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حو تفسير منطقى لفترة تأخير تقرير مراقبى الحسابات بالجياز المركزي لممحاسبات ن
 دراسة تطبيقية مقارنة–ومكاتب المراجعة الخاصة 

 (1)د. أسماء أحمد الصيرفي
 البحث ممخص

مراقبي  لكل من العوامل المؤثرة عمى تأخير توقيت تقرير المراجعة الخارجيةوتحميل استيدف البحث دراسة 
مع التطبيق عمى عينة من الشركات المقيدة  ، المركزي لممحاسبات ومكاتب المراجعة الخاصة الجيازالحسابات ب

ية السابقة الشتقاق فروض بالبورصة المصرية. ولتحقيق ىدف البحث تم تحميل االصدارات والدراسات المحاسب
 وتوصمت الدراسة إلى .ثم تم اجراء دراسة تطبيقية عمى عينة من الشركات المقيدة في البورصة المصريةالبحث، 

يوم( ومتوسط فترة تأخير تقرير مراقبي  7;وجود اختالف بين متوسط فترة تأخير تقرير مراقبي المكاتب الخاصة)
تقرير مراقبي الحسابات إلي أن فترة تأخير يوم(. كما توصمت الدراسة  8>ات)الحسابات بالجياز المركزي لممحاسب

تقرير أن فترة تأخير . كما  رأي مراقب الحساباتتتأثر بكل من تاريخ نياية السنة المالية و  بمكاتب المراجعة الخاصة
ومديونية الشركة ونوع  تحجم منشأة مراقب الحساباالمركزي لممحاسبات تتأثر بكل من  مراقبي الحسابات بالجياز

جيد –ربحية الشركة –كما أنو ال يوجد تأثير لمتغيرات )حجم الشركة  الجياز .الفني لمراقب الحسابات برأي ال
     المراجع( عمي كال الفترتين.

 نوع رأى -معدل المديونية –ربحية الشركة  -حجم الشركة  –الكممات المفتاحية: تأخير تقرير المراجعة الخارجية 
 حجم منشأة مراقب الحسابات –تاريخ نياية السنة المالية -مراقب الحسابات جيد  –مراقب الحسابات 
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Toward a logical explanation for the delay of Auditor’s report of both 

the Central Accountability Agency (C.A.A.( and private audit firms –A 

compared and empirical Study 

Abstract 

This research aims to study and analyze the factors that affect the delay in issuing the 

auditors’ report of the CAA and  private audit firms. To achieve the objectives of the 

research; an empirical study was conducted for a sample of companies listed in the 

Egyptian Stock Exchange. The study showes a difference in the average period of 

Auditor report delay between private audit firms (73 days) and the average of report 

delay for Central Auditing Agency (84 days). In addition, the study also finds that the 

delay of Auditors report of private audit firms is affected by the end of financial year 

and the Type of Audit Opinion. However; the delay of the CAA Auditor report was 

affected by the size of Audit Firm; leverage; and  type of Audit Opinion. 

Keywords: Audit Report Delay-   company Size - Audit Firm Size- Type of Audit 

Opinion- Profitability-Leverage-Company Year end- auditor effort 
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 مقدمة  -1
مصدرًا رئيسيًا لتوفير المعمومات التي تساعد ،  (2)وما يوفره من قوائم وتقارير مالية ،يعتبر النظام المحاسبي      

تعد التقارير و كن لمموارد االقتصادية المتاحة. تحقق أفضل تخصيص مم ،عمي اتخاذ قرارات أصحاب المصالح
ىذا . وحتى تتحقق الفائدة المرجوة من معمومات المحاسبة الماليةوسيمة االتصال في نظام  7المالية السنوية لمشركة
يجب أن تقدم في الوقت ، حاسبية عمى قرارات أصحاب المصالحوىى تأثير المعمومات الم ،االتصال المحاسبي
تعد من الخصائص المعززة  9أن وقتية المعمومات المحاسبيةإلي   FASB, IASB, 2010)8 (المناسب ، فقد أشار

 .يمكن االستفادة من تمك المعموماتلممعمومات المحاسبية والتي يجب توافرىا حتى 
مراقب فقد زاد اىتمام أصحاب المصالح بتقرير  ،في الفترة األخيرة :ونظرا لتعاقب حاالت الغش والتالعبات المالية

لما لو من أىمية في اضفاء المصداقية عمى المعمومات الواردة في القوائم المالية ، وحتى يكون لتقرير  ;الحسابات
 .لح يجب أن يقدم في الوقت المناسبتأثير في قرارات أصحاب المصا مراقب الحسابات 

مراقب الحسابات ونظرا الن تقرير المراجعة يمثل وسيمة االتصال في المراجعة الذي يتم من خاللو توصيل رأي 
( إلي أن توقيت :210القوائم المالية ، فيجب أن يصل التقرير في الوقت المناسب ، فقد أشار) محمد،  عمي

                                                           
(2)

من قائمة المركز المالي ، وقائمة الدخل ، وقائمة التدفقات النقدية  لاساس التقارير المالية ، حيث تشمل تمك القوائم ك القوائم المالية االساسيةتمثل   
 من تقرير مجمس ، وقائمة التغيرات في حقوق الممكية . وااليضاحات المتممة ليا . وباإلضافة الى تمك القوائم االساسية فان التقارير المالية تتضمن كال

حق االضافية دارة ، تقرير االدارة التنفيذية ، اضافة الى ادوات اخر  مساعدة لفإفصاح عن المعمومات ، مثل ، اليوامش والمالحظات والجداول والمالاال
 ، باعتبارىا مجال المراجعة.وغير ذلك

كمترادفات ، والتي تشير إلى التنظيم  Firmأو المنشأة  Economic Entityأو الوحدة االقتصادية   Companyتستخدم الباحثة لفظ الشركة  7
كة االقتصادي الذ  ييدف إلى تحقيق مستو  مرضى من األرباح في المقام األول ، ولتحقيق االتساق في المصطمحات ، استخدمت الباحثة لفظ الشر 

 لمداللة عمى ذلك التنظيم.
، تنقسم الخصائص النوعية لممعمومات  2101في عام  IASBباالشتراك مع  FASBالصادر عن ) (SFAC No.8طار المفاىيمي الجديد ووفقا لفإ 8

، والتمثيل الصادق (، والثانية عبارة عن المحاسبية إلى مجموعتين أساسيتين ؛ إحداىما الخصائص الرئيسية لجودة المعمومات المحاسبية )المالءمة 
 ، والقابمية لمفيم( ، والقابمية لمتحقيق، والوقتية  ةلممقارن لمحاسبية )القابميةلجودة المعمومات ا Enhancingالخصائص المعززة 

توفير المعمومات المحاسبية في الوقت المناسب التخاذ القرارات ، قبل أن تفقد قدرتيا عمى التأثير عمى القرارات . وتشير  Timeliness الوقتية تعنى  9
 (.IASB, 2010الوقتية إلى الوقت الذ  يتم استغراقو لفإفصاح عن المعمومات. )

ويتضمن كل من ، االخطاء الحسابية او . الى الخطأ الذ  من الممكن اقترافو من قبل المحاسب عند ادائو لعممو  Misstatement التحريفيشير  6
إلى نوعين وىما الغش التحريف عمومًا االخطاء المينية ، من خالل الخروج عن تطبيق المبادئ المحاسبية ، او تجاىل حقائق معينة او الغش  ، وينقسم 

، من قبل واحد أو أكثر من بين اإلدارة أو المسئولين عن حوكمة الشركة أو الموظفين أو طرف ثالث ، الى فعل متعمد   Fraudغش اليشير والخطأ . و 
وقد يتم ذلك إما من خالل تزييف القوائم المالية أو من خالل اختالس األصول. اما  . باستخدام الخداع لمحصول عمى منفعة غير قانونية أو غير مستحقة

سوء تفسير  فيشير إلى تحريفات غير متعمدة في القوائم المالية، مثل األخطاء الحسابية أو الكتابية في السجالت وفى البيانات المحاسبية والسيو أو الخطأ
، عن طريق اإلدارة  الحقائق، والتطبيق الخاطئ لمسياسات المحاسبية. ويختمف كال النوعين عن بعضيما البعض في أن النوع األول يتم ارتكابو عادة

. ) الشريف ، وفى غالبية األحوال عن طريق العاممين، بغرض خداع وتضميل مستخدمي القوائم المالية ، في حين أن النوع الثاني يتم ارتكابو ضد المنشأة 
2108) 

ىو عبارة عن المنتج النيائي لعممية المراجعة و يعتبر وسيمة أو اداة لتوصيل الرأي الفني المحايد لمراقب   Auditor Report مراقب الحساباتتقرير  ;
وتجدر االشارة الى ان الباحثة   (Arens et al,2011). الحسابات عمى القوائم المالية محل المراجعة الى مستخدمي القوائم المالية أصحاب المصالح

اجع الخارجي أو تقرير مراقب الحسابات أو تقرير المراجعة الخارجية كمترادفات ، والذ  يشير إلى المنتج النيائي لعممية مراجعة ستستخدم لفظ تقرير المر 
 القوائم المالية السنوية التاريخية الكاممة . 
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إصدار تقرير المراجعة الخارجية يمثل قيمة مضافة لمستخدميو، وأن التأخير في توقيت إصدار التقرير قد يؤدي إلي 
مة والمصداقية لممعمومات ءعكس المالي ية عممية المراجعة كما أنوفاعمل اعتبر مقياسيستفادة منو. حيث عدم اال

الواردة في التقارير المالية لمشركات. فتأخير اصدار تقرير المراجعة يؤثر عمي جودة المعمومات المحاسبية من 
 لمعمومات.يذه خالل التأثير عمي التوقيت المناسب ل

فقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن لتأخير تقرير  ،، أيضاةالخارجيأىمية فترة تأخير تقرير المراجعة  وبشأن
أثر سمبى مزدوج عمى كل من سمعة الشركة محل المراجعة ، واستفادة مستخدمي التقرير من  مراقب الحسابات

 المعمومات الواردة فيو.
 Habib etفقد زاد اىتمام العديد الدراسات في الدول االجنبية ) ةالخارجي ةونظرا ألىمية توقيت تقرير المراجع

al,2011;Al; Knechel & Payne,2001; Johnson et al,2002; والمصرية ) ( والعربية; 
Ezat&Elmasry,2008;Akle,2011;Alkhatib&Marji,2012 ;Afify,2009 ; Ajmi,2008  محمود

أىم محددات  ىذه القضية المينية من جية ، و ( بتناول:210؛ محمد،2109؛ يوسف ،2108؛ سعدة،2109،
محل المراجعة الخصائص التشغيمية لمشركات ما اذا كانت ىذه المحددات مرتبطة ب، و  من جية أخريتقرير التأخير 

 ، أو مراقب الحسابات ومنشأتو نفسيا. 
وجود اختالف في كل من نوع الرأي وتوقيت  في مصر  لمشركات الخارجية تقارير المراجعة ويجد المتتبع لكثير من 
 ، ومن جية أخريالمركزي لممحاسبات ومكاتب المراجعة الخاصة لنفس الشركة مراقبي الجياز التقرير الصادر عن

مراقبي ميل لمتحفظ ، بينما تميل تقارير المراجعة التي يصدرىا ت مراقبي الجياز فغالبية التقارير التي يصدرىا
 Opinionالمكاتب الخاصة إلي الرأي النظيف وىو ما يعرف في بحوث المراجعة بشراء الرأي ب الحسابات

Shopping  . 
الخاصة اال أنو  وعمى الرغم من زيادة اىتمام الدراسات االجنبية بالعوامل المؤثرة عمي تأخير تقرير المراجعة لممكاتب

؛  Ajmi,2008; Ezat&Elmasry,2008; Afify,2009)، وخاصة المصرية ،يوجد القميل من الدراسات العربية
تأخير توقيت تقرير بالبحث أسباب التي تناولت  ( :210؛ محمد،2109؛ يوسف ،2108؛ سعدة،2109محمود ،

فترة وتفسير  مقارنة ب تناولت التي اىتمت  دراساتالندرة شديدة في توجد ة و في حدود عمم الباحث مراقب الحسابات
، المركزي لممحاسبات ومكاتب المراجعة الخاصة لنفس الشركة  مراقبي الجياز التأخير لكل من التقرير الصادر عن

 .الحالي و دراسة العوامل المؤثرة عمي كال منيما. وىو ما تعتبره الباحثة اضافة عممية لمبحث
 

 مشكمة البحث  -2
معمومات المقدمة في من المتغيرات التي يمكن أن تؤثر عمى منفعة ال مراقب الحساباتيعتبر توقيت إصدار تقرير 

فتقديم التقرير في الوقت المناسب يساعد مستخدميو عمى تحقيق االستفادة المرجوة منو. حيث يؤثر  ،ذلك التقرير 
من خالل التأثير عمى التوقيت ، المعمومات المحاسبيةية عمى جودة التأخير في إصدار تقرير المراجعة الخارج

العوامل المؤثرة عمى تأخير توقيت تقرير المراجعة دراسة عمي البحث الحالي  ويركز. لمعموماتيذه المناسب ل
حتى يتسنى لمتخذي القرار مراعاة  المركزي لممحاسبات ومكاتب المراجعة الخاصة مراقبي الجياز لكل من الخارجية
  .مراقب الحساباتعوامل عند الحكم عمى توقيت اصدار تقرير تمك ال
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 وتتمخص مشكمة البحث في االجابة نظريا وعمميا عمى االسئمة التالية :
 ؟مراقب الحساباتتوقيت تقرير ما مفيوم وأىمية  -
عمى تأخير توقيت إصدار تقرير المراجعة  حجم منشأة مراقب الحساباتىل يوجد تأثير ذو داللة احصائية ل -

 ؟الخارجية 
 ؟ الخارجية ىل يوجد تأثير ذو داللة احصائية لحجم الشركة عمى تأخير توقيت إصدار تقرير المراجعة -
 ؟ الخارجية ىل يوجد تأثير ذو داللة احصائية لربحية الشركة عمى تأخير توقيت إصدار تقرير المراجعة -
 ؟ الخارجية مديونية الشركة عمى تأخير توقيت إصدار تقرير المراجعةمعدل احصائية لىل يوجد تأثير ذو داللة  -
 ؟ الخارجية ىل يوجد تأثير ذو داللة احصائية لتاريخ نياية السنة المالية عمى تأخير توقيت إصدار تقرير المراجعة -
  ؟ الخارجية تقرير المراجعةعمى تأخير توقيت إصدار  مراقب الحساباتىل يوجد تأثير ذو داللة احصائية لجيد  -
 ؟ الخارجية عمى تأخير توقيت إصدار تقرير المراجعة مراقب الحساباتىل يوجد تأثير ذو داللة احصائية لنوع رأ   -
 ىدف البحث  -3

 مراقبي مع دراسة االختالف بين فترة التأخير ل مراقب الحساباتييدف البحث إلى دراسة ظاىرة تأخير توقيت تقرير 
العوامل المؤثرة عمى تأخير مكاتب المراجعة الخاصة ، ودراسة أىم ب الحسابات مراقبيالجياز المركزي لممحاسبات و 
، المركزي لممحاسبات ومكاتب المراجعة الخاصة الجيازالحسابات بمراقبي  لكل من توقيت تقرير المراجعة الخارجية

  بالبورصة المصرية.وذلك بالتطبيق عمي عينة من الشركات المقيدة 
 أىمية ودوافع البحث  -4

مراقب لمبحث في محاولة تضييق فجوة البحوث المحاسبية، التي تناولت تأخير تقرير  األىمية األكاديميةتتمثل 
المركزي  مراقبي الجياز لكل من العوامل المؤثرة عمى تأخير توقيت تقرير المراجعة الخارجيةو ،  الحسابات

 األىمية العمميةلممحاسبات ومكاتب المراجعة الخاصة في بيئة األعمال والممارسة المحاسبية المصرية. وتتمثل 
مراعاة تمك في االستفادة من تقرير المراجعة الخارجية من خالل لمبحث في مساعدة مستخدمي القوائم المالية 
قرارات التأخير إلي التأثير سمبا عمي  فقد يؤدي .حساباتمراقب الالعوامل عند الحكم عمى توقيت إصدار تقرير 

كما قد يساعد البحث الجيات التنظيمية  بالمعمومات في توقيت غير مناسب. ىمنتيجة امداد أصحاب المصالح
 مما يؤد  إلى زيادة منفعة المعمومات الواردة فيو.  ،والرقابية في وضع ضوابط لمتقميل من تأخير توقيت التقرير

وبصفة ، محاولة التغمب عمى ندرة الدراسات التي تناولت تمك العالقات اال أن من أىميا  كثرة دوافع البحث رغمو 
ما اذا كان من جية، وايجاد دليل عممي عمى  الشركات المقيدة بالبورصة المصريةعند مراجعة حسابات خاصة 
لممحاسبات ومكاتب المراجعة  الجياز المركزيمن مراقبي لكل  توقيت تقرير المراجعة الخارجية فرق في ىناك

أضف إلي ذلك أن البحث قد يصل لنتائج عممية الخاصة ، من خالل منيجية بحث متطورة وموضوعية موثقة.
 تمفت انتباه الباحثين المحاسبيين والجيات الرقابية في مصر إلي الشك في وجود شراء لرأي مراقب الحسابات.

 فروض البحث  -5
صدارات والدراسات المحاسبية السابقة ذات الصمة الشتقاق الفروض التالية، تمييدا الختبارىا عمميا سيتم تحميل اال

   الحقا: 
الجياز المركزي لممحاسبات مراقبي الحسابات ب: يوجد اختالف معنوي بين متوسط فترة تأخير تقرير   1ف

 مكاتب المراجعة الخاصة .مراقبي الحسابات بوتقرير 
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 عمى تأخير توقيت إصدار تقرير المراجعة حجم منشأة مراقب الحساباتتأثير ذو داللة احصائية ل: يوجد 2ف
 .في مصرالخارجية 

 .الخارجية : يوجد تأثير ذو داللة احصائية لحجم الشركة عمى تأخير توقيت إصدار تقرير المراجعة 3ف
 .الخارجية ت إصدار تقرير المراجعةيوجد تأثير ذو داللة احصائية لربحية الشركة عمى تأخير توقي  :4ف
 الخارجية. مديونية عمى تأخير توقيت إصدار تقرير المراجعةمعدل يوجد تأثير ذو داللة احصائية ل :5ف
عمى تأخير توقيت إصدار تقرير لعميل المراجعة يوجد تأثير ذو داللة احصائية لتاريخ نياية السنة المالية  :6ف

 الخارجية. المراجعة
 .هعمى تأخير توقيت إصدار تقرير  مراقب الحساباتالمبذول من جيد متأثير ذو داللة احصائية ل: يوجد 7ف
 . هعمى تأخير توقيت إصدار تقرير  مراقب الحسابات: يوجد تأثير ذو داللة احصائية لنوع رأى 8ف

 حدود البحث  -6
لكل  توقيت تقرير المراجعة الخارجيةالعوامل المؤثرة عمى تأخير يركز ىذا البحث بصفة أساسية عمى دراسة واختبار 

، المراجعة الخارجيةومكاتب المراجعة الخاصة عمى تأخير تقرير  لممحاسبات المركزيالجياز الحسابات بمن مراقبي 
، حجم حجم منشأة مراقب الحساباتمع التطبيق عمى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وتتمثل تمك العوامل في )

مراقب ، نوع رأ  مراقب الحساباتمديونية الشركة، تاريخ نياية السنة المالية، جيد معدل الشركة، ربحية الشركة، 
عمى تأخير ، بخالف ذلك ، تأثير أي متغيرات أخر  دراسة واختبار (، وبالتالي يخرج عن نطاق البحث الحسابات

ق عمى الشركات غير المالية المقيدة بالبورصة، وذلك نظرا كما يقتصر البحث في التطبي .تقرير مراقب الحسابات
 عن باقي القطاعات الن المؤسسات المالية ذات طبيعة خاصة، وتخضع لمتطمبات افصاح ولوائح تنظيمية تختمف

، أضف إلي ذلك أن البحث يركز عمي تفسير فترة تأخير تقرير صة بشأن تعيين من يراقب حساباتياوليا ضوابط خا
ة السنوية لمقوائم المالية وبالتالي يخرج عن نطاقو دراسة نفس القضية في حالة التقارير األخر  لمراقب المراجع

، وأخيرا فان القدرة عمى تعميم النتائج مراجعة القوائم المالية المختصرةالحسابات مثل تقريره عن الفحص المحدود و 
 وض البحث، خاصة اختيار عينة الدراسة.ستكون مشروطة بضوابط المنيجية التي سيتم بيا اختبار فر 

 خطة البحث  -7
 في ضوء اىداف البحث ومشكمتو وحدوده، سوف يستكمل البحث كما يمى : 

مكاتب المراجعة الخاصة واشتقاق الجياز المركزي لممحاسبات و ب مراقب الحساباتماىية وأىمية توقيت تقرير  0-;
 الفرض األول لمبحث.

 واشتقاق الفرض الثاني لمبحث. هتوقيت تقرير  وتأخير الحساباتحجم منشأة مراقب العالقة بين تحميل   2-;
 واشتقاق الفرض الثالث لمبحث  مراقب الحساباتالعالقة بين حجم الشركة وتأخير توقيت تقرير  تحميل 7-;
 واشتقاق الفرض الرابع لمبحث مراقب الحساباتالعالقة بين ربحية الشركة وتأخير توقيت تقرير  تحميل 8-;
واشتقاق الفرض الخامس  مراقب الحساباتمديونية الشركة وتأخير توقيت تقرير معدل العالقة بين  تحميل  9-; 

 لمبحث
واشتقاق  مراقب الحساباتوتأخير توقيت تقرير  لعميل المراجعة العالقة بين تاريخ نياية السنة المالية تحميل :-;

 الفرض السادس لمبحث
 واشتقاق الفرض السابع لمبحث ، هوتأخير توقيت تقرير  مراقب الحساباتالعالقة بين جيد  تحميل ;-;
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 واشتقاق الفرض الثامن لمبحث ، هوتأخير توقيت تقرير  مراقب الحساباتالعالقة بين نوع رأ   تحميل >-;
 منيجية البحث  =-; 
 اختبار فروض البحث  01-;
 ومجاالت البحث المقترحة.نتائج البحث والتوصيات  00-;
الجياز المركزي لممحاسبات ومكاتب بماىية وأىمية توقيت تقرير مراقب الحسابات  7-1

 خاصة واشتقاق الفرض األول لمبحث.المراجعة ال
ومات المنتج النيائي لعممية المراجعة ، وتنبع أىميتو من أنو يضفي الثقة عمى المعم مراقب الحساباتيعتبر تقرير 

. وحتى تتحقق األىداف المرجوة منو يجب أن يتم تقديمو قبل أن تفقد المعمومات قيمتيا في القوائم المالية الواردة
المعمومات الواردة في تقرير المراجعة يسمح بوصول  توصيلالتأثيرية في قرارات أصحاب المصالح . كما أن تأخير 

ي المستخدمين  لذلك زاد اىتمام الدراسات بظاىرة البعض لتمك المعمومات واالستفادة منيا عمى حساب مصمحة باق
قد يدفع  الخارجية . كما أشار البعض إلي أن زيادة فترة تأخير تقرير المراجعةمراقب الحساباتتأخير توقيت تقرير 
 مصادر بديمة لممعمومات الواردة في القوائم المالية. البحث عن واالعتماد عميبالمستخدمين إلي 

في الوقت المناسب فقد اىتمت بو العديد من الجيات التنظيمية والرقابية  مراقب الحساباتونظرا ألىمية تقديم تقرير 
 Sarbanesمن قانون  (818) ففي الواليات المتحدة االمريكية أشارت المادة .سواء داخل مصر أو خارجيا 
Oxley act (SOX) 2002<  الى ضرورة قيام الشركات بالتعجيل من اصدار التقارير المالية ، كما تطمبت من

من نفس القانون لجنة البورصة  (=81)أداء المزيد من الجيود في أقل وقت ممكن. كما فوضت المادة  المراجعين
ونتيجة لذلك عدلت  .يةالمال مراكزىافي الزام الشركات بسرعة االفصاح عن أي تغييرات في   SECواألوراق المالية 

SEC يوم  9;الى ، يوم  1=من  ىذه الفترةفقد عدلت  ،القواعد التنظيمية الخاصة بتاريخ إصدار التقارير المالية ،
 (2108سعدة،؛ ;Lambert et al,2008. )2119الى  2112يوم  خالل الفترة من  1:ثم الى 

، >==0لسنة  7والمعدل بالقانون ،  0>=0لسنة  =09وفيما يتعمق بالوضع في مصر فقد ألزم قانون الشركات رقم 
واعداد تقرير عن نشاط  مراقب الحساباتمجالس ادارات الشركات بإعداد قوائم مالية سنوية مشتممة عمى تقرير 

ة المالية وموافاة الييئة العامة لمرقابة المالية بيا يوما من تاريخ انتياء السن 1=الشركة عمى أن يتم تقديمو خالل 
 رفق الدعوة الموجية لمييئة لحضور اجتماع الجمعية العامة.،

أنو عمى الشركات المقيدة بالبورصة أن تقدم القوائم ب 2==0لسنة  9=الالئحة التنفيذية لقانون رأس المال  تكما نص
يوما من انتياء السنة المالية ، والقوائم الربع سنوية مرفقا بيا  1=الل المالية السنوية مرفقا بيا تقرير المراجعة خ

 يوما من تاريخ انتياء كل ربع سنة . 89خالل  مراقب الحساباتتقرير فحص محدود من 
لتأخير في مكرر من ذات القانون عمي أنو يعاقب بغرامة ألف جنيو عمى كل يوم من أيام ا 9:كما نصت المادة 

والمتعمقة بقواعد قيد وشطب األوراق المالية المنصوص  ،وفقا لقواعد االفصاح المرتبطة بيا، المالية تسميم القوائم
                                                           

شيدتيا  التيالمحاسبية والفضائح المالية  اإلخفاقات، نتيجة 2112عام  األمريكيىو قانون أصدره الكونجرس  :Sarbanes-Oxley Actقانون  ( (8
كما  .حسابات الشركات الُمقيدة بالبورصة األمريكية مراقبيالشركات األمريكية. وينص القانون عمى تشكيل ىيئة لمرقابة ميمتيا مراقبة أداء  العديد من

تقرير، ضمن  بإصدارالشركات  إدارةيضًا عمى ضرورة قيام يقضي بوجوب وجود لجنة مراجعة في كافة الشركات الُمقيدة بالبورصة. وينص القانون أ
بمسئوليتيا عن تصميم ىيكل الرقابة الداخمية داخل الشركة وتنفيذه بفاعمية.  اإلدارةتقر فيو  والذيتقرير الرقابة الداخمية،  ىتقاريرىا المالية المنشورة، ُيسم

تقرير فحص التأكيدات، يتم استخدامو لتوضيح رأي مراقب الحسابات حيال ما  ىقرير ُيسمكما ينص القانون عمى ضرورة قيام مراقب الحسابات بتقديم ت
   (2109)العاصي،حول ىيكل الرقابة الداخمية  اإلدارةتضمنو التأكيد الُمقدم من 
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أن يعرض التصالح عن ىذه الجريمة  ،أو من يفوضو، ويجوز لرئيس الييئة .من ىذا القانون :0عمييا في المادة 
ويترتب عمى التصالح وتنفيذه انقضاء في أي حالة كانت عمييا الدعو  مقابل أداء نصف الغرامة المستحقة ، 

 الدعو  الجنائية.
يجب عمى الشركات موافاة الييئة والبورصة بنسخة من  =ووفقا لقواعد قيد وشطب األوراق المالية بالبورصة المصرية

عمى أن يكون ذلك قبل  مراقب الحساباتمرفقا بيا تقرير  ،الصادرة من مجمس ادارة الشركة، القوائم المالية السنوية 
ويتم اعداد القوائم المالية السنوية واعتمادىا من  .مراقب الحساباتبداية جمسة التداول لمتاريخ المدون بتقرير 

ق بيا تقرير مجمس ويرف ،الجمعية العامة لمشركة خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشير من تاريخ انتياء السنة المالية
قبل بداية انعقاد جمسة التداول  ،عديل الجمعية لمقوائم المالية توافى الييئة والبورصةوفى حالة ت .االدارة السنوي

ثم توافي الييئة والبورصة بصورة  ،ببيان معتمد عن التعديالت وأثرىا عمى القوائم المالية ،النيائية النتياء االجتماع
التي عدلت القوائم مرفقا بيا تقرير مراقب  ،من القوائم المعدلة خالل عشرة أيام عمل من تاريخ الجمعية العامة

 الحسابات عن القوائم المالية المعدلة.
كما اىتمت معايير المراجعة المصرية بتوقيت عممية المراجعة فتضمنت الفقرة الخاصة باالستراتيجية العامة 

يجية نطاق وتوقيت االستراتىذه وتحدد  ،أنو ينبغي عمى المراجع وضع استراتيجية عامة لممراجعة، 01لممراجعة
توقيت عممية وتساعد في اعداد خطة المراجعة األكثر تفصيال. مما يشير الى التركيز عمي  ،وتوجيو عممية المراجعة

 المراجعة والتي تؤثر عمي فترة المراجعة .
بما فييا  ،الماليةيتضح مما سبق اىتمام الجيات التشريعية والرقابية المصرية بتوقيت االفصاح عن القوائم والتقارير 

 1=لما لعامل التوقيت من أىمية في زيادة منفعة المعمومات المحاسبية، اال ان فترة ال، تقرير المراجعة الخارجية
يوما لزيادة منفعة تمك  1:لذلك تر  الباحثة أنو من االفضل تعديل تمك الفترة الى  ،يوما تعد فترة طويمة نسبيا

ترشيد قرارات أصحاب  مردودىا عميفي زيادة  ايجابا مما ينعكس، صاح عنيا من خالل تسريع االف ،المعمومات
  المصالح في الشركات.

بما فييا تقرير المراجعة  ،واالفصاح عن التقارير المالية لمشركات، ونظرا لوجود فترة بين انتياء السنة المالية 
-Krishman&Yang,2009; Vuko &Cular,2014; Che  )فقد زاد اىتمام الدراسات ،الخارجية

Ahmed&Abidin,2008;  ) تقرير ، وتحديد العوامل التي تؤثر عمى الفترة ما بين نياية السنة ىذا البظاىرة تأخير
 تقرير لممستخدمين.الالمالية ووصول 

. Audit Report Lagتسميتيا  00البعضيري ف، و يوجد اختالف بين الدراسات االجنبية عمى تسمية تمك الفترة 
 .Audit Report Delayمصطمح ،  02يطمق عمييا البعض األخر بينما
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10) )
 "مراجعة القوائم المالية تخطيط عملية"  300معيار المراجعة المصري رقم  
11 )   )

 ;Sarraf et al,2015;Blankley et al,2015;Chan et al,2016; Phametal,2014; &Islam,2012;Li et al,2014 )مثل دراسات 
Afify,2009; Bhuiyan, 2011;Walker&Hay,2013; Apadore &noor,2013 Lee&Jahng,2008;Dibia&Onwachekwa,2013; ،

Levevtis et al ,2005) 
12 ) )

 Al Ghanem&Hegazy,2011; Mouna&Anis,2013; Lambert et al,2008; Modugu et al ,2012;Al)مثل دراسات  
Ajmi,2008; Leventis et al,2013;Mam et al ,2001;Pizzini et al,2010;) 
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 ،:210محمد،؛  2109يوسف ،كما يوجد اختالف بين الدراسات في تحديد تمك الفترة فقد أشار البعض  )   
;Dao&Pham et al,2014 ;Lee&Jahng,2008; Blankley et al,2015  Krishman&Yang,2009; 
Vuko &Cular,2014; Che-Ahmed&Abidin,2008; Modugu et al,2012; Dibla& 

Onwachekewa,2013 عمى  مراقب الحسابات(  إلى انيا الفترة بين تاريخ نياية السنة المالية وتاريخ توقيع
 ;Leventis et al, 2005; Al-Ajmi,2008; Bonson et al ,2008تقرير المراجعة. كما قسميا البعض )

Francais,2009) تبدأ من تاريخ انتياء السنة المالية وتمتد إلى تاريخ توقيع المراجع  الفترة األولى :إلى فترتين
تبدأ من تاريخ توقيع المراجع عمى التقرير وتمتد إلى تاريخ نشر التقارير ف الفترة الثانيةعمى تقرير المراجعة، أما 
 أو عمى موقع البورصة أييما أقرب. ،المالية في الصحف اليومية

ن كال المصطمحين أال إ ،الى انو عمى الرغم من اختالف الدراسات في تسمية تمك الفترة خمص الباحثةومما سبق ت
كما أن اختالف تحديد تمك الفترة يرجع إلى أن الفترة بين تاريخ انتياء السنة المالية وتاريخ  .يشيرا الى نفس المعنى

، وبالتالي تقع مسئولية ييا المراجع في عممية المراجعةقضعمى التقرير تتعمق بالفترة التي ي مراقب الحساباتتوقيع 
التأخير عمي المراجع بينما الفترة بين توقيع المراجع عمى التقرير وتاريخ نشر التقارير المالية تكون مسئولية ادارة 

 الشركة محل المراجعة.
رجع تىل ، سباب التأخير الحقيقية أن الفترتين حتى يمكن التوصل الى وجود ضرورة لمتفرقة بي لذلك ترى الباحثة 

لتحديد العوامل المؤثرة عمي كل وذلك   ؟إلى طول فترة المراجعة أم ناتج عن تباطؤ االدارة في نشر التقارير المالية
أنو  ،من سؤال أحد مسئولي االفصاح في البورصة، اتضح لمباحثة  الواقع العمميمنيما عمي حدة ، ولكن في 

بيا تقرير مراقب الحسابات في أول يوم  اة المصرية عمي تسميم القوائم المالية لمشركة مرفقيجري العمل في البورص
. وبالتالي ففي البيئة المصرية ال توجد فترة تأخير بين توقيع هتقرير اريخ توقيع مراقب الحسابات عمي تداول بعد ت

 مراقب الحسابات عمي تقرير المراجعة واصدار تمك التقرير.
-Alفأشار ) ،اختالف فترة تأخير تقرير مراقب الحسابات في الدول المختمفة لدراسات السابقة يالحظا تحميلومن 

Ajmi,2008 يوم في البحرين >8يوم بمتوسط  098أيام و ;( إلي أنيا تتراوح ما بين. ( كما أشارAfify,2009 إلي أنيا )
( إلي Apadore &noor,2013ماليزيا أشارت دراسة)يوم في مصر، وفي  ;:يوم بمتوسط  009يوم إلي  =0تتراوح ما بين 

% من الشركات انتيت من المراجعة خالل أربع :=كما أن . يوم 011يوم بمتوسط  >08و :2أن الفترة تتراوح ما بين 
يوم في نيجيريا. كما أشار  :;2إلي  71إلي أنيا تتراوح ما بين  (Modugu et al,2012)شيور، كما أشارت دراسة 

(Habib et al,2011)   يوم في نيوزيمندا . وتسعي الدراسة الحالية إلي الوصول لمدي وجود  0:إلي أن متوسط تمك الفترة
 .(2109-2107اختالف في تمك الفترة في الشركات المصرية خالل فترة الدراسة )

لممحاسبات ومكاتب  المركزيالجياز الحسابات بمراقبي  نوع الرأي في التقرير الصادر عنوجود اختالف بين  كما يالحظ
بينما تميل تقارير تميل لمتحفظ ،  الجيازب مراقبو الحسابات فغالبية التقارير التي يصدرىا 07المراجعة الخاصة لنفس الشركة

                                                           
لألدلة المتعمقة بتأكيدات اإلدارة عن األحداث واألنشطة عممية منظمة لمتجميع والتقييم الموضوعي بأنيا   المراجعة الثنائيةتعرف  ( (13

لعممية بواسطة االقتصادية وذلك بغرض تحديد درجة التوافق بين ىذه التأكيدات والمعايير الموضوعة وتوصيل النتائج لألطراف المعنية، عمى أن تتم ىذه ا
ا( بينيم عمى تخصيص وتوزيع ميام عممية المراجعة، ويحق لكل مراقب االطالع اثنين، أو أكثر، من مراقبي الحسابات، بحيث يتم االتفاق فيما )بينيم

م، يجب أن يوضح عمى أعمال واستنتاجات المراقب اآلخر. وأخيرًا يقدم جميع مراقبي الحسابات تقريرًا موحدًا. وفي حالة وجود اختالف فيما )بينيما( بيني
وبمجرد إصدار ذلك التقرير، يصبح جميع مراقبي الحسابات مسئولين بالتضامن عن مد  دقة ىذا  التقرير أوجو الخالف ووجية نظر كل )منيما( منيم.

 (2109.)العاصي،التقرير
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مما قد يترتب عميو اختالف  ،الخاصة إلي الرأي النظيف و الحسابات بمكاتب المراجعةمراقبالمراجعة التي يصدرىا 
 وىو ما يحاول البحث اختباره من خالل صياغة الفرض التالي :  ،فترة التأخير لكال التقريرين

الجياز المركزي لممحاسبات مراقبي الحسابات ب: يوجد اختالف معنوي بين متوسط فترة تأخير تقرير   1ف
  .مكاتب المراجعة الخاصةمراقبي الحسابات بوتقرير 

 ;Yaacob et al,2012; Dibla& Onwachekewa,2013اىتمت العديد من الدراسات ) وقد
Oladipupo,2011; Che-Ahmed&Abidin,2008; Habib et al,2011;Al Ajmi,2008; 

Walker&Hay,2013; Ezat&Elmasry,2008; Afify,2009; Knechel & Payne,2001; Johnson 
et al,2002;  م تمك وتنقس. فترة تأخير تقرير مراقب الحسابات( بتحديد أىم المتغيرات التي يمكن أن تؤثر عمي

 ;Habib et al,2011;Al Ajmi,2008المجموعة األولي )ركزت . الدراسات إلي ثالث مجموعات
Ezat&Elmasry,2008; Afify,2009; Knechel & Payne,2001; Johnson et al,2002;  عمي )

 Leventisعمي تمك الفترة. بينما ركزت مجموعة أخري )عميل المراجعة(دراسة تأثير الخصائص التشغيمية لمشركة
et ai,2005; Knechel & Payne ,2008; Lee&Jahng,2008;Leventis ,2005; (Apador 

&Noor,2013; ثالثة المجموعة العمي تمك الفترة. وركزت  منشأة مراقب الحساباتعمي تأثير بعض خصائص
(Yaacob et al,2012; Dibla& Onwachekewa,2013; Oladipupo,2011; Che-
Ahmed&Abidin,2008;Modugu et al,2012; Shukeri&Islam,2012; Dao &Pham et al 

,2014;Al Ghanem&Hegazy,2011) لعميل المراجعة عمى تحديد تأثير كال من  الخصائص التشغيمية 
ويالحظ أن الدراسات السابقة ركزت عمي العوامل التي  عمي تمك الفترة . مراقب الحساباتخصائص منشأة وبعض 

أثر ببحث  (Walker&Hay,2013اىتمت دراسة)، عمي العكس من ذلك  ، وتتسبب في تأخير تقرير المراجعة
ومن ثم   لمشركة عمي تقميل فترة مراجعتو لمقوائم المالية لمشركة مراقب الحساباتالخدمات االستشارية التي يقدميا 

 .التعجيل بتقديم تقرير المراجعة
ويمكن تبرير زيادة اىتمام الدراسات السابقة بالعوامل المؤثرة عمي فترة تأخير تقرير المراجعة الخارجية بأىمية تقديم 

وعمي الرغم  .دة منو ويؤثر في قرارات مستخدميومنشو تقرير المراجعة في الوقت المناسب حتي تتحقق األىداف ال
مقارنة تناولت التي مصرية الدراسات ال في – ةفي حدود عمم الباحث –جدا ىناك ندرة شديدة من ىذا االىتمام اال ان

تقرير مراقبي الحسابات وفترة تأخير  لممحاسبات المركزي تقرير مراقبي الحسابات بالجيازفترة تأخير  لفرق بينا
 بشكل مستقل.، المؤثرة عمي كل فترة  لوالعوام،  الخاصةبمكاتب المراجعة 

أنيا يوجد اتفاق كبير بين الدراسات السابقة عمي  تناول بعض العوامل التي، فيما يمي ، سيتم  وتأسيسا عمي ما سبق
الحسابات. وتشمل تمك العوامل بعض الخصائص تؤثر عمي فترة التأخير لكل من الجياز المركزي و مراقبي 

تاريخ نياية السنة –ربحية الشركة  -مديونية الشركة –مثل ) حجم الشركة  )عميل المراجعة( التشغيمية لمشركة
 –جيد المراجع –حجم منشأة مراقب الحساباتمثل )  بمنشأة مراقب الحساباتالمالية( وبعض الخصائص المرتبطة 

 .اتأثير كال منيم عمي فترتي المراجعة السابق ذكرىمنوع الرأي( لتحديد 
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واشتقاق الفرض  هتوقيت تقرير  الحسابات وتأخيرالعالقة بين حجم منشأة مراقب تحميل   7-2
 الثاني لمبحث.

 Leventis et al, 2005; Al-Ajmi,2008; Etterdege et; al,2006 العديد من الدراسات)اىتمت 
Walker&Hay,2013; Johnson et al,2002; Apador &Noor, 2013; Afify, 2009    ،

 حجم منشأة مراقب الحساباتأثر بدراسة واختبار  التي أىتمت بفترة تأخير تقرير مراقب الحسابات( :210محمد،
. وقد توصمت تمك الدراسات إلي أن الوقت المستغرق إلصدار تقرير ر توقيت تقرير المراجعة الخارجيةعمي تأخي

المكاتب األخر . ويمكن خالل يكون أقل عنيا في حالة المراجعة من  Big.4المراجعة من خالل المكاتب الكبر  
مراجعة في ارجاع ذلك إلي أن مكاتب المراجعة الكبر  لدييا من القدرات واالمكانيات التي تمكنيا من إتمام عممية ال

من الجودة في عممية المراجعة  يرة جيدة وتحاول تقديم مستوي عالالوقت المناسب ، كما أن تمك المكاتب تتمتع بش
من أجل المحافظة عمي سمعة المكتب. كما أن المكاتب الكبر  تتعامل مع شركات  ،من خالل تقميل فترة المراجعة،

مثل أداة ضغط عمي مكاتب المراجعة من أجل إصدار تقارير وتالمالية كبري تفضل السرعة في نشر قوائميا 
يكون لدييا قدرة عمى الحفاظ عمي استقالليا وتكون أقل  الكبر  المكاتب كما أن  المراجعة في الوقت المناسب.
أن التحول من مكاتب المراجعة الكبيرة إلي  (Etterdege et al,2006) وتوصل استعدادا لمتفاوض مع العميل.

 المكاتب الصغيرة يزيد من فترة المراجعة.إلي 
، كما أنيا استخدمت نفس طريقة القياس وتتفق الدراسات السابقة في انيا كميا دراسات تطبيقية عمي بيانات فعمية  
( اذا كان مكتب المراجعة ينتمي ألحد المكاتب 0من خالل متغير وىمي يأخذ الرقم ) حجم منشأة مراقب الحساباتل
عمي يا الرغم من اتفاق وعمي .كما توصمت لنفس النتائج .غير ذلك إذا كان (1ويأخذ القيمة ) Big.4الكبر   8

( Afify, 2009) فيما عدا دراسة .عمي تأخير تقرير المراجعة الخارجية حجم منشأة مراقب الحساباتوجود تأثير ل
 ,Le ventis et alدراسة )فتم تطبيق ، نيا اختمفت في بيئات تطبيقيا أال إ ،تأثيرال ىذا التي أشارت الي عدم وجود

( عمي الشركات Al-Ajmi,2008( عمي مجموعة من الشركات المقيدة في بورصة اليونان. وتمت دراسة )2005
وتم تطبيق دراسة   ( في ماليزيا،Apador et al, 2013المقيدة في بورصة البحرين. وتم تطبيق دراسة)

(Walker&Hay,2013 )  ، دراسة ُطبقت و في نيوزيمندا(Bonson et al ,2008)   عمى مجموعة من الشركات
 Truel et)وُطبقت دراسة  .في الواليات المتحدة االمريكية Johnson et al,2002 )تم تطبيق دراسة)و  ،سبانيةاإل

al,2010) عمي مجموعة شركات في تركيا( وُطبقت دراسة ،Afify, 2009  في البيئة المصرية ولم تتوصل )
حث اختباره ختبار تمك العالقة في البيئة المصرية ، وىو ما يحاول البا عادةإللوجود عالقة. وبالتالي توجد حاجة 

 :من خالل الفرض التالي
 عمى تأخير توقيت إصدار تقرير المراجعة حجم منشأة مراقب الحسابات: يوجد تأثير ذو داللة احصائية ل2ف

 .الخارجية في مصر
 وتأخير توقيت تقرير مراقب الحسابات )عميل المراجعة(العالقة بين حجم الشركة تحميل 7-3

 واشتقاق الفرض الثالث لمبحث 
 Dao&Pham,2014  ;Al-Ajmi,2008;  ، Afify , 2009; Bonson et alخمصت العديد من الدراسات  )

,2008; Francais,2009; Modugu et al,2012; Habib et al, 2011  ،2102الجبر، ;:210محمد  
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Mohammad et al, 2013; Ezat&Elmasry,2008;  ،إلي أن الشركات كبيرة الحجم 2108، ؛ الدحدوح )
عن معموماتيا المالية بشكل أسرع من الشركات الصغيرة . كما أن كبر حجم الشركات يساعد في تقميل فترة  تعمن

مراقب مما يقمل الوقت الذي يقوم بو  ،قوي لمرقابة الداخمية ىيكلنظرا لوجود  الخارجية  إصدار تقرير المراجعة
كما أن الشركات كبيرة الحجم تقوم بالضغط  .المراجعة االساسية  جراءاتاالداء أة إلجراء اختبارات الرقاب الحسابات

 عمي المراجع إلنياء عممية المراجعة في أقل وقت ممكن.

( اليي Yaacob et al,2012; Ezat&Elmasry,2008الدراسيات السيابقة توصيمت دراسيات ) نتيائج وعميي عكيس 
فزييادة حجيم الشيركة يترتيب  .الخارجيية وزييادة فتيرة المراجعية )عمييل المراجعية( وجود عالقة ايجابية بين حجم الشركة

زيييادة فتييرة  ويترتييب عمييي ذلييك ،ممييا يطيييل ميين الفتييرة المطموبيية لمراجعيية حسيياباتيا ،عميييو زيييادة عممياتيييا ومعامالتيييا
 تأخير تقرير المراجعة الخارجية الخاص بيا.

عمي  ياوعمي الرغم من اتفاق .ويالحظ عمي الدراسات السابقة انيا كميا دراسات تطبيقية عمي بيانات فعمية لمشركات
( عمي Al-Ajmi,2008فتم تطبيق دراسة ) ،تمك العالقة واختالفيا في اتجاىيا ، اال انيا ُطبقت في بيئات مختمفة

عمى مجموعة من الشركات   (Bonson et al ,2008)كما ُطبقت دراسة  الشركات المقيدة في بورصة البحرين.
( تمك العالقة Francais,2009) اختبربينما  ( في نيوزيمندا .Habib et al, 2011سبانية ، وُطبقت دراسة )  اإل

وتمت دراسة  ،( في الواليات المتحدة االمريكية  Dao&Pham,2014وتمت دراسة)  في الشركات الفرنسية،
(Modugu et al,2012) ( في نيجيريا ،  ودراسةYaacob et al,2012 في ماليزيا .وتم تطبيق )

( 2108الدحدوح، ، ُطبقت دراسة)شركات المقيدة في بورصة طيران  ( عمي الMohammad et al, 2013دراسة)
،  Ezat&Elmasry,2008 ; Afify, 2009وتم تطبيق دراسات) ات المقيدة ببورصة فمسطين،عمي الشرك

 ( عمي عينة من الشركات المصرية2102الجبر، ، :210محمد،

وتأخير توقيت المراجعة  )عميل المراجعة(وتتوقع الباحثة أن تكون ىناك عالقة ذات داللة معنوية بين حجم الشركة
توجد حاجة ، فعمي الرغم من تناول بعض الدراسات المصرية لتمك العالقة اال انو  الخارجية في البيئة المصرية

 ، والختبار ذلك تم صياغة الفرض التالي:العالقة  ىذه لمعرفة اتجاه
 .الخارجية رير المراجعة: يوجد تأثير ذو داللة احصائية لحجم الشركة عمى تأخير توقيت إصدار تق 3ف
العالقة بين ربحية الشركة وتأخير توقيت تقرير مراقب الحسابات واشتقاق الفرض  تحميل 7-4

 الرابع لمبحث
عمي توقيت إصدار القوائم المالية نظرا الن الشركات ذات  )عميل المراجعة( من المتوقع أن تؤثر ربحية الشركة

والعكس  المنخفضالمالي  داءلية بشكل أسرع من الشركات ذات األاالداء المالي الجيد تسعي إلي نشر قوائميا الما
 ; Al-Ajmi,2008 ; Afify, 2009 Walker&Hay,2013;Francais,2009وفي ىذا الصدد تناول البعض )

Dao&Pham,2014;Habib et al, 2011; Chang&Yang,2015; Apador et al, 2013; Mohamad 
Al Abbas , 2007;   أثر ربحية الشركة عمي تأخير توقيت تقرير المراجعة  (2108؛ الدحدوح ،  :210محمد،؛

بينما توصمت دراسة ( عمي الشركات المقيدة في بورصة البحرين. Al-Ajmi,2008الخارجية ، وتمت دراسة )
(Francais,2009 الى وجود تأثير لربحية الشركة عمي فترة تأخير تقرير المراجعة في الشركات الفرنسية، وُطبقت )

 , Mohamad Al Abbasوتم تطبيق دراسة ) ( عمي الشركات المقيدة ببورصة فمسطين2108الدحدوح، دراسة)
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( عمي مجموعة من الشركات في Habib et al, 2011( عمي مجموعة من الشركات السعودية، ودارسة ) 2007
وُطبقت . ( عمي مجموعة من الشركات الكورية  Chang&Yang,2015ودراسة ) نيوزيمندا،
في  ( Walker&Hay,2013)وتم تطبيق دراسة  .( في الواليات المتحدة االمريكية Dao&Pham,2014)دراسة

( في البيئة :210محمد، Afify, 2009 ; ( في ماليزيا، ودراسة )Apador et al, 2013ودراسة ) نيوزيمندا.
وتأخير  )عميل المراجعة( . وتتوقع الباحثة أن تكون ىناك عالقة ذات داللة معنوية بين ربحية الشركةالمصرية

 توقيت المراجعة الخارجية في البيئة المصرية ، والختبار ذلك تم صياغة الفرض التالي:
 .الخارجية ركة عمى تأخير توقيت إصدار تقرير المراجعةيوجد تأثير ذو داللة احصائية لربحية الش  :4ف
مديونية الشركة وتأخير توقيت تقرير مراقب الحسابات واشتقاق معدل العالقة بين  تحميل  7-5

 الفرض الخامس لمبحث
 Al-Ajmi,2008 ; Chang&Yang,2015; Dao&Pham,2014; Chan ;؛ :210خمصت دراسة ) محمد،

et al,2016;Chang&Yang,2015; Mohammad et al,2013  ، ؛   2102 الجبر، ؛  2108الدحدوح
أطول لفإعالن عن معموماتيا المالية مقارنة  اإلي أن الشركات ذات المديونية األعمى تستغرق وقت (2101يوسف ،

وتحتاج  ،جعةأطول في عممية المرا ابالشركات ذات المديونية المنخفضة. كما أن زيادة مديونية الشركة تتطمب وقت
 لزيادة جودة عممية المراجعة لتمبية احتياجات الدائنين من المعمومات.

( 2108الدحدوح، كما ُطبقت دراسة) ( عمي الشركات المقيدة في بورصة البحرين.Al-Ajmi,2008وتمت دراسة )
( عمي مجموعة من الشركات الصينية ، Chan et al,2016ودراسة ) ،عمي الشركات المقيدة ببورصة فمسطين

 Mohammad etوتم تطبيق دراسة)( عمي مجموعة من الشركات الكورية .   Chang&Yang,2015ودراسة )
al, 2013 .وُطبقت دراسة( عمي الشركات المقيدة في بورصة طيران(Dao&Pham,2014  في الواليات )

 )عميل المراجعة(داللة معنوية بين مديونية الشركة عالقة ذاتوتتوقع الباحثة أن تكون ىناك  . المتحدة االمريكية
 وتأخير توقيت المراجعة الخارجية في البيئة المصرية، والختبار ذلك تم صياغة الفرض التالي:

 الخارجية. مديونية عمى تأخير توقيت إصدار تقرير المراجعةمعدل يوجد تأثير ذو داللة احصائية ل :5ف
وتأخير توقيت تقرير مراقب  لعميل المراجعة العالقة بين تاريخ نياية السنة المالية تحميل 7-6

 الحسابات واشتقاق الفرض السادس لمبحث
 ;Walker & Hay,2013; Habib,2011; Dao &Pham,2014؛ 2108سعدة ، (تناولت بعض الدراسات

Nor et al,2010 ; Chang&Yang,2015; Che-Ahmed&Abidin,2008 ; ( أثر تاريخ انتياء السنة
يؤثر تاريخ نياية السنة المالية عمي توقيت إصدار تقرير حيث  ،تقرير المراجعة الخارجية المالية لمشركة عمي توقيت

وتزيد فيو بالنسبة لمكاتب المراجعة ،  ذروة العملوقت يمثل  70/02نظرا ألن انتياء السنة في ، المراجعة الخارجية 
وبالتالي تأخير تقرير المراجعة الخارجية.  ،مما قد يؤد  إلي طول فترة المراجعة ،مكاتب الىذه عباء العمل في أ

إلي أن انتياء السنة (  ;Habib,2011;) Johnson et al,2002وفي ىذا الصدد توصمت العديد من الدراسات 
ألن تمك الفترة تمثل فترة ضغط  نظرا، يرتبط بعالقة ايجابية مع تأخير تقرير المراجعة الخارجية  70/02المالية في 

 عمي مكاتب المراجعة . 
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 ;Johnson et al,2002)ات تم تطبيق دراسفقد وفيما يتعمق ببيئات تطبيق الدراسات السابقة 
Dao&Pham,2014)  ،اتوتمت دارسفي الواليات المتحدة االمريكية (;Che-Ahmed&Abidin,2008 

2101Nor et al, ماليزيا( عمي مجموعة من الشركات في. ( ودراسةChang&Yang,2015   عمي مجموعة )
. في نيوزيمندا ( Walker&Hay,2013; Habib et al, 2011) اتوتم تطبيق دراس .من الشركات الكورية

معنوية بين وتتوقع الباحثة أن تكون ىناك عالقة ذات داللة . ( في البيئة المصرية2108)سعدة ، وُطبقت دراسة
تاريخ نياية السنة المالية وتأخير توقيت المراجعة الخارجية في البيئة المصرية ، والختبار ذلك تم صياغة الفرض 

 التالي:
عمى تأخير توقيت إصدار تقرير لعميل المراجعة يوجد تأثير ذو داللة احصائية لتاريخ نياية السنة المالية  :6ف

 الخارجية. المراجعة
واشتقاق الفرض السابع  ، هالعالقة بين جيد مراقب الحسابات وتأخير توقيت تقرير  تحميل 7-7

 لمبحث
( إلي وجود ;Che-Ahmed&Abidin,2008; Lee&Jahng,2008; Vuko&Cular,2014) اتأشارت دراس 

مراقب من تأثير لمجيد المبذول في عممية المراجعة عمي توقيت تقرير المراجعة ، وذلك ألن زيادة الجيد المبذول 
  .مما يؤدي إلي زيادة فترة المراجعة، يترتب عميو زيادة الوقت المستغرق في عممية المراجعة الحسابات 

كما انيا اتفقت في طريقة قياسيا ، واتفقت الدراسات السابقة في منيجيتيا فكميا دراسات تطبيقية عمي بيانات فعمية 
جيد المراجع =المخزون +  العمالء/اجمالي االصول ، اال انيا اختمفت  من خالل المعادلة التالية:، لجيد المراجع 

( في ماليزيا، ودراسة Che-Ahmed&Abidin,2008تم تطبيق دراسة )في بيئات تطبيقيا ف
(Vuko&Cular,2014.في كرواتيا ) ( ودراسةLee&Jahng,2008.في كوريا )  وبالتالي توجد حاجة الختبار

 مراقب الحساباتوتتوقع الباحثة أن تكون ىناك عالقة ذات داللة معنوية بين جيد ية . تمك العالقة البيئة المصر 
 في البيئة المصرية ، والختبار ذلك تم صياغة الفرض التالي: تقريرهوتأخير توقيت 

 ه.عمى تأخير توقيت إصدار تقرير  مراقب الحساباتالمبذول من جيد م: يوجد تأثير ذو داللة احصائية ل7ف
واشتقاق الفرض  ، هالعالقة بين نوع رأى مراقب الحسابات وتأخير توقيت تقرير  تحميل 7-8

  الثامن لمبحث
 بداءقبل المجوء إلي إ ،رأي نظيف إلبداءالعناية المينية الكافية  بأن يبذل مراقب الحساباتتقضي معايير المراجعة 

لة التي تمكنو من إصدار رأي ويسعي لجمع األد معدل. كما أن المراجع غالبا ال يفضل إصدار رأي  عدلرأي م
لذلك تقوم  معدلفي الحصول عمي رأي  ،محل المراجعة، عمي الجانب األخر ال ترغب الشركات و . نظيف

 مما يترتب عميو زيادة فترة تأخير تقرير المراجعة الخارجية.) مراقب الحساباتبالتفاوض مع 
Vuko&Cular,2014) 

-Yaacob et al,2012;Al Daoud et al,2014;Che;الدراسات)وقد أشارت العديد من 
Ahmed&Abidin,2008; Vuko&Cular,2014; Shukeri &Islam,2012; Lee & Jahng,2008  

. هعمي تأخير توقيت تقرير  وأثر نوع رأيب التي أىتمت بفترة تأخير تقرير مراقب الحسابات ( 2108الدحدوح ، ؛
عنو في حالة  المعدلوتوصمت تمك الدراسات إلي أن زيادة الوقت المستغرق إلصدار تقرير المراجعة في حالة الرأي 
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. كما أن الشركات التي يصدر بشأنيا تقرير نظيف يكون لدييا دافع إلصدار تقاريرىا المالية بشكل الرأي النظيف
عمومة سمبية عن الشركة تسعي الشركة لتأخير االفصاح م معدلأسرع. وعمي العكس من ذلك يعتبر التقرير برأي 

 عنيا.
الى انيا اختمفت في بيئة تطبيقيا فتم تطبيق دراسة  في ىذا الشأن، وعمي الرغم من اتفاق نتائج الدراسات السابقة

 Yaacob et;، وتم تطبيق دراسات)( عمى الشركات المقيدة في بورصة فمسطين2108)الدحدوح ، 
al,2012;Shukeri&Islam,2012; Che-Ahmed&Abidin,2008;ماليزيا. ودراسة  ( في

(Vuko&Cular,2014( في كرواتيا. ودراسة )Lee& Jahng,2008 ).عمي مجموعة من الشركات الكورية 
في  تقريرهوتأخير توقيت  مراقب الحساباتوتتوقع الباحثة أن تكون ىناك عالقة ذات داللة معنوية بين نوع رأي 

 البيئة المصرية، والختبار ذلك تم صياغة الفرض التالي:
 . هعمى تأخير توقيت إصدار تقرير  مراقب الحسابات: يوجد تأثير ذو داللة احصائية لنوع رأى 8ف
 منيجية البحث  7-9

واجراءات ىذه الفرعية منيجية البحث من حيث اليدف من الدراسة التطبيقية ومجتمع وعينة الدراسة وأدوات تتناول 
 ختبار فروض البحث، وذلك كما يمى:قياس متغيرات الدراسة، وأدوات التحميل اإلحصائي، واتوصيف و الدراسة، و 

 أىداف الدراسة التطبيقية   7-9-1
الدراسة النظرية، والتي تتناول  الباحثة في التي خمصت الييا، يدف الدراسة التطبيقية اختبار فروض الدراسة ستت

المركزي لممحاسبات  تقرير مراقبي الحسابات بالجيازود اختالف معنوي بين متوسط فترة تأخير مدي وجاختبار 
المحاسبة حجم منشأة المكاتب الخاصة ، وكذلك تأثير المتغيرات ) الحسابات ب مراقبي ومتوسط فترة تأخير تقرير 

 -مراقب الحساباتجيد  -تاريخ نياية السنة المالية-مديونية الشركةمعدل –ربحية الشركة –حجم الشركة –والمراجعة
 .انوع الرأي(عمي الفترتين السابق ذكرىم

 مجتمع وعينة الدراسة  7-9-2
يتمثل مجتمع الدراسة في جميع الشركات المساىمة المقيدة في البورصة المصرية. وتتكون عينة الدراسة من عينة 

 ، روعي في اختيارىا ما يمى: 2109 -2107لفترة من خالل االشركات ىذه ُحكمية من 
 أن تكون الشركة مقيدة في البورصة المصرية في تمك السنة. -
 تداول أسيم الشركة في البورصة خالل الفترة الزمنية التي تغطييا الدراسة التطبيقية. -
ألن المؤسسات المالية ذات  يقتصر البحث في التطبيق عمى الشركات غير المالية المقيدة بالبورصة،  وذلك نظرا -

 طبيعة خاصة، وتخضع لمتطمبات إفصاح ولوائح تنظيمية تختمف عن باقي القطاعات.
باإلضافة إلي بعض الشركات التي لدييا تقرير مراجعة ، تتضمن العينة كل الشركات التي لدييا مراجعة ثنائية  -

 الخاصة.فردي سواء من الجياز المركزي لممحاسبات أو مكاتب المراجعة 
 شركة خالل تمك الفترة. 91مشاىدة خاصة بعدد  091وقد تمت الدراسة عمي عينة من 
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 أدوات واجراءات الدراسة التطبيقية  7-9-3
تتمثل أدوات الدراسة التطبيقية في القوائم والتقارير المالية لمشركات المساىمة المصرية الُمختارة ضمن عينة الدراسة، 
والمعايير المحاسبية والقوانين والموائح ذات الصمة.  وتشمل اجراءات الدراسة في تجميع التقارير المالية لمشركات 

 لقياس متغيرات الدراسة. 
 قياس متغيرات الدراسة:توصيف و  7-9-4

 استنادًا لفروض البحث، يمكن تحديد متغيرات الدراسة وتوصيفيا وكيفية قياسيا، كما يمي:
 المتغير التابع7-9-4-1

ويقصد بفترة تأخير تقرير مراقب الحسابات الفترة بين نياية السنة المالية وتاريخ فترة تأخير تقرير مراقب الحسابات:  -
، وقد تم قياسيا من خالل عدد االيام بين نياية السنة المالية وتاريخ توقيع عمي تقريره حساباتتوقيع تقرير مراقب ال

 ;Al Ghanem&Hegazy,2011)مثل  . وذلك تمشيا مع معظم الدراسات السابقةعمي تقريره مراقب الحسابات
Mouna&Anis,2013; Modugu et al ,2012;Al Ajmi,2008;) 

 المستقمةالمتغيرات 2 -7-9-4
وقد  .ساعد عمي زيادة جودة عممية المراجعةت تيوال ىذه المنشأةويقصد بو امكانيات  حجم منشأة مراقب الحسابات -

 KPMG, Ersnt وىي: (Big 4)تم قياسو من خالل مدي انتماء مكتب المراجعة ألحد مكاتب المراجعة الكبر 
&Young, PWC, Delliotte  ، وذلك تمشيا مع العديد من الدراسات السابقة( Leventis et al, 2005; Al-

Ajmi,2008 ;Apador &Noor, 2013; Afify, 2009 (   وقد تم التعبير عن المتغير من خالل متغير وىمي
فيتم أما الجياز المركزي لممحاسبات  إذا كان المكتب كبير ويأخذ القيمة صفر إذا كان غير ذلك. 0يأخذ القيمة 

 (2109اعتباره منشأة مينية كبيرة قياسا عمى )العاصي،
وقد تم قياسو في غالبية الدراسات السابقة  ،ويقصد بو اجمالي أصول الشركة : )عميل المراجعة(حجم الشركة -

(Afify , 2009; Bonson et al ,2008; Francais,2009; Modugu et al,,2012; Habib et al, 
  الموغاريتم الطبيعي إلجمالي األصول في نياية السنة المالية.( من خالل ;2011

وقد تم قياسو من خالل  .وىو متغير يقيس مدي قدرة الشركة عمي تحقيق أرباح )عميل المراجعة(ربحية الشركة -
والذي يعبر عنو من خالل المعادلة التالية: معدل العائد عمي األصول =صافي  ROAمعدل العائد عمي األصول

 Francais,2009 ;Habibح بعد الضريبة /اجمالي األصول. وذلك تمشيا مع الدراسات السابقة التي تناولتو)الرب
et al, 2011; Apador et al, 2013; Mohamad Al Abbas , 2007;) 

مدين في تمويل استثماراتيا ، وقد تم ل الشركة  نسبة استخدامبو يقصد )عميل المراجعة( مديونية الشركة معدل  -
 = اجمالي االلتزامات/اجمالي األصول )المديونية(الرفع المالينسبة قياس ىذا المتغير من خالل المعادلة التالية :
 Al-Ajmi,2008 ;Mohammad et al,2013 ;؛ :210محمد،وذلك تمشيا مع الدراسات السابقة التي تناولتو)

 (2101؛ يوسف ، 2102 الجبر، ؛  2108الدحدوح ، 
 ةوالذي يمكن أن يأخذ ثالث )عميل المراجعة( ويقصد بو تاريخ نياية السنة المالية لمشركةتاريخ نياية السنة المالية  -

 احتماالت ديسمبر أو يونيو أو مارس .
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من ( Habib,2011; Che-Ahmed&Abidin,2008وقد تم قياس ىذا المتغير تمشيا مع الدراسات السابقة )
 ديسمبر وصفر في الحاالت األخر . بنيايةاذا كانت السنة المالية لمشركة تنتيي  0خالل متغير وىمي يأخذ القيمة 

وىو عبارة عن الجيد المبذول إلتمام عممية المراجعة ، وقد تم قياس ىذا المتغير تمشيا مع : مراقب الحساباتجيد  -
جيد  من خالل المعادلة التالية : (Che-Ahmed&Abidin,2008; Lee&Jahng,2008الدراسات السابقة )
 .المخزون +العمالء/اجمالي االصول=  مراقب الحسابات

نوع التقرير الذي يصدره المراجع ويبدي فيو رأيو . ووفقا لمعايير المراجعة  بويقصد  مراقب الحساباترأي  -
وتقرير معدل برأي نظيف،  نظيف ،: وىي تقرير غير معدل برأي والتقرير مرأيبدائل ل ةتوجد خمس 08المصرية

وقد  اتفقت وتقرير معدل برأي متحفظ، وتقرير معدل برأي معاكس، وتقرير معدل مع االمتناع عن ابداء الرأي. 
 ;Yaacob et al,2012;Al Daoud et al,2014;Che-Ahmed&Abidin,2008الدراسات السابقة )

Vuko&Cular,2014;   Shukeri &Islam,2012; Lee & Jahng,2008    )التي تناولت ىذا المتغير ،
ونظرا الن ( لبدائل الرأي األخر . 1( لمرأي المتحفظ والقيمة )0من خالل متغير وىمي يأخذ القيمة ) وعمي قياس

فقد تم قياس ىذا المتغير من خالل متغير  ،09االولي الثالث نواعاألتأخذ  عينة البحث تقارير المراجعة لمشركات
 0برأي نظيف، ويأخذ القيمة  اذا كان التقرير معدال 2برأي متحفظ، ويأخذ القيمة  اذا ان التقرير معدال 7يأخذ قيمة 

 اذا كان التقرير غير معدل برأي نظيف.
 نموذج البحث 7-9-5

 تم استخدام النموذج التالي الختبار الفروض من الثاني إلي الثامن:
Y= β 0+ β 1 X1 + β 2 X2 +β 3 X3 + β 4 X4+ β 5 X5 + β 6 X6 +β 7 X7 + β 8 X8 +E 

 
 أن: حيث
 Y  الخارجية : فترة تأخير تقرير المراجعة  (Y2لمجياز المركزي لممحاسبات  وY1 )لمكاتب المراجعة الخاصة 

X1    منشأة مراقب الحسابات: حجم 
X2   عميل المراجعة(: حجم الشركة( 
X3 عميل المراجعة(: ربحية الشركة( 
X4  عميل المراجعة(: مديونية الشركة( 
X5  لمشركة )عميل المراجعة( : تاريخ نياية السنة المالية 
X6   مراقب الحسابات: جيد  
X7  الخاصمكتب المراجعة ب راقب الحساباتمل  : نوع الرأي 
X8  الجياز المركزي لممحاسبات ب لمراقب الحسابات  : نوع الرأي 

                                                           
14) )

توجد أربع  :210والذي من المفترض أن يتم تفعيمو ابتداء من ديسمبر  2109الصادر في   ISA706تجدر االشارة إلي أنو وفقا لمعيار المراجعة   
مراقب الحسابات وىي تقرير غير معدل برأي نظيف ، وتقرير معدل برأي متحفظ ، وتقرير معدل برأي معاكس ، وتقرير معدل مع االمتناع بدائل لتقرير 

 عن ابداء الرأي.
قبي الحسابات لم توجد تقارير برأي معاكس أو امتناع عن ابداء الرأي لشركات العينة سواء من قبل مراقبي الحسابات بالمكاتب الخاصة ، أو مرا  09

 بالجياز.
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E   بشكل يتغير الذي باأليام في فترة تأخير تقرير مراقب الحسابات  الجزء ذلك و يمثل ، العشوائي الخطأ :  تمثل 
 .النموذج ال يتضمنيا ، أخر  عوامل نتيجة عشوائي

β 8-β1   :المستقمة لممتغيرات االنحدار معامالت 
تأثير  قياس مديمع االخذ في االعتبار أنو سيتم تطبيق نموذج االنحدار مرتين ، في المرة األولي سيتم 

قياس ، وفي المرة الثانية سيتم  لممحاسبات عمي فترة تأخير تقرير الجياز المركزي المستقمة المتغيرات السابقة
 الخاص. تأثير تمك المتغيرات عمي فترة تأخير تقرير مكتب المراجعة مدي
 اختبار فروض البحث نتائج  7-11

اختبار مدي وجود اختالف معنوي بين متوسط فترة تأخير تقرير الجياز المركزي لمبحث  استيدف الفرض األول
 لممحاسبات وتقرير مكاتب المراجعة الخاصة. 

إلي أن فترة تأخير تقرير  (0)ممحق  وأشارت النتائج.استخدام االحصاء الوصفي لتحديد متوسط كل فترة وقد تم 
يوم ، بينما  8>يوم بمتوسط  =02يوم إلي  1:المراجعة الصادر عن الجياز المركزي لممحاسبات تتراوح ما بين 

 2;يوم بمتوسط  090أيام إلي  =تراوحت فترة تأخير تقرير المراجعة الصادر عن مكاتب المراجعة الخاصة ما بين
 . وبالتالي يتم قبول الفرض األولين متوسط الفترتين ، يوم . مما يشير إلي وجود اختالف ب

اختبار تأثير المتغيرات المستقمة عمى تأخير توقيت إصدار تقرير  استيدفت الفروض من الثاني إلي الثامن
من تأخير تقرير الجياز المركزي  عمي كلالمراجعة. ونظرا الن البحث ييدف إلي تحديد المتغيرات المؤثرة 

وتأخير تقرير المكاتب الخاصة فقد تم اختبار الفروض من الثاني إلي الثامن مرتين لتحديد تأثير كل  ،لممحاسبات
 متغير عمي الفترتين.

والختبار تمك الفروض تم استخدام اسموب االنحدار الخطي المتعدد ، وقد تم تشغيل ىذا النموذج مرتين في المرة 
المركزي لممحاسبات المتغير التابع ، وفي المرة الثانية تم اعتبار فترة األولي تم اعتبار فترة تأخير تقرير الجياز 

 :يميتأخير تقرير المراجع في المكاتب الخاصة المتغير التابع وظيرت النتائج كما 
ظيرت النتائج كما في المكاتب الخاصة  مراقبي الحساباتتقرير بالنسبة لمنموذج األول الخاص بفترة تأخير  -

 بالجدول التالي:
 

 
 المتغيرات

 Tنتيجة اختبار 
test 

 Fنتيجة اختبار 
test 

R2  القدرة
التفسيرية 
 value  sig value sig لمنموذج 

  1.27 >0.0 منشأة مراقب الحساباتحجم 
 

5.754 

 
 

1.11 

 
 

1.495 
 1.22 0.20 حجم الشركة 
 >1.7 ;>.1 ربحية الشركة 
 ;1.8 2;.1 مديونية الشركة

 1.11 8.8 تاريخ نياية السنة المالية 
 1.9 ;:.1- مراقب الحساباتجيد 

 1.11 >.9 مراقب الحسابات بالمكتب نوع رأ  
 :1.1 >.0- الجيازمراقب الحسابات بنوع رأي 
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النتائج  ظيرتالجياز المركزي لممحاسبات مراقبي الحسابات بتقرير بالنسبة لمنموذج الثاني الخاص بفترة تأخير  -
 كما بالجدول التالي:

 
 المتغيرات

 Tنتيجة اختبار 
test 

 Fنتيجة اختبار 
test 

R2  القدرة
التفسيرية 
 value  sig value sig لمنموذج 

  1.170 >2.0- حجم مكتب المراجعة
 

4.112 

 
 

1.11 

 
 

1.433 
 =:;.1 =1.2- حجم الشركة 
 8;1.0 :0.7 ربحية الشركة 

 1.188 2.17 الشركةمديونية 
 ;1.27 >0.0- تاريخ نياية السنة المالية 

 1.792 7=.1 جيد المراجع
 1.707 0.10 نوع رأ  مراجع المكتب
 1.11 >.7- نوع رأي مراجع الجياز

مراقب ويتضح من نتائج نموذجي االنحدار وجود تأثير معنوي لكل من تاريخ نياية السنة المالية ونوع رأي 
عمي فترة تأخير تقرير مكتب المراجعة الخاص ، وعدم وجود تأثير معنوي ، مكتب المراجعة الخاص ب الحسابات

مراقب جيد -مديونية الشركة-ربحية الشركة-حجم الشركة- حجم منشأة مراقب الحساباتلباقي المتغيرات )
 الجياز المركزي لممحاسبات(.ب مراقب الحساباتنوع رأي -الحسابات

 مراقب الحساباتمديونية الشركة ونوع رأي معدل و  حجم منشأة مراقب الحساباتما يوجد تأثير معنوي لكل من ك
الجياز المركزي لممحاسبات عمي فترة تأخير تقرير الجياز المركزي لممحاسبات، وعدم وجود تأثير لباقي المتغيرات ب

نوع رأي مراجع مكتب المراجعة -جيد المراجع –تاريخ نياية السنة المالية -ربحية الشركة  –)حجم الشركة 
 الخاص(.

% من التغير =8استطاع نموذج االنحدار تفسير  فعند االخذ في االعتبار فترة التأخير لمكاتب المراجعة الخاصة 
وتم ( . 1.19( وىي ذات داللة احصائية عند مستوي );.9المحسوبة )  (F)في المتغير التابع ، وبمغت قيمة 

 السادس والثامن ورفض الفروض الثاني والثالث والرابع والخامس والسابع. رضينالفقبول 
استطاع نموذج االنحدار تفسير  الجياز المركزي لممحاسبات مراقبي أما في حالة االخذ في االعتبار فترة التأخير ل 

( وىي ذات داللة احصائية عند مستوي 8.0المحسوبة )  (F)% من التغير في المتغير التابع ، وبمغت قيمة 87
 وتم قبول الفروض الثاني والخامس والثامن ورفض الفروض الثالث والرابع والسادس والسابع. (1.19)

تتأثر بكل من تاريخ  الخاصة مكاتب المراجعةب الحساباتمراقبي إلي أن فترة تأخير تقرير  وتشير النتائج السابقة
فكما أشارت  ،وكالىما يرتبطان بمكتب المراجعة ،رأي مراقب الحساباتمالية و نياية السنة ال

عتبر تاولت تاريخ نياية السنة المالية السابقة التي تن)  Habib,2011; Che-Ahmed&Abidin,2008)الدراسات
كما  .المراجعة في تمك الفترةاء مكاتب نتيجة زيادة أعب ،نياية السنة المالية في ديسمبر من أسباب زيادة فترة التأخير

 ;Yaacob et al,2012;Al Daoud et al,2014;Che-Ahmed&Abidin,2008)أشارت نتائج الدراسات
Vuko&Cular,2014;   Shukeri &Islam,2012; Lee & Jahng,2008   ) مراقب التي تناولت تأثير رأي

 ،يزيد من فترة تأخير التقرير ماأطول في المراجعة محتاج إلي وقت عمي فترة التأخير أن الرأي المتحفظ ي الحسابات
  وىو ما تؤيده نتيجة البحث في البيئة المصرية.
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حجم المركزي لممحاسبات تتأثر بكل من  تقرير مراقبي الحسابات بالجيازإلي أن فترة تأخير  كما أشارت النتائج
حجم منشأة مراقب لجياز . فبالنسبة لبامراقب الحسابات ومديونية الشركة ونوع رأي  منشأة مراقب الحسابات

وىو ما يشير إلي  ،تقرير مراقبي الحسابات بالجيازعمي فترة تأخير  ليذا المتغيريوجد تأثير معنوي سمبي  الحسابات
الجياز يقمل من فترة مراجعتو ، أما بالنسبة لمستوي ب مراقب الحساباتيجعل الجياز كمنشأة مينية حجم أن كبر 

الجياز يطيل من فترة المراجعة لموصول ألدلة ب مراقب الحساباتادة مستوي مديونية الشركة تجعل المديونية فزي
تتفق نتيجة ، فكما سبق االشارة  ،الجيازب مراقب الحساباتاالثبات التي تمكنو من ابداء رأيو . وبالنسبة لنوع رأي 

 التأخير في حالة الرأي المتحفظ.البحث مع نتائج الدراسات السابقة التي أشارت إلي طول فترة 
 نتائج البحث والتوصيات ومجاالت البحث المقترحة. 7-11

يستيدف ىذا الجزء من البحث عرض أىم النتائج التي توصل الييا البحث بشقيو النظري والتطبيقي ، واالجابة عمي 
 أسئمتو ، باإلضافة الي اقتراح بعض التوصيات ومجاالت البحث. كما يمي:

 نتائج البحث  7-11-1
 من مراقبي الجياز المركزيلكل  العوامل المؤثرة عمى تأخير توقيت تقرير المراجعة الخارجيةاستيدف البحث دراسة 

لممحاسبات ومكاتب المراجعة الخاصة مع التطبيق عمى عينة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية. وتم االجابة 
 عمي اسئمتو كما يمي:

 ومدي وجود اختالف بين فترة تأخير تقرير مراقب الحساباتتأخير تقرير عمي ماىية فترة  لمبحث ركز السؤال األول ،
وتم االجابة عمي ىذا السؤال نظريا  .الجيازب مراقب الحساباتمكتب المراجعة وفترة تأخير تقرير مراقب الحسابات ب

البعض يري ف، مى تسمية تمك الفترة البحث إلي وجود اختالف بين الدراسات االجنبية ع نظريا خمصوعمميا. 
كما يوجد . Audit Report Delayبينما يطمق عمييا البعض األخر مصطمح . Audit Report Lagتسميتيا 

فقد أشار البعض إلى انيا الفترة بين تاريخ نياية السنة المالية وتاريخ ، اختالف بين الدراسات في تحديد تمك الفترة 
الفترة األولى تبدأ من تاريخ انتياء السنة  ،إلى فترتين ى تقرير المراجعة. وقسميا أخرونعم مراقب الحساباتتوقيع 

مراقب عمى تقرير المراجعة، أما الفترة الثانية تبدأ من تاريخ توقيع  مراقب الحساباتالمالية وتمتد إلى تاريخ توقيع 
أو عمى موقع البورصة أييما ، عمى التقرير وتمتد إلى تاريخ نشر التقارير المالية في الصحف اليومية  الحسابات
 أقرب. 

انو عمى الرغم من اختالف الدراسات في تسمية تمك الفترة اال ان كال المصطمحين يشيران الى نفس  وتري الباحثة
مراقب الفترة بين تاريخ انتياء السنة المالية وتاريخ توقيع المعنى ، كما أن اختالف تحديد تمك الفترة يرجع إلى أن 

، وبالتالي تقع مسئولية في عممية المراجعة مراقب الحساباتعمى التقرير تتعمق بالفترة التي يقضييا  الحسابات
المالية عمى التقرير وتاريخ نشر التقارير  مراقب الحساباتبينما الفترة بين توقيع  مراقب الحساباتالتأخير عمي 

 تكون مسئولية ادارة الشركة محل المراجعة.
مراقب الحسابات مكتب المراجعة وفترة تأخير تقرير ب مراقب الحساباتفترة تأخير تقرير  وفيما يتعمق باختالف

الصادر عن  ،وأشارت النتائج إلي أن فترة تأخير تقرير المراجعة .فتم االجابة عمييا في الجزء التطبيقي الجيازب
يوم ، بينما تراوحت فترة تأخير  8>يوم بمتوسط  =02يوم إلي  1:تتراوح ما بين  ،الجياز المركزي لممحاسبات

يوم . مما يشير إلي  2;يوم بمتوسط  090أيام إلي  =تقرير المراجعة الصادر عن مكاتب المراجعة الخاصة ما بين
 وجود اختالف بين متوسط الفترتين .



 الصيرفىأسماء أحمد د/                                   AUJAAــ  مجمة المحاسبة والمراجعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

121 
 

 عمى تأخير  حجم منشأة مراقب الحساباتتأثير ذو داللة احصائية للمبحث عمي مدي وجود  لثانيركز السؤال ا
عمي فترة  حجم منشأة مراقب الحساباتالدراسة لعدم وجود تأثير ل وتوصمت الخارجية. المراجعةتوقيت إصدار تقرير 

عمي فترة  منشأة مراقب الحساباتحجم المكاتب الخاصة ، ووجود تأثير إيجابي لمراقب الحسابات بتأخير تقرير 
 الجياز المركزي لممحاسبات.مراقب الحسابات بتأخير تقرير 

 عمى تأخير  )عميل المراجعة(لمبحث عمي مدي وجود تأثير ذو داللة احصائية لحجم الشركة ركز السؤال الثالث
 لحجم عمي كال الفترتين .ليذا اوتوصمت الدراسة لعدم وجود تأثير  الخارجية. توقيت إصدار تقرير المراجعة

 عمى تأخير   )عميل المراجعة(لمبحث عمي مدي وجود  تأثير ذو داللة احصائية لربحية الشركة ركز السؤال الرابع
 ، وتوصمت الدراسة لعدم وجود تأثير لربحية الشركة عمي كال الفترتين . الخارجية توقيت إصدار تقرير المراجعة

 عمى  )عميل المراجعة(ذو داللة احصائية لمديونية الشركة دي وجود تأثير لمبحث عمي م ركز السؤال الخامس
أخير وتوصمت الدراسة لعدم وجود تأثير لمديونية الشركة عمي فترة ت . الخارجية تأخير توقيت إصدار تقرير المراجعة

مراقب ، ووجود تأثير معنوي لمديونية الشركة عمي فترة تأخير تقرير المكاتب الخاصةمراقب الحسابات بتقرير 
 الجياز المركزي لممحاسبات.الحسابات ب

 لمشركة )عميل  تأثير ذو داللة احصائية لتاريخ نياية السنة الماليةلمبحث عمي مدي وجود  ركز السؤال السادس
وتوصمت الدراسة لوجود تأثير معنوي لتاريخ نياية  . الخارجية عمى تأخير توقيت إصدار تقرير المراجعةالمراجعة(

المكاتب الخاصة ، و عدم وجود تأثير معنوي لتاريخ نياية مراقب الحسابات بالسنة المالية عمي فترة تأخير تقرير 
 لجياز المركزي لممحاسبات.مراقب الحسابات بالية عمي فترة تأخير تقرير السنة الما

 ذو داللة احصائية لجيد المراجع عمى تأخير توقيت إصدار تقرير دي وجود تأثير لمبحث عمي م ركز السؤال السابع
 وتوصمت الدراسة لعدم وجود تأثير لجيد المراجع عمي كال الفترتين . الخارجية. المراجعة

 عمى تأخير توقيت  مراقب الحساباتتأثير ذو داللة احصائية لنوع رأ  لمبحث عمي مدي وجود  ركز السؤال الثامن
عمي كال  مراقب الحساباتوتوصمت الدراسة إلي وجود تأثير  معنوي لنوع رأي .  الخارجية إصدار تقرير المراجعة

 الفترتين .
 توصيات البحث  7-11-2

في ضوء ما انتيي اليو البحث من نتائج في شقيو النظري والتطبيقي ، وفي ضوء االجابة عمي اسئمتو ، توصي 
 ما يمي:الباحثة ب
 لما  ،ضرورة اىتمام الشركات المقيدة بوقتية المعمومات المفصح عنيا بما فييا تقرير المراجعة الخارجية

قرارات أصحاب المصالح في لعامل الوقت من أىمية في جعل المعمومات المقدمة أكثر تأثيرا في 
 .الشركات خاصة المستثمرون

  والتشجيع  ،المصرية بتقنين ميعاد تقديم تقرير المراجعة الخارجيةضرورة اىتمام الجيات الرقابية والتشريعية
، مع أىمية فرض عقوبات عمي التأخير ، عمي تقديمو في وقت مبكر حتي تحدث االستفادة المرجوة منو

 . خاصة الجوىري
 نيازيد ماالىتمام بالبحوث التي تتناول وقتية المعمومات المحاسبية ، واجراء الم عمي الباحثين المحاسبيين 

 .في مصر مراقب الحساباتاالسباب الحقيقية وراء تأخير تقرير  لدراسة واختبار
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 ية الشركات بأىمية توقيت االفصاحضرورة قيام البورصة المصرية بإجراء ورش عمل وبرامج تدريبية لتوع ،
فية وحماية بيدف زيادة منفعة المعمومات وتحقيق العدالة والشفاالشركات ىذه وتوجيو ارشادات لجميع 

 المستثمر من المخاطر الناتجة عن تأخير تقاريرىا المالية.
 إتمام المراجعة في وقت توجو مراقب الحسابات لسبل  المصرية مراجعةالمعايير ارشادات لوجود  ينبغي

يكون لو مردوده المعموماتي عمي  حتي يتسنى لمشركة إصدار تقريرىا المالي في وقت مناسب.مناسب 
 مستخدمي القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات.

 مجاالت البحث المقترحة 7-11-3
 تعتقد الباحثة بأن المجاالت التالية تحتاج إلي مزيد من البحوث المستقبمية:

  دراسة تطبيقية عمي  –عمي تأخير تقرير المراجعة الخارجية  لمشركات غش في القوائم الماليةالأثر وجود
 الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

 دراسة تطبيقية عمي  –لقواعد حوكمة الشركات عمي تأخير تقرير المراجعة الخارجية اتأثر تفعيل الشرك
 الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

  الحقيقية وراء تأخير تقرير المراجعة الخارجية لألسبابدراسة تحميمية. 
 دراسة تطبيقية  –مية لمعوامل المؤثرة عمي توقيت اصدار التقارير المالية لمشركات المصرية دراسة تحمي

 عمي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
  ادراك المستثمرين لمدي قدرة الشركة عمي خمق القيمةأثر تأخير تقرير المراجعة الخارجية عمي. 
 دراسة تطبيقية  –ماعية عمي توقيت تقديم تقريرىا الماليأثر مدي وفاء الشركة بمسئوليتيا البيئية واالجت

 عمي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
 .العوامل المحددة لتأخير تقرير مراقب الحسابات عن الفحص المحدود لمقوائم المالية ربع السنوية 
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 البحث  مراجع
 المراجع العربية  -1

( " العالقة بين توقيت االعالن عن المعمومات المالية وخصائص الشركات 2102الجبر، يحيي بن عمي) -
 .;0(:98):0المممكة العربية السعودية، –مجمة المحاسبة المساىمة السعودية" 

العوامل المؤثرة عمي توقيت اصدار التقارير المالية لمشركات المدرجة ("2108الدحدوح، حازم فيمي عادل) -
 .غزة-االسالميةجامعة ال –رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التجارة  " في بورصة فمسطين : دراسة تطبيقية

العوامل المؤثرة في فترة المراجعة في الشركات المقيدة في ( " 2108سعدة، اكرم احمد محمد ابراىيم) -
 جامعة المنصورة. -كمية التجارة -" رسالة ماجستير غير منشورة  دراسة تطبيقية -سوق األوراق المالية

أثر األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية وا عادة إصدار القوائم المالية عمى  ("2108)الشريف ، مي عادل توفيق  -
. رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم  دراسة تجريبية –تخطيط إجراءات المراجعة وتقرير مراقب الحسابات 

 جامعة دمنيور . –المحاسبة والمراجعة كمية التجارة 
( "اطار مقترح لقياس وتفسير التأثير المشترك لكل من التخصص :210محمد، سامي حسن عمي) -

الصناعي والفترة الزمنية الرتباط المراجع بالشركة عمي تأخير توقيت إصدار تقرير المراجعة لمشركات 
 .717-792(: 0)21جامعة عين شمس ،  – مجمة الفكر المحاسبيالمساىمة : دراسة تطبيقية" 

دراسة واختبار أثر تبني مدخل المراجعة الخارجية  ("2109)غانم محمود أحمد العاصي، مود مح -
. رسالة ماجستير غير لمشركات الُمقيدة بالبورصة المصرية عمى جودة المراجعة والتقارير المالية المشتركة

 . االسكندريةجامعة  –منشورة ، قسم المحاسبة والمراجعة كمية التجارة 
أثر حوكمة الشركات عمى توقيت إصدار تقرير المدقق :دراسة ( "2109عصام عماد غصاب )محمود،  -

كمية –" رسالة ماجستير غير منشورة  ميدانية عمى الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان
 http://search.mandumah.com االردن متاح عمى: –جامعة اليرموك  –االقتصاد والعموم االدارية 

فترة ابطاء المراجعة والدور التأثيري لجودة وظيفة المراجعة الداخمية ("2109أبوبكر محمد)يوسف،  -
 .>;0-=02(:2);7جامعة الزقازيق،  -كمية التجارة-" مجمة البحوث التجارية:دراسة إمبريقية
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 ملحق البحث

 نتائج التحليل االحصائي

 

 

 نتيجت اختبار الفرض األول  -1
Descriptive Statistics 

 
N Range Minimum Maximum Mean 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

y1 151 142.00 9.00 151.00 71.9934 
y2 151 69.00 60.00 129.00 84.0993 
x1 152 1.00 .00 1.00 .2763 
x2 151 5.18 5.12 10.30 8.5832 
x3 151 2.11 .00 2.11 .1504 
x4 151 2.10 .01 2.11 .4250 
x5 151 1.00000 .00000 1.00000 .7019868 
x6 151 11.00 .00 11.00 .3884 
x7 152 3.00 .00 3.00 1.3158 
x8 152 3.00 .00 3.00 .9211 
Valid N (listwise) 151     

 

مكاتب المراجعت الحساباث ب مراقبي نتيجت اختبار أثر المتغيراث المستقلت علي فترة تأخير تقرير  -2

 الخاصت
 

Model Summary
b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .495
a
 .245 .202 21.55157 

 
 

 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 21382.206 8 2672.776 5.754 .000
a
 

Residual 65954.787 142 464.470   
Total 87336.993 150    

Coefficients
a
 

Model 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

Beta Zero-order Partial Part 

1 (Constant)  2.523 .013    
x1 .095 1.184 .238 .085 .099 .086 

x2 .098 1.219 .225 .040 .102 .089 

x3 .093 .874 .384 .071 .073 .064 

x4 .073 .724 .470 .121 .061 .053 

x5 -.450- -4.416- .000 -.113- -.347- -.322- 

x6 -.051- -.670- .504 -.010- -.056- -.049- 

x7 .487 5.838 .000 .321 .440 .426 

x8 -.185- -1.874- .063 -.055- -.155- -.137- 
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المركسي  تقرير مراقبي الحساباث بالجهاز تأخير فترة علي المستقلت المتغيراث أثر اختبار نتيجت -3

 للمحاسباث 

 
Model Summary

b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .433
a
 .188 .142 11.52336 

 

 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4357.635 8 544.704 4.102 .000
a
 

Residual 18855.875 142 132.788   
Total 23213.510 150    

Coefficients
a
 

Model 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

Beta Zero-order Partial Part 

1 (Constant)  8.772 .000    
x1 -.181- -2.182- .031 -.097- -.180- -.165- 

x2 -.025- -.294- .769 -.064- -.025- -.022- 

x3 .151 1.365 .174 .155 .114 .103 

x4 .213 2.034 .044 .252 .168 .154 

x5 -.126- -1.187- .237 -.002- -.099- -.090- 

x6 .073 .934 .352 .119 .078 .071 

x7 .087 1.012 .313 .072 .085 .077 

x8 -.393- -3.836- .000 -.194- -.306- -.290- 

 


