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 ممخص البحث
ىدد البحث ددحلبح دديحتلبحددتلد  تدد لي دد  برلدددراتعلدقعتددعلبحيعبيقددللعثددرلاثقدد لدطثتدد لبحيقدديتتعلبح احتددلل

علتلبحشعكيرلبحيسيىيللبحسقا تللاىرلىنيكلفدعا لثدتفلفددعألددراتعلدقعتدعلبحيعبيقدللعثدرلاثقد للثيحدطثت 
بحدقعتددعلبحيدديحتلبحدد احتلايقدديتتعلبحيعبيقددللبح احتددللفددتلثتوددللبوعيدديرلبحسددقا تل.لاددد للبحد ددارلبحددتليقدديتتع

ل5108حلفددعأليدفللشدعكلليسديىيللسدقا تللل58 عبسللدطثتقتللعلتلعد  لد قت لى البحث حليفلاالرل
للللللل .ل تدددحلددددد لدقسدددت لدلددددكلبحفددددعألبحددددتليدددلوتفيلعددددييتفلعثدددرلبحد ددددارلحليقددديتتعلبح احتددددللاتي ليدددديلل5105ل–
ل2(.لاد لبادثيعلع  ل5105ل–ل5102اعييتفلثق لدطثت لبحيقيتتعلبح احتللاتي لييل)ل،(5108-5102)

علابحذيلدي رلفتلدراتعلدقعتعلبحيعبيقلل)ي   بر(لالادثيعلدر تعىيلعلتلبحيدغتعلبحديثليدغتعبرليسدقلللأا
نسدثللل، يد لبحشدعكللي درلبحيعبيقدللعثرلاثق لبحد ارلحليقيتتعلبح احتل.لاعد لشديلرلبحيدغتدعبرلبحيسددقللل)

دغتتعلبحيعبيع(.لايديترلندديوالبحيدلتلبوارلل،ناعلبحعأي،ل ي ليكدبلبحيعبيقلل،عث تللبحشعكل،لبحي تانتل
ارلبحدددتلبحيقددديتتعلبح احتدددللحد ثدددرليقناتدددللايسدددوليدغتدددعبرلفقدددطل)نسدددثلليدددفلبح عبسدددللبحدطثتقتدددللاعثدددرلبحد ددد

بحيعبيع(لفتلعالعددي لثديحيدغتعلبحدديثعللدغتتعل،ناعلبحعأيل، ي ليكدبلبحيعبيقلل،عث تللبحشعكلل،بحي تانتل
.لثتنييلييترلنديوالبحيلتلبح ينتليفلبح عبسللبحدطثتقتلللثقد لبحد دارلبحدتلبحيقديتتعلبح احتدللحد ثدرليقناتدلل

ناعلبحعأي(لفدتلعالعددي لثديحيدغتعلبحدديثع.لكيديليديترلل،عث تللبحشعكلل، ال لليدغتعبرلفقطلل) ي لبحشعكل
نديوالبحيدلتلبح يحدحليدفلبح عبسدللبحدطثتقتدللحد ثدرلأفلىنديكلفدعا ليقناتدللفدتلفددعألددراتعلدقعتدعلبحيعبيقدلل

 احتدللأ يلبحدتللتدي ألفددعألددراتعلكيديلأفلبحد دارلبحدتلبحيقديتتعلبحل،عثرلاثق لبحد ارلبحدتلبحيقديتتعلبح احتدل
ل.عثرلبحد ارلبحتلبحيقيتتعلبح احتلدقعتعلبحيعبيقلليقيعنللثيحفدعأل

يقديتتعلل–يقيتتعلبحدقعتعلبحيديحتلبحد احتل-لدقعتعلبحيعبيعل–دراتعلدقعتعلبحيعبيقل :المفتاحيةالكممات 
لفدعألبع ب لبحقابو لبحييحتل.ل–لبحيعبيقللبح احتل

ل
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The Determinants of Audit Report Delay Before and After 

Applying The International Standards: The Case of Saudi 

Joint Stock Companies 

Abstract 

The aim of the current research is to find out the determinants of Audit Report 
Delay (ARL) before and after applying The international standards using the Saudi joint 
stock companies as the case of this study and the differences between the delay of the 
audit report before and after the movement to the international financial reporting 
standards (IFRS) and international standards of auditing (ISA) (in the Saudi business 
environment). The research goal was achieved through a field study using 85 Saudi 
joint stock companies over the period 2015-2018. The time length was divided into 
two parts: two years before the transition to international standards i.e. (2015-2016), 
and two years after the application of international standards and represented i.e. (2017-
2018). A number of 6 independent variables or (determinants) were selected to test their 
effect on the dependent variable, which was the delay of the audit report before and 
after the movement to the international standards. The independent variables included 
(size of the company under review, debt ratio, company profitability, size of the audit 
office, type of opinion, change of references). The results of the first part of the field 
study and before the transition to the international standards came to prove the 
significance effect of only five variables (debt ratio, company profitability, size of the 
audit office, opinion type, change of references) on the dependent variable. On the 
other hand, the results of the second part of the field study and after the transition to 
international standards proved the significance effect of only three variables (company 
size, company profitability, type of opinion) on the dependent variable. The results of 
the third part of the field study came to prove that there are significant differences in the 
delay of the auditing report before and after the movement to the international 
standards, and that the shift to international standards led to an increase in the delay of 
the audit report compared to the period before the transition to international standards. 

Key words: audit report delay, (ARL) - auditor's report - international financial reporting 
standards (IFRS) - International standards on auditing (ISA)   - financial  
reporting  period. 
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 مقدمة -1
  مشكمة البحث -2

تدي دددرلىددد البحدقعتدددعلبحيددديحتلفدددتلددددافتعليقلايددديرلييحتدددللعدددفلبحينشدددرألبحيقددد ألحلدقعتدددع،لث تدددحلدفتددد لدلدددكل
بحيقلايدديرلبحيسددد يعتفلابحيقعوددتفلابحدد بونتفلبالاددعتف،لبح دديحتتفليددني لابحي ديلددتف،لفددتلبدادديذلبحقددعبعبرل

 يناتدللبحدابع ألفدتلبطديعلبحلايفلويفلبحاصيوصلبحناعتللبحيقللألأال.ثدافتعلبحيابع لحلينشرأ بحدتلددقل ل
.لايفل  لفدنفلداعتدرلبالفصدينلعدفلل"لدافعلبحيقلاييرلفتلبحاعرلبحينيسب"،يفيىت لبحدقعتعلبحييحتلبح احت

بحيقلاييرلىي لي بلوص يبلبحيصيححل,لادقعتعلبحيعبيعلىالأ  لبحقابيرلبحعوتستللبحيد كيللفتلداعتدرل
يعبيدددعلتدددؤاعليدددفلبدي دددللبحيقلايددديرلوصددد يبلنشدددعلبحيقلايددديرلاثيحدددديحتلفدددنفلددددراتعلبصددد بعلدقعتدددعلبح

بحيصدديححلثصددفولعييددللييدديلتددؤ علعلددتليددا ألبحقددعبعبرلبحدددتلتداددذانيي.لأتودديلفددنفلدددراتعلبصدد بعلدقعتددعل
بحيعبيددعلعدد لتددؤ يلبحددتلع لفقددرلعكسددتلحسددا لبحيدديرل تددحلأفلبحدددراتعلفددتلبصدد بعلبحدقعتددعلتقدثددعليؤشددعل

كييلأفلبحددراتعلفدتلبصد بعلبحدقعتدعلعد لتدؤ يلل،قلحلسا لعفلايا لأاثيعلستوللعفلبحينشرألي رلبحيعبي
لل،اىددددذبليدددديلأك دددددول عبسدددديرلع تدددد أل،بحددددتليشددددكلللعدددد  لبحديي ددددرلفددددتلبحيقلايدددديرلثددددتفلأصدددد يبلبحيصدددديحح

(Bronsen, et al,. 2011; Krishnan, and Yang 2009; Bamber, et al., 1993; 
Givoly, and Palmon 1982.)بحي د  برللي لدولفدتلبحقابيدرلأااثيحديحتلظيدعرليشدكلللبحث دحلبحيدل,ل

بحدددتلتيكنيدديلبحدددر تعلعلددتلدددراتعلبصدد بعلدقعتددعلبحيعبيددعلبحادديعيتل.ل تددحللداصددرلبحثي ددحليددفلاددالرل
لبسدقعبضلاد لترلبح عبسيرلبحسيثقللإحتلأفلدلكلبحي   برلددي رلفتل الحلييياعيرلاىتي

 ي   برلدعيعلبحتلاصيوصلبحينشرألبحدتلتد ليعبيقديي. -لأ
 اصيوصليكدبلبحيعبيقل.لي   برلدعيعلبحت -لب
لي   برلدعيعلحلقالعللثتفلبحينشرألبحيعبيعلعلتييلايكدبلبحيعبيقل.ل-يدل

كييلأويالبحثي حلي   لآاعلح لتع لذكعهلفتلبح عبسيرلبحسيثقلل تحلأنولي   لايصلاليعدثطلثيحثتولل
 .لل5102بحسقا تللاىالبحد ارلحيقيتتعلبحدقعتعلبحييحتلبح احتلايقيتتعلبحيعبيقللبح احتللث بتدلليدفلتنديتع

للبتلكييلتلتيلحذحكلفنفليشكلولبحث حلاآحتللبادثيعلفعاضلبحث حلد لبادثيعىيلعلتل ال للأي
دددد لبادثددديعلي ددد  برلددددراتعلدقعتدددعلبحيعبيدددعلعثدددرلبحد دددارلبحدددتلبحيقددديتتعلبح احتدددللحلي يسدددثللالجززززأل ا:ول: 

ابحيعبيقللالتدي رلفتلبحثتينديرلبحددتلدد لدييتقيديلو د حلسدندتفلعثدرلدطثتد لبحيقديتتعلبح احتدلل
بحيعبيددعلعددفل .ل تددحلددد لبادثدديعلي دد  برلدددراتعلدقعتددعلل5102ل-ل5108لاددي ددرلفددتلعددييت

لدلكلبحفدعأ.
ددد لبادثدديعلي دد  برلدددراتعلدقعتددعلبحيعبيددعلثقدد لبحد ددارلبحددتلبحيقدديتتعلبح احتددللحلي يسددثلللالجزززأل النززا ي:

ابحيعبيقددللالتدي ددرلفددتلبحثتيندديرلبحيدي ددولحقتنددللبحث ددحلثقدد لدطثتدد لبحيقدديتتعلبح احتددللاتي ليدديل
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علبح احتدددلل ددددتلدددديعت لاىدددتلأ ددد حلعدددابو لييحتدددللينشددداعألافقددديلحليقددديتتل5105–ل5102عدددييتل
لبع ب لبحث ح.

ددد لفددتلذحددكلبحيددلتليددفلبح عبسددللإادثدديعليدد يلايددا لفددعا ليقناتددللثددتفلفدددعألدددراتعلدقعتددعللالجزززأل النالززث:
 لاثقدددد لدطثتدددد لل5102ل-5108بحيعبيددددعلعثددددرلدطثتدددد لبحيقدددديتتعلبح احتددددللاتي ليدددديلبحقددددييتفل

ل .5105ل–ل5102بحيقيتتعلبح احتللاتي لييلبحقييتفل
 

 حثهدف الب -3
تدي ددرلبحيدد البحقددي لحلث ددحلفدددلد  تدد لي دد  برلدددراتعلدقعتددعلبحيعبيددعلبحادديعيتلفدددلبحشددعكيرلبحيسدديىيلل

.لاتددردتلذحددكليددفلاددالرلبىييثددللعلدددلعدد ألدسدديؤالرلفععتددللعثددرلاثقدد لدطثتدد لبحيقدديتتعلبح احتددلبحسددقا تلل
لدي رلبوى بالبحفععتللحلث حلاىديل

عثددرلبحد ددارلبحددتلدطثتدد ليقدديتتعلبحدقعتددعلبحيدديحتليدديلىددتلي دد  برلدددراتعلدقعتددعلبحيعبيددعلبحادديعيتل -0
 بح احتللايقيتتعلبحيعبيقللبح احتل؟

يدديلىددتلي دد  برلدددراتعلدقعتددعلبحيعبيددعلبحادديعيتلثقدد لبحد ددارلبحددتلدطثتدد ليقدديتتعلبحدقعتددعلبحيدديحتل -5
 بح احتللايقيتتعلبحيعبيقللبح احتل؟

 اثق لدطثت لبحيقيتتعلبح احتل؟ىرلىنيكلفعا ليقناتللثتفلفدعألدراتعلدقعتعلبحيعبيعلبحايعيتلعثرل -3
للم هج البحث -4

فددلبحد لتدرللWatts and Zimmerman (1986)دد لبالعديدي لعلددلبحنيداذيلبىتيديثتل عبسدلللللللل
كييلد لبالعديي لعلددلثقدضلبحيقديتت ل،لابحشعنلابحدفستعلابحدنثؤلثي   برلدراتعلدقعتعلبحيعبيعلبحايعيت

اي يلايا لفعا ليقناتللثتفلفدعألدراتعلدقعتدعلل،دلكلبحي   برابوسيحتبلبى صيوتللحلداصرلإحدلأى ل
بحيعبيعلعثرلاثق لدطثت لبحيقيتتعلبح احتل.لاد لبح صارلعلددلبحثتينديرليدفلبحقدابو لبحييحتدللبحينشداعألحقد  ل
يددفلبحشددعكيرلبحيسدديىيللبحسددقا تللفدددلبحقطيعدديرلبحيادلفددللعددفلطعتدد لأاددذلعتنددلليددفلبحشددعكيرليددفلكددرل

لقتنول ددلدكافلبحقتنلليي لولحلييديعلبحددلس ثرلينو.عطيعلافقيلحشعاطلي
ل

 أهمية البحث -5
ددرددلأىيتدللبحث ددحليدفلأىيتدللبحياودداعلبحدذ لتدنياحددولبحث دح.لفداعتدرلبح صددارلعلدتلبحيقلايدديرللللللل

اثيحدديحتلتيدبليقعفدلليديلىدتلبحقابيدرلبحددتلددؤ يلل،أ د لبحقابيدرلبحعوتسدتللفدتلعدعبعبرلأصد يبلبحيصديحح
بحتلدراتعلداصترلدلدكلبحيقلايديرلحكدتلتدد لبحدقييدرليقيديلثيحطعتقدللبحينيسدثلليدفلعثدرلبحييديرلبحيسدواحلل

ييديلتدؤ علفدتلبحنييتدللعلدتلل،عفلدنظت لبحيينلليييلتؤ يلبحتلدافتعلدلدكلبحيقلايديرلفدتلبحاعدرلبحينيسدب
ل،أصدد يبلبحيصدديحح.لكيدديلأفلبحيقلايدديرلىدددلبحيندددالبحنيدديودلحلي يسددثليددا ألبحقددعبعبرلبحيداددذهليددفلعثددرل
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اثيحديحدلفنفلكرليفلتسدا  لبحيقلاييرلبحي يسثتللتعغبلدابفعلبحيا ألثيديلايدفل د لإعدي ألبح قدللحلدقديعتعل
عي ألبالسدقعبعلابحنيالفدلأساب لبحييرلا ييتللأص يبلبحيصيححلفدلبحينشرأ. لبحييحتللاب 

لللحدود البحث -6
لبعدصعرلبح عبسللعلدلبحشعكيرلبحيسيىيللبحيسيلللفدلبحسا لبحييحتللبحسقا تل. -
ل،حدد لدشدديرلبح عبسددللعطدديعدلبحثندداكلابحادد ييرلبحييحتددللابحدددريتفلحيدديلحيدد ليددفلطثتقددللأعيدديرلايصددل -

 اعطيعلابحصني ت لبحايصللحق  لدابفعلثتينيرلكييلللدغطتلفدعألبح عبسل.
 تدددحلدددد لبالحدددلب لثيقددديتتعلبحدقعتدددعلل، (ل5105 لإحددددلل5108بعدصدددعرلبح عبسدددللعلددددلبوعددداب ليدددفل) -

ثيحديحدلتيكدفليقيعندللي د  برلددراتعلل،5102لعي لبحييحتلبح احتلايقيتتعلبحيعبيقللبح احتلليفلتنيتع
اثقددد لبالحدددلب لل، (ل5102ل، 5108دقعتدددعلبحيعبيدددعلبحاددديعيتلعثدددرلبالحدددلب لثيحيقددديتتعلبح احتدددللثقدددييتف)

  (.لل5105ل- ل5102ثيحيقيتتعلبح احتللثقييتف)
 (لفقط.5105ل–ل5108بعدصعرلبح عبسللعلتلبحشعكيرلبحدتلحييلثتينيرلييحتللحلفدعأليفل) -
ل تسيثع.ل30بعدصعرلبح عبسللعلتلبحشعكيرلبحدتلدنديتلسندييلبحييحتللفتل -

لللالدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث  -7
دقعتددعلبحيعبيددعلبحادديعيتلتيددبلدندديارليدديلعثددرلبسدددقعبضلبح عبسدديرلبحسدديثقللبحدددتلدنياحددرلي دد  برلدددراتعل

ابحدددذيلتشددديعلبحتدددولفدددتللثقدددضللAudit Report Lag (ARL)ددددراتعلدقعتدددعلبحيعبيقدددلللبحيقصدددا لثفددددعأ
ل.Audit Report Delayبح عبسيرلبواعيلثدل

  Audit Report Lag (ARL)المراجعة  تأخير تقرير  فترة  7-1
أكد رليقظدد لبح عبسدديرلبحسديثقللأفلفدددعألدددراتعلدقعتدعلبحيعبيقددللىددتلعد  لبوتددي ليددفلنييتدللبحسددنللبحييحتددللل

 &Alim,2010; krishman)ديعت لداعتعلدقعتعلبحيعبيقل(ل,ل دتلديعت لنييتللبحقيرلبحيت بنتلحليعبيعل)
Yang 2009; Ashton, et al. 1987; Bamber et al., 1993; Simnett et al., 1995; 

Courteau and Zeghal, 1999; Munsif, et al., 2012; Juwita, et al., 2020). لل
كييلأفلىنيكلثقضلبح عبسيرلدنياحرلفدعألدراتعلبحيعبيعلفتلبحيييرلبح كايتلل تحلععفدرلفددعألددراتعل

دقعتددعلدقعتددعلبحيعبيددعلثرنيدديل"لبحاعددرلبحينقوددتليددفلنييتددللبحسددنللبحييحتددللفددتلبحييددللبح كايتددلل دددتلددديعت ل
 ,.Johnson 1998; Cagle, et al)ل،بحيعبيعلابحذيلعند هلتفددعضلأفلبحدقعتدعليددينلحالفصدينلبحقدي 
2014; Elder, et al., 2015; Rich, et al., 2016) ل.ل

(لأالكيديلأطلد لARLثدنديارلفددعألددراتعلدقعتدعلبحيعبيقدلل)ل(Francais, 2009اع لعي لثقضلبحثدي  تفل)
لثشتتليفلبحدفصترل تحلعس للدلكلبحفدعأل)أالبحفياأ(لبحتليلوتفيلعلتييلبحثي حلفياألبحدراتع
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ع  لبوتي ليفلنييتللبحسنللبحييحتلل دتلديعت لعتي لب بعألبحينشرألثيالندييتلليلددي رلفتالفجوة ا:ولي –أ 
ليفلإع ب لبحقابو لبحييحتل.

عدد ب لبحقددابو لبحييحتددلل دددتلددي ددرلفددتلعدد  لبوتددي ليددفلددديعت لبنديدديتلبال بعأليددفلبلالفجززوة النا يززة : –ب 
لديعت لنشعلبحقابو لبحييحتللبحياعقلليفلبحيعبيعلبحايعيت.

يفيدا لآادعلحفددعألددراتعلدقعتدعلبحيعبيقدلل تدحلدد لل(Fathi, and Gerayli, 2017كييلدنياحرل عبسدلل)
د  تدد ىيلثدديحفدعأليددفلنييتددللبحسددنللبحييحتددللحلشددعكلل دددتلددديعت لبنديدديتلبحيعبيددعليددفلبادثدديعبرلأالبيددعبتبرل

لبحيعبيقللبوسيستللأالبحياىعتل.
عبيقدلليفلبحقعضلبحسيث لتيكفلبحقارلأفلبح عبسيرلبحسيثقللدنياحرلدقعتدالفددعألددراتعلبصد بعلدقعتدعلبحي

ايقظ لدلكلبح عبسيرلبدفقرلعلتلأفلفدعألدراتعلبص بعلدقعتعلبحيعبيقللددي رلفتلعد  لبوتدي لبحينقودتلل
ليفلديعت لنييتللبحسنللبحييحتلل دتلديعت لدقعتعلبحيعبيقللاىالديعت لنييتللبحقيرلبحيت بنت.
علبحيعبيقددلليددفلاحكددفلتيكددفلحلثي ددحلبودديفولشددتتليددفلبحدفصددترلابالسدفيوددولحفدددعألدددراتعلبصدد بعلدقعتدد

 االرلدقست لدلكلبحفدعألبحتلأعثعلفدعبرلتايلىيلبحثي حليفلاالرلبحشكرلبحداطتطتلبحديحتي

 
ل

 مكو ات فترة تأخير تقرير المراجعة
 (1شكل تخطيطي )

يددفلبحشددكرلبحداطتطددتلبحسدديث لتدوددحلأفلفدددعألدددراتعلبصدد بعلبحدقعتددعلكيدديلاع رلفددتليقظدد لبح عبسدديرل
(لابحدتلددويفلبحفدعأليفلنييتللبحسنللبحييحتدلل ددتلدديعت لدقعتدعلX3(لبحتل)X1بحسيثقللدشيرلبحفدعأليفل)

ل(لالنييلغتعلينشاعأ.X4,X5)لبحيعبيقللبحيقدي ليفللعثرلبحيعبيعلبحايعيت.ل افلبحنظعلبحتلبحفدعبر
احكفلتيكدفلبحنظدعلحفددعألددراتعلبصد بعلبحدقعتدعلثشدتتليدفلبحدفصدترليدفلادالرلدقسدتيييلبحدتلأعثدعلفددعبرل

لبحثي حلكييلتلتيللتايلىي
للددي ددرلفددتلعدد  لبالتددي ليددفلنييتددللبحسددنلل دددتلددديعت لبنديدديتلب بعألبحشددعكللل(:X1-X2الفتززرة ا:ولززي ) –أ 

لايفل  لدسلتيييلحليعبيعلحيعبيقديي.،يفلبع ب لبحقابو لبحييحتل



 .......محددات تأخير تقرير المراجع الخارجي قبل وبعد التحول للمعايير الدولية                     ياسر السيد كساب/ د
  

  7  

 

ددي رلفتلع  لبالتدي ليدفلدديعت لبنديديتلبال بعأليدفلبعد ب لبحقدابو لبحييحتدللل(:X2– X3الفترة النا ية ) –ب 
ايددفل دد لدسددلتيييلحليعبيددعلبحادديعيتلل دددتلددديعت لنييتددللبحقيددرلبحيتدد بنتلاىددالددديعت لدقعتددعل

لبحيعبيقل.
ددي رلفتلع  لبوتي ليفلديعت لنييتللبحقيدرلبحيتد بنتل ددتلدديعت لدسدلت لل(:X3–X4الفترة النالنة ) –ج 

لعبيعللدقعتعلبحيعبيقللحلشعكل.بحي
ددي ددرلفددتلعدد  لبالتددي ليددفلددديعت لبسدددال لبحشددعكلللدقعتددعلبحيعبيددعل دددتلل(:X4–X5الفتززرة الرابعززة ) –د 

لديعت لدسلت لبحشعكللدقيعتعىيلبحييحتللحلثاعصللحلنشعلابالفصين.
أيلبحفددعأل(لX2–X4احكفلبحيال ظلأفلفدعألبحدراتعلبحفقلتلحدقعتعلبحيعبيقللتيدبلأفلت سدبلحلفددعأليدفل)

يفلديعت لبالندييتليفلبع ب لبحقابو لبحييحتللايدفل د لدسدلتيييلحليعبيدعلحثد تلبحيعبيقدلل ددتلدديعت لبالنديديتل
ليفلعيلتللبحيعبيقللادسلت لدقعتعلبحيعبيقل.ل

اللتد لبالفصينلعفلبحق ت ليفلبحدابعت لبحسيثقلل تحلاللتد لبالفصينلعفلدديعت للاحكفلفتلبحابععلبحقيلت
(لكيديلاللتدد لبالفصدينلعدفلدديعت لبسددال لدقعتدعلX2بالندييتليفلبع ب لبحقابو لبحييحتللادسدلتيييلحليعبيدعل)

ل(.لX5كييلاللتد لنشعلديعت لدسلت لبحدقيعتعلابحقابو لبحييحتللحلثاعصللحنشعىيل)ل،(X4بحيعبيعل)
نيرلعفلديعت لبالندييتليفلبع ب لحذحكلاافقيلحلثتينيرلبحفقلتللبحينشاعألفتلبحثتوللبحسقا تللاع  لدابفعلثتي

بودطعلبحثي دحلالسددا ب ل،(X2,X4اعفلديعت لبسدال لدقعتعلبحيعبيعل)ل،بحقابو لبحييحتللادسلتيييلحليعبيع
،لفدعألبحدراتعلفتلبص بعلدقعتعلبحيعبيعلحدي لييلبحفدعأليفلنييتللبحسنللبحييحتلل ددتلدديعت لدقعتدعلبحيعبيقدل

لفتليقظ لبح عبسيرلبحسيثقل.لكييلاع لل،(X1– X3أيلبحفدعأليفل)

 دراسات ت اولت محددات تأخير فترة اصدار تقرير المراجعة  7-2
دنياحدددرل عبسددديرلع تددد ألي ددد  برلددددراتعلبصددد بعلدقعتدددعلبحيعبيقدددللتقدددعضلبحثي دددحلييياعدددلليدددفلدلدددكل

لبح عبسيرلكييلتلتي
يفلأابورلبح عبسيرلبحدتلث  رلفتلي   برلدراتعلدقعتدعلل(Dyer and Mchugh1975دقدثعل عبسلل)

ل تحلد لبادثيعلييياعلليفلبحي   برلاىتيل،بحيعبيقل
شدعكللل051نييتدللبحسدنللبحييحتدل.لاثقد لدييتدعلثتينديرلعدفلل،عث تدللبحشدعكلل، ي لبحشعكللي رلبحيعبيقل

لتلتيل لييترلبحنديوالكيي0620-0628يسيىيللثيحثاعصللبالسدعبحتللعفلبحفدعأليفل
 بحشعكيرلكثتعألبح ي لدنشعلعابويييلبحييحتللاالرلاعرلأعرليقيعنللثيحشعكيرلصغتعألبح ي . -
فدعألبحدراتعلحلشعكيرلبحددتلدنديدتلسدندييلبحييحتدللفدتلنييتدللشديعلتانتدالأكثدعليدفلبحشدعكيرلبحددتل -

 دنديتلسندييلبحييحتللثاالالشيعلتانتال
 اتعلدقعتعلبحيعبيع.أك رلبح عبسللبنق ب لبالعدثيطلثتفلبحعث تللادر -
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ايددفلأابوددرلبح عبسدديرلبحدددتلدنياحددرلبحقالعددللثددتفلندداعلدقعتددعلبحيعبيددعلادددراتعلبصدد بعلبحدقعتددعلايددفل دد ل
 تدحلدد لل،(Firth 1978; Ball, et al., 1979)داعتدرلبالفصدينلعدفلبحيقلايديرلبحي يسدثتلل عبسدلل

 عبسللأ علايا لد فظلفتلدقعتعلبحيعبيعلعلتلدراتعلبص بعلدقعتعلبحيعبيقل.لاييترلبحنديوالحدشتعلبحتل
ايا لعالعلليقناتللثتفلبوىيتللبحنسثتللحلد فظلادراتعلبص بعلدقعتدعلبحيعبيقدللايدفل د لبحقدابو لبحييحتدل.ل

لفدعألبحدراتعلأطار.لاكلييلكيفلبحد فظلذالأ علياىعيلعلتلبسديعبعلبحشعكللكلييلكينر
(لد لبادثيعلييياعلليفلي   برلدراتعلدقعتعلبحيعبيقللDavis and Whittred 1980افتل عبسلل)

نددديوالأعيدديرلبحشددعكلليددفلعثددحلأالاسدديعأ(لاأ ددعلدلددكلل،ددديعت لنييتددللبحسددنلل، تددحلددد ل عبسددلل) يدد لبحشددعكل
اثدديحدطثت لعلددتلييياعددلليددفلبحشددعكيرلبالسدددعبحتللفددتلبحفدددعأليددفلل،بحقابيددرلعلددتلدددراتعلدقعتددعلبحيعبيقددل

بحيدغتدعلبحا تد لبحدذيلحدولددر تعليقندايلل.لاع لييترلبحندديوالحدؤكد لأفل يد لبحشدعكللىدا0622ل–ل0625
لعلتلبحيدغتعلبحديثعلاىالفدعألدراتعلدقعتعلبحيعبيقل.لاع  لايا لدر تعليقنايلحثيعتلبحيدغتعبر.

ددد لبادثدديعلييياعددلليددفلبحي دد  برلبحدددتلعدد لدددؤ علعلددتلسددععولل(Ashton, et al.,1987افددتل عبسددلل)
يدغتددعبرلدددعدثطلثيحينشددرألي ددرلل6ليدغتددعلينددول01لبصدد بعلبحدقدديعتعلبحييحتددللبحسددناتل.لاعدد لشدديلرلبحي دد  بر

ينشدرألأيعتكتدل.لايدديترلل155يدغتدعبرلددقلد لثيكددبلبحيعبيقدل.لاعد لشديلرلعتندللبح عبسدللل8ل،بحيعبيقدل
ليدغتعبرلفقطلدؤ عليقناتيللفتلدراتعلبص بعلدقعتعلبحيعبيقللاىتيلل2لبحنديوالحدؤك ليقناتل

يددا ألبحععيثددللل،دسدديترلأالددد بارلأسددي لبحشددعكللفددتلبحثاعصددلل،ندداعلعأيلبحيعبيقددلل،ندداعلبحقطدديع -
داعتددددرلبحدقيعدددد ليددددعلل،يدددد يلدققدددد لعيلتدددديرلبحينشددددرأل، يدددد لبحينشددددرألي ددددرلبحيعبيقددددلل،بح بالتددددل
لبحيعبيع.ل

أيديلبحيدغتدعبرلبوادعيلايد لأندولحدت لحيديلعالعددللذبرلددر تعليقندايليدعلبحيدغتدعلبحدديثعلاىدالددراتعلدقعتددعل
لبحيعبيقللابحدتلدي لرلفتي

ع  ل،يللدققت لنظي لبحدقيعتعلثيحشعكل علل، عيللبحيعكلتلل،ي يلدقق لنظي لدشغترلبحشعكلل، ي لبالتعب بر
لبحاسيعأل)نديوالبعييرلبحشعكل(.لصيفتلبحعثحلأال،سنابرلبعدثيطلبحيعبيعلثيحينشرألي رلبحيعبيقل

احكددفلكدديفليددفلي دد  برلدلددكلبح عبسددللأفلبحيدغتددعبرلبحدددتل ثددرلدر تعىدديلبحيقنددايلعلددتلفدددعألدددراتعلدقعتددعل
فقددط.لأيلأفلبحقابيدرلبحدددتل ثدرليقناتديدديلب صدديوتيلاللل%58بحيعبيقدللكينددرلعد عدييلبحدفسددتعتللاللددقد يل

%ليددفلبحقابيددرلبحدددتلدددؤ علعلددتلدددراتعل28%ليددفلسددلاكلبحيدغتددعلبحددديثعلأيلأفلىندديكل58دفسددعلسددايل
لدقعتعلبحيعبيعلح لددقعالعلتييلبح عبسل.

علددتلثتوددلليادلفددللاعلدددتلل(Ashton et al ., 1989اكدديفلذحددكلأ دد لأسددثيبلبحقتددي لثيح عبسددللبح ينتددلل)
.ل0655 دددددتلل0622فدددتلبحفددددعأليدددف،لينشدددرأليسددديلللثيحثاعصددددللبحكن تدددلل128بحشدددعكيرلبحكن تدددللحقددد  ل

بحثندددا لغتدددعلبحقي تدددللل،نددداعلبحصدددنيعللأالبحقطددديعل،ايددديترلبحندددديوالحدؤكددد ليقناتدددلل) يددد ليكددددبلبحيعبيقدددل
لحديثعلاىالدراتعلدقعتعلبحيعبيقل.اصيفتلبحعثحلأالبحاسيعأ(لفتلعالعدي لثيحيدغتعلبل،ثيحقابو لبحييحتل
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دد لبيعبؤىديلفدتلنتالتالند بلعلدتلييياعدلليدفلبحشدعكيرل(لCarslaw and Kaplan 1991أييل عبسلل)ل
يدغتددعبر(لبحدددتلل6اددد ل عبسددللييياعددلليددفلبحي دد  برل)ل،بحيسدديىيللبحيسدديلللفددتلبحثاعصددللبحنتالتالن تددل

 لثيحينشدرألي درلبحف دصلاينيديليديلتدقلد لثيكددبلتداععلدر تعىيلعلتلدراتعلدقعتعلبحيعبيقللينيديليديلتدقلد
بحيعبيقددل.لاعدد ليدديترلبحنددديوالحدؤكدد لايددا ليدغتددعتفلفقددطلحييدديلدددر تعليقنددايلعلددتلدددراتعلدقعتددعلبحيعبيقددلل

لاىييي
ل ي لبحشعكليل تحلاي لأفلىنيكلعالعللعكستللثتفل ي لبحشعكللادراتعلدقعتعلبحيعبيقللل–أل
قتددد لاسددديعألتدددؤ يلبحدددتلددددراتعلدقعتدددعلبحيعبيقدددللابحقكددد لصددديفتل ادددرلبحشدددعكليل تدددحلايددد لأفلد ل–بل

لص تح.
بحثندا لغتدعلبحقي تدللثديحقابو لل،كييلاي لع  لايا لدر تعليقندايلحثديعتلبحيدغتدعبرلاىدتل)لنداعلبحصدنيعل

نسدثللبحي تانتدل(لفدتلل،ىتكرلبحيلكتلل،ديعت لنييتللبحسنلل، ي ليكدبلبحيعبيقلل،ناعلعأيلبحيعبيعل،بحييحتل
دلكلبحندتيللددقيعضليعلندديوالبحق تد ليدفلبح عبسديرلل،عالعدييلثيحيدغتعلبحديثعلاىالدراتعلدقعتعلبحيعبيقل

ل(.لAshton, et al.,1987,1989)بحسيثقللاينييل عبسلل
اشديلرلفدعاضلل،(لد لدنيارلبحقابيدرلبحي د  ألحددراتعلدقعتدعلبحيعبيقدل0668افتل عبسلل)عث لبحييحكل

لعبسلل ال للييياعيريبح 
طثتقددللنشدديطلل،يلدددعدثطللثاصدديوصلبحشددعكللاشدديلرلبحيدغتددعبرلبحديحتددليل يدد لبحشددعكلالمجموعززة ا:ولززي
يدد يلايددا لعنيصددعلغتددعلل،ددد بارلأسددي لبحشددعكللثيحثاعصددلل،ندتيددللأعيدديرلبحشددعكل،لبحشددعكل

لعي تللثيحقابو لبحييحتللحلشعكل.
اشديلرلدلدكلبحييياعدلليدفلبحفدعاضلبحيدغتدعبرلل،دعدثطلثاصيوصليكددبلبحيعبيقدللالمجموعة النا ية:

لناعلعأيلبحيعبيع.ل،اعرلث تلعيلتللبحيعبيقلل،بحديحتليل ي ليكدبلبحيعبيقل
يلدددعدثطلثيدغتددعبرليشددعكللثددتفلبحشددعكللابحيعبيددعيلاشديلرلدلددكلبحييياعددللطددارلفدددعألالمجموعززة النالنززة

لبحا ييرلبحيق يلليفلبحيعبيع.ل،بحقالعللثتفلبحشعكللابحيعبيعلبحايعيت
لاع لييترلبحنديوالحدؤك لايا لبعدثيطليقنايلثتفلدراتعلدقعتعلبحيعبيقللاكالليفي

احكددفلبحقدداألبحدفسددتعتللل،ندداعلبحددعأيل،ايددا لعنيصددعلغتددعلعي تددللثدديحقابو لبحييحتددلل،ددد بارلبالسددي لثيحثاعصددل
لكينرلينافول.ل

ايددد لأفلىنددديكلييياعدددلليدددفل(لKnechel and Payne 2001ايدددفلادددالرلبحيسدددحلبحدددذ لعدددي لثدددول)
بحي دد  برلأالبحيدغتددعبرلبحدددتلدددؤ يلبحددتلدددراتعلدقعتددعلبحيعبيقددللابحدددتلددي ددرلفددتيلبحيييددا لاباليددعبتبرل

اع  لدابفعلل،ايا ليشيكرلاعويتيلوعتثتللح يلبحشعكللي رلبحيعبيقلل،بالويفتللبحدتلتقا لثييلبحيعبيع
لبحاثعألبحكيفتللفتلفعت لبحيعبيقل.
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د لب ثيرلأفلبحثتوللحييلدر تعلفتلدراتعلدقعتعلبحيعبيقلل تحلد لبادثديعلل(Ahmed 2003بسلل)افتل عللل
ندتيددللل،اددديعت لنييتددللبحسددنلل،ييياعددلليددفلي دد  برلدددراتعلدقعتددعلبحيعبيقددلللددي ددرلفددتل) يدد لبحشددعكل

اثدديحدطثت لعلددتلييياعدددلليددفلبحشدددعكيرلبحيسدديىيللبحيسددديلللل،ا يددد ليكدددبلبحيعبيقدددل(ل،أعيدديرلبحشددعكل
ثنيال تش.لييترلبحنديوالحدؤك ليقناتللبحيدغتعبرلبحديحتللفقطلفتلل،ثيكسديفل،ثيحثاعصللفتلكرليفلبحين 

لعالعدييلثدراتعلدقعتعلبحيعبيقلي
ل ي ليكدبلبحيعبيقللفتلكرليفلبحين لاثيكسديفلل–أل
ليكسديف.لعث تللبحشعكللا ي لبحشعكللفتلثل–بل
ل)نداعد لبادثديعلييياعدلليدفلبحي د  برلابحددتلدي لدرلفدتلل(Leventis, et al., 2005أييل عبسلل)لللل

عد  لبحد فظديرلل،بحثنا لغتعلبحقي تللثديحقابو لبحييحتدلل،أدقيبلبحيعبيقلل،ناعلعأيلبحيعبيعل،يكدبلبحيعبيقل
ادد لبيدعبتلبح عبسدللعلدتلييياعدلليدفللثدقعتعلبحيعبيع(لا عبسللي يلدر تعىيلعلتلدراتعلدقعتعلبحيعبيقدل.

بحشدددعكيرلبحيسددديىيللفدددتلبحثاعصدددللبحتانينتدددل.لايددديترلبحندددديوالحد ثدددرليقناتدددللبحيدغتدددعبرلبحديحتدددللفقدددطلفدددتل
عدددد  لبحد فظدددديرلثدقعتددددعلل،أدقدددديبلبحيعبيقددددلل،عالعديدددديلثدددددراتعلدقعتددددعلبحيعبيددددعلاىددددتيلندددداعلعأيلبحيعبيددددع

لبحيعبيع(.ل
ي د  لآادعلحد  تد لأ دعهلعلدتلفددعألددراتعلدقعتدعلل(Habib and Bhuiyan, 2011اعد لدنديارل)للللل

بحيعبيقددللاىددالبحداصددصلبحصددنيعتلحليعبيددع.لايدديترلبحنددديوالحدؤكدد لأفلبحداصددصلبحصددنيعتلحليعبيددعل
لتافضليفلفدعألبص بعلبحدقعتع.

ي   برلدراتعلدقعتعلبحيعبيقدللثديحدطثت لعلدتلبحشدعكيرلل(Ettredge, et al.,2006ادنياحرل عبسلل)
ل، تددحلدد لدندديارلبحي دد  برلبحديحتدليليددا ألأنظيدللبحععيثددللبح بالتددلل.5111ل–ل5113بويعتكتدللحلفدددعأليدف

بحثنددا لغتددعلبحقي تددللل،نسددثللبحي تانتددلل،يدد يلدعكددللبحيلكتددلل،ندداعلبحصددنيعل،ل يدد لبحشددعكللي ددرلبحيعبيقددل
بعددي ألبصدد بعلبحقددابو لل،ندتيددللأعيدديرلبحشددعكلليددفلعثددحلأالاسدديعأل،ققدد لبوعيدديريدد يلدل،ثدديحقابو لبحييحتددل

ناعلبحعأيلبحدذيلأثد بهلبحيعبيدع.للايديترلبحندديوالحدؤكد ليقناتدلليدغتدعلاب د لفقدطل،أدقيبلبحيعبيقلل،بحييحتل
ل.اع  ليقناتللثيعتلبحيدغتعبرل،فتلعالعدولثدراتعلدقعتعلبحيعبيعلاىاليا ألأنظيللبحععيثللبح بالتل

بحددتلدنياحدرلبحقالعدللثدتفلل(Blankley et al., 2014,2015اذحدكلعكد ليديلداصدلرلبحتدول عبسدلل)
 تددحلايدد رلبح عبسددلللعالعددللطع تددللثددتفلدددراتعلل،ادددراتعلدقعتددعلبحيعبيقددلل،بعددي ألبصدد بعلبحقددابو لبحييحتددل

 (Chan, et al.,2016دقعتدعلبحيعبيقدللابعدي ألبصد بعلبحقدابو لبحييحتدلل.لاىدذبلأتوديليديلأت ددول عبسدلل)
بعدي ألبصد بعلبحقدابو لل، تحلاي رلعالعللطع تللثتفلدراتعلدقعتعلبحيعبيقللاكرليفلص اعلعأيليقد ر

بحييحتددل.لأيلأفلبحينشددلرلبحدددتلدقددينتليددفلدددراتعلدقعتددعلبحيعبيقددللىددتلبالك ددعلب ديددياللأفلتصدد علثشددرنييل
لل.عأيليق رلا/أالأفلدقا لثنعي ألبص بعلبحقابو لبحييحتللفتلبحسنللبحديحت
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ي   لآادعلحد لتدع لفدتلبحق تد ليدفلبح عبسديرلبحسديثقللل(Lawrence, et al.,2012كييلدنياحرل عبسلل)ل
ايدديترلندددديواللاىدداليدد يلايددا لعسدد لفقدديرلحليعبيقددللبح بالتددللاأ دددعلذحددكلعلددتلدددراتعلدقعتددعلبحيعبيقددل.

بح عبسللحدؤك لأفلايا لعس لفقيرلحليعبيقللبح بالتللتقدي لعلتدولبحيعبيدعلبحاديعيتلتدعدثطلعكسدتيلثددراتعل
 اد لدفستعلدلكلبحندتيللحايا لسثثتفيل دقعتعلبحيعبيعلبحايعيت.

 السبب ا:ول:
للللللللللايدددددا لعسددددد لفقددددديرلحليعبيقدددددللبح بالتدددددللتيكندددددوليسددددديع ألبحيعبيدددددعلبحاددددديعيتلفدددددتلبحدغلدددددبلعلدددددتلنقدددددصلل

للللللللعددددددد  لبحيدددددددعبيقتفلبحاددددددديعيتتفلبحدددددددالل لالنيددددددديلليييدددددددولبحيعبيقدددددددل.لاىدددددددذبليددددددديلأك ددددددددول عبسددددددديرلع تددددددد أل
(Masli, et al .,2010لLambert, et al.,2010;.)ل

لالسبب النا ي:
لللللللبيقددددللبح بالتددددللحددددت لح تددددولاثددددعألفددددتلطثتقددددللعيددددرلبحشددددعكللفقددددطللثددددرلأتودددديلايددددا لعسدددد لفقدددديرلحليعلل

ح تدددولبنسددديي لأك دددعليدددعل قيفدددللبحينشدددرألاسلسدددلللبحقتدددي أللايصدددي علبحيقلايددديرلثيحينشدددرألي دددرلبحيعبيقدددل.ل
(;2012; Felix et al., 2001لAbbott, et al., 2007.)ل

كييلييترلبحنديوالحدؤك لأتوديلأفلايدا لعسد لفقديرلحليعبيقدللبح بالتدللاللتنددالعندولددافتعلفدتلدكلفدللل
لبحيعبيقللبحايعيتللفقطلثرلتندالعنولأتويلب بتلبحيعبيقللبحايعيتللثكفيتألعيحتل.ل

يد يلبالعديدي لعلدتليصد علاديعيتلحدقد ت لبحاد ييرل(لCharles, et al., 2017ادنياحدرل عبسدلل)
ابحي يسثتللحلشعكللاأ علذحكلعلتلدراتعلدقعتعلبحيعبيقل.لاىنيكلعأتديفلفتيديلتدقلد لثدر علبالعديدي للبحييحتل

لعلتليص علايعيتلحدق ت لبحا ييرلبحي يسثتللابحييحتللعلتلفدعألدراتعلدقعتعلبحيعبيقل.
 الرأي ا:ول:

لللتدددعيلأفلبالعديدددي لعلدددتليصددد علاددديعيتلحاددد ييرلبحي يسدددثللعددد لتافدددضلياددديطعلعددد  لبحقدددعضلل
دافدددتضلييددد لبحيعبيقدددللبحودددعاعيلايدددفل ددد لدافدددتضلددددراتعلدقعتدددعلبحيعبيقدددل.لل،بحقدددي رلحلقدددابو لبحييحتدددل

(Prawitt, et al.,2012; Hoglund, and Sundvik 2015ل.)ل
للالرأي النا ي:

تعيللأفلبالعديي لعلتليص علايعيتلحا ييرلبحي يسدثللعد لتلتد ليدفل يد لبحدنسدت لبحودعاعيلثدتفل
ييدديلتلتدد ليددفلل،ب بعألبحشددعكللي ددرلبحيعبيقددللابحيصدد علبحادديعيتلحادد ييرلبحي يسددثلبحيعبيددعلبحادديعيتلال

ل.ل(Bierstaker, et al., 2013دراتعلدقعتعلبحيعبيقلل.)
اعددد ليددديترلندددديوالبح عبسدددللحدؤكددد لبحدددعأيلبح دددينتلثدددرفلبالعديدددي لعلدددتليصددد علاددديعيتلحدقددد ت لاددد ييرل

أتدي ليقيعندللل3ل-5 تحلكديفليقد بعلبحددراتعليدفلبحي يسثللتلت ليفلفدعألدراتعلدقعتعلبحيعبيعلبحايعيت.ل
لثيحشعكيرلبحدتلاللدقدي لعلتليص علايعيتلحدق ت لبحا ييرلبحييحتللابحي يسثتل.
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دددد لبادثدددديعلبحقالعدددللثددددتفلبحداصدددصلبحصددددنيعتلل(Rusmin, and Evans 2017افدددتل عبسدددلل)
سددديقللبحيعبيدددعلاثدددتفلددددراتعلدقعتدددعلبحيعبيقدددل.لايدددفلادددالرلييدددعلثتينددديرلعدددفلييياعدددلليدددفلل،حليعبيدددع

ايدد رلل،5100ل–ل5101بحشددعكيرلبحيسدديىيللثيحقطدديعلبحصددنيعتلثيحثاعصددللبون انتسددتللعددفلبحفدددعأليددف
بح عبسللعالعللعكستللايقناتللثتفللبحداصصلبحصنيعتلحليعبيعلادراتعلدقعتعلبحيعبيقل.ل تحلاي رل

بحشدددعكيرلبحددددتلتدددد ليعبيقديددديلثابسدددطلليعبيدددعليداصدددصلحددد تييلفددددعألددددراتعلأعدددرلفدددتلدقعتدددعللبح عبسدددللأف
دنيدددللعيلتدددللل Big 4بحيعبيقدددل.لكيددديلأفلبحشدددعكيرلبحددددتلدعبيدددعلثابسدددطلليدددعبيقتفليدددفلبوعثقدددللبحكثددديع

ليعبيقدييلفتلاعرلأعر.
ادراتعلدقعتعل(لدنياحرلبحقالعللثتفلدغتتعلبحيعبيعلبحايعيتلMai, and Trung 2014أييل عبسلل)

كيدديلدنياحددرلبح عبسددللأ ددعلداصددصلبحيعبيددعلعلددتلبالعدثدديطلثددتفلدغتتددعلبحيعبيددعلادددراتعلدقعتددعلل،بحيعبيقددل
لللللبحيعبيقددددددل.لاعدددددد ليدددددديترلبحنددددددديوالحدشددددددتعلبحددددددتلأفلبحداصددددددصلبحصددددددنيعتلحليعبيددددددعلتوددددددقالبالعدثدددددديطل

حقكدددد ليددددفلذحددددكلبالتيدددديثتلثددددتفلدغتتددددعلبحيعبيددددعلفددددتلبويددددرلبحقصددددتعلادددددراتعلدقعتددددعلبحيعبيقددددل.لعلددددتلب
أفلدغتتدددعلبحيعبيدددعلفدددتلبويدددرلبحقصدددتعلعددد لتلتددد لليدددفلددددراتعلل(Habib, and Bhuiyan 2011ذكدددع)

 بحيقلاييرلبحيق يولحلسا لاتعيعلذحكلبحتلع  ليقعفللبحيعبيعلبحكييلللثرنشطللبحشعكللي رلبحيعبيقل.ل
فق لأاوحلأفلبحشعكيرلبحدتلدقا لثدغتتعلبحيعبيدعلبحاديعيتلحد تييلفدتلل(Lee et al .,2009أييل)ل

بويرلبحطاترلاللتاي لح تييلدراتعلفتلدقعتعلبحيعبيقللاىذبل حترلعلتلكفيتألافقيحتللبحيعبيدعلبحاديعيت.ل
أيل حتدرلعلدتلأفلددراتعلدقعتدعلبحيعبيقدللحدولل(Lai and Cheuk 2005افدتلنفد لبحسدتي لحد لتيد ل)

ثندديواليدقيعودوليدعلل(Gholamreza, et al., 2017يعبيدع.لاأتوديليديترل عبسدلل)عالعدللثدغتتدعلبح
بحق ت ليفلبح عبسيرلبحسيثقلل تحلح لدي لبح عبسللأيلعالعدلليقناتدللثدتفلدغتتدعلبحيعبيدعلاددراتعلإصد بعل

كيددديلحددد لديددد لبح عبسدددللأيلعالعدددللثدددتفلبحداصدددصلبحصدددنيعتلحليعبيدددعلاددددراتعلدقعتدددعلل،دقعتدددعلبحيعبيقدددل
لبحيعبيقل.

ل

بحقالعدددللثدددتفلفقيحتدددللحيددديفلبحيعبيقدددللثيحشدددعكيرل(لIka, and Ghazali 2012ادنياحدددرل عبسدددلل)
بالن انتستللاثتفلدراتعلدقعتعلبحيعبيقل.لاعد لأشديعرلبحندديوالبحدتلأفلفقيحتدللحيديفلبحيعيقدلليدفلبحي ديدرل

للبحي عقددددولأفلدافدددضليدددفلفددددعألبعددد ب لبحقدددابو لبحييحتدددللايدددفل دددد لبحاعدددرلبحدددالل ل ددددتلنشدددعلبحقدددابو لبحييحتددد
لثيحثاعصل.

ادي درلل،(لد لدنيارلأ علدطثت لآحتيرلبح اكيللعلتلفددعألددراتعلبحيعبيقدلAfify 2009افتل عبسلل)ل
بحي البحعوتستلحل عبسللفتلعتي لي يلدراتعلدقعتعلبحيعبيقللفتلبح ارلبحنييتللثديحدطثت لعلدتلبحشدعكيرل

اكذحكلف صلأ عل اكيللبحشعكيرلعلتلدراتعلدقعتعلبحيعبيقدللثيحشدعكيرلبحيصدعتل.لايديترلل،بحيصعتل
لبح عبسللثيحنديوالبحديحتلي

 تا .ل008لتا لابح  لبوعصتل06لدعبا رلفدعألبع ب لدقعتعلبحيعبيقللييلثتفلبح  لبال نت -
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 فدعألبحدقعتعلثيحشعكيرلبحيسيىيللبحيصعتللفتلبحيداسطلدراذلشيعتف -
 ايا لحينلليعبيقللحيييلعالعلليقناتللثدراتعلدقعتعلبحيعبيقلللل،ل لبال بعأبسدقالرليي -

دلكلبحنديوال تحلاي رلبح عبسللايا لبعدثيطل(لAzubike and Aggreh 2014اع لأك رل عبسلل)
كيدديلايدد لعالعددلليقناتددللثددتفلكددرليددفل يدد لل،ثددتفلبسدددقالرلااثددعألحينددللبحيعبيقددللثداعتددرلبحدقعتددعلبحيدديحت

بال بعألادددراتعلدقعتددعلبحيعبيددع.لاحكددفلحدد لديدد لبح عبسددللعالعددلليقناتددللثددتفلندداعليكدددبللابسدددقالرلييلدد 
(ل تحلحد لIbadin, et al.,2012بحيعبيقللادراتعلدقعتعلبحيعبيع.لاىذبلعك لييلداصلرلبحتول عبسلل)

دداصددرلبح عبسددللبحددتلايددا لدددر تعليقنددايلالسدددقالرلييلدد لبال بعألا يدد لينشددرألبحقيتددرلاندتيددللأعيدديرل
لشعكللا ي لبحشعكللعلتلدراعلدقعتعلبحيعبيقللايفل  لداعترلبص بعلبحقابو لبحييحتل.لبح

(لبحدتلث  رلفتلبحقالعللثتفلدراتعلداعترلبحيعبيقللابال علبحيشدعكل5102ل،اافقيلح عبسلل)سييتلي ي 
حلقالعدددللثدددتفلبحداصدددصلبحصدددنيعتلحليعبيدددعلابحفددددعألبحلينتدددللالعدثددديطلبحيعبيدددعلثيحشدددعكل.لثيالوددديفللبحدددتل

ديعت لنييتددلل،اندتيدللأعيديرلبحشدعكلل، يد لبحشددعكلل،ييياعدلليدفلبحيدغتدعبرلابحيدي لدللفددتلدغتتدعلبحيعبيدع
شدعكلليسدديىيلليصددعتللل51ايقدد رلبحقيود لعلددتلبوصدار.لاثدديحدطثت لعلددت،لنسدثللبحسددتاحلل،حييحتددلبحسدنللب

ل.لاع لداصلرلبح عبسللبحتلبحنديوالبحديحتلي5101ل–ل5101فتلبحفدعأليفل
ايددا لعالعددلليقناتددللسيحثل)عكسددتل(لثددتفلدددراتعلدقعتددعلبحيعبيقددللابحيدغتددعبرلبحديحتددليلبحداصددصل -

حيشدعكلحلقالعللثتفلبحداصصلبحصنيعتلحليعبيعلاطارلفدعألبعدثيطلابحدر تعلبل،بحصنيعتلحليعبيع
 عث تللبحشعكل.ل،بحيعبيعلثيحشعكللي رلبحيعبيقل

ايدددا لعالعدددلليقناتدددللبتييثتدددللثدددتفلددددراتعلدقعتدددعلبحيعبيقدددللادغتتدددعلبحيعبيدددعلا يددد لبحشدددعكللي دددرل -
 بحيعبيقل.

رليددفيلددديعت لنييتددللبحسددنللاللدايدد لعالعددللذبرلدددر تعليقنددايلثددتفلدددراتعلدقعتددعلبحيعبيقددللاثددتفلكدد -
ليق رلبحقيو لعلتلبوصار.ل،نسثللبحستاحلل،بحييحتللحلشعكل

ل

ل(لأفلىنيكلناعتفلحي   برلدراتعلدقعتعلبحيعبيقليل5102ل،اذكعرل عبسلل)لبالثتيعي
ابحاددالاليددعلبال بعأل ددارلأيدداعلل،دددعدثطلثيكدشدديالبحيعبيددعلد عتفدديرلياىعتددللمحززددات قسززرية: -

 أالايا لعتا لعلتلنطي لبحيعبيقل.ل،ددقل لثيحقابو لبحييحتل
نداعلبحدعأيلل،يلدعدثطلث يحدللدثديطؤلب بعألبحينشدرألفدتلبصد بعلبحدقعتدعمحددات اصط اعية أو مفتعمه -

 أالايا لأاثيعلغتعلسيعأ.ل،بحذيلتص عألبحيعبيع
ل،يا ألبحدقعتعلبحيديحتلعلدتلددراتعلدقعتدعلبحيعبيقدلل،ايا لأاثيعلغتعلسيعأل،اد لبادثيعلأ علب بعألبالعثين

لكييلد لبادثيعلأ علدراتعلدقعتعلبحيعبيقللعلتلعتيللبحشعكللي رلبحيعبيقل.
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شددعكل(لحقددي لل31اثدديحدطثت لعلددتلعتنددلليددفلبحشددعكيرلبحيسدديىيللبحيصددعتللبحيسدديلللفددتلبحثاعصددلل)
اعدددد  ليددددفلبحيددددعبيقتفلل،بحشددددعكيرابسدددددثتيفليايددددولحقدددد  ليددددفلأعودددديتلحيدددديفلبحيعبيقددددللثنلددددكلل،5102

لييترلنديوالبح عبسللحدؤك يل،بحايعيتتفلحدلكلبحشعكير
اايددا لعأيلغتددعلنظتددالدددؤ يلبحددتلدددراتعل،لاايددا لأاثدديعلغتددعلسدديعأل،أفليييعسدديرلب بعألبالعثددين

 تحلأك رلبح عبسللأفلايا ليقلايديرلل(Dogan, et al., 2007دقعتعلبحيعبيقل.)اىذبلتدف ليعل عبسلل)
كيدديلأفلبحشدددعكيرلبحدددتلحدد تييلأاثدديعليتددد ألل،عدد لتسددثبلددددراتعلدقعتددعلبحيعبيددعل Bad Newsغتددعلسدديعأل

Good News كيديلداصدرلبحثي دحلبحدتلعد  لايدا لعالعدللثدتفلددراتعلل،دصد علدقعتعىديلثشدكرلأسدعع.(ل
دقعتددعلبحيعبيقددللحددولدددر تعلسددلثتلعلددتلعتيددللدقعتددعلبحيعبيقددللايددا ألبحدقعتددعلبحيدديحتل,لكيدديلايدد لأفلدددراتعل

لبحينشرأ.ل
لثيحد  ت لفتييلتاصلأ دعلايدا لأاثديعل(Al-ajami, 2008)احكفلدلكلبحنديوالاللددابف ليعل عبسلل

 تددحلدنياحددرلبح عبسددللبحقالعددللثددتفل يدد لل،غتددعلسدديعألأالأاثدديعليتدد ألعلددتلدددراتعلفدددعألدقعتددعلبحيعبيقددل
اثدتفلددراعلل،ادقق لعيلتيرلبحشعكلل،ابالاثيعلبحستول،لبالاثيعلبحيت أ،لبحييحتلابحعبفقلل،لابحعث تلل،بحشعكل

داصدلرلبح عبسدللبحدتلأفلل،فدعألبص بعلدقعتعلبحيعبيقل.لاثيحدطثت لعلتلبحشدعكيرلبحيسديىيولفدتلبحث دعتف
اتدللاعد  ليقنل،نسثللبحعبفقللبحييحتللحي لدر تعليقندايلعلدتلددراتعلدقعتدعلبحيعبيقدلل،بحعث تلل، ي لبحشعكل

لثيعتلبحيدغتعبرلفتلعالعدييلثدراتعلدقعتعلبحيعبيقل.
ل،بحتلبحث حلعفلي   برلدراتعلدقعتعلبحيعبيقلل(Nouha, and Walid 2018كييلى فرل عبسلل)

 .لل5101ل–ل5101شعكلليسيىيللفعنستللادالرلبحفددعأليدفلل81 تحلد لدييتعلثتينيرليفلعتنولدي رل
ل،ثددتفلدددراتعلدقعتددعلبحيعبيقددللاكددالليددفيلندداعليكدددبلبحيعبيقددللايدديترلبحنددديوالحدؤكدد لايددا لبعدثدديطليقندداي

كييلد لبعييدللبحد حترلعلدتلأفلل،ندتيولأعييرلبحشعكلل،ديعت لنييتللبحسنل،لناعلعأيلبحيعبيعل,ل ي لبحشعكل
ادل ب لفددعألبحددراتعلبذبلكديفلعأيلبحيعبيدعلل،فدعألدراتعلدقعتعلبحيعبيقللدقرلبذبلكيفليكدبلبحيعبيقلل احت

ليق ر.للل
بدييهلآاعلفتلبحث حلعفلي   برلدراتعلدقعتعلل(Murat, and Evrim 2018اع لأاذرل عبسلل)

بحيعبيقلليفلاالرلبحعثطلثتفلبحاصيوصلابحصفيرلبحشاصتللحليعبيعلاأتويلثقدضلاصديوصلبحشدعكلل
اددالرلل،شددعكللدعكتددلليسدديىيلل625افدددعألدددراتعلبحدقعتددع.لايددفلاددالرلبسدددا ب لثتيندديرلددد لدييتقيدديلعددفل

يسدددايلدقلتيددولحددولدددر تعلإتيدديثتلعلددتلدددراتعلل،اايدد لأفليددن لبحيعبيددعل، ل5103ل–ل5115يددفللبحفدددعأ
فدنفلذحدكللBig 4بالك عليفلىذبلاي لأفلبذبلكديفلبحيعبيدعليدفلبحنسديتلايدفليكددبلتدثدعلل،دقعتعلبحيعبيقل

أفلأ بتللكيديل،تؤ يلبحتلدراتعلدقعتعلبحيعبيقل.لكيديلأفلنداعلبحدعأيلحدولددر تعلعلدتلددراتعلدقعتدعلبحيعبيقدل
لبحشعكللاعيعىيلتؤ علعكستيلعلتلدراتعلدقعتعلبحيعبيقلل
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 – Audit Report Lagأفليصدطلحلددراتعلدقعتدعلبحيعبيقدلل(Giselle 2019اعد لذكدعرل عبسدلل)
ARLاأتويليؤشعلعلتلكفيتألل،تسدا  لكيؤشعلعلتل  احليفياويرلثتفلبحيعبيعلبحايعيتلابال بعألل

للبحتلايا لييياعلليفلبحيدغتعبرلبحدتلدلت ليدفلفددعألددراتعلدقعتدعلعيلتللبحيعبيقل.لاع لداصلرلبح عبس
بحدعأيلبحيقد ر.لل،دققد لعيلتديرلبحشدعكلل،بحياعدالبحيديحتلحلشدعكلل،بحيعبيقللادشيريلندتيدللأعيديرلبحشدعكل

علتلبحيينبلبآلاعلاي لأفلىنيكلييياعلليدفلبحقابيدرلدافدضليدفلفددعألددراتعلدقعتدعللبحيعبيقدللاىدتيل
طدارلفددعألبعدثديطلبحيعبيدعلثيحشدعكللي درلل،Good Newsبالاثديعلبحيتد ألل، ي لبحشعكللي رلبحيعبيقل

لبحيعبيقل.ل
اب بعألحليعبيقدللبح بالتدللل،بحيعبيقللد لبادثيعلأ علايا لحينلل(Juwita, et al., 2020)افتل عبسلل

شدعكلليسديىيلليسديلللثيحثاعصدللل551علتلدراتعلص اعلدقعتدعلبحيعبيدعلبحاديعيت.لاثيسددا ب لثتينديرل
ثتنيديلاللتايد لل،داصلرلبح عبسللبحتلأفلايا لحينلليعبيقللدقلرليفلدراتعلدقعتدعلبحيعبيقدلل،بون انتستل

بحيعبيقددل.لادلددكلبحندتيددللبحيدقلقددللثددر علايددا لب بعألحليعبيقددلللدددر تعلحليعبيقددللبح بالتددللعلددتلدددراتعلدقعتددع
بح بالتللددقيعضليعلندديوال عبسديرلك تدعألابحددتلايد رلأ دعلال بعألبحيعبيقدللبح بالتدللعلدتلددراتعلدقعتدعل

 (ل.Oussii and  TakTak 2018; Putra, et al., 2017بحيعبيقللينييل عبسلل)
 ,oussii and taktak)لددقديعضليدعل عبسدلل(Juwita, et al., 2020اندتيدللبح عبسدللبحسديثقلل)

بحدتلدنياحرلأ علايا لب بعألحليعبيقللبح بالتللتد لبحدنست لثتنييلاثتفلبحيعبيدعلبحاديعيتلعلدتللل (2018
شدددعكلليسددديىيللل83ايدددفلادددالرلعيدددرليسدددحلحيددد تعيلبحيعبيقدددللبح بالتدددللحقددد  للددددراتعلدقعتدددعلبحيعبيقدددل.

أشددديعرلبحندددديوالبحدددتلأفلايدددا لب بعألحليعبيقدددللبح بالتدددللل،-5100دانسدددتللحيددد ألأعثدددعلسدددنابرلحلفددددعأليدددفل
لابحدنست لبحوعاعيلثتنييلاثتفلبحيعبيعلبحايعيتلتندالعنولبعد ب لبحدقديعتعلبحييحتدللفدتلاعديديلاعد  لددراتع

ل،ناعلبحيعبيعل،عث تللبحشعكلل،حيعبيقل.لاعلتلبحعغ ليفلدلكلبحندتيولاي لأتويلأفلدغتتعلبحيعبيعدقعتعلب
ناعلبحصنيعللحت لحيد لددر تعليقندايلعلدتلددراتعلدقعتدعلبحيعبيقدل.لادلدكلبحندتيدللددقديعضل،ل ي لبحشعكل

نسدثللبحي تانتدلللل،بحعث تدلل،بحدتلايد رلأفل يد لبحشدعكلل(Majid and Mehdi 2017أتويليعل عبسلل)
لدعدثطلييتقييلبتييثتيلثدراتعلدقعتعلبحيعبيقل.لل

ل

 التعميق عمي الدراسات السابقة  7-2-1
ثقدد لأفلبسدددقعضلبحثي ددحلييياعددلليددفلبح عبسدديرلبحسدديثقللبحدددتلدنياحددرلي دد  برلدددراتعلدقعتددعلبحيعبيقددلل

Audit Report Lag- ARLلأيكفلحلثي حلبحداصرلبحتلبحيال ظيرلبحديحتليلل
اكدديفلىندديكلل،احددرلبحق تدد ليددفلبح عبسدديرلبحسدديثقللي دد  برلدددراتعلدقعتددعلبحيعبيددعلفددتلثتودديرليادلفددلدني -

بادالالابوحلاع  لبدفي لعلتلييياعللي   أليفلبحي   برلبحدتلتيكنييلبحددر تعلعلدتلفددعألددراتعل
 بحيعبيقل.
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ايدديترليدديترليقظدد لبح عبسدديرلثنددديواليدقيعوددللفددثقضلبح عبسدديرلأ ثدددرليقناتددللثقددضلبحي دد  برل -
 ,.Juwita, et al) عبسيرلأاعيلحد ثرلع  ليقناتللدلكلبحي   برلعلتلسثترلبحي يرلندتيلل عبسلل

فتيدددديلتدقلدددد لثددددر علايددددا لب بعألل،(Oussii and TakTak 2018)لددقدددديعضليددددعل عبسددددللل(2020
حليعبيقللبح بالتللتد لبحدنست لثتنييلاثتفلبحيعبيعلبحايعيتلعلتلدراتعلدقعتعلبحيعبيقل.لاكدذحكلندديوال

(لبحد  تد لفتيديلتادصلAl-Ajmi 2008)ددف ليعل عبسلل(لابحدتلاللDogan, et al.,2007 عبسلل)
ألدقعتددعلبحيعبيقددل.لابحق تدد ليددفلبح عبسدديرلأ ددعلايددا لأاثدديعلغتددعلسدديعألأالأاثدديعليتدد ألعلددتلدددراتعلفدددعل

نسدثللبحي تانتدللفدتلعالعددي لل،اناعلبحدعأيل،اناعلبحيعبيعل،بحسيثقللأتويلفتييلتاصلثر عل ي لبحشعكل
 ثدراتعلدقعتعلبحيعبيقل.ل

يددفلاددالرلد لتددرلبح عبسدديرلبحسدديثقللتيكددفلحلثي ددحلدثعتددعلبحدقدديعضلفددتلنددديوالبح عبسدديرلبحسدديثقللفتيدديل -
ثددرفلعدد  لبالدفددي لعدد لتعيددعلبحددتلل،بالدفددي لعلددتلي دد  برليا دد ألحدددراتعلدقعتددعلبحيعبيقددلتدقلدد لثقدد  ل

 بوسثيبلبحديحتلي
 تحلأفلبحي   لبحذيلع لتكافلحولدر تعلفتلاعرلي   لع لاللتكافلحدولنفد للاختالف وقت الدراسة: –أ 

لأالع لتادلالسلاكلذحكلبحي   لفتلاعرلآاع.ل،بحدر تعلفتلاعرلآاع
 تدحلأفلبحي د  لبحدذيلتدد لإادثديعألعد لتادلدالأ دعهلثديادالاللالبيئة وا: ظمة في كل بمزد:اختالف  –ب 

 تحلأفلبحي   برلبحدتلتكافلحييلأ عليقتفلفتلبحثتوللبحيصعتللعد لتكدافلل،بحثتوللبحدتلتد لبادثيعهلثيي
لحييلأ علآاعلفتلبحثتوللبحسقا تللأالبحييحتلتللأالغتعىي.

اىدتلبحيدغتدعلبحدديثعلاىدرلىدتللAudit Report Lag- ARLلمراجعزةطريقة قيزاس فتزرة تزأخير ال –ج 
أ لل،يفلنييتللبحسنللحديعت لدقعتعلبحيعبيعل)لاىتلبحطعتقللبحدتلبدفقرلعلتييليقظ لبح عبسيرلبحسيثقلل(

لأ لبحفدعألبحدتلت دييييلبحيعبيعلالنييللعيلتللبحيعبيقل.لل،يفلنييتللبحسنللحديعت لنشعلبحقابو لبحييحتل
 تددحلعييددرلثقددضلبح عبسدديرلثدييتددعلثتينيديدديلعددفلطعتدد للة جمززع وتحميززل بيا ززات الدراسززة طريقزز –د 

اثقددضلبح عبسدديرلعييددرلثييددعلثتينيديدديليددفلاددالرلعيويددللل،ثتيندديرلفقلتددلليددفلبحقددابو لبحييحتددللبحينشدداعأل
اثيحديحتلعد لتكدافلذحدكليثدععليققدارلالاددالالندديوالبح عبسديرلبحسديثقللاعد  لبدفيعيديلعلدتلل،بالسدثتيف

لي   برليقتنللدؤ علفتلدراتعلدقعتعلبحيعبيقل.
وقد  شأت فكرة البحث الحالي لمعديد من ا:سباب التي تز  استخالصزها مزن عزرد الدراسزات السزابقة 

 م ها: 
بالادددالالثددتفلنددديوالبح عبسدديرلبحسدديثقللاعدد  لبدفيعيدديلعلددتلي دد  برليقتنددللدددؤ علعلددتلدددراتعلدقعتددعل -

ث دحلفدتليد يلايدا لدلدكلبحي د  برلبحددتلبادلدالفدتلدر تعىديلعلدتلحلل،فكيفلبح بفعلحلثي حل،بحيعبيقل
 دراتعلدقعتعلبحيعبيقللثتفلبحق ت ليفلبح عبسيرلبحسيثقللفتلبحثتوللبحسقا تل.

 ن عألىذبلبحناعليفلبح عبسيرلفتلبحثتوللبحسقا تل.ل -
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حي يسددثللد ددارلبحييلكددللبحقعثتددللبحسددقا تلليددفليقدديتتعلبحي يسددثللابحيعبيقددللبحسددقا تللإحددتليقدديتتعلبل -
  .لل5102ابحيعبيقللبح احتللث بتلليفلتنيتع

كيديل ديعلدسدديؤرلآادعيلىددرلبحد دارلحيقديتتعلبحي يسددثللابحيعبيقدللبح احتددللحدولددر تعلعلددتلددراتعلدقعتددعلل -
لبحيعبيقلل؟.

ل

 محددات تأخير تقرير المراجعة في البيئة السعودية و اشتقاق فرود الدراسة  7-3
بحسدديثقللداصددرلبحثي دددحلبحددتلييياعددلليددفلبحي دد  برلتيكددفلايا ىددديلثقدد لبسدددقعبضلاد لتددرلبح عبسدديرل

لابادثيعىيلفتلبحثتوللبحسقا تللتايلىيلبحثي حلفتييلتلتي

 حج  الشركة  7-3-1
دنياحددرلبحق تدد ليددفلبح عبسدديرلبحسدديثقلل يدد لبحشددعكللي ددرلبحيعبيقددللاأ عىدديلعلددتلبحيدغتددعلبحددديثعلاىددال

بح عبسيرلبحسديثقلليدقيعودللفدتلد  تد لأ دعلىدذبلبحيدغتدعلعلدتلدراتعلدقعتعلبحيعبيقل.ل تحلييترلنديوال
فددددعألددددراتعلدقعتدددعلبحيعبيقدددل.ل تدددحلايددد رلثقدددضلبح عبسددديرلأفلأ دددعل يددد لبحشدددعكللعلدددتلددددراتعلدقعتدددعل

اايد رل عبسديرلأادعيلايدا لبعددثطل،ل(Ahmed,Kamarudin 2003بحيعبيقللتادلالثيادالالبحثتودل)
 Davis andWhittred)للMajid and Mehdi 2017عبيقلليقنايلثتفل ي لبحشعكللادراتعلدقعتعلبحي

ثتنيدديلايدد رلثقددضلبح عبسدديرلبواددعيلعدد  لايددا لعالعددلليقناتددللثددتفل يدد لبحشددعكللادددراتعلل،(,1980
(.لاندتيللىذبلبحدقيعضلفدتلبحندديوالثدتفلبح عبسديرلبحسديثقللEttredge, et al., 2006دقعتعلبحيعبيقلل)

كديفلعلدتلبحثي دحلبادثديعليد يلددر تعلىدذبلبحيدغتدعلل،بحيعبيقدلل ارلأ عل يد لبحشدعكللعلدتلددراتعلدقعتدع
فتلبحثتوللبحسقا تل.ل تحلتقدق لبحثي حلأنولكلييللب رل ي لبحشدعكللكليديللب لبحاعدرلابحييد لبحدذيلتيدبل
أفلتثذحددولبحيعبيددعللالديددي ليعبيقددللدلددكلبحشددعكللاثيحددديحتليددفلبحيداعددعلدددراتعلدقعتددعلبحيعبيقددللثلتددي أل يدد ل

تي ل ي لبحشعكللثييييحتلبوصار.لاثيحديحتلتيكفلصتيغللبحفعضلبال صيوتلبوارلكييلبحشعكل.لاد لع
لتلتي

ل

ل.عبيقللالدراتعلدقعتعلبحيعبيقلل"يل"ىنيكلبعدثيطلبتييثتلثتفل ي لبحشعكللي رلبحي الفرد ا:ول
ل

  سبة المديو ية  7-3-2
اثيحد  تد لنسدثللبحي تانتدللحد تييلابحددتلدنياحرلبحق ت ليفلبح عبسيرلبحسيثقللأ علبحياعالبحييحتلحلشدعكلل

/لبيييحتلبوصار(لعلتلدراتعلدقعتدعلبحيعبيقدل.لاعد ليديترلندديوالبح عبسديرللتد لعتيسييل)بيييحتلبح تاف
 تحلح لدي لثقدضل،لبحسيثقلليدقيعوولأتويلفتييلتدقل لثر علنسثللبحي تانتللعلتلدراتعلدقعتعلبحيعبيقل

 ;Cohen and Leventis 2013)ي تانتللادراتعلدقعتعلبحيعبيدعلبح عبسيرلعالعلليقناتللثتفلنسثللبح
Ettredge, et al., 2006),ثتنييلايد رلثقدضلبح عبسديرلبوادعيلعالعدللطع تدللثدتفلنسدثللبحي تانتدللل

(.لكيديلايد رللAl-Akra, et al., 2010; Payne & Jensen 2002ددراتعلدقعتدعلبحيعبيقدلل)لا
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للللللللبويدددددرلتافدددددضليدددددفلفددددددعألددددددراتعلدقعتدددددعلبحيعبيقدددددل عبسدددددللأادددددعيلأفلايدددددا لسدددددن برلا تدددددافلطاتلددددد
(Payne and Jensen 2002لاندتيدللعد  لبالدفدي لفدتلبحندديوالثدتفلبح عبسديرلبحسديثقلل دارلأ دعلل.)

كيفلعلتلبحثي حلبادثيعليد يلددر تعلىدذبلبحيدغتدعلفدتلبحثتودللل،نسثللبحي تانتللعلتلدراتعلدقعتعلبحيعبيقل
بحسددقا تل.ل تددحلأنددوليددفلبحيداعددعلأفلبحشددعكيرلذبرلنسددثللبحي تانتددللبحقيحتددللابحدددتلدقددي لثنسددللبييدديحتل

درادذلاعدرلأطدارلفدتلبحيعبيقدلليقيعندللثيحشدعكيرلذبرلنسدثللبحي تانتدللبوعدر.لل،بح تافلاليييحتلبوصار
شعكيرلذبرلنسثللبحي تانتللبحقيحتللدعغبلفتلبافيتلدلدكلبحياديطعلابيدعبتلبحق تد ل تحليفلبحيداععلأفلبح

اىدددالبويدددعلبحدددذيلتدددنقك لعلدددتلددددراتعلنشدددعلدقيعتعىددديلبحييحتدددل.لل،يدددفلبحينيعشددديرليدددعلبحيعبيدددعلبحاددديعيت
لاثيحديحتلتيكفلصتيغللبحفعضلبال صيوتلبح ينتلكييلتلتي

ل

  بحي تانتللالدراتعلدقعتعلبحيعبيقلل"ىنيكلبعدثيطلبتييثتلثتفلنسثللل"لالفرد النا ي :
 

  تيجة أعمال الشركة  7-3-3
 تحلأندولعند لل،يقظ لبح عبسيرلبحسيثقللبفدعورلعالعللعكستللثتفلبحعث تللالدراتعلدقعتعلبحيعبيقل

أيديلبذبلل،د قت لأعثينلتنظعلبحتلبحعثحلعلتلأنولأاثديعليتد ألايدفل د لاللتايد لددراتعلفدتلدقعتدعلبحيعبيقدل
 ققرلبحشدعكللصديفتلاسديوعلفتنظدعلبحدتلبحاسديوعلعلدتلأنيديلأاثديعلسدتوللايدفل د لد ديارلبال بعألددراتعل

 Ahmad)ل،دلدكلبواثدديعلعددفلبحسددا ليددفلاددالرلدددراتعلبحقددابو للبحييحتددللايددفل دد لدددراتعلدقعتددعلبحيعبيقددل

and Kamarudin, 2003; Bamber, et al.,1993; Giselle 2019; Dogan, et al., 
.لاثيحددديحتلتداعددعلبحثي ددحلأنددولبذبلكينددرلندتيددللبعيدديرلبحشددعكللأعثددينلفتداعددعلبالسددعبعليددفلبنديدديتل2007)

بحيعبيددعلحالنديدديتليددفليعبيقددللبحقددابو لبحييحتددللاثيحددديحتليددفللبعدد ب لبحقددابو لبحييحتددللايددفل دد لبحوددغطلعلددت
صدددتيغللبحفددددعضللبحيداعدددعلعددد  لددددراتعلدقعتددددعلبحيعبيقدددلليقيعندددللثدددديحياعالعنددد لد قتددد لاسدددديوع.لاتكيدددف

لبال صيوتلبح يححلكييلتلتي
ل

ل"ىنيكلبعدثيطلعكستلثتفلبحعث تللادراتعلدقعتعلبحيعبيقلل"لالفرد النالث:
ل

 حج  مكتب المراجع  7-3-4
للللفكليددديلكثدددعلل، يددد ليكددددبلبحيعبيقدددلليدددفلبحيداعدددعلأفلتكدددافلحدددولددددر تعلعلدددتلددددراتعلدقعتدددعلبحيعبيقدددللللل

يددفلبحيداعددعلأفلت دديفظلعلددتلبسدديولاسدديقدولل،Big 4 يدد لبحيكدددبلاكدديفلددديثعلحليكيدددبلبوعثقددللبحكثدديعل
لللثصدداعألأكثددعلكيدديلتكددافلح تددوليددفلباليكينتدديرلابحييدديعبرليدديلتيكنددوليددفلبنيدديللبحقيددرلفددتلاعددرلأعددرلايددفل

اىددذبليدديلل،بيقددل دد لبالنديدديتليددفلدقعتددعلبحيعبيقددللفددتلأسددععلاعددرلاثيحددديحتلاللتايدد لدددراتعلفددتلدقعتددعلبحيعل
(لثتنيديلحد لديد ل;Habib & Bhuiyan 2011لSchroeder and Hogan 2013)لأك ددول عبسديري

ينيدديلعلددتلسددثترل،لادددراتعلدقعتددعلبحيعبيقددلل،بح عبسدديرلعالعددلليقناتددللثددتفل يدد ليكدددبلبحيعبيقددللثقددض
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للل(.لاتداعدعلبحثي دحلفدتلبح عبسدللبح يحتدJohnson 1998لAzubike and Aggreh 2014 ;)،بحي دير
اكليديلكديفل،لأنولكلييلكثعل ي لبحيكدبلاكيفلديثقيلحألعثقللبحكثيعلكليديل ديفظلعلدتلسديقدولثصداعألأكثدع

ح تددوليددفلباليكينتدديرلابحييدديعبرليدديلتيكنددلليددفلأ بتلعيلتددللبحيعبيقددللفددتلاعددرلأعددرلايددفل دد لعدد  لدددراتعل
لدقعتعلبحيعبيقل.لاتيكفلصتيغللبحفعضلبال صيوتلبحعبثعلكييلتلتي

ل

ل.ل"لىنيكلبعدثيطلعكستلثتفل ي ليكدبلبحيعبيقللادراتعلدقعتعلبحيعبيقلل"ل: الفرد الرابع
ل

  وع رأي المراجع  7-3-5
دنياحرلبحق ت ليفلبح عبسيرلبحسيثقللناعلبحعأيلبحذيلتث تولبحيعبيعل)يق رلأالغتعليق ر(لاأ عهلعلتل

بحيعبيقدللتدعدثطلثديحعأيلبحيقد رلدراتعلدقعتعلبحيعبيقل.ل تحلأك رلبحق ت ليفلبح عبسيرلأفلددراتعلدقعتدعل
أيديلبحدقعتدعلغتدعلبحيقد رل)بحيطلد لأالبحنظتدا(لفداللتددؤ يلل،سدابتلكديفل)يدد فظلأاليقديعضلأالباليدنديع(

 ;Ahmad and Kamarudin, 2003; Leventis, et al., 2005)ل،بحدتلددراتعلدقعتدعلبحيعبيقدل
Che-Ahmad and Abidin 2009)ايدا لعالعدلليقناتدللثدتفلثتنييلح لدداصرل عبسيرلأاعيلبحدتل.ل

ل(.لCarslaw and Kaplan 1991)،ناعلبحعأيلادراتعلدقعتعلبحيعبيقل
 تدحلأفلل،افتلبح عبسللبح يحتللتداععلبحثي حللتدي ألفددعألددراتعلدقعتدعلبحيعبيقدللعند لايدا لعأيليقد ر

اعند لايدا لي درلىدذهلل،بحعأيلبحيق رل حترلعلتلايدا لد فظديرلايال ظديرلدسدد عتلبصد بعلذحدكلبحدعأي
بحيال ظيرلأالبحد فظيرلتدطلبلبويعليفلبحيعبيعللتي ألنطي لبحف صلابح صارلعلدتلأكثدعلعد عليدفل
بو حللحدؤت لدلكلبحد فظديرلاددافعلأكثدعلعد عليدفلبح ييتدللحليعبيدع.لعلدتلبحييندبلبآلادعليدفلبحيداعدعلأفل

ايدفل د لد ديارلدريتدرلبعدال للBad Newsددعيلب بعأللبحشدعكيرلبحدعأيلبحيقد رلنداعليدفلبواثديعلبحسدتولل
بحسدددا لثدلدددكلبواثددديعلاك دددعألبحدفدددياضليدددعلبحيعبيدددعلحدغتتدددعلعأتدددولايدددفل ددد لتدددل ب لبحاعدددرلبحدددالل لحليعبيقدددلل
ابص بعلبحدقعتعلاثيحديحتليفلبحيداعدعلأفلتدؤ يلذحدكلبحدتلددراتعلدقعتدعلبحيعبيقدل.لاثيحدديحتلتيكدفلصدتيغلل

لبحفعضلبال صيوتلبحايي لكييلتلتي
ل

لبعدثيطلبتييثتلثتفلبحعأيلبحيق رلحليعبيعلبحايعيتلالدراتعلدقعتعلبحيعبيقلل""لىنيكللس:الفرد الخام

 تغيير المراجع 7-3-6
 تحلاي رلثقضلل،دنياحرلبحق ت ليفلبح عبسيرلبحسيثقللأ علدغتتعلبحيعبيعلعلتلفدعألدراتعلبحيعبيقل

ل،(5102)سدييتلي يد لل،بح عبسيرلايا لعالعللبتييثتللثتفلدغتتعلبحيعبيدعلاثدتفلددراتعلدقعتدعلبحيعبيقدل
أفلدغتتعلبحيعبيعلفتلبويرلبحقصتعلع لتلتد لليدفلددراتعلل(Habib, and Bhuiyan 2011اكييلذكع)

يصددترلأنشددطللبحشددعكللي ددرلبحيقلايدديرلبحيق يددولحلسددا لاتعيددعلذحددكلبحددتلعدد  ليقعفددللبحيعبيددعلبحي تدد لثدف
بحيعبيقددلليقيعنددللثدديحيعبيعلبحسدديث .لثتنيددديلايدد رل عبسدديرلأاددعيلعدد  لايدددا لعالعددلليقناتددللثددتفلدغتتدددعل

اعد لل،(Gholamreza, et al.,2017; Lai and Cheuk, 2005بحيعبيدعلاددراتعلدقعتدعلبحيعبيقدلل)
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ل،بحيعبيددعلفددتلبويددرلبحطاتددرايدد رل عبسدديرلأاددعيلعدد  لايددا لدددراتعلفددتلدقعتددعلبحيعبيقددللبذبلددد لدغتتددعل
(Lee, et al.2009لافتلبح عبسللبح يحتللتداععلبحثي حلأفلدغتتعلبحيعبيعلتدطلبلاعرلأطارلحلدقدعال.)

علددتلنشدديطلبحشددعكللي ددرلبحيعبيقددللادقتددت لأنظيددللبحععيثددللبح بالتددللثيدديلااوددعلاطددللاثعنددييالبحيعبيقددلل
 ليفلبحيداععلدراتعلدقعتعلبحيعبيقلليعلدغتتعلبحيالو لحلشعكللايفل  لتدطلبلذحكليلت ليفلبحاعرلايفل 

 بحيعبيع.لاثيحديحتلتيكفلصتيغللبحفعضلبال صيوتلبحسي  لكييلتلتي
ل

ل".ل"ىنيكلبعدثيطلبتييثتلثتفلدغتتعلبحيعبيعلادراتعلدقعتعلبحيعبيقللالفرد السادس:
ل

يت  اختباره في الجززأل النالزث مزن الدراسزة  التحول الي معايير المحاسبة والمراجعة الدولية ) 7-3-7
 التطبيقية( 

 تدحلدد لبحددلب لشدعكيرلبحيسدديىيللبحيسديلولثيحثاعصددللفدتلبحييلكددللبحقعثتدللبحسددقا تللثدطثتد ليقدديتتعل
 .لادددد لبحدددلب ليكيددددبلبحيعبيقدددللثيحييلكدددللثدطثتددد ليقددديتتعلل5102بحدقعتدددعلبحيددديحتلبحددد احتلث بتدددلليدددفلتنددديتع

.لافددتل5102بوعيدديرلبحدددتلتدقيعدد لعلتيدديليكدددبلبحيعبيقددللث بتددلليددفلتندديتعبحيعبيقددللبح احتددللعلددتلييتددعل
 دد ا لعلدد لبحثي ددحلىندديكلندد عألفددتلبح عبسدديرلبحدددتلدنياحددرلأ ددعلبحد ددارلبحددتلبحيقدديتتعلبح احتددللحلي يسددثلل

(لأفلدطثتد للNajihah and Ayoib 2011اعد لايد رل عبسدلل)ل،ابحيعبيقدللعلدتلددراتعلدقعتدعلبحيعبيقدل
تلتدد ليددفلفدددعألدددراتعلدقعتددعلبحيعبيقددل.لاثيحددديحتلتداعددعلبحثي ددحلفددتللIFRSيقدديتتعلبحدقعتددعلبحيدديحتلبحدد احتل

بح عبسدددللبح يحتدددللأفلتكدددافلىنددديكللتدددي ألفدددتلددددراتعلدقعتدددعلبحيعبيقدددللعنددد لبحد دددارلإحدددتليقددديتتعلبحي يسدددثلل
ادطثتدد لبحيقدديتتعلبح احتددللعلددتلل تددحلأنددوليددفلعثددرلبحشددعكللسددد دييلاعددرلأطددارلحفيدد ل،ابحيعبيقددللبح احتددل

اأتودديلت دددييلبحيعبيددعليلتدد ليددفلبحاعددرلل،عابوييدديلبحييحتددللايددفل دد لسدداالدلتدد لفدددعألبعدد ب لبحقددابو لبحييحتددل
السدتقيبليقيتتعلبحي يسثللابحيعبيقللبح احتلليييلتندالعنولاعرلأطدارلفدتلبنيديللعيلتدللبحيعبيقدللييديل

لتيكفلصتيغللبحفعضلبال صيوتلبحسيثعلكييلتلتيلتؤ يلبحتلدراتعلدقعتعلبحيعبيقلل.لاثيحديحت
"ىنيكلبعدثيطلبتييثتلثتفلبحد ارلبحتليقيتتعلبحي يسثللابحيعبيقللبح احتللاددراتعلدقعتدعللالفرد السابع:

لبحيعبيقل".
ل

 الدراسة التطبيقية  -8
 مقدمة   8-1

لأا ال لللأيلبتلكييلتلتيحد قت لبحي اليفلبحث حلد لإيعبتلبح عبسللبحدطثتقتللعلدل ال لليعب رل
د لفتلىذبلبحيدلتلبادثديعلي د  برلددراتعلدقعتدعلبحيعبيدعلعثدرلبحد دارلبحدتلبحيقديتتعلبح احتدللالجزأل ا:ول: 

حلي يسدددثللابحيعبيقدددللاتدي دددرلفدددتلبحثتينددديرلبحددددتلدددد لدييتقيددديلو ددد حلسدددندتفلعثدددرلدطثتددد ل
  برلددددراتعل .ل تدددحلدددد لبادثددديعلي دددل5102ل-5108بحيقددديتتعلبح احتدددللاددي دددرلفدددتلعدددييت

لدقعتعلبحيعبيقللعفلدلكلبحفدعأ.
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د لفتلىذبلبحيلتلبادثيعلي   برلدراتعلدقعتعلبحيعبيعلثق لبحد دارلبحدتلبحيقديتتعلبح احتدلللالجزأل النا ي :
حلي يسثللابحيعبيقللالتدي رلفتلبحثتينيرلبحيدي ولحقتنللبحث دحلثقد لدطثتد لبحيقديتتعلبح احتدلل

عدابو لييحتدللينشداعألافقديلحليقديتتعلبح احتدلل ددتللاىتلأ د حل5105–ل5102اتي لييلعييتل
لديعت لبع ب لبحث حلبح يحت.

 تحلد لفتلذحكلبحيلتلإادثديعليد يلايدا لفدعا ليقناتدللثدتفلفددعألددراتعلدقعتدعلبحيعبيقدللالجزأل النالث: 
 لاثقدددد لدطثتدددد لبحيقدددديتتعلل5102ل-5108عثددددرلدطثتدددد لبحيقدددديتتعلبح احتددددللاتي ليدددديلبحقددددييتفل

ل .5105ل–ل5102بحقييتفلبح احتللاتي لييل

 عي ة البحث 8-2
دد لإادتدديعلييياعددلليدفلبحشددعكيرلبحيسدديىيللبحسدقا تللبحي عيددللثيحسددا لبحييحتدللبحسددقا تلليددفلكيفددللللللل

بحقطيعيرلبحددلتدكافلينييلييديعلبالعييرل ددلدكافلبحقتنلليي لللحلييديعلا ددلتيكدفلدقيدت لبحندديوال
علبحدددريتفلحييحييدديليددفلبحددددلتددد لبحاصددارلإحتيددي.لاعدد لددد لإسدددثقي لعطدديعدلبحثندداكلابحادد ييرلبحييحتددللاعطددي

اعطيعلبحصدني ت لبحايصدللحقد  لددابفعلثتينديرلحدولطدابرلفددعألبحث دحلنظدعبلح  ب دللل،لطثتقللأعييرلايصل
لتنللبحشعكير(لبحددلد لإادتيعىيي)علذحكلبحقطيع.لاع لد لدطثت لبحشعاطلبحديحتللفدلعتنللبح عبسل

 أفلدكافلبحشعكللشعكلليسيىيللسقا تل. -0
ليسيلللثثاعصللبواعب لبحييحتللبحسقا تلل)د بار(.أفلدكافلأسي لبحشعكلل -5
ل للل5108سنابرلث بتلليفلعي لل1دابفعلثتينيرلييحتللحلشعكللبحددلد لبادتيعىيلحي ألل-3ل

اسدندتفلل،)عد  لسدندتفلعثدرلبحد دارلحليقديتتعلبح احتدللسدابتلحلي يسدثللأالبحيعبيقدلل، ل5105 ددلعي 
لثق لبحد ارلحليقيتتعلبح احتللسابتلحلي يسثللأالبحيعبيقل(

ل تسيثعليفلكرلعي .ل30أفلدنديتلبحسنللبحييحتللحلشعكللفتلل–ل1
(لعطدديعلاىدددلبحقطيعدديرلبحيد باحددللفدددل02(لشددعكللفدددل)58اعدد لأسددفعلدطثتدد لدلددكلبحشددعاطلعددفلايددا ل)

اكدرلل،يرلبحددريتفلاعطديعلبحصدني ت لبحايصدلبحسا لبحييحتللبحسقا تللثقد لبسددثقي لعطديعدلبحثنداكلاشدعك
ل30(لسددنابرلاكددرلشددعكللدنديددتلسددندييلبحييحتددللفددتلددديعت لتادلددالعددفل1شددعكللاللتدددابفعلعنيدديلثتيندديرل)

ل تسيثعليفلكرلعي .
ل021يشدددديى أ.لينيدددديلل311يشدددديى برل لل1×لشددددعكللل58اأصددددثحلثددددذحكلعدددد  لبحيشدددديى برلثيحقتنددددلل لل

ليشيى ألثق لدطثت لبحيقيتتعلبح احتل.ل021ل،يشيى ألعثرلدطثت لبحيقيتتعلبح احتل
(لثيحقطيعديرل5151اكيفلإيييحدلع  لبحشعكيرلبحيد باحللفدلبحسا لاعرلبع ب لبح عبسلل)ل دتليديع ل

شعكللينييلابحدتلبنطث لعلتييلبحشعاطلبحسيثقللل58د لبادتيعللل،(لشعكل035بحدتلد لاواعييلحلث حل)
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يفلييديعلبح عبسللاىتلنسثللعيحتللديكدفليدفلدقيدت لندديوالل%لدقعتثيل25اثيحديحتلأصث رلبحقتنللدي رل
لبح عبسل.لالتاوحلبحي ارلبحديحتلدفيصترلعتنللبحث حي

 عي ة البحث: (1جدول )
 ى انقطاعـــاس

عذد انشزكاث 

 بانقطاع

عذد انشزكاث 

 انتي تى اختيارها
 اننسبت

 %81 4 5 قطاع انطاقت

 %67 28 42 قطاع انًىاد األساسيت

 %75 9 12 انسهع انزأسًانيتقطاع 

 %67 2 3 قطاع انخذياث انتجاريت وانًهنيت

 %81 4 5 قطاع اننقم

 %67 4 6 قطاع انسهع طىيهت األجم

 %41 4 11 قطاع انخذياث االستهالكيت

 %51 1 2 قطاع االعالو

 %3775 3 8 قطاع انسهع انكًانيت

 %75 3 4 قطاع تجزئت األغذيت

 %42 5 12 قطاع انتاج األغذيت

 %43 3 7 قطاع انزعايت انصحيت

 %111 1 1 قطاع األدويت

 %75 3 4 قطاع االستثًار وانتًىيم

 %75 3 4 قطاع االتصاالث

 %111 2 2 قطاع انًزافق انعايت

 %55 6 11 قطاع تطىيز انعقاراث

 %62 85 138 االجًاني
 

  تائج الدراسة التطبيقية   8-3
بحدطثتقتددللافقدديلحدسلسددرلبحقتددي لثددريلبتلدلددكلبح عبسددللكيدديلأشدديعلبحثي ددحلفددتليق يددللفتيدديلتلددتلنددديوالبح عبسددلل

 بحث حي
 

 لجزأل ا:ول من الدراسة التطبيقية تائج ا  8-3-1
للل تددحلددد لبادثدديعلي دد  برلدددراتعلدقعتددعلبحيعبيددعلعثددرلبحد ددارلبحددتلبحيقدديتتعلبح احتددللحلي يسددثللابحيعبيقددلل

دييتقيدديلو دد حلسددندتفلعثددرلدطثتدد لبحيقدديتتعلبح احتددللاددي ددرلفددتلعددييتلتدي ددرلفددتلبحثتيندديرلبحدددتلددد للا
ل .ل تحلد لبادثيعلي   برلدراتعلدقعتعلبحيعبيقللعفلدلكلبحفدعألل تحلكيفيل5108-5102

يلدراتعلدقعتعلبحيعبيقللاد لعتيسولثقد  لبوتدي ليدفلدديعت لنييتدللبحسدنللبحييحتدلل ددتلدديعت لالمتغير التابعل
لدقعتعلبحيعبيقل.

 وكا ت المتغيرات المستقمة  وعان
،لددددد لعتيسددددييلثقتيديدددديلكيدددديلىددددتلأالثيحلاغدددديعتد لبحادددديصلثقتيديدددديلال ززززوع ا:ول )متغيززززرات كميززززة(: -

لايدغتعبرلأاعيلد لعتيسييلكييلىتلاذحكلكييلتلتي
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يل تددحلددد لعتيسددييلعددفلطعتدد لبييدديحتلبوصددارل دد لد اتلددولبحددتل(X1 يدد لبحشددعكللي ددرلبحيعبيقددلل)ل–أل
لطثتقتلاليييحتلبوصار.بحلاغيعتد لبح

بالحدلبيديرلعلدتلبييديحتلبالصدارللابحدتلد لعتيسدييلثنسدثللبييديحتلبحد تافلأالX3)نسثللبحي تانتلل)ل–بل
لكييلاع رلفتليقظ لبح عبسيرلبحسيثقل.

لالتاوحلبحي ارلبحديحتلبال صيتبرلبحاصفتللحدلكلبحيدغتعبري
 االحصاألات الوصفية لممتغيرات الكمية :(2جدول )

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

حجى انشزكت  -نىغاريتى   170 7.38 11.61 9.4037 .73622 

 29913. 4303. 2.96 02. 170 نسبت انًذيىنيت 

Valid N (listwise) 170     

ثدتفلبحشدعكيرلاباددالاليفلبحي ارلبحسيث لتدوحلايا لبن عباليقتيعيليييلت رلعلدتلباددالالبح يد ل
 نسثللبحي تانتللأتوي.

(لأال)صددفع(ل0اىددتليدغتددعبرلدرادذلعتيددلليددفلب ندتفلإيدديل)ال زوع النززا ي: متغيززرات وصززفية ن ائيززة:  -
 اددويفي

ادددد لبحدقثتدددعلعدددفلذحدددكلبحيدغتدددعلحغدددعضلبحد لتدددرل(: X2 تيجزززه أعمزززال الشزززركة )ربززز) أ  خسزززارة( ) –أ 
اثقتيدددلل)صدددفع(لبذبلكيندددرلبحندتيدددللاسددديعأ.لاكددديفلل،(لبذبلكيندددرلبحندتيدددللعثدددح0بال صددديوتلثقتيدددلل)

ل(لكييلتلتي5102ل–ل5108بحدالتعلبحدكعبعيلحيذبلبحيدغتعلفتلبحفدعألبواحتليفلبح عبسلل)

 (X2التوزيع التكراري لممتغير ) :(3جدول )
 

 نتيجت أعمال الشركت )ربح أم خسارة(

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 18.8 18.8 %18.8 32 خسارة

 100.0 81.2 %81.2 138 ربح

Total 170 100% 100.0  

 لثنسدددثلل5102-5108شدددعكلليدددفلعتندددللبحث دددحلفدددتلعدددييتلل35تدودددحليدددفلبحيددد ارلبحسددديث لأفلل
 لل5102-5108شدددعكلليدددفلعتندددللبحث دددحلفدددتلعدددييتلل035كيددديلأفلل،%ل ققدددرلصددديفتلاسددديعأ05.5
ل%ل ققرلصيفتلعثح.50.5ثنسثلل
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(ل0اد لبحدقثتعلعدفلذحدكلبحيدغتدعلحغدعضلبحد لتدرلبال صديوتلثقتيدلل)(: X4حج  مكتب المراجعة ) –ب 
اثقتيدددلل)صدددفع(لبذبلكددديفلبحيكددددبلحدددت ليدددفلل،Big 4بذبلكددديفلبحيكددددبليدددفلبحيكيددددبلبوعثقدددللبحكثددديعل

بح عبسددلل.لاكدديفلبحدالتددعلبحدكددعبعيلحيددذبلبحيدغتددعلفددتلبحفدددعألبواحددتليددفلBig 4بحيكيدددبلبوعثقددللبحكثدديع
ل(لكييلتلتيل5102ل–ل5108)

 ( X4) التوزيع التكراري لممتغير :(4جدول )
 

 المراجعت مكتب حجم
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

non big4 82 48.2  %  48.2 48.2 

big 4 88 51.8  %  51.8 100.0 

Total 170 100% 100.0  
ل

 للثنسدثلل5102-5108يكدبليعبيقللليفلعتندللبحث دحلفدتلعدييتلل55تدوحليفلبحي ارلبحسيث لأفل
يكددبليدفلعتندللبحث دحلفدتلل55كيديلأفلل،Non Big 4%ليدفليكيددبليدفلغتدعلبالعثقدللبحكثديعلل15.5
 %ليفليكيدبلبحيعبيقللبحكثيع.ل80.5 للثنسثلل5102-5108لعييت

(لبذبلكدديفل0بحيدغتددعلحغددعضلبحد لتددرلبال صدديوتلثقتيددلل)اددد لبحدقثتددعلعددفلذحددكل(: X5 ززوع الززرأي ) -ج
اثقتيدددلل)صدددفع(لبذبلكددديفلبحدددعأيليقددد رل)يدددد فظلأاليقددديعضلأالباليدنددديع(.ل،لنظتدددالأالغتدددعليقددد ر

ل(لكييلتلتي5102ل–ل5108اكيفللبحدالتعلبحدكعبعيلحيذبلبحيدغتعلفتلبحفدعألبواحتليفلبح عبسلل)

 (X5( التوزيع التكراري لممتغير )5جدول )
 الرأي نوع

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 12.9 12.9 12.9 22 يعذل

 100.0 87.1 87.1 148 يعذل غيز

Total 170 100.0 100.0  

ل

 لل5102-5108(لعأيلليدفلأعبتلبحدقعتدعلفدتلعتندللبحث دحلفدتلعدييتل55تدوحليفلبحي ارلبحسيث لأف)
(لعأيلليددفلأعبتلبحدقعتددعلفددتلعتنددللبحث ددحلفددتلعدددييتل015كيدديلأفل)،ليقدد ر%للكدديفلعأيل05.6ثنسددثلل
 .%للكيفلعأيل)نظتا(لغتعليق ر52.0 للثنسثلل5108-5102

(لبذبلكديفل0اد لبحدقثتعلعفلذحكلبحيدغتعلحغعضلبحد لتدرلبال صديوتلثقتيدلل)(: X6تغيير المراجع  ) -د
فتلبحيعبيع.لاكيفلبحدالتعلبحدكعبعيلحيدذبلاثقتيلل)صفع(لبذبلح لتكفلىنيكلدغتتعل،لدغتتعلفتلبحيعبيع

ل(لكييلتلتي5102ل–ل5108بحيدغتعلفتلبحفدعألبواحتليفلبح عبسلل)
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 ( X6( التوزيع التكراري لممتغير )6جدول )
 المراجع تغيير

 
Frequency 

 

Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 27.6 27.6 %27.6 47 ال تغييز 

 100.0 72.4 %72.4 123 تغييز

Total 170 100% 100.0  
ل

%لل52.2 للثنسثلل5102-5108(لشعكلليفلعتنللبحث حلفتلعييتل12تدوحليفلبحي ارلبحسيث لأف)
%لل25.1 للثنسدثلل5102-5108(لشعكلليفلعتندللبحث دحلفدتلعدييتل053كييلأفل)،لح لدغتعليعبيقيي
لغتعرليعبيقيي.

 االحصائية تائج اختبار الفرود  8-3-1-1
يل"ىندديكلبعدثدديطلبتيدديثتلثددتفل يدد لبحشددعكللي ددرلبحيعبيقددللالدددراتعلدقعتددعل تززائج اختبززار الفززرد ا:ول 

لبحيعبيقلل".
لاييترلندتيللبالن  بعلبحاطتلبحثستطلكييلتلتي

جدول حساب مع وية ال موذج( 7جدول )  
 

ANOVA
a
 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression 426.783 1 426.783 1.550 .215
b
 

Residual 46260.417 168 275.360   

Total 46687.200 169    

a. Dependent Variable:2015-2016  تأخيز تقزيز انًزاجعت  

b. Predictors: (Constant),نىغاريتىحجى  انشزكت   

تدوحليفلبحي ارلبحسيث لع  ليقناتللبحنياذيلبحذيلتث حلبحقالعللثتفلدراتعلدقعتعلبحيعبيقللا ي ل
 %لاىتلأكثعلثك تعليفلبحنسثللبحيقثاحو.ل50,8بحشعكللي رلبحيعبيقلل تحلييترلبحيقناتلل

عبيقدللاحلدركت لعلتلدلكلبحندتيدللدد ل سديبليقدييالرلبحنيداذيلبحدذيلتادثدعلبحقالعدللثدتفلددراتعلدقعتدعلبحي
لاثتفل ي لبحشعكللي رلبحيعبيقللاييترلكييلتلتي

ل
ل
ل
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 جدول حساب معامالت ال موذج(  8جدول )
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 30.902 16.354  1.890 .061 

 انشزكت حجى

 نىغاريتى
2.158 1.734 .096 1.245 .215 

  a. Dependent Variable: 2015-2016 تأخيز تقزيز انًزاجعت   

تدوحليفلبحي ارلبحسديث لعفدضلبحفدعضلبال صديوتل تدحلاللدايد لعالعدلليقناتدللثدتفلددراتعلدقعتدعل
بحيعبيقدللا يدد لبحشدعكللي ددرلبحيعبيقدل.لعدد لتعيدعلبحسددثبلفدتلذحددكلبحدتلأفلعدد  لبحشدعكيرلبحدددتلتعبيقيدديل

 تول%لاثيحديحتلح80.5شعكللثنسثلللل55(لدثلغل1يكدبليفلبالعثقللبحكثيعلكييلبدوحليفلبحي ارلعع ل)
يددفلباليكينتدديرلابحييدديعبرلبحدددتلديكنددوليددفلآ بتلعيلتددللبحيعبيقددللثدد افلدددراتعلثغددضلبحنظددعلعددفل يدد ل

 بحشعكللاثيحديحتلتيكفللدفستعلع  ليقناتللذحكلبحفعض.ل
ل

    "لىنيكلبعدثيطلبتييثتلثتفلنسثللبحي تانتللالدراتعلدقعتعلبحيعبيقلل"ل تائج اختبار الفرد النا ي :
لبالن  بعلبحاطتلبحثستطلكييلتلتياييترلندتيلل

جدول حساب مع وية ال موذج( 9جدول )  
ANOVA

a
 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression 1370.585 1 1370.585 5.081 .025
b
 

Residual 45316.615 168 269.742   

Total 46687.200 169    

  a. Dependent Variable:2015-2016 انًزاجعت  تقزيز تأخيز

 ,b. Predictors: (Constant) انًذيىنيت نسبت    

تدوحليفلبحي ارلبحسيث لليقناتللبحنياذيلبحذيلتث حلبحقالعللثتفللدراتعلدقعتعلبحيعبيقللل
 %ل8لانسثللبحي تانتل.ل تحلييترلبحيقناتللأعرليف

بحذيلتادثعلبحقالعللثتفلدراتعلدقعتعلاحلدركت لعلتلدلكلبحندتيللد ل سيبليقييالرلبحنياذيل
لبحيعبيقللاثتفلنسثللبحي تانتلللاييترلكييلتلتي
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 جدول حساب معامالت ال موذج( 11جدول )
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 47.104 2.211  21.304 .000 

 025. 2.254 171. 4.223 9.520 انًذيىنيت نسبت

 a. Dependent Variable: 2015-2016 انًزاجعت   تقزيز تأخيز

تدوددحليددفلبحيدد ارلبحسدديث لعثددارلبحفددعضلبال صدديوتلبح ددينتلثايددا لعالعددللذبرلدددر تعليقنددايلثددتفل
يدفلبحيداعدعلأفلبحشدعكيرلذبرلنسدثللبحي تانتدلل تدحلأندولل،ديعت لدقعتعلبحيعبيقللانسثللبحي تانتللثيحشعكل

بحقيحتل,لدرادذلاعدرلأطدارلفدتلبحيعبيقدلليقيعندللثيحشدعكيرلذبرلنسدثللبحي تانتدللبوعدر.ل تدحليدفلبحيداعدعل
أفلبحشددعكيرلذبرلنسددثللبحي تانتددللبحقيحتددللدعغددبلفددتلبافدديتلدلددكلبحيادديطعلابيددعبتلبحق تدد ليددفلبحينيعشدديرل

يعلبحذيلتدنقك لفدتلددراتعلنشدعلدقيعتعىديلبحييحتدللالايدفل د لددياتعلابحيفياويرليعلبحيعبيعلبحايعيتلبح
 لدقعتعلبحيعبيقل.ل

لثتفلبحعث تللادراتعلدقعتعلبحيعبيقل"بعدثيطلعكستل"ىنيكلل تائج اختبار الفرد النالث :

لاييترلندتيللبالن  بعلبحاطتلبحثستطلكييلتلتي
 جدول حساب مع وية ال موذج( 11جدول )

ANOVA
a

 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 1890.425 1 1890.425 7.090 .009
b

 

Residual 44796.775 168 266.647   

Total 46687.200 169    

 a. Dependent Variable: 2015-2016 انًزاجعت تقزيز تأخيز

 ,b. Predictors: (Constant) انخسارة أو انزبح 

بحسيث لليقناتللبحنياذيلبحدذيلتث دحلبحقالعدللثدتفللددراتعلدقعتدعلبحيعبيقدللاندتيدللتدوحليفلبحي ارل
ل%8أعييرلبحشعكلليفلعثحلأالاسيعأ.ل تحلييترلبحيقناتللأعرليف

احلدركتددد لعلدددتلدلدددكلبحندتيدددللدددد ل سددديبليقدددييالرلبحنيددداذيلبحدددذيلتادثدددعلبحقالعدددللثدددتفلددددراتعلدقعتدددعل
لاييترلكييلتلتييعأللاندتيللأعييرلبحشعكلليفلعثحلأالاسبحيعبيقلل
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 جدول حساب معامالت ال موذج(  12جدول )
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 
(Constant) 58.125 2.887  20.136 .000 

 009. 2.663- 201.- 3.204 8.531- انخسارة أو انزبح

 a. Dependent Variable:2015-2016 انًزاجعت  تقزيز تأخيز 

تدوددحليددفلبحيدد ارلبحسدديث لعثددارلبحفددعضلبال صدديوتلبح يحددحلثايددا لعالعددللذبرلدددر تعليقنددايلثددتفل
 تددحللأنددولبذبلكينددرلندتيددللبعيدديرلدددراتعلدقعتددعلبحيعبيقددللاندتيددللأعيدديرلبحشددعكلليددفلعثددحلأالاسدديعأل.ل

بحيعبيدعلحالنديديتليدفللبندييتلبع ب لبحقابو لبحييحتللايفل  لبحوغطلعلدتلبحشعكللأعثينلفتداععلبالسعبعليف
(لاثيحديحتليفلبحيداععلعد  لددراتعلGood newsيعبيقللبحقابو لبحييحتللالتصيرلدلكلبحيقلاييرلبحيت أل)

 دقعتعلبحيعبيقلليقيعنللثيحياعالعن لد قت لاسيوعلاىذبلييلأك هلبالادثيعلبال صيوت.
ل

لثتفل ي ليكدبلبحيعبيقللادراتعلدقعتعلبحيعبيقلل"ل.بعدثيطلعكستليل"ىنيكللالفرد الرابع تائج اختبار 

لاييترلندتيللبالن  بعلبحاطتلبحثستطلكييلتلتي

 جدول حساب مع وية ال موذج( 13جدول )
ANOVA

a
 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 2299.188 1 2299.188 8.702 .004
b

 

Residual 44388.012 168 264.214   

Total 46687.200 169    

 a. Dependent Variable: 2015-2016 تأخيز تقزيز انًزاجعت  

 ,b. Predictors: (Constant) انًزاجعت يكتب حجى

ل
ل
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تدوحليفلبحي ارلبحسيث لليقناتللبحنياذيلبحدذيلتث دحلبحقالعدللثدتفللددراتعللدقعتدعلبحيعبيقدللا يد ل
ل%8يكدبلبحيعبيقل.ل تحلييترلبحيقناتللأعرليفل

احلدركتددد لعلدددتلدلدددكلبحندتيدددللدددد ل سددديبليقدددييالرلبحنيددداذيلبحدددذيلتادثدددعلبحقالعدددللثدددتفلددددراتعلدقعتدددعل
لاييترلكييلتلتيا ي ليكدبلبحيعبيقللبحيعبيقلل

 جدول حساب معامالت ال موذج(  14جدول )
 

Coefficients
a

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 

(Constant) 47.390 1.795  26.401 .000 

 يكتب حجى

 انًزاجعت
7.360 2.495 .222 2.950 .004 

  a. Dependent Variable: 2015-2016 انًزاجعت   تقزيز تأخيز 

ثايددا لعالعددللذبرلدددر تعليقنددايلثددتفلتدوددحليددفلبحيدد ارلبحسدديث لعثددارلبحفددعضلبال صدديوتلبحعبثددعل
 تددحلأنددولكليدديلكثددعل يدد لبحيكدددبلاكدديفلديثقدديلحألعثقددللل،دددراتعلدقعتددعلبحيعبيقددللا يدد ليكدددبلبحيعبيقددل

اكلييلكيفلح توليفلباليكينتيرلابحييديعبرليديلتيكندللل،يكيدبلبحكثيعلكلييل يفظلعلتلسيقدولثصاعألأكثع
ل لدراتعلدقعتعلبحيعبيقل.يفلأ بتلعيلتللبحيعبيقللفتلاعرلأعرلايفل  لع 

بعدثدديطلبتيدديثتلثددتفلبحددعأيلبحيقدد رلحليعبيددعلبحادديعيتلالدددراتعل"ىندديكلل تززائج اختبززار الفززرد الخززامس:
لدقعتعلبحيعبيقلل".

لاييترلندتيللبالن  بعلبحاطتلبحثستطلكييلتلتيل
لجدول حساب مع وية ال موذج( 15جدول )

ANOVA
a

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3761.227 1 3761.227 14.720 .000
b

 

Residual 42925.973 168 255.512   

Total 46687.200 169    

 a. Dependent Variable: 2015-2016 انًزاجعت تقزيز تأخيز 

 ,b. Predictors: (Constant) انزأي نىع  
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بحقالعدللثدتفلددراتعللدقعتدعلبحيعبيقدلللابحدعأيللتدوحليفلبحي ارلبحسيث لليقناتللبحنياذيلبحذيلتث دح
ل%.8بحيق رلحليعبيعلبحايعيتل تحلييترلبحيقناتللأعرليفل

احلدركتددد لعلدددتلدلدددكلبحندتيدددللدددد ل سددديبليقدددييالرلبحنيددداذيلبحدددذيلتادثدددعلبحقالعدددللثدددتفلددددراتعلدقعتدددعل
لاييترلكييلتلتيابحعأيلبحيق رلحليعبيعلبحايعيتل,لبحيعبيقلل

معامالت ال موذججدول حساب (  16جدول )  
 

Coefficients
a

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 39.000 3.408  11.444 .000 

 000. 3.837 284. 3.652 14.014 انزأي نىع

 a.Dependent Variable: 2015-2016 انًزاجعت  تقزيز تأخيز

تدوحليفلبحي ارلبحسديث لعثدارلبحفدعضلبال صديوتلبحاديي لثايدا لعالعدللذبرلددر تعليقندايلثدتفل
دراتعللدقعتعلبحيعبيقللابحعأيلبحيق رلحليعبيعلافتلبح عبسللبح يحتللتداععلبحثي حللتي ألفدعألدراتعلدقعتدعل

 ظديرلدسدد عتل تحلأفلبحعأيلبحيقد رل حتدرلعلدتلايدا لد فظديرلايالل،بحيعبيقللعن لايا لعأيليق ر
اعندد لايددا لي ددرلىددذهلبحيال ظدديرلأالبحد فظدديرلتدطلددبلبويددعليددفلبحيعبيددعللتددي ألل،بصدد بعلذحددكلبحددعأي

نطي لبحف صلابح صارلعلدتلأكثدعلعد عليدفلبو حدللحدؤتد لدلدكلبحد فظديرلاددافعلأكثدعلعد عليدفلبح ييتدلل
رلناعليفلبواثيعلبحستوللحليعبيعل.لعلتلبحيينبلبآلاعليفلبحيداععلأفلدعيلب بعأللبحشعكيرلبحعأيلبحيق 

Bad Newsايفل  لد يارلدريترلبعال لبحسا لثدلكلبواثيعلاك عألبحدفياضليدعلبحيعبيدعلحدغتتدعلعأتدولل
ايددفل دد لتددل ب لبحاعددرلبحددالل لحليعبيقددللابصدد بعلبحدقعتددعلاثيحددديحتليددفلبحيداعددعلأفلتددؤ يلذحددكلبحددتلدددراتعل

لكييلأ ثدولبحد لترلبال صيوت.ل،دقعتعلبحيعبيقل

ل"ىنيكلبعدثيطلبتييثتلثتفلدغتتعلبحيعبيعلادراتعلدقعتعلبحيعبيقلل".لاختبار الفرد السادس: تائج 
لاييترلندتيللبالن  بعلبحاطتلبحثستطلكييلتلتي

 جدول حساب مع وية ال موذج( 17جدول )
 

ANOVA
a

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1267.362 1 1267.362 4.688 .032
b

 

Residual 45419.838 168 270.356   

Total 46687.200 169    

  a. Dependent Variable: 2015-2016 انًزاجعت  تقزيز تأخيز

 ,b. Predictors: (Constant) انًزاجع تغييز
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تدوحليفلبحي ارلبحسيث لليقناتللبحنياذيلبحذيلتث حلبحقالعللثتفلددراتعللدقعتدعلبحيعبيقدلللادغتتدعل
ل%.8 تحلييترلبحيقناتللأعرليفلل،بحيعبيع

احلدركتددد لعلدددتلدلدددكلبحندتيدددللدددد ل سددديبليقدددييالرلبحنيددداذيلبحدددذيلتادثدددعلبحقالعدددللثدددتفلددددراتعلدقعتدددعل
لاييترلكييلتلتيل،ادغتتعلبحيعبيعلبحايعيتبحيعبيقلل

جدول حساب معامالت ال موذج( 18جدول )  
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 55.617 2.398  23.189 .000 

 032. 2.165- 165.- 2.820 6.105- انًزاجع تغييز

  a. Dependent Variable: 2015-2016 انًزاجعت     تقزيز تأخيز     

تدوحليفلبحيد ارلبحسديث لعثدارلبحفدعضلبال صديوتلبحسدي  لثايدا لعالعدللذبرلددر تعليقندايلثدتفل
 تدحلأفلدغتتدعلبحيعبيدعلتدطلدبلاعدرلأطدارلحلدقدعالعلدتلنشديطلدراتعلدقعتعلبحيعبيقللادغتتعلبحيعبيع.ل

 لحلشدعكللبحشعكللي رلبحيعبيقللادقتت لأنظيللبحععيثللبح بالتللثيديلااودعلاطدللاثعندييالبحيعبيقدللبحيالود
ايفل  لتدطلبلذحكليلت ليفلبحاعرلايفل  ليفلبحيداععلدراتعلدقعتعلبحيعبيقلليدعلدغتتدعلبحيعبيدعلاذحدكل

لييلأ ثدولبالادثيعلبال صيوت.
 زأل النا ي من الدراسة التطبيقية  تائج الج 8-3-2

حلي يسدثللابحيعبيقدلل تحلد لبادثيعلي   برلدراتعلدقعتعلبحيعبيقللثق لبحد ارلبحتلبحيقيتتعلبح احتدلل
التدي ددرلفددتلبحثتيندديرلبحدددتلددد لدييتقيدديلو دد حلسددندتفلينددذلدطثتدد لبحيقدديتتعلبح احتددللاددي ددرلفددتلعددييتل

 .ل تحلد لبادثيعلنف لي   برلدراتعلدقعتعلبحيعبيعلعدفلدلدكلبحفددعأللكيديلذكدعلديييديل5105ل-5102
لفتلبحيلتلبوارلليفلبح عبسللبحدطثتقتلل تحلكيفي

يلدراتعلدقعتعلبحيعبيقللاد لعتيسولثقد  لبوتدي ليدفلدديعت لنييتدللبحسدنللبحييحتدلل ددتلدديعت لعالمتغير التابل
لدقعتعلبحيعبيقل.

 وكا ت المتغيرات المستقمة  وعان:
د لعتيسدللثقتيددولكيديلىدتلأالثيحلاغديعتد لبحاديصلثقتيددول,لايدغتدعبرللال وع ا:ول ) متغيرات كمية(: -

للتيأاعيلد لعتيسييلكييلىتلاذحكلكييلت
يل تدحلددد لعتيسددييلعدفلطعتدد لبييديحتلبوصددارل د لد اتلددولبحددتل(لX1 يد لبحشددعكللي درلبحيعبيقددلل)ل–أل

لبحلاغيعتد لبحطثتقتلاليييحتلبوصار.
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ابحدتلد لعتيسدييلثنسدثللبييديحتلبحد تافلأالبالحدلبيديرلعلدتلبييديحتلبالصدارللX3)نسثللبحي تانتلل)ل–بل
لكييلاع رلفتليقظ لبح عبسيرلبحسيثقل.

لتاوحلبحي ارلبحديحتلبال صيتبرلبحاصفتللحدلكلبحيدغتعبريلا
 ( االحصاألات الوصفية لممتغيرات الكمية19جدول )

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 انشزكت حجى

 نىغاريتى
170 7.28 11.67 9.3979 .75758 

 79436. 5111. 7.95 02. 170 انًذيىنيت نسبت

Valid N 

(listwise) 
170     

اتدوحليفلبحي ارلبحسيث لتدوحلايا لبن عباليقتيعيليييلت رلعلتلبادالالبح ي لثتفل
 .بحشعكيرلابادالالنسثللبحي تانتللأتوي

(لأال)صفع(ل0اىتليدغتعبرلدراذلعتيلليفلب نتفلإييل)ال وع النا ي: متغيرات وصفية ن ائية:  -
 اددويفي

اددد لبحدقثتدددعلعدددفلذحددكلبحيدغتدددعلحغدددعضلبحد لتدددرل(: X2)ربززز) أ  خسزززارة ( ) تيجزززه أعمزززال الشزززركة  –أ 
اثقتيددلل)لصددفع(لبذبلكينددرلبحندتيددللاسدديعأ.لاكدديفلبحدالتددعلل،(لبذبلكينددرلبحندتيددللعثددح0بال صدديوتلثقتيددلل)

ل(لكييلتلتي5105ل–ل5102بحدكعبعيلحيذبلبحيدغتعلفتلبحفدعألبح ينتلليفلبح عبسلل)

 (X2ممتغير )( التوزيع التكراري ل21جدول )
 

 نتيجت أعمال الشركت ) ربح أم خسارة (

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 29.4 29.4 %29.4 50 خسارة 

 100.0 70.6 %70.6 120 ربح

Total 170 100% 100.0  

 

 لثنسثلل5105ل-5102(لشعكلليفلعتنللبحث حلفتلعييتل81اكييلتدوحليفلبحي ارلبحسيث لأفل)
لل5105ل-ل5102(لشدعكلليدفلعتندللبحث دحلفدتلعدييتل051كييلأفل)ل،ل%ل ققرلصيفتلاسيعأل56.1

ل.%ل ققرلصيفتلعثح21.2 للثنسثلل
(ل0اد لبحدقثتعلعدفلذحدكلبحيدغتدعلحغدعضلبحد لتدرلبال صديوتلثقتيدلل)(: X4حج  مكتب المراجعة ) –ب 

اثقتيددلل)صددفع(لبذبلكدديفلبحيكدددبلحددت ليددفلل،Big 4بذبلكدديفلبحيكدددبليددفلبحيكيدددبلبوعثقددللبحكثدديعل
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.لاكيفللبحدالتعلبحدكعبعيلحيذبلبحيدغتعلفدتلبحفددعألبواحدتليدفلبح عبسدللBig 4بحيكيدبلبوعثقللبحكثيعل
ل(لكييلتلتيل5105ل–ل5102)

 ( X4( التوزيع التكراري لممتغير )21جدول )
 

 المراجعة مكتب حج 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Non Big4 97 57.1% 57.1 57.1 

Big 4 73 42.9% 42.9 100.0 
Total 170 100% 100.0  

ل

 لل5105-5102(ليكدددبليعبيقددللليددفلعتنددللبحث ددحلفددتلعددييتل62تدوددحليددفلبحيدد ارلبحسدديث لأفل)
(ليكددبلليدفلعتندللبحث دحل23كيديلأفل)ل،Non Big 4%ليفليكيدبلغتعلبالعثقللبحكثيعلل82.0ثنسثلل

 %ليفليكيدبلبحيعبيقللبحكثيع.15.6 للثنسثلل5105-5102فتلعييتل
(لبذبلكدديفل0اددد لبحدقثتددعلعددفلذحددكلبحيدغتددعلحغددعضلبحد لتددرلبال صدديوتلثقتيددلل)(: X5 ززوع الززرأي ) -ج

اثقتيدددددلل)لصددددفع(لبذبلكددددديفلبحدددددعأيليقددددد رل)ليدددددد فظلأاليقددددديعضلأال،لبحددددعأيلنظتدددددالأالغتدددددعليقددددد ر
(لكيديل5105ل–ل5102يدنيع(.لاكيفلبحدالتعلبحدكعبعيلحيذبلبحيدغتعلفتلبحفدعألبواحدتليدفلبح عبسدلل)بال

لتلتي
 ( X5( التوزيع التكراري لممتغير )22جدول )

 الراي نوع

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 12.4 12.4 %12.4 21 يعذل

87.6 149 يعذل غيز  %  87.6 100.0 

Total 170 100% 100.0  
ل

 لل5105-5102(لعأيليفلأعبتلبحدقعتعلفتلعتنللبحث حلفتلعييتل50تدوحليفلبحي ارلبحسيث لأف)للل
(لعأيلليددفلأعبتلبحدقعتددعلفددتلعتنددللبحث ددحلفددتلعدددييتل016كيدديلأفل)،ل%للكدديفلعأيليقدد ر05.1ثنسددثلل
 %للكيفلعأيل)لنظتا(لغتعليق ر52.2 للثنسثلل5102-5105

(لبذبل0ادددد لبحدقثتدددعلعدددفلذحدددكلبحيدغتدددعلحغدددعضلبحد لتدددرلبال صددديوتلثقتيدددلل)(: X6تغييزززر المراجزززع  ) -د
اثقتيددلل)لصددفع(لبذبلحدد لتكددفلىندديكلدغتتددعلحليعبيددع.لاكينددرلبحدالتددعلبحدكددعبعيلحيددذبل،ل دد حلدغتتددعلحليعبيددع

ل(لكييلتلتي5105ل–ل5102بحيدغتعلفتلبحفدعألبواحتليفلبح عبسلل)
ل
ل
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 (X6التكراري لممتغير )( التوزيع 23جدول )
 

 المراجع تغيير

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 76.5 76.5 %76.5 130 تغييز عذو

 100.0 23.5 %23.5 40 تغييز

Total 170 100.0% 100.0  

ثنسدثلل للل5105-5102(لشدعكلليدفلعتندللبحث دحلفدتلعدييتل031تدوحليفلبحي ارلبحسيث لأف)
ل، 5105-5102(لشددعكلليددفلعتنددللبحث ددحلفددتلعددييتل11فددتل ددتفلأفل)ل،%للحدد لدغتددعليعبيقيددي22.8
%لغتعرليعبيقيي.لاتعيلبحثي حلأفلبالادالالبحكثتعلثتفلبحدالتدعلبحدكدعبعيلحدذحكلبحيدغتدعلل53.8ثنسثلل

لب لثيقددديتتعلعددد لتعيدددعلبحدددتلأفلبحشدددعكيرللثقددد لبالحدددل،يقيعندددللثدددنف لبحيدغتدددعلعثدددرلدطثتددد لبحيقددديتتعلبح احتدددل
اصاصددديلأفلل،بحي يسدددثللابحيعبيقدددللبح احتدددللدعغدددبلفدددتلبنيددديتليعبيقديددديلحلقدددابو لبحييحتدددللاعددد  لبحددددراتع

بحيعبيعلبحسيث لح تللكرلبحيقلاييرلعفلبحشعكللحيعبيقدولحييلبحسنللبحسديثقللايدفل د لسداالتسديع هلذحدكل
لفتلدق ت لبحنصيوحلحلشعكللأ نيتلبحد ارلايعبيقللبحقابو لبحييحتللحييلثشكرلأسععليقيعنللثدغتتعلبحيعبيع.

ل

  تائج اختبار الفرود االحصائية  8-3-2-1
 

يل"لىندديكلبعدثديطلبتيدديثتلثددتفل يدد لبحشددعكللي ددرلبحيعبيقددللالدددراتعلدقعتددعلفززرد ا:ول ال تززائج اختبززار 
لبحيعبيقلل".

لاييترلندتيللبالن  بعلبحاطتلبحثستطلكييلتلتي
جدول حساب مع وية ال موذج( 24جدول )  

ANOVA
a

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1  Regression 1680.846 1 1680.846 5.117 .025
b

 

Residual 55185.560 168 328.485   

Total 56866.406 169    

a. Dependent Variable: تقزيزانًزاجعت  تأخيز   2017-2018 

 ,b. Predictors: (Constant) نىغاريتى انشزكت حجى        
 

تدوددحليددفلبحيدد ارلبحسدديث لليقناتددللبحنيدداذيلبحددذيلتث ددحلبحقالعددللثددتفلدددراتعلدقعتددعلبحيعبيقددللا يدد ل
 %.ل8بحشعكللي رلبحيعبيقلل تحلييترلبحيقناتللأعرليفل

احلدركتددد لعلدددتلدلدددكلبحندتيدددللدددد ل سددديبليقدددييالرلبحنيددداذيلبحدددذيلتادثدددعلبحقالعدددللثدددتفلددددراتعلدقعتدددعل
لللاييترلكييلتلتيبحيعبيقللاثتفل ي لبحشعكللي رلبحيعبيق
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 جدول حساب معامالت ال موذج( 25جدول )
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 108.598 17.351  6.259 .000 

 انشزكت حجى

 نىغاريتى
-4.163 1.840 -.172 

-

2.262 
.025 

  a. Dependent Variable: 2017-2018  انًزاجعت  تقزيز تأخيز   

تدوحليفلبحي ارلبحسيث لعثارلبحفعضلبال صيوتلثايدا لعالعدلليقناتدللثدتفلددراتعلدقعتدعلبحيعبيقدلل
ا يد لبحشدعكللي درلبحيعبيقدل.للاىدذهلبحندتيدللددقديعضليدعلندديوالبحيدلتلبوارليدفلبحث دحلبح ديحتلحدنف ل

د ارلحليقيتتعلبح احتل.لاع لتكافلدفستعلذحكلثرفلبحد دارلبحدتلبحيقديتتعلبح احتدللبحفعضلبال صيوتلعثرلبح
اكليديللب ل يد لبحشدعكللادناعدرلبنشدطدييلكليديلل،تعدثطلثيقيحييرلاث بورليادلفدللعدفلبحيقديتتعلبحسدقا تل

لكينددرلحددد تييلبحق تدد ليدددفلبحيقيحيدديرلبحي تددد ألافقدديلحليقددديتتعلبح احتددللايدددفل دد لد ددددييلبحشددعكللذبرلبح يددد 
بوكثعلك لأكثعليفلبحاعرلالع ب لبحقابو لبحييحتللايفل  لدسدلتيييلحليعبيدعليددراعبلحيعبيقديديللابحدركد ليدفل

 دلكلبحيقيحييرلاي يلدابفقييليعلبحيقيتتعلبح احتللايفلص للبحقعضلابالفصينلعنيي.

لللللللللل         دقعتدعلبحيعبيقدلل""لىنديكلبعدثديطلبتيديثتلثدتفلنسدثللبحي تانتدللالددراتعلل تائج اختبار الفرد النا ي :
لاييترلندتيللبالن  بعلبحاطتلبحثستطلكييلتلتي

جدول حساب مع وية ال موذج( 26جدول )  
ANOVA

a
 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 37.398 1 37.398 .111 .740
b

 

Residual 56829.007 168 338.268   

Total 56866.406 169    

 a. Dependent Variable: 2017-2018 انًزاجعت تقزيز تأخيز                                            

     ,b. Predictors: (Constant) انًذيىنيت نسبت

تدوحليفلبحي ارلبحسديث للعد  ليقناتدللبحنيداذيلبحدذيلتث دحلبحقالعدللثدتفللددراتعلدقعتدعلبحيعبيقدللل
 ل.%8بحي تانتل.ل تحلييترلبحيقناتللأكثعليفلانسثل
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احلدركت لعلتلدلكلبحندتيدللدد ل سديبليقدييالرلبحنيداذيلبحدذيلتادثدعلبحقالعدللثدتفلددراتعلدقعتدعلبحيعبيقدلل
لاثتفلنسثللبحي تانتلللاييترلكييلتلتي

 جدول حساب معامالت ال موذج(  27جدول )
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 69.174 1.679  41.204 .000 

 740. 333. 026. 1.781 592. انًذيىنيت نسبت

  a. Dependent Variable:- 2017-2018 انًزاجعت تقزيز تأخيز   

عالعددللذبرلدددر تعليقنددايلثددتفلتدوددحليددفلبحيدد ارلبحسدديث لعفددضلبحفددعضلبال صدديوتلبح ددينتلثايددا ل
 Cohen and Leventis)اىدذبلتدفد ليدعل عبسديرلل،دديعت لدقعتدعلبحيعبيقدللانسدثللبحي تانتدللثيحشدعكل

2013; Ettredge, et al., 2006)ع لتعيعلذحكللبحتلأفلبحد ارلبحتلبحيقيتتعلبح احتدللاأ ديعلذحدكلالل
فتلع  لبحشعكيرلبحددتل ققدرلاسديعألثقد للبحد ارليفلدغتتعلفتلبحيقيحييرليييلأ يلبحتلأفلىنيكللتي أ

بحد دددارلحليقددديتتعلبح احتدددللندتيدددللدغتتدددعلفدددتلبحيقيحيددديرلادطثتددد ليقددديتتعلاودددابثطلحددد لدكدددفليايدددا ألفدددتل
بحيقيتتعلبحسقا تلل تحلثلغلع  لبحشعكيرلبحدتل ققدرلاسديوعلثقد لبحد دارلكيديلتدودحليدفلبحيد ارلععد ل

يقيعنللثق  لبحشعكيرلبحدتلكينرلد ق لل،حث ح%ليفلبيييحتلعتنللب56.1شعكللثنسثللل81(لع  ل51)
%ل05.5(لشدعكللثنسدثلل35(لعد  ل)3اسيوعلعثرلبحد ارلحليقيتتعلبح احتللكييلتدوحليدفلبحيد ارلععد ل)

يددفلبييدديحتلعتنددللبحث ددح.لايددفل دد لحدد لتقدد لحنسددثولبحي تانتددللبحقيحتددللنفدد لبالىيتددللبحدددتلكينددرلعلتيدديلعثددرل
الأال)بادفدددت(للدر تعىددديلوددديفلددددر تعلبحق تددد ليدددفلبحدقددد تالرلفدددتلدطثتددد لبحيقددديتتعلبح احتدددللاثيحدددديحتلبنددد ي

بحيقيحييرلبحيعدثطللثيحد ارلحليقيتتعلبح احتللايفل  لح لتظيعليقناتللذحكلبحيدغتعلفتلعالعدولثديحيدغتعل
لللبحديثعلاىالدراتعلدقعتعلبحيعبيقل.

لتعلبحيعبيقلل"ثتفلبحعث تللادراتعلدقعلبعدثيطلعكستل"ىنيكلل تائج اختبار الفرد النالث :ل

لاييترلندتيللبالن  بعلبحاطتلبحثستطلكييلتلتي
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 جدول حساب مع وية ال موذج( 28جدول )
 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 2536.019 1 2536.019 7.842 .006b 
Residual 54330.387 168 323.395   

Total 56866.406 169    
  a. Dependent Variable:2017-2018 بحيعبيقل دقعتع دراتعللللل 

 ,b. Predictors: (Constant) بحشعكل أعيير ندتيللللللل 
 

تدوحليدفلبحيد ارلبحسديث ليقناتدللبحنيداذيلبحدذيلتث دحلبحقالعدللثدتفللددراتعلدقعتدعلبحيعبيقدللاندتيدلل
ل%.8فلأعييرلبحشعكلليفلعثحلأالاسيعأ.ل تحلييترلبحيقناتللأعرلي

احلدركتددد لعلدددتلدلدددكلبحندتيدددللدددد ل سددديبليقدددييالرلبحنيددداذيلبحدددذيلتادثدددعلبحقالعدددللثدددتفلددددراتعلدقعتدددعل
لاييترلكييلتلتياندتيللأعييرلبحشعكلليفلعثحلأالاسيعأللبحيعبيقلل

 جدول حساب معامالت ال موذج  (29جدول )
 

Coefficients
a

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 75.460 2.543  29.671 .000 

 006. 2.800- 211.- 3.027 8.477- انشزكت أعًال نتيجت

  a. Dependent Variable:2017-2018   انًزاجعت تقزيز تأخيز     
 

عالعددللذبرلدددر تعليقنددايلثددتفلتدوددحليددفلبحيدد ارلبحسدديث لعثددارلبحفددعضلبال صدديوتلبح يحددحلثايددا ل
اح لدادلالدلكلبحندتيلليعلبادثيعلذحكل،لدراتعلدقعتعلبحيعبيقللاندتيللأعييرلبحشعكلليفلعثحلأالاسيعأ

 تدحللأندولبذبلكيندرلندتيدللبعيديرلبحشدعكللأعثدينلفتداعدعل.لبحدطثتقتدلبحفعضلفتلبحيلتلبوارليدفلبح عبسدلل
بحيعبيعلحالندييتليفليعبيقللبحقابو لبحييحتللل  لبحوغطلعلتلبالسعبعليفلبندييتلبع ب لبحقابو لبحييحتللايف

(لاثيحديحتليفلبحيداععلع  لدراتعلدقعتعلبحيعبيقلليقيعنللGood newsالتصيرلدلكلبحيقلاييرلبحيت أل)
لثيحياعالعن لد قت لاسيوعلاىذبلييلأك هلبالادثيعلبال صيوت.

ل

لثتفل ي ليكدبلبحيعبيقللادراتعلدقعتعلبحيعبيعلبعدثيطلعكستليل"لىنيكلل تائج اختبار الفرد الرابع
لاييترلندتيللبالن  بعلبحاطتلبحثستطلكييلتلتيل
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 جدول حساب مع وية ال موذج( 31جدول )
ANOVA

a
 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 199.762 1 199.762 .592 .443
b

 

Residual 56666.644 168 337.301   

Total 56866.406 169    

 a. Dependent Variable: 2017-2018 انًزاجعت تقزيز تأخيز    

 ,b. Predictors: (Constant) انًكتب حجى   
 

تدودحليددفلبحيدد ارلبحسدديث للعد  ليقناتددللبحنيدداذيلبحددذيلتث ددحلبحقالعدللثددتفللدددراتعللدقعتددعلبحيعبيقددللل
ل%8يفللا ي ليكدبلبحيعبيقل.ل تحلييترلبحيقناتللأكثع

احلدركتددد لعلدددتلدلدددكلبحندتيدددللدددد ل سددديبليقدددييالرلبحنيددداذيلبحدددذيلتادثدددعلبحقالعدددللثدددتفلددددراتعلدقعتدددعل
لاييترلكييلتلتيا ي ليكدبلبحيعبيقللللبحيعبيقلل

 جدول حساب معامالت ال موذج( 31جدول )
 

Coefficients
a

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 68.536 1.865  36.753 .000 

 443. 770. 059. 2.846 2.190 انًكتب حجى

 a. Dependent Variable: 2017-2018  انًزاجعت   تقزيز تأخيز

تدوددحليددفلبحيدد ارلبحسدديث لعفددضلبحفددعضلبال صدديوتلبحعبثددعلثايددا لعالعددللذبرلدددر تعليقنددايلثددتفل
للللللللل،بحيعبيقددددللا يدددد ليكدددددبلبحيعبيقددددللاىددددذبلتدفدددد ليددددعلنددددديوالعدددد  ليددددفلبح عبسدددديرلبحسدددديثقلدددددراتعللدقعتددددعل

(;  Azubike and Aggreh 2014لJohnson 1998)ادلدكلبحندتيدللدادلدالعدفلندتيدللبادثديعل،ل
.لاعدد لتعيددعلذحددكلبحددتلبحد ددارلبحددتلبحيقدديتتعلبح احتددللبحدطثتقتددلنفدد لبحفددعضلفددتلبحيددلتلبوارليددفلبح عبسددلل

نسدددثللبحيدددعبيقتفليدددفلغتدددعلبوعثقدددللبحكثددديعلثقددد لبحد دددارلبحدددتلبحيقددديتتعلبح احتدددلل تدددحلثلدددغلعددد  للالتدددي أ
يقيعنددللثقدد  لبحيددعبيقتفليددفلل،ل%82(ليعبيددعلثنسددثلل62بحيددعبيقتفليددفلغتددعلبحيكيدددبلبوعثقددللبحكثددعيل)

%.لل15(ليعبيددعلثنسددثللثلغددرل55غتددعلبوعثقددللبحكثدديعلعثددرلبحد ددارلحليقدديتتعلبح احتددلل تددحلثلددغلعدد  ى ل)
اثيحديحتلح لتظيعلأ علياىعيلح ي لبحيكدبلثق لبحد ارلحليقيتتعلبح احتدلليقيعندللثدر عل يد لبحيكددبلعثدرل

لبحد ارلحليقيتتعلبح احتلل
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بعدثدديطلبتيدديثتلثدتفلبحددعأيلبحيقدد رلحليعبيدعلبحادديعيتلالدددراتعل"لىنديكلل تززائج اختبززار الفززرد الخززامس :
لدقعتعلبحيعبيقلل".

لبحاطتلبحثستطلكييلتلتياييترلندتيللبالن  بعللل

 جدول حساب مع وية ال موذج( 32جدول )

ANOVA
a

 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 1190.149 1 1190.149 3.591 .060
b

 

Residual 55676.257 168 331.406   

Total 56866.406 169    

 a. Dependent Variable: 2017-2018 انًزاجعت تقزيز تأخيز

 ,b. Predictors: (Constant)انزاي نىع       

تدودددحليدددفلبحيددد ارلبحسددديث لليقناتدددللبحنيددداذيلبحدددذيلتث دددحلبحقالعدددللثدددتفلددددراتعللدقعتدددعلبحيعبيقدددللل
ل%.2ابحعأيلبحيق رلحليعبيعلبحايعيتلاحكفلعن ليسدايليقناتلل

احلدركتددد لعلدددتلدلدددكلبحندتيدددللدددد ل سددديبليقدددييالرلبحنيددداذيلبحدددذيلتادثدددعلبحقالعدددللثدددتفلددددراتعلدقعتدددعل
لاييترلكييلتلتيل،ابحعأيلبحيق رلحليعبيعلبحايعيتبحيعبيقلل

جدول حساب معامالت ال موذج(  33جدول )  
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 62.429 3.973  15.715 .000 

 060. 1.895 145. 4.243 8.041 انزاي نىع

 a. Dependent Variable: 2017-2018  انًزاجعت تقزيز تأخيز     

تدوحليفلبحيد ارلبحسديث لعثدارلبحفدعضلبال صديوتلبحاديي لثايدا لعالعدللذبرلددر تعليقندايلثدتفل
اىذبلتدف ليعلنديوالبادثيعلنف لبحفعضلفدتلبحيدلتلبوارلل،دقعتعلبحيعبيقللابحعأيلبحيق رلحليعبيعدراتعل

 تدحلل،.ل تحللداععلبحثي حللتي ألفدعألدراتعلدقعتعلبحيعبيقللعن لايا لعأيليقد ربحدطثتقتليفلبح عبسلل
ند لايدا لي درلأفلبحعأيلبحيق رل حتدرلعلدتلايدا لد فظديرلايال ظديرلدسدد عتلبصد بعلذحدكلبحدعأيل,لاع

ىذهلبحيال ظيرلأالبحد فظيرلتدطلبلبويعليفلبحيعبيعللتي ألنطي لبحف صلابح صارلعلتلأكثدعلعد عل
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يفلبو حللحدؤت لدلكلبحد فظيرلادافعلأكثدعلعد عليدفلبح ييتدللحليعبيدع.لعلدتلبحييندبلبآلادعليدفلبحيداعدعل
ايفل  لد يارلدريترلبعال للBad Newsأفلدعيلب بعأللبحشعكيرلبحعأيلبحيق رلناعليفلبواثيعلبحستولل

بحسددا لثدلددكلبواثدديعلادك تددالبحدفددياضليددعلبحيعبيددعلحدغتتددعلعأتددولايددفل دد لتددل ب لبحاعددرلبحددالل لحليعبيقددلل
ابصدد بعلبحدقعتدددعلاثيحدددديحتليدددفلبحيداعدددعلأفلتدددؤ يلذحدددكلبحدددتلددددراتعلدقعتدددعلبحيعبيقدددلل,لكيددديلأ ثددددولبحد لتدددرل

لبال صيوت.

لعدثيطلبتييثتلثتفلدغتتعلبحيعبيعلادراتعلدقعتعلبحيعبيقلل"."لىنيكلبل تائج اختبار الفرد السادس :
لاييترلندتيللبالن  بعلبحاطتلبحثستطلكييلتلتيلللل

 جدول حساب مع وية ال موذج( 34جدول )
ANOVA

a
 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 348.984 1 348.984 1.034 .311
b

 

Residual 56384.933 167 337.634   

Total 56733.917 168    

 a. Dependent Variable: 2017-2018 انًزاجعت تقزيز تأخيز         

 ,b. Predictors: (Constant) انًزاجع تغييز     

تدوددحليددفلبحيدد ارلبحسدديث للعدد  ليقناتددللبحنيدداذيلبحددذيلتث ددحلبحقالعددللثددتفلدددراتعللدقعتددعلبحيعبيقددللل
ل%.8 تحلييترلبحيقناتللأكثعليفلل،ادغتتعلبحيعبيع

احلدركتددد لعلدددتلدلدددكلبحندتيدددللدددد ل سددديبليقدددييالرلبحنيددداذيلبحدددذيلتادثدددعلبحقالعدددللثدددتفلددددراتعلدقعتدددعل
لاييترلكييلتلتيل،ادغتتعلبحيعبيعلبحايعيتبحيعبيقلل

جدول حساب معامالت ال موذج(  35جدول )  
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 68.744 1.618  42.492 .000 

 311. 1.017 078. 3.325 3.381 انًزاجع تغييز

 a. Dependent Variable: 2017-2018  انًزاجعت تقزيز تأخيز   
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تدوددحليددفلبحيدد ارلبحسدديث لعفددضلبحفددعضلبال صدديوتلبحسددي  لثايددا لعالعددللذبرلدددر تعليقنددايلثددتفل
دراتعللدقعتعلبحيعبيقللادغتتعلبحيعبيع.لادلدكلبحندتيدللددقديعضليدعلندتيدللذحدكلبحفدعضلفدتلبحيدلتلبوارل

ليفلبح عبسللبحدطثتقتل.ل
بحدتلبحيقديتتعلبح احتدللثلدغلعد  ى للاع لتعيعلذحكلبحتلأفلع  لبحيعبيقتفلبحذتفلد لدغتتعى لثق لبحد دار

%لل,ليقيعندددللثقددد  لبحيدددعبيقتفلبحدددذتفلدددد لدغتتدددعى للعثدددرلبحد دددارلبحدددتل53.8 يحدددللدغتتدددعلفقدددطلثنسدددثللل11
%ل.لاثيحديحتلكيفلحيذبلبحيدغتعلددر تعلل25.1 يحللدغتتعلثنسثللل053بحيقيتتعلبح احتلل تحلكيفلع  ى ل
ظعبلحلنسثللبحقيحتللحدغتتعلبحيدعبيقتفلعثدرلبحد دارلحليقديتتعلنلبحدطثتقتليقنايلفتلبحيلتلبوارليفلبح عبسلل

.لاح لتظيعلحيذبلبحقييدرلددر تعليقندايلعلدتلددراتعلدقعتدعلبحيعبيقدللثقد لل5102ل–ل5108بح احتللعييتل
ل.بحد ارلحليقيتتعلبح احتللنظعبلحق  لياعتللنسثللبحدغتتع

 التطبيقيةالتعميق عمي  تائج الجزأل ا:ول والنا ي من الدراسة   8-3-3
(لعثدرلبحد دارلبحدتليقديتتعلبحدقعتدعلARLثق لأفلبسدقعضلبحثي حلي   برلدراتعلدقعتدعلبحيعبيقدلل)

اكددذحكلددد لبعددي ألبادثدديعلل،(5102ل–ل5108بحيدديحتلبحدد احتلايقدديتتعلبحيعبيقددللبح احتددللاتي ليدديلعددييتل)
حتلبحدد احتلايقدديتتعل(لثقدد لبحد ددارلبحددتليقدديتتعلبحدقعتددعلبحيدديARLي دد  برلدددراتعلدقعتددعلبحيعبيقددلل) نفدد 

(لكينرلىنيكلبدفي لفتلندديوالبادثديعلثقدضلبحفدعاضل5105ل–ل5102بحيعبيقللبح احتللاتي لييلعييتل)
ابحيددد ارلبحدددديحتلتلادددصلندددديوالبادثددديعلبحفدددعاضلفدددتلبحيدددلتلبوارلل،اب ددددالالفدددتلندددديوالبحدددثقضلبآلادددع
لابحيلتلبح ينتليفلبح عبسللبحدطثتقتلي
 فرود( ممخص  تائج اختبار ال36جدول )

 الفرض االحصائي
نتيجت اختبار الفرض  في 

 الجزء األول من البحث

نتيجت اختبار الفرض في 

 الجزء الثاني من البحث

: " هناااا ارتباااط ايجااابي بااي  حجااى الفرررض األول 
 قبىل انفزض رفط انفزض انشزكت يحم انًزاجعت و تأخيز تقزيز انًزاجعت "7

بااي  نساابت " هناااا ارتباااط ايجااابي  الفرررض الثرراني 
   انًذيىنيت و تأخيز تقزيز انًزاجعت "

 رفط انفزض قبىل انفزض

انزبحيات باي  ارتباط عكسي " هناا  الفرض الثالث 

 وتأخيز تقزيز انًزاجعت "
 قبىل انفزض قبىل انفزض

بااي  حجااى ارتباااط عكسااي : " هناااا الفرررض الرابررع

انًزاجعت وتأخيز تقزيز انًزاجع  يكتب  انفزضرفط  قبىل انفزض 

ارتباط ايجابي بي  انازأي " هناا  الفرض الخامش 
 قبىل انفزض قبىل انفزض انًعذل نهًزاجع انخارجي و تأخيز تقزيز انًزاجعت 

" هناا ارتباط ايجابي بي  تغييز  الفرض السادس  

 رفط انفزض قبىل انفزض نًزاجع وتأخيز تقزيز انًزاجعت "7ا
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 ال تائج التاليةيستخمص الباحث من الجدول السابق 
فتييلتدقل لثيحفعضلبال صيوتلبوارلبحذيلتدنيارلبحقالعللثتفل ي لبحشعكللي رلبحيعبيقللادراتعلل-ل0

.لبوارلابحيلتلبح دينتليدفلبح عبسدللدقعتعلبحيعبيقل.لييترلنديوالبادثيعلبحفعضليدقيعوللفتلبحيلت
بحسثبلفتلذحدكلبحدتلأفلعد  ل تحلد لعفضلبحفعضلفتلبحيلتلبوارليفلبح عبسللاع لأعيعلبحثي حل

(لل55(لدثلددغل)1بحشددعكيرلبحدددتلتعبيقيدديليكدددبليددفللبالعثقددللبحكثدديعلكيدديلبدوددحليددفلبحيدد ارلععدد ل)
%لاثيحددددديحتلح تددددوليددددفلباليكينتدددديرلابحييدددديعبرلبحدددددتلديكنددددوليددددفلآ بتلعيلتددددللل80.5شددددعكللثنسددددثلل

يقناتددللذحددكللبحيعبيقددللثدد افلدددراتعلثغددضلبحنظددعلعددفل يدد لبحشددعكللاثيحددديحتلتيكددفللدفسددتعلعدد  
لبحفعض.

أييلعثارلبحفعضلبوارلفتلبحيلتلبح ينتليفلبح عبسللبحدطثتقتدلللفقد لأعيدعلبحثي دحلبحسدثبلفدتلذحدكلل
اكليديللب لل،بحتلأفلبحد ارلبحتلبحيقيتتعلبح احتللتعدثطلثيقيحييرلاث بورليادلفدللعدفلبحيقديتتعلبحسدقا تل

بحيقيحيدديرلبحي تدد ألافقدديلحليقدديتتعلبح احتددلل يدد لبحشددعكللادناعددرلبنشددطدييلكليدديلكينددرلحدد تييلبحق تدد ليددفل
ايدفل د لد ددييلبحشدعكللذبرلبح يد لبوكثدعلكد لأكثدعليدفلبحاعدرلالعد ب لبحقدابو لبحييحتدللايدفل د لدسدلتيييل
حليعبيدعليدددراعبلحيعبيقديديللابحدركدد ليدفلدلددكلبحيقيحيدديرلايد يلدابفقيدديليدعلبحيقدديتتعلبح احتدللايددفلصدد لل

لوحليقناتللذحكلبحفعضلفتلبحيلتلبح ينتليفلبح عبسللبحدطثتقتل.بحقعضلابالفصينلعنييللاثيحديحتلتد
كيدديلأفلعدد  لبحشددعكيرلبحدددتلتعبيقيدديليكدددبليددفللغتددعلبالعثقددللبحكثدديعلفددتلبحيددلتلبح ددينتليددفلبح عبسددلل

%لاثيحدديحتلحدت لحد تي ليدفلل82.0(لشدعكللثنسدثلل62(لدثلدغل)50بحدطثتقتللكييلبدودحليدفلبحيد ارلععد ل)
ددتلديكدني ليدفلآ بتلعيلتدللبحيعبيقدللثد افلددراتعليقيعندللثديحيعبيقتفليدفليكيددبلباليكينتيرلابحييديعبرلبح

بوعثقللبحكثيعلبحذتفلكيفلحي لبحنسثللبحغيحثللفتلبحيلتلبوارليفلبح عبسللبحدطثتقتلللاثيحديحتلتيكفللدفستعل
لع  ليقناتللذحكلبحفعض.

نسددثللبحي تانتددلللادددراتعلدقعتددعللفتيدديلتدقلدد لثدديحفعضلبال صدديوتلبح ددينتلبحددذيلتدندديارلبحقالعددللثددتفل-ل5
ييترلأتويلنديوالبادثيعلبحفعضليدقيعوللفتلبحيلتلبوارلابحيلتلبح دينتليدفلبح عبسدل.ل،لبحيعبيقل

 تحلد لعثارلبحفعضلفدتلبحيدلتلبوارليدفلبح عبسدللبحدطثتقتدلللاعد لأعيدعلبحثي دحلذحدكلبحدتلأندوليدفلل
اعدرلأطدارلفدتلبحيعبيقدلليقيعندللثيحشدعكيرللدرادذل،بحيداععلأفلبحشعكيرلذبرلنسثللبحي تانتللبحقيحتدل

ذبرلنسدثللبحي تانتددللبوعددر.ل تددحليدفلبحيداعددعلأفلبحشددعكيرلذبرلنسددثللبحي تانتدللبحقيحتددللدعغددبلفددتل
بافيتلدلكلبحيايطعلبحييحتللابيعبتلبحق ت ليفلبحينيعشيرلابحيفياويرليعلبحيعبيعلبحاديعيتلحددراتعل

لنشعلدقيعتعىيلبحييحتل.لل

آلاددعلددد لعفددضلبحفددعضلبح ددينتلفددتلبحيددلتلبح ددينتليددفلبح عبسددللبحدطثتقتددلللاعدد لأعيددعلعلددتلبحيينددبلبللللل
بحثي ددحلذحددكللبحددتلأفلبحد ددارلبحددتلبحيقدديتتعلبح احتددللاأ دديعلذحددكلبحد ددارليددفلدغتتددعلفددتلبحيقيحيدديرلل
أ يلبحتللتي ألفتلع  لبحشعكيرلبحددتل ققدرلاسديعألثقد لبحد دارلحليقديتتعلبح احتدللندتيدللدغتتدعلفدتل
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سدددقا تلليقيعندددللثيحيقددديتتعلادطثتددد ليقددديتتعلاودددابثطلحددد لدكدددفليايدددا ألفدددتلبحيقددديتتعلبحلبحيقيحيدددير
(ل51 تحلثلغلع  لبحشعكيرلبحدتل ققرلاسيوعلثق لبحد ارلكييلتدوحليفلبحيد ارلععد ل)،لبح احتل
يقيعنللثق  لبحشعكيرلبحددتلكيندرلد قد للل،%ليفلبيييحتلعتنللبحث ح56.1شعكللثنسثللل81ع  ل

(لشدددعكللثنسدددثلل35(لعددد  ل)3حليقددديتتعلبح احتدددللكيددديلتدودددحليدددفلبحيددد ارلععددد ل)لاسددديوعلعثدددرلبحد دددار
%ليفلبيييحتلعتنللبحث ح.لايفل  لح لتق لحنسثولبحي تانتللبحقيحتللنف لبالىيتللبحدتلكيندرل05.5

علتيدديلعثدددرلدطثتددد لبحيقدديتتعلبح احتدددللاثيحدددديحتلبندد يالأال)بادفدددت(للدر تعىددديلودديفلددددر تعلبحق تددد ليدددفل
يقيحييرلبحيعدثطللثيحد ارلحليقيتتعلبح احتللايفل  لحد لتظيدعليقناتدللذحدكلبحيدغتدعلبحدق تالرلفتلبح

لفتلعالعدولثيحيدغتعلبحديثعلاىالدراتعلدقعتعلبحيعبيقللايفل  لد لعفضلبحفعضلبح ينت.لل

فتيدديلتدقلدد لثدديحفعضلبال صدديوتلبح يحددحلبحددذيلتدندديارلبحقالعددللثددتفلندتيددللأعيدديرلبحشددعكلل)عثددحلأالل-ل3
ييترلللنديوالبادثيعلبحفعضليدفقولفتلبحيلتلبوارلابحيلتلبح ينتلل،اتعلدقعتعلبحيعبيقلاسيعأ(لادر

يفلبح عبسل.لاع لأعيعلبحثي حلذحكلأتويلبحتلأفلبحعثحلفتلييتعلبو ابرلتنظعلحولعلتلأنولأاثيعل
تتعليت ألسابتلكينرلبحشعكللدطث لبحيقيتتعلبحسقا تللأالبحيقيتتعلبح احتللأالأيلناعلآاعليفلبحيقدي

اثيحديحتلدسيععلبحشعكللفتلبالندييتليثكعبليفلبع ب لبحقابو لبحييحتدللادسدلتيييلحليعبيدعلابحودغطلعلتدول
حالندييتليفلبحيعبيقللفتلأسدععلاعدرلالتصديرلدلدكلبحيقلايديرلسدعتقيلحلسدا .لابحيداعدعلبحقكد لفدتل

اصددارلذحددكلل يحددللد قتدد لاسدديعألابحدددتلدقدثددعليقلايدديرلسددتوللد دديارلبحشددعكللثقدد علباليكدديفلدددراتع
لبحناعليفلبحيقلاييرلبحتلبحسا لايفل  لتل ب لدراتعلدقعتعلبحيعبيقل.

للللللللللللفتيددددديلتدقلددددد لثددددديحفعضلبال صددددديوتلبحعبثدددددعللبحدددددذيلتدنددددديارلبحقالعدددددللثدددددتفل يددددد ليكددددددبلبحيعبيقدددددلل-ل1ل
يدديترلنددديوالبادثدديعلبحفددعضليدقيعوددلل،ل)يددفلبوعثقددللبحكثدديعلأ لغتعذحددك(لادددراتعلدقعتددعلبحيعبيقددل

فتلبحيلتلبوارلابحيلتلبح ينتليفلبح عبسللبحدطثتقتل.ل تدحلدد لعثدارلبحفدعضلفدتلبحيدلتلبوارللأتوي
اعدد للأعيددعلبحسددثبلفددتلذحددكلإحددتلأنددولكليدديلكثددعل يدد لبحيكدددبلاكدديفلديثقدديل،ليددفلبح عبسددللبحدطثتقتددل

يلاكليديلكديفلح تدوليدفلباليكينتديرلابحييديعبرليدل،حألعثقللبحكثيعلكلييل يفظلعلتلسيقدولثصاعألأكثع
تيكنلليفلأ بتلعيلتللبحيعبيقللفتلاعرلأعرلايفل  لعد  لددراتعلدقعتدعلبحيعبيقدل.لاىدذبليددابفعلفدتل
بحيدلتلبوارليدفلبح عبسدللبحدطثتقتددللل تدحلكيديلذكددعلبحثي دحلسديثقيلأفلعد  لبحشددعكيرلبحددتلكديفلتددد ل

يدديلتدوددحليعبيقديدديلفددتلبحيددلتلبوارليددفلبح عبسددللبحدطثتقتددلليددفلعثددرليددعبيقتفليددفلبالعثقددللبحكثدديعلك
%لاثيحدديحتلظيدعلددر تعلذحدكلبحفدعضلابحقالعدللل80.5ل(لشدعكللثنسدثل55(لدثلدغل)1يفلبحي ارلعع ل)

لبحيقناتللفتلبحيلتلبوارليفلبح عبسللبحدطثتقتل.
علددتلبحيينددبلبآلاددعلددد لعفددضلبحفددعضلبال صدديوتلبحعبثددعلعندد لبادثدديعألفددتلبحيددلتلبح ددينتليددفلبح عبسددلل

علبح احتل.لاع لأعيعلبحثي حلذحدكلبحدتلبحد دارلبحدتلبحيقديتتعلبح احتدللبحدطثتقتلللثق لبحد ارلبحتلبحيقيتت
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التددي ألنسددثللبحيددعبيقتفليددفلغتددعلبوعثقددللبحكثدديعلثقدد لبحد ددارلبحددتلبحيقدديتتعلبح احتددلل تددحلثلددغلعددد  ل
يقيعنددللثقدد  لبحيددعبيقتفلل،%82.0(ليعبيددعلثنسددثلل62بحيددعبيقتفليددفلغتددعلبحيكيدددبلبوعثقددللبحكثددعيل)

(ليعبيددعلثنسددثللثلغددرل55يعلعثددرلبحد ددارلحليقدديتتعلبح احتددلل تددحلثلددغلعدد  ى ل)يددفلغتددعلبوعثقددللبحكثدد
%.لاثيحددديحتلحدد لتظيددعلأ ددعليدداىعيلح يدد لبحيكدددبلثقدد لبحد ددارلحليقدديتتعلبح احتددلليقيعنددللثددر علل15.5

ل ي لبحيكدبلعثرلبحد ارلحليقيتتعلبح احتل.

نداعلبحدعأيلبحدذيلتصد عهلبحيعبيدعلفتييلتدقل لثيحفعضلبال صيوتلبحايي لبحدذيلتدنديارلبحقالعدللثدتفلل-ل8
ييترلنديوالبادثديعلبحفدعضليدفقدولفدتلبحيدلتلبوارل،ل)يق رلأ لغتعليق ر(لادراتعلدقعتعلبحيعبيقل

ابحيلتلبح ينتليفلبح عبسللبحدطثتقتل.لاع لأعيعلبحثي حلذحكلأتويلبحتلأنولعن لايا لعأيليق رليفل
حدددعأيلبحيقددد رل حتدددرلعلدددتلايدددا لد فظددديرل تدددحلأفلبل،بحيداعدددعلللتدددي ألفددددعألددددراتعلدقعتدددعلبحيعبيقدددل

اعندد لايددا لي ددرلىددذهلبحيال ظدديرلأالبحد فظدديرلتدطلددبلل،ايال ظدديرلدسددد عتلبصدد بعلذحددكلبحددعأي
بويعليفلبحيعبيعللتي ألنطي لبحف دصلابح صدارلعلدتلأكثدعلعد عليدفلبو حدللحدؤتد لدلدكلبحد فظديرل

عددعلأفلدددعيلب بعأللبحشددعكيرلادددافعلأكثددعلعدد عليددفلبح ييتددللحليعبيددع.لعلددتلبحيينددبلبآلاددعليددفلبحيدال
ايددفل دد لد دديارلدريتددرلبعددال لبحسددا لثدلددكللBad Newsبحددعأيلبحيقدد رلندداعليددفلبواثدديعلبحسددتولل

بواثدديعلاك ددعألبحدفددياضليددعلبحيعبيددعلحدغتتددعلعأتددولايددفل دد لتددل ب لبحاعددرلبحددالل لحليعبيقددللابصدد بعل
كيدددديلأ ثدددددولبحد لتددددرلل،بحدقعتددددعلاثيحددددديحتليددددفلبحيداعددددعلأفلتددددؤ يلذحددددكلبحددددتلدددددراتعلدقعتددددعلبحيعبيقددددل

لبال صيوت.

فتيدديلتدقلدد لثدديحفعضلبال صدديوتلبحسددي  لبحددذيلتدندديارلبحقالعددللثددتفلدغتتددعلبحيعبيددعلادددراتعلدقعتددعلل-ل2
ييترلنديوالبادثيعلبحفعضليدقيعودللأتوديلفدتلبحيدلتلبوارلابحيدلتلبح دينتليدفلبح عبسدلل،لبحيعبيقل

 تددحلأفلدغتتددعلبحيعبيددعل،لعبسددللبحدطثتقتددلبحدطثتقتددل.ل تددحلددد لعثددارلبحفددعضلفددتلبحيددلتلبوارليددفلبح 
تدطلددبلاعددرلأطددارلحلدقددعالعلددتلنشدديطلبحشددعكللي ددرلبحيعبيقددللادقتددت لأنظيددللبحععيثددللبح بالتددللثيدديل
ااودعلاطدللاثعندييالبحيعبيقددللبحيالود لحلشدعكللايددفل د لتدطلدبلذحددكليلتد ليدفلبحاعددرلايدفل د ليددفل

ليلأ ثدولبالادثيعلبال صيوت.بحيداععلدراتعلدقعتعلبحيعبيقلليعلدغتتعلبحيعبيعلاذحكلي

د لعفضلبحفعضلبال صيوتلبحسي  لعن لبادثيعألفتلبحيلتلبح ينتليدفلبح عبسدللعلتلبحيينبلبآلاعل
بحدطثتقتدلللثقد لبحد ددارلبحدتلبحيقدديتتعلبح احتدل.لاعد لأعيددعلبحثي دحلذحددكلبحدتلأفلعد  لبحيددعبيقتفلبحدذتفلددد ل

يقيعندللثقد  ل،ل%53.8 يحدللدغتتدعلفقدطلثنسدثللل11دغتتعى لثق لبحد ارلبحتلبحيقيتتعلبح احتللثلغلع  ى 
 يحللدغتتعلثنسثللل053بحيعبيقتفلبحذتفلد لدغتتعى للعثرلبحد ارلبحتلبحيقيتتعلبح احتلل تحلكيفلع  ى 

%.لاثيحديحتلكيفلحيذبلبحيدغتعلدر تعليقنايلفتلبحيلتلبوارليفلبح عبسللبحدطثتقتلللنظدعبلحلنسدثللل25.1
.لاحد لتظيدعلحيدذبلبحقييدرل5102ل–ل5108لعثرلبحد ارلحليقديتتعلبح احتدللعدييتبحقيحتللحدغتتعلبحيعبيقتفل
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در تعليقنايلعلتلدراتعلدقعتعلبحيعبيقدللثقد لبحد دارلحليقديتتعلبح احتدللنظدعبلحقد  لياىعتدللنسدثللبحدغتتدعل
ل .ل5105ل–ل5102ثق لبحد ارلحليقيتتعلبح احتللفتل

 الجزأل النالث من الدراسة التطبيقية والتعميق عميها   تائج 8-3-4
 تحلد لفتلذحكلبحيلتليفلبح عبسللإادثيعلي يلايا لفعا ليقناتدللثدتفلفددعألددراتعلدقعتدعلبحيعبيقدللللل

 لاثقدد لدطثتددد لبحيقدديتتعلبح احتددللاتي ليددديل5102ل-5108عثددرلدطثتدد لبحيقدديتتعلبح احتدددللاتي ليدديلبحقددييتفل
ل .5105ل–ل5102بحقييتف

لكيفلبحفعضلبحذيلد لبادثيعهلكييلتلتيال
"ىندديكلبعدثدديطلبتيدديثتلثددتفلبحد ددارلبحددتليقدديتتعلبحي يسددثللابحيعبيقددللبح احتددللادددراتعليللالفززرد السززابع
لدقعتعلبحيعبيقلل"

االادثيعلذحكلبحفعضلد لفتلبحث بتلل سيبليداسطلفدعألددراتعلدقعتدعلبحيعبيقدللحسدنابرلبح عبسدلل تدحلللل
لفدعألدراتعلبحيعبيقللحكرلسنوليفلسنابرلبح عبسليتاوحلبحي ارلبحديحتلل

 ( متوسط فترة تأخير تقرير المراجعة37جدول )
 5102 5102 5102 5102 السنت

 68 71 56 46 يتىسط فتزة تأخيز انتقزيز باألياو

 بعذ تطبيق انًعاييز انذونيت قبم تطبيق انًعاييز انذونيت فتزة انًقارنت

 69 51 باألياويتىسط فتزة تأخيز انتقزيز 

تدودددحليدددفلبحيددد ارلبحسددديث لأفلفددددعألددددراتعلدقعتدددعلبحيعبيقدددللفدددتللتدددي ألفدددتلأارل دددالحلسدددنابرليدددفل
لاىالبحقي لبحعبثعليفلبح عبسل.ل5105بح عبسلل  لث أرلفتلبالنافيضلفتلعي ل

ل5102اعدد لتعيددعلذحددكلبحددتلثدد تلبحشددعكيرلفددتلبالسدددق ب لحلد ددارلحليقدديتتعلبح احتددللث بتددلليددفلعددي ل
 لل5102تلث أابلثيحد ارلبحيثكعلايفل  للب لعبتلبحيعبيقللث بتلليفلذحكلبحقي لاثلغلأعصيهلعي لاثيحديح

ث بتللبالحلب لثيقيتتعلبحي يسثللابحيعبيقللبح احتلل تحلكديفلأكثدعلعدي لثدولددراتعلفدتلدقعتدعلبحيعبيقدللىدال
حلثدد أرلبحاثددعأل ل تدل5105 ل.لاثقدد لذحدكلثدد ألددراتعلدقعتددعلبحيعبيقدللفددتلبالنافديضلعددي لل5102عدي ل

لدكدسبلفتلبحيقيتتعلبح احتللايفل  لبنافورلفدعألدراتعلدقعتعلبحيعبيقلل.
كييلتدوحليدفلبحيد ارلأفليداسدطلفددعألددراتعلدقعتدعلبحيعبيقدللثيوتدي لعثدرلدطثتد لبحيقديتتعلبح احتدلل

كيديلأفليداسددطلفددعألددراتعلدقعتدعلبحيعبيقدللثيوتدي لثقدد لل،(لتدا 80دثلدغل)ل5102ل،5108اتي ليديلعدييتل
ايددفل دد لنيدد لأفلفدددعألدددراتعلل،(لتددا 26دثلددغل)ل5105,لل5102دطثتدد لبحيقدديتتعلبح احتددللاتي ليدديلعددييتل

دقعتعلبحيعبيقلللب لثق لدطثت لبحيقيتتعلبح احتلليقيعنللثيحفدعألعثرلدطثتد لبحيقديتتعلبح احتدل.لأيلأندولتيكدفل
ارلبحدتلبحيقديتتعلبح احتدللسدابتلفدتلبحي يسدثللأالبحيعبيقدللتدطلدبليدفلبحيعبيدعليلتد ليدفلبسدندييلأفلبحد 
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بيدعبتبرلبحيعبيقددللنظددعبلحلكد لبحييوددرليددفلبحثد بورلبحيدي ددللحلدطثتدد لفدتلكددرليقتدديعلي يسدثتل احددتليقيعنددلل
اتعلدقعتعلاثيحديحتليفلبحيداععلايا لفعا ليقناتللثتفلدر،لثيقيتتعلبحي يسثللبحسقا تللبحيسدا يولسيثقي

بحيعبيقللعثرلاثقد لدطثتد لبحيقديتتعلبح احتدل.لاحلدركد ليدفلدلدكلبحندتيدللبحيداعقدللدد لعيدرليقيعندللثدتفلفددعأل
لدراتعلدقعتعلبحيعبيقللعثرلاثق لبحد ارلحليقيتتعلبح احتللاييترلبحنديوالكييلتلتي

 ( مقار ه مدى وجود فروق مع ويه بين تأخير تقرير المراجع38جدول )
 الي المعايير الدولية وبعد التحول الي المعايير الدولية قبل التحول

 
 

تدوددحليددفلبحيدد ارلبحسدديث لايددا لفددعا ليقناتددللثددتفلدددراتعلدقعتددعلبحيعبيقددللعثددرلاثقدد لبحد ددارلبحددتلللل
احددد عت لدلددكلبحندتيددللإ صدديوتيلددد ليقيعنددولل،بحيقدديتتعلبح احتددل.لاىددذبلت ثددرليقناتددللبحفددعضلبال صدديوتلبحسدديثع

لاع لأك رلبحنديوالبال صيوتللذحكلكييلتلدي،لاتعلعثرلاثق لبحد ارلبحتلبحيقيتتعلبح احتليداسطلفدعألبحدر

 ( مقار ه متوسط فترة تأخير تقرير المراجع39جدول )
 قبل التحول الي المعايير الدولية وبعد التحول الي المعايير الدولية

Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
 1.27477 16.62094 170 51.2000 ل2016-2015 بحيعبيقللل دقعتع دراتع
 1.40689 18.34360 170 69.4765 لل2018-2017  بحيعبيقلل دقعتع  دراتع

ل،(لتدا 80تدوحليفلىذبلبحيد ارلأفليداسدطلفددعألددراتعلبحدقعتدعلعثدرلبحد دارلبحدتلبحيقديتتعلبح احتدللدثلدغل)لل
(لتددا .لييدديلتؤكدد لأفلبحد ددارلبحددتلبحيقدديتتعل26ثتنيدديلدثلددغلدلددكلبحفدددعألثقدد لبحد ددارلبحددتلبحيقدديتتعلبح احتددللدثلددغل)

لبح احتللتلت ليفلفدعألدراتعلدقعتعلبحيعبيقل.ل

ل

ل
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 توصيات البحث  –9
تاصدلبحثي حلثلتي ألبحث داحلفددلييديرلي د  برلددراتعلدقعتدعلبحيعبيقدلل تدحلأفلندديوالبادثديعل -0

 برليدقيعوللثتفلبحق ت ليفلبح عبسيرلبحسيثقللاي ياحللبحكشدالعدفليلتد ليدفلأسدثيبلدلكلبحي  
 ىذبلبحدقيعض.

بحث حلعفلأحتللأك عل عولحدق تعلفدعألدراتعلدقعتعلبحيعبيقللابحلب لبحشعكيرلثيالفصينلعفلدديعت لل -5
يبلفددعألدسلت لعابويييلبحييحتللحليعبيعللحلث تلفدتلبحيعبيقدلل ددتلتكدافلىنديكلطدع لأك دعل عدولح سد

 دراتعلدقعتعلبحيعبيقل.
بحث ددحلفددتلي دد  برلدددراتعلنشددعلبحقددابو لبحييحتددللثيحثاعصددللابحدددتلد سددبليددفلددديعت لبسدددال لدقعتددعل -3

 بحيعبيقلليفلبحيعبيعلبحايعيتلاديعت لدسلتيولحلثاعصللحلنشع.
اثيحد  تدد لىتوددللبحسددا لبحييحتددللثدديحلب لل،بالسددعبعليددفلعثددرلبحيسددواحتفلفدددلبحييلكددللبحقعثتددللبحسددقا تل -1

اددديعت لدسددلتيييلل،بحشددعكيرلبحيسدديىيللبحسددقا تللثيالفصددينلعددفلددديعت لنييتددللبعدد ب لبحقددابو لبحييحتددل
 اديعت لبحدسلت لحلثاعصل.ل،حليعبيعل,لاديعت لبسدال لدقعتعلبحيعبيقل

 مراجع ال 
 المراجع بالمغة العربية  :أوال

بحييلدللل،"ل عبسللد لتلتللحلقابيرلبحي   ألحدراتعلدقعتدعلبحيعبيدعل"ل،(0668)ل، .لأ ي لعث لبحييحكلي ي 
ل–ل603صلصلل–بحقدد  لبح ددينتل–كلتددللبحديدديعأليييقددللعددتفلشددي ل–بحقليتددللحالعدصددي لابحديدديعأل

ل.613
"للإطددديعليقددددعنلحقتدددي لادفسدددتعلبحددددر تعلبحيشددددعكلحكدددرليدددفلل،(لل5102)ل، .لسدددييتل سدددفلعلدددتلي يددد 

حفدددعألبحلينتددللىعدثدديطلبحيعبيددعلثيحشددعكللعلدددلدددراتعلداعتددرلإصدد بعلدقعتددعلبحداصددصلبحصددنيعتلاب
كلتددللبحديدديعأليييقددللل–بحيعبيقددللحلشددعكيرلبحيسدديىيليل عبسددللدطثتقتددلل"ل.لييلددولبحفكددعلبحي يسددثتل

 .385-313صلصل،ل(0بحق  ل)،ل(51بحييل لعع ل)ل–عتفلشي ل
 لدراتعلدقعتعلبحيعبيقللاأ عهلعلددلعتيدلل"لن الإطيعلحقتيل،(5102)ل، .لىشي لفيعا ليصطفتلبالثتيعي

كلتددللبحديدديعألل–ييلددللبحديدديعألابحدياتددرلل،ينشددرألعيتددرلبحيعبيقددليلينظدداعلد لتلددتلا عبسددللدطثتقتددل"
 .11-5صلصلل–بحق  لبح ينتل–بحييل لبالارل–يييقللطنطيل

ل
ل
ل
ل
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