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   ملخص البحثملخص البحث
ير إصدار تقرير قابلية التقارير المالية للقراءة وفترة تأخبين  العالقة المباشرةاستهدف البحث دراسة واختبار 

الشركات غير المالية المقيدة ببورصة األوراق المالية المصرية عينة من بالتطبيق على وذلك ، الحساباتمراقب 
  .2020وحتى  2015خالل الفترة من 

لقابلية التقارير المالية للقراءة سلبى ومعنوى وقد توصل الباحث، فى ظل التحليل األساسى، إلى وجود تأثير 
كما توصلت الدراسة فى ظل التحليالت األخرى، لوجود تأثير اقب الحسابات. على فترة تأخير إصدار تقرير مر 

، معا، كمتغيرات رقابية، على فترة تأخير إصدار تقرير خل المراجعة الخارجيةلرأى مراقب الحسابات ومدمعنوى 
أثير الختبار ت ،Moderating Variablesمدخل المتغيرات المعدلة تطبيق وعدم مالءمة مراقب الحسابات، 

 التأثيرية مجال البحث. العالقةعلى  سابات ومدخل المراجعة الخارجية(،المتغيرات اإلضافية )رأى مراقب الح
المتغيرات اإلضافية تأثير معنوى لنتيجة النشاط ورأى مراقب الحسابات من جهة، وعدم معنوية فضال عن وجود 

اجعة، )حجم شركة عميل المراجعة، نسبة الرفع المالي، تاريخ نهاية السنة المالية، حجم منشأة المحاسبة والمر  األخرى 
وعليه كمتغيرات رقابية، أيضا، على فترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات.  معا، ومدخل المراجعة الخارجية(،

للعالقة التأثيرية مجال البحث إلضفاء المزيد من  يةالمتغيرات اإلضافبضرورة إدراج العديد من فيمكن القول 
 الوضوح والفهم لتلك العالقة فى بيئة الممارسة المحاسبية والمهنية المصرية.  

التأثيرية محل الدراسة قة التوصل إليه من نتائج بشأن العالعدم اختالف ما تم إلى وأخيرا فقد خلص الباحث 
)قابلية التقارير المالية للقراءة وفترة تأخير إصدار تقرير مراقب  للدراسة ةات الرئيسيباختالف طرق قياس المتغير 

مكانية دعم فترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات لتحسين مستوى قابلية التقارير ذلك باإلضافة إل .الحسابات(
 .فى بيئة األعمال والممارسة المهنية المصريةالمالية للقراءة 

مدخل المراجعة ، فترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات، قابلية التقارير المالية للقراءة الكلمات االفتتاحية:
 . الخارجية، رأى مراقب الحسابات
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The Relationship between Readability of Financial Reports and 

Audit Report Lag: Evidence from Non- Financial Listed 

Companies on Egyptian Stock Exchange 

Abstract 

The research aims to study and test the direct effect of Readability of Financial 
Reports and Audit Report Lag, in a Sample Non- Financial Companies Listed in 
the Egyptian Stock Exchange (EGX) during the period from 2015 to 2020. 

The results of Fundamental Analysis concluded the existence of Negative 
significant effect of Readability of Financial Reports on Audit Report Lag. As for 
the results of other Analyses, there is a significant effect of Audit Type and 
Auditor's Opinion, as control variables, on Audit Report Lag. And, The Best 
Processing Methods for Additional Variables, as a Control Variable Comparing 
with as a Moderator Variable in this regard.  

Furthermore, there is a significant effect of Result of Firm and Auditor' opinion 
and there is a non-significant effect of other Additional Variables (Size, Leverage, 
End of year, BIG4, Audit Type), in side, together, on Audit Report Lag, in 
another side, this indicates to the necessity and needed to include the Additional 
variable in this regard.   

Finally, there is not any difference in results of Fundamental Analysis, with 
various measurement tools of main variables in this research (Readability of 
Financial Reports and Audit Report Lag). Furthermore, there is a vital role of 
Audit Report Lag on the Readability of Financial Reports in the Egyptian business 
and professional environment. 
 

Key Words: Readability of Financial Report, Audit Report Lag, Audit Type, 
Auditor' Opinion.  
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 البحثالبحثوأهداف وحدود وخطة وأهداف وحدود وخطة ومشكلة ومشكلة   مقدمةمقدمة  --11

عن األحداث  للتعبير مالية إنتاج معلوماتبصفة أساسية، يستهدف نظام معلومات المحاسبة المالية، 
، كالمستثمرين الحاليين Stakeholdrsمختلف أصحاب المصالح لتمكين ، 1االقتصادية بالشركة

كمدخالت رئيسية فى عملية اتخاذ من االستناد علي تلك المعلومات والمحتملين ومانحى االئتمان، بها، 
فضال عن إمكانية قدرة قراراى االستثمار باألسهم ومنح االئتمان، خاصة  مختلف قراراتهم االقتصادية،

مدى االستقرار والمقدرة التنافسية والنمو المالى للشركة، محل أصحاب المصالح، أيضا، على تحديد 
 االهتمام. 

وسيلة االتصال الرسمية والفعالة بين مختلف إدارات الشركات  بمثابة 2تيجة العتبار التقارير الماليةون
لتوصيل المعلومات المحاسبية لمختلف مستخدميها حتى يمكن  واألداة الرئيسيةوأصحاب المصالح بها، 

وتحقق د االقتصادى حتى تتسم هذه القرارات بالرشفإنه قرارات. الاالستناد عليها فى عملية اتخاذ 
تلك  تستوفى يجب أن ،Valuation والتقييمى Stewardshipالمحاسبية دوريها التعاقدى المعلومات

                Enhancing ،(SFACوالمعززة   Primary المعلومات خصائصها النوعية الرئيسية

 . ;2017No. 8; Badawy and Ibrahim, 2016)طلخان، 

3فى األونة األخيرة المهني والجدل األكاديمي،االهتمام يادة ز ل األمر الذى أدى وإستيعاب  مدى إدراك ، بشأن
مة ءمستخدمى التقارير المالية لما تحتويه من معلومات محاسبية وقدرتهم على إنتقاء المعلومات األكثر مال

                                                 
سال بالبحث، تم االعتماد على تحقيقا لالتسااااال بالبحث، تم االعتماد على   ((11)) شركةمصااااطلح الشااااركة  تحقيقا لالت صطلح ال صطلحات البديلة ، للتعبير عن مختلف المصطططططططلحات البديلة Company  م ، للتعبير عن مختلف الم

شأة المتعارف عليها بين مختلف الكتابات )كالمنشطططططططأة  صادية والوحدة االقتصطططططططادية   Firmالمتعارف عليها بين مختلف الكتابات )كالمن شير للتن يم (، التى تشطططططططير للتن يم Economic Entityوالوحدة االقت (، التى ت
   االقتصادى الذى يستهدف تحقيق مستوى مرض من األرباح.  االقتصادى الذى يستهدف تحقيق مستوى مرض من األرباح.  

د من ، يتضمن العديFinancial Reports( إلى أن مصطلح التقارير المالية 1أشار معيار المحاسبة المصرى رقم ) (2)
خرى المساعدة لإلفصاح التنفيذية(، األدوات األ القوائم المالية، مرفقات القوائم المالية )كتقرير اإلدارةالعناصر التى من بينها؛ 

عية. عن المعلومات كالجداول واألشكال، والمعلومات األخرى كالنسب المالية والمعلومات عن المسئولية البيئية واالجتما
. Financial Statementsإلعتبار مصطلح التقارير المالية األكثر شموال من مصطلح القوائم المالية وهو ما يشير 

اتها المتممة القوائم المالية وإيضاح عن؛، للتعبير مصطلح التقارير الماليةعلى  وتحقيقا لالتسال بالبحث، تم األعتماد
المصرية،   المميزة لمشاهدات الدراسة ذات الصلة ببيئة األعمالوفقا للسمات الباحث،  محل اهتماموتقرير مراقب الحسابات )

 فضال عند اإللزامى لإلفصاح بين مشاهدات الشركات المدرجة بالبورصة المصرية(. الح واعتبار تلك العناصر بمثابة
قراءة ، األكثر استخداما واتساقا مع مترادفات البحث الرئيسية، كمفهوم القابلية للاعتبار مصطلح التقارير المالية

Readability وفقا  للدراسات السابقة التى منها ،Kawada and Wang, (2020) التى تبنت  مصطلح قابلية التقارير( ،
ة بصفة عامة، بدال من تبنيها لمصطلح قابلي Readability of Annual (Fiancial) Reportsالمالية )السنوية( للقراءة 
 (. Readabilty of Financial Statementsالقوائم المالية للقراءة 

إلى أن بداية االهتمام المهنى والجدل األكاديمى  ) ,Badawy and Ibrahim1995Courtis ; ,2016 (شار البعضأ( 3)  
(. وفى ذلك الصدد أشادت لجنة البورصة واألوراق 1952بشأن مصطلح قابلية التقارير المالية للقراءة بدأت منذ عام )

قارير المالية، بضرورة اعتماد معدى التقارير المالية على لغة سهلة وواضحة تمكن مستخدمى الت (SEC) المالية األمريكية
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عرفه البعض وهو ما (، 2019؛ السواح، Hassan et al., 2019قرارات )الونفعية لعملية اتخاذ 
(Badawy and Ibrahim, 2016; Nguyen and Kimura, 2018)  بمفهوم قابلية التقارير المالية

السلبى النخفاض مستوى تلك القابلية، خاصة بشأن إمكانية نظرا لتفاقم المردود ، (RFR)للقراءة 
ا،  مدى قابليتها للفهم إنعكاسها على مدى استيفاء المعلومات المحاسبية لخصائصها النوعية، تحديد 

 .) 1202et al., ; Baance 2019et al., Hassan) 4وتمثيلها الصادق
 بشأن ، (Karim and Sarkar, 2019; Egbunike and Asuzu, 2020)ونتيجة التفال البعض 

نفعية ومصداقية ما تحتويه التقارير المالية من  على مدىالمردود الحيوى لعملية المراجعة الخارجية 
 وفقا ألداء تلكات محاسبية، وقدرتها على دعم وتحسين جودة المحتوى المعلوماتى لتلك التقارير، معلوم

 ;Nguyen and Kimura, 2018)أشار البعض العملية للدورين المانع والتحذيرى فى ذلك الصدد. 

Hassan et al., 2019; Blance et al., 2021) لقائم الستجابة مراقب الحسابات، أيضا، باعتباره ا
وفقا لعدة بعملية المراجعة، لمدى قابلية التقارير المالية للقراءة، والتصدى لمردودها السلبى وتدنيته 

أثناء أدائه لعملية المراجعة بالشركات التى ينخفض بها  جانبه رد فعل من استراتيجيات، تعد بمثابة
مراقب الحسابات والتى من بينها؛ مدى تقدير مستوى قابلية تقاريرها المالية للقراءة مقارنة باألخرى، 

 أو ما يعرف ،نتهاء من أداء عملية المراجعة وإصدار تقريرهالألتعابه وحكمه المهنى بشأن الفترة الالزمة ل
LAG)5(بفترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات   . 

                                                 

 خاصة المستثمرين، من فهم واستيعاب ما تتضمنه تلك التقارير من معلومات، فضال عن قيام تلك اللجنة بإصدار دليل
The Plan English Handbook (1998) ينطوى على االرشادات الواجب إتباعها فى ذلك الصدد عام.    

 عن قدرة المستخدمين Understandability تعبر القابلية للفهم(  .8SFAC No ؛2020؛ خضر، 2017طلخان، وفقا لا ) (4(
ج معلومات إلنتا Faithful Representationالتمثيل الصادل بينما يشير  على فهم المعلومات الواردة بالقوائم المالية،

 Freedom والخلو من األخطاء الجوهرية، Neutralityالحيادية ، Completeness االكتمال بكل من؛تتصف 
From Error .تيجة العتبار نيعتقد الباحث بقدرة تأثير القابلية للقراءة على خاصية التمثيل الصادل، أيضا،  = =وعليه

النتهازى، بشأن امستوى التحريفات الجوهرية بالقوائم المالية بمثابة الدافع الرئيسى  لقيام اإلدارة بممارسة سلوكها 
 لقراءة.مدى قابلية تقاريرها المالية ل

لى عباالعتماد   et al., Blance)2021( قيام البعض كدراسةذات الصلة،  يتضح للباحث من تحليل الدراسات السابقة (5(
"فترة  على مصطلح Ukama et al., (2021) واعتماد البعض كدراسة، Audit Delay"فترة تأخير المراجعة"  مصطلح

"فترة مصطلح ( 2019عبدالرحيم ) كدراسة وتبنى البعض األخر، Audit Report Lagتأخير إصدار تقرير المراجعة" 
ختالف ويعتقد الباحث بإعتبار تلك المصطلحات كمترادفات لبعضها البعض لعدم اتأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات" 

ة فتر " جوانب البحث سيعتمد الباحث على مصطلح لالتسال فى كافةوتحقيقا مضمونهما وما تستهدف التعبير عنه. 
 (.   2019للتعبير عن ذلك المفهوم، قياسا على دراسة عبدالرحيم ) تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات"
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6بوقتية التقارير الماليةوفى ظل االهتمام  ت إصدار تقرير مراقب الحسابات وإرتباطها الوثيق بمدى توقي  
 Salehi et ؛(Muhammad, 2020السابقة التى منها تطرقت العديد من الدراسات  (،2020، قنديل)

al., 2020،؛ 2021 ؛ طنطاوى،2021 ؛ حسين،2020؛ يوسف، 2019 ؛ عبدالرحيمBlance et al., 

 لمدى تأثير قابلية التقارير المالية للقراءة على فترة تأخير إصدار مراقب الحسابات لتقريره. ، (2021
 ،(Nguyen and Kimura؛ Hoitash and Hoitash, 2017وفى ذلك الصدد اتفق البعض 

2018; Abernathy et al., 2019; Muhammad, 2020; Salehi et al., 2020; Blance et 

al., 2021  لحكم اانعكاس مدى قابلية التقارير المالية للقراءة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على على
ية اآلن وعليه فإن السؤال األكثر منطق المهنى لمراقب الحسابات بشأن تحديده لفترة تأخير إصدار تقريره.

، وهذا ؟صة المصريةبالشركات المقيدة بالبور  إمكانية إيجاد دليل عملي على تلك العالقة،يتمثل فى مدى 
 ما سيجيب عنه البحث الحالي نظري ا وعملي ا. 

لتقارير اقابلية  ، نظري ا وعملي ا؛ هل تؤثرفى اإلجابة على تساؤل رئيسىومن ثم تتمثل مشكلة البحث 
، من المقيدة بالبورصة المصرية المالية للقراءة على فترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات بالشركات

صورة بتلك القابلية الدول، تؤكد على تأثير الدراسات السابقة، وتجارب بعض  أخيرا إذا كانتو عدمه؟،
جد فهل يو على الحكم المهنى لمراقب الحسابات بشأن فترة تأخير إصدار تقريره،  ،أو غير مباشرة ،مباشرة
ى ن وجدت فما ه، وإعملي على هذه العالقة في الشركات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية؟ دليل

 دالالتها المهنية؟
لمالية للقراءة دراسة واختبار العالقة التأثيرية بين مدى قابلية التقارير اووفقا لذلك يستهدف هذا البحث 

ل فى بيئة األعما ،المقيدة بالبورصةغير المالية وفترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات للشركات 
 والممارسة المهنية المصرية.  

 تنبع من مسايرته للبحوث أكاديمية أهميةيكتسب هذا البحث وفى ضوء مشكلة البحث والهدف منه 
قة واختبار العالالتي ع نيت بتناول محددات فترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات، وامتدت لدراسة 

خاصة  ،ترةراءة، باعتبارها أحد محددات بيئة شركة عميل المراجعة، وتلك الفبين قابلية التقارير المالية للق
ى كونه يسعى إلللبحث فى  كما تكمن األهمية العمليةفى ظل ندرة الدراسات السابقة فى ذلك الصدد. 

درة ناختبار تلك العالقة فى الشركات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية، وهو مجال بحثي يعاني من 
 نسبية في مصر. 

تأثير قابلية التقارير المالية للقراءة  األكاديمى حول مدىالجدل وتتمثل أهم دوافع البحث فى مسايرة 
عملي على مدى صحة تلك العالقة من  إيجاد دليلعلى فترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات و

                                                 
 ، إحدى الخصائص النوعية المعززة للمعلومات المحاسبية، والتى تشير للقدرة على توفيرTimeliness تعتبر الوقتية (6(

 .(SFAC No. 8)ب المعلومات المحاسبية لمستخدميها فى الوقت المناس
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حوث األجنبية، ذات الصلة، بإجراء اتجاه الب وأخير ا مسايرةمتكاملة.  من خالل إتباع منهجيةعدمه، 
تحليل أساسي وتحليالت أخرى، للتغلب على نقص يكاد يكون متكرر ا في غالبية البحوث المصرية في 

 هذا الشأن.
قابلية التقارير المالية للقراءة على دراسة واختبار العالقة بين حدوده كما يقتصر البحث وفقا ألهم 
، وذلك فى عينة من الشركات غير المالية المقيدة بالبورصة ب الحساباتعلى فترة تأخير إصدار تقرير مراق

بالشركات  اختبار تلك العالقة عن نطال البحث وبالتالي يخرج. 2020وحتى 2015المصرية فى الفترة من
، غير المقيدة بالبورصة المصرية، وتلك التى تعد قوائمها المالية بعملة أجنبية، وكذا المؤسسات المالية

 قابلية نتائج البحث للتعميم مشروطة بضوابط تحديد مجتمع وعينة الدراسة. وأخير ا فإن
ولتحقيق هدف البحث ومعالجة مشكلته بصورة منطقية، وفى ضوء حدوده، تم تنظيم المتبقى منه 

 على النحو التالى:
 .تحليل الدراسات السابقة واشتقاق الفرض الرئيسى للبحث .2
 منهجية البحث.. 3
 النتائج والتوصيات ومجاالت البحث المقترحة.. 4

 ة واشتقال الفرض الرئيسى البحثتحليل الدراسات السابق -2
فى بيئة األعمال والممارسة المهنية الحالية زاد إدراك مختلف أصحاب نتيجة للتطورات المتتالية 

المالية بإعتبارها قناة االتصال الفعالة  بأهمية التقاريرالمصالح، خاصة المستثمرين ومانحى االئتمان، 
األساسى الذى  وبالتالى فإن التحدىوالرسمية بين منتجى المعلومات المحاسبية، ومختلف مستخدميها. 

من زيادة  بصورة تمكنااللتزام بإطار إعداد التقارير المالية المطبق،  هو كيفيةيواجه مهنة المحاسبة 
 المستفيدة منها.  ألطرافوتوصيل تلك المعلومات لمختلف ا كفاءة وفاعلية عملية دمج وتلخيص

السواح،  (؛Sahyda et al., 2019؛ Badawy and Ibrahim, 2016 أشار البعض وفى هذا الشأن
ونة األخيرة آلالجهات المهنية والرقابية فى ا لزيادة اهتمام( أيضا، 2021؛ حسين، 2020؛ راشد، 2019

إستيعاب وإدراك مختلف أصحاب المصالح للمعلومات الواردة بالتقارير المالية، أوما يعرف  بمدى وكيفية
 ,.Abernathy et al., 2019; Blanco et al) (RAR)قابلية التقارير المالية للقراءة  بمفهوم

وى ، الذى يعكس ضمنيا مدى إستيفاء المعلومات المحاسبية لخصائصها النوعية وإمكانية دعم مست(2021
 جودة المحتوى المعلوماتى للتقارير المالية.

؛ (Kazemiolum et al., 2020؛ Abernathy et al., 2019أشار البعض وفى ذلك الصدد 
( إلمكانية إنعكاس مدى قابلية التقارير المالية للقراءة على رد فعل مراقب الحسابات أثناء 2021طنطاوى، 

دورها الرقابى واالشرافى على عملية إعداد التقارير المالية، من أدائه لعملية المراجعة الخارجية، ن را ل
يعرض الباحث تحليال  لكل من؛ وللتحقق من ذلك خالل حكمه المهنى بشأن فترة تأخير إصدار تقريره. 



 ......صدار تقرير مراقب الحساباتإأخير العالقة بين قابلية التقارير المالية للقراءة وفترة ت    هنى حممد زكى حممد على د/

177 

 

المفهوم  -تقرير مراقب الحساباتفترة تأخير إصدار المالية للقراءة من من ور مهنى، قابلية التقارير 
قابلية التقارير المالية للقراءة وفترة تأخير إصدار تقرير مراقب العالقة بين والقياس والمحددات والمردود، 
 وذلك كله على النحو التالى: (، 1)ف ثالحسابات واشتقاق فرض البح

 ر المالية للقراءة من منظور مهنىقابلية التقاري 2-1
، وبدءا بماهية القابلية للقراءة، بصفة (RAR)مفهوم قابلية التقارير المالية للقراءة بالتركيز على 

 خالل تحليل الدراساتمن  فيمكن النظر لها لغوي ابإعتبارها أحد أدوات تحليل النصوص الكتابية، عامة، 
 إستيعابدرجة  على أنها؛( 2020؛ راشد، 2019؛ السواح، Nguyen and Kimura, 2019) السابقة

وفهم وإدراك فئة معينة من األشخاص ألحد النصوص الكتابية، وذلك وفقا لمدى سهولة ووضوح ودقة 
قيام معدى تلك النصوص بتحرى الدقة وهو ما يتطلب أسلوب الكتابة المستند عليه إلعداد ذلك النص، 

7بىختيار المصطلحات األكثر كفاءة وفاعلية لتحقيق األثر المرجو للنص الكتاافى   . 
باحث من فيتضح للفصاح المحاسبى، إلأما بشأن مفهوم قابلية التقارير المالية للقراءة، فى مجال ا

 (;Badawy and Ibrahim, 2016; Drake et al., 2019تحليل الدراسات السابقة التى منها 

Czerney and Sivadason, 2021،على تعريف محدد لتلك القابليةعدم االتفال ( 2021؛ حسين، 
 ,Roiston and Harymawan ؛Kawada and Wang, 2020؛ 2020راشد، حيث تطرل البعض )

مدى فاعلية عملية توصيل المعلومات المحاسبية كمحصلة نهائية لذلك المفهوم من منظور ، (2020
 (Koholga andبينما تطرل البعض األخر للتفاعل بين نوعية تلك المعلومات والتسلسل المنطقى لها. 

Jerry, 2016 ؛ 2019السواح، ؛Hassan et al.,2019  مدى نفعية المعلومات فى اتخاذ له من منظور
  مختلف القرارات االقتصادية.

فى ضوء تحليل أغلب أراء   تعريف قابلية التقارير المالية للقراءةبإمكانية ووفقا لذلك يعتقد الباحث 
 ;Courtis, 1995; Koholga and Jerry, 2016)الدراسات السابقة ذات الصلة األجنبية منها 

Ertugrul et al., 2017; De Souza et al., 2019; Hassan et al., 2019; Abernathy et 

al., 2019; Karim and Sarkar, 2019; Sahyda et al., 2019; Roiston and Harymawan, 

2020; Kawada and Wang, 2020; Blanco et al., 20121; Dalwai, 2021) ، والعربية
أصحاب  قدرة مختلف" على أنها؛(، 2021؛ حسين،2021؛ طنطاوى،2020؛ راشد، 2019السواح، )

                                                 
تكون من قبل معدى النصوص الكتابية، حتى الواجب مراعاتها  لوجود مجموعة من القواعد  et al., Sahyda)2019(أشارت دراسة  )7(

قدة، المصطحات الغامضة والمعتجنب االستعانة بالكلمات البسيطة والمألوفة، ضرورة  والتى تتضمن؛ تلك النصوص قابلة للقراءة،
ماد االعتالمعنى المرجو بأقل قدر ممكن من المعلومات لتجنب التشويش،  توصيل بلغة موحدة، االستعانة بالجمل البسيطة، االستعانة

 على الرسوم البيانية واألشكال كلما أمكن ذلك.   
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وإدراك وتقييم المعلومات  استيعاب وفهم، على والمقرضين المصالح، خاصة المستثمرين والمحللين الماليين
ر مالءمة منها ألغراض ترشيد عملية المعلومات األكث وإمكانية إنتقاءالمفصح عنها بالتقارير المالية، 

وهو ما يتبناه الباحث فى اتخاذ مختلف القرارات االقتصادية، خاصة قرارى االستثمار ومنح االئتمان". 
 ذلك الصدد.

أما فيما يتعلق بقياس قابلية التقارير المالية للقراءة، فيتضح للباحث من تحليل الدراسات السابقة 
 ,.Courtis, 1995; Badawy and Ibrahim, 2016; Ertugrul et al)ذات الصلة التى منها

2017; Nguyen and Kimura, 2018; Abernathy et al., 2019; Hassan et al., 

؛ حسين، 2020؛ راشد،Roiston and Harymawan, 2020؛  Sahyda et al., 2019؛2019
المدخل األول عن  حيث يعبر( إمكانية االعتماد على مدخلين فى ذلك الشأن، 2021؛ طنطاوى، 2021

التى لقابلية التقارير المالية للقراءة، وذلك باالعتماد على العديد من النماذج الرياضية، القياس الكمى 
 Automated Readability، نموذج Flesch Grade Level، نموذج  Flesch Scoreنموذج منها؛

Indexموذج ، نFog Index نموذج ،Lix Measure نموذج ،Smog Index ونموذج ،Bog Index.  
بمثابة نماذج رياضية  اإمكانية اعتبارهيتضح للباحث الرياضية، المشار إليها أعاله،  وبتحليل النماذج

على الرغم من اعتبار نموذجى  منهابديلة لبعضها البعض، فضال عن عدم تحديد النموذج األفضل 
Fog Index) (Flesch Score,  مثلاألكثر شيوعا واستخداما من قبل الدراسات السابقة (Kawada 

and Wang, 2020; Dalwai, 2021) . فى حسابهاتلك النماذج، بصفة عامة، وقد يرجع ذلك الستناد 
سيقه وهيكل النصية والشكلية للتقرير من حيث مدى تن على الجوانبلمستوى قابلية التقارير المالية للقراءة، 

التقرير على كلمات معقدة  نسبة إنطواء على كال  من؛عرضه وتقييم مدى صعوبة أسلوب كتابته باالستناد 
التقرير على  ونسبة إنطواءزيادة عدد المقاطع المكونة لكل كلمة من كلمات التقرير(،  ا عنها بمدىمعبر  )

 زيادة عدد الكلمات المكونة لكل جملة من جمل التقرير(.  ا عنها بمدىمعبر  جمل معقدة )
وقدرتهم على فهم لتجاهل تلك النماذج للسمات المميزة لمستخدمى التقارير المالية ذلك ويشير 

من معلومات محاسبية، وإغفال النواحى الشكلية الواجب توافرها بالتقارير المالية  عليه وإستيعاب ما تنطوي 
التقارير المالية على بعض المصطلحات  فضال عن إمكانية إنطواءعدادها المطبقة. طر إ أباالتساق مع 

كلمات معقدة من وجهة ن ر تلك  والتى قد تعتبراألكثر شيوعا )كالشركة، اإلدارة، والعمليات وغيرها( 
فى بيئة  لقياس مدى قابلية التقارير المالية للقراءة النماذجاألمر الذى يؤيد عدم مالءمة تلك النماذج، 
فصاح المحاسبى، إلتها فى مجال االمنفعتها ودال نتيجة لضعفالمهنية المصرية، المحاسبية و الممارسة 
 (. 2020راشد، ؛ (Badawy and Ibrahim, 2016ده من قبل يتأي وهو ما تم
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 لوصفىالقياس ا فإنه يشير إلى لقياس قابلية التقارير المالية للقراءةأما فيما يتعلق بالمدخل الثانى 
فصاح عن المعلومات المحاسبية بتلك التقارير، معبر ا إلعلى كمية ا باالعتماد وذلكلمستوى تلك القابلية، 

 حيث يمكن،  Length and/or Size of Documentبمدى طول و/أو حجم التقارير المالية عنها 
ينخفض بها مستوى القابلية للقراءة، مقارنة  كتقاريرتصنيف التقارير المالية، األكبر حجما واألكثر طوال، 

8أو ما يعرف ب اهرة تضخم المعلومات ،بغيرها، نتيجة لتضمنها معلومات أكثر من الالزم Information 

Over .التقارير المالية حجم  باالعتماد على عدة بدائل وهى؛تلك القابلية المدخل يمكن قياس  هذاووفقا ل
اإليضاحات المتممة للتقرير  عددإليضاحات المتتمة، اأو  ،قرير المالى ككللتا صفحاتعدد بالميجابايت، 

الكلمات األكثر شيوعا عدد الكلمات المكونة للتقرير المالى ككل أو لإليضاحات المتممة،  عدد المالى،
 كانيةذلك باإلضافة إلمالمصطلحات المالية المستخدمة بالتقرير المالى.  وعدد واستخداما بالتقرير المالي،

 .للقراءة االعتماد على اللوغارتيم الطبيعى لمختلف بدائل القياس الوصفى للقابلية
 إتسامها  الوصفى لقابلية التقارير المالية للقراءة، يتضح ووفقا لتحليل الباحث لمختلف بدائل القياس

 نخفاض درجة تعرضها لألخطاءاإفتقار التعقد اللغوى، سهولة تطبيقها فى المجال المحاسبى، و  ؛تىآلبا
األمر الذى والحكم الشخصى من قبل مستخدميها، فضال عن تالفيها لتأثير االختالفات اللغوية. وهو 

يق فى بيئة مالءمة للتطب وفقا لبدائل القياس الوصفى األكثر قياس قابلية التقارير المالية للقراءةيجعل 
 ؛ 2021)حسين،الدراسات السابقة بعض من قبل ده يوهو ما تم تأيالمهنية، المحاسبية و الممارسة 

(Abernathy et al., 2019. 
لية التقارير لقياس قاب يين مع اإمكانية االعتماد على بديلكما تبين من تحليل الدراسات السابقة، أيضا، 

 يينعلى بدائل Roiston and Harymawan, (2020)كدراسة   اعتمد البعض حيثالمالية للقراءة،  
 Ertugrul et al., 2017; Hasaan) اعتمد البعضو (. (SMOG, FLeschنموذجى ، للقياس الكمى

et al., 2019) .البعض دمجوأخيرا  على بديل /أو أكثر من بدائل القياس الوصفى (Nguyen and 

Kimura, 2018) ؛ Kawada and Wang, 2020 ؛Dalwai, 2021 بدائل مدخلى القياس  بين
بدائل لإليه الباحث بشأن االنتقادات الموجهه  األمر الذى يؤيد ما أشار الكمى والوصفى لتلك القابلية.

 ،دهمدخل القياس الكمى لقابلية التقارير المالية للقراءة، خاصة فى ظل االعتماد على مقياس وصفى بمفر 
المحاسبية ئل القياس الوصفى فى بيئة الممارسة مالءمة بدا فضال عنأو إلى جانب المقياس الكمى، 

 عليه فى مجال دراستنا الحالية.    وهو ما سيتم االستنادالمهنية المصرية، و 
                                                 

الذى به،  مسموحتتجازو الحد على معلومات أقل أهمية ونفعية،  يشير مفهوم تضخم المعلومات إلى إنطواء التقرير المالى (8(
مختلف  واالستفادة منها فى عملية اتخاذ وتشغيلهااستيعاب مستخدمى التقارير المالية لتلك المعلومات،  من خالله يمكن

بصفة أساسية على إنخفاض  والذى ينعكس(، 2019؛ السواح، (Kohalgo and Jerry, 2016القرارات االقتصادية 
 قابلية التقارير المالية للقراءة. 
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 Badawy)أما بشأن محددات قابلية التقارير المالية للقراءة، فقد تبين من تحليل الدراسات السابقة، 

and Ibrahim, 2016; Hassan et al., 2019; Sahysa et al., 2019; De Souza et al., 

2019; Drake et al., 2019; Roiston and Harymawan, 2020;  ،إمكانية  (2020السواح
كمستوى التحريفات الجوهرية )بالمعلومات المفصح عنها بالتقارير المالية محددات تتعلق إلى؛  تقسيمها

، (IFRSs)سلوك االنتهازى، تبنى معايير التقرير المالى الدولية لبالقوائم المالية، مدى ممارسة اإلدارة ل
مستوى جودة أداء عملية المراجعة، رأى مراقب الحسابات، أتعاب عملية المراجعة، ونوع مدخل المراجعة 

9الخارجية المتبع بشركة عميل المراجعة .) 
حية كنسب الرب غيلية للشركةالتش )التى منها؛ الخصائص ببيئة شركة عميل المراجعةومحددات تتعلق  

لية لجنة فاع مدىااللتزام بالممارسات القياسية للحوكمة،  درجة الحوافز والمكافأت، نظاموالسيولة والعمر، 
وجود  مدىالقطاع الصناعى،  نوعتركز أو تشتت الملكية،  درجة المراجعة، خصائص مجلس اإلدارة،

جنب رغبة اإلدارة فى الوفاء بشروط المديونية وت ، مدىشك فى قدرة الشركة على االستمرارلل شيرحاالت ت
  قوة البيئة القانونية والمؤسسية الحاكمة لعمل شركة عميل المراجعة(.ومدى  التكاليف السياسية،

تستند عليها اإلدارة،  ، بمثابة دوافعقابلية التقارير المالية للقراءةويعتقد الباحث بإمكانية اعتبار محددات 
لقرار تخفيض مستوى القابلية  عند إتخاذها التقارير،تلك المسئول الرئيسى عن عملية إعداد  بإعتبارها

التى تتم من ممارسات السلوك االنتهازى لإلدارة،  ىحدإإعتباره بمثابة  والذى يمكنللقراءة من عدمه، 
فنية والتشغيلية فصاح عن المعلومات الإلفصاحات غير المبررة، )كاإلبإضافة المزيد من ا خالل القيام

زيادة إرباك وذلك حتى يمكن تتصف بإرتفاع درجة تعقدها اللغوى،  التى قدذات الصلة بعمليات الشركة(، 

                                                 
مراجعة مدخل اللوجود عدة بدائل لمداخل أداء عميلة المراجعة وهى؛ ( 2020( والوكيل )2020فى ذلك السيال أشار راشد ) (9(

ة عملية المراجعة بمختلف مراحلها من قبل مراقب حسابات ينتمى لمنشأ )الذى يشير لتنفيذ Single Auditالفردية 
ذى ال) Joint Auditمدخل المراجعة المشتركة حد لمراقب الحسابات(، محاسبة ومراجعة واحدة، حيث يتم إصدار تقرير وا

اجعة أو أكثر من مراقبى الحسابات المنتمين لمنشأتين محاسبة ومراجعة منفصلتين ألداء عملية المر  يشير لتعيين إثنين
قيع لكل الحسابات يتضمن تو  إصدار تقرير واحد لمراقبكما يتم وتكون مسئولية إبداء الرأى وفقا لذلك "مسئولية تضامنية"، 

من  83ة كما فى حالة البنوك وفقا للماد بصورة إلزامية ويتم أداء مدخل المراجعة المشتركةمنهما فى ظل ذلك البديل، 
ائية مدخل المراجعة الثنمن قبل الشركات كبيرة الحجم(، أو بصورة إختيارية  2003لسنة  88قانون البنك المركزى رقم 

Dual Audit  إلجراء عملية المراجعة لنفس العميل من قبل منشأتي محاسبة مستقلتين وإصدار تقريريين )الذى يشير
كات فى مصر بالشر ويطبق ذلك المدخل إلزاميا منفصليين، ذلك مع عدم ضرورة تنسيق أداء عملية المراجعة فيما بينهما، 

 من قانون الجهاز المركزى  3لمال، وذلك وفقا للمادة من رأس ا %25التى تتخطى نسبة مساهمة المال العام فيها نسبة 
 Doubleوأخيرا مدخل المراجعة المزدوجة (، 1998لسنة  157والمعدل بالقانون  1988لسنة  144للمحاسبات رقم 

Audit   ألداء عملية المراجعة مرتين منفصلتين من قبل مراقبي حسابات  منفصليين أو إتمام نفس مراقب)الذى يشير 
 (.     ظل حاالت إعادة إصدار القوائم الماليةوهو ما يطبق فى مصر فى بات لعملية المراجعة مرتين لذات العميل، الحسا
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قدرتهم على إنتقاء المعلومات األكثر مالءمة لترشيد قراراتهم  من والحدمستخدمى تلك المعلومات، 
 االقتصادية. 

 Abernathy et)، قياسا على البعض   ن ريات، وفقا لعدة كما يمكن تفسير ذلك السلوك، أيضا

al., 2019; Hassan et al., 2019; Kawada and Wang, 2020; Dalwai, 2021 ،؛ طنطاوى
1نظرية الوكالة والتى من بينها؛ (2021 0 Agency Theory  ، ةنظرية اإلشار Signaling Theory 

إمكانية قيام اإلدارة بذلك السلوك إلخفاء األخبار السيئة وإرسال إشارات إيجابية للمستثمرين  التي ترى )
إمكانية  )التي ترى  Obfuscation Theory نظرية التعتيم )التشويش( اإلدارى وتعزيز سمعة الشركة(، 

 ية الشرعية االجتماعيةونظر قيام اإلدارة بذلك السلوك كمحاولة لتدنية المردود السلبى ألخبارها السيئة(، 
Social Legitimacy Theory ( إمكانية قيام اإلدارة بذلك السلوك حفاظا على صورتها  التى ترى

 اإليجابية فى أعين متابعيها، خاصة فى ظل مواجهة الشركة ل روف عدم التأكد(
تحليل الدراسات وأخير ا فيما يتعلق بمردود قابلية التقارير المالية للقراءة، فقد تبين للباحث من 

 Badawy and Ibrahim, 2016; Ertugrul et al., 2017; Hassan) مثل؛السابقة ذات الصلة 

et al., 2019; Nguyen and Kimura, 2018 ،؛ 2019؛ السواحKawada and Wang, 2020; 

Roiston and Harymawan, 2020) ،  من؛  على كلالتقارير المالية للقراءة، إمكانية إنعكاس قابلية
فى أسعار األسهم وانخفاض حجم مدى التقلبات كفاءة االستثمار، مدى  عدم تماثل المعلومات، مستوى 
التصنيف اإلئتمانى للشركة وقدرتها على  درجة تشتت ومدى دقة تنبؤات المحللين الماليين، ، درجةتداولها

والتقارير  (AIQ)مات المحاسبية المعلو  جودتى ومستوى  الوفاء بشروط المديونية وتحملها تكاليف الوكالة،
FRQ(1(المالية  1  . 

                                                 
بل، كل ثم تم تطويرها من ق )1937(عام  Coase التي قدمهاإحدى الن ريات االقتصادية الرائدة  تعتبر نظرية الوكالة (10(

 ,Sajjad) ووفقا لما أشار إليه. (1983)عام  Fama and Jensen،  (1976)عام  Jensen and Mechlingمن؛ 
2017; Dalwai, 2021) أساسية بمستوى عدم تماثل  وترتبط بصورةالوكالة عن التعارض فى المصالح  تنجم تكاليف

لمستوى ا عن قيام اإلدارة باتخاذ قرارات دون التكاليف الناتجة تكاليف الوكالة إلى نوعى وهما؛ كما تقسم المعلومات. 
لى اتخاذ التي يتكبدها األصيل لتحفيز الوكيل ع، وتكاليف الحوافز اإلدارية األمثل ينجم عنها تضاؤل لثروة المساهمين

 القرارات المثلى. 
تعريف جودة ( يمكن 2020؛ خضر،  ,2019Shahzad and Rehmanالسابقة التى منها ) وفقا لتحليل الدراسات (11(

، على أنها؛ "مدى تمثيل المعلومات المحاسبية للوضع Accounting Information Qualityالمعلومات المحاسبية 
بينما يمكن تعريف جودة التقارير المالية االقتصادى الحقيقى للشركة واستيفائها لخصائصها النوعية الرئيسية والمعززة"، 

Financial Reporting Quality ،قا إلطار إعداد التقرير المالى المطبق، فضال ؛ "إعداد التقارير المالية وفعلى أنها
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على راءة يمكن القول بإمكانية إنعكاس المردود السلبى لقابلية التقارير المالية للقوبناء على ما سبق 
ر متخذى مختلف القرارات االقتصادية، ن را لتأثير ذلك المردود على إنخفاض مستوى جودة التقاريسلوك 

والوقت هد جالعلى زيادة ، أيضا، للقراءة إنخفاض مستوى قابلية التقارير المالية عكسكما ينالمالية، ككل. 
 قمنتيجة لتفا، التى لديها هذا االنخفاض عمالهم بالشركاتالالزم من قبل المحللين الماليين لمتابعة أل

 .المحيطة بها عدم التأكد ظروف
لى تصرفات وإعتبارها بمثابة آلية للمتابعة والرقابة عونتيجة للدور الذى تلعبه المراجعة الخارجية، 

بعض فقد أشار ال كونها أحد محددات تلك القابلية، إلى جانباإلدارة وعملية إعداد التقارير المالية، 
Abernathy et al., 2019) ؛Karim and Sarkar, 2019 إلمكانية إستجابة  (2021حسين، ؛

شأن ب، من خالل، حكمه التقارير المالية للقراءة ومردودها السلبى قابليةلمدى  أيضا،، مراقب الحسابات
  حتمالية إصداره لتقرير معدل أو تعديل رآيه.افترة تأخير إصدار تقريره وتحديده أتعابه و 
، بمثابة أحد بإمكانية اعتبار مدى قابلية التقارير المالية للقراءةوبناء على ما سبق، يمكن القول 

االنتهازى لإلدارة والتى يتفاقم مردودها السلبى وينعكس على مستوى جودة التقارير المالية ممارسات السلوك 
كالمستثمرين ومانحى االئتمان، من جهة، ، وسلوك مختلف متخذى القرارات االقتصادية فى نهاية المطاف

1واألحكام المهنية 2    .خرى المراجعة الخارجية، من جهة أ ثناء أداء عمليةألمراقبى الحسابات  
 ات والمردودلمفهوم والقياس والمحددا -فترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات 2-2

واصلة تمر بسلسلة متمتكاملة عملية مهنية واعتبارها بمثابة وهدف المراجعة الخارجية،  وفقا لمفهوم
بمرحلتى  من القرارات واألحكام المهنية، التى يصدرها مراقب الحسابات، بدءا بمرحلة قبوله للتكليف، مرورا  

رحلة موبالتركيز على تخطيطه وأدائه إلجراءات المراجعة، وإنتهاءا بمرحلة صياغته لرآيه وإعداد تقريره. 
فنى المحايد مراقب الحسابات لرآيه ال"وسيلة لتوصيل  على أنه؛يمكن تعريف ذلك التقرير، ف التقرير، إعداد

 (.2021 ،على)لعملية مراجعة القوائم المالية السنوية التقليدية الكاملة"  باعتباره المنتج النهائى
، خاصة بمثابة أداة اتصال إعالمى وإنسانى لمختلف أصحاب المصالح ويعتبر التقرير بذلك 

بالقوائم المالية مع إطار  Management Assertionsفق تأكيدات اإلدارة بشأن مدى توا المساهمين،

                                                 

عن مساعدتها فى توصيل محتواها للمستخدمين فى التوقيت المناسب، وبمستوى تجميع مالئم، ذلك مع تجنب وجود أى 
 تحريفات جوهرية فى هذا المحتوى".  

القدرات القدر الكافى من المهارات و  حسابات لديه من جانب مراقبأنه؛ "عملية تقييم موضوعى،  علىيعرف الحكم المهنى  (12(
أعمال والمعرفة، التى تؤهله التخاذ قراره المناسب، فى ظل وجود إجراءات بديلة، وذلك بما يتالءم مع ال روف المحيطة ب

 .ISA No؛ ASA No. 200؛ 2020)على،  التكليف، ووفقا لما حددته المعايير المهنية وقواعد آداب وسلوك المهنة"
200). 
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األساس لبناء ثقة مختلف  تعد بمثابة حجروقتية تقرير مراقب الحسابات وعليه فإن إعدادها المطبق. 
مدى إستيفاء تلك  وانعكاسها علىأصحاب المصالح فى المعلومات المحاسبية الواردة بالتقارير المالية، 

 Ukaoma؛ 2020؛ قنديل، 2019المعلومات لخصائصها النوعية، خاصة مدى وقتيتها )عبدالرحيم،

(et al., 2021 . األمر الذى أدى لزيادة االهتمام المهنى واألكاديمى بمفهوم فترة تأخير إصدار تقرير
 .قياسها ومحدداتها ومردودها، وضرورة التحقق من ماهية تلك الفترة وكيفية (ARL)مراقب الحسابات 

 الدراسات السابقة، األجنبية تبين من تحليل بدءا بماهية فترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات،
(Jahng, 2008; Pham et al., 2014; Hassan, 2016; Hoitash and Hoitash, 2017; 

Shofiyah and Suryani, 2020; Muhammad, 2020; Lin, 2020; Egbunike and 

Asuzu, 2020) ( والعربيةEzat, 2015 ؛ الوكيل، 2020؛ قنديل، 2020؛ يوسف، 2019عبدالرحيم، ؛
المطلوبة ألداء الفترة ؛ "، على أنهامضمون تعريف تلك الفترةإتفاقها على (، 2021؛ طنطاوى، 2020

أدلة األثبات  وتقييملجمع حكمه المهنى،  فى ضوءمراقب الحسابات لكافة إجراءات المراجعة الالزمة، 
الفترة المنقضية بين تاريخ نهاية السنة هى و  ،الكافية والمالئمة  التى تمكنه من الوصول لرآيه الفنى المحايد

1المالية وتاريخ توقيع مراقب الحسابات لتقريره 3  ." 
ت من تحليل الدراسا، فقد اتضح فترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحساباتأما فيما يتعلق بقياس 

إمكانية قياس ( Nouraldeen et al., 2021؛ 2020؛ يوسف، 2019عبدالرحيم، ، التى منها )السابقة
 ,Pham et al., 2014; Ezat, 2015; Hassan)كل من  حيث اعتمد مقاييس بديلة؛ ةبثالثتلك الفترة 

2016; Hoitash and Hoitash, 2017; Shofiyah and Suryani, 2020; Ukaoma et al., 

2021; Blance et al., 2021) أليام للفترة من تاريخ نهاية السنة المالية وحتى تاريخ توقيع على عدد ا
 ,.Abernathy et al.,2019; Kazemiolum et al) كل منبينما اعتمد مراقب الحسابات لتقريره. 

 على Salehi et al, 2020; Lin, 2020;Nouraldeen et al., 2021 ;2020 ؛2020قنديل،(
الطبيعى لعدد األيام للفترة من تاريخ نهاية السنة المالية وحتى تاريخ توقيع مراقب الحسابات  اللوغارتيم

                                                 
ابات فترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحس إلمكانية التعبير عن( 2020( والوكيل )2020كساب )فى ذلك السيال أشار  (13(

ث تتضمن حيبين تاريخ اإلنتهاء من عملية إعداد القوائم المالية وتاريخ تسليم تقرير مراقب الحسابات، بالفترة ، الفعلية
خمسة ورصة القوائم المالية متضمنة تقرير مراقب الحسابات للب وتاريخ تسليم السنة الماليةبين تاريخ نهاية ما  الفترة

عملية  نتهاء منتاريخ اال عملية إعداد القوائم المالية،  تاريخ اإلنتهاء منالسنة المالية ذاته،  وهى؛ تاريخ نهاية، تواريخ
تضمنة ملقوائمها  تاريخ تسليم الشركةيره، مراقب الحسابات لتقر  تاريخ تسليمالمراجعة وتوقيع تقرير مراقب الحسابات، 

خى نهاية بإستثناء تاريونتيجة لعدم إفصاح الشركات عن تلك التواريخ تقرير مراقب الحسابات للبورصة للنشر للجمهور. 
 عن فترةبير للتعالمنقضية ما بين هذين التاريخين،  فإننا نعتمد على الفترةالسنة المالية وتوقيع مراقب الحسابات لتقريره، 

، (2020؛ يوسف،Lin, 2020قياسا على معظم الدراسات السابقة التى منها )تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات، 
        .فى حدود علم الباحث
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)وفقا لبديل  فترة التأخير على االنحراف بين (2020؛ يوسف،(Pham et al., 2014 وأخيرا استندلتقريره. 
 القياس األول( ووسيط مشاهدات عينة الدراسة لتلك الفترة.

الباحث بإمكانية االعتماد على أى بديل من البدائل الثالث لقياس فترة تأخير إصدار تقرير ويعتقد 
، حتى على الرغم من إمكانية امراقب الحسابات، على حد سواء وعدم إمكانية الجزم بأفضلية أى منه

قياس واستخدامها بالدراسات السابقة، واعتبار بديل ال ،ترتيب بدائل القياس من حيث مدى شيوعها
خاصة فى ظل استناد البعض )قنديل،  األول األكثر شيوعا يليه فى ذلك بديلى القياس الثانى والثالث.

et al.,Nouraldeen 1 2021؛ 2020؛ يوسف، 2020 4  .، على بديلين للقياس فى ذلك الصدد(
 السابقةمن تحليل الدراسات ، فقد تبين إصدار تقرير مراقب الحساباتوبشأن محددات فترة تأخير 

 Jahng, 2008; Pham et al., 2014; Hassan, 2016; Lin, 2020; Shofiyah and)األجنبية 

Suryani, 2020; Muhammad, 2020; Egbunike and Asuzu, 2020; Ukaoma et al., 

2021; Nouraldeen et al., 2021) ( والعربيةEzat, 2015 ؛ 2020؛ كساب،2019عبدالرحيم، ؛
المرتبطة بشركة عميل ؛ مجموعة المحددات تقسيمها إلىإمكانية (، 2020ف،؛ يوس2020قنديل،

االلتزام  مدىفاعلية هيكل الرقابة الداخلية على عملية إعداد التقارير المالية،  ، التى منها؛ مدىالمراجعة
 اتتعقد عملي درجة فاعلية لجنة المراجعة، خصائص مجلس اإلدارة، مدىبالممارسات القياسية للحوكمة، 

 مدىالملكية، هيكل شركة عميل المراجعة معبرا عنه بعدد الخطوط االنتاجية ونوع القطاع الصناعى، 
هة شركة مواج مدىحتمالية إعادة إصدار التقارير المالية، إ، (IFRSs) تبنى معايير التقرير المالى الدولية

ة المالية تحديدا نسب الربحية والمديوني النسبالعميل ل روف عدم التأكد، حجم شركة عميل المراجعة، 
 الية للقراءة.قابلية التقارير الم مدىوجودة التقارير المالية،  مستوى نهاية السنة المالية،  تاريخوالسيولة، 

منشأة المحاسبة والمراجعة  ، التى منها؛ حجمالمرتبطة بمراقب الحسابات ومنشأتهومجموعة المحددات 
التخصص الصناعى لمراقب الحسابات و/أو  درجةساليب التكنولوجية الحديثة، اعتمادها على األ درجةو

االعتماد على  مدىبقاء مراقب الحسابات مع عميله،  فترةمراقب الحسابات و/أو منشأته،  خبرةمنشأته، 
1االعتماد على مدخل المراجعة المهيكلة مدىبدائل مداخل أداء عملية المراجعة،  5 األعباء  مستوى ، 

                                                 
ر المقياسين األول والثانى، المشا، فى ذلك الشان، على ( et al.,Nouraldeen 2021 ؛2020)قنديل، اعتمد البعض  (14(

ما  وهو ما يؤيدالمقياسين األول والثالث فى ذلك الصدد، أيضا. على ( 2020يوسف )بينما اعتمدت دراسة إليها أعاله. 
سى كمقياس أسا. وتوجه الباحث فى تبنيه المقياس األول هو األكثر شيوعا واستخداما بشأن اعتبارأشار إليه الباحث 

على  مع منهجية الدراسات السابقة، اعتمد الباحث أيضا، وحتى يمكن االتساق. لفترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات
تخدامه بين ، نظرا إلحتالله المرتبة الثانية من حيث معدل اسالمقياس الثانى، لفترة التأخير، كمقياس بديل فى ذلك الصدد

     مختلف الدراسات السابقة. 
لمراجعة اوخطر  Materialityعملية المراجعة التى تتم وفقا لمدخل األهمية النسبية تعرف المراجعة المهيكلة على أنها؛  (15(

 (Aren s et al., 2016)واالتساق بين إجراءات المراجعة ونوع األدلة وتأكيدات اإلدارة 
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مراقب الحسابات  رأى عميلة المراجعة، أتعابجودة المراجعة،  مستوى والموارد المتاحة لمراقب الحسابات، 
 احتمالية التعرض للدعاوى القضائية.وومدى أدائه للخدمات اإلستشارية  األخرى لنفس عميله، 

ية محصلة نهائ ، بمثابةفترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحساباتويعتقد الباحث بإمكانية اعتبار 
 ، والتى يعتمدلتضافر العديد من العوامل المتعلقة بالخصائص وال روف المحيطة بشركة عميل المراجعة

 Auditمراقب الحسابات عند تحديده لمستويات األهمية النسبية ومستوى خطر أعمال عميله عليها 

Client's Business Risk.  وبرنامج المراجعة بما  إعداد خطةوهو ما يمكن مراقب الحسابات من
 تدنية خطر المراجعة لمستواها المقبول ، التى تمكنه منطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة يعكس

ن ع. فضال المهنية وتجنب إحتمال تعرضه للدعاوى القضائية وفقدانه لسمعته المهنيةوالوفاء بمسئوليته 
، عالهالمشار إليها أ  الحسابات نفسه ومنشأته،لمراقب ، أيضا، على الخصائص المميزة تلك فترةاعتماد 

درة على بعدم القبكفاءة وفاعلية. وعليه فيمكن القول  كيفية أدائه لعملية المراجعة،والتى تنعكس على 
مراقب معا، للتأثير على الحكم المهنى ل اتحديد األهمية النسبية لمجموعتى تلك المحددات، نتيجة لتضافره

 فترة إصدار تقريره.الحسابات، بشأن تأخير 
أشار البعض فقد ، ومردود فترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحساباتوأخير ا فيما يتعلق بأهمية 

(Jahng, 2008; Egbunike and Asuzu, 2020; Salehi et al., 2020; Shofiyah and 

Suruani, 2020)،العديد من على إمكانية إنعكاس تلك الفترة ، إلى 2020؛ الوكيل،2020؛ يوسف
التعاقدى التقييمى و  الدورعدم تماثل المعلومات،  مستوى اإلعالن عن األرباح،  ، التى منها؛ توقيتالنواحى

طر التقلبات فى أسعار األسهم وإحتمالية خ مدى جودة التقارير المالية، مستوى للمعلومات المحاسبية، 
لية شركة عميل المراجعة وإحتما ةسمعو جعة، التصنيف اإلئتمانى لشركة عميل المرا درجة إنهيار أسعارها،

 تعرضها للدعاوى القضائية.
عميلة ل المنتج النهائىوسيلة توصيل هو  لكون تقرير مراقب الحسابات وبناء ما سبق يتضح أنه نتيجة

وائم المالية رقابية وإشرافية يمكن من خاللها دعم مصداقية ما تحتويه الق بإعتبارها آليةالمراجعة الخارجية، 
صحاب أاالعتماد عليها من قبل مختلف  وإمكانية النظر لذلك التقرير على أنه أداة يمكنمن معلومات، 

كاس إنع فيمكن القول بحتميةالمصالح للحكم على مدى إلتزام اإلدارة بإطار إعداد التقرير المالى المطبق، 
ف المحاسبية فى عملية إتخاذ مختل على نفعية ومصداقية المعلوماتفترة تأخير إصدار ذلك التقرير، 

 قراراى االستثمار ومنح االئتمان.خاصة القرارات االقتصادية، 
تقرير مراقب الحسابات على مختلف أصحاب المصالح،  ونتيجة ألهمية ومردود فترة تأخير إصدار

لقيام هيئات األسوال ( 2020؛ قنديل،2020؛ يوسف،Ezat, 2015؛ Jahng, 2008) أشار البعض
فصاح عن قوائمها المالية، متضمنة إلبالدول المختلفة بإلزام الشركات المدرجة بكل منها بضرورة ا المالية
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1تقرير مراقب الحسابات، خالل إطار زمنى محدد 6 فترة تأخير إصدار  إلى أن أى زيادة فى وهو ما يشير. 
وفقا لإلطار الزمنى الملزم إلفصاح الشركات، قد تنجم عن  ،المحددة عن الفترةمراقب الحسابات  تقرير

على زيادة فترة تأخير إصدار القوائم المالية لشركة عميل المراجعة  تنعكس بالتبعيةتوافر أحد محدداته، 
قيام شركة عميل المراجعة بتالفى المحددات المؤثرة سلبا  وهو ما يشير لضرورةوتفاقم تداعياتها السلبية، 

 تلك الفترة وتداعياتها السلبية. طولعلى 
رير مراقب المالية للقراءة وفترة تأخير إصدار تق قابلية التقارير العالقة بين تحليل 2-3

 (1حسابات، واشتقال فرض البحث )فال
، فقد لحساباتللقراءة وفترة تأخير إصدار تقرير مراقب ا بلية التقارير الماليةبشأن تحليل العالقة بين قا

 Nguyen and Kimura, 2018; Egbunike and)الدراسات السابقة التى منها تبين من تحليل 

Asuzu, 2020; إمكانية تقسيمها إلى؛ مجموعة الدراسات التى  (2021؛ حسين،2021طنطاوى،؛
 Abernathy) مثل تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات لتلك القابلية على فترةتناولت األثر المباشر 

et al., 2019; Salehi et al., 2020) ،لضمنى( )ا ومجموعة الدراسات التى تناولت األثر غير المباشر
من خالل  ،(Egbunike and Asuzu, 2020; Xu et al., 2020)للقابلية على تلك الفترة، التى منها 

راقب معلى المحددات األخرى لفترة تأخير إصدار تقرير  ر المالية للقراءة،قابلية التقاري تناولها ألثر
بنى محددات القابلية للقراءة ذاتها، كت أو تناولها ألثرالحسابات، كأتعاب عملية المراجعة، من جهة، 

 ، على تلك الفترة، من جهة أخرى.   (IFRSs)معايير التقرير المالى الدولية 
تأثير إنخفاض قابلية  ، بشأنماوجود شبه اتفال فيما بينه يتضح للباحثبالنظر لتلك الدراسات و 

سواء أكان ذلك؛ من قبل التقارير المالية للقراءة إيجابا على فترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات، 

                                                 
عن قوائمها  الشركاتبالنظر لهيئات األسوال المالية بالدول المختلفة يتضح تباينها بشأن الفترة اإللزامية إلفصاح  (16(

يوم  (60الشركات لديها بضرورة اإلفصاح خالل ) (SEC)لبورصة واألوراق المالية األمريكية المالية حيث ألزمت لجنة ا
نذ تاريخ نهاية ( يوما م75بتعديل تلك الفترة لتكون )وقامت هيئة السول المالية بالسعودية منذ تاريخ نهاية السنة المالية، 

أندونيسيا بوألزمت وكالة اإلشراف على سول رأس المال وذلك بعد تبنيها لمعايير التقرير المالى الدولية،  السنة المالية،
 (. كما يتبين2020؛ قنديل،Ezat, 2015)شهور منذ تاريخ نهاية السنة المالية 3الشركات بأال تزيد تلك الفترة عن

لف الدول الالزمة إلفصاح الشركات عن قوائمها المالية، بمختبأن الفترة الزمنية للباحث، أيضا، وفقا لتحليل الدراسات 
ماليزيا يوم( كما هو الحال فى فرنسا و  180يوم( كما فى الواليات المتحدة األمريكية إلى ) 60بصفة عامة، تتراوح ما بين )

البورصة المقيدة ب أما فيما يتعلق بالوضع فى جمهورية مصر العربية، فيجب أن تلتزم الشركات المصريةوهونج كونج. 
( 45ل )( يوم منذ تاريخ نهاية السنة المالية وكذا إصدار قوائمها المرحلية خال90بإصدار قوائمها المالية السنوية خالل )

( 46)وفقا للمادة . و1992( لسنة 95( من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم )89) وذلك وفقا للمادةيوما، 
لسنة  11ار رقم األورال المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا للقر  من قواعد قيد وشطب

للتاريخ  يجب على الشركات تقديم قوائمها المالية مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات قبل بداية جلسة التداول ، أيضا،2014
  .        المدون بتقرير مجلس اإلدارة



 ......صدار تقرير مراقب الحساباتإأخير العالقة بين قابلية التقارير المالية للقراءة وفترة ت    هنى حممد زكى حممد على د/

187 

 

 Hoitash and Hoitash, 2017; Abernathy et al., 2019; Salehi)مجموعة الدراسات السابقة 

et al., 2020; Blance et al., 2021)أو مجموعة للعالقة محل الدراسة ، التى تناولت األثر المباشر ،
 Bao et al., 2015;  Koholga and Jerry, 2016; Nguyen and)الدراسات األجنبية منها 

Kimura, 2018; Muhammad, 2020)  ؛ كساب، 2019عبدالرحيم، ؛2019)السواح،والعربية
 فى ذلك الصدد. التى تناولت األثر غير المباشر (، 2021ين، ؛ حس2020؛ يوسف، 2020

م عن الناجمراقب الحسابات، النخفاض مستوى قابلية التقارير المالية للقراءة،  نتيجة إلمكانية تفسير
فصاح عن إلفصاحات أو اإلفى كمية ا من خالل المبالغة) اإلدارة بالتشويش )التعتيم( اإلدارى قيام 

أصحاب المصالح خاصة المستثمرين ومانحى  إلرباك مختلفالمعلومات المحاسبية األقل أهمية نسبية، 
جوهرية زيادة مستوي خطر التحريفات ال أثناء أدائه لعميلة المراجعة، على أنه قد ينجم عناالئتمان( 

ل  عن زيادة مستوى عدم تماثوممارسات السلوك االنتهازى، معبر ا عنها بممارسات إدارة األرباح، فضال
بالتبعية على حكمه بشأن مدى ارتفاع مستوى خطر أعمال  وهو ما ينعكسالمعلومات بشركة عميله، 

 عميله.
خالل وضعه لخطة  وبرنامج األمر الذى يستلزم من مراقب الحسابات ضرورة االستجابة لذلك من  

م مع مستوى تلك ءاءات المراجعة بما يتالإجر  مدىألداء عملية المراجعة وتحديده لطبيعة وتوقيت و 
حرصا بالتبعية على زيادة الجهد المبذول والوقت الالزم ألداء عملية المراجعة،  وهو ما ينعكسالمخاطر، 
الحسابات على الوفاء بمسئوليته المهنية وتجنب احتمال تعرضه للدعاوى القضائية وفقدان  من مراقب

اب أداء مراقب الحسابات لعملية المراجعة وزيادة فترة تأخير إصدار أتعفضال عن زيادة سمعته المهنية، 
وعلى تقريره، مقارنة بشركة عميل المراجعة التى تتسم بإرتفاع مستوى قابلية التقارير المالية للقراءاة لديها. 

  (، لعدم معنوية ذلك األثر.   2021توصلت دراسة طنطاوى )النقيض من ذلك 
 ;Bao et al., 2015) األجنبيةللدراسات السابقة  التطور التاريخىتتبع ويخلص الباحث من 

Koholga and Jerry, 2016; Hoitash and Hoitash, 2017; Abernathy et al., 2019; 

Salehi et al., 2020; Muhammad, 2020; Blance et al., 2021)،  ؛ 2019)السواح، والعربية
بين أغلبها على  إلى وجود اتفال( 2021؛ حسين، 2020؛ يوسف، 2020؛ كساب، 2019عبدالرحيم، 

وذلك على التأثير السلبى لقابلية التقارير المالية للقراءة على فترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات. 
وبتحليل تلك الدراسات األثر. ( بشأن عدم معنوية ذلك 2020طنطاوى) خالف ما توصلت إليه دراسة

، اتضح اتفاقها بشأن االعتماد على أسلوب تحليل المحتوى من خالل إجراء دراسة تطبيقية، عن منهجيا
وهو األمر الذي طريق استخدام وتحليل البيانات الفعلية الواردة بالتقارير المالية، وتطبيق نماذج االنحدار، 

التطبيقي الختبار العالقة التأثيرية محل الدراسة، باعتبارها أكثر يبرر توجه الباحث فى اختياره للمنهج 
 المنهجيات مالءمة.
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 ;Salehi et al., 2020)حيث اهتم كل من  الدراسات،مجال تطبيق تلك هذا مع اختالف 

Kazemiolum et al., 2020)  ،واعتمد كل منبالشركات المقيدة ببورصة طهران(Bai et al., 2015; 

Hoitash and Hoitash, 2017; Elaoud and Jarboui, 2017; Nguyen and Kimura, 

2018; Abernathy et al., 2019; Xu et al., 2020; Blance et al., 2021)  الشركات على
 Muhammad, 2020; Egbunike and Asuzu, 2020; Ukaoma et)وتطرل كل مناألمريكية، 

al., 2021)  .وأخيرا تطرل ( على الشركات السعودية. 2020) كسابواعتمدت دراسة للشركات النيجيرية
( للشركات 2021؛ طنطاوى،2021؛ حسين، 2020؛ يوسف، 2019؛ عبدالرحيم،2019)السواح،كل من 

على الشركات غير المالية بإستثناء  اعتماد مختلف الدراسات، المشار إليها أعاله،فضال عن المصرية. 
 جيرية. يعلى الشركات المالية المقيدة بالبورصة الن التى اعتمدت Koholga and Jerry, (2016)دراسة 

ا على ما سبق، يمكن القول بوجود شبه اتفال  على التأثير اإليجابى فيما بين الدراسات السابقة واستناد 
 باستثناءإلنخفاض قابلية التقارير المالية للقراءة على زيادة فترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات، 

بيئة تطبيق تلك وقد يرجع ذلك الختالف  .لعدم معنوية هذا األثرالتى توصلت ( 2021دراسة طنطاوى )
وهو األمر الذى يؤيد توجه الباحث فى تحققه من ذلك األثر. وبناء على الدراسة ونطاقها الزمنى المحدد، 

ءة على فترة تأخير إصدار تقرير مراقب بإمكانية تأثير قابلية التقارير المالية للقراذلك يعتقد الباحث 
الدراسات السابقة، بشأن اتجاه ومدى معنوية العالقة التأثيرية محل  ونتيجة لتضارب نتائج الحسابات.

باختالف بيئات تطبيقها، فيرى الباحث أنه من الدراسة، ما بين تأثير إيجابي وعدم معنوية ذلك األثر، 
دون العالقة التأثيرية في بيئة الممارسة المهنية المصرية هذه جود بالتحقق من مدى و المنطقي االكتفاء 

طنطاوى، ( قياسا على دراسة 1، وعليه فيمكن اشتقال فرض البحث )فاتجاه محدد لتلك العالقةى تبن
 على النحو التالي: (، 2021)

  منهجية البحث -3
ا لهدف البحث، وفيما يلى يعرض الباحث، لكل ومن ثم اختبار فرضه، تم إجراء دراسة تطبيقية.  تحقيق 

؛ أهداف الدراسة، مجتمع وعينة الدراسة، توصيف وقياس متغيرات الدراسة، أدوات وإجراءات الدراسة، من
 وذلك كله على النحو التالى:أدوات التحليل اإلحصائى، وأخير ا نتائج الدراسة التطبيقية. 

 

 

مراقب الحسابات : تؤثر قابلية التقارير المالية للقراءة معنوي ا على فترة تأخير إصدار تقرير 1ف
 للشركات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية.
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 أهداف الدراسة التطبيقية 3-1
مالية األثر المباشر لقابلية التقارير الللتحقق من اختبار فرض البحث، الدراسة التطبيقية تستهدف 

 المصرية، المالية المقيدة بالبورصة غير الحسابات للشركات مراقب للقراءة على فترة تأخير إصدار تقرير
ا على  Hoitash and Hoitash, 2017; Abernathy et al.,2019; Salehi et)طنطاوى،  قياس 

(2021al., 2020; Blance et al., 2021;  

 مجتمع وعينة الدراسة 3-2
الدراسة من كافة الشركات المقيدة ببورصة األوراق المالية المصرية خالل الفترة من  يتكون مجتمع 

المؤسسات المالية )ن ر ا لخضوعها لقواعد تن يمية ومتطلبات قياس  استبعاد، بعد 2020وحتى  2015
1وإفصاح خاصة بها، نتيجة الختالف طبيعة نشاطها 7 ا على ( ) 2021et Abernathy،)طنطاوى  قياس 

al., 2019; Salehi et al., 2020; Dalwai, 2021; ( شركة، بحجم مشاهدات 182) تتضمن والذى
وعي في اختيارها عدة اعتباراتوقد تم اختيار ( مشاهدة، 1150) 1عينة من هذه الشركات، ر  8 وبذلك ، 

حيث يتبع الباحث ( مشاهدة، 999( شركة، بحجم مشاهدات )167العينة محل الدراسة )بلغ عدد شركات 
ا على  Firm-Year- Observation مدخل ويلخص ، (Xu et al., 2020،2020)يوسف،قياس 

 توزيع عينة الدراسة: الجدول التالى بيانات
 
 
 
 

                                                 
( المنتمية للقطاع المالى )كالبنوك وشركات التأمين لضرورة الفصل بين الشركات، ) ,2021Dalwai(أشارت دراسة  (17(

ام نظرا لقيوالشركات المنتمية للقطاع غير المالى )كشركات القطاع الصناعى والتجارى وشركات القطاع الخدمى وغيرها(، 
قيق ؛ الودائع واالئتمان، تقييم المشروعات من حيث قدراتها على تحالقطاع المالى بالوظائف التى تتعلق بكل من شركات

 Moneyقيمة مضافة من عدمه، والرقابة والمتابعة لمختلف األطراف المشاركين فى أسواق المال، خاصة أسواق النقد 
Markets . ،بالشركات  مقارنةوهو ما يؤدى التسام شركات القطاع المالى بالعديد من االختالفات التنظيمية والمؤسسية

ب الدراسات وهو ما تم تأييده من قبل أغلالمنتمية للقطاع غير المالى، األمر الذى يستوجب ضرورة الفصل فيما بينها، 
 ، ويتسق، أيضا، مع ما تبناه الباحث فى ذلك الصدد.Blance et al., (2021)ذات الصلة مثل دراسة 

)1 القوائم المالية وايضاحاتها المتممة وتقرير مراقب الحسابات  ات وهى؛ إتاحةتستوفى مشاهدات عينة الدراسة عدة اعتبار   )8
القوائم المالية وايضاحاتها المتممة وتقرير مراقب الحسابات كتمال ا(، 2020 -2015لكافة الشركات خالل فترة الدراسة )

لتي خرجت امشاهدات الشركات  باستبعاد . لذا قام الباحثالشركة بنشر قوائمها المالية بالجنيه المصري  وأن تقومللشركة، 
ن الحصول من التسجيل في بورصة األوراق المالية، وتلك التي تعد قوائمها بالعملة األجنبية، وكذلك التى لم يتمكن الباحث م

    من سنوات الدراسة.   على بيانتها خالل أى سنة
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 19توزيع عينة الدراسة :1جدول 
 القطاعات

 عدد

 الشركات

 عدد

 المشاهدات

 األهمية

النسبية 

 للمشاهدات

متوسط فترة 

 التأخير

 متوسط

 القابلية

 للقراءة

 القطاع الصناعى: 

 والمشروبات األغذية   -

دمات ومنتجات صناعية خ   -

 وسيارات

 الكيماويات  -

 مرةوسلع مع المنسوجات  -

لورق مواد التعبئة ا  -

 والتغليف

 

32 

12 

12 

10 

4 

70 

 

 

 

209 

80 

70 

60 

22 

441 

 

 

 

0.20 

0.08 

0.07 

0.06 

0.02 

 

71.02 

72.45 

65.44 

91.67 

90.31 

 

39.70 

41.52 

54.08 

33.91 

44.91 

 قطاع العقارات:

 العقارات  -

 الت وانشاءات هندسيةمقاو  -

 ناء والتشيدمواد الب  -

 

30 

11 

11 

52  

194 

64 

58 

316  

0.19 

0.06 

0.06 

 

66.15 

67.79 

66.17 

 

42.69 

37.59 

47.43 

 القطاع الخدمى:

إلعالم واتصاالت ا  -

 والتكنولوجيا 

 ية وأدويةرعاية صح   -

 لترفيهالسياحة وا  -

 

9 

18 

184 

45  

53 

95 

94 

242  

0.05 

0.09 

0.09 

 

73 

75.2 

77.39 

 

46.79 

43.66 

40.90 

 42.39 72.67 1 999 167 لعينة الدراسة اإلجمالى

 

 حث وتوصيف وقياس متغيرات الدراسةنماذج الب 3-3
وصيف ؛ نماذج البحث، وتاستلزم ذلك تناول كل منالعالقة التأثيرية مجال الدراسة، ألغراض اختبار 
 وذلك على النحو التالى:وقياس المتغيرات. 

                                                 
طاعات قدمجها وتصنيفها لثالثة والتى تم حدى عشر قطاع ا، التي تنتمي إليها شركات عينة الدراسة إ بلغ عدد القطاعات (19(

ية (، وصوال  إلى ثالثة قطاعات رئيس2017دراسة طلخان ) قياسا علىرئيسية، وفقا للقطاعات ذات العمليات المتشابهة، 
( 70(التى تضمنت شركات القطاع الصناعيفإنها تتمثل فى كل من؛  شركة( 167وبالنظر لشركات عينة الدراسة )فقط. 

ى الذ ، شركات قطاع العقارات ومواد البناء والتشييد(%44شركة بنسبة مساهمة فى إجمالى مشاهدات العينة حوالى )
( شركة بنسبة مساهمة 45الذي تضمن ) شركات القطاع الخدمى(، وأخير ا %31( شركة بنسبة مساهمة حوالى )52) تضمن
ابات ن قابلية التقارير المالية للقراءة وفترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسمتوسط كل موقد تم حساب (. %24حوالى )

للتحقق ( على التوالى، 72.67؛ 42.39لكل قطاع من القطاعات الفرعية على حده، ومقارنته بمتوسط عينة الدراسة ككل )
مدى إنخفاض أو زيادة حديد وتإنحراف قيم متوسطات مشاهدات القطاعات الفرعية عن متوسط مشاهدات العينة  من مدى

مجتمع معلوم لكما تم حساب الحد األدنى لحجم العينة العشوائية مستوي القابلية للقراءة وفترة التأخير بمشاهدات العينة. 
وائية وكذلك الحد األدنى لحجم العينة العشالقطاع المالى، ( وذلك بعد استبعاد شركات 182)بالنسبة لعدد الشركات 

  (.2020قياسا على دراسة خضر )، (1150)كمشاهدات لمجتمع معلوم 
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 نماذج البحث 3-3-1
يتضح من تتبع الفرض الرئيسى للبحث وهدفه، فى ظل تحليله األساسى، أن متغيرات الدراسة تتضمن؛ 

راقب مفترة تأخير إصدار تقرير متغير تابع، هو التقارير المالية للقراءة، ومتغير مستقل،هو قابلية 
 ويظهر نموذج البحث تبعا لذلك فى ظل التحليل األساسى كما يلى:بالحسابات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج البحث فى ظل التحليل األساسى: 1شكل 
 المصدر )إعداد الباحث(

وتقييم مدى قوة أو الفهم على العالقة الرئيسية للبحث بتحليله األساسى وإلضفاء المزيد من الوضوح 
تم إجراء مجموعة من التحليالت النتائج التي تم التوصل إليها فى ذلك الصدد،  Solidity ومتانة

إفتراضات بناء النموذج  مدى سالمة؛ تتعلق بكل مناإلجابة على عدة تساؤالت، اإلضافية التى تستهدف 
تصنيف  وأخيرا مدى سالمةيل األساسى، التى تم التوصل إليها بالتحل مدى دقة النتائجبالتحليل األساسى، 
أو منهجية  Self-Selection Testإعادة االختبار لالختيار الذاتى  وفقا لمنهجيةمتغيرى الدراسة 

 ,.Xu et alقياسا على دراسة، A Simultaneous Equation Approachالمعادالت المتزامنة 

(2020). 
ولإلجابة على التساؤل الرئيسى األول المتعلق بمدى سالمة إفتراضات بناء النموذج بالتحليل 

التحقق من مدى افتقار حيث يستهدف السؤال الفرعى األول؛ تم صياغة ثالثة تساؤالت فرعية، األساسى، 
جوهرية فى  نموذج البحث بوضعه الحالى، فى ظل التحليل األساسى، لبعض المتغيرات اإلضافية األكثر

 ;فى ضوء تحليل الباحث للدراسات السابقة كطولإلجابة على ذلك السؤال، ومن عدمه.  التأثير
Nouraldeen et al., 2021)  ،تقسيم محددات فترة  التى تبين إشارتها إلمكانية(، 2019عبدالرحيم

لية التقارير المالية تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات لمحددات متعلقة بشركة عميل المراجعة، كقاب
 للقراءة، ومحددات متعلقة بمراقب الحسابات ومنشأته، كدرجة التخصص الصناعى ورأى مراقب الحسابات.

إمكانية تأثير المحددات ذات الصلة بمراقب الحسابات ومنشأته، تم صياغة  يغفل الباحثوحتى ال 
بعد تعديلها (، 1رئيسية مجال الفرض )ف(، وإعادة اختبار العالقة ال1السؤال الرئيسى األول للبحث )س

 Auditor Opinionرأى مراقب الحسابات وهما؛  إستحداث متغيرين ثانويين للنموذج،من خالل 

(AOP) ، ومدخل المراجعة الخارجيةAudit Type (AUT)قياسا ، ينرقابي ينكمتغير  ا، ومعالجتهم

 1 ف
 المتغير التابع

فترة تأخير إصدار تقرير مرقب الحسابات 

(LAG)مقاسة بعدد األيام من تاريخ نهاية السنة ، 

 الحسابات المالية وحتى تاريخ توقيع تقرير مراقب 

 المتغير المستقل
مقاسة بعدد  ،(RFR)قابلية التقارير المالية للقراءة 

صفحات التقارير المالية، متضمنة القوائم المالية 

   وإيضاحاتها المتممة وتقرير مراقب الحسابات  
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)طنطاوى،  ,Jahng, 2008; Bao et al., 2015; Ezat, 2015; Hoitash and Hoitash) على

يظهر نموذج البحث بعد استحداث . وعليه ;Lin, 2020 ;20202017؛ كساب، 2020؛ الوكيل، 2021
 المتغيرين الثانويين، على النحو التالى:

  

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

  ينرقابي ينكمتغير  ا، ومعالجتهمينثانوي يننموذج البحث فى ظل استحداث متغير  :2شكل
 المصدر )إعداد الباحث(

من مدى أفضلية معالجة المتغيرات الثانوية  وبشأن السؤال الفرعى الثانى  فإنه يستهدف التحقق
 كمتغيرات معدلة بدال (،AOP ،AUTالمستحدثة بنموذج البحث بالتحليل األساسى، بعد تعديله بمتغيرى )

 Kawada؛ 2020راشد، خاصة فى ظل إشارة الدراسات السابقة التى منها )من كونها متغيرات رقابية، 

and Wang, 2020 رأى مراقب الحسابات  اإلضافيينالمتغيرين ( إلعتبار(AOP)  ومدخل المراجعة
ولإلجابة على ذلك السؤال ، من المحددات المؤثرة على قابلية التقارير المالية للقراءة. (AUT)الخارجية 

(، فى ظل 1(، وإعادة اختبار العالقة التأثيرية مجال السؤال )س2تم اشتقاق الفرض الثانى للبحث )ف
المدخل المتبع بمنهجية الدراسات السابقة  قياسا علىكمتغيرات معدلة.  (AOP; AUT)معالجة المتغيرين 

يظهر نموذج البحث فى ظل معالجة المتغيرات ، وعليه (Lin, 2020; Blance et al., 2021)كط 
 كمتغيرات معدلة، على النحو التالى:  لثانويةا

 
 
 

 
 
 

 1ف 

 المتغير التابع
فترة تأخير إصدار تقرير مرقب الحسابات 

(LAG)بعدد األيام من تاريخ نهاية   ة، مقاس

السنة المالية وحتى تاريخ توقيع تقرير مراقب 

 الحسابات. 

 المتغير المستقل
مقاسة  ،(RFR)قابلية التقارير المالية للقراءة 

عدد صفحات التقارير المالية، متضمنة القوائم ب

المالية وإيضاحاتها المتممة وتقرير مراقب 

   الحسابات.  

 

كمتغير ضمنى يأخذ القيمة  مقاس  (AOP)الحسابات رأى مراقب 

( 0( إذا كان تقرير مراقب الحسابات برأى نظيف ويأخذ القيمة )1)

 بخالف ذلك 

كمتغير ضمنى يأخذ القيمة  مقاس  (AUT)مدخل المراجعة الخارجية 

( 0( فى ظل تطبيق مدخل المراجعة المشتركة، ويأخذ القيمة )1)

 بخالف ذلك 

 1س 



 ......صدار تقرير مراقب الحساباتإأخير العالقة بين قابلية التقارير المالية للقراءة وفترة ت    هنى حممد زكى حممد على د/

193 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 
 

 نموذج البحث فى ظل معالجة المتغيريين الثانويين كمتغيرين معدلين  : 3شكل 

 المصدر )إعداد الباحث(

نموذج البحث بعد استحداث  من مدى حاجةيستهدف التحقق وأخيرا بشأن السؤال الفرعى الثالث فإنه 
متغيرات رقابية أخرى، من شأنها التأثير أيضا، على  إلدراج(، كمتغيرات رقابية، AOP ،AUTمتغيرى )
م صياغة السؤال تولإلجابة على ذلك التحليل اإلضافى االستكمالى.  وهو ما يعرف بحالة، (LAG)متغير 

بعد تعديلها (، 1( وإعادة اختبار العالقة التأثيرية مجال السؤال الرئيسى )س2الرئيسى الثانى للبحث )س
      ، نسبة الرفع Size)) ؛ حجم شركة عميل المراجعةإستحداث خمس متغيرات ثانوية وهمامن خالل 
، حجم منشأة المحاسبة (Result)نشاط (، نتيجة الBusy(، تاريخ نهاية السنة المالية )LEVالمالى )

 (Salehi et al., 2020 ؛Lin, 2020 على قياساكمتغيرات رقابية، ومعالجتها  (Big4)والمراجعة 
(Muhammad, 2020 ،؛ 2021؛ طنطاوى،2020؛ يوسفUkaoma et al., 2021)) يظهر ، وعليه

 نموذج البحث فى ظل التحليل اإلضافى االستكمالى، كما يلى: 
 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 نموذج البحث فى ظل حالة التحليل اإلضافى االستكمالى  :4شكل 
 المصدر )إعداد الباحث(

 ف

1 

 المتغير التابع
فترة تأخير إصدار تقرير مرقب الحسابات 

(LAG)بعدد األيام من تاريخ نهاية   ة، مقاس

ريخ توقيع تقرير مراقب السنة المالية وحتى تا

 الحسابات

 المتغير المستقل
عدد مقاسة ب ،(RFR)قابلية التقارير المالية للقراءة 

المالية  صفحات التقارير المالية، متضمنة القوائم

    المتممة وتقرير مراقب الحسابات وإيضاحاتها

 

رأى 

مراقب 

الحساب

ات 

AOP 

مدخل 

المراجعة 

Aالخارجية

UT  

 2س 
حجم 

شركة 

العميل 

Size  

نسبة 

الرفع 

المالى 

LEV 

تاريخ 

نهاية 

السنة 

المالية 

Busy  

نتيجة 

النشاط 

Result   

حجم منشأة 

المحاسبة 

والمراجعة  

Big4  

 1ف 
 المتغير التابع

فترة تأخير إصدار تقرير مرقب الحسابات 

(LAG)بعدد األيام من تاريخ نهاية   ة، مقاس

السنة المالية وحتى تاريخ توقيع تقرير مراقب 

 الحسابات. 

 المتغير المستقل
 ،(RFR)قابلية التقارير المالية للقراءة 

عدد صفحات التقارير المالية، مقاسة ب

ت متضمنة القوائم المالية واإليضاحا

   المتممة وتقرير مراقب الحسابات.  

 

رأى مراقب الحسابات 

(AOP) 

مدخل المراجعة الخارجية 

(AUT)  

 2ف
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التحقق من مدى دقة النتائج التى تم التوصل إليها وبصدد التساؤل الرئيسى الثانى الذى يستهدف 
وفترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات  (RFR)بشأن العالقة بين قابلية التقارير المالية للقراءة 

(LAG) ،كط ونتيجة إلشارة البعض(Pham et al., 2014; Badawy and Ibrahim, 2016; 

Ertugrul et al., 2017)  الدراسة  االعتماد عليها لقياس متغيرى  يمكن بديلة عدة مقاييسلوجود
تم اإلجابة وحتى يمكن الوصول ألفضل تشكيلة ممكنة من طرق ومستوى قياس تلك المتغيرات.  األساسيين،

 إعادة اختبارج( و/1ب، ف/1أ، ف/1اشتقاق ثالث فروض فرعية )فعلى ذلك التساؤل من خالل 
)أ( االعتماد على قياس بديل للمتغير  ظل الحاالت التالية؛فى ( 1العالقة الرئيسية مجال الفرض )ف

، و)ج( االعتماد على قياسين (LAG)، )ب( االعتماد على قياس بديل للمتغير التابع (RFR)المستقل 
 Kawada and)؛ 2020قياسا على )يوسف،  (RFR; LAG)بديلين للمتغيرين المستقل والتابع معا 

Wang, 2020. 
التقارير المالية للقراءة بداللة عدد اإليضاحات المتممة للتقارير المالية،  س قابليةووفقا لذلك تم قيا

، (Bao et al., 2015; Karim and Sarkar, 2019)عدد صفحات التقارير، قياسا على  بدال من
اريخ تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات بداللة اللوغارتيم الطبيعى لعدد األيام للفترة من توقياس فترة 

نهاية السنة المالية وحتى تاريخ توقيع مراقب الحسابات لتقريره، بدال من عدد أيام تلك الفترة، قياسا على 
يظهر نموذج البحث فى ، وعليه Nouraldeen et al., 2021)؛ 2020؛ يوسف، 2019)عبدالرحيم، 

 ظل تغيير طرل قياس المتغيرين األساسيين للبحث، على النحو التالى:  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 نموذج البحث فى ظل تغيير طرل قياس المتغيرين األساسيين للبحث: 5 شكل

 المصدر )إعداد الباحث(

(، فى ظل 1)ف

 الحاالت التالية:

 

 المتغير التابع
 

فترة تأخير إصدار تقرير مرقب الحسابات 

(LAG) 

 المتغير المستقل
 

  (RFR)قابلية التقارير المالية للقراءة 

 

 (RFR)القياس األساسى لـ 

 عدد صفحات التقارير المالية

 

 (RFR)القياس البديل  لـ 

للقوائم  عدد اإليضاحات المتممة 

 المالية

 

 (LAG)القياس البديل لـ 

لو عدد األيام من تاريخ نهاية السنة المالية 

 وحتى تاريخ توقيع تقرير مراقب الحسابات

 

 (LAG)القياس األساسى لـ 

عدد األيام من تاريخ نهاية السنة المالية وحتى 

 تاريخ توقيع تقرير مراقب الحسابات

 

 د(/1)ف
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استهدف التحقق من مدى سالمة تصنيف قابلية التقارير وأخيرا بشأن التساؤل الرئيسى الثالث الذى 
المالية للقراءة، كمتغير مستقل، وفترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات، كمتغير تابع، فى العالقة 

؛ Xu et al., 2020؛ 2020إلشارة البعض )راشد، ونتيجة (، 1الرئيسية مجال البحث بالفرض )ف

Kawada and Wang, 2020بالمعلومات المفصح ية إنعكاس العديد من المحددات المتعلقة ( إلمكان
وتوصل دراسة  ، كجودة عملية المراجعة ونوع رأى مراقب الحسابات على تلك القابلية.عنها بالتقارير المالية

Xu et al., (2020)  إلمكانية إنعكاس رد فعل مراقب الحسابات، بداللة أتعابه، تجاه إنخفاض مستوى
2ارير المالية للقراءة، على االرتقاء بذلك المستوى قابلية التق 0 تأثير فترة تأخير حتمالية افيمكن القول ب. 

استراتيجيات  نتيجة العتبار تلك الفترة أحدإصدار تقرير مراقب الحسابات، أيضا، على تلك القابلية. 
فترة تمال  تصنيف وعليه يعتقد الباحث بإمكانية إعادة النظر فى إحمراقب الحسابات فى ذلك الصدد. 

تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات، كمتغير مستقل، وكذا تصنيف قابلية التقارير المالية للقراءة، كمتغير 
 (. 1تابع، بالعالقة الرئيسية مجال البحث بالفرض )ف

ادلية بين من العالقة التبالصلة بالتحقق ، فى حدود علم الباحث، ذات لندرة الدراسات السابقة ونتيجة
الوصول  ىعلوحرصا من الباحث قابلية التقارير المالية للقراءة وفترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات، 

لمدى سالمة تصنيفه لمتغيرات الدراسة بالتحليل األساسى، والوصول لدرجة من الفهم المتعمق فى ذلك 
(، فى ظل 1العالقة مجال البحث بالفرض )فبار د(، وإعادة اخت/1تم إشتقال الفرض )فالصدد، 

كمتغير  تصنيف قابلية التقارير المالية للقراءة، كمتغير تابع، وفترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات،
يظهر نموذج البحث فى ظل اختبار العالقة وعليه ، Xu et al., (2020)دراسة قياسا على مستقل، 

  األساسيين، على النحو التالى:التبادلية بين متغيرى الدراسة 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج البحث فى ظل اختبار العالقة التبادلية بين المتغيرى األساسيين للبحث: 6شكل  
 المصدر )إعداد الباحث(

                                                 
لمراجعة، ابين قابلية التقارير المالية للقراءة وأتعاب عملية  التحقق من العالقة  et al., Xu)2020(استهدفت دراسة  (20(

حقق من التحقق من األثر المباشر للقابلية على األتعاب، وكذلك التوذلك من خالل المعادالت المتزامنة،  وفقا لمنهجية
  يرية محل الدراسة.وهو ما يؤيد ما وجهه نظر الباحث فى تبنيه للنحقق من ذلك األثر بالعالقة التأثاألثر التبادلى للعالقة، 

 

 

 د(/1)ف 

 المستقلالمتغير 

فترة تأخير إصدار تقرير مرقب 

بعدد األيام من   ة، مقاس(LAG)الحسابات 

تاريخ نهاية السنة المالية وحتى تاريخ توقيع 

 تقرير مراقب الحسابات 

 التابعالمتغير 

  ،(RFR)المالية للقراءة  قابلية التقارير
ئم عدد صفحات التقارير المالية، متضمنة القوامقاسة ب

   ت  المالية واإليضاحات المتممة وتقرير مراقب الحسابا
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 توصيف وقياس متغيرات الدراسة  3-3-2
 تم توصيف وقياس متغيرات الدراسة كالتالى: تم توصيف وقياس متغيرات الدراسة كالتالى: 

 القياس التوصيف تأثير نوعه المتغير

فترة تأخير 

إصدار تقرير 

مراقب 

الحسابات 

LAG 

 

  تابع

مراقب الحسابات لكافة  الفترة المطلوبة ألداء

حكمه  فى ضوءإجراءات المراجعة الالزمة، 

أدلة األثبات الكافية  لجمع وتقييمالمهنى، 

والمالئمة  التى تمكنه من الوصول لرآيه الفنى 

الفترة المنقضية بين تاريخ نهاية  وهىالمحايد، 

السنة المالية وتاريخ توقيع مراقب الحسابات 

؛ 2020؛ قنديل ،2020)يوسف،   لتقريره

 ,Shofiyah and Suryani؛2020كساب، 

2020; Egbunike and Asuzu, 2020)    

بداللة  فى ظل التحليل األساسى، تم قياسها

عدد األيام من تاريخ نهاية السنة المالية 

وحتى تاريخ تقرير توقيع مراقب الحسابات 

 Ukaoma؛ 2019قياسا على )عبدالرحيم، 

et al., 2021 (; Blance et al., 2021 

وألغراض إجراء التحليالت األخرى، ووفقا 

؛ 2020؛ قنديل، 2020)يوسف،  للبعض

Lin, 2020)  بداللة اللوغارتيم تم قياسها

الطبيعى لعدد األيام من تاريخ نهاية السنة 

المالية وحتى تاريخ توقيع تقرير مراقب 

 الحسابات.

قابلية 

التقارير 

المالية 

 للقراءة

RFR 

 -+/  مستقل

اصحاب المصالح، خاصة  قدرة مختلف

المستثمرين والمحللين الماليين والمقرضين، على 

وإدراك وتقييم المعلومات  استيعاب وفهم

 وإمكانية إنتقاءالمفصح عنها بالتقارير المالية، 

المعلومات األكثر مالءمة منها ألغراض ترشيد 

عملية اتخاذ مختلف القرارات االقتصادية، 

خاصة قرارى االستثمار ومنح االئتمان )السواح، 

 ,Roiston and Harymawan؛ 2019

2020; Kawada and Wang, 2020) 

بداللة فى ظل التحليل األساسى، تم قياسها 

عدد صفحات التقارير المالية، متضمنة 

القوائم المالية وايضاحاتها المتممة وتقرير 

 Koholga)مراقب الحسابات قياسا على 

and Jerry, 2016; Hassan et al., 

2019; De Souza et al., 2019). 

وألغراض إجراء التحليالت األخرى، تم 

بعدد اإليضاحات المتممة للقوائم قياسها 

 ,Karim and Sarkar المالية قياسا على 

(2019) 

رأى مراقب 

 الحسابات

AOP 

 

 رقابى/

 أو

معدل 

 وفقا لـ

 (2)ف

 /+- 

 

لمراقب الحسابات، فى هو أحد األحكام المهنية 

سياق أدائه لعملية المراجعة الخارجية التقليدية، 

الموضوعى للظروف  لتقييمهالتى تتم وفقا 

المحيطة بأعمال التكليف بناء على  مستوى تأهيله 

العلمى والعملى، والتزامه بما حددته المعايير 

المهنية وقواعد آداب وسلوكيات المهنة. وفقا 

 ISA No. 200; SAS؛ 2020لتحليل )على، 

No. 200) 

( إذا 1يأخذ القيمة )تم قياسه كمتغير ضمنى 

كان تقرير مراقب الحسابات برأى غير 

( بخالف ذلك 0نظيف، ويأخذ القيمة ) -معدل

 ,Ezat؛ Jahng, 2008. قياسا على )

 (2020؛ محمد، 2015

مدخل 

المراجعة 

 الخارجية

AUT 

 رقابى/

 أو

 معدل

 وفقا لـ

 (2)ف

 /+- 

 

إلجراء المراجعة يعبر عن نوع المدخل المتبع 

بشركة عميل المراجعة، أما بصورة إلزامية أو 

اختيارية، ألداء عميلة المراجعة الخارجية، 

يتضمن؛ مدخل المراجعة الفردية، مدخل  والذى

المراجعة المشتركة، مدخل المراجعة الثنائية، 

 وفقا لتحليلومدخل المراجعة المزدوجة. 

 ( 2020؛ راشد، 2020)الوكيل، 

( فى 1) تم قياسه كمتغير ضمنى يأخذ القيمة

ويأخذ ظل إتباع مدخل المراجعة المشتركة، 

البعض  قياسا على( بخالف ذلك . 0) القيمة

(Ezat, 2015 ،؛ راشد، 2020؛ الوكيل

2020) 
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 القياس التوصيف تأثير نوعه المتغير

حجم شركة 

عميل 

 المراجعة

Size 

 -+/ رقابى

التشغيلية المميزة للشركة  الخصائص يعتبر إحدى

عن قدراتها وإمكانياتها المادية  التى تعبر

م والبشرية والتكنولوجية، التى تمكنها من استخدا

نظم معلومات متطورة واالعتماد على هيكل 

رقابة داخلية فعال، يساهم فى تخفيض مستوى 

 Hassan)التحريفات الجوهرية بالقوائم المالية 

et al., 2019 ،؛ 2020؛ قنديل، 2020؛ يوسف

Ukaoma et al., 2021)  

باللوغارتيم الطبيعى إلجمالى تم قياسه 

قياسا على القيمة الدفترية لألصول. 

(Pham et al., 2014; Abernathy et 

al., 2019; Ukaoma et al., 2021) 

نسبة الرفع 

 المالى

Lev 

 

 

 -+/ رقابى

التى الخصائص التشغيلية للشركة  تعتبر أحد

مدى اعتمادها في تمويل أصولها على  تعبر عن

يمكن وهو ما األموال الم قترضة من الغير، 

اعتباره أحد مؤشرات التحقق من احتمال 

تعرضها لمخاطر اإلفالس ومدى استقرارها 

المالى وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها 

(Abernathy et al., 2019; Hassan et 

al., 2019). 

؛ 2019ا للبعض )عبدالرحيم، وفقتم قياسه 

وفقا (، 2021؛ حسين، 2020يوسف، 

 للمعادلة التالية:

LEV  إجمالى ÷ = إجمالى االلتزامات

 األصول

تاريخ نهاية 

السنة 

 المالية

Busy 

 -+/ رقابى

التى تقوم فيها إدارة يعبر عن النقطة الزمنية 

أعمالها عن السنة المالية  بتقييم نتيجةالشركة 

المنتهية وتحديد مركزها المالي فى تلك النقطة، 

ف إعداد قوائمها المالية وتوصيلها لمختل للبدء فى

 قبل من بعد مراجعتهاأصحاب المصالح بها، 

 ,.Hassan et al)لتحليل وفقا الحسابات. مراقب

2019; Abernathy et al.,2019) 

( إذا 1)يأخذ القيمة كمتغير ضمنى تم قياسه 

، 31/12كان تاريخ نهاية السنة المالية هو 

 قياسا على( بخالف ذلك. 0) ويأخذ القيمة

(Pham et al., 2014; Bao et al., 

 ;Hassan et al., 2019كساب، ;2015

2020) 

نتيجة 

 النشاط

Result 

 -+/ رقابى

التشغيلية للشركة التى تعتبر إحدى الخصائص 

 21 أعمالها فى نهاية السنة الماليةتعبر عن نتيجة 

.Jahng, 2008؛Pham et al., 2014; ؛

  (2020كساب، 

 

( فى 1) يأخذ القيمةكمتغير ضمنى تم قياسا 

ظل تحقيق شركة عميل المراجعة للخسائر 

( 0ويأخذ القيمة)فى نهاية السنة المالية، 

؛ كساب، Bao et al.,2015بخالف ذلك. )

2020) 

حجم منشأة 

المحاسبة 

والمراجعة 

Big4 

 -+/ رقابى

لمنشأة مراقب  لمميزةإحدى الخصائص النوعية ا

عن قدراتها وامكانياتها  التى تعبر الحسابات

المادية والبشرية والتكنولوجية، التى تمكنها من 

أداء عملية المراجعة بكفاءة وفاعلية ومستوى 

( إذا 1) يأخذ القيمةكمتغير ضمنى تم قياسه 

تم مراجعة الشركة من قبل إحدى منشأت 

أو  BIG4المحاسبة والمراجعة المنتمية لـ 

 ويأخذ القيمةالجهاز المركزى للمحاسبات، 

                                                 
زمنى النشاط بمثابة أحد دوافع حرص الشركة لاللتزام باإلطار ال إلمكانية اعتبار نتيجة( 2020يوسف )أشارت دراسة  (21(

 وتجنبفى الحفاظ على سمعتها المهنية  وذلك حرصا منهاالمحدد لإلفصاح عن قوائمها المالية لمختلف أصحاب المصالح، 
عديد من قب الحسابات لل؛ باحتمالية ارتفاع مستوى التحريفات الجوهرية لديها، ومواجهة مراتتعلقأى إشارات سالبة،  إرسال

لالزم لذلك المعوقات والمشاكل أثناء أدائه لعميلة المراجعة بها، والتى انعكست على زيادة إجراءات عملية المراجعة والجهد ا
 وزيادة فترة تأخير إصدار تقريره.
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 القياس التوصيف تأثير نوعه المتغير

جودة مرتفع مقارنة بمنشأت المحاسبة والمراجعة  

 ( 2020؛ قنديل، 2020األخرى )يوسف، 

 ,Hassan) قياسا على( بخالف ذلك. 0)

2016; Ukaoma et al., 2021) 

 أدوات وإجراءات الدراسة 3-4
الواردة بالقوائم المالية  Secondary Data إلى البيانات الثانويةتم االستناد بشأن أدوات الدراسة، فقد 

على الموقع اإللكترونى  الدراسة المتاحة وإيضاحاتها المتممة وتقرير مراقب الحسابات لشركات عينة
، فقد أما بشأن إجراءات الدراسة .(www.mubasher.info/EGX/stocks-Pricesمباشر معلومات )

ا بالمتغير التابع، قام الباحث بتجهيز البيانات المطلوبة الخاص بفترة تأخير إصدار تقرير مراقب ، وبدء 
الل تحديد عدد األيام المنقضية خالل الفترة من خوألغراض التحليل األساسى فقد تم احتسابه الحسابات، 

من تاريخ نهاية السنة المالية وحتى تاريخ توقيع مراقب الحسابات لتقريره، من واقع تحليل القوائم المالية 
2وتقرير مراقب الحسابات، لمشاهدات عينة الدراسة 2  et al., Blance؛ 2019عبدالرحيم، ، قياسا على )

                                                 
 56( أى ما يعادلمن المشاهدات، % 34 مشاهدة(، أن حوالى 999أظهرت نتائج تحليل مشاهدات عينة الدراسة )( 22(

)متضمن ا؛ مشاهدات قطاع االتصاالت واإلعالم  القطاع الخدمى والتى تنتمى لكل من؛ مشاهدة(،  306  شركة،
ات )متضمن مشاهد وقطاع العقاراتوالتكنولوجيا، مشاهدات قطاع الرعاية الصحية، ومشاهدات قطاع السياحة والترفيه(، 

ت عن متوسط فترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات لتلك القطاعا يزداد فيهاقطاع المقاوالت واالنشاءات الهندسية(، 
، أى المشاهدات % من0.08فضال عن أن حوالى . (72.677)متوسط تلك الفترة بمشاهدات عينة الدراسة ككل البالغ 

ت اهدات قطاع المنسوجامنتمية لمشاهدات القطاع الصناعى )متضمنا ؛ مش والتى جاءتمشاهدة(،  82شركة، 14) ما يعادل
اقب متوسط فترة تأخير إصدار تقرير مر يزداد فيها والسلع المعمرة، ومشاهدات قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف(، 

اح الحسابات لتلك القطاعات عن متوسط تلك الفترة بمشاهدات عينة الدراسة وكذلك اإلطار الزمنى اإللزامى المحدد إلفص
 611شركة،  97) ، أى ما يعادلمن مشاهدات عينة الدراسة %61وأن حوالى يوم(.  90لمالية )الشركات عن قوائمها ا

متضمن ا؛ مشاهدات قطاع األغذية والمشروبات، مشاهدات قطاع والمنتمية لكل من؛ القطاع الصناعى )مشاهدة(، 
متضمن ا؛ مشاهدات قطاع رات )وقطاع العقاالكيماويات، ومشاهدات قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات(، 

عن فترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات بها ينخفض متوسط العقارات، ومشاهدات قطاع مواد البناء والتشييد( 
وعليه بمشاهدات قطاع الكيماويات.  (65.44)مشاهدات عينة الدراسة، كما بلغ أقل متوسط لتلك الفترة حوالى  متوسط

ة بمشاهدات متوسط فترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات بالقطاعات عن متوسط تلك الفتر  يعتقد الباحث بأن زيادة
شاهدات % من إجمالى المشاهدات، وإنخفاض متوسط تلك الفترة بالقطاعات عن متوسطها بم 39عينة الدراسة، بحوالى 

عينة  ك الفترة فيما بين مشاهدات% من إجمالى المشاهدات، يشير إلى لتفاوت تل61عينة الدراسة، أيضأ، بحوالى 
كات الدراسة، سواء أكان ذلك على مستوى مشاهدات الشركات المنتمية لنفس القطاع أو على مستوى مشاهدات الشر 

يئة شركة بالمنتمية لقطاعات مختلفة، األمر الذى يؤيد إحتمالية وجود العديد من المحددات سواء أكانت على مستوى 
ب الحسابات، ة التقارير المالية للقراءة، أو على مستوى مراقب الحسابات ومنشأته، كرأى مراقعميل المراجعة، كقابلي

بات لعملية والتى من شأنها التأثير على تفاوت تلك الفترة فيما بين مشاهدات عينة الدراسة عند أداء مراقبى الحسا
   المراجعة بتلك المشاهدات. 
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تم تقدير اللوغارتيم الطبيعى لعدد األيام المنقضية خالل الفترة ليالت األخرى وألغراض إجراء التح( 2021
؛ 2020)قنديل،  قياسا علىمن تاريخ نهاية السنة المالية وحتى تاريخ توقيع مراقب الحسابات لتقريره، 

 (. Lin, 2021؛ 2020يوسف، 
، وألغراض إجراء التحليل للقراءة الخاص بقابلية التقارير الماليةأما فيما يتعلق بالمتغير المستقل، 

2تحديد إجمالى عدد الصفحات المكونة للتقارير الماليةتم األساسى فقد  3 ، متضمنة القوائم المالية 
قياسا وإيضاحاتها المتممة وتقرير مراقب الحسابات، لكل مشاهدة من مشاهدات عينة الدراسة، 

تم وألغراض إجراء التحليالت األخرى  . (Hassan et al., 2019; De Souza et al., 2019)على
قياسا على تحليل التقارير المالية وتحديد إجمالى عدد اإليضاحات المتممة لكل مشاهدة من المشاهدات، 

Karim and Sarkar, (2019)24 
                                                 

)2 لتزام توافر عدة تقارير أخرى، كتقريرى مجلس اإلدارة والتأكيد على مدى االراسة يتضح من تحليل مشاهدات عينة الد. (3
 ياس، وحتى يمكن قتوافر القوائم المالية وإيضاحاتها وتقرير مراقب الحساباتإلى جانب الحوكمى ببعض تلك المشاهدات 

العدد  قابلية التقارير المالية للقراءة بصورة أكثر موضوعية، وتجنب تأثير عدم إتاحة تلك التقارير ببعض المشاهدات على
سبب باإلجمالى لصفحات التقارير المالية، ومن ثم إنعكاس ذلك على اختالف القابلية للقراءة بين مشاهدات عينة الدراسة 

الحتساب بات، على القوائم المالية وإيضاحاتها المتممة وتقرير مراقب الحسا اعتمد الباحثإتاحة أو عدم إتاحة تلك التقارير، 
ك حرصا من وذل من المتطلبات اإللزامية لإلفصاح بين كافة المشاهدات، نتيجة العتبارهمالتقارير المالية للقراءة،  قابلية

       فيما بينهما. وجود قيم متطرفة إحتماليةباحث فى تحقيق االتسال بين كافة مشاهدات عينة الدراسة وتجنب ال
)2 أى ما % من مشاهدات عينة الدراسة، 49.5 مشاهدة(، أن حوالى 999اتضح من تحليل مشاهدات عينة الدراسة )( 4

)متضمن ا؛ مشاهدات قطاع الكيماويات، والتى تنتمى لكل من؛ القطاع الصناعى مشاهدة،  492شركة،  84)يعادل 
)متضمن ا؛ مشاهدات قطاع االتصاالت واالعالم  القطاع الخدمىومشاهدات قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف(، 

اع )متضمن ا؛ مشاهدات قطاع العقارات، ومشاهدات قط وقطاع العقاراتوالتكنولوجيا، مشاهدات قطاع الرعاية الصحية(، 
بلية للقراءة متوسط قابلية التقارير المالية للقراءة بالقطاعات عن متوسط القا يزداد فيهانشاءات الهندسية(، المقاوالت واال

، من مشاهدات عينة الدراسة %50.5فضال عن أن حوالى . (42.3894)بكافة مشاهدات عينة الدراسة والبالغ حوالى 
متضمن ا؛ مشاهدات قطاع األغذية القطاع الصناعى )والمنتمية لكل من؛ مشاهدة(،  507شركة،  83) أى ما يعادل

والمشروبات، مشاهدات قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، ومشاهدات قطاع المنسوجات والسلع المعمرة(، 
متضمن مشاهدات قطاع المقاوالت قطاع العقارات )متضمن مشاهدات قطاع السياحة والترفيه(، وقطاع الخدمات )

يث بلغ مشاهدات عينة الدراسة، ح عن متوسطقابلية التقارير المالية للقراءة بها ينخفض متوسط ت الهندسية(، واالنشاءا
ابلية ويعتقد الباحث بأن زيادة متوسط ق( بمشاهدات قطاع المنسوجات والسلع المعمرة. 33.9أقل متوسط للقابلية )حوالى 

سط تلك %، وإنخفاض متو  49.5مشاهدات عينة الدراسة، بحوالى التقارير المالية للقراءة بالقطاعات عن متوسطها ب
فاوت % من إجمالى المشاهدات، يشير للت50.5القابلية بالقطاعات عن متوسطها بمشاهدات عينة الدراسة، بحوالى 

عى، بين عدد صفحات التقارير المالية، سواء أكان ذلك على مستوى القطاع الصناعى أو داخل نفس القطاع الصنا
العديد من المحددات  مر الذى يؤيد إحتمالية تأثير اختالف قابلية التقارير المالية للقراءة بمشاهدات عينة الدراسة علىاأل

القوائم  والتى من بينها، فترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات، مجال البحث، خاصة فى ظل استناد الباحث على
   ت لتوحيد مستوى القياس بين مختلف مشاهدات عينة الدراسة. المالية وإيضاحاتها وتقرير مراقب الحسابا
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 ساباتبيانات القوائم المالية وإيضاحاتها المتممة وتقرير مراقب الح وعلى نفس النحو تم االستعانة
لرأى امراقب الحسابات )متضمنا؛  نوع رأى؛ تحديد كل من، وذلك من خالل الحتساب المتغيرات اإلضافية

)متضمنا؛  عملية المراجعة مدخل أداءالن يف، الرأى الن يف باإلضافة لفقرة لفت االنتباه، والرأى المعدل(، 
 المحاسبة أسم منشأةلثنائية(، مدخل المراجعة الفردية، مدخل المراجعة المشتركة، ومدخل المراجعة ا

جعة. والمراجعة ومدى تصنيفها من حيث الحجم، تاريخ نهاية السنة المالية، ونتيجة نشاط شركة عميل المرا
يد، تحد والمستخدمة فىستخراج البيانات الالزمة الحتساب المعادالت، المشار إليها سلف ا، ا فضال عن 

سة احتساب مختلف متغيرات الدرا وبمجرد االنتهاء منلمالى. حجم شركة عميل المراجعة  ونسبة الرفع ا
ا تمهيد  ، Microsoft Excelفي شكل جداول إلكترونية باستخدام برنامج  تم وضعهاالمستهدف اختبارها، 

 التحليل اإلحصائي لها.  إلجراء
 أدوات التحليل اإلحصائى 3-5

 ، لتحديد الخصائص الرئيسيةPersonرسون تم االعتماد على اإلحصاءات الوصفية ومعامل االرتباط بي
أ، /1، ف1)ففروض البحث  الختبارللمتغيرات األساسية واإلضافية للدراسة ومدى االرتباط فيما بينهم، و

لنموذج انحدار وتحويله  د( تم االعتماد على نموذج االنحدار الخطى البسيط،/1ج، ف/1ب، ف/1ف
التحليل  فى ظل (،2؛ س1ة على األسئلة الرئيسية )س( واإلجاب2خطى متعدد الختبار فرض البحث )ف
 ,.Bao et al)على الدراسات السابقة والتى منها  وذلك كله قياسا األساسى والتحليالت األخرى للدراسة

2015; Koholga and Jerry, 2016; Hoitash and Hoitash, 2017; Abernathy et al., 

2019; Xu et al., 2020; Blance et al.,2021 ،وقد تم تشغيل( 2021؛ حسين، 2021؛ طنطاوى 
 (.2007 ،أمين)( 22اإلصدار رقم ) SPSSنماذج االنحدار ببرنامج 

  25نتائج الدراسة التطبيقية 3-6
ما كحصاءات الوصفية أو نتائج اختبار الفروض إلسوف يتم عرض نتائج الدراسة التطبيقية سواء ا

 يلى:
 نتائج اإلحصاءات الوصفية 3-6-1

ر األساسية واإلضافية، الختبابالمتغيرات المرتبطة اإلحصاءات الوصفية يلى توضيح لنتائج فيما 
 وذلك على النحو التالى: والتحليالت األخرى،  بالتحليل األساسىالعالقة الرئيسية مجال البحث، 

 
 
 

                                                 
)2  .األخرى  ( نتائج التشغيل اإلحصائى واختبار الفروض واإلجابة عن األسئلة بالتحليل األساسى والتحليالت1ملحق ) (5
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 اإلحصاء الوصفى لمتغيرات الدراسة :2جدول 

 N Max Mini Mean Median Std.D 2R VIF 

ti LAG 999 269.0 15.00 72.68 67.00 25.56 **0.066 - 

ti RFR 999 152.0 13.00 42.38 40.00 8.915 **0.066 1.417 

tiAOP  999 1.000 0.000 0.440 0.000 0.496 ***0.131 1.276 

ti AUT 999 1.000 0.000 0.173 0.000 0.378 ***0.087- 1.118 

ti SIZE 999 24.61 12.82 19.89 20.08 1.924 -0.024 1.411 

ti LEV 999 7.190 0.000 0.491 0.418 0.553 0.040 1.016 

ti BUSY 999 1.00 0.000 0.788 1.000 0.408 ***0.123- 1.282 

ti Result 999 1.00 0.000 0.190 0.000 0.392 ***0.119 1.074 

ti BIG4 999 1.00 0.000 0.788 1.000 0.497 ***0.087 1.379 

 0.1، * تشير لمستوى المعنوية عند ، * تشير لمستوى المعنوية عند 0.05،  ** تشير لمستوى المعنوية  عند ،  ** تشير لمستوى المعنوية  عند 0.01***  تشير لمستوى المعنوية عند ***  تشير لمستوى المعنوية عند 

  (AUT)، يمثل ، يمثل ( لرأى مراقب الحسابات( لرأى مراقب الحسابات(AOPقابلية التقارير المالية للقراءة، يشير قابلية التقارير المالية للقراءة، يشير   (RFR)عن فترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات، تمثل عن فترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات، تمثل   (LAG)حيث؛ تعبرحيث؛ تعبر

(  (  RESULT))  ( لتاريخ نهاية السنة المالية، يمثل( لتاريخ نهاية السنة المالية، يمثلBUSY( عن نسبة الرفع المالى، يشير )( عن نسبة الرفع المالى، يشير )LEV( لحجم شركة العميل، يعبر )( لحجم شركة العميل، يعبر )SIZEمدخل المراجعة الخارجية، يشير )مدخل المراجعة الخارجية، يشير )

 ..(t)في السنة في السنة   i)( عن حجم منشأة المحاسبة والمراجعة، كل للشركة )( عن حجم منشأة المحاسبة والمراجعة، كل للشركة )BIG4نتيجة النشاط، ويعبر )نتيجة النشاط، ويعبر )

(  (Mean أن قيمة الوسط الحسابى فقد تبين  LAG))(، بدءا بالمتغير 2وبتحليل النتائج بالجدول)
إلى أن أغلب مشاهدات شركات  وهو ما يشير، 67 (Median)بينما بلغت قيمة الوسيط  72.68بلغت له 

فصاح إلتلتزم باإلطار الزمنى المحدد ل ومن ثم فإنهاعينة الدراسة تقع بالجزء األقل من الوسط الحسابى 
نة ( لس95( من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم )89) وفقا للمادة عن قوائمها المالية،

( من مشاهدات عينة %61ما توصل إليه الباحث، بشأن تصنيف حوالى ) األمر الذى يؤيد، 1992
لت فصاح، وهو  ما يتقارب مع ما توصإلالزمنى المحدد لالدراسة  كمشاهدات تتجه نحو االلتزام باإلطار 

 (.2020؛ يوسف، 2020إليه  الدراسات السابقة )قنديل، 
، 47.12قيمة الوسط الحسابى لذلك المتغير عن قيمة انحرافه المعيارى بحوالى ذلك باإلضافة لزيادة  

 Nurbaitiباره أقل تشتتا قياسا على يشير إلحتمالية عدم إنطواء ذلك المتغير على قيم متطرفة واعتوهو ما 

and Permatasari, (2019) ، د ما أشار إليه الباحث بشأن اختالف فترة تأخير إصدار يتأيفضال عن
تقرير مراقب الحسابات بمشاهدات عينة الدراسة، باختالف القطاع الصناعى أو حتى داخل نفس القطاع 

له  Mini)بينما كانت أقل قيمة ) 269تغير كانت لذلك الم (Max)الصناعى، نتيجة لكون أعلى قيمة 
2(2020مع نتائج دراسة يوسف )وهو ما جاء متسقا أيضا ، 15.00 6  . 

ظهرت النتائج زيادة قيمة الوسط الحسابى لذلك المتغير عن قيمة أ (RFR)أما فيما يتعلق بمتغير 
انطوائه على قيم شاذة واعتباره متغير أقل تشتت ا،  وهو ما يشير لعدم، 33.465انحرافه المعيارى بمقدار 

                                                 
وغارتيم تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات، )الل يتضح من تحليل النتائج االحصائية بشأن المقياس البديل، لفترة (26)

 وهو ما يشير( عن متوسط قيم ذلك المتغير، أيضا، 0.344االنحراف المعيارى ) إنخفاض قيمةالطبيعى لعدد األيام( 
ويويد ه. اإلحصائى للمقياس األساسى لذلك المتغير، المشار إليه أعال ويتسق مع التحليلالحتمالية كونه متغيرأقل تشتتا، 

ل اختالف (، فى ظ1إعادة اختبار العالقة مجال الدراسة بالفرض )فتوجه الباحث فى إجراءه للتحليالت األخرى، من خالل 
  طريقة قياس، المتغير التابع )فترة إصدار تقرير مراقب الحسابات( المستند عليها بالتحليل األساسى للدراسة. 
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( وكان الحد األقصى، لقابلية التقارير المالية للقراءة، معبر ا عنها 40كما بلغت قيمة الوسيط لذلك المتغير )
إلى أن أقل من نصف األمر الذى يشير (، 13بينما بلغ الحد األدنى لها )( 152)بعدد الصفحات،

ة تقع بالجزء األقل من الوسط الحسابى لذلك المتغير، فضال عن تفاوت قيم ذلك مشاهدات عينة الدراس
2المتغير بالمشاهدات 7  . 
( من مشاهدات عينة الدراسة، %49.5توصل إليه الباحث بشأن تصنيف حوالى )وهو ما يؤيد ما 

كمشاهدات يزداد بها عدد صفحات التقرير المالى عن متوسط ذلك العدد، ومن ثم انخفاض مستوى قابلية 
 معامل ةذلك باإلضافة لمعنويالتقرير المالى للقراءة وزيادة تداعياتها بها، مقارنة بالمشاهدات األخرى. 

ينهما بمعامل االرتباط  ، وعدم تجاوز قيمة (LAGاءة بمتغير )ارتباط متغير قابلية التقرير المالى للقر 
الذى قد ينجم عنه  ظهور مشكلة االرتباط الخطى المتعدد  (0.811)للحد األقصى لمعامل االرتباط 

Multicollinearity (2020 ،خضر ،) انخفاض  الموضحة أعاله فقد تبين، أيضا،وبتحليل النتائج
 لمتغير، قابلية التقارير المالية Variance Inflaction Factor (VIF)قيمة معامل تضخم التباين 

 كسوالتى قد تنعظهور مشكلة االرتباط الخطى المتعدد،  وهو ما يشير لعدم(، 10(، عن )1.417للقراءة )
 (.     1( بالعالقة مجال البحث بالفرض )فRFRعلى احتمالية عدم معنوية تأثير متغير )

وسط فقد تبين من تحليل اإلحصاء الوصفى زيادة قيمة المتغيرات اإلضافية، وأخيرا فيما يتعلق بال
، 0.380، 17.966)بمقدار المعيارى ها عن قيمة إنحراف (SIZE,BUSY,BIG4)الحسابى للمتغيرات 

ك . وعلى النقيض من ذلوهو ما يشير لعدم انطواء تلك المتغيرات على قيم شاذة على التوالى، (،0.381
عن قيمة  (AOP, AUT, LEV, RESULT)أظهرت النتائج إنخفاض قيمة الوسط الحسابى للمتغيرات 

الية على التوالى، وهو ما يشير الحتم (،0.202، 0.135 ، 0.205 ، 0.056)بمقدار إنحرافهم المعيارى 
 اعتبارهم متغيرات أكثر تشتتا.

تقع بالجزء األقل من قيمة الوسط نصف مشاهدات عينة الدراسة  كما أظهرت النتائج أن أقل من
فضال . (0.418)قيمة وسيط ذلك المتغير  حيث قدرت، (0.491)التى بلغت  (LEV)الحسابى لمتغير 

، وهو ما يشير (19.89)عن قيمة وسطه الحسابى  (SIZE)( لمتغير 20.08زيادة قيمة الوسيط )عن 

                                                 
 إنخفاضمة(، التقارير المالية للقراءة، )عدد اإليضاحات المتم للمقياس البديل، لقابليةأظهرت نتائج االحصاء الوصفى،  (27(

 الحتمال عدم انطواء ذلك المتغير وهو ما يشير، (29.02)عن قيمة وسطه الحسابى  (8.915)قيمة االنحراف المعيارى 
ات األقصى لعدد اإليضاح كما بلغ الحدالوصف االحصائى لذلك المتغير بمقياسه األساسى. ويتسق مع على قيم متطرفة، 

الدراسة،  التفاوت الموجود بين مشاهدات عينة وهو ما يؤيد(، 3( بينما بلغ الحد األدنى لعدد تلك اإليضاحات )68المتممة )
( من الوسط الحسابى، وهو ما يشير لزيادة ميل مشاهدات الشركات 29.00أيضا. فضال عن اقتراب وسيط المشاهدات )

رائه للمزيد األمر الذى يؤيد توجه الباحث فى إجعدد اإليضاحات، ومن ثم إنخفاض قابلية التقارير المالية للقراءة. لزيادة 
مستقل طريقة قياس، المتغير ال (، فى ظل اختالف1إعادة اختباره للفرض الرئيسى )فمن التحليالت اإلضافية، من خالل 

    ليها بالتحليل األساسى للدراسة، أيضا.)قابلية التقارير المالية للقراءة( المستند ع
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ذلك باإلضافة ها شركات كبيرة الحجم. إلى أن أكثر من نصف مشاهدات شركات عينة الدراسة تميل لكون
، ( مشاهدة للخسائر فى تاريخ نهاية السنة المالية190%( أى ما يعادل حوالى )19لتحقيق حوالى )
حسابات منتمين لمنشأت  تم مراجعتها من قبل مراقبى%( كمشاهدات 55حوالى ) وإمكانية تصنيف
 (. 2020مع نتائج دراسة يوسف ) وهو ما يتفق BIG4كبيرة الحجم محاسبة ومراجعة 

%( أى ما يعادل حوالى 78حوالى )إمكانية تصنيف تبين من تحليل النتائج، أيضا،  وعلى نفس النحو
حوالى  ذلك باإلضافة إلمكانية تصنيف. (31/12)( مشاهدة كان تاريخ نهاية السنة المالية لديها 780)
2ب الحسابات بها برأى ن يف( مشاهدة جاء تقرير مراق440%( أى ما يعادل ) 45( 8 وأخيرا يمكن ، 

2( مشاهدة تتبع مدخل المراجعة المشتركة173%( أى ما يعادل )17حوالى )تصنيف  9 . وبتحليل مدى 
(، LAGبمتغير فترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات )معنوية معامالت ارتباط المتغيرات اإلضافية 

 ,AOP, AUT, BUSY, RESULT)اط تلك المتغيرات معنوية كافة معامالت ارتبأظهرت النتائج  

BIG4) ،ارتباط متغيرى  وذلك باستثناء عدم معنوية معامل(SIZE, LEV)  بمتغير(LAG) فضال .
(، وهو ما يشير لعدم وجود مشكلة 10( لكافة المتغيرات اإلضافية عن القيمة )VIFعن إنخفاض قيمة )

توجه باحث فى إجراءه للمزيد من التحليالت األخرى فى  ويدعم االرتباط الخطى المتعدد بتلك المتغيرات،
 ذلك الصدد.

 نتائج اختبار الفروض 3-6-2
ليل ( بالتح1إليها أعاله، الختبار فرض البحث الرئيسى )ف المشارتم االعتماد على نماذج االنحدار، 

ة ائج اختبار فروض وأسئلاألساسى وإعادة اختباره فى ظل التحليالت األخرى. وفيما يلى جدول ملخص لنت
     وذلك على النحو التالي: البحث بالتحليل األساسى والتحليالت األخرى،

 
                                                 

يتضح للباحث من تحليل مشاهدات عينة الدراسة، إمكانية تصنيفها إلى؛ مجموعة المشاهدات التى جاء تقرير مراقب  (28)
( مشاهدة، مجموعة المشاهدات التى جاء 440%( أى ما يعادل )45الحسابات بها برأى ن يف والتى قدرت بحوالى )

ا م%( أى 21مراقب الحسابات بها برأى ن يف باإلضافة لفقرة توضيحية )كفقرة لفت االنتباه( والتى قدرت بحوالى )تقرير 
( مشاهدة، ومجموعة المشاهدات التى جاء تقرير مراقب الحسابات بها برأى معدل )المتحفظ( والتى قدرت 211يعادل )
 ( مشاهدة.  348%( أى ما يعادل )34بحوالى )

)2 ة التى من تحليل مشاهدات عينة الدراسة، إمكانية تصنيفها إلى؛ مجموعة المشاهدات التى تتبع مدخل المراجعة الفردي تبين (9
( مشاهدة، مجموعة المشاهدات التى تتبع مدخل المراجعة المشتركة والتى قدرت 680%( أى ما يعادل )68قدرت بحوالى )

لى ومجموعة المشاهدات التى تتبع مدخل المراجعة الثنائية والتى قدرت بحوا( مشاهدة، 173%( أى ما يعادل )17بحوالى )
 ( مشاهدة.146%( أى ما يعادل )14)
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 نتائج اختبار فروض وأسئلة البحث بالتحليل األساسى والتحليالت األخرى  :1-3جدول 

 
 

 
 

 
 

(، كمتغيرات معدلة AOP, AUTالمتعلق بمعالجة متغيرى، )(، 2يتضح من تحليل نتائج التشغيل المبدئى للفرض )ف (*(
أظهرت إال أن النتائج (، أنه على الرغم من صالحية النموذج الختبار العالقة محل الدراسة، 1للعالقة مجال الفرض )ف

(، كرقابى، فضال عن احتمالية ووجود مشكلة االرتباط المتعدد AOPكافة معامالت االنحدار، عدا متغير )عدم معنوية 
(، 10على التوالى عن ) (14.221 ;14.191)( والذي بلغ AUT, AUT*RFRلمتغيري ) VIFمعامل نتيجة لزيادة قيمة 

إلى عدم  األمر الذي أدى(، 2017؛ طلخان، 2003)بشير،  (0.05)عن  Toleranceوارتفاع مؤشر التباين المسموح به 
ونتيجة لقياس متغير مدخل المراجعة، وللتغلب على مشكلة تضخم التباين معنوية مع م معامالت انحدار النموذج إحصائي ا. 

على مقياس بديل لذلك المتغير، من باالعتماد  قام الباحث كمتغير ضمنى، وهو ما يشير لعدم إنطوائه على قيم متطرفة، 
ع مدخلى المراجعة الفردية ( فى ظل إتبا1خالل إعادة تصنيف مشاهدات عينة الدراسة وقياسه كمتغير ضمنى يأخذ القيمة )

بإعادة اختبار العالقة  لذا قام الباحثأيضا،   VIF( بخالف ذلك، وقد أشارت النتائج الرتفاع معامل 0والثنائية، والقيمة )
( بخالف ذلك  0( فى ظل مدخل المراجعة الفردية، والقيمة )1فى ظل قياس ذلك المتغير، كمتغير ضمنى يأخذ القيمة )

أنه نتيجة لعدم تبنيه تأثير مدخل محدد دون غيره على فترة التأخير، واستهدفه من إضافة ذلك المتغير  ويعتقد الباحث
التحقق من مدى تأثير اختالف مداخل المراجعة الخارجية، فإن قياس المتغير بالمقياس البديل ال يخل بإفتراضات نماذج 

فضال عن اختبار النموذج البحث  كما هو موضح أعاله.( وظهرت النتائج 2البحث. وقد تم إعادة التشغيل للفرض )ف
 ( بالمقياس األساسى لمدخل المراجعة الخارجية لعدم الحاجة لالعتماد على المقياس البديل فى ذلك الصدد.2فى ظل )س
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 ت األخرى تابع: نتائج اختبار فروض وأسئلة البحث بالتحليل األساسى والتحليال :2-3جدول

 
 

 

 ألساسى:(، فى ظل التحليل ا1نتائج اختبار فرض )فتحليل  -3/6/2/1

الفرض اختبار ما إذا كان هناك تأثير معنوى لقابلية التقارير المالية للقراءة على فترة  استهدف هذا
3)للشركات المقيدة بالبورصة المصرية تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات 0 . وذلك باالعتماد على نموذج (

ااالنحدار الخطى البسيط  للمعادلة التالية: ، وفق 

                                                 
ومقارنة النتائج بما تم التوصل إليه بالتحليل األساسى،  )RFR, LAG(بتحليل النتائج فى ظل تغير قياس متغيرى الدراسة  )**(

القوة التفسيرية للنموذج مقارنة بالوضع فى ظل التحليل األساسى، وهو ما أثار جدل بشأن إمكانية االعتماد يتضح زيادة 
على المقاييس البديلة بدال من المقاييس األساسية، بالتحليل األساسى، وإعادة اختبار مختلف التحليالت األخرى وفقا لذلك. 

الدراسة على مستوى التحليل األساسى والتحليالت األخرى، وقد تبين وبالفعل تم إعادة اختبار مختلف العالقات محل 
ومدخل المراجعة  (AOP)ظهور مشكلة االرتباط الخطى المتعدد، فى ظل معالجة متغيرى نوع رأى مراقب الحسابات 

، وهو ما يحد من (AOP, AUT)، كمتغيرات معدلة، حتى بعد االعتماد على بدائل القياس المختلفة لط (AUT)الخارجية 
لذا استقر قدرة الباحث فى الحكم على مدى أفضلية معالجة المتغيرات اإلضافية، كمعدلة بدال من كونها متغيرات رقابية، 

(، بعدد صفحات RFRمتغير) الباحث فى عرضه للنتائج بالتحليل األساسى والتحليالت األخرى فى االعتماد على قياس
 مع عدم إغفال( بعدد األيام خالل تلك الفترة، كمقاييس أساسية فى ذلك الصدد، LAG)وقياس متغيرالتقرير المالى، 

( باللوغارتيم LAG(، بعدد اإليضاحات، وقياس متغير)RFR( فى ظل قياس متغير)1التحقق من العالقة مجال الفرض )ف
ضلية تلك المقاييس واعتبارها بمثابة عدم تحديد الدراسات السابقة ألفخاصة فى ظل الطبيعى لعدد األيام خالل تلك الفترة. 

وندرة الدراسات مقاييس بديلة ومالئمة أى منهم لبيئة تطبيق محددة أو حاجتها لتوافر متطلبات محددة فى ذلك الصدد، 
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  )1(                 tiɛ+ ti RFR 1β+ 0β= tiLAG                          
والختبار هذا الفرض إحصائي ا تم كما هو مشار إليه باإلحصاءات الوصفية.  (RFR; LAG)حيث: 

 إعادة صياغته كفرض عدم، كما يلي:
0H ت للشركات للقراءة معنوي ا على فترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابا: ال تؤثر قابلية التقارير المالية

 .غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية
( F )4.334 زيادة القيمة المحسوبة إلحصائية(، اتضح 1( نموذج رقم )3/1وبالنظر للجدول رقم )

3)3.84عن قيمتها الجدولية ) 1 عالقة محل البحث. كما بلغت لصالحية النموذج الختبار ال وهو ما يشير، 
للمتغير  التفسيرية وهو ما يشير لتضاؤل المقدرة  2Adjusted R )0.003( قيمة معامل التحديد المعدل

على الرغم  ،%1(، إلى أقل منLAG( في تفسير التغيرات التي تطرأ على المتغير التابع )RFRالمستقل )
 . عينة الدراسة هداتالختبار العالقة وكبر حجم مشامن صالحية النموذج 

اقب فيها فترة تأخير إصدار تقرير مر  التى يزدادالمشاهدات الفعلية وقد يرجع ذلك النخفاض نسبة 
 %(17) ، بحوالى( يوم90الزمنى المحدد إلفصاح الشركات عن قوائمها المالية، ) عن اإلطارالحسابات 

( مشاهدة على مستوى العينة ككل، بغض الن ر عن نوع القطاع الصناعى المنتمية 172أى ما يعادل )
رد اختالف فترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات بمشاهدات عينة وهو ما يشير إلمكانية إليه. 

على مستوى بيئة شركة عميل المراجعة أو على مستوى مراقب  سواء أكانتالدراسة لعوامل أخرى، 
اثه لمتغيرات الباحث فى استحدوهو ما يؤيد توجه قابلية التقارير المالية للقراءة،  بخالفمنشأته، الحسابات و 

 إضافية أخرى فى ذلك الصدد عند إجرائه للتحليالت األخرى.     
3وبتحليل معامالت االنحدار 2 النخفاض قابلية التقارير المالية للقراءة  وجود تأثير إيجابى ومعنوي تبين ، 

، (0.038)عند قيمة احتمالية  وذلك ((0.100 تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات، بمقدار على فترة

                                                 

 Bao et al.2015; Karim and)السابقة التى اعتمدت على عدد اإليضاحات، كمقياس للقابلية، بإستثناء 
Sarker, 2019)علم الباحث.  ، فى حدود            

(3 ستوى المعنوية االحتمالية لقابلية التقارير المالية للقراءة، أكبر من م إذا كانت القيمة كفرض عدم(، 1)فسيتم قبول الفرض ( 0
وذلك باالعتماد على إحصائية ، )0.05(إذا كانت القيمة االحتمالية أقل من أو تساوي  ورفضه، )0.05(المسموح به 

د( فى ظل /1ج، ف/1ب، ف/1أ، ف/1وهو ما سيعتمد عليه الباحث لقبول أو رفض الفروض الفرعية )ف. Fاختبار 
 التحليالت األخرى.

)3 صفر،  ال تساوي  وقبول الفرض البديل، القائل بأنه على األقل واحدة من معلمات االنحدار رفض فرض العدم،التي أدت إلى  (1
 وهو ما يشير إلى معنوية تفسير النموذج للتغيرات التي تطرأ على المتغير التابع. 

)3 ن مالمستخرجة  )1.960(وقيمتها الجدولية  )T( )2.082(اختبار  إجراء مقارنة بين القيمة المحسوبة إلحصائية تم (2
)ن( عدد المشاهدات، )م( عدد المتغيرات المستقلة ؛ حيث} (1+ )م + حرية{ نأساس درجات على  T)جدول نسب توزيع )
مستقل لمعنوية تأثير المتغير ال يشير ذلكتجاوز القيمة المحسوبة للقيمة الجدولية ، وفي حالة (α÷2وذلك عند مستوى )

 %.α =2.5،  }2-997{( 997كانت درجات حرية )، وبالتطبيق على الوضع الحالي والعكس صحيح
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، القائل تم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل ومن ثم تأثير القابلية سلبا على فترة التأخير، وعليه فقد
بوجود تأثير معنوى لقابلية التقارير المالية للقراءة على فترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات 

وتتناقض  (.1تم قبول الفرض الرئيسي)فومن ثم للشركات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية، 
ذلك األثر بصورة تطرقت ل  غالبية الدراسات التىوتتفق مع (، 2021) طنطاوى،مع دراسة  هذه النتيجة

كط  ، أو بصورة غير مباشرة(Salehi et al., 2020; Blance et al., 2021)مباشرة  كا 
Muhammad, 2020) ،2021؛ حسين، 2020؛ يوسف، 2020؛  كساب .) 

لقابلية التقارير المالية للقراءة على فترة تأخير  منطقية التأثير السلبىمن ويرى الباحث أنه على الرغم 
، نتيجة مع غالبية الدراسات السابقة ذات الصلةومعنويته، واتسال ذلك قرير مراقب الحسابات، إصدار ت

زيادة مستوى التحريفات  وإحتماليةإلنعكاس انخفاض تلك القابلية على زيادة مستوى التعتيم اإلدارى 
ة المراجعة وتنعكس من الجهد والوقت الالزم ألداء عمي التى تستلزم من مراقب الحسابات المزيدالجوهرية 

قابلية التقارير المالية للقراءة،  إال أنه ال يمكن الجزم بأنبالتبعية على زيادة فترة تأخير إصدار تقريره. 
يمكنها التأثير بصورة جوهرية على قرار مراقبى الحسابات للحاجة لزيادة تلك الفترة من عدمه، فى بيئة 

المقدرة التفسيرية ا تم  تأييده إحصائيا من خالل تضاؤل وهو ماألعمال والممارسة المهنية المصرية، 
 (، التى أظهرت عدم معنوية ذلك األثر.2021نتائج دراسة طنطاوى، )وجاء متسقا مع للنموذج، 

% من المشاهدات على 51حوالى  كما يعتقد الباحث بإمكانية تفسير ذلك، أيضا، نتيجة  التسام 
مستوى عينة الدراسة ككل، بانخفاض مستوى قابلية تقاريرها المالية  للقراءة )بداللة زيادة عدد صفحات 

مجتمع أصحاب المصالح، خاصة المستثمرين ومانحى االئتمان،  األمر الذى يشير الغفالتقاريرها(، 
، وإدراك مديرى كافة شركات عينة الدراسة لذلك. للمردود السلبى إلنخفاض قابلية التقارير المالية للقراءة

مراقبى حسابات تلك الشركات النخفاض مستوى الوعى والمعرفة الكافية ألصحاب  فضال عن إدراك
قد وهو ما المصالح بشأن المردود السلبى لتلك القابلية، بصفة عامة، ومعرفة مديرى تلك الشركات بذلك. 

، لقابلية التقارير المالية للقراءة، كأحد المدخالت األساسية لحكمه ينعكس على عدم أخذ مراقب الحسابات
ظل صورية جودة المراجعة وانخفاض  خاصة فىالمهنى بشأن زيادة أو تخفيض فترة تأخير إصدار تقاريره، 

 مستواها الحقيقى عن مستواها المدرك. 

 نتائج التحليالت األخرى  2-6-2-2 
 التحليالت األخرى كالتالى:يعرض الباحث لنتائج حاالت       

 )أ(. حالة استحداث متغيرين ثانويين، ومعالجتهما كمتغيرين رقابيين:  
بشأن مدى افتقار النموذج بوضعه الحالى، بالتحليل األساسى، لبعض المتغيرات  بصدد السؤال المثار 

المراجعة الخارجية ( ومدخل AOP، رأى مراقب الحسابات )الذى استلزم إضافة متغيرى اإلضافية، 
(AUT،) ما إذا كانت  اختبار(، الذى استهدف 1كمتغيرين رقابيين، وصياغة السؤال الرئيسى )س
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( معا، تؤثر معنوي ا، أيضا، )بجانب قابلية AOP, AUTالمحددات المتعلقة بمراقب الحسابات ومنشأته )
3ساباتالتقارير المالية للقراءة( على فترة تأخير إصدار تقرير مراقب الح . فقد تم اإلجابة على السؤال 3

 للمعادلة التالية: ( باالعتماد على نموذج االنحدار الخطى المتعدد، وفق ا1الرئيسى )س
)2(               tiɛ+ tiAUT 3β+ tiAOP 2β+ ti RFR 1β+ 0β= tiLAG                

 كما هو مشار إليه باإلحصاءات الوصفية.  (LAG; RFR, AOP, AUT)حيث: 

ة لصالحي(، أشارت النتائج 1( مقارنة بنموذج رقم )2( نموذج رقم )3/1وبالنظر للجدول رقم )
عن قيمتها الجدولية  (F )8.581 النموذج الختبار العالقة نتيجة لزيادة القيمة المحسوبة إلحصائية

فى ظل  )0.003 (بدال من )0.022 (إلى 2justed RAd معامل التحديد المعدل وزيادة قيمة، )2.60)
وجود ين تبوبتحليل معامالت االنحدار، عدم األخذ فى االعتبار للمتغيرين الثانويين، كمتغيرين رقابيين. 

( على فترة AUT( ومدخل المراجعة الخارجية )AOPلنوع رأى مراقب الحسابات ) تأثير سلبى ومعنوي 
 ,0.007)( وعند قيم احتمالية-5.671 ،-6.253) الحسابات، بمقدارتأخير إصدار تقرير مراقب 

هل يؤثر رأى مراقب القائل: ( 1)سعلى السؤال الرئيسى  لذا تمت اإلجابةعلى التوالى.   (0.000
معنويا  الحسابات ومدخل المراجعة الخارجية للشركات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية، معا،

ين قابلية ر تقرير مراقب الحسابات بتلك الشركات، فى سيال العالقة التأثيرية بعلى فترة تأخير إصدا
 ,Jhanh, 2008; Ezat) معيتسق  ما وهو "نعم". التقارير المالية للقراءة وتلك الفترة؟. با

؛ Ezat, 2015) مع ويتناقض ;Bao et al., 2015 ;2015 2020؛ الوكيل،2021)طنطاوى،
Hoitash and Hoitash, 2017).  

ر تقريره السلبى والمعنوى لرأى مراقب الحسابات على فترة تأخير إصدا ويعتقد الباحث بمنطقية التأثير 
 خاصة فى ظل(، 2021؛ طنطاوى، (Ezat, 2015والمؤيدة بنتائج ببيئة الممارسة المهنية المصرية، 

ات بها متضمنا رأى غير %( من عينة الدراسة، كمشاهدات جاء تقرير مراقب الحساب45تصنيف حوالى )
 انخفاض مستوى التحريفات الجوهرية لديها، وعدم الحاجة إلجراء وهو ما قد ينعكس علىمعدل)ن يف(، 

صدار مراقب الحسابات للمزيد من إجراءات المراجعة اإلضافية، ومن ثم العمل على تدنية الفترة الالزمة إل
 .تقريره

(، LAGوالمعنوى لمدخل المراجعة الخارجية على متغير ) السلبىذلك باإلضافة لعدم منطقية التأثير 
إرتفاع نسبة مشاهدات مدخلى المراجعة خاصة فى ظل (، 2020؛ الوكيل، 2020)راشد، المؤيدة من 

وهو ما قد %(. 17%( وإنخفاض نسبة مشاهدات مدخل المراجعة المشتركة لط )82الفردية والثنائية لط )

                                                 
بات ومنشأته االحتمالية للمحددات المتعلقة بمراقب الحسا إذا كانت القيمة(، 1على السؤال الرئيسى )ساإلجابة بنعم ستتم  (33(

 .(0.05) إذا كانت القيمة االحتمالية أكبر من واإلجابة بال، (0.05)أقل من أو تساوي مستوى المعنوية المسموح به 
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شاهدات عينة الدراسة على االستفادة من منافع تطبيق مدخل المراجعة على الحد من قدرة أغلب مينعكس 
3المشتركة )كتخفيض فترة إصدار تقرير مراقب الحسابات 4 التأثير اإليجابى لمتغير ويشير لمنطقية (، 

وهو ما يمكن . (LAG) متغير علىمدخل المراجعة الخارجية، بوضعه بمشاهدات عينة الدراسة الحالية، 
الجودة الحقيقية للمراجعة وإختفاء المردود الضمنى الختالف مداخل تفسيره نتيجة النخفاض مستوى 

السمات المميزة لبيئة الممارسة المهنية  الختالفالمراجعة على عملية المراجعة ذاتها ومحدداتها، نتيجة 
 القانونية والتن يمية.وضعف البيئة المصرية 

 ( ومدخل المراجعةAOPرأى مراقب الحسابات )يمكن القول بإمكانية اعتبار،  وبناء على ما سبق
المدخالت األساسية للحكم المهنى لمراقب الحسابات بشأن زيادة أو تخفيض فترة (، من AUTالخارجية )

ت لشركاتأخير إصدار تقريره، والتى من شأنها، التأثير على مدى االلتزام باإلطار الزمنى المحدد إلفصاح ا
إغفال  الباحث بشأن عدماألمر الذى يويد وجهه نظر عن قوائمها المالية متضمنة تقرير مراقب الحسابات. 

علقة المردود المتوقع لتلك المتغيرات على تلك الفترة، بإعتبار هذه المتغيرات نفسها من المحددات المت
ت، موذج بعد إدخال تلك المتغيرازيادة المقدرة التفسيرية للن خاصة فى ظلبمراقب الحسابات ومنشأته، 

رية فى التأثير اعتبار متغير قابلية التقرير المالي للقراءة، بمثابة المتغير األكثر جوه واعتقاد الباحث بعدم
مهنية على فترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات )على الرغم من مردوده السلبى(، فى بيئة الممارسة ال

 المصرية. 
  المتغيرين الثانويين كمتغيرين معدلين: )ب( حالة معالجة

بشأن مدى أفضلية معالجة المتغيرات الثانوية كمتغيرات معدلة بدال من  فيما يتعلق بالسؤال المثار 
، فى ظل معالجة( 1اختبار العالقة الرئيسية مجال الفرض )فالذى استلزم إعادة كونها متغيرات رقابية، 

اختبار (، الذى استهدف 2واشتقال الفرض الرئيسى )فلين، (، كمتغيرين معدAUT؛ AOPمتغيرى )
مدى اختالف التأثير المعنوى لقابلية التقارير المالية للقراءة على فترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات 

3للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، باختالف رأى مراقب الحسابات ومدخل المراجعة الخارجية، معا 5  .

                                                 
راجعة ، مقارنة بمداخل المالمشتركة لوجود العديد من المنافع لمدخل المراجعة )2020؛ راشد، ,2015Ezatأشار ) (34(

 تعزيز مستوى ممارسة الشك المهنى، تحسين القدرة على اكتشاف التحريفات، تخفيض الوقت الالزم التى منها؛األخرى،
العمل على و مرين فى التقارير المالية لالنتهاء من عملية المراجعة الخارجية، تحسين جودة المراجعة، وزيادة دعم ثقة المستث

 سرعة إصدارها. 
)3 اءة على تأخير إذا كان التأثير المعنوى لقابلية التقارير المالية للقر لخاص باختبار ما ( ا2)فسيتم قبول الفرض الرئيسى  (5

 ة الخارجية معا،فترة إصدار تقرير مراقب الحسابات للشركات يختلف، باختالف رأى مراقب الحسابات ومدخل المراجع
( أكبر من مستوى المعنوية AUT*RFR؛ (AOP*RFRاالحتمالية لألثر التفاعلى لكل من  إذا كانت القيمة كفرض عدم
 . (0.05)إذا كانت القيمة االحتمالية أقل من أو تساوي  ورفضه، (0.05)المسموح به 
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( باالعتماد على نموذج االنحدار الخطى المتعدد، 2جابة على ذلك السؤال  باختبار الفرض )ففقد تم اإل
ا  للمعادلة التالية: وفق 

(3) tiɛ+  tiRFR*AUT6 β+ tiAUT5 β+  tiRFR*AOP4 β+  tiAOP 3β+  tiRFR1β+ 0β= tiLAG 
كما هو مشار إليه سلفا، بجدول  (LAG, RFR, AOP, RFR*AOP, AUT, RFR*AUT)حيث: 

 والختبار هذا الفرض إحصائي ا تم إعادة صياغته كفرض عدم، كما يلي:(، 3/1رقم )

0Hقب الحسابات : ال يختلف التأثير المعنوى لقابلية التقارير المالية للقراءة على تأخير فترة إصدار تقرير مرا
 ختالف رأى مراقب بالحسابات ومدخل المراجعةبا، للشركات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية

 .الخارجية معا

(، تبين صالحية النموذج 2( مقارنة بنموذج رقم )3(، نموذج رقم )3/1وبتحليل النتائج بالجدول ) 
لرأى مراقب الحسابات ومدخل المراجعة الخارجية، كمتغيرات فى ظل األخذ التفسيرية له  وزيادة القوة
وبتحليل معامالت نموذج فى ظل معالجتهم كمتغيرات رقابية.  (0.022)دال من ب (0.030)معدلة، إلى 

ومعنوى النخفاض قابلية التقارير المالية للقراءة على زيادة فترة تأخير  االنحدار، تبين وجود تأثير إيجابى
(، كمتغير معدل AUTاالعتبار لمتغير ) فى ظل األخذ فىإصدار تقرير مراقب الحسابات للشركات، 

 فى ظل األخذاإليجابى النخفاض تلك القابلية على فترة التأخير،  وعدم معنوية التأثير(، 0.216بمقدار )
 (.0.152(، كمتغير معدل بمقدار )AOPفى االعتبار لمتغير )

باختالف التأثير المعنوى لقابلية ، القائل رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل جزئي اوعليه فقد تم  
الية للقراءة على فترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات للشركات غير المالية المقيدة التقارير الم

قبول الفرض ومن ثم بالبورصة المصرية، باختالف رأى مراقب الحسابات ومدخل المراجعة الخارجية معا، 
بحث بالفرض ( جزئيا بشأن تأثير مدخل المراجعة الخارجية، كمتغير معدل للعالقة مجال ال2الرئيسى )ف

 Ezat, 2015; Hoitash and Hoitash, 2017; Kawada)وتتناقض هذه النتيجة مع (. 1)ف
and Wang, 2020; Blance et al., 2021) ( 2020؛ راشد،2020الوكيل،وتتفق مع ) بشأن

 ظل األخذ فىالتأثير السلبى لقابلية التقارير المالية للقراءة على فترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات، 
 فى االعتبار لمدخل المراجعة الخارجية، كمتغير معدل للعالقة. 

بإمكانية تأييد ما تم التوصل إليه من نتائج لوجهه ن ره بشأن حتمية عدم تجاهل ويعتقد الباحث 
كما أنه على المزيد من التفسيرات حول العالقة التأثيرية مجال البحث.  ، للحصول علىالمتغيرات الثانوية

( على تأخير فترة إصدار تقرير RFRالتأثير السلبى لقابلية التقارير المالية للقراءة ) رغم من منطقيةال
 نتيجة النعكاس(، كمتغير معدل، AUT( فى ظل مدخل المراجعة الخارجية )LAGمراقب الحسابات )

ة الناجم عنها، اختالف ذلك المدخل على كيفية أداء مراقبى الحسابات لعميلة المراجعة ومستوى الجود
وكذا العالقة للقراءة وفترة التأخير كل على حده من جهة،  مستوى القابليةعلى  وهو ما قد ينعكس
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ا لما أشارت إليهبين القابلية للقراءة وتلك الفترة من جهة أخرى،  التأثيرية (. 2020دراسة راشد، ) استناد 
تغير معدل، للعالقة مجال الفرض الرئيسى (، كمAUTالجزم بإمكانية تأثير متغير )إال أنه ال يمكن 

(، وعدم منطقية التأثير LAG( على متغير)RFRإنخفاض القوة التأثيريه  لمتغير ) خاصة فى ظل(، 1)ف
   .(LAG( على متغير )AUTالسلبى لمتغير)

فيعتقد الباحث بعدم مالءمة مالءمة المدخل المتبع فى معالجة تلك المتغيرات، أما بشأن مدى  
ن م(، على الرغم 1مقارنة بالمدخل الرقابى فى سياق العالقة التأثيرية مجال الفرض )ف المعدل المدخل

تغير منتيجة لعدم عدم منطقية تأثير ، إلتباعه. Blance et al., (2021)توجه العديد من الدراسات، كط 
 المميزة لمشاهدات عينة ( وفقا  للخصائص1مدخل المراجعة الخارجية، كمتغير معدل للعالقة بالفرض )ف

ؤيد رأى مراقب الحسابات فى ذلك الصدد، على الرغم من إتساق تأثيره، الم ورفض تأثير متغيرالدراسة، 
فضال عن ، مع خصائص عينة الدراسة. Kawada and Wang, (2020)من قبل الدراسات التى منها 

ت دل، وصعوبة معالجتها وفقا لمستويااالرتباط الخطى المتعدد فى ظل إتباع المدخل المعتفاقم مشكلة 
تكماله وجهه ن ر الباحث فى اساألمر الذى يؤيد قياس المتغيرات الثانوية محل الدراسة، بوضعها الحالى. 

 للتحليالت األخرى، واتباع المدخل الرقابى لمعالجة المتغيرات الثانوية.     
 )ج(. حالة التحليل اإلضافى االستكمالى:

، مجال السؤال AUT)؛ AOPبعد استحداث متغيرى ) مدى حاجة النموذجبشأن  المثاربصدد السؤال  
اختبار العالقة التأثيرية والذى استلزم إعادة ثانوية أخرى، ، إلدراج متغيرات كمتغيرات رقابية(، 1الرئيسى)س
لرفع ، نسبة اSize)) حجم شركة عميل المراجعة( فى ظل إدرج خمسة متغيرات جديدة وهى؛ 1مجال )س
، حجم منشأة المحاسبة (Result)(، نتيجة النشاط Busy(، تاريخ نهاية السنة المالية )LEVالمالى )

(، الذى استهدف 2كمتغيرات رقابية، هى األخرى. وصياغة السؤال الرئيسى )س ،(Big4)والمراجعة 
مجتمعة معا،  (AOP, AUT, SIZE, LEV, BUSY, Result, BIG4)اختبار ما إذا كانت المتغيرات

تؤثر معنوي ا، أيضا، )بجانب قابلية التقارير المالية للقراءة( على فترة تأخير إصدار تقرير مراقب 
3الحسابات 6 ا2. ولإلجابة على السؤال )س  ( تم االعتماد على نموذج االنحدار الخطى المتعدد، وفق 

 للمعادلة التالية:
 7β+    tiLEV6 β+ tiSIZE5 β+  tiAUT4 β+  tiAOP 3β+  tiRFR1β+ 0β= tiLAG

(4)                 tiɛ+ tiBIG4 9 β+ tiResult8 βti+ BUSY 

                                                 
(3 ) ,AOP, AUT, SIZE, LEV, BUSYتأثير المتغيرات الخاص بمدى ( 2على السؤال الرئيسى )سستتم اإلجابة بنعم  (6

Result, BIG4) لمالية ، على فترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات، في سياق العالقة التأثيرية بين قابلية التقارير ا
، (0.05)وح به االحتمالية لتلك المتغيرات أقل من أو تساوي مستوى المعنوية المسم إذا كانت القيمةللقراءة وتلك الفترة، 

 .(0.05)إذا كانت القيمة االحتمالية أكبر من  واإلجابة بال
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كما هو مشار إليه  (LAG, RFR, AOP, AUT, SIZE, LEV, BUSY, Result, BIG4)حيث: 
 باالحصاءات الوصفية. سلفا،

لزيادة القيمة (، أشارت النتائج 2( مقارنة بنموذج )4(، نموذج رقم )3/1وبالنظر للجدول رقم )
، وزيادة القوة التفسيرية للنموذج من )2.01( عن قيمتها الجدولية )F )5.467 المحسوبة إلحصائية

( AUT؛ AOPإدراج متغيرى ) بدال منمتغيرات ثانوية أخرى، فى ظل إدراج ( 0.035إلى ) (0.022)
 (AOPلمتغير )ومعنوى  وجود تأثير سلبىتبين وبتحليل معامالت االنحدار، فقط، كمتغيرات رقابية. 
              ( على فترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحساباتResultومعنوى لمتغير )ووجود تأثير إيجابى 

للمتغيرين  وجود تأثير إيجابى وغير معنوى  فضال عن( على التوالى. 0.002؛ 0.028عند قيم احتمالية )
(LEV ،BIG4 ،)وجود تأثير سلبى وغير معنوى للمتغي( راتAUT؛ SIZE؛BUSY من جهة، على ،)

 فترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات، من جهة أخرى. 
هل تؤثر الخصائص النوعية لمراقب الحسابات القائل: ( 2)سعلى السؤال الرئيسى  لذا تمت اإلجابة 

ومنشأته )رأى مراقب الحسابات، مدخل المراجعة الخارجية، وحجم منشأة المحاسبة والمراجعة( 
والخصائص التشغيلية لشركة عميل المراجعة )حجم الشركة، نسبة الرفع المالى، تاريخ نهاية السنة 

المقيدة بالبورصة المصرية، معا، معنوي ا، على فترة  المالية، ونتيجة النشاط( للشركات غير المالية
تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات بتلك الشركات، فى سيال العالقة التأثيرية بين قابلية التقارير 
المالية للقراءة وتلك الفترة؟. با "بنعم" بشأن رأى مراقب الحسابات ونتيجة النشاط، و"ال" بشأن باقى 

 Jahng, 2008; Ezat, 2015; Hassan et)مع الدراسات كططيتسق  و ماوهالخصائص األخرى. 
al., 2019 ويتناقض مع (، 2021؛ طنطاوى، 2020، يوسف؛Bao et al., 2015 ؛Hoitash) 

and Hoitash, 2017 ،؛ 2020؛ الوكيلShofiyah and Suryani, 2020 ؛Nouraldeen et 
al., 2021; Blance et al., 2021) 

المقدرة التفسيرية للنموذج بعد إدراج المتغيرات الثانوية  أن زيادة نسبة االرتقاء فىويرى الباحث 
(SIZE, LEV, BUSY, RESULT, BIG4( مقارنة بإدراج متغيرى )AOP ؛AUT فقط بحوالى ،)
قد يرجع لعدم صالحية النموذج الختبار العالقة وكبر حجم المشاهدات،  على الرغم من(، 0.013)

  (، فيما عدا متغير Busy؛ LEV؛ Sizeالخصائص التشغيلية لشركة عميل المراجعة )معنوية تأثير 
          معنوية تأثير الخصائص النوعية لمراقب الحسابات ومنشأته وكذلك عدم (، Resultنتيجة النشاط )

(AUT ؛BIG4( بإستثناء متغير رأى مراقب الحسابات ،)AOP من جهة، على فترة تأخير إصدار ،)
 ير مراقب الحسابات، من جهة أخرى. تقر 

( AUT؛ BUSY؛ BIG4؛ LEV؛ SIZEعدم معنوية تأثير المتغيرات )كما أننا نعتقد، أيضا، بمنطقية 
والذى جاء (، فى بيئة االعمال والممارسة المهنية، LAGعلى فترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات )
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 معنوية(. نتيجة لعدم 2021؛ طنطاوى، 2020وسف، ؛ يEzat, 2015مع الدراسات المصرية كط ) متسقا
الشركات فضال عن تقدير نسبة مشاهدات (، LAG( مع متغير )LEV؛ SIZEمعامالت ارتباط متغيرى )

إنتهاء السنة %( فقط وذلك فى ظل 17التى يزداد فيها فترة التأخير عن اإلطار الزمنى المحدد بحوالى )
%( فى نفس التاريخ  )التى تعتبر بمثابة أحد محددات زيادة ضغط العمل لدى منشأت 78المالية لحوالى )

لمنطقية عدم  وهو ما يشيرالمحاسبة والمراجعة وتنعكس بصورة حتمية على احتمالية زيادة فترة التأخير(، 
مارسة المهنية القانونية والتن يمية لبيئة المخاصة فى ظل ضعف البنية لسمات عينة الدراسة، وفقا تأثيرها 

 . المصرية وغياب الرادع القانونى للمديرين بها

 العتباره أحدعدم معنوية تأثير متغير حجم منشأة المحاسبة والمراجعة، نتيجة  ذلك باإلضافة لمنطقية
مؤشرات جودة المراجعة المدركة والتى قد تختلف كثيرا عن مستواها الحقيقى، فضال عن عدم القدرة على 
إمكانية الجزم بفاعلية مداخل المراجعة وتحقيقها للهدف المرجو منها، خاصة فى ظل  صورية جودة 

ه بشأن تأثير رأى مراقب ما تم التوصل إليكما أيدت النتائج المراجعة ببيئة الممارسة المهنية المصرية. 
لمتغير نتيجة وأخيرا فإننا نعتقد بمنطقية معنوية التأثير اإليجابى الحسابات على فترة التأخير سلفا، 

النشاط )التى تنطوى على أخبار سيئة، كتحقيق الخسائر( على فترة التأخير، النعكاسها بصورة أساسية 
لمالية وبالتالى الحاجة للمزيد من الجهد والوقت الالزم على زيادة مستوى التحريفات الجوهرية بالقوائم ا

بأن االعتماد على المزيد من المتغيرات الثانوية األخرى يدعم وأخيرا يمكننا القول ألداء عملية المراجعة. 
 النتائج التى تم التوصل إليها سلفا بالتحليل األساسى، ويؤيد توجه الباحث فى إجرائه للتحليالت األخرى.

 الة تغيير طريقة قياس المتغيرين األساسيين للبحث: )د( ح

اختالف طرق قياس  فى ظلبشأن مدى دقة النتائج بالتحليل األساسى ) فيما يتعلق بالسؤال المثار 
وإعادة  ج(،/1ب، ف/1أ، ف/1الفرعية )ف الفروض الذى استلزم اشتقالالمتغيرين األساسيين للبحث(، 
أ( االعتماد على قياس بديل لط /1كل من؛ )ففى ظل  ( 1لفرض )فاختبار العالقة الرئيسية مجال ا

(RFRب( االعتماد على قياس بديل لط )/1(، )فLAGاالعتماد على قياس بديل للمتغيرى /1(، و)ف )ج
(RFR, LAG.معا ) 

(، 1( مقارنة بنموذج )5(، نموذج رقم )3/2أ(، وبالنظر للجدول رقم )/1وبدءا بنتيجة الفرض )ف 
صالحية النموذج الختبار العالقة محل الدراسة، كما بلغت قيمة معامل التحديد المعدل تائج أظهرت الن
( فى ظل التحليل األساسى، وهو ما يشير لعدم تحسن القوة التفسيرية 0.003(، مقارنة )0.009للنموذج )

ن قد يرجع (، بصورة جوهرية، وأن ذلك التحسRFRللنموذج فى ظل االعتماد على قياس بديل للمتغير )
النخفاض قابلية  وجود تأثير سلبى ومعنوي تبين وبتحليل معامالت االنحدار، لعوامل الخطأ العشوائى.
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( وذلك عند (0.287-التقارير المالية للقراءة على فترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات، بمقدار 
 بعدد اإليضاحات، إيجابا على فترة التأخير.، ومن ثم تأثير القابلية للقراءة، مقاسة (0.002)قيمة احتمالية 

بوجود تأثير معنوى لقابلية التقارير ، القائل تم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل وعليه فقد 
على فترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات للشركات  المالية للقراءة، مقاسة بعدد اإليضاحات المتممة،

وتتناقض  أ(، بالتحليالت األخرى./1تم قبول الفرض )فومن ثم المصرية،  غير المالية المقيدة بالبورصة
 ,.Salehi et al)  غالبية الدراسات التى منهاوتتفق مع (، 2021طنطاوى، )مع دراسة  هذه النتيجة

2020; Blance et al., 2021) معنوية ذلك األثر. بشأن 

( 6(، نموذج رقم )3/2فقد أظهرت النتائج بالجدول )، ب(/1أما فيما يتعلق باختبار الفرض )ف
وجود تأثير سلبى ومعنوى لقابلية التقارير المالية للقراءة على فترة تأخير إصدار ( 1مقارنة بنموذج رقم )

تقرير مراقب الحسابات، معبرا عنها باللوغارتيم الطبيعى لعدد األيام خالل تلك الفترة، وزيادة القوة التفسيرية 
فى ظل التحليل األساسى، األمر الذى أدى لقبول الفرض  (0.003)بدال من  (0.007)ذج إلى للنمو 
ج(، فقد /1وأخيرا بشأن اختبار الفرض )فب( فى ظل االعتماد على قياس بديل للمتغير التابع. /1)ف

عنوى وجود تأثير إيجابى وم(، 1( مقارنة بنموذج رقم )7(، نموذج رقم )3/2أظهرت النتائج بالجدول )
على فترة تأخير إصدار تقرير مراقب  لقابلية التقارير المالية للقراءة، معبرا عنها بعدد اإليضاحات،

التفسيرية إلى وزيادة القوة الحسابات، معبرا عنها باللوغارتيم الطبيعى لعدد األيام خالل تلك الفترة، 
ياس بديل للمتغير المستقل ج( فى ظل االعتماد على ق/1وهو ما يشير لقبول الفرض )ف (،0.019)

 والتابع معا.
بصورة طفيفة، لنماذج االنحدار فى ظل إعادة اختبار العالقة ويعتقد الباحث أن زيادة القوة التفسيرية، 

للفروض المقاييس البديلة للمتغيرين، المستقل والتابع، وفقا واالعتماد على (، 1التأثيرية مجال الفرض )ف
خاصة فى ظل الختالف مستويات قياس المتغيرات، (، قد ترجع ج/1ب، ف/1أ، ف/1)فالفرعية 

أ، /1)ففضال عن تناقض نتائج اختبار الفروض استمرار تضاؤل القوة التفسيرية للنماذج بكافة الحاالت. 
، (Abernathy et al., 2019; Salehi et al., 2020)ف/ج(، مع غالبية الدراسات السابقة التى منها 

 ة بين قابلية التقارير المالية للقراءة وفترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات.بشأن إتجاه العالق
لتوجه غالبية الدراسات لالعتماد على قياس تلك القابلية )بعدد صفحات التقرير( وندرة ذلك باإلضافة  

المستندة على عدد اإليضاحات،  (Bao et al.2015; Karim and Sarker, 2019)الدراسات كط 
التأثيرية بين قابلية التقارير المالية  وعليه فيمكن القول بدقة نتائج العالقة كمقياس بديل، فى ذلك الصدد.

للقراءة، بداللة عدد صفحات التقرير المالى، وتأخير فترة إصدار تقرير مراقب الحسابات، بداللة عدد 
ب( وانتقاد القياس البديل /1اختبار الفرض الفرعى )فتحديدا عند  األساسى ودعمها، بالتحليلاأليام، 

 للقابلية فى ظل التحليالت األخرى.
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 )ها( حالة اختبار العالقة التبادلية بين المتغيرين األساسيين للبحث: )ها( حالة اختبار العالقة التبادلية بين المتغيرين األساسيين للبحث: 
مدى سالمة تصنيف المتغيرين األساسيين للبحث، كمتغير مستقل وتابع، بصدد السؤال المثار بشأن 

تصنيف متغيرات الدراسة، والتحقق من تم إعادة ظل احتمالية وجود تأثير متبادل فيما بينهما، خاصة فى 
)كمتغير مستقل( وقابلية التقارير المالية للقراءة  العالقة بين فترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات

تأثير معنوى لفترة تأخير اختبار ما إذا كان هناك استهدف د(، الذى /1)كمتغير تابع(، واشتقاق الفرض )ف
. قابلية التقارير المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية للقراءةعلى  إصدار تقرير مراقب الحسابات

ا  للمعادلة التالية: وذلك باالعتماد على نموذج االنحدار الخطى البسيط، وفق 
  )8(                tiɛ+ ti LAG 1β+ 0β= tiRFR                          

والختبار هذا الفرض إحصائي ا تم كما هو مشار إليه باإلحصاءات الوصفية.  (RFR; LAG)حيث: 
 إعادة صياغته كفرض عدم، كما يلي:

0Hقابلية التقارير المالية للشركات غير  على معنويا : ال تؤثر فترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات
 .بالبورصة المصرية للقراءةالمالية المقيدة 

صالحية النموذج الختبار (، تبين 1( مقارنة بنموذج رقم )8( نموذج رقم )3/2وبالنظر للجدول رقم )
( في تفسير التغيرات التي LAGللمتغير المستقل ) التفسيرية عدم اختالف المقدرة العالقة محل البحث، 

. وبتحليل األساسى والتحليالت األخرى التحليل ، ب%1 (، إلى أقل منRFRتطرأ في المتغير التابع )
(، بمقدار RFR( على متغير )LAGومعنوي لمتغير ) تأثير إيجابى، اتضح وجود معامالت االنحدار

، وهو ما يشير لتأثير فترة التأخير إيجابا على القابلية (0.038)( وذلك عند قيمة احتمالية (0.043
 للقراءة، أيضا.  
بوجود تأثير معنوى لفترة تأخير إصدار ، القائل؛ ض العدم وقبول الفرض البديلتم رفض فر  وعليه فقد

تقرير مراقب الحسابات على قابلية التقارير المالية للشركات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية 
، مع ما أشار إليه البعض )راشدوتتفق هذه النتيجة  د(./1تم قبول الفرض الفرعى )فومن ثم للقراءة، 
إمكانية إنعكاس رد فعل مراقب الحسابات )التى من بينها؛ فترة  بشأن(، Xu et al., 2020؛ 2020

القول بإحتمالية  وفقا لما سبق يمكن تأخير إصدار تقريره( على دعم مستوى قابلية التقارير المالية للقراءة.
، Xi et al., (2020)متسقا مع نتائج دراسة  وهو ما جاء(، LAG؛ RFRالتأثير التبادلى بين متغيرى )

عدم قدرة  فضال عنالعالقة التبادلية بين قابلية التقارير المالية للقراءة وأتعاب عميلة المراجعة. بشأن 
(، خاصة فى ظل عدم LAG؛ RFRالباحث على تحديده لإلتجاه األمثل لدراسة العالقة بين متغيرى )

ين، وهو ما يحد من إمكانية التحقق من مدى معنوية الفرق بينهما وتحديد اختالف القوة التفسيرية للنموذج
 االتجاه األفضل لدراسة تلك العالقة.
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)و( خالصة اختبار الفروض واإلجابة على أسئلة البحث فى ظل التحليل األساسي 
 والتحليالت األخرى 

 
 
 
 
 

 

 
 

المنطقى وفقا لمنهجية البحث بالتحليل األساسى والتحليالت  الفروض واألسئلة موضحة بالجدول أعاله تبعا للترتيب (***(
 األخرى، المشار إليها سلفا.
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  التوصيات ومجاالت البحث المقترحةالنتائج و 
أصحاب  قدرة مختلف؛ على أنهاقابلية التقارير المالية للقراءة، خلص البحث نظري ا، إلمكانية تعريف 

وإدراك وتقييم المعلومات المفصح  استيعاب وفهمالمصالح، خاصة المستثمرين والمحللين الماليين، على 
المعلومات األكثر مالءمة منها ألغراض ترشيد عملية اتخاذ مختلف  وإمكانية إنتقاءعنها بالتقارير المالية، 

بشأن التأثير  فضال عن وجود شبه اتفال .القرارات االقتصادية، خاصة قرارى االستثمار ومنح االئتمان
 لقابلية التقارير المالية للقراءة على فترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات للشركات. المباشر  

لقابلية التقارير  البحث، فى ظل التحليل األساسى، إلى معنوية التأثير السلبى توصلوتطبيقيا، فقد 
كما أشارت النتائج، فى ظل إجراء المالية للقراءة على فترة تأخير إصدار مراقب الحسابات لتقريره، 

لرأى مراقب الحسابات ومدخل المراجعة بمفردهما، كمتغيرات التحليالت األخرى، إلى وجود تأثير معنوى 
 فضال عن عدم معنوية تأثير مدخلالدراسة. سياق العالقة التأثيرية محل  على تلك الفترة فىرقابية، 

عميل المراجعة ومراقب  المتعلقة بشركةالتشغيلية والنوعية األخرى  والخصائص المراجعة الخارجية
عميل المراجعة، نسبة الرفع المالى، تاريخ نهاية السنة المالية، وحجم  حجم شركةالحسابات ومنشأته )

ثناء نتيجة النشاط، مجتمعة معا، كمتغيرات رقابية، فى سياق العالقة منشأة المحاسبة والمراجعة( وذلك بإست
 التأثيرية مجال البحث. 

األثر المعدل، لمدخل المراجعة الخارجية، وعدم معنوية ذلك األثر، لنوع رأى ذلك باإلضافة لمعنوية 
لمالية للقراءة وفترة تأخير مراقب الحسابات، على اختالف قوة واتجاه العالقة التأثيرية بين قابلية التقارير ا

العديد من المتغيرات اإلضافية األخرى وهو ما يشير إلى ضرورة إدراج  إصدار تقرير مراقب الحسابات.
)حتى يمكن الوصول لصورة أكثر شمولية للعالقة بين تلك القابلية وفترة تأخير إصدار مراقب الحسابات 

معالجتهم فى سياق العالقة التأثيرية مجال البحث  فى إتباع المدخل المعدل فى  وعدم مالءمةلتقريره( 
  بيئة الممارسة المهنية المصرية.

العالقة بين قابلية التقارير المالية للقراءة وفترة تأخير كما توصل البحث، أيضا، لعدم اختالف معنوية 
ابع، فضال عن للمتغيري المستقل والتفى ظل االستعانة بمقياس بديلة إصدار تقرير مراقب الحسابات 

اتساق نتائج التحليل األساسى مع غالبية الدراسات السابقة وتفاقم مشكلة االرتباط الخطى فى ظل االعتماد 
على القياس البديل، تحديدا، لمتغير قابلية التقارير المالية للقراءة، فى إعادة الباحث إلجراء التحليالت 

وهو ما يزيد من قوة افتراضات النموذج األساسى،  األخرى، تحديدا، المتعلقة بالتحقق من مدى سالمة
 ومتانة نتائج الدراسة. 

وجود تأثير إيجابى لفترة تأخير تقرير مراقب الحسابات، أيضا، على قابلية وأخيرا أظهرت النتائج 
ة التأخير، التقارير المالية للقراءة، وهو ما يشير إلحتمالية التأثير المتبادل بين متغيرى القابلية للقراءة وفتر 
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دون تحديد مدى أفضلية تصنيف المتغيرين، كمستقل وتابع، نتيجة لعدم اختالف القوة التفسيرية للنموذجين 
وهو ما يساهم فى إضفاء المزيد من التفسير والتحليل للعالقة فى ظل اختبار إتجاهى العالقة التبادلية، 

خاصة فى ظل ندرة الدراسات السابقة ذات  الباحثة فى ذلك الصدد،التأثيرية مجال البحث ويدعم توجه 
 الصلة.     

ا على ما سبق، توصى الباحثة بضرورة اهتمام  الهيئة العامة للرقابة المالية بزيادة وعى وإدراك واستناد 
فضال عن دعم إدارات الشركات المقيدة بالبورصة ألهمية االرتقاء بمستوى قابلية التقارير المالية للقراءة، 

 إيجابا ينعكس األمر الذىابة على منشآت المحاسبة والمراجعة من قبل هيئة الرقابة المالية، الرق آليه
بصورة حتمية على اهتمام تلك المنشآت ببرامج التنمية والتعليم المستمر للتصدى للمردود السلبى النخفاض 

د )كحكمه المهنى بشأن القابلية للقراءة والعمل على تفعيل استراتيجيات مراقبى الحسابات فى ذلك الصد
بالتبعية فى نهاية األمر على االرتقاء بمستوى  وهو ما ينعكستأخير فترة إصدار مراقب الحسابات لتقريره( 

 جودة المراجعة الخارجية واالستفادة من مردودها اإليجابى. 

لبى لدى مختلف أصحاب المصالح بشأن المردود الس نشر الوعى بضرورة كما توصى الباحثة، أيضا،
لقابلية التقارير المالية للقراءة )كإنعكاسها على مدى إستيفاء المعلومات المحاسبية لخصائصها النوعية( 

بالتبعية فى نهاية األمر على الحد من إمكانية ترشيد عملية اتخاذ مختلف القرارات  والتى تنعكس
)وكذا عقد  تطوير المقرارات رة. ذلك باإلضافة لضرو قرارى االستثمار ومنح االئتمان خاصةاالقتصادية، 
أحدث إصدارات معايير التقرير  لتتضمنالمحاسبية، بأقسام المحاسبة بالجامعات المصرية،  المؤتمرات(

 معبرا عنهإنعكاسها على مستوى ممارسة اإلدراة لسلوكها االنتهازى،  وإمكانية IFRSsالمالى الدولية 
 بمدى قابلية التقارير المالية للقراءة. 

نحو المجاالت التالية؛ العالقة  البحث المحاسبى فى مصر مستقبالوختاما فإننا نعتقد بأهمية اتجاه 
 -المحللين الماليين وقابلية التقارير المالية للقراءة بالشركات المقيدة بالبورصة المصريةبين جودة تنبؤات 
ارير المالية للقراءة بالشركات المقيدة الرقابة الداخلية على قابلية التق أثر فاعلية هيكلدراسة تطبيقة، 

التقارير المالية وقابلية التقارير  العالقة بين جودةدراسة تطبيقية،  -بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية
دراسة  -المالية للقراءة بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية فى ظل األثر المعدل لجودة المراجعة الحقيقية

أتعاب عملية المراجعة الخارجية وقابلية  فىالمراجعة الحقيقة على العالقة وسيط لجودة الدور التطبيقية، 
عن أثر مستوى اإلفصاح دراسة تطبيقية،  -التقارير المالية للقراءة بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية

 دراسة تجريبية. -رصةاألصول الرقمية على مستوى قابلية التقارير المالية للقراءة بالشركات المقيدة بالبو 
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 ق البحثملح
 نتائج البحث فى ظل التحليل األساسى والتحليالت األخرى 

اإلحصاء الوصفى للمتغيرات األساسية للدراسة )قابلية التقارير المالية للقراءة، فترة تاخير إصدار  -1
)رأى مراقب الحسابات، مدخل المراجعة الخارجية،  إلضافيةتقرير مراقب الحسابات( والمتغيرات ا

حجم شركة العميل، نسبة الرفع المالى، تاريخ نهاية السنة المالية، نتيجة النشاط، حجم منشأة 
 المحاسبة والمراجعة(:

 مصفوفة معامالت االرتباط:  1-1
Correlations 

 Lag Read AUT AOP Big4 Busy Size Lev 

Read 

 .066        

 .038        

 999        

AUT 

 -.087 -.271-       

 .006 .000       

 999 999       

AOP 

 .131 .269 -.158-      

 .000 .000 .000      

 999 999 999      

Big4 

 .084 .425 -.113- .235     

 .008 .000 .000 .000     

 999 999 999 999     

Busy 

 -.123- -.239- -.091- -.400- -.197-    

 .000 .000 .004 .000 .000    

 999 999 999 999 999    

Size 

 -.024- .367 -.247- .059 .395 .008   

 .450 .000 .000 .061 .000 .806   

 999 999 999 999 999 999   

Lev 

 .040 .039 .022 .047 .048 -.087- -.059-  

 .203 .214 .485 .141 .128 .006 .063  

 999 999 999 999 999 999 999  

Result 

 .119 -.137- .113 .111 -.058- -.099- -.185- .007 

 .000 .000 .000 .000 .065 .002 .000 .829 

 999 999 999 999 999 999 999 999 
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 األساسية والبديلةرسة بالمقاييس الوصف اإلحصائى للمتغيرات األساسية للد 1-2
 

 Read. P Read. F Lag 1 Lag2 

N 
Valid 999 999 999 999 

Missing 147 147 147 147 

Mean 42.3894 29.0280 72.6777 4.2292 

Median 40.0000 29.0000 67.0000 4.2047 

Std. Deviation 
16.8466

4 

8.91505 25.56371 .34413 

Minimum 13.00 3.00 15.00 2.71 

Maximum 152.00 68.00 269.00 5.59 

 

 وصف اإلحصائى للمتغيرات اإلضافيةال 1-3

 

 AOP AUT Big4 Busy Size Lev Result 

N 
Valid 999 999 999 999 999 999 999 

Missing 147 147 147 147 147 147 147 

Mean .4404 .1732 .5546 .7888 19.8948 .4916 .1902 

Median .0000 .0000 1.0000 1.0000 20.0837 .4183 .0000 

Std. Deviation .49669 .37859 .49726 .40837 1.92470 .55300 .39265 

Minimum .00 .00 .00 .00 12.82 .00 .00 

Maximum 1.00 1.00 1.00 1.00 24.61 7.19 1.00 

 

 (VIFمعامالت تضخم التباين ) 1-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Coefficientsa 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

Read .706 1.417 

AOP .784 1.276 

AUT .894 1.118 

BIG4 .725 1.379 

Busy .780 1.282 

Size .709 1.411 

Lev .984 1.016 

Result .931 1.074 

a. Dependent Variable: lag 
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فى ظل التحليل األساسى والتحليالت  نتائج التشغيل اإلحصائى للفروض واألسئلة -2

 األخرى:

   (1ائج التشغيل اإلحصائى للفرض )فنت 2-1
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .066a .004 .003 25.52112 

a. Predictors: (Constant), read1 

b. Dependent Variable: lag 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2822.869 1 2822.869 4.334 .038b 

Residual 649373.343 997 651.327   

Total 652196.212 998    

a. Dependent Variable: lag 

b. Predictors: (Constant), read1 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 68.446 2.187  31.294 .000 

Read. P .100 .048 .066 2.082 .038 

a. Dependent Variable: lag 

 

(، AUT؛ AOP(، فى ظل معالجة )1نتائج التشغيل اإلحصائى للسؤال )س 2-2

 كمتغيرات رقابية:
Model Summary 

Mo

del 
R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .159a .025 .022 25.27733 

a. Predictors: (Constant), joint, auditopinion, read1 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 16447.704 3 5482.568 8.581 .000b 

Residual 635748.508 995 638.943   

Total 652196.212 998    

a. Dependent Variable: lag 

b. Predictors: (Constant), joint, auditopinion, read1 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 74.438 2.560  29.082 .000   

Read. P .047 .049 .031 .945 .345 .927 1.079 

 AOP -6.253- 1.673 -.121- -3.739- .000 .928 1.078 

AUT -5.671- 2.114 -.084- -2.682- .007 .999 1.001 

  

 (، كمتغيرات معدلة:AUT؛ AOP(، فى ظل معالجة )2التشغيل للفرض )فنتائج  2-3
(، فى ظل االعتماد على المقياس األساسى لمدخل 2التشغيل المبدئى للفرض )ف 2-3-1

 المراجعة الخارجية:  
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .169a .028 .024 25.26128 

a. Predictors: (Constant), Read* AOP, Read*AUT, Read. P, AOP, AUT 

 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 18530.798 5 3706.160 5.808 .000b 

Residual 633665.414 993 638.132   

Total 652196.212 998    

a. Dependent Variable: lag 

b. Predictors: (Constant), Read* AOP, Read*AUT, Read. P, AOP, AUT 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 76.812 2.997  25.629 .000   

ReaD. P -.003- .060 -.002- -.051- .959 .627 1.594 

AOP 
-13.831- 4.627 -.269- -

2.989- 

.003 .121 8.261 

AUT -1.501- 7.957 -.022- -.189- .850 .070 14.191 

Read*AUT -.103- .185 -.065- -.555- .579 .070 14.221 

Read* 

AOP 

.188 .108 .151 1.744 .081 .131 7.647 

a. Dependent Variable: lag 
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االعتماد على مقياس بديل لمدخل  فى ظل (،2التشغيل النهائى للفرض)ف2-3-2
 المراجعة الخارجية:

Coefficientsa 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

AUT .112 8.968 

 AOP .121 8.275 

Read* AOP .130 7.699 

Read*AUT .113 8.849 

Read. P .275 3.631 

a. Dependent Variable: lag 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .186a .035 .030 25.18050 

a. Predictors: (Constant), Read*AUT, Read. P, Read* AOP, AOP, AUT 

b. Dependent Variable: lag 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 22576.909 5 4515.382 7.121 .000b 

Residual 629619.303 993 634.058   

Total 652196.212 998    

a. Dependent Variable: lag 

b. Predictors: (Constant), Read*AOP, Read. P, Read*AUT, AUT, AOP 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 77.370 4.734  16.344 .000   

Read, P 
-.103- .090 -.068- -

1.138- 

.255 .275 3.631 

AUT -4.285- 5.117 -.078- -.837- .403 .112 8.968 

Read*AUT .216 .105 .191 2.063 .039 .113 8.849 

AOP 
-12.952- 4.616 -.252- -

2.806- 

.005 .121 8.275 

Read*AOP .152 .108 .122 1.412 .158 .130 7.699 

a. Dependent Variable: lag 
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 (,SIZE, LEV, BUSY إضافة فى ظل (،2)س للسؤال  نتائج التشغيل 2-4
(RESULT, BIG4( كمتغيرات رقابية إلى جانب ،AOP ؛AUT:) 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .206a .042 .035 25.11800 

a. Predictors: (Constant), BIG4, AUT, Lev, RESULT, AOP, Busy, Size, Read. 

P 
 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 27591.452 8 3448.931 5.467 .000b 

Residual 624604.761 990 630.914   

Total 652196.212 998    

a. Dependent Variable: lag 

b. Predictors: (Constant), BIG4, AUT, Lev, RESULT, AOP, Busy, Size, Read. P 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 79.684 9.243  8.621 .000   
Read. P .043 .056 .028 .761 .447 .706 1.417 

AOP -3.982- 1.808 -.077- -2.202- .028 .784 1.276 

AUT -4.197- 2.221 -.062- -1.890- .059 .894 1.118 

Size -.352- .491 -.026- -.717- .474 .709 1.411 

Lev 19.623 24.591 .025 .798 .425 .984 1.016 

Busy -3.112- 2.205 -.050- -1.411- .158 .780 1.282 

Result 6.646 2.099 .102 3.167 .002 .931 1.074 

Big4 3.123 1.877 .061 1.664 .097 .725 1.379 

a. Dependent Variable: lag 
 

 نتائج التشغيل فى ظل اختالف طرل قياس المتغيرين األساسيين، المستقل والتابع: 2-5
 القياس البديل للمتغير المستقل:أ(، فى ظل /1نتائج التشغيل للفرض الفرعى )ف 2-5-1

 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .100a .010 .009 25.44820 

a. Predictors: (Constant), Read. F 
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ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 6527.912 1 6527.912 10.080 .002b 

Residual 645668.300 997 647.611   

Total 652196.212 998    

a. Dependent Variable: lag 

b. Predictors: (Constant), Read. F 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 81.005 2.744  29.524 .000 

Read. F -.287- .090 -.100- -3.175- .002 

a. Dependent Variable: lag 

 

 ب(، فى ظل القياس البديل للمتغير التابع:/1. نتائج التشغيل للفرض الفرعى )ف2/5/2
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .088a .008 .007 .34295 

a. Predictors: (Constant), Read. P 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .925 1 .925 7.865 .005b 

Residual 117.261 997 .118   

Total 118.186 998    

a. Dependent Variable: Lag 2 

b. Predictors: (Constant), Read. P 

 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 4.153 .029  141.285 .000 

Read. P .002 .001 .088 2.804 .005 

a. Dependent Variable: Lag 2 

ج(، فى ظل القياس البديل للمتغيرات /1التشغيل للفرض الفرعى )فنتائج  2-5-3
  المستقل والتابع معا:

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .141a .020 .019 .34084 

a. Predictors: (Constant), Read. F 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2.361 1 2.361 20.323 .000b 

Residual 115.825 997 .116   

Total 118.186 998    
a. Dependent Variable: Lag 2 

b. Predictors: (Constant), Read, F 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 4.388 .037  119.395 .000 

Read. F -.005- .001 -.141- -4.508- .000 

a. Dependent Variable: Lag 2 

د( فى ظل اختالف اختبار العالقة التبادلية بين المتغيرين /1نتائج التشغيل للفرض الفرعى )ف 2-6
 عدد صفحات التقرير( والتابع )بداللة  عدد األيام(: األساسيين، المستقل )بداللة

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .066a .004 .003 16.81857 

a. Predictors: (Constant), Lag1 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1225.941 1 1225.941 4.334 .038b 

Residual 282015.587 997 282.864   

Total 283241.528 998    

a. Dependent Variable: Read. P 

b. Predictors: (Constant), Lag 1 

 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 39.238 1.604  24.457 .000 

Lag1 .043 .021 .066 2.082 .038 

a. Dependent Variable: Read. P 

 

 

 


