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 شكر وتقدير
احلمددد  ب ال املنيدددالصال  امللددد ع  امليددد حم د ددد  ألدددا  ا ملمددد  إدددا  ا   ادددا   ال ألددد صال   ددد         

بطادتكال    تطاب امل حظات    بذك كال    تطاب  اب املنهاا   ال    يطيطاب امل ال    بشك ك
 اآلإددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ع    بني دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  كال    تطاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب ا ندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد     ب  يتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددك 

ألدا  ا ملمد  ىد   اب   ىل من ب غ امل ألامل   أدى ا ما  ال   لد  ا مد ال  ىل  دل امل ود    د ا املنيدالصال
 ال أما بني     د او  أل م

  دد حم تشني  ا بقلد اىا  هنا امبا ىااغتهاال دن  امللني ب  غاي  يف تك ن ما دائماً  املشك  ألط ا     
 املنيطدا  يندابا   ىل امليط ا  هند يها ىذه خنط  حنن داجزين  قف  اآلن  ياىاال هن يو من حق  ي ائها
, درغاا  موسى ماهر /امل كت ا الش ف امل اضل  ىل املشامخال املل ح ىذا ملري ي املني م د انا ت فق امليت

 كدل ملتطد ي   جهد ه  قتدو مدن املكثدري أدط  املذي ,يف ا امني  اإلأل ما  اسبة المشاركاستاذ المح
 .امل ألامل  ىذه من ى حات ى ح 

 أتقدد حم يزيددل املشددك   ألدداتذ  يف ك ادد  املتمددااع يف ا امنيدد  اإلألدد ما  امل دد ا ال لددا قدد م ا   مددن      
داإ اداال مناقشداً  حماك  زرار األساتاذ الكتتور د ن   اشادال كما أتق حم باملشدك  ا زيدل ملكدل مدن 

مناقشدداً إااجادداال ملتك مهمددا مبناقشدد  ىددذا امل حددمال  د دد   لددحهم  االسااتاذ الااكتتور  ملن ال  ااار 
  ااشادىم املذي كان ملو دظام ا ث  يف تل يب مياا امل حم؛ فمزاىم اب دين إرياً 

نيدد د  ىل أددد احم قهدداناىا يف خنطدد  إط اتنددا ا إددريع يف احلادداع ا امنيادد  مددن  ق دد     بدد  ملنددا  حنددن     
بنددا  جاددل  ك ددريع يف  ا امنيدد  مدد  أألدداتذتنا املكدد احم املددذين قدد م ا ملنددا املكثددري بددا ملص بددذملك جهدد داً  احددال

 احمل د   ىل  قد حم أىد  ايدات املشدك   ا متندان  املتقد ي   ق دل أن دنهد  ال امل   ملت نيم ا م  من ج ي 
  ىل مجاددد  أألددداتذتناال ا ملندددا ق يدددق املني دددم  الني فددد ىل املدددذين مهددد   ال  املدددذين و ددد ا أقددد   األدددامل  يف احلاددداع

 .ا فاضل

 إوه ويل ذنك وانقادز عهيه ,وختاماً اسأل اهلل انعهى انقديس أن جيعم أعماننا خانصة نىجهه انكسيم
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 ممخص الدراسة

والتيي تتكيون مين  عناصر الحاكمية المؤسسيةىدفت الدراسة إلى معرفة مدى وجود عالقة بين      
استخدام نموذج االنحدار المتعدد  , حيث تموبين جودة األرباح س اإلدارة ولجنة التدقيق الداخميمجم

(Multiple regressionل ) قياس تأثير العناصر الخاصة بالحاكمية المؤسسية عمى جودة األرباح
تييأثير ممكييية أعضييائو ألسيييم الشييركة حيييث تييم قييياس ىمييا مجمييس اإلدارة و والتييي تنقسييم إلييى قسييمين 

واسييتقالليتو عمييى جييودة األربيياح والقسييم اآلخيير لعناصيير الحاكمييية المؤسسييية المتمثميية  عييدد أعضييائوو 
ة إليى خبرتييا ونشياطيا فيي ي والتي تنقسم إلى استقاللية ىذه المجنية باإلضياففي لجنة التدقيق الداخم

( لقييياس جييودة األربيياح فييي الشييركات Richardsonاسييتخدام معادليية ريكاردسييون ), كمييا تييم الشييركة
 .الصناعية المدرجة في بورصة فمسطين لألوراق المالية

كات الصيييناعية المدرجييية فيييي بورصييية ولتحقييييق أىيييداف الدراسييية تيييم اختبيييار بيانيييات جمييييع الشييير      
" شيييركة صيييناعية, حييييث تيييم دراسييية البيانيييات الخاصييية بييييذه 12فمسيييطين ليييألوراق الماليييية وعيييددىا "

, حيث تيم مسيح التقيارير الماليية 2013وانتياًء بعام  2008سنوات بدءًا من العام  6الشركات لمدة 
 السنوية لموصول إلى المعمومات المطموبة لمدراسة. 

 بييين اسييتقاللية مجمييس إدارة الشييركةجييود عالقيية ذات دالليية احصييائية وصييمت الدراسيية إلييى و وت     
ووجود عالقة طردية ذات داللة احصائية بين عدد أعضاء مجمس اإلدارة وبين , وبين جودة األرباح

ووجييود عالقيية طردييية ذات دالليية احصييائية بييين نشيياط لجنيية التييدقيق جييودة األربيياح, باإلضييافة إلييى 
, أمييا عناصير الحاكمييية المؤسسييية اأُلخيرى والمتمثميية بممكيية أعضيياء مجمييس وجييودة األربياح ياليداخم

, وبخصوص تثبت الدراسة وجود عالقة بينيما االدارة ألسيم الشركة وخبرة لجنة التدقيق الداخمي فمم
تقاللية استقاللية لجنية التيدقيق اليداخمي فميم نيتمكن مين اختبيار تأثيرىيا عميى جيودة األربياح وذليك السي

 .جميع لجان التدقيق العاممة في الشركات التي خضعت لمدراسة عن أية وظائف تنفيذية

وزيييادة عييدد وميين أىييم توصيييات الدراسيية: العمييل بكافيية الطييرق لتحقيييق اسييتقاللية مجمييس اإلدارة      
وذلييك ميين خييالل اإلشييراف عمييى تطبيييق قواعييد الحاكمييية المؤسسييية وعقييد النييدوات لتوعييية أعضييائو 

وأىمييية الييدور الييذي يمعبونييو فييي عيين الوظييائف التنفيذييية جييالس إدارة الشييركات بأىمييية اسييتقالليتيم م
الييدور التييي تمعبييو لجنيية كشييف عمميييات التالعييب التييي قييد تقييوم بيييا اإلدارة, باإلضييافة إلييى التوعييية ب

اإلدارة  التييدقيق الييداخمي فييي الشييركات وفاعميتيييا فييي الحييد ميين عمميييات التالعييب التييي قييد تقييوم بيييا
لتحقيييق مصييالح خاصيية بيييا وتوضيييح أىمييية نشيياط ىييذه المجنيية عيين طريييق زيييادة عييدد االجتماعييات 

 التي تعقدىا المجنة سنويًا.
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Abstract 
This study aims to identify extent of relationship between organization 

governance elements represented in board of directors and internal auditing 

committee and profits quality. The study used the multi regression model to 

measure the impact of such elements on profits quality. It measured the effect 

of board of directors on profits quality in terms of stocks ownership by the 

members of the board, number of board members and the board 

independency. Moreover, the study examined the other element, which is the 

internal auditing committee concerning its independency, experience and 

activity in the organization. The researcher used Richardson Equation to 

measure profit quality in industrial organizations listed in Palestine Exchange. 

To fulfill study aims, the researcher examined all data of 12 listed industrial 

organizations, and he considered such data for six years from 2008 to 2013, in 

addition to surveying annual financial reports to reach for required 

information for the study.  

Study results: 
1. There is a statistical relation between of board of directors 

independency and profits quality. 

2. There is a direct statistical relation between number of board members 

and profits quality.  

3. There is a direct statistical relation between of internal auditing 

committee activity and profits quality. 

4. There is no relation among other organization governance elements as 

stocks ownership and experience of the internal auditing committee. 

5. Regarding the independency of auditing committee, the researcher 

could not test its impact on profits quality because all the examined 

committees in the organizations were independent from any executive 

task.   

Study recommendations: 

 Work via all methods to achieve independency of board of directors 

and increase its members through supervising the application of 

organization governance elements and holding awareness seminars 

about the importance of such independency from executive roles. 

 Focus on the significance role that the board of directors plays in 

inspecting manipulation done by administration. 

 Highlight of the role that the internal auditing committee plays in 

organizations and its effectiveness in limiting manipulation occurred by 

the administration to achieve its interests. 

 Show the importance of the auditing committee through increasing its 

the annual meetings.  
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 المقدمة:( 1-1)

, فهي تعتبر مقيػاس لمػدا الاءػا ة ستثمارياالبنى عليها القرار األرباح هي الدليؿ األهـ الذي ي       
 شراات, لذلؾ نجد اثير مف إدارات التجارية اانت صناعية أو شراةفي إدارة ونمو األمواؿ في أي 

وتحسػيف سػمعتها  جؿ استقطاب رؤوس األمػواؿأدث الطرؽ للتالعب بهذا الرقـ مف حأبابتاار  بدأت
 وبالتاليخرا, وأعضا  مجلس اإلدارة مف جهة أ   جؿ بياف مدا اءا تها لدا المالؾأمف جهة ومف 

الاػػافي وال يتسػػـ بػػالقرار  علػػى رقػػـ الػػربء وبنػػا  القػػرار االسػػتثماري عليػػي ال يعتبػػر بالشػػي  عتمػػاداال
, بؿ على الرقـ اإلجمالي لألرباح فقط يءترض بالمستثمريف والمساهميف عدـ الترايز لذلؾ, الصحيء

ألنشػػطة التشػػةيلية ربػػاح والترايػػز علػػى نسػػبة األربػػاح مػػف ايجػػب معرفػػة ماونػػات ومصػػادر هػػذ  األ
للتدليس والةش  ف يتـ منع أي محاولةأيجب االهتماـ ب , فمف هنا ولتحقيؽ الشءافيةشراةالخاصة بال

 وخاصة تلؾ التي لها عالقة باألرباح. شرااتفي حسابات ال

المرونػػػة الاافيػػػة لممارسػػػة  حػػػوامن  ( أف مػػػديري الشػػػراات ي  96: 2007بػػػو عجيلػػػة, أ) فقػػػد أشػػػار     
مػف تحسػيف فعاليػة معػارفهـ وخبػراتهـ  ستخداـباالتقارير المالية, حيث يتمانوف  اجتهاداتهـ في إعداد

, والتي مف خاللها يستطيع جميع األطراؼ قرا ة ما حدث خالؿ الءترة الماضية والتنبؤ القوائـ المالية
هػػػـ الاامػػػؿ لطبيعػػػة وسػػػلوايات سػػػوؽ األسػػػهـ , ومػػػف خػػػالؿ الءبمػػػا قػػػد يحػػػدث خػػػالؿ الءتػػػرة القادمػػػة

علػػى  والمتعػػامليف فيهػػا يسػػتطيع المحاسػػب أف يصػػور القػػوائـ الماليػػة محػػددة بػػذلؾ رقػػـ األربػػاح بنػػا   
, ويطلػػؽ علػػى هػػذ  العمليػػة بػػادارة األربػػاح المنشػػودة رغبػػة اإلدارة, وبمػػا يحقػػؽ لهػػا بعػػض األهػػداؼ

(Earning Managementفهي تهدؼ إلى التالعػب فػ ) ي األربػاح لتحقيػؽ مااسػب معينػة لػ دارة
 . اشى مع توقعات المحلليف المالييفأو لتحقيؽ مستوا ربء يتم

 Bottom line ofأف االهتمػاـ بػرقـ الػربء ) ىإلػ( Chan, et. al., 2006: 1062شػار )وأ     

income statement) رات نػػي اتخػػاذ قػػراتخػػاذهـ قػػراراتهـ ال يعاالمختلءػػة عنػػد  مػػف قبػػؿ األطػػراؼ
 على رقـ الربء بحد ذاتي يؤدي إلى إغءاؿ ما تحتويي بنود المستحقات  عتماداالف تتسـ بالعقالنية, أل
ولعػؿ مػف المناسػب , عمليػة اتخػاذ القػرارات مػف نتػائ  ثر مهـ فيما سيتمخض عفأمف معلومات لها 

األربػػػػاح فػػػػي  ةباسػػػػتمراري اإلشػػػػارة إلػػػػى دور المعلومػػػػات التػػػػي تحتويهػػػػا بنػػػػود المسػػػػتحقات فػػػػي التنبػػػػؤ
, تشػير إلػى أف جػودة األربػاح منخءضػة, إذ أف زيادة األرباح المصحوبة بزيادة المسػتحقات المستقبؿ

و تػػػؤدي إلػػػى عوائػػػد مسػػػتقبلية ضػػػعيءة, وعليػػػي فانػػػي يماػػػف وهػػػذ  الجػػػودة المنخءضػػػة لألربػػػاح تػػػرتبط أ
  .المستحقات امؤشر يعاس جودة األدا  في الشراات ستخداـا
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 ةػػػػػاسػػػمقػال احػػاألرب ودةػػػج أن رباتى اعـ( إلBellovary, et. al., 2005: 34ر )اـا أشـمـك     
 شراات.لل المالي الوضع تقييـ في مهما مقياسا  يعتبر  بالمستحقات

 النقدية التدفقات استمرارية تعني األرباح جودة أف( Dechow, et. al., 1996:7) بيف ولقد     
 .قاتالمستح استمرارية مف أاثر

األربػػػاح والعوامػػػؿ المػػػؤثرة فيهػػػا االعتمػػػاد علػػػى  جػػػودةوقػػػد بينػػػت أغلػػػب الدراسػػػات التػػػي تناولػػػت      
ايضػػا   جػػودة األربػػاح امػػا عنيػػت الدراسػػات الخاصػػة بػػادارة األربػػاحنمػػاذج المسػػتحقات لمعرفػػة مػػدا 

جػػػودة ف األربػػػاح, لػػذلؾ فػػػاف اػػال  مػػػ علػػى نمػػػاذج المسػػتحقات لتحديػػػد مػػدا ممارسػػػة الشػػراات إلدارة
دارةاألرباح و   األرباح يعتمداف على المستحقات. ا 

وال شؾ في أف مف األسػاليب التػي تحػد مػف التالعػب فػي حسػابات وعمليػات الشػراة مػا يسػمى      
, لجنة التػدقيؽ الػداخلي فيهػا باإلضافة إلى شراةمجلس إدارة الوالتي تتمثؿ في الحاامية المؤسسية ب

بلعػػػب دور ابيػػػر فػػػي رسػػػـ السياسػػػات واالسػػػتراتيجيات الشػػػراة ب بحيػػػث يقػػػـو مجلػػػس اإلدارة الخػػػاص
, وال الصػحيء االتجػا ا بصػورة جيػدة وفػي والتػي تضػمف سػير العمػؿ فيهػ شراةوالعمليات الخاصة بال

فهػػي التػػي تقػػـو  شػػراةتقػػؿ لجنػػة التػػدقيؽ الػػداخلي أهميػػة فػػي الػػدور التػػي تلعبػػي لضػػماف اسػػتمرارية ال
طػػط لهػػا, بحيػػث تػػؤثر هػػذ   شػػراةفػػي ال بمراقبػػة اافػػة العمليػػات والخطػػط وضػػماف سػػيرها وفػػؽ مػػا خ 

والخطػػط الموضػػوعة مػػف قبػػؿ مجلػػس اإلدارة ولجنػػة التػػدقيؽ الػػداخلي فػػي  سػػتراتيجياتواالالسياسػػات 
علػػػى تحقيػػػؽ مصػػػطلء جػػػودة األربػػػاح وهػػػي اسػػػتمرارية تحقيػػػؽ األربػػػاح الحاليػػػة فػػػي الءتػػػرات  شػػػراةال

ءصء عنها الشراات تعبر بصدؽ وواقعية عف األرباح الحقيقة ت  القادمة بمعنى آخر أف األرباح التي 
 والءعلية للشراة وال تحمؿ أي مبالةات أو أرقاـ افتراضية.

( أف الدراسات السابقة في مجاؿ الحاامية Brone and Caylor, 2004فقد أشار )     
داوؿ أسهـ المؤسسية بينت أنها تساعد على خءض المخاطر في الشراات, اما وتساعد على ت

 الشراات في األسواؽ المالية, ورفع قيمة هذ  األسهـ.

 فأ(, Balatbat, et. al., 2004)و(, Fuerst, 2004) دراسػة مثػؿ السػابقة الدراسػات وبينػت     
 دورا   يلعبػػوف والػػذيف, الػػداخلي التػػدقيؽ ولجنػػة اإلدارة مجلػػس فػػي تتمثػػؿ المؤسسػػية الحااميػػة عناصػػر
 مجلػػس أعضػا  ملايػػة نسػبة فػػي تتمثػؿ اإلدارة مجلػػس خصػائص أف حيػػث ,الشػراات آدا  فػػي مهمػا  
 فتتمثػػػػؿ الػػػػداخلي التػػػػدقيؽ لجنػػػػة أمػػػػا, واسػػػػتقالليتي, المجلػػػػس عػػػػدد أعضػػػػا و , الشػػػػراة ألسػػػػهـ اإلدارة

 .الشراة داخؿ في نشاطاتها حجـ إلى باإلضافة, وخبرتها, التدقيؽ لجنة استقاللية في خصائصها
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 مشكمة الدراسة:( 2-1)

بػػػػؿ مػػػف ق   بنػػػػى عليػػػي الحاػػػػـ علػػػى اءػػػػا ة اإلدارةإف رقػػػـ الػػػربء ال يعتبػػػػر الػػػدليؿ القػػػػاطع الػػػذي ي      
فػػػػي ظػػػػؿ الطػػػػرؽ  سػػػػتمراريتهااعلػػػػى نجػػػػاح الشػػػػراة و  , بمعنػػػػى آخػػػػر ال يعتبػػػػر دلػػػػيال  المسػػػػاهميف

حيػث , المستحدثة والتي يتـ تطبيقها في بعض الشراات والتي يطلؽ عليهػا إدارة األربػاح
والػذي بػدور  يػؤدي إلػى انخءػاض , لزيػادة رقػـ الػربءتالعػب ببنػود المسػتحقات الألرباح هي ف إدارة اإ

جػػػػودة األربػػػػاح, وبالتػػػػالي إماانيػػػػة تعػػػػرض الشػػػػراة إلػػػػى اإلفػػػػالس, ونظػػػػرا  ألنهػػػػا جػػػػز   ال يتجػػػػزأ مػػػػف 
االقتصػاد علػػى المسػػتوا المحلػػي, فانػػي يجػػب دراسػػة العوامػػؿ التػػي يماػػف أف تػػؤثر فػػي جػػودة األربػػاح 

ذ  الشػراات, حتػى يػتـ الحءػاظ علػى اسػتمراريتها, لػذلؾ سػنحاوؿ فػي هػذ  الدراسػة معرفػة مػدا فػي هػ
 والتي تلعب دورا  ابيرا  في تحسيف آدا  الشراات. الحاامية المؤسسية وجودة األرباحالعالقة بيف 

 التالي:الرئيسي  سؤاؿي اإلجابة على الفي ضو  ما سبؽ يماف أف تتمحور مشالة البحث ف     

  ؟الحاكمية المؤسسية وجودة األرباحما ىي العالقة بيف 

 والذي يتءرع مني األسئلة التالية:

 ؟ األرباح جودةوبيف  الشراة أسهـ في المديريف ملاية نسبة بيف عالقةال ما 1-

 ؟وبيف جودة األرباح اإلدارة سمجل عدد أعضا  بيف عالقةال ما 2-

 ؟وجودة األرباح ةاإلدار  مجلس استقاللية بيف عالقةال ما 3-

 ؟وجودة األرباح التدقيؽ لجنة استقاللية بيف عالقةال ما 4-

 ؟وجودة األرباح التدقيؽ لجنة خبرة فبي عالقةما ال 5-

 ؟وجودة األرباح التدقيؽ لجنة نشاطات بيف عالقةال ما 6-

 ىمية الدراسة:( أ3-1)

لءػػة للحااميػػة المؤسسػػية وجػػودة العالقػػة بػػيف العناصػػر المخت توضػػيء فػػيتامػػف أهميػػة الدراسػػة      
المءػػػاهيـ واألهميػػػة لاػػػؿ مػػػف الحااميػػػة معرفػػػة  مػػػفالدراسػػػة باإلضػػػافة إلػػػى مػػػا تصػػػبو إليػػػي , األربػػػاح

مرتبطػػة باعػػداد أو اسػػتخداـ  جهػػات عديػػدة تخػػدـ, لػػذلؾ فػػاف هػػذ  الدراسػػة المؤسسػػية وجػػودة األربػػاح
إلى زيادة جػودة أرباحهػا, وعليػي فػاذا اػاف  تسعى دائماالصناعية والتي  شرااتال أولها القوائـ المالية
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هناؾ عوامؿ تساعد في زيادة جودة األرباح اجوانب الحاامية المؤسسية فاف المديريف سيسعوف إلى 
حيػث إف البحػث عػف هػذ  العوامػؿ والعمػؿ علػى تطبيقهػا يػؤدي إلػى وجػود , تطبيؽ مثؿ هذ  العوامؿ

مػػالي مػػف عمليػػات التالعػػب وتشػػجيع االسػػتثمار أربػػاح تتميػػز بجودتهػػا والػػذي بػػدور  يحمػػي السػػوؽ ال
الصحيحة عف طريؽ زيادة القرارات  تخاذمف ا الحالييف والجدد فيي, باإلضافة إلى توعية المستثمريف

ػػإحيػػث  ,هـ بأهميػػة جػػودة األربػػاحتعػػريءو  األربػػاحوخصػػائص وطبيعػػة توضػػيء ماهيػػة  اهتمػػاـ ؿ ف ج 
توزيعػػات و  الماليػػة اسػػتثماراتهـ علػػى العائػػداة وهػػو قيمػػة الػػربء الػػذي حققتػػي الشػػر ياػػوف فػػي المسػتثمر 
الدراسػػة  , امػػا وتخػػدـالشػػراة قبػػؿ مػػف تحقيقهػػا يػػتـ مسػػتمرة أربػػاح بوجػػود إال تحػػدث ال التػػياألربػػاح 

, حيػث إف مػديري الشػراات وجػودة األربػاح مػدا العالقػة بػيف الحااميػة المؤسسػيةالمديريف في بيػاف 
اما أف  ا تتميز بالجودة لما لذلؾ مف أثر على سمعتهـ المهنية,يريدوف أف تاوف األرباح التي حققوه

تنظيـ عمؿ الشراات بما يحافظ على سالمة السػوؽ تحءيز الهيئات التشريعية على في دور للدراسة 
 .المالي عبر تطبيؽ أساليب جديدة لتحقيؽ الشءافية في األرباح المعلف عنها مف ق ب ؿ الشراات

 ىداؼ الدراسة:( أ4-1)

مػف وبيف جودة األربػاح معرفة مدا وجود عالقة بيف الحاامية المؤسسية بجوانبها المختلءة  1-
علػػػى جػػػودة  واسػػػتقالليتي عػػػدد أعضػػػائيدراسػػػة للعالقػػػة بػػػيف مػػػدا نسػػػبة ملايػػػة مجلػػػس االدارة و 

  .رباح باستقاللية لجنة التدقيؽ وخبرتها ونشاطاتهاتأثر جودة األ يضا  أ, و األرباح

 .سسية والتي لها عالقة بجودة األرباحالحاامية المؤ مبادئ وقواعد اصر التعرؼ على عن 2-

اسػػػتنتاج مػػػدا فعاليػػػة تطبيػػػؽ الحااميػػػة المؤسسػػػية فػػػي الشػػػراات الصػػػناعية المدرجػػػة فػػػي  3-
 بورصة فلسطيف لألوراؽ المالية.

 توضيء المقاييس التي تستخدـ في قياس جودة األرباح. 4-
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 فرضيات الدراسة:( 5-1)

الشػراات الصػناعية  أسػهـ فػي المػديريف ملايػة نسػبة بػيفذات داللػة إحصػائية  عالقػة  توجػدال 1-
 .وبيف جودة األرباح في بورصة فلسطيف لألوراؽ الماليةالمدرجة 

فػي الشػراات الصػناعية  اإلدارة مجلػس عػدد أعضػا  ذات داللػة إحصػائية بػيف عالقػة ال توجػد 2-
 .وبيف جودة األرباح اليةفي بورصة فلسطيف لألوراؽ المالمدرجة 

اإلدارة فػػي الشػػراات الصػػناعية  مجلػػس اسػػتقالليةبػػيف  ذات داللػػة إحصػػائية عالقػػةد ال توجػػ 3-
 .وبيف جودة األرباح في بورصة فلسطيف لألوراؽ الماليةالمدرجة 

التػػػػدقيؽ فػػػػي الشػػػػراات الصػػػػناعية  لجنػػػػةة سػػػػتقالليا بػػػػيفة ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عالقػػػػ ال توجػػػػد 4-
 .وبيف جودة األرباح ي بورصة فلسطيف لألوراؽ الماليةفالمدرجة 

في في الشراات الصناعية المدرجة  التدقيؽ لجنة خبرة بيفذات داللة إحصائية  عالقة ال توجد 5-
 .وبيف جودة األرباح بورصة فلسطيف لألوراؽ المالية

الصناعية المدرجة التدقيؽ في الشراات  لجنة نشاطات بيف ذات داللة إحصائية عالقة ال توجد 6-
 .وبيف جودة األرباح في بورصة فلسطيف لألوراؽ المالية

 

 الدراسات السابقة:( 6-1)

بحػػػاث أمػػػف  وجػػػودة األربػػػاح المؤسسػػػيةالحااميػػػة بالمواضػػػيع ذات العالقػػػة  لقػػػد تػػػـ البحػػػث عػػػف     
رة فػػي ف هنػػاؾ نػػدألػػت الموضػػوع, مػػع العلػـ لػػى عػػدة دراسػات تناو إودراسػات سػػابقة, وقػػد تػـ التوصػػؿ 

وفيمػا يلػػي بعػض األدبيػػات , فػي دولػة فلسػػطيف ذا الموضػوع خصوصػػا  هػػ راػػزت علػىالدراسػات التػي 
 :ذات العالقة بالموضوع
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 الدراسات العربية: أواًل:

(, بعنػػػواف: ىمػػػدا اللػػػزاـ البنػػػوؾ الفمسػػػطينية بمبػػػادئ حوكمػػػة 2013دراسػػػة )در,ػػػاـ,  1-
 المصارؼى.

لػػػػػى مػػػػدا التػػػػػزاـ البنػػػػػوؾ الءلسػػػػطينية بمبػػػػػادئ الحااميػػػػػة هػػػػدفت هػػػػػذ  الدراسػػػػػة إلػػػػى التعػػػػػرؼ ع     
المؤسسػػية, ولتحقيػػؽ هػػدؼ الدراسػػة تػػـ تصػػميـ اسػػتبانة باإلعتمػػاد علػػى الدراسػػة النظريػػة والدراسػػات 

اسػػتبانة اسػػترد منهػػا  35السػػابقة وتوزيعهػػا علػػى المػػوظءيف ذات العالقػػة بالحااميػػة فػػي البنػػوؾ بواقػػع 
نه  الوصػػءي التحليلػػي وتػػـ اسػػتخداـ برنػػام  التحليػػؿ االحصػػائي اسػػتبانة, واعتمػػدت الدراسػػة المػػ 30
(SPSS.لتحليؿ البيانات والوصوؿ إلى نتائ  الدراسة ) 

وتوصلت الدراسة إلى التزاـ البنوؾ الءلسطينية بمبادئ حوامة المصارؼ مجتمعة بدرجة ابيرة,      
أ مسػؤوليات مجلػس اإلدارة بدرجػة اما وتلتـز البنوؾ الءلسطينية بمبدأ حمايػة حقػوؽ المسػاهميف ومبػد

 ابيرة جدا .

الممثلػة فػي بورصػة فلسػطيف وسػلطة  ةوأوصت الدراسة بضرورة قياـ الجهات الرقابيػة فػي الدولػ     
النقػػػد بمزيػػػد مػػػف الػػػدور الرقػػػابي علػػػى مؤسسػػػات الدولػػػة, والعمػػػؿ علػػػى انشػػػا  معهػػػد متخصػػػص فػػػي 

ضػػافة إلػػى ضػػرورة قيػػاـ الجمعيػػات المهنيػػة حوامػػة الشػػراات يرصػػد التةيػػرات فػػي بيئػػة األعمػػاؿ, باإل
 واليات التجارة بعمؿ برام  تدريبية وعقد ورشات عمؿ لنشر ثقافة الحوامة وتعزيزها.

 

ح: دليػؿ مػف الشػػركات ربػػاأل فػي جػودة ا المػؤررةىالعوامػػؿ  :, بعنػواف(2012a, دراسػة )حمػداف -2
 ردنيةى.الصناعية األأ 

ة العامػة الصػناعية المدرجػة فػي ربػاح الشػراات المسػاهمأة التحقػؽ مػف جػود إلػىهدفت الدراسة      
ختبار العوامؿ التي تؤثر في مستوا جودة األرباح فػي إ إلىعماف لألوراؽ المالية باإلضافة  بورصة

, الػتحاـ االسػتثمارلؾ الشراات وهػي: الػتحءظ المحاسػبي, حجػـ الشػراة, عقػود الػديف, العائػد علػى ت
  .ف التدقيؽالمؤسسي, جودة التدقيؽ, ولجا

مسػاهمة العامػة ربػاح الشػراات الأجػودة  ارتءػاع إلػىتائ  مهمة تشير ن إلىوقد توصلت الدراسة      
ودة التػػػدقيؽ فػػػي مسػػػتوا جػػػودة وجػػػ وجػػػود تػػػأثير لحجػػػـ الشػػػراة إلػػػى باإلضػػػافة, األردنيػػػةالصػػػناعية 

 .حارباأل
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, د فػي سػوؽ عمػاف الماليػةربػاح يعتمػتطوير نموذج لقياس جػودة األ توصيات الدراسة هـأمف و      
 رباح.يات التي تساهـ في تحسيف جودة األالتحاـ المؤسسي وغيرها مف التوص آلياتمع تءعيؿ 

 

ربػاح كػدليؿ ور لجاف اللػدقيؽ فػي اسػلمرارية األ ىد :, بعنواف(2012دراسة )حمداف وآخروف,  -3
 عمى جودلياى.

اات الشػػػر الػػػداخلي العاملػػػة فػػػي  خصػػػائص لجػػػاف التػػػدقيؽ اسػػػتطالع إلػػػىالدراسػػػة هػػػذ  تهػػػدؼ      
 باسػتمراريةبػر عنهػا ع  ربػاح الم  ثرهػا فػي جػودة األأردنية, ثـ البحث في الصناعية المساهمة العامة األ  

 .رباح في المستقبؿاأل

ت لجنػػػة التػػػدقيؽ فػػػي تحسػػػيف جػػػودة يجػػػابي لعػػػدد اجتماعػػػاإثػػػر ألػػػى وجػػػود إوتوصػػػلت الدراسػػػة      
ربػاح, سػهـ الشػراة فػي جػودة األعضا  لجنة التػدقيؽ ألأبي لملاية ما تبيف وجود تأثير سل, ارباحاأل

 واسػػػتةالؿف التػػػدقيؽ وهػػػي: حجػػػـ لجنػػػة التػػػدقيؽ, , لػػػـ ياػػػف لبقيػػػة خصػػػائص لجػػػاوفػػػي ذات الوقػػػت
 .رباحفي تحسيف جودة األ , والخبرة المالية ألعضائها أي تأثيرعضا األ

لمشرفة على عمؿ السوؽ ت المنظمة واتوصية الجها التي خرجت بها الدراسة,مف التوصيات و      
 , والرقابة في تطبيؽ مبادئها.ف التدقيؽاليات الحاامية المؤسسية ومنها لجردنية بتءعيؿ آالمالية األ  

 

رباح المحاسبية فػي لكمفػة حقػوؽ رر جودة األ أى :(, بعنواف2011و عمي وآخروف, بأدراسة ) -4
 ةى.بالغ المالي الدولياإلالممكية طبقًا لمعايير 

هميػػة أيضػػاح إذؿ فػػي بػػعديػػد مػػف الجهػػود المحاسػػبية التػػي ت  ال إلػػى اسػػتجابةهػػذ  الدراسػػة هػػدفت      
عػف نوعيػة و خصػائص تلػؾ المعلومػات, وتهػدؼ  المعلومات المحاسبية واآلثار االقتصادية الناجمػة

قػوؽ , مػف حيػث تالءػة حلماؿس اأح المحاسبية )جودتها( في تالءة ر رباألثر خصائص األى تعرؼ إ
ربػاح ف جودة األأرض الدراسة . وتءتوالخدمية المدرجة في بورصة عماف الملاية للشراات الصناعية

علػػى شػػاؿ تخءػػيض تالءػػة حقػػوؽ الملايػػة مػػف خػػالؿ  قتصػػاديةاؽ منػػافع تحقيػػ إلػػىالمحاسػػبية تػػؤدي 
الباحػػػػث فػػػػي دراسػػػػتي الخصػػػػائص النوعيػػػػة للمعلومػػػػات  سػػػػتخدـاالمعلومػػػػات, وقػػػػد تخءػػػػيض مخػػػػاطرة 

ثرهػا فػي أربػاح المحاسػبية و المالي الدولية, في قياس جودة األ اإلبالغى معايير , وبنا   علسبيةالمحا
 س الماؿ.أتالءة ر 

ى نحػػو عػاـ فػػي تالءػػة ربػاح المحاسػػبية علػثػر لجػػودة األأمػػا يػدعـ وجػػود  إلػىوتوصػلت الدراسػػة      
تالءػػة حقػػوؽ الملايػػة.  نحػػو منءػػرد فػػيربػػاح المحاسػػبية علػػى ثػػر لصػػءات األأحقػػوؽ الملايػػة, ووجػػود 
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في تالءة المحاسبية  األرباحثر موثوقية أعلى مف أ رباح المحاسبية اافثر ب عد مالئمة األأف أعلما  ب
ثػػػر ضػػػعيؼ فػػػي تالءػػػة حقػػػوؽ الملايػػػة. وبتقسػػػيـ صػػػءات أ . واػػػاف للػػػتحءظ المحاسػػػبيحقػػػوؽ الملايػػػة

ثػر المقػاييس أومقػاييس ماليػة اػاف اييس محاسبية لى مقإمحاسبية بنا   على طريقة القياس رباح الاأل
 على في تالءة حقوؽ الملاية.أالمحاسبية 

وقد أوصت الدراسة بضرورة تحقيػؽ الجػودة فػي األربػاح, باإلضػافة الػى إقتػراح اسػتاماؿ دراسػة      
هػػذا الموضػػوع مػػف خػػالؿ إجػػرا  دراسػػات تهػػدؼ إلػػى قيػػاس أثػػر جػػودة األربػػاح المحاسػػبية فػػي تالءػػة 

تالءػػة حقػػوؽ الملايػػة واسػػتخداـ ممػػثالت أ خػػرا لقيػػاس جػػودة األربػػاح المحاسػػبية  االقتػػراض بػػدال مػػف
 وخصوصا  التحءظ المحاسبي.

 

يػػة: دار ميػػة المؤسسػػية ولكػػاليؼ الوكالػػة اإلدوات الحاكأى :(, بعنػػواف2010, دراسػػة )رمضػػاف -5
 ردنيى.دراسة لطبيقية عمى السوؽ األأ 

 دوات الحاامية المؤسسية في التخءيؼ مف مشػالةأ تسليط الضو  على دورلى إهدفت الدراسة      
المؤسسية الداخليػة: دوات الحاامية أثير أردنية, مف خالؿ دراسة تالواالة في الشراات الصناعية األ  

صػػػػوؿ ابػػػػديؿ معاػػػػوس س المػػػػاؿ, علػػػػى معػػػػدؿ دوراف األ  أدارة, هياػػػػؿ ر هياػػػػؿ الملايػػػػة, ومجلػػػػس اإل
 لتااليؼ الواالة.

شػراات وتراػػز الملايػة, وخصػػائص ف هياػؿ الملايػػة وبالتحديػد ملايػػة الأى لػػإوخلصػت الدراسػة      
والءصػػؿ بػػيف وظيءتػػي رئػػيس مجلػػس  عضػػا األ واسػػتقالليةعضػػا  دارة مػػف حيػػث عػػدد األمجلػػس اإل

شػاؿ , ت  س المػاؿألػى القػروض البنايػة امؤشػر لهياػؿ ر إ , وباإلضافةدارة والمدير التنءيذي للشراةاإل
ردنيػػػة, واػػػذلؾ فقػػػد توصػػػلت أل  مؤسسػػػية فاعلػػػة فػػػي الشػػػراات الصػػػناعية ادوات لحااميػػػة أبمجملهػػػا 
 تالؼخبػاية في التخءيؼ مف تااليؼ الواالػة, تختلػؼ دوات الحاامية المؤسسأف اءا ة أ إلىالدراسة 

دلػة أيػات العمليػة حػوؿ تاػاليؼ الواالػة دبلػى األإوتضػيؼ هػذ  الدراسػة  ,معدؿ النمو المتوقع للشػراة
النمػػو المتوقػػع  ثر معػػدؿأة المهمػػة المتعلقػػة بػػضػافلػػى اإلإوؿ الناميػػة, باإلضػػافة عػػف الػػد مهمػػةجديػدة 

ليؼ الواالػة للشػراات الصػناعية دوات الحاامية المؤسسية في التخءيؼ مػف تاػاأللشراات على دور 
 ردنية.األ  

صؿ ومف التوصيات التي خرجت بها الدراسة, زيادة االستقاللية بيف أعضا  مجلس اإلدارة والء     
بػػػيف وظيءتػػػي رئػػػػيس مجلػػػس اإلدارة والمػػػدير التنءيػػػػذي, بحيػػػث أف اػػػؿ هػػػػذ  التوصػػػيات تػػػؤدي إلػػػػى 
تخءػػػيض تاػػػاليؼ الواالػػػة, هػػػذا باإلضػػػافة إلػػػى اسػػػتةالؿ القػػػروض البنايػػػة والتػػػي لهػػػا دور ابيػػػر فػػػي 

 تخءيض تااليؼ الواالة.
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 اح والحاكميػػػةبػػػر ىالعالقػػػة بػػػيف جػػػودة األ  :اف, بعنػػػو (2009, عجيمػػػة أبػػػوراسػػػة )الشػػػريؼ و د -6
 المؤسسيةى.

ربػػػاح لػػػى توضػػػيء مءهػػػوـ جػػػودة األإتحديػػػدا  طارهػػػا النظػػػري إهػػػذ  الدراسػػػة , وفػػػي  تحيػػػث هػػػدف     
اح وبػػػػيف جوانػػػػب الحااميػػػػة ربػػػػمػػػػدا وجػػػػود عالقػػػػة بػػػػيف جػػػػودة األ تبػػػػارخالػػػػى ا  , و هميتػػػي ومقاييسػػػػيأو 

 .في الشراات األردنية المؤسسية

عضػػا  أربػػاح وبػػيف نسػػبة ملايػػة قػػة عاسػػية بػػيف جػػودة األسػػة وجػػود عالالدرا نتػػائ ظهػػرت أوقػػد      
 ربػاح.اللية لجنة التدقيؽ وبػيف جػودة األ؛ ووجود عالقة طردية بيف استقسهـ الشراةأل اإلدارةمجلس 

حصػائية اإل االختبػاراتنب الحاامية المؤسسية فلػـ تػدؿ عليها جوا شتملتاما بقية الخصائص التي أ
 رباح.ئية بينها وبيف جودة األحصاإاللة على وجود عالقة ذات د

ف اسػتقاللية مجػالس لضػما ليػاتآ إيجػادت ذات العالقػة بالعمػؿ علػى الجهات الدراسة أوصوقد      
ف بػػداخلها وذلػػؾ مػػف , والعمػػؿ علػػى تعزيػػز اسػػتقاللية لجػػاف التػػدقيؽ وتءعيػػؿ هػػذ  اللجػػاالشػػراات إدارة

يجػابي فػي إثػر أبرة الماليػة, لمػا لػذلؾ مػف ف الػذيف يتمتعػوف بػالخعضػا  غيػر التنءيػذييخالؿ زيادة األ
 رباح.رفع مستوا جودة األ

 

: سػلرماراالوكمة الشركات في عمميات لقييـ ىدور ح :, بعنواف(2007 ,وأميف ماـدراسة )اإل -7
 دراسة لحميميةى.

حوامػػة الشػػراات  مػػف مبػػادئ وقواعػػد وضػػوابط سػػتءادةاالبيػػاف مػػدا إلػػى هػػذ  الدراسػػة  تهػػدف     
  معرفي عف العراقي وتاويف بنا قتصاداالفي  االستثمارؤة تساهـ في نمو نشاط ء  دارة ا  إ لجعلي ذات

الحديثػة لتعزيػز عمليػات  ليػات( اأحػد اآلCorporate Governance: موضػوع )حوامػة الشػراات
ة توجػػػي المسػػػتثمريف نحػػػو عمليػػػات وراؽ الماليػػػة بمػػػا يعػػػزز مػػػف زيػػػادفػػػي سػػػوؽ األ االسػػػتثمارتقيػػػيـ 

ا ات وآليػػػات التنءيػػػذ جػػػر إلػػػى العمػػػؿ علػػػى وضػػػع إ ةدراسػػػال تشػػػراات امػػػا هػػػدففػػػي تلػػػؾ ال سػػػتثماراال
 ا  في الشراات.دـ األشراؼ والرقابة والمتابعة وتقيييجاد آليات اإلا  والمحاسبة و 

بتطبيػػػؽ قواعػػػد ومبػػػادئ حوامػػػة  هتمػػػاـااللػػػى عػػػدة نتػػػائ  منهػػػا, تزايػػػد إوقػػػد توصػػػلت الدراسػػػة      
ف حوامػػػػة أ دراسػػػػةال اسػػػػتنتجتسػػػػواؽ الماليػػػػة, امػػػػا والمتةيػػػػرات فػػػػي األنتيجػػػػة التطػػػػورات الشػػػػراات 

هػػػػور وراؽ الماليػػػػة بػػػػيف جمات مػػػػف خػػػػالؿ بنػػػػا  الثقػػػػة فػػػػي سػػػػوؽ األالشػػػػراات تعػػػػزز سػػػػمعة الشػػػػرا
لى تطور إمما يؤدي  االستثمارلى تعزيز عمليات تقييـ إف حوامة الشراات تؤدي أالمتعامليف, اما 

 . االقتصادييادة عمليات النمو وبالتالي ز  تعامالت المستثمريف
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ضرورة توحيد جوانب السياسػات المحاسػبية والماليػة بالجهات الرقابية والتدقيؽ  وأوصت الدراسة     
افية التػػي هػػي صػػميـ حوامػػة الشػػراات, وضػػرورة قيػػاـ فصػػاح والشػػءماف تحقيػػؽ اإلبشػػاؿ دقيػػؽ لضػػ

همهػا أضػعؼ حوامػة الشػراات و تػي ت  نشػطة والعالقػات والمواقػؼ الدارات الشراات بمنػع األإمجالس 
لػػػى تػػػوفير قنػػػوات لبػػػث المعلومػػػات تسػػػمء إ, باإلضػػػافة االسػػػتثمارتضػػػارب المصػػػالء فػػػي عمليػػػات 

وبطريقػػة تتسػػـ  قتصػػاديةاافيػػة وفػػي الوقػػت المناسػػب وبتالءػػة بحصػػوؿ المسػػتثمريف علػػى معلومػػات ا
 بالعدالة.

 الدراسات األجنبية: رانيًا:

 Managerial Ability and(, بعنةةنا "  Demerjian, et. al., 2013دراسةة)   -1

Earning Quality.  

ػػػػػػػػػػػػػودة ة وجػػػػػػػػػػػػػػػػداريػػػػػػػػػػػػػدرة اإلقػف الػػػػػػػػػػػػيػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػػالقػػعػاف الػػػػػػػػػػػػػػيػػى بػػػػػػػػػػػػػلػػػػػػػػػػػػػة إدراسػػػالهػػػػػػػػػذ  دؼ ػػػػػػػػػػػػهػػػػت     
 .احػػػرباأل

مػػع وجػػود أربػػاح  داريػػة,ة اإلطرديػػة مػػع القػػدر ربػػاح تػػرتبط بصػػورة وقػػد توصػػلت إلػػى أف جػػودة األ     
هػػا فػػي خطا   التػػي تتمتػػع بقػػدرة أابػػر تقػػؿ أدارة امػػا أثبتػػت الدراسػػة أف اإلعلػػى وثبػػات المسػػتحقات, أ

ت, وهػذ  النتػػائ  متسػػقة مػػع فرضػػية أف تقػدير الػػديوف المعدومػػة وتحقيػػؽ الجػودة فػػي تحديػػد المسػػتحقا
 اح.ػػػػربوالتقديػػرات المستخدمة لتشايؿ األ اـػػػػحاػػػػػػروا على نوعية األؤثػػف يالمديريف يستطيعوف أ

وقد أوصت الدراسة إلى زيادة دعـ اإلدارة لزيادة قوتها, لما لذلؾ مػف تػأثير علػى جػودة األربػاح      
عػػف طريػػؽ زيػػادة الدقػػة فػػي تحديػػد الػػديوف المعدومػػة والمسػػتحقات, باإلضػػافة إلػػى قػػدرتها علػػى اتخػػاذ 

 اح.القرارات التي تحقؽ جودة األرب
 

 The Role of Auditing Quality as tool of(, بعنةنا "  Reyad, 2013دراسة)   -2

Corporate Governance in Enhancing Earning Quality: Evidence from 

Egypt  .  

تهػػدؼ هػػذ  الدراسػػة إلػػى توضػػيء العالقػػة بػػيف جػػودة التػػدقيؽ الخػػارجي اػػ داة مػػف أدوات حوامػػة      
دة األربػػاح فػػي جمهوريػػة مصػػر العربيػػة. وقػػد تحقػػؽ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ مراجعػػة الشػػراات ومسػػتوا جػػو 

األدبيػػات والدراسػػات السػػابقة المتعلقػػة بحوامػػة الشػػراات, وجػػودة التػػدقيؽ, وجػػودة األربػػاح, ثػػـ تحليػػؿ 
ماانيػػػة تخءػػػيض إجمػػػالي المسػػػتحقات  العالقػػػة بػػػيف خصػػػائص جػػػودة التػػػدقيؽ فػػػي مااتػػػب التػػػدقيؽ وا 
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رات نوعية األرباح في الشراات الصناعية المدرجة في البورصة المصرية, باعتبارها واحدة مف مؤش
( شػراة مػف شػراات القطػاع الصػناعي 60وقد تـ اسػتخداـ مػنه  االنحػدار المتعػدد بػالتطبيؽ علػى )

 (.2010-2005للءترة ما بيف )

وخلصػػػت الدراسػػػة إلػػػى أف هنػػػاؾ مسػػػتوا مقبػػػوؿ مػػػف جػػػودة األربػػػاح فػػػي الشػػػراات الصػػػناعية      
المدرجػػة فػػي البورصػػة المصػػرية, واػػاف هنػػاؾ مسػػتوا مقبػػوؿ مػػف جػػودة التػػدقيؽ فػػي مااتػػب التػػدقيؽ 
المصػػػػرية, امػػػػا اسػػػػتنتجت الدراسػػػػة أف هنػػػػاؾ تػػػػأثير إيجػػػػابي لجػػػػودة التػػػػدقيؽ علػػػػى الحػػػػد مػػػػف زيػػػػادة 

( فػػي الشػػراات Client retention periodالمسػػتحقات وبالتػػالي زيػػادة فتػػرة االحتءػػاظ بػػالزبوف )
 ة المدرجة في البورصة المصرية.الصناعي

وقػػػد أوصػػػت الدراسػػػة بػػػأف يػػػتـ اإلشػػػراؼ علػػػى عمليػػػات التػػػدقيؽ حتػػػى تتحقػػػؽ الجػػػودة فػػػي هػػػذ       
 تأثير إيجابي على جودة األرباح. العمليات في الشراات الصناعية المصرية, لما لذلؾ مف

 

 Audit Committee and Internal(, بعنةنا " Garcia, et. al., 2010دراسة)   -3

Audit and The Quality of Earnings: Empirical Evidence from Spanish 

Companies.  

دارة       هدفت الدراسػة الػى تحليػؿ العالقػة بػيف خصػائص لجنػة التػدقيؽ ووظيءػة التػدقيؽ الػداخلي وا 
ت الماليػة, األرباح في أسػبانيا, والتػي ت قػاس علػى أنهػا مسػتحقات غيػر طبيعيػة الختبػار جػودة البيانػا

حيػث افترضػػت الدراسػػة أف العالقػػة الءعالػة بػػيف لجنػػة التػػدقيؽ ووظيءػة التػػدقيؽ الػػداخلي مػػف شػػأني أف 
 يقلؿ فرص اإلدارة للتالعب في األرباح.

وقػػد أثبتػػت نتػػائ  الدراسػػة أف حجػػـ وعػػدد اجتماعػػات لجنػػة التػػدقيؽ يػػرتبط بصػػورة عاسػػية مػػع      
دارة التالعب باألرباح, اما وأثبتت النتائ   وجود عالقة عاسية بػيف وجػود وظيءػة التػدقيؽ الػداخلي وا 

 األرباح.

وقد أوصت الدراسة بضرورة وجود إدارة تػدقيؽ داخلػي فعالػة وتتميػز بخبػرة اافيػة للتػدقيؽ علػى      
عمليػػات الشػػراة والتأاػػد مػػف سػػالمة هػػذ  العمليػػات باإلضػػافة إلػػى تاثيػػؼ اجتماعػػات لجنػػة التػػدقيؽ 

 جابي على الحد مف إدارة األرباح.ة لما لذلؾ مف تأثير إيالداخلي في الشرا
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 The Effects of the   :بعنػػواف, (Machuga and Teitel, 2007دراسػػة ) -4

Maxican Corporate Governance Code on Quality of Earning and its 

Components.  

الحااميػة المؤسسػية الػذي تػـ تطبيقػي تأثر جػودة األربػاح بقػانوف  ختبارا هدفت هذ  الدراسة إلى     
ابػر مػف الدقػة أتقارير مالية تتمتػع بقػدر  في دولة الماسيؾ والهادؼ إلى تشجيع اإلدارة على إصدار

 (.2000والشءافية واإلفصاح, حيث تـ تطبيؽ قانوف الحاامية المؤسسية الماسياي سنة )

بعػػد تطبيػػؽ قػػانوف الحااميػػة  زدادتا , أف جػػودة األربػػاحقػػد خرجػػت الدراسػػة بعػػدة نتػػائ  منهػػاو      
, اما تبيف وجود قدرة افضؿ وأابر على للتنبؤ باألرباح في الشػراات التػي تطبػؽ عناصػر المؤسسية

الحاامية المؤسسية, اما استنتجت الدراسة وجود تحءظ بشاؿ أابػر فػي التقػارير الخاصػة بالشػراات 
 التي تمتلاها العائلة.

ؿ مجلػس اإلدارة عػف أيػة وظػائؼ تنءيذيػة وتحقيػؽ اسػتقالليتي فػي وأوصت الدراسة بضرورة فص     
 ور ابير على تحقيؽ جودة األرباح.الشراة لما لي مف د

 

 The Effect of Audit Committee(, بعنةنا "  Lin, et. al., 2006دراسة)   -5

Performance on Earning Quality.  

, ئص لجنػػػػػة التػػػػػدقيؽ وهػػػػػي: الحجػػػػػـف خصػػػػػاحيػػػػػث هػػػػػدفت الدراسػػػػػة إلػػػػػى فحػػػػػص العالقػػػػػة بػػػػػي     
, الشػػراة , وملايػػة أعضػػا  اللجنػػة ألسػػهـ, ونشػػاطات اللجنػػة, والخبػػرة الماليػػة لألعضػػا سػػتقالليةواال

 وبيف إعادة قياس األرباح امؤشر إلدارة األرباح.

وقد توصلت الدراسة إلى أف هناؾ عالقة عاسية بػيف حجػـ لجنػة التػدقيؽ وبػيف جػودة األربػاح,      
, , ونشػػػاطات لجنػػػة التػػػدقيؽواالسػػػتقالليةلخبػػػرة الماليػػػة, : اوهػػػي اصػػػر لجنػػػة التػػػدقيؽ األخػػػراأمػػػا عن

وملاية أعضا  اللجنة ألسهـ الشراة فلـ تشير الدراسة إلى وجػود عالقػة بينهمػا وبػيف جػودة التقػارير 
 المالية.

مػع طبيعػة العمػؿ وقد أوصت الدراسة بنا   على نتائجها بتحديد حجـ لجنة التدقيؽ بما يتناسب      
 ا  تعتبر أاثر تميزا  مف األخرا.في الشراة بحيث أف اللجنة الماونة مف عدد محدود مف األعض
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 Earning Quality and its  "(, بعنةنا AFAANZ Newsleter, 2005دراسػة ) -6

Relationship with Aspects of Corporate Governance: An Investor 

Perspective.  

المقاسة بالمستحقات الالية, حيث تـ  العالقة بيف جودة األرباح ختبارا الدراسة إلى هدفت     
على  جودة األرباح عتمادا( لقياس مدا Richardson, et. al., 2004نموذج ) ستخداـا

, حيث تـ تناوؿ ثالثة جوانب للحاامية المؤسسية وهي: ملاية في دولة استراليا المستحقات الالية
 مجلس اإلدارة. عدد أعضا مجلس اإلدارة, و  ستقالليةواالشراة,  هـالمديريف ألس

وقػػد توصػػلت الدراسػػة إلػػى وجػػود عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف جػػودة األربػػاح وبػػيف ملايػػػة      
مجلػػس  عػػدد أعضػػا و  سػػتقالليةااقي جوانػػب الحااميػػة المؤسسػػية مػػف , أمػػا بػػالشػػراة المػػديريف ألسػػهـ

 بيف جودة األرباح عالقة حسب ما توصلت إليي هذ  الدراسة.اإلدارة, فلـ يوجد بينهما و 

لذلؾ فقد أوصػت الدراسػة إلػى ضػرورة دعػـ اسػتقاللية مجلػس اإلدارة وذلػؾ عػف طريػؽ الحػرص      
 ألسهـ الشراات التي يعملوف بها. على عدـ امتالؾ أعضا  هذا المجلس

 

 The Influence of Independent  ", بعنةنا (Bryan, et. al., 2004دراسػة ) -7

and Effective Audit Committees on Earning Quality.  

( والتػػػي نصػػػت علػػػى Blue Ribbonثػػػر توصػػػيات لجنػػػة )أتحديػػػد  هػػػدفت هػػػذ  الدراسػػػة إلػػػى     
تحسػػيف فعاليػػة لجنػػة التػػدقيؽ الػػداخلي علػػى جػػودة األربػػاح, بحيػػث أوصػػت هػػذ  اللجنػػة بتاػػويف لجنػػة 

ف مػػػف ثال اللجنػػػة  , امػػػا أوصػػتيتمتعػػوف بػػػالخبرة الماليػػة ثػػة أعضػػػا  علػػى األقػػػؿتػػدقيؽ مسػػػتقلة ت اػػول
ثػر أ رختبػابادوري لزيػادة فاعليتهػا فػي الشػراة, وقامػت الدراسػة  لجنة التدقيؽ بشاؿ جتماعابضرورة 

, وتػػـ فيهػػا هػػذ  المتةيػػرات علػػى جػػودة األربػػاح المقاسػػة مػػف خػػالؿ شػػءافية األربػػاح ومسػػتوا اإلعػػالـ
األربػاح , امػا تػـ قيػاس مسػتوا الشػءافية مػف خػالؿ  سػتجابةاحجػـ معامػؿ ؿ قياس اإلعػالـ مػف خػال

 درجة عدـ الدقة في المستحقات.

 يتمتعػوف والػذيف المسػتقليف التدقيؽ لجنة أعضا  بيف طردية عالقة وجود إلى الدراسة وخلصت     
 .األرباح جودة وبيف دوري بشاؿ ويجتمعوف مالية بخبرة

ة أف تاػػوف لجنػػة التػػدقيؽ مسػػتقلة وتتمتػػع بخبػػرة ماليػػة, باإلضػػافة إلػػى وأوصػػت الدراسػػة بضػػرور      
 لذي بدور  يزيد مف جودة األرباح.عقد االجتماعات بشاؿ دوري بيف أعضا  اللجنة, وا
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 ( اللعميؽ عمى الدراسات السابقة:7-1)

يتضء مف خالؿ اطالع الباحث على ما توصلت إليي الدراسات السابقة مف نتائ , وما      
 خرجت بي مف توصيات حوؿ الحاامية المؤسسية وجودة األرباح, فقد خرج الباحث بالنقاط التالية:

مثؿ دراسة )حمداف, التي تناولت الحاامية المؤسسية بصورة عامة أادت جميع الدراسات  1-
2012b ,( ودراسة )الشريؼ وأبو 2010( ودراسة )رمضاف, 2012( ودراسة )حمداف وآخروف
التي تتحقؽ مف على أهمية تطبيؽ الحاامية المؤسسية في الشراات وذلؾ للمزايا  (2009عجيلة, 

تطبيقها, باإلضافة إلى الدراسات األخرا والتي تناولت جودة األرباح مثؿ دراسة )حمداف, 
2012a( ودراسة )Demerjian, et. al., 2013( ودراسة )Garcia, et. al., 2010 ودراسة )

(Machuga and Teitel, 2007( ودراسة )Lin, et. al., 2006)   أادت أيضا  على أهمية
جودة األرباح وأثرها على األطراؼ الداخلية للشراة مثؿ اإلدارة واألطراؼ الخارجية مثؿ المساهميف 

 .والدائنيف وغيرهـ

( ودراسة      2012aبعض الدراسات ناقشت جودة األرباح فقط مثؿ دراسة )حمداف,  2-
( Demerjian, et. al., 2013( ودراسة )2011ودراسة )أبو على وآخروف, ( 2012b)حمداف, 

( ودراسة       2010والبعض اآلخر تناولت الحاامية المؤسسية فقط مثؿ دراسة )رمضاف, 
 امية المؤسسية على جودة األرباح.(, دوف الترايز على تأثير الحا2007)اإلماـ, 

 ( ما يميز الدراسة الحالية:8-1)

وجودة هذ  الدراسة تعتبر مهمة ألنها تحاوؿ معرفة مدا العالقة بيف الحاامية المؤسسية إف      
والتي قلة ما تـ تناولها في األبحاث والدراسات وخاصة الدراسات العربية, بحيث أف نتائ  األرباح 

 مختلءةهذ  الدراسة ستؤدي إلى تحديد ما إذا اانت هناؾ عالقة بيف الحاامية المؤسسية بجوانبها ال
, وبالتالي استءادة الجهات المعنية بالدراسة مثؿ إدارة الشراة, والمستثمروف, وجودة األرباح

والمقرضوف, وغيرهـ مف الجهات األخرا, ولعؿ ما يميز هذ  الدراسة هو أنها جمعت ما بيف 
لها دور  العناصر المختلءة للحاامية المؤسسية وربطها بجودة األرباح, حيث أف الحاامية المؤسسية

وتأثير ابير على آدا  الشراات, لذلؾ سيتـ في هذ  الدراسة التعرؼ على مدا تأثيرها على جودة 
 األرباح.
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 المقدمة:

ػػػي لعمليػػػات اتخػػػاذ القػػػرارات مػػػف ق بػػػؿ المسػػػتثمريف, لػػػذلؾ تعتبػػػر األر       بػػػاح العنصػػػر األهػػػـ والمو ج 
تسعى إدارة الشراات دائما  إلى جعؿ هػذا الػرقـ يتماشػى مػع توقعػات المسػتثمريف, حتػى تجػذب أابػر 
عدد منهـ, حيث إف الزيػادة فػي رقػـ الػربء يعنػي زيػادة فػي قيمػة الشػراة, واالنخءػاض فػي رقػـ الػربء 

النخءػػػاض فػػػي هػػػذ  القيمػػػة, لػػػذلؾ قػػػد تقػػػـو بعػػػض اإلدارات باسػػػتةالؿ الثةػػػرات فػػػي المعػػػايير يعنػػػي ا
المحاسبية مف أجؿ زيادة رقـ الربء والتالعب فيي لتحقيؽ الزيادة في قيمة الشراة, ويتضػء ذلػؾ مػف 
ها خالؿ إفالس العديد مف الشراات العالمية الابرا مثؿ شراة إينروف وورلد اوـ, والتػي أثػار إفالسػ

جػدؿ حػوؿ مػدا قصػور المعػايير المحاسػبية فػي ضػبط العمػؿ داخػؿ إدارة الشػراة, وأيضػا  علػى ثقػة 
مسػػتخدمي القػػوائـ الماليػػة, بحيػػث إف األربػػاح الحاليػػة مؤشػػر جيػػد للتنبػػؤ باألربػػاح المسػػتقبلية, والتػػي 

ي اتخػػػاذ ألهميتهػػػا فػػػ ونظػػػرا   لػػػذلؾ ,مػػػدا جػػػودة هػػػذ  األربػػػاحتعتبػػػر محػػػور اهتمػػػاـ المهتمػػػيف بمعرفػػػة 
والعوامؿ المؤثرة فيها مف أجؿ  فاف العديد مف الدراسات تناولت موضوع األرباح ستثماريةاالالقرارات 

صػػقؿ المعرفػػػة لػػدا الجهػػػات المهتمػػة باألربػػػاح باألسػػػاليب المبتاػػرة والمسػػػتخدمة حاليػػا  فػػػي عمليػػػات 
للطػرؽ واألسػاليب الحديثػة التالعب باألرباح مف ق بؿ إدارة الشراات, باإلضافة إلػى توجيػي الشػراات 

 والتي مف شأنها أف تضمف لها بقا ها على بر األماف.

إف االستثمارات هػي الماػوف الػرئيس لالقتصػاد فػي أي دولػة, فػاذا اانػت االسػتثمارات فػي دولػة      
مػػا قويػػة فهػػذا يعنػػي أنهػػا تتمتػػع بوضػػع اقتصػػادي قػػوي والعاػػس صػػحيء, لػػذلؾ فػػاذا أرادت الػػدوؿ أف 

في اقتصادها فيجب عليها أف تشجع عمليات االستثمار فيها, وال يتـ ذلؾ إال عف طريؽ تحقؽ القوة 
تحقيؽ الشءافية والعدالة في أسواقها المالية بما يضمف جذب هذ  االستثمارات إليها, وذلؾ يعني أنػي 

في  يجب على أي دولة تسعى لتحقيؽ القوة في اقتصادها أف تأخذ بعيف االعتبار العوامؿ التي تؤثر
تدعيـ الشءافية في السوؽ المالي, ليضمف السمعة الجيدة لهذا السوؽ, والذي بدور  يؤدي إلػى جػذب 
وتنشيط عمليات االستثمار في األسواؽ الماليػة, وبنػا  اقتصػاد يتمتػع بالمتانػة والقػوة, ولعػؿ مػف هػذ  

ت دور  الءعػاؿ فػي األساليب ما يتـ اسػتخدامي فػي الوقػت الحػالي مػف ق بػؿ أغلػب الشػراات والػذي أثبػ
تنظػػيـ عمػػؿ الشػػراات والحءػػاظ علػػى سػػمعتها وسػػمعة السػػوؽ المػػالي, أال وهػػي الحااميػػة المؤسسػػية 
والتي نهػض بهػا االقتصػاد بعػدما بينػت أنهػا مػف األسػاليب المناسػبة للتطبيػؽ علػى الشػراات لمػا لهػا 

(, أف 5: 2007 قػػػد بػػػيف )التميمػػػي,و  الشػػػراات.مػػػف تنظػػػيـ وتحقيػػػؽ الاءػػػا ة والمعرفػػػة فػػػي أعمػػػاؿ 
مصطلء الحاامية المؤسسية انتشر استخدامي بشػاؿ واسػع فػي السػنوات األخيػرة منػي, وأصػبء شػائع 

, لمػػا االسػػتخداـ مػػف قبػػؿ الخبػػرا , السػػيما أولئػػؾ العػػاملوف فػػي المنظمػػات الدوليػػة واإلقليميػػة والمحليػػة
 حققي مف نجاح وتحقيؽ الاءا ة في هذ  المنظمات.
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الة السبب الرئيس في ظهور مءهـو الحاامية المؤسسية وتطبيؽ هذا المءهوـ, اانت نظرية الوا     
وذلػػؾ نظػػرا  لتعػػدد المصػػالء بػػيف المػػالؾ واإلدارة, فجػػا  هػػذا المءهػػوـ اػػي يحمػػي حقػػوؽ المسػػاهميف 

يجػوز لػ دارة واألطراؼ األ خرا التي تتعامؿ مع الشراة, وذلؾ بوضع سياسات وقواعد وعمليات ال 
                أف ظهػػػػػػػػػػػػػػور نظريػػػػػػػػػػػػػػة الواالػػػػػػػػػػػػػػة( بػػػػػػػػػػػػػػ13: 2006ا مػػػػػػػػػػػػػػا بينػػػػػػػػػػػػػػي )سػػػػػػػػػػػػػػليماف, مخالءتهػػػػػػػػػػػػػػا, وهػػػػػػػػػػػػػػذ

(Agency Theory)  ومػا ارتػبط بهػا مػف إلقػػا  الضػو  علػى المشػاالت التػي تنشػأ نتيجػة تضػػارب
والتءايػر فػي ضػرورة  هتمػاـاالراات وبيف المالايف إلى زيادة المصالء بيف أعضا  مجالس إدارة الش

نيف واللوائء التي تعمؿ علػى حمايػة مصػالء المسػاهميف والحػد مػف التالعػب وجود مجموعة مف القوا
دؼ تعظػيـ مصػالحهـ المالي واإلداري الذي قد يقوـ بي أعضا  مجالس اإلدارة واإلدارات التنءيذية به

. لػػػذلؾ تػػػـ اللجػػػو  إلػػػى مػػػور داخػػػؿ الشػػػراةالجهػػػة التػػػي تمسػػػؾ بزمػػػاـ األ   عتبػػػارهـباالخاصػػػة, وذلػػػؾ 
سػػػػية اأحػػػػد األسػػػػاليب التػػػػي يػػػػتـ مػػػػف خاللهػػػػا ضػػػػماف حقػػػػوؽ المسػػػػاهميف وحمايػػػػة الحااميػػػػة المؤس

مصالحهـ, والتي تلعب دورا  رئيسيا  في ضػبط عمليػات التالعػب مػف ق بػؿ اإلدارة, خصوصػا  فػي رقػـ 
الػػربء والػػذي يعتبػػر العنصػػر األهػػـ فػػي القػػوائـ الماليػػة والػػذي يتخػػذ  المسػػتثمروف فػػي اتخػػاذ القػػرارات 

 إلضافة إلى جهات أخرا مثؿ الدائنيف والمحلليف وغيرهـ.االستثمارية با
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 وؿالمبحث األ 

 الحاكمية المؤسسية
 

 

 ( لمييد0-2-2)

 الحاكمية المؤسسية مفيـو( 1-2-2)

 الحاكمية المؤسسيةوأىداؼ ( أىمية 2-2-2)

 ( الحاكمية المؤسسية في فمسطيف3-2-2)

 رباح( عالقة الحاكمية المؤسسية بجودة األ 4-2-2)

 ( عناصر الحاكمية المؤسسية5-2-2)

 
 

 

 



21 

 

 ( لمييد:0-2-2)

ات مف القرف العشريف اجز  مف ثقافة عالميػة تعمػؿ يلقد ظهر مءهـو الحاامية في عقد التسعين     
على تعزيز العمؿ في داخػؿ الشػراات, وتػوفير الشػءافية فػي السػوؽ المػالي وتحقيػؽ الاءػا ة فيػي اػرد 

السػػريعة والمتالحقػػة فػػي جميػػع المجػػاالت االقتصػػادية واالجتماعيػػة والسياسػػة فعػػؿ للتةيػػرات العالميػػة 
خصوصػػا  بعػػد اثبػػات نجاحهػػا فػػي الشػػراات وغيرهػػا, فأصػػبحت محػػور اهتمػػاـ البػػاحثيف والمهتمػػيف, 

            فقػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػيف التػػػػػػػػػي طبقتهػػػػػػػػػا, وتحقيػػػػػػػػػؽ الحمايػػػػػػػػػة لهػػػػػػػػػذ  الشػػػػػػػػػراات مػػػػػػػػػف الوقػػػػػػػػػوع فػػػػػػػػػي اإلفػػػػػػػػػالس 
( أنػػي ونظػػرا  لتنػػامي حػػاالت فشػػؿ األعمػػاؿ, وثبػػوت قيػػاـ العديػػد 827: 2013)السػػرطاوي وآخػػروف, 

تسػػليط الضػػو  علػػى الحااميػػة  ازدادمػػف الشػػراات بممارسػػات إدارة األربػػاح فػػي مختلػػؼ دوؿ العػػالـ 
المؤسسية وأدواتها ودورها في استعادة ثقة مستخدمي التقارير المالية مف خالؿ مساعدتها على تقديـ 

( إلػػى أف دوؿ عديػػدة 2: 2009امػػا أشػػار )أبػػو عجيلػػة وحمػػداف,  دة عاليػػة.تقػػارير ماليػػة ذات جػػو 
قامػػت بتبنػػي وتءعيػػؿ دور الحااميػػة المؤسسػػية للحػػد مػػف ظػػاهرة إدارة األربػػاح, وذلػػؾ مػػف خػػالؿ عقػػد 
صػػػدار القػػػوانيف والتعليمػػػات المتعلقػػػة بمتطلبػػػات تلػػػؾ الحااميػػػة التػػػي تتميػػػز  المػػػؤتمرات والنػػػدوات, وا 

تتمثػػػؿ فػػػي وجػػػود مجلػػػس إدارة مسػػػتقؿ, وبحجػػػـ مناسػػػب, يراقػػػب ويشػػػرؼ علػػػى بدرجػػػة مػػػف الجػػػودة, 
أعماؿ اإلدارة التنءيذية, ويراجع تطبيؽ الخطط االستراتيجية للشراة, ويتدخؿ بءاعلية عنػد الضػرورة, 
ويعػػػي تمامػػػا  الخطػػػط التشػػػةيلية السػػػنوية للشػػػراة ويراقبهػػػا, ويشػػػاؿ لجػػػاف تػػػدقيؽ تتمتػػػع باالسػػػتقاللية 

يػػة الاافيػػة وتقػػـو بواجباتهػػا المنوطػػة بهػػا علػػى أامػػؿ وجػػي, األمػػر الػػذي يماػػف أف يعمػػؿ والخبػػرة المال
 على الحد مف قدرة إدارة الشراة على إدارة األرباح والتحاـ بها.

أف الحااميػػة المؤسسػػية جػػا ت بػػأف دراسػػات عديػػدة أثبتػػت  يتضػػء للباحػػثممػػا تػػـ ذاػػر  سػػابقا       
التػي اانػت  هػذ  العمليػاتت مػف ها بعض الشػراات, حيػث حػدل اعالج لعمليات التالعب التي تقـو ب

الدولػػػة,  اقتصػػػاد انهيػػػارتقػػػـو بهػػػا بعػػػض هػػػذ  الشػػػراات, والتػػػي قػػػد تػػػؤدي فػػػي بعػػػض األحيػػػاف إلػػػى 
فػػي أسػػواؽ رأس المػػاؿ والتوجػػي إلػػى قنػػوات  االسػػتثمارباإلضػػافة إلػػى عػػدـ تشػػجيع المسػػتثمريف علػػى 

(, حيػػث أشػػار إلػػى أف 6: 2011يس حوامػػة الشػػراات, )دليػػؿ تأسػػ اػػد أخػػرا, وهػػذا مػػا أ اسػػتثمارية
الحااميػػة المؤسسػػية الجيػػدة تسػػاعد الشػػراات واالقتصػػاد بشػػاؿ عػػاـ علػػى جػػذب االسػػتثمارات, ودعػػـ 
األدا  االقتصػادي, والقػػدرة علػػى المنافسػػة فػػي المػػدا الطويػؿ, مػػف خػػالؿ تأايػػدها علػػى الشػػءافية فػػي 

اسبة المالية والمشتريات, اما تساهـ أيضا  في تحسػيف معامالت الشراة وفي إجرا ات التدقيؽ والمح
إدارة الشراة مف خالؿ مساعدة مديري ومجلس إدارة الشراة على تطوير استراتيجية سليمة للشػراة, 
وضماف اتخػاذ القػرارات علػى أ سػس سػليمة, وتحديػد الماافػ ت بشػاؿ سػليـ, باإلضػافة إلػى أنهػا تتػيء 

ية في التعامؿ مع المسػتثمريف والمقرضػيف, امػا أف نظػاـ الحوامػة للشراة تبني معايير تتسـ بالشءاف
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الجيػػػد مػػػف شػػػأني أف يمنػػػع حػػػدوث األزمػػػات الماليػػػة. وباإلضػػػافة إلػػػى اافػػػة االيجابيػػػات التػػػي تحققهػػػا 
وجػػػد ذاتػػػي بػػػأف مصػػػطلء الحااميػػػة المؤسسػػػية أ (4: 2007)التميمػػػي, الحااميػػػة المؤسسػػػية فقػػػد بػػػيف 

قلقػة وحػوادث عنيءػة  واضػطرابات, مسػتقرةيث أوجدتي ظروؼ غير أو طواعية, ح وفرض نءسي قسرا  
بعػػػػض أسػػػػواؽ المػػػػاؿ واألعمػػػػاؿ, وألقػػػػت عليهػػػػا بظػػػػالؿ مػػػػف الشػػػػاوؾ, وألػػػػواف مػػػػف القلػػػػؽ  اجتاحػػػػت

والهواجس, ونشرت معها الاثير مف التساؤالت الحائرة حوؿ مصداقية البيانات التي تصدر عف هػذ  
بصػػػػءة خاصػػػػة فػػػػي اتخػػػػاذ أي قػػػػرار, أو التعويػػػػؿ علػػػػى  عليهػػػػا االعتمػػػػادالشػػػػراات, ومػػػػدا إماانيػػػػة 

 المعلومات المنشورة بصءة عامة, وصدقها في التعبير عف حقيقة أوضاع الشراات. 

 ( مفيوـ الحاكمية المؤسسية:1-2-2)

لقػػػد اختلءػػػت اآلرا  حػػػوؿ المضػػػموف واألهػػػداؼ والتطبيقػػػات الخاصػػػة بالحااميػػػة المؤسسػػػية بػػػؿ      
فها البعض علػى أنهػا فػف الحاػـ, والػبعض عرفهػا علػى أنهػا الحاػـ الشػامؿ, وأيضا  مءهومها, فقد عر 

( بأنهػا اآلليػة Vishny and Shleifer, 1997: 757والاثيػر مػف التعريءػات األ خػرا, فقػد عرفهػا )
التػػي تقػػدـ ضػػمانة لممػػولي الشػػراة بػػأنهـ سيحصػػلوف علػػى عوائػػد مػػف اسػػتثماراتهـ فػػي الشػػراة, أمػػا 

( فقػػد عرفػت الحااميػػة علػى أنهػػا أحػد حقػػوؿ االقتصػاد الػػذي 3: 2009اف, دراسػة )أبػو عجيلػػة وحمػد
يعنى في البحث عف الطرؽ التي تحقؽ الاءػا ة اإلداريػة أو تضػمنها, امػا أنهػا تعنػى بػالتحءيز علػى 
الاءا ة اإلدارية مف خالؿ استخداـ آليات معينة, وهذا يعنى أنها أحد العوامؿ التي تعمؿ على زيػادة 

سنادا  للتعريؼ السابؽ فقد عرفها )اتحاد المصارؼ العربية,اءا ة اإلدار  (, على أنها 11: 2003 ة, وا 
مدا نجاح المنظمة في المدا الطويؿ علػى حػؿ المشػاالت الناجمػة عػف فصػؿ الملايػة عػف اإلدارة 
ممػػا يتػػيء للشػػراة اسػػتقطاب رأس المػػاؿ والعنصػػر البشػػري واسػػتخدامهما االسػػتخداـ األمثػػؿ مػػف أجػػؿ 

يمػػة اقتصػػادية طويلػػة األجػػؿ لمسػػاهميها مػػع احتػػراـ مصػػالء الجهػػات ذات الصػػلة والمجتمػػع إنتػػاج ق
( فقػػػد عػػػرؼ حوامػػػة الشػػػراات بأنهػػػا مجموعػػػة مػػػف المبػػػادئ 16: 2008اػػػامال , أمػػػا )أبػػػو موسػػػى, 

والقواعػػػد تعمػػػؿ علػػػى تحقيػػػؽ تػػػوازف المصػػػالء بػػػيف جميػػػع األطػػػراؼ المتعاملػػػة مػػػع الشػػػراة مػػػف إدارة 
( 77: 2003راؼ أخػػرا ذات عالقػػة بالشػػراة, فػػي حػػيف عرفهػػا )علػػي وشػػحاتة, ومسػػاهميف وأيػػة أطػػ

بأنهػػا إطػػار يتضػػمف القواعػػد وممارسػػات السػػوؽ التػػي تحػػدد ايءيػػة اتخػػاذ الشػػراات وخاصػػة شػػراات 
االاتتاب العاـ لقراراتها, والشءافية التي تحاـ عملية اتخاذ القرار فيها, ومػدا المسػا لة التػي يخضػع 

  تلؾ الشراات وموظءيها أو المعلومات التي يءصحوف عنها للمستثمريف والحماية لها مديري ورؤسا
التػػػي يقػػػدمونها لصػػػةار المسػػػتثمريف, وتضػػػمف أيضػػػا  موضػػػوعات خاصػػػة بقػػػانوف الشػػػراات وقػػػوانيف 
األوراؽ الماليػػػة وقواعػػػد قيػػػد الشػػػراات بالبورصػػػة, والمعػػػايير المحاسػػػبية التػػػي تطبػػػؽ علػػػى الشػػػراات 
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وقوانيف ماافحة االحتاار وقوانيف اإلفالس, امػا تتضػمف التشػريعات الصػادرة عػف  المقيدة بالبورصة
 .الحاومة والجهات التشريعية, التي يتعامؿ معها المساهموف والشراات

وال شؾ أف االهتماـ بالحاامية المؤسسية تزايد بعػد حػدوث األزمػة العالميػة بسػبب انهيػار ابػرا      
ها ماانتها في االقتصاد الدولي, حيث تـ وضع الاثير مف اإلجرا ات الشراات العالمية التي اانت ل

والقػػوانيف التػػي تحاػػـ األدا  فػػي داخػػؿ الشػػراات والمؤسسػػات التجاريػػة, لتنظػػيـ عمػػؿ هػػذ  الشػػراات 
وتخءػػيض المخػػاطر التػػي تحػػيط باالسػػتثمارات فػػي السػػوؽ المػػالي, فمػػف الجهػػات التػػي اػػاف لهػػا أثػػر 

حااميػة المؤسسػية فػي الشػراات منظمػة التعػاوف االقتصػادي والتنميػة ابير في الحػث علػى تطبيػؽ ال
(Organization for Economic Operation and Development حيث عرفت الحاامية ,)

المؤسسية على أنها النظاـ الذي تسػتخدمي الشػراة فػي عمليػة اإلشػراؼ والرقابػة علػى عملياتهػا, امػا 
توزيع الحقوؽ والمسئوليات علػى مختلػؼ األطػراؼ فػي الشػراة  أنها تمثؿ النظاـ الذي يتـ مف خاللي

بمػػا فػػي ذلػػؾ مجلػػس اإلدارة والمػػديريف وحملػػة األسػػهـ وأصػػحاب المصػػالء األخػػرا, امػػا أنهػػا تحػػدد 
 القواعد واإلجرا ات الخاصة باتخاذ القرارات التي تتعلؽ بالشراة.

" Corporate governance"( أف مصػطلء الحااميػة المؤسسػية 3: 2005وقػد بػيف )حمػاد,      
 يشير إلى الخصائص التالية:

 .االنضباط: وهو عدـ مخالءة السياسات والقوانيف واتباع السلوؾ المناسب    1- 

 .الشءافية: عدـ اخءا  أحداث وقعت سابقا  وتقديـ صورة صحيحة عف ما يحدث    2-  

 .لها عالقة بالعمؿاالستقاللية: عدـ وجود تأثير مف أطراؼ أخرا ليس  3-        

 لة: تقييـ األعماؿ التي يقـو بها مجلػس اإلدارة واإلدارة التنءيذيػة والقيػاـ بالمسػا لة المسا 4-
 .عف األعماؿ المخالءة لسياسات الشراة

 المسئولية: أي وجود مسئولية أماـ جميع األطراؼ ذوي المصلحة في الشراة. 5-

حتراـ حقوقهـدالة: وهو تحقيؽ العدالة بيف أصحاب الع 6-  .المصلحة في الشراة وا 

 .اعتبار الشراة جهة جيدة تساهـ في بنا  اقتصاد الدولةة االجتماعية: المسئولي 7-

( دورا  ابيػػرا  فػػي مجػػاؿ الحااميػػة Sarbanes-Oxley Actأواسػػلي ) -واػػاف لقػػانوف سػػاربنس     
نػػي يوصػػؼ بأنػػي مػػف أهػػـ التشػػريعات التػػي دعمػػت حوامػػة ا لشػػراات, حيػػث فػػرض المؤسسػػية, بػػؿ وا 

ضػػػرورة تطبيػػػؽ مجموعػػػة مػػػف قواعػػػد الحااميػػػة  لمدرجػػػة فػػػي البورصػػػات األمريايػػػةعلػػػى الشػػػراات ا
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المؤسسية بما يضمف تنظيـ عمؿ هذ  الشراات نتيجة إلفالس العديد مػف الشػراات الابػرا, اسػتنادا  
بالعولمػػػة  ( إلػػػى أف مءهػػػوـ الحااميػػػة المؤسسػػػية ارتػػػبط46: 2007 إلػػػى ذلػػػؾ فقػػػد أشػػػار )الجعيػػػدي,

واألزمات االقتصادية والمالية وفرض هذا المصػطلء نءسػي بسػرعة حتػى أصػبء مثػار اهتمػاـ الػدوائر 
األااديمية والسياسية العالمية, بحيث أدا هذا المصطلء إلى تةيير استراتيجية االسػتثمار المتعػارؼ 

جديػدة عرفػت باسػـ التوجػي  عليها والقائمة على ارتءاع العائػد المػا ارتءعػت المخػاطرة إلػى اسػتراتيجية
 إلى الجودة, والذي أدا بدور  إلى ظهور مءهـو الحاامية المؤسسية بشاؿ واضء.

(, أف مءهػػوـ الحااميػػة المؤسسػػية يتراػػب مػػف عػػدة أبعػػاد وهػػي 35: 2010وقػػد بػػيف )األسػػطؿ,      
 االتالي:

لػػس اإلدارة ل شػػراؼ ويتعلػػؽ بتءعيػػؿ ودعػػـ الػػدور اإلشػػرافي الػػذي يقػػوـ بػػي مج البعػػد اإلشػػرافي: -1
 .على أعماؿ اإلدارة التنءيذية واألطراؼ ذات العالقة ومف بينهـ أقلية المساهميف

بتػػوفير ودعػػـ الرقابػػة للشػػراة سػػوا   علػػى المسػػتوا الػػداخلي وهػػي تءعيػػؿ ويتعلػػؽ البعػػد الرقػػابي:  -2
عيـ الرقابػػة علػػى وتػػدعيـ الرقابػػة الداخليػػة ونظػػـ إدارة الخطػػر أو المسػػتوا الخػػارجي وهػػي تءعيػػؿ وتػػد

توسػػػػيع نطػػػػاؽ تطبيػػػػؽ إلتػػػػزاـ الشػػػػراات بػػػػالقوانيف والتعليمػػػػات الخاصػػػػة بالبورصػػػػة, باإلضػػػػافة إلػػػػى 
تاحػػػػة الءرصػػػػة لحملػػػػة األسػػػػهـ واألطػػػػراؼ ذات المسػػػػئولية للمراجػػػػع الخػػػػارجي وتحقيػػػػؽ اسػػػػتقالليتي و  ا 

 .المصلحة في الرقابة

وا إدارات الشراة عػف طريػؽ خلػؽ بيئػة ويتعلؽ بنشر ثقافة الحاامية على مستالبعد األخالقي:  -3
 .رقابية تشتمؿ على النزاهة واألمانة والقواعد األخالقية

ويتعلػؽ بتنظػيـ العالقػات العالقػات بػيف الجهػات الداخليػة للشػراة مثػؿ االلصاؿ وحفظ اللوازف:  -4
الجهػػات  مجلػػس اإلدارة واإلدارة التنءيذيػػة وبػػيف األطػػراؼ الخارجيػػة ذات المصػػلحة, سػػوا  اانػػت هػػذ 

إشػػػرافية ورقابيػػػة أو جهػػػات تنظيميػػػة, وال شػػػؾ فػػػي أف تحاػػػـ الثقػػػة العالقػػػة التػػػي تقػػػوـ بػػػيف الجهػػػات 
الداخليػػة والخارجيػػة للشػػراة, حيػػث يجػػب أف يحاػػـ اإلخػػالص العالقػػة بػػيف الشػػراة وحملػػة األسػػهـ, 

الػػػوطني  تحاػػػـ العدالػػػة العالقػػػة بػػػيف الشػػػراة والعمالػػػة, امػػػا يجػػػب أف يحاػػػـ التوافػػػؽبينمػػػا يجػػػب أف 
 .عالقات الشراة بالمنظمات األهلية, ويجب أف يحاـ اإللتزاـ عالقة الشراة بالهيئات الحاومية

التشػػػػجيع علػػػػى التءايػػػػر الحػػػػث و اسػػػػتراتيجيات األعمػػػػاؿ و  ويتعلػػػػؽ بوضػػػػع البعػػػػد اإلسػػػػلراليجي: -5
لؾ دراسػة , واػذستراتيجي, والتطلػع إلػى المسػتقبؿ اسػتنادا  علػى اسػتقرا  الماضػي ودراسػة الحاضػراال

 عوامػػػؿ البيئػػػة الداخليػػػة ومػػػدا اإلرتبػػػاطإسػػػتنادا  علػػػى معلومػػػات اافيػػػة عػػػف  خارجيػػػةعوامػػػؿ البيئػػػة ال
 التأثير فيما بينها.و 
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أمػاـ المسػاهميف والجهػات األخػرا ذات ويتعلؽ باإلفصاح عف أنشػطة وأدا  الشػراة المساءلة:  -6
 ا  مسا لة الشراة.يقانون العالقة والتي يحؽ لها

ويتعلػػؽ باإلفصػػاح عػف المؤشػػرات التػي تػػدؿ علػػى اإللتػزاـ بمبػػادئ وقواعػػد صػاح والشػػفافية: اإلف -7
 .الحاامية المؤسسية في الشراات

هنػػػاؾ أربعػػػة أطػػػراؼ رئيسػػػة تػػػؤثر وتتػػػأثر فػػػي التطبيػػػؽ أف  (20: 2003)علػػػى وشػػػحاتي, ذاػػػر      
وهػػي يػػة فػػي الشػػراات ؿ الحاامالسػػليـ لمءهػػـو ومبػػادئ الحااميػػة الشػػراات وتحػػدد مػػدا نجػػاح أو فشػػ

 االتالي:

وهػػـ المػػالاوف للشػػراة حيػػث يقومػػوف بتقػػديـ رؤوس أمػػوالهـ فػػي مقابػػؿ الحصػػوؿ المسػػاىموف:  -1
 .على العائد مف هذ  اإلستثمارات وهي األرباح, وهـ مف يحؽ لهـ اختيار أعضا  مجلس اإلدارة

وياػػوف عبػػارة عػػف الممثػػؿ وهػػو المجلػػس الػػذي يػػتـ اختيػػار  مػػف ق بػػؿ المسػػاهميف مجمػػس اإلدارة:  -2
لهؤال  المساهميف في الشػراة وهػو يقػـو باختيػار المػديريف فػي اإلدارة التنءيذيػة والػذيف يقومػوف بػادارة 
أعماؿ الشراة, وأيضا  يقوـ مجلس اإلدارة بوضع السياسات والقوانيف التي يجب أف تلتـز بها اإلدارة 

 .وعلى مدا التزامها بالسياسات التي تـ وضعها مسبقا  التنءيذية والرقابة على آدا  اإلدارة التنءيذية 

وهي التي تقـو بأدا  المهاـ اليومية في الشراة, والتي تاػوف مسػئولة مػف مجلػس اإلدارة  اإلدارة: -3
حيػث تقػـو بتقػػديـ التقػارير الخاصػػة بػاألدا  واألعمػػاؿ لمجلػس اإلدارة, حيػػث يقػع علػػى عاتقهػا إعػػداد 

أف تتميػػػػز باإلفصػػػػاح والشػػػػءافية اتجػػػػا  مسػػػػتخدمي هػػػػذ  التقػػػػارير, هػػػػذا  القػػػػوائـ الماليػػػػة والتػػػػي يجػػػػب
 .باإلضافة إلى تعظيـ األرباح في الشراة وزيادة قيمتها

وهػػػـ األطػػػراؼ ذات العالقػػػة بالشػػػراة وتػػػربطهـ مصػػػالء مػػػع الشػػػراة مثػػػؿ أصػػػحاب المصػػػال :  -4
عالقػة بػيف هػذ  األطػراؼ وبػيف وغيرهـ, وقد تختلػؼ نوعيػة ال عماؿالدائنيف, والمورديف, والعمال , وال

, فالعماؿ يهتموف بمقدرة الشراة على اإلستمرار, والدائنوف يهتموف بمقدرة الشراة على سػداد الشراة
 ديونها.
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( خصػائص نمػوذج الحااميػة Colly, et. al., 2005: 36باإلضػافة لػذلؾ فقػد بينػت دراسػة )     
 المؤسسية الجيدة والءعالة في الخصائص التالية:

 بمقدرة وسالمة.وواجباتي ينءذ مسئولياتي و  يةءعاليتمتع بالقوة ويتميز بالمجلس إدارة وجود  -1

رئػػػػػيس تنءيػػػػػذي مؤهػػػػػؿ يػػػػػتـ اختيػػػػػار  مػػػػػف ق بػػػػػؿ مجلػػػػػس اإلدارة ويػػػػػتـ اعطائػػػػػي السػػػػػلطات وجػػػػػود  -2
 ., وتوايلي بادارتهاوالصالحيات إلدارة أعماؿ الشراة

القيػػػاـ  ارهػػػا مػػػف ق بػػػؿ الػػػرئيس التنءيػػػذي قبػػػؿي يػػػتـ اختياألعمػػػاؿ التػػػموافقػػػة مجلػػػس اإلدارة علػػػى  -3
 .اتنءيذهب

مػػف ق بػػؿ الػػرئيس التنءيػػذي وفريػػؽ اإلدارة, واػػذلؾ ضػػمف نصػػيحة  نمػػوذج عمػػؿ جيػػديػػتـ اختيػػار  -4
 مجلس اإلدارة وموافقتي.

 .توفير إفصاح اافي ومالئـ عف أعماؿ وأدا  الشراة للمساهميف واألطراؼ ذات العالقة -5

مما سبؽ للباحث تنوع التعريءات الخاصة الحاامية المؤسسية والتي تـ تناولهػا فػي عػدة  يتضء     
دراسات, ولاف اتءقت جميع التعريءات علػى الهػدؼ منهػا وهػي تحقيػؽ المصػلحة للشػراة عػف طريػؽ 

قػػػوقهـ باإلضػػػافة إلػػػى تحقيػػػؽ المصػػػلحة للمسػػػاهميف عبػػػر الحءػػػاظ علػػػى حالحءػػػاظ علػػػى اسػػػتمراريتها 
   تحقيؽ مصلحة األطراؼ األخرا والتي تربطها العالقة بيف الشراة., و واستثماراتهـ

 الحاكمية المؤسسية:وأىداؼ ( أىمية 2-2-2)

لقػػػػد اػػػػاف لنظػػػػاـ الحااميػػػػة المؤسسػػػػية دورا  مهمػػػػا  فػػػػي الشػػػػراات والمؤسسػػػػات سػػػػوا  الصػػػػناعية      
اإلجػػػػػرا ات والتجاريػػػػة وغيرهػػػػػا, فهػػػػػو نظػػػػػاـ يسػػػػػاعد علػػػػػى حمايػػػػػة مصػػػػػالء المسػػػػػاهميف مػػػػػف خػػػػػالؿ 

الموضػػػوعة مسػػػبقا , وال يقتصػػػر دور هػػػذا النظػػػاـ علػػػى حمايػػػة مصػػػالء المسػػػاهميف فقػػػط, بػػػؿ يحمػػػي 
جميع األطراؼ األخرا التي تتعامؿ مع الشراة, باإلضافة إلػى أنهػا تسػاعد مػديري الشػراة ومجلػس 

اإلضػافة إلػى إدارتها على تبني استراتيجية سليمة للشراة, واتخاذ قػرارات مبنيػة علػى أ سػس سػليمة, ب
وضع معايير تتميز بالشءافية للتعامػؿ مػع األطػراؼ الخارجيػة, امػا أنهػا تعمػؿ علػى تحسػيف الاءػا ة 

فػػػػي الشػػػػراة, بمػػػػا يضػػػػمف اسػػػػتخداـ األصػػػػوؿ بشػػػػاؿ جيػػػػد وتخءػػػػيض تالءػػػػة رأس المػػػػاؿ. فقػػػػد ذاػػػػر    
ألخيرة وذلؾ ( أف االهتماـ بالحاامية المؤسسية تعاظـ بشاؿ ابير في اآلونة ا450, 2013)درغاـ, 

سػػعيا  نحػػو تحقيػػؽ عػػدة أهػػداؼ منهػػا التنميػػة االقتصػػادية والحصػػافة القانونيػػة والرفاهيػػة االجتماعيػػة 
لجميع االقتصاديات والمجتمعات المطبقة لها, حيث إف نظاـ الحاامية المؤسسية السػليـ يسػاعد فػي 
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يجػاد االحتياطيػات الالزمػة ضػد  الءسػاد وسػو  اإلدارة, وتحسػيف دعـ األدا  وزيادة القدرة التنافسػية, وا 
 االقتصاد.

ولقػػد امتػػػدت الحااميػػة المؤسسػػػية لتشػػمؿ مجػػػاالت أوسػػػع مػػف الشػػػراات والمؤسسػػات, فقػػػد بػػػيف      
 أسػواؽ فػي المتعػامليف أولئػؾ علػى أهميتهػا تقتصر ( أف الحاامية المؤسسية ال4: 2007)التميمي, 

 والممػوليف والمقرضػيف, والمػورديف, مات,معلو  وشراات ووسطا , ومشتريف, بائعيف,مف  الماؿ رأس
 والمؤسسػات والػدوؿ, والحاومػات األعمػاؿ, شراات إلى امتدت بؿ التمويؿ, وشراات المصارؼ مف

يػات طالػت التػػي االنهيػارات بعػد خاصػة الدوليػة,  رأس أسػػواؽ فػي والمدرجػة العػالـ, فػػي الشػراات ا بر 
. آسيا شرؽ ودوؿ والياباف وروسيا, المتحدة, مملاةال األمرياية, المتحدة الواليات مثؿ دوؿ في الماؿ
فقػد أشػار      .الحاامية المؤسسػية أهمية بروز إلى أدت مدمرة, ونتائ  آثار الءضائء هذ  لظهور وااف

لهػػػا إلػػػى مح لمماػػػف أف تتنػػػوع الحااميػػػة حسػػػبمػػػف االحااميػػػة المؤسسػػػية  ( أف5: 2012)الػػػرزيف, 
وقواعػد تسػاعد علػى تحسػيف أدا  اإلدارة فيمػا  وضػع معػايير نوعيف: الحاامية الداخلية: وتهػدؼ إلػى

, وفي نءس الوقت تمنع ةالمالي, وزيادة القدرة اإلنتاجيالوضع ضبط ؽ باافة جوانبها وباألخص يتعل
الءسػاد المػالي باافػة جوانبػي اػالةش, والتزويػر, والرشػوة, ونحػو ذلػؾ, وتءػرض معػايير الشػءافية  وقػوع

ات. أمػػا النػػػوع نػػي واإلفصػػػاح عنػػي لجمهػػػور المتعػػامليف مػػػع هػػذ  الشػػػراواإلفصػػاح فيمػػا يتوجػػػب إعال
علػػى أدا  الرقابػػة علػػى إدارة الشػػراة تاػػويف أدوات تسػػاعد ل وتهػػدؼالخارجيػػة:  الثػػاني فهػػي الحااميػػة

 .ى إدارة الشراة خارج إطار الشراةجهات الرقابة علبشالها الصحيء مف ق بؿ 

ابيرا  فػي حمايػة السػوؽ المػالي وتػوفير سػمعة جيػدة عنػي, فقػد  لقد ااف للحاامية المؤسسية دورا       
 وتجنب االقتصادية التنمية تحقيؽ في المؤسسية الحاامية أهمية ( إلىWinkler, 1998: 18بيف )
 علػػى يعمػػؿ بمػا األدا , معػػايير مػف عػػدد ترسػي  خػػالؿ مػف وذلػػؾ الماليػة, األزمػػات مةبػة فػػي الوقػوع
 وسػػػو  واإلداري المػػػالي والءسػػػاد التالعػػػب حػػػاالت واشػػػؼ ألسػػػواؽا فػػػي االقتصػػػادية األ سػػػس تػػػدعيـ
 مػػف والحػػد اسػػتقرارها علػػى والعمػػؿ األسػػواؽ, هػػذ  فػػي المتعػػامليف ثقػػة اسػػب إلػػى يػػؤدي بمػػا اإلدارة,
 االقتصااي  التعاانن منظما  أمااالمنشػود,  االقتصػادي التقػدـ تحقيػؽ وبالتػالي فيها, الشديدة التقلبات

 أف فتػػرا( Organization for Economic Operation and Development) والتنميػػة
 ثقػػػة تعزيػػػز إلػػػى باإلضػػػافة االقتصػػػادي, والنمػػػو االقتصػػػادية الاءايػػػة تحسػػػيف عوامػػػؿ أحػػػد الحااميػػػة

 فػػي يسػػاعد عػػاـ, بشػػاؿ اقتصػػاد أي وفػػي شػػراة أي فػػي فعػػاؿ حوامػػة نظػػاـ وجػػود وأف المسػػتثمريف,
 الماؿ رأس تالءة تاوف لذلؾ ونتيجة جيد, بشاؿ صاداالقت يعمؿ لاي ضرورية الثقة مف درجة توفير

 االقتصادي. النمو تعػزز وبذلؾ أاثر, باءاية الموارد استعماؿ على تشجع الشراات وأف منخءضة,
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( بأف الحاامية المؤسسية تتمثؿ أهميتها في الجانب المحاسبي 83: 2005وقد بيف )ميخائيؿ,      
 والرقابي فيما يلي:

 .وسد الطرؽ التي تسمء بوجود  الشراات في واإلداري المالي دالءسا محاربة -1

تحقيؽ العدالػة والمسػاواة بػيف اافػة العػامليف العػامليف فػي الشػراة بػد ا  مػف مجلػس اإلدارة وحتػى  -2
 . أدني مستوا للعامليف

 تمنػػػع وقػػػوع األخطػػػا  المتعمػػػدة, وذلػػػؾ باسػػػتخداـ الػػػنظـ الرقابيػػػة المتطػػػورة التػػػي تقلػػػؿ مػػػف وقػػػوع -3
 . األخطا  إلى أدنى مستوا مماف

 .اخلية, باإلضافة إلى اإلستءادة مف نظـ المحاسبيةاالستءادة مف نظـ الرقابة الد -4

 .المالية الاشوفات في والشءافية اإلفصاح مف ااؼ قدر تحقيؽ -5

 التأاػػد مػػف اسػػتقاللية المراجػػع الخػػارجي, وعػػدـ ممارسػػة أيػػة ضػػةوطات عليػػي مػػف ق بػػؿ الشػػراة -6
 .ضافة إلى ضماف الءاعلية ليباإل

ممػػػا سػػػبؽ ذاػػػر  عػػػف أهميػػػة الحااميػػػة المؤسسػػػية, فػػػاف زيػػػادة االهتمػػػاـ فػػػي موضػػػوع الحااميػػػة      
المؤسسػػية جػػا  بسػػبب االنهيػػارات المءاجئػػة لشػػراات ابػػرا عالميػػة, والتػػي أدا انهيارهػػا إلػػى انعػػداـ 

ألسػػواؽ تػػوفير الشػػءافية فػػي االثقػػة فػػي السػػوؽ المػػالي, فاػػاف ال بػػد مػػف وضػػع معػػايير تسػػاعد علػػى 
( أف أهمية حوامة الشراات تبرز في اونها أداة فعالػة لتحقيػؽ 6: 2012)الرزيف,  المالية. ولقد أاد

 ما يلي:

تحءظ حقوؽ واستثمارات المساهميف, وتحقيؽ المساواة في توفير المعلومات ألصحاب المصالء  -1
 .والعالقات المرتبطة بالشراة

 على أدا  مجالس إدارات الشراات ومحاسبتهـ. ة للرقابةتوفير أداة فعال -2

تحافظ على رأس الماؿ عف طريؽ منع عمليات التالعب مف ق بؿ اإلدارة باإلضافة إلى تخءيض  -3
 .تااليؼ اإلنتاج

, عبػر تػوفير سػمعة جيػدة جذب االستثمارات المحلية واألجنبية والحد مف هروب رؤوس األمػواؿ -4
 .قواعد ومبادئ الحاامية المؤسسية للسوؽ المالي بتطبيؽ
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تخءيض تالءة التمويؿ عبر زيادة الءػرص المتاحػة للتمويػؿ, والػذي يعتبػر اسػلوبا  أنسػب للتطبيػؽ  -5
 .في الدوؿ النامية

مػف أهميػة الحااميػة المؤسسػية يتبػيلف الػدور المهػـ التػي تلعبػي الحااميػة   بنا   علػى مػا ذاػر آنءػا       
الشراات نءسها, قبؿ أف تحمي الجهات المتعاملة معها, سوا  اانوا حملػة  في الشراة, بحيث تحمي

األسهـ أو الدائنوف وغيرهـ مػف الجهػات األخػرا, والػذي بػدور  يػؤثر علػى تػوفر الشػءافية فػي السػوؽ 
المػػػػػػالي وبالتػػػػػػالي نمػػػػػػو االسػػػػػػتثمارات فػػػػػػي السػػػػػػوؽ نتيجػػػػػػة لثقػػػػػػة المسػػػػػػاهميف فيػػػػػػي, وهػػػػػػذا مػػػػػػا أاػػػػػػد             

( حيػػث بػػيف أف الحااميػػة المؤسسػػية تلعػػب دورا  مهمػػا  فػػي اسػػتقرار األسػػواؽ 2: 2008 )أبػػو موسػػى,
الماليػػة, حيػػث تلعػػب الحااميػػة دورا  مهمػػا  فػػي زيػػادة تنافسػػية الشػػراات المسػػاهمة العامػػة مػػف خػػالؿ 
تعزيػػػز الشػػػءافية وتحسػػػيف إدارة الشػػػراات, وتحقيػػػؽ تػػػوازف المصػػػالء بػػػيف إدارة الشػػػراة والمسػػػاهميف 

ماانيػػة والعػػامل يف والػػدائنيف واألطػػراؼ األخػػرا ذات المصػػالء, مػػا يعنػػي تخءػػيض تالءػػة رأس المػػاؿ وا 
 الحصوؿ على مصادر أقؿ تالءة لتمويؿ المشاريع المستقبلية للشراة.

 مف أهمها: تهدؼ إلى تحقيؽ عدة أهداؼ( أف الحاامية المؤسسية 16: 2005وذار )خليؿ,      

دارة نتيجػة لتطبيػؽ مبػدأ الءصػؿ بػيف الملايػة واإلدارة فػي الشػراات, الرقابة على أدا  وأعمػاؿ اإل -1
 .باإلضافة إلى تحقيؽ اءا ة اقتصادية لهذ  الشراات

 .تحديد هياؿ ووسائؿ تحدد أهداؼ الشراة والعمؿ على متابعة هذ  األهداؼ لضماف تحقيقها -2

راات, وذلػؾ عػف طريػؽ تحويػؿ متابعة عمليات المراجعػة والتعػديؿ للقػوانيف التػي تحاػـ آدا  الشػ -3
 .مسئولية الرقابة على تلؾ التعديالت إلى مجلس اإلدارة والمساهميف

تحقيػػػؽ اسػػػتقاللية مجلػػػس اإلدارة, وذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ الءصػػػؿ بػػػيف مهػػػاـ مجلػػػس اإلدارة واإلدارة  -4
 .التنءيذية

مخالءػػة للتعليمػػات تقيػػيـ آدا  وأعمػػاؿ اإلدارة مػػف ق بػػؿ مجلػػس اإلدارة, والمسػػا لة عػػف أيػػة أعمػػاؿ  -5
 .والقوانيف التي تحاـ آدا  اإلدارة التنءيذية

تعزيز المراقبة على آدا  الشراات عف طريؽ إشػراؾ األطػراؼ ذات العالقػة بهػذ  الشػراات مثػؿ  -6
 .المساهميف والموظءيف والدائنيف والمقرضيف

حااميػة المؤسسػية تطبيػؽ المبػادئ والقواعػد الخاصػة بالالحءاظ على الشراات وذلػؾ عػف طريػؽ  -7
 .والتي تهدؼ الستمرارية واستقرار هذ  الشراات, بما يضمف تحقيؽ االستقرار اإلقتصادي
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( أهػدافا  ومزايػا أخػرا تتجلػى بهػا الحااميػة المؤسسػية 5: 2012ذار أيضا  )زيف الديف وجابر,      
 وهي:

يػد للمسػتثمريف زيادة القدرة على تحقيؽ أهداؼ الشراات وذلؾ عف طريؽ ترؾ انطباع ج 1-
 .مف تطبيؽ الحاامية المؤسسية

, وذلػػؾ عػػف طريػػؽ زيااايا امتمااام المااييرين لاال ياةااإ الشاارك  نإشااعارمم بالم اا نلي  2-
 .مسا لتهـ عف أية قصور قد ينشأ بسبب إهمالهـ وخصوصا  في عمليات صنع القرار

 .زيايا المصياقي  لل البيانات التل يتم إعيايما من إيارا الشرك  3-

اتةاذ قرارات تن جم مع مصلح  الشرك  ناألةذ لل اإلعتبار العنامإ نالقضايا البي ي   4-

 .ناألةالقي 

 نالمعلنمات. البيانات ننشر ناإللصاح نالنضنح الشفالي  يرج  تح ين 5-

 .زيايا القيرا التنال ي  للشركات مما يجعلها تجذب رؤنس األمناإ إليها بشكإ أكبر 6-
 نا اتقرار العمالا  ينران معايالت نتح اين العااملين تحفياز علاى رااإليا قايرا زياايا 7-

 العاملين.

ما تـ استعراضي سابقا  مف أهمية وأهداؼ الحاامية المؤسسية يتضء للباحث الدور المهـ الذي      
ودورهػا تلعبي الحاامية المؤسسية في حماية االستقرار واالستمرارية للشراات واالقتصػاد بشػاؿ عػاـ, 

, وذلػػؾ مػػػف خػػالؿ ضػػػماف وتعزيػػػز الثقػػة بػػػيف الشػػراات واألطػػػراؼ األخػػرا ذات العالقػػػةفػػي  الءعػػاؿ
توفير رقابة فعالػة علػى أعمػاؿ اإلدارة مػف ق بػؿ الجهػات التػي تػرتبط بالشػراة سػوا  مجلػس اإلدارة أو 
المسػػاهميف والػػدائنيف والمقرضػػيف وغيػػػرهـ, والعمػػؿ علػػى الحءػػاظ علػػػى حقػػوقهـ بمػػا يضػػمف تشػػػجيع 

 ريف على اإلستثمار في أسواؽ رأس الماؿ.المستثم

 ( مبادئ الحاكمية المؤسسية واآلليات اللي لقـو عمييا:3-2-2) 

 Organization for(, إلى أف منظمة التعاوف والتنميػة االقتصػادية )3: 2005)حماد,  ذار     

Economic Operation and Development) تعتػػػرؼ بعػػػدـ وجػػػود نمػػػوذج معػػػزز جيػػػد ,
, يػػػػة المؤسسػػػػية, وأف المبػػػػادئ بطبيعتهػػػػا التطػػػػور والتةييػػػػر مػػػػف خػػػػالؿ اإلبػػػػداع فػػػػي الشػػػػرااتللحاام

 أن منظم  (26: 2008, جودةلقد أوضء )و  واماانية التحايؿ على هذ  المبادئ قد ياوف أمرا  واردا ,

 والتػي تمثػؿ أدلػة عمػؿوالتنمية وضػعت المبػادئ األساسػية للحااميػة المؤسسػية,  االقتصاي  التعانن
للشػػراات تضػػمف مػػف خاللهػػا حسػػف سػػير إدارتهػػا واءػػا ة القػػرارات التػػي يػػتـ اتخاذهػػا وتعزيػػز جوانػػب 

 االستثمار في االقتصاد وهي االتالي:
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 :إطار لمحاكمية يكوف مشلرؾ وفعاؿالمبدأ األوؿ: ضماف أساس لصيغ 

مػػػع قواعػػػد  حيػػػث ينبةػػػي أف يعػػػزز اإلطػػػار المشػػػترؾ للحااميػػػة المؤسسػػػية الشػػػءافية بمػػػا ينسػػػجـ     
 القانوف والتعبير بشاؿ واضء عف تقسيـ المسئوليات بيف اإلدارات الرقابية واإلشرافية والتنءيذية.

 مياـ الممكية األساسية:المبدأ الراني: حقوؽ المساىميف و 

تتضػػمف حقػػوؽ المسػػاهميف األساسػػية الحػػؽ فػػي حمايػػة طػػرؽ تسػػجيؿ الملايػػة حيػػث ينبةػػي أف      
ت الخاصػة بالشػراة بصػورة مسػتمرة وسلسػة وفػي الوقػت المحػدد, باإلضػافة والحصوؿ على المعلوما

ماانية عزلهـ  .إلى المشاراة الءعالة للمساهميف في اختيار أعضا  مجلس اإلدارة وا 

 المبدأ الرالث: المعاممة العادلة لممساىميف:

ف ضػػمنهـ حيػػث ينبةػػي أف يتضػػمف الحااميػػة المؤسسػػية معاملػػة عادلػػة لجميػػع المسػػاهميف ومػػ      
أقليػػػػة المسػػػػاهميف والمسػػػػاهميف الخػػػػارجييف, امػػػػا ينبةػػػػي علػػػػيهـ الحصػػػػوؿ علػػػػى تعػػػػويض عػػػػف أيػػػػة 

 .انتهااات لحقوقهـ أو المساس بها

 ب المصال  في الحاكمية المؤسسية:المبدأ الرابع: دور أصحا

حيػػػث ينبةػػػي أف يعتػػػرؼ إطػػػار الحااميػػػة المؤسسػػػية بحقػػػوؽ أصػػػحاب المصػػػالء التػػػي وضػػػعها      
وف أو التي نصت عليهػا اإلتءاقيػات المتبادلػة, وتشػجيع التعػاوف الءعػاؿ بػيف الشػراات وأصػحاب القان

 . تحمؿ المسؤوليات لضماف استمرارية الشرااتالمصالء, 

 المبدأ الخامس: اإلفصاح والشفافية:

حيػػػػث ينبةػػػػي أف إطػػػػار الحااميػػػػة المؤسسػػػػية دقػػػػة اإلفصػػػػاح, وتػػػػوفير المعلومػػػػات فػػػػي الوقػػػػت      
عػػف آدا  وأعمػػاؿ الشػػراة وخاصػػة اإلفصػػاح عػػف األمػػور الجوهريػػة الوضػػع المػػالي للشػػراة  المناسػػب

والملايػػػة واألربػػػاح والمػػػالايف األساسػػػييف وأهػػػداؼ الشػػػراة والصػػػءقات التجاريػػػة الابيػػػرة التػػػي تعقػػػدها 
الشراة مع الةير وغيرها, حيث يجب أف تعد المعلومػات وفػؽ معػايير الجػودة العاليػة ويػتـ اإلفصػاح 

هػػػا وفػػػؽ ذلػػػؾ, وأف يشػػػرؼ علػػػى هػػػذ  المعلومػػػات مػػػدقؽ خػػػارجي مسػػػتقؿ مػػػف أجػػػؿ تػػػوفير تأايػػػد عن
موضػػوعي لمجلػػس اإلدارة وللمسػػاهميف, امػػا ينبةػػي تػػوفير قنػػوات ل فصػػاح ونشػػر المعلومػػات تماػػف 

 . مناسبةالءة تالمستخدميف مف الحصوؿ على هذ  المعلومات بصورة سهلة وب
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 اإلدارة: المبدأ السادس: مسؤوليات مجمس 

حيث ينبةي أف يضمف إطار الحاامية المؤسسية دليال  استراتيجيا  للشراة ومراقبػة فعالػة لػ دارة      
مػػػف قب ػػػؿ مجلػػػس اإلدارة ومسػػػا لة مجلػػػس اإلدارة مػػػف المسػػػاهميف عػػػف أيػػػة أخطػػػا  قػػػد تنشػػػأ نتيجػػػة 

را ات المرتبطػة بمبػادئ . بنا   على ذلؾ ومف خػالؿ المبػادئ المػذاورة آنءػا  فػاف القواعػد واإلجػقصور 
 تتضمف: ( 11: 2007اما ذارها )اإلماـ, الحاامية المؤسسية 

 مراقبة إعداد القوائـ المالية للشراات.  -1

 التدقيؽ الداخلي واستقاللية مدققي الشراات.  -2

 تدقيؽ برام  التعويضات للمدير التنءيذي والمدرا  اآلخريف في الشراات.  -3

 ي يترشء فيها األشخاص لمرااز مجلس اإلدارة. تحديد الطريقة الت -4

 تحديد ومتابعة الموارد المتاحة للمدرا  في أدا  واجباتهـ.   -5

 مراقبة إدارة الخطر في الشراات .  -6

 متابعة سياسة توزيع األرباح في الشراات .  -7

آليػػػات داخليػػػة إلػػػى  تنقسػػػـ أف هنػػػاؾ آليػػػات للحااميػػػة المؤسسػػػية (2007, التميمييي ولقػػػد ذاػػػر )     
 وخارجية, وهي ااآلتي:

 : (Internal governance mechanisms)آليات الحاكمية المؤسسية الداخمية  -1

إف آليات الحاامية المؤسسية الداخلية تراقب أنشطة الشراات لةرض اتخاذ األفعاؿ التصحيحية مف 
 أجؿ بلوغ األهداؼ التنظيمية وهي تشمؿ: 

: إف النسبة الابيرة لألسهـ التي يمتلاها عدد  (owner ship concentration)تراز الملاية  -أ
%( مف أسهـ 5قليؿ مف المالايف تعرؼ بػتراز الملاية, وهؤال  المالايف يملاوف على األقؿ )

الشراة المصدرة. وتعتبر آلية تراز الملاية ذات أهمية ابيرة بسبب تأثيرها في فاعلية الرقابة على 
قليؿ مف األسهـ  والتي تتمثؿ في عدد ابير مف المساهميف لعدد  فالملاية المنتشرة القرارات اإلدارية,

مع عدد قليؿ مف المالايف لعدد ابير مف األسهـ ي نت   رقابة ضعيءة على قرارات اإلدارة, وقد 
أظهرت نتائ  اثيرة مف األبحاث في المجاؿ المالي بأف درجة عالية مف تراز الملاية يجعؿ 

 وجي القرارات االستراتيجية للمدرا  نحو تعظيـ ثروة المساهميف أابر. احتمالية ت
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: يراقب المساهموف القرارات اإلدارية واالستراتيجية  (Board of Directors)مجلس اإلدارة  -ب
للشراات مف خالؿ مجلس اإلدارة, فالمساهموف ينتخبوف أعضا  مجلس اإلدارة الذيف يشرفوف على 

ءيذيوف لضماف أف الشراة تعمؿ بشاؿ يعظـ ثروة المساهميف, وهذا يبيف أهمية أعماؿ المدرا  التن
 مجلس اإلدارة ا لية لحوامة الشراات. 

مـ نظاـ األدا  على   (Remuneration or compensation):الماافأة أو التعويض  -ج ي ص 
مع عف طريؽ ربط أجر المستخدـ   performance –based remunerationالماافأةأساس 

أدائي, إذ أف الماافأة تاوف فاعلة في تحءيز األدا  الجيد, اما أنها تعمؿ على تحقيؽ توافؽ مصالء 
 المدرا  مع مصالء المساهميف. 

 : (External governance mechanisms)آليات الحاكمية المؤسسية الخارجية  -2

 ات وتتضمف:وتشمؿ نظـ التدقيؽ والرقابة على ممارسات أصحاب المصالء في الشرا

ويتـ عف طريؽ هذ  اآللية قياـ جهات رقابية مستقلة   (External auditors):المدقؽ الخارجي -أ
بتدقيؽ أعماؿ الشراات للتأاد مف دقة المعلومات المالية والمحاسبية وصحة الطرؽ واإلجرا ات 

 المعتمدة. 

إلجرا ات واللوائء ويتمثؿ في القواعد وا (government regulation):تنظيـ الحوامة -ب
التنظيمية والتشريعات والقوانيف التي تضمف حسف إدارة الشراات بعيدا  عف احتماالت التالعب أو 

 سو  اإلدارة. 

وتعني وجود ضوابط التنافس االستراتيجي بيف الشراات مثال    (Competition):المنافسة  -ج 
 في جوانب التالءة أو الجودة أو التميز وغيرها. 

أف هنػػػاؾ العديػػػد مػػػف آليػػػات الحوامػػػة المؤسسػػػية الداخليػػػة أو  يتضػػػء للباحػػػثممػػػا سػػػبؽ ذاػػػر       
الخارجيػػة وأف اسػػتخداـ آليػػات متعػػددة للحااميػػة تسػػمء للمػػالايف مػػف الػػتحاـ بالشػػراة بالطريقػػة التػػي 

علػى  ت عّظـ التنافس االستراتيجي وتزيد القيمة المالية للشراة اما أف آليات الحوامة المؤسسية تعمؿ
 تعظيـ مصالء اؿ األطراؼ بأدنى تالءة.
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 الحاامية المؤسسية ترتاز على ثالث راائز وهي:إلى أف (, 3: 2007, نورمطر و أشار )لقد      

والتػػوازف فػػي  سػػليـااللتػػزاـ بأخالقيػػات وقواعػػد السػػلوؾ المهنػػي الضػػماف السػػلوؾ األخالقػػي: أي  -1
, باإلضػافة اة والشءافية عند عػرض المعلومػات الماليػةتحقيؽ مصالء اافة األطراؼ المرتبطة بالشر 

 .لألطراؼ المستخدمة لهاإلى توفيرها عبر قنوات مناسبة وفي الوقت المحدد 

تءعيػػػؿ أدوار أصػػػحاب المصػػػلحة مثػػػؿ الهيئػػػات اإلشػػػرافية العامػػػة واألطػػػراؼ المباشػػػرة ل شػػػراؼ  -2
 والرقابة واألطراؼ األخرا المرتبطة بالشراة.

بالصورة الصحيحة وبما يضمف االسػتعداد ألي أمػر طػارئ قػد يقػع لمػا لػذلؾ مػف  مخاطرإدارة ال -3
      .ضماف لحقوؽ المساهميف والمتعامليف في الشراات

( فػي المملاػة المتحػدة وايرلنػدا IIA( أف معهػد المػراجعيف الػداخلييف )30, 2005)حماد,  أشار     
رقػػة تحػػت عنػػواف )أجنػػدة إلصػػالح حوامػػة قػػاـ باصػػدار توصػػيات إلصػػالح حوامػػة الشػػراات فػػي و 

 , ويماف تلخيص هذ  الورقة اما يلي:WorldComو   ENRONالشراات( بعد انهيار شراتي 

وضػػػػع مجموعػػػػة مبػػػػادئ أقػػػػوا للحااميػػػػة المؤسسػػػػية بالنسػػػػبة للشػػػػراات المدرجػػػػة فػػػػي بورصػػػػات  -1
لنظػاـ الحػالي "اإلتصػاؽ المملاة المتحدة حتى يماف اإللزاـ بمجموعػة موحػدة مػف المبػادئ بػدال  مػف ا

 واإلفصاح".

التناوب اإللزامي بيف شراا  المراجعة الخارجييف ومديري المراجعة اؿ سبع سنوات ويءضؿ اؿ  -2
 خمس سنوات.

 اإلفصاح في التقرير السنوي عف األعماؿ التي لـ يتـ مراجعتها مف جانب المراجع الخارجي. -3

ييف ال ينبةػػي أف ياونػػوا مػػف المػػوظءيف أو المػػديريف أعضػػا  المجلػػس مػػف غيػػر المػػديريف التنءيػػذ -4
 السابقيف للشراة.

ياوف تاويف لجنة المراجعة مف ثالثة على األقؿ مف أعضا  مجلس اإلدارة غيػر التنءيػذييف بمػا  -5
 فيهـ رئيس لجنة المراجعة.

 يجب على أعضا  اإلدارة تقديـ إفصاحات عف تقدير فاعلية رقابتهـ الداخلية. -6

علػػى الشػػػراات المقيػػدة فػػػي البورصػػة اإلحتءػػاظ بوظيءػػػة مراجعػػة داخليػػػة مسػػتقلة, وتػػػوفير  يجػػب -7
 موارد اافية وتعييف أفراد تتمتع بالتأهيؿ العلمي والعملي والاءا ة.
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هذ  المبادئ بمجملها تعتبر تطويرا  لمنه  الحاامية المؤسسػية, بعػد أف اػاف لتطبيقػي دورا  ابيػرا       
المساهميف واألطراؼ التي تتعامؿ مع الشراة, باإلضػافة إلػى حمايػة السػوؽ  في الحءاظ على حقوؽ

 المالي بشاؿ عاـ والشراات نءسها بشاؿ خاص.

 ( الحاكمية المؤسسية في فمسطيف:3-2-2)

( إلػػػى أف هنػػػاؾ قناعػػػة متزايػػػدة لػػػدا غالبيػػػة الءلسػػػطينييف بأهميػػػة 4: 2013أشػػػار )عورتػػػاني,      
مارية جاذبػػي وفػػي تعزيػػز القػػدرة التنافسػػية للشػػراات, سػػوا  فػػي األسػػواؽ الحااميػػة فػػي خلػػؽ بيئػػة اسػػتث

المحلية أو اإلقليمية خاصة وأف السوؽ الءلسػطيني مءتػوح تمامػا  أمػاـ التجػارة الدوليػة, باإلضػافة إلػى 
مػػا اسػػتنتجتي الدراسػػة مػػف أف هنػػاؾ إلتػػزاـ شػػبي تػػاـ مػػف ق ب ػػؿ الشػػراات باألحاػػاـ المتعلقػػة باجتماعػػات 

% 47العامة ووجود نصاب فيها بالقياس لعدد األسهـ الممثلة باألعضا  الحاضريف, اما أف الهيئة 
% مف الشراات تحتوي على مدقؽ خػارجي. 72مف الشراات المبحوثة يوجد بداخلها لجنة تدقيؽ, و

( فقد أوضػحت أنػي علػى الػرغـ مػف حداثػة مءهػـو الحااميػة 249: 2013أما دراسة )الداعور وعابد, 
ة فػػي البيئػػة الءلسػػطينية إال أنػػي يالحػػظ هنػػاؾ تحػػرؾ جػػاد مػػف ق بػػؿ سػػلطة النقػػد الءلسػػطينية المؤسسػػي

وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ إصػػػدار بعػػػض المنشػػػورات وعقػػػد بعػػػض النػػػدوات والملتقيػػػات بهػػػدؼ التعػػػرؼ علػػػى 
مءهػػػػػػػػػـو الحااميػػػػػػػػػة ودراسػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػدا تطبيقػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي البيئػػػػػػػػػة الءلسػػػػػػػػػطينية. امػػػػػػػػػا أوضػػػػػػػػػحت دراسػػػػػػػػػة              

( أنػػي وعلػػى الػػرغـ مػػف أف الاثيػػر مػػف شػػراات القطػػاع الخػػاص فػػي اثيػػر مػػف 72: 2008)قباجػػة, 
الدوؿ العربية أدرات أهمية إتباع نظاـ حاامية مؤسسػية جيػد وفعػاؿ امػا فػي األردف ولبنػاف ومصػر 
والمةػػرب, باإلضػػافة إلػػى الخلػػي  العربػػي, إال أف عمليػػة التطػػوير فػػي فلسػػطيف اانػػت بطيئػػة بشػػػاؿ 

اإلحػػتالؿ أو بعػػد قػػدـو السػػلطة الوطنيػػة الءلسػػطينية, امػػا أوضػػء أف هنػػاؾ الفػػت سػػوا  خػػالؿ فتػػرة 
إتساقا  ابيرا  في القوانيف والتشريعات الءلسطينية مع قواعد ومبػادئ الحااميػة المؤسسػية الصػادرة عػف 

(, إلػى أف األمػر يتطلػب إعػادة النظػر فػي التوحيػدات OECDمنظمة التعاوف والتنميػة االقتصػادية )
 دها.مف أجؿ توحي

مػا تػػـ ذاػػر  سػػابقا , يتبػػيف أف فلسػػطيف لػػـ تاػػف بعيػػدة عػػف التوجػػي والتطػػور العػػالمي, فقػػد قامػػت م     
هيئة سوؽ رأس الماؿ الءلسػطينية بتشػايؿ اللجنػة الوطنيػة للحوامػة, والتػي تتمثػؿ مهمتهػا فػي وضػع 

دارة, وبيػاف نظاـ حوامة فلسطيني, يهدؼ إلى وضع توضيء المهاـ والمسئوليات الخاصة بنظػاـ اإل
القواعػػػد والسياسػػػات الػػػالـز اتباعهػػػا مػػػف ق بػػػؿ إدارة الشػػػراة وبمػػػا يخػػػص العمليػػػات التػػػي تقػػػع داخػػػؿ 
الشػػػراة, امػػػا قامػػػت هيئػػػة سػػػوؽ رأس المػػػاؿ الءلسػػػطينية بمبػػػادرة هػػػدفت إلػػػى وضػػػع مدونػػػة خاصػػػة 

سػات ذات بحوامة الشراات المساهمة العامة. وقد شالت لهذا الةرض فريقػا  فنيػا  يمثػؿ بعػض المؤس
العالقة. وبالءعؿ, فقد تـ إقرار هذ  المدونة مف ق بؿ مجلس الوزرا  الءلسطيني في تشريف الثاني لعاـ 
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(, وأصػػػبحت هػػػذ  المدونػػػة هػػػي اإلطػػػار المرجعػػػي لقيػػػاس مػػػدا التػػػزاـ الشػػػراات الءلسػػػطينية (2009
               بمبػػػػػػػػػػػػػػػادئ الحااميػػػػػػػػػػػػػػػة المؤسسػػػػػػػػػػػػػػػية منػػػػػػػػػػػػػػػذ ذلػػػػػػػػػػػػػػػؾ الحػػػػػػػػػػػػػػػيف. باإلضػػػػػػػػػػػػػػػافة لػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ فقػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػيف           

( أف السػػوؽ 37: 2007. دليػػؿ الشػػراات المسػػاهمة العامػػة, 2008)سػوؽ فلسػػطيف لػػألوراؽ الماليػػة, 
( علػػى إصػػدار رزمػػة مػػف القواعػػد والتعليمػػات واإلجػػرا ات بهػػدؼ حمايػػة 2007عمػػؿ خػػالؿ العػػاـ )

 ت:المستثمريف وتطوير قطاع سوؽ رأس الماؿ في فلسطيف, وفيما يأتي أبرز تلؾ التطويرا

 إصدار اراسة عف حقوؽ المساهميف لتثقيؼ المساهـ بحقوقي وتشجيعي على ممارستها. -1

 أصدرت السوؽ نسخة محدثة لالئحة الرسـو والعموالت والةرامات والعقوبات المعموؿ بها. -2

 في السوؽ. E-Tradingتـ إقرار التعليمات الخاصة بخدمة التداوؿ عبر اإلنترنت  -3

ضػػػا  مجػػػالس اإلدارة والمطلعػػػيف فػػػي الشػػػراات المدرجػػػة علػػػى موقػػػع السػػػوؽ نشػػػر تػػػداوالت أع -4
 اإللاتروني.

 إقرار تعليمات انتقاؿ موظءي الشراات األعضا  مف شراة إلى أخرا. -5

 .01/07/2007تحديث جميع إجرا ات مراز اإليداع والتحويؿ التي بدأ العمؿ بها إعتبارا  مف  -6

وع قػانوف الشػراات, مػف خػالؿ مطالعػة قانونيػة حػوؿ مشػروع تقديـ السوؽ مالحظاتي حوؿ مشػر  -7
 القانوف الذي يتـ العمؿ عليي.

دينػار أو  100سػهما  أو  50قاـ السوؽ بتحديد الحد األدنى لحجـ أمر التداوؿ عبر اإلنترنت ب -8
 دوالر أمرياي. 140

إعػػداد دليػػؿ ( علػػى 2002( أف سػػلطة النقػػد عملػػت منػػذ عػػاـ )450, 2013امػػا ذاػػر )درغػػاـ,      
متاامؿ عف مبادئ الحاامية المؤسسية الجيدة في المصارؼ, حيث تتميز المبادئ التي وضعت في 
هذا الدليؿ بالمرونة التي تسمء بتطبيقها على المصارؼ العامة في فلسطيف على اختالؼ أحجامهػا 

هادفػة إلػى وضػع وهياالها والنشاطات التي تقوـ بهػا, وينػدرج هػذا الػدليؿ ضػمف جهػود سػلطة النقػد ال
لػى تحسػػيف وتطػوير أدا  المصػػارؼ  قواعػد للحااميػػة السػليمة والجيػػدة فػي فلسػػطيف موضػع التنءيػػذ, وا 
بمػػػا يتوافػػػؽ مػػػع الممارسػػػات الدوليػػػة فػػػي مجػػػاؿ الحاػػػـ المؤسسػػػي الجيػػػد, حيػػػث قامػػػت سػػػلطة النقػػػد 

 بصياغة هذا الدليؿ ليحقؽ األهداؼ التالية:
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جماع على أهمية تطبيقي مف أجؿ  تعزيز وعي المصارؼ بموضوع الحاـ 1- الجيد وخلؽ وا 
 تحقيؽ الءوائد المرجوة مني.

وضػػػػع إطػػػػار تنظيمػػػػي لحوامػػػػة المصػػػػارؼ اسػػػػتاماال  للمتطلبػػػػات القانونيػػػػة الػػػػواردة فػػػػي  2-
 القوانيف ذات الصلة.

توفير إرشادات للمصارؼ حوؿ ايءية تحقيؽ التزاـ أفضؿ بالمعايير والممارسات الدوليػة  3-
 مصارؼ.إلدارة ال

وعلػػى الػػرغـ مػػف اػػؿ الجهػػود التػػي ت بػػذؿ فػػي فلسػػطيف لنشػػر الحااميػػة المؤسسػػية فػػي الشػػراات      
الءلسػػػطينية إال أف هنػػػاؾ عػػػدة محػػػددات وصػػػعوبات تواجػػػي واقػػػع الحااميػػػة فػػػي فلسػػػطيف, وقػػػد بينهػػػا 

 ( اما يلي:258: 2013)الداعور وعابد, 

 اإلفصاح, واإلدارة.مظاهر الضعؼ في مجاالت المحاسبة, والتدقيؽ, و  1-

 قلة الشراات المماف تصنيءها بشاؿ واقعي ضمف مجموعة الشراات المساهمة العامة. 2-

ثر على الحاامية المؤسسية مف التجارية, األمر الذي يؤ  ع الءردي العائلي ألغلبية المنشأتالطاب 3-
االلتػزاـ الاامػؿ  تشدد البنػوؾ ومصػادر التمويػؿ بسػبب ضػعؼ الصػءة االعتباريػة للشػراة وعػدـ حيث

 بالمعايير المهنية عف التوظيؼ, محدودية دور مجالس اإلدارة, وسيطرة شخص أو شخصيف عليها.

غيػػػاب نسػػػػبي لمجموعػػػة مػػػػف المءػػػاهيـ المرازيػػػػة للحااميػػػة مثػػػػؿ )االنتخابػػػات الحػػػػرة, المسػػػػا لة,  4-
 الشءافية, االلتزاـ بالقوانيف, توفر آليات ماافحة الءساد(.

إلى اؿ ذلؾ فاف اإلحتالؿ اإلسرائيلي والحصار المءروض على المنػاطؽ الءلسػطينية باإلضافة      
أدا إلػػى شػػؿ حراػػة التجػػارة فػػي الشػػراات الءلسػػطينية وبالتػػالي إنهيػػار بعػػض الشػػراات, وهػػذا يعتبػػر 
مف العوامؿ األساسػية التػي أدت إلػى هػروب رؤوس األمػواؿ وعػدـ اإلسػتثمار فػي أسػواؽ رأس المػاؿ 

 نتيجة إلضعاؼ هذا اإلقتصاد مف ق بؿ هذا اإلحتالؿ. الءلسطينية,

 ( عالقة الحاكمية المؤسسية بجودة األرباح:4-2-2)

تلعػػػػػب الحااميػػػػػة المؤسسػػػػػية دورا  ابيػػػػػرا  فػػػػػي الشػػػػػراات, فهػػػػػي تعمػػػػػؿ علػػػػػى وضػػػػػع السياسػػػػػات      
عهػػا واإلجػػرا ات والعمليػػات الخاصػػة بالشػػراة, والتػػي تػػنظـ عملهػػا وتحمػػي األطػػراؼ التػػي تتعامػػؿ م

وتراقب العمليات بما يضمف سػيرها وفػؽ السياسػات واإلجػرا ات الموضػوعة مسػبقا , والػذي مػف شػأني 
( أف نظاـ الحاامية الجيػد يسػاعد 41: 2005أف يوفر الشءافية في المعلومات, فلقد أشار )الهنيني, 



37 

 

ة بػػيف إدارة علػى حمايػة مصػػالء اػؿ األطػػراؼ المهتمػة بالتعامػػؿ مػع الشػػراة, ويػنظـ العالقػػات القائمػ
الشػراة التنءيذيػػة ومجلػس إدارتهػػا ولجنػة التػػدقيؽ فيهػا, مػػا يعمػؿ علػػى خءػض مخػػاطر الشػراة وعلػػى 
رفػػع قيمػػة أسػػهمها فػػي السػػوؽ, امػػا أف نظػػاـ الحااميػػة المؤسسػػية الجيػػد يحسػػف مػػف نوعيػػة واءػػا ة 

لاءػػا ة فػػي القيػػادة فػػي الشػػراة ويحسػػف مػػف جػػودة إنتاجهػػا, باإلضػػافة إلػػى أنهػػا تسػػاعد علػػى تحسػػيف ا
 إستخداـ أصوؿ الشراة والعمؿ على تخءيض تالءة رأس الماؿ.

لقػػػد أثبتػػػت العديػػػد مػػػف الدراسػػػات أف الحااميػػػة المؤسسػػػية تلعػػػب دورا  مهمػػػا  فػػػي الحءػػػاظ علػػػى      
إقتصػػاد الػػدوؿ, وذلػػؾ عػػف طريػػؽ تنظػػيـ العمػػؿ فػػي الشػػراات والمؤسسػػات بمػػا يضػػمف الحءػػاظ علػػى 

ية فػػي المعلومػػات الماليػػة التػػي يػػتـ نشػػرها فػػي السػػوؽ المػػالي, وبالتػػالي اسػػتمراريتها, وتحقيػػؽ الشػػءاف
 توفر المصداقية في السوؽ المالي والذي بدور  يؤدي إلى جذب االستثمارات لهذا السوؽ.

وللحاامية المؤسسية عناصر متعددة يلعب اال  منها دورا  محددا  في عمليػات تنظػيـ العمػؿ فػي      
ػػط لهػػا, الشػػراات والرقابػػة علػػى  ط   دراسػػة مثػػؿ السػػابقة الدراسػػات فقػػد بينػػتسػػير العمليػػات وفػػؽ مػػا خ 

(Fuerst, 2004 )و(Balatbat, et. al., 2004 )فػػي تتمثػػؿ المؤسسػػية الحااميػػة عناصػػر أف 
 إف حيػػػػث, الشػػػػراات أدا  فػػػػي مهمػػػػا   دورا   يلعبػػػػوف والػػػػذيف, الػػػػداخلي التػػػػدقيؽ ولجنػػػػة اإلدارة مجلػػػػس

 عدد أعضػا و , الشراة ألسهـ اإلدارة مجلس أعضا  ملاية نسبة في تتمثؿ اإلدارة مجلس خصائص
, التػػدقيؽ لجنػػة اسػػتقاللية فػػي خصائصػػها فتتمثػػؿ الػػداخلي التػػدقيؽ لجنػػة أمػػا, واسػػتقالليتي, المجلػػس
 .الشراة داخؿ في نشاطاتها حجـ إلى باإلضافة, وخبرتها

 ( عناصر الحاكمية المؤسسية     5-2-2)

 ناصر الحاامية المؤسسية تتمثؿ فيما يلي:بنا   على ما سبؽ فاف ع

 مجمس اإلدارة: -1

الحااميػة  مجػاؿ فػي الناشػطيف ( أفSingh and Harianto, 1989: 127يشػير اػال  مػف )     
 أنػػػػي إذ اإلدارة, سػػػػلوؾ لمراقبػػػػة أداة أحسػػػػف اإلدارة مجلػػػػس ي عػػػػدوف والممارسػػػػيف والبػػػػاحثيف المؤسسػػػػية

 خػػػالؿ مػػػف وذلػػػؾ اإلدارة, قبػػػؿ مػػػف اإلسػػػتعماؿ سػػػو  مػػػف ةالشػػػرا فػػػي المسػػػتثمر المػػػاؿ رأس يحمػػػي
عءػػا  تعيػػيف فػػي القانونيػػة صػػالحياتي  يشػػارؾ القػػوي اإلدارة مجلػػس إف امػػا. العليػػا اإلدارة وماافػػأة وا 

 أدائهػا, ويقػّوـ سػلواها ويراقػب لػ دارة, المناسبة الحوافز ويقدـ الشراة, إستراتيجية وضع في بءاعلية
شػػراة. فممػػا سػػبؽ يتبػػيف أف مجلػػس اإلدارة لػػي دور ابيػػر فػػي الشػػراات, فهػػو ال قيمػػة تعظػػيـ وبالتػػالي

 يساعد على استمراريتها وتحقيؽ الاءا ة فيها, وبالتالي حماية السوؽ المالي ااؿ.
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امػػا أف مجلػػس اإلدارة مسػػئوؿ عػػف إختيػػار لجنػػة التػػدقيؽ والتػػي تعتبػػر عنصػػرا  مهمػػا  فػػي مجػػاؿ      
سػػير العمليػػات فػػي حػػدود السياسػػات واإلجػػرا ات المخططػػة, وقػػد  الحااميػػة المؤسسػػية, فهػػي تراقػػب

نشأت فارة مجلس اإلدارة نتيجة الثورة الصناعية التي حدثت في القرف السابع عشر, وما تالهػا مػف 
وجػػود منافسػػات ابيػػرة بػػيف الشػػراات, واػػذلؾ إنءصػػاؿ الملايػػة عػػف اإلدارة فقػػد أصػػبء مػػف الضػػروري 

الرقابػػة واإلشػػراؼ علػػى الػػواال  مػػف ق بػػؿ المػػالايف, وسػػيتـ تنػػاوؿ  إيجػػاد الجهػػات التػػي تتػػولى مهمػػة
 العوامؿ الخاصة بمجلس اإلدارة والتي تعتبر ذات صلة بالموضوع:

قػػد ياػوف مجلػس اإلدارة فػػي الشػراة يمتلػؾ جػػز ا  ممكيػة أعضػػاء مجمػس اإلدارة ألسػػيـ الشػركة:  -أ
د لػػديهـ ل فصػػاح عػػف األربػػاح بمػػا مػػف أسػػهـ الشػػراة والػػذي قػػد يػػؤدي إلػػى تخءػػيض الحػػافز الموجػػو 

( إلػى أف ملايػة أعضػا  مجلػس Jensen, 1993: 851ينسػجـ ومصػالحهـ الخاصػة, حيػث أشػار )
اإلدارة ألسػػهـ الشػػػراة تسػػػاعد فػػي تخءػػػيض تضػػػارب المصػػػالء بػػيف المػػػالؾ والمػػػديريف, والمػػػا زادت 

لشػػػراة مػػػف خػػػالؿ ملايػػػة أعضػػػا  مجلػػػس اإلدارة ألسػػػهـ الشػػػراة أدا ذلػػػؾ إلػػػى تحسػػػيف فػػػي إدارة ا
تخءيض تالءة الواالة, وبالتالي مف المتوقع أف ياوف هناؾ عالقة بيف ملاية أعضا  مجلػس اإلدارة 

 .وبيف جودة األرباح ألسهـ الشراة

( أف مجلػس Dalton, et. al., 1999: 680لقػد وجػدت دراسػة )مجمػس اإلدارة:  عدد أعضػاء -ب
عػػة أاثػػر مػػف خػػالؿ تنػػوع خبػػرات أعضػػائي وقػػدرتهـ اإلدارة الػػذي يحتػػوي علػػى أعضػػا  أاثػػر يقػػدـ منء

( حيػث بينػت Jensen, 1993: 859على التعامؿ مع البيئة بشاؿ أفضؿ, وهذا ما ال يوافقي عليي )
 أف مجلس اإلدارة الذي يحتوي على أعضا  أاثر ياوف أقؿ فاعلية.

مجلػػس  عضػػا عػػدد أ( وجػػود عالقػػة بػػيف 35: 2009وقػػد بينػػت دراسػػة )الشػػريؼ وأبػػو عجيلػػة,      
( ودراسػػػة       AFAANZ, 2005: 13اإلدارة وبػػيف جػػودة األربػػاح وهػػو مػػػا أيدتػػي اػػال مػػف دراسػػػة )

(Abott, et. al., 2000: 65.) 

لػػذلؾ يعتبػػر عػػدد أعضػػا  مجلػػس اإلدارة عػػامال  مهمػػا  فػػي فعاليػػة مجلػػس اإلدارة رغػػـ أف بعػػض      
 الدراسات لـ تدؿ داللة واضحة حوؿ هذ  العالقة.

التػػي تعمػػؿ ل شػػراؼ  اآلليػػاتيعػػد وجػػود مجلػػس اإلدارة إحػػدا ابػػرز اسػػلقاللية مجمػػس اإلدارة:  -ج
, أبػػػرز محػػػددات الخصػػػائص النوعيػػػة لمجلػػػس اإلدارة, حيػػػث تشػػػاؿ االسػػػتقاللية علػػػى عمػػػؿ اإلدارة
, فقػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػيف                 عػػػػػػػػػػػػػف اإلدارة التنءيذيػػػػػػػػػػػػػة للشػػػػػػػػػػػػػراةاإلدارة  مجلػػػػػػػػػػػػػساسػػػػػػػػػػػػػتقاللية  ويقصػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػذلؾ

ضمف  ليسوا مفأعضا  مجلس اإلدارة  مفاألابر  الجز ياوف  أفرورة ( ض237: 2012 )يوسؼ,
 ودور أعضػػػائياإلشرافية  بحيػػث يحػػدد ذلػػؾ قػػوة المجلػػس, Non-Executiveالتنءيػػذييف  المػػديريف
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مػف , وتعظػيـ قيمػة الشػراة مصػلحة حملػة األسػهـ اإلدارة للعمػؿ فػي إطػارأدا   المستقليف فػي ضػبط
امػا ذاػر ومال متهػا,  ومػف ثػـ دعػـ جػودة المعلومػات المحاسػبية, ؾ النءعي لػ دارةخالؿ تقييد السلو 

 أو درجػػػة إشػػػراؼ فعالػػػة علػػػى مػػػداا ليػػػة  تتوقػػػؼ قػػػدرة المجلػػسالواالػػػة  ومػػػف منظػػػور تحلػػػيالت أنػػي
 غيػػر التنءيػػذييف الػػذيف لػػيس لػػديهـ عالقػػات مػػع الشػػراةاألعضػػا   مػػف خػػالؿ, عػػف اإلدارةاسػػتقالليتي 

 ًعػػػف اإلدارة دورا ومػػػف المتوقػػػع أف يػػػوفر العضػػػو المسػػػتقؿ. مجلػػػس اإلدارةعضػػػا  اأبخػػػالؼ دورهػػػـ 
 األسهـ على اإلدارة.لحملة أابر  اشرافيا  

لذلؾ تعتبر استقاللية أعضا  مجلس اإلدارة مف المزايا التي تءضػلهـ علػى األعضػا  اآلخػريف,      
حيػػث إف أعضػػا  مجلػػس اإلدارة غيػػر المسػػتقليف تتػػوفر لػػديهـ القػػدرة علػػى التصػػرؼ وفػػؽ مصػػالحهـ 
امػػا أف أعضػػا  مجلػػس اإلدارة الػػذيف ال يشػػةلوف وظػػائؼ تنءيذيػػة يسػػعوف إلػػى تحسػػيف سػػمعتهـ فيمػػا 

 تعلؽ بقدرتهـ وخبرتهـ في الرقابة على القرارات اإلدارية والرقابة بشاؿ عاـ.ي

هذ  العناصر بمجملها والخاصة بمجلس اإلدارة تلعب دورا  في التػأثير علػى أدا  الشػراة ااػؿ,      
بما في ذلؾ األرباح التي يتـ اإلعالف عنها مف ق بؿ هذ  الشراات, لذلؾ سيتـ دراسة مدا تأثير اؿ 

صرا  مف هذ  العناصر لمعرفة مػدا تأثيرهػا علػى جػودة األربػاح باإلضػافة إلػى معرفػة مػدا تػأثير عن
 العناصر المتعلقة بلجنة التدقيؽ الداخلي على جودة األرباح.

 لجنة اللدقيؽ الداخمي: -2

هػا, يختلؼ مءهوـ لجنة التدقيؽ تبعا  الختالؼ أهػدافها ووظائءهػا والمسػئوليات الملقػاة علػى عاتق     
( بأنهػا عبػارة عػػف لجنػة ماونػػة مػف مػدرا  غيػػر تنءيػذييف مختػػاريف 38: 2006فقػد عرفهػا )الػػذنيبات, 

ومجموعػػة مختػػارة مػػف أعضػػا  مجلػػس اإلدارة بهػػدؼ زيػػادة فعاليػػة وظيءػػة التػػدقيؽ ومسػػا لة مجلػػس 
اإلدارة ويسػػػػػػػاهموف فػػػػػػػي المحافظػػػػػػػة علػػػػػػػى اسػػػػػػػتقاللية مػػػػػػػدقؽ الحسػػػػػػػابات الخػػػػػػػارجي, امػػػػػػػا عرفهػػػػػػػا    

(Andrew and Goddard, 2000: 368 بأنهػا أداة رقابيػة تحػد مػف التصػرفات غيػر القانونيػة )
لػػ دارات العليػػا وتتاػػوف مػػف ثالثػػة أعضػػا  مسػػتقليف شػػريطة تمتػػع أحػػدهـ بخبػػرة ماليػػة أو محاسػػبية 
وتنءػػػذ عملهػػػا وفقػػػا  لػػػدليؿ ماتػػػوب يوضػػػء مسػػػؤولياتها وتتػػػولى اللجنػػػة اإلشػػػراؼ علػػػى إعػػػداد القػػػوائـ 

وتعييف مدقؽ الحسابات الخارجي ومتابعة عملػي, وتسػهـ فػي بنػا  نظػاـ رقابػة داخليػة سػليـ,  المالية,
وعليػػي فػػيماف تعريػػؼ لجنػػة التػػدقيؽ علػػى أنهػػا عبػػارة عػػف لجنػػة ياونهػػا مجلػػس إدارة الشػػراة وتاػػوف 
مسػػتقلة وتمػػارس عملهػػا وفػػؽ لػػوائء تحػػدد مسػػئولياتها ونطػػاؽ عملهػػا وتتمثػػؿ وظيءتهػػا األساسػػية فػػي 

 راؼ على سير عمليات الشراة وفؽ السياسات واإلجرا ات الموضوعة مسبقا .اإلش
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وال تقػػؿ أهميػػة لجنػػة التػػدقيؽ عػػف مجلػػس اإلدارة فهػػي تلعػػب دورا  ابيػػرا  فػػي تحقيػػؽ الاءػػا ة فػػي      
األدا  والتأاػػػػػػد مػػػػػػف تطبيػػػػػػؽ السياسػػػػػػات والعمليػػػػػػات التػػػػػػي تػػػػػػـ التخطػػػػػػيط لهػػػػػػا, فقػػػػػػد بينػػػػػػت دراسػػػػػػة     

(Stewart and Munro, 2007: 56 فػي إسػتراليا أف وجػود لجنػة التػدقيؽ وعػدد مػرات إجتمػاع )
اللجنة وحضور المدقؽ لهذ  اإلجتماعات أمور ترتبط بتخءػيض مخػاطر التػدقيؽ, حيػث يػؤمف مػدقؽ 
الحسابات الخارجي بأف وجود لجنة التدقيؽ أمر مهـ لتخءيض مخاطر التدقيؽ الملموسة, اما بينػت 

سػػػاعد علػػػى حػػػؿ النزاعػػػات والصػػػراعات مػػػع اإلدارة ويقػػػود إلػػػى مزيػػػد مػػػف أف وجػػػود لجنػػػة التػػػدقيؽ ي
التحسينات في جودة التدقيؽ, اما أنها تزيد مف ثقػة المسػاهميف فػي المعلومػات الماليػة المنشػورة مػف 

 ق بؿ الشراات.

لذلؾ فاف لجنة التدقيؽ تعزز مف ثقػة مسػتخدمي التقػارير الماليػة عػف طريػؽ تػوفير تقػارير ذات      
دة عالية وتتميز بالشءافية بحيث يماف للمستثمريف االعتماد على هذ  التقارير فػي اتخػاذ قػراراتهـ جو 

اإلقتصػػػادية واإلسػػػتثمارية. وتنبثػػػؽ لجنػػػة التػػػدقيؽ الػػػداخلي عػػػف مجلػػػس اإلدارة, لػػػذلؾ فػػػاف عمليػػػات 
ى متابعػػة اإلشػػراؼ علػػى إعػػداد البيانػػات الماليػػة مػػف الواجبػػات األساسػػية الخاصػػة بهػػا, باإلضػػافة إلػػ

عمؿ المدقؽ الخارجي والتواصؿ معي, لذلؾ فهي تلعب دورا  ابيرا  في الرقابػة علػى العمليػات وسػيرها 
وفؽ اإلجرا ات والسياسات الموضوعة مسبقا , لذلؾ ال يماف أف تػؤدي هػذ  اللجنػة عملهػا إال بتػوافر 

أف يتمتػػع أعضػػائها الخبػػرة عنصػػر اإلسػػتقاللية, باإلضػػافة إلػػى أف ياػػوف دورهػػا م ءعلػػال  فػػي الشػػراة و 
 الاافية لممارسة عملها على أامؿ وجي, وسيتـ تناوؿ هذ  العناصر بشاؿ مءصؿ:

( إلػػى أف تػػوافر Saleh, et. al., 2007: 153أشػػارت دراسػػة ) اسػػلقاللية لجنػػة اللػػدقيؽ: -أ
ات االسػػػتقاللية الااملػػػة فػػػي أعضػػػا  لجنػػػة التػػػدقيؽ ي خءػػػض مػػػف ممارسػػػات إدارة األربػػػاح فػػػي الشػػػرا

الماليزية, وتاوف درجة اإلنخءاض في إستخداـ أسلوب إدارة األرباح مرتبطا  بصورة طردية مػع مػدا 
الخبػػػػػػرة والنشػػػػػػاط وحجػػػػػػـ اجتماعػػػػػػات لجنػػػػػػة التػػػػػػػدقيؽ الػػػػػػداخلي فػػػػػػي الشػػػػػػراة, امػػػػػػا بينػػػػػػت دراسػػػػػػػة     

(Carcello and Neal, 2003: 291 إلػى أف هنػاؾ عالقػة ايجابيػة مهمػة بػيف النسػبة المئويػة )
ديريف المستقليف في لجنػة التػدقيؽ واإلفصػاح المتءائػؿ عػف الوضػع المػالي للشػراة فػي مالحظػات للم

 القوائـ المالية ووجود عالقة طردية بيف استقاللية لجنة التدقيؽ وجودة التقارير المالية.

يؽ لذلؾ فاف عنصر االستقاللية مف أهـ العناصر التي تلعب دورا  فػي تحقيػؽ اءػا ة لجنػة التػدق     
الػػػداخلي, لمػػػا لهػػػا مػػػف مميػػػزات مهمػػػة فػػػي تحقيػػػؽ الهػػػدؼ مػػػف هػػػذ  اللجنػػػة, وتحقيػػػؽ جػػػودة التقػػػارير 

 المالية, والذي يلعب دورا  في تحقيؽ الثقة في هذ  التقارير وزيادة الاءا ة في السوؽ المالي.
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ي مجػاؿ يجػب أف تتميػز لجنػة التػدقيؽ بػالخبرة والمعرفػة الاافيػة فػخبرة أعضاء لجنػة اللػدقيؽ:  -ب
لمامهػػا بحػػدود عملهػػا ومهامهػػا فػػي الشػػراة باإلضػػافة إلػػى معرفتهػػا وخبرتهػػا فػػي إعملهػػا مػػف خػػالؿ 

مجاؿ التدقيؽ والرقابة على عمليات الشػراة, فهػي تلعػب دور أسػاس فػي الرقابػة الداخليػة علػى سػير 
            العمليػػػػػػػات وفػػػػػػػؽ القػػػػػػػوانيف والسياسػػػػػػػات التػػػػػػػي تحامهػػػػػػػا والتػػػػػػػي تػػػػػػػـ وضػػػػػػػعها مسػػػػػػػبقا , فلقػػػػػػػد بػػػػػػػػيف 

وجػود أربػاح وبالتػالي  األربػاح إدارة مػف الحػد فػي التػدقيؽ أثػرا   لجنػة لخبػرة أف (50: 2006)الءػار, 
تتمتع بالجودة, فبػدوف تػوفر عنصػر الخبػرة فػاف لجنػة التػدقيؽ تءقػد فاعليتهػا وتقػؿ اءا تهػا فػي داخػؿ 

قيؽ الػداخلي التػي تضػـ ( إلػى أف لجنػة التػدSonda et. al., 2003: 98الشراة. اما بينت دراسػة )
بيف أعضائها شخصا  لي خبرة ماليػة تاػوف أاثػر فاعليػة فػي الرقابػة علػى تصػرفات اإلدارة والحػد مػف 
قدرتها في التالعب باألرباح بمػا يتماشػى مػع مصػالحها الخاصػة, لػذلؾ يجػب أف يتػوافر لػدا جميػع 

بية, وتأخػػػػذ اللجنػػػػة قراراتهػػػػا أعضػػػػا  اللجنػػػػة المعرفػػػػة والخبػػػػرة الاافيػػػػة فػػػػي األمػػػػور الماليػػػػة والمحاسػػػػ
وتوصياتها حسب ما يؤيد  أاثرية األعضا , بما يحقؽ مصلحة الشراة, باإلضافة إلى أني يجب أف 
يػػتـ وضػػع االجػػرا ات التػػي تػػنظـ عملهػػا فػػي داخػػؿ الشػػراة, وبمػػا يضػػمف لهػػا اإلسػػتعانة بػػأي طػػرؼ 

هذا الي يدؿ على أهميتها, حيػث خارجي بأية أعماؿ اانت سوا  اانت قانونية أو مالية أو إدارية, و 
ال يقتصر دورها في داخؿ الشراة فقط, بؿ ولها أثر على الجهات الخارجيػة مثػؿ المػدقؽ الخػارجي, 

( وجػود تػأثير ايجػابي لاػؿ مػف حجػـ لجنػة 160: 2011فقد أظهرت نتائ  دراسة )حمداف ومشتهى, 
بات. امػػػا أف لجنػػػة التػػػدقيؽ هػػػي التػػػدقيؽ والخبػػػرة الماليػػػة ألعضػػػا  اللجنػػػة علػػػى تقريػػػر مػػػدقؽ الحسػػػا

 المسئولة عف حؿ المنازعات بيف اإلدارة والمدقؽ الخارجي.

يتبيف ممػا سػبؽ أف هنػاؾ عنصػر أساسػي يجػب أف تتمتػع بػي لجنػة التػدقيؽ الػداخلى تتمثػؿ فػي      
لمػامهـ بطبيعػة عملهػـ نظػرا  للػدو  ر خبرة أعضا  اللجنة باإلضافة إلى استقاللية ونشاط هذ  اللجنة وا 

المهـ التي تلعبي اللجنػة فػي التأاػد مػف تحقػؽ الاءػا ة فػي العمليػات التػي تقػـو بهػا اإلدارة, حيػث أنػي 
 مف المماف أف ياوف هناؾ تأثير لخبرة اللجنة على جودة األرباح.

 نشاط لجنة اللدقيؽ: -ج

شػػػػاط للوصػػػوؿ إلػػػػى األهػػػداؼ المرجػػػػوة مػػػف لجنػػػػة التػػػدقيؽ الػػػػداخلي فػػػال بػػػػد مػػػف أف تتميػػػػز بالن     
( أف الشػراات التػي Abbott, et. al., 2000: 66والءاعلية في القيػاـ بواجباتهػا, فقػد بينػت دراسػة )

تجتمع لجنة التدقيؽ الداخلي فيها مرتيف سنويا  احد أدنى تاػوف احتماليػة تعرضػها للعقوبػات الناتجػة 
حيػث  (Beasley, et. al., 2000: 451عػف مشػااؿ التقػارير الماليػة أقػؿ. وهػذا مػا أيدتػي دراسػة )

وجدت أف الشراات التي يوجد تالعب في تقاريرها المالية اانت لجنة التدقيؽ فيها تجتمع مرة واحدة 
سػنويا , أمػا الشػراات التػػي اانػت لجنػة التػػدقيؽ الػداخلي فيهػا تجتمػػع مػا بػيف مػػرتيف إلػى ثػالث مػػرات 
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ؿ مػا تػـ ذاػر  سػابقا  يتبػيف وجػود سنويا  فلـ يتبػيف وجػود تالعػب فػي تقاريرهػا الماليػة, لػذلؾ ومػف خػال
عالقة بيف نشاط لجنة التدقيؽ وبيف جودة التقارير الماليػة والتػي تسػتخدـ اوسػيلة لقيػاس مػدا جػودة 
األربػػاح فػػي الشػػراات المصػػدرة لهػػذ  التقػػارير, فلجنػػة التػػدقيؽ الػػداخلي تءقػػد أهميتهػػا وهػػدفها بءقػػداف 

ف إال بوجػػود لجنػػة والخبػػرة ألعضػػائها ال يتػػوفرا الليةنشػػاطها فػػي الشػػراة نظػػرا  ألف عنصػػري االسػػتق
 تتمتع بالنشاط والءعالية.

ممػػػا تػػػـ ذاػػػر  سػػػابقا  يتبػػػيف احتماليػػػة وجػػػود تػػػأثير بػػػيف عناصػػػر الحااميػػػة المؤسسػػػية بجوانبهػػػا      
المختلءة وبيف جودة األرباح, وهذا ما سيتـ البحث عني في هذ  الدراسة مف معرفة مدا العالقة بيف 

اامية المؤسسية وجودة األرباح, لما لذلؾ مف تأثير واضء على الشػراات بشػاؿ خػاص عناصر الح
 والسوؽ المالي بشاؿ عاـ.
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 ( لمييد:0-1-2)

لقػػػد تزايػػػد االهتمػػػاـ بجػػػودة األربػػػاح فػػػي العقػػػد األخيػػػر بعػػػد أف أعلنػػػت أابػػػر الشػػػراات إفالسػػػها      
بصػػورة مءاجئػػة مثػػؿ شػػراة الطاقػػة اينػػروف وشػػراة االتصػػاالت األمريايػػة الا بػػرا وورلػػد اػػوـ, األمػػر 

مػف أثػر سػلبي ابيػر  الذي جعؿ العالـ يحاوؿ إيجاد حلوؿ مناسػبة لمنػع مثػؿ تلػؾ االنهيػارات لمػا لهػا
قػػد يػػؤدي إلػػى انهيػػار اقتصػػاد دوؿ بالاامػػؿ, باإلضػػافة إلػػى جعػػؿ المسػػتثمريف أاثػػر حػػذرا  عنػػد اتخػػاذ 

أف االعتمػاد  (Block, 1999: 91القػرارات االسػتثمارية باالعتمػاد علػى رقػـ الػربء وحػد , فقػد بػيف )
د تػؤدي إلػى تخءػيض مسػتوا على رقـ الربء نءسي دوف األخػذ بعػيف االعتبػار بعػض العوامػؿ التػي قػ

جودة األربػاح اػادارة األربػاح وارتءػاع نسػبة المسػتحقات فيهػا, األمػر الػذي قػد يػؤدي بػدور  إلػى اتخػاذ 
قػػرارات ال تتسػػـ بالعقالنيػػة بسػػبب ترايزهػػا علػػى حجػػـ األربػػاح دوف الترايػػز علػػى جودتهػػا. فمػػف هنػػا 

ح فػي اتخػاذ القػرارات الرشػيدة, وتأايػدا  نالحظ الحاجة الماسة إلى االعتماد على مسػتوا جػودة األربػا
( أني وعلى الرغـ مف أف اإلدارة هي مػف تقػـو باعػداد 2: 2009)أبو عجيلة وحمداف,  لذلؾ فقد أورد

المعلومات المالية في إطار معايير المحاسػبة الدوليػة, والتػي تهػدؼ إلػى سػالمة وموضػوعية القيػاس 
, والعدالػػة فػي العػػرض واإلفصػػاح, إال أف هػػذ  المعػػايير مػػا المحاسػبي, والبعػػد عػػف التحيػػز الشخصػػي

تػػػزاؿ تعطػػػي إدارة الشػػػراة مرونػػػة واسػػػعة فػػػي االختيػػػار مػػػف بػػػيف السياسػػػات واإلجػػػرا ات واألهػػػداؼ 
الشخصية, والتي مف شأنها أف تنعاس على مستوا دخؿ الءترة المحاسبية, والذي قد يلحػؽ الضػرر 

 بمصالء األطراؼ األخرا ذات العالقة.

( إلى أف المنظمات تواجي في العصػر الحػديث 61: 2008وفي نءس السياؽ فقد أشار )أحمد,      
ضػػػةوطا  وتحػػػديات تتمثػػػؿ فػػػي الزيػػػادة المسػػػتمرة للقػػػوا الداخليػػػة والخارجيػػػة المػػػؤثرة علػػػى اسػػػتقرارها 
وربحيتهػػا, حيػػث شػػهد العػػالـ فػػي السػػنوات األخيػػرة تحػػوالت جذريػػة, وظهػػور الاثيػػر مػػف المعػػامالت 
التجاريػػػػة والماليػػػػة المعقػػػػدة, ممػػػػا ترتػػػػب عليػػػػي إصػػػػدار معػػػػايير محاسػػػػبية تحتػػػػوي علػػػػى الاثيػػػػر مػػػػف 
التءصػػيالت والتءسػػيرات حتػػى يماػػف المحاسػػبة عػػف هػػذ  المعػػامالت, ممػػا أدا إلػػى وجػػود ثةػػرات فػػي 

عػػب,  هػػذ  المعػػايير وفػػي القواعػػد المحاسػػبية نتيجػػة تػػوافر بػػدائؿ مقبولػػة قبػػوال  عامػػا  يتػػيء لػػ دارة التال
مما ي م ّاف الشراة مف التقريػر عػف أدائهػا المػالي فػي أفضػؿ صػورة وهػو مػا يطلػؽ عليػي بالممارسػات 
االبداعيػػػة للمحاسػػػبة أو المحاسػػػبة اإلبداعيػػػة. ولقػػػد أثبتػػػت بعػػػض الدراسػػػات أف الحااميػػػة المؤسسػػػية 

ادتػػػي دراسػػػة                          تلعػػػب دورا  مهمػػػا  فػػػي عمليػػػة التخءيػػػؼ مػػػف الممارسػػػات االحتياليػػػة للمحاسػػػبة, وهػػػو مػػػا أ
(Teitel and Machuga, 2010: 39 مػف أف قػػوانيف الػػتحاـ المؤسسػي سػػاهمت فػػي تحسػػيف )

 جودة األرباح.
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 :األرباح جودة مفيوـ( 1-1-2)

( علػى أنهػا مػدا 24: 2009لقد تـ تعريؼ جودة األرباح بطػرؽ مختلءػة, فقػد عرفهػا )قػراقيش,      
ي تعلنها الشراة بصدؽ وعدالة عف األرباح الحقيقيػة للشػراة, أو بعبػارة أخػرا فػاف تعبير األرباح الت

أرباح الشراة المنشورة ذات وجود نقدي ملموس, وتخلو مف المبالةات واألرقاـ االحتمالية, وانسجاما  
إلػػى أف مءهػػوـ جػػودة األربػػاح يماػػف  (Rechardson, 2003: 53مػػع المءهػػـو السػػابؽ فقػػد أشػػار )

مػػف خػػالؿ مػػدا قػػدرة األربػػاح الحاليػػة علػػى االسػػتمرار فػػي الءتػػرات المسػػتقبلية, فالمػػا تمتعػػت تحقيقػػي 
األربػػػػاح باالسػػػػتمرارية أابػػػػر فػػػػاف ذلػػػػؾ يشػػػػير إلػػػػى ارتءػػػػاع مسػػػػتوا جػػػػودة األربػػػػاح المسػػػػتقبلية, أمػػػػا    

 وهػػي ,بالتػػدفقات النقديػػة األربػػاح ارتبػػاط مػػدا بأنها( فقػػد عػػرؼ جػػودة األربػػاح 29: 2008)درغػػاـ, 
األربػػػػػػػاح. أمػػػػػػػا        جػػػػػػػودة ارتءػػػػػػػاع علػػػػػػػى ذلػػػػػػػؾ دؿ االرتبػػػػػػػاط زاد فالمػػػػػػػا موجبػػػػػػػة عالقػػػػػػػة عبػػػػػػػارة عػػػػػػػف

(Dechow and Schrand, 2004: 42فقد بيف أف البعض ,) بنود غير عادية في يرا أف وجود 
ذات  األربػػاح بأن الػػبعض اآلخػػر يػػراو ,األربػػػاح جػػػودة انخءػػاض إلػػى المءصػػء عنهػػا يػػؤدي األربػػاح
يرا  اما ,مع المبادئ المحاسبية المتعارؼ عليها يتءؽ عنها اإلفصاحو  إذا ما تـ قياسها ةعالي جودة

تحويلهػا إلػى تػدفقات نقديػة بسػرعة. أمػا  يماػف اػاف إذا جػودة عاليػة ذات تعتبػر األربػاح بأف الدائنوف
(Bellovary, et. al., 2005: 39)  عنها  أف جودة األرباح إنما هي قدرة األرباح المءصءفقد بيف

ف جػودة األربػػاح تتمثػػؿ إحيػػث  ,فػي التعبيػػر عػف األدا  الحقيقػػي للشػراة, والتنبػػؤ باألربػػاح المسػتقبلية
 .استمرارية األرباح وعدـ تذبذبهافي 

يتضػػء ممػػا سػػبؽ أف جػػودة األربػػاح تتمثػػؿ فػػي العػػرض الصػػادؽ لػػرقـ الػػربء دوف أي تػػدليس أو      
 الشػػءافية انخءػاض إلػى الػذي قػد يػػؤديوائـ الماليػػة, و مبالةػات مػف شػػأنها أف تػؤدي إلػى الةػػش فػي القػ

ة قػد تػؤدي إلػى خلػؽ خاطئػ ات اسػتثماريةاتخػاذ قػرار  يسوؽ المسػتثمريف إلػى المالي وبدور  السوؽ في
وذلػػؾ مػػا جعػػؿ هػػذ  المواضػػيع  ,النػػدـ لػػديهـ, والػػذي ينػػت  عنػػي تراجػػع االسػػتثمار فػػي األسػػواؽ الماليػػة

بػػدعـ السػػوؽ المػػالي وتحقيػػؽ اءا تػػي, لمػػا لػػي مػػف دور ابيػػر فػػي محػػور اهتمػػاـ البػػاحثيف والمهتمػػيف 
  زيادة االستثمارات في السوؽ المالي.

 أىمية جودة األرباح:( 2-1-2)

وال تقؿ أهمية جودة األرباح عف األرباح نءسها, حيث إف األرباح يجب أف تتمتع بالجودة ألنها      
ليػػات اتخػػاذ القػػرارات وعمليػػات التحليػػؿ المػػالي مػػف تعتبػر مػػف أهػػـ العوامػػؿ التػػي ي عت مػػد عليهػػا فػػي عم

( أف أرباح 34: 2009الشريف وأبو عجيلة, ق بؿ المحلليف, فبدوف جودتها ت ءق د أهميتها, حيث ذار )
الشػػراة بةػػض النظػػر عػػف جودتهػػا تعتبػػر مػػف المػػدخالت الهامػػة فػػي عمليػػة إتخػػاذ القػػرارات الماليػػة 
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( إلػى أف األربػاح Dechow, et. al., 1996: 8, وأضػاؼ )واإلداريػة وغيرهػا مػف القػرارات األخػرا
يتـ استخدامها في العديػد مػف الدراسػات التنبؤيػة والتقييميػة آلدا  الشػراات الحػالي والمسػتقبلي, لػذلؾ 
فهي تتمتع بأهمية ابيرة. وألف هذ  األرباح تعتبر العنصر األاثر أهميػة فػي القػوائـ الماليػة المنشػورة 

التي تستخدـ مف ق ب ػؿ جهػات عػدة, فػاف أي تالعػب فيهػا يعنػي أف السػوؽ المػالي مف ق بؿ الشراات و 
عرضة للتالعب, وهذا ما يػؤدي إلػى تراجػع االسػتثمار فػي هػذ  األسػواؽ نظػرا  النعػداـ الشػءافية فيػي, 

 معلومػػات علػػى تبنػػى التػػي القػػرارات( حيػػث بػػيف أف Block, 1999: 89ويتضػػء ذلػػؾ مػػف دراسػػة )
 األربػػػاح إلػػػى المسػػػاهموف نظػػػري   فبينمػػػا الماليػػػة, القػػػوائـ مسػػػتخدمي خػػػتالؼال ا  تبعػػػتختلػػػؼ  األربػػػاح
 القػػرارات التخػػاذ األربػػاح علػػى يعتمػػدوف المقرضػػيف فػػاف الماافػػ ت, ومػػنحهـ المػػديريف ألدا  امقيػػاس

 تحتويػػي مػػا خػػالؿ مػػف اسػػتثماراتهـ لتقيػػيـ األربػػاح علػػى يعتمػػدوف فػػانهـ المسػػتثمروف أمػػا االئتمانيػػة,
 .القادمة الءترات في األرباح ستمراربا تنبؤية قدرة مف الحالية األرباح

( وجػػود عالقػػة بػػيف جػػودة األربػػاح وبػػيف توزيعػػات Farinha, 2007: 12وقػػد بينػػت دراسػػة )     
األربػػاح, فاحتماليػػة دفػػع الشػػراات لتوزيعػػات أربػػاح تػػزداد بزيػػادة جػػودة األربػػاح, امػػا أف مقػػدار هػػذ  

 إلػػىيػػادة جػػودة األربػػاح, وفػػي نءػػس السػػياؽ أاػػد أف المسػػتثمروف ينظػػروف التوزيعػػات تػػزداد أيضػػا  بز 

 ال فحملػة األسػهـ الشػراة, نشػاط تسػيير فػي اإلدارة اءػا ة عػف مصػدر للمعلومػات أنهػا علػى التوزيعػات
 على التوزيع سياسة إلى ينظروف فانهـ ثـ ومف الءعلي للشراة, النشاط متابعة فرصة الواقع في لهـ تتاح

 ألخػرا سػنة مػف للسػهـ الموزعػة األربػاح قيمػة زيػادة تترؾ حيث الشراة, تحققي الذي للنجاح أنها مؤشر

ا  بالتبعية يؤدي األمر الذي الشراة, أدا  فاعلية عف الماؿ رأس سوؽ في لدا المتعامليف ايجابي ا انطباع 

 .ألسهمها العادية السوقية القيمة ارتءاع إلى

فػي  يعتمػد ثمرتالمس فأ فيتنبع  األرباح جودة همية( أف أDemerjian, 2013: 487لقد ذار )     
 ماليػة معلومػات عػف باإلفصػاح الشػراة تقػوـ لػـ فػاذا الماليػة, القػوائـ وشػءافية وتوقيػت داللػة على قراراتي

 المسػتقبؿ فػي تصػبء سػوؼ ومػا اآلف عليػي هػي ومػا عليػي اانػت مػا يخػص فيمػا للمسػتثمر مةػزا ذات

 رأس أسواؽ في المالية المعلومات في الثقة نعداـا إلى يؤدي مما مستثمر,ال تضليؿ ذلؾ عف ينت  سوؼ

 .الماؿ

ممػػا ذاػػر سػػابقا  يتضػػء للباحػػث مػػدا أهميػػة جػػودة األربػػاح, فهػػي العنصػػر الػػرئيس فػػي القػػوائـ      
نمػػػا لجهػػػات عديػػػدة ذات عالقػػػة, فػػػاذا اػػػاف هػػػذا العنصػػػر قػػػد تػػػـ  الماليػػػة, لػػػيس فقػػػط للمسػػػتثمريف وا 

ق بػػػؿ إدارة الشػػػراة فقػػػد يػػػؤدي ذلػػػؾ إلػػػى مشػػػااؿ ابيػػػرة فػػػي السػػػوؽ المػػػالي, منهػػػا  التالعػػػب بػػػي مػػػف
االنهيارات المءاجئة للشراات, وضياع رؤوس األمواؿ مف السوؽ, باإلضافة إلى مشااؿ وصعوبات 

 أ خرا.
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 ( العوامؿ المؤررة في جودة األرباح:3-1-2)

را  فػي التػأثير علػى جػودة األربػاح, لقد أوضحت بعض الدراسات أف هناؾ عوامؿ عدة تلعػب دو      
  :وهي عوامؿ ستة في األرباح جودة في المؤثرة ( العوامؿ:De-jun, 2009 75لخص ) فقد

 عػػػاييرفػػػي الم الثةػػػرات ؿتسػػػتة الشػػػراة يماػػػف أف إدارة إف حيػػػث :المحاسػػػبية جػػػودة المعػػػايير -أوالً 
 مػف زيػدت أف اشػأنه مػفف أاثر صػرامةلذلؾ لو اانت المعايير المحاسبية  األرباح إدارة في المحاسبية

 األرباح.  جودة

 فػػي المحليػػة والدوليػػة المعػػػاييرمػػا بػػيف  اخػػتالؼوجػػود  أف إذ :المحاسػػبية المعػػايير اخػػلالؼ -اً رانيػػ
وهػذا يرجػع للمعػايير التػي  جػودة األربػاح علػى يػؤثر بشػاؿ ابيػر أف شػأني مػف الماليػة إعداد التقػارير

 التػي الشػراات ( أف,.Barth, et. al 479:2008 )رأا  إذ ,الماليػة يػتـ تطبيقهػا عنػد إعػداد القػوائـ
 األرباح. إلدارة أقؿ ممارسات لديها الدولية المحاسبة مبادئ تتبع

وجػػػد            فقػػدوذلػػؾ عػػػف طريػػؽ تحقيػػػؽ اسػػتقاللية مجلػػػس اإلدارة,  األسػػػيـ: حممػػػة لركيبػػػة فيػػػو -اً رالرػػ
(299 Lee, et. al., 2007:أف ) أعلػى لػديها التػي الشػراات فػي هػي األربػاح إدارة ممارسػات أقػؿ 

  المستقليف. اإلدارة مجلس مف أعضا  نسبة

 Tongفقػد وجػد )أي نسػبة امػتالؾ المسػاهميف ألسػهـ الشػراة,  األسػيـ: حممػة ىػو سػيطرة -اً رابعػ

and Wang, 2007: 78) سػيطرة للدولػة ياػوف االشترااي حيػث التوجي ذات البلداف بعض في أني 
 فػػاف النصػػؼ مػػف ألقػػؿ األسػػهـ حملػػة سػػيطرة نسػػبة تػػنخءض الشػػراات وعنػػدما أسػػهـ مػػف ةنسػػب علػػى
 . هذ  الشراات في تنخءض األرباح جودة

 :Beasley, 1996رأا ) فقػػد األربػػاح: جػػودة عمػػى اإلدارة مجمػػػس أعضػػاء لأريػػػر ىػػو -اً خامسػػ

 يػدؿ الماليػة, ممػا القػوائـ فػي والةػش اإلدارة مجلػس أعضػا  عػدد بػيف موجبػة عالقة هناؾ ( أف445
 وبالتػػالي تخءػػيض األربػػاح إدارة احتمػػاؿ بزيػػادة يػػرتبط اإلدارة مجلػػػس أعضػػػا  عػػدد ارتءػػاع أف علػػى
  األرباح. جودة

تلعػب لجنػة التػدقيؽ الػداخلي دورا  ابيػرا  فػي  حيػث :األربػاح جػودة فػي اللػدقيؽ لأرير لجنػة -اً سادس
األخيػرة, فقػد بينػت دراسػة  الءتػرة فػي التػدقيؽ لجػاف بتشػايؿ االهتمػاـ تزايدتحسيف جودة األرباح لذلؾ 

(Vafeas, 2005: 1099أف هناؾ )  عالقة طردية بيف عدد االجتماعات التي تعقدها لجنة التدقيؽ
 (Bryan, et. al., 2004: 175) مػا أادتػي دراسػة األربػاح, وهػو الػداخلي فػي الشػراة وبػيف وجػودة

ضافةمف أف لجنة التدقيؽ واستقالليتها لها تأ  دراسػة ذاػرت فقد لذلؾ ثير ابير على جودة األرباح, وا 
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 زيػػػادة فػػي أثػػر لػػػي الشػػراة ألسػػهـ التػػػدقيؽ لجنػػة أعضػػا  ملايػػػة أف( 67: 2010, وآخػػروف حمػػداف)
 استقالليتهـ.  مف تحد لاونها نظرا   األرباح إدارة ممارسات

ف تلعػػػب دورا  فػػػي يماػػػف أ يتضػػػء أف هنػػػاؾ عوامػػػؿ أ خػػػراحسػػػب الدراسػػػات التػػػي سػػػبؽ ذارهػػػا      
ومنهػػػا, جػػػودة واخػػػتالؼ بةيػػػر مجلػػػس اإلدارة ولجنػػػة التػػػدقيؽ الػػػداخلي جػػػودة األربػػػاح  ير علػػػىثالتػػػأ

 األسهـ ومدا سيطرتهـ على األسهـ.المعايير المحاسبية, وترايبة حملة 

ونظػػػػرا  ألهميػػػػة الموضػػػػوع فقػػػػد اتجهػػػػت العديػػػػد مػػػػف الدراسػػػػات العربيػػػػة واألجنبيػػػػة مثػػػػؿ دراسػػػػة            
( إلػػػى Demerjian, 2013( ودراسػػػة )2012( ودراسػػػة )حمػػػداف, 2009)الشػػػريؼ وأبػػػو عجيلػػػة, 

البحث عف حلوؿ مف شػأنها أف تعمػؿ علػى تخءػيض إدارة األربػاح وبالتػالي زيػادة جودتهػا, لمػا لػذلؾ 
 مف تأثير على االقتصاد بشاؿ عاـ والسوؽ المالي بشاؿ خاص.
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 المقدمة:

وبػػػػػػيف يهػػػػػػدؼ هػػػػػػذا الءصػػػػػػؿ إلػػػػػػى التعػػػػػػرؼ علػػػػػػى مػػػػػػدا العالقػػػػػػة بػػػػػػيف الحااميػػػػػػة المؤسسػػػػػػية      
ءاػػػػػر المحاسػػػػػبي المعاصػػػػػر, لمػػػػػا باعتبارهػػػػػا أحػػػػػد مجػػػػػاالت البحػػػػػث الحديثػػػػػة فػػػػػي الجػػػػػودة األربػػػػػاح 

لػػػػػػذلؾ مػػػػػػف أهميػػػػػػة علػػػػػػى المؤسسػػػػػػات االقتصػػػػػػادية واالقتصػػػػػػاد بشػػػػػػاؿ عػػػػػػاـ, وبنػػػػػػا   علػػػػػػى مػػػػػػا تػػػػػػـ 
ي فػػػػػػي الدراسػػػػػػة النظريػػػػػػة مػػػػػػف فػػػػػػروض وأهػػػػػػداؼ الدراسػػػػػػة والمشػػػػػػالة الخاصػػػػػػة بهػػػػػػا يماػػػػػػف عرضػػػػػػ

القيػػػػػػاـ بعػػػػػػد ذلػػػػػػؾ بالدراسػػػػػػة التطبيقيػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػالؿ تحليػػػػػػؿ البيانػػػػػػات التػػػػػػي تػػػػػػـ تجميعهػػػػػػا واختبػػػػػػار 
ءػػػػػروض, وصػػػػػوال  إلػػػػػى النتػػػػػائ  والتوصػػػػػيات التػػػػػي تخػػػػػص الدراسػػػػػة لالسػػػػػتءادة منهػػػػػا فػػػػػي العمػػػػػؿ ال

اإلداري للشػػػػػػػراات الصػػػػػػػناعية المدرجػػػػػػػة فػػػػػػػي بورصػػػػػػػة فلسػػػػػػػطيف لػػػػػػػألوراؽ الماليػػػػػػػة, لزيػػػػػػػادة اءػػػػػػػا ة 
اإلدارة فػػػػػػي هػػػػػػذ  الشػػػػػػراات, بحيػػػػػػث إف تطػػػػػػوير وبنػػػػػػا  هػػػػػػذ  الشػػػػػػراات والمؤسسػػػػػػات يػػػػػػؤدي إلػػػػػػى 

 على أ سس صلبة.بنا  اقتصادا  قويا  يعتمد 
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 ( لمييد:0-1-3)

ى المنه  الػذي تػـ اسػتخدامي فػي هػذ  الدراسػة, باإلضػافة إلػى سيتـ التطرؽ في هذا المبحث إل     
طػػػرؽ جمػػػع البيانػػػات ومصػػػادرها, باإلضػػػافة إلػػػى توضػػػيء مجتمػػػع وعينػػػة هػػػذ  الدراسػػػة, ومتةيػػػرات 
الدراسػػة وطػػػرؽ قيػػاس اػػػؿ متةيػػػر مػػف هػػػذ  المتةيػػػرات والتػػي تعتبػػػر عنصػػػرا  اساسػػيا  لعمليػػػة التحليػػػؿ 

 االحصائي وصوال  لنتائ  التحليؿ.

 ( منيج الدراسة:1-1-3)

يعتبػػر مػػنه  الدراسػػة المػػنه  الػػذي يسػػتخدمي الباحػػث للوصػػوؿ إلػػى النتػػائ  الخاصػػة بالدراسػػة      
بػػدوف أيػػة تحيػػز مػػف ق بػػؿ الباحػػث, ويهػػدؼ هػػذا المػػنه  إلػػى تػػوفير البيانػػات والحقػػائؽ عػػف المشػػالة 

ه  الوصػػءي التحليلػػي عتمػػد الباحػػث علػػى المػػنءسػػيرها وبيػػاف مػػدا داللتهػػا, حيػػث اموضػػوع البحػػث لت
للوصوؿ إلى المعرفة الدقيقة والتءصيلية حػوؿ مشػالة البحػث, ولتحقيػؽ تصػور أفضػؿ وأدؽ للظػاهرة 
موضػع الدراسػػة, امػا أنػػي يػتـ االعتمػػاد علػػى المػنه  التػػاريخي فػي اسػػتعراض الدراسػات السػػابقة, أمػػا 

بالحااميػػػة ات التػػػي تػػػرتبط الدراسػػػة التطبيقيػػػة يةلػػػب عليهػػػا الطػػػابع التحليلػػػي لمجموعػػػة مػػػف المتةيػػػر 
, وسػػيتـ فػػي هػػذ  الدراسػػة اختبػػار فرضػػيات البحػػث مػػف خػػالؿ قيػػاس سػػتة المؤسسػػية وجػػودة األربػػاح

مجلػػس اإلدارة, واسػػتقاللية  عػػدد أعضػػا خصػػائص وهػػي, نسػػبة ملايػػة مجلػػس اإلدارة فػػي الشػػراة, و 
 جنة التدقيؽ.مجلس اإلدارة, واستقاللية لجنة التدقيؽ, وخبرة لجنة التدقيؽ, ونشاطات ل

 ( طرؽ جمع البيانات:2-1-3)

اعتمػػدت هػػذ  الدراسػػة علػػى مجموعػػة مػػف البيانػػات والمعلومػػات األوليػػة والثانويػػة ذات العالقػػة      
 بموضوع الدراسة, حيث تـ جمع البيانات والمعلومات مف مصدريف:

لتقػارير المنشػورة : مػف خػالؿ التقػارير الصػادرة عػف بورصػة فلسػطيف لػألوراؽ الماليػة, وامصدر أولي
 عف طريؽ سلطة النقد الءلسطينية.

وذلػػؾ مػػف خػػالؿ المراجػػع العربيػػة واالنجليزيػػة مػػف اتػػب ودوريػػات محامػػة وأبحػػاث  مصػػدر رػػانو :
 ومقاالت وندوات علمية.
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 ( مجلمع وعينة الدراسة:3-1-3)

ورصػة فلسػػطيف يتمثػؿ مجتمػػع الدراسػة فػػي الشػراات المسػػاهمة العامػة الصػػناعية المدرجػة فػػي ب     
, 2013وحتػى عػاـ  2008( شػراة, بحيػث تبػدأ فتػرة الدراسػة مػف عػاـ 12لألوراؽ الماليػة وعػددها )

 على أف تضـ عينة الدراسة الشراات الصناعية التي تنطبؽ عليها الشروط التالية:

 مف اؿ عاـ. 12/31انتها  السنة المالية للشراة في  1-

ذ  الشػػػػػراات عبػػػػػر تػػػػػوفر البيانػػػػػات الالزمػػػػػة لحسػػػػػاب اماانيػػػػػة حسػػػػػاب المسػػػػػتحقات الاليػػػػػة لهػػػػػ 2-
المسػػتحقات. مػػع العلػػـ بػػأف شػػراة دار الشػػءا  لصػػناعة األدويػػة نشػػرت عبػػر موقػػع بورصػػة فلسػػطيف 

فقػػط ولػػـ نػػتماف مػػف الوصػػوؿ إلػػى  2013لػػألوراؽ الماليػػة البيانػػات الماليػػة للنصػػؼ األوؿ مػػف العػػاـ 
 ذا التحليؿ.القوائـ المالية للسنة ااملة حتى لحظة إعداد ه

 ( ملغيرات الدراسة وطرؽ قياسيا:4-1-3)

تتمثػػػػؿ متةيػػػػرات الدراسػػػػة فػػػػي الجوانػػػػب التػػػػي تتاػػػػوف منهػػػػا الحااميػػػػة المؤسسػػػػية, والتػػػػي تمثػػػػؿ      
المتةيرات المستقلة, أما المتةير التابع فيتمثؿ في جػودة األربػاح, وسػيتـ اسػتعراض ايءيػة قيػاس اػال  

 ستقؿ.مف المتةير التابع والمتةير الم

 أوال: الملغير اللابع:

وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ نمػػػػػػػػػػػػػػػػػػوذج المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتحقات الاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخدـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ق بػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ                                  
(2004 Richardson, et. al.,:لقياس جودة األرباح, وهو االتالي ,) 
 

 (TACC) = ΔWC+ΔNCO+ΔFIN 

 حيث إف:

(TACC)  ر في االلتزامات.التةي –= التةير في األصوؿ غير النقدية 

ΔWC  النقديػػة ا االسػػػتثمارات  –= التةيػػر فػػي األصػػػوؿ المتداولػػة التشػػػةيلية ااألصػػوؿ المتداولػػػة(
الػػػػديوف قصػػػػيرة  –التةيػػػػر فػػػػي االلتزامػػػػات المتداولػػػػة التشػػػػةيلية اااللتزامػػػػات المتداولػػػػة  –المتداولػػػػة(  

 األجؿ .
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ΔNCO االسػػتثمارات  –وؿ غيػػر المتداولػػة = التةيػػر فػػي األصػػوؿ غيػػر المتداولػػة التشػػةيلية ااألصػػ
الػديوف  –التةير في االلتزامات غير المتداولة التشةيلية اااللتزامات غير المتداولة  –ولة  امتدغير ال

 طويلة األجؿ .

ΔFIN  = االسػػتثمارات قصػػيرة األجػػؿ ا االسػػتثمارات طويلػػة األجػػؿ[التةيػػر فػػي األصػػوؿ الماليػػة[- 
. ]الػػديوف طويلػػة األجػػؿ ا الػػديوف قصػػيرة األجػػؿ ا األسػػهـ الممتػػازة [التةيػػر فػػي االلتزامػػات الماليػػة

حيػػث تػػػـ قسػػمة اػػػؿ عنصػػر مػػػف العناصػػر التػػػي شػػالت المعادلػػػة األساسػػية علػػػى متوسػػط األصػػػوؿ 
الالية, فالما اانت المستحقات الالية أابر يدؿ ذلؾ علػى تػدني مسػتوا جػودة األربػاح أمػا انخءػاض 

 ع مستوا جودة األرباح.المستحقات الالية فيدؿ على ارتءا

 رانيًا: الملغيرات المسلقمة:

 تـ قياس فيما إذا ااف هناؾ عالقة بيف الحاامية المؤسسية وبيف جودة األرباح وفقا  لما يلي:     

: حيػث تػـ قياسػها مػف خػالؿ نسػبة ملايػة أعضػا  ممكية أعضاء مجمس اإلدارة ألسػيـ الشػركة 1-
قسػػمة عػػدد األسػػهـ المملواػػة مػػف قبػػؿ أعضػػا  مجلػػس اإلدارة مجلػػس اإلدارة ألسػػهـ الشػػراة, وذلػػؾ ب

 .لالي ألسهـ الشراةعلى المجموع ا

: وتػػـ قياسػػي مػػف خػػالؿ أعضػػا  مجلػػس اإلدارة, حيػػث أف القػػانوف مجمػػس اإلدارة عػػدد أعضػػاء 2-
( 1964( لسػنة )12المطبؽ في األراضي الءلسطينية والخاص بالشراات هػو القػانوف االردنػي رقػـ )

(, "بػػأف يتػػولى إدارة الشػراة المسػػاهمة العامػػة مجلػػس 104ص فيػػي الءصػػؿ السػابع, المػػادة )يػػن والػذي
إدارة ال يقؿ عدد أعضائي عف خمسة وال يزيد على خمسة عشر", لذلؾ تـ اإلعتماد على هػذ  الءقػرة 

 لقياس عدد أعضا  مجلس اإلدارة.

صػؿ بػيف وظيءتػي المػدير العػاـ : وتػـ قيػاس هػذا المتةيػر مػف خػالؿ الءاسلقاللية مجمس اإلدارة 3-
ورئيس مجلس اإلدارة حيث أني إذا تـ الءصؿ بيف وظيءة رئيس مجلس اإلدارة وبػيف المػدير التنءيػذي 

 (.0(, أما إذا لـ ياف هناؾ فصؿ ستعطى قيمة )1ستعطى قيمة )

ويقػػاس هػػذا المتةيػػر مػػف خػػالؿ الءصػػؿ بػػيف وظػػائؼ لجنػػة التػػدقيؽ اسػػلقاللية لجنػػة اللػػدقيؽ:  4-
لوظائؼ التنءيذية, حيث سيتـ إعطا  لجنة التدقيؽ التي تتاوف مف أعضػا  غيػر تنءيػذييف بالاامػؿ وا

 (.0(, أما إذا لـ ياف جميع األعضا  غير تنءيذييف فستأخذ القيمة )1القيمة )
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وتػػـ قيػػاس هػػذا المتةيػػر مػػف خػػالؿ االعتمػػاد علػػى وجػػود شػػخص خبػػرة أعضػػاء لجنػػة اللػػدقيؽ:  5-
( أو CFA( أو )CPAف لجنػة التػدقيؽ يحمػؿ شػهادة مهنيػة متخصصػة مثػؿ )واحد على األقؿ ضم

يحمػػؿ شػػهادة جامعيػػة فػػي الحقػػؿ المػػالي, حيػػث سػػيتـ اعطػػا  لجنػػة التػػدقيؽ التػػي تضػػـ عضػػوا  واحػػدا  
(, أمػا فػي حالػة عػدـ ضػـ اللجنػة ألي عضػو 1يحمؿ أي نػوع مػف المػؤهالت السػابؽ ذارهػا القيمػة )

 (.0تعطى القيمة )يحمؿ شهادة مهنية أو مالية س

اجتمػاع اللجنػة سػنويا , حيػث  وتـ قياس هذا المتةير مف خالؿ عػدد مػرات نشاط لجنة اللدقيؽ: 6-
سيتـ حساب عدد مرات اجتماع لجنة التدقيؽ الداخلي لاػؿ سػنة مػف السػنوات الخاصػة بءتػرة الدراسػة 

تأثيرهػػا علػػى جػػودة  فػػي الشػػراات الصػػناعية المدرجػػة فػػي بورصػػة فلسػػطيف لػػألوراؽ الماليػػة لمعرفػػة
 .األرباح

الحااميػة : حيث تػـ إدخػاؿ هػذا المتةيػر لضػبط العالقػة بػيف المو,ريلـ الطبيعي ألصوؿ الشركة 7-
 واستبعاد تأثير حجـ الشراة عليها. جودة األرباحوبيف المؤسسية 

اصػػػر والختبػػػار العالقػػػة بػػػيف المتةيػػػر التػػػابع وهػػػو جػػػودة األربػػػاح وبػػػيف المتةيػػػرات المسػػػتقلة وهػػػي عن
 الحاامية المؤسسية تـ االعتماد على نموذج االنحدار المتعدد التالي:

 

 

(TACC)= α + β1(BOW) + β2(BOZ) + β3(BOI) + β4(ACI) + β5(ACE) + 

β6(ACA) + β7(LOGASST) + Є 

 حيث إف:
TACC .القيمة المطلقة للمستحقات الالية = 

 BOW.ملاية مجلس اإلدارة ألسهـ الشراة = 

BOZ  = مجلس اإلدارة. أعضا عدد 

BOI .استقاللية مجلس اإلدارة = 

ACI .استقاللية لجنة التدقيؽ = 

ACE  =لجنة التدقيؽ. خبرة 

ACA .نشاط لجنة التدقيؽ = 

LOGASST .اللوغريتـ الطبيعي ألصوؿ الشراة الالية = 
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 المبحث الراني

 اخلبار فرضيات الدراسة ولحميؿ النلائج
 

 

 ( لمييد.0-2-3) 

 ( محاور اللحميؿ.1-2-3)

 ( اخلبار فرضيات الدراسة.2-2-3)

 ( نلائج لحميؿ االنحدار الخطي الملعدد.3-2-3)
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 ( لمييد:0-2-3)
تػػـ إجػػرا  اختبػػارات التحقػػؽ مػػف مػػدا مال مػػة بيانػػات الدراسػػة للتحليػػؿ اإلحصػػائي, وذلػػؾ مػػف      

فة إلػى حسػاب المسػتحقات الاليػة التػي خالؿ اختبار خاصية التوزيع الطبيعي لهذ  البيانات, باإلضا
تػػػـ االعتمػػػاد عليهػػػا امقيػػػاس لجػػػودة األربػػػاح والتػػػي تػػػـ الحصػػػوؿ عليهػػػا لاافػػػة الشػػػراات الصػػػناعية 

 المدرجة في بورصة فلسطيف لألوراؽ المالية.
 ( محاور اللحميؿ:1-2-3)

 الؿخػ مػف اإلحصػائي للتحليػؿ البيانػات صػالحية مػف بػالتحقؽ يتعلػؽ :األوؿ المحػور      
 موزعػة البيانػات هػذ  تاػف لػـ فػاذا الطبيعػي, توزيعهػا مػف البيانػات اقتػراب مػدا علػى التعػرؼ
 اسػتخدامها مػف تماننػا التػي البيانػات هػذ  علػى الالزمػة المعالجػة إجػرا  يجػب ,طبيعيػا   توزيعػا  
 اختبػار ثػـ الخطػي التػداخؿ اختبػار اسػتخداـ سػيتـ ثػـ ,ضػياتالءر ر الختبػا الصػحيء بالشػاؿ
  .(Multicollinearity Test) الذاتي باطاالرت
 الحسػابي الوسػط خػالؿ مػف لمتةيػرات الدراسػة الوصػءي اإلحصػا  يتنػاوؿ ي:الرػان المحػور     

(Descriptive Statistics)  وصػء ا الدراسػة ومتةيػرات عينػة لوصػؼ وذلػؾ الوصػءية اإلحصائية 
(Measures) البيانات واقع يعاس. 

نموذج اإلنحدار  معلمات وحساب الدراسةيات فرض اختبار المحور هذا وؿيتنا: الرالث المحور     
 (.(Multiple Linear Regressionالمتعدد 

 
 :لملحميؿ اإلحصائي البيانات صالحية اخلبار: األوؿ المحور

 :الطبيعي اللوزيع اخلبار -ا

 علػى يترتب حيث ,أـ ال ا  طبيعي توزيعا   موزعة البيانات أف مف للتحقؽ االختبار هذا إجرا  يتـ     
 اإلحصػائي األسػلوب اختيػار طبيعيػا   توزيعػا   موزعػة غيػر أو موزعػة البيانػات اانػت إذا فيمػا التعرؼ
 سمػرنػػوؼ"   -"اولمجػػروؼ اختبػار اسػتخداـ تػـ ذلػؾ تحقيػؽ أجؿ ومف ,ضياتالءر  الختبار المالئـ

one sample K-S) ,)  تتبػع التوزيػع البيانػات فأبػ الءػرض قبػوؿ يػتـ  المػذاور لالختبػار فقػا  وو 
(, أف القيمة االحتمالية 1( ويبيف الجدوؿ رقـ )(0.05القيمة االحتمالية أابر مف  اانت إذا الطبيعي

( ممػػا يػػدؿ علػػى أف البيانػػات تتبػػع التوزيػػع الطبيعػػي وبنػػا   عليػػي يجػػب 0.05لاػػؿ متةيػػر أابػػر مػػف )
 استخداـ االختبارات المعلمية.
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 (1جدول رقم )

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1)التوزيع الطبيع  اختبار 

 

 القيمة االحلمالية Zقيمة  الملغير

 0.162 1.121 لقياس جودة األرباح

 0.061 1.321 ملاية أعضا  مجلس االدارة في الشراة

 0.180 1.098 مجلس ادارة الشراة عدد أعضا 

 

 Multicollinearity Test): ) الخطي اللداخؿ اخلبار -ب
 الثانيػة الخطػوة تػأتي توزيعهػا الطبيعػي, مػف الدراسػة بيانػات اقتػراب مػدا اختبػار بعػد     
 يالخطػػػ التػػداخؿ اختبػػار وهػػو اإلحصػػائي البيانػػات للتحليػػػؿ صػػالحية اختبػػار فمػػ

(Diagnostics Collinearity), مقيػاس  خػالؿ مػف الخطػي التػداخؿ فحػص سػيتـ حيػث 
(Variance Inflation Factor - VIF) لاػػؿ (Tolerance) معامػػؿ باحتسػػاب وذلػػؾ 

(VIP) معامػػؿ لاافػػةف الأ(, 2يبػػيف جػػدوؿ رقػػـ )المسػػتقلة. و  المتةيػػرات مػػف لاػػؿ متةيػػر 
 مػف يعػاني ال الدراسػة نمػوذج القػوؿ بػأف يماػف لػذلؾ ,(5) الخمسػة يتجػاوز لػـ المتةيػرات
 ,ءض جػدا  ومػنخ إحصػائية داللػة ذي غيػر المتةيػرات بػيف الخطػي, فاالرتبػاط التػداخؿ مشػالة
 .وتحديد  التابع المتةير األثر على تءسير في الدراسة نموذج قوة على يدؿ وهذا

 
 (2جدوؿ رقـ )

 (Multicollinearity Testاختبار التداخؿ الخطي )
 

 الملغير
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 1.334 0.749 ملكي  أعضاء مجلس االيارا لل الشرك 

 1.862 0.537 ايارا الشرك مجلس  عيي أعضاء

 1.697 0.589 ا تقاللي  مجلس االيارا

 1.250 0.800 ا تقاللي  لجن  التيقيق الياةلل

 1.104 0.906 ةبرا لجن  التيقيق

 1.935 0.517 نشاط لجن  التيقيق
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 (:Autocorrelation Test) الذالي االرلباط اخلبار -ج
 عػف وذلػؾ النمػوذج فػي الػذاتي االرتبػاط مشػالة وجػود عػدـ فمػ للتأاػد االختبػار هػذا إجرا  يتـ     
 المتجاورة القيـ  اانت إذا المشالة تظهر حيث Durbin Watson Test),) اختبار استخداـ طريؽ

 تقلةػالمسػ للمتةيػرات حقيقػي غيػر أثػر سػيظهر حيػث النمػوذج صحة في يؤثر مما مترابطة للمتةيرات
   0),4 ) بػيف مػا االختبػار هػذا قيمػة وتتػراوح ,االرتباط ذلؾ جرا  مف ابيرة بدرجة التابع المتةير في

 (4) مػف القريبػة النتيجػة قػوي, أمػا موجب ارتباط وجود إلى (الصءر مف القريبةحيث تشير النتيجة 
 (2.5 - 1.5) بػيف مػا تتػراوح التػي فهػي المثلػى النتيجػة أمػا قػوي, سػالب ارتبػاط وجػود إلػى فتشػير
بينػت النتػائ   وقػد للمتةيػرات, المتجػاورة القػيـ المحسػوبة بيف ذاتي ارتباط ودوج عدـ إلى تشير والتي
(, وبذلؾ يتضء عػدـ  2.5- 1.5( حيث تقع  تقريبا  ضمف المدا المالئـ )1.35) D-Wقيمة  أف

 والتي تؤثر على صحة النموذج المستخدـ. (Autocorrelation)وجود مشالة االرتباط الذاتي 
 

 :الدراسة لملغيرات الوصفي صاءاإلح: الراني المحور
 للتحليؿ البيانات صالحية مف التأاد فيها تـ والتي األولى المرحلة مف نتها اإل تـ أف بعد     

 البد  قبؿ الدراسة لمتةيرات أولي تحليلي وصؼ فيها يتـ والتي الثانية المرحلة تأتي اإلحصائي,
 واالنحراؼ الحسابي, الوسط تاليال الجدوؿ ويعرض نتائجها, ستخالصا  و  فروضها باختبار
 أو مستقلة متةيرات اانت سوا  المتصلة الدراسة لمتةيرات واألقصى األدنى والحد ,المعياري
 .2013 -2008 مف للءترة الدراسة سنوات خالؿ تابعة متةيرات
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 (3جدوؿ رقـ )
 الدراسة لمتةيرات الوصءي اإلحصا 

 الوسط الحسابي السنة الملغير
نحراؼ اال 

 أكبر قيمة أقؿ قيمة المعيار 

 جودة األرباح

2008 8839350.42 7047510.30 496974.00 24611457.00 

2009 9653369.83 7479250.37 562742.00 25707330.00 

2010 10740685.50 7752994.77 1325557.00 27890604.00 

2011 10871974.67 8154839.87 1538012.00 29769227.00 

2012 13321192.67 9647589.51 1819392.00 30049175.00 

2013 14746604.75 10966666.12 2168780.00 34498018.00 

 
عضاء ممكية أ

مجمس االدارة في 
 الشركة
 

2008 0.27 0.23 0.00 0.70 

2009 0.22 0.17 0.00 0.53 

2010 0.24 0.19 0.00 0.59 

2011 0.24 0.19 0.00 0.59 

2012 0.29 0.24 0.00 0.61 

2013 0.27 0.24 0.00 0.61 

 عدد أعضاء
مجلس ادارة 

 الشركة

 

2008 8.83 1.64 7.00 11.00 

2009 8.83 1.64 7.00 11.00 

2010 8.67 2.06 5.00 11.00 

2011 8.67 2.06 5.00 11.00 

2012 8.25 2.05 5.00 11.00 

2013 8.25 2.05 5.00 11.00 

نشاط لجنة 
 التدقيق

 

2008 5.75 0.62 5.00 7.00 

2009 5.75 0.62 5.00 7.00 

2010 5.75 0.62 5.00 7.00 

2011 5.75 0.62 5.00 7.00 

2012 5.75 0.62 5.00 7.00 

2013 5.75 0.62 5.00 7.00 
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 :( السابؽ3رقـ ) للجدوؿ تحليؿ يلي وفيما
 عػاـ جػودة األربػاح مػف رتءػاعإ السػابؽ الجػدوؿ مف يالحظ: جودة األرباحب الخاص المتةير -

دينػار  (8839350.42) ,ـ 2008 عػاـ جػودة األربػاح فػي متوسػط بلػ  حيػث آخػر, إلػى
 حيث ـ 2013 عاـ حتى االرتءاع في واستمرت ,( 7047510.30) قدر ري معيا بانحراؼ
               قػػػػػػػػػػدر معيػػػػػػػػػاري  بػػػػػػػػػانحراؼ ,دينػػػػػػػػػار ((14746604.75 جػػػػػػػػػودة األربػػػػػػػػػػاحمتوسػػػػػػػػػط  بلػػػػػػػػػ 

((10966666.12. 
 السػابؽ الجػدوؿ مػف يالحػظ: بملايػة أعضػا  مجلػس االدارة فػي الشػراة الخػاص المتةيػر -

(  0.22أقػؿ متوسػط حسػابي )  بلػ  حيػث آخػر, إلػى عػاـ تذبػذب المتوسػطات الحسػابية مػف
(  فػي 0.29, وبلػ  أعلػى متوسػط حسػابي )(0.17)قػدر   معيػاري بػانحراؼ 2009فػي عػاـ 

 .(0.24)قدر   معياري بانحراؼ 2012عاـ 
 انخءػاض السػابؽ الجػدوؿ مػف يالحػظ: مجلػس ادارة الشػراة عػدد أعضػا ب الخػاص المتةيػر -

مجلػس  عدد أعضػا  متوسط بل  حيث آخر, إلى عاـ مف اةدارة الشر إمجلس  عدد أعضا 
 فػػي واسػػتمرت ,(1.64)قػػدر   معيػاري بػػانحراؼ,  (8.83)ـ2008 عػػاـ فػي اإلدارة

مجلػس ادارة الشػراة  عػدد أعضػا متوسػط  بلػ  حيػثـ   2013 عػاـ حتػى اإلنخءػاض
 2.05). ) در  ػػػق مػػػعياري حراؼػػبان ,((8.25

 نشػاط لجنػة التػدقيؽ ثبػات السػابؽ الجدوؿ مف يالحظ ؽ:تدقينشاط لجنة الب الخاص المتةير -
, أي ما (5.75جميع االعواـ ) في نشاط لجنة التدقيؽ متوسط بل  حيث آخر, إلى عاـ مف

 .0.62)قدر  ) معياري بانحراؼو  يعادؿ ستة اجتماعات لاؿ سنة مف سنوات الدراسة,
 
 تـ التي المنءصلة الدراسة ية لمتةيراتالوصء اإلحصا ات أهـ التالي (4) رقـ جدوؿ ويعرض     
  (Dummy Variables): ةبالمتةيرات الوهمي عنها التعبير
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 (4) رقـ جدوؿ

 المنءصلة الدراسة لمتةيرات الوصءي اإلحصا 

  المتغير
استقاللية مجلس 

 اإلدارة

استقاللية لجنة 

 التدقيق
 خبرة لجنة التدقيق

2013 

 متحقق  مشاميات
5 

%41.7 

12 

%100 

8 

%66.7 

 متحقق  غير مشاميات
7 

%58.3 

0 

%0 

4 

33.3% 

2012 

 متحقق  مشاميات
5 

%41.7 

12 

%100 

8 

%66.7 

 متحقق  غير مشاميات
7 

%58.3 

0 

%0 

4 

%33.3 

2011 

 متحقق  مشاميات
6 

50% 

12 

%100 

8 

%66.7 

 متحقق  غير مشاميات
6 

%50 

0 

%0 

4 

%33.3 

2010 

 متحقق  مشاميات
6 

%50 

12 

%100 

8 

%66.7 

 متحقق  غير مشاميات
6 

%50 

0 

%0 

4 

%33.3 

2009 

 متحقق  مشاميات
6 

%50 

12 

%100 

8 

%66.7 

 متحقق  غير مشاميات
6 

%50 

0 

%0 

4 

%33.3 

2008 

 متحقق  مشاميات
7 

%58.3 

12 

%100 

8 

%66.7 

 متحقق  غير مشاميات
5 

%41.7 

0 

%0 

4 

%33.3 

 
 :لسابؽ( ا4رقـ ) للجدوؿ تحليؿ يلي وفيما
فقد بل  التارار لعاـ  مجلس اإلدارة عف أية وظائؼ تنءيذية: باستقالليةالمتةير الخاص  -

%, بينما اانت التارارات 41.7وبنسبة تساوي  تتارارا 5وللمشاهدات المتحققة  2013
, واانت أعداد التارارات %58.3تارارات وبنسبة تساوي  7في المشاهدات الةير متحققة 
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زادت فيها فقد  2009, 2010, 2011, أما السنوات 2012معدؿ لسنة ونسبها بنءس ال
%, وهي 50وبنسبة  6ااف التارار فيها عدد ونسبة التارارات للمشاهدات المتحققة حيث 

فقد بل  عدد التارارات  2008نءسها للمشاهدات غير المتحققة لنءس السنوات, أما سنة 
ما يعني ارتءاع نسبة وعدد المشاهدات , %58.3تارارات وبنسبة  7للمشاهدات المتحققة 

 .%41.7وبنسبة  5أما المشاهدات غير المتحققة فقد بل  عدد التارارات فيها فيها, 
المتةير الخاص باستقاللية لجنة التدقيؽ الداخلي عف أية وظائؼ تنءيذية: فقد بل  التارار  -

%, أما 100ي تارار بنسبة مئوية تساو  12للمشاهدات المتحققة ولجميع األعواـ 
وبنسبة تساوي  0المشاهدات الةير متحققة فقد بل  عدد التارارات فيها ولجميع السنوات 

 ., ما يعني استقرار عدد ونسب المشاهدات لهذا المتةير طواؿ سنوات فترة الدراسة0%
المتةير الخاص بخبرة لجنة التدقيؽ الداخلي: فقد بل  التارار للمشاهدات المتحققة ولجميع  -

%, أما المشاهدات الةير متحققة فقد بل  66.7تارارات بنسبة مئوية تساوي  8عواـ األ
 %.33.3تساوي مئوية وبنسبة تارارات  4عدد التارارات فيها ولجميع السنوات 

 

 :الدراسة ياتفرض اخلبار: الرالث المحور
 جػودة ائصخصػ تػأثير مػدا طريػؽ دراسػة عػف الدراسػة ياتفرضػ اختبػار المحػور هػذا يتنػاوؿ      
الشػراات الصػناعية المدرجػة فػي بورصػة  فػي األربػاح جػودة فػي تحسػيف التػدقيؽ الػداخلي لجنػة

 فلسطيف لألوراؽ المالية.
 جودة خصائص في المتمثلة المستقلة بيف المتةيرات العالقة األوؿ الدراسة نموذج يتناوؿ حيث     
 بػيف العالقػة أف األربػاح, وطالمػا جػودة فػي والمتمثػؿ التػابع المتةيػر وبػيف تػدقيؽ الػداخلياللجنػة 

 نمػوذج االنحػدار هػو المالئػـ االنحػدار نمػوذج فػاف تػابع؛ المسػتقلة ومتةيػر المتةيػرات مػف مجموعػة
                      المتعػػػػػػػػػػػػػػػػدد امػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػيتـ اسػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ نمػػػػػػػػػػػػػػػػوذج االنحػػػػػػػػػػػػػػػػدار الخطػػػػػػػػػػػػػػػػي  البسػػػػػػػػػػػػػػػػيط  الخطػػػػػػػػػػػػػػػػي

(Simple linear Regression), األربػاح امتةيػر  لعالقة بيف جػودةحيث تراز الءرضيات على ا
واسػتقالليتي,  عػدد أعضػا  تابع واؿ مف المتةيػرات المسػتقلة مثػؿ مػدا نسػبة ملايػة مجلػس االدارة و 

 .وأيضا  تأثر جودة األرباح باستقاللية لجنة التدقيؽ وخبرتها ونشاطاتها
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 فرضيات الدراسة:

دار الخطػي البسػيط سػن بّيف النمػوذج المسػتخدـ قبػؿ البػد  فػي اختبػار الءرضػيات المتعلقػة باإلنحػ     
 لجميع الءرضيات اما يلي:

 

 نموذج معادلة االنحدار الخطي البسيط

 11 xbbY o  

 :إف حيث

Y ::األرباح جودة يمثؿ المتةير التابع 

1x:  يمثؿ المتةير المستقؿ 

  :يمثؿ الخطأ العشوائي 

10 , bb عدد الثابت وميؿ معادلة االنحدار: تمثؿ ال 
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 ( اخلبار الفرضيات:2-2-3)

الشػركات الصػناعية  أسػيـ فػي المديريف ممكية نسبة بيفذات داللة إحصائية  عالقة ال لوجد 1-
 .وبيف جودة األرباح ماليةالمدرجة في بورصة فمسطيف لألوراؽ ال

الشػراات الصػناعية  أسػهـ فػي المديريف تـ استخداـ تحليؿ االنحدار البسيط لمعرفة تأثير ملاية     
 "t"ف قيمػة أ( 5األرباح ويبػيف جػدوؿ رقػـ ) المدرجة في بورصة فلسطيف لألوراؽ المالية على جودة

ابػػػر مػػػف أوهػػػي  0.497اليػػػة تسػػػاوي والقيمػػػة االحتم 0.682المحسػػػوبة لميػػػؿ خػػػط االنحػػػدار تسػػػاوي 
 ملايػة نسػبة ممػا يػدؿ علػى عػدـ وجػود عالقػة بػيف ,0.081 وقيمػة معامػؿ االرتبػاط يسػاوي 0.05

وبػيف جػودة الشػراات الصػناعية المدرجػة فػي بورصػة فلسػطيف لػألوراؽ الماليػة  أسػهـ فػي المػديريف
ف قيمػة معامػؿ  التءسػير إحػدار ضػعيءة حيػث ف معادلػة االنأو  05.0ند مستوا داللػة عاألرباح 

R
2

( ودراسػػػػػػة 2009الشػػػػػػريؼ وأبػػػػػػو عجيلػػػػػػة, دراسػػػػػػة ) وهػػػػػػو مػػػػػػا عارضػػػػػػتي ,%(0.7) 0.007=   
(AFAANZ Newsletter, 2005)  والتي أشارت لوجود عالقة بيف ملاية أعضا  مجلس اإلدارة

 .ألسهـ الشراات وبيف جودة األرباح

 
 (5جدوؿ رقـ )

 األرباح( ي البسيط ) المتةير التابع: جودةتحليؿ االنحدار الخط

الملغيرات 
 المسلقمة

معامالت 
 االنحدار

 الخطأ المعيار

معامالت 
االنحدار 
 المعيارية
Beta 

 tقيمة 
القيمة 
 االحلمالية

sig. 

 داؿ ,ير داؿ

 غير دال عند  0.000 6.451  1626735.070 10493939.617 الرابت

0.05  

 نسبة
 ممكية
 0.497 0.682 0.081 5006669.539 3414729.731  المديريف

 غير دال عند 

0.05 

 ANOVAتحليؿ التبايف 

Rقيمة معامل  التفسير  R   =0.081قيمة  معامل االرتباط 
2

   =0.007 
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فػي الشػركات الصػناعية  اإلدارة مجمػس عػدد أعضػاء ذات داللة إحصائية بيف عالقة ال لوجد 2-
 .وبيف جودة األرباح ؽ الماليةالمدرجة في بورصة فمسطيف لألورا

فػي الشػراات  اإلدارة مجلػس عػدد أعضػا تػـ اسػتخداـ تحليػؿ االنحػدار البسػيط لمعرفػة تػأثير      
( أف 6األرباح ويبيف جدوؿ رقػـ ) الصناعية المدرجة في بورصة فلسطيف لألوراؽ المالية على جودة

وهػي  0.004القيمة االحتمالية تساوي و  2.948" المحسوبة لميؿ خط االنحدار والتي تساوي tقيمة "
 عدد أعضا  وجود عالقة بيف مما يدؿ على  0.332وقيمة معامؿ االرتباط يساوي   0.05أقؿ مف 
وبػػيف جػػودة فػػي الشػػراات الصػػناعية المدرجػػة فػػي بورصػػة فلسػػطيف لػػألوراؽ الماليػػة  اإلدارة مجلػػس

لػػػة االنحػػػدار جيػػػدة حيػػػث إف قيمػػػة معامػػػؿ التءسػػػير                   وأف معاد 05.0عنػػػد مسػػػتوا داللػػػة األربػػػاح 
R

( ودراسة 2009)الشريؼ وأبو عجيلة, وجا ت هذ  النتيجة مؤيدة لدراسة  %(,11.0) 0.11=   2
(Beasley, 1996 )راة أف هناؾ عالقة طردية بيف عدد أعضا  مجلس اإلدارة في الش الذيف أادو

( أف عػػػػدد أعضػػػػا  مجلػػػػس اإلدارة باإلضػػػػافة إلػػػػى 2010مضػػػػاف, أشػػػػار )ر و  ,جػػػػودة األربػػػػاحوبػػػػيف 
 .استقالليتي يشاؿ أداة فاعلة للحاامية المؤسسية

 

 (6جدوؿ رقـ )
 األرباح( تحليؿ االنحدار الخطي البسيط ) المتةير التابع: جودة

الملغيرات 
 المسلقمة

معامالت 
 الخطأ المعيار االنحدار

معامالت 
االنحدار 
 المعيارية
Beta 

 tة قيم
القيمة 
 االحلمالية

sig. 

 داؿ ,ير داؿ

 غير دال عند  0.714 0.368-  4521669.534 1662974.845- الرابت

0.05 

 عدد أعضاء
 مجمس
 اإلدارة

1517495.668 514827.965 0.332 2.948 0.004 
 غير دال عند 

0.05 

 ANOVA تحليؿ التبايف

Rفسير قيمة معامل  الت R   =0.332قيمة  معامل االرتباط 
2

   =0.110 
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اإلدارة فػي الشػركات الصػناعية  مجمػس اسػلقاللية بػيف ذات داللػة إحصػائية عالقػة ال لوجػد 3-
 .وبيف جودة األرباح المدرجة في بورصة فمسطيف لألوراؽ المالية

تػػػـ اسػػػػتخداـ تحليػػػػؿ االنحػػػدار البسػػػػيط لمعرفػػػػة  تػػػػأثير اسػػػتقاللية مجلػػػػس اإلدارة فػػػػي الشػػػػراات      
( أف 7األرباح ويبيف جدوؿ رقػـ ) المدرجة في بورصة فلسطيف لألوراؽ المالية على جودةالصناعية 

وهػي أقػؿ  0.000والقيمػة االحتماليػة تسػاوي  6.559" المحسوبة لميػؿ خػط االنحػدار تسػاوي tقيمة "
 مجلػس اسػتقاللية مما يدؿ على وجػود عالقػة بػيف 0.617وقيمة معامؿ االرتباط تساوي  0.05مف 

عنػد وبيف جودة األربػاح في الشراات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطيف لألوراؽ المالية اإلدارة 
وأف معادلػػػػػػػػػة االنحػػػػػػػػػدار جيػػػػػػػػػدة حيػػػػػػػػػث أف قيمػػػػػػػػػة معامػػػػػػػػػؿ التءسػػػػػػػػػير                05.0مسػػػػػػػػػتوا داللػػػػػػػػػة 

R
2

  , حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث أاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدت بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة                      %(38.1) 0.381=   
(2001 Chtourou et. al.,( ودراسػػة )Karamanou and Vafeas, 2005 بػػأف لمجلػػس )

اإلدارة المسػػتقؿ أثػػرا  ايجابيػػا  فػػي الحػػد مػػف قػػدرة اإلدارة علػػى التالعػػب فػػي القػػوائـ الماليػػة, امػػا أاػػدت 
أف الشػػػػػراات التػػػػػي لػػػػػديها نسػػػػػبة عاليػػػػػة مػػػػػف األعضػػػػػا  غيػػػػػر  (,.Dechow et. al 1996دراسػػػػة )
في مجلس اإلدارة أقؿ تعرضا  للعقوبات المءروضة مف ق بؿ هيئة األوراؽ المالية األمريايػة  التنءيذييف

(SEC) Securities and Exchange Commissions. 
 

 (7جدوؿ رقـ )
 األرباح( تحليؿ االنحدار الخطي البسيط ) المتةير التابع: جودة

الملغيرات 
 الخطأ المعيار معامالت االنحدار المسلقمة

الت معام
االنحدار 
 المعيارية
Beta 

 tقيمة 
القيمة 
 االحلمالية

sig. 

 داؿ ,ير داؿ

 غير دال عند  0.000 14.758  1115524.041 16463348.405 الرابت

0.05 

اسلقاللية 
 مجمس اإلدارة

-10493798.605 1599967.498 -0.617 -6.559 0.000 
 غير دال عند

0.05 

 ANOVAتحليؿ التبايف 

Rقيمة معامل  التفسير  R   =0.617االرتباط قيمة  معامل 
2

   =0.381 
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اللػدقيؽ فػي الشػركات الصػناعية  لجنػة اسػلقاللية بػيف ذات داللػة إحصػائية عالقػة ال لوجػد 4-
 . وبيف جودة األرباح المدرجة في بورصة فمسطيف لألوراؽ المالية

 متةير ثابت( قيؽالتد لجنة استقاللية) هذ  الءرضية ال يماف اختبارها ألف متةير 
 

فػي الشػركات الصػناعية المدرجػة  اللدقيؽ لجنة خبرة ذات داللة إحصائية بيف عالقة ال لوجد 5-
 .وبيف جودة األرباح في بورصة فمسطيف لألوراؽ المالية

فػي الشػراات الصػناعية  التػدقيؽ لجنػة خبػرةتػـ اسػتخداـ تحليػؿ االنحػدار البسػيط لمعرفػة تػأثير      
" t"( أف قيمػة 8ويبػيف جػدوؿ رقػـ ) األرباح جودةعلى  صة فلسطيف لألوراؽ الماليةالمدرجة في بور 

وهػػػي أابػػػر مػػػف  0.476والقيمػػػة االحتماليػػػة تسػػػاوي  0.717المحسػػػوبة لميػػػؿ خػػػط االنحػػػدار تسػػػاوي 
 التدقيؽ لجنة خبرة بيف مما يدؿ على عدـ وجود عالقة 0.085وقيمة معامؿ االرتباط يساوي  0.05

عند مستوا وبيف جودة األرباح  ناعية المدرجة في بورصة فلسطيف لألوراؽ الماليةفي الشراات الص
Rقيمااا  معاماااإ التف اااير  وأف معادلػػػة االنحػػػدار ضػػػعيءة حيػػػث إف  05.0داللػػػة 

2
   =0.007 

حيػث ( ,.Abbott et. al 2002) ( ودراسػةFarber, 2004دراسػة )عارضػتي وهػذا مػا , %(0.7)
, اؾ عالقة ايجابية بيف الخبرة المالية للجنة التػدقيؽ الػداخلي وبػيف جػودة التقػارير الماليػةأف هنبينت 

وقد يرجع عدـ وجود العالقة بيف جودة األرباح وخبرة لجنة التدقيؽ إلى وجود سياسات وقوانيف يجب 
طبيػػػؽ مثػػػؿ التأاػػػد مػػػف ت أف تتبعهػػػا هػػػذ  اللجنػػػة بةػػػض النظػػػر عػػػف الخبػػػرة التػػػي تمتلاهػػػا هػػػذ  اللجنػػػة

 .سياسات البيع والشرا  المحددة مف ق بؿ الشراة

 (8جدوؿ رقـ )
 األرباح( تحليؿ االنحدار الخطي البسيط ) المتةير التابع: جودة

الملغيرات 
 المسلقمة

معامالت 
 الخطأ المعيار االنحدار

معامالت 
االنحدار 
 المعيارية
Beta 

 tقيمة 
القيمة 
 االحلمالية

sig. 

 داؿ ,ير داؿ

 غير دال عند  0.000 7.065  1753515.536 12388451.333 الرابت

0.05 

 لجنة خبرة
 اللدقيؽ

-1539382.542 2147609.159 -0.085 -0.717 0.476 
 غير دال عند 

0.05 

 ANOVA تحليؿ التبايف

Rقيمة معامل  التفسير  R   =0.085قيمة  معامل االرتباط 
2

   =0.007 
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الشػركات الصػناعية  اللػدقيؽ فػي لجنػة نشػاطات بػيف يةذات داللػة إحصػائ عالقػة ال لوجػد 6-
 .وبيف جودة األرباح المدرجة في بورصة فمسطيف لألوراؽ المالية

التػػػػدقيؽ فػػػػي الشػػػػراات ة لجنػػػػت نشػػػػاطاتػػػػـ اسػػػػتخداـ تحليػػػػؿ االنحػػػػدار البسػػػػيط لمعرفػػػػة تػػػػأثير      
( أف 9بيف جدوؿ رقػـ )وي األرباح جودةعلى  الصناعية المدرجة في بورصة فلسطيف لألوراؽ المالية

وهػي أقػؿ  0.009والقيمة االحتماليػة تسػاوي  2.676المحسوبة لميؿ خط االنحدار تساوي  "t"قيمة 
 لجنػة نشػاطات بػيفممػا يػدؿ علػى وجػود عالقػة  0.305وقيمػة معامػؿ االرتبػاط تسػاوي  0.05مػف 

يف جػودة األر بػاح وبػ التدقيؽ فػي الشػراات الصػناعية المدرجػة فػي بورصػة فلسػطيف لػألوراؽ الماليػة
قيمااااا  معاماااااإ التف اااااير                 وأف معادلػػػػػة االنحػػػػػدار جيػػػػػدة حيػػػػػث إف  05.0عنػػػػػد مسػػػػػتوا داللػػػػػة 

R
2

 Abbott 2000)ة ودراسػ(, ,.Lin et. al 2006وهو ما أيدتػي دراسػة ), %(9.3) 0.093=   
et. al.,الػداخلي فيهػا مػرتيف سػنويا  احػد أدنػى  ( حيث أادت أف الشراات التي تجتمع لجنػة التػدقيؽ

           تاػػػػػػػػوف أقػػػػػػػػؿ عرضػػػػػػػػة للعقوبػػػػػػػػات الناتجػػػػػػػػة عػػػػػػػػف مشػػػػػػػػااؿ التقػػػػػػػػارير الماليػػػػػػػػة, امػػػػػػػػا بينػػػػػػػػت دراسػػػػػػػػة 
(2000 Beasley et. al., أف الشراات التي تبػيف وجػود تالعػب فػي تقاريرهػا الماليػة اانػت لجنػة )

ات التػػي اانػػت لجنػػة التػػدقيؽ الػػداخلي فيهػػا التػػدقيؽ فيهػػا تجتمػػع مػػرة واحػػدة سػػنويا  فقػػط, أمػػا الشػػرا
 تجتمع ما بيف مرتيف أو ثالث مرات سنويا  فلـ يتبيف وجود تالعب في تقاريرها المالية.

 
 (9جدوؿ رقـ )

 األرباح( تحليؿ االنحدار الخطي البسيط ) المتةير التابع: جودة

الملغيرات 
 المسلقمة

 الخطأ المعيار معامالت االنحدار

معامالت 
حدار االن

 المعيارية
Beta 

 tقيمة 
القيمة 
 االحلمالية

sig. 

 داؿ ,ير داؿ

 غير دال عند  0.052 1.974-  16295976.030 32170860.944- الرابت

0.05 

 نشاطات
 لجنة

 اللدقيؽ

57481796.995 21479506.839 0.305 2.676 0.009 
 غير دال عند 

0.05 

 ANOVA تحليؿ التبايف

Rقيمة معامل  التفسير  R   =0.305قيمة  معامل االرتباط 
2

   =0.093 
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 :نلائج لحميؿ االنحدار الخطي الملعدد( 3-2-3)

نمػػوذج االنحػػدار الخطػػػي  باسػػتخداـتػػـ دراسػػة العالقػػة بػػػيف المتةيػػرات المسػػتقلة والتابعػػة وذلػػػؾ      
 المتعدد وذلؾ اما يلي:

عػػدد   مجلػػس االدارة فػػي الشػػراة, ملايػػة أعضػػا (المتةيػػرات المسػػتقلة إليجػػاد معادلػػة انحػػدار     
اسػتقاللية مجلػس االدارة, اسػتقاللية لجنػة التػدقيؽ الػداخلي, خبػرة لجنػة , دارة الشراةإمجلس  أعضا 

نحػػػدار الخطػػػي المتعػػػدد تػػػـ اسػػػتخداـ تحليػػػؿ اإلعلػػػى جػػػودة األربػػػاح ( التػػػدقيؽ,  نشػػػاط لجنػػػة التػػػدقيؽ
 عػػدد أعضػػا مجلػػس االدارة فػػي الشػػراة,  ملايػػة أعضػػا ثػػر مؤشػػرات المتةيػػرات المسػػتقلة )ألمعرفػػة 

استقاللية مجلس االدارة, استقاللية لجنة التػدقيؽ الػداخلي, خبػرة لجنػة التػدقيؽ, , مجلس ادارة الشراة
األربػػاح( وقػػد تبػػيف مػػف خػػالؿ نتػػائ  هػػذا التحليػػؿ  ( علػػى المتةيػػر التػػابع )جػػودةنشػػاط لجنػػة التػػدقيؽ

 10.323 المحسػوبة تسػاوي Fمقبولػة حيػث  أف قيمػة ( أف معادلة االنحػدار جيػدة و 10جدوؿ رقـ )
, ومػف 0.05عند مسػتوا  حصائيا  إوهي دالة  0.05وهي أقؿ مف  0.000والقيمة االحتمالية تساوي 

مجلػس  عػدد أعضػا دارة في الشراة, ملاية أعضا  مجلس اإلف المتةيرات المستقلة )أالنتائ  يتبيف 
سػتقاللية لجنػة التػػدقيؽ الػداخلي, خبػرة لجنػة التػدقيؽ, نشػػاط دارة, ااسػتقاللية مجلػس اإل, دارة الشػراةإ

ف المتةيػرات أاألربػاح( وتبػيف النتػائ   ثػر جيػد علػى التنبػؤ بػالمتةير التػابع )جػودةأ( لهػا لجنة التدقيؽ
حيػػث أف القيمػػة  ثرا  أ( هػػي ااثػػر التةيػػرات تػػ خبػػرة لجنػػة التػػدقيؽ, اسػػتقاللية مجلػػس االدارةالمسػػتقلة )

مػا بػاقي أ. 0.05على الترتيب وهي أقؿ مػف  0.021و  0.000قابلة لاؿ منها تساوي االحتمالية الم
. 0.05ابػر مػف أف القيمػة االحتماليػة المقابلػة لاػؿ منهػا أضػعيؼ حيػث  فتأثيرهػارات المستقلة يالمتة

R=   0.396امػػا بلةػػت قيمػػة معامػػؿ التحديػػد المعدلػػة )التءسػػير( 
2

والقيمػػة االحتماليػػة المقابلػػة لػػي    
ممػػا يػػدؿ علػػى أف نسػػبة التبػػايف الػػذي تءسػػر  المتةيػػرات المسػػتقلة التػػي دخلػػت معادلػػة  0.000ةػػت بل

, ويماػف اتابػة نمػوذج 0.05عتماد على تبايف المتةيػر التػابع جيػدة عنػد مسػتوا داللػة االنحدار باإل
 معادلة االنحدار اما يلي:  

 نموذج معادلة االنحدار الخطي المتعدد  أوال:

665544332211 xbxbxbxbxbxbbY o   

 حيث:

Y ::األرباح جودة يمثؿ المتةير التابع 
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1x:  :ملكي  أعضاء مجلس االيارا لل الشرك يمثؿ المتةير المستقؿ   

2x:  :مجلس ايارا الشرك  عيي أعضاءيمثؿ المتةير المستقؿ 

3x: ا تقاللي  مجلس االياراثؿ المتةير المستقؿ: يم 

4x:  :ا تقاللي  لجن  التيقيق الياةلليمثؿ المتةير المستقؿ 

5x:  :ةبرا لجن  التيقيقيمثؿ المتةير المستقؿ 

6x:  :نشاط لجن  التيقيقيمثؿ المتةير المستقؿ 

  :يمثؿ الخطأ العشوائي 

6543210 ,,,,,, bbbbbbbتمثؿ العدد الثابت وعوامؿ المتةيرات المستقلة : 

 

 عػػدد أعضػػا ملايػػة أعضػػا  مجلػػس االدارة فػػي الشػػراة, ) المتةيػػرات المسػػتقلة ر: معادلػػة انحػػدارانيػػاً 
قيؽ الػداخلي, خبػرة لجنػة التػدقيؽ, استقاللية مجلس االدارة, استقاللية لجنة التػد, مجلس ادارة الشراة
 اما يلي:على جودة األرباح ( نشاط لجنة التدقيؽ

ملايػػػة أعضػػػا   ×202161.144 ا  15988285.162 -=  جػػػودة األربػػػاح )المتةيػػػر التػػػابع(
 مجلس االدارة في الشراة

 مجلس ادارة الشراة عدد أعضا ×   156039.120    -                               

 استقاللية مجلس االدارة  ×10696332.613     -                               

 استقاللية لجنة التدقيؽ الداخلي×   1673509.663    -                               

 خبرة لجنة التدقيؽ  × 43207149.579   ا                                

 نشاط لجنة التدقيؽ  ×15988285.162     -                               
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 (10جدوؿ رقـ )
 األرباح( تحليؿ االنحدار الخطي المتعدد ) المتةير التابع: جودة

 الخطأ المعيار معامالت االنحدار الملغيرات المسلقمة

معامالت 
االنحدار 
 المعيارية
Beta 

 tقيمة 
القيمة 
 االحلمالية

sig. 
 داؿ ,ير داؿ

غير دال عند  0.246 1.171-  13654506.062 15988285.162- الرابت

0.05 

ممكية أعضاء 
مجمس االدارة في 

 الشركة
202161.144 4476288.502 0.005 0.045 0.964 

غير دال عند 

0.05 

مجمس  عدد أعضاء
 ادارة الشركة

-156039.120 574613.844 -0.034 -0.272 0.787 
غير دال عند 

0.05 

اسلقاللية مجمس 
 ةاالدار 

-10696332.613 2043182.129 -0.629 -5.235 0.000 
 دال عند 

0.05 

اسلقاللية لجنة 
 اللدقيؽ الداخمي

1673509.663 1859138.179 0.093 0.900 0.371 
غير دال عند 

0.05 

 0.021 2.364 0.229 18280202.067 43207149.579 خبرة لجنة اللدقيؽ
 دال عند 

0.05 

 0.246 1.171-  13654506.062 15988285.162- نشاط لجنة اللدقيؽ
غير دال عند 

0.05 

 ANOVA تحليؿ التبايف

 0.000القيمة االحتمالية =  F  =10.323قيمة اختبار 

Rقيمة معامل  التفسير المعدل  0.662قيمة معامل  االرتباط يساوي = 
2

  =0.396 
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 ( نلائج الدراسة:1-4)

عناصػػػر الحااميػػػة المؤسسػػػية المتمثلػػػة بالعناصػػػر الختبػػػار العالقػػػة بػػػيف هػػػدفت هػػػذ  الدراسػػػة      
واالسػػػتقاللية والعناصػػػر  ة وهػػػي الملايػػػة فػػػي أسػػػهـ الشػػػراة وعػػػدد األعضػػػا الخاصػػػة بمجلػػػس اإلدار 
, ومػف على جػودة األربػاح ة التدقيؽ الداخلي وهي االستقاللية والخبرة والنشاطاأل خرا والخاصة بلجن

 خالؿ اختبار فرضيات الدراسة تـ التوصؿ إلى النتائ  التالية:

تساهـ الحاامية المؤسسية بشاؿ إيجابي فػي تحسػيف اآلدا  وتحقيػؽ الءعاليػة فػي الشػراات, بمػا  1-
 التنمية والتقدـ للشراات وتحقيؽ األهداؼ المنشودة لها. يحءظ استقرار اإلقتصاد, واستمرارية تحقيؽ

تعمػػؿ بعػػض المنظمػػات والجهػػات المهتمػػة بتطبيػػؽ الحااميػػة علػػى أقصػػى جهػػد لتطبيػػؽ قواعػػد  2-
ومبػػادئ الحااميػػة المؤسسػػية فػػي الشػػراات الصػػناعية المدرجػػة فػػي بورصػػة فلسػػطيف لػػألوراؽ الماليػػة 

النقػػػد الءلسػػػطينية والتػػػي أصػػػدرت دلػػػيال  متاػػػامال  عػػػف مثػػػؿ سػػػوؽ فلسػػػطيف لػػػألوراؽ الماليػػػة, وسػػػلطة 
 للتطبيؽ في المصارؼ الءلسطينية.مبادئ الحاامية المؤسسية 

أظهػػرت الدراسػػة وجػػود عالقػػة طرديػػة بػػيف الحااميػػة المؤسسػػية وجػػودة األربػػاح حيػػث أف جػػودة  3-
 األرباح تزداد بزيادة اإللتزاـ بقواعد ومبادئ الحاامية المؤسسية.

نسػػبة ملايػػة أعضػػا  مجلػػس بػػيف د عالقػػة ذات داللػػة احصػػائية و وجػػالدراسػػة إلػػى عػػدـ  توصػػلت 4-
 .وبيف جودة األرباح اإلدارة ألسهـ الشراات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطيف لألوراؽ المالية

مجلػػس اإلدارة فػػي  عػػدد أعضػػا ذات داللػػة احصػػائية بػػيف طرديػػة عالقػػة  وجػػودأثبتػػت الدراسػػة  5-
 .وبيف جودة األرباح اعية المدرجة في بورصة فلسطيف لألوراؽ الماليةالشراات الصن

بػيف اسػتقاللية مجلػس ادارة الشػراات الصػناعية المدرجػة فػي  عالقػة وجػودتوصلت الدراسػة إلػى  6-
, حيث أف جودة األربػاح عف أية وظائؼ تنءيذية وبيف جودة األرباح بورصة فلسطيف لألوراؽ المالية

 .يؽ استقاللية مجلس اإلدارة وعدـ إشرااي في أية أعماؿ تنءيذية داخؿ الشراةتزيد عندما يتـ تحق

عنػػد اختبػػار العالقػػة بػػيف جػػودة األربػػاح وبػػيف اسػػتقاللية لجنػػة التػػدقيؽ الػػداخلي, لػػـ نػػتماف مػػف  7-
أف مجلػػس االدارة فػػي الشػػراات الصػػناعية المدرجػػة يعػػود إلػػى معرفػػة نتػػائ  اختبػػار الءرضػػيات وذلػػؾ 

 لسطيف لألوراؽ المالية اانت جميعها مستقلة عف أية مهمات تنءيذية في الشراة.في بورصة ف

في الشػراات الصػناعية العاملة بيف خبرة لجنة التدقيؽ الداخلي  وجود عالقة أثبتت الدراسة عدـ 8-
 .وبيف جودة األرباح المدرجة في بورصة فلسطيف لألوراؽ المالية
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في الشػراات الصػناعية المدرجػة العاملة جنة التدقيؽ الداخلي نشاطات ل بعد إختبار العالقة بيف 9-
ألوراؽ الماليػة وبػيف جػودة األربػاح, وجػد الباحػث أف هنػاؾ عالقػة طرديػة ذات في بورصة فلسطيف لػ

 .داللة احصائية بينهما, حيث أثبتت الدراسة زيادة جودة األرباح بزيادة إجتماعات لجنة التدقيؽ

 ( اللوصيات:2-4)
 النلائج السابقة لوصي الدراسة بما يمي: بناًء عمى

 لوصيات موجية إلى إدارة الشركات: 
 اإلشػراؼ خػالؿ مػف وذلػؾ, تنءيذيػة وظػائؼ أيػة عف اإلدارة مجلس استقاللية تحقيؽ على العمؿ 1-

 بأهميػػػػػة الشػػػػراات ادارة مجػػػػالس لتوعيػػػػة النػػػػدوات وعقػػػػد المؤسسػػػػية الحااميػػػػة قواعػػػػد تطبيػػػػؽ علػػػػى
 .اإلدارة بها تقوـ قد التي التالعب عمليات اشؼ في يلعبوني الذي الدور وأهمية استقالليتهـ

 بورصػة فػي المدرجػة الصػناعية الشػراات فػي اإلدارة مجلس أعضا  عدد بزيادة الباحث يوصي 2-
الشػراات بزيػادة عػدد أعضػا   أربػاح جػودة زيػادة أثػر مػف أثبتتي الدراسة لما, المالية لألوراؽ فلسطيف

 .شراةمجلس اإلدارة لل
زيػػادة نشػػاط لجنػػة التػػدقيؽ الػػداخلي للشػػراات, وذلػػؾ بزيػػادة عػػدد اإلجتماعػػات التػػي تعقػػدها هػػذ   3-

 اللجنة سنويا , لما لي مف تأثير على إيجابي على جودة األرباح.
 :لوصيات موجية لمجيات والمنظمات المينية والحكومية 

يػػػػػػع الشػػػػػػراات المسػػػػػػاهمة يوصػػػػػػي الباحػػػػػػث بضػػػػػػرورة اصػػػػػػدار دليػػػػػػؿ للحااميػػػػػػة المؤسسػػػػػػية لجم 1-
الءلسػػطينية, وعقػػد النػػدوات وورش العمػػؿ للتعريػػؼ بأهميػػة تطبيػػؽ الحااميػػة المؤسسػػية فػػي الشػػراات 

 المساهمة وقياـ هيئات حاومية باإلشراؼ على تطبيؽ الحاامية المؤسسية في الشراات.
لتػػوعيتهـ ضػػرورة عقػػد النػػدوات وورشػػات العمػػؿ واصػػدار نشػػرات دوريػػة لمجلػػس إدارة الشػػراات  2-

بأهميػػػة الػػػدور التػػػي تلعبػػػي لجنػػػة التػػػدقيؽ الػػػداخلي فػػػي الشػػػراات وفاعليتهػػػا فػػػي الحػػػد مػػػف عمليػػػات 
التالعب التي قد تقوـ بها اإلدارة لتحقيؽ مصالء خاصة بها وتوضيء أهميػة نشػاط هػذ  اللجنػة عػف 

 طريؽ زيادة عدد االجتماعات التي تعقدها اللجنة سنويا .

رفػػع ل أاثػػر فعاليػػة مػػف ق بػػؿ الهيئػػات والمنظمػػات اإلشػػرافية الحاوميػػة يوصػػي الباحػػث ببػػذؿ دور 3-
الحاامية المؤسسية في الشراات المدرجة في بورصة فلسطيف لألوراؽ ومبادئ تطبيؽ قواعد  مستوا
لما لذلؾ مف توفير سمعة جيدة عف بورصة فلسطيف لألوراؽ المالية, والذي بدور  يؤدي إلى المالية, 

, لهػذا السػوؽ الػذي يعػاني مػف ضػعؼ االسػتقرار السياسػي واالقتصػاديالخارجيػة جذب االسػتثمارات 
 .وفرض عقوبات على الشراات المخالءة لقواعد ومبادئ الحاامية المؤسسية مف ق بؿ هذ  المنظمات
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العمؿ على توعية مستخدمي القوائـ المالية وخاصة المستثمريف بأهمية الحااميػة المؤسسػية فػي  4-
ر التػي تلعبػي فػػي حمايػة مصػالحهـ االسػتثمارية وحػػثهـ علػى االسػتثمار فػي الشػػراات الشػراات والػدو 

 الم ط بقة لقواعد الحاامية المؤسسية.

وضػػع واعتمػػاد نمػػوذج لقيػػاس جػػودة األربػػاح ياػػوف مؤشػػرا  للمسػػتثمريف والمتعػػامليف لمػػدا جػػودة  5-
ماليػة, لمػا لػذلؾ مػف توجيػي ومصداقية األرباح في الشراات المدرجػة فػي بورصػة فلسػطيف لػألوراؽ ال

  استثماراتهـ إلى المااف األمثؿ.

 :لوصيات عامة 
بمزيػد مػف األبحػاث المتعمقػة فػي هػذا المجػاؿ وذلػؾ لتأايػد أهميػة جػودة األربػاح  الباحث وصيي 1-

فػػػػي السػػػػوؽ المػػػػالي والػػػػذي ال يتحقػػػػؽ إال بوجػػػػود الحااميػػػػة المؤسسػػػػية التػػػػي تحاػػػػـ الشػػػػراة وعملهػػػػا 
 ضؿ.وتوجيهها إلى األف

إعػػداد دراسػػات مقارنػػة حػػوؿ مػػدا تطبيػػؽ الحااميػػة المؤسسػػية فػػي فلسػػطيف مػػع الػػدوؿ المتقدمػػة  2-
 منها في وضع أساليب جديدة تساعد على زيادة جودة األرباح. لالستءادةاألخرا, 

 ( الدراسات المسلقبمية المقلرحة:3-4)
 العالقة بيف جودة األرباح وتوزيعات األرباح. 1-
 المستثمريف على جودة األرباح في اتخاذ قراراتهـ االستثمارية.مدا اعتماد  2-
 دور الحاامية المؤسسية في حماية مصالء المستثمريف. 3-
 دور الحاامية المؤسسية في دعـ األدا  وزيادة القدرة التنافسية. 4-
 دور الحاامية المؤسسية في حماية السوؽ المالي وحماية سمعتي. 5-
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 ( ,مدا التزاـ الشراات المساهمة العامة األردنية 2007مطر, محمد, نور, عبد الناصر" ,)
دراسة تحليلية مقارنة بيف القطاعيف المصرفي والصناعي",  -بمبادئ الحاامية المؤسسية

 , المجلد الثالث, العدد األوؿ. ؿالمجمة األردنية في إدارة األعما

 ( ,2005الهنيني, إيماف أحمد ,) ىلطوير نظاـ لمحاكمية المؤسسية في الشركات المساىمة
أطروحة داتورا  غير منشورة,  العامة األردنية للعزيز اسلقاللية مدقؽ الحسابات القانونيى,

 جامعة عماف العربية للدراسات العليا, عماف األردف.

  ,األرباح  معلومات مالءمة في اإلدارة مجلس استقاللية (, "أثر2012)يوسؼ, علي
مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو المالية",  األسواق في المستثمرين لقرارات المحاسبية

 .254-223, ص , المجلد الثامف والعشروف, العدد الثانياإلقلصادية والقانونية
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 "1جدول"

جدول بالشركات التي تم دراستها وهي جميع الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فمسطين 
 لألوراق المالية

  

 

 

 
 

 

 

 اسم الشركة ر. م.
 شركة سجائر القدس 1
 شركة بيرزيت لألدوية 2
 الشركة الوطنية لصناعة األلومنيوم 3
 لقدس لممستحضرات الطبيةشركة ا 4
 الشركة الوطنية لمكرتون 5
 الشركة العربية لمدهانات 6
 شركة مطاحن القمح الذهبية 7
 شركة مصانع الزيوت النباتية 8
 شركة فمسطين لصناعة المدائن 9

 شركة دواجن فمسطين 10
 شركة دار الشفاء لصناعة األدوية 11
 مصنع الشرق لإللكترود 12



 "2جدول"

 العناصر الخاصة بمعادلة جودة األرباح 

عممة القوائم  السنة الشركة
 المالية

األصول 
االستثمارات  النقدية المتداولة

 قصيرة األجل
االلتزامات 
 المتداولة

الديون قصيرة 
 األجل

األصول غير 
 المتداولة

االستثمارات 
طويمة 

األجل(غير 
 المتداولة

االلتزامات 
 غير المتداولة

ون الدي
 طويمة األجل

األسهم 
 الممتازة

 شركة سجائر القدس

 0 1287012 2078367 18587429 27550430 17592983 23149264 0 295021 17673242 الدينار األردني 2013

 0 1954654 2746103 18825181 24478448 10306860 20225203 0 2870654 19273653 الدينار األردني 2012

 0 2925432 3440219 14733558 20835697 12409247 21133811 0 1219262 20847153 ردنيالدينار األ 2011

 0 1481706 2122356 13035153 19546711 14752510 23366784 0 219124 20315922 الدينار األردني 2010

 0 0 613246 10298808 16839794 10722468 16303915 0 791156 12718546 الدينار األردني 2009

 0 1638950 2248338 9304729 13782858 12003740 17805692 0 712660 17326803 الدينار األردني 2008

 شركة بيرزيت لألدوية

 0 0 3851648 8859354 20425850 1528211 5246459 4685004 2328060 25498335 الدينار األردني 2013

 0 0 3203000 7560409 19330623 2642755 5120992 3273116 4150718 23193262 الدينار األردني 2012

 0 0 2985226 6488957 18009745 3909518 5312659 3366774 2161732 22219099 الدينار األردني 2011

 0 0 2623847 6084159 17444890 2152788 3588411 1913777 3233721 19891693 الدينار األردني 2010

 0 0 2301533 4879031 15867471 1676571 3600041 1157471 3120602 18862035 الدينار األردني 2009

 0 0 1907192 5098245 15630817 1951868 4477105 1107881 2115925 17480862 الدينار األردني 2008

الشركة الوطنية لصناعة 
 األلومنيوم

 0 1133712 1680653 70097 11074779 7478305 10117090 360000 2462784 10597559 الدينار األردني 2013

 0 1772281 2204346 27899 11457008 6896141 8493966 360000 2494719 8368255 الدينار األردني 2012

 0 1897707 2261752 819426 11147624 6604001 8550986 360000 2846505 8632205 الدينار األردني 2011

 0 461559 747876 324518 10178317 6148337 8035845 360000 1608499 7467328 الدينار األردني 2010

 0 159750 355718 42262 9210554 5230345 6257043 494269 742033 5650032 الدينار األردني 2009

 0 262577 392408 280009 7853510 6316846 6934583 941460 1424445 5987778 الدينار األردني 2008

القدس لممستحضرات شركة 
 الطبية

 0 3052423 4616226 740478 16805410 3906682 6909175 13639 1987440 21445711 الدينار األردني 2013

 0 3088794 4665958 658841 16529921 3631089 6089222 14211 986033 18133568 الدينار األردني 2012

 0 2915464 4307897 616067 4307897 2990928 4896473 13584 1655105 19708306 الدينار األردني 2011

 0 1060557 2149020 829404 2149020 2559415 4038849 11374 1435744 18705208 الدينار األردني 2010

 0 127223 1160089 454333 9331155 1789890 2440101 154293 2945304 15616302 الدينار األردني 2009

 0 127223 1062229 4710484 9424796 1436181 2102981 151756 3539817 14296482 األردني الدينار 2008

 0 0 86130 543111 2006467 407119 568561 0 385457 2730181 الدينار األردني 2013 الشركة الوطنية لمكرتون



 0 0 103133 362697 1843151 311540 329277 0 262551 2434929 الدينار األردني 2012

 0 0 67377 246286 1661744 192287 197961 0 348340 2412956 الدينار األردني 2011

 0 0 53484 391256 1829097 370023 385703 0 249277 2391078 الدينار األردني 2010

 0 4735 76383 246962 2483786 444451 464123 0 189253 1697539 الدينار األردني 2009

 0 33090 96504 2698945 2698945 397207 421125 0 124838 1490913 دينار األردنيال 2008

 الشركة العربية لمدهانات

 0 0 148101 219125 999525 594180 1206778 0 837935 3362069 الدينار األردني 2013

 0 0 122207 171349 972851 960457 1333370 0 711362 3013480 الدينار األردني 2012

 0 0 101930 0 779436 802253 1327146 177903 758183 2945835 الدينار األردني 2011

 0 0 98221 0 709057 663325 1202226 36435 1027559 2944506 الدينار األردني 2010

 0 0 82819 0 643251 371381 568831 0 811564 1981488 الدينار األردني 2009

 0 0 68836 0 679823 364222 507190 0 646908 1808582 الدينار األردني 2008

 شركة مطاحن القمح الذهبية

 0 0 336612 1087679 10141953 2192929 2298851 0 279871 8510464 الدينار األردني 2013

 0 0 277220 1014024 10222651 2755922 2885579 0 407364 9434593 الدينار األردني 2012

 0 0 242973 1010336 10354275 325301 711892 0 364660 7551866 ر األردنيالدينا 2011

 0 39704 246593 965473 10356198 2408756 2703543 0 245015 9172060 الدينار األردني 2010

 0 166656 325567 716633 10236000 2620337 2806828 0 191441 7959993 الدينار األردني 2009

 0 85080 214971 682158 10365527 4135228 4609088 0 1290421 10166086 ار األردنيالدين 2008

 شركة مصانع الزيوت النباتية

 0 0 368203 12213834 13619925 491359 759391 0 1797111 4901092 الدينار األردني 2013

 0 0 327788 9513590 10936247 455352 520208 0 1036960 3553008 الدينار األردني 2012

 0 0 290497 7980924 9431734 472905 558548 0 129172 3162573 الدينار األردني 2011

 0 0 278073 7324946 8815248 715980 1237874 0 1030856 3244636 الدينار األردني 2010

 0 0 247385 6533283 8067417 492734 1303190 0 122149 2385603 الدينار األردني 2009

 0 324790 539382 6326138 7859813 838596 2736434 0 132001 3024671 الدينار األردني 2008

 شركة فمسطين لصناعة المدائن

 0 113443 141279 0 1961398 725582 751813 0 2063 1174838 الدينار األردني 2013

 0 0 28520 0 2351542 810463 828181 0 37455 1317427 الدينار األردني 2012

 0 0 26354 0 2816632 432834 731081 0 19693 1333894 الدينار األردني 2011

 0 0 22322 0 3300595 874498 1096210 0 33861 1666700 الدينار األردني 2010

 0 0 17777 0 3611628 677469 814202 0 118052 1431835 الدينار األردني 2009

 0 0 21324 0 3908707 389953 636303 0 70579 1487086 الدينار األردني 2008

 شركة دواجن فمسطين

 0 2415721 2928593 7764 23204139 187266173 7211493 0 1507182 11215334 الدينار األردني 2013

 0 2011738 3403893 7262 22511752 7543897 9006587 0 114564 9332947 الدينار األردني 2012

 0 5297273 5639308 7100 22542068 6331072 7329311 0 160936 6766225 دينار األردنيال 2011

 0 3640809 3935769 6970 22361683 4504259 5507620 0 336883 5293419 الدينار األردني 2010

 0 3833276 4050882 25310 16990187 3179375 3510106 0 1131128 4550525 الدينار األردني 2009



 0 196327 357490 49336 11333837 3279537 3449838 0 334544 3490131 الدينار األردني 2008

 شركة دار الشفاء

 0 3542490 5115261 90064 27362769 4263799 5896351 0 2628368 11684341 الدينار األردني 2013

 0 3128059 4488435 90064 25114497 4391632 5438781 0 1829498 9803309 الدينار األردني 2012

 0 1890519 4033542 444724 12535203 3366514 5681625 0 1911553 8761567 الدينار األردني 2011

 0 1258219 2348940 390224 11073373 1722427 2813261 0 723668 6071352 الدينار األردني 2010

 0 2390133 2406040 241072 6882158 1500271 2602665 0 1091091 5822654 الدينار األردني 2009

 0 728952 1502185 64686 5700322 1296913 2000813 0 684997 4946028 الدينار األردني 2008

 مصنع الشرق لاللكترود

 0 0 206899 303471 2156006 20318 60786 0 223174 1325890 الدينار األردني 2013

 0 0 206899 303471 2156006 20313 60786 0 223174 1325890 الدينار األردني 2012

 0 0 211663 492878 2342792 27135 215729 0 116603 1304874 الدينار األردني 2011

 0 0 137800 0 1837800 12632 231008 398000 485139 1723316 الدينار األردني 2010

 0 0 13770 0 212503 519555 593700 193302 459619 1417328 الدينار األردني 2009

 0 0 26328 0 213795 455487 473767 161332 559445 1342719 الدينار األردني 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "3جدول"

 المعمومات الخاصة بعناصر الحاكمية المؤسسية المطموبة لمدراسة

 السنة الشركة

ممكية 
أعضاء 
مجمس 

االدارة في 
 الشركة

حجم 
مجمس 
ادارة 
 الشركة

ستقاللية مجمس ا
 االدارة

 1)حيث أن القيمة 
 تعني مستقل(

استقاللية لجنة التدقيق 
)حيث أن القيمة الداخمي

 تعني مستقمة( 1

)حيث أن خبرة لجنة التدقيق
تعني أنها تحوي  1القيمة 

 عنصر ذو خبرة(

نشاط لجنة 
)عدد  التدقيق

اجتماعات 
 المجنة(

 شركة سجائر القدس

2013 27.0% 10 0 1 1 6 

2012 27.0% 10 0 1 1 6 

2011 30.4% 11 0 1 1 6 

2010 30.4% 11 0 1 1 6 

2009 29.3% 11 0 1 1 6 

2008 29.3% 11 0 1 1 6 

2007 32.5% 11 0 1 1 6 

2006 32.5% 11 0 1 1 6 

 شركة بيرزيت لألدوية

2013 18.7% 7 0 1 0 6 

2012 22.8% 7 0 1 0 6 

2011 30.6% 7 0 1 0 6 

2010 27.2% 7 0 1 0 6 

2009 25.4% 7 0 1 0 6 

2008 25.4% 7 0 1 0 6 

2007 24.7% 7 0 1 0 6 

2006 25.8% 7 0 1 0 6 

الشركة الوطنية لصناعة 
 األلومنيوم

2013 0.7% 9 1 1 1 7 

2012 0.7% 9 1 1 1 7 

2011 0.7% 9 1 1 1 7 

2010 1.2% 9 1 1 1 7 

2009 1.3% 9 1 1 1 7 

2008 0.9% 9 1 1 1 7 

2007 0.9% 9 0 1 1 7 

2006 1.1% 9 0 1 1 7 

 6 1 1 0 11 %60.6 2013شركة القدس لممستحضرات 

2012 60.6% 11 0 1 1 6 



 6 1 1 0 11 %34.4 2011 الطبية

2010 34.4% 11 0 1 1 6 

2009 52.9% 10 0 1 1 6 

2008 52.9% 10 0 1 1 6 

2007 27.3% 8 0 1 1 6 

2006 27.3% 8 0 1 1 6 

 الشركة الوطنية لمكرتون

2013 54.0% 6 0 1 0 6 

2012 54.0% 6 0 1 0 6 

2011 39.6% 7 1 1 0 6 

2010 40.3% 7 1 1 0 6 

2009 25.7% 8 1 1 0 6 

2008 47.3% 8 1 1 0 6 

2007 46.0% 7 1 1 0 6 

2006 47.0% 7 0 1 0 6 

 تالشركة العربية لمدهانا

2013 58.6% 5 1 1 1 5 

2012 58.6% 5 1 1 1 5 

2011 58.6% 5 1 1 1 5 

2010 58.6% 5 1 1 1 5 

2009 28.0% 7 1 1 1 5 

2008 70.0% 7 1 1 1 5 

2007 28.0% 7 1 1 1 5 

2006 70.0% 10 0 1 1 5 

 شركة المطاحن الذهبية

2013 51.0% 9 1 1 1 6 

2012 51.0% 9 1 1 1 6 

2011 32.0% 9 0 1 1 6 

2010 32.0% 9 0 1 1 6 

2009 33.0% 9 0 1 1 6 

2008 33.5% 9 0 1 1 6 

2007 33.8% 11 0 1 1 6 

2006 33.5% 10 0 1 1 6 

 شركة مصانع الزيون النباتية

2013 39.6% 6 1 1 1 6 

2012 39.8% 6 1 1 1 6 

2011 38.0% 7 1 1 1 6 

2010 39.1% 7 1 1 1 6 

2009 39.1% 7 1 1 1 6 

2008 35.8% 7 1 1 1 6 

2007 33.4% 7 0 1 1 6 

2006 33.6% 8 1 1 1 6 



 شركة فمسطين لصناعة المدائن

2013 0.0% 8 0 1 0 5 

2012 0.0% 8 0 1 0 5 

2011 0.0% 9 1 1 0 5 

2010 0.0% 9 1 1 0 5 

2009 0.3% 9 0 1 0 5 

2008 0.3% 9 1 1 0 5 

2007 0.3% 11 1 1 0 5 

2006 0.3% 11 1 1 0 5 

 شركة دواجن فمسطين

2013 1.4% 10 0 1 1 5 

2012 1.4% 10 0 1 1 5 

2011 1.2% 11 0 1 1 5 

2010 1.2% 11 0 1 1 5 

2009 0.9% 11 1 1 1 5 

2008 0.9% 11 1 1 1 5 

2007 1.0% 12 0 1 1 5 

2006 1.0% 12 0 1 1 5 

 شركة دار الشفاء

2013 11.5% 11 0 1 0 6 

2012 21.1% 11 0 1 0 6 

2011 18.5% 11 0 1 0 6 

2010 18.5% 11 0 1 0 6 

2009 18.5% 11 0 1 0 6 

2008 15.9% 11 0 1 0 6 

2007 15.0% 11 0 1 0 6 

2006 15.2% 11 0 1 0 6 

 مصنع الشرق لاللكترود

2013 6.4% 7 1 1 1 5 

2012 6.6% 7 1 1 1 5 

2011 6.5% 7 1 1 1 5 

2010 5.8% 7 1 1 1 5 

2009 5.7% 7 1 1 1 5 

2008 6.1% 7 1 1 1 5 

2007 6.8% 7 1 1 1 5 

2006 6.4% 7 1 1 1 5 
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