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 وتأخر تقرير قابلية التقارير المالية للقراءة على أتعاب دراسة مدى تأثير
 دراسة تطبيقية الخارجى:المراجع 

 د. سعاد موسى  طنطاوى 
 جامعة القاهرة –كلية التجارة  –مدرس بقسم المحاسبة 

 المستخلص:
المالية للقراءة  التقاريرقابلية  مدى تأثير دراسةيتمثل الهدف الرئيس لهذه الدراسة فى 

Readability Financial Reports المراجع الخارجىكل من أتعاب  على Audit Fees  وتأخر
، ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بفحص عينة من المنشآت المسجلة Audit Report Lag ه تقرير 

خالل الفترة  EGX 100منشأة، والمدرجة على مؤشر  64ببورصة األوراق المالية المصرية بلغت 
مشاهدة(، وقد أوضحت النتائج وجود تأثير إيجابى معنوي  256)2018 عام حتى 2015من عام 

وقد تأكدت هذه النتيجة على مستوى  على أتعاب المراجع الخارجى، لقابلية التقارير المالية للقراءة
 Automatedمؤشر المستخدمة لقياس قابلية التقارير المالية للقراءة والمتمثلة فىالثالثة المؤشرات 

Readability Index "ARI و مؤشر "LIX  "Lasbarhetsindex" طول التقرير ومؤشر 
Length  وبناًء عليه فقد تم قبول ، وتتوافق هذه النتيجة مع نظرية التشويش أو التعتيم اإلدارى

على تأخر للقراءة عدم وجود تأثير معنوي لقابلية التقارير المالية  الباحث الفرض األول؛ بينما الحظ
ة لقياس المستخدمالثالثة على مستوى المؤشرات وقد تأكدت هذه النتيجة  تقرير المراجع الخارجى

 .للقراءة  التقارير الماليةقابلية 
   :الدالة الكلمات

 تأخر تقرير المراجع الخارجى الخارجى،أتعاب المراجع  للقراءة،المالية قابلية التقارير 
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 :العام للدراسة اإلطار-1
 :مقدمة 1-1

لصنع القرار من قبل ممارسي سوق  األدواتمن أهم  التي تعدها المنشآتتعتبر التقارير المالية 
رأس المال )المساهمين والدائنين والمحللين الماليين( وواضعي قوانين سوق رأس المال وغيرهم من 

فعالية التقارير المالية والهدف منها عندما تتمتع بدرجة و  كفاءة . وتتحققمستخدمي التقارير المالية
، ومن ثم، فإن المشرعين في سوق بل مستخدميهامن ق سهولة قراءتها وفهمهاالوضوح و عالية من 

رأس المال، بما في ذلك هيئة األوراق المالية، قد أكدوا دائًما على أهمية قابلية قراءة التقارير المالية 
 .(Salehi et al., 2020) وفهمها في الحفاظ على حقوق المساهمين

مالية تقارير  المنشآتعندما تقدم  الماليةالمستثمرين فيما يتعلق بالتقارير تتحقق توقعات  قد ال
من المتوقع و  .(Li, 2008للمستخدمين ) المالية القراءة ألن هذا يقلل من فائدة التقارير بصعوبة تتسم

حيث من أهم مكونات خطر عملية  خطر عملية المراجعة،على  التقارير الماليةأن تؤثر إمكانية قراءة 
 ,DeFond & Zhang) ببقاء العميل وربحيته الخطر المتعلق وهوالعميل"  خطر أعمال" المراجعة

2014). 
( 1ستراتيجيات مختلفة منها:)إالمراجعة المتزايد ب لخطر عمليةكما يمكن للمراجعين االستجابة 

عة من خالل جهد عن طريق تحقيق جودة عملية المراجيمكن أن يتعرضوا لها  يالتتقليل المخاطر 
( 3) ،( قبول العميل وقرارات االحتفاظ به2، )إضافية لمواجهة خطر المراجعة إضافي وفرض عالوة

 .(DeFond & Zhang 2014)القانونية  تعرضه للمساءلةتقليل لمن خالل الضغط  الخطرتخفيف 

أحد المشاكل التي قد تؤدي  تعتبروالتي  ظهرت مشكلة تعقد التقارير المالية ،في الفترة األخيرة
( إلى 2014،أبو طالب)تصال بين معدي ومستخدمي التقارير المالية، حيث أشار إلى عدم فعالية اإل

وقد ، التى تصدرها المنشآتأدى لزيادة حجم التقارير المالية مما زيادة حجم اإلفصاح بدرجة كبيرة 
حتواها على معلومات كثيرة اءة باإلضافة إلى للقراالتقارير المالية خلق مشكلة قابلية  تسبب ذلك فى
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األساسي من اإلفصاح وخلق أعمال إضافية لمعدي القوائم والتقارير  الهدففقدان و غير ضرورية 
 المالية.

ى يتمكنوا تعد سهولة قراءة التقارير المالية أمًرا بالغ األهمية للمستخدمين حتباإلضافة إلى ذلك، 
ارير يجب أن تكون التق ،للمستخدمين ومفيدةتقديم معلومات واضحة ولقتصادية. من اتخاذ القرارات اال

 .(Cheung & Lau, 2016) قابلة للقراءة. ،يضاحات المتممة للقوائم الماليةاإل خاصة المالية،

 :طبيعة المشكلة 1-2
للمراجعين  ذات أهمية المالية سهولة قراءة التقاريرتساؤل هل  Cho et al. (2019)أثار  قد

يقوم المراجعون بتحليل حيث تخطيط عملية المراجعة، وتوصل إلى أنها ضرورية عند  الخارجيين؟
المراجعة بشكل  خطرلتقييم  للمنشآتالمالية العديد من مصادر المعلومات، بما في ذلك التقارير 

 فائدةستخراج معلومات ذات اتمنع المراجعين من  التقارير المالية التي يصعب قراءتهان أ ، كماأفضل
تكلفة المعالجة كما أن  .المراجعة الخاصة بهمعملية قرارات  عند اتخاذإليها  يستندون والتي  منها

من استخراج معلومات  المستخدمينالتي يصعب قراءتها تمنع التقارير المالية المرتفعة ألسلوب كتابة 
 ,Bonsall & Miller, 2017; Li)ات المعلومبغض النظر عن قدرتهم على معالجة  أهميةذات 

2008). 
مستقل لمصداقية  تأكيدفي األسواق المالية من خالل توفير هناك دور هام للمراجعين الخارجيين 

عملية تحسين تخصيص الموارد وزيادة كفاءة  التي تحتويها التقارير المالية مما يؤدى إلىالمعلومات 
تقارير مالية يصعب  المنشآتم يتقد يمثل. قد (DeFond & Zhang, 2014) المراجعة الخارجية

المحتوى المعلوماتي  عويضتمحاولة  فهمها وقراءتها اختراق كفاءة عملية المراجعة، ويمكن للمراجعين
توضيحية إضافية في تقرير  فقراتاألقل قابلية للقراءة من خالل توفير  الماليةالمنخفض للتقارير 

 المراجعةتنعكس جهود  كما عملية المراجعة،تكاليف  تؤدى إلى زيادةمما قد  ،الخاص بهم المراجعة
  (Hay et al., 2006) .وتأخر تقريره الخارجى زيادة أتعاب المراجعالمتزايدة من خالل 

التي لديها  المنشآتالمراجعة، وتلك  خطربجميع مكونات  التقارير الماليةترتبط قابلية قراءة 
مراجعة عالي. لذلك، قد يخصص المراجعون أكثر الموارد  خطريصعب قراءتها لديها  ماليةتقارير 
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المراجعة و / أو فرض  خطرلتقليل  األقل قابلية للقراءة بالمنشآتفي إجراءات المراجعة الخاصة 
المراجع ، مما يؤدي إلى زيادة أتعاب المتزايدالمراجعة  خطرلتحمل  المنشآتعلى هذه  إضافية أتعاب

 . )et al. Cho, 2019(قراءتهايصعب  مالية التي تقدم تقارير للمنشآت الخارجى

 قابليةوتحسين  اللغوي،للتطوير  الهامة دراسة قابلية التقارير المالية للقراءة أحد الوسائلتعتبر 
مهنة المحاسبة والمراجعة ا أنها ذات أهمية لمنظمى ، كمفي التقارير الماليةالكافى القراءة واإلفصاح 

كما من أجل تطوير إرشادات من شأنها مساعدة المنشآت على زيادة قابلية التقارير المالية للقراءة. 
   سلط الضوء على أهمية خصائص المعلومات النوعية على فاعلية تحليل المستثمرين وقراراتهمت

.(Kazemiolum et al., 2020) 

قابلية التقارير المالية للقراءة على المستثمرين تجاهات التي تناولت أثر وهناك العديد من اال
وجد أن التقارير  Li(2008)وقدرتهم على استخدام المعلومات النصية بكفاءة وفعالية ومنها دراسة 

 You & Zhangرباح، كما أشارت دراسةخفاض األانستمرارية اقل قابلية للقراءة مرتبطة بالمالية األ

أن المستثمرين ليس لديهم اهتمام بالمعلومات الواردة فى التقارير المالية الطويلة عكس  (2009)
وجدت  Lehavy et al. (2011)لى دراسة إباإلضافة  التقارير المالية القصيرة.المعلومات الواردة ب

هناك أن  وجد كماقل قابلية للقراءة مرتبطة بمتابعة المحللين الماليين بشكل كبير، أن التقارير األ
، الماليين رتفاع تشتت توقعات أرباح المحلليناو قل قابلية للقراءة التقارير المالية األرتباط بين ا
 تنبؤ، وزيادة عدم التأكد.الدقة نخفاض او 

إلى أن هناك مدخالت ومخرجات لعملية المراجعة، ولذلك سوف  Knechel (2009) وقد أشار
يتم دراسة تأثير قابلية التقارير  يللقراءة، أستجابة المراجعين لقابلية التقارير المالية افحص مدى يتم 

 ،الخارجي( باعتبارها تكلفة الجهدأتعاب المراجع أحد مدخالت عملية المراجعة )المالية للقراءة على 
( باعتباره رجيتأخر تقرير المراجع الخاتأثيرها على أحد مخرجات عملية المراجعة )كما سيتم دراسة 

األعمال فى بيئة  الوقت الذي يقضيه فى أنشطة جمع األدلة التي تنعكس على مستوى التأكيد المحقق
في الدول النامية يفتح الباب أمام العديد من البحوث ونظرًا لندرة الدراسات السابقة  المصرية.
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اإلجابة عن  الدراسةهذه  يحاول الباحث من خاللوعلى هذا ستكشاف الواقع في تلك الدول؛ ال
 التساؤالت التالية: 

عمال في بيئة األ يعلى أتعاب المراجع الخارجللقراءة قابلية التقارير المالية إلى أي مدى تؤثر  -
  المصرية؟

في بيئة  يتأخر تقرير المراجع الخارجعلى للقراءة إلى أي مدى تؤثر قابلية التقارير المالية  -
 عمال المصرية؟ األ

 :الدراسةأهمية  3 -1

تتعلق بالربط بين التي تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية القضية البحثية التى تتناولها و 
، وسوف قابلية التقارير المالية للقراءة وكل من أتعاب المراجع الخارجى وتأخر تقرير المراجع الخارجى

التقارير المالية للقراءة على قابلية عن أثر  بيئة األعمال المصريةتقدم هذه الدراسة دليل عملى من 
، وبالتالي ُتعد نتائج هذه الدراسة مفيدة كل من أتعاب المراجع الخارجى وتأخر تقرير المراجع الخارجى

عن اآلثار  ومنظمى مهنة المحاسبة والمراجعةوالمراجعين الخارجيين  مديري المنشآتلكل من 
 .  لقابلية التقارير المالية للقراءةالمحتملة 

 : أهداف الدراسة 1-4
المالية للقراءة على كل من أتعاب  التقاريرقابلية يتمثل الهدف الرئيس للدراسة فى قياس أثر 

 يةفرعال األهدافشتق من هذا الهدف فى بيئة األعمال المصرية، ويُ ه وتأخر تقرير  المراجع الخارجى
 : اآلتية
 . المراجع الخارجىالمالية للقراءة على أتعاب  التقاريرقابلية قياس أثر  -

 .المالية للقراءة على تأخر تقرير المراجع الخارجى التقاريرقابلية قياس أثر  -

 

 :فروض الدراسة 1-5
 :يما يليتتمثل فروض الدراسة ف

 .المراجع الخارجىأتعاب تأثيراً معنوياً على  المالية للقراءة التقاريرقابلية تؤثر : الفرض األول -
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المالية للقراءة تأثيرًا معنويًا على تأخر تقرير المراجع  التقاريرتؤثر قابلية : الفرض الثاني -
 .  الخارجى

 :منهج الدراسة 1-6
التوصل تحليل نظرى للدراسات السابقة، من أجل جراء إالدراسة سيتم هذه لتحقيق أهداف 

للتأكد من مدى تحقق الفروض التى أسفرت  التطبيقيةللفروض الخاصة بالدراسة، ثم إجراء الدراسة 
المسجلة ببورصة  منشآتعلى عينة من ال التطبيقيةدراسة الإجراء  عنها الدراسة النظرية، حيث تم

 فى بيئة 2018 حتى 2015 عام خالل الفترة من EGX 100المدرجة على مؤشر  األوراق المالية
 المصرية. األعمال

 :خطة الدراسة 1-7
وأهدافها، والختبار فروض الدراسة، سوف يتضمن البحث النقاط ى ضوء مشكلة الدراسة، ف

 التالية:
 .Readability Financial Reportsقابلية التقارير المالية للقراءة  -

 جهود مكاتب المراجعة فيما يتعلق بقابلية التقارير المالية للقراءة. -

 . المراجع الخارجىأتعاب و قابلية التقارير المالية للقراءة  -

 . تأخر تقرير المراجع الخارجىو المالية للقراءة  التقاريرقابلية  -

 الدراسات السابقة. -

 .التطبيقيةالدراسة  -

 مناقشة النتائج. -

 الخالصة والنتائج والتوصيات. -

 األبحاث المستقبلية. -

 . قائمة المراجع -

 Readability Financial Reportsقابلية التقارير المالية للقراءة -2
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تمثل فصاحات النصية أحد مصادر المعلومات لمستخدمى التقارير المالية حيث تعتبر اإل
وبالتالى  ،أرقام وتمثيالت للبيانات الكمية تمثل %20، مقابل المالى للمنشأة٪ من التقرير 80 حوالي
والقابلية للقراءة مما يساهم فى فهم وتفسير  بالوضوحفصاحات النصية أن تتصف اإلمن البد 

 (Lo et al., 2017) .المالى المعلومات الواردة في التقرير
لمساعدة المستخدمين  المنشأةتتمثل المهمة الرئيسية للتقارير المالية في توصيل المعلومات حول 

 حيث عرفمفهومة. يجب أن تكون التقارير المالية مقروءة و  ذلك،في اتخاذ القرارات، ولتحقيق 

Barnett & Leoffler(1979)  مدى سهولة الفهم الناتجة  هاللقراءة على أنالتقارير المالية قابلية "
هذا التعريف على أسلوب  يالحظ تركيزعن أسلوب الكتابة لإلفصاحات النصية بالتقارير المالية"، 

على أنها للتقارير المالية قابلية القراءة  Loughran & McDonald (2014) بينما عرف الكتابة،
" مدى قدرة المستثمرين والمحللين الماليين على استخراج المعلومات المالئمة للتقييم من اإلفصاحات 

 التقارير المالية. مستخدمهذا التعريف على خصائص  ركز ا، بينم"النصية الواردة في التقارير المالية
 ,.Abernathy et al) المرتبطة بمتغيرات الدراسة سبيةيالحظ أن معظم الدراسات المحا

2019; Blanco et.al., 2020)  التطرق لخصائص دون بالتقارير المالية على أسلوب الكتابة  ركزت
 وسيتم التركيز فى هذه الدراسة على أسلوب الكتابة أيضًا.. مستخدمى التقارير المالية

أو التعتيم التشويش نتيجة محددين هما يمكن اعتبار صعوبة قابلية التقارير المالية للقراءة 
رض إخفاء غبالسلوك االنتهازي لإلدارة  يتمثل فى الذي Obfuscation Componentاإلدارى 

 المعلومات.زيادة عدم تماثل  مما يؤدى إلىالمتدني،  المنشأةالمعلومات السلبية التي تتعلق بأداء 
التي تقوم بها  Information Componentفي اإلضافة المعلوماتية  الثانىالمحدد بينما يتمثل 

، والتي تتصف بعمليات المنشأةتتعلق وتشغيلية المنشأة، من خالل اإلفصاح عن معلومات فنية 
 ,.Bushee et al) المعلوماتتقليل عدم تماثل  إلىيؤدى مما ، والغموض بدرجه عالية من التعقد

 اآلتية: نظرياتاليمكن تناول أسباب تدنى قابلية التقارير المالية للقراءة في ضوء أحد لذلك  (.2018
 .االداري أو التعتيم التشويش  -
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 المعلوماتية.   االضافة -
 

  اإلدارى  التشويش أو التعتيمنظرية أواًل: 
المديرين لديهم  أن Lim et al. (2018 (و Davis & Tama(2012)قد أشار كل من  

حرية التصرف بشأن درجة التفاصيل )أو المحتوى( للتقارير المالية، وكذلك الكلمات المستخدمة 
فصاح السردي ويمكن أن يقوم المديرين لوصف عنصر أو حدث معين من البيانات فى عمليات اإل

ية ومستوى قابليتها ستغالل ذلك بشكل استراتيجي متعمد في التالعب بمقدار اإلفصاحات المحاسبإب
 للقراءة عند إعداد التقارير المالية.

ينشأ تعقد التقارير المالية من قبل المديرين لتشويش وإخفاء األخبار السيئة والممارسات السلبية 
المشكالت المعلوماتية الناتجة عن هذا التعقد عن طريق  بتخفيفلن يقوموا  هماالنتهازية وبالتالي فإن

من بيئة معلومات تتحقق ختيارية تساعد المستخدمين حيت أن منافعهم الشخصية إتقديم معلومات 
 .(Guay et al., 2016) الجودةمنخفضة 

من خالل التي تتصف بمستوى أداء متدني إلى تشويش المعلومات،  المنشآت يسعى مديري 
ريق توفير اإلفصاحات إخفاء الطبيعة المؤقتة لألخبار الجيدة أو الطبيعة الدائمة لألخبار السيئة عن ط

التي تتمتع بمستوى أداء مرتفع  المنشآتمديرى الغامضة واألقل قابلية للقراءة، وذلك على عكس 
إلخفاء  الماليةأن المديرين يمكنهم بشكل انتهازي هيكلة التقارير حيث  ،أقل تعقيداً  مالية وتقديم تقارير

 .(Rogers et al., 2014; Li, 2008) المعلومات السلبية عن المستثمرين
أن المديرين الذين لديهم المزيد من خيارات األسهم يزيدون من تعقد  Li( 2008)أضاف كما
عندما ال تكون األخبار الجيدة الحالية مستمرة، مما يشير إلى أن الحوافز يمكن أن المالية التقارير 

أن المنشآت  Laksmana et al. (2012) تشجع المديرين على إخفاء المعلومات. وبالمثل، وجد
التي يتجاوز أجر الرئيس التنفيذي األجر المعياري لديها صعوبة أكبر في قراءة االيضاحات المتممة 
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لديها ممارسات إدارة األرباح قد تلجأ إلى التشويش  التي المنشآتأن باإلضافة إلى  للقوائم المالية.
 .(Lo et al., 2017)على ممارساتهم من خالل إصدار تقارير مالية معقدة / غير قابلة للقراءة 

غامضة يستخدمون عن عمد لغة بالمنشآت نتهازي أن المديرين التنفيذيين يفترض التفسير اإل
 المديرين،النتهازية وفقًا  (،(Bloomfield, 2008إلخفاء األداء الضعيف في التقارير المالية معقدة 
خفاء المعلومات السلبية بنجاح عن طريق كتابة إلقراءة التقارير المالية بفرصة أكبر  صعوبةترتبط 

وبالتالي الخارجى  المراجعمما يزيد من جهود  ، كما ترتبط بخطر مراجعة أعلى،تقارير مالية معقدة
 ;Kim et al., 2019) المستقبليةبمستويات أعلى من التحريفات المالية كما ترتبط  ،هعابأتزيادة 

Lo et al., 2017; Blanco&Dhole, 2017).  لوجودعالوة على ذلك، فإن إدراك المستثمرين 
لخطر وجودة عملية المراجعة يؤكد أهمية قابلية قراءة التقارير المالية المالي صلة بين جودة اإلفصاح 

بمعنى أن المراجعين يأخذون في االعتبار نزاهة اإلدارة عند تحديد مقدار الجهد  ارتباط المراجعة.
 ((Abernathy et al., 2019 تعاب بشكل مناسباألالمبذول في المراجعة، وكيفية تحديد 

 )Cho et al., 2019;  et al., 2019; Abernathyاتسالدراذلك، قد فسرت معظم نتيجة لو 

)2020Salehi et al.,  تدنى قابلية التقارير المالية للقراءة في ضوء التشويش اإلداري،  أسباب
عدم قابلية التقارير المالية للقراءة يرجع إلى قيام المديرون بتعقيد التقارير المالية، ومن ثم  بمعنى أن

 .اتخاذ القراراتعلى استخدامها فى إعاقة مستخدمي التقارير المالية 
 
 اإلضافة المعلوماتية نظرية ثانيًا: 

ال تتعلق بمديرى غير متعمدة قابلية للقراءة عن عوامل  وأقل معقدةإصدار تقارير مالية  قد ينتج
 .تبني المعايير الدولية للتقارير المالية المنشأة،هذه العوامل: تعقد أنشطة وعمليات ومن أهم ، المنشآت

 المنشأةتعقد أنشطة وعمليات  -
أن زيادة درجة تعقد األنشطة والعمليات التي تقوم  Hoitash& Hoitash( 2018)أوضح قد 

أنها تتطلب  ضافة إلىاإلبفصاحات المحاسبية، إ تناولها فى شكلصعوبة إلى زيادة  المنشأة يؤدىبها 
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أن التقارير المالية تصبح معقدة أو أقل قابلية للقراءة نتيجة أى ، المزيد من اإلفصاحات التفصيلية
وبالتالي فهي بحاجة إلى لغة  معقدة،الخاسرة مواقف  المنشآتتواجه كما . للمنشأةللتعقيد التشغيلي 

 .(Bloomfield, 2008)معقدة لتوصيل تعقيدها التشغيلي للمستثمرين 
للقراءة  ةقابل تقارير ماليةفي إنتاج  أكبريتوافق هيكل وبيئة العمل األكثر تعقيًدا مع صعوبة 

Bushee et al., 2018; Hoogervorst, 2015))،  عدم قابلية التقارير المالية للقراءة لذلك فإن
لخطر  المراجعينالواقع المعقد يمكن أن تنطوي على مخاطر عالية وتؤثر على تقييم  الناتجة عن

 .( l.,Salehi et a 2020(عملية المراجعة
 تبنى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية -

 Jang &   Rhoأشاروفيما يتعلق بتأثير تبنى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية فقد 

يضاحات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية قد قلل من سهولة قراءة اإل تطبيق بأن (2016)
التى توصلت إلى أن  Cheung & Lau (2016)  ، وذلك عكس دراسة المتممة في التقارير المالية

رغم التقارير المالية أصبحت أكثر قابلية للقراءة بعد تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، بال
األدوات المالية تطبيق معيار و  اإليضاحات المتممة للقوائم الماليةاإلفصاحات في  كم زيادةمن 

 واألصول غير الملموسة.
فصاح عن بعض القضايا المحاسبية باإللتزام أن االإلى Guay et al. (2016) أشاركما 

فصاح عنها مثل محاسبة القيمة العادلة، التى تنظم القياس واإلالمعايير المحاسبية  ستيفاء متطلباتال
وذلك لتعقد مثل هذه  للقراءة،ومحاسبة األدوات المالية، أدى إلى زيادة صعوبة التقارير المالية 

إعداد المزيد من البنود المحاسبية واإلفصاح عنها أمًرا معقًدا ألنه يتطلب  يعتبركما  ،فصاحاتاإل
طبيقها. هذا الجانب من التعقيد يمكن أن يزيد من احتمالية معرفة أكبر بمعايير المحاسبة المطلوب ت

األخطاء، والتطبيق غير الصحيح لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، ويمكن أن يؤدي في النهاية إلى 
 . ( (Hoitash & Hoitash, 2018 تقارير مالية أقل مصداقية
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 Cho et أشار بأتعاب المراجع الخارجى فقدللقراءة وفيما يتعلق بعالقة قابلية التقارير المالية 

al. (2019) رير رتباط بين تبنى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وقابلية التقااأنه ال يوجد  إلى
 .المراجع الخارجىالمالية للقراءة وأتعاب 

المراجعين وخاصة إذا فإن التقارير المالية األقل قابلية للقراءة تثير مخاوف ، بناًء على ما سبق
وقيام المديرين بكتابة تقارير مالية يصعب  ،المالية للتقاريرنتهازي لإلدارة البسبب التشويه ا تكان

لذلك، من المرجح أن يستثمر المراجعون الذين يتعاملون مع هذه . قراءتها إلخفاء ممارسات سلبية لهم
مما يؤدي  ،إضافية أتعابأو فرض عالوة  /المراجعة و خطرالمنشآت جهود مراجعة عالية لتقليل 

أى أن الباحث  .وقد يؤدى ذلك إلى تأخر تقرير المراجع الخارجيالمراجع الخارجى  تعابأرتفاع اإلى 
 .ي نظرية التشويش أوالتعتيم اإلدار  استناًد إلىسيقوم بتفسير نتائج البحث 

 للقراءة التقارير المالية بقابليةجهود مكاتب المراجعة فيما يتعلق -3
تعتبر قابلية التقارير المالية للقراءة هي أحد المؤشرات التي تشير إلى تعقد التقارير المالية، وقد 

هتمامها بشأن زيادة تعقد التقارير المالية للمنشآت، ا لى إمكاتب المراجعة الخارجية العديد من  أشارت
اإلفصاح عن بعض القضايا المحاسبية من أهمها محاسبة القيمة  أن KPMG (2011)ومنها ما أكده

ندماج، محاسبة التحوط، قد ساهم في زيادة العادلة، المحاسبة عن المشتقات المالية، المحاسبة عن اال
نخفاض قابليتها للقراءة بدرجة كبيرة، وذلك بسبب الطبيعة المعقدة لمثل هذه احجم التقارير المالية و 

ي يتطلب اإلفصاح عنها توفير معلومات فنية متخصصة أكثر تفصيال للوفاء بمعايير القضايا والت
 القياس واإلفصاح عنها. باإلضافة إلى عدم وجود الخطوط العريضة لتوضيح األهمية النسبية

 باإلفصاح الزائد عن المعلومات بالتقارير المالية وبالتالي تعقدها. المنشآتمما أدى إلى قيام  لإلفصاح
أن المستثمرين ال يحصلون على خدمة جيدة إذا تم باإلضافة إلى  ،EY (2014) ا ما أكدهوهذ
للتقارير فصاح عن تفاصيل غير جوهرية، بمعنى تقديم أفضل خدمة لكل من الُمعِدين والمستخدمين اإل

 عندما يكون هناك تركيز مستمر على تحسين جودة المعلومات المقدمة للمستثمرين.المالية 
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المكتوب بها هذه واللغة المعقدة التقارير المالية إلى أن حجم  Deloitte (2015)أشاركما  
دراج معلومات غير ذات صلة وغير إالمصطلحات المفرطة وتكرار المعلومات و استخدام و التقارير 

لمنشآت يجعل األمر أكثر صعوبة مما يؤثر على أصحاب المصالح فى ل المالية تقاريرالفى  هامة
كما أن اإليضاحات المتممة للقوائم المالية قد تفقد فائدتها بعد حد معين  القرارات بكفاءة وفعالية.اتخاذ 

يضاحات غالًبا ما يكون هناك مستوى من التعقيد في هذه اإلو  ،من المعلومات شديدة التفصيل والتعقيد
الكامل لما حدث خالل المهنيين، وقدرة قليلة على الفهم و تباك حقيقي ألصحاب المصالح ار يؤدي إلى 

بداًل  التقارير المالية يمستخدم يمكن أن يؤدي الحجم الهائل للمعلومات المطلوبة إلى إعاقةأى العام. 
 .للمنشآت شفافية النتائج المالية والمركز الماليو  من تعزيز

 المراجع الخارجىللقراءة وأتعاب التقارير المالية قابلية -4
سيؤدي حيث . المراجعةعملية هي نتيجة مشتركة لجهود وجودة  المراجع الخارجىتعتبر أتعاب 

زيادة اكتشاف وتصحيح األخطاء، سواء المتعمدة أو غير  إلى وجهود المراجع الخارجىارتفاع أتعاب 
  .المقصودة مما يؤدى إلى جودة التقارير المالية

رجي لمواجهة المراجع الخاستراتيجيات التي يلجأ إليها من اإل المراجع الخارجىتعتبر أتعاب كما 
المراجع أول من قدم نموذج لتحديد أتعاب  Simunic (1980)يعتبر خطر عملية المراجعة، 

للتعويض  خطرالمراجعين يزيدوا من جهود عملية المراجعة أو يفرضوا عالوة  أن، حيث أشار الخارجى
 الخارجى من جانب المراجعدالة للجهد المبذول األتعاب حيث تعتبر ، للمنشآتعن الخطر المرتفع 

ساعات العمل المقابلة للجهد المتزايد والمعدالت األعلى  زيادة كما تؤدى. يتعرض له ذىالالخطر و 
 & (Bedard, 2004 المراجع الخارجىللساعة التي تعكس عالوة الخطر إلى زيادة أتعاب 

(Johnstone. 
لى الزيادة عندما إتميل  الخارجىالمراجع إلى أن أتعاب   Rho  &Jang)(2016 كما أشار 

، نظرًا ألن التقارير المالية األقل قابلية للقراءة تشير إلى أطول وأكثر تعقيًدا المالية تصبح التقارير
 سوء اإلدارة أو عمليات إدارة األرباح.
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من المراجعين  بالمنشأةأسلوب الكتابة غير المألوف المقترن بنقص المعرفة الخاصة يعيق 
مع استمرار المراجعين في مراجعة  ذلك،األقل قابلية للقراءة. ومع المالية معالجة معلومات التقارير 

من خالل مصادر  بالمنشأةفإنهم يراكمون المعرفة الخاصة  الالحقة،في الفترات  المنشآتنفس 
أن يكمل يمكن هذه المنشآت، وبالتالي المعلومات المختلفة ويصبحون معتادين على أسلوب كتابة 

، وقد يتحسن فهم المراجعين للتقارير الماليةتراكم المعرفة عدم شفافية المعلومات الواردة في التقارير 
رتباط بين أن يصبح اال من الممكنأقل قابلية للقراءة. لذلك، المالية حتى عندما تكون التقارير المالية 

 المنشأةمع  مع زيادة فترة عمل المراجع أضعف المراجع الخارجىوأتعاب  المالى سهولة قراءة التقرير
.(Cho et al., 2019) 

تقارير مالية ذات جودة عالية مع بتقديم المنشأة التي تلتزم أن .Xu et al  (2020)أوضحوقد 
عمليات مراجعة عالية الجودة لن ترغب بعد ذلك فى تقديم تقارير مالية أقل قابلية للقراءة. وبالتالي، 

 عندما تنخفض أي الخارجى، التقارير المالية وأتعاب المراجعهناك عالقة ثنائية بين قابلية قراءة 
المرتفعة تعمل  المراجع الخارجى، كما أن أتعاب الخارجى المراجع بالتقارير المالية تزيد أتعابالقراءة 

  على تحسين إمكانية قراءة التقارير المالية.
 Xu etأما فيما يتعلق بتأثير أتعاب المراجع الخارجى على إدارة األرباح، فقد أشار كل من 

al. (2020) Caramanis & Lennox (2008) عندما يقضي المراجعون  إدارة األرباح تنخفض أن
 من المتوقع أن تؤدي جهود المراجعة المتزايدة إلى ثم،المراجعة. ومن عملية أكثر في  عمل ساعات

 .تقارير المالية للقراءةال أسباب عدم قابليةتقليص  مما يؤدى إلى المراجع الخارجىزيادة أتعاب 
 ةأالمنشعالية الجودة مزيًدا من المعلومات حول  المراجعةعمليات  تتيح ذلك،باإلضافة إلى 

 تخفيض نسبة عدم تماثل المعلومات. ،بالتالي، و للمستثمرين
من  تزيد قابلية التقارير المالية للقراءةصعوبة أن زيادة  السابقةويرى الباحث نتيجة المناقشة 

، حيث يكون المراجعين على أتعاب المراجع الخارجىزيادة إلى  مما يؤدىالمراجعة  عملية خطر
درجة عالية من التطور والوعي باإلمكانيات التى يستخدمها المديرين لتقديم تقارير مالية أقل قابلية 
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ولذلك سوف  ،من خالل زيادة أتعابهم للخطرللفهم والقراءة وبالتالى يمكنهم تعويض زيادة تعرضهم 
 على أتعاب المراجع الخارجى.للقراءة المالية  التقاريريتم دراسة تأثير قابلية 

 للقراءة وتأخر تقرير المراجع الخارجى التقارير المالية قابلية-5
التي يمكن  اتاالستراتيجيهى أحد   Audit Report Lag تأخر تقرير المراجع الخارجى عتبري

جراءات مراجعة إلتخفيض خطر عملية المراجعة حيث يمكن تطبيق الخارجى أن يستخدمها المراجع 
الخارجى تقرير المراجع إصدار التأخر في  أى أن، المراجع الخارجىتقرير  أكثر مما يؤدى إلى تأخر

أن تأخر تقرير المراجع  Knechel et al. (2009)بت أثيث ح ،هقبلنتيجة لجهود أكبر من يكون 
قابلية تقارير مالية أقل وجود أى يؤدى المراجعة.  عمليةمرتبط بحجم العمل المنجز في الخارجى 

في عملية إعداد تقارير المراجعة. بمعنى أنه تم إنشاء ارتباط إيجابي بين تأخر تقرير  تأخر إلىللقراءة 
 .الماليةرير اوقابلية قراءة التق الخارجى المراجع

الفترة بين نهاية " على أنه تأخر تقرير المراجع الخارجي  Bamber et al. (1993)فقد عرف 
وهي واحدة من متغيرات مخرجات  المراجع الخارجي"،تقرير إصدار وتاريخ  للمنشأةالسنة المالية 

بقياس  لمستخدمي التقارير الماليةالقليلة التي يمكن مالحظتها خارجًيا والتي تسمح  المراجعةعملية 
فيما يتعلق بمصداقية  هيحتوي على رأي الخارجى المراجعنظًرا ألن تقرير  . عملية المراجعةكفاءة 

الخارجى  أال يكون هناك تأخر فى إصدار تقرير المراجعيفضل المستثمرون حيث  المالية، المعلومات
 Habibستثمارية بسرعة أكبر كلما تمكنوا من تعديل تفضيالتهم اإل مبكًرا،كلما تلقوا رأي المراجع ف

& Bhuiyan, 2011)). 

منها: وجود مشاكل بين فريق عمل الخارجى المراجع تقرير تأخر هناك أسباب عديدة لقد يكون 
و تطبيق معايير محاسبية، ونتيجة لذلك قد أعداد التقارير المالية إ المراجعة وادارة المنشأة حول كيفية 

طالة مدة المراجعة وبالتالي زيادة إلى إيتم عقد المزيد من الجلسات مع لجنة المراجعة وقد يؤدى ذلك 
عدم كما قد يرجع التأخر إلى ،  ( Gibbins et al., 2003) جراءات المراجعةإ إنهاء الضغط على

ن عملية المراجعة تستمر لفترة إكافية بصناعة المنشأة محل المراجعة، فالخارجى الالمراجع معرفة 
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لى زيادة إقد أدى  إلعداد التقارير المالية ن تبنى المعايير الدوليةأطويلة وتنخفض فاعليتها، كما 
 & Habib). غير المتخصصين فى الصناعة المراجعينوخاصة مع  المراجع الخارجىتقرير تأخر 

Bhuiyan, 2011) 
بناًء على ما سبق، يعتبر تقرير المراجع الخارجى من مصادر المعلومات الهامة للمستثمرين 
الذي يؤكد لهم مدى جودة اإلفصاح فى التقارير المالية، وعند تاخر تقرير المراجع الخارجى يؤدى 

تخاذ التقارير غير مالئمة إل، ونتيجة هذا التأخر قد تصبح هذه للمنشأة إلى تأخر نشر التقارير المالية
للقراءة  التقارير الماليةالقرارات، وألهمية تقرير المراجع الخارجى سوف يقوم الباحث بدراسة أثر قابلية 

 على تأخر تقرير المراجع الخارجى. 
 السابقة الدراسات-6

يتم فى هذا الجزء تناول الدراسات السابقة التى قامت بقياس أثر قابلية التقارير المالية للقراءة 
 إلى نوعين: ات، سوف يتم تصنيف هذه الدراسوتأخر تقريرهعلى أتعاب المراجع الخارجى 

 :المراجع الخارجى أتعابعلى للقراءة التى تناولت أثر قابلية التقارير المالية  تالدراسا أوال:
 الماليةالتقارير تحديد تأثير قابلية  إلى Rezvani & Barandak (2020) تهدف دراسة

وراق المالية األالمدرجة في بورصة  المنشآت المراجع الخارجى، بالتطبيق علىتعاب أعلى  للقراءة
 Indexمن خالل للقراءة قياس قابلية التقارير المالية  وتم، 2019حتى2012عن الفترة من طهران ب

Fog :والذي يعرف بمؤشر الضبابية، ويتم قياسه وفقًا للمعادلة اآلتية 
 * )متوسط عدد الكلمات فى كل جملة + النسبة المئوية لعدد الكلمات المعقدة( ٠,٤

المراجع وأتعاب قابلية قراءة التقارير المالية إلى وجود عالقة عكسية بين  توصل الباحثان
والعكس  ،المراجع الخارجى تعابأنخفضت ا ،المالى التقريرفكلما زادت سهولة قراءة  ،الخارجى

 هاالمالية للقراءة تساعد مستخدمي المعلومات المالية على فهمالتقارير صحيح، كما أن زيادة قابلية 
 .ستثماريةتخاذ القرارات االوتقييمها ال
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المراجع تعاب أ رتباط بيناكان هناك إلى التحقق مما إذا  Xu et al. (2020) تهدف دراسة
عتماد على بيانات وذلك باالال، تجاه أم وإمكانية قراءة التقارير المالية بشكل ثنائي اال الخارجى
فحص  وتم .2016حتى2000مريكية خالل الفترة من وراق المالية األدرجة ببورصة األمال المنشآت

مؤشر الضبابية،  Fog Indexستخدام اوتقارير مجلس اإلدارة ب K-10قابلية القراءة لكل من تقارير ال
 من خالل المعادلة اآلتية: Flesh مؤشرويتم قياس  ،Flesh ومؤشر

 *متوسط عدد المقاطع الصوتية فى مائة كلمة(0.846) -206.835= 
 * متوسط عدد الكلمات بالجملة(1.015) -

لى زيادة أتعاب إيؤدى للقراءة لى أن انخفاض قابلية التقارير المالية إ توصل الباحثون  
قل قابلية للقراءة إلى جهد أكبر عند مراجعتها مما حيث تتطلب التقارير المالية األ المراجع الخارجى

تحسين إمكانية  المراجع الخارجى إلى. كما تؤدى زيادة أتعاب المراجع الخارجىيؤدى الى زيادة أتعاب 
ن جودة عملية المراجعة تؤدى الى توافر مزيد من المعلومات التى تتعلق نظرًا أل ءة التقارير الماليةقرا

 فصاح عن تقارير مالية ذات عمليات مراجعة عالية الجودة.لى اإلإبالمنشأة حيث يؤدى ذلك 
لسهولة قراءة التقارير  المراجعينستجابات ا بحث إلى Cho et al. (2019) تهدف دراسة

عملية المراجعة وقرارات  تخطيطعند للمعلومات  هامةمصادر بالنسبة للمراجعين والتي تعد  ،ماليةال
 2002 من وراق المالية خالل الفترةالمدرجة ببورصة األالكورية  المنشآتبالتطبيق على  ،هأتعابتحديد 
من خالل ثالث مؤشرات: مؤشر الضبابية، للقراءة وتم قياس قابلية التقارير المالية  ،2015حتى

من خالل إجمالى عدد  Lengthويتم قياس مؤشر  ،Length، ومؤشر طول التقارير Fleshمؤشر 
 الكلمات بالتقرير.

بأتعاب التي يصعب قراءتها مرتبطة بشكل إيجابي  الماليةأن التقارير إلى الباحثون  توصل
 التقارير الماليةقراءة قابلية بين قوى  رتباط. كما أن االوساعات العمل فى المراجعة المراجع الخارجى

 ولى للمراجعة مع المنشأة حيثفى السنوات األ( عاب وساعات المراجعةأتومتغيرات المراجعة )أي 
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 الواضحة،غير  الماليةضمن في التقارير تالم المراجعة خطرجهًدا إضافًيا لتقليل  المراجعون يبذل 
 . حيث يصبح على دراية تامة بعمالئهالخارجى  ولكنه يصبح أضعف مع زيادة فترة عمل المراجع

رجى وتأخر على أتعاب المراجع الخاللقراءة : الدراسات التى تناولت أثر قابلية التقارير المالية ثانياً 
 تقريره:

-10تقارير ))تحديد تأثير قابلية التقارير المالية  إلى Blanco et al. (2020) تهدف دراسة

Kبالتطبيق  2015حتى 2004 من وذلك خالل الفترة هوأتعاب الخارجى للقراءة على تأخر تقرير المراجع
وتم قياس قابلية التقارير المالية للقراءة من مريكية. ألوراق المالية االمسجلة ببورصة األ المنشآتعلى 

 الضبابية.خالل استخدام مؤشر 
المراجع للقراءة وأتعاب التقارير المالية قابلية إلى وجود عالقة موجبة بين  توصل الباحثون 

المراجع للقراءة يزداد الوقت الالزم إلصدار تقرير المالية بمعنى كلما زادت صعوبة التقارير  الخارجى
 د فى عملية المراجعة.لما يبذله من وقت وجه المراجع الخارجىوبالتالي زيادة أتعاب  الخارجى

 قابلية التقارير الماليةالتحقق من تأثير  إلى Kazemiolum et al. (2020) تهدف دراسة
المراجع تأخر تقرير المراجع الخارجي، أتعاب )المراجعة ارتباط  خطر مقاييس ومعايير أقراءة على لل

المنشأة(، وذلك بالتطبيق على  ة، معدل دوران المراجع الخارجي، رأى المراجع حول استمراريالخارجى
 أشار .كما2018حتى  2013 من طهران خالل الفترةاألوراق المالية بالمدرجة في بورصة  المنشآت

 المراجع الخارجىالتقارير المالية المعقدة وقابلية القراءة المنخفضة تزيد من جهود لى أن إالباحثون 
 ر الضبابية لقياس قابلية التقارير المالية للقراءة.عتماد على مؤشوتم االالمراجعة.  عملية خطرإلدارة 

أتعاب المراجع  إلى زيادة يؤدىانخفاض قابلية التقارير المالية للقراءة  إلى أن توصل الباحثون 
سيواجه  المالية،التي يقل فيها قابلية قراءة التقارير  المنشآتأنه في  أى ،تقريرهوتأخر  الخارجي

قراءة  قابليةأن  كماوبالتالى بذل المزيد من الجهد لتدنية هذا الخطر، أكبر  مراجعة خطر المراجعين
 . المراجعينالمراجعة وتؤثر على قرارات عملية  خطرالتقارير المالية توفر معلومات حول 
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يضاحات اإلتقييم التأثير المحتمل لسهولة قراءة إلى  et al. (2020) Salehiتهدف دراسة 
للمنشأة.  االستمراريةعن مدى  هورأي هوأتعابالخارجى  المراجععلى تأخر تقرير  الماليةالمتممة للقوائم 

 2012 من ق المالية خالل الفترةالمسجلة فى بورصة طهران لألورا المنشآتوذلك بالتطبيق على 
للقوائم المالية يضاحات المتممة ى مؤشر الضبابية لقياس قابلية اإلعتماد عل. وتم اال2017حتى 

 قراءة.لل

أن هناك عالقة معنوية وإيجابية بين تأخر تقرير المراجعة وسهولة قراءة  إلى توصل الباحثون 
بمعنى كلما زادت قابلية القوائم المالية للقراءة زاد الوقت الالزم  ،يضاحات المتممة للقوائم الماليةاإل

يضاحات اإلسهولة قراءة بين  ايجابياً رتباطاً اهناك  ذلك،عالوة على . تقرير المراجع الخارجىإلصدار 
بمعنى كلما زادت القابلية القراءة للقوائم المالية زاد  ،الخارجى أتعاب المراجعو  المتممة للقوائم المالية

 . المراجع الخارجىتعاب أالجهد المبذول فى تحليل نتائج المراجعين والقوائم المالية مما يزيد من 
لى فحص العالقة بين مدى فائدة مستوى قابلية إ Abernathy et al. (2019) تهدف دراسة

تأثير  ىالمراجعة، بمعنالتعاقد لعملية  رلقوائم المالية للقراءة عند تقدير مخاطاإليضاحات المتممة ل
وتوقيت إصدار تقرير  المراجع الخارجىالمالية للقراءة على أتعاب اإليضاحات المتممة للقوائم قابلية 

مريكية خالل وراق المالية األالمدرجة ببورصة األ المنشآتعتماد على ن خالل االمالخارجى المراجع 
يضاحات المتممة للقوائم المالية كمقياس واعتمد الباحثون على طول اإل، 2014حتى 2001ترة من فال

 للقابلية للقراءة.
للقراءة زاد المالية لقوائم اإليضاحات المتممة لنخفضت قابلية اكلما إلى أنه  توصل الباحثون 

كما  .هخر تقرير أويت المراجع الخارجى تعابأقبل المراجع وبالتالى تزيد المجهود والوقت المبذول من 
المالية للقراءة واحتمال حدوث أخطاء مالية  اإليضاحات المتممة للقوائمأن هناك ارتباط بين قابلية 

  والتعرض للتقاضي المستقبلى.

مقياًسا جديًدا لتعقد إعداد التقارير المالية   Hoitash & Hoitash (2018)يقترح الباحثان
 فصاح عنها في التقرير المالىالتي تم اإل XBRL استناًدا إلى عدد من عناصر المحاسبة )عالمات
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(10k)،  أتعابى دراسة العالقة بين تعقد التقارير المالية وكال من جودة التقارير المالية و إلباإلضافة 
د اللغوى، قد التشغيلى، التعقد إلى ثالثة أنواع: التعق. وتم تقسيم التعهتأخر تقرير و  مراجع الخارجىال

يجابية بين إعالقة أن هناك لى إ الباحثانوتوصل  اللغوى،على التعقد وتم التركيز  .د المحاسبيقالتع
 ه.تقرير تأخر و  المراجع الخارجى أتعابو تعقد التقارير المالية وكال من 

أنه كلما انخفضت  على الدراسات السابقة تفاق بيناأن هناك  ،ضوء ما تقدم يالحظ فى
 .et alفيما عدا، دراسة  هوتأخر تقرير أتعاب المراجع الخارجى زادت قابلية التقارير المالية للقراءة 

(2020) Salehi عت قابلية التقارير المالية للقراءة زادت أتعاب المراجعفأوضحت أنه كلما ارت 
 . هالخارجى وتأخر تقرير 
الباحث( الدراسات التى تناولت أثر قابلية التقارير المالية  مانخفاض )على حد علكما يالحظ 

، كما انحصرت الدراسات السابقة حول دولتى إيران خر تقريرهعلى أتعاب المراجع الخارجى وتأللقراءة 
ودراسة واحدة فى كوريا مما يتطلب دراسة هذه العالقة فى األسواق الناشئة  الواليات المتحدة األمريكيةو 

المراجعين الخارجيين،  األعمال،ومنها بيئة األعمال المصرية لما لها من أهمية كبيرة سواء لمنشآت 
 مهنة المحاسبة والمراجعة. يمنظم

 Fog Indexية باإلضافة إلى ما سبق، قامت الدراسات السابقة باستخدام مؤشر الضباب
، ولذلك سيتم فى للقراءةالتقارير المالية لقياس قابلية  Fleshمؤشر و  Lengthطول التقريرمؤشر و 

 . التطبيقيةيتم عرضها بالتفصيل فى الدراسة سمختلفة ستخدام مؤشرات أخرى اهذه الدراسة 
كما قامت الدراسات السابقة بقياس القابلية للقراءة على كل التقارير المالية التى تصدرها 

عتمدت على ا  (;Abernathy et al. 2019) Salehi et al. 2020 دراسةالمنشأة فيما عدا 
ها باعتبار  عند قياس القابلية للقراءةعتماد عليه ضاحات المتممة للقوائم المالية وهو ما سيتم االياإل

جزء ال يتجزأ من التقرير المالي، كما تندرج اإليضاحات المتممة ضمن اختصاصات المراجع 
نقاًل عن  (IAASB, 2015كما أكد مجلس معايير المراجعة والتاكد الدولى  ،الخارجى
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(Abernathy et al., 2019 ، على صعوبة مراجعة إفصاحات اإليضاحات المتممة لزيادة تعقدها
 إرشادات لتخفيض خطر المراجعة.كما أنها توفر 

 : في شكل فرض بديل غير موجه كما يلي الفروض التاليةصياغة  يتموعلى هذا سوف 
1H :ىالخارج المراجعأتعاب تأثيرًا معنويًا على  المالية للقراءة التقاريرقابلية  تؤثر. 
2H:  لخارجى.اتقرير المراجع تأخر تأثيرًا معنويًا على  المالية للقراءةالتقارير تؤثر قابلية 
  :التطبيقية الدراسة-7
 عينة الدراسة ومصادر الحصول على البيانات:  7-1

المساهمة المسجلة في بورصة  المنشآتعتمد الباحث على عينة من ا ختبار فروض الدراسة ال
، وقد 2018حتى  2015من خالل الفترة  EGX100المصرية والمدرجة على مؤشر األوراق المالية 

شركة من للمنشآت الجمعيات العمومية العادية محاضر و  المالية تقاريربالحصول على ال ثقام الباح
 ستبعاد قطاع البنوك والخدمات الماليةا وتم، والمواقع اإللكترونية للمنشآت مصر لنشر المعلومات

التي  المنشآتستبعاد اتم كما ، نظرًا لطبيعتهم الخاصة والتي من الممكن أن تؤثر على دقة النتائج 
التالي وبالجمعيات العمومية العادية لها خالل فترة الدراسة محاضر و المالية ال يتوافر لها التقارير 
 . فترة الدراسةمشاهدة خالل  256 ، بواقعمنشأة 64بلغ حجم العينة النهائية

 ( التالي: 1وتبويبها إلى قطاعات في الجدول رقم ) الدراسةويمكن حصر عينة 
 (: تبويب العينة حسب القطاعات1دول رقم )ج

 النسبة عدد المشاهدات القطاع رقم 
 %18.75 48 األغذية والمشروبات 1
 %14.06 36 التشييد ومواد البناء 2
 %9.38 24 خدمات ومنتجات صناعية وسيارات 3
 %7.81 20 سياحة وترفيه  4
 %17.19 44 اإلسكان والعقارات 5
 %4.69 12 وشخصيةمنتجات منزلية  6
 %7.81 20 الموارد االساسية 7
 %7.81 20 الكيماويات 8
 %3.13 8 االتصاالت 9
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 %3.13 8 الصحة 10
 %1.56 4 االعالم 11
 %3.13 8 الغاز والبترول 12
 %1.56 4 تكنولوجيا 13
 %100 256 اإلجمالي 

 قياس المتغيرات البحثية: 7-2
 : المالية للقراءة التقاريرقابلية : قياس 7-2-1

وذلك  لقوائم الماليةالمتممة ليضاحات اإلسيتم قياس قابلية التقارير المالية للقراءة من خالل 
ونظرًا ألن  ،(Salehi et al.2020 ;Abernathy et al. 2019)وفقًا للعديد من الدراسات السابقة 

من تحويل هذه  فالبد  PDFالتقارير المالية للمنشآت فى البيئة المصرية تكون متاحة فى صيغة 
 ولذلك للقراءة،حتى يمكن قياس مدى قابلية التقارير المالية  WORDالمالية إلى ملفات  التقارير

 (2020 ،)شحاتةهناك خطوات لقياس ذلك تتمثل فى:
 ABBY Fine  Reader برنامج باستخدام  Wordإلى  PDFتم تحويل التقارير المالية من  -1

برنامج روسي له القدرة على التعرف على النصوص المكتوبة باللغة العربية وتحويلها  وهو 15
 %.75بمستوى دقة 

 مالئية.إتعديل التقارير المالية لتصبح مكتوبة بدون أخطاء  تم -2
 إزالة الجداول والرسومات واألشكال واألرقام من التقارير المالية. تم -3
 النصوص تحليلفصاحات النصية المتبقية في كل تقرير مالي إلى موقع نسخ اإل تم -4

charactercounttool.com""  قابلية التقارير المالية للقراءةلحساب واستخراج البيانات المطلوبة 
، الكلمات التي تتكون من سبعة أحرف فأكثر عدد الجمل، عددجمالى إمات، لعدد الك إجمالى)

  (.إجمالى عدد الحروف
 حساب المطلوبة تم البياناتوحساب كافة  فى شكلها النهائى وبعد تجهيز التقارير المالية

 استخدام المؤشرات اآلتية: بقابلية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية للقراءة 
 : "LIX "Lasbarhetsindexمؤشر  -
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 ويتم قياس القابلية للقراءة من خالل المعادلة اآلتية:
LIX= 100* (B/W) + (W/S) 

 حيث:
Bاجمالى عدد الكلمات التى تتكون من سبعة أحرف فأكثر =. 

Wيضاحات المتممة للقوائم المالية= اجمالى عدد الكلمات الواردة فى اإل. 

S يضاحات المتممة للقوائم المالية.= اجمالى عدد الجمل الواردة باإل 

 ,Anderson)القابلية للقراءة وفقا لنتيجة المعادلة السابقة  درجات (2رقم )يوضح الجدول 

1981)  

 LIXوفقا لمؤشر  القابلية للقراءة درجات(: 2)رقم  جدول

  LIX درجة سهولة النص 
 سهل جدا 20-29
 سهل 30-39
 معتدل 40-49
 صعب 59 -50
 صعب جدا فأكثر 60
على المعادلة السابقة  بناءً كلما كانت الدرجة التى يحصل عليها التقرير طبقًا لذلك الجدول، 

 للقراءة والعكس صحيح. المالى ر انخفضت قابلية التقريربأك

يتسم بالعديد من المميزات ومن  Lixلى أن مؤشر إ Lewise et al. (1986 (وقد أشار
ه ذات أنو  ،متعددةلغات ب فصاحات المكتوبةعلى اإل الحساب، قابلية التطبيقأهمها، سهولة نسبية في 

مقارنة بمؤشر الضبابية ومؤشر  صاحات المختلفة للقراءةفبمستوى قابلية اإلقوة تفسيرية أكبر فى التنبؤ 
Flesch. مالئمة لبيئة  ولذلك سيتم استخدام هذا المؤشر فى قياس مستوى صعوبة القراءة ألنه أكثر
 .المصريةاألعمال 

 Automated Readability Index "ARI"مؤشر  -
 يتم قياس القابلية للقراءة من خالل المعادلة اآلتية: 

ARI= (4.71* C/W) + (0.5* W/S) - 21.43 
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 حيث:
C =يضاحات المتممة للقوائم الماليةعدد الحروف الواردة فى اإلجمالى إ. 

W =يضاحات المتممة للقوائم المالية.جمالى عدد الكلمات الواردة فى اإلإ 

S  =يضاحات المتممة للقوائم المالية.جمالى عدد الجمل الواردة باإلإ 

هى تقارير  13 – 10التى تحصل على درجة ما بين المالية ن التقارير إوفقا لهذا المؤشر ف
التى  المالية يستطيع قراءتها وفهمها بسهولة، أما التقارير الذي مكتوبة بأسلوب مالئم للقارئ المتوسط

همها القارئ ففأكثر فهى تقارير مكتوبة بأسلوب علمى متخصص ال يستطيع  14تحصل على درجة 
 .(2020 ،عمارة)العادى 

ويستخدم هذا المؤشر فى قياس القابلية للقراءة للمواد المكتوبة باللغة العربية خاصة فى 
 بالمؤشراتمقارنة  هدقة ومعنوية النتائج المترتبة على استخدامويتميز هذا المؤشر ب ،يمىالمجال التعل

 .(Al Jarrah, 2017 ،Al Tamimi et al., 2014) األخرى 
  :وتأخر تقرير المراجع الخارجى المراجع الخارجىأتعاب : قياس 7-2-2

خالل اجتماع الجمعية العامة العادية ًا مقدم للمنشأة ع الخارجييتم تحديد أتعاب المراج
. بمعنى أنه تم الحصول على للمنشأةللمساهمين والذي يعقد خالل األشهر األولى من السنة المالية 

. أما بالنسبة لتأخر تقرير للمنشآت قيمة أتعاب المراجع الخارجى من محاضر الجمعية العامة العادية
عدد األيام المنقضية من تاريخ نهاية السنة المالية  استخدامحسابه من خالل تم  ،المراجع الخارجى

 .(Salehi et al., 2020; Bamber et al., 1993) المراجع الخارجىوحتى تاريخ إصدار تقرير 

 :الفروض الختبار البحثية النماذج صياغة :7-3
قابلية التقارير المالية للقراءة على أتعاب المراجع  تأثير بقياس والخاص األول الفرض ختبارال
وفقًا للمؤشرات السابق اإلشارة إليها، وقياس أتعاب المراجع  ، سيتم قياس القابلية للقراءةالخارجى

 سيتم كذلك، للمنشآتت العمومية للعادية ياالجمعمحاضر من  من خالل استخراج قيمتهاالخارجى 

 على معنوي  تأثير لها يكون  ربما والتي Control Variable الرقابية المتغيرات من العديد إدخال
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معدل العائد على  المنشأة، حجم المتغيرات؛ هذه أهم ومن تحييدها، بهدف أتعاب المراجع الخارجى
 الملكية، لحقوق  السوقية القيمة إلى الدفترية القيمة نسبة المبيعات، نمو معدل المالية، الرافعة األصول،
وسابقة مدة ارتباط المراجع الخارجى بالمنشأة،  المراجعة، مكتب حجم عمر المنشأة، المنشأة،خسارة 

 )السابقة الدراسات من العديد في ورد كما ،الدراسة سنوات اً ر خيأو  الصناعة، نوع، العمل مع المنشأة

Xu et al., 2020; Blanco et al., 2020; Cho et al., 2019; Abernathy et al., 2019;) 

 :التالي الشكل البحثى النموذج يأخذ هذا وعلى ،

Lnfeesit = Bo+ B1 READit +B2 Sizeit+ B3 ROAit+ B4 Levit +B5 Growthit+ 

B6 MTBit + B7Losst+ B8 Ageit + B9AFSizeit + B10Changeit + B11 

Tenureit+ B12 Industries +B13 Years 

 حيث إن: 

 itees Lnfللعام الحالي، ويتم قياسها فى ضوء اللوغاريتم الطبيعي  الخارجىالمراجع  : أتعاب
 لها.

 itREAD : ( تم قياس هذا المتغير باستخدام مؤشرARI( مؤشر / )LIX حيث تم تطبيقه )
 .(t) السنة خالل (i) لمنشأةل يضاحات المتممة للقوائم الماليةعلى اإل

 itSize:  ضوء اللوغاريتم الطبيعي إلجمالي األصولحجم المنشأة في نهاية العام ويتم قياسه في 
 .(t) السنة خالل (i) المنشأة في

 itROA : بعد الضرائب معدل العائد على األصول، ويتم قياسه عن طريق قسمة صافى الربح
 .(t) السنة خالل (i) المنشأة في صولاأل ىعلى إجمال

 itLev لمنشأةل: الرافعة المالية )i( السنة خالل)t(  عبارة عن إجمالي االلتزامات إلى  يوه
 .إجمالي األصول

 itGrowth: لمنشأةل المبيعات نمو معدل )i( السنة خالل )t( ضوء في قياسه يتم وسوف 
 .السابقة السنة لمبيعات منسوبا السابقة الحالية والسنة السنة مبيعات بين الفرق 

 itMTB  : لمنشأةل الملكية الدفترية لحقوق القيمة السوقية للقيمة نسبة )i( السنة خالل)t( . 
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 itLoss :لو حققت المنشأة (1) القيمةخذ أمتغير وهمى ي )i(  خالل العامخسارة)t(  ، صفر( ) و
 .ذلكعكس 

 itAge:  عمر المنشأة )i(السنة خالل)t(  نوات قياسه في ضوء اللوغاريتم الطبيعي لعدد الس مويت
 منذ تسجيلها في بورصة األوراق المالية.

 itAFSize : إذا كانت المنشأة  (1)متغير وهمي يأخذ القيمة(i)  السنة خالل(t)  تراجع بواسطة
 عكس ذلك. (صفر) و،  Big4 ارأحد مكاتب المراجعة الكب

 itChange :  إذا كانت المنشأة  (1)متغير وهمي يأخذ القيمة(i)  السنة خالل(t)  تراجع
عكس  (صفر)و، سابقة عمل المراجع الخارجى مع المنشأة()الخارجى المراجع  بواسطة نفس

 ذلك.
 itTenure :بالمنشأة  الخارجى ارتباط المراجع مدة(i)  السنة خالل(t) ،  وتم قياسها بعدد

 .بمراجعة المنشأةالتى قام فيها المراجع الخارجى  السنوات
 Industries:  متغير وهمي كل منها يعبر عن قطاع  13متغير وهمي لنوع القطاع وتم إدراج

 محدد داخل العينة. 
 Years : كل منها  متغيرات وهمية (4)متغير وهمي لكل سنة من سنوات الدراسة، وقد تم إدراج

 .يعبر عن سنة من سنوات الدراسة
قابلية التقارير المالية للقراءة على تأخر تقرير  تأثير بقياس والخاص الثانى الفرض ختبارال

وفقًا للمؤشرات السابق اإلشارة إليها، وقياس تأخر تقرير  ، سيتم قياس القابلية للقراءةالمراجع الخارجى
 المراجع الخارجى من خالل تحديد الفرق بين تاريخ انتهاء السنة المالية للمنشأة وتاريخ إصدار المراجع

 معنوي  تأثير لها يكون  ربما والتي الرقابية المتغيرات من العديد إدخال سيتم كذلكلتقريره،  خارجىال

 Salehi et al., 2020; Kazemiolum تحييدها بهدف تأخر إصدار تقرير المراجع الخارجى على

et al., 2020)) التالي الشكل البحثى النموذج يأخذ هذا وعلى: 
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Lnlag it = Bo+ B1 READit +B2 Sizeit+ B3 ROAit+ B4 Levit +B5 Growthit+ B6 

MTBit + B7Losst+ B8 Ageit + B9AFSizeit+ B10Changeit + B11 

Tenureit+B12 Opinionit +B13 Industries+B14 Years 
 

 حيث إن: 

  itag nlL :يام تأخر تقرير المراجع الخارجي، ويتم قياسه فى ضوء اللوغاريتم الطبيعي لعدد األ
 المالية. السنة انتهاء وتاريخ الخارجى المراجع تقرير إصدار تاريخ بين

 itOpinion : رأى متحفظ الذا كان إ (1القيمة )متغير وهمى لنوع رأى المراجع الخارجى، يأخذ
 .ى نظيفأر الذا كان إ( صفر)ويأخذ 

 اإلحصاء الوصفي للمتغيرات البحثية:  7-4
نموذج ( التالي اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة والتي وردت في 3يوضح الجدول رقم )

 . الدراسة
 

 (: اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدارسة3جدول رقم )
الخطأ المعياري  المتوسط المتغير

 للمتوسط
نحراف اإل  الوسيط

 المعياري 
 أقل 
 قيمة

أعلى 
 قيمة

Lnfees 11.27 0.17 11.82 2.67 0.000 14.54 

Lnlag 4.28 0.021 4.25 0.34 2.77 5.00 

Read- Lix 47.17 0.20 47.42 3.25 31.12 54.86 

Read-ARI 12.30 0.0.084 12.27 1.34 7.86 16.51 

Size 20.89 0.104 20.93 1.67 17.04 24.72 

ROA 0.0300 0.0104 0.032 0.17 -1.17 0.52 
Lev 0.49 0.034 0.43 0.55 8.06 5.86 

Growth -0.89 0.39 -0.11 6.29 -86.21 1.00 

MTB 1.49 0.16 1.04 2.56 -8.13 28.60 

Age 2.59 0.53 2.89 0.84 0.00 4.01 

LnTenure 1.99 0.04 1.95 0.64 0.00 3.14 
  Big 4 Non Big 4  اإلجمالي 
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AFSize 
 256 139 117 التكرارات
 %100 %54.3 %45.7 النسبة

 اإلجمالي   متحفظ  نظيف    

Opinion 
 256 76 180 التكرارات
 %100 %29.7 %70.3 النسبة

 YES NO اإلجمالي  

Change 256 252 4 التكرارات 
 %100 %98.4 %1.6 النسبة

 اإلجمالي  ربح خسارة 

Loss 256 199 57 التكرارات 
 %100 %77.7 %22.3 النسبة

 يلي:( السابق ما 3يالحظ الباحث تعليقًا على الجدول رقم ) 
وكانت أقل قيمة  (2.67)نحراف معياري قدره اب (11.27أتعاب المراجع الخارجى)بلغ متوسططططططططططططططط 

في عينة الدراسة،  أتعاب المراجع الخارجىرتفاع اوهو ما يشير إلى  (14.54) وأعلى قيمة (0.00)
وقد بلغت  (0.34)نحراف معياري قدره اب( 4.28تأخر تقرير المراجع الخارجى ) كذلك بلغ متوسططططططط

في  انخفاض تأخر تقرير المراجع الخارجىيشططططططططططير إلى  ؛ وهو ما(5)على قيمة أ و ( 2.77)أقل قيمة 
نحراف اب ،(47.17للقراءة )التقارير المالية لقابلية  LIXمتوسططططططططط مؤشططططططططر  كذلك بلغ عينة الدراسططططططططة،

أن التقارير ، وهو ما يشططططططططططططططير إلى (54.86)وأعلى قيمة ( 31.12)أقل قيمة ( وبلغت3.25)معياري 
 لقابلية ARIمتوسططططططط مؤشططططططر  بلغ. كما في عينة الدراسططططططة للقابلية للقراءة معتدلالمالية فى مسططططططتوى 

وأعلى قيمطة ( 7.86)أقططل قيمططة ( وبلغططت1.34)نحراف معيططاري بططا ،(12.30للقراءة ) التقططارير المططاليططة
 الدراسة.في عينة  للقراءةالتقارير المالية ارتفاع قابلية ، وهو ما يشير إلى (16.51)

قابلية التقارير المالية للقراءة وكل من أتعاب مصفوفة اإلرتباط بين  (4)رقميوضح جدول 
ه.المراجع الخارجى وتأخر تقرير 
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 وتأخر تقريره المراجع الخارجىوأتعاب  المالية للقراءة التقاريرقابلية االرتباط بين  ( مصفوفة4جدول رقم )
 Lnfees Lnlag Read- Lix Read-ARI Size ROA Lev Growth MTB loss Age AFsize Opinion Lntenure Change 

Lnfees 1               
Lnlag -0.79 1              

Read-Lix 0.359*** -0.146** 1             
Read-ARI 0.310*** -0.068 0.896*** 1            

Size 0.353*** -0.042 0.051 0.059 1           
ROA 0.369*** -0.054 0.195*** 0.125** 0.333*** 1          
Lev -0.436*** -0.004 -0.335*** -0.219*** -0.159** -0.724*** 1         

Growth -0.012 -0.071 -0.033 -0.031 -0.095 -0.017 0.031 1        
MTB 0.229*** 0.011 -0.022 0.017 0.122* 0.269** -0.129** -0.031 1       
loss -0.264*** 0.155** -0.177*** -0.143** -0.191*** 0.590** 0.349*** 0.044 -0.104* 1      
Age -0.176*** -0.001 -0.044 -0.074 -0.155** -0.119 0.109* 0.017 -0.164*** 0.077 1     

AFsize 0.373*** -0.050 0.191*** 0.147** 0.452*** 0.141* -0.134** -0.003 0.019 -0.076 -0.177*** 1    
Opinion -0.384*** 0.187*** -0.274*** -0.162*** -0.148** -.0200** 0.261*** -0.086 -0.137** 0.145** 0.075 -0.304*** 1   

Lntenure -0.084 -0.095 0.035 0.088 0.020 -0.003 0.071 0.038 0.008 -0.154** 0.241*** -0.178*** 0.180*** 1  
Change -0.017 -0.102 0.023 0.027 0.088 0.102 0.018 0.001 -0.110* -0.084 0.184*** 0.052 0.082 0.395*** 1 

 (. .Tailed-2Sign% )1%، *** دالة عند مستوى معنوية > 5** دالة عند مستوى معنوية >  %،10دالة عند مستوى معنوية >  : *إنحيث 
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 ما يلي:  السابق ( 4يالحظ الباحث تعليقًا على الجدول رقم )
 التقارير المالية لقابليةالمؤشر األول و  المراجع الخاجىأتعاب توجد عالقة طردية معنوية بين 

وهذه العالقة دالة عند مستوى معنوية أقل  (،0.359رتباط )معامل االبلغ حيث  (Read Lix) للقراءة
التقارير  المؤشر الثانى لقابليةو  المراجع الخارجىأتعاب معنوية بين  طرديةتوجد عالقة  كما %،1من 

وهذه العالقة دالة عند مستوى  (0.310رتباط )حيث بلغ معامل اال (Read ARI) للقراءة المالية
ضاحات يصعوبة قراءة اإلدرجة المؤشر زادت ، وهو ما يشير إلى أنه كلما زادت %1معنوية أقل من 

 زادت أتعاب المراجع الخارجى.وبالتالى للقوائم المالية المتممة 
حجم المنشأة ومعدل العائد أتعاب المراجع الخارجى وكال من كما توجد عالقة طردية معنوية بين 
معامل بلغ حيث  مكتب المراجعةحجم الدفترية لحقوق الملكية و على األصول والقيمة السوقية للقيمة 

وهذه العالقة دالة عند مستوى ، على التوالي(0.373) ،(0.229، )(0.369(، )0.353رتباط )اال
الرافعة أتعاب المراجع الخارجى و كال من معنوية بين  عكسيةتوجد عالقة ، بينما %1معنوية أقل من 

رتباط معامل االبلغ حيث  ورأى المراجع الخارجىالمالية ومدى تحقق المنشأة لخسارة وعمر المنشأة 
وهذه العالقة دالة عند مستوى معنوية أقل ، على التوالي(0,384، ) (0.176، )(0.264(، )0.436)

معدل نمو  كما توجد عالقة عكسية غير معنوية بين أتعاب المراجع الخارجى وكل من .%1من 
رتباط المراجع الخارجى بالمنشأة وسابقة عمل المراجع الخارجى مع المنشأة حيث بلغ إالمبيعات ومدة 

 .(0,017(، )0,084(، )0.012رتباط على )معامل اال
المراجع تأخر تقرير معنوية بين  توجد عالقة عكسية، الخارجى أما فيما يتعلق بتأخر تقرير المراجع

رتباط المعامل ابلغ  ثحي (Read Lix) للقراءة التقارير المالية األول لقابليةالمؤشر و  الخارجى
معنوية عكسية غير توجد عالقة  كما %،5وهذه العالقة دالة عند مستوى معنوية أقل من (، 0.146)

 ثحي (Read ARI)للقراءة التقارير المالية المؤشر الثانى لقابلية و المراجع الخارجى تأخر تقرير بين 
تأخر تقرير المراجع الخارجى بينما توجد عالقة طردية معنوية بين . (0.068رتباط )معامل اإلبلغ 

، (0.155رتباط )معامل اإل بلغ حيث مدى تحقق خسارة للمنشأة ورأى المراجع الخارجىوكل من 
 % على التوالى.10% و5على التوالى وهذه العالقة دالة عند مستوى معنوية أقل من  (0.187)
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 اختبار فروض الدراسة:  7-5
 اختبار الفرض األول:

تؤثر الفرض األول" ختبار نحدار الاال نموذج( التالي نتائج تشغيل 5يوضح الجدول رقم )
وسوف يتم تشغيل النموذج  ،"قابلية التقارير المالية للقراءة تأثيرًا معنويًا على أتعاب المراجع الخارجى

 ARIلمؤشر األول ل اً وفق أتعاب المراجع الخارجىللقراءة على  المالية التقاريرقابلية مرتين لقياس أثر 
  : للقراءةالتقارير المالية لقابلية  LIXالثاني المؤشر و 

 نحدارنحدار ومعلمات نموذج اال ( تقدير جودة توفيق نموذج اال 5جدول رقم )
  Lnfees Lnfees 

Constant 
1.243 

(0.414) 
-2.690 
(-0.726) 

Read LIX  
0.166*** 

(3.194) 

Read ARI 0.344*** 
(2.823) 

 

Size 0.319*** 
(2.931) 

0.333*** 
(3.068) 

ROA -2.274 
(-1.412) 

-2.228 
(-1.390) 

Lev -1.744*** 
(-4.346) 

-1.583*** 
(-3.874) 

Growth 0.020 
(0.905) 

0.021 
(0.951) 

MTB 0.184*** 
(3.068) 

0.195*** 
(3.279) 

loss -0.791* 
(-1.738) 

-0.762* 
(-1.681) 

Age -0.069 -0.089 

(-0.351) (0.454) 
AFsize 0.913** 0.835** 

 (2.654) (2.339) 
Lntenure -0.526* -0.502** 

 (-1.826) (-1.759) 

Change 
0.486 0.499 

(0.387) (0.400) 
Industry 2 Included Included 
Industry 3 Included Included 
Industry 4 Included Included 

Industry 5 Included Included 

Industry 6 Included Included 
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  Lnfees Lnfees 
Industry 7 Included Included 
Industry 8 Included Included 
Industry 9 Included Included 

Industry 10 Included Included 
Industry 11 Included Included 
Industry 12 Included Included 
Industry 13 Included Included 

Year 2016 Included Included 
Year 2017 Included Included 

Year 2018 Included Included 
F. Test 6.432*** 6.575*** 

2Adjusted R 0.356 0.362 

VIF  10أقل من  10أقل من 

مدرجة أسفل كل معلمة بين قوسين، كما يوضح  t. testهذا الجدول يوضح معلمات نماذج االنحدار ونتيجة اختبار   -
** دالة عند مستتتتتتوى  %،10حيث إن: * دالة عند مستتتتتتوى معنوية    t. testالجدول مستتتتتتوى معنوية اختبار 

 %.1%، *** دالة عند مستوى معنوية   5معنوية   
 .اعة ومتغير السنوات الى معادلة االنحدار لتحيد التاثير بين المتغيرات االساسيةتم اضافة متغير الصن -
والمتغير  وهو قطا  األغذية والمشتتتتتروبات Industry1 األولتم استتتتتتبعاد المتغير الوهمي الذر يعبر عن ال طا   -

المتغيرات الوهمية  لحل مشتتتتتتتدلة االلدواج الوطي الموجود  بين 2015Year2015الوهمي الذر يعبر عن عام 
 لل طاعات والسنوات الموتلفة.

 ما يلي:( 5بالجدول رقم )يالحظ الباحث تعليقًا على النتائج السابقة 
( ARIللقراءة على أتعاب المراجع الخارجى وفقًا لمؤشر )قابلية التقارير المالية بالنسبة ألثر 

بمعنى أن المتغيرات المستقلة ( 0.356للنموذج السابق )2R Adjusted المعدل  التحديد معامل بلغ
حدار نمستوى معنوية نموذج اال كما بلغقيمة أتعاب المراجع الخارجى، التغير % من 35.6تفسر 

 Variance Inflationختبار ا% بما يدل على جودة توفيق النموذج. كما بلغت نتائج 1أقل من 

Factor (VIF) قيمة أن (VIF) من يعاني ال نحداراال نموذج أن يعني وهذا (10ن )م أقل كانت 
 .الخطي زدواجاال مشكلة

للقراءة على أتعاب المراجع الخارجى وفقًا لمؤشر  قابلية التقارير الماليةأما بالنسبة ألثر 
(LIX )2 المعدل التحديد معامل بلغR Adjusted ( 0.362للنموذج السابق ) بمعنى أن المتغيرات

% من التغير فى قيمة أتعاب المراجع الخارجى، كما بلغ مستوى معنوية نموذج 36.2المستقلة تفسر 
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 (10من ) أقل (VIF) قيمة% بما يدل على جودة توفيق النموذج. كما بلغت 1نحدار أقل من اال
 الخطي. زدواجاال مشكلة من يعاني نحدار الاال نموذج أن يعني وهذا

للقراءة على  لقابلية التقارير الماليةيالحظ فى هذا النموذج أن هناك تأثير إيجابى معنوى 
أو  (ARI)سواء تم استخدام مؤشر  %1أتعاب المراجع الخارجى وذلك عند مستوى معنوية أقل من 

للقراءة ة التقارير الماليكلما زادت صعوبة قابلية  ه، وهذا يعنى أنلقياس القابلية للقراءة (LIX)مؤشر 
يؤثر كل من حجم المنشأة والقيمة زادت أتعاب المراجع الخارجى، أما فيما يتعلق بالمتغيرات الرقابية 

وحجم مكتب المراجعة تأثيرًا ايجابيًا على أتعاب المراجع  للقيمة الدفترية لحقوق الملكيةالسوقية 
بمعنى كلما زاد حجم  %( على التوالى،5%(، )1%( ، )1الخارجى عند مستوى معنوية أقل من) 

ت المنشآت تراجع بواسطة أحد المنشأة وزادت القيمة السوقية للقيمة الدفترية لحقوق الملكية وكان
بينما تؤثر الرافعة المالية ومدى  ما زادت أتعاب المراجع الخارجى،كل Big4 ارالكبمكاتب المراجعة 

تعاب المراجع الخارجى أتأثيرًا سلبياً على رتباط المراجع الخارجى بالمنشأة إومدة تحقق خسارة للمنشأة 
 .على التوالى%( 10، )%( 10، ) %(1)عند مستوى معنوية أقل من 

 اختبار الفرض الثانى:
تؤثر " الثانىختبار الفرض نحدار ال( التالي نتائج تشغيل نموذج اال6يوضح الجدول رقم )

المراجع الخارجى" وسوف يتم تشغيل  تأخر تقريرعلى لية للقراءة تأثيرًا معنويًا قابلية التقارير الما
ر المراجع الخارجى وفقا للمؤشتأخر تقرير للقراءة على  التقارير الماليةالنموذج مرتين لقياس أثر قابلية 

 للقابلية للقراءة:  LIXوالمؤشر الثاني  ARIاألول 
 ( تقدير جودة توفيق نموذج االنحدار ومعلمات نموذج االنحدار6جدول رقم ) 

  Lnlag Lnlag 

Constant 
4.394 

(10.755) 
4.893*** 

(9.608) 

Read LIX  
-0.011 
(-1.601) 

Read ARI -0.009  
(-0.530) 

 

Size 0.000 
(0.025) 

-0.003 
(-0.216) 
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  Lnlag Lnlag 
ROA 0.048 

(0.222) 
0.039 

(0.181) 

Lev -.077 
(-1.387) 

-0.093* 
(-1.668) 

Growth 0.000 
(0.039) 

2.630 
(0.001) 

MTB 0.022*** 
(2.625) 

0.021*** 
(2.593) 

loss 0.082 
(1.330) 

0.077 
(1.255) 

Age 0.006 
(0.223) 

0.003 
(0.118) 

AFsize - 0.082* 
(- 1.694) 

-0.074 
(-1.523) 

opinion   0.235***  
(4.674) 

0.224*** 
(4.434) 

Lntenure - 0.053 
(-1.332) 

-0.048 
(-1.224) 

Change 
- 0.138 
(- 0.813) 

-0.146 
(-0.864) 

Industry 2 Included Included 
Industry 3 Included Included 
Industry 4 Included Included 
Industry 5 Included Included 
Industry 6 Included Included 
Industry 7 Included Included 
Industry 8 Included Included 
Industry 9 Included Included 

Industry 10 Included Included 
Industry 11 Included Included 
Industry 12 Included Included 
Industry 13 Included Included 
Year 2016 Included Included 
Year 2017 Included Included 
Year 2018 Included Included 

F. Test 4.247*** 4.374*** 
2Adjusted R 0.256 0.263 

VIF  10أقل من  10أقل من 

مدرجة أسفل كل معلمة بين قوسين، كما يوضح  t. testهذا الجدول يوضح معلمات نماذج االنحدار ونتيجة اختبار   -
** دالة عند مستتتتتتوى  %،10حيث إن: * دالة عند مستتتتتتوى معنوية    t. testالجدول مستتتتتتوى معنوية اختبار 

 %.1%، *** دالة عند مستوى معنوية   5معنوية   
 .المتغيرات االساسيةتم اضافة متغير الصناعة ومتغير السنوات الى معادلة االنحدار لتحيد التاثير بين  -
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  Lnlag Lnlag 
متغير وال وهو قطا  األغذية والمشتتتتتروبات Industry1 األولتم استتتتتتبعاد المتغير الوهمي الذر يعبر عن ال طا   -

 المتغيرات الوهمية لحل مشتتتتتتتدلة االلدواج الوطي الموجود  بين 2015Year2015الوهمي الذر يعبر عن عام 
 لل طاعات والسنوات الموتلفة.

 ( ما يلي:6تعليقًا على النتائج السابقة بالجدول رقم )يالحظ الباحث 
المراجع الخارجى وفقًا لمؤشر تأخر تقرير للقراءة على  قابلية التقارير الماليةبالنسبة ألثر 

(ARI )2 المعدل التحديد معامل بلغR Adjusted بمعنى أن المتغيرات ( .5620نموذج السابق )لل
نحدار المراجع الخارجى، كما بلغ مستوى معنوية نموذج اال تقريرتأخر % من 25.6المستقلة تفسر 

 يعني وهذا (10من ) أقل (VIF) قيمة% بما يدل على جودة توفيق النموذج. كما بلغت 1أقل من 
 الخطي. زدواجاال مشكلة من يعاني نحدار الاال نموذج أن

المراجع الخارجى وفقًا لمؤشر  تقريرتأخر للقراءة على  قابلية التقارير الماليةأما بالنسبة ألثر 
(LIX )2 المعدل التحديد معامل بلغR Adjusted ( 2630للنموذج السابق. ) بمعنى أن المتغيرات

نحدار المراجع الخارجى، كما بلغ مستوى معنوية نموذج اال تأخر تقرير% من 26.3المستقلة تفسر 
 يعني وهذا (10من ) أقل (VIF) قيمة% بما يدل على جودة توفيق النموذج. كما بلغت 1أقل من 

 الخطي. زدواجاال مشكلة من يعاني نحدار الاال نموذج أن
للقراءة على  لقابلية التقارير المالية غير معنوى  سلبييالحظ فى هذا النموذج أن هناك تأثير 

انخفض للقراءة التقارير المالية وهذا يعنى أن كلما زادت صعوبة قابلية  الخارجى،المراجع  تأخر تقرير
 رأى المراجع الخارجىيؤثر كل من المراجع الخارجى، أما فيما يتعلق بالمتغيرات الرقابية تأخر تقرير 

عند المراجع الخارجى  تأخر تقريرتأثيرًا ايجابيًا على  للقيمة الدفترية لحقوق الملكيةوالقيمة السوقية 
المراجع  تأخر تقرير، بينما تؤثر الرافعة المالية تأثيرًا سلبيًا على (%1)من مستوى معنوية أقل 

 %(.10الخارجى عند مستوى معنوية أقل من )
 :إضافى تحليل-8

التقارير قابلية من خالل إعادة حساب  السابقة،نحدار قام الباحث بإعادة تشغيل نماذج اال
ويتم  Length للقوائم الماليةيضاحات المتممة مؤشر أخر وهو طول اإلللقراءة عن طريق المالية 
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جمالى عدد الكلمات بالتقرير، كما ورد بالعديد فى الدراسات قياسه من خالل اللوغاريتم الطبيعى إل
 .(Abernathy et al., 2019; Cho et al.,2019)السابقة 

 ومعلمات نموذج االنحدار( تقدير جودة توفيق نموذج االنحدار 7جدول رقم )
  Lnfees Lnlag 

Constant 
-13.213*** 

(-3.391) 
3.959*** 

(6.457) 

Length 
2.627*** 

(6.157) 
0.090 

(1.473) 

Size 0.163 
(1.596) 

-0.002 
(-0.130) 

ROA -2.931* 
(-1.933) 

0.040 
(0.186) 

Lev -1.728*** 
(-4.616) 

-0.065 
(-1.181) 

Growth 0.014 
(0.667) 

0.000 
(-0.053) 

MTB 0.157*** 
(2.766) 

0.020** 
(2.403) 

loss -0.638 
(-1.487) 

0.093 
(1.516) 

Age -0.093 
(-0.505) 

0.010 
(0.378) 

AFsize 0.028 
(0.076) 

-0.118** 
(-2.219) 

opinion  0.233*** 
(4.660) 

Lntenure -0.412 
(-1.532) 

-0.055 
(-1.402) 

Change 
0.963 

(0.812) 
-0.111 
(-0.656) 

Industry 2 Included Included 
Industry 3 Included Included 

Industry 4 Included Included 
Industry 5 Included Included 

Industry 6 Included Included 

Industry 7 Included Included 

Industry 8 Included Included 
Industry 9 Included Included 

Industry 10 Included Included 
Industry 11 Included Included 
Industry 12 Included Included 
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  Lnfees Lnlag 

Industry 13 Included Included 
Year 2016 Included Included 
Year 2017 Included Included 

Year 2018 Included Included 
F. Test 8.357*** 4.352*** 

2R Adjusted 0.429 0.262 

VIF  10أقل من  10أقل من 

مدرجة أسفل كل معلمة بين قوسين، كما يوضح  t. testهذا الجدول يوضح معلمات نماذج االنحدار ونتيجة اختبار   -
** دالة عند مستتتتتتوى  %،10حيث إن: * دالة عند مستتتتتتوى معنوية    t. testالجدول مستتتتتتوى معنوية اختبار 

 %.1%، *** دالة عند مستوى معنوية   5معنوية   
 .تم اضافة متغير الصناعة ومتغير السنوات الى معادلة االنحدار لتحيد التاثير بين المتغيرات االساسية -
والمتغير  وهو قطا  األغذية والمشتتتتتروبات Industry1 األولتم استتتتتتبعاد المتغير الوهمي الذر يعبر عن ال طا   -

المتغيرات الوهمية  لحل مشتتتتتتتدلة االلدواج الوطي الموجود  بين 2015Year2015الوهمي الذر يعبر عن عام 
 لل طاعات والسنوات الموتلفة.

النتائج  السابق أن النتائج تتشابه إلى حد كبير مع (7)تعليقا على الجدول رقم  ثيالحظ الباح
 وذلك كما يلي:األساسى  التحليلفى التي سبق التوصل إليها 

المراجع  فى نموذج أتعاب  2RAdjustedالتحديد المعدل  معامل رتفاعإفعلى الرغم من  
 ؛(5جدول رقم ) % في النموذج األساسي36و 35ما بين %؛ حيث كان المعدل 42.9إلى  الخارجى

توفيق النموذج،  %، بما يدل على جودة1نحدار ظل معنويا عند مستوى أقل من إال أن نموذج اإل
عند مستوى ايجابياً معنوياً على أتعاب المراجع الخارجى  اً للقراءة تأثير  قابلية التقارير الماليةتؤثر كذلك 

بشكل معنوي مع تزايد  زيادة أتعاب المراجع الخارجى%، األمر الذي يؤكد على  1معنوية أقل من 
 .للقراءةقابلية التقارير المالية صعوبة 

التحديد  معامل هناك ثبات إلى حد ما فى، علق بتأخر تقرير المراجع الخارجىفيما يت أما
إال أن نموذج  ؛(6جدول رقم ) في النموذج األساسي%  26حيث كان   2RAdjustedالمعدل 

 تؤثرتوفيق النموذج، كذلك  %، بما يدل على جودة 1نحدار ظل معنويا عند مستوى أقل من اإل
األمر الذي  الخارجى،غير معنويًا على تأخر تقرير المراجع  سلبياً  اً للقراءة تأثير التقارير المالية قابلية 

 .للقراءة قابلية التقارير المالية بتزايد تأخر اصدار المراجع الخارجى ال يتأثريؤكد على 
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 النتائج: مناقشة-9
حتى يمكن حساب للمنشآت قد قام الباحث بتجهيز التقارير المالية  ،أهداف الدارسة لتحقيق

قابلية التقارير المالية للقراءة  تأثير بقياس فيما يتعلق بالهدف الفرعى األول والخاصللقراءة،  قابليتها
يجابى إ فقد وجد الباحث أن هناك تأثير ،عمال المصريةعلى أتعاب المراجع الخارجى فى بيئة األ

وقد تأكدت النتيجة على مستوى  للقراءة على أتعاب المراجع الخارجى لقابلية التقارير الماليةمعنوى 
 (ARI)و مؤشر  (LIX)من خالل قياس قابلية التقارير المالية للقراءة بمؤشر التحليل األساسى 

 (Length)بمؤشر  للقراءة من خالل قياس قابلية التقارير المالية االضافي التحليلمستوى على كذلك و 
 التقارير المالية بوجود تأثير معنوي لقابلية"والخاص  1Hوف يتم قبول الفرض األول، وبناًء عليه س

 مع كامل بشكل تتفق النتيجةتلك  ،"لقراءة على أتعاب المراجع الخارجى في بيئة األعمال المصريةل

 ,.Xu et al., 2020; Blanco et al., 2020; Cho et al)توصلت إليه الدراسات السابقة  ما

2019; Abernathy et al., 2019;)  ، يتضح من ذلك أن هناك تأثير لقابلية التقارير المالية للقراءة
 للقراءة التقارير المالية ختالف المؤشرات المستخدمة فى قياس قابليةإعلى أتعاب المراجع الخارجى ب
 .سواء كانت من الدول المتقدمة أو الدول الناشئة وباختالف الدولة محل الدراسة

والتى  اإلدارى،نظرية التشويش أو التعتيم  استنادًا إلىويمكن تفسير نتائج الفرض األول 
تعتمد على قيام المديرين بإعداد تقارير مالية على درجة عالية من التعقد للتستر على ممارسات إدارة 

عرضه وتإليها المراجع الخارجى  مما يؤدى إلى زيادة المخاطر التى يمكن أن يتعرض األرباح،
باع أحد اإلستراتيجيات إتولذلك قد يلجأ المراجع الخارجى إلى  ،للمساءلة من قبل أصحاب المصالح

 لمواجهة هذه المخاطر ومنها زيادة أتعابه.
للقراءة  التقارير المالية تأثير قابلية بالهدف الفرعى الثانى والخاص بقياس أما فيما يتعلق

للقراءة التقارير المالية على تأخر تقرير المراجع الخارجى، لم يجد الباحث أى تأثير معنوى لقابلية 
من خالل قياس وقد تأكدت النتيجة على مستوى التحليل األساسى  على تأخر تقرير المراجع الخارجى

 ضافيمستوى التحليل اإلى علكذلك و  (ARI)و مؤشر  (LIX)قابلية التقارير المالية للقراءة بمؤشر 
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 رفض، وبناًء عليه سوف يتم  (Length)بمؤشر للقراءة من خالل قياس قابلية التقارير المالية 
المراجع  تأخر تقريرلقراءة على التقارير المالية لقابلية لبوجود تأثير معنوي "والخاص  2Hلثانىالفرض ا

 . "الخارجى في بيئة األعمال المصرية
 Abernathy et al. (2019)توصلت إليه دراسة  مع ما الفرض الثانى،نتيجة  تعارضت

حيث وجد أنه كلما زادت قابلية التقارير المالية للقراءة انخفض تأخر تقرير المراجع الخارجى، بينما 
كلما زادت قابلية التقارير المالية للقراءة زاد تأخر تقرير المراجع  أنه Salehi et al. (2020)وجد 

أو وجود متغيرات أخرى تؤثر  ذلك التعارض إلى إختالف الدولة محل الدراسةوقد يرجع  ،الخارجى
، على تأخر تقرير المراجع الخارجى بخالف قابلية التقارير المالية للقراءة ومنها: رأى المراجع الخارجى

، تعقد عمليات المنشأة، الخبرة المالية ألعضاء لجنة Big4مدى اإلرتباط بمكاتب المراجعة الكبار 
 ,Habib et al., 2019; Durand) الخارجى ، والخدمات االستشارية التى يقدمها المراجعالمراجعة 

2019) . 
 :والتوصيات والنتائج الخالصة-10

مشكلة قابلية التقارير المالية للقراءة أحد الموضوعات التى يجب االهتمام بها فى الوقت ُتعد 
ها تتعلق بجودة المعلومات المقدمة لمستخدمى إنالحاضر من قبل المحاسبين والمراجعين حيث 

 لفحص والتحليلأحد المتغيرات البحثية باكقابلية التقارير المالية للقراءة التقارير المالية، ولذلك تم تناول 
تؤثر على أحد مدخالت عملية المراجعة )أتعاب المراجع الخارجى( وعلى أحد مخرجات عملية التي 

لكل من  ذات أهميةللقراءة التقارير المالية حيث تعد قابلية  ،تقرير المراجع الخارجى( )تأخرالمراجعة 
إعداد تقارير مالية  يتوجب عليهمفيما يتعلق بالمديرين، مديرى المنشآت، والمراجعين الخارجيين. 

المراجعين أما ، لمساءلة القانونية من قبل مستخدميهاتتميز بقابليتها للقراءة حتى ال يتعرضوا ل
عملية  خطرتحديد عليهم تحديد مدى قابلية التقارير المالية للقراءة حتى يمكنهم يتوجب ن يالخارجي

  .ؤثر على توقيت إصدار تقريره أم اليس الخطرهذا  أتعابهم، وما إذا كانتحديد  يالمراجعة وبالتال
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قام الباحث بدراسة نظرية تتضمن نبذة عن قابلية التقارير المالية  هدف الدراسةولتحقيق 
والنظريات التى ترتبط بمدى قابلية التقارير المالية  للقراءة وجهود مكاتب المراجعة فيما يتعلق بها

القة قابلية التقارير المالية للقراءة وكل من أتعاب المراجع الخارجى ، كما تم تناول نبذة عن عللقراءة 
عاب ، وأخيراً الدراسات التى تناولت قياس أثر قابلية التقارير المالية للقراءة على كل من أتتقريرهوتأخر 

وصياغة فروض الدراسة وتحديد الفجوة البحثية والتى تتمثل فى عدم ه المراجع الخارجى وتأخر تقرير 
وجود دراسة تناولت دراسة هذه المتغيرات فى بيئة األعمال المصرية، كما تم قياس قابلية التقارير 

المؤشرات  هالمالية للقراءة بمؤشرات أخرى تختلف عما استخدمته الدراسات السابقة وتم تطبيق هذ
 .على اإليضاحات المتممة للقوائم المالية باعتبارها جزء من أجزاء التقرير المالى

منشأة من المنشآت المدرجة  64على عينة مكونة من  تطبيقيةدراسة إجراء ب قام الباحثما ك
ليبلغ عدد المشاهدات النهائية  2018حتى  2015الفترة من عام خالل  EGX100على مؤشر 

أو  التشويش عتمادًا على نظريةا هذا؛ وقد تمت صياغة الفرضين الرئيسين للبحث مشاهدة.  256
قابلية التقارير أثر تساهم هذه الدراسة في معالجة الفجوة البحثية في أدبيات  كما ،اإلدارى  التعتيم
للقراءة على جودة عملية المراجعة )أتعاب المراجع الخارجى، تأخر تقرير المراجع الخارجى(  المالية

خدام مؤشرات لم است وتم قياس قابلية التقارير المالية للقراءة من خالل، المصرية بيئة األعمالفى 
 .(LIXمؤشر )و  (ARI)مؤشر  تستخدم فى الدراسات السابقة تتمثل فى:

عاب أتللقراءة على  لقابلية التقارير الماليةوقد أوضحت النتائج وجود تأثير إيجابي معنوي 
مع زيادة مؤشر القابلية  للقراءةالتقارير المالية صعوبة قابلية ، وهو ما يعني تزايد المراجع الخارجى

 لم بينما،  1H ق مع الفرض األول للدراسةما يتفهذا  ،أتعاب المراجع الخارجىللقراءة وبالتالى زيادة 
وهو ما يعني  للقراءة على تأخر تقرير المراجع الخارجى لقابلية التقارير الماليةنجد أي تأثير معنوي 

كما تم إجراء تحليل إضافى من خالل قياس قابلية التقارير المالية للقراءة ،  2Hالثاني رفض الفرض
النتائج التى تم التوصل إليها من خالل هذا التحليل وقد أكد  Lengthبمؤشر آخر وهو طول التقرير 

 التحليل األساسى.
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في بيئة راءة للق التقارير المالية قابليةفي ضوء ما تقدم يوصي الباحث بمزيد من االهتمام بمفهوم 
 يلي:األعمال المصرية، ويمكن تحقيق ذلك من خالل ما 

فصاح المتعلقة باإليجب على المنشآت اإللتزام بالمعايير المحاسبية واإلرشادات المهنية  -
لتتحقق الفائدة المرجوة من التقارير  المحاسبي بما ال يتعارض مع سهولة القراءة والقابلية للفهم

 .المالية لمستخدميها

ضرورة اهتمام الجهات المعنية بإصدار المعايير المحاسبية فى جمهورية مصر العربية، وجمعية  -
توضح متطلبات المحاسبين والمراجعين المصرية بإصدار إرشادات وتوصيات للمحاسبين 

إلى من المنشآت لتقليل عدم قابلية التقارير المالية للقراءة مما قد يؤدى  ةفصاح المطلوباإل
 الوكالة. كلتخفيض مشا

قابلية التقارير لى عدم إرباح التى يمكن أن تؤدى دارة األإيجب على المنشآت الحد من ممارسات  -
 المالية للقراءة للحد من ظاهرة عدم التماثل فى المعلومات.

يجب على المراجعين أن يكونوا أكثر وعيًا بالتصرفات التى يقوم بها المديرين )سلوك االنتهازى(  -
حتى يمكنهم تحديد خطر عملية المراجعة التى يمكن أن  ير مالية غير قابلة للقراءةلتقديم تقار 

 يتعرضوا إليه.

 :مستقبليةال األبحاث-11
إمتداداً لهذا البحث  بيئة األعمال المصريةالعديد من األبحاث المستقبلية في  يقترح الباحث

 ومن هذه األبحاث ما يلي:

المعايير الدولية  تبنىفى ظل  المالية للقراءة التقاريرجودة عملية المراجعة على قابلية قياس أثر  -
  .للتقارير المالية

 المالية للقراءة. التقاريرآليات حوكمة الشركات على قابلية قياس أثر  -

 المالية للقراءة. التقارير قابلية المسئولية اإلجتماعية للمنشآت علىعن  اإلقصاحأثر  -

 .على تكلفة رأس المالللقراءة  التقارير الماليةقابلية  أثرقياس  -
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 .لمنشآت األعمال قياس أثر القدرة اإلدارية على قابلية التقارير المالية للقراءة -
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