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 البةث ملتز
محتت ااتذب ية تتخذالدرتت سةلذالل ل تتخذلةرتتلامةذقاتتيةذ تت مذبب ية تتخذالبحتتدذاساستتخذباردبتت سذذاستتدف هذاتت ا

.ذ لتتت ذاتتت هذاإليضتت ت تذاللدللتتتخذلةرتتتلامةذقاتتتيةذرتت س ذبمتتت  ذإاليتتت وذالتتتغذ ةتت ذ  تتت ل  ذالؽ  لتتتخ
ذللدلثةخذفيمح اا ف ذ)بااللالبخذييؼذفيذذلر ية خذالدر سةلذالل ل خذلةرلامةال بسذالؽس طذذ ن بلالبحدذإل ذ

  ةفتتتخذالؽ  لتتتخ ذببتتتيؼذذئفتتت  ااآإااسةذاالسبتتت ح ذبالدح تتتيؼذاإلااسد ذبلتتتؽاةذالللاللتتتخ ذبت تتتػذالاتتتل خ ذبذ
بالغذق لدطبيقذ ة ذالال  تذغيلذالل ل خ ذاللري ةذيبؽسصخذاالبساقذالل ل خذالل لةخذراللذالفدتلةذمتؼذ

  .6102بتد ذذ6102

 ذبلتؽاذ تيريلذإيحت ييذبملنتؽدذل تةذمتؼذإااسةذبب ذ ؽصةتذال ساسخ ذفيذظةذالدحةيةذاألس ستي ذإلت
االسب حذالحق ق خ ذبأاامذالال خ ذببلؽاذ يريلذسةبيذبملنؽدذل ةذمؼذلؽاةذالللاللخ ذبت تػذالاتل خ ذ
ببلتتؽاذ تتيريلذستتةبيذبغيتتلذملنتتؽدذل تتةذمتتؼذالدح تتيؼذاإلااسد ذباااسةذاالسبتت حذاللح ستتب خ ذ تتةذ ةتت ذ

.ذ ل ذ ؽصةتذال ساسخذإل ذبلؽاذ تيريلذستةبيذبملنتؽدذلةر ية تخذت ه ذ ة ذب ية خذالدر سةلذالل ل خذلةرلامة
لةرلامةذ ة ذ  ةفخذالؽ  لخ.ذبرة تذال ساسخذأيضً ذإل ذانذالر ية خذلةرلامةذ دؽسطذاللالبتخذيتيؼذ تةذمتؼذ
لتتتؽاةذالللاللتتتخ ذبت تتتػذالاتتتل خ ذبآاائفتتت ذمتتتؼذا ت تتتخذببتتتيؼذ  ةفتتتخذالؽ  لتتتخذمتتتؼذا ت تتتخذارتتتل .ذباريتتتلًاذ

ةذالدحةيتتتةذاإليتتت فيذإلتتت ذأفضتتتة خذاللرتتت ي ظذاللتتتتد  مخذفتتتيذظتتتةذالدحةيتتتةذ ؽصتتتةتذال ساستتتخذفتتتيذظتتت
ذاألس سيذإلردب سذاللالب تذالديريلةخذمحةذال ساسخ.

لتتتؽاةذالللاللتتتخ ذإااسةذاالسبتتت ح ذالدح تتتيؼذاإلااسد ذت تتتػذالاتتتل خذبآاائفتتت  ذ:ذالكلداااال الدحيا  ااا 
ذب ية خذالدر سةلذالل ل خذلةرلامة ذ  ةفخذالؽ  لخ.
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Determinants of Readability of the Annual Financial Report 

and its Impact on Agency Costs: An Applied Study on 

Companies Listed in the Egyptian Stock Exchange. 

 
Abstract 
 

The research aims to study and test the determinants of readability of 
financial reports in general and readability of footnotes in particular, and its 
reflection on agency costs. The research also aims to address the mediating 
role of readability of financial reports on the relationship between its 
determinants (represented in earning management, managerial entrenchment, 
audit quality, company size, and performance) and the agency cost, using 
Sample of non-financial companies listed on the Egyptian Stock Exchange 
during the period from 2016 to 2019.  

The results of fundamental analysis showed the existence of positive 
and significant effect for both real earning management and the company's 
performance, the existence of a significant and negative impact for both the 
audit quality and the company size, and the existence of a negative but non-
significant impact for each of the managerial entrenchment and accrual-based 
earnings management, on readability of financial reports. The study also 
found that there was a significant and negative effect of readability on agency 
cost. Moreover, the findings showed that the readability mediates the 
relationship between audit quality, company size and performance on one 
hand, and agency cost on the other hand. Finally, regarding the additional 
analysis, the study presented that best measurement tools are those 
measurements used in the fundamental analysis compared to measurements 
used in additional analysis.  

Key words: audit quality, earning management, managerial entrenchment, 
company size and performance, readability of financial reports, agency cost. 
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 مقجم  البةث -1
 لتتتت ذالدرتتتت سةلذالل ل تتتتخذالدتتتتيذ ف تتتتمذ نفتتتت ذالاتتتتل  تذاتتتتيذالل تتتت سذاللئ تتتتتيذلةللةؽمتتتت تذق لنتتتتتبخذ
ألصح بذالل  لم.ذبب لد لي ذي ت ذانذ  تؽنذات هذالللةؽمت تذمالئلتخذبملثةتخذ لثت اًلذصت ابً  ذق  ات ذ

فيذالؽبتتذاللن ست  ذق إليت فخذإلت ذب يةيدفت ذلةففتػ ذ لت ذذب ية خذالللةؽم تذاللح سب خذلةلر ساخذب ر يلف 
ي  ذانذ  ؽنذالللةؽم تذر ل خذمؼذأدذ ةلت تذملرت ة ذبالتغذللتت   ةذمتتد  ميذالرتؽائػذالل ل تخذفتيذ

 .ذب لدبتلذاإليضت ت تذاللدللتخذلةرتؽائػذالل ل تخذSeifzadeh et al., 2020ا  ت اذالرتلاساتذالتتة لخذ)
إلزام تتخ.ذببتت ذاتاااتذأال تتخذاإلف تت حذذ0بالدتتيذ لثتتةذإف تت ت تذستتلايخأتتت ذميؽاتت تذالدرلةتتلذالتتتنؽد ذ

التتتلادذفتتيذالتتتنؽاتذالرةية تتخذالل يتت خ ذبالتتغذألاتتيذي تتدذبةنتت بةذبةقتت ػذأاامذالاتتل خذاللتت ليذبغيتتلذ
اللتتتت لي ذ لتتتتت ذيتتتتت   ذ ةتتتتت ذ اتتتتتدذقلتتتتاذاالستتتتتب بذال  منتتتتتخذبسامذااامذالاتتتتل خذبااد ليدفتتتتت ذببتتتتت س ف ذ

ؽنذاالف تتت حذالتتتلادذبستتتيةخذا  تتت لذفل لتتتخذتدتتت ذيتتتدليؼذمتتتتد  مؽذالدن فتتت خ ذبمتتتؼذرتتتػذي تتت ذانذييتتت
 ,.Hassan et al)الدر سةلذالل ل خذمؼذالففػذال بيقذلةلس لخذاللر ؽاةذالللسةخذمؼذببةذإااسةذالال خذ

.ذبُ ل ذستفؽلخذبتلامةذاالف ت حذالنتؽ يذقلت ًاذمفلتً ذلدريت ػذمت  ذلتؽاةذاال  ت لذيتيؼذمتتد  ميذ(2019
 ,Boritz et al., 2016; Hassan et al., 2019; Smith)اسةذالاتل خذالدرت سةلذالل ل تخذباا

ذ.ذ(2019

بب ذإادلتذال ف تذالدنع ل خذباللب ي خذيدؽافلذر صت خذالر ية تخذلةرتلامةذفتيذالدرت سةلذالل ل تخذالتتنؽةخذ
ذ ذبايئتخSECمثةذالفيئتخذاللاتلفخذ ةت ذسب قتخذب ت ابلذاالبساقذالل ل تخذفتيذالؽاليت تذاللدحت ةذاالملةي تخذ

 رلةتتتتتلًاذلدحتتتتتتيؼذذSECاصتتتتت ستذالفيئتتتتتخذذ0222.ذففتتتتتيذ تتتتت مذAMFستتتتتؽقذاالبساقذالل ل تتتتتخذالفلاتتتتتت خذ
االف  حذلةلتدثللةؼ ذتيدذ  اتذات  ذ ؽص  تذا اذالدرلةتلذ  نت ذال د قت تذاللطؽلتخ.ذرتػذفتيذ ت مذ

بالت دذذthe6 plain English handbookااتلتذ ةتغذالفيئتخذاليتةذالةػتخذاالا ةيزةتخذالبتت طذ0221
شتت ااتذي تت ذ ؽافلاتت ذل تتيذ  تتؽنذالةػتتخذستتفةخذملتت ذيتتءادذإلتت ذبيتتؽحذالرتتلامة ذمتت ذمط لبتتخذيؽيتتمذإسذ

 Karim and؛ذ6161الاتتل  تذقتت اللدزامذيفتت اذالتت ليةذ نتت ذ د قتتخذالدرتت سةلذالل ل تتخذ) بتت ذال تتؽاا 

                                                 
 تد  مذالب تثخذ اًلذمؼذاإلف  حذالتتلادذبالنتؽ يذبغيتلذاللت ليذ لدلاافت تذي يةتخذ لبتلذ تؼذاإلف ت حذ تؼذ  فتخذالللةؽمت تذق تالهذذ0

 ةغذالؽاساةذق لرؽائػذالل ل خ ذبالديذيليؼذص  غدف ذفيذصؽسةذغيلذم ل خذسؽامذ  اتتذ ل تخذأبذبصت، خ ذمثتة؛ذ رلةتلذالللاللتخ ذب رلةتلذ
ذ .6102الحؽ لخ ذباإليض ت تذاللدللخذلةرؽائػذالل ل خذبغيلا ذ)اتل  ذم ةظذاإلااسة ذب رلةلذ

مثتتة؛ذذذ( إرشااادال تماايع بالبػالااو الليػياا  رااي اليقاااريخ الدال اا 1)يرتت مذاتت اذالتت ليةذاتتؽ يؼذمتتؼذاإلسشتت ااتذلدحتتتيؼذالر ية تتخذلةرتتلامة؛ذذ6
لللة تخذب  نت ذاستد  امذالل تطةح تذاللد   تخ ذاسد  امذللةذب يلة ذبايضً ذاستد  امذ ةلت تذشت ئلخذاالستد  امذفتيذاللل سستخذا

مثتتتةذاستتتد  امذال تتت ابلذذ( إرشاااادال تمااايع باليذثاااي 2)باستتتد  امذصتتت ػخذاللبنتتتيذلةللةتتتؽم ذبالبلتتت ذ تتتؼذالدف صتتتيةذغيتتتلذالضتتتلبسةخ.ذ
ذ. 6161باالشي لذالب  ا خذ ةل ذاميؼذ) ب ذال ؽاا 
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Sayan, 2020ب متتذ ةتغذالفيئتخذقلط لبتخذصتن ايقذاالستدثل سذقت اللدزامذقي بت  ذذ6112 .ذبفتيذ ت مذ
ذذAMF  ذ لت ذاصت ستذايئتخذ6161ااتلاتذاالتددت بذيةػتخذستفةخذببايتحخذ) بت ذال تؽاا ذمب ائذ د قتخ

.ذ لتت ذاصتت ستذNotionايضتتً ذبالتت دذأتتت تذى تتخذ ةتت ذمففتتؽمذالر ية تتخذلةرتتلامةذذ6112 رلةتتلذفتتيذ تت مذ
لدحتتتيؼذب ية تتخذبتتلامةذالللةؽمتت تذالل ل تتخذاللر متتخذإلتت ذاللتتتد  ميؼذاألبتتةذذaction planأيضتتً ذاليتتةذ
 ذ3لًاذط لبتذ ةغذالفيئخذال بلخذايضً ذيدر يػذملةؽم تذمؽرؽبخذبب يةخذلةرلامةذبب يةخذلإلسد  امربلة.ذباري

(Aymen et al., 2018)ذ.ذ

ذب دلت اذالنعلةت تذاللفتتتلةذلاتلحذابافت ذاللتت يلةؼذل لتةذالدرتت سةلذالل ل تخذاتثتلذابذأبتتةذب ية تخذلةرتتلامة
 ذباعلةتخذالاتلة خذSignaling Theory ذباعلةتخذاالشت سةذAgency Theory؛ذاعلةتخذالؽ  لتخذمثتة

Legitimacy Theoryذ(Hassan et al., 2019ذ لتت ذيؽلتت ذفليتت نذلدفتتتيلذمتت ذإااذ  اتتتذ. 
بالتت دذذرااخا الدولػمااال ايةااا   اإلااسةذ ُتت  ػذأبذ دال تت ذفتتيذب ية تتخذبتتلامةذالدرتت سةلذالل ل تتخذبالتت ؛ذ

بالغذقػلضذ ؽفيلذملةؽمت تذإيت ى خذذيدضلؼذقينذ رؽمذاإلااسةذيدر يػذإف  ت تذاؽة خذسفةخذالرلامة 
للت   ةذمتد  ميذالللةؽم تذفيذإ   اذبلاساتذأفضة ذبب لد ليذ  ، اذ  مذ ل رةذالللةؽم تذيتيؼذ

بالت دذيلنتيذأنذ رتؽمذذاما الحخا االخخ رمػ رخا اليوي ع أو اليجػير ايداري اإلااسةذباللتتدثللةؼ.ذ
غذقػتلضذ ضتةيةذاللتتدثللةؼذتتؽلذأاامذالاتل خ ذاإلااسةذيدر يػذإف ت ت تذاؽة تخذصت بخذالرتلامة ذبالت

ذ.ذ(Karim and Sayan, 2020)2بالغذمؼذراللذق  مذاإلااسةذقإااسةذاالاطب   ت

بلرتت ذأبيتتمذالل يتت ذمتتؼذال ساستت تذانذالر ية تتخذلةرتتلامةذ دل تت ذ ةيفتت ذالل يتت ذمتتؼذا رتت سذاإلي  ي تتخ ذ
 ,e.g., Hassan et al., 2018; Ahmad and Maochun)تيتدذ ؽصتةذقلتاذال ساست تذ

                                                 
 ,.Aymen et al)ذnon accountantsببتةذغيتلذاللح ستبيؼذالللةؽمت تذالر يةتخذلإلستد  امذاتيذ ةتغذالللةؽمت تذاللففؽمتخذمتؼذذ3

ذ.(2018
إلتت ذم لؽ تتخذمتتؼذاالستتدلا     تذالدتتيذ تتتد  مف ذالاتتل خذإلااسةذاالف تت ت تذالتتتلايخذق تتؽسةذإادف تةتتخذ) بتت ذذإدارة االلصباعااال اتتيلذذ2

 ذبالتغذلةداتؽةةذءة اليقاريخ الدال ا ( اليالعو بحوػب  قخا1)بس ئةذبايذذ7 .ذب دلثةذبس ئةذإااسةذاالاطب   تذفيذ6161الر اس ذ
 ذبانتت ذيتتدػذاستتد  امذةبتت ساتذمرنلتتخذ)مثتتةذذrhetorical manipulation(اليالعااو البال ااي 2) ةتت ذاالاامذالضتت   ذلةاتتل خ.ذ

بةتتدػذذ، thematic manipulation( اليالعاو الدػةااػعي 3)إستد  امذأفلت لذمبن تخذلةل فتؽل  ذبالتغذإلرفت مذاالابت مذالتتيئخ.ذ
أدذذvisual and structural manipulation( اليالعاو البحاخي والم يلاي 4)إستد  اميذلةديتيت ذ ةت ذاالاامذاللت ليذال يت .ذ

( اسايتجا  5)الدال  ذفيذطلةرخذ لضذالللةؽم ت ذبالغذمؼذراللذ  لاسذقلتاذالللةؽمت تذاإلي  ي تخذلةديتيت ذ ةت ذاالاامذال يت .ذ
ااسةذ ة ذارد  سذمل ييلذ لضذاالاامذالح ليذقيفضةذصؽسةذملينتخ ذبالتغذلةديتيت ذ ةت ذاالاامذال يت .ذ ذبان ذ ل زذاإلمقارلال االداء

 لاددارة ( إعاداء االداء7))صت فيذالتلبمذابذم لتةذالتلبم ذالت دذيء ت ذ ةت ذ حريتقذالاتل خذألاامذمت ليذليت .ذذ( اخي اار رقاع الاخب 6)
attribution of organizational outcomes ،إسلت  ذاألاامذال يت ذإلت ذاإلااسة ذيينلت ذيتدػذإسلت  ذاالاامذالتتي ذبانت ذيتدػذذ

ذ .Diouf and Boira, 2017ذ؛6161 ب ذال ؽاا ؛ذ6161لةال خذإل ذ ؽامةذر سل خذ) ب ذالر اس ذ
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 ,.e.g)إلت ذانذالر ية تخذلةرتلامةذ تءرلذستةبً ذ ةت ذ  ةفتخذالؽ  لتخ.ذ لت ذ ؽصتةذالتبلاذاالرتلذذ(2019
Aymen et al., 2018; Luo et al., 2018)إلت ذ يريلات ذالتتةبيذ ةت ذ ت مذ ل رتةذالللةؽمت ت.ذذ

الر ية تخذلةرتلامةذ تءادذإلت ذتةت اةذسبح تخذذانذ(e.g., Hassan et al., 2018)تت لغذأبيتمذالتبلاذ
 ذ;6161e.g., Aymen  et al., 2018الال خ.ذ البةذ ة ذالغ ذاش سذقلاذال ساس ت) ب ذال ؽاا 

إلتتت ذانذالر ية تتتخذلةرتتتلامةذ تتتل بطذقيتيتتت مذاللتتتتدثللةؼ.ذباد  تتتخذألال تتتخذ تتتؽافلذر صتتت خذب ية تتتخذاإلف تتت حذ
ذ  نذمؼذالضلبسدذمللفخذأاػذمح ااتذالر ية خذلةرلامة.النؽ يذلةرلامةذلل ذلف ذمؼذمن ف ذ  ي ة ذفر ذ

 مجيل  البةث  -2
يدضمذمل ذ ر مذأال خذففػذاللؽامةذالديذ ءرلذ ة ذب ية خذالدر سةلذالل ل تخذلةرتلامة.ذإاذ نت بلذالل يت ذ

 ,e.g., Kumar)مؼذال ساس تذقلاذاللؽامةذالديذ لثةذر  ئصذق لنتبخذلةال  تذ ح ػذالال خذ
2014; Roistona and  Harymawan, 2020)ذبآاائف ذ (e.g., Asay et al., 2018; de 

Souza et al., 2019)(ذباسدلا   يدف ذ e.g., Lim et al., 2018ذ ل ذ ن بلتذاساس تذارل ذ. 
 e.g., Seifzadeh) يريلذقلاذاللؽامةذالديذ لثةذر ت ئصذق لنتتبخذلتإلااسةذ  لدح تيؼذاإلااسدذ

et al., 2020) حذ) ذباااسةذاالسبتe.g., Ajina et al., 2016; Rahman, 2019ذباللرت سةذ  
 .ذب نت بلذe.g., Xu et al., 2018  ذب لتلذاللت يلذالدنفيت دذ)e.g., Hasan, 2020اإلااسةتخذ)

 e.g., Devos) ت اذارتلذمتؼذال ساست تذ تيريلذقلتاذاللؽامتةذاللدلةرتخذقت لللال ذ  تؽاةذالللاللتخذ
and Sarkar, 2015; Karim and sayan, 2020)ذبا لت بذالللالت ذ (e.g., Xu et al., 

ذ.ذ(2020

ذفرتتطذق  دبتت سهذاالتثتتلذ تتيريلًاذ ذباتتت ر بةدضتتمذملتت ذستتبق ذانذال ساستت تذالتتت قرخذبتت ذس تتزتذ ةتت ذمدػيتتلر
 ةتت ذالر ية تتخذلةرتتلامة ذفتتيذتتتيؼذأنذال ساستتخذالح ل تتخذستتدل زذ ةتت ذينتت مذالتتؽاجذيدضتتلؼذقلتتاذاللؽامتتةذ

ثخ ذلػذيدػذإللامذمثةذا هذال ساسخذمتؼذببتةذ ةت ذالاتل  تذالل تلةخذاللءرلة ذبالديذبفرً ذلح ذ ةػذالب ت
اللري ةذقتتؽقذاالبساقذالل ل تخ.ذ لت ذ  ت سذاالشت سةذإلت ذبلتؽاذإرتدالهذيتيؼذالبت تثيؼذتتؽلذأرتلذالر ية تخذ

 ,e.g., Hassan et al., 2018; Ahmad and Maochun)لةرتلامةذ ةت ذ  ةفتخذالؽ  لتخذ
ذ.ذ(2019
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 يديغ ص ا   مجيل  البةث رى االجاب  على اليثاؤالل االت  : وبذاًء على ما تقج ،
اةذ ءرلذاللؽامةذالد ل تخذ)باللدلثةتخذفتيذإااسةذاالسبت ح ذبالدح تيؼذاإلااسد ذبلتؽاةذالللاللتخ ذبت تػذ -

 الال خ ذبآاائف  ذ ة ذالر ية خذلةرلامةذ؟
 اةذ ءرلذالر ية خذلةرلامةذ ة ذ  ةفخذالؽ  لخذ؟ -
امةذاللالبتخذيتيؼذمحت اا ف ذ)باللدلثةتخذفتيذإااسةذاالسبت ح ذبالدح تيؼذاإلااسد ذاتةذ دؽستطذالر ية تخذلةرتلذ -

 بلؽاةذالللاللخ ذبت ػذالال خ ذبآاائف  ذمؼذا ت خذببيؼذ  ةفخذالؽ  لخذمؼذا ت خذارل ؟

 هجف البةث -3
يفتتت هذالبحتتتدذإلتتت ذمللفتتتخذمحتتت ااتذب ية تتتخذالدرتتت سةلذالل ل تتتخذلةرتتتلامة ذبااليتتت وذالتتتغذ ةتتت ذ  ةفتتتخذ

 ل ذيفت هذالبحتدذإلت ذالدحرتقذمتؼذالت بسذالؽست طذلر ية تخذالدرت سةلذالل ل تخذلةرتلامةذفتيذاللالبتخذالؽ  لخ.ذ
يتتتيؼذمحتتت اا ف ذ)باللدلثةتتتخذفتتتيذإااسةذاالسبتتت ح ذبالدح تتتيؼذاإلااسد ذبلتتتؽاةذالللاللتتتخ ذبت تتتػذالاتتتل خ ذ

خذاللريتت ةذبآاائفتت  ذببتتيؼذ  ةفتتخذالؽ  لتتخ.ذبستتيدػذ حريتتقذاتت يؼذالفتت فيؼذقتت لدطبيقذ ةتت ذالاتتل  تذالل تتلة
ذقتؽقذاالبساقذالل ل خ.

 أهد   البةث -4
 نبتت ذأال تتخذاتت اذالبحتتدذمتتؼذ ن بلتتيذللؽيتتؽ ذاتت مذإالذباتتؽذمحتت ااتذب ية تتخذالدرلةتتلذاللتت ليذالتتتنؽدذ
لةرتتلامة ذبااليتت وذالتتغذ ةتت ذ  تت ل  ذالؽ  لتتخ ذبالتتغذللينتتخذمتتؼذالاتتل  تذاللتتت الخذالل تتلةخذاللريتت ةذ

الل يت ذمتؼذال فت تذاللب ي تخذبالدنع ل تخذمثتةذالفيئتخذاللاتلفخذقتؽقذاالبساقذالل ل خ ذر صخذقل ذاادل مذ
 ذبايئتخذستؽقذاالبساقذالل ل تخذSEC ة ذسب قخذب  ابلذاالبساقذالل ل خذفيذالؽاليت تذاللدحت ةذاالملةي تخذ

بب لدت ليذ تت نذذقإتت  ذال  ت ئصذالةػؽةتخذلإلف ت حذالنتتؽ يذإالذباتيذالر ية تخذلةرتلامة ذAMFالفلاتت خذ
ذاللؽامةذاللءرلةذ ة ذالر ية خذلةرلامة.مؼذاللفػذمللفخذ

الدتتتيذذتتتتتتتتتتذفتتيذتتتت باذ ةتتػذالب تثتتتخذتتتتتتتتتذالبحتتدذأاليدتتتيذاألت ايل تتخذمتتتؼذرتتاللذاتتت سةذالبحتتؽثبةيدتتت ذ
 ن بلتذاللؽامةذاللءرلةذ ة ذب ية خذالدر سةلذالل ل خذلةرلامةذر صخذ ة ذاللتدؽ ذاللحةي ذبالدتيذل تتتذ

الغذاساسخذاللالبخذذقيذفيذ ثيلذمؼذال بلذاللدر مخ.ذيض هذإل ذينفظذالر سذمؼذاإلادل مذال دذتعي
غيتتلذاللب شتتلةذيتتيؼذمحتت ااتذالر ية تتخذلةرتتلامةذ)باللدلثةتتخذفتتيذإااسةذاالسبتت ح ذبالدح تتيؼذاإلااسد ذبلتتؽاةذ

ذالللاللخ ذبت ػذالال خ ذبآاائف  ذببيؼذ  ةفخذالؽ  لخذمؼذراللذالر ية خذلةرلامة.

ذ
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 لصاق و جود البةث -5
البحتتتدذ ةتتت ذاساستتتخذمحتتت ااتذب ية تتتخذالدرلةتتتلذالتتتتنؽدذلةرتتتلامةذ)ر صتتتخذاإليضتتت ت تذذيرد تتتلذاتتت ا

اللدللتتخذلةرتتؽائػذالل ل تتخ  ذبااليتت وذالتتغذ ةتت ذ  تت ل  ذالؽ  لتتخ ذب تت لغذاردبتت سذاألرتتلذالؽستت طذلةر ية تتخذ
لةرتتتلامةذ ةتتت ذاللالبتتتخذيتتتيؼذمحتتت اا ف ذببتتتيؼذ  تتت ل  ذالؽ  لتتتخ.ذفرتتت ذابد تتتلتذفدتتتلةذال ساستتتخذ ةتتت ذالفدتتتلةذ

.ذبب لدتت ليذي تتلجذ تتؼذاطتت قذاتت اذالبحتتدذاساستتخذقتت بيذاللؽامتتةذاللتتءرلةذ ةتت ذالر ية تتخذ6102تتتتتتتذ6102
لةرلامة ذب  لغذق بيذاإلف  ت تذالتلايخذا رل ذق لدرلةلذالتنؽدذق الهذاإليض ت تذاللدللتخذ)مثتةذ

رت سذ رلةلذملاب ذالحتت ق ت ذب رلةتلذم ةتظذاإلااسة .ذ لت ذي تلجذ تؼذاطت قذالبحتدذ تُةذمتؼذاساستخذاال
اللدل بخذ ة ذالر ية تخذلةرتلامةذ ةت ذمدػيتلاتذأرتل ذق تالهذ  ت ل  ذالؽ  لتخ.ذباريتلاً ذي تلجذ تؼذاطت قذ
ال ساستتتتخذالاتتتتل  تذغيتتتتلذاللريتتتت ةذقتتتتتؽقذاالبساقذالل ل تتتتخذالل تتتتلةخ ذبايضتتتتً ذشتتتتل  تذالرطتتتت  ذاللتتتت ليذ

ذباللدلثةخذفيذالبنؽكذبشل  تذالديميؼذبشل  تذاإلسدثل س.

 خص  البةث -6
ذسد ل لذالبحدذ ة ذالنحؽذالد لي:سؽهذيدػذا

ذاإلط سذاللف ه ليذلر ية خذالدر سةلذالل ل خذلةرلامة.ذ2-0
ذ حةيةذال ساس تذالت قرخذباشدر قذفلبضذالبحد.ذ2-6
ذمنف  خذالبحد.ذ2-3
ذالند ئجذبالدؽص  تذبم  التذالبحدذاللردلتخ.ذ2-2

 ايشار الدحال دي لقابل   اليقاريخ الدال   للقخاءة 6-1
بالدتتتيذُ ل تتتزذ ةتتت ذاستتتةؽبذ الر ية تتتخذلةرتتتلامةذإتتتت  ذال  تتت ئصذالةػؽةتتتخذلإلف تتت حذالنتتتؽ يذ لدبتتتل
 ,e.g., Zamanian and Heydari)وييخ  مغ تةليل بوس الجراسال الثابق   .Styleذاإلف  ح

al., 2019) et ; Crossley2012   فرت ذعج  وجاػد توخياف مةاجد وميحا  عل اا للقابل ا  للقاخاءة
  ;Dale and Chall, 1949إلت ذانذ للةت ذاساستديذذ)et al.,2019) Crossleyأش ستذاساستخذ

Richards et al., 1992يلثةذأفضةذ للة ذلةر ية خذلةرتلامة ذبالت دذيتنصذ ةت ذااتيذمت  ذستفؽلخذذ
بتتلامةذبففتتػذاتتصذمتت ذبستتل خذبلام تتيذايضتتً .ذب  تتؽنذالن تتؽسذستتفةخذالرتتلامةذ نتت م ذيدتتؽافلذيفتت ذقلتتاذ

 ذببتت طخذالرؽا ت ذالنحؽةتخذ5lexical sophisticationةخذفيذقت طخذالةػتخذال   ئصذالةػؽةخذباللدلث

                                                 
 لدبلذالن ؽسذستفةخذالرتلامةذمتؼذتيتدذقتت طخذالةػتخ ذإااذ تػذاال دلت اذ ةت ذ ةلت تذشت ئلخذاالستد  امذبمت  ذ  لاسات  ذبايضتً ذإااذ تػذذ5

اسد  امذ ةل تذااتذ  اذمر ط ذبةيةخذ)ب لذال ةلخ ذبااليدل اذ ؼذال ةل تذ  ي ةذاللر ط ذ)طؽلذال ةلخ  ذق إلي فخذإل ذاايذإااذ ػذ
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syntactic2.   كدا عخةت دراس(Zamanian and Heydari, 2012)  لةر ية تخذلةرتلامة ذتوخيحيغ
 ةت ذاافت ذال سلتخذالدتيذي ت ذفيفت ذم لؽ تخذمتؼذالرتلامذانذذMcLaghlin, 1969 تيتدذ لفدفت ذاساستخ

 ة ذذEdgar Dale, 1972بمففؽم.ذبمؼذا ت خذارل  ذ لفدف ذاساسخذذcompellingا ً ذم ذمرن ذ
 Loughran)ااف ذستفؽلخذالففتػذينت ًمذ ةت ذأستةؽبذال د قتخذبمت  ذ نعت ػذاألف ت س.ذ لت ذاشت ستذاساستخذ

and McDonald, 2014)إلتت ذأنذاإلف تت حذغيتتلذاللتت ليذيلدبتتلذبتت قاًلذلةرتتلامةذ نتت م ذيتتتدط  ذذ
الللةؽم تذاللالئلخذألغلاضذ لة خذذassimilateالل ليؽنذإسد ل بذذاللتدثللبنذاألفلااذابذاللحةةؽنذ

ذالدري ػ.

بب ذااليظذ  مذبلؽاذ للة ذمح اذلةر ية خذلةرلامةذ ة ذ  مذإمي ا خذبلؽاذمق ت وذمحت اذبمدفتقذ
 ة ي ذلةر ية خذلةرلامة.ذفر ذإ ضمذمؼذ حةيةذال ساس تذالت قرخذإمي ا خذ رتت ػذ ةتغذاللرت ي ظذإلت ذرتالثذ

يؼذ دلثتةذم لؽ  ت ذتيدذ دلثةذالل لؽ خذاالبل ذفتيذاللرت ي ظذالللدلت ةذ ةت ذ لريت ذالتنص ذفتيذتت
الل لؽ خذالث ا تخذفتيذاللرت ي ظذالللدلت ةذ ةت ذطتؽلذالتنص ذيينلت ذ لبتلذالل لؽ تخذالث لثتخذ تؼذمءشتلذ

coh-metrixوبالذثااب  لدقااال ذ لدبدػعاا  االولااى، رثلمااا تيدااال رااي الدقااال ذ الدويدااجة علااى .ذ
 e.g., Asay et al., 2018; Aymen et  flesh reading ease) مءشتل ذتوقيج الاذز ماال

al., 2018) ذبمءشتلذ flesh-kincaid gradeذ(Hassan et al., 2019بمءشتل  ذ fogذ
.(e.g., Ajina et al., 2016; Lim et al., 2018) ب فدلضذلل  ذ ةغذاللر ي ظذإل ذانذتةت اةذ

تةذمؼذمدؽسطذطؽلذال ةلخذبمدؽسطذطؽلذال لةخ ذباتتبخذال ةلت تذالللرت ةذ تءادذإلت ذتةت اةذصتلؽبخذ
ذل ذيةيذ لضذلدةغذاللءشلات:بلامةذالنص.ذبى 

ذ:flesh reading ease7 ذFREمءشلذ)  0)
FRE= 206.835-(1.015*ASL)-(84.6*ASW). 

  يث:
ذ       ASL: average sentence length مدؽسطذطؽلذال لةخذ=ذ  اذال ةل ت/ذ  اذال لةذ
   ASW: Average number of syllables مدؽسطذطؽلذال ةلخ=ذ  اذاللر ط /ذ  اذال ةل ت

   per words ذ
                                                                                                                            

الفل ل ذبايضً ذإااذ ػذاسد  امذ ةل تذلف ذملن ذبات ذابذاالالتذبات ةذبااليدل اذ ؼذال ةل تذالديذلف ذملنت ذاسد  امذ  اذأبةذمؼذا
ذ.(Crossley et al., 2019)غيلذالللن ذالحلفيذاللر ؽاذ

 لدبلذالن ؽسذسفةخذالرلامةذمؼذتيدذقت طخذالرؽا  ذالنحؽةخذال  صخذيدل ي ذال لة ذإااذ ػذاستد  امذللتةذب تيلةذ)استد  امذ ت اذذ2
تةل تذأبةذفيذال لةخ  ذتيدذانذب لذال لةخذيتت   ذ ةت ذ تةذمتؼذالدحةيتةذالنحتؽدذاألستل  ذب ةت ذسبتطذب نعت ػذاللنطرتيذل ف ت سذ

ذ.(Crossley et al., 2019)اسد  امذاسل مذمن سبخذل ةذللةخذاللئ ت خذلةن ؽس ذبايضً ذإااذ ػذ
ذ .Asay et al., 2018ب ايلذالق لخذاال ة ذإل ذإس ف  ذب ية خذالنصذلةرلامةذ)ذ011ذ– دلابحذق لخذ ةغذاللءشلذم ذييؼذصفلذذ7
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 :1flesh-kincaid grade مءشل  6)
flesh-kincaid grade= (11.8*ASW)+(0.39*ASL)-15.59. 

 fog2مءشلذذ  3)
FOG=0.4*(ASL+PCW)ذ 

  يث
 PCW:percent of complex words ذ

 *ذ)  اذال ةل تذالللر ة/ذالل ليذ  اذال ةل ت 011اتبخذال ةل تذالللر ة=ذ

مثتتتةذالةؽغتتت سةدػذذالاال ااا  بالدقاااال ذ الدويداااجة علاااى شاااػ  الاااذزالدبدػعااا  ذمقاااال ذب دلةتتتقذ
 e.g., Luo  et)الطب لتتيذللتت اذصتتفح تذالدرلةتتل ذبالةؽغتت سةدػذالطب لتتيذللتت اذ ةلتت تذالدرلةتتلذ

al.,2018; de Souza et al., 2019; Ahmad and Maochun, 2019)ذبالةؽغت سةدػذ 
  ذ;6102li,2008; Karim and sayan, 2020التتؽاح ذ)الطب لتيذللت اذاإليضت ت تذاللدللتخذ

 .ذ;Loughran and McDonald, 2014ذ6161ساشتت  ذ (بالةؽغتت سةدػذالطب لتتيذلح تتػذالدرلةتتل
بةفدتتتلضذلل تتت ذ ةتتتغذاللرتتت ي ظذإلتتت ذانذتةتتت اةذ تتتةذمتتتؼذ تتت اذصتتتفح تذالدرلةتتتل ذب تتت اذ ةل  تتتي ذب تتت اذ

لدبدػعاا  الاالااا    بيذدااا تويدااج مقااال ذ اإيضتت ت  ي ذبت لتتيذيتتءادذإلتت ذتةتت اةذصتتلؽبخذبتتلامةذالتتنص
لؽااتتتت ذباتتتتػذالتتتتتلاذذ1 ن تتتتلًاذمرتتتتتليؼذإلتتتت ذذ001 ذبالتتتت دذيضتتتتػذ coh-metrixعلااااى م شااااخ 

narrativeذ01 ذبالبت طخذالنحؽةخsyntactic simplicityذ00 ذبابخذال ةل تword concretenceذ 
referential cohesion06  cohesion 03ذdeep  cohesionذverb02ذبااباتذالتتتتتتتتتتتلبطذ 

                                                 
ذ. Hassan et al., 2019)ذمةب ايلذالق لخذاال ة ذإل ذإا ف ضذب ية خذالنصذلةرلاذ2- دلابحذق لخذ ةغذاللءشلذم ذييؼذصفلذذ1
 ,.Lim et al).ذب ايلذالق لخذاال ة ذإل ذإا ف ضذب ية خذالنصذلةرتلامة01باتبلذمؼذأبذيت بدذذ1 دلابحذق لخذ ةغذاللءشلذم ذييؼذذ2

ذ.(2018
يق ظذم ذإااذ  نذالنصذيحدؽدذ ة ذللةذب يلةذقيسد  امذاسةؽبذاحتؽدذقتت طذيت اًلذمتؼذاستد  امذللتةذطؽةةتخذ حدتؽدذ ةت ذبؽا ت ذذ01

ذ.(Chang and Stone, 2019b)احؽةخذأبةذشيؽ ً ذ
 ,Chang and Stone evok)يق ظذم ذإااذ  نذالنصذيحدؽدذ ة ذ ةل تذااتذملنيذبتي ذبمح اذإلر سةذال ؽسةذال ان خذلةر سئذذ00

2019b)ذ.ذذ
 ,Chang and Stone)يق ظذم ذإااذ  نذالنصذيحدتؽدذ ةت ذ ةلت تذ اتلحذاللالبت تذالتتبب خذمثتةذاستد  امذ ةلت تذألنذ ذايت اذذ06

2019b).ذ
ذ.(Chang and Stone, 2019b)ذيق ظذم ذإااذ  نذالنصذيحدؽدذ ة ذ ةل تذمد ةخذ الحذاللالب تذاللنطق خذ03
ذ.overlapping verbs (Chang and Stone, 2019b)  ة ذأفل لذمد ارةخذذيق ظذم ذإااذ  نذالنصذيحدؽدذذ02
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05connectivityبتمتتتؼذالحتتت ث ذtemporali 02ذب اتتتيلذالق لتتتخذاال ةتتت ذإلتتت ذتةتتت اةذب ية تتتخذالتتتنصذ.
 .(Chang and Stone, 2019b)لةرلامةذ

مثت لذالتغ؛ذذلدقال ذ الدبدػع  الولى والدويداجة علاى توقياج الاذزبب ذبلفتذإادر ااتذ  ي ةذ
الذ ن ستت ذاتت هذاللرتت ي ظذالدرتت سةلذالل ل تتخذالللتت ةذق لةػتتخذالللب تتخ ذبأافتت ذغيتتلذمالئلتتخذل تتيذ تتتد  مذفتتيذ
م تت لذاللح ستتبخذتيتتدذاافتت ذم تتللخذلق تت وذب ية تتخذاللنتت اجذال ساستت خذلةرتتلامة ذ لتت ذإافتت ذ رد تتلذ ةتت ذ

 د  اةذق ت وذال ت ابلذق  وذال ؽاا ذالن  خذفرطذمثةذمدؽسطذطؽلذال لةخ ذبمدؽسطذطؽلذال ةلخذبذ
باللستتتؽم تذالب  ا تتتخذاللف تتتمذ نفتتت ذفتتتيذالدرتتت سةلذبالدتتتيذ فتتت هذإلتتت ذ بتتتت طذبتتتلامةذالللةؽمتتت تذالل ل تتتخذ
الللر ة.ذ  لغذ فدلضذ ةغذاللرت ي ظذإنذتةت اةذ ت اذمرت ط ذال ةلتخذ تءادذإلت ذتةت اةذ لريت ذال ةلتخ ذإالذ

يتظذ  تؽنذ ةتغذال ةلت تذشت ئلخذاإلستد  امذأايذات  اً ذال لدبلذال ةل تذمدل اذاللر ط ذملرت ةذب ةت ذالل
 ,.Laksmana et al؛ذ6161؛ذ بت ذال تؽاا 6161؛ذساشت  ذ6102فتيذالدرت سةلذالتتنؽةخذ)التتؽاح ذ
2012; Luo et al., 2018ذذيينل ذ لدبلذمرت ي ظذالل لؽ تخذالث ا تخذبالللدلت ةذ ةت ذطتؽلذالتنصذ. 

ذLoughran and McDonald, 2014؛ذساشت  ذ6102أبتةذ ليتخذلة طتيذبأبتةذ لريت ًاذ)التتؽاح 
 .ذ لتت ذُيلتت ذمق تت وذالل لؽ تتخذالث لثتتخذصتتل ذالدطبيتتق ذبلتت لغذإ دلتت تذالب تثتتخذ ةتت ذمرتت ي ظذ6161

ذالل لؽ خذالث ا خذفيذال زمذالدطب ري.

بااالحخوا اليااي تحثااخ مااا إاا كالاات ايدارة تالااجعع أو تيالعااو رااي قابل اا  اليقاااريخ بى لتت ذيدلةتتقذ
ببفرً ذلف اذالفتلضذ رتؽمذاإلااسةذذرخا الدولػمال ايةا    ي نذبال ؛ذفيايذيؽل ذفلذذالدال   للقخاءة،

يدرتت يػذإف تت ت تذاؽة تتخذستتفةخذالرتتلامة ذبالتتغذقػتتلضذ تتؽفيلذملةؽمتت تذإيتت ى خذللتتت   ةذمتتتد  ميذ
الللةؽمتتتتتت تذفتتتتتتيذإ  تتتتتت اذبتتتتتتلاساتذأفضتتتتتتة ذبب لدتتتتتت ليذ  ،تتتتتت اذ تتتتتت مذ ل رتتتتتتةذالللةؽمتتتتتت تذيتتتتتتيؼذاإلااسةذ

ببفرتتً ذلفتت اذالفتتلضذ رتتؽمذذمااػ رااخا اليوياا ع أو اليجااػير ايداري امااا الحااخا االخااخ رباللتتتدثللةؼ.ذ
اإلااسةذيدر يػذإف ت ت تذاؽة تخذصت بخذالرتلامة ذبالتغذقػتلضذ ضتةيةذاللتتدثللةؼذتتؽلذأاامذالاتل خ ذ

ذ.(Karim and Sayan, 2020)بالغذمؼذراللذق  مذاإلااسةذقإااسةذاالاطب   تذ

بوال اليقااريخ الدال ا  أ ااخ أو أقال قابل ا  للقاخاءة وتيدال الذطخيال اليي تحثخ دوارع الداجلخيغ ل
 ذباعلةتتخذالاتتلة خذSignaling Theory ذباعلةتتخذاإلشت سةذAgency Theoryاعلةتخذالؽ  لتتخذذرااي

                                                 
 ,Chang and Stone)ذيقت ظذمت ذإااذ ت نذالتنصذيحدتؽدذ ةت ذأاباتذسبتطذمثتة ذ تالبةذ ةت ذالتغ ذ ةت ذستبيةذاللثت ل ذبب للثتةذ05

2019b).ذ
ذ.ذ(Chang and Stone, 2019b)ذيق ظذم ذإااذ  نذالنصذيحدؽدذ ة ذ ةل تذ ؽيمذتمؼذالح ثذمثةذببةذببل ذبرػذ02
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Legitimacy Theoryذ(Hassan et al., 2019ذب  دةتدذاالفدلايت تذالدتيذ رتؽمذ ةيفت ذ تةذ. 
 ةتتت ذا دبتتت سذانذالؽتتتت ةذاالبد تتت ايخذ لثتتتةذسةتتتتةخذمتتتؼذاللالبتتت تذذإا تقاااػ  لطخيااا  الػكالااا اعلةتتتخ.ذ

الدل ب يخ ذتيدذ نايذ الب تذالؽ  لخذ ن م ذيفؽضذبات ذأبذاتثلذيتل ذاالصيةذش  ً ذارلذيتتل ذ
الؽ يةذلةق  مذقياامذر م تذبمف مذمح اةذا  قخذ ني.ذ لت ذ رتؽمذات هذالنعلةتخذ ةت ذافدتلاضذاس ستيذإالذ

لل تتت لمذيتتتيؼذاالصتتتيةذبالؽ يتتتةذبالتتتغذألنذااتتت اففل ذمدل سيتتتخ.ذبةتتتءادذاتتتؽذأنذانتتت كذ ل سيتتتً ذفتتتيذا
 ل سضذ ةغذالل  لمذإل ذتة اةذما تةذالؽ  لخ.ذ ل ذ زاااذما تةذالؽ  لخذت ةذفيذظةذتة اةذمتتدؽ ذ

.ذببفرتتً ذلفتت هذالنعلةتتخذيفضتتةذاللتت يلبنذفتتيذظتتةذتةتت اةذماتت تةذ 6161) ةتتي ذذ تت مذ ل رتتةذالللةؽمتت ت
ؼذالللةؽمتت تذغيتتلذالل ل تتخذبللةفتت ذستتفةخذالففتتػذباتثتتلذب ية تتخذلةرتتلامة ذبالتتغذالؽ  لتتخذتةتت اةذاالف تت حذ تت

لةحت ذمتتؼذ تت مذ ل رتتةذالللةؽمت تذيتتيؼذاللتتالكذباللتتتدثللةؼ.ذااذانذ ةتغذالللةؽمتت تذغيتتلذالل ل تتخذ لدبتتلذ
ميلةخذلةللةؽم تذالل ل خذبالغذمؼذراللذ ؽصيةف ذلللةؽم تذاي ى خذمفتلةذلةللةؽمت تذالل ل تخذبالدتيذ

 . Hassan et al., 2019)ذتد  ميذالرؽائػذالل ل خذمؼذا   اذالرلاساتذاالبد  ايخ ليؼذم

ب فدلضذاعلةخذاإلش سةذأايذيتد  مذالل يلبنذاالف  حذالتلادذألسس لذإش ساتذإلت ذاللتتدثللةؼ.ذ
بةل ذالؽيؽحذالن يذل ف  حذالتلادذ)ب يةيديذلةرلامة ذبستيةخذل شت سةذإلت ذاألاامذال يت ذلةاتل خذمتؼذ

لذتة اةذبيؽحذالللةؽم تذالديذ ليزذااائف ذ ؼذغيلا ذمؼذالال  ت ذفيذتتيؼذانذالاتل  تذااتذرال
االاامذالض   ذسد فيذالللةؽم تذالتيئخذب  لةف ذاتثلذصلؽبخذفيذالرتلامةذبالدفتتيل.ذب دؽبت ذاعلةتخذ

تذاالاامذاإلش سةذانذ ف مذالال  تذااتذاالاامذال ي ذبالديذل يف ذأسب حذ  ل خذاتثتلذمتؼذالاتل  تذاا
ذ.(Hassan et al., 2019)التي ذ

ب ل ذاعلةخذالالة خذ لة خذ تل ذمتؼذراللفت ذالاتل خذلةح تؽلذ ةت ذمؽافرتخذالل دلت  ذأبذ  نت ذ
اللرؽبت ت ذبالتتغذيدحريتتقذالدؽافتتقذيتتيؼذقتت ػذالل دلتت ذاللل بطتتخذق ااتتطخذالاتتل خذببؽا تت ذالتتتةؽكذاللربتتؽلذ

مًاذمني.ذببفرً ذلنعلةتخذالاتلة خذ حت فلذالاتل خذ ةت ذفيذالنع مذااللدل  يذاالتبلذالديذ ل ذالال خذلزذ
استتدللاسةخذ لة   فتت ذ نتت م ذ للتتةذفتتيذإطتت سذبؽا تت ذبقتت ػذالل دلتت .ذلتت اذ ف تتمذالاتتل خذ تتؼذالللةؽمتت تذ
غيتتلذالل ل تتخذإليتتف مذالاتتلة خذ ةتت ذأااتتطدف ذلةح تتؽلذ ةتت ذإاطبتت  ذم دللتتيذقتتينذالاتتل خذمتتتئؽلخذ

 خذ رتتتؽمذق إلف تتت حذغيتتتلذاللتتت ليذ إستتتد  قخذلةضتتتػؽ ذالدل ة تتتً .ذ لتتت ذ ؽيتتتمذ ةتتتغذالنعلةتتتخذانذالاتتتلذ
االلدل ة تتتخ.ذبلالستتتد  قيذلفتتت هذالضتتتػؽ  ذ رتتتؽمذالاتتتل خذقتتتإااسةذاالاطب  تتت تذبالتتتغذ تتتؼذطلةتتتقذللتتتةذ
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فتتتتيذبلام فتتتت ذل تتتتيذ حتتتت فلذالاتتتتل خذ ةتتتت ذصتتتتؽس ف ذباتدتتتتت بذشتتتتل يدف ذذ07الللةؽمتتتت تذاتثتتتتلذصتتتتلؽبي
(Hassan et al., 2019 .ذ

 شيقاق رخوا البةثتةليل الجراسال الثابق  وا 6-2
بستتؽهذيتتدػذ نتت بلذال ساستت تذالتتت قرخذالدتتيذ ن بلتتتذارتتلذ تتةذمتتؼذإااسةذاالسبتت حذبالدح تتيؼذاإلااسدذ
بلتؽاةذالللاللتتخذبت تتػذالاتتل خذبآاائفتت ذ ةتت ذب ية تخذالدرتت سةلذالل ل تتخذلةرتتلامة ذب تت لغذال ساستت تذالتتت قرخذ

لؽ  لتتتخ ذباريتتلًاذال ساستتت تذالتتتت قرخذالدتتتيذالدتتيذ ن بلتتتتذارتتتلذب ية تتخذالدرتتت سةلذالل ل تتتخذلةرتتتلامةذ ةتت ذ  ةفتتتخذا
 ن بلتذارتلذمحت ااتذالر ية تخذلةرتلامةذ ةت ذ  ةفتخذالؽ  لتخذمتؼذرتاللذالر ية تخذلةرتلامة ذبالتغذ ةت ذالنحتؽذ

ذالد لي:

ذذذاثخ إدارة االرباح على قابل   اليقاريخ الدال   للقخاءة 6-2-1
ويالديغ ق اا  إدارة .ذ02باااسةذاالسب حذالحق ق خ ذ01 نرتػذإااسةذاألسب حذإل ذإااسةذاألسب حذاللح سب خ

 ذSeifzadeh et al., 2020.ذببت ذاستد  متذاساستخذ)20الرباح الدةاسب   مغ خال  عاجة لدااا 
بالت دذيرتؽمذ ةت ذافدتتلاضذبلتؽاذ ػيتلاتذفتيذمتتدؽ ذاإلستدحر قذغيتتلذJones (1991 )60التؽاجذذ

 ,Ajina et al., 2016; Rahman) ذاإلرد  سدذ بلذالزمؼذمؼذفدلةذالرتل .ذيينلت ذا دلت تذاساستد

                                                 
بتت ذيضتت  ذاللتت يلبنذ لتت ًاذم تتطةح تذمح ستتب خذفن تتخ ذابذيتتتد  مؽنذ ةلتت تذغ مضتتخذقػتتلضذاسبتت كذابذمنتت ذمتتتد  ميذالدرتت سةلذذ07

 . Hassan et al., 2019الل ل خذمؼذالح ؽلذ ة ذملةؽم تذاق رخذلدحريقذففػذبايمذ ؼذأاامذالال خذ)
 لدلتت ذإااسةذاالسبتت حذاللح ستتب خذ ةتت ذالدتتيريلذ ةتت ذالتتلبمذمتتؼذرتتاللذالدتتيريلذ ةتت ذالرتتلاساتذاللح ستتب خذمثتتةذاالستتدحر ب تذاالرد  سةتتخ ذذ01

) بتت ذالرتتت اس ذذClassification Shiftingبالدػييتتلاتذاإلرد  سةتتخذفتتتيذالطتتلقذاللح ستتتب خ ذبالدرتت يلاتذالحيل تتتخ ذبا تت اةذالد تتن  ذ
ذ .6161

سب حذالحق ق خذ ة ذالديريلذ ة ذاللبمذمؼذرتاللذالدتيريلذ ةت ذالرتلاساتذباالااتطخذالحق ق تخذالدتيذ رتؽمذيفت ذاللناتيةذمثتةذ لدل ذإااسةذاال02
الدال تت ذفتتيذاللب لتت ت ذبالدال تت ذفتتيذالنفرتت تذاإلرد  سةتتخذ نفرتت تذالبحتتؽثذبالدطتتؽةلذبالل تتلبف تذالب   تتخذباإلااسةتتخ ذبالدال تت ذفتتيذ

  6161 ذاألصؽلذالث يدخذباالسدثل ساتذ) ب ذالر اس ذتل خذاألاد ج ذب ح ي ذ ؽبيتذي 
لل  ذا هذالنل اجذ لدل ذ ة ذق  وذإااسةذاالسب حذمؼذراللذاالسدحر ب تذاالرد  سةتخ.ذااذيد تؽنذاالستدحر قذاالللت ليذمتؼذاستدحر قذذ61

باستدحر قذ-يفت هذ لت يةذسبتػذالتلبم ذارد  سدذبال دذيندجذمؼذاللل ل  تذاللح سب خذابذاللل مالتذالديذيدػذارد  سا ذمؼذببتةذاإلااسةذ
ذ 6161 ذغيلذإرد  سدذبال دذيندجذمؼذاللل مالتذالل ايخذلةال خذفيذالفدلةذالح ل خذ) ةي

 ذبالديذ لبلذ ؼذεitلةلل الخذالد ل خذل ةذبط  ذ ة ذت هذلحت بذالبؽابيذ) β0 ,β1 ,β2,β3   ر يلذملةل تذذيلدل ذا اذالنلؽاجذ ة ذ60
اللت ليذذTAitتيتدذ     TAit /Ait-1= β0 + β11/Ait-1 +β2 ΔREVit /Ait-1  +β3 GPPEit/Ait-1+ εit اللتتدحر تذاالرد  سةتخ

األصؽلذالث يدخذفيذذGPPEitالدػيلذفيذايلاااتذاللب ل ت ذذΔREVitالل ليذاألصؽلذفيذاف يخذالتنخذالت قرخ ذAit-1االسدحر ب ت ذ
ذ .t(Seifzadeh et al., 2020 اف يخذالتنخذ
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 Dechow ذتيدذب مDechow et al. (1995)66اللل لذيؽاسطخذ Jones  ة ذالؽاجذذ(2019
بتمتتالؤهذيدلتت يةذالنلتتؽاجذاالصتتةيذمتتؼذرتتاللذااساجذالدػيتتلذفتتيذتتتت ق تذالللتتالمذفتتيذالحتتتب نذ نتت ذذ

تت بذالدػيلذفيذص فيذااليلاا ذبالغذألنذالنلؽاجذاالصةيذالذيتدط ذاتدا هذالاتل  تذالدتيذ رتؽمذ
 Kothari etالؽاجذذ(Lo et al., 2017)قإااسةذأسب تف ذمؼذراللذايلااا ف .ذيينل ذاسد  متذاساسخذ

al. (2005)63تيدذب مذذKothariبتمالؤهذيدل يةذالنلؽاجذاالصةيذمؼذراللذإيت فخذملت لذالل ئت ذذ
ذيالدياااغ ق اااا  إدارة الربااااح  ةتتت ذاألصتتتؽلذبالتتتغذ نتتت ذ ح يتتت ذاإلستتتدحر ب تذغيتتتلذاإلرد  سةتتتخ.ذ لتتت 

ذ .(Roychowdhury, 2006)قإسد  امذالؽاجذذالةك ك  

 ذفرتتت ذرة تتتتذاساستتتخذبل ااا  ايرحااااح الذاااػعي للقاااخاءةوبالذثاااب  للوالقااا  بااايغ إدارة االربااااح وقا
(Seifzadeh et al., 2020)إلتت ذانذالاتل  تذالدتيذ رتتؽمذقتإااسةذاسب تفت ذستتؽامذمتؼذرتتاللذإااسةذذ

االسبتت حذاللح ستتب خذأبذإااسةذاالسبتت حذالحق ق تتخذ  تتؽنذاتثتتلذاتدلتت اًلذلد ،تت اذب ية تتخذاإلف تت حذالنتتؽ يذ
 ذ ة ذاردب سذ يريلذإااسةذاالسب حذالحق ق خذفرتط ذAnggono, 2020لةرلامة.ذببينل ذابد لتذاساسخذ)

 ةت ذإااسةذذ(Ajina et al., 2016; Lo et al., 2017; Rahman, 2019)فرت ذس تزتذاساستخذ
االسبت حذاللح ستب خذفرتط.ذبةليتؼذ فتتيلذادت ئجذات هذال ساست تذفتيذيتؽمذفليت خذالدلدت ػذاإلااسد.ذفؽفرتً ذ

سةذاالسبتت حذباااسةذاألاطب  تت تذ لةيدتت نذإادف تةدتت ن ذتيتتدذ لثتتةذلةلنعتتؽسذاإلادفتت تد ذ لدبتتلذ تتةذمتتؼذإاا
صلؽبخذالرلامةذإت  ذبس ئةذإااسةذاالاطب   ت ذبمؼذرػذ لدبلذإااسةذاالسب حذبصلؽبخذالرتلامةذبستيةديؼذ

 ذأايذ ن م ذي  ذالل يلبنذاا ف يً ذمةحؽظتً ذLi, 2008ميلةديؼذلبلضفل ذالبلا.ذبأي فتذاساسخذ)
 ل تتتخ ذفتتتيافػذيحتتت بلؽنذارفتتت مذآاائفتتتػذاللتتتتدربةيذ تتتؼذطلةتتتقذتةتتت اةذ لريتتت ذالدرتتت سةلذفتتتيذاسبتتت حذالتتتتنخذالح

ذ.k-10الل ل خذمؼذراللذاإليض ت تذاللدللخذب ر سةلذم ةظذاإلااسة ذب ر سةلذذ

مثتتةذمااغ تةلياال تلااظ الجراسااال توااجد البيجااال اليااي أجخياات ريمااا هااح  الجراسااال  بةدضتتمذلةب تثتتخ
 Ajina)  ذبفلات ذ (Lo et al., 2017 ذب ن ا (Rahman, 2019; Anggono, 2020)أا بات  

et al., 2016)ذبايلانذ)ذ Seifzadeh et al., 2020(ذبالؽالي تذاللدح ةذاالملةي خذ  Li, 2008.  
ا فرتتتتذاتتت هذال ساستتت تذ ةتتت ذاستتد  امذمتتتنفجذال ساستتتخذالدطب ق تتتخذمتتتؼذرتتتاللذوماااغ الذا  ااا  الدذمب ااا ، 

                                                 
 ذبالديذ لبلذ ؼذεitلةلل الخذالد ل خذل ةذبط  ذ ة ذت هذلحت بذالبؽابيذ)ذβ0 ,β1 ,β2,β3   ر يلذملةل تذذيلدل ذا اذالنلؽاجذ ة ذ66

 - ذتيتدذ  TAit /Ait-1= β0 + β11/Ait-1 +β2( ΔREVit- ΔREcit )/Ait-1  +β3 GPPEit/Ait-1+ εit اللتدحر تذاالرد  سةخ
ΔREcit الللالمذ)الدػيلذفيذسصي ذAjina et al., 2016. ذ

 ذبالدتيذεitلةلل التخذالد ل تخذل تةذبطت  ذ ةت ذتت هذلحتت بذالبتؽابيذ)ذ,β0 ,β1 ,β2,β3, β4   رت يلذملةلت تذذيلدلت ذات اذالنلتؽاجذ ةت ذ63
 TAit /Ait-1= β0 + β11/Ait-1 +β2 ΔREVit /Ait-1  +β3 GPPEit/Ait-1+ β4 ROAit+ εit  لبلذ ؼذاللتتدحر تذاالرد  سةتخ

ذ .Lo et al., 2017مل لذالل ئ ذ ة ذاألصؽلذ)ذROAit ذتيدذ
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تلت ذيدضتمذلةب تثتخذأيضتً ذأاتيذسغتػذ ؽصتتةذ التؽاساةذق لدرت سةلذالل ل تتخ.إستد  امذب حةيتةذالب  ات تذالفلة تخذ
 ,.Li, 2008; Ajina et al., 2016; Lo et al., 2017; Seifzadeh et al)قلاذال ساس تذ

إل ذانذإااسةذاالسب حذ ءرلذسةبً ذ ةت ذالر ية تخذلةرتلامة ذإالذااتيذفتيذاللر يتة ذلتػذ دؽصتةذاساستد ذذ(2020
(Rahman, 2019; Anggono, 2020)إل ذبلؽاذ ةغذاللالبخذالديريلةخ.ذ  

ستنؽاتذذ2الت ذذ2تيتدذغطتتذفدتلةذمتؼذ دا اخيلحت الحياخة الدمذ ا  الياي  صيماا تلاظ الجراساال، 
(Ajina et al., 2016; Rahman, 2019; Lo et al., 2017; Anggono, 2020; 

Seifzadeh et al., 2020)بالت دذذ باع الويذا .ذ ل ذا فرتتذغ لب تخذ ةتغذال ساست تذمتؼذتيتدذ بتلذ
 ذ دؽبتت ذوبذاااًء علااى مااا تقااج مات ا ةذرتتاللذفدتلةذال ساستتخ.ذذ62227ماتت ا ةذالتت ذذ226 تلابحذمتت ذيتيؼذ

يليتؼذإشتدر قذالفتلضذاألبلذلةبحتدذذالب تثخذإمي ا خذ يريلذإااسةذاالسب حذ ةت ذالر ية تخذلةرتلامة ذبب لدت لي
ذفيذصؽس يذالب يةخ ذبفلي يذالفل ييؼذ ة ذالنحؽذالد لي:

ذ

 
 

 اثخ اليةحيغ ايداري على قابل   اليقاريخ الدال   للقخاءة  6-2-2
يحتتت ثذالدح تتتيؼذاإلااسدذ نتتت م ذيلدةتتتغذاللتتت يلبنذستتتةطخذ بيتتتلةذُ ليتتتنفػذمتتتؼذ حريتتتقذم تتت لحفػذ

 .ذ6161؛ذدمحم ذ6102؛ذ بتت ذالتتلت ػ ذ6107ليؼذ) ، فتتي ذالا  تت خذ ةتت ذتتتت بذم تت لمذاللتتت ا
 ذالدح تتتتتيؼذاإلااسدذقياتتتتتيذم لؽ تتتتتخذمتتتتتؼذ6161؛ذدمحم ذ6102ببتتتتت ذ لفتتتتتتذاساستتتتتد ذ) بتتتتت ذالتتتتتلت ػ ذ

اإلسدلا     تذ)مثةذذارد  سذالت  ست تذاإلستدثل سةخ ذبه يتةذاللب قتخ ذالدتيذيتتد  مف ذاللت يلبنذلزةت اةذ
 ,Kouki and Dabboussi;)ذالل ت لم.ذبا فرتتذاساستد بؽ فػذي ذبؽةذاللت اليؼذبب بيذاصتح بذ

آل  تذالدح يؼذاإلااسدذ دلثةذفيذالف ةذييؼذترؽقذالد فقذالنر دذ ة ذانذذ2016ذ6107 ، في )
بايتت فتذذ.بفدتتلةذقرتت مذاللتت يلذالدنفيتت د ذباتابال تتخذاللتت يلذالدنفيتت د ذباللة  تتخذاإلااسةتتخذبترتتؽقذاللب قتتخ 

آل تتخذارتتل ذأالذباتتيذ لتتلذاللتت يلذالدنفيتت د.ذ لتت ذذ(Kouki and Dabboussi, 2016)اساستتخذ
آل ت تذارتل ذاتيذاستدرالل خذم ةتظذاإلااسة ذذ(Florackis and Ozkan, 2009)ايت فتذاساستخذ

H1ذيءرلذاؽ  ذإااسةذاألسب حذ ة ذب ية خذالدر سةلذالل ل خذلةرلامة.ذذذذ: 
 بسيدػذ رت ػذا اذالفلضذإل ذفلييؼذفل ييؼ:ذذذذ

H1aذ ءرلذإااسةذاألسب حذاللح سب خذ ة ذب ية خذالدر سةلذالل ل خذلةرلامة.ذ: 
H1bذ ءرلذإااسةذاألسب حذالحق ق خذ ة ذب ية خذالدر سةلذالل ل خذلةرلامة.ذذ: 
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 62controllingبمي فتتتتتتتتتيةذأ ضتتتتتتتتت مذم ةتتتتتتتتتظذاإلااسة ذبت تتتتتتتتتػذم ةتتتتتتتتتظذاإلااسة ذب ل تتتتتتتتتزذاللة  تتتتتتتتتخ ذ

blockholder.ذ

الدح تيؼذاإلااسدذبب ية تخذالدرت سةلذالل ل تخذلةرتلامةذذبب ذ ن بلتذم لؽ تخذمتؼذال ساست تذاللالبتخذيتيؼ
مؼذراللذ ن بلذآل  تذالدح تيؼذذأو بحػرة ةدذ   ذ(Seifzadeh et al., 2020)ذبحػرة مباشخة

او  ذ(Xu et al., 2018; Chakrabarty et al., 2018; Ezat, 2019; Yu, 2019)منفتلاةذ
 بالغذ ة ذالنحؽذالد لي:ذمغ خال  إدارة االرباح،ذبحػرة  يخ مباشخة

ُيلتتت ذالدلدتتت ػذ ةتتت ذالللةؽمتتت تذاستتتدلا    خذإااسةتتتخ ذبمتتتؼذرتتتػذ ةلتتت ذتااذالدح تتتيؼذاإلااسدذ ةلتتت ذتااذ
الدلد ػذ ة ذالللةؽم ت ذباؽذاالملذال دذيءادذإل ذ ر يػذ رت سةلذصت بخذالرتلامة ذبمتؼذرتػذيليتؼذالحت ذ

 ,.Chakrabarty et al)ااسدذمتؼذ لة تخذالدلدت ػذاإلااسدذمتؼذرتاللذ  ،ت اذاسلتخذالدح تيؼذاإل
.ذبةلدبتتلذطتتؽلذمتت ةذقرتت مذاللتت يلذالدنفيتت دذفتتيذمن تتبخذاتتت  ذآل تت تذالدح تتيؼذاإلااسد.ذببتت ذ(2018

 ذأولمداايءادذطؽلذم ةذقر ئخذإل ذتة اةذب ية خذالدر سةلذالل ل خذلةرلامة.ذبةلل ذالغذإلت ذرالرتخذاستب ب ذ
إلتت ذ  نتت ذالل تت طلذب  ،تت اذالدال تت ذفتتيذيليتتةذاللتت يلبنذالدنفيتت يؽنذاألطتتؽلذقرتت ًمذفتتيذمن تتبفػذ

 ذفإايذيل بطذطؽلذم ةذالبر مذاي  ي ً ذقياامذالال خ ذبب لد ليذلؼذييؽنذل  ذاءالمذواما ثاليمدااالسب ح.ذ
الل يلةؼذال اف ذلةدلد ػذ ة ذالللةؽم ت.ذبب للثة ذتد ذلؽذب متذالال خذيدحريقذرت ئلذفينذارالبفتػذ

ةةذاللدللتتت ذ ةتتت ذالدرتتت سةلذالل ل تتتخذفتتتيذظتتتةذيتتتلدذاالاام.ذبامتتت ذاللفن تتتخذ لتتتنلفػذمتتتؼذمح بلتتتخذالداتتتؽذ
 ذُ ليتتتؼذمفتتت ساتذاال  تتت لذلتتت  ذاتتتءالمذاللتتت يلةؼذمتتتؼذالدؽاصتتتةذالفلتتت لذمتتت ذمتتتتد  ميذالرتتتؽائػذثالامداااا

ذ.ذذ(Xu et al., 2018)الل ل خذبالغذفيذظةذ لري ذييئخذاأل ل لذ

إلتتت ذااتتتيذ ةلتتت ذ تتت نذانتتت كذ ذEzat, 2019; Seifzadeh et al., 2020ببتتت ذاشتتت ستذاساستتتد ذ)
اتابال تتتخذفتتتيذابسذاللتتت يلذالدنفيتتت دذ ةلتتت ذ تتت نذاللتتت يلبنذاتثتتتلذ ح تتتينً  ذتيتتتدذ تتتءادذإتابال تتتخذابسذ
الل يلذالدنفي دذ) ل يزذالتةطخذفتيذيت ذشت صذباتت  ذإلت ذ ت مذفل ل تخذابسذم ةتظذاإلااسةذفتيذملاقبتخذ

يتءادذإلت ذاا فت ضذب ية تخذاإلف ت ت تذب ؽل خذاإلااسة ذبب لد ليذيزاااذالتةؽكذاإلادف تد ذاالملذال دذ
النؽة خذلةرلامة.ذ ل ذ ل ذتة اةذمي فآتذالل يلةؼذالدنفي ييؼذاتت  ذآل ت تذالدح تيؼذاإلااسد.ذبفتيذالتغذ

إل ذأايذ ةلت ذتااتذمي فتآتذاللت يلةؼذغيتلذذ(Chakrabarty et al., 2018)الت  ق ذأش ستذاساسخذ
ف  ت تذالنؽة خذملر ة ذبالغذفتيذظتةذبلتؽاذ ةل ذ  اتذاإلذhigh vega compensationالنر يخذ

                                                 
ذ .(Florackis and Ozkan, 2009%ذمؼذاسفػذالال خذ61باػذاللت الؽنذال يؼذيلدة ؽنذاتثلذمؼذذ62
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قلتتتاذاللدػيتتتلاتذ)ال  تتت ساتذاللح ستتتب خ ذبمتتت  ذ لريتتت ذالاتتتل خ ذبمتتتتدؽ ذم تتت طلذالاتتتل خذبآاائفتتت  ذ
ذتلدػيلاتذسب ي خ.

ب لدبتتلذتةتت اةذاللة  تتخذاإلااسةتتخذاتتت  ذآل تت تذالدح تتيؼذاإلااسد.ذببتت ذ تتءادذتةتت اةذاللة  تتخذاإلااسةتتخذ
 ذيتتءادذامتتدالكذاللتت يلةؼذلنتتتبخذ بيتتلةذمتتؼذاستتفػذردااغ لا  اا لةرتتلامة.ذإلتت ذ  ،تت اذأبذتةتت اةذالر ية تتخذ

الال خذإل ذتة اةذبؽةذ ح يؼذاللت يلةؼ ذملت ذي لةفتػذأتثتلذاادل متً ذقل ت لحفػذال  صتخذ ةت ذتتت بذ
م  لمذاللت اليؼذال  سلييؼذ)أرلذالدح يؼ  ذبال دذيتءادذيت بسهذإلت ذإا فت ضذق لتخذالاتل خ ذبمتؼذ

 illegalإلتت ذ رتت يػذ رتت سةلذم ل تتخذملرتت ةذإلرفتت مذ  تتلف  فػذغيتتلذالر اؽا تتخذذرتتػذيليتتةذاتتءالمذاللتت يلةؼ
actionذ ءادذتة اةذاتبخذم ذ لة خذاإلااسةذمؼذاسفػذالال خذإل ذ ر سبذالل  لمذومغ لا  ا اخخى .ذ 

يتتيؼذاللتت يلةؼذباللتتت اليؼذ)أرتتلذالدرتت سب  ذبالتت دذيتتءادذيتت بسهذإلتت ذاا فتت ضذ تتةذمتتؼذ  تت ل  ذاللب قتتخذ
ادف تدذلتإلااسةذب ت مذ ل رتةذالللةؽمت تذاللدلةتقذقت لفلسذاإلستدثل سةخ ذبمتؼذرتػذييتؽنذلت  ذبالتةؽكذاإل

ذ .Yu, 2019اإلااسةذااف ذلدر يػذ ر سةلذم ل خذسفةخذالرلامةذ)

 دااا يديااغ تحثاايخ تلااظ الوالقاا  الدةيدلاا  باايغ اليةحاايغ ايداري والقابل اا  للقااخاءة بحااػرة  يااخ 
  وراي هاحا االشاار، ساييع Mediating variableياخ وسا   مباشخة ماغ خاال  إدارة الربااح كديي

 Ali)تذاو  بوس الجراسال الياي هاجرت إلاى اخيباار الوالقا  بايغ اليةحايغ ايداري وألدارة الربااح 
and Zhang, 2015; Di Meo et al., 2017; Salehi et al., 2018; Valiyan et 

al., 2019; García‐Sánchez et al., 2020)  كجراسال محثخة ليػة   اليثثيخ  يخ الدباشخ
ذ.لليةحيغ ايداري على القابل   للقخاءة

األسبت حذالحق ق تخذباللح ستب خ.ذ فر ذيءادذالدح يؼذاإلااسدذإل ذتة اةذابذإا فت ضذمل سست تذإااسة
 Di Meo et al., 2017; Salehi et al., 2018; Valiyan et)إشت ستذاساست تذذرداغ لا  ا ،
al., 2019)إل ذاايذ ة ذاللغػذمؼذأنذالل يلةؼذيدلليؽاذلضػؽ ذمؼذل ا ذسؽقذسأوذالل لذبالديذذ

  لةفػذأتثلذإتدل اًلذإلرد  سذاللالب  تذاإلسدثل سةخذب يلةذااللةذ ة ذتت بذاإلستدثل ساتذطؽةةتخذ
االلتتةذبالدتتيذمتتؼذاللدؽبتت ذانذ حرتتقذمنتت ف ذ ةتت ذاللتت  ذالطؽةتتة ذإالذااتتيذ تتن فاذاتت هذالضتتػؽ ذلتت  ذ

ةؼذاألتثتتلذ ح تتينً ذباتتؽذمتت ذي لةفتتػذأبتتةذاتدلتت اًلذلةلاتت س خذفتتيذمل سستت تذإااسةذاالسبتت حذلدحريتتقذاللتت يلذ
ذ(García‐Sánchez et al., 2020)رة تتذاساستخذ  وماغ لا  ا  اخاخى، أات اهذب تيلةذاأللتة

إل ذأاخذاد  خذلل مذبلؽاذإشلاهذ  فيذ ة ذالل يلةؼذالدنفيت يؼذفتإنذاللت يلةؼذاألتثتلذ ح تينً ذيليةتؽنذ
ذل ذ حريقذم  لحفػذالا   خ ذمل ذيءادذإل ذتة اةذالتةؽكذاإلادف تدذل يفػ.إ
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 Ali and) ذفرتت ذرة تتتذاساستتخذو  دااا ليولاا  بصااػ  مااجة بقاااء الدااجلخ اليذحيااحي رااي مذحااب 

Zhang, 2015)إلتت ذانذمل سستت تذإااسةذاالسبتت حذ تتزاااذفتتيذالتتتنؽاتذاالبلتت ذمتتؼذي ايتتخذ لتتةذاللتت يلذذ
الدنفيتت دذمر ساتتخذق لتتتنؽاتذاالريتتلةذمتتؼذ لةتتي ذبالتتغذألنذاللتت يلةؼذالدنفيتت ييؼذال تت اذيحتت بلؽنذاظفتت سذ
ادتت ئجذإي  ي تتخ ذباتت اذ ةتت ذ يتتظذاللتت يلةؼذالدنفيتت ييؼذالرتت ام ذبالتت يؼذ رتتةذماتت س دفػذفتتيذالتتتةؽ   تذ

 ذDi Meo et al., 2017ادف تةتخذلحل يتخذستللدفػذاللفن تخ.ذبفتيذافتظذالتت  ق ذرة تتذاساستخذ)اإل
إلتت ذأاتتيذيتتءادذطتتؽلذمتت ةذقرتت مذاللتت يلذالدنفيتت دذإلتت ذتةتت اةذالتتتةؽكذاإلادفتت تدذقتتتب ذامدالتتتيذالؽبتتتذ
ال تتت فيذلبنتتت مذ ح لفتتت تذمتتت ذاللتتتؽظفيؼذباأل ضتتت م ذبب س تتتيذ ةتتت ذالح تتتؽلذ ةتتت ذالللةؽمتتت تذالف متتتي.ذ

 ذإلت ذااتيذ نت م ذ تل بطذHassen, 2014 ذفرت ذاشت ستذاساستخذ)ن مياراتل الداجلخيغ اليذحياحليغوبجث
اللي فآتذال ة خذق ألاام ذبال دذغ لبً ذم ذير وذق ألسب ح ذفإنذالل يلةؼذييؽنذل يفػذاافت ذإلااسةذاالسبت حذ

ل ساستخذإلت ذانذ)ادذيليةؽاذلزة اةذاالسب ح ذلةح ؽلذ ة ذاتبلذب سذمؼذاللي فآت.ذ ل ذ ؽصةتذافتظذا
متتنمذاللتت يلةؼذمي فتتآتذفتتيذصتتؽسةذر تت ساتذابذترتتؽقذلاتتلامذاستتفػذ تتءادذإلتت ذتةتت اةذمل سستتدفػذإلااسةذ

وبذاًء االسب ح ذبالغذ ن ذاالبدلابذمؼذمنحفػذاللي فآت ذبالغذلد ، اذسللذمل سسخذالحقذاللح ا.ذ
خذلةرتتلامة.ذبب لدتت ليذيليتتؼذ ذ دؽبتت ذالب تثتتخذإمي ا تتخذ تتيريلذالدح تتيؼذاإلااسدذ ةتت ذالر ية تتعلااى مااا تقااج 

ذإشدر قذالفلضذالث ايذلةبحدذفيذصؽس يذالب يةخذبفلي يذالفل ييؼذ ة ذالنحؽذالد لي:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اثخ جػدة الدخاجو  على قابل   اليقاريخ الدال   للقخاءة  6-2-3
 اتتيلذلتتؽاةذالللاللتتخذإلتت ذمتت  ذبتت سةذالللالتت ذ ةتت ذاتداتت هذالدحلةفتت تذال ؽالةتتخذبالدرلةتتلذ نفتت .ذ
بةدػذق  سف ذمؼذراللذ  ةذمر ي ظذمؼذيينف ذت ػذمناتيةذاللح ستبخذبالللاللتخ ذبأ ل يفت  ذبالد  تصذ

 e.g., Devos and Sarkar, 2015; Karim)ال تن  يذلةللالت  ذبطتؽلذمت ةذقر ئتي ذبربل تيذ
and Sayan, 2020; Xu et al., 2020).ذ

 ن بلتذال ساس تذارلذلؽاةذالللاللخذ ة ذب ية خذالدر سةلذالل ل خذبااليض ت تذاللدللخذلف ذلةرلامة.ذ
اا ليدااال االتبااا  االو  رااي وجااػد ببتت ذرة تتتذالب تثتتخذإلتت ذبلتتؽاذا  تت ايؼذق لنتتتبخذلدةتتغذاللالبتتخ.ذ

H2.ذيءرلذالدح يؼذاإلااسدذ ة ذب ية خذالدر سةلذالل ل خذلةرلامة: 
 بسيدػذ رت ػذا اذالفلضذإل ذفلييؼذفل ييؼ:ذذذذ

H2a.ذ:ذيءرلذالدح يؼذاإلااسدذ يريلًاذمب شلًاذ ة ذب ية خذالدر سةلذالل ل خذلةرلامة 
H2bذيءرلذالدح يؼذاإلااسدذ يريلًاذغيلذمب شلذ ة ذب ية خذالدر سةلذالل ل خذلةرلامةذمؼذ:

 راللذإااسةذاالسب ح.
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 ذتيتتدذ لدةتتغذمناتتيتذاللح ستتبخذبالللاللتتخذ بيتتلةذعالقاا  ايباب اا  باايغ تلااظ البااػدة والقابل اا  للقااخاءة
اللتتتؽاساذباالمي ا تتت تذبالدرن تتت تذالد نؽلؽل تتتخذالل ل تتتخذل د قتتتخذ رتتت سةلذملاللتتتخذاتثتتتلذب ية تتتخذذBig4الح تتتػذ

لةرلامةذمر ساخذقلنايتذاللح ستبخذبالللاللتخذصتػيلةذالح تػ.ذااذاافت ذ تتدليؼذقلتلالليؼذفنيتيؼذابذربتلةذ
ل يفػذاتدلاى تخذفتيذصت  غخذذtechnical writers and editor رنييؼذ  ل خذبايضً ذقلحلسةؼذب د بذ

ذ.ذ(Smith, 2019) ر سةلذملاللخذسفةخذالرلامةذ

بةةلتت ذالللاللتتؽنذابسًاذا متتً ذفتتيذايتتف مذالثرتتخذ ةتت ذملةؽمتت تذالرتتؽائػذالل ل تتخ ذتيتتدذاافتتػذيرؽمتتؽنذ
دللتتخذقيافتت ذ لتتلضذقل التتخذ ةتت ذالرتتؽائػذالل ل تتخذبايضتت ت  ف ذاللذformatting/certifyingق لد تت يقذ

الؽيتت ذاالبد تت ادذالحق رتتيذلةاتتل خ.ذبةليتتةذالللاللتتؽنذالتت يؼذيندلتتؽنذللناتتيتذاللح ستتبخذبالللاللتتخذ
إلستتتتتد  امذ تتتتت اذابتتتتتتتتتةذمتتتتتؼذااليضتتتت تتتتتتتت تذاللتتتتتتتتدللخ.ذإاذيتتتتتدػذاستتتتتد  امذ ةتتتتتغذذBig4األسبلتتتتتخذال بتتتتتل ذ

 ذتيدذانذتة اةذinformation more opaqueفتترطذذااليضتتتت تتت تذلدفتيلذالللةتتتتؽمتتتت تذالػتتتتتتت مضخ
 تت اذااليضتت ت تذ تتءادذإلتت ذالداتتؽةةذ ةتت ذالللةؽمتت ت.ذبمتتؼذرتتػذفتتينذاإليضتت ت تذاللدللتتخذلةرتتؽائػذ
الل ل خذالديذُ لال ذيؽسطخذالللالليؼذيندلؽنذللنايتذاللح سبخذبالللاللخذاألسبلخذال بل ذ  ؽنذستفةخذ

ُ لال ذيؽسطخذمتلالليؼذالذيندلتؽنذللناتيتذاللح ستبخذبالللاللتخذالرلامةذمؼذاإليض ت تذاللدللخذالديذ
ذ .(Devos and Sarkar, 2015; Karim and Sayan, 2020)ذ-NonذBig4األسبلخذال بل ذ

 ذإلت ذأنذا لت بذالللالت ذ تءرلذ ةت ذب ية تخذالدرت سةلذالل ل تخذXu et al., 2020بايت فتذاساستخذ)
ءادذتةتتت اةذ تتت اذستتت   تذ لتتتةذالللالتتت ذ)تةتتت اةذا لتتت بذ ذ تتتأولمداااالةرتتتلامة.ذبةللتتت ذالتتتغذإلتتت ذستتتببيؼ ذ

الللال  ذإل ذ  ، اذإااسةذاالسب ح ذبمؼذرػذذ ت   ذذلفؽاذالللاللخذاللدزايت ةذإلت ذ  ،ت اذالتتةؽكذ
االادف تدذلإلااسةذذل لةذذلةدر سةلذالل ل خذأبةذب ية خذلةرلامة.ذق الي فخذإل ذالغ ذ ؽفلذ لة خذالللاللخذ

ؼذالللةؽم تذتؽلذالال خذلةلتدثللةؼ ذبب لد لي ذ رةذ ل خذالللةؽمت تذالدتيذيتدػذ  ل خذال ؽاةذمزةً اذم
اماا .ذThus, fewer secrets remain to be obfuscatedالدلدت ػذ ةيفت ذمتؼذببتةذاإلااسةذ

 ذفإايذب ذيتل ذالل يلبنذال يؼذيب لؽنذلفؽًااذ بيلةذفيذالد بيقذإل ذإظف سذأافتتفػذمتؼذرتاللذثاليمدا
تذاتثلذم  اق خذ)اءالمذالل يلبنذل يفػذااف ذملةؽم  ي  ذبب لد ليذ  ؽنذالدر سةلذالل ل خذ ر يػذملةؽم 

ذل يفػذاتثلذب ية خذلةرلامة.

.ذإاذ  تتؽنذويجاايخ االتبااا  الاااالي إلااى وجااػد عالقاا  ساالب   باايغ تلااظ البااػدة والقابل اا  للقااخاءة
 قتخذال ارة تخذ ةت ذ رت سةلذالللاللتخ ذشل  تذالللاللخذ بيتلةذالح تػذاتثتلذ لريت ًاذبلت يفػذاللزةت ذمتؼذاللب

بمؼذرػذ  ؽنذ لة  تذالللاللخذل يفػذاتثتلذ لريت ًاذ)متؼذتيتدذبلتؽاذمتتدؽة تذمدلت اةذمتؼذالللاللتخ ذ
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ببلتتؽاذااعلتتخذاتثتتلذ لريتت ًا ذمر ساتتخذقاتتل  تذالللاللتتخذصتتػيلةذالح تتػ.ذبب لدتت ليذبتت ذ دطةتت ذالرضتت ي ذ
سةلذالللاللتخذلةاتل  تذال بيتلةذطؽةةتخذبمدضتلنخذالللرت ةذلػتخذملرت ة ذاالمتلذالت دذيتءادذانذ  تبمذ رت 

 ,Boritz et al., 2016; Chang and Stone)ل لتةذملرت ةذبم تطةح تذفن تخذمد   تخذ
2019a; Chang and Stone, 2019b).ذ

 Liu and Beverly, 2013; Boritz)لة ساست تذذوتتلز البا ا  مغ تيباع اليصاػر اليااريتي
et al., 2016; Chang and Stone, 2019a; Chang and Stone, 2019b; Deshmukh 

and Zhao, 2020)ااتذال ةخذقيرلذلؽاةذالللاللخذ ة ذب ية خذالدر سةلذالل ل خذلةرتلامةذإلت ذبلتؽاذذ
والاظ علاى خاالف ماا ا ف قذييؼذملعلف ذ ة ذبلتؽاذ البتخذستةب خذيتيؼذات هذال تؽاةذبالر ية تخذلةرتلامة ذ

 ,Devos and Sarkar, 2015; Smith, 2019; Karim and Sayan)ذتػصال ال اا الابوس
2020; Xu et al., 2020)ذمؼذبلؽاذ البخذاي  ي خذييؼذ ةغذال ؽاةذبالر ية خذلةرلامة.ذذ

ال ساستت تذمثتتةذ حةيتتةذ ةتغذال ساستت تذ لت اذالبيئتت تذالدتتيذأللةتتذفيفتت ذات هذ متتؼ ببت ذا ضتتمذلةب تثتخ
 ,Liu and Beverly, 2013; Devos and Sarkar, 2015; Chang and Stone)املةيت 

2019a; Chang and Stone, 2019b; Karim and Sayan, 2020)ذبالللة تخذاللدحت ةذ 
(Smith, 2019)ذ لت ذا ضتمذارتدالهذ ينتخذال ساستخذى لت ذيدلةتقذيؽستيةخذ6102 ذم لذ)التؽاح ذ. 

 Devos and Sarkar, 2015; Karim andذ6102ساستخذ)التتؽاح ذاإلف ت ح ذإاذس تزتذا
Sayan, 2020;ذ ةتت ذاإليضتت ت تذاللدللتتخذلةرتتؽائػذالل ل تتخ ذبس تتزتذاساستتخذ (Chang and 

Stone, 2019a; Chang and Stone, 2019b)ة ذ ر سةلذالللاللخ ذفيذتيؼذس زتذاساستخذذ 
(Liu and Beverly, 2013)ةت ذرط قت تذالدفضتيةذال ت اسةذ تؼذمنات تذالللاللتخذذ Auditor 

Preferability Lettersذ دؽبت ذالب تثتتخذإمي ا تخذ تتيريلذلتؽاةذالللاللتتخذ ةتت ذوبذاااًء علاى مااا تقااج .ذ 
ذالر ية خذلةرلامة.ذبب لد ليذيليؼذإشدر قذالفلضذالث لدذلةبحدذفيذصؽس يذالب يةخ ذ ة ذالنحؽذالد لي:

ذ

 ك  على قابل   اليقاريخ الدال   للقخاءة اثخ  بع الجخ  6-2-4
.ذبةللت ذالتغذل ستب بذالثالرتخذالد ل تخ:ذُ ل ذالال  تذاألتبتلذت لتً ذ رت سةلذم ل تخذأبتةذب ية تخذلةرتلامة

 ذفإاتيذ ؽالتيذثاليمداا ذ لري ذ لة  تذالال  تذ بيلةذالح ػذمر ساتخذق لاتل  تذصتػيلةذالح تػ.ذباولمدا
ذconveying its business processخذفتيذارتةذملةؽم  فت ذإااسةذالاتل  تذاألتبتلذت لتً ذصتلؽب

 ذفإاتتيذ لدةتتغذإااسةذثالامدااابب لدتت ليذي تتبمذمتتؼذال تتل ذ ةتت ذاللتتتدثللةؼذففتتػذالدرتت سةلذالل ل تتخ.ذامتت ذ

H3.ذ ءرلذلؽاةذالللاللخذ ة ذب ية خذالدر سةلذالل ل خذلةرلامة: 
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 managing the contentالال  تذاالتبلذت لً ذربلةذبمف سةذ بيلةذفيذإااسةذإف ت ت  ف ذالنؽة تخذ
of the annual reportsاالاطب  تت ت ذقحيتتدذ  فتتيذاألابتت مذالتتتيئخذب ل تتزذ ةتت ذاالابتت مذ)إااسةذذ

.ذ لت ذايت فتذ(li, 2008; Kumar, 2014; Roistona and  Harymawan, 2020)ال يت ةذ
 ذإلت ذا دبتت سذملةؽمت تذاألاباتذالل ل تخذلةاتل  تذ بيتتلةذالح تػذملرت ةذبالتتغذTelles, 2018اساستخذ)

 ذ ليتةذالاتل  تذاألتبتلذوعلى البالو االخاخالفن تخ.ذذاعلًاذألتدؽائف ذ ة ذ  اذ بيلذمؼذالل طةح ت
ت لً ذإل ذ ر يػذ ر سةلذم ل خذاتثلذب ية تخذلةرتلامةذبالتغذلد ،ت اذالد ت ل  ذالت  ست خذالدت ذ لت ايذمنفت ذ

 ;Kumar, 2014; Devos and Sarkar, 2015; Boritz et al., 2016) ةتغذالاتل  تذ
Checon et al., 2018).ذ

يتتتةذ ةتتغذال ساستتت تذ لتتت اذالبيئتت تذالدتتتيذأللةتتتذفيفتتت ذاتت هذال ساستتت تذمثتتتةذبةدضتتمذلةب تثتتتخذمتتؼذ حة
 ,Kumar)  ذباس  ذ (Telles, 2018 ذبالبلاتةة (Roistona and Harymawan, 2020)أا بات  
  ذبالبلاتةتةذLi, 2008; Devos and Sarkar, 2015 ذبالؽاليت تذاللدحت ةذاالملةي تخذ)(2014

بسبستت  ذبال تتيؼذبلنتتؽبذافلةق تت ذتيتتدذب متتتذ ةتتغذال ساستتخذقتتيللامذ حةيتتةذمرتت سنذيتتيؼذشتتل  تذمؽلتتؽاةذ
.ذبمؼذالن ت خذاللنف  خ ذا فرتذا هذال ساس تذ ة ذاسد  امذ(Checon et al., 2018)يدةغذال بلذ

ذاسةؽبذال ساسخذالدطب ق خ.

 ,Kumar)تل ذا ضمذارتدالهذ ينتخذال ساستخذى لت ذيدلةتقذيؽستيةخذاإلف ت ح ذتيتدذس تزتذاساستخذ
2014; Roistona and  Harymawan, 2020)ةت ذ حةت التذبمن بات تذاإلااسةذذ MD&Aذ 

فتيذتتيؼذس تزتذاساستخذ ة ذاإليض ت تذاللدللخذلت اباتذالل ل تخ ذذ(Telles, 2018)بس زتذاساسخذ
(Devos and Sarkar, 2015; Boritz et al., 2016)10 ةت ذ رت سةلذذ-kذيينلت ذس تزتذ 

 ذ ة ذ ةذمؼذاإليض ت تذاللدللخذلةرؽائػذالل ل خذبالدر سةلذالل ل خذالتتنؽةخذق ل  متةذli, 2008اساسخذ)
 ا تخذ تيريلذت تػذالاتل خذببن ًمذ ة ذم ذ ر م ذ دؽبت ذالب تثتخذإمي.ذMD&Aب حة التذبمن با تذاإلااسةذ

 ةتت ذالر ية تتخذلةرتتلامة.ذبب لدتت ليذيليتتؼذإشتتدر قذالفتتلضذاللاقتت ذلةبحتتدذفتتيذصتتؽس يذالب يةتتخ ذ ةتت ذالنحتتؽذ
ذالد لي:

 

 

 

H4ة ذب ية خذالدر سةلذالل ل خذلةرلامة.ذت ػذالال خءرلذي:ذ  
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 اثخ أداء الجخك  على قابل   اليقاريخ الدال   للقخاءة  6-2-5
 رتت يػذ رتت سةلذ ليتتةذالاتتل  تذااتذاألاامذال يتت ذ)ستتؽامذ تت نذفتتيذالؽبتتتذالحتت ليذأبذاللتتتدربةي ذإلتت ذ

 ,EDT et al., 2018; Lim et al) ذس تزتذقلتاذال ساست تذ  رداغ لا  ا م ل تخذستفةخذالرتلامة
2018; Asay et al., 2018; de Souza et al., 2019; Hassan et al., 2019)ةت ذذ 

يلةؼذ.ذفؽفرتً ذلفليت خذالدلدت ػذاإلااسدذفتإنذاللت موخر  تثثيخ أداء الجخك  الةاالي علاى القابل ا  للقاخاءة
ييؽنذل يفػذالح فزذلةدلد ػذ ة ذالللةؽم تذ نت م ذييتؽنذأاامذالاتل خذيت  فً  ذبمتؼذرتػذ  تؽنذالدرت سةلذ
الل ل تخذصتت بخذالرتلامةذ)متتؼذتيتدذطتتؽلذالدرلةتل  ذبالتتغذلدرت يػذ فتتتيلاتذستبب خذلضتتلدذاألاامذلطلياتتخذ

للتتتدربةذفتتيذت لتتتخذاللتتتدثللةؼ.ذببتت ذيليتتةذاللتتت يلبنذأيضتتً ذإلتت ذاستتتد  امذ ةلتت تذأتثتتلذ ؽلفتتً ذاحتتتؽذا
يتتلدذاألاامذبالتتغذلةدرةيتتةذمتتؼذأال تتخذاالاامذالتتتةبيذالتتت يقذأبذلدرتت يػذملةؽمتت تذمفيتت ةذتتتؽلذ  ، تتخذ
 حتيؼذاألاامذفيذاللتتدربة.ذبةيتؽنذالليتظذصتح مذفتإااذ ت نذأاامذالاتل خذليت ًاذفتإنذالدرت سةلذالل ل تخذ

 ,.e.g.,Asay et al., 2018; Hassan et al)  ؽنذستفةخذالرتلامة ذبالتغذإليتلاتذاألابت مذال يت ةذ
 incomplete revelation.ذب دفقذفلي خذالدلد ػذاإلااسدذم ذفلضذاالظف سذغيلذال  مةذ(2019

hypothesisبال دذينصذ ة ذأنذالللةؽم تذاالتثلذ  ةفخذلةلل ل تخذ تنليظذقاتيةذابتةذفتيذاستل سذذ
ؽمتت تذمتتؼذرتتاللذتةتت اةذ  ةفتتخذاالستتفػ ذبب لدتت ليذُيليتتؼذإلااسةذالاتتل خذانذ تتءرلذاستتد  قخذالتتتؽقذلةللة

مل ل تتخذالللةؽمتت تذالتتتةب خ ذبمتتؼذرتتػذفرتت ذيتتءادذتةتت اةذ  ةفتتخذقلتتاذالللةؽمتت تذإلتت ذ   اتتةذمتت ذ حلةتتيذ
 ,Li) ةتتغذالللةؽمتت تذمتتؼذترتت ئق ذبمتتؼذرتتػذاالي ستتف ذقاتتيةذغيتتلذصتتح مذ ةتت ذاتيتت مذاللتتتدثللةؼذ

2008; de Souza et al., 2019; Karim and Sayan, 2020).ذ

 ذانذاللالبتخذالطلايتخذAsay et al., 2018; Hassan et al., 2019ساستد ذ)ببت ذايت فتذا
يتتيؼذأاامذالاتتل خذبالر ية تتخذلةرتتتلامةذستتد ؽنذأبتتؽ ذ نتتت م ذ  تتؽنذلتت  ذاإلااسةذابافتتت ذبؽةتتخذلدلزةتتزذالتتت اتذ

self- enhancement motiveذببت ذرة تتذال ساستد نذإلت ذأنذاللت يلةؼذي دت سبنذأستةؽبذلػتخذ.
 تتخذلةرتتلامة ذينتت ًمذ ةتت ذأاامذالاتتل خذبابافتت ذاإلااسةذلدلزةتتزذالتت ات ذبمتتؼذرتتػذيليتتةذاإلف تت حذ)متت  ذالر ية

اللتت يلبنذالتت يؼذلتت يفػذابافتت ذبؽةتتخذلدلزةتتزذالتت اتذإلتت ذ رتت يػذإف تت ت تذستتلايخذصتت بخذالرتتلامةذق لنتتتبخذ
لالربتتت سذالتتتتيئخذبالتتتغذلةداتتتؽةةذ ةتتت ذاألاامذالضتتت    ذمتتت ذ رتتت يػذإف تتت ت تذستتتلايخذستتتفةخذالرتتتلامةذ

ذلالرب سذال ي ةذبالغذإليلاتذأافتفػ.ذق لنتبخذ

 ذe.g., Li, 2008; Karim and Sayan, 2020 ذ ن بلذقلاذال ساست تذ)ومغ لا    اخخي 
 ةتتت ذالر ية تتتخذلةرتتتلامة.ذببتتت ذرة تتتتذاتتت  يؼذال ساستتتديؼذإلتتت ذانذانتتت كذذتاااثثيخ أداء الجاااخك  الدثااايقبلي

ل تتخ ذبالتتغذإلتدتتؽامذالدرتت سةلذالل ل تتخذصتتلؽبخذلتت  ذاللتت يلةؼذإلرفتت مذالللةؽمتت تذالتتتةب خذ تتؼذالفدتتلةذالح 
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التنؽةخذ ة ذ ةذمؼذالللةؽم تذالل ل خذالح ل خذبالد سة  تخ.ذإاذ لغت ذالاتل  تذااتذاالاامذاللتتدربةيذ
االفضتتةذفتتتيذاإلف تتت حذ تتؼذاللزةتتت ذمتتتؼذالللةؽمتت تذقاتتتف ى خ ذأدذيدرتتت يػذ رتت سةلذستتتفةخذالرتتتلامة ذبالتتتغذ

أافتتتفػذ تتؼذغيتتلاػذمتتؼذالاتتل  ت ذيينلتت ذييتتؽنذذقػتتلضذ  ،تت اذ  تت ل  ذمل ل تتخذالللةؽمتت تذبلدلييتتز
لتت  ذاللتت يلةؼذاالادفتت تةيؼذابافتت ذلدرتت يػذ رتت سةلذصتت بخذالرتتلامةذإااذ  اتتتذالاتتل خذ حرتتقذاسب تتتً ذإي  ي تتخذ

ذمءبدخذلةل مذالح ليذأبذاسب تً ذسةب خذمتدللة.

 ;Li, 2008; EDT et al., 2018)لة ساست تذذوتتلاز البا اا  ماغ تيباع اليصاػر اليااريتي
Lim et al., 2018; Asay et al., 2018; de Souza et al., 2019; Hassan et al., 

2019; Karim and Sayan, 2020)ااتذال تةخذقتيرلذأاامذالاتل خذ ةت ذب ية تخذالدرت سةلذالل ل تخذذ
والااظ لةرتتلامةذإلتت ذبلتتؽاذا فتت قذيتتيؼذملعلفتت ذ ةتت ذبلتتؽاذ البتتخذإي  ي تتخذيتتيؼذاألاامذبالر ية تتخذلةرتتلامة ذ

مؼذ  مذبلؽاذ البخذييؼذذ(Clatworthy and Jones, 2001)ذالف ما تػصل ال ا دراس على خ
ذاألاامذبالر ية خذلةرلامة.ذ

فتتيذ تتةذاساستتخذ تتؼذمبااا  اليصبياا  إرتتدالهذمااغ تةلياال تلااظ الجراسااال إلااى  ببتت ذا ضتتمذلةب تثتتخ
ق لاتتتتتتل  تذاالملةي تتتتتتخ ذيينلتتتتتت ذطبتتتتتتقذذ (Li, 2008; Asay et al., 2018)االرتتتتتتل  ذتيتتتتتتدذااتتتتتتدػ

(Clatworthy and Jones, 2001)ة ذالال  تذق لللة خذاللدح ة.ذباسد  مذذ (de Souza et 
al., 2019)الال  تذالبلاتةة خ ذيينل ذب مذذ(Lim et al., 2018)ق لدطبيقذ ة ذالال  تذاالسدلال خ.ذذ

 ذ دؽبت ذالب تثتخذوبذااًء علاى ماا تقاج  ة ذالاتل  تذالرطلةتخ.ذذ(Hassan et al., 2019)تل ذطبقذ
إمي ا تتخذ تتيريلذأاامذالاتتل خذ ةتت ذالر ية تتخذلةرتتلامة.ذبب لدتت ليذيليتتؼذإشتتدر قذالفتتلضذال تت مظذلةبحتتدذفتتيذ

ذصؽس يذالب يةخ ذ ة ذالنحؽذالد لي:

ذ

 ػكال  اثخ قابل   اليقاريخ الدال   للقخاءة على تكلح  ال 6-2-6
بايذالد  ل  ذالديذيدحلةفت ذBonding  cost  ذ  ةفخذاالس ب  ذ0 دضلؼذ  ةفخذالؽ  لخذ الذمؼذ)

الؽ يتتةذلضتتل نذأاتتيذلتتؼذيد تت ذالتتلاماتذيتت ذم تت لمذاالصتتيةذمثتتةذالد ةفتتخذاللل بطتتخذيدليتتيؼذملالتت ذ
ذMonitoring cost ذ  ةفخذاللب قخذ6ر سلي ذبالد  ل  ذاللل بطخذيدطبيقذمب ائذتؽ لخذالال  ت ذ)

 ذ  ةفتتتتخذال تتتتت ئلذ3باتتتت ذالد تتتت ل  ذالدتتتتيذيدحلةفتتتت ذاالصتتتتيةذلللاقبتتتتخذأااتتتتطخذب  تتتتلف تذاللتتتت يلةؼ ذ)
بايذالد  ل  ذالديذ ح ثذاااذلػذ ؽفقذ  ت ل  ذاللب قتخذب  ت ل  ذاالس بت  ذذResidual cost اللدبق خذ

  ةفتخذالؽ  لتخذمثتةذ .ذب دلت اذمرت ي ظذ6161) ةتي  قايةذ  مةذييؼذسةؽكذالؽ يتةذبم ت لمذاالصتية

H5ة ذب ية خذالدر سةلذالل ل خذلةرلامة.ذأاامذالال خءرلذي:ذ  
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 e.g., Florackis and)ملت لذابسانذاالصتؽل ذباتتبخذالل ت سة ذالب   تخذباإلااسةتخذ/ذاللب لت تذ
Ozkan, 2009; Henry, 2010; Kouki and Dabboussi, 2016)ذباتبخذالدت فر تذالنر يتخذ 

ؽ لتتخذ  ذبمءشتتلذت6102  ذبتتتؽافزذبمي فتتآتذاإلااسةذ)ستتلؽس  (Henry, 2010الحتتلةذ/ذملتت لذالنلتتؽ
 e.g., Henry, 2010; Namazi and)ذTobin q   ذJiraporn et al., 2008الاتل  تذ)

Rezaei, 2016)ذتذذذ

 ذببفرتتً ذلنعلةتتخذالؽ  لتتخ ذ تتءادذتةتت اةذب ية تتخذاالف تت حذالنتتؽ يذلةرتتلامةذإلتت ذ  ،تت اذ  ةفتتخذالؽ  لتتخ
تيدذيفضةذالل يلبنذبفرً ذلف هذالنعلةخذفيذظةذتة اةذما تةذالؽ  لخذتة اةذاالف  حذ ؼذالللةؽم تذ
غيتتلذالل ل تتخذبللةفتت ذستتتفةخذالففتتػذبأتثتتلذب ية تتخذلةرتتتلامة ذبالتتغذلةحتت ذمتتؼذ تتت مذ ل رتتةذالللةؽمتت تذيتتتيؼذ

 ,.Aishah and Rashid, 2011; Luo et al.,2018; Hassan et al)اللتالكذباللتتدثللةؼذ
2018; Ahmad and Maochun, 2019; de Souza et al., 2019; Fang-Klingler, 

2019; Hasan and Habib, 2020)ببت ذايت فتذاساستخذ).ذLuo et al., 2018ذإنذاللالبتخذ 
التتتةب خذيتتيؼذالر ية تتخذلةرتتلامةذب  ةفتتخذالؽ  لتتخذ  تتؽنذأبتتؽ ذفتتيذالاتتل  تذااتذلتتؽاةذالللاللتتخذاللل فلتتخ ذ

ذ ارة خذاللل فلخ ذب  لغذفيذالال  تذال  صخ.بلؽاةذاللب قخذال

تل ذ ءرلذالر ية خذلةرلامةذ ة ذ  ةفخذالؽ  لخذمؼذراللذابسا ذفتيذ  ،ت اذ ت مذ ل رتةذالللةؽمت ت ذ
 ,Lee)ب تت لغذ  ،تت اذماتتيةخذاالستتدثل سذالزائتت ذلتت  ذاللتت يلةؼ.ذبفتتيذاتت اذالتتت  ق ذ ؽصتتةتذاساستتخ

أبتتتتةذب ية تتتتخذلةرتتتتلامةذيتتتتزاااذلتتتت يف ذ تتتت مذ ل رتتتتةذذأنذالاتتتتل  تذالدتتتتيذلتتتت يف ذ رتتتت سةلذستتتتنؽةخإلتتتت ذذ(2012
الللةؽمتت تذبالتتغذقتتتب ذغلتتؽضذالللةؽمتت تذاللر متتخذمتتؼذببتتةذاللتت يلةؼ ذملتت ذيتتءادذإلتت ذ تت مذبتت سةذ
اللت اليؼذ ة ذففػذأاامذب ف مةذبلف ذاالااسة.ذ ل ذ ت   ذتة اةذب ية خذاالف  حذالنؽ يذلةرتلامةذ ةت ذ

اللت لييؼذباللتتدثللةؼذفتيذففتػذب فتتيلذالللةؽمت تذمت ذذ  ، اذالؽبتذال دذيرض خذ ةذمتؼذاللحةةيتيؼ
 تتتفيةذ ؽبلتت  فػ ذباتتؽذمتت ذيتتءادذالتت ذ  ،تت اذ  تت ل  ذ اتتػيةذب حةيتتةذالللةؽمتت ت ذبمتتؼذرتتػذ  ،تت اذ

 ,.Lehavy et al., 2011; Rennekamp, 2012; Aymen et al) ت مذ ل رتةذالللةؽمت ت
2018; Luo et al., 2018)ذ.ذ

ةلذالل ل خذالللر ةذقإا ف ضذابتخذ نبتءاتذاللحةةتيؼذاللت لييؼ.ذإاذيتءرلذ البةذ ة ذالغ ذ ل بطذالدر سذ
إا فتت ضذالر ية تتخذلةرتتلامةذ تتيريلًاذستتةب ً ذ ةتت ذييئتتخذالللةؽمتت تذلتت  ذاللحةةيتتيؼ ذملتت ذي فتتاذمتتؼذبتت س فػذ

 .ذ ل ذيءادذاا ف ضذالر ية خذلةرلامةذإل ذاا ف ضذلتؽاةذ ؽبلت تذLehavy et al., 2011الدنبءةخذ)
ل لييؼ ذباؽذم ذيتءادذيت بسهذإلت ذاا فت ضذإ دلت اذاللتتدثللةؼذ ةت ذ ةتغذالدرت سةل ذبمتؼذرتػذاللحةةيؼذال
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 .ذLuo et al., 2018; Hasan and Habib, 2020يرتةذالطةت ذ ةت ذاستفػذ ةتغذالاتل  تذ)
 Biddle et)باريتلًا ذ تت   ذب ية تخذاالف ت حذالنتؽ يذلةرتلامةذ ةت ذ  ،ت اذماتيةخذاإلستدثل سذالزائت ذ

al., 2009; Nguyenand and Truong, 2017; Rajkovic, 2020)ذبالت دذيتءادذيت بسهذ 
ذال ذ  ، اذمايةخذالؽ  لخ.ذ

مثتتةذمااغ تةلياال تلااظ الجراسااال توااجد البيجااال اليااي أجخياات ريمااا هااح  الجراسااال  بةدضتتمذلةب تثتتخ
 Hasan and)  ذببطلذ (de Souza et al., 2019 ذبالبلاتةة (Luo et al., 2018) ال يؼ

Habib, 2020)ذبالؽالي تذاللدح ةذاالملةي خذ)ذ Lehavy et al., 2011ذبفلات ذ  (Aymen et 
al., 2018)ذبب تتد نذ (Ahmad and Maochun, 2019).  ذ دؽب ذالب تثتخذوبذاًء على ما تقج 

ية تخذلةرتلامةذ ةت ذ  ةفتخذالؽ  لتخ.ذبب لدت ليذيليتؼذإشتدر قذالفتلضذالتت اوذلةبحتدذفتتيذإمي ا تخذ تيريلذالر 
ذصؽس يذالب يةخ ذ ة ذالنحؽذالد لي:

ذ
 

 اثخ مةجدال القابل   للقخاءة على تكلح  الػكال  مغ خال  القابل   للقخاءة 6-2-7
االسبتت حذاللح ستتب خ ذبالدح تتيؼذ دلثتتةذمحتت ااتذالر ية تتخذلةرتتلامةذفتتيذإااسةذاالسبتت حذالحق ق تتخ ذباااسةذ

و  دا ليول  بيػس  القابل   للقخاءة الوالق   اإلااسد ذبلؽاةذالللاللخ ذبت ػذالال خ ذبأاامذالال خ.
 ;e.g., Li, 2008; Ajina et al., 2016) فتقذالتبلاذبايغ إدارة االربااح وتكلحا  الػكالا ، رقاج ا

Lo et al., 2017; Rahman, 2019; Anggono, 2020; Seifzadeh et al., 2020)ذ
 ةتت ذبلتتؽاذ البتتخذ يريلةتتخذيتتيؼذإااسةذاالسبتت حذبب ية تتخذاالف تت حذالنتتؽ يذلةرتتلامةذ لتت ذستتبقذاالشتت سةذالتتيذ

 e.g., Aishah and Rashid, 2011; Luo et) ل ذيدفقذالبلاذاالرلذذ0-6-2الغذق ل زئ خذ
al., 2018; Hassan et al., 2018; Ahmad and Maochun, 2019; de Souza et 

al., 2019; Fang-Klingler, 2019; Hasan and Habib, 2020)ةت ذانذالر ية تخذلةرتلامةذذ 
 ,.e.g)باريتلًا ذيدفتقذالتبلاذذ2-6-2 ءرلذ ة ذ  ةفخذالؽ  لخذ ل ذسبقذاالش سةذإلت ذالتغذق ل زئ تخذ

Jiraporn et al., 2008; Bhattacharya et al., 2011; Bhattacharya et al., 2012; 
Cerqueira and Claudia, 2015; Namazi and Rezaei, 2016; Houcine and 

Walid, 2020; Man, 2021)ة ذبلؽاذ البخذ يريلةخذمب شلةذييؼذإااسةذاالسبت حذب  ةفتخذالؽ  لتخ ذذ 
ذبل ؼذ دب يؼذاد ئجذا هذال ساس تذمؼذتيدذم  ذملنؽةخذاللالبخ.ذ

H6ةفخذالؽ  لخذءرلذب ية خذالدر سةلذالل ل خذلةرلامةذ ة  :ذ  . 
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 ,.Bhattacharya et al., 2011; Bhattacharya et al)بفيذا اذالت  ق ذأش ستذاساستخذ
2012; Cerqueira and Claudia, 2015)إل ذانذتة اةذلؽاةذاألسب حذ)تلءشلذ ةت ذإا فت ضذذ

إااسةذاالسبت ح ذ تتت   ذ ةت ذ  ،تت اذ ت مذ ل رتتةذالللةؽمت تذيتتيؼذالاتل خذباللتتتدثللةؼ ذباتؽذمتت ذيتتءادذ
 Namazi and Rezaei, 2016; Houcine)إل ذ  ، اذما تةذالؽ  لتخ.ذببت ذ ؽصتةتذاساستد ذ

and Walid, 2020)إلت ذإا فت ضذ  ةفتخذالؽ  لتخذفتيذالاتل  تذااتذلتؽاةذاالسبت حذاللل فلتخ.ذ لت ذذ
إل ذانذاللالبخذالتةب خذييؼذلتؽاةذاالسبت حذب  ةفتخذذ(Houcine and Walid ,2020)اي فتذاساسخذ

ذالؽ  لخذ  ؽنذابؽ ذفيذالال  تذااتذالحؽ لخذالرؽةخ.

 ذقإللامذاساسخذ طب ق خذ ة ذالدر سةلذالتنؽةخذللينخذمؼذالال  تذاللتت ةخذMan, 2021بب ذب مذ)
.ذببت ذ ؽصتةتذال ساستخذإلت ذ6102إل ذذ0220يبؽسصخذاالبساقذالل ل خذال ين خذراللذالفدلةذمؼذ  مذ

 ,.Jiraporn et al)بلتتؽاذ تتيريلذإي تت ييذإلااسةذاالسبتت حذ ةتت ذ  ةفتتخذالؽ  لتتخ.ذباستتد  متذاساستتخذ
إلت ذذ0223شتل خذمتت ةخذقتتؽقذاالبساقذالل ل تخذاالملةي تخذرتاللذالفدتلةذمتؼذذ562ذ ينخذمؼذ(2008
تيتتدذرة تتتذال ساستتخذإلتت ذااتتيذ تتن فاذالحؽ لتتخذ)ذ لءشتتلذ ةتت ذتةتت اةذ  ةفتتخذالؽ  لتتخ ذفتتيذذ0221

ذالال  تذالديذ رؽمذقإااسةذاسب تف ذقل ذالدحيػذفيذ  مذ ل رةذالللةؽم تذبق لخذالال خ.

خة بيغ اليةحيغ ايداري وتكلحا  الػكالا  ماغ خاال  القابل ا  للقاخاءة، وبجثن الوالق   يخ الدباش
 ,Xu et al., 2018; Chakrabarty et al., 2018; Ezat, 2019; Yu)فرت ذا فتقذالتبلاذ

2019; Seifzadeh et al., 2020)ةت ذبلتؽاذ البتخذ يريلةتخذيتيؼذالدح تيؼذاإلااسدذبب ية تخذذ 
 لتتت ذيدفتتتقذالتتتبلاذاالرتتتلذذ6-6-2سةذالتتتيذالتتتغذق ل زئ تتتخذاالف تتت حذالنتتتؽ يذلةرتتتلامةذ لتتت ذستتتبقذاالشتتت 

(Aishah and Rashid, 2011; Luo et al., 2018; Hassan et al., 2018; Ahmad 
and Maochun, 2019; de Souza et al., 2019; Fang-Klingler, 2019; Hasan 

and Habib, 2020)بقذاالشت سةذإلت ذالتغذ ة ذانذالر ية تخذلةرتلامةذ تءرلذ ةت ذ  ةفتخذالؽ  لتخذ لت ذستذ
 Florackis and Ozkan, 2009; Kouki and)باريتلًا ذيدفتقذالتبلاذذ2-6-2ق ل زئ تخذ

Dabboussi, 2016)ة ذبلؽاذ البخذ يريلةخذمب شلةذييؼذالدح يؼذاإلااسدذب  ةفخذالؽ  لخ ذبل ؼذذ 
ذخ .ذ دب يؼذاد ئجذا هذال ساس تذمؼذتيدذم  ذملنؽةخذاللالبخذباؽ ف ذ)اي  ي خ ذأبذسةب 

 e.g., Di Meo)بةلثةذالدح يؼذاإلااسدذأت ذمع الذما تةذالؽ  لخذييؼذالل يلةؼذباللت اليؼ
et al., 2017; Valiyan et al., 2019).  ،ب متتذاساستد ذوراي هاحا الثا اق(Florackis and 

Ozkan, 2009; Kouki and Dabboussi, 2016)قتتإللامذاساستتخذ طب ق تتخذ ةتت ذالدرتت سةلذذ
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شتتتل خذمتتتت ةخذيبؽسصتتتخذاالبساقذالل ل تتتخذالفلاتتتت خذببؽسصتتتخذاالبساقذذ517 ذ061متتتؼذذالتتتتنؽةخذللينتتتخذ
الل ل تتخذق لللة تتخذاللدحتت ةذ ةتت ذالدتتؽالي.ذببتت ذ ؽصتتةتذال ساستتد نذإلتت ذبلتتؽاذ تتيريلذإي تت ييذلةدح تتتيؼذ

إلتت ذااتتيذذ(Kouki and Dabboussi, 2016)اإلااسدذ ةت ذ  ةفتتخذالؽ  لتتخ.ذ لت ذرة تتتذاساستتخذ
لل يلذالدنفي دذفيذمن بيذ)تيت ذآل  تذالدح تيؼ ذإلت ذتةت اةذ  ت ل  ذالؽ  لتخ.ذيءادذطؽلذم ةذقر مذا

 Henry, 2010; Yegon et al., 2014; Rashid, 2016; Kouki and)بأشت ستذاساست تذ
Dabboussi, 2016; Huu Nguyen et al., 2020 ذإلت ذانذتةت اةذاللة  تخذ6102؛ذستلؽس ذ 

فتتيذ  ،تت اذماتت تةذالؽ  لتتخ ذتيتتدذ ةلتت ذتااتذاللة  تتخذاإلااسةتتخذ)تيتتت  ذآل تت تذالدح تتيؼ ذ تتت   ذ
ذاإلااسةخذ ةل ذ  اتذاإلااسةذأتثلذ ف مةذفيذاسد  امذمؽاساذالال خ.

بلتتػذ دفتتقذال ساستت تذقاتتينذ تتيريلذإتابال تتخذابسذاللتت يلذالدنفيتت دذ ةتت ذ  ةفتتخذالؽ  لتتخ.ذفلتتؼذا ت تتخ ذ
 ذإل ذانذإتابال خذال بسذ ت اػذفتيذ  ،ت اذمات تةذالؽ  لتخ ذتيتدذHenry, 2010رة تذاساسخذ)

 ,.Yegon et al) ت   ذاإلتابال خذ ة ذ حتتيؼذأاامذالاتل خ.ذبمتؼذا ت تخذارتل  ذ ؽصتةتذاساستخذ
2014; Huu Nguyen et al., 2020) إلت ذبلتؽاذ تيريلذإي ت ييذلإلتابال تخذ ةت ذ  ةفتخذالؽ  لتخ ذ

افظذمن  ذسئ ظذم ةتظذاإلااسةذإلت ذاست مةذاستد  امذالتتةطخذذتيدذيءادذبلؽاذالل يلذالدنفي دذفي
    باليذميةيذلدحريقذم ةحديذال  صخذ ة ذتت بذم ةحخذاللت اليؼ.

 ذفرتت ذا فتتقذو  دااا ليولاا  بيػساا  القابل اا  للقااخاءة الوالقاا  باايغ جااػدة الدخاجواا  وتكلحاا  الػكالاا 
 ,e.g., Liu and Beverly, 2013; Boritz et al., 2016; Chang and Stone)التبلاذ

2019a; Chang and Stone, 2019b; Deshmukh and Zhao, 2020)ةت ذبلتؽاذذ 
 البخذ يريلةخذييؼذلؽاةذالللاللخذبب ية خذاالف  حذالنؽ يذلةرلامةذ ل ذسبقذاالش سةذاليذالغذق ل زئ خذ

 ;Aishah and Rashid, 2011; Luo et al., 2018) ذ لت ذيدفتقذالتبلاذاالرتلذ2-6-3
Hassan et al., 2018; Ahmad and Maochun, 2019; de Souza et al., 2019; 

Fang-Klingler, 2019; Hasan and Habib, 2020)ةت ذانذالر ية تخذلةرتلامةذ تءرلذ ةت ذذ 
 Behn et)باريتلًا ذيدفتقذقلتاذال دت بذذ2-6-2  ةفخذالؽ  لخذ ل ذسبقذاالشت سةذإلت ذالتغذق ل زئ تخذ

al., 2008; Dang and Fang, 2011; Beshkooh et al., 2013; Khan et al., 
2016; Lai and Liu, 2017; Ramadan, 2019)ة ذبلؽاذ البخذ يريلةخذمب شلةذييؼذلتؽاةذذ 

ذ.الللاللخذب  ةفخذالؽ  لخ
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بةتتءادذارتتدالهذالل تت لمذيتتيؼذاللتت يلةؼذباللتتت اليؼذإلتت ذتةتت اةذماتت تةذالؽ  لتتخ ذبمتتؼذرتتػذإس فتت  ذ
 بسهذإلتت ذتةتت اةذالطةتت ذ ةتت ذلتتؽاةذالللاللتتخ ذتيتتدذ تتت   ذلتتؽاةذ  تت ل  ذالؽ  لتتخ ذباتتؽذمتت ذيتتءادذيتت

 Dang and Fang, 2011; Beshkooh et)الللاللخذ ة ذالح ذمتؼذالتتةؽكذاإلادفت تدذلتإلااسةذ
al., 2013; Khan et al., 2016; Ramadan, 2019)ذ ل ذ تت اػذلتؽاةذالللاللتخذفتيذتةت اةذ.

زةتت ذمتتؼذفتتلسذاللتتتدثللةؼذلدحةيتتةذب ريتت ػذأاامذالاتتل خذلتتؽا يذاإلف تت حذبالدرتت سةلذالل ل تتخ ذباتتؽذمتت ذيُذ
.ذب لدبتلذالللاللتخذال  سل تخذ(Lai and Liu, 2017)لةديتت ذمتؼذأنذاإلااسةذ تتد  مذاللتؽاساذقيفت مةذ

قلث قتتتخذآل تتتخذلةلد قلتتتخذباللب قتتتخذ ةتتت ذ  تتتلف تذاإلااسةذللتتت ذ تتتؽفلهذمتتتؼذ ؽ يتتت ذملرتتتؽلذقاتتتينذرةتتتؽذالرتتتؽائػذ
خ ذأدذايتتتتف مذالثرتتتتخذ ةتتتت ذالللةؽمتتتت تذاللح ستتتتب خ ذملتتتت ذيتتتتءادذإلتتتت ذالل ل تتتتخذمتتتتؼذالدحلةفتتتت تذال ؽالةتتتت

ذ .Behn et al., 2008اا ف ضذما تةذالؽ  لخذ)

فرت ذوبجثن الوالق   يخ الدباشخة بيغ  باع الجاخك  وتكلحا  الػكالا  ماغ خاال  القابل ا  للقاخاءة، 
 ,.li, 2008; Kumar, 2014; Devos and Sarkar, 2015; Boritz et al) ا فتقذالتبلا

2016; Telles, 2018; Roistona and Harymawan, 2020)ةت ذبلتؽاذ البتخذ يريلةتخذذ 
 لت ذذ2-6-2ييؼذت ػذالال خذبب ية خذاالف  حذالنتؽ يذلةرتلامةذ لت ذستبقذاالشت سةذالتيذالتغذق ل زئ تخذ

 ,.Aishah and Rashid, 2011; Luo et al., 2018; Hassan et al)يدفقذالبلاذاالرلذ
2018; Ahmad and Maochun, 2019; de Souza et al., 2019; Fang-Klingler, 

2019; Hasan and Habib, 2020)ة ذانذذالر ية خذلةرلامةذ ءرلذ ة ذ  ةفخذالؽ  لخذ ل ذسبقذذ 
 Henry, 2010; Kouki and)باريتتتتتتتلًا ذيدفتتتتتتتقذالتتتتتتتبلاذذ2-6-2االشتتتتتتت سةذإلتتتتتتت ذالتتتتتتتغذق ل زئ تتتتتتتخذ

Dabboussi, 2016; Houcine and Walid ,2020; Man, 2021; Huu Nguyen et 
al., 2020)ةت ذبلتؽاذ البتخذ يريلةتخذمب شتلةذيتتيؼذت تػذالاتل خذب  ةفتخذالؽ  لتخ ذبل تؼذ دبت يؼذادتت ئجذذ 

ذا هذال ساس تذمؼذتيدذم  ذملنؽةخذاللالبخ.

بةدضمذمل ذسبقذانذال ساس تذاللا سذإليف ذس قرً ذبت ذرة تتذإلت ذانذ  ةفتخذالؽ  لتخذ تن فاذفتيذ
الاتتتتتل  تذاالتبتتتتتلذت لتتتتتً ذمر ساتتتتتخذق لاتتتتتل  تذاألصتتتتتػلذت لتتتتتً  ذبالتتتتتغذقتتتتتتب ذإبد تتتتت اي تذالح تتتتتػذ

Economics of Scaleيينل ذلػذ دؽصةذاساسخذذ.بالر سةذ ة ذل بذاللؽاساذ(Ramadan, 2019)ذ
إل ذبلؽاذ يريلذلح تػذالاتل خذ ةت ذ  ت ل  ذالؽ  لتخ.ذبةدضتمذلةب تثتخذمتؼذ حةيتةذ ةتغذال ساست تذ لت اذ

 ,Huu Nguyen et al., 2020; Man) البيئت تذالدتيذأللةتتذفيفت ذات هذال ساست تذمثتةذال تيؼ
 ذ (Kouki and Dabboussi, 2016; Houcine and Walid, 2020) ذبفلاتت (2021

ذ.(Henry, 2010)باسدلال  ذ



 محددات قابلية التقرير المالي السنوي للقراءة، وأثرها...........                                 نيفني صالح على علىد/ 

28 

 

فرت ذا فتقذالتبلاذو  دا ليول  بيػس  القابل   للقخاءة الوالق  بيغ أداء الجخك  وتكلحا  الػكالا ، 
(Li, 2008; EDT et al., 2018; Lim et al, 2018; Asay et al., 2018; Hassan et 

al., 2019; de Souza et al., 2019; Karim and Sayan, 2020)ةت ذبلتؽاذ البتخذذ 
ذ5-6-2مذالال خذبب ية خذاالف  حذالنؽ يذلةرلامةذ ل ذسبقذاالش سةذاليذالغذق ل زئ خذ يريلةخذييؼذأاا

 Aishah and Rashid, 2011; Luo et al., 2018; Hassan et)تلت ذيدفتقذالتبلاذاالرتلذ
al., 2018; Ahmad and Maochun, 2019; de Souza et al., 2019; Fang-

Klingler, 2019; Hasan and Habib, 2020)ةت ذانذالر ية تتخذلةرتلامةذ تءرلذ ةت ذ  ةفتتخذذ 
 Florackis and)باريلًا ذيدفقذقلاذال دت بذذ2-6-2الؽ  لخذ ل ذسبقذاالش سةذإل ذالغذق ل زئ خذ

Ozkan, 2009; Ahmad and Maochun, 2019; Huu Nguyen et al., 2020; Man, 
ذؽ  لخ. ة ذبلؽاذ البخذ يريلةخذمب شلةذييؼذأاامذالال خذب  ةفخذالذ(2021

بةدضمذمل ذسبقذأنذال ساس تذاللا سذإليف ذس قرً ذبت ذرة تتذإلت ذانذ  ةفتخذالؽ  لتخذ تن فاذفتيذ
الاتتل  تذااتذاالاامذال يتت ذمر ساتتخذق لاتتل  تذااتذاالاامذالضتت   .ذ لتت ذيدضتتمذلةب تثتتخذمتتؼذ حةيتتةذ

 ,.Huu Nguyen et al)  ةغذال ساس تذذ ل اذالبيئ تذالديذأللةتذفيف ذا هذال ساس تذمثةذال يؼ
 2020; Man, 2021)بالللة خذاللدح ةFlorackis and Ozkan, 2009) ذبب تتد نذ  (Ahmad 

and Maochun, 2019)ذ لت ذيدضتمذأيضتً ذ ل يتزذاساستد ذ.(Ahmad and Maochun, 2019; 
Huu Nguyen et al., 2020)ةت ذالل ئت ذ ةت ذاالصتؽلذ لق ت وذلتالاامذاللت لي ذيينلت ذس تزتذذ 

تلق ت وذلتالاامذ Tobin q  ةت ذذ(Florackis and Ozkan, 2009; Man, 2021)اساستد ذ
ذالتؽبي.ذ

ويثيذيج مدا سب ، بثلا ري ضل أن قابل   اليقاريخ الدال   للقاخاءة تويباخ مييياخًا تابواًا راي عالقيماا 
لاى بيل مغ إدارة االرباح، واليةحيغ ايداري، وجػدة الدخاجو ، و بع الجخك ، واداء الجاخك  كال ع

وباليااالي يديااغ إشاايقاق الحااخا  ااج  وكديييااخ مثاايقل رااي عالقيمااا بيكلحاا  الػكالاا ، رااي ان وا ااج  
 الثابع للبةث ورخع اتا، على الذةػ اليالي:
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 مذمب   البةث 6-3
إاذينرتتػذالبحتدذإلت ذذواليصب ك ا  ليةقي  هجف البةث سػف تيباع البا اا  الدذمب ا  اليةليل ا  

شريؼ ذشقذاعلدذبا رلذ طب ري.ذبسؽهذيلدل ذالبحدذفيذشريذالنعلدذ ة ذالل رةذالدحةيةي ذمتؼذ
راللذاسدرلامذب حةيةذال ساس تذالت قرخذالديذ ن بلتذمففؽمذالر ية خذلةرلامة ذب  ، خذق  سف  ذبالنعلة تذ

أرتتلذ تتةذمتتؼذإااسةذاالسبتت حذبالدح تتيؼذاإلااسدذبلتتؽاةذذاللفتتلة.ذب تت لغذال ساستت تذالتتت قرخذالدتتيذ ن بلتتت
الللاللخذبأاامذالال خذبت لف ذ ة ذالر ية تخذلةرتلامةذبااليت وذالتغذ ةت ذمات تةذالؽ  لتخ.ذبب لدت ليذ تػذ

 ب  لغذاشدر قذفلبضذالبحد.ذ ص  غخذاإلط سذالنعلدذلةبحد ذب ح ي ذاللدػيلاتذاألس س خذلةبحد

فيدنتتت بلذإردبتتت سذفتتتلبضذالبحتتتدذمتتتؼذرتتتاللذإستتتد  امذ ينتتتخذذأمتتت ذالاتتتقذالدطب رتتتيذفتتتيذاتتت اذالبحتتتد
شتتتتل خذمتتتتؼذالاتتتتل  تذاللتتتتت الخذاللريتتتت ةذقتتتتتؽقذاالبساقذالل ل تتتتخذالل تتتتلد.ذذ21 حيل تتتتخذميؽاتتتتخذمتتتتؼذ

.ذStructural Equation Modelبإلردبتت سذ ةتتغذالفتتلبضذ تتػذإستتد  امذالتتؽاجذاللل التتخذالف ية تتخذ
ال ساستتتخ ذبالتتتؽاجذالبحتتتد ذبق تتت وذمدػيتتتلاتذبى لتتت ذيةتتتيذ لتتتلضذالب تثتتتخ ذل تتتةذمتتتؼذالل دلتتت ذب ينتتتخذ

ال ساستتتخ ذبااباتذبالتتتلاماتذال ساستتتتخذالدطب ق تتتخ ذبااباتذالدحةيتتتتةذاالت تتت ئيذاللتتتتتد  مخذفتتتيذ حةيتتتتةذ
ذالب  ا ت ذباريلًاذاد ئجذاردب سذفلبضذالبحد ذبالغذ ة ذالنحؽذالد لي.

 مبيدع وعيذ  الجراس  6-3-1
يد تتتؽنذم دلتتت ذال ساستتتخذمتتتؼذلل تتت ذالاتتتل  تذاللتتتت الخذاللريتتت ةذقتتتتؽقذاالبساقذالل ل تتتخذالل تتتلد ذ

 ذقلتت ذاستتدبل اذاللءستتت تذالل ل تتخ ذبالتتغذل ضتتؽ ف ذ6102بتدتت ذ تت مذذ6102رتتاللذالفدتتلةذمتتؼذ تت مذ
لرؽا تتت ذ نع ل تتتخذبمدطةبتتت تذق تتت وذباف تتت حذر صتتتخذيفتتت .ذبالردبتتت سذفتتتلبضذالبحتتتدذ تتتػذارد تتت سذ ينتتتخذ

H7.ذ دؽسطذالر ية خذلةرلامةذاللالبخذييؼذمح ااتذالر ية خذلةرلامةذب  ةفخذالؽ  لخ: 
 ذ-بسيدػذ رت ػذا اذالفلضذإل ذسدخذفلبض:

H7aدؽسطذالر ية خذلةرلامةذاللالبخذييؼذإااسةذاالسب حذالحق ق خذب  ةفخذالؽ  لخ.:ذ  
H7b.ذ دؽسطذالر ية خذلةرلامةذاللالبخذييؼذإااسةذاالسب حذاللح سب خذب  ةفخذالؽ  لخ: 
H7c.ذ دؽسطذالر ية خذلةرلامةذاللالبخذييؼذالدح يؼذاإلااسدذب  ةفخذالؽ  لخ: 
H7dلالبخذييؼذلؽاةذالللاللخذب  ةفخذالؽ  لخ.:ذ دؽسطذالر ية خذلةرلامةذال 
H7e.ذ دؽسطذالر ية خذلةرلامةذاللالبخذييؼذت ػذالال خذب  ةفخذالؽ  لخ: 
H7f.ذ دؽسطذالر ية خذلةرلامةذاللالبخذييؼذأاامذالال خذب  ةفخذالؽ  لخ: 
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 ذأنذ رتتؽمذيناتتلذبؽائلفتت ذالل ل تتخذ0 هذالاتتل  تذمتت ذملا تت ةذ تتؽافلذالاتتلطييؼذالدتت لييؼ:ذ) حيل تتخذمتتؼذاتت
شتتل  تذ ةتت ذاالبتتةذبالتتغذقلتت ذيليتتؼذذ5 ذأنذيدضتتلؼذالرطتت  ذالتت دذيتتدػذارد تت سهذ6ق ل ن تتيذالل تتلد ذ)

متتؼذتتتت بذمدػيتتلذإااسةذاالسبتت حذل تتةذبطتت  ذفتتيذ تتةذستتنخذم ل تتخذ ةتت ذتتت ة.ذباد  تتخذإلا فتت ضذ تت اذ
  ذفرتت ذل تتيتذالب تثتتخذإلتت ذإ تت اةذ  تتن  ذشتتل  تذاللينتتخذإلتت ذأسبلتتخذبط  تت تذاتتي:ذشتتل  تذ تتةذبطتت

بط  ذاللر ساتذبمؽااذالبن م ذببط  ذاالغ يخ ذببط  ذر مي ذببط  ذصن  ي.ذببت ذيةتعذ ت اذشتل  تذ
 .ذببت ذابد تلتذفدتلةذ0 ذمات ا ةذ)باللؽيتمذقت للةحقذسبتػذ021 ذشل خذقلت اذمات ا اتذ)21اللينخذ)

فرتط ذبالتغذاد  تخذألنذانت كذقلتاذاللدػيتلاتذ6102تدت ذ ت مذذ6102لةذمتؼذ ت مذالدحةيةذ ة ذالفدت
ذ)تإااسةذاالسب حذاللح سب خذبالحق ق خ ذ حد جذ ن ذتت يف ذلتنؽاتذس قرخ.ذ

 لدػا  البةث وق ا  ميييخال البةث 6-3-2
يدطةتت ذإردبتت سذاللالبتت تذالديريلةتتخذمحتتةذال ساستتخ ذ نتت بلذ تتةذمتتؼ ذالتتؽاجذالبحتتدذ)بالتت دذيعفتتلذ

     ذب  ، خذق  وذاللدػيلات.0 لايةذسبػذ)ق

 

 لدػا  البةث :1شيل                       
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 ( ك ف   ق ا  ميييخال الجراس :1ويػة  البجو  رقع )

 ق ا  ميييخال الجراس  :1ججو  
 

 انمتغُراث
وىع 

 انمتغُر
 قُاس انمتغُراث

  انذراساث انسابقت 

اعتمذث عهً رنك  انتٍ

 انمقُاس

 هغخقل االسباح إداسة

 إداسة االسباح الوذاعب٘ت: -1

، ّرلو  هوي  Dechow et   al. (1995)بئعخخذام ًووْر  

 للوعادلوت الخال٘وت ل ول β0 ,β1 ,β2,β3  حقذٗش هعلوواث  خالل  

( ّالخوووٖ حعبوووش ىوووي εitلذغوووال البووْاقٖ   قطوواع ىلووؤ دوووذٍ

اإلعخذقاقاث االخخ٘اسٗت
25

 

TAit
26

 /Ait-1= β0 + β11/Ait-1
27

 +β2(ΔREVit
28

- 

ΔREcit
29

)  /Ait-1+β3 GPPEi
30

t/Ait-1+ εit 

 إداسة األسباح الذق٘ق٘ت: -2

ّرلوو  هووي ، Roychowdhury (2006)بئعووخخذام ًوووْر  

للوعوادالث الالالةوت  ,β4   β0 ,β1 ,β2,β3حقذٗش هعلوواث  خالل

( ّالخووٖ εitقطوواع ىلوؤ دووذٍ لذغووال البووْاقٖ   الخال٘ووت ل وول 

الخوذققاث الٌقذٗوت هوي حعبش ىي الوقذاس غ٘ش العوادٕ ل ول هوي 

األًشوووووطت الخشووووول٘ل٘ت ّح وووووال٘و االًخوووووا  ّالو وووووشّقاث 

 اإلخخ٘اسٗت

CFOit
31

 /Ait-1= β0 + β1/Ait-1 +β2  Sit
32

/Ait-1+ β3 

ΔSit
33

 /Ait-1+ εit 

PRODit
34

 /Ait-1= β0 + β1/Ait-1 +β2  Sit/Ait-1+ β3 

ΔSit /Ait-1+β4 ΔSit-1 /Ait-1+ εit 

DISEXPit
35

 /Ait-1= β0 + β1/Ait-1 +β2  Sit-1/Ait-1+ εit 

Ajina et al. (2016) 

 

 

 

 

 

 

Anggono (2020) 

 

 

 

 

                                                 
يتتتد لذ ةتت ذبلتتؽاذإااسةذاألسبتت حذمتتؼذرتتاللذاشتت سةذاالستتدحر ب تذاالرد  سةتتخذفتتإااذ  اتتتذالق لتتخذمؽلبتتخذفتت نذاتت اذيتت لذ ةتت ذبلتتؽاذإااسةذذ65

ذأسب حذفيذا   هذ     د ذيينل ذإااذ  اتذالق لخذس لبخذف نذا اذي لذ ة ذبلؽاذإااسةذأسب حذفيذا   هذ ن تلي.
ذالد فر تذالنر يخذمؼذالللة  تذالداػية خ.ذ–بةذالف ئ ةذبالضلةبخذالل ليذاللتدحر تذب ت بدذص فيذاللبمذبذ62
ذالل ليذاالصؽلذفيذاف يخذالتنخذالت قرخذAit-1ذ67
ذالدػيلذف ذالل ليذااليلاااتذ)ص فيذاللب ل ت ذΔREVitذ61
ذالدػيلذفيذسصي ذالللالم ΔREcit -ذ62
ذtاالصؽلذالث يدخذفيذاف يخذالتنخذذGPPEitذ31
ذ.tراللذالفدلةذذiلةد فر تذالنر يخذمؼذاألااطخذالداػية خذلةال خذذ ايلذ Cfoitذ30
ذ t , t-1  .راللذالفدلةذi ايلذال ذمب ل تذالال خذذذSit ,Sit-1ذ36
ذ.t , t-1راللذالفدلة.ذذذi ايلذإل ذالدػيلذفيذمب ل تذالال خذذذΔSit, ΔSitذ,1-ذ33
 ذبةلثتةذم لتؽ ذ  ةفتخذاللب لت تذرتاللذالفدتلةذبالدػيتلذفتيذالل تزبنذ t رتاللذالفدتلةذذi اتيلذإلت ذ  ت ل  ذاألادت جذلةاتل خذذPRODitذ32

ذمر ساخذق لفدلةذالت قرخ.
 ذبالديذ لثةذإللت ليذالل تلبف تذالب   تخذباإلااسةتخذب  ت ل  ذtراللذالفدلةذذi ايلذإل ذالل لبف تذاإلرد  سةخذلةال خذذDISEXPitذ35

ذالبحؽثذبالدطؽةل.
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ّبالخالٖ حقاط إداسة األسباح الذق٘ق٘ت هي خالل هجوْع الق٘ن 

للوقووذاس غ٘ووش العووادٕ ل وول هووي الخووذققاث الٌقذٗووت هووي  الوطلقوت

األًشوووووطت الخشووووول٘ل٘ت ّح وووووال٘و االًخوووووا  ّالو وووووشّقاث 

 اإلخخ٘اسٗت.

 

جْدة 

 الوشاجعت
 هغخقل

ارا  كوواى  1ّٗقوواط هووي خووالل هخل٘ووش ُّوووٖ ٗ خووز الق٘وووت 

شووشكاث هشاجعووت، ّٗ خووز الق٘وووت 4الوشاجووي ٌٗخوووٖ ألكبووش 

 صفش بخالف رل 

Karim and Sayan 

(2020) 

الخذ ٘ي 

 اإلداسٕ
 هغخقل

 ّٗقاط هي خالل هؤشش ه ْى هي خوغت بٌْد:

اعخقالل٘ت هجلوظ اإلداسة: ّٗوخن ق٘اعوَ بوخل٘وش ُّووٖ ٗ خوز -أ

%، 51إًخفضج ًغبت الوذٗشٗي الوغخقل٘٘ي ىي  1ق٘وت ارا ال

 صفش بخالف رل . ّالق٘وت

قخشة بقاء الوذٗش الخٌف٘زٕ: ّٗخن ق٘اعَ بوخل٘ش ُّوٖ ٗ خز -ل

إرا كاًج حضٗذ قخشة بقاء الوذٗش الخٌف٘زٕ قٖ هٌ وبَ  1الق٘وت 

 عٌْاث، ّالق٘وت صفش بخالف رل .3ىي 

ق٘اعَ بوخل٘ش ُّوٖ ٗ خز إصدّاج٘ت الوذٗش الخٌف٘زٕ: ّٗخن - 

إرا كواى ٌُواإ إصدّاج٘وت بو٘ي ّ ٘فوت سجو٘ظ هجلوظ  1الق٘ووت

 اإلداسة ّالوذٗش الخٌف٘زٕ، ّالق٘وت صفش بخالف رل .

 1الول ٘ت اإلداسٗت:ّٗخن ق٘اعوَ بوخل٘وش ُّووٖ ٗ خوز الق٘ووت -د

ارا كاًووج ًغووبت الول ٘ووت اإلداسٗووت اكبووش هووي ّعوو٘طَ، ّٗ خووز 

 الق٘وت صفش بخالف رل .

اق ة أىضاء هجلوظ اإلداسة: ّٗوخن ق٘اعوَ بوخل٘وش ُّووٖ ه -ٍ

إرا كواى اللْغواسٗخن الطب٘عوٖ لو اقو ة أىضواء  1ٗ خوز الق٘ووت 

 هجلظ اإلداسة اكبش هي ّع٘طَ، ّالق٘وت صفش بخالف رل .

 

 (2117ىف٘فٖ  

 هغخقل األداء الوالٖ

ّٗقوواط بالعاجووذ ىلوؤ دقووْة الول ٘ووت ّالووزٕ ٗووخن دغووابت هووي 

صاقٖ الوشبخ بعوذ الضوشٗبت ىلؤ دقوْة خالل قغوت صاقٖ 

 الول ٘ت.

Al-Matari et al. 

(2014) 

 Kumar (2014) ّٗقاط باللْغاسٗخن الطب٘عٖ إلجوالٖ األصْل. هغخقل دجن الششكت

ح ال٘و 

 الْكالت
 حابي

ّٗقاط بوعذل دّساى االصْل ّالزٕ ٗوخن دغوابَ هوي خوالل 

قغوووت اإلٗووشاداث/ إجوووالٖ األصووْل، ُّووْ هق٘وواط ى غووٖ 

 لخ ال٘و الْكالت.

Henny (2010) 

قابل٘ت 

اإلٗضاداث     

الوخووت 

 للقشاءة

 ّع٘ط
ّٗقووواط باللْغووواسٗخن الطب٘عوووٖ لعوووذد كلوووواث اإلٗضووواداث 

 الوخووت، ُّْ هق٘اط ى غٖ للقابل٘ت للقشاءة.
Luo et al. (2018) 

 

 ادوال واجخاءال الجراس  اليصب ك   6-3-3
التتتؽاساةذقتتت لرؽائػذالل ل تتتخذبااليضتتت ت تذاللدللتتتخذلاتتتل  تذذا دلتتت تذالب تثتتتخذ ةتتت ذالب  اتتت تذالفلة تتتخ

لؽبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ذاالل دلباتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيذمب شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلذاللينتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخ ذباللد تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخذ ةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ذال
)https://www.Mubasher.info/markets/EGX/stocks/COMI/financial-لةللةؽمتتتتتتتتتتتتت ت

)atementsstذببتتت ذب متتتتذالب تثتتتخذيد فيتتتزذالب  اتتت تذاللطةؽبتتتخذإلتدتتتت بذ تتتةذمدػيتتتلذمتتتؼذمدػيتتتلاتذ.

https://www.mubasher.info/markets/EGX/stocks/COMI/financial-statements
https://www.mubasher.info/markets/EGX/stocks/COMI/financial-statements
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ال ساستتخ.ذبب لنتتتبخذإلتدتتت بذي  اتت تذمتت رةيذإااسةذاالسبتت حذستتؽامذأتتت نذاللح ستتبيذأمذالحق رتتيذفرتت ذ تتػذ
  ذبالتتؽاج(Dechow et al., 1995)إستتد  امذاستتةؽبذاالاحتت اسذال طتتيذاللدلتت اذلدطبيتتقذالتتؽاجذ

(Roychowdhury, 2006)ةتت ذالدتتؽالي.ذ لتت ذ تتػذاتدتتت بذ تتةذمتتؼذت تتػذالاتتل خ ذبأاامذالاتتل خ ذذ 
ذب  ةفخذالؽ  لخ ذبب ية خذاإليض ت تذاللدللخذلةرلامة ذبالدح يؼذاإلااسد ذبلؽاةذالللاللخ.ذ

 ادوال اليةليل اال حائي 6-3-4
 تتػذاستتتد  امذقلتتتاذاستت لي ذاالت تتت مذالؽصتتتفيذلدؽصتتت  ذمدػيتتلاتذال ساستتتخذ  للدؽستتتطذبالؽستتت طذ
باالاحتتلاهذالل  تت سد.ذامتت ذق لنتتتبخذإلردبتت سذفتتلبضذال ساستتخذفرتت ذ تتػذإستتد  امذالتتؽاجذاللل التتخذالف ية تتخذ

Structural Equation Modelبالت دذيد تتؽنذمتتؼذم لؽ تتخذمتتؼذاألستت لي ذباللدلثةتتخذفتتيذ حةيتتةذ.ذ
سذال طيذاللدل اذالردب سذاللالب تذييؼذاللدػيلاتذاللتدرةخذبالد قلخ ذبالدحةيةذاللت مةيذلدح يت ذاالاح ا

الدب يؼذبالدػ يلذييؼذاللدػيلاتذلدر يلذسةتةخذمؼذاللالب تذاللدلاقطتخذق تؽسةذمدزامنتخ ذب حةيتةذاللتت سذ
ا رتت سذاللب شتتلةذبغيتتلذالردبتت سذاللالبتت تذاللفدليتتخذيتتيؼذاللدػيتتلاتذاللتتتدرةخذبالد قلتتخذمتتؼذرتتاللذ دبتت ذ

اللب شتتلةذلةلدػيتتلاتذاللتتتدرةخذ ةتتيذاللدػيتتلاتذالد قلتتخ.ذبمتتؼذرتتػذفتتإنذاتت اذالنلتتؽاجذيتتت   ذ ةتت ذاردبتت سذ
ذباتتتت .ذبةتتتتد  مذاائلتتتً ذفتتتيذت لتتتخذبلتتتؽاذ سةتتتتةخذمتتتؼذاللالبتتت تذيتتتيؼذاللدػيتتتلاتذمحتتتةذالق تتت وذفتتتيذآنر

.ذبلدر يلذالنلؽاجذاللردلح ذ 6161) ةي ذذ الب تذغيلذمب شلة ذادذفيذت لخذبلؽاذمدػيلاتذبس طخ
ذ.63االص اسذسبػذذAMOS ػذإسد  امذيلا مجذ

ذاال حاءال الػصف   لديييخال الجراس  6-3-4-1
 لتتلضذال ساستتخذفتتيذاتت هذال زئ تتخذأاتتػذاالت تت ماتذالؽصتت، خذللدػيتتلاتذال ساستتخ.ذبةؽيتتمذال تت بلذ

باالاحتتلاهذالل  تت سدذ ذااتتػذاالت تت ماتذالؽصتت، خ ذبالدتتيذ اتتلةذ تتةذمتتؼذاللدؽستتطذبالؽستت طذ6سبتتػذ)
ذبأ ة ذبأاا ذق لخذللدػيلاتذال ساسخذالدطب ق خ.
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 اال حاءال الػصف   لديييخال الجراس  :2ججو  
 انىسُط انمتىسط انمتغُر

االوحراف 

 انمعُارٌ

أدوً 

 قُمت

أعهً 

 قُمت
 ME) 1.57 1.6 1.18 1.2 1.8  الخذ ٘ي اإلداسٕ

 size) 9.14 8.96 1.87 7.3 11.8  دجن الششكت

 ROE) 1.19 1.16 1.21 -1.17 1.93أداء الششكت  

 AQ) 1.4 1 1.49 1 1جْدة الوشاجعت  

     االرباح األحصاء انىصفٍ نمذخهٍ إدارة 

REM 1.17 1.12 1.146 1.116 1.84 

AEM 1.17 1.14 1.112 1.111 1.93 

 االحصاء انىصفٍ نقابهُت االَضاحاث انمتممت نهقراءة

Read1 3.7 3.76 1.23 3.19 4.19 

Read2 1.37 1.38 1.19 1.6 1.76 

 االحصاء انىصفٍ نتكهفت انىكانت

Agency cost1 1.41 1.29 1.367 1.111 1.95 

Agency cost2 1.11 1.18 1.11 1.1112 1.53 
 

  يث 
- REM ،حوالل إداسة االسباح الذق٘ق٘ت : AEM.حوالل إداسة االسباح الوذاعب٘ت : 

- ROE ىلٔ دقْة الول ٘ت.: حوالل العاجذ 

- : Read1 حوالوول قابل٘ووت االٗضوواداث الوخووووت للقووشاءة، ّالخووٖ حوون ق٘اعووِا باللْغوواسٗخن الطب٘عووٖ لعووذد كلووواث اإلٗضوواداث

: حوالوول قابل٘ووت االٗضوواداث الوخووووت للقووشاءة، ّالخووٖ حوون ق٘اعووِا Read2الوخووووت، ّالوغووخخذم قووٖ الخذل٘وول األعاعووٖ، 

 ٗضاداث الوخووت، ّالوغخخذم قٖ الخذل٘ل األضاقٖ.باللْغاسٗخن الطب٘عٖ لعذد صفذاث اإل

- Agency cost1 : حوالل ح لفت الْكالوت، ّالخوٖ حون ق٘اعوِا بٌغوبت اإلٗوشاداث / إجووالٖ األصوْل، ّالوغوخخذم قوٖ الخذل٘ول

حوالول ح لفوت الْكالوت، ّالخوٖ حون ق٘اعوِا بٌغوبت الو واسٗو اإلداسٗوت ّالب٘ع٘وت / اإلٗوشاداث، : Agency cost2 األعاعٖ،

 الوغخخذم قٖ الخذل٘ل األضاقٖ. ّ

ذ3.7قلدؽستطذذ2.02 ذ3.12 ذانذمتتدؽ ذالر ية تخذلةرتلامةذيدتلابحذيتيؼذ6بةدضمذمؼذال  بلذسبػذ)
قل ذيلنيذإنذاإليض ت تذاللدللخذلال  تذاللينخذص بخذالرلامة.ذ ل ذيايلذا اذال  بلذإل ذأنذ  ةفتخذ

إا فت ضذملت لذابسانذاألصتؽل ذباتؽذذ ذقلت ذيلنتي1.20قلدؽسطذذ0.25 ذ1.110الؽ  لخذ دلابحذييؼذ
متت ذياتتيلذإلتت ذإس فتت  ذ  ةفتتخذالؽ  لتتخذق لنتتتبخذلاتتل  تذاللينتتخ.ذ لتت ذياتتيلذاتت اذال تت بلذإلتت ذأنذ تتاًلذمتتؼذ

 ذ2.12 ذ1.57الدح تتيؼذاإلااسد ذبت تتػذالاتتل خ ذبأاامذالاتتل خ ذبلتتؽاةذالللاللتتخذبتت ذيةتتعذ)مدؽستتطذ
أ ةتتت ذق لتتتخذبأااتتت ذق لتتتخذق لنتتتتبخذلةلدػيتتتلةؼذذ ةتتت ذالدتتتؽالي ذبانذانتتت كذفلبتتتً ذ بيتتتلًاذيتتتيؼذ 1.2 ذ1.12

 ذ ةتت ذ1.22 ذ1.60االريتتلةؼ ذلتت لغذ تت نذاالاحتتلاهذالل  تت سدذلفتت يؼذاللدػيتتلةؼذمل فلتتً ذتيتتدذيةتتعذ)
الدتتؽاليذباتتؽذا ةتت ذمتتؼذاللدؽستتطذقلتت ذياتتيلذإلتت ذبلتتؽاذ اتتدتذ بيتتلذيتتيؼذشتتل  تذاللينتتخ ذباتتؽذبيتت ذ

ذطب ليذلال  تذم دةفخذالح ػذبالنا  .ذذ
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االت تتت ماتذالؽصتتت، خذإلتتت ذانذمدؽستتتطذ تتتةذمتتتؼذالق لتتتخذاللطةرتتتخذلإلستتتدحر ب تذذتلتتت ذيدضتتتمذمتتتؼ
اإلرد  سةتخذ لق تت وذإلااسةذاألسبتت حذاللح ستتب خ ذبالق لتتخذاللطةرتخذلةلرتت اسذغيتتلذاللتت ادذلةدتت فر تذالنر يتتخذ
مؼذاالااطخذالداػية خذب  ت ل  ذاالادت جذبالل تلبف تذاإلرد  سةتخذ لق ت وذإلااسةذاالسبت حذالحق ق تخذبت ذ

 ذ ة ذالدتؽالي ذقلت ذيلنتيذانذشتل  تذاللينتخذ رتؽمذيدتيريلذمدللت ذ ةت ذاألسبت ح ذمت ذ1.07 1.17عذ)ية
ذابدلابذق لخذاللدؽسطذمؼذق لخذالؽس طذإل ذت ذم .ذ

 Multicollinearity التصي داخيبار اليوج 6-3-4-2
يتيؼذاللدػيتتلاتذاللتتتدرةخذاللتتءرلةذذعااج  وجااػد توااجد  أو اخدوا  خصاايي ت ذالديتتت ذمتتؼذ تؽافلذشتتل ذ

 ة ذمدػيلذ  ق ذمليؼ.ذبةدػذالحيتػذ ةت ذ ت مذبلتؽاذ لت اذرطتيذ نت م ذييتؽنذمل متةذ ضت ػذالدبت يؼذ
variance inflation factor(VIF)ذبمءشتلذالدبت يؼذاللتتلؽحذقتيذ10اقل ماغ ذذ tolerance  ا باخ

بلتتتتؽاذ لتتتت اذرطتتتتيذيتتتتيؼذ ذ تتتت مذ2 ذ3بةدضتتتتمذمتتتتؼذال تتتت بليؼذسبلتتتتيذ)  .6106)البتتتتلاق ذ 1 0مااااغ 
ذاللدػيلات.

ذ

ذ
 

 اخيبار ايرتباط بيغ ميييخال الجراس   6-3-4-3
.ذ32الطب ليذفتيذالب  ات ت ػذاسد  امذمل مةذإس ب  ذسبيلم ن ذاد  خذلل مذ ؽافلذر  ئصذالدؽتة ذ

 ذ5بى لت ذيدلةتقذق إلس بتت  ذيتيؼذطتؽلذالدرلةتتلذباللدػيتلاتذاللتتتدرةخذاللتءرلهذ ة تيذفيؽيتتمذال ت بلذسبتتػذ)
                                                 

-Shapiro ذذKolmogorov- Smirnov تتػذاردبتت سذي  اتت تذالبحتتدذلةديتتت ذمتتؼذ ؽافتت ذ دبتت ذالدؽتةتت ذالطب لتتيذق ستتد  امذاردبتت سذذ32
Wilk.ذ.ذبب ذا ضمذانذملعػذمدػيلاتذال ساسخذالذ دب ذالدؽتة ذالطب لي

  

Collinearity Statistics  

VIF Tolerance Model 

1.085 .922 REM 

1.150 .869 AEM 

1.752 .571 SIZE 

1.053 .950 ROE 

1.648 .607 AQ 

1.188 .841 ME 

Collinearity Statistics  

VIF Tolerance Model 

1.103 .907 REM 

1.151 .869 AEM 

1.917 .522 SIZE 

1.094 .914 ROE 

2.047 .488 AQ 

1.189 .841 ME 

1.902 .526 Read1 

لي ب  اليوجد التصي بيغ تكلح   :3ججو  
 الػكال  وباقي الديييخال الدثيقل  الد ثخة عل ا

 

القابل   لي ب  اليوجد التصي بيغ  :4ججو  
 وباقي الديييخال الدثيقل  الد ثخة عل اللقخاءة 

Dependent Variable: read1 

 Dependent Variable: agency cost1 
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بلؽاذ البخذإي  ي خذبملنؽةخذييؼذطؽلذالدرلةلذببيؼذاللدػيلاتذاللتدرةخذالد ل خذ)ت ػذالال خ ذبلتؽاةذ
نؽةتتتخذيتتتيؼذطتتتؽلذالدرلةتتتلذببتتتيؼذاللدػيتتتلاتذالللاللتتتخ  ذب تتت لغذبلتتتؽاذ البتتتخذإس بتتت  ذيتتت  فخذبغيتتتلذمل

اللتتتتتدرةخذاالرتتتتل ذ)إااسةذاالسبتتتتت حذاللح ستتتتب خذبالحق ق تتتتخ ذباالاامذاللتتتتت لي ذبالدح تتتتيؼذاإلااسد .ذامتتتتت ذ
ق لنتتتبخذللالبتتخذاإلس بتت  ذيتتيؼذملتت لذابسانذاالصتتؽلذباللدػيتتلاتذاللتتتدرةخذاللتتءرلهذ ة تتيذبلتت ذانذانتت كذ

ألصتتتؽلذببتتتيؼذاللدػيتتتلاتذاللتتتتدرةخذالد ل تتتخذ)إااسةذاالسبتتت حذ البتتتخذإي  ي تتتخذبملنؽةتتتخذيتتتيؼذملتتت لذابسانذا
الحق ق خ ذبلؽاةذالللاللتخ ذباالاامذاللت لي ذبطتؽلذالدرلةتل  ذب ت لغذبلتؽاذإس بت  ذستةبيذبملنتؽدذيتيؼذ
مل لذابسانذاألصؽلذبالدح يؼذاإلااسد ذباريلًاذبلؽاذ البخذإس ب  ذي  فخذبغيلذملنؽةخذييؼذمل لذ

ذيلاتذاللتدرةخذاالرل ذ)إااسةذاالسب حذاللح سب خ ذبت ػذالال خ .ذابسانذاالصؽلذببيؼذاللدػ

 خيبار االرتباط بيغ ميييخال الجراس إ :5ججو  

 
 تقي ع مجى صة  الذدػا  الم يلي  6-3-4-4

قلتت ذالدحرتقذمتتؼذ ت مذبلتتؽاذ لت اذرطتتي.ذبفتتيذذتقياا ع ماجى صااة  الذدااػا  الم يلااي تي يذملتةتتخذ
ا هذالللتةخذي  ذالديتت ذمتؼذمت  ذمالممتخذالنلتؽاجذالف يةتيذاللردتلحذمتؼذرتاللذاردبت سذلتؽاةذ طت يقذ

 absolute fitذ37النلتتتتؽاجذبالتتتتت دذيضتتتتتػذرالرتتتتخذمءشتتتتتلاتذاتتتتتي:ذمءشتتتتلاتذلتتتتتؽاةذالدطتتتتت يقذاللطةرتتتتخ

                                                 
، ّهؤشوش 2ُوزٍ الوؤشوشاث هؤشوش كواحشكض ُزٍ الوؤششاث ىلٔ ه فْقت الخلاٗش لب٘اًاث العٌ٘ت بوذّى اجوشاء إٔ هقاسًواث، ّحشوول  37

 (. 2121 ىلٖ،  RMSEA، ّهؤشش الجزس الخشب٘عٖ لوخْعط هشبعاث الخط  الخقشٗبٖ  GFIجْدة الوطابقت 
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indiexesذ31 ذبمءشتلاتذلتؽاةذالدطت يقذااليت ى خincremental fit indiexesذبمءشتلاتذلتؽاةذ 
32الدط يقذالُللش ة

 parsimonious fit indiexes عج  مالءم  الذدػا  .ذبةدضمذمؼذا اذاالردب سذ
 ذبالتغذاعتتلًاذلد ت بتذقتت ػذمءشتلاتذلتتؽاةذالدطت يقذالقتت ػذاللربؽلتخ ذتيتتدذيةتعذمءشتتلذ21اللردتتلحالم يلاي 

.ذبب لدتت ليذييتتؽنذالنلتتؽاجذ1.122ذذذRMSEAذ20ال تت سذالدلب لتتيذللدؽستتطذملبلتت تذال طتتيذالدرلةبتتي
ذ ذ ة ذالنحؽذالد لي:6اللردلحذقل ذ ل يةيذ ل ذاؽذمؽيمذق لايةذسبػذ)

ذ
ذاالذدػا  الم يلي بوج توجلل :2شيل 

 

 

 

                                                 
ُوزٍ الوؤشوشاث هؤشوش الوطابقوت  ّحشوولحعخوذ ُزٍ الوؤششاث قٖ حقذٗشُا ىلٔ هقاسًت ًوْر  الذساعت الوقخشح بالٌوْر  الوغوخقل،  38

 .) 2121  ىلٖ، TLI، ّهؤشش حْكش لْٗظ   NFIؤشش الوطابقت الوع٘اسٕ  ، ّهCFIالوقاسى   
  PGFI/ دسجوواث الذشٗووت، ّهؤشووش 2حف٘ووذ ُووزٍ الوؤشووشاث قووٖ هعشقووت ُوول الٌوووْر  الوقخووشح ٗذخووا  إلوؤ حعووذٗل ام ال هالوول هؤشووش كووا 39

 .) 2121 ىلٖ، 
. ّرلو  بئعوخخذام Modification of model ىرجتعدذَم انىمدّحن دل هشو لت ىوذم هالءهوت الٌووْر  الِ٘ لوٖ الوقخوشح هوي خوالل  41

، ّالخٖ ٗخن دغابِا ل ل ىالقت غ٘ش هقذسة، إ بوعٌٔ AMOSّالخٖ ٗقخشدِا بشًاهج  Modification Indicesهؤششاث الخعذٗل 

 (2121لبعض الوخل٘شاث قٖ الٌوْر   ىلٖ، Covarianceإضاقت 
: Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)هؤشش الجوزس الخشب٘عوٖ لوخْعوط هشبعواث الخطو  الخقشٗبوٖ  41

ِّٗذف ُزا الوؤشش إلٔ ق٘اط الوذٕ الزٕ ٗغخط٘ي خاللوَ الٌووْر  الوفخوشح حذق٘وا هطابقوت بو٘ي ه وفْقت الخبواٗي ّالخلواٗش لب٘اًواث 

فاع جوْدة هطابقوت الٌووْر ، كلوا دل رل  ىلٔ إسح 1.15. ّكلوا كاًج ق٘وخت أقل هي 1.18، 1.15العٌ٘ت. ّحخشاّح ق٘وت الوؤشش ب٘ي 

 .(2112 ح٘لضة، ىلٖ قبْل الٌوْر  1.18إلٖ  1.15بٌ٘وا حذل الق٘ن الخٖ حقي قٖ الوذٕ هي 
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  ذالد لي:2بةليؼذ ة  صذب لضذمءشلاتذلؽاةذالدط يقذقل ذ ل يةذالنلؽاجذق ل  بلذسبػذ)

م شخال جػدة اليصاب  بوج توجلل الذدػا  :6ججو    
 انمذي انمثانٍ نهمؤشر مؤشراث خىدة انتطابق

 انقُمت وفقاً نىمىرج انمعادنت

 انهُكهُت بعذ انتعذَم
 هؤششاث جْدة الخطابا الوطلقت

هؤشش جْدة الوطابقت -
42

 GFI 

هؤشش الجزس الخشب٘عٖ لوخْعوط هشبعواث  -

 RMSEAالخط  الخقشٗبٖ  

هؤشش كا -
2

 

  هغخْٓ الوعٌْٗت(

 

 1.9اكبش هي 

 1.18اقل هي  

 

غ٘ش  اى ح ْى اد اج٘ت االخخباس

 1.15غ٘ش هعٌْٗت إ اكبش هي 

1.996 

1.111 

 

2.417 

 1.492) 

 هؤششاث جْدة الخطابا االضاق٘ت

هؤشش جْدة الوطابقت الوعذل -
43
 AGFI 

هؤشش الوطابقت الوقاسى
44
  CFI 

هؤشش الوطابقت الوع٘اسٕ
45

 NFI 

لْٗظهؤشش حْكش 
46

  TLI TUCKER-

TUCKER-LEWIS INDEX 

هؤشوووووووووووووووش الوطابقوووووووووووووووت االضووووووووووووووواق٘ت  -

INCREMENTAL  FIT INDEX 

(IFI) 

 

 1.9اكبش هي 

 1.9اكبش هي 

 1.9اكبش هي 

 1.9اكبش هي

 1.9اكبش هي 

 

1.955 

1.111 

1.991 

1.926 

1.992 

 هؤشش جْدة الخطابا الُوششذة

هؤشووووووش كووووووا-
2

/دسجوووووواث الذشٗووووووت
47

 

CMIN/DF 

 

 2اقل هي 

 

1.812 

 

                                                 
فيذالؽاجذاالاح اسذاللدل ا ذبب لد ليذيق ظذا اذاللءشلذم  ذR2 ين ظلذا اذاللءشلذمل مةذالدح ي ذذGood Fit:ذIndex (GFI)ذ26

 ة ذ فتيلذالدػيلاتذالدتيذ حت ثذفتيذاللدػيتلذالدت ق .ذب ةلت ذ  اتتذق لتخذات اذاللءشتلذاتبتلذمتؼذذب سةذاللدػيلاتذاللتدرةخذفيذالنلؽاج
ذ .6106)  ػزة  ةل ذالذالغذ ة ذبلؽاذمط قرخذمل فلخذلنلؽاجذالبحدذ1.2

اللل لذيؽاسطخذاسل تذالحلةخذبالتغذلةدػةت ذGFI :ذاؽذةب سةذ ؼذمءشلذلؽاةذاللط قرخذAGFI Adjusted Good Fit Index)ذ23
 ةل ذالذالغذ ة ذبلؽاذمط قرخذذ1.2 ةيذمايةخذ يرلذمءشلذلؽاةذاللط قرخذقح ػذاللينخ.ذب ةل ذ  اتذق لخذا اذاللءشلذاتبلذمؼذ

ذ .6106)  ػزة مل فلخذلنلؽاجذالبحدذ
ذ6لنلتتؽاجذالبحتتدذابذاللفدتتلضذقق لتتخذإت تت ئ خذ تت ذ6:ذ رتتؽمذف ل تتيذ ةتت ذمر ساتتخذإت تت ئ خذ تت )Comparative Fit Indexذ(CFIذ22

 ةلتتتتتت ذالذالتتتتتتغذ ةتتتتتت ذبلتتتتتتؽاذمط قرتتتتتتخذمل فلتتتتتتخذلنلتتتتتتؽاجذذ1.2لةنلتتتتتتؽاجذاللتتتتتتتدرة.ذب ةلتتتتتت ذ  اتتتتتتتذق لتتتتتتخذاتتتتتت اذاللءشتتتتتتلذاتبتتتتتتلذمتتتتتتؼذ
ذ .6106)  ػزة البحد

لةنلؽاجذاللردلحذم ذالتؽاجذاللت مذمرتتؽم ذ ةتيذذ6:ذيلدل ذا اذاللءشلذ ةيذمر ساخذق لخذإت  ئ خذ  Normed FitذIndex (NFI)ذ25
ب دتتلابحذق لتتخذاللءشتتلذيتتيؼذال تتفلذبالؽاتتت ذال تتح م.ذب ةلتت ذاس فلتتتذق لتتخذاللءشتتلذ ةلتت ذالذالتتغذ ةتتيذلنلتتؽاجذاللتت م.ذذ6إت تت ئ خذ تت 

ذ .6106)  ػزة لؽاةذالدط يق
  6106لةنلؽاجذاللردلحذبالنلؽاجذاللتدرةذ)  ػزة ذذ/ذاسل تذالحلةخ6  يلثةذالفلقذييؼذاتبخذات  ئ خذذ22
الذيؽلت ذفتلقذيتيؼذم تفؽفخذالدػت يلذاللالتعتخذيؽاستطخذي  ات تذاللينتخذباللدؽبلتخذيف هذا اذاللءشلذالردب سذفلضذالل مذالر ئتةذقياتيذذ27

ذ6غيتلذملنؽةتخذتدتيذيليتؼذببتؽلذالنلتؽاجذ.ذباد  تخذلدتيرلذق لتخذ ت ذ6ل ت ذp.valueيؽاسطخذالنلتؽاجذاللفدتلض.ذبة ت ذانذ  تؽنذق لتخذ

/ذاسلتت تذالحلةتتخ .ذبةتتدػذببتتؽلذذ6بالدتتيذ لثتتةذ)تتت قيتتةذمتتؼذت تتػذاللينتتخذباسلتت تذالحلةتتخ ذلتت لغذيفضتتةذاستتد  امذالق لتتخذالل   سةتتخذلفتت ذ
ذفيت لذالتغذ ةت ذانذالنلتؽاجذمطت يقذ ل مت ذذ6.ذيينل ذاااذ  اتذق لديذأبةذمؼذ5بأبةذمؼذذ6النلؽاجذإااذ  اتذق لخذاللءشلذأتبلذمؼذ

ذ. 6106)  ػزة 
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 ليائج اخيبار الحخوا  6-3-5
قل ذملتةخذ لت يةذالنلتؽاجذبالؽصتؽلذإلت ذالنلتؽاجذالف يةتيذاللالئتػذيتدػذ ح يت ذمت  ذببتؽلذالفتلضذ

فتإااذ ت نذذ.ل ةذمت سذمؼذمت ساتذالنلتؽاجذالف يةتيذP-valueمؼذ  ميذمؼذراللذمتدؽدذالللنؽةخذ
الذذ1.15أبذأبتتةذيتتدػذببتتؽلذالفتتلض.ذامتت ذاااذ تت نذمتتتدؽ ذالللنؽةتتخذاتبتتلذمتتؼذذ1.15متتتدؽ ذالللنؽةتتخذ

يتتدػذببتتؽلذالفتتلض.ذ لتت ذيتتدػذالحيتتػذ ةتت ذا  تت هذببتتؽةذ تتيريلذ تتةذمدػيتتلذمتتؼذاللدػيتتلاتذاللتتتدرةخذ ةتتيذ
 ذStandardized Path Coefficientsذ21اللدػيلاتذالد قلخذمؼذراللذملت مالتذاللتت سذالل   سةتخ

 ذباتتتيذ نتتت ظلذقتتت ػذملتتت مالتذاإلاحتتت اسذAMOSفتتتيذيلاتتت مجذذEstimateذُمرتتت سذبالدتتتيذيطةتتتقذ ةيفتتت 
 ذق لتخذملت مالتذاللتت سذالل  ت سدذبمتتدؽدذ7.ذبةؽيتمذال ت بلذسبتػذ)SPSSفتيذيلات مجذB اللرت سةذ

ذ :ذذ6ل ةذمت سذمؼذمت ساتذالنلؽاجذالف يةيذ)باللؽيمذق للةحقذسبػذذP-valueالللنؽةخذ

ذليائج اخيبار الحخوا :7ججو  
 بُان انمسار

 وتائح اختبار انىمىرج انهُكهٍ

 P-value معامم انمسار انمعُارٌ
AEM                                             READ1 1.116 1.791 

REM                                             READ1 -1.197 1.153 

ME                                                READ1 1.121 1.746 

ME                                                REM -1.141 1.143 

ME                                                READ1 1.114 1.228 

AQ                                                READ1 1.459 *** 

SIZE                                              READ1 1.295 *** 

ROE                                              READ1 -1.148 1.112 

READ1                                         agency cost1 -1.183 1.151 

REM                                             agency cost1 1.118 1.214 

AEM                                            agency cost1 -1.113 1.818 

ME                                               agency cost1 -1.151 1.195 

AQ                                              agency cost1 -1.184 1.148 

SIZE                                           agency cost1 -1.154 1.148 

ROE                                           agency cost1 1.127 1.138 

 حُث:
ادخوال٘ت ق٘وت حعٌٖ  -   *** :1.111   

- : REM ،حوالل إداسة االسباح الذق٘قت AEM.حوالل إداسة االسباح الوذاعب٘ت : 

- SIZE ،.حوالول دجون الشوشكت :ME  ٕحوالول الخذ و٘ي اإلداس :AQ حوالوول جوْدة الوشاجعوت :ROE ٔحوالول العاجوذ ىلوو :

 دقْة الول ٘ت

- : Read1 باللْغوواسٗخن الطب٘عووٖ لعووذد كلووواث اإلٗضوواداث حوالوول قابل٘ووت االٗضوواداث الوخووووت للقووشاءة، ّالخووٖ حوون ق٘اعووِا

 الوخووت.

- Agency cost  : .حوالل ح لفت الْكالت، ّالخٖ حن ق٘اعِا بٌغبت اإلٗشاداث / إجوالٖ األصْل 

 حش٘ش إلٔ األةش الوباشش لوخل٘شاث الذساعت.                     -

 حش٘ش إلٔ األةش غ٘ش الوباشش لوخل٘شاث الذساعت.                    -

                                                 
 .(2118خقل بْدذة هع٘اسٗت ّادذة  دمحم،هقذاس الخل٘ش قٖ الوخل٘ش الخابي بْدذة هع٘اسٗت ّادذة ىٌذها حخل٘ش ق٘وت الوخل٘ش الوغ 48
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 لي ب  اخيبار الحخا الو ، ورخع اتا 6-3-5-1
اسدف هذا اذالفلضذاردب سذ تيريلذإااسةذاالسبت حذ ةت ذب ية تخذاإليضت ت تذاللدللتخذلةرتلامة.ذببت ذ تػذ

  ذلزئ ً ذابذ ة ً ذH1  مذببؽلذ)ذاردب سهذمؼذراللذ رت ليذإل ذفلييؼذفل ييؼ ذبمؼذرػذسيدػذببؽلذاب
ذين ًمذ ة ذاد ئجذاردب سذفلي يذالفل ييؼ ذ ل ذيةي:

 (H1aلي ب  اخيبار الحخا الحخعي الو  ) 6-3-5-1-1
بةدضتتتمذمتتتؼذذ ارتتتدصذاتتت اذالفتتتلضذق ردبتتت سذ تتتيريلذإااسةذاالسبتتت حذاللح ستتتب خذ ةتتت ذالر ية تتتخذلةرتتتلامة

 ذبالتتتتغذقق لتتتتخذاتدل ل تتتتخذ1.102 ذانذق لتتتتخذمل متتتتةذاللتتتتت سذالل   سةتتتتخذبتتتت ذيةػتتتتتذ)7ال تتتت بلذسبتتتتػذ)
  ذقلتتت ذياتتتيلذإلتتت ذبلتتتؽاذ البتتتخذإي  ي تتتخذيتتتيؼذإااسةذاالسبتتت حذاللح ستتتب خذبطتتتؽلذاإليضتتت ت تذ1.720)

الند  تتخذذ .ذب دنت باذاتت هH1a.ذبب لدت ليذلتتػذيتدػذببتتؽلذالفتلضذالفل تتيذ)ولكذمااا  يااخ موذػياا اللدللتخ ذ
 Li, 2008; Ajina et al., 2016; Lo et al., 2017; Seifzadeh)م ذم ذاش سذال يذالبلاذ

et al., 2020)قاينذبلؽاذ يريلذسةبيذبملنؽدذإلااسةذاالسب حذ ة ذالر ية خذلةرلامة.ذبل تؼذ دفتقذمت ذذ
 .(Rahman, 2019; Anggono, 2020)اساسديذ

 (H1bلاالي )لي ب  اخيبار الحخا الحخعي ا 6-3-5-1-2
 ذ7ي دبلذا اذالفلضذ يريلذإااسةذاالسب حذالحق ق خذ ة ذالر ية خذلةرلامة.ذبةدضمذمؼذال  بلذسبػذ)

  ذقلتت ذياتتيلذ1.153 ذبالتتغذقق لتخذاتدل ل تتخذ)1.127-انذق لتخذمل متتةذاللتتت سذالل   سةتخذبتت ذيةػتتتذ)
أدذأاتيذ ةلت ذذإل ذبلؽاذ البخذسةب خذبملنؽةخذييؼذإااسةذاالسب حذالحق ق خذبطؽلذاإليضت ت تذاللدللتخ.

أي خياادة قابل ا  اييخاا ال  ةلت ذاا فتاذطتؽلذاإليضت ت تذاللدللتخذ)ذإدارة الرباح الةك ك ا ذخادل
 .ذببتتت لغذ لدبتتتلذإااسةذاالسبتتتت حذH1b .ذبب لدتتتت ليذ تتتػذببتتتؽلذالفتتتلضذالفل تتتتيذالثتتت ايذ)الديددااا  للقاااخاءة

 خذم ذم ذاش سذال يذالبلاذمتؼذب دن باذا هذالند .ذالحق ق خذمؼذاللؽامةذاللءرلةذ ة ذالر ية خذلةرلامة
 Li, 2008; Ajina et al., 2016; Lo et) بلؽاذ البخذسةب خذييؼذإااسةذاالسب حذبالر ية خذلةرتلامةذ
.al., 2017; Seifzadeh et al., 2020) ب  ةتتصذالب تثتخذمتؼذ دبتت ذادت ئجذفل يدتيذالفتتلضذ

إااسةذاالسبتتت حذ تتتءرلذ ةتتت ذالر ية تتتخذ ذإلتتت ذببتتتؽلذالفتتتلضذاألبلذلزئ تتتً  ذبالر ئتتتةذقتتتينذH1اللئ تتتيذاالبلذ)
 لةرلامة.
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 (H2لي ب  اخيبار الحخا الاالي ) 6-3-5-2
 لةقذا اذالفلضذقيردب سذ يريلذالدح يؼذاإلااسدذ ة ذالر ية خذلةرلامة.ذبب ذ تػذاردبت سهذمتؼذرتاللذ

 ةت ذادت ئجذ  ذلزئ تً ذابذ ة تً ذينت ًمذH2 رت ليذإل ذفلييؼذفل ييؼ ذبمؼذرػذسيدػذببتؽلذابذ ت مذببتؽلذ)
ذاردب سذفلي يذالفل ييؼذ ل ذيةي:

 (H2aلي ب  اخيبار الحخا الحخعي الو  ) 6-3-5-2-1
اردبتتتلذاتتت اذالفتتتلضذ تتتيريلذالدح تتتيؼذاإلااسدذ ةتتت ذالر ية تتتخذلةرتتتلامةذق تتتؽسةذمب شتتتلة.ذبةدضتتتمذمتتتؼذ

 ذبالتتتتغذقق لتتتتخذاتدل ل تتتتخذ1.161 ذانذق لتتتتخذمل متتتتةذاللتتتتت سذالل   سةتتتتخذبتتتت ذيةػتتتتتذ)7ال تتتت بلذسبتتتتػذ)
  ذقلتتتتت ذياتتتتتيلذإلتتتتت ذبلتتتتتؽاذ البتتتتتخذاي  ي تتتتتخذبغيتتتتتلذملنؽةتتتتتخذيتتتتتيؼذالدح تتتتتيؼذاإلااسدذبطتتتتتؽلذ1.722)

أي  ةلتتتتت ذتااذطتتتتتؽلذاإليضتتتتت ت تذاللدللتتتتتخذ)ذخاد اليةحااااايغ ايداري للتتتتتخ ذأدذ ةلتتتتت ذاإليضتتتتت ت تذاللد
 .ذH2a .ذبب لدت ليذلتػذيتدػذببتؽلذالفتلضذالفل تيذاالبلذ)إلتحاا قابل ا  اييخاا ال الديددا  للقاخاءة

 ;Chakrabarty et al., 2018; Ezat, 2019)ب دن باذا هذالند  خذم ذاد ئجذقلاذال ساس تذ
Seifzadeh et al., 2020)ذ.ذ

 (H2bلي ب  اخيبار الحخا الحخعي الاالي ) 6-3-5-2-2
 نتت بلذاتت اذالفتتلضذإردبتت سذمتت ذإااذ تت نذالدح تتيؼذاإلااسدذيتتءرلذ تتيريلًاذغيتتلذمب شتتلذ ةتت ذالر ية تتخذ

 ذبلتؽاذ تيريلذستةبيذلةدح تتيؼذ7بةدضتمذمتؼذال ت بلذسبتػذ) لةرتلامةذمتؼذرتاللذإااسةذاالسبت حذالحق ق تخ.
  ذبمتتتتؼذرتتتتػذ1.123 ذبالتتتتغذقق لتتتتخذاتدل ل تتتتخذ)1.020-اإلااسدذ ةتتتت ذإااسةذاالسبتتتت حذالحق ق تتتتخذبتتتت سهذ)

 حريقذالال ذاألبلذلربؽلذالفلضذالث اي.ذيض هذإل ذالغذبلتؽاذ تيريلذستةبيذبملنتؽدذإلااسةذاالسبت حذ
 ذبمتتؼذرتتػذيدحرتتقذالاتتل ذالثتت ايذلربتتؽلذالفتتلضذالثتت اي.ذ لتت ذالحق ق تتخذ ةتت ذطتتؽلذاإليضتت ت تذاللدللتتخ

بلتتتؽاذ تتتيريلذاي تتت ييذبب تتتؽسةذغيتتتلذمب شتتتلةذالدح تتتيؼذاإلااسدذذbootstrabbingا ضتتتمذمتتتؼذاردبتتت سذ
 ةتت ذطتتؽلذاإليضتت ت تذاللدللتتخذمتتؼذرتتاللذإااسةذاالسبتت حذالحق ق تتخ ذبل نتتيذغيتتلذملنتتؽد ذتيتتدذ تت نذ

  ذبمؼذرػذلػذيدحرقذالال ذالث لدذلربتؽلذالفتلضذ1.661  ذقق لخذاتدل ل خذ)1.102مل مةذاللت سذ)
الث اي.ذببن ًمذ ة ذم ذسبق ذيليؼذالرؽلذقينذإااسةذاالسب حذالحق ق تخذلتػذ دؽستطذاللالبتخذيتيؼذالدح تيؼذ

 .ذب  ةتتصذالب تثتتخذمتتؼذH2bاإلااسدذبالر ية تتخذلةرتتلامة ذبمتتؼذرتتػذلتتػذيتتدػذذببتتؽلذالفتتلضذالفل تتيذالثتت ايذ)
 ذإلتت ذ تت مذببتتؽلذالفتتلضذالثتت ايذ ة تتً  ذبالر ئتتةذقتتينذH2اللئ تتتيذالثتت ايذ) دبتت ذادتت ئجذفل يدتتيذالفتتلضذ

 الدح يؼذاإلااسدذيءرلذ ة ذالر ية خذلةرلامة.
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 (H3لي ب  اخيبار الحخا الاالث ) 6-3-5-3
 ذانذ7ي دبتتلذاتت اذالفتتلضذ تتيريلذلتتؽاةذالللاللتتخذ ةتت ذالر ية تتخذلةرتتلامة.ذبةدضتتمذمتتؼذال تت بلذسبتتػذ)

 ذقق لتخذاتدل ل تخذ)***  ذقلتت ذيلنتيذبلتؽاذ البتتخذ1.252سةتخذبت ذيةػتتتذ)ذق لتخذمل متةذاللتتت سذالل   
ذخادل جاػدة الدخاجوا إي  ي خذبملنؽةخذييؼذلؽاةذالللاللتخذبطتؽلذاإليضت ت تذاللدللتخ.ذأدذأاتيذ ةلت ذ

 .ذبب لدت ليذ تػذأي إلتحااا قابل ا  اييخاا ال الديددا  للقاخاءةتةل ذتااذطؽلذاإليض ت تذاللدللتخذ)
ذ.ببتت لغذ لدبتتلذلتتؽاةذالللاللتتخذمتتؼذاللؽامتتةذاللتتءرلةذ ةتت ذالر ية تتخذلةرتتلامةذ. H3الث لتتدذ)ببتتؽلذالفتتلضذ

 ;Devos and Sarkar, 2015; Smith, 2019)ب دن باذا هذالند  خذم ذم ذاش سذال يذالبلاذ
Karim and sayan, 2020; Xu et al., 2020)قاتينذالدتيريلذاإلي ت ييذل تؽاةذالللاللتخذ ةت ذذ

 ,.Liu and Beverly, 2013; Boritz et al)ة.ذيينلت ذ دفتقذمت ذالتبلاذا رتلذالر ية تخذلةرتلام
2016; Chang and Stone, 2019a; Chang and Stone, 2019b; Deshmukh and 

Zhao, 2020). ذ

 (H4لي ب  اخيبار الحخا الخابع ) 6-3-5-4
 ذانذق لتخذ7ي دبلذا اذالفلضذ يريلذت ػذالال خذ ة ذالر ية خذلةرلامة.ذبةدضمذمؼذال  بلذسبػذ)

 ذقق لخذاتدل ل خذ)***  ذقل ذيلنيذبلؽاذ البخذإي  ي تخذ1.625مل مةذاللت سذالل   سةخذب ذيةػتذ)ذ
تااذطتؽلذ ةلت ذذخاد  باع الجاخك بملنؽةخذييؼذت ػذالال خذبطؽلذاإليض ت تذاللدللخ.ذأدذأاتيذ ةلت ذ

 .ذبب لدتت ليذ تتػذببتتؽلذالفتتلضذأي إلتحاااا قابل اا  اييخااا ال الديدداا  للقااخاءةاإليضتت ت تذاللدللتتخذ)
ب دفتقذات هذالند  تخذذ.بب لغذيلدبلذت ػذالال خذمؼذاللؽامةذاللتءرلةذ ةت ذالر ية تخذلةرتلامةذ. H4اللاق ذ)

  li, 2008; Kumar, 2014; Telles, 2018; Roistona and)مت ذقلتاذال ساست تذ
Harymawan, 2020)ذيينل ذ دن باذا هذالند  خذم ذم ذاشت سذال تيذالتبلاذ (Kumar, 2014; 

Devos and Sarkar, 2015; Boritz et al., 2016; Checon et al., 2018)قاتينذذ
  بلؽاذ يريلذإي  ييذلح ػذالال خذ ة ذالر ية خذلةرلامة

 (H5لي ب  اخيبار الحخا التامذ ) 6-3-5-5
 ذانذ7اادػذا اذالفلضذق ردب سذ يريلذأاامذالال خذ ة ذالر ية خذلةرلامة.ذبةدضمذمؼذال  بلذسبػذ)

  ذقلتتت ذيلنتتتيذبلتتتؽاذ1.106 ذقق لتتتخذاتدل ل تتتخذ)1.021-ق لتتتخذمل متتتةذاللتتتت سذالل   سةتتتخذبتتت ذيةػتتتتذ)
ذجااخك خاد أداء ال البتتخذستتةب خذبملنؽةتتخذيتتيؼذأاامذالاتتل خذبطتتؽلذاإليضتت ت تذاللدللتتخ.ذأدذأاتتيذ ةلتت ذ

 .ذبب لدت ليذ تػذببتؽلذأي خيادة قابل   اييخا ال الديدد  للقخاءةتةل ذبةذطؽلذاإليض ت تذاللدللخذ)
ب دفتتقذذ ببتت لغذيلدبتتلذأاامذالاتتل خذمتتؼذاللؽامتتةذاللتتءرلةذ ةتت ذالر ية تتخذلةرتتلامةذ. H5الفتتلضذال تت مظذ)
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 ,.e.g., EDT et al., 2018; Lim et al., 2018; Asay et al)ات هذالند  تخذمت ذاساستخذ
2018; de Souza et al., 2019; Hassan et al., 2019)قاتينذبلتؽاذ تيريلذإي ت ييذألاامذذ

ذذ الال خذ ة ذالر ية خذلةرلامة

ذ(H6لي ب  اخيبار الحخا الثاد  ) 6-3-5-6
 ذانذق لتخذ7اردبلذا اذالفلضذ يريلذالر ية خذلةرلامةذ ة ذ  ةفخذالؽ  لخ.ذبةدضمذمؼذال  بلذسبػذ)

  ذقلتت ذيلنتتيذبلتتؽاذ البتتخذ1.150 ذقق لتتخذاتدل ل تتخذ)1.013-اللتتت سذالل   سةتتخذبتت ذيةػتتتذ)ذمل متتةذ
سةب خذبملنؽةخذييؼذطؽلذاإليضت ت تذاللدللتخذلةرتلامةذبملت لذابسانذاالصتؽل.ذادذأاتيذ ةلت ذتااذطتؽلذ
اإليضتت ت تذاللدللتتخذ)أدذاا فتت ضذالر ية تتخذلةرتتلامة ذ ةلتت ذاا فتتاذملتت لذابسانذاألصتتؽلذ)أدذاس فتت  ذ

 ,.e.g)ب دفتتقذاتت هذالند  تتخذمتت ذاساستتديذذ. H6ةفتتخذالؽ  لتتخ .ذبب لدتت ليذ تتػذببتتؽلذالفتتلضذالتتت اوذ)  
Hassan et al., 2018; Ahmad and Maochun, 2019).ذ

 (H7لي ب  اخيبار الحخا الثابع ) 6-3-5-7
لةرتلامةذذ لةقذا اذالفلضذقإردب سذم ذإااذ  اتذالر ية خذلةرلامةذ دؽسطذاللالبخذييؼذمحت ااتذالر ية تخ

)باللدلثةتتتخذفتتتيذإااسةذاالسبتتت ح ذبالدح تتتيؼذاإلااسد ذبلتتتؽاةذالللاللتتتخ ذبت تتتػذالاتتتل خ ذبأاامذالاتتتل خ ذ
ب  ةفخذالؽ  لخ.ذبب ذ ػذاردب سهذمؼذراللذ رت ليذإل ذفلبضذفلة ي ذبمؼذرػذسيدػذببؽلذابذ  مذببؽلذ

(H7:ذلزئ ً ذابذ ة ً ذين ًمذ ة ذاد ئجذاردب سذفلة   يذ ل ذيةي   

 (H7aلي ب  اخيبار الحخا الحخعي االو  ) 6-3-5-7-1
ااتدػذات اذالفتتلضذقإردبت سذمت ذإااذ  اتتتذالر ية تخذلةرتتلامةذ دؽستطذاللالبتخذيتتيؼذإااسةذاالسبت حذالحق ق تتخذ

 ذبلتتؽاذ تتيريلذإي تت ييذبملنتتؽدذإلااسةذاالسبتت حذالحق ق تتخذ7ب  ةفتتخذالؽ  لتتخ.ذبةدضتتمذمتتؼذال تت بلذسبتتػذ)
حريتتقذالاتتل ذاألبلذلربتتؽلذالفتتلضذالفل تتيذاالبل.ذيضتت هذإلتت ذالتتغذ ةتت ذالر ية تتخذلةرتتلامة ذبمتتؼذرتتػذ 

بلتتؽاذ تتيريلذستتةبيذبملنتتؽدذلر ية تتخذاإليضتت ت تذاللدللتتخذلةرتتلامةذ ةتت ذ  ةفتتخذالؽ  لتتخ ذبمتتؼذرتتػذيدحرتتقذ
بلتتؽاذ تتيريلذذbootstrabbingالاتتل ذالثتت ايذلربتتؽلذالفتتلضذالفل تتيذاالبل.ذ لتت ذا ضتتمذمتتؼذاردبتت سذ

إي تت ييذبغيتتلذملنتتؽدذبب تتؽسةذغيتتلذمب شتتلةذإلااسةذاالسبتت حذالحق ق تتخذ ةتت ذملتت لذابسانذاالصتتؽلذمتتؼذ
  ذبمتتؼذرتتػذلتتػذ1.612  ذقق لتتخذاتدل ل تتخذ)1.101رتتاللذالر ية تتخذلةرتتلامة ذتيتتدذ تت نذمل متتةذاللتتت سذ)

الر ية تتخذلةرتتلامةذلتتػذذيدحرتتقذالاتتل ذالث لتتدذلربتتؽلذالفل تتيذاالبل.ذببنتت ًمذ ةتت ذمتت ذستتبق ذيليتتؼذالرتتؽلذقتتين
 دؽسطذاللالبخذييؼذإااسةذاالسب حذالحق ق خذب  ةفخذالؽ  لخ ذبمتؼذرتػذلتػذيتدػذببتؽلذالفتلضذالفل تيذاالبلذ

(H7a. ذ
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 (H7bلي ب  اخيبار الحخا الحخعي الاالي ) 2-7-5-3-6ذ
اللح ستب خذذاادػذا اذالفلضذقإردب سذم ذإااذ  اتذالر ية خذلةرتلامةذ دؽستطذاللالبتخذيتيؼذإااسةذاالسبت ح

 ذبلؽاذ يريلذسةبيذإلااسةذاالسب حذاللح سب خذ ة ذالر ية تخذ7ب  ةفخذالؽ  لخ.ذبةدضمذمؼذال  بلذسبػذ)
لةرلامة ذبل نيذغيلذملنؽد ذبمؼذرػذلػذيدحرقذالال ذاألبلذلربؽلذالفلضذالفل يذالث اي.ذيض هذإل ذ

 ذبمؼذرػذيدحرقذالال ذالثت ايذلربتؽلذالغذبلؽاذ يريلذسةبيذبملنؽدذلةر ية خذلةرلامةذ ة ذ  ةفخذالؽ  لخ
بلتتؽاذ تتيريلذستتةبيذبب تتؽسةذغيتتلذذbootstrabbingالفتتلضذالفل تتيذالثتت اي.ذ لتت ذا ضتتمذمتتؼذاردبتت سذ

مب شتتلةذإلااسةذاالسبتت حذاللح ستتب خذ ةتت ذملتت لذابسانذاالصتتؽلذمتتؼذرتتاللذالر ية تتخذلةرتتلامة ذبل نتتيذغيتتلذ
  ذبمؼذرػذلتػذيدحرتقذالاتل ذ1.111خذ)  ذقق لخذاتدل ل 1.113-ملنؽد ذتيدذ  نذمل مةذاللت سذ)

الث لدذلربؽلذالفل يذالث اي.ذببنت ًمذ ةت ذمت ذستبق ذيليتؼذالرتؽلذقتينذالر ية تخذلةرتلامةذلتػذ دؽستطذاللالبتخذ
ذ.ذ(H7b)ييؼذإااسةذاالسب حذاللح سب خذب  ةفخذالؽ  لخ ذبمؼذرػذلػذيدػذببؽلذالفلضذالفل يذالث ايذ

 (H7cالاالث )لي ب  اخيبار الحخا الحخعي  6-3-5-7-3
 لةتتتقذاتتت اذالفتتتلضذقإردبتتت سذمتتت ذإااذ  اتتتتذالر ية تتتخذلةرتتتلامةذ دؽستتتطذاللالبتتتخذيتتتيؼذالدح تتتيؼذاإلااسدذ

 ذبلتتتؽاذ تتتيريلذستتتةبيذلةدح تتتيؼذاإلااسدذ ةتتت ذالر ية تتتخذ7ب  ةفتتتخذالؽ  لتتتخ.ذبةدضتتتمذمتتتؼذال تتت بلذسبتتتػذ)
الث لد.ذيض هذإل ذذلةرلامة ذبل نيذغيلذملنؽد ذبمؼذرػذلػذيدحرقذالال ذاألبلذلربؽلذالفلضذالفل ي

الغذبلؽاذ يريلذسةبيذبملنؽدذلةر ية خذلةرلامةذ ة ذ  ةفخذالؽ  لخ ذبمؼذرػذيدحرقذالال ذالثت ايذلربتؽلذ
بلتتؽاذ تتيريلذستتةبيذبب تتؽسةذغيتتلذذbootstrabbingالفتتلضذالفل تتيذالث لتتد.ذ لتت ذا ضتتمذمتتؼذاردبتت سذ

لر ية تتتخذلةرتتتلامة ذبل نتتتيذغيتتتلذمب شتتتلةذإلااسةذاالسبتتت حذالحق ق تتتخذ ةتتت ذملتتت لذابسانذاالصتتتؽلذمتتتؼذرتتتاللذا
  ذبمؼذرػذلتػذيدحرتقذالاتل ذ1.125  ذقق لخذاتدل ل خذ)1.150-ملنؽد ذتيدذ  نذمل مةذاللت سذ)

الث لدذلربؽلذالفلضذالفل يذالث لد.ذببن ًمذ ةت ذمت ذستبق ذيليتؼذالرتؽلذقتينذالر ية تخذلةرتلامةذلتػذ دؽستطذ
ذ.(H7c)لػذيدػذببؽلذالفلضذالفل يذالث لدذاللالبخذييؼذالدح يؼذاإلااسدذب  ةفخذالؽ  لخ ذبمؼذرػذ

 (H7dلي ب  اخيبار الحخا الحخعي الخابع ) 6-3-5-7-4
 ن بلذا اذالفلضذإردب سذمت ذإااذ  اتتذالر ية تخذلةرتلامةذ دؽستطذاللالبتخذيتيؼذلتؽاةذالللاللتخذب  ةفتخذ

 ذبلؽاذ يريلذسةبيذبملنؽدذل ؽاةذالللاللخذ ة ذالر ية خذلةرلامة ذ7الؽ  لخ.ذبةدضمذمؼذال  بلذسبػذ)
ريلذسةبيذبملنؽدذبمؼذرػذ حريقذالال ذاألبلذلربؽلذالفلضذالفل يذاللاق .ذيض هذإل ذالغذبلؽاذ ي

لةر ية تتخذلةرتتلامةذ ةتت ذ  ةفتتخذالؽ  لتتخ ذبمتتؼذرتتػذيدحرتتقذالاتتل ذالثتت ايذلربتتؽلذالفتتلضذالفل تتيذاللاقتت .ذ لتت ذ
بلؽاذ يريلذسةبيذبملنؽدذبب ؽسةذغيلذمب شلةذل ؽاةذالللاللتخذذbootstrabbingا ضمذمؼذاردب سذ

  ذقق لتخذ1.112-اللتت سذ) ة ذمل لذابسانذاالصؽلذمتؼذرتاللذالر ية تخذلةرتلامة ذتيتدذ ت نذمل متةذ
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  ذبمؼذرػذيدحرقذالال ذالث لدذلربؽلذالفلضذالفل يذاللاق .ذببنت ًمذ ةت ذمت ذستبق ذ1.121اتدل ل خذ)
يليؼذالرؽلذقينذالر ية خذلةرلامةذ دؽسطذاللالبخذييؼذلؽاةذالللاللخذب  ةفتخذالؽ  لتخذق تؽسةذ ة تخ ذبالتغذ

  ذ1.177الؽ  لتتخذتيتتدذ تت نذمل متتةذاللتتت سذ)ذللتت مذبلتتؽاذ البتتخذمب شتتلةذيتتيؼذلتتؽاةذالللاللتتخذب  ةفتتخ
ذ.ذ(H7d)  ذذبمؼذرػذيدػذذببؽلذالفلضذالفل يذاللاق 1.252قق لخذاتدل ل خذ)

 (H7eلي ب  اخيبار الحخا الحخعي التامذ ) 6-3-5-7-5
 نتت بلذاتت اذالفتتلضذإردبتت سذمتت ذإااذ  اتتتذالر ية تتخذلةرتتلامةذ دؽستتطذاللالبتتخذيتتيؼذت تتػذالاتتل خذب  ةفتتخذ

 ذبلؽاذ تيريلذستةبيذبملنتؽدذلح تػذالاتل خذ ةت ذالر ية تخذلةرتلامة ذ7الؽ  لخ.ذبةدضمذمؼذال  بلذسبػذ)
بيذبمتتؼذرتتػذ حريتتقذالاتتل ذاألبلذلربتتؽلذالفتتلضذالفل تتيذال تت مظ.ذيضتت هذإلتت ذالتتغذبلتتؽاذ تتيريلذستتة

بملنتتتؽدذلةر ية تتتخذلةرتتتلامةذ ةتتت ذ  ةفتتتخذالؽ  لتتتخ ذبمتتتؼذرتتتػذيدحرتتتقذالاتتتل ذالثتتت ايذلربتتتؽلذالفتتتلضذالفل تتتيذ
بلتؽاذ تيريلذستةبيذبملنتؽدذبب تؽسةذغيتلذمب شتلةذذbootstrabbingال  مظ.ذ ل ذا ضمذمتؼذاردبت سذ

ذذذذذذلح تتتػذالاتتتل خذ ةتتت ذملتتت لذابسانذاالصتتتؽلذمتتتؼذرتتتاللذالر ية تتتخذلةرتتتلامة ذتيتتتدذ تتت نذمل متتتةذاللتتتت سذ
  ذبمتتتتؼذرتتتتػذيدحرتتتتقذالاتتتتل ذالث لتتتتدذلربتتتتؽلذالفتتتتلضذالفل تتتتيذ1.121  ذقق لتتتتخذاتدل ل تتتتخذ)1.152-)

ال تت مظ.ذببنتت ًمذ ةتت ذمتت ذستتبق ذيليتتؼذالرتتؽلذقتتينذالر ية تتخذلةرتتلامةذ دؽستتطذاللالبتتخذيتتيؼذت تتػذالاتتل خذ
تيتتدذب  ةفتخذالؽ  لتخذق تتؽسةذ ة تخ ذبالتتغذللت مذبلتؽاذ البتتخذمب شتلةذيتتيؼذت تػذالاتل خذب  ةفتتخذالؽ  لتخذ

  ذذبمتتؼذرتتػذيتتدػذذببتتؽلذالفتتلضذالفل تتيذ1.226  ذقق لتتخذاتدل ل تتخذ)1ذ.115-تتت نذمل متتةذاللتتت سذ)
ذ.ذ(H7e) ال  مظ

 (H7fلي ب  اخيبار الحخا الحخعي الثاد  ) 6-3-5-7-6
ااتتدػذاتت اذالفتتلضذقإردبتت سذمتت ذإااذ  اتتتذالر ية تتخذلةرتتلامةذ دؽستتطذاللالبتتخذيتتيؼذأاامذالاتتل خذب  ةفتتخذ

 ذبلؽاذ يريلذإي  ييذبملنؽدذألاامذالال خذ ةت ذالر ية تخذلةرتلامة ذ7الؽ  لخ.ذبةدضمذمؼذال  بلذسبػذ)
لذستتةبيذبمتتؼذرتتػذ حريتتقذالاتتل ذاألبلذلربتتؽلذالفتتلضذالفل تتيذالتتت او.ذيضتت هذإلتت ذالتتغذبلتتؽاذ تتيري

بملنتتتؽدذلةر ية تتتخذلةرتتتلامةذ ةتتت ذ  ةفتتتخذالؽ  لتتتخ ذبمتتتؼذرتتتػذيدحرتتتقذالاتتتل ذالثتتت ايذلربتتتؽلذالفتتتلضذالفل تتتيذ
بلؽاذ يريلذإي  ييذبملنؽدذبب تؽسةذغيتلذمب شتلةذذbootstrabbingالت او.ذ ل ذا ضمذمؼذاردب سذ

لتتتتت سذألاامذالاتتتل خذ ةتتتت ذملتتتت لذابسانذاالصتتتتؽلذمتتتتؼذرتتتتاللذالر ية تتتخذلةرتتتتلامة ذتيتتتتدذ تتتت نذمل متتتتةذال
  ذبمؼذرػذيدحرقذالال ذالث لدذلربتؽلذالفتلضذالفل تيذالتت او.ذ1.131  ذقق لخذاتدل ل خذ)1.167)

ببن ًمذ ة ذم ذسبق ذيليتؼذالرتؽلذقتينذالر ية تخذلةرتلامةذ دؽستطذاللالبتخذيتيؼذأاامذالاتل خذب  ةفتخذالؽ  لتخذ
خذتيتتتدذ تتت نذمل متتتةذق تتتؽسةذ ة تتتخ ذبالتتتغذللتتت مذبلتتتؽاذ البتتتخذمب شتتتلةذيتتتيؼذأاامذالاتتتل خذب  ةفتتتخذالؽ  لتتت

.ذ(H7f)  ذبمتتؼذرتتػذيتتدػذذببتتؽلذالفتتلضذالفل تتيذالتتت اوذ1.175  ذقق لتتخذاتدل ل تتخذ)1.06-اللتتت سذ)
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 ذإلتت ذببتتؽلذالفتتلضذH7ب  ةتتصذالب تثتتخذمتتؼذ دبتت ذادتت ئجذم دةتتدذفلة تت تذالفتتلضذاللئ تتتيذالتتت ق ذ)
لر ية تتتتخذلةرتتتتلامةذالتتتتت ق ذلزئ تتتتً  ذبالتتتت دذيدضتتتتلؼذقتتتتينذالر ية تتتتخذلةرتتتتلامةذ دؽستتتتطذاللالبتتتتخذيتتتتيؼذمحتتتت ااتذا

)باللدلثةتتتخذفتتتيذإااسةذاالسبتتت ح ذبالدح تتتيؼذاإلااسد ذبلتتتؽاةذالللاللتتتخ ذبت تتتػذالاتتتل خ ذبأاامذالاتتتل خ ذ
ذب  ةفخذالؽ  لخ.

 اليةليل ايةاري 6-3-6
 لدلت ذالب تثتتخذفتيذالدحةيتتةذااليتت فيذ ةت ذاردبتت سذ تيريلذإرتتدالهذطتتلقذق ت وذاللدػيتتلاتذاللئ تتت خذ
لة ساسخذ ةذ ة ذت هذ ة ذالدحةيةذالتت يق ذبالتغذقػتلضذ يييت ذأبذ ت مذ يييت ذمت ذ ؽصتةذال تيذالبحتدذ
متؼذادتت ئج.ذببتت ذب متتذالب تثتتخذفتتيذات اذالدحةيتتةذقإردبتت سذلل ت ذفتتلبضذالبحتتدذمت ذ ػييتتلذطتتلقذق تت وذ
قلتتتاذاللدػيتتتلاتذمثتتتةذاال دلتتت اذ ةتتت ذق تتت وذاللدػيتتتلذالؽستتت طذ)ب ية تتتخذاإليضتتت ت تذاللدللتتتخذلةرتتتلامة ذ

يت اًلذمتتؼذق  ستف ذق لةؽغتت سةدػذذLog pagesق لةؽغت سةدػذالطب لتيذللتت اذصتفح تذاإليضتت ت تذاللدللتخذ
ػذباللتد  مذفتيذالدحةيتةذاالس ستي.ذ ت لغذ تذLog wordsالطب ليذلل اذ ةل تذاإليض ت تذاللدللخذ

اللتتتت ليذااليتتتتلاااتذذق تتتت وذاللدػيتتتتلذالدتتتت ق ذ)  ةفتتتتخذالؽ  لتتتتخ ذينتتتتتبخذالل تتتتلبف تذالب   تتتتخذباإلااسةتتتتخذ/
AdmExpe and SalExp/ Revيتتت اًلذمتتتؼذق  ستتتف ذينتتتتبخذااليتتتلاااتذ/ذاللتتت ليذاالصتتتؽلذذ

 ذبالتغذيفت هذمللفتخذمت ذاااذ ت نذإرتدالهذطتلقذالق ت وذ Rev/TAباللتتد  مذفتيذالدحةيتةذاألس ستي
يذالدحةيتتةذاالس ستتيذ تتءادذإلتت ذادتت ئجذم دةفتتخ ذبايضتتً ذيفتت هذمللفتتخذمتت ذاااذ  اتتتذطتتلقذاللتتتد  مخذفتت

الق تتت وذاللتتتتد  مخذفتتتيذالدحةيتتتةذاالس ستتتيذ لدبتتتلذافضتتتةذالطتتتلقذإلردبتتت سذاللالبتتت تذاللئ تتتت خذمحتتتةذ
ذال ساسخذفيذالبيئخذالل لةخ.

االفدلاضذاألبلذبب لد ليذ ػذاللامذالدحةيةذاالي فيذفيذظةذرالرخذافدلاي تذي يةخ:ذتيدذ ضلؼذ
)ق تت وذب ية تتخذاإليضتت ت تذاللدللتتخذلةرتتلامةذق لةؽغتت سةدػذالطب لتتيذللتت اذصتتفح تذاإليضتت ت تذاللدللتتخذ

Log pagesذبق  وذذ  ةفخذالؽ  لخذينتبخذااليتلاااتذ/ذاللت ليذاالصتؽلذ Rev/TAذيينلت ذ ضتلؼذ. 
طب لتتتتيذللتتتت اذصتتتتفح تذاالفدتتتتلاضذالثتتتت ايذ)ق تتتت وذب ية تتتتخذاإليضتتتت ت تذاللدللتتتتخذلةرتتتتلامةذق لةؽغتتتت سةدػذال

ذ ذبق تت وذذ  ةفتخذالؽ  لتخذينتتبخذالل تلبف تذالب   تخذباإلااسةتتخذ/ذLog Pagesاإليضت ت تذاللدللتخذ
  ذفتيذتتيؼذ ضتلؼذاالفدتلاضذالث لتدذ)ق ت وذAdmExpe and SalExp/ Revاللت ليذااليتلااات

 Logلدللتتخذب ية تتخذاإليضتت ت تذاللدللتتخذلةرتتلامةذق لةؽغتت سةدػذالطب لتتيذللتت اذ ةلتت تذاإليضتت ت تذال
Words/ذاللتتتتتتت ليذااليتتتتتتتلاااتذ ذبق تتتتتتت وذذ  ةفتتتتتتتخذالؽ  لتتتتتتتخذينتتتتتتتتبخذالل تتتتتتتلبف تذالب   تتتتتتتخذباإلااسةتتتتتتتخذ

AdmExpe and SalExp/ Rev(ذق لتخذملت مالتذاللتت سذالل   سةتخذ1 .ذبةؽيتمذال ت بلذسبتػذ 
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ذبمتدؽ ذالللنؽةخذل ةذمت سذمؼذمت ساتذالنلؽاجذالف يةيذفيذظةذاللامذالدحةيةذاالي فيذبمر سادفت 
ذ. 3)باللؽيمذق للةحقذسبػذق لدحةيةذاالس سيذ

 االساسٍ واالضافٍ ُهانتحهُه ممهخص وتائح اختبار انفروض فٍ ظ :8خذول 
 

 

ذب ية تتتتتخذ ةتتتتت ذاالسبتتتتت حذإااسةقإردبتتتتت سذ تتتتتيريلذ ي اااااا( ورخعيH1وتولااااا  الحاااااخا الخئ ثاااااي الو  )
ببتتؽلذابذةتدػذبذذيؼ.فتتل يذيؼ ذلفليتH1.ذببت ذ تتػذإردبت سهذمتتؼذرتاللذ رتتت ػذ)لةرتتلامةذاإليضت ت تذاللدللتخ

ذ  بالذثاابا للحااخا الحخعااي الو ي.ذ تت ذلزئ تتً ذابذ ة تتً ذينتت ًمذ ةتت ذادتت ئجذاردبتت سذفل يدH1 تت مذببتتؽلذ)
اإليضتت ت تذذاللح ستتب خذ ةتت ذطتتؽلذاالسبتت حذبلتتؽاذ تتيريلذإي تت ييذإلااسةذ 1يدضتتمذمتتؼذال تت بلذسبتتػذ)

عذمل متتتتةذاللتتتتت سذالل  تتتت سدذتيتتتتدذيةتتتتاللدللتتتتخ ذبل نتتتتيذغيتتتتلذملنتتتتؽدذفتتتتيذظتتتتةذاالفدلايتتتت تذالثالرتتتتخ ذ
 ذ ةت ذالدتؽاليذفتيذ1.717 ذ1.720 ذ1.717  ذبالغذقق لخذاتدل ل تيذ)1.161 1.102 ذ1.161)

 ذفتتيذ1.720 ذبق لتتخذاتدل ل تتخذ)1.102 ذمر يتتةذمل متتةذاللتتت سذالل  تت سدذ)لثالرتتخظتتةذاالفدلايتت تذا
ذ تتةذمتتؼذاالبلذفتتيذظتتةظتتةذالنلتتؽاجذاالس ستتي.ذببنتت ًمذ ةتت ذمتت ذستتبق ذلتتػذيتتدػذببتتؽلذالفتتلضذالفل تتيذ
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يتتمذمتتؼذفيؽذ ذبالذثاابا للحااخا الحخعااي الااااليمتت ذاذبالنلتتؽاجذاألس ستتيذلة ساستتخ.ذثالرتتخاالفدلايتت تذال
ذطتؽلذاإليضت ت تذاللدللتخ ةت ذذإلااسةذاالسبت حذالحق ق تخبملنتؽدذذستةبي ذبلتؽاذ تيريلذ1ال  بلذسبػذ)

  ذقق لتتتخذاتدل ل تتتيذ1.127- ذتيتتتدذيةتتتعذمل متتتةذاللتتتت سذالل  تتت سد)فرتتتطفتتتيذظتتتةذاالفدتتتلاضذالثتتت ايذ
 ذفتيذظتةذالنلتؽاجذ1.153 ذببق لخذاتدل ل خذ)1.127-  ذمر يةذمل مةذاللت سذالل   سدذ)1.123)

قت لنلؽاجذاالس ستيذلة ساستخذبفتيذظتةذذاياالس سي.ذببن ًمذ ة ذم ذسبق ذ تػذببتؽلذالفتلضذالفل تيذالثت 
ذ.الث لداالبلذبذذيؼمر يةذ  مذببؽليذفيذظةذاالفدلايذلث ايذفرطاالفدلاضذا

ذب ية تتخذ ةتت ذالدح تتيؼذاإلااسدذقإردبتت سذ تتيريلذا  اا( ورخعييH2) لااااليالحااخا الخئ ثااي ا ألخاايزو 
ببتتؽلذابذةتدػذبذذيؼ.فتتل يذيؼ ذلفليتH2.ذببت ذ تتػذإردبت سهذمتتؼذرتاللذ رتتت ػذ)لةرتتلامةذاإليضت ت تذاللدللتخ

ذالو ،  بالذثاابا للحااخا الحخعاايي.ذ تت ذلزئ تتً ذابذ ة تتً ذينتت ًمذ ةتت ذادتت ئجذاردبتت سذفل يدH2 تت مذببتتؽلذ)
طتتؽلذاإليضتت ت تذذبلتتؽاذ تتيريلذإي تت ييذمب شتتلذلةدح تتيؼذاإلااسدذ ةتت ذ 1يدضتتمذمتتؼذال تت بلذسبتتػذ)

تيتتتتدذيةتتتتعذمل متتتتةذاللتتتتت سذالل  تتتت سدذاللدللتتتتخ ذبل نتتتتيذغيتتتتلذملنتتتتؽدذفتتتتيذظتتتتةذاالفدلايتتتت تذالثالرتتتتخ ذ
 ذ ةت ذالدتؽاليذفتيذ1.260 ذ1.722 ذ1.260  ذبالغذقق لخذاتدل ل تيذ)1.111 1.161 ذ1.111)

 ذفتتيذ1.722 ذبق لتتخذاتدل ل تتخذ)1.161 ذمر يتتةذمل متتةذاللتتت سذالل  تت سدذ)لثالرتتخدلايتت تذااالفذظتتة
 تتةذمتتؼذظتتةذالنلتتؽاجذاالس ستتي.ذببنتت ًمذ ةتت ذمتت ذستتبق ذلتتػذيتتدػذببتتؽلذالفتتلضذالفل تتيذاالبلذفتتيذظتتةذ

 ذيدضتتمذمتتؼذبالذثاابا للحااخا الحخعااي الاااالييينلتت ذذبالنلتتؽاجذاألس ستتيذلة ساستتخ.ذثالرتتخاالفدلايتت تذال
اإليضت ت تذاللدللتخذذطتؽلذبلؽاذ يريلذإي ت ييذغيتلذمب شتلذلةدح تيؼذاإلااسدذ ةت ذ 1سبػذ)ال  بلذ

تيتدذيةتعذمل متةذمؼذراللذإااسةذاألسب حذالحق ق تخ ذبل نتيذغيتلذملنتؽدذفتيذظتةذاالفدلايت تذالثالرتخ ذ
 ذ1.721 ذ1.661 ذ1.721  ذبالغذقق لخذاتدل ل تيذ)1.112 1.105 ذ1.112اللت سذالل   سدذ)

 ذبق لتخذاتدل ل تخذ1.102 ذمر يتةذمل متةذاللتت سذالل  ت سدذ)لثالرتخيذفيذظةذاالفدلاي تذا ة ذالدؽال
فتيذذثت اي ذفيذظتةذالنلتؽاجذاالس ستي.ذببنت ًمذ ةت ذمت ذستبق ذلتػذيتدػذببتؽلذالفتلضذالفل تيذال1.661)

ذبالنلؽاجذاألس سيذلة ساسخ.ذثالرخاالفدلاي تذال ةذمؼذظةذ

ل تتتؽاةذبلتتتؽاذ تتتيريلذاي تتت ييذبملنتتتؽدذذاالاااثال   داااا ليولااا  باااالحخا ذ1ةؽيتتتمذال تتت بلذسبتتتػذ)بذ
تيتتتدذيةتتتعذمل متتتةذاللتتتت سذذالثالرتتتخذ تفتتتيذظتتتةذاالفدلايتتتذالللاللتتتخذ ةتتت ذطتتتؽلذاإليضتتت ت تذاللدللتتتخ

 ذ ةتتتتتت ذ1.156 *** ذ1.156  ذبالتتتتتتغذقق لتتتتتتخذاتدل ل تتتتتتي)1.073 ذ1.252 ذ1.073)ذالل  تتتتتت سدذ
النلؽاجذاالس سي ذتيدذيةعذمل متةذ ذمر يةذببؽلذ ةغذاللالبخذفيذلثالرخالدؽاليذفيذظةذاالفدلاي تذا

 ذيدضتتتمذمتتتؼذخاباااعوبجاااثن اخيباااار الحاااخا ال  .*** ذقق لتتتخذاتدل ل تتتخذ)1.252اللتتتت سذالل  تتت سدذ)
فتيذظتةذذطتؽلذاإليضت ت تذاللدللتخ ةت ذذلح ػذالاتل خذ ذبلؽاذ يريلذاي  ييذبملنؽدذ1ال  بلذسبػذ)
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 ذيدضمذمتؼذال ت بلذالتامذ الحخاب   دا يتيزو باالفدلاي تذالثالرخ.ذالنلؽاجذاالس سيذتةذمؼذ
فتيذظتةذالنلتؽاجذذطتؽلذاإليضت ت تذاللدللتخ ةت ذذألاامذالال خيذبملنؽدذإي  ي ذبلؽاذ يريلذ1سبػذ)

ذ ذمر يةذ  مذببؽلذ ةغذاللالبتخذالديريلةتخذفتيذظتةذاالفدلايتيؼفرطذالث ايذاالس سيذبفيذظةذاالفدلاض
ستةبيذلر ية تخذ يريلذبلؽاذذ 1سبػذ)ذ ذيدضمذمؼذال  بلثاد الحخا الب   دا ليول و ذالث لد.بذذاالبل

 ذتيتدذثالرتخبل نيذغيلذملنؽدذفيذظةذاالفدلايت تذالذاإليض ت تذاللدللخذلةرلامةذ ة ذ  ةفخذالؽ  لخ
 ذ1.210  ذبالتتتتتغذقق لتتتتخذاتدل ل تتتتتيذ)1.122 ذ1.123 ذ1.122-يةتتتتعذمل متتتتةذاللتتتتتت سذالل  تتتت سدذ)

ذذذذذيتتتتةذمل متتتتةذاللتتتتت سذالل  تتتت سدذخ ذمر ثالرتتتت ذ ةتتتت ذالدتتتتؽاليذفتتتتيذظتتتتةذاالفدلايتتتت تذال1.525 ذ1.525
 ذفيذظةذالنلؽاجذاالس سي.ذببن ًمذ ة ذمت ذستبق ذلتػذيتدػذببتؽلذ1.150 ذبق لخذاتدل ل خذ)1.013-)

النلتتؽاجذثالرتتخ ذمر يتتةذببتتؽلذ ةتتغذاللالبتتخذالديريلةتتخذفتتيذظتتةذفتتيذظتتةذاالفدلايتت تذالذالتتت اوالفتتلضذ
ذ.األس سيذلة ساسخ

ذيتتيؼذاللالبتتخذلةرتتلامةذالر ية تتخذ ؽستتطقإردبتت سذ( ورخع اتااا 7)ف لثااابعوييولاا  الحااخا الخئ ثااي ا
لةرتتلامةذ)باللدلثةتتخذفتتيذإااسةذاالسبتت حذالحق ق تتخ ذباااسةذاالسبتت حذاللح ستتب خ ذبالدح تتيؼذذالر ية تتخذمحتت اات

.ذببتت ذ تتػذإردبتت سهذمتتؼذرتتاللذالؽ  لتتخذب  ةفتتخذاإلااسد ذبلتتؽاةذالللاللتتخ ذبت تتػذالاتتل خ ذبأاامذالاتتل خ 
 ذلزئ ً ذابذ ة ً ذين ًمذ ة ذاد ئجذاردب سذفلة   ي.ذH7ضذفلة خذبببؽلذابذ  مذببؽلذ) ذلفلبذH7 رت ػذ)

ذبلتؽاذ تيريلذإي ت ييذغيتلذمب شتلذإلااسةذ 1يدضمذمتؼذال ت بلذسبتػذ)ذ بالذثبا للحخا الحخعي الو ،
لةرلامة ذبل نيذغيلذملنؽدذفيذظةذ ةذذالر ية خذالحق ق خذ ة ذمل لذابسانذاالصؽلذمؼذراللذاالسب ح

 ذيدضمذمؼذال ت بلذبالذثبا للحخا الحخعي الااليالنلؽاجذاالس سي.ذيينل ذبذذمؼذاالفدلاي تذالثالرخ
ذالر ية تتخذاللح ستتب خذ ةتت ذملتت لذابسانذاالصتتؽلذمتتؼذرتتاللذاالسبتت حذبلتتؽاذ تتيريلذستتةبيذإلااسةذ 1سبتتػذ)

.ذيينلتت ذستتخلةرتتلامة ذبل نتتيذغيتتلذملنتتؽدذفتتيذظتتةذ تتةذمتتؼذاالفدلايتت تذالثالرتتخذبالنلتتؽاجذاالس ستتيذلة سا
بلتتؽاذ تتيريلذستتةبيذلةدح تتيؼذاإلااسدذذ 1يدضتتمذمتتؼذال تت بلذسبتتػذ)ذ لااثبالذثاابا للحااخا الحخعااي الاا

لةرلامة ذبل نيذغيلذملنؽدذفيذظةذ ةذمؼذاالفدلايت تذذالر ية خذ ة ذمل لذابسانذاالصؽلذمؼذرالل
ذ.ذالثالرخذبالنلؽاجذاالس سيذلة ساسخ

بلتتؽاذ تتيريلذستتةبيذغيتتلذمب شتتلذذ 1يدضتتمذمتتؼذال تت بلذسبتتػذ)ذ،خابااعبالذثاابا للحااخا الحخعااي الو 
لةرتتتلامةذفتتتيذظتتتةذالنلتتتؽاجذذالر ية تتتخذبملنتتتؽدذل تتتؽاةذالللاللتتتخذ ةتتت ذملتتت لذابسانذاالصتتتؽلذمتتتؼذرتتتالل

بالذثاابا .ذيينلتت ذاالس ستتيذفرتتط ذمر يتتةذ تت مذببتتؽلذ ةتتغذاللالبتتخذالديريلةتتخذفتتيذظتتةذاالفدلايتت تذالثالرتتخ
بلتؽاذ تيريلذستةبيذغيتلذمب شتلذبملنتؽدذلح تػذذ 1بلذسبػذ)يدضمذمؼذال  ذ،لتامذللحخا الحخعي ا

لةرتلامةذفتيذظتةذالنلتؽاجذاالس ستيذفرتط ذمر يتةذذالر ية تخذالال خذ ة ذمل لذابسانذاالصؽلذمتؼذرتالل
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بالذثااابا للحاااخا الحخعاااي  تتت مذببتتتؽلذ ةتتتغذاللالبتتتخذالديريلةتتتخذفتتتيذظتتتةذاالفدلايتتت تذالثالرتتتخ.ذباريتتتلًاذ
بلتتؽاذ تتيريلذاي ت ييذغيتتلذمب شتتلذبملنتؽدذألاامذالاتتل خذ ةتت ذذ 1يدضتمذمتتؼذال تت بلذسبتػذ)ذ ثاااد ال

لةرلامةذفيذظةذالنلؽاجذاالس سيذفرط ذمر يةذ  مذببتؽلذ ةتغذذالر ية خذمل لذابسانذاالصؽلذمؼذرالل
ذذذذذذ.اللالبخذالديريلةخذفيذظةذاالفدلاي تذالثالرخ

 خالص  ليائج اخيبار الحخوا ري ضل اليةليل ايةاري
 ذمر ساتتتخذيتتتيؼذادتتت ئجذاردبتتت سذفتتتلبضذالبحتتتدذفتتتيذظتتتةذالدحةيتتتةذاالس ستتتيذ2يؽيتتتمذال تتت بلذسبتتتػذ)

ذبالدحةيةذاالي في.

 ليائج اخيبار الحخوا للذدػا  الم يلي ري ضل اليةليل االساسي واالةاري :9ججو  
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 الذيائج واليػص ال ومباالل البةث الدقيخ   6-4
إلت ذ ت مذبلتؽاذ للةت ذمحتت اذ ذفرت ذرة تتذالب تثتخذبذياائج البةاث راي شاقا الذطااخي ى لت ذيدلةتقذ

لةر ية تتتتخذلةرتتتتلامة ذبايضتتتتً ذ تتتت مذبلتتتتؽاذمق تتتت وذمحتتتت اذبمدفتتتتقذ ة تتتتي.ذإاذ نرتتتتتػذاللرتتتت ي ظذإلتتتت ذرتتتتالثذ
م لؽ تت ت ذتيتتدذبلفتتتذإادرتت ااتذ  يتت ةذللرتت ي ظذالل لؽ تتخذاألبلتت ذبالللدلتت ةذ ةتت ذ لريتت ذالتتنص ذ

يخذلة طيذبأبةذ لري ًا ذ ل ذيينل ذ لدبلذمر ي ظذالل لؽ خذالث ا خذبالللدل ةذ ة ذطؽلذالنصذأبةذ لذ
ُيلتتت ذمق تتت وذالل لؽ تتتخذالث لثتتتخذصتتتل ذالدطبيتتتق.ذبب لدتتت ليذإ دلتتت تذالب تثتتتخذ ةتتت ذمرتتت ي ظذالل لؽ تتتخذ
الث ا تتخذفتتيذال تتزمذالدطب رتتي.ذ لتت ذرة تتتذالب تثتتخذإلتت ذبلتتؽاذشتتبيذا فتت قذيتتيؼذال ساستت تذالتتت قرخذقاتتينذ

ؽاةذالللاللتخذبت تػذالاتل خذبأاائفت  ذ تةذال بسذالديريلدذل تةذمتؼذإااسةذاالسبت حذبالدح تيؼذاإلااسدذبلت
ذ ة ذت ه ذ ة ذالر ية خذلةرلامة ذب  لغذ يريلا ذ ة ذ   ل  ذالؽ  لخ.

 ذإلت ذراي ضال اليةليال االساساي ذفرت ذرة تتذالب تثتخذبذياائج الجراسا  اليصب ك ا ام ذى ل ذيدلةقذ
ل تةذموذػيا  الياثثيخ الثالبي و ل ةذمؼذإااسةذاالسبت حذالحق ق تخذبأاامذالاتل خ ذموذػي  اليثثيخ اييةابي 

ل تتةذمتتؼذالدح تتيؼذاإلااسدذباااسةذوعااج  موذػياا  اليااثثيخ الثاالبي متتؼذلتتؽاةذالللاللتتخذبت تتػذالاتتل خ ذ
االسب حذاللح سب خ ذ ةذ ة ذت ه ذ ة ذب ية خذالدر سةلذالل ل خذلةرلامة.ذ ل ذ ؽصةتذالب تثخذإل ذبلؽاذ

لةر ية خذلةرلامةذ ة ذ  ةفخذالؽ  لخ.ذبرة تذالب تثخذايضً ذإل ذانذالر ية خذلةرلامةذذسلبي وموذػي  يريلذ
 دؽسطذاللالبخذيتيؼذ تةذمتؼذلتؽاةذالللاللتخذبت تػذالاتل خذبآاائفت ذمتؼذا ت تخذببتيؼذ  ةفتخذالؽ  لتخذمتؼذ

ةذإل ذأفضة خذاللر ي ظذاللتد  مخذفتيذظتذري ضل اليةليل ايةاريا ت خذارل .ذ ل ذاش ستذالند ئجذ
ذالدحةيةذاألس سيذإلردب سذاللالب تذالديريلةخذمحةذال ساسخ.

ذقل ذيةي:ذتػصي البا ا باسدن اًاذإل ذم ذسبق ذ
ي ت ذ ةت ذال فت تذاللب ي تخذ ات   ذالاتل  تذ ةتت ذ ت مذاإلف ت حذ تؼذالللةؽمت تذغيتلذالضتتلبسةخذ -

ذؼذببةذمتد  م ي.فيذالدر سةلذالتنؽةخذتد ذالذييؽنذالدرلةلذالتنؽدذطؽةاًلذبملر ًاذبغيلذمففؽمذم
ي ت ذ طتتؽةلذمءشتتلذلق تت وذب ية تتخذاإلف تت حذالتتلادذلةرتتلامةذيتتدالئػذمتت ذطب لتتخذالةػتتخذالللب تتخ.ذإاذأنذ -

ذلل  ذاللءشلاتذاللد تخذ ن س ذر  ئصذالةػخذاإلا ةيزةخ.ذ
ي  ذإللامذاللزة ذمؼذالبحؽثذللللفخذا ر سذاإلي  ي خذلر ية تخذالدرت سةلذالل ل تخذلةرتلامة ذبالتغذلؽلتؽاذ -

 ا سةذفيذالبحؽثذفيذا اذالل  ل.

ذ
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ذ:بثهد   اتبا  البةث الدةاسبي ري محخ مثيكباًل لةػ الدباالل اليال  باريلًا ذ لدر ذالب تثخذ
ذأرلذاسدلا    خذالال خذ ة ذب ية خذالدر سةلذالل ل خذلةرلامةذباالي وذالغذ ة ذ  ةفخذالدلؽةة.ذ-
ذالدر سةلذالل ل خذلةرلامةذب ف مةذاالسدثل س.أرلذالر سةذاإلااسةخذ ة ذاللالبخذييؼذب ية خذذ-
ذأرلذالد  صذال ن  يذلةللال ذبا ل قيذ ة ذمتدؽ ذب ية خذ ر سةلذالللاللخذلةرلامة.ذ-
ذأرلذه يةذاللة  خذ ة ذاللالبخذييؼذب ية خذالدر سةلذالل ل خذلةرلامةذباالاامذالل لي.ذ-
ذةلذالل ل خذلةرلامةذب  مذ ل رةذالللةؽم ت.ذأرلذالدح يؼذاإلااسدذ ة ذاللالبخذييؼذب ية خذالدر سذذ-

 الدخاجع
 الوخب  باللي  أواًل: الدخاجع 

.ذق تتت وذأرتتتلذاإلف تتت حذالتتتتلادذ ةتتت ذابتتتخذ نبتتتءاتذاللحةةتتتيؼذاللتتت لييؼ.ذ6102اتلتتت  ذميفتتت بذصتتتالح.
الد تدخ اال اديدي والدمذي الثذػي التامذ، الدةاسب  راي عاالع مييياخ: الدةاساب  راي 

بتتتػذاللح ستتبخ.تة خذالد تت سةذل ملتتخذمػاجماا  اليييااخال ايقيحااادي  والث اساا   الدواصااخة  
 .67-0الر الة:

.ذاليتتةذاللبدتت ئيؼذفتتيذأستتد  امذالدحةيتتةذاالت تت ئيذ6106البتتلاق ذةب و.  يتت ةذالللال.امتتةذستتة ل ن.
 اثخاء للذجخ واليػخيع   .AMOSقيسد  امذيلا مجذامؽوذ)

.ذأرتتتلذ بنتتتيذملتتت ييلذالدرلةتتتلذاللتتت ليذال بل تتتخذ ةتتت ذاللالبتتتخذيتتتيؼذلتتتؽاةذ6102التتتتؽاح ذ تتت ملذإيتتتلاه ػ.
الللاللتتتتخذبب ية تتتتخذالدرلةتتتتلذاللتتتت ليذالتتتتتنؽدذلةرتتتتلامةذاساستتتتخذ طب ق تتتتخذ ةتتتت ذالاتتتتل  تذاللريتتتت ةذ

كل اا    -ةااػا الدةاسااب    جامواا  االساايذجري مبلاا  االساايذجري  للبق لبؽسصتتخذالل تتلةخ.ذ
ذ.332-627:ذ3 ذالل ا 3م ة ذذاليبارة

دار الدثااايخة للذجاااخ  -عداااان.الدحةيتتتةذاللتتت مةيذاالسد اتتت فيذبالدؽ يتتت د.ذ6106  ػتتتزة ذدمحمذيؽتةتتت ن.
ذذذ.واليػخيع والصباع 

.ذأرلذإرتدالهذمت ارةذالللاللتخذال  سل تخذ ةت ذب ية تخذفرتلةذاست وذالتلأدذذ6161ساش  ذدمحمايلاه ػذدمحم.
اساسخذ طب ق خذ ةت ذالاتل  تذاللريت ةذذ-بالفرلاتذاإليض ت خذيدرلةلذملاب ذالحت ق تذلةرلامة

كل اا    -مبلاا  االساايذجري  للبةااػا الدةاسااب    جامواا  االساايذجري ق لبؽسصتتخذالل تتلةخ.ذ
ذ.26-0:ذ3 ذالل ا 2م ة ذذارةاليب
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.ذأرتتتلذه يتتتةذاللة  تتتخذ ةتتت ذ  تتت ل  ذالؽ  لتتتخذ:ذاساستتتخذ طب ق تتتخذ ةتتت ذ6102ستتتلؽس ذدمحمذ تتتالمذالتتت يؼ.
 ل اا  االقيحاااد والولااػ  ايدارياا  البنتتؽكذالل سلتتخذفتتيذيؽسصتتخذفةتتتطيؼ.ذسستت لخذم لتتتديل ذ

ذ.72-0:ذالبامو  االسالم   ) دة(

لذلف تتخذاإلف تت حذالنتتؽ يذبب يةيدتتيذاابتتلامةذ ةتت ذأتيتت مذ.ذأرتت6161 بتت ذال تتؽاا ذستتل حذستتةل نذ ةتت ذ.
  اللتدثللةؼذقاينذاألسبت حذاللتتدربة خذلةاتل خ:ذاساستخذ  لةب تخذفتيذللفؽسةتخذم تلذالللب تخ

 .ايسيذجري  جامو  اليبارة  ل   مذجػرة،  يخ ةادكيػر  رسال 

.ذاساستتخذاألرتتلذالدفتت  ةيذيتتيؼذآل تت تذالدح تتيؼذاإلااسد ذباستتدرالل خذ6102 بتت ذالتتلت ػ ذاستتل مذايتتلاه ػ.
م ةتتظذاإلااسةذ ةتت ذق لتتخذاللناتتية:ذاساستتخذاردب سةتتخذ ةتت ذالاتتل  تذاللتتت ةخذفتتيذالبؽسصتتخذ

م ةت ذذكل ا  اليباارة  -مبل  االسيذجري  للبةػا الدةاسب    جامو  االسيذجري الل تلةخ.ذ
ذ.323-335:ذ3  ذالل ا3

.ذإط سذمردلحذلةح ذمؼذإااسةذاألسبت حذفتيذيتؽمذاللؽامتةذ6161 ب ذالر اس ذاتل ذمحلؽاذ ب ذالف اد.
اللتتءرلةذ ةتت ذإرد تت سذمتت رةذإااسةذاألسبتت ح:ذاساستتخذ طب ق تتخذ ةتت ذالاتتل  تذالل تتلةخذاللريتت ةذ

 ايسيذجري   جامو  اليبارة  ل   مذجػرة،  يخ ةادكيػر  رسال   ق لبؽسصخ

.ذأرتلذالدح تيؼذاإلااسدذباااسةذاالسبت حذ ةت ذمي فتيةذم ةتظذاإلااسة:ذ6107 ، في ذااللذ بت ذالفدت ح.
  مبلااا  البةاااػا اليباريااا   جاموااا  اساستتتخذاردب سةتتتخذ ةتتت ذالاتتتل  تذاللتتتت الخذالل تتتلةخذ

ذ.226-332:ذ0 ذالل اذ32.ذم ة ذكل   اليبارة -الدقاخي 

الدرتت سةلذالل ل تتخذبمح ستتبخذالق لتتخذالل التتخذببتتيؼذذاللالبتتخذيتتيؼذلتتؽاةذ.6161 ةتتي ذا فتتيؼذصتتالحذ ةتتي.
رسااال  دكياػرا   يااخ  متتدؽ ذاالتدفت بذق لنر يتخ ذبارتلهذ ةتت ذأاامذالاتل خذ)ذاساستخذ طب ق تخ .

 مذجػرة   جامو  االسيذجري  

آل  تذالدح يؼذاإلااسدذبالدحفلذاللح ستبيذ ةت ذذؼ.ذ يريلذاللالبخذيي6161دمحم ذاا مذسلي ذايلاه ػ.
لتتت لي:ذاساستتتخذ طب ق تتتخذ ةتتت ذالاتتتل  تذالل تتتلةخذالل سلتتتخذقتتتتؽقذاالبساقذالل ل تتتخ.ذاألاامذال

ذ.70-0:2 ذالل اذ62م ة ذذكل   اليبارة  -مبل  الحكخ الدةاسبي  جامو  عيغ شدذ

ذ
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االستتتين سةخذلة تتت م تذالطب تتتخذاللل تتتزذالطبتتتيذ-3

 ال  ي 
 الل لةخذلةلند ل تذالت  ت خ.ذ-2
 سبااذم لذلالسدثل سذالت  تي.ذ-5
 السدثل سذالت  تي.ش سمذاسةلزذل-2
 ملس ذملس ذ ةػذلةدنل خذالت  ت خذ-7
 م ل.ذ-ابساسيؽمذلةدنل خذذ-1
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 : ليائج اخيبار الحخوا ري ضل اليةليل االساسي2ملة  
 

 
ذ

ذ
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 بجائل 3ليائج اخيبار الحخوا ري ضل اليةليل ايةاري، والظ ري ضل  :3ملة  
 

االريااخاا االو  ) ق ااا  قابل ااا  اييخااا ال الديددااا  للقااخاءة باللػ اااارييع الصب وااي لواااجد  -3-1
، وق ااا   تكلحاا  الػكالاا  بذثااب  االلااخادال   Log pagesصااحةال اييخااا ال الديدداا  

 (Rev/TA اجدالي االصػ  
 

ذ
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االريااخاا الاااالي )ق ااا  قابل اا  اييخااا ال الديدداا  للقااخاءة باللػ ااارييع الصب وااي لوااجد  -3-2
، وق ااا   تكلحاا  الػكالاا  بذثااب  الدحااخورال  Log Pagesصااحةال اييخااا ال الديدداا  

 (:AdmExpe and SalExp/ Rev اجدالي االلخادال الب ع   وايداري   
 

 

 



 محددات قابلية التقرير المالي السنوي للقراءة، وأثرها...........                                 نيفني صالح على علىد/ 

67 

 

 
ذ

االريااخاا الاالااث )ق ااا  قابل اا  اييخااا ال الديدداا  للقااخاءة باللػ ااارييع الصب وااي لوااجد  -3-3
، وق ااا   تكلحاا  الػكالاا  بذثااب  الدحااخورال  Log Words لدااال اييخااا ال الديدداا  

 (:AdmExpe and SalExp/ Rev اجدالي االلخادال الب ع   وايداري   
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