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العوامل املحددة لفرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي

لل�رشكات امل�ساهمة العامة الأردنية املدرجة يف بور�صة عمان
د .حممود ح�سن قاقي�ش *
هنادي تركي البطاينة *

ملخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إلى التعرف على حمددات فرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي لل�شركات امل�ساهمة العامة الأردنية
املدرجة يف بور�صة عمان لعام  2004م  ،حيث فح�صت العالقة ما بني فرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي (الفرتة املمتدة من
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية لغاية تاريخ ا�ستالم هيئة الأوراق املالية التقارير ال�سنوية من ال�شركات ) وعدة متغريات م�ستقلة ،
هي )1 :فرتة �إ�صدار تقرير املدقق  )2حجم ال�شركة  )3ربحية ال�شركة  )4عمر ال�شركة  )5ن�سبة التمويل بالدين  )6نوع
القطاع  )7ارتباط املدقق اخلارجي مبكتب تدقيق عاملي  )8نوع التقرير ال�صادر عن املدقق اخلارجي  )9االعتماد على ر�أي
مدقق �آخر  )10نوع ال�سوق املدرجة به ال�شركة .
لقد مت ا�ستخدام حتليل االنحدار اخلطي املتعدد الختبار فر�ضيات الدرا�سة  ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة التي اجريت
على عينة مكونة من (� )157شركة مدرجة يف بور�صة عمان �أن ملتغريات فرتة �إ�صدار تقرير املدقق و التمويل بالدين و نوع
القطاع عالقة ارتباط ذات داللة �إح�صائية مع فرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي عند م�ستوى داللة �أقل من (� .) % 5أما
بالن�سبة للمتغريات ال�سبعة املتبقية فقد تبني انه ال توجد لها �أي عالقة ذات داللة �إح�صائية مع فرتة �إ�صدار التقرير املايل
ال�سنوي  .كما بينت النتائج �أن فرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي تكون �أطول لل�شركات ال�صناعية  ،التي تزداد فيها ن�سبة
التمويل بالدين  ،و ت�ستلم تقرير املدقق يف وقت مت�أخر  .وا�ستطاع منوذج االنحدار املتعدد تف�سري ما ن�سبته (  )% 66.6من
التغري احلا�صل يف املتغري التابع (فرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي) ،كما �أظهرت الإح�صاءات الو�صفية �أن متو�سط فرتة
�إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي هو ( 82يوم ًا) وهو اقل من الفرتة املحددة بالقانون ( 120يوم ًا ) مبقدار  38يوم ًا .
تو�صي الدرا�سة ب�إعادة النظر يف تعديل الت�شريع بتق�صري املدة القانونية لإ�صدار التقرير املايل ال�سنوي وذلك لتوفري
وو�ضع املعلومات املالية حتت ت�صرف امل�ستثمرين يف وقت ان�سب  ،و�إلزام مكاتب التدقيق بعدم ت�أخري تدقيق ح�سابات ال�شركة
امل�ساهمة من خالل تكليف جهة تنظيمية كجمعية املحا�سبني القانونيني الأردنيني تتولى مراقبة توقيت عملية التدقيق والت�أكد
من �إ�صدار املدقق اخلارجي لتقريره يف وقت منا�سب .كما تو�صي الدرا�سة ب�ضرورة تناول متغريات �أخرى مل يتم اختبارها يف
هذه الدرا�سة على �أكرث من �سنة كمتغري احتمالية الإفال�س  ،و متغري مدى تعقيد عمليات ال�شركة  ،و متغري تركز امللكية.
الكلمات املفتاحية :العوامل املحددة ،فرتة �إ�صدار ،التقرير املايل ال�سنوي ،ال�شركات الأردنية املدرجة ،بور�صة عمان.

* ا�ستاذ م�شارك ،ق�سم املحا�سبة ،جامعة الريموك
* مدر�س ،ق�سم املحا�سبة ،جامعة الريموك
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The Determinants of the Reporting Lag for Jordanian
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ABSTRACT
The main objective of this study is to investigate the determinants of the Reporting Lag for Jordanian

companies listed on the Amman Stock Exchange for the year 2004.

This study examined the relationship between the Reporting Lag(the length of time from a company’s

fiscal year-end to the date of receipt of annual reports by Jordanian Securities Commission) and Several
Independent Variables: (1) A
ِ udit Report Lag, (2) Company Size, (3) Profitability of the Company, (4)

Company Age, (5) Gearing, (6) Sector Type , (7) International Association of Auditor , (8) Type of Audit
Opinion , (9) Reliance on Other Auditor, (10) Market Type.

The multiple regression analysis is used to test the hypotheses of the study. The results for the

population of 157 listed Jordanian companies on Amman Stock Exchange show that the following variables:
(1) Audit report lag , (2) Gearing , and (3) ) Sector Type are significantly related to the Reporting Lag . The

other seven variables are not significantly associated with the Reporting Lag . The results also show that
reporting lag is longer for manufacturing companies that have high gearing and have delayed audit report.
The Adjusted R2 of the model is 66.6% . Descriptive statistics shows that the mean reporting lag is 82 which
is less than the legally stipulated time period (120 days) by (38 days).

The study recommends to modify the legally stipulated time period to enhance the timeliness of

annual reports, and enforce the audit firms not to delay their reports through creating party as Association

of Jordanian Public Accountants to monitor the timeliness of audited annual reports. To improve the
predictive power of the reporting lag, further research may include additional variables such as probability
of bankruptcy of companies, complexity of operations, and ownership concentration of companies

Keywords: The Determinants, Reporting, Lag, Jordanian Companies Listed, Amman Stock

Exchange
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مقدمة
ت�شـــهد الأ�سواق املالية خالل �شــهري كانون الثاين و�شباط من كل عام اكرب عملية �إف�صاح عن معلومات
جوهرية لها ت�أثري هام على حجم الطلب  ،وحجم العر�ض  ،وحركة �أ�سعار �أ�سهم ال�شركات املدرجة يف
الأ�سواق املالية  .تت�ضمن املعلومات اجلوهرية املف�صح عنها خالل هذه الفرتة قيمة الأرباح ال�سنوية عن
العام املا�ضي كام ًال  ،وقرارات جمال�س �إدارات ال�شركات ب�شان ن�سب الأرباح املوزعة على امل�ساهمني � ،سواء
الأرباح النقدية �أم الأ�سهم املجانية  ،وغريها من املعلومات التي قد ت�ؤثر يف قرار امل�ستثمر ل�شراء الأ�سهم
� ،أو االحتفاظ بها �أو بيعها  .وب�سبب ازدحام الأ�سواق املالية بهذه املعلومات  ،تن�شط �آفة الإ�شاعات التي
عادة ما ت�سبق ن�شر املعلومات اجلوهرية وعادة ما يكون الهدف من ن�شر مثل هذه الإ�شاعات ت�أجيج نار
امل�ضاربة ،وتو�سيع قاعدتها يف الأ�سواق من �أجل تعزيز الطلب على �أ�سهم بع�ض ال�شركات التي تتميز باهتمام
قاعدة كبرية من امل�ضاربني بهدف خلق �سعر م�صطنع ي�ستفيد منه مروجو هذه الإ�شاعات لتحقيق مكا�سب
ر�أ�سمالية �سريعة  .كما ي�ستغل بع�ض املطلعني من �أع�ضاء جمال�س �إدارات ال�شركات واملديرين التنفيذيني
مواقعهم للإطالع على املعلومات اجلوهرية ،واتخاذ قرارات ا�ستثمارية قبل الآخرين  ،وبالتايل حتقيق
مكا�سب �،أو جتنب خ�سائر على ح�ساب باقي امل�ستثمرين .
لذلك تتخذ اجلهات الرقابية يف ال�سوق املايل  ،ويف مقدمتها هيئة الأوراق املالية كل االحتياطات
والإجراءات الالزمة للحفاظ على حقوق كافة �شرائح امل�ستثمرين من حيث عدالة احل�صول على املعلومات
 ،وتكاف�ؤ الفر�ص يف الإطالع عليها واال�ستفادة منها وعدم ا�ستغالل املعلومات الداخلية ل�صالح فئة على
ح�ساب فئة �أخرى  .وبناء عليه فقد �ألزمت هيئة الأوراق املالية يف االردن ال�شركات املدرجة بتزويدها بنتائج
�أعمالها الأولية خالل فرتة ال تتجاوز خم�سة و�أربعني يوما ،وبتقريرها ال�سنوي خالل فرتة ال تتجاوز ت�سعني
يوما من انتهاء �سنتها املالية  ،وهذا ما �أو�صى به قانون ال�شركات الأردين ال�شركة امل�ساهمة العامة بان تُعد
تقريرها املايل ال�سنوي املُدقق خالل ثالثة �أ�شهر بعد انتهاء �سنتها املالية  ،وقد �أعطاها مدة �شهر �إ�ضايف
ملناق�شة هذا التقرير وامل�صادقة عليه يف اجتماع الهيئة العامة ال�سنوي .وتقوم دائرة الإ�صدار والإف�صاح يف
هيئة الأوراق املالية مبتابعة هذا الإلزام للتحقق من امتثال ال�شركات امل�صدرة باملواعيد املحددة بالقانون .
كما تعمل الدائرة على متابعة مدى تقيد ال�شركات بالإف�صاح عن املعلومات اجلوهرية املتعلقة ب�أية �أحداث
مهمة تهم امل�ستثمرين  ،وت�ؤثر على �أ�سعار �أوراقها املالية  ،وقد اتبعت هيئة الأوراق املالية �أ�سلوب عقاب يتمثل
يف خمالفة ال�شركات التي مل تقم بتزويدها بالبيانات الدورية �ضمن املواعيد املحددة لها  ،وفر�ض غرامات
مالية عليها (هيئة الأوراق املالية .)2004 ،
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�إن الإ�سراع يف عملية ن�شر املعلومات اجلوهرية ،والبيانات الأولية  ،والإ�سراع يف �إ�صدار التقرير املايل
ال�سنوي ي�ؤدي �إلى الق�ضاء على �آفة الإ�شاعات ،و�سوء ا�ستغالل املعلومات الداخلية ويزيد من كفاءة ال�سوق
املايل  .وقد اعترب جمل�س املبادىء املحا�سبية الأمريكي ()APB،1970) Accounting Principles Board
�أن توقيت �إ�صدار التقارير املـــالية الــ�سنـوية هـو �أحـد اخل�صـائ�ص النوعية للمحـا�سبة  ،كما �أعلـنت جـمعية
املحـا�سبني الأمريكـيني (� ) American Accounting Association (AAA , 1957أن توقيت �إ�صدار التقارير
املالية هو عن�صر حيوي من عنا�صر الإف�صاح املنا�سب  .ويف الأردن �ألزم قانون ال�شركات الأردين رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته ال�شركات امل�ساهمة العامة ب�ضرورة �إعداد ،و�إ�صدار قوائمها املالية املدققة خالل
فرتة معينة من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية؛ حيث ن�صت املادة ( )140من قانون ال�شركات الأردين رقم ()22
ل�سنة  1997م وتعديالته على ما ي�أتي :
“ - 1يرتتب على جمل�س �إدارة ال�شركة امل�ساهمة العامة �أن ُيعد خالل مدة ال تزيد على ثالثة ا�شهر من
انتهاء ال�سنة املالية لل�شركة احل�سابات والبيانات التالية لعر�ضها على الهيئة العامة :
�أ  -امليزانية ال�سنوية العامة لل�شركة وبيان الأرباح واخل�سائر وبيان التدفقات النقدية والإي�ضاحات
م�صدقة جميعها من مدققي ح�سابات ال�شركة .
حولها مقارنة مع ال�سنة املالية ال�سابقة ّ
ب  -التقرير ال�سنوي ملجل�س الإدارة عن �أعمال ال�شركة خالل ال�سنة املا�ضية وتوقعاتها امل�ستقبلية
لل�سنة القادمة.
ّ - 2يزود جمل�س الإدارة املراقب بن�سخ عن احل�سابات والبيانات املن�صو�ص عليها يف الفقرة (ا) من هذه
املادة قبل املوعد املحدد الجتماع الهيئة العامة لل�شركة مبدة ال تقل عن واحد وع�شرون يوما”.
وبناء على ما تقدم فقد حدد امل�شرع الأردين يف قانون ال�شركات فرتة �إعداد التقرير املايل ال�سنوي
املُدقق بثالثة �أ�شهر بعد انتهاء ال�سنة املالية التي يعد عنها  ،وقد �أعطى ال�شركة امل�ساهمة العامة مدة �شهر
�إ�ضايف ملناق�شة هذا التقرير ،وامل�صادقة عليه يف اجتماع الهيئة العامة ال�سنوي  ،وبذلك يكون احلد الأق�صى
للمدة التي �سمح بها امل�شرع الأردين لإعداد ،و�إ�صدار التقرير املايل لل�شركة امل�ساهمة العامة �أربعة �أ�شهر ،
ت�صبح بعدها معلوماته عامة .
كما ن�صت املادة ( )15من تعليمات �إدراج الأوراق املالية يف بور�صة عمان ل�سنة  2004على ما ي�أتي :
“�أ  -تلتزم ال�شركة املدرجة يف البور�صة بتزويد البور�صة بالتقارير والبيانات واملعلومات امل�شار �إليها
�أدناه:
 .1التقرير ال�سنوي لل�شركة والذي يت�ضمن تقرير جمل�س الإدارة والبيانات املالية لل�شركة وتقرير مدققي
ح�ساباتها وذلك خالل مدة �أق�صاها ثالثة ا�شهر من تاريخ انتهاء �سنتها املالية “ .
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�أما بالن�سبة لتعليمات �إف�صاح ال�شركات امل�صدرة ،و املعايري املحا�سبية ،ومعايري التدقيق فقد ا�شارت
املادة ( )4من قانون الأوراق املالية رقم ( )76ل�سنة 2002م �إلى ما ي�أتي :
“على جمل�س �إدارة ال�شركة امل�صدرة �إعداد وتزويد الهيئة بالتقرير ال�سنوي لل�شركة خالل مدة ال تزيد
على ثالثة �أ�شهر من انتهاء �سنتها املالية” .

�أهمية الدرا�سة
على الرغم من الأهمية البالغة لتوقيت �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي لل�شركات �إال �أن هذا املو�ضوع
مل يلقَ االهتمام الكايف من البحث والدرا�سة .فعلى ال�صعيد املحلي  ،وبح�سب علم الباحثة ال توجد �سوى
درا�سات معدودة تعر�ضت لهذا املو�ضوع  ،ول�سد تلك الفجوة جاءت فكرة هذه الدرا�سة .وتنبع �أهميتها من
كونها ت�سعى �إلى درا�سة حمددات فرتة �إ�صدار التقارير املالية ال�سنوية للتعرف على العوامل التي ميكن �أن
ت�ؤدي �إلى ت�أخري �إ�صدار التقارير املالية ال�سنوية لل�شركات امل�ساهمة العامة ؛ يف حماولة للتو�صل �إلى بع�ض
التو�صيات التي قد ت�ساعد يف تنظيم عملية ا�صدار التقارير املالية .هدف الدرا�سة
تهدف هذه الدرا�سة �إلى معرفة العوامل املحددة لفرتة �إ�صدار التقارير املالية ال�سنوية لل�شركات
الأردنية امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة عمان لعام  2004م  ،وذلك بفح�ص العالقة بني فرتة �إ�صدار
التقرير املايل ال�سنوي وعدة متغريات م�ستقلة للتعرف على املتغريات التي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى ت�أخري فرتة
�إ�صدار التقارير املالية ال�سنوية لل�شركات امل�ساهمة العامة الأردنية؛ لت�ستفيد منها اجلهات املنظمة لأعمال
ال�شركات  ،كوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سوق املايل .
وتتمثل املتغريات امل�ستقلة مبا يلي :
 .1فرتة �إ�صدار تقرير املدقق (. )Audit Report Lag
 .2حجم ال�شركة(. )Company Size
 .3ربحية ال�شركة (.)Profitability of the Company
 .4عمر ال�شركة(. )Company Age
 .5نوع التقرير ال�صادر عن املدقق اخلارجي (.)Type of Audit Opinion
 .6التمويل بالدين (.)Gearing
 .7ارتباط املدقق اخلارجي مبكتب تدقيق عاملي (.)International Association of Auditor
 .8نوع القطاع (.)Sector Type
 .9االعتماد على ر�أي مدقق �آخر (. )Reliance on Other Auditor Opinion
 .10نوع ال�سوق (. )Market type
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الدرا�سات ال�سابقة
على الرغم من �أهمية توقيت �إ�صدار التقارير املالية � ،إال �أن الدرا�سات التي تناولت توقيت �إ�صدار
التقارير املالية ب�شكل مبا�شر ال تزال قليلة .
فقد قام  (1975) Dyer & McHughبدرا�سة توقيت �إ�صدار التقارير املالية ال�سنوية وتعترب درا�ستهما
الأولى التي تناولت توقيت �إ�صدار التقارير املالية  ،وحدد الباحثان �أهم العوامل التي ت�ؤدي �إلى ت�أخري
�إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي لعينة مكونة من (� )120شركة �صناعية وجتارية مدرجة يف �سوق �سيدين
املايل خالل الفرتة  1965م 1971 -م وذلك من خــالل درا�سة ثـالث فرتات  :الفتـرة الأولى  ،متمـثلة
بالفرتة املبدئية (، )Preliminary Lagوالفرتة الثانية متمثلة بفرتة التدقيق (Auditor’s Signature
 ، )Lagوالفرتة الثالثة متمثلة بالفرتة الكلية ( . )Total lagوقد ا�ستعان الباحثان باختبار كلموجروف-
�سمرينوف ( )Kolmogorov-Smirniovواختبار مربع كاي ( )Chi-Square؛ الختبار فر�ضيات درا�ستهما.
وقد اعتمد الباحثان يف درا�ستهما على ثالثة عوامل م�ستقلة ،هي  )1 :حجم ال�شركة  )2ربحية ال�شركة
 )3ال�شهر الذي تنتهي فيه ال�سنة املالية  .لقد �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود ثبات لكل من الفرتتني الأولى
والثانية على مدار فرتة الدرا�سة ما عدا الفرتة الكلية  ،حيث �سجلت ازدياد ًا من  102يوم ًا �إلى  116يوم ًا
على مدار فرتة الدرا�سة وقد بينت الدرا�سة وجود عالقة �سلبية بني توقيت �إ�صدار التقارير املالية ال�سنوية
وبني حجم ال�شركة ،ومل يجد الباحثان �أي ت�أثري لربحية ال�شركة على الت�أخري يف �إ�صدار التقرير .
كما �أجرى الباحث  )Whittred ( 1980درا�سة تبحث يف ت�أثري تقرير املدقق املتحفظ على توقيت �إ�صدار
التقارير املالية ال�سنوية اال�سرتالية خالل الفرتة  1965م -1974م  .ولقد ا�ستعان الباحث
باختبار ( ،)Mann-Whitneyواختبار ( )Kruskal-Wallis؛ الختبار العالقة بني العامل امل�ستقل (درجة
التحفظ) ،وبني العامل التابع املتمثل بثالث فرتات  ،هي )1 :الفرتة املبدئية التي عرفها الباحث ب�أنها
الفرتة املمتدة من نهاية ال�سنة املالية حتى تاريخ ا�ستالم �سوق �سيدين املايل النتائج الأولية لأعمال ال�شركة
 )2فرتة �إ�صدار تقرير املدقق التي عرفها الباحث ب�أنها الفرتة املمتدة من نهاية ال�سنة املالية حتى التاريخ
الذي يثبته املدقق على تقريره  )3الفرتة الكلية وهي الفرتة املمتدة من نهاية ال�سنة املالية حتى تاريخ
�إ�صدار ون�شر التقرير ال�سنوي يف �سوق �سيدين املايل � .أظهرت نتائج الدرا�سة �أنه كلما زادت درجة التحفظ
 ،زادت فرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي  ،وهذا يعود �إلى �أ�سباب عدة � ،أهمها  )1 :كلما زادت درجة
ليتو�سع يف اختباراته و�إجراءاته وليتجنب �إ�صدار هذا النوع من
التحفظ  ،زاد الوقت الذي ي�ستغرقه املدقق
ّ
التقرير )2 .مبا �أن التقرير املتحفظ يظهر ك�أنه �أنباء �سيئة لل�شركة فان هناك العديد من املفاو�ضات ،
والنزاعات التي تن�ش�أ بني ال�شركة وبني املدقق نتيجة لإ�صداره هذا النوع من التقرير الذي بدوره يزيد من
D
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فرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي .
كما �أج��رى الباحثان ( Davies & Whittred )1980درا�سة على عينة مكونة من (� )100شركة
�أ�سرتالية خالل الفرتة  1972م -1977م  ،وقد ج��اءت درا�ستهما كتطوير لدرا�سةDyer & McHugh
 ، )(1975ب�إ�ضافة عوامل جديدة �إلى العوامل ال�سابقة املوجودة يف تلك الدرا�سة  ،هي  )1 :حجم مكتب
التدقيق  )2تغيري مدقق احل�سابات  )3وجود البنود غري العادية يف القوائم املالية  .وقد ا�ستخدم الباحثان
معامل رتب �سبريمان ،واختبار ( )Mann-Whitney؛ الختبار فر�ضيات درا�ستهما � .أظهرت نتائج الدرا�سة
ت�شابها للنتائج التي تو�صل لها الباحثان  Dyer & McHughمن حيث حجم ال�شركة  ،وربحيتها  ،و�أثر ذلك
على فرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي لل�شركة  ،فقد وجد الباحثان �أن هناك عالقة عك�سية بني توقيت
�إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي وحجم ال�شركة ،ومل جتد الدرا�سة �أية عالقة �إح�صائية بني ربحية ال�شركة
وبني فرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي  .وعلى عك�س ما تو�صلت �إليه درا�سة  ، Dyer & McHughفقد
تو�صل الباحثان �إلى �ضعف ت�أثري تاريخ انتهاء ال�سنة املالية لل�شركة على �سرعة �إ�صدار التقرير .كما وجد
الباحثان عالقة قوية بني الفرتة التي ت�ستغرقها عملية �إ�صدار التقرير وبني وجود البنود غري العادية يف
القوائم املالية  ،يف حني مل جتد الدرا�سة عالقة بني فرتة �إ�صدار التقرير وبني كل من حجم مكتب التدقيق،
وتغيري مدقق احل�سابات .
ويف عام  1982م �أجرى الباحثان  Givoly&Palmonدرا�سة على عينة مكونة من ( � )210شركة
�أمريكية خالل الفرتة من  1960م ولغاية  1974م،وذلك لدرا�سة توقيت �إ�صدار التقارير املالية ال�سنوية
لتلك ال�شركات وكذلك لفح�ص العالقة بني توقيت وم�ضمون التقارير املالية ال�سنوية .وقد ا�ستعان الباحثان
بتحليل االنحدار املتعدد الختبار فر�ضيات درا�ستهما  .وقد ك�شفت الدرا�سة عن وجود انخفا�ض م�ستمر
وملمو�س يف فرتة �إ�صدار التقارير املالية ال�سنوية لل�شركات الأمريكية  ،كما بينت �أن التقرير الذي يت�ضمن
�أخبار ًا �سيئة ي�صدر يف وقت مت�أخر  ،و�أن التقرير الذي يت�ضمن �أخبار ًا جيدة ي�صدر يف وقت مبكر  .وعند
فح�ص العالقة بني التوقيت وبني م�ضمون التقارير املالية ال�سنوية ،واملقا�سة بردة فعل �أ�سعار �أ�سهم
ال�شركات يف ال�سوق املايل  ،ت ّبني �أن ردة فعل �أ�سعار �أ�سهم ال�شركات التي ت�صدر تقاريرها ال�سنوية يف وقت
مبكر تكون عالية  ،وموجبة مقارنة مع ردة فعل �أ�سعار �أ�سهم ال�شركات التي ت�صدر تقاريرها ال�سنوية يف
وقت مت�أخر  ،حيث وجد �أن لها ردة فعل �أ�سعار �سالبة  ،مما يدل على وجود انخفا�ض يف م�ضمون التقارير
املالية ال�سنوية  ،كلما زادت فرتة �إ�صدارها .
كما �أجريت درا�سة �أخرى يف الواليات املتحدة الأمريكية عام 1984م من قبل الباحثني & Chambers
 Penmanلفح�ص العالقة بني توقيت �إ�صدار التقارير املالية الن�صف �سنوية وال�سنوية لل�شركات الأمريكية
و�سلوك �أ�سعار �أ�سهم تلك ال�شركات  .ولقد تكونت عينة الدرا�سة من (� )100شركة �أمريكية خالل الفرتة
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املمتدة من  1970م وحتى 1976م .وقد ا�ستعان الباحثان بالأ�ساليب الإح�صائية الو�صفية الختبار فر�ضيات
الدرا�سة� .أظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة عك�سية بني حجم ال�شركة وبني توقيت �إ�صدار تقريرها املايل .
كما ك�شفت الدرا�سة عن وجود ارتباط بني توقيت �إ�صدار التقارير املالية الن�صف �سنوية لل�شركات ال�صغرية
وبني �أ�سعار �أ�سهمها ؛ حيث �أظهرت الدرا�سة ردة فعل �أ�سعار موجبة لل�شركات ال�صغرية التي تت�ضمن
تقاريرها �أخبار ًا جيدة  ،ومل تكت�شف مثل تلك العالقة يف ال�شركات الكبرية  .كما بينت الدرا�سة �أن التقارير
املالية � ،إذا �أ�صدرت قبل التاريخ املتوقع لإ�صدارها فانه عادة ما يرافق ذلك الإ�صدار ردة فعل �أ�سعار �أ�سهم
عالية مقارنة مع ردة فعل �أ�سعار �أ�سهم ال�شركات التي ت�صدر تقاريرها بعد التاريخ املتوقع لإ�صدارها  ،كما
ك�شفت الدرا�سة عن وجود عالقة بني الأخبار غري املتوقعة وبني ردة فعل �أ�سعار �أ�سهم ال�شركات  ،حيث وجد
ردة فعل �أ�سعار �أ�سهم عالية ،وموجبة ( )Positive Price Reactionللتقارير املالية التي تت�ضمن �أخبار ًا
جيدة غري متوقعة ؛ بنف�س الوقت  ،وجد ردة فعل �أ�سعار �سالبة ( )Negative Price Reactionللتقارير
املالية التي تت�ضمن �أخبار ًا �سيئة غري متوقعة .
ويف عام  1988م تناول الباحثان غرايبة والأزهري توقيت �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي لعينة من
ال�شركات امل�ساهمة العامة الأردنية خالل الفرتة من عام  1981م لغاية عام 1985م  ،وذلك من خالل
درا�سة فرتتني  :الفرتة الأولى  ،متمثلة بفرتة التدقيق  ،والفرتة الثانية ،متمثلة بالفرتة الكلية  .ا�ستخدم
الباحثان اختبار كلموجروف� -سمرينوف ( )Kolmogorov-Smirniovالختبار فر�ضيات الدرا�سة  .وقد
بينت نتائج تلك الدرا�سة وجود حت�سن يف توقيت �إ�صدار التقارير املالية ال�سنوية لل�شركات امل�ساهمة العامة
الأردنية خالل فرتة الدرا�سة  ،كما ك�شفت الدرا�سة وجود عالقة عك�سية بني توقيت �إ�صدار التقارير املالية
ال�سنوية وبني نتائج �أعمال ال�شركة مقا�سة بالعائد على ال�سهم من الربح  ،حيث تبني �أن التقارير التي
تت�ضمن �أنباء �سيئة ت�صدر مت�أخرة  ،ومل تك�شف الدرا�سة وجود عالقة هامة �إح�صائيا بني توقيت �إ�صدار
التقارير ال�سنوية وبني حجم ال�شركة مقا�سا مبجموع �أ�صولها وحجم مبيعاتها  .لقد بينت درا�سة غرايبة و
الأزهري(1988م) �أن عملية تدقيق ح�سابات ال�شركة حتتاج يف املتو�سط �إلى ( )55يوما  ،وت�ستغرق فرتة
�إ�صدار التقرير املايل بني ( )111و ( )102يوما من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية  ،و�أن غالبية ال�شركات ت�صدر
تقاريرها املالية �ضمن املدة املحددة بالقانون وهي �أربعة ا�شهر .
�أما درا�سة �أبو ن�صار ولطفي (  ) 1998فقد ا�ستهدفت التعرف على العوامل التي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى
ت�أخري �إ�صدار التقارير املالية ال�سنوية لل�شركات امل�ساهمة العامة الأردنية ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من
(� )97شركة مدرجة  .ا�شتملت الدرا�سة على �أربع جمموعات من العوامل التي ميكن �أن ت�سهم يف ت�أخري
�إ�صدار التقارير املالية ال�سنوية لل�شركات ،وهذه املجموعات،هي  )1 :خ�صائ�ص ال�شركة املدقق عليها
 )2العالقة بني املدقق و�إدارة ال�شركة  )3ال�سيا�سات و�إج��راءات العمل  )4العوامل املتعلقة ب�إجراءات
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التدقيق  .جمعت بيانات الدرا�سة بوا�سطة ا�ستبانة مت توجيهها �إلى مدققي ح�سابات ال�شركة امل�ســاهمة
العامة املدرجة يف �سوق عمـــان املايل  ،وحللت بيانات الدرا�ســـة با�ستخدام الأ�سـلوب الو�صفي ،واالختبار
ذي احلدين ( .)Binomialو�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن للعوامل الآتية ت�أثري هام يف ت�أخري �إ�صدار التقرير
املايل ال�سنوي لل�شركة  1-:حجم ال�شركة مو�ضع التدقيق  2-نوع التقرير ال�صادر من املدقق  3-نظام
الرقابة الداخلي � 4-إجراءات التدقيق .
ويف عام 2000م �أجريت درا�سة من قبل اجلهماين لفح�ص توقيت �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي يف
ال�شركات امل�ساهمة العامة املدرجة يف �سوق عمان املايل  ،وقيا�س مدى ت�أثري تبني معايري املحا�سبة الدولية
من ِقبل جمعية مدققي احل�سابات القانونيني الأردنية يف عام  1989م على فرتة توقيع الـمدقق ،وتوقيت
�إ�صدار التقريـر املايل الـ�سنوي يف الـ�شركات املـ�ساهمة العامـة الأردنيـة املدرجة يف �سوق عمان املايل  ،كما
هدف الباحث �إلى درا�سة العالقة بني كل من حجم ال�شركة ،وربحيتها ،وبني كل من فرتة توقيع املدقق
 ،وفرتة �إ�صدار التقرير املايل  ،وذلك من خالل ا�ستخدام �أ�ساليب الإح�صاء الو�صفية املتمثلة بالو�سط
احل�سابي  ،والتوزيع ال�شهري والربيعي لتكرار توقيع املدقق وتكرار �إ�صدار التقرير املايل ،وا�ستخدام منوذج
االنحدار املتعدد حيث تكون فيه فرتة توقيع املدقق حينا  ،وفرتة �إ�صدار التقرير املايل حينا �أخر كعامل
تابع  ،وعدة عوامل متثل حجم ال�شركة ،وربحيتها كعوامل م�ستقلة  .وقد ط ّبق البحث على (� )43شركة
م�ساهمة عامة مدرجة يف ال�سوق املايل خالل الفرتة املمتدة من عام 1990م لغاية عام 1993م� .أظهرت
نتائج الدرا�سة وجود تناق�ص م�ستمر يف متو�سط فرتة تدقيق ح�سابات ال�شركات امل�ساهمة العامة املدرجة
يف �سوق عمان املايل خالل الفرتة  1990م  1993 -م  ،و وجود ت�أثري وا�ضح لتبني معايري املحا�سبة الدولية
على فرتة تدقيق احل�سابات ،وعلى فرتة �إ�صدار التقارير املالية ال�سنوية لل�شركات امل�ساهمة العامة املدرجة
يف �سوق عمان املايل  ،كما ك�شفت الدرا�سة عن وجود تناق�ص م�ستمر يف متو�سط فرتة �إ�صدار التقارير
املالية ال�سنوية لل�شركات امل�ساهمة العامة املدرجة يف �سوق عمان املايل خالل الفرتة من عام  1990ولغاية
عام  ، 1993حيث كان متو�سط فرتة اال�صدار يف عام  )137( 1990يوم ويف عام  1991بلغ املتو�سط ()134
يوم ويف عام  1992تناق�ص املتو�سط لي�صبح ( )124يوم اما يف عام  1993فقد كان متو�سط فرتة اال�صدار
( )123يوم  .كما تو�صلت الدرا�سة الى عدم وجود ارتباط هام �إح�صائيا بني فرتة تدقيق احل�سابات وفرتة
�إ�صدار التقارير املالية ال�سنوية لل�شركات امل�ساهمة العامة املدرجة يف �سوق عمان املايل ،وكل من �إجمايل
�أ�صول ال�شركة  ،و�صايف الأرباح واخل�سائر.
كما تناولت درا�سة  ))Owusu-Ansah 2000توقيت �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي لعينة مكونة من
� 47شركة غري مالية مدرجة يف �سوق زمبابوي املايل  .وقد بينّ الباحث يف درا�سته العوامل التي ت�ؤثر
على توقيت �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي لهذه ال�شركات ،وقد ا�ستخدم الأ�ساليب الإح�صائية الو�صفية
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 ،وطريقة املربعات ال�صغرى على مرحلتني ( )Two-Stage least Squares- Regression؛ الختبار
فر�ضيات درا�سته  .وقد اعتمد الباحث يف درا�سته على عدة عوامل م�ستقلة  ،هي  )1 :وجود عنا�صر
ا�ستثنائية  )2وجود عنا�صر حمتملة  )3ال�شهر الذي تنتهي فيه ال�سنة  )4درجة تعقيد عمليات ال�شركة
 )5حجم ال�شركة  )6ربحية ال�شركة  )7ن�سبة املديونية  )8عمر ال�شركة � .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن حجم
ال�شركة  ،وربحيتها ،وعمرها فقط من بني العوامل امل�ستقلة التي لها عالقة ذات داللة �إح�صائية مع توقيت
�إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي .
كما �أجرى م�سعود ( )2005درا�سة لفح�ص �أثر توقيت �إ�صدار القوائم املالية على �أ�سعار الأ�سهم،
وحجم التداول لل�شركات الأردنية املدرجة يف ال�سوق الأول يف بور�صة عمان خالل الفرتة 2000م2002 -م
 .وقد تكونت عينة الدرا�سة من (� )104شركة �أردنية مدرجة  .ا�ستعان الباحث بالأ�ساليب الإح�صائية
الو�صفية واختبار ( )Tالختبار فر�ضيات الدرا�سة � .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن �سوق بور�صة عمان يت�أثر
بن�شر التقارير املالية ال�سنوية وينعك�س هذا الأثر على حجم التداول  ،مبعنى � :أن حجم التداول يزيد كلما
�أف�صحت ال�شركات عن تقاريرها مبكر ًا  ،بينما مل يجد الباحث �أي اثر ذي داللة �إح�صائية على عوائد
الأ�سهم عند الإعالن عن التقارير املالية ال�سنوية .

فر�ضيات الدرا�سة
لتحقيق هدف الدرا�سة  ،وباال�ستناد �إلى نتائج الدرا�سات ال�سابقة فقد مت اختبار الفر�ضيات التالية :
 : Hال يوجد عالقة ارتباط ذات داللة �إح�صائية بني فرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي وبني فرتة
�إ�صدار تقرير املدقق على م�ستوى الداللة (. )P≤ 0.05
 : Hال يوجد عالقة ارتباط ذات داللة �إح�صائية بني فرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي وبني حجم
ال�شركة على م�ستوى الداللة (. )P≤ 0.05
 : Hال يوجد عالقة ارتباط ذات داللة �إح�صائية بني فرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي وبني ربحية
ال�شركة على م�ستوى الداللة (. )P≤ 0.05
 : Hال يوجد عالقة ارتباط ذات داللة �إح�صائية بني فرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي وبني عمر
ال�شركة على م�ستوى الداللة (. )P≤ 0.05
 : Hال يوجد عالقة ارتباط ذات داللة �إح�صائية بني فرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي وبني نوع تقرير
املدقق اخلارجي على م�ستوى الداللة (. )P≤ 0.05
 : Hال يوجد عالقة ارتباط ذات داللة �إح�صائية بني فرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي وبني ن�سبة
التمويل بالدين على م�ستوى الداللة (. )P≤ 0.05
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 : Hال يوجد عالقة ارتباط ذات داللة �إح�صائية بني فرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي وبني ارتباط
املدقق اخلارجي مبكتب تدقيق عاملي على م�ستوى الداللة (. )P≤ 0.05
 : Hال يوجد عالقة ارتباط ذات داللة �إح�صائية بني فرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي وبني نوع
القطاع الذي تنتمي اليه ال�شركة على م�ستوى الداللة (. )P≤ 0.05
 : Hال يوجد عالقة ارتباط ذات داللة �إح�صائية بني فرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي وبني االعتماد
على ر�أي مدقق �آخر على م�ستوى الداللة (. )P≤ 0.05
 : Hال يوجد عالقة ارتباط ذات داللة �إح�صائية بني فرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي وبني نوع
ال�سوق الذي تندرج فيه ال�شركة على م�ستوى الداللة (. )P≤ 0.05

توقيت ا�صدار التقارير املالية  -اطار نظري
متثل املعلومات املحا�سبية الأداة التي ترفع من كفاءة امل�ستفيدين عند اتخاذ قراراتهم  ،وذلك من
خالل املحتوى الإعالمي لهذه املعلومات � ،إذ تعمل املعلومات املحا�سبية على تخفي�ض حالة عدم الت�أكد لدى
امل�ستثمر حيال تردده يف اتخاذ القرارات .ويتم توفري تفا�صيل املعلومات املحا�سبية لأ�صحاب القرارات من
خالل الإف�صاح الكايف وهو ن�شر كافة البيانات ال�ضرورية �سواء كانت مالية �أو غري مالية وذلك من اجل
م�ساعدة م�ستخدمي القوائم املالية يف احل�صول على البيانات التي يحتاجونها � ،إذ �إن التقارير املالية متثل
ر�سالة �إعالمية تركز على الإف�صاح واالت�صال من خالل ما حتويه من معلومات ذات �شفافية تلعب دور ًا
هام ًا يف تر�سيخ دعائم اال�ستثمار (املهندي  .)2004،لقد �أو�ضح دهم�ش (� )1995أن التوقيت املنا�سب
لعملية �إ�صدار تلك التقارير بعد انتهاء ال�سنة املالية لل�شركة يع ّد من الأمور الهامة وال�ضرورية ؛ لأن الت�أخري
يف عملية الإ�صدار يقلل من �أهمية  ،وفاعلية املعلومات التي حتتويها التقارير ،ويقلل من �صلتها ومالءمتها
التخاذ القرارات .
تعريف توقيت �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي (: )Timeliness of Annual Report
ّعرف جمل�س معايري املحا�سبة املالية ( )Financial Accounting Standard Board ، FASBتوقيت
�إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي  :ب�أنه مدى توفر املعلومات املحا�سبية ملتخذي القرارات يف الوقت املنا�سب ؛
�أي قبل �أن تفقد هذه املعلومات قدرتها على الت�أثري يف قراراتهم .
كما حدد جمل�س معايري املحا�سبة املالية (� )FASBأن املالء مة واملوثوقية ()Relevance & Reliability
هما اخلا�صيتان الأ�سا�سيتان اللتان جتعالن املعلومات املحا�سبية مفيدة ملتخذي القرارات  ،ويق�صد باملالء
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مة� :أن تكون املعلومات قادرة على الت�أثري يف القرار املتخذ  .بينما يق�صد باملوثوقية :تلك اخلا�صية التي تعطي
الثقة ب�أن املعلومة خالية من التحيز واخلط�أ  ،لدرجة معقولة  .وقد ق�سم ( )FASBاخل�صائ�ص الأ�سا�سية
للمعلومات املحا�سبية املفيدة التخاذ القرار على النحو �آالتي ) Kieso et al ، 2005 . p 31- p34( :
 .1املالء مة ()Relevance
ولكي تت�صف املعلومة باملالء مة يجب �أن تت�ضمن العنا�صر �آالتية :
�	.1أن يكون لها القدرة على التنب�ؤ(القيمة التنب�ؤية) .
() Predictive Value
�	.2أن تتميز ب�إمكانية التحقق من التوقعات (قيمة التغذية العك�سية) )Feedback Value( .
()Timeliness
�	.3أن يح�صل عليها متخذ القرار يف الوقت املنا�سب(الوقتية) .
 .2املوثوقية ()Reliability
ت�شمل املوثوقية العنا�صر �آالتية :
 - 1القابلية للإثبات .
 - 2احلياد .
 - 3الأمانة .

()Verifiability
()Neutrality
()Representational Faithfulness

يربز هنا دور الوقتية ك�أحد العنا�صر الأ�سا�سية الواجب توفرها يف املعلومة املحا�سبية؛ كي تت�صف باملالء
مة  ،فكما نالحظ �أن ت�أخر احل�صول على املعلومات يكون على ح�ساب فائدتها .ويف حالة عدم توفر املعلومات
عند احلاجة �إليها �أو عندما تتوفر لفرتة طويلة وال تكون هناك حاجة �إلى ا�ستخدامها  ،ف�إنها حينئذ تفقد
�صفة املالءمة (حماد . )2002 ،
لقد �أ�شــارت بع�ض الدرا�ســات ال�ســابقة -مثل درا�سة ( ،)Dyer & McHugh، 1975درا�سة (Owusu-
� - )Ansah ، 2000إلى �أنه ميكن تق�ســيم فرتة �إ�صدار التقرير املـايل ال�سنوي �إلى ثالث فرتات هي:
		 الفرتة الأولية ( : )Preliminary Lagهي الفرتة املمتدة من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية حتى تاريخ
.1
ا�ستالم هيئة الأوراق املالية للنتائج الأولية لأعمال ال�شركة .
 .2فرتة �إ�صدار تقرير املدقق ( : )Audit Report Lagهي الفرتة املمتدة من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية
حتى التاريخ الذي يثبته املدقق يف تقريره .
 .3فرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي ( : )Reporting Lagهي الفرتة املمتدة من تاريخ انتهاء ال�سنة
املالية لغاية تاريخ انعقاد الهيئة العامة العادية ال�سنوي ملناق�شة تقرير جمل�س الإدارة ( �أي لغاية تاريخ
الإعالن لأول مرة عن املعلومات املالية للجمهور ).
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يف هذه الدرا�سة �سيتم قيا�س فرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي ( )Reporting Lagمن تاريخ انتهاء
ال�سنة املالية حتى تاريخ الإعالن لأول مرة عن املعلومات املالية للجمهور ،وقد مت اعتماد تاريخ ت�سليم
التقارير املالية ال�سنوية لهيئة الأوراق املالية من قبل ال�شركات الأردنية املدرجة هو تاريخ الإعالن لأول
مرة ،كبديل عن تاريخ انعقاد الهيئة العامة العادية ال�سنوي ملناق�شة تقرير جمل�س الإدارة؛ لأن تاريخ ت�سليم
التقارير املالية تت�ضمنه اخل�صائ�ص الآتية :
�	.1إمكانية و�صول املعلومات يف هذا التاريخ �إلى عدد كبري من اجلمهور .
 .2عدم وجود تاريخ �سابق من خالله يتم اي�صال املعلومات املالية الى عدد كبري من اجلمهور .
مت اال�ستفـ�سار عن كيفية ا�ستـالم وتوزيع التقـارير املـالية ال�سـنوية من قبل دائرة الإف�صاح والإدراج يف
هيئة الأوراق املالية و�أفاد املوظفون بالدائرة ب�أنه يتم حتويل التقارير املالية وتعميمها على �شركات الو�ساطة
املالية يف نف�س يوم ا�ستالمها ؛ �أو اليوم الذي يليه� ،أما تاريخ انعقاد الهيئة العامة العادية ال�سنوي ملناق�شة
تقرير جمل�س الإدارة ،فال تتوفر فيه اخل�صائ�ص ال�سابقة؛ لأن �أغلب ال�شركات تقوم بت�سليم تقاريرها املالية
�إلى دائرة الإف�صاح يف هيئة الأوراق املالية قبل اجتماع هيئتها العامة بفرتة تقارب ال�شهر.
تعريف التقرير املايل ال�سنوي ()Annual Report
هو �أداة لتو�صيل املعلومات املحا�سبية �إلى الأطراف امل�ستخدمة لهذه املعلومات ،واملعنية ب�أعمال ال�شركة
ون�شاطها؛ لذلك تق�سم التقارير �إلى نوعني رئي�سني هما :
 .1التقارير الداخلية :تتمثل يف التقارير التي تقدم �إلى خمتلف امل�ستويات الإدارية من ال�شركة �سواء
كانت تتعلق بالن�شاط العادي لل�شركة � ،أم بامل�شكالت التي تواجهها �إدارة هذه ال�شركة.
 .2التقارير اخلارجية  :ت�ستخدم هذه التقارير كو�سيلة ات�صال بني ال�شركة وامل�ستخدمني اخلارجيني
للمعلومات ،مثل  :امل�ستثمرين احلاليني واملرتقبني  ،الدائنني ،العمالء  ،نقابات العمال والأجهزة
احلكومية املختلفة  ( .كحالة و�آخرون )1997 ،

�أهمية التقارير املالية:
لقد �أو�ضح املهندي ( � )2004أن �أهمية التقارير املالية تنبع من �أهمية املعلومات املحا�سبية املف�صح
عنها يف �صلبها التي تعد من �أهم م�صادر املعلومات للم�ستخدمني اخلارجيني  ،وميكن �إظهار �أهمية التقارير
املالية من خالل حتقيقها للأمور الآتية -:
		 ت ّعد من م�صادر املعلومات الأ�سا�سية التخاذ القرارات الر�شيدة ،وكلما قامت ال�شركة بتوفري حجم اكرب
.1
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من املعلومات املحا�سبية  ،قلت الإ�شاعات واملعلومات اخلاطئة التي يتم تداولها يف ال�سوق املايل.
جتعل التعامل يف ال�سوق املايل �أكرث عدالة ؛ لأنها توفر فر�ص ًا متكافئة يف احل�صول على املعلومات ،
وكذلك تخ�ضع للفح�ص من قبل مدقق احل�سابات مما يزيد من درجة عدالتها وم�صداقيتها.
تت�صف بتنوع املعلومات التي تو�ضح �أن�شطة ال�شركة املتنوعة .
تع ّد من العوامل الأ�سا�سية يف حتديد اجتاه الأ�سهم يف ال�سوق املايل .
توفر مناخ ًا ا�ستثماري ًا مالئم ًا  ،وتزيد من فر�صة منو ال�سوق املايل  ،وازدهاره ،وا�ستمراريته الذي
بدوره ي�ؤثر على ازدهار االقت�صاد وانتعا�شه .

�أهداف التقارير املالية:
�إن الهدف الأ�سا�س للتقارير املالية هو تو�صيل معلومات حما�سبية مفيدة يحتاجها امل�ستخدمون
اخلارجيون لأغرا�ض اتخاذ قراراتهم االقت�صادية  ،وقد �أ�شار(� )Kieso et al, 2005 . p 30إلى �أن �أهم
�أهداف التقارير املالية تتمثل مبا ي�أتي -:
 .1تقدمي معلومات مفيدة للم�ستثمرين  ،والدائنني احلاليني  ،واملحتملني،وامل�ستخدمني الآخرين ؛ من
�أجل اتخاذ قرارات ر�شيدة بالن�سبة لال�ستثمار والإقرا�ض وغريها .
 .2م�ساعدة امل�ستثمرين احلاليني ،واملرتقبني ،وكذلك الدائنني يف تقييم املبالغ ،والتوقيت  ،وعدم الت�أكد
بالن�سبة للتدفقات النقدية املتوقعة.
 .3توفري معلومات مفيدة عن �أ�صول ال�شركة  ،وااللتزامات املقابلة لها ،وحقوق امللكية .

�أهمية توقيت �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي :
تع ّد التقارير املالية ال�سنوية املن�شورة لل�شركات امل�ساهمة العامة احد �أهم م�صادر املعلومات املتكاملة
التي تزّود الفئات املهتمة ب�أمور ال�شركة باملعلومات املالية التي حتتاجها التخاذ القرارات االقت�صادية
الر�شيدة؛ نظرا لتنوع املعلومات التي حتتويها  ،وما توفره من �إف�صاح عادل للمعلومات ،من حيث توفري
الفر�صة املتكافئة للفئات املعنية بهذه التقارير ،بالن�سبة للح�صول على املعلومات التي يحتاجونها من �أجل
اتخاذ القرارات االقت�صادية ،واال�ستثمارية .لذا فقد اهتم املحا�سبون واملديرون املاليون ب�ضرورة عر�ض
املعلومات املالية ب�صورة وا�ضحة ،ومالئمة والإف�صاح عن جميع البيانات املالية من خالل القوائم املالية
املن�شورة يف الوقت املنا�سب  .وعليه فان �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي يف الوقت املنا�سب� ،ضرورة ت�ؤكد
عليها مهنة املحا�سبة  ،حيث انه كلما طالت فرتة �إعداد و�إ�صدار التقرير املايل� ،أ�صبحت معلوماته �أقل
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فائدة ال�ستعمالها من ِقبل امل�ستثمرين وبالتايل قد يلج�أ امل�ستثمر �إلى حماولة البحث عن م�صدر بديل� ،أو قد
ي�شجع ت�أخر �إ�صدار التقرير املايل ت�سريب املعلومات الداخلية مبا يخالف القانون  ،وكذلك �إطالق الإ�شاعات
وتزايد ال�شكوك حول �سالمة و�ضع ال�شركة ( غرايبة والأزهري . )1988 ،
ولقد �أ�شارت درا�سة اجلهماين ( � )2000إلى �أن توقيت �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي يعد من �أهم
املقايي�س امل�ستخدمة لقيا�س فائدة ( )Usefulnessالقوائم املالية  ،حيث تقا�س فائدة تلك القوائم مبدى
�سرعة �إ�صدارها؛ لت�صبح متاحة يف الوقت املنا�سب بني يدي م�ستخدميها التخاذ القرارات االقت�صادية .

العوامل املحددة لفرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي:
 .1فرتة �إ�صدار تقرير املدقق -:

�ألزمت هيئة الأوراق املالية ال�شركات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة عمان  ،ب�ضرورة تدقيق
معلوماتها وتقاريرها املالية قبل �إ�صدارها من قبل مدقق ح�سابات قانوين م�ستقل؛ حتى تكت�سب تلك
التقارير ثقة امل�ستخدمني اخلارجيني لها ،وتقا�س فرتة �إ�صدار تقرير املدقق بعدد الأيام التي تبد�أ من نهاية
ال�سنة املالية حتى تاريخ توقيع املدقق على الر�أي املرفق بتقريره (غرايبة والأزهري  . )1988 ،وي�شري
توقيع املدقق �إلى انتهاء جميع عمليات و�إج��راءات التدقيق يف ال�شركة وان املعلومات املحا�سبية �أ�صبحت
جاهزة لت�ضمينها يف تقرير جمل�س الإدارة  ،ففرتة �إ�صدار تقرير املدقق تعترب من �أهم حمددات فرتة
�إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي  ،ف�أي ت�أخري يف عملية �إمتام التدقيق �سوف ينتج عنه بال�ضرورة ت�أخري يف
�إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي .

 .2حجم ال�شركة -:

يت�ضح من الدرا�سات ال�سابقة التي �أجريت يف العديد من بلدان العامل امل�شار �إليها �سابق ًا يف فقرة
الدرا�سات ال�سابقة �إلى �أن هناك عالقة عك�سية بني حجم ال�شركة وبني فرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي
؛ �أي �أن ال�شركات الكبرية متيل �إلى �إ�صدار تقاريرها خالل فرتة �أق�صر من فرتة �إ�صدار تقارير ال�شركات
ال�صغرية ( .)Givoly and Palmon ، 1982وهناك العديد من التف�سريات لهذه العالقة وردت يف الدرا�سة
ال�سابقة  ،منها :
�	- 1إن ال�شركات الكبرية لديها نظام رقابة قوي ،وفعال مما يقلل من عدد االختبارات التي يقوم بها
املدقق وبالتايل �إجناز مهام التدقيق بوقت ق�صري.
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�	- 2إن ال�شركات الكبرية لديها موارد �ضخمة  ،وطاقم حما�سبي �ضخم  ،ونظام حما�سبي حديث ،ميك ّنها
من �إجناز مهامها ب�سرعة  ،بالإ�ضافة �إلى قدرة ال�شركات الكبرية على دفع �أجور عالية للمدققني حتى
ينجزوا مهام التدقيق ب�سرعة �أكرب من ال�شركات ال�صغرية بعد انتهاء ال�سنة املالية.
ري من امل�ساهمني تخ�ضع ل�ضغوطهم؛ لإ�صدار التقارير املالية
 - 3قد يكون لدى ال�شركات الكبرية عد ٌد كب ٌ
ب�أ�سرع وقت ممكن ؛ لتتيح للمهتمني الإطالع على نتائج �أعمالها يف الوقت املنا�سب .
كما �أ�شارت بع�ض الدرا�سات كدرا�سة (�أبو ن�صار ولطفي 1988 ،م) �إلى وجود عالقة ارتباط ايجابية
بني حجم ال�شركة وبني فرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي ،وقد ف�سرت هذه العالقة االيجابية ب�أن هناك
ت�أخري ًا يف عمل �أق�سام املحا�سبة يف ال�شركات امل�ساهمة املدقق عليها ،بالإ�ضافة �إلى ت�أخري عمل مدققي
احل�سابات �إذ �إن اجلانبني ال يراعيان حجم العمليات الكبري  ،وال يخ�ص�صان له اجلهد ،واالمكانات الالزمة
لإجناز الأعمال يف املوعد املنا�سب .

 .3ربحية ال�شركة -:

ي�سود االعتقاد بني عدد من الباحثني� ،أن التقارير املالية التي تت�ضمن �أخبار ًا جيدة ت�صدر يف فرتة
�أق�صر من تلك التي تت�ضمن نتائج �سيئة  ،وقد برر الباحثون هذا االعتقاد ،ب�أن ال�شركات التي حتقق �أرباح ًا
عالية ،متيل �إلى �إعالن نتائج �أعمالها يف �أ�سرع وقت؛ الن ذلك ينعك�س ايجابيا على �أ�سعار �أ�سهمها ،والعك�س
�سيحدث يف حالة وقوع خ�سائر لديها  .لقد بينت نتائج بع�ض الدرا�سات ال�سابقة التي �أجريت يف �أ�سرتاليا
ونيوزلندا وغريهما �أنه ال يوجد عالقة بني ربحية ال�شركة وفرتة �إ�صدار تقريرها املايل ال�سنوي  ،بينما
�أظهرت نتائج درا�سات �أخرى �أن بع�ض ال�شركات التي تت�ضمن تقاريرها �أخبار �سيئة متيل �إلى ت�أخري �إ�صدار
تقاريرها املالية .

 .4عمر ال�شركة-:

�أ�شارت الدرا�سات ال�سابقة �إلى وجود عالقة بني عمر ال�شركة وتوقيت �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي ،
وف�سرت هذه العالقة باالعتماد على نظرية منحنى التعلم ( ، )learning curve theoryحيث �أ�شارت هذه
النظرية � ،إلى �أن فرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي تتناق�ص مع زيادة اخلربة والتع ّلم  ،فكلما زاد عمر
ال�شركة ،زادت عدد التقارير املالية املن�شورة .وبا�ستمرار عمل ال�شركة تزداد قدرة وخربة حما�سبيها ،
بالتايل ت�صبح ال�شركة �أكرث احرتافا يف جمع  ،وحتليل  ،و�إ�صدار املعلومات نتيجة خلربتهم  ،وهذا يزيد من
�سرعة �إ�صدارهم التقارير املالية ال�سنوية.
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 .5نوع التقرير ال�صادر عن املدقق اخلارجي -:
لقد ن�صت املادة ( )5من تعليمات �إف�صاح ال�شركات امل�صدرة واملعايري املحا�سبية ومعايري التدقيق من
قانون الأوراق املالية رقم ( )76ل�سنة 2002م على ما ي�أتي :
“ على ال�شركة امل�صدرة ن�شر البيانات ال�سنوية بعد �إقرارها من قبل جمل�س �إدارتها وفور �صدور
تقرير مدققي احل�سابات عليها وذلك قبل توزيعها على امل�ساهمني على �أن يت�ضمن الن�شر �أي�ضا خال�صة
وافية عن تقرير جمل�س الإدارة وتقرير مدققي ح�سابات ال�شركة  ،وذلك خالل فرتة ال تتجاوز ثالثة �شهور
من انتهاء �سنتها املالية “.
ومن خالل الإط�لاع على الدرا�سات ال�سابقة � ،أظهرت درا�سة (� )Whittred, 1980أن فرتة �إ�صدار
تقرير املدقق تكون �أطول كلما �أ�صدر املدقق تقريرا متحفظا  ،بالتايل تزيد فرتة �إ�صدار التقرير املايل
ال�سنوي  ،حيث يظهر التقرير املتحفظ ك�أنه �أنباء �سيئة لل�شركة وللم�ستثمرين  ،لذلك يبذل املدقق اجلهد
والوقت الكبري والعديد من االختبارات ؛ ليتجنب �إ�صدار هذا النوع من التقارير .كما ذكرت بع�ض الدرا�سات
ال�سابقة ان هناك احتمالية لوقوع خالف بني املدقق وبني الإدارة نتيجة لإ�صداره التقرير املتحفظ  ،حيث
يتطلب هذا اخلالف املزيد من النقا�ش واملفاو�ضات مما ي�ساهم ذلك يف عملية ت�أخري �إ�صدار التقرير املايل
ال�سنوي .

 .6التمويل بالدين -:
لقد �أ�شارت الدرا�سات ال�سابقة �إلى اجتاهني خمتلفني حول طبيعة العالقة بني ن�سبة التمويل بالدين
( ، )Gearingوتوقيت �إ�صدار التقارير املالية ال�سنوية  :فاالجتاه الأول ،يركز على �أن ال�شركات التي لديها
ن�سبة دين عالية مقارنة بحقوق امللكية يف هيكلة ر�أ�س مالها ( ، ) High Geared -Companies-متيل �إلى
�إ�صدار تقاريرها ال�سنوية يف وقت �أطول من ال�شركات التي لديها ن�سبة دين قليلة ،ان ن�سبة الدين يف هيكلة
ر�أ�س مال ال�شركة تعد م�ؤ�شر ًا لقيا�س �صحة و�سالمة و�ضع ال�شركة  ،بالتايل كلما ازدادت ن�سبة الدين ازدادت
احتمالية فــ�شل ال�شـركة؛ وذلك بـ�سبب زيادة خمـاطر عـدم الـقدرة على �سـداد الدين وفوائده (Financial
 )Distress؛ مما ي�ستدعي املدقق �إلى �أن يو�سع اختباراته وجهوده يف عملية التدقيق بالتايل فان عملية
تدقيق الدين ت�ستغرق فرتة �أكرب من عملية تدقيق حقوق امللكية ؛ مما يزيد من فرتة �إ�صدار تقرير املدقق ،
بالتايل زيادة فرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي .
�أما االجتاه الثاين فيرّ كز على �أنه كلما ازدادت ن�سبة الدين يف هيكلة را�س مال ال�شركة ،تعر�ضت ال�شركة
ل�ضغوطات اكرب من دائنيها لإ�صدار تقاريرها املالية املدققة يف �أق�صر وقت ممكن  ،وذلك لتقييم خماطر
منح االئتمان ومقدرة ال�شركة على �سداد ديونها والتزاماتها .
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 .7ارتباط مكتب التدقيق مع مكاتب التدقيق العاملية -:
لقد �أو�ضحت الدرا�سات ال�سابقة �أن مكاتب التدقيق العاملية متتاز بكفاءة الأداء وبتقدميها خدمات
متميزة  ،وعالية اجلودة مقارنة مع املكاتب املحلية  ،ومبرونتها يف �إدارة وجدولة وقتها بحيث تنهي �أعمال
التدقيق يف الوقت املنا�سب  ،ويعود ذلك لعدة �أ�سباب ،منها :
 - 1امتالك مكــاتب التدقيق العاملية موارد ،و امكـــــانات �ضخمة  ،ولديها كوادر م�ؤهلــة مهني ًا وعلـمي ًا،
وذات خربة يف عملـية التدقيق؛ ممـا ميكنـها من �إنـــجاز مهامهــا ب�ســرعة.
 - 2لدى مكاتب التدقيق العاملية دافع وحافز قوي لتقدمي خدماتها ب�أ�سرع وقت ؛ للحفاظ على �سمعتها
وا�سمها التجاري  ،ولزيادة ح�صتها ال�سوقية .
بالتايل �إذا ارتبط مكتب التدقيق الذي يقوم بتدقيق ح�سابات وتقارير ال�شركات املدرجة يف بور�صة
عمان بواحد من مكاتب التدقيق العاملية  ،دل ذلك على جودة التدقيق ؛ لأن هذه املكاتب ت�ستخدم �أحدث
التقنيات من حيث الأجهزة والربامج يف خطط و�أعمال التدقيق ،وكذلك مرونتها يف جدولة وقتها بحيث
تنهي �أعمال التدقيق يف الوقت املنا�سب  ،وهذا بدوره يقلل من فرتة �إ�صدار تقرير املدقق  ،بالتايل يقلل من
فرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي .

 .8نوع القطاع -:
قامت بور�صة عمان بت�صنيف ال�شركات املدرجة يف البور�صة �إلى �أربعة قطاعات :
 )1قطاع البنوك .
 )2قطاع التامني .
 )3قطاع اخلدمات .
 )4قطاع ال�صناعة .
ولقد �أ�شارت درا�سات عدة �سابقة �إلى وجود ت�أثري لنوع القطاع على فرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي ؛
ق�سمت الباحثة ال�شركات الأردنية امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة عمان �إلى نوعني من ال�شركات :
لذلك ّ
� )1شركات �صناعية � )2شركات غري �صناعية .
لقد �أو�ضحت الدرا�سات ال�سابقة �أن فرتة �إ�صدار تقرير املدقق بالن�سبة لل�شركات ال�صناعية �أطول
منها لل�شركات غري ال�صناعية ؛ و�سبب ذلك �أن ال�شركات ال�صناعية تت�ضمن الب�ضاعة ( )Inventoryالتي
تتطلب �إجراءات تدقيقها مزيد ًا من الوقت واجلهد؛ لأنها ت�ستدعي من املدقق ح�ضور عملية اجلرد نف�سها
التي جتريها ال�شركة بوا�سطة موظفيها� ،أو عليه القيام بعملية اجلرد الفعلي للب�ضاعة عن طريق االختبارات

املجلة العربية للمحا�سبة ،مايو

26

2009

للت�أكد من �صحة املعلومات الظاهرة يف ك�شوفات اجلرد  ،كما عليه �أن يت�أكد من �صحة القيود املحا�سبية
اخلا�صة بب�ضاعة �أخر املدة  ،و�أنها قد ُعر�ضت ب�شكل �صحيح يف قائمة املركز املايل ،وجميع هذه الإجراءات
تزيد من فرتة �إ�صدار تقرير املدقق ،فتزيد من فرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي .

 .9االعتماد على ر�أي مدقق �آخر -:

�إن طبيعة بع�ض خدمات التدقيق قد تتطلب ــ من املدقق اخلارجي الذي عني �أ�صال لتدقيق القوائم
املالية (املدقق الأ�صيل) ــ �أن يعتمد على خدمات مدقق �آخر ،لأداء بع�ض �أعمال عملية التدقيق الواجب
القيام بها � .إن مثل هذا الو�ضع قد يقع عندما يقوم املدقق الأ�صيل بتدقيق القوائم املالية املجمعة ل�شركة
معينة  ،بينما يقوم املدقق الآخر بتدقيق القوائم املالية لل�شركات التابعة لها � ،أو عندما يقوم املدقق الأ�صيل
بتدقيق القوائم املالية ل�شركة معينة لديها فروع يف بلدان �أخرى  ،والتي يقوم بتدقيقها مدقق �آخر .
�إنّ اعتماد املدقق الأ�صيل على ر�أي مدقق �آخر ،يتطلب منه مزيدا من الوقت ؛ ليت�صل به  ،وين�سق معه
مما يزيد ذلك من فرتة �إ�صدار تقرير املدقق الأ�صيل ،بالتايل زيادة فرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي .

 .10نوع ال�سوق -:

ظهرت احلاجة لدى م�ستخدمي التقارير املالية للتعرف على املركز املايل لل�شركة  ،وعلى نتيجة �أعمالها
لفرتة اقل من �سنة ( ربع �سنوية  ،ن�صف �سنوية) ؛ مما �أدى �إلى ظهور ما ي�سمى بالتقارير املالية املرحلية ،
وتع ّد هذه التقارير من م�صادر املعلومات املهمة يف اتخاذ القرارات املختلفة .
لقد قامت بور�صة عمان ــ وفقا لتعليمات الإدراج ال�صادرة باال�ستناد لأحكام قانون الأوراق املالية رقم
 76ل�سنة 2002م ــ بتق�سيم ال�سوق الثانوي ( ال�سوق الذي يتم من خالله التعامل بالأوراق املالية امل�صدرة
وفقا لأحكام القوانني والأنظمة والتعليمات املعمول بها) �إلى ق�سمني
		 ال�سوق الأول  ،هي اجلزء من ال�سوق الثانوي التي يتم من خاللها التداول ب�أوراق مالية حتكمها �شروط
)1
�إدراج خا�صة وفقا لأحكام القوانني ،والأنظمة ،والتعليمات .
		 )2ال�سوق الثاين  ،هي �أي�ضا جزء من ال�سوق الثانوي التي يتم من خاللها التداول ب�أوراق مالية حتكمها
�شروط �إدراج خا�صة وفقا لأحكام القوانني ،والأنظمة ،والتعليمات.
وفيما يخ�ص التقارير املالية املرحلية  ،فقد ت ّبني ــ من خالل الرجوع �إلى دائرة الإدراج والعمليات يف
بور�صة عمان ــ ب�أن البور�صة تطالب ال�شركات املدرجة يف ال�سوق الثاين تزويدها بالتقرير ال�سنوي الذي
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يت�ضمن تقرير جمل�س الإدارة  ،والبيانات املالية لل�شركة  ،وتقرير مدققي ح�ساباتها  ،وذلك خالل مدة
�أق�صاها ثالثة �أ�شهر من تاريخ انتهاء �سنتها املالية ،وكذلك بتقرير ن�صف �سنوي مقارن مع نف�س الفرتة
من ال�سنة املالية ال�سابقة يت�ضمن البيانات املالية لل�شركة مراجعة من قبل مدقق ح�ساباتها ،وذلك خالل
�شهر من انتهاء ن�صف �سنتها املالية � .أما بالن�سبة لل�شركات املدرجة يف ال�سوق الأول فقد طالبت البور�صة
تزويدها ــ بالإ�ضافة �إلى التقرير ال�سنوي والن�صف �سنوي ــ بتقرير عن الربع الأول والربع الثالث مراجع ًا
من قبل مدقق ح�ساباتها وذلك خالل �شهر من انتهاء الربع املعني  .وبناء ًا على ذلك  ،ميكن اال�ستنتاج بان
فرتة �إ�صدار تقرير مدقق احل�سابات لل�شركات املدرجة يف ال�سوق الأول ممكن �أن تكون �أق�صر من فرتة
�إ�صدار تقرير مدقق احل�سابات لل�شركات املدرجة يف ال�سوق الثاين  ،وينعك�س بذلك على تق�صري فرتة
�إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي  ،كون �أن مدقق احل�سابات قام ب�إ�صدار ثالثة تقارير مراجعة لل�شركات
املدرجة يف ال�سوق الأول مقارنة بتقرير مراجعة واحد لل�شركات املدرجة يف ال�سوق الثاين ،وهذا بدوره يقلل
من �إجراءات التدقيق املتطلبة ،بالتايل �ستكون فرتة التدقيق اق�صر .

منهجية الدرا�سة
تعترب هذه الدرا�سة درا�سة ميدانية اتبعت املنهج الو�صفي التحليلي القيا�سي  ،وفيما يلي و�صف ملجتمع
الدرا�سة والعينة التي مت اختيارها ،و م�صادر جمع البيانات  ،وقيا�س متغريات الدرا�سة و�أ�ساليب التحليل
الإح�صائي التي مت �إتباعها .

 )1جمتمع وعينة الدرا�سة

يت�ألف جمتمع الدرا�سة من جميع ال�شركات امل�ساهمة العامة املدرجة يف ال�سوق الأول والثاين
يف بور�صة عمان لعام 2004م  ،بينما تتكون عينة الدرا�سة من ال�شركات التي تنطبق عليها املعايري
التالية :
		�أن تنتهي �سنتها املالية يف  12/31من كل عام .
.1
		�أن تكون ال�شركة مدرجة يف بور�صة عمان طوال فرتة الدرا�سة من � 2004/1/1إلى  2004/12/31ومل
.2
توقف عن التداول خالل هذه الفرتة .
		�أن تتوافر جميع البيانات اخلا�صة بالعامل التابع ،وبالعوامل امل�ستقلة الأخرى .
.3
وقد ا�شتملت عينة الدرا�سة على (� )157شركة من �أ�صل )� )177شركة �أي بن�سبة ( .)% 88.7
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 )2م�صادر جمع البيانات
•  مت الرجوع �إلى هيئة الأوراق املالية  ،وبور�صة عمان ب�شكل مكثف من �أجل احل�صول على بيانات
الدرا�سة ،حيث مت احل�صول على قائمة بتواريخ ت�سليم التقارير املالية ال�سنوية لل�شركات
الى دائرة الإف�صاح والإ�صدار املوجودة يف هيئة الأوراق املالية  ،كما مت احل�صول على قائمة
بال�شركات املدرجة يف كل من ال�سوقني الأول والثاين من دائرة الإدراج والعمليات املوجودة يف
بور�صة عمان .
• مت الرجوع �إلى التقارير املالية لعام  2004م املن�شورة على املوقع االلكرتوين لهيئة الأوراق املالية،
و دليل ال�شركات لعام 2004م املن�شور على موقع البور�صة من �أجل احل�صول على البيانات
اخلا�صة بالعوامل امل�ستقلة الأخرى .

 )3قيا�س متغريات الدرا�سة
املتغري التابع
مت قيا�س فرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية حتى تاريخ الإعالن لأول مرة
عن املعلومات املالية للجمهور ،وقد مت اعتماد تاريخ ت�سليم التقارير املالية ال�سنوية املدققة لهيئة الأوراق
املالية من قبل ال�شركات الأردنية املدرجة على انه تاريخ الإعالن لأول مرة.
املتغريات امل�ستقلة
 		 - 1فرتة ا�صدار تقرير املدقق  :مت قيا�س فرتة �إ�صدار تقرير املدقق بعدد الأيام التي تبد�أ من نهاية ال�سنة
املالية حتى تاريخ توقيع املدقق على الر�أي املرفق بالتقرير ال�سنوي .
 		 - 2حجم ال�شركة  :مت قيا�س حجم ال�شركة ب�إجمايل �أ�صولها (. )Total Assets
 - 3ربحية ال�شركة  :مت قيا�س ربحية ال�شركة مبقدار العائد على ال�سهم من الربح (Earning per
.)Share
 - 4نوع التقرير ال�صادر عن املدقق اخلارجي  :يعرب عن نوع تقرير املدقق مبتغري وهمي حيث يرمز للتقرير
املتحفظ بالرمز ( )1والتقرير غري املتحفظ بالرمز (. )0
 - 5نوع القطاع  :يعرب عن نوع القطاع مبتغري وهمي حيث مت ت�صنيف قطاع ال�صناعة �إلى �شركات �صناعية
رمز لها بالرمز ( )1و�ص ّنف قطاع البنوك والتامني واخلدمات �إلى �شركات غري �صناعية ورمز لها
بالرمز (. )0
 - 6عمر ال�شركة  :يقا�س عمر ال�شركة بعدد التقارير التي �أ�صدرتها ال�شركة منذ ت�أ�سي�سها ك�شركة م�ساهمة
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عامة حتى �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي لعام .2004
 - 7التمويل بالدين  :تقا�س ن�سبة التمويل بالدين بق�سمة جمموع االلتزامات املرتتبة على ال�شركة على
جمموع �أ�صول ال�شركة .
 - 8االرتباط العاملي  :يعرب عن االرتباط العاملي للمدقق اخلارجي مبتغري وهمي حيث يرمز لل�شركات
املرتبطة عامليا بالرمز ( )1وغري املرتبطة بالرمز (. )0
 - 9نوع ال�سوق  :يعرب عن نوع ال�سوق مبتغري وهمي حيث يرمز لل�شركات املدرجة يف ال�سوق الأول بالرمز
( )1واملدرجة يف ال�سوق الثاين بالرمز (. )0
 - 10االعتماد على ر�أي مدقق �آخر  :يعرب عن متغري االعتماد على ر�أي مدقق �آخر مبتغري وهمي حيث يرمز
لل�شركات التي تعتمد على ر�أي مدقق �آخر بالرمز ( )1وغري املعتمدة بالرمز (.)0
ومت قيا�س هذا املتغري من خالل الرجوع الى تقرير املدقق اخلارجي املرفق يف التقرير ال�سنوي والذي
يبني فيه اعتماده على ر�أي مدقق اخر او عدم اعتماده .

الأ�ساليب الإح�صائية امل�ستخدمة
لقد مت ا�ستخدام احلزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية (-
 ) SPSSيف حتليل البيانات التي مت جمعها يف الدرا�سة  .والختبار مدى �صحة
فر�ضيات الدرا�سة فقد مت ا�ستخدام اال�ساليب االح�صائية التالية -:
 .1الأ�ساليب الإح�صائية الو�صفية ( : )Descriptive Statisticsبغر�ض ح�ساب متو�سطات متغريات
الدرا�سة وانحرافها املعياري .
.2
		 االرتباط الثنائي ( :)Correlation Bivariateللتعرف على نوع وقوة العالقات بني املتغريات امل�ستقلة .
		 حتليل االنحدار املتعدد ( :)Multiple Linear Regressionللتنب�ؤ بقيمة العامل التابع من خالل
.3
جمموعة العوامل امل�ستقلة .
Statistical Package of Social Sciences

حتليل النتائج واختبار الفر�ضيات
نتائج التحليل الإح�صائي الو�صفي للبيانات () Descriptive Statistics
يبني اجلدول رقم ( )1الو�سط احل�سابي لفرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي ( )Reporting Lagللعينة
املكونة من (� )157شركة م�ساهمة عامة مدرجة يف بور�صة عمان لعام  2004م  .ويت�ضح من خالل هذا
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اجلدول �أن تلك ال�شركات ت�ستغرق يف املتو�سط ( )82يوما من انتهاء ال�سنة املالية لإ�صدار تقريرها املايل
 .وي�شري اجلدول �أي�ضا �إلى فرتة �إ�صدار تقرير املدقق ( )Audit Report Lagحيث يحتاج مدقق ال�شركة
اخلارجي يف املتو�سط ( )51يوما من انتهاء ال�سنة املالية لإ�صدار التقرير املت�ضمن ر�أيه حول عدالة القوائم
املالية ومدى متثيلها لواقع ال�شركة وال�شهادة ب�أنها متوافقة مع املعايري املحا�سبية الدولية املتعارف عليها.
جدول رقم ( )1الإح�صاء الو�صفي للعامل التابع والعوامل الكمية امل�ستقلة
املتغيـــــــر

الو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

اقل قيمة

اكرب قيمة

فرتة �إ�صدار التقرير ال�سنوي
(بالأيام )

82.25

35.89

12

285

فرتة �إ�صدار تقرير املدقق اخلارجي
(بالأيام )

51

28.61

4

178

لوغاريتم حجم ال�شركة
(بالدينار)

7.30

0.706

6.19

10.22

ربحية ال�شركة
(بالدينار)

0.21

0.23

0

1.45

ن�سبة التمويل بالدين
()%

0.43

0.32

0.004

0.948

عمر ال�شركة
( �سنوات)

20

14.20

1

75

عند مقارنة نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة ،وخ�صو�صا الدرا�سات التي �أجريت يف
الأردن ،ف�إننا نالحظ وجود تناق�ص يف متو�سط كل من فرتة �إ�صدار التقرير املايل ،و فرتة �إ�صدار تقرير
املدقق  ،حيث �سجلت نتائج درا�سة ( غرايبة والأزه��ري  )1988 ،متو�سط ًا لفرتة �إ�صدار التقرير املايل
قدره (106يوم) ،ومتو�سط ًا لفرتة �إ�صدار تقرير املدقق قدره ( 55يوم ًا) �أما درا�سة (اجلهماين 2000 ،
م ) خالل الفرتة (من 1990م �إلى 1993م)  ،فقد �أ�شارت نتائجها �إلى �أن متو�سط فرتة �إ�صدار التقرير
املايل لكل �سنة من �سنوات الدرا�سة هي  123 ،124 ،134 ، 137( :يوم ) على التوايل � ،أما بالن�سبة لفرتة
�إ�صدار تقرير املدقق ،فهي ت�ستغرق باملتو�سط ( 59 ،61 ،66 ،71يوم) على التوايل  .ومن خالل ا�ستعرا�ض
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النتائج ال�سابقة ف�إننا نالحظ ارتفاع ًا يف متو�سط الإ�صدار لكل من التقرير املايل وتقرير املدقق لأول �سنة
من �سنوات درا�سة اجلهماين وهي �سنة  1990حيث بلغ املتو�سط ( )71 ، 137يوما على التوايل مقارنة ب
( )55، 106يوم ًا على التوايل ( نتائج درا�سة غرايبة والأزهري  ، )1988 ،ومن ثم �أخذت بالتناق�ص مع
تقدم الوقت ويعود ال�سبب يف هذا االرتفاع ؛ �إلى اعتبار �أن درا�سة( غرايبة والأزهري  )1988 ،متت قبل
تبني معايري املحا�سبة الدولية � ،أما درا�سة (اجلهماين  )2000،فقد متت بعد تبني معايري املحا�سبة الدولية
من قبل جمعية مدققي احل�سابات القانونيني الأردنية يف �سنة 1989م  .مما يدل على �أن الت�أثري كان بحده
الأعلى يف ال�سنة الأولى من تبني تلك املعايري  ،فقد كان متو�سط فرتة الإ�صدار لتلك ال�سنة ( 137يوم ًا) ثم
�أخذ املتو�سط بالتناق�ص حتى و�صل �إلى (123يوم ًا) يف �سنة 1993م .
لقد �أظهرت نتائج الدرا�سة احلالية ا�ستمرار التناق�ص يف املتو�سط لكل من فرتة �إ�صدار التقرير املايل
وفرتة �إ�صدار تقرير املدقق  ،وقد يعزى �سبب التناق�ص �إلى اتخاذ اجلهات الرقابية ــ ويف مقدمتها هيئة
الأوراق املالية ــ كل االحتياطات ،والإجراءات الالزمة للحفاظ على حقوق كافة �شرائح امل�ستثمرين  ،من
حيث عدالة احل�صول على املعلومات ،وتكاف�ؤ الفر�ص يف الإط�لاع عليها  ،والإف��ادة منها  .وتقوم دائرة
الإ�صدار والإف�صاح يف هيئة الأوراق املالية مبتابعة التزام ال�شركات امل�ساهمة العامة بالإف�صاح عن نتائج
�أعمالها الأولية ،وتقريرها ال�سنوي للتحقق من امتثال ال�شركات امل�صدرة باملواعيد املحددة بالقانون .وقد
اتبعت هيئة الأوراق املالية �أ�سلوب خمالفة ال�شركات التي مل تقم بتزويدها بالبيانات الدورية �ضمن املواعيد
املحددة لها  ،وفر�ضت غرامات مالية عليها  ،مما ا�ستدعى تلك ال�شركات �إلى الإ�سراع يف عملية الإ�صدار
(هيئة الأوراق املالية .)2004 ،
وقد يعزى �سبب التناق�ص يف متو�سط فرتة �إ�صدار التقرير املايل �أي�ضا � ،إلى التناق�ص يف فرتة التدقيق
و�إ�صدار تقرير املدقق حيث تع ّد هذه الفرتة جزء ًا مهم ًا من فرتة �إ�صدار التقرير املايل  ،ف�أي ت�أخري يف �إمتام
عملية التدقيق �سوف ينتج عنه بال�ضرورة ت�أخري يف �إ�صدار التقرير املايل  ،والعك�س �صحيح .
ويت�ضح من اجلدول رقم (� )2أن ( ) % 88.5من ال�شركات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة عمان
لعام 2004م ت�ستلم تقارير غري متحفظة من مدققها اخلارجي ؛ مبعنى �أن الغالبية العظمى من ال�شركات
تظهر قوائمها املالية ب�صورة عادلة ،وممثلة لواقع ال�شرك ًة  .و�أن ال�شركات ال�صناعية متثل ما ن�سبته (42
 )%من جممل ال�شركات امل�ساهمة العامة .كما يت�ضح �أي�ضا �أن ( ) % 72.6من ال�شركات امل�ساهمة العامة
تعني مدقق ًا خارجي ًا مرتبط ًا ب�شركة تدقيق عاملية ؛ مبعنى �أن الغالبية العظمى من ال�شركات متيل �إلى تعيني
مدقق خارجي له ارتباط عاملي وقد يعزى ال�سبب يف ذلك �إلى ما متتاز به ال�شركات العاملية من كفاءة الأداء
وتقدمي اخلدمات املتميزة ،وما تتمتع به من م�صداقية  ،و�سمعة جيدة يف ال�سوق .
وفيما يتعلق مبتغري االعتماد على ر�أي مدقق �آخر  ،يالحظ �أن الغالبية العظمى من ال�شركات متيل �إلى
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االعتماد على ر�أي مدقق واحد � .أما بالن�سبة لعامل نوع ال�سوق  ،فيالحظ �أن ( )% 52.9من جممل ال�شركات
مدرجة يف ال�سوق الأول و ( )% 47.1من جممل ال�شركات مدرجة يف ال�سوق الثاين ؛ لأن هناك �شروط �إدراج
خا�صة بكل �سوق .
جدول رقم ( )2الإح�صاء الو�صفي للعوامل غري الكمية امل�ستقلة
املتغري

الن�سبة
املئوية

التكرار

الن�سبة
املئوية

التكرار

نوع تقرير املدقق

متحفظ

18

% 11.5

غري
متحفظ

139

% 88.5

نوع القطاع

�صناعي

66

% 42

غري
�صناعي

91

% 58

االرتباط العاملي ملكتب
التدقيق

مرتبط

114

% 72.6

غري
مرتبط

43

% 27.4

االعتماد على ر�أي
مدقق �آخر

يعتمد

9

% 5 .7

ال يعتمد

148

% 94.3

نوع ال�سوق

الأول

83

% 52.9

الثاين

74

% 47.1

ومن خالل مراجعة تعليمات �إدراج الأوراق املالية يف بور�صة عمان يالحظ �أن �شروط الإدراج يف ال�سوق
الأول �أ�صعب مما هو عليه يف ال�سوق الثاين ؛ مبعنى �أن الن�سبة الكربى من ال�شركات ا�ستطاعت حتقيق
�شروط الإدراج يف ال�سوق الأول .

اختبار قوة االرتباط بني العوامل امل�ستقلة
يبني اجلدول رقم (  )3معامالت ارتباط بري�سون بني متغريات الدرا�سة امل�ستقلة التي �أظهرت وجود
ارتباط طبيعي ( اقل من  )0.50بني املتغريات امل�ستقلة ،وهذا ال ي�ؤثر على نتائج االنحدار املتعدد  ،حيث
حدد بع�ض الباحثني يف الإح�صاء  ،واالقت�صاد القيا�سي  ))Kennedy,1985وجود م�شكلة االرتباط الذاتي
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املتعدد بني املتغريات امل�ستقلة ( )Multicollinearityعندما يكون معامل االرتباط �أكرب من (� )0.8أو (،)0.9
�أو عندما يكون معامل االرتباط �أكرب من (.). Anderson et. al ,1993 ( )0.7
وقد وجد من خالل النتائج املبينة يف اجلدول رقم (� )3أن هناك عالقات ذات داللة �إح�صائية بني بع�ض
املتغريات  ،وقد تراوح معامل االرتباط املوجب بني ( )0.003و بني ( ،)0.420ومتغرياالرتباط ال�سالب
بني ( )0.003 -و ( . )0.292 -وقد بلغت �أقوى العالقات املوجبة ( )0.420بني كل من متغري التمويل
بالدين وبني متغري حجم ال�شركة � ،أما �أ�ضعف العالقات املوجبة كانت بني متغري نوع القطاع وبني متغري نوع
ال�سوق الذي تنتمي �إليه ال�شركة حيث بلغ معامل االرتباط (� . )0.003أما بالن�سبة للعالقات ال�سالبة فقد
بلغ �أقواها( )0.292 -بني كل من متغري فرتة �إ�صدار تقرير املدقق وبني متغري ربحية ال�شركة �،أما �أ�ضعفها
( )0.003 -كانت بني متغري نوع التقرير ال�صادر عن املدقق اخلارجي وبني متغري االعتماد على ر�أي مدقق
�آخر .
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نوع ال�سوق

اعتماد على
مدقق اخر

نوع القطاع

االرتباط
العاملي

نوع تقرير
املدقق

التمويل
بالدين

عمر ال�شركة

ربحية
ال�شركة
-0.292

0.227

-0.131

0.058

0.243
**

0.256
**

0.225
**

0.088

0.055

**

0.048

1

0.355
**

0.051 -

*

0.183 -

0.272
**

-0.093

0.420
**

0.395

**

**

حجم ال�شركة

فرتة �إ�صدار
تقرير املدقق

1

املتغري

فرتة
�إ�صدار
تقرير
املدقق

حجم
ال�شركة

0.003

0.042 -

0.389
**

 0.0410.232
**

 0.1060.038 -

0.079 -

-0.221

**

0.003 -

-0.065

0.156 -

0.012

1

-0.224
**

0.034

-0.212

**

0.261

0.118

1

0.015

**

0.131

1

0.149

0.030

0.112

1

-0.165

0.014 -

0.117

1
*

0.059 -

0.279

**

1

1

ربحية
ال�شركة

عمر
ال�شركة

التمويل
بالدين

نوع تقرير االرتباط
العاملي
املدقق

نوع
القطاع

اعتماد
على
مدقق
اخر

1

نوع
ال�سوق

** معامل االرتباط ذو داللة �إح�صائية على م�ستوى )P≤ 0.01( % 1
* معامل االرتباط ذو داللة �إح�صائية على م�ستوى )P≤ 0.05( % 5

2009

جدول رقم ( :)3ارتباط بري�سون للمتغريات امل�ستقلة
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حتليل االنحدار اخلطي املتعدد ()Multiple Linear Regression
لتحقيق هدف الدرا�سة مت ا�ستخدام منوذج االنحدار املتعدد ( ، )Multiple Regression Modelحيث
تكون فيه فرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي كمتغري تابع وعدة متغريات مالية وغري مالية كمتغريات م�ستقلة
وهي  )1 :فرتة �إ�صدار تقرير املدقق  )2حجم ال�شركة  )3ربحية ال�شركة  )4عمر ال�شركة  )5نوع التقرير
ال�صادر عن املدقق اخلارجي  )6التمويل بالدين  )7ارتباط املدقق اخلارجي مبكتب تدقيق عاملي  )8نوع
القطاع  )9االعتماد على ر�أي مدقق �آخر  )10نوع ال�سوق.
وفيما ي�أتي منوذج االنحدار امل�ستخدم :

Reporting Lag = a + B1 Audit Report Lag + B2 Company Size + B3
Company Profitability + B4 Company Age + B5 Audit Opinion +
B6 Gearing + B7 International Association + B8 Industry Sector +

+ B9 Auditor Reliance + B10 Market Type + E

و يبني اجلدول رقم ( )5ملخ�ص حتليل االنحدار الذي تظهر فيه قيمة االرتباط  Rبني املتغري التابع
و املتغريات امل�ستقلة  ،كما يظهر يف هذا اجلدول قيمة  ، Rوقيمة  Rاملعدلة اللتني تدالن على مقدرة
املتغريات امل�ستقلة يف التنب�ؤ بقيم املتغري التابع  .كما يظهر يف هذا اجلدول �أي�ضا قيمة اخلط�أ املعياري
للتقدير.
2

2

اجلدول رقم ( )4ملخ�ص حتليل االنحدار
Model Summary

معامل االرتباط ()R

0.829

قيمة ( ) R

0.688

2

قيمة  Rاملعدلة ( )Adj. R
2

2

Adjusted R Square

اخلط�أ املعياري
.

Std Error of the Estimate

0.666

20.7318
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�أما اجلدول رقم ( )6فيظهر قيمة Fامل�ستخدمة الختبار داللة قيمة . R
2

اجلدول رقم ( )5حتليل تباين االنحدار ؛ اختبار داللة قيمة

R2

ANOVA

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

االنحدار()Regression

138153.9

10

13815.391

�أخطاء التقدير
()Residuals

62751.897

146

428.507

املجموع

200905.8

156

قيمة

F

32.143

م�ستوى
الداللة
0.000

وقد مت التو�صل من خالل اجلدولني ( )5و (� )6إلى النتائج التالية :
.1
		 بلغت قيمة  Adjusted R Square % 66.6وهذا يدل على �أن املتغريات امل�ستقلة جمتمعة تف�سر ما
ن�سبته  % 66.6من التغري يف �سلوك املتغري التابع  ،وهذه ن�سبة عالية مقارنة مع عدد من الدرا�سات
ال�سابقة التي بحثت يف مو�ضوع توقيت �إ�صدار التقارير املالية ال�سنوية  .على �سبيل املثال بلغت قيمة
 Adjusted R Square % 16.6يف درا�سة .) Owusu-Ansah (2000
		 مل ت�ستطع املتغريات امل�ستقلة جمتمعة تف�سري ما ن�سبته  % 33.4من التغري يف �سلوك املتغري التابع
.2
لوجود عوامل �أخرى مل ت�ؤخذ بعني االعتبار .
.3
		 بلغت قيمة  Fاملح�سوبة لنموذج االنحدار املتعدد امل�ستخدم ( ،)32.143وهي ذات داللة �إح�صائية
على م�ستوى �أقل من () % 5؛ وهذا يعني وجود ت�أثري وا�ضح للمتغريات امل�ستقلة جمتمعة على فرتة
�إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي  ،بالتايل ميكن اال�ستنتاج �أنه ميكن االعتماد على النموذج امل�ستخدم
للتنب�ؤ بقيم املتغري التابع .
ويبني اجلدول رقم ( )7نتيجة حتليل االنحدار  ،حيث يت�ضح من خالل قيم � Betaأن متغري فرتة �إ�صدار
تقرير املدقق ( )Audit Report Lagكان الأكرث �أثرا ،وذو داللة �إح�صائية  ،فقد بلغت قيمة  Betaاملقابلة
لهذا املتغري ( ، )0.800وهي ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى �أقل م��ن ( ، ) 0.05وقد تاله متغري
التمويل بالدين ( )Gearingحيث بلغت قيمة  ، )Beta (0.250وهي ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى �أقل
من ( ، ) 0.05ثم متغري نوع القطاع ( )Industry Sectorحيث بلغت قيمة  ، )Beta (0.129وهي �أي�ضا
ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى �أقل من ( ، ) 0.05ثم متغري حجم ال�شركة ( )Company Sizeحيث
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بلغت قيمة  ، )Beta (- 0.086ثم متغري االرتباط ب�شركة تدقيق عاملية ()International Association
حيث بلغت قيمة  ، )Beta (- 0.074ثم تاله متغري نوع تقرير املدقق ( )Auditor Opinionحيث بلغت قيمة
 ، )Beta ( 0.060ومن ثم متغري عمر ال�شركة حيث بلغت قيمة  ،)Beta (- 0.047ثم متغري الربحية حيث
بلغت قيمة  )Beta (0.022يليه متغري االعتماد على ر�أي مدقق �آخر حيث بلغت قيمة  Betaاملقابلة لهذا
املتغري( )0.017و�أخريا متغري نوع ال�سوق الأقل �أثرا حيث بلغت قيمة  Betaاملقابلة لهذا املتغري (. )0.016
اجلدول رقم ( )6نتيجة حتليل االنحدار
Coefficients

معامالت غري معيارية
املتغريات امل�ستقلة

Beta

اخلط أ�
املعياري

الثابت

58.991

20.775

بيتا

معامالت
معيارية
بيتا

Beta

قيمة t

م�ستوى الداللة
.Sig

2.840

0.005

فرتة �إ�صدار تقرير املدقق

1.004

0.065

0.800

15.395

*

0.000

حجم ال�شركة ()log

4.346 -

3.233

0.086 -

1.344 -

0.181

ربحية ال�شركة

3.315

8.506

0.022

0.390

0.697

عمر ال�شركة

0.120 -

0.133

0.047 -

0.898 -

0.370

نوع تقرير املدقق

6.686

5.687

0.060

1.176

0.242

التمويل بالدين

28.229

6.207

0.250

4.548

0.000

االرتباط العاملي

5.900 -

4.205

0.074 -

1.403 -

0163

نوع القطاع

9.334

3.836

0.129

2.433

*

0.016

االعتماد على مدقق �آخر

2.642

7.320

0.017

0.361

0.719

نوع ال�سوق

1.152

4.004

0.016

0.288

0.774

*

* ذو داللة �إح�صائية على م�ستوى داللة ()P≤ 0.05
ومن خالل النتائج املبينة يف اجلدول رقم (  ) 7ميكن كتابة منوذج التنب�ؤ بقيم متغري فرتة �إ�صدار
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التقرير املايل من خالل املتغريات امل�ستقلة املذكورة �سابقا كما ي�أتي -:
= 58.991 + 1.004 ARL - 4.346 COM SIZ + 3.315 COM PROF + 6.686 AUD OPIN +
9.334 IND SEC - 0.120 COM AGE + 28.229 GEAR - 5.9 IND ASS + 1.152 MKT TYP + 2.642
AUD REL + E
REP LAG

اختبار فر�ضيات الدرا�سة
 -اختبار الفر�ضية الأولى :

بنا ًء على نتائج حتليل االنحدار الظاهرة يف اجلدول رقم (  ، ) 7ترف�ض الفر�ضية العدمية الأولى التي
تن�ص على عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة �إح�صائية بني فرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي وبني فرتة
�إ�صدار تقرير املدقق ؛ ب�سبب وجود عالقة ارتباط ايجابية ذات داللة �إح�صائية بني فرتة �إ�صدار التقرير
املايل ال�سنوي وبني فرتة �إ�صدار تقرير املدقق على م�ستوى داللة اقل من ( ، )% 5مبعنى �أنه كلما زادت
فرتة �إ�صدار تقرير املدقق ،زادت الفرتة الكلية لإ�صدار التقرير املايل ال�سنوي  ،وقد تعزى الزيادة يف فرتة
�إ�صدار تقرير املدقق �إلى :
� .1ضخامة حجم العمل لدى مكتب تدقيق احل�سابات .
 .2عدم كفاية موارد مكاتب التدقيق وخا�صة الب�شرية للقيام بالأعمال الالزمة وبال�سرعة املمكنة  ،وقد
يعزى �سبب ذلك �إلى انخفا�ض �أجور التدقيق مما ي�ؤدي �إلى عدم توفر االمكانات الالزمة للقيام
بالأعمال بال�سرعة املمكنة .
 .3ت�أخر و�صول الت�أكيدات من مديني ال�شركة املدقق عليها وت�أخر و�صول ت�أييدات البنوك .
وهذه النتيجة تتفق مع ما تو�صلت �إليه جميع الدرا�سات ال�سابقة التي بحثت مو�ضوع فرتة �إ�صدار تقرير
املدقق حيث تع ّد هذه الفرتة من �أهم حمددات فرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي .

 -اختبار الفر�ضية الثانية :

باالعتماد على حتليل االنحدار املتعدد املدرجة نتائجه يف اجلدول رقم (  ، ) 7تقبل الفر�ضية
العدمية الثانية التي تن�ص على عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة �إح�صائية بني فرتة �إ�صدار
تف�سر هذه النتيجة مبا ياتي :
التقرير املايل ال�سنوي وبني حجم ال�شركة وقد ّ
 .1قيام ادارة ال�شركات بتعيني كادر وظيفي منا�سب النهاء العمليات املالية دون ت�أخري وبالتايل ا�صدار
التقرير ال�سنوي يف املوعد املنا�سب .
 .2ان �شركات التدقيق ت�أخذ بعني االعتبار حجم عمليات ال�شركة املدقق عليها عند اعداد خطة التدقيق
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(على �سبيل املثال زيادة عدد املدققني وزيادة عدد �ساعات العمل ) وذلك ل�ضمان ا�صدار تقرير
مدقق احل�سابات اخلارجي يف املوعد املنا�سب .

 اختبار الفر�ضية الثالثة :بنا ًء على نتائج حتليل االنحدار الظاهرة يف اجلدول رقم (  ، ) 7تقبل الفر�ضية العدمية الثالثة التي
تن�ص على عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة �إح�صائية بني فرتة �إ�صدار التقرير املايل وبني ربـحية
ال�شركة  ،وتتـفق نتائـج هذه الدرا�سـة مع درا�ســة Dyer and McHugh (1975) ،Davis&Whittred
( ، )1980اجلهماين ( . )2000وتتعار�ض مع نتائج درا�سة Givoly & Palmon (1982)، Owusu -Ansah
( )2000التي ت�شري �إلى وجود عالقة ارتباط �سالبة ذات داللة �إح�صائية  ،ولقد ف�سرت �سلبية هذه العالقة
يف الدرا�سات ال�سابقة ب�أن التقارير املالية التي تت�ضمن نتائج جيدة ت�صدر يف وقت �أق�صر من تلك التي
تت�ضمن نتائج �سيئة .

 اختبار الفر�ضية الرابعة :بنا ًء على نتائج حتليل االنحدار الظاهرة يف اجلدول رقم (  ، ) 7تقبل الفر�ضية العدمية الرابعة التي
تن�ص على عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة �إح�صائية بني فرتة �إ�صدار التقرير املايل وبني عمر ال�شركة
ورمبا يف�سر ال�سبب بان كفاءة االدارة وكادرها الوظيفي يختلف من �شركة الخرى  ،وتتعار�ض هذه النتائج
مع نتائج درا�سة  Owusu-Ansah( (2000حيث �أ�شارت نتائج تلك الدرا�سة �إلى وجود عالقة ارتباط
�سالبة ذات داللة �إح�صائية  ،وقد مت تف�سري �سلبية تلك العالقة ب�أنه كلما زاد عمر ال�شركة ،زادت عدد
التقارير املالية املن�شورة  ،وبا�ستمرار عمل ال�شركة تزداد قدرة ،وخربة حما�سبيها  ،بالتايل ت�صبح ال�شركة
�أكرث احرتافا يف جمع ،وحتليل ،و�إ�صدار املعلومات نتيجة خلربتهم  ،وهذا يزيد من �سرعة �إ�صدارهم
للتقارير املالية ال�سنوية .

 اختبار الفر�ضية اخلام�سة :بنا ًء على نتائج حتليل االنحدار الظاهرة يف اجلدول رقم (  ، ) 7تقبل الفر�ضية العدمية اخلام�سة
التي تن�ص على عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة �إح�صائية بني فرتة �إ�صدار التقرير املايل وبني نوع
التقرير ال�صادر عن املدقق اخلارجي  .وتتعار�ض هذه النتائج مع نتائج درا�سة ( Whittred (1980و�أبو
ن�صار ولطفي (  ، )1998حيث ت�شري نتائج درا�ستهما �إلى وجود عالقة ارتباط ايجابية ذات داللة �إح�صائية
بني تقرير املدقق املتحفظ وفرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي  ،وقد ف�سرت هذه العالقة ب�أن فرتة �إ�صدار
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تقرير املدقق تكون �أطول  ،كلما �أ�صدر املدقق تقريرا متحفظا ،بالتايل زيادة فرتة �إ�صدار التقرير املايل
ال�سنوي  ،حيث يظهر التقرير املتحفظ ك�أنه �أنباء �سيئة لل�شركة ،وامل�ستثمرين؛ لذلك يبذل املدقق اجلهد،
والوقت الكبري  ،والعديد من االختبارات؛ ليتجنب �إ�صدار هذا النوع من التقارير  .ورمبا نتيجة لإ�صدار
تقرير متحفظ ؛ قد يكون هناك احتمالية لوقوع خالف بني املدقق والإدارة مما ي�سهم ذلك يف عملية ت�أخري
�إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي .

 -اختبار الفر�ضية ال�ساد�سة :

باالعتماد على حتليل االنحدار املتعدد املدرجة نتائجه يف اجلدول رقم (  ) 7ترف�ض الفر�ضية العدمية
ال�ساد�سة التي تن�ص على عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة �إح�صائية بني فرتة �إ�صدار التقرير املايل
ال�سنوي وبني ن�سبة التمويل بالدين ؛ ب�سبب وجود عالقة ارتباط ايجابية ذات داللة �إح�صائية بني فرتة
�إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي وبني ن�سبة التمويل بالدين على م�ستوى داللة �أقل من ( ، )% 5وميكن تف�سري
ايجابية هذه العالقة ب�أنه كلما زادت ن�سبة الدين ،تزداد احتمالية ف�شل ال�شركة؛ ب�سبب زيادة خماطر عدم
القدرة على �سداد الدين ،وفوائده ( )Financial Distressمما ي�ستدعي املدقق �أن يو�سع اختباراته  ،وجهوده
يف عملية التدقيق ؛ مما يزيد ذلك من فرتة �إ�صدار تقرير املدقق ،بالتايل زيادة فرتة �إ�صدار التقرير املايل
ال�سنوي  .وهذا يتعار�ض مع نتائج درا�سة  ) Owusu-Ansah ( 2000التي ت�شري �إلى عدم وجود عالقة
ارتباط ذات داللة �إح�صائية بني فرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي وبني ن�سبة التمويل بالدين .

 -اختبار الفر�ضية ال�سابعة :

بنا ًء على نتائج حتليل االنحدار الظاهرة يف اجلدول رقم (  ، ) 7تقبل الفر�ضية العدمية ال�سابعة التي
تن�ص على عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة �إح�صائية بني فرتة �إ�صدار التقرير املايل وبني ارتباط املدقق
اخلارجي ب�شركة تدقيق عاملية  .فبالرجوع �إلى قيمة  tوالبالغــــــة ( ،)1.403 -يتبني وجود عالقة ارتباط
�سالبة ،ولكن لي�ست ذات داللة �إح�صائية  ،وقد تعود �سلبية هذه العالقة �إلى �أن مكاتب التدقيق العاملية متتاز
بكفاءة الأداء ،وبتقدميها خدمات متميزة ،وعالية اجلودة مقارنة مع املكاتب املحلية،ومبرونتها يف �إدارة
 ،وجدولة وقتها بحيث تنهي �أعمال التدقيق يف الوقت املنا�سب  ،وهذا بدوره يقلل من فرتة �إ�صدار تقرير
املدقق  ،بالتايل يقلل من فرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي .
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 -اختبار الفر�ضية الثامنة :

اعتماد ًا على حتليل االنحدار املتعدد املدرجة نتائجه يف اجلدول رقم (  ، ) 7ترف�ض الفر�ضية العدمية
الثامنة التي تن�ص على عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة �إح�صائية بني فرتة �إ�صدار التقرير املايل
ال�سنوي وبني نوع القطاع ؛ ب�سبب وجود عالقة ارتباط ايجابية ذات داللة �إح�صائية بني فرتة �إ�صدار التقرير
املايل ال�سنوي وبني ال�شركات ال�صناعية على م�ستوى داللة اقل من ( ، ) % 5وميكن تف�سري ايجابية هذه
العالقة ب�أن ال�شركات ال�صناعية تت�ضمن الب�ضاعة ( )Inventoryالتي تتطلب �إج��راءات تدقيقها مزيد ًا
من الوقت واجلهد؛ لأنها ت�ستدعي من املدقق ح�ضور عملية اجلرد نف�سها التي جتريها ال�شركة بوا�سطة
موظفيها� ،أو عليه القيام بعملية اجلرد الفعلي للب�ضاعة عن طريق االختبارات للت�أكد من �صحة املعلومات
الظاهرة يف ك�شوفات اجلـــرد ،
كما عليه �أن يت�أكد من �صحة القيود املحا�سبية اخلا�صة بب�ضاعة �آخر املدة  ،و�أنها قد عر�ضت ب�شكل
�صحيح يف قائمة املركز املايل ،وجميع هذه الإجراءات تزيد من فرتة �إ�صدار تقرير املدقق ،فتزيد من فرتة
�إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي .

 -اختبار الفر�ضية التا�سعة :

بنا ًء على نتائج حتليل االنحدار الظاهرة يف اجلدول رقم (  ، ) 7تقبل الفر�ضية العدمية التا�سعة التي
تن�ص على عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة �إح�صائية بني فرتة �إ�صدار التقرير املايل وبني االعتماد على
ر�أي مدقق �آخر  ،وهذا رمبا يدل على ان املدقق اخلارجي يعتمد ب�شكل كبري على ر�أي املدقق االخر دون ان
يبذل املزيد من الوقت واجلهد ليت�أكد من �صحة البيانات التي دققت من قبل املدقق االخر وهذا ي�شري الى
زيادة الثقة بني املدققني واعتمادهم على بع�ضهم البع�ض .

 -اختبار الفر�ضية العا�شرة :

بنا ًء على نتائج حتليل االنحدار الظاهرة يف اجلدول رقم (  ، ) 7تقبل الفر�ضية العدمية العا�شرة التي
تن�ص على عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة �إح�صائية بني فرتة �إ�صدار التقرير املايل وبني نوع ال�سوق ،
حيث �سواء كانت ال�شركة مدرجة يف ال�سوق الأول �أو الثاين فان ذلك ال ي�ؤثر على فرتة �إ�صدار التقرير املايل
ال�سنوي  ،على الرغم من ان هناك متطلبات ادراج لالوراق املالية يف ال�سوق االول خمتلفة عنها يف ال�سوق
الثاين كما هي حمددة من قبل بور�صة عمان .
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ملخ�ص وا�ستنتاجات الدرا�سة:
هدفت هذه الدرا�سة �إلى حتديد العوامل التي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى ت�أخري �إ�صدار التقارير املالية ال�سنوية
لل�شركات املدرجة يف بور�صة عمان لعام 2004م  ،حيث مت ا�ستخدام حتليل االنحدار املتعدد لتحقيق هدف
الدرا�سة ،ولتحديد طبيعة العالقة بني فرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي وبني املتغريات امل�ستقلة  .وميكن
تلخي�ص �أهم نتائج الدرا�سة مبا ي�أتي :
�	.1أن متو�سط فرتة �إ�صدار التقارير املالية ال�سنوية لل�شركات املدرجة يف بور�صة عمان هي ( )82يوما
من انتهاء �سنتها املالية .
�	.2أن متو�سط فرتة �إ�صدار املدقق لتقريره هي ( )51يوما من انتهاء �سنتها املالية .
		�أظهرت الدرا�سة وجود عالقة ارتباط ذات داللة �إح�صائية بني فرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي
.3
وبني كل من  )1فرتة �إ�صدار تقرير املدقق  )2التمويل بالدين  )3نوع القطاع .
		 باالعتماد على نتائج حتليل االنحدار املتعدد ،مل تظهر الدرا�سة وجود عالقة ارتباط ذات داللة
.4
�إح�صائية بني فرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي وبني كل من  )1حجم ال�شركة  )2ربحية ال�شركة
 )3عمر ال�شركة  )4نوع التقرير ال�صادر عن املدقق اخلارجي  )5ارتباط املدقق اخلارجي مبكتب
تدقيق عاملي  )6االعتماد على ر�أي مدقق �آخر  )7نوع ال�سوق .

اال�ستنتاجات :
من خالل نتائج الدرا�سة ميكن ا�ستخال�ص اال�ستنتاجات املهمة الآتية :
		�أن غالبية ال�شركات امل�ساهمة العامة ت�صدر تقاريرها �ضمن املدة القانونية التي حددها قانون
.1
ال�شركات التي تبلغ ( 120يوم ًا)  ،حيث ت�ستغرق عملية الإ�صدار باملتو�سط ( 82يوم ًا) من تاريخ انتهاء
ال�سنة املالية .
		�أن فرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي تكون �أطول لل�شركات ال�صناعية  ،التي تزداد فيها ن�سبة التمويل
.2
بالدين  ،و ت�ستلم تقرير املدقق يف وقت مت�أخر.
		 يوجد تناق�ص م�ستمر يف متو�سط فرتة �إ�صدار التقارير املالية ال�سنوية لل�شركات امل�ساهمة العامة
.3
املدرجة يف بور�صة عمان لعام 2004م  ،و يعزى �سبب التناق�ص �إلى قيام اجلهات الرقابية املخت�صة
 هيئة الأوراق املالية -ب�إلزام ال�شركات امل�ساهمة العامة باملدة املحددة لإعداد ،و�إ�صدار تقاريرهااملالية ال�سنوية وفر�ض غرامات مالية على ال�شركات املخالفة التي مل تقم بتزويد التقرير يف املدة
املحددة ،وخا�صة بعد تطبيق قانون الأوراق املالية رقم  76للعام 2002م  ،وبالرجوع �إلى هيئة الأوراق
املالية تبني �أن التزام ال�شركات التي زودت الهيئة بالتقرير ال�سنوي مبوعده املحدد قد �أظهر حت�سنا
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وا�ضحا حيث قامت ( )% 64من ال�شركات يف عام 2004م بتزويد الهيئة بهذه البيانات مقارنة مع
( )% 43لعام 2003م (.هيئة الأوراق املالية .)2004 ،
.4
		 ا�ستطاع منوذج االنحدار املتعدد تف�سري ما ن�سبته ( )% 66.6من التغري احلا�صل يف املتغري التابع،
وقد بلغت قيمة (  ) Fاملح�سوبة ( ، )32.143وهي ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى داللة �أقل من
( ، )% 5و بالتايل ميكن االعتماد على النموذج امل�ستخدم للتنب�ؤ بقيم املتغري التابع .
.5
		 ي�ستغرق متو�سط فرتة �إ�صدار التقرير املايل ال�سنوي ( 82يوم ًا) و ي�ستغرق متو�سط عملية تدقيق
ح�سابات ال�شركة ( 51يوم ًا) �أي يتم �إ�صدار التقرير املايل بعد �شهر تقريب ًا من �صدور تقرير املدقق
اخلارجي ؛ وقد يعزى تف�سري �أ�سباب ت�أخري الإدارة يف �إ�صدار التقرير املايل رمبا لوقوع خالف بني
الإدارة والهيئة العامة للم�ساهمني حول نتائج التقرير ال�سنوي  -على �سبيل املثال مناق�شة نتائج غري
متوقعة من ادارة ال�شركة كزيادة يف امل�صاريف البيعية مل يرافقها زيادة يف املبيعات وغريها� -أو رمبا
يعود ذلك �إلى �أ�سباب فنية داخل ال�شركة .

التو�صيات :
باال�ستناد �إلى نتائج الدرا�سة فقد مت التو�صل �إلى التو�صيات املهمة الآتية :
		 يالحظ باالعتماد على نتائج الدرا�سة �أن ال�شركات امل�ساهمة العامة قادرة على �إ�صدار تقاريرها
)1
خالل فرتة �أق�صر بكثري من تلك التي حددها القانون ،حيث بلغ متو�سط فرتة �إ�صدار التقرير
		 ( )82يوم ًا والفرتة املحددة بالقانون هي ( )120يوم ًا �أي �أن املتو�سط �أقل من الفرتة القانونية املحددة
بـ ( )38يوم ًا  ،وبالتايل فان ذلك قد ي�ستلزم تعديل الت�شريع بتق�صري املدة لو�ضع املعلومات املالية
حتت ت�صرف امل�ستثمرين يف وقت ان�سب .
		�إلزام مكاتب التدقيق بعدم الت�أخري بتدقيق ح�سابات ال�شركات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة
)2
عمان  ،حيث ي�ؤدي ذلك الت�أخري �إلى �إح��داث ت�أخري يف �إ�صدار التقارير املالية ال�سنوية لل�شركات
امل�ساهمة  ،وذلك من خالل �إيجاد جهة كجمعية املحا�سبني القانونيني الأردنيني تتولى مراقبة توقيت
عملية التدقيق .
		 �ضرورة تناول متغريات �أخرى مل يتم اختبارها يف هذه الدرا�سة  ،على �أكرث من �سنة � ،أهمها :متغري
)3
احتمالية الإفال�س ( ، )Probability of Bankruptcyومتغري مدى تعقيد عمليات ال�شركة (Complexity
 ، )of Operationومتغري تركز امللكية(.)-Ownership-Concentration
		 �ضرورة قيام ال�شركات امل�ساهمة العامة بتحديد تاريخ الإعالن لأول مرة عن املعلومات املالية يف
)4
تقاريرها ال�سنوية � ،أو على موقعها الإلكرتوين �إن وجد؛ ليت�سنى للباحثني القيام بالدرا�سات املتعلقة
بهذا املو�ضوع .
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