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 حث:ملخص الب
متوسةةية الحجةةم والصةةرمئة الهميةةة تيةةويئ بمعةةة معلومةةات ال ةةئ ات أ لى توضيح إ ةالحالي ةتهدف الدراس    

مصةةئ   االناشةةعة ومنهةة الةةدو   يفةة  ةتمثلها تلك ال ئ ات لتحقمةةا التنميةة  يالت ة المتزايد ةهميألظل ا يذلك فو 
لحجةةم مةة  اةةك  است  ةةاف ية امتوسةة والصةةرمئة البمعةةة المعلومةةات لل ةةئ ات  يتتنةةاو  التحسةة  فةة  ةفالدراسةة 

اعتمةةدت و يمكةة  اتباعهةةا لتحسةةم  بمعةةة المعلومةةات   يالتةة  اإلجةةئاتاتتحلمةةل و نتةةا ذ ذلةةك التحسةة  و محةةدتات 
تحسةةم  بمعةةة المعلومةةات  يفةة  ةبعةةات تعكةةر الئ بةة أ ةربعةة أالتحس  علةةى مرشةةئ يتنةةاو   هذا قياس يف ةالدراس

بمصةةاتر اارجيةة   نةاالسةةتعاو اإلتارة، مجلةةر  ت ةةوي و  ،المئاجةة  ة المحاسةةةية وجةةوت: ااتيارات المعايمئ يهو 
حمةة   متوسةةية الحجةةم وال ة المصةةئية الصةةرمئ باستخدام بيانات عمن  مةة  ال ةةئ ات و   يلتنفمذ العمل المحاسة

وضـح  نتـائج أ، (2018)عةةام  ى( حتةة 2012)عةةام الفتئة الزمنية م    سنة اك-( شئ ة175تم م اهدة )
ــة ةالدراســ  تمثةةل الةةداف  ورات اتخةةاذ القةةئار لتيةةويئ بمعةةة  األجةةلزامةةات يصةةمئة لتاال يفةة  ة الزيةةات أن التطبيقي

تواجههةةةا حمةةة  تتةةةيح  التةةةيمواجهةةةة تحةةةديات التمويةةةل  فةةةي ال ةةةئ ةالتيةةةويئ يسةةةاعد  ن ذلةةةكأو  ،المعلومةةةات
ا إلـى للـت تو ـي سـتااد  او   ت لفة الةةدي   وتخفض م  األجللى مصاتر التمويل طويلة إالوصو   لل ئ ة
ويئ مرشةةئ يتضةةم  أفضةةل ممارسةةات اإلفصةةا  االاتيةةارا فةةي الم ةةئوعات الصةةرمئة يةة ت ة بضةةئور  الدراســة

هةةذا الم ةةئوعات، باإلضةةافة  إصةةدار تلمةةل اةةام بحو مةةةو ا لةةذلك، وتئتةهةةا فةةي األفضةةلية وفقةة  والمتوسةةية 
إلةةةى توجيةةة  نسةةةئ المسةةةعولم  إلةةةى ضةةةئورة العمةةةل علةةةى إتالةةةة المعويةةةات وحةةةل الم ةةةككت التةةةي تواجةةة  هةةةذا 

 الم ئوعات 
متوسةةية الحجةةم والصةةرمئة الفعلةةى مسةةتوش ال ةةئ ات  ،عةةدة مسةةتويات يفةة  ةهميـة نتـائج الدراسـ أتتمثـ  و    

الوصةةو  لمصةةاتر تمويةةل  يفةة  ةتيويئ بمعة المعلومات يساعد ال ئ  أنعملي  على  أتلةفقد يدمت النتا ذ 
يةةةةويئ بمعةةةةة فالنتةةةةا ذ تمثةةةةل تافةةةة  لتلةةةةك ال ةةةةئ ات لت يبالتةةةةالو  ،النمةةةةو يفضةةةةل ممةةةةا يعةةةةزت مةةةة  فئصةةةةها فةةةة أ

طةةار مةةنسم إتمثةةل تافةة  لهةةا لتيةةويئ  ةفنتا ذ الدراس ةالت ئيعيو  ةهات التنسيميجعلى مستوش الو معلوماتها  
ن تيةةويئ بمعةةة معلومةةات إعلةةى مسةةتوش المجتمةة   كةةل فةة و حسم  بمعةةة معلومةةات ذلةةك النةةور مةة  ال ةةئ ات  لت

نةة  أ مةةا  ،ب كل عام تاال المجتمةة  ةتعزيز مفهوم ال فافي يلحجم يساهم فمتوسية اوالصرمئة الال ئ ات 
مةةا أ  ي ةمةةئا علةةى المسةةتوش القةةوم ةهميةة أ هو ما يمثةةل و النمو و االستمئار  ييعزت م  فئم تلك ال ئ ات ف

هميةةةة نسةةةم المعلومةةةات أ حةةةو   ةالمحاسةةةةي ةللمعئفةةة  ةضةةةافإتمثةةةل  ةفنتةةةا ذ الدراسةةة  يكةةةاتيمألعلةةةى المسةةةتوش ا
 م    متوسية الحجوال صرمئة الال ئ ات  يف ةالمحاسةي

 
 :المفتاحيةالكلمات 

الصةةةرمئة والمتوسةةةية، اإلسةةةنات الخةةةارجي لوظةةةا ة المحاسةةةبة، جةةةوتة  المحاسةةةبة للمن ةةة تمعيةةةار 
 الديون طويلة األجل  ،مصاتر التمويل طويلة األجل ،ت لفة الدي  ؛استقك  مجلر اإلتارة  ،المئاجعة
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Abstract: 
 

     This study aims to clarify the importance of improvement of the 
information environment of small and medium-sized firms consistent with the 
increasing importance they represent to achieve development in emerging 
countries, including Egypt. The study addresses the improvement in the 
information environment of SMEs by exploring the determinants and 
consequences of that improvement and analyzing the procedures that can be 
taken to improve the information environment. To measure the improvement of 
information environment, the study use indicator consisting of four elements; 
choices of accounting standards, audit quality, the composition of the Board of 
Directors and outsourcing accounting work. The results showed that the 
increase in current liabilities represents the motivation to improve the 
information environment. This improvement helps the company face the 
financing challenges it faces, allowing the company to access long-term 
financing sources and reduce the cost of debt. Based on these results, the 
researchers recommends to establish an disclosure index that includes best 
practices for voluntary disclosure in SMEs and rank them in order of 
preference, and the issuance of a governance guide for the of these projects, in 
addition to pay attention to remove obstacles and solve problems facing these 
projects.  
     The importance of study can be explained ate different levels; for SMEs, 
the results provide empirical evidence concerning the importance of 
information environment, which drive these companies to improve their 
information environment. For regulatory and legislative bodies, the results of 
study motivate them to develop a regulatory framework to improve the 
information environment of that type of companies. for society as a whole, the 
development of the SME information environment contributes to the promotion 
of the concept of transparency in general within the community, and enhances 
the opportunities of these companies to continue and grow, which is of great 
importance at the national level. At the academic level, the results of the study 
represent an addition to accounting knowledge about the importance of 
accounting information systems in small and medium-sized companies. 

Keywords:  
       Accounting Standard for SMEs, Outsourcing of Accounting Functions, 

Audit Quality; Board Independence; Cost of Debt; Long Term Sources of 

Finance; Long Term Debt  
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 : ةمقدم  -1
                          ،يتصةةةةةةات حةةةةةةو  العةةةةةةالم الا يفةةةةةة  ا الجةةةةةةزت المحةةةةةةور  متوسةةةةةةية الحجةةةةةةم والصةةةةةةرمئة الال ةةةةةةئ ات تمثةةةةةةل       
                            مسةةةةةةةعول   نهةةةةةةةاأ مةةةةةةةا  ،معسةةةةةةةم الةةةةةةةدو  يفةةةةةةة مةةةةةةة  عةةةةةةةدت ال ةةةةةةةئ ات  (%99)تمثةةةةةةةل مةةةةةةةا يقةةةةةةةئ  مةةةةةةة   يفهةةةةةةة 

ال ةةةئ ات  ةمةةةئة الحجةةةةم ب مقارنةةةةاإليةةةئاتات  أضةةةعافتولمةةةد ةكةةةةة و العمةةةا   أضةةةعاف ةربعةةة أعةةة  توظيةةة  
(Chen et al., 2011; Pacter, 2004)  المن ةة ت اةةك مةة   األعمةةا ريةةاتة  أن إلةةى باإلضةةافة 

                                ةالةةةةةةةةدو  الناميةةةةةةةةة  يمةةةةةةةة  الفقةةةةةةةةئ فةةةةةةةة  المسةةةةةةةةةتدامة والتخ يةةةةةةةة  ةتسةةةةةةةةاعد علةةةةةةةةى تحقمةةةةةةةةا التنميةةةةةةةة  ة الصةةةةةةةةرمئ 
(Tilley & Parrish, 2006)،  ةهميةة أ لهةةا  األعمةةا ن ةةية ريةةاتة وأمتوسية الحجةةم والصرمئة الفال ئ ات 

فهنةةاا اهتمةةام  ةهميةة تلةةك األبالئغم مةة  و   (Esuh & Adebayo, 2012)ت ايتصا أاتيويئ  يمحوري  ف
الةةى عةةدم تةةوافئ  يساسةة أيئجةة  ذلةةك ب ةةكل حمةة   ،بتلةةك ال ةةئ ات ةمحةةدوت علةةى مسةةتوش البحةةوق التيةي يةة 

تةةةئتب   يالعوامةةةل التةةة  تحلمةةةلو باست  ةةةاف  ةالحاليةةة  ةذلةةةك السةةةيا  تهةةةتم الدراسةةة  يفةةة و     ةالةيانةةةات المك مةةة 
النتةةةا ذ  ، و ةةةذلكلتحقمةةةا ذلةةةك التحسةةة  ةالمتبعةةة  إلجةةةئاتاتاو  ،بمعةةةة معلومةةةات تلةةةك ال ةةةئ ات يبالتحسةةة  فةةة 

ن أعلةةى وجهةةة النسةةئ  الدراسةةةتعتمةةد و التمويةةل  بب ةةكل اةةام فيمةةا يتعلةةا و علةةى ذلةةك التحسةة   ةالمتئتبةة 
 يالمحةةدت الئ يسةة  يفقمةةوت التمويةةل هةة  يبالتةةالو يواجةة  تلةةك ال ةةئ ات  االةةذ يالئ يسةة  االتمويةةل يعتةةةئ التحةةد

 الترلب على م اكل التمويل  ين يساعد فأبدورا يمك   اذلاو لتيويئ بمعة المعلومات 
                   االيتصةةةةاتية للعولمةةةةة  نتيجةةةةةذلةةةةك و ا تويعةةةة   وأيةةةةلا تذبةةةةذب   أكثةةةةئ العالميةةةةة األعمةةةةا بمعةةةةة يةةةةد أصةةةةبحت و     
                    ةشئاسةةةةةةةةة المنافسةةةةةةةة و  ةالمتسةةةةةةةةارع ةالترمةةةةةةةةئات الت نولوجيةةةةةةةة و تيةةةةةةةةاتة طلبةةةةةةةةات العمةةةةةةةةكت و  األسةةةةةةةةوا نضةةةةةةةةذ و 

(Kamyabi & Devi, 2011a)،  ةبالتالو ةف يةةةةةةةةةة ةاألعم إتارة ةةةةةة ةأصبح ا ةةةةةةة ةكثأ تةةةةةةة ةئ تعقمةةةةةةةة ةدي  ةةةةتحو ا د  ةةةةةةة ا ةةةة
(Lamminmaki, 2007; Espino-Rodríguez & Padrón-Robaina, 2004)   ظةةل بمعةةة  يفةة و

  تواجةة  تحةةديات جوهئيةة و ضةة  للف ةةل عئ  كثةةئأمتوسةةية الحجةةم الو صةةرمئة التلةةك ت ةةون ال ةةئ ات  األعمةةا 
ن أوضةةحت تراسةةات سةةابق  أفقةةد   (Kamyabi & Devi, 2011c)ةللقمةةوت علةةى المةةوارت الدااليةة  ةنتيجةة 

   ;Beck & Demirguc-Kunt, 2006)ةمتوسية الحجةةم تواجةة  يمةةوت ماليةة الو صرمئة المعسم ال ئ ات 

Chua et al., 2011) المقتئضةةم  يحةةد مةة  اسةةتعدات و ضةةم  هنةةاا عةةدم تماةةةل معلومةةات بةةم  المقئ  وأن
   et al. 2012) .(Coluzzi التمويل المقئضم  لتوفمئ

( (Huyghebaert & Van de , 2007; Ferrando & Mulier, 2013يتراسةةت ظهةةئتأفقةةد       
يةةل علةةى أبدرجةة  و  ا علةةى اال تمةةان التجةةار  يساسةة أمتوسةةية الحجةةم تعتمةةد ب ةةكل والصةةرمئة الن ال ةةئ ات أ

                     اال تمةةةةةةان أنبةةةةةالنسئ الةةةةةى و  مةةةةة  تلةةةةةةك ال ةةةةةئ ات  ة تمةةةةةةو  نسةةةةةب  صةةةةةرمئ  يالتةةةةة و لةنةةةةةوا االيتةةةةةئاا مةةةةة  ا
 (Petersen & Rajan, 1994; Wilner, 2000)ت لفةة   يالتمويةةل الخةةارج أشةةكا كثةةئ أحةةد أ ا التجةةار 

 تلةةةةك ال ةةةةئ ات يبت ةةةةار فةةةة الاو سةةةةتثمار الاو نمةةةةو ضةةةةعة الن االعتمةةةةات علةةةةى ذلةةةةك التمويةةةةل يةةةةرتش الةةةةى إفةةةة 
(Berger & Udell, 1998; Galindo & Schiantarelli, 2003)  أشةةاركمةةا (Isimoya, 2005) 

متوسةةية الحجةةم محدوتيةةة الوصةةو  لمصةةةاتر و تهةةدت عمةةةل ال ةةئ ات صةةرمئة  التةةيمةة  الم ةةاكل  نةة ألةةى إ
ونقةةةل  الماليةةةة وضةةةعة الئيابةةةةمةةةرهلم   أفةةةئاتعلةةةى جةةةذ   القةةةدرة عةةةدم و اإلتاريةةةة نقةةةل القةةةدرات و التمويةةةل 

نةة  أ (Okoh & Uzoka2012)تراسةةة  طئحةةتو العةةاملم    وضةةعة رضةةات األعمةةا مةة  بمعةةة  صةةلالتوا
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اسةةةتخدام ف ،متوسةةةية الحجةةةم و تعةةةو  عمةةةل ال ةةةئ ات صةةةرمئة  ينقةةةل التمويةةةل مةةة  العوامةةةل التةةة  ا الننسةةةئ  
اسةةتمئار تلةةك و يجةةب االهتمةةام بهةةا لعمةةل  يالتةة  األمةةورااتيةةارات التمويةةل تعتةةةئ مةة  و  ةالمعلومةةات المحاسةةةي

    ة ئ ات بكفاتال 
 للئيابةةةة أتاا حمةةة  تمثةةةل  الصةةةرمئة ال ةةةئ ات  أتاتتحسةةةم   فةةةيتور هةةةام  المحاسةةةةية المعلومةةةاتوتلعةةةب    

 (Okoh&Uzoka2012)ح لتحديةةد الةةئب باإلضةةافة الضةةئيةية واألمةةور اال تمانيةةةالمعةةامكت  وتسةةاعد فةةي
                         ةتحةةةةةةةةةةةدي  اةةةةةةةةةةةدمات محاسةةةةةةةةةةةةي  تقيقةةةةةةةةةةة  إلةةةةةةةةةةةىتلةةةةةةةةةةةك ال ةةةةةةةةةةةئ ات فةةةةةةةةةةةالمكا بحاجةةةةةةةةةةة   ول ةةةةةةةةةةةي تسةةةةةةةةةةةتمئ

(Nwobu, et al. 2015)   مةة   الماليةةة وتةةوافئ المعلومةةاتن جةةوتة أبعةةض الدراسةةات الةةى  أشةةارتويةةد
  ومتوسةةةةية الحجةةةةم لل ةةةةئ ات صةةةةرمئة  وت لفةةةةة الةةةةدي هيكةةةةل راس المةةةةا   فةةةةيتةةةةرةئ  التةةةةيضةةةةم  العوامةةةةل 

(Garcia-Teruel & Martinez-Solano, 2007; Eierle, 2008; Minnis, 2011;          

Van Caneghem & Van Campenhout, 2012; Luyapert, 2015; Vander               

Bauwhede  et al., 2015).  التةةي ومتوسةةية الحجةةم ن ال ةةئ ات صةةرمئة أ ما وجةةدت بعةةض الدراسةةات 
 ;Minnis, 2011; Kim at al. 2011)لةةديها يةةوا م ماليةة  تمةةت مئاجعتهةةا ت ةةون ت لفةةة الةةدي  لةةديها ايةةل 

Huguet & Gandia, 2014).  ة يامةةت تراسةة و(Bharath, et al., 2008)  جةةوتة  تةةيةمئبااتبةةار
علةةى  القةةدرة انخفةةاا جةةوتة المعلومةةات تحةةد مةة   نأووجةةدت علةةى عقةةوت االيتةةئاا  المحاسةةةيةالمعلومةةات 

 الما     على ت لفة راس بالزياتة تبح  ع  اال تمان مما ينعكر  التي لل ئ ة النقديةالتنةر بالتدفقات 

تخ ةةيض عةةدم تماةةةل  فةةي المةةاليهميةةة جةةوتة التقئيةةئ أ الضةةوت علةةى  بإلقةةاتيةةد اهتمةةت بعةةض الدراسةةات و    
ةالمعلومةةات بم ة  ال ئ ةةةةةةة ةات صرمةةةةةةةةةةة ةئة و متوسيةةةةةةةةةةة ةة الحجةةةةةةةةة  ;Allee & Yohn, 2009)تا نمهةةاو م ةةةةةةةة

Cassar et al., 2010; Hope et al., 2011; Collis, 2012; Moro et al., 2014;  

Luypaert et al., 2015),  ظةةل صةةعوبة وصةةولها  يلكيتةةئاا فةة ب ةةكل اةةام لحاجةةة تلةةك ال ةةئ ات و
حةةد أمحدوتيةةة اال تمةةان ف (Berger & Udell, 2002, Newman et al. 2012).سةةوا  المةةا  أل

 ;Carvalho & Abramovay, 2004) متوسةةية الحجةةم و تواجةة  ال ةةئ ات صةةرمئة  التةةيالم ةةاكل 

Ortiz-Molina &Penas, 2008; Binks & Ennew, 1996; Van Caneghem & Van 

Campenhout, 2012)   ةتوف فةةيب تور ةةةةةتلع ةةةةةةفالمحاسةا  ةةةةةةهذا السم فيو ةال فافممئ ةةةةةةة ةمةةةةح ةةةةةةةةةةةة أن   ةةةةةةة
ةالقوا  ةالمالمم ةةةةةةةةةةة ةالمك م ةةةةةةةةةةةةةة ةفمشفا واألكثةةةةئ ةةةةةةةةةةةة ةيمك ةةةةةةةةةة             يةةةةئارات اال تمةةةةان لةةةةدش الةنةةةةوا فةةةةين تةةةةنعكر أ  ةةةةةةة

(Riva & Salloti, 2015)  ة م ةأشا ةةةةةةةةة ةتراس ارتةةةةةةةة ةاأات ةةةةةةةةة ةإلئش ةةةةةة ةمك م ىةةةةةةةةةةةة ةة جةةةةةةةة ةوتة التقئيةةةةةةةةةة ئ ةةةةةةةةةةة
 Minnis, 2011; Hope et al. 2013; Vander)تخ ةةيض ت لفةةة الةةدي  لتلةةك ال ةةئ ات  فةةي المةةالي

Bauwhede et al., 2015)  ي )المةةالتقئيةةئ مجلةةر التقئيةةئ  ويةةد وجةةد (FRCالمن ةة ت مسةةتثمئا ن أ 
ليةة  إمار بمنمةةا ينسةةئ يةةئارات االسةةتث فةةي جةةوهئا عامةةل  المةةالين جةةوتة التقئيةةئ أيئون  و ةمئة الحجم صرمئة 

ويةةد Financial Reporting Council (June, 2015)مجةةئت ممارسةة  لكلتةةزام  ى إنةة المةةديئي  علةة 
للمعلومةةات يعتةةةئ  الصةةرمئة تةةوفمئ ال ةةئ ات  إلةةى أن (Morris & Omrod, 1990)تراسةةة  أشةةارت

 مصدر هام لتقميم ايئ اال تمان   
 واألتاتللمئ ز  محدوتة رؤيةتقدم  ال ئ ةن معلومات أ  (Kitching et al.,2011) ويد أوضحت    

ن أم  المحتمل و  لتقميم ايئ اال تمان  ميلوبةائش بجانةها ت ون ألومات ن هناا معوأ لل ئ ة المالي
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 ا نهم يقوموا بتوفمئ معلومات تمت مئاجعتها على اساس ااتيار وأيدر وا ذلك  ةال ئ ات الصرمئ  ا مديئ 
  (Collis 2003, Marriott et al. 2006).يذلك لتحسم  تصنيفهم اال تمانو 

 المةةاليهميةةة جةةوتة التقئيةةئ أ علةةى  تر ةةد والمنسمات المهنيةةة األكاتيمية ن  ل م  الدراساتأبالئغم م  و    
 العةةةالميئ ات علةةةى مسةةةتوش االيتصةةةات هميةةةة تلةةةك ال ةةة أ  وبةةةالئغم مةةة  ومتوسةةةية الحجةةةم،لل ةةةئ ات صةةةرمئة 
عةةةةام  فةةةةيلتلةةةةك ال ةةةةئ ات  (IFRS) معةةةةايمئ إصةةةةدارلةةةةديها بعةةةةد  الماليةةةةةبالمعلومةةةةات  واالهتمةةةةام المتزايةةةةد

هنةةةةاا سةةةةةةم  و   لةةةةم تحسةةةةى باالهتمةةةام ال ةةةةافي الجةةةةوتة تحةةةةدت تلةةةك  التةةةةيالعوامةةةةل سةةةة إال أن ترا ،(2009)
                                     متوسةةةةةةةةةةةةةية و لل ةةةةةةةةةةةةةئ ات صةةةةةةةةةةةةةرمئة  المةةةةةةةةةةةةةالير يسةةةةةةةةةةةةةمم  لنةةةةةةةةةةةةةدرة الدراسةةةةةةةةةةةةةات حةةةةةةةةةةةةةو  جةةةةةةةةةةةةةوتة التقئيةةةةةةةةةةةةةئ 

: همةةةةةةةةا الحجةةةةةةةةم                   غمةةةةةةةةئ ميالبةةةةةةةة  عةةةةةةةةاتة  ألنهةةةةةةةةاحةةةةةةةةو  تلةةةةةةةةك ال ةةةةةةةةئ ات  الماليةةةةةةةةةنقةةةةةةةةل المعلومةةةةةةةةات  أوال 
ا (Ball & Shivakumar, 2005; Coppens & Peek, 2005) ةالماليةة معلوماتهةةا  بن ةةئ ن أ :ةانيةة 

لتلةةةك ال ةةةئ ات  الماليةةةةللقةةةوا م يتئتةةةب عليةةة  محدوتيةةةة عةةةدت المسةةةتخدمم  انخفةةةاا حجةةةم تلةةةك ال ةةةئ ات 
(McMahon, 1999; Evans et al., 2005; Son et al., 2006; Sian & Roberts, 2009; 

Rennie & Senkow, 2009),  علةةى  عةةكوة ذلةةك السةةيا    فةةيا يةةل وضةةوح  أ الو الةةةممةةا يجعةةل م ةةكلة
تختلةةة عةة   ومتوسةةية الحجةةم ال ةةئ ات صةةرمئة  فةةي الو الةةةن م ةةكلة إفةة  ةذلةةك فمةة  وجهةةة نسةةئ الحو مةة 

                          سةةةةةةةيا  تلةةةةةةةةك  والمل يةةةةةةةة فةةةةةةةي اإلتارة و ارتبةةةةةةةاي يةةةةةةةوش بةةةةةةةم  أتةةةةةةةداال  وذلةةةةةةةك لوجةةةةةةةوت األاةةةةةةةئش ال ةةةةةةةئ ات 
علةةى قيةةاس جةةوتة التقئيةةئ لل ةةئ ات  القةةدرة يحةةد مةة   الماليةةةفعةةدم تةةوافئ المعلومةةات  وعلةةى ذلةةكال ةةئ ات  

 ;Healy & Wahlen, 1999)الدراسةةات  فةةي المعتةةاتة باسةةتخدام المقةةايير  ومتوسةةية الحجةةم صةةرمئة 

Dechow et al., 2010)  التقلمديةةةةالةةدواف  يةةد يرمةةةئ مةة   الو الةةةانخفةةاا مك مةةة م ةةةكلة  أن مةةةا 
  (Ball & Shivakumar, 2005) الماليبما يضئ بجوتة التقئيئ  الماليةللتكعب بالقوا م 

تواجةةة  تحةةةديات تتعلةةةا بالتمويةةةل مةةة  حمةةة   ومتوسةةةية الحجةةةم فال ةةةئ ات صةةةرمئة  سةةةةا،علةةةى مةةةا  بنةةةات     
لمعلومةةات يمكةة  ا  فاالسةةي وفةةي هةةذا الةةدي ، وارتفار ت لفةةة األجلصعوبة الوصو  لمصاتر التمويل طويل 

بمعةةةة  تيةةةويئ أهميةةةةمواجهةةةة تلةةةك التحةةةديات بمةةةا يعكةةةر  فةةةين تلعةةةب تور هةةةام لمسةةةاعدة تلةةةك ال ةةةئ ات أ
ال ةةةئ ات  و يةةة  تحةةةاو باست  ةةةاف متةةةى  الحاليةةةة ةالدراسةةة تهةةةتم  وعلةةةى ذلةةةك المعلومةةةات لتلةةةك ال ةةةئ ات 

وصةةو  تلةةك ال ةةئ ات  فةةيذلةةك  و يةة  يةةرةئبها  الخاصةتحسم  بمعة المعلومات  ومتوسية الحجم صرمئة 
 ةمن الشـركات المصـري تهدف لتقديم ادله عمليه وبالتالي فالدراسة الةةدي   وعلى ت لفةتمويل الةنوا  إلى

 :ةلياالت األسئلةعن  لإلجابة
 لتحسم  بمعة المعلومات لديها؟ ال ئ ةاتجاا  إلى األجلااللتزامات يصمئة  في الزياتة هل ترتش  -1

 ؟األجلالوصو  لمصاتر التمويل طويلة  إلىمعلوماتها    بمعةبتحسم ال ئ ةهل يرتش قيام  -2

 تخ يض ت لفة الدي ؟ إلىبتحسم  بمعة معلوماتها  ال ئ ةهل يرتش قيام  -3
 الدراسةةةتعتمةةد  لةةديها،لتحسةةم  بمعةةة المعلومةةات  ال ةةئ ةن تسةةتخدمها أيمكةة   مختلفةطئ   ا لوجوتونسئ      

 واالسةةتعانة بمصةةدر اإلتارة  واصةةا ل مجلةةر  المئاجةة وجةةوتة  المحاسةةةيةعلةةى مرشةةئ يتضةةم  المعةةايمئ 
 الدراسةةةة  حمةةة  تتنةةاو  ال ةةئ ةبمعةةةة معلومةةات  فةةيللتعةمةةئ عةة  التحسةةة   المحاسةةةةيةالمهةةام  ألتات اةةارجي

ا مةةة  اةةةك  تيةمةةة  المةةةاليلتحسةةةم  بمعةةةة المعلومةةةات عةةة  طئيةةةا تيةةةاتة جةةةوتة التقئيةةةئ  المباشةةةئة االاتيةةةارات 
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 المباشةةئة  واالاتيةةارات غمةةئ المحاسةةةية، األن ةةيةر اارجيةة  لتنفمةةذ صةةاتبم االستعانةو أو/ ((IFRS معايمئ
مسةةةتقلم  لمجلةةةر  أعضةةةاتضةةةافة إو  المئاجعةةةةعةةة  طئيةةةا تيةةةاتة جةةةوتة  المةةةاليلتحسةةةم  مصةةةداقية التقئيةةةئ 

  اإلتارة 
بمعةةةة  فةةةي ومتوسةةةية الحجةةةم صةةةرمئة  ل ةةةئ اتوالمتزايةةةدة ل ال ةمةةةئة  األهميةةةةمةةة   الدراســـةهميـــة أتابـــ  و     

يمةةئ  التةةي الحاليةةة الفتةةئة  ا فةةيوتحديةةد  ب ةةكل اةةام  المصةةئية األعمةةا وبمعةةة ب ةةكل عةةام  عالميةةةلا األعمةةا 
ال ةةئ ات  تلةةك ان تلعةةب فيةة  والةةذا يمكةة  االيتصةةاتاصةةك  إلبتيةمةةا بئنةةامذ ا المصةةئا بهةةا االيتصةةات 

توضةةح  :أول   :نقـا عـدة  الدراسـة فـي أهميـة والتطبيقي تتمثـ  األكاديمي المستويين وعلى محةةورا تور 
 والوصةةو  لمصةةاتر ي  يمك  تخ ةةيض ت ةةالي  التمويةةل  ومتوسية الحجم لل ئ ات صرمئة  الدراسةنتا ذ 

مةة  يمةةوت علةةى التمويةةل تحةةد  والتةةي تعةةانيمةةئ هةةام لتلةةك ال ةةئ ات أيعتةةةئ  وهةةو مةةا ،جلألاطويل االيتئاا 
ومتوسةةية ات صةةرمئة  ةةئ لل المةةاليهميةةة التقئيةةئ أ لقةةات الضةةوت علةةى إ :اثانيــ    والنمةةومةة  فةةئم االسةةتثمار 

 الدراسةةةتقةةدم  :اثالثـ  هميةةة جةةوتة المئاجةة   أ  إلةةى باإلضةةافة المقئضةةم ،اسةةتخدام  بواسةةية  ن  يمكةة أو  الحجم 
ونتةةا ذ مةة  اةةك  تنةةاو  محةةدتات  ومتوسةةية الحجةةم  لةمعةةة معلومةةات ال ةةئ ات صةةرمئة ت ةةامك   أكثةةئ رؤيةةة

بمعةةة  فةةيللتعةمةةئ عةة  التحسةة   األبعةةاتمتعةةدت  واسةةتخدام مرشةةئ الةمعةةة،لتحسةةم  تلةةك  المتخةةذة  واإلجةةئاتات
 المئاجعةةةبم   فةةاتة  العكيةم  اك  توضيح  بالمئاجعةالمتعلا  لألت  الدراسةتساهم  :ارابع  المعلومات  
  وت لفة الدي 

يمك  اتباعها  التي لإلجئاتاتتحلمل  :الثانيالقسم : يتناو  التاليبالشك   الدراسة ويتم استكمال    
 السابقةالدراسات  :الثالث القسمويتناو   ومتوسية الحجم،ة عة معلومات ال ئ ات صرمئ لتحسم  بم

القسم  يعئا بمنما ومنهذ البح  تصميم الدراسةفيقدم  :القسم الراب  أما الدراسة، وتيويئ فئوا
 الدراسة وايتئاحات والتوصيات وحدوتبالنتا ذ  وتختتم الدراسة التيةي يةنتا ذ الدارسة ل الخامس

  يةالدراسات المستقةل

 :متوسطة الحجمو الشركات  غيرة  معلوماتبيئة  تحسين  -2
               ةلتقمةةةةيم مئ ةةةةز ال ةةةةئ  ةنهةةةةا المعلومةةةةات المتاحةةةة أبمعةةةةة المعلومةةةةات علةةةةى  إلةةةةى ةتراسةةةةات سةةةةابق أشةةةةارت   
 ;Byard et al., 2011; Horton et al., 2013; Kang et al., 2012) ةالفةةئم المسةةتقةليو 

Maffett, 2012)   مسةةاعدتهم فةةي تقمةةيم تلةةك و  الخارجيةةة لألطةةئاف توصةةمل معلومةةات مفمةةدة لةةإلتارة تتةةيح و
ال ةةئ ات صةةرمئة  فةةيالمعلومةةات تور  الحاليةةة الدراسةةةتتنةةاو  و   (Paananen, et al. 2016)المعلومةةات 
علومةةات ن تتبعهةةا تلةةك ال ةةئ ات لتحسةةم  بمعةةة المأيمكةة   التةةيليةةات آلاةةك  ا وذلةةك مةة  الحجةةم ومتوسةةية 

معةةايمئ  حمةة  يمكةة  اعتبةةار القةةئار باسةةتخدام  ،المحاســبيةاختيــار المعــا ير  هــو :األليــاتولــى تلــت ألةةديها  
 أشةةارت فقةةد ،المعلومةةات قةةئار مباشةةئ لتحسةةم  بمعةةة  (IFRS)ة الصةةرمئ لل ةةئ ات  الدوليةةة المةةاليالتقئيةةئ 

 ;Barth et al., 2008)اسبةمحاليرتش لزياتة جوتة  ((IFRSا معايمئتيةم أن إلىالعديد م  الدراسات 

Daske et al., 2008; Brüggemann et al., 2013; Glaum et al., 2013).   مجلةةر  يةةد يةةام و
ال ةةئ ات صةةرمئة  والتجةةانر بةةم التوج  نحو تحقما االتسةةا   إطار في( (IASB الدولية المحاسبةمعايمئ 
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تلةةك  ن تيةمةةاأ(IASB) وطةةئ  ،(2009)عةةام  الدوليةةة المةةاليمعةةايمئ التقئيةةئ  بإصةةدار ومتوسةةية الحجةةم 
الوصةةو  للتمويةةل مةة  اةةك  المعلومةةات  يمتوسةةية الحجةةم فةة و ال ئ ات صةةرمئة  يحس  م  فئم المعايمئ
 اإلطةةارلتلك ال ئ ات علةةى  (IFRS)وتعتمد معايمئ   (IASB, 2009a)وعالية الجوتة  المتجانسة المالية

 هةةايوا متعكةةر احتياجةةات مةة  يسةةتخدمون  التيكت م  بعض التعدي الدولية الماليال امل لمعايمئ التقئيئ 
  (Quagli & Paoloni, 2012)تراسةةة ويةةد أشةةارت  (IASB, 2015)العا ةةد -واعتبةةارات الت لفةةة الماليةةة

 إطةةةةةةارتماةةةةةةةل بدرجةةةةةة   ةمةةةةةةئا مةةةةةة  تلتلةةةةةةك ال ةةةةةةئ ات  (IFRS)أن معةةةةةةايمئن المسةةةةةةتخدمم  يةةةةةةئون ألةةةةةةى إ
 المعقةةةدة يعتةةةةئ مجموعةةة  مةةة  المعةةةايمئ  الدوليةةةةايمئ ال امةةةل للمعةةة  اإلطةةةارن أ إال ال امةةةل، ((IFRSمعةةةايمئ

  (Perera& Chand, 2015)ومتوسية الحجم لل ئ ات صرمئة  بالنسبةوالمكلفة 
للمعلومةةات  للمقارنةةة القابليةةة ومنهةةا تيةةاتة  ((IFRSم معةةايمئبعةةض المزايةةا السةةتخدا (IASB)ويةةد حةةدت    

 وتعلةةةيم سةةةهولة تةةةدريب  ،والتسةةةعمئالمةةةا   سأوتخصةةةيل ر المةةةئتب  بكفةةةاتة  التيكةةةدتخ ةةةيض عةةةدم  الماليةةةة،
 إلةةىن هنةةاا بعةةض ال ةةكوا حةةو  الحاجةة  أ إال  (IASB, 2009a)ة المئاجعةة تيةةاتة جةةوتة و  المةةوظفم ،

 الجديةةةةةدة منهةةةةا: ت ةةةةالي  تنفمةةةةةذ المعةةةةايمئ و متوسةةةةية الحجةةةةةم و لل ةةةةةئ ات صةةةةرمئة  ((IFRSا معةةةةايمئتيةمةةةة 
(Neag, Masca, & Pascan, 2009;   Wright  et al., 2012; Litjens, Bissessur, 

Langendijk, & Vergoossen, 2012)  صةةةحا  أاةةةئش ألطةةةئاف األاو للمحاسةةةةم   ةالفنيةةة  ة القةةةدر و
 ,Herman,  2010; Bertoni & De Rosa)تلةةك المعةةايمئلتلك ال ئ ات فيمةةا يتعلةةا بتنفمةةذ  المصلحة

2010; Wright et al., 2012; Lenormand, et al. 2012)   الماليةةةرنةةة القةةوا م مةةدش الحاجةة  لمقاو 
 مسةةتخدميتحديةةد  و ةةذلك  (Herman, 2010; Neag et al., 2009; Pacter, 2009)لتلةةك ال ةةئ ات 

يمكةة  و   (Lenormand et al., 2012).الضةةئيةيةةةةئ الت ةةئيعات وألتلةةك ال ةةئ ات  المحاسةةةيةالمعلومات 
                         فةةةةةةةةةيارا لتخ ةةةةةةةةةيض التعةةةةةةةةة  ةليةةةةةةةةة آمتوسةةةةةةةةةية الحجةةةةةةةةةم و لل ةةةةةةةةةئ ات صةةةةةةةةةرمئة  ((IFRSر معةةةةةةةةةايمئاعتبةةةةةةةةةا

 ,Kolsi & Zehri, 2013)تلةةةك ال ةةةئ ات وإتارة الةةةدا نم  و  الضةةةئيةيةالمصةةةالح بةةةم  السةةةليات 

Christensen et al., 2009)  غمةةئ مباشةةئ علةةى ت ةةالي   تةةيةمئ الدوليةةةيكةةون للمعةةايمئ  ويمكةة  أن
مةةئ أهةةو مةةا يعتةةةئ و ات ل المعلومةة عةةدم تماةةة  وبالتةةالي تخ ةةيض ال ةةفافيةتيةةاتة  فةةيااليتةةئاا حمةة  تسةةاهم 

ويةةد   (Riva & Salloti, 2015)ب ةةكل اةةام ييةةار الةنةةواو تةةوفئ التمويةةل  التةةي لألطةةئاف ضةةئورا 
يةةرتش لتيةةويئ المعالجةةات  ((IFRSن معةةايمئ ةةا إذابااتبةةار مةةا  Lang& Martin (2017)تراسةةة  يامت

الةةى وجةةوت  النتةةا ذ وأشةةارت وبةةياألور تو  االتحةةات  فةةي ومتوسةةية الحجةةم ال ةةئ ات صةةرمئة  فةةي المحاسةةةية
  التيةمئذلك 

ــة ةلـيــــ آلا    ــتعانة: الثانيـــ ــه الســـ ــادر خارجيـــ                     طئحةةةةةت بعةةةةةض  حمةةةةة  المحاسةةةةةةي،لتنفمةةةةةذ العمةةةةةل  بمصـــ
                         المعئفةةةةةةةةلةةةةةةةير لةةةةةةةديها  ومتوسةةةةةةةية الحجةةةةةةةم رمئة العديةةةةةةةد مةةةةةةة  ال ةةةةةةةئ ات صةةةةةةة ن ألا نةةةةةةة  نسةةةةةةةئ  إالدراسةةةةةةةات 

لةةةةةةديها  المحاسةةةةةةةيالعمةةةةةةل  ألتاتلمصةةةةةةاتر اارجيةةةةةة   يتلجةةةةةة  فينهةةةةةةا المحاسةةةةةةةيللعمةةةةةةل  لوبةةةةةةةالمي المةةةةةةوارتو 
(Everaert, Sarens, &Rommel, 2007; Niemi, Kinnunen, Ojala, & Troberg, 2012; 

Ojala, Niskanen, Collis, & Pajunen, 2014). تواجةة  ال ةةئ ات  يالصةةعوبات التةة  للترلةةب علةةىف
                           ألتاتبمصةةةةةةةةةةاتر اارجيةةةةةةةةةة   االسةةةةةةةةةةتعانةحةةةةةةةةةةو  نحةةةةةةةةةةو مهةةةةةةةةةةا التيجةةةةةةةةةةب عل ومتوسةةةةةةةةةةية الحجةةةةةةةةةةم صةةةةةةةةةةرمئة 
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ةبع ةالمه وب ةةةكل اةةةام (Lamminmaki, 2008; Kotabe&Mol, 2009)ام ةةةةةةةةةةض المهةةةةةةةةة ام ةةةةةةةة
ةالمحاسةم ةوبالتال  (Kamyabi & Devi, 2011b; Marriott & Marriott, 2000)ة ةةةةةةةةة      ي ةةةةةةةة
 المنافسةةة فةةيتمثةةل فئصةة  لتلةةك ال ةةئ ات للبقةةات  المحاسةةةية األن ةةية ألتاتبمصةةاتر اارجيةة   ةفاالسةةتعان

(Jayabalan et al., 2009; Everaert et al., 2010)  وضةة   فةةيفالمحاسةةةم  الخةةارجمم  يكونةةوا
                   األجةةةةةلطويلةةةةةة  األهةةةةةدافلتحقمةةةةةا  ومتوسةةةةةية الحجةةةةةم  الصةةةةةرمئة ال ةةةةةئ ات  إلتارة لتقةةةةةديم النصةةةةةح  أفضةةةةةل

ةوتحسةةم  االستدام ةوي  (Martin, 2005; Ismail and King, 2005) ةةةةةةةةةةة ةأشد ةةةةةة ةبع ارتةةةةةةة ض ةةةةةةة
 المئاجعةةةيئتب  بزياتة اليلةةب علةةى  المحاسةيالعمل  ألتاتبمصاتر اارجي   االستعانةن أ إلىات ةةةةةالدراس

(Niemi et al., 2012) ةوالتحس ة  فةةةةةةة ةاإلنتاجم يةةةة ةوي  (Bakhtiari, 2015)ة ةةةةةة ةتراس د يامةةتةةةةةة ة ةةةةةةةة
Höglund & Sundvik, 2016))  تختلةةة مةةا بةةم   المةةالي انةةت جةةوتة التقئيةةئ  إذاباست  ةةاف مةةا

 ويةةةد يةةةدمت، ال تسةةةتعم  وتلةةةك التةةةي المحاسةةةةيبمصةةةاتر اارجيةةة  للعمةةةل  باالسةةةتعانةتقةةةوم  التةةةيت  المن ةةة 
 الماليةةةالقةةوا م  إعةةداتمثةةل  المحاسةةةيالعمةةل  ألتاتاارجيةة  بمصةةاتر  االسةةتعانةن أعملي  على  ةتلأ الدراسة

 يزيد م  جوتة التقئيئ   

 ومنهةةا يمةةوت الخارجيةةةبالمصةةاتر  االسةةتعانةيةةئار  فةةيتةةرةئ  التةةين هنةةاا بعةةض العوامةةل أ ويمكةة  القةةو    
 (Quélin & Duhamel, 2003) ة الخارجيةة بالمصةةاتر  لكسةةتعانةهةةم ألالةةداف  ا والتةةي تعتةةةئ الت لفةةة

العمليةةةةةات  ألتاتالضةةةةةئورية تفتقةةةةةد المهةةةةةارات  ومتوسةةةةةية الحجةةةةةم ن ال ةةةةةئ ات صةةةةةرمئة أفةةةةةاالفتئاا العةةةةةام 
حمةة  انخفةةاا  (Gooderham, et al. 2004)الخةةةئة الخارجيةةةطلةةب  إلةةىبنفسةةها بمةةا يةةرتش  المحاسةةةية
                   الت لفةةةةةة فةةةةةاتا مةةةةة  ناحيةةةةةة  اةةةةةارجي أكثةةةةةئيجعةةةةةل تقةةةةةديمها مةةةةة  مصةةةةةدر  الخدمةةةةةةعلةةةةةى  الةةةةةداالياليلةةةةةب 

(Barrar et al. 2002) بمنمةةا أكةةةئيتيلةةب ويةةت  المن ةةية تااةةل  المحاسةةةيتات العمةةل أن أ إلةةى باإلضافة 
                          ةالئ يسةةةةةةةةةةةي األعمةةةةةةةةةةةا ن ةةةةةةةةةةةية أبةةةةةةةةةةةالتئ مز علةةةةةةةةةةةى  للمن ةةةةةةةةةةةية بمصةةةةةةةةةةةاتر اارجيةةةةةةةةةةة  يسةةةةةةةةةةةمح  االسةةةةةةةةةةةتعانة

(Gilley & Rasheed, 2000; Quinn & Hilmer, 1994) ورات  األسةةبا بعةةض  لك فهنةةاامقابل ذ
                                  يعتةةةةةةةةةةةئ محةةةةةةةةةةل شةةةةةةةةةةك الت لفةةةةةةةةةةةن تافةةةةةةةةةة  تخ ةةةةةةةةةةيض أا منهةةةةةةةةةة  الخارجيةةةةةةةةةةةبالمصةةةةةةةةةةاتر  االسةةةةةةةةةةتعانةعةةةةةةةةةةدم 

 الت لفةةةةتةةةرتش لزيةةةاتة  اإلضةةةافية التةةةييتئتةةةب عليةةة  بعةةةض الت ةةةالي   الخارجيةةةةبالمصةةةاتر  االسةةةتعانةن أل
(Tomkins & Green, 1988)  اسةةارة  إلةةىيةةد يةةرتش  الخارجيةةةبالمصةةاتر  االسةةتعانةن أعلةةى  عةةكوة

                            ت ةةةةةةةةةةون تحةةةةةةةةةةت سةةةةةةةةةةييئة  ألنهةةةةةةةةةةاالمعلومةةةةةةةةةةات حمةةةةةةةةةة  ال ت ةةةةةةةةةةون المعلومةةةةةةةةةةات متاحةةةةةةةةةة  ب ةةةةةةةةةةكل مباشةةةةةةةةةةئ 
                       الخارجيةةةبالمصةةاتر  االسةةتعانةن أ إلةةى باإلضةةافة   (Everaert et al., 2007)الخةةارجيالمصةةدر 
                  ب ةةةةةكل  ةمةةةةةئ الخارجيةةةةةةكعتمةةةةةات علةةةةةى الخةةةةةةئات ل اوذلةةةةةك نسةةةةةئ   الدااليةةةةةة ال فةةةةةاتة نقةةةةةل  تش الةةةةةىيةةةةةد يةةةةةر 

(Gilley &Rasheed, 2000; Quélin & Duhamel, 2003)  
 ألتات الخارجيةةةبالمصةةاتر  االسةةتعانةن أ (Höglund & Sundvik, 2016) تراسةةة ويةةد طئحةةت   

ت ةةون  الخارجيةةةال تستعم  بالمصةةاتر  وال ئ ات التي الجوتة،لي  لتحسم  آيمك  اعتبارا  المحاسةيةالمهام 
 ب ةةكل  ةمةةئ  المعلنةةة األربةةا  فةةي التةةيةمئنهةةا تسةةتيي  أحمةة   االنتهةةاتا السلوا  في لكنخئاي احتماال   أكثئ

علةةى جةةوتة التقئيةةئ  الخارجيةةةبالمصةةاتر  لكسةةتعانةالمحتمةةل  اإليجةةابي التةةيةمئسةةبا  ورات ألا وهنةةاا بعةةض
 :ومنها المالي
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                       المحاسةةةةةةةةةةيةللخةةةةةةةةةدمات  اةةةةةةةةةارجين المئاجةةةةةةةةة   مقةةةةةةةةةدم أوضةةةةةةةةةحت أن العديةةةةةةةةةد مةةةةةةةةة  الدراسةةةةةةةةةات أ -1
 مئايةةةب  ن المئاجةة أوجةةدت  (Nelson et al., 2002)فدراسةةة  ال فةةاتة،تحسةةم   فةةييسةةاهم 
 & Van Tendeloo)وتراسةةةة  ،الةةةئبح إتارة  ومنةةة  ممارسةةةاتاكت ةةةاف  فةةةييسةةةاعد  اةةةارجي

Vanstraelen, 2008)  سةةةةيا  االلتةةةةزام  فةةةةيالةةةةئبح  إتارة جةةةةوتة المئاجةةةة  تحةةةةد مةةةة   أنوجةةةةدت
  الضئيةي

                                الخدمةةةةةةةةةةةةة مقةةةةةةةةةةةةدمي والمعةةةةةةةةةةةةايمئ فةةةةةةةةةةةةيتتيلةةةةةةةةةةةةب الت ةةةةةةةةةةةةئيعات تةةةةةةةةةةةةوافئ بعةةةةةةةةةةةةض االشةةةةةةةةةةةةتئاطات   -2
                             ة الجةةةةةةةوتلتحسةةةةةةةم   إضةةةةةةةافيهةةةةةةةا مصةةةةةةةدر أنعلةةةةةةةى  المعةةةةةةةايمئلتلةةةةةةةك  ويمكةةةةةةة  النسةةةةةةةئ المحاسةةةةةةةةية

 (Höglund & Sundvik, 2016)  

 المحاسةةةية األعمةةا ا علةةى رفةة  جةةوتة كثةةئ حئصةة  أعلةةى سةةمعتهم يجعلهةةم  الخدمةةة مقةةدميحةةئم   -3
(Weber, et al. 2008; Skinner & Srinivasan 2012)    

طئيةةا تيةةاتة يمك  تحسم  بمعة المعلومات ب كل غمئ مباشئ ع   حم  تتعلق بالمراج  :الثالثة ةليآلا   
يمكةة   التةةيمةة  العوامةةل  وتعتةةةئ المئاجعةةة  المحاسةةبةتيةةاتة جةةوتة  فةةيبةةدورها  والتةةي تسةةاهم  المئاجعةةةجةةوتة 

ويةةد وجةةدت   ومتوسةةية الحجةةم ال ةةئ ات صةةرمئة  فةةي وب ةةكل اةةام المةةالين تحسةة  مةة  جةةوتة التقئيةةئ أ
                     المئاجعةةةةةة أتعةةةةةا  وأال ةةةةةةئش  مكاتةةةةةب المئاجعةةةةةةمقاسةةةةة  باسةةةةةتخدام  المئاجعةةةةةةن جةةةةةوتة أبعةةةةةض الدراسةةةةةات 

ةو معأ ةد  توران المئاجةةةةة ة  تحسةةة ة  مةة  جةةةةة  ;Gul et al., 2003; Krishnan, 2003) األربةةةةةةةا وتة ةةةةةةة

Myers et al., 2003; Srinidhi & Gul, 2007; Caramanis & Lennox, 2008)  شةةارت أ مةةا
ةبع ةن جأ إلةةىات ةةةةةةةةةض الدراسةةةةةة ةمئاجعلاوتة ةةةةةة ةترة ةةةةةةة ةئ علةةةةة ةى ت لفةةةةة ةة الديةةةةة  ;Francis et al., 1999).  ةةةةة

Fortin & Pittman, 2007; Franco et al.,2011). تراسةةة  ويةةد وجةةدت(Collis et al. 2004) 
تحسةة  مةة  جةةوتة المعلومةةات  المئاجعةةة نأبوجةةوت المةةديئي  اللةةذي  يعتقةةدون تةةئتب   االاتياريةةة المئاجعةةةن أ

ال  ومتوسةةية الحجةةم ال ئ ات صرمئة ن أبالئغم م  ف  والسجكت الدااليةللدفاتئ  وتوفئ فحل يةالمحاسة
مةة   اإلتارة ى تعةةوت علةة  التةةيالفوا ةةد  الدراسةةةفقةةد حةةدتت  ال ةمةةئة، مةةا بال ةةئ ات  الو الةةةيوجةةد بهةةا م ةةكلة 

يخفةةض  والةةذا بةةدورا  ةالماليةة المعلومةةات  وتحسم  جوتة  الداالية الئيابةنها فحل أعلى  المستقلة المئاجعة
  ةمةةئ يكةةون  الدااليةةة وايةةئ الئيابةةةن الخيةةئ المةةتكتم إفةة  الصةةرمئة،ال ةةئ ات  ففةةيمةة  ايةةئ المعلومةةات  

تويمةةت  فةةييةةتم اكت ةةاف ذلةةك التحئيةة   أالواحتمةةا   الماليةةةاحتمةةا  وجةةوت تحئيةة  بةةالقوا م  بمةةا يئفةة  مةة 
ن أ لةةىإ (Collis, 2003)تراسةةة  توأشةةار   (Collis et al.  2004) سةةالمب تااليةة أمناسةةب مةة  اةةك  

ن ت ةةون أيمكةة   ر يسةةيب ةةكل  المئاجعةةةاليلةةب علةةى اةةدمات  والتةةي تةةةئرم ةةكلة عةةدم تماةةةل المعلومةةات 
تارة العمةةةل علةةةى إنهةةةم ال يمارسةةةون أال إ أكثةةةئو ألمسةةةاهم واحةةةد  المملو ةةةة الصةةةرمئة ال ةةةئ ات  فةةةي موجةةةوتة 
 األن ةةيةبمصاتر اارجيةة  لتنفمةةذ  االستعانة نأ ((Niemi et al., 2012   ما وجدت تراسة يومياساس 

والمحاسةةب  ال ةةئ ةعلةةى عةةدم تماةةةل المعلومةةات مةةا بةةم   للئيابةةة الحاجةتلك ال ئ ات يخلا  في المحاسةية
  المستقلة المئاجعةالى  اللجوتيرتش لزياتة احتما   وهو ما الخارجي

                والمئاجعةةةةة االاتياريةةةةة ماليةةةةةلاغمةةةةئ ميالبةةةة  بمئاجعةةةةة يوا مهةةةةا  ومتوسةةةةية الحجةةةةم  ال ةةةةئ ات صةةةةرمئة     
 ;Kim et al., 2011; Minnis, 2011)لتلةةك ال ةةئ ات  المةةاليمرشةةئات جةةوتة التقئيةةئ  أحةةدتعتةةةئ 
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Huguet & Gandia, 2014)  تراسةةة ويةةدمت نتةةا ذ Lennox & Pittman, 2011))  ال ةةئ ات  عةة
عنةةدما  اال تمةةانيا تحسةة  مةة  تصةةنيفها يةةئ  ا يةةلألن ال ةةئ ات اأتلةة  علةةى أ المتحةةدة  الممل ةةة فةةي الصةةرمئة 

بعةةض  وأشةةارت  االاتياريةةة المئاجعةةةااليتةةئاا عةة  طئيةةا  فةةي اإليجابيةةةشةةارت حةةو  اصا صةةها أتقةةدم 
مةة  الةنةةوا  بالعكيةةةتقةةدم حسةةابات تمةةت مئاجعتهةةا بهةةدف االحتفةةا   الصةةرمئة ن ال ةةئ ات إ إلةةىالدراسةةات 

 ,Collis  2003, 2010, Collis et al. 2004) لمورتي والعمكت واللمقئضم   إيجابية إشارات وإرسا 

Collis & Jarvis 2000).  تراسةةة  يةةد وجةةدتو(Boone et al. 2010)  المئاجعةةةااتيةةار مكاتةةب  نأ 
 إلةةى ن التحةةو أالقةةو   وبالتةةالي يمكةة  المئاجعةةةجةةوتة عمليةةة  فةةي-ول ةة  يلمةةل –لى ااتكف إال ةئش يرتش 

 تةئ يئار لتحسم  بمعة المعلومات   ئش يعال ة المئاجعةمكاتب  أحداستخدام 
ن تعمل على تحسم  بمعة المعلومات م  أيمك   فال ئ ة ،ةالحوكمليات آتتعلق ب :الرابعة ةليآلا    

العديد م   أشارتحم   ال ئ ة إتارة عضات مستقلم  لمجلر أ ضافة إمثل  ةليات الحو مآاك  
يعمل على التقلمل  ألن  الماليوتة التقئيئ مل هام لجيعتةئ عا اإلتارة ن استقك  مجلر ألى إالدراسات 

ن ألى إ ( (Anderson et al., 2004شارت تراسة أ(   ما (Jaggi et al. 2009االنتهاتا م  السلوا 
ستقلم  الم األعضاتن أ ويمك  القو ت لفة التمويل بالدي    فييئتب  بالتخ يض  اإلتارة استقك  مجلر 

 للتيكد وتور المتابعة االستئاتيجية باألمورتور النصح فيما يتعلا وري  هما يلعةون ت اإلتارة مجلر  في
 إضافةن أ  على ذلك يمك  اعتبار  (Armstrong et al., 2010) بالثئوة  اإلتارة ضئار إم  عدم 

 المعلومات ن  محاول  لتحسم  بمعة أعلى  اإلتارة مجلر  فيعضات مستقلم  أ 

  :بحثفروض الوتطوير  ةالدراسات السابق -3

 :بيئة المعلومات يالتحسن ف محددات 3-1

ا حم  ال يمكنهةةا الوصةةو  للتمويةةل ت ون مقمدا مالي   ومتوسية الحجم كةئ م  ال ئ ات صرمئة ألا النسبة  
 وجةةدت ( (Justitia, 2005فدراسةةة ، (Paananen, et al. 2016) عاليةةةو تحصةةل عليةة  بت لفةة  أ الةن ي

اةةئش ألا ومصةةاتر التمويةةل الةن ةةيا علةةى التمويةةل و  للتمويل متقدم  ألر ايعتةئ المصد التجارا ن اال تمان أ
ظةةل ظةةئوف  فةةيليةة  حتةةى إيعتةئ مصدر للتمويل سةةهل الوصةةو   التجارا ن اال تمان أبالئغم م  و بالدي   
غمةةئ مةةئن  التجارا ن اال تمان أ إالاإليئاا، عملية  فيو ال سات حم  ت ون الةنوا مقمدا أ البييتالنمو 

 وهةةو مةةا  (Petersen & Rajan, 1994; Wilner, 2000) ةت لفةة  األكثةةئمصةةاتر التمويةةل  أحةةدويعتةةةئ 
علةةةى اال تمةةةان  مصةةةدر  أكةةةةئتعتمةةةد ب ةةةكل  التةةي ومتوسةةةية الحجةةةم لل ةةةئ ات صةةةرمئة  أكةةةةئيمثةةل م ةةةكل  

 إتاحةةةةةن عةةةةدم فةةةةإلتلةةةةك ال ةةةةئ ات  بالنسةةةةبةلةةةةذلك فانةةةة   الحجةةةةم،لتمويةةةةل عملياتهةةةةا مقارنةةةةة بال ةةةةئ ات  ةمةةةةئة 
 ;Paananen, et al. 2016)جةةدا  الهامةةة األمةةورتعتةةةئ مةة   وت لفةةة االيتةةئاا األجةةلطويةةل تةةئاا االي

Moro et al.,2014)  

 المتاحةةةيةةئاا ال ةةئ ات هةةو انخفةةاا جةةوتة المعلومةةات إ فةةيلةةتحفا الةنةةوا  الئ يسةةية األسةةبا ومةة       
 توسةةية الحجةةم مو ال ةةئ ات صةةرمئة ف ,(European Investment Bank, 2003) عةة  تلةةك ال ةةئ ات
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               أكثةةةةةةئ ولةةةةةديها صةةةةةعوباتبيئيقةةةةة  يمكةةةةة  االعتمةةةةةات علمهةةةةةا  الماليةةةةةةا ال تسةةةةةتيي  توصةةةةةمل مئاكزهةةةةةا غالبةةةةة  
ةبن فةةةي ةجم ةسةةةمعات ةةةةةةة ةتعك ة دةةةةةة ةر ارتفةةةةةةة ةالجار ةةةةةةة ةلديه وتة ةةةةةةةةة  ;European Commission, 2003)اةةةةةةة

European Investment Bank, 2003)  ن ألا نسةةئ  و عئض  لم اكل المعلومةةات   أكثئ ون وبالتالي ت
 متوسةةيةو لمةةنح القةةئوا لل ةةئ ات صةةرمئة  أساسةةي  ةةئي  الجةةوتة الةنةةوا تيلةةب تةةوافئ معلومةةات عاليةةة 

 كثةةئ احتمةةاال  أت ةةون  األجةةلالةةديون يصةةمئة  فةةي ة تواجةة  تيةةات التةةين تلك ال ةةئ ات أن  يمك  توي  إف ،الحجم 
سةةوف تةةرتش  األجةةلن تيةةاتة االلتزامةةات يصةةمئة أكةة  افتةةئاا لةةك يمعلةةى ذ لل يام بتحسةةم  بمعةةة المعلومةةات 

 :التالييتيلب ااتبار الفئا  وهو مابمعة المعلومات  فيلى التحس  إ

بيئـــة  يفـــ  التحســـنو  قصـــيرة الجـــ اللتزامـــات ة فـــي الزيـــادبـــين  إيجـــابيول: هاـــار ارتبـــا  ألالفـــرض ا
 :المعلومات

 : بيئة المعلومات  يالتحسن ف نتائج  3-2

اتخةةاذ القةةئار  فةةيسةةيا  منفعةةة المعلومةةات للمسةةتخدمم   فةةيا مةةا يةةتم تناولهةةا غالبةة   المةةاليمنفعةةة التقئيةةئ     
Brüggemann et al. 2013)  تةةوفمئ معلومةةات للمسةةتثمئي  :ولألاتوري   المالي(  حم  يلعب التقئيئ 

 تمكةةةةم  :والثــــاني ئ ة،وقيمةةةةة ال ةةةة  النقديةةةةة المسةةةةتقةليةتويةةةة  التةةةةدفقات  فةةةةي والمةةةةئتقةم  تسةةةةاعدهم الحةةةةالمم  
                المتاحةةةةةة لل ةةةةةئ ةمةةةةة  الحصةةةةةو  علةةةةةى معلومةةةةةات مك مةةةةة  حةةةةةو  المةةةةةوارت  المصةةةةةلحةصةةةةةحا  أطةةةةةئاف ألا

 (He et al., 2012; Brüggemann et al.,2013)  ال ةةئ ةن العقةةوت بةةم  أعلةةى ف ةةئة  ويعتمةةد ذلةةك 
ة المحاسةةةيتعتمةةد علةةى المعلومةةات  لوتعهةةدات التمويةة مثل اتفايات االيتةةئاا  المصلحة أصحا  واألطئاف

Brüggemann et al., 2013)  ) يسةةتيي  ال يةةام  المةةالي ةةان التقئيةةئ  إذامسةةتمئ حةةو  مةةا  وهنةةاا نقةةا 
 , فةةالبعض(Brüggemann et al., 2013; Bradshaw et al., 2014)نفةةر الويةةت  فةةيبالةةدوري  
ن يكةةةةون مفمةةةةد أيضةةةا أ  يجةةةةب تثمئيللمسةةة  مفمةةةةدة يةةةةوفئ معلومةةةات  الةةةذاو  عةةةالي الجةةةةوتة ن التقئيةةةةئ أييةةةئ  

يعتةةةئ  عةةالي الجةةوتة ن التقئيةةئ أاةةئي  أمثةةل المقئضةةم   بمنمةةا ييةةئ   األائي  المصلحةصحا  أ لألطئاف
طلةةةب عليةةة  مةةة  المسةةةتخدمم  مثةةةل المقئضةةةم   وال يوجةةةد ومتوسةةةية الحجةةةم مةةةئ مكلةةةة لل ةةةئ ات صةةةرمئة أ

.(Bradshaw et al., 2014, Berger & Udell, 2002) 
 أكةةةئلةةى االعتمةةات ب ةةكل إبمعةةة المعلومةةات يمكةة  ال ةةئ ات مةة  التحةةو   فةةين التحسةة  أ قةةو   الويمكةة     

                  وضةةةةةحت أفقةةةةةد  يةةةةةل،أ ول ةةةة  بت لفةةةةة  األجةةةةةلو االحتفةةةةا  بالتمويةةةةةل يصةةةةةمئ أ األجةةةةةلعلةةةةى التمويةةةةةل طويةةةةةل 
 ويخفةةض مةة ا  س المةة ألةةى ر إيسةةهل لل ةةئ ات الوصةةو   المةةالي عةةالي الجةةوتة ن التقئيةةئ أتراسةةات سةةابق  

 & Diamond and Verrecchia 1991; Leuz & Verrecchia 2000; Easley)ت لفةةة الةةدي  

O’Hara 2004; Francis et al., 2005; Chen et al., 2011; Hope et al., 2013).  علةةى ذلةةك
 االسةةتفاتة  مةة  المقئضةةم  يمك ( (IFRS ا معايمئتيةم إلى ومتوسية الحجم ال ئ ات صرمئة  فان تحو 

ت لفةةة  وتخ ةةيض فةةي األجةةلللةةديون طويلةةة  أكةةةئالوصو  ب ةةكل  إلىبما يقوت  المحسنةبمعة المعلومات م  
بمصةةاتر اارجيةة   متوسةةية الحجةةم  صةةرمئة اسةةتعانة ال ةةئ ات ن أ مةةا يمكةة  تويةة   الةةدي  لتلةةك ال ةةئ ات 

ك  تحسةةم  ال ةةةئش سةةوف يفمةةد المقئضةةم  مةة  اةة  المئاجعةةة واسةةتخدامها لمكاتةةب المحاسةةةيلتنفمةةذ العمةةل 
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ن إالةةدي    ةةذلك فةة  وتخ ةةيض ت لفةةة األجةةلسهولة الوصو  للديون طويلة  إلىمما يرتش  المحاسةيةالتقاريئ 
المسةةتقلم  متابعةة   عضةةاتألويةةوفئ ا المةةاليعلةةى عمليةةة التقئيةةئ  اإلشةةئافهةةو المسةةعو  عةة   اإلتارة مجلةةر 

يفمةةةد  اإلتارة لمجلةةةر  قلم مسةةةت أعضةةةات إضةةةافةن أعلةةةى ذلةةةك يمكةةة  تويةةة   ألن ةةةية ال ةةةئ ة، فةةةاتة  أكثةةةئ
 وتخ ةةيض ت لفةةةس المةةا  أالمقئضم  م  اك  تحس  بمعةةة المعلومةةات بمةةا يةةرةئ علةةى سةةهولة الوصةةو  لةةئ 

ن ال ةةئ ات إفةة  ،اإليةةئااالتخةةاذ يةةئارات  اةةئش ألوالمعلومةةات ا المةةاليتسةةتخدم التقئيةةئ  ن الةنةةواألو    الةةدي
يةةةدرا علةةى التحةةةو  مةةة   أكثةةئن ت ةةةون أ  تحسةةة  مةة  بمعةةةة معلوماتهةةا يمكةةة  التةةةي ومتوسةةةية الحجةةم صةةرمئة 

ت لفةةة الةةدي    فةةيمةة  تخ ةةيض  األجةةللةةى الةةديون طويلةةة إ واال تمةةان التجةةارا  المكلفةةة األجةةلالةةديون يصةةمئة 
 ااتبار الفئضم  التالمم : وبالتالي يمك 
 األج الد ن طوي   يف ةبيئة المعلومات  ؤدى الى الزياد ي: التحسن فيالفرض الثان

 

 تكلفة الد ن يبيئة المعلومات  ؤدى الى تخفيض ف يالتحسن ف الفرض الثالث:

  :تصميم الدراسة وماهج البحث -4
 :مجتم  وعياة الدراسة  4-1

يتمثل مجتم  الدراسة في جمي  ال ئ ات الصرمئة والمتوسية المقمدة بةورصة النمل المصئية والبالغ     
فقد  أما حجم عياة الدراسة، (2018( حتى عام )2012اك  الفتئة م  عام ) ( شئ ة30عدتها )

وأن  ال ئ ات،أن يكون هناا تداو  فعلي على أسهم  توافئ ال ئوي التالية:م  تحديدا بعد التحقا 
، أن تتوافئ بها الةيانات ال افية ( سنوات7تتوافئ التقاريئ المالية بانتسام اك  فتئة الدراسة التي مدتها )

ية بيانات جمي  ال ئ ات وتيةما ال ئوي السابقة بلغ كد م  صكحوبعد التي  لحسا  مترمئات الدراسة
وبالتالي يكون عدت  ((%83.33( شئ ة بنسبة 30( شئ ة م  مجتم  يوام  )25ة )حجم عمنة الدراس

  م اهدة ( (175الم اهدات 
 :مصادر جم  البيانات   4-2
نوية لل ئ ات الصرمئة والمتوسية تم جم  بيانات الدراسة التيةي ية م  اك  القوا م المالية الس    

وما تتضمن  م  إيضاحات متممة لها، و ذلك تقئيئ مئايب الحسابات  المقمدة بةورصة النمل المصئية
لومات لتحديد نور الئأا بالتقئيئ، وتم الحصو  على هذا المعلومات م  شئ ة مصئ لن ئ المع

degypt.com(EGID)www.egi ية مثل موي  بورصة النمل باإلضافة إلى بعض المواي  اإلل تئون
  لبعض ال ئ ات عمنة الدراسة اإلل تئونية، و ذلك المواي  الئسمية nilex.egyptse.comة المصئي

  :نمالج الدراسة  4-3
وهنةةاا  panel dataة المجمعةة الةيانةةات  بيسةةلو اسةةتخدام نمةةاذن االنحةةدار  تةةم  الدراسةةةالاتبةةار فةةئوا    

  Poisson regression وهمةةا نمةةوذناسةةتخدامهما طبقةةا ليةيعةةة الةيانةةات  تةةم مةة  نمةةاذن االنحةةدار  نةةوعم 
يعتمةةد علةةى بيانةةات  بيئــة المعلومــات فــيالتحســن هــو  المتغيــر التــاب   أن حيــث ولألالفــرض ا لختبــار
االاتيةةارات المتعلقةةة  :وهةةي نقةةاي أربةة  يعتمةةد علةةى فةةي قياسةة  مرشةةئ وتةةم اسةةتخدام  count dataتئتمةيةة  

http://www.egidegypt.com(egid)/
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واالسةةةةتعانة بمصةةةةاتر اارجيةةةة  لتنفمةةةةذ المهةةةةام  مجلةةةةر اإلتارة اسةةةةتقك  و المةةةةئاجعم  و بالمعةةةةايمئ المحاسةةةةةية 
   :ا علىاعتمات   (4)إلى  (0)و يتئاو  المرشئ م   المحاسةية،

 ،(0( أو عدم التيةما )1) IFRSتيةما  •
 ،(0عدم االستخدام )( أو 1حد مكاتب المئاجعة ال ةئش )أاستخدام  •
 ،(0( أو عدم اإلضافة )1إضافة مديئي  مستقلم  إلى مجلر اإلتارة ) •
 (  0( أو عد االستعانة )1ستعانة بمصاتر اارجية ألتات المهام المحاسةية )اال •

و  المتعلةةا ألالاتبةةار الفةةئا او الثالةة   و  الثةةانيالاتبةةار الفئضةةم   linear regression ونمةةوذن 
 :  يم استخدام نموذن االنحدار التالتمعلومات بمحدتات بمعة ال

IEit =β0 + β1∆Clit-1+ β2∆LD it-1 +β3 SG it-1 + β4∆SIZE it-1 + β5∆PRO it-1 + β6 AGE 

it-1 + β7 CFO it-1 + β8 TA it-1 + 𝜀 

 :أن حيث

 :المتغير التاب 
IE التحس  في بمعة المعلومات طبقا للمرشئ المستخدم  
 :المتغير المستق 
∆CL األصو  يجمالإموتون ب ةااللتزامات المتداول يالترمئ ف  
 بة:متغيرات الرقا

تتضم  هذا المترمئات العوامل األائش التي يد ترةئ في التحس  في بمعة المعلومات باإلضافة إلى مترمئ    
 الح يقي حجم اليد ويد تم إضافة هذا المترمئات برئا تحد ،المتداولة بإجمالي األصو  االلتزاماتالترمئ في 

ويد تم تحديد هذا المترمئات الئيابية و ي ية حسا  قيمتها  المعلومات،على بمعة  االلتزاماتتيةمئ الترمئ في ل
و ذلك  ( (Bradshow et al.,2014;Moro et al.,2014;Hope etal.,2013في ضوت الدراسات السابقة

وم  اريئ المالية لل ئ ات المصئية محل الدراسة مدش توافئ الةيانات الكتمة لحسابها ضم  التقفي ضوت 
 ا يلي:أهم هذا المترمئات م

∆LD  األصو  بإجماليموتون  األجلالديون طويلة  فيالترمئ  
SG  المةيعات فيالنمو  
∆SIZE  لل ئ ة  األصو  في إجماليالترمئi  في العامt  ع  العام الساباt-1  

∆PRO  لل ئ ة  معد  الئبح فيالترمئi  في العامt    ع  العام الساباt-1  
AGE  وهو عبارة ع  عدت السنوات منذ بداية تيسير ال ئ ة حتى العام الحالي ال ئ ةعمئ ،

 موضور التحلمل  
CFO  ةالت رمليالنقدية التدفقات  
TA  ييار  يتعمل ف ةذا  انت ال ئ إ (1ة )ال يميياذ هو مترمئ وهمى و طةيعة الن اي

  بخكف ذلك (0) ةال يمو  يصناع
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حمةة   (t-1و  t  (2-مةةا بةةم  العةةامم  األجةةلااللتزامةةات يصةةمئة  فةةيالمترمةةئ محةةل االاتبةةار هةةو الترمةةئ و    
عةةة  العةةةام السةةةابا سةةةوف يةةةرةئ علةةةى القةةةئار  األجةةةلااللتزامةةةات يصةةةمئة  اإليجةةةابيالترمةةةئ  أنمةةة  المتويةةة  

فةةي معنويةة  متويعةة  بةةم  الترمةةئ  ةإيجابيةة يةة  فهنةةاا عك بالتةةاليو  ،الحةةاليالعةةام  فةةيبتحسم  بمعة المعلومةةات 
بالعةةام السةةابا  المسةةتقلة متعلقةةةالمترمةةئات  وتةةم اسةةتخدام جةةوتة بمعةةة المعلومةةات  و  األجةةلطويلةةة  االلتزامةةات

ومتغيـرات   وتيةةاتة جوتتهةةاتحسةةم  بمعةةة المعلومةةات  إجةةئاتاتبعةةض الويةةت لتنفمةةذ  إلةةىتحتان  المن  تالن 
بمعةةة  فةةيالتحسةة   إلةةىيةةرتش الترمةةئ فمهةةا  أنحمةة  يمكةة   األجلالديون طويلة  فيالترمئ  فيتتمثل  الرقابة

 إتاحةةة إلةةىوالحجةةم يةةرتش ذلةةك النمةةو  أنالحجةةم حمةة  يمكةة   والترمةةئ فةةيالمةيعةةات  والنمةةو فةةي المعلومةةات،
 ةةذلك و  (Davila, 2005) .ال ةةئ ةللحفا  على صورة  الئيابة اإلتاريةنسم  فيلكستثمار  الفئصة لإلتارة 

تةةم  أيضةةايةةد يتةةوافئ لةةديها مةةوارت اكثةةئ متاحةة  لتحسةةم  بمعةةة المعلومةةات   الئبحيةةةذات  المن ةة تح حمةة  الةةئب
، علةةى اتخةةاذ يةةئار تحسةةم  بمعةةة المعلومةةات مةةالييد تمثةةل يمةةد  ألنها ريابة مترمئ  النقديةاستخدام التدفقات 

  ال ئ ةمترمئ يعكر طةيعة ن اي  إلى باإلضافة

بمعةةة المعلومةةات علةةى التمويةةل بالةةديون طويلةةة  فةةيالتحسةة   بتةةيةمئالمتعلةةا  يالثــانلختبــار الفــرض و      
 فةةييعتمةةد علةةى التحسةة   األجةةلة الةةديون طويلةة  فةةيحم  الترمةةئ  التالييتم استخدام نموذن االنحدار  األجل

 :الئيابةبمعة المعلومات م  استخدام بعض مترمئات 

∆LDit = β0 +  β1 IE it-1+ β2∆CL it-1 + β3 SG it-1 + β4∆SIZE it-1 + β5∆PRO it-1 + β6 

AGE it-1 + β7 CFO it-1 + β8 TA it-1 + β9∆IA it-1 + 𝜀 

 :أن حيث

∆IA األصو  بإجماليموتون  ةالملموس األصو  يالترمئ ف 
ن تياتة جوتة بمعة المعلومات أالمترمئ محل االاتبار هو جوتة بمعة المعلومات حم  م  المتوي      

على التمويل باستخدام الديون طويلة  ال ئ ةتياتة يدرة  إلىمتوسية الحجم يرتش و لل ئ ات صرمئة 
 معنوا إيجابيفم  المتوي  وجوت ارتباي  وبالتالي  يالتمويل الةن  يفأساسي ب كل  والذا يتمثل األجل

 لحجم وهي ا الرقابةبعض متغيرات  وتم استخدام  األجل والتمويل طويلبمعة المعلومات  فيبم  التحس  
 الئبح حم  ت ون  في و ذلك الترمئ (Kim et al.,2011)حم  يئتب  الحجم سلةيا بخيئ اال تمان 

حم   األجلااللتزامات يصمئة  يالترمئ فو  ة،العالية ذات الئبحي إليئاا المن  ت احتماال   أكثئالةنوا 
مك  استخدامها   يحم ةالملموس واألصو  األجلالديون طويلة  الزياتة إلىالتخ يض فمها يد يرتش 

 و طةيعة الن اي  النقديةالتدفقات و الى نمو المةيعات  باإلضافة (Kim et al., 2011) .كضمان

يتم استخدام  الفائدةبيئة المعلومات على معدل  فيالتحسن  بتأثيرالثالث المتعلق  ولختبار الفرض    
 بمعة المعلومات: في يعتمد على التحس  الفا دةمعد   فيحم  الترمئ  التاليالنموذن 

∆INTit =β0 + β1 IE it-1+ β2∆LD it-1 +  β 2∆CL it-1 + β3 SG it-1 + β4∆SIZE it-1 + 

β5∆PRO it-1 + β6 AGE it-1 + β7 OP it-1 + β8 TA it-1 + β8∆IA it-1 + 𝜀  
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 حم :
∆INT معد  الفوا د محسوبا ب يمة مصئوف الفوا د موتون ب يمة االلتزامات يالترمئ ف  
OP  بخكف ذلك (0) ةال يمو ش نسي  أذا  ان ر إ (1) ةال يميياذ هو مترمئ وهمى و ش المئاج  أر  

تيةةاتة جةةوتة بمعةةة المعلومةةات  أنالمترمةةئ محةةل االاتبةةار هةةو جةةوتة بمعةةة المعلومةةات حمةة  مةة  المتويةة    
 فمةة  تةةاليوبالمعةةد  الفوا ةةد علةةى االيتةةئاا  فةةيالتخ ةةيض  إلةةىمتوسةةية الحجةةم يةةرتش و لل ةةئ ات صةةرمئة 

 ةمتغيـرات الرقابـ  أمـا  ومعةةد  الفا ةةدة بمعةةة المعلومةةات  فةةيبةةم  التحسةة   سةةلةي معنةةوا المتوي  وجوت ارتبةةاي 
ربحيةةةة   األكثةةةئالةةةئبح حمةةة  يمكةةة  لل ةةةئ ات و  ،الحجةةةم حمةةة  يةةةئتب  الحجةةةم سةةةلةيا بخيةةةئ اال تمةةةان يفهةةة 

 األجةةلطويلةةة و  األجةةلصةةمئة االلتزامةةات ي ي ةةذلك الترمةةئ فةة و  ،ايةةل ة التفاوا م  الةنوا علةةى معةةدالت فا ةةد
    وطةيعة الن اي ورأش المئاج نمو المةيعات  ىإل باإلضافة  ةالملموس واألصو 

 : الدراسة التطبيقية نتائج -5
 نتائج اإلحصاء الو في: 5-1
                 المتغيـــــــــرات المتصـــــــــلةوصةةةةةةةةةة لمترمةةةةةةةةةئات الدراسةةةةةةةةةة وهةةةةةةةةةي تتضةةةةةةةةةم  ( 1الجةةةةةةةةةدو  ريةةةةةةةةةم ) يقةةةةةةةةةدم    

Continuous Variables  المتداولةةة مةةوتن  االلتزامةةاتوتتمثةةل فةةي تحسةة  بمعةةة المعلومةةات، والترمةةئ فةةي
ا بإجمالي األصو ، ونمةةو المةيعةةات، والترمةةئ فةةي بإجمالي األصو ، والترمئ في الديون طويلة األجل موتن  

  الترمئ في معد  الئبح، وعمئ ال ئ ة، والتدفقات النقدية الت رمليةو  إجمالي األصو ،
 (: نتائج اإلحصاء الو في1جدول رقم )

Part 1: continuous variables 

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

IE 175 1 4 3.034286 0.8963344 

∆CL 175 0.17 4.25 0.3616469 0.3302385 

∆LD 175 0.071 2.77 0.3264971 0.2278908 

SG 175 -0.167 0.487 0.2815829 0.1851466 

∆SIZE 175 0.081 0.411 0.2359886 0.0985098 

∆PRO 175 -0.174 0.475 0 .2602343 0.1578023 

AGE 175 9 26 17.32 4.127341 

C FO 175 -0.164 0.396 0.24492 0.1299432 

∆IA 175 0.211 0.784 0.4596514     0.149625        

∆INT 175 0.034 0.297 0.1706914 0.0796405 

Part 2: dummy variables 

Var. 0 1 

TA 112 64% 63 36 % 

OP 75 43% 100 57% 

 تحس  في بمعة المعلومات اك  فتئة الدراسةال مرشئ ارتفار متوس  يتضح م  الجدو  السابا       
 اآللياتلتةنى  ةبما يعكر اتجاا شئ ات العمن ،((8963344.( بانحئاف معيارا (3.034286حم  بلغ 

( في الم ئوعات (IFRSمعايمئ  وهي: تيةما الدراسةمات اك  فتئة لتحسم  بمعة المعلو  ةالمقتئح
واهتمامها فئور مكاتب المئاجعة ال ةئش في بعض األحيان على الصرمئة والمتوس  الحجم واعتماتها 
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 ألتات ارجية بوجوت أعضات مستقلم  في مجلر اإلتارة باإلضافة إلى استعانة هذا الم ئوعات بمصاتر ا
( (0.3616469 ما بلغ متوس  الترمئ في االلتزامات المتداولة  بجوتة عالية  سةيةبعض المهام المحا
( (0.3254971  الترمئ في الديون طويلة األجل سفي حم  بلغ متو  ((0.3302385وانحئاف معيارا 
   ((2278908.بانحئاف معيارا 

( (%48.7ئ نسةةبة لةة  وبالنسةةبة لنمةةو المةيعةةات فهنةةاا تحسةة  بسةةي  فةةي مسةةتوش النمةةو حمةة  بلرةةت أكةةة    
، ((0.1851466( وانحةةئاف معيةةارا (0.2815829( بمتوسةة  حسةةابي (%16.7-في حةةم  أيةةل نسةةبة لةة  

(  أمةةةا (0.0985098( وانحةةةئاف معيةةةارا (0.2359886  الترمةةةئ فةةةي إجمةةةالي األصةةةو  سةةة كمةةةا بلةةةغ متو 
بلرةةت أكةةةئ لةة  لترمةةئ فةةي معةةد  الةةئبح فت ةةمئ النتةةا ذ إلةةى وجةةوت تحسةة  فةةي معةةد  الةةئبح حمةة  بالنسةةبة ل
 ( وانحةةةةةةةةةئاف معيةةةةةةةةةارا (0.2602343( وبمتوسةةةةةةةةة  حسةةةةةةةةةابي (%15.78حسةةةةةةةةةابي  بمتوسةةةةةةةةة ( (47.5%

 مةةا تتممةةز عمنةةة الدراسةةة بارتفةةار عمةةئ ال ةةئ ة ووجوتهةةا فةةي السةةو  لمةةدة طويلةةة حمةة    ((0.1578023
، ( سةةنوات(9( سةةنة وأيةةل عمةةئ لهةةا (26( سةةنة ويةةد بلةةغ أعلةةى عمةةئ لل ةةئ ة  (17ةبلغ متوس  عمةةئ ال ةةئ 

( بةةةةانحئاف (0.24492متوسةةةة  التةةةةدفقات النقديةةةةة الت ةةةةرملية حمةةةة  بلةةةةغ  النتةةةةا ذ تحسةةةة  فةةةةيظهةةةةئت ويةةةةد أ
(،  مةةةا بلةةةغ متوسةةة  (0.164-( وأيةةةل قيمةةةة (0.396ويةةةد  انةةةت أعلةةةى قيمةةةة لهةةةا  ((0.1299432معيةةةارا 

( (0.1706914( فةةي حةةم  بلةةغ متوسةة  الترمةةئ فةةي الفوا ةةد (0.4596514الترمةةئ فةةي األصةةو  الملموسةةة 
   ( (0.0796405بانحئاف معيارا 

( 1يتضح م  الجدو  ريم ) Dummy Variables ةالمافصلوبالاسبة لمتغيرات الدراسة       
( م اهدة بنسبة (63حم  بلغ عدت الم اهدة الصناعية في عمنة الدارسة  عدت ال ئ اتانخفاا 

(، (%64( م اهدة بنسبة (112( بالمقارنة بعدت ال ئ ات التي تعمل في يياعات غمئ صناعية (36%
حم  بلغ عدت  لمئاج  الحساباتال ئ ات التي تتضم  رأش نسي  كما أن هناا تياتة في عدت 

تتضم  رأش الم اهدات في عمنة الدراسة التي  بلغ تعدت(  ما (%57بنسبة  م اهدة ((100الم اهدات 
 ( (%43( م اهدة بنسبة (75أائ )غمئ نسي (

 :نتائج الرتبا   5-2
يعةةئا الجةةدو  ريةةم  الدراسةةةومترمةةئات بمعةةة المعلومةةات  فةةيبم  التحسةة   الفئتيةمل عكية االرتباي حللت   
بمعةةة المعلومةةات  فةةيفالتحسةة   الدراسةةةا مةة  فةةئوا ن  اتسةةاي  إ وتوضح النتا ذنتا ذ ااتبار االرتباي   ( 2)

 النتيجةةةتعكةةر تلةةك و وا ةةد  معةةد  الف وسةةلةيا مةة  األجةةلوطويلةةة بكةةل مةة  االلتزامةةات يصةةمئة  اإيجابيةة  يةةئتب  
نحةةةو تحسةةةم  بمعةةةة معلوماتهةةةا حمةةة  يمةةةوت  ال ةةةئ ةااللتزامةةةات تةةةئتب  باتجةةةاا  أنمةةة   للدراسةةةةالعةةةام  اإلطةةةار

 فةةي ال ةةئ ةتقةةة ورات ر بةةة  التةةيالةةدواف   وتمثةةل أحةةد ال ةةئ ةتواجةة   التةةيالتمويةةل تمثةةل ايةةوش التحةةديات 
لتحقمةةةةةا ذلةةةةةك تيةةةةةويئ جةةةةةوتة  اإلجةةةةةئاتاتوأحةةةةةد  اال تمانيةةةةةة وتقويةةةةةة عكياتهةةةةةا التفاوضةةةةةيتحسةةةةةم  مويفهةةةةةا 

لتيةةويئ بمعةةة  اإليجةةابي التةةيةمئالقوش م  معد  الفوا د فةةيعكر  السلةياالرتباي  أماتوفئها   تيالالمعلومات 
بمعةةة  فةةيبةةم  التحسةة   اإليجةةابياالرتبةةاي  إلةةى   ما ت مئ النتا ذ لل ئ ة اال تمانيالمعلومات على الوض  

 الملموسةةة، واألصةةو  لنقديةةةوالتةةدفقات االمئاجةة   ورأش والئبحيةنمو المةيعات و  جم ومترمئات الحالمعلومات 
 بمنما ال يئتب  طةيعة الن اي بتيويئ بمعة المعلومات 
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 ومتغيرات الدراسةبيئة المعلومات  في(: نتائج اختبار الرتبا  بين التحسن 2)رقم جدول 

 IE ∆CL ∆LD ∆INT SG ∆SIZE ∆PRO OP CFO TA ∆IA 

IE 1 0.321** 0.452** -0.837** 0.703** 0.770** 0.671** 0.693** 0.675** 0-.055 0.720** 

 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .466 .000 

 :نتائج اختبار الفروض  5-3

  ة ال ئ يرةئ على يئار  األجلااللتزامات يصمئة  فيذا  ان الترمئ إالمتعلا بما  ولأللختبار الفرض ا   
 Random-effectsنتا ذ ااتبار نموذن االنحدار (3)يعئا الجدو  ريم ،بتيويئ بمعة معلوماتها

Poisson regression    حم  توضح النتا ذ معنوية النموذن.(Prob> chi2 = 0.0004)  توضح و
مات جوتة بمعة المعلو و  األجلااللتزامات يصمئة  فيبم  الترمئ  إيجابيا النتا ذ وجوت ارتباي معنو 

(P>|z| = 0.008)،  تئتب  باتخاذ القئار لتحسم  بمعة  األجلااللتزامات طويلة  الزياتةن أبما يعكر
   ةم  فئوا الدراس األولالفرض   حةوبالتالي المعلومات 

 نتائج اختبار نمولج النحدار ألثر اللتزامات قصيرة األج  على بيئة المعلومات :(3جدول رقم )

[95% Conf. Interval] P>|z|      z     Std. Err.       Coef.     
.2919215 -.2528985     0.008     4.14    .1389872      .0195115    ∆CL 

.4533589 -.3453207     0.079     1.27    .2037486      .0540191    ∆LD 

1.690134 -.8841228     0.539     0.61    .6567103      .4030057    SG 

2.931787 -.3106354     0.011     3.58    .8271638      1.310576    ∆SIZE 

1.347624 -1.294592     0.969     0.04    .6740471      .0265157    ∆PRO 

.0298454 -.0182863     0.063     1.47    .0122787      .0057796    AGE 

1.768198 -1.184584     0.069     1.39    .7532745      .2918072    CFO 

.1449883 -.2337325     0.646     -0.46    .0966142     -.0443721    TA 

.8723593    .067847     0.022       2.29    .2052365      .4701031    Cons. 

175 Number of obs. 
7 Number of groups 
28.64 Wald chi2(8) 
0.0004 Prob > chi2 
268.09896- Log likelihood 

Random-effects Poisson regression Model 

ــار الفــــرض     ــاني ولختبــ                   الصةةةةرمئة بمعةةةةة معلومةةةةات ال ةةةةئ ات  فةةةةي ةةةةان التحسةةةة   إذاالمتعلةةةةا بمةةةةا  الثــ
                   نتةةةةةا ذ ااتبةةةةةار  (4)يعةةةةةئا الجةةةةةدو  ريةةةةةم ، األجةةةةةليتةةةةةيح لهةةةةةا مصةةةةةاتر تمويةةةةةل طويلةةةةةة  ومتوسةةةةةية الحجةةةةةم 

ةاالنحنمةةوذن  ةح Random-effects GLS regressionدارةةةةةة ةالنتا م  توضةةح ةةةةةة ةذ معنويةةةةةةة ةة النمةةةةةةة وذن ةةةةةة
(Prob> chi2 = 0.000).  ةتوضو ةح النتا ةةةةةة ةذ وجةةةةة ةوت ارتةةةةةةةة ةاي معنةةةةة ةإيجابا و ةةةةة ةبم يةةةة ة  التحسةةةةة بمعةةة  فةةي  ةةة

بمةةا يعكةةر ان تيةةويئ جةةوتة بمعةةة المعلومةةات يتةةيح  (P>|z| 0.049)ل جةة ألااللتزامةةات طويلةةة او المعلومةةات 
مةةة   الثـــاني ـــحة الفـــرض بالتةةةالي و كةةةةئ أب ةةةكل  األجةةةلمصةةةاتر التمويةةةل طويلةةةة  إلةةةىالوصةةةو   ةلل ةةةئ 

    الدراسةفئوا 
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 على اللتزامات طويلة األج نتائج اختبار النحدار ألثر التحسن في المعلومات  :(4جدول رقم )
[95% Conf. Interval] P>|z|      z     Std. Err.       Coef.     

.1698427 -.1399785     0.049     2.53    .0280161      .1149321    IE 

.1023105 -.0964848     0.195     .66    .050714      .0029129     ∆CL  

.474685 -.3102905      0.681     0.41    .2002525      .0821972    SG 

1.173858 -.0933236     0.095     1.67    .3232666      .5402673    ∆SIZE  

.6066824 -.2124719     0.034     3.94    .2089718      .1971052    ∆PRO  

.0108662 -.0056565     0.537     0.62    .0042151      .0026048    AGE 

.3536661 -.5506612     0.166     -.43    .2307     -.0984976       CFO 

.0849548 -.0460175     0.560     0.58    .0334119      .0194686    TA 

.5780595 -.178257     0.300      1.04    .1929414      .1999012    ∆IA  

.1121872 -.1955584     0.059     -1.53    .078508     -.0416856     Cons. 

175 Number of obs.       
7 Number of groups    
70.38 Wald chi2(9)        
0.0000 Prob > chi2         
0.2990                                                                                 R-sq:  overall 

Random-effects GLS regression                    Model  

متوسةةية و بمعةةة معلومةةات ال ةةئ ات صةةرمئة  ين التحسةة  فةة ذا  ةةاإالمتعلةةا بمةةا  لختبــار الفــرض الثالــثو    
نتةةا ذ  (5)يعةةئا الجةةدو  ريةةم  ،شةةكل مصةةئوف الفوا ةةد يت لفةةة التمويةةل فةة  يالتخ ةةيض فةة  إلةةىالحجم يةةرتش 

حمةة  توضةةح النتةةا ذ معنويةةة النمةةوذن  Random-effects GLS regressionااتبةةار نمةةوذن االنحةةدار
(Prob> chi2 = 0.000)    بمعةةة المعلومةةات  يبةةم  التحسةة  فةة  يسةةلة ا تبةةاي معنةةو تسهةةئ النتةةا ذ ار و

متوسةةية الحجةةم تةةرتش الةةى التخ ةةيض و ن جوتة بمعة معلومات ال ئ ات صةةرمئة أمعد  الفوا د بما يعكر و 
    قبول الفرض الثالث يبالتالو ت لفة الدي  لديها  يف

 لد ون نتائج اختبار النحدار ألثر التحسن في المعلومات على تكلفة ا :(5جدول رقم )
[95% Conf. Interval] P>|z| z Std. Err. Coef.  

-0.1218522  -0.3387912    0.019      -1.12    .0043212      -0.2303217    IE 

.0316186 -.0154563     0.050     1.67    .0120091      .0080811    ∆LD 

.0353775 .0051489     0.009      2.63    .0077115      .0202632    ∆CL 

.1148226 -.0066078     0.081     1.75    .0309777      .0541074    SG 

.3972743 .208469     0.000       6.29    .0481655      .3028716    ∆SIZE 

.0562784 -.068387     0.849      -0.19 .031803     -.0060543     ∆PRO 

.0171839 -.0113793     0.690     0.40    .0072867      .0029023    OP 

.1413554 .0048947     0.036      2.10    .0348121      .0731251    AGE 

.0199055 .0006132     0.037      2.08    .0049216      .0102593    TA 

.0318423 -.0149915     0.036     2.09    .0076401      .0084254     ∆IA 

-.0207714 -.0586134    0.000     -4.11    .0096538      -.0396924    Cons. 

175 Number of obs. 
7 Number of groups 
1038.96 Wald chi2(10) 
0.0000 Prob > chi2 
0.8630 R-sq:  overall 

Random-effects GLS regression Model 
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 :الاقاشو التحلي    5-4

حمةة   وذلةةك مةة  االيتصةةاتاالتيةةور  محةةورا فةةيالمتوسةةية الحجةةم ب ةةكل و  الصةةرمئة هم ال ةةئ ات تسةةا   
 الناشةةةعةالةلةةةدان فةةةي  القةةةوميااليتصةةةات  فةةةي اسةةةتقئاروالمسةةةاعدة  اإلجمةةةالي والنةةةاتذ المحلةةةىالةةةا الوظةةةا ة 

(Ale-Ebrahim et al., 2010) فةةي تاتألمتزايةةدة وف ةةل ان تلةةك ال ةةئ ات تتعامةةل مةة  تعقمةةدات أ  اال 
ت ةةون  الصةةرمئة ن ال ةةئ ات أ مةةا  ,(Kamyabi & Devi, 2011c)المةةوارت  وذلةةك لةةنقل الناشةةعةالةةدو  

 فةةي  (Gooderham et al., 2004) واسةةترك  المةةوارتتخصةةيل فةةي  ال ةمةةئة يةةل  فةةاتا مةة  ال ةةئ ات أ
                           إلتارة هميةةةةةةةةة  محوريةةةةةةةةة  لتلةةةةةةةةةك ال ةةةةةةةةةئ ات أ تمثةةةةةةةةةل  أن يمكةةةةةةةةة  المحاسةةةةةةةةةةيةفالمعلومةةةةةةةةةات  ،ذلةةةةةةةةةك السةةةةةةةةةيا 

جديةةةةةةةةةةدا للنمةةةةةةةةةةو  والةةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةةئم وتخ ةةةةةةةةةةيض الت لفةةةةةةةةةةة (Nandan, 2010) أفضةةةةةةةةةةلموارتهةةةةةةةةةةا ب ةةةةةةةةةةكل 
(Mahmoodzadeh et al., 2009)   ن أهةةو و علةةى افتةةئاا عةةام ة الحاليةة  ةاعتمةةدت الدراسةة علةةى ذلةةك و
ئ ات اسةةتمئار تلةةك ال ةة و  ةمةةئا لنجةةا   أهميةةةمتوسية الحجةةم يمثةةل و تيويئ بمعة معلومات ال ئ ات صرمئة 

الويت الئاه  حم  يساهم ذلك الةةنم  مةة  ال ةةئ ات  ا في ةمئا لكيتصات المصئ  ةأهميبدورها تمثل و  يالت
بمفهومهةةا  وتحقمةةا التنميةةة البيالةةةمثةةل  فةةي االيتصةةات المصةةئا  ةأساسةةيمواجهة م ةةاكل  جوهئا فيب كل 

تتزايةةةد  التةةةيال ةةةئ ات ةةةةكق نقةةةاي توضةةةح ب ةةةكل  ةمةةةئ بمعةةةة معلومةةةات تلةةةك  الدراسةةةةتناولةةةت فقةةةد الواسةةة   
 :الثانيةةةةة (،لةمعةةةةة المعلومةةةةات )المحةةةةدتات المن ةةةة تتةةةةئتب  بتحسةةةةم  تلةةةةك  التةةةةيالعوامةةةةل  األولةةةةى: ،أهممتهةةةةا

ن تعةةوت علمهةةا مةة  تحسةةم  أيمكةة   التةةيالنتةةا ذ  :الثالثةةة المعلومةةات،تقوم بها لتحسةةم  بمعةةة  التيالتصئفات 
  الةمعة

ــ  محــددات  واعتمــدت الدراســة فــي   ــائجتحلي ــي التحســن ونت ــات ف ــة المعلوم هةةم أ ن أ علةةى افتةةئاا بيئ
والتةةي التمويةةل  وبالتةةالي فم ةةكلةتةةئتب  بالتمويةةل  ومتوسةةية الحجةةم تواجةة  ال ةةئ ات صةةرمئة  التةةيالتحةةديات 

التخةةةاذ القةةةئار بتيةةةويئ بمعةةةة  الئ يسةةةيتمثةةةل الةةةداف   األجةةةلالتعةمةةةئ عنهةةةا بزيةةةاتة االلتزامةةةات يصةةةمئة  يمكةةة 
 إمكانيةةةالترلةةب علةةى م ةةاكل التمويةةل مةة  اةةك   ال ةةئ ة فةةيلتيةةويئ سيسةةاعد ذلةةك ا ن تنفمةةذأو المعلومةةات 

بف ةةةةئة  المحاسةةةةي األت  ويةةةد اهةةةةتم  التمويةةةةل  وانخفةةةاا ت لفةةةة األجةةةةلالوصةةةو  لمصةةةاتر التمويةةةةل طويةةةل 
علةةى  وعقةةوت الةةدي  الئافعةةةمعةةد   بتةةيةمئاهتمةةت بعةةض الدراسةةات  فقةةد والتقئيةةئ المةةالي،االرتباي بم  الةةديون 

ا المئتفةة  يةةئتب  سةةلةي   المل يةةةحقةةو   لةةىإ ن معةةد  الةةدي ألةةى إالنتةةا ذ  بعةةض وأشةةارت المةةاليئيةةئ جةةوتة التق
ت لفةةةةةة الةةةةةدي   أويمةةةةةوت الةةةةةدي   وذلةةةةةك لتجنةةةةةب باألربةةةةةا للتكعةةةةةب  ويعتةةةةةةئ تافةةةةة  المةةةةةاليبجةةةةةوتة التقئيةةةةةئ 

ن أ مةةا  .(Ball et al., 2008; Armstrong et al., 2010; Ghosh and Moon, 2010)المئتفعةةة
لتحسةةم   باألربةةا تممةةل للتكعةةب  وبالتةةالي فال ةةئ اتعقةةوت الةةدي   فيلمقئضم  يستخدمون معدالت الدي  ا

 الدي     وتخ يض ت لفةمعدالتها 

 الدراسةةة الحاليةةة التةةيةمئ المعنةةوا نتةةا ذ  أظهةةئت المعلومةةات،بمعةةة  فةةيبمحةةدتات التحسةة   وفيمةةا يتعلةةا    
 وبالتةةالي فاتجةةاا  ال ةةئ ة،ى التوج  نحو تحسم  بمعة معلومات عل األجلااللتزامات يصمئة  اإليجابيللترمئ 

مةة   النتيجةةة وتتسةةا تلةةك علةةى تحسةةم  بمعةةة معلوماتهةةا  ال ةةئ ةيحفةةز  الزيةةاتة نحو  األجلااللتزامات يصمئة 
نةة  فيمةةا يتعلةةا بال ةةئ ات صةةرمئة ألةةى إ أشةةارتوالتةةي  (Zuelch and Burghardt, 2010)نتةةا ذ تراسةةة 
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 أشةةارتويةةد   المحاسةةةيالنسةةام  للترممةةئيجئيةة  الةنةةك يعتةةةئ تافةة   الةةذاقميم اال تمان ن تإف ومتوسية الحجم 
 المئتفةة   الئافعةةةمعةةد   ذات ومتوسةةية الحجةةم ن ال ةةئ ات صةةرمئة إلةةى أ (Hope et al., 2013)تراسةةة 
لتخ ةةيض عةةدم تماةةةل المعلومةةات مةة  المقئضةةم    مةةا وجةةدت  المةةاليهتمامةةا بجةةوتة التقئيةةئ ا  أكثةةئت ةةون 
 ومتوسةةية الحجةةم ن ال ةةئ ات صةةرمئة أ (Van Caneghem & Van Campenhout, 2012)ة تراسةة 
ويمكةة   اعلةةى جةةوتا مةة  ال ةةئ ات صةةاحبة المعةةد  المةةنخفض  مةةاليكةةةئ تقةةدم تقئيةةئ ألا الئافعةمعد   ذات

اهتمامةةا  أكثةةئ ويةةد ت ةةون  تا نمهةةامةة   للمتابعةةةت ةةون محةةل  األكةةةئ الئافعةةةمعةةد   ذاتت ن ال ةةئ اأ القةةو 
ن أمةة   الدراسةةةالسةةيا  يمكةة  فهةةم نتيجةةة  وفةةي هةةذالتحسةةم  العكيةةات مةة  الةةدا نم    المةةالية التقئيةةئ بجةةوت

 ال ةةةئ ةيمثةةةل تافةةة  التجةةةاا  األجةةةلالوصةةةو  لتمويةةةل طويةةةل  والئ بةةةة فةةةي األجةةةلتيةةةاتة االلتزامةةةات يصةةةمئة 
 لكهتمام بةمعة معلوماتها 

 معنةةوا إيجةةابيامةةات طويلةةة االجةةل تةةئتب  ارتبةةاي االلتز  فةةين الترمئ أ (3)جدو  ريم  النتا ذ ما توضح    
والتةةدفقات  وعمةةئ ال ةةئ ةالحجةةم  فةةإنو ةةذلك  المعلومةةات،بمعةةة  فةةيبالتحسةة   0.1))عنةةد مسةةتوش معنويةة  

تةةئتب   الومعةةد  الئبحيةةة بمنمةةا نمةةو المةيعةةات  المعلومةةات،علةةى تحسةةم  جةةوتة بمعةةة  اإيجابيةة  تةةرةئ  النقديةةة
 اتةةيةمئ   األكثةةئهةةو  ال ةةئ ةحجةةم  فةةين الترمةةئ أالنتةةا ذ  وتوضةةح تلةةكت  بقةةئار تحسةةم  جةةوتة بمعةةة المعلومةةا

ال  ال ةةئ ةلةةدش  ة المتةةوفئ ة بمنمةةا السةةمول ،(Coef. 1.310576)بمعةةة المعلومةةات  فةةيعلةةى يةةئار التحسةةم  
و النمةةو  الئبحيةةةلتحسم  بمعة المعلومات حم  ال يئتب   ل مةة  معةةد   ال ئ ةاتجاا  فيترةئ ب كل  ةمئ 

     ضةةةةعي  معنةةةةوا تةةةةئتب  ارتبةةةاي  النقديةةةةةالتةةةدفقات  أن بمعةةةةة المعلومةةةات,  مةةةةا فةةةةيت بالتحسةةة  المةيعةةةةا فةةةي
.(P>|z| 0.069)  األجةةلمةة  تيةةاتة التزاماتهةةا يصةةمئة  ال ئ ةحجم  فين التوس  أيمك  القو   بالتاليو - 

 معلوماتها  نحو تيويئ بمعة ال ئ ةتوح   األساسي فيهو الداف   -ا تمانيا ايورة كثئ أتعتةئ  التيو 
بمعةةة المعلومةةات يحسةة   فةةين التحسةة  أالنتةةا ذ  أوضةةحت، بخصةةوم نتةةا ذ تحسةةم  بمعةةة المعلومةةاتو    

  ن يخفةةض مةة  ت لفةةة الةةدي أيمكةة  و  ،األجةةلمصةةاتر التمويةةل طويلةةة  إلةةىالوصةةو   يفةة  ةم  فئم ال ةةئ 
مةة  و ل بت لفةة  ايةةل الحصةةو  علةةى التمويةة  إلةةىتسعى  ة الصرمئ المن  ت  نأوجهة النسئ  النتيجةتدعم تلك و 
هةةو مةةا يتفةةا و  ،األجةةلبهةةا لكعتمةةات علةةى الةةديون طويلةةة  الخاصةةةجل ذلك تحاو  تحسم  بمعة المعلومةةات أ

متابعةةة المئ ةةز و لتحلمةةل  المحاسةةةين تيةةويئ العمةةل أ  (Nwobu, et al. 2015)مةة  مةةا طئحتةة  تراسةةة
يسةةةاعد ال ةةةئ ات صةةةرمئة  نتةةةانواإلتسةةةاعد عمليةةةات التخيةةةي  و التسةةةويا  التةةةيتةةةوفمئ المعلومةةةات و  المةةةالي

كةةد علةةى أالةةذش   (FRC) , ومةة  تقئيةةئمنها التمويلو تواجهها  التيمواجهة التحديات  فيمتوسية الحجم و 
االسةةتثمار  فةةيذلةةك لزيةةاتة فئصةةها و متوسةةية الحجةةم و لل ةةئ ات صةةرمئة  المةةاليتحسم  جوتة التقئيةةئ همية أ 
مةةا  مةة  النتيجةةة تتسةةا تلةةكو   (FRC, 2015)و تقويةةة عكيةةات االيتةةئاا  اال تمةةانيتحسةةم  وضةةعها و 

 ,Lardon & Deloof, 2014; Zuelch & Burghardt, 2010; Chen, Hope)وجدتةة  تراسةةات

Li, & Wang, 2011; Hope, Thomas, & Vyas, 2009) ة ال ةةفافيو  الماليةةةن جةةوتة القةةوا م أ
 معلومةةةةاتهميةةةة بمعةةةةة أ و   ةالناشةةةةع األسةةةةوا  فةةةيعلةةةةى يةةةئارات مةةةةنح اال تمةةةةان  إيجةةةةابيتةةةةرةئ ب ةةةكل  ةالماليةةة 

 ;Binks and Ennew, 1996)تتسةةا مةة  تراسةةات ةا لتلك النتيجطبق   متوسية الحجم و ال ئ ات صرمئة 

Carvalho & Abramovay, 2004; Ortiz-Molina and Penas, 2008; Degryse, de 
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Goeij and Kappert, 2012) تةةئتب  تواجههةةا تلةةك ال ةةئ ات  ين يمةةوت اال تمةةان التةة أ أوضةةحتى تةة ال
 ,Van Caneghem and Van Campenhout)ة مةةا وجدتةة  تراسةة و  ،بم ةةكلة عةةدم تماةةةل المعلومةةات

ال ةةةةئ ات صةةةةرمئة  يتةةةةئتب  بهيكةةةةل راس المةةةةا  فةةةة  المحاسةةةةةيةن  ميةةةةة و جةةةةوتة المعلومةةةةات أمةةةة   (2012
ن أتلةة  علةةى أيةةدمت  يالتةة  ةالمصةةئي األعمةةا بمعةةة  ي مةةا تتسةةا مةة  بعةةض الدراسةةات فةة  متوسةةية الحجةةم و 

فدراسةةةة  ،علةةةى تلةةةك ال ةةةئ ات إيجةةةابيلتحسةةةم  بمعةةةة المعلومةةةات تةةةنعكر ب ةةةكل  ةالمقتئحةةة  اآلليةةةات بعةةةض
الخةةةةارجي لوظةةةةا ة المحاسةةةةبة يةةةةرتا إلةةةةى تحسةةةةم  اإلفصةةةةا   اإلسةةةةنات( توصةةةةلت إلةةةةى أن 2015 ،المةةةةل)

( وجةةدت أن تيةمةةا 2017 ،محمةةد)تراسةةة و وال فافية وم  ةم وجوت فئم أفضل للحصو  على التمويةةل، 
( يسةةاهم فةةي تيةةاتة جةةوتة اإلفصةةا  (IFRS For SMEsتقئيةةئ المةةالي للم ةةئوعات الصةةرمئة معيةةار ال

  (2018وعية للمعلومات المحاسةية )فاوا،المحاسةي،  ما تساهم في تحسم  الخصا ل الن
علةةى  إيجةةابيتةةرةئ ب ةةكل  ةمعةةد  الئبحيةة و ن  ةةل مةة  الحجةةم أ (4)جةةدو  ريةةم  يفةة   مةةا توضةةح النتةةا ذ   

 واألصةةةو ة التةةةدفقات النقديةةة و نمةةةو المةيعةةةات و  األجةةةلبمنمةةةا االلتزامةةةات يصةةةمئة  ،ألجةةةلاااللتزامةةةات طويلةةةة 
ن معةةد  أتوضةةح النتةةا ذ و  جةةل ألتةةئتب  بااللتزامةةات طويلةةة اطةيعةةة ن ةةاطها ال و  ةعمةةئ ال ةةئ و  ةالملموسةة 
 بما يعكةةر ((Coef. 0.1971052 & P>|z| 0.034 األجلا على االلتزامات طويلة ةمئ  يت األكثئ ةالئبحي

يتعةةارا ذلةةك و  ،األجةةلعنةةد الحصةةو  علةةى التمويةةل طويةةل  يتعزت م  مويفهةةا التفاوضةة  ةن ربحية ال ئ أ
ن ال ةةئ ات صةةرمئة و متوسةةية أمةة    (Abdulsaleh & Worthington2013)مةة  مةةا طئحتةة  تراسةةة 

  يةةلأ األاةةئش لةةى مصةةاتر التمويةةل إت ةةون الحاجةة   يبالتةةالو  أرباحهةةاربحيةة  تحتجةةز جةةزت مةة   األكثةةئحجةةم ال
فحجةةم  يبالتةةالو  األجةةلبااللتزامةةات طويلةةة  -ل ضةةعي و ل ةة  ب ةةك –تةةئتب  معنويةةا  ةن حجةةم ال ةةئ أكمةةا 

ف ةةةل مةةة  تحسةةةم  بمعةةةة  يبالتةةةالو فةةةاوا علةةةى التمويةةةل  تعنةةةد ال ةن يسةةةاعد ال ةةةئ أ أيضةةةامكةةة  ي ةال ةةةئ 
 ،كةةةئأب ةةكل  األجةةلمصةةاتر التمويةةل طويةةل  إلةةىالوصةةو   ةتتةةيح لل ةةئ  ربحتهةةامعةةد  و  ةمعلومةةات ال ةةئ 

 ما  حد  إلىذلك  ييساعد ف ةن حجم ال ئ أكما 
بمعةةة  وتيةةاتة جةةوتة تقةةة ورات تيةةويئ  التةةيتل  عملي  حةةو  العوامةةل أ الدراسةيدمت نتا ذ فقد  وب كل عام   

 المحةةةةورا حةةةةو  الةةةةدور  المعئفةةةةة المتةةةةوافئة  إلةةةةىوتضةةةةي   ومتوسةةةةية الحجةةةةم معلومةةةةات ال ةةةةئ ات صةةةةرمئة 
 أتاتتحسةةم   المحاسةةةية فةةيالنتا ذ وجوت تور للمعلومات  وتدعم تلكات  تلك ال ئ  المالية فيللمعلومات 

ن تعتةةةئ أيمكةة   اال تمانيةةة فينهةةااالتفايةةات  فةةيتساعد نها أحم  بجانب  ومتوسية الحجم ال ئ ات صرمئة 
  الضئيةية األمور وتساعد في للئيابة ة تا يك

 

   :ليةالاتائج والتو يات وحدود الدراسة والتوجهات البحثية المستقب -6
 :الاتائج 6-1

 : لي مايفيمكن تلخيص أهم نتائج الدراسة 
  بمعة ملتحس ومتوسية الحجم تاف  لل ئ ات صرمئة الزياتة في االلتزامات يصمئة األجل  تمثل -1

  هامعلومات



-22- 

تياتة يدرة ال ئ ة الى التحس  في جوتة بمعة المعلومات لل ئ ات صرمئة ومتوسية الحجم  يرتش -2
  ام الديون طويلة األجلعلى التمويل باستخد

ت لفة  فييرتش التحس  في جوتة بمعة المعلومات لل ئ ات صرمئة ومتوسية الحجم الى االنخفاا  -3
  شكل معد  الفوا د يالدي  ف

  :التو يات 6-2

ضوء الاتائج التي تم التو   إليها في ك  من الدراسة الاظرية والتطبيقية  و ي الباحثان على 
 بما  لي:

الخةةارجي  اإلسةةناتال ئ ات بيهمية تيةما الممارسات المحاسةية الجمةةدة سةةوات مةة  اةةك  تياتة وعي  -1
لبعض وظا ة المحاسةةبة أو مةة  اةةك  تةنةةي ت نولوجيةةا المعلومةةات وااللتةةزام بتيةمةةا معةةايمئ التقئيةةئ 
المالي الدولية للم ئوعات الصرمئة والمتوسية وذلك لتيةةويئ التقةةاريئ الماليةةة لهةةذا الم ةةئوعات مةة  

 احية والحفا  على استدامة أتاتها م  ناحية أائش ن

يئ مرشةةئ يتضةةم  أفضةةل ممارسةةات اإلفصةةا  االاتيةةارا فةةي الم ةةئوعات قيةةام بورصةةة النمةةل بتيةةو  -2
الصةةرمئة والمتوسةةية، وتئتمةهةةا مةة  حمةة  األفضةةلية وفقةةا لةةذلك، مةة  مةةنح حةةوافز للم ةةئوعات التةةي 

لةورصةةة النمةةل وفةةي  اإلل تئونةةيمويةة  علةةى أن يعلةة  عةة  ذلةةك علةةى ال إفصةةا تحقةةا أعلةةى مسةةتوش 
 ع  حد معم   إفصاحهاالمقابل يتم فئا عقوبات على الم ئوعات التي ينخفض فمها مستوش 

تفعمل تور مئايب الحسابات في التو مد على المعلومات التي تتضمنها التقاريئ الماليةةة للم ةةئوعات  -3
الم ةةئوعات  ح فةةي تقةةاريئ هةةذا الصةةرمئة والمتوسةةية الحجةةم هةةو مةةا يعةةزت مةة  ةقةةة أصةةحا  المصةةال

 .ويسهل حصولها على التمويل الكتم 

ضئورة قيام همعة الئيابة المالية بالتعاون م  مئ ز المديئي  المصئا بإصةةدار تلمةةل حو مةةة اةةام  -4
بال ةةئ ات الصةةرمئة والمتوسةةية الحجةةم علةةى أن يتضةةم  أفضةةل ممارسةةات الحو مةةة بيئيقةةة مبسةةية 

ا عةة  ال ةةئ ات ال ةمةةئ  ت مةة  اصةةا ل مجلةةر اإلتارة )ااصةةة اسةةتقك  ة الحجةةم بمةةا يعةةز وأيةةل تعقمةةد 
 مجلر اإلتارة ولجان المئاجعة( 

ضةةئورة قيةةةام الةنةةةوا التجاريةةةة ومرسسةةةات تمويةةةل الم ةةةئوعات الصةةةرمئة والمتوسةةةية بتةةةوفمئ التمويةةةل  -5
حمةة  تعتةةةئ م ةةكلة قةةدم لهةةا مةة  يةةئوا يالكتم لهذا الم ةةئوعات وافةةض معةةدالت الفا ةةدة علةةى مةةا 

ت التةةةي تةةةرةئ علةةةى تور الم ةةةئوعات الصةةةرمئة والمتوسةةةية فةةةي تحقمةةةا مةةة  أكثةةةئ الم ةةةكك التمويةةةل
 التنمية االيتصاتية 

توجيةةةةة  نسةةةةةئ المسةةةةةعولم  ألهميةةةةةة الم ةةةةةئوعات الصةةةةةرمئة والمتوسةةةةةية وضةةةةةئورة العمةةةةةل علةةةةةى إتالةةةةةة  -6
المعويةةات وحةةل الم ةةككت التةةي تواجةة  هةةذا الم ةةئوعات حتةةى تةةتمك  مةة  ال يةةام بالةةدور المنةةوي بهةةا 

 ات القومي المصئا في تنمية االيتص

 



-23- 

 حدود الدراسة: 6-3

فةةي الحةةدوت المئتبيةةة بحجةةم العمنةةة وطةةئ  قيةةاس المترمةةئات تتمثةةل حةةدوت الدراسةةة ب ةةكل أساسةةي 
واألسالمب اإلحصا ية المستخدمة، باإلضةةافة إلةةى أن الدراسةةة لةةم تتنةةاو   افةةة العوامةةل المحةةدتة لجةةوتة بمعةةة 

وايتصةةةئت فةةي قياسةةةها علةةةى مرشةةةئ يت ةةةون مةةة  أربعةةةة والمتوسةةةية، مئة فةةةي الم ةةةئوعات الصةةةر المعلومةةات
االسةةةتقك   يحةةةد اصةةةا ل آليةةةات الحو مةةةة وايتصةةةئت علةةى ااصةةةية لةةةم تتنةةةاو  جميةة  و ةةةذلك ، عناصةةئ

علومةةات وايتصةةئت فقةة  اإليجابيةةة لتحسةةم  بمعةةة الم األةةةار ما لم تتيةةئ  الدراسةةة إلةةى  افةةة  مجلر اإلتارة،
 يل األجل، وت لفة الدي  التمويل طو  في األةئ على

 :التوجهات البحثية المستقبلية 6-4

تمثةةل الدراسةةة الحاليةةة تعةةوة للبةةاحثم  فةةي األت  المحاسةةةي لل يةةام بدراسةةات أاةةئش مسةةتقةلية فةةي 
 لت مملية للدراسة الحالية ما يلي:الم ئوعات الصرمئة والمتوسية، وم  أهم األبحاق ا

سياسة توتيعات األربا  النقدية في الم ئوعات و  اليةتراسة العكية بم  جوتة التقاريئ الم -1
 الصرمئة والمتوسية 

تراسة أةئ اإلفصا  ع  المسعولية االجتماعية على التعثئ المالي في الم ئوعات الصرمئة  -2
 والمتوسية 
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 المراج  -7
  :العربيةالمراج  باللغة  7-1
وظةةا ة المحاسةةبة علةةى (،" قياس أةئ تيةما اإلسنات الخارجي ل2015المل، على محموت مصيفى،) -1

ــة الفكــر المحاســبيأتات ال ةةئ ات الصةةرمئة والمتوسةةية المقمةةدة فةةي بورصةةة النمةةل المصةةئية"،  ،  مجل
  147-97(، العدت األو ، م م19كلية التجارة جامعة عم  شمر، المجلد )

(،" جةةةةةةوتة التقةةةةةةاريئ الماليةةةةةةة للمن ةةةةةة ت الصةةةةةةناعية الصةةةةةةرمئة 2018فةةةةةةاوا، ياسةةةةةةمم  فةةةةةةاوا يوسةةةةةةة،) -2
بحــث "، 2015( الصةةاتر عةةام 47فةةي ضةةوت المعيةةار المحاسةةةي المصةةئا ريةةم ) SMEsية والمتوسةة 

                       الثــــــــاني بعاــــــــوان  إدارة الماظمــــــــات الصــــــــاا يةمقــــــــدم للمشــــــــاركة فــــــــي المــــــــؤتمر الــــــــدولي 
، م 2018سةةةتمةئ  3-1اةةك  الفتةةئة مةة   ،والخدمية: الممارسات الحاليـة والتوجهـات المسـتقبلية

  170-153م

(،" معيار التقئيئ المالي للم ئوعات الصرمئة والمتوسية 2017)محمد، محمد راضي عيية، -3
(IFRS for SMES) تراسة  -بالتيةما على الةمعة المصئية وتياتة جوتة اإلفصا  المحاسةي

(، العدت الثال ، م 39،  لية التجارة جامعة طنيا، المجلد )مجلة البحوث المحاسبيةااتبارية"، 
  162-108م
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