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عمى أثر حوكمة الشركات في فترة اصدار تقرير مدقق ىدفت ىذه الدراسة الى التعرف 

الحسابات الخارجي، ولتحقيق اىداف الدراسة تم اتباع المنيج الوصفي التحميمي حيث تم قياس 

حوكمة الشركات باستخدام اربعة ابعاد ىي: حجم مجمس االدارة، مؤىالت مجمس االدارة، عدد 

يق، اما فترة اصدار تقرير المدقق فقد تمثمت في اجتماعات مجمس االدارة واستقاللية لجنة التدق

الفترة الواقعة بين تاريخ التقارير المالية وتاريخ تقرير المدقق، تم جمع البيانات الالزمة باستخدام 

( شركة صناعية مدرجة في بورصة 32التقارير المالية السنوية لمشركات عينة الدراسة التي بمغت )

( شركة، حيث شممت الدراسة بيانات الفترة 65لدراسة البالغ )عمان تم اختيارىا من مجتمع ا

(، وقد تم اجراء اختبار التوزيع الطبيعي، االنحدار الخطي المتعدد والبسيط، 5106-5102)

 االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية و االرتباط الذاتي باالضافة الى معامل بيرسون.

دال احصائيا لحوكمة الشركات بابعادىا )حجم مجمس  بينت نتائج الدراسة وجود اثر ايجابي

االدارة، مؤىالت مجمس االدارة، عدد اجتماعات مجمس االدارة واستقاللية لجنة التدقيق( في فترة 

اصدار تقرير مدقق الحسابات الخارجي في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان، كما 

ا لحجم المجمس في فترة اصدار تقرير المدقق، بالمقابل بينت النتائج وجود أثر ايجابي دال احصائي



اظيرت النتائج عدم وجود اثر دال احصائيا لكل من عدد اجتماعات مجمس االدارة واستقاللية لجنة 

 التدقيق ومؤىالت مجمس االدارة في فترة اصدار تقرير المدقق.

مى اعادة تقييم جودة الحوكمة العمل عبناء عمى نتائج الدراسة تم تقديم عدد من التوصيات منيا:

في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان بشكل دوري لتحديد نقاط الضعف والعمل عمى 

توجيو ادارات الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان ، باالضافة الى  معالجتيا اوال بأول

ي اصدار تقرير المدقق بالتوقيت لالسراع في اصدار التقارير المالية السنوية لما لذلك من أىمية ف

 المناسب.

الكممات المفتاحية: حوكمة الشركات، فترة اصدار تقرير المدقق، الشركات الصناعية المدرجة في 

 بورصة عمان.
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Abstract 

This study aimed to identify the impact of corporate governance in 

Audit Report Lag. To achieve the objectives of the study, the descriptive 

and analytical approach was followed, where corporate governance was 

measured using four dimensions: board of directors’ size, board of 

directors’ qualification, number of board meetings and independence of 

audit committee. As for the period of issuing the auditor’s report, it was 

represented in the period between the date of the financial reports and the 

date of the auditor’s report. The necessary data was collected using the 

annual financial reports of the study sample companies, which amounted to 

(32) industrial companies listed on Amman Stock Exchange. They were 

selected from the study population of (56) companies, where the study 

included data for the period (2015-2019), and the test of normal 

distribution, multiple and simple linear regression, arithmetic means, 

standard deviations, autocorrelation, in addition to Pearson's coefficient 

were conducted.  

The results of the study showed the existence of a statistically 

significant positive impact of corporate governance with its dimensions 



(board size, board qualifications, number of board meetings and the 

independence of the audit committee) in Audit Report Lag in the industrial 

companies listed on Amman Stock Exchange. The results also showed that 

there was a significant positive impact of board size in Audit Report Lag. 

In contrast, the results showed that there was no statistically significant 

impact of number of board meetings and the independence of the audit 

committee and board of directors' qualification in Audit Report Lag. 

Based on the results of the study, a number of recommendations were 

made, including: Reassessing the quality of governance in industrial 

companies listed on the Amman Stock Exchange periodically to identify 

weaknesses and work to address them first-hand, in addition to directing 

the departments of industrial companies listed on the Amman Stock 

Exchange to expedite the issuance of annual financial reports because of its 

importance in issuing the auditor's report in a timely manner. 
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