أثر خصائص لجنة المراجعة الداخمية ومجمس اإلدارة عمى فترة تأخر تقرير مراقب الحسابات
(دراسة تطبيقية )
د .أحمد كمال مطاوع

أستاذ المحاسبة المساعد

كمية التجارة – جامعة المنصورة
 -1مقدمة
تعد التقارير المالية أحد أىم مصادر المعمومات التى يعتمد عمييا أصحاب المصالح فى إتخاذ
ق ارراتيم ،وزيادة قدرتيم عمى التنبؤ باألحداث المستقبمية ،والتأكد من سالمة توقعاتيم عن الفترات المالية

السابقة ،غير أنو يتزايد الشك فى قدرة المعمومات المحاسبية عمى تحقيق أىدافيا المنشودة فى ظل افتقارىا
لمقومات الجودة .ورغم أىمية قضية الجودة فى مجال إنتاج المعمومات إال أنو ال يوجد مفيوم متفق عميو

لجودة المعمومات المحاسبية إلرتباطيا بتفسيرات مختمفة فى أذىان مستخدمى المعمومات المحاسبية.

فبينما يشير البعض ) (Rahman et al., 2010ليا عمى أنيا القدرة عمى توفير معمومات يمكن الوثوق

بيا عن حقيقة األداء اإلقتصادى ،يراىا آخر ) (Francis, 2011أنيا تعنى المالئمة إلحتياجات

المستخدمين وتوافرىا فى الوقت المناسب فى إطار اإللتزام بالمعايير الحاكمة إلعدادىا سواء قانونية أو
محاسبية.
ونظ اًر ألن خاصية التوقيت المناسب إلتاحة لممعمومات تعد فى عصرنا الراىن من أىم معايير

الحكم عمى جودة المعمومات المحاسبية ،فقد إنطمقت العديد من الدراسات خاصة فى الدول المتقدمة
لمبحث عن العوامل المؤثرة عمى الفترة المستغرقة فى عممية المراجعة وأثرىا عمى تأخر إصدار التقارير
المالية السنوية ،عمى إعتبار أن فترة التأخر فى إصدار التقارير المالية ترجع فى المقام األول إلى التأخر

فى إنتياء مراقب الحسابات من أعمال المراجعة ،وقد سعت تمك الدراسات إلى تحديد العوامل التى تؤثر
بصورة سمبية وتمك التى تؤثر بصورة إيجابية عمى توقيت إصدار التقارير المالية المعتمدة كمنطمق

لمتوصية بإصدار ق اررات وتشريعات تعزز من دور العوامل اإليجابية وتحد من أثر العوامل السمبية عمى
توقيت إصدار التقارير المالية.
وانطالقاً من أىمية قضية إتاحة المعمومات فى التوقيت المناسب لمحفاظ عمى جودتيا وقيمتيا،

وما الحظو الباحث من تعدد الدراسات فى الدول المتقدمة التى إىتمت بتمك القضية وندرة الكتابات
العربية فى ىذا المجال تأتى أىمية ىذه الدراسة فى محاولة من الباحث إلضافة مساىمة بحثية متواضعة

إلى الدراسات العربية السابقة فى ىذا المجال.
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 -2مشكمة البحث
تعتبر التقارير المالية وسيمة لتحقيق وظيفة اإلتصال التى تعد الوظيفية الثانية بعد وظيفة القياس

فى عمم المحاسبة ،فمن خالل ىذه التقارير يمكن تمبية إحتياجات أصحاب المصالح الحاليين والمرتقبين
من المعمومات المحاسبية التى تصور أثر األحداث اإلقتصادية عمى أنشطة الشركات خالل الفترة ،إلى

جانب دورىا فى توفير معمومات يمكن اإلعتماد عمييا فى بناء توقعات عن الشركات وقدرتيا عمى
االستمرار والنمو فى المستقبل من عدمو.

يعد توقيت إتاحة المعمومات المحاسبية أحد اىم األبعاد الحاكمة لجودة التقارير المالية ،فعمى

الصعيد األكاديمي تشير إحدى الدراسات ) (Khoufi & Khoufi, 2018إلى أىمية إتاحة التقارير المالية

المعتمدة لممستخدمين قبل نقطة زمنية تفقد فييا تمك التقارير بما تتضمنو من معمومات قدرتيا عمى التأثير

فى عممية صنع القرار ،وعمى الصعيد المينى فقد وصف كالً من مجمس معايير المحاسبة الدولية

واألمريكية ) (IASB 2010 ; FASB 1980توقيت إتاحة المعمومات المحاسبية ألصحاب المصالح
بمصطمح العنصر الحاسم فى تحديد مدى مالئمة المعمومات المحاسبية لعممية صنع القرار.
وتتمثل فترة إصدار التقارير المالية فى الفترة ما بين تاريخ إنتياء السنة المالية واتاحة ىذه التقارير
ألصحاب المصالح المستخدمين ليا ،وقد قسم البعض ) (Kim & Son, 2014ىذه الفترة إلى فترتين

األولى :ىى الفترة ما بين إنتياء السنة المالية واعتماد مراقب الحسابات لتمك التقارير ،ويكون المسئول

عنيا والمتحكم فييا مراقب الحسابات .والثانية  :تتمثل فى الفترة ما بين تاريخ إعتماد مراقب الحسابات

لمتقارير المالية وتاريخ إتاحة وىذه التقارير لمستخدمييا وىذه الفترة تتحكم فييا إدارة الشركة .غير أنو
بمراجعة الممارسات فى البورصة المصرية يمكن القول بأنو ال يوجد تحكم من جانب اإلدارة فى تمك الفترة

حيث أن الشركات ممزمة بتسميم التقارير المالية فى أول جمسة تداول فور إنتياء إعتمادىا من مراقب

الحسابات ،وبالتالى مسئولية تأخير إصدار التقارير المالية تقع عمى مراقب الحسابات بمفردة دون إدارة
الشركة.

نظ ار ألىمية قضية توقيت إصدار التقارير المالية المعتمدة من المراجعين الخارجين فقد إىتمت

القوانين والجيات التنظيمية ألسواق المال فى العديد من الدول بتحديد تمك الفترة ،ففى مصر عمى سبيل
المثال تضمن كالً من قانون الشركات  959لسنة  9989والمعدل بالقانون  3لسنة  9998وكذلك

الالئحة التنفيذية لقانون سوق أرس المال  95لسنة  9991إلزام مجالس إدارة الشركات المدرجة بالبورصة

المصرية بتقديم قوائميا المالية السنوية المعتمدة من مراقب الحسابات خالل  99يوماً من إنتياء السنة
المالية .وفى المممكة العربية السعودية صدر قرار ىيئة سوق المال بتعديل ميمة إصدار التقارير المالية

المعتمدة من  75يوماً إلى  99يوماً ،وفى الواليات المتحدة االمريكية أكدت المادة رقم ( )494من قانون
 Sarbanes Oxleyالصادر عام  1991عمى أىمية إنجاز المراجعين الخارجين لميمة إعتماد التقارير
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المالية فى أسرع وقت لمحفاظ عمى جودة المعمومات المحاسبية ،وتضمنت المادة ( )499من ذات القانون
تفويض لجنة بورصة األوراق المالية االمريكية ) (SECبتحديد الحد األقصى لفترة إصدار التقارير المالية

المعتمدة ،والجدير بالذكر أن المجنة طالبت الشركات بتخفيض ىذه الفترة من  99يوماً إلى  75يوماً

كمرحمة أولى ثم التخفيض إلى  69يوم كمرحمة ثانية خالل الفترة من عام  1991حتى عام  ،1995إال

أنو فى أغسطس عام  1994تم تأجيل تطبيق المرحمة الثانية نتيجة صعوبات واجيت الشركات فى

اإللتزام بالمدة المقررة فى تمك المرحمة.
وتتبمور مشكمة البحث فى أنو عمى الرغم من أن قضية إتاحة المعمومات المحاسبية فى الوقت
المناسب قد ألقت الضوء عمى فترة عممية المراجعة الخارجية والعوامل المرتبطة بيا والمؤثرة فييا من خالل
العديد من الدراسات األجنبية فى مختمف الدول المتقدمة ( Dyer & McHugh,1975; Rahman et

)Khoufi 2018

&  al., 2010; Khoufiعمى مدار ما يقرب من نصف قرن ،إال أن اإلىتمام

نادر
بتمك القضية عمى مستوى الدراسات العربية (الصيرفى1997،؛ محمد1996 ،؛ الجبر )1991 ،كان اً

وحديثاً نسبياً ،فعمى الرغم من االىتمام المتزايد بقواعد الحوكمة فى جميورية مصر العربية إال أنو عمى
حد عمم الباحث لم تتعرض الدراسات العربية ألثر اإللتزام بتمك القواعد خاصة فيما يتعمق بخصائص

لجان المراجعة الداخمية ومجالس إدارات الشركات عمى فترة تأخر تقرير مراقب الحسابات حيث إنيا تمثل

العامل الحاكم لتوقيت إتاحة التقارير المالية لمستخدمييا فى السوق المصرى.
 -3أهداف البحث
إنطالقاً من مشكمة البحث يسعى الباحث إلى تحقيق األىداف التالية:

 الوقوف عمى العوامل المشتركة المؤثرة فى فترة تأخر إصدار تقرير مراقب الحسابات والتى
تناولتيا الدراسات السابقة العربية واالجنبية.

 دراسة تأثير الخصائص المرتبطة بتشكيل وأداء لجان المراجعة الداخمية عمى فترة تأخر تقرير
مراقب الحسابات فى البيئة المصرية.

 دراسة تأثير الخصائص المرتبطة بتشكيل وأداء مجالس إدارات الشركات عمى فترة تأخر تقرير
مراقب الحسابات فى البيئة المصرية.

 تقديم توصيات فى ضوء نتائج الدراسة تستيدف تخفيض فترة تأخر تقرير مراقب الحسابات.

 -4أهمية البحث

تتمث للل األىمي للة العممي للة لمبح للث ف للى محاول للة تض لليق الفج للوة البحثي للة ف للى ى للذا المج للال ،حي للث أن

الكتابللات العربيللة التللى إىتمللت بد ارسللة العوامللل المللؤثرة عمللى تللأخير إصللدار التقللارير الماليللة المعتمللدة تتسللم
بالحداثة والندرة ،فى حين أن ىذا المجال قد حظى بكم وافر ملن الد ارسلات فلى اللدول األجنبيلة إليملان تملك

المجتمعات بأىمية عنصر الوقت وأثرة عمى جودة المعمومات المحاسبية.
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وتتمثل األىمية العممية لمبحث فى محاولة التوصل إلى تحديد مدى واتجاه تأثير خصائص كالً

من لجان المراجعة الداخمية ومجالس إدارات الشركات في البيئة المصرية عمى فترة تأخر إصدار تقرير
مراقب الحسابات كخطوة أولى يسعى الباحث من خالليا لتقديم توصيات عمميو تستيدف تخفيض تمك

الفترة

بيدف زيادة جودة المعمومات المحاسبية المنشورة من خالل إتاحتيا في الوقت المناسب

لممستخدمين ،وتتوافق ىذه األىمية مع سعى الدولة المصرية فى اآلونة االخيرة إلى تشجيع وجذب
االستثمارات العربية واالجنبية والذى لن يتحقق إال من خالل تحسين بيئة اإلستثمار وكفاءة أسواق المال،
ويعد ىدف تحسين جودة وشفافية المعمومات أحد أىم األىداف الواجب تحقيقيا لمنيوض بتمك البيئة فى

الوقت الراىن.

 -5فروض البحث

في ضوء مشكمة البحث وسعياً لتحقيق أىدافو يمكن صياغة الفروض عمى النحو التالية:
 توجد عالقة معنوية بين حجم لجان المراجعة الداخمية وفترة تأخر تقرير مراقب الحسابات. -توجد عالقة عكسية بين إستقالل لجنة المراجعة الداخمية وفترة تأخر تقرير مراقب الحسابات.

 -توجد عالقة عكسية بين سمطة لجان المراجعة الداخمية وفترة تأخر تقرير مراقب الحسابات.

 توجللد عالقللة عكسللية بللين الخب لرة الماليللة ألعضللاء لجنللة المراجعللة الداخميللة وفت لرة تللأخر تقريللر م ارقللبالحسابات.

 توجد عالقة عكسية بين جيد لجان المراجعة الداخمية وفترة تأخر تقرير مراقب الحسابات. -توجد عالقة معنوية بين حجم مجمس اإلدارة وفترة تأخر تقرير مراقب الحسابات.

 توجللد عالقللة عكسللية بللين نسللبة األعضللاء المسللتقمين فللي مجللالس إدارات الشللركات وفت لرة تللأخر تقريللرمراقب الحسابات.

 -توجد عالقة معنوية بين إزدواجية منصب رئيس مجمس اإلدارة وفترة تأخر تقرير مراقب الحسابات.

 -توجد عالقة عكسية بين نسبة تمثيل المرأة فى مجمس اإلدارة وفترة تأخر تقرير مراقب الحسابات.

 توجلد عالقلة عكسلية بلين نسلبة ممكيلة أعضلاء مجملس اإلدارة ألسليم الشلركة وفتلرة تلأخر تقريلر م ارقلبالحسابات.

 توجد عالقة عكسية بين جيد مجمس اإلدارة وفترة تأخر تقرير مراقب الحسابات. -6حدود البحث
سوف يتم بناء البحث سواء من الجانب النظرى أو التطبيقى فى ضوء الحدود التالية:
 يتعامل البحث مع فتلرة تلأخر تقريلر الم ارجلع الخلارجي علن القلوائم الماليلة النيائيلة دون تقلارير الفحلصالمحدود.

4

 تقتصلر الد ارسلة التطبيقيلة لمبحلث عملى الشلركات المسلاىمة المدرجلة بالبورصلة المصلرية ماعلدا البنللوكوشركات التأمين وكذلك الشركات التى ال يتوافر عنيا البيانات الكافية ألغراض البحث.

 تقتصللر الد ارسللة التطبيقيللة عم للى بيانللات الشللركات الم للدرج بالبورصللة المص لرية خ للالل الفت لرة مللن ع للام 1997- 1996دون غيرىا من الفترات.

 -7منهج البحث:
تتطمب طبيعة الدراسة إستخدام مناىج متعددة لموفاء بأغراضيا ،وسوف يعتمد الباحث عمى

المنيج اإلستنباطى بيدف دراسة وتحميل مشكمة البحث واشتقاق الفروض العامة وسوف يتم ذلك من
خالل تحميل الدراسات األكاديمية والقوانين والق اررات المرتبطة بموضوع البحث في دول العالم المختمفة.
باإلضافة إلى ذلك فان الباحث سوف يعتمد عمى المنيج االستقرائى عند القيام بالدراسة التطبيقية إلختبار

فروض البحث ودراسة مدى إمكانية تعميم نتائج تمك الدراسة عمى الشركات المساىمة المدرجة بالبورصة
المصرية.

 -8تنظيم البحث

انطالق لاً مللن مشللكمة وأىللداف البحللث وفللى ضللوء حللدوده سللوف يللتم تقسلليم الجللزء المتبقللى منللو عمللى النحللو

التالى:

 9-8الدراسات السابقة.

 1-8العوامل المؤثرة فى فترة تأخر إصدار تقرير مراقب الحسابات.
 3-8تطوير فروض البحث.

 4-8الدراسة التطبيقية.
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نتائج وتوصيات الدراسة.

 1-8الدراسات السابقة

تناولت من العديد الدراسات ظاىرة تأخر إصدار التقارير المالية المعتمدة من مراقب الحسابات

وذلك بيدف تحديد العوامل المؤثرة فى ىذه الظاىرة وامكانية التحكم فييا ويورد الباحث أىم ىذه الدراسات
وفقاً لتسمسميا الزمنى عمى النحو التالى:
فعمى حد عمم الباحث أن أول محاولة لمبحث عن العوامل المؤثرة فى تأخر إصدار التقارير المالية
لمشركات كانت لمباحثان ) (Dyer & McHugh, 1975حيث قاما عمى إختبار تأثير ثالث عوامل وىى:

حجم الشركة ،و ربحيتيا ،وأخي اًر تاريخ إنتياء السنة المالية ليا عمى فترة تأخر إصدار التقارير المالية
المعتمدة لمشركات .واعتمدت ىذه الدراسة عمى بيانات  919شركة مسجمة فى بورصة سيدني لألوراق

المالية باستراليا .وانتيت إلى وجود عالقة عكسية بين أحجام الشركات وفترة تأخر إصدار التقارير المالية،
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كما أوضحت أن فترة تأخر إصدار التقارير المالية تكون أكبر بالنسبة لمشركات التى تنتيى السنة المالية

الخاصة بيا فى نياية شير ديسمبر من كل عام عن تمك الشركات التى تنتيى سنتيا المالية فى تاريخ
أخر بخالف شير ديسمبر ،ولم يثبت وجود عالقة معنوية بين ربحية الشركات وفترة تأخر إصدار التقارير

المالية ليا.

وفى دراسة أخرى قام أحد الباحثين ) (Courts, 1976بإعادة اختبار نفس فروض الدراسة
السابقة بالتطبيق عمى دولة نيوزيمندا ،وجاءت النتائج متفقة مع دراسة )( Dyer & McHugh, 1975
فيما يتعمق بتأثير حجم الشركات وتاريخ إنتياء السنة المالية ليا عمى فترة تأخر إصدار التقارير المالية،
بينما اختمفت النتائج فى تأثير ربحية الشركة عمى فترة تأخر إصدار التقارير المالية ،حيث اوضحت نتائج

الدراسة أن الشركات الخاسرة تميل بشكل كبير إلى تأخير إصدار تقاريرىا المالية مقارنة بالشركات الرابحة
فى السوق النيوزيمندية.

فضالً عما سبق فقد ذىبت دراسة ) (Deloof & Sweets, 2003إلى محاولة التعرف عمى أثر

مجموعة من الخصائص المالية لمشركات عمى توقيت إصدار تقاريرىا المالية المعتمدة وذلك من خالل

تطبيق الدراسة عمى  9891شركة غير مالية فى بمجيكا عام  ،9996وانتيت الدراسة إلى أن انخفاض

اإللتزامات طويمة األجل ،ونسب الديون قصيرة االجل ،وزيادة االستثمارات مع وجود إحتياطى سيولة
مناسب وتحقيق الشركات أرباح غير عادية ،يحفز الشركات عمى إصدار التقارير المالية بشكل أسرع من

تمك الشركات التى ال تتمتع بيذه الخصائص.
وعمى الصعيد العربى تناولت دراسة ) (Al-Ajmi,2008فى دولة البحرين العوامل المؤثرة عمى
توقيت إصدار التقارير المالية لمشركات المدرجة فى سوق المال البحرينى بالتطبيق عمى  139شركة

خالل الفترة من عام  9991وحتى عام  ،1996وأظيرت نتائج الدراسة عدة عوامل ليا تأثير معنوى عمى
توقيت إصدار التقارير المالية فى تمك الشركات ،وتتمثل تمك العوامل فى حجم وربحية الشركة ونسبة الرفع

المالى ليا .بينما خمصت الدراسة إلى عدم تأثير عوامل أخرى عمى تمك الفترة ،مثل درجة تعقد عمميات
الشركات ،كذلك حجم مكتب المراجعة.

ونظ اًر لتبنى العديد من المنظمات المينية في العديد من الدول إلتجاه يطالب بالتغيير الدورى

لممراجع الخارجي لمحفاظ عمى إستقاللو وحيادة المفترض ،فقد ذىبت إحدى الدراسات (Banimahd et

) al.,2012إلى بحث أثر اإللتزام بيذا اإلتجاه عمى فترة التأخر فى إصدار التقارير المالية لمشركات.
وانتيت النتائج إلى وجود عالقة معنوية بين فترة التأخر فى إصدار التقارير المالية لمشركات واإللتزام
بيذا اإلتجاه ،كما أوضحت الدراسة وجود تأثير معنوى لكالً من ربحية الشركات ،ومعدل الرفع المالى

وتاريخ إنتياء السنة المالية ليا عمى فترة تأخر إصدار التقارير المالية.
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بينما ذىبت دراسة ) (Walker & Hay, 2013إلى محاولة التعرف عمى أثر قيام المراجعين

الخارجين بتقديم خدمات بخالف المراجعة لعمالئيم عمى فترة التأخر فى إصدار التقارير المالية لمشركات
النيوزيالندية ،وتم تطبيق الدراسة عمى  169مشاىدة عن الشركات المدرجة بالبورصة النيوزيالندية خالل

العامين  .1995-1994وتوصمت الدراسة إلى أنو عمى الرغم من اآلثار السمبية المحتممة الناتجة عن

قيام مراقب الحسابات بتقديم خدمات بخالف المراجعة لعمالئو  -والتي تتمثل في تيديد استقاللية المراجع
وحيادة المفترض -إال أن القيام بتمك الخدمات يوسع من نطاق معرفتة عن عمميات العميل بشكل ينعكس

باإليجاب عمى كفاءة وفعالية عممية المراجعة ،ورغم ان نتائج الدراسة قد خمصت إلى وجود عالقة عكسية
بين تقديم المراجع لخدمات بخالف المراجع لعمالئو وفترة التأخر في إصدار التقارير المالية ،إال أن

النتائج أوضحت تحقق ىذه العالقة فى السنة التالية لتقديم تمك الخدمات وليس في ذات السنة التي جمع
فييا المراجع بين تقديم خدمة المراجعة والخدمات األخرى بخالف المراجعة.

واتجيت دراسة أخرى ) (Abernathy et al., 2014إلى بحث أثر الخبرة المالية ألعضاء

لجان المراجعة الداخمية وكذلك عدد أعضاء تمك المجان المتخصصين في الجوانب المالية عمى فترة تأخر
إصدار التقارير المالية لمشركات .وذلك من خالل عينة مكونة من  599مشاىدة عن الشركات المدرجة

بسوق األوراق المالية األمريكي خالل الفترة من عام  1996حتى عام  ،1998وانتيت الدراسة إلى أن

زيادة عدد أعضاء لجان المراجعة الداخمية من المتخصصين في الجوانب المالية يرتبط بعالقة عكسية مع
فترة التأخر في إصدار التقارير المالية لمشركات ،خاصة إذا كان مصدر إكتساب الخبرة من خالل
ممارسة المينة فى مكاتب المراجعة وليس من خالل رئاسة اإلدارات المالية بالشركات.

يضاف إلى ماسبق أن دراسة أخرى ) (Chang & Young, 2015إىتمت بالبحث في جانب

أخر يعتقد بتأثيره عمى فترة تأخر إصدار التقارير المالية وىو إتجاىات المديرين نحو حممة األسيم
والمراجعين الخارجين ،والجدير بالذكر أن ىذه الدراسة قد خمصت إلى معنوية تأثير إتجاىات اإلدارة عمى

فترة تأخر إصدار التقارير المالية ،وبررت الدراسة نتائجيا بأن وجود إتجاىات إيجابية من جانب اإلدارة
تجاه حممة األسيم أمر يؤدى الى تولد الدافع لدييا نحو اإلسراع في إصدار التقارير المالية لتخفيض حالة
عدم تماثل المعمومات بينيا وبين حممة األسيم ،وتحقق اإلدارة ذلك من خالل التعاون الفعال مع المراجع

الخارجي من خالل توفير المعمومات الالزمة إلنجاز عممية المراجعة فى اسرع وقت ،و لكن األمر يأخذ
شكالً مختمفاً فى حال إذا كانت إتجاىات اإلدارة نحو المساىمين سمبية ،حيث تسعى اإلدارة فى تمك الحالة

إلى تضميل حممة األسيم من خالل الممارسات االنتيازية وادارة األرباح ،والتي تؤدى إلى توسيع
المراجعين لنطاق فحصيم وزيادة أحجام العينات نتيجة لزيادة نزعة الشك المينى لدييم  ،ويؤثر ذلك بشكل
سمبى عمى توقيت إصدار التقارير المالية المعتمدة لمشركات.
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فضالً عما سبق فقد إستيدفت دراسة )John , 2017

&  ( Rusminالتعرف عمى العالقة

بين جودة عممية المراجعة وفترة تأخر إصدار التقارير المالية بدولة إندونيسيا ،واعتمدت الدراسة عمى
بيانات الشركات المسجمة بالبورصة اإلندونيسية خالل عامي  .1999-1999وتم التعبير عن جودة

عممية المراجعة باإلعتماد عمى مؤشرين ىما التخصص الصناعى لممراجع وسمعة مكتب المراجعة،

وألغراض تجنب عدم التجانس بين شركات العينة تم إختيار الشركات الصناعية فقط ضمن عينة الدراسة.
وانتيت الدراسة إلى وجود عالقة عكسية بين التخصص الصناعى لممراجع وفترة تأخر إصدار التقارير

المالية لمشركات ،كذلك أوضحت النتائج أن فترات التأخر فى إصدارالتقارير المالية تكون أقل في الشركات
التي يتم مراجعتيا بواسطة إحدى مكاتب المراجعة الكبرى ) ،(Big 4فضالً عما سبق توصمت الدراسة إلى

معنوية تأثير عوامل أخرى عمى فترة إصدار التقارير المالية لمشركات في دولة إندونيسيا مثل تعقد ميمة

المراجعة ،تقدير المراجع لمخاطر األعمال ،األداء المالى وىيكل الممكية لمشركة محل المراجعة.

وعمى صعيد اإلىتمام بالقضية محل البحث فى البيئة المصرية إتجيت إحدى الدراسات

(الصيرفى  )1997،إلى بحث أثر إختالف جية المراجعة عمى تحديد العوامل المؤثرة عمى فترة تأخر
توقيت تقرير المراجعة الخارجية لكل من مراقبي الحسابات بالجياز المركزي لممحاسبات ومكاتب المراجعة

الخاصة وذلك بالتطبيق عمى عينة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية .وتوصمت الدراسة إلى وجود

إختالف بين متوسط فترة تأخير تقرير مراجعى المكاتب الخاصة ومتوسط فترة تأخير تقرير مراقبي
الحسابات بالجياز المركزي لممحاسبات ،كما توصمت الدارسة إلى أن فترة تأخير تقرير مراجعى الحسابات
بمكاتب الم ارجعة الخاصة تتأثر بكل من تاريخ نياية السنة المالية ورأى مراجع الحسابات ،و أن فترة

تأخير تقرير مراقبي الحسابات بالجياز المركزى لممحاسبات تتأثر بكل من مديونية الشركة ونوع الرأى

لمرقب الحسابات ،و أنو ال يوجد تأثير لمتغيرات مثل حجم الشركة وربحيتيا وجيد المراجع عمى
الفني ا

كال الفترتين.

ونظ اًر ألىمية دور إدارات الشركات وسيطرتيا عمى الجياز التنفيذى ومسئوليتيا عن األداء المالى

واإلدارى ،فقد ذىبت إحدى الدراسات

) (Abernathy et al., 2018إلى البحث في أثر قدرات

وميارات إدارات الشركات عمى توقيت إصدار التقارير المالية ،وذلك باإلعتماد عمى  38476مشاىدة عن

شركات مدرجة بسوق المال األمريكي خالل الفترة من عام  1993حتى عام  .1994وانتيت الدراسة إلى

أ ن الشركات ذات اإلدارات عالية الكفاءة اإلدارية يكون لدييا ميل نحو اإللتزام بالحدود الزمنية التي تقرىا
القوانين والموائح وينعكس ذلك بشكل إيجابى عمى فترة إعداد واصدار التقارير المالية ،وبالتالي تقر الدراسة
بوجود عالقة عكسية بين القدرات اإلدارية إلدارات الشركات وفترة التأخير في إصدار التقارير المالية

الخاصة بيا.
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وفى ظل تنامى البحوث فى ىذا المجال ذىبت دراسة ) (Oussii & Taktak, 2018إلى فحص

العالقة بين مدى التعاون بين المراجع الداخمى والخارجى وفترة تأخر إصدار التقارير المالية لمشركات،

وذلك بالتطبيق عمى  191مشاىدة عن الشركات المدرجة بالبورصة التونسية ،وانتيت الدراسة إلى وجود
تأثير معنوى لعالقة التعاون بين المراجع الداخمى والخارجى عمى توقيت إصدار التقارير المالية لمشركات

التونسية .بينما لم تثبت الدراسة وجود تأثير لمعوامل األخرى المتمثمة في حجم وربحية الشركة ،ونوعية

القطاع التي تنتمى إليو ،وكذلك حجم مكتب المراجعة عمى توقيت إصدار التقارير المالية لمشركات في

دولة تونس.

وتعد دراسة ) (Mohammed et al., 2018من أحدث الدراسات عمى المستوى االفريقى،

واستيدفت قياس أثر مشاركة واحد أو أكثر من حممة األسيم فى لجان المراجعة الداخمية عمى فترة تأخر

إصدار التقارير المالية وذلك بالتطبيق عمى عينة من الشركات المدرجة بالبورصة فى دولة نيجيريا خالل
الفترة من  1999حتى  ،1995و أوضحت نتائج الدراسة أن مشاركة واحد أو أكثر من حممة األسيم في
تمك المجان يخمق نوع من اإللتزام ويحد من فترة تأخر إصدار التقارير المالية خاصة في ظل االستعانة

بمكاتب مراجعة دولية.
ويتضح لمباحث من عرض الدراسات السابقة أن كالً منيا سعت فى ظل بيئة تطبيقيا إلى الكشف

عن العوامل المؤثرة فى تأخر إصدار التقارير المالية ،ويالحظ من نتائج ىذه الدراسات تباينيا الشديد حول
تحديد ىذه العوامل ،واألكثر أىمية أن العامل الواحد إختمفت الدراسات فى نتائجيا حول تأثيره عمى ظاىرة

تأخر إصدار التقارير المالية السنوية من دولة إلى اخرى ،ويرى الباحث أن ىذا يعد نتيجة منطقية ترجع
إلى أن التباين بين الدول – سواء فى االيدلوجية السياسية التى تنظم النشاط اإلقتصادى ،والممارسات

المحاسبية ،والثقافة المجتمعية  -يمعب دو اًر جوىرياً فى تحديد األىمية النسبية لألسباب الكامنة وراء تأخر
إصدار التقارير المالية السنوية لمشركات بشكل يختمف من دولة الى أخرى.

وبناء عمى ماسبق يجد الباحث أن الفجوة البحثية تتمثل فى أنو يوجد ندرة نسبية فى الكتابات

العربية فيما يتعمق بدراسة العوامل المؤثرة فى فترة تأخر إصدار التقارير المالية لمشركات ،و ال يمكن
القول بإمكانية اإلستعانة بالعوامل التى توصمت إلييا الدراسات فى دول أخرى كقاعدة يمكن اإلستناد إلييا
فى البيئة العربية بوجو عام والبيئة المصرية بوجو خاص.

فضالً عما ماسبق أتضح لمباحث أن معظم الكتابات العربية عمى ندرتيا فى ىذا المجال ركزت
عمى دراسة أثر كالً من خصائص الشركات والمراجعين الخارجين عمى فترة تأخر إصدار التقارير المالية

لمشركات ،ولم تتناول أثر تبنى الكثير من الدول العربية لقواعد حوكمة الشركات عمى تمك الظاىرة ،خاصة
و أن ىذه القواعد إشتممت عمى العديد من الضمانات التى تتعمق بمجالس اإلدارات ولجان المراجعة

الداخمية ،والتى يتوقع الباحث تأثيرىا اإليجابى – حال اإللتزام بيا -عمى مستوى ثقة المراجعين الخارجين
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فى أداء الشركات وانعكاس ذلك عمى مستوى الشك المينى لدييم وبالتالى عمى فترة تأخرىم فى إصدار
تقاريرىم عن القوائم المالية لمشركات.

 2-8العوامل المؤثرة فى فترة تأخر إصدار تقرير مراقب الحسابات
وفى إطار البحث عن المسئول الرئيسى عن تأخر إصدار التقارير المالية لمشركات ،يمكن تجزئة

المسئولية بين المراجعين الخارجين وادارات الشركات ،وتنحصر مسئولية المراجعين الخارجين عن فترة

التأخير فى الفترة التى تقع بين إنتياء السنة المالية لمشركات واصدارىم لتقاريرىم النيائية ،بينما تنحصر
مسئولية إدارات الشركات فى الفترة ما بين تاريخ إعتماد مراجعى الحسابات لتقاريرىم النيائية وتاريخ إتاحة

التقارير المالية لمشركات من خالل النشر سواء فى الصحف أو بالمواقع اإللكترونية لمشركات & (Dibia

).Onwuchekwa,2013

ويرى الباحث أن تأخر إصدار المراجعين لتقاريرىم النيائية ىى المسبب الرئيسى لتأخر إصدار

التقارير المالية لمشركات فى جميورية مصر العربية ،ففترة تأخر إصدار تقارير المراجعين تكاد تتطابق مع
فترة تأخر إصدار التقارير المالية ،ومبرر ذلك التطابق يرجع إلى أن المادة ( )46من قواعد القيد والشطب

لألوراق المالية بالبورصة المصرية تمزم الشركات المدرجة بتسميم نسخة من القوائم المالية الصادرة عن
مجمس اإلدارة مرفق بيا تقرير مراجع الحسابات وذلك قبل بداية أول جمسة تداول تالية لتاريخ إعتماد

مراقب الحسابات لمقوائم المالية .ويستنتج من ذلك أن التأثير المباشر لمجالس إدارات الشركات عمى فترة
تأخر إصدار التقارير المالية لمشركات المصرية يكاد يكون منعدم ،وبناء عمى ما تقدم سوف يشار إلى فترة
تأخر إصدار التقارير المالية عمى انيا فترة تأخر إصدار تقرير مراقب الحسابات وىى الفترة ما بين تاريخ

إنتياء السنة المالية وتاريخ إعتماد مراقب الحسابات لمتقرير النيائى لعممية المراجعة.

وتجدر اإلشارة إلى أن العديد من الدارسات السابقة منذ نياية العقد الثامن من القرن الماضى

وحتى األن قد حاولت تحديد العوامل المؤثرة عمى فترة تأخر إصدار المراجعين الخارجين لتقاريرىم عن
القوائم المالية السنوية فى العديد من الدول ،ويرى الباحث أنو فى ضوء نتائج تمك الدراسات يمكن

استخالص مجموعة من العوامل المشتركة والتى إستقر الرأى – إلى حد كبير – عمى معنوية تأثيرىا عمى
فترة عممية المراجعة فى أكثر من دراسة وفى أكثر من بيئة من البيئات التى خضعت لمدراسة .ويمكن
تقسيم العوامل المؤثرة عمى فترة تأخر تقرير مراقب الحسابات فى إصدار تقريره النيائى حول القوائم المالية

السنوية إلى عوامل ترتبط بخصائص العمالء وأخرى ترتبط بخصائص مراقب الحسابات .وفيما يمى
التفسير النظرى والقياس العممى لتمك العوامل تمييدا ألدراجيا ضمن نموذج الدراسة.
 1-2-8العوامل المرتبطة بخصائص عمالء المراجعة
تناولت العديد من الدراسات السابقة أثر حجم العميل عمى تأخر المراجعين فى إصدار تقاريرىم

عن القوائم المالية لمشركات فى العديد من الدول ،ورغم إتفاق ىذه الدراسات بشكل كبير عمى معنوية تأثير
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ذلك المتغير عمى فترة عممية المراجعة إال أن ىذه الدراسات تتباين فى نتائجيا حول إتجاه ىذا التأثير،
فبعض الدراسات ) (Yaacob & Ahmad,2012; Ho & Ng,1996إنتيت إلى أن الشركات األكبر
حجماً كانت أكثر تأخي اًر فى إصدار تقاريرىا المالية عن تمك الشركات األصغر حجماً .بينما أسفرت

دراسات أخرى )(Dao & Pham,2014; Habib & Bhuiyans,2011; Modugu et al.,2012
عن نتائج مخالفة لتمك الدراسات السابقة حيث كشفت عن وجود عالقة عكسية بين أحجام الشركات و فترة

التأخر فى إصدار المراجعين لتقاريرىم عن القوائم المالية لمشركات وبالتالى فترة التأخر فى إصدار تمك
القوائم لمستخدمييا.

ويرى الباحث أن اإلختالف بين الدراسات السابقة حول إتجاه العالقة بين متغير حجم العميل

وتوقيت اإلنتياء من أعمال المراجعة الخارجية أم ًار بدييياً نظ اًر إلختالف البيئة التى يعمل بيا العميل من

حيث الثقافة المجتمعية المرتبطة بإحترام عنصر الوقت وادراك أثره عمى جودة المعمومات ،كذلك إختالف
التنظيم القانونى وطبيعة وحجم العقوبات المرتبطة بالتأخر فى إصدار التقارير المالية لمشركات من دولة

الى أخرى.

ورغم أنو ال يمكن لمباحث الحكم بشكل مسبق عمى إتجاه ىذه العالقة فى البيئة المصرية بالقياس

عمى بيئات أو فترات اخرى ،إال أنو ال يمكن إىمال أثر ىذا المتغير عمى فترة إتمام عممية المراجعة،

لذلك وجد الباحث أىمية إدراج متغير حجم العميل ضمن نموذج الدراسة ،ويمكن التعبير عن حجم العميل
بالعديد من المؤشرات مثل حجم أرس المال  ،حجم المبيعات ،عدد العاممين بالشركة ،غير أن الباحث

يميل إلى إستخدام حجم األصول كمقياس يعكس حجم العميل إتفاقاً مع اغمب الدراسات السابقة فى ىذا

الصدد التى إعتمدت عمى إستخدام ىذا المقياس وكان لو تأثير معنوى عمى فترة عممية المراجعة مع

إختالف إتجاه التأثير.

فضالً عما سبق فأن تعقد عمميات العميل من العوامل التى أثبتت العديد من الدراسات (Khoufi

) & Khoufi, 2018; Abernathy et al., 2014معنوية تأثيرىا عمى فترة عممية المراجعة ،فتعدد
الشركات التابعة ،واإلنتشار الجغرافى لفروع الشركات ،وتعدد المنتجات ،واختالف القطاع الذى ينتمى إليو
العميل ينعكس عمى حجم النشاط ودرجة تعقد عمميات العميل .واألكثر من ذلك أن إستراتيجية اإلدارة

المتبعة ليا تأثير عمى درجة تعقد أنشطة العميل ،فإتباع العميل إلستراتيجية الالمركزية فى اإلدارة يؤدى
إلى زيادة تعقد عمميات العميل نتيجة زيادة عدد الق اررات الناتجة عن تعدد مراكز إتخاذ القرار ،والنتيجة
المنطقية التى تترتب عمى ذلك زيادة الحاجة إلى المزيد من األنشطة الرقابية وينتج عن ذلك حاجة

المراجع إلى المزيد من الوقت لمتأكد من كفاءة وفعالية األنشطة الرقابية ،ولمتعبير عن مستوى تعقد نشاط

العميل وتضمينو فى نموذج الدراسة فقد إستخدمت العديد من الدراسات ;(Wang & Zhou,2012
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) Ettredge et al., 2006متغير أتعاب عممية المراجعة كمؤشر ينوب عن مستوى تعقد نشاط

العميل.

باإلضافة إلى ماسبق فقد تناولت العديد من الدراسات تأثير ربحية العميل عمى فترة عممية

المراجعة وبالتالى عمى التأخر فى إصدار التقارير المالية لمشركات ،ورغم وجود تفسيرات مختمفة

ومتعارضة فيما بينيا ،إال أن أغمبيا يشير إلى وجود تأثير معنوى لربحية العميل عمى الوقت المستغرق
فى عممية المراجعة ،فالعديد من الدراسات )( Chang & Yong,2015; Apador & Noor, 2013
يتبنى إتجاه أن الشركات ذات الربحية المرتفعة تسعى إلى نشر قوائميا المالية بشكل أسرع من الشركات

ذات الربحية المنخفضة ،بينما تذىب دراسة أخرى (الصيرفى (1997 ،إلى عدم وجود تأثير لربحية

العميل عمى فترة عممية المراجعة وبالتالى عمى فترة التأخر فى إصدار التقارير المالية لمشركات ،وعمى

عكس ما توصمت إليو الدراسات السابقة إنتيت إحدى الدراسات )(Joshi & AL-Bastaki, 2000

إلى أ ن ارتفاع مستوى الربحية لمعميل يعنى ضمنا زيادة حجم النشاط ويتطمب ذلك مزيد من الوقت فى
عممية المراجعة لمتحقق من صدق ىذا اإلرتفاع فى مستويات الربحية.

ويتفق الباحث وبشكل مقيد مع رأى أغمب الدراسات فى أن إرتفاع مستوى الربحية يكون بمثابة

حافز لمشركات نحو االسراع بإصدار التقارير المالية ولكن بشرط أخذ األداء فى العام السابق فى

الحسبان ،فتعرض العميل لخسائر فى العام السابق وتحوليا إلى معدالت ربحية مرتفعة فى العام التالى
يؤدى إلى زيادة مستوى الشك المينى لدى المراجعين وبالتالى زيادة الوقت المطموب لمتحقق من صدق

معدالت الربحية ،وبناء عمى ماسبق يرى الباحث أنو ألغراض التحميل اإلحصائى والتحكم فى أثر ربحية
العميل عمى فترة عممية المراجعة يجب إستخدام كالً من معدل العائد عمى األصول و مدى تكبد العميل

لخسائر فى السنة المالية السابقة كمتغيرين ينوبان عن ربحية العميل فى نموذج الدراسة.

باإلضافة إلى ماسبق يرى الباحث أن مخاطر العميل تعد من العوامل التي تحدد مدى وطبيعة
إختبارات عممية المراجعة ،فإرتفاع مستوى المخاطر المرتبطة ببنود القوائم المالية لمعميل وزيادة درجة
اإلعتماد المتوقع من جانب أصحاب المصالح عمى تمك القوائم المالية يؤدى إلى زيادة إحتمال تعرض
المراجع إلى مخاطر التقاضى ،لذلك من البدييى أن يقابل تمك الزيادة في مستوى المخاطر زيادة في فترة
عممية المراجعة نتيجة زيادة الجيد المبذول من جانب المراجع.

ويرى الباحث أنو يمكن ألغراض التحميل اإلحصائى والتحكم في أثر مخاطر العميل عمى فترة
عممية المراجعة إستخدام العديد من المتغيرات لمتعبير عن تمك المخاطر ضمن نموذج الدراسة ،مثل نسبة

مجموع كالً من رصيد العمالء و أوراق القبض والمخزون إلى اجمالى األصول ،نسبة التداول السريع،

ونسبة الرافعة المالية ،وىى متغيرات إستعانت بيا العديد من الدراسات السابقة في ىذا الصدد .(Arens

)et al.,2012; Francis,1984
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يضاف إلى ماسبق أن مجموعة أخرى من الدراسات & ( Chang & Yong,2015; Mouna

) Anis,2013تشير إلى معنوية العالقة بين معدل المديونية لمعميل وتأخر إصدار التقارير المالية

لمشركات ،غير أنو يوجد تباين في الرأى حول إتجاه تأثير ىذا العامل عمى فترة إصدار التقارير المالية.
فبعض اآلراء ترى بأن الشركات التي لدييا مستويات مرتفعة من الديون تسعى إلى إصدار تقاريرىا المالية
بشكل أسرع ألرسال رسائل طمئنو إلى أصحاب الديون وتتعاون مع المراجع عمى تحقيق ىذا اليدف ،بينما
تذىب اراء أخرى إلى ان الشركات التي لدييا معدالت مديونية مرتفعة تتطمب المزيد من الوقت إلنياء
عممية المراجعة وىذا يؤثر بشكل سمبى عمى توقيت إصدار التقارير المالية ليذه الشركات .واياً كان الواقع

في البيئة المصرية يرى الباحث أىمية إدراج ىذا المتغير ضمن نموذج الدراسة.

فضال عما سبق فأن توقيت إنتياء السنة المالية لمعميل أضحى يمثل أحد العوامل المؤثرة عمى

فترة اإلنتياء من عممية المراجعة نظ اًر لتزايد أعداد العمالء سنوياً ومحدودية مكاتب المراجعة في سوق

المينة ،ويؤدى زيادة عدد العمالء الذين تنتيى السنة المالية لشركاتيم في تاريخ معين إلى وجود ما يسمى
بفترة الذروة بالنسبة لمكاتب المراجعة ،االمر الذى ينعكس بشكل سمبى عمى توقيت اإلنتياء من عممية

المراجعة ،والجدير بالذكر أن ىذا العامل يكاد يكون من العوامل التي لم تختمف الدراسات ( Nor et al.
) , 2010; Che-Ahmed & Abidin,2009عمى تأثيره عمى توقيت اإلنتياء من عممية المراجعة،

لذلك يرى الباحث أىمية إدراجو ضمن نموذج الدراسة ،وألغراض التحميل اإلحصائى والتحكم في أثر ذلك

العامل عمى فترة عممية المراجعة سوف يتم إستخدام متغير وىمى لينوب عن موسم الذروة بحيث يأخذ
المتغير القيمة واحد إذا كانت السنة المالية لمشركة تنتيى خالل فترة الذروة  ،بينما يأخذ القيمة صفر فيما
عدا ذلك.
 2-2-8العوامل المرتبطة بخصائص مراقب الحسابات
وفى إطار دراسة أثر العوامل المرتبطة بالمراجع الخارجي عمى تأخر إصدار المراجعين لتقاريرىم

المالية ،فقد ذىبت العديد من الدراسات

& ( Rusmin & John,2017; Schroeder

) Hogan,2013; Apador & Noor , 2013في دول مختمفة إلى أن مكاتب المراجعة الدولية ( Big

) 4أو المحمية المرتبطة بمكاتب مراجعة دولية تكون أكثر قدرة عمى اإلنتياء من أعمال المراجعة واصدار
تقاريرىا عن القوائم المالية بشكل أسرع عن مكاتب المراجعة صغيرة الحجم ،وتبرر الدراسات ذلك بأن

مكاتب المراجعة الدولية وكذلك المكاتب المحمية المرتبطة بمكاتب دولية تمتمك من الموارد البشرية

والتكنولوجيا والخبرات ما يمكنيا من إنجاز ميام المراجعة بشكل أسرع وبجودة مرتفعة عن تمك المكاتب

الصغيرة التى تفتقر إلى تمك اإلمكانيات.
ورغم إتفاق الدراسات السابق اإلشارة إلييا عمى إيجابية تأثير حجم مكتب المراجعة عمى فترة

عممية المراجعة إال أن دراسات أخرى (الصيرفى )1997 ،و )( Walker & Hay,2013إنتيت إلى عدم
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وجود تأثير معنوى لحجم مكتب المراجعة عمى فترة تأخير المراجعين لتقاريرىم عن القوائم المالية

لمشركات.

ويرى الباحث أن إختالف النتائج حول تأثير حجم مكتب المراجعة عمى فترة تأخر المراجعين في

إصدار تقاريرىم عن القوائم المالية السنوية لمشركات يرجع في المقام األول إلى إختالف بيئات تطبيق ىذه

الدراسات وكذلك إختالف الفترات الزمنية التي تغطييا كالً من ىذه الدراسات ،لذا يرى الباحث عدم

إمكانية اإلعتماد عمى نتائج أى من ىذه الدراسات السابقة في تفسير تأثير ىذا العامل عمى فترة تأخر
المراجعين في إصدار تقاريرىم عن القوائم المالية السنوية لمشركات فى البيئة المصرية ،وألغراض التحميل

اإلحصائى والتحكم في أثر حجم مكتب المراجعة عمى فترة تأخر تقرير المراجع الخارجي سوف يضمن
الباحث ىذا العامل ضمن نموذج الدراسة عمى أن يتم التعبير عنو بمتغير وىمى يأخذ القيمة ( )9إذا كان

المراجع ينتمى ألحد مكاتب المراجعة الدولية ويأخذ القيمة ( )9فيما عدا ذلك.

باإلضافة إلى ماسبق يمكن القول بأن نوع تقرير المراجع وأثرة عمى تأخر إصدار المراجعين

الخارجين لتقاريرىم عن القوائم المالية السنوية كان من أحد العوامل التى إحتمت مكان الصدارة فى العديد
من الدراسات ) (Hay,2013; Yaacob & Ahmad, 2012; Leventis et al. 2005فعندما

يصدر المراجع تقري اًر متحفظاً فإن األمر يشير إلى قيام المراجع بالمزيد من أعمال المراجعة والتوسع فى

الحصول عمى أدلة اإلثبات لموصول إلى مستوى التأكيد المطموب قبل إصدار تقرير متحفظ وىذا يستغرق
المزيد من الوقت فى عممية المراجعة ،ويزيد من ذلك الوقت ايضاً وجود مفاوضات بين اإلدارة والمراجع

حول عدد التحفظات وأسموب التعبير عنيا فى تقرير المراجع ،حيث تحاول اإلدارة تجنب العديد من

التحفظات نظ اًر ألثرىا السمبى المتوقع عمى عالقتيا بأصحاب المصالح بالشركة.
ويرى الباحث أىمية تضمين المتغير السابق ضمن نموذج الدراسة ،وألغراض تحقيق ذلك

إحصائياً والتحكم فى أثر نوع تقرير المراجع عمى فترة تأخر المراجعين الخارجين في إصدار تقاريرىم عن
القوائم المالية لمشركات ،سوف يتم التعبير عن نوع تقرير المراجع بمتغير وىمى يأخذ القيمة ( )9إذا كان

التقرير متحفظ ويأخذ القيمة ( )9إذا كان التقرير نظيف.

وتجدر اإلشارة إلى أن العديد من الدول إنتيجت إتجاه التغيير الدورى اإللزامى لممراجعين حفاظاً

عمى إستقالليم وحيادىم و رغم الجوانب اإليجابية ليذا النيج إال إنو عمى الجانب اآلخر لو من اآلثار

السمبية والتى تتمثل فى التضحية بالخبرات التى إكتسبيا المراجع السابق نتيجة طول فترة اإلرتباط
بالعميل.
ويعتقد الباحث أن السنة األولى لمتعاقد بين المراجع والعميل تنعكس بشكل سمبى عمى الوقت

المستغرق فى عممية المراجعة ،نظ ار لحاجة المراجع إلى المزيد من الفيم لطبيعة أنشطة العميل والمخاطر
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المرتبطة بيا وكذلك أنظمة الرقابة الداخمية وآليات عمميا ،وألغراض التحميل اإلحصائى والتحكم فى أثر

السنة األولى لمتعاقد بين المراجع والعميل عمى فترة عممية المراجعة سوف يتم التعبير عن ذلك بمتغير
وىمى يأخذ القيمة ( )9إذا كان إرتباط المراجع بالعميل في السنة األولى ويأخذ القيمة ( )9فيما عدا ذلك.

 3-8تطوير فروض البحث
الحظ الباحث أن أغمب الدراسات السابقة إىتمت بشكل كبير بدراسة العواملل الملؤثرة عملى فتلرة

تللأخر إصللدار تقريللر م ارقللب الحسللابات ،غيللر أن ىللذه الد ارسللات ركللزت عمللى ك لالً مللن العوامللل المرتبطللة

بخصلائص العميلل )(Blankley et al., 2014; Munsif et al.,2012; Ettredge et al., 2006

والعواملل المرتبطلة بخصلائص م ارقلب الحسلابات (Knechel & Sharma, 2012; Tanyi et al.,

) ،2010ورغم أن العديلد ملن الد ارسلات ;(Bédard & Gendron,2010; Sultana et al., 2015

) Zhou et al. 2018فى المجال المحاسبى قد إىتمت إلى حد كبير بدراسة العالقلة بلين خصلائص كلالً

مللن لجللان المراجعللة الداخميللة ومجللالس إدارات الشللركات عمللى العديللد مللن القضللايا المحاسللبية ( مثللل إدارة
األرباح ،والتحفظ المحاسبى ،واألداء المالى لمشركات) إال أن دراسة أثر تمك الخصائص عمى تأخر تقارير
المللراجعين الخ للارجين إتس للمت بالن للدرة النس للبية عم للى الل لرغم م للن إتج للاه العدي للد م للن المنظم للات والتشل لريعات

) (Cadbury Committee, 1992, Sarbanes Oxley Act,2002فى العديد من اللدول فلى اآلونلة
األخي لرة لتللدعيم دور ك لالً مللن لجللان المراجعللة الداخميللة ومجللالس إدارات الشللركات مللن خللالل تبنللى قواعللد

الحوكمة لتوجيو المسئوليات نحو تحسين جودة المعمومات المحاسبية والتى يعد توقيت إتاحتيا لمستخدمييا

أحد ركائز جودتيا.
وبناء عمى ماسبق يرى الباحث أن دراسة تأثير كالً من خصائص لجان المراجعة الداخمية

ومجالس إدارات الشركات عمى توقيت إصدارالمراجعين لتقاريرىم عن القوائم المالية امر لو أىميتو من
جانبين ،الجانب األول :حماية حقوق أصحاب المصالح فى الحصول عمى معمومات ذات جودة ،والجانب

الثانى يتمثل فى أختبار جودة ممارسات حوكمة الشركات ،فنجاح تمك الممارسات فى تخفيض فترة عممية
المراجعة يعد مؤشر عمى جودة تطبيق تمك الممارسات فى بيئتيا ،وانطالقا من تمك األىمية سوف يسعى

الباحث إلى تطوير فروض الدراسة من خالل الجزء التالى.
 1-3-8حجم لجنة المراجعة الداخمية

يعد توافر عدد كافى من أعضاء لجان المراجعة الداخمية أحد المقومات االساسية لنجاحيا فى

أداء دورىا بفاعمية ) ، ( DeZoort et al.,2002لذلك حرص دليل قواعد حوكمة الشركات المصرى

(اإلصدار الثانى ،1999اإلصدار الثالث )1996عمى تحديد الحد األدنى بثالثة أعضاء كشرط لتوافق
تشكيل تمك المجان مع تمك القواعد ،وتشير بعض الدراسات (Bédard et al.,2004; Sultana et
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) al.,2015إلى وجود إرتباط ضئيل بين حجم لجان المراجعة الداخمية وفترة تأخر إصدار المراجعين
لتقاريرىم عن القوائم المالية لمشركات.

فى حين أن دراسات أخرى (Rahman & Ali, 2006; Pucheta-Martinez. & De

) Fuentes,2007إنتيت إلى أن لجان المراجعة الداخمية األكبر حجماً تكون أقل فاعمية بسبب زيادة

مشاكل عدم التنسيق وعدم اإلتفاق فى الرأى ،مما يضعف من قدرة ىذه المجان عمى ممارسة ضغوطيا

عمى اإلدارة لإلستجابة لمتعديالت التى يقترحيا مراقب الحسابات ،وينعكس ذلك بشكل سمبى عمى فترة
عممية المراجعة ويؤدى إلى تأخر إصدار القوائم المالية المعتمدة.

بينما تدعم إحدى الدراسات ) ( Shukeri & Islam ,2012إتجاه أخر يذىب إلى أن زيادة

حجم لجان المراجعة الداخمية وتنوع خبرات أعضائيا يساىم فى حل النزاعات واإلختالف فى وجيات

النظر بين اإلدارة ومراقب الحسابات ،مما ينعكس بشكل إيجابى عمى الفترة المستغرقة فى عممية المراجعة
 ،وبالتالى تنخفض فترة تأخر إصدار القوائم المالية المعتمدة.

وبناء عمى ماسبق يتضح لمباحث أن تأثير حجم لجان المراجعة الداخمية عمى تأخر إصدار
ً
تقرير مراقب الحسابات كان محل خالف بين الدراسات السابقة فى بيئات مختمفة مما يجعل ىذه العالقة

جديرة باالختبار فى البيئة المصرية ،وفى ضوء ماسبق يمكن صياغة الفرض األول لمدراسة عمى النحو

التالى:

 توجد عالقة معنوية بين حجم لجان المراجعة الداخمية وفترة تأخير تقرير مراقب الحسابات.
 2-3-8إستقالل لجنة المراجعة الداخمية
تعتمد قدرة لجان المراجعة الداخمية عمى العمل بفاعمية فى شق كبير منيا عمى مدى إستقالل تمك
المجان ،ويؤكد عمى ىذا المعنى العديد من الباحثون واالصالحيون والجيات التنظيمية والتى تذىب إلى
إقتراح تعزيز إستقاللية تمك المجان كمنطمق لتحسين جودة التقارير المالية (Klein, 2002; Bédard et

) .al.,2004; Blue Rebbon Committee, 1999فضالً عما سبق فقد إنتيت إحدى الدراسات
التطبيقية إلى أن زيادة إستقالل أعضاء لجان المراجعة الداخمية من خالل اإلستعانة بالمزيد من األعضاء
المستقمين يؤدى إلى إنخفاض مستويات إدارة األرباح والتحريفات المتعمدة فى التقارير المالية.

ويرى بعض الباحثين (Zgarni, et al.,2016; Pucheta-Martinez & De

) Fuentes,2007أن وجود لجان مراجعة ذات إستقاللية وتتألف من أعضاء مستقمين عن الشركة

يجعل لدى ىذه المجان نوع من الحرص عمى اإلستعانة بمراجعين خارجين متخصصين فى نشاط الشركة،
مما ينعكس بشكل إيجابى عمى كالً من جودة عممية المراجعة وتوقيت اإلنتياء منيا ،وفى ضوء سعى
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الباحث لمتحقق من صالحية النتيجة السابقة فى البيئة المصرية يمكن صياغة الفرض الثانى لمدراسة عمى

النحو التالى:

 توجد عالقة عكسية بين إستقالل لجنة المراجعة الداخمية وفترة تأخر تقرير مراقب الحسابات.
 3-3-8سمطة لجنة المراجعة الداخمية
ركز المنظمون ألسواق المال فى العديد من دول العالم عمى وضع ضوابط لتشكيل لجان

المراجعة الداخمية ،والتأكد من توافر الموارد لتمك المجان فى محاولة لتدعيم دورىا فى عممية حوكمة
الشركات ،ويرى الباحث أن األكثر أىمية من ذلك ىو منح تمك المجان السمطة الكافية لضمان قياميا
بأداء أدوراىا بفاعمية ،وتتضمن قواعد الحوكمة فى معظم دول العالم إشارة إلى ميام تمك المجان والتى
تتمثل فى مراجعة فاعمية أنظمة الرقابة الداخمية لمشركات ،واختيار أو التوصية بإختيار مراقب الحسابات،
وطرح تساؤالت مراقب الحسابات عمى اإلدارة ،وكذلك تمكينة من الوصول إلى المستندات ذات الصمة

بأعمالو ،وىذه السمطة لن تتحقق لتمك المجان اال بوجود ميثاق يحكم عمميا ويتضمن الصالحيات
الممنوحة ليا ،أو عمى األقل يجب أن يكون قرار التشكيل الخاص بتمك لمجان متضمناً فى جزء منو تحديد
واضح لصالحيات تمك المجان ،حيث أن ىذا التحديد الرسمى والواضح لمصالحيات يكون بمثابة مصدر

قوة ليذه المجان عند ممارستيا ألعماليا.
ورغم أن معظم الدراسات ) (Cohen et al.,2004; Ika & Ghazali, 2012فى ىذا السياق

قد تناولت العالقة بين سمطة لجان المراجعة الداخمية وجودة التقارير المالية ،ولم تتناول بشكل مباشر
العالقة بين سمطة تمك المجان وفترة تأخر تقرير مراقب الحسابات ،إال أن الباحث يرى بإمكانية االستفادة

من نتائج تمك الدراسات فى الوصول إلى إستنتاجات غير مباشرة يمكن إخضاعيا لإلختبار ،فيذه

الدراسات توصمت إلى نتيجة مؤداىا وجود عالقة إرتباط عكسى بين سمطة لجان المراجعة الداخمية
ومستويات إدارة األرباح ،و ىذا يزيد من إعتقاد الباحث بوجود عالقة عكسية بين سمطة لجان المراجعة

وفترة تأخر إصدار المراجعين لتقاريرىم عن القوائم المالية ،حيث أن إطمئنان مراقب الحسابات ألداء تمك
المجان نتيجة منحيا الصالحية الكافية يخفض مستويات الشك المينى لديو وبالتالى تنخفض فترة عممية
المراجعة ،وفى ضوء ذلك اإلعتقاد يمكن صياغة الفرض الثالث لمدراسة عمى النحو التالى:

 توجد عالقة عكسية بين سمطة لجان المراجعة الداخمية وفترة تأخر تقرير مراقب الحسابات.
 4-3-8الخبرة المالية ألعااء لجان المراجعة الداخمية
نظ ار ألىمية دور لجان المراجعة الداخمية فى عممية إعلداد التقلارير الماليلة ،فلإن الد ارسلات السلابقة

والمنظمين ألسواق المال فى العديد من الدول يلذىبون إللى أىميلة تضلمين تشلكيل لجلان المراجعلة الداخميلة

ألعضللاء ذو خب لرات ماليللة وذلللك كضللمان لفاعميللة دورىللا فللى أداء واجباتيللا الرقابيللة
17

;(SEC, 2002

) ،Beasley& Salterio,2001ومبللرر ذلللك مللا يتمتللع بللو ى لؤالء مللن قللدرة عمللى فيللم احكللام الم لراجعين

وآليات لطرح األسئمة عمى اإلدارة والمراجعين الخارجين ) ،(Puasa et al.,2014لذا يرى (Badolato
) et al.,2014أن تضللمين لجللان المراجعللة لعضللو واحللد عمللى األقللل ذو خب لرة محاسللبية وماليللة لللو أثللر

إيجابى عمى جودة المعمومات المحاسبية التى تتضمنيا التقارير المالية.

وتللذىب بعللض الد ارسللات إلللى مللدى أبعللد مللن ت لوافر الخب لرة الماليللة والمحاسللبية لللدى أعضللاء لجللان
المراجعة الداخمية إلى بحث أثر مصلادر إكتسلاب الخبلرة الماليلة والمحاسلبية عملى أداء تملك المجلان ،خاصلة

عملى دورىلا التفلاعمى مللع م ارقلب الحسلابات وملردود ذلللك عملى تخفليض فتلرة تللأخر تقريلر م ارقلب الحسللابات،

حيلث يلرى ) (Abernathy et al.,2014أن إكتسلاب أعضلاء لجلان المراجعلة الداخميلة الخبلرة الماليلة ملن
خالل عمميم السابق كمراجعين خارجين يؤثر بشكل إيجابى عمى توقيلت إصلدار الشلركات لتقاريرىلا الماليلة

المعتمدة.

بينما يذىب اخرون ) (Abdul Rahman & Ali ,2006إلى أن الخبرة المالية ألعضاء تمك

لمجان يزيد تأثيرىا اإليجابى عمى فترة إصدار التقارير المالية المعتمدة لمشركات حال إقترانيا بخبرات فى
مجال نشاط الشركات ،بينما يرى اخرون ) (Sultana, et al.,2015أن الخبرات المالية ألعضاء لجان

المراجعة الداخمية المقترنة بتمتعيم بصفة اإلستقالل عن الشركة والخبرة السابقة فى لجان مراجعة داخمية

يكون ذو تأثير إيجابى عمى كالً من جودة المعمومات المحاسبية وتوقيت إتاحة المعمومات لمستخدمييا.

وبناء عمى ماسبق يمكن صياغة الفرض الرابع لمدراسة عمى النحو التالى:

 توجد عالقلة عكسلية بلين الخبلرة الماليلة ألعضلاء لجنلة المراجعلة الداخميلة وفتلرة تلأخر تقريلر م ارقلب
الحسابات.

 5-3-8جهود لجنة المراجعة الداخمية
نظ ار ألىمية دور لجان المراجعة الداخمية فى رقابة وتقييم األداء فان الجيات المنظمة ألسواق

المال فى معظم دول العالم وضعت من القواعد ما يضمن سالمة تشكيل وعمل تمك المجان ،وفى
جميورية مصر العربية يوجد العديد من القواعد المنظمة لعمل لجان المراجعة الداخمية والتى تتمثل فى

المادة ( )7من قواعد قيد وشطب األوراق المالية الصادرة عام  1991والمعدلة فى عام  ،1999ودليل

قواعد الحوكمة بإصداراتو الثالثة ( ) 1996-1999-1995كذلك دليل عمل لجان المراجعة الداخمية

الصادر عام .1998

وتشكل القواعد السابق اإلشارة إلييا اإلطار المنظم لتشكيل وعمل لجان المراجعة الداخمية فى
جميورية مصر العربية والذى يستيدف ضمان فاعمية أدائيا لمدور المنوط بيا ،فيذه القواعد تؤكد عمى

وجود الخبرة المالية لدى واحد عمى األقل من أعضاء ىذه المجان ،تؤكد تمك القواعد عمى الحد األدنى

لإلجتماعات السنوية لتمك المجان بأن ال تقل عن اربع مرات سنويا يتم خالليا فحص القوائم المالية الربع
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سنوية  ،ويشير دليل عمل لجان المراجعة الداخمية الصادر عام  1998إلى ضرورة إتاحة وقتاً كافياً

أثناء اإلجتماعات لعرض وتغطية كافة بنود جدول األعمال واتاحة الوقت لكافة األطراف الحاضرة لطرح

أسئمتيم واستفساراتيم وعرض أفكارىم ومقترحاتيم وآرائيم ويجب أن تحضر اإلدارة أو المراجع الداخمي ىذه

بناء عمي دعوة مرسمة ليم من المجنة.
اإلجتماعات ً

ويتضح مما سبق أن عدد اجتماعات لجان المراجعة الداخمية السنوية يعد بمثابة مؤشر عمى
الجيد المبذول من تمك المجان ،حيث تذىب العديد من الدراسات إلى أنو المؤشر االفضل الذى يمكن

االعتماد عميو لمتعبير عن مستوى الجيد المبذول

& (Abbott et al.,2012; Stewart

).Munro,2007
وعمى الرغم من أن إحدى الدراسات ) (Khlif & Samaha, 2016قد خمصت إلى وجود

عالقة طردية بين عدد اإلجتماعات السنوية لتمك المجان وجودة التقارير المالية وانعكاس األداء الجيد لتمك
المجان من خالل الجيد المبذول عمى فترة عممية المراجعة .إال أن الباحث يتحفظ عمى تمك النتائج ويرى

أن قبوليا يكون مشروط بالموارد المتاحة ليذه المجان كذلك السمطات الممنوحة ليا ،ففى إعتقاد الباحث أن
زيادة عدد اإلجتماعات السنوية دون منح ىذه المجان الموارد أو السمطات الكافية لن يكون لو أى مردود

إيجابى عمى التقارير المالية ،والختبار صحة ىذه العالقة يمكن صياغة الفرض الخامس لمدراسة عمى

النحو التالى:

 توجد عالقة عكسية بين جيد لجان المراجعة الداخمية وفترة تأخر تقرير مراقب الحسابات.
 6-3-8حجم مجمس اإلدارة
تعد مجالس إدارات الشركات أحد األطراف الفاعمة فى قضية جودة التقارير المالية وما تحتويو
من معمومات محاسبية ،فيى الجية المنوط بيا مراقبة جودة المعمومات المالية التى يتم إبالغيا لجميور

المستخدمين ،ورغم أن قواعد حوكمة الشركات إىتمت بوضع ارشادات لمتشكيل الرشيد لتمك المجالس غير

أحجام مجالس إدارات الشركات تتباين بين الشركات بعضيا البعض ،والتساؤل األن ىل يؤثر ىذا التباين
فى احجام تمك المجالس عمى جودة ادائيا؟.
والمالحظ انو يوجد تباين فى الرأى حول أثر حجم مجمس اإلدارة عمى ادائو ،فالبعض (
) Abdul Rahman & Ali, 2006; Dimitropoulos & Asterious, 2010يرى أن مجالس

اإلدارة كبيرة الحجم يرتبط بيا العديد من المشاكل المتمثمة فى صعوبة التنسيق والتواصل بين أعضائيا
االمر الذى ينعكس عمى قدرتيا عمى الرقابة الفعالة عمى جودة المعمومات المالية مقارنة بمجالس اإلدارة

صغيرة الحجم .بينما يذىب اخرون ) ( Fauzi & Locke,2012إلى رأى مخالف يرى أن زيادة حجم

مجالس اإلدارات يجعميا أكثر فاعمية فى مراقبة الشركات ،حيث يساىم زيادة عدد أعضاء مجمس اإلدارة
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فى تبادل أفضل لمميارات والمعارف بين األعضاء ،حيث أن زيادة عدد أعضاء تمك المجالس يسمح بضم
العديد فى الخبراء فى مجاالت متنوعة.

وارتباطاً بموضوع البحث وجد الباحث تعارض فى الرأى حول أثر حجم مجمس اإلدارة عمى فترة

تأخر إصدار تقرير مراقب الحسابات ،فالبعض ) (Klai & Omri,2010; Hassan, 2016يذىب إلى

أن مجالس اإلدارات ذات االحجام الكبيرة ترتبط بتقارير مالية عالية الجودة ومستويات منخفضة من إدارة
األرباح مما ينعكس بشكل إيجابى عمى فترة تأخر المراجعين الخارجين فى إصدار تقاريرىم عن القوائم

المالية لمشركات ،بينما يرى اخرون ); (Ilaboya & Iyafekhe,2014أن صغر حجم مجمس اإلدارة
يساىم فى تحقيق التنسيق بين األعضاء وتخفيض وقت المناقشات واإلختالف مما يؤثر بشكل إيجابى

عمى توقيت إصدار التقارير المالية لمشركات .وفى إعتقاد الباحث أن تأثير ىذا العامل جدير بالدراسة فى

البيئة المصرية عمى إعتبار أن اآلراء السابقة لمباحثين ترتبط ببيئة وفترة تطبيق تمك الدراسات ،وبناء عمى
العرض السابق لإلتجاىات المختمفة لمباحثين حول تمك القضية يمكن صياغة الفرض السادس لمدراسة
عمى النحو التالى:

 توجد عالقة معنوية بين حجم مجمس اإلدارة وفترة تأخر تقرير مراقب الحسابات.
 7-3-8إستقالل مجمس اإلدارة
حرصت قواعد الحوكمة عمى زيادة تمثيل األعضاء المستقمين في مجالس إدارات الشركات

مستيدفة في ذلك ضمان فعالية دور ىذه المجالس في الرقابة عمى أداء الشركات بتجرد من أى مصالح
شخصية ،وبالتالي يتوقع إ نعكاس ذلك عمى جودة المعمومات المحاسبية وزيادة مستوى الثقة بيا من جانب

المراجعين الخارجين مما يخفض فترة تأخر إصدار تقرير المراجعين الخارجين.

وتؤكد إحدى الدراسات) (Sultana et al.,2015عمى المعنى السابق حيث تذىب إلى أن

مجالس إدارات الشركات التي تضم أغمبية من األعضاء المستقمين تسعى إلى إنتقاء مراجعين خارجين
مشيود ليم بالكفاءة والسمعة الحسنة ،كذلك يكون لدييم الحرص في إنتقاء أعضاء لجان المراجعة

الداخمية من ذوى الكفاءة وىذا يؤدى إلى زيادة إعتماد المراجعين الخارجين عمى أعمال المراجعين

الداخمين ،مما يخفض من فترة عممية المراجعة وبالتالي تنخفض فترة تأخر إصدار التقارير المالية
المعتمدة من المراجعين الخارجين.
ورغم ماسبق إال أن ىناك دراسات

(Abdul Rahman & Ali, 2006; Nehme et

) al.,2015; Handayani & Yustikasari, 2017أخرى توصمت إلى نتائج مختمفة ،حيث إنتيت

إلى عدم وجود تأثير معنوى إلستقالل أعضاء مجالس إدارات الشركات عمى كالً من مستوى إدارة األرباح
وفترة تأخر إصدار المراجعين الخارجين لتقاريرىم عن القوائم المالية.
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و يميل الباحث إلى اإلتجاه الذى يرى بان زيادة نسبة األعضاء المستقمين في مجالس إدارات

الشركات يعد أحد الضمانات لكفاءة عمل تمك المجالس ويدعم دورىا في تيسير عمل المراجع الخارجي بما
يمكنو من تخفيض فترة عممية المراجعة وبالتالى تخفيض فترة تأخير إصدار التقارير المالية ،وفى ضوء

الرأى السابق يمكن صياغة الفرض السابع لمدراسة عمى النحو التالى:

 توجد عالقة عكسية بين نسبة األعضاء المستقمين في مجالس إدارات الشركات وفترة تأخر تقرير
مراقب الحسابات.

 8-3-8إزدواجية منصب رئيس مجمس اإلدارة
يتمتع المديرين التنفيذيين بالعديد من الخصائص و السمطات الواسعة فى إتخاذ الق اررات،
باإلضافة إلى إنيم أصحاب السمطة الفعمية فى تحديد متى وكيف يتم الكشف عن المعمومات ،وبالتالى
من المتوقع أن تؤثر ىذه الخصائص وتمك السمطات عمى توقيت إصدار تقرير مراقب الحسابات ،وحيث

أن العضو المنتدب ىو راس اليرم التنفيذى والمييمن عميو فإن إزدواجية منصبو والجمع بينو وبين منصب
رئيس مجمس اإلدارة يضعف من الدور الرقابى لمجمس إدارة الشركة عمى أداء اإلدارة التنفيذية بشكل يمكن

ان يؤثر عمى توقيت إصدار التقارير المالية المعتمدة من مراقب الحسابات ،حيث يرى Baatwah et

) )al.,2015أن توقيت إصدار التقارير المالية المعتمدة لمشركات يتوقف عمى طبيعة وشكل التفاعل بين
المديرين التنفيذين والمراجعين الخارجين.

ويؤكد (  )Daoud et al.,2015عمى المعنى السابق حيث خمص في دراستة إلى أن إزدواجية
منصب رئيس مجمس اإلدارة مع منصب العضو المنتدب يؤدى إلى فرض تيديد عمى جودة عممية

المراقبة ومع امكانية حجب المعمومات غير المواتية عن األطراف الخارجية ،ويوجد شبو إجماع بين
الدراسات )(Mouna & Anis, 2013; Salehi & Bayaz,2018

السابقة عمى إختالف بيئات

تطبيقيا حول تأثير تمك اإلزدواجية بين منصب رئيس مجمس اإلدارة والعضو المنتدب عمى توقيت اإلنتياء
من اعمال المراجعة الخارجية واصدار المراجعين الخارجين لتقاريرىم عن القوائم المالية لمشركات ،حيث

تشير تمك الدراسات إلى أن تمك اإلزدواجية تؤدى إلى وضع المعوقات امام المراجعين الخارجين في

الوصول إلى المعمومات عن الجوانب السمبية عن أداء الشركات ،ويتزامن مع ذلك إرتفاع مستوى الشك
المينى لدى المراجع في المعمومات التي يحصل عمييا مما يؤدى إلى زيادة فترة عممية المراجعة وتأخر

إصدار التقارير المالية .وبناء عمى ما سبق يمكن صياغة الفرض الثامن لمدراسة عمى النحو التالى:

 توجد عالقة معنوية بين إزدواجية منصب رئيس مجمس اإلدارة وفترة تأخر تقرير مراقب الحسابات.

 9-3-8تمثيل المرأة فى مجمس اإلدارة
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تشير العديد من الدراسات (Gulamhussen & Santa, 2010; Nielsen & Huse,

;2010; Faccio et al., 2016;Che-Ahmed & Ahmed,2016; Yasser, et al.,2017
) Alsmady,2018فى العديد من الدول إلى أن التنوع فى تشكيل مجالس اإلدارات من خالل مشاركة

النساء لمرجال فى تمك المجالس يتيح المزيد من الفرص اإلبتكارية الناتجة عن تنوع االفكار والمعارف
والسموك بما ينعكس وبشكل إيجابى عمى كفاءة رصد وتطوير أداء الشركات ،وقد إنتيت بعض ىذه

الدراسات إلى أن الشركات التى لدييا ىذا التنوع فى تشكيل مجالس إدارتيا أظيرت نتائج مالية أفضل من
تمك التى ال يتوافر فى مجالس إداراتيا مثل ىذا التنوع ،فضالً عن ذلك فان ىذا التنوع إقترن بيانات مالية

اكثر جودة ،ويرجع البعض ) (Faccio et al., 2016تمك النتائج إلى ان النساء أقل إقبال عمى
المخاطرة ولدييم ميل فطري إلى اإللتزام بالقواعد واالنظمة وىذا ينعكس بشكل إيجابى عمى اإللتزام بتوقيت

إصدارالتقارير المالية لمشركات.

ورغم نتائج الدراسات السابقة المؤيدة لتأثير مشاركة المرأة  -فى مجالس إدارات الشركات -عمى

األداء وكذلك توقيت إصدار التقارير المالية ،إال أن ىناك دراسات

;(Hassan et al.,2015

) Hamdan, 2015أخرى فى دول مختمفة لم تجد تأثير لتمثيل المرأة فى مجالس إدارات الشركات عمى
أداء ىذه الشركات.

وانطالقا من سعى الدولة المصرية إلى تفعيل دور المرأة فى شتى جوانب األعمال يجد الباحث
أنو من األىمية أختبار أثر تمثيل المرأة فى مجالس إدارات الشركات عمى فترة تأخر تقرير مراقب

الحسابات من خالل صياغة الفرض التاسع لمدراسة عمى النحو التإلى:

 توجد عالقة عكسية بين نسبة تمثيل المرأة فى مجمس اإلدارة وفترة تأخر تقرير مراقب الحسابات.
 11-3-8نسبة ممكية أعااء مجمس اإلدارة فى أسهم الشركة
يعد انفصال الممكية عن اإلدارة لب مشكمة الوكالة نظ اًر إلختالف أجندة األىداف لكل من الفئتين،

لذلك يتوقع الباحث إنخفاض حدة تمك المشكمة والتى تتمثل فى تعارض المصالح مع زيادة نسبة ممكية
أعضاء مجالس اإلدارة لألسيم فى تمك الشركات التى يقومون عمى إداراتيا .ويؤكد العديد من الباحثين

) (Che-Ahmed & Abidin,2009; Hashim,2017عمى ىذا المعنى حيث يذىب ىؤالء إلى أن

مجمس اإلدارة ىو صاحب التأثير األول عمى جودة التقارير المالية فى حين أن المستفيد األول من تمك

الجودة ىم حممة األسيم ،و أ ن الفصل التام بين الفئتين يرسخ من حدة تعارض المصالح بينيم ،لذلك فإن

الحرص عمى إزدواجية صفة بعض أعضاء مجمس اإلدارة من خالل تممكيم لجزء من اسيم الشركة يساعد
فى الوصول إلى نقطة ىام وجوىرية تتمثل فى أن يصبح بعض المشرفين عمى إنتاج المعمومات بوصفيم

أعضاء مجمس إدارة مستخدمين ليا ،مما يولد الدافع لدييم لمحفاظ عمى جودة تمك المعمومات والحرص
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عمى اإللتزام بخصائص جودتيا ،وحيث أن توقيت توفير المعمومات لمستخدمييا يعد احد خصائص تمك

الجودة ،لذا يعتقد الباحث بوجود تأثير إيجابى لزيادة نسبة ممكية أعضاء مجمس اإلدارة عمى فترة التأخر
فى إصدار تقرير مراقب الحسابات .وانطالقاً مما سبق يمكن صياغة الفرض العاشر لمدراسة عمى النحو

التالى:

 توجد عالقة عكسية بين نسبة ممكية أعضاء مجمس اإلدارة ألسيم الشركة وفترة تأخر تقرير
مراقب الحسابات.
 11-3-8الجهد المبذول من أعااء مجمس اإلدارة
يشير دليل قواعد الحوكمة المصرى ( اإلصدارالثانى  ،1999اإلصدارالثالث  )1996إلى أن
مجمس إدارة الشركة يمعب دو اًر حاسماً فى وضع األىداف اإلستراتيجية واقرار اإلستراتيجيات والسياسات

العامة التى تييمن عمى سير العمل وبالتالى فأن الجيد المبذول من مجمس اإلدارة لو إنعكاس عمى أداء
الشركة بصفة عامة وجودة المعمومات الصادرة عنيا بصفة خاصة.

وتعبر معظم الدراسات) (Stewart & Munro,2007; Sultana et al.,2015عن الجيد

المبذول من جانب مجمس اإلدارة من خالل مؤشر غير مباشر يتمثل فى عدد اإلجتماعات خالل العام،
وتؤيد ىذه الدراسات التأثير اإليجابى إلنتظام ىذه اإلجتماعات عمى جودة الربح المحاسبى وانخفاض

مستويات إدارة األرباح.

واستناداً إلى نتائج تمك الدراسات السابقة فقد إنتيت بعض الدراسات ;(Nehme et al.,2015

) Khafid & Arief, 2017إلى أن زيادة عدد إجتماعات مجمس اإلدارة يؤدى إلى تحسين مستوى

اإلدراك من جانب أعضاء مجمس اإلدارة بالعمميات التشغيمية والمالية وبالتالى تزيد قدرة مجمس اإلدارة
عمى تقديم التسييالت الالزمة لممراجع الخارجى إلنجاز اعمالو فى أسرع وقت ،ويرى الباحث أنو رغم
منطقية ىذه النتيجة إال أن صحتيا يرتبط بالبيئة التى طبقت بيا ىذه الدراسة التى تختمف فى مقوماتيا

عن البيئة المصرية األمر الذى يستدعى إعادة إختبارىا فى بيئة تطبيق الدراسة الحالية .وانطالقاً مما

سبق يمكن صياغة الفرض الحادى عشر لمدراسة عمى النحو التالى:

 توجد عالقة عكسية بين جيد مجمس اإلدارة وفترة تأخر تقرير مراقب الحسابات.

 4-8الدراسة التطبيقية

يستيدف الجزء التالى إختبار فروض البحث فى البيئة المصرية ،التى خمص الييا الباحث من

الدراسة النظرية فى الجزء السابق ،والتى تناولت أثر خصائص كالً من مجمس اإلدارة ولجان المراجعة

الداخمية عمى فترة تأخر إصدارالمراجعين الخارجين لتقاريرىم عن القوائم المالية لمشركات فى العديد من

الدراسات فى دول العالم المختمفة ،كذلك تسعى الدراسة التطبيقية لمتعرف عمى تأثير المتغيرات األخرى
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المرتبطة بخصائص كالً من المراجعين الخارجين والعمالء عمى فترة تأخر المراجعين فى إصدار تقاريرىم
عن القوائم المالية.

 1-4-8مجتمع وعينة الدراسة
يتمثل مجتمع الدراسة فى جميع الشركات المساىمة المدرجة فى البورصة المصرية ،وتتكون عينة

الدراسة من عينة حكمية من ىذه الشركات خالل الفترة من عام  ،1997-1996وروعي فى اختيار العينة

مايمى:

 تقتصر مفردات العينة عمى الشركات المساىمة غير المالية المسجمة بالبورصة المصرية دونالمؤسسات المالية نظ اًر لما تتميز بو من طبيعية خاصة.

 سوف يتم إستبعاد الشركات المساىمة غير المالية التى ال يتوافر عنيا بيانات كافية تستوفىمتطمبات ىذه الدراسة.

 2-4-8تجميع بيانات الدراسة
لتجميع البيانات الالزمة لمدراسة التطبيقية اعتمد الباحث عمى مصدرين لمبيانات .المصدر األول

تتمثل فى موقع مباشر ويتضمن القوائم والتقارير المالية المعتمدة لمشركات المساىمة المصرية المختارة
ضمن عينة الدراسة ،كذلك البيانات المنشورة عمى المواقع االلكترونية لتمك الشركات .أما المصدر الثانى

فيو االستبيانات التى تم توزيعيا عمى مديرى اقسام المراجعة الداخمية من خالل المقابالت الشخصية أو

عن طريق البريد االلكترونى .ويتضمن الممحق رقم ( )9نموذج لالستبيان المستخدم.
 3-4-8توصيف وقياس متغيرات الدراسة

وفقاً ألىداف الدراسة يتمثل المتغير التابع فى فترة تأخر تقرير مراقب الحسابات ،ويتم قياس ىذه

الفترة وفقاً لم إستقرت عميو معظم الدراسات (الصيرفى1997 ،؛ السميحات واخرون(Ettredge )1997،

et al., 2006; Abernathy et al., 2014; Oussi & Taktak,2018; Khoufi & Khoufi,
) 2018السابقة فى ىذا الشأن بالفترة ما بين تاريخ إنتياء السنة المالية لمشركة وتاريخ توقيع مراقب

الحسابات عمى تقريره النيائى.

وتتمثل المتغيرات المستقمة فى مجموعتين ،األولى :وىى المتغيرات المستقمة الرئيسية لمدراسة

والتى تتمثل فى كالً من خصائص لجان المراجعة ومجالس إدارات الشركات ،والثانية تتمثل فى مجموعة
المتغيرات المستقمة الحاكمة والتى ترتبط بكل من خصائص العمالء والمراجعين الخارجين ،ويعرض

الجدول رقم ( )9ممخص ليذه المتغيرات وكيفية قياسيا كمياً عمى النحو التالى:

قياس المتغيرات

المتغيرات المستقمة
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اوالً :متغيرات البحث الرئيسية
حجم لجنة المراجعة الداخمية

يعبر عنو بعدد أعضاء لجنة المراجعة الداخمية.

إستقالل لجنة المراجعة الداخمية

ويعبر عنيا بنسبة األعضاء غير التنفيذين فى لجنة

سمطة لجنة المراجعة الداخمية

يتم التعبير عنيا بمتغير وىمى يأخذ رقم ( )9حال

المراجعة الداخمية إلى إجمالي عدد األعضاء.

وجود الئحة تتضمن الصالحيات الممنوحة لتمك

المجان وتأخذ الرقم ( )9بخالف ذلك.
الخبرة المالية ألعضاء لجنة المراجعة الداخمية

نسبة أعضاء لجنة المراجعة الداخمية ذوى الخبرة

المالية إلى إجمالي عدد أعضاء المجنة

الجيد المبذول من أعضاء لجنة المراجعة يعبر عنو بعدد ااإلجتماعات خالل السنة المالية.

الداخمية.

حجم مجمس اإلدارة

يعبر عنو بعدد أعضاء مجمس اإلدارة

إستقالل مجمس اإلدارة

يعبر عنو بنسبة أعضاء مجمس اإلدارة المستقمين

إزدواجية منصب رئيس مجمس اإلدارة

ويتم التعبير عنو بمتغير وىمى يأخذ الرقم ( )9حال

إلى إجمالي عدد األعضاء

الجمع بين منصب رئيس مجمس اإلدارة ووظيفة

العضو المنتدب ويأخذ الرقم ( )9بخالف ذلك.
تمثيل المرأة فى مجمس اإلدارة

يعبر عنو بنسبة عدد السيدات األعضاء بمجمس

ممكية أعضاء مجمس اإلدارة السيم الشركة

يعبر عنو بنسبة عدد األسيم الممموكة ألعضاء

الجيد المبذول من أعضاء مجمس اإلدارة

يعبر عنو بعدد االجتماعات خالل السنة المالية.

ثانياً :المتغيرات الحاكمة

حجم العميل

اإلدارة إلى إجمالي عدد األعضاء.

مجمس اإلدارة إلى إجمالي عدد األسيم المتداولة.

يتم التعبير عنو بالموغاريتم الطبيعى إلجمالي اصول

الشركة.

عدد الشركات التابعة
تعقد نشاط العميل

تنوع نشاط العميل ويعبر عنو بمتغير وىمى ياخذ

الرقم ( )9فى حال تعدد جوانب نشاط الشركة ويأخذ

الرقم ( )9حال غياب ىذا التعدد
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ربحية العميل

ويعبر عنيا بمعدل العائد عمى األصول ويقاس

بنسبة صافى الدخل قبل الضرائب إلى إجمالي

األصول.
مدى تعرض العميل لخسائر فى العام السابق

ويتم التعبير عن ذلك بمتغير وىمى يأخذ رقم ()9
حال تحقق خسائر فى العام السابق ويأخذ الرقم ()9

بخالف ذلك.
مخاطر العميل

ورق القبض
نسبة مجموع رصيد كالً من العمالء و أ ا

والمخزون إلى إجمالي األصول.

نسبة التداول السريع وتقاس بطرح المخزون من

إجمالى األصول المتداولة وقسمة الناتج عمى

اإللتزامات المتداولة.

الرافعة المالية وتقاس بنسبة إجمالي اإللتزامات إلى

إجمالي حقوق الممكية
تاريخ نياية السنة المالية

يتم التعبير عنو بمتغير وىمى يأخذ الرقم ( )9إذا

كانت نياية السنة المالية فى  39ديسمبر  ،ويأخذ
الرقم صفر بخالف ذلك.

حجم مكتب المراجعة

يتم التعبير عنو بمتغير وىمى يأخذ القيمة ( )9فى
حال أداء عممية المراجعة من قبل مكتب مراجعة

مرتبط بإحدى مكاتب المراجعة الدولية ويأخذ القيمة
( )9فيما عدا ذلك.
نوع رأى المراجع

يعبر عنو بمتغير وىمى يأخذ القيمة ( )9حال
إصدارالمراجع تقرير بخالف التقرير النظيف ويأخذ
القيمة ( )9بخالف ذلك.

فترة ارتباط المراجع بالعميل

يعبر عنيا بمتغير وىمى يأخذ القيمة ( )9إذا كانت

السنة األولى إلرتباط المراجع بالعميل ،ويأخذ القيمة

( )9فيما عدا ذلك.
جدول ()9
 4-4-8نموذج الدراسة

سوف يتم اإلعتماد عمى نموذج اإلنحدار المتعدد إلختبار الفروض والذى يمكن عرضة عمى النحو التالى:
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ARL= 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 + β 9 X9+ β 10 X10+ β 11 X11+ β 12 X12+ β 13 X13+ β 14 X14+ β 15
X15+ β 16 X16+ β 17 X17+ β 18 X18+ β 19 X19+ β 20 X20+ β 21 X21+ β 22
X22+ β 23 X23+ E
ويوضح الجدول رقم ( )1مدلول المتغيرات:
:ARL

 :X12حجم العميل

فترة تأخر تقرير مراقب الحسابات.

:X1

حجم لجنة المراجعة الداخمية .

 :X13عدد الشركات التابعة

:X2

إستقالل لجنة المراجعة الداخمية.

 :X14تنوع نشاط العميل.

:X3

سمطة لجنة المراجعة الداخمية.

 :X15معدل العائد عمى األصول.

:X4

الخبرة المالية ألعضاء لجنة المراجعة  :X16تعرض
الداخمية.

العميل

لخسائر

فى

سنوات سابقة.
 :X17إجمالي العمالء واوراق القبض

:X5

جيد أعضاء لجنة المراجعة الداخمية.

:X6

حجم مجمس اإلدارة .

 :X18نسبة التداول السريع.

:X7

إستقالل مجمس اإلدارة.

 :X19الرافعة المالية.

:X8

إزدواجية منصب رئيس مجمس اإلدارة.

 :X20تاريخ نياية السنة المالية.

:X9

نسبة تمثيل المرأة فى مجمس اإلدارة

 :X21حجم مكتب المراجعة

والمخزون إلى إجمالي األصول.

 :X10نسبة ممكية أعضاء مجمس اإلدارة.

 :X22نوع رأى المراجع.

 :X11جيد أعضاء مجمس اإلدارة .

 :X23فترة ارتباط المراجع بالعميل.

:E

تمثل الخطأ العشوائي ،و يمثل ذلك الجزء في فترة تأخير تقرير مراقب الحسابات الذي
يتغير بشكل عشوائي نتيجة عوامل أخرى اليتضمنيا النموذج.

 :β 1-β23معامالت االنحدار لممتغيرات المستقمة.
جدول ()1
 5-4-8نتائج التحميل اإلحصائى
قام الباحث بإجراء التحميل اإلحصائى لمبيانات التى تم تجميعيا بإستخدام نموذج اإلنحدار المتعدد

وباإلعتماد عمى البرنامج اإلحصائى  SPSSوذلك عند دراسة العالقة بين المتغير التابع ومجموعة
المتغيرات المستقمة وذلك عند مستوى ثقة  ،%95ويعرض الجزء التالى نتائج التحميل اإلحصائى لبيانات

الشركات المتضمنة فى عينة الدراسة.
 1-5-4-8اإلحصاءات الوصفية لمبيانات
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يعرض الجدول رقم ( )3اإلحصاءات الوصفية لمبيانات الخاصة بالشركات الممثمة فى عينة

الدراسة ،حيث يتضح أن الحد األدنى لفترة إصدار القوائم المالية المعتمدة لمشركات محل الدراسة  49يوم
والحد األقصى  939يوم و أن متوسط فترة التأخير فى إصدار القوائم المالية المعتمدة من المراجعين

الخارجين تبمغ  73يوم تقريباً ،ويشير اإلنحراف المعيارى إلى وجود تباين كبير بين الشركات فيما يتعمق
بفترة التأخير فى إصدار قوائميا المالية المعتمدة.

وفيما يتعمق بخصائص لجان المراجعة الداخمية ومدى توافقيا مع قواعد الحوكمة المصرية فى

إصدارىا الثالث عام  ،1996يتضح من الجدول رقم ( )3توافق تشكيل وعمل ىذه المجان مع تمك القواعد
إلى حد كبير ،حيث يبمغ متوسط عدد األعضاء فى تمك المجان  4أعضاء تقريباً ،كذلك يبمغ متوسط نسبة

األعضاء المستقمين وغير التنفيذين فى ىذه المجان  9.67وىى نسبة معقولة ،يضاف إلى ذلك أن متوسط
النسبة المعبرة عن الخبرة المالية ألعضاء تمك المجان يبمغ  9.3364لو تم مقارنتيا مع متوسط عدد

أعضاء تمك المجان البالغ  4أعضاء فإن تمك المقارنة تشير إلى توافر عضو واحد عمى األقل من ذوى
الخبرة المالية ضمن تمك المجان وىو الحد األدنى الذى أشارت إليو قواعد الحوكمة ،فضال عما سبق

يوضح الجدول أن متوسط عدد إجتماعات لجان المراجعة يبمغ  5إجتماعات خالل العام تقريباً ،وىو أمر
يتوافق مع الحد األدنى المنصوص عميو ضمن قواعد الحوكمة البالغ  4اجتماعات سنوية بحد ادنى

إجتماع كل ثالثة شيور.

Descriptive Statistics
Std.
Deviation
23.54868
.88773
.33291
.37892
.23597
2.06843
2.61960
.16777
.49471
.10942
.1972473
3.22436
.80327
3.12312
.46792
.09527
.40066
.18599

Minimu
Maximum Mean
m
40.00
139.00 73.5789
3.00
7.00
3.6579
.00
1.00
.6708
.00
1.00
.8200
.00
.66
.3364
3.00
8.00
5.5395
5.00
17.00
8.5658
.00
.28
.1330
.00
1.00
.5921
.00
.44
.0991
.00
.9184
.75407
4.00
14.00
7.7632
6.32
10.63
8.8599
.00
12.00
1.9467
.00
1.00
.3158
.00
.42
.0845
.00
1.00
.1974
.00
.74
.3119
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N
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
75
76
76
75
76
76
76
76

ARL
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17

2.97249
2.17545
.39023
.40066
.44327
.39023

1.7306
1.5760
.8158
.8026
.2632
.1842

18.70
12.30
1.00
1.00
1.00
1.00

76
76
76
76
76
76

.03
.00
.00
.00
.00
.00

X18
X19
X20
X21
X22
X23

جدول ()3
وفيما يتعمق بخصائص مجالس إدارات الشركات المتضمنة فى العينة ومدى توافقيا مع قواعد

الحوكمة المصرية فى إصدارىا الثالث عام  ،1996يتضح من الجدول رقم ( )3توافق تشكيل وعمل

مجالس إدارات تمك الشركات مع تمك القواعد إلى حد كبير فى بعض الجوانب ،حيث يتضح أن متوسط
عدد أعضاء مجمس اإلدارة فى تمك الشركات يبمغ  8أعضاء تقريباً ،ومتوسط نسبة األعضاء المستقمين
تبمغ  .28من إجمالي عدد األعضاء ،كذلك متوسط عدد ااإلجتماعات خالل العام يبمغ  7اجتماعات

تقريباً .فضالً عما سبق يالحظ أرتفاع متوسط نسبة عدد الشركات التى يتم الجمع فييا بين منصبي رئيس

مجمس اإلدارة والعضو المنتدب حيث تبمغ متوسط النسبة  9.59تقريباً ،كذلك يالحظ إنخفاض متوسط
نسبة تمثيل المرأة فى مجالس إدارات الشركات حيث تبمغ النسبة  ، 9.9999وغالب ما يكون ذلك التمثيل

ناتج عن ممكية أسيم بالشركة وليس ناتج عن خبرات ألعضاء مستقمين او غير تنفيذين.
 2-5-4-8ممخص النموذج

يعرض الجدول رقم ( )4ممخص النموذج كما ورد فى مخرجات التشغيل اإللكتروني لمبيانات.
Model Summary

Sig.

F

2.946 .001b

Std. Error
of the
Estimate
18.76044

R
Adjusted R
Square
Square
.372

.570

R

Mode
l

.755a

1

a. Predictors: (Constant), X23, X10, X9, X22, X13, X2, X18, X16, X14, X7,
X17, X6, X12, X8, X11, X3, X20, X15, X19, X4, X21, X5, X1
جدول ()4
ويتضح من الجدول رقم ( )4ان قيمة )  ( Rوالتى تعبر عن مدى قوة اإلرتباط بين المتغير التابع
والمتغيرات المستقمة التى يتضمنيا النموذج تبمغ  9.755وبالتالى يمكن القول بأن العالقة بين المتغير
نظر إلرتفاع قيمة معامل اإلرتباط ،كذلك يوضح
التابع والمتغيرات المستقمة فى ىذا النموذج تبدو قوية اً

الجدول السابق أن قيمة ) ( R Squareالتى تعبر نسبة التغير فى المتغير التابع نتيجة التغير فى
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المتغيرات المستقمة تبدو متوسطة القوة حيث تبمغ تمك النسبة  ،9.57باإلضافة إلى ماسبق يتضح أن

مستوى المعنوية أقل من  9.95وىو ما يعنى معنوية النموذج.

 .3-5-4-8معامالت المتغيرات المستقمة واختبار الفروض
يعرض الجدول رقم ( )5معامالت المتغيلرات المسلتقمة ومسلتوى المعنويلة الخلاص بكلل متغيلر كملا

وردت ف للى مخرج للات التش للغيل اإللكترون للي لمبيان للات .وم للن فح للص تم للك المع للامالت ومس للتويات المعنوي للة
المرتبطة بيا يمكن استخالص النتائج التالية:

توجد عالقة عكسية بلين فتلرة تلأخر إصلدار تقريلر م ارقلب الحسلابات وبعلض الخصلائص المرتبطلة

بتشللكيل وعمللل لجللان المراجعللة الداخميللة ،والمتمثمللة فللى عللدد األعضللاء ) ،(X1اإلسللتقالل ) ،(X2السللمطة
الممنوحة ) ،( X3الخبرة المالية لألعضاء ) ،( X4وأخي اًر عدد اإلجتماعات السنوية لتمك المجان ).( X5
coefficientsa
Sig.

T

.001
.709
.820
.020
.328
.257
.263
.354
.871
.004
.239
.000
.935
.015
.645
.793
.009
.921
.188

3.457
-.375-.229-1.004-.987-1.147-.808-.935.164
-.4801.192
-1.669.082
2.522
.464
.264
1.586
.100
-1.336-

Standardized
Coefficients
Beta
-.055-.031-.129-.132-.160-.091-.105.019
-.058.138
-.214.011
.289
.060
.036
.188
.013
-.17231

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
109.771
31.757
-1.4823.948
-2.2129.658
-8.2028.171
-13.45913.636
-1.8341.599
-.8071.000
-14.677-15.695.929
5.682
-12.44225.937
.165
.138
-1.562.936
.310
3.777
2.177
.863
3.026
6.523
8.976
34.051
10.992
6.932
1.615
16.117
-1.3561.015

Model
)(Constant
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18

.441
.007
.094
.159
.916

-.777.513
-1.7081.429
.106

-1.4127.818
8.283
5.865
7.176

-.102.065
-.236.158
.012

-1.0974.013
-14.1488.381
.763

X19
X20
X21
X22
X23

جدول رقم ()5
توجللد عالقللة عكسللية بللين فت لرة تللأخر إصللدارتقرير م ارقللب الحسللابات وبعللض المتغي لرات المرتبطللة

بخصائص مجالس إدارات الشركات والتى تتمثل فلى علدد األعضلاء بتملك المجلالس) ،(X6نسلبة األعضلاء
المس للتقمين ) ،(X7نس للبة تمثل للل المل لرأة فل للى تم للك المج للالس ،وعلللدد اجتماع للات مجمل للس اإلدارة خ للالل العل للام
).(X11

يتض للح م للن الج للدول الس للابق وج للود عالق للة عكس للية ب للين المتغي للر الت للابع والمعب للر ع للن فتل لرة ت للأخر
إصدارتقرير مراقب الحسابات وبعض المتغيرات المرتبطلة بخصلائص عملالء عمميلة المراجعلة والتلى تتمثلل
فللى نسللبة التللداول الس لريع ) ،(X18وكللذلك مللدى اإلعتمللاد عمللى الرافعللة الماليللة فللى تمويللل نشللاط العميللل

) .(X19بينمللا يوضللح الجللدول أنللو يوجللد عالقللة طرديللة بللين تللاريخ إنتيللاء السللنة الماليللة لمعميللل فللى أوقللات

الذروة فى مكاتب المراجعة ) (X20وفترة تأخر إصدارتقرير مراقب الحسابات

باإلضافة إلى ما سبق يتضح من الجدول السابق وجود عالقة عكسية بين المتغيلر التلابع والمعبلر
عللن فتلرة تللأخر إصللدار تقريللر م ارقللب الحسللابات وبعللض المتغيلرات المرتبطللة بخصللائص م ارقللب الحسللابات
والتى تتمثل فى حجم مراقب الحسابات ) ،(X21وفترة إرتباط المراجع بالعميل ).(X23

فضال عما سبق يشير الجدول السابق إلى وجود عالقة طردية بين فترة تأخر إصدار تقرير

مراقب الحسابات والعديد من المتغيرات المستقمة المرتبطة بخصائص مجمس اإلدارة والتى تتمثل فى

إزدواجية منصبي رئيس مجمس والعضو المنتدب ) ،(X8ونسبة ممكية أعضاء مجمس اإلدارة )،(X19
كذلك بعض المتغيرات المستقمة المرتبطة بخصائص العمالء والتى تتمثل فى حجم العميل ) ،(X12عدد

الشركات التابعة ) ،(X13تنوع نشاط العميل ) ،(X14معدل العائد عمى األصول ) ،(X15مدى تعرض
ورق القبض والمخزون إلى
العميل لخسائر فى العام السابق ) ،(X16ونسبة إجمالي قيمة العمالء و أ ا
إجمالي األصول ) .(X17يضاف إلى ذلك وجود عالقة طردية بين المتغير التابع ونوع رأى المراجع
فزيادة عدد التحفظات فى تقرير المراجع ينعكس بالزيادة عمى فترة عممية المراجعة ).(X22

ورغم وجود عالقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقمة عمى إختالف إتجاىات ىذه العالقات

إال أنو ال يمكن تعميم نتائج العينة عمى المجتمع إال بفحص مستوى المعنوية المقابل لكل من العالقات

السابقة والذى يظير بالجدول رقم ( .)5حيث يتضح من الجدول معنوية العالقة بين فترة تأخر إصدار

تقرير مراقب الحسابات وكل من المتغيرات الخاصة بسمطة لجان المراجعة الداخمية ) ،(X3وتمثيل المرأة
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بمجمس اإلدارة ) ،(X9جيد مجمس اإلدارة ) ،(X11وعدد الشركات التابعة لمعميل ) ،(X13ومدى تعرض
العميل لخسائر فى العام السابق ) ،(X16وأخي اًر تاريخ نياية السنة المالية ) .(X20بينما العالقة بين
المتغير التابع وباقى المتغيرات المستقمة األخرى فإنيا تبدو غير معنوية حيث أن مستوى المعنوية كما

يظير الجدول السابق أكبر من .9.95

وبنللاء عمللى مللا تقللدم وفللى ضللوء فللروض الد ارسللة تقبللل الفللروض االحصللائية األصللمية التللى تفتللرض
وجللود عالقللة ذات داللللة معنويللة بللين فت لرة تللأخر تقريللر م ارقللب الحسللابات وك لالً مللن سللمطة لجنللة المراجعللة

الداخمية ،وتمثيل المرأة فى مجمس اإلدارة والجيد المبذول من أعضاء مجملس اإلدارة وىلى الفلروض الثاللث

والتاسع والحادي عشر ،ويتم رفض الفروض البديمة التى ترى بعلدم وجلود العالقلة الملذكورة .باإلضلافة إللى
ذلك يتم رفلض جميلع الفلروض االحصلائية االصلمية الباقيلة والتلى تفتلرض وجلود عالقلة ذات دالللة معنويلة

بللين المتغيللر التللابع والمتغي لرات المسللتقمة وىللى جميللع الفللروض ماعللدا الفللرض الثالللث و التاسللع والحللادي
عشر ،لعدم معنوية العالقة وبالتالى نقبل الفروض البديمة والتى تذىب إلى علدم وجلود عالقلة بلين كلل ملن

ىذه المتغيرات المستقمة والمتغير التابع.
 5-8نتائج وتوصيات الدراسة

فى ضوء أىمية الدراسة وارتباطاً بتحقيق أىدافيا من خالل شقييا النظرى والتطبيقى يمكن

صياغة نتائج وتوصيات الدراسة عمى النحو الموضح فى الجزء التالى.
 1-5-8نتائج الدراسة

 الحظ الباحث وفرة الكتابات المرتبطة بالعوامل المؤثرة فى توقيت إصدار القوائم المالية المعتمدة
من مراقب الحسابات فى العديد من الدول المتقدمة وندرة شديدة فى ذلك المجال عمى مستوى
المنطقة العربية ،مما يعنى عدم إدراك ألىمية عنصر الوقت كأحد العناصر الحاكمة لجودة

المعمومات المحاسبية.

 اتضح لمباحث من الدراسة التطبيقية المطبقة عمى عينة من الشركات المسجمة بالبورصة المصرية

أن فترة إصدارالقوائم المالية المعتمدة من مراقب الحسابات تتراوح بين 939 -49يوم وأن
متوسط تمك الفترة من خالل مفردات العينة يبمغ  73يوم تقريباً مما يعنى أن غالبية الشركات تمتزم

بالقواعد المحددة لتمك الفترة فى البيئة المصرية والتى حددتيا المادة السادسة من قواعد القيد

والشطب فى البورصة المصرية بثالثة اشير من تاريخ إنتياء السنة المالية ،وأن الشركات غير

الممتزمة بالحدود القصوى لتمك الميمة تمثل إستثناء وليس قاعدة.

 أوضحت الدراسة التطبيقية عدم تأثير العديد من الخصائص المرتبطة بمجان المراجعة الداخمية
عمى فترة تأخير إصدار القوائم المالية المعتمدة من مراقب الحسابات ،مثل حجم واستقالل تمك
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المجان والخبرة المالية ألعضائيا وعدد إجتماعاتيا ،رغم إلتزام الشركات الممثمة فى العينة عند
تشكيميا لتمك المجان بقواعد الحوكمة المصرية من ناحية وثبوت فاعمية تأثير ىذا اإللتزام عمى

توقيت تأخر إصدار القوائم المالية المعتمدة من مراقب الحسابات فى العديد من الدراسات (Khlif
2016; Puassa et al.,2014; Shukeri & Islam & Samaha, 2016; Zgarni, et al.,
) ,2012التى تمت فى دول متقدمة ،مما يعنى أن اإللتزام بتمك القواعد فى الغالب ما يكون
إلتزاماً شكمياً فقط.

 أثبتت الدراسة التطبيقية فرض وجود عالقة عكسية بين سمطة لجان المراجعة الداخمية وفترة
تأخر إصدار تقرير مراقب الحسابات ،ويرى الباحث أن قراءة ىذه النتيجة جنباً إلى جنب مع

النتيجة السابقة يشير إلى أن اإللتزام بقواعد الحوكمة بشأن لجان المراجعة الداخمية دون وجود

سمطة لتمك المجان ،تتمثل فى وجود الئحة تحدد حقوقيا واجباتيا يؤدى إلى فقدنا تمك المجان

لفمسفة وجودىا ويجعل من وجودىا مجرد إستيفاء لمتطمبات تنظيمية يفرضيا منظموا أسواق

المال.


تشير نتائج الدراسة التطبيقية إلى وجود عالقة عكسية بين نسبة تمثيل المرأة فى مجالس إدارة

الشركات وفترة تأخر إصدار تقرير مراقب الحسابات وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة

)(Faccio et al., 2016

 يضاف إلى ما سبق ما إنتيت إليو الدراسة من عدم تأثير العديد من الخصائص المرتبطة بمجالس
إدارات الشركات عمى فترة تأخير إصدار القوائم المالية المعتمدة من مراقب الحسابات ،مثل حجم
واستقالل تمك المجالس وازدواجية منصب رئيس مجمس اإلدارة ونسبة ممكية أعضاء مجالس

اإلدارات ألسيم الشركات ،رغم إلتزام الشركات الممثمة فى العينة فى تشكيميا بقواعد الحوكمة
المصرية من ناحية وثبوت فاعمية تأثير ىذا اإللتزام عمى فترة تأخر إصدار القوائم المالية المعتمدة

من مراقب الحسابات فى العديد من الدراسات ;(Salehi & Bayaz, 2018; Hashim,2017

) ، Sultana et al., 2015لذلك يرى الباحث ان اإللتزام بتمك القواعد مع عدم تأثيرىا عمى
توقيت تأخير إصدارالقوائم المالية المعتمدة يعنى أن إلتزام الشركات بيذه القواعد يعد إلتزاماً شكميا

ال يحقق اليدف منو.

 وتشير نتائج الدراسة إلى وجود عالقة عكسية بين جيد مجمس اإلدارة ممثل فى عدد ااإلجتماعات
السنوية وفترة تأخر تقرير مراقب الحسابات ،وىذا يعنى أن جودة التشكيل لمجالس اإلدارات
المصحوبة بجيد مبذول من جانب تمك المجالس لو مردود إيجابي عمى فترة تأخير إصدارتقرير

مراقب الحسابات.

 خمصت الدراسة إلى عدم وجود عالقة معنوية بين فترة تأخير إصدار تقارير المراجعين الخارجين
واختالف الخصائص بين مكاتب المراجعة .ويرى الباحث أن ىذه النتيجة منطقية حيث اتضح من
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الدراسة التطبيقية أن  %89قريباً من الشركات المختارة فى العينة تستعين بمكاتب مراجعة كبرى

وذات إرتباط بمكاتب مراجعة دولية كما يوضح جدول رقم ( )3الخاص باإلحصاءات الوصفية،

وفى إعتقاد الباحث أن تجانس خصائص تمك المكاتب ىو ما أفقدىا تأثيرىا عمى توقيت إصدار
القوائم المالية المعتمدة لمشركات الممثمة فى عينة الدراسة ،كما ألحظ الباحث وجود تركيز فى

سوق المراجعة المصرى وسيطرة عدد قميل جداً من مكاتب المراجعة عمى غالبية ميام المراجعة

فى السوق المصرى.


وتشير نتائج الدراسة إلى وجود عالقة طردية بين تاريخ إنتياء السنة المالية لمعميل فى أوقات

الذروة بالنسبة لمكاتب المراجعة وفترة تأخر تقرير مراقب الحسابات ،حيث يتضح من جدول رقم

( )3ان  %89تقريبا من الشركات الممثمة فى العينة تنتيى السنة المالية ليا بنياية شير ديسمبر،
ويرى الباحث منطقية أ ثر نياية السنة المالية لمعظم الشركات فى تاريخ معين عمى توقيت إصدار

تقرير مراقب الحسابات خاصة إذا ما تم قراءة ىذه النتيجة مع النتيجة السابقة التى تشير إلى تركز
سوق المراجعة فى عدد قميل من المكاتب ذات اإلستحواذ المرتفع عمى ىذا السوق.

 وأخي اًر خمصت الدراسة إلى أن زيادة عدد الشركات التابعة لمعميل لو تأثير طردى عمى فترة تأخر
إصدار تقرير مراقب الحسابات ،كذلك أن تعرض العميل لخسائر فى السنة السابقة يؤدى إلى
زيادة فترة تأخر إصدار تقرير مراقب الحسابات ،وىذه النتيجة األخيرة ىى بمثابة مؤشر إيجابى
عمى جودة عممية المراجعة حيث أن تعرض العميل إلى خسائر فى العام السابق وتحولو إلى
تحقيق أرباح فى العام الحالى يزيد من مستويات الشك المينى لدى المراجع والتى تؤدى إلى زيادة

فى الوقت المستغرق فى عممية المراجعة.
 2-5-8توصيات الدراسة
فى ضوء نتائج كالً من الدراسة النظرية والتطبيقية يمكن لمباحث أن يقدم التوصيات التالية:

 أوضحت الدراسة التطبيقية أن متوسط فترة إصدار القوائم المالية المعتمدة من مراقب الحسابات
فى السوق المصرية يبمغ  73يوم تقريباً ،ويقترح الباحث تخفيض الميمة المسموح بيا لمشركات
المصرية لتقديم القوائم المالية المعتمدة إلى  75يوم بدالً من  99يوم المنصوص عمييا بالمادة

( )46من قواعد قيد وشطب األوراق المالية بالبورصة المصرية ،وذلك أسوه بما ذىبت إليو لجنة

بورصة األوراق المالية االمريكية ) (SECمن تخفيض تمك الفترة من  99يوم إلى  75يوم ،
وذلك فى ضوء السعى نحو تحسين جودة المعمومات المحاسبية والتى يعد توقيت إتاحتيا

لمستخدمييا أحد ركائز جودتيا.

 وفى ضوء فحص البيانات الخاصة بعينة الدراسة إتضح لمباحث وجود عديد من الشركات التى

تتجاوز الحد المسموح بو إلصدار قوائميا المالية المعتمدة ،ويقترح الباحث فى ىذا الصدد تشديد
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العقوبات حتى تكون رادعة بالنسبة لمشركات التى لم تمتزم بالحد األقصى لمميمة التى تحددىا

القواعد المنظمة فى ىذا الشأن.

 إلزام الشركات المساىمة المدرجة بالبورصة المصرية بوضع لوائح وأضحة ومحدده لسمطات
ومسئوليات لجان المراجعة الداخمية.

 إلزام الشركات المساىمة المدرجة بالبورصة المصرية بتشكيل لجان الحوكمة والتى تم إستحداثيا
بالدليل المصرى لحوكمة الشركات فى اإلصدار الثالث عام  1996عمى أن يكون من

إختصاصاتيا:

 المتابعة واإلشراف عمى تنفيذ الخطط التدريبية ألعضاء مجمس اإلدارة ولجانو التى تستيدف رفعكفاءة األعضاء فى ممارسة مياميم وترسيخ فكرة وثقافة حوكمة الشركات.

 -تقييم أداء مجمس اإلدارة فى ضوء قواعد الحوكمة.

 -تقييم أداء لجان المراجعة الداخمية فى ضوء قواعد الحوكمة والموائح المنظمة لعمميا.

 إعداد تقرير سنوى عن مدى إلتزام الشركة بقواعد الحوكمة ويذكر بو جوانب القصور والخططالمستقبمية لتجنب ىذه الجوانب.

 دراسة مالحظات الجيات الرقابية عمى تطبيق الحوكمة بالشركات وأخدىا فى اإلعتبار ومتابعة ماتم بشأنيا.

 استحداث إدارة تابعة لمييئة العامة لمرقابة المالية تختص بتقييم مدى إلتزام الشركات المدرجة
بالبورصة المصرية بقواعد الحوكمة ،ويكون ذلك من خالل التقارير السنوية التى ترفعيا لجان
الحوكمة بالشركات إلى ىذه اإلدارة ،عمى أن تقوم ىذه اإلدارة بنشر تقرير سنوى يرتب ىذه
الشركات وفقا لمستوى إلتزاميا بقواعد الحوكمة من حيث الشكل والمضمون.
 ونظ اًر لما أوضحتو الدراسة من تركز سوق المراجعة المصرى واستحواذ بعض مكاتب المراجعة
عمى معظم السوق من ناحية ،وانتياء السنة المالية لمعظم الشركات فى نياية شير ديسمبر من
كل عام من ناحية اخرى ،مما يخمق ما يسمى بموسم الذروة لبعض مكاتب المراجعة ،ومما يؤدى
إلى تأخر إصدار القوائم المالية المعتمدة لمشركات ،فإن الباحث يقترح إتباع ما ذىبت إليو ىيئة
المحاسبين القانونين السعودية من وضع حد اقصى لساعات عمل المراجعين خالل العام حيث
ألزمت المراجع سواء كان فرد أو شريك فى شركة مينية بإال تزيد ساعات عممو اإلجمالية عن
9799ساعة عمل واأل تزيد الساعات المخصصة منيا ألعمال المراجعة عن 9399ساعة خالل
العام.
 ونتيجة لما أوضحتة الدراسة التطبيقية من التأثير اإليجابى لزيادة نسبة تمثيل المرأة فى مجالس
إدارات الشركات عمى فترة تأخر تقرير مراقب الحسابات يوصى الباحث بتضمين قواعد الحوكمة
إرشاد ينص عمى أىمية وجود نسبة تمثيل لممرأة فى تمك المجالس خاصة ضمن األعضاء
المستقمين من ذوى الخبرة فى نشاط الشركات.
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الممحق رقم ()1
سعادة رئيس (مدير) قسم المراجعة الداخمية بشركة /
تحية طيبة وبعد،،،
يقوم الباحث بإجراء بحث بعنوان أثر خصائص لجنة المراجعة الداخمية ومجمس اإلدارة عمى فترة تأخر
تقرير مراقب الحسابات ( دراسة تطبيقية ) ،وإلتمام ىذا البحث يحتاج الباحث إلى بعض البيانات الخاصة

بمجمس اإلدارة ولجنة المراجعة الداخمية .وحيث أنو بدون مساعدتكم اليمكن إستكمال ىذا البحث لذا فإننا
نأمل من سعادتكم منح الباحث بعضاً من وقتكم لتعبئة النموذج التالى شاكرين لكم مقدما حسن تعاونكم

التالية ،ويتعيد الباحث بالحفاظ عمى سرية البيانات وعدم إستخداميا فى غير أغ ارض البحث.
خالص التحية
الباحث
الرجاء من سعادتكم التكرم بتعبئة بيانات الجدول التالى:
1996

بيان
ماىو عدد أعضاء مجمس اإلدارة؟
ىل يجمع رئيس مجمس اإلدارة بين منصبة ووظيفة العضو
المنتدب؟
ماىو عدد األعضاء المستقمين بمجمس اإلدارة ؟
ماىو عدد أعضاء مجمس اإلدارة من النساء؟
ماىى عدد ااإلجتماعات السنوية لمجمس اإلدارة؟
ماىو عدد أعضاء لجنة المراجعة الداخمية؟
ماىو عدد أعضاء لجنة المراجعة الداخمية من غير التنفيذين؟
ماىو عدد أعضاء لجنة المراجعة الداخمية الحاصمين عمى

مؤىالت فى العموم المالية او لدييم خبرات فى المجال المالى؟
ىل توجد الئحة تنظم عمل لجنة المراجعة الداخمية؟
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