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العوامل المؤثرة على تأخر تقرير مدقق الحسابات الخارجي:
دليل من األردن
الدكتور نواف سماح الذنيبات
(قسم المحاسبة-جامعة مؤتة -الردن)
ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسةُ الى البحث في العوامل المؤثرة في تأخر تقريرر مردقا الحسرا ات الجرارجي لاترركات المدرجرة فري بورصرة
ْ
ِ
ِ
الردن ,وقد تناولت الدراسةُ المتغيرات المستقّاة التالية :حجم التركة الواقعة تحت التردقيا ,ورححيرة الترركة ,مديونيرة الترركة,
وهيكل ماكية التركة ,عمر التركة ,قطرا الترركة ,رم مردقا الحسرا ات الجرارجي ,تعراق التردقيا ,تكرنيل درركة التردقيا,

دوران دركة التدقيا.
الد ارسررة عينررة مكونررة مر ( )363تقرير ار سررنويا لتر ة
ِ ِ
رركة مدرجر ةرة فرري بورصررة عمرران ,مق ّسرمة لررى دررركات
وقررد تناولررت ّ
صرنايية ودرركات ريرر صرنايية ,هرذا وقرد اسرتطا الباحرث الحكروي عارى الايانرات الجاصرة بررالمتغيرات المسرتقاة والمتغيررر
التا ع م خالي التقارير السنوية المدرجة في بورصة عمان ,وكذلك تم االعتمراد عارى مركري يردا الورام الماليرة السرتج ار
عض المؤدرات.
رالي تحاي ِرل االنحردار المتعردد Multiple
هرذا وقرد قرال الباحررث اسرتجدال السراليئ ا حكرراسية المناسربة ,وحلرك خر د
 Regressionلتحايل بيانات الدراسة واختبرار الفرضريات ,وقرد توصرات الد ارسرة لرى :وجرود ترأثير سرااي حو داللرة حكراسية
عند مستوى ثقة ( ) 0.05لكل م رححية التركة الواقعة تحرت التردقيا ,و تعراق التردقيا ,وتكرنيل درركة التردقيا عارى ترأخر

تقريرر مردقا الحسررا ات الجرارجي ,كمررا توصرات الد ارسرة لررى وجرود تررأثير بجرابي حو داللرة حكرراسية لك ةّرل مر ْ  :حجرم التررركة
الواقعة تحت التدقيا ,نو رم مدقا الحسا ات الجرارجي عارى ترأخر تقريرر مردقا الحسرا ات الجرارجي ,وكمرا وجردت الد ارسرة

وج ررد ت ررأثير حو دالل ررة حك رراسية عن ررد مس ررتوى ثق ررة ( )0.10ول رري

( )0.05لك ررل م ر مديوني ررة الت ررركة الواقع ررة تح ررت الت رردقيا,

ولدوران دركة التدقيا عاى تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي ,في حي توصات الدراسة الى وجود ٌ ة
لكل م هيكرل
تأثير ّ
ماكية التركة الواقعة تحت التدقيا ,وقطاعها ,وعمرها عاى تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي

رث بتقرردبم توصريات والترري بأمرل ن تسرراعد فري تج رريض م ّردة تررأخر تقريررر
رال الباح ُ
وحنراً عاررى النتراسس السررا قةق فقرد قر د
مدقا الحسا ات الجارجي.
الكلمات الداّلة :تأخر تقرير مدقا الحسا ات ,حجم التركة ,رححيرة الترركة ,مديونيرة الترركة ,هيكرل ماكيرة الترركة,

قطا التركة ,رم المدقا ,تعاق التدقيا ,تكنيل دركة التدقيا ,دوران دركة التدقيا.
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Factors Influencing the External Auditor’s Report Lag:
Evidence from Jordan
Abstract
This study aimed at investigating the factors influencing the external auditor's report lag of
companies listed in the Jordan Stock Exchange. The study examined two groups of
independent variables: the first group related to the company under audit including its size,
profitability, indebtedness, the ownership structure, its age, and the company’s sector. The
second group related to the audit firm including: auditor’s opinion, audit fees, classification of
the audit firm, and audit firm turnover.
The study used a sample of (363) reports for the companies listed in the Amman
Stock Exchange. These companies were divided into industrial and non-industrial companies.
The data of the study were obtained from the annual reports issued by the Amman Stock
Exchange and the Securities Depository Center. The researcher used the appropriate statistical
methods including Multiple Regression to analyze the data and test hypotheses of the study.
The study results revealed there is a statistically significant negative effect for each
of the company's profitability, audit fees and classification of the audit company on the report
lag. Moreover, the results showed that there is a significant positive effect of the size of the
company under audit and the type of the auditor’s opinion on the report lag. Additionally, the
results showed that there is no significant impact of the company's ownership structure and
the company's sector and age on the report lag.
Finally, based on previous results the researcher suggested several recommendations
which he hopes will help reduce the lag of the external auditor's report.
Key words: Auditor's report lag, Size of the company under audit, Profitability of
the company, Indebtedness of the company, Ownership structure of the company, Age of the
company, Company sector, Opinion of the external auditor, Audit Fee, classification of the
audit firm, Audit Company Turnover.
:المقدمة
تعد وظيفة االتكاي م هم وظاسف المحاسبة م خالي تقردبمها الايانرات المحاسراية لامسرتجدمي التجراح القر اررات

االقتكررادبة الهامررة وحتررى تكررون هررذه القر اررات فرري االتجرراه الكررحيى ال بررد ن تسررتند عاررى بيانررات حات موثو يررة وحتررى تكررون
الايانات حات موثو ية ال بد م وجود جهة تتكف الكفاًة واالستقاللية تعطي ربا في هذه الايانرات الماليرة ويكرون حلرك مر

خالي تقرير مدقا الحسا ات الجارجي والذم بجئ ن ُبعرد عرد برذلك العنابرة المهنيرة المطاوحرة لرذا فرنن الايانرات الماليرة ريرر
.المدققة هي بيانات مالية ناقكة الموثو ية و ال بمك االعتماد عايها
رث ن لطروي فتررة صردار الايانرات الماليرة ثرر
ُ  حي,وحتى بكون االتكاي فعراي بجرئ ن بكرون فري الوقرت المناسرئ
ربى مر الواجرئ عرداد التقرارير مرا فيهرا تقريرر مردقا الحسرا ات الجرارجي فري
 مر هنرا ص د,في فقدان الايانات الماليرة لييمتهرا
 توقيرت تقريرر مردقا الحسرا ات الجرارجي بعرد محرل اهتمرال مسرتجدمي,الوقت المناسئ لك عد بذي العنابة المهنية المعقولة
 م هنا جاًت هذه الدراسة لدراسة العوامل التي تؤثر عاى تأخر تقرير مدقا الحسرا ات الجرارجي لاترركات.الايانات المالية
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المدرجة في بورصة عمان ,هرذا وسرتتناوي الد ارسرة العوامرل المسرتقاة التاليرة :رم مردقا الحسرا ات الجرارجي ,تكرنيل درركة
الترردقيا ,دوران دررركة الترردقيا ,تعرراق الترردقيا ,حجررم التررركة ,رححيررة التررركة ,مديونيررة التررركة ,هيكررل ماكيررة التررركة ,عمررر
التركة ,قطا التركة.
أهمية الدراسة:
تنبع همية الدراسة م همية الموضو نفسر وهرو ترأخر تقريرر مردقا الحسرا ات الجرارجي والرذم بجرئ ن بعرد فري

الوقررت المناسررئ حتررى تكررون المعاومررات المقدمررة مالسمررة التجرراح القر اررات االقتكررادبة المجتافررة ,لررذلك البررد م ر التعرررف عاررى
مجتاررف الجوانررئ الترري تررؤثر فرري تررأخر تقريررر مرردقا الحسررا ات الجررارجي كونر وسررياة االتكرراي مررا برري المرردقا والمسررتجدمي

آمررال ن تسررهم نترراسس هررذه الد ارسررة فرري التوصررل لررى هررم العوامررل الترري قررد تررؤثر فرري تررأخر تقريررر مرردقا الحسررا ات الجررارجي
لات ررركات المدرج ررة ف رري بورص ررة عم رران ومحاول ررة التغا ررئ عايه ررا تجنب ررا لات ررأثير الس ررااي ال ررذم يؤدبرر الت ررأخر ف رري تقري ررر م رردقا
الحسررا ات الجررارجي عاررى مسررتجدمي الايانررات الماليررة ,لررذلك تعتاررر هررذه الد ارسررة مفيرردة لمسررتجدمي التقررارير الماليررة المدققررة
وكذلك لمدققي الحسا ات الجارجيي .
( )2-1مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تهردف المحاسرربة الوتيويررد المسررتجدمي

الايانررات المناسرربة وحات المكردا ية مر

جررل اتجرراح القر اررات االقتكررادبة

المجتافررة ,وحتررى يررتم االعتمرراد عاررى هررذه الايانررات الماليررة البررد م ر وجررود جهررة حات كفرراًة واسررتقاللية طمأنررة مسررتجدمي
الايانات المالية حوي مدى عدالة وموثو ية هذه الايانات م خالي مابسمى التدقيا الجارجي والذم بقدل المدقا في نهايترة
تقريررر يارري مير مرردى عدالررة وموثو يررة الايانررات الماليررة ,ويجررئ ن بقرردل المرردقا تقريررر فرري الوقررت المناسررئ ,فنصرردار المرردقا
رأن

حيث ن تأخرها يولرد الترك لردى المسرتجدمي
لتقريره م المور التي تهم مستجدمي الايانات المالية م
حيث التوقيتُ ,
ُ
س ررائ الت ررأخر ق ررد بك ررون ناتج ررا عر ر محاول ررة ا دارة خف رراً التالع ررئ ف رري الايان ررات المالي ررة وال رردخوي ف رري نقاد ررات م ررع م رردقا
الحسا ات الجارجي مما خر في صدور التقارير الماليرة تركل عرال و تقريرر مردقا الحسرا ات الجرارجي تركل خرا

يؤثر سابا عاى موثو ية الايانات المالية ,في حي

 ,ممرا

ن صدار هذه الايانرات فري الوقرت المناسرئ قرد بجفرف مر هرذه المتركاة,

كما ن تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي بفقد الايانات لييمتها في اتجاح الق اررات االقتكادبة المجتافة لذلك جاًت هذه
الدراسة لإلجا ة عاى السئاة التالية:
-1

هل يؤثر حجم التركة الواقعة تحت التدقيا و رححيتها و مديونيتها و هيكل ماكيتها وعمرها وقطاعها عاى التأخر
في تقرير مدقا الحسا ات الجارجي لاتركات المدرجة في بورصة عمان؟

-2

هل يؤثر رم مدقا الحسا ات الجارجي ,و تعاق التردقيا ,وتكرنيل ,ودوران درركة التردقيا عارى الترأخر فري تقريرر
مدقا الحسا ات الجارجي لاتركات المدرجة في بورصة عمان؟

أهددداا الدراسددة :ن الهرردف الساسرري لهررذه الد ارسررة هررو التعرررف عاررى العوامررل الترري تررؤثر فرري تررأخر تقريررر مرردقا الحسررا ات
الجارجي ,لذلك فتتمثل الهداف ما ياي:

.1

بيرران مرردى تررأثير حجررم التررركة الواقعررة تحررت الترردقيا ورححيتهررا ومررديونيتها وهيكررل ماكيتهررا وعمرهررا والقطررا الررذم
تنتمي لي عاى التأخر في تقرير مدقا الحسا ات الجارجي لاتركات المدرجة في بورصة عمان.
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.2

بيان مدى تأثير رم مدقا الحسا ات الجارجي عاى التأخر في تقرير مدقا الحسا ات الجارجي لاترركات المدرجرة
في بورصة عمان.

.3

بيران مرردى تررأثير تعرراق الترردقيا عاررى التررأخر فرري تقريررر مرردقا الحسررا ات الجررارجي لاتررركات المدرجررة فرري بورصررة
عمان.

.4

بيرران مرردى تررأثير تكررنيل دررركة الترردقيا ,ودوران دررركة الترردقيا عاررى التررأخر فرري تقريررر مرردقا الحسررا ات الجررارجي
لاتركات المدرجة في بورصة عمان.
(المتغير التابع)

(العوامل المستقلة)

 -رححية التركة.

التأخر

 مديونية التركة. -حجم التركة.

في تقرير مدقا

 هيكل ماكية التركة. -قطا التركة.

الحسا ات الجارجي

 -عمر التركة.

لاتركات المدرجة

 رم مدقا الحساق-

تعاق التدقيا.

في بورصة عمان

 تكنيل التركة. -دوران دركة التدقيا.

أنموذج الدراسة

اإلطار النظري وتطوير الفرضيات:
وشركة الايان ررات المالي ررة بايان ررات مناس رربة وحات مك رردا ية التج رراح القرر اررات االقتك ررادبة
بالمدققس ررتجدمي
مرتبطة بتيوي ررد م
عواملالمحاس رربة
تق ررول
المجتافة لك هذه الايانات المالية ال بد ن تدقا م قال جهة حات كفاًة واستقاللية م خرالي مرا بسرمى التردقيا الجرارجي
حيث ّن الايانات المالية المدقا حات موثو ية عاى ويمك االعتماد عايها م قال المسرتجدمي فري عمايرة
لييادة موثوقيتهاُ ,
اتجاح الق اررات االقتكادبة المجتافة ,والذم بجئ ن تقدل في الوقت المناسئ حتى تكون هذه الايانات مفيدة في عماية اتجاح
الق اررات االقتكادبة المجتافة (.)Lenentis et, al., 2005
ل ررذا ف ررنن ص رردار التق ررارير المالي ررة وحم ررا تتق ررمن مر ر تق ررارير م رردققي الحس ررا ات الج ررارجيي مر ر الم ررور الت رري ته ررم
رث توقيررت صرردارها عررد ن واجهررت سروام المرراي الكثيررر مر المترراكل الناتجررة عر تررأخر
مسررتجدمي الايانررات الماليررة مر حير ُ
حيث ن تأخرها يولد التك لدى المستجدمي أن سرائ هرذا الترأخر قرد بكرون ناتجرا عر محاولرة ا دارة
صدور هذه التقاريرُ ,
خفاً التالعئ في الايانات المالية والدخوي في نقادات مع مدقا الحسا ات الجارجي مما خر في صردور التقرارير الماليرة
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المتق ررمنة تقري ررر م رردقا الحس ررا ات الج ررارجي ,ف رري ح رري

ن ص رردار ه ررذه الايان ررات ف رري الوق ررت المناس ررئ ق ررد بجف ررف م ر ه ررذه

المتكاة.
مما ساا يتقى ن الترأخر فري صردار تقريرر مردقا الحسرا ات الجرارجي يرؤثر سرابا عارى موثو يرة الايانرات الماليرة
فري حري

ن ا برالي فري الوقرت المناسرئ مر الدوات الهامرة لتقاريس الثرر السرااي لاتسرريبات والتراسعات ( owusu and

رذلك مر ا ثرار السررااية لاتررأخر فرري تقريرر مرردقا الحسررا ات الجررارجي ن الايانرات الماليررة تفقررد يمتهررا ح
 ,)yeon: 2005وكر د
كامررا لالررت فت ررة التررأخر فرري صرردار التقررارير كامررا فقرردت هررذه التقررارير لهميتهررا ومالًمتهررا فرري اتجرراح الق ر اررات االقتكررادبة
ريل قررانون التررركات
المجتافررة (دهمررخ وآخرررون )1995 ,مررع العاررم ن صرردار التقررارير يهررم جمي رع المسررتجدمي  ,هررذا وقررد لر د
الردني لسنة ( ) 1997التركات الردنية نصدار التقارير الجاصة بها في نهابة كل سنة مالية مرا ال يتجراوا الثالثرة درهر
الولى م السنة المالية التي تايها.
فري هرذه الد ارسرة سروف يرتم احتسراق الترأخر عردد البرال مر تراري نهابرة السرنة الماليرة وحترى تراري

صردار مرردقا

الحسا ات الجارجي لتقريره (الذنيبات ,2017 ,العمايرة.)2017 ,
تقرير المدققAuditor's Report :
تعررد عماي ررة ع ررداد التقريررر العنك ررر الس ررال والنهرراسي ف رري عماي ررة الترردقيا الج ررارجي ,ويعتا ررر تقريررر الم رردقا وس ررياة
االتكاي بي المدقا ومستجدمي الايانات المالية المدققة ,وهناك عدة نوا م التقارير حسئ الرم فيهاArens, et al., ( :
.)2015
الوي :التقري ررر المري ررارم ( :)Standard Reportويطا ررا عا ررى ه ررذا الن ررو مر ر التقري ررر التقري ررر ري ررر الم ررتحف
( ,)Unqualified Reportو التقرير النظيل ,في هرذه الحالرة يتحكرل مردقا الحسرا ات الجرارجي لرى دلرة وقرراس

ثبرات

كامية تمكن م الجرو بتأكيد معقوي أن الايانات المالية ,معدة م جميع الجوانئ الجوهرية (تعطي صورة حيييية وعادلة)

ويكون حلك احا تحققت جميع التروط الواردة في مريار التدقيا الدولي رقم (.700الذنيبات)2018:

ثانيررا :الرررم المعرردي :عنرردما ال تتحقررا جميررع التررروط المررذكورة الترري بجررئ توافرهررا عطرراً تقريررر مريررارم فررنن
مدقا الحسا ات الجارجي كدد عطاً نوا

خرى م التقارير:

الرم رير المتحف مع وجود فقرة توضيحية:)Unqualified Opinion with Explanatory Paragraph( :
يبقى رم مد قا الحسا ات في الايانات الماليرة أنهرا تعطري صروره حييييرة وعادلرة (معردة مر جميرع الجوانرئ الجوهريرة) لكر
البد م

ضافة فقرة تفسيرية توضى فيها م ار معينا تم الجرو عنر و حرده هرال البرد مر ا درارة لير مثرل :تعامرل الترركة

اللراف حات العالقة ,او في عدل تطايا السياسات المحاساية تكل ثابت مع عدل وجود
الرم المتحف (رير النظيل)  :Qualified Opinionيبق ررى رم م رردقا الحس ررا ات ف رري الايان ررات المالي ررة أنه ررا
تعطي صوره حيييية وعادلة استثناً مر معي حم تأثير مادم ناتس ع تحريل مادم و ناتس تقييا نطام التدقيا
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االمتنرا عر

برداً الررم:Disclaimer of Opinion :عنردما بكرل التقرييا عارى نطرام التردقيا الحرد المرادم

الجرروهرم ,مررا لقيررود وضررعتها ا دارة و لظررروف خرررىق وقررال المرردقا مررا بجررئ الييررال ر  ,وحالتررالي صرربى المرردقا فرري دررك
حوي مدى عدالة وموثو ية الايانات المالية ككل.
ال رررم المج ررالف (المع رراك

و الس ررااي ) :)Adverse Opinion( :وج ررود تحريف ررات مادب ررة وحت رركل كاير(مادب ررة

وجوهرية),وحالتالي صبحت الايانات المالية ال تمثل واقع ( ال تمثل عدالة م كافة النواحي الجوهرية).
العالقة بين حجم الشركة الواقعة تحت التدقيق وتأخر تقرير مدقق الحسابات الخارجي:
كاما ااد حجم دركة العميل كاما كان هناك حاجة كار لاوقت الذم يتم استغراق في عماية التدقيا ,ممرا قرد يرؤدم
لى التأخر في صدار المدقا لتقريره.
بينت العديد م الدراسات تأثير لحجم التركة الواقعة تحت التدقيا في تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي ,ففي
د ارس ررة (الس ررايحات وآخ رررون ) 2017 :وج رردت الد ارس ررة ن هن رراك ث ررر حو دالل ررة حك رراسية لحج ررم ص رروي الت ررركة عا ررى ت ررأخر
صدار التقارير المالية ,كما ن د ارسرة ( )alattar: 2011وجردت ن حجرم الترركة مر هرم العوامرل التري ترؤثر فري توقيرت
صدار التقارير المالية لاتركات المدرجرة فري بورصرة قطرر .وفري د ارسرة ( )Hassan: 2016وجرد ن لحجرم الترركة الواقعرة

تحر ررت التر رردقيا ثر ررر فر رري تر ررأخر تقرير ررر مر رردقا الحسر ررا ات الجر ررارجي فر رري دولر ررة فاسر ررطي  ,وفر رري نف رر

السر رريام وجر رردت د ارسر ررة

( ) Akingunola at el., 2018ن هناك تأثير حو داللة حكاسية لحجم التركة الواقعة تحت التدقيا في التأخر في تقرير
مدقا الحسا ات الجارجي.
عاى الررم مما ساا فنن هنالك دراسات خرى خرجت بنتاسس مجالفة لما ساا ,م عدل وجود ترأثير لحجرم الترركة
ف رري ت ررأخر تقري ررر م رردقا الحس ررا ات الج ررارجي مث ررل (الفق ررل ون ررور 2006:و ق ررا يخ والبطاين ررة )2009 :ود ارس ررة (الك رريرفي:
 )2017التي خرجت بنتيجة مفادها عدل وجود تأثير لحجرم الترركة الواقعرة تحرت التردقيا عارى ترأخر تقريرر مردقا الحسرا ات
الجررارجي ,كمررا ن د ارسررة (اعرررق ودحرردوح )2018 :توصررات الررى عرردل وجررود عالقررة ارتبرراط مررا برري تررأخر التقررارير وحجررم
التركة.
ممررا سرراا بمكر صرريارة الفرضررية العدميررة التاليررة ال يوجررد تررأثير حو داللررة حكرراسية لحجررم التررركة الواقعرة تحررت
التدقيا عاى تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي لاتركات المدرجة في بورصة عمان.
العالقة بين ربحية الشركة وتأخر تقرير مدقق الحسابات الخارجي:
ن ضررعف الرححيررة بعتار ُرر حررد القررغولات الترري تييررد م ر احتماليررة التالعررئ فرري الايانررات الماليررة (مثاررث الغررخ)
ولذلك وجود رححية منجفقة يييد م يباً المدقا لن احتمالية رخ الايانات المالية واردة في هذه الحالة  ,مما قد ينعك
حجررم وتوقيررت وءج رراًات عمايررة الترردقيا وكررذلك حجررم الدلررة المطاوحررة ممررا قررد يررنعك

عاررى تررأخر تقريررر مرردقا الحسررا ات

الجررارجي .كثررر الد ارسررات وجرردت ن هنرراك ثررر لرححيررة التررركة عاررى تررأخر تقريررر مرردقا الحسررا ات الجررارجي مثررل :د ارسررة

(الفقررل ونررور 2006 :السررايحات وآخرررون 2017 :و عرررق ودحرردوح ,)2018 :وكررذلك د ارسررة( Bagulaidan et al.,
 ) 2017الترري وجرردت عالقررة عكسررية مررا برري تررأخر تقريررر مرردقا الحسررا ات الجررارجي والرححيررة فرري التررركات المدرجررة فرري
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بورصرة مسرق  ,وكرذلك د ارسرة ( )Habib et al., 2018ود ارسرة ( )Rusmin & Evans: 2017وجردت ثرر النجفرا
رححية التركة عاى تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي في التركات ا ندونيسية.
ررم ن العديد مر الد ارسرات وجردت ثرر لرححيرة الترركة اال ن هنراك د ارسرات وجردت عردل وجرود حلرك الترأثير مثرل
دراسة (الكيرفي ) 2017 :التي توصات الى عدل وجود تأثير لرححية التركة عاى تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي.
مما ساا بمكر صريارة الفرضرية العدميرة التاليرة ال يوجرد ترأثير حو داللرة حكراسية لرححيرة الترركة الواقعرة تحرت
التدقيا عاى تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي لاتركات المدرجة في بورصة عمان.
العالقة بين مديونية الشركات الواقعة تحت التدقيق و تأخر تقرير مدقق الحسابات الخارجي:
تعتار مديونية التركة م القغولات التي تييد م احتمالية التالعئ في الايانات الماليرة لتحسري صرورة المنترأة

مررال الممررولي  ,مر هنررا نجررد ن المرردقا بأخررذ حلررك عرري االعتبررار عر ترردقيا التررركات حات الررديون المرتفعررة ممررا يييررد مر
يب رراًه لجف ررض المج ررالر ل ررى دن ررى مس ررتوى ,مم ررا ي ررنعك

عا ررى ا جر رراًات و توقي ررت الت رردقيا و حج ررم العين ررات و الدل ررة

المطاوحة ,وقد يؤدم حلك لى تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي.
اختاف ررت الد ارس ررات الس ررا قة ح رروي م رردى ت ررأثير مديوني ررة الت ررركة الواقع ررة تح ررت الت رردقيا عا ررى ت ررأخر تقري ررر مدقر رردم
الحسا ات الجارجي ,وم الدراسات التي وجدت ن هناك تأثير لمديونية التركة دراسة (الكيرفي )2017 :الذم درست فترة

ت ررأخر تقري ررر الم رردقا ووج رردت ن ت ررأخر تقري ررر م رردقا الحس ررا ات الجه رراا المرك رريم يت ررأثر مديوني ررة الت ررركة  ,وك ررذلك د ارس ررة

(السررايحات وآخرررون ) 2017 :توص ررات ن م ر العوام ررل الترري تييررد م رردة التررأخر ه رري ايررادة الت ايمررات الت ررركة ,وكررذلك د ارس ررة
( ) ALkhatib & marji: 2012التري وجردت ن هنراك ارتبراط حو داللرة حكراسية بري الترأخر فري تقريرر مردقا الحسرا ات
الجارجي وااللتيامات المترتبة عاى التركة الواقعة تحرت التردقيا ,لكر (د ارسرة ااهرر ) 2012:توصرات الرى عردل وجرود ترأثير

حو داللة احكاسية لمديونية التركة.
مما ساا بمك صيارة الفرضية العدمية التاليرة :ال يوجرد ترأثير حو داللرة حكراسية لمديونيرة الترركة الواقعرة تحرت
التدقيا عاى تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي لاتركات المدرجة في بورصة عمان.
العالقة بين هيكل ملكية الشركة و تأخر تقرير مدقق الحسابات الخارجي:
ن لطايعة هيكل ماكية التركة ثر عاى داسهرا و داً مردقا الحسرا ات الجرارجي ,حلرك ن مجرالر عمايرة التردقيا
تتررأثر طايعررة ماكيررة التررركة لمررا لر مر تررأثير عاررى مرردى تجرران

المجتمررع المهررتم الايانررات الماليررة وتقريررر مرردقا الحسررا ات

الجارجي ,حيث ن كاما كان المجتمع المستجدل لتقرير مدقا متجانسا كاما انجفقت مجالر التدقيا ,وحالتالي انعك

حلرك

عاى حجم وتوقيت عماية التدقيا التج يض ,ما حا كان المجتمع المستجدل لتقرير مدقا الحسا ات متتتت فنن يتسائ في
ارتفا مجالر التدقيا وهذا ينعك

طايعة الحالة عارى حجرم وتوقيرت عمايرة التردقيا ممرا قرد يتسرائ فري ترأخر تقريرر مردقا

الحسا ات الجارجي (الذنيبات.)2018:
العديررد مر الد ارسررات تناولررت ثررر هيكررل ماكيررة التررركة عاررى التررأخر فرري تقريررر مرردقا الحسررا ات الجررارجي هررذا وقررد
وجرردت د ارسررة ( )Hassan: 2016ن هنرراك ثررر لتتررتت الماكيررة عاررى تررأخر تقريررر مرردقا الحسررا ات الجررارجي وعاررى نف ر
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المنواي فقد توصات دراسة ( )Habib et al., 2018أن تركي الماكية بحد م تأخر تقرير مدقا الحسرا ات الجرارجي ,ميمرا

وجدت دراسات خرى الى عدل وجود تأثير لهيكل الماكيرة فري تقريرر مردقا الحسرا ات الجرارجي وهرذا مرا توصرات لير د ارسرة

رث توصررات لررى عرردل وجررود دور وسرري لتركرري الماكيررة عاررى تررأخر تقريررر مرردقا الحسررا ات الجررارجي
(العمررايرة )2017 :حير ُ
ووجدت ن هناك ثر سااي لتركي الماكيرة الجنايرة ,وكرذلك توصرات د ارسرة (اعررق ودحردوح )2018 ,لرى عردل وجرود ترأثير
لهيكل الماكية عاى تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي.
ممررا سرراا بمكر صرريارة الفرضررية العدميررة التاليررة :ال يوجررد تررأثير حو داللررة حكرراسية لهيكررل ماكيررة التررركة الواقعررة
تحت التدقيا عاى تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي لاتركات المدرجة في بورصة عمان.
العالقة بين عمر الشركة و التأخر في تقرير مدقق الحسابات الخارجي:
كمررا هررو معررروف فررنن الجا ررة تاعررئ دو ار فرري داً م منظمررة ولررذا فررنن لعمررر التررركة ثررر فرري سرررعة عررداد الق رواسم
الماليررة اعتمررادا عاررى نظريررة منحنررى الررتعام وتقرردبم القرواسم الماليررة لتررد يقها فرري سررر وقررت ,حيررث ن القرردرة عاررى عررداد القرواسم
الماليررة ترركل س رريع يييررد بييررادة خا ررة المنظمررة ,ولك ر فرري نف ر

الوقررت قررد بكررون لطرروي عمررر التررركة ثررر فرري قرردرتها عاررى

التالعئ في الايانات المالية وءخفاً الدلة مما قد يييد في فترة تأخر تقرير مردقا الحسرا ات الجرارجي .العديرد مر الد ارسرات

تناولت ثر عمر التركة الواقعة تحت التدقيا عاى لروي فتررة ترأخر تقريرر مردقا الحسرا ات الجرارجي مربعض هرذه الد ارسرات
وجر ر رردت ثر ر ررر لتر ر ررأخر تقرير ر ررر مر ر رردقا الحسر ر ررا ات الجر ر ررارجي مثر ر ررل د ارسر ر ررة (الفقر ر ررل ونر ر ررور )2006 :وكر ر ررذلك وجر ر رردت د ارسر ر ررة
( ) Akingunola: 2018ن هنراك ترأثير لعمرر الترركة الواقعرة تحرت التردقيا عارى ترأخر تقريرر مردقا الحسرا ات الجرارجي,
لك في دراسات خرى وجد ن هناك عدل تأثير لعمر التركة عاى التقارير مثل دراسة (اعرق ودحدوح.)2018 :

ممررا سرراا بمكر صرريارة الفرضررية العدميررة التاليررة :ال يوجررد تررأثير حو داللررة حكرراسية لعمررر التررركة الواقعررة تحررت
التدقيا عاى تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي.
العالقة بين قطاع الشركة و تأخر تقرير مدقق الحسابات الخارجي.
في الحييقة هناك اختالف في لايعة وظروف كل قطا م القطاعات م حيث لايعة العمل والقرواني والنظمرة
ودرجررة المجررالر وتعقيررد عمايررات القطررا ممررا يررؤثر عاررى مجررالر عمايررة الترردقيا ,وحالتررالي لايعررة عمايررة الترردقيا ,فكمررا هررو
فنن كاما اادت التعقيدات اادت مكانية التالعئ فري الايانرات الماليرة ممرا قرد يرؤثر عارى لايعرة دعرم عمايرة التردقيا
معروف ّ
الررذم قررد يررؤدم لررى تررأخر تقريررر مرردقا الحسررا ات الجررارجي .العديررد م ر الد ارسررات تناولررت ثررر قطررا التررركة الواقعررة تحررت
الترردقيا عا ررى الت ررأخر ف رري تقري ررر م رردقا الحس ررا ات الجررارجي ,فنج ررد ّن د ارس ررة (الفق ررل ون ررور )2000 :وج رردت ت ررأثير لقط ررا
التركة الواقعة تحت التدقيا فري ترأخر التقرارير ,كمرا وجردت د ارسرة (قرا يخ والبطاينرةّ )2009 :ن هنراك ثرر لقطرا الترركة
عاى التأخر في صردار التقرارير ,وفري د ارسرة ( )Alattar: 2011وحيرث ن لطايعرة الكرناعة ثرر فري ترأخر تقريرر المردقا,

وفري د ارسررة ( )Akihatib & marji: 2012وجرردت ن العوامررل الترري تررؤثر عاررى تررأخر تقريررر مرردقا الحسررا ات الجررارجي
تجتاف م قطا ة لى آخر .عاى الررم مما ساا نجد ن دراسة (اعرق ودحدوح )2018 :والتي تناولت عدد مر المتغيررات
ُ
المسررتقاة م ر ضررمنها قطررا التررركة ,توصررات لررى عرردل وجررود عالقررة ارتبرراط حات داللررة حكرراسية مررا برري توقيررت صرردار
التقارير وقطا التركة.
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ممررا سرراا بمكر صرريارة الفرضررية العدميررة التاليررة :ال يوجررد تررأثير حو داللررة حكرراسية لقطررا التررركة الواقعررة تحررت
التدقيا عاى تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي.
العالقة بين رأي مدقق الحسابات الخارجي و تأخر تقرير مدقق الحسابات الخارجي.
وتقول هذه الفرضية عاى سال ن التأخر في صدار تقرير مردقا الحسرا ات الجرارجي بعرود لرى الجردي الحاصرل
ما بي مدقا الحسرا ات الجرارجي ومعردم الايانرات الماليرة حروي مرور جوهريرة لهرا تأثيرهرا المرادم فري الرتحف عارى الايانرات
المالية.
العديد م الدراسات درارت لرى ان لررم مردقا الحسرا ات الجرارجي ثرر فري ترأخر تقريرر المردقا مثرل د ارسرة ( ااهرر:
 ,)2012وكذلك دراسة (ظاهر ,والتكرورم )2015 :والتي وجدت ن هم عامل لتأخر صدار القواسم المالية تكل عال هرو
نو رم مدقا الحسا ات الجرارجي وكرذلك د ارسرة (الكريرفي )2017 :وجردت ن هنراك ترأثير لنرو رم مردقا الحسرا ات فري
تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي ودراسة ( )Habib et al., 2018توصات لى ان المتغيرات الجاصة المدقا وفريا
التردقيا وخاصررة رم مرردقا الحسررا ات الجررارجي هرري مر هررم العوامرل الترري تررؤثر فرري تررأخر مرردقا الحسررا ات الجررارجي ,ميمررا

وجرردت د ارسررة (قررا يخ والبطاينررة )2009 :عرردل وجررود ارتبرراط مررا برري رم مرردقا الحسررا ات الجررارجي وتررأخر التقررارير وكررذلك
دراسة (اعرق ودحدوح ,)2018 :التي لم تجد هناك عالقة ارتباط ما بي تأخر تقرير المدقا ورم المدقا.
مما ساا بمك صيارة الفرضية العدمية التالية :ال يوجد تأثير حو داللة حكاسية لرم مدقا الحسرا ات الجرارجي
عاى تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي.
العالقة بين أتعاب التدقيق و تأخر تقرير مدقق الحسابات الخارجي.
البعض بتير لى ن قاوي تعاق قل م ا خرري ريرر خالقري لكر فري الحييقرة ن قاروي تعراق تردقيا قرل مر
ا خري في حد حات ال بعتار رير خالقي ما لم يؤثر عاى لايعة وكفاًة وجدبرة عمايرة التردقيا ,حيرث ن انجفرا

تعراق

التدقيا قد يؤثر ساايا عاى عماية التدقيا وجدبة التدقيا وااللتيال عماية التدقيا ما فيهرا توقيرت صردار التقريرر مترأث ار مارد

التكافة والمنفعة ,ففي دراسة ( )Leej Johng: 2008تم التوصل لرى ن هنراك ارتبالرا سراايا مرا بري التعراق وترأخر تقريرر
مدقا الحسا ات الجارجي.
ممررا سرراا بمكر صرريارة الفرضررية العدميررة التاليررة :ال يوجررد تررأثير حو داللررة حكرراسية لتعرراق الترردقيا عاررى تررأخر
تقرير مدقا الحسا ات الجارجي.
العالقة بين تصنيف شركة التدقيق و تأخر تقرير مدقق الحسابات الخارجي.
م المعروف ن دركات التدقيا الكاررى ( )Big4لرديها مكانيرات كايررة ياسرا مرع راقي الترركات تمكنهرا مر

داً

عماية التدقيا كفاًة وفاعاية وفي وقت سر مقارنة مع اقي درركات التردقيا الخررى ,العديرد مر الد ارسرات وجردت لنوييرة
و تكنيل الترركة ( )Big4ثرر عارى ترأخر تقريرر مردقا الحسرا ات الجرارجي مثرل د ارسرة ()Akhatib & margj: 2012

التي توصات لى وجود ارتباط سااي ما بي دركات التدقيا الكارى والتأخر في تقريرر مردقا الحسرا ات الجرارجي فري قطرا

الكناعة وكذلك في قطا الجدمات ,كما توصات دراسة ( )Akingunola et al., 2018ن لنويية دركة التردقيا (ضرم
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درركات التردقيا الكاررى ( )Big.4ثرر فري ترأخر تقريرر مردقا الحسرا ات الجرارجي وكرذلك توصرات د ارسرة ( Habib et al.,
 )2018لررى ّن العوامررل المتعاقررة المرردقا ودررركة الترردقيا ومنهررا تكررنيل دررركة الترردقيا تعررد م ر هررم العوامررل المررؤثرة فرري
توقيت صدار تقرير مدقا الحسا ات الجارجي.
في الجانرئ ا خرر وجردت د ارسرات ال تؤيرد هرذه العالقرة مثرل د ارسرة ( ااهرر )2012 :التري توصرات لرى عردل وجرود
عالقة ما بي تكنيل دركة التدقيا وتأخر تقرير مدقا الحسرا ات الجرارجي ,وكرذلك د ارسرة (اعررق ودحردوح )2018 :التري
توصات م عدل وجود عالقة ارتباط ما بي تكنيل مكتئ التدقيا وتأخر صدار التقارير.
مما ساا بمك صريارة الفرضرية العدميرة التاليرة :ال يوجرد ترأثير حو داللرة حكراسية لتكرنيل درركة التردقيا عارى
تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي
العالقة بين دوران شركة التدقيق و تأخر تقرير مدقق الحسابات الخارجي.
العديد م الد ارسات وجت ن كثر حاالت الغخ تكون في السنة الولى لتولي المدقا عمايرة التردقيا ,وتفسرير حك

ن مدقا الحسا ات الجارجي قد ال بكون لدب المعرفة الكامية طايعة عمل التركة وحيئتها الداخاية ما فيها الرقا ة الداخاية

ممررا يررنعك

عاررى ايررادة مجررالر عمايررة الترردقيا ,وحالتررالي بقررول المرردقا ا سررتجا ة لامجررالر م ر خررالي ايررادة حجررم عمايررة

التدقيا والتوقيت المناسئ مما يؤدم الى ايادة الفترة الالامة لعماية التدقيا ,عك

المردقا الرذم لدبر فتررة لروي فري تردقيا

حسا ات التركة ,فادب معرفة طايعة عمل التركة و مجالرها لذلك فهو حاجة لى وقت وجهد قل.
العديد م الدراسات تناولت ثر دوران المدقا ودركة التدقيا عاى تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجرارجي عقرها
وجدت ثرر حو داللرة حكراسية والربعض توصرات الرى عردل وجرود ثرر لردوران المردقا عارى ترأخر تقريرره .ومر بري الد ارسرات

الترري وجرردت ثررر لرردوران المرردقا عاررى تررأخر اصرردار تقريررر د ارسررة ( )ng & Tai: 1994والترري هرردفت الررى الييررال فحررس
تجرياي لمحددات تأخر عماية التدقيا في هونغ كونغ حيث اعتارت الدراسة ن مدة التدقيا م هم العوامل التي تؤثر عارى
توقيرت عررالن االرحراح ,وقررد توصرات الد ارسررة الررى هنراك ارتبرراط كايرر مررا برري ترأخر تقريررر مردقا الحسررا ات الجررارجي ودوران
دركة التدقيا .في المقابل هناك دراسات وجدت ان ال يوجد اثرر حو دالي احكراسية لردوران درركة التردقيا عارى ترأخر تقريرر

مدقا الحسا ات الجارجي مثل دراسة (البحور و خمي  )2016:حيث ظهرت نتاسس هرذه الد ارسرة عردل وجرود عالقرة مرا بري
تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي وما بي دوران مدقا الحسا ات الجارجي.

مم ررا س رراا بمكر ر ص رريارة الفرض ررية العدمي ررة التالي ررة :ال يوج ررد ت ررأثير حو دالل ررة حك رراسية ل رردوران م رردقا الحس ررا ات
الجارجي عاى تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي.
منهجية الدراسة  -الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة:
تم تقسيم مجتمع الدراسة لى :دركات صنايية ودركات رير صنايية اعتمادا عاى التقرارير السرنوية المنترورة فري
بورص ررة عم رران لس ررنة  , 2017حي ررث ت ررم اس ررتجدال الم ررنهس الوص ررفي التحايا رري لإلجا ررة عا ررى س ررئاة الد ارس ررة ميم ررا ق ررال الباح ررث
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اس ررتج ار النس ررئ والمؤد ررات االعتم رراد عا ررى التق ررارير الس ررنوية لات ررركات المدرج ررة ف رري بورص ررة عم رران ,وك ررذلك مرك رري ي رردا
الورام المالية ,ميما تم اختبار فرضيات الدراسة استجدال نموح االنحدار المتعدد .Multiple Regression
مجتمع الدراسة :تكون مجتمع الدراسة م جميع التقارير السنوية لاتركات الكرنايية وريرر الكرنايية المدرجرة فري بورصرة

عمان وفقا لاتقرير السنوم لسنة  2017ترط توافر تاك التقارير السنوية ,و ن تكون مدرجة في بورصة عمان.

عينددة الدراسددة :تناولررت الد ارسررة عينررة مكونررة مر ( )363تقرير ار سررنويا مقسررمة مررا برري التررركات الكررنايية وريررر الكررنايية,
وحاغت تقارير التركات الكنايية  151تقريرا ,ميما باغت تقارير التركات رير الكنايية  212تقريرا.

أدوات الدراسة:
مصادر البيانات:
المصادر األولية :تم االعتماد عاى التقرارير السرنوية لاترركات المدرجرة فري بورصرة عمران ,ومركري يردا الورام الماليرة مر

جل يال كل م المتغيرات المستقاة المتمثاة بر (رححية التركة الواقعة تحت التدقيا ,مديونية التركة ,حجرم الترركة ,هيكرل

ماكية التركة ,قطرا الترركة ,تعراق التردقيا ,دوران درركة التردقيا ,رم المردقا ,تكرنيل درركة التردقيا) والمتغيرر المسرتقل
المتمثل بر (التأخر في تقرير مدقا الحسا ات الجارجي).
المصددادر النانويددة :تررم االعتمرراد عاررى الكتررئ والرردوريات وال حرراه والد ارسررات السررا قة وا نترنررت لاحكرروي عاررى المعاومررات
الثانوية الجاصة الدراسة ,والتي لها عالقة بهذا الموضو .

قياس متغيرات الدراسة:
-1

تأخر تقرير مدقا الحسرا ات الجرارجي ,حيرث ترم االعتمراد عارى تقريرر الحسرا ات الجرارجي الموجرود ضرم التقريرر

-2

حجم الترركة الواقعرة تحرت التردقيا :ترم احتسراق حجرم الترركة االعتمراد عارى حجرم صرولها والرذم يرتم اسرتجراج
ُ
م قاسمة المركي المالي ضم التقرير السنوم المدر في بورصة عمان.

وتم احتساق تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي م خالي احتساق الفترة مرا
السنوم المدر في بورصة عمانّ ,
بي نهابة السنة المالية ( )12/31وحتى تاري تقرير مدقا الحسا ات الجارجي.

-3

مديوني ررة الت ررركة الواقع ررة تح ررت الت رردقيا :ت ررم احتس رراق مديوني ررة الت ررركة م ر خ ررالي االعتم رراد عا ررى نس رربة المديوني ررة

-4

حيث تم االعتماد عاى نسبة العاسد عاى الصوي (.)ROA
رححية التركة الواقعة تحت التدقياُ :
هيكل ماكية التركة الواقعة تحت التدقيا(هيكل الماكية االدارية)  :تم احتساق هيكل الماكية وحلرك قسرمة مجمرو

-5

(مجمو جماي الديون عاى مجمو الصوي).

سررهم عقرراً مجار

ا دارة عاررى مجمررو سررهم التررركة المكتتررئ بهررا وتررم اسررتج ار مجمررو اسررهم اعقرراً مجار

االدارة م خالي التقرير السنوم المدر في بورصة عمان ,في حي ترم اسرتج ار مجمرو االسرهم المكتترئ بهرا مر

خالي قاسمة المركي المالي ضم التقرير السنوم المنتور في بورصة عمان.
-6

عمررر التررركة الواقعررة تحررت الترردقيا :حيررث تررم احتسرراق عمررر التررركة مر ترراري تأسرري
التقارير السنوية.
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-7

رث تررم تقسرريم قطررا التررركة لررى قسررمي  :القطررا الكررناعي والقطررا ريررر
قطررا التررركة الواقعررة تحررت الترردقيا :حير ُ
الك ررناعي ,وقام ررت الد ارس ررة اس ررتجدال متغي ررر وهم رري ثن رراسي حي ررث ت ررم عط رراً الت ررركات الت رري تنتم رري ل ررى القط ررا
الكررناعي متغي ررر وهم رري ( )0فرري ح رري ت ررم عطرراً متغي ررر وهم رري ( )1حا كرران قط ررا د ررركة العميررل ل رري
الكناعي.

-8
-9

تعاق التدقيا :وتم استج ار

القط را

يمة تعاق التدقيا م خالي التقرير السنوم المدر في بورصة عمان.

رث تررم اعتبررار ن هنرراك ثبررات لتررركة ترردقيا الحسررا ات الجررارجي حا لررم يررتم تغييررر مرردقا
دوران دررركة الترردقيا :حير ُ
الحس ررا ات الج ررارجي خ ررالي آخ ررر خمر ر س ررنوات لتقري ررر الم رردقا ,ف رري ح رري اعتا ررر ن هن رراك دوران لت ررركة ت رردقيا
الحسررا ات حا تررم تغييررر دررركة الترردقيا خررالي آخررر خمر

سررنوات لتقريررر المرردقا ,وقامررت الد ارسررة اسررتجدال متغيررر

وهمري ثنرراسي حيررث تررم عطراً متغيررر وهمرري ثنرراسي )0(:حا كران هنرراك ثبررات ,ومتغيررر وهمري ( )1حا تررم تغيرره آخررر

خم
-10

-11

سنوات.

تكرنيل درركة الترردقيا :ترم تقسرريم درركات الترردقيا لرى قسرمي دررركات تردقيا مر ضرم دررركات التردقيا الرحعررة
الكارى ( )Big4ودركات التدقيا ليست م ضم دركات التدقيا الكاررى ,وقامرت الد ارسرة نعطراً متغيرر وهمري

( )1لتركات التدقيا الكارى ( )Big4والمتغير الوهمي ( )0لباقي التركات.

تقرير مدقا الحسا ات الجارجي :تم استج ار نو تقرير مدقا الحسا ات الجارجي مر خرالي االعتمراد عارى تقريرر
م رردقا الحس ررا ات الج ررارجي وال ررذم ض ررم التقري ررر الس ررنوم الم رردر ف رري بورص ررة عم رران ,وت ررم تقس رريم تقري ررر م رردقا

الحسررا ات الجررارجي لررى نرروعي تقريررر معرردي وتررم عطررايه المتغيررر الرروهمي ( )1وتقريررر ريررر مررتحف وتررم عطررايه
المتغير الوهمي (.)0
المعالجة اإلحصائية:
تررم اس ررتجدال الس رراليئ ا حكرراسية المناس رربة م ر خ ررالي برنررامس  SPSSم ررا ف رري حلررك ا حك رراًات الوص ر ية ,م ررا
اختبارات فرضيات الدراسة فقد تم م خالي استجدال نموح االنحدار المتعردد  Multiple Regressionوالرذم مر خاللر
نستطيع ن نحدد م متغير م متغيرات الدراسة ل تأثير كار في تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي.
نتائج الدراسة
بتتمل هذا الفكل عاى عرر

ا حكراسيات الوصر ية لمتغيررات الد ارسرة المسرتقاة والمتغيرر الترا ع ,وكرذلك اختبرار

االرتب رراط ال ررداخل ب رري المتغير ررات المس ررتقاة واختب ررار فرض رريات الد ارس ررة اس ررتجدال نم رروح االنح رردار المتع رردد ( Multiple
.)Regression
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االحصاءات الوصفية:
stats

size

Profit.

debt

owners~p

Fees

Class

turnover

sector

delay

opinion

age

min

544249

-1.23069

0.000884

0.00038

1250

0

0

0

2

0

1

max

409959696

0.35506

2.27528

0.99

160000

1

1

1

361

1

65

mean

1.36E+08

-0.00889

0.365592

0.423059

18443.17

0.415978

0.534435

0.730028

71.97245

0.504132

21.98347

sd

4.67E+08

0.147766

0.30748

0.26644

20950.28

0.49357

0.499501

0.444558

52.47319

0.500673

16.23582

الجدول رقم ( )1اإلحصائيات الوصفية

بي الجدوي رقم ( ) 1ن متوس التأخر في تقرير مدقا الحسرا ات لاترركات المدرجرة فري بورصرة عمران فري عينرة
الد ارسرة قرد بارغ ( )71.93245يومرا ,وقرد كانرت اقكرر فتررة صردار يومران ,وكران العاسرد عارى الصروي لتارك الترركة الواقعرة

تحررت الترردقيا والترري حكررات عاررى سررر تقريررر ( )-0.04807ومررديونيتها ( )4.438وكررذلك هيكررل ماكيتهررا (,)%35 :979
هذا وقد باغ حجم اصولها ( )20,000,000دينار ,وهي ليست م القطا الكناعي ,وكان رم مدقا الحسرا ات الجرارجي
بايانات هذه التركة متحف عاما أن دركة التدقيا كانت مر ضرم درركات التردقيا الكارى,وتحكرات الترركة عارى تعراق
تدقيا باغت( )4500دينار ,وكان هنراك دوران لترركة التردقيا ,كمرا يتاري مر الجردوي رقرم ( )1ن عارى فتررة لترأخر صردار

تقرير مدقا الحسا ات الجارجي  361يول ,وكانرت هرذه الترركة مر ضرم الترركات التري تاقرت بياناتهرا الماليرة رم مرتحف ,
وهي م التركات الغير صنايية وحاغ حجم صوي التركة()20108569دينار وكران العاسرد عارى االصروي لهرذه الترركة (-

)0.23940ميمررا باغررت نسرربة هيكررل الماكيررة االداريررة( ,)%59.209ونسرربة المديونيررة ( ,)%77.060ودققررت م ر قاررل احرردى
دركات التدقيا الكارى وحاغت اتعاق التدقيا ( )15500دينار وكان هناك دوران لتركة التدقيا.
حجم الشركة الواقعدة تحدت التددقيق :جكرو

حجرم الترركة الواقعرة تحرت التردقيا فقرد بارغ متوسر حجرم الترركات الواقعرة

تحت التدقيا في عينة الدراسة ( )13,600,000دينا ار وحرانحراف مريرارم بارغ  , 4.67E+08ميمرا بارغ دنرى حجرم لاترركات
عينررة الد ارسررة ( )544,249دينررار ,وكانررت مرردة التررأخر فرري تقريررر مرردقا الحسررا ات الجررارجي لهررذه التررركة ( )45يومررا ,مررا
جكررو

كاررر دررركة مر حيررث الحجررم فرري عينررة الد ارسررة فقررد كانررت ( )409959696دينررار وكرران مرردة تررأخر تقريررر مرردقا

الحسا ات الجارجي لهذه التركة ( )39يوما.
ربحية الشركة الواقعة تحت التددقيق :مرا ميمرا يتعارا برححيرة الترركات والرذم ترم ياسر مر خرالي العاسرد عارى الصروي فقرد
باغ متوس العاسد عاى الصوي لعينة الدراسة ( ,)-%0.88865وحرانحراف مريرارم بارغ  0.147766ميمرا باغرت دنرى يمرة
لمعدي العاسد عاى الصوي ( )-%123.069وهي تعرود لترركة مر خرار القطرا الكرناعي وحاغرت مردة ترأخر تقريرر مردقا
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الحسررا ات الجررارجي ( )89يومررا ,ميمررا باررغ عاررى معرردي عاسررد عاررى الصرروي ( )%35.506وتعررود لتررركة م ر خررار القطررا
باغت مدة تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي لهذه التركة( )55يوما.
الكناعيُ ,
حيث ْ
مديونية الشركة الواقعة تحت التدقيق  :ما جكو

نسبة المديونية لتركات عينة الد ارسرة والتري ترم ياسرها قسرمة مجمرو

باغ متوسر مديونيرة الترركات عينرة الد ارسرة ( )%36.55923وحرانحراف مريرارم بارغ
ديون التركة عاى مجمو صولها فقد د
 ,0.30748وحاغررت دنررى نسرربة لامديونيررة ( )%0.0884وتعررود لتررركة مر خررار القطررا الكررناعي وكانررت مرردة التررأخر فرري
تقرير مدقا الحسا ات الجارجي لهذه التركة ( )48يوما ,في حي باغت عاى نسربة لامديونيرة ( )%227.528وتعرود لترركة
م القطا الكناعي وكانت مدة تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي لهذه التركة ( )84يوما.
هيكددل ملكيددة الشددركة الواقعددة تحددت التدددقيق :وتررم احتسرراق هيكررل ماكيررة التررركة قسررمة مجمررو السررهم المماوكررة م ر قاررل
عقاً مجا

ا دارة مقسومة عاى مجمو السهم المكردرة مر قارل الترركة ,هرذا وقرد بارغ متوسر هيكرل الماكيرة لاترركات

عينة الدراسة ( )%42.305وحانحراف مريرارم بارغ , 0.26644ميمرا بارغ دنرى هيكرل فري عينرة الد ارسرة ( )%0.038ويعرود
لتررركة صررنايية وكانررت مرردة التررأخر فرري تقريررر مرردقا الحسررا ات الجررارجي لهررذه التررركة( )27يومررا فقر  ,فرري حرري كرران عاررى
معدي لهيكل ماكية ( )%99ويعود لتركة صنايية وكانت مدة التأخر في تقرير مدقا الحسا ات الجارجي لهذه التركة()66
يوما.
عمدددر الشدددركة الواقعدددة تحدددت التددددقيق :متوسر ر عم ررر الت ررركات عين ررة الد ارس ررة با ررغ ( )22.0110عام ررا ,وح ررانحراف مري ررار

باغ ,16.23وقرد بارغ دنرى عمرر ضرم الترركات عينرة الد ارسرة سرنتان ,ويعرود لترركة صرنايية وكران مردة ترأخر تقريرر مردقا
الحسررا ات الج ررارجي ف رري بياناته ررا ( )18يوم ررا ف رري ح رري ك رران كثررر الت ررركات عم ر ار ض ررم عين ررة الد ارس ررة ( )65عام ررا لت ررركة

صنايية وكان مدة تأخر تقرير مدقا الحسا ات ( )45يوما.
قطاع الشركة الواقعة تحدت التددقيق :وقرد باغرت الترركات الكرنايية مرا نسرات ( )%44.4558مر عينرة الد ارسرة وحرانحراف

مريار باغ  ,0.730028مقابل ( )%55.5442دركات رير صنايية.

تعرراق الترردقيا لتررركات عينررة الد ارسررة ( )1844317دينررارا,

تعرراق الترردقيا فقررد بار درغ متوسر
أتعدداب التدددقيقّ :مرا جكررو
وحانحراف مريارم باغ , 20950.28وكانت قل يمة لتعاق التدقيا ( )1250دينا ار لتركة رير صرنايية ,وكران مردة ترأخر

تقريررر مرردقا الحسررا ات الجررارجي لايانررات هررذه التررركة ( )35يومررا ,فرري حرري باغررت عاررى يمررة تعرراق ( )160,000دينررار
لتركة رير صنايية وكان مدة تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي ( )53يوما.
دوران شركة تدقيق الحسابات :ما جكو
التدقيا لتركة التردقيا خرالي آخرر خمر

دوران دركة تدقيا الحسا ات والذم بحسئ مدى تغيير التركة الواقعة تحت

سرنوات لتقريرر الترركة المدرجرة فري بورصرة عمران ,هرذا وقرد باغرت نسربة الترركات

التر رري قامر ررت بتغيير ررر در ررركات التر رردقيا لر ررديها( )%53.4435م رر مجمر ررو التر ررركات عينر ررة الد ارسر ررة وحر ررانحراف مرير ررارم بار ررغ

 ,0.499501فرري حرري

ن مررا نسررات ( )46.5565مر عينررة الد ارسررة تحررتف

تررركة الترردقيا لمرردة تييررد عر الجمر

سررنوات,

وقال الد ارسرة نعطراً متغيرر وهمري ( )1حا كران هنراك تغيرر لترركة التردقيا ,فري حري ترم عطراً متغيرر وهمري ( )0حا كران
هناك احتفاظ تركة التدقيا.
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رم مرردقا الحسررا ات الجررارجي ,فقررد قامررت الد ارسررة نعطرراً الرررم المعرردي

رأي مدددقق الحسددابات الخددارجي ّ :م را جكررو
المتغيررر الرروهمي ( )1ف رري حرري تررم عط رراً الرررم المري ررارم المتغيررر الرروهمي ( )0ه ررذا وقررد باررغ نس رربة آراً مرردققي الحس ررا ات
الجرارجيي المتحفظرة فري بيانرات الترركات عينرة الد ارسرة مرا نسرات ( )%50.4132وحرانحراف مريرارم بارغ  ,0.500673فرري

حي باغت نسبة التقارير رير المتحفظة (.)%49.5868
تكنيل دركة التدقيا ,فقد تم نعطاً دركات التدقيا الكارى المتغير الروهمي ()1

تصنيف شركة التدقيقّ :ما جكو
فرري حرري تررم عطرراً دررركات الترردقيا الخرررى المتغيررر الرروهمي ( )0هررذا وقررد باررغ نسرربة التررركات الترري ترردقا مر قاررل دررركات
الترردقيا الكارررى مررا نسررات ( )%41.5978وحررانحراف مريررارم باررغ  ,0.49357فرري حرري باغررت نسرربة التقررارير ريررر المتحفظررة

(.)%58.4022
االرتباط بين المتغيرات:
ن وجرود ارتبراط مرتفررع مرا برري متغيررات الد ارسررة المسرتقاة قررد بكرون هررذا االمرر مقررال و يرؤثر عاررى نتراسس الد ارسررة

لبعض المتغيرات ,فتكون التناؤات ريرر موضرويية ممرا يرؤدم لرى تقرجيم الخطراً ,مر هنرا ال برد ن يرتم التحقرا مر عردل
وجررود االرتبرراط برري متغي ررات الد ارسررة المسررتقاة ,وم ر خررالي الجرردوي رقررم ( )2يتارري عرردل وجررود ارتبرراط عر ة
راي برري المتغي ررات
المستقاة.
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الجدول رقم ( )2االرتباط بين المتغيرات

اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج:
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حيرث تمثارت العينرة الد ارسرية الترركات المدرجرة فري بورصرة عمران المرالي خرالي الفتررة ( )2017-2010حيرث قررال
الباحررث جمررع الايانررات الجاصررة التررركات عينررة الد ارسررة ,ويعتاررر تحايررل االنحرردار المتعرردد ()Multiple Regression
النموح المالسم الختبار فرضيات الدراسة.
الجرردوي رق ررم( )3نترراسس اختب ررار الفرضرريات والترري تمث ررل العوامررل الم ررؤثرة فرري تررأخر تقري ررر مرردقا الحس ررا ات

بعررر

الجررارجي لاتررركات المدرجررة فرري بورصررة عمرران حسررئ رم الباحررث والترري تمثاررت فرري :حجررم التررركة الواقعررة تحررت الترردقيا,

رححية التركة ,مديونية التركة ,هيكل ماكية التركة ,عمر التركة ,قطرا الترركة ,و رم مردقا الحسرا ات الجرارجي ,اتعراق
الترردقيا ,تكررنيل دررركة الترردقيا ,دوران دررركة الترردقيا ,وقررال الباحررث اختبررار فرضرريات الد ارسررة وكانررت نترراسس الد ارسررة عاررى
النحو التالي:
يتارري مر خررالي الجرردوي رقررم ( )3ن يمررة( )R2=0.2606والترري تتررير لررى ن المتغي ررات المسررتقاة ترركل كارري اسررتطاعت
تفسررير مررا نسررات ( ) 26.06%م ر العوامررل الترري تررؤثر عاررى تررأخر تقريررر مرردقا الحسررا ات الجررارجي لاتررركات المدرجررة فرري
بورصة عمان كما بتير الجردوي عراله لرى وجرود ترأثير حو داللرة حكراسية( )sig.=0.000عنرد مسرتوى ثقرة ( < P-value

 )0.05و ن يمررة ) ) Fالمحسرروحة  12.40ممررا بتررير الررى فاعايررة هررذا النمرروح فرري تفسررير تررأخر تقريررر مرردقا الحسررا ات
الجارجي لاتركات المدرجة في بورصة عمان.
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الجدول رقم( )3نتائج اختبار فرضيات الدراسة

اختبددار الفرضددية األولددى :ال يوجددد تددأثير ذو داللددة ةحصددائية لحجددم شددركة الواقعددة تحددت التدددقيق علددى تددأخر تقريددر مدددقق
الحسابات الخارجي للشركات المدرجة في بورصة عمان.
يتارري م ر الج رردوي رقررم ( )3ن يم ررة ) )Coef.=6.021947و الجاص ررة ررالمتغير المس ررتقل(حجم الت ررركة الواقع ررة

تحت التدقيا) ,ن يمة ( )T=2.63عند مستوى ثقة ( )sig.=0.009وهرذ يردي الرى وجرود ترأثير ابجرابي حو داللرة احكراسية
لحجرم التررركة الواقعررة تحررت الترردقيا عاررى تررأخر تقريررر مردقا الحسررا ات الجررارجي لاتررركات المدرجررة فرري بورصررة عمرران عنررد

مسررتوى ثقررة ( ,)sig<0.05وهررذا مررا بتررير نر كامررا ااد حجررم التررركة الواقعررة تحررت الترردقيا كامررا اادت احتماليررة تررأخر تقريررر
مدقا الحسا ات الجارجي ,مما ساا بمك رفض الفرضية العدمية والقاوي الفرضية الادياة والجرو بنتيجة مفادها ن هناك
تأثير ابجرابي حو داللرة حكراسية لحجرم الترركة الواقعرة تحرت التردقيا عارى ترأخر تقريرر مردقا الحسرا ات الجرارجي لاترركات
المدرجة في بورصة عمان
اختبار الفرضية النانية :ال يوجد تأثير ذو داللدة ةحصدائية لربحيدة الشدركة الواقعدة تحدت التددقيق علدى تدأخر تقريدر مددقق
الحسابات الخارجي للشركات المدرجة في بورصة عمان.
يتارري م ر الجرردوي رقررم ( )3ن يمررة ) )Coef.= -38.6719الجاصررة ررالمتغير المسررتقل(رححية التررركة الواقعررة
تحت التدقيا)و ن يمة ( )T=-2.03عند مسرتوى ثقرة ( )sig.= 0.044وهرذ يردي الرى وجرود ترأثير سرااي حو داللرة احكراسية
لرححية التركة الواقعة تحرت التردقيا عارى ترأخر تقريرر مردقا الحسرا ات الجرارجي لاترركات المدرجرة فري بورصرة عمران عنرد

مسررتوى ثقررة ( ,)sig<0.05وهررذا بعنرري ن ر كامررا انجفقررت رححيررة التررركة الواقعررة تحررت الترردقيا كامررا اادت احتماليررة تررأخر
تقرير مدقا الحسا ات الجارجي ,مما ساا بمك رفض الفرضية العدمية والقاوي الفرضية الادياة والجرو بنتيجة مفادها ن
هناك تأثير سااي حو داللة حكاسية لحجم دركة الواقعة تحت التدقيا عاى تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي لاترركات
المدرجة في بورصة عمان

اختبار لفرضية النالنة :ال يوجد تأثير ذو داللة ةحصائية لمديونية الشدركة الواقعدة تحدت التددقيق علدى تدأخر تقريدر مددقق
الحسابات الخارجي للشركات المدرجة في بورصة عمان.

260

ي والدّراسات العليا
مجلة جامعة الحسين بن طالل للبحوث  ،مجلة علميّة محك ّمة دورية تصدر عن عمادة البحث العلم ّ
الملحق()1المجلد (2021)7

يتارري مر الجرردوي رقررم ( )3ن يمررة ) )Coef.= 15.45809الجاصررة ررالمتغير المسررتقل(مديونية التررركة الواقعررة

تحرت التردقيا) و ن يمرة ( )T=1.67عنرد مسرتوى ثقرة ( )sig.= 0.095وهرذ يردي الرى عردل وجرود ترأثير حو داللرة احكراسية
لمديونية التركة الواقعة تحت التدقيا عاى تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجرارجي لاترركات المدرجرة فري بورصرة عمران عنرد

مسررتوى ثقررة ( ,)sig<0.05لكر هنرراك تررأثير ابجررابي حو داللررة حكرراسية لمديونيررة التررركة الواقعررة تحررت الت ردقيا عاررى تررأخر
تقرير مدقا الحسا ات الجارجي لاتركات المدرجة في بورصة عمان لك عند مستوى ثقة ( ,)sig<0.10وهذا ما بتير ن

كاما اادت مديونية التركة الواقعة تحت التدقيا كاما اادت احتمالية تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجرارجي لكر عنرد مسرتوى
ثقة ( )sig<0. 10ولي

عند مستوى ثقرة ( , )sig<0.05وحمرا ان الد ارسرة اسرتجدمت مسرتوى ثقرة ( )sig<0.05فننر بمكر

قاوي الفرضية العدمية والتي تنس عارى نر ال يوجرد ترأثير حو داللرة حكراسية لمديونيرة درركة الواقعرة تحرت التردقيا عارى
تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي لاتركات المدرجة في بورصة عمان.
الفرضية الرابعدة :ال يوجدد تدأثير ذو داللدة ةحصدائية لهيكدل ملكيدة الشدركة الواقعدة تحدت التددقيق علدى تدأخر تقريدر مددقق
الحسابات الخارجي للشركات المدرجة في بورصة عمان.
يتاي م الجدوي رقم ( )3ن يمة ) )Coef.= -5.86616الجاصة المتغير المستقل(هيكل ماكية التركة الواقعة
تح ررت الت رردقيا) ,و ن يم ررة (  )T=-0.62عن ررد مس ررتوى ثق ررة ( )sig.= 0.535وه ررذ ي رردي ال ررى ع رردل وج ررود ت ررأثير حو دالل ررة
احكرراسية لهيكررل ماكيررة التررركة الواقعررة تحررت الترردقيا عاررى تررأخر تقريررر مرردقا الحسررا ات الجررارجي لاتررركات المدرجررة فرري

بورصة عمان عند مستوى ثقة ( ,)sig<0.05و الترالي بمكر قاروي الفرضرية العدميرة والتري ترنس عارى ال يوجرد ترأثير حو
داللة حكاسية لهيكل ماكية ال تركة الواقعة تحت التدقيا عاى تأخر تقرير مدقا الحسرا ات الجرارجي لاترركات المدرجرة فري
بورصة عمان.
الفرضية الخامسدة :ال يوجدد تدأثير ذو داللدة ةحصدائية لعمدر الشدركة الواقعدة تحدت التددقيق علدى التدأخر فدي تقريدر مددقق
الحسابات الخارجي.
يتاي م الجدوي رقم ( )3ن يمة ) )Coef.= -0.04029الجاصة المتغير المسرتقل(عمر الترركة الواقعرة تحرت

الترردقيا) و ن يمررة (  )T=-0.23عنررد مسررتوى ثقررة ( ) 0.815وهررذ يرردي الررى عرردل وجررود تررأثير حو داللررة احكرراسية لعمررر
التركة الواقعة تحت التدقيا عاى ترأخر تقريرر مردقا الحسرا ات الجرارجي لاترركات المدرجرة فري بورصرة عمران عنرد مسرتوى

ثقة ( ,)sig<0.05و التالي بمك قاوي الفرضية العدمية والتي تنس عاى ال يوجد تأثير حو داللة حكاسية لعمر التركة
الواقعة تحت التدقيا عاى تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي لاتركات المدرجة في بورصة عمان.

الفرضددية السادسددة :ال يوجددد تددأثير ذو داللددة ةحصددائية لقطدداع الشددركة الواقعددة تحددت التدددقيق علددى تددأخر تقريددر مدددقق
الحسابات الخارجي.
يتارري م ر الجرردوي رقررم ( )3ن يمررة ) )Coef.= 1.048831الجاصررة ررالمتغير المسررتقل(قطا التررركة الواقعررة

تحت التدقيا) و ن يمة (  )T=0.18عند مستوى ثقة ( ) 0.86وهذ يدي الرى عردل وجرود ترأثير حو داللرة احكراسية لقطرا

التركة الواقعة تحت التدقيا عاى ترأخر تقريرر مردقا الحسرا ات الجرارجي لاترركات المدرجرة فري بورصرة عمران عنرد مسرتوى
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ثقررة ( ,)sig<0.05و الت ررالي بمك ر قا رروي الفرضررية العدمي ررة والت رري تررنس عا ررى ال يوجررد ت ررأثير حو داللررة حك رراسية لقط ررا
ال تركة الواقعة تحت التدقيا عاى تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي لاتركات المدرجة في بورصة عمان.

الفرضية السابعة :ال يوجدد تدأثير ذو داللدة ةحصدائية لدرأي مددقق الحسدابات الخدارجي علدى تدأخر تقريدر مددقق الحسدابات
الخارجي.
يتارري م ر الجرردوي رقررم ( )3ن يمررة ) )Coef.= 36.48956الجاصررة ررالمتغير المسررتقل(رم مرردقا الحسررا ات

الجارجي)و ن يمة ( )T=5.92عند مستوى ثقة (  )sig.=0.000وهذ يدي الى وجود تأثير ابجرابي حو داللرة احكراسية لررم
مدقا الحسا ات الجارجي عاى تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي لاتركات المدرجرة فري بورصرة عمران عنرد مسرتوى ثقرة

( ,)sig<0.05فهررو بعطرري مؤدررر كامررا كرران رم مرردقا الحسررا ات الجررارجي فرري الايانررات الماليررة ريررر مريررارم كامررا اادت
احتمالية تأخر تقرير مردقا الحسرا ات الجرارجي ,ممرا سراا بمكر رفرض الفرضرية العدميرة والقاروي الفرضرية الاديارة والجررو

بنتيج ررة مفاده ررا ن هن رراك ت ررأثير حو دالل ررة حك رراسية ل رررم م رردقا الحس ررا ات الج ررارجي عا ررى ت ررأخر تقري ررر م رردقا الحس ررا ات
الجارجي لاتركات المدرجة في بورصة عمان

الفرضية النامنة :ال يوجد تأثير ذو داللة ةحصائية ألتعاب التدقيق علدى تدأخر تقريدر مددقق الحسدابات الخدارجي للشدركات
المدرجة في بورصة عمان.
يتاي مر الجردوي رقرم ( )3ن يمرة ) )Coef.= -0.00036الجاصرة رالمتغير المسرتقل(اتعاق التردقيا) و ن يمرة

( )T=-2.32عنررد مسررتوى ثقررة (  )sig.=0.021وهررذ يرردي الررى وجررود تررأثير سررااي حو داللررة احكرراسية التعرراق الترردقيا عاررى
تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي لاتركات المدرجة في بورصة عمان عنرد مسرتوى ثقرة ( ,)sig<0.05وتفسرير حلرك نر

كامرا انجفقررت اتعراق الترردقيا كامررا اادت احتماليرة تررأخر تقريررر مردقا الحسررا ات الجرارجي ,ممررا سرراا بمكر رفررض الفرضررية
العدميررة والقارروي الفرضررية الادياررة والجرررو بنتيجررة مفادهررا ن هنرراك تررأثير سررااي حو داللررة حكرراسية لرررم مرردقا الحسررا ات
الجارجي عاى تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي لاتركات المدرجة في بورصة عمان
الفرضية التاسعة :ال يوجد تأثير ذو داللة ةحصائية لتصنيف شركة التدقيق على تأخر تقرير مدقق الحسابات الخارجي.
يتاي م الجدوي رقم ( )3ن يمة ) )Coef.=-23.3383الجاصة المتغير المستقل(تكنيل دركة التدقيا) و ن
يمة (  )T=-4.37عند مستوى ثقة ( )0.000وهذ يدي الى وجود ترأثير سرااي حو داللرة حكراسية لتكرنيل درركة التردقيا

عاى تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي لاتركات المدرجرة فري بورصرة عمران عنرد مسرتوى ثقرة ( ,)sig<0.05م عنردما
يتم التدقيا م قال دركة ال تنتمي الى دركات التدقيا الكارى( )Big4.فنن احتمالية تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي
تييد ,مما ساا بمك رفض الفرضية العدمية والقاوي الفرضية الادياة والجرو بنتيجة مفادها ن هناك تأثير سااي حو داللرة
حكاسية لتكنيل دركة التدقيا عاى تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي لاتركات المدرجة في بورصة عمان.
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ا لفرضية العاشرة :ال يوجد تأثير ذو داللة ةحصائية لدوران مددقق الحسدابات الخدارجي علدى تدأخر تقريدر مددقق الحسدابات
الخارجي.
يتاري مر الجردوي رقرم ( )3ن يمرة ) )Coef.= 9.46707الجاصرة رالمتغير المسرتقل(دوران درركة التردقيا) و ن

يمة (  )T=1.73عنرد مسرتوى ثقرة ( )0 .085وهرذ يردي عارى وجرود ترأثير ابجرابي لردوران درركة التردقيا عارى ترأخر تقريرر
مردقا الحسرا ات الجرارجي لاترركات المدرجرة فري بورصرة عمران ,لكر هرذا الترأثير لري

حو داللرة احكراسية عنرد مسرتوى ثقررة

( ,)sig<0.05وانمر ر ررا حو داللر ر ررة احكر ر رراسية عنر ر ررد مسر ر ررتوى ثقر ر ررة ( ,)sig<0.10وحمر ر ررا ن الد ارسر ر ررة اسر ر ررتجدمت مسر ر ررتوى ثقر ر ررة
( ) sig<0.05فنن ر بمك ر قا رروي الفرضررية العدميررة والت رري تررنس عاررى ن ر ال يوجررد تررأثير حو دالل ررة حكرراسية لرردوران د ررركة
التدقيا عاى تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي لاتركات المدرجة في بورصة عمان.
مناقشة النتائج:
-1

الفرضية األولى :ال يوجد تدأثير ذو داللدة ةحصدائية لحجدم شدركة الواقعدة تحدت التددقيق علدى تدأخر تقريدر مددقق
الحسابات الخارجي للشركات المدرجة في بورصة عمان.

هن رراك ت ررأثير ابج ررابي حو دالل ررة حك رراسية لحج ررم د ررركة الواقع ررة تح ررت الت رردقيا عا ررى ت ررأخر تقري ررر م رردقا الحس ررا ات

الجررارجي لاتررركات المدرجررة فرري بورصررة عمرران ,وتفسررير حلررك ن ر كامررا ااد حجررم التررركة الواقعررة تحررت الترردقيا كامررا اادت
احتماليررة التررأخر فرري تقريررر مرردقا الحسررا ات الجررارجي لاتررركات المدرجررة فرري بورصررة عمرران المررالي ,حيررث ن ايررادة حجررم
التركة الواقعة تحت التردقيا يرؤدم لرى ايرادة الوقرت المطاروق تمرال عمايرة التردقيا ,ممرا قرد يرؤدم لرى الترأخر فري صردار
المدقا لتقريره ,وقد ادرارت العديرد مر الد ارسرات السرا قة لرى ن لحجرم الترركة الواقعرة تحرت التردقيا ثرر عارى ترأخر تقريرر

مدقا الحسا ات الجارجي ,ففي دراسة (السايحات وآخررون )2017 :وجردت الد ارسرة ن هنراك ثرر حو داللرة حكراسية لحجرم
صوي الترركة عارى ترأخر صردار التقرارير ,كمرا ن د ارسرة ( )alattar: 2011بينرت ن حجرم الترركة مر هرم العوامرل التري
تؤثر عاى توقيت صدار التقارير المالية لاتركات المدرجة في بورصة قطر .وفي دراسة ( )Hassan: 2016وجد ن لحجم
التركة الواقعة تحت التدقيا ثر في تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي في دولة فاسطي وفي نف

السيام وجدت دراسة

( ) Akingunola at el., 2018ن هنراك ترأثير حو داللرة حكراسية لحجرم الترركة الواقعرة تحرت التردقيا عارى الترأخر فري
تقرير مدقا الحسا ات الجارجي
-2

الفرضية النانية :ال يوجد تأثير ذو داللة ةحصائية لربحية الشركة الواقعة تحت التددقيق علدى تدأخر تقريدر مددقق

الحسابات الخارجي للشركات المدرجة في بورصة عمان.

توصررات الد ارسررة الررى ن هنرراك تررأثير سررااي حو داللررة حكرراسية لرححيررة التررركة الواقعررة تحررت الترردقيا عاررى تررأخر

تقرير مدقا الحسا ات الجارجي لاتركات المدرجة في بورصة عمان ,م كاما انجفقت رححية التركة اادت احتماليرة ترأخر

تقريررر مرردقا الحسررا ات الجررارجي ويعتاررر هررذا العامررل هررو قرروى العوامررل تررأثي ار عاررى تررأخر تقريررر مرردقا الحسررا ات الجررارجي,

ردخوي فرري نقررا
وتفسررير حلررك ن تررأخر التقررارير ترركل عررال قررد بكررون نرراتس ع ر خفرراً عررض الخبررار السرريئة والر ُ
الحسرا ات الجرارجي هرذا وال ,و مر ناحيرة ثانيررة بعرد ضرعف الرححيرة حرد القرغولات الترري تييرد مر احتماليرة التالعرئ فرري
مررع مرردقا

الايانات المالية (مثاث الغخ) ولذلك وجود رححية منجفقة يييد مر يبراً المردقا لن احتماليرة ررخ الايانرات الماليرة بكرون

وارد وحتكل كاير ,و كثر الد ارسرات وجردت ن هنراك ثرر لرححيرة الترركة عارى ترأخر تقريرر مردقا الحسرا ات الجرارجي ,مثرل
دراسة (الفقل ونور ,2006 :السايحات وآخرون ,2017 :اعررق ودحردوح )Bagulaidan et al., 2016 ,2018 :وكرذلك
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د ارسرة ( )Habib et al., 2018ود ارسرة ( )Rusmin & Evans: 2017وجردت ثرر لرححيرة الترركة عارى توقيرت اصردار
تقارير مدققي الحسا ات الجارجيي
-3

في التركات ا ندونيسية.

الفرضددية النالنددة :ال يوجددد تددأثير ذو داللددة ةحصددائية لمديونيددة الشددركة الواقعددة تحددت التدددقيق علددى تددأخر تقريددر

مدقق الحسابات الخارجي للشركات المدرجة في بورصة عمان.

توص ررات الد ارس ررة ال ررى وج ررود ت ررأثير ابج ررابي حو دالل ررة احك رراسية لمديوني ررة الت ررركة عا ررى ت ررأخر تقري ررر م رردقا الحس ررا ات

الجارجي لك هذا التأثير لي

حو داللة حكاسية عند مستوى ثقة  )Coep.=15.45809, sig >0.05( 0.05وءنما بكون

حو دالل ررة حك رراسية مس ررتوى ثق ررة  .sig<0.10وتفس ررير حل ررك ن المديوني ررة تعتا ررر مر ر الق ررغولات الت رري تيي ررد مر ر احتمالي ررة
التالعئ في الايانات المالية لتحسري صرورة المنترأة مرال الممرولي  ,مر هنرا نجرد ن المردقا بأخرذ حلرك عري االعتبرار عر

تدقيا التركات حات الديون المرتفعة ,مما يييد م يباً مدقا الحسا ات الجرارجي لجفرض المجرالر لرى دنرى مسرتوى فرال

بد ل م االستجا ة الرتفرا مجرالر الغرخ سرواً مر حيرث ا جرراًات و التوقيرت و حجرم العينرات وكرل حلرك سروف يرؤدم
لرى تررأخر تقريررر مرردقا الحسرا ات الجررارجي .ومر الد ارسررات التري وجرردت ن هنرراك تررأثير لمديونيرة التررركة عاررى تررأخر تقريررر

مرردقا الحسررا ات الجررارجي د ارسررة (الكرريرفي )2017 :الررذم درسررت فتررة تررأخر تقريررر المرردقا ووجرردت ن تررأخر تقريررر مرردقا

الحسا ات الجهاا المركيم يتأثر مديونية التركة وكذلك دراسة (السايحات وآخرون )2017 :توصات ن م العوامرل التري
تييد مردة الترأخر هري ايرادة الت ايمرات الترركة ,وكرذلك د ارسرة ( )ALkhatib & marji: 2012التري وجردت ن هنراك ارتبراط
حو داللة حكاسية بي التأخر في تقرير مدقا الحسا ات الجارجي وااللتيامات المترتبة عاى التركة الواقعة تحت.
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الفرضية الرابعة :ال يوجد تأثير ذو داللة ةحصائية لهيكل ملكية الشركة الواقعدة تحدت التددقيق علدى تدأخر تقريدر

مدقق الحسابات الخارجي للشركات المدرجة في بورصة عمان.

توصات الدراسة الى عدل وجود تأثير حو داللة احكاسية لهيكل ماكيرة الترركة عارى ترأخر تقريرر مردقا الحسرا ات

الجارجي عند مستوى ثقة ( .) sign>0.05وهذا ما يتطرابا مرع العديرد مر الد ارسرات السرا قة التري تناولرت ثرر هيكرل ماكيرة
رث توصررات هررذه الد ارسررة لررى عرردل
التررركة عاررى تررأخر تقريررر مرردقا الحسررا ات الجررارجي مثررل :د ارسررة (العمررايرة )2017 :حير ُ
وجررود دور وسرري لتركرري الماكيررة عاررى تررأخر تقريررر مرردقا الحسررا ات الجررارجي فرري حرري وجرردت ن هنرراك ثررر سررااي لتركرري
الماكيررة الجنايررة عاررى تررأخر تقريررر مرردقا الحسررا ات الجررارجي ,وكررذلك توصررات د ارسررة (اعرررق ودحرردوح )2018 ,لررى عرردل
وجود تأثير لهيكل الماكية عاى تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي.
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الفرضية الخامسة :ال يوجد تأثير ذو داللة ةحصائية لعمر الشركة الواقعة تحدت التددقيق علدى التدأخر فدي تقريدر
مدقق الحسابات الخارجي للشركات المدرجة في بورصة عمان.

توصررات الد ارسررة الررى عرردل وجررود تررأثير لعمررر التررركة الواقعررة تحررت الترردقيا عاررى تررأخر تقريررر مرردقا الحسررا ات

الجارجي ,وتفسير حلك ن خارة مدقا الحسا ات الجارجي ومردى التجكرس الترد يقي وهرو االهرم فري منحنرى الجاررة وهرذا مرا
يتطررابا مررع د ارسررة(اعرق ودحرردوح )2018 :والترري وجرردت أنر ال يوجررد تررأثير حو داللررة احكرراسية لعمررر التررركة عاررى تررأخر
تقرير مدقا الحسا ات الجارجي لاتركات المدرجة في بورصة عمان.
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الفرضددية السادسددة :ال يوجددد تددأثير ذو داللددة ةحصددائية لقطدداع الشددركة الواقعددة تحددت التدددقيق علددى تددأخر تقريددر

مدقق الحسابات الخارجي للشركات المدرجة في بورصة عمان .

توصات الدراس ة الرى عردل وجرود ترأثير حو داللرة حكراسية لقطرا الترركة الواقعرة تحرت التردقيا عارى ترأخر تقريرر

مدقا الحسا ات الجارجي .وتفسير حلك ن لايعة عماية التدقيا هي نفسها غض النظر عر قطرا الترركة هرذا اوال ,ثانيرا:
ن هناك تجكس لدى المدققي في تدقيا عض القطاعات دون ريرها ,مما يييل و يذيئ الفوارم بي القطاعات.
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نتيج ررة ه ررذه الفرض ررية ف رري د ارس ررتنا تطا ق ررت م ررع نت رراسس د ارس ررة (اع رررق ودح رردوح )2018 :والت رري تناول ررت ع رردد مر ر
المتغيرات المستقاة م ضمنها قطا الترركة ,وتوصرات لرى عردل وجرود عالقرة ارتبراط حات داللرة حكراسية مرا بري توقيرت
صدار التقارير وقطا التركة.
الفرضددية السددابعة :ال يوجددد تددأثير ذو داللددة ةحصددائية لدرأي مدددقق الحسددابات الخددارجي علددى تددأخر تقريددر مدددقق
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الحسابات الخارجي للشركات المدرجة في بورصة عمان .

توصررات الد ارسررة الررى وجررود تررأثير ابجررابي حو داللررة احكرراسية لرررم مرردقا الحسررا ات الجررارجي عاررى تررأخر تقريررر

حيث
مدقا الحسا ات الجارجي لاتركات المدرجة في بورصة عمان عند مستوى ثقة (,)sig<0.05ويعتار ثاني العوامل م
ُ
تأثيره عاى تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي .وتفسير حلك ن التأخر في صدار تقرير مردقا الحسرا ات الجرارجي بعرود
لرى الجرردي الحاصررل مرا برري مرردقا الحسررا ات الجرارجي ومعرردم الايانررات الماليرة حرروي مررور جوهريررة لهرا تأثيرهررا فرري الررتحف

عاى الايانات المالية ,م جانئ خر قد بكون سائ التأخر ناتس ع الخبار السيئة ميما بجس الايانات المالية ,وخالصرة
الق رروي ن ر كام ررا ك رران رم م رردقا الحس ررا ات الج ررارجي ف رري الايان ررات المالي ررة متحفظ ررا كام ررا اادت احتمالي ررة ت ررأخر تقري ررر م رردقا
الحسررا ات الجررارجي .العديررد م ر الد ارسررات وجرردت ن لرررم مرردقا الحسررا ات الجررارجي ثررر فرري تررأخر تقريررر المرردقا مثررل
دراسة (ااهر ) 2012 :وكذلك دراسة( ظاهر ,والتكرورم )2015 :والذم وجردت ن هرم عامرل لترأخر صردار القرواسم الماليرة
تكل عال هو نو رم مدقا الحسا ات الجارجي وكذلك د ارسرة (الكريرفي )2017 :وجردت ن هنراك ترأثير لنرو رم مردقا

الحسرا ات فري ترأخر تقريررر مردقا الحسرا ات الجررارجي ود ارسرة (.)Habib et al., 2018توصررات رأن المتغيررات الجاصررة
المدقا وفريا التدقيا وخاصة رم مدقا الحسا ات الجرارجي هري مر هرم العوامرل التري ترؤثر عارى ترأخر مردقا الحسرا ات
الجارجي.
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الفرضية النامنة :ال يوجد تأثير ذو داللة ةحصائية ألتعاب التدقيق على تأخر تقرير مدقق الحسابات الخارجي.

توصررات الد ارسررة لررى ن هنرراك تررأثير سررااي حو داللررة حكرراسية لتعرراق الترردقيا عاررى تررأخر تقريررر مرردقا لاتررركات

المدرجة في بورصة عمان ,عنرد مسرتوى ثقرة( )Csig <0.05م كامرا انجفقرت تعراق التردقيا كامرا اادت احتماليرة الترأخر
في تقرير مدقا الحسا ات الجارجي .كمرا سراا و ن بينرا لرى ن قاروي تعراق قرل مر ا خرري ال بعتارر ريرر خالقري مرا لرم

يؤثر عاى لايعة وكفاًة وجدبة عمايرة التردقيا ,حيرث ن انجفرا

تعراق التردقيا قرد يرؤثر سرابا عارى عمايرة التردقيا وجدبرة

التدقيا وااللتيال عماية التدقيا ما فيها توقيت صدار التقرير متأث ار ماد التكافة والمنفعة كمرا ن هرذه التعراق المتأتيرة مر

هذا العميل ال تمثل قوة في ايرادات دركة التدقيا وحالتالي قد بكون هناك نو م االهماي لهذه التركة.

وهذا ما يتطابا مع دراسة ( ,)Leej Johng: 2008حيث وجدت هذه الدراسة ن هناك ارتبالرا سراايا مرا بري التعراق

وتأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي.
-9

الفرضية التاسعة :ال يوجد تأثير ذو داللة ةحصائية لتصنيف شدركة التددقيق علدى تدأخر تقريدر مددقق الحسدابات

الخارجي.

توصات الدراسة الى ن هناك تأثير سااي حو داللة حكاسية لتكنيل دركة التدقيا ضرم ( )Big.4عارى ترأخر

تقرير مدقا الحسا ات الجارجي عند مستوى ثقة ( )Sig<0.05م ن دركات التدقيا الكارى قل تأخ ار في صدار تقاريرها
م ر التررركة الترري ليسررت م ر ض رم دررركات الترردقيا الكارررى ( )Big.4وحمعنررى كامررا كانررت دررركة الترردقيا لرري

م ر ضررم

دركات التدقيا الكارى ( ,)Big.4فم المعرروف ن درركات التردقيا الكاررى ( )Big4لرديها مكانيرات كايررة ياسرا مرع راقي
التررركات تمكنهررا م ر

داً عمايررة الترردقيا كفرراًة وفاعايررة وفرري وقررت سررر مقارنررة ,العديررد م ر الد ارسررات وجرردت لنوييررة و

تكرنيل التررركة ( )Big4ثررر عاررى تررأخر تقريررر مرردقا الحسررا ات الجررارجي مثررل د ارسررة ()Akhatib & margj: 2012
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توصررات لررى وجررود ارتبرراط سررااي مررا برري دررركات الترردقيا الكارررى والتررأخر فرري تقريررر مرردقا الحسررا ات الجررارجي فرري قطررا
الكرناعة وكرذلك فري قطرا الجردمات ,كمرا توصرات د ارسرة ( )Akingunola et al., 2018لرى ن لنوييرة درركة التردقيا

(ضم دركات التدقيا الكارى ( )Big.4ثر في تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي وكذلك توصات دراسة ( Habib et

 )al., 2018لى ّن العوامل المتعاقة المدقا ودركة التدقيا ومنها تكنيل دركة التدقيا تعرد مر هرم العوامرل المرؤثرة فري
توقيت صدار تقرير مدقا الحسا ات الجارجي.
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الفرضية العاشرة :ال يوجد تدأثير ذو داللدة ةحصدائية لددوران مددقق الحسدابات الخدارجي علدى تدأخر تقريدر مددقق

الحسابات الخارجي.

توصررات الد ارس ررة ال ررى وجررود ث ررر ابج ررابي ل رردوران مرردقا الحس ررا ات الج ررارجي عا ررى تررأخر تقري ررر م رردقا الحس ررا ات

الجارجي لك هرذا الترأثير لري

حو داللرة حكراسية عنرد مسرتوى الثقرة ( (Sig <0.05نمرا بكرون الترأثير حو داللرة حكراسية

عند مستوى ثقة بمك القوي ن كاما كان هناك دوران لتركة التدقيا كاما كان هناك احتماي لتأخر تقريرر مردقا الحسرا ات
الجارجي.العدي ر ر ررد م ر ر ر الد ارس ر ر ررات وج ر ر ردت ن كث ر ر ررر ح ر ر رراالت الغ ر ر ررخ تك ر ر ررون ف ر ر رري الس ر ر ررنة الول ر ر ررى لت ر ر ررولي الم ر ر رردقا عماي ر ر ررة
التدقيا(مترتهي ,)2014:وتفسرير حك ن مردقا الحسرا ات الجرارجي قرد ال بكرون لدبر المعرفرة الكاميرة طايعرة عمرل الترركة
وحيئتهررا الداخايررة مررا فيهررا الرقا ررة الداخايررة ممررا يررنعك

عاررى ايررادة مجررالر عمايررة الترردقيا ,وحالتررالي فررنن مرردقا الحسررا ات

الجارجي بحتا الى جهد ووقت لوي لجفض مجالر عماية التدقيا لى دنى مستوى ممك  ,عك

المدقا الذم لدب فترة

لرروي ف رري ترردقيا حس ررا ات التررركة ,فادب ر معرفررة طايع ررة عمررل الت ررركة وحالتررالي فه ررو حاجررة ال ررى وقررت ق ررل عك ر

م رردقا

الحسا ات الجديد فهو حاجة الى وقت لوي نهاً عماية التدقيا ما فيها صدار التقرير .العديد م الدراسات تناولت ثر
دوران المرردقا ودررركة الترردقيا عاررى تررأخر تقريررر مرردقا الحسررا ات الجررارجي عقررها وجرردت ثررر حو داللررة حكرراسية والرربعض
توصات الى عدل وجود ثر لدوران المدقا عاى تأخر تقريره .وم بي الدراسات التي وجدت ثر لردوران المردقا عارى ترأخر
اصدار تقرير دراسة ( )ng & Tai: 1994والتي هدفت الى الييال فحس تجرياي لمحددات تأخر عمايرة التردقيا فري هونرغ
كونغ حيث اعتارت الدراسة ن مدة التدقيا م العوامل التي تؤثر عاى توقيت عالن التقارير وحالتالي الرحاح.
التوصيات:
بناً عاى ما توصات الي الدراسة م نتاسس فنن البحث يوصي ما ياي:
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ضرورة وضع تتريعات صارمة لقب توقيت صدار تقرير مدقا الحسا ات الجارجي لتقايل مدة التأخير.

-2

الب ررد لام رردقا م ر االخ ررذ ع رري االعتب ررار عن ررد ت رردقيا الت ررركات حات الحج ررم الكاي ررر وك ررذلك الت ررركات حات الرححي ررة
المنجفقة نها حاجة الى وقت لوي لتدقيا حسا اتها.
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عادة وضع حد دنى لتعاق التدقيا تتناسئ مع لايعة العمل لما ل م
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وضع تتريع يايل التركات المساهمة العامة حرد دنرى وحرد عارى لالحتفراظ مردقا الحسرا ات الجرارجي واقتررح ن

تأخر تقرير مدقا الحسا ات الجارجي.

ثر في جودة عمايرة التردقيا وكرذلك فري

بكون م ( 3سنوات ) الى (سنوات )5كون لفترة االحتفاظ القكيرة ساايات حيث ن كثر حاالت الغرخ تكرون فري

السنة االولى لتولي مدقا الحسا ات لمهام وكرذلك ترأخر تقريرر مردقا الحسرا ات الجرارجي ,كمرا ن لفتررة االحتفراظ
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الطوياة ثار سااية مثل نتوً عالقة قد تؤثر استقاللية المدقا.

ي وصي الباحث القراسمي عارى مهنرة التردقيا البحرث عر آليرة مر

جرل تكرنيل درركات التردقيا حسرئ مكانيتهرا

وقردرتها المهنيرة ,و ن ال بكررون التعاقرد مررا بري التررركة الطالبرة لاترردقيا ودرركة الترردقيا مبادررة ,وءنمررا بكرون الطاررئ
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م خالي اتحاد او نقا ة او الهيئة المنظمة لمهنة التدقيا تقول هي اختيار دركة التدقيا التري تناسرئ مرع الترركة
الطالبة لجدمات التدقيا.
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يوصي الباحث قرورة الييال بدراسات مستقااية تتعاا بهرذا الموضرو ق وحلرك عر لريرا ايرادة الفتررة اليمنيرة التري

رطتهرا هرذه الد ارسرةق واالهتمرال متغيررات خررى مثرل الحاكميررة المؤسسرية وآلياتهرا المجتافرة ودرجرة التنراف

مرا برري

دركات التدقيا.
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ااهرررق ا)2012( .ق محررددات ا طرراً التقررارير الماليررة ررالتطايا عاررى التررركات المسرراهمة المكررية :د ارسررة اختباريررة ق رسررالة
ماجستير رير منتورةق جامعة اليقااياق مكر.
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ص رردار التق ررارير المالي ررة
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الك ريرفيق اس ررماً)2017( .ق نح ررو تفس ررير منطق رري لفت ررة ت ررأخر تقري ررر مراقا رري الحس ررا ات ف رري الجه رراا المرك رريم لامحاس رربات
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رسرالة ماجسرتير ريرر منترورةق

جامعة العاول التطايييةق االردن
الفقلق ل.ق نورق ) 2006( .ق تحايل اهمية العوامل المؤثرة فري ترأخير اصردار التقرارير السرنوية لاترركات :د ارسرة مقارنرة
م وجهة نظر المديري والمدققي القانونيي في كل م العرام واالردن ق مجاة العاول االداريةق المجاد 33ق العردد
.2
متررتهي,

( ) 2014تحايررل العالقررة برري معرردي دوران المرردقا وجررودة الترردقيا الجررارجي وانعكررال حلررك عاررى رم مرردقا
الحسا ات الجارجي مجاة الجامعة ا سالمية لادراسات االقتكادبة وا دارية ,مجاد , 22العدد .2
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