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Abstract 
 

The aim of this research is to measure the impact of the mandatory 
transition to IFRS for companies registered in the Saudi stock exchange on 
auditor report lag on auditing their historical annual financial statements 
through an Literature review to hypothesis development, and then 
conducting an applied study to test of these hypothesis on a sample of (107) 
non-financial companies registered in the Saudi stock exchange during the 
period before the transition to IFRS (2015-2016) and beyond (2017-2018) 
with a total number of observations (428) observation  (companies / year). 

 The results found a positive impact of the mandatory transition to IFRS 
for companies registered in the Saudi stock exchange on auditor report lag on 
auditing their historical annual financial statements, and that the impact is not 
different according to the size firm of the audit client's and the audit office 
size. The results also found that auditor report lag is negatively impacted by 
the type of opinion, while positively impacted by both the financial leverage 
and achieve the firm's audit client losses. 

 The results of the sensitivity analysis showed a positive impact of the 
mandatory transition to IFRS for companies registered in the Saudi stock 
exchange on auditor report lag on auditing their historical annual financial 
statements, and that the impact is not different according to scale of the 
auditor report lag.  The results of the additional analysis showed that the 
auditor report lag is positively impacted by the audit office size, and negatively 
impacted by size firm of the audit client's, as control variables, and it is not 
impacted by both the end of the fiscal year and return on assets. 
Keywords: International financial report standards, auditor report lag, 
companies registered in the Saudi stock exchange. 
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 مقدم  البحث -1
تهددالبحثى ددلي يبحثسلثلدد باثددربتددعفليبدم عدددل بعددمبحثسي ددابحثسددلثةبث ذددي  ب اىددلاوبإلعسلثهددلباغددي بب

ت ددوبحثى دددلي يب(.ب  مىسدداباعدداحدب عددي بALexandru,2017دعدد بقدديحيح ب لفدد بفمددل بحثسدددىخادلمب 
ع ربحثسمليليبحثسهشل ب حثىةبتخزعبدحاسًلبثىماير ب تطع يبددمبإلةدببتح لدقبحثىع لداب لسدلبحلشهدلبع درب
ددددىعدبد لبحثمدددلث  ب حثحدددابددددمبحثبدداحاببحثسحلقدددبل  ب ا دددلدإبدددددىعدبحرفرددل بدسدددلبيحددددمبددددمبةدددعدإب

فدددةبحثحدددابددددمبادحيإبحثسم عددددل ب  ا دددابدددددىعدبحثذدددذل ل  ب ثدددذثوبفدددإنبتطبلدددقبت دددوبحثىمددداير بيددددلعاب
ب(.Al-Ghazzawi and Alsoboa,2016حميبل ب حثىحي فبفةبحثسم عدل ب 

د ثدد بع دربددددىعيبب700 ثدذثوبتد بحعىسددلدب حثىحدعلبث سمدليليبحثا ثلدد بث ى ي ديبحثسدلثةبفددةبإل ثديبددمب
حثمددلث  ب حثددذدبيسثددببحددا يتبإل ددابحمتجل ددل بحثملثسلدد بحثىددةبتسثددببتغلدديبتشبلسددةبفددةبتددلي  بحثسحلقدد   ب

ي بتح لدقبحث لح لد بث س لياد بحدلمبحث دعحا بحثسلثلد بث ذدي ل بدسدلبيحذدابحمقدىثسليب  داع ب ذدل إبقدعقباغ
ب(.ببHessian,2018 بحثسللباذكببيدل  بفةبتح لقبحثىشسل بحمقىرلدي 

حثمايددابدددمبحثىمدداير باذددأنبحثقلددل بحثسحلقددبةببIFRS تىزددسمبحثسمددليليبحثا ثلدد بث ى ي دديبحثسددلثةب
لثل ب حقىخاحمبحثقلس بحثملدث بفةبعس ل بحثقلل ب حثىةبتمىسابع ربحثى اييبحثذخردةبثمشلصيبحث عحا بحثس

دذددك  ب بيزددللبثددذثوبثددادحيإب حثىددةبيدددىخادهلبامددابدددايييبحثذددي ل بثىح لددقبدرددلثحه بحثذخرددل 
تذدليبدلبتىزسشهبحثى لي يبحثسلثل باىلجد بت دوبتمداير ب حثسىسث د بفدةباىدلاوبحثقلدل بث سمدلدر بحثسلثلد ب

فرددل ل بحملددل ل  ب  ىيتددببع ددربعثددوبتددأخليبحردحيإبعشدداباعدداحدبحث ددعحا بحثسلثلدد ب ا ددلدإبدخددل يب حر
تا ابدمبةهابديحقبةبحثحدلال برصاحيبإل كدلمبدهشلد بحثسيحةم بدسلبيىط ببحةيح ح بديحةم بالل ل ب

ي ددديب  ا دددابعثدددوبددددمب قدددلبعس لددد بحثسيحةمددد ب حثدددذدبيىدددية بفدددةبتدددأخليبت باىلجددد بتم دددابحثى دددلي يبحثسلثلددد 
 Khlif and; Achek 2016; Edeigba and Amenkhienan, 2017 Choi)حثسيحةمد ب

et.al,2018; Habib,2015; Mo and Lee,2018)ب

  مىسددددددابتعقلددددددلباصدددددداحيبحثى ددددددلي يبحثسلثلدددددد بع ددددددربتعقلددددددلبت ي دددددديبديحقددددددببحثحدددددددلال  ب تعصددددددبب
 Habib,2015يدبفمدببددمبقدعقب(باثربإلنبحثىأخليبفةباصاحيبت ي يبديحقببحثحدلال بيىيتدببع لدهب

بحثسللباىلج بعامبتعحفيبحرفرل ل ب دشهلبحثسم عدل بعمبحفيبل بحثدشع  .

(بع ددربإلنبحعىسددلدبحثسدددىثسي مبع ددربحثسم عدددل بفددةبBonsón-Ponte et al,2008  ؤ دداب 
حتخددلعبقدديحيته بيىعقددنبع ددربإلنبتىرددنبت ددوبحثسم عدددل بالثسعلعالدد ب حثىعقلددلبحثسشلقددبب  ددربحثذددي لمب
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يمىسدداحنبع ددربعس لدد بحثسيحةمدد بدددمبخددرلبالددذل بحثسردداحال بع ددربحث ددعحا بحثسلثلدد  ب عددامبحثىددأخليبفددةب
باصاحيبت ي يبحثسيحةم .ب

 مذكم  البحث -2
حتجهلبحث حدع بحثسحلقدبل باحدعبديحقد بح لدليبحمقىردلدي بحثسىيت د بع دربحثىحدعلبث سمدليليبحثا ثلد ب

 ربحثىطبلقبفدةبحثدا لبحثسى ادد بمبقدلسلبإل ي بدلب ب ي ا بدمب بت وبحث حع بع IFRSث ى ي يبحثسلثةب
 إلدي كدددلبحثذدددسلثل  بفدددةب دددلمبيعةدددابادددايإبفدددةبحثايحقدددل بفدددةبحثذددديقبحف قددد بثسملثجددد بعثدددوبحثسعلدددععب

 Masoud,2017)ب  عةددابحخددىرلبفددةباىددلاوبحثايحقددل بحثدددلا  بدددلبحددلمبح لددليبحثددد بل ب حريجلحلدد ب.
 ب  ذليبعثوباثربإلنب شلكبتكدلثلفب دشدلفعبدىعقمد بIFRSبث ىحعلباثربحثسمليليبحثا ثل بث ى ي يبحثسلثة

ب(.Moura and Coelho,2016 ب IFRSحثسلثةدمبتطبلقبحثسمليليبحثا ثل بث ى ي يب

 عس لدد بديحةمدد بحث ددعحا ببIFRS ابددًيحبثعةددعدبعرقدد بحددلمبحثىحددعلبث سمددليليبحثا ثلدد بث ى ي دديبحثسددلثةب
احثد باعداحدب عدي بحث دعحا بحثسلثلد ب فدقبحثسمدليليبحثسلثل ب حثىةبتهالباثرباحاح بيإليبفشةب دعلبددادبع

 ;Khlif and Achek,2016) بتشل ثدددلبحثكىلادددل بحثسحلقدددبل بIFRSحثا ثلددد بث ى ي ددديبحثسدددلثةب
Kawshalya and Srinath, 2019; Mohammed et al,2018)الثايحقد ب حمخى دليبت دوبب

حثمرق بامبإلنباىلاجهلب لالبدخى طد  ب فدربحلمدل بدخى ذد  ب ثد بتىشدل لب جد بحثذدي  بعسلدببحثسيحةمد ب
  ج بدكىببحثسيحةم ب سىغلديح بد ماثد بثى دوبحثمرقد  ب ددمبلإد  بفدإنبدذدك  بحث حدقبحثحدلثةبتىسثدببفدةب

بحثىدلؤم بحثىلثل :
 حثا ثلدد بث ى ي دديبحثسددلثةبث ذددي ل بحثسدددج  بفددةبحثدددعقبحثسلثلدد بب ددببحثىحددعلبحرثاحدددةباثددربحثسمددليليب

 حثدمعدي بيؤليبع ربتأخليبت ي يبديحقببحثحدلال بعمبديحةم بقعحاسهلبحثسلثل بحثدشع  بحثىلي خل ب؟
 دددببيخى دددنبتدددألليبحثىحدددعلبحرثاحددددةباثدددربحثسمدددليليبحثا ثلددد بث ى ي ددديبحثسدددلثةبث ذدددي ل بحثسددددج  بفدددةبب 

 بع ددربتددأخليبت ي دديبديحقددببحثحدددلال بعددمبديحةمدد بقعحاسهددلبحثسلثلدد بحثدددشع  بحثدددعقبحثسلثلدد بحثدددمعدي
 حثىلي خل ببالخىرلب ج بحثذي  بعسلببحثسيحةم ؟

 دددببيخى دددنبتدددألليبحثىحدددعلبحرثاحددددةباثدددربحثسمدددليليبحثا ثلددد بث ى ي ددديبحثسدددلثةبث ذدددي ل بحثسددددج  بفدددةبب 
ديحةمدد بقعحاسهددلبحثسلثلدد بحثدددشع  بحثدددعقبحثسلثلدد بحثدددمعدي بع ددربتددأخليبت ي دديبديحقددببحثحدددلال بعددمب

 حثىلي خل ببالخىرلب ج بدكىببحثسيحةم ؟
ب
 



 أثر التحول اإللزامى للمعايير الدولية للتقرير المالى على تأخير............                           عيد حممود أبو زيدد/ 

5 

 

 هدف البحث  -3
يهالبحث حقباذكببيالدةباثربديحق ب حخى ليبإلليبحثىحدعلبحرثاحددةباثدربحثسمدليليبحثا ثلد بث ى ي ديب
حثسدددلثةبث ذدددي ل بحثسددددج  بفدددةبحثددددعقبحثسلثلددد بحثددددمعدي بع دددربتدددأخليبت ي ددديبديحقدددببحثحددددلال بعدددمب

، ويااحػ تحقيااك الااغ ال اادف مااؼ خاافل اةهااداف الار :اا  ديحةمدد بقعحاسهددلبحثسلثلدد بحثدددشع  بحثىلي خلدد 
 الح ل:  

الدددل بإللددديبحثىحدددعلبحرثاحددددةباثدددربحثسمدددليليبحثا ثلددد بث ى ي ددديبحثسدددلثةبث ذدددي ل بحثسددددج  بفدددةبحثددددعقبب -
 حثدشع  بحثىلي خل .ببحثسلثل بحثدمعدي بع ربتأخليبت ي يبديحقببحثحدلال بعمبديحةم بقعحاسهلبحثسلثل 

الل بدادبحخىرلبتألليبحثىحعلبحرثاحدةباثدربحثسمدليليبحثا ثلد بث ى ي ديبحثسدلثةبث ذدي ل بحثسددج  بب -
فةبحثدعقبحثسلثل بحثدمعدي بع ربتأخليبت ي يبديحقببحثحدلال بعمبديحةم بقعحاسهلبحثسلثل بحثددشع  ب

 حثىلي خل ببالخىرلب ج بحثذي  بعسلببحثسيحةم .ب
ادبحخىرلبتألليبحثىحعلبحرثاحدةباثدربحثسمدليليبحثا ثلد بث ى ي ديبحثسدلثةبث ذدي ل بحثسددج  بالل بدب -

فةبحثدعقبحثسلثل بحثدمعدي بع ربتأخليبت ي يبديحقببحثحدلال بعمبديحةم بقعحاسهلبحثسلثل بحثددشع  ب
 حثىلي خل بالخىرلب ج بدكىببحثسيحةم .

 والسبرراا اةهس:  -4
:بددددلييإبحثذكدديبحثسحلقددبةبحثسملصدديب لسددلبيىم ددقباالددليبحثىحددعلبحرثاحدددةباةهس:اا  العمس:اا  لمبحااث  -

ع ربتعقللبت ي يبديحقدببحثحددلال  ب ت داي بإلدثد بعدمبدحدادببIFRSث سمليليبحثا ثل بث ى ي يبحثسلثةب
ةايابث ىأخليبفةبت ي يبديحقببحثحدلال  ب تطع يبدشهجل بحثقلل ب لدقبتد بحدخدللبدىغلديح بد ماثد ب

ع ددربتددأخليبت ي دديبديحقددببحثحدددلال ب  ددرب جدد بحثذددي  بعسلدددبببIFRSدمددليليببفلدديبحثىحددعلباثددر
 حثسيحةم  ب  ج بدكىببحثسيحةم .

الدلف بالسد بفصدحللبحثسردلث بفدةبحثذدي ل بحثسددج  بفدةبقدعقبحثسدللبباةهس:  العسم:  لمبحث   -
 ي دديبدددمبخددرلبت دداي بدثلددببعس ددةبعددمبإللدديبتطبلددقبحثسمددليليبحثا ثلدد بث ى ي دديبحثسددلثةبع ددربتددأخليبت

ديحقببحثحدلال ب  عبحفديبحثذدبيؤليبفةبدخى نبحث يحيح بقدعح بحث ديحيح بحمقدىثسلي  بث سددىثسي مب
إل بقددديحيح بددددش بحماىسدددلنبث جهدددل بحثسلاحددد بدثدددببحثبشدددعكبإل بتحايدددابحثزددديحابب حثا دددلإ ب تدددعفليبإلدثددد ب

 قبةبحثحدلال .فةبحثسي   بحث لدد باذأنب ذل إبديحبIFRSتدل  بحثذي ل بحثىةبتىحعلباثربدمليليب
 بدددلثير بددددمبتمدددادبحثدددا حفعبحث حدددقبامبإلنبإل سهدددلبحثشدددايإبحثشددددبل بفدددةبحث حدددع بحثسحلقدددبل بفدددةبحلمددد بب -

حفعسللبحثميبل ب حثىدةبتشل ثدلبحثمرقد بحدلمبحثىحدعلبحرثاحددةبثسمدليليبحثى ي ديبحثسلثلد بحثا ثلد ب عس لد ب
 سل بحثسعلععبث دعقبحثسلثل بحثسيحةم باذكببعلم ب تأخليبت ي يبديحقببحثحدلال باذكببخلص ب إلب
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حثددددمعدي بددددمبخدددرلبحيجدددلدبدثلدددببعس دددةبع دددربددددادبصدددح بحثمرقددد بدحدددببحثايحقددد بددددمبعاددددهبفدددةب
 حثذي ل بحثسدج  بفةبحثدعقبحثسلثل بحثدمعدي .

 فروض البحث -5
 يددؤليبحثىحددعلبحرثاحدددةباثددربحثسمددليليبحثا ثلدد بث ى ي دديبحثسددلثةبث ذددي ل بحثسدددج  بفددةبحثدددعقبحثسلثلدد بب

 ع ربتأخليبت ي يبديحقببحثحدلال بعمبديحةم بقعحاسهلبحثسلثل بحثدشع  بحثىلي خل ب.بحثدمعدي 
 يخى ددنبتددألليبحثىحددعلبحرثاحدددةباثددربحثسمددليليبحثا ثلدد بث ى ي دديبحثسددلثةبث ذددي ل بحثسدددج  بفددةبحثدددعقبب

خلد ببحثسلثل بحثدمعدي بع ربتأخليبت ي يبديحقببحثحددلال بعدمبديحةمد بقعحاسهدلبحثسلثلد بحثددشع  بحثىلي 
 الخىرلب ج بحثذي  بعسلببحثسيحةم .

 يخى ددنبتددألليبحثىحددعلبحرثاحدددةباثددربحثسمددليليبحثا ثلدد بث ى ي دديبحثسددلثةبث ذددي ل بحثسدددج  بفددةبحثدددعقبب
حثسلثل بحثدمعدي بع ربتأخليبت ي يبديحقببحثحددلال بعدمبديحةمد بقعحاسهدلبحثسلثلد بحثددشع  بحثىلي خلد بب

 الخىرلب ج بدكىببحثسيحةم .

 البحث ةدود -6
 يىشددل لبحث حددقبإللدديبحثىحددعلبث سمددليليبحثا ثلدد بث ى ي دديبحثسددلثةبد نبحثىمددي بث ىمدداير بحثددعحيدإبحى ددوبب

 حثسمليليب د لياىهلبالثسمليليبحثسحلقبل بحثدلا  .
 ي ىردديبحث حددقبفددةبديحقددىهبث سىغلدديبحثىددلاعب  ددعبتددأخليبت ي دديبديحقددببحثحدددلال بع ددربحثى ي دديبعددمبب

شع  بحثىلي خلددد بحثكلد ددد بد نبتشدددل لبت ي ددديبديحقدددببحثحددددلال بعدددمبحثسهدددلمبديحةمددد بحث دددعحا بحثسلثلددد بحثدددد
 حفخيدبدثببحثذحصبحثسحا دبإل بحثىع لابحثسهشةبعمبحثسم عدل بحثسدى ب ل .ب

 ت ىريبعلش بحثايحق بع ربحثذي ل برليبحثسلثل بحثسدج  بفةبحثدعقبحثسلثل بحثدمعدي بخدرلبحثذىديإبب
 .5072ب-5072حثادشل ب

 دذي طبازعحا بحخىلليبحثملش ب دشهجل بحثايحق بحثسدىخاد .بحثشىلاوبحمعىسلدبع رب 

 الشعري لمبحث اإلط ر -7
 السا ؽم والحطؽر – IFRSالدول:  لمحقرير الس لي  الححؽل اإللزامي لمسع يير7-1

ت مدددببحثجهدددل بحثىشبلسلددد بثسهشددد بحثسحلقددد  بد ًيحبإلقلقدددليلبفدددةبدعددد بحثىشسلددد بحمقىردددلدي بددددمبخدددرلب
حثسحلقدد  ب أ ددابدحددل يبحثبشلدد بحفقلقددل بث عسددللبحثىددةبتخ ددقبدشلًخددلبحقددىثسليً لبةددذحًالبتطددع يبدمددليليب

عثددوبحثىطددع يبفددةب دددمبإل دد بإل ةددهب(.بAl-Htaybat,2018ثىذددجلعبحثسدددىثسي مبحثسح لددلمب حفةلاددب 
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حثى ليلبحلمبحثسمليليبحثسح لد ب حثسمدليليبحثا ثلد  ب  عةدابحتجل دلنبثىح لدقبدمليليبحثسحلق  ب عبتح لقب
ثوبحثى ليل:بحمتجلتبحف لبيذجعبحثىكلفب  ذليباثربتمدايببحثسمدليليبحثا ثلد بث ى ي ديبحثسدلثةبثىشلقدببع

خرعصلل بحثدعقبحثسح ل ب حثث لف ب حمقىردلد ب حمتجدلتبحثثدلاةبيذدجعبحثىبشدةب  دعبحمقدىباحلبحثكلددبب
ب(.Ikpefan and Akande,2012ثسمليليبحثسحلق  بحثسح ل بالثسمليليبحثا ثل بث ى ي يبحثسلثةب 

 بفإنباددخ باصداحيح بحثسمدليليبحثا ثلد بث ى ي ديبحثسدلثةبتخى دنبددمبد ثد بوفى ضؽء االتج ه اةول
 Edeigba and)فخددددددييبثى بلدددددد بح ىللةددددددل بدشذددددددا بحفعسددددددللبحثسح لدددددد ب ددددددددىخادلهلبحثسح لددددددلم

Amenkhienan,2017)حثمعحدددببحثبلملدد بدددمبد ثدد بفخدديدبدثددببحثددشب ب ب  يةددعبعثددوباثددربحخددىرلب
ب.(Al-Htaybat.K,2018 حثدللقل ب حمقىرلدي ب حث لاعال  بحثىم ل  بحثث لف  ب حثايمب

 بتبشدةب لددببث سمدليليبحثا ثلد بث ى ي ديبحثسدلثةب حثسىيت د بع دربعدل يإبحثمعثسد ب حثىدةبواالتج ه الث ني
ىةباحدب  ببددىخادةبحث عحا بحثسلثل بثى وبحثذي ل بتسثببإل ابدملثسهلبحثذي ل بدىمادإبحثجشدلل ب حث

ب(.ALexandru,2017ث غ بتعحصبب ح اإب 

َّددهابحثذدديقبحف قدد بتطددعيبفددةبددددىعدبحثىحددعلباثددربحثسمددليليبحثا ثلدد بث ى ي دديبحثسددلثةبدشددذبعددلمب ب
فةبحثسس ك بحثميبل بحثدمعدي ب حثىةبتحعثلباذكبب لدببث سمليليبب5071فةبثبشلنب  ىربعلمبب7332

 ب  دل  بعثوبحثىحدعلبفدةبةدذلبحمقدىثسليبحفةشبدة بددمبخدرلبتددهلببIFRSحثا ثل بث ى ي يبحثسلثةب
 ,Al-Htaybat)ببحثحرددعلبع ددربدرددلديبدلثلدد بد ثلدد باىلجدد بتددعفليبل دد بفددةبابددلمبحثسحلقدد  بحثسلثلدد 

ب.ب(2018

اعداحدبت ي ديبددلثةب   دًلبثسمدليليب ح داإببIFRS دمبداحيدلبحثىحدعلبث سمدليليبحثا ثلد بث ى ي ديبحثسدلثةب
حاًمبدمباعاحدبت ي يب   ًلبث سمليليبحثسح ل ب آخيب   ًلبث سمليليبحثا ثل  بدسلبيا ابدمبحث لح ل بث س لياد ب
حلمبحثسم عدل بحثسلثلد بحدلمبحثذدي ل ب حث طلعدل ب حثب داحنبحثسخى ذد  ب ددمبلد بفهد بحثسددىثسي مبث ذديصب

 ,Ikpefan  and Akande)يتددددببع ددددربعثددددوبةددددذلبحمقددددىثسليبحفةشبددددةبحمقددددىثسلي  بحثسىل دددد  ب  ى

ب.(2012

ابددًيحبب5070 بدداإل بديحقدد بحثى ددليلبحددلمبدمددليليبحثسحلقدد  بحثدددمعدي ب حثسمددليليبحثا ثلدد بدشددذبعددلمب
ميت لطبحمقىرلدبحثدمعديبالمقىرلدبحثملثسةب إاذل بحثمايابدمبحثذي ل بحثملثسلد بَّدي ل بتلامد بثهدلب

يبلدد بحثدددمعدي  ب لددقبتدد بتذددكلببثجشدد بدددمبدسث ددلمبعددمب احيإبحثسلثلدد  بدؤقددد بحثش ددابفددةبحثسس كدد بحثم
ثجدلنبدمدليليبحثسحلقد  ب حثسيحةمد ب حثميبدةبحثددمعديب حثددعقبحثسلثلد بحثددمعدي  بالرلدلف باثدربدسث دة



 أثر التحول اإللزامى للمعايير الدولية للتقرير المالى على تأخير............                           عيد حممود أبو زيدد/ 

8 

 

ليبالثهلم بحثدمعدي بث سحلقبلمبحث لاعالم ب ت بحاىهل بحةىسلعل بت وبحث جش باسذي عبثراى للباثدربدمدلي
امددابتماي ددهبدددمبب5072 إ سلثددهبعددلمبب5075حثسحلقدد  ب حثسيحةمدد بحثا ثلدد  ب حثددذدبتدد بحثبددا ب لددهبعددلمب

 لددقبدر ددد بحثسمددليليبحثا ثلدد بث ى ي دديبحثسددلثةبث بلمدد بحثدددمعدي بثزددسلنبتعحفددقبحثسمددليليبدددعبحثذددي م ب
ب(.Razak and Alqurashi,2019 ب حثسىط  ل بحثىشبلسل 

تزسشىهلبحثسمليليبحثا ثل بث ى ي يبحثسلثةبح ىعحاهلبثسعلععل بث بتىمي ب دمبإل  بحثىطعيح بحثىةب
ثهلبحثسمليليبحثسحلقبل بحثدمعدي  ب تغطلد بإل ثديبَّدسعًمبثسعلدععل بدملشد بع دربقدبلببحثسثدللبحَّدىيحطب
ديحةمدددد بد ي دددد بثشدددددببحمقددددىهركب حثقلسدددد بحثسى قلدددد بثدددد م ب حثسمدددداح  ب بمددددابحثسعلددددععل بحثىددددةب

حثدمعدي باذدكببدخىرديبتد بتشل ثهدلبفدةبحثسمدليليبحثا ثلد بث ى ي ديبحثسدلثةبفدةبد لدليبعلثجىهلبحثسمليليب
دددددى ببدثدددببد لدددليبقلاسددد بحثىددداف ل بحثش ايددد  ب د لدددليبحثدللقدددل بحثسحلقدددبل ب حثىغلددديح بفدددةبحثى ددداييح ب
ب حفخطل  ب د لليبحفصعلبرليبحثسىاح ث بحثسحىذظبحهلبث بلدع ب رلي سدلبددمبحثسمليلي حثهلمد بحثددمعدي 

ب(.5071ث سحلقبلمبحث لاعاللم 

 إليزددًلبدددمبإل دد بدعلددععل بحثسمددليليبحثا ثلدد بث ى ي دديبحثسددلثةبح ىسلدهددلبحىطبل ددل بحثقلسدد بحثملدثدد  ب
 لدددقبقددددسحلبت ددددوبحثسمددددليليباإعددددلدإبت ددددع  بحفصددددعلبحثثلحىدددد  ب ت ددددع  بحثم ددددليح بحمقددددىثسلي  باقلسىهددددلب

الثقلس بحثملدث بدىربدلبإلدكمبالل بت وبحثقلسد بحثملدث  ب الل بحفصعلبحثحلعحال ب حثايحعل ب دشىجلتهلب
اسعلعالد .ب بلثس لحدببالدل بحمثىاحددل ب ع  د بحفةدببحثسىم  د بحشهليد بحثخادد ب فً دلبثقلسىهدلبحثحلثلد بحداًمب

ب(.ب5071دمبالسىهلبحمقسل ب حثهلم بحثدمعدي بث سحلقبلمبحث لاعاللم 

 حرلدل ل بثى بلد  حرفردل ل  ددم سععد حثهلمد بحثددمعدي بث سحلقدبلمبحث دلاعاللمبثسج  سدلبإلقدي 
 حثسمدليليبحثا ثلد بث ى ي ديبحثسدلثة تطبلدق دم يىجاإل م ةا ًب ت ما حثسلثل ب حثىة حث عحا  ددىخادة  لةل 

بددمب حثسخى ذد  حفادعحع حدلم حثىذي دق ددم حثسددىذلايم حثىدةبتسكدم حثسس كد  بدثدببحرفردل ل  فدة ثكدبي
حثىسع  لددد ب حثهلمددد ببدح بحثىسع  لددد بحثسخى ذددد  ب حثسردددي فل  حثردددكعك ب حريددديحبحمقدددىثسليح  ب حثددددشاح 

 (.5071حثدمعدي بث سحلقبلمبحث لاعاللم 

 السا ؽم واةهس:  –تأخير تقرير مراقب الحد ب ا عؼ مراجع  القؽائػ الس ل:  7-2
يمىسدددابدددددىخادعبحثى دددلي يبحثسلثلددد بفدددةبحتخدددلعبقددديحيته بع دددربددددلبتدددعفيتبت دددوبحثى دددلي يبددددمبدم عددددل ب
َّددي ط بإلنبيىددعحفيبحهددلبدجسععدد بدددمبحثخرددلاصبحثشععلدد ب حثىددةبيحدداد لبا ددليباعدداحدبحثى ددلي يبحثسلثلدد  ب
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إب دددمبت ددوبحثخرددلاصبحثسراسدد ب حثسعلعالدد ب حثىعقلددلبحثسشلقددب ب لددقبيمىسددابعثددوبحثىعقلددلبع ددربفىدديب
ب.(Abdullah et al,2019 ااهل بعس ل بديحةم بحث عحا بحثسلثل 

اثدربدعد بحثث د بفدةبت دوبحث دعحا  بثىدعفليببديحةم بحث عحا بحثسلثل ديحقبعبحثحدلال بدمبعس ل بب  هال
( ب  ىعقدنبعثدوبRad et.al.,2016دم عدل بدراس ب  سكمبحمعىسلدبع لهلبدمبقبببدىخدذيبحث ديحي 

تعقلدلبع دربةم بإل بت ي يبديحقببحثحددلال ب حثدذدبي سثدببإل دابحثمعحددببحثسدؤليإبتعقللبت ي يبحثسيحع رب
ب(.Afify,2009اصاحيبحثى لي يبحثسلثل ب 

اهليد بتدلي  بت ي يبديحقببحثحدلال بعمبديحةم بحث عحا بحثسلثل باأاهلبحثذىيإبحدلمببتأخلي ت ميلبفىيإب
  مشددةب ددذحبحثىمي ددفبإلنب ددًربدددمبحردحيإببحثدددش بحثسلثلدد بث ذددي  ب تددلي  بحثىعالددعبع ددربت ي دديبحثسيحةمدد .

عشدداباعدداحدبحث ددعحا ببحثسلثلدد  ب ديحقبددةبحثحدددلال بعشددابالددلده بامس لدد بحثسيحةمدد  بي   ددلبد يًحب لقددسًلبفددةب
 ,Al Bhoor and Khamees,2016; Hassan,2016; Khlif and Samaha)تذدكلبب دذحبحثىدأخلي

ب.(2014

 لًدددددلبثدددددعقبحثسددددللباكلفدددد بإل يحفهددددلبدددددمبحثذددددي ل  ب   مددددابتددددأخليبت ي دددديبديحقددددببحثحدددددلال بإلدددددًيحب
حثسدىثسي م ب حثجهل بحثسشبس بثى وبحثددعق ب عثدوبابدًيحبثسدلبيىيتدببع دربحثىدأخليبفدةباصداحيتبددمبيدب

ب(.Habib,2015 Al Bhoor and Khamees,2016فمببقعقبحثسللب 

 ذددل إبإلدح بديحقبددةبت ي دديبديحقددببحثحدددلال بإل ددابحثسىغلدديح بثى لددل ببتددأخلي دددمباح  دد بإلخدديي بي سثددبب
( بHabib, 2015 Yaacob and Ahmad,2012حثحددلال  ب دؤَّديبثذملثلد بعس لد بحثسيحةمد ب 

 فدقبحثسمددليليبحثسهشلد ب حثىدةبتىط ددبببحث دعحا بحثسلثلد  لدقبي دعمبديحقدببحثحدددلال بادأدح بعس لد بديحةمدد ب
دشهبت لل بحثسخل يبحثسيت ط بامس ل بحثسيحةم ب  ىيتببع ربعثوبدا ابددمبحثعقدل ب اىلجد بعثدوبإلصد  ب
إل ابدؤَّيح ب ذل إبديحقببحثحددلال ب دعبقايتدهبع دربحثعفدل بامس لد بحثسيحةمد بد نبتدأخليبددعبحمثىداحمب

 Abdillah et)بحثددعحيدإباددلث عحا بحثسلثلدد ثسم عدددل باسمددليليبحثسيحةمدد ب د نبحثىددألليبع ددربدعلعالدد بح
al,2019).ب

 إليزًلبي مابتدأخليبت ي ديبديحقدببحثحددلال بدؤَّديبثمدامبةدعدإبحثى دلي يبحثسلثلد  ب عثدوباىلجد بتدعفليب
(.ب  خذدابعثدوبددمبعدامبتسللدببAmirul and Salleh,2014 بحثسم عدل بفةبتعقللبرليبدشلقدب
(.ب  مىبددديبYaacob and Ahmad,2012ثلددد ب ددددىخادلهل حثسم عدددل بحددلمبد مدددادبحث ددعحا بحثسل
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حثىعقللبحثسشلقببإل ابعشلصيبخلصل بحثسراس بث سم عدل بحثسحلقبل  ب دمبل بفإنبعامبتعحفي لبي  دبب
بدمبتأللي لبع ربدىخذيبحث يحي.

يزللبثذثوبإلنبحثىدأخليبفدةبت داي بحث دعحا بحثسلثلد بفدةبحثىعقلدلبحثسشلقدبب حثشدلتوبعدمبتدأخليبت ي ديب
قببحثحدلال بيؤددباثربحيتذدلعبدددىعدبدخدل يبإلعسدللبديحقدببحثحددلال  بفزدًربعدمبإلنبحثىدأخليبديح

ب(.5071فةبت اي بحث عحا بحثسلثل بث بعيص بيىيتببع لهبحي للبتاح لبحثذي   اسلي 

يىز بدسلبقبق بإل سل باصاحيبت ي يبديحقببحثحدلال بد نبتأخليب دمبل باتل  بحثى لي يبحثسلثل ب
ةبحثىعقلددلبحثسشلقددب بدسددلبيدداع بةددعدإبت ددوبحثى ددلي يباذددكببيدددل  بفددةبتحدددلمبحتخددلعبثسدددىخادلهلبفدد

بحث يحيح بفصحللبحثسرلث .بب

 تأخير تقرير مراقب الحد ب ا محدداا 7-3
اددلثير بدددمب  ددببددددىخادةبحث ددعحا بحثسلثلدد بحىددعفليبت ي دديبديحقددببحثحدددلال بفددةبحثعقددلبحثسشلقددبب

دجسععد بددمبب( بامبإلنبعثدوبحثط دببيمىسدابع دربDong et al,2018ميت ل هباإصداحيبت دوبحث دعحا  
حثسحددادح ب حثىددةبتدديت  باددلف يحلبحثسددؤليإبفددةبتحايددابعثددوبحثىعقلددلب  سددلبديحقبددةبحثحدددلال ب حثذددي  ب

ب(.Abdillah et al,2019عسلببحثسيحةم  

حدددداإلبحفدلبحثسحلقدددبةبفددددةبديحقدددد بدحددددادح بإل بابدددًيحبف سلدددد بتعقلددددلبت ي ددديبديحقددددببحثحدددددلال  ب ب
(.ب فددربلددع بDurand,2019 7310حثمعحدددببحثسددؤليإبفددةبتددأخليبت ي دديبديحقددببحثحدددلال بدشددذبعددلمب

تح لددددببحفدلبحثسحلقدددددبةب لسددددلبيىم دددددقبحى ددددوبحثسحدددددادح  بيسكدددددمبت دددددل بت دددددوبحثسحددددادح باثدددددربلرلددددد ب
(:بحثسجسعع بحف ثرب ةبخرلاصبحثذدي  بHabib et al,2019دجسععل  ب  ىذقبعثوبدعبتح لبب 

  حثسجسعع بحثثلال بآثلل بحثحع س ب ب حثسجسعع بحثثلثث بخرلاصبديحقبةبحثحدلال .بعسلببحثسيحةم  

ترتبط السجسؽع  اةولى مؼ محادداا تاأخير تقريار مراقاب الحدا ب ا بخرا ئص الذارك  عسيا  
 تىسثددددببت ددددوبحثخرددددلاصبفددددةبحثمايددددابدددددمبحفدددددعيبدشهددددلبدددددلبيدددديت  باددددإدحيإبحثذددددي  بدثددددبببالسراجعاااا ، 

( ب ح خديبBaatwah et al,2015يبدمب لقبفىيإبعس ه ب خبيتهبحثسلثلد  بخرلاصبحثساييبحثىشذلذ
تم داباذدلطبحثذدي   باسدعبحثسبلمدل  ب تدلي  باهليد بحثددش بحثسلثلد  باعدلدإباصداحيباطبلم بعس للتهدلبدثدبب

 .(Durand,2019  حث عحا بحثسلثل 
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ح دقبخددلايب لدقبانبحثذدي  بحثىدةبتبل  ،بومؼ خر ئص الذرك  عسي  السراجع  الؽضع الس لي
حثسددلثةببحثى ي ديإل بثدايهلبيحفمد بدلثلد بديتذمد بإل بتعحةدهبصدمعبل بدلثلد بثدايهلبدبدييبفدةبتدأخليباصداحيب

فنبقعحاسهدددلبحثسلثلددد بتىزدددسمبإلخ دددلًيحبقدددلم  بفزدددًربعدددمبإلنبتح لدددقبحثخددددلايبدؤَّددديبم ىسدددللبحيتذدددلعب
ابدددمبحقددىسيحي  بدخددل يبحثسيحةمدد  ب عثددوباىلجدد بح ىسددللبفذددببعس لدد بحثسيحةمدد بفددةب ددللبعددامبحثىأ دد

حثذي  بدسلبيىط ببةهًاحبإلع ربدمبديحقدببحثحددلال باىلجد بحثحلةد بفدح باةديح ح بديحةمد بالدل ل  ب
 ديحق ب ت لل بحمقدىسيحي   ب دشلقذد بخطد بحردحيإبفدةبحثىملددببددعبدذدل ببحمقدىسيحي  ب ددمبلد ب قدلب

ب(.Ezat,2015 Abdillah et al,2019  5071 باسلي Afify,2009إل علبفةبعس ل بحثسيحةم  

 لدقبانبحثذدي  بحثىدةبتح دقبإليبدل ببوأيزً  مؼ خر ئص الذرك  عسي  السراجع  ربح:  الذارك ،
تكددعنبفىدديإبحثسيحةمدد بإلقددب باىلجدد بح ىددعح بحث ددعحا بحثسلثلدد بع ددربإلخ ددلًيحبةلدداإ ب لددقبي مددابحيتذددلعبحثيبحلدد ب

طلث د بديحقدببحثحددلال باإتسدلمبدؤَّيبفدح بحثذي  بفةبادحيإبدعحيد ل بدسلبيسثببدحفًمدلبثدادبحثذدي  باس
عس لدد بحثسيحةمدد بفددةب قددلبإلقددبب إصدداحيبحثى ي دديبفددةبحثعقددلبحثسشلقددببثش ددببحفخ ددليبحثجلدداإبفصددحللب

ب(.بAbdillah et al,2019حثسرلث بدسلبيا ابدمبالس بحثذي   

حثسشذدا بيؤليبفةبتعقللبت ي ديبديحقدببحثحددلال  ب لدقبانببوكذلغ ةجػ الذرك  عسي  السراجع 
حثحجددد بثدددايهلبددددعحيدبثدددافعبإلتمدددللبإلع دددة ب ثدددايهلبلدددغعطبددددمبحثسددددىثسي مب حثجهدددل بحثىشبلسلددد ب بلددديإب

 حثيقلحلددددد براهدددددل بعس لددددد بحثسيحةمددددد بفدددددةب قىهدددددل ب ددددددمبلددددد بعدددددامبحثىدددددأخليبفدددددةبتعقلدددددلبت ي ددددديبديحقدددددبب
ب(.Afify,2009حثحدلال  

 بحثحدددلال بيدؤليبفدةبتعقلددلبت ي ديبديحقدببوتا ري  ن  يا  الدااش  الس ل:ا  لمذاارك  عسيا  السراجعاا 
 لددقبانبتاحيددابعددادبحثمسددر بحثددذيمبتشىهددربحثدددش بحثسلثلدد بثسشذددأته بفددةبتددلي  بدحددادبيسثددببفىدديإبحثددذي إب

حاىهدددل بعس لدددد بحثسيحةمددد ب دددددمبلددد بت ي دددديبديحقددددبببتعقلددددلثسكلتدددببحثسيحةمدددد بحفدددديبحثددددذدبيدددؤليبع ددددرب
ب(.5073حثحدلال ب دطل ع 

قاب الحدا ب ا يل:ا ا الحؽكسا ، ومش ا  وتذس  السجسؽع  الث ن:  ماؼ محادداا تاأخير تقريار مرا
 لدددقباادددهب  سدددلباحد بفملثلددد بثجشددد بحثسيحةمددد بحاخذزدددلبفىددديإبتدددأخليبت ي ددديبديحقدددببلجشااا  السراجعااا ، 

حثحدلال ب  يةدعبعثدوبث عفدل بحدا ي لبفدةبحرَّديحلبع درباعداحدبحثى دلي يبحثسلثلد باذملثلد  ب تذدجلعبادحيإب
 ب د ي لبفةبا لدإبفملثل بلعحا بحثيقلا بحثاحخ ل بدسلبحثذي  بثىعفليبحث عحا بحثسلثل بفةبحثعقلبحثسشلقب

يدددؤليبع دددربتخادددلابدخدددل يبحثيقلاددد ب ددددمبلددد بدخدددل يبحثسيحةمددد ب بلثىدددلثةبتخادددلابفىددديإبحثسيحةمددد ب
 Aljaaidi et al,2019 Abdillah et al,2019 Afify,2009 Hassan,2016).ب
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    ددًلبثسمدليليبحثسيحةمدد ب ا، وأيزاً  السراجعاا  الداخم:ا  مااؼ محادداا تااأخير تقريار مراقااب الحدا 
يمىسابديحقببحثحدلال بع ربعسدببحثسيحةدعبحثداحخ ةبامدابت لدل بحقدى رثلىهب  ذل تده ب ثدذثوب  سدلباحد ب
هددابديحقددببحثحدددلال بفددةبعس لدد ب  ذددل إبحثسيحةددعبحثدداحخ ةبيددى بحمعىسددلدبع ددربعس ددهبدسددلبيخذددابدددمبة 

ب(Aljaaidi et al,2019)ص لبحثلهبديحق بحثسيحةم  ب دمبل بتشخذابفىيإبحثى ي ي ب  ؤ ابعثوبدلبتعب
بحعةعدبعرق بعكدل بحلمبةعدإبحثسيحةم بحثاحخ ل ب تأخليبت ي يبديحقببحثحدلال .ب

 لقبااهب  سدلبفي تأخير تقرير مراقب الحد ب ا مجمس اإلدارة، الحي تؤثر بومؼ يل: ا الحؽكس 
ت ي ددددددديبديحقدددددددببحثحددددددددلال باحدب جددددددد بدج دددددددقبحردحيإ ب حقدددددددى رثلىهب  سدددددددلبحاخذزدددددددلبفىددددددديإبتدددددددأخليب

 Afify,2009 Hassan,2016ب  يةددعبعثددوباثددربقددايإبديحقددببحثحدددلال بفددةبحثحرددعلبع ددربإلدثدد ب )
حرل ددل بحثسراسدد ب حثكل لدد  بالرلددلف باثددربإلنبعثددوبدؤَّدديبماخذددل بدخددل يبإلعسددللبحثمسلددبب دددمبلدد ب

بحاخذل بدخل يبحثسيحةم بدسلبيشمكقبع ربفىيإبعس ل بحثسيحةم .

عاا  الث لثا  مااؼ محادداا تااأخير تقريار مراقااب الحدا ب ا الخراا ئص السرتبطاا  وتحزاسؼ السجسؽ 
 لقبييت  باكدببَّدي  بديحقدبب ددلال ب حثىدةبتخى دنبدهليحتدهب  ذل تدهب ددلبي دعمببسراقبي الحد ب ا، 

اددددهبددددددمباةددددديح ح بثمس لددددد بحثسيحةمدددد بددددددمبدكىدددددبب خدددددي بيردددد بحثىاحدهسدددددلبةسلمدددددًلبالثسمدددددليليبحثسهشلددددد ب
 Abdillah et al,2019).ب

ومااؼ خراا ئص مراقباااي الحداا ب ا الساااؤثرة فااي تؽقيااج تقريااارهػ عااؼ مراجعااا  القااؽائػ الس ل:ااا  
ديحقبةبحثحدلال بإل ثيب ذل إبفةبعس لل بحثسيحةم بب ب لقبانتخرر ػ في صش ع  عسي  السراجع 

 ,Stewart and Cairney)فدةبحثردشلعل بحثسىجلادد باىلجد با دلدإب تديح  بدمديفىه بحبلمد بحفعسدللب
 ب اىلج بت وبحثسميف بفربدجللبصشلع بعسلببحثسيحةم بفإنبديحقببحثحدلال بيددىغيقب قدلب(2019

إلقددببثذهدد بابددلمباعدداحدبحثى ي دديبحثسددلثة ب حثىملدددببدددعبحثسذددل ببحثسحلقددبل بفددةبدجددللبحثرددشلع باذددكبب
 (.ب5072إلقيعبدسلبيخذابدمبفىيإبعس ل بحثسيحةم  دشرعي 

 حثدذدبيديت  بعكددًللببةجاػ مكحاب السراجعا ، ب ب اوأيزً  مؼ الخر ئص السرتبط  بسراقبي الحد
حىددأخليباصدداحيبت ي دديبديحقددببحثحدددلال  بفلثسكلتددببحثكبدديدبت رددايبت لي ي ددلبعددمبعس لدد بحثسيحةمدد بفددةب
حثىعقلددلبحثسشلقددببد نبتددأخلي ب  يةددعبعثددوبثسددلبيىددعحفيبثددايهلبدددمبخبدديح ب دددعحيدبثىشذلددذبعس هددلباكذددل إب

ب(.Afify,2009قسمىهلب حمقىسيحيبدعبعسلببحثسيحةم  فةبحثحذلظبع ربب( ب يربىهل5071 اسلي 
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 بالؽارد بحقرير السراجع  مؼ الخرا ئص الساؤثرة فاي تؽقياج تقرياره كس  أن رأي مراقب الحد ب ا
يإليبديحقددببحثحدددلال برلدديبحثس مددالبيدديت  بعكدددًللبحىددأخليباصدداحيبت ي دديبديحقددببحثحدددلال  ب لددقبانب

فنبعثدوبحثدديإليبدؤَّدديبماخذددل بددددىعدبحثىحي ذدل بحثجع ي دد  ب بلثىددلثةبحاخذددل باةدديح ح بحثسيحةمدد ب
 إلنبيإليبديحقدببحثحددلال بحثس مدالب حثديإليب(.ب5071دسلبيىيتببع لدهباصداحيبحثى ي ديبفدةبتعقلىده اسلي 

هدددابحثسيحةمددد ببعدددم حمقدددىسيحي  بدؤَّددديبث ردددمعبل بحثىدددةب حةهدددلبديحقدددببحثحددددلال ب ددددمبلددد با دددلدإبة 
 Durand,2019)بحمَّدليح ب تذليبابي د .بSignalingاثدربإلنبحثذدي ل بحثىدةبتى  دربيإلًيدلبدىحذبدًلبب

بقددابتمىبي ددلبإلخ ددلًيحبقددلم بابددًيحبفنبعثددوبحثدديإليبيذ ددابإلصددحللبحثسرددلث بحثث دد بفددةبحثسم عدددل بحثسلثلدد  
 بلثىلثةبيؤديبعثوباثربتأخليبعس ل بحثسيحةم ب ددمبلد بت ي ديبديحقدببحثحددلال باىلجد بتدأخليبحثذدي  ب

ب(.Ezat,2015 Moalla,2017فةبحمقىجلا بثط  ل بديحقبةبحثحدلال  

 لدقبانب دعلبفىديإبحميت دلطبيا دابوأيزً  فحرة االرتب ط بايؼ عسيا  السراجعا  ومراقباي الحدا ب ا، 
دلال  ب ثذثوبفةبحثدشعح بحف ثةبدمبحميت لطبيددىغيقبديحقدببحثحددلال ب قدلبدمبدميف بديحقببحثح

إل علبثذه بحلم بحثمسلدبب ددلبيديت  بحهدلبددمبدخدل يبإلابسد بحثيقلاد بحثاحخ لد  ب  دشمكقبعثدوبقد ً لبع درب
ب(.5073فىيإبعس ل بحثسيحةم ب دمبل بتعقللبحثى ي ي دطل ع 

 تحمي  الدراس ا الد بق  واشحق ق فروض البحث 7-4
 تحمي  الدراس ا الد بق  7-4-1

تش ولااج السجسؽعاا  اةولااي مااؼ الدراساا ا محاادداا تااأخير تقرياار مراقااب الحداا ب ا عااؼ مراجعاا  
(بديحةمدددد بحفدحلددددل ب ددددعلبدحددددادح بتددددأخليبAfify,2009 لددددقبتشل ثددددلبديحقدددد ب القااااؽائػ الس ل:اااا ، 

حثسرددي   بدددمبخددرلببحثسيحةمدد  ب دددادبإللدديبحثحع سدد بع ددرببتددأخليبت ي دديبحثسيحةمدد بفددةبحلمدد بحمعسددلل
.ب تعصدد لب5001َّددي  بد لدداإبحبعيصددىةبحث ددل يإب حرقددكشاي  بخددرلبحثمددلمبب22ديحقدد بتطبلقلدد بع ددرب

بدمبحقى رثل بدج قبحردحيإب حاد حةل بحثساييبحثىشذلذيب  ةدعدبثجشد ب حثشىلاوباثرب ةعدبإلليبدمشعيبثكبي
بحثسيحةم  ب  ج ب يبحل بحثذي  بع ربتأخليبت ي يبحثسيحةم .

حثمرقدددد بحددددلمبفىدددديإبحميت ددددلطبحددددلمبحثمسلددددبب ديحقددددبب(بDao and Pham,2014فلبديحقدددد ب   ددددا
حثحدلال ب تأخليبت ي يبحثسيحةم ب  لفبتىدأليبت دوبحثمرقد بالثىخردصبحثردشلعةبثسيحقدببحثحددلال ب

دذدددل اإب قش /َّدددي  (بخدددرلبحثذىددديإبب1537ادددلثىطبلقبع دددربحثذدددي ل بحفدي كلددد باإةسدددلثةبدذدددل اح ب
حاخذدل بفىديإبحميت دلطبحدلمبحثمسلدبب تعص لبحثشىلاوباثرب ةعدبعرق ب يدي بحلمب(.ب5002-5070 
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ي مددالبدددمببحثىخرددصبحثرددشلعةبثسيحقددببحثحدددلال  ب إلنب ديحقددببحثحدددلال ب تددأخليبت ي دديبحثسيحةمدد 
ببت وبحثمرق باذكببدمشعيبق بة.

 ده ب خبيتدهب(بحثمرق بحلمبخرلاصبحثساييبحثىشذلدذيب بفىديإبعسBaatwah et al,2015 تشل لب 
.ب5077-ب5001حثسلثلدد (ب تعقلددلبت ي دديبحثسيحةمدد  بادددلثىطبلقبع ددربحثذددي ل بحثمسلالدد بخددرلبحثذىددديإب

 تعصددد لبحثشىلجددد باثدددرب ةدددعدبعرقددد بدمشع ددد بحدددلمبخردددلاصبحثسددداييبحثىشذلدددذيب فىددديإبعس ددده ب خبيتدددهب
بحثسلثل (ب تعقللبت ي يبحثسيحةم .

(بحثمرقد بحدلمبAl Bhoor and Khamees,2016 دعبحخىرلبحلم بحثىطبلق بحخىبي بديحق ب 
فىدددديإبحميت ددددلطبحددددلمبحثمسلددددبب ديحقددددببحثحدددددلال ب تددددأخليبت ي دددديبحثسيحةمدددد ب  لددددفبتىددددأليبت ددددوبحثمرقدددد ب
الثىخرددصبحثرددشلعةبثسيحقددببحثحدددلال  بدددمبخددرلبعلشدد بث ذددي ل بحفيدالدد بحثسدددج  بفددةبحعيصدد ب

عدامباثرب.ب تعص لبحثشىلاوب(5072-5003(بدذل اإبخرلبحثذىيإب 237عسلنباإةسلثةبدذل اح ب 
 ةعدبعرق بحلمبفىيإبحميت لطبحلمبحثمسلبب ديحقببحثحدلال ب تأخليبت ي يبحثسيحةم  ب إلنبحثىخردصب
حثرشلعةبثسيحقببحثحدلال ب سىغليبد مالبمبيؤليبع ربت وبحثمرق بحلشسلب سىغلديبدددى ببيدؤليبع درب

بتأخليبت ي يبحثسيحةم .

(بالددل بدحددادح بتددأخليبت ي دديبحثسيحةمدد بفددةبHassan,2016 فددربعح بحثدددللق ب ددافلبديحقدد ب 
َّددي  بدايةدد بفددةبقددعقبف دددطلمبثدد  يحقبب82عددببابي دد بحثع لثدد  بدددمبخددرلبديحقدد بتطبلقلدد بع ددرب

إلنبتدددأخليبت دددلي يبحثسيحةمددد بيىدددأليباحجددد بدج دددقباثدددرب.ب تعصددد لبحثشىدددلاوب5077حثسلثلددد بخدددرلبعدددلمب
بحثذي  ب  ةعدبثجش بحثسيحةم .حردحيإب  ج بحثذي  ب  ج بدكىببحثسيحةم ب تم لاب

(بحثمرقددد بحدددلمبدددددىعدبدخدددل يبإلعسدددللبديحقدددببحثحددددلال ب تدددأخليب5071 حخىبدددي بديحقددد ب اسلدددي 
ب571ت ي ددديبحثسيحةمددد بع دددربعلشددد بددددمبحثذدددي ل بحثسايةددد بالثبعيصددد بحثسردددي  باإةسدددلثةبدذدددل اح ب

حددلمبدىغلددييب.ب تعصدد لبحثشىددلاوباثددرب ةددعدبعرقدد بعكدددل ب5072ب-5072دذددل اإبخددرلبحثذىدديإبدددمب
 حث حق ب عرق ب يدي بحلمبحثىخرصبحثرشلعةبثسيحقببحثحدلال ب تأخليبت ي يبحثسيحةم .

(بديحقدد ب تح لددببحثمعحدددببحثسددؤليإبفددةب5071 فدرباذددقبحلمدد بحثايحقدد  بحقددىهافلبديحقدد ب حثرددليفة 
 بتددأخليبت ي دديبحثسيحةمدد بثكددببدددمبديحقبددةبحثحدددلال بالثجهددلابحثسي ددايبث سحلقدد ل ب دكلتددببحثسيحةمدد

َّدي  بد لداإبالثبعيصد بحثسردي  بخدرلبحثذىديإبب20حثخلصد بددمبخدرلبديحقد بتطبلقلد بع دربعلشد بددمب
.ب تعص لبحثشىلاوباثربإلنبفىيإبتأخليبت ي يبديحقبةبحثحدلال بالثجهلابحثسي ايب5072ب–ب5072دمب
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بدمبدايعال بحثذي  ب اععبيإليبديحقببحثحدلال  بحلشسلبفىيإبتأخليبت  ي يبديحقبدةبث سحلق ل بتىأليباكبي
بحثحدلال باسكلتببحثسيحةم بحثخلص بتىأليبحىلي  باهلي بحثدش بحثسلثل ب اععبيإليبديحقببحثحدلال .ببب

(بدحدادح بتدأخليبت ي ديبديحقدببحثحددلال بددمبKhoufi and Khoufi ,2018 حقىهالبديحق ب 
.ب5078اثدربب5070خرلبديحق بتطبلقل بع ربعلش بدمبحثذدي ل بحثذياددل بحثسايةد بفدةبحثذىديإبددمبب

بدمب ج بدكىببحثسيحةم  ب  تعص لبحثشىلاوباثرب ةعدبعرق بحلمبتأخليبت ي يبديحقببحثحدلال ب  بي
ب يإليبديحقببحثحدلال  ب  ج ب يبحل بَّي  بحثمسلب ب تلي  باهلي بحثملم.

حثمرق بحلمبحث يلبحثجغيحفةبحلمبديحقببحثحدلال ب عسلببب(Dong et al,2018ديحق ب  تشل ثلب
دذل اإ َّدي  /بقدش (بث ذدي ل بحفدي كلد بب714871ع دربعلشد بددمبم ب تأخليبت ي يبحثسيحةمد بحثسيحة

 ةدعدبعرقد بايجلحلد بحدلمبحث ديلبحثجغيحفدةبحدلمبحثشىدلاوباثدرب.بتعص لبب5075ب–ب5000خرلبحثذىيإب
بديحقببحثحدلال ب عسلببحثسيحةم ب تأخليبت ي يبحثسيحةم بحثخليةل .

ع درببXBRL(بالل بتألليبحعىسلدبثغ باعاحدبحثى ي ديبحثسدلثةبAmin et al,2018  افلبديحق ب 
خدرلببSECتأخليبت ي يبحثسيحةمد بددمبخدرلبحثىطبلدقبع دربحثذدي ل بحثسددج  بالثبعيصد بحفدي كلد ب

دذدددل اإ.ب تعصددد لبحثشىدددلاوباثدددربحاخذدددل بب24223اإةسدددلثةبعدددادبدذدددل اح بب5072-5001حثذىددديإب
 ب إلنبتدأخليبت ي ديببXBRL%بفدةبفىديإبددلبامدابحعىسدلدبب248%باثدربب048تأخليبت ي يبحثسيحةم بددمب

 بدسدلبيدالبع دربدشحشدربحثدىم  ببXBRLحثسيحةم بيددىسيبفدةبحماخذدل بفدةبحثددشعح بحثىلثلد بمعىسدلدب
ب.XBRL حثىحدلشل بفةبةعدإباعاحدبت لي يب

حثمرقد بحدلمبعدب بعسدببحثذدي وبحثيالددةب بعدادببالدل (بHussin et al,2018  دافلبديحقد  
حثمسددر بحثسددايةلمبفددةبحث لاسدد بحثددذيمبيددىحس ه بحثذددي و(ب تددأخليبت ي دديبحثسيحةمدد بدددمبخددرلبعلشدد بدددمب

.ب تعصدد لبحثشىددلاوباثددربإلنبفىدديإب5072َّددي  برلدديبدلثلدد بددددج  بحبعيصدد بدلثلا ددلبخددرلبعددلمبب227
حثذددي وبحثيالدددة ب  ددادحدبعثددوبحثىددألليباذددكببتددأخليبت ي دديبديحقددببحثحدددلال بتددادحدبدددعبعددب بعسددبب

 ب قرديبفىديإبحميت دلطبددعبnon-Big 4 ايجدلحةبفدةب لثد بدكىدببحثسيحةمد بمبيشىسدةبث يبمد بحثك دلي
بعسلببحثسيحةم .

(بإلليبحثىخرصبحثرشلعةبثسيحقببحثحدلال ب  ج بدشذأتهبع رب5072 تشل ثلبديحق ب دشرعي 
(بَّدددي  برلددديبدلثلددد بد لددداإبالثبعيصدددد ب22ربعلشددد بددددمب فىددديإباصددداحيبت ي ددديبحثسيحةمددد بادددلثىطبلقبع ددد
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مب.ب تعصدد لبحثشىددلاوباثددربإلنببفىدديإباصدداحيبت ي دديبحثسيحةمدد بب5072 5072حثسرددي  بخددرلبعددلدةب
بتىأليبق ً لبالثىخرصبحثرشلعةبثسيحقببحثحدلال ب مبتىأليباحج بدشذأته.

رلاصبديحقدببحثحددلال ب(بحثمرق بحلمبآثلل بحثحع س بحثاحخ ل ب خ5073 حخىبي بديحق ب ق ل  
(بَّددي  بدايةدد بفددةبحثبعيصددد ب775ع ددربتعقلددلباصدداحيبحثى ددلي يبحثسلثلدد باددلثىطبلقبع دددربعلشدد بدددمب 

بددمبآثلدل ب5071اثرب5072حثسري  بخرلبحثذىيإبدمب .ب تعص لبحثشىلاوباثرب ةعدبإلليبدمشدعيبثكدبي
ددلال ب تردشلفبحثحع س بحثاحخ لد ب خردلاصبدج دقبحردحيإ بللكدببحثس كلد (ب خردلاصبديحقدببحثح

دكىدددببحثسيحةمددد  بادددععبيإليبديحقدددببحثحددددلال  بحثىخردددصبحثردددشلعةبث سيحةدددع بدددداإبا دددل بحثسيحةدددع ب
بحثسيحةم بحثسذىي  (بع ربتعقللباصاحيبحثى لي يبحثسلثل .

(بالددل بإللدديبخرددلاصبثجشدد بحثسيحةمدد بحثاحخ لدد ب دج ددقبحردحيإب5073 تشل ثددلبديحقدد ب دطددل ع 
ددددلال بادددلثىطبلقبع دددربحثذدددي ل برلددديبحثسلثلددد بحثس لددداإبالثبعيصددد بع دددربفىددديإبتدددأخليبت ي ددديبديحقدددببحثح

.ب تعصد لبحثشىدلاوباثدربإلنبفىديإبتدأخليبت ي ديبديحقدببحثحددلال ب5071-5072حثسري  بخرلبعدلدة
مبتىددأليباخرددلاصبثجددلنبحثسيحةمدد بحثاحخ لدد ب  جدد ب حقددى رلبت ددوبحث جددلنب حثخبدديإبحثسلثلدد بفعزددلاهلب

حردحيإب  جد ب حقدى رلبت دوبحثسجدلثقب حاد حةلد بدشردببيادلقب عادبحةىسلعلتهل(ب خرلاصبدج قب
دج دقبحردحيإب ادد  بد كلد بإلعزددل بدجدلثقبحردحيإب( ب إلنبفىديإبتدأخليبت ي دديبديحقدببحثحددلال بتىددأليب
بدمبقد ط بثجدلنبحثسيحةمد بحثاحخ لد ب ادد  بتسثلدببحثسديإلإبفدةبدجدلثقبادحيإبحثذدي ل ب ةهداب عكدًللباكبي

بددمبدج دقبحردحيإ ب إلنبفىديب  حثددش  حاىهدل  تدلي  إبتدأخليبت ي ديبديحقدببحثحددلال بتىدأليب يديدًلباكدبي
بحثدلا  . حثدش  فة ثخدلاي حثمسلب ث مسلب بتمي  حثىلام  حثذي ل  عاد ث مسلب با لدإ حثسلثل 

(بعرقدد بةددعدإب علذدد بحثسيحةمدد بحثاحخ لدد ب خرددلاصبAljaaidi et al,2019 حخىبددي بديحقدد ب ب
(بَّي  بددج  بحبعيصد ب21ت ي يبديحقببحثحدلال  بالثىطبلقبع ربعلش بدمب ثجش بحثسيحةم بحىأخليب

عسدلن ب تعا دعبحقددىبللنبع دربحثسدديحةملمبحثداحخ للمبثدشذقبحثذددي ل .ب تعصد لبحثشىددلاوباثدربإلنبحىددأخليب
بدمبةعدإب علذ بحثسيحةم بحثاحخ ل ب  ذل إبثجش بديحةم . بت ي يبديحقببحثحدلال بييت  بعكدًللباكبي

(بالدددل بدحدددادح بتدددأخليبت ي ددديبديحقدددببحثحددددلال  بددددمبخدددرلبDurand,2019 ب   دددافلبديحقددد
دشهجلدد بتح لدددببحثايحقدددل بحثدددلا  .ب تعصددد لبحثشىدددلاوباثددربإلنببتدددأخليبت ي ددديبديحقددببحثحددددلال بيىدددأليب
بدددمبيبحلدد  ب حثسعقددنبحثسددلثة ب تم لددابإلاذددط بحثمسلددب ب حثدديإليبحثسمددالبثسيحقددببحثحدددلال ب ايجلًاددلباكددبي

ً لباحجددد بَّدددي  بحثمسلدددب ب دددعلبفىددديإبحمقدددىسيحيبددددعبحثمسلدددب ب ت ددداي بخدددادل باخدددرلبحلشسدددلبيىدددأليبقددد 
بحثسيحةم .ب
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(بدحادح بتدأخليبديحقدببحثحددلال ب حثىدةبتش دد باثدربلرلد بHabib et al,2019 تشل ثلبديحق  
دجسععدددل بتددديت  بديحقدددببحثحددددلال  بحثحع سددد  بَّدددي  بحثمسلدددببدحدددببحثسيحةمددد بددددمبخدددرلبدشهجلددد ب

meta‐analysis techniqueباحددقبفددةبدعلددععبحثايحقدد .ب تعصدد لبحثشىددلاوباثددربإلنب22ثمددادب ب)
ب بدمبيإليبديحقببحثحدلال ب دعق بحثسيحةم  ب  يت  بق ً لباكبي تأخليبت ي يبحثسيحةم بييت  بايجلًالباكبي
دددمبدكىددببحثسيحةمدد ب عاددهبدددمبدكلتددببحثسيحةمدد بحفيبمدد بحثكبدديد ب حثخددادل باخددرلبحثسيحةمدد  ب فىدديإب

بددمب ةدعدبخبلديبددلثةبفدةبثجشد بحميت  لطبامسلببحثسيحةم .ب إلنبتأخليبت ي يبحثسيحةم بييت  بق ً لباكبي
بدمبدية بتم لدابعس لدل ب حثسيحةم  ب تي ابحثس كل .ب إلخلًيحبإلنبتأخليبت ي يبحثسيحةم بييت  بايجلًالباكبي

بَّي  بحثمسلببدحببحثسيحةم  بحلشسلبييت  بق ً لبالثيبحل .

(بحثمرقدددد بحددددلمبتجددددلاقبحثرددددشلع بثمسددددر بStewart and Cairney, 2019 تشل ثددددلبديحقدددد  
حثسيحةم ب تعقلدلبتدأخليبت ي ديبحثسيحةمد بادلثىطبلقبع دربحثذدي ل برلديبحثسلثلد بحفدي كلد بخدرلبحثذىديإب

.بتعص لبحثشىلاوباثرب ةعدبعرق بعكدل بحلمبتجلاقبحثرشلع بثمسدر بحثسيحةمد بب5072ب-ب5008
بحةم .ب تعقللبتأخليبت ي يبحثسيب

تش ولااج السجسؽعاا  الث ن:اا  مااؼ الدراساا ا العفقاا  باايؼ الححااؽل لمسعاا يير الدول:اا  لمحقرياار الساا لي 
تشدددل لبدمبددد بحثايحقدددل بحثددددلا  بح لدددليبحمقىردددلدي بثىطبلدددقبحثى دددلي يبادددلثير بددددمبوعسم:ااا  السراجعااا   

هبت بتجل ببعرق بحثىحعلبحثسلثل بحثا ثل بدثببحفليبع ربةعدإبحثى لي يبحثسلثل  ب تك ذ بيإل بحثسللبفإا
ث سمدددليليبحثا ثلددد بث ى ي ددديبحثسدددلثةباسيحقدددببحثحددددلال ب دسليقدددلتهب ت ي ددديتب حثدددذدبي دددعمبحى لدددل بدرددداحال ب
حثى دددلي يبحثسلثلددد بحثىدددةبت مددداب فدددقبا دددليبت دددوبحثسمدددليلي ب عثدددوبثى ددداي بصدددعيإب لد ددد بعدددمبحمثىددداحمبحى دددوب

ب(.بKhlif and Achek , 2016حثسمليلي 

حثىددددةبتشل ثددددلبحثمرقددد بحددددلمبحثىحددددعلبث سمددددليليبحثا ثلددد بث ى ي دددديبحثسددددلثةب عس لدددد ب ي دددا بحثاحيقددددل ب
(ب حثىدةبحقدىهافلبDe George et al,2013حثسيحةمد بع دربإلتمدللبعس لد بحثسيحةمد  ب دشهدلبديحقد  

الل بتكلثلفبتبشةبحثسمليليبحثا ثل بث ى ي يبحثسلثةب حثسىسث  بفةبدادبتحسببحثذي ل بفتمللبديحةم ب
خددرلبحثذىدديإبدددمبببASXب(بَّددي  بدايةدد بالثبعيصدد بحفقددىيحثل 301بلقبع ددربعلشدد بدددمب إلع ددرباددلثىط

(بَّددي  /بقددش .ب تعصدد لبحثشىددلاوباثددربإلنبحثذددي ل ب8222اإةسددلثةبدذددل اح ب ب5002 ىددربب5005
بحثرغليإبتىحسببتكلثلفبديحةم ب دلال بإلع ربامابتطبل هلبث سمليليبحثا ثل بث ى ي يبحثسلثة.

(بإللديبتبشدةبحثسمدليليبحثا ثلد بAbu Risheh and Al-Saeed,2014  إليزدًلبحخىبدي بديحقد ب
(بَّددي  ب37ث ى ي دديبحثسددلثةبع ددربإلتمددللبعس لدد بحثسيحةمدد بدددمبخددرلبديحقدد بتطبلقلدد بع ددربعلشدد بدددمب 
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ب7518اإةسلثةبدذل اح بب5077ب-7332عسلنبالفيدنبخرلبحثذىيإبدمببداية بحبعيص صشلعل ب
تمدددللبعس لددد بحثسيحةمددد بامدددابتبشدددةبحثسمدددليليبحثا ثلددد بث ى ي ددديبدذدددل اإب.ب تعصددد لبحثشىدددلاوباثدددربا دددلدإبإل

حثسددلثة ب إلنبت ددوبحثا ددلدإب لاددلباذددكببإل بدديبفددةبدكلتددببحثسيحةمدد بحثىددةبثهددلبحيت ددلطباسكلتددببد ثلدد بعددمب
ب.دكلتببحثسيحةم بحثسح ل ب ت بتذدليبعثوباخبيإبت وبحثسكلتببالثسمليليبحثا ثل بث ى ي يبحثسلثة

(بإللدددديبتبشددددةبDe Fuentes and Sierra-Grau,2015يحقدددد ب  فددددربعح بحثدددددللق بتشل ثددددلبد
بدمبإلتمللبعس ل بحثسيحةم ب خدادل باخدرلبحثسيحةمد ب بددمب حثسمليليبحثا ثل بث ى ي يبحثسلثةبع رب بي

عسددلنباددلفيدنبخددرلببدايةدد بحبعيصدد صددشلعل ب(بَّددي  ب37خددرلبديحقدد بتطبلقلدد بع ددربعلشدد بدددمب 
دذددل اإ.ب تعصدد لبحثشىددلاوباثددربا ددلدإبإلتمددللبب7518اإةسددلثةبدذددل اح بب5003ب-5002حثذىدديإبدددمب

عس ل بحثسيحةم بامابتبشدةبحثسمدليليبحثا ثلد بث ى ي ديبحثسدلثة ب تذددليبعثدوب دعبحيتذدلعبتكدلثلفبحثسيحةمد ب
حرلددددل ل بحثسيت طدددد باددددلثىطبلقبحرثاحدددددةبث سمددددليليبحثا ثلدددد بث ى ي دددديبحثسددددلثة ب حيتذددددلعبإلتمددددللبديحةمدددد ب

 سمدليليبحثا ثلد بث ى ي ديبحثسدلثةبثلدقبدمدليليبةايداإ.ب عدامب ةدعدبتدألليب دلال بحثذي  بحفمباىلجد بتطب
ب.بإلتمللبخادل باخرلبحثسيحةم 

حدلمبتطبلددقبحثسمددليليبحثا ثلد بث ى ي دديبحثسددلثةبب(بحثمرقدد Higgins et al,2016 تشل ثدلبديحقدد ب 
َّي  بداية بحبعيص بالعا رااحبب12 إلتمللبعس ل بحثسيحةم بدمبخرلبديحق بتطبلقل بع ربعلش بدمب

NZXدذددل اإب.ب تعصدد لبحثشىددلاوباثددربب222اإةسددلثةبدذددل اح بب5075ب-5005خددرلبحثذىدديإبدددمبب
ب.ثا ثل بث ى ي يبحثسلثةا لدإبإلتمللبعس ل بحثسيحةم بامابتطبلقبحثسمليليبح

(بحثمرق بحلمبتبشدةبحثسمدليليبحثا ثلد بMusah et.al,2018  فربعح بحثدللق بحقىهافلببديحق ب
(بَّي  بدلثل بددج  ب22ث ى ي يبحثسلثةب إلتمللبعس ل بحثسيحةم بدمبخرلبديحق بتطبلقل بع ربعلش ب 

ليبايجددلحةبثىبشددةبحثسمددليليب.ب تعصدد لبحثشىددلاوباثددرب ةددعدبتددأل5072ب-5002رلاددلبخددرلبحثذىدديإبدددمب
حثا ثلدد بث ى ي دديبحثسددلثةبع ددربإلتمددللبعس لدد بحثسيحةمدد ب إلنبت ددوبحثا ددلدإبفددةبحفتمددللبتكددعنبإلع ددةبثددادب

بدكلتببحثسيحةم بحفيبم بحثك لي.

(بقللق بتدمليبإلتمللبحثسيحةمد بددمبقبدببChoi et.al,2018 بسشهجل بدخى ذ  بحخىبي بديحق ب 
ادلبتددى بعس لدد بديحةمدد بحثذددي ل بحثىلامدد بدددمبقبددببديحقبددةب دددلال بديحقددببحثحدددلال بث ذددي  بحفمبعشدد

دمبخرلبعلش بدمبحثذدي ل بحثسددج  بحبعيصد ب عي دلبامدادبدذدل اح ببIFRSآخي مبفةبعببتطبلقب
بددمبب5585 َّي  /بقش .ب تعص لبحثشىدلاوباثدرب ةدعدبعرقد بحيت دلطبقد بل بحدلمبإلتمدللبحثسيحةمد ب  دبي
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 ب إلنبت وبحثمرق بتخى دنبامدابتطبلدقبIFRS بحثىلام بقبببتطبلقباةسلثةبحفصعلب حثسبلمل بث ذي ل
IFRS.ب

(ببالدل بحثمرقد بحدلمبتبشدةبحثسمدليليبحثا ثلد بث ى ي ديبحثسدلثةبMiah et al,2019  دافلبديحقد ب 
 إلتمددددللبعس لدددد بحثسيحةمددددد ب دددددادبحخدددددىرلبت ددددوبحثمرقددددد باددددلخىرلبحثىخردددددصبحثرددددشلعةبثسيحقبدددددةب

(بَّددددي  برلدددديبدلثلدددد بددددددج  بالثبعيصدددد ب7775ع ددددربعلشدددد ب بحثحدددددلال بدددددمبخددددرلبديحقدددد بتطبلقلدددد 
حفقددىيحثل بثدد  يحقبحثسلثلدد .ب تعصدد لبحثشىددلاوباثددرب ةددعدبتددألليبايجددلحةبثىبشددةبحثسمددليليبحثا ثلدد بث ى ي دديب
حثسلثةبع ربإلتمللبعس ل بحثسيحةم  ب إلنبت وبحثمرق بتخى نبادلخىرلبحثىخردصبحثردشلعةبثسيحقبدةب

بحثحدلال ب.

بددمبتبشدةبحثسمدليليبحثا ثلد بث ى ي ديب(Coffie and Bedi, 2019 ب سدلبحقدىهافلبديحقد (بإللديب دبي
(بَّدي  ب25حثسلثةب  ج بحثذي  بع ربإلتمللبعس ل بحثسيحةم  بدمبخرلبديحق بتطبلقلد بع دربعلشد ب 

.ب تعصد لبحثشىددلاوب5078ب-5002دلثلد بفدةبرلادلبدددج  ب رلديبدددج  بالثبعيصد بخدرلبحثذىديإبددمب
بدددمبتبشددةبحثسمددليليبحثا ثلدد بث ى ي دديبحثسددلثةب  جدد بحثذددي  بع ددربإلتمددللباثددرب ةددعدبتددألليبايجددلح ةبثكددبي

بعس ل بحثسيحةم .

(بحخى ددليبحثمعحدددببحثسددؤليإبفددةب ذددل إبديحقددببحثحدددلال بAbdillah et al,2019  ددافلبديحقدد  
  بد لقًلبحىعقللبتأخليبت ي يبحثسيحةم ب ب ت وبحثمعحدببدىم   باخرلاصبحثذي   فملثل بثجش بحثسيحةم

حثعلعبحثسلثة بحثىم لابحثسحلقبة ب حثيبحل (ب خرلاصبديحقدببحثحددلال ب قدسم بديحقدببحثحددلال  ب
(ب11  ددعلبفىدديإبحميت ددلط ب حثىخرددصبحثرددشلعةبثسيحقبددةبحثحدددلال (بدددمبخددرلبعلشدد بدكعادد بدددمب 

اإةسددلثةبدذددل اح بب5072-ب5078َّددي  بصددشلعل بدايةدد بفددةبحثبعيصدد بحراا الدددل بخددرلبحثذىدديإب
بدمبفملثل بثجش بحثسيحةم بَّيبب527   /بقش .ب تعص لبحثشىلاوباثربإلنبت ي يبحثسيحةم بيىأليبق ً لباكبي

بدمبحثىم لدابحثسحلقدبة ب  يبحل بحثذي   بب  ىأليبايجلًالبالثعلعبحثسلثةبثمسلببحثسيحةم  ب مبيىأليباكبي
بال .بقسم بديحقببحثحدلال  ب  علبفىيإبحميت لط ب حثىخرصبحثرشلعةبثسيحقبةبحثحدل

العفقاا  باايؼ الححااؽل السعاا يير الدول:اا  لمحقرياار الساا لي الث لثاا  مااؼ الدراساا ا  السجسؽعاا تش ولااج 
حثمرقدد بحددلمبحثسمددليليبب(Amirul and Salleh,2014 لددقبحخىبددي بديحقدد ب وتقرياار السراجعاا ، 

(ب حثىدأخليبفددةبت ي ديبديحقددببحثحددلال بدددمبIFRS 4,7,123 and 139حثا ثلد بث ى ي ديبحثسددلثةب 
إلنبحثشىدلاوباثدرب.ب تعص لب5070-5003(بَّي  بدلثلا  بخرلبحثذىيإبحثادشل ب521خرلبعلش بدمب 

بفىيإبتأخليبت ي يبديحقببحثحدلال بتاحيا بامابتطبلقبحثسمليليبحثا ثل بث ى ي يبحثسلثة.
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ثسحلقدد  ب حثىددأخليبفددةبت ي دديبديحقددببحثمرقدد بحددلمبدمددليليبحب(Habib,2015 ددافلبديحقدد ب  إليزددًلب
-5002خدرلبحثذىديإبحثادشلد بب3323حثحدلال بالثىطبلقبع ربحثذي ل بحثرلشل باإةسلثةبدذدل اح ب

بتأخليبت ي يبديحقببحثحدلال بامابتطبلقبدمليليبحثسحلق  بحثجاياإ.حثشىلاوباثرب.ب تعص لب5077

لدقبحثسمدليليبحثا ثلد بث ى ي ديب(بالدل بإللديبتطبKhlif and Achek,2016 بلبديحقد  إليزدًلب داف
(بديحقد ب52إلتمدلل بقدعق ب ت ي ديبحثسيحةمد بددمبخدرلبتح لدبب عس ل بحثسيحةم باس ليلقبحثسلثةبع رب

.ب تعص لبحثشىلاوباثربإلنبتطبلدقبدمدليليب5072ب–ب5003تجي بل بفةبحثمايابدمبحثا لبخرلبحثذىيإب
بدمبإلتمل  دؤليبع دربلبحثسيحةم ب تأخليبت ي يبحثسيحةم  ب بحثى لي يبحثسلثل بحثا ثل بيؤليبايجلًالبع رب بي

بقعقبحثسيحةم بدمبخرلبحخىلليب تغلليبديحقبةبحثحدلال .ب

(بحخى ددليبحثمرقدد بحددلمبتددأخليبت ي دديبحثسيحةمدد بMohammed et al,2018 حقددىهافلبديحقدد  
مددالبثى ددوب حثسمددليليبحثا ثلدد برعدداحدبحثى ددلي يبحثسلثلدد ب د يبحثسدددل سلمبفددةبثجشدد بحثسيحةمدد ب سىغلدديبد ب

-5077(بَّدددي  بدايةدد بفدددةبحعيصدد بالجلي دددلبخددرلبحثذىددديإب707حثمرقدد بادددلثىطبلقبع ددربعلشددد بدددمب 
(بدذدددل اإ.ب تعصددد لبحثشىدددلاوباثدددربإلنب ةدددعدبدددددل سلمبفدددةبثجشددد ب202اإةسدددلثةبدذدددل اح ب ب5072

حثسيحةمد بيدؤددباثدربعدامبتددأخليبت ي ديبديحقدببحثحددلال  ب إلادهبعشددادلبيكدعنبديحقدببحثحددلال بلددسمب
ببحثسيحةمدد بحثكبدديدبتكددعنبفىدديإباصدداحيبت ي دديبديحقددببحثحدددلال بإلقددببامددابتبشددةب حثسمددليليبحثا ثلدد بدكلتدد

برعاحدبحثى لي يبحثسلثل .

بدددمبخرددلاصبحثذددي  بKawshalya and Srinath, 2019 تشل ثددلبديحقدد ب  (بتددألليب ددبي
فددةبَّددي ل بحثىرددشلعب حعىسددلدبحثسمددليليبحثا ثلدد برعدداحدبحثى ددلي يبحثسلثلدد بع ددربتددأخليبت ي دديبحثسيحةمدد ب

.ب تعصدد لب5071ب–ب5002(ب عثددوبخددرلبحثذىدديإبCSEحثدددي راكل بحثسايةدد بفددةبحعيصدد ب عثعدبددع 
بدددمب جدد بحثذددي   ب جدد بدج ددقبحردحيإ ب حعىسدددلدب حثشىددلاوباثددربإلنبتددأخليبت ي دديبحثسيحةمدد بيىددأليباكدددبي

بدددمبحاد ح ةلدد بحثسدداييبحثىشذلددذي بتي لددابحثسمددليليبحثا ثلدد برعدداحدبحثى ددلي يبحثسلثلدد  بحلشسددلبمبيىددأليباكددبي
بحثس كل  بتذىلبحثس كل  ب تم لابحثسيحةم .

بىح لدددببحثايحقدددل بحثددددلا   بيىزددد بإلنبدمبددد بحثايحقدددل بتشل ثدددلبدحدددادح بتدددأخليبت ي ددديبديحقدددبب ب
خر ئص الذرك  عسي  السراجع ، والحؽكس ، وخرا ئص مراقباي الحدا ب ا، حثحدلال ب تسث لبفةب

ةبث سمليليبحثا ثل بحثى ي يبحثسلثةب سحادبييت  بتألليتبع دربت ي ديبديحقدببحثىحعلبحرثاحدولػ يحػ تش ول 
حثحددددلال بفقددد للبتيةدددعبث ذدددي  بإل بثسيحقدددببحثحددددلال .ب إلنبحثايحقدددل بحثىدددةبتشل ثدددلبحثمرقددد بحدددلمب
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حثسمدددليليبحثا ثلددد بث ى ي ددديبحثسدددلثةب عس لددد بحثسيحةمددد بي دددا باذدددكببيالددددةبع دددربدىغلددديبإلتمدددللبعس لددد ب
بحثسيحةم .

حثايحقددل بحثىددةبتشل ثددلبإللدديبحثىحددعلبحرثاحدددةبث سمددليليبحثا ثلدد بحثى ي دديبحثسددلثةبع ددربتددأخليبب إليزددلًب
ت ي ددديبديحقدددببحثحددددلال بحتددددسلبالثشدددايإبفدددةبحثذكددديبحثسحلقدددبةب تسدددلبفدددةبحلمدددل بدخى ذددد بعدددمبحثبلمددد ب
حثميبلدد باذددكببعددلمب فددربحلمدد بحفعسددللبالثسس كدد بحثميبلدد بحثدددمعدي باذددكببخددلصب خددرلبفىدديح بادشلدد ب

 إلنبدمبدد بت ددوبحثايحقددل ب ددافلباثددربالددل بإللدديبحثىبشددةبحمخىلددلييبإل بحثىحددعلبحثجااددةب ثددلقبخى ذدد  بد
دسدلبيدالبع دربدددلييإبحث حدقبحثحدلثةبثرتجدلتببIFRSث سمليليبحثا ثل بحثى ي يبحثسلثةبحثىحعلبحرثاحدةب

بحثسملصيبفةبحثذكيبحثسحلقبة.ب

حثىدددةبقلددددلبب–ةب دددا دبح دددرعبحث ل دددقبفدددب– بلثىدددلثةبيىدددد بحث حدددقبحثحدددلثةباأادددهبإل ثدددربحثايحقدددل ب
الثذددي ل برلدديبحثسلثلددد ببIFRSحايحقدد بإللدديبحثىحددعلبحرثاحددددةبحثك ددةبث سمددليليبحثا ثلدد بحثى ي ددديبحثسددلثةب

ع ددربتددأخليبت ي دديب(بب5071حثسايةدد بفددةبحثدددعقبحثسلثلدد بحثدددمعدي ب  حثددذدبتدد بتطبل ددهبدددمبحاحيدد بعددلمب
بيبحثسلثل ب حثدشع  بث ذي ل بعلش بحثايحق .دمبخرلبحللال بفم ل بدمبحثى لي بديحقببحثحدلال 

العفق  بيؼ الححاؽل اإللزاماي يلاي السعا يير الدول:ا  لمحقريار السا لي وتاأخير  تحمي  7-4-2
تقرياار مراقااب الحداا ب ا عااؼ مراجعاا  القااؽائػ الس ل:اا  الدااشؽي  الح ريخ:اا  واشااحق ق 

 الارض اةول
ةايداإب ددلبيىيتدببع لهدلبددمبرسدع بفدةبيسثببتمدايببدمدليليبحثى دلي يبحثسلثلد بإل باصداحيبدمدليليب

امددابةعحاددببحثقلددل ب حرفرددل بدرددايبق ددقبثددايبد مددادبحث ددعحا بحثسلثلدد ب ديحةملهددل ب  ا ددابعثددوبدددمب
ب(.Yaacob and Ahmad,2012عب بعس ل بحثسيحةم ب 

 بيىط ببحثىحدعلباثدربحثسمدليليبحثا ثلد بث ى ي ديبحثسدلثةبتكلدفبحردحيإبددمب لدقبومؼ مشعؽر اإلدارة
 عةددابتذددل  بحددلمب(.ب بBonson-Ponte et al., 2008حثسمددليليبحثسحلقددبل بحثجايدداإب تطبلددقب

حث طلعدددل بحمقىردددلدي بفدددةبقدددايتهلبع دددربحقدددىلمللبدىط  دددل بت دددوبحثسمدددليليب تدددعحفيبحثكذدددل ح بحثسهشلددد ب
حث ددددلديإبع ددددربتطبلددددقبدىط  ددددل بت ددددوبحثسمددددليليب حثىأ ددددابدددددمبتطبل هددددلبب حثهلمدددد بحثدددددمعدي بث سحلقددددبلمب

  ددذحبيمشددةبلددسشًلبإلنبحعىسددلدبحثسمددليليبحثا ثلدد بث ى ي دديبحثسددلثةبقددابيا ددابدددمبتددأخليبب( 5071حث ددلاعاللم 
 بلثىدلثةبفدإنب( بKhlif and Achek , 2016حردحيإببفةبت اي بحث عحا بحثسلثل باثربديحقبةبحثحددلال  
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ثسلثلددد بحثىدددأخليبفدددةبت ي ددديبديحقدددببحثحددددلال بقدددابييةدددعباثدددربتدددأخليبحردحيإبفدددةبااهدددل باعددداحدبحث دددعحا بح
 Amirul and Salleh,2014.)ب

(باثدربإلنبحعىسدلدبحثسمدليليبحثا ثلد بث ى ي ديبHabib,2015   بيذدليومؼ مشعؽر مراقبي الحدا ب ا
حثسددلثةبددديت  بالثسا ددابدددمبدخددل يبحثسيحةمدد  بباىلجدد بلددي يإبحثسددلمبديحقبددةبحثحدددلال باأ كددلمبحردحيإب

للفىهبفةبت وبحثسمليليبدسلبيىيتببع لدهبتدأخليباذأنبحمعىيحلب حثقلل ب حرفرل بثسلبت بتماي هبإل بح
إلق للبا لدإبدخل يبإلعسدللبب Abu Risheh and AlSaeed,2014) تشل ل بفةبعس ل بحثسيحةم .

هدابديحقدببحثحددلال ببحثسمدليليبحثا ثلد بث ى ي ديبحثسدلثةحثمسلبباىلج بحثىحعلباثدرب  حثىدةبتدشمكقبع دربة 
ب   ر:

 ثسيحةم  باىلج با صبتاي ببد مايبحثى لي يبحثسلثل .عامبحمقىماحدبحثكلفةبدمبقبببعسلببح  -
دددعبعددامبتددعحفيببلثسمددليليبحثا ثلدد بث ى ي دديبحثسددلثةحرفرددل بحثخددل يباىلجدد با ددلدإبددددىعدبحرفرددل با  -

 حثخبيإبحثكل ل بحى وبحثسمليلي.
حمعىسدددلدبفدددةبامدددابحثسملثجدددل بحثسحلقدددبل بع دددربحثى لدددل بحثسهشدددةبثس مدددايبحثى ي ددديبحثسدددلثة بدسدددلبقددداب  -

 يىيتببع لهبحثىحلابعشاباةيح بحثى لل .

دددمبدخددل يبحثسم عدددل  بابددًيحبمعىسددلدبت ددوببحثسمددليليبحثا ثلدد بث ى ي دديبحثسددلثة  ا ددابحمعىسددلدبع ددرب
 Mo and)حثسمددليليبع ددربحثس ددلدق ب حثقلددل بحثسحلقددبةبالثقلسدد بحثملدثدد  ب ا ددلدإبددددىعدبحرفرددل 

Lee,2018)حثسمدليليبحثا ثلدد ب بحثمسلدب ب حثىددةبدشهدلبتطبلدقب ب سدلبتىدأليبإل كدلمبديحقددببحثحددلال بحبلمد
ب(.Abu Risheh and Al-Saeed,2014 ث ى ي يبحثسلثةب

-De Fuentes and Sierra)ب Higgins et al,2016اىددددددلاوبديحقدددددل ب  ؤ دددددابعثددددددوب
Grau,2015)حثسمددليليبحثا ثلدد بث ى ي دديبحثسددلثةبيا ددابدددمبإلتمددللبعس لدد بحثسيحةمدد باىلجدد بباددأنبتطبلددقبب

بحةيح ح بديحةم بالل ل ب.بحثجهابفةبعس ل بحثسيحةم  ب لقبيى بإلدح دا ابدمب

  سثببحثىحعلباثةبحثسمليليبحثا ثل بث ى ي يبحثسلثةبإل ابإلدعيبحثسيحةم بحثيالدل  بثسلبثهلبدمبإل سلد ب
ةع ي  بعشابديحةم بحث عحا بحثسلثل بابًيحبثىأللي لبحثجدع ييبع دربحمعىديحلب حثقلدل ب حرفردل  ب ثدذثوب

يحقببحثحدلال بالرفرل بعمبعثوبفةبت ي يتبعمبديحةم بحث عحا بحثسلثل باماباللدهبالثمايدابددمبي عمبد
 (5073 بحثهلم بحثدمعدي بث سحلقبلمبحث لاعاللم ب-حمةيح ح بدشهلبدلبي ة:

ب



 أثر التحول اإللزامى للمعايير الدولية للتقرير المالى على تأخير............                           عيد حممود أبو زيدد/ 

23 

 

  حثحردددعلبع دددربفهددد بمخىرفدددل بحثىحدددعلبحثىدددةب دددادتهلبحردحيإبددددمبدمدددليليبحثسحلقددد  بحثددددلا  باثدددرب
 حثا ثل بث ى ي يبحثسلثة ب ت لل بدادبح ىسلثهلب دراسىهل.حثسمليليب

  ت لدددل ب ذدددل إب دعلدددععل ب حقدددى رثل بحثخبددديح بحثدددذيمبحقدددىملالبحهددد بحردحيإب حثسذدددلي لمبفدددةبعس لددد ب
 حثىحعلبث سمليليبحثا ثل بث ى ي يبحثسلثة.

  سحلقددبل بب حثى دداييح بت لددل بحث دديحيح بحثيالدددل بحثىددةبحتخددذتهلبادحيإبحثذددي  ب لسددلبيىم ددقبالثدللقددل بحث
 حمةىهلدح بعح بحثر  بالثىحعلبث سمدليليبحثا ثلد بث ى ي ديبحثسدلثة ب ت لدل بددادبدراسىهدلبحشدلً بع درب

 فه بديحقببحثحدلال بفعسللبحثذي  ب عس للتهل.
  .بحخى ليبحثىماير بحثىةبإلةي لب جا بدمبعس ل بحثىحعلبحشلً بع ربحمخىرفل بحثسحادإ
  شلق  بحرفرل ل بحثدعحيدإبفدةبحث دعحا بحثسلثلد ب لسدلبيىم دقبادلثىحعلباثدربحثسمدليليبت لل بدادب ذلي ب د

 حثا ثل بث ى ي يبحثسلثة.

ع ربتأخليبحردحيإبفةباعاحدبحث دعحا بحثسلثلد ب ديحقبدةبحثحددلال بب IFRS ثذثوبيؤليبتطبلقبدمليلي
ب(.Khlif and Achek , 2016عشابديحةمىهلب دمبل بتأخليبت ي يبحثسيحةم ب 

يبحثا ثلددد بث ى ي ددديبفدددربحلمددد بحفعسدددللبحثددددمعدي  ب ابددديًحبثا دددلدإبدىط  دددل بحرفردددل ب فدددقبحثسمدددليل ب
 ب ثحاحلدد بتطبلددقبت ددوبحثسمددليلي بقلدددلب لمدد بحثدددعقبحثسلثلدد بحثدددمعدي بباددإةيح بديحقددل بد ليادد بحثسددلثة

تد بتمدايببفىديإبثذىيح باذيبحث عحا بحثسلثلد بفدةبعدادبددمبحفقدعحقبحثسلثلد ب دعلبحثمدلث  ب بشدلً بع دربعثدوب
امداباهليد ببت ع سلدلًببيعددلًبب12اعرنبحث عحا بحثسلثل بث ذي ل بحثسدج  ببفةبحثدعقبحثسلثلد بحثددمعدي بددمب

حثدددددش بحثسلثلدددد باثددددربلرلدددد بإلَّددددهيبث  ددددعحا بحثسلثلدددد بحثدددددشع  بحثىددددةبتدددد بديحةمىهددددلب  لمدددد بحثدددددعقبحثسلثلدددد ب
بديحقببحثحدلال .(.ب   مابعثوبدؤَّيبم ىسلثل بتأخليبت ي يب5072حثدمعدي  

 وفي ضؽء م  سبك يحؽص  الب ةث يلى الارض اةول 
"يؤثر الححؽل اإللزامي يلى السع يير الدول:ا  لمحقريار السا لي لمذارك ا السداجم  فاي الداؽق الس ل:ا  

 الدعؽدي  عمى تأخير تقرير مراقب الحد ب ا عؼ مراجع  قؽائس   الس ل:  الدشؽي  الح ريخ: " 

السراجعاا  كسحرياار م عاادل لمعفقاا  باايؼ الححااؽل اإللزامااي يلااي ةجااػ الذاارك  عسياا   7-4-3
السعاا يير الدول:اا  لمحقرياار الساا لي وتااأخير تقرياار مراقااب الحداا ب ا عااؼ مراجعاا  

 القؽائػ الس ل:  الدشؽي  الح ريخ:  واشحق ق الارض الث ني
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عدددمب جددد بحثذدددي  بعسلدددببحثسيحةمددد بإل دددابحثسىغلددديح بحثىدددةبت حدددادبتعقلدددلبت ي ددديبديحقدددببحثحددددلال ب
ديحةمدد بحث ددعحا بحثسلثلدد  ب لددقب شددلكب ةهدد بابدديبتدديدبإلنبحثذددي ل بحثكبدديدبثددايهلبحثي  دد بفددةباصدداحيب
حثى لي يبحثسلثل باذكببإلقيع بابيًحبفنبحثىأخليبيا ابدمبعدامبحثىأ دابدسدلبيدؤليبع دربإلقدمليبإلقده بت دوب

اإببتىط ددببحثذددي ل .ب تدديدب ةهدد بحثشبدديبحفخدديدبإلنبحثذددي ل بحثكبدديدبثددايهلبعس لددل بدىشععدد ب دم دد
ب(.Bonsón-Ponte et al,2008دا ابدمبحةيح ح بحثسيحةم ب دمبل بيىأخيبت ي يبحثسيحةم ب 

 ةددل  باىددلاوبحثايحقددل بحثدددلا  بثىؤ دداب ةهىددةبحثشبدديبحثدددلا ىلم ب ثددذثوب لاددلبحثشىددلاوبدىشلقزدد ب
(ب5072 لسدلبيىم دقبادأليب جد بحثذدي  ب تددأخليبت ي ديبديحقدببحثحددلال  ب لدقبتعصد لببديحقدد ب   

(بعثدوبEzat,2015اثرب ةعدبإلليب ديديبحدلمب جد بحثذدي  ب تدأخليبت ي ديبديحقدببحثحددلال  ب فددي 
اددأنبحثذددي ل بحثكبلدديإبثددايهلبإلاذددط بدم دداإ ب بلثىددلثةبتىط ددببحثسا ددابدددمبحثجهدداب حثعقددلبراهددل بإلعسددللب

بحثسيحةم بدسلبيا ابدمبتأخليبت ي يبديحقببحثحدلال .

(باثددرب ةددعدبإللدديبعكدددةبحددلمب جددد بDurand,2019  ع ددربحثمكددقبدددمبعثددو بتعصدد لبديحقدد ب
(بعثدوبادأنبحثذدي ل ب بلديإبحثحجد بثدايهلبAfify,2009حثذي  ب تأخليبت ي يبديحقدببحثحددلال  ب فددي 

دددعحيدبثددافعبإلتمددللبثسيحقبددةبحثحدددلال براجددلابدهسدد بحثسيحةمدد بفددةب قددلبقددي ع ب ثددايهلبلددغعطبدددمب
حثسدىثسي مب إلصدحللبحثسردلث ب حثجهدل بحثىشبلسلد ب حثيقلحلد براهدل بعس لد بحثسيحةمد  ب إصداحيبت ي ديب

بحثسيحةم بد نبتأخلي.ب

 Mohammed et)سمدددليليبحثا ثلددد بث ى ي ددديبحثسدددلثة بتعصدددبب  لسدددلبيىم دددقبادددلثىحعلباثدددربحث
al,2018)تألليبايجدلحةبثحجد بحثذدي  بع دربتدأخليبديحقدببحثحددلال بعدمبديحةمد بحث دعحا بباثرب ةعدب
تطبلقبت وبحثسمليليبيا ابدمبتأخليبابًيحبفنببحثىحعلباثربحثسمليليبحثا ثل بث ى ي يبحثسلثة حثسلثل باماب

حثسلثلددد بإل بت دددايسهلبثسيحقبدددةبحثحددددلال ب بلثىدددلثةب دددعلبفىددديإبحثسيحةمددد ب ددددمبلددد ببحردحيإبرعددداحدبحث دددعحا 
(بإلنبحثذدي ل ب بلديإب5073حثىأخليبفةباصاحيبت ي يبديحقببحثحدلال .ب بلثير بدمبعثوبيدييب قد ل  

حثحجدد بثددايهلبحثسددعحيدب حرعدداحدبحثكل لدد بث سحلقددبلمب حثسدديحةملمبحثدداحخ للمبدسددلبيىيتددببع لددهبعددامبتددأخليب
بديحقببحثحدلال .ببت ي ي

(باثربإلنبحثذي ل بصغليإبحثحج بتىحسببDe George et al,2013 ب فربعح بحثدللق بتعصب
هداب تكلثلفبديحةم ب دلال بإلع ربامابتطبل هلبث سمليليبحثا ثلد بث ى ي ديبحثسدلثة بدسدلبيدالبع دربحدذلبة 

بحثذدي ل إلنبب(Abdillah et al,2019 ديحةمد بإل ثديب ددمبلد بعس لد بديحةمد بإل دعل ب  زدلفبثدذثو
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حثىددةبثددايهلبتم لددابدحلقددبةباىلجدد بحثسمددليليبحثسحلقددبل ب ثكددمبثددايهلبلددعحا بيقلادد بدحخ لدد بقع دد بتخذدداب
بدمبدخل يبحثسيحةم ب دمبل بحاخذل بحةيح ح بحثسيحةم ب حاخذل بفىيإبحثسيحةم .

ت ي دديبب ثددذثوبيىعقددعبحث ل ددقبإلنبحثىحددعلبحرثاحدددةبث سمددليليبحثا ثلدد بث ى ي دديبحثسددلثةبيا ددابدددمبتددأخلي
ديحقدددببحثحددددلال  ب ثكدددمبعشدددادلبيكدددعنبعسلدددببحثسيحةمددد بددددمبحثمسدددر بع دبحثحجددد بحف بددديبفدددإنبفىددديإب
حثىددأخليبتكددعنبإلقددب بابددًيحبث ددايإبت ددوبحثذددي ل بع ددربتطبلددقبحثسمددليليبحثا ثلدد بث ى ي دديبحثسددلثةبفددةبعددبب

بتعحفيبدعحيدباذي  بدؤ    ب يربىهلبفةبتعفليبحث عحا بحثسلثل بالثعقلبحثسشلقب.

 ي ضؽء م  سبك يحؽص  الب ةث يلى الارض الث ني وف
" يخحمف تأثير الححؽل اإللزامي يلى السع يير الدول:  لمحقرير الس لي لمذارك ا السداجم  فاي الداؽق 
الس ل:  الدعؽدي  عمى تأخير تقرير مراقب الحد ب ا عؼ مراجع  قؽائس   الس ل:  الدشؽي  الح ريخ:   

باجع " ب خحفف ةجػ الذرك  عسي  السر 

السراجعاا  كسحرياار م عاادل لمعفقاا  باايؼ الححااؽل اإللزامااي يلااى السعاا يير  مكحاابةجااػ  7-4-4
الدول:اا  لمحقرياار الساا لي وتااأخير تقرياار مراقااب الحداا ب ا عااؼ مراجعاا  القااؽائػ الس ل:اا  

 الدشؽي  الح ريخ:  واشحق ق الارض الث لث
ببBig-4)يددددى بترددددشلفبدكلتددددببحثسيحةمدددد باثددددربدجسددددععىلم:بدكلتددددببحثسيحةمدددد بحفيبددددعبحثكبدددديدب ب

(.ب  ف دًلبثشبي د بحرَّدليح  بفدإنبحخىلدليبدكلتدببحثسيحةمد بNon Big 4 دكلتدببحثسيحةمد بحثردغيدب 
ب(.Ezat,2015حفيبعبحثكبيدبي ماباَّليإبث دعقباأنبعس ل بحثسيحةم بتى باكذل إ 

 ل باثربحثسمليليبحثا ثل بث ى ي يبحثسلثةبتأخليبعس ل بحثسيحةم  بابًيحبفاهب تيتببع ربتحعلبحثذيب
إلص  بع ربديحقبةبحثحدلال بحثىملدببدعبحف كلمبحردحي  بحثسىاحياإبدمب لدقبقعحعدابحمعىديحلب ع درب

حفصدددعلبرلددديبحثس سعقددد (ب حثىردددشلفب دثدددببحفد ح بحثسلثلددد (بعشددداباةددديح بديحةمددد بت دددوببحثسثدددللبقدددبلب
ب(.Khlif and Achek,2016حفصعلب 

  يت  ب ج بدكىببحثسيحةم بعكددًللبحىدأخليبت ي ديبديحقدببحثحددلال بعدمبديحةمد بحث دعحا بحثسلثلد  ب
  يةددعبعثددوباثددربعدداإبإلقدد لل:بدشهددلبتددعحفيبحثخبدديح ب حثسددعحيدبحثسلديدد ب حثذشلدد ب حثىكشعثعةلدد بثددادبدكلتددبب

إلنبحثسكلتددببحثكبدديدب( ب ب5071ل إب اسلددي حثسيحةمدد بحثكبدديدب حثىددةبيجم هددلبقددلديإبع ددربتشذلددذبعس هددلباكذدد
إل ثيبدي ا بفةبحثجا ث بحثادشلد بر سدللبعس لد بحثسيحةمد بفدةبحثعقدلبحثسحدادبد لياد باسكلتدببحثسيحةمد ب

ي   بحثسكلتببحثكبيدبفةبحثحذلظبع ربقسمىهلب حمقىسيحيبدعب بالرللف باثرب(Ezat,2015حفخيد 
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حثسكىببفدةباصداحيبت ي ي دلبعدمبديحةمد بحث دعحا بحثسلثلد بدسلبيافعبت وبب  ا لدإبحثحر بحثدعال بحثمسلب
ب(.5073ق ل   بAfify,2009فةبحثعقلبحثسشلقبب 

(بع ددربحمقددىثسليبفددةبBig 4(باددأنبقددايإبدكلتددببحثسيحةمدد بحثكبدديد Habib,2015  ؤ ددابعثددوب 
ع ددرببحثسددععذلمبحهددلب ابدد بيقلادد بحثجددعدإبحهددلبيدددلعا لبفددةبديحةمدد بحث ددعحا بحثسلثلدد بحثسم دداإب حثسمىسدداإ

(.الرلدلف باثدربإلنبدكلتدببnon-Big 4حثقلسد بحثملدثد باذدكببإلقديعبددمبدكلتدببحثسيحةمد بحفخديدب 
حثسيحةمدد بحثكبدديدبثددايهلبديحقبددةب دددلال بدىخررددعنب تدددىخامبحثىكشعثعةلددلبفددةبعس لدد بحثسيحةمدد بدسددلب

عدامببيدلعا لبع ربإلدح باةيح ح بحثسيحةم باذكبباثكىي اةب  خذابعثدوبددمبفىديإبحثسيحةمد ب ددمبلد 
 Al Bhoor and)بحثىددددددأخليبفددددددةباصدددددداحيبت ي دددددديبديحقددددددببحثحدددددددلال بعددددددمبديحةمدددددد بحث ددددددعحا بحثسلثلدددددد 

Khamees,2016).ب

عشددادلبيكددعنبديحقددببحثحدددلال بلددسمبدكلتددببحثسيحةمدد بحثكبدديدبتكددعنبفىدديإباصدداحيبت ي دديب ثددذثوب
 ب(Mohammed et al,2018)اثةبحثسمليليبحثا ثل بث ى ي يبحثسلثةبحثىحعلبإلقبباماببحثحدلال ديحقبب

  يةعبعثوبثكعنبديحقبةبحثحدلال بع دبحميت لطباسكلتببديحةم بد ثل بثايه بحثىأ لدببحثكدلفةب حثخبديإب
 بفزددًربعددمب دددعاه بخبدديح بحقىذددلي عنبيالددددلعنبفددةبت دداي بخدددادل بالثسمددليليبحثا ثلدد بث ى ي دديبحثسدددلثة

 Abu Risheh and) ي يبحثسلثةبث ذي ل ب لسلبيىم قباأليبحثىحعلبحرثاحدةباثةبحثسمليليبحثا ثل بث ى
Al-Saeed,2014).ب

 ثذثوبيىعقعبحث ل قبإلنبحثىحعلبحمثاحدةباثةبحثسمليليبحثا ثل بث ى ي ديبحثسدلثةبيا دابددمبفىديإبتدأخليب
ت ي يبديحقببحثحدلال  ب ثكدمبعشدادلبيديت  بديحقبدةبحثحددلال باسكلتدببحثسيحةمد بحفيبمد بحثكبديدبفدإنب

بفىيإبحثىأخليبتكعنبإلقب.

 ء م  سبك يحؽص  الب ةث يلى الارض الث لث وفي ضؽ 
" يخحمف تأثير الححؽل اإللزامي يلى السع يير الدول:  لمحقرير الس لي لمذارك ا السداجم  فاي الداؽق 
الس ل:  الدعؽدي  عمى تأخير تقرير مراقب الحد ب ا عؼ مراجع  قؽائس   الس ل:  الدشؽي  الح ريخ:   

 ب خحفف ةجػ مكحب السراجع " 

 مش ج:  البحث -8
تىشل لبدشهجل بحث حقبعي بف احلبحثايحق بحثىطبلقلد  بدجىسدعب علشد بحث حدق بتمي دفب  صدنب
دىغليح بحث حق ب بشل باسلعجبحماحاحيبثىعلل بحثمرقل بحلمبحثسىغلديح ب حخى دليبفدي  بحث حدق بلد ب
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ى ددددليبعددددي بث قددددلثلببحر رددددلال بحثسدددددىخاد  ب   ددددربعثددددوبعددددي باىددددلاوبحثىح لددددببحر رددددلاةب حخ
بحثذي   ب إلخليًحبعي باىلاوب تعصلل بحث حق ب حفاحل بحثسدى ب ل .

 أهداف الدراس  الحطب:ك:  8-1
تهدددالبحثايحقددد بحثىطبلقلددد باثدددربالدددل بإللددديبحثىحدددعلبحرثاحددددةباثدددربحثسمدددليليبحثا ثلددد بث ى ي ددديبحثسدددلثةب

يحةمددد بث ذدددي ل بحثسددددج  بفدددةبحثددددعقبحثسلثلددد بحثددددمعدي بع دددربتدددأخليبت ي ددديبديحقدددببحثحددددلال بعدددمبد
قعحاسهلبحثسلثل بحثدشع  بحثىلي خل  ب ت بحشل بلرل باسلعجبحاحاحيب حخى لي  بح رلالًلبث ىح دقبددمبصدح ب
فددددي  بحث حددددق بالرلددددلف باثددددربخسددددد باسددددلعجبتعلدددد بتح لددددببحثحدلقددددل ب تح ددددلًربالددددل لًلباللقددددًلب

  Habib,2015 Mohammed et al,2018  Kawshalya and Srinath, 2019ع در 
Miah et al,2019  Khlif and Samaha,2014 Baatwah et al,2015ب(.ب

 مجحسع وعيش  البحث 8-2
يىكعنبدجىسعبحث حقبدمبحثذي ل برليبحثسلثل بحثساية بفةبحثدعقبحثسلثل بحثددمعدي  ب تد بحخىلدليب

( ب  ددةبتددعحفيبحثبللاددل بMohammed et al,2018 اللقددًلبع ددربعلشدد ب فددقبدجسععدد بدحددادح ب
 ب إلنببتكعنبدمبحثسؤقدل برليبحثسلثل بثعةعدب5072ب–ب5072ق بخرلبحثذىيإبحثادشل بحثراد بث احيب

(بَّدي  باإةسدلثةبعدادب701دىط  ل بخلص بثى وبحثسؤقدل  ب فربلدع بعثدوبتد بحخىلدليبعلشد بددمب 
ب(بتعا عبعلش بحث حقب.7(بدذل اإ ب  عل بحثجا لبيق ب 852دذل اح ب 

 تؽزيع عيش  البحث ةدب القط ع ا  1دول ج
 

 عدد الشركات القطاع
 4 االتصاالت | القطاع: االتصاالت القطاع الشئيسي

 12 إنتاج األغزية | القطاع: السلع االستهالكية األساسية القطاع الشئيسي

 4 تجزئة األغزية | القطاع: السلع االستهالكية األساسية القطاع الشئيسي

 7 الخذمات االستهالكية | القطاع: السلع االستهالكية الكمالية القطاع الشئيسي

 6 السلع طىيلة االجل | القطاع: السلع االستهالكية الكمالية القطاع الشئيسي

 6 تجزئة السلع الكمالية السلع االستهالكية الكمالية | القطاع: القطاع الشئيسي

 6 الشعاية الصحية | القطاع: الصحة القطاع الشئيسي

 12 السلع الشأسمالية | القطاع: الصناعات القطاع الشئيسي

 5 النقل | القطاع: الصناعات القطاع الشئيسي

 9 إداسة وتطىيش العقاسات | القطاع: العقاس القطاع الشئيسي

 36 المىاد األساسية | القطاع: المىاد األساسية القطاع الشئيسي

 117 إجمالي عذد الششكات
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 تعريف ووصف محريراا البحث 8-3
تد بالدل ب  IFRSالسحرير السدحق   الححؽل اإللزامي يلي السع يير الدول:  لمحقريار السا لي  8-3-1

فةبفىيإبدلبامابحثىحعلبحرثاحددةباثدةبحثسمدليليبحثا ثلد بث ى ي ديبب7 ذحبحثسىغليبالقىخاحمبالس ب  سل ب=ب
ا ثلدد بث ى ي دديب بب حثقلسدد ب=بصددذيببفددةبفىدديإبدددلبقبددبببحثىحددعلبحرثاحدددةباثددةبحثسمددليليبحثبIFRSحثسددلثةب
ب(Musah et al.,2018 بAbu Risheh and Al-Saeed,2014 ب باللقًلبع رIFRSحثسلثةب

السحريااار الحااا بع  تاااأخير تقريااار مراقاااب الحدااا ب ا عاااؼ مراجعااا  القاااؽائػ الس ل:ااا  الداااشؽي   8-3-2
تعالددعبتدد بالددل ب ددذحبحثسىغلدديبالقددىخاحمبحثذىدديإبدددلبحددلمبتددلي  بحاىهددل بحثدددش بحثسلثلدد ب تددلي  بالح ريخ:اا   

ب(.Amirul and Salleh,2014 بت ي يبديحقببحثحدلال  باللقًلبع ر

 السحريراا الرق ب:  8-3-3
:بنؽع الرأي في تقرير مراقب الحد ب ا عاؼ مراجعا  القاؽائػ الس ل:ا  الداشؽي  الح ريخ:ا  8-3-3-1

فةب لث بحثيإليبرليبحثس مالب عبحثعحيدبحى ي يبديحقببب7ت بالل ب ذحبحثسىغليبالقىخاحمبالس ب  سل ب=ب
حثحدددلال بعددمبديحةمدد بحث ددعحا بحثسلثلدد بحثدددشع  بحثىلي خلدد  ب حثقلسدد =بصددذيبيإليباخددرلبعثددو باللقددًلب

ب(.Yaacob and Ahmad,2012 Khoufi and Khoufi,2018ب(ع ر
بب:بتد بالدل ب دذحبحثسىغلديبالقدىخاحمبالسد ب  سلد بتحقيك الذارك  عسيا  السراجعا  لخدا ئر 8-3-3-2
بببببيإ ب حثقلسدددد ب=بصددددذيبخددددرلبعثددددوباللقددددًلبع ددددرفددددةب لثدددد باىلجدددد بإلعسددددللبحثذددددي  بصددددلفةبخدددددلب7=

Musah et.al,2018; Yaacob and Ahmad,2012; Amirul and Salleh,2014; 
Khoufi; and Khoufi,20185071اسلي ب.) 

:بت بالل ب ذحبحثسىغليبا دس باةسلثةبحمثىاحدل بع رباةسدلثةبحفصدعل بالرافع  الس ل:  8-3-3-3
 (.Dong et.al,2018اللقًلبع رب 

 السحريراا الس عدل  8-3-4
ي مبديبعدمب جد بحثذدي  باإةسدلثةبحفصدعل ب  دى باللقدهلب:بةجػ الذرك  عسي  السراجعا  8-3-4-1

 (.Durand,2019 بالقىخاحمبحث عرلي ى بحثطبلمةبرةسلثةبحفصعل باللقًلبع ر
فةب لث بدكىببب7ت بالل ب ذحبحثسىغليبالقىخاحمبالس ب  سل ب=ب:بةجػ مكحب السراجع  8-3-4-2

 بBIG 4اسيحةم بحث عحا بحثسلثل بث ذي  بعسلببحثسيحةم بلسمبحثسكلتببحفيبم بحثك دليحثسيحةم بحث لا ب
 ;Musah et.al,2018)ب باللقدددًلبع دددرnon-BIG4 حثقلسددد =بصدددذيبفدددةب لثددد بدكىدددببحثسيحةمددد ب

Khoufi and Khoufi,2018).ب
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 محريراا البحث وك:ف:  ق: س    2جدول 
 

 قياس المتغير وصف المتغير المتغير

المتغيش 

 المستقل

التحوووووووىم اإلزاموووووووي إلوووووووي 

المعووووواييش الذوليوووووة للتقشيوووووش 

 IFRSالمالي 

فووي فتووشة موا لعووذ التحووىم اإلزامووي للمعوواييش  1قيموة ومميووة   

، والقيموة   فو ش  ق ول  التحوىم IFRSالذولية للتقشيش المالي 

 .IFRSاإلزامي للمعاييش الذولية للتقشيش المالي 

المتغيش 

 التالع

تقشيوووووووش مشاقووووووو  تووووووو  يش 

عوووووج مشاجعوووووة  الحسوووووالات

 القىائم المالية.

ال تشة ما ليج تواسي  انتهواا السونة الماليوة وتواسي  تىقيوع تقشيوش 

 مشاق  الحسالات.

 

المتغيشات 

 الشقالية

تقشيووش مشاقوو  ل نووىع الووشأ 

عوووووج مشاجعوووووة  الحسوووووالات

القووووووىائم الماليووووووة السوووووونىية 

 التاسيخية

الُمعووذم مووى الووىاسد فووي لالووة الووشأ  غيووش  1قيمووة ومميووة   

لتقشيش مشاق  الحسوالات عوج مشاجعوة القوىائم الماليوة السونىية 

 التاسيخية، والقيمة   ف ش سأ  لخالف رلك.

تحقيوووووووة الشوووووووشكة عميووووووول 

 المشاجعة لخسائش

نتيجة أعمام الششكة فافي  ساسة، والقيموة  1قيمة وممية   

   ف ش  الف رلك.

 / إجمالي األفىمإجمالي االلتزامات  الشافعة المالية

المتغيشات 

 الُمعذلة

لجووووووووم الشووووووووشكة عميوووووووول 

 المشاجعة
 لىغاسيتم إجمالي األفىم.

 لجم مكت  المشاجعة

فووي لالووة مكتوو  المشاجعووة القووائم لمشاجعووة  1قيمووة ومميووة   

القىائم المالية للششكة عميل المشاجعة ضمج المكاتو  األسلعوة 

، والقيمووة   فوو ش فووي لالووة مكتوو  المشاجعووة BIG 4الك وواس 

NON-BIG4. 
 

 بش ء نس اج االنحدار لاروض البحث 8-4
بفةبلع ب البحث حق ب في لهب  صنب الل بدىغليحته بت ب لعباسلعجبحماحاحيبحثىلثل :

الححؽل اإللزامي يلى السعا يير الدول:ا  لمحقريار يؤثر مخى ليبحثذي بحف ل:ب"الشسؽاج اةول والث ني  
الس لي لمذارك ا السداجم  فاي الداؽق الس ل:ا  الداعؽدي  عماى تاأخير تقريار مراقاب الحدا ب ا عاؼ 

 تدد بصددللر باسددععةلمبحاحدداحيبع ددربحثشحددعببا رددلالًل ب"مراجعاا  قؽائس اا  الس ل:اا  الدااشؽي  الح ريخ:اا 
بحثىلثة:
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حثسدلثةبث ذددي ل بب:بالدل بحفلديبحثس لَّديبث ىحدعلبحرثاحددةباثدربحثسمدليليبحثا ثلد بث ى ي ديالشساؽاج اةول
حثسدج  بفةبحثدعقبحثسلثل بحثدمعدي بع ربتأخليبت ي يبديحقببحثحددلال بعدمبديحةمد بقعحاسهدلبحثسلثلد ب

بحثدشع  بحثىلي خل  بدمبخرلباسععجبحماحاحيبحث دل :
ARL it = β0+ β1 IFRS it + ε (1) 

 

:بالددل بإللدديبحثىحدعلبحرثاحدددةباثددربحثسمددليليبحثا ثلد بث ى ي دديبحثسددلثةبث ذددي ل بحثسدددج  بالشسااؽاج الثاا ني
فةبحثدعقبحثسلثل بحثدمعدي بع ربتدأخليبت ي ديبديحقدببحثحددلال بعدمبديحةمد بقعحاسهدلبحثسلثلد بحثددشع  ب
بحثىلي خلد ببامددابادخددللبدىغلدديح بيقلحلد بتجسددعبحددلمبخرددلاصبديحقبددةبحثحددلال  باددععبحثدديإليبفددةبت ي ددي

ديحقددببحثحدددلال بعددمبديحةمدد بحث ددعحا بحثسلثلدد بحثدددشع  بحثىلي خلدد (ب خرددلاصبحثذددي  بعسلددببحثسيحةمدد ب
ب تح لقبخدلاي بحثيحفم بحثسلثل ( بدمبخرلباسععجبحماحاحيبحثخطربحثسىماد:بب

ARL it = β0+ β1 IFRS it + β2 AOPIN  it + β3 LOSS  it + β3 LEV  it + ε (2) 
 

تااأثير الححااؽل اإللزامااي يلااى السعاا يير الدول:اا  "يخحمااف  حثثددلاة: ى ددليبحثذددي مخالشسااؽاج الث لااث  
لمحقرير الس لي لمذرك ا السدجم  في الدؽق الس ل:  الدعؽدي  عمى تأخير تقريار مراقاب الحدا ب ا 

تد بب"با ردلالًل ب خحفف ةجػ الذرك  عسي  السراجعا عؼ مراجع  قؽائس   الس ل:  الدشؽي  الح ريخ:  
بصللر باسععجبحماحاحيبحثسىمادبع ربحثشحعبحثىلثة:

ARL it = β0+ β1 IFRS it + β2 AOPIN it + β3 LOSS it + β3 LEV it + β4 

SIZE it + β5 IFRS * SIZE it + ε (3) 
 

تأثير الححؽل اإللزامي يلى السع يير الدول:  لمحقرير "يخحمف  حثثلثدق: مخى ليبحثذي الشسؽاج الرابع  
الس لي لمذارك ا السداجم  فاي الداؽق الس ل:ا  الداعؽدي  عماى تاأخير تقريار مراقاب الحدا ب ا عاؼ 

تد بصددللر ببا ردلالًل بباا خحفف ةجاػ مكحاب السراجعاا  "مراجعا  قؽائس ا  الس ل:اا  الداشؽي  الح ريخ:ا  
باسععجبحماحاحيبع ربحثشحعبحثىلثة:

ARL it = β0 + β1 IFRS it + β2 AOPIN  it + β3 LOSS it + β3 LEV it +  β4 

OFFICE it + β5 IFRS * OFFICE it + ε (4) 
ب

بحثحدلال بديحقببت ي يبتأخليب: لقبان
 

 ARL(auditor report lag) 

 IFRS(International Financial Report Standard)    حثسلثةبببببببث ى ي يبحثا ثل بحثسمليلي

 AOPIN     باععبحثيإليبحى ي يبديحقببحثحدلال 

 LOSS     بثخدلايبحثسيحةم بعسلببحثذي  بتح لق

 LEV    ببحثيحفم بحثسلثل 

 SIZE     ب ج بحثذي  بعسلببحثسيحةم بب



 أثر التحول اإللزامى للمعايير الدولية للتقرير المالى على تأخير............                           عيد حممود أبو زيدد/ 

31 

 

 OFFICE    بدكىببحثسيحةم  ج ب

 IFRS  دىغليبتذلع ةبث سمليليبحثا ثل بث ى ي يبحثسلثةب  ج بحثذي  بعسلببحثسيحةم ببببببببببببببب

* SIZE  

 * IFRSبببببببببببببببببببدىغليبتذلع ةبث سمليليبحثا ثل بث ى ي يبحثسلثةب  ج بدكىببحثسيحةم 

OFFICE  

 β1, β2, β3, β4, β5بالس بدملدببحلىل

 εبحثخطأبحثمذعحاة

 
 أدواا البحث ومر در الحرؽل عمى الب: ن ا 8-5

حعىسابحث ل قبع ربدشهجل بحثايحق بحثىطبلقل بدمبخرلبتح لببحثى لي يبحثسلثلد بحثددشع  بمقدىخيحجب
 Miah et al,2019; Mohammed etاللقدًلبع در حثبللادل بحثرادد بثقلدل بدىغلديح بحث حدقب

al,2018; Stewart and Cairney, 2019; Abdillah et al,2019; Coffie and Bedi, 
2019;  Habib et al,2019)ب ت بحثحرعلبع ربت وبحثى لي يبحثسلثل بدمبخرلبحثسعحقعبحمثكىي ال ب 

ب(.بب5072ب–ب5072ث ذي ل  بدعقعبتاح ل بدعقعبإليقلم ب عثوبث ذىيإب 

 اةس ليب اإلةر ئ:  السدحخدم  8-6
 ب لدددقبتددد بحقدددىخاحمبدجسععددد بددددمبحفقدددلثلببSPSSحعىسدددابحث ل دددقبع دددربحثبيادددلدوبحر ردددلاةب

بحر رلال بفةبتح لببحثبللال ب تىسثببفة:بب
 دىسثًربفدةبحثسىعقد بحثحددلحةب حماحديحلبحثس لدليي باغدي بتعصدلفبدىغلديح ب حر رل بحثعصذةب

 حث حقبحثسدى   ب حثىلام ب حثيقلحل ب حثس ماث .
 دذدك  بحثىداحخبب حماد حج(بحثخطدةببحخى دليب Multicollinearityدملددببتزدخ بحثى دليمبددمبخدرلب

Variance Inflation Factorب VIF). 
 حخى ليبANOVA اسععجبحماحاحي.دمشع  بثىحايابب 
 اسععجبحيت لطبحليقعنبثقلل بحثمرقل بحلمبدىغليح بحث حقب. 
 اسددععجبحماحدداحيبحثخطددةبحث دددل ب حثسىمددادبثقلددل بإللدديبحثسىغلدديح بحثسدددى   ب حثيقلحلدد ب حثس ماثدد بع ددربب

 .حثسىغليبحثىلاع

 تحمي  ومش قذ  نح ئج الححمي  اإلةر ئي 8-7
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يدى بتح لدبب دشلقذد باىددلاوبحثىح لدببحر ردلاةبدددمبخدرلبعدي باىددلاوبتح لدببحر ردل بحثعصددذةب
ثسىغلدديح بحث حددق ب عرقددل بحميت ددلطبحلشهددل بلدد باىددلاوبتح لددببحماحدداحيبحث دددل ب حثسىمددادبثمددي باىددلاوب

بحخى ليح بحثذي  .

 الؽصف:  لسحريراا البحث اإلةر ءاا  8-7-1
يهدددالبحر ردددل بحثعصدددذةباثدددربتعلدددل بقدددسل بدىغلددديح بحث حدددقبددددمب لدددقبحثسىعقددد بحثحددددلحة ب

بحماحيحلبحثس لليي بحثحابحفدار ب حثحابحفقرر ب عثوبع ربحثشحعبحثىلثة:

ب

 اإلةر ءاا الؽصف:  لسحريراا البحث  3جدول 
 

الحد 

 األقصى

Max 

الحد 

 األدنى

Min 

االنحراف 

 المعياري

Std. Dev. 

المتوسط 

 الحسابً

Mean 

 المتغيرات المستمرة

Continuous variables 

 ت  يش تقشيش مشاق  الحسالات 60 20.869 9 150

 الشافعة المالية 0.381 0.202 0.02 0.87

 لىغاسيتم لجم الششكة عميل المشاجعة 9.34 0.693 7 12

 عذد المشامذات نس ة %  
 المتغيشات المن صلة

Dummy variables 

 (Big 4لجم مكت  المشاجعة ) 211 49 %  

  % 88 378 
نووىع الووشأ  )غيووش الُمعووذم( لتقشيووش مشاقوو  

 الحسالات

 تحقية الششكة عميل المشاجعة لخسائش 91 21 %  

 المصذس: نتائج التحليل اإلصائي

(بإليدددلم ب حثحددداب3إلنبحثحدددابحفدادددربثذىددديإبت ي ددديبديحقدددببحثحددددلال ب  ب(2يىزددد بددددمبحثجدددا لبيقددد ب 
(بيدعم ب إلنبعدادبحثسذدل اح بث ذدي ل بحثىددةب20(بيدعم ب دىعقد بحثذىديإبثملشد بحثايحقد ب 720حفقردرب 

%( ب83(بدذل اإبحشد  ب 577عاد لب بBIG 4ت بديحةمىهلبحعحقط بدكلتببحثسيحةم بحفيبم بحثك ليب
 - NON ل بحثىةبت بديحةمىهلبحعحقط بدكلتببحثسيحةم بحفيبمد بحثك دليبحلشسلبعادبحثسذل اح بث ذيب

BIG 4ب%(ب.27(بدذل اإبحشد  ب 571 ب
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إلنبعادبحثسذل اح بث ذي ل بحثىةبيىزسمبت ي يبديحقدببحثحددلال ب ب(2 سلبيعل بحثجا لبيق ب 
%(ب بحلشسدلب22 (بدذل اإبحشد  ب212عمبديحةم بقعحاسهلبحثسلثل بحثدشع  بحثىلي خل بيإليبرليبد مالب 

عادبحثسذل اح بث ذي ل بحثىدةبيىزدسمبت ي ديبديحقدببحثحددلال بعدمبديحةمد بقعحاسهدلبحثسلثلد بحثددشع  ب
%( ب إلنبعادبحثسذل اح بث ذدي ل بحثىدةب لادلباىلجد ب75(بدذل اإبحشد  ب 20حثىلي خل بيإليبد مالب 

ح باخدددرلبعثدددوب%( بحلشسدددلبعدددادبحثسذددل ا57(بدذدددل اإبحشددد  ب 37إلعسلثهددلبصدددلفةبخدددليإبعددداد لب 
  %(13(بدذل اإبحشد  ب 221 

 البحثمع مفا ارتب ط بيرسؽن بيؼ محريراا  8-7-2
بت بالل بحميت لطبحلمبدىغليح بحث حقبالخى ليبحليقعن ب  لالباىلاوبحمخى ليبع ربحثشحعبحثىلثة:ب

ب

 مع مفا ارتب ط بيرسؽن بيؼ محريراا البحث  4جدول 
 

Correlations 

 LAG IFRS OPIN LAV LOS OFFICE SIZE 

LAG 

Pearson 

Correlation 
1       

Sig. (2-tailed)        

IFRS 

Pearson 

Correlation 
.448

**
 1      

Sig. (2-tailed) .000       

OPIN 

Pearson 

Correlation 
-.145-

**
 .058 1     

Sig. (2-tailed) .003 .230      

LAV 

Pearson 

Correlation 
.127

**
 .000 -.071- 1    

Sig. (2-tailed) .009 .994 .142     

LOSS 

Pearson 

Correlation 
.248

**
 .154

**
 -.238-

**
 .179

**
 1   

Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000    

OFFICE 
Pearson 

Correlation 
-.024- -.070- .140

**
 .149

**
 -.147-

**
 1  
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Sig. (2-tailed) .614 .148 .004 .002 .002  .000 

SIZE 

Pearson 

Correlation 
-.173-

**
 -.005- .183

**
 .344

**
 -.123-

*
 .417

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .914 .000 .000 .011 .000  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).       *. Correlation is 

significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 اإلصائيالمصذس: نتائج التحليل 

حيت لطبدمشعيبايجدلحةببحدلمبحثىحدعلبحرثاحددةباثدربحثسمدليليب( بإلنب شلكب8يق ب بحثجا ليىز بدمب
حثا ثل بث ى ي يبحثسلثةبث ذي ل بحثسدج  بفةبحثدعقبحثسلثل بحثددمعدي ب تدأخليبت ي ديبديحقدببحثحددلال ب

إليزدًلبإلنبب ىزد .ب ب0407حثىلي خلد بعشدابدددىعدبدمشع د بإلقدببددمببعمبديحةم بقعحاسهلبحثسلثل بحثددشع  
بددمبحثيحفمد بحثسلثلد  ب تح لدقبحثذدي  بعسلدببحثسيحةمد ب تأخليبت ي يبديحقببحثحدلال بييت  بايجلًالباكدبي

بدددمباددععبحثدديإليبحثددعحيدبفددةبت ي دديب0407ثخدددلايبعشددابددددىعدبدمشع دد بإلقددببدددمب  بحلشسددلبيدديت  بقدد ً لباكددبي
عمبديحةم بحث عحا بحثسلثل ب ب  ج بحثذي  بعسلببحثسيحةم بعشابدددىعدبدمشع د بإلقدببديحقببحثحدلال ب

 .0402.ب مبتيت  باحج بدكىببحثسيحةم بعشابددىعدبدمشع  بإل بيبدمب0407دمب

بصفة:  الب: ن ا ونس اج االنحدار لمححمي  اإلةر ئي اخحب ر 8-7-3
حددلمبحثسىغلدديح ب Multicollinearity دددمبعددامب ةددعدبدذددك  بحثىدداحخبب حماد حج(بحثخطددةببث ىح ددق

(بإلنبدمدددلدر ب8يىزددد باذدددكببإل ثدددةبددددمباىدددلاوبتح لدددببحميت دددلطبالثجدددا لبيقددد ب حثسددددى   ب حثيقلحلددد  ب
(بدسددلبيددالبع ددربعددامب ةددعدبدذددك  بحثىدداحخبب حماد حج(ب043 بحميت ددلطبحددلمبدىغلدديح بحث حددقبإلقددببدددم

ددمبخدرلبايجدلدبب Multicollinearity Test( ب ثىأ لدابعثدوببتد باةديح بحخى دليب5073حثخطة قد ل  
 Variance Inflation ددمبلد بحيجدلدبدملددببتزدخ بحثى دليمببToleranceدملددببحثى دليمبحثسددسع ب

Factorب VIFبثكببدىغليبددى بب يقلحةب لقبانبقعإباسععجبحماحاحيبتمىسابع ربفيلل بحقى رلب)
ب(بحثىلثة:2ى ليبحثجا لبيق ب ( ب  عل باىلج بعثوبحمخ5072حثسىغليح بحثىذدلي  ب دشرعي 

 Multicollinearity Test  الخطي الحداخ اخحب ر  نح ئج  5جدول 
 

 الفرض الثالث

 )نموذج االنحدار الثالث(

 الفرض الثانً

 )نموذج االنحدار الثانً(

 الفرض األول

 )نموذج االنحدار األول(
 

VARIABLE 
VIF Tolerance VIF Tolerance VIF Tolerance 

2.016 .496 1.091 .916 1.035 .966 IFRS 

1.090 .918 1.109 .901 1.071 .934 OPIN 

1.071 .934 1.223 .818 1.035 .966 LAV 

1.147 .872 1.154 .867 1.125 .889 LOS 
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2.055 .487 - - - - OFFICE 

2.847 .351 - - - - IFRS*OFFICE 

- - 1.458 .686 - - SIZE 

- - 1.263 .792 - - IFRS*SIZ 
 اإلصائيالمصذس: نتائج التحليل 

(ب إلنب2إلقدددببددددمب بTolerance(بإلنبالسددد بدملددددببحثى دددليمبحثسددددسع ب2يىزددد بددددمبحثجدددا لبيقددد ب 
( بدسددلبيددالبع ددربإلنب70(ب إلقددببدددمب 7(بثجسلددعبحثسىغلدديح بحثسدددى   ب حثيقلحلدد بإل بدديبدددمب VIFالسدد ب 

حثىددددلاعبمبتمددددلاةبدددددمب ةددددعدبدذددددك  بحثىدددداحخببحثشسددددلعجبحثسدددددىخاد بفددددةبتذدددددليبحفلدددديبع ددددربحثسىغلدددديب
( ب بلثىددلثةبمبتعةددابAl Bhoor and Khamees,2016 5072 دشردعي   حماد حج(بحثخطدة

دذددل ببفددةبالددل باسددلعجبحماحدداحيبتددؤليبفددةباىلاجهددل ب دددمبلدد بقددعإباسددلعجبحماحدداحيبفددةبتذدددليبتددألليب
بحثسىغليبحثسدى ببع ربحثسىغليبحثىلاع.

 في ظ  الححمي  اةس سي(اخحب ر الاروض ) نح ئج 8-7-4
 تحمي  نح:ج  اخحب ر الارض اةول 8-7-4-1

حقدددىهالبحثذدددي بحخى دددليبإللددديبحثىحدددعلبحرثاحددددةباثدددربحثسمدددليليبحثا ثلددد بث ى ي ددديبحثسدددلثةبث ذدددي ل ب
حثسدج  بفةبحثدعقبحثسلثل بحثدمعدي بع ربتأخليبت ي يبديحقببحثحددلال بعدمبديحةمد بقعحاسهدلبحثسلثلد ب

بب:ع ربحثشحعبحثىلثةحثدشع  بحثىلي خل ب.ب مخى ليبحثذي بت بتحع  هباثربصعيإبفي بحثمامب
H0يؤثر الححؽل اإللزامي يلى السع يير الدول:ا  لمحقريار السا لي لمذارك ا السداجم  فاي الداؽق    ال

الس ل:ااا  الداااعؽدي  عماااى تاااأخير تقريااار مراقاااب الحدااا ب ا عاااؼ مراجعااا  قؽائس ااا  الس ل:ااا  الداااشؽي  
 الح ريخ:  

ARL it = β0 + β1 IFRS it + ε (1) 

ARL it = β0 + β1 IFRS it + β2 AOPIN  it + β3 LOSS  it + β3 LEV  it + ε (2) 
ب

ثقلدددل بحفلددديبحثس لَّددديبث ىحدددعلبب مخى دددليبحثذدددي بح ردددلالًلبتددد بحقدددىخاحمباسدددععجبحماحددداحيبحث ددددل 
حرثاحدةباثربحثسمليليبحثا ثلد بث ى ي ديبحثسدلثةبع دربتعقلدلبت ي ديبديحقدببحثحددلال  ب اسدععجبحماحداحيب

ثجدا لبح ب تبهديباىدلاوبحثىح لدببللبحثسىغلديح بحثيقلحلد حثخطربحثسىمادبثقلل باذدقبحفلديبفدةبعدببحدخد
ب(بع ربحثشحعبحثىلثة:ب2يق ب 

 اخحب ر الارض اةول نح ئج  6جدول 
ب

Variable 
 النموذج الثانً النموذج األول

Coef. T P>t Coef. T P>t 
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IFRS 51.136 10.337 000 18.131 10.212 .000 

AOPIN - - - -8.569- -3.048- .002 

LEV - - - 9.651 2.189 .029 

LOSS - - - 6.783 2.999 .003 

cons 18.668 40.043 0.000 53.854 16.396 .000 

R2 .201 .259 

Adj R-

squared 
.199 .252 

F 106.851 36.917 

Prob> F .000 .000 

 اإلصائي المصذس: نتائج التحليل 

(باىددلاوبحمخى ددليبحثذددي بحف ل ب لددقبتدد بالددل بحفلدديبحثس لَّدديبث ىحددعلب2يعلدد بحثجددا لبيقدد ب 
حرثاحدددةباثددربحثسمددليليبحثا ثلدد بث ى ي دديبحثسددلثةبع ددربتددأخليبت ي دديبديحقددببحثحدددلال  ب عثددوبدددمبخددرلب

اسدددددىعدبدمشع ددددد بإلقددددببددددددمببF=106.851إلنبالسدددد بحخى ددددليبحثشسددددععجبحف ل ب  لادددددلبحثشىلجدددد ب دددددةب
بAdjusted R Squareالسدد بلبيددالبع ددربدمشع دد بحثشسددععجبحر رددلاةبحثسدددىخام ب إلنب دسدد0402

تذدددليبع ددربحثىحددعلبحرثاحدددةبث سمددليليبحثا ثلدد بث ى ي دديبحثسددلثةب%بدسددلبيددالبع ددربقددايإبب73.3تدددل دب
 ب بددلقةبحثشددد  بقددابييةددعباثددربعددامبحديحجب%73.3حشددد  ببتددأخليبت ي دديبديحقددببحثحدددلال حثىغلدديبفددةب

دىغليح بددى   بإلخيدب لنبيسكمبحديةهلب عح بتألليبإل باثربحثخطأبحثمذعحاة ب إلادهبيعةدابإللديبدمشدعيب
ث ىحعلبحرثاحدةباثربحثسمليليبحثا ثل بث ى ي يبحثسلثةبع دربتدأخليبت ي ديبديحقدببحثحددلال بعشدابايجلحةب

 .0402ددىعدبدمشع  بإلقببدمب

 عثوبب(باىلاوبحمخى ليبحثذي بحف لبامابحدخللبحثسىغليح بحثيقلحل  2ًلبحثجا لبيق ب   عل بإليز
اسددىعدبدمشع د بإلقدبببF =36.917إلنبالسد بددمبخدرلبحخى دليبحثشسدععجبحثثدلاة ب  لادلبحثشىلجد ب دةب

بAdjusted R Squareالس بحر رلاةبحثسدىخام ب إلنببحثشسععج بدسلبيالبع ربدمشع  ب0402دمب
بددددمب5245بحيتذمددلباثدددر حثىحدددعلبحرثاحددددةب%بامدددابحدخدددللبحثسىغلددديح بحثيقلحلددد  بدسدددلبيدددالبع دددربإلنب دددبي

ادععبحثديإلي بتح لدقبحثذدي  بعسلدببحثسيحةمد بثخددلاي ب حثيحفمد بحثسلثلد بث سمليليبحثا ثل بث ى ي ديبحثسدلثة ب
حةبب ب إلادهبيعةدابإللديبدمشدعيبايجدل%52.5تأخليبت ي يبديحقببحثحدلال بحشد  بع ربتذدليبحثىغليبفةب

ث ىحعلبحرثاحدةباثربحثسمليليبحثا ثل بث ى ي يبحثسلثةبع ربتدأخليبت ي ديبديحقدببحثحددلال بعشدابدددىعدب
 بشل بع ربعثدوبيثبدلبيفدابفدي بحثمدامب قبدعلبحثذدي بحثبدايبب حثدذدبيدشصب ب0402دمشع  بإلقببدمب

  فاي الداؽق الححاؽل اإللزاماي يلاى السعا يير الدول:ا  لمحقريار السا لي لمذارك ا السداجمياؤثر  ع رب"
الس ل:ااا  الداااعؽدي  عماااى تاااأخير تقريااار مراقاااب الحدااا ب ا عاااؼ مراجعااا  قؽائس ااا  الس ل:ااا  الداااشؽي  
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 Khlif and Achek,2016; Habib,2015; Amirul and)  ىذددقبعثددوبدددعب" بالح ريخ:اا 
Salleh,2014; Kawshalya and; Srinath, 2019)ب تددالبت ددوبحثشىلجدد بع ددةبإلنبحثىحددعلب.

حثا ثلد بث ى ي ديبحثسدلثةبيىددبببفدةبتدأخليبت ي ديبديحقدببحثحددلال بعدمبديحةمد باثدربحثسمدليليبحرثاحدةب
حث دددعحا بحثسلثلددد باددددلباددددبببتدددأخليبتدددد ل بحثذدددي ل بثى دددوبحث دددعحا بثسيحقبدددةبحثحددددلال بإل بإلدح بدا دددابددددمب

سدلثةبدسدلبحةيح ح بحثسيحةم بث ىح قبدمبحثقلل ب حرفرل بحثسحلقدبةب فدقبحثسمدليليبحثا ثلد بث ى ي ديبحث
 يا ابدمب قلبعس ل بحثسيحةم  ب دمبل بتأخليبت ي يبديحقببحثحدلال بعمبديحةم بحث عحا بحثسلثل .بب

  لسددلبيىم ددقبحىددألليبحثسىغلدديح بحثيقلحلدد  بفددإنباددععبحثدديإليبثددهبإللدديبدمشددعيبقدد بةبعشددابددددىعدبدمشع دد ب
  دالبعثددوبع دربإلادهبعشداباصدداحيبت ي ديبديحقدببحثحددلال بعددمبديحةمد بحث دعحا بحثسلثلدد بب0402إلقدببددمب

غيقبفىدديإبدىزدسشًلبيإليبرلدديبد مددالبتكددعنبفىدديإباصدداحيبحثى ي دديبإلقدب بحلشسددلبفددةب لثدد بحثدديإليبحثس مددالبتدددى
 Aljaaidi et)( ب مبيىذددددقبدددددع5071اصدددداحيبحثى ي دددديب قددددلبإل ددددعل ب  ىذددددقبعثددددوبدددددعب حثرددددليفة 

al,2019).ادأنبيإليبديحقدببحثحددلال بحثس مدالبدؤَّديبثعةدعدبدذدكر ب حةهدلبب ت ذديبت دوبحثشىلجد بب
إلنببديحقببحثحدلال بإللشل بعس ل بحثسيحةم ب دمبل بتىط ببحثسا دابددمباةديح ح بحثسيحةمد  بفزدًربعدم

فدةب بثدذثوبتحدل لبحثذدي ل بحثىدأخليبيذ ابإلصحللبحثسرلث بحثث  بفةبحثسم عدل بحثسلثلد حثيإليبحثس مالب
ديحقددددددببحثحددددددلال بإل بحثزدددددغ بع لددددددهبثىمدددددايببعثدددددوبحثدددددديإلي ب عثدددددوبيىذدددددقبدددددددعبحمقدددددىجلا بثط  دددددل ب

 Durand,2019 Ezat,2015 Moalla,2017.)ب

تدأخليبت ي ديبديحقدببحثحددلال  ب  دالبعثدوبع درب حثيحفم بحثسلثل بثهلبإلليبدمشعيبايجلحةبع دربفىديإب
 Al Bhoor)  5071 علبفىيإبحثسيحةم بعشادلبتيتذعبدية بحثيفدعبحثسدلثةب  ىذدقبعثدوبددعبحثردليفة 

and Khamees,2016)حلشسدلبيخى دنبددعب بAljaaidi et al,2019.)ب ت ذدديبت دوبحثشىلجد بادأنب
خل يبحثسيحةم باىلجد بح ىسدللب ةدعدبدذدكر بحثذي  بحثىةبثايهلبيحفم بدلثل بديتذم بدؤَّيبميتذلعبد

فددةبحقددىسيحي  بحثسشذددأإبدسددلبيىط ددببإلدح باةدديح ح بديحةمدد بالددل ل  ب دددمبلدد ب قددلبإل ددعلبفددةبعس لدد ب
ب(.Abdillah et al,2019 5071حثسيحةم  ب  ىذقبعثوبحثىذدليبدعب اسلي 

تدددأخليبت ي ددديبب إليزددًلبتح لدددقبحثذدددي  بعسلدددببحثسيحةمدد بثخددددلايبثدددهبإللددديبدمشدددعيبايجددلحةبع دددربفىددديإ
ديحقدببحثحددلال  ب  ددالبعثدوبع درب ددعلبفىديإبحثسيحةمد بفددةب دللبتح لدقبحثمسلددببخددلاي ب  ىذدقبعثددوب

  5071 باسلي Afify,2009  ب  ؤ ابعثوبدلبتعصببحثلهب(Al Bhoor and Khamees,2016 دع
Ezat,2015 Abdillah et al,2019)دددمبإلنبحثذددي ل بحثىدةبتح ددقبخدددلايبفدإنبقعحاسهددلبحثسلثلدد بب

تحسددببإلخ ددلًيبقددلم بتددؤليبع ددربالسىهددل بدسددلبيدداعع لباثددربحثزددغ بع ددربديحقبددةبحثحدددلال بث ىددأخليبفددةب



 أثر التحول اإللزامى للمعايير الدولية للتقرير المالى على تأخير............                           عيد حممود أبو زيدد/ 

38 

 

اصاحيبت ي يبحثسيحةم  بالرللف باثربإلنب ةدعدبخددلايبثدادبحثذدي  بعسلدببحثسيحةمد بدؤَّديبميتذدلعب
اةدديح ح بحثسيحةمدد ب حثىددةبتىدددبببفددةب ددعلبعس لدد بحثسيحةمدد ببدخددل يبحثسيحةمدد بدسددلبيىط ددببدا ددابدددم

ب دمبل بتأخليبت ي يبديحقببحثحدلال .بببب

 تحمي  نح:ج  اخحب ر الارض الث ني  8-7-4-2
تألليبحثىحعلبحرثاحدةباثربحثسمدليليبحثا ثلد بث ى ي ديبحثسدلثةبحقىهالبحثذي بحخى ليبدادبحخىرلب

 دددربتدددأخليبت ي ددديبديحقدددببحثحددددلال بعدددمبديحةمددد بث ذدددي ل بحثسددددج  بفدددةبحثددددعقبحثسلثلددد بحثددددمعدي بع
 ج بحثذي  بعسلدببحثسيحةمد  ب مخى دليبحثذدي بتد بتحع  دهببالخىرلقعحاسهلبحثسلثل بحثدشع  بحثىلي خل ب

ب:بع ربحثشحعبحثىلثةاثربصعيإبفي بحثمامب
H0   ال يخحماف أثار الححاؽل اإللزاماي يلاى السعاا يير الدول:ا  لمحقريار السا لي لمذارك ا السداجم  فااي

الدؽق الس ل:  الدعؽدي  عمى تأخير تقرير مراقب الحدا ب ا عاؼ مراجعا  قؽائس ا  الس ل:ا  الداشؽي  
 الح ريخ:  ب خحفف ةجػ الذرك  عسي  السراجع  

ARL it = β0 + β1 IFRS it + β2 AOPIN it + β3 LOSS it + β3 LEV it +  β4 

SIZE it  + β5 IFRS * SIZE it + ε (3) 

 ب تبهدديبحثخطددربحثسىمددادب فددقبحثشسددععجبحثثلثددق مخى ددليبحثذددي بح رددلالًلبتدد بحقددىخاحمبحماحدداحيب
ب(بع ربحثشحعبحثىلثة:ب1اىلاوبحثىح لببفةبحثجا لبيق ب 

 اخحب ر الارض الث ني نح ئج  7جدول 
ب

Variable 
 النموذج الثالث الثانًالنموذج 

Coef. T P>t Coef. T P>t 

IFRS 18.131 10.212 .000 18.133 10.147 .000 

AOPIN -8.569- -3.048- .002 -6.323- -2.254- .025 

LEV 9.651 2.189 .029 17.587 3.744 .000 

LOSS 6.783 2.999 .003 5.254 2.340 .020 

SIZE - - - -6.072- -4.068- .000 

IFRS*SIZE - - - 6.251 .160 .873 

_cons 53.854 16.396 .000 105.832 7.983 .000 

R2 .259 .291 

Adj R-

squared 
.252 .281 

F 36.917 28.799 

Prob> F .000 .000 
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 اإلصائي المصذس: نتائج التحليل 

 بدسلبيالبع رب042اسدىعدبدمشع  بإلقببدمبب= Fب52.133إلنبالس (ب1يىز بدمبحثجا لبيق ب 
% بدسدلبيدالبع درب52.7بAdjusted R Squareالسد بحر ردلاةبحثسددىخام ب إلنببحثشسععجدمشع  ب

بددددمب ادددععبحثددديإلي بتح لدددقبحثذدددي  بعسلدددببحثىحدددعلبحرثاحددددةبث سمدددليليبحثا ثلددد بث ى ي ددديبحثسدددلثة بإلنب دددبي
لدببحثسيحةمدد  ب دىغلديبحثىذلعددببحدلمبحثىحددعلباثددربحثسيحةمد بثخدددلاي ب حثيحفمد بحثسلثلدد  ب جد بحثذددي  بعس

IFRSتددأخليبت ي دديبديحقددببحثحدددلال بحشددد  بحثذددي  بعسلددببحثسيحةمدد بيذدددي نبحثىغلدديبفددةبدددعب جدد بب
حثذدددي  بعسلدددببحثسيحةمددد ب سىغلددديبد مدددال ب دددلنبحثىحدددعلبحرثاحددددةبث سمدددليليب جددد ب% ب بإدخدددللب52.7

 Tتأخليبت ي يبديحقببحثحدلال  ب لقب لالبالس بحثا ثل بث ى ي يبحثسلثةبثهبإلليبدمشعيبايجلحةبع رب
ددعب جد ببIFRS( بحلشسدلبدىغلديبحثىذلعدببحدلمبحثىحدعلباثدرب042اسدىعدبدمشع  بإلقببدمب ب10.147=

 Tحثذددي  بعسلددببحثسيحةمدد بثددلقبثددهبإللدديبع ددربتددأخليبت ي دديبديحقددببحثحدددلال  ب لددقبح غددلببالسدد ب
ربيفددابحثذددي بحثبددايبب قبددعلبفددي ب(ب بدسددلبيددالبع دد0.02اسدددىعدبدمشع دد بإل بدديبدددمب ب0.160=

ال يخحمف تأثير الححؽل اإللزامي يلى السع يير الدول:  لمحقريار السا لي لمذارك ا السداجم  فاي حثمدامب"
الدؽق الس ل:  الدعؽدي  عمى تأخير تقرير مراقب الحدا ب ا عاؼ مراجعا  قؽائس ا  الس ل:ا  الداشؽي  

بالح ريخ:  ب خحفف ةجػ الذرك  عسي  السراجع  

لسددلبيىم ددقبحىددألليبحثسىغلدديح بحثيقلحلدد  بفددإنب جدد بحثذددي  بعسلددببحثسيحةمدد بثهددلبإللدديبدمشددعيبقدد بةب  
 ب  ددالبعثددوبع دربإلنبفىدديإباصدداحيبت ي ديبديحقددببحثحدددلال بتكددعنب0402عشدابددددىعدبدمشع دد بإلقدببدددمب

 Al Bhoor and)إلقددددببعشدددددادلبيكدددددعنب جددددد بحثذددددي  بعسلدددددببحثسيحةمددددد ب بلدددددي ب  ىذددددقبعثدددددوبددددددعب

Khamees,2016)5071 مبيىذدقبددعب حثردليفة  ب Mohammed et al,2018.)ت ذدديبت دوبب 
حثشىلجدد باددأنبحثذددي ل ب بلدديإبحثحجدد بثددايهلبدددعحيدبدلديدد بثددافعبإلتمددللبإلع ددربثمس لدد بحثسيحةمدد برصدداحيب
حثى ي يبد نبتأخليبفةبعببدلبتعحةههبت وبحثذي ل بددمبلدغعطبتشبلسلد بإل بددمبةلادببحثسددىثسي م ب

.ب تىددأليبفىدديإبتددأخليبت ي دديبديحقددببحثحدددلال بقدد ً لبحشددععبحثدديإليب(Afify,2009   ىذددقبعثددوبحثىذدددليبدددع
بددمبحثيحفمد بحثسلثلد ب تح لدقبحثذدي  بعسلدبب0402عشابددىعدبدمشع  بإلقببدمب  بحلشسلبتىأليبايجلًالباكبي

ب.ب0402حثسيحةم بثخدلايبعشابددىعدبدمشع  بإلقببدمب

 تحمي  نح:ج  اخحب ر الارض الث لث  8-7-4-3
حخى ليبدادبحخىرلبتألليبحثىحعلبحرثاحدةباثربحثسمدليليبحثا ثلد بث ى ي ديبحثسدلثةبحقىهالبحثذي ب

ث ذدددي ل بحثسددددج  بفدددةبحثددددعقبحثسلثلددد بحثددددمعدي بع دددربتدددأخليبت ي ددديبديحقدددببحثحددددلال بعدددمبديحةمددد ب
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 ج بدكىببحثسيحةم  ب مخى ليب ذحبحثذي بت بتحع  هباثدرببقعحاسهلبحثسلثل بحثدشع  بحثىلي خل بالخىرل
ب:بع ربحثشحعبحثىلثةإبفي بحثمامبصعيب
H0يخحمف تأثير الححؽل اإللزامي يلى السعا يير الدول:ا  لمحقريار السا لي لمذارك ا السداجم  فاي    ال

الدؽق الس ل:  الدعؽدي  عمى تأخير تقرير مراقب الحدا ب ا عاؼ مراجعا  قؽائس ا  الس ل:ا  الداشؽي  
 الح ريخ:  ب خحفف ةجػ مكحب السراجع 

ARL it = β0 + β1 IFRS it + β2 AOPIN  it + β3 LOSS  it + β3 LEV  it + β4 

OFFICE it + β5 IFRS * OFFICE it + ε (4) 

 ب تبهدديبحثخطددربحثسىمددادب فددقبحثشسددععجبحثيحاددع مخى ددليبحثذددي بح رددلالًلبتدد بحقددىخاحمبحماحدداحيب
ب(بع ربحثشحعبحثىلثة:ب2اىلاوبحثىح لببفةبحثجا لبيق ب 

باخحب ر الارض الث لث نح ئج  8جدول 
Variable 

 النموذج الرابع النموذج الثانً

Coef. T P>t Coef. t P>t 

IFRS 18.131 10.212 .000 19.663 7.928 .000 

AOPIN -8.569- -3.048- .002 -8.720- -3.073- .002 

LEV 9.651 2.189 .029 9.093 2.026 .043 

LOSS 6.783 2.999 .003 6.986 3.056 .002 

OFFICE - - - 2.814 1.124 .262 

IFRS*OFFICE - - - -2.957- -.843- .400 

_cons 53.854 16.396 .000 52.681 15.176 .000 

R2 .259 .261 

Adj R-squared .252 .250 

F 36.917 24.781 

Prob> F .000 .000 

 اإلصائي المصذس: نتائج التحليل 

 بدسدلبيدالبب0.02اسددىعدبدمشع د بإلقدببددمبب= 58.127Fالسد إلنب(ب2يىزد بددمبحثجدا لبيقد ب 
% بدسدلبيددالب52بAdjusted R Squareالسد بحر ردلاةبحثسدددىخام ب إلنببحثشسددععجع دربدمشع د ب

بددمب ادععبحثدديإلي بتح لدقبحثذدي  بعسلددببحثىحددعلبحرثاحددةبث سمدليليبحثا ثلدد بث ى ي ديبحثسدلثة بع دربإلنب دبي
ددعببIFRS ج بدكىببحثسيحةم  بدىغليبحثىذلعببحلمبحثىحعلباثربحثسيحةم بثخدلاي بحثيحفم بحثسلثل  ب ب

% ب بإدخدددللب52تدددأخليبت ي ددديبديحقدددببحثحددددلال بحشدددد  بيذددددي نبحثىغلددديبفدددةبب جددد بدكىدددببحثسيحةمددد 
حثسىغليبحثىذلع ةب حثىحعلبحرثاحدةبث سمليليبحثا ثل بث ى ي يبحثسلثةبدعب ج بدكىدببحثسيحةمد (ب سىغلديب



 أثر التحول اإللزامى للمعايير الدولية للتقرير المالى على تأخير............                           عيد حممود أبو زيدد/ 

41 

 

دةبث سمليليبحثا ثل بث ى ي يبحثسلثةبثهبإلليبدمشدعيبايجدلحةبع دربتدأخليبت ي ديبد مال ب لنبحثىحعلبحرثاح
( بحلشسدلبحثسىغلديب0.02اسددىعدبدمشع د بإلقدببددمب بT =7.928ديحقببحثحددلال ب ب لدقب لادلبالسد ب

(ب بدسددلب0.02اسددىعدبدمشع د بإل بديبددمب بT =-0.843حثىذدلع ةبثدلقبثدهبإللدي ب لدقبح غددلببالسد ب
ال يخحماف تاأثير الححاؽل اإللزاماي يلاى السعا يير ايبب قبعلبفي بحثمدامب"بيالبع ربيفابحثذي بحثب

الدول:  لمحقرير السا لي لمذارك ا السداجم  فاي الداؽق الس ل:ا  الداعؽدي  عماى تاأخير تقريار مراقاب 
  خى دنب بالحد ب ا عؼ مراجع  قؽائس   الس ل:  الدشؽي  الح ريخ:  ب خحفف ةجػ مكحب السراجع  "

ب(.بMohammed et al,2018عثوبدع 

  لسلبيىم قبحىألليبحثسىغليح بحثيقلحل  بفإنب ج بدكىببحثسيحةم بثلقبثهبإللديبدمشدعيبعشدابدددىعدب
( ب مبيىذددقب5072دشرددعي ب Aljaaidi et al,2019 ب  ىذددقبعثددوبدددعب 0402دمشع دد بإل بدديبدددمب

(.ب تىددددددددأليبفىدددددددديإبتددددددددأخليبت ي دددددددديبديحقددددددددببAfify,2009 Hassan.Y,2016 5071دع حثرددددددددليفة 
بدددمبحثيحفمدد ب0402حثحدددلال بقدد ً لبحشددععبحثدديإليبعشددابددددىعدبدمشع دد بإلقددببدددمب  بحلشسددلبتىددأليبايجلًاددلباكددبي

ب.ب0402حثسلثل ب تح لقبحثذي  بعسلببحثسيحةم بثخدلايبعشابددىعدبدمشع  بإلقببدمب

 تحمي  الحد س:  8-7-5
يبإلليبحثىحعلبحرثاحدةباثربحثسمليليبحثا ثل بث ى ي يبحثسلثةبيهالبتح لببحثحدلقل باثرباعلدإبحخى ل

ث ذدددي ل بحثسددددج  بفدددةبحثددددعقبحثسلثلددد بحثددددمعدي بع دددربتدددأخليبت ي ددديبديحقدددببحثحددددلال بعدددمبديحةمددد ب
قعحاسهلبحثسلثل بحثدشع  بحثىلي خلد  ب عثدوبامدابتغللديب ي  د بالدل بحثسىغلديبحثىدلاعبحدثر بد دليلقبإلخدييب

اوبدددمبخددرلبالددل بدددادبحخددىرلبعثددوبحفلدديباددلخىرلبدقلددل بتددأخليبت ي دديب عثددوبرل ددل بدقدد بحثشىددل
ديحقببحثحددلال  ب لدقبيدى بالدل بفىديإبتدأخليبت ي ديبديحقدببحثحددلال باسقلدل بثعردلي ى بفىديإبحثى ي ديب

LOGARLعثوبث دىحك  بانب ةدا بفدةبتدألليبحثقدل بحثسىطيفد ب حثغلديبخطلد بفدةبتدأخليبت ي ديبديحقدببب 
( ب بسقلدل بحثذىديإبKhlif and Samaha,2014 Baatwah et al,2015ربب حثحدلال باللقًلبع 

 ب  دى بالدل بت دوبحثذىديإبالثسملدثد :بحثذىديإبرلديبحثملديد بثىدأخليبABNARL(بabnormalرلديبحثملديد  
ت ي دديبديحقددببحثحدددلال ب=بفىدديإبحثى ي ي حثذىدديإبدددلبحددلمبتددلي  بحاىهددل بحثدددش بحثسلثلدد ب تددلي  بتعالددعبت ي دديب

( ب بسقلدل بحثذىديإبرلديب5072دىعق بحثذىيإبثملش بحثايحق  باللقًلبع ر دشردعي ب–لال (بديحقببحثحد
 ب  دى بالدل بت دوبحثذىديإبالثسملدثدد :ب abnormal sector) ABNSARLحثملديد ب ددببحثردشلع  

دىعقدد بحثذىددديإبث ذددي ل بحثىدددةبب–حثذىدديإبرلدديبحثملديددد بثىددأخليبت ي دديبديحقدددببحثحدددلال ب=بفىددديإبحثى ي دديب
(.ب فدربلدع بعثدوبBaatwah et al,2015ثشذقبحثرشلع بفدةبعلشد بحثايحقد  بباللقدًلبع درب تشىسةب
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يى باعلدإبحخى دليبحثذدي بحف لبث  حدق ب عثدوب فدقباسدلعجبحماحداحيبحثخدلدقب حثددلد ب حثددلاعبع درب
بحثشحعبحثىلثة:

 ا السدجم  في الححؽل اإللزامي يلى السع يير الدول:  لمحقرير الس لي لمذركبيؤثرحثشسععجبحثخدلدق:"ب
الدؽق الس ل:  الدعؽدي  عمى تأخير تقرير مراقب الحدا ب ا عاؼ مراجعا  قؽائس ا  الس ل:ا  الداشؽي  

 بسك: س لؽغ ريحػ فحرة الحأخير"الح ريخ:  
LOGARL it = β0 + β1 IFRS it + β2 AOPIN  it + β3 LOSS  it + β3 LEV it + ε (5) 

ب

فاي  السدجم  لمذرك ا الس لي لمحقرير الدول:  السع يير يلى اإللزامي الححؽل يؤثرحثشسععجبحثدلد :"ب
 الداشؽي  الس ل:ا  قؽائس ا  مراجعا  عاؼ الحدا ب ا مراقب تقرير تأخير عمى الدعؽدي  الس ل:  الدؽق 

 فحرة الحأخير غير الع دي  عؼ محؽسط عيش  الدراس  "  بسك: س الح ريخ: 
ABNARL it = β0 + β1 IFRS it + β2 AOPIN it + β3 LOSS it + β3 LEV  it + ε (6) 

الححؽل اإللزامي يلى السع يير الدول:  لمحقرير الس لي لمذرك ا السداجم  فاي بيؤثرحثشسععجبحثدلاع:ب"ب
الدؽق الس ل:  الدعؽدي  عمى تأخير تقرير مراقب الحدا ب ا عاؼ مراجعا  قؽائس ا  الس ل:ا  الداشؽي  

 بسك: س فحرة الحأخير غير الع دي  عؼ محؽسط صش ع  عسي  السراجع  " الح ريخ: 
ABNSARL it = β0+ β1 IFRS it + β2 AOPIN it + β3 LOSS it + β3 LEV it + ε (7) 

ب

ت دوبحمخى دليح بد لياد بالخى دليباسدععجباىدلاوبب(3حثجدا لبيقد ب ب  علد بت وبحثشسدلعج حخى ليبت ب ب
بع ربحثشحعبحثىلثة:ببحثذي بحف لبلسمبحثىح لببحفقلقةحماحاحيبحثثلاةبمخى ليب

 تحمي  الحد س:  نح ئج  9جدول 

 
ب

 اإلصائي المصذس: نتائج التحليل    
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(بإلنبدددددىعدبحثسمشع ددد بثشسدددلعجبحماحددداحيبحثثرلددد بثىح لدددببحثحدلقدددل ب3يىزددد بددددمبحثجدددا لبيقددد ب 
حثشسدلعجبع دربتذددليبتدألليبحثسىغلديح بدسلبيالبع دربقدايإب ب0402دمشع  بعشابددىعدبدمشع  بإلقببدمب
بحثسدى   ب حثيقلحل بفةبحثسىغليبحثىلاع.

الدددل بفىددديإبتدددأخليبت ي ددديبديحقدددببحثحددددلال باسقلدددل باىلجددد بحخى دددليببويؽضااال الشساااؽاج الخااا مس
%ب ب إلنبحثىحدددددعلب72.3بAdjusted R Squareالسددددد ب بإلنبLOGLAGثعردددددلي ى بفىددددديإبحثىدددددأخليب

حرثاحدددةبث سمددليليبحثا ثلدد بث ى ي دديبحثسددلثةبثددهبإللدديبدمشددعيبايجددلحةبع ددربتددأخليبت ي دديبديحقددببحثحدددلال ب
(.ب تىأليبفىيإبتأخليبت ي يبديحقببحثحدلال بق ً لبحشععبحثيإليبعشداب0402عشابددىعدبدمشع  بإلقببدمب 

حثذدددي  بعسلدددببحثسيحةمددد بثخددددلايبعشدددابب بحلشسدددلبتىدددأليبايجلًادددلبحىح لدددق0402دددددىعدبدمشع ددد بإلقدددببددددمب
ب.ب0402  مبتىأليبالثيحفم بحثسلثل بعشابددىعدبدمشع  بإل بيبدمب0402ددىعدبدمشع  بإلقببدمب

الدل بفىديإبتدأخليبت ي ديبديحقدبباسقلدل بفىديإبحثىدأخليباىلج بحخى دليببيؽضل الشسؽاج الد دسكس  
بAdjusted R Squareبالسدد  ب لددقبانبABN LAGرلدديبحثملديدد بعددمبدىعقدد بعلشدد بحثايحقدد ب

% ب إلنبحثىحددعلبحرثاحدددةبث سمددليليبحثا ثلدد بث ى ي دديبحثسددلثةبثددهبإللدديبدمشددعيبايجددلحةبع ددربتددأخليب51.2
(. تىدددأليبفىددديإبتددددأخليبت ي ددديبديحقددددبب0402ت ي ددديبديحقدددببحثحدددددلال بعشدددابدددددىعدبدمشع دددد بإلقدددببدددددمب 
بدددمبحثيحفمدد ب بحلشسددلبتىددأل0402حثحدددلال بقدد ً لبحشددععبحثدديإليبعشددابددددىعدبدمشع دد بإلقددببدددمب يبايجلًاددلباكددبي

ب.ب0402حثسلثل ب تح لقبحثذي  بعسلببحثسيحةم بثخدلايبعشابددىعدبدمشع  بإلقببدمب

الل بفىيإبتأخليبت ي يباسقلدل بفىديإبحثىدأخليبرلديبحثملديد باىلج بحخى ليببويؽضل الشسؽاج الد بع
بAdjusted R Squareالسدد ب ب لددقبانبABNS LAGعددمبدىعقدد بصددشلع بعسلددببحثسيحةمدد ب

% ب إلنبحثىحددعلبحرثاحدددةبث سمددليليبحثا ثلدد بث ى ي دديبحثسددلثةبثددهبإللدديبدمشددعيبايجددلحةبع ددربتددأخليب51.2
(.ب تىدددأليبفىددديإبتدددأخليبت ي ددديبديحقدددبب0402ت ي ددديبديحقدددببحثحددددلال بعشدددابدددددىعدبدمشع ددد بإلقدددببددددمب 
ىح لددقبحثذددي  ب بحلشسددلبتىددأليبايجلًاددلبح0402حثحدددلال بقدد ً لبحشددععبحثدديإليبعشددابددددىعدبدمشع دد بإلقددببدددمب

 ب مبتىددأليبالثيحفمدد بحثسلثلدد بعشددابددددىعدب0402عسلددببحثسيحةمدد بثخدددلايبعشددابددددىعدبدمشع دد بإلقددببدددمب
ب.ب0402دمشع  بإل بيبدمب

 بس لياد باىلجدد بحخى ددليباسددععجبحماحدداحيبث ذددي بحف لبث  حددقبلددسمبحةدديح ح بحثىح لددببحفقلقددةب
حفيدلمبحدلمبتدلي  باهليد بحثددش بحثسلثلد بث ذدي  ب  لقبت بالل بفىيإبتأخليبت ي يبديحقببحثحدلال بامادب

عسلببحثسيحةم ب تلي  بتعالعبت ي ديبديحقدببحثحددلال (بددعباسدلعجبحماحداحيبحثثرلد بثىح لدببحثحدلقدل ب
%ب عثدوبعشدابالدل بتدأخليبت ي ديبديحقدبب51.2 دةببAdjusted R Squareيىز بإلنبإلع دربادد  ب
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 ب بدلثير بددمبعثدوبدىعقد بصدشلع بعسلدببحثسيحةمد فىيإبحثىدأخليبرلديبحثملديد بعدمبحثحدلال باسقلل ب
 ب إلنبحثىحدددعلبحرثاحددددةبث سمدددليليب0402فدددإنباسدددلعجبحماحددداحيبةسلمهدددلبدمشع ددد بعشدددابدددددىعيبإلقدددببددددمب

حثا ثل بث ى ي يبحثسلثةبثهبإلليبدمشعيبايجلحةبع ربتدأخليبت ي ديبديحقدببحثحددلال بعشدابدددىعدبدمشع د ب
الححااؽل اإللزامااي يلااى السعاا يير الدول:اا  حفف ةثاار مساا  يادل عمااى عاادم وجااؽد اخاا( ب0402إلقدببدددمب 

لمحقرير الس لي لمذرك ا السدجم  في الدؽق الس ل:  الدعؽدي  عمى تأخير تقريار مراقاب الحدا ب ا 
با خحفف مك:ا س فحارة الحاأخير، ويادعػ الاغ صاح  عؼ مراجع  قؽائس ا  الس ل:ا  الداشؽي  الح ريخ:ا  

ب.باةس سي نح:ج  اخحب ر الارض اةول مؼ الححمي 

ب

ب

 الححمي  االض في  8-7-6
 Miahيسكمباةيح بحثمايابدمبحثىح لر بحرلل ل بث ىح قبدمبقعإب دق باىلاوبحثىح لببحفقلقةب 

et al,2019ب  ددى بحةدديح بحثىح لددببحرلددلفةبفددةب ددذحبحث حددقبع ددربخطددعتلم:بحف ثددةب ددةبتحع ددبب )
بدىغليح بيقلحل بالل ل .بحثسىغليح بحثس ماث باثربيقلحل  ب حثخطعإبحثثلال باللف 

 تحؽي  السحريراا الس عدل  يلى رق ب:   8-7-6-1
ت باعلدإبحخى دليبإللديبحثىحدعلبحرثاحددةباثدربحثسمدليليبحثا ثلد بث ى ي ديبحثسدلثةبث ذدي ل بحثسددج  بفدةب
حثدددعقبحثسلثلدد بحثدددمعدي بع دددربتددأخليبت ي دديبديحقدددببحثحدددلال بعددمبديحةمددد بقعحاسهددلبحثسلثلدد بحثددددشع  ب

ع ددببحثسىغلدديح بحثس ماثدد ب جدد بحثذددي  بعسلددببحثسيحةمدد  ب جدد بدكىددببحثسيحةمدد باثددربحثىلي خلدد بامددابتح
ثاةلاد بع دربحثىددلؤلبدىغليح بيقلحلد  ب دملد د بحثسىغلديح بحثيقلحلد بحفخديدب سىغلديح بدددى    ب عثدوب

بحث حثة:ب
ةجااػ الذاارك  عسياا  السراجعاا ، ةجااػ مكحااب بكاا م مااؼ  تااأخير تقرياار مراقااب الحداا ب اهاا  يحااأثر  -

فاي سا: ق العفقا   اجع ، نؽع الرأي، تحقيك الذرك  عسي  السراجعا  لخدا ئر، الرافعا  الس ل:ا السر 
الححؽل اإللزامي يلى السع يير الدول:  لمحقريار السا لي لمذارك ا السداجم  فاي الداؽق الس ل:ا  بيؼ 

 ؟ الدعؽدي  وتأخير تقرير مراقب الحد ب ا عؼ مراجع  قؽائس   الس ل:  الدشؽي  الح ريخ:  
 ثاةلا بع رب ذحبحثدؤحل بت بتذغلبباسععجبحماحاحيب حثذدبت بدمبخرثهبدملثج بحثسىغليح بحثس ماثد ب

  حثيقلحل ب سىغليح بددى   بتؤليبفةبحثسىغليبحثىلاع ب عثوبع ربحثشحعبحثىلثة:
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ARL it = β0 + β1 IFRS it + β2 AOPIN it + β3 LOSS it + β3 LEV it + β4 

OFFICE it + β5 SIZE it + ε  (8) 

 مخى دليبحثىددلؤلبحث حثددةبث ىح لدببحرلدلفةبح رددلالًلبتد بحقدىخاحمبحماحدداحيبحثخطدربحثسىمدادب فددقب
بىلثة:ب(بع ربحثشحعبحث70حثشسععجبحثثلدم ب تبهيباىلاوبحثىح لببفةبحثجا لبيق ب 

 
 
 
 
 
 

 نح ئج الححمي  اإلض في  11جدول 
 

Variable 
 النموذج الثامن النموذج الثانً

Coef. t P>t Coef. T P>t 

IFRS 18.131 10.212 .000 18.477 10.673 .000 

AOPIN -8.569- -3.048- .002 -6.758- -2.425- .000 

LOSS 9.651 2.189 .029 17.104 3.678 .016 

LEV 6.783 2.999 .003 5.732 2.563 .000 

OFFICE - - - 4.768 2.527 .011 

SIZE - - - -7.300- -5.020- .012 

cons 53.854 16.396 .000 115.275 9.071 .000 

R2 .259 .302 

Adj R-

squared 
.252 .292 

F 36.917 30.294 

Prob> F .000 .000 

 بدسدلبيدالبب0.02اسدىعدبدمشع  بإلقدببددمبب= Fب20.538إلنبال ب(ب70يىز بدمبحثجا لبيق ب 
% بدسدلبيدالب53.5بAdjusted R Squareالسد بحر ردلاةبحثسددىخام ب إلنببحثشسدععجع ربدمشع  ب

تدأخليبذدديبحثىغلديبفدةبت ببحثىحعلبحرثاحدةبث سمدليليبحثا ثلد بث ى ي ديبحثسدلثةب حثسىغلديح بحثيقلحلد ع ربإلنب
% ب إلنبحثىحعلبحرثاحدةبث سمدليليبحثا ثلد بث ى ي ديبحثسدلثةبثدهبإللديب53.5ت ي يبديحقببحثحدلال بحشد  ب

اسددىعدبدمشع د ببT =7.928دمشعيبايجدلحةبع دربتدأخليبت ي ديبديحقدببحثحددلال  ب لدقب لادلبالسد ب
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(.ب تىأليبفىيإبتأخليبت ي يبديحقببحثحدلال بق ً لبحشععبحثيإليبعشابددىعدبدمشع د بإلقدبب0.02إلقببدمب 
بددمبحثيحفمد بحثسلثلد ب تح لدقبحثذددي  بعسلدببحثسيحةمد بثخددلايبعشددابب بحلشسدلبتىدألي0402ددمب ايجلًادلباكددبي

ب.ب0402ددىعدبدمشع  بإلقببدمب

 بىحع ببحثسىغليح بحثس ماث بباثربدىغليح بيقلحل  بحتز بإلنب ج بحثذي  بعسلببحثسيحةم بثهلبإللديب
 ب إلنب جد بدكىدببحثسيحةمد بثدهبإللديبدمشدعيبايجدلحةبب0402دمشعيبق بةبعشابددىعدبدمشع  بإلقدببددمب

 ب ب  دالبعثدوبع دربإلنبحثسكلتدببحثكبديدبتددىغيقبفىديإبإل دعلبثمس لد0402عشابددىعدبدمشع د بإلقدببددمب
 ب مبيىذددددددددقب(Afify,2009 Al Bhoor and Khamees,2016 حثسيحةمدددددددد  ب  ىذددددددددقبعثددددددددوبدددددددددعب

( ب قدابييةدعبعثدوباثدربحدذلبت دوبحثسكلتدببAljaaidi et al,2019 Mohammed et al,2018ددع 
حثمشليدد بحثسهشلدد بحثعحة دد بي  ددً بدشهددلبفددةبحثحذددلظبع ددربقددسمىهلب تخاددلابدخددل يبإلعسلثهددلبحثشلتجدد بعددمب
ح ىسللبحثىمي بثسخل يبحثى للةب للبفذببعس ل بحثسيحةم بفةبعببتطبلقبحثذي  بدحدببحثسيحةمد ب

ب.بIFRSط  ل بدمليليبثسسليقل بدحلقبل بةاياإب دا ابدمبحرفرل ل ب فقبدى

 بس ليادد بددددىعدبتذدددليباسددععجبحماحدداحيبقبددبب بمددابتحع ددببحثسىغلدديح بحثس ماثدد بب سىغلدديح بيقلحلدد ب
 %ب(ب بمدا لب52.5قبببحدخللبحثسىغليح بحثس ماث بب سىغليح بيقلحلد ب بAdj R-squaredفأنبالس ب

Adj R-squaredجبحماحداحيبامدابتحع دبب%( بدسدلبيدالبع دربا دلدإبحث دايإبحثىذددلي  بثشسدعع53.5 ب
بحثسىغليح بحثس ماث ب سىغليح بيقلحل .

 ب عثددوبع ددربحثدددؤحل:ب ددببيىددأليبتددأخليبت ي دديبديحقددببوفااى ضااؽء ماا  ساابك، يسكااؼ اإلج باا  بااشعػ
بدددمب جدد بحثذددي  بعسلددببحثسيحةمدد  ب جدد بدكىددببحثسيحةمدد  باددععبحثدديإلي باهليدد بحثدددش ب حثحدددلال باكددبي

 بثخددلاي بحثيحفمد بحثسلثلد بفدةبقدللقبحدلمبحثىحدعلبحرثاحددةباثدربحثسلثل  بتح لدقبحثذدي  بعسلدببحثسيحةمد
حثسمليليبحثا ثلد بث ى ي ديبحثسدلثةبث ذدي ل بحثسددج  بفدةبحثددعقبحثسلثلد بحثددمعدي ب تدأخليبت ي ديبديحقدبب

بحثحدلال بعمبديحةم بقعحاسهلبحثسلثل بحثدشع  بحثىلي خل ؟.

 رق ب:  يض ف:  تحؽي  السحريراا الس عدل  يلى رق ب:  وإض ف  محريراا 8-7-6-2
ت باعلدإبحخى دليبإللديبحثىحدعلبحرثاحددةباثدربحثسمدليليبحثا ثلد بث ى ي ديبحثسدلثةبث ذدي ل بحثسددج  بفدةب
حثدددعقبحثسلثلدد بحثدددمعدي بع دددربتددأخليبت ي دديبديحقدددببحثحدددلال بعددمبديحةمددد بقعحاسهددلبحثسلثلدد بحثددددشع  ب

ف بدىغليح بيقلحل بإلخدييب  درباهليد بحثىلي خل بامابتحع ببحثسىغليح بحثس ماث باثربدىغليح بيقلحل ب إلل
فةباهلي بحثدش بحثسلثلد بث ذدي  بعسلدببب7ت بالل ب ذحبحثسىغليبالقىخاحمبالس ب  سل ب=بحثدش بحثسلثل ب 
( بKhoufi and Khoufi,2018 ب حثقلسد ب=بصدذيبخدرلبعثدوباللقدًلبع در ب27/75حثسيحةمد بفدةب
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صدلفةبحثديب بع درباةسدلثةبحفصدعلباللقدًلببت بالل ب ذحبحثسىغليبا دس  دمالبحثملاابع ربحفصعلب 
بثاةلا بع ربحثدؤحلبحث حثةب:ب( ب عثوبAbdillah et.al,2019 ع ر
ةجااػ الذاارك  عسياا  السراجعاا ، ةجااػ مكحااب بكاا م مااؼ  تااأخير تقرياار مراقااب الحداا ب اهاا  يحااأثر   -

عسياا   السراجعاا ، ن  ياا  الدااش  الس ل:اا ، معاادل الع ئااد عمااى اةصااؽل، نااؽع الاارأي، تحقيااك الذاارك 
الححاؽل اإللزاماي يلاى السعا يير الدول:ا  فاي سا: ق العفقا  بايؼ السراجع  لخد ئر، الرافعا  الس ل:ا  

لمحقرير الس لي لمذرك ا السداجم  فاي الداؽق الس ل:ا  الداعؽدي  وتاأخير تقريار مراقاب الحدا ب ا 
 ؟ عؼ مراجع  قؽائس   الس ل:  الدشؽي  الح ريخ:  

تذغلبباسععجبحماحاحيب حثذدبت بدمبخرثهبدملثج بحثسىغليح بحثس ماثد ب ثاةلا بع رب ذحبحثدؤحل بت ب
  حثيقلحل ب سىغليح بددى   بتؤليبفةبحثسىغليبحثىلاع ب عثوبع ربحثشحعبحثىلثة:

ARL it = β0 + β1 IFRS it + β2 AOPIN it + β3 LOSS it + β3 LEV it +  β4 

OFFICE it +  β5 SIZE it + β6 YEND it + β7 ROA it + ε  (9) 

حثخطدربحثسىمدادب فددقبح رددلالًلبتد بحقدىخاحمبحماحدداحيببحثىددلؤلبحث حثددةبث ىح لدببحرلدلفة مخى دليب
ب(بع ربحثشحعبحثىلثة:ب77 ب تبهيباىلاوبحثىح لببفةبحثجا لبيق ب حثشسععجبحثىلقع

 نح ئج الححمي  اإلض في  11جدول 
 

Variable 
 النموذج التاسع النموذج الثانً

Coef. T P>t Coef. t P>t 

IFRS 18.131 10.212 0.000 18.472 10.621 0.000 

AOPIN -8.569- -3.048- 0.002 -6.808- -2.422- 0.016 

LOSS 9.651 2.189 0.029 17.105 3.647 0.000 

LEV 6.783 2.999 0.003 5.700 2.479 0.014 

OFFICE - - - 4.809 2.520 0.012 

SIZE - - - -7.299- -4.959- 0.000 

YEND - - - 0.561 0.155 0.877 

ROA - - - -0.137- -0.045- 0.964 

cons 53.854 16.396 0.000 114.778 8.755 0.000 

R2 0.259 0.302 

Adj R-

squared 
0.252 0.288 

F 36.917 22.617 

Prob> F 0.000 0.000 

 اإلصائي المصذس: نتائج التحليل 
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 بدسدلبيدالبب0.02اسدىعدبدمشع  بإلقدببددمبب= Fب55.271بال إلنب(ب77يىز بدمبحثجا لبيق ب 
% بدسدلبيدالب52.2بAdjusted R Squareالسد بحر ردلاةبحثسددىخام ب إلنببحثشسدععجع ربدمشع  ب

تدأخليبحثىغلديبفدةببت ذدديب حثسىغلديح بحثيقلحلد بحثىحعلبحرثاحدةبث سمدليليبحثا ثلد بث ى ي ديبحثسدلثةع ربإلنب
حثىحعلبحرثاحدةبث سمدليليبحثا ثلد بث ى ي ديبحثسدلثةبثدهبإللديب إلنب% ب52.2ت ي يبديحقببحثحدلال بحشد  ب

اسددىعدبدمشع د بب= Tب70.257دمشعيبايجلحةبع ربتأخليبت ي يبديحقببحثحدلال  ب لقب لالبالسد 
بب(.0.02إلقببدمب 

بددمبادععبتأخليبت ي يبديحقببحثحدلال  إلنب حثديإلي ب  جد بحثذدي  بعسلدببحثسيحةمد ببيىأليبق ً لباكبي
بدمبحثيحفمد 0402ابددىعدبدمشع  بإلقببدمبعش بحثسلثلد ب  جد بدكىدببحثسيحةمد ب بحلشسلبيىأليبايجلًالباكبي

بددددمباهليددد 0402عشدددابدددددىعدبدمشع ددد بإلقدددببددددمب بع دددربحثملاددداب دمدددالبحثسلثلددد  بحثددددش ب ب مبيىدددأليباكدددبي
ب(Al Bhoor and Khamees,2016) ب  ىذقبعثوبدع0402حفصعلبعشابددىعدبدمشع  بإل بيبدمب

ب.(Afify,2009  Mohammed et al,2018 ب مبيىذقبدع

 بس ليادد بددددىعدبتذدددليباسددععجبحماحدداحيبقبددبب بمددابتحع ددببحثسىغلدديح بحثس ماثدد بب سىغلدديح بيقلحلدد ب
قبددببحدخددللبحثسىغلدديح بحثس ماثدد بببAdjusted R-squared إلدلف بدىغلدديح بيقلحلدد بإلخددييبفددإنبالسد ب

%بيىزد با دلدإبحث دايإبحثىذددلي  بAdjusted R-squared52.2%ب بمدا لب52.5 سىغلديح بيقلحلد ب
بثشسععجبحماحاحيبامابتحع ببحثسىغليح بحثس ماث بب سىغليح بيقلحل ب إللف بدىغليح بيقلحل .

بع دربحثددؤحل:بوفى ضؽء م  سبك، يسكاؼ اإلج با    دببيىدأليبتدأخليبت ي ديبديحقدببحثحددلال باكدبي
ب باددععبحثدديإلي باهليدد بحثدددش بحثسلثلدد  بتح لددقحثسيحةمدد دددمب جدد بحثذددي  بعسلددببحثسيحةمدد  ب جدد بدكىددبب

بحثا ثلد بحثسمدليليباثدربحرثاحددةبحثىحدعلبحدلمفدةبقدللقببثخدلاي بحثيحفم بحثسلثلد بحثسيحةم بعسلببحثذي  
بعددمبحثحدددلال بديحقددببت ي دديب تددأخليبحثدددمعدي بحثسلثلدد بفددةبحثدددعقببحثسدددج  بث ذددي ل بحثسددلثةبث ى ي ددي
بددمباهليد بباشعػ جزئ:ا ً ؟ببحثىلي خلد بشع  حثددبحثسلثل بقعحاسهلبديحةم  ب لدقباادهبمبيعةدابإللديبدمشدعيبثكدبي

بحفصعل.بع ربحثملااب دمالبحثسلثل  بحثدش 

 الشح ئج والحؽص: ا ومج الا البحث السقحرة  -9
 الشح ئج 9-1
إل ددابحثمعحدددببحثىددةبت حددادبخلصددل بحثىعقلددلبحثسشلقددببث ى ددلي يببفحاارة تااأخير تقرياار مراقااب الحداا ب ا  -

حثسلثلد  ب  ددى باللقددهلبالثمايدابدددمبحثس ددليلقبدشهددلبحثذىديإبحددلمبتددلي  باهليدد بحثددش بحثسلثلدد ب تددلي  بتعالددعب
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ت ي يبديحقببحثحدلال  ب ثعرلي ى بت دوبحثذىديإ ب حثذىديإبرلديبحثطبل لد بحدلمبفىديإبحثى ي ديب دىعقد بفىديإب
 ش بحثايحق بإل بدىعق بفىيإبحثى ي يبث رشلع .حثى ي يبثمل

فددةبلرلدد بدجسععددل :بحف ثددةبخرددلاصبديحقبددةببتحسثاا  محاادداا فحاارة تااأخير مراقااب الحداا ب ا  -
 حثحدلال  ب حثثلال بخرلاصبحثذي  بعسلببحثسيحةم  ب حثثلثث بحثحع س .

فةبحثددعقبحثسلثلد بث ذي ل برليبحثسلثل بحثسدج  بببمغ محؽسط فحرة يصدار تقرير مراقب الحد ب ا  -
 يعدًل.ب20حثدمعدي ب

بحثسمدليليباثدربحرثاحددةبحثىحدعلبايجدلحةبحدلمبدمشدعيببحيت دلطب بإلنب شلكأظ را نح ئج تحمي  االرتب ط  -
بديحقددددببت ي دددديب تددددأخليبحثدددددمعدي بحثسلثلدددد بفددددةبحثدددددعقببحثسدددددج  بث ذددددي ل بحثسددددلثةبث ى ي دددديبحثا ثلدددد 

ت  بيديبحثحددلال ببتدأخليبت ي ديبديحقدب إلنبب.حثىلي خلد بحثددشع  بحثسلثلد بقعحاسهلبديحةم بعمبحثحدلال 
بدمبحثيحفم بحثسلثل  ب تح لقبحثذي  بعسلببحثسيحةمد بثخددلاي  بددمببايجلًالباكبي حلشسدلبيديت  بقد ً لباكدبي

اددععبحثدديإليبحثددعحيدبفددةبت ي دديبديحقددببحثحدددلال بعددمبديحةمدد بحث ددعحا بحثسلثلدد بحثدددشع  بحثىلي خلدد  ب  جدد ب
بب ب مبييت  باحج بدكىببحثسيحةم .حثذي  بعسلببحثسيحةم 

بحثسدددلثةبث ى ي ددديبحثا ثلددد بحثسمدددليليباثدددربحرثاحددددةبحثىحدددعل إلنتؽصااامج نحااا ئج الححميااا  اةس ساااي،   -
بديحقددببت ي دديبتددأخليبثددهبإللدديبدمشددعيبايجددلحةبع ددربحثدددمعدي بحثسلثلدد بفددةبحثدددعقببحثسدددج  بث ذددي ل 

ثى ددوبحثذددي ل  ب إلنبعثددوبحفلدديبمبيخى ددنببحثىلي خلدد بحثدددشع  بحثسلثلدد بحث ددعحا بديحةمدد بعددمبحثحدددلال 
بدمب ج بالخىرل ب.حثسيحةم ب  ج بدكىببحثسيحةم  بعسلببحثذي  ب بي

عددمبديحةمدد بحث ددعحا ببحثحدددلال بديحقددببت ي دديبتددأخلي إلنوتؽصاامج أيزااً  نحاا ئج الححمياا  اةس سااي،   -
بددمبحثيحفمد بحثسلثلد ب تح لدقبحثيإليبحثعحيدبحذثوبحثى ي ي بحلشسلبيىأليبايجلًالبحثسلثل بيىأليبق ً لبحشعع باكبي

بثخدلاي.بحثسيحةم بعسلببحثذي  
بحثسددددلثةبث ى ي ددديبحثا ثلدددد بحثسمدددليليباثدددربحرثاحدددددةبحثىحدددعلإلنبتحميااا  الحد ساااا: ، تؽصااامج نحاااا ئج   -

بديحقددببت ي دديبتددأخليبثددهبإللدديبدمشددعيبايجددلحةبع ددربحثدددمعدي بحثسلثلدد بفددةبحثدددعقببحثسدددج  بث ذددي ل 
 ب إلنبعثددوبحفلدديبمبيخى ددنبثى ددوبحثذددي ل بحثىلي خلدد بحثدددشع  بحثسلثلدد بحث ددعحا بديحةمدد بعددمبحثحدددلال 
 دقلل بفىيإبحثىأخلي.ببالخىرل

بحثسلثلدد بحث ددعحا بديحةمدد بعددمبحثحدددلال بديحقددببت ي دديبإلنبتددأخليتؽصاامج نحاا ئج الححمياا  اإلضاا في،   -
عسلدببحثسيحةمد  بيىدأليبايجلًادلباحجد بدكىدببحثسيحةمد  ب  ىدأليبقد ً لباحجد بحثذدي  ببحثىلي خلد بحثدشع  

بدمباهلي  ب.بحفصعلبع ربحثملااب دمالبحثسلثل  بحثدش ب عثوب سىغليح بيقلحل  ب مبيىأليباكبي

 الحؽص: ا 9-2
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اصاحيبحث لاسلمبع ربتشبل بحثسهشد بريَّدلدح ب تعةلهدل بث حدابددمبتدأخليبت ي ديبديحقدببحثحددلال بب -
إلقدد للبعثددوبحثىددأخلي ب عثددوبثسددلبث ىددأخليبفددةبعددمبديحةمدد بحث ددعحا بحثسلثلدد  ب حرَّددليإبفددةبحثى ي دديبعددمب

 اصاحيبت ي يبديحقببحثحدلال بدمبآلليبق بل بع ربقعقبحثسلل.
اذدددكببد ييب دكثدددنب ددددلبيدددى بحهدددلبددددمببIFRSتددداي ببحثمدددلد لمباسكلتدددببحثسيحةمددد بع دددربدمدددليليبب -

 .حثجهل بحثسشبس بثسهش بحثسحلق  قبببحقيحي لبدمبع ربحثسدىعدبحثا ثةبتماير ب
د مددادبحثى ددلي يبحثسلثلدد بالثذددي ل بع ددربحثسمددليليبحثا ثلدد بث ى ي دديبحثسددلثةباذددكببددددىسيبفددةبتدداي ببب -

 لع بتماير بت وبحثسمليليب عثوبالثىمل نبدعبإلقدلمبحثسحلق  بالثجلدمل .
تطع يبدخيةل بحثىم  ب حثخطد بحثىاي ددل بثس دييح بحثسحلقد  بحثسلثلد باأقددلمبحثسحلقد  بالثجلدمدل بب -

 مليليبحثا ثل بث ى ي يبحثسلثةب ددىجاحتهل.اسلبيىعحفقبدعبحثس
ااذل ب لم بحثدعقبحثسلثل بحثددمعدي بقعحعدابحللادل بعدمب دلم بتدأخليبت ي ديبديحقدببحثحددلال بعدمبب -

ديحةمددد بحث دددعحا بحثسلثلددد ب إلقددد لحهل ب حتل ىهدددلبث  دددل ثلمبثىذدددجلعبحث حدددقبحثم سدددةبحثدددذدبيىشدددل لبدملثجددد ب
 دذكر بحثسسليق بحثسهشل .ب

 ثلمبفددةبحلمدد بحفعسددللبحثدددمعدي باددإةيح بدا ددابدددمبحث حددع بثىحايددابحفقدد للبحثحقلقلدد بح ىسددلمبحث ددلب -
ثىدددأخليبت ي ددديبديحقدددببحثحددددلال بقدددعح بددددلبييةدددعبدشهدددلباثدددربديحقبدددةبحثحددددلال بإل بث ذدددي ل بدحدددبب
 حثسيحةم  ب ديحق بح لليبحمقىرلدي بحثسىيت  بع ربعثوبحثىأخليبدثببتك ذ بحثىسع ببإل بالس بحثذي  .

 البحث السقحرة  ج الام 9-3
 بددددمبثجشددد بحثسيحةمددد ب دج دددقبحردحيإب ةدددعدإبحثسيحةمددد بحثاحخ لددد ب س ىغلددديح بد ماثددد بب خردددلاصب دددبي

 حثحدلال .بديحقببت ي يب تأخليبحثسلثةبث ى ي يبحثا ثل بث سمليليبتبشةث مرق بحلمب
 إلليبتطع يبَّكبب دحىعدبت ي يبديحقببحثحدلال بع ربفىيإبتأخليت.ب 
 تأخليبت ي يبديحقببحثحدلال إلليبحثبللال بحثزخس بثادبعسلببحثسيحةم بع ربب. 
 تدددأخليبت ي ددديبديحقدددببإللددديبحرفردددل بحثذدددعييبعدددمبحث دددعحا بحثسلثلددد بحثددددشع  بحثىلي خلددد بث ذدددي ل بع دددربب

 حثحدلال بعمبديحةم بت وبحث عحا .
 ح لليبحمقىرلدي بثىأخليبت ي يبديحقببحثحدلال .الل بب 

 السراجع
 السراجع ب لمر  العرب: أواًل  
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(.باحدعبتذددليبدشط دةبثذىديإبتدأخليبت ي ديبديحقبدةبحثحددلال بالثجهدلاب5071حثردليفة بإلقدسل بإل سدا. 
 مجماااا ديحقدددد بتطبلقلدددد بد ليادددد .بب-حثسي ددددايبث سحلقدددد ل ب دكلتددددببحثسيحةمدددد بحثخلصدددد ب

حثىجدددليإ بب  لددد بقدددع ف بحشدددةبةلدمددد بحثميبلددد  بحثجلدمدددل بحتحدددلدب والسراجعااا  السح ساااب 
 .752ب–ب707 ب5حثماد

  حثسيحةم ( ببحثا ثل ب حثسحلق  بحثسمليليباثربحثىحعل (.5071حثهلم بحثدمعدي بث سحلقبلمبحث لاعاللم. 

https://socpa.org.sa/Socpa/Home/Projects/1.aspx. 

ب ف ددددددلًببحثسددددى ببحثسيحةدددعبثى دددلي يبحقىيَّدددلديب(.بدثلدددب5073. -----------------------
 حثدمعدي .ببحثميبل بحثسس ك بفةبحثسمىساإب حثذحصبث سيحةم بحثا ثددل بث سمدددددددليلي

بحثسيحةددددعب خرددددلاصبحثاحخ لدددد بحثحع سدددد بآثلددددل بتددددألليبددددداد(.ب5073 عدددداحاي.بعطددددعإبإليسددددم بقدددد ل 
بحثسددل س بحثذديال بع دربحخى لي دهبديحقد بحثسلثلد بحثى دلي يباصداحيبتعقلدلبع ربحثخليةة

 ب  لدددددددد بحثىجددددددددليإ بةلدمدددددددد بعددددددددلمبَّددددددددسق بمجماااااااا  الاكاااااااار السح ساااااااابي.بحثسرددددددددي  
 .222-537 ب7 حثماد52حثسج ا

د ىدي بثقلددل ب تذدددليبحثىدألليبحثسذددىيكبثكدببدددمبحثىخرددصبب(.با ددلي5072 ع دة.  بقدلدةب دددمب
حثرددشلعةب حثذىدديإبحثادشلدد بميت دددلطبحثسيحةددعبالثذددي  بع ددربتدددأخليبتعقلددلباصدداحيبت ي ددديب

.ب  لد بحثىجدليإ بالسح سابي مجما  الاكارديحقد بتطبلقلد .ببحثسددل س :حثسيحةمد بث ذدي ل ب
 .225-2.2ب 7حثماد   50 حثسج اةلدم بعلمبَّسق ب

بتأخيبفىيإبع ربحردحيإب دج قبحثاحخ ل بحثسيحةم بثجش بخرلاصبإللي(.ب5073  سلل.بساإل  بدطل ع
 ب  لددد بحثىجدددليإ بمجمااا  الاكااار السح سااابي(.ببتطبلقلددد بديحقددد  بحثحددددلال بديحقدددببت ي دددي

 .730-782 ب5حثماد ب52حثسج اةلدم بعلمبَّسق ب

(.بإللديبحثىخردصبحثردشلعةبثسيحقدببحثحددلال ب  جد بدشذدأتهبع دربفىديإب5072 حثددلا.دشرعي ب ب
:بديحقددد بتطبلقلددد بع دددربحثذدددي ل بحثس لددداإبالثبعيصددد بحثسردددي  .بت ي ددديبحثسيحةمددد اصددداحيب

-328 5حثمداد ب55حثسج دا ب  لد بحثىجدليإ بةلدمد بعدلمبَّدسق بمجم  الاكر السح سابي
7023. 

https://socpa.org.sa/Socpa/Home/Projects/1.aspx


 أثر التحول اإللزامى للمعايير الدولية للتقرير المالى على تأخير............                           عيد حممود أبو زيدد/ 

52 

 

إبخطدديبددددىعدبإلعسددللبديحقددببحثحدددلال بع ددربعرقدد ب(.بتددألليبادحيب5071اسلددي بإلدلشدد بيدزددلنب . 
ددددددىعدب ددددذحبحثخطدددديباسددددادبتددددأخليباصدددداحيبت ي دددديبحثسيحةمدددد ب:بديحقدددد بتطبلقلدددد بع ددددرب

 ب  لد بحثىجدليإ بةلدمد ب  مجما  البحاؽا السح ساب: حثذي ل بحثس لاإبالثبعيص بحثسردي  
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