمة الش  ة للح ةمة والعامل خ والمةردرخ ح د أل SOCالبعد االجتماع  

إر اد   ÷= إجمال  مج و  الض  بة   GCمساتمة الش  ة للح ةمة  .1
 المةيعا  

=  إجمال  مج و  اللةائد والمناف   ECمساتمة الش  ة للعامل خ  .2
 إر اد المةيعا .  ÷ عدد العامل خ (  ÷للعامل خ  
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  ÷= إجمال  المشت  ا  السنة ة   SUCمساتمة الش  ة للمةردرخ  .3
 إر اد المةيعا  

 SOC=  GC+ EC+ SUC )÷3وبالتال  فول 
رتضدددددمخ متغ ددددد  خ تمدددددا عددددددد المخحتدددددا  الة ييدددددة و يمدددددة الغ امدددددا  الم تبطدددددة      ENVالبعد الة ي  

 بالم اط  الة يية ح د ألل
متةسدددم عددددد  ÷=  عددددد المخحتدددا  الة يدددة EV 1المتغ ددد  الة يددد  األوت  •

 المخحتا  ف  الجناعة(
متةسدددم  يمدددة ÷لة ييدددة =   يمدددة الغ امدددا  اEV 2المتغ ددد  الة يددد  الثددداج   •

 الغ اما  ف  الجناعة(
 ENV EV1)+EV2 (÷ 2= وبالتال  فول

 مخ لخت المعادلة التاليةل م خ  ياس متغ   المسيةلية االجتما ية   بالتالو 
CSR=ECO+SOC+ENV 

 
 :الدراسة نموذج  3-4

 panel عةالمجمالةياجا   بيسلةل ذب االجحداربار ف و  الدراسة عل  است دا  جمة  عتمد الت

data ل ل  الش   التالي  وال ي 
𝑖𝑡𝑒+  𝑖𝑡𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝐾β∑+ 𝑡iBIG42β+  𝑡i𝐼𝐹𝑅𝑆1β+  𝑡𝛼=  itDEPENDENT 

 االجتما ية  بالمسيةلية االلتزا  و أ (TA) الض  بةما جشاا تجن  أ المتغير التا عح د   ةل         
CSR)) للش  ة i  الزمنية اللت ة ف t،  متغ   وتم   عة  عخ التطة ق  ف تتمث   المستقلةان المتغير و
ا عنها باست دا  م ات  معة    الم اجعةمتغ   وتم   عة  عخ جةدة و  ((IFRS الدوليةللمعار    اإللزام 
مجمةعب مخ   فه  الرقا ةمتغيران  ماأ ،t الزمنية اللت ة  ف  i للش  ة (BIG4) الكة ع  الم اجعة

 (ASSET) حجم الش  ة ت و  ،t الزمنية اللت ة  ف  i الش  ةي تعة  عخ لجائ الت المتغ  ا  
 ((LEV ال افعة الماليةو  (ROA) معدت العائد عل  األصةتو (MVE) الميمة السة ية لحقةل الملكيةو 
 CAPEX)  اإلجلال االستثماري و ( (CHG-LOSS التغ   ف  ال سارة و  ((IND طةيعة جشاا الش  ةو 
ارتباا مدة و (CG) جةدة جتا  الحة مةو  (FORE) ة ال ارجيةجشطاألو (INVE) الم زول السلع و

 .(PC) م ت  الم اجعة بالش  ة

 ل نتا   الدراسة التطثيقية -4

 : الو في اإلحصا نتا     4-1
ــران وصدددددددا لمتغ دددددددد ا  الدراسددددددددة (2 تهددددددد  الجدددددددددوت رقددددددددم   ــمن المتغيـــــ ــي تتضـــــ ــلة و ـــــ           المتصـــــ

(Continuous Variables)،  ا يددة، وتجندد  الضدد  بة، وحجددم األصددةت، ة االجتمالمسدديةلي وتتمثدد  فدد
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والميمددة السددة ية لحقددةل الملكيددة، ومعدددت العائددد علدد  األصددةت، ودرجددة ال فدد  المددال ، والمةيعددا  ال ارجيددة 
 إل  إجمال  المةيعا ، وجةدة جتا  الحة مة.

 (: نتا   اإلحصا  الو في 2 رقم جدول 
Descriptive Statistics 

Part 1: continuous variables 

Var. N. Min. Max. Mean Std. Dev. 

CSR 396 12.97 53.86 36.6884 11.33485 

TA 396 -1.27 4.99 3.2119 1.02569 

ASSET 396 4.07 12.39 9.3298 2.38712 

MVE 396 .17 4.98 2.5111 1.62640 

ROA 396 -.25 .414 .2274 15.80233 

LEV 396 2.14 9.97 4.9272 2.20407 

FORE 396 .00 .30 .0718 .08900 

CG 396 3.00 6.00 4.7081 .98394 

CAPEX 396 .10 .47 .2817 .08113 

INVE 396 .00 .47 .2348 .08357 

PC 396 1.00 6.00 3.5808 1.11879 

Part 2: dummy variables 

Var. 0 1 

IND 168 42.4 % 227 57.3% 

BIG4 167 42.2 % 229 57.8 % 

CHG-LOSS 263 66.4 % 133 33.6 % 

 
لخت فت ة الدراسة  أل تناد اتتما  باألبعاد الم تللة للمسيةلية االجتما ية الجدوت السابقرتض  مخ     

( (36.6884( وبمتةسم حساب  (12.97( ب نما  اجن أق   يمة (53.86ح د بلغن أعل   يمة لها 
 الت  تمنة إل  حد ما م  بع  الدراسا  ( وقد جاء  ت   النسبة متةافق(11.33485واجح ا  معياري 

( بن  مخ الةنةد 12ف  الة ية السعةد ة فقد  تةصلن دراسة   باش، والمالك ( الت  طبقن عل   
( إل  أل جسبة 2015( حت  عا   2012المدرجة ف  سةل المات السعةدي لخت اللت ة مخ عا   

(، ب نما  اجن أكة  مما  %40تما ية  المتةسم العا  لمرش  اإلفجاح عخ عناص  المسيةلية االج
( ش  ة لخت عام  225( الت  طبقن عل   (Habbash and Haddad,2019ةصلن إليب دراسة ت
 ة بلغمتةسم جسبة اإلفجاح عخ أبعاد المسيةلية االجتما ي أشار  إل  ألح د   ( 2016(، و 2015 

بنش  ثقافة المسيةلية   ة ية السعةداتتما  الة( وقد ر ج  ذل  مخ وجهة جت  الباحثال إل  (% 17
 والتطة ق اإللزام  لمعار   التقار   المالية الدولية.االجتما ية 

 بددال غم مددخ أل النتددائج تشدد   إلدد  وجددةد تلدد  األجشددطة فدد  ع نددة ألنشــطة تجنــب الضــريبة وبالنسددبة      
ة النتدددا  ذلددد  لطةيعدد  ( وقدددد ر جدد (3.2119الدراسددة إال أل جسدددةتها بسدديطة ح دددد بلددغ متةسدددطها الحسدداب  
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                          الضددددددد  ة  بالمملكدددددددة وارتباطدددددددب بملهدددددددة  الز ددددددداة  ملهدددددددة  درنددددددد  و تلدددددددق ذلددددددد  مددددددد  مدددددددا تةصدددددددلن إليدددددددب
 ( مخ تعا ممارسا  إدارة األرباح اللعلية ب ية األعمات السعةد ة.(Al-Amri et al., 2017دراسة 

ــة      ــران الرقا ـــــ ــا متغيـــــ الطةيعدددددددد  إلجمددددددددال  أل متةسددددددددم اللةغددددددددار تم ، فقددددددددد أوتددددددددحن النتددددددددائج أمـــــ
( فدد  حدد خ  (2.5111اللةغدار تم الطةيعد  للميمدة السدة ية لحقدةل الملكيدة(  ما بلددغ متةسددم (9.3298األصةت

و يما رتعلق بال افعة المالية والتدد  تةتدد  مدددي اعتمدداد  ( (% 22.74معدت العائد عل  األصةتبلغ متةسم 
متةسددم  يمددة ال افعددة الماليددة ح ددد اج لددا  ، فتشدد   النتددائج إلدد  الشدد  ة علدد  الدددرةل فدد  تمة دد  أصددةلها

ال تعتمدددد بدرجدددة  ة ددد ة فددد  تمة لهدددا علددد  الددددرةل. أمدددا ع ندددة الدراسدددة أل ( وتدددة مدددا  ع دددس 4.9272  بلدددغ
(،  ما تةت  النتائج ارتلاا  لاءة جتددم الحة مددة المطبقددة (%7.18متةسم جسبة األجشطة ال ارجية ف ةلغ 

( وباإلتددافة إلدد  ذلدد  (4.7081د ة ح ددد بلددغ متةسددم مرشدد   لدداءة جتددم الحة مددة فدد  الشدد  ا  السددعة 
ح ددد  إلد  الميمدة الدفت  دة إلجمدال  األصدةتثماري بالشدد  ا  السددعةد ة تناد تحسخ فدد  جسددبة اإلجلددال االسددت

(،  مددا بلددغ (%27.17( بمتةسم حساب  (%10( ف  ح خ  اجن أق   يمة لب (%47بلغن أكة   يمة لب 
،  مدددا أل تنددداد   دددادة فددد  متةسدددم مددددة ارتبددداا م تددد  الم اجعدددة (%23.48) دددزول السدددلع متةسدددم الم

 .((3.5808بالش  ة ح د بلغ 
(   ادة 2رتض  مخ الجدوت رقم   Dummy Variablesة وبالنسبة لمتغيران الدراسة المنفصل     

( (%57.3 ة بنسبة( مشاتد(227عدد الش  ا  الجنا ية ف  ع نة الدارسة ح د بلغ عدد المشاتدا  
(،  ما (%42.4( مشاتدة بنسبة (168بالمقارجة بعدد الش  ا  الت  تعم  ف  قطاعا  غ   صنا ية 

( (229أل تناد   ادة ف  عدد الش  ا  الت  ت تبم بم ات  الم اجعة الكة ع ح د بلغ عدد المشاتدا  
العا  الحال    حققن رب  ف  المشاتدا  ف  ع نة الدراسة للش  ا  الت عدد (  ما بلغ(%57.8بنسبة 

 (.(%33.6( مشاتدة بنسبة (133ولسارة ف  العا  السابق 
 

 : تحلي  االرتباط  4-2
جتددائج  (3 رقددم الجدددوت   عدد  والمسددتقلة  التابعددة الدراسددةمددا بدد خ متغ دد ا   األحاد ددة ةلتحل دد  العخقدد     

بددد خ التطة دددق  معندددةي تبددداا تةتددد  النتدددائج وجدددةد ار ح دددد  ،Pairwise Correlation التبدددار االرتبددداا
 الضدددد  بةا بتجندددد  ح ددددد تدددد تبم سددددلةي   للشدددد  ة والسددددلةد االجتمدددداع  ((IFRS الدوليددددةللمعددددار    اإللزامدددد 

ا بممارسدددا  ب يدددة االعمدددات  فددد ( (IFRSق معدددار   ل تطة ددد أبمدددا  ع دددس  االجتما يدددة، المسددديةلية وا جابيددد 
 الضددد  بةاجشدددطة تجنددد   فددد الت في  ح دددد ارتدددبم بددد  الجتمددداع اعلددد  االداء  اجع دددس ا جددداب    السدددعةد ة

 ق معار  ب خ تطة  إ جاب  معنةي .  ما تةت  النتائج ارتباا االجتما ية المسيةليةممارسا   والز ادة ف 

 (IFRS) تطة ددق معددار  ل أالكةدد ع بمددا  ع ددس  الم اجعددة واسددت دا  م اتدد IFRS))   ارتددبم بز ددادة طلدد
 يمددا رتعلددق بجددةدة الم اجدد  تةتدد  النتددائج و ةدد ع. لكا الم اجعددةعلدد  لدددما  م اتدد   السددعةد ةالشدد  ا  
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 الشدد  ةح ددد ردد تبم اسددت دا   للشدد  ة االجتمدداع علدد  السددلةد  الم اجعددةلجددةدة عمليددة  اإل جدداب  التدديث  
 المسدددديةليةممارسددددا   فدددد  وبالز ددددادة  الضدددد  بةاجشددددطة تجندددد   فدددد الكةدددد ع بددددالت في   الم اجعددددةلم اتدددد  

 الضدددد  بةبدددد خ تجندددد   سددددلة  معنددددةي تةتدددد  وجددددةد ارتبدددداا تددددائج فالن ذلدددد ،الدددد   باإلتددددافة. االجتما يددددة
رددد تبم  االجتما يدددة المسددديةليةبممارسدددة  الشددد  ةالتدددزا   فددد  الز دددادة بمدددا  ع دددس ال  والمسددديةلية االجتما يدددة

ل  ددخ المتغ دد  خ  مددثخل عنجدد  خ يلددق مدد  وجهددة النتدد  بدد رت وتددة مددا الض  بةجشاا تجن   ف بالت في  
 .  للش  ة االجتماع داء ألاست اتيجية ا ف مت ابط خ 

 
 (: نتا   ا تبار االرتباط3 رقم جدول 

 IFRS TA BIG4 CSR 

IFRS 1 -0.716** 

0.000 

0.744** 

0.000 

0.748** 

0.000 

TA -0.716** 

0.000 

1 -0.615** 

0.000 

-0.654** 

0.000 

BIG4 0.744** 

0.000 

-0.615** 

0.000 

1 0.663** 

0.000 

CSR 0.748** 

0.000 

-0.654** 

0.000 

0.663** 

0.000 

1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 : فروض الدراسةا تبار  4-3
 :التجنب الضريثي ة الفروض المتعلق  تبارا 4-3-1

رتم است د  جمةذب  ةبنشاا تجن  الض  ب ةالمتعلقالسادس و ال اب  و اللتبار الل و  االوت        
 ل دار التالاالجح

 
TAit=α+β1IFRSit+β2BIG4it+ β3 ASSETit + β4 MVEit +β5ROAit +β6levit +β7INDit+β8 

CHG-LOSSit0+ β9CAPEXit  +β10INVEit +β11FOREit  +β12CGit  + β13PCit +   εt  

   

 :أ  حيث

 :التا عالمتغير 
• TA جن  الض  بة ت 

 :ةالمستقل انالمتغير 
• IFRS الش  ة تطةق معار   ( إذا  اجن 1ميمة  متغ   وتم   يل  الIFRS) ) والميمددة  صددل ،)

 ب خ  ذل .
• BIG 4   ةاالربعدد  ةحد م اتدد  الم اجعدد أتتعام  م  ( إذا  اجن الش  ة 1متغ   وتم   يل  الميمة 

 ، والميمة  صل ( ب خ  ذل .BIG4الكة ع 
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  :متغيران الرقا ة 
• ASSET  ع  إلجمال  األصةت. حجم الش  ةل  قاس باللةغار تم الطةي 
•  MVE اللةغار تم الطةيع  للميمة السة ية لحقةل الملكية. 
• ROA 

• LEV 
 ل  قاس بجاف  ال ب  بعد الض ائ  إل  إجمال  األصةت  معدل العا د عل  األ ول

 ال افعة الماليةل  قاس بوجمال  ال جة  طة لة األج  إل  إجمال  األصةت.
• IND جشدداا الشدد  ة صددناع ، ( إذا  ددال 1مدد   يلدد  الميمددة  طةيعددة جشدداا الشدد  ةل متغ دد  وت

 والميمة  صل ( ف  غ   ذل .
• CHG-

LOSS 
ــي الخســار ا ــر ف ( فدد  حالددة إذا  ددال تندداد ربدد  فدد  1وتمدد   يلدد  الميمددة   ل متغ دد لتغي

 العالم الحال  ولسارة ف  العا  السابق، والميمة  صل ( ف  غ   ذل .
• CAPEX ــتثمار  ا ــا  االسـ السدددتثماري إلددد  الميمدددة الدفت  دددة إلجمددددال  ة اإلجلددددال ال  قددداس بنسدددبإلنفـ

 األصةت.  
• INVE ل  قاس بوجمال  الم زول إل  إجمال  األصةت لمخكو  السلعيا. 
• FORE ل تقاس بنشبة المةيعا  ال ارجية إل  إجمددال  المةيعددا   فدد  الشدد  ا  ألنشطة الخارجيةا

وا  فدددددد  الشدددددد  ا  غ دددددد  الجددددددنا ية(، أو جسددددددبة اللدددددد وا ال ارجيددددددة إلدددددد  إجمددددددال  اللدددددد  
 الجنا ية(.

• CG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• PC 

مرشدد  تجميعدد  لميدداس  لدداءة آليددا   الحة مددة مددخ لددخت تقدداس  ل نظــا  الحوةمــة ود جــ 
 عتمد ذل  المرش  عل  تجميدد  جقدداا لكدد  شدد  ب طبقددا لمددا رلدد ل أكثدد  مددخ و دال  الش  ة 

رةجدددد شددد ي  ،(0( أو ال  1ججدددا أعضددداء مجلدددس اإلدارة   مدددخ المددددر  خ المسدددتقل خ  
تتكددددةل  ،(1ال  ( أو 0رئدددديس مجلدددس اإلدارة    و واحدددد  شددددغ  منجدددة  المدددددر  التنل ددد ي 

تتكدددةل لجندددة الم اجعدددة   ،(0( أ  ال  1لجندددة الم اجعدددة مدددخ ثدددخ  مدددخ المددددر  خ أو أكثددد   
تحتددةع لجنددة الم اجعددة  علدد  احددد ال ةدد اء  ،(0( أو ال  1بالكامدد  مددخ مدددر  خ مسددتقل خ  

( 1ا أو أكثدد   مدد ا  سددنة    (4 تقددة  لجنددة الم اجعددة  باالجتمدداا  ،(0  ( أو ال1المددال  خ  
 (6إلدد    0   ل  يدداس الحة مددة تددة مميدداس ت ت ةدد   يلدد   يمددب مددخو(. وبالتال  ف0  أ  ال

 .طبقا للنقاا السابقة
 مدة ارتباا م ت  الم اجعة بالش  ة.

اللتبددار اللدد    (BIG4)و  األوت، اللتبددار اللدد   ((IFRS  ت ةتكةل المتغ  ا  مح  الدراسو       
 IFRS) ق معددار   اسددت دا  النمددةذب مدد ت خ االولدد  مددا قةدد  تطة دد اللتبددار اللدد   السددادس رددتم و  ال ابدد .

 .ةث   جةدة الم اجعيبت ةبعد التطة ق و مقارجة النتائج المتعلق ةالثاجيو 
تةتدد  النتددائج و . ال ابدد و وت ألاللتبددار الل تدد خ اجتددائج جمددةذب االجحدددار  (4 رقددم  عدد   الجدددوت و      

تع ددس قدددرة النمددةذب  ((R-sq مددا ال  يمددة  النمددةذب،جتددائج   فدد  ةالثقدد معنة ددة النمددةذب بمددا  ع ددس ام اجيددة 
محدد  االلتبددار.  للتددات ة المتغ   التاب  بما  ع س مخئمة النمددةذب  ف عل  تلس   قدر  ة   مخ التغ  ا  

بمددا  ع ددس  الضدد  بةجشدداا تجندد  و   IFRS)ق معددار   ة دد بدد خ تط معنددةي تته  النتائج عد  وجةد ارتبدداا و 
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ب يددة االعمددات  فدد  الدوليددةللمعددار    اإللزامدد  بددالتطة ق الضدد  بةتجندد   ألجشددطة الشدد  ةرسددة مما تدديث عددد  
.  مددا الجددل ي الدد ع الدد  الشدد   و  الدراسددةمددخ فدد و   ولألقثـول الفـرض او تددة مددا رددردع الدد   السعةد ة

ل أبمددا  ع ددس  ةجشدداا تجندد  الضدد  بو  ةمعنة ددب بدد خ جددةدة الم اجعدد  ةقدد تشدد   النتددائج الدد  عددد  وجددةد عخ
الفــرض  وبالتددال  رفددد  الضدد  بةجشددطة تجنددد  أ فدد الكةدد ع ال ردددرث   الم اجعددةلم اتددد   ةاسددت دا  الشدد  

 .  الدراسةمخ ف و   الرا ع
 (: نتا   ا تبار االنحدار4 رقم جدول 

[95% Conf. Interval] P>|z| z Std. Err. Coef.  
0.3482294 -0.2604786     0.778     0.28    0.1552855      0.0438754    IFRS  
0.0994056 -0.2812726     0.349     -0.94    0.0971136      -0.0909335    BIG4  
-0.0610865 -0.1695101    0.000     -4.17    0.0276596     -0.1152983    ASSET  
0.0370444 -0.0901995     0.413     -0.82    0.0324608     -0.0265776    MVE  
0.0041658 -0.0036202     0.891     0.14    0.0019863      0.0002728    ROA  
0.1741065 0.0479782     0.001      3.45    0.0321762      0.1110424    LEV  
0.0474787 -0.2439465     0.186     -1.32       0.0743445     -0.0982339    IND  
0.0728919 -0.2656788     0.264     -1.12    0.0863717     -0.0963935    CHG- LOSS  
-1.15561 -3.842152     0.000     -3.65    0.6853549     -2.498881    CAPEX  
1.734508 -0.7016788     0.406     0.83    0.6214876      0.5164145    INVE  
1.76335 -.2832018      0.056     0.42    0.5220892      0.7400741    FORE  
0.0194708 -0.1806039     0.114     -1.58    0.0510404     -0.0805665    CG  
-0.0026918 -0.1464998    0.042     -2.03    0.0366864     -0.0745958    PC  
5.689567 3.796332     0.000      9.82    0.4829769      4.742949    cons  

396 Number of obs.       
733.72 Wald chi2(13) 
0.0000 Prob > chi2         
0.6588 R-sq:  overall 

Random-effects GLS regression Model  

تدددم  الضدد  بة،ور الم اجدد   يمددا رتعلدددق بنشدداا تجنددد  علددد  د (IFRS) ق معددار  تطة ددد  تدديث   واللتبددار    
ثددم باسددت دا  بياجددا   (IFRS) ق معار  قة  تطة  الع نةاست دا  جمةذب االجحدار السابق باست دا  بياجا  

وبعددد تطة ددق لنتددائج جمددةذب االجحدددار قةدد   (5 رقددم  و عدد   الجدددوت. ومقارجددة النتددائجبعددد التطة ددق  الع نددة
قةدد  التطة ددق  متةسددطةتعتةدد   R-sq) ة    النتددائج معنة ددة النمددةذب لكددخ  يمدد ح ددد تةتدد  (IFRS) معار  

عددد  وجددةد  وتتهدد  النتددائج. المحاسددةيةسدديال الدراسددا   فدد  مقةةلددةجهددا تعتةدد  أ إال التطة ددق ومن لضددب بعددد
 اإللزامدد التطة ددق  ألبمددا  ع ددس  (IFRS) ق معددار  بعددد تطة دد و قةدد   الم اجعددةبدد خ جددةدة  معنددةي ارتبدداا 
تددة مددا و  الضدد  بةدور الم اج  تجا  اجشطة تجندد   ف ال ررث   السعةد ةب ية االعمات  ف  الدولية  للمعار 

 .  رفض الفرض السادسرردع ال  
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( عل  دور (IFRSال تبار تيثير معايير  بعد التطثيذو (: مقارنة نتا   االنحدار قث  5  رقم جدول
 المراجع فيما يتعلذ بنشاط تجنب الضريبة

Part 2:  التطثيذ عد  Part 1: قث  التطثيذ  
P>|z| z Coef. P>|z| z Coef.  
0.742     -0.33    -00.0526053    0.588     0.54    00.0601256    BIG4  
0.011     -2.56    -00.2066117    0.000     -4.69    -00.0999472    ASSET  
0.453     -0.75    -00.0589142    0.642     0.46    00.0119927     MVE  
0.888     0.14    00.0048888    0.977     -0.03    -00.0000395    ROA  
0.307     1.02    00.0636458    0.000      4.92    00.1425983    LEV  
0.231     -1.20    -00.1655246     0.325     -0.98    -00.0684928    IND  
0.447     0.76    00.1359224    0.095     -1.67    -00.1279425    CHG-LOSS  
0.001     -3.24    -3.922324    0.105     -1.62    -1.105453    CAPEX  
0.249     1.15    1.40677    0.685     -0.41    -00.2234509    INVE  
0.040      2.05    1.541766    0.092     -1.68    -1.433051    FORE  
0.238     -1.18    -00.1123456    0.035     -2.11    -00.0978526    CG  
0.046     -2.00    -0.1205622    0.700      -0.38    -00.0149218    PC  
0.000       5.64    6.456242    0.000      9.92    4.107573    cons  

198 198 Number of obs.       
74.41 165.17 Wald chi2 (12) 

0.0000 0.0000 Prob > chi2         
0.2880 0.4717 R-sq:  overall 

Random-effects GLS regression Random-effects GLS regression Model  

 
 ل االجتماعية  المسئولية ةا تبار الفروض المتعلق 4-3-2

  ارتم است د االجتما ية بالمسيةليةبااللتزا   وال امس والساب  المتعلقةوالثالد  الثاج اللتبار الل و  
 لالتال جمةذب االجحدار 

CSRti=α+β1IFRSit+β2TAit + β3 BIG4it + β4 ASSETit + β5 MVEit +β6ROAit +β7levit 
+β8INDit+ β9FOREit +β10CGit + εt  

   

 حيث أ :
itCSR ل المسيةلية االجتما ية للش  ة i السنة   فt ) المتغ   التاب . 

اللتبددار اللدد   الثالددد  ((TAو   اللتبددار اللدد   الثدداج(IFRS)  ةتكددةل المتغ دد ا  محدد  الدراسدد و       
رددتم اسددت دا  النمددةذب مدد ت خ االولدد  مددا  اللتبددار اللدد   السدداب و  ،اللتبددار اللدد   ال ددامس (BIG4)و 

 .ةث   جةدة الم اجعيبت ةئج المتعلقالنتامقارجة و بعد التطة ق  ةالثاجيو  (IFRS)قة  تطة ق 
وتةتدد  . والثالد وال ددامس الثاج اللتبار الل و  جتائج جمةذب االجحدار  (6 رقم  ع   الجدوت و      

تع دددس قددددرة  R-sq مدددا ال  يمدددة  النمدددةذب،جتدددائج  فددد  الثقدددةمعنة دددة النمدددةذب بمدددا  ع دددس ام اجيدددة  النتدددائج
محدد   للتددات ة المتغ دد  التدداب  بمددا  ع ددس مخئمددة النمددةذب  فدد النمةذب عل  تلس   قدر  ة   مددخ التغ دد ا  
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 االجتما يددة المسدديةليةعلدد  ممارسددا   الدوليددةالمعددار    بتدديث  المتعلددق  الثـاني وال تبار الفـرضااللتبددار. 
بمددا  والمسدديةلية االجتما يددة الدوليددةمعددار   ال وقددةع بدد خ إ جدداب  معنددةي وجددةد ارتبدداا  الدراسددةتتهدد  جتددائج 
بممارسدددة  الشددد  ةالتدددزا   فددد الددد  التحسدددخ   قدددةد(  (IFRSالدوليدددةللمعدددار    اإللزامددد لتطة دددق  ع دددس ال ا
مددا أ. الجددل ي الشدد    لدد أوالدد ي  الدراسةمخ ف و   الثانيرفض الفرض  وبالتال  االجتما يةمسيةلياتها 

هدد  وجدددةد تت الدراسددةفنتددائج  االجتما يدددة المسدديةليةعلدد   الضدد  بةتجنددد   بتدديث  اللدد   الثالددد المتعلددق 
 الشدد  ةردد تبم بز ددادة التددزا   الضدد  بةجشدداا تجندد   فدد ل الت في  أب نهما بما  ع س  سلة  معنةي ارتباا 

الشدد    لدد أوالدد ي  ةالدراسدد مددخ فدد و   رفــض الفــرض الثالــث قددةد الدد   وتددة مددا االجتما يددةبمسدديةل تها 
 للشددد  ة، االجتما يدددة المسددديةليةعلددد   الم اجعدددةجدددةدة  تددديث  ال دددامس حدددةت  واللتبدددار اللددد  . الجدددل ي 

ل أبمدددا  ع دددس  والمسددديةلية االجتما يددة الم اجعدددةجددةدة  وقددةع بددد خ إ جددداب  معندددةي تةتدد  النتدددائج ارتبدداا 
 االجتما يددةبمسدديةل تها  الشدد  ةالتددزا   فدد  إ جدداب الكةدد ع رددرث  بشدد    الم اجعددةلم اتدد   الشدد  ةاسددت دا  
 .الدراسةمخ ف و   قثول الفرض الخامس قةد ال   وتة ما

 للفروض المتعلقة  المسئولية االجتماعية (: نتا   االنحدار6 رقم ول جد
[95% Conf. Interval] P>|z| z Std. Err. Coef.  

6.516794 .6837455     0.016      2.42    1.48805      3.60027     IFRS  

-0.0239565 -2.04056    0.045      -2.01    0.5144491     -1.032258    TA 

4.678559 .7607785     0.007      2.72    0.9994522      2.719669    BIG4  

-0.0882455 -1.197723    0.023     -2.27    0.2830353     -0.6429845    ASSET  

1.30589 0.002594      0.049       1.97    0.3324797      0.6542422    MVE  

0.0762448 -0.0028341     0.069     1.82    0.0201736      0.0367053    ROA  

-1.086897 -2.328713    0.000     -5.39    0.3167954     -1.707805    LEV  

-2.940505 -5.748459    0.000     -6.06    0.716328     -4.344482     IND  

23.26322 2.5745     0.014        2.45    5.277831      12.91886    FORE  

3.000211 1.044351     0.000      4.05    0.4989529      2.022281    CG  

54.70145 35.99919     0.000      9.51    4.771074      45.35032    cons  

396 Number of obs.       

885.03 Wald chi2(10) 

0.0000 Prob > chi2         

0.6980 R-sq:  overall 

Random-effects GLS regression Model  

 

علددددد  دور الم اجددددد   يمدددددا رتعلدددددق  ((IFRS ق معدددددار  تطة ددددد  تددددديث  السددددداب  حدددددةت  واللتبدددددار اللددددد       
ق قةدد  تطة دد  الع نددةتم است دا  جمةذب االجحدار السابق باست دا  بياجددا   االجتما ية، المسيةليةبممارسا  

جتددائج  (7 رقددم  و عدد   الجدددوت. ومقارجة النتددائجبعد التطة ق  الع نة  بياجا  ثم باست دا(  (IFRSمعار  
                 ح دددد تةتددد  النتدددائج معنة دددة النمدددةذب لكدددخ  يمدددة ((IFRS ق معدددار  بعدددد تطة ددد و جمدددةذب االجحددددار قةددد  

 R-sq   ق معددار  قةدد  تطة دد  ة اللتدد    جددب فدد أتةت  النتددائج و بعد التطة ق. و قة   متةسطةتعتة IFRS))  ال
 معندددةي الددد  ارتبددداا  العخقددةب نمددا تحةلدددن تلددد   والمسددديةلية االجتما يدددة ةرةجددد ارتبددداا بددد خ جددةدة الم اجعددد 



-24- 

علدد  دور الم اجدد   يمددا  الدوليةلتطة ق المعار    اإل جاب  التيث  بعد التطة ق بما  ع س  اللت ة  ف  إ جاب 
 .الدراسةمخ ف و   الفرض السا ع ةتقةوبالتال   للش  ة االجتما ية المسيةليةرتعلق بممارسا  

( عل  دور (IFRSال تبار تيثير معايير  وبعد التطثيذ(: مقارنة نتا   االنحدار قث  7  رقم جدول
 المراجع فيما يتعلذ  المسئولية االجتماعية

Part 2: بعد التطة ق Part 1: قة  التطة ق  
P>|z| z Coef. P>|z| z Coef.  

0.091     -1.69    -0.8324365    0.263     -1.12    -1.392923    TA 
0.008      2.64    4.973438    0.104     1.63    1.810594    BIG4  
0.936     0.08    0.0416627    0.069     -1.82    -0.6837629    ASSET  
0.002      3.10    1.662737    0.275     1.09    0.481654      MVE  
0.330     0.97    0.232503    0.100      1.65    0.0375544    ROA  
0.006     -2.77    -1.178464    0.000     -3.56    -1.720065    LEV  
0.091     -1.69    -1.560204    0.000     -6.03    -6.553312    IND  
0.128     1.52    7.893241    0.823      -0.22    -3.268788     FORE  
0.000      3.54    2.226772    0.010      2.56    1.943332    CG  
0.000      4.43    33.62895    0.000       6.48    48.89217     cons  

198 198 Number of obs.       
112.82 110.35 Wald chi2(9) 
0.0000 0.0000 Prob > chi2         
0.3763                                         0.3699                                         R-sq:  overall 

Random-effects GLS regression Random-effects GLS regression Model  

 :يالجدول التال يف ةيمكن تلخيص نتا   ا تبار فروض الدراسو 
 ار فروض الدراسة( نتا   ا تب8جدول رقم  

 

 ا تبار الفرض  ي االرتباط الفعل االرتباط المفترض  ة العالق الفرض 
 قةةت الل   ال رةجد ارتباا ال رةجد ارتباا وتجن  الض  بة الدوليةالمعار    االول
 رف  الل   إ جاب ارتباا  ارتبااال رةجد  والمسيةلية االجتما ية الدوليةالمعار    الثاني
 رف  الل   سلة ارتباا  ال رةجد ارتباا والمسيةلية االجتما ية لض  بةاتجن   الثالث
 رف  الل   ال رةجد ارتباا سلة ارتباا  وتجن  الض  بة الم اجعةجةدة  الرا ع

 قةةت الل   إ جاب ارتباا  إ جاب ارتباا  والمسيةلية االجتما ية الم اجعةجةدة  الخامس
 رف  الل   ال رةجد ارتباا إ جاب ارتباا  الض  بةتجن   ف  اج ودور الم   الدوليةالمعار    السادس
 المسدددددديةلية فدددددد  ودور الم اجدددددد  الدوليددددددةالمعددددددار    السا ع

 قةةت الل   إ جاب ارتباا  إ جاب ارتباا  االجتما ية

 : نقاشو تحلي     4-4
يدددة االعمدددات ب  فددد  ((IFRS معدددار   لتطة دددق االجتمددداع استكشدددا  البعدددد  الحاليدددة الدراسدددةاسدددتهدفن     

فالممارسدددا   .للشددد  ة االجتمددداع علددد  دور الم اجدد   يمدددا رتعلدددق بالسدددلةد  تددديث     ذلددد  فددد بمدددا  السددعةد ة
تمددارس  التدد  الشدد  ةتت طدد  حدددود  وغ دد  المتعمدددة  المتعمدددة رنددتج عنهددا مجمةعددب مددخ التبعددا   المحاسددةية

لتلدد  الممارسددا   االجتمدداع ل لتةجيب االجتبددا  للسدديا وتناد حاجب ،(Carnegie, 2014)تل  الممارسا  
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بياجددا  ع نددب مددخ  الدراسددة وقددد اسددت دمن. (Guthrie and Parker, 2014)عنهددا مددخ تبعددا   ومددا رنددتج
 وتدد  اللتدد ة ( 2018حت  عددا   2015 مخ عا   الزمنية اللت ة عخ  المسجلة الماليةغ    السعةد ةالش  ا  

التعة دد   فدد  الدراسددة وقددد اعتمددد التطة ددق.  دومددا بعدد  (IFRS) ق معددار  تغط  م حلت خ ما قة  تطة  الت 
 .والمسيةلية االجتما ية الض  بة تما تجن عل  متغ   خ  للش  ة االجتماع عخ است اتيجية االداء 

ــذ      ــا يتعلـ ــيثيرفيمـ ــاعي  التـ ــايير  االجتمـ ــةللمعـ ل التطة دددق أفقدددد اوتدددحن النتدددائج  ،((IFRS الدوليـ
مجددات  فدد ال رددرث  علدد  سددلةد الشدد  ا   السددعةد ة يددة االعمددات ب فدد  (IFRS) الدوليددةللمعددار    اإللزامدد 
 اإللزامددد التطة دددق  ألوجددد   التددد ( (Braga, 2017مددد  دراسددة النتيجددةتلددد   وال تتلددق. الضددد  بةتجندد  

 أقددةع فدد  تهدد  بشدد    التيث  ل ذل  وأ الض  بة،ر تبم بمستة ا  اعل  مخ جشاا تجن   الدوليةللمعار   
 ق معددددار  ل تطة دددد أاوتدددحن  التدددد  )amayantiD, (2019دراسدددة و  ا،تدددد  ةي  ا التزامددد   األكثدددد الة يدددا  
(IFRS)  الض  ة كث  مخ االلتزا  أ الض  ة ر تبم بم   الش  ا  للتعسا  . 

بدددال غم مدددخ االرتبددداا  الضددد  بة وجشددداا تجنددد  ((IFRS بددد خ معدددار   م دددخ تلسددد   عدددد  االرتبددداا و       
لجةصدددية النتدددا   لأوالسددديال بعددد  النقددداال  فددد  ضددد  ةيةواالمدددةر ال المحاسدددبةالملتددد   بددد خ معدددار   

علددد  أ  الضددد  ة مسدددتةع االلتدددزا   جعددد   الدرنيدددة وارتباطدددب بالملدددا يم  السدددعةد ة الع بيدددة الضددد  ة  بالمملكدددة
بددددالتغ   ا   وتددددعا تيث تددددالدددد ع ألقدددد  مددددخ الدددددوت اأعنددددد مسددددتة ا   الضدددد  بةتجندددد   وممارسددددة اجشددددطة

 والتجندد  الضدد  ة  (IFRS) بدد خ معددار  ل االرتبدداا أ (Braga, 2017) دراسددة وقددد ط حددن .المحاسددةية
 وتددة مددا الضدد  ة ،تددزا  لرردع ال  لل  مسددتةع اال ((IFRS ق معار  ل تطة أتمد عل  وجهة النت  ع 

 ق معددار  حداثددة تطة دد  لاثانيـإ  .الضدد  ة ل جةصددية جتامهددا  السددعةد ةب يددة االعمددات  فدد رةدو غ   واتدد  
IFRS))  بعددد  واتددحةثددار التطة ددق غ دد  آقد  جع   وتة ماوت عام خ مخ التطة ق أ الدراسةح د تناولن

ل أ (Simone, 2015)ط حددن دراسددة  لاثالثـإ  .بالمملكددة الضدد  ة ظدد  لجةصددية النتددا   ا فدد ولجةصدد  
السددت دامها  الجنسدديةللشدد  ا  متعددددة  الل صددةرددةف   م تللددةب يددا  قاجةجيددب  فدد  ((IFRS ق معددار  تطة دد 
ب يددة االعمددات  فدد تدد ا الددنمم مددخ الشدد  ا   ولعددد  اجتشددار تدد  بة، حقددق لهددا مزا ددا تحة   االرباح بمددا  ف 

قددد اوتددحن النتددائج و  .وتجندد  الضدد  بة ((IFRS بدد خ معددار   العخقددةرددردع الدد  عددد  وتددةح  السددعةد ة
بددد خ جسدددبة  -(0.1)عندددد مسدددتةع معنة دددب – إ جددداب  معندددةي ا مددد  وجهدددة النتددد  تلددد  وجدددةد ارتبددداا اتسددداق  

  تدديث ل أ )Okafor,  (2015 ط حددن دراسددة لرا عـا .الضدد  بةجشدداا تجندد  و  للشدد  ة جيددةال ار االجشددطة 
 الضدد  ة تددزا  لسدديال اال فدد تددم العةامدد  أ حددد وأ ،األلدد ع  عتمد عل  التلاع  م  العةامدد   (IFRS) معار  

دت دة قدددددد دةة الددددددددد دزا  القاجددددددددددد دالض  ةةل ددددددددددددد  جتددائج أشددار كمددا  ،(ous, 2017)Chen  and  Gavi  دددددددددددد
  ددادة وعدد  المدددر  خ  فدد تعتةدد  عامدد  حاسددم  القدداجةج  اإللددزا  ل قددةة ألدد  إ( amayanti,D (2019 دراسددة

 الضددد  ة ل النتدددا  أتددد ا السددديال  م دددخ القدددةت  فددد و  ،الضددد  ة ممارسدددا  التعسدددا  فددد بعدددد  االج ددد اا 
 .  ة لزا   ة   إرتمت  بقةة   السعةدي

علدد  ممارسددا   ((IFRS ق معددار  لتطة دد  قددةع  إ جدداب  تدديث   النتددائج وجددةد ظهدد  أ ألدد ع،مددخ جاحيددة    
 -لدد  حددد  ة دد إ – الدوليددةللمعددار    إ جاب  تيث   قةد لقةةت وجهة النت  بةجةد  بما االجتما ية المسيةلية

 تما يددةاالج المسدديةليةعلدد   الدوليددةللمعددار    والتدديث   اإل جدداب  .ةللشدد   االجتمدداع دوافدد  السددلةد  علدد 
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                         والتددددد  تعدددددز  بالشددددد  ة الدالليدددددةليدددددا  آل حسدددددخ مدددددخ ا ((IFRS معدددددار   ليرتسدددددق مددددد  وجهدددددة النتددددد  بددددد 
. فدراسددة للشدد  ة االجتمدداع ل تعددز  مددخ السددلةد أبدددورتا  م ددخ  يددا آللوتلدد  ا المددال مددخ جددةدة التق  دد  

(Marra et al., 2011)  أل معددار   وجددد (IFRS)   ةليددا  الحة مدد آتحسدد خ  فدد  جددةت ي   سدداتم بشدد 
 فدد ل  سدداتم أ ضددا أ م ددخ  وتددة مددا الم اجعددة، ووجددةد لجنددة اإلدارة مجلددس  ا اسددتقختوتحدرددد   الشدد  ةدال  

أل الدد   ((Amidu, et al., 2016bشددار  دراسددة أ مددا . االجتما يددةبمسدديةل تها  الشدد  ةتعز ددز التددزا  
 م ددخ ا ضددا  وتة مددا االجتها ي،السلةد  ف خ لخج  اا للمدر   الل د ة لا مخ الدواف  ت ((IFRS معار  

الدد  ذلدد  فقددد قامددن  باإلتددافة .االجتما يددة المسدديةليةمجددات  فدد  اإل جدداب  الشدد  ةل  عددز  مددخ سددلةد أ
وجددب أ  يحددد الة ييددة المحاسددبةتعز ددز ملددا يم  فدد  ((IFRS دور معددار  بتحل دد   (Negash, 2012)دراسددة

 إلجتددابسدداس مخئددم أةف  ردد  الدوليددةالملددا يم  للمعددار    اإلطددار لأحن وتدد أو  للشدد  ة، االجتمدداع االلتددزا  
 الة ييددة المسدداءلةتضددم خ  ف  ساتم دوت العالم  ف اجتشار تطة ق تل  المعار    أل ما  الة يية،ةما  لالمع
 ث  التدديمددخ  الحاليددة الدراسددةجتددائج  الدراسددةتلدد   وتدددعم جتددائج. واألطدد  التشدد  عية الماليددةاالسددةال  إطددار ف 

 .   االجتما ية المسيةليةمجات  ف  الش  ةعل  التزا   الدوليةللمعار    اإل جاب 
مددخ لددخت استكشددا   للش  ة االجتماع  األداءاست اتيجية بتحل    الدراسةاتتمن  سةق،لما  باإلتافة    

 سدددلة وتدددحن النتدددائج وجدددةد ارتبددداا أح دددد  والمسددديةلية االجتما يدددة الضددد  بةبددد خ جشددداا تجنددد   العخقدددة
 فدد ا التزامدد   أكثدد تكددةل  الضدد  بةجشدداا تجندد   فدد قدد  أتن دد ا بشدد    التدد ل الشدد  ا  أب نهمددا بمددا  ع ددس 

                      .للشدددددد  ة االجتمدددددداع جددددددزء مددددددخ االلتددددددزا   الضدددددد  ة  وبالتددددددال  فددددددااللتزا   االجتما يددددددة المسدددددديةليةمجددددددات 
دالنتيج وتتسددق تلدد  دجتائ مدد  ةددددد  ,Ki, 2012, Lanis and Richardson, 2012) ددددددددددةدراسددا  سابق جددد

Hoi et al., 2013, Watson , 2015  and Zeng ,2016)    مددخدراسددا  البعدد   مددا ط حتددب ومدد 
 ضددغطةل علدد   الدد رخالمجتمدد   فدد  األطدد ا اجتدد بن اجتبددا  العدرددد مددخ  الضدد  بةلتجن   الضارة ثار آلل اأ

 Christensen and) االجتما يددة المسدديةليةية اسددت اتيج فدد  الضدد  ةيةالشدد  ا  لتضددم خ ممارسدداتهم 

Murphy, 2004; Jenkins and Newell, 2013; McIntyre et al., 2011, 2014)  و م ددخ 
تجددا   ةساسدديأ ةلدددرهم مسدديةلي الدد رخل المدددر  خ أح ددد  األلخ يددةسدديال وجهددة النتدد   فدد  النتيجددةتلدد   فهددم 

 والمجتمدد  وبالتددال  فتجندد  الح ةمددةالدد ع مثدد   ا أطدد  تجددا   األلخقدد ل  متددد واجددةهم أالمسدداتم خ  جدد  
جددزء مددخ  الضدد  ة فددااللتزا   ومددخ ثددم  لخ يا،أجب ال  م خ تة     وصال  المساتم خ ف ف  ل  الأو  الض  بة
ل الشددد  ا  أ (Watson, 2015)دراسدددة  وقدددد ط حدددن .االجتما يدددة ومندددب المسددديةلية األلخقددد االلتدددزا  
مددخ  للشدد  ةجلس الميم ممددا  مثدد  عامدد  ردا  والمستثم  خ اصحاللك خ ا تجت ل المستهاجتما ي   المسيةلة
 الضدد  بةبدد خ تجندد   العخقددةل أ (Zeng, 2019)دراسة  واوتحن جتائج. الض  بةتجن   أجشطةممارسة 

وتددحن أو  والمرسسددية للدولددة، القاجةجيددة الة يددة وت تلددا بددالتخ معقددد   عخقددة تدد  والمسيةلية االجتما ية
الدددوت ذا  مسددتةع  فدد ا وتددةح   أكثدد تكةل  والمسيةلية االجتما ية الض  بةب خ تجن   لةيةالس العخقة لأ

 للدولددة، الضدد  ة النتددا   فدد مددرث  و  رئيسدد تعتةدد  عامدد   االجتما يددة وبالتددال  فالمسدديةلية قدد .ألا ةالحة م
لددخت النتددا   مددخ المسددتدامة التنميددةو  االجتما يددة المسدديةليةل تدددعم ممارسددا  أ الدولددةجب  ج  عل  أكما 

   (David and Gallego, 2009). الض  ة 
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الكةدد ع  الم اجعددةلم اتدد   تدديث  عد  وجةد جب بال غم مخ أوتحن النتائج أ الم اج ،بدور  و يما رتعلق    
عددد   و م ددخ فهددم . االجتما يددة بالمسدديةلية االلتددزا   فدد  ة  ة دد   ةتددرث  بدرجدد  فيجها الض  بة،عل  جشاا تجن  

 ((IFRS   معددار  تدديث مددخ عددد   السددابقة النتيجددةبددالتةافق مدد   الضدد  بة  جشدداا تجندد  الم اجدد  علدد  تدديث  
 لدددادارة  ا يدددب  مسددداحة تاحدددةإوعدددد   بالمملكدددة الضددد  ة ل جةصدددية النتدددا   جتيجدددة الضددد  بةعلددد  تجنددد  

ل أوتدددحن أ ((Lee & Kao, 2018ل دراسدددة أالددد   باإلتدددافة. الضددد  ة السدددلةد  فددد للتخعددد  
جددب أو  الضدد  بة،الم اجدد  علدد  جشدداا تجندد   تدديث   إطددار فدد اجدد  رلعدد  دور تددا  للم   القطدداع الت جددي 

 الضددد  ة متابعدددة السدددلةد  فددد ل ذلددد  الت جدددي  عتمدددد عليدددب الم اجددد  وفددد  (IFRS) ق معدددار  تطة ددد  بعدددد
عمددات أ  فدد  القطدداع تميددة تحل دد  مةقددا الت جددي أ لدد  إتشدد    الحاليددة الدراسددة وبالتددال  فنتددائج. للشدد  ة
 ال اصددة السددابقة النتيجددةمدد   النتيجددةتلدد  أل  و م ددخ القددةت السددعةد ة.عمددات ألب يددة ا  فدد  الم اجعددةم اتدد  
علددد  سدددلةد  الضددد  ة ل مدددا  ل تدددب النتدددا  أتطددد ح  الضددد  بةعلددد  تجنددد   (IFRS) معدددار    تددديث بعدددد  

علددد  ذلددد   الم اجعدددةو جدددةدة أ المحاسدددبةل تلعبدددب معدددار   أالمم دددخ  التددديث   ح دددد مدددخ  الضددد  ة الشددد  ا  
 .  السلةد

 م ددخ تلسدد     االجتما يددة المسدديةلية فدد  الشدد  ةداء أعلدد  اإل جدداب   الكةدد ع  الم اجعددةم اتدد   تيث   ماأ   
ل  حددد مددخ أ والدد ي  م ددخ المددال تلدد  الم اتدد  علدد  جددةدة التق  دد   السددت دا  سدديال التدديث   الملتدد    فدد 

علدد  االلتددزا  بممارسددا   ج والدد ي  شدد  اإل جدداب بمددا  حلددز مددخ السددلةد  لددادارة  االجتهددا ي دوافدد  السددلةد 
 طلةهددا المسدداتم خ  ةمتابعدد و  ةليددة رقابدد آتعتةدد    اجعددةالمل وفدد  الة الددةا لنت  ددة فطبقدد  . االجتما يددة المسدديةلية
                                الشدددددددددد  ةلمتابعددددددددددة جشدددددددددداا  أ ضدددددددددداتسددددددددددت د   أل م ددددددددددخ  ةليدددددددددد آلتلدددددددددد  ا، و اإلدارة مددددددددددخ سددددددددددلةد  للتيكددددددددددد

 ;Harjoto and Jo, 2011; Fernandez et al., 2014)التق  دد  عنهددا و  االجتما يددة المسدديةلية فدد 

Martínez et al.,, 2015; Jo, Song, and Tsang, 2016).  دقو دد أشدددددددددددد ددراس ار دددددد              ةدددددددددددددد
(Perego, 2009) الشددد  ا  ت تدددار م اتددد   ولالددددوت ذا  آليدددا  الحة مدددب الضدددعيلة فددد   جدددب فددد ألددد  إ

إلدد  أل م اتدد  الم اجعددة  (Ackers, 2009) مددا أشددار  دراسددة  ،لتددةف   التيك ددد ة دا يجعددة الكةدد ع  دد الم ا
مدد  جتيجددة  ةتتسددق تلدد  النتيجدد و  المددةف  األتددم ل دددما  التيك ددد حددةت المسدديةلية االجتما يددة. تدد  الكةدد ع 
ا   اور  الكةدد ع تلعدد  د الم اجعددةم اتدد   التدد  تدد ع أل  (Pucheta‐Martínez, et al. 2019) دراسددة تامدد 

ل م اتدد  ألدد  إشددار الددبع  أ مددا  .المسدديةلية االجتما يددةعددخ ممارسددا   اإلفجدداح االلتيدداري تشددجي   ف 
                          االجتما يددددددددة المسدددددددديةليةعدددددددخ معلةمددددددددا   االلتيدددددددداري ل تشدددددددج  االفجدددددددداح أالكةدددددددد ع  م ددددددددخ  الم اجعدددددددة
                                     المسددددددتدامة التنميددددددةحددددددةت تقددددددار     دددددددالتيكلتقددددددد م لدددددددما   ةتطددددددة   اسددددددت اتيجيا  تسددددددة مي تمددددددخ لددددددخ

(Ferreira et al., 2015  ; Sierra et al., 2013). 
ال تددرث  علدد   ةل المعددار   الدوليدد أوتددحن النتددائج أ ،علدد  دور الم اجدد  ((IFRS   معار  ث يوحةت ت    

الكةدد ع علدد  تجندد   الم اجعددةاسددت دا  م اتدد   ح د ال ررث  الض  بةسيال جشاا تجن   ف دور الم اج  
ل طةيعددة النتددا  أاالسددتنتاب السددابق مددخ  النتيجددة وتدددعم تلدد  و بعددد التطة ددق.أسددةاء قةدد  التطة ددق  الض  بة

 ح دددد مدددخ دور  ددد  المعدددار    الضددد  ة المجدددات  فددد للشددد  ا   مةددددئ مدددخ سدددلةد  ومدددا  ل تدددب الضددد  ة 
 تدديث  ب نمددا  تهدد   .ةللشدد   الضدد  ة سدديال النشدداا  فدد  عددةودور الم اج (IFRS) مثدد  معددار   المحاسددةية
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ح ددد ال  االجتما يددةبمسدديةل تها  الشدد  ةسدديال التددزا   فدد عل  دور الم اج   (IFRS) ق معار  قةع لتطة 
ق بشدددددد   قدددددةع بعددددددد تطة دددددد  التددددديث  قةددددد  التطة ددددددق ب نمدددددا  تهدددددد  تدددددد ا  اللتدددددد ة  فدددددد للم اجددددد   تدددددديث  رةجدددددد 
علددد   الدوليدددة للمعدددار   اإل جددداب  التددديث  وتدددحن أ التددد  السدددابقةيجدددة وتدددة مدددا رددددعم النت. (IFRSمعدددار   
 .  االجتما يةبمسيةل تها  الش  ةالتزا  

 : النتا   والتو يان والتوج ان البحثية المستقثلية -5
 : النتا    5-1

 جتائج الدراسة  يما رل ل  م خ تل يي
 .الض  بةعل  جشاا تجن   ((IFRS ق معار  ال ررث  تطة  -1

 .االجتما يةبممارسة مسيةل تها  الش  ةلتزا  اعل   إ جاب بش    (IFRS) ق معار   ررث  تطة -2

 .االجتما ية بالمسيةليةبااللتزا   سلة بش    الض  بة تبم جشاا تجن  ر -3

 .الض  بةجشاا تجن   ف الكة ع  الم اجعةم ات  ال ررث  اعتماد الش  ا  عل   -4

بمسيةل تها  ف  التزامها إ جاب كة ع بش   ال الم اجعةم ات   اعتماد الش  ا  عل ررث   -5
 .االجتما ية

 .الض  بةسيال تجن   ف عل  دور الم اج   (IFRS) ق معار  ال ررث  تطة  -6

بش    االجتما ية بالمسيةليةسيال االلتزا   ف عل  دور الم اج   ((IFRS ق معار  ررث  تطة  -7
 .إ جاب 

 :ةلياالتمن تلر النتا   يمكن استخالص النقاط   
بب مث   المحيطةبالعةام   تيث    حد مخ  السعةد ة الع بية بالمملكة الض  ة لجةصية النتا   -1

 .والم اجعة المحاسبة
ر تبم ف ها االلتزا   متكاملة است اتيجية ت  السعةد ةللش  ا   االجتماع است اتيجية السلةد  -2

 .االجتما ية بالمسيةليةبااللتزا   الض  ة 
عل  السلةد  للتيث   الم اجعة وجةدة عم  المحاسةيةممارسا  تناد تكام   يما ب خ ال -3

 .للش  ة االجتماع 

 

   :التو يان 5-2
والتطثيقية يو ي عل  يو  النتا   التي تم التو    لي ا في ة  من الدراسة النظرية 

 الباحثا   ما يلي:
غ ار المرش ا  عل  للمسيةلية االجتما ية سةل المالية السعةدي بوصدار مرش  ال يا  ت ية  -1

المرش  المج ي لمسيةلية الش  ا  لمياس حجم المعلةما  الت  المطبقة بالدوت األل ع مث  



-29- 

التياري عخ ممارساتها المتعلقة تلج  عنها الش  ا  المدرجة ف  الةةرصة السعةد ة بش   
 ذل . الش  ا  وت ت ةها بناء عل ت   و تم تق يم  والة ية والحة مة بالمسيةلية االجتما ية

معار   المحاسبة ف  الة ية السعةد ة  إصدار ج  عل  اله يا  والمنتما  المهنية المسيةلة عخ  -2
منلجلة الحد مخ الم وجة المتاحة ف  بع  المعار   وتشجي  الش  ا  عل  جش  تقار   ألخ ية 

مخ دواف   و ز دلادارة  االجتها  ةالممارسا   تقل  ، وتة ما قد  ساتم ف  عخ التق    السنةي 
 التعام  اإل جاب  م  المسيةلية االجتما ية والحد مخ سلةد تجن  الض  بة.

مما ردعم مخ ارج  ف  تق يم مدع التزا  الش  ة بالممارسا  األلخ ية اج  ال تلع   دور الم   -3
، ح د قد تمتن  السلةد اإل جاب  لادارة ف  مجات االلتزا  الض  ة  ومجات المسيةلية االجتما ية

 لش  ا  عخ أجشطة تجن  الض  بة لز ادة لط  الم اجعة الض  ةية.ا

( عل  (IFRSلت  تقد  تلس   ا إتا ي ا عخ أث  تطة ق معار   إج اء المز د مخ البحة  المحاسةية ا -4
لاصة ف  ظ  حداثة تطة ق تل  المعار   ف  الة ية -المسيةلية االجتما ية وأجشطة تجن  الض  بة 

وبالتطة ق عل  ع نة أكة  مخ الش  ا  وباست دا  مقاريس -تا  الض  ة  بهاالسعةد ة وطةيعة الن
 مث  بناء مرش  لافجاح عخ المسيةلية االجتما ية.أل ع 

 التوج ان البحثية المستقثلية:  5-3
فـي يــو  مــا تــم التو ــ   ليـه مــن نتــا  ، يمكــن تحديــد أ ـم المجــاالن التــي قــد تشــك  

ا لبحوث مستقثلية، ةما يلي:  أساسإ
 ممارسا  المسيةلية االجتما ية،   Business Ethicsاإلفجاح عخ ألخ يا  األعماتدراسة أث   -1

 وااللتزا  الض  ة ( عل  أسعار األسهم.

 دراسة العخقة ب خ تجن  الض  بة واالحتلا  بالنقد ة وأث تا عل  المسيةلية االجتما ية. -2

ث تا عل  سياسة التة  عا  أالجتما ية و ( والمسيةلية ا(IFRSتطة ق معار   دراسة العخقة ب خ  -3
 .النقد ة

 

 :المراجع  -6
 المراجع  اللغة العربية: 6-1
(،" دراسددة العخقددة بدد خ المسدديةلية االجتما يددة للشدد  ا  وممارسددة 2017محمددةد، عمدد و السدد د   دد ،  .1

                التجنددددد  الضددددد  ة ل دراسدددددة تطةيميدددددة علددددد  الشددددد  ا  المق ددددددة بسدددددةل األورال الماليدددددة فددددد  مجددددد ، 
ــثي ــر المحاســــ ــة الفكــــ            (، العددددددددد األوت، 21،  ليدددددددة التجددددددارة جامعدددددددة عدددددد خ شدددددددمس، المجلددددددد  مجلــــ

 .307-361ص ص
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