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  ملخص البحث
 – اثةفع اثمالثي – استتتف ال اث در سةاستتتب رااف الة اثين ب خصا اثالتتتاللي اثفشتتتتص)حب ث)شتتتة ال       اثشتتتة ب

طبحيب اثلتتتت(العبس ر  تتتتفح  اةفلتتتتال  عا  –      كفب اثمةاجيب –عاس أعضتتتتالل   )د اةساة   –عمة اثشتتتتة ب 
اثمي)ح ال  اثم تتفلب)حب في اثفلالة ة اث تت(ح ب ث)شتتة ال  اثملصا  صالثبحةصتتب اثملتتة به رثفدلصث  ال اث در     ر تتع 

ال  اث الصلب راثلحانصا ر حاعا  ؤشة  لفة  ثإلفلال  عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حب في  حل اةصااةا  اثم (حب راثاةاس
اثلصا راثشتتتتتتاب في اثبحةصتتتتتتب اثملتتتتتتة ب  ي     استتتتتتفااات  (  حب  د)صإل اثمدفح  ثفد)صإل   تتتتتتفح  اةفلتتتتتتال  عا 

إثى  2013اثمي)ح ال  اثم تتتتتتفلب)حب ثيص(ب  ا اثشتتتتتتة ال  اصة اثمالثحب اثملصا  صالثبحةصتتتتتتب اثملتتتتتتة ب ان  ث) فة   ا 
 ه 2018

فلتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتفلب)حب في اثفلالة ة اث تتتتت(ح ب ث)شتتتتتة ال  اصة رأظ ة  اث(فاللج انا الض   تتتتتفح  اة
 –اثمالثحب اثملصا  صالثبحةصتتتتتب اثملتتتتتة به  مال  شتتتتتصة اث(فاللج إثى رجحس  ويصة إ  الخي  ي(حل ثكإل  ا      اثشتتتتتة ب 

 مال عاس أعضتالل   )د اةساة س ع)ى   تفح  اةفلتال  عا اثمي)ح ال  اثم تفلب)حب   –عمة اثشتة ب  -اثةفع اثمالثي
يحجا  ويصة س)بي  ي(حل ثد    كفب اثمةاجيب رطبحيب اثل(العب ع)ى   فح  اةفلال  عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حب 

 في اثشة ال  اصة اثمالثحب اثملصا  صالثبحةصب اثملة به

اثبحةصب  –  فح  اةفلال  عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حب  –: اثالاللي اثفشتص)حب ث)شة ال  الكلمات المفتاحية
 اثملة به
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Studying and Testing the Relationship Between Operational 

Characteristics of the Companies and Level of Forward-

Looking Information Disclosure in Non-Financial Companies 

Listed on Egyptian Stock Exchange 
Abstract 

The primary objective of this research is to study and test the relationship 
between operational characteristics of the companies (company size – company 
leverage – company age – Board size - Audit firm size – industry type) and the 
forward-looking information disclosure in the annual reports of companies listed 
on Egyptian Stock Exchange. To achieve the aim of the research, a proposed index 
was developed for forward-looking information disclosure in the light of 
professional publications, previous studies, laws, listing and delisting rules in the 
Egyptian Stock Exchange. Then the content analysis methodology was used to 
analyze the level of forward-looking information disclosure of a sample of non-
financial companies listed on Egyptian Stock Exchange during the period from 
2013 to 2018. 

The results showed a low level of forward-looking information disclosure in 
the annual reports of non-financial companies listed on Egyptian Stock Exchange. 
The results also showed a significant positive effect of (company size – company 
leverage – company age – Board size) on the level of forward-looking information 
disclosure, and also showed a significant negative effect of Audit firm size and 
industry type on the level of forward-looking information disclosure in non-
financial companies listed on Egyptian Stock Exchange.   

 

Keyجwords: operational characteristics of the companies - level of forward-
looking information disclosure - Egyptian Stock Exchange.   
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 المقدمة -1
ال   الع)حيال  حا  حيال  ث)مي)ح ال    Adaptive and Interactive Systemُ يا اثُمدالستتتتتتتت ب اثمالثحب ناال ي

رسص)ب ثفحصصإل اثمي)ح ال  ألصدالب اثملالثح  يؤية في اثبصئب اثُمدحاب ر فوية خ اله رُ مثإل اثفلالة ة اثمالثحب
في اثشتتتتتتتة ال ه ر  تتتتتتتفما  )ه اثفلالة ة  ح  ال  ا اثفشتتتتتتتة يال  راث)حالح راثمياليصة اثفي ُ لتتتتتتتاة ال اثدكح ال  

صإعااس اله رناةيا ثفاحة أسال أستتتتتتتتحاو اثمال  رث)فتصة اث تتتتتتتتة ع في خصئب  ات اثشتتتتتتتتة ال راث صئال  اثف(احمحب ةثز 
األعمال  اثدايثب اثفي  ف تت  صالثاي(ال حكحب راثفيلصا رعات اثفو،ا  ظ ة  اثدالجب إثى  ي)ح ال   الثحب إ تتال حب 

الثحب اثفل)صا ب ر ي)ح ال  اصة  الثحب  يكد األصيالس اثماف) ب ألسال اثشتتتتتتتتتتتتتتة ال ه ر الثفالثي ث   يا اثفلالة ة اثم
اصة  السة  ع)ى إعاالل صتتحة   Backward-looking informationاثفي  حفة  ي)ح ال   الثحب  الة احب 

،ال حب عا  ذا األسال  االصتتتتتتتتتتبي صيا  زايا  الجب أصتتتتتتتتتتدالب اثملتتتتتتتتتتالثح ث)مز ا  ا اثمي)ح ال  عا اث ة  
ا    ع)ى ف   ر تتع رأسال اثمفال ب ث)شتتة ب  راثماالطة اثفي  حاج  ال رااا اةساة  ث)فيال إل  ي ال  ثم تتالع
 ;Carini et al, 2013)اثشتتة ب اثدالثي راثف(بؤ صوسال ال اثم تتفلب)ي  را االق اثلةاةا  امستتفثمالة ب اثةشتتصا  

Bravo, 2016; Menicucci, 2018; Dey et al, 2020)ه 

عا اثمز ا ر ث ال ع)ى اثفحسع في إفلال  ال امافحالةل  ةرة   اح ة إفلال  اثشة ال    قثه ر ا)ب
ه  صر Narrative Disclosureاثمي)ح ال  اثم تتتتفلب)حب  اثفي ُ يا أ ا أ   خ(حس اةفلتتتتال  اث تتتتةسل   ا

 يا اةفلال  اث ةسل أسا  ا لال    مب رفيالثب ثفدلصث اثفاحة اثما)حب في جحس  افلال  اثشة ال    ا 
ن   حفصة ان  سرةه في  حفصة اث ةصتتب ألصتتدالب اثملتتالثح ثة  ب اثشتتة ب  ا رج ب ناة اةساة    ا ا

 & Hassanein) د)صإل  لتتصة رطح إل األجإل عا أسال اثشتتة ب ر ة ز ال اثمالثي  ا رج ب ناة إساة  ال 
Hussainey, 2015; Muslu et al, 2015)  .  ر يبة عا اثل تتت  اث تتتةسل في اثفلالة ة اث تتت(ح ب صيا

  الهح   اف)ف  ا سرثب ألاة   ثيإل  ا أخةز ال رأ،ثة ال شتتتتصحعاليل  د)صن  ر (ال شتتتتال  اةساة  في اثحم ال  
  ر يبة ع(ه صالث دي Management Discussion and Analysis (MD&A)اثمفدا  األ ة كحب 
في اثمم)كب اثمفدا   رسرثحالي  يةل  Operating and Financial Review (OFR)اثمالثي راثفشتص)ي 
  أ ال في  لتتتتتتتتتتتتتتة  حيبة ع(ته خفلة ة   )د اةساة  Management Commentaryخفي)حلتال  اةساة  

 سه Krause et al, 2017; Abad & Bravo, 2018; Hassanein et al, 2019ل 2019  دما  

بصة  ا جالنب اث ال ثصا راث  ال  اثم (حب ر اي اةفلتتتتتتتتتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتتتتتتتتتفلب)حب صال فمالت  
راأل،تتالس محتتب  صتتالعف تتالةه  ضتتتتتتتتتتتتتتحل صيتتااي جتتايتتااي ث حس  اثفلتتالة ة اثمتتالثحتتبه  صتتر يحفة  ي)ح تتال  عا اثااا 
راأل اال اةسفةا ح حب  ر حفة إفلال ال   الثحب إ ال حب  ثإل اثف(بؤ صالثفافلال  اث(لا ب راثمبحيال    مال يحفة 

اثفي  حاج  ال اثشتتتتتتتتتتتتتتة ال  راث ة  اثمفال ب اثفي  ا  ؤية ع)ى األسال  ي)ح ال  اصة  الثحب  ثإل اثماالطة 
سه  مال Kilic & Kuzey, 2018; Munirah et al., 2018ل2014اثم تتتتفلب)ي ث)شتتتتة ب  ستتتتيا اثايا  

يحفة اةفلتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتفلب)حب  ي)ح ال   يزز يلب أصتتتتدالب اثملتتتتالثح في األسال اثم تتتتفلب)ي 
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اثمي)ح ال  رعات اثفو،ا   مال ي(يكد إ  الصالي ع)ى  ةاةا  أصتدالب اثملتالثح ث)شتة ب  ر دا  ا عات  ماليإل 
سه  صر  مك(    ا  د تتتصا  ح يال     ح  األة ال  اثم تتتفلب)حب Mensha, 2017اثمفياسيا راثمف(حعصا  

 مال   ال    س Bravo, 2016 ث)شة ال   ر ا ض  الثب عات اثفو،ا اثمة  اب صالثفافلال  اث(لا ب اثم فلب)حب 
 ا  شتتتك)ب عات  ماليإل اثمي)ح ال   ر ا حض  ل) ال  أستتتيالة األستتت    را ض  ك) ب ةأ  اثمال    في اثدا

 & Waweru et al, 2016; Bravo)رز الس  قحمب اثشة ب ر اة  ال ع)ى جذب اثمز ا  ا امسفثمالةا  
Ruiz, 2019; Firmansyah & Irwanto, 2020) 

ر الثفالثي شتتت ا  ح تتتحا اةفلتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتفلب)حب ا فمال الي  بصةاي  ا  بإل اثيايا  ا اث صئال  
اثم (حب في اثار  اثماف) ب   ا ان  إصتتتتتتتااة اثيايا  ا اةةشتتتتتتتالسا  راثفلالة ة اثم (حب في  ذا اثلتتتتتتتاس 
(AICPA, 1994; FASB, 2001; ICWA, 2003; ASB, 2006; IFAC, 2010; CPA-

Canada, 2014)  ه رفي اثبصئتتب اثملتتتتتتتتتتتتتتة تب ا فمتتب اثيتتايتا  ا اث  تتال  صتالةفلتتتتتتتتتتتتتتتال  عا اثمي)ح تال
رملدفه اثف( صذ ب  اثفي  فا)ب  ا اثشتتتتتتة ال   1981 ث تتتتتت(ب 159اثم تتتتتتفلب)حب  فحفلالي ثلالنحك اثشتتتتتتة ال  ة   

ثيال ب اثملة ب إةفالو  لة ة ثم )د اةساة   ع اثلحال  اثمالثحب اث (ح ب   شفمإل ع)ى اةفلال  عا اثدالثب ا
ث)شتتتتتتة ب رنفح ب أعمالث ال ر  تتتتتتفلب) اله رأشتتتتتتالة   حاعا  صا رشتتتتتتاب األرةاو اثمالثحب صالثبحةصتتتتتتب اثملتتتتتتة ب  

 13راثمياثب صالثلةاة ة    2014ث تتتتتتتتت(ب  11 راثلتتتتتتتتتالسة  صلةاة   )د إساة  اث صئب اثيال ب ث)ة الصب اثمالثحب ة  
ب  ا اثلحال  اثمالثحب اث تتتتت(ح ب   إثى أنه يفيصا ع)ى اثشتتتتتة ال   حافال  اث صئب راثبحةصتتتتتب خ( تتتتتا2018ث تتتتت(ب 

اثلتتتتتتتتتتتتتتالسة   ا   )د اةساة   ةفلالي خ ال  لة ة   )د اةساة  ر لة ة  ةا ب اثد تتتتتتتتتتتتتتالصال ه  مال أ،ا اثاثصإل 
ع)ى أ محب اةفلال  عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حب   2016اثملةل ثدح مب اثشة ال  اثلالسة في أا اد 

أ اال اثشتتتتتتتتة ب  ة  ف ال  طبحيب نشتتتتتتتتالط ال   ا ان  اةفلتتتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثااا)حب اثفي  فضتتتتتتتتما 
 سه2019ل  (لحة  2019رااا ال راسفةا ح صف ال اثم فلب)حب   دما  

 ,Uyar & Kilic, 2012; Alkhatib, 2014; Qu et al) رأ،ا  اثيايا  ا اثاةاستتتتتال  اث تتتتتالصلب
2015; Xu et al, 2015; Liu, 2015; Hassanein & Hussainey, 2015; Waweru et al, 
2016; Kilic & Kuzey, 2018; Munirah et al, 2018; Hassanein et al, 2019; Bravo 
& Ruiz, 2019; Firmansyah & Irwanto, 2020; Dey et al, 2020; Buertey & Pae 

ع)ى أك   تتتتتتتفح  اةفلتتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتتفلب)حب   تتتتتتتف(ا ثم محعب  ا اثمداسا   أ م ال  (2021
 صر  داس اثالتتتتتتاللي اثفشتتتتتتتص)حب ث)شتتتتتتة ال  سةجب  ة ب اةساة  في اثالتتتتتتاللي اثفشتتتتتتتص)حب ث)شتتتتتتة ال ه 

امافحالة خصا اثباالإل اثمدالسبحب اثفي   مح خ ال اثمياليصة   مال أك اثشة ال   اف)ف  حمال خص( ال   حمال يفي)ث 
صالتتتتتتتتتتالللتتتتتتتتتت ال اثفشتتتتتتتتتتتص)حب  راثفي  ؤية ع)ى عات اثفو،ا اثمة  ا صيم)حال  ال ر ك) ب  مح ) ال  رفة  اث(مح 

 ثفي  ا  فيةض ث الهراثماالطة ا
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 مشكلة البحث -2
نفح ب ثفزايا ام فمالت صالةفلتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتفلب)حب  ا جالنب اث ال ثصا في األسب اثمدالستتتتتبي  

 Dey et)رقثه ثمال ث ال  ا  ويصة را ح ع)ى ن ال  راسفمةاة ب اثشة ال  ر د صا جحس   لالة ة ال اثمالثحب 
al, 2020; Buertey & Pae 2021)  ل 2017ه فلا ا   ب صيض اثاةاستتتتتتتتتال    )ح يAljifri & 

Hussainey, 2007; Uyar & Kilic, 2012; Alkhatib, 2014; Muslu et al, 2015; Kilic & 
Kuzey, 2018)  إثى قحال    تتتتتتتفح  أر سةجب اةفلتتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتتفلب)حب   ا ان   د)صإل

في اثفلة ة اث تتت(حل  أر  ا ان   اح ة رر تتتع  ؤشتتتة  ثياس اثك)مال  اثااثب ع)ى اثمي)ح ال  اثم تتتفلب)حب
  ة ص)ي 2011 لفة  ثإلفلتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتفلب)حبه في  صا ا   ب سةاستتتتتال  أاة   اثل)حاي  

 & Liu, 2015; Krause et al, 2017; Mohammadi & Jamali, 2017; Abadل2018
Bravo, 2018; Elgmmal et al, 2018; Menicucci, 2018; Mousa & Elamir, 2018; 

Bravo & Ruiz, 2019; Buertey & Pae 2021 س إثى  د)صإل اثمداسا  راثيحا إل اثمؤية  ع)ى
 ةاة اثشتتتتتتتة ال  صالةفلتتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتتفلب)حب   ا ان  اثفة صز ع)ى اثالتتتتتتتاللي اثفشتتتتتتتتص)حب 

 ث)شة ال   رآثحال   ح مب اثشة ال ه

 ;Qu et al, 2015 ل2019   (لتتتتتتحة  2019،مال ا   ب   محعب أاة   ا اثاةاستتتتتتال    دما  
Bravo, 2016; Waweru et al, 2016; Firmansyah & Irwanto, 2020 س إثى سةاسب رااف الة

ثإلفلتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتفلب)حب  رأيةه  Value relevanceاثمدفح  اثمي)ح ال ي أر اثارة اثفلصحمي 
ثمي)ح ال  ر ك) ب ةأ  اثمال   ر ل) ال  عحالا ع)ى  ةاةا  اثم تتتتفثمة ا رأصتتتتدالب اثملتتتتالثح  رعات  ماليإل ا

وعليه فيمكن التعبير عن مشككككلة البحث في كي ية اإلةابة يًريوا وعمليوا عل  األستتتتت   رقحمب اثشتتتتتة به 
 حل يف  قحال    تتتتتتتتفح    ال  ح    حت رأ محب اةفلتتتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتتتفلب)حب األسكككككللة التالية  

اةفلتتتتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتتتتفلب)حب   ال  ي أ    داسا  اةفلتتتتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتتتتفلب)حب في 
اثفلالة ة اث تتتتتتت(ح ب ث)شتتتتتتتة ال    إل  ؤية اثالتتتتتتتاللي اثفشتتتتتتتتص)حب ث)شتتتتتتتة ال  ع)ى   تتتتتتتفح  إفلتتتتتتتال  ال عا 

 اثمي)ح ال  اثم فلب)حب  

 هدف البحث -3
خصا اثالتتتتاللي اثفشتتتتتص)حب ث)شتتتتة ال  ر  تتتتفح  اةفلتتتتال  عا   تتتتف ال اث در سةاستتتتب رااف الة اثين ب 

اثمي)ح ال  اثم تتتفلب)حب  رقثه صالثفابصث ع)ى صيض اثشتتتة ال  اصة اثمالثحب اثملصا  صالثبحةصتتتب اثملتتتة ب في 
 ه2018إثى  2013اث فة   ا 
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 أهمية ودوافع البحث -4
كاديمية،   ( ع أ محتتب اث دتتر ف تتالة اثين تتب خصا  ا   تتتتتتتتتتتتتتتالية تته ث) دحس اثفي ا   تتب ثتتاةاستتتتتتتتتتتتتتتب راااأل

اثالتتتاللي اثفشتتتتص)حب ث)شتتتة ال  راةفلتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتفلب)حب  رقثه في  دالرثب ثفضتتتصصث ف ح  
اث دحس اثمدالستتتتتتتبحب في  ذا اثم ال ه االصتتتتتتتب في ظإل رجحس  ناة   )محستتتتتتتب في اث دحس اثية حب اثمفي)لب 

 صمداسا  اةفلال  عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حبه 

 ا  حنه   تتيى إثى ااف الة  )ه اثين ب في اثشتتة ال  اثملصا  صالثبحةصتتب  عمليةأهميته الر  تتفما اث در 
اثملة ب  ر ح  ال يؤس  ةيةال  ةسرس اث در اثمدالسبي في قثه اثم ال   ر ز ا  ا رعى رإسةاك اثشة ال  
 اثملصا  صالثبحةصتتب أل محب اةفلتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتفلب)حب  ناةاي ثمال ثه  ا  ويصة را تتح ع)ى  ةاةا 

أصدالب اثملالثح ع(ا  لصح  األسال اثم فلب)ي ث)شة ال ه  مال أنه يحفة نفاللج  ا اثمدفمإل أك  كحك   صا  
ث صئب اثة الصب اثمالثحب رإساة  اثبحةصتتتب   صر إنه يحفة سثصإل  ابحلي رة  ب شتتتال )ب عا  مالةستتتال  اةفلتتتال  

 عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حب اثدالثحب ر ا  اثدالجب ثفد ص( اله

ستتت حه ماف الة اثين ب  دإل اثاةاستتتب خفاح ة  (  حب   تتتالية اث دحس األج(بحب  فع البحثومن أهم دوا  
قا  اثلتتت)ب  صإجةال ينيب أنحاا  ا اثفد)صإلل اثفد)صإل األستتتالستتتي  اثفد)صإل اة تتتالفي  ر د)صإل اثد تتتالستتتحب  

 ب  ر ذثه  دالر   ذا اث در  ضتتتتتتتتتتتتصصث اث  ح  خصا اثاةاستتتتتتتتتتتتال  األ،الس محب اثفي  مب في خصئال  سر   فلا
 راثاةاسال  اثفي  مب في  لة في  ذا اثم ال ه

 حدود البحث -5
اثةفع  –     اثشتتة ب  لفلتتة اث در ع)ى سةاستتب ر د)صإل اثين ب خصا اثالتتاللي اثفشتتتص)حب ث)شتتة ال  

طبحيب اثلتتتتتتتتتتت(العبس  –     كفب اثمةاجيب  –عاس أعضتتتتتتتتتتتالل   )د اةساة   –عمة اثشتتتتتتتتتتتة ب  –اثمالثي 
رقثه صالثفابصث ع)ى صيض اثشتتتة ال  اصة اثمالثحب اثملصا   اثم تتتفلب)حبهر  تتتفح  اةفلتتتال  عا اثمي)ح ال  

صالثبحةصب اثملة به ر ذثه  اةج عا ناالو اث در أل الاللي  شتص)حب أاة  صانل اثفي    ق ة اله 
،مال  اةج عا ناالو اث در اثشتتة ال  اصة اثملصا  صالثبحةصتتب اثملتتة ب راثمؤستت تتال  اثمالثحبه  مال  لفلتتة 

ه رأاصةيا فإك  الخ)حب نفاللج اث در 2018ر فى ستت(ب  2013اث در ع)ى اث تت(حا   ا  ففة  اثاةاستتب في  ذا
ث)فيمح   شتتتةرطب صدارس اث در ر تتتحاصا اافحالة   فمع رعص(ب رففة  اثاةاستتتب رأسرا  اثتحال  اثم تتتفاا ب 

 ثمفتصةا  اثاةاسبه

 خطة البحث -6
 ع)ى اث(دح اثفالثي:ثفدلصث  ال اث در  رفي  حل  شك)فه ر ارسه  سحل ُ  فكمإل اث در 

   فح  اةفلال  عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حب  اثم  حت راثمداسا  راثتحال  راثمةسرسسه 6-1
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 د)صإل اثين ب خصا اثالتتتاللي اثفشتتتتص)حب ث)شتتتة ال  ر  تتتفح  امفلتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتفلب)حب   6-2
 راشفلالو اث ةض اثةلح ي  رفةعحال هسه  

  (  حب اث دره 6-3

 راثفحصحال  ر  الم  اث در اثملفة بهنفاللج اث در  6-4

ياس مسككتوى اإلفصككاح عن المعلومات المسككتقبلية والمفلوح والمحددات وال  6-1
 والمردود(

ع)ى أك اثمي)ح تتال  اثفي   تتب  AICPA (1994)اثم مع األ ة كي ث)مدتتالستتتتتتتتتتتتتتبصا اثلتتالنحنصصا أ،تتا    
اةفلال  ع( ال ألصدالب اثملالثح  فمثإل في: اثبحالنال  اثمالثحب راصة اثمالثحب   (ال شال  ر د)صن  اةساة   

ُ يا  اةفلتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتفلب)حب  راثمي)ح ال  اثمفي)لب صالثشتتتتتتة ب راةساة  راثم تتتتتتال مصاه ر الثفالثي
يالس  د تتتتتتتصا جحس  اثفلالة ة اثمالثحب ث)شتتتتتتتة ال   ناةاي ث  محب اةفلتتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتتفلب)حب أ ا أص

 ,Abad & Bravo)اث ح ة ب ث)مدفح  اثمي)ح ال ي ث ذا اةفلتتتتتتتتتال  ع)ى  ةاةا  أصتتتتتتتتتدالب اثملتتتتتتتتتالثح 
رع)ى اثةا   ا رجحس اثيايا  ا اثملتتتتتتتتتالسة اثفي   تتتتتتتتتفاات ثفحصتتتتتتتتتصإل اثمي)ح ال  اثم تتتتتتتتتفلب)حب  ه(2018

ب  اث(شتتتةا  اثلتتتد حب  اثمح ع امثكفةرني ث)شتتتة ب  رام لتتتال  ألصتتتدالب اثملتتتالثح  ثإل: اثفلالة ة اثمة )ح
اثم الشتتتة  ع اثمد))صا اثمالثصصاه إم أك اةفلتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتفلب)حب في اثفلالة ة اثمالثحب ث)شتتتة ال  

 ,Aljifri & Hussainey, 2007; Uyar & Kilic)ُ يا  ا أفضتتتإل اثحستتتاللإل ثفحصتتتصإل  )ه اثمي)ح ال  
2012; Alkhatib, 2014; Munirah et al, 2018)ه 

ر (الرثب اثيايا  ا اةصتتتتتتتتتااةا  اثمدالستتتتتتتتتبحب راثم (حب راثاةاستتتتتتتتتال  ام،الس محب  ية ل اةفلتتتتتتتتتال  عا  
صونه   AICPA (1994)اثمي)ح ال  اثم تتتتتتتتتتتفلب)حبل  صر عةفه اثم مع األ ة كي ث)مدالستتتتتتتتتتتبصا اثلالنحنصصا 

  في اثم تتتفلبإله في  صا عةفه  ي ا اةفلتتتال  عا اثمي)ح ال  اثمفي)لب صالث ة  راثف اياا  رااا اةساة 
صونه اةفلال  عا أل  ي)ح ال   ا  كحك ث ال  ويصة  ICWA (2003اثمدالسبصا اثلالنحنصصا صإن )فةا رر )ز  

ع)ى اثلحال  اثمالثحب راألسال اثم تتتتتتتتتتتتتتفلب)ي ث)شتتتتتتتتتتتتتتة ب   ثإل طبحيب األعمال  رأ اال اةساة  راستتتتتتتتتتتتتتفةا ح صف ال 
 2008ثيالت  3400ة به  مال عةفه   حالة اثمةاجيب اثملةل ة   راثماالطة راثف(بؤا  راألسال اثمفح ع ث)ش

صونه اثمي)ح ال  اثمالثحب اثمب(حب ع)ى اففةا تتتتال  عا ام ااس اثفي  ا  لع في اثم تتتتفلبإل رةس فيإل اثشتتتتة ب 
  ال  ال  ر ي  اضع ث)دك  اثشالي خاةجب  بصة   ر ا  كحك في صحة   (بؤا  ار  لايةا    فلب)حب ار 

سه رأ ضتتتتتتتتتتتتال عةفه 2008اثملتتتتتتتتتتتتة ب ث)مةاجيب راث دي اثمدارس ر  الت اثفو،صا األاة    اثمياليصة  ،)ص مال
صونه اةفلتتال  اثمفي)ث صالأل ااس راألسال  CPA-Canada (2014 ي ا اثمدالستتبصا اثلالنحنصصا اثك(ال  
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اثمدفمإل اثذل  يفما ع)ى اففةا تتتتتتتتتتتتتتال  اثاةرل ام فلتتتتتتتتتتتتتتالس ب اثمفح يب  ر فضتتتتتتتتتتتتتتما اثمي)ح ال  اثمالثحب 
  اثمفي)لب صالألسال اثمالثي راثفافلال  اث(لا ب اثم فلب)حب  رااا اةساة   ر لصح  اث ة  راثماالطةه اثم فلب)حب

صونه اةفلال  عا اثااا  Aljifri & Hussaineyس 2007  رع)ى   فح  اثاةاسال  ام،الس محب  عةفه
 لصح  أسال اثشتتة ب اثدالثحب راثف(بؤا  اثم تتفلب)حب اثفي  مكا اثم تتفثمة ا راصة    ا أصتتدالب اثملتتالثح  ا 

اثمالثي في اثم تتتتتتتفلبإل  ر فضتتتتتتتما اةفلتتتتتتتال  عا اثف(بؤا  اثمالثحب  ثإل أة ال  اث تتتتتتت(حا  اثلالس ب  اةيةاسا  
راثفافلال  اث(لا ب اثمفح يب  ر ذثه اةفلتتال  عا اثمي)ح ال  اصة اثمالثحب اثمة  اب صيات اثفو،ا راثماالطةه 

ال "اثمي)ح ال  اثمفي)لب صالثفح يال   ح    تتتتتتفلبإل اثمي)ح ال  اثم تتتتتتفلب)حب صون   Alkhatibس 2014  ر يةل
اثشتتتتتة ب راثفي  حفة ث)م تتتتتال مصا راصة    ا أصتتتتتدالب اثملتتتتتالثح  ي)ح ال    صا   ح  األسال اثم تتتتتفلب)ي 

س أن ال  ي)ح ال   الثحب  الخ)ب ث)فدلث  ح تتتتتتتح نفاللج 2014  ث)شتتتتتتتة ب"ه رفي ن د اث تتتتتتتحالو ية  ستتتتتتتيااثايا
اثمالثي  راثمؤشةا  اثمدالسبحب ر ي)ح ال   كمص)حب نحعحب  ة  اب  عم)حال  اثشة ب ر افلال  ال اث(لا ب ر ة ز ال

 صالألسال اثمالثي  ر يا ث فةا    فلب)حب  لصة  أر طح )ب اثما ه

صونه اةفلتتتتال  عا إستتتتفةا ح حب اثشتتتتة ب  ر لصح  اث ة   Alqatamin et alس 2017في  صا عةفه  
س ع)ى أك 2017  ث تتتتتتتتتحالو يؤ ا  )ح يراثماالطة  ر ي)ح ال  اثف(بؤ راثمي)ح ال  اثحصتتتتتتتتت حبه رفي قا  ا

اةفلتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتفلب)حب يفضتتتتتتما اثمي)ح ال  اثمالثحب راصة اثمالثحب اثفي   تتتتتتالعا   تتتتتتفاا ي 
اثفلالة ة اث تتتتت(ح ب في ف     تتتتتفلبإل اثشتتتتتة ب ر لاية أنشتتتتتاف ال اثم تتتتتفلب)حب  ر لصح   اة  اةساة  ع)ى  حاج ب 

    ,Menicucci, 2018; Bravo & Ruiz)  اث يض في  صا ية  اثفتصةا  اثفي  (شتتتتتتتو في اثم تتتتتتتفلبإله
2019; Dey et al, 2020; Buertey & Pae 2021)  أك اةفلتتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتتفلب)حب

 دفحل ع)ى  ح يال   الثحب راصة  الثحب  في)ث صالثمي)ح ال  اثفي  ؤية ع)ى األسال اثم فلب)ي ث)شة ال    مال 
   صا   ح  آفالو اثشة ال ه  ال   في  زر ا أصدالب اثملالثح صمي)ح ال  

 شتتتتتتتمإل اةفلتتتتتتتال  عا ويخلص الباحث مما سكككككب  ال  أص اإلفصكككككاح عن المعلومات المسكككككتقبلية، 
اثمي)ح ال  اثمالثحب راصة اثمالثحب اثفي  مكا أصدالب اثملالثح  ا  لصح  األسال اثم فلب)ي ث)شة ب  ر دفالج 

 إنفالج  ذه اثمي)ح ال   اةاي  بصةاي  ا اثدك  اثشالي ثإلساة ه

   (الر  األسب اثمدالسبي اثيايا  ا اث(اة ال  فيما يتعل  بأهمية اإلفصاح عن المعلومات المستقبليةو 
 ) و  Agency Theoryاثفي    تتتتتتتة اثمدفح  اثمي)ح ال ي ثإلفلتتتتتتتال  اثم تتتتتتتفلب)يه فا لالي ث(اة ب اثح الثب 

اةساة  رأصتتتتتتتدالب اةساة  اثى اةفلتتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتتفلب)حب  ا أجإل  ل)صإل ف ح  اثمي)ح ال  خصا 
اثملتتتالثح  مال  مك(    ا  د تتتصا  ح يال     ح  األة ال  اثم تتتفلب)حب ث)شتتتة ال   ر ا ض  الثب عات اثفو،ا 

 مال   تتتتتتتال   في اثدا  ا  شتتتتتتتك)ب عات  ماليإل  .سBravo, 2016 اثمة  اب صالثفافلال  اث(لا ب اثم تتتتتتتفلب)حب 
رز الس  قحمب اثشة ب ر اة  ال ع)ى  اثمي)ح ال   ر ا حض  ل) ال  أسيالة األس    را ض  ك) ب ةأ  اثمال  
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 سWaweru et al, 2016; Bravo & Ruiz, 2019; Firmansyahجذب اثمز ا  ا امستتفثمالةا  
 & Irwanto, 2020 

اثفي   فةض أك اثشتتتتتتتة ب  حجحس  إقا  النب قحم ال  ف ث  Lgitimacy Theoryرط لالي ث(اة ب اثشتتتتتتتةعحب 
 تتال أك   تتتتتتتتتتتتتتف صتتب ثفح يتتال تته  ر تتالثفتتالثي فتتإك اةساة   لحت  ع قح  اثم فمع اثتتذل  يمتتإل  حتته  رثتتذا   تتب ع)ص

صالةفلتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتفلب)حب  فى   تتتتفاحع اثم فمع ف   عم)حال  اثشتتتتة ب اثم تتتتفلب)حب  مال  يزز 
 س& Hassaneinشتتتتتتتتتتتتتتةعصف ال ر لال  ال في اثم فمع  ر يزز  ا استتتتتتتتتتتتتتفمةاة  افث اثفمح إل اثى اثشتتتتتتتتتتتتتتة ب 

 .Hussainey, 2015; Mensha, 2017  ررفلالي ث(اة ب أصتتتتتتتتتتتتتدالب اثملتتتتتتتتتتتتتالثحStakeholders 
Theory  فإك اةساة   لحت صالةفلتتتتتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتتتتتفلب)حب ثف)بحب ا فحالجال  ر ح يال  أصتتتتتتتتتتدالب

اثملتتتتالثح  ا اثمي)ح ال  صشتتتتوك اثشتتتتة ب   مال   تتتتالعا   ع)ى ا االق  ةاةا  ستتتت)حمب  ر ح  ال ي(يكد ع)ى 
الثي  تتتتتتتتمالك ن ال  ال راستتتتتتتتفمةاة ال في األجإل اثاح إل استتتتتتتتفمةاة سعم   ث)شتتتتتتتتة ب ر د تتتتتتتتصا صتتتتتتتتحة  ال ر الثف

 Mutiva et al, 2015; Waweru et al, 2016; Buertey & Pae 2021س. 

 ة  أك اةفلتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتفلب)حب  لات Signaling Theory في  صا اك ناة ب اةشتتتتتتالة  
ر ا   حافة اثك اللا  إشتتتتتالةا  إ  الخحب ألصتتتتتدالب اثملتتتتتالثح  ح  ستتتتتميب اثشتتتتتة ب ر ح ي ال في اث تتتتتحو  

 س & Wangاةساة ب اثفي   فاحع اثفيال إل  ع اثفتصةا  اثم فلب)حب  مال  د ا أسال  اثشة ب في اثم فلبإل
Hussainey, 2013; Alqatamin et al, 2017)ه  مال أك اثشة ال  قا  األسال اثض حل  ا  حفة 

امفلتتتتتال  عا  ذه اثمي)ح ال  ُ يا صمثالصب اثمز ا  ا اثمي)ح ال  اثم تتتتتفلب)حب ث ذب اثم تتتتتفثمة ا   صر إك 
إشتتتتالة  ث) تتتتحو ع)ى  اة  اثشتتتتة ب ع)ى  حاج ب ا تتتتاللة ال   تتتتفلبني ر ح  ال   (ب ال امنا الض راثفل) ال  في 

 Hassanein & Hussainey, 2015; Kilic & Kuzey, 2018; Munirah et) أستتتتيالة أستتتت م ال
al, 2018) 

صلب ُ فةاصاب  ع صيض ال رُ فكال )ب في    صة أ محب   إثى أك اث(اة ال  اث الويخلص الباحث مما سب 
اةفلتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتفلب)حبه  صر   ب أك  اةك اثشتتتتة ال  أك ساثب اث ال اثةلح تتتتي ث ال  فمثإل 
في: ا)ث قحمب ث)ُم تتتتتال مصا رأصتتتتتدالب اثملتتتتتالثح اراة ا  ا ان  ناة ب أصتتتتتدالب اثملتتتتتالثح  ر و صا 

ميب اثشتتتتة ب  ا ان  ناة ب اثشتتتت ةعحب  ر مصصز ن  تتتت ال عا اثشتتتتة ال  اثفي ثاي ال أا الة اصة شتتتتةعحب رستتتتُ
 جصا  عا طة ث اةفلال  عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حب  ا ان  ناة ب اةشالةا ه

ا   ب اث صئال  راثم(امال  اثم (حب في اثيايا  ا سر  اثيالث  اثى إصتتتتتتتتتااة اثمياليصة راةةشتتتتتتتتتالسا   رثلا
حب  خ ال   تتتتالعا  أصتتتتدالب اثملتتتتالثح ع)ى اثف(بؤ اثفي  (ا  ر احة اةفلتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتفلب)

 صالألسال اثم فلب)ي ث)شة ال ه رقثه  ا ان  اثيايا  ا اةصااةا  اثم (حب في  ذا اثلاسه 
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في س  تتتتتتتمبة  IASB (2010    أصتتتتتتتاة   )د  ياليصة اثمدالستتتتتتت ب اثارثحبالمسككككتود الدولي وعل    
إطتتتتالة اثيةض" -" ي)حلتتتتال  اةساة إةشتتتتتتتتتتتتتتتتتتالس ثممتتتتالةستتتتتتتتتتتتتتتتتتال  اثفلتتتتالة ة اثمتتتتالثحتتتتب اثتتتتارثحتتتتب صي(حاك  2010

 Management Commentary س خ ال  حفصة  ي)ح ال   كمص)حب رإ تتتتتتتتتتتتتتال حب ثم تتتتتتتتتتتتتتفاا ي اثفلالة ة
اثمالثحب   صر  النب اثمي)ح ال  اثم تتتتتتتتتتفلب)حب أ ا اثي(الصتتتتتتتتتتة اثةلح تتتتتتتتتتحب فص ال   صر يفيصا ع)ى اةساة  أك 

ر ح تتتتتحح أستتتتت الب اافنل األسال   لتتتتتح عا امففةا تتتتتال  اثم تتتتتفاا ب في إعااس اثمي)ح ال  اثم تتتتتفلب)حب 
اث ي)ي ث)شتتتة ب عا اثفح يال  اثم تتتفلب)حب اثم لتتتح ع( ال في  ي)حلال  اةساة  ث) فة  اث تتتالصلب  ر ا  انيكال  
قثه ع)ى  ح يال  اةساة  ث سال اثم تتتتتتفلب)ي ث)شتتتتتتة ب في اث فة  اثلالس به  مال أ،ا اةطالة ع)ى  تتتتتتةرة  أك 

عا ام  ال ال  رظةرل عات اثفو،ا  راثيحا إل اثفي  ا  ؤية  فضتتتتتما  ي)حلال  اةساة   ي)ح ال    تتتتتفلب)حب 
ع)ى ستتتتتتصحثب اثشتتتتتتة ب  ر لتتتتتتالسة اثفمح إل  راميةاسا  رنفاللج عم)حال  اثشتتتتتتة به  مال   تتتتتتال   في  حصتتتتتتصإل 
 ي)ح ال   مكا   فاا ي اثفلالة ة اثمالثحب  ا    صة اثح ع اثمالثي  راألسال اثم فلب)ي  راثفافلال  اث(لا ب 

 IFAC (2010)ثماالطة اثفي  دحا صالثشة به  مال أصاة ام دالس اثارثي ث)مدالسبصااثمفح يب  راث ة  را
 IAASB (2010س صي(حاك "ااف الة اثمي)ح ال  اثم تتتتتتتتتتتتتتفلب)حب"  3400اثم حالة اثارثي ثم الت اثفو،ا ة    

خ ال  حفصة إةشتتتتتتالسا  ثمةا ب اثد تتتتتتالصال  ع(ا ااف الة راخاال اثةأل عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتفلب)حب اثُم لتتتتتتح 
  فضم(ب إجةالا  اماف الة راثدلح  ع)ى أفضإل اثفلايةا  رامففةا ال  اث(اة به ع( ال 

 أصتتتتتتتتتتتتتتتتاة  ث (تتتب اثبحةصتتتتتتتتتتتتتتتتب راألرةاو اثمتتتالثحتتتب 1979  في عتتتالت الواليككات المتحككدة األمريكيككة وفي
Securities and Exchange Commission (SEC)  شتتتتتتتتتتتتتتة ع اثمنق ار ا (Safe Harbor 

Rule)  ثفش حع اثشة ال  األ ة كحب اثماةجب صالثبحةصب ع)ى اةفلال  عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حب صالثفلالة ة
اث تتتت(ح ب   صر يف  صمحجب  ذا اثفشتتتتة ع  حفصة اثدمال ب اثلالنحنحب ةساة  اثشتتتتة ب  تتتتا أل   تتتتاللثب  النحنحب 

   اعااس ال ُخ(اللي ع)ى  عا اثف(بؤا  راثفح يال  اثفي ث   فدلث  صشتتتتتتتتةن أك  كحك اثمي)ح ال  اثم تتتتتتتتفلب)حب  ا
 ;Li, 2010)سGood Faithس ر   اةفلتتتال  ع( ال صد تتتا نحب  Reasonable Basisأستتتال   يلح   

Bravo, 2016).  أصتتتتتتتاة  ث (ب اثبحةصتتتتتتتب راألرةاو اثمالثحب   1989رفي عالتSEC س  (شتتتتتتتحةاي صي(حاك
 Management’s Discussion and ”" (ال شتتتتال  ر د)صن  اةساة  ث)ح تتتتع اثمالثي رنفاللج اثيم)حال "

Analysis of Financial Condition and Results of Operations” (MD&A)  راثذ  اشتتتفةن
  (MD&A)ع)ى اثشة ال  اثملصا  صالثبحةصب صوك يفضما  لة ة ال اث (حل   مالي ثم(ال شال  ر د)صن  اةساة 

 كمني ث)لحال  اثمالثحب ث)شتتتة ال ه يحفة ث)م تتتفثمة ا    تتتصةاي رشتتتة الي رصتتت حالي ث)بحالنال  اثمالثحب ث)شتتتة ال   رُ يا 
صمال  مكا اثم تتتتتتتتتتفثمة ا  ا  لصح  األ ااس اثم تتتتتتتتتتفلب)حب رام  ال ال  اثفي  ا  ؤية ع)ى عم)حال  اثشتتتتتتتتتتة ب 

  .سOpferkuch, 2018 ر افلال  ال اث(لا ب في اثم فلبإل 

 سAICPAاثفالصيب ث)مي ا األ ة كي ث)مدالستتتتتتبصا اثلالنحنصصا   Jenkinsأصتتتتتتاة  ث (ب  1994رفي عالت 
 -Improving business reportingاثفة صز ع)ى اثيمنل"  - لة ةاي صي(حاك " د تتتتتتصا  لالة ة امعمال 
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a customer focus  رأ،ا  ذا اثفلة ة ع)ى أك اثمي)ح ال  اثفي   ب اةفلتتتتتتتتتتتال  ع( ال ث)م تتتتتتتتتتتفاا صا
مي)ح ال  اثبحالنال  اثمالثحب راصة اثمالثحب  ر (ال شتتتتتتتتتتتتتتتال  ر د)صن  اةساة   راةفلتتتتتتتتتتتتتتتال  عا اث فمثإل فيل 

اثم تتتتفلب)حب  راثمي)ح ال  اثمفي)لب صالثشتتتتة ب  ر ي)ح ال  عا راةساة  راثم تتتتال مصاه ر ضتتتتما اثفلة ة    تتتتصةاي 
ثمدفح  اثمي)ح ال  اثم تتتتتتتتفلب)حب اثفي   لتتتتتتتتح ع( ال اةساة  شتتتتتتتتمإل اث ة  راثماالطة اثفي  حاجه اثشتتتتتتتتة ب 

 ,AICPA)اثم تتتفلب)ي ث)شتتتة ب  رااا اةساة  اثم تتتفلب)حب  صمال   تتتالعا أصتتتدالب اثملتتتالثح صالثف(بؤ صالألسال
صإعااس  2001س في عالت FASBرفي ن د اث تتتتتتتتتتتتتتحالو  الت   )د  ياليصة اثمدالستتتتتتتتتتتتتت ب اثمالثحب   ه(1994

 شةرا ثفد صا  لة ة األعمال   ا ان  ز الس  اةفلال  امافحالةله ررفلالي ث ذا اثمشةرا  ضما اثفد صا 
اثمي ا األ ة كي ث)مدالستتبصا  اةفلتتال  عا ستتب  ح تتحعال   شتتم)ب اثامد  ح تتحعال  اثفي أ،ا ع)ص ال

 هسFASB, 2001اثلالنحنصصا صالة الفب اثى  ي)ح ال  عا األصح  اصة اثم)محسب  

صإصتتتتتتااة  اللمب صي(حاك  1993س في يحثصح ASB   الت   )د  ياليصة اثمدالستتتتتت ب  المملكة المتحدة وفي
ةشتتالسا  اثفي  ضتتم(ب إ Operating and Financial Review (OFR)"اث دي اثمالثي راثفشتتتص)ي" 

  لتتتتص)حب ثم تتتتالعا  اةساة  في اثفحاصتتتتإل اث يال   ع اثم تتتتفثمة ا  صمال  مك(    ا  لصح  ر تتتتع اثشتتتتة ب في 
   اصتتتتااة  اللمب اثفلة ة  2005اثمال تتتتي راألسال اثدالثي ث)شتتتتة ب  راثف(بؤ صالألة ال  اثم تتتتفلب)حبه رفي عالت 

 النب  ذه اثلاللمب  )ز ب ث)شتتتتة ال  س صيا اثفشتتتتالرة راجةال صيض اثفياين  ع)ى اثلاللمب اث تتتتالصلب  ر 1ة    
   إصتتتتتتتااة  اللمب صالثممالةستتتتتتتال  اثتحالستتتتتتتحب صي(حاك " اللمب اثفلة ة:  2006اثملصا  صالثبحةصتتتتتتتبه ي  في ي(الية 

اث دي اثمالثي راثفشتتتص)ي"  و ا أفضتتإل اثممالةستتال  في   ال  اعااس اثفلة ة  رشتتم)ب اةفلتتال  عا ستتب 
في األسال اثدالثي راثم تتتتتتتتتتفلب)ي  راثمحاةس ر االطة   محعال  ةلح تتتتتتتتتتحب ث)مي)ح ال    مث)ب فيل اثفاحةا  

عات اثفو،ا  راثمة ز اثمالثي ث)شتتتتتتتتة ب  راثين ال   ع أصتتتتتتتتدالب اثملتتتتتتتتالثح  رهحكإل ةأ  اثمال  راث تتتتتتتتصحثب 
راثفافلال  اث(لا ب  ر ؤشتتتتةا  األسال اثةلح تتتتحب ث)شتتتتة ال ه  صر أ،ا   ذه اثلاللمب ع)ى  تتتتةرة  اةفلتتتتال  

ثيحا تتإل اثفي  ا اثمدفمتتإل أك  ؤية ع)ى أسال تتال اثم تتتتتتتتتتتتتتفلب)ي عا ام  تتال تتال  اثةلح تتتتتتتتتتتتتتحتتب ث)شتتتتتتتتتتتتتتة تتال  را
 Hassanein & Hussainey, 2015; Hassanein et al, 2019س. 

  ب  German Commercial Code (GCC)  فإنه صمحجب اثلالنحك اثف الةل األثمالني وفي الماييا
اثذل  ياه  (MD&A)ساة  ع)ى اثشتتتتة ال  اثملصا  صالثبحةصتتتتب إعااس  لة ة  شتتتتالصه ثم(ال شتتتتال  ر د)صن  اة

اثشة ال  األ ة كحب  يفضما  ي)ح ال    فلب)حب عا اثفاحة اثمفح ع ث)شة ب في اثم فلبإل راث ة  اث ال ب 
 الت  ي ا اثمدالسبصا اثلالنحنصصا صإصااة وفي كندا، سه Krause et al., 2017  راثماالطة اثفي  حاج  ال

 الس   ( يفه ث)م تتتتتفاا صاه  صر إنه رفلالي ث)مباأ إةشتتتتتالس عا  (ال شتتتتتال  ر د)صن  اةساة    مال   تتتتتال   في ز 
اثةاصع  ا  ذا امةشتتتتتتالس    ب ع)ى اثشتتتتتتة ال  اةفلتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتفلب)حب اثفي  مكا أك  ؤية 

 سهCPA-Canada, 2014 ع)ى األسال اثم فلب)ي ث)شة ال  
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 اثفي  Japan Exchange Group (JPX) أصتتتاة    محعب األرةاو اثمالثحب اثحالصالنحبالياباص،  وفي
 ضتتت   إل  ال خحةصتتتب طح صح ر حةصتتتب ارستتتال،ال ث رةاو اثمالثحبس  " حاعا اةفلتتتال  في اثح ب اثم(الستتتب" 

“Timely Disclosure Rules ” ا أجإل  شتتتتتتتت حع اثشتتتتتتتتة ال  اثحالصالنحب اثماةجب صالثبحةصتتتتتتتتب ع)ى إعااس 
ذه اثفح يال  صشتتتتتتتكإل  ي)ح ال    تتتتتتتفلب)حب  شتتتتتتتمإل  ح يال  اثمبحيال  راألة ال  ث) تتتتتتت(حا  اثلالس ب  ر داير  

سرةل ان  اث تتتتتتت(ب اثمالثحبه  صر إك اثمي)ح ال  اثم تتتتتتتفلب)حب اثفي أعا  ال اةساة   زرس أستتتتتتتحاو ةأ  اثمال  
 ;Cho et al., 2011)اثحتتتالصتتتالنحتتتب صمي)ح تتتال    صتتتا  ث تتتال  تتتويصة  بصة ع)ى  ح يتتتال  اثمد))صا اثمتتتالثصصا 

Nagataa & Nguyenb, 2017). اةفلال  رن  حب اثمي)ح ال     ا أجإل  د صا ش ال حب وفي الصين
        China Securitiesأصتتتاة  ث (ب  اار  األرةاو اثمالثحب اثلتتتص(حب  في ستتتحو األرةاو اثمالثحب اثلتتتص(حب 

Regulatory Commission (CSRC)   السئ ر دفح ال  اةفلال  اثمالثي ث)شة ال   2002في عالت  
)حب جزلي  ا اثمي)ح ال  اثم لح ع( ال في اثماةجب صالثبحةصبه  صر  الك اةفلال  عا اثمي)ح ال  اثم فلب

اثذل  لتتتتتتتاة  ع اثفلالة ة اث تتتتتتت(ح ب ث)شتتتتتتتة ال   ”Board of Directors Report“ لة ة   )د اةساة  
اثماةجب صالثبحةصتتتبه  صر   ب ع)ى اثشتتتة ال  اةفلتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتفلب)حب اثمفي)لب صالم  ال ال  

اال اثمبحيال   رة الصب اثفك) ب  رن لال  اث دحس راثفاح ة اثم تتفلب)حب ث)لتت(العب اثفي  يمإل خ ال اثشتتة ب  رأ 
 .سQu et al, 2015; Xu et al, 2015; Liu, 2015 رامسفثمالةا  اثةأسمالثحب  ر ح يال  األة ال  

رملدفه اثف( صذ ب  اثفي  1981ث تت(ب  159فحفلالي ثلالنحك اثشتتة ال  ة   وفيما يتعل  بالوضكع في مصكر، 
ةفالو  لة ة ثم )د اةساة   ع اثلحال  اثمالثحب اث تت(ح ب   شتتفمإل  ذا اثفلة ة  فا)ب  ا اثشتتة ال  اثملتتة ب إ

ع)ى اثيايا  ا اثي(الصتتتة راثفي  فضتتتما اةفلتتتال  عا اثدالثب اثيال ب ث)شتتتة ب رنفح ب أعمالث ال ر  تتتفلب) اله 
س صي(حاك "ااف الة 3400اثم حالة اثملتتتةل ة     2008،مال أصتتتاة اث  الز اثمة زل ث)مدالستتت ال  في عالت 

 ال  اثمالثحب اثم تتتتتفلب)حب" اثذل ي ال اثى  حفصة إةشتتتتتالسا   حمال يفي)ث صالثم الت اثاالصتتتتتب صالماف الةا  اثمي)ح 
 رإخاال اثةأل عا اثمي)ح ال  اثمالثحب اثم فلب)حبه 

ع)ى أ محب  2016،مال أ،ا اثاثصإل اثملةل ثدح مب اثشة ال   اةصااة اثثالثرس اثلالسة في أا اد 
صر أ،ا اث الب اثثالثر اثاال  صالةفلتتال  راثشتت ال حب  ع)ى  تتةرة  اةفلتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتفلب)حبه  

إفلتتتتال  اثشتتتتة ال  عا اثمي)ح ال  اثمالثحب راصة اثمالثحب اثفي     اثم تتتتال مصا رأصتتتتدالب اثملتتتتالثح  ر ( ال 
اثمي)ح ال  اثااا)حب اثفي  فضتتتما أ اال اثشتتتة ب  ة  ف ال  طبحيب نشتتتالط ال  رااا اثشتتتة ب راستتتفةا ح صف ال 

ع)ى أ محب  حفصة اةفلتتتتتتال  راثشتتتتتت ال حب اثنز صا ثفحطصا اثين ب  ع  الفب أصتتتتتتدالب  اثم تتتتتتفلب)حبه  مال أ،ا
اثملالثح   مال يؤية ا  الصالي ع)ى ة  ب أصدالب اثملالثح ر لصحم   ث سال اثدالثي ث)شة ب ر ح يال    ث سال 

لحال  اثم تتتفلب)يه  صر يفيصا ع)ى اثشتتتة ب أك  لتتتاة  لة ةاي ستتت(ح الي  ضتتت   )اي ثفلة ة   )د اةساة  راث
اثمالثحب  صالة تتتتتتتتالفب إثى  الفب اثمي)ح ال  األاة  اثفي     اثم تتتتتتتتال مصا راثم تتتتتتتتفثمة ا اثدالثصصا راثمة لبصا 
رأصتتتتتتتتدالب اثملتتتتتتتتالثح اراة ا  ر شتتتتتتتتفمإل  ذا اثفلة ة ع)ى إستتتتتتتتفةا ح حب اثشتتتتتتتتة ب راثمشتتتتتتتتةرعال  اثدالثحب 
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ث  ال  اثة الخحبه ررفلالي راثم تتتتتفلب)حب ث)شتتتتتة ب  ر  ب عةض  لة ة   )د اةساة  ع)ى اث م حب اثيمح حب را
ثلحاعا  صا رشتتتاب األرةاو اثمالثحب صالثبحةصتتتب اثملتتتة ب  راثلتتتالسة  صلةاة   )د إساة  اث صئب اثيال ب ث)ة الصب 

  يفيصا ع)ى اثشتتتتتة ال   حافال  اث صئب 2018ث تتتتت(ب  13راثمياثب صالثلةاة ة    2014ث تتتتت(ب  11اثمالثحب ة   
ثلتتتتتالسة   ا   )د اةساة   ةفلالي خ ال  لة ة   )د اةساة  راثبحةصتتتتتب خ( تتتتتاب  ا اثلحال  اثمالثحب اث تتتتت(ح ب ا

ر لة ة  ةا ب اثد تتتتالصال ه  صر  )فزت اثشتتتتة ال  ع(ا إعااس  لة ة   )د اةساة  صالثبحالنال  اثحاةس  صالثنلدب 
  صالة تتتتتتتتتتتالفب إثى  ال رةس في نمحقج  لة ة   )د اةساة  اث تتتتتتتتتتت(حل 1981ث تتتتتتتتتتت(ب  159اثف( صذ ب ث)لالنحك 
 مالثحب راثذل  ياه اثبحةصبه اثمةفث صالثلحال  اث

 & Aljifri)يف ث اث يض  وبشككككككأص محددات اإلفصككككككاح عن المعلومات المسككككككتقبلية وكي ية  ياسككككككه
Hussainey, 2007; Uyar & Kilic, 2012; Qu et al, 2015; Hassanein & Hussainey, 
2015; Waweru et al, 2016; Mensha, 2017;  Elgmmal et al, 2018; Munirah et 
al, 2018; Abad & Bravo, 2018; Firmansyah & Irwanto, 2020; Dey et al, 2020; 

Buertey & Pae 2021)   ع)ى أك  ا أ    داسا ه اثالتتتتتتتتتتتاللي اثفشتتتتتتتتتتتتص)حب ث)شتتتتتتتتتتتة ال  رستتتتتتتتتتتمال
رالتاللي  ةا ب اثد تالصال  ر كف هه رأك   تفح   ذا اةفلتال   لال  خ( ت ب عاس خ(حسه اثفي اثفز ب خ ال 

 إجمالثي خ(حسه اثفي   ب اةفلال  ع( ال  اثممالةسب اثتحالسحبسه اثشة ب  ( ح الي إثى

تحليل العالقة بين الخصكككككائص التشكككككغيلية للشكككككركات ومسكككككتوى االفصكككككاح عن  6-2
   اشتقاق الفرض الرئيسي ووفرعياته(المعلومات المستقبلية و 

 اف)ف اثشتتتتتة ال   حمال خص( ال   حمال يفي)ث صالتتتتتالللتتتتت ال اثفشتتتتتتص)حب  راثفي  ؤية ع)ى عات اثفو،ا اثمة  ا 
صيم)حال  ال ر ك) ب  مح ) ال  رفة  اث(مح راثماالطة اثفي  فيةض ث اله ر ا ا  لب اثيايا  ا اثاةاستتتتتتتتتتتتتتتال  
(Aljifri & Hussainey, 2007; Uyar & Kilic, 2012; Alkhatib, 2014; Qu et al, 2015; 
Xu et al, 2015; Liu, 2015; Hassanein & Hussainey, 2015; Waweru et al, 2016; 
Kilic & Kuzey, 2018; Munirah et al, 2018; Hassanein et al, 2019; Bravo & Ruiz, 

2019; Firmansyah & Irwanto, 2020; Dey et al, 2020; Buertey & Pae 2021)  ع)ى
 ال  اثم تتتتفلب)حب يفوية صالثيايا  ا اثيحا إل اثفي  ا أ م ال اثالتتتتاللي اثفشتتتتتص)حب أك اةفلتتتتال  عا اثمي)ح 

ث)شتتة ال ه را)لتتب اثاةاستتال  اث تتالصلب اثى نفاللج  فيالة تتب صشتتوك  ويصة اثالتتاللي اثفشتتتص)حب ث)شتتة ال  
ع)ى   تتتتفح  اةفلتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتفلب)حب  ر ةجع قثه اثى اافنل اثبصئال  اثفي  مب فص ال  )ه 

   أ ة كال  إن )فةا  اثمالنحال  إ االثحال   ة حال  اثلتتتتتتصا   ص(حال  ز م الخحل   لتتتتتتة  ام الةا   ثب(الكسه اثاةاستتتتتتال
وسككككككوف يتناوح الباحث بعذ من هصا الخصككككككائص التشككككككغيلية وحلم الشككككككركة، الرفع المالي، عمر 



 ........ اإلفصاح مستوىدراسة واختبار العالقة بين الخصائص التشغيلية للشركات و          صاحل علي صاحل عليد/ 

86 

 

  الشككركة، عدد أعءككال مللد اإلدارة، حلم مكتم المراةعة، وةبيعة الصككناعة( من خالح تأعيرها عل
 مستوى اإلفصاح عن المعلومات المستقبلية، وذلك كما يلي 

تحليل العالقة بين حلم الشككككككركة ومسككككككتوى اإلفصككككككاح عن المعلومات المسككككككتقبلية  6-2-1
 (H1aواشتقاق الفرض الفرعي و

ُ يا     اثشتتتتة ب أ ا أ   اثالتتتتاللي اثفشتتتتتص)حب ث)شتتتتة ال  األ،ثة استتتتفااا الي ثف  تتتتصة  دفح  رطبحيب 
 & Uyar 2011عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حبه  صر  حص)ب صيض اثاةاسال   اثل)حاي  إفلال  اثشة ال 

Kilic, 2012; Wang & Hussainey, 2013; Alkhatib, 2014; Hassanein & Hussainey, 
2015; Liu, 2015; Krause et al, 2017; Mohammadi & Jamali, 2017; Abad & 
Bravo, 2018; Elgmmal et al, 2018; Kilic & Kuzey, 2018; Menicucci, 2018; 

Mousa & Elamir, 2018; Bravo & Ruiz, 2019; Buertey & Pae 2021 س ثحجحس عن ب
إ  الخحب  ي(ح ب خصا     اثشتتة ب رامفلتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتفلب)حب   صر أك اثشتتة ال  األ،بة   مالي 

  ر ح يال  أصتتتتتتتتتتدالب اثملتتتتتتتتتتالثح  مصإل اثى اةفلتتتتتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتتتتتفلب)حب  ا أجإل  )بحب ط) ال
اثمفيتتاسيا راثمف(حعصا   متتال أك اثشتتتتتتتتتتتتتتة تتال  األ،بة   متتالي  مف)تته  ا اثمحاةس  تتال  مك( تتال  ا  دمتتإل  ك) تتب 
اةفلتتتتتال  عا  ذه اثمي)ح ال  في اثفلالة ة اث تتتتت(ح ب  صالة تتتتتالفب اثى أك اثشتتتتتة ال  األ،بة   مالي   تتتتتفاات 

 ثب راثدا  ا ظال ة  عات  ماليإل اثمي)ح ال هاةفلال  عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حب ثفا حض  كالثحل اثح ال

أك  (الك عن ب ستتتتتتتتتتتتتت)بحب  ي(ح ب خصا     اثشتتتتتتتتتتتتتتة ب  Dey et al (2020)رع)ى عكد قثه رجا 
رامفلتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتفلب)حب   صر ية  أك اثشتتتتتتة ال  صتتتتتتتصة  اثد     لتتتتتتح عا اثمي)ح ال  

 اثم فلب)حب صشكإل أ،بة  ا اثشة ال   بصة  اثد     ا أجإل جذب اثمز ا  ا امسفثمالةا ه

 ;Aljifri & Hussainey, 2007  2018  ة ص)ي  2016ر ا نال حب أاة  ث    ا اث يض  ةجب  
Menicucci, 2013; Mensha, 2017; Mahboub,2019   س أل عن ب  ي(ح ب خصا     اثشتتة ب

 رامفلال  عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حبه

إثى أك     اثشتتة ب ُ يا  ا اثالتتاللي اثفشتتتص)حب اثفي  ؤية ع)ى نحا ي  ويخلص الباحث مما سككب 
  ع ثاي ال  ك) ب اثح الثب ر فيةض ثفكالثحل ستتتتتحالستتتتتحب   مال أك اثشتتتتتة ال  عايا   فالثشتتتتتة ال   بصة  اثد   ية 

،بصة  اثد    مف)ه اثابةا  راثمحاةس اثفي  مك( ال  ا انفالج  ي)ح ال  أ،ثة  لالةنب صتصة ال  ا اثشتتتتتتتتتتتتتتة ال  
صتتتتتتتتتتتتتتتصة  اثد    رقثه ثكبة     أعمالث ال راة  الط ال صياس  بصة  ا أصتتتتتتتتتتتتتتدالب اثملتتتتتتتتتتتتتتالثح اثمفياسيا 

يى ثف)بحب ا فحالجال    ر  تتتتب يلف   راثد الى ع)ى  كالنف ال   ا ان  اةفلتتتتال  عا راثمف(حعصا  ف ي   تتتت
أك يؤية     اثشتتتتة ب ع)ى   تتتتفح  إفلتتتتال   وُبنال عل  ما سكككب  يتوقع الباحثاثمي)ح ال  اثم تتتتفلب)حبه 
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ولصا يمكن اشككككتقاق الفرض الفرعي اثشتتتتتتة ال  اثملصا  صالثبحةصتتتتتتب اثملتتتتتتة ب عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتفلب)حبه 
   النحو التالي عل (H1aو

H1a يؤعر حلم الشكككركة معنوياو عل  مسكككتوى افصكككاح الشكككركات المقيدة بالبورصكككة المصكككرية عن  
 المعلومات المستقبلية.

تحليل العالقة بين الرفع المالي للشركة ومستوى اإلفصاح عن المعلومات المستقبلية  6-2-2
 (H1bواشتقاق الفرض الفرعي و

 ا  اعفمالس اثشة ب ع)ى ام فةاض في  مح إل أصحث ال رعم)حال  ال اثفشتص)حب   شصة اثةفع اثمالثي اثى     
 صر  مثإل أسا  ثتحال   ا  استتتتتتتتفااات اثشتتتتتتتتة ب أ حا  اثتصة في اثفمح إله  مال أنه  يكد اثماالطة اثمالثحب 
ر االطة اةفن  اثفي  ا  فيةض ث ال اثشتتتتتة ب في  الثب عات اثحفالل صالثفزا ال  ال   اله اثملة تتتتتصا راثاال(صا 

 Menicucci, 2013; Pratoomsuwan & Vu, 2016س. 

ر ا  حص)ب اثاةاسال  اث الصلب اثى نفاللج  فيالة ب صشوك اثين ب خصا اثةفع اثمالثي ر  فح  اةفلال     
 ,Aljifri & Hussainey  2011عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حبه  صر  حص)ب صيض اثاةاسال   اثل)حاي  

2007; Wang & Hussainey, 2013; Abad & Bravo, 2018; Elgmmal et al, 2018; 
Dey et al, 2020  س ثحجحس عن تتتب إ  تتتالخحتتتب  ي(ح تتتب خصا اثةفع اثمتتتالثي رامفلتتتتتتتتتتتتتتتتال  عا اثمي)ح تتتال

اثم فلب)حب  رف ة  قثه صوك اثشة ال  قا    فح  اثةفع اثمالثي اثمة  ع  فدمإل اثمز ا  ا  كالثحل أنشاب 
شتتتتتتتتتة ال   ا ان  ط)ب   ع)ى رجحس آثحال  ة الخحب اثة الصب   صر إك اثملة تتتتتتتتتصا   ة تتتتتتتتتحك  صحس ع)ى اث

ثدمال ب أ حاث  ه ر الثفالثي   تتتتتتتتتتتيى اثشتتتتتتتتتتتة ال  اثى  ا حض  ثإل  ذه اثفكالثحل  ا ان  اةفلتتتتتتتتتتتال  عا 
اثمي)ح ال  اثم تتتتتتتتتتفلب)حب ثف)بحب ا فحالجال  اثاال(صا راثملة تتتتتتتتتتصا  راعن    صوك اثشتتتتتتتتتتة ب  السة  ع)ى اثحفالل 

 صالثفزا ال  ال اثمالثحبه

س أك Pratoomsuwan & Vu, 2016; Mousa & Elamir, 2018فلا رجا   رع)ى اث(تحض    
 (الك عن ب س)بحب  ي(ح ب خصا اثةفع اثمالثي رامفلال  عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حب   صر ية  أك اثشة ال  
قا    تتتتتفح  اثةفع اثمالثي اثم(ا ض   لتتتتتح عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتفلب)حب صشتتتتتكإل أ،بة  ا اثشتتتتتة ال  قا  

 ي اثمة  عه  فح  اثةفع اثمالث

 ;Uyar & Kilic, 2012   2018  ة ص)ي  2016خص(متتال ث    تتا صيض اثتتاةاستتتتتتتتتتتتتتتتال   ةجتتب     
Menicucci, 2013; Alkhatib, 2014; Hassanein & Hussainey, 2015; Liu, 2015; 
Mensha,2017; Mohammadi & Jamali, 2017; Krause et al, 2017; Kilic & Kuzey, 
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2018; Menicucci, 2018; Mahboub,2019; Bravo & Ruiz, 2019; Buertey & Pae, 
 عن ب  ي(ح ب خصا اثةفع اثمالثي رامفلال  عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حبه س   2021

إثى أك   تتتتتتفح  اثةفع اثمالثي  يبة عا استتتتتتفااات اثشتتتتتتة ال  أل حا  اثتصة   ويخلص الباحث مما سككككب 
فالثي  ف ه اثشتتتتة ال  اثى اةفلتتتتال  عا اثمي)ح ال  ر )مال اة  ع   تتتتفح  اثةفع اثمالثي زاس  اثماالطة  ر الث

اثم تتتتتتفلب)حب ثك تتتتتتب يلب اثملة تتتتتتصا راثاال(صا  راعن    صوك اثشتتتتتتة ب  السة  ع)ى اثحفالل صالثفزا ال  ال اثمالثحبه 
أك يؤية اثةفع اثمالثي ث)شتتتة ب ع)ى   تتتفح  إفلتتتال  اثشتتتة ال  اثملصا   وُبنال عل  ما سككب  يتوقع الباحث

عل  النحو  (H1bولصا يمكن اشككتقاق الفرض الفرعي و)ح ال  اثم تتتفلب)حبه صالثبحةصتتتب اثملتتتة ب عا اثمي
 التالي 

H1b يؤعر الرفع المالي للشككركة معنوياو عل  مسككتوى افصككاح الشككركات المقيدة بالبورصككة المصككرية  
 عن المعلومات المستقبلية.

المستقبلية تحليل العالقة بين عمر الشركة ومستوى اإلفصاح عن المعلومات  6-2-3
   (H1cواشتقاق الفرض الفرعي و

 يا عمة اثشتتتتتة ب  ا اثمفتصةا  اثفي ث ال سرةاي  ال الي في    تتتتتصة سةجب امافنل في   تتتتتفح  اةفلتتتتتال  
عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتفلب)حب في اثفلالة ة اث تتتتت(ح ب ث)شتتتتتة ال    صر إك اثشتتتتتة ال  األ،بة عمةاي يفحافة ثاي ال 

ة اةساة ب اثفي  مك( ال  ا ز الس  سميف ال في اث حو  ا ان  اةفلال  اثدحافز راثمحاةس راثابةا  راثكحاس
 Mohammed, 2017; Dey)عا اثمز ا  ا اثمي)ح ال  اثم تفلب)حب   لالةنبي صالثشتة ال  األصتتة عمةاي 

et al., 2020سه 

اثى أك  (الك عن ب ستتتتتتتت)بحب  ي(ح ب خصا عمة اثشتتتتتتتتة ب  Dey et al. (2020)ر ا  حصتتتتتتتت)ب سةاستتتتتتتتب 
اثمي)ح ال  اثم تتتفلب)حب  ر   تتتة قثه صوك اثشتتتة ال  األصتتتتة عمةاي   لتتتح عا اثمي)ح ال   رامفلتتتال  عا

اثم تتتتتتفلب)حب صشتتتتتتكإل أ،بة  ا اثشتتتتتتة ال  األ،بة عمةاي   صر إك اثشتتتتتتة ال  األصتتتتتتتة عمةاي  أر اث ايا  في 
لال  اث حو  دفالج إثى اثمز ا  ا ةأ  اثمال  رثكا خفك) ب أ إل  ر الثفالثي فإن ال  لات   فح  أفضإل  ا اةف

عا اثمي)ح تتتال  اثم تتتتتتتتتتتتتتفلب)حتتتب  فى  فمكا  ا جتتتذب ة ر  األ حا ه في  صا أك صيض اثتتتاةاستتتتتتتتتتتتتتتتال  
ث    ا عن ب  سUyar & Kilic, 2012; Mohammed, 2017; Mahboub,2019  2011 اثل)حاي 

  ي(ح ب خصا عمة اثشة ب رامفلال  عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حبه 

إثى أك عمة اثشتتة ب ث   دب صالم فمالت اثكالفي  ا  بإل اث دحس اثمدالستتبحب   ويخلص الباحث مما سب 
ع)ى اثةا   ا أنه ُ يا  ا اثمفتصةا  اث ال ب في    تتتتتتصة   تتتتتتفح  اةفلتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتفلب)حب  
 صر إك اثشتتة ال  األ،بة عمةاي ثاي ال اثارافع راثدحافز راثمحاةس راثابةا  اثفي  مك( ال  ا  د تتصا ستتميف ال 
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ي اث تتتتتتتحو  ا ان  اةفلتتتتتتتال  عا  ز ا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتتفلب)حب ثف)بحب ا فحالجال    محعال  أصتتتتتتتدالب ف
أك يؤية عمة اثشتتتتتة ب ع)ى   تتتتتفح  إفلتتتتتال  اثشتتتتتة ال   وُبنال عل  ما سكككب  يتوقع الباحثاثملتتتتتالثحه 

عل   (H1cولصا يمكن اشتقاق الفرض الفرعي واثملصا  صالثبحةصتتب اثملتتة ب عا اثمي)ح ال  اثم تتفلب)حبه 
 النحو التالي 

H1c يؤعر عمر الشككككركة معنوياو عل  مسككككتوى افصككككاح الشككككركات المقيدة بالبورصككككة المصككككرية عن  
 المعلومات المستقبلية.

تحليل العالقة بين عدد أعءكككككككككال مللد اإلدارة ومسكككككككككتوى اإلفصكككككككككاح عن  6-2-4
  (H1dالمعلومات المستقبلية واشتقاق الفرض الفرعي و

آثحال   ح مب اثشتتتتة ال    صر إك التتتتاللي   )د اةساة   ؤية صلتتتتحة   ُ يا   )د اةساة  أ ا أ  
فيالثب ع)ى إفلال  اثشة ال   رقثه  ا ان  اثارة اثة الخي اثذل  مالةسه   )د اةساة  ثإلشةال راثفويصة 
ع)ى اثلةاةا  اةساة ب صشوك  د صا اثش ال حب رجحسه إفلال  اثشة ال ه ر شصة عاس أعضالل   )د اةساة  

ةساة س إثى اثياس اةجمالثي ألعضتتتتتتتتتتتتتتالل   )د اةساة  اثف( صذيصا راصة اثف( صذيصا في  الة          )د ا
 سهWang & Hussainey, 2013; Kilic & Kuzey, 2018انيلالس امجفمالا اث (حل ثم )د اةساة   

ر حمال يفي)ث صالثين ب خصا عاس أعضتتالل   )د اةساة  رامفلتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتفلب)حبه  حصتت)ب 
 ,.Wang & Hussainey, 2013; Navarro & Bravo, 2015; Qu et al)يض اثاةاستتتتتتتتتتال  ص

2015; Dey et al., 2020)    إثى رجحس عن ب إ  الخحب  ي(ح به  صر إك   الثد اةساة   بصة  اثد
 فمفع خفحافة ابةا   الثحب ر دالستتتتتبحب  ف(حعب   تتتتتالعا ال ع)ى  د تتتتتصا   تتتتتفح  اةفلتتتتتال  عا اثمي)ح ال  
اثم تتتتتتتتتتتتتتفلب)حب   مال أك   الثد اةساة   بصة  اثد   ث ال سرة فيال  في ة الصب  لتتتتتتتتتتتتتتةفال  اةساة   ر الثفالثي 

امنف الزل ثإلساة  ر ا حض  شتتتتتتتتتتتال،إل اثح الثب  مال  د تتتتتتتتتتتا  ا جحس  اةفلتتتتتتتتتتتال  عا  ا حض اث تتتتتتتتتتت)حك 
اثمي)ح ال  اثم تتتفلب)حب  صالة تتتالفب اثى أك   الثد اةساة   بصة  اثد    كحك أ،ثة استتتفيااساي ثإلفلتتتال  عا 

  ز ا  ا اثمي)ح ال  اثم فلب)حب ألصدالب اثملالثح   إشالة  ث   عا األسال اثم فلب)ي ث)شة به

س أك  (الك عن ب Joseph, 2017; Elgmmal et al., 2018ض  ا قثه  فلا رجا  رع)ى اث(تح
ستتتتتتتتت)بحب  ي(ح ب خصا عاس أعضتتتتتتتتتالل   )د اةساة  رامفلتتتتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتتتتفلب)حب   صر ية  أك 
  الثد اةساة  صتتتتتتتتتتتصة  اثد   أ،ثة فيالثحب في  ةاق ب  ايةل اثشتتتتتتتتتتة ال  ر الثفالثي   لتتتتتتتتتتح عا  ز ا  ا 

لب)حب  رقثه ع)ى عكد   الثد اةساة   بصة  اثد   اثفي  ا  يالني  ا  شتتتال،إل اثف( تتتصث اثمي)ح ال  اثم تتتف
رام لتتال   حمال خص(   ص تتبب  ثة  عاس األعضتتالل  ر الثفالثي  ا  كحك اصة فيالثب في اةشتتةال راثة الصب ع)ى 

 ;Mensha,2017; Kilic & Kuzey, 2018)األنشتتتتتتتتتتتتتاب اةساة به في  صا أك صيض اثاةاستتتتتتتتتتتتتال  
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Buertey & Pae, 2021)   ث    ا عن ب  ي(ح ب خصا عاس أعضتتتتتتتتتالل   )د اةساة  رامفلتتتتتتتتتال  عا
 اثمي)ح ال  اثم فلب)حبه

إثى أك عاس أعضتتتتتالل   )د اةساة   يا أ ا آثحال   ح مب اثشتتتتتة ال  اثفي  ويخلص الباحث مما سكككب 
ةساة   بصة    تتفاات في    تتصة   تتفح  رجحس  اةفلتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتفلب)حب   صر  فمفع   الثد ا

اثد   خفحافة ابةا   الثحب ر دالستتتتتتتتتبحب  ف(حعب  مك( ال  ا اثفويصة ع)ى اثلةاةا  اةساة ب صشتتتتتتتتتوك  د تتتتتتتتتصا 
  تتفح  رجحس  اةفلتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتفلب)حب   ا أجإل  حفصة إشتتالة  ألصتتدالب اثملتتالثح اثمف(حعصا 

يؤية عاس أعضتتتتالل   )د اةساة  أك  وُبنال عل  ما سكككب  يتوقع الباحثعا األسال اثم تتتتفلب)ي ث)شتتتتة به 
ولصا يمكن اشتقاق ع)ى   فح  إفلال  اثشة ال  اثملصا  صالثبحةصب اثملة ب عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حبه 

 عل  النحو التالي  (H1dالفرض الفرعي و

H1d يؤعر عدد أعءككككال مللد اإلدارة معنوياو عل  مسككككتوى افصككككاح الشككككركات المقيدة بالبورصككككة  
 المعلومات المستقبلية.المصرية عن 

تحليل العالقة بين حلم مكتم المراةعة ومسككككككتوى اإلفصككككككاح عن المعلومات  6-2-5
 ( H1eالمستقبلية واشتقاق الفرض الفرعي و

ُ يا      كفب اثمةاجيب اثمتحال  األ،ثة استتتتتتتفااا الي ثتحال  جحس  اثمةاجيب   صر إك جحس  اثمةاجيب 
 س& Uyarاثاالةجحب ث ال سرةاي  ال الي في  د تتتتصا اةفلتتتتال  امافحالةل ر مالةستتتتال  اثفلة ة اثمالثي ث)شتتتتة ال  

Kilic, 2012) تتئحثحب اةساة   إم ه ر الثةا   ا أك عم)حب اةفلتتال  في اثفلالة ة اث تت(ح ب ث)شتتة ال   ي  
أك اةساة   كحك   تتتتتتفيا  ثإلفلتتتتتتال  عا  ز ا  ا اثمي)ح ال  ع(ا ال  كحك  ة  اب صو ا  كال ب اثمةاجيب 

س أ،ثة ا فمال الي ص ميف ال رثذثه   يى ثنة  الن Big 4س   صر إك  كال ب اثمةاجيب اثكبة   Big 4اثكبة   
ة ال اث تتت(ح ب  رقثه ثدمال ب ن  تتت ال  ا اثاعالر  صالثشتتتة ال  اثفي   لتتتح عا اثمز ا  ا اثمي)ح ال  في  لالة 

 سPratoomsuwanاثلضتتتاللحب اثفي  ا اثممكا أك  فيةض ث ال راثفي  ا  ؤية ع)ى ستتتميف ال في اث تتتحو 
& Vu, 2016; Dey et al, 2020)ه 

ر حمال يفي)ث صالثين ب خصا      كفب اثمةاجيب رامفلال  عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حبه  حص)ب صيض   
 Uyar & Kilic, 2012; Alkhatib, 2014; Mohammadi & Jamali, 2017;Dey)اثاةاستتتتتال 

et al, 2020)  إثى رجحس عن ب إ  الخحب  ي(ح ب خصا     اثمكفب رامفلال  اثم فلب)يه  صر رجار أك
س   لتتتتتتتح عا  ز ا  ا اثمي)ح ال  Big 4اثشتتتتتتتة ال  اثفي     ةاجيف ال  ا  بإل  كال ب اثمةاجيب اثكبة   

ال اثم فلب)ي ث)شة ب   لالةنب صالثشة ال  اثفي     ةاجيف ال  ا  بإل  كال ب اثمةاجيب اثلتصة  اثمة  اب صالألس
 Non-Big 4 سه  صر إك اثشتتتة ال    تتتفاات  كال ب اثمةاجيب اثكبة   لثحب ث)دا  ا  ضتتتالةب اثملتتتالثح

 خصا اثم ال مصا راةساة ه
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 & Aljifri & Hussainey, 2007; Hassanein 2011في  صا أك صيض اثاةاستتتتتتتتال   اثل)حاي 
Hussainey, 2015; Liu, 2015; Pratoomsuwan & Vu, 2016; Mensha,2017; Krause 

et al, 2017; Buertey & Pae, 2021ث    ا عن ب  ي(ح ب خصا      كفب اثمةاجيب رامفلال   س
 عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حبه

إثى أك      كفب اثمةاجيب ثه سرةاي  ال الي في  د تتتتتصا   تتتتتفح  اةفلتتتتتال   ويخلص الباحث مما سكككب 
 Big)امافحالةل ث)شتتتتتة ال ه  صر إك اثشتتتتتة ال  اثفي يف   ةاجيف ال  ا  بإل أ ا  كال ب اثمةاجيب اثكبة  

 كحك   تتفيا  ثإلفلتتال  عا  ز ا  ا اثمي)ح ال  اثم تتفلب)حب   ا أجإل  ا حل  يالةض اثملتتالثح خصا  (4
أك يؤية      كفب اثمةاجيب ع)ى   تتتتتتتتتفح   وُبنال عل  ما سككككككب  يتوقع الباحثاة ه اثم تتتتتتتتتال مصا راةس

ولصا يمكن اشكككتقاق الفرض إفلتتتتتال  اثشتتتتتة ال  اثملصا  صالثبحةصتتتتتب اثملتتتتتة ب عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتفلب)حبه 
 عل  النحو التالي  (H1eالفرعي و

H1eة بالبورصككة المصككرية   يؤعر حلم مكتم المراةعة معنوياو عل  مسككتوى افصككاح الشككركات المقيد
 عن المعلومات المستقبلية.

تحليل العالقة بين ةبيعة الصكككككككناعة ومسكككككككتوى اإلفصكككككككاح عن المعلومات  -6-2-6
  (H1fالمستقبلية واشتقاق الفرض الفرعي و

أك اثلاالا اثذل  (فمي إثحه اثشتتتتة ب   شتتتتصة إثى   محعب اثشتتتتة ال   Kilic & Kuzey (2018) ية   
اثفي  فمفع خ( د اثالتتتاللي  ثإل  اثم(الف تتتب   يا  اث(مح  اثماالطة اثمة  اب صالث(شتتتالن   ا  استتتفمةاة ب 

ع)ى أك اثشتتتتتتتتة ال  اثةالا  راثفي  يمإل في صتتتتتتتت(العب  يص(ب   Celik et al (2006)األة ال سه  مال يؤ ا 
 تتتفح  اةفلتتتال  امافحالةل في اثفلالة ة اث تتت(ح ب ث)شتتتة ال  األاة  اثفي  يمإل في  داس أية فيال  ع)ى  

ن د اثلتتتتتت(العب   صر  لتتتتتت ح  )ه اثشتتتتتتة ال  اثةالا  اثمفمصز  في اةفلتتتتتتال  نمحقجالي  دفذ  صه خحاستتتتتتاب 
اثشة ال  األاة  اثيال )ب خ( د اثلاالاه  صر إك نحا اثل(العب اثفي  يمإل فص ال اثشة ب يؤية ع)ى   فح  

في اثفلالة ة اث تتتتتت(ح ب ث)شتتتتتتة ال ه  صر   ف  اثشتتتتتتة ال  اثيال )ب في ن د اثلتتتتتت(العب خفلا   ن د  اةفلتتتتتتال 
   فح  اةفلال   ا أجإل   (ب اثفلاية اث )بي في اث حو  اثضتحن اثف(الف حبسه

ر حمال يفي)ث صالثين ب خصا طبحيب اثلتتتتتتت(العب ر  تتتتتتتفح  اةفلتتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتتفلب)حب  رجا    
أك  فتصة طبحيب اثلتتتتتتتتت(العب يؤية ع)ى   تتتتتتتتتفح  رنحا اةفلتتتتتتتتتال  عا  Celik et al (2006)سةاستتتتتتتتتب 

اثمي)ح ال  اثم تتتفلب)حب في اثفلالة ة اث تتت(ح ب ث)شتتتة ال  اثفة حب   صر رجا أك اثشتتتة ال  اثيال )ب في اثلاالا 
اثمالثي ر االا اثاا ال  أ،ثة إفلتتتتتتتتتتتتال الي عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتتتتتتتفلب)حب  ا اثشتتتتتتتتتتتتة ال  اثيال )ب في اثلاالا 

 ويصة ثمفتصة نحا اثلتتتتتتتتتتتتت(العب ع)ى جحس  اةفلتتتتتتتتتتتتتال  عا  Qu et al (2015)جا اثلتتتتتتتتتتتتت(العيه  مال ر 
اثمي)ح ال  اثم فلب)حب  ر ح يال  اثمبحيال  راألة ال  في اثشة ال  اثلص(حبه  صر رجا أك اثشة ال  اثيال )ب 
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في اثلاالا اثلتتتتتتتتتتت(العي أ،ثة إفلتتتتتتتتتتتال الي عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتتتتتتفلب)حب اثمفي)لب خفح يال  اثمبحيال  راألة ال  
 اثم فلب)ي  ا اثشة ال  اثيال )ب في اثلاالا اثاا يه راألسال

 ,Aljifri & Hussainey, 2007; Alkhatib  2011في  صا أك صيض اثتتتاةاستتتتتتتتتتتتتتتتتال   اثل)حاي 
2014; Pratoomsuwan & Vu, 2016; Mousa & Elamir, 2018; Kilic & Kuzey, 2018) 

 اثمي)ح ال  اثم فلب)حبهث    ا  ويصة  ي(حل ثابحيب اثل(العب ع)ى   فح  امفلال  عا 

إثى أك اثلتت(العب اثفي  (فمي إثص ال اثشتتة ب  مصز ال عا اصة ال  ا اثشتتة ال    ويخلص الباحث مما سب 
 ا  صر  حاعا اثيمإل  راثم(الف تتتتتتتتتتتتتتتب  راثماالطة اثفي  حاج  ال  ر يا  اث(مح ر الثفالثي  ؤية ع)ى نحعحب 
ر محب اثمي)ح ال  اثم تتتتفلب)حب اثفي   لتتتتح ع( ال ألصتتتتدالب اثملتتتتالثح ثفل)صإل عات اثفو،ا ثاي    ح  األسال 

أك  ؤية طبحيب اثلتتت(العب ع)ى   تتتفح  إفلتتتال   وُبنال عل  ما سككب  يتوقع الباحثب)ي ث)شتتتة به اثم تتتفل
ولصا يمكن اشككككتقاق الفرض الفرعي اثشتتتتتتة ال  اثملصا  صالثبحةصتتتتتتب اثملتتتتتتة ب عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتفلب)حبه 

 عل  النحو التالي  (H1fو

H1fبالبورصكككة المصكككرية عن    تؤعر ةبيعة الصكككناعة معنوياو عل  مسكككتوى افصكككاح الشكككركات المقيدة
 المعلومات المستقبلية.

تحليل العالقة بين الخصائص التشغيلية للشركات ومستوى اإلفصاح عن المعلومات  6-2-7
   شتقاق الفرض الرئيسي للبحثالمستقبلية وا

 ,Aljifri & Hussainey, 2007; Uyar & Kilic, 2012; Alkhatib)أشالة  عاس  ا اثاةاسال   
2014; Qu et al, 2015; Kilic & Kuzey, 2018; Bravo & Ruiz, 2019; Firmansyah & 

Irwanto, 2020; Dey et al, 2020; Buertey & Pae 2021)   إثى أك   تفح  رجحس  اةفلتال
عا اثمي)ح ال  اثم تتفلب)حب  اف)ف صالافنل اثالتتاللي اثفشتتتص)حب ث)شتتة ال  ر ( الل     اثشتتة ب  راثةفع 

اس أعضالل   )د اةساة   ر     كفب اثمةاجيب  رطبحيب اثل(العب اثفي  يمإل اثمالثي  رعمة اثشة ب  رع
خ ال اثشة ب  راصة    ا اثالاللي  اثفي  ؤية ع)ى س)حك اةساة    اله   فح  اةفلال  اثم فلب)ي في 

 اثفلالة ة اث (ح ب ث)شة ال ه

 ;Uyar & Kilic, 2012; Wang & Hussainey, 2013  2011ر ا ا  لب سةاستتتال   اثل)حاي  
Alkhatib, 2014; Hassanein & Hussainey, 2015; Liu, 2015; Krause et al, 2017; 
Mohammadi & Jamali, 2017; Abad & Bravo, 2018; Elgmmal et al, 2018; Kilic 
& Kuzey, 2018; Menicucci, 2018; Mousa & Elamir, 2018; Bravo & Ruiz, 2019; 

Buertey & Pae 2021 حجا عن ب إ  الخحب  ي(ح ب خصا     اثشتتتتتتتتتتتة ب راةفلتتتتتتتتتتتال  عا س ع)ى أنه 
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اثمي)ح ال  اثم فلب)حب   صر إك اثشة ال  األ،بة   مالي  مصإل إثى اةفلال  عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حب  ا 
 أجإل  )بحب ط) ال  ر ح يال  أصدالب اثملالثح اثمفياسيا راثمف(حعصاه

 ,Aljifri & Hussainey, 2007; Wang & Hussainey  2011رأ ضال ا  لب سةاسال   اثل)حاي  
2013; Abad & Bravo, 2018; Elgmmal et al, 2018; Dey et al, 2020 س أنه  حجا عن ب

إ  الخحب  ي(ح ب خصا اثةفع اثمالثي رامفلتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتفلب)حب   صر   تتتيى اثشتتتة ال   ا ان  
ا راثملة تتتتتصا  راعن    صوك اثشتتتتتة ب  السة  اةفلتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتفلب)حب ثف)بحب ا فحالجال  اثاال(ص

 ع)ى اثحفالل صالثفزا ال  ال اثمالثحبه

اثى أنه  حجا عن ب ستتتتت)بحب  ي(ح ب خصا عمة اثشتتتتتة ب  Dey et al (2020)ر ذثه  حصتتتتت)ب سةاستتتتتب  
رامفلتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتفلب)حب   صر إك اثشتتتتة ال  األصتتتتتة عمةاي  أر اث ايا  في اث تتتتحو  دفالج 

ةأ  اثمال   رثكا خفك) ب أ إل  ر الثفالثي فإن ال  لات   تتتتتتتتتتتتفح  افضتتتتتتتتتتتتإل  ا اةفلتتتتتتتتتتتتال  عا  اثى اثمز ا  ا
 اثمي)ح ال  اثم فلب)حب  فى  فمكا  ا جذب ة ر  األ حا ه

 Wang & Hussainey, 2013;Navarro & Bravo, 2015; Qu etر ذثه ا  لب سةاستتتتال    
al, 2015; Dey et al, 2020 ي(ح ب خصا عاس أعضتتالل   )د اةساة  س ع)ى أنه  حجا عن ب إ  الخحب 

راةفلتتتال  اثم تتتفلب)يه  صر إك   الثد اةساة   بصة  اثد    فمفع خفحافة ابةا   الثحب ر دالستتتبحب  ف(حعب 
   العا ال ع)ى  د صا   فح  اةفلال  عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حبه

 ,Uyar&Kilic, 2012; Alkhatib,2014; Mohammadi & Jamaliرأ ضتتال  حصتت)ب سةاستتال    
2017;Dey et al, 2020  س إثى أنه  حجا عن ب إ  الخحب  ي(ح ب خصا      كفب اثمةاجيب رامفلتتتتتتال

س   لتتتتح عا Big 4اثم تتتتفلب)يه  صر إك اثشتتتتة ال  اثفي     ةاجيف ال  ا  بإل  كال ب اثمةاجيب اثكبة   
  ز ا  ا اثمي)ح ال  اثمة  اب صالألسال اثم فلب)ي ث)شة ال ه

س ع)ى أنه يحجا  ويصة  ي(حل Celik et al, 2006; Qu et al, 2015ر ذثه ا  لب سةاستتتتتتتتتتتتال    
ثابحيب اثلتتت(العب ع)ى   تتتفح  اةفلتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتفلب)حب   صر إك نحا اثلتتت(العب اثفي  يمإل 

 فص ال اثشة ب يؤية ع)ى   فح  اةفلال  في اثفلالة ة اث (ح ب ث)شة ال ه 

ر تتدب رجحس عن ب  ي(ح ب خصا  إل  ا     إثى أك اثاةاستتال  اث تتالصلب أ ويخلص الباحث مما سكب  
اثشتتتتتتتتة ب  راثةفع اثمالثي  رعمة اثشتتتتتتتتة ب  رعاس أعضتتتتتتتتالل   )د اةساة   ر     كفب اثمةاجيب  رطبحيب 
اثلتتتتتت(العب اثفي  يمإل خ ال اثشتتتتتتة ب  التتتتتتاللي  شتتتتتتتص)حب ث)شتتتتتتة ب  ر  تتتتتتفح  اةفلتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  

 اثم فلب)حبه 
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اثالاللي اثفشتص)حب      اثشة ب  راثةفع اثمالثي  رعمة  أك  ؤية وُبنال عل  ما سب  يتوقع الباحث
اثشتتة ب  رعاس أعضتتالل   )د اةساة   ر     كفب اثمةاجيب  رطبحيب اثلتت(العب اثفي  يمإل خ ال اثشتتة بس 

ولصا يمكن   فميب ع)ى   فح  إفلال  اثشة ال  اثملصا  صالثبحةصب اثملة ب عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حبه 
 عل  النحو التالي  (H1اشتقاق الفرض الرئيسي و

H1 تؤعر الخصككائص التشككغيلية للشككركات معنوياو عل  مسككتوى افصككاح الشككركات المقيدة بالبورصككة  
 المصرية عن المعلومات المستقبلية.

 منللية البحث 6-3
ال ث ال اث در  ر ا ي  ااف الة فةر تتتتتتتتتتتتتتته  يف(الر  اث ال ر في  ذه اث زلحب  ا اث در  عةض   دتحلي

 م صااي ماف الة فةر هه  صر سحيةض اث ال ر ثكإل  ال أ اال اثاةاسب  ر  فمع رعص(ب  (  حب اث در 
اثاةاستتتتتتتتتتب  رنمحقج اث در  ر حصتتتتتتتتتتحل رقحال   فتصةا  اثاةاستتتتتتتتتتب  رأسرا  رإجةالا  اثاةاستتتتتتتتتتب  اث(مالقج 
راألستتتتتالثصب اة لتتتتتاللحب اثم تتتتتفاا ب في  د)صإل اثبحالنال   رأاصةاي ااف الة فةرض اث در  رقثه ع)ى اث(دح 

 الثي:اثف

 أهداف الدراسة التطبي ية 6-3-1
  تتتتف ال اثاةاستتتتب اثفابحتحب ااف الة أية اثالتتتتاللي اثفشتتتتتص)حب ث)شتتتتة ال  ع)ى   تتتتفح  اةفلتتتتال  عا 

ال ع)ى   ;Abad & Bravo, 2018; Elgmmal et al, 2018)اثمي)ح ال  اثم تتتتتتتفلب)حب  رقثه قحالستتتتتتتي
Kilic & Kuzey, 2018; Menicucci, 2018; Bravo & Ruiz, 2019; Dey etal, 2020; 

Buertey & Pae 2021) ه عنر  ع)ى إجةال  د)صإل إ تتتتتتتالفي ثز الس  اثلح  اثف  تتتتتتتصة ب ث)(محقج  ر ذثه
  د)صإل اثد السحب ماف الة  فالنب ر ح  اث(محقجه  

 ملتمع وعينة الدراسة 6-3-2
األرةاو اثمالثحب يفمثإل   فمع اثاةاستتب في جمحع اثشتتة ال  اثم تتال مب اصة اثمالثحب اثملصا  خبحةصتتب       

ه ر   اافحالة عص(ب  كمحب  ا  ذه اثشة ال  رفلالي ثم محعب 2018 فى  2013اثملة ب ان  اث فة   ا 
 ,Alkhatib, 2014; Elgmmal et alل2019ل  دما  2017 ا اثشتتتتتتتتتةرن قحالستتتتتتتتتالي ع)ى   )ح ي  

ف يالس اثب(حك س ر يل استتتتتتتتتتتتتتف يالس اثشتتتتتتتتتتتتتتة ال  اثفي  يا  حالم ال اثمالثحب صيم)ب أج(بحب  ر ذثه استتتتتتتتتتتتتت2018
راثمؤس ال  اثمالثحب  صر  اضع عم)حب اةفلال  خ ال ثفشة يال  رثحالح االصب  راسفمةاة    صإل اثشة ب 
في اثبحةصتتتتتب ان  ففة  اثاةاستتتتتب  ر حافة  حالم ال اثمالثحب رام ضتتتتتال ال  اثمفممب ث ال ر لة ة   )د اةساة  

 ث)شة ب ان  س(حا  اثاةاسبه 
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س  شال ا ه راعفما اث ال ر 294س شة ب صإجمالثي عاس  شال اا   49  ر ا خ)غ     عص(ب اثاةاسب      
في جمع اثبحالنال  ع)ى عا   لتتالسة  مث)ب في شتتة ب  لتتة ث(شتتة اثمي)ح ال  ر ح ع اثبحةصتتب اثملتتة ب 
ر يض اثمحا ع ع)ى شتت كب امنفةنب راثمفالتتلتتب في نشتتة اثفلالة ة اثمالثحب ث)شتتة ال  اثملتتة به ر ح تتح 

ب اث( اللي  ع  حز ع اثمشتتتتتال اا    تتتتتب اثلاالعال  ام فلتتتتتالس ب اثماف) ب اثفي س     اثيص(1اث ار  ة    
  (فمي إثص اله

 تبويم عينة الدراسة حسم القطاعات  1ةدوح
 النسبة عدد المشاهدات عدد الشركات القطاع م

 %22.5 66 11 األغذية والمشروبات 1

 %10.3 30 5 التشييد ومواد البناء 2

 %2 6 1 وسياراتخدمات ومنتجات صناعية  3

 %10.3 30 5 سياحة وترفيه 4

 %20.6 60 10 اإلسكان والعقارات 5

 %8.1 24 4 الكيماويات 6

 %6 18 3 الموارد األساسية 7

 %8.1 24 4 منتجات منزلية وشخصية 8

 %2 6 1 اإلعالم 9

 %4 12 2 تكنولوجيا 10

 %2 6 1 االتصاالت 11

 %2 6 1 موزعون وتجارة تجزئة 12

 %2 6 1 رعاية صحية 13

 %100 294 49 اإلجمالي 
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 يموذج البحث 6-3-3
 ر ا ة نمحقج اث در في اثشكإل اثفالثي:

 

 

  

 

H1                      

                        

 

         

 اثملاة:  ا إعااس اث ال ر            

 توصيف و ياس متغيرات الدراسة 6-3-4
 اثفالثي  فتصةا  اثاةاسب رة حز ال في نمحقج امندااة رطة لب قحالس ال را  ال  ال اثمفح عه يح ح اث ار 

 توصيف و ياس متغيرات الدراسة  2ةدوح 
 التوصيف وطريقة القياس نوعه المتغير ورمزه

التأثير 

 المتوقع

 

 

 

 

 

 

 

مستوى اإلفصاح عن المعلومات 

 (FLD) المستقبلية

 

 

 

 

 

 تابع

 

 

 

 

 

 

هناك العديد من المداخل في البحوث المحاسبببية لقيام موببتوف اإلفصببا  عن 

 ,Menicucci, 2013; Hassanein & Hussainey)المعلومات الموتقبلية 

2015; Mensha, 2017; Mahboub,2019; Dey et al, 2020) وتعتمد .

 الدراسببببة الحالية علد تحد تلم المداخلث حيم اام الباحم بت وير وبناء م شببببر

لقيببام موبببببببتوف اإلفصببببببببا  عن  Equally Weightedمقتر  غير مرجح 

المعلومات الموبببببببتقبلية في التقارير الوبببببببنوية للشبببببببر ات المقيدة بالبورصبببببببة 

المصبببببببريةث حيم ت  لع اء  ل عناصبببببببر الم شبببببببر كم  الدرجة تجنبا  للحك  

الشببببخصببببي في تعيين توزان كوبببببية لبنود وعناصببببر الم شببببر المقتر   محمدث 

 (.Abed et al, 2016؛ 2019

واد توصببل الباحم لعناصببر هذا الم شببر من خالل تحليل العديد من تجار  

 ;AICPA, 1994; FASB, 2001)بعض الببدول واإلصببببببببدارات الببدوليببة 

ICWA, 2003; IFAC, 2010; CPA-Canada, 2014)  والبببقبببواكبببيبببن

واإلصبببدارات المةنية المصبببرية واواعد حو مة الشبببر اتث و ذلم الدراسبببات 

وببابقة في األد  المحاسبببي بشببصن عناصببر تو بنود المعلومات الموببتقبلية التي ال

؛ محمدث 2017يجب اإلفصببببا  عنةا في التقارير الوببببنوية للشببببر ات  مليجيث 

 ,Abed et al, 2016; Mensha, 2017; Kilic & Kuzey؛ 2019

2018; Abad & Bravo, 2018; Bravo & Ruiz, 2019 ويحتوي .)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتغير المستقل

 اثالاللي اثفشتص)حب ث)شة ال 
 H1a (Size)    اثشة ب 

 H1b (LEV)اثةفع اثمالثي 

 H1cس Ageعمة اثشة ب  

 H1d (Mang) عاس أعضالل   )د اةساة 

 H1eس Auditاثمةاجيب       كفب 

 H1fس Sectorطبحيب اثل(العب  

 
 

 المتغير التابع

  فح  اةفلال  عا 
 اثمي)ح ال  اثم فلب)حب

(FLD) 
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 التوصيف وطريقة القياس نوعه المتغير ورمزه
التأثير 

 المتوقع

( بنبببدا  موزعبببة علد مجموعتين 24( علد  1ملحق را   الم شبببببببر المقتر   

  المعلومات المالية الموتقبليةث والمعلومات غير المالية الموتقبلية(.

وت  اسببتخدام المعادلة التالية عند حوببا  عدد عناصببر المعلومات الموببتقبلية 

الممصببح عنةا في التقارير الوببنوية للشببر ات منوببوبا  للد لجمالي بنود الم شببر 

 ;Uyar & Kilic, 2012; Mensha, 2017مقتر ث وذلم اياسببببببا  علد  ال

Kilic & Kuzey, 2018).  

 

÷ مستتتتتوى اإلفصتتتتاح و عدد بنود اإلفصتتتتاح المستتتتتقبل  ال عل  للشتتتتركات 

 إجمال  عدد بنود مؤشر اإلفصاح المستقبل  المقترح

( لذا ت  اإلفصبببببا  عن العنصبببببرث وصبببببمر 1حيم لن الشبببببر ة تصخذ القيمة  

ذلم. و لما ااتربت ايمة الم شبببر من واحد صبببحيح دلم ذلم علد زيادة بخالف 

موببببتوف لفصببببا  الشببببر اتث و لما ااتربت من الصببببمر دل ذلم علد  ببببع  

 موتوف لفصا  الشر ات.

 

 

 

 

 

 

 حجم الشركة

(Size) 
 مستقل

ية المتاحة للشبببببببر ةث ويقام  مال قدرات واالمكاكيات والموارد ال يعبر عن ال

 ;Liu, 2015) باللوغاريت  ال بيعي ألجمالي األصبببببببولث وذلم اياسبببببببا  علد

Krause et al, 2017; Mohammadi & Jamali, 2017; Abad & 

Bravo, 2018;). 

 موجب

 أو

 سالب

 

 الرفع المال 

(LEV) 

 

 مستقل

يعبر عن مدف اعتماد الشببر ة علد الديون واألموال المقتر ببة من الفير في 

تمويل عملياتةاث ويشببير للمخا ر التي اد تواجةةا الشببر ة في حالة عدم ادرتةا 

علد الوفباء ببالتزامباتةبا تجباق المقر بببببببين والبدائنين. ويقبام بنوبببببببببة لجمبالي 

 ,Aljifri & Hussainey)االلتزامات للد لجمالي األصبببببببول. اياسبببببببا  علد 

2007; Pratoomsuwan & Vu, 2016; Elgmmal et al, 2018). 

 

 موجب

 أو

 سالب

 

 عمر الشركة

(Age) 

 

 مستقل

ويعبر عن مببدف توافر الكوادر اإلداريببة والخبرات والموارد للشبببببببر بباتث 

ويقام باللوغاريت  ال بيعي للوبببنوات منذ ايد الشبببر ة بالبورصبببة وحتد الوبببنة 

 ,Uyar & Kilic, 2012; Mohammed)محل القيامث وذلم اياسبببببا  علد 

2017; Mahboub,2019). 

 موجب

 أو

 سالب

 عدد أعضاء مجلس اإلدارة

(Mang) 

 

 مستقل

تحد تبرز آليات حو مة الشبببببببر اتث والذي يمارم دورا  هاما  في تحوبببببببين 

موتوف اإلفصا  االختياري وزيادة جودة ومصدااية التقارير المالية للشر ات. 

ويقام باللوغاريت  ال بيعي لعدد تعضببببببباء مجل  اإلدارةث وذلم اياسبببببببا  علد 

(Wang & Hussainey, 2013;Navarro & Bravo, 2015; Qu et al, 

2015; Dey et al, 2020). 

 

 موجب

 أو

 سالب

 

 حجم مكتب المراجعة

(Audit) 

 مستقل

يُعد حج  مكتب المراجعة المقيام األ ثر اسبببببببتخداما  لقيام جودة المراجعة 

المدر ةث حيم لن جودة المراجعة الخارجية لةا دورا  هاما  في تحوين اإلفصا  

للشر ات. وت  اياسه  متفير  مني يصخذ االختياري وممارسات التقرير المالي 

( لذا  اكت الشببر ة ت  مراجعتةا من ابل منشببصة محاسبببة ومراجعة في 1القيمة  

(ث ويصخذ القيمة  صببببمر( Big 4شببببرا ة مد لحدف منشببببجت المراجعة الكبرف  

ا علد   ;Mensha, 2017; Krause et al, 2017)بخالف ذلببمث ايبباسببببببببب 

Buertey & Pae, 2021). 

 

 موجب

 أو

 سالب

 

 طبيعة الصناعة

(Sector) 

 

 مستقل

وتعند مجموعة الشبر ات التي تتصب  بعدد من الخصبائل المميزةث وتعمل 

في كم  المجال وتخضببببببد لنم  القواعد التنايمية التي تنا  عملةا وتشببببببفيلةا 

والحماظ علد حقوق تصبببحا  المصبببالح فيةا. وت  اياسبببه  متفير  بببمني يصخذ 

للق اعات  ( للشر ات المنتمية للق اع الصناعيث ويصخذ القيمة  صمر(1القيمة  

ا علد   & Alkhatib, 2014; Pratoomsuwan)األخرف  الخدمية(ث اياسبببب 

Vu, 2016; Mousa & Elamir, 2018; Kilic & Kuzey, 2018). 

 

 موجب

 أو

 سالب
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المسككككتخدمة في  أدوات وإةرالات الدراسككككة، والنماذج واألسككككاليم اإلحصككككائية 6-3-5
 اختبار فروض البحث

اث دتتتر صتتتوسرا  راجةالا  اثتتتاةاستتتتتتتتتتتتتتتتتب اثفابحتحتتتب اثفي ا  ي تتتال اث تتتال تتتر    في)ث  تتتذه اث زلحتتتب  ا     
 راة لاللا  اثحص حب  ر ذثه نمحقج امندااة اثم فاات في ااف الة فةرض اث در  ع)ى اث(دح اثفالثي:

 أدوات وإةرالات الدراسة 6-3-5-1
ثحتتب اث تتتتتتتتتتتتتت(ح تتب  اعفمتتا اث تتال تتر ع)ى  (  حتتب اثتتاةاستتتتتتتتتتتتتتتب اثفابحتحتتب  ا ان   د)صتتإل اثفلتتالة ة اثمتتال     

  رقثه مستتتتتفاةاج 2018إثى  2013راة ضتتتتتال ال  اثمفممب ث ال  ثشتتتتتة ال  عص(ب اثاةاستتتتتب عا اث فة   ا 
 س& Waweru et al, 2016; Kilicاثبحتتالنتتال  اثنز تتب ثتحتتال   فتصةا  اث دتتر  رقثتته قحتتالستتتتتتتتتتتتتتتالي ع)ى 

Kuzey, 2018; Munirah et al, 2018; Hassanein et al, 2019; Bravo & Ruiz, 2019; 
 Firmansyah & Irwanto, 2020; Dey et al, 2020; Buertey & Pae 2021  ر الت اث ال ر

صتحال   فتصةا  اثاةاستتتتتتتتب  مال    خحالنه ص ار  اثتحال  اث تتتتتتتتالخثه رشتتتتتتتتم)ب إجةالا  اثاةاستتتتتتتتب عمإل  د)صإل 
ح  اثمفتصةا  ع)ى اافنل  دفح  ث)فلالة ة اثمالثحب ثشتتتة ال  اثيص(ب عا ففة  اثاةاستتتب راستتتفاةاج ر  تتتالب ق

 أنحاع اله 

 اإلحصال الوصفي لمتغيرات الدراسة 6-3-5-2
س رصتتف ث)مفتصةا  اثمفلتت)ب في نمالقج اثاةاستتب ر ي    تتفح  اةفلتتال  3يح تتح اث ار  اثفالثي ة    

عا اثمي)ح ال  اثم تتتفلب)حب   يا  اثياللا ع)ى األصتتتح       اثشتتتة ب  اثةفع اثمالثي  عمة اثشتتتة ب  عاس 
س في نمالقج Dummy Variable  )د اةساة  سه صالة الفب إثى اثمفتصةا  اثم( ل)ب  اثث(اللحبس  أعضالل 

 اثاةاسب ر ي       كفب اثمةاجيب  رطبحيب اثل(العبسه 

 اإلحصال الوصفي لمتغيرات الدراسة  3ةدوح 
 اإلحصال الوصفي للمتغيرات المتصلة

Std.Dev Mean Median Max Min N Variables 

.1179 .2681 .25 .71 .04 294 FLD 

1.479 20.70 20.85 23.80 17.25 294 Size 

.2627 .43732 .43013 1.813 .01750 294 LEV 

.4952 2.910 2.944 3.583 .6931 294 Age 

.3559 2.134 2.197 2.83 1.39 294 Mang 
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 اإلحصال الوصفي للمتغيرات الثنائية

 N NonBig4 Big4  

 Audit اثياس 144 150 294

 اث(  ب 49% 51% 100%

N صناعي خدمي  

 Sector اثياس 138 156 294

 اث(  ب 46.9% % 53.1 100%
 

س ثشتتتة ال  اثيص(ب FLD  أك   تتتفح  اةفلتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتفلب)حب  يتءككم من اللدوح السككاب 
 دا أ لتتىس  ر )غ  فحستتا اةفلتتال  عا خ(حس  ؤشتتة اةفلتتال  عا  %71 دا أسني   %4يفةار  خصا  

 مال  ي(ى انا الض   تتتتتتتفح  اةفلتتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتتفلب)حب في  %26.8اثمي)ح ال  اثم تتتتتتتفلب)حب 
اثشتتتتتتة ال  اثملتتتتتتة ب  ر ح يف ث  ع  ال ا)لتتتتتتب إثحه اثاةاستتتتتتال  اثفي  مب في اثبصئب اثملتتتتتتة ب   )ح ي  

س ر حجا   الر  في أ  الت شتتتة ال  20.70    اثشتتتة ب خ)غ   سه  مال أك  فحستتتا2019ل  دما  2017
 سه 1.479اثيص(ب  صر يب)غ امندةال اثم حالةل  

س   مال يح ح امندةال %43.7ا ال صالث(  ب ث)ةفع اثمالثي  خ)غ  فحسا ن  ب اثمايحنحب ثشة ال  اثيص(ب  
 ب ثيمة اثشتتتتتتتتتتتتتتة ب  خ)غ سه ر الث( تتتتتتتتتتتتتت0.26اثم حالةل عات رجا   اليا  بصة  صر يب)غ امندةال اثم حالةل  

س   مال يح تتتتتح امندةال اثم حالةل عات رجا   اليا  بصة  صر يب)غ 2.91 فحستتتتتا عمة شتتتتتة ال  اثيص(ب  
سه ر حمال يفي)ث صياس أعضتتتتتتتتالل   )د اةساة   فلا خ)غ  فحستتتتتتتتا عاس أعضتتتتتتتتالل 0.49امندةال اثم حالةل  

  دا أ لىسه 2.83   دا أسني 1.39س  صر يفةار  خصا  2.13  )د اةساة  ثشة ال  اثيص(ب  

ر حمال يفي)ث صالثمفتصةا  اثم( لتتتتتتتتت)ب  اثث(اللحبس  يفضتتتتتتتتتح أك عاس اثمشتتتتتتتتتال اا  ثشتتتتتتتتتة ال  اثيص(ب اثفي    
س عاس Big 4 ةاجيف ال  ا  بإل  (شتتتو   دالستتت ب ر ةاجيب في شتتتةا،ب  ع إ ا   (شتتتل  اثمةاجيب اثكبة   

في     ةاجيف ال  ا  بإل  (شتتو  س  خص(مال عاس اثمشتتال اا  ثشتتة ال  اثيص(ب اث%49س  شتتال ا  خ( تت ب  144 
س 150س عاس  Non Big 4 دالستتتتتتت ب ر ةاجيب ثحد ثاي ال شتتتتتتتةا،ب  ع إ ا   (شتتتتتتتل  اثمةاجيب اثكبة   

سه أ ضتتتتال  مكا  ن اب أك عاس اثمشتتتتال اا  ثشتتتتة ال  اثيص(ب اثفي  (فمي ث)لاالا %51 شتتتتال ا  خ( تتتت ب  
  ث)شتتتة ال  اثفي  (فمي ث)لاالا س  خص(مال عاس اثمشتتتال اا%53.1س  شتتتال ا  خ( تتت ب  156اثاا ي عاس ال  
 سه%46.9س  شال ا  خ(  ب  138اثل(العي خ)غ  

 

 



 ........ اإلفصاح مستوىدراسة واختبار العالقة بين الخصائص التشغيلية للشركات و          صاحل علي صاحل عليد/ 

100 

 

 ات االرتباط بين متغيرات الدراسةعالق 6-3-5-3
يح تتح اث ار  اثفالثي  لتت حفب  يال ن  امة  الن خصا  فتصةا  اث در   صر   تتفاات  يال إل امة  الن 

ا ثفابصث نمالقج اثااي ثبصةستتتتحك ثتحال   ح  را  اله اثين ب خصا  فتصةا   اث در  ر  تتتتفح   ي(ح ف ال  م صاي
 امندااةه

 مصفوفة معامالت االرتباط بين متغيرات البحث  4ةدوح 
Sector Audit Mang Age LEV Size FLD Variables 

      1 FLD 

     1 .158** Size 

    1 -.050 .127* LEV 

   1 .018 -.192** .145* Age 

  1 .104 -.234** .378** .154** Mang 

 1 .163** -.070 -.100 .383** -.118* Audit 

1 -.011 .038 .087 -.134* -.179** -.167** Sector 

 س ع)ى اثفحاثيه%1س   %5 *س   **س ساثب ع(ا   فح   ي(ح ب أ إل  ا  

يحجا اة  الن إ  الخي  ي(حل خصا  إل  ا      اثشتتتتة ب  عاس أعضتتتتالل  يفضتتتتح  ا اث ار  اث تتتتالخث  أنه
ه  مال %1  )د اةساة س ر  تتتتتتفح  اةفلتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتفلب)حب  ع(ا   تتتتتتفح   ي(ح ب أ إل  ا 

اة  الن إ  الخي  ي(حل خصا  إل  ا  اثةفع اثمالثي  عمة اثشتتتة بس ر  تتتفح  اةفلتتتال  عا اثمي)ح ال   يحجا
ه  في  صا يحجا اة  الن ستتتتتتتتت)بي  ي(حل خصا      كفب %5 ي(ح ب أ إل  ا اثم تتتتتتتتتفلب)حب  ع(ا   تتتتتتتتتفح  

ه  مال يحجا %5اثمةاجيب ر  تتتتتتفح  اةفلتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتفلب)حب  ع(ا   تتتتتتفح   ي(ح ب أ إل  ا 
اة  الن ستتتت)بي  ي(حل خصا طبحيب اثلتتتت(العب ر  تتتتفح  اةفلتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتفلب)حب  ع(ا   تتتتفح  

 ه %1 ي(ح ب أ إل  ا 

 المستخدمة في اختبار فروض البحث النماذج اإلحصائية 6-3-5-4
    امعفمالس ع)ى اثيايا  ا نمالقج امندااة ماف الة فةرض اث در  ر حمال ي)ي  ح حح ث ذه اث(مالقجه

 (H1aيموذج اختبار الفرض الفرعي و 6-3-5-4-1
اثملتتتة ب عا اثمي)ح ال  ماف الة أية     اثشتتتة ب ع)ى   تتتفح  إفلتتتال  اثشتتتة ال  اثملصا  صالثبحةصتتتب 

 اثم فلب)حب     امعفمالس ع)ى نمحقج امندااة اثفالثي:

FLD it = β0 + β1 Size it + e it  (1) 

  صر إك:
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- itFLD   شصة إثى   فح  إفلال  اثشة ب  :i  س عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حب ان  اث (بtسه 
- it Size  شصة ثد   اثشة ب  :i  س في اث (بtسه 
- β0 اثثالخب في  يالسثب امندااةه: اث زل 
- β1 ي)مال  امندااة اثفي  داس ا  اله اثين ب  ر تحد  ال    تتتتتتةه أية     اثشتتتتتتة ب  ا اثفتصةا  في  :

   فح  إفلال  اثشة ال  عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حبه 
- it e اثااو اثيشحاليه : 
 (H1bيموذج اختبار الفرض الفرعي و 6-3-5-4-2

اثمالثي ث)شة ب ع)ى   فح  إفلال  اثشة ال  اثملصا  صالثبحةصب اثملة ب عا ماف الة أية   فح  اثةفع 
 اثمي)ح ال  اثم فلب)حب     امعفمالس ع)ى نمحقج امندااة اثفالثي:

FLD it = β0 + β1 LEV it + e it  (2) 

  صر إك:

- itFLD   سه1:  مال في نمحقج 
- it LEV  شة ب(شصة ثم فح  اثةفع اثمالثي ث  :i  ب) س في اثtسه 
- β0  سه1:  مال في نمحقج 
- β1 ي)مال  امندااة اثفي  داس ا  اله اثين ب  ر تحد  ال    تتتةه أية   تتتفح  اثةفع اثمالثي ث)شتتتة ب  :

  ا اثفتصةا  في   فح  إفلال  اثشة ال  عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حبه 
- it e اثااو اثيشحاليه : 
 (H1cيموذج اختبار الفرض الفرعي و 6-3-5-4-3

اثشتتتة ب ع)ى   تتتفح  إفلتتتال  اثشتتتة ال  اثملصا  صالثبحةصتتتب اثملتتتة ب عا اثمي)ح ال  ماف الة أية عمة 
 اثم فلب)حب     امعفمالس ع)ى نمحقج امندااة اثفالثي:

FLD it = β0 + β1 Age it + e it  (3) 

  صر إك:

- itFLD   سه1:  مال في نمحقج 
- it Age  شصة ثيمة اثشة ب  :i  س في اث (بtسه 
- β0  سه1:  مال في نمحقج 
- β1اثشتتتتتتتتتتة ب  ا اثفتصةا  في  عمة :  ي)مال  امندااة اثفي  داس ا  اله اثين ب  ر تحد  ال    تتتتتتتتتتةه أية               

   فح  إفلال  اثشة ال  عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حبه 
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- it eاثااو اثيشحاليه : 
 (H1dيموذج اختبار الفرض الفرعي و 6-3-5-4-4

  تتتفح  إفلتتتال  اثشتتتة ال  اثملصا  صالثبحةصتتتب اثملتتتة ب عا ماف الة أية عاس أعضتتتالل   )د اةساة  ع)ى 
 اثمي)ح ال  اثم فلب)حب     امعفمالس ع)ى نمحقج امندااة اثفالثي:

FLD it = β0 + β1 Mang it + e it  (4) 

  صر إك:

- itFLD   سه1:  مال في نمحقج 
- it Mang  د اةساة  ث)شة ب(   شصة ثياس أعضالل  :i  ب) س في اثtسه 
- β0 سه1نمحقج  :  مال في 
- β1  ي)مال  امندااة اثفي  داس ا  اله اثين ب  ر تحد  ال    تتتتتتتتةه أية عاس أعضتتتتتتتتالل   )د اةساة  :

  ا اثفتصةا  في   فح  إفلال  اثشة ال  عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حبه 
- it e اثااو اثيشحاليه : 
 (H1eيموذج اختبار الفرض الفرعي و 6-3-5-4-5

ع)ى   تتتتتتفح  إفلتتتتتتال  اثشتتتتتتة ال  اثملصا  صالثبحةصتتتتتتب اثملتتتتتتة ب عا ماف الة أية      كفب اثمةاجيب 
 اثمي)ح ال  اثم فلب)حب     امعفمالس ع)ى نمحقج امندااة اثفالثي:

FLD it = β0 + β1 Audit it + e it  (5) 

  صر إك:

- itFLD   سه1:  مال في نمحقج 
- it Audit  شصة ثد    كفب اثمةاجيب اثذ  يةاجع اثشة ب  :i  س في اث (بtسه 
- β0  سه1:  مال في نمحقج 
- β1 ي)مال  امندااة اثفي  داس ا  اله اثين ب  ر تحد  ال    تتتتتتتتتتتتتتةه أية      كفب اثمةاجيب  ا  :

 اثفتصةا  في   فح  إفلال  اثشة ال  عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حبه 
- it e اثااو اثيشحاليه : 

 (H1fيموذج اختبار الفرض الفرعي و 6-3-5-4-6

ع)ى   فح  إفلال  اثشة ال  اثملصا  صالثبحةصب اثملة ب عا اثمي)ح ال  ماف الة أية طبحيب اثل(العب 
 اثم فلب)حب     امعفمالس ع)ى نمحقج امندااة اثفالثي:

FLD it = β0 + β1 Sector it + e it  (6) 
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  صر إك:

- itFLD   سه1:  مال في نمحقج 
- it Sector  شصة ث(حا اثلاالا اثذ   (فمي ثه اثشة ب  :i  س في اث (بtسه 
- β0:   سه1 مال في نمحقج 
- β1  ي)مال  امندااة اثفي  داس ا  اله اثين ب  ر تحد  ال    ةه أية طبحيب اثل(العب  ا اثفتصةا  :

 في   فح  إفلال  اثشة ال  عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حبه 
- it e اثااو اثيشحاليه : 
 (H1يموذج اختبار الفرض الرئيسي و 6-3-5-4-7

ماف الة أية اثالتتتاللي اثفشتتتتص)حب ث)شتتتة ال  اثملصا  صالثبحةصتتتب اثملتتتة ب      اثشتتتة ب  اثةفع اثمالثي  
عمة اثشتتتتتتتتتة ب  عاس أعضتتتتتتتتتالل   )د اةساة        كفب اثمةاجيب  رطبحيب اثلتتتتتتتتت(العبس ع)ى   تتتتتتتتتفح  

 اةفلال  عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حب     امعفمالس ع)ى نمحقج امندااة اثفالثي:

FLD it = β0 +β1 Size it +β2 LEV it +β3 Age it +β4 Mang it +β5 Audit it + 

β6 Sector it + e it                             (7) 

 2β, 1β, 0βit , Sector it , Audit it , Mang it , Age it , LEV it , Size  , itFLD , صر أك  
   it , e6β, 5β, 4β, 3β  سه6س   5س   4 س  3س   2س   1س  مال في نمحقج 

ماف الة اث ةرض  Simple Linear Regressionراستتتفاات اث ال ر  د)صإل امندااة اثااي اث  تتتحا 
ماف الة اث ةض اثةلح تتتتتي  Multiple Linear Regressionاث ةعحب ث) در  رامندااة اثااى اثمفياس 

 بإله ر ذثه  د)صإل  ث) در  رثفلاية  ي)مال  نمالقج امندااة اثاالصتتتتتتب صكإل فةض راثفي ستتتتتتبث ق ة ال  ا
  ر   إجةال  د)صإل امندااة صالستتتتتتتتتتتفااات F-Testماف الة  ي(ح ب اث(محقج صالستتتتتتتتتتتفااات  ANOVAاثف اليا 

   صر يف  %5ه ر   ااف الة اث ةرض ع(ا   فح   ي(ح ب 23اةصااة ة    SPSSاثبةنال ج اة لاللي 
س ث)(محقج راثمفتصةا  P-Valueةفض فةض اثيات ر بح  اث ةض اثبايإل  إقا  النب اثتحمب ام فمالثحب  

  ه خص(مال يف   بح  فةض اثيات رةفض اث ةض اثبايإل إقا  النب اثتحمب ام فمالثحب %5اثم تتتتتتتتتتتتتتفل)ب أ إل  ا 
 P-Value سه2003 صشصة   %5س ث)(محقج راثمفتصةا  اثم فل)ب أ،بة  ا أر   الرل 

 

 

 



 ........ اإلفصاح مستوىدراسة واختبار العالقة بين الخصائص التشغيلية للشركات و          صاحل علي صاحل عليد/ 

104 

 

 في ظل التحليل األساسي تحليل النتائج واختبار فروض البحث 6-3-6
  ف(الر   ذه اث ةعحب نفاللج ااف الة فةرض اث در  مال ي)ي:

 (H1aيتيلة اختبار الفرض الفرعي و 6-3-6-1

ااف الة أية     اثشتتتتتتتة ب ع)ى   تتتتتتتفح  إفلتتتتتتتال  اثشتتتتتتتة ال  اثملصا   (H1aواستتتتتتتف ال اث ةض اث ةعي 
 س  مالH0صالثبحةصتتتتب اثملتتتتة ب عا اثمي)ح ال  اثم تتتتفلب)حب  ر   صتتتتحالاب اث ةض إ لتتتتاللحالي   ةض عات  

 ي)ي:

م يؤية     اثشة ب  ي(ح الي ع)ى   فح  إفلال  اثشة ال  اثملصا  صالثبحةصب اثملة ب  :0Hفرض العدح 
 عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حبه

س نفاللج  د)صإل 5س  ر ح تتتتتتتتتتتتح اث ار  ة    1رماف الة  ذا اث ةض    استتتتتتتتتتتتفااات نمحقج امندااة ة    
 س:1امندااة ث)(محقج ة    

 (H1aيتائج تحليل االيحدار الخطي البسيط الختبار العالقة محل الفرض الفرعي و  5ةدوح
Sig T Std.Error β Variables 

.000 3.524 .096 .008 Constant 

.007 2.731 .005 .013 Size 

 =.0252 R 

 =.022 2Adj R 

.007 F = 7.460 

راثفي  ح ح اثملاة  اثف  صة ب ث)(محقج  س2Adj Rيفضح  ا اث ار  اث الخث  أك قحمب  يال إل اثفدايا  
س فلا  ا إجمالثي اثفتصةا  اثفي  داس في اثمفتصة اثفالصع  اةفلتتتتتال  %2.2س  صمي(ى أك  022.خ)تب  

عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتتتفلب)حبس  مكا    تتتتتتتتصة ال  ا ان  اثفتصة في     اثشتتتتتتتتة به ر ةجع انا الض اثلاة  
    تتفل)ب أاة  قا   ويصة ع)ى   تتفح  اةفلتتال  اثمي)ح ال  اثف  تتصة ب ث)(محقج نفح ب ثيات إسةاج  فتصةا

اثم تتتتتتتتتفلب)حب  الك  مكا إسةاج ال  أر إثى اثااو اثيشتتتتتتتتتحاليه  مال يفضتتتتتتتتتح  ي(ح ب اث(محقج  صر إك اثتحمب 
  ر ح  ال  شتتتتتتصة اثى أك اث(محقج %5س ع(ا   تتتتتتفح  اثمي(ح ب اثملبح  007.س ثه خ)تب  Sigام فمالثحب  

اثاةاسبه ر الث(  ب ث)مفتصة اثم فلإل      اثشة بس فلا  الك  ي(ح الي  صر إك  صالثح ماف الة اثين ب  دإل
سه  مال  شتتتتصة إثى  ويصة إ  الخي 013.س ر يال إل اندااة  حج الي  007.س ثه خ)تب  Sigاثتحمب ام فمالثحب  

وبالتالي يتم رفذ فرض العدح ر ي(حل ثد   اثشة ب ع)ى   فح  اةفلال  عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حب  
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  اثلاللإل خحجحس  ويصة  ي(حل ثد   اثشتتتتتة ب ع)ى   تتتتتفح  إفلتتتتتال  اثشتتتتتة ال  H1a بوح الفرض البديلوق
 اثملصا  صالثبحةصب اثملة ب عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حب   مال أك  ذا اثفويصة  الك إ  الخحاليه

 Liu, 2015; Krause et 2011ر ف ث  ذه اث(فح ب  ع  ال  حص)ب إثحه صيض اثاةاسال   اثل)حاي  
al, 2017; Mohammadi & Jamali, 2017; Abad & Bravo, 2018; Elgmmal et al, 
2018; Kilic & Kuzey, 2018; Menicucci, 2018; Mousa & Elamir, 2018; Bravo & 

Ruiz, 2019; Buertey & Pae 2021سه 

اثم تتتتتتتفلب)حب ثك تتتتتتتب يلب أك اثشتتتتتتتة ال   بصة  اثد    مصإل اثى اةفلتتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  ويرى الباحث  
أصتتتدالب اثملتتتالثح ر )بحب ط) ال    ر ح يال      مال أك اثشتتتة ال   بصة  اثد    مف)ه  ا اثمحاةس  ال  مك( ال 
 ا  دمإل  ك) ب اةفلتتتتتتتال  عا  ثإل  ذه اثمي)ح ال  في اثفلالة ة اث تتتتتتت(ح ب  صالة تتتتتتتالفب اثى أن ال   تتتتتتتفاات 

راثدا  ا ظال ة  عات  ماليإل اثمي)ح ال ه  اةفلتتتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتتتفلب)حب ثفا حض  كالثحل اثح الثب
 ر الثفالثي فإك     اثشة ب يؤية صشكإل إ  الخي ر ي(حل ع)ى   فح  اةفلال  عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حبه

 (H1bيتيلة اختبار الفرض الفرعي و 6-3-6-2
ااف الة أية   فح  اثةفع اثمالثي ع)ى   فح  إفلال  اثشة ال  اثملصا   (H1bواسف ال اث ةض اث ةعي 

س  مال H0صالثبحةصتتتتب اثملتتتتة ب عا اثمي)ح ال  اثم تتتتفلب)حب  ر   صتتتتحالاب اث ةض إ لتتتتاللحالي   ةض عات  
 ي)ي:

م يؤية اثةفع اثمالثي ث)شتتة ب  ي(ح الي ع)ى   تتفح  إفلتتال  اثشتتة ال  اثملصا  صالثبحةصتتب  :0Hفرض العدح 
 اثمي)ح ال  اثم فلب)حبهاثملة ب عا 

س نفاللج  د)صإل 6س  ر ح تتتتتتتتتتتتح اث ار  ة    2رماف الة  ذا اث ةض    استتتتتتتتتتتتفااات نمحقج امندااة ة    
 س:2امندااة ث)(محقج ة    

 (H1bو يتائج تحليل االيحدار الخطي البسيط الختبار العالقة محل الفرض الفرعي  6 ةدوح

Sig T Std.Error β Variables 
.000 18.295 .013 .243 Constant 
.029 2.196 .026 .057 LEV 

 = .0162 R 
 =.013 2Adj R 

.029 F = 4.821 
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يفضتتتتتتتتتح  ا اث ار  اث تتتتتتتتتالخث  رجحس  وية إ  الخي ر ي(حل ث)ةفع اثمالثي ع)ى   تتتتتتتتتفح  اةفلتتتتتتتتتال  عا 
 شتتتتتصة س ر ح  ال 029.س خ)تب  Sigاثمي)ح ال  اثم تتتتتفلب)حب   صر يفضتتتتتح أك اثتحمب ام فمالثحب ث)(محقج  

س ث)مفتصة اثم تتتفلإل Sigاثى أك اث(محقج صتتتالثح ماف الة اثين ب  دإل اثاةاستتتبه  مال أك اثتحمب ام فمالثحب  
س  .013س خ)تب  2Adj Rسه  مال أك قحمب  يال إل اثفدايا  .1β=  057س .029 اثةفع اثمالثيس خ)تب  

اةفلتتتتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  س فلا  ا إجمالثي اثفتصةا  اثفي  داس في اثمفتصة اثفالصع  %1.3صمي(ى أك  
اثم فلب)حبس  مكا    صة ال  ا ان  اثفتصة في اثةفع اثمالثي ث)شة به  مال  شصة إثى  ويصة إ  الخي ر ي(حل 

وبالتالي يتم رفذ فرض العدح وقبوح ث)ةفع اثمالثي ع)ى   تتتتتفح  اةفلتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتفلب)حب  
اثمالثي ع)ى   تتتتتتتتفح  إفلتتتتتتتتال  اثشتتتتتتتتة ال  اثملصا    اثلاللإل خحجحس  ويصة  ي(حل ث)ةفع H1b الفرض البديل

 صالثبحةصب اثملة ب عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حب   مال أك  ذا اثفويصة  الك إ  الخحاليه

 ,Aljifri & Hussainey  2011ر ف ث  ذه اث(فح ب  ع  ال  حصتتت)ب إثحه صيض اثاةاستتتال   اثل)حاي  
2007; Wang & Hussainey, 2013; Abad & Bravo, 2018; Elgmmal et al, 2018; 

Dey et al, 2020سه 

أك اثشة ال  قا  ن  ب اثمايحنحب اثيالثحب   ف   ثصةاي صالةفلال  عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حب ويرى الباحث  
ثك تتتتتتب يلب اثملة تتتتتتصا راثاال(صا  راعن    صوك اثشتتتتتتة ب  السة  ع)ى اثحفالل صالثفزا ال  ال اثمالثحبه  صر يحجا 

 ب)حبه  ويصة إ  الخي ر ي(حل ثم فح  اثةفع اثمالثي ع)ى   فح  اةفلال  عا اثمي)ح ال  اثم فل

 (H1cيتيلة اختبار الفرض الفرعي و 6-3-6-3

ااف الة أية عمة اثشتتتتتة ب ع)ى   تتتتتفح  إفلتتتتتال  اثشتتتتتة ال  اثملصا   (H1cواستتتتتف ال اث ةض اث ةعي 
س  مال H0صالثبحةصتتتتب اثملتتتتة ب عا اثمي)ح ال  اثم تتتتفلب)حب  ر   صتتتتحالاب اث ةض إ لتتتتاللحالي   ةض عات  

 ي)ي:

 ي(ح الي ع)ى   فح  إفلال  اثشة ال  اثملصا  صالثبحةصب اثملة ب م يؤية عمة اثشة ب  :0Hفرض العدح 
 عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حبه

س نفاللج  د)صإل 7س  ر ح تتتتتتتتتتتتح اث ار  ة    3رماف الة  ذا اث ةض    استتتتتتتتتتتتفااات نمحقج امندااة ة    
 س:3امندااة ث)(محقج ة    
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 (H1cمحل الفرض الفرعي ويتائج تحليل االيحدار الخطي البسيط الختبار العالقة   7 ةدوح
Sig T Std.Error β Variables 

.000 4.124 .041 .168 Constant 

.013 2.497 .014 .034 Age 

 = .0212 R 

 = .018 2Adj R 

.013 F = 6.233 

يفضتتتتتتتح  ا اث ار  اث تتتتتتتالخث  رجحس  وية إ  الخي ر ي(حل ثيمة اثشتتتتتتتة ب ع)ى   تتتتتتتفح  اةفلتتتتتتتال  عا 
س ر ح  ال  شتتتتتصة 013.س خ)تب  Sig صر يفضتتتتتح أك اثتحمب ام فمالثحب ث)(محقج  اثمي)ح ال  اثم تتتتتفلب)حب  

س ث)مفتصة اثم تتتفلإل Sigاثى أك اث(محقج صتتتالثح ماف الة اثين ب  دإل اثاةاستتتبه  مال أك اثتحمب ام فمالثحب  
س  .018س خ)تب  2Adj Rسه  مال أك قحمب  يال إل اثفدايا  .1β=  034س .013 عمة اثشتتتتتة بس خ)تب  

س فلا  ا إجمالثي اثفتصةا  اثفي  داس في اثمفتصة اثفالصع  اةفلتتتتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  %1.8أك  صمي(ى 
اثم تتفلب)حبس  مكا    تتصة ال  ا ان  اثفتصة في عمة اثشتتة به  مال  شتتصة إثى  ويصة إ  الخي ر ي(حل ثيمة 

وح الفرض وبالتالي يتم رفذ فرض العدح وقباثشة ب ع)ى   فح  اةفلال  عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حب  
  اثلاللإل خحجحس  ويصة  ي(حل ثيمة اثشتتتة ب ع)ى   تتتفح  إفلتتتال  اثشتتتة ال  اثملصا  صالثبحةصتتتب H1c البديل

 اثملة ب عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حب   مال أك  ذا اثفويصة  الك إ  الخحاليه

اثفي  حصتت)ب إثى رجحس عن ب  Dey et al (2020)ر اف)ف  ذه اث(فح ب  ع  ال  حصتت)ب إثحه سةاستتب 
 ي(ح ب خصا عمة اثشتتتتتتة ب رامفلتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتفلب)حب  ر ذثه  اف)ف  ذه اث(فح ب  ع ستتتتتت)بحب 

 ;Uyar & Kilic, 2012; Mohammed, 2017   2011صتتتيتتتتض اثتتتتتتتاةاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال   اثتتتلتتتت)تتتتحتتتتاتتتتي 
Mahboub,2019اثفي ث    ا عن ب  ي(ح ب خصا عمة اثشة ب رامفلال  عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حبه    س 

باحث   ثشتتتتتتتتتتتتتتة تتال  األ،بة عمةاي ثتتاي تتال اثمز تتا  ا اثتتارافع راثدحافز راثمحاةس راثابةا  اثفي أك اويرى ال
 مك( ال  ا  د تتتتتصا ستتتتتميف ال في اث تتتتتحو  ا ان  اةفلتتتتتال  عا  ز ا  ا اثمي)ح ال  اثم تتتتتفلب)حب ثف)بحب 
ا فحالجال    محعال  أصدالب اثملالثح صشوك األسال اثم فلب)ي ث)شة به ر الثفالثي فإك عمة اثشة ب يؤية 

  إل إ  الخي ر ي(حل ع)ى   فح  اةفلال  عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حبه صشك
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 (H1dيتيلة اختبار الفرض الفرعي و 6-3-6-4
ااف الة أية عاس أعضالل   )د اةساة  ع)ى   فح  إفلال  اثشة ال   (H1dواسف ال اث ةض اث ةعي 

س H0اثملصا  صالثبحةصتتب اثملتتة ب عا اثمي)ح ال  اثم تتفلب)حب  ر   صتتحالاب اث ةض إ لتتاللحالي   ةض عات  
 ،مال ي)ي:

م يؤية عاس أعضتتتتتتتتالل   )د اةساة   ي(ح الي ع)ى   تتتتتتتتفح  إفلتتتتتتتتال  اثشتتتتتتتتة ال  اثملصا   :0Hفرض العدح 
  ب عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حبهصالثبحةصب اثملة 

س نفاللج  د)صإل 8س  ر ح تتتتتتتتتتتتح اث ار  ة    4رماف الة  ذا اث ةض    استتتتتتتتتتتتفااات نمحقج امندااة ة    
 س:4امندااة ث)(محقج ة    

 (H1dيتائج تحليل االيحدار الخطي البسيط الختبار العالقة محل الفرض الفرعي و  8 ةدوح
Sig T Std.Error β Variables 

.000 3.835 .041 .159 Constant 

.008 2.666 .019 .051 Mang 

 = .0242 R 

 = .020 2Adj R 

.008 F = 7.106 

يفضتتتتتتتتتح  ا اث ار  اث تتتتتتتتتالخث  رجحس  وية إ  الخي ر ي(حل ثياس أعضتتتتتتتتتالل   )د اةساة  ع)ى   تتتتتتتتتفح  
س 008.خ)تب  س Sigاةفلتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتفلب)حب   صر يفضتتتتتح أك اثتحمب ام فمالثحب ث)(محقج  

س Sigر ح  ال  شتتتتتتتصة اثى أك اث(محقج صتتتتتتتالثح ماف الة اثين ب  دإل اثاةاستتتتتتتبه  مال أك اثتحمب ام فمالثحب  
سه  مال أك قحمب  يال إل β1 .051= س 008.ث)مفتصة اثم تتتتتتتتتتتتتتفلإل  عاس أعضتتتتتتتتتتتتتتالل   )د اةساة س خ)تب  

س فلا  ا إجمالثي اثفتصةا  اثفي  داس في اثمفتصة %2س  صمي(ى أك  .020س خ)تب  2Adj Rاثفدايا  
اثفالصع  اةفلتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتفلب)حبس  مكا    تتتتتتصة ال  ا ان  اثفتصة في عاس أعضتتتتتتالل   )د 
اةساة ه  مال  شتتتتتتتصة إثى  ويصة إ  الخي ر ي(حل ثياس أعضتتتتتتتالل   )د اةساة  ع)ى   تتتتتتتفح  اةفلتتتتتتتال  عا 

  اثلاللإل خحجحس  ويصة H1d فذ فرض العدح وقبوح الفرض البديلوبالتالي يتم ر اثمي)ح ال  اثم تتتتتتتتفلب)حب  
 ي(حل ثياس أعضتتتتتتالل   )د اةساة  ع)ى   تتتتتتفح  إفلتتتتتتال  اثشتتتتتتة ال  اثملصا  صالثبحةصتتتتتتب اثملتتتتتتة ب عا 

 اثمي)ح ال  اثم فلب)حب   مال أك  ذا اثفويصة  الك إ  الخحاليه

 Wang & Hussainey, 2013;Navarro)ر ف ث  ذه اث(فح ب  ع  ال  حص)ب إثحه صيض اثاةاسال  
& Bravo, 2015; Qu et al, 2015; Dey et al, 2020)ه 
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أك عاس أعضتتالل   )د اةساة   يا أ ا آثحال   ح مب اثشتتة ال  اثفي   تتفاات في    تتصة ويرى الباحث  
  تتتتتتتتتتتفح  رجحس  اةفلتتتتتتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتتتتتتفلب)حب   صر  فمفع   الثد اةساة   بصة  اثد   خفحافة 
ابةا   الثحب ر دالستتتتتتتتتتتتتتبحب  ف(حعب  مك( ال  ا اثفويصة ع)ى اثلةاةا  اةساة ب  ر الثفالثي  ا حض اث تتتتتتتتتتتتتت)حك 

نف الزل ثإلساة  ر ا حض  شتتتتتتتتال،إل اثح الثب  مال  د تتتتتتتتا  ا   تتتتتتتتفح  رجحس  اةفلتتتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  ام
اثم تتتتتتفلب)حب   ا أجإل  حفصة إشتتتتتتالة  ث)م تتتتتتفثمة ا راصة    ا أصتتتتتتدالب اثملتتتتتتالثح عا األسال اثم تتتتتتفلب)ي 
 ث)شة به ر الثفالثي فإك عاس أعضالل   )د اةساة  يؤية صشكإل إ  الخي ر ي(حل ع)ى   فح  اةفلال  عا

  اثمي)ح ال  اثم فلب)حبه 

 (H1eيتيلة اختبار الفرض الفرعي و 6-3-6-5
ااف الة أية      كفب اثمةاجيب ع)ى   تتتتتتتفح  إفلتتتتتتتال  اثشتتتتتتتة ال   (H1eواستتتتتتتف ال اث ةض اث ةعي 

س H0اثملصا  صالثبحةصتتب اثملتتة ب عا اثمي)ح ال  اثم تتفلب)حب  ر   صتتحالاب اث ةض إ لتتاللحالي   ةض عات  
 ،مال ي)ي:

م يؤية      كفب اثمةاجيب  ي(ح الي ع)ى   تتتفح  إفلتتتال  اثشتتتة ال  اثملصا  صالثبحةصتتتب  :0Hفرض العدح 
 اثملة ب عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حبه

س نفاللج  د)صإل 9س  ر ح تتتتتتتتتتتتح اث ار  ة    5رماف الة  ذا اث ةض    استتتتتتتتتتتتفااات نمحقج امندااة ة    
 س:5امندااة ث)(محقج ة    

 (H1eيتائج تحليل االيحدار الخطي البسيط الختبار العالقة محل الفرض الفرعي و  9ةدوح
Sig T Std.Error β Variables 

.000 29.940 .009 .281 Constant 

.043 -2.037 .014 -.028 Audit 

 = .0142 R 

 =.011 2Adj R 

.043 F = 4.149 

ثد    كفب اثمةاجيب ع)ى   فح  اةفلال  عا يفضح  ا اث ار  اث الخث  رجحس  وية س)بي ر ي(حل 
اثمي)ح ال  اثم تتتفلب)حب   مال يا  ع)ى أك اثشتتتة ال      ةاجيف ال  ا  بإل  (شتتتو   دالستتت ب ر ةاجيب ثح تتتب 

س  أ،ثة إفلتال الي عا اثمي)ح ال  اثم تفلب)حب  ا Non-Big 4شتة ه  ع إ ا   (شتل  اثمةاجيب اثكبة   
 دالستتتتتت ب ر ةاجيب في شتتتتتتةا،ب  ع إ ا   (شتتتتتتل  اثمةاجيب اثشتتتتتتة ال  اثفي     ةاجيف ال  ا  بإل  (شتتتتتتو  

س ر ح  ال  شتتتتتتتصة اثى 043.س خ)تب  Sigسه  صر يفضتتتتتتتح أك اثتحمب ام فمالثحب ث)(محقج  Big 4اثكبة   
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س ث)مفتصة اثم تتتتتتتتتفلإل Sigأك اث(محقج صتتتتتتتتتالثح ماف الة اثين ب  دإل اثاةاستتتتتتتتتبه  مال أك اثتحمب ام فمالثحب  
س خ)تب 2Adj Rسه  مال أك قحمب  يال إل اثفدايا  -.1β=  028س .304      كفب اثمةاجيبس خ)تب  

س فلا  ا إجمالثي اثفتصةا  اثفي  داس في اثمفتصة اثفالصع  اةفلتتتتتتتتتتتتال  عا %1.1س  صمي(ى أك  011. 
اثمي)ح ال  اثم تتتتتفلب)حبس  مكا    تتتتتصة ال  ا ان  اثفتصة في      كفب اثمةاجيبه  مال  شتتتتتصة إثى رجحس 

وبالتالي يتم كفب اثمةاجيب ع)ى   فح  اةفلال  عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حب   ويصة س)بي  ي(حل ثد    
  اثلاللإل خحجحس  ويصة  ي(حل ثد    كفب اثمةاجيب ع)ى H1e رفذ فرض العدح وقبوح الفرض البديل

  تتفح  إفلتتال  اثشتتة ال  اثملصا  صالثبحةصتتب اثملتتة ب عا اثمي)ح ال  اثم تتفلب)حب   مال أك  ذا اثفويصة  الك 
 س)بحاليه

 ,Aljifri & Hussainey  2011ر اف)ف  ذه اث(فح ب  ع  ال  حص)ب إثحه صيض اثاةاسال   اثل)حاي 
2007; Hassanein & Hussainey, 2015; Liu, 2015; Pratoomsuwan & Vu, 2016; 

Mensha,2017; Krause et al, 2017; Buertey & Pae, 2021 س  ا عات رجحس  ويصة  ي(حل
   فح  اةفلال  اثم فلب)يه  ثد    كفب اثمةاجيب ع)ى

أك      كفب اثمةاجيب ثحد ثه  ويصة في  د تتتتتتتتتتتتتتصا   تتتتتتتتتتتتتتفح  اةفلتتتتتتتتتتتتتتال  امافحالةل ويرى الباحث  
ث)شتتة ال ه  صر إك      كفب اثمةاجيب  الك ثه  ويصة ستت)بي  ي(حل ع)ى   تتفح  إفلتتال  اثشتتة ال  عا 

بإل  (شو   دالس ب ر ةاجيب ثح ب اثمي)ح ال  اثم فلب)حبه ر ذا يح ح أك اثشة ال  اثفي     ةاجيف ال  ا  
س  أ،ثة إفلتال الي عا اثمي)ح ال  اثم تفلب)حب  ا Non-Big 4شتة ه  ع إ ا   (شتل  اثمةاجيب اثكبة   

 أجإل  )بحب  ح يال  أصدالب اثملالثح  حمال يفي)ث صالألسال اثم فلب)ي ث)شة به

 (H1fيتيلة اختبار الفرض الفرعي و 6-3-6-6
ااف الة أية طبحيب اثلتتت(العب ع)ى   تتتفح  إفلتتتال  اثشتتتة ال  اثملصا   (H1fواستتتف ال اث ةض اث ةعي  

س  مال H0صالثبحةصتتتتب اثملتتتتة ب عا اثمي)ح ال  اثم تتتتفلب)حب  ر   صتتتتحالاب اث ةض إ لتتتتاللحالي   ةض عات  
 ي)ي:

م  ؤية طبحيب اثلتتتتتت(العب  ي(ح الي ع)ى   تتتتتتفح  إفلتتتتتتال  اثشتتتتتتة ال  اثملصا  صالثبحةصتتتتتتب  :0Hفرض العدح  
 اثم فلب)حبهاثملة ب عا اثمي)ح ال  

س نفاللج  د)صإل 10س  ر ح تتتتتتتتتح اث ار  ة    6رماف الة  ذا اث ةض    استتتتتتتتتفااات نمحقج امندااة ة    
 س:6امندااة ث)(محقج ة    
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 (H1fالفرض الفرعي و محل يتائج تحليل االيحدار الخطي البسيط الختبار العالقة  10ةدوح
Sig T Std.Error β Variables 

.000 30.723 .009 .287 Constant 

.004 -2.887 .014 -.039 Sector 

 = .0282 R 

 = .024 2Adj R 

.004 F = 8.335 

يفضتتتح  ا اث ار  اث تتتالخث  رجحس  وية ستتت)بي ر ي(حل ثابحيب اثلتتت(العب ع)ى   تتتفح  اةفلتتتال  عا  
عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتتتتتتتتفلب)حب   مال يا  ع)ى أك اثشتتتتتتتتتتتتتة ال  اثفي  (فمي ث)لاالا اثاا ي أ،ثة إفلتتتتتتتتتتتتتال الي 

اثمي)ح ال  اثم تتتتتتفلب)حب  ا اثشتتتتتتة ال  اثفي  (فمي ث)لاالا اثلتتتتتت(العيه  صر يفضتتتتتتح أك اثتحمب ام فمالثحب 
س ر ح  ال  شتتصة اثى أك اث(محقج صتتالثح ماف الة اثين ب  دإل اثاةاستتبه  مال 004.س خ)تب  Sigث)(محقج  

سه  مال β1 -.039= س 004.س ث)مفتصة اثم تتتتتتتفلإل  طبحيب اثلتتتتتتت(العبس خ)تب  Sigأك اثتحمب ام فمالثحب  
س فلا  ا إجمالثي اثفتصةا  اثفي %2.4س  صمي(ى أك  .024س خ)تب  2Adj Rأك قحمب  يال إل اثفدايا  

 داس في اثمفتصة اثفالصع  اةفلتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتفلب)حبس  مكا    تتتتصة ال  ا ان  اثفتصة في نحا 
  فح  اةفلال  عا اثمي)ح ال   اثلاالاه  مال  شصة إثى رجحس  ويصة س)بي  ي(حل ثابحيب اثل(العب ع)ى

تالي يتم رفذ فرض العدح وقبوح الفرض البديلاثم تتتتتتتتتتتتتتفلب)حتتب     اثلتتاللتإل خحجحس  تويصة  ي(حل H1f وبال
ثابحيب اثلتت(العب ع)ى   تتفح  إفلتتال  اثشتتة ال  اثملصا  صالثبحةصتتب اثملتتة ب عا اثمي)ح ال  اثم تتفلب)حب  

 ،مال أك  ذا اثفويصة  الك س)بحاليه

سه Celik et al, 2006; Qu et al, 2015 ع  ال  حصتت)ب إثحه سةاستتب  إل  ا  ر ف ث  ذه اث(فح ب  
إثى أك اثلتت(العب اثفي  (فمي إثص ال اثشتتة ب  مصز ال عا اصة ال  ا اثشتتة ال    ا  صر  حاعا ويرى الباحث 

اثيمإل  راثم(الف تتتتتتتتتتتتتتب  راثماالطة اثفي  حاج  ال  ر يا  اث(مح ر الثفالثي  ؤية ع)ى نحعحب ر محب اثمي)ح ال  
لب)حب اثفي   لتتح ع( ال ألصتتدالب اثملتتالثح ثفل)صإل عات اثفو،ا ثاي    ح  األسال اثم تتفلب)ي ث)شتتة ب  اثم تتف

 صر إك اثشتتتتتتتتتتتة ال  اثةالا  راثفي  يمإل في صتتتتتتتتتتت(العب  يص(ب  داس أية فيال  ع)ى   تتتتتتتتتتتفح  اةفلتتتتتتتتتتتال  
حيب امافحالةل في اثفلالة ة اث تتتتتتتتت(ح ب ث)شتتتتتتتتتة ال  األاة  اثفي  يمإل في ن د اثلتتتتتتتتت(العبه ر الثفالثي فإك طب

  اثل(العب ث ال  ويصة  ي(حل ع)ى   فح  اةفلال  عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حبه 

 (H1يتيلة اختبار الفرض الرئيسي و 6-3-6-7
ااف الة أية اثالاللي اثفشتص)حب ث)شة ال  اثملصا  صالثبحةصب اثملة ب  (H1واسف ال اث ةض اثةلح ي 

     اثشتتتتتة ب  اثةفع اثمالثي  عمة اثشتتتتتة ب  عاس أعضتتتتتالل   )د اةساة        كفب اثمةاجيب  طبحيب 
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اثلتتتت(العبس   فميب  ع)ى   تتتتفح  اةفلتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتفلب)حب  ر   صتتتتحالاب اث ةض إ لتتتتاللحالي 
 ي:س  مال ي)H0، ةض عات  

م  ؤية اثالتتاللي اثفشتتتص)حب ث)شتتة ال   ي(ح الي ع)ى   تتفح  إفلتتال  اثشتتة ال  اثملصا   :0Hفرض العدح 
 صالثبحةصب اثملة ب عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حبه

س نفاللج  د)صإل 11س  ر ح تتتتتتتتتح اث ار  ة    7رماف الة  ذا اث ةض    استتتتتتتتتفااات نمحقج امندااة ة    
 س:7امندااة ث)(محقج ة    

 (H1الرئيسي و الخطي المتعدد الختبار العالقة محل الفرض يتائج تحليل االيحدار  11ةدوح
Collinearity Statistics 

Sig T Std.Error β Variables 
VIF Tolerance 

- - .030 -2.186 .115 -.251 Constant 

1.476 .678 .003 2.948 .005 .016 Size 

1.087 .920 .027 2.224 .026 .057 LEV 

1.084 .922 .004 2.890 .014 .039 Age 

1.292 .774 .039 2.070 .021 .043 Mang 

1.184 .844 .001 -3.216 .014 -.045 Audit 

1.068 .936 .017 -2.392 .013 -.032 Sector 

   = .1362 R 

   = .118 2Adj R 

  .000 F = 7.548 

رصتتالثح ماف الة اثين ب  دإل اثاةاستتب  صر يفضتتح أك يفضتتح  ا اث ار  اث تتالخث  أك اث(محقج  ي(ح الي 
س خ)تتتتب 2Adj Rسه  متتتال أك قحمتتتب  يتتتال تتتإل اثفدتتتايتتتا  .000س خ)تتتتب  Sigاثتحمتتتب ام فمتتتالثحتتتب ث)(محقج  

س فلا  ا إجمالثي اثفتصةا  اثفي  داس في اثمفتصة اثفالصع  اةفلتتتتتال  عا %11.8س  صمي(ى أك  118. 
ان  اثفتصة في اثالتتتتتتاللي اثفشتتتتتتتص)حب ث)شتتتتتتة ال ه  مال أك  اثمي)ح ال  اثم تتتتتتفلب)حبس  مكا    تتتتتتصة ال  ا

س VIFنمحقج امندااة م  يالني  ا  شتتتك)ب امزسراج اثااي خصا اثمفتصةا  اثم تتتفل)ب   صر  النب قحمب  
س ث ذه اثمفتصةا  Toleranceس ث محع  فتصةا  اث(محقج  رقحمب  ؤشة اثف اليا اثم مح  صه  10أ إل  ا  

 سه%5 ز ا عا  

رجحس  ويصة إ  الخي ر ي(حل ثكإل  ا      اثشتتتتتتتتتتة ب  اثةفع اثمالثي  عمة اثشتتتتتتتتتتة ب  عاس  ،مال يفضتتتتتتتتتتح
أعضتتتالل   )د اةساة س ع)ى   تتتفح  اةفلتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتفلب)حب  ر ح  ال أ،اه انا الض اثتحمب 
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س ع)ى 039.س   004.س   027.س   003.   صر خ)تب  %5س ث)مفتصةا  األة يب عا Sigام فمالثحب  
 حج به  مال ا ضتتتتتتتتتتتتتتح رجحس  ويصة ستتتتتتتتتتتتتت)بي  ي(حل ثد    كفب اثمةاجيب رطبحيب  βثي ر النب قح  اثفحا

س ث مال Sigاثلتتتت(العب ع)ى   تتتتفح  اةفلتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتفلب)حب   صر خ)تب اثتحمب ام فمالثحب  
 سالث به βس ع)ى اثفحاثي ر النب قح  017.س   001. 

  اثلاللإل خحجحس  ويصة  ي(حل ث)التتتتتتتتتتتتتتتاللي H1 البديلوبالتالي يتم رفذ فرض العدح وقبوح الفرض 
 اثفشتص)حب ث)شة ال  ع)ى   فح  إفلال  اثشة ال  اثملصا  صالثبحةصب اثملة ب عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حبه

 & Aljifri & Hussainey, 2007; Uyar)ر ف ث  ذه اث(فح ب  ع  ال  حصتت)ب إثحه صيض اثاةاستتال  
Kilic, 2012; Alkhatib, 2014; Qu et al, 2015; Xu et al, 2015; Waweru et al, 2016; 
Munirah et al, 2018; Hassanein et al, 2019; Bravo & Ruiz, 2019; Firmansyah 

& Irwanto, 2020;) أك اثالتتتتتتاللي اثفشتتتتتتتص)حب ث)شتتتتتتة ال   ؤشتتتتتتةا    مب ثإلفلتتتتتتال  ويرى الباحث ه
رجحس  اثمي)ح ال  اثم تتفلب)حب اثفي يف   امافحالةل ث)شتتة ال   ر ؤية ع)ى اافحالة اثشتتة ال  ثابحيب ر دفح  

  اةفلال  ع( ال في اثفلالة ة اثمالثحب ث)شة ال ه 

 التحليل اإلضافي 6-3-6-8
ع)ى أنه  (  حب ةعالس  ااف الة اثين ال  اثةلح تتتحب  Additional Analysis يةل اثفد)صإل اة تتتالفي  

 ا ان  إساال   فتصةا     صيا  ياي) ال Fundamental Analysis دإل اثاةاستتتتتب صالثفد)صإل األستتتتتالستتتتتي
جتتايتتا  ر يتتالث ف تتال  مفتصةا  ة تتالخحتتب أر  يتتاثتتب  أر  تصصة طة لتتب  يتتالث تتب صيض اثمفتصةا   رقثتته ةجةال 
 لالةنب خصا نفاللج اثفد)ص)صا اة تتتتتتتتتالفي راألستتتتتتتتتالستتتتتتتتتي  ثفدايا  ا  امافنل خص( مال  رقثه صتةض  حفصة 

 سه2018ثفد)صإل األسالسي  ز ي  اثمز ا  ا اثح ح  ع)ى اثين ال  اثةلح حب  دإل اثاةاسب صال

رفي ظإل اثفد)صإل اة تتتتتتتتتتتتتتتالفي  الت اث ال ر خفتصصة  يالث ب اثمفتصة اثفالصع   صر صإعالس  ااف الة فةض  
سه صيا أك  الت خفل تتتتتح  اثمؤشتتتتتة اثملفة  ثإلفلتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتفلب)حب اثذل H1اث در اثةلح تتتتتي  

إفلتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتفلب)حب اثمالثحب س خ(ا  إثى   محعفصا فةعصفصا  مالل  ؤشتتتتتتة 24   دفحل ع)ى
 FFLDس خ(حس  ر ؤشتة إفلتال  عا اثمي)ح ال  اثم تفلب)حب اصة اثمالثحب  ،محب  نحعحبس 7  س ر دفحل ع)ى
 NFFLDس خ(اه رقثه قحالسالي ع)ى صيض اثاةاسال  اث الصلب 17  س ر دفحل ع)ى(Navarro & Bravo, 

2015; Abad & Bravo, 2018; Kilic & Kuzey, 2018).  رقثتته  ا ان  نمتتالقج امندتتااة
 س:10  9اثفالثحب  

FFLD it = β0 +β1 Size it +β2 LEV it +β3 Age it +β4 Mang it +β5 Audit it + 
β6 Sector it + e it        (9) 
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NFFLD it = β0 +β1 Size it +β2 LEV it +β3 Age it +β4 Mang it +β5 Audit it 
+ β6 Sector it + e it        (10) 

  صر إك:

- itFFLD   شصة إثى   فح  إفلال  اثشة ب  :i  س عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حب اثمالثحب ان  اث (بtسه 
- it NFFLD  شتتتتصة إثى   تتتتفح  إفلتتتتال  اثشتتتتة ب  :i  س عا اثمي)ح ال  اثم تتتتفلب)حب اصة اثمالثحب ان

 سهtاث (ب  
 ر ال ي اثمفتصةا   مال  ي صالث(مالقج اث الصلبه -

س ث)فد)صإل اة تتتتتالفي ماف الة 10س   9س نفاللج  د)صإل امندااة ث)(محقج  12اثفالثي ة    ر ح تتتتتح اث ار  
 س:H1اث ةض اثةلح ي ث) در  

  العالقة محل الفرض الختبار الخطي المتعدد يتائج تحليل االيحدار  12 ةدوح

 بالتحليل اإلضافي  (H1و
مستوى اإلفصاح عن المعلومات المستقبلية غير 

 (10نموذج ) (NFFLDالمالية )

مستوى اإلفصاح عن المعلومات المستقبلية المالية 

(FFLD( نموذج )9) 
 النموذج

VIF Sig β VIF Sig β Variables 

- .112 -.147 - .026 -.503 Constant 

1.476 .022 .010 1.476 .005 .030 Size 

1.087 .077 .037 1.087 .035 .107 LEV 

1.084 .002 .033 1.084 .046 .054 Age 

1.292 .046 .033 1.292 .043 .066 Mang 

1.184 .054 -.022 1.184 .000 -.102 Audit 

1.068 .064 -.020 1.068 .020 -.061 Sector 

= .1022 R = .1222 R 

= .083 2Adj R = .104 2Adj R 

F = 5.406  .000 F = 6.655   .000 

 ي(ح صا رصتتتتتتتالثدصا ماف الة اثين ب  دإل اثاةاستتتتتتتب  صر يفضتتتتتتتح  ا اث ار  اث تتتتتتتالخث  أك اث(محقجصا 
س ث)(محقج 2Adj Rسه  مال أك قحمب  يال إل اثفدايا  .000س ث مال خ)تب  Sigيفضح أك اثتحمب ام فمالثحب  

س صمي(ى أك ن تتتتتتتتت ب    تتتتتتتتتصة اثالتتتتتتتتتاللي اثفشتتتتتتتتتتص)حب 083.س خ)تب  10س  رث)(محقج  104.س خ)تب  9 
س  أ،بة  ا ن  ب    صة اثالاللي FFLDاثم فلب)حب اثمالثحب  ثم فح  إفلال  اثشة ال  عا اثمي)ح ال  

س ص ةو  اةه NFFLDاثفشتتتتتتتتتص)حب ثم تتتتتتتتفح  إفلتتتتتتتتال  اثشتتتتتتتتة ال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتتتفلب)حب اصة اثمالثحب  
 س  ر ح  ال  يكد ام فمالت صالثمي)ح ال  اثم فلب)حب اثمالثحب  ا  بإل اثشة ال ه021. 
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)ب  اثالتتتتاللي اثفشتتتتتص)حبس  الك أ،بة في  الثب إفلتتتتال  ث)مفتصةا  اثم تتتتفل β،مال أك  يال إل اندااة قح  
سه  مال يح تتتتتتتح أك  ويصة اثالتتتتتتتاللي اثفشتتتتتتتتص)حب FFLDاثشتتتتتتتة ال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتتفلب)حب اثمالثحب  

س أ،بة  ا  ويصة ال FFLDث)شتتتتة ال  ع)ى   تتتتفح  إفلتتتتال  اثشتتتتة ال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتفلب)حب اثمالثحب  
 سه   NFFLDم فلب)حب اصة اثمالثحب  ع)ى   فح  إفلال  اثشة ال  عا اثمي)ح ال  اث

ر حمال يفي)ث صم تتتتفح  اةفلتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتفلب)حب اثمالثحب راصة اثمالثحب  يفضتتتتح أك اث(محقجصا 
س في اثفد)صإل األستتالستتي  رقثه  صر 7س في اثفد)صإل اة تتالفي  حصتتن ث( د نفاللج اث(محقج ة    10  9 

  اثةفع اثمالثي  عمة اثشتتتتتتتتة ب  عاس أعضتتتتتتتتالل   )د يحجا  ويصة إ  الخي ر ي(حل ثكإل  ا      اثشتتتتتتتتة ب
اةساة س ع)ى   تتتتتتفح  اةفلتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتفلب)حب اثمالثحب راصة اثمالثحبه  مال يحجا  ويصة ستتتتتت)بي 
 ي(حل ثد    كفب اثمةاجيب رطبحيب اثلتت(العب ع)ى   تتفح  اةفلتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتفلب)حب اثمالثحب 

 راصة اثمالثحبه

ائج السكككابقة، وعل  غرار التحليل األسكككاسكككي ف يه في ظل التحليل اإلضكككافي تم قبوح وبنالو عل  النت 
 .H1 الفرض البديل

 تحليل الحساسية 6-3-6-9
 م(  حب أر أس)حب ثفلصح   ح  اث(فاللج اثفي     Sensitivity Analysisُ  فاات  د)صإل اثد السحب 

اثفحصتتإل إثص ال  ا ان  اثفد)صإل األستتالستتي  ر حالك  ا  اافنل اففةا تتال ه عا نفاللج اثفد)صإل األستتالستتيه 
 One at a timeرقثه  ا ان  اافنل طةو قحال  اثمفتصةا  اثةلح تتتحب  اثفالصع  اثم تتتفلإلس ر  تتتمى 

Sensitivity Measures   اثيص(ب ر  تتتتتمى صالثفد)صإل اثيال )ي   أر اافنل  Factorial Analysis  
 Differential Sensitivity Analysisأر اافنل اث فة  اثز (حب ر  تتتتمى خفد)صإل اثد تتتتالستتتتحب اثف ال تتتت)ي

 سه2018 ز ي  

ر ة  اث ال ر أك  ال ي(الستتتتتتتتتب اث در اثدالثي   ح إجةال  د)صإل اثد تتتتتتتتتتالستتتتتتتتتتحب صالافنل طةو اثتحال   
لح تتتتتتتتحب ث) در في اثبصئب اثملتتتتتتتتة به ثذثه فلا    إعالس   شتتتتتتتتتصإل اث(محقج اثم تتتتتتتتفاات ماف الة اثين ال  اثة 

س اعفمالساي ع)ى طة لب قحال  خاي)ب ث)مفتصة اثفالصع اثاال  صم تتتتتتتتتتتتتفح  H1ثتحال  فةض اث در اثةلح تتتتتتتتتتتتتي  
 Weightedاةفلال  عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حب  رقثه  ا ان  اثفدح  إثى اثمااإل اثمةجح صالألرزاك 

approach خامي  ا اثمااإل اصة اثمةجح اثمابث في اثفد)صإل األسالسيه 

 صر    قحال    تتتتتتتفح  اةفلتتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتتفلب)حب  ا ان  اثمااإل اثمةجح صالألرزاك  
صدصر  دلتتتإل اثمشتتتال ا  ع)ى  صتتت ةس في  الثب عات اةفلتتتال  عا  ي)ح ال    تتتفلب)حب  ر دلتتتإل ع)ى 

س إقا أفلتتتتتتدب عا  ي)ح ال  2الثحب  ر دلتتتتتتإل ع)ى  س إقا أفلتتتتتتدب عا  ي)ح ال    تتتتتتفلب)حب اصة  1 
س إقا أفلتتتدب عا  ي)ح ال    تتتفلب)حب  الثحب راصة  الثحب  رقثه قحالستتتالي 3  تتتفلب)حب  الثحب  ر دلتتتإل ع)ى  
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سه ر   إجةال  د)صإل اثد تتتتتتتتالستتتتتتتتحب صالمعفمالس ع)ى نمحقج Liu, 2015; Munirah et al, 2018ع)ى  
  در اثةلح ي  مال ي)ي:س راثذل  افبة فةض اث7امندااة اث الخث ة    

FLD it = β0 +β1 Size it +β2 LEV it +β3 Age it +β4 Mang it +β5 Audit it +   

               β6 Sector it + e it        (11) 

س tس عا اثمي)ح ال  اثم تتفلب)حب ان  اث تت(ب  i:  شتتصة إثى   تتفح  إفلتتال  اثشتتة ب   itFLD صر إك:  
 صالألرزاكسه  لال  صمؤشة إفلال   ةجح 

س  ثفد)صإل اثد تتالستتحب ماف الة 11س نفاللج  د)صإل امندااة ث)(محقج ة    13ر ح تتح اث ار  اثفالثي ة    
 س:H1اث ةض اثةلح ي  

  ( في ظل يموذج تحليل H1توضيم لنتيلة اختبار الفرض الرئيسي و  13ةدوح 
 الحساسية ويموذج التحليل األساسي

 ف  ظل تحليل الحساسية

 مستقبل  مرجح باألوزان()مؤشر إفصاح 

 ف  ظل التحليل األساس 

)مؤشر إفصاح مستقبل  غير 

 مرجح باألوزان(

 

 النموذج

Sig β Sig β Variables 

.324 -.574 .030 -.251 Constant 

.000 .158 .003 .016 Size 

.638 .061 .027 .057 LEV 

.001 .233 .004 .039 Age 

.003 .312 .039 .043 Mang 

.656 -.032 .001 -.045 Audit 

.041 -.140 .017 -.032 Sector 

= .1302 R = .1362 R 

= .112 2Adj R = .118 2Adj R 

F = 7.171  .000 F = 7.548   .000 

س ث)(محقج اثمفي)ث P-Valueإثى انا الض اثتحمب ام فمالثحب   (13تشككير يتائج اللدوح السككاب  رقم و
اثد تتالستتحب   مال في  الثب اثفد)صإل األستتالستتي  ع(ا   تتفح  اثمي(ح ب اثملبح  ص ةض اث در في  الثب  د)صإل 

سه H1   مال  ي(ي صن حب اث(محقجصا األسالسي راثد السحب ماف الة اثين ب  دإل اث ةض اثةلح ي  5%
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س انا ضتتتتب في ظإل نمحقج  د)صإل اثد تتتتالستتتتحب ثفلتتتتإل إثى 2Adj R،مال يفضتتتتح أك قحمب  يال إل اثفدايا  
 سه%11.8ب في  الثب اثفد)صإل األسالسي  س  في  صا  الن11.2% 

ر حمال يفي)ث صالثالاللي اثفشتص)حب ث)شة ال    الك ثكإل  ا      اثشة ب  عمة اثشة ب  عاس أعضالل  
  )د اةساة س  ويصة إ  الخي  ي(حل ع)ى   تتتتتتفح  اةفلتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتفلب)حب في  الثب  د)صإل 

ةفلتتال  اثد تتالستتحب راثفد)صإل األستتالستتيه ر ذثه  الك ثابحيب اثلتت(العب  ويصة ستت)بي  ي(حل ع)ى   تتفح  ا
عا اثمي)ح ال  اثم تتتتفلب)حب في  الثب  د)صإل اثد تتتتالستتتتحب راثفد)صإل األستتتتالستتتتيه في  صا ث   كا  (الك  ويصة 
 ي(حل ثكإل  ا  اثةفع اثمالثي       كفب اثمةاجيبس ع)ى   تتتتفح  اةفلتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتفلب)حب 

ج تحليل الحساسية. بدرةة كبيرة بنموذ H1ومن عم قبوح الفرض الرئيسي في  الثب  د)صإل اثد تالستحبه 
 ر ة  اث ال ر أك  ذه اث(فح ب  ؤ ا صدب  ال  حصإل إثحه  ا نفاللج في اثفد)صإل األسالسيه

 خالصة يتائج اختبار فروض البحث 6-3-7
 يح ح اث ار  اثفالثي انصب نفح ب ااف الة فةرض اث در  ع)ى اث(دح اثفالثي:

 

 ال رض

 

 صيغة ال رض

مدى تأييد 

ال رض ف  حالة 

 األساس التحليل 

مدى تأييد ال رض 

ف  حالة التحليل 

 اإلضاف 

مدى تأييد 

ال رض ف  حالة 

 الحساسية تحليل

المرض 

 H1الرئيوي 

ت ثر الخصببائل التشببفيلية للشببر ات معنويا  

علد موبببببببتوف لفصبببببببا  الشبببببببر ات المقيدة 

ببببالبورصبببببببببة المصبببببببريبببة عن المعلومبببات 

 الموتقبلية.

 

 ت  ابوله

 

 ت  ابوله

 

ت  ابوله بدرجة 

  بيرة

المرض 

 المرعي

H1a 

يا  علد موبببببببتوف  ي ثر حج  الشبببببببر ة معنو

لفصا  الشر ات المقيدة بالبورصة المصرية 

 عن المعلومات الموتقبلية.

   ت  ابوله

المرض 

 H1bالمرعي 

ي ثر الرفد المبببالي للشبببببببر بببة معنويبببا  علد 

موببتوف لفصببا  الشببر ات المقيدة بالبورصببة 

 الموتقبلية.المصرية عن المعلومات 

   ت  ابوله

المرض 

 H1cالمرعي  

يا  علد موبببببببتوف  ي ثر عمر الشبببببببر ة معنو

لفصا  الشر ات المقيدة بالبورصة المصرية 

 عن المعلومات الموتقبلية.

   ت  ابوله

المرض 

 H1dالمرعي  

ي ثر عدد تعضاء مجل  اإلدارة معنويا  علد 

موببتوف لفصببا  الشببر ات المقيدة بالبورصببة 

 عن المعلومات الموتقبلية.المصرية 

   ت  ابوله

المرض 

 H1eالمرعي  

ي ثر حج  مكتببببب المراجعببببة معنويببببا  علد 

موببتوف لفصببا  الشببر ات المقيدة بالبورصببة 

 المصرية عن المعلومات الموتقبلية.

   ت  ابوله

المرض 

 H1fالمرعي  

ت ثر  بيعة الصبببببناعة معنويا  علد موبببببتوف 

بالبورصة المصرية لفصا  الشر ات المقيدة 

 عن المعلومات الموتقبلية.

   ت  ابوله
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 التوصيات وملاالت البحث المقترحةيتائج البحث و  6-4
يف(الر   ذا اث زل  ا اث در عة تتتتالي ث(فاللج اث در  ر حصتتتتحال ه  ر  الم  اث در اثملفة ب  رقثه ع)ى 

 اث(دح اثفالثي:

 حثيتائج الب 6-4-1
 –اثةفع اثمالثي  –اثين ب خصا اثالاللي اثفشتص)حب ث)شة ال       اثشة ب   (الر  اث در سةاسب رااف الة

طبحيب اثلتتتتت(العبس ر  تتتتتفح   –     كفب اثمةاجيب  –عاس أعضتتتتتالل   )د اةساة   –عمة اثشتتتتتة ب 
ر مكا عةض أ   نفاللج اث در  اةفلتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتفلب)حب في اثفلالة ة اث تت(ح ب ث)شتتة ال ه 

 لي ع)ى اث(دح اثفالثي: صشتحه اث(اةل راثفابح

 حمال يفي)ث صالثشتتتتتث اث(اةل  ا)ي اث در إثى أك اةفلتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتفلب)حب ُ يا  لتتتتتاةاي  -
 شتتتتتتمإل اةفلتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثمالثحب راصة اثمالثحب اثفي  حفة صتتتتتتحة  عا   صر  ال الي ث)مي)ح ال  

ع)ى جحس  اثفلالة ة اثمالثحب  عحا إل ن ال  اثشتتتتتة ب رااا ال اثم تتتتتفلب)حب راث ة  راثماالطة   مال يؤية 
ر مكا أصدالب اثملالثح  ا  لصح  األسال اثم فلب)ي ث)شة به ر دفالج إعااس  ذه اثمي)ح ال   اةاي  بصةاي 

  ا اثدك  اثشالي ثإلساة ه
اث(اة ال  اثم  تتتتتتتتتتة  أل محب اةفلتتتتتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  ،مال ا)ي اث در في شتتتتتتتتتتله اث(اةل  إثى أك  -

رُ فكال )ب في    صة أ محب اةفلال  عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حبه  صر  اثم فلب)حب  ُ فةاصاب  ع صيض ال
  ب أك  اةك اثشتتتتتتة ال  أك ساثب اث ال اثةلح تتتتتتي ث ال  فمثإل في: ا)ث قحمب ث)ُم تتتتتتال مصا رأصتتتتتتدالب 
ميب اثشتتتتة ب  ا ان   اثملتتتتالثح اراة ا  ا ان  ناة ب أصتتتتدالب اثملتتتتالثح  ر و صا شتتتتةعحب رستتتتُ

اثشتتتتة ال  اثفي ثاي ال أا الة اصة جصا  عا طة ث اةفلتتتتال  عا  ناة ب اثشتتتتةعحب  ر مصصز ن  تتتت ال عا
 اثمي)ح ال  اثم فلب)حب  ا ان  ناة ب اةشالةا ه

ال  إثى أك  (الك اثيايا  ا ج ال  ر تتتتع اثمياليصة راث  ال   - ،مال ا)ي اث در في شتتتتلب اث(اةل أ ضتتتتي
اثة الخحب راث صئال  اثم(امب ثيمإل اثبحةصتتال  في اثار  اثماف) ب  ا فمب خفاح ة ر (اح  اةفلتتال  عا 

ه في اثمي)ح ال  اثم تتتتتفلب)حب  ا ان  إصتتتتتااة اثيايا  ا امةشتتتتتالسا  اثم (حب في  ذا اثلتتتتتاسه ام أن
 لتتتتة  رع)ى اثةا   ا ا فمالت اثيايا  ا اث  ال  في  لتتتتة صالةفلتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتفلب)حب  

 ام أنه ث  يف  إصااة اةشالس أر   حالة ي(ا  عم)حب اةفلال  اثم فلب)ي في  لةه 
ال ا)ي اث در في شتتله اث(اةل  إثى أك اةفلتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتفلب)حب يفوية صالثيايا  ا  - رأ ضتتي

 إل اثفي  ا أ م ال اثالاللي اثفشتص)حب ث)شة ال ه  رأك اثشة ال   اف)ف  حمال خص( ال   حمال يفي)ث اثيحا
صالتتتتالللتتتت ال اثفشتتتتتص)حب  راثفي  ؤية ع)ى عات اثفو،ا اثمة  ا صيم)حال  ال ر ك) ب  مح ) ال  رفة  اث(مح 

 راثماالطة اثفي  فيةض ث اله 
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ال ا)ي اث در في شتتتتله اث(اةل  إثى أك اةفلتتتتال  عا اثم - ي)ح ال  اثم تتتتفلب)حب يةستتتتإل إشتتتتالةا  رأ ضتتتتي
إ  الخحب عا اثشتتتة ال  ث)م تتتفثمة ا راصة    ا أصتتتدالب اثملتتتالثح   صر يز ا  ا  اة    ع)ى اثف(بؤ 
صالألة ال  راثفافلال  اث(لا ب اثم تتتفلب)حب راثتحمب اث تتتحقحب اثم تتتفلب)حب ألستتت   اثشتتتة ب  ر الثفالثي  د تتتا  ا 

د تتتتا  ا س ب  ح يال  اثمد))صا اثمالثصصا ر ل)إل ستتتتصحثب األستتتت   ر ا ض  ا  ل) ال  عحالا اله ر ذثه  
  ا أااالل  ح يال      مال ي(يكد إ  الصالي ع)ى  د صا األسال اثمالثي ث)شة ال ه

را)ي اث در في شتتتتتتتتتتتتتله اثفابحلي  إثى رجحس  ويصة إ  الخي  ي(حل ثد   اثشتتتتتتتتتتتتتة ب ع)ى   تتتتتتتتتتتتتفح   -
ر ا ي      بح  اث ةض  اةفلتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتفلب)حب  في خصئب اثممالةستتتتب اثيم)حب اثملتتتتة به

  اثلاللإل خحجحس  ويصة  ي(حل ثد   اثشتتتتتتتتتة ب ع)ى   تتتتتتتتتفح  إفلتتتتتتتتتال  اثشتتتتتتتتتة ال  اثملصا  H1aاث ةعي 
 صالثبحةصب اثملة ب عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حبه

ال  إثى رجحس  ويصة إ  الخي  ي(حل ث)ةفع اثمالثي ع)ى   فح   - ،مال ا)ي اث در في شله اثفابحلي أ ضي
م تتتتفلب)حب  في خصئب اثممالةستتتتب اثيم)حب اثملتتتتة به ر ا ي      بح  اث ةض اةفلتتتتال  عا اثمي)ح ال  اث

  اثلاللإل خحجحس  ويصة  ي(حل ث)ةفع اثمالثي ع)ى   تتتتتتتتتتتتتفح  إفلتتتتتتتتتتتتتال  اثشتتتتتتتتتتتتتة ال  اثملصا  H1bاث ةعي 
 صالثبحةصب اثملة ب عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حبه 

اثشتتتتة ب ع)ى   تتتتفح   رأ ضتتتتالي ا)ي اث در في شتتتتله اثفابحلي  إثى رجحس  ويصة إ  الخي  ي(حل ثيمة -
اةفلتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتفلب)حب  في خصئب اثممالةستتتتب اثيم)حب اثملتتتتة به ر ا ي      بح  اث ةض 

  اثلاللإل خحجحس  ويصة  ي(حل ثيمة اثشتتتتتتتتتتة ب ع)ى   تتتتتتتتتتفح  إفلتتتتتتتتتتال  اثشتتتتتتتتتتة ال  اثملصا  H1cاث ةعي 
 صالثبحةصب اثملة ب عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حبه

لي  إثى رجحس  ويصة إ  الخي  ي(حل ثياس أعضتتتتتتتتتتتالل   )د اةساة  ،مال ا)ي اث در في شتتتتتتتتتتتله اثفابح -
ع)ى   تتتتفح  اةفلتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتفلب)حب  في خصئب اثممالةستتتتب اثيم)حب اثملتتتتة به ر ا ي     

  اثلاللإل خحجحس  ويصة  ي(حل ثياس أعضتتتتتتتتتتتتالل   )د اةساة  ع)ى   تتتتتتتتتتتتفح  H1d بح  اث ةض اث ةعي 
 اثملة ب عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حبهإفلال  اثشة ال  اثملصا  صالثبحةصب 

ال  إثى عات  ويصة ستت)بي  ي(حل ثد    كفب اثمةاجيب ع)ى  - ،مال ا)ي اث در في شتتله اثفابحلي أ ضتتي
  تتتتفح  اةفلتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتفلب)حب  في خصئب اثممالةستتتتب اثيم)حب اثملتتتتة به ر ا ي      بح  

فب اثمةاجيتب ع)ى   تتتتتتتتتتتتتتفح  إفلتتتتتتتتتتتتتتتال    اثلتاللإل خحجحس  ويصة  ي(حل ثد    كH1eاث ةض اث ةعي 
 اثشة ال  اثملصا  صالثبحةصب اثملة ب عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حبه 

رأ ضالي ا)ي اث در في شله اثفابحلي  إثى رجحس  ويصة س)بي  ي(حل ثابحيب اثل(العب ع)ى   فح   -
 ةض اةفلتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتفلب)حب  في خصئب اثممالةستتتتب اثيم)حب اثملتتتتة به ر ا ي      بح  اث

  اثلاللإل خحجحس  ويصة  ي(حل ثابحيب اثلتتتتتت(العب ع)ى   تتتتتتفح  إفلتتتتتتال  اثشتتتتتتة ال  اثملصا  H1fاث ةعي 
 صالثبحةصب اثملة ب عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حبه
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ال  إثى رجحس  ويصة  ي(حل ث)التتتتتتتاللي اثفشتتتتتتتتص)حب       - ،مال ا)ي اث در في شتتتتتتتله اثفابحلي أ ضتتتتتتتي
بحيب اثلتتتت(العبس ث)شتتتتة ال  اثملصا  صالثبحةصتتتتب اثشتتتتة ب  عمة اثشتتتتة ب  عاس أعضتتتتالل   )د اةساة   ط

   H1اثملتتة ب ع)ى   تتفح  اةفلتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتفلب)حبه ر ا ي      بح  اث ةض اثةلح تتي 
اثلاللإل خحجحس  ويصة  ي(حل ث)التتتتتاللي اثفشتتتتتتص)حب ث)شتتتتتة ال  ع)ى   تتتتتفح  إفلتتتتتال  اثشتتتتتة ال  اثملصا  

 صالثبحةصب اثملة ب عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حبه
  راثذل  ا انثه     ل تتتتتتح  H1تعل  بمدخل التحليل اإلضككككافي في حالة الفرض الرئيسككككي وفيما ي -

اثمؤشتتتة اثملفة  ثإلفلتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتفلب)حب إثى   محعفصا فةعصفصال  ؤشتتتة ثإلفلتتتال  عا 
اثمي)ح ال  اثم تتتتتتتتفلب)حب اثمالثحب  ر ؤشتتتتتتتتة ثإلفلتتتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتتتتفلب)حب اصة اثمالثحب  ،محب  

رع)حه     بح  اث ةض اثلاللإل خحجحس  ويصة  ي(حل ث)التاللي اثفشتتص)حب ث)شتة ب ع)ى   تفح   نحعحبسه
خ(محقج اثفد)صإل اة تتتتالفي  H1اةفلتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتفلب)حب  ر ا ي   بح  اث ةض اثةلح تتتتي 

 راث(محقج األسالسي ث)اةاسبه 
إثى أك اثالتتتتتاللي       اثفحصتتتتتإلH1وفيما يتعل  بتحليل الحسكككاسكككية في حالة الفرض الرئيسكككي  -

اثفشتتتتتص)حب ث)شتتتتة ب      اثشتتتتة ب  عمة اثشتتتتة ب  عاس أعضتتتتالل   )د اةساة   طبحيب اثلتتتت(العبس ث ال 
 ويصة  ي(حل ع)ى   تتتتفح  اةفلتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتفلب)حب في  الثب  د)صإل اثد تتتتالستتتتحب راثفد)صإل 

حب ث)شتتتتتتة ب ع)ى األستتتتتتالستتتتتتيه رع)حه     بح  اث ةض اثلاللإل خحجحس  ويصة  ي(حل ث)التتتتتتاللي اثفشتتتتتتتص)
خاةجب  H1  تتتفح  اةفلتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتفلب)حب خاةجب  بصة   ر ا ي   بح  اث ةض اثةلح تتتي 

 ،بصة  خ(محقج  د)صإل اثد السحبه

 توصيات البحث 6-4-2
رفلال ثمال انف ى اثحه اث در  ا نفاللج صشتتتتحه اث(اةل راثفابحلي  رفي  تتتحل  ارسه  يحصتتتى اث ال ر صمال 

 ي)ي:
ع)ى ز الس  ر د تتتتتصا   تتتتتفح  اةفلتتتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتتتفلب)حب  رقثه  ا ان   تتتتتةرة  اثيمإل  -

 ضالفة ج حس اثشة ال  ر ةا بي اثد الصال  ر صئب اثة الصب اثمالثحب ر اح ة اثفشة يال  ثمحا، ب اثفاحةا  
راثم تتتتتتف اا  في عم)حب اثفلة ة اثمالثي  ر د تتتتتتصا   تتتتتتفح  اةفلتتتتتتال  اث تتتتتتةسل  صمال ي)بي ا فحالجال  

 ب اثملالثح اثمفياسيا راثمف(حعصاهر ح يال  أصدال
 تتتتتتتتتتتتةرة  ا فمالت اث صئب اثيال ب ث)ة الصب اثمالثحب خفحجحه رز الس  رعي اثشتتتتتتتتتتتتة ال  صو محب اةفلتتتتتتتتتتتتال  عا  -

اثمي)ح ال  اثم تتتتتتتتفلب)حب   ا ان  نشتتتتتتتتة يلالفب اةفلتتتتتتتتال  امافحالةل عا  ذه اثمي)ح ال  في اثفلالة ة 
اثفي  (ا  عم)حب إعااس رعةض اثمي)ح ال  اث تت(ح ب ث)شتتة ال   عا طة ث إصتتااة اثمياليصة اةةشتتالس ب 

اثم تتتتفلب)حب في اثفلالة ة اث تتتت(ح ب ث)شتتتتة ال  رامستتتتف الس   ا   الةب اثار  األاة  في  ذا اثشتتتتوك  صمال 
   العا في  د صا اثلالخ)حب ث)ملالةنبه
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 تةرة  قحالت اث  ال  اثمي(حب في  لتة  صإصتااة  شتة ع يحفة اثدمال ب اثلالنحنحب ثإلساة   تا اثم تاللثب  -
حنحب ر االطة اثفلال تتي اثفي  ا اثممكا أك  فيةض ث ال في  الثب عات  دلث اثف(بؤا  اثم تتفلب)حب اثلالن

 اثى أفلدب ع( اله رقثه ع)ى اةاة  العا  "اثمنق ار ا" في اثحم ال  اثمفدا  األ ة كحبه
  ب ع)ى اث ال ثصا إجةال اثمز ا  ا األصدالس في   ال  اةفلال  عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حب  رسةاسب  -

أيةه ع)ى  ةاةا  أصتتتتتدالب اثملتتتتتالثح  ا ج ب  ر ةسرس  ح صا  ةا ب اثد تتتتتالصال  ع)ى  ذا اةفلتتتتتال  
 ع)ى  ذه اثلةاةا   ا ج ب ااة ه 

،مال يحصتتتى اث ال ر صضتتتةرة  ا فمالت اث ال يال  اثملتتتة ب االصتتتبي في  ة )ب اثاةاستتتال  اثي)حال  خفاة د  -
ي  حفصة اثيايا  ا اثمي)ح ال   ح تتتحعال  عا اةفلتتتال  اث تتتةسل راةفلتتتال  اثم تتتفلب)ي  رأ مصف مال ف

 اثفي  د ا  ا ا االق اثلةاةا  في األجإل اثاح إل  ا  (احة  دالسبي ر  (يه

 ملاالت البحث المقترحة 6-4-3
ا  ا   الم  اث دحس اثم تتتتتتتتتتتتتتفلب)حب راثفي ُ يا ا فااساي ث ذا اث در  رقثه ع)ى اث(دح   لفة  اث ال ر عاسي

 اثفالثي:

 عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حب ع)ى س ب  ح يال  اثمد))صا اثمالثصصاه سةاسب رااف الة أية   فح  اةفلال  -
 سةاسب رااف الة أية   فح  اةفلال  عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حب ع)ى  ا حض  ل) ال  عحالا األس  ه -
سةاستتتب رااف الة أية   تتتفح  اةفلتتتال  عا اثمي)ح ال  اثم تتتفلب)حب ع)ى أستتتيالة أستتت   اثشتتتة ال  اثملصا   -

 صالثبحةصب اثملة به
 رااف الة أية   فح  اةفلال  عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حب ع)ى جحس  اثفلالة ة اثمالثحب ث)شة ال ه سةاسب -
أية  ح صا  ةا ب اثد تتتتتتتالصال  ع)ى إفلتتتتتتتال  اثشتتتتتتتة ال  اثملصا  صالثبحةصتتتتتتتب اثملتتتتتتتة ب عا اثمي)ح ال   -

 لفمالك: سةاسب   ة بحبهاماثم فلب)حب ع)ى  ةاةل امسفثمالة ر (ح 
 لال  عا اثمي)ح ال  اثم فلب)حب ع)ى األسال اثمالثي ث)شة ال هسةاسب رااف الة أية   فح  اةف -
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 المراةع
 أوالو  المراةع باللغة العربية

  أية التتتاللي اثح ا  ام فلتتتالس ب ع)ى سةجب اةفلتتتال  عا 2011اثل)حاي  إخةاهح  عبا اثم صا ع)ي  
اثمي)ح ال  اثم تتفلب)حب في اثفلالة ة اث تت(ح ب ث)شتتة ال  اثماةجب في خحةصتتب األرةاو اثمالثحب اثملتتة ب  

-1      15   )حب اثف الة   جال يب عصا شتتتمد  اثياس اثثالني  اثم )ا مللة الفكر المحاسككبي
 ه74

  اثم حالة اثملتتتتتتتتةل ثم الت 2008اثمياليصة اثملتتتتتتتتة ب ث)مةاجيب راث دي اثمدارس ر  الت اثفو،صا األاة   
 : ااف الة اثمي)ح ال  اثمالثحب اثم فلب)حبه3400اثفو،صا ة   

  اثمي ا اثية ي االصككدار العاشككر SPSSدليلك ال  البريامج االحصككائي   2003صشتتتصة  ستتتيا زا)ح   
  لاللحب  صتااسهث)فاة ب راث دحس ام

   داسا  جحس  اةفلتتال  اصة اثمالثي عا اثمي)ح ال  اثم تتفلب)حب ع)ى 2016ةجب  نشتتح  شتتال،ة ع)ي  
   )حب اثف الة   جال يب عصا مللة الفكر المحاسككبي  EGX30 حا ع اثشتتتة ال  اثماةجب في  ؤشتتتة 

 ه375-415      20شمد  اثياس اثةاصع  اثم )ا 
ة اثالاللي اثفشتص)حب ث)شة ب ر ح مب اثشة ال  ع)ى اثين ب خصا   أي2018ة ص)ي  س(الل  دما ةزو  

جحس  اةفلتتتتتتتال  عا اثمي)ح ال  امستتتتتتتفثمالة ب اثم تتتتتتتفلب)حب اصة اثمالثحب ر  الل  امستتتتتتتفثمالة: سةاستتتتتتتب 
   )حب اثف الة   جال يب مللة البحوث المحاسبية ابحتحب ع)ى اثشة ال  اثملصا  صالثبحةصب اثملة ب  

 ه392-354ط(اال  اثياس اثثالني      
أعر ةودة المراةعة الخارةية عل  الحد من السكككلوال االيتلالد لردارة ومنع   2018ز ي  ن ى  دما  

  ةسالثب س فحةاه دراسة تطبي ية عل  الشركات المقيدة بالبورصة المصرية –الغش بالقوائم المالية 
 اصة  (شحة    )حب اثف الة   جال يب اةسك(اة به

  إطتتالة  لفة  ث)مي)ح تتال  اثمتتالثحتتب اثم تتتتتتتتتتتتتتفلب)حتتب رااف تتالةه  ا  (احة 2014ستتتتتتتتتتتتتتيتتااثتتايا  ا متتالك  دمتتا  
   )حب اثف الة   جال يب مللة التلارة والتمويلاثم تتتفثمة ا في ستتتحو األرةاو اثمالثحب: سةاستتتب  صاانحب  

 ه324-277ط(اال  اثياس األر       
مي)ح ال  اثم تتتفلب)حب في اثفلالة ة اث تتت(ح ب ع)ى   أية اةفلتتتال  عا اث2019 دما  عمةر  دما امحد  

مللة البحوث المحاسبية، قحمب اثشة ب: سةاسب  ابحتحب ع)ى اثشة ال  اثملصا  صالثبحةصب اثملة ب  
 ه209-152،)حب اثف الة   جال يب ط(اال  اثياس اثثالني      
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ا اثمي)ح ال     د)صإل اثين ب خصا اةفلتتتتتتتتتتتتال  اثمدالستتتتتتتتتتتتبي ع2017 )ح ي    ال  )ح ي عبا اثدكح   
مللة اثم تتتتتتتفلب)حب ر ك) ب ةأ  اثمال  رأية ال ع)ى   الل  اثلةاةا  امستتتتتتتفثمالة ب ث)شتتتتتتتة ال  اثملتتتتتتتة ب  

 ه781-701      57  اثياس اثةاصع  اثم )ا اإلدارة العامة
  أية افلتتتتتتتال  اثشتتتتتتتة ال  اثملصا  صالثبحةصتتتتتتتب اثملتتتتتتتة ب عا اثمي)ح ال  2019 (لتتتتتتتحة   دما اث تتتتتتتصا  

ال اث تتتتتتتتت(ح ب ع)ى  ةاةا  (ح املفمالك: سةاستتتتتتتتتب استتتتتتتتتفكشتتتتتتتتتال حب ر  ة بحب    )ب اثم تتتتتتتتتفلب)حب في  لالة ة 
 ه107-31اةسك(اة ب ث) دحس اثمدالسبحب  اثياس اثثالني  اثم )ا اثثالثر      
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 مؤشر اإلفصاح عن المعلومات المستقبلية  1ملح  
 المعلومات المستقبلية المالية

 (FFLDو

 المعلومات المستقبلية غير المالية

 (NFFLDو

 اثمفح عهه اثمبحيال  اثماااب ر    اةنفالج 1 ه ن ب اثة دحب  راألة ال  اثمفح يب ث)شة به1

 ه ااا اثاعال ب راةعنكه2 ه اثفافلال  اث(لا ب اثمفح يب ث)شة به2

 ه اثم(ف ال  اث ايا  رامخفكالةا  ر ةالا  امافةاا اث ايا ه3 ه هحكإل اثفمح إله3

 ه فة  اث(مح رساح  أسحاو جايا ه4 ه  احة اثفكالثحل  ر ك) ب اةنفالج اثمفح يب ث)م(فجه4

 ه اثح ع اثف(الف ي ث)شة ب ر د)صإل اثم(الف صاه5 اث حقحب اثمفح يبهه أسيالة األس   راثتحمب 5

 ه أية اثمشةرعال  امسفثمالة ب اث ايا  ع)ى األسال اثم فلب)ي ث)شة به6 ه اث( لال  اثةأسمالثحب اثمفح يب ث)شة به6

 ه أنشاب اث دحس راثفاح ةه7 ه  حز يال  األة ال  اثمفح يبه7

 ةأ  اثمال  اث شةلهه ااا اثفاة ب رامسفثمالة في 8 

 ه  االطة األعمال  أر اثل(العب أر اث حوه9 

 ه اثماالطة اثمالثحب   يام  اث اللا  رأسيالة اثلةلسه10 

 ه اة  الا أسيالة اثمحاس اثاالت راثم(ف ال  راث )ع اثحسحاب اثةلح حبه11 

 ه اثماالطة اثبصئحب ث)شة به12 

 ه امثفزا ال  اثمدفم)به13 

 اثفك(حثحجحب اثم فلب)حبهه اثفتصةا  14 
 

   


