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 ممخص البحث
يهدددالبحث إددددباثدددابابحردددربقحبل دددلبباردددببملليةدددربحثل،دددلبكببحثحلثةدددربثي،دددبحكة بقىدددعثببحبحإددد باقبةبإةدددلةبحث دددبىرب يدددابال دددل ب

غيدببحثحلثةدربحثح،يداةبحثحبحج ربحثرنقةربثحبحمد بحثإردل ل وبقعثدببحدلببدراباجدبحكبابحردربلعلة،ةدرب يداب يندربحدلبحث دبىل ب
 ببددددرابحثفلددددبةبحددددلب(بح ددددل اة229 بقبإجحددددلثابح ددددل اح ب)رحبليفددددبل ،عل دددد (ب ددددبىرب78) لثلقبصددددربحثحصددددبكر بلي دددد ب

بوثي،بحكةبقال ل بحثحبحج درحثل،لبكببحثحلثةربملليةرببليلح نقةربقجقاب رمربريلةربوبقماباظهب بنللئجبحثابحررب2017-2019
يببحبليد بثحبحإد باقبةبإةدلةبحث دبىرب يدابال ددل بأرلدىحدلبلدقح بباثيد ب حيدابلليئدربحثححلبردربحثحهنةدربحثحصدبكرب يددابقجدقاب

يجدللاإيددبحلحدأباحثحبحج دروبب قعثدبب ب يدابال دل بحثحبحج دربقح ندق ببلبابدقابحث دبىربحبإيدربحثنحدقبيدشربب  دى با لدببقح 
زكدلاةبمدابةب دع ببة ديببحثداححدلببوريببح نق ب يدابال دل بحثحبحج درأثهلبلحلب لمابحثحبحإ ب يمبةىلباح،لبنرب حبإيربحثلعلع  ب

لبال دل بحثحبج دربلبليد ب لدبباحثحبإيرب يابلفريببحثل يبح ب ابال ل بحثحبحج ربح،لبنرب  يب لبحلبحثحبحإ وبق دعحبة نداب
بحبحإ باقبةبإةلةبحث بىروب

بي،لليةدربثي،دبحكةثح،دلية بلاييدرب داةب لرلباحمبحإلحل ةرببقثيلأ ابحلبامربقررحربنللئجبحثابحرر بلمباجبحكب  ضبحثلإيةر 
قحبحإ باقبةبإةلةبحث بىر بقىعثببحرل  لاب  ضبحثحل يبح بحثبمللةربغيببحثحشربةب يدابال دل بحثحبحج دروبقمدابجدلك بحثنلدلئجب

حرددد بحثبىيدددزةبحثحلححدددربثهدددلبلبةحدددلإل الب ددداابصددفإل بحث،دددقحئمبحثحلثةدددربقحإلحا حددربثنلدددلئجبحثلإييددد بحيرلردددا بإيددددبحلحدددأب
بقالحثحصدبكر بحثحهنةربحيرلرةربقإجببحثزحقةربثحبحم بحثإرل ل بثل،ايببحبلعببقجهقابقال ل بحثحبحج رب ابليئربحثححلبررب

لدأريببرديلابوبىحدلبيقجدابثي،لليةدربثي،دبحكةبح بجيدابح بالبلحرد بحش دببب اابحإلةحلإل بحثحلححدرقب اابصفإل بل،بكببحجي بحإلاحبة ب
حرددل  لاب  ددضبحثحل يددبح بحثبمللةددربغيددببحثحددشربةبح نقةددلب يددابال ددل بإلدداب  دداببةب يددابال ددل بحثحبحج ددرح نددق بثي،لليةددربثي،ددبحك

 يددابال ددل ببل بح نقةددبح ب يددابالبثحبإيددربحثنحددقبلددأريببثحبحإدد باقبةبإةددلةبحث ددبىربحلف،دد بجحةددمبحثح،ددلية بحثلاييددربوبىحددلبحثحبحج ددر
  يب لبحلبحثحبحإ  بححلبة نابقجقابحبدلرلب دابال دل بحثحبحج درب لدببحبحإد باقبةبإةدلةبحث دبىر بقة ديبببحثحبحج ربح،لبنر ب

وبقل دداب ددع بحثنلددلئجب لحددربثيهيئددربحث لحددرباثيهددلب ددابحبإيددربحثلإييدد بحيرلرددالددمبحثلقصدد بعثددبباثددابامددربقرددرحربحثنلددلئجبحثلدداب
 ل وحثبمل ربحثحلثةربقحثلقبصربحثحصبكر بقىعثببحبحملابحثإرل 

ب
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The Impact of Financial Reports Readability and Firm Life Cycle 

Stages on Audit Fees: An Applied Study on Non-financial 

Companies Listed in the Egyptian Stock Exchange 

Abstract 

The research aims to study and exmain the impact of the Financial Reports Readability, 
as well as the firm life cycle stages on the audit fees. Using an applied study on a sample of 
non-financial companies listed in the Egyptian Stock Exchange, which amounted to (78) 
companies in different sectors, with a total of (229) observations, during the period from 
2017-2019. The results of the study showed a significant negative relationship between the 
readability of financial reports and audit fees. There is also a practical evidence in the 
Egyptian environment that there is a different impact of the firm life cycle stages on the 
audit fees, and it became clear that the company entering the growth phase has a greater 
significant positive impact on audit fees, compared to the shack out phase, while the rest of 
the phases had no significant impact on audit fees. This indicates an increase in the ability 
of growth stage to explain changes in audit fees compared to other stages. This means that 
the audit fees vary across the firm life cycle stages.  

To ensure the accuracy and integrity of the study results, some additional analyzes were 
performed using several alternative measures of readability and company life cycle stages, as 
well as excluding some control variables that do not affect audit fees. The results supported 
the results of the basic analysis, The results were that the number of pages of the financial 
statements and their footnotes represent the main pillar and cornerstone for the auditor to 
estimate the risks, efforts and audit fees in the Egyptian practice environment, and that the 
number of pages of the Board of Directors report, and the number of footnotes do not 
represent a good indicator for readability. There is also a significant negative effect of 
readability on audit fees even after excluding some control variables that do not have a 
significant effect on audit fees. Also, all the alternative measures for the firm life cycle stages 
agreed that the growth stage has a significant impact on audit fees compared to other stages, 
which means that there is a difference in audit fees across the firm life cycle stages, and this 
indicates the accuracy and integrity of the results reached in the stage of basic analysis. 
These results are important for the Egyptian Financial Supervisory Authority, the Egyptian 
Stock Exchange, and auditors. 

Keywords: financial reports readability, firm life cycle stages, audit risks, audit fees. 
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 لمقدمةا -1
للحردد بحثحهحددربحثبئةرددةربثيل،ددلبكببحثحلثةددرب ددابلقصددي بح يقحددل بإددقابحث ددبىربثحرددل اةبحيعددبحلباصددإل ب

ببو(Xu et al., 2020)بردلرحلبكرحثلدابلإ،دمبحصدلثإهم ببلصدربحث،دبحبح بحالب،دبحبح حثبحلبدلعحثحصديإرب داب
غيدددبببنق ةدددرردددباةرب)بحثل،بكدددببحثحدددلثابثي دددبىرب دددلاة ب يدددابح يقحدددل بىحةدددرب لإلحدددل رباثدددابح يقحدددل بةإلدددق بقب

رددل ابقحثلددابل ب%بحددلبحثح يقحددل بحثلددابلإلقكهدلبحثل،ددلبكببحثحلثةددر88قةحردد بحإل صددلسبحثرددبا بإدقحثابىحةدر(وب
ضبحثجقحند بحثلداب هندلبب  د ب يابلفريببق همبحثل،دلبكببحثحلثةدرب قغيب مبحلباصإل بحثحصيإرب حثحرلرحبكل

لإايدا لب  ددى بةحىدلببحثرددباةرحدلببدرابحثح يقحدل بب بقث ددلالبةحىدلبلإايدا لبىحة دلقبلدشربب يدابرد ببحثرددهمب
مندقح بحإل صدلسبحثبئةردةربحثلدابليلداببردلئ ببلثح يقحدل بحثردباةرب داباإدا  وبLo et al., 2017)ا حد ب)

بقلإيددةر بل بحثحلثةدر بقحنلم ددل حثح يقحددبح لفردديببحددلببدراببحإلةلجدل باصددإل بحثحصدديإربحدلبحثح يقحددل 
ي ددددددبىر بثحثإلثةددددددربقحثحرددددددل،ليةرببحيبددددددب ببثحبددددددلعبقحبي حددددددلاححبددددددلعببقحإل صددددددلسب ددددددلب بMD&Aبحإلاحبة

 هددددمبحثليئددددربحثل دددد ييةربثي ددددبىربقحثنلددددلئجب بقىددددعثببحالجلحل ةددددرحثليئةددددربقببحثإقىحددددربقحثحرددددشقثةرقبقحالرددددلبحليجةر ب
نهددلبحىحدد بثيح يقحددل بحثحلثةددربحثددقحباةب ددابأحإل صددلإل بحثرددباةرب وبقثددعثببةحىددلبقصدد بحثحلحددةربقحثحرددل،ليةر

بو(Abozaid et al., 2020, Hasan and Habib, 2020)بحث،قحئمبحثحلثةر

قةحىدددلبحثلحييدددزبلددديلبندددق يلبحدددلبحإل صدددلإل بحثردددباةر:بحإل صدددلسبحثردددبا بحإلثزححدددابقحإل صدددلسبحثردددبا ب
ةرددلبامبحإل صددلسبحثرددبا بلينحددلبوبحثلنظةحةددرث،لنقنةددرباقبحثنددقابحيقابثيق ددلكب لثحلعي ددل بحةرددلبامبحالبلةددلب وب

 ندلبب داةب نلصدببثا صدلسبحثردبا بحالبلةدلب بحرد :بقبحالبلةلب ب لاةبثلإريلبصقبةبحث بىرب دابحثردق وب
حإل صددددلسب ددددلبحثح يقحددددل بحإلرددددلبحليجةربحثلددددابلرددددل مب دددداب هددددمبحثفددددب بقحثحبددددلعببحثلددددابلقحجدددد بحالرددددلرحلبب

حثلددابلرددل اب ددابلقمددمبحياحكبحثحرددل،ليابثي ددبىربقل،ييدد ب ددامببل بحثحرددل،ليةر لث ددبىرابحإل صددلسب ددلبحثح يقحدد
بو(Abozaid et al., 2020)حثلأ ا بقحإل صلسب لبحثحرشقثةربحثليئةربقحالجلحل ةر

ب يابحيمد بردردببصدلئ يقجابقث ابلإ،مبحثل،لبكببحثحلثةربحثحنف ربحثحبجقةبحنهلبيصإل بحثحصيإراب
اقببحإل صدلسبق دفل ةرقنلدبةبحإل صدلسبحإل صدلسببىحةدر:بحثردبا بلدشربب يداب دع بحثحنف درب دابإل صلسثجقاةبح
البل قلبحثل،لبكببحثحلثةربرهيربحث،بحكةبقحفهقحربحلبملد بكن  ابوبقب(Gosslin et al., 2021)مبحكل برهقثرب

قىدددعثببىردددبةبحردددلباحيهل بإيددددبلدددشا بحثل،دددلبكببحثحلثةدددربحثحعقثدددربقغيدددببحثح،دددبقكةباثدددابحدددةلابقمددد بحث،دددبحك ب
حإلرددهل بقحرددلباحمبحصددعيإل بث قةدددربح ،دداةبمددابلدددشا باثددابل ددقةكبقحلل ددلابحردددلباحابليددببحثل،ددلبكبب دددلب
احبةب مبحكلهددل بىحددلبةحىددلبإلاحبةبحث ددبىربحإلرددهل ب دداب ددبضبلفلصددي بزحئدداةباةحددل بإلبفددلكبحياحكبحثحدد ي بقح 

حثنصابثا صلسبحلباج بابفلكبحثلر  ب لثحإلق ب عحب حرب لباحىلنةربب (Xu et al., 2020)بحيببلس
حردددلق بملليةدددربحثحإلدددق بحثنصددداب لثل،دددلبكببحدددلبلبل ددداابا ب دددةحىلبثدددااحبةبobfuscateبحثرددديلةربحثح يقحدددل 

حثحلثةربثي،بحكةبإلبفلكبحثح يقحل بحثريلةروبق لثللثابةحىلبلحيي بحثحرلرحبكلبميييابحثبلدبةبحدلببدرابحثل،دلبكبب
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 ,Lo et al., 2017; Xu et al., 2020; Hasan and Habib)كةبحثحلثةدربحثح ،داةبقحيمد بملليةدربثي،دبح
بو(2020

 دابلإرديلبب لحدل ببح يقحللةل ببابيي  بحبحم بحثإرل ل باقبح بومن منظور مهنة المراجعة ؛ومن ناحية أخرى 
حإلق بحثح يقحل ب لثل،لبكببحثحلثةربقححفلكبحثر،رب ية  بححلبةرل اب ابلق يببح يقحدل بحفيداةباللبدلعبمدبحبح ب

ثحبحم ب  بىرب حي بحثحبحج روبقمابللأربب  لثةربحثاقببحثح يقحللاببيإرحملصلاةربب ياةبث ل رباصإل بحثحص
ب قنظدبحبيلبجهدقا بي،ةدلمبلهدعحبحثداقبحثلدابيلدعثهلبثجهدقابحثلد،لليةربحثل،بكدببحثحدلثابثي،دبحكةبحدلببدراببحثإرل ل 

حلببرابحش دبح بةحىدلب بحثجهقاب  ى بح ل ببحلبمل باصإل بحثحصيإر ب ةحىلبمةل ب عبحيإقظرغيبب
 عحب حرب لببو(Xu et al., 2020)بحرإظلهلبثجهقابحثحبحج ر باإاب ع بحثحش بح ب ابال ل بحثحبحج ر

ثدة ب ،دمبحبحج دربحثح يقحدل بحثردباةربىجدزكبحدلببحبحملدابحثإردل ل للعيد بحدلببرح لييببحثحبحج دربحثإلثةدالب
حثلدابيدلمبحبحج لهدلبحدمببحثحلثةدربل،يةمبحبلعببحثلإبكفل بحثجق بكر بقث لباةحل بثل،يدةمبحدا بحلردل بحثح يقحدل 

حبحج دربلدبا بل،بكببباصاحبحثح يقحل بحثرباةربحثحفصأب نهلب ابحثل،لبكببحثحب ،رب لث،قحئمبحثحلثةر ب إيدبيلمب
 بلنلمحل بجق بكربليلبحثح يقحل بحثلابلمبحبحج لهلبقليدببحثحقجدقاةب لثل،دلبكببحثحب ،درباح ااب نابح ل للب

 ;Financial Reporting Council, 2016; Public Company Oversight Board, 2013)لهدل
International Federation of Accountants,2012)و  

حث دلإريلب دابحجدلاببقبصلئ بجقالهدلبح لحدلمبيل،لبكببحثحلثةرثإل صلإل بحثنق ةرباقبحثرباةربا جعل ث،اب
 بب(Hossain & Salama, 2018; Castro et al., 2019; Gosslin et al., 2021)حثحبحج دربب

ةرددلبامبحثح يقحددل بحثحإلرددلةرب دداباصدداحببحيإىددلمبحثحهنةددرب  ددألبحددا ببقعثددبب ل ل ددلببالبحبحمدد بحثإرددل ل 
إل صددلسببصددلئ بجددقاةبحإيدددبةحىددلبثرحربق احثددرب ددع بحثح يقحددل بقبيق ددلبحددلبحثلإبكفددل بحثجق بكددر بردد

حث ددبىرببااحكثحبددلعببحثحبحج ددربحددلببددرابلقمددمببحبحملددابحثإرددل ل ي دد باقبح بإيقةددل ب ددابل،ددايببلحثرددبا بالب
ثلددابيبغلددقلب ددابن،يهددلباحاب ددع بحإل صددلإل بقحثلصددقبح بحا ددحثحرددل،ليابقلإايددابحثإددقح زبحإلاحبكددربثددااحبةب ندداب

بب بق لثللثابال ل بحثحبحج رو بححلبيشربب ياباجبحكح بلبعةمبحثحبحج ربقلقميلهلبقنعلمهلث،بحئهم

قكببعددلفلددبضبنظبكددرباقبةبإةددلةبحث ددبىربالبحث ددبىربللإددببب لددبب دداابحددلبحبحإدد بحثلابومننن ناحيننة أخننرى 
 بقلردلبامبقحقحبا دلحثلنل ردةربقمدابحلهلبحث دبىربب ةىد إيددبيل يدببالبلل مبنحع لبرللل لبعقحابإةللهل بقبحثحبليفرب
حرلبحليجةل بحبليفربحدلباجد بل ظدةمبىفدلكةبحردلباحمبحثحدقحبابحثحللإدرب دابىد بحبإيدربحدلبحبحإد باقبةبحإلاحبةب

ل،ي بحثلا ،ل بحثن،اةربقل يفرببا بحثحدلاب لدببقبحيببلس ببكرحثببإةر بقحرلحبحببوبىحلبلبلي باةحل بإةلةبحث بىر
 لددببيفددربثدداقبةبإةددلةبحث ددبىروبق لثلددلثابمددابلبليدد بابجددربحثحبددلعببقحثإددقح زبحإلاحبكددربثيحددايبكلبحثحبلبحبحإدد حث
 داحابل،دلبكببحلثةدربإحإلاحبةبرديقىلبحنلهلزكدل بيج يهدلبل،دقمبلقمابلحدلب ب بحبليفربحلباقبةبإةلةبحث بىرحثحبحإ بحث

 يدداباقبةبإةللهددل بححددلبيددشربب  ددى بحبليدد ب لددبببحثحدد ي باحكبفددلكبحيل ،يدداحبقغيددببملليددربثي،ددبحكةبإلبا رددب
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حث بىر ب حبحملقبب ابى بحبإيرببحلبحبحإ باقبةبإةلةحثحبحج رباةحل ببقحلبرمبال ل بحثحبحج رل،ايببحبلعبب
دلبثدعثببحدلببدراببح ل دللملابقلب يدابحثإرل ل ب حثي دربحثح ،داةبحثحردلباحرب دابحثل،دلبكببحثحلثةدربقحث حد بق ، 

;Hossain et al., 2019)همبال ددللةبجهددقا مبق لثلددلثابحبلفددلابلثحبحج ددربقزكددلا بل ددل بحالزكددلاةبحبددلعبب  

Hussain et al., 2020; Wang et al., 2021)ب

 مشكمة البحث -2
بملليةدربحثل،ددلبكببحثحلثةددربثي،ددبحكة ب ل ل لب دلباإدداببصددلئ بجدقاةبحإل صددلسبحثرددبا  بمددا يدابحثددبغمبحددلبالب

وب يددابحثحرددلق بحثدداقثابالمدد با لحددلمبحيإددقببحددلبملدد بحثجهددل بحثلنظةحةددربقحثحهنةددربقحثحرددلرحبكلبقحي ددلاةحييل
ب حإداقاة أل دل بحثحبحج دربإدقابملليةدربحثل،دلبكببحثحلثةدربثي،دبحكةبق رملهدلبحثحصدبكرباالبحلبحث إقدبحي لاةحةدرب

اب9809ابحثرقحس بEazt, 2019)بابحرل حثحبللب بحث ايابحلببعمى حد عمم الباحث، ففي البيئة المصرية
لدددأريببملليةدددربحثل،دددلبكببب(9899ابحثدددبإةم بلددد ببحدددة بق 9890اب يدددا ب9898بح دددا باب9898 لدددابحثجدددقحا ب

( بقحياحكب9899 بابحثبإةملاببحة بق ب9890حثحلثةربثي،بحكةب يابجقحن ب اياةبحر بل يفربحثقىلثرب) يا ب
ق رملهدلباةحدل بلللندابح دلييببب ب(Eazt, 2019)( بقل يفدرببح بحثحدلاب9899حثحلثاب)بحة بق لابحثدبإةم ب

( بحقبحث رمربليلبحداحب بحثحبحج دربحثبلبجةدربقملليةدرب9809حثل،بكببحثحلثابحثاقثابقجقاةبحثحبحج رب)حثرقحس ب
  ضبحيبددببلنددلقابال ددل بحثحبحج ددربقحإددااحلهلبلينحددلبحثددب(و9898ل،بكددببحبحمدد بحثإرددل ل بثي،ددبحكةبب)بح ددا ب

اب9898)حثجندا  باالباند بيقجداب داابحإداقابحدلبحثابحردل بب(وب9899ا لابحثبإةمبقبحدة  ب9809) يا ب
لنلقث بابحرربلأريببملليةربحثل،لبكببحثحلثةربثي،بحكةب يابال دل بحثحبحج در ب(ب9890ابعنعلق  ب9890إريل ب

ل لب دلبلدأريبباقبةبإةدلةبحث دبىرباةحدل  بىحل يدببحردل، بابدب ب يدابال دل ب دابح  ع بحثابحردل بقث لبثمبلأبعب
بحثحبحج رو

يقجداب  دضبحثابحردل بحثلدابلنلقثد بلدأريببحبحإد باقببإةدلةبحث دبىرب)ىحل يدببحردل، (ببومن ناحية أخري؛
احبةبحالببددلسب لين ددعربحثإ،ة،ةددرب)حييجددا  ( بقىددعثبب9898ابرددرحر 9898 يددابرةلرددربلقزك ددل بحيببددلسبقح 

(وبىحدددلبلندددلقابحثددد  ضبحيبدددبب)زثدددم ب9898يدددابابجدددربحثحبدددلعببحثحلثةدددربحثلدددابلل دددبضبثهدددلبحث دددبىر)  ب 
(بلددددأريببحبحإدددد باقبةبإةددددلةبحث ددددبىرب)ىحل يددددبب9890ابحردددد قا ب9898ابحثإنددددلق  ب9898ابإردددديل 9898

بيئنة العمنى حند عمنم الباحنث، فني ح اا(ب يابحث ريببحلبحث رمل وبق لثللثابلقجاباةحل بابحرل بحإاقاة ب
ثدعثببلنلقث بلأريبباقبةبإةدلةبحث دبىرب يدابحثحبحج دربلجقحنلهدلبحثحبليفدر بقبلصدربال دل بحثحبحج دروببالمصرية

ملليةدددربحثل،دددلبكببحثحلثةدددربحبل دددلبباردددبباردددبحكبحيا بحثحإلردددلاب دددابحجدددلابحثحبحج دددربحدددلببدددراببإدددلقابحث لإددددة
حإدد باقبةبإةددلةبحث ددبىرب يددابال ددل بثي،ددبحكة ب ل ل لب ددلباإدداببصددلئ بجددقاةبحإل صددلسبحثرددبا  بقىددعثببحبب

لددأريبب ددعيلبحثحل يددبكلب يددابال ددل بحثحبحج ددر بقحددا بلددقح بباثيدد ب حيدداب ددابحصددبب يدداببحبحمدد بحثإرددل ل  
  ل ل لب حلبحلبحث قحح بحثحإااةبيل ل بحثحبحج ر بقحثلابلبل مبلبصلئ ب حي بحثحبحج رو
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لدشرببملليةدرب  بتساؤلين هما: يًا عمى ؛ يمكن صياغة مشكمة البحث في اإلجابة عمموانطالقا مما سبق
لبلي بال ل بحثحبحج درب  بقىعثبب؟ بحثل،لبكببحثحلثةربثي،بحكةب يابال ل بحثحبحج ربحثرنقةربثحبحم بحثإرل ل 
با ي ابحصبب  بيقجاباثي ب حيابقبحثرنقةربثحبحم بحثإرل ل ب لببحثحبحإ بحثحبليفربثاقبةبإةلةبحث بىر؟ ب

حثح،يددداةب لثلقبصدددربغيدددببحثحلثةدددربي دددبىل بحثحردددل حرب لثنرددد ربثبال دددل بحثحبحج دددرلدددأريبب دددعيلبحثحل يدددبكلب يددداب
 ؟وحثحصبكر

 هدف البحث -3
يهالبحث إدباثابابحرربقحبل لببارببملليةربحثل،لبكببحثحلثةربثي،بحكةبقحبحإ باقبةبإةلةبحث بىرب يدابال دل ب

ةدربحثح،يداةب لثلقبصدربحثحصدبكربحثحبحج ربحثرنقةربثحبحم بحثإرل ل  بقعثبب ياب ينربحلبحث دبىل بغيدببحثحلث
بو9809إلاببب9807برابحثفلبةبحلب

 أهمية ودوافع البحث -4
بحثحإلرددد ربحثحلثةدددربحجدددلا ددداببحدددلببدددرابلنلقثددد بث،حدددةرب إرةدددرب لحدددربأهمينننة هنننحا البحنننث أكاديميننناً لن دددمب
ملليةددربحثل،ددلبكببحثحلثةدددربثي،ددبحكةبقلأريب ددلب يددابمددبحببلإايدددابال ددل بحثحبحج ددربحثرددنقةربثحبحمددد بق دداببقحثحبحج ددر

حث،ددقحئمبحثحلثةددربقحنف لهددلببح يقحددل إي،ددربحثقصدد بلدديلبملليةددربحثل،ددلبكببحثحلثةددربثي،ددبحكةبحثإرددل ل  بإيدددبلحردد ب
لدشربببينهدلبنظحداباردقح بحثحدلاحنل دل بحث ريدببحدلبحث دلإريلبقح دع بحث،حدةرب،ابجدعل ب بث حيةربحلبلعبحث،بحبح  

حإلددق بحثح يقحددل بحثحفصددأب نهددلببقلفردديب هددمبجددقاةبحثح يقحددل بحثحإلرددلةربقمددابةبحثحرددلباحيلب يدداب يدداب
اقح دمبىحلبالبابحررب ع بحث،حةربةحىلبحلبلإايداببحلبةصابقن بحلباإىلمبقمبحبح وق لثللثاب لث،قحئمبحثحلثةر ب

قغيدببملليدربثي،دبحكةبلهدالبحثل دقةكبقحثل لدةمب يدابحياحكببةربح ،داةإلنللجبا صدلإل بحإلردلبحالنلهلزكربحإلاحبة
اقبحنع ل للهم بقبلصربقالبإقح زبحثل،بكدببحثحدلثاببثيلأريبب يابلصقبح بحثحرلباحيلغيببحثحبغق بثي بىرب
بوبحثل،بكببحثحلثارلشرببري لب يابجقاةب

يةد بلإبكفدل بجق بكدرب دلث،قحئمبحثحلثةدربقحلبنلإةربابب  ب إلبقجقابحثإقح زبحإلاحبكربحالنلهلزكربمابيلبلد ب 
قحث،ةلمب ححلبرل بااحبةبحيببلس بحيحببحثع بيدن ى ب يدابل،يدةمبحبحمد بحثإردل ل بثحبدلعببحثحبحج دربقلإايداب

حبثابحردل بلدأريبح ب دع بحثابحردربجهقا بال ل دللبحثلإبكفدل بقحدلبردمبال دل بحثحبحج دروبق لثلدلثاب ل للدببححلداحا 
 بق لثلإايدابحبحمد بحثإردل ل ق قببحثحلاباإابحثح لبىيلبحثفل ييلب أرقح لثلبىيزب ياب حث،لليةربثي،بحكة بقعثبب

 بحيل دل ابحررباردببملليةدربحثل،دلبكببحثحلثةدربثي،دبحكةب يداباإدابحببجدل ب حيةدربحثحبحج دربق لثلإايدابحلببراب
ابحرنددديلبحدددلبىحدددلبلحرددد بحثابحردددربححلددداحاحباةحدددل بثابحردددل بحإدددااح بال دددل بحثحبحج دددر بقعثدددببحدددلببدددرابلندددلقب

حثحإااح بحثحشربةب يدابال دل بحثحبحج در بقحثحبل عدربلبصدلئ ب حيد بحثحبحج در بق حدلبجدقاةبحثل،بكدببحثحدلثاب
 ب)لاالثربحث،لليةربثي،بحكة(بقىعثبباقبةبإةلةب بىربحث حي و



      السيدة خمتار عبد الغين طلخاند/      
 ...............دورة حياة الشركةومراحل أثر قابلية التقارير المالية للقراءة 

 

  
 

 
 

  444  

 

ملليةدربب دابحثلقصد باثداباثيد ب حيدابإدقاب رمدربدرابحثحردل حربحدلببأهميته العمميةىحلبةرلحابحث إددب
حبل دلبب دع بحث رمدرب دابحثل،لبكببحثحلثةربثي،بحكةبقحبحإ باقبةبإةلةبحث بىربقال ل بحثحبحج ر بقعثببحلببدراب

حإلحدددببحجلحل دددل بحثجح ةدددربحث لحدددربحث دددبىل بغيدددببحثحلثةدددربحثح،يددداةب لثلقبصدددربحثحصدددبكر بقىدددعثببحردددلباحمب
لإردلباحمبابمدلمب  يةدر ب حدلبةإردلب ل يةدربمةدل بال دل بحثحبحج درب دبىل بحث يندر بحدلباجد بحث لاةربثحرل حاب

حثل يد ب يداب يدق ب ب لإلحدل رباثدابحث،بحبح بثيحهلحيلب حهنربحثحبحج ر بقبلصربحن أ بحثحإلر ربقحثحبحج ر
قحثلددابىدللبح ظحهددلبة لحددابب ددابحجدلابال ددل بحثحبحج در بحنهجةدل ب  ددضبحث إدقدبحثحصددبكربحثردل ،ربحثحنددلظبة

بحالرل،صلكبىأاحةب إدوملئحرب ياب

 دابحيالةدل ب داابمييد بحدلبحث إدقدبيلحرد با حهدلاب دابقجدقاببوراء هحا البحث العديد من الدوافعحلبالبى
ومنننن ناحينننة حث رمددربلدديلبملليةدددربحثل،ددلبكببحثحلثةدددربثي،ددبحكةبقال ددل ب حيةدددربحثحبحج ددر ببحثلددابلنلقثددد بحثحإلرددلةر

حبحإدد باقبةبإةددلةبحث ددبىرببيبابقجددقاب جددقةب إرةددرب ددابحيالةددل بحثحإلرددلةرب ددابحصددببحثلددابلنلقثدد بلددأرأخننرى 
حثددرردببحث رمدربلديلححدلبةردل مب دداباردبحكبحثفىدببحثحإلرددلابقحثحهندابحثحل يدمب لبل ددلبب يدابال دل بحثحبحج ددر ب

قحبحإ باقبةبإةلةبحث دبىر ب حدرب دلبقجدقاببملليةربحثل،لبكببحثحلثةربثي،بحكةبقال ل ب حيةربحثحبحج رحل يبح :ب
اثيدد ب حيدداب ددلبحددا بقجددقاب ددع بحث رمددربحددلب احدد ب ددابليئددربحثححلبرددربحثحصددبكر بححددلبةحىددلبحددلبحرددليبةب

حدددلببددرابحنهجةدددرب حيةدددرباةحدددل بحبل دددلبب رمللدد ببومنننن دوافنننع البحنننثحث إددقدبحالجنلةدددرب دداب دددعحبحث ددألوبب
حثبئةرةربحإ بحثابحرر بقىعثببلعليدمب  دضببل البل لببحث رملجحمبليلبحثلإيي بحيرلرابحل لحيربلعلة،ةرب

ثعحبمدابلحرد ب دع بحثابحردرباحدل رب يحةدرب دابب حبل لبح بحثإرلرةربقحإلحل ةربثيلأ ابحلبامربحثنللئجبقررحلهل
ب عحبحثحجلاو

 حدود البحث -5
ة،لصببحث إدب يابابحرربقحبل لببارببملليةربحثل،لبكببحثحلثةربثي،بحكةبقىعثببحبحإ باقبةبإةلةبحث ببب ياب
ال ددل بحثحبحج ددر بقىددعثببح لثجددرب  ددضبحثبصددلئ بحثل دد ييةربثحن ددأةب حيدد بحثحبحج ددربق ددا:بإجددمبحن ددلةب

حثردقمابثرردهموبقىدعثبب  دضبب حي بحثحبحج ر بببإيل  بحثب مبحثحلثا بل ،داب حيةللد  بنليجدربحثن دل  بحياحك
بصدددلئ بحبحمددد بحثإردددل ل بق دددا:بإجدددمبحن دددأةبحثحإلرددد ربقحثحبحج دددر بل ييدددببحبحمددد بحثإردددل ل  بندددقاببا ب
حبحم بحثإرل ل  بنهلةربحثرنربحثحلثةر بحثلابل ى ب لبةبحثحد مبقحن د لابحن دأةبحثحإلرد ربقحثحبحج درب)حقردمب

بثحبحج رو( بىحل يبح ببمللةربيل ل بحSeasonalityحثحبحج رب

ق لثللثابيببجب لبنعل بحث إدبحبل لببارببملليةربحثل،بكببحثحلثابثي،بحكةب يابا بحل يبح بابب بلبدرلب
حيل دددل  بقىدددعثببحبل دددلببحثحإدددااح بحيبدددب بحثلدددابلدددشربب يدددابال دددل بحبحمددد بحثإردددل ل بردددقحكبحثلدددابلبددد ب

حثبلصددربلليئددربببصددلئ بحبحمدد بحثإرددل ل باقبليددببحثبصددلئ بحيبددب بثحن ددأةب حيدد بحثحبحج ددرباقبحث قححدد 
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حثححلبرربحثحهنةرب)حرد بقجدقابقمدقةبحثلنظدةمبحثحهندابقلف يد بحثحردلكثربحثحهنةدر(وبىحدلبيبدبجب دلبنعدل بحث إددب
حبل دددلببباقابا  دددلابحثردددق بقاصدددإل بحثحصددديإربحيبدددبنلب)حرددد بقىدددلال بحثلصدددني بحالئلحدددلناب( يدددابملليةدددرب

ىل بغيددببحثحلثةددربحثح،يدداةب لثلقبصددربحثحصددبكر بحثل،ددلبكببحثحلثةددربثي،ددبحكةوبىحددلبل،لصددبب ينددربحثابحرددرب يددابحث ددبب
ق لثلددلثابيبددبجب ددلبنعددل بحث إدددبحثحشررددل بحثحلثةددربقحث ددبىل بغيددببحثح،يدداةب لثلقبصددروبىحددلبل،لصددبب لددبةب

  إداقا ح دبقعر ردل قلب ثيل حدةم حثنلدلئج ملليةدر لوبقابيدبح اب دإ9809إلدابب9807حثابحردرب يدابحثفلدبةبحدلب
حثابحردربقااقح بحث إددبحثحردلباحربقحثفلدبةبحثزحنةدربثيابحردربقعبك،درببق يندر حجلحدم حبلةدلب قحدقح م حث إدد

 مةل بحثحل يبح و

 خطة البحث -6
 رقلبُةرل ح بحث إدبىحلبييا:

والمحننددات  المفناهيم: ومراحنل دورة حيناة الشننركة المراجعننةقابمينة التقنارير الماليننة لمقنراءة وأتعناب   6-1
 .والمقاييس والمردود

 البحث. يالسابقة واشتقاق فرضتحميل الدراسات   6-2

 قح ل،ل بحثفبضبحيقاوبملليةربحثل،لبكببحثحلثةربثي،بحكةبقال ل بحثحبحج ربحثرنقةرلإيي بحث رمربليلببب6-9-0

بوحثرلناقح ل،ل بحثفبضبحث رمربليلبحبحإ باقبةبإةلةبحث بىربقال ل بحثحبحج ربحثرنقةربلإيي ببب6-9-9

 جية البحث.همن 6-3

 والتوصيات ومجاالت البحث المقترحة.النتائج  6-4

 المفاهيم: ومراحل دورة حياة الشركة المراجعةوأتعاب التقارير المالية لمقراءة قابمية   6-1
 والمحددات والمقاييس والمردود

يلنلقابحث لإدب اب ع بحثجزئةربحثلأصي بحثنظب بثيحفل ةمبحثبلصرب حل يبح بحثابحرربق ا:بملليةربحثل،دلبكبب
 حثحلثةربثي،بحكةب بقال ل بحثحبحج ر بقحبحإ باقبةبإةلةبحث بىر بقعثبب يابحثنإقبحثللثا:ب

 والمردود: المفهوم والمقاييس Readabilityالتقارير المالية لمقراءة  قابمية  6-1-1
حجيددد بح دددلييببحثحإلرددد ربحثحلثةدددربحثددداقثاباثددداببلصدددةرب حث،لليةدددربثيفهدددم بىأإدددابحثبصدددلئ بحثنق ةدددرببا دددلب

ي دابل دقلبحثح يقحدل بحثحإلردلةربحفهقحدربين  دابالبيدلمب ب (IASB, 2016)حثح دززةبثجدقاةبحثل،دلبكببحثحلثةدرب
اقبصددد ق ر بقعثدددببالبدددلرلب دددبضب دددع بحثح يقحدددل ب عبك،دددربقححدددإربقردددهيربحث،دددبحكةب  يددداةب دددلبا بل ،يددداب

مددابح بحددلبةرددلباحقنهلب يددابل دد ي بق إدد بقلإييدد ب ددع بحثح يقحددل  بقحثقصددقاباثددابحرددلنللجل بح ،قثددرب
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اللبلعبحث،بحبح وبق لثللثابل للدببملليةدربحثل،دلبكببحثحلثةدربثي،دبحكةببىندليبارلردةليبث،لليةدرب هدمبحثح يقحدل بحثحإلردلةرب
بحثلابلإقكهلب ع بحثل،لبكبو

Jones and Smith, 2014; Richards and Van) بب ددلب ب  ددضبحثابحرددل قبددبغمبعثددببا  

Staden, 2015 لب نلببحبلرلبليلبحفهدقحاباثابا) 9899 باببحة بق لابحثبإةم9898 لاحثجقحا بب ا
حث،لليةربثي،بحكةبقحث،لليةربثيفهم بإيدبل لحابحث،لليةدربثي،دبحكةب يدابارديق بىلل دربحثدن بقحدا بل ،يدا بحدلببدراب

حثل ،يدددابحثنإدددق بثيبردددلثرب لإل لحدددلاب يددداب ددداةبحل يدددبح بحرددد بعدددقابحثجحيدددربق ددداابحث يحدددل بقل ،يدددا لبلإييددد ب
قل بحب لوبلينحلبل لحابحث،لليةربثيفهمب يابمابةبحث،لبئب يابحثلفل  بحمبحثن بقلإايابحثح نابحثرديةمبقح لردل ب

 ،يابحثنإدق بقحثلدابلدشربب يدابحثح ب ربحلببرابحثن  بق لثللثابلأبعب ابحإل ل لبب قحح بابب بلبرلبحثل
 هدددمبحث،دددلبئبحرددد ببلبلددد بقبيفيلددد بحث يحةدددربقردددحلل بحث بصدددةربقح لحلحللددد بقح ب لددد ب حقحدددقابحثبردددلثروباالبالب
حثحفهددقحيلبح ددل بةحىنددللبحددلبلإايددابحددا بقصددقابحثحإلددق بحثحددبحابلقصدديي بحددلببددرابحثبرددلثربحثحىلق ددرب دداب

بحثل،لبكببحثحإلرلةرو

إلقث بحث ايابحلبحثابحرل بقحمبل بك بقححأبثي،لليةربثي،بحكة باالبانهلبباءة؛وبشأن مفهوم القابمية لمقر 
يقابحبةبحلببرابحث لإريلب ابثمبللقص باثابل بك بحإاابثهعحبحثحفهقموبب ،ابظهببحفهقمبحث،لليةربثي،بحكةب

 Dale andحجلاب يمبحثي ربقحاللصلال  بقالبزب ع بحثل بكفل بقحثع بة ابا ربب حقال بىللبل بك بابحررب
Chall (1949)ب(1)قحثلابا لب باثابحلبحث،لليةربثي،بحكةب لثح نابحثقحرمب ابحثلفل  بحث يابثجحةدمبحث نلصدبب

حثحقجددقاةباحبدد بندد برددبا بح دديلبحىلددق  بقحثلددابلددشربب يددابنجددلسبحجحق ددربحددلبحث،ددبحكب دداب هددمبحثددن  ب
ردلبةبح لحدلحهمب د بقحردللبلهمب يدابحث،دبحكةب  ,Richards  and Van Staden)قمبحكلد ب لثردب ربحثحريدا بقح 

2015; Tan et al., 2015; Ezat 2019)ق لثلدلثاب دعحبحثل بكد بالبيبىدزب ،دمب يدابحإلدق بحثبردلثرببو
 Sforza etقح ب ربحث،لبئ بقث لباةحل ب ياب ةى بحثح يقحل بقعبك،رب بحهلبثي،دبحك بىحدلبا دلب بابحردرب

al. (2018)ببو هح بحلبمل بحث،لبئب ابقم بقحجهقابح،لقااثابانهلبل نابحث،ابةب يابمبحكةبن بحلبقببب

البحث،لليةدربثي،دبحكةب دابحثبلصدةربحثلداببDuBay (2004حجدلاب إدقدبحثل يدةمباقحدإ بابحردرب)بفنيأمنا 
حثجحددد ب لردددلباحمبلج ددد بمدددبحكةب  دددضبحثنصدددق بارددده بحدددلبغيب دددل بقمدددابإددداا ببصدددلئ بردددهقثربحث،دددبحكةب

                                                 
اثابالب دع بحث نلصدببلبجدمباثدابىد بحث قححد بحثلدابةحىدلبالبلدشربب يدابنجدلسبمدبحكةبحثدن بق هحد  بقحثلدابب(9898ح لب بابحررب لابحثجقحاب)ب1

للححلبح لحلمبحث،لبئبقاح  يل  بقحقسبحثن بقإرلباببحج  بقابجربل ،يدابحث يحدربقحثجحيدروبقةحىدلبلصدني ب دع بحث نلصدببإرد با حيلهدلباثداب
حث دبضبقارديق بحثل ليدببقحث دى بق قححد بلل يدمب دلثلنظةم بىحددلبالبحث،لليةدربثي،دبحكةب دابحثلدابلدببمبلديلبحث،دلبئبقحثحدلاةبحثحىلق ددرببحثحإلدق بقعبك،در

ةحىدلبلصدني باثداباند ببSforza et al. (2018)قحثلابلرل اب ياب همبحثبرلثربقح ب ربحححقنهلبقاالاللهلبقح،لصابحثحبر  بقا دلب بابحردرب
ثن بق هح باثاب قحح بلبل مب لث،لبئ بقابب بلل يمب لثحلاةبحثحىلق رب ب لإلحل رباثاب قحح بلل يدمب لثلفل د بلديلبحث،دلبئبقب قحح بنجلسبمبحكةبح

بحثحلاةبحثحىلق رو



      السيدة خمتار عبد الغين طلخاند/      
 ...............دورة حياة الشركةومراحل أثر قابلية التقارير المالية للقراءة 

 

  
 

 
 

  444  

 

قحردلباحمببقحال لحدلاب يدابجحد بحثحلندابثيح يدقمحث،صيبةبقحث يحل بحثحأثق ربقحث يحل بعح بح،لعمبثفظةربامد  ب
بحصعيإل ب نةربحم وب

اإدداب أنهددلبببLoughran and  McDonald (2014; 2016) ب ب هددلبعمننم المحاسننبةق ددابحجددلاب
) هددددم(بحثبرددددلثرببdecipherحثجقحندددد بحثحل ددددااةبثيلإييدددد بحثنصددددابحثددددع بة،ددددة بمددددابةبحث،ددددلبئب يدددداب ددددبب ددددفبةب

حثح،صددقاةبقمددابةبحثحرددلرحبكلبقحثحإييدديلب يددابحرددلة ل بقاحددجبح يقحددل بحإل صددلسبحثرددبا بعح بحثصدديرب دداب
بوبقكشىداب دعحىرباثدابحثردق بل،يةمبار لببحيرهم بق حلبةإ،مبحثلقصي بحثف لابثيح يقحدل بحثحرئحدربثل،يدةمبحث دبب

 Bonsall et)حثل بكد بإلجدربحثحردلباحيلباثدابالبةىقندقحبمدلابكلب يداب هدمبحثبردلثربقلفرديب لوبىحدلبحلف،د ب
al., 2017; Nguyen & Kimura, 2018)يابالبحث،لليةربثي،بحكةبل يبباثابمابةبحثحرلرحبكلبقحثحإيييلبب 

بصأب نهلوبحثحلثييلب يابحرلة ل بقرهقثرب همبحثح يقحل بحثحف
ب

ل بكد بحث،لليةدربثي،دبحكةب دلبلرلبنعدل بح لحدلمبحث دلإريلباثداباند بيبليد ببEzat (2019)قا دلب بابحردرب
لإييددد بحثحإلدددق بحثنصدددابقالبملليةدددربحثدددن بحثردددبا بثي،دددبحكةبللإددداابحدددلببدددراب ددداببحجدددلابثي،لليةدددربثي،دددبحكة ب

حثبصدلئ بحثي قةدربقحالابح ةدربثيل،دلبكببثيل،لبكببحثحلثةدر بإيددبيي د بلإييد بحثحإلدق باقبحبجق بكدلب دابلإايداب
( المندخل 1)اثداباند بيقجدابحدابييلبثلإييد بحثحإلدق بحثنصدا:بببEzat (2019)حثرنقةربحثحىلق روبقمابا دلب

يبىدددزب يدددابحثحقحدددقابنفرددد بحدددلببدددرابحردددلببحجبقلإييددد ب حثدددع  Thematic Approachالموضنننوعي 
حثح يقحددل بحثبلصددرب لاللجل ددل بقحثردديقىةل بقحثحقحمدد بحي ىددلببحثحلرزحددرب لثبرددلثربحثحىلق ددربثيإصددقاب يدداب

حثدع بيبىدزب syntactic approach( المندخل النحنوي 2و) حلبحثنصق بقحثقصقاباثدابحردلنللجبحدنهمو
 يددابحثصدد ق ربحإلابح ةددرباقبحثح ب ةددربحثلددابلإددادب نددابمددبحكةبحثبرددلثربحثحىلق ددربلهددالبلإييدد بابجددربصدد ق رب

بنصةربحثنإقةربحر بعقابحثجحير بعقابق اابح،لعمبحث يحروبحثن بحثحىلق بحلببرابحثبصلئ بحث

 نظددبحبث ددامبحلفددل بحثابحرددل بحثرددل ،رب يددابل بكدد بحإدداابوبشننأن قينناس قابميننة التقننارير الماليننة لمقننراءة؛ 
ب ثي،لليةربثي،بحكةبثمبيلمبحاللفل باةحل ب يابح،ةل بحإداابثي،لليةدربثي،دبحكةبيي،دابملدقال ب لحدل ب دابحثفىدببحثحإلردلا

 ,Loughran and McDonald, 2014; Richards and Van Staden)غمبعثببحلف، بحثابحرل بقببب
2015; Ezat, 2019; Xu et al., 2020; Rjiba et al., 2021 اببحدة بق لداب9890ابإرديل ب

(بحثل ،يابحثي ق ب0(ب يابالب نلببحابييلبث،ةل بحث،لليةربثي،بحكةب ابحثفىببحثحإلرلابق حل:ب)9899 بحثبإةم
ب(بىحةربحإل صلسب ابحثل،لبكببحثحلثةروب9ثيل،بكب ب)

حددلببددرابحرددلباحمب دداةبحش ددبح ببويركننا المنندخل اعول عمنني قينناس مسننتوي التعقينند الم ننوي بننالتقرير
 دداابحثح،ددلعمبحثصددقلةربثي يحددربق دداابحثإددبقلوبقة لحددابحث يحددل بحثح ،دداة بقبثيل ،يددابحنهددلبعددقابحثجحيددر بق ددااب

قحثلدابلدمبحردلباححهلب يداب بحرلباحمبحثصدة باقبحثح دلاال بحثبكلحدةربث،ةدل بحث،لليةدربحث،دبحكة عحبحثحاب ب ياب
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نعددل بقحرددمبحنددعبحثبحرددينةل بحددلبحث،ددبلبحثحلحددا بق ددابح ددلاال ببكلحددةربح ددل،ربحددلبلإييدد بحالنإدداحببيددلمب
دلبح ين دل بقحثإصدقاب يدابحش دببثرردلاالابصةلغ لهلبثيلنلشب حرلق بابجل بحث،دبحكةبثي،دبحكبحثدعيلبةفهحدقلبنص 

وبقحلبا مبحثحش بح بحثلاب(Richards  and Van Staden, 2015) يابص ق رباقبرهقثربمبحكةبحثن 
 Hossain & Salama, 2018; Salehi et al., 2020; Xu et)لمبحرلباححهلب ابحثابحردل بحثردل ،رب

al., 2020; Rjiba et al., 2021;   Arora  and  Chauhan,   2021;  Arianpoor and Sahoor, 
بق ،لبثهعحبحثحاب بحلبييا:ببب(2022

Flesch Reading Ease Index, flesh-kincaid grade; Fog Index, Bog Indexب; 
SMOG Index, Lix Index, Cloze Procedure. )2( ب 

حثح،ددلية بالبزكددلاةبىدد بحددلبحلقردددمبعددقابحثجحيددربقحلقرددمبعددقابحث يحددربقنردد ربحث يحدددل بقلفلددبضب ددع ب
(وبق يابحثبغمبحلبحرلباحمبصة ب9890 ب يا ب9898حثح ،اةبلشا باثابزكلاةبص ق ربحثن ) لابحثجقحا ب

 بللص بحث،لليةربثي،بحكةبث،ةل بحث،لليةربثي،بحكةب ابحثحجلال بحثحبليفربحلببراب حيةربإرللةربثين بحثحىلقب
 ;Stevens et al.,  1992) لث رلعربقحثرهقثربقحثرب ربقحنبفلضبحثل يفروباالبان بحنل،ا ب  ضبحثابحرل 

Bayerlein and Davidson, 2012; Richards and Van Staden, 2015; Ezat, 2019)ب
 .Stevens et alحثحددداب بحثح لحددداب يدددابحثصدددة بحثبكلحدددةربث،ةدددل بحث،لليةدددربثي،دددبحكة بإيددددبا دددلب بابحردددرب

قللجل دد ب  ددضبحث قححدد بحيبددب ببلبىددزب يددابلإييدد بحثصدد ق ربحثنإقةددرب ،ددم بباثددابالب ددع بحثصددة ب(1992)
 بقحثحرددل اح بconcept density بقصدد ق ربحثحفهددقم بقصدد، بحثحفهددقمبjargonحردد بحثحصددعيإل بحثفنةددرب

بوبقحثجاحقابقحثبرقمبحثلةلنةربقحثصقببقغيب لبحلبا ىلابحإل صلسبحث صبكر

 ,Bayerlein and Davidson, 2012; Richards  and Van Staden)ابعثب باحلل رقةب ي
ابح د البح دلاال برددهقثربحث،دبحكةبغيددببمددلابةب يدابل،يددةمبحردلق بح لحددلمبحث،ددلبئبب(2015  بقحثح ب ددربقحثل يددةمبقح 

بىحددلبللجل دد ملليةددرب هددمبحث،ددلبئوببحرددلق بقحثبلددبةبقلفل دد برددحلل بحث بصددةربحددمبحثددن بقحثددعيلبيددشربقلب يدداب
 بقابجددربorganisation بقحثلنظددةمبstyleحثددنحمبقبب  syntaxحث ريددببحددلبحيحددقببحثهلحددربحردد بلنددلكبحثجحيددر

وبقبدبغمبعثدببالزحثد ب(Ezat, 2019)عح بحثصديرب حقحدقابحثدن بب human interestحال لحدلمبحث  دب ب
ينهددلبلإردد بب ددع بحثصددة بلرددلبامب ددابابحرددل بحإل صددلإل بحثرددباةربحثحإلرددلةربنليجددربثرددهقثلهلبقحركحلهددل

بوب (Ezat, 2019)حرلق بملليةربحثن بحثحبللببثي،بحكةبلابجربقحإاة
                                                 

لنددلقاب ددع بحثحش ددبح بقحل يبحلهددلبقصددة هلبيثي،ددبحكة بثددعثببثددلبحثل،ددلبكببحثحلثةددرب لحددابحث لإدددب يدداب ددعحبحثحدداب ب ددابمةددل بحرددلق بملليةددربةثددلبب2
 Loughran and McDonald, 2014; Richards  and Van)بةحىدلبحثبجدقابحثدا: دلب دع بحثحش دبح بحثبكلحدةروبقثحزكدابحدلبحثلفصدي ب

Staden, 2015; Bonsall et al., 2017; Ezat, 2019;ا9809اببح ا ببGosslin et al., 2021 ب(بو9899اببحة بق لابحثبإةم ب 
بب
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 بحددلببددرابحرددلباحمب دداةبويركننا المنندخل الثنناني عمنني كميننة اإلفصنناح لقينناس مسننتوي القابميننة لمقننراءة
حش بح بحر بعقاباقبإجمبحثل،بكبباقب اابصفإل بقبنقابحإل صلسب ابحثل،لبكببحثحلثةروبقل لحاب يردفرب دعحب

ثحاب ب يابالبحإلاحبةبل،دقمبلإبفدلكبااحئهدلبحثحد ي بحدلببدرابا داحابل،دلبكبباعدقابقا لدببإجحدل بقحثلدابمدابح
ل لح ب يابلفلصي بغيببحبقبكرباحلبثيل لةمباقبحثل قةكب ياب عحبحياحكباقبللبكب  بححلبيزكدابحدلبصد ق رب

بحرددلباحمبحث يحددل بحثح ،دداةببل دد ي ب ددع بحثح يقحددل بقمبحكلهددلبق هحهددلبحددلبملدد بحثحرددلباحيل بقعثددببلدداالبحددل
 .Nazari et al ب(وبقكلفددمبعثددببحددمبحددلبا ددلبباثةدد 9899اببحددة بق لددابحثددبإةم ب9898) لددابحثجددقحا ب

 دددألبلزحيدددابإجدددمبحإل صدددلسب دددلبحثحردددئقثةربحثليئةدددربقحالجلحل ةدددربمدددابةىدددقلبحش دددبح بغيدددببحقردددق ب ةددد بب(2017)
 دددبىربحثلر ددد ب إجدددمبحإل صدددلسبحدددلببدددرابزكدددلاةبقححدددي بثي دددفل ةرب)حث،لليةدددربثي،دددبحكة( بينددد بةحىدددلبإلاحبةبحث

 Braun etىحدلبل ديببابحردرببحثجقحند بحإليجللةدربثدءاحكبحثليئدابقحالجلحدل ابقلبفدةضبحثجقحند بحثرديلةربثد و
al. (2022)اثدابالبح،دلية بحث،لليةدربثي،ددبحكةبحثح لحداةب يدابىحةدربحثح يقحدل بةصد  بحثلر د بلهدلبح،لبنددربب

حثل ،يدددابحثي ددق  بق لثلددلثاب هددابا رددببا دددلاةبثيحرددلرحبكلب نددابل،يددةمبحثل،دددلبكبب لثح،ددلية بحثح لحدداةب يددابحدداب ب
 حثحلثةرو

قمدددابحردددلباح ب  دددضبحثابحردددل ب ددداةبح،دددلية بح لحددداة ب يددداب دددعحبحثحددداب ب دددا:ب ددداابحث يحدددل ب دددلثل،بكبب
(Hossain & Salama, 2018; De Souza et al., 2019)ببببببببببباقب اابصفإل بحثل،بكبب بب(De Souza 

et al., 2019)باقبإجدمبحيد بحثل،بكدببحثردنق ب لثحيجل ليد ب (Loughran and McDonald, 2014; 
Hossain & Salama, 2018)اب9890ابإرددديل بب9809 بباقب ددداابحإلةحدددلإل بحثحلححدددرب)حثردددقحس ب
Karim and Sarkar, 2020)ب بحقب داابحث يحدل ب دابحإلةحدلإل بحثحلححدربAbernathy et al.,) 

 يابالبيلمبمةل ب ع بحثحش بح ب لثيقغلبكلمبحثعلة دابلهدالبحثل يد ب يدابحالثلدقحكبوب9898اب يا ب (2019
(وبقلفلددبضبجحةددمب9898 ددابحبددلرلبحثلةلنددل بحددلب ددبىرباثددابابددب بققجددقاب  ددضبحث،ددةمبحثحلعب ددرب)بح ددا ب

حثحلححددر بليددببحثح،ددلية بالبزكددلاةبىدد بحددلب دداابصددفإل بحثل،بكددببقإجحدد باقب دداابىيحللدد باقب ددااباةحددلإلل ب
 ددابحش ددبب يددابل،بكددبباعددقابة ددلح ب يددابحث ريددببحددلبحثلفلصددي بغيددببحثحددبقبكربلزكددابحددلبل ،يددا بق لثلددلثاب

ب(و9899لبفضبحلبمللييل بثي،بحكةب)بحة بق لابحثبإةم ب

(باثددابالب ددعحبحثحدداب بةحلددلزب أندد بامدد بل ،يدداح  بقامدد ب بحددرب9899قا ددلب بابحرددرببحددة بق لددابحثددبإةمب)
لبل بحب ب رهقثروب رقةب يابان با ح بحلبحثلإيي بحثنصابحثي ق  بىقن بيلحل ابحمبيبعلكبحث،ةل  بقةحى

 .Bonsall et alا بث دربل لد بلهدلبحثل،دلبكببحثحلثةدربردقحكبحالنجييزكدرباقبغيب دلبحدلبحثي دل وباالبالبابحردرب
ثل ،يدداباقحددإ باندد بيجدد بحرددلباحمب ددعحبحثحدداب ب إددعب بيندد بمددابل ددقلبحثل،ددلبكببحيعددقابحرددلجل ربب(2017)

حثح ددلحر بقحثظدددبقلبحالملصدددلاةربحثلددابلحدددببلهدددلبحث دددبىربقحثلددابلردددلقج بحإل صدددلسب نهددلب  دددى بىدددللب ددداب
وبىحدلب(HTML, PDF)حثل،لبكببحثحلثةروببىحدلبالبإجدمبحثل،بكدببمدابيلدأرببلي دربىللللد بحثل،بكدببقلنرديمبحثدن ب
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حي ددىلابقحثبرددقحل بحثلةلنةددربىلددببإجددمبحثل،ددلبكببإلابحجبحإلددق بغيددببحدبل مب ددلثن بحيرلرددابحردد بمدابيبجددمب
اثداببLoughran and McDonald  (2016) وبىحدلباحدل  بابحردرب(9899قحثصقب)بحة بق لابحثدبإةم ب

ان ب يابحثدبغمبحدلبالبإجدمبحثحيد بةحىدلبالبةردلبامبىحش دببثي،لليةدربثي،دبحكة باالباند بالبةحىدلب صد بل ،يداب
ببكببحثرنقةروببليئربا حلابحث بىرب  ى بىلح ب لبحثل ،يابحثي ق بثيل،ل

 ;Li, 2008)ببا لبب  ضبحث لإريلبوفيما يتعمق بالنظريات المفسرة الختالف مستويات القابمية لمقراءة؛ 
Lo et al., 2017; Xu et al., 2020)ابالب نلببلفريبكلببئةرييلبإل احابل،لبكببحلثةربح ،اةبقغيدبباثب

ةفلدبضبالبحثل،دلبكببحثحلثةدربلصد أبح ،داةب:بحثدع بOntologicalاالول التفسنير اعنطولنوجي ملليربثي،دبحكة ب
ددلبحقحمدد بح ،دداة ب اقبامدد بملليةددربثي،ددبحكةبنليجددربثيل ،ددابحثل دد ييابثي ددبىر بإيدددبلقحجدد بحث ددبىل بحثبلرددبةب حقح 

:بوالثناني التفسنير االنتهنااي ق لثللثاب هاب إلجرباثابث ربح ،اةبثلقصي بل ،ا لبحثل  يياباثابحثحرلرحبكلوب
ثحدددايبكلبحثلنفيدددعييلبةردددلباحقلبث دددربح ،ددداةب دددلب حددداح بإلبفدددلكبحياحكبحثحددد ي وبمدددابليجدددأبحثدددع بةفلدددبضبالبح

ق لثللثابةإفدزبااحكببوmisdeedsحث بىل باثابث ربغلححرب ابحثل،لبكببحثحلثةرباثابحثلرلبب يابحثلجلقزح ب
 ببوبحث بىربحثح ي بحثحايبكلب يابل قةكبحثح يقحل 

 ,.Li 2008; Leung et al., 2015; Gosslin et al)ومنن ناحينة أخنرى، أوضنحت الدراسنات 
الب ندددلبب ددداابحدددلبحثنظبكدددل بحثلدددابلفردددببمةدددلمبحثحدددايبكلبلإ ددداحابل،دددلبكببحلثةدددربامددد بملليةدددربثي،دددبحكة بب(2021

حثبصدلئ بحثل د ييةربثي دبىر بح دلييببحثل،بكدبب لإلحل رباثاب اابحلبحثاقح مبحثلابلإفزبحثحايبكلبثعثببحر ب
. وأشنارت هنحا الدراسنات الني اننه توجند نظريتنان قبصلئ بحثاقثدر بقحىل دأةبحإلاحبةحثحلثابحثاقثةر بقحثي ر ب

قلفريببحثاقح مبحث لحندربقبحكبيستخدمان في تفسر سموك اإلدارة بشأن تقديم تقارير مالية أقل قابمية لمقراء، 
 وهي:  حإل صلإل بحثحإلرلةربحثح ،اة

 

حب)اقب لبغيبب حدا(بلل ،يدابحإل صدلسبثلإ،يدمبنظرية إدارة االنطباع -اب :بيبللببحا بلر  بحثحايبكلب حا 
حصددلثإهمبحثعحلةددرب)حردد بزكددلاةبحىل ددحلهم(ب يددابإرددل بحصدديإرب ددلماباصددإل بحثحصدديإروبقة لحدداب ددعحب

 وفنننننرع اإلفصننننناح غينننننر الكامنننننل Obfuscation Hypothesisبفنننننرع التعتنننننيمحثحنظدددددقبب يددددداب

Incomplete Revelation Hypothesisبفدلكبحثح يقحدل ب دلب  بإيددبة،دقمبحثحدايبقلبلل دقةكبقح 
حثحرددلرحبكلبقغيددب مبحددلباصددإل بحثحصدديإربقلقجةدد بلصددقبحلهم بىحددلبةحىددلبحثلر دد بلهددلباقبحثل ددقةكب
 ييهددلبحددلببددرابحدد  بمللييلهددلبثي،ددبحكةبثيلددأريبب يددابحثحرددلرحبكلبقاصددإل بحثحصدديإروبثددعثببللعيدد ب

حبحددلبحثقمدد ب قحثحهددلبح بثيحرددلرحبكلبقاصددإل بحثحصدديإربثيقصددقاباثدداب حيةددل بحإل صددلسبحثح ،دداةبحزكددا 
البحثح يقحل بحثلابل دقلبحىيفدرب دابل د ييهلبة،د بحإلحدلابحن ىلردهلبحثح يقحل بحثحرئحروب عحب لإلحل رب

 و(Karim and Sarkar, 2020) ابار لببحيرهمب
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 ددابظدد بنظبكددربحثقىلثددر بةفصددأبحثحددايبقلب ددلبح يقحددل باحددل ةربحددلببددرابزكددلاةبنظريننة الوكالننة:  -ب 
حإل صددلسب ددلبحثح يقحددل بغيددببحثحلثةددربقج يهددلبرددهيربحثفهددمبقا رددببملليةددربثي،ددبحكبلهددالبحثإددابحددلب ددامب

حددلببددرابردد اببويننرتبه هننحا المنظننور بنظريننة اإلشننارةلحلردد بحثح يقحددل بقلبفددةضبل يفددربحثقىلثددروب
عح بحياحكبحثجيدددداباثددددابابرددددلابا دددلبح بايجللةددددربحددددلببددددرابحإلرددددبحاب لإل صددددلسببحثحدددايبكلب لث ددددبىل 

حثربا ب لبحين دلكبحثردلبةبقزكدلاةبملليةدربل،لبكب دلبحثحلثةدربثي،دبحكةبحدلببدرابحإل دلبباثدابجدقاةبحيببدلسب
لينحلبل،قمبحث بىل بعح بحياحكبوب(Braun et al., 2022)حمب بسب رةمبقح ل بب ابحثل،بكببحثحلثاب

حثحدد ي بلإبفدددلكبحين دددلكبحثرددديلةربحددلببدددرابزكدددلاةبل ،يدددابل،لبكب دددلبحثحلثةددربقج يهدددلبا ردددببصددد ق رب ددداب
 حث،بحكةو

ثلفردديبببFraud Triangle Theoryبنظريننة مثمنث ال ن بLo et al. (2017)قمداباحدل  بابحردرب
حثلصدددب ل بارددد ل بمةدددلمبحثحدددايبكلبلل،ددداةمبا صدددلإل بامددد بملليةدددربثي،دددبحكة بإيددددبة ددديببحريددددبحث دددكباثدددابالب

بحالإلةلثةرب ابحثلابةحىلبإاقرهلب ناحلبةىقلب نلببإل ز بق بصر بقللبكببثهلوب

 Loughran and)حلفدمبحثد  ضبوبشنأن االتجاهنات البحثينة التني تناولنت موضنوع القابمينة لمقنراءة؛ 
McDonald, 2014; De Souza et al., 2019; Gosslin et al., 2021)بلصدةرب يدابالبب

ةب ابحثحرشقثرب  ى بارلراب دلبحثنجدلسب دابلقصدي بحثبردلثربحثحىلق درباثدابحيعدبحلبحثحهلحدربحث،لليةربثي،بحك
قلإايددابابجددربل ،يددابحثح يقحددل وبا بالبحثنجددلسب ددابلقصددي بحثبرددلثربيددبل مب حرددلق برددهقثربمددبحكةبحإل صددلسب

ربثيبمل درباقبل دقلبحثح يقحدل بىل ةدحثحإلرلابحثربا  ب إعحبثمبيلمب هدمبحثبردلثرب  دى بصدإةأ ب دربةحىدلبالب
حلبددلعبحث،دددبحبوبق لثلدددلثا بة للددببحثقحدددقسبقحاللصدددلابحثف دددلا بحثددع بةرددده بحثفهدددم ب ددقبردددحربحدددبقبكربثيل،بكدددبب
حثف دددلاوبق دددعحبة ندددابالبحنف دددربحثح يقحدددل بل لحددداب يدددابحدددا بل ،يدددابحثحدددلاةبحثحىلق دددر ب لالحدددل رباثدددابح ب دددرب

رب  دى بىدل ابق هحهدلوبححدلبة ديبباثدابالبحثحرلبامب  حيةل بحثل  ي بحثلابلرحأبث بللفريببححدحقلبحثبردلث
بحثل،لبكببحيم بملليةربثي،بحكةبلشرببري  لب يابليئربحثح يقحل وب

ق دداب ددعحبحثصدداا بظهددب ب دداةبحلجل ددل بحددلبحث إددقدبحثلعلة،ةددربالبل ددلببحثلددأريبح بحثحإلحيددربثا صددلإل ب
 ،دداببو(De Souza et al., 2019)بحثحإلرددلةربحثرددباةربحيمدد بملليةددربثي،ددبحكةب ددابرددق بحيقبح بحثحلثةددر

 ,Li, 2008; Lo et al., 2017; Hesarzadeh and Rajabalizadeh)حبللدب ب  دضبحثابحردل ب

لينحدلبحبللددببحثدد  ضبلأريب ددلب لأريب دلب يددابجددقاةبحثل،بكدببحثحددلثابقجددقاةبحيببدلسبقىفددلكةبحثح يقحددل وب(2019
 Dempsey et al., 2012; Hasan)ث ،دلب ب يابحياحكبحثحلثابقحالجلحل ابقااحكبصنلايمبحالرلرحلببح

and Habib, 2020)وب ابإيلبحبللبب لإرقلبآببقلبب(Leuz and Schrand 2009; Bonsall & 
Miller, 2017; Rjiba et  al.,  2021; Ezat, 2019) لأريب لب يدابل يفدربحثلحقكد ب لثدايقلبقحثحي ةدرببب

 Lehavy et al., 2011; Lang and)قلبقلصدني بقىدلال بحثلصدني بحالئلحدلناوبلينحدلبحبللدببآبدبب
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Stice-Lawrence, 2015; Braun et al., 2022)لأريب دلب يدابحلل  دربحثحإييديلبحثحدلثييلبقامدرببب
 Richards  and)  دضبحثابحردل بقحدلبنلإةدربابدب  بحبللدب بقل ل بلنلدشحلهمبقل،ي دل بارد لببحيردهموب

Van Staden, 2015; Efretuei et al., 2021; Gosslin et al., 2021)لعليدمبح دلييببلدأريببب
بحثل،بكببحثحلثابحثاقثاب يابملليةربحثل،لبكببحثحلثةربثي،بحكةو

ق صددفرب لحددر بحلف،دد بنلددلئجب ددع بحثابحرددل ب يددابحبل ددل بملليةددربحثل،ددلبكببحثحلثةددربثي،ددبحكةبحثحنبفحددرب ددلياحكب
اثابالبحث بىل بحثلابلصاببل،لبكببرنقةربام بملليةربببLi (2008)لقصي بابحرربحثح ي بثي بىر بإيدب

بDempsey et al. (2012)ثي،بحكةباقبص  ربحث،بحكةبةىدقلبثدايهلباببدلسبحنبفحدر بق لثحرد با دلب بابحردرب
ةىدددقلبا يدددابثل،دددلبكببحث دددبىل بعح بحياحكببثصدددنلايمبحالردددلرحلببحث ،دددلب باثدددابالبل ،يدددابحإل صدددلسبحثردددبا ب

اثدابالبحإل صدلسبحثحلزحيداب دلبحثحردشقثةربحالجلحل ةدرببNazari et al. (2017)حثحد ي وبلينحدلبلقصد ب
ا حددد بثيحردددئقثةرببثي دددبىل بقل،دددلبكببحثحردددشقثةربحالجلحل ةدددربثي دددبىل بحي ردددببملليةدددربثي،دددبحكةبيبل عدددللب دددأاحك

حالجلحل ةددروبححددلبة دديبباثددابالبلقرددةمبنعددل بحإل صددلسب ددلبحثحرددشقثةربحالجلحل ةددربثي ددبىل بمددابة لددبب ددلب
بحث فل ةرب ةحلبيل يمب لياحكبحالجلحل ابقحثليئابثي بىل وببزكلاة

قحثلدددابلقصددي باثدددابالبعدددقابببLang and Stice-Lawrence (2015)ابحردددربقكلفددمبعثدددببحددمب
حإل صدددلسبمدددابةىدددقلبحش دددببث دددفل ةربقح يقحللةدددربحإل صدددلس بقالبحإل صدددلسبحثحعدددقابحدددبل مبلنلدددلئجبحملصدددلاةرب

ا دلبببNazari et al. (2017)بقحلل  دربحثحإييديلبحثحدلثييلوباالبالبا ح  بحر بحثريقثربقحثحي ةربحثحشررةر
اثابالبح يقحللةربحإل صلسبحثحعقابمابالبللإ،دمب ردل بحردلباحمبث دربح ،داةبلج يهدلبامد بملليةدربثي،دبحكة بححدلب

 Hasan and ققجددا بابحردربببيزكدابحدلبحثل لدةمبقعثددبب ةحدلبيل يدمب دلياحكبحالجلحددل ابقحثليئدابثي دبىل و
Habib. (2020)اثدددةرب يدددابالبحث دددبىل بعح بحإل صدددلإل بحيمددد بملليةدددربثي،دددبحكةبلإدددلف با لدددببقجق بكدددلبب

 لثن،اةددر بقالب ددع بحث رمددربل ددقلبامددق بثي ددبىل بعح بإقىحددربحث ددبىل بحثحدد ةفربقحث،يددقابحثحلثةددربحثحبلف ددر ب
قىددعثببحث ددبىل بعح بحث،لليةددربثي،ددبحكةبحيمدد بلددا مبلقزك ددل بن،اةددربحمدد بقكددنبفضببقحبددلعببحثلحقكدد بحثحبلف ددرو

 وا لاةب بحك لبثءرهم

اثابالبملليةربحثل،بكببحثرنق ببArianpoor and Sahoor, (2022)ابلقصي بابحرربومن ناحية أخرى 
 ب دلبلرلبحردلبحليجةل بثي،بحكةبثهلبلأريببايجللابقجق ب ب يابجدقاةبحثل،بكدببحثحدلثا بقالب دعحبحثلدأريببيبليد

 Li, 2008; Lo et)حي حلابثي بىرب)حردلبحليجةربحثلحدليزبقحثبكدلاة(وبقللفدمبنلدلئجب دع بحثابحردربحدمبابحردلاب
al. 2017)حثلدابا دلبللباثدابالبصد ق ربمدبحكةبحثل،دلبكببحثحلثةدربحبل عدرب لث دبىل بحثلدابل،دقمبلدإاحبةبحيببدلسبب

بلوبححلبة يبباثابالبإل زبحثل لةمبيزكابحلبص ق ربحث،لليةربثي،بحكةوقحث بىل بعح بحالرلحبحبكربحيم بيببلإه
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ىحلبحبللبب اابحلبحثابحرل بحث رمربليلبحث،لليةربثي،بحكةبقل يفربحثلحقك برقحكبحثلحقك ب لثحي ةرباقبحثلحقك ب
،دبحكةبلدأريببملليةدربحإل صدلسبحثحدلثابحثردبا بثيبBonsall & Miller (2017) لالملبحض ب ،دابلنلقثد بابحردرب

 يابحببجل باقبققرعلكبرق بحثرناح  بقلقصي باثابالبحإل صلسبحثحلثابحيم بملليةربثي،بحكةبيدشا باثداب
لصني بحئلحلنابحنبفض بق امبحلفل بحبلفمبثقىلال بلصني بحثرناح  بقل يفربا يابثيدايقلوبقحلف،د بح هدلب

ا ردبب لبلفدلابل يفدربحثحي ةدربق صدفرب دابالبحنبفدلضبحث،لليةدربثي،دبحكةبلدبل مببRjiba et  al. (2021)ابحردرب
دددلوبقالب دددعحبحثلدددأريببة لحددداب يدددابابجدددرب بلصدددرب نددداحلبل دددقلبثهجدددربحإل صدددلسبا ردددببرددديلةرباقبا ردددببغحقح 
حثحنل ررب ابرق بحيقبح بحثحلثةر بقحرلق بحي ةربحثحرلرحبكلبحثحشررييل بقحلل  ربحثحإيييلوبق يابحثن،ةضب

ن ب ابحثليئربحثحصبكربملليةربل،لبكببحجي بحإلاحبةبثي،بحكةبالباثابابEzat (2019)لقصي بابحررببحلبعثباب
لشربب يابل يفرببا بحثحلا بقالبحثلفل  بليلبجقاةبحيببلسبقحث،لليةربثي،بحكةبثد بلدأريببجدق ب ب يدابحنبفدلضب

اثابان بىيحلبزحابعقابق ااببLeuz and Schrand (2009)لقص بل يفرببا بحثحلاوبقحلبنلإةربابب اب
ببكببحثرنق بىيحلبزحا ب فل ةربحإل صلسبقحنبفح بل يفرببا بحثحلاوبصفإل بحثل،

البحث دبىل بحثلددابليلداباقبلفدق بلقم ددل بحثردق بثددايهمباثداببBraun et al. (2022)لقصدي بابحردرب
ل،ي ل بام ب دابارد لببحيردهمب  دابل،داةمبل،بكدب مبحثحدلثا بق دعحبحالنبفدلضب دابحثل،ي دل بةىدقلبامدق ب دابظد ب

إيددبالبحبلفدلابحث،لليةدربليةربحثل،بكببحثحلثابثي،بحكة ببلصرب نداحلبةىدقلب دامبحثلأ دابحبلفدموبحبلفلابحرلق بمل
 ثي،بحكةبة،ي بحلب امبلحلر بحثح يقحدل ب دابردق بحيردهم بق لثلدلثابةإردلبحدلبحث فدلكةبحثح يقحللةدرب لثردق ب

(Hesarzadeh and Rajabalizadeh, 2019)قحلببنلإةربابب ابلقصي بابحررببوبLehavy et al. 
اثابالبحلل  ربحثحإييديل بىقردعلكبثيح يقحدل بثيحردلرحبكل بقح،داحببحثجهدابحثدع ببيل لاقند بإل داحابب(2011)

حيمدد بملليةددربثي،ددبحكةبقحثلدداببK-10ل،ددلبكب م بقزكددلاةبحثح يقحللةددربثل،ددلبكب مبةىقنددقحبا لددببثي ددبىل بعح بل،ددلبكبب
أ داب دابلقم دل باببدلسبحثحإييديلوببححدلبيزكدابحدلبحثعيد بلبل مب لثل ل بحثحبلفم بقحثامربحيم  بقزكلاةب دامبحثل

 يدداببدداحل بحثحإييدديلبثي ددبىل بعح بحثل،ددلبكببحيمدد بملليةددربثي،ددبحكةبقجهددابا لددببحددلبملدد بحثحإييدديلبثي ددبىل ب
بحثلابثايهلبا صلإل بام بملليةربثي،بحكةوب

ابلندلقابحثد  ضبحربدببلدأريببلعليدمبح دلييببحثل،بكدببحثحدلثابحثداقثاب يدابملليةدربحثل،بكدببومن ناحينة أخنرى 
 Richards  and Van Staden, 2015; Efretuei et)  دضبحثابحردل ببا دلب حثحدلثابثي،دبحكة باعب

al., 2021; Gosslin et al., 2021)اثدابالبلعليدمب دع بحثح دلييببمدابزحابحدلبل ،دابحإل صدلسبحثردبا ب ب
قحثلداباا باثداباعلثدربحإل صدلإل بحثحلثةدربقزكدلاةبل ،يدا لب لثنرد رب بزكدلاةبحلعي دل بحثل،بكدببقحإل صدلس ب رل

الببRichards  and Van Staden (2015)قاحل  بابحررببثح اي بقحرلباحابحثح يقحل بحثحإلرلةرو
حثرددنقةربقارددفبب نهددلبصدد ق ربمددبحكةبا صددلإل بحثل،ددلبكببح ددلييببحثل،بكددببحثحددلثابحثاقثةددربمدداباا باثددابلعليددمب

حبقزكدددلاةب ددداب ددداابحثجددداحقابحثحب ،دددربلهدددلو قمددداب لدددببحثحردددلرحبقلبقحثحنظحدددقلببل،دددلبكببا ردددببعدددقال بقا ردددببل ،يدددا 
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قحي ددلاةحيقلب ددلبحبددلق همب  ددألبزكددلاةبحإلرددهل ب ددابحثل،ددلبكببحثحلثةددر بقمي،هددمب  ددألبحثل،ددلبكببحثحلثةددربغيددبب
بو(Gosslin et al., 2021)بحث،لليربثي،بحكةبإلابحلبحثحرلرحبكلبعق بحثبلبة

مدابلدشرببردي لب يدابب(3)حلبإدقح زبحثل،بكدببEfretuei et al. (2021) ق داب دعحبحثصداااباحدل  بابحردرب
لعليددمب ددع بحثح ددلييب بيلبحثردديعربحثل،ايبكددربحثلددابلرددحأبلهددلب ددع بحثح ددلييبب نددابلعلة،هددلبقحبلةددلببحثرةلرددل ب

 يدابحياحكبغيدببحثجيدا بححدلبيزكدابحدلبل ،دابحإل صدلسبحثردبا ب نداحلببثيل لدةمحثحإلرلةربلق ببإل زح ببحنلهلزكل ب
اثداباند بإلدابحدمبلعليدمبنفد ببLeuz & Wysocki (2016) ل قلبحنف ربحإلاحبةبحثعحلةربا لبوبىحلبا دلبب

ح ددلييببحثل،بكددببلن ددأبحالبلر ددل ب دددابنلددلئجبحثل،بكددبب رددل بحث قححدد بحثاحبيةدددربقحثبلبجةددربحثلددابل ددى بإدددقح زب
مدابيلبلد ب ييهدلببححلبيا مبقجهربحثنظببحث،لئيربالبإقح زبحثل،بكببلشربب يابحث،لليةربثي،بحكة بق لثلدلثاحثل،بكبوب

 حنبفلضبحنف ربحثح يقحل بحثحإلرلةربيغبحضبحلبلعبحث،بحبح بحلبمل باصإل بحثحصيإرب لث بىروب

ةبحإل صدددلسباثدددابالبملليةدددربحثل،دددلبكببحثحلثةدددربثي،دددبحكة بىأإددداببصدددلئ بجدددقابيخمنننص الباحنننث ممنننا سنننبق
حثربا  بمابالم بحثحزكابحلبحال لحلمبحلبملد بحث ايدابحدلبحث دلإريلب دابحجدلابحثحإلرد ربقحثلحقكد  بححدلبيريدبب
ح لحددلمبحث لإددددبقكا  ددد بثابحرددربملليةدددربحثل،دددلبكببحثحلثةددربثي،دددبحكةبق رملهدددلب  حيةددربحثحبحج دددر بق لثلإايدددابال دددل ب

بحثحبحج روب

 المفهوم والمحددات والمقاييس: Audit Fee أتعاب المراجعة 6-1-2
 ;Callaghan et al., 2008)حلف،دد بح ظددمبحثابحرددل بحثرددل ،رببشننأن مفهننوم أتعنناب المراجعننة؛ 

Yuniarti, 2011; El-Gammal, 2012; Barua et al., 2020; Chakrabarty et al., 2020)ب
ق ،ددلبثي ،ددابحثحلددبمبلدديلبحبحمدد بثحن ددأةبحثحإلردد ربقحثحبحج ددرب حثحددا قا حثحليدد  يددابالبال ددل بحثحبحج ددربلحردد ب

 بقحثلدابثي حيد  حث لحيدر حثللبكبةر حثحلثةر ثي،قحئم حثحبحج ربحثرنقةر حثإرل ل بق حيي  بقعثببنظيببمةلح ب  حيةر
صداحبحبحج دربحث  حيةدر حدلمابال د ققمد  جهدا حدل ق بك،د   دق يلعثد  ل قةحلبثد ب حدلل اب ل،بكدب  ب لإلحدل رب قح 

ابدب ب ح،للد با ببداحل  ابدب بحا ق در ال دل  ا  لبرل لمب حي  بقعثبإللح الزحربابب ب ل لثي  اثابا 
 حثبداحل  قندقا ج درحبححث  حيةدر لردل بم  حثدع  ثيدزحل ق ،دل  دع بحيل دل  قللإداابثي حيد و حثحن دأة ل،داحهل

 ين  اوبىحلب(El-Gammal. 2012; Chakrabarty et al., 2020)حثحبحج رب  حيةل  قإجم حثحعيق ر
 حثل،لحدا  ردل  حثحلقم در حثحبحج دربقحثبردلئب  حيةدر  دا حثحدقحبابحثحردلرحبة ل يفدر حيل دل  ليدب ل ىد  ال

 ثهدعح   دلل لإايدا ل يلم حيل ل  ال ا  ثرح لهل  لا قب حل قحلبيل  هل ج رحبحثحن أةبحثحإلر ربقحث حثحإلح 

                                                 
للحددحلبإددقح زبحثل،بكددببىدد بحددلبحث قححدد بحثاحبيةددربقحثبلبجةددر بإيدددبللحددحلبحث قححدد بحثاحبيةددربحثبصددلئ بحثل دد ييةربثي ددبىر بلينحددلبللحددحلبب3

بو(Leuz & Wysocki, 2016)حث قحح بحثبلبجةربحثحلعي ل بحث،لنقنةربقنظمبحالثزحمبحقبمق برق ببا بحثحلاب
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اند بيجد بالبل عدابال دل بحثحبحج درببUrhoghide & Izedonmi (2015)قاحدللببحثحإلحد و حثبعدب
بل لثي بحثحبحج رب لإلحل رباثابلإ،يمبحرلق بح،لقالبحلبحيببلسوب

ابالدددقب9899اب لددداحثبإةمبقبحدددة  بب9899ابحصدددعفا ب9890ابحلفدددمب)إرددديل بوفننني البيئنننة المصنننرية
 نليجدررب(ب يابالبال ل بحثحبحج رب ابمةحربحلبيل،لحل بحبحم بحثإرل ل بحدلب حيد بحثحبحج د9890حث ر ب
نظيدببحثقمد بقحثجهدابحثحلدعقاب دابااحكبحثحبحج درب ق حيد  حن دأةبحثحإلرد ربقحثحبحج در لديل حثل لماةدر حث رمدر

قاحدللب)حصدعفا ب حيةربحثحبحج ر بق ،لبثحلبلقج د بح دلييببحثحبحج دربقحثح دلائبحالبرمةدربثحهندربحثحبحج دروب
 ليل حبحم بحثإرل ل بحلببرابحثحقحزنرقجهربنظبب حل للإاا (بالب ع بحيل ل 9890ابالقبحث ر ب9899

حثحلقم درب قحثحبدلعب حيرلرةربقحإلحل ةر  اجبحكح بحثحبحج ر ل يفر  ا ل يفربجهقاب حيةربحثحبحج ر بحثحلحرير
بحلبحث،ةلمب  حيةربحثحبحج رو

قل اب حيةربلر يببح،لل بباحربحثحبحج رباإابحثحقحق ل بحثهلحدرب دابحجدلابحهندربحثحإلرد ربقحثحبحج دروب
دبيدلمبلإايددابال دل بحثحبحج ددرب يدابارددل بحثرد ببحثرللدد بحثح،للد بثيبدداحل بحثحدشاح ب دداب حيةدربحثحبحج ددر بإيد

 لإلحل رباثابل،ايببحثبرلئببحثحرل،ليةربحثنللجرب لبحرشقثةربحبحم بحثإرل ل ب لبل،بكدببحثحبحج دربحثصدلابب
ة،دقمبحبحمد بحثإردل ل بلل،يدةمب(ب0:ب)(Salehi et al., 2020) ن وبقلل قلب ع بحث حيةربحلبرردببعقح ب

قحثدع بيلإحيد بحثحردلفياقلببauditor’s judgmentحإلحلثةدربإداقدبحثبردلبةبحثحردل،ليةرب ردل بباةد بحثحهنداب
(بل،دددايببحثحدددقحبابحثحعيق دددربإلاحبةبقلنفيدددعب حيةدددربحثحبحج دددر بحرددد بحثحدددقحباب9حدددلبباحللددد بحرددد بحثحردددل حقلوبق)

حثحردل،ليةربحثحلقم دربحثنللجدربحدلبحبحج دربحث،دقحئمبحثحلثةدربحردلقةرببحث  بكر ب إيدبل قلبحث،ةحربحثإلثةربثيبرلئب
(بلإايدددابرددد ب حبثددددل عةربل يفدددربحثحبحج دددربقحبدددلعبب3ثيل يفدددربحثنهلئةدددربثرردددلرحلببحإلحدددل اب دددابحثحبحج دددروبق)

بحالبل ل وبب

باثدابالبSaghafi et al. (2022)ابا دلب بابحردربوبشأن العوامل المؤثرة فني تحديند أتعناب المراجعنة
 بقحثلدابللإداابحدلببدراب رملهدلبAudit Budgetحثحإاابحيرلردابيل دل بحثحبحج درب دقبحقحزندربحثحبحج درب

 لثجهابحثحلعقابحلبحبحم بحثإرل ل بياحكب حيةربحثحبحج دروبقلبليد بال دل بحثحبحج دربث د بحبحمد بإردل ل ب
لإداابال دل بحثحبحج دربلندلكحب يدابح لحلاحب يابحثبلبةب لإلحدل رباثدابح،داحببحثحردئقثةربحثلدابيلإحيهدلوبق دلاةبل

رددل ل بحث حدد بحيرلرددةرب لإلحددل رباثددابحثل ددلثي بحثح ل ددبةب)حردد ب حيةددل بحثحبحج ددربحثلددابلددلمببددلبجبحن ددأةب
ب(بقحثل لثي بغيببحثح ل ببحثححىلبلبصةصهلوبببقنف،ل بحالنل،لاب offsite audits حثحإلر ربقحثحبحج ر

بSimunic (1980) البابحرددربابحجددلابحثحبحج ددرباثددابقحددلبنلإةددربابددب ابا ددلب بحيالةددل بحثرددل ،رب دد
ةفلدبضبببproduction-based analytical modelحثنحدقعجبحثلإيييدابحث،دلئمب يدابحإلنلدلجباقحدإ بالب

البحبحملددابحثإرددل ل بيدداحجقلبا بح يقحددل بحل ي،ددرب حبددلعببحالبل ددل ب ددابمددبحبح بلإايددابال ددل بحثحبحج ددرب



      السيدة خمتار عبد الغين طلخاند/      
 ...............دورة حياة الشركةومراحل أثر قابلية التقارير المالية للقراءة 

 

  
 

 
 

  444  

 

ال دددل بحثحبحج دددربحثحلفدددلقضب ييهدددلب  ددداباصددداحببحبحمددد بحثإردددل ل بحثبلصدددربلهدددموبق ردددل بصددد ق ربل ددداي ب
ثبعل بحالبل ل  ب لاةبحلبة،حابحبحملقبحثإرل ل  بارنلكبحثلفلقضب  ألبال ل ب حيةربحثحبحج ر بمدابحبىليدبحب

ثل،يددةمببحددلبحثقمدد بقحثجهددابثل،يددةمبحثح يقحددل بحثبلصددرب لث حيدد بقحثحللإددربحددلبىدد بحثحصددلاببحثبلصددربقحث لحددر
ل دددل ب حهحدددربحثحبحج دددر بقحدددلب دددع بحثح يقحدددل ابحياحكبحثحدددلثابحثحلقمدددمب دددابحثحردددل،ل  بقحبدددلعببحبدددلعببحالبب

حثل،لحا بقحرلبحليجةل بحث حد  بقحث حيةدل بحثحلقمفدر بقعلة دربحثصدنل ر بقحثح يقحدل ب يدابحردلق بحالملصدلاب
بحث ياوبب

ح بةأبددعبحبحمدد بحثإردل ل ب ددابح ل دلب برررددربانددقحابحدلبحثحبدد لعببارندلكبل،ددايببحثحبددلعببق  دى با رددببلإايدا 
بClient Business(بحبلعببا حلابحث حي ب0:ب) ا(Hossain & Salama, 2018) حث يةربي بحبل ل ب

Risk(بحبدلعببحثحبحج درب9 بق ابحثحبلعببحثحبل عرب لث حي بحر بحثببإةدربقحث ،دلكبقحالردلحبحبكروبق)Audit 
Riskبحثبددل بلهددمب ندداحلبةىددقلب نددلببلإبكفددل بق دداببعددببالبلف دد بحن ددأةبحثحبحج ددرب ددابل دداي بحثددباب:ب 

ق دابب:Auditor Business Risk(بحبدلعببا حدلابحبحمد بحثإردل ل ب3وبق)(4)جق بكدربب دابحث،دقحئمبحثحلثةدر
بحثحبلعببحثحإلحيربثيل،لحابق ،احلبحثرح رو

 & Simunic, 1980; Kim and Fukukawa, 2013; Woo)قبنلكحب يابحلرلم بحلف، بحثابحرل ب
Lim, 2015; Jiang and Son, 2015; Hossain et al., 2019; Salehi et al., 2020; 

Saghafi et al., 2022)قالب ندلبب رمدربايجللةدرببأن أتعاب المراجعة تعد دالنة لمجهند والمخناطر،عمي ب
إيددبين  داب يدابحبحملدابحثإردل ل بالبةأبدعقحب دابحال ل دلبب قححد ببعدبببليلبحثحبدلعببقال دل بحثحبحج درو

ا حلابحث حي بقحثحبلعببحثحل ي،رب لث،قحئمبحثحلثةر ب لإلحل رباثابحبلعببحث ك بقل دقةضب دع بحثحبدلعببحدلب
باثددابقجددقابKim and Fukukawa, (2013)بددرابزكددلاةبجهددقابقال ددل بحبحج ددروبقمددابا ددلب بابحرددرب

عح بحبدددلعببحي حدددلاببرثهحدددلبالبلل لحددد ب دددبىل بحثحبحج دددربحثةل لنةدددربحدددمببحث حدددركحدددابرلبةحىدددلبحدددلبب
اجحددلثابرددل ل بحثحبحج ددرباقبل يدديلب (بزكددلاةببجهددقابحثحبحج ددرب) يددابرددلي بحثحرددلا بزكددلاة0حثحبلف ددرب حددل:ب)

،ليةرب(بحثإصقاب رقةبحبلعببثل عةربحثبرلئببحثحإلحيربحثحرل9 بق)ب بكمبحثحبحج ر(بحقظفيلبا ربببلبةب ا
بلاقلبزكلاةبجهقابحثحبحج روب

                                                 
ابق دداببعددببحثلإبكدد بحثجددق ب بثحددزح مبحإلاحبةبحددلبملدد بحالبددعب ددابInherent Riskبحثحلرزحددر(بحثحبددلعبب)الل ددقلب ددع بحثحبددلعببحددل:ببب4

:ب دداببعدببإداقدبلإبكدد بجدق ب ب دابحددزح مبحإلاحبةبقالببControl Risk(بحبدلعببحثبمل ددرب حال ل دلببحجدبحكح بحثبمل دربحثاحبيةددربثي حيد ابق)
(ببحبددددلعببحال ل ددددللبجحددددلبملدددد بحجددددبحكح بحثبمل ددددربحثاحبيةددددربثي حيدددد وبق)بةحىددددلبالبيددددلمبحنددددمب ددددعحبحثلإبكدددد باقبح ل ددددل  ب ددددابحثقمدددد بحثحنلردددد 

Detection Riskب:بق ددابحثحبددلعببحثنللجددربحدلب ددامبمددابةباجددبحكح بحثحبحج درب يددابح ل ددللبا بلإبكدد بجدق ب بحقجددقاب ددابحددزح مبحإلاحبة 
(Hossain & Salama, 2018)و 
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Woo & Lim, (2015)ىحلباحل  بابحررب بان بحمبزكلاةبحرلقةل بحبلعببحثحبحج ربقحبلعببحي حلاب 
 ب دإلبحبحملدابحثإردل ل بة،قحدقلبلزكدلاةبال دل بحثحبحج دربقردل ل بحثحبحج دروبقل دقلب لث بىل بحث قبكدرباةحل ب

حثحبحج دددربحدددلبحبدددلعببحي حدددلاوب  نددداحلبل حددد بحث دددبىل بحإددد بحبدددلعببحثحبحج دددربا ردددببلدددأريبحب يدددابال دددل ب
حثحبحج ددرب ددابارددقح بعح بحنل رددربحنبفحددر ب ددإلبااحبةبحيببددلسبل ددقلبحنبفحددر بححددلبة نددابحددحنل بحنبفددلضب
حثلإبكفددل بحثجق بكددرب ددابحث،ددقحئمبحثحلثةددربثي حددركبقحنبفددلضبحبددلعببحثحبحج ددر بق لثلددلثابثددلبلددشربب يددابجهددقاب

ضبحلبعثباب ناحلبل ح بحث بىل بحإ بحثحبحج رب ابارقح بلنل رةربمقةر بإيدبلقجابحثحبحج روب يابحثن،ة
حردلقةل بااحبةبحيببددلسبحبلف در بححددلبة نددابحدحنل بقجددقابلإبكفددل بجق بكدرب ددابحث،ددقحئمبحثحلثةدربثي حددركبقزكددلاةب

قلبقمل ددلبحبددلعببحثحبحج ددر بق لثلددلثابيل،لحددابحبحملددقبحثإرددل ل ببرددقمبحبحج ددربا يددابى ددرقةبحبددلعب بقة،حدد
باعقاب اب حيهمبحلباج بل،يييهلبحبلعببحثحبحج ربح،لبنرب لث بىل ب ابحيرقح بحيم بلنل رةرو

اثداباند ب دابظد بقجدقابحبدلعبببمل دربببJiang and Son, (2015)قحدلبنلإةدربابدب  با دلب بابحردرب
كددمباجددبحكبحبل ددلبح بحبحج ددرباحددل ةر باالبالب ددع ب بةحىددلبثحبحمدد بحثإرددل ل بااحبةبحثحبددلعبب ددلبعببحبلف ددر

البةحىنهددلبح ل ددللبجحةددمبحثلإبكفددل بحثحإلحيددر بقبلصددرب حيةددل بحث ددكبحثلددابيددلمبحبل للهددلبحددلبحالبل ددلبح ب
 لبحبملقبحثإرل ل ب يابحث حركب رقةبحبلعبباحل ةربثل قةحهمب ،ابةفبضببرابلقحعشبحإلاحبة بقثعثبب

 لث لحد بحددلبب ددامبمدابلهمب يدابل،ييد بحبدلعببحثبمل در  بقحثنللجدربحدلبئببحثل،لحدابحثحإلحيدرب دابحثحردل،لبردل
 بحج ربحإلحل ةروبراباجبحكح بحثح

اب لدداب9899 بحصددعفا ب9890ا ددلب بحثابحرددل ب)إردديل ب بوفيمننا يتعمننق بمحننددات أتعنناب المراجعننة
ردردبحجحق دل :ب حثحبحج درباثدا يل دل  حيرلردةر حثحإدااح  ل،ردةم ةحىل (باثابان 9899حثبإةمبقبحة  ب

 ابجر   بحثحبحج ر حيبحن أة حثحإااح بحثبلصربلبصلئ ب حي بحثحبحج ربحر :بإجمبالمجموعة االولي؛
حثاحبيةدر بابجدرب حثبمل در ل،بكبر بحثصنل  نقا  ةى بحثحي ةر  حثحلثابث   حياحك حبلعببا حلث    حيةلل   ل ،ا

بحثحإدددااح بحثحبل عدددربلبصدددلئ بحبحمددد بحثإردددل ل بقحن دددأل بحرددد بوالمجموعنننة الثانينننة؛حثإدددقىحاوببحالثلدددزحم
والمجموعنة حبحمد بحثإردل ل بقحن دأل وب لداقكب حثحن دأة  إجدم حثإردل ل   ثحبحمد  حثصدنل ا حثلبصد (

حثل،بكدب ببا بحبحمد ب لدأبيب ب)حببجدل ب حيةدربحثحبحج در(بحرد بنفرد حثبصدلئ بحثبلصدرب دلثل يي بالثالثنة؛
وبقلدشرببىد ب دع بحثحإدااح ب يدابحثحبحج در  حيةدر لبدرل حيبدب ب حثبداحل   حبحبكرحثإردل ل  ببا ب لالردل

بلعببحثحبحج ربق لثللثاب يابحثجهابحثحلعقابقحرلقةل بال ل بحثحبحج رول،يةمبحبحملابحثإرل ل بثحب

-El)ابحلف،ددد بح ظدددمبحثابحردددل بوفيمنننا يتعمنننق بقيننناس أتعننناب المراجعنننة السننننوية لمراقنننب الحسنننابات
Gammal, 2012; Callaghan et al., 2012; Barua et al., 2020; Chakrabarty et al., 

ثحن دأةبحثحإلرد ربقحثحبحج دربق ،دلبثي ،دابحثحلدبمبلديلب حثحدا قا حثحليد  يدابالبال دل بحثحبحج دربلحرد بب(2020
 حث لحيدر حثللبكبةدر حثحلثةدر ثي،دقحئم حثحبحج دربحثردنقةر حبحمد بحثإردل ل بق حييد  بقعثدببنظيدببمةلحد ب  حيةدر
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صداحب حبحج درحث  حيةدر لنفيدع  دا ققمد  جهدا حدل ق بك،د   دق يلعثد  ل قةحدلبثد ب حدل بقحثلدابل دابثي حيد  بقح 
ح،للد ب ابدب بحا ق در ال دل  ا  لبدرل اللحدلمب حيد  بقعثدب الزحدربل دلثي بابدب ب ل،بكب  ب لإلحل رباثابا 

 حجلحدلا بدراوببق دابحصدببللإداابال دل بحثحبحج دربحثردنقةربح،داحلبحثحن دأة نفد  ة،داحهل ابب ب ا بباحل 
)عنعدلق  ببثي دبىر حثحلثةدر حثردنر حدل حيقثدا حي دهب بدرا ة ،دا حث لاةربثيحردل حيل بقحثدع  حث لحر حثجح ةر
 ;Hossain & Salama, 2018; Hossain et al., 2019)  (وبق ابح ظمبحثابحرل بحثلعلة،ةربب9890

Salehi et al., 2020; Xu et al., 2020; Wang et al., 2021; Castro et al., 2019)يدلمبب
جحددلثابحثح ددلث بحثرددنقةربحثلدابيلإصدد ب ييهددلبحبحمدد بحثإرددل ل بال ددل بحثحبحج ددرب لثيقغددلبكلمبحثعلة دابالمةدل ب
حث لحير بقحثحإااةب حإلحببحثجح ةربحث حقحةربحث لاةربث بىل ب حثللبكبةر حثحلثةر ثي،قحئم حثحبحج ربحثرنقةر لب

حث ينر بقعثببلهالبحثل ي ب يابحالثلقحكب ابحبلرلبمةمبحيل ل بحدلب دبىرباثدابابدب بقحثدلبي بحدلبحث،دةمب
بب ربثهل بقج يهلبل،لب بحلبحثلقزكمبحثعلة ابثلةلنللهلوببحثحلع

حبحملددابحثإردل ل بةإددااقلبال دل بحثحبحج ددربقردل ل بحثحبحج ددرب  ددابويخمنص الباحننث ممننا سننبق إلننى أن 
حيبدعب دابحال ل دلبببصدلئ ب حرئهددمبقلأريب دلب يدابحبدلعببحثحبحج در بإيدددبلدشربب دع بحثبصدلئ ب يدداب

ا احابحإل صلإل بحلباج بحثلأريبب يابمبحبح بحثحرلرحبكل بححلبيشربب يداببإقح زبحثل،بكببقلقج بحإلاحبةب ا
جددقاةبحثح يقحددل بحثحإلرددلةربقحث قححدد باندد بةحىددلبح ل ددلبببيعتقنند الباحننثجددقاةبحثح يقحددل بحثحإلرددلةروبثددعثبب

  يددابرددلي باإدداببصددلئ ب حيدد بحثحبحج ددربحثلددابحددلب ددأنهلبالبلددشربب يددابال ددل بحثحبحج ددروببحثحددشربةب يهددل
حثحرلابجقاةبحالرلإ،لمل بحثحنبفحربل يبباثابحبلعببلا ،ل بن،اةدربحبلف در بإيددبيدنبفضبحإلحدلابلإ،دمب

حثابجددربحث لثةددربحددلبااحبةبحيببددلسبحالرددلإ،لمل بىلددا ،ل بن،اةددربححددلبمددابيددشربب يددابحرددلحبحبكربحث حيدد وبقىددعثبب
يددشا بعثددبباثددابزكددلاةبحبددلعببحثحبحج ددروببل للددببحش ددبب يددابحنبفددلضبجددقاةبحيببددلسب لثل،ددلبكببحثحلثةددر بححددل

ق دعحبةحىددلبق نداحلبلزكدابحرددلقةل بااحبةبحيببدلسبة،دقمبحبحمدد بحثإردل ل بلل،دايببحبلفددمبثبعدببا حدلابحث حيدد  ب
البيدا مبحبحمد بحثإردل ل ب يدابل داي باجبحكحلد بقبععد بثلجحةدمبقل،يدةمبااثدربحبحج دربا ردبوبححدلبيدشربب يداب

 وحث حي بحج ربق لثللثابةعي بال ل با يابحلب حيةربحثحبحج ربلزكلاةبرل ل بحثح

حبددلعببحثحبحج ددربحثبلصددرب لث حيدد بلددا مبحبحملددابحثإرددل ل باثددابلحددحيلبلننحلك يعتقنند الباحننث أيضننًا أن 
 رقةبحبلعبب ابحيل ل بقزكلاةبجهقابحثحبحج ربثل،يي بحثبعبب نابحرلق بح،لقا بححلبيلبل ب يةد بال دل ب

جددبحكح بحثحددايبكل بحبحج ددربا يدداوبقثل،يددةمبحبددلعببحثحبب حج ددر بةإلددلجبحبحملددقبحثإرددل ل باثدداب هددمبرةلرددل بقح 
ق يرفرب بىربحث حي بقانحل بحث ح بقحثنزح ربقحث،ةمبحيبرمةروبقةحىدلبالبلردل ابحإل صدلإل بحثردباةربحبحملداب

  نداحلبل دقلب دع بحإل صدلإل بح داةببحثإرل ل ب ابل،يةمبحبدلعببحبحج دربحثل،دلبكببحثحلثةدربحثبلصدرب لث حيد  
 أرددديق بىلل دددربةصددد  بمبحكلددد برددديب مبحث،دددلبئيلب دددابحردددلبر بح يقحدددل با حدددمبحنهدددل ب  دددضبحثنظدددبب دددلب
حهلبحلهمب ابل  ي بحثح يقحل  بق لثللثابةحىلبح ل لببحثل،لبكببحثحلثةربص  ربحث،بحكةبل،لبكببح ،داةبقغلححدر ب
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كدشرببعثدبب لثل  ةدرب يداب عحب حدرب دلبحثرديقببحالنلهدلز بثدااحبة بححدلبيدشا باثدابحبدلعببحلرزحدرب لثةدربقب
ببول،يةمبحبحملابحثإرل ل بثحبلعببحثحبحج ربق لثللثابجهقابقال ل بحثحبحج ر

 المفهوم والمقاييس :Firm Iife Cycle Stages مراحل دورة حياة الشركة 6-1-3
(وببHasan and Habib, 2017ُةردلحابحفهدقمبحبحإد باقبةبإةدلةبحث دبىربحدلباالةدل بحث يدقمبحثلنظةحةدرب)

نحدلبللإدببب لدبب داابحدلب قلفلبضبنظبكدرباقبةبإةدلةبحث دبىربالبحث دبىربالبلل دمبنحع دلبرللل دلبعدقحابإةللهدل بقح 
حبحإ بحثلعدقكببحثحبليفدربحرد بحث دلئلبحثإدا بقحثلدابيل يدبب يهدلب ةىيهدلبحثلنظةحدابقمدابحلهلبحثلنل ردةربقحقحبا دلب

ةبإةددلةبحث ددبىروبإيدددبةرددلبامبحثحددايبقلبقحرددلبحليجةللهلب  ددى بحيإددقبببددراب ددع بحثحبحإدد بحثحبليفددربحددلباقبب
حرلبحليجةل بحبليفربحدلباجد بل ظدةمبىفدلكةبحردلباحمبحثحدقحبابحثحللإدربحثندلابةب دابىد بحبإيدربحدلبحبحإد باقبةب

 عحب حرب دلبحبدلرلبحياحكبحثحدلثاب. (Akbar et al., 2019; Hussain et al., 2020)إةلةبحث بىر
هددلبحردد بحثببإةددر بقحرددلحبحبكربحيببددلس بقل،يدد بحثلددا ،ل بحثن،اةددربثي ددبىربحددلبحبإيددرباثددابابددب بحددلباقبةبإةلل

(وبثدعثببلردل ابنظبكدرباقبةبإةدلةبحث دبىرب يدابحثلنلدشب(Hasan and Habib, 2017قل يفدرببا بحثحدلاب
 حبددلعببحإل ددر بقحث لئددا بق ةىدد ببا بحثحددلا بقرةلرددربلقزكددمبحيببددلسبقحالإلفددلبب لثن،اةددر بق ةىدد بحرددلإ،ل ب

,.Al-Hadi et al., 2016; Hasan and Habib, 2017; Akbar et al)إل صدلسبحثدايقلبقجدقاةبح  

2019; Zhang and Xu, 2020)ق لثللثابةحىلبحلببرابنظبكرباقبةبإةلةبحث بىربحرل  للبإدقح زبوبب
 لثددداقح مبر بحثل،بكدددببثدددا بحثحدددايبكلبقلدددقجههمبنإدددقبححلبردددل بااحبةبحيببدددلسبقحثلر ددد ب دددلثل،بكببحثحدددلثابثي دددبى

 ;Hossain et al., 2019)بكربثيحبلعبةبقحالنلهلزكربلبلي ب لببحبحإ باقبةبإةدلةبحث دبىربحثحبليفدربحإلاح
Hussain et al., 2020)بو

حدددزكجبحدددلبحث قححددد بحثحل دددااةب دددا:بقة لحدددابلإايدددابحثحبإيدددربحثلدددابلحدددببلهدددلبحث دددبىربحدددلباقبةبإةللهدددلب يددداب
)حرد بحثلداحئ بحالردلبحليجةربقحثحدقحبابقحث،دابةببق قحح باحبيةدربثي دبىل ب)حر بحثليئربحثلنل رةر(بحث قحح بحثبلبجةر

ب بق قحح ب يابحردلق بحالملصدلابحث يدا باثدابجلند بحثبصدلئ بحثحبليفدربحثحل ي،درب لث دبىربقحإلاحبةحالاحبكر(
(Hasan and Habib, 2017; Krishnan et al., 2021)قلل دقلباقبةبإةدلةبحث دبىربحدلببحد بوب

بصلئصهلبحثحلثةربقحثل  ييةربحثلابلحيز ل بق ع بحثحبحإد ب دا:ببحثح،احدر بحثنحدق بحثنحدج ببحبحإ بث  بحبإير
 ,Hamers et al., 2016; Habib and Hasan)قمداباقحدأب داابحدلبحثابحردل بحثلعلدع  بحالنإداحبوب

2017; 2019; Krishnan et al., 2021; Yoo et al., 2019; Akbar et al., 2019; 
Hussain et al., 2020; Can, 2020)دضبحثبصدلئ بحثلدابلحدببلهدلبحث دبىل ب دابحبحإد باقبةببب  

بإةللهلبىحلبييا:
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  Introduction Stage(5))أ( مرحمة المقدمة 
 Yoo) اب ع بحثحبإيرابلاب بحث بىربحثرق بقللإح بحبلعبب لثةربالبلفلابابجرب امبلأ اب ابحثرق ب

et al., 2019)قةىقلبثا ب ع بحث بىل بحثحزكدابحدلبحثفدب بحالردلرحلبب دابحثح دلبكمبعح بصدل ابحث،ةحدرببو
حثإلثةددربحثحقج دددر بقللجدد بثرردددلرحلبب ددابحيصدددقابغيدددببحثحيحقرددربلنرددد ربا لددببحدددلبحالرددلرحلبب دددابحالصدددقاب

 اب ع بحثحيحقرروبقثعثببلإللجبحث بىل باثابحثلحقك بحثبلبجابثلحقك بحرلرحلبحلهلوب حرب لبالبحث بىل ب
حثحبإيددربلإ،ددمبحرددلق بحددنبفضبحددلبحيببددلسبقلقحجدد بصدد ق ل ب ددابح،لليددربنف،للهددل بق ددامبحثلأ ددابحددلبحنف ددرب

نظدبحبث ةدل ببوبىحدلبللإحد بحث دبىل بل دلثي با يدابثيدايقلب(Yoo et al., 2019)نف،دل بحث إددبقحثلعدقكبب
 بحثن،اةدربحثحردل،ليةر بححدلبيزكدابحدلبحثحقحبابحثاحبيةربثلحقكد بحالردلرحلبح  بق دامبحثلأ داب  دألبحيببدلسبقحثلدا ،ل

 ,.Habib and Hasan, 2017; Krishnan et al., 2021; Akbar et al) حبدلعببحال در ب
دل ببKrishnan et al. (2021)وبىحلباحللب(2019 الب اب ع بحثحبإيربرةىقلبح،احببحالرلإ،لمل بحبلف  

اثدابالبحث دبىل ببDickinson (2011)ا لببححلبيشا باثابلإ،يمبحث بىل بلا ،ل بن،اةربل  ييةربرلث روبقب
 اب ع بحثحبإيربل قلبلدا ،للهلبحثل د ييةربردلث ربقل لحدابمةحدربحث دبىرب  دى بىليدبب يداب دب بحثنحدقوبقل دقلب
حثنف،ددل بحالرددلرحلبح بىليددبةب  ددى بجددق ب  بق لثلددلثابحثلددا ،ل بحثن،اةددربحالرددلرحلبكربل ددقلبرددلث روبىحددلبلإلددلجب

 ببابحلفلمةل بحثايقل بق لثللثابل قلبحثلا ،ل بحثن،اةربحثلحقكيةربحقج روحث بىرباثابلحقك بىليببقل ،

  Growth stage)ب( مرحمة النمو 
  بقللحيدزبحث دبىل ب داب دع بحثحبإيدرب Survivalل بلب ع بحثحبإيرباةحل ب لرمب حبإيدربحث ،دلكبقحالردلحبحبب

حثلجلبكدددر بقل دددقلبحث دددبىل با ردددببب دددألبثدددايهلبحدددقحبابجايددداة بقلإ،دددمبحثنجدددلسبقحثلعدددقببقحثلقردددمبحدددلبحين دددعر
لنظةحل ب ابحث حيةل بقثايهلبالحبىزكرب اب حيةربصنمبحث،بحببح،لبنرب حبإيربحثح،احروبق داب دع بحثحبإيدر بللدااب
نرد ربحثدايقلب ددابحالنبفدلض بقكزكددابإجدمبحثحلة ددل بقلبلفدمبحثإصدربحثرددقمةر بقكزكدابل ،ددابحث حيةدل بحثل دد ييةرب

يداةبقزكدلاةب داابمعل دل بحال حدلابحثل د ييةربقحثج بح ةدر بىحدلبلظد بحث دبىل بنليجربثيلنقابقل،اةمبحنلجل بجا
 إلجددرباثددابمددبقضبثلحقكدد بحثلقردد ل بحثرددبك رب يددابحثددبغمبحددلبالب ددع بحث ددبىل بثددايهلبلددا مبن،ددا بلحددقكياب

 ;Hossain & Salama, 2018; Akbar et al., 2019; Hossain et al., 2019)حقجد ب
Krishnan et al., 2021)لثللثابقح،لبنرب حبإيربحثح،احر بللحلمب بىل ب ع بحثحبإيربلنحقبا ياب ابوببقب 

 Dickinsonحثحلة دددل  بقنرددد بببإةدددربا يدددا بقحنبفدددلضب دددامبلحلرددد بح يقحدددل وباثدددابجلنددد بعثدددب با دددلبب

اثابان ب اب ع بحثحبإيربمابلظ بحثلا ،ل بحثن،اةربحالرلرحلبكربرلث ربقمدابل دقلبحقج دربيلبحث دبىربب(2011)
                                                 

قحبإيربب بexistence stage بقحبإيربحثقجقاببstageبStart-Upحبإيربلاكبحثل  ي ب:بةعيمب ياب ع بحثحبإيربحث ايابحلبحثحرحةل بحر ب5
بوentrepreneurial stageبقحبإيرببكلاةبحي حلاببbirth stageبحثقالاةب
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حلبحثايقلبحلباج بلحقك بحثلقر ل وبقلرلحبب ب بحثنحقب ابلإايابجزكبىليببجاحبحلبمةحدربحث دبىر بلزكاب
 كنبفضب امبحثلأ اب  أنهلوبقث لبحث حيةل بحثل  ييةربلإ،مبلا ،ل بن،اةربحقج ربقب

 مرحمة النضج   ( ج)
لصد أبحثحنل ردرب داياةبقللقردمب دع بحثحبإيدرب ب دابControl Stageل بلباةحدل ب لردمب حبإيدربحثردةعبةب

حي حدددلابقللردددمبحيببدددلسب لالردددل،بحب بق لثلدددلثابللردددمبحث دددبىل بلابجدددرب لثةدددربحدددلبحالردددل،بحب بقكدددزاحابإجحهدددلب
 ,.Yoo et al)قربقلهلبقاببلإهدلبقل دقلبحثلدا ،ل بحثن،اةدربحمد بل،ي دل بقة،د ب دامبحثلأ دابح،لبندرب حبإيدربحثنحدقب

2019; Krishnan et al., 2021)لهددلمبحث ددبىل ب لثإفددلبب يددابحددلبلددمبانجددلز ب لثف دد بلدداال بحددلببوبىحددلب
ق لثلدلثابل،د بحن دعربحالردلرحلب بثدعثببالبللعيد بحث دبىل بق بحرل  للب ب بجاياة بإيددبل،د ب دب بحثنحد

حلبحثلحقك ب لثايقل ب يابحثبغمبحلبانهمبملابقلب يابحثإصقاب يابمبقضب ر ببام وب دابحبإيدرببحث ريب
حثحصلثأبليلبحإلاحبةبقحرل حابحث بىل ب رل بحبلفلابحثلا ،ل بحثن،اةربقحنبفلضببحثنحج بيقجابل لبضب ا

ح اابحثنحقوببق لثللثابحايبقب ع بحث دبىل بيلصدب قلب  دى بحنلهدلز  بحدلببدرابحثدابقاب دابان دعربلدشا ب
حلبب داباثابلا قببمةحربحث بىر بقحثح لث رب ابحالرلرحلببق امبحالرلباحمبحالحرد بثرحدقحا بحدلببدرابحالردلر

بح بق ل بعح بصل ابمةحربإلثةربرلث ربحلباج بحثلقرمبقحثنحقو

ب Shake-Out stage )د( مرحمة التحبحب 
لن أب ع بحثحبإيرب ناحلبيلاابحثحنل رقلبعققبحثإصربحثرقمةربحثحنبفحرب ابح لابةبحثرق  بححدلبيزكدابحدلب

اثدداباندد بللحيددزب ددع بحثحبإيددربلليئددرببDickinson (2011)إدداةبحثحنل رددربلدديلبحثحنل ردديلبحيمقةددلكوبقمددابا ددلبب
ا حلابص  رب رل بزكلاةب امبحثلأ ابليلبقجدقابحث دبىرب دابحبإيدربحثنحدجبحمبحبإيدربحالنإداحب بإيددبيدزاحاب
إجمبحث بىر بقةحيد بإجدمبحثحلة دل باثدابحالنبفدلض بقة،د ب داابحثحنلجدل بحثلدابلنلجهدلبحث دبىر بححدلبيدشا ب

لددلثابلحددعببحث ددبىل باثددابل زكددزبحين ددعربحثحل ي،ددرب لاللل ددلبباثددابحزكددابحددلبحالنبفددلضب ددابحثحلة ددل وبق لث
ان بحث بىربلإ،مبحنبفلضب ابحثلا ،ل بحثن،اةدرببKrishnan et al. (2021)ببثلإ،يمبحالرل،بحبوبىحلباحلل

 دددابحبإيددربحثلعلددع بللرددمبحث ددبىرب لنبفدددلضباثددابالببHabib and Hasan (2017)حثل دد ييةروببقا ددلب
قل،ي ل بحيببلسبحم ب)ا لب(بح،لبنرب حبإيلابببRisk-Takingقملقابحث بىربثيحبلعب)حبلفلا(بل يفربحثحي ةرب

اثابالبحثلجن بحثحبكلاب حبإيرببHasan et al. (2016)ىحلبا لب بابحررببحثح،احربقحالنإاحبب)حثنحج(و
 Hasan et)حثلعلع بةىقلبام بحدلبحبإيدربحثح،احدربقحالنإداحببقا لدببحدلبحبإيدربحثنحدقبقحثنحدجوبقمدابحلفدمب

al., 2016; Wang et al., 2020)حثعلة دربحثإ،ة،ةدربثهدع بحثحبإيدربثدعثببحلبدعلهلب يداب دامبقحدقسبب
بح ظمبحثابحرل بحثرل ،ربىحبإيربحبج ةربىح ةلببثلفريببنللئجبابحرلهموب

ب
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  Decline )هن( مرحمة االنحدار او التراجع 
 بقل للدبب دع بTerminalة دلبباثيهدلباةحدل ب لردمبحثحبإيدربحثنهلئةدرببابDickinson (2011)ق ،دلبثابحردرب

حثحبإيددربحدددلباصدد  بحثحبحإددد بحثلددابلقحجههدددلبحث ددبىرببدددراباقبةبإةللهددل بإيددددبيلدداابح ددداابنحددقبحث دددبىل  ب
قحثلا ،ل بحثن،اةربقحيببلسب ابحالنبفلض بححلبيشا بلاقب باثابزكلاةب امبحثلأ اب  ألبحث لئاب يابحالردلرحلبب

 بحثلا ،ل بحثن،اةربقحرلق بحيببلسبقلزكابحبلعببحال ر  بق دقبحدلبةحىدلبالبيدشا باثدابزقحابحث دبىروبقل،ي
ثعثببيلقثابحثإل زبثا با حلكبحجي بحإلاحبةبثيلبىيزب يابحي احلبحث بصةربلاال بحلبا احلبحث بىروبىحلب

حدلببدرابلنفيدعبح دلبكمبا ردببلر ابحث بىل باثابزكلاةبحين عربحالرلرحلبكرب ابحإلقثربالردل لاةبإصدلهمب
 ا ردببميدقاحبقل يفدربعقبةبىلرلبحليجةربلإقا بححلبةإفزبحثحايبكلبحثابال دلابحردلبحليجةل بحدبكلةربقلحقكيةدرب

(Habib and Hasan, 2017; 2019; Krishnan et al., 2021)قمدابلحدلب بحث دبىل ب داب دع ببو
قحنبفدلضبحقبحإلحدلابحلبل دقلبحثلدا ،ل بحثن،اةدرببحثحبإيربزكلاةب ابلةمبحيصقاب)لدا ،ل بحردلرحلبكربحقج در( 

بحثل  ييةربرلث ر بقزكلاةب ابراحابحثايقلب)لا ،ل بلحقكيةربرلث ر(وب

حش دبح بثحبحإد باقبةبDickinson (2011) بمداح بابحردربوفيما يتعمق بقياس مراحل دورة حياة الشركة؛
إيدبلقحأبانحل بحثلا ،ل بحثن،اةدربلبصدة بإةلةبحث بىرب لرلباحمبلةلنل بملئحربحثلا ،ل بحثن،اةربثي بىر ب

حدددقحبابحث دددبىر بقحالحىلندددل بحثل ددد ييةربثهدددل بقحثلدددابللفل ددد بح دددلب دددابصدددقبةبحثلددداحئ بقحثبةدددلبح بحالردددلبحليجةرب
ثي دبىر بىحدلبلإداابحالبلر دل ب دابببإةدربقنحدقبقحبدلعببحث دبىر بق لثلدلثابةحىدلبحردلباحمبحثلدا ،ل بحثن،اةدرب

لرحلبكربقحثلحقكيةددربثلصددني بحث ددبىل باثدداببحدد بحبحإدد بثدداقبةبحثإةددلة:بحثح،احددربحددلبحالن ددعربحثل دد ييةربقحالردد
اثداباند ب يدداببHabib and Hasan (2019) بقمددابا دلب بابحردرببقحثنحدقبقحثنحدجبقحثلعلدع بقحالنإداحبو

حثددبغمبحددلبحلرددلابحرددلباحمب ددعحبحثح،ةددل بثلصددني بحث ددبىل بق ،ددلبثحبحإدد باقبةبإةددلةبحث ددبىر بحالبحلبابحرددرب
Dickinson (2011)نفرهلبمبب بالب ع بحثحنهجةربلبحدمبثد  ضبحث،يدقابحنهدلابالب دع بحثعبك،دربلردلبامبب

 داب درقةب يدابعثدباببروبقلبحيبعب ابحال ل دلببمةحدربحثلدا ،ل بحثن،اةد ،مبا لبةبحل يبح بحثلا ،ل بحثن،اةربلا
ظدد بظددبقلب ددامبحثلأ ددابل ددلنابحثلددا ،ل بحثن،اةددربحددلبح ددل  ب ددابحثلقميدد بقلددنبفضبمددابلهلب يدداب يددابالب
ل ىددد بااحكبحث دددبىر بق لثلدددلثابمدددابلإددداابجزئةدددلبحبحإددد باقبةبحثإةدددلةوبق دددعحبةإدددادب نددداحلبل دددلث بحث دددبىرب ددداب

ةدددربحثحفصدددأب نهدددلبحدددلبحث حيةدددل بحثل ددد ييةر بحدددلببدددرابن،ددد بحث نلصدددببلددديلبلصدددنةفل بملئحدددربحثلدددا ،ل بحثن،ا
احبةبحثلدددا ،ل بحثن،اةددرب  ددى ب ددلم بقمدددابيلبلدد ب يددابعثدددبب حثلددا ،ل بحثن،اةددربقحثددلإىمب دددابلقميدد بحث حيةددل  بقح 

حثح،ةدل ب دابلصني بححي بثحبحإ باقبةبإةلةبحث بىروبقببغمب عحبحالنل،لاباالبالبحث لإدبردة لحاب يداب دعحب
 ;Bakarich et al., 2019)حثلإيي بحيرلردابثي إددبث ديقابحردلباحح ب دابحث ايدابحدلبحثابحردل بحثردل ،رب

Habib and  Hasan, 2019; Wang et al., 2020; Hussain et al., 2020; Krishnan et 
al., 2021)ب و
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 البحث يتحميل الدراسات السابقة واشتقاق فرض 6-2
قال دل بحثحبحج درببلديلبملليةدربحثل،دلبكببحثحلثةدربثي،دبحكةيلنلقابحث لإدب اب ع بحثجزئةدربلإييد بقل،يدةمبحث رمدرب

 حثحبحج ربحلبنلإةربابب  بقعثببىحلبييا:قال ل بقىعثببحث رمربليلبحبحإ باقبةبإةلةبحث بىرببحلبنلإةر 

المراجعننة السنننوية واشننتقاق  تعننابتحميننل العالقننة بننين قابميننة التقننارير الماليننة لمقننراءة وأ 6-2-1
 الفرع االول

لددشربب يدداباابحببحبحمدد بل للددببحث،لليةددربثي،ددبحكةب دداباإدداببصددلئ بجددقاةبا صددلسب حيدد بحثحبحج ددر بقحثلدداب
حثإردددل ل بثحبدددلعببحثحبحج دددر بق لثلدددلثابال دددل بحثحبحج دددر بإيددددبلدددا مبحبدددلعببحثحبحج دددربحثبلصدددرب لث حيددد ب
حبحملدددابحثإردددل ل باثدددابلحدددحيلب دددرقةبحبدددلعبب دددابحيل دددل بقزكدددلاةبجهدددقابحثحبحج دددربثل،ييددد بحثبعدددبب نددداب

 ,.Hossain & Salama, 2018; Cho et al)تناولنت العديند منن الدراسناتحثحردلق بحثح،لدقاوبثدعثبب
2019; Abernathy et al., 2019; Hossain et al., 2019; Castro et al., 2019; Blanco 
et al., 2020; Xu et al., 2020; Salehi et al., 2020; Karim and sarkar, 2020; 

Kazemiolum et al., 2020; Wang et al., 2021; Arianpoor and Sahoor, 2022)ل لببحبب
 حدددلبحنعيدددمبالبحبدددلعببحي حدددلابحثبلصدددرب، حث رمدددربلددديلبملليةدددربحثل،بكدددببحثحدددلثابثي،دددبحكةبقال دددل بحثحبحج دددر

 لث حي  بقحبلعببحثلإبك بحثجق ب ب دابحثل،دلبكببحثحلثةدر بقحبدلعببا حدلابحبحمد بحثإردل ل بلإداابحجلح درب
 .Hossain et al ،ابا لب بابحررببحرلق بحبلعببحثحبحج ربحثح،لقثربحثحل ي،رب لالبل ل ب حهحربحثحبحج ر ب

حدد  بملليةددربحثل،بكددببحثحددلثابثي،ددبحكةبقغحقحدد بقلفلشثدد ب ددابحإل صددلإل بحثرددباةربيزكددابحددلباثددابالبب(2019)
لفددلممبليددببحثحبددلعببحثحابىددر بححددلبيددا مبحبحمدد بحثإرددل ل باثددابزكددلاةبحثجهددقابحثحلعقثددربثل،ييدد ب ددع بحثحبددلعبب

بب حلإص ب ييهل بححلبيشا باثابحبلفلابال ل بحثحبحج ربحثرنقةروق/اقبلححيلب رقةبحبلعبب ابحيل ل بحث

 ;Cho et al., 2019; Abernathy et al., 2019; Blanco et al., 2020)بقمدابحلفدمبحثد  ض
Salehi et al., 2020; Kazemiolum et al., 2020)يابقجقاب رمربح نقةربليلبال ل بحثحبحج ربب 

حكةبحثل،ددلبكببحثحلثةدربحثرددنقةر ب  لثح،لبندربحددمبحثحردلرحبكل بةىددقلبثدا بحبحمدد بقزكدلاةبجهددقابحثحبحج دربقملليةددربمدبب
حثإرددل ل بحثحزكددابحددلبحثح يقحددل بإددقابحث حيدد  بححددلبةحىندد بحددلبل،يددةمبحددا برددهقثربمددبحكةبحث،ددقحئمبحثحلثةددربحثلدداب

 ,.Abernathy et al., 2019; Salehi et al)ةحىلبالبلشربب يابحبلعببحالبل ل وبىحلبحبللببحث  ضب
لددأبببارددببملليةددربحإلةحددلإل بحثحلححددربثي،ددقحئمبحثحلثةددربثي،ددبحكةب يددابل،ددايببحبددلعببحبل ددل بحثحبحج ددربقبب(2020

صداحبببا ب  دألبحالردلحبحبكر وببقمدابحلف،د بنلدلئجبحثابحردليلب يدابل،بكببحبحم بحثإرل ل بقال ل بحثحبحج ربقح 
بباعدقاب دابل،بكدببحثحبحج در بقللإحد بيأبالبحث بىل بحثلابثايهلباةحلإل بام بملليةدربثي،دبحكةبةىدقلبثدايهلبلد

بال ل بحبحج ربا يا بقحلبحثحإلح بالبللي،اببا بح ااب لالرلحبحبكروبب
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البملليةربحإلةحلإل بحثحلححربثي،بحكةبلبل مب لبلفلاباةحل ببAbernathy et al. (2019)قاحل  بابحررب
ححدلبة ديببب.حإلحلثةربإاقدبلإبكفل بجق بكر بقحبلعببحثل،لحابحثحردل،ليابحثحل يدمب لثح يقحدل بحثحإلردلةر

ةدربحإلةحدلإل بحثحلححدربثي،ددبحكةبلدق ببح يقحدل باحدل ةربإددقابحبدلعببحالبل دل ب لثحبحج در بإيدددباثدابالبمللي
لبحثل،ددلبكببحثحلثةددربحثح ،دداةبقحيمدد بملليةددربثي،ددبحكةبلددشا باثددابالبةعيدد بحبحمدد بحثإرددل ل بال ل ددأبا لددب ب رددل با

كبردددل ل بحبحج دددرباعدددقابقل،دددايببصددد ق ربمدددبحكةبحإلةحدددلإل بحثحلححدددربثي،دددقحئمبحثحلثةدددر بقحثلدددابللعيددد بمحدددل
يددشرببلدداقب ب يددابحثل لمددابقحثلفددلقضبلدديلبحبحمدد بحثإرددل ل بقحث حيدد ب يددابحبددلعببحبحج ددربا يددا بقىدد بعثددبب

بحيل ل وب

ق يدددابحثددددبغمبحدددلبحرددددلباحمبحثابحردددليلبثح،ددددلية بحبليفدددربثي،لليةددددربثي،دددبحكةبقبيئددددل بلعليدددمبحبليفددددر باالبالب
 اابحث يحل ب ابحإلةحلإل ببAbernathy et al. (2019)ربنللئجهحلبىلن بحلف،ر بإيدبحرلباح بابحر

حثحلححربىحش دببثإجدمبحثح يقحدل بق لثلدلثابصد ق ربمبحكحلهدل ب ىيحدلبزحابإجدمبحثح يقحدل بىيحدلبزحا بصد ق رب
بFogحش ددبببSalehi et al. (2020)مبحكحلهددلبقحددلبرددمب ددامب  لثةددربحإل صددلسوبلينحددلبحرددلباح بابحرددرب

بىحش ببثص ق ربمبحكةبحإلةحلإل بحثحلححرب ابايبحلو

اثدابالبحبحمد بحثإردل ل بةإدلقابحثل دقةضب دلببBlanco et al. (2020)ق دابنفد بحثردةل ابا دلب ب
حإلق بحثح يقحل بحثح ،ابللق يببح يقحل باحل ةربلقحةإةرب ابل،بكب  بقعثببيلبحنبفدلضبحردلق بحث،لليةدرب

حددددلبحإلحلثةددددربإددداقدبحبددددلعببحثلإبكفددددل  بحيحدددببحثددددع بيددددا مبحبحمدددد ببيزكدددابب(Bogثي،دددبحكةب)ح،لرددددلب حش ددددبب
حثإرل ل باثابزكلاةبجهقابحثحبحج ربقلجحةمبااثربحبحج رباحل ةر بححلبين ى ب يابحبلفلابال ل بحثحبحج روب

اثابالبحبحم بحثإرل ل بةفبضبال ل بحبحج ربا لبب يابحث بىل ببCho et al. (2019)بقلقصي بابحرر
بلإل بح ،اةبينهلبلإللجبثرل ل بحبحج رباعقاوبحثلابثايهلبا ص

حبل دلببلدأريببملليةدربحثل،بكدببحثردنق بثي،دبحكةب يدابببKazemiolum et al. (2020)ىحدلبلنلقثد بابحردرب
ح،ددلية بحبددلعببحبل ددل بحثحبحج دددروبقلددمبحرددلباحمبلددأبببحثل،بكدددببقال ددل بحثحبحج ددربقبا بحالرددلحبحبكربقح دددااب

ىحش دبح بثحبدلعببحبل دل بحثحبحج دروبقعثدبب يداب يندربحدلببAuditor Turnoverاقبحلبحبحمد بحثإردل ل ب
حث ددبىل بحثحابجددرب ددابلقبصددربعهددبحلوبقل دديببنلددلئجبحثابحرددرباثدداباندد ب ددابحث ددبىل بحثلددابةىددقلب يهددلبملليةددرب
حثل،ددلبكببحثحلثةددربثي،ددبحكةبحنبفحددر بل ددقلبال ددل بحثحبحج ددربا لددب بق لددبةبلددأبببل،بكددببحثحبحج ددربحعددقا بقكزكدداب

عح بحث،لليةربثي،بحكةببيبب بقلزكابحجبحكح بحثحبحج ربح،لبنرب لث بىل بحبا ب  ألبحالرلحبحبكرباصاحببحإلحلاب
حثحزكدددابحدددلببحبحملدددابحثإردددل ل ىيحدددلبميددد بملليةدددربحثل،دددلبكببحثحلثةدددربثي،دددبحكةبرددديقحج بحثحبلف دددروبقة نددداب دددعحبحنددد ب

ة ديبباثدابالبردهقثرباقبصد ق رببوببححدلقةإلدلجقلباثدابحزكدابحدلبحثجهدقابحثجدلاةبثيحبحج دربحثحبحج درحبلعبب
حبحملدابحثإردل ل  ببقلشربب يابمدبحبح بحثحبحج رق ببح يقحل بإقابحبلعببمبحكةبحثل،لبكببحثحلثةربةحىلبالبل
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 يابالبحبلعببحثحبحج ربقجهقاببWang et al. (2021)ىحلبا ا بابحررببقحثلابحلبلينهلبلإايابال للهمو
برببملليةربحثل،لبكببحثحلثةربثي،بحكةب يابال ل بحثحبحج روحثحبحج رب حلبحث،نللللبحثلابحلببرثهلبلشب

حث رمدربلديلبال دل بب(Xu et al., 2020; Wang et al., 2021)ق داب دعحبحثردةل ابحبللدببحثد  ضب
وبقىلندد بنللئجهحددلبحلف،ددربإيدددب يددابل،بكددببلإيددةر بقحنلم ددل بحإلاحبةب لال لحددلاحثحبحج ددربقحث،لليةددربثي،ددبحكةب

ل دل بحثحبحج درب نداحلبل،د بملليةدربلإيدةر بقحنلم دل بحإلاحبةبثي،دبحكةوبقاحدل  بابحردربلزكدابابلقصرباثداباند 
Wang et al. (2021)الب دعحبحثلدأريببرديبلي ب دلبلرلبإجدمبحن دأةبحثحإلرد ربقحثحبحج دربقلبصصدهلبب

حثصددنل اب لثصدديل بإيدددبالبحبحملددابحثإرددل ل بحثددعيلبينلحددقلباثدداباإددابحن ددأ بحثحإلردد ربقحثحبحج ددربحيببددمب
قحثحلبصصدديلبصددنل ةلبثددلبيزكدداقحبحددلبال ددل بحثحبحج ددرب ندداحلبل ددقلبلإيددةر بقحنلم ددل بب(Big4) حث  ددلبب

حإلاحبةبحم بملليةربثي،بحكةب لثح،لبندرب حبحملدابحثإردل ل بحثدعيلبالبينلحدقلباثداباإدابحن دأ بحثحإلرد ربقحثحبحج درب
قحثلدابببXu et al. (2020)ربقغيببحثحلبصصيلبصنل ةلوبقمدابحبليفد ب نهدلبابحردب(Big4)حيببمبحث  لبب

حبللب بحث رمربحثرللةربرنلئةربحاللجلةبليلبملليةربحثل،لبكببحثحلثةربثي،بحكةبقال ل بحثحبحج دربث يندربحدلبحث دبىل ب
 بقعثدددببحدددلببدددرابب(MD&A)قلإيدددةر بقحنلم دددل بحإلاحبةبب(K-10)حيحبكىةدددربحثح،يددداةبحردددلباحر بل،بكدددب ب

لقصي باثابالب بقبSimultaneous Equation Approachحاب بحثح لاال بحثحلزححنرب)حرنةر(بحرلباحمب
ص ق ربمبحكةبحثل،لبكببحثحلثةربمابيزكابحلبال ل بحثحبحج در بقالبال دل بحثحبحج دربحثحبلف دربلدشا باثدابلإرديلب

 ملليةربحثل،لبكببحثحلثةربثي،بحكةوب

حمد بحثإرددل ل بمدبحكةبحيمرددلمبحثردباةربثيل،ددلبكبباند بين  دداب يدابحببببXu et al. (2020)ىحدلباحدللب
حبللعي ب حلبجهقاببحثحزكاحثحلثةربقحثلإ،مبحلبحلرلمهلبحمبحث،قحئمبحثحلثةربحثحلثةر ب لثل،لبكببحثحلثةربحي رببل ،يا 

حثحبحج ر بق لثللثابزكلاةبحيل ل وببقحلبنلإةدربابدب  بةحىدلبالبلإدابال دل بحثحبحج دربحثحبلف دربحدلبحثإدقح زب
هلزكربثيل،لبكببحثحلثةربحيم بملليةربثي،بحكةوبححلبة نابقجدقاب رمدربحلزححندربقلفل يةدربلديلبقظةفدربحثحبحج دربحالنل

 ققظةفربا احابحثل،لبكببحثحلثةر با بقجقاب رمربلاحبيةربليلبرهقثربمبحكةبحثل،لبكببحثحلثةربقحثحبحج رو

جددبحكح ب نددابل،يددةمبحبددلعببحثحبحج ددربةإلددلجبحبحمدد بحثإرددلبومننن ناحيننة أخننرى،  ل باثدداب هددمبرةلرددل بقح 
حثحدددايبكل بق يردددفرب دددبىربحث حيددد بقانحدددل بحث حددد بقحثنزح دددربقحث،دددةمبحيبرمةدددر بقةحىدددلبالبلردددل ابحإل صدددلإل ب
حثحلثةربحثرباةربثيحايبكلبحبحملابحثإردل ل ب دابل،يدةمبحبدلعببحثحبحج در ب  يدابردلي بحثحردلابحبدلعببحث حدركب

حثردددباةرب دددلثل،بكببحثردددنق بلدددبل مب  دددى بايجدددللاب حبدددلعببحثحبحج دددربحثحإدددااةبعحلة دددلبقحثدددقحباةب دددابحإل صدددلإل ب
وبقللدأربب دع بحإل صدلإل ب إدقح زبل،بكدببح دا بحث،دقحئمب(Castro et al., 2019)ربق لثلدلثابال دل بحثحبحج د

حبلجقاةبحثح يقحل بحثنصةربحلباجد بلحديي بمدبحبح باصدإل بحثحصديإر ب حثحلثةر ب ،ابيلر  بحثحايبقلب حا 
وبثعثببظهببحلجل ب إرداب(Salehi et al., 2020)لبلفبضب  ضبل يفربحثقىلثرب يابحث بىل بقحثلابلاقب 

(Li, 2008; Lo et al, 2017; Hossain & Salama, 2018; Hossain et al., 2019; Salehi 
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et al., 2020; Arianpoor and Sahoor, 2022)لندلقابحث رمدربلديلبإدقح زبحثل،بكدببقملليةدربحثل،دلبكببب
بةربثي،بحكةبقلأريببعثبب يابحبلعببحثحبحج ربق لثللثابحببجللهلوببحثحلث

اثدددابالببصدددلئ بحإل صدددلسبحثندددق ابببHossain et al. (2019)ق ددداب دددعحبحثصددداا با دددلب بابحردددرب
ةحىلبالبلردل ابحبحملدابحثإردل ل ب  دى با حد ب يدابل،يدةمبحبدلعببحثلإبكفدل بحثجق بكدرب لثل،دلبكبببحثحبليفر

حثحبحج در ب لإل صدلإل بحثنصدةربحيمد بملليةددربثي،دبحكةبمدابل ىد بحثرديقببحالنلهدلز بثيحددايبكلبحثحلثةدربقحبدلعبب
 ابا احابحثل،لبكببحثحلثةر بيلبحثحايبكلبةحييقلباثابحردلباحمبا صدلإل بامد بملليةدربثي،دبحكةبثيل لدةمب يدابااحكب

مبلزكدلاةبحإلحلثةدربحث دكبحث بىربحثح ي وب رقةب يابعثب بالبحرلباحمبحإلاحبةبثن بغلحضبحقبح ،دابيدبل 
ببJiang and Son, (2015)ق دعحبيلفدمبحدمبب دلثل،بكببقحثحد  بحثجدق ب ب داباجدبحكح بحثبمل دربحثاحبيةدرو

 ددابحثبمل ددربحثاحبيةددربغلث  ددلبحددلبيددبل مبلزكددلاةبححلبرددل بااحبةبقجددقابن،ددل بحدد  بجق بكددربإيدددبا ددلبحباثددابالب
ح ل للبب بق لثللثابل،يي بحثحقرقمةرب ابحثل،لبكببحثحلثةربقزكلاةبحإلحلثةرب امحيببلسبقحثريقببحالنلهلز بثااحبة

ححلبيشا باثدابحبلفدلابحبدلعببحثل،لحدا بق دقبحدلبوبحثلإبكفل بحثجق بكربحلببراباجبحكح بحثحبحج ربحث لاةر
 فددبضب ددرقةبحبددلعببا يددابثل،ييدد بل بحددهمبثيل،لحدداب ددابحثحرددل،ل  بحبحملددابحثإرددل ل بمةددلمبيلبلدد ب يةدد ب

ببق لثللثابزكلاةبحيل ل وب لإلحل رباثابلعابحثحزكابحلبجهقابحثحبحج ربال ل للبحثلإبكفل 

البحثحايبكلبيلر لقلب لثح يقحل بغيببحثحرئحربقة،قحقلب لثل لةمب يدابحثح يقحدل بب(Li, 2008)قاحللب
حثردديلةربحددلببددرابحإل صددلإل بحث لححددربقحيمدد بملليةددربثي،ددبحكةب بححددلبمددابيددشا باثددابحبلفددلابحبددلعببا حددلاب

 دددألب بunfavorableحث حيددد وبقاةحدددل بمدددابيدددلمبزكدددلاةب دددع بحثحبدددلعبب لثلر ددد ب لثح يقحدددل بغيدددببحثحبغق دددرب
حث حيةل بحثحرل،ليةربثي بىر بقحثلابةحىلبللبكب لبحلبمل بحثحايبكلب لثحزكابحلبحثلفريببقحإل صلسبقحثلقحدةأوب

اثدابالبحبحملدابحثإردل ل بمدابةردلجيلقلبثلبفدةضبحبدلعبببSalehi et al. (2020) قق ،دلبثدعثببا دلبب
شا باثابلأبيببل،بكدببحثحبحج دربقزكدلاةبحالبل ل بحثحإلحيرب ،ةلحهمب حزكابحلباجبحكح بحثحبحج ر بحيحببحثع بي

اردبببصدلئ بحإل صدلسبحثنق ا)حثردبا (ببHossain & Salama (2018)ال للهموببقمدابحبللدب بابحردرب
 يددددابال ددددل بحثحبحج ددددر بقلقصددددي بحثابحرددددرباثددددابالببصددددلئ بب بحردددد بل ،يددددابحثل،ددددلبكببحثرددددنقةربقغحقحددددهل

حإل صدلسبحيمد بملليةدربثي،دبحكةبىحلبا دلب باثدابالببحإل صلسبحثربا بثهلبلأريببايجللاب يابال ل بحثحبحج ر 
ة دديبباثددابحال ل،ددلبباثددابحث ددفل ةرب ددابحإل صددلس بق ددقبحظهددببحددلبحظددل ببحثل ،يددابحثهةىيددا بقحإلقثددربااحبكددرب
إلبفلكبحيب لببحثريلةربعح بحثصديربلل،يدةمبحياحكب دلباصدإل بحثحصديإروبقكزكداب دعحبحثرديقببحالنلهدلز بحدلب

قكزكددابحددلبحإلحلثةددربحث ددكبحثحإلرددلابقحثحدد  بحثجددق ب ب ددابحثبمل ددربحثاحبيةددر ببحبددلعببح يقحددل بحث ددبىر 
رببايجللةددلب يددابال ددل بحثحبحج ددروبشبحيحددببحثددع بيددشا باثددابحبلفددلابحرددلق بحبددلعببحبل ددل بحثحبحج ددر بححددلبيدد

 بقإجددمبحثحيدد بBog-Index ،ةددل بل ،ددابحثل،ددلبكببحثرددنقةرب لرددلباحمبرررددربحش ددبح ب ددا:بقملحدد بحثابحرددرب
ببيجللي  بق اابحث يحل ب لثل،بكببحثرنق و لثح
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 دابحبل دلبببHossain & Salama, (2018)حدمبابحردرببHossain et al. (2019)قحلف،د بابحردرب
حث رمددربلدديلببصددلئ بحإل صددلسبحثرددبا بحددلبإيدددبرددهقثربحث،ددبحكةبقحثلفددلشابقحث حددقضب ددابحثل،ددلبكببحثرددنقةرب

اقبةبإةددددلةبحث ددددبىل بحثحبليفددددروبقلقصددددي باثددددابالبقال ددددل بحثحبحج ددددر بقىيدددد بلل يددددببحث رمددددرب لددددببحبحإدددد ب
بصددلئ بحإل صددلسبحثنصدداب ددع بثهددلبآرددلببايجللةددرب يددابال ددل بحثحبحج ددربحددلببددرابلددأريبب ددع بحثبصددلئ ب
 يددابل،ددايببحبددلعببحثحبحج ددر بإيدددبل ددقلبال ددل بحثحبحج ددربا لددبب ندداحلبلج دد بحث ددبىل با صددلإللهلبامدد ب

لوبقا  يابان ب ناحلببArianpoor and Sahoor, (2022) ا بابحرربملليةربثي،بحكةبقا رببايجللةربقغحقح 
يبل  بحثحايبقلبغكب لث،قحئمبحثحلثةرب إنهمبة،قحقلبلإصاحببمقحئمبحلثةربا رببل ،ياحبقام بملليةدربثي،دبحكةبقعثدبب

قنةروبإلبفلكبريقىهمبحالنلهلز بقل،يي بحإلحلثةربح ل ل  بحلبمل بحثحرلرحبكلبقحثحإيييلبحثحلثييلبقحثهيئل بحث،لن
 دألبحث دبىل بحثلدابلدايببحيببدلسبثليلةدربب(Li, 2008; Lo et al., 2017)ق دعحبيلفدمبحدمبحدلبا دلبباثةد ب

لقم ل بحثرق بلقحج بل يفربا يابإلنللجبل،لبكببملليربثي،بحكة بينهلبللإح بحبدلعببح ل دل هلبحدلبملد بحبحملداب
وبثددعثببلإفددز مبحبددلعببحال ل ددللب ددع بحثإرددل ل بقحثحرددلرحبكل بق ددقبحددلبمددابيددشا ب ددابحثنهلةددرباثددابحثل،لحددا

احبةبحيببددلسب دابحثل،ددلبكببحثح ،داة بقةرددلجي بحبحملددقب  يدابلددعابجهدابا لددبب ددابحثل لدةمب يددابحيب دلببحثردديئربقح 
بحثإرل ل بثعثببلزكلاةبحبلعببحال ل للبقال ل بحثحبحج روب

حث دبىل بب(ب يدابال(Arora & Chauhan, 2021; Beuselinck et al., 2021ىحدلبحلف،د بابحردرب
حثلابلحلب بان عربااحبةبحيببلسباقبلعلمبحرلبحليجةل بلبعةمبحبكلابل رفةربل ابل،دلبكببحلثةدربامد بملليةدرب

اثداباند بىيحدلبزحا بححلبردل بحثلر د بحثحدلثابىيحدلبىلند ببArora & Chauhan (2021)ثي،دبحكة ب أ دلبب
حثل،لبكببحثحلثةربا رببل ،ياحب)حم بمبحكة(بإلبفلكب عحبحثلر  ببلصربثي دبىل بحثلدابل دلنابحدلبحث،يدقابحثحلثةدرب

البحثل ر بحثحبكلابمدابةحدبب حصدلثأببBeuselinck et al. (2021)قحالزحل بحثحلثةروبقاحل  بابحررب
مبإددل زحبثيحددايبكلبثل،ييدد ب ددفل ةربحثل،ددلبكببحثحلثةددربإلبفددلكبحردد ب ددع بحين ددعرب ددلبحيعددبحلبحثحرددل حيلبقكبيدد

حثبلبجةربلإ احابل،لبكببحلثةربام بملليةربثي،دبحكةبقا ردببصد ق ربثفهحهدلوبقل ديبب دع بحثنلدلئجباثدابالبحث دبىل ب
حلبةىددقلبثهددلبحنددل مبحلاةددربل لحددابا رددبب يددابحثل لددةمبحددلببددرابل ،يددابحثل،بكددببقج يدد بامدد بملليةددربثي،ددبحكةب نددا

 حإلحيربق صقبةبحنلهلزكروب

حبللدبب  دضبحث دلإريلبلدأريببحث،لليةدربثي،دبحكةببوفيما يتعمق ببيئة الممارسة المحاسبية والمهنية المصرية؛
( ب9899اببحددة بق يددابحثددبإةم( بقحياحكبحثحددلثاب)بحددة بق لددابحثددبإةم ب9890 يددابل يفددربحثقىلثددرب) يددا ب

وبق رملهدلباةحددل بلللندابح ددلييببحثل،بكدببحثحدلثابحثدداقثابقجدقاةبحثحبحج ددرب(Eazt, 2019)قل يفدرببا بحثحدلاب
( باقبحث رمربليلبحاحب بحثحبحج ربحثبلبجةربقملليةربل،بكدببحبحمد بحثإردل ل بثي،دبحكةب)بح دا ب9809)حثرقحس ب
(ب9890ابعنعدلق  ب9890ابإرديل ب9898(وبقثمبيبللدبباالب داابحإداقابحدلبحثابحردل ب)حثجندا  ب9898

(باثاب9890حث رمربليلبملليةربحثل،لبكببحثحلثةربثي،بحكةبقال ل بحثحبحج ربقلأبيببحثل،بكب ب ،ابلقص ب)إريل ب
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(باثدداب9890البحث،لليةددربثي،ددبحكةبلددقرببلددأريبح بردديلةلبقح نقةددلب يددابال ددل بحثحبحج ددروبلينحددلبلقصددي بعنعددلق ب)
بقجدقابلدأريب  دامقببحبحملدابحثإردل ل   ال دل   يدا كةثي،دبح حثحلثةدر حثل،دلبكب ح ندق بث،لليةدر ايجدللا لدأريب قجقا
(باثددابقجددقابلددأريبب9898لقصد بحثجنددا ب)لددأبببل،بكددب وبىحددلب  يددا،ددبحكةبثي حثحلثةددربحثل،ددلبكببث،لليةدر ح ندق ب

بح نق بثزكلاةبإجمبحثل،لبكببحثحلثةربقحنبفلضبمللييلهلبثي،بحكةب يابال ل بحثحبحج روب

اندد بمددابيبجددمبحبددلرلبنلددلئجب ددع بحثابحرددل بحثرررددرباثددابحبددلرلبحثحدداب بحثحرددلبامب دداببويعتقنند الباحننث
(ب دددداابصددددفإل بحث،ددددقحئمبحثحلثةددددرب9890مةددددل بحث،لليةددددربثي،ددددبحكةبحثلددددابح لحدددداقحب ييهددددلوب ،ددددابحرددددلبامبإردددديلب)

ةحدلإللهلبحثحلححدربقىدعثبب داابليددببحإلةحدلإل  بلينحدلبحردلبامبحثجنددا ب) (ب داابصدفإل بىد بحددلب9898قح 
ثل،بكددببحثرددنق بقل،بكددببحجيدد بحإلاحبةبقحإلةحددلإل بحثحلححددر بق لثلددلثابح لحددابحث لإرددللب يددابحثحدداب بحث حددابح

(ب ،دددابحردددلباح بحش دددبكلبث،ةدددل بملليةدددربحإلةحدددلإل ب9890ث،ةدددل بحث،لليةدددربثي،دددبحكةوبححدددلبابحردددرببعنعدددلق ب)
 Automated Readability Indexب بقحش دب"Lasbarhetsindex  "LIXحثحلححربثي،دبحكةبق دا:بحش دبب

"ARI"بقل لحاب ع بحثحش بح ب ياب اابحثإبقلبقحث يحل بقحثجح ب لإلةحلإل بحثحلححربقبعثببح لحاب ياب 
ببحاب بحثل ،يابحثنصابثي،ةل وب

اثابحلفل بنللئجبحثابحرل بحثرل ،ر بردقحكبحثلدابلحد ب دابليئدل باجنلةدرباقبليدبببويخمص الباحث مما سبق
 يدابقجدقاب رمدربرديلةربلديلبملليةدربحثل،دلبكببحثحلثةدربثي،دبحكةبقال دل بحثحبحج دربحثلابلح ب ابحثليئربحثحصبكر ب

لبغمبحبلرلبليئل بحثلعليدم بقحثح،دلية بحثحردلباحرب دابمةدل بحث،لليةدربثي،دبحكة بقىدعثببحبدلرلبندقابحثل،بكدبب
ةبا صددلسبحثحرددلبام بقحثفلددبةبحثزحنةددربثيابحرددروبقعثددببحددلبحنعيددمبالبحث،لليةددربثي،ددبحكةب دداباإدداببصددلئ بجددقا

لددشربب يدداباابحببحبحملددابحثإرددل ل بثحبددلعببحثحبحج ددر بق لثلددلثابال ددل بحثحبحج ددر ب حيدد بحثحبحج ددر بقحثلدداب
إيدددبلددا مبحبددلعببحثحبحج ددربحثبلصددرب لث حيدد بحبحملددابحثإرددل ل باثددابلحددحيلب ددرقةبحبددلعبب ددابحيل ددل ب

ملليةدربحإل صدلسبحثردبا بثي،دبحكةبقزكلاةبجهقابحثحبحج ربثل،يي بحثبعبب نابحثحرلق بحثح،لدقاوبىحدلبالبحد  ب
يزكددابحددلبلفددلممبليددببحثحبددلعببحثحابىددر بىحددلبمددابلددبل مب لبلفددلابحإلحلثةددربإدداقدبلإبكفددل بجق بكددربقحبددلعبب
ل،لحددابحردددل،ليةر بقكددشا بعثدددبباثدددابمةلحدد بلل،دددايببحبددلعببحبحج دددربحبلف دددروبححددلبيا  ددد باثددابزكدددلاةبحثجهدددقاب

ةبحبددلعبب ددابحيل ددل بحثحلإصدد ب ييهددل بق لثلددلثابيلعيدد بحثحلعقثددربثل،ييدد ب ددع بحثحبددلعببق/اقبلحددحيلب ددرقب
حيحددببمحددلكبرددل ل بحبحج ددرباعددقا بقىدد بعثددببيددشرببلدداقب ب يددابحثل لمددابقحثلفددلقضبلدديلبحبحملددابحثإرددل ل ب

بقحث حي ب يابحيل ل وبب

 بكما يخمص الباحث أيضًا إلى أن جودة اإلفصاحات السردية تتأثر بحوافا تقرير معندي القنوائم المالينة
حبلجددقاةبحثح يقحددل بحثنصددةربحددلباجدد بلحدديي بمددبحبح باصددإل بحثحصدديإروبثددعثبب  ،ددابيلر دد بحثحددايبقلب حددا 

ةحىلبحث،قابحلبحرلق بص ق ربمبحكةبحإل صلسبحثنق ابةحىلبالبلرل ابحبحم بحثإرل ل ب  ى با ح ب ياب
ثنصددةربحيمدد بملليةددربل،يددةمبحبددلعببحثلإبكفددل بحثجق بكددرب لثل،ددلبكببحثحلثةددربقحبددلعببحثحبحج ددر ب لإل صددلإل بح
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ثي،دبحكةبمدابل ىد بحثرديقببحالنلهدلز بثيحدايبكلب ددابا داحابحثل،دلبكببحثحلثةدر بيلبحثحدايبكلبةحييدقلباثدابحرددلباحمب
ا صلإل بام بملليةدربثي،دبحكةبثيل لدةمب يدابااحكبحث دبىربحثحد ي وبىحدلبالبحردلباحمبحإلاحبةبثدن بغدلحضبحقب

حثحد  بحثجددق ب ب دابحجددبحكح بحثبمل دربحثاحبيةددر بححدلبيزكددابحددلبح ،دابيددبل مبلزكدلاةبحإلحلثةددربحث دكب ددلثل،بكببقب
ربب يددابشبحبددلعببح يقحددل بحث ددبىروبحيحددببحثددع بيددشا باثددابحبلفددلابحرددلق بحبددلعببحالبل ددل ب لثحبحج ددر بقكدد

يتوقننع الباحننث وجننود عالقننة سننمبية ال ددل بحثحبحج ددروبقبنددلكحب يددابعثددببقحلفلمددلبحددمبنلددلئجبحثابحرددل بحثرددل ،رب
ق بملليةددربحثل،ددلبكببحثحلثةددربثي،ددبحكةبقال ددل بحثحبحج ددربحثرددنقةربثحبحمدد بحثإرددل ل وبق لثلددلثابلدديلبحرددلبومعنويننة

 يمكن اشتقاق فرع البحث االول كما يمي:

 

 
ب

تحميننل العالقننة بننين مراحننل دورة حينناة الشننركة وأتعنناب المراجعننة السنننوية واشننتقاق  6-2-2
 الفرع الثاني

 يددابحثددبغمبحددلباندد بحددلبحثحإلحدد بالبلددشرببملليةددربحثل،ددلبكببحثحلثةددربثي،ددبحكةب يددابال ددل بحثحبحج ددر باالباندد ب
 ل ل لب دددلبىةدددللبايندددلحةىاوبقل للدددببحبدددلعبب حيددد بيجددد بالبيل لحددد بحبحمددد بحثإردددل ل بحدددمب دددبىربحث حيددد ب

دلب دابلإايدابال دل بحثحبحج در بىحدلبالب دع بحثحبدلعببردلبلي ب  دى بىليدبب لدببحبحإد ب حثحبحج رب دلحر ب لح 
اقبةبإةدلةبحث ددبىروبثددعثببةحىدلبحددلببددرابنظبكددرباقبةبإةدلةبحث ددبىربحرل  ددللبإدقح زبحثل،بكددببثددا بحثحددايبكلب

حثدداقح مبحإلاحبكددربربقجقالدد وبإيددبالبحيببدلسبقحثلر دد ب ددلثل،بكببحثحدلثابثي ددبىقلدقجههمبنإددقبححلبرددل بااحبةب
 Hussain et al., 2020; Krishnan) بثيحبلعبةبقحالنلهلزكربلبلي ب لببحبحإ باقبةبإةلةبحث بىربحثحبليفر

et al., 2021)بىربححدلبيدشربب يدابل،يدةمبحبحمد بحثإردل ل بثحبدلعببحثحبحج درب لدببحبحإد باقبةبإةدلةبحث دبو
 ,Hossain et al. 2019; Hussain et al)حثحبليفر بححلبين ى ب يابجهقابقال ل ب حيةدربحثحبحج درب

2020; Krishnan et al., 2021)وب 

ارببحبحإ باقبةبإةلةبحث بىرب يابححلبرل ببHussain et al. (2020)حبللب بابحرربق اب عحبحثصاااب
حالردلإ،لمل  بقاظهدب بنلدلئجبحثابحردرباند ببدرابحبإيلدابحثح،احدربااحبةبحيببلسبحثإ،ة،ةربقليببحثح لحاةب يداب

قحالنإدداحببةرددلبامبحثحدددايبقلب  ددى بحنلهددلز بححلبردددل بااحبةبحيببددلسبثحددحللبحثإصدددقاب يددابمدددبقضبعح ب
ل يفددربحنبفحددربق ددبضبحبىددزبحددلثابحرددل،ببيصددإل بحثحصدديإروبق لثح،لبنددربحددمبحبإيددربحثلعلددع  بلقصددي ب

حث دبىل ب دابحبإيدربحثح،احدربقحالنإداحبباثدابحثدابقاب دابححلبردل بااحبةباببدلسببحثابحررباثاباند بةحيد بحدايبق
رقحكبحثإ،ة،ةدرباقبحثح لحداةب يدابحالردلإ،لمل بلابجدربا لدببجق بكدلبحدلبحبإيلدابحثنحدقبقحثنحدج بقكبجدمبعثدبب

H1 : المراجعننة  لمقننراءة سننمبًا ومعنويننًا عمننى أتعننابالسنننوية يننؤثر مسننتوى قابميننة التقننارير الماليننة
 بالبورصة المصرية.المقيدة غير المالية  مشركاتالسنوية ل
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اثددابحنبفددلضب ددامبلحلردد بحثح يقحددل  بقزكددلاةبحلل  ددربحثحإييدديلبحثحددلثييلبقحث،ددابةب يددابحثإصددقاب يددابمددبقضب
 ح دداال ب لئدداةبحنبفحددر ب حددر ب ددلبزكددلاةبحثحرددلكثربقحث ددفل ةربثهددع بحث ددبىل ب ددابحبإيلددابحثنحددقبقحثنحددجوب

حث بىل ب ابحبإيربحثح،احربقحثحبحإ بحثنهلئةربحلباقبةبإةلةبحث دبىربللر د ب دابحثح يقحدل ببق عحبة نابالب
لمةددل بايددقلبح،يدداةوببححددلبة نددابحثحلثةددربحثإ،ة،ةددرباقبلبفيهددلب ددلبحثدداحئنيلببثيإصددقاب يددابحث،ددبقضبلدداقلبحلف

حبلفلابحإلحلابحثلإبكفل بحثجق بكرب لث،قئمبحثحلثةربححلبين ى بايجل لب يابحبلعببقجهدقابقال دل بحثحبحج دروب
ق عحبة نابالبال ل بحثحبحج ربلبل مبايجللةلب ححلبرل بااحبةبحيببلسبحثإ،ة،ةر بق عحبيلفمبحمبحلبلقصد باثةد ب

Sitanggang et al. (2020)قاباثي ب يابالبال ل بحثحبحج ربلبل مبريلةلب لثلا ،ل بحثن،اةربحثل  ييةربلقجب
غيدددببحث لاةدددر بقحثلدددابلحرددد بحش دددبح ب ىردددةلبثيحصدددبق ل بحالبلةلبكدددربغيدددببحث لاةدددر بىحش دددبح بإلاحبةبحيببدددلسب

بحثإ،ة،ةرو

حثحدلثاباثداباند بلدنبفضبجدقاةبحثل،بكدبببب Krishnan et al. (2021)ق ابنف بحثرةل ابلقصي بابحردر
 ددابحبإيلددابحثح،احددربقحالنإدداحببح،لبنددرب حبإيددربحثنحدددجوبق لثلإايددابلقصددي بحثابحرددرباثددابالبحث،ددةمبحثحعي،دددرب
ثرردددلإ،لمل بحث لاةدددربقحاليدددبحاح بحث لاةدددربىح،دددلية بثجدددقاةبحثل،بكدددببحثحدددلثابل دددقلبا يددداب)امددد (ببدددرابحبحإددد ب

،لليددربلدديلبحاليددبحاح بقحثحصددبق ل ببايئددربىحددلبل ددقلبجددقاةبحثححثح،احددربقحثنحددقبقحثلعلددع بقحالنإدداحبب)حثنحددج(وب
بدددرابحبحإددد بحثح،احدددربقحثنحدددقبقحثلعلدددع بقحالنإددداحببةىدددقلبثدددا بببدددرابحبإيلدددابحثح،احدددربقحالنإددداحبوبا بانددد 

 لث بىل ب ابحثحبحإ ببحثحايبكلب ب بقإقح زبإلاحبةبحيببلسبححلبيلبل ب ية بحنبفلضبجقاةبحثل،بكببحثحلثاو
حثف دد ب دلثابق لثلددلثابثدايهلبإددل زبا لدببإلاحبةبحيببددلس بىحدلبالبةىددقلبثددايهلببحثح ىدبةبثدداقبةبحثإةدلةبةىددقلببعدب

اجددبحكح ببمل ددرباحبيةددرباقببلبجةددربمقةددر بقحلل  ددربحإييدديلبحددلثييلبامدد بال ل ددللبااحبةبحيببددلسوبلينحددلبحددايبقب
حلبحثحبحإ ببحث بىل ب ابحبإيربحثنحجباةحل بيايبقحبحيببلسبقث لبحثفب بقحثاق مبإلاحبةبحيببلسبلل قلبام 

حيبب وب هع بحث بىل بلرلرحببا ربب اباجدبحكح بحثبمل دربحثاحبيةدربقل،يد بحدلبحبدلعببحثلإبكفدل بحثحإلردلةرب
بغيببحثحل حاة بقىعثببااحبةبحيببلسبح،لبنرب لث بىل ب ابحبحإ باقبةبحثإةلةبحيبب وب

بإيدددربحثح،احدددربقحثلعلدددع بقحدددلبنلإةدددربابدددب ابيزكدددابحإلحدددلابا دددلاةباصددداحببحث،دددقحئمبحثحلثةدددربثي دددبىل ب دددابح
قحالنإاحبب يابحثلقحثاوبلينحلبحث بىل ب ابحبإيربحثنحقبة، بحإلحلابا دلاةباصداحببمقحئحهدلبح،لبندرب لث دبىل ب
 ابحبإيربحثنحجوبىحلبا لب باثابالبحثلر  ب ابحيببلسبةىقلبام ب لثنرد ربثي دبىل ب دابحبحإد بحثح،احدرب

حثنحقبل قلبا رببحإلحلالبالبلحي باثابحثق لكبللقم دل بحيببدلسبقحثلعلع بقحالنإاحب بقالبحث بىل ب ابحبإيرب
ح،لبنرب لث بىل ب ابحبإيربحثنحج بححلبة نابالبحث بىل ب ابحبإيربحثنحقبللج بلابجربا لببثيلر د ب داب
حيببلسبح،لبنرب لث بىل ب ابحبإيربحثنحجوبىحلبقجا بحثابحررباثي ب يابحإلحلثةربح  باجبحكح بحثبمل رب

قحبلفددلابحرددلق بال ددل بحثحبحج ددربقعثددببثي ددبىل ب ددابحبحإدد بحثح،احددربقحثنحددقبح،لبنددرب لث ددبىل ب دداببحثاحبيةددر
بحبإيربحثنحجوب
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 & Zadband)حدمبحدلبلقصدي باثةد بحثابحردل ببب Krishnan et al. (2021)قللفدمبنلدلئجبابحردر
Omrani, 2014; Paolo and Mota, 2019; Can, 2020; Durana, et al., 2021)دابالببب 

قاةبحثل،بكدددببحدددلثابح،لردددربلجدددقاةبحالردددلإ،لمل بقإجحهدددل بلبليددد ب لدددببحبحإددد باقبةبإةدددلةبحث دددبىروبإيددددبجددد
اثدابالبجدقاةبحثل،بكدببحثحدلثابل دقلبب ندابا يدابحردلق ببZadband & Omrani (2014)لقصي ببابحررب

ل بحثح،يداةبثهلب دابحبإيدربحثنحدج ببلينحدلبل دقلب ندابامد بحردلق بثهدلب دابحبإيدربحثنحدق بقعثدبب لثنرد ربحث دبى
 ,Paolo and Mota, 2019; Can)وبلينحدلبلقصد ب9803-9889للقبصدربعهدبحلب دلبحثفلدبةبحدلب

حثابالبابقابحث بىل بحبإيربحثح،احربقحالنإاحببلشرببريلةلب يابجقاةبحثل،بكدببحثحدلثا بإيددبلزكدابب(2020
حثنحددجوبىحددلبا ددلب بحالرددلإ،لمل بحثل،ايبكددرب ددابحبإيددربحثح،احددربقحالنإدداحببقلددنبفضببددرابحبإيددربحثنحددقبقب

اثابالبحث بىل ب ابحبإيربحثح،احربلقحجد بحبدلعببحلثةدربحبلف دربلج يهدلببDurana et al. (2021)ابحررب
للج باثابااحبةباببلإهلبي يا بث ابلق ببصقبةبا ح ب لبحث بىربيصإل بحثحصلثأوبق يابحثن،دةضبحدلب

بإيربحثنحجبقحثلعلع بة جمبحثحايبكلب يدابعثبابالبلزحيابحثحبلعببحثحلثةربقحإلحلابحإل ر بثي بىل ب ابح
حإلردلاوبق لثلدلثابيقجداب رمدربايجللةددربلديلبااحبةبحيببدلسبقحبدلعببحإل در ب دابحبحإدد بححلبردربحثلر د بحث

بحثح،احربقحثنحقبقحالنإاحببح،لبنرب لثحبحإ بحيبب وب

 ,.Hamers et al., 2016; Hasan et al)بوقد خمص الباحنث منن تحمينل وتقينيم بعنع الدراسنات
2016; Hossain & Salama, 2018; Hossain et al., 2019; Habib and Hasan, 2019; 

Bakarich et al., 2019; Akbar et al., 2019; Can, 2020; Krishnan et al., 2021;)حثلابب
ل،دايبببلأريببحثبصلئ بحثحلثةربقحثل  ييةربثحبحإ باقبةبإةلةبحث بىرب ياب حيةربحثحبحج ر بحلبإيدد لنلقث 

بحبلعببحثحبحج ربقجهقابقال ل بحثحبحج ر برقحكبىللبعثبب  ى بح ل بباقبغيببح ل ب بحثابان :ب

 Hossain & Salama, 2018; Hossain et al., 2019; Krishnan)حلفمببب؛في مرحمة المقدمة
et al., 2021)ةحيددد بحثحدددايبقلباثدددابحالردددلرحلبب دددابحيصدددقابغيدددببحثحيحقردددربلنرددد ربا لدددببحدددلبب يدددابانددد ب

حالرددلرحلبب ددابحيصددقابحثحيحقرددر بل،يددةمبحالرددلرحلبب ددابحالصددقابغيددببحثحيحقرددربالبةحىددلبحرإظلدد ب رددهقثرب
قةصددد  بلإايدددا لبقمةلردددهلبقحبحمللهدددلوبق لثلدددلثابرددديشا بعثدددبباثددداب دددامباحىلنةدددربحبحم دددربحثلصدددب ل بحإلاحبكدددرب

ق لثلددلثابمددابلزكددابحإلحلثةددربححلبرددربحإلاحبةبثيردديقببحالنلهددلز بقحيدد بحثحددايبكلباثدداببربلهددع بحالصددقا حثبلصدد
حثلجندد بحثحددبكلابلابجددربا لددبب ددابحبإيددربحثح،احددر بحيحددببحثددع بة دديببحددحنلباثددابحنبفددلضبجددقاةبحثل،ددلبكبب

ل بث ددبىربحث حيدد ب ددابحثحلثةددربقزكددلاةبحإلحلثةددربحثلإبكفددل بحثجق بكددر بححددلبيددشا باثددابلصددني بحبحمدد بحثإرددل 
حبإيدددربحثح،احدددربى حيددد بعح بحبدددلعببحبحج دددربحبلف دددر بقكزكدددابل،دددايب بثيحبدددلعببحثحلرزحدددربث حيددد بحثحبحج دددرب

بق لثللثابزكلاةبجهقابقال ل بحثحبحج رب ابحبإيربحثح،احروب
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 ;Hamers et al., 2016; Hasan et al., 2016; Can, 2020) ىحدلبا دلببحثد  ضبحيبدبب
Krishnan et al., 2021)اثدابالبحثظدبقلبحثلدابلحدببلهدلبحث دبىل ب دابحبإيدربحثح،احدرب)حرد بحنبفدلضبب

حثببإةددر بقحبلفددلابل يفددربحثددايقل بقحبددلعببحإل ددر  بقحبلفددلابابجددرب ددامبحثلأ ددابحددلبنف،ددل بحث إدددبقحثلعددقكب ب
يببددلس بقعثددببثيحددايبكلبالرددلباحمبحثردديعربحثل،ايبكددربإلاحبةبحبقحبلفددلابحثحرددلإ،ل بقغيب ددل(بلقثدداب بصددل بقإددقح زح ب

إلمنددلابحثحرددل حيلبقحثح،بحدديلب لثلددا ،ل بحثن،اةددربحثحرددل،ليةربقلقم ددل بحثنحددق بقلقحددةأبحثلإرددلب ددابحيببددلسب
صد ق ل ب دابقة نداب دعحبقجدقابقل،اةمبصقبةبحلثةربا ح باثدابحثداحئنيلبثيإصدقاب يدابمدبقضبلل يفدربامد وب

حثإفدددلبب يدددابنظدددمبحإلردددلةربلجدددقاةبحبلف دددر بإيددددبل دددلنابحثدددنظمبحثحإلردددلةرب ددداب دددع بحثحبإيدددربحدددلبحددد  ب
جددق ب ب ددابحثبمل ددربحثاحبيةددر بقحثددع بيددشا باثددابلإبكفددل ب ددلث،قحئمبحثحلثةددربحل حدداةبقغيددببحل حدداة ببلصددرب دداب

ثلددلثابحنبفددلضبجددقاةبحثل،بكددببلقجدد بحثحددايبكلبنإددقبحثح ددلبىرب ددابححلبرددل بحثلهددب بحثحددبكلا بق للزحيددابظدد ب
 Krishnan et)حثحلثا بححلبة ندابمةدلمبحبحمد بحثإردل ل بلزكدلاةبحبدلعببحثحبحج در بقحدلبردمبجهدقا بقال ل د 

al., 2021)بو

 Hamers et al., 2016; Hasan et al., 2016; Habib)حلفدمبحث دلإرقلببوفني مرحمنة النمنو؛
and Hasan, 2017; 2019; Akbar et al., 2019)اند ب داب دع بحثحبإيدربةىدقلب ندلبببمل دربب يداب

نليجددرببحبلف ددربحددلبملدد بحثحرددلرحبكلبقحثدداحئنيلب يددابااحبةبحث ددبىر بقكزكددابحثعيدد ب يدداب ددفل ةربحثل،بكددببحثحددلثا
 ,Habib and Hasan)حثلحقكد بحثبدلبجابثلحقكد بحثلقردمب داب حيةللهدلح لحدلابحإلاحبةب  دى بىليدبب يداب

احبةب اب ع بحثحبإيدربح،لبندرب حبإيدربحثح،احدروبق لثلدلثابحدلبحثحإلحد بوبححلبة،يابحثريقببحالنلهلز بثا(2019
البيبفضبحبحم بحثإرل ل بحلبحبلعببحث حي  بححلبة نابحلبال ل بحبحج ربردل قلبامد ب دابحبإيدربحثنحدقب
ح،لبنرب حبإيربحثح،احروبحلبنلإةربابب ابلزكابحلل  ربحثحإيييلبحثحلثييلبياحكبحث بىرب داب دع بحثحبإيدر بححدلب

حثلأ دددابقكدددنبفضب دددامبلحلرددد بحثح يقحدددل  بححدددلبةإدددابحدددلبح دددلبىربب،يددد بحدددلبح دددل  بحثل،يدددةمبحثبدددلع بق دددامة
قةحدد  بحددلببغ ددربحثحددايبكلب ددابحثح ددلبىرب ددابححلبرددل بحثلهددب بحددلبحثحددايبكلب ددابححلبرددل بااحبةبحيببددلسب

ةىدقلبثدا ببالب اب ع بحثحبإيدربمدابKrishnan et al. (2021)حثحبحئ بح،لبنرب حبإيربحثح،احروبقاحللب
حث ددبىرباجدددبحكح ببمل ددرباحبيةدددربقآثةددل بحددد مبحرئحدددربق لثلددلثابجدددقاةبا يددابإل ددداحابحثل،ددلبكببحثحلثةدددربح،لبندددرب
 حبإيربحثح،احر بإيدبةىقلبثا بحث بىربص ق ل ب ابحثإفلبب يابنظمببمل رباحبيةرب  لثدر بقلإلدلجبثقمد ب

لإبكفددل بحل حداةبقغيدببحل حداةب دابمقحئحهددلببا لدببثلف يد بحإلجدبحكح بحثبمللةدربحثصددلبحر بثدعثببمدابةىدقلب ندلب
حثحلثةربقث لب  ى بام بحلبحبإيربحثح،احر بححلبين ى ب يابل،يةمبحثحبحج ربثحبلعببحبحج دربامد  بق لثلدلثاب

بلنبفضبجهقابقال ل بحثحبحج رو

 ;Hamers et al., 2016; Krishnan et al., 2021)ابحلفدمبحثد  ضبوفني مرحمنة النضنج
Hussain et al., 2020)يابالبحث بىل ب اب ع بحثحبإيربللرمب حرلق با ح ب ابان عربحثإقىحدربب ب 
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قحثحردددلكثربقحث دددفل ةربقحلل  دددربمقةدددربحدددلبحثحإييددديلبحثحدددلثييل بقة،ددد ب دددامبلحلرددد بحثح يقحدددل بح،لبندددرب لثحبحإددد ب
البحث بىل بةىقلبثايهلباجبحكح ببمل درباحبيةدربحرئحدرببKrishnan et al. (2021) بحيبب وبقماباحلل

ق  لثر بققظلئ بحد مبىل ةدربثحدحللبجدقاةبحثل،بكدببحثحدلثا ب لنبفدلضب دامبحثلأ داب  دألبحيببدلسبقحثلدا ،ل ب
حثن،اةربحثحرل،ليةربمابة يبباثابالبحث بىل بحثنلحجربثايهلبإل زبام بإلاحبةبحيببلسب بقمابحلف، بح  بابحررب

Bakarich et al. (2019)إددل زبحثحدايبكلبثححلبرددربااحبةببحثلددابا دلب باثدداباند ب ددابحبإيدربحثنحددجبة،د ب
حبقا رددببلفددلشال ب ددلبقامدد بل ،يدا  ححدلبة نددابزكددلاةبجددقاةبب.اببدلس بقعثددببحددلببدرابل،دداةمبا صددلسبردبا بامدد بغحقح 

حثل،بكددببحثحددلثابقحنبفددلضبحثلإبكفددل بحثحل حدداةبقغيددببحثحل حدداةب ددابمقحئحهددلبحثحلثةددربح،لبنددرب لثحبحإدد بحيبددب  ب
بقجهقابقال ل بحثحبحج روقحلبرمبيشرببعثبب يابلبفةضبحبلعبب

اثابان ب ابحبإيربحثنحجبمابة،قمبحثحدايبقلبببDrake & Martin (2015)ق يابحثن،ةضبحلبعثببا لب
لزكددلاةبحىل دددحلهمبقححلةدددلزحلهمب يدددابإردددل بحصددديإربحثحردددل حيلبقحث،ةدددلمب لين دددعربحيبدددب بحثحبل عدددرب حدددحللب

حدلببدرابببsuboptimalحثنف،دل بغيدببحثحريداببحرلحبحب مب ابحإلاحبة بثعثببرةىقلبثايهمبإل زبا لدببإلبفدلك
حثلر دد بحثحإلرددلاوبق لثلددلثابة،ددقمبحبحمدد بحثإرددل ل بلزكددلاةبحبددلعببحثحبحج ددربقحددلبرددمبزكددلاةبجهددقابقحل ددل ب

بو(Hossain et al., 2019)حثحبحج ربح،لبنرب حبإيربحثنحق

حالنلهلزكددربق لثلددلثابل ددقلبلقحجدد بحث ددبىل بازحددل بحلثةددربقحبددلعببا ددر بحبلف ددر ببفنني مرحمننة االنحنندار؛
حإلاحبكربا لببقكزكابحثحي بحإلاحب بثلإح بحثحزكابحلبحثحبلعب بثعثببمابييجأبحثحايبكلباثابا احابل،لبكببحلثةرب
بفدلكبااحئهدمبحثحد ي بقحثلهدب ب حإلةلثةربحنلهلزكرب لثلر د ب لثحردلإ،ل بثل،ييد ب دب بحنلهدلبب ،دقابحثدايقلبقح 

ىحدلبلقحجد باةحدل ب دامبىفلةدربنظدلمبحثبمل دربوب(Hasan et al., 2016; Akbar et al., 2019)حثحدبكلاب
 بىحددلبالبياحئهددلبحثحدد ي  ب ددربلحليددببحثقمدد بقحثحددلابثررددلرحلبب ددابنظددمببمل ددرباحبيةددربىل ةددرحثاحبيةددربنليجددرب

ب بق لثلدلثاقحيمد بلإفظدل بلعلمبحلاابحثح،لليرب  ى بريةم بححلبيشا باثابحزكابحلبحال لبحلبحثل رفابثءببدلسب
لددنبفضبجددقاةبحثل،ددلبكببحثحلثةددرب  ددى بىليددبب دداب ددع بحثحبإيددربح،لبنددرب لثحبحإدد بحيبددب  بححددلبة نددابحبلفددلاب

 ;Bakarich et al., 2019)حإلحلثةددربحثلإبكفددل بحثجق بكددربقزكددلاةبحبددلعببقجهددقابقال ددل بحثحبحج ددرب
Krishnan et al., 2021)بو

لأريببحثبصلئ بب(Hossain & Salama, 2018; Hossain et al., 2019)لنلقابابومن ناحية أخرى 
 ب يدابحث رمدربلديلب  دضبكمت ينر معندلحثل د ييةربقحثحلثةدربحثلدابلحدببلهدلبحث دبىل ب دابحبحإد باقبةبإةللهدل ب

ثحبدددلعببحبحمددد بحثإردددل ل ببصدددلئ بجدددقاةبحإل صدددلسبحثردددبا  بقحثلدددابحدددلبلينهدددلبحث،لليةدددربثي،دددبحكة بقل،دددايبب
ةحىددلبثدد  ضببصددلئ بجددقاةبحإل صددلسبيددببحثابحرددل باثدداباندد بحثحبحج ددربقجهددقا بقال ل دد وبإيدددبجلاثدد بل

حثلدددأريبب يدددابمدددبحببلرددد يببباحدددربحثحبحج دددرب دددابحبليددد بحبحإددد باقبةبإةدددلةبحث دددبىروبإيددددبا دددلب بابحردددرب
Hossain & Salama (2018)اثدداباندد بلددبغمبقجددقاب رمددربايجللةددربلدديلبل ،ددابحثل،ددلبكببحثحلثةددربقال ددل بب
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لبلي بحبلر  لبىليب حبليلبحبإيلابحثح،احربقحثنحق بلينحلبحبليف ب ع بحث رمدربحثحبحج ر باالبالب ع بحث رمربالب
 نابابقابحث بىل بحبإيربحثنحجوبىحلبحلحأبالببصلئ بحإل صلسبحثربا ب)حثل ،يا(بلي  باقب حبجق بكل ب

ب اب حيةربلإايابال ل بحثحبحج رب ناحلبلل،امبحث بىل بحلبحبإيربحثنحجباثابحبإيربحالنإاحبو

اثابالبلأريبببصلئ بجقاةبحإل صلسب)ح،لررببHossain et al. (2019)ابلقص بفس السياقوفي ن
 رهقثربحث،بحكةبقحثلفلشابقحث حقض(ب يابال ل بحثحبحج ربيبلي ب لببحثحبحإ بحثحبليفربحلباقبةبإةلةب دبىرب

 فددابظدد بحنبفددلضبرددهقثربحث،ددبحكةبقزكددلاةبحثلفدلشابقغحددقضبث ددربحإل صددلسبلزكددابال ددل بحثحبحج ددرب دداببحث حيد و
حبإيددربحثح،احددر بقث ددلب نددابابددقابحث ددبىرباثددابحبإيددربحثنحددقبة،دد بلددأريبببصددلئ بحإل صددلسبحثرددبا ب يدداب

(بحدلب0يد ب)ال ل بحثحبحج روبىحلبيزاحابلأريبب ع بحثبصلئ ب يابال ل بحثحبحج درب نداحلبلنل،د ب دبىربحث ح
ب(بقحلبحبإيربحثنحجباثابحبإيربحالنإاحبو9حبإيربحثنحقباثابحبإيربحثنحجبق)

ويخمننص الباحننث ممننا سننبق إلننى أن الخصننائص الماليننة والتشنن يمية لمراحننل دورة حينناة الشننركة سننتؤثر 
ابجددربملددقابحثحددايبكلبثيحبددلعبةبقححلبرددلهمبثيردديقببحالنلهددلز بحددلباجدد بلإ،يددمبحصدديإربحإلاحبةب يددابعمنني 
ل باصددإل بحثحصدديإر بححددلبة نددابالبحبحإدد باقبةبإةددلةبحث ددبىربلحىددلبحبحمدد بحثإرددل ل بحددلبحرإظددربإردد

ربإددددقح زبحثل،بكددددببثددددا بحثحددددايبكلبقلددددقجههمبنإددددقبححلبرددددل بااحبةبحيببددددلسبقحثلر دددد ب ددددلثل،بكببحثحددددلثابثي ددددبى
يببحبحمدددد ب لددددببحثحبحإدددد بحثحبليفددددربثدددداقبةبإةددددلةبحث ددددبىروبق لثلددددلثابردددديبلي بل،دددداقجقالدددد  بقحثلددددابرددددلبلي ب

حثإردل ل بثحبدلعببحثحبحج دربل  دلبثإدقح زبحثل،بكدب بق لثلدلثابيدن ى بعثدببىيد ب يدابجهدقابقال دل بحثحبحج در ب
البلبلي بال دل بحثحبحج درب لدببحثحبحإد بحثحبليفدربثداقبةبإةدلةبحث دبىروبقبندلكح ب يةد بيدلمببيتوقع الباحثثعثبب

بح ل،ل بحثفبضبحثرلنابثي إدبىحلبييا:

ب

ب
 

 منهجية البحث ب6-3

 ق يندر قحجلحدمب  البحثابحرربحثلعلة،ةر حث إدابحلححنل ب حنهجةر  بض حثابحرر حل حثجزك  عح ةرلهال

جبحكح بحثابحرربحثلعلة،ةرقنحقعجبحث إد ببحثابحرربحل يبح بقمةل بحثابحرر بقلقصي  بقحيردلثي ب قااقح بقح 
 بحثلإيددةر  ددضبقبب بحددابحث إددد حثلةلنددل  بقنلددلئجبحبل ددلبب لإييدد   ددا حإلإصددلئةربحثحرددلباحرقحثنحددلعجب
ب:حثللثا  يابحثنإق قعثبر بحإلحل ة

ب

H2 : المقيدة غير المالية  مشركاتلالسنوية  المراجعةالشركة معنويًا عمى أتعاب دورة حياة تؤثر مراحل
 . بالبورصة المصرية
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بهدف الدراسة التطبيقية  6-3-1
ملليةدربحثل،دلبكبببىد بحدلبحث إدد بحدلببدرابحبل دلببحث رمدربلديلبالرلهالبحثابحرربحثلعلة،ةربحبل لبب بحد

 دددابليئدددربحي حدددلاببحثحلثةدددربثي،دددبحكةبقحبحإددد باقبةبإةدددلةبحث دددبىربقال دددل بحثحبحج دددربحثردددنقةربثحبحمددد بحثإردددل ل 
 ,.Hossain & Salama, 2018; Hossain et al)ةلردلب يداقعثدببمبقحثححلبردربحثحهنةدربحثحصدبكرو

2019; Abernathy et al., 2019; Salehi et al., 2020; Blanco et al., 2020; 
Kazemiolum et al., 2020; Xu et al., 2020; Wang et al., 2021; Krishnan et al., 

بو(2021

بمجتمع وعينة الدراسة    6-3-2
يل قلبحجلحدمبحثابحردربحدلبجحةدمبحث دبىل بحثحردل حربحثح،يداةبللقبصدربحيقبح بحثحلثةدربحثحصدبكر ببدراب

 ب  ددددابحرددددل  لابحثحشررددددل بحثحلثةددددر بنظددددبح بثبحددددق هلبث،قح ددددابلنظةحةددددرب(6)9809قإلددددابب9807حثفلددددبةبحددددلب
لهدلوبقمددابلدمبحبلةدلبب يندربلإىحةدربحددلب دع بحث دبىل ببق داب دابحبلةلب ددلببقحلعي دل بمةدل بقح  صدلسببلصدر

 ;Hossain & Salama, 2018; Abernathy et al., 2019)  اةبح ل لبح بلإ،مب البحث إدبمةلرل
Salehi et al., 2020; Blanco et al., 2020;)989ابإريلاب9890ابعنعلق  ب9898ابحثجنا  بب 

Wang et al., 2021; البللدقح ببحإلحدببحثجح ةدربحث حقحةدربحث لاةدربث دبىل بقا دمب دع بحال ل دلبح ب ب
البللددددقح ببمقحئحهددددلبحثحلثةددددربحث ينددددربحددددلباجدددد بحثإصددددقاب يددددابمةحددددربحيل ددددل بحثرددددنقةربثحبحمدددد بحثإرددددل ل  بقب

قحإلةحددلإل بحثحلححددربثهددلبقاردد لبباغددر بارددهحهلب ددابنهلةددربحثرددنربحثحلثةددرببددرابرددنقح بحثابحرددر بقالبل،ددقمب
بلن ببمقحئحهلبحثحلثةرب لثجنة بحثحصب وب

قمددابح لحددابحث لإدددب ددابجحددمبحثلةلنددل ب يدداب دداةبحصددلاببلحريدد ب ددابحالرددل لنرب لثلةلنددل بحثحللإددرب يدداب
ابقحثحقحمددددددمبب)www.mubasher.info/countries/eg(ث لبقنددددددابح يقحددددددل بح ل ددددددببحصددددددببحثحقمددددددمبحال

حالث لبقنةدددددددددربثددددددددد  ضبحث دددددددددبىل بحثدددددددددقحباةب  يندددددددددربحثابحردددددددددر بقحثحقمدددددددددمبحالث لبقندددددددددابثيلقبصدددددددددربحثحصدددددددددبكرب
)www.egx.com.eg/ar/NewsSearch.aspx?com(وبقثددعثببح لحددابحث لإدددب يددابحدداب بب-Firm

Year Observationقحردددل  ا بح دددل اح بحث دددبىل بحثلدددابثدددمبلإ،دددمبح ل دددلبح بحبلةدددلببحث يندددربثددد  ضببب
(بمعدددلابحبليددد  ب01(ب دددبىرب ددداب)78ردددنقح بحثابحردددروبقبدددعثببليددد ب دددااب دددبىل بحث يندددربحإددد بحثابحردددرب)

                                                 
لجن بحثلأريبح بحثريلةربيزحرب يبق بىقبقندلب يدابحالملصدلابحث يدابق يدابااحكبحث دبىل ببحثاببيبجمبحثرل بقبحكبحبلةلببحث لإدب ع بحثرنقح ب6

بحلبنلإةر بقحلبنلإةربابب بثلجن باربب ع بحالزحرب ل ل لب دلباإدابحيإداحدبحثجق بكدربحثلدابيجد بالبةأبدع لبحبحمد بحثإردل ل ب دابح ل دلب ب ندا
ابابحردرباردببحردلق بحث،لليةدربثي،دبحكةبقحبحإد باقبةبإةدلةبحث دبىرب ،دم ب لإلحدل رباثدابل،ايببحبلعببحثحبحج ربقحيل ل  ب إيددبة،لصدببحيحدبب يد

بحثحل يبح بحثبمللةر ب يابحيل ل وب

http://www.mubasher.info/countries/eg
http://www.egx.com.eg/ar/NewsSearch.aspx?com
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(بحث،عل دل بحثلدابلنلحداباثيهدلب دبىل بحث يندرب0قةظهببحثجاقاببممب)(بح ل اةبوب999قبإجحلثابح ل اح ب)
بو9809إلابب9807ق اابحث بىل بقحثح ل اح ب ى بمعلاببراب لبةبحلب

 عينة الدراسة وفقا لمقطاعات التي تنتمي اليها شركات العينة :1جدول 
 عدد المشاهدات عدد الشركات القطاع م

 44 44 االغذيت والمشزوببث 1

 4 4 الخذمبث والمنتجبث الصنبعيت والسيبراث 2

 4 4 الىرق ومىاد التعبئت والتغليف 3

 44 4 الزعبيت الصحيت واالدويت 4

 44 4 مىاد البنبء 5

 44 4 المقبوالث واالنشبءاث الهنذسيت 6

 44 44 المىارد األسبسيت 7

 44 4 المنسىجبث والسلع المعمزة 8

 44 44 العقبراث 9

 44 4 االتصبالث واالعالم وتكنىلىجيب المعلىمبث 10

 44 4 السيبحت والتزفيه 11

 4 4 الطبقت والخذمبث المسبنذة 12

 4 4 التجبرة والتىسيع 13

 4 4 النقل والشحن 14

 229 78 االجمالي
 

 نموحج البحث وتوصيف وقياس مت يرات الدراسة 6-3-3
حثحبحج ربحثرنقةربثحبحم ببال ل اثاب بحابحث إدابلل قلبحل يبح بحثابحرربحلبحل يببلل مب قببحرلنلاح ب

ملليةدربحثل،دلبكببحثحلثةدربثي،دبحكة بىأإدابحثبصدلئ بحثنق ةدربثجدقاةبيلب حدل:بحل يدببحرل،يبكلحثإرل ل  بقحل يبب
 بحثنحدددق بحثنحدددج بحإل صدددلسبحثردددبا  بقحل يدددببحبحإددد باقبةبإةدددلةب دددبىرب حيددد بحثحبحج دددرب)حبإيدددربحثح،احدددر

(ب بحددل بثنحددقعجبحث إدددبرددمبييةدد بلقصددي بقمةددل بثحل يددبح ب0قكقحددأبحث ددى ببمددمب)بوحثلعلددع  بحالنإدداحب(
بحثابحرر:

ب

ب

ب

ب

ب

ب
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 عداد الباحث(إنموحج البحث ) :1شكل 

 (Fees)المت ير التابع: أتعاب المراجعة السنوية لمراقب الحسابات  (1)
ق حييد  ببحبحمد بحثإردل ل ثحن دأةبحثحإلرد ربقحثحبحج دربق ،دلبثي ،دابحثحلدبمبلديلب حثحدا قا حثحليد ق دابلحرد ب

ل قةحدلبثد ب بقحثلدابل دابثي حيد  حث لحيدر حثللبكبةدر حثحلثةدر ثي،دقحئم حثحبحج دربحثردنقةر قعثدببنظيدببمةلحد ب  حيةدر
صداحبقب حبحج درحث  حيةدر لنفيدع  دا ققمد  جهدا حدل ق بك،د   دق يلعثد   حل  بل دلثي  اثدابابحدل رل،بكدب  ب لإل ح 
 نفد  ة،داحهل ابدب ب  ببداحل اح،للد ب ابدب بحا ق در ال دل  ا  لبدرل اللحدلمب حيد  بقعثدب الزحدربابدب با

 ;El-Gammal, 2012; Callaghan et al., 2012; Barua et al., 2020)ثي حيد ب حثحن دأة
Chakrabarty et al., 2020)وبقمابلمبمةل ب عحبحثحل يبب لثيقغلبكلمبحثعلة ابالجحلثابحيل دل بحثردنقةرب

حث لحيدر بقحثحإدااةب حثللبكبةدر حثحلثةدر ثي،دقحئم حثحبحج دربحثردنقةرحثلدابيلإصد ب ييهدلبحبحمد بحثإردل ل ب دلب
 ;Hossain & Salama, 2018)   حإلحدببحثجح ةدربحث حقحةدربحث لاةدربث دبىل بحث يندر بقعثدببمةلردلب يدا

Hossain et al., 2019; Salehi et al., 2020; Xu et al., 2020; Wang et al., 2021; 
Castro et al., 2019)بو

 (Read_Pages)قراءة المت ير المستقل اعول: قابمية التقارير المالية لم (2)
قة،صددابلهددلبحددا برددهقثربحقبصدد ق ربمددبحكةبحثل،بكددببحثحددلثابحددلبملدد بحثحرددلباموبقمددابح لحددابحث لإدددب يدداب

ث،ةددل بحرددلق بحث،لليةدربثي،ددبحكة بقحثددع بة،دقمب يدداب ىددبةبالبحإلاحبةبلبفدداببىحةدربحإل صددلسحثحداب بحثحرددلناباثدداب
ااحك لبحثح ي بحلببرابا احابل،دلبكبباعدقابقا لدببإجحدل بقحثلدابمدابل دلح ب يدابلفلصدي بغيدببحدبقبكرب
احددلبثيل لددةمبحقبحثل ددقةكب يدداب ددعحبحياحكباقبللبكددب  بححددلبيزكددابحددلبصدد ق ربل دد ي ب ددع بحثح يقحددل بقمبحكلهددلب

قمددابحرددلبامبحث لإدددب دداابصددفإل بحث،ددقحئمب(وب9899هددلبحددلبملدد بحثحرددلباحيلب)بحددة بق لددابحثددبإةم بق هح

قببليت التقبريز 

 المبليت للقزاءة

أتعبة المزاجعت 

 السنىيت 

H1 

 المتغيزاث الزقببيت

H2 

مزاحل دورة  

 حيبة الشزكت



      السيدة خمتار عبد الغين طلخاند/      
 ...............دورة حياة الشركةومراحل أثر قابلية التقارير المالية للقراءة 

 

  
 

 
 

  444  

 

ةحدلإللهلبحثحلححدرب صنفحات لعندد الموغناريتم الطبيعني ببوقند تنم القيناسىح،ةدل بىحدابثا صدلسب بحثحلثةربقح 
يضاحاتها المتممة ب(و4444اببحة بق لابحثبإةم ب4444ابإريل 4444)حثجنا  ببالقوائم المالية وا 

 (FLC_Stage)دورة حياة الشركة مراحل المت ير المستقل الثاني:  (3)
لن،رددمبحبحإدد باقبةبإةددلةبحث ددبىرباثدداببحدد بحبحإدد ب ددا:بحثح،احددر بحثنحددق بحثنحددج بحالنإدداحب بحثلعلددع وب

حش دددبح بثحبحإددد باقبةبإةدددلةبحث دددبىرب لردددلباحمبلةلندددل بملئحدددربحثلدددا ،ل بDickinson (2011) بقمددداح بابحردددر
ثي ددبىر بق لال لحددلاب يددابحنحددل ب)ا ددلبة(بحثلددا ،ل بحثن،اةددربحثل دد ييةربقحالرددلرحلبكربقحثلحقكيةددر بقمةلرددلبحثن،اةددرب
 ;Hossain & Salama, 2018; Bakarich et al., 2019; Habib and  Hasan, 2019)ب يدا

Krishnan et al., 2021; Wang et al., 2020; Hussain et al., 2020)حردلبامبحث لإددبب
ثلصني ب بىل بحث ينربق ،لبثيحبإيربحثلابلحدببلهدلبحدلبحبحإد باقبةبإةللهدلبق ،دلببDickinsonةل بابحرربح،

ب(بحثللثا:9ي لبةبحثلا ،ل بحثن،اةربحثحبليفر بقعثببق ،لبثيجاقاببممب)

 Dickinson (2011)تصنيف مراحل دورة حياة الشركة باستخدام نموحج  :2جدول 
 

 التدفقات النقدية التمويلية التدفقات النقدية االستثمارية التدفقات النقدية التشغيلية

 + - - مزحلت المقذمت

 + - + مزحلت النمى

 - - + مزحلت النضج

 /+- + - مزحلت االنحذار

 الي نمظ من التذفقبث النقذيت ال ينذرج ضمن انمبط المزاحل السببقت    مزحلت التذبذة

باقبةبإةددلةثحبحإدد ببحش ددبىحل يددبح بابب ددربلبنحددقعجبحث إدددبيح لحددلاحب يددابحثلصددني بحثرددللمبيددلمبلحددحقب
يلبح ظددمب ددبىل بحث ينددرببىحبإيددربحبج ةددربثيحبحإدد بحيبددب بحثلعلددع بحبإيددربحث ددبىر ب إيدددبيددلمبحرددلباحمب

 Habib & Hasan, 2017; Yoo et al., 2019; Wang et)مةلردلب يداقعثدببلنلحدابثهدع بحثحبإيدر ب
al., 2020) ب:ىحلبييا بقعثبب9898ابإريل ب

  مرحمننة المقدمننة(INTROi)(ب0:بحل يددببق حددابةلبددعبحث،ةحددرب)لعل ،دد بح ددل اةبحث ددبىربحعحبiددابنهلةددربب 
 قصفببث يببعثبوحثرنربحثحلثةربحمبا لبح بحثلا مبحثن،ا ب ابحبإيربحثح،احرب

 مرحمننة النمننو(GROi)(ب0:بحل يددببق حددابةلبددعبحث،ةحددرب)لعل ،دد بح ددل اةبحث ددبىربحعحبiددابنهلةددربحثرددنربب 
 قصفببث يببعثبوحثحلثةربحمبا لبح بحثلا مبحثن،ا ب ابحبإيربحثنحقب

  مرحمة(Matit):لعل ،د بح دل اةبحث دبىرب(بحعحب0حل يدببق حدابةلبدعبحث،ةحدرب)بiدابنهلةدربحثردنربحثحلثةدربب 
 حمبا لبح بحثلا مبحثن،ا ب ابحبإيربحثنحجبقصفببث يببعثبو

file:///D:/Ø§Ù�Ø§ØªØ¹Ø§Ø¨/Corporate%20life%20cycle%20research%20in%20accounting,%20finance%20and%20corporate%20governance%20A%20survey,%20and%20directions%20for%20future%20research%20-%20ScienceDirect.htm%23!
file:///D:/Ø§Ù�Ø§ØªØ¹Ø§Ø¨/Corporate%20life%20cycle%20research%20in%20accounting,%20finance%20and%20corporate%20governance%20A%20survey,%20and%20directions%20for%20future%20research%20-%20ScienceDirect.htm%23!
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  مرحمة(DECit):لعل ، بح دل اةبحث دبىرب(بحعحب0حل يببق حابةلبعبحث،ةحرب)بiدابنهلةدربحثردنربحثحلثةدربب 
 حمبا لبح بحثلا مبحثن،ا ب ابحبإيربحالنإاحببقصفببث يببعثبوب

 المت يرات الرقابية  (4)
 Hossain & Salama, 2018; Castro et al., 2019; Hossain et)ا دلب ب  دضبحثابحردل 

al., 2019; Salehi et al., 2020; Xu et al., 2020; Wang et al., 2021)اثداباند بيقجداببب
 دداابحددلبحثحل يددبح بحثبمللةددربحثلددابحلف،دد ب ييهددلبنلددلئجبابحرددل بحإددااح بال ددل بحثحبحج ددر بقحثلددابلن،رددمباثدداب

(ببصددلئ بحن ددأةبحثحإلردد ربقحثحبحج ددروبقحددلبا ددمب9(ببصددلئ ب ددبىرب حيدد بحثحبحج ددر بق)0حجحددق ليل:ب)
ب: ع بحثحل يبح بحلبييا

  حجم شنركة عمينل المراجعنة(Sizei)  :ة،دل ب لثيقغدلبكلمبحثعلة دابإلجحدلثاباصدقابحث دبىرب دابنهلةدرب
 ,.Hossain & Salama, 2018; Hossain et al., 2019; De Souza, et al)حثرنربحثحلثةرب

2019; Castro et al., 2019وبقحلبحثحلقممبالبيبل مبإجمب بىرب حي بحثحبحج دربايجل دلب أل دل ب)
قل لثةفهلبحثرةلرةر ب ،ابل قلببقحقحبا لبحثحبحج ر بإيدبة يببإجمبحث بىرباثابإجمباصقثهلبق حيةللهل

حث بىل بىليبةبحثإجمبثايهلب حيةل بىليبةبقا رببل ،ياح بححلبيشا باثابل،لبكببام بملليةدربثي،دبحكة بنليجدرب
حددل بقللعيدد بحزكددابحددلبحإل صددلسب ددلبح يقحددل با لددببقا رددببلفصددةر بقحثلددابلزكددابحددلبحبددلعببحثح يقب

 ب(Castro et al., 2019; Xu et al., 2020) جهقابحثحبحج ربقل،لحابال ل با لبب ابح،لل بعثب

 ( الربحيةROAt:)ل،ل ب لث لئاب يابحيصقاابا بصل ابحثببأب  ابحثحدبحئ ب يداباجحدلثابحيصدقابب
وب(Hossain & Salama, 2018; Salehi et al., 2020)مةلردلب يدابب  دابنهلةدربحثردنربحثحلثةدر

قحدددلبحثحلقمدددمبالبلدددبل مبببإةدددربحث دددبىربرددديلةلبحدددمبال دددل بحبحمددد بحثإردددل ل  بإيددددبىيحدددلبزحا بببإةدددرب
حث بىربلنبفضبحبلعببحثل،لحابق ،دابحثردح رابححدلبيدن ى ب يدابلبفدةضبحبدلعببحثحبحج دربق لثلدلثاب

 و(Castro et al., 2019) حيل ل 

 ( الرفنننع المننناليLEVit :)ححدددل بعقكيدددربقمصددديبةبحيجددد بح،ردددقحلب يددداباجحدددلثابقل،دددل ب لجحدددلثابحالثلزب
وب(Hossain & Salama, 2018; Xu et al., 2020) حيصقاب ابنهلةربحثرنربحثحلثةربمةلرلب ياب

نإيدبل ى بنر ربحثب مبحثحلثابحثحبلعببحثحلثةربثي بىر ب ىيحلبزحا بنر ربحثحبلعببحثحلثةربىيحلبزحا ب
بلبل مب ع بحثنر رب  ى بحيجللابحمبال ل بحثحبحج روال ل بحثحبحج ر بق لثللثابيلقممبحلب

 (التعقننند التشننن يميINV_RECit)بقل،دددل ب ،ردددحربحجحدددقابإردددل ل بحث حدددركبقحثحبدددزقلب يددداباجحدددلثاب:
 Hossain & Salama, 2018; Hossain  et al., 2019; Xu)حيصقاب ابنهلةربحثرنربحثحلثةر

et al., 2020)وبقمدابا دلب بابحردرب(Lai et al., 2017)اثدابالبحثلإ،دمبحدلبإردل ل بحث حدركبب
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يلعيدد باجددبحكح بحبحج ددرببلصددربحلحريددرب ددابحثلأ ددابحددلبحث حددركبحددلببددرابحثحصددلامل بقحثلإ،ددمبحددلب
ررحربعبك،ربل،يةحهل بىحلبالبحبحج ربحثحبزقلبللعي بحثلإ،مبحثحلا بحن باةحل بقررحربل،يةح وبثعثبب

 ب أل ل بحثحبحج روبحلبحثحلقممبالبةىقلبثهعحبحثحل يبب رمربايجللةر

  اعداء السوقي لألسهم(MTBi)بق ابل يبباثاب ب بنحقبحث بىر بإيدبل قلبحث بىل بعح بحياحكب:
حبث حيةللهل بححلبيشا باثابل،لبكببحلثةدربامد بملليةدربثي،دبحكة بق لثلدلثاب حثرقمابحثحبلفمبيرهحهلبا رببل ،يا 

ثإ،ق بحثحي ةربب عحبحثحل يبب ،رحربحث،ةحربحثرقمةروبقة،ل ب(Xu et al., 2020)حبلفلابال ل بحثحبحج رب
 ;Hossain & Salama, 2018)مةلردلب يداببثهل بقعثبحث،ةحربحثا لبكربب ابنهلةربحثرنربحثحلثةرب يا

Hossain et al., 2019; Xu et al., 2020; Salehi et al., 2020) و 

  حجم منشأة المحاسبة والمراجعة(Big4i) :اعحبلمبحبحج دربحث دبىربحدلبملد بب(0حل يببق حابةرلق ب)ب
قصدفببث يدببعثدبوبب(Big4)حن أةبحبحج ربلنلحاب اب بح ربحمباإدا ب دبىل بحثحبحج دربحيبب دربحث  دلب

 حددلبحثحلقمددمبالبلل،لحددابحن ددأةبحثحبحج ددربحثلددابلنلحدداب دداب ددبح ربحددمباإددا ب ددبىل بحثحبحج ددربحيبب ددرب
لنلحدداب دداب ددبح ربحددمباإددا بلليددببحثلددابالبببال ددل بحبحج ددربا يددابح،للدد بجددقاةبحبحج لهددلبح،لبنددربحث  ددل

 و(Castro et al., 2019)بب بىل بحثحبحج ربحيبب ربحث  ل

  ت ييننر مراقننب الحسننابات(Aud_Chi):(باعحبلددمبل ييددببحبحمدد بحثإرددل ل ب دداب0حل يددببق حددابةرددلق ب)ب
قكلقمدمببو(Hossain & Salama, 2018; Salehi et al., 2020)حثرنربحثإلثةربقصفببث يببعثبب

ث لإدبالبةىقلبثهعحبحثحل يببلأريببايجللاب يابحيل ل  بإيدبالبل ييببحبحم بحثإردل ل بة ندابلدعابح
 حثحزكابحلبحثجهابثل،يةمبحبلعببحالبل ل بقحبلعببحثحبحج ربق لثللثابزكلاةبال ل  و

  نننوع رأي مراقننب الحسننابات(Audit_Opi):ل،بكددببحثحبحج ددرباصدداحببب(باعحبلددم0حل يددببق حددابةرددلق ب)ب
ابي برل بآبببلبرلبحالرلحبحبكر بقصفببث يببعثدبب  Xu et al., 2020; Wang et)لبا بح ايِّ

al., 2021)وبقالبيلقمدددمبحث لإددددبحلجدددل بلدددأريب بثهدددعحبحثحل يدددببإيددددبالببا بحبحمددد بحثإردددل ل بحدددبل مب
 لابيل،لحل لو لرل،رث بحثحلا بقحثع ناب لب حي بحثحبحج ر بقكن  اباالبيلأربب ليل ل بحث

 نهايننة السنننة الماليننة لعميننل المراجعننة(Busyi):لددبةبحالن دد لابقحثحدد مب يددابحن ددأةبق ددابل لددبب ددلبب 
ب30(باعحبىلنددد بحثردددنربحثحلثةدددربث دددبىربحث حيددد بلنلهددداب ددداب0حل يدددببق حدددابةردددلق ب)حثحبحج دددر بقل،دددل ب 

ل يببلدأريببايجدللابوبقكلقممبحث لإدبالبةىقلبثهعحبحثح(Xu et al., 2020)اةرحلب بقصفببث يببعثبب
  يابال ل بحثحبحج رو

ب

ب
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 البحث يالنماحج اإلحصائية المستخدمة في اختبار فرض 6-3-4
بحث إدوبق ةحلبييابلقحةأبثهع بحثنحلعج:باالبل لبب بححثحل اابنإاحببحاللمبحال لحلاب يابنحلعجب

ب(H1)نموحج اختبار الفرع اعول لمبحث  6-3-4-1
حال لحددلاب يددابحثنحددقعجببملليةددربحثل،ددلبكببحثحلثةددربثي،ددبحكةبقال ددل بحثحبحج ددربحثرددنقةرابلددمبالبل دلببحث رمددربلدديلب

بحثللثا:ب
Feesi = β0+ β1Read_Pagesi + β2Sizei + β3ROAi + β4LEVi + β5INV_RECiب+  

β6MTBi + β7Big4i + β8Aud_Chi +  β9Audit_Opi + β10Busyi + εit          (1) 

 حيث أن: 

β0 :حثرلل ب ابح لاثربحالنإاحبوحثجزكب 

β1 :ح لحد بحالنإدداحببحثددع بةإدداابحلجدل بحث رمددربلدديلبحرددلق بملليةددربحثل،دلبكببحثحلثةددربثي،ددبحكةبقال ددل بحثحبحج ددرب
ال ددل بق ددقبة،ددة بحددلبلفرددب بملليةددربحث،ددقحئمبحثحلثةددربثي،ددبحكةبحددلبحثل يددبح ب ددابحثرددنقةربثحبحمدد بحثإرددل ل  ب

بحثحبحج روب

Β2: β10 :احببحثلددابلإدداابحلجددل بحث رمددربلدديلبحثحل يددبح بحثبمللةددربقال ددل بحثحبحج ددربحثرددنقةربح ددلحر بحالنإدد
بال ل بحثحبحج روبقل،ة بحلبلفرب بليببحثحل يبح بحلبحثل يبح ب ابثحبحم بحثإرل ل  ب

Eit :احلب لمابحل يبح بحثنحقعجب ،ابرلمبلقصةفهلبقمةلرهل حثبعأبحث  قحئاو. 

 (H2)نموحج اختبار الفرع الثاني لمبحث  6-3-4-2
حثحبحإددد بحثحبليفددربثددداقبةبإةدددلةبالبل ددلببحدددا بحبددلرلبال دددل بحثحبحج دددربحثرددنقةربثحبحمددد بحثإرددل ل ب لدددبب

ربل لددبب ددلبحبحإدد بىحل يددبح بحرددل،يبةددر(بلإحددل ربابب ددربحل يددبح بق ح9يددلمبحرددلباحمبحثنحددقعجببمددمب)ابحث ددبىر
 ;Habib & Hasan, 2017)وبقعثدببمةلردلب يدابحثلعلع بحبإيدربحبج ةدراقبةبإةلةبحث بىربقحلبلعبحبإيرب

Akbar et al., 2019; Bakarich et al., 2019; Hussain et al., 2020)وبقبعثببل دقلبصدةلغرب
ب(بىحلبييا:9حثنحقعجببممب)

Feesi =β0+ β1INTROi+ β2GROi + β3MAti + β4DECi + Β5Sizei + β6ROAi+ 

β7LEVi + β8INV_RECi + β9MTBi + β10Big4i + β11Aud_Chi+ β12Audit_Opi + 

β13Busyi + εi   (2)بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب 
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 حيث ان:

β1: β4  :ح لحر بحالنإاحببحثلابلإاابحلجل بحث رمربليلبحبحإد بحثح،احدربقحثنحدقبقحثنحدجبقحثرنإداحبب يدابب
قل،ددة بحددلبلفرددب بابددقابحث ددبىرب ددابحبإيددربحثلددقحثابقال ددل بحثحبحج ددربحثرددنقةربثحبحمدد بحثإرددل ل  ب

ةربثحبحمد بال ل بحثحبحج ربحثردنقبحثح،احر بقحثنحق بقحثنحج بقحالنإاحبب يابحثلقحثابحلبحثل يبح ب اب
بحثإرل ل  بقعثببح،لبنرب حبإيربحثلعلع و

باحلب لمابحل يبح بحثنحقعجب ،ابرلمبلقصةفهلبقمةلرهلو

 أدوات التحميل اإلحصائي 6-3-5
( بإلجبحكب91حإلصاحبببممب)ب(SPSS)ملمبحث لإدب لرلباحمبلبنلحجبحثإزمبحالإصلئةربثي يقمبحالجلحل ةرب

حثلإييددد بحإلإصدددلئابثلةلنددددل بحثابحردددربحثلعلة،ددددروبحدددلببدددرابحال لحددددلاب يددداب  ددددضبحالبل دددلبح بقحثلإيددددةر ب
بحإلإصلئةرب ابح لثجربحثلةلنل بقحبل لبب بحابحث إد بقعثبب يابحثنإقبحثللثا:

ب

 اختبار صالحية بيانات الدراسة التطبيقية لمتحميل االحصائي 6-3-5-1
حلحدددأبثي لإدددددب  دددابحإلرددددل ب  ددددضبحالإصدددلكح بحثقصددددفةربحيقثةدددربثلةلنددددل بحثابحرددددربقجدددقابمددددةمب ددددلعةب
ثحل يبح بحثابحرر بثعثببملمبحث لإدب لرل  لاب ع بحث،ةمبحث دلعةب لردلباحمبلإييد بحنإداحببحل داابحلدائابثلإايداب

ثنهلئةددربحثصددلثأبثيلإييدد ب  ددابحثح ددل اح بحثلددابلهددلب ددع بحث،ددةمبقحرددل  لا لبحددلبحثلإييدد وبقمددابليدد بإجددمبحث ينددربح
(بح ددل اةوببىحددلبلددمبحبل ددلببحددا بل  ةددربلةلنددل بحثابحرددربثيلقزكددمبحثعلة ددا بحددلب909حرددل  لابحث،ددةمبحث ددلعةب)
ثيلإ،دمبحدلبالبحثلدقحمابحثح ةلبكدربقغيدببحثح ةلبكددربببKolmogorov-Smirnov Testبدراباجدبحكبحبل دلبب

 بالبنلدلئجب دعحبحالبل دلببPanel B( ب3لبحثجداقاببمدمب)ثنحقعجبحالنإاحببلل دمبحثلقزكدمبحثعلة دا بقكلحدأبحد
% بق ددددعحبة نددددابالبلةلنددددل ب5إلإصدددلئةرب ددددعحبحالبل ددددلببا لددددببحدددلبب(Sig)ل ددديبباثددددابالبحرددددلق بحثح نقةددددرب

بحل يبح بحثابحرربلأبعب ى بحثلقزكمبحثعلة او

يدبح بحثابحردر بلديلبحل بMulticolliniarity Diagnosticلدمبحبل دلببحثل ااةدربحثبعةدربب قحلبنلإةربابب ب
ثلإايابابجربحالبل ل بحثبعابحثحل داابلديلبىد باقب  دضبحثحل يدبح بحثحردل،ير بحدلببدرابحإلردل بحإصدلئةرب

بTolerance بقحش دببحثل دليلبحثحردحقسب د بVariance Inflation Factor (VIF)ح لحد بلحدبمبحثل دليل
 بالبح لحد بلحدبمبحثل ددليلبPanel A( ب3ث د بحل يدببحدلبحثحل يدبح بحثحرددل،يروبقكلحدأبحدلبحثجداقاببمددمب)

ق دددعحبة نددداب دددامبقجدددقاب دددع بحثح دددىيربلددديلب بب(0و8قحش دددببحثل دددليلبحثحردددحقسب ددد با لدددببحدددلب)(ب08امددد بحدددلب)
(وبق عحبيلفمبحمبحلبلقحإ بحصفق ربحالبل ل بليلبحثحل يبح بىحلبريلحأب9898حل يبح بحثابحررب)إريل ب

ب ةحلب  او
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ل دمبحثلقزكدمبحثعلة دابقالبل دلنابحدلبح دىيربحثل داابحثبعدابقكلحأبححلبرلمبالبلةلنل بحل يبح بحثابحرربل
قالبيقجابلهلبمةمب دلعة بثدعثببةردلبامبحث لإددباإدابحيردلثي بحثح يحةدربالبل دلبب دبقضبحثابحردر بق دقبلإييد ب

بوثلإ،مبح لبححل بحرلباحح بmultiple Linear Regressionحالنإاحببحثبعابحثحل ااب

 لمت يرات الدراسةاإلحصاءات الوصفية  6-3-5-2
ثحل يدبح بحثابحردربحرد بحثقصدفةرببحإلإصدلكح ملمبحث لإدبمل بحبل دلبب دبقضبحث إددب لإلردل ب داابحدلب

حثقرمبحثإرللابقحالنإبحلبحثح ةلب بقحثل ليل بقاانابمةحربقا يابمةحربثفهدمبعلة دربق دى بحثلةلندل بقحالبل دل ب
وبتحمينننل هنننحا  حثبلصدددرب حل يدددبح بحثابحردددرو(بحإلإصدددلكح بحثقصدددفةرب3قة دددبضبحثجددداقاببمدددمب).  ةحدددلبلينهدددل

باالحصاءات اتضح لمباحث ما يمي:

 (11.7124حلبحلقرمبال ل بحثحبحج ربث دبىل بحث يندربليد ب )(بب14.61( و)9.62) قكلدبحقسبحداح بلديل
 بححلبة يبباثابحنبفلضبل ليلبحيل ل بليلب دبىل بحث يندروبىحدلب (99400.ق لنإبحلبح ةلب بح،احب ب)

( بق دقبة ديبباةحدل باثداب4.13( و )2.56) قكلدبحقسبحداح بلديل( 3.4145لليةدربثي،دبحكةب)لي بحلقردمبحث،
 حنبفلضبل ليلبحلقرمبحث،لليةربثي،بحكةبليلب بىل بحث ينروب

 لي دد بنردد ربحث ددبىل بحثلددابلحددبب حبإيددربحثح،احددر بقحثنحددق بقحثنحددج بقحالنإدداحب بقحثلعلددع بحددلبحجحددلثاب
%(  33.96%(، و)15.57%(، و )26.42%( ، و)11.79%( ، و)12.26) دددددددددبىل بحث يندددددددددرب

 ددع ببلننحلك يتخننح الباحننث يددابحثلددقحثاوبق ددعحبة نددابالبح ظددمبب ددبىل بحث ينددربل،ددمب ددابحبإيددربحثلعلددع  ب
 ;Habib & Hasan, 2017)حثحبإيربحبإيربحبج ةرب نابحبل لببحثفبضبحثرلنابثيابحردربمةلردلب يداب

Akbar et al., 2019; Bakarich et al., 2019; Hussain et al., 2020)و 

 يلحددأبحددلبلإييدد بحلقرددعل ب ددع بحثحل يددبح بالب لثنردد ربثيحل يددبح بحثبمللةددربحثبلصددرب  حيدد بحثحبحج ددراب
حلقردددمبإجدددمبحث دددبىربقحلقردددمبحياحكبحثردددقمابيردددهحهلبة للدددبحلبا لدددببح،لبندددرب حلقردددعل بحثحل يدددبح ب

عمنننني  1.45401و  1.68940ثهددددعيلبحثحل يددددبكلب)حيبددددب  بىحددددلبيلحددددأبحلبحالنإددددبحلبحثح ةددددلب ب
حبلفمبح،لبنرب لثحل يبح بحيبب  بححلبة ديبباثدابقجدقابل دليلبلديلب دبىل بحث يندرب لثنرد ربثهدع ببالتوالي(

البةىقلبثهحلبلأريبب يابال دل بحثحبحج دربلابجدربا لدببحدلبحثحل يدبح ببيتوقع الباحثحثحل يبكلبق لثللثاب
  روحيبب بحثحبل عرب  حي بحثحبحج

 حدددلبب%(42.45)حثنرددد ربثيحل يدددبح بحثبمللةدددربحثبلصدددرب حن دددأةبحثحإلرددد ربقحثحبحج دددرابحلحدددأبالبإدددقحثاب
(بحدلب دبىل بحث يندربلدمباصداحبب%21.72) بىل بحث ينربىلن بحلبحثحن أةبىليبةبحثإجدم بقالبإدقحثاب

ربحثلدددابلدددمببا بح دددااب)حدددلإف (ب  دددألبحث،دددقحئمبحثحلثةدددربثهدددل بىحدددلبلي ددد بنرددد ربحن دددأةبحثحإلرددد ربقحثحبحج ددد
حدددلب دددبىل بحث يندددر بىحدددلبحلحدددأبحلبح ظدددمبحن دددح بب%(12.74)ل ييب دددلببدددراب لدددبةبحثابحردددربإدددقحثاب
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حثحإلرددد ربقحثحبحج دددربث دددبىل بحث يندددربىلنددد ب ددداب لدددبةبحن ددد لابقحددد مب حددد بىليدددبةبيلبح ظدددمب دددبىل ب
حددددلبىددد ب ددددلم بإيدددددبلي دددد بنردددد ربحث ددددبىل بحثحن دددد يربب30/09حث يندددربلنلهددددابحثرددددنربحثحلثةددددربثهددددلب دددداب

البةىدقلبثإجدمبحن دأةبحثحإلرد ربقحثحبحج درببيتوقنع الباحنثق ،لبثدعثبب حلباجحلثابحث ينروب%(84.43)
قندقاببحبحمد بحثإردل ل قنهلةربحثرنربحثحلثةربث حيد بحثحبحج دربلدأريببح ندق ب يدابحيل دل بح،لبندربلل ييدبب

 باة وب

 التعددية الخطيةو  اإلحصاءات الوصفية لمت يرات الدراسة واختبار اعتدالية البيانات  :3جدول 
Panel A:  Descriptive Statistics 

Collinearity 

Statistics 

variable Mini Maxi Mean 
Std. 

Deviation 
Variance  

Tolerance 

 

VIF 
Fees 9.62 14.61 11.7124 .99400 .988 

Read_pages 2.56 4.13 3.4145 .30976 .096 .631 1.584 

Size 17.30 25.01 20.8190 1.68940 2.854 .455 2.197 

ROA -.13 .35 .0672 .08060 .006 .617 1.622 

Lev .00 .85 .4045 .21414 .046 .606 1.651 

INV_REC .00 .91 .2865 .20966 .044 .643 1.556 

MTB .01 8.15 1.5176 1.45401 2.114 .731 1.368 

Big4 .00 1.00 .4245 .49544 .245 .607 1.647 

Aud_Ch .00 1.00 .1274 .33416 .112 .908 1.102 

Audit_Op .00 1.00 .2170 .41317 .171 .665 1.503 

Busy .00 1.00 .8443 .36339 .132 .553 1.807 

INTRO .00 1.00 .1226 .32880 .108 .731 1.367 

GRO .00 1.00 .1179 .32328 .105 .773 1.294 

Mat .00 1.00 .2642 .44192 .195 .660 1.516 

DEC .00 1.00 .1557 .36339 .132 .750 1.333 

Panel B: Kolmogorov-Smirnov Test 

Residual N 
Test 

Statistic 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

 
Unstandardized 

Residual 
444 0.059 45444 

Standardized 

Residual 
444 .073 0.073 
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 مصفوفة االرتباط بين مت يرات الدراسة 6-3-5-3
(بح ددلحر بحبل ددل بلبرددقلبلدديلبحثحل يددبح بحثلفردديبكربحثحرددل،يربقحثبمللةددربق  حددهلب1يقحددأبحثجدداقاببمددمب)

حثدددد  ض بقىددددعثببحالبل ددددل بلدددديلبليددددببحثحل يددددبح بحثلفردددديبكربقحثحل يددددببحثلددددل موبقكلحددددأبحددددلب ددددعحبحثجدددداقابحلب
يربحثل ااةربحثبعةدرب%بق لثللثابالبلقجابح ى88ح لحر بحالبل ل بليلبحثحل يبح بق  حهلبحث  ضبل، ب لب

لينهموبق  للبحالبل ل بليلبحثحل يببحثحرل، بحالقاب)حث،لليةربثي،بحكةبح،لرلب  اابحثصفإل (بقال ل بحثحبحج راب
حلحددأبقجددقابحبل ددل بحقجدد بقح نددق بلينهحددل بححددلبة دديبباثدداباندد بىيحددلبزحاب دداابحثصددفإل ب)ح بحنبفحدد ب

يتفننق مننع مننا يتوقعننه الباحننث بشننأن هننحا المت يننر فنني  وهننحاحث،لليةددربثي،ددبحكة(بىيحددلبزحا بال ددل بحثحبحج ددر ب
ق  دألبحثحل يدببحثحردل، بالفرع اعول بوجود عالقة سمبية معنوية بين القابمية لمقراءة وأتعناب المراجعنة. 

حثح،احددربحثرددلنابق ددقبحبحإدد باقبةبإةددلةبحث ددبىر بيلحددأباةحددل بحددلب ددعحبحثجدداقابحلبح ددلحر بحبل ددل بحبإيددرب
 يابحثلدقحثا(بح،لبندرب حبإيدربب077.- ب127.ب، 106. بب038.حببحنبفحربجاحب)قحثنحقبقحثنحجبقحالنإا

%( بححلبمابة يبباثداب دامبقجدقاب5ق صقبةبغيببح نقةرب)حث،ةحربحالإلحلثةربث  بحثحبحإ با لببحلببحثلعلع 
بلأريببح نق بثحبحإ باقبةبإةلةبحث بىرب يابال ل بحثحبحج رو

يلحددأبالبح ددلحر بحالبل ددل بلدديلب ددع بحثحل يددبح بقال ددل بحثحبحج ددربببوفيمننا يتعمننق بننالمت يرات الرقابيننة؛
 ب ةحددددلب دددداحب%5حث،ةحددددربحالإلحلثةددددرب  لثلةددددرب ددددع بحثحل يددددبح ب ددددلبجحة هددددلبعح بحبل ددددل بح نددددق  بإيدددددبل،دددد ب

ىحدلبللفدمبا دلبح ب%وب5حث،ةحدربحالإلحلثةدربثهحدلب دلببحثحل يبحلببحثببإةربقل ييدببحبحمد بحثإردل ل بإيددبلزكدا
 بل ل بحمبحلبلقم  بحث لإدبثلأريببغلثلةربليببحثحل يبح ب يابال ل بحثحبحج روح لحر بحال

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب
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ب    : معامالت ارتباط برسون بين مت يرات الدراسة4جدول 
Correlations 

 Fees Read_pages Size ROA LEV INVREC MTB Big4 AudCh AuditOp Busy INTRO GRO Mat DEC 

Fees 

Pearson 

Correlation 
1 .544** .716** .030 .294** -.284** .339** .677** -.005 -.202** .209** .038 .106 .127 -.077 

Sig.             

(2-tailed) 
 .000 .000 .664 .000 .000 .000 .000 .939 .003 .002 .584 .125 .064 .266 

Read_pages 

Pearson 

Correlation 
 1 .495** .095 .172* -.063 .204** .487** .031 -.099 .087 .017 .065 .023 -.107 

Sig.             

(2-tailed) 
  .000 .170 .012 .362 .003 .000 .650 .151 .205 .805 .345 .736 .121 

Size 

Pearson 

Correlation 
  1 .132 .343** -.349** .232** .476** -.066 -.024 .010 -.005 .069 .104 .003 

Sig.          

(2-tailed) 
   .056 .000 .000 .001 .000 .340 .729 .886 .947 .315 .132 .971 

ROA 

Pearson 

Correlation 
   1 -.166* -.036 .361** -.101 -.053 -.033 -.244** -.103 -.091 .211** -.038 

Sig.               

(2-tailed) 
    .015 .602 .000 .143 .439 .631 .000 .134 .186 .002 .580 

LEV 

Pearson 

Correlation 
    1 .242** .190** .139* .042 -.014 -.008 .223** .033 -.053 .084 

Sig.                     

(2-tailed) 
     .000 .006 .043 .544 .839 .909 .001 .628 .446 .222 

INV_REC 

Pearson 

Correlation 
     1 -.043 

-

.201** 
.024 -.113 .023 .254** .009 -.161* -.098 

Sig.                  

(2-tailed) 
      .533 .003 .732 .101 .743 .000 .892 .019 .156 

MTB 

Pearson 

Correlation 
      1 .220** .010 -.019 -.126 -.024 -.135* .042 .052 

Sig.              

(2-tailed) 
       .001 .886 .785 .067 .728 .049 .547 .453 

Big4 

Pearson 

Correlation 
       1 -.013 -.105 .106 .028 -.018 .005 -.079 

Sig.                   

(2-tailed) 
        .848 .128 .126 .685 .793 .943 .251 

Aud_Ch 

Pearson 

Correlation 
        1 .108 -.187** -.057 .080 .060 -.008 

Sig.                 

(2-tailed) 
         .117 .006 .413 .248 .385 .909 

Audit_Op 

Pearson 

Correlation 
         1 -.532** -.092 -.051 -.056 .090 

Sig.                    

(2-tailed) 
          .000 .181 .464 .419 .194 

Busy 

Pearson 

Correlation 
          1 .161* .076 .139* -.210** 

Sig.                   

(2-tailed) 
           .019 .269 .043 .002 

INTRO 

Pearson 

Correlation 
           1 -.137* -.224** -.161* 

Sig.                    

(2-tailed) 
            .047 .001 .019 

GRO 

Pearson 

Correlation 
            1 -.219** -.157* 

Sig.                  

(2-tailed) 
             .001 .022 

Mat 

Pearson 

Correlation 
             1 -.257** 

Sig.                    

(2-tailed) 
              .000 

DEC 

Pearson 

Correlation 
              1 

Sig.                       

(2-tailed) 
               

N 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).                            *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 البحث فرضينتائج اختبار  6-3-6
%بقلإقكد ب5برح نقةد حردلق ب  ندااجدبحكبحبل دلبح بلإييد بحالنإداحببحثحل دااب لدم  بحدابحث إدد بل دلبال

اعحبىلندد ببرفننع فننرع العنندم وقبننول الفننرع البننديلصددة ربحثفددبقضبحثلاييددرباثدداب ددبقضب ددام ب إيدددبيددلمب
، بينما يتم %5بأقل من(بثح يحل بحالنإاحب بعح بحث رمرب(Sigثينحقعج باقب(P-Value)حث،ةحربحالإلحلثةرب

ثينحددقعج باقبثح يحددل بب(P-Value)اعحبىلندد بحث،ةحددربحالإلحلثةددرب قبننول فننرع العنندم ورفننع الفننرع البننديل
لرددددلباحمبلإييدددد بحثل ددددليلبق  (و9888)إرددددلبقاإحددددا بب%5أكبننننر مننننن أو تسنننناوي حالنإدددداحب بعح بحث رمددددرب

ANOVAنحدددقعجبح نقةدددلب يدددابلفرددديببحثل يدددبح بحثلدددابلعدددباب يدددابال دددل بحثحبحج دددربحثلدددمبلإايدددابحدددا بمدددابةبب
بغدمباحىلنةدرب دامبح نقةدرب  دضبح يحدل بحالنإداحب بردمباجدبحكبحبل دلببثيإىدمبب F لرلباحمباإصلئةربحالبل لب

 يددابحددا بح نقةددربح يحددربحالنإدداحببثحل يددببحث،لليةددربثي،ددبحكةبقحثحل يددبح بحثبمللةددرب لرددلباحمباإصددلئةربحالبل ددلبب
Tبحث إد:ب بحابحبل لببنللئجبييابق ةحلوب

 نتيجة اختبار الفرع االول لمبحث 6-3-6-1
لدمبل د ي بنحدقعجبحالنإداحبببقجقابلأريببريلابقح نق بثي،لليةربثي،بحكةب يدابال دل بحثحبحج درالبل لببحا ب
 ددلببF(بحنبفددلضبحث،ةحددربحالإلحلثةددربإلإصددلئةربحبل ددلببحثنحددقعجب5قكقحددأبحثجدداقاببمددمب)ب (0حثحل ددااببمددمب)

( بق دقبحدلبSig = .000% بإيدبلي  بحث،ةحربحالإلحلثةدربالإصدلئةربحالبل دلبب)5حرلق بحثح نقةربحثح،لقاب
ة دديبباثددابالبحثنحددقعجبةحىندد بح نقةددلبلفردديببحثل يددبح بحثلددابلعددباب يددابال ددل بحثحبحج ددروبىحددلبل دديببحثنلددلئجب

 بححدلبة ندابالبحثحل يدبح بحثلفرديبكربب(715.لي د ب) بAdj R2)اةحدل باثدابالبمةحدربح لحد بحثلإايدابحثح دااب)
%بحلبحثل يبح ب ابال دل بحثحبحج در بقلبجدمب دلماب5و70ثينحقعجب)حث،لليةربثي،بحكةبقحثحل يبح بحثبمللةر(بلفربب

بحثنر رباثابحثبعلبحث  قحئاب ابحثل،ايب بقحثحل يبح بحيبب بحثلابالبيلححنهلب عحبحثنحقعجوب

ق  دللبحددا بقجددقابلددأريببردديلابقح نددق بث،لليةددربحثل،دلبكببحثحلثةددربثي،ددبحكةب يددابال ددل بحثحبحج ددر بحلحددأبالب
( بححلبة نابقجدقاب رمدربβ1=.326حقج بقكلي ب)ب(Read_Pages)ثي،بحكةبح لح بحنإاحببحل يببحث،لليةرب

ةحلإللهلبحثحلححربقال ل بحثحبحج روبق قبحلبة نابححنلبحند بىيحدلب حقج ربليلب اابصفإل بحث،قحئمبحثحلثةربقح 
ةحددددلإللهلبحثحلححددددرب)ح بحنبفددددلضبحث،لليةددددربثي،ددددبحكة(بىيحددددلبزحا بال ددددل ب زحاب دددداابصددددفإل بحث،ددددقحئمبحثحلثةددددربقح 

ثحبحج ددر با باندد بلقجدداب رمددربردديلةربلدديلبحث،لليةددربثي،ددبحكةبقال ددل بحثحبحج ددروببق ددعحبة نددابالبملليةددربحثل،ددلبكببح
حثحلثةربثي،بحكةبلشربب يابال ل بحثحبحج ربري ل بق صقبةبح نقةربإيدبالبحث،ةحربحالإلحلثةدربالإصدلئةربحبل دلبب

Tبإيدددبلي دد ب5ثهددعحبحثحل يددببل،دد ب ددلبب%(Sig=.000)يددلمبب ددضب ددبضبحث ددامبقملددقابحثفددبضببوبق لثلددلثا
بو(H1)حثلاي 
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 ;Hossain & Salama, 2018)حرد بقللفمب ع بحثنليجربحمبحلبلقصي باثة بغلثلةربحثابحرل بحثردل ،ر
Abernathy  et al., 2019; Cho et al. 2019; Salehi et al., 2020; Kazemiolum et al. 

حثليئدل بحثلدابلحد ب يهدلب دع بحثابحردل بقىدعثببب(بلدبغمبحبدلرل9890ابإرديل ب9898ابحثجندا  ب ;2020
حثح،لية بحثحرلباحربثي،لليةربثي،بحكةبقنق ةربحثل،لبكببحثلابلمبحبل لببمللييلهلبثي،بحكةوبلينحلبلبلي ب ع بحثنليجرب

بحمبحلبلقصي باثة بابحرر

 نتائج تحميل االنحدار لفرضي البحث :5جدول 
Model (2)    H2 Model (1)    H1 Variables 

VIF Sig t β VIF Sig t β  

 .000 9.151 5.610  .000 7.353 4.833 constant 

    1.568 .028 2.210 .326 Read_pages 

1.966 .000 8.274 .250 2.163 .000 7.518 .239 Size 

1.606 .822 -.225 -.129 1.513 .920 -.101 -.056 ROA 

1.651 .162 1.403 .307 1.568 .081 1.755 .375 Lev 

1.527 .084 -1.739 -.374 1.456 .036 -2.114 -.444 INV_REC 

1.366 .000 3.939 .115 1.337 .001 3.456 .100 MTB 

1.479 .000 8.775 .785 1.619 .000 7.442 .698 Big4 

1.092 .232 1.198 .137 1.064 .139 1.485 .167 Aud_Ch 

1.503 .074 -1.797 -.194 1.492 .075 -1.789 -.193 Audit_Op 

1.794 .012 2.549 .342 1.620 .002 3.154 .404 Busy 

1.365 .271 1.104 .143 
 

INTRO 

1.294 .008 2.691 .345 GRO 

1.510 .075 1.789 .181 
 

Mat 

1.326 .800 .254 .029 DEC 

F          =  41.968                   Sig = 

.000 
F          =   53.975         Sig = .000 

R
2
        =      .734 R

2
              =      .729 

Adj R
2
  =     .716 Adj  R

2
      =       .715 

 

(بإيدددددبلقصددددي باثددددابقجددددقاب رمددددربحقج ددددربقح نقةددددربلدددديلبحث،لليةددددربثي،ددددبحكةبقال ددددل ب9890)عنعددددلق  بب
يبجمباثابحبلرلبحثحاب بحثحرلبامب دابمةدل بربماب ع بحثابحرنليجربحبلرلببلابعتقد الباحثيوحثحبحج ر ب

حردددددلباح بحش دددددبكلبث،ةدددددل بملليةدددددربحإلةحدددددلإل بحثحلححدددددربثي،دددددبحكةبق دددددا:بحش دددددبب بإيددددددبحث،لليةدددددربثي،دددددبحكةب
Lasbarhetsindex "LIX"بقحش دبب Automated  Readability Index "ARI"بقل لحداب دع بحثحش دبح ب 

بب ياب اابحثإبقلبقحث يحل بقحثجح ب لإلةحلإل بحثحلححربقبعثببح لحاب يابحاب بحثل ،يابحثنصابثي،ةل وب
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اب ،دابلقصدي بحثابحردرباثدابقجدقابلدأريببايجدللابح ندق بثيحل يدبح :بوفيما يتعمق بتأثير المت يرات الرقابينة
إجمب بىرب حي بحثحبحج ربقحياحكبحثرقمابثءرهم بقىعثببإجمبقنهلةربحثرنربحثحلثةدربث حيد بحثحبحج درب يداب

% بىحددلبيقجدداباةحددل بلددأريبب5ثهددع بحثحل يددبح بامدد بحددلبب(Sig)ال ددل بحثحبحج ددر ب ،ددابىلندد بحث،ةحددربحالإلحلثةددرب
قح نق بثحل يببل ،ابحث حيةل  بق عحب ى بحلبلقم د بحث لإددوبلينحدلبالبيقجدابلدأريببح ندق بثيحل يدبح :بريلاب

  ب ،دددابىلنددد بحث،ةحدددربندددقابباةدددقبل ييدددببحبحمددد بحثإردددل ل  بحثببإةدددربقحثب دددمبحثحدددلثابث حيددد بحثحبحج دددر بقىدددعثبب
%وبقكبيدددد بحث لإدددددباثددددابحلفددددل بغلثلةددددربنلددددلئجبحبل ددددلبح ب5ثهددددع بحثحل يددددبح با لددددببحددددلبب(Sig)حالإلحلثةددددرب

بحثحل يبح بحثبمللةربحمبحللقم  بحث لإدبقىعثببحثابحرل بحثرل ،رو

 نتيجة اختبار الفرع الثاني لمبحث 6-3-6-2
نحددقعجببابلددمبل دد ي البل ددلببحددا بحبددلرلبال ددل بحثحبحج ددرب لددببحثحبحإدد بحثحبليفددربثدداقبةبإةددلةبحث ددبىر

حنبفددلضبحث،ةحددربحالإلحلثةددربإلإصددلئةربحبل ددلبب ددعحبب(5الجنندول رقننم ) قكقحددأ ب(9حالنإدداحببحثحل ددااببمددمب)
% بإيددددددبلي ددددد بحث،ةحدددددربحالإلحلثةدددددربالإصدددددلئةربحالبل دددددلبب5 دددددلبحردددددلق بحثح نقةدددددربحثح،لدددددقاببFحثنحدددددقعجب

Sig=.000)لعدددباب يدددابال دددل بب( ببق دددقبحدددلبة ددديبباثدددابالبحثنحدددقعجبةحىنددد بح نقةدددلبلفرددديببحثل يدددبح بحثلدددا
 بححددلبب(716.لي دد ب) بAdj R2)حثحبحج ددروبىحددلبل دديببحثنلددلئجباةحددل باثددابالبمةحددربح لحدد بحثلإايددابحثح ددااب)

%بحددلب6و70ة نددابالبحثحل يددبح بحثلفردديبكربثينحددقعجب)حبحإدد باقبةبإةددلةبحث ددبىربقحثحل يددبح بحثبمللةددر(بلفرددبب
ثبعلبحث  قحئاب ابحثل،ايب بقحثحل يبح بحيبدب بحثلدابحثل يبح ب ابال ل بحثحبحج ر بقلبجمب لمابحثنر رباثابح

بالبيلححنهلب عحبحثنحقعجو

 بحلحددأبالبح ددلحر بحالنإدداحببوفيمننا يتعمننق بتننأثير مراحننل دورة حينناة الشننركة عمنني أتعنناب المراجعننة
بببببببببببببببببببببببببببببببببثحل يدددبح بحبحإددد بحثح،احدددربقحثنحدددقبقحثنحدددجبقحالنإددداحببىلنددد بجحة هدددلبحبليفدددرب)البلردددلق بحثصدددفب( بقلليددد 

(β= .143; .345; .181; .029)يدابحثلدقحثا بق دعحبة ندابقجدقابلدأريببحبليد بثحبحإد باقبةبإةدلةبب 
بدخننول الشننركة مرحمننة النمننو يننؤثرحث ددبىرب يددابال ددل بحثحبحج ددروببق ح،لبنددرب ددع بحثح ددلحر ابيلحددأبحلب

يجننابي لهننحا  (Sig)ة حيننث أن القيمننة االحتماليننة وبصننورة معنوينن يددابال ددل بحثحبحج ددربببشننكل أكبننر وا 
% بقعثببح،لبنرب حبإيربحثلعلع  بححدلبة ديبباثدابالبال دل ب5 نابحرلق بح نقةربب(008.)المت ير بم ت 

%بح،لبندددرب لث دددبىل ب دددابحبإيدددرب5و31حثحبحج دددربثي دددبىل بحثلدددابلحدددبب حبإيدددربحثنحدددقبل دددقلبا يددداب إدددقحثاب
 يددابلفردديببحثل يددبح ب ددابال ددل بحثحبحج ددربح،لبنددرب  يب ددلبحددلببحثلعلددع وبححددلبة نددابزكددلاةبمددابةب ددع بحثحبإيددر

.  وبالتالي يتم رفع فنرع حثحبحإ وبق عحبة نابحلبال ل بحثحبج ربلبلي ب لببحبحإ باقبةبإةلةبحث دبىر
 يدابال دل بحثحبحج در ببفمنم يكنن لهنا تنأثير معننوي احلب لمابحثحبحإد ب.  (H2)العدم وقبول الفرع البديل 

% باالبالب دعحبحثلددأريبب5لهنحا المراحننل تايند عنن مسنتوى المعنوينة  (Sig)االحتمالينة فقند كاننت القيمنة 
% ب0و08ىدددللبلدددأريبح بحبليفدددل بإيددددبىلنددد بال دددل بحثحبحج دددربا يدددابثي دددبىل ب دددابحبإيدددربحثنحدددجب إدددقحثاب



      السيدة خمتار عبد الغين طلخاند/      
 ...............دورة حياة الشركةومراحل أثر قابلية التقارير المالية للقراءة 

 

  
 

 
 

  444  

 

%بح،لبندرب حبإيدرب9و9%ب بقثي دبىل ب حبإيدربحالنإداحبب إدقحثاب3و01قثي بىل ب حبإيربحثح،احرب إدقحثاب
 ببولكن بصورة غير معنوية.لع بحثلع

حثلابلقصي باثابالبحث بىل ببرابحبإيلابKrishnan et al. (2021) ابحرربوتتفق هحا النتيجة مع
بايئر بقحبلفدلابحإلحلثةدربقجدقابحد  بجدق ب ب داب ةىد بحثبمل دربحلثابحثنحقبقحثح،احربل لنابحلبجقاةبل،بكبب

حثاحبيةددربقحبلفدددلابحإلحلثةدددربا ددلاةباصددداحببحث،دددقحئمبحثحلثةدددر بححددلبيدددا مبحبحمددد بحثإردددل ل باثددابلدددعابحثحزكدددابحدددلب
إال ان هنحا النتيجنة حثجهقابحإلحل ةربثيحبحج ر بححلبيلبل ب ية بزكلاةبال ل بحثحبحج رببراب دع بحثحبإيدروب

ألبحث دبىل ب دابحبإيدربحثنحدقبالبلداب ب دبHussain et al. (2020)اثةد بابحردرببا دلب ببحدمبحدل تختمنف
  ددى بىليدددبب ددابا بندددقابحددلبححلبردددل بااحبةبحيببدددلس بقكبجددمبعثدددبباثددابحنبفدددلضب ددامبلحلرددد بحثح يقحدددل  ب

 ددلببقزكددلاةبحلل  ددربحثحإييدديلبحثحددلثييلبقحث،ددابةب يددابحثإصددقاب يددابمددبقضب ح دداال ب لئدداةبحنبفحددر ب حددر ب
زكلاةبحثحرلكثربقحث فل ةربثهع بحث بىل  بححلبين ى ب يابحنبفلضبحبلعببحثحبحج ربق لثللثابجهدقابقال دل ب

قمدددابيبجدددمبحبدددلرلب دددع بحثنلدددلئجبالبدددلرلبليئدددل بحثلعليدددمبقحثفلدددبةبحثزحنةدددربثيابحردددر بإيددددبلحددد بحثحبحج دددروب
صدينةربحثح،يداةببدرابحثفلدبةبحدلب يداب يندربحدلبحث دبىل بغيدببحثحلثةدربحثHussain et al. (2020) ابحردرب
لحد ب يداب يندربحدلبحث دبىل بحيحبكىةدرببKrishnan et al. (2021) بلينحدلبابحردربب9808إلدابب9889

 و9809إلابب0988حثح،ياةببرابحثفلبةبحلب

اب ،دابلقصدي بحثابحردرباثدابقجدقابلدأريببايجدللابح ندق بثيحل يدبح :بوفيما يتعمق بتأثير المت يرات الرقابينة
 حيد بحثحبحج دربقحياحكبحثردقمابثءردهم بقىدعثببإجدمبحن دأةبحثحإلرد ربقحثحبحج دربقنهلةدربحثردنرببإجدمب دبىر

ثهددع بحثحل يددبح بامدد بحددلبب(Sig)حثحلثةددربث حيدد بحثحبحج ددرب يددابال ددل بحثحبحج ددر ب ،ددابىلندد بحث،ةحددربحالإلحلثةددرب
بحج دربقل ،دابحث حيةدل  بقىدعثبب%وبلينحلبالبيقجابلأريببح نق بثيحل يبح :بحثببإةربقحثب مبحثحدلثابث حيد بحثح5

%وب5ثهدددع بحثحل يدددبح با لدددببحدددلبب(Sig)ل ييدددببحبحمددد بحثإردددل ل بقندددقابباةددد  ب ،دددابىلنددد بحث،ةحدددربحالإلحلثةدددرب
قكبي بحث لإدباثدابحلفدل بغلثلةدربنلدلئجبحبل دلبح بحثحل يدبح بحثبمللةدربحدمبحللقم د بحث لإددبقىدعثببحثابحردل ب

بحثرل ،رو

 اإلضافية التحميالت 6-3-7
 ددداحاب ددداابحدددلبحثلإيدددةر بحإلحدددل ةربحدددلببدددرابابثيهدددلبحث لإدددد بلدددمباثيلأ دددابحدددلبمدددقةبحثنلدددلئجبحثلدددابلقصددد ب

قب إددعلب  ددضبحثحل يددبح بحثبمللةددربغيددببحثحددشربةب يدداباحرددلباحمبح،ددلية بلاييددربثحل يددبح بحثابحرددربحثحرددل،يرب
بالبل لبح ب ةحلبييا:ح بقلحري ب ع بال ل بحثحبحج ر

ب
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، وتتمثنل (قابمية التقارير المالية لمقنراءة)ول بديمة لقياس المت ير المستقل اع  استخدام عدة مقاييسأوال: 
 هحا المقاييس البديمة في: 

 ةحددلإللهلبحثحلححددربق دداابصددفإل بل،بكددبب حثيقغددلبكلمبحثعلة ددابالجحددلثاب دداابصددفإل بحث،ددقحئمبحثحلثةددربقح 
إيدبىيحلبزحاب اابحثصفإل بزحابإجمبحث،قحئمبحثحلثةربحثردنقةر ب ب(Read_ FS_BOD)بحجي بحإلاحبة

 ,.Cho et al. 2014;  De souza et al)بمةلردلب يداق لثلدلثابحنبفحد بمللييلهدلبثي،دبحكة بقعثدبب
 بو(ب9899اببحة بق لابحثبإةم ب9890ابإريل ب9898ابحثجنا  ببب;2019

 ةحددددلإللهلبحثحلححددددربقل،بكددددببحجيدددد بحإلاحبةبح،لرددددلبحثيقغددددلبكلمبحثعلة ددددابثإجددددمبحيدددد بحث،ددددقحئمبحثحلثةددددرب قح 
 ;Loughran and McDonald. 2014) بقعثدببمةلردلب يداب (Read_ Filesize) لثحيجلليد 

Ertugrul et al., 2017; Nazari et al., 2017; Rjiba et al., 2021)بو 

 بحإلةحدددلإل بحثحلححدددربثي،دددقحئمبحثحلثةدددربحثيقغدددلبكلمبحثعلة دددابث ددداا(Read_Footnotes)لب بقعثدددببمةلرددد
Karim and sarkar, 2020)إيددبىيحدلبزحاب داابحإلةحدلإل ب بب(9890ابإرديل 9809حثرقحساببابب

 حثحلححر بزحابل ،يابحث،قحئمبحثحلثةربحثرنقةر بق لثللثابحنبفح بمللييلهلبثي،بحكةو

قمابىلن بحثنللئجبحبليفرب لبنليجربحبل لببحثفبضب ابحثلإيي بحيرلراوبإيدبىللبلأريببحث،لليةربثي،دبحكةب
ثهدع بحثح،دلية بجحة هدلببt يابال ل بحثحبحج ربغيببح نقةلبإيددبىلند بحث،ةحدربحالإلحلثةدربالإصدلئةربحبل دلبب

الب دعحبة ديبباثددابالببد الباحنثويعتقن بب(6% بق دعحبحدلبيقحدإ بحثجدداقاببمدمب)5لزكداب دلبحردلق بحثح نقةدرب
 دددداابصددددفإل بحث،ددددقحئمبحثحلثةددددربقحإلةحددددلإل بحثحلححددددربثهددددلبلحردددد بحثبىيددددزةبحيرلرددددةربقإجددددببحثزحقةددددربثحبحمدددد ب
حثإرددل ل بثل،ددايببحبددلعببقجهددقابقال ددل بحثحبحج ددرب ددابليئددربحثححلبرددربحثحصددبكر ب  ددضبحثنظددبب ددلب ددااب

ححدر بقحثلدابالبلحرد بحش دببجيدابثي،لليةدربثي،دبحكةبصفإل بل،بكببحجيد بحإلاحبة بقىدعثبب داابحإلةحدلإل بحثحل
ين بمابةىقلب اا لبحنبفضبقث نهلبلإلق ب يابماببىليببحلبحثح يقحل بحثهلحرب ابل،ايببحبلعببقجهدقاب
قال ددل بحثحبحج ددروباحددلب لثنردد ربثإجددمبحثحيدد ب لثحيجل ليدد بة ل،ددابحث لإدددباندد بالبة ددابح،ةددل بحنلردد بثي،لليةددرب

بقابحثصقببقحثجاحقابقاريق بلنريمبحثحي بحث لبقنةلوببثي،بحكةبين بيلأرببلقج

راءةقول باستخدام عدة مقاييس بديمة لمت ير القابمية لمنتائج اختبار الفرع اع  :6جدول   
Sig t β Alternative measures 

.827 .218 .031 Read_ FS_BOD 

.546 -.604 -.026 Read_ Filesize 

.606 .516 .107 Read_Footnotes 
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 ثانيا: استبعاد بعع المت يرات الرقابية التي تبين عدم وجود تأثير معنوي لها عمي أتعاب المراجعة:
حثببإةدربقحثب دمبحثحدلثابث حيد بحثحبحج در بقىدعثببل ييدببحبحمد بحثإردل ل  بقندقابللحر ب ع بحثحل يبح ب دا:ب

ل دل بق دا:بإجدمب دبىرب حيد بحثحبحج دربباة  بقحال ،لكب يابحثحل يبح بحثبمللةربعح بحثلأريببحثح نق ب يدابحي
قل ،اب حيةلل بقحياحكبحثرقمابثءردهم بقىدعثببإجدمبحن دأةبحثحإلرد ربقحثحبحج دربقنهلةدربحثردنربحثحلثةدربث حيد ب

وبقعثددببالبل ددلببحددا بحبددلرلبلددأريببحث،لليةددربثي،ددبحكةب يددابحيل ددل ب ددابظدد بقجددقاب ددع بحثحل يددبح بحثحبحج ددر
البيزحابحثنحقعجبح نقةلب ابلفريببحث رمربلديلبحثحل يدبح بحثلفرديبكرببحأبال(بحل7حثحشربة بقحلبحثجاقاببممب)

ببببببببببببببب Fإيدددددبلي دددد بحث،ةحددددربحالإلحلثةددددربالإصددددلئةربحالبل ددددلبببحثحرددددل،يربقحثبمللةددددربقال ددددل بحثحبحج ددددر بإيدددددبحلب
ح لحد بحثلإايداب%وببىحدلبل ديببحثنلدلئجباةحدل باثدابالبمةحدرب5(بق ابحم بحلبحرلق بحثح نقةدربSig= .000ب)

 با بالبحنبفحد بحثح،دابةبحثلفرديبكربثينحدقعجب يدابلفرديببحثل يدبح بحثلداب708.) لي د ب) بAdj R2)حثح دااب)
عددبا ب يددابال ددل بحثحبحج ددر بقبعثددببنليجددربإددعلب  ددضبحثحل يددبح بحثبمللةددربقث ددلبحالنبفددلضبىددللبعفةفددلب

ب (و7و8=ب8و78-5و70)

 نتائج اختبار الفرع اعول في ظل استبعاد بعع المت يرات الرقابية :7جدول 
 Sig t β Variables 

 

 

R
2
           =           .716 

Adj R
2
    =           .708 

F             =         86.270 

Sig          =             .000 

.000 7.103 4.379 constant 

.027 2.229 .330 Read_Pages 

.000 9.165 .259 Size 

.209 -1.261 -.241 INV_REC 

.000 4.069 .109 MTB 

.000 7.759 .708 Big4 

.000 4.732 .492 Busy 

 ب(Sig= .027)قحلبنلإةربابب  بالزحث بحث،لليةربثي،بحكةبعح بلأريببح نق بريلاب يابال ل بحثحبحج رب
ىحددلبالبح لحدد بحنإدداحبب ددعحبحثحل يددببثددمبيبليدد بجق بكددلب ندد بملدد بإددعلب ددع بحثحل يددبح بحثبمللةددر بححددلبيددا مب
نلددلئجبحثفددبضبحيقابحثددع بلددمبحثلقصدد بحثيهددلوبىحددلبالب ددلمابحثحل يددبح بحثبمللةددربىددللبثهددلبلددأريببح نددق ب يدداب

االبحلبحل يدددببحثل ،دددابحثل ددد ييابال ددل بحثحبحج دددربق حدددلبيلفدددمبحدددمبغلثلةدددربحثابحردددل بحثرددل ،رب ددداب دددعحبحثصددداا ب
حثح،دددل بلنرددد ربإردددل ل بحث حدددركبقحثحبدددزقلباثددداباجحدددلثابحيصدددقابثدددمبةىدددلبثددد بلدددأريبحبح نقةدددلب يدددابال دددل ب

 بق عحبالبيلفمبحلبلمبحثلقص باثة ب ابحبل لببحثفبضبحيقاب ابحثلإييد بحيرلردا ب(Sig = .209)حثحبحج رب
مب بىرب حي بحثحبحج ربقحياحكبحثرقمابثررهم بقىعثببإجمبإجبححلبة نابالب لمابحثحل يبح بحثبمللةرب ا:

 Sig) مابىللبثهلبحثلأريببحي لدبب يدابال دل بحثحبحج دربق صدقبةبح نقةدربقنهلةربحثرنربحثحلثةربث حي بحثحبحج ر
بو (000. =
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، وتتمثنل الثناني )مراحنل دورة حيناة الشنركة(استخدام عدة مقاييس بديمة لقيناس المت ينر المسنتقل ثالثا: 
 هحا المقاييس البديمة في: 

 ق ،دلبثددببتصنيف مراحل الشركة باالعتمناد عمني نمنه التندفقاتDickinson (2011)بحدمباحدجب دع ب 
حثحبحإدد ب ددابرددردبحبحإدد ب ،ددمبثلجندد بلددأريببحنبفددلضب دداابح ددل اح ب  ددضبحثحبحإدد ب يددابحثنلددلئج ب

 ( بقعثببىحلبييا:9898اببزثم ب9898قعثببمةلرلب ياب)حييجا ب

:بيددلمباحددجب ددع بحثحبحإدد ب ددا:بحبإيلددابحثح،احددربقحثنحددقبح ددل بقحبإيلددابحثنحددجبقحالنإدداحببالبننديل االول -با
 ح ل بقحبإيربحثلعلع وب

:بيدلمباحدجب دع بحثحبحإد ب دا:بحبإيلدابحثح،احدربقحالنإداحببح دل بقحبإيلدابحثنحدقبقحثنحدجبالبديل الثناني -ب 
بح ل بقحبإيربحثلعلع وب

 بعتمناد عمني نسنبة اعربناح المحتجناة إلنى إجمنالي االصنولتصنيف مراحل دورة حيناة الشنركة باال 
(RE/TA)حثح،لدبسبحدلبملد ببDeAngelo et al. (2006)وببقعثدببمةلردلب يداب(Akbar et al., 

2019; Bakarich et al., 2019)بقكدلمبلصدني بحث دبىل باثدابحبحإد بحثح،احدربقحثنحدقبقحثنحدجبب 
 لال لحدلاب يدابقردةمبنرد ربحث يندر ب إيددبحلببAkbar et al, (2019)قحثلعلدع بقحالنإداحببق ،دلبثددب

حث بىربحثلابلزكابنرللهلب لبقرةمبنرد ربحث يندربل للدبب دابحبإيدربحثنحدج بقحث دبىربحثلدابل،د بنردللهلب
 لبقرةمبنر ربحث ينربل قلب ابحبإيربحثنحقبحقبحثح،احربحقبحالنإاحب ب دلعحبىلند ب دع بحثنرد ربحقج درب

ىلن بحثنر ربصفببحقبرلث ربل قلبحث بىرب دابحبإيدربحثح،احدربحقبل قلبحث بىرب ابحبإيربحثنحق بقحعحب
(بنلددلئجبحبل ددلببحثفددبضبحثرددلناب لرددلباحمبحثرررددربح،ددلية بحثلاييددرب8حالنإدداحبوبقكقحددأبحثجدداقاببمددمب)

 ثاقبةبإةلةبحث بىروب

(بللداحئ بحث،ةدل بحثحبليفدربثحبحإد ب9(بان ب  ابل  ي بنحقعجبحالنإاحبببممب)8يلحأبحلبحثجاقاببممب)
حثح لحداب يدابنحدمبحثلدا ،ل بحثن،اةدربندلجب ند بلدأريببباسنتخدام المقيناس البنديل اعولاقبةبإةلةبحث بىرابحلب

ايجدللابقح نددق ب يددابال ددل بحثحبحج ددرب نددابابددقابحث ددبىربحبإيلددابحثح،احددربقحثنحددقبح،لبنددرب حبإيددربحثلعلددع ب
(ب899و8(بق ،ةحدربحإلحلثةدرب)918و8ليد ب)بIntro_Groىحبإيربحبج ةر بإيدبحلبح لحد بحنإداحببحثحل يدبب

%وببلينحلبابقابحث دبىربحبإيلدابحثنحدجبقحالنإداحببالبيدشرببح نقةدلب يداب5ق ابل، ب لبحرلق بحثح نقةرب
(ب081و8(بق ،ةحددربحإلحلثةددرب)008و8ليدد ب)بMat_decال ددل بحثحبحج ددر بإيدددبالبح لحدد بحنإدداحببحثحل يددب

حثنحقعجبح نقةلب ابلفريببحثل يبح بحثلابلعباب يابال ل ب%وبقىللب عحبب5ق ابلزكاب لبحرلق بحثح نقةرب
بحثحبحج رو



      السيدة خمتار عبد الغين طلخاند/      
 ...............دورة حياة الشركةومراحل أثر قابلية التقارير المالية للقراءة 

 

  
 

 
 

  444  

 

حثح لحدداب يددابنحددمبحثلددا ،ل بحثن،اةددربلبلدد ب يةدد بلددأريببحيجددللاببوعننند اسننتخدام المقينناس البننديل الثنناني
قح ندق ب يددابال ددل بحثحبحج ددرب نددابابددقابحث ددبىربحبإيلدابحثنحددقبقحثنحددجبح،لبنددرب حبإيددربحثلعلددع بىحبإيددرب

(بق دابل،د ب803و8(بق ،ةحربحإلحلثةدرب)930و8لي ب)بGro_matحلبح لح بحنإاحببحثحل يبببحبج ةر بإيد
%وببلينحددلبابددقابحث ددبىربحبإيلددابحثح،احددربقحالنإدداحببالبيددشرببح نقةددلب يددابال ددل ب5 ددلبحرددلق بحثح نقةددرب

(بق دداب139و8(بق ،ةحددربحإلحلثةدرب)875و8ليد ب)ب Intro_decحثحبحج در بإيددبحلبح لحدد بحنإداحببحثحل يددب
%وبقىدللباةحددل بحثنحدقعجبح نقةددلب دابلفردديببحثل يدبح بحثلددابلعدباب يددابال ددل بب5لزكداب ددلبحردلق بحثح نقةددرب

حلبنللئجبحرلباحمب عيلبحثح،ةلريلبالبلححيلبحبإيربحثنحقب ابحل يببلصدني ببويخمص الباحثحثحبحج روب
لبنددرب حبإيدربحثلعلدع  بق ددعحبحث دبىربق ،دلبثحبحإد باقبةبحثإةددلةبىدللبثد بلدأريبحبح نقةددلب يدابال دل بحثحبحج دربح،

يلفمبحمبنللئجبحثفبضبحثرلنابححدلبة ندابامدربقردرحربحثنلدلئجبحثلدابلقصد باثيهدلبحث لإددب دابحبإيدربحثلإييد ب
بحيرلرابثهعحبحثحل يببحثحرل، و

نتائج اختبار الفرع الثاني باستخدام المقاييس البديمة لمراحل دورة حياة الشركة :8جدول   
Model (2) 

Third alternative measures 

Model (2) 

Second alternative measures 
 

Model  (2) 

First alternative measures 
Variables 

VIF Sig t β VIF Sig t β VIF Sig t β  

 .000 9.039 5.633  .000 9.060 5.519  .000 9.002 5.503 constant 

2.085 .000 8.806 .267 1.951 .000 8.425 .254 1.950 .000 8.434 .255 Size 

1.565 .512 -.656 -.362 1.561 .703 -.381 -.216 1.533 .991 .012 .007 ROA 

1.649 .081 1.754 .374 1.647 .159 1.415 .309 1.631 .225 1.217 .265 Lev 

1.445 .058 -1.904 -.388 1.439 .135 -1.500 -.313 1.508 .066 -1.847 -.395 INV_REC 

1.342 .000 3.680 .104 1.355 .000 3.825 .112 1.355 .000 3.782 .111 MTB 

1.552 .000 7.521 .672 1.467 .000 8.825 .786 1.468 .000 8.767 .784 Big4 

1.079 .229 1.206 .133 1.091 .222 1.225 .140 1.067 .140 1.480 .167 Aud_Ch 

1.510 .046 -2.007 -.212 1.495 .070 -1.825 -.197 1.492 .082 -1.745 -.189 Audit_Op 

1.803 .032 2.155 .283 1.698 .008 2.696 .352 1.653 .004 2.926 .379 Busy 

        1.484 .022 2.310 .240 intro_gro 

        1.439 .184 1.333 .118 mat_dec 

    1.519 .013 2.509 .231     gro_mat 

    1.425 .439 .776 .075     intro_dec 

1.595 .006 -2.787 -.298         RE_AT_int_dec 

1.231 .000 -3.856 -.344         RE_AT_GRO 

   

F           =  49.378             Sig =  .000 F          =        49.378                 Sig =  .000 F       =        49.000                Sig =  .000 

 

R
2
         =      .744 

 

R
2
         =           .731 

 

R
2
       =            .729 

 

Adj R2  =      .730 

 

Adj R2  =           .716 

 

Adj R2  =           .714 بببببب
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اعربننناح المقينناس البنننديل الثالننث المعتمنند عمنني اب نددابحرددلباحمبومننن ناحيننة أخننرى ولماينند منننن الدقننة
 بلقصي بحثابحررباثابقجقابلأريببريلابقح نق ب يابال ل بحثحبحج رب نابابقابحث دبىربحبإيلدابالمحتجاة

حثح،احدددددددربقحالنإددددددداحببح،لبندددددددرب حبإيدددددددربحثنحدددددددجبىحبإيدددددددربحبج ةدددددددر بإيددددددددبالبح لحددددددد بحنإددددددداحببحثحل يدددددددبب
RE_AT_Int_decوبب5قةدددرب(بق دددابل،ددد ب دددلبحردددلق بحثح ن886و8(بق ،ةحدددربحإلحلثةدددرب)998و8-ليددد ب)بب%

اةحددل بيدددشرببابدددقابحث ددبىربحبإيدددربحثنحدددقبرددديلةلبقح نقةددلب يدددابال دددل بحثحبحج دددر بإيدددبىدددللبح لحددد بحنإددداحبب
(بوبقىددللباةحددل بحثنحددقعجبح نقةددلب ددابلفردديبب888و8(بق ،ةحددربحإلحلثةددرب)331و8-)بRE_AT_Groحثحل يددب

بحثل يبح بحثلابلعبحب يابال ل بحثحبحج رو

عحبحثح،ةددل بحثح لحدداب يددابحيببددلسبحثحإلجددزةبىددللبثددابقابحث ددبىرباةحددل باثدداباندد ب دداب ددبويخمننص الباحننث
حبإيربحثنحقبلأريببح نق ب يابال ل بحثحبحج ر بلبغمبحبلرلبحلجل بحثلأريبب)رلث (ب لبحثح،دلية بحثح لحداةب
 يابحثلا ،ل بحثن،اةر بححلبيا مبنللئجبحثفبضبحثرلنابلقجدقابحبدلرلب دابال دل بحثحبحج درب لدببحبحإد باقبةب

حث ددبىرباةددلبىددللبحثح،ةددل بحثحرددلبامبثياالثددرب يددابحبحإدد باقبةبإةددلةبحث ددبىر بححددلبة دديببعثددبباثددابامددربإةددلةب
بقررحربحثنللئجبحثلابلقص باثيهلبحث لإدب ابحبإيربحثلإيي بحيرلرابثهعحبحثحل يبو

 النتائج والتوصيات ومجاالت البحث المقترحة 6-4
ملليةددربحثل،ددلبكببحثحلثةددربثي،ددبحكةبقحبحإدد باقبةبإةددلةبحث ددبىرب ددالبحث إدددبحثددابلإييدد بقحبل ددلببحث رمددربلدديلب

قال دل بحثحبحج دربحثردنقةربثحبحمد بحثإردل ل  بقعثدبب يدداب يندربحدلبحث دبىل بغيدببحثحلثةدربحثح،يداةب لثلقبصددرب
حثحصدددبكروبإيددددبالبىدددربحدددلبملليةدددربحثل،دددلبكببحثحلثةدددربثي،دددبحكةبقحبحإددد باقبةبإةدددلةبحث دددبىربةحدددررلبحرنددديلبحدددلب

ل بحثحبحج دددربحثحل ي،دددربلبصدددلئ ب حيددد بحثحبحج ددر بقحثلدددابل ىددد بإدددقح زبحثل،بكدددببحثحدددلثابثدددا بحإددااح بال ددد
بحثحايبكل بقحثلابحلب أنهلبحثلأريبب يابجقاةبحثل،بكببحثحلثا بقحلبرمبال ل بحثحبحج رو

اثابقجقاب رمربايجللةربح نقةربليلب اابصفإل بحث،قحئمبحثحلثةرببالتحميل اعساسي قبيص بحثابحررب ا
ةحلإللهلبحثحلححرب)ىحش بب ىرابثي،لليةربثي،دبحكة(بقال دل بحثحبحج در با باند بلقجداب رمدربرديلةربقح نقةدرب قح 

 يداببليلبملليةربحثل،لبكببحثحلثةربثي،بحكةبقال ل بحثحبحج روبىحدلبيقجدابلدأريببحبليد بثحبحإد باقبةبإةدلةبحث دبىر
يجددللابقح نددق ب يددداب ال ددل بحثحبحج ددروببإيدددبحلحدددأبالبابددقابحث ددبىربحبإيدددربحثنحددقبيددشربب  ددى با لدددببقح 
ال ددل بحثحبحج ددر بقعثددببح،لبنددرب حبإيددربحثلعلددع  باحددلب ددلمابحثحبحإدد ب يددمبةىددلبثهددلبلددأريببح نددق ب يددابال ددل ب

%ب5و31قبل دقلبا يداب إدقحثابحثحبحج روبححلبة يبباثابالبال ل بحثحبحج ربثي بىل بحثلابلحبب حبإيربحثنحد
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ح،لبنددرب لث ددبىل ب ددابحبإيددربحثلعلددع وبححددلبة نددابزكددلاةبمددابةب ددع بحثحبإيددرب يددابلفردديببحثل يددبح ب ددابال ددل ب
ب. حثحبحج ربح،لبنرب  يب لبحلبحثحبحإ وبق عحبة نابحلبال ل بحثحبج ربلبلي ب لببحبحإ باقبةبإةلةبحث بىر

حثبلصددرب لرددلباحمبح،ددلية بلاييددربثحل يددببحث،لليةددرببضننافيةالتحمننيالت اإلقحددلبنلإةددربابددب اباظهددب بنلددلئجب
ثي،ددبحكة بالبل ددلببحثفددبضبحالقا بحبددلرلبحثنلددلئجب ددلبنليجددربحبل ددلببحثفددبضبحيقاب ددابحثلإييدد بحيرلرددا ب
إيدبىللبلأريببحث،لليةربثي،بحكةب يابال ل بحثحبحج ربغيببح نقةلب نابحث،ةل ب لجحدلثاب داابصدفإل بحث،دقحئمب

حددددلإل بحثحلححددددربقل،بكددددببحجيدددد بحالاحبة باقبإجددددمبحثحيدددد ب لثحيجلليدددد  باقب دددداابحإلةحددددلإل بحثحلثةددددربقحإلة
حثحلححدددروبق دددعحبة ددديبباثدددابالب ددداابصدددفإل بحث،دددقحئمبحثحلثةدددربقحإلةحدددلإل بحثحلححدددربثهدددلب ،دددمبلحرددد بحثبىيدددزةب

ردددربحيرلردددةربقإجدددببحثزحقةدددربثحبحمددد بحثإردددل ل بثل،دددايببحبدددلعببقجهدددقابقال دددل بحثحبحج دددرب دددابليئدددربحثححلبب
حثحصبكر ب  ضبحثنظبب لب اابصفإل بل،بكببحجي بحإلاحبة بقىعثبب اابحإلةحدلإل بحثحلححدر بقحثلدابالب

حلف،د بنلدلئجبحبل دلببحثفدبضبحيقاب  دابحردل  لاب  دضببومن ناحينة أخنرى؛لحر بحش بح بجياح بثي،لليةربثي،دبحكةوب
ردلحببقجدقابلدأريببح ندق برديلابثي،لليةدربحثحل يبح بحثبمللةربغيببحثحشربةبح نقةل ب يابال ل بحثحبحج در بإيددبح

إجدمب دبىرب حيد ببثي،بحكةب يابال ل بحثحبحج ر بححلبيا مبنللئجبحثفدبضبحيقاوبىحدلبالبحثحل يدبح بحثبمللةدر:
مددابىددللبثهددلبحثلددأريبببحثحبحج ددربقحياحكبحثرددقمابثءرددهم بقىددعثببإجددمبقنهلةددربحثرددنربحثحلثةددربث حيدد بحثحبحج ددر

بق صقبةبح نقةروحي لبب يابال ل بحثحبحج رب

ابلددمبحرددلباحمب دداةبح،ددلية بلاييددربث،ةددل بحل يددببحبحإدد باقبةبإةددلةبحث ددبىر بولماينند مننن الدقننة فنني النتننائج
 لال لحلاب يابانحل بحثلا ،ل بحثن،اةر بحلببراباحجب  ضبحثحبحإ بح ل بقمداباظهدب بحثنلدلئجبقجدقابلدأريبب

لدابحثح،احدربقحثنحدقب)حثح،ةدل بحيقا(بقحبإيلدابايجللابقح نق ب يابال ل بحثحبحج رب نابابقابحث بىربحبإي
حثنحقبقحثنحجب)حثح،ةل بحثرلنا(بح،لبنرب حبإيدربحثلعلدع بىحبإيدربحبج ةدروبق دعحبة ديبباثدابالبابدقابحث دبىرب
حبإيددربحثنحددقبىددللبثدد بلددأريبحبح نقةددلب يددابال ددل بحثحبحج ددربح،لبنددرب حبإيددربحثلعلددع ب ددابظدد بحثح،ةلردديلوبق ددعحب

ردلنابححدلبة ندابامدربقردرحربحثنلدلئجبحثلدابلقصد باثيهدلبحث لإددب دابحبإيدربحثلإييدد بيلفدمبحدمبنلدلئجبحثفدبضبحث
ابلددمبحرددلباحمبح،ةددل برلثدددبثحبحإدد باقبةبإةددلةبحث ددبىربومننن ناحيننة أخننري حيرلرددابثهددعحبحثحل يددببحثحرددل، وب

 ندابح لحاح ب يابحيببلسبحثحإلجزة بقلقصي بحثابحررباثابقجقابلدأريببرديلابقح ندق ب يدابال دل بحثحبحج درب
ابقابحث دبىربحبإيلدابحثح،احدربقحالنإداحببقحثنحدقبح،لبندرب حبإيدربحثنحدجبىحبإيدربحبج ةدر بقمدابحلف،د بجحةدمب
حثح،لية بحثلاييرب يابالبثحبإيربحثنحدقبلدأريببح ندق ب يدابال دل بحثحبحج دربح،لبندرب  يب دلبحدلبحثحبحإد  بححدلب



      السيدة خمتار عبد الغين طلخاند/      
 ...............دورة حياة الشركةومراحل أثر قابلية التقارير المالية للقراءة 

 

  
 

 
 

  444  

 

ر بقة يببعثبباثابامربقررحربحثنللئجبة نابقجقابحبلرلب ابال ل بحثحبحج رب لببحبحإ باقبةبإةلةبحث بى
بحثلابلقص باثيهلبحث لإدب ابحبإيربحثلإيي بحيرلرابثهعحبحثحل يبو

 حدبقبةبمةدلمبحثهيئدربحث لحدربثيبمل دربحثحلثةدربقحثلقبصدرببيوصي الباحثبوفي ضوء نتائج الدراسة وحدودها؛
 يقحدل بغيدببحثحدبقبكرباقب دلبحثحببوضع نمناحج معيارينة لالفصناح لمحند منن اإلفصناح ب سنهابحثحصبكرب

حالبلصلببحثزحئابحثع بيج  بح يقحل بحثل،لبكببحثحلثةربححيير بحمبقحأبإاقابمصق بقانةلبث داابصدفإل ب
وضع ارشادات ل وية تمكن من كتابة االفصاحات السنردية بطريقنة قابمينة حثل،لبكببحثحلثةربقإجحهل بقىعثبب

ورة توافر مؤشر قياسي لمقابمينة لمقنراءة مدعند بالم نة ضر قحلبرمب هحهلبحلبجلن بحثحرلباحيل بحدمببلمقراءة
 يدابغدبحببحثحش دبح بحثلدابلحد ب لثي دربحالنجييزكدربقحثصدينةرب يدابردلي بحثحردلاوبقحدلبنلإةدربحبدب اببالعربية

 بضنننروة قينننام منشنننبت المحاسنننبة والمراجعنننة بدراسنننة المراحنننل التننني تمنننر بهنننا الشنننركة منننن دورة حياتهنننا
لثابثيحايبكلب ى بحبإير بقحلبلعبعثبب ابحال ل دلبب ندابل،يدةمبحبدلعببحثحبحج دربقحرل  للبإق زبحثل،بكببحثح

قلإايددابجهددقابقال ددل بحثحبحج ددر بقعثددببحددلببددراب ،ددابقبكب حدد بثحبحملددابحثإرددل ل بثلددق يلهمب لثلددأريبح ب
بحثريلةربثحبحإ باقبةبإةلةبحث بىرب يابجقاةبحثل،بكببحثحلثابقحلبرمبحبلعببقال ل بحثحبحج رو

ما تم التوصل إليه من نتائج وتوصيات يقترح الباحث عددا من القضايا المختمفة التي يمكنن في ضوء 
اردبببصدلئ بثجنددرب أن تكنون مجناالت لبحنوث مسنتقبمية فني بيئنة الممارسنة المهنينة فني مصنر، ومنهنا؛

حثحبحج دددرب يدددابلإرددديلبملليةدددربحثل،دددلبكببحثحلثةدددربثي،دددبحكةب دددابظددد بحثلدددأريببحثح ددداابثددداقبةبإةدددلةبحث دددبىر باردددبب
بصددلئ بحجيدد بحالاحبةب يددابجددقاةبحثل،بكددببحثحددلثاب لددببحبحإدد باقبةبإةددلةبحث ددبىر بارددببحبحإدد باقبةبإةددلةب

حثح داابثي،ددابةبحالاحبكدربثيحددايبكلبحثلنفيددعييل ببحث دبىرب يددابابجدربحثلصددني بحالئلحدلنابثي ددبىرب ددابظد بحثلددأريبب
اردددببحبحإددد باقبةبإةدددلةبحث دددبىرب يدددابحث رمدددربلددديلبححلبردددل بااحبةبحيببدددلسبقلدددأبيببل،بكدددببحبحمددد بحثإردددل ل ب
قرددرحربإىحدد بحثحهنددا بقابيددبح باقببحثحبحجددمبحثدداحبياب ددابااحبةبحثحبددلعببحثحلثةددربقحثح يقحللةددرب لددببحثحبحإدد ب

حث ددبىروبارددببحرددلباحمبحثإقردد ربحثرددإل ربقررردد بحث لدد بققرددلئ بل نقثقجةددلبحثح يقحددل بحثحبليفددربثدداقبةبإةددلةب
حيبدددب ب يدددابملليةدددربحثل،دددلبكببحثحلثةدددربثي،دددبحكةب ددداب صدددببحثلإدددقابحثبمحددداوبقحبيدددبحاباردددببحردددلباحمبحثإقرددد رب

بحثرإللةرب يابحبلعببقال ل بحثحبحج رب لببحثحبحإ بحثحبليفربثاقبةبإةلةبحث بىروب
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 المراجع
 العربية بالم ة المراجعأواًل: 

رببحثبصلئ بحثل  ييةربثي بىل ب يابحث رمربليلبحث،لليةربثيح،لبنرباوب9890القبحث ر بحرلحربحجا ب شحاوب
مجمننننة االسننننكندرية لمبحننننوث قجهددددابحثحبحج ددددرباثيدددد بحددددلبحث ددددبىل بحثح،يدددداةب لثلقبصددددربحثحصددددبكروب

بو79-0:(5)9وبالمحاسبية

وببمةل بارببزكلاةبإجمبحثل،لبكببحثحلثةربقحنبفلضبمللييلهلبثي،دبحكةبب9898حثجنا  بللحببيقر ب لابحث زكزوب
وبEGX 100 يددابال ددل بحثحبحج ددر:بابحرددربلعلة،ةددرب يددابحث ددبىل بحثحابجددرب لثحش ددببحثحصددب ب

بوبب59ب-0:ب(3)ب1وببمجمة االسکندرية لمبحوث المحاسبية

حث رمربليلبحإل صلسب لبحثحرئقثةربحالجلحل ةربقحياحكبحثحلثابثي دبىرب دابوب9898حثإنلق  بحثريابحإحقاوب
ابحردددربلعلة،ةدددرب يدددابحث دددبىل بحثح،يددداةب لثلقبصدددرب-ظددد بحثلدددأريببحثح ددداابثحبحإددد باقبةبإةدددلةبحث دددبىر

 و61ب-0:ب(0)1وبمجمة االسکندرية لمبحوث المحاسبيةحثحصبكروب

وبارددببللنددابح ددلييببحثل،بكددببحثحددلثابحثاقثةددرب يددابحث رمددربلدديلبجددقاةبحثحبحج ددرب9809لددلحببالددبح ةموبب حثرددقحس
. ابحرددربلعلة،ةددرب يددابحث ددبيل بحثح،يدداةب لثلقبصددربحثحصددبكر-قملليةددربحثل،بكددببحثحددلثابحثرددنق بثي،ددبحكة
 و301ب-916:ب(3)ب3وبمجمة االسکندرية لمبحوث المحاسبية

إصددلكبقحثبكلحددرب بمرددمبحإلحصننائيمبننادئ االسننتدالل اإل ب9888ب يدداب  بإرددل بححلرددلاب بقاإحددا ب 
 وقحثلأحيل بىيةربحثلجلبة بجلح ربحالرىنابكر

اثيدد بحددلبب-وبحث رمددربلدديلبملليةددربحثل،ددلبكببحثحلثةددربثي،ددبحكةبقال ددل بحثحبحج ددرب9890إردديلدمحمب بردد ابحإحدداوب
:ب(5)9وبمجمة االسنکندرية لمبحنوث المحاسنبيةحث بيل بغيببحثحلثةربحثح،ياةب لثلقبصربحثحصبكروبب

بو367ب-389

ريببحثبصلئ بحثحإلرلةربثحبحإ باقبةبإةلةبحثحن أةب يابحث رمربليلبأوبلب9898إحا باإريل ب ركب ياب
ىرل ربحالنفل ب يابحث إدبقحثلعقكببقل،ي ل ب قحئابحالرهم:باثي بلعلة،ابحلبحث دبىل بغيدببحثحلثةدرب

 وب991-919:ب(9)91 بمجمة الفكر المحاسبيوببEGX 100ببحثحلاحقابحرهحهلبححلبحش 

ابحرددربقحبل ددلببحث رمددربلدديلبملليةددربحث،ددقحئمبحثحلثةددربوبب9899 لددابحثددبإةم ببحددلبحإحددقاوباببحددة  ب حددبقب 
يددددببحثحلثةددددربحثح،يدددداةب لثلقبصددددربغحثرددددنقةربثي،ددددبحكةبقل ددددلثي بحثقىلثددددربقحالاحكبحثحددددلثاب ددددابحث ددددبىل ب

 وب77-9ب:(1)9وبلمبحوث التجارية المجمة العممية. حثحصبكر
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وباردددببابدددلرلبحددداحب بحثحبحج دددربحثبلبجةدددرب يدددابملليةدددرب ،دددبةباردددل بحثدددبا بب9898 بالدددبح ةمب وبب بح دددا
ابحرددددربلعلة،ةددددرب يددددابحث ددددبيل بحثح،يدددداةبب-قحثف،ددددبح بحإلةحددددلإةربلل،بكددددببحبحمدددد بحثإرددددل ل بثي،ددددبحكة

بو69بب-0ب:(1)ب3وببيةمجمة االسکندرية لمبحوث المحاس لثلقبصربحثحصبكروب

وبارددبباقبةبإةددلةبحث ددبىرب ددابلفردديببحث رمددربلدديلبلنددقاب ةىدد بحثحي ةددربب9898زثددم ب ددركب ل ددقبب لدداب وب
. المجمننة العمميننة لمدراسننات ق ةىدد ببا بحثحددلاب ددلثلعليمب يددابمعددلابحث ،ددلبح ب لثلقبصددربحثحصددبكر

 و308-930(:ب3)9ىيةربحثلجلبةبجلح ربمنلةبحثرقة وببالمحاسبية.

وبارددبب ددامبلحلردد بحثح يقحددل بقاقبةبإةددلةبحث ددبىرب يددابلقزك ددل بحالببددلسب9898رددرحر باةحددللب بحثردد ياوب
ىيةددرببمجمننة الفكننر المحاسننبي.ابحرددربلعلة،ةددروبب–قحن ىلرددهلب يددابااحبةبحيببددلسب لين ددعربحثإ،ة،ةددرب

 و0035-0861(:9)ب91حثلجلبة بجلح رب يلب ح  ب

وبابحردددربحدددا بلدددأريببملليةدددربحثل،دددلبكببحثحلثةدددربثي،دددبحكةب يدددابال دددل بقلدددأبببل،بكدددببب9890رددد لابوبب عنعدددلق ب
ب9وبمجمنننة المحاسنننبة والمراجعنننه التحننناد الجامعنننات العربينننةحثحبحجدددمبحثبدددلبجا:بابحردددربلعلة،ةدددربوب

 و015ب-080:ب(08)

راءة عمنننى احكنننام أثنننر لهجنننة االفصننناح الننننوعي وقابميتنننه لمقنننوبب9898 لدددابحثجدددقحا بردددحلسبرددديحللب يددداوب
وببردلثرباىلدقبحةبالمستثمرين بشأن االرباح المستقبمية: دراسة تجريبية في جمهورية مصر العربية

 غيببحن قبة بىيةربحثلجلبةب بجلح ربحالرىنابكرو

ابحرددربقحبل ددلببلددأريبببصددلئ بحن ددللابحبحمدد بوبب9899 لددابحثددبإةم ببحددلبحإحددقااببحددة  ب حددبقب وب
 دددل بحبحج دددربحث،دددقحئمبحثحلثةدددربثي دددبىل بغيدددببحثحلثةدددربحثح،يددداةب لثلقبصدددربحثإردددل ل بق حييددد ب يدددابال

 و59-9:ب(1)ب1.المجمة العممية لمبحوث التجارية .حثحصبكر

وبحإددااح بملليةددربحثل،بكددببحثحددلثابحثرددنق بثي،ددبحكة بقارب ددلب يددابل ددلثي بب9890نةفدديلبصددرسب يدداوبب  يددا
مجمنة االسنکندرية حثقيلثر:بابحرربلعلة،ةرب يابحث بيل بحثح،يداةب ردق بحيقبح بحثحلثةدربحثحصدبكربوب

 و0807ب-919:ب(5)0وبلمبحوث المحاسبية

وبمةل بارببحث رمربليلبحإل صدلسبحثحإلردلاب دلبااحكبحثحردئقثةرب9898  ب لجبب لابحثبإحلب لابثفللسوب
ب-حالجلحل ةدربقبصدلئ باقبةبإةددلةبحث دبىرب يددابابجدربحثحبدلعببحثحلثةددربحثلدابلل ددبضبثهدلبحث ددبىر

 وب386ب–ب957(:ب3 ب)مجمة المحاسبة والمراجعة إلتحاد الجامعات العربيةابحرربلعلة،ةروب
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وبارددبباقبةبإةددلةبحث ددبىرب يددابحث رمددربلدديلبرةلرددربلقزكددمبحيببددلسبق ةىدد ب9890حردد قا برددنلكبحددل بب  وب
مجمنة االسنکندرية لمبحنوث با بحثحلا:بابحردربلعلة،درب يدابحث دبىل بحثح،يداةب لثلقبصدربحثحصدبكروب

 و58ب-0:ب(9)ب5وبالمحاسبية
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