
 ادتمهوزية ادتصائسية الدميكساطية الصعبية 

 وشازة التعليم العالي والبخث العلمي

 -1-ضطيف- جامعة فسحات عباس 

 كلية العلوم االقتضادية والعلوم التجازية وعلوم التطيري

 قطم علوم التطيري

 مركسة مكدمة ضمو متطلبات نيل شهادة املاجطتري يف علوم التطيري

 اذتوكمة ومالية املؤضطة: ختضط

 املوضوع
 

 

 

 

 

    
:حتت إشساف:                                                                                    مو إعداد الطالبة    

         ملياني حكيم. د.               حسفوش أنيطة                                                                                           أ

 21/10/2015:تازيخ املهاقصة

: أعضاء دتهة املهاقصة

 زئيطا -1-ضطيف –جامعة  أضتاذ قطاف ليلى. د.أ

 ملياني حكيم. د.أ

 غساي زشيكة. د.أ

 حاج صخساوي محودي. د

 بودزامة مضطفى. د

 أضتاذ

 أضتاذ

 -أ - أضتاذ حماضس 

 –أ - أضتاذ حماضس 

 -1-ضطيف –جامعة 
 -1-ضطيف –جامعة 
 -1-ضطيف –جامعة 
 -1-ضطيف –جامعة 

 مصسفا ومكسزا

 عضوا مهاقصا

 عضوا مهاقصا

 عضوا مهاقصا

2015- 2014: الطهة ادتامعية

 



 

 

 

 
 

 كثممذ تلبا ذالهديذاتذاهدي ذالمدثمي   ىهد  ثمر ىهذ ذالثم ذاثمتذاض  ال  
 اي ميهذ دعتذتيثا وبفضم تللمثي  جم مي حماتيثا  فنما و رذحمي  جم مي

. عثمىثا في ذهلل و طال وذامتفمق حفظيثا ذهلل ذانجاح طمدق

 باسثو وذحه كم و ختذتي  ختتي ذابحث ىهذ مصاعب ملي تحثلتذ مي  ال
 .ذهلل حفظيم

 .كم مي علثنا حمف ا باألخص  ساتهتنا ذالمذم في جثمض ذألطتذر ذامللمثمة

 .كم ذألىم وذألق ارب فمدذ فمدذ
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ذاليم ال  سلثنا وبل  منا وعلمل تتكلنا و امل  أبنا وبل خااثناا ذاليم  أا  
. ألتذ بل مي  ن أزل  و أزل  و أظلم  و أظلم  و أضم  و أضم

ذاليم  أا أحثهك حثهذ كثممذ الأجاز ىهذ ذالثما وأسأال  ن تنفلنا بثا علثمناا 
. و ن تتفقنا اثا تحبو وتمااه في ذاهأما وذآلخمر

وال دسلنا  ال  ن أمقهم بجزدم ذاللم وعظمم ذالممنان  ال كم مي ساىم في  
:  أجاز ىهذ ذالثم ذاثمتذاضا وأخص بااهكم

علل قبتاو ذاإلمذا علل ىهه  ذاهكمتر ملماأي حلمم   سماذأا ذاف اام  
 ذاقمثة ذامي  تو و رإلادذحو ذابناءر في ذالثما وأصائهذاثهكمرا وعلل منيجمت

 طتذل فممر ذأجاز ذابحثا بمفمر وذامزذم وتتذاض أادرذ ما   علمنابخم بيادام  
. دمم ذالثتر علميم

 .  عضاء اجنة ذاثناقلة علل قبتايم تقممم ىهه ذاثهكمرذألسماذر   ال  

.  ال كم مي ساىم مي قمدب  و مي بلمه في  أجاز ىهذ ذالثم ذاثمتذاض
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: تمهيد
لقد أدل انفصاؿ ملكية الشركات عن إدارهتا لتحوؽبا إذل كياف اقتصادم تتعارض فيو مصاحل العديد من 

كسبثل التقارير اؼبالية أداة للربط بُت ىذه األطراؼ باعتبارىا اؼبصدر الرئيسي . األطراؼ ذات العبلقة هبذا الكياف
للمعلومات اليت يبكن أف يستخدمها اؼببلؾ يف تقييم أداء إدارة الشركة، فضبل عن دكرىا اؼبتمثل يف توفَت معلومات 

مفيدة كيف الوقت اؼبناسب ؼبستخدميها من مستثمرين حاليُت كمرتقبُت، مقرضُت كغَتىم كذلك ؼبساعدهتم يف 
تقييم أداء الشركات، التنبؤ بقدرهتا على االستمرار، التنبؤ بالتدفقات النقدية اؼبستقبلية، ككذلك يف عملية 

كؼبا كانت عملية إعداد ىذه التقارير تتم من قبل إدارة الشركة، كاليت . اإلشراؼ كاؼبتابعة من قبل األجهزة الرقابية
توصف عادة بعدـ النزاىة كبتغليب مصاغبها على مصاحل ضبلة األسهم كاألطراؼ األخرل، فقد تسعى ىذه 

 اسًتاتيجيات ؿباسبية إتباعاألخَتة إذل التبلعب يف اؼبعلومات احملاسبية اؼبصرح هبا كربريفها عمدا من خبلؿ 
  ـبتلفة كاليت تتمكن عن طريقها من إظهار أرقاـ ؿباسبية مستهدفة لغرض ربقيق أىداؼ ؿبددة زبدـ مصاغبها 

.  أك مصاحل فئة معينة، فبا يؤثر على جودة التقارير اؼبالية للشركة
كيف سياؽ ذلك استخدمت األدبيات احملاسبية عدة طرؽ لقياس جودة التقارير اؼبالية اؼبعلن عنها، فنجد 
على سبيل اؼبثاؿ التصنيفات اليت ينشرىا احملللوف اؼباليوف، القضايا اؼبرفوعة ضد مكاتب اؼبراجعة، العقوبات اليت 

كيعترب مقياس جودة األرباح من أىم ىذه الطرؽ باعتبار . توقعها اعبهات التنظيمية ضد الشركات، كجودة األرباح
الربح احملاسيب أحد أىم اؼبعلومات احملاسبية اؼبعلن عنها يف التقارير اؼبالية، فهو يعد احملرؾ األساسي لعمل كىدؼ 
معظم الشركات، كمؤشرا للقيمة اؼبضافة للشركة كالذم ينعكس على قيمة أسهمها، باإلضافة إذل استخدامو يف 

. مية ألداء الشركات اغبارل كاؼبستقبلي من قبل عدد كبَت من اؼبستخدمُتمالعديد من الدراسات التنبؤية كالتقي
فضبل عن كونو البند األىم يف اؼبدخبلت اليت يعتمد عليها العديد من متخذم القرارات يف ازباذ قراراهتم اغباظبة، 

فاؼبسانبوف يعتمدكف عليو كمقياس ألداء اؼبديرين كمنحهم اؼبكافآت يف حُت أف اؼبقرضُت يعتمدكف عليو الزباذ 
، أما اؼبستثمركف فإهنم يعتمدكف على األرباح لتقييم استثماراهتم من خبلؿ ما ربتويو األرباح االئتمانيةقراراهتم 

اغبالية من قدرة تنبؤية باستمرار األرباح يف الفًتات اؼبستقبلية، إال أف االعتماد على األرباح احملاسبية دكف األخذ 
يف عُت االعتبار العديد من العوامل اليت قد تؤدم إذل تدين مستول جودهتا قد يعطي مؤشرا خاطئا عن أداء 

الشركة، كىو ما ينجم عنو قرارات غَت عقبلنية كمن مث ربقق مصاحل أطراؼ معينة على حساب األطراؼ األخرل 
. ذات اؼبصلحة
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 يفخرا كاليت أحدقت دبوثوقية التقارير اؼبالية كمدل مصداقيتها ؤكيف إطار الفضائح اليت عرفها العادل ـ
عكس الواقع اغبقيقي للشركات، تزايد االىتماـ دبوضوع جودة األرباح اؼبفصح عنها يف القوائم اؼبالية للشركات، 

 عمبلؽ الطاقة األمريكية كشركة Enronالسيما بعد االهنيارات اليت طالت كربيات الشركات العاؼبية أمثاؿ 
Worldcom ثاين أكرب شركة اتصاالت عاؼبية، كاليت ترجع بالدرجة األكذل إذل الفساد احملاسيب كتأكيد مراجعي 

اغبسابات على صحة القوائم اؼبالية هبذه الشركات كما ربتويو من معلومات ؿباسبية مضللة خاصة األرباح 
احملاسبية، إضافة إذل الفساد اإلدارم كاؼبتمثل يف افتقار إدارات ىذه الشركات إذل اؼبمارسات السليمة فيما ىبص 
الرقابة كاإلشراؼ كنقص اؼبهارة كاػبربة، كىو ما أدل إذل فقداف الثقة كالشفافية يف اؼبعلومات اليت ربتويها قوائمها 

. اؼبالية
كمات احملاسبية اؼبفصح عنها، كطمأنة أصحاب اؼبصاحل ؿككمحاكلة السًتجاع ثقة مستخدمي اؼبع

اؼبتعارضة كدعم ترشيد القرار اإلدارم ظهرت اغباجة اؼبلحة غبوكمة الشركات باعتبارىا إحدل الوسائل الرقابية اليت 
إلضافة إذل دكرىا اؼبتمثل تعمل على هتذيب سلوؾ اإلدارة كتطويعها للعمل دبا ىبدـ مصاحل أصحاب اؼبصلحة، با

يف التقليل من التبلعبات اليت يبكن أف ربدث داخل الشركة كالتأكيد على مصداقية كموثوقية اؼبعلومات الواردة 
 فاغبوكمة عبارة عن نظاـ يتم من خبلؽبا إدارة الشركة كالرقابة عليها عن طريق توزيع .بالتقارير كالقوائم اؼبالية ؽبا

الصبلحيات كاؼبسؤكليات فيما بُت األطراؼ الرئيسية للشركة، كذلك ػبدمة مصاحل اؼبسانبُت بشكل خاص 
.   كأصحاب اؼبصاحل األخرل بوجو عاـ

كيعترب ؾبلس اإلدارة كعبنة اؼبراجعة من بُت أىم اآلليات الداخلية غبوكمة الشركات اليت تساعد على تقليل 
توفَت التعارض بُت اإلدارة كاؼبسانبُت كتوحيد أىدافهم، فبا يؤدم إذل ترشيد قرارات اإلدارة كاغبد من تبلعباهتا ك

كمات احملاسبية الواردة بالتقارير اؼبالية للشركة كمن مث ربسُت جودهتا فبا يضمن ؿالشفافية كإعادة الثقة كتعزيز اؼبع
 .ؼبستخدميها ازباذ قرارات عقبلنية

: إشكالية الدراسة
ازدادت حاجة مستخدمي التقارير اؼبالية مؤخرا ؼبعلومات ؿباسبية موثوقة كذات جودة عالية كباألخص 
رقم الربح اؼبعلن عنو، كذلك يف ظل اغبرية كاؼبركنة الواسعة اليت سبنحها اؼببادئ احملاسبية اؼبقبولة قبوال عاما إلدارة 

الشركة يف االختيار بُت السياسات كاإلجراءات كالطرؽ احملاسبية اؼبختلفة أثناء إعداد القوائم اؼبالية، كاليت قد 
تستغل من قبل اؼبديرين عند التقرير عن األرباح لتحقيق بعض األغراض أك األىداؼ الشخصية، فبا يؤدم إذل 

كنظرا ؼبا قد يًتتب عن ىذه التصرفات االنتهازية من إضرار دبصاحل األطراؼ ذات اؼبصلحة، أثَتت . تدين جودهتا
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التساؤالت حوؿ الدكر الذم يبكن أف تلعبو اآلليات الداخلية غبوكمة الشركات يف ضماف جودة األرباح اؼبعلن 
.  عنها يف التقارير اؼبالية للشركات

: انطبلقا فبا سبق يبكن طرح إشكالية الدراسة من خبلؿ التساؤؿ الرئيسي التارل
على جودة األرباح للشركات المساهمة اآلليات الداخلية لحوكمة الشركات ما مدى تأثير تطبيق 

المدرجة في سوق األسهم السعودي؟  
:   كتندرج ربت ىذه اإلشكالية ؾبموعة من التساؤالت الفرعية

باعبودة  اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم ىل تتمتع األرباح اؼبعلن عنها من قبل الشركات .1
العالية؟ 

ىل يوجد تأثَت ػبصائص ؾبلس إدارة الشركة على جودة األرباح اؼبعلن عنها يف التقارير اؼبالية للشركات  .2
اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم؟ 

 على جودة األرباح اؼبعلن عنها يف التقارير اؼبالية للشركات اؼبسانبة عبنة اؼبراجعةىل يوجد تأثَت ػبصائص  .3
 اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم؟

: فرضيات الدراسة
:  لئلجابة عن ىذه التساؤالت مت اعتماد الفرضيات التالية

 سبتع األرباح اؼبعلن عنها يف التقارير اؼبالية من قبل الشركات عنال توجد مؤشرات ذات داللة إحصائية  .1
اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم باعبودة العالية من خبلؿ خلوىا من اؼبستحقات االختيارية؛ 

يوجد تأثَت اهبايب ػبصائص ؾبلس إدارة الشركة على جودة األرباح اؼبعلن عنها يف التقارير اؼبالية للشركات  .2
اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم؛ 

 على جودة األرباح اؼبعلن عنها يف التقارير اؼبالية للشركات نة اؼبراجعةيوجد تأثَت اهبايب ػبصائص جل .3
 .اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم

: أهمية وأهداف الدراسة
يستمد ىذا البحث أنبيتو من كونو يعاجل موضوعا على قدر كبَت من األنبية كىو جودة األرباح اؼبعلن 
عنها يف التقارير اؼبالية للشركات، كاليت يغفل عنها العديد من مستخدمي القوائم اؼبالية عند ازباذىم لقراراهتم، 
كمدل مسانبة آليات اغبوكمة الداخلية يف الرفع من جودة ىذه األرباح كمصداقيتها كموثوقيتها بعيدا عن أم 
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تبلعبات يبكن أف تؤدم إذل زبفيض مستول جودهتا، فبا يساىم يف ربسُت القرارات للعديد من األطراؼ ذات 
. العبلقة بالشركة كاؼبهتمة بنشاطها كاليت تعتمد على األرباح كبند أساسي يف القوائم اؼبالية الزباذ قراراهتا

:  فيما يليق الدراسةكيبكن تلخيص أىداؼ ىذ
تقييم مدل التزاـ الشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم بتطبيق اآلليات الداخلية غبوكمة  .1

 الشركات؛
تقييم مدل التزاـ الشركات اؼبسانبة السعودية ببلئحة حوكمة الشركات السعودية فيما ىبص خصائص  .2

؛ فاعلية اآلليات الداخلية غبوكمة الشركات
؛ اؼبسانبة السعوديةىا يف التقارير اؼبالية للشركات فتقييم مستول جودة األرباح اؼبعلن ع .3
 فبثلة يف ؾبلس  الداخلية غبوكمة الشركاتلياتاعلية اآلربليل األثر الذم يبكن أف تلعبو خصائص ؼ .4

. فبا يؤدم لتحسُت جودة التقارير اؼباليةاؼبعلن عنها اإلدارة كعباف اؼبراجعة يف الرفع من جودة األرباح 
: منهج الدراسة

لتحقيق أىداؼ البحث كفرضياتو، سيتم استخداـ اؼبنهج الوصفي لعرض اعبوانب النظرية  اؼبتعلقة حبوكمة 
الشركات كجودة األرباح، كاألثر الذم يبكن أف تلعبو اآلليات الداخلية للحوكمة على جودة األرباح كذلك 

باالعتماد على عدد من األدبيات كاؼبراجع اليت ربدثت عن حوكمة الشركات أك جودة األرباح، فضبل عن أكراؽ 
العمل كالدراسات كاؼبنشورات يف اجملبلت احملاسبية كاالقتصادية كغَتىا كاليت تناكلت العبلقة بُت حوكمة الشركات 

 .كجودة األرباح
 من خبلؿ استخداـ برنامج الوصفي التحليليأما فيما يتعلق باعبانب العملي فسيتم استخداـ اؼبنهج 

 لتحليل األثر اؼبتوقع من تطبيق حوكمة الشركات معربا عنها دبجلس اإلدارة كعبنة Eviewsالتحليل اإلحصائي 
، كذلك للوصوؿ إذل إثبات أك نفي فرضيات  اؼبسانبة السعوديةاؼبراجعة على جودة األرباح لعينة من الشركات

.  الدراسة
 :الدراسات السابقة

دراسة حالة : أثر تطبيق الحوكمة على جودة المراجعة المالية(: "2012حمادي نبيل، )دراسة  .1
 ".الجزائر

ىدفت الدراسة إذل معرفة مدل تأثَت تطبيق حوكمة الشركات من خبلؿ آلياهتا الداخلية على جودة 
اؼبراجعة اؼبالية، كإسقاط ذلك على الواقع اعبزائرم لتحديد كل من مضموف اغبوكمة كجودة اؼبراجعة 
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كقد استخدمت الدراسة قائمة االستبياف لئلجابة عن اإلشكالية اؼبطركحة حيث خصص . اؼبالية
االستبياف األكؿ عبمع بيانات حوؿ آليات اغبوكمة الداخلية لعينة من الشركات العمومية فبثلة يف ؾبلس 
اإلدارة، اؼبراجعة الداخلية، اإلفصاح احملاسيب، أما الثاين فقد خصص عبمع بيانات حوؿ جودة اؼبراجعة 

كبعد تقدير مبوذج الدراسة مت التوصل إذل أف اغبوكمة من خبلؿ آلياهتا . لعينة من أكاديبي كفبارسي اؼبهنة
الداخلية ؽبا تأثَت طردم على جودة اؼبراجعة اؼبالية، كما خرجت الدراسة بتوصيات تشمل ربسُت كاقع 

كل من ؾبلس اإلدارة كاؼبراجعة الداخلية كاإلفصاح، ككذا ربسُت شركط فبارسة اؼبراجعة اؼبالية كالرفع من 
 .جودهتا

 من دليل- األرباح جودة في المؤثرة العوامل(: "2012، حمدان موسى محمد عالَّم)دراسة  .2
 ".األردنية الصناعية الشركات

 سوؽ يف اؼبدرجة الصناعية العامة اؼبسانبة الشركات أرباح جودة من التحقق ىدفت ىذه الدراسة إذل
الشركات  تلك يف األرباح جودة مستول يف تؤثر اليت العوامل اختبار إذل باإلضافة اؼبالية، لؤلكراؽ عماف

 جودة اؼبؤسسي، التحكم ،االستثمار على العائد الدين، عقود الشركة، حجم احملاسيب، كالتحفظ
 اؼبسانبة الشركات أرباح جودة ارتفاع إذل تشَت مهمة نتائج إذل الدراسة التدقيق، كتوصلت كعباف التدقيق،

 التدقيق كجودة الدين كعقود الشركة غبجم تأثَت كجود إذل النتائج أشارت كما األردنية، الصناعية العامة
 لؤلطراؼ التوصيات من جبملة الدراسة خرجت النتائج؛ تلك على كبناء األرباح، جودة مستول يف

 آليات تفعيل مع اؼبالية، عماف سوؽ يف يعتمد األرباح جودة لقياس مبوذج تطوير)أنبها  من اؼبهتمة،
 األرباح؛ ربسُت جودة يف تساىم اليت التوصيات من كغَتىا اؼبؤسسي التحكم

 األرباح معلومات مالءمة في اإلدارة مجلس استقاللية أثر(: "2012، يوسف علي)دراسة  .3
 ".تطبيقية دراسة، المالية األسواق في المستثمرين لقرارات المحاسبية

 لقرارات احملاسبية األرباح معلومات مبلءمة يف اإلدارة استقبللية ؾبلس أثر دراسة إذل الدراسة ىدفت ىذه
 الذم كالتوجيهي اإلشرايف الدكر إطار يف أنبية ىذه االستقبللية تلقى إذ اؼبالية، األسواؽ يف اؼبستثمرين

 أغلبية تشَت إذل أف كجود تتخذىا، كتوصلت إذل نتائج اليت كالقرارات اإلدارة عمل على اجمللس بو يقـو
احملاسبية، يف حُت أف  األرباح معلومات مبلءمة يف إهبابيان  التنفيذيُت يؤثر غَت من اإلدارة ؾبلس أعضاء

 معلومات مبلءمة يف يؤثر سلبان  (التنفيذية اإلدارة كرئيس للمجلس كرئيس)مزدكج  بدكر اجمللس رئيس قياـ
 احملاسبية، أما حجم ؾبلس اإلدارة فبل يؤثر يف مبلءمة معلومات األرباح احملاسبية؛ األرباح



 ............................................................................................................................مقدمة عامة
 

 ح 
 

العالقة بين التطبيق الفعلي للحاكمية (: "2010 ،علي عبد الجابر الحاج علي إسماعيل)دراسة  .4
 ".المؤسسية وجودة التقارير المالية

 ،ببعضهما كعبلقتهما اؼبالية التقارير كجودة اؼبؤسسية اغباكمية دببادئ إذل التعريف الدراسة ىذه  ىدفت
 عبلقة كجود مدل اختبار كإذل اؼبارل، السوؽ ككفاءة األرباح جودة يف اؼبتمثلة األخرل اؼبفاىيم كببعض

النتائج اليت توصلت  أظهرت اؼبالية، كقد التقارير كجودة اؼبؤسسية للحاكمية الفعلي التطبيق مستول بُت
 اإلدارة، ؾبلس يف التنفيذيُت غَت اؼبستقلُت األعضاء نسبة بُت إحصائية داللة ذات عبلقة كجود إليها إذل

 أما اؼبالية، التقاير جودة كبُت التدقيق عبنة مرات اجتماع كعدد اإلدارة، ؾبلس اجتماع مرات كعدد
 بينها عبلقة كجود على ؽبا اإلحصائية راتااالختب تدؿ فلم اؼبؤسسية باغباكمية اؼبتعلقة األخرل اعبوانب

اؼبالية؛  التقارير جودة كبُت
دليل من الشركات : أثر حوكمة الشركات على جودة األرباح"(: Yo Han An،2009)دراسة  .5

 ".الكورية
ىدفت الدراسة إذل معرفة أثر اغبوكمة على جودة األرباح آخذة يف عُت االعتبار اإلصبلحات اليت قامت 

كقد اعتمد  الدراسة على آليات اغبوكمة . هبا اغبكومة الكورية على آليات اغبوكمة بعد األزمة اآلسيوية
التدقيق )كاآلليات اػبارجية  (ؾبلس اإلدارة كعبنة اؼبراجعة)اؼبتمثلة يف ىيكل اؼبلكية، اآلليات الداخلية 

كما حاكلت ىذه الدراسة قياس ىذا األثر من كجهة نظر مستخدمي التقارير اؼبالية، كمن . (اػبارجي
كجهة نظر ضباية اؼبساىم، كتوصلت نتائجها إذل أف ىناؾ تأثَت اهبايب للملكية العائلية على جودة األرباح 

كبالنسبة لآلليات الداخلية فقد توصلت إذل أف استقبلؿ اجمللس لو تأثَت . حسب كجهيت النظر السابقتُت
اهبايب على اعبودة من كجهة نظر ضباية اؼبساىم يف حُت أف لو تأثَت سليب من كجهة النظر األخرل، بينما 

أما بالنسبة للتدقيق اػبارجي فقد كجد أف . دل يكن ىناؾ أم تأثَت للجنة اؼبراجعة على جودة األرباح
 .جودة التدقيق ؽبا تأثَت اهبايب على جود األرباح من كجهة نظر ضباية اؼبساىم فقط

 ".لجنة المراجعة وجودة التقارير المالية(: "Peter Baxter،2007)دراسة  .6
ىدفت الدراسة إذل معرفة أثر تشكيل عبنة اؼبراجعة كمدل سبتع ىذه اللجنة بسمات ذبعلها أكثر فعالية 

.    أ كأسًتاليا.ـ.يف أداء مهامها كاالستقبللية، اػبربة، النشاط كاغبجم على جودة التقارير اؼبالية يف الو
كقد مت قياس جودة التقارير اؼبالية عن طريق جودة األرباح، كتوصلت الدراسة إذل أف جودة األرباح قد 

ارتفعت كربسنت دبجرد تشكيل عبنة اؼبراجعة، بينما دل ذبد الدراسة أم تأثَت ػبصائص اللجنة يف الرفع 
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فبا يعٍت أف كجود عبنة مراجعة يعد ضركريا للرفع من جودة األرباح كجودة التقارير . من جودة األرباح
 .اؼبالية حىت كلو دل تتوفر فيها اػبصائص السابقة الذكر

حوكمة الشركات وجودة (: "Ali Mezghani et Ahmed Ellouze،2007 )دراسة .7
 ".المعلومات المالية

ىدفت الدراسة إذل قياس أثر بعض خصائص ؾبلس اإلدارة على جودة اؼبعلومات اؼبالية لعينة من 
الشركات التونسية اؼبدرجة يف البورصة كغَت اؼبدرجة، كقد استخدمت الدراسة حجم اجمللس، كجود 

كقد توصلت . أعضاء خارجيُت باجمللس، الفصل بُت منصب اؼبدير التنفيذم كرئيس ؾبلس اإلدارة
الدراسة إذل أف كجود أعضاء من خارج ؾبلس اإلدارة يؤدم إذل الرفع من جودة اؼبعلومات اؼبالية اؼبفصح 

 .عنها، يف حُت اؼبتغَتات األخرل دل يكن ؽبا أم تأثَت
 على انحراف الصناعيينتأثير تخصص مدققي الحسابات : (Jenkins & al ،2006  )دراسة .8

ىدفت ىذه الدراسة إذل اختبار مدل كفاءة مدققي اغبسابات اؼبتخصصُت صناعيا يف : جودة األرباح
الرقابة على اكبرافات جودة األرباح، كقد مت قياس جودة األرباح باستخداـ كل من حجم اؼبستحقات 

االختيارية، كقيمة مبلئمة األرباح اليت مت قياسها دبعامل استجابة األرباح، كما مت قياس التخصص 
الصناعي للمدقق باستخداـ مقياس اغبصة السوقية للمدقق، كتوصلت الدراسة إذل نتائج مفادىا أف 

 يدؿ على البفاض جودة األرباح، األرباحارتفاع مستول اؼبستحقات االختيارية كالبفاض معامل استجابة 
 .كأف جودة األرباح كانت أفضل يف اؼبؤسسات اؼبدققة من قبل مدقق متخصص صناعيا

: خطة الدراسة
إلقباز ىذه الدراسة كاإلؼباـ بكل جوانبها مت تقسيم الدراسة إذل ثبلثة فصوؿ رئيسية، كذلك على النحو 

: التارل
اإلطار المفاهيمي لحوكمة الشركات وآلياتها الداخلية : الفصل األول

مت االىتماـ يف ىذا الفصل بالتعرؼ على أىم األسباب اليت دعت لبلىتماـ حبوكمة الشركات، كاؼبفاىيم 
اليت أعطيت ؽبا من قبل ـبتلف األطراؼ اؼبهتمة هبا، مبادئها، باإلضافة إذل أنبيتها كاألىداؼ اليت تسعى 

 ألىم آلياهتا الداخلية كدكرىا يف تطبيق اغبوكمة يف ظل ؾبموعة من اػبصائص اليت طرؽكما سيتم الت. لتحقيقها
. ربكم فعاليتها

 



 ............................................................................................................................مقدمة عامة
 

 د 
 

جودة األرباح في إطار حوكمة الشركات : الفصل الثاني
سنتطرؽ يف ىذا الفصل إذل مفاىيم جودة األرباح يف ؾباؿ احملاسبة تبعا لوجهات نظر الباحثُت كاػبرباء 
فيما ربتويو األرباح من خصائص ذبعلها تتمتع باعبودة، باإلضافة إذل أنبيتها كالعوامل اؼبؤثرة عليها ككذا مباذج 

كما سيتم التطرؽ عبودة األرباح كمقياس عبودة التقارير  .قياسها حسبما جاء يف الدراسات كاألحباث احملاسبية
اؼبالية، كيف األخَت سنحاكؿ التعرؼ على العبلقة بُت جودة األرباح كآليات اغبوكمة الداخلية من خبلؿ استقراء 

. بعض الدراسات السابقة
 المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعوديدراسة قياسية لعينة من الشركات : الفصل الثالث

غبوكمة الداخلية  لياتاآلسنختم الدراسة بفصل ثالث كأخَت يتمثل يف دراسة قياسية تعكس أثر 
على جودة األرباح اؼبعلن عنها لعينة من الشركات من خبلؿ التعريف دبجتمع كعينة الدراسة، متغَتات الشركات 

  اختبارالدراسة كطرؽ قياسها، باإلضافة إذل النموذج اؼبستخدـ لقياس األثر بُت متغَتات الدراسة كذلك هبدؼ
 .فرضيات الدراسة كاإلجابة عليها للخركج بنتائج كتوصيات

 :صعوبات البحث
أثناء قيامنا هبذه الدراسة كاجهتنا ؾبموعة من الصعوبات، كاليت تواجو معظم الطلبة كالباحثُت، كلعل أنبها 

، باإلضافة إذل ضيق الوقت اؼبمنوح إلعداد اؼبذكرة كالذم يستغرؽ اعبزء الكبَت منو يف اؼبراجعصعوبة اغبصوؿ على 
 .الًتصبة، ككذا الصعوبات اؼبتعلقة باعبانب اإلحصائي كربليل النتائج
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 :تمهيد

االقتصاد يف أم دكلة، كقد أدل الفصل بُت ملكية رأظباؿ ىذه الشركات  ركائز تعترب الشركات أىم
 إذل تفاقم العديد من اؼبشاكل اليت كانت سببا كراء االهنيارات اؼبالية للعديد منها، حيث كشفت تسيَتىاكعملية 

ىذه األخَتة عن كجود قصور يف عمليات اإلفصاح بالتقارير اؼبالية، تدين جودة اؼبراجعة، عدـ االتساؽ بُت 
القوانُت كالتشريعات كبُت اؼبتغَتات الدكلية اؼبستجدة، باإلضافة إذل كجود عدـ توازف يف حقوؽ أصحاب اؼبصاحل 

ككنتيجة . اؼبتعارضة كغَت ذلك من اؼبظاىر السلبية األخرل اليت أثرت على اؼبمارسات اإلدارية هبذه الشركات
لذلك اىتزت ثقة اؼبستثمرين كصبيع األطراؼ ذات اؼبصلحة باألنظمة اإلدارية كاحملاسبية كالرقابية على أداء 

الشركات، كىو ما جعلهم يطالبوف بنماذج كأساليب رقابية ربميهم من التصرفات االنتهازية اليت قد ربدث داخل 
 .الشركة

كل ىذه العوامل كغَتىا كضعت حوكمة الشركات على رأس اىتمامات منظمات األعماؿ كاؼبنظمات 
 باعتبارىا ،بوجو خاص كاجملتمع بوجو عاـكاحملاسبية الدكلية كمحاكلة الستعادة ثقة مستخدمي اؼبعلومات اؼبالية 

اؼبخرج اؼببلئم كالسريع كاغبل اؼبتكامل كالفعاؿ لكل ىذه السلبيات من خبلؿ آلياهتا اؼبتعددة اليت تعمل على ضباية 
كضماف حقوؽ اؼبسانبُت ككافة األطراؼ ذات اؼبصلحة اؼبرتبطُت بأعماؿ الشركة من خبلؿ إحكاـ الرقابة 

 .كالسيطرة على أداء إدارة الشركة

كيف ضوء ذلك يهدؼ ىذا الفصل كبشكل تفصيلي إذل اإلحاطة بطبيعة حوكمة الشركات، كلتحقيق 
 :ذلك سيتم تقسيمو إذل ثبلث مباحث رئيسية

 حوكمة الشركات؛ الرئيسية لظهور األسباب: اؼببحث األكؿ
 اإلطار الفكرم غبوكمة الشركات؛: اؼببحث الثاين

 .اآلليات الداخلية غبوكمة الشركات: اؼببحث الثالث
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الرئيسية لظهور حوكمة الشركات  األسباب:  المبحث األول
أثار موضوع حوكمة الشركات يف السنوات األخَتة ضجة كبَتة جعلتو ؿبط أنظار الكثَت من الباحثُت، 

كتعد األسباب اليت أدت إذل االىتماـ دبوضوع حوكمة الشركات كثَتة، فمنها ما ارتبط بتغَت طبيعة اؼبلكية 
للشركات اغبديثة كما اقبر عنو من تضارب يف اؼبصاحل بُت اؼبديرين التنفيذيُت كطموحات اؼبسانبُت، كمنها ما ىو 

مرتبط باالهنيارات اؼبالية اليت منيت هبا كربيات الشركات العاؼبية نتيجة الفساد اؼبارل كاإلدارم، كآخر بالتغَتات 
لذلك سنحاكؿ من خبلؿ ىذا اؼببحث التعرؼ على أبرز األحداث كالتغَتات . اليت عرفتها البيئة النظامية للشركات

 . اليت أدت إذل تبلور ىذا اؼبصطلح

نظرية الوكالة  :المطلب األول
كضركرة كجودىا بالشركات  ىناؾ العديد من النظريات اليت سانبت يف بركز حوكمة الشركات إذل الوجود

 كتعترب .العبلقة بُت مالكي الشركة كمديرىاضبط للحد من التصرفات االنتهازية كغَت اؼببالية من قبل اؼبديرين، كت
ككمة شركات حلنظرية الوكالة من بُت أىم ىذه النظريات اليت حظيت باىتماـ الباحثُت لتفسَت ضركرة تبٍت اؿ

الشركات "بعنواف ؽبما يف ندكة  Berle.A & Means.G السيما بعد األفكار اليت جاء هبا كل من الشركات، 
، كاليت تطرقا فيها إذل أف الشركات صارت ضخمة اغبجم، كأف ىذا سيؤدم إذل االنفصاؿ "اغبديثة كاؼبلكية اػباصة

بُت اؼبلكية كالرقابة فبا قد ينجر عنو ما يعرؼ بنظرية الوكالة اليت تعٍت اػبطر الناجم عن استخداـ اؼبديرين 
السًتاتيجيات تتعارض سباما مع مصاحل اؼببلؾ كبقية أصحاب اؼبصاحل كزبدـ أغراضهم اػباصة، كما لذلك من آثار 

 .1على أداء ىذه الشركات
 nœud)حسب ىذه النظرية  فإف الشركة دل تعد فبثلة من قبل مالكيها كإمبا ىي عبارة عن ؾبموعة عقودك

de contrats)2 األحياف بعدـ  غالب يف  كاليت تتميزشركة األطراؼ اؼبختلفة يف اؿالعبلقات التعاقدية بُت أك
 يف اؼبصاحل أصحاب كبقية من إدارة كمالكُت، الفاعلة األطراؼ بُت اؼبصاحل شباثل اؼبعلومات كاختبلؼ كتباعد

 .3شركةاؿ

                                                             
كلية  اؼبؤسبر الدكرل الثامن حوؿ دكر اغبوكمة يف تفعيل أداء اؼبؤسسات كاالقتصاديات، مع الًتكيز على التجربة اعبزائرية، نواؿ صباوبي، كاقع اغبوكمة يف دكؿ ـبتارة-  1

 .5.، ص2013 نوفمرب 20- 19، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اعبزائر، يومي العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت
2- Echkoundi Mhammed, Le Renouveau de La Gouvernance D’entreprise Vers une Prise en Compte Des Parties 

Prenantes, Colloque international : Gouvernance d’entreprise, Ethique des Affaires et Responsabilité Social de 

L’entreprise, Université de Tlemcen, 5- 6 Decembre 2007, P.8. 
دراسة حالة عينة من اؼبؤسسات االقتصادية اعبزائرية، : دكر عبلقة الوكالة يف ربسُت أداء الشركة االقتصادية اعبزائرية: صلواتشي، حوكمة الشركات  ىشاـ سفياف-3

 .21.، ص2013، اعبزائر، 3أطركحة دكتوراه، غَت منشورة، كلية العلـو االقتصادية كالعلـو التجارية كعلـو التسيَت، جامعة اعبزائر 
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الذم يعد أكؿ من ناقش مشكلة الفصل  آداـ ظبيث كتعود جذكر نظرية الوكالة إذل االقتصادم اؼبعركؼ
ال أف اإلطار النظرم ؽبذه النظرية تبلور على يدم الباحثُت  إ. 1األمم ثركة  بُت كظائف اؼبلكية كاإلدارة يف كتابو

Jensen & Meckling نظريات الشركة،  " اؼبنشور يف ؾبلة االقتصاد اؼبارل ربت عنواف*من خبلؿ مقاؽبما
 .2"السلوؾ اإلدارم، عبلقة الوكالة كىيكل اؼبلكية

 عناصر مهمة كاؼبتمثلة يف عبلقة الوكالة، مشاكل الوكالة، 4كيبكن شرح كربليل نظرية الوكالة من خبلؿ 
 .تكاليف الوكالة، دكر اغبوكمة يف اغبد من مشاكل الوكالة

عالقة الوكالة : الفرع األول
اؼبوكل : كما يبدك من اسم ىذه النظرية فهي تقـو على مفهـو الوكالة، أم العبلقة اليت تنشأ بُت طرفُت

 . من جهة أخرل (العوف)من جهة، كالوكيل  (األصيل)
 توظيف من (األصيل)الطرفُت  أحد يتمكن عندما طرفُت، بُت ما الوكالة عبلقة Ross.Sعرؼ كقد 

 اؼبعنية  القراراتيف حىت كالتصرؼ األصيل سبثيل من األخَت ىذا ليتمكن عنو، ككيل بصفة اآلخر الطرؼ
 .3باألصيل

 من ؾبموعة أك دبوجبو يلجأ طرؼ عقد عن عبارة الوكالة عبلقة ؼJensen & Meckling أما حسب
 األصيل تفويض من يتطلب الذم كىو األمر ما، عمل باظبو لينجز آخر شخص خدمات إذل (األىًصيلٍ ) طراؼاأل

 : كبالتارل فعبلقة الوكالة يف األساس ذبمع بُت طرفُت أساسيُت كما يوضحو الشكل اؼبوارل.4السلطة
عبلقة الوكالة (: 1)الشكل رقم 

  

 

 Khouatra Djamel, Gouvernance de l’entreprise et création de  من إعداد الطالبة باالعتماد على:المصدر

valeur partenariale, 16
e
 Conférence de l’AGRH , Paris Dauphine, 15-16 septembre 2005, P.4. 

                                                             
1 - Stéphane Trébucq, La Gouvernance D’entreprise Héritière de Conflits Idéologiques et Philosophiques, 

Communication pour Les neuvièmes Journées D’histoire de la Comptabilité et du Management, Université Paris 

–Dauphine, 20-21 mars 2003, P.3.  
*
 Theories Of The Firm, Managerial Bahavior, Agency And Ownership Structure: عنواف اؼبقاؿ بالغة األجنبية-  

2- Roland Pérez, La Gouvernance de L’entreprise, La Découverte, Paris, France, 2003, P.33.  
 .72.ىشاـ سفياف صلواتشي، مرجع سابق، ص-  3
عوؼبة اإلدارة يف عصر اؼبعرفة، جامعة اعبناف، طرابلس، لبناف، : عبد الفتاح بوطبخم، نظريات الفكر اإلدارم تطور كتباين أـ تنوع كتكامل، اؼبؤسبر العلمي الدكرل-  4

 .21.، ص2012 ديسمرب 15-17

ٍؿ ًصياألى 
 (الػميوًكل)

 (عىٍوفٍ اؿ) كىًكيلٍ اؿ  

 تفويض كل أك جزء من سلطة ازباذ القرار

 إقباز خدمات أك اعماؿ ؿبددة
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بتمثيل كرعاية مصاحل  (اؼبسَت/ الوًكيل) أك عدة أشخاص كعليو فإنو دبوجب عقد الوكالة يلتـز شخص
بعد أف يبنح ىذا األخَت حق التصرؼ كازباذ القرار يف ملكيتو  (اؼبساىم/ الػميوًكل )شخص أك عدة أشخاص 

للػوىًكيل (مسانبتو)
اؼبوكل كالوكيل فإف ىذه العبلقة تتميز ببعض اػبصوصيات من كنظرا لعدـ تقارب أىداؼ كل . 1

 :2كاؼبتمثلة يف
فبا يؤدم إذل  (اؼبساىم)كالوكيل  (اؼبسَت) بُت األصيل األىداؼ ككذا السلوكية كالتكوينية الطبيعة اختبلؼ .1

 األخرل؛ األطراؼ لباقي بعد فيما لتتعداه االثنُت بُت البداية يف منفعة صراع خلق
ربقيق مصاغبو كأىدافو الشخصية أكال قبل مصاحل الشركة كىو ما قد يدفع بو إذل  (اؼبسَت)تفضيل الوكيل  .2

من خبلؿ  حقوقو لو كربفظ ربميو اسًتاتيجيات كضعإتباع سلوؾ انتهازم لتعظيم ثركتو عن طريق 
 .غَته قبل يستقبلها اليت اؼبعلومات حجم ككذلك باؼبوردين كالعمبلء نفوذه، كعبلقاتو استغبلؿ

 مشاكل نظرية الوكالة: الفرع الثاني
بسبب اختبلؼ األىداؼ الشخصية لطريف الوكالة، كعدـ قدرة اؼبوكل على إحكاـ الرقابة على أداء 

 :الوكيل أدل ذلك إذل خلق العديد من اؼبشاكل، كالشكل اؼبوارل يوضح ذلك

مشاكل الوكالة (: 2)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 علي خلف سلماف الركايب، عمر إقباؿ توفيق اؼبشهداين، حوكمة الشركات كدكرىا يف زبفيض مشاكل نظرية الوكالة، :المصدر
. 14.، ص2013 أفريل 25- 24األردف،  اؼبؤسبر الدكرل التاسع حوؿ الوضع االقتصادم العريب كخيارات اؼبستقبل، جامعة الزرقاء،

                                                             
1- Mimouni Yassine, le dévloppement des pme et la bonne gouvernance: cas filiale trans-canal/ouest SPAunité ІІ 

Relizane, Thèse de Magister, Université Abou-Bakr BELKAÏD, Tlemcen, Algerie, 2012, P.18.   
حالة اؼبؤسسات اؼبالية كاؼبصرفية : عبد الرضبن العايب، ميكانيزمات ربفيز اؼبسَتيُت كأحد ؿبددات حوكمة الشركات كتأثَتىا يف األزمة االقتصادية العاؼبية الراىنة-  2

 .5.، ص2009 أكتوبر 21- 20اؼبتضررة، اؼبلتقى العلمي الدكرل حوؿ األزمة اؼبالية كاالقتصادية الدكلية كاغبوكمة العاؼبية، جامعة فرحات عباس، سطيف، اعبزائر، 

األصيل    

 

  أصحاب اؼبصاحلؽتؤثر يف حقو     

تضارب 
 اؼبصاحل

الوكيل    

االختيار  
 اؼبعاكس

عدـ سباثل 
 اؼبعلومات

اؼبخاطر 
 اؼبعنوية
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باؼبعلومات الكافية  عدـ إؼباـ أحد أطراؼ الصفقة يقصد بعدـ سباثل اؼبعلومات: عدم تماثل المعومات .1
كحسب اؼبكانة اؼبيدانية اليت وبتلها . 1عن الطرؼ اآلخر يف ىذه الصفقة فبا يبنعو من ازباذ القرار السليم

كاليت تعد إسًتاتيجية بالنسبة لو إلدراؾ اؼبعلومات الفعالة كاعبد مهمة  (اؼبسَت أك اإلدارة )الطرؼ الوكيل 
سيسعى  (اؼببلؾ) األسهم ضبلة أىداؼ عن اإلدارة كرغبات أىداؼ اختبلؼ كبسبب، بالنسبة للميوًكلٍ 
 االنتهازم سلوكو بسبب كحىت كإف دل تكن حبوزتو اؼبعلومات ىذه عليهم بإخفاء ضغوط الوكيل ؼبمارسة

 تعارضت كلو حىت مصاغبو كربقيق (حصولو على أرباح إضافية)تعظيم منفعتو  كيف العمل عن التهرب يف
 ؛2الػميوًكلٍ  الطرؼ مصاحل مع

ىي الوضعية اليت يكوف فيها أحد أطراؼ العقد الوكيل على دراية تامة دبعلومات : االختيار العكسي .2
تنشأ ىذه اؼبشكلة نتيجة االختبلؼ يف ، و(األصيل)مهمة كاليت تكوف ؾبهولة بالنسبة للطرؼ اآلخر 

كمية كنوعية اؼبعلومات اؼبتاحة لكل من طريف الوكالة، فالوكيل لديو معلومات أكثر عن نتائج كل اختيار 
مقارنة باألصيل، كىو ما سيدفع بو للقياـ باختيار معاكس للخيار اؼبرغوب من طرؼ األصيل  (بديل)
كيبكن أف يظهر ذلك جليا من خبلؿ صياغتو لشركط عقد الوكالة دبا ىبدـ . (ضبلة األسهم أك اؼبالكُت)

 . 3حىت كلو كاف ذلك على حساب أىداؼ الفئة اؼبالكة مصاغبو الشخصية
ينشأ اػبطر اؼبعنوم يف اغباالت اليت يقـو فيها الوكيل بتصرفات أك ازباذ قرارات تكوف :المخاطر المعنوية .3

 :4كيبكن التمييز بُت حالتُت نبا. ؽبا تأثَتات سلبية ال يبكن مبلحظتها من قبل األصيل
كفيو يكوف األصيل غَت مطلع على تصرفات كقرارات الوكيل، كىو ما يسمح ؽبذا األخَت : الوضع األكؿ . أ

كيف حاؿ ربقيق نتائج سلبية هبـز أهنا خارجة . بإتباع سلوؾ انتهازم كالعمل لتحقيق مصاغبو الشخصية
 عن سيطرتو؛

يف ىذه اغبالة يكوف األصيل على دراية تامة بتصرفات كقرارات الوكيل إال أنو ال يستطيع : الوضع الثاين . ب
التأكد من صحة ىذه التصرفات كالقرارات لعدـ قدرتو على مبلحظة  الظركؼ اليت يتخذ يف إطارىا 

 . الوكيل ىذه القرارات

                                                             
 .133.صلواتشي ىشاـ سفياف، مرجع سابق، ص- 1

2- Claude Simon, Gestion et Management, Collection Mention, Eyrolles,  Paris, France, 2007, P:3. 
3 - les Problèmes D’asymétrie D’information au Sein De L’entreprise P.3, cours sur le site : 
www.oeconomia.net/private/cours/.../themes/theorieagence.pdf 
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كحسب عبلقة الوكالة فإف األصيل يواجو مشكلة اػبطر اؼبعنوم عندما يكوف غَت قادر على مراقبة أداء 
التصرفات كالقرارات اليت يتخذىا زبدـ مصاغبو، كبالتارل فإف اؼبشكلة الرئيسية لؤلصيل الوكيل كربديد ما إذا كانت 

ىي إهباد الوسائل اليت ربث الوكيل على العمل لصاغبو كتضمن لو ربقيق األىداؼ اليت كضعها كذلك يف ظل 
 .عدـ سباثل اؼبعلومات بُت الطرفُت كاختبلؼ تفصيبلت كل منهما حوؿ البدائل اؼبتاحة لبلختيار

تتعارض فيو اؼبصاحل الشخصية ؼبتخذ القرار مع  الذم اؼبوقف أك الوضع ذلك كيعٍت: تضارب المصالح .4
،كيف إطار عبلقة الوكالة يفًتض أف كل طرؼ من أطراؼ عقد الوكالة يتبع مصاغبو 1أدائو ؼبهامو

. الشخصية اليت زبتلف كتتأثر حسب نوعية األطراؼ الفاعلُت فيها أين ىبشى كل طرؼ سلب مصاغبو
 اؼبارل بالعائد منفرد بشكل الذاتية مصاغبهم كربقيق ثركهتم لتعظيم يسعوف اؼبالكوفبناءا على ذلك فإف  

 الذاتية ربقيق مصاغبهم على فيعملوف اؼبدراء اؼبدراء، أما بواسطة الشركة يف استثماراهتم من توليده اؼبتوقع
 حساب على ذلك كلو كاف الراحة بوقت تسمى ما أك اعبهد بذؿ بعدـ كذلك(ثركهتم) عائدىم بتعظيم

 .2اؼبالكُت مصلحة

تكاليف الوكالة : الفرع الثالث
يًتتب على ما تقدـ ما يسمى بتكاليف الوكالة، كيرتبط ىذا اؼبفهـو بالنفقات اليت يتحملها كل من 

هبدؼ ضبط العبلقة فيما بينهما كاغبد من اؼبشاكل السابقة الذكر،  (اؼبسَتين)كالوكبلء  (اؼبسانبُت)األصبلء 
كتتمثل ىذه التكاليف . 3أنواع من التكاليف 3فإف مشاكل الوكالة تولد  Jensen & Mecklingكحسب 

 :4يف
نتهازم اال للحد من السلوؾ (اؼبساىم) ك ىي تكاليف يتحملها األصيل :تكاليف اإلشراف أو المراقبة .1

ذلك ف كأمثلة عك. مع مصاغبو الشخصية كالتأكد من أف القرارات اليت يتخذىا تتماشى (اؼبسَت)للوكيل 
 نظم بوضع كأخرل تتعلق ،.."خارجي أك داخلي تدقيق "لئلشراؼ نظم التكاليف اؼبتعلقة بإنشاء

 األصبلء؛ ؼبصاحل كفقا العمل على الوكبلء بتحفيز تسمح اليت ..."اؼبكاقآت"ز للتحفی

                                                             
1-Yoanna Pons, Noël Pons, Le Conflit D’intérêts : Le Symbole de la Dérive de L’éthique, Revue Audit et 
Contrôle Internes, Institut Français de l’Audit et du Contrôle Internes,  N°.204,  Avril 2011, P.25. 

 .19.، مرجع سابق، ص علي خلف سلماف الركايب، عمر إقباؿ توفيق اؼبشهداين-2
3- Roland Pérez, Op-cit, P.34-35. 
4- Amir Louazi, Les Déterminants d’une Bonne Gouvernance et la Performance des Entreprises Françaises : 

Etudes Empiriques, Thèse De Doctorat, Université Jean Moulin, Lyon3, France, 2011, P.23. 
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كىي التكاليف اليت يتحملها الوكيل إلظهار حسن نيتو اذباه األصيل كطمأنتو بأنو : االلتزام تكاليف .2
ـبتلفة كمن أمثلة ذلك ربمل الوكيل  أشكاال تأخذ أف تستطيع التكاليف يتصرؼ كفقا ؼبصاغبو، ىذه

 أف العمل الذم يقـو بو يعزز القيمة إثباتهبدؼ لتكاليف إعداد تقارير من قبل شركات متخصصة 
 السوقية للشركة؛

 فإف ذلك كمع الوكيل، مع اؼبصاحل تضارب بسبب األصيل يتحملها اليت اػبسارة ىي: المتبقية الخسارة .3
 عن ىذه ككمثاؿ التكاليف أيضا، ىذه ربمل يستطيع فالوكيل لوحده باألصيل تتعلق ال اؼبتبقية اػبسارة

، كاليت تدعى كذلك ..".األمثل غَت اإلسًتاتيجی كاالختيار للموارد، السيئ التخصيص" التكاليف
 .بتكاليف الفرصة البديلة

 دور الحوكمة في الحد من مشاكل الوكالة: الفرع الرابع
ف يقـو اؼبسانبوف باعتماد نظاـ غبوكمة أللتقليل من مشاكل الوكالة كاغبد منها، تقًتح نظرية الوكالة ب

الشركات يعمل على تعديل كهتذيب السلوؾ االنتهازم للمسَتين، كهبربىم على العمل لصاحل اؼبسانبُت من خبلؿ 
كيبكن توضيح دكر اغبوكمة يف اغبد من مشاكل الوكالة . 1ؾبموعة من اآلليات الرقابية كاإلشرافية اليت تسمح بذلك

: يف الشكل اؼبوارل
ةدكر حوكمة الشركات يف اغبد من مشاكل الوكاؿ(: 3)الشكل رقم 

 

 Paul André, Interdépendance Des Mécanismes de  من إعداد الطالبة باالعتماد على:المصدر

Gouvernance: étude empirique dans le contexte canadien, 27ème Congrès de l’Association 

Francophone de Comptabilité, Tunis, mai 2006, P.4-5. 

                                                             
1- Alin Finet, Azhaar Lajmi, Qualité D’audit et Gouvernance D’entreprise: Essai D’analyse sur le Marché Belge, 

5ème International Finance Conférence, Hammamet, Tunisie, mars 2009, P.4. 

آليات اغبوكمة

آليات رقابية خارجية

السوؽ اؼبارل سوؽ السلع 
كاػبدمات

سوؽ العمل 
للمديرين

آليات رقابية داخلية

ؾبلس اإلدارة
مكافآت 
اؼبسَتيُت اؼبلكية اإلدارية
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 :كفيما يلي كصف ؽبذه اآلليات
 كيعتمد فيها بشكل رئيسي على األسواؽ كأدكات رقابية على أداء اؼبسَتين، كتتمثل :اآلليات الخارجية .1

: 1اآلليات يف ىذه
 اآللية الرئيسة إلحكاـ الرقابة على اؼبسَتين، حيث افًتض أف Famaاعتربىا : سوؽ العمل للمديرين . أ

أداء ىؤالء كفقا ؽبذه السوؽ ىبضع لقانوف العرض كالطلب، كأنو يبكن االستغناء عنهم بسهولة 
كبناءا على ذلك فإف اؼبدراء سيبذلوف . كتعويضهم دبسَتين آخرين يف حاؿ عدـ ربقيقهم لؤلداء اؼبطلوب

أقصى جهدىم لبناء ظبعة حسنة كاحتبلؿ أفضل مكانة يف سوؽ العمل من خبلؿ العمل دبا يتناسب 
 كمصاحل اؼبسانبُت؛ 

إف كجود سوؽ للسلع كاػبدمات شديد اؼبنافسة يفرض على اؼبؤسسات ترشيد : سوؽ اػبدمات كالسلع . ب
كعليو فإف . تكاليف إنتاجها لتحسُت إنتاجيتها حىت تضمن استمرارىا كبقائها يف ظل اؼبنافسة الشديدة

ضغط اؼبنافسة على اؼبسَتين عامل يدفعهم لتهذيب تصرفاهتم كالسعي لتحقيق أىداؼ اؼبسانبُت 
لتخوفهم من فقداف مناصبهم يف حاؿ ما إذا كانت مؤسساهتم غَت فعالة اقتصاديا كغَت قادرة  (اؼببلؾ)

.  2 كىو ما قد يؤدم إذل اضمحبلؽبا كمن مث إغبلقهالشركاتعلى منافسة غَتىا من ا
يعترب آلية أخرل لضبط أداء اؼبسَتين، حيث يبنح ىذا السوؽ للمسانبُت إمكانية بيع : السوؽ اؼبارل . ت

أسهمهم تعبَتا عن عدـ رضاىم بطريقة التسيَت اؼبتبعة من قبل اؼبدراء فبا يؤدم إذل البفاض قيمة الشركة 
كالذم سينعكس سلبا على أجورىم أك استبعادىم من قبل اؼبسانبُت اعبدد كىو ما يدفعهم لتسيَت 

 دبا يتبلءـ مع مصاحل اؼبسانبُت؛ لشركةا
: 3 كتتمثل ىذه اآلليات يف:اآلليات الداخلية .2
 فإف ؾبلس اإلدارة يعد من بُت اآلليات الداخلية األحسن إلحكاـ Charreauxحسب : ؾبلس اإلدارة . أ

كيتمثل دكره الرقايب يف التأكد من سبلمة القرارات ، الرقابة على أداء اؼبسَتين ألنو يبثل مصاحل اؼبسانبُت
ربديده ؼبكافآت اؼبسَتين دبا يتماشى مع مستول أدائهم، : اؼبتخذة كذلك من خبلؿ كسيلتُت رقابيتُت

كحسب العديد من الباحثُت فإف لًتكيبة ؾبلس اإلدارة دكرا أساسيا يف . لقرارات اؼبتخذةؿكإمكانية إلغاءه 
أف كجود أعضاء خارجيُت على مستول اجمللس مستقلُت  عملية الرقابة على اؼبسَتين، حيث يعترب البعض

                                                             
1- Paul André, Ibid, P.4.   
2 - François Labelle, Yves-Cédric Koyo, Les Mécanismes de Gouvernance Dans le Contexte de Fonds 

D’investissements Responsables (FIR) et de PME: 5 cas de PME Québécoises Financées par un FIR, 

Entrepreneurial Practice reviw, vol.2, No.3, Summer 2012, P.73.  
3-  Paul André, Ibid, P.5.   
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عن إدارة الشركة يسمح بتفادم خطر التواطؤ بُت اؼبسَت كاألعضاء الداخليُت على مستول اجمللس 
أما البعض اآلخر فيظن أف كجود أعضاء داخليُت على مستول اجمللس يعد ضركرم . اؼبكلفُت دبراقبتو

ألهنم قادرين على اغبصوؿ على اؼبعلومات الكافية حوؿ ما وبدث داخل الشركة كإببلغها للمجلس بكل 
يعتقد بأف كجود عدد متساك من األعضاء السابق ذكرىم على مستول اجمللس  يف حُت أف غَتىم. دقة

 يعترب اغبل األمثل للضغط على اؼبسَتين كدفعهم للعمل دبا وبقق مصاحل اؼبسانبُت؛
كفيو يتم ربط حوافز اؼبسَتين دبستول أدائهم كىو ما يدفعهم للعمل يف : (نظاـ اغبوافز)مكافآت اؼبسَتين  . ب

صاحل اؼبسانبُت، إال أف اختيار نظاـ ربفيزم أمثل أثار عدة مشاكل خاصة كأف اؼبسَتين يتجنبوف ربمل 
 تقسيم Rees كبناء على ذلك اقًتح. اؼبخاطرة كال يبذلوف أقصى جهدىم للعمل يف صاحل اؼبسانبُت

اؼبكافأة إذل جزء ثابت كالذم يعمل على اغبد من ـباطر اؼبسَت، كآخر متغَت أين يتحمل فيها اؼبساىم 
 جزء من اؼبخاطر؛

عن فاعلية ىذه اآللية يف الرقابة على أداء  Jensen & Mecklingلػػػ عربت دراسة : اؼبلكية اإلدارية . ت
 فإف امتبلؾ Kellyكحسب . اإلدارة كاغبد من سلوكها غَت اؼبرغوب فيو بنسبة تركيز األسهم عند اإلدارة

اإلدارة عبزء من رأس ماؿ الشركة سيحفزىا كثَتا كبو اختيار األنشطة اليت تعظم رحبية الشركة كذلك ألف 
كعليو فإف . مصلحتها تتمثل يف العائد الذم ستحصل عليو يف شكل توزيعات األرباح باعتبارىا مالكا

 .1امتبلؾ اإلدارة عبزء من األسهم سيخفض من اذباىها كبو ربقيق منافعها على حساب ضبلة األسهم

االنهيارات المؤسسية : المطلب الثاني
 أخذ العادل ينظر نظرة جديدة غبوكمة الشركات كالدكر 1997منذ انفجار األزمة اؼبالية اآلسيوية عاـ 

كقد تزايد االىتماـ هبذا الدكر .  تلعبو يف اغبد من التبلعبات اليت يبكن أف ربدث داخل الشركةأفالذم يبكن 
كاليت لعبت دكرا كبَتا يف بركز  2002السيما بعد االهنيارات اؼبالية اليت منيت هبا كربيات الشركات األمريكية سنة 

 Enronكبالرغم من أف ىناؾ شركات كثَتة تعرضت لبلهنيار إال أنو سنركز على شركيت . حوكمة الشركات للسطح
 . اللتاف حظيتا باىتماـ الرأم العاـ كاػباصإفبلس باعتبارنبا أكرب قضييت Worlcomك

 
 

                                                             
 اإلداريةدراسة حالة األردف، ؾبلة القادسية للعلـو : مؤيد ؿبمد علي الفضل، نواؿ حريب راضي، العبلقة بُت اغباكمية اؼبؤسسية كقيمة الشركة يف ضوء نظرية الوكالة- 1

 .137.، ص2010، 4، العدد 12 كاالقتصاد، جامعة القادسية، العراؽ، اجمللد اإلدارةكاالقتصادية،كلية 
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 إنرونانهيار شركة : الفرع األول
 كالذم كاف سببا يف اهنيار شركة 2001هناية عاـ  عمبلؽ الطاقة األمريكي Enronيعد اهنيار شركة 
Arthur Andersen من أبرز الفضائح اؼبالية اليت كاف ؽبا األثر األكرب يف بلورة كتبيٍت مفاىيم كمبادئ حوكمة 

 مليار دكالر نتيجة لتدين أخبلقيات 63.4الشركات، حيث سقطت الشركة العمبلقة بأصوؿ قدرت قيمتها بػػػ 
كقد أدل ىذا . 1اؼبهنة كاألعماؿ، كىو األمر الذم شكل أكرب إفبلس لشركة أمريكية كردبا على مستول العادل أصبع

 .؟أسبابوكيف مت االهنيار؟ كما ىي : االهنيار إذل طرح العديد من التساؤالت أنبها
 يف لعب دكر صناع السوؽ يف عقود اؼبشتقات اؼبتداكلة خارج البورصة يف Enronشركة لقد برعت 

 عن حجم اؼبخاطر اؼبصاحبة لتلك العمليات، فضبل عن اعتمادىا على باإلفصاحالوقت الذم دل تكن فيو مطالبة 
العمليات اؼبقيدة خارج اؼبيزانية اليت يصعب اكتشافها لتصبح بذلك كسيلة إلخفاء مقنن للمعلومات كاليت كانت 

ككذا العبلقة اليت كانت ذبمعها بأكرب شركة . من بُت أحد الثغرات احملاسبية كاؼبالية اليت استفادت منها الشركة
 يف تقدًن خدمات استشارية ال ىاكاليت بلغت حد استخداـ بعض موظفي Arthur Andersenمراجعة يف العادل 

عبلقة ؽبا دبراجعة اغبسابات يف مقابل حصوؽبم على مكافآت إلغماض أعينهم عن اؼبخالفات اليت كانت ربدث 
للتمادم  Enronكىو ما فتح اجملاؿ إلدارة ، أك غبثهم على عدـ االلتزاـ بالفحص كالتمحيص األمُت للمستندات

 فالشركة دل تكن ربقق أرباح بل كانت سبٌت خبسائر سبكنت من خبلؿ حسابات .يف التبلعبات اليت كانت تقـو هبا
كما قاـ مسئولو الشركة كعلى رأسهم مدير . جانبية أف تظهر كواحدة من أفضل الشركات األمريكية رحبية

اغبسابات بتجميل القوائم اؼبالية للشركة بأرباح كنبية ال كجود ؽبا، كدل يكتفوا بذلك بل قاموا حبث أقارهبم 
كأصدقائهم لشراء أسهم الشركة عندما كانت تتداكؿ بأسعار متدنية كمع ظهور مفعوؿ األرباح الونبية قاموا ببيعها 

خذ أ دكالر ك90 ارتفع سعر السهم إذل 2000ف اشًتكىا بو، كيف أكت من سنة أبأضعاؼ السعر الذم سبق ك
 دكالر بينما 140مسئولو الشركة كالذين يعلموف حقيقة كضعها يف نشر اإلشاعات عن ارتفاع سعر السهم إذل 

كعندما بدأت خيوط الفضيحة يف الظهور أخذ سعر السهم يف . كانوا يتخلصوف من األسهم اليت اشًتكىا
 02 دكالر  كىو ما دفع بالشركة إلعبلف إفبلسها يف 1 مث 42 إذل 2001 أكت 15االلبفاض حىت كصل يف 

2ديسمرب 
2001. 

                                                             
ؾبلة دراسات ؿباسبية كمالية، اؼبعهد العارل   اؼبالية،لؤلكراؽ دكر حوكمة الشركات يف معاعبة االختبلالت اؽبيكلية يف سوؽ العراؽ ،خلود عاصم كناس العبيدم- 1

 .139.ص، 2011، 17، العدد 06للدراسات احملاسبية كاؼبالية، جامعة بغداد، العراؽ، اجمللد 
دراسة اختباريو على الشركات اؼبسانبة العامة يف اؼبملكة : حسُت عبد اعبليل آؿ غزكم، حوكمة الشركات كأثرىا على مستول اإلفصاح يف اؼبعلومات احملاسبية- 2

 .14- 13.، ص2010العربية السعودية، أطركحة ماجستَت، غَت منشورة، كلية اإلدارة كاالقتصاد، األكاديبية العربية، الدمبارؾ، 
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 :1هنيار اؼبدكم ؽبذه الشركة يعود لعدة أسباب أنبهااالكقد أثبتت التحقيقات أف 
اللذاف اهتما بالفساد  (كينيث الم كجيفرم سكيلينج ) Enronجشع كطمع اؼبديرين التنفيذيُت لشركة  .1

 كالتآمر، ككذلك الكذب بشأف اؼبتاعب اؼبالية للشركة؛
التبلعب بالقواعد احملاسبية اؼبتعارؼ  هبدؼ  (اؼبشًتكة) *إنشاء الشركة للعديد من الشركات اؼبستقلة .2

عليها خاصة عند إثبات اؼبعامبلت اؼبالية فيما بينها، هبدؼ تقليل اػبسائر كتعظيم األرباح كعدـ إثبات 
 أم ديوف قد تؤثر على التقييم االئتماين للشركة؛

كإعطاء معلومات ـبالفة للحقيقة كذلك هبدؼ اغبفاظ على **إتباع الشركة ألساليب تضخيم األرباح .3
 ارتفاع سعر السهم، باإلضافة إذل رفع قيمة االستثمارات فبا يعطي االنطباع بنجاح الشركة؛

تضارب اؼبصاحل بُت إدارة الشركة كمسانبيها، كالذم دفع باإلدارة لبلنفراد باؼبعلومات الصحيحة كالكفيلة  .4
 بإيضاح التبلعبات اليت كانت ربدث دكف بقية اعبهات األخرل؛

ؾبلس اإلدارة مهمة مراجعة الصفقات اليت تقـو هبا الشركة للجنة فرعية داخل الشركة، كاليت قامت إيكاؿ  .5
دبراجعة خاطفة سريعة لتلك الصفقات، كما أف ؾبلس اإلدارة أخفى معلومات يف غاية األنبية كاف من 

 اؼبمكن أف تؤدم معرفتها إذل ازباذ بعض اإلجراءات اؼبناسبة؛
االستقبللية كاغبيادية يف إبداء رأيها حوؿ الصفقات اليت قامت  )رل عبنة اؼبراجعة عن أخبلقها اؼبهنية تخ .6

، نتيجة العبلقات الشخصية اليت كانت تربطها بأعضاء إدارة الشركة باإلضافة إذل اؼببالغ اؼبالية (هبا الشركة
  دكالر نقدا أك يف شكل أسهم؛380619اليت كانت تتقاضها حيث تقاضى كل عضو مبلغ 

تواطؤ مكتب آرثر أندرسوف للمراجعة من خبلؿ إغفالو لعمليات الغش كالتدليس اليت كانت تقـو هبا  .7
 .إدارة إنركف

                                                             
   إحساف صاحل اؼبعتاز، أخبلقيات مهنة اؼبراجعة كاؼبتعاملُت ، ككذلك 9- 7.، صكاإلسكندرية ة من اهنيار شركة انركف، بورصيت القاىرةالدركس اؼبستفاد: راجع- 1

، 1، العدد22اؼبملكة العربية السعودية، اجمللد جامعة اؼبلك عبد العزيز، ، كاإلدارة اؼبستفادة، ؾبلة جامعة اؼبلك عبد العزيز لبلقتصاد سنركف كالدركة ااهنيار شرؾ: معها
. 263- 262.، ص2008

 كاليت كانت من بُت األسباب الرئيسية يف شركةاؿ من قبل بعض اؼبوظفُت السابقُت يف إنشائها كاليت مت  Enronكىي عبارة عن شركات شراكة استثمارية مع - *
 LJM1 إذل شركيت باإلضافة،  دبساعدة من إدارة الشركة (Enronموظف سابق يف ) Kopper اليت مت إنشائها من قبل Chew Co  ، من بينها شركةاهنيارىا

  .(Enronمساعد رئيس ؾبلس اإلدارة كرئيس القسم اؼبارل لػػػ   )Andrew fastowكاليت مت إنشاؤنبا كإدارهتا من قبل  LJM2ك
**

  1999قبيل انتهاء السنة اؼبالية لعاـ  LJM1لػػػ ، تنازؽبا عن سبعة عقود استثمار  LJM1   العمليات اػبادعة اليت قامت هبا شركة انركف مع شركةبُت أحدمن - 
  .، كمن مث تضخيم أرباحها على غَت اغبقيقةكأثبتت ربح ناتج عن العملية كبعد انتهاء السنة اؼبالية أعادت طبسة من عقود االستثمار

 .ظاىر القشي، اهنيار بعض الشركات العاؼبية كأثرىا يف بيئة احملاسبة: ؼبزيد من اؼبعلومات حوؿ العمليات اػبادعة اليت قامت هبا الشركة، اطلع علىك
www.alqashi.arabblogs.com 

 
 

 
 

 

http://www.alqashi.arabblogs.com/
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 انهيار شركة وورد كوم : الفرع الثاني
 ككرد كـو ثاين أكرب شركة أمريكية لبلتصاالت بطلب رظبي إذل  تقدمت ؾبموعة2002 جويلية 22 يف

 مليار دكالر، لتصبح بذلك أكرب عملية إفبلس يف التاريخ 107احملكمة إلعبلف إفبلسها بأصوؿ قدرت قيمتها بػػػػ 
نركف فقد كانت إ ككما حدث مع شركة  .1 متجاكزة بذلك فضيحة إفبلس شركة إنركف ػبدمات الطاقة  األمريكي

 إلخفاء مركزىا اؼبارل كالرفع من 2002- 1999ىذه الشركة تستخدـ اغبيل احملاسبية خبلؿ الفًتة اؼبمتدة ما بُت 
 بليوف 803سعر سهمها، حيث أثبتت التحريات اليت قاـ هبا مراقب اغبسابات عن كجود ـبالفات بلغت قيمتها 

كىو األمر الذم أدل إذل اهنيار أسعار . 2 بليوف دكالر11دكالر فضبل عن تضخيم أصوؿ الشركة دبا قيمتو 
 دكالر بعد أف كاف 2.47 إذل 2002أسهمها بعد اكتشاؼ ىذه اؼبخالفات حيث كصل سعر السهم للشركة سنة 

 .1998 دكالر سنة 71.7يقدر بػػػ 
كتتمثل أىم األسباب اليت أدت إذل االهنيار السريع لشركة ككرد كـو يف اؼبخالفات اؼبالية اليت كانت تقـو 

 :3 من جهة يف سبرير ىذه اؼبخالفات، كفيما يلي عرض لذلكأكثر إذل تعاكف باإلضافةهبا الشركة 
 غَت احملاسبية اؼبمارساتمن خبلؿ اؼبتدىور  اؼبارل كضعها على للتغطية خدع ؿباسبية الشركة استخدمت .1

 توقعات مع يتماشى بشكل تظهر لكي للشركة النقدية التدفقات حسابات يف *كالتبلعب الصحيحة
 ة؛البورص يف اؼبستثمرين

 ميزانيتها؛ يف دكالر مليارات 9 من بأكثر أرباح كنبية ربقيق الشركة إعبلف .2
 بأهنا سجلت الشركة اعًتفت خسائرىا إذ إلطفاء ؿباكلة يف تشغيلية كنفقات الدكالرات مليارات إنفاؽ .3

 أرباحها؛ سجبلت لتعزيز النفقات خانة يف دكالر  مليارات4يوازم  مبلغا

                                                             
1- La Faillite Exemplaire de World Com , sur le site: www.larousse.fr/archives/journaux_annee/2003/43.  

 .16- 15.، صسابقحسُت عبد اعبليل آؿ غزكم، مرجع - 2
 اإلدارة أقرهتا ػبطة  إتباعهاككذا االحتياطات؛ سنوات 10 من ألكثر األرباح احتجاز: من أبرز التبلعبات اليت قامت هبا الشركة لتضخيم بيانات األرباح ما يلي-  *

 عن تدفقات مالية غَت كاإلعبلف مليار دكالر، 8مكنتها من إخفاء نفقات بقيمة كاليت  Wall streetالعليا للشركة  هبدؼ تضليل اؼبستثمرين كمقابلة توقعات 
 557 ك662 على التوارل بدال من خسائرىا اليت بلغت 2002 من سنة األكؿك الربع  2001 مليار دكالر خبلؿ سنة 240 مليار دكالر ك2.393حقيقة قدرت بػػػ 

تسجيل حصص فبلوكة يف شركات أجنية غَت حقيقية؛ ، مليار دكالر
 ، اؼبؤسبر العلمي الرابعاألمريكية ككردكمحالة شركة : اؼبارل السوؽ كفاءة لرفع اؼبالية األكراؽ على الرقابة ىيئة تطوير دريد آؿ شيب، عبد الرضبن اعببورم، أنبية- 1

 14- 12.؛ ص2003 مارس 16- 15، جامعة فيبلدلفيا، كاإلدارية يف مواجهة ربديات العوؼبة، كلية العلـو اؼبالية األعماؿ اسًتاتيجيات كاإلبداعالريادة حوؿ 
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السوؽ األمريكي  يف ظبعتها ؽبا جهات بواسطة الشركة عن اػباصة كالبيانات اؼبعلومات بعض تسريب .4
 رفع فبا كنبية صفقات عقد إذل أدت اػبارجيُت اؼبستثمرين إذل خاصة إدارية معلومات كاليت تتضمن

 اؼبارل؛ السوؽ يف الشركة سهم أسعار
 عن هبا كغيابو القضاء كانشغاؿ بوش كجورج بل كلينتوف األمريكي الرئيس بُت اغبكم انتقاؿ فًتة استغبلؿ .5

 البورصة؛ يف أسهمها أسعار تداكؿ كيف الشركة ىذه أعماؿ مراقبة
 إذل اؼبقرضُت دفع شديد جذب عامل كلد فبا اؼبمتازة كظبعتها الكبَت االئتماين ؼبركزىا الشركة استغبلؿ .6

خاطئة؛  بصورة مبالغ ىائلة منحها
 مع مدراء كرؤساء SEC كبعض أعضاء عبنة مراقبة سوؽ نيويورؾ Arthur Andersenتواطؤ شركة  .7

اؼبدير اؼبارل ) Scott Sullivanك (اؼبدير التنفيذم للشركة) Bernard Ebbersككرد كـو منهم 
للتغطية على ىذه اؼبخالفات؛  (للشركة

، شركة أسهم لشراء اؼبستثمرين كتشجيع حث يف اؼباليُت الوسطاء دكر .8 حيث عمد كسيط  ككرد كـو
 كأكرب مساىم يف الشركة غبث اؼبستثمرين على شراء أسهم الشركة كيوفر Jack Groubmanالبورصة 

ؽبا قركض كىبفي خسائرىا، فضبل عن تدخلو يف اجتماعات ؾبلس اإلدارة كتعيينو للموظفُت ككذا ربديده 
 .للخيارات اإلسًتاتيجية

 وحوكمة الشركات ساربينز أوكسلي قانون: الفرع الثالث
 عن ضعف قواعد حوكمة الشركات 2002لقد أثبتت الفضائح اؼبالية اليت ىزت االقتصاد األمريكي سنة 

 ما دفع باؼبستثمرين للضغط على اؼبشرعُت الزباذ اإلجراءات الكفيلة حبماية اليت كاف معموال هبا سابقا، كىو
* قانوف 2002 جويلية 31كيف سياؽ ذلك أقرت اغبكومة األمريكية يف .مصاغبهم

Sox كألزمت الشركات بتطبيق 
 :1صبيع بنوده كدعامة غبوكمة الشركات، حيث يهدؼ ىذا القانوف لػػػ

كنشرىا  اعتمادىا قبل كاألكلية السنوية اؼبالية القوائم اؼبالية من خبلؿ دراسة اؼبعلومات تقدًن يف الشفافية .1
أنبية  ذات تكوف صحيحة،كأف غَت عبارات أك بيانات أم تتضمن ال بأهنا قناعة إذل التوصل بغرض

                                                             
 كخطوة إلعادة النظر يف متطلبات مراجعة 31/07/2002كىو ما يعرؼ بقانوف ساربنيز أككسلي، كىو قانوف أقره ؾبلس النواب األمريكي يف : Sox قانوف  *

أ، كقد سن ىذا القانوف سلسلة من اإلصبلحات .ـ.اغبسابات كالقوائم اؼبالية، كقد مت سبريره استجابة لعدد من الفضائح اليت مست العديد من الشركات البارزة يف ك
 .البعيدة اؼبدل اليت ترسخ ؼبوضوع حوكمة الشركات

 علي حسُت الدكغجي، أسامة عبد اؼبنعم سيد علي، دكر قانوف ساربينز أككسلي يف رفع كفاءة مهنة التدقيق اػبارجي، ؾبلة اإلدارة كاالقتصاد، كلية اإلدارة -1
 .18-17.، ص2011، 86 كاالقتصاد، اعبامعة اؼبستنصرية، العراؽ،  العدد
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من  ذبعل أف شأهنا من مبالغ أك معلومات أك بيانات أم القوائم ىذه من وبذؼ دل أنو من نسبية،كالتأكد
مضللة؛  القوائم ىذه

الغش  عمليات من اغبد يف فاعليتو كمدل ،ةالشرؾ يف الداخلية الرقابة نظاـ ككفاءة صحة من التحقق .2
من  التحقق من سبكن بطريقة الرقابية األنشطة بتنفيذ القياـ على كقدرهتا كقوعها فور كاكتشافها كاألخطاء

؛ اتنفيذه يف كالثبات األنشطة ىذه تنفيذ جودة
 بعُت كاألخذ اؼبتبعة، السياسات ىذه يف تغيَت كأم الشركة، تتبناىا اليت احملاسبية دراسة السياسات .3

 ؛أعماؽبا كنتائج اؼبارل اؼبركز على كأثرىا الشركة عمل لطبيعة هتامبلئم مدل االعتبار
 الشركة؛ يف ربدث أف شأهنا من اليت كاألخطاء الغش عن كالبحث التقصي عمليات  علىاإلشراؼ .4
فيها؛  الواردة باآلراء كاألخذ القانوين احملاسب يقدمها اليت كاؼببلحظات التقارير دراسة .5
 كنطاؽ الشركة يف الداخلي للتدقيق نظاـ الداخليُت،ككضع اغبسابات مدققي استقبللية من التحقق .6

 عنها؛ الصادرة كالتقارير الفحص
 بو يقوموف ما كفاءة من كالرفع الداخليُت اغبسابات ؼبدققية االستقبلرل تأكيد شأهنا من اقًتاحات تقدًن .7

 األعماؿ؛ من
 على العقوبات أشد تفرض حيث كالقوانُت لؤلنظمة الشركات إحدل ـبالفة حالة يف البلزمة التدابَت ازباذ .8

. اؼبدققُت من اؼبقدمة اػبدمات صبيع على صارمة كإجراءات كالرؤساء اؼبدراء
 ؾبموعة من البنود، كما ىو موضح يف SOXكلتحقيق األىداؼ السابقة الذكر فقد جاء ضمن قانوف 

 2002 عاـ Sox بنود قانوف (:1)الجدول رقم :اعبدكؿ اؼبوارل
 عنوان البند رقم البند عنوان البند رقم البند

إنشاء ؾبلس أعلى لئلشراؼ احملاسيب      01
على شركات احملاسبة العامة 

موارد اللجنة كسلطاهتا  06

الدراسات كالتقارير  07استقبللية مدققي اغبسابات  02
مسؤكلية الشركات عن الغش اعبنائي  08مسؤكلية الشركات  03
اؼبعاقبة عن جرائم اؼبسؤكليُت  09تعزيز اإلفصاحات اؼبالية  04
اإلقرارات الضريبية للشركات  10ربليل تضارب اؼبصاحل  05
مسؤكلية الشركات عن عمليات الغش  11

Source : Fatma Ben Slama Klibi, Nouvelles Réglementations de la Gouvernance D’entreprise 

et Qualité des Résultats Comptables: les lois SOX (2002) et LSF (2003), thèse de doctorat, université 

de Franche-Comté, France, 2010, P.34. 
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كعلى العمـو فقد ركز القانوف على ثبلثة ؿباكر أساسية كىي اؼبراجعة، التقرير اؼبارل، كحوكمة الشركات، 
: 1كذلك كما يلي

احملاسبة  شركات على  احملاسيب لئلشراؼ أعلى ؾبلس خلق ىو األساسي التغيَت كاف اؼبراجعة ؿبور يف . أ
 استقبلؿ تقوية إرل باإلضافة اؼبراجعة، معايَت كتقوية كتطوير بفرض تقـو تشريعية منظمة كتصميم العامة،
 القياـ على اؼبراجعة مكاتب قدرة كربديد كالعبلقات، اؼبراجعة أتعاب عن كاإلفصاح اؼبراجعة عبنة كسلطة

الشركة؛  لنفس االستشارية كاػبدمات اؼبراجعة خدمات من بكل
 اؼبالية كرئيس اإلدارة التنفيذية اإلدارة رئيس من شخصي تصديق القانوف يتطلب اؼبارل التقرير ؿبور يف . ب

*من  القانوف للشركات، كطلب اؼبالية التقارير دقة علي
SEC  كل اؼبالية القوائم تقـو دبراجعةأف 

 التعاقدية كااللتزامات اؼبيزانية بنود عن اإلفصاح بزيادة القانوف طالب فقد ذلك إرل سنوات، باإلضافة٣
 الظركؼ يف اؼبادية التغَتات عن الفورم كاإلفصاح اؼبصاحل، أصحاب كمبادئ اإلدارة بُت كاألعماؿ
اؼبالية للشركات؛  كاألعماؿ

 جانب إذل األخبلقية األكواد عن كتفصح الشركات تطور أف القانوف يتطلب الشركات حوكمة ؿبور يف . ت
 من كل حرماف يتم أف هبب أنو القانوف  كذكر.اػبطر كإدارة كرقابة الداخلية اؼبراجعة فعالية بتقييم قيامها
 قوائمها  ىناؾ تبلعب يف صياغةأفإذا ثبت  مكافآهتم من اؼبالية اإلدارة كرئيس التنفيذية اإلدارة رئيس
 .للغش األسهم ضبلة تعرض حالة يف العليا اإلدارة كتوجيو عقوبات جنائية كأخرل مدنية ؼبدير اؼبالية،

 شركاتالتغيرات في البيئة النظامية لل: المطلب الثالث

العولمة االقتصادية : الفرع األول
كاقعا تعيشو صبيع دكؿ العادل، كأصبح من احملتم على كافة الشركات االستجابة ؼبتطلباهتا  **أصبحت العوؼبة

كيف ظل التغَتات اليت فرضتها العوؼبة من ربوالت يف أشكاؿ . طوعا حىت ال تصطدـ حبتمية االستجابة ؽبا كرىا
ملكية الشركات، كربرير لبلقتصاد كتدكيلو، كربرير األسواؽ اؼبالية كىو ما أدل إذل سهولة حركة تنقل رؤكس 

                                                             
دراسة نظرية كتطبيقية، أطركحة ماجستَت، كلية التجارة، جامعة جنوب :  رمضاف عارؼ رمضاف ؿبركس، دكر عباف اؼبراجعة يف تفعيل مبادئ حوكمة الشركات-1

 .57.، ص2011الوادم، مصر، 
 من قانوف 04ىي ككالة فدرالية أمريكية ـبتصة يف تنظيم األسواؽ اؼبالية كاإلشراؼ عليها، مت إنشاؤىا حبكم اؼبادة رقم : Secعبنة األكراؽ اؼبالية كالبورصة -  *

، كاؽبدؼ منها ىو فرض قوانُت مالية جديدة، تعزيز استقرار 1929 الذم أقره الكوقبرس األمريكي ردا على أزمة الكساد الكبَت سنة 1934األكراؽ اؼبالية لسنة 
. السوؽ كضباية اؼبستثمرين من انتهاكات الشركات اؼبتعلقة بشراء كبيع األسهم

اليت أصبحت متاحة بفضل  يشَت مصطلح العوؼبة إذل جعل الشيء عاؼبي االنتشار يف مداه أك تطبيقو، كعلى الصعيد العاؼبي تعٍت سرعة تبادؿ السلع كاػبدمات-  **
 .، ككذلك بفضل تطور كسائل النقل كاؼبواصبلت1995اؼبربمة منذ  كمنظمة التجارة العاؼبية اإللغاء التدرهبي للحواجز التجارية يف إطار اتفاقية اعبات
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األمواؿ بُت ـبتلف دكؿ العادل ظهرت اغباجة لضركرة ضباية رؤكس األمواؿ ىذه من نتائج سوء اإلدارة كالفساد 
كبناءا على ذلك زادت اغباجة لقواعد . اؼبارل كاإلدارم كما يًتتب عليو من تفضيل ؼبصاحل اإلدارة على اؼبستثمرين

حوكمة الشركات اليت يبكن من خبلؽبا مساعدة الشركات كاالقتصاد بشكل عاـ على إدارة الشركات كفق أساليب 
إدارية سليمة كبدرجة عالية من الشفافية كالوضوح كالدقة دبا يؤدم إذل اغبد من تبلعب اإلدارة كضماف حقوؽ 

 . 1أصحاب اؼبصاحل كمن مث اغبفاظ على رؤكس األمواؿ اؼبستثمرة
خوصصة الشركات : الفرع الثاني

كتوسيع قواعد اؼبلكية ظاىرة عاؼبية تقـو هبا العديد من الدكؿ يف صبيع أكباء *أصبحت ظاىرة اػبوصصة
شركات العادل، كخباصة الدكؿ اليت يبثل فيها القطاع العاـ القطاع الرئيسي لبلقتصاد الوطٍت، حيث يتم خوصصة 

القطاع العاـ اؼبملوكة للدكلة لتحويلها من ملكية عامة إذل ملكية خاصة تساعد على توسيع قاعدة اؼبلكية، ككأحد 
فالتوجو كبو اػبوصصة استدعى . العناصر األساسية لربنامج اإلصبلح االقتصادم كاالعتماد على آليات السوؽ

العامة ؿبل التخصيص كما أف قباح ىذه العملية يتطلب إتباع أسلوب لشركات كضع معايَت تكفل سبلمة أكضاع ا
سليم يف ذلك مدعم بإصبلحات سياسية كاقتصادية لتحقيق أكرب قدر فبكن من الشفافية كاؼبساءلة كىذا ما 

 .2 يعمل على اغبفاظ على حقوؽ أصحاب اؼبصاحلشركاتيستوجب كجود نظاـ للحوكمة يف ىذه اؿ
انتشار الفساد المالي واإلداري : الفرع الثالث

تعد ظاىرة الفساد اؼبارل كاإلدارم من أخطر اؼبشكبلت اليت تعاين منها الشركات يف كقتنا اغبارل على 
مستول العادل أصبع، كيتمثل الفساد يف سوء استخداـ اإلدارة ؼبنصبها أك السلطة اؼبمنوحة ؽبا  للحصوؿ على 

كىو ما يًتتب عليو ربمل . مكاسب كامتيازات شخصية لصاغبها أك لصاحل صباعة معينة بطرؽ غَت شرعية
الشركات تكاليف إضافية تنعكس على أسعار السلع اليت تنتجها أك اػبدمات اليت تقدمها فبا يضعف قدرهتا على 

. التنافس كالبقاء كمن مث تآكل رأس ماؽبا
كقد كاف ؽبذه الظاىرة دكر كبَتا يف االهنيارات اؼبالية للشركات األمريكية اآلنفة الذكر، حيث مت اكتشاؼ 

كىو ما جعل اؼبستثمرين . أف التقارير اؼبالية كاغبسابات اػبتامية ؽبذه الشركات ال تعرب عن اؼبوقف اؼبارل اغبقيقي ؽبا

                                                             
، ككذلك ؿبمد مصطفى 133.، ص2006، 1ؿبسن أضبد اػبضَتم، اقتصاد ما بعد اغبداثة كحداثة االقتصاد، اجمللس األعلى للثقافة، القاىرة، مصر، ط :راجع- 1

. 18.، ص2009، 2الدار اعبامعية، اإلسكندرية، مصر، ط، سليماف، دكر حوكمة الشركات يف معاعبة الفساد اؼبارل كاإلدارم
 رأظباؿ أك اؼبعنوية أك اؼبادية األصوؿ من جزء أك ؾبموع ربويل خبلؿ من اػباص القطاع إذل العمومي القطاع من اؼبلكية نقل يشَت مصطلح اػبوصصة لعملية-  *

. معنويُت أك كانوا ماديُت خواص أشخاص العمومية لصاحل للمؤسسات االجتماعي
دراسة نظرية تطبيقية، أطركحة دكتوراه، غَت منشورة، جامعة : عمر علي عبد الصمد، كبو إطار متكامل غبوكمة اؼبؤسسات يف اعبزائر على ضوء التجارب الدكلية- 2

. 12.، ص2013، اعبزائر، 3اعبزائر 
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خاصة منهم اؼبؤسسوف يتخوفوف كيبدكف للجميع رفضهم تسديد فاتورة الفساد كسوء اإلدارة من خبلؿ مطالبتهم 
للشركات اليت يتعاملوف معها على إعطاء إثباتات بأهنا تدار كفق فبارسات األعماؿ السليمة اليت تقلل إذل أدىن 

 .حد احتماالت حدكث ىذه الظاىرة

كمن ىنا جاءت حوكمة الشركات كأحد التوجهات العاؼبية اؼبعاصرة إلحكاـ الرقابة على اإلدارة ؼبنعها من 
إساءة استخداـ سلطتها دبا يسيء للمسانبُت كأصحاب اؼبصاحل، كحثها على ربسُت اؼبمارسة احملاسبية من خبلؿ 

. 1مطالبتها بتوفَت اإلفصاح كالشفافية يف التقارير اؼبالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
حامد نور الدين، ساسي فطيمة، دكر حوكمة الشركات يف اغبد من الفساد اؼبارل كاإلدارم للقطاع اػباص اعبزائرم، ملتقى كطٍت حوؿ حوكمة الشركات  :راجع- 1

، 5.، ص2012 مام 07- 06كآلية للحد من الفساد اؼبارل كاإلدارم، كلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت،جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، اعبزائر، 
حالة الشركة األمريكية لتسويق الكهرباء كالغاز الطبيعي : عطيوم ظبَتة، بديسي فهيمة، اغبوكمة كقاية من الفساد اإلدارم كاؼبارل الناتج عن احملاسبة اإلبداعية ككذلك 
Enron 26.ص ،2012، نوفمرب 27/28، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، اعبزائر، العدد اإلنسانية، ؾبلة العلـو. 
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اإلطار الفكري لحوكمة الشركات  :المبحث الثاني
يعد مصطلح حوكمة الشركات من اؼبفاىيم اغبديثة اليت فرضت نفسها على جدكؿ أعماؿ الشركات 

كاؼبنظمات الدكلية كاغبكومات، كاليت القت اىتماـ العديد من الباحثُت كاالقتصاديُت يف السنوات األخَتة السيما 
بعد سلسلة األحداث كاالهنيارات اؼبالية اليت عرفها العادل مؤخرا، كىو ما يدفع بنا إذل التساؤؿ عن معٌت ىذا 

.  إذل أنبيتوباإلضافةاؼبصطلح، اؼببادئ اليت يقـو عليها، ككذا األىداؼ اليت يسعى لتحقيقها 
 خبلؿ من كىذا الشركات حوكمة حوؿ عاـ تقدًن إذلككإجابة عن ىذا التساؤؿ سنتطرؽ يف ىذا اؼببحث 

.  ىذا اؼبصطلح، مبادئو، أىدافو، كأنبيتوإعطاء نظرة عن مفهـو

مفهوم حوكمة الشركات : المطلب األول
كالباحثُت، حيث  الكتاب كزبصصات اىتمامات بتعدد الشركات اؼبتعلقة حبوكمة التعاريف تعددت لقد

تشَت الدراسات إذل عدـ كجود اتفاؽ بُت الباحثُت كاؼبمارسُت على تعريف ؿبدد أك ترصبة ؿبددة ؼبصطلح 
Corporate Governance  إذ يرل البعض تسميتها حبوكمة الشركات كيصفها آخر باإلدارة الرشيدة ،      

. 1شركةاإلدارة اغبكيمة، كاغباكمية اؼبؤسسية، كيرل آخركف أهنا دبثابة ؾبموعة  اإلجراءات اغباكمة داخل اؿ أك
كنظرا لعدـ كجود تعريف موحد كمتفق عليو ؽبذا اؼبصطلح سنورد فيما يلي عددا من التعريفات اؼبقدمة 

: من قبل بعض الباحثُت كاؽبيئات الدكلية على النحو التارل
مفهوم الحوكمة لغويا : الفرع األول

 Corporate Governance اختلفت األدبيات كتباينت أراء الباحثُت يف التوصل إذل مرادؼ ؼبصطلح
يف ؿباكلة " حوكمة الشركات"باللغة العربية كقد اتفق العديد من اػبرباء اللغويُت كالقانونيُت على اقًتاح مصطلح 

 .2لنشر كترسيخ ىذا اؼبفهـو يف األدبيات
ضوابط  بوضع األمور على السيطرة أم التحكم، أك اغبكمكيعٍت مصطلح حوكمة الشركات يف اللغة 

 .3اؼبنظمة داخل العبلقات ربكم كقيود

                                                             
اؼبدخل ؼبكافحة الفساد يف اؼبؤسسات العامة كاػباصة، مكتبة اغبرية للنشر كالتوزيع، : عطا اهلل كارد خليل، ؿبمد عبد الفتاح العشماكم، اغبوكمة اؼبؤسسية- 1

 .28.، ص2008، 1القاىرة، مصر، ط
دراسة ربليلية يف عدد منظمات صناعة التأمُت العامة، ؾبلة : حوكمة الشركات ضركرة إسًتاتيجية ؼبنظمات األلفية اعبديدة، عبد السبلـ إبراىيم، فاضل عباس كرًن- 2

 .160.، ص2009، 12، العدد 2الغرم للعلـو االقتصادية كاإلدارية، كلية اإلدارة كاالقتصاد، جامعة الكوفة، العراؽ، اجمللد 
: ، اؼبلتقى الدكرل حوؿ مراقبة التسيَت"مدخل اغبوكمة"دكر االتصاؿ اؼبارل يف تفعيل مراقبة التسيَت لدل اؼبؤسسات اؼبصرفية ، غضباف حساـ الدين، فرداس أظباء- 3

أداة للقيادة كالتحكم يف األداء، كاقع كآفاؽ، كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت كـبرب البحث لئلبداع كالتحليل االقتصادم كاؼبارل، جامعة باجي ـبتار، عنابة، 
 .2. ، ص2013 نوفمرب 28-27اعبزائر، يومي 



 اإلطار المفاهيمي لحوكمة الشركات وآلياتها الداخلية:                                                                                 الفصل األول

 

20 
 

 :1كاغبوكمة كمفهـو يتضمن العديد من اعبوانب منها
مَمةُة  .1 كْك  ما تقتضيو من التوجيو كاإلرشاد؛: الحِح
مْك  .2  ما يقتضيو من السيطرة على األمور بوضع الضوابط كالقيود اليت تتحكم يف السلوؾ؛: الحٌحكْك
تِحكَمامْك  .3 ما يقتضيو من الرجوع إذل مرجعيات أخبلقية كثقافية، كإذل خربات مت اغبصوؿ عليها من : االِححْك

 خبلؿ ذبارب سابقة؛
 .طلبا للعدالة خاصة عند اكبراؼ سلطة اإلدارة كتبلعبها دبصاحل اؼبسانبُت: التَمحَماكُةمْك  .4

مفهوم الحوكمة من وجهة نظر بعض الباحثين : الفرع الثاني
 Gérardىا إرل فينظر تناكؿ الباحثوف مفهـو حوكمة الشركات كل حسب كجهة نظره اػباصة،

Charreaux ؾبموعة من اآلليات اليت ؽبا القدرة على ربديد سلطات اؼبسَتين كالتأثَت يف قراراهتم، : "على أهنا
 .2"كبعبارة أخرل ىي اؼبيكانيزمات اليت  ربكم سلوكهم للحد من السلطة التقديرية ؽبم

ؾبموعة من اآلليات اليت تساعد على هتيئة الوضعية اغبقيقية لنشاط "  فيعتربىا بأهنا Bénoit Pigeأما 
 .3"الشركات من أجل ربقيق أىدافها اليت أقرهتا مسبقا

ؾبموعة من القوانُت كالقواعد كاؼبعايَت اليت ربدد العبلقة بُت إدارة "كيرل ؿبمد مصطفى سليماف بأهنا 
 .4"الشركة من ناحية، كضبلة األسهم كأصحاب اؼبصاحل أك األطراؼ اؼبرتبطة بالشركة من ناحية أخرل

ؾبموع اإلجراءات كالوسائل اليت تتبناىا الشركة لتعزيز العمل اعبماعي كتقدًن اغبلوؿ "كما يرل آخر بأهنا 
 . 5"اعبماعية بغية ربقيق األىداؼ اؼبشًتكة لكل األطراؼ اؼبرتبطة بالشركة

ؾبموع العمليات كاؽبياكل اليت من خبلؽبا يتم "  فاغبوكمة تعٍت Jenkinson & Mayerكبالنسبة لػػػػػػ 
 أداءكإداراهتا، من أجل ربسُت قيمة أسهم اؼبسانبُت على اؼبدل الطويل من خبلؿ تعزيز شركات توجيو أعماؿ اؿ

 .6"شركةالشركات كمساءلتها، مع األخذ بعُت االعتبار مصاحل األطراؼ األخرل ذات العبلقة مع اؿ

                                                             
، 2010، 1عبلء فرحاف طالب، إيباف شيحاف اؼبشهداين، اغبوكمة اؼبؤسسية كاألداء اؼبارل االسًتاتيجي للمصارؼ، دار صفاء للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، ط-1

 . 24.ص
2- Gérard Charreaux, Peter Writz, Gouvernance Des Entreprises  Nouvelles Perspectives, Economica,  Paris, 

2006, P.7.  
3- Bénoit Pigé, Gouvernance, Contrôle Et Audit Des Organisations, Economica, Paris, 2008, P.7. 

 .18. ؿبمد مصطفى سليماف، مرجع سابق، ص- 4
5- Richard Dodgson & others, Global Health Governance: A Conceptual Review, Discussion Paper No.1, Centre 

on Global Change & Health London School of Hygiene & Tropical Medicine, February 2002, p.5. Available at: 

www.who.org (15/01/2014, 10:45). 
6- Uwuigbe, Olubukunola Ranti, Fakile, Adeniran Samuel, The Effects of Board Size on Financial Performance 
of Banks: A Study of Listed Banks in Nigeria, International Journal of Economics and Finance, Vol.4, No.2, 

February 2012, P.260.  

http://www.who.org/
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مفاهيم حوكمة الشركات من وجهة نظر بعض الهيئات والمنظمات الدولية : الفرع الثالث
* عرفتها منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية

OECD النظاـ  الذم يوجو كيضبط أعماؿ الشركة، " بأهنا
حيث يصف كيوزع اغبقوؽ كالواجبات بُت ـبتلف األطراؼ يف الشركات مثل ؾبلس اإلدارة، اإلدارة، اؼبسانبُت 

كذكم العبلقة كيضع القواعد كاإلجراءات البلزمة الزباذ القرارات اػباصة بشؤكف الشركة، كما يوفر اؽبيكل الذم 
 .1"توضع يف إطاره أىداؼ الشركة، ككسائل ربقيق ىذه األىداؼ كمتابعة النتائج احملققة

**كعرفتها عبنة 
Cadbury 2" كالتحكم يف أعماؽباشركاتالنظاـ الذم يتم من خبللو إدارة اؿ"  بأهنا. 

*** يف حُت عرفتها مؤسسة التمويل الدكلية
IFCكمراقبة توجيو يف تساىم اليت كالعمليات اؽبياكل"أهنا  ب 

 كأصحاب األقلية ذكم كاؼبسانبُت كاؼبسانبُت، اإلدارة كؾبلس اإلدارة بُت العبلقات حوؿ كاليت تتمحور الشركات،
أداء  تعزيز خبلؿ من اؼبستدامة االقتصادية التنمية ربقيق يف الشركات حوكمة تساىم حبيث اآلخرين اؼبصلحة
 .3"اػبارجي اؼباؿ رأس على حصوؽبا فرص كزيادة الشركات

 IASCA كما عرفها اجملمع الدكرل العريب للمحاسبُت القانونيُت
ؾبموعة اؼبسئوليات "على أهنا ****

 كاإلدارة التنفيذية، هبدؼ تقدًن توجيو اسًتاتيجي كضماف ربقيق اإلدارةكاؼبمارسات اؼبتبعة من طرؼ ؾبلس 
 .4" بشكل فعاؿ كعلى كبو مسؤكؿشركةاألىداؼ كالتحقق من إدارة اؼبخاطر بشكل مبلئم، كاستغبلؿ موارد اؿ

 

 
                                                             

 كالرفاىية االقتصادم ربسُت الوضع شأهنا من اليت السياسات تعزيز يف األصلية مهمتها تتمثل، 1961 سبتمرب 30 يف رظبيا إنشاؤىا مت دكلية منظمة ىي-  *
 .www.oecd.org: أنظر التفصيل من ؼبزيد .العادل أكباء كل يف األفراد عبميع االجتماعية

1- Hanen Ben Ayed-Koubaa, L’impact Des Mécanismes Internes De Gouvernement De L’entreprise Sur La 

Qualité De L’information Comptable, Cahiers de Recherche PRISM-Sorbonne 10-18 Pôle de Recherche 

Interdisciplinaire en Sciences du Management, UFR de Gestion et Economie d’Entreprise – Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, P.1. 
، ىدفها الرفع من معايَت حوكمة 1992ىي عبنة مت إنشاؤىا من قبل أدرياف كادبورم الذم أصدر أكؿ كود عن أفضل فبارسات حوكمة الشركات سنة -  **

 . الشركات، كمستول الثقة يف التقارير اؼبالية كعملية التدقيق من خبلؿ كضع كربديد مسؤكليات كل األطراؼ اؼبتعاملة بالشركة
2-On Kit Tam, The Development Of Corporate Governance In China, Edward Elgar Publishing, USA, P.18. 

 تتمثل ، سياساهتا الذين يقرركف معا  عضوابلدا 184 تضم ـ، 1956 عاـ إنشاؤىا مت اػباص القطاع مع بالتعامل اؼبعٍت الدكرل البنك ؾبموعة أحد أعضاء-  ***
 التفصيل من ؼبزيد .اؼبعيشية الناس أحواؿ كربسُت الفقراء أعداد زبفيض على يساعد فبا النامية، البلداف يف اؼبستدامة اػباص القطاع ًستثمارات اتشجيع يف رسالتها

 www.ifc.org.arabic: أنظر
3
- Why Corporate Governance, International Finance Corporation " IFC", 2012, P.1. Available at:  www.ifc.org 

يهدؼ اجملمع . 1994\4\24 مث سجلت رظبيان يف 1984\1\12جملمع الدكرل العريب للمحاسبُت القانونيُت منظمة غَت رحبية سيجِّلت يف لندف يف -  ****
إذل  االرتقاء بعلمي احملاسبة، كتدقيق اغبسابات كاؼبهن اؼبرتبطة  هبا على اؼبستول العاؼبي باإلضافة إذل اغبث على االستقبلؿ اؼبهٍت للمحاسبُت كمنحهم اغبماية 

  .الضركرية دبا يتوافق مع معايَت اإلشراؼ اؼبهٍت
 www.ascasociety.org :متوفرة على اؼبوقع. 3.، ص53عدد . 2004، فيفرم 63اجملمع العريب للمحاسبُت القانونيُت، نشرة إلكًتكنية شهرية، العدد -  4

 

http://www.ifc.org.arabic/
http://www.ifc.org.arabic/
http://www.ifc.org/
http://www.ascasociety.org/
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العمليات اليت تتم من خبلؿ اإلجراءات اؼبستخدمة " فعرفها بأهنا IIA* ين أما معهد اؼبدققُت الداخلي
 كالتأكيد على كفاية شركةمن فبثلي أصحاب اؼبصاحل من أجل توفَت إشراؼ على إدارة اؼبخاطر، كمراقبة ـباطر اؿ

 .1"ىامن خبلؿ أداء اغبوكمة يفشركة الضوابط القباز األىداؼ كاحملافظة على قيم اؿ

بأف حوكمة الشركات ما ىي إال ؾبموع اآلليات يبكن القوؿ انطبلقا من التعاريف السابقة الذكر 
 إلدارة أصوؽبا كمواردىا كإحكاـ الرقابة عليها كضبط العبلقات بُت ـبتلف شركةكالوسائل الرقابية اليت تستخدمها اؿ

كذلك بالقدر الذم يعمل على خلق التوازف يف حقوؽ كل األطراؼ ،  كخارجهاالشركةأصحاب اؼبصاحل داخل 
اؼبهتمة بالشركة كاغبد من تعارض اؼبصاحل فيما بينها من خبلؿ ربديد اؼبسؤكليات كالسلطات لكل طرؼ دبا 

 .الشركةيضمن ربقيق أىداؼ كإسًتاتيجية  
: كبناءا على اؼبفاىيم اؼبذكورة أعبله، يبكن عرض خصائص حوكمة الشركات من خبلؿ الشكل اؼبوارل

خصائص حوكمة الشركات (: 4)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

تطبيقات اغبوكمة يف اؼبصارؼ، الدار  (اؼبفاىيم، اؼببادئ، التجارب )طارؽ عبد العاؿ ضباد، حوكمة الشركات : المصدر
. 23.، ص2005اعبامعية، مصر، 

 

                                                             
 عضوا مقرىا بوالية فلوريدا يف 150000، تضم أكثر من 1941 معهد اؼبدققُت الداخليُت ىوىيأة عاؼبية للعاملُت يف ؾباؿ التدقيق الداخلي تأسست عاـ -*
 .تقدًن اإلرشاد الفٌعاؿ ؼبهنة التدقيق الداخلي حوؿ العادلأ، مهمتها .ـ.ك
خلف عبد اهلل الوردات، التدقيق الداخلي يف إطار حوكمة الشركات، حبوث كأكراؽ عمل اؼبؤسبر العريب األكؿ حوؿ التدقيق الداخلي يف إطار حوكمة الشركات - 1

 .161-160.، ص2009، اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 2005بالتعاكف مع االرباد العريب ػبرباء احملاسبة القانونيُت ككزارة االستثمار، سبتمرب 
 

 

 خصائص حوكمة الشركات

 اؼبسؤكلية العدالة اؼبسؤكلية االنضباط الشفافية االستقبللية اؼبساءلة
 االجتماعية

 تقدًن صورة
حقيقية 

 لكل
 .ما وبدث

ال تػػػوجد 
تأثَتات غَت 
 الزمة نتيجة

 .ضغوط

إمكاف تقييم 
 كتقدير أعماؿ
 ؾبلس اإلدارة

 .كاإلدارة التنفيذية

اؼبسؤكلية أماـ  
صبيع األطراؼ 
 ذكم اؼبصلحة

 .  يف الشركة

هبب احًتاـ حقوؽ  
ـبتلف اجملموعات  
 أصحاب اؼبصلحة

 .يف الشركة

النظر إذل 
الشػػػػػػػػػػػػػػػركػػة   

كمواطن 
 .جيد

إتباع السلوؾ        
األخبلقي          

 اؼبناسب
 .كالصحيح
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مبادئ حوكمة الشركات : نيالمطلب الثا

بعد أف فرضت حوكمة الشركات نفسها بشكل طوعي كألقت بظبلؽبا على ـبتلف األنظمة االقتصادية 
يف العديد من دكؿ العادل اليت أصبحت ترل يف ضركرة تطبقيها حتمية يفرضها الواقع اؼبعاش للتحسُت من سَت 

ضماف ربقيق أفضل ضباية كتوازف بُت ـبتلف األطراؼ ذكم  ك عاليةأداء، كالوصوؿ هبا إذل مستويات لشركاتا
سعت العديد من اؼبنظمات كاؽبيئات الدكلية كعلى رأسها منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية لشركة، اؼبصلحة مع ا

OCDE غَتىم يف تقييم  أك إذل كضع ؾبموعة من اؼببادئ حىت تكوف عونا عبهود الدكؿ األعضاء باؼبنظمة
كقد اشتملت ىذه اؼببادئ على . كربسُت اإلطار القانوين كاؼبؤسسي كالتنظيمي اػباص حبوكمة الشركات يف دكؽبم

  : كما ىو موضح يف الشكل اؼبوارل2004يف سنة  *ستة مبادئ أساسية بعد أف مت تعديلها

 OECDمبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن (: 5)الشكل رقم 

 
 Organisation de Coopération et de Développement من إعداد الطالبة باالعتماد على :المصدر

Economiques, Principes de Gouvernement D’entreprise de l’Ocde, Paris ,France ,2004. 
 :كفيما يلي شرح ؽبذه اؼببادئ

 

 

 

                                                             
*
 1999 بناءا على طلب من ؾبلس اؼبنظمة، كقد مت اعتمادىا كاؼبوافقة عليها يف سنة 1998 أفريل 28- 27 طبسة مبادئ أساسية يف OECDأصدرت -  

 .لتصبح ستة مبادئ بعد إضافة اؼببدأ  اؼبتمثل يف ضماف كجود أساس إلطار فعاؿ غبوكمة الشركات 2004 سنة  اؼبنظمة بتعديلهالتقـو بعد ذلك
 

مبادئ حوكمة 
الشركات

مسؤكليات ؾبلس 
اإلدارة اإلفصاح كالشفافية دكر أصحاب 

اؼبصاحل
اؼبعاملة اؼبتكافئة

للمسانبُت
حقوؽ اؼبسانبُت

كالوظائف الرئيسية للمبلؾ

ضماف كجود أساس إلطار فعاؿ
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 ضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة الشركات: الفرع األول
 دكر مع يتوافق كأف األسواؽ، ككفاءة شفافية مستول رفع على الشركات حوكمة ىيكل يعمل أف هبب

 بتطبيق كاإللزاـ كالرقابة اإلشراؼ عن اؼبسئولة اؼبختلفة اؽبيئات بُت اؼبسئوليات تقسيم بوضوح كوبدد القانوف
 :1 كلتحقيق ذلك البد من األخذ يف االعتبار ؾبموعة من اإلرشادات كالعوامل التالية.القانوف
 السوؽ، كنزاىة الكلي، االقتصادم األداء على تأثَتىا مراعاة مع الشركات حوكمة ىيكل تطوير هبب .1

 األسواؽ؛ ككفاءة لشفافية كالًتكيج بالسوؽ، للمشاركُت زبلقها اليت كاغبوافز
 مع تتوافق أف هبب التشريع داخل الشركات حوكمة فبارسة على تؤثر اليت كالرقابية القانونية اؼبتطلبات إف .2

 بتطبيقو؛ كاإللزاـ كشفافيتو القانوف قواعد
مصاحل  ربقيق ضماف مع اؼبختلفة اؽبيئات بُت اؼبسئوليات تقسيم على بوضوح التشريعات نيصت أف هبب .3

 اعبمهور؛
للقياـ  البلزمة كاؼبوارد كالنزاىة بالسلطة القانوف تنفيذ عن اؼبسئولة كالرقابية اإلشرافية اؽبيئات تتمتع أف هبب .4

 موضوعية؛ كطريقة مهٍت بأسلوب بواجباهتا
حقوق المساهمين والوظائف الرئيسية للمالك : الفرع الثاني

ينبغي على نظاـ حوكمة الشركات ضباية حقوؽ اؼبسانبُت كتسهيل عملية فبارسة حقوقهم كاؼبتمثلة يف 
تأمُت أساليب تسجيل اؼبلكية، نقل أك ربويل ملكية األسهم، اغبصوؿ على اؼبعلومات اؼببلئمة اليت تتعلق بالشركة 

كما ينبغي على ىذا النظاـ . اخل...كيف التوقيت اؼبناسب، اؼبشاركة كالتصويت يف االجتماعات اؽبامة للمسانبُت 
أف يضمن للمسانبُت حق اغبصوؿ على القدر الكاؼ من اؼبعلومات فيما ىبص القرارات اؼبتخذة بشأف التغَتات 

األساسية اليت ربدث يف الشركة كحق اؼبشاركة فيها خاصة تلك اؼبتعلقة بالتعديبلت اليت قد تطرأ على النظاـ 
اخل، كأف يتيح ؽبم ... أسهم جديدةإصداراألساسي للشركة أك يف مواد تأسيسها أك غَتىا من الوثائق األخرل، 

 اليت ربكم ىذه اإلجراءاتفرصة اؼبشاركة الفعالة كالتصويت يف االجتماعات العامة للمسانبُت كإطبلعهم على 
، كذلك من خبلؿ تزكيدىم باؼبعلومات الكافية كيف الوقت 2االجتماعات خاصة تلك اؼبتعلقة بإجراءات التصويت

 عن اإلدارةاؼبناسب عن تواريخ كجدكؿ أعماؿ اجتماعات اعبمعية العامة كإتاحة الفرصة ؽبم لتوجيو األسئلة جمللس 
اؼبوضوعات اؼبطركحة باإلضافة إذل حقهم يف التصويت سواءن باغبضور شخصيان أك غيابيان كغَتىا من األمور 

                                                             
 : يف اؼبوقع اإللكًتكين.1.، ص2004اؽبيئة العامة للرقابة اؼبالية، مبادئ حوكمة الشركات، مصر، أفريل، - 1
 www.efsa.gov.eg/content/efsa2 ar/pool extra efsa/hawkama pdf. 

2- OECD, Principes de Gouvernement D’entreprise de L’oecd, Paris ,France ,2004,p.18.  Disponible sur le site : 

http://www.oecd.org/fr/daf/ae/principesdegouvernementdentreprise/31652074.PDF (22/01/2014, 11:00)  

http://www.efsa.gov.eg/content/efsa2
http://www.efsa.gov.eg/content/efsa2
http://www.efsa.gov.eg/content/efsa2
http://www.oecd.org/fr/daf/ae/principesdegouvernementdentreprise/31652074.PDF
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كما ينبغي اإلفصاح عن اؽبياكل كالًتتيبات الرأظبالية اليت سبكن بعض اؼبسانبُت من فبارسة درجة من .األخرل
الرقابة ال تتناسب مع حقوؽ اؼبلكية اليت وبوزكهنا ككذا تسهيل فبارسة كافة اؼبسانبُت غبقوؽ ملكيتهم دبا يف ذلك 

؛ 1اؼبستثمرين اؼبؤسسُت كذلك عن طريق العديد من التوجيهات كاإلرشادات اليت تضمن ؽبم ذلك
المعاملة المتكافئة للمساهمين : الفرع الثالث

هبب أف يكفل نظاـ حوكمة الشركات اؼبعاملة اؼبتكافئة عبميع اؼبسانبُت دبا يف ذلك صغار اؼبسانبُت 
كاؼبسانبُت األجانب، كما ينبغي أف تتاح لكافة اؼبسانبُت فرصا للحصوؿ على تعويض فعلي يف حالة انتهاؾ 
حقوقهم كأف يتم ؿباسبة كل من قاـ بانتهاؾ ىذه اغبقوؽ أك التبلعب هبا، أك اغبيلولة دكف فبارستها كخداع 

: 3، كذلك على النحو التارل2اؼبسانبُت
هبب أف يعامل اؼبسانبوف اؼبنتموف إذل نفس الفئة معاملة متكافئة؛  .1
 ينبغي أف يكوف للمسانبُت داخل كل فئة نفس حقوؽ التصويت؛ .2
هبب أف يتم التصويت بواسطة األمناء أك اؼبفوضُت بطريقة متفق عليها مع أصحاب األسهم؛  .3
ينبغي أف تكفل العمليات كاإلجراءات اؼبتصلة باالجتماعات العامة للمسانبُت اؼبعاملة اؼبتكافئة لكافة  .4

 اؼبسانبُت، كما هبب أف ال تسفر إجراءات الشركة عن صعوبة أك عن ارتفاع يف تكلفة عملية التصويت؛
 .هبب منع تداكؿ األسهم بصورة ال تتسم باإلفصاح أك الشفافية .5

 دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات :الفرع الرابع
لقد أشارت الورقة الصادرة عن اؼبنظمة إذل أنو هبب أف يأخذ نظاـ حوكمة الشركات بعُت االعتبار 

حقوؽ أصحاب اؼبصاحل اليت كضعت بقانوف أك من خبلؿ اتفاقيات متبادلة، كتشجيع التعاكف النشط كالفاعل بُت 
الشركات اؼبسانبة كأصحاب اؼبصاحل، كذلك من أجل ربديد الثركة كزيادهتا كتوفَت االستمرارية للشركات السليمة 

 للتعبَت عن اإلدارةماليا، كأف يضمن ىذا النظاـ ألصحاب اؼبصاحل أك اعبهات اؼبمثلة ؽبم فرصة االتصاؿ دبجلس 
ـباكفهم اذباه أم فبارسات غَت قانونية كمنافية ألخبلقيات اؼبهنة كاليت قد تؤدم إذل انتهاؾ حقوقهم، كيف حاؿ 

كما ينبغي أف يكوف ألصحاب . حصوؿ ذلك فإنو البد ؽبم من اغبصوؿ على تعويضات مناسبة عن ذلك

                                                             
 .135- 134.ؿبمد أحسن اػبضَتم، مرجع سابق، ص- 1
 .198-197.مصطفى حسُت بسيوين، مرجع سابق، ص- 2
 .42- 41.ؿبمد عبد الفتاح العشماكم، مرجع سابق، ص،  عطا اهلل كارد خليل-3
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اؼبصاحل حرية اغبصوؿ على اؼبعلومات اؼببلئمة كالكافية كذات العبلقة كيف التوقيت اؼبناسب لتمكينهم من 
 .1اؼبشاركة يف عملية التحكم اؼبؤسسي

اإلفصاح والشفافية : الفرع الخامس
اؼبناسب عن كافة اؼبسائل اؽبامة كاعبوىرية  الوقت كيف دقيقاؿ اإلفصاح الشركات على حوكمة إطار يشدد

األخذ  مع كىذا .اؼبلكية كأسلوب فبارسة السلطة اؼبارل، األداء، حقوؽ الوضع ذلك يف دبا اؼبتصلة بتأسيس الشركة
كالتشغيلية،  اؼبالية كالنتائج  فقطكىريةاجل كغَت ؿبصور يف اؼبعلومات شامبل يكوف اإلفصاح يف عُت االعتبار أف

 كاؼبديرين التنفيذيُت كاؼبرتبات اإلدارةالتصويت، أعضاء ؾبلس  كحقوؽ لؤلسهم الرئيسية اؼبلكية الشركة، أىداؼ
كاؼبزايا اؼبمنوحة ؽبم، عوامل اؼبخاطرة اؼبتوقعة، اؼبسائل اؼبادية اؼبتصلة بالعاملُت كغَتىم من أصحاب اؼبصاحل، 

احملاسبية اؼبفصح عنها  اؼبعلومات أف يتم إعداد أشار إذل أنو ينبغي كما.ىياكل كسياسات حوكمة الشركات
عبلكة على ذلك فإنو ينبغي . استنادا إذل معايَت ؿباسبية عالية اعبودة كأف تشمل اؼبعلومات اؼبالية كغَت اؼبالية

 خارجية ضمانات لتقدًن كىذا كمؤىل مستقل مراجع بواسطة الشركة غبسابات السنوية باؼبراجعة القياـ ضماف
 كأدائها، للشركة اغبقيقي اؼبارل الوضع ما حد إذل سبثل اؼبالية البيانات بأف اإلدارة كاؼبسانبُت جمللس كموضوعية

اعبهات اؼبستفيدة من الوصوؿ إليها بشكل عادؿ ككلفة  لتمكُت اؼبعلومات لنشر قنوات باإلضافة إذل توفَت
 تقدًن على كيشجع يتناكؿ فعاؿ دبنهج الشركات حوكمة إطار استكماؿ ينبغي كما .منخفضة كيف الوقت احملدد

 اليت بالقرارات كاؼبتعلقة كغَتىا، كالتصنيف التقييم كككاالت احملللُت، السماسرة، طريق عن أك اؼبشورة التحليبلت
ا اؼبستثمركف، يتخذىا  ربليل من بو يقوموف ما بنزاىة اإلضرار إذل يؤدل قد اؼبصلحة يف ىاـ تعارض عن أم بعيدن

. 2مشورة من يقدمونو ما أك
 مسؤوليات مجلس اإلدارة :الفرع السادس

ينبغي على نظاـ حوكمة الشركات أف يضمن التوجيو كاإلرشاد االسًتاتيجي للشركة، كالرقابة الفعالة جمللس 
كذلك مع مراعاة أف يعمل . 3 عن مسؤكليتو أماـ الشركة كاؼبسانبُتاإلدارةاإلدارة على إدارة الشركة، كؿباسبة ؾبلس 

أعضاء ؾبلس اإلدارة على أساس عناية الرجل اغبريص دبا وبقق أفضل مصلحة للشركة كاؼبسانبُت، كاؼبعاملة العادلة 

                                                             
، 2009، 1أضبد حلمي صبعة، تطور معايَت التدقيق كالتأكيد الدكلية كقواعد أخبلقيات اؼبهنة، اعبزء اػبامس، دار صفاء للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، ط- 1

 .22.ص
2- OECD, Op-cit, P.22-23.   

 www.cipe-arabia.org: متوفر على اؼبوقع. 17.، ص2004مركز اؼبشركعات الدكلية اػباصة، مبادئ حوكمة الشركات، - 3

http://www.cipe-arabia.org/
http://www.cipe-arabia.org/
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عبميع اؼبسانبُت عند ازباذ قراراهتم، كضماف االلتزاـ بالقانوف مع اغبرص على مصاحل كاىتمامات أصحاب اؼبصاحل 
: 2القياـ بالوظائف الرئيسية التالية لساؼبجكيف ذات السياؽ فإنو على . 1يف الشركة

 الشركة، كاػبطط الرئيسية لؤلعماؿ، سياسة اػبطر، اؼبيزانيات، ربديد أىداؼ إسًتاتيجيةكضع كتوجيو  .1
 الشركة، النفقات الرأظبالية كاالستحواذ ككذا تصفية االستثمارات؛ كأداءاألداء، مراقبة التنفيذ 

متابعة قياس كفاءة فبارسة الشركة لقواعد حوكمة الشركات كإجراء التعديبلت عند اغباجة؛  .2
اختيار كمكافأة كمتابعة كإحبلؿ كبار اؼبديرين عند الضركرة؛  .3
ضماف كتوفَت نظاـ رظبي يتصف بالشفافية لعمليات ترشيح كانتخاب أعضاء ؾبلس اإلدارة؛  .4
مراقبة كمعاعبة حاالت تعارض اؼبصاحل اػباصة باؼبديرين كأعضاء ؾبلس اإلدارة كاؼبسانبُت دبا يف ذلك  .5

سوء استخداـ أصوؿ الشركة كإحكاـ السيطرة يف بعض العمليات اؼبتعلقة هبا؛ 
التأكد من سبلمة التقارير كالنظم احملاسبية كاؼبالية للشركة دبا يف ذلك نظاـ التدقيق اؼبارل اؼبستقل كالرقابة  .6

الداخلية خاصة تلك اؼبتعلقة بإدارة اؼبخاطر كالرقابة اؼبالية كالتشغيلية، كااللتزاـ بتطبيق القانوف؛ 
 ككسائل االتصاؿ كمراقبتها؛ اإلفصاح على عملية اإلشراؼ .7

 أف يكوف قادرا على فبارسة االجتهاد كاغبكم الشخصي اإلدارةكيف األخَت فإنو ينبغي على ؾبلس 
اؼبوضوعي على شؤكف الشركة من خبلؿ تعيُت عدد كاؼ من األعضاء اؼبستقلُت ذكم القدرة على فبارسة اغبكم 

 اؼبارل اإلببلغبالنسبة للمهاـ اليت وبتمل أف يكوف فيها تضارب للمصاحل كعمليات كاالجتهاد الشخصي اؼبستقل 
 كاؼبناصب التنفيذية الرئيسية، باإلضافة إذل قدرتو كجاىزيتو اإلدارةكغَت اؼبارل كاألعضاء الذين يتم ترشيحهم جمللس 

 .على فبارسة كل مسؤكلياتو بشكل فعاؿ يف ظل توافر اؼبعلومات الكاملة كالصحيحة كيف التوقيت اؼبناسب

  (األهداف، األهمية )حوكمة الشركات : المطلب الثالث
أهداف حوكمة الشركات : الفرع األول

دؼ حوكمة الشركات إذل ربقيق الشفافية كالعدالة كمنح حق مساءلة إدارة الشركة، كبالتارل ربقيق تو
اغبماية للمسانبُت، مع مراعاة مصاحل العمل كالعماؿ كاغبد من استغبلؿ السلطة يف غَت اؼبصلحة العامة دبا يؤدم 

                                                             
، السوداف، ديسمرب، 25ؿبمد فرح عبد اغبليم، ىل يؤدم تطبيق اغبوكمة إذل اغبد من الفساد اؼبارل كاإلدارم، ؾبلة العدؿ، العدد - 1 ، 2008، السنة، اػبرطـو

 .150.ص
 .26-25.أضبد حلمي صبعة، مرجع سابق، ص- 2
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كعلى العمـو . 1إذل تنمية االستثمار كتشجيع تدفقو كتنمية اؼبدخرات كتعظيم الرحبية كإتاحة فرص عمل جديدة
: 2فإف تطبيق مبادئ حوكمة الشركات يسهم يف ربقيق  العديد من األىداؼ أنبها ما يلي

اؼبالية كسبكينها من القياـ بأنشطتها االستثمارية يف إطار من  ربقيق الشفافية اؼبطلوبة إلدامة الشركات .1
النزاىة كاؼبوضوعية كاالحًتاؼ، إذ تضفي اغبوكمة مبطان من ثقافة الشفافية كالوضوح حبيث يصبح ذلك 

 ؛شركاتالنمط مهيمنان على السلوؾ اإلدارم كالوظيفي ؼبنسويب تلك اؿ
اليت تطبق معايَت اغبوكمة كربتكم إذل قواعدىا كمبادئها كآلياهتا،ألف االحتكاـ إذل  زيادة الثقة يف الشركات .2

تلك القواعد كاؼببادئ كاآلليات يشيع جوان من الثقة يف الشركة كلوائحها كأنشطتها؛ 
كاؼبتمثلة يف ؾبالس اإلدارة كضبلة األسهم ، ضبط العبلقات اإلدارية بُت األطراؼ ذات العبلقة يف الشركات .3

كاألقساـ كاؽبياكل اإلدارية اؼبتفرعة عن ىيكل الشركة الرئيسي إذل غَت ىؤالء فبن هتمهم أنشطة الشركة 
     كاستثماراهتا، بعد إحداث التوازف بُت اؼبصاحل اليت قد تبدك متعارضة بُت أطراؼ العمليات اإلنتاجية

 حبيث يتم رعاية صبيع اؼبصاحل كضبايتها دكف أف تطغى بعض شركاتأك االستثمارية اليت سبارسها تلك اؿ
 اؼبصاحل على بعض؛

اليت تطبق قواعد اغبوكمة كمعايَتىا تكوف أقدر من  العمل على جذب االستثمارات كاستقطاهبا فالشركة .4
غَتىا على جذب االستثمارات ؼبا تشيعو من الثقة كاؼبصداقية يف تعامبلهتا، األمر الذم يولد بدكره 

 ذباه تلك الشركة كأنشطتها كفبارساهتا؛اطمأنينة 
زيادة تنافسية الشركة اليت تطبق معايَت اغبوكمة كسبكينها من االستحواذ على أكرب قدر فبكن  من السوؽ  .5

يف ؾباؿ أنشطتها، ألف اغبوكمة تعمل على رفع سوية الشركة كبالتارل زيادة قدرهتا على اؼبنافسة، األمر 
 الذم يستتبع يف الغالب بزيادة حصتها يف السوؽ؛

مكافحة الفساد اؼبارل كاإلدارم يف تلك الشركات من خبلؿ تطبيق مبادئ اإلفصاح كالشفافية ككذلك  .6
من خبلؿ تطبيق كتفعيل نظم الرقابة اؼبالية كاإلدارية، تلك القواعد كتلك النظم اليت يؤدم تطبيقها إذل 
تقليل الفساد كربجيمو فوؽ ما يؤدم إليو من تقليل األخطاء كاالكبرافات سواءن كانت تلك األخطاء 

 متعمدة أك غَت متعمدة؛

                                                             
منشورة، كلية غَت عيد بن حامد معيوؼ الشمرم، مبوذج رقايب مقًتح لقياس جودة أداء اغبوكمة يف الشركات اؼبسانبة باؼبملكة العربية السعودية، أطركحة دكتوراه، - 1

 .24.، ص2011  سوريا،االقتصاد، جامعة دمشق،
 اؼبركز العارل للمهن اؼبالية كاإلدارية كأكاديبية الدراسات عبد اجمليد الصبلحُت، اغبوكمة يف اؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية، مؤسبر اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية الثاين،- 2

 .10-9.، ص2010أفريل  28-27 طرابلس، ليبيا، العليا،
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ضباية أمواؿ اؼبسانبُت عرب توفَت معلومات صحيحة كشفافة عن أنشطة الشركة كالوضع اؼبارل لو دبا يبكن  .7
 اؼبسانبُت اغباليُت كاؼبتوقعُت من ازباذ قراراهتم بناءان على ما يظهر من الوضع اؼبارل لتلك الشركات؛

منع قياـ ؾبلس اإلدارة من اإلضرار دبصاحل اؼبسانبُت من خبلؿ ربديد صبلحيات ؿبددة ؽبم حبيث ال  .8
        تؤدم تصرفاهتم إذل اإلضرار باألطراؼ األخرل ذات العبلقة بأنشطة الشركة كالعمبلء كالدائنُت 

 أك اؼبقرضُت أك غَتىم؛
اؼبطبقة ؼبعايَت اغبوكمة ؼبراكزىا اؼبالية عرب ربقيق معدالت عالية من الرحبية فبا يساىم يف  تدعيم الشركات .9

 تقوية اؼبركز اؼبارل للشركة كهبعلها أكثر قدرة كقابلية على التطور كتوسيع ؾباؿ كحقل أنشطتها؛
: كيبكن ترصبة األىداؼ السابقة الذكر يف اؼبخطط التارل

  أىداؼ حوكمة الشركات(:6)الشكل رقم 

      
 اؼبالية األزماتمدخل للوقاية من : بن علي بن عزكز، عبد الرزاؽ حبار، اغبوكمة يف اؼبؤسسات اؼبالية كاؼبصرفية: المصدر

، 2009 أكتوبر 21-20  غبالة اعبزائر، اؼبلتقى العلمي الدكرل حوؿ األزمة اؼبالية كاالقتصادية الدكلية كاغبوكمة العاؼبية، يـوباإلشارةكاؼبصرفية 
. 5.ص

 أهمية حوكمة الشركات: الفرع الثاني
 التغَتات كاألزمات اليت  ظل يف ملحة حاجة الشركات إدارة يف حوكمة الشركات تطبيق أنبية أصبحت

ستشراس قضايا الفساد اؼبارل كاإلدارم اليت ىزت كربيات الشركات األمريكية أمثاؿ إعرفها العادل مؤخرا، كيف ظل 
Enron ك Worldcomكاليت أدت إذل ضياع حقوؽ أصحاب اؼبصاحل هبا خاصة اؼبسانبُت كاؼبستثمرين اغباليُت   .

أىداؼ حوكمة 
الشركات

ربسُت الصورة 
الذىنية 
للشركات

ربسُت عملية 
صنع القرار

ربسُت مصداقية 
الشركات

إدخاؿ 
االعتبارات 
األخبلقية

ربسُت درجة 
الوضوح 
كالشفافية
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كما تنبع أنبية اغبوكمة من كوهنا أحد مكونات نظاـ اؼبناعة يف الشركات إف دل تكن أىم مكوناتو اليت 
،  كتأكيد نزاىة اإلدارة فيها كضماف 1تعمل على ؿباربة الفساد كربقيق الصحة كالسبلمة اؼبالية كاحملاسبية للشركات

كفاء الشركات بالتزاماهتا كربقيق أىدافها بشكل قانوين كاقتصادم سليم، خاصة ما يتصل بتفعيل دكر اعبمعيات 
العمومية غبملة األسهم لبلضطبلع دبسؤكليتهم، كفبارسة دكرىم يف الرقابة كاإلشراؼ على أداء الشركات كعلى 

.  2أداء اإلدارة كاؼبديرين التنفيذيُت يف ىذه الشركات، كدبا يؤدم إذل اغبفاظ على مصاحل صبيع األطراؼ

كمن الناحية احملاسبية تعد حوكمة الشركات ذات أنبية بالغة باعتبارىا األداة الرئيسية اليت تعتمد عليها 
الشركات الستعادة ثقة مستخدمي اؼبعلومات اؼبالية من مسانبُت كمتعاملُت يف سوؽ األكراؽ اؼبالية كغَتىم من 

أصحاب اؼبصاحل يف مدل دقة كسبلمة كموثوقية اؼبعلومات اؼبفصح عنها من جانب إدارة الوحدة االقتصادية من 
. 3خبلؿ القوائم كالتقارير اؼبالية اؼبنشورة ذات اعبودة العالية، كاإلفصاح احملاسيب اؼبوثوؽ

: 4كما تربز أنبية حوكمة الشركات يف كوهنا تساعد على

ؿباربة الفساد الداخلي يف الشركات كعدـ السماح بوجوده أك باستمراره، بل القضاء عليو كعدـ السماح  .1
بعودتو مرة أخرل؛ 

ربقيق السبلمة كالصحة كعدـ كجود أم أخطاء عمديو أك اكبراؼ متعمد أك غَت متعمد كمنع استمراره  .2
 عن طريق توفَت كل اؼبتطلبات كاؼبستلزمات إلصبلحو؛

ربقيق االستفادة القصول كالفعلية من نظم احملاسبة كالرقابة الداخلية، خاصة فيما يتصل بعمليات الضبط  .3
الداخلي، كربقيق فاعلية اإلنفاؽ كربطو باالقباز خاصة كأف العاملُت يف ؾباؿ احملاسبة الداخلية أكثر معرفة 

دبا وبدث داخل الشركة؛  
تقليل األخطاء إذل أدىن قدر فبكن من خبلؿ استخداـ النظاـ اغبمائي كالوقائي الذم يبنع حدكث ىذه  .4

 األخطاء دبا هبنب الشركات تكاليف كأعباء حدكث ىذه األخطاء؛
                                                             

دراسة ربليلية للقوائم - ناظم شعبلف جبار التميمي، صبلح صاحب شاكر، دكر مراقب اغبسابات يف تعزيز اإلفصاح بالتقارير اؼبالية يف ظل حوكمة الشركات- 1
 .7.، جامعة بغداد، العراؽ، ص9، العدد 3، ؾبلة الدراسات احملاسبية كاؼبالية، اجمللد -اؼبالية للشركة العامة للصناعات اؼبطاطية

 .57.، ص2005، 1ؿبسن أضبد اػبضَتم، حوكمة الشركات، ؾبموعة النيل العربية، القاىرة، مصر، ط-  2
عبد الوىاب نصر علي، شحاتو السيد شحاتو، مراجعة اغبسابات كحوكمة الشركات يف بيئة األعماؿ العربية كالدكلية اؼبعاصرة، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، مصر، - 3

 .15.ص
مصطفى حسُت بسيوين السعدين، الشفافية كاإلفصاح يف إطار حوكمة الشركات، حبوث كأكراؽ عمل ندكة حوكمة الشركات العامة كاػباصة من أجل : راجع - 4

، 148، ص2009، اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاىرة، مصر، 2006صبهورية مصر العربية يف نوفمرب - اإلصبلح االقتصادم كاؽبيكلي اؼبنعقدة بالقاىرة
 .7.، صمرجع سابقككذلك ناظم شعبلف جبار التميمي، صبلح صاحب شاكر، 
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ربسُت عملية استخداـ اؼبوارد كاستغبلؽبا االستغبلؿ األمثل كالعمل على جذب مصادر سبويل جديدة  .5
 للشركة كرفع قيمتها كرفع مكانتها؛ 

منع حدكث األزمات اؼبالية من خبلؿ التطبيق السليم ؼببدأ اإلفصاح كالشفافية دبا يساعد على تدعيم  .6
كاستقرار نشاط الشركات؛ 

زيادة الثقة يف االقتصاد كتعميق دكر سوؽ اؼباؿ كزيادة قدرتو على تعبئة اؼبدخرات كرفع معدالت  .7
االستثمار؛ 

ربسُت إدارة الشركة كمساعدة ؾبلس اإلدارة كاؼبديرين التنفيذيُت على تطوير إسًتاتيجية سليمة للشركة  .8
.  كضماف ازباذ قرارات الدمج أك االستحواذ بناءنا على أسس سليمة

 شركاتلل فبا سبق كبالرجوع إذل األىداؼ اؼبذكورة أعبله يتضح أف غبوكمة الشركات أنبية كبَتة بالنسبة
:  كاؼبسانبُت، كذلك كما يلي

 : شركاتأهمية الحوكمة بالنسبة لل . أ
 :1يبكنها من غبوكمةؿ شركاتإف تطبيق اؿ

كؾبلس اإلدارة كاؼبسانبُت؛ شركة رفع الكفاءة االقتصادية ؽبا من خبلؿ كضع أسس للعبلقة بُت مديرم اؿ -
 كسبل ربقيقها من خبلؿ توفَت شركة التنظيمي الذم يبكن من خبللو ربديد أىداؼ اؿاإلطاركضع  -

اغبوافز اؼبناسبة ألعضاء ؾبلس اإلدارة كاإلدارة التنفيذية لكي يعملوا على ربقيق أىداؼ الشركة اليت تراعي 
مصاحل اؼبسانبُت؛ 

كباألخص اؼبستثمرين )االنفتاح على أسواؽ اؼباؿ العاؼبية من خبلؿ جذب قاعدة عريضة من اؼبستثمرين  -
لتمويل اؼبشاريع التوسهًعية؛  (األجانب

زيادة ثقة اؼبستثمرين فيها كعدـ التخلي عنها حىت يف حالة تعرضها ألزمات مؤقتة كذلك لثقتهم يف قدرة  -
الشركة على الصمود يف كجو ىذه األزمات، كتيقنهم من أف حقوقهم ؿبمية بالكامل مادمت ىذه الشركة 

 تعتمد تطبيق قواعد كمبادئ حوكمة الشركات بشكل سليم؛ 
 

 
                                                             

 .29-28.عبد الوىاب نصر علي، شحاتو السيد شحاتو، مرجع سابق، ص-  1
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 :1كتتمثل فيما يلي :أهمية الحوكمة بالنسبة للمساهمين . ب
تساعد يف ضماف اغبقوؽ لكافة اؼبسانبُت مثل حق التصويت، حق اؼبشاركة يف القرارات اػباصة بأم  -

 يف اؼبستقبل؛ شركةتغَتات جوىرية قد تؤثر على أداء اؿ
 كالوضع اؼبارل كالقرارات اعبوىرية اؼبتخذة من قبل اإلدارة العليا يساعد شركةاإلفصاح الكامل عن أداء اؿ -

 ؛شركاتاؼبسانبُت على ربديد اؼبخاطر اؼبًتتبة على االستثمار يف ىذه اؿ
ضماف عدـ قياـ ؾبلس اإلدارة بسوء استخداـ السلطات اؼبخولة إليو لئلضرار دبصاحل اؼبسانبُت أك أم  -

 .من األطراؼ األخرل ذات العبلقة بالشركة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
، 2009  مركز االقتصاد االسبلمي، جامعة اؼبلك عبد العزيز، جدة، اؼبملكة العربية السعودية،،حوار األربعاءشوقي بورقبة، اغبوكمة يف اؼبصارؼ اإلسبلمية، - 1

 .6.ص
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اآلليات الداخلية لحوكمة الشركات : المبحث الثالث
إذل  (ؾبموعة من اؼبسانبُت)لقد أدل اتساع حجم الشركات كتغَت شكل ملكيتها من فردية إذل صباعية 

كيف إطار ذلك فمن اؼبتوقع أف تعمل اإلدارة ؼبصلحة . زبويل سلطة ازباذ القرار لطرؼ آخر كاؼبتمثل يف اإلدارة
كىو ما . اؼببلؾ، لكن جشع كطمع ىذه األخَتة يف ربقيق مصاغبها الشخصية دفعها للعمل بعيدا عن مصاغبهم

كيقصد بآليات . استوجب إهباد آليات رقابية داخلية ذبعل اإلدارة يف موضع مسؤكلية عن مصاحل اؼبسانبُت
ؾبموع  اآلليات اؼبؤسساتية اؼبوضوعة من قبل أصحاب اؼبصاحل دبا يف ذلك اؼبسانبُت أك عن "اغبوكمة الداخلية 

سيتم الًتكيز يف دراستنا ىذه على ك". 1طريق السلطة التشريعية من أجل ضباية مصاغبهم كالدفاع عن حقوقهم
 . آليتُت أساسيتُت كاؼبتمثلة يف ؾبلس اإلدارة كعبنة اؼبراجعة

  اإلطار العام لمجلس اإلدارة: المطلب األول
ا العديد من الشركات العاؼبية، كاليت كاف ؽبا أثر كبَت على بوبعد فضائح الفساد اؼبارل كاإلدارم اليت مرت 

االقتصاد العاؼبي بشكل عاـ كاؼبستثمرين بشكل خاص، توجهت أنظار العديد من الباحثُت إذل ؾبلس إدارة 
الشركة كالدكر الذم يبكن أف يلعبو ىذا األخَت يف الرقابة على اؼبسَتين كاغبد من سلوكياهتم االنتهازية اذباه 

كسنحاكؿ يف ىذا اؼبطلب التعرؼ على ؾبلس اإلدارة، . اؼبسانبُت كالتقليل من اؼبخاطر الناذبة عن ىذه السلوكيات
 .فعاليتو، كمهامو الرقابية كأحد أىم اآلليات الداخلية للحوكمة اليت هتتم دبصاحل اؼبسانبُت كالدفاع عن حقوقهم

  تعريف مجلس اإلدارة: الفرع األول

بشكل عاـ يعترب ؾبلس اإلدارة من بُت اآلليات األساسية اليت تستخدـ يف معاعبة التصرفات االنتهازية 
  . 2بقلب حوكمة الشركات  Hermalin et Weisbachللمسَتين، حيث كصفو كل من 

ؾبموعة من األفراد الذين يتم انتخاهبم من قبل مسانبي الشركة لئلشراؼ على "كيعرؼ ؾبلس اإلدارة بأنو 
 .3"إدارة الشركة بشكل دكرم كسبثيل مصاحل اؼبسانبُت

ؾبموعة من األفراد اؼبسؤكلُت عن سبثيل مالكي الشركة من خبلؿ مراقبة القرارات "عرؼ أيضا بأنو كم
 .4"اإلسًتاتيجية لئلدارة

                                                             
1- Marc-Hubert Depret, Gouvernement D’entreprise: Enjeux Managériaux, Comptables Et Financier, 1re Edition, 

De Boeck, Paris, 2005, P.61.  
2  - Manel Kolsi, Hanen Ghorbel, Effet des Mécanismes de Gouvernance Sur la Performance Financière et 

Boursière : Cas des Entreprises Canadiennes, 32ème Congrès de l'AFC : Comptabilités, Economie et Société, 

Montpellier, France, 10 – 11 Mai 2011, P.4. 
3- Accounting dictionary, www.accountingtools.com/board-of-directors-definition 

 عمل مؤسبر اإلدارة كأكراؽصر، حبوث امدخل فلسفي مع: ىاشم فوزم العبادم، علي رزاؽ العابدم، حاكمية الشركات كبو إدارة رشيدة يف منظمات األعماؿ -  4
 .212.، ص2013الرشيدة كبناء دكلة اؼبؤسسات، اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاىرة، مصر، 

http://www.accountingtools.com/board-of-directors-definition
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ىيأة مكونة من ثبلث أشخاص فأكثر من اؼبسانبُت يف الشركة يتم تعيينهم بانتخاب " كيرل البعض بأنو 
 .1" اعبمعية العامة العادية للشركةأعضاء

اإلدارة العليا اؼبسؤكلة عن كضع اسًتاتيجيات كخطط الشركة كربقيق نتائج أعماؽبا، "كما يعرؼ بأنو 
كيتكوف عادة من أعضاء من داخل الشركة كمن خارجها، كنظرا لوجوده يف قمة اؽبـر التنظيمي للشركة فإف بإمكاف 

 ".2أعضائو مراقبة قرارات اإلدارة كالتأكد من أهنا تتماشى مع اىتمامات مصاحل ضبلة األسهم
بناءا على ما سبق فإف ؾبلس اإلدارة يبثل السلطة األعلى يف الشركة اؼبسؤكلة عن رعاية مصاحل اؼبسانبُت 

 . من خبلؿ إتباع اإلجراءات البلزمة للحد من السلوؾ االنتهازم للمسَتين
الدور الحوكمي لمجلس اإلدارة : الفرع الثاني

 اؼبهمة الرئيسية جمللس اإلدارة ىي الدفاع عن مصاحل اؼبسانبُت عن طريق اغبد من السلطة التقديرية تعترب
كجمللس اإلدارة مسؤكليات . لئلدارة، من خبلؿ مساءلة اؼبديرين كؿباسبتهم عن أدائهم لتحقيق أىداؼ الشركة

 :3كاضحة فيما ىبص تفعيل حوكمة الشركات كاؼبتمثلة يف
التأكد من أف الشركة تطبق اإلسًتاتيجية اليت كضعتها اإلدارة العليا بشكل جيد، مع ضماف أف ىذه  .1

اإلسًتاتيجية تؤدم إذل خيارات ذكية، كما هبب عليو مراقبة اػبيارات اإلسًتاتيجية على اؼبدل القصَت 
مدل مبلءمتها كفقا للجدكؿ الزمٍت كاؼبيزانية كالنتائج اؼبرجوة؛  كتقييم

مراقبة اإلدارة العليا للشركة باعتبارىا اؽبيأة اؼبباشرة اؼبسؤكلة عن إدارة الشركة من خبلؿ التأكد من أف فريق  .2
اإلدارة يعمل بكفاءة، كأف البعض منهم مدربوف حقا لتورل مسؤكليات اؼبدير؛ 

التأكد من أف الشركة لديها أنظمة رقابة كتدقيق، كاتصاالت تتماشى مع األىداؼ اؼبوضوعة، كأهنا تعمل  .3
 كفقا للتشريعات كاؼببادئ اؼبنصوص عليها يف مدكنتها األخبلقية؛ 

 بُت عليها كاؼبتفق اؼبوضوعة كاألىداؼ اإلسًتاتيجيات أساس على بانتظاـ التنفيذيُت اؼبدراء أداء تقوًن .4
 أكعقابان؛ ثوابان  التقوًن نتائج ضوء على اؼبناسبة اإلجراءات كازباذ التنفيذم، كاؼبدير اجمللس

مراقبة مدل كفاءة كفعالية نظاـ الرقابة الداخلية من خبلؿ اؼبتابعة اؼبتواصلة لتقارير اؼبدقق الداخلي  .5
، ككذا متابعة مدل تطبيق التوصيات اؼبقدمة من طرؼ اؼبدقق راجعةكاػبارجي كاالجتماعات مع عبنة ادل

                                                             
 .16.، ص2012  دد،دراسة فقهية،: أضبد بن ؿبمد الرزين، حوكمة الشركات اؼبسانبة - 1
 .55.، ص2007ؾبموعة خرباء، معجم اؼبصطلحات اإلدارية، منشورات اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، - 2

3- Karam Saïd, L’influence de la Gouvernance D’entreprise Sur la Performance Financière : Une Application 
Aux PME Marocaines Non Cotées En Bourse, Thèse de Doctorat, Faculté des Sciences Juridique, Economique 

et Sociales, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc, 2013, P.53. 
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الداخلي كاػبارجي فيما ىبص ذلك، باإلضافة إذل متابعة عمل اإلدارة العليا فيما ىبص توفَتىا 
لئلجراءات التنظيمية، اإلدارية كاحملاسبية لعمل نظاـ الرقابة الداخلية كمدل فعالية تلك اإلجراءات كازباذ 

 ما يلـز من أجل تطويرىا؛
مراقبة إدارة اؼبخاطر من خبلؿ ربليل صبيع اؼبخاطر اؼبرتبطة بػأنشطة اؼبشركع كمخاطر االئتماف كالسوؽ  .6

اخل، كالعمل على تطوير منهجيات القياس كالضبط لكل نوع من أنواع اؼبخاطر مع ربديد ....كالسيولة
 سقوؼ ؽبا كتسجيل حاالت االستثناء عن سياسة إدارة اؼبخاطر؛

مراجعة كاعتماد اإلرشادات اػباصة دبفهـو حوكمة الشركات داخل الشركة كاإلشراؼ على تطبيقها،  .7
كالقواعد اػباصة بآداب السلوؾ اؼبهٍت اؼبتعلقة باؼبديرين كاؼبوظفُت بالشركة ، ككذا النظاـ األساسي للجاف 

 التابعة جمللس اإلدارة باإلضافة إذل سياسات االتصاؿ داخل الشركة كاإلرشادات اؼبتعلقة باإلفصاح؛
التأكد من مدل التزاـ الشركة بتطبيق اؼبتطلبات اػباصة بإعداد القوائم كالتقارير اؼبالية السنوية كالفًتية  .8

 . اليت تتطلبها بورصة األكراؽ اؼبالية اؼبقيدة هبااإلفصاحكمتطلبات 
لجان مجلس اإلدارة  : الفرع الثالث

: 1 مهامو، كاؼبتمثلة يفأداءينشأ عن ؾبلس اإلدارة ثبلث عباف رئيسية تساعده على 
كسيتم التطرؽ إليها بالتفصيل يف اؼبطلب الثاين : لجنة المراجعة .1
 من أعضاء 6 كال يزيد عن 3كتتكوف من عدد من األعضاء ال يقل عن : لجنة التعيينات والحوكمة .2

: ؾبلس اإلدارة غَت التنفيذيُت اؼبستقلُت، كتتمثل مهاـ ىذه اعبنة يف
ربديد كدراسة األشخاص اؼبتوقع ترشيحهم يف منصب رئيس ؾبلس اإلدارة كمنصب العضو اؼبنتدب  . أ

 ؛(اؼبدير التنفيذم)
مراجعة كإدارة اإلرشادات اػباصة بتطبيق قواعد كمبادئ حوكمة الشركات بالشركة كإمداد ؾبلس اإلدارة  . ب

 بالتوصيات اػباصة بتطوير كربديث تلك اإلرشادات؛
    مراجعة قواعد السلوؾ اؼبهٍت باإلضافة إذل إمداد ؾبلس اإلدارة باؼبقًتحات اؼبتعلقة بتغيَت تلك القواعد . ت

أك تعديلها لكي تتماشى مع اؼبتطلبات القانونية كمتطلبات بورصة األكراؽ اؼبالية اليت قد تتغَت من كقت 
 .    آلخر

                                                             
 .154- 150.ؿبمد مصطفى سليماف، مرجع سابق، ص- 1
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 من أعضاء 6 كال يزيد عن 3كتتكوف ىي األخرل من عدد من األعضاء ال يقل عن : لجنة المكافآت .3
 :1ؾبلس اإلدارة غَت التنفيذيُت اؼبستقلُت، كتتمثل كاجباهتا كمسؤكلياهتا يف

ربديد اؼبكافآت كاؼبزايا األخرل لئلدارة العليا، كمراجعتها كالتوصية جمللس اإلدارة باؼبصادقة عليها؛  . أ
كضع سياسات إلدارة برامج مكافآت اإلدارة العليا كمراجعة ىذه السياسات بشكل دكرم؛  . ب
ازباذ خطوات لتعديل برامج مكافآت اإلدارة العليا اليت ينتج عنها دفعات ال ترتبط بشكل معقوؿ بأداء  . ت

 عضو اإلدارة العليا؛
. كضع سياسات ؼبزايا اإلدارة كمراجعتها باستمرار . ث

 فعالية مجلس اإلدارة: الفرع الرابع
حىت يتمكن ؾبلس اإلدارة من فبارسة مهامو الرقابية ال بد أف تتوفر فيو ؾبموعة من اػبصائص كاؼبتمثلة 

: يف
 حسب نظرية الوكالة فإف كجود أعضاء مستقلُت عن إدارة الشركة :مجلس اإلدارةأعضاء استقاللية  .1

 Vienot 2 *ككفقا لتقرير. 2ضمن ؾبلس اإلدارة يؤدم إذل ازباذ قرارات إدارية تصب يف صاحل اؼبسانبُت

     يكوف عضو ؾبلس اإلدارة مستقبل إذا كانت ال تربطو أم عبلقات من أم نوع مع الشركة، أك فريق عملو 
 .3أك اإلدارة، كاليت يبكن أف تؤثر على حرية إبداء رأيو

كيرل البعض أف استقبللية ؾبلس اإلدارة  تعٍت أف تكوف تركيبة ىذا األخَت مزيج بُت األعضاء اػبارجُت 
كالذين كلما زادت نسبتهم زادت استقبللية اجمللس شرط أف يكونوا ليسوا من  (األعضاء غَت التنفيذيُت)

اؼبوظفُت اغبالُت أك السابقُت للشركة، كدل يسبق ؽبم التعامل معها، كأعضاء داخليُت كاؼبتمثلُت يف اؼبسَتين 
أم ما )كىناؾ من يرل أف استقبللية اجمللس ترتبط هبيكل السلطة داخل اجمللس . 4(أعضاء تنفيذيُت)

، حيث أف منح الرئيس (مدل كجود انفصاؿ بُت سلطات الرئيس التنفيذم كرئيس ؾبلس اإلدارة
                                                             

 ، اؼبؤسبر الثالث للعلـو اؼبالية كاؼبصرفية حوؿ حاكميةاالجتماعيةؿبمد عمر شقلوؼ، عبد اغبفيظ مَتة، اغباكمية اؼبؤسسية كعبلقتها باػبصخصة كاؼبسؤكلية - 1
. 115.، ص2013 أفريل 18- 17سواؽ الناشئة، كلية االقتصاد كالعلـو اإلدارية، جامعة الَتموؾ، األردف، ذبربة األ: االجتماعيةالشركات كاؼبسؤكلية 

2 - Houssem Rachidi, Moez El gaied, L’Impact de l’Indépendance et de La Dualité du Conseil d’Administration 

sur la Performance des Entreprises:  Application au Contexte Américain, Revue Libanaise de Gestion et 

d’Economie, No.3, 2009, P.6. 
*
 كالشفافية اليت من شأهنا ربسُت إدارة الشركة كصورهتا األداء، اؽبدؼ منو كضع مبادئ ـبتلفة عن 1999 قي جويلية MEDEF ك  AFEP تقرير صادر عن- 

 .أما اعبمهور كاؼبستثمرين كاألسواؽ اؼبالية
3- Henris Pierre Maders, Jean Luc Masselin, Contrôle Interne Des Risques, 2ème Edition, Eyrolles, Paris, 2009, 

P.188.  
4
- Ameur Boujenoui et autres, Analyse De L’évolution Des Mécanismes De Gouvernance D’entreprise Dans Les 

Sociétés d’État Au Canada, Revue de Finance Contrôle Stratégie. juin 2004, Vol.7, N°.2, Paris, Économica, 

P.99. 
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التنفيذم الوظيفتُت يزيد من إمكانية ازباذه لقرارات يف سبيل ربقيق أك ضباية مصاغبو الشخصية على 
 .1حساب مصاحل اؼبسانبُت

كعموما يعترب استقبلؿ ؾبلس اإلدارة السمة األكثر أنبية اليت تسمح بتحسُت عملية الرقابة على أنشطة 
   كيف إطار ذلك أكرد تقرير. 2الشركة كعملية صنع القرار، كاغبد من التصرفات االنتهازية للمسَت

Vienot 2  ،ؾبموعة من اؼبعايَت اليت يبكن االعتماد عليها لتحديد مدل استقبللية أعضاء ؾبلس اإلدارة
: 3كاؼبتمثلة يف

يف الشركة، أك من  (mandataire social)أف ال يكوف موظفا كال ككيبل لشخص ذم صفة اعتبارية  . أ
 كبار التنفيذيُت يف الشركة األـ أك لشركة اندؾبت معها سابقا خبلؿ السنوات اػبمس األخَتة؛

 أك موظفا يف أحد البنوؾ اليت تتعامل معها الشركة؛ أف ال يكوف عميبل أك موردا . ب
  عبلقة عائلية مع أم طرؼ يف الشركة؛مأف ال تربطو أ . ت
 أف ال يكوف قد شغل منصب مدقق الشركة خبلؿ اػبمس السنوات السابقة؛ . ث
 . سنة12أف ال يكوف قد شغل منصب مدير للشركة منذ  . ج
حيث حاكلت العديد  يعترب حجم ؾبلس اإلدارة عامبل أساسيا غبسن سَت عملو،: حجم مجلس اإلدارة .2

كيف سياؽ ذلك يرل .  رقابيةكأداةمعرفة تأثَت حجم اجمللس على فعالية أدائو  من الدراسات التطبيقية
العديد من الكتاب أف اجمللس ذك اغبجم الكبَت يعزز من قدرتو الرقابية كوبسن من مصادر معلوماتو، 

كذلك بفضل ىيكلتو اؼبتنوعة كاحتوائو لعدد كبَت من األعضاء ذكم الكفاءات كاػبربات كاؼبهارات العلمية 
العالية اليت تساعده على متابعة كاكتشاؼ التطورات اليت ربدث داخل الشركة كاليت قد يتم ذباىلها من 

 أف الشركات اليت لديها ؾبالس ذات حجم كبَت كما.قبل إدارة الشركة أك عدـ إدراكها ؽبا رغم أنبيتها
كمن كجهة نظر أخرل يعتقد أف اجمللس الذم وبتوم على عدد كبَت من األعضاء . 4يكوف أدائها أفضل

هبعل من عملية االتصاؿ كازباذ القرار أكثر صعوبة كتعقيدا، كذلك لصعوبة التنسيق بُت أعضائو كىو ما 

                                                             
دراسة حالة اعبزائر، أطركحة دكتوراه غَت منشورة، كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت، جامعة : ضبادم نبيل، أثر تطبيق اغبوكمة على جودة  اؼبراجعة اؼبالية-  1

 .91.، ص2012، اعبزائر، 3اعبزائر 
2 - Afef Feki, Walid Khoufi, L’effet des Caractéristiques du Conseil D’administration et de la Qualité de 

L’information Financière sur le Coût de la Dette: Cas des Entreprises Industrielles Françaises, 29ème Congres de 

L’AFC : la Comptabilité, le Contrôle et L’audit Entre Changement et Stabilite, France, Mai 2008, P.5.  
3- Philippe Bissara et autres, Droit et Pratique de la Gouvernance des Sociétés Cotées, Joly Editions, 2007, P.57-

58. 
4- Daniel M Zéghal et autres, Impact de la Structure de Propriété et de L’endettement sur les Caractéristiques 
du Conseil D’administration: Etude Empirique dans le Contexte d’un Pays Emergent, 27ème Congrès de 

l’Association Francophone de Comptabilité, Tunis, mai 2006, P.4. 
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قد يفتح اجملاؿ لنشوء خبلفات كتضارب يف اؼبصاحل كإمكانية التحالف مع اؼبدراء التنفيذيُت فبا يعطيهم 
كخبلفا لذلك ىناؾ من يرل أف البفاض حجم ؾبلس اإلدارة يزيد . 1حرية أكرب للتصرؼ بشكل انتهازم

 .2من فعاليتو الرقابية على اؼبسَتين، إال أنو يكوف أقل من حيث اػبربات كاؼبهارات العالية
 2004أ يف تقريره الصادر عاـ .ـ. أكد معهد اؼبراجعُت الداخليُت يف الو:خبرة أعضاء مجلس اإلدارة .3

على ضركرة امتبلؾ أعضاء ؾبلس اإلدارة ػبربات كمهارات كافية يف ؾباؿ الصناعة كاؼبنشآت كاغبوكمة 
من اقباز كاجباهتم كمسؤكلياهتم، كضركرة  كخربات أخرل كفقا لطبيعة نشاط الشركة، كذلك حىت يتمكنوا

كما . كجود تدريب مستمر ألعضاء ؾبلس اإلدارة لتحسُت كتعزيز مستول اػبربات كاؼبهارات لديهم
أكدت العديد من الدراسات على ضركرة توفر خربات مالية كؿباسبية كخربات أخرل لدل أعضاء ؾبلس 

 .3اإلدارة ؼبا لذلك من دكر فعاؿ يف اغبد من عمليات الغش كالتبلعب يف القوائم اؼبالية للشركة
  على ؾبلس اإلدارة أف هبتمع عددنا مناسبان من اؼبرات خبلؿ : اإلدارةمجلس أعضاء عدد اجتماعات .4

عدد االجتماعات الرظبية للمجلس  تلفيخالسنة بالشكل الذم يبكنو من مباشرة مسؤكلياتو بفاعلية، ك
كقد أشارت بعض التقارير العاؼبية إذل أف اجتماع ؾبلس اإلدارة ما . من شركة ألخرل كمن دكلة ألخرل

. 4 مرات خبلؿ السنة يعد كافيا للرقابة على مدل سَت عمل اجمللس كازباذ القرارات اؼبهمة6 إذل 4بُت 
حجم كتعقيد الشركة، : منها كبصفة عامة يعتمد ربديد االجتماعات للمجلس على ؾبموعة من العوامل

 . 5كمية العمل اليت عهدت إذل عباف اجمللس، فًتة كطوؿ االجتماعات، مهارة رئيس ؾبلس اإلدارة
اإلطار العام للجنة المراجعة : المطلب الثاني

ؼبا ؽبا  يعترب كجود عبنة مراجعة فعالة تابعة جمللس اإلدارة أحد أىم آليات تطبيق نظاـ حوكمة الشركات
من دكر يف ؾباؿ ضبط كرقابة تصرفات اإلدارة من خبلؿ الضوابط كاإلجراءات الرقابية اؼبختلفة اليت تضمن بأف 

القرارات اؼبتخذة عقبلنية كأهنا ال تؤدم إذل أم تعارض يف اؼبصاحل دبا يضمن ضباية حقوؽ كمصاحل أصحاب 

                                                             
1- Mézghani Ali, Ellouze Ahmed, Gouvernement De L’entreprise Et Qualité De L’information Financière, 28ème 

Congrès de L’AFC : Comptabilité et Environement, France, Mai 2007, P.6. 
2 - Chokri Mamoghli et autres, La Réputayion de L’audit Extèrne et Les Mécanisme de Gouvernement 

d’entreprise: Interaction des Mécanisme Internes de Gouvernement D’entreprise Et Effet Sur La Performance, 

28ème Congrès de L’AFC : Comptabilité et Environement, France, Mai 2007, P.10. 
حالة اؼبؤسسات اعبزائرية اؼبدرجة يف بورصة األكراؽ اؼبالية، أطركحة ماجستَت، غَت منشورة، : بن عيسى رًن، تطبيق آليات حوكمة اؼبؤسسات كأثرىا على األداء-  3

 .74.، ص2012كلية العلـو االقتصادية كالعلـو التجارية كعلـو التسيَت، جامعة قاصدم مرباح، كرقلة، اعبزائر، 
4 - Hanen Ben Ayed-Koubaa, Qualité de La Communication Financière Au Sujet des Pratiques de Gouvernance 

D’entreprise : Cas du SBF120, 32
ème

congrés de L’AFC Comptabilités, Economie et Société, Montpellier, France, 

10-11 Mai 2011, P.14. 
  .128- 127.ؿبمد مصطفى سليماف، مرجع سابق، ص-  5



 اإلطار المفاهيمي لحوكمة الشركات وآلياتها الداخلية:                                                                                 الفصل األول

 

39 
 

أىم على كسنحاكؿ يف ىذا اؼبطلب التعرؼ على ىذه اللجنة كالدكر اغبوكمي ؽبا، مع إلقاء الضوء . اؼبصاحل
 .الشركط البلزمة لفعاليتها

تعريف لجنة المراجعة : األولالفرع 
كقد . ىبتلف تعريف عبنة اؼبراجعة تبعا الختبلؼ أىدافها ككظائفها، كاؼبسؤكليات اؼبلقاة على عاتقها

تنظيم موجود ضمن ؾبلس اإلدارة يسمح بتحسُت حوكمة الشركات كضماف شفافية "بأهنا  Soxعرفها قانوف 
. 1"كنزاىة التقارير اؼبالية كاغبفاظ على ثقة اؼبستثمرين

*كعرفتها عبنة 
Treadyway أداة تستخدمها إدارة الشركة يف ازباذ القرارات اؼبالية يف الشركة حُت " بأهنا

. 2"ال سبتلك الوقت كاػبربة ؼبعرفة التفاصيل اؼبتعلقة باألمور اؼبالية
كاؼبسؤكلة عن  (ؾبلس اإلدارة)ؾبموعة عمل منبثقة عن ىيأة االرقابة يف الشركة "كيرل البعض بأهنا 

 .3" على عملية التسيَت اؼبلقاة على عاتق اإلدارة، كربليل القوائم اؼبالية كنظم الرقابةاإلشراؼ
عبنة منبثقة عن ؾبلس إدارة الشركة مكونة من أعضاء غَت تنفيذيُت " كما عرفها السرطاكم كزمبلئو بأهنا 

ال يقل عددىم عن ثبلثة، شريطة سبتع أحدىم باالستقبلؿ كاػبربة اؼبالية كاحملاسبية، كتناط باللجنة مسؤكلية رقابة 
إعداد القوائم اؼبالية، كاإلشراؼ على عمليات التدقيق الداخلي كاػبارجي كنتائجهما كمدل كفايتها، كبناء كفحص 

 .4"أنظمة الرقابة الداخلية دبا يوفر تقارير مالية يبكن االعتماد عليها الزباذ القرارات العقبلنية
من خبلؿ ما سبق يبكن القوؿ بأف عبنة اؼبراجعة ىي أداة رقابية تابعة جمللس اإلدارة، مهمتها تعزيز الرقابة 

السياسات احملاسبية  داخل الشركة من خبلؿ التأكد من سبلمة نظاـ الرقابة الداخلية كتنفيذه، كاإلشراؼ على
كاإلجراءات اؼبتبعة يف عملية إعداد القوائم اؼبالية كاإلفصاح عنها بشكل مناسب ؼبستخدميها دبا يضمن تقدًن 

 .صورة صادقة عن أعماؿ الشركة كنتائجها

                                                             
1- Zied Bouaziz, Mohamed Triki, L’impact De La Présence Des Comités D’audit Sur La Performance Financière 

Des Entreprises Tunisiennes, MPRA Paper No.2, Octobre 2012 P. 2. 
معهد اؼبدراء اؼباليُت، معهد احملاسبيُت القانونيُت )أ .ـ.، تقـو على رعايتها أكرب طبس مؤسسات مالية يف ك1985تأسست سنة : عبنة رعاية اؼبؤسسات-  *

، هتدؼ إذل إهباد فكر قيادم فيما ىبص التسيَت كاغبوكمة من خبلؿ (األمريكيُت، معهد اؼبدققُت الداخليُت، صبعية احملاسبُت األمريكيُت، معهد احملاسبيُت اإلداريُت
 .الًتكيز على العوامل اؼبؤثرة على اغبوكمة، أخبلقيات األعماؿ، الرقابة الداخلية، إدارة ـباطر اؼبؤسسات، االحتياؿ، إعداد التقارير اؼبالية

عادؿ خليل علي قطيشات، مدل توفر الشركط البلزمة لتحسُت فاعلية عباف التدقيق اؼبشكلة يف الشركات اؼبسانبة العامة األردنية، أطركحة ماجستَت،كلية - 2
 .16.، األردف، ص2010األعماؿ، جامعة الشرؽ األكسط، 

3- Masselin. J.L, Maders. H.P, Contrôle Interne Des Risques: Cibler, Evaluer, Organiser, Piloter, Maitriser, 

Edition d’Organisation, Paris, 2006, P.255. 
 على الشركات الصناعية ما قبل تطبقيودراسة : األرباح، أثر عباف التدقيق يف الشركات اؼبسانبة العامة األردنية على اغبد من إدارة  كآخركف عبد اؼبطلب السرطاكم-4

 .825- 824.، ص2012، 4، العدد27 اؼبالية العاؼبية، ؾبلة جامعة النجاح لؤلحباث، األردف، اجمللد األزمة
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 أعضاء 5 إذل 3كيتم تعيُت أعضاء عبنة اؼبراجعة من قبل ؾبلس إدارة الشركة، حيث يًتاكح عددىم من 
كعموما فإف عدد األعضاء . من أعضاء ؾبلس اإلدارة اؼبستقلُت أك سبعة كما ىو اغباؿ يف أمريكا بريطانيا كأسًتاليا

 حىت ال تفتقر اللجنة إذل اػبربات، كال 3يتغَت حسب طبيعة كحجم نشاط الشركة إال أنو ال هبب أف يقل عن 
 .1يزيد عن سبعة حىت ال يكوف ىناؾ تباين يف اآلراء كمن مث صعوبة ازباذ القرارات

مبررات إنشاء لجنة المراجعة : الفرع الثاني
: 2لقد سانبت العديد من العوامل يف ضركرة إنشاء عباف اؼبراجعة، كأبرزىا ما يلي

يف تدعيم هتا تزايد حاالت الفشل اؼبارل للعديد من الشركات نتيجة الغش كالتبلعب هبا، كزيادة رغب .1
 عملية الرقابة على أنشطتها كالتأكد من سبلمة تطبيق اؼببادئ احملاسبية؛

زيادة الضغوط من جانب مستخدمي القوائم اؼبالية على الشركات إلظهار نتيجة أعماؽبا كمركزىا اؼبارل  .2
 بصورة حقيقية كسليمة؛

التناقض اؼبوجود بُت مدققي اغبسابات اػبارجيُت كبُت إدارة الشركة خاصة يف ؾباؿ احملافظة على  .3
استقبلؿ مراجع اغبسابات إلبداء رأيو الفٍت احملايد ، كبالتارل فوجود عبنة التدقيق يف أم شركة يبثل ضباية 

 للمسانبُت كيضمن ربقيق استقبلؿ مراجع اغبسابات يف عملية إبداء رأيو الفٍت احملايد يف القوائم اؼبالية؛
اغبد من حاالت الغش كالتبلعب كزيادة فعالية نظم الرقابة الداخلية، كبالتارل تدعيم الثقة يف عملية  .4

إعداد كتدقيق القوائم اؼبالية خاصة يف ظل اقتصاديات السوؽ كاؼبنافسة ، حيث يعترب اغبصوؿ على قوائم 
مالية سليمة يبكن االعتماد عليها يف ازباذ قرارات االستثمار أساس عملية التنمية كزيادة فعالية بورصة 

 األكراؽ اؼبالية؛
 أداءحاجة أصحاب اؼبصلحة يف الشركات خاصة اؼبقيدة بالبورصة إذل آلية إدارية تساىم يف ضبط كرقابة  .5

 .اإلدارة كوكيل عنهم خاصة بشأف األمور اؼبالية كالرقابية
الدور الحوكمي للجنة المراجعة : الفرع الثالث

ترتبط بعض إف دل تكن كل مهاـ كمسؤكليات عبنة اؼبراجعة بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة بدكرىا يف 
تفعيل فبارسات حوكمة الشركات، فهي تعد اؼبسؤكلة عن ضماف نزاىة كجودة التقارير اؼبالية للشركات، كتطوير 

كاؼبراجعُت الداخليُت اإلدارة اخل، فضبل عن كوهنا اؼبنسق بُت ؾبلس ....إجراءات الرقابة الداخلية كإدارة اؼبخاطر

                                                             
 اجمللة اعبامعة، الليبية،صاحل ميلود خبلط، عبد اغبكيم ؿبمد مصلي، دكر عباف اؼبراجعة يف دعم كفاءة كفعالية كظيفة اؼبراجعة الداخلية يف الشركات الصناعية -  1

 .160- 159.، ص2014، فرباير 16، العدد 01اجمللد جامعة الزاكية، ليبيا، 
 جامعة دراسة ميدانية، ؾبلة:  اؼبسانبة لتعزيز اغباكمية اؼبؤسسيةاألردنيةليات عملها يف الشركات آ ؿبمد عبد اؽبل اؼبومٍت، تقييم ضوابط تشكيل عباف التدقيق ك- 2

 .249- 248.، ص2010، 01، العدد 26 اجمللد ، سوريا،كالقانونية االقتصادية للعلـو دمشق
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كيبكن تلخيص مهاـ كمسؤكليات عبنة اؼبراجعة اليت حددهتا العديد من اؽبيئات كاؼبنظمات الدكلية . كاػبارجيُت
: لكي تقـو بأفضل اؼبمارسات من منظور حوكمة الشركات يف النقاط التالية

أف تقـو ، فيتعُت على اللجنة فيما يخص السياسات واإلجراءات الداخلية المتبعة من قبل الشركة .1
دبا يف )لضماف أف اؼبخاطر الرئيسية  اؼبراجعة  السنوية على األقل ألنظمة الرقابة الداخلية كإدارة اؼبخاطرب

 يتم ربديدىا بشكل صحيح كإدارهتا كالكشف عنها، (ذلك اؼبخاطر اؼبتعلقة باالمتثاؿ للقوانُت كاللوائح
 :1كيف إطار ذلك تقـو اللجنة دبا يلي

بالنسبة لنظاـ الرقابة الداخلية فإنو يتعُت على اللجنة االجتماع بصفة دكرية مع اإلدارة كاؼبراجعُت  . أ
الداخليُت كاػبارجيُت ؼبناقشة النقائص اؼبتعلقة بنظاـ الرقابة الداخلية للشركة كمدل كفايتو، كتقدًن 

التوصيات جمللس اإلدارة بشأف ربسينو كتطويره باستمرار فبا هبعلو أكثر فعالية ككفاءة؛ باإلضافة إذل 
تفحص أكجو القصور الرئيسية يف نظاـ الرقابة الداخلية اؼبنصوص عليها يف تقارير اؼبراجع الداخلي 

كاػبارجي كاإلببلغ عنها جمللس اإلدارة أك اؽبيئة اؼبسَتة، ككذا تقييم إجراءات الرقابة الداخلية كالكشف 
 ؛عن أم أفعاؿ غَت مشركعة، ـبالفات، أخطاء، أك أنشطة غَت أخبلقية

أما بالنسبة إلدارة اؼبخاطر فيتعُت على اللجنة حبث كمناقشة إدارة الشركة عن السياسات اؼبتبعة يف ربديد  . ب
كترتيب أكلوياهتا للتصدم للمخاطر اليت هتدد ربقيق أىدافها أك الفرص اليت تعزز ربقيق ىذه األىداؼ، 

: 2كذلك من خبلؿ التأكد من األمور التالية
كجود عملية رظبية لتحديد كتقدير كإدارة اؼبخاطر يف كل مستويات الشركة، كأنو يتم ربديث ىذه العملية  -

بشكل مستمر لتعكس الوضع اغبارل كالتغَتات اعبارية، كأف ىناؾ ىياكل مناسبة كترتيبات معينة موجودة 
كمتاحة لضماف إدارة فعالة للمخاطر؛ 

أف سياسة اؼبخاطر كاسًتاتيجياهتا مستمدة من ؾبلس اإلدارة الذم يضمن كفاءهتا كفاعليتها، كأهنا تقـو  -
كتشكل أساس التعامل مع اؼبخاطر؛ 

أنو يتم توفَت التقارير للتنفيذيُت لتمكينهم من رصد تنفيذ اإلسًتاتيجية اؼبتبعة يف إدارة اؼبخاطر؛   -

                                                             
1- Chekroun Meriem, Le Rôle De L’audit Interne Dans Le Pilotage Et La Performance Du Système De Contrôle 

Interne:  Cas D’un Echantillon D’entreprises Algériennes, Thèse De Doctorat, Faculté Des Sciences 

Economiques, Commerciales Et Des Sciences De Gestion, Université Abou Bekr Belkaid, Tlemcen, Algerie, 

2014, P.42, Et Ahmed Mohsen Al-Baidhani, The Role Of Audit Committee In Corporate Governance: 

Descriptive Study, Universiti Putra, Malaysia, August 26, 2014, P.15-16. Available at:www.ssrn.com/2487167  
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أف كل فرد داخل الشركة مهما كاف منصبو يفهم دكره بالنسبة إلدارة اؼبخاطر كيقـو دبسؤكلياتو بطريقة  -
مهنية؛ 

، فإف عبنة اؼبراجعة تلعب دكرا مهما يف دعم استقبللية فيما يخص عالقة الشركة بالمدقق الخارجي .2
كموضوعية اؼبراجع اػبارجي بالشكل الذم يؤدم إذل قيامو دبهامو كإبداء رأيو الفٍت احملايد حوؿ األمور 

: 1كيف إطار ذلك تقـو اللجنة دبا يلي. اؼبتعلقة بالشركة دكف ضغط أك تدخل من إدارهتا
 اؼبتعلقة باختيار كتعيُت اؼبدقق اػبارجي كإعادة تعيينو أك عزلو من اإلدارةتقدًن التوصيات البلزمة جمللس  . أ

قبل اؽبيأة اؼبختصة يف ذلك كحسب شركط التوظيف؛  
تًثل للتعليمات  . ب ضماف استقبللية كموضوعية اؼبدقق اػبارجي من خبلؿ التحقق بأف مكتب التدقيق يبى

 إذل التعليمات باإلضافةاؼبتعلقة دبعدؿ دكراف شركاء التدقيق، مستول األتعاب اؼبدفوعة من قبل الشركة، 
 التنظيمية األخرل؛

اؼبراجعة الدكرية ؼبراسبلت الشركة مع اؼبدقق اػبارجي كاؼبتعلقة باألعماؿ األخرل اػبارجة عن نطاؽ  . ت
 التدقيق كإبداء اؼببلحظات كالتوصيات بشأهنا، باإلضافة إذل مراجعة خطة التدقيق اليت قاـ بإعدادىا؛ 

مساعدة اؼبدقق اػبارجي يف اغبصوؿ على كل اؼبعومات كاإليضاحات اليت تساعده على أداء عملو  . ث
باإلضافة إذل حل النزاعات اليت قد ربدث بينو كبُت إدارة الشركة حوؿ عمليات التدقيق؛ 

كمتابعة مدل  كربفظاتو كمقًتحاتو مبلحظاتو ذلك يف دبا اغبسابات مدقق بعمل يتعلق ما كل حبث . ج
 .اإلدارة ؾبلس إذل بشأهنا التوصيات كتقدًن ؽبا الشركة إدارة استجابة

 فإنو يتعُت على اللجنة توفَت الدعم الكاؼ ؽبا سواء من أما فيما يتعلق بوظيفة المراجعة الداخلية، .3
طرؼ اللجنة أك من طرؼ التنظيم ككل حىت ال تقع ربت أم ضغوط داخلية تؤثر على قيامها دبهامها 
الرقابية، كىو ما يبنحها الوضع األمثل للعمل كمن مث أداء دكرىا الرقايب بفعالية أكرب كدبا يفيد التنظيم 

 :2كيف إطار ذلك تقـو اللجنة دبا يلي. ككل
 ؼبعايَت كفقنا تتم كالتأكد من أهنا الرقابة الداخلية، نظاـ من كجزء كجودهتا الداخلية اؼبراجعة فاعلية تقييم . أ

؛ اؼبهٍت األداء
عليها؛  كاؼبوافقة ، كخطتها السنويةإسًتاتيجيتهاالداخلية،  اؼبراجعة الئحة فحص . ب

                                                             
1- Institut Française Des Administrateurs Les Comités D’audit : 100 Bonnes Pratiques, Janvier 2008, P.13. 

 االقتصادية للعلـو دمشق جامعة دراسة ميدانية، ؾبلة:  حسُت أضبد دحدكح، دكر عبنة اؼبراجعة يف ذبسُت كفاية نظم الرقابة الداخلية كفعاليتها يف الشركات-2
 .270.، ص2008، 01، العدد 28اجمللد سوريا، كالقانونية، 
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ربسُت االتصاؿ بُت إدارة اؼبراجعة الداخلية كاػبارجية من خبلؿ التنسيق فيما بينها؛   . ت
الداخلية من خبلؿ اؼبشاركة يف عملية تعيُت كترقية كعزؿ رئيس قسم اؼبراجعة  اؼبراجعة استقبللية تدعيم . ث

الداخلية، كتوفَت اؼبوارد الكافية ألداء عملياهتا، كالتأكد من عدـ كجود أم قيود قد تؤدم إذل عدـ ربقيق 
أىداؼ اؼبراجعة الداخلية مع منح مدير قسم اؼبراجعة اغبرية الكافية لبلتصاؿ باللجنة ؼبناقشة أم أمور 

 مهمة؛
القانونية،  غَت التصرفات مثل الشركة يف مهم تأثَت ؽبا اليت تلك كخاصة الداخلية اؼبراجعة نتائج فحص . ج

 الشركة؛ على تيطبىقي  اليت بالقوانُت كااللتزاـ الداخلية الرقابة يف الضعف كنقاط
 الشركة مسؤكلياهتم، ككذا فبارسات تنفيذ يف كفاءهتم كمدل الداخليُت، للمراجعُت اؼبهٍت اؼبستول فحص . ح

 ؛اؼبتعلقة بالتعيُت كالتدريب كاإلشراؼ على اؼبراجعُت الداخليُت
، كاليت تعد اؼبنتج النهائي للنظاـ احملاسيب الذم يعتمد عليو أما عن جودة التقارير المالية للشركة .4

اؼبستثمرين الزباذ قراراهتم االستثمارية، فإف للجنة اؼبراجعة دكران مهما يف زيادة اعتمادية كموثوقية 
 كالرقابية على نشاطات اإلشرافيةكمصداقية اؼبعلومات احملتواة يف التقارير اؼبالية اؼبعلنة من خبلؿ مهامها 

: 1الشركة اؼبتعلقة بإجراءات إعداد التقارير اؼبالية اليت تقع على عاتق اإلدارة من خبلؿ ما يلي
 فعالة؛ ؿباسبية إلجراءات كالتأسيس اإلدارة كتقديرات اؼبطبقة احملاسبية السياسات مراجعة . أ

اؼبالية؛  التقارير إعداد يف إتباعها مت اليت احملاسبية كاؼببادئ السياسات عن اإلفصاح مت أنو من التأكد . ب
 ؛اؼبالية التقارير يف آثرىا احملاسبية لتيعرؼ السياسات يف التغَتات عن اإلفصاح مت أنو من التأكد . ت
 كغاياهتا؛ اؼبالية التقارير أىداؼ ضوء يف اؼبطبقة اإلفصاح سياسات تقييم . ث
 اؼبالية؛ للتقارير اؼبنفعة من مرضو  مستول لتحقيق اإلفصاح كمبلءمة كفاية من التأكد . ج
 اػبارجي؛ اغبسابات مراجع رأم على بناء اؼبهمة اإلفصاح قضايا تسوية . ح
 الشركة قبل نشرىا؛ داخل اؼبعنية األطراؼ مع كالسنوية الربعية اؼبالية التقارير تفحص كمناقشة . خ
احتيالية كتعريفها، مع تصميم كتطبيق ضوابط للرقابة الداخلية  مالية تقارير إذل تقود اليت العوامل ربديد . د

.  كاغبد من ـباطرىاؼبنع كاكتشاؼ ىذا النوع من التقارير
 

                                                             
 ، العدد26اجمللد سوريا، كالقانونية،  االقتصادية للعلـو دمشق جامعة دراسة ميدانية، ؾبلة: رشا ضبادة، دكر عباف اؼبراجعة يف اغبد من فبارسات احملاسبة االبداعية-  1
 .105- 104.، ص2012، 2
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فعالية لجان المراجعة : الفرع الرابع
 الواقع، يعتمد أداء عبنة اؼبراجعة ؼبهامها الرقابية بشكل كفء كفعاؿ على ؾبموعة من اػبصائص يف

الواجب توفرىا فيها، كاليت ترتكز أساسا على مدل استقبللية أعضائها، خرباهتم، حجم اللجنة، ككتَتة 
كسنحاكؿ فيما يلي عرض كل خاصية على حدل لتحديد كيف يبكن ربقيق الفعالية اؼبرجوة يف عباف . اجتماعاهتا

 .اؼبراجعة كأحد أىم آليات حوكمة الشركات
 على أنو هبب أف تقتصر Treadway  أكد التقرير الصادر عن عبنة:لجنة المراجعةأعضاء استقاللية  .1

الصادر عن  ، كيف ذات السياؽ اعترب التقرير1عضوية عباف التدقيق على أعضاء مستقلُت عن إدارة الشركة
 استقبللية عبنة اؼبراجعة أحد اػبصائص األساسية اليت تضمن أداء اللجنة ؼبهامها الرقابية BRC عبنة

، فوجود أعضاء من غَت التنفيذيُت داخل عبنة اؼبراجعة يضمن ألصحاب اؼبصاحل عدة 2بفاعلية ككفاءة
: 3مزايا منها

أف خطط كسياسات إدارة الشركة زبضع لنقد موضوعي يتحقق معو إمكانية مساءلة اإلدارة عن مدل  . أ
 تنفيذىا لتلك اػبطط كالسياسات؛

التحرير من أية قيود قد تؤثر على فاعلية عبنة اؼبراجعة كتقدًن مزيد من سهولة الوصوؿ إليها كالتعاكف  . ب
كضبايتها من الضعف أك االختبلؿ؛ 

اغبياد يف القياـ بدكرىا دكف ربيز كزيادة جودة اؼبراجعة كالتقارير اؼبالية من خبلؿ حل اؼبشاكل اليت قد  . ت
 تنشأ بُت اؼبراجع اػبارجي كاإلدارة؛

كقد حددت العديد من التقارير العاؼبية الشركط الواجب توافرىا يف عضو عبنة التدقيق حىت يكوف 
 نص على أف ال يكوف موظفا يف الشركة أك إحدل BRCمستقبل فنجد على سبيل اؼبثاؿ أف تقرير 

الشركات التابعة ؽبا أك يتقاضى تعويضات منها أك من الشركات التابعة أك أف يكوف أحد أقاربو موظف 
 .4تنفيذم بالشركة أك الشركات التابعة ؽبا

 

                                                             
1 - Alain Finet, Gouvernance D’entreprise: Nouveaux Défis Financiers et Nom Financiers, Deboeck, Bruxelles, 

2009, P.112. 
2 - Choi, K. S & others, The Relationships Among Quality, Value, Satisfaction and Behavioral Intention In 

Health Care Provider Choice: A Southkorean Study, Journal of Business Research, Vol.57, No.8, P.913–921. 
مصر،  لية التجارة، جامعة الزقازيق،ؾ، ، غَت منشورةسعيد توفيق أضبد عبد الفتاح، عبلقة خصائص عباف اؼبراجعة جبودة التقارير اؼبالية، أطركحة ماجستَت-  3

 .41- 40.، ص2013
، كلية االقتصاد، جامعة تشرين،  غَت منشورةدراسة ميدانية، أطركحة ماجستَت: عهد علي سعيد، األثر اؼبتوقع غبوكمة الشركات على مهنة اؼبراجعة يف سوريا-  4

 .56.صسوريا، ، 2009
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يعترب حجم عبنة اؼبراجعة عامبل آخر للحكم على فعاليتها يف أداء مهامها  :حجم لجنة المراجعة .2
كيعتمد ربديد حجم عبنة اؼبراجعة ، الرقابية، كيف اؼبتوسط يًتاكح عدد األعضاء بُت ثبلث إذل أربعة أعضاء

عادة على حجم الشركة، حجم ؾبلس اإلدارة، مدل تعقد أعماؿ احملاسبة كاؼبراجعة بالشركة، مدل توافر 
. 1األعضاء اػبارجيُت دبجلس إدارة الشركة

كقد أكصت بعض تقارير حوكمة الشركات على أف عدد أعضاء عبنة اؼبراجعة ال هبب أف يقل عن 
 حىت ال يتسبب يف عجز اللجنة عن قيامها دبهامها، فإذا كاف حجم اللجنة صغَتا جدا سيكوف ،2ثبلثة

 .3غَت متناسب مع طبيعة كحجم اؼبهاـ اؼبوكلة إليها فبا هبعلها غَت قادرة على أداء كاجباهتا بكفاءة
 األعضاء أف تضم عبنة اؼبراجعة  عدد كبَت من األفضليف حُت أشارت العديد من الدراسات أنو من 

حىت تتوفر على قاعدة معرفية كبَتة كخربات متنوعة كأفكار بناءة فبا يزيد من كفاءهتا كيساعدىا يف رصد 
، لكن ال هبب اؼببالغة يف ذلك فكرب حجم عبنة 4تصرفات اإلدارة، كمراقبة عملية إعداد التقارير اؼبالية

. 5اؼبراجعة إذا دل يكن لو ما يربره من اؼبهاـ فإف ذلك سيؤدم إذل التأثَت بطريقة عكسية على فعاليتها
يتأثر أداء كفعالية عبنة اؼبراجعة ؼبدل كبَت عن طريق خربة كمعرفة ككفاية  :خبرة أعضاء لجنة المراجعة .3

كقد . 6أعضائها فيما يتعلق بشؤكف األعماؿ، التقرير احملاسيب اؼبارل، ضوابط الرقابة الداخلية كاؼبراجعة
 على أف فعالية عبنة التدقيق تعتمد يف جزء منها على خربة كمعرفة 407 يف قسمو soxأشار قانوف 

، كأكد على ضركرة أف يكوف ىناؾ خبَت مارل على األقل يف 7أعضائها يف ؾباؿ اؼبراجعة كالشؤكف اؼبالية
اؼبالية كاحملاسبية يبكنهم من متابعة أنظمة  اللجنة، حيث أف امتبلؾ أعضاء عبنة اؼبراجعة للخربة كاؼبعرفة

 باحملاسبة األمور اؼبتعلقة فهم على القدرة إذل باإلضافةالرقابة الداخلية كتقييمها كمدل االلتزاـ هبا، 
 اجملاؿ أك الشركة نشاط كبطبيعة اؼبالية التقارير بإعداد كافية دراية على كيكونوا اؼبالية، كاإلدارة كاؼبراجعة

                                                             
1 - Ahmed kamal Metawee, The Relationship Between Characteristics of Audit Committee, Board of Directors 

and Level of Earning Management: Evidence from Egypt, Journal of International Business and Finance (JIBF), 

Plymouth Business School, UK, January 2013, P.16. 
2- Yahya Ali Al-Matari & others, Board of Directors, Audit Committee Characteristics and Performance of Saudi 

Arabia Listed Companies, International Review of Management and Marketing, Vol. 2, No. 4, 2012, P. 243. 
3 - Ahmed kamal Metawee, Ibid, P.16. 
4 - Chaudhry Mohammed, Audit Committee and Financial Reporting Quality, Phd Thesis, Management School, 

University of Sheffield, 2013, P.74 
5 - Braiotta, L. J. and Zhou, J, An Exploratory Study of The Effects of The European Union 8th Directive on 
Company Law on Audit Committees: Evidence from EU companies listed on the US stock exchanges, Advances 

in Accounting , Incorporating Advances in International Accounting ,Vol. 24, No.2, 2008, P.263. 
 .271.، ص2010، 1ضبد لطفي، اؼبراجعة كحوكمة الشركات، الدار اعبامعية، االسكندرية، مصر، طأأمُت السيد -  6

7-  Joseph V. Carcello & others, Terry L. Neal, Audit Committee Financial Expertise, Competing Corporate 
Governance Mechanisms, and Earnings Management in a post Sox World, working paper No 2451/ 27455, New 

York University, February 2006, P.6-7. 
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، فضبل عن دعم عمل التدقيق الداخلي كالتقليل من الصراعات بُت احملاسبُت كمدراء فيو تعمل الذم
 . 1الشركة كما يرفع من أداء اؼبدقق اػبارجي كيساعد على تسهيل عملو

أك ما  لديو خربة ؿباسبية  خربة عضو عبنة اؼبراجعة بالعضو الذم تكوفBRCكيف إطار ذلك عرفت عبنة 
يباثلها من اػبربات اؼبالية من خبلؿ فبارستو لوظائف سابقة يف ؾباؿ احملاسبة أك اؼبالية مثل ؿباسب سابق، 

مدقق خارجي، مدير مارل أك ؿباسيب، أك شهادة كفاءة يف ؾباؿ احملاسبة أك أم ؾباالت أخرل شرط أف 
تطور من اؼبهارات اؼبالية للفرد، أك شغل أم منصب رئيسي آخر ذم مسؤكليات تتعلق باإلشراؼ 

 فقد حدد خربة العضو بقدرتو على فهم اؼببادئ احملاسبية اؼبتعارؼ عليها Soxأما بالنسبة لقانوف . 2اؼبارل
أف تكوف لديو خربة فيما ككالقوائم اؼبالية، كأف تكوف لديو اػبربة يف ؾباؿ إعداد كمراجعة القوائم اؼبالية، 

.  3ىبص الضوابط احملاسبية الداخلية، ككذا طبيعة اؼبسؤكليات اؼبلقاة على عاتق عبنة اؼبراجعة
ترل العديد من الدراسات العلمية بأف عدد اؼبرات اليت  ذبتمع فيها عبنة  :اجتماعات لجنة المراجعة .4

دكرية اجتماعات اللجنة مقياسا  Xia عد مؤشرا على مدل فعاليتها، حيث اعتربماؼبراجعة خبلؿ السنة 
مهما لقدرهتا على القياـ دبهامها كفبارسة دكرىا الرقايب بشكل أكثر فعالية يف اغبد من تبلعبات اإلدارة 

 .4باؼبعلومات اؼبصرح هبا يف التقارير اؼبالية للشركة
كتشَت أفضل فبارسات حوكمة الشركات إذل أنو هبب أف تًتاكح عدد االجتماعات خبلؿ السنة بُت 
ثبلث إذل أربع اجتماعات؛ فلجنة اؼبراجعة اليت تعقد اجتماعات متكررة مع ؾبلس اإلدارة، كاؼبدراء 

 على عملية إعداد التقارير اإلشراؼالتنفيذيُت كاؼبدققُت الداخليُت كاػبارجيُت تكوف أكثر مقدرة على 
 القصور يف نظاـ الرقابة الداخلية كىو ما يؤدم بدكره أكجواؼبالية، كربديد سياسة إدارة اؼبخاطر، كربديد 

إذل التقليل من حاالت االحتياؿ اؼبارل كيرفع من جودة التقارير اؼبالية كيضمن استقبللية اؼبراجعُت 
. 5الداخليُت كاػبارجيُت

 

                                                             
، 2012، نيساف 30، العدد 8األىلية، ؾبلة العلـو االقتصادية، اجمللد  العراقية اؼبصارؼ يف اؼبراجعة عباف فاعلية تقييمفاطمة جاسم ؿبمد، تامر عادؿ الصقر، -  1

 .199- 193.ص
2 - Andrew J. Felo & others, Audit Committee Characteristics and the Perceived Quality of Financial Reporting: 

An Empirical Analysis, working paper; P.11. 
3-  Stephanie Tsacoumis, Stephanie R. Bess and Bryn A. Sappington, The Sarbanes–Oxley Act: Rewriting Audit 

Committee Governance, International Bar Association, No.3, 2003, P.3. 
4 - Abdulkadir Madawaki, Noor Afza Amran, Audit Committees: How They Affect Financial Reporting in 
Nigerian Companies, Journal of Modern Accounting and Auditing, August 2013, Vol. 9, No. 8, P.1072 
5- Yahya  Al-Matari, Op-cit, P. 243. 



 اإلطار المفاهيمي لحوكمة الشركات وآلياتها الداخلية:                                                                                 الفصل األول

 

47 
 

 

 

 :خاتمة

بعد اإلؼباـ باعبانب النظرم للحوكمة يبكن القوؿ أف حوكمة الشركات كانت نتيجة حتمية النفصاؿ 
ملكية الشركات عن إدارهتا، كما تبعها من تضارب يف اؼبصاحل كأزمات كاهنيارات مالية ىزت العادل االقتصادم 

 .ككل

فاغبوكمة عبارة عن نظاـ رقابة يعمل على ربديد اؼبسؤكليات كتوزيعها بُت ـبتلف األطراؼ ذات اؼبصلحة 
بالشركة، كضماف نزاىة كشفافية اؼبعلومات اليت تفصح عنها الشركات من خبلؿ ؾبموعة من اؼببادئ كالضوابط 

 .اليت ربدد كتنظم العبلقة بُت إدارة الشركة كاؼبتعاملُت معها

كيتم تطبيق اغبوكمة من خبلؿ ؾبموعة من اآلليات الداخلية كأنبها ؾبلس اإلدارة كعبنة اؼبراجعة ؼبا ؽبما 
من دكر رقايب فعاؿ على عمليات الشركة خاصة تلك اؼبتعلقة بإعداد التقارير اؼبالية، فبا يضمن ألصحاب اؼبصاحل 

 .سبلمة اؼبعلومات اؼبالية كاحملاسبية اؼبفصح عنها باعتبارىا األساس الزباذ ـبتلف القرارات االقتصادية

كحىت تقـو ىذه اآلليات دبهامها الرقابية بشكل أكثر كفاءة كفعالية البد أف تتوفر على بعض الشركط   
أك السمات اليت تساعدىا على فبارسات مهامها كمسؤكليات بطريقة سهلة كسبنحها حرية أكرب كذبنبها أم ضغوط 

 .   يبكن أف سبارسها إدارة الشركة عليها
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:  تمهيد
أصبح اغبديث عن جودة التقارير اؼبالية من اؼبواضيع اليت يتم التطرؽ إليها بشكل كبَت يف األدب احملاسيب 

اؼبعاصر، كذلك بسبب األزمات كاالهنيارات اؼبالية العاؼبية اليت أثبتت تراجع مصداقية كموثوقية التقارير اؼبالية 
الصادرة عن الشركات كعدـ مبلءمتها لعملية ازباذ القرارات، كطمسها للعديد من اغبقائق حوؿ اؼبركز اؼبارل ؽبذه 

.   الشركات ؼبا ربتويو من تبلعب كغش كتدليس كخداع جعلها بعيدة عن كاقعها
كيعد الربح اؼبعلن عنو من أىم اؼبعلومات اليت يتضمنها التقرير اؼبارل كالذم يعكس جودة التقارير بالدرجة 

األكذل، إال أف توجو العديد من اؼبسؤكليُت يف الشركات إذل ربريف رقم الربح اؼبعلن عنو  كالتبلعب بو من خبلؿ 
استخداـ بعض اغبيل كاألالعيب احملاسبية هبدؼ ربقيق مصاحل ذاتية كزيادة اغبوافز اإلدارية أك البقاء يف كظائفهم 

من خبلؿ ربقق معدالت أرباح مرتفعة كبشكل مستمر أدل إذل ظهور العديد من الشكوؾ حوؿ جودة الربح 
. اؼبفصح عنو كمدل تعبَته عن األحداث اؼبالية للشركة

ككمحاكلة الستعادة الثقة يف جودة التقارير بصفة عامة كاألرباح بصفة خاصة، كاف البد من إتباع نظاـ 
رقابة حديث كاؼبتمثل يف حوكمة الشركات الذم يعمل على ضماف حسن سَت الشركات كتأكيد نزاىة اإلدارة فيها 
من خبلؿ تفعيل اآلليات الرقابية للشركة خاصة فيما يتعلق بدكر ؾبلس اإلدارة  كعبنة اؼبراجعة دبا وبقق أداء أفضل 

.  كيعود بالفائدة على الشركات كأصحاب اؼبصاحل معها
ف تلعبو حوكمة أككمحاكلة للتعرؼ على جودة األرباح كاألمور اعبوىرية اؼبتعلقة هبا، كالدكر الذم يبكن 

هنا سيتم تقسيم ىذا الفصل إذل ثبلث مباحث مالشركات فبثلة يف آلياهتا الداخلية يف الرفع من جودة األرباح كربس
: رئيسية كالتارل

 اإلطار اؼبفاىيمي عبودة األرباح؛: اؼببحث األكؿ
؛ جودة األرباح كمقياس عبودة التقارير اؼبالية: اؼببحث الثاين

. آليات اغبوكمة الداخلية كعبلقتها جبودة األرباح: اؼببحث الثالث
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اإلطار المفاهيمي لجودة األرباح : ولالمبحث األ
 عليها العديد من مستخدمي التقارير اؼبالية الزباذ قراراهتم دتعد األرباح من اؼبدخبلت اؼبهمة اليت يعتم

االقتصادية، إال أف احتواء رقم الربح على فبارسات احتيالية من شأنو أف يضلل العديد من اؼبستخدمُت كيؤدم إذل 
لذلك سنحاكؿ يف ىذا اؼببحث التعرؼ على مفهـو جودة األرباح، أنبيتها، باإلضافة إذل  .قرارات خاطئة

 .هنا التخفيض من جودهتاأاؼبمارسات اليت من ش
 جودة األرباحفاهيم عن م: المطلب األول

يعترب مفهـو جودة األرباح مفهوما متعدد اعبوانب الرتباطو بالعديد من اعبوانب كالقرارات اؼبتعددة اليت 
 كقد ظهرت العديد من اؼبفاىيم عبودة األرباح عرب فيها الباحثوف عن كجهات نظرىم اؼبختلفة. تؤثر يف األرباح

كسنحاكؿ يف ىذا اعبزء التعرؼ على أىم اؼبفاىيم اليت أعطيت ؽبذا اؼبصطلح كأنبيتو ؼبختلف مستخدمي . فيها
 .لكن قبل ذلك كجب التعرؼ على الربح بلمحة بسيطة. التقارير اؼبالية

مفهوم الربح المحاسبي : الفرع األول
 الربح بأنو الزيادة يف اؼبنافع االقتصادية خبلؿ الدكرة احملاسبية يف صورة تدفقات إذل FASBعرؼ 

أك زيادة يف األصوؿ ينتج عنها زيادات يف حقوؽ اؼبلكية من غَت تلك اؼبرتبطة دبسانبات أصحاب حقوؽ  الدخل،
. 1اؼبلكية

سنة ) الربح احملاسيب بأنو الفرؽ بُت إيرادات الشركة كمصاريفها خبلؿ فًتة زمنية معينة Hubertكعرؼ 
، أم أف الربح احملاسيب أك ما يعرؼ بالنتيجة الصافية ىو ذلك اؼبقدار الناتج بعد أف لبصم أجور اؼبوظفُت 2(مالية

كيتم حساب الربح احملاسيب بإضافة نتيجة التشغيل، كالنتيجة اؼبالية، كالنتيجة . 3كالضريبة على أرباح الشركات
. 4ربح أك  يأخذ شكل خسارةأفكيبكن ، االستثنائية، مع اقتطاع الضريبة على أرباح الشركات

 إذل أف الربح يتكوف من جزئُت، أحدنبا نقدم يتصف باؼبوثوقية كدبستول أقل من sloanكقد أشار 
 .5 يتصف باؼببلئمة كدبستول أقل من اؼبوثوقية*اؼببلئمة، كجزء من اؼبستحقات

                                                             
. 60.، ص2013صبعة ضبيدات، حساـ خداش، منهاج ؿباسب عريب قانوين معتمد، اجملمع العريب للمحاسبُت القانونيُت، عماف، األردف، - 1

2
- Hubert de la Bruslerie, Analyse financière: information financière, diagnostic et évaluation, Dunod, 

Paris,  4
ème

 édition, 2010, P.120. 
3
- Béatrice, Francis Grandguillot, Analyse Financière, Gualino, France, 7

ème
 édition, 2011, P.52. 

4
 - Dictionnaire de management de projet, Afnor edition, Paris, 2010, P. 228-229. 

تنشأ اؼبستحقات عندما يكوف ىناؾ تباين بُت ىي ؾبموع االيرادات كاؼبصاريف اؼبسجلة يف قائمة الدخل كاليت دل تنتج عنها تدفقات نقدية خبلؿ فًتة النشاط، ك*
كىي : كتنقسم إذل مستحقات غَت اختيارية. توقيت حدكث التدفقات النقدية كتوقيت االعًتاؼ احملاسيب بالعمليات كاألحداث اليت تقـو هبا الشركة خبلؿ فًتة معينة

كمستحقات غَت اختيارية كاليت تنشأ نتيجة اختيار اإلدارة بُت اؼبعاعبات كاػبيارات احملاسبية كذلك هبدؼ . مستحقات ناصبة عن النشاط التشغيلي الطبيعي للشركة
 .اخل...زبفيض أك تضخيم أرباح الشركة على غَت اغبقيقة، مثل اؼبستحقات اؼبتعلقة باغبسابات ربت التحصيل كاإليرادات اؼبؤجلة، الديوف اؼبشكوؾ يف ربصيلها

5
دراسة عينة من اؼبؤسسات االقتصادية اعبزائرية كالفرنسية، أطركحة ماجستَت، غَت منشورة، : ضبزة بوسنة، دكر التدقيق احملاسيب يف تفعيل الرقابة على إدارة األرباح-  

 .65.، ص2012، سطيف، 1كلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت، جامعة فرحات عباس 
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 مفهوم جودة األرباح: الفرع الثاني
يعترب مصطلح جودة األرباح متعدد اؼبعاين كمفهوما غامضا نوعا ما، كىو ما جعل األدبيات احملاسبية 

كاليت ربمل يف طياهتا كجهات نظر مكملة لبعضها البعض تساعد على  تعطي ؽبذا اؼبصطلح مفاىيم متعددة،
 :كفيما يلي عرض ؽبذه اؼبفاىيم، كصف جودة األرباح كصفا جيدا من ـبتلف النواحي

 جودة األرباح من كجهة نظر احملللُت اؼباليُت كذلك باالعتماد على Dechow & Schrandعرفت 
اؽبدؼ من التحليل اؼبارل اؼبتمثل يف تقييم األداء اغبارل للشركة، كإذل أم مدل يبكن االعتماد على ىذا األداء 

األرباح اليت تعكس بدقة األداء "للتنبؤ باألداء اؼبستقبلي للشركة، كاعتربتا أف األرباح ذات اعبودة العالية ىي 
. 1"التشغيلي اغبارل للشركة، كسبثل مؤشرا جيدا لؤلداء التشغيلي اؼبستقبلي، كتقدـ مقياسا جيدا عن قيمة الشركة

مدل ارتباط أرباح الشركة السابقة مع " يف ظل قدرة األرباح على التنبؤ بأهنا Mikhaïl & alكعرفها 
 ؼبدة سنة أك سنتُت أك ثبلث سنوات قادمة، حيث تكوف األرباح ذات جودة عند  تدفقاهتا النقدية اؼبستقبلية

. 2"اؼبقدرة على التنبؤ بأرباح الشركة بشكل عارل
مدل استمرارية تدفق األرباح يف الفًتة اؼبستقبلية، ككذلك قدرة األرباح " بأهنا Hermannsككصفها 

على عكس األداء اؼبارل كاؼبستقبلي للشركة، كتتمثل االستمرارية يف مدل قدرة الشركة يف احملافظة على أرباحها يف 
. 3"اؼبدل الطويل أك قدرة األرباح اغبالية يف إعطاء مؤشر جيد عن األرباح اؼبستقبلية

قدرة األرباح اؼبفصح عنها يف التعبَت " بأهنا Bellovary & alكانسجاما مع التصورات السابقة عرفها 
حيث أف جودة . 4"عن األداء  اغبقيقي للشركة، فضبل عن فائدة األرباح اؼبعلنة يف التنبؤ باألرباح اؼبستقبلية

.  األرباح تتمثل يف استقرار كاستمرارية األرباح اؼبعلن عنها كعدـ تذبذهبا
كسباشيا مع كاضعي اؼبعايَت انطلق بعض الباحثُت  يف تعريف جودة األرباح من زاكية اؼبنفعة يف ازباذ 

قدرة األرباح على مقابلة األىداؼ األساسية لئلببلغ "  بأهنا Entwistle & Phillipsالقرار، حيث عرفها 

                                                             
1- Patricia M. Dechow, Catherine M. Schrand, Earnings Quality, Research Foundation of CFA Institute, USA, 

2004, P.5. 
2- Mikhail Beverly.R & others, Reaction To Dividend Changes Conditional On Earnings Quality, Journal of 

Accounting Auditing and Finance, Vol.18, 2003, P.121. 
دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية اؼبدرجة يف بورصة عماف، أطركحة ماجستَت، غَت منشورة، : ؿبمد علي عايد إبراىيم، أثر جودة التدقيق يف جودة األرباح-  3

 .19.، ص2014كلية االقتصاد كالعلـو اإلدارية، جامعة الَتموؾ، األردف، 
4- Jodi L.Bellovary & others, Earnings Quality: It's Time to Measure and Report, The CPA Journal, Vol. 75,  

No.11,  November, 2005, P.32. 
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اؼبارل، كاؼبتمثل يف توفَت معلومات للمستثمرين كالدائنُت كغَتىم من اؼبستخدمُت تفيدىم يف تقييم التدفقات 
. 1"النقدية اؼبستقبلية للشركة
قدرة األرباح على مساعدة " اللذاف عرفها بػػػ Kirschenheiter & Melumadككافقو يف ذلك 

 .2"اؼبستثمرين يف القياـ بقرارات أفضل حياؿ قيمة الشركة يف اؼبدل الطويل
يف تعريفو عبودة األرباح من مكونات األرباح إذ قسم األرباح إذل تدفقات نقدية Sloan يف حُت انطلق 

األرباح من التدفقات النقدية أكثر "تشغيلية كمستحقات، حيث اعترب أف األرباح ذات جودة عالية إذا كانت 
.  3"ديبومة من األرباح من اؼبستحقات

 الذم عرب عن جودة األرباح من خبلؿ ربطها حبجم اؼبستحقات كمدل Visvanathanكىو ما أكده 
األرباح ذات جودة عالية كلما اقًتبت من التدفقات النقدية التشغيلية، " من النقدية، حيث اعترب أف اقًتاهبا

، فاألرباح اليت ربتوم على مستحقات أقل تعد أكثر جوىرية من الناحية 4"كاحتوت على مستحقات أقل
 .االقتصادية مقارنة بتلك اليت ربتوم على مستحقات أكثر

جودة   Schipper & vincenؼأما من زاكية االقًتاب بُت الربح احملاسيب كالربح االقتصادم فقد عر
   ".5 بشكل صادؽ* للدخلHicksاؼبدل الذم سبثل فيو األرباح اؼبفصح عنها مفهـو " األرباح بأهنا 

 السابق التعريف من األرباح عبودة تعريفهم يف Schroeder & al يقًتب نفسو اؼبنحى كفق كعلى
كدخلها االقتصادم باالعتماد على مفهـو احملافظة  للشركة احملاسيب التقارب بُت الدخل درجة"ا بأنو ىااعرؼ عندما

 . 6"على رأس اؼباؿ كمدخل لقياس الدخل
 & Farinhaكمن جانب خلو األرباح اؼبعلن عنها من فبارسات إدارة األرباح، يرل كل من 

Moreinraاألرباح اليت زبلو من استخداـ خيارات ؿباسبية معينة للوصوؿ إذل رقم ربح "أهنا  على  جودة األرباح

                                                             
1 - Gary M. Entwistle, Fred Phillips, Relevance Reliability and the Earnings Quality Debate, Journal of 
Accounting Education, Vol.18, No.1, February 2003,  P.85. 
2- Michael Kirschenheiter, Nahum Melumad, Earnings’ Quality and Smoothing, working paper, 2005, P.1. 

Disponible sur : www.ssrn.com ( 27/04/2014 – 18:45) 
3- Nahum D. Melumad and Doron Nissim, Line-Item Analysis of Earnings Quality, Foundations and Trends in 

Accounting Vol. 3, Nos.2–3, 2008, P.92. 
4- Gnanakumar Visvanathan, An Empirical Investigation of Closeness to Cash as a Determinant of Earnings 

Response Coefficients, Journal of Accounting and Business Reasearch, Vol.36, No.2, 2006, P.109. 
عرؼ ىيكس الدخل بأنو اغبد األقصى من اؼبوارد االقتصادية الذم يبكن للشركة استهبلكو خبلؿ فًتة زمنية معينة مع بقاء ثركهتا  يف هناية تلك الفًتة بنفس -  *

. اؼبقدار اليت كانت عليو يف بدايتها
5
-Katherine Schipper, Linda Vincent, Earnings quality, Accounting Horizons, Sarasota, 2003, P.97. 

ؾبلة العلـو االقتصادية دراسة ربليلية لعينة من حسابات اؼبصارؼ التجارية العراقية، : سعد سلماف عواد اؼبعيٍت، قياس جودة األرباح يف اؼبصارؼ التجارية-  6
. 98.، ص64، العدد 17كاإلدارية، كلية اإلدارة كاالقتصاد، جامعة بغداد، العراؽ، اجمللد 

http://www.ssrn.com/
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مستهدؼ، كخباصة اػبيارات احملاسبية اليت تؤدم إذل التقرير عن األرباح اػباصة بالفًتات اؼبستقبلية يف الفًتة اغبالية 
. 1"أك العكس

األرباح اليت تعرب بصدؽ ككاقعية عن األرباح "كيف نفس اؼبعٌت عرؼ سائد قراقيش جودة األرباح بػػػػػ 
   اغبقيقية كالفعلية للشركة، كبأف ىذه األرباح ذات كجود نقدم فعلي ملموس، كأف ىذه األرقاـ ليس فيها أرقاـ 

 يف ىذه النقطة أف األرباح تكوف ذات جودة Ball & Shivakumarحيث أشار ". 2أك مبالغات إحتيالية
عالية إذا كانت أرباحا متحفظة ؿباسبيا بينما تنخفض جودهتا إذا ما مت فبارسة إدارة األرباح باذباه اؼببالغة يف 

.   3األرباح اؼبعلن عنها
جودة األرباح تعٍت تلك األرباح اليت تكوف مبلئمة، كاملة، موثوقة من خبلؿ ما سبق يبكن القوؿ أف 

خالية من األخطاء  قادرة على التنبؤ باألرباح اؼبستقبلية، كشفافة، تعكس بدقة اعبوىر االقتصادم للشركة،
كالتبلعبات، توفر معلومات مرغوبة ؼبستخدمي التقارير اؼبالية، تفيدىم يف تقييم أداء الشركة، كتقلل من درجة عدـ 

.  سباثل اؼبعلومات، فبا هبعلهم يعتربكف التقارير اؼبالية ذات جودة عالية كيساعدىم على ازباذ قرارات عقبلنية
أهمية جودة األرباح : الفرع الثالث

تنبع أنبية جودة األرباح من أنبية األرباح نفسها، إذ أف أرباح الشركة بغض النظر عن جودهتا كبغض 
النظر عن كوهنا خضعت ؼبمارسات احتيالية أـ ال، تعد من اؼبدخبلت اؽبامة يف عملية ازباذ القرارات اؼبالية 

 كتعترب جودة األرباح ذات أنبية بالغة سواء ؼبستخدمي التقارير اؼبالية . كاالستثمارية كغَتىا من القرارات األخرل
. أك ألصحاب اؼبصاحل اآلخرين، إال أف درجة األنبية ىذه زبتلف من طرؼ آلخر

كمع ذلك تبقى األرباح أحد أىم ـبرجات نظاـ اؼبعلومات احملاسيب للشركة الذم يستخدـ من قبل العديد 
كسيتم فيما يلي عرض أنبية . من أصحاب اؼبصاحل يف قياس األداء اغبارل للشركة كإعطاء نظرة عن مستقبلها

:  بالتقارير اؼباليةة جودة األرباح حسب ـبتلف األطراؼ اؼبهتم
 
 

                                                             
1
- Jorge Farinha, José António Moreira, Dividends and Earnings Quality: The Missing Link?, Working paper, 

Seminars for finance, Faculty of  Economics, University of  Porto, Portugal, 10 January 2008,, P.10-11.  
2
- Allam Mohammed Mousa Hamdan & others, The Audit Committee Characteristics and Earnings Quality: 

Evidence from Jordan, Journal of Accounting Business and Finance, Australia, Vol.7, No.4, 2013, P.56.  
 بشرل قبم عبد اهلل اؼبشهداين، أمبار ؿبسن ضبيد، قياس فبارسة التحفظ احملاسيب يف الشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ العراؽ لؤلكراؽ اؼبالية، ؾبلة العلـو - 3

 .369.، ص2014، السنة 78، العدد 20جامعة بغداد، العراؽ، جمللد  االقتصادية كاإلدارية، كلية اإلدارة كاالقتصاد،
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 يهتموف احملتملُت اؼبستثمرين أك )اؼبسانبُت( اغباليُت اؼبستثمرين إف :والمحتملون الحاليون المستثمرون .1
 يريدكف التوزيعات كاستمرارىا مستقببل، فهمىذه  األرباح، مقدار توزيع الشركة على بقدرة كبَت بشكل

 األرباح اغبالية أف كدبا. Penamanأشار ؽبا  األرباح كما يشًتكف كبالتارل فإهنم تسدد استثماراهتم، أف
ف الدخل إأـ ال، ؼ األرباح مقسـو دفعىي أحد اؼبتغَتات اليت يعتمد عليها لتحديد ما إذا سيتم 

الشخصي للمستثمرين من الشركة مرتبط جبودة األرباح أم دبدل استمرارية ىذه األرباح كربققها 
أف احتمالية دفع الشركة لتوزيعات  Farinha & Moreiraحيث أشارت دراسة لػػ . 1مستقببل

األرباح كمقدارىا يزداد بزيادة مستول جودة األرباح، فكلما كانت األرباح مستمرة كتعكس بدقة األرباح 
باإلضافة إذل ذلك فإف قرار . 2اؼبستقبلية اعتربت مؤشرا جيدا على قدرة الشركة يف توزيع األرباح مستقببل

االستثمار اإلضايف يف الشركة يتوقف على تقييم أدائها يف اؼبستقبل كعليو فإف اؼبستثمرين يستفيدكف من 
 ؛3اؼبعلومات اليت تقدمها األرباح باعتبارىا مؤشرا جيدا عن أدائها اؼبستقبلي الزباذ قراراهتم االستثمارية

 كسيولتها للشركة اؼبالية التعرؼ على اؼببلءة يف كردينكادل الدائنُت كل من يرغب :والموردون الدائنون .2
فقرار  . من األرباح اؼبفصح عنها من قبل الشركةةاؼبعلومات اؼبستقا خبلؿ من كقدرهتا على سداد ديوهنا

 اؼبصرح هبا خاصة األرباح كذلك لتقييم ـباطر اسبية جودة اؼبعلومات اؼبحاإلقراض يعتمد بدرجة كبَتة على
كعلية فإف االعتماد على الربح . منح االئتماف كالقركض كالتنبؤ دبقدرة الشركة على سداد ديوهنا كالتزاماهتا

 استمرار إذل خاطئ حبد ذاتو دكف النظر إذل جودتو قد يضلل اؼبقرضُت كاؼبوردين كيدفعهم بشكل
 ؛4القرض مدة سبديد أك للشركة إقراضهم

فهم  لذلك بالكفاءة أـ ال، فيما إذا كانت معايَتىم تتصف وبتاج كاضعوا اؼبعايَت ؼبعرفة :المعايير واضعو .3
القرار  لعملية ازباذ اؼبنفعة ربقق ضوء يف اؼبعلنة األرباح كمنها اؼبعايَت تطبيق عن الناصبة على النتائج يركزكف

 فحسبهم تعترب األرباح ذات اعبودة .للبيانات العادؿ التمثيل ضركرة ككذلك الكفاءة لتقييم كمرجعية
 ؛5العالية إذا ما مت اإلفصاح عنها دبا ينسجم مع اؼببادئ احملاسبية اؼبقبولة قبوال عاما

                                                             
عباس ضبيد وبي التميمي، استقبلؿ صبعة كجر، دكر مؤشرات التدفقات النقدية يف تقييم جودة األرباح، ؾبلة اإلدارة كاالقتصاد، كلية اإلدارة كاالقتصاد، جامعة - 1

 .93. ص،95بغداد، العراؽ، العدد 
2 - Jorge Farinha, José António Moreira, Op-cit, P.29. 
3- Daniela Monika Steinwender, Earnings Quality, Master’s thesis, university of Wien, Austria, 2008, P.10-11. 

 .93. مرجع سابق، صعباس ضبيد وبي التميمي، -4
 ؿبمد اضبد علقم، تطوير مبوذج لتقييم جودة األرباح اؼبعلنة يف التقارير اؼبالية للشركات اؼبسانبة العامة األردنية كعبلقتها خبصائص الشركات كمكاتب تدقيق -5

 .116.، ص2005كلية الدراسات اإلدارية كاؼبالية، جامعة عماف العربية للدراسات العليا، األردف، غَت منشورة، دراسة ميدانية، أطركحة دكتوراه، : اغبسابات
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 باعتبارىا اؼبصدر الرئيسي لدفع ركاتبهم، لذلك باألرباحيهتم العاملوف  :والمرتقبون الحاليون العاملون .4
 ربقيق على قدرهتا كمدل للشركة اؼبارل اؼبركز ؼبعرفة اؼبالية اؼبصرح هبا احملاسبية كفهم يلجؤكف للمعلومات

بشكل مستمر  األرباح كربقيق اعبيد اؼبارل الشركة، فالوضع تلك استمرارية على اغبكم بغرض األرباح
 ؛1معيشتهم مستوم ينكربس ركاتبهم كدفع للعاملُت الوظيفي األمن ربقيق علي بشكل عاـ يساعد

  كاحملاسبية  يعتمد الصحافيوف كاحملللوف اؼباليوف على اؼبعلومات اؼبالية:الصحافة والمحللين الماليين .5
اؼبصرح هبا من قبل الشركة إلعداد تقييماهتم كتوقعاهتم حوؿ أداء الشركة بغية تقدًن االستشارات الزباذ 
القرارات االستثمارية، كيعترب الربح من بُت أىم ىذه اؼبعلومات اليت يعتمدكف عليها لتحليل عدة جوانب 
تتعلق بنشاط الشركات، كعليو فكلما كانت ىذه األرباح ذات جودة عالية كشفافة كيبكن التنبؤ هبا كلما 

 ؛2كانت توقعاهتم كتقييماهتم صحيحة كتعس الواقع االقتصادم للشركة
سعي اإلدارة لكسب توقعات احملللُت أكال  .جزئُت إذل األرباح جودة يف اإلدارة اىتماـ  ينقسم:اإلدارة .6

اؼباليُت كاألطراؼ ذات اؼبصلحة، فتمتع األرباح اؼبعلن عنها باعبودة العالية يعزز من مصداقية اإلدارة 
عاقبة السوؽ اؼبارل أك ما يصطلح عليو بتكاليف ىا ـهبنب ككيرفع من سعر سهم الشركة يف السوؽ اؼبارل،

 كثانيا العبلقة. 3 سلبيةأرباح أك غَت مرغوب فيها أرباحالتقاضي اليت تكوف ناذبة عن إعبلف اإلدارة عن 
 & Francis لػػػ  دراسة بينت ألداء اؼبدراء، حيث كمقياس كاألرباح اؼبفصح عنها اإلدارة مكافآت بُت

al يف األرباح مبو أف حيث فقط، الربح يف بالنمو األرباح كليس جبودة ترتبط التنفيذيُت اؼبديرين ظبعة أف 
 فتشَت األرباح جودة باالستمرارية، أما تتصف كال متكررة غَت ظركؼ إحداث إذل يعود قد معينة سنوات

 باستمرارية تتسم أرباح ربقيق يريدكف اؼبديرين فإف اؼبستقبلية، كبالتارل الفًتات يف األرباح استمرارية إذل
 ظبعة ربسُت األرباح، كمن مث عبودة جيد جيدة باعتبارىا خصائص تعكس مستول تنبؤية كبقدرة عالية

؛ 4كاؼبستثمرين اؼباليُت احملللُت لدل اؼبديرين
من خبلؿ ما سبق يبكن القوؿ أف عبودة األرباح أنبية بالغة بالنسبة ؼبستخدمي التقارير اؼبالية ألهنا تقدـ 
معلومات دقيقة كمفيدة الزباذ القرار لكل مستخدـ حسب كجهة نظره عبودة األرباح، فهي ربدد مىت يتم الشراء 

تقييم قدرة الشركة  أك االحتفاظ أك بيع استثمار يف حقوؽ اؼبلكية، األرباح القابلة للتوزيع كمقدار ىذه التوزيعات،

                                                             
 .87.، ص2006طارؽ عبد العاؿ ضباد، دليل احملاسب إذل تطبيق معايَت التقارير اؼبالية الدكلية اغبديثة، الدار اعبامعية، االسكندرية، مصر، - 1

2- Daniela Monika Steinwender, Op-cit, P.11. 
 .92.صسابق، بوسنة ضبزة، مرجع - 3
 .94. مرجع سابق، صعباس ضبيد وبي التميمي،- 4
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على سداد األمواؿ اليت اقًتضتها، توفَت اؼبنافع ؼبوظفيها، باإلضافة إذل تقييم أداء اإلدارة كمسؤكلياهتا كربديد اؼببالغ 
. أدائهمالصحيحة اليت هبب أف تدفع للمديرين كمكافآت عن 

الممارسات المحاسبية الخاطئة وأثرها على جودة األرباح : المطلب الثاني
 عبوء أف االستثمارية، إال قراراهتميعتمد مستخدمي التقارير اؼبالية على األرباح بالدرجة األكذل الزباذ 

اإلدارة إذل فبارسة نوع من التأثَت اؼبتعمد كالتبلعب باألرقاـ احملاسبية اؼبعلنة من خبلؿ استخداـ اسًتاتيجيات 
كسياسات معينة سواء أكانت يف إطار اؼبعايَت كاؼببادئ احملاسبية أك خارجها لتحقيق أىداؼ كرغبات معينة قد 

يؤدم إذل زبفيض مستول جودة األرباح كمن مث ازباذ قرارات غَت عقبلنية كخاطئة، كىو ما يؤدم يف األخَت 
 . لذلك سنحاكؿ يف ىذا اعبزء التعرؼ على ىذه اؼبمارسات ككيف تتم.لتضليل مستخدمي التقارير اؼبالية للشركة

مفهوم إدارة األرباح : الفرع األول
تعد إدارة األرباح إحدل االسًتاتيجيات احملاسبية اليت يتسم هبا السلوؾ اإلدارم عند التقرير عن نتائج 

أعماؿ الشركات كاليت عن طريقها تتمكن اإلدارة من إظهار أرقاـ ؿباسبية مستهدفة مقدما ضمن اؼبعلومات 
. 1اؼبنشورة عن أداء تلك الشركات لغرض ربقيق أىدافها اؼبعلنة أك غَت اؼبعلنة

تدخل متعمد يف عملية إعداد التقارير اؼبالية هبدؼ ربقيق "  إدارة األرباح بأهنا Schipperكقد عرؼ 
. 2"مكاسب شخصية
استخداـ اؼبدراء غبكمهم الشخصي يف عملية إعداد التقرير اؼبارل " بأهنا Healy & Wahlenكعرفها 

جل تغيَت مدلوؿ التقارير اؼبالية إما لتضليل بعض أصحاب اؼبصاحل حوؿ األداء أكيف ىيكلة العمليات من 
. 3"االقتصادم اغبقيقي للشركة أك للتأثَت على النتائج التعاقدية اليت تعتمد على األرقاـ احملاسبية اؼبعلن عنها

التحريف اؼبتعمد لؤلرباح، األمر الذم يفضي بدكره إذل أرقاـ ؿباسبية زبتلف " بأهنا Parthaكما عرفها 
بشكل أساسي عما يبكن أف تكوف عليو يف غياب التبلعب، كذلك عندما يتخذ اؼبدراء قرارات ال زبضع ألسباب 

. 4"إسًتاتيجية بل جملرد التعديل على األرباح

                                                             
اجمللة العربية لئلدارة، اؼبنظمة العربية  دليل من مصر،: سامح ؿبمد رضا رياض أضبد، دكر حوكمة الشركات يف ربسُت التقارير اؼبالية للحد من األزمات اؼبالية- 1

 .3.، ص2013للتنمية اإلدارية، جامعة الدكؿ العربية، مصر، 
2
- Franck Missonier-Piera, Walid Ben-Amar, La Gestion des Résultats Comptables lors des Prises de Contrôle : 

Une analyse dans le Contexte Suisse, Revue de Comptabilité – Contrôle – Audit, Vol.1, No13, Juin 2007, P.140. 
3
- Joshua Ronen, Varda Yaari, Earnings management: Emerging Insights in Theory, Practice and Research, 

Springer, USA, 2008, P.26. 
دراسة اختباريو على الشركات الصناعية اؼبسانبة اؼبدرجة ؼ بورصة عماف، أطركحة ماجستَت، : خالد ؿبمد اللوزم، أثر فبارسة إدارة األرباح على أسعار األسهم-  4

 . 10.، ص2013غَت منشورة، كلية األعماؿ، جامعة الشرؽ األكسط، األردف، 
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ؿباكلة من اإلدارة للتأثَت يف األرباح اؼبفصح عنها أك التبلعب هبا باستخداـ " على أهنا Michaelكيرل 
تأجيل أك تعجيل االعًتاؼ ببعض  أساليب ؿباسبية معينة، مثل االعًتاؼ ببنود غَت متكررة على أهنا متكررة،

. 1اؼبصركفات أك اإليرادات، أك استخداـ أساليب أخرل مصممة للتأثَت على األرباح يف اؼبدل القصَت
ف إدارة األرباح ما ىي إال فبارسات ؿباسبية خاطئة متعمدة من قبل إدارة الشركة أكعليو، يبكن القوؿ ب

ك زبفيض الربح اؼبعلن عنو، هبدؼ تضليل مستخدمي التقارير أجل زيادة أعند عملية إعداد التقارير اؼبالية من 
 يف اكزىااؼبالية كربقيق أىداؼ كنتائج مستهدفة مسبقا، كذلك يف حدكد اؼببادئ احملاسبية اؼبقبولة قبوال عاما أك تج

. أحياف أخرل
كيف إطار ذلك يرل عبد العاؿ بأف الشركات اليت تبدأ يف فبارسات إدارة األرباح كتتمرس فيها، تبدأ يف 

، فبا يؤدم إذل توجيو قرارات مستخدمي التقارير اؼبالية كبو اذباه معُت غَت احتياليةالتحوؿ تدرهبيا إذل تقارير مالية 
كما أشار إذل أنو كلما كانت ىذه . االذباه الذم كانوا سوؼ يسلكونو لو سارت األمور يف اذباىها الطبيعي

كلما ( جلهاأأم تستخدـ يف غَت اؼبواضع كاألكقات اليت كجدت من )اؼبمارسات احملاسبية اػباطئة متعسفة 
كعادة ما يتم . 2البفضت جودة األرباح اؼبعلن عنها، فبا يؤدم إذل ارتفاع تقدير اؼبخاطر كالتقليل من قيمة الشركة

: 3التبلعب باألرباح من خبلؿ
شركطها؛  أك الصفقات بعض توقيت يف كالتحكم حقيقية عمليات .1
احملاسبية   الطرؽ تغيَت أك تغيَتىا أك تطبيقها أك معينة ؿباسبية سياسة اختيار مثل ؿباسبية عمليات .2

 معُت؛ بشكل الدخل قائمة عناصر تبويب أك اؼبستخدمة
كالتزكير أك استخداـ طرؽ  الغش عمليات كنبية أم خركج عن اؼببادئ احملاسبية اؼبتعارؼ عليها مثل .3

 .كسياسات ؿباسبية يف غَت مواضيعها اليت حددهتا معايَت احملاسبة الدكلية
 على األساليب الونبية باعتبارىا عمليات منافية ؼببادئ احملاسبة كيزكسنحاكؿ يف الفركع القادمة الًت

 .اؼبتعارؼ عليها
 
 
 

                                                             
1- Michael D. Akers & others, Earnings Management and Its Implications, The CPA Journal, Augest 2007, P.64.  

 .106- 105. ص،2009، مصر، اإلسكندريةطارؽ عبد العاؿ ضباد، حوكمة الشركات كاألزمة اؼبالية العاؼبية، الدار اعبامعية، - 2
  ،2 طمصر، اإلسكندرية، التوزيع، ك النشر ك للطباعة الدار اعبامعية اؼبتطلبات،-التجارب – اؼببادلء – اؼبفاىيم : الشركات ضباد طارؽ عبد العاؿ، حوكمة- 3

. 54.، ص2008
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 (إدارة المستحقات)استخدام التقديرات المحاسبية : ثانيالفرع ال
 اؼبديرين من عليها الدكلية اؼبتعارؼ احملاسبة كفقنا ؼبعايَت االستحقاؽ أساس على احملاسبة يتطلب نظاـ

كعادة ما تستخدـ اإلدارة  اؼبعلنة، األرباح على جوىرم تأثَت ؽبا اليت احملاسبية التقديرات من العديد بوضع القياـ
 كاؼبصركفات اؼبستحقة اإليراداتعملية التقدير يف التبلعب احملاسيب من خبلؿ تغيَت احتماالت كتقديرات ربقق 

      اذباه يف األرباح على تؤثر أف يبكن التحى احملاسبية التقديرات أحكاـ بُت اليت تظهر يف فًتة مالية معينة، كمن
 :1يلي ما آخر أك

االقباز،  ىذا كتكلفة األعماؿ اقباز يف بالتقدـ تتعلق تقديرات األجل طويلة اإلنشاءات عقود تتطلب .1
تضخيم  بغرض كذلك األعماؿ، اقباز يف للتقدـ متفائلة تقديرات يستخدموا أف للمديرين يبكن كبالتارل

األرباح؛ 
 يبكن كبالتارل لئلىتبلؾ، القابلة لؤلصوؿ اػبردة كقيمةم اإلنتاج العمر تقدير اإلىتبلؾ احتساب يتطلب .2

 مصركؼ لتخفيض كذلك ،ةاػبرد كقيمةاإلنتاجي  للعمر متفائلة تقديرات يستخدموا أف للمديرين
 األرباح؛ تضخيم بنية اإلىتبلؾ

 يستخدموا أف للمديرين يبكن كبالتارل للتحقق، القابلة الصافية بالقيمة العمبلء حساب يظهر أف هبب .3
 تضخيم مث كمن فيها، اؼبشكوؾ الديوف ـبصص زبفيض بغرض للتحصيل القابلة للقيم متفائلة تقديرات
األرباح؛ 

 اؼبخزكف مبو فًتات أثناء للمديرين كيبكن ، زمنيةكتكاليف إنتاج تكاليف إذل التكاليف تصنيف هبب .4
 فيضتخ إذل يؤدل فبا ،زمنية تكاليف من بدال إنتاج كتكاليف اؽبامشية التكاليف بعض تصنيف

 األرباح؛ تضخيم مث كمن اؼبصركفات،
 األصوؿ بيع بتوقيت التبلعب للمديرين كيبكن البيع، فًتة يف بالكامل األصوؿ بيع بأرباح االعًتاؼ هبب .5

 األرباح؛ تدعيم إذل يؤدل فبا الثابتة، كاألصوؿ اؼبالية كاألكراؽ
 الضماف، ىذا من االستفادة فًتة على األصوؿ ضماف مقابل مقدمنا اؼبدفوعة التكاليف الؾتإه هبب .6

 اغبالية هبدؼ اؼبصركفات زبفيض الضماف لتكاليف اؼبتفائلة التقديرات خبلؿ من للمديرين كيبكن
 تضخيم األرباح؛

                                                             
 لؤلكراؽ فلسطُت الوحدات االقتصادية اؼبتداكلة يف سوؽ أسهمجرب إبراىيم الداعور، ؿبمد نواؼ عابد، أثر السياسات احملاسبية إلدارة اؼبكاسب على أسعار - 1

 .823.، ص2009، يناير 1، العدد 17اجمللد  ، غزة، للدراسات االقتصادية كاإلداريةاإلسبلميةدراسة تطبيقية، ؾبلة اعبامعة : اؼبالية
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 العادية غَت الصيانة مصاريف أما الفًتة على ربمل دكرية مصاريف العادية الصيانة مصاريف اعتبار هبب .7
 من اغبالية األرباح تدعيم للمديرين كيبكن الصيانة، موضوع األصل على ربمل رأظبارل مصركؼ فتعترب
 عادية؛  غَت كمصاريف العادية الصيانة مصاريف معاعبة خبلؿ

 زيادة بغرض كذلك السعر، زبفيض طريق عن بالشراء التعجيل على العمبلء ربفيز للمديرين يبكن .8
 .األرباح تدعيم مث كمن اؼببيعات،
إدارة اإليرادات : لثالفرع الثا

 متبعة العديد من األساليب، بإيراداهتاحيث تعمل إدارة الشركة على تضخيم األرباح من خبلؿ التبلعب 
  :كفيما يلي عرض لبعضها

عملية البيع  يف حُت أف يف ىذه اغبالة يتم تسجيل اإليراد بشكل سريع: اإليراداتالتالعب في توقيت  .1
ال تزاؿ موضع شك، أم أنو يتم االعًتاؼ ؿباسبيا كدفًتيا باإليراد اؼبًتتب عن عملية البيع قبل أف تكتمل 

العملية على أرض الواقع كمن مث تضخيم أرباح الفًتة على غَت اغبقيقة، كىو ما ينايف القاعدة اليت تفيد 
 بإتباعكعادة ما يتم ذلك . 1بأنو هبب تسجيل اإليراد بعد اكتماؿ عملية تبادؿ اؼبنفعة فقط كليس قبلها

 :2أحد الطرؽ التالية
تسجيل اإليرادات كاالعًتاؼ هبا يف حُت أف اػبدمات اؼبًتتبة على عملية البيع دل تقدـ بعد؛   . أ

تسجيل اإليرادات كاالعًتاؼ هبا قبل شحن البضاعة، كقبل اؼبوافقة النهائية من قبل الزبوف على الشراء؛  . ب
تسجيل اإليرادات على الرغم من أف الزبوف دل يلتـز بالدفع؛  . ت
البيع عبهة قريبة ىي ضمن ؾبموعة الشركة أك من شركائها االسًتاتيجيُت؛  . ث
 .ذبميع اإليرادات . ج
 إذل اؼببالغة يف إيرادات الشركة من خبلؿ ذكر مبالغ مالية ةهتدؼ ىذه الطريق: تسجيل إيرادات وهمية .2

نو يتم تسجيل إيرادات عن عمليات بيع كنبية أك مزيفة بغرض تضخيم أرباح الشركة أغَت موجودة، أم 
 : 3كيتم تضخيم األرباح حسب ىذه الطريقة من خبلؿ. خبلؿ فًتة معينة

 
                                                             

ؿبمد مطر، ليندا حسن اغبليب، دكر مدقق اغبسابات يف اغبد من آثار احملاسبة اإلبداعية على موثوقية البيانات اؼبالية الصادرة عن الشركات اؼبسانبة العامة، اؼبؤسبر - 1
 .10.، ص2009 نوفمرب 11- 10حوؿ تداعيات األزمة اؼبالية العاؼبية على منظمات األعماؿ، جامعة الزرقاء اػباصة، األردف،  الدكرل السابع

دراسة تطبيقية على البنوؾ الفلسطينية، :  على موثوقية البيانات اؼباليةاإلبداعيةعماد سليم اآلغا، دكر حوكمة الشركات يف اغبد من التأثَت السليب للمحاسبة - 2
 .94- 91. ص،2011  فلسطُت،أطركحة ماجستَت، غَت منشورة، جامعة األزىر، غزة،

 .96- 94.اؼبرجع نفسو، ص- 3
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تسجيل مبيعات ليس ؽبا قيمة اقتصادية؛  . أ
تسجيل النقد من عمليات االقًتاض باعتباره إيرادات؛  . ب
تسجيل الدخل االستثمارم باعتباره إيرادات؛   . ت
تسجيل العائدات الناشئة عن مردكدات اؼبشًتيات باعتبارىا إيرادات؛  . ث
 .اإلقرار بإيرادات غَت حقيقية قبل عملية اندماج الشركات . ج

 المصاريف إدارة: رابعالفرع ال
: 1يليا من بُت العمليات اليت تلجأ إليها اإلدارة للتبلعب هبذا العنصر قبد ـ

تقـو اإلدارة بالتبلعب يف مصركفات الفًتة بتسجيلها : رسملة وتأجيل المصاريف لفترات الحقة .1
كأصوؿ فبا يًتتب عليو تضخيم أرباح الفًتة اغبالية على حساب زبفيض أرباح الفًتات البلحقة اليت يتم 

ىتبلؾ ىذه األصوؿ أك اؼبصاريف اؼبؤجلة، كعادة ما يتم ذلك من خبلؿ تسجيل بعض إخبلؽبا 
ىتبلؾ بعض األصوؿ الثابتة اليت يتم إاؼبصاريف التشغيلية اػباصة بالفًتة اغبالية كأصوؿ ثابتة، أك زبفيض 

 اخل؛....... إعادة التقدير كذلك للمغاالة يف تقدير قيمة تلك األصوؿ يف هناية الفًتة، أكةىتبلكها بطريقإ
يقـو اؼبسؤكلوف ببعض الشركات بالتبلعب يف إجراءات جرد : المغاالة في تقييم مخزون آخر الفترة .2

كزبفيض تكلفة البضاعة اؼبباعة  (األصل) كتقييم ـبزكف آخر الفًتة بغرض تضخيم قيمة اؼبخزكف
كبالتارل تضخيم األرباح على غَت اغبقيقة، كتتمثل ىذه التبلعبات يف إعادة تغليف البضاعة  (اؼبصركؼ)

التالفة كالراكدة كتقييمها على أساس أهنا بضاعة سليمة، أك عدـ زبفيض كمية كقيمة اؼبخزكف بكمية 
 .اخل........كقيمة الفاقد كالتالف من البضاعة، أك

األصوؿ الثابتة يتم تسجيل : عدم تسجيل االنخفاض الدائم في قيمة األصول الثابتة وغير الملموسة .3
باؼبيزانية بالتكلفة التارىبية ـبصوما منها ؾبموع اإلىتبلؾ،  (الشهرة كبراءات االخًتاع)كغَت اؼبلموسة مثل 

فإذا ما حدث البفاض دائم يف قيمة تلك األصوؿ نتيجة التقادـ التكنولوجي أك االلبفاض الدائم يف 
 (مصركؼ)فإنو يتوجب على الشركة زبفيض قيمة ىذه األصوؿ مقابل تسجيل خسارة  طاقتها اإلنتاجية،

بقيمة ىذا االلبفاض، إال أف بعض الشركات قد ال تقـو بذلك حىت زبفض من قيمة مصركفاهتا كتزيد 
 .من قيمة أرباحها على غَت اغبقيقة

                                                             
، 2005أمُت السيد أضبد لطفي، مسؤكليات كإجراءات اؼبراجع يف التقرير عن الغش كاؼبمارسات احملاسبية اػباطئة، الدار اعبامعية، االسكندرية، مصر، - 1

 .77- 73.ص
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يف األخَت يبكن القوؿ أف اؼبمارسات احملاسبية اػباطئة ما ىي إال عمليات تتم يف غَت كقتها  أك بطرؽ 
منافية للمبادئ احملاسبية تستخدمها إدارة الشركة للتبلعب باألرباح اؼبصرح هبا، كتغيَت قيمتها دبا يليب احتياجاهتا 

كأىدافها، كتعد األمثلة السابقة الذكر بعض من ىذه األساليب كاؼبمارسات اليت تؤدم إذل تضخيم األرباح 
. كإظهارىا على غَت حقيقتها

 مقاييس جودة األرباح: المطلب الثالث
إف اختبلؼ كجهات نظر الباحثُت حوؿ مفهـو جودة األرباح كعدـ ربديد مفهـو موحد ؽبا، جعل من 

كعليو فقد اذبو العديد من الباحثُت يف قياس جودة األرباح إذل استخداـ أساليب . الصعب إهباد مقياس موحد ؽبا
كفيما يلي سنحاكؿ عرض ؾبموعة من اؼبقاييس اليت يشيع استخدامها يف معظم األحباث . أك مباذج زبدـ دراستهم

. كالدراسات احملاسبية
مقاييس جودة األرباح القائمة على المحاسبة : الفرع األول

كىي مقاييس يعتمد يف حساهبا على البيانات احملاسبية فقط، كيفًتض فيها أف دكر األرباح ىو زبصيص 
فإف كبالتارل . ؽاالستحقامبدأ استخداـ عن طريق بشكل صحيح أك توزيع التدفقات النقدية على فًتات ؿباسبية 

. 1األرباح ذات اعبودة العالية ىي تلك اليت تكوف أكثر فعالية يف زبصيص التدفقات النقدية
:    كتنقسم ىذه اؼبقاييس إذل

ىيد ، كمتاستمرارية األرباح، القدرة التنبؤية لؤلرباح كتشمل مقاييس مشتقة من السبلسل الزمنية لؤلرباح  . أ
 الدخل؛

اؼبستحقات  كجودة اؼبستحقات، كتشمل مقاييس مشتقة من العبلقة بُت التدفقات النقدية كاؼبستحقات . ب
 .االختيارية

  :كاعبدكؿ اؼبوارل يعكس لنا ىذه اؼبقاييس بالتفصيل

                                                             
1 - Jennifer Francis & others, Earnings Quality, Now Publishers Inc, USA, 2008 , P.38. 
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 مقاييس جودة األرباح القائمة على احملاسبة(: 2)الجدول رقم 

مقاييس قائمة 
شرح المقياس صيغة المقياس تعريف المقياس المحاسبة  على

 
مقاييس مشتقة 
من السبلسل 
الزمنية لؤلرباح 

قدرة األرباح : استمرارية األرباح
. اغبالية على االستمرار يف اؼبستقبل

 

𝐄𝐀𝐑𝐍𝐢,𝐭 = 𝛂 + 𝛃𝟏𝐄𝐀𝐑𝐍𝐢,𝐭−𝟏 + 𝐕𝐢,𝐭….(1) 

EARN :قبل البنود غَت العادية للشركة األرباح i يف الفًتة t ك t-1 ؛
 

 ،(1) من اؼبعادلة رقم 1βتقاس استمرارية األرباح باؼبعامل 
 دؿ ذلك على أف 1 من 1βحيث أنو كلما اقًتبت قيمة 

استمرارية األرباح عالية كمن مث ارتفاع مستول جودهتا، أما 
 دؿ ذلك على أف األرباح مؤقتة 0 من 1βإذا  اقًتبت قيمة 

 .متذبذبة كغَت مستمرة كىو ما يعٍت البفاض جودهتا

قدرة األرباح : القدرة التنبؤية لؤلرباح
أك مكوناهتا على ربسُت قدرة 

اؼبستخدـ على التنبؤ ببنود البيانات 
. اؼبالية اؼبعنية

𝐏𝐑𝐄𝐃𝐢,𝐭 =  𝛔𝟐(𝐕𝐢,𝐭) 

PRED : قدرة أرباح الشركةi على التنبؤ بنفسها يف الفًتة t؛ 
:σ2

 (Vi,t)  تباين خطأ التقدير للشركة i يف السنة t ؛
Vi,t : أعبلهخطأ التقدير للنموذج اؼبستخدـ يف قياس استمرارية األرباح. 

تقاس القدرة على التنيؤ باألرباح باالكبراؼ اؼبعيارم من 
كلما البفضت قيمة ، حيث (1) يف اؼبعادلة رقم vi,tالبواقي 

 دؿ ذلك على ارتفاع قدرة األرباح على االكبراؼ اؼبعيارم
 .التنبؤ، كبالتارل ارتفاع مستول جودهتا

نسبة التذبذب يف : سبهيد الدخل
األرباح إذل التذبذب يف التدفقات 

 .النقدية التشغيلية

Sthi,t=σEARNi,t/σCFOi,t 

σ(EARNi,t ) : للشركة األرباحاالكبراؼ اؼبعيارم لصايف i للفًتة t ؛
:σ(CFOi,t) االكبراؼ اؼبعيارم للتدفقات النقدية التشغيلية للشركة i للفًتة 

t؛ 

 دؿ ذلك على البفاض 1 عن Sth  قيمةالبفضتكلما 
 النقدية التدفقات مع باؼبقارنة األرباح يف التذبذب

. اعبودة زيادة على مؤشر كىو، التشغيلية
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 مقاييس جودة األرباح القائمة على احملاسبةتابع (: 02)الجدول رقم

مقاييس مشتقة 
من العبلقة بُت 
اؼبستحقات 
كالتدفقات 
النقدية 

 : اؼبستحقات االختيارية

𝐀𝐂𝐂𝐢,𝐭 = 𝛂 + 𝛃𝟏(∆𝐑𝐄𝐕𝐢,𝐭−∆𝐀𝐑𝐢,𝐭) + 𝛃𝟐𝐏𝐏𝐄𝐢,𝐭+𝛆𝐢,𝐭 

ACCi,t : اؼبستحقات الكلية للشركةi للفًتة t؛ 
∆REVi,t : للشركة اإليراداتالتغَت يف i للفًتة t؛ 

∆ARi,t : التغَت يف الذمم اؼبدينة للشركةi للفًتة t 
PPEi,t :متلكات، اؼبباين كاؼبعدات للشركة ادلi للفًتة t ؛

. 

كلما البفضت قيمة اؼبستحقات االختيارية كلما كانت 
حيث مت استخداـ القيمة اؼبطلقة . األرباح ذات جودة عالية
للتعبَت عن اؼبستحقات  (|ɛi,t|)ػبطأ التنبؤ من النموذج  

 .االختيارية

 مدل اقًتاب :جودة اؼبستحقات
اؼبستحقات من التدفقات النقدية 

 .التشغيلية

𝑪𝑨𝑪𝑪𝒊,𝒕 = 𝜶 + 𝜷𝟏𝑪𝑭𝑶𝒊,𝒕−𝟏 + 𝜷𝟐𝑪𝑭𝑶𝒊,𝒕 + 𝜷𝟑𝑪𝑭𝑶𝒊,𝒕+𝟏

+ 𝒗𝒊,𝒕 

CACCi,t :للشركة  إصبارل اؼبستحقات اؼبتداكلةi للفًتة t ؛
Vi,t :ج،خطأ التقدير للنموذ 

 AQ=σ(vi,t) ،حيث أف vi,t  يقيس عدـ قدرة اؼبستحقات
 .ذل تدفقات نقديةإعلى التحوؿ 

 زيادة إذل يشَت اؼبعيارم االكبراؼ قيمة ارتفاعكعليو فإف 
 البفاض كبالتارل تقدير اؼبستحقات يف اؼبفسر غَت اػبطأ

. األرباح جودة البفاضمن مث ك كدهتاج
 

Source: Pietro Perotti, Alfred Wagenhofer, Earnings Quality Measures and Excess Returns, Journal of Business Finance & Accounting, 

Vol.41, N
o
5-6, June/July 2014, P.552-554; et L. Parte-Esteban, C. Ferrer García, The influence of firm characteristics on earnings quality, 

International Journal of  Hospitality  Management, Vol.42, 2014, P.54-55. 

 

   .tيتم قسمتها على ؾبموع األصوؿ يف بداية الفًتة  (5)إذل  (1)كل اؼبتغَتات اؼبستخدمة يف النماذج من : مبلحظة
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مقاييس جودة األرباح القائمة على السوق : الفرع الثاني
ىي األرباح كظيفة كىي مقاييس يعتمد يف حساهبا على البيانات احملاسبية كالسوقية، حيث تفًتض أف 

دبعٌت آخر ينظر لؤلرباح ك، بالتغَتات يف العوائد السوقية لؤلسهمكالذم يكوف منعكسا  االقتصادم ربحعكس اؿ
 . 1من خبلؿ اؼبنظور السوقي على أهنا انعكاس للربح االقتصادم كاؼبتمثل يف عائد السهم

لنا ىذه كاعبدكؿ اؼبوارل يوضح . عليو فإف األرباح تكوف ذات جودة عالية إذا اقًتبت من عوائد األسهمك
 .اؼبقاييس

 مقايس جودة األرباح القائمة على السوؽ (: 3) رقم الجدول

مقاييس 
قائمة على 
السوق 

شرح المقياس صيغة المقياس تعريف المقياس 

الفائدة يف 
ازباذ القرار 

 قدرة: قيمة اؼببلءمة
األرباح على بيانات 

تفسَت التغَتات يف 
القيم السوقية غبقوؽ 

. اؼبلكية

RETi,t = λo,i + λ1,i EARNi,t + λ2,i ΔEARNi,t 

+ ui,t …(1) 

RETi,t : شهرا للشركة 12عائد شهرم ؾبمع i تنتهي 
، tيف ثبلثة أشهر بعد انتهاء السنة اؼبالية 

:EARNi,t األرباح قبل البنود غَت العادية للشركة i 
؛ t يف بداية السنة للسهم مقسومة على  القيمة السوقية 

يتم قياس جودة األرباح من 
Rخبلؿ 

 الناتج من 2
االكبدار الذم يقيس العبلقة 

 األسهمبُت األرباح كعوائد 
حيث . (1)يف اؼبعادلة رقم 

Rأف ارتفاع قيمة 
  يعٍت2

لقيمة اؼببلئمة ارتفاع ا
كمن مث ارتفاع  لؤلرباح،

 .هتاجود

االقًتاب بُت 
لربح ا

احملاسيب 
 ربحكاؿ

االقتصادم 

: التوقيت اؼبناسب
 على األرباحقدرة 

عكس اؼبعلومات 
اؼبتعلقة بالسوؽ من 
خبلؿ أسعار األسهم 

بشكل دقيق كيف 
. التوفيت اؼبناسب

EARNi,t= φ0,i+ φ1,i NEGi,t+ φ2,i 

RETi,t+ φ3,i NEGi,t RETi,t+ɛi,t ……(2) 

 

NEGi,t : إذا كانت1=متغَت كنبي  RET 0 أقل من ،
.  إذا كانت غَت ذلك0ك

:EARNi,t األرباح قبل البنود غَت العادية للشركة i 
 ؛t يف بداية السنة للسهم مقسومة على  القيمة السوقية 

Time = − R2 (2) 

 يعٍت Timeارتفاع قيمة 
البفاض توقيت االعًتاؼ 
احملاسيب باألرباح كمن مث 

 .البفاض جودة األرباح

 

                                                             
 ؾبلة البحوث احملاسبية، ،2008-2001دراسة تطبيقية على الشركات اؼبسانبة السعودية بُت عامي : أضبد بن ؿبمد السلماف، تطور جودة اؼبعلومات احملاسبية- 1

 .46.، ص2012، 2، العدد 11اعبمعية السعودية للمحاسبة، اجمللد 
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االقًتاب بُت 
لربح ا

احملاسيب 
 ربحكاؿ

االقتصادم 

مدل سرعة : التحفظ
 االعًتاؼ باػبسائر

 

EARNi,t= φ0,i+ φ1,i NEGi,t+ φ2,i 

RETi,t+ φ3,i NEGi,t RETi,t+ɛi,t 

NEGi,t : إذا كانت1=متغَت كنبي  RET 0 أقل من ،
.  إذا كانت غَت ذلك0ك

:EARNi,t األرباح قبل البنود غَت العادية للشركة i 
 ؛t يف بداية السنة للسهم مقسومة على  القيمة السوقية 
 

Cons= − (φ2,i + φ3,i) / 

φ2,i 

 يعٍت Consارتفاع قيمة 
البفاض التحفظ احملاسيب 
كمن مث البفاض جودة 

 .األرباح

Source: Cristina Gaio, The relative importance of firm and country characteristics for earnings 

quality around the world, European Accounting Review, VOL.19, N
o
.4, 2010, P.700–701 ;Jennifer 

Françis & others, Costs of Equity and Earnings Attributes, The Accounting Review, Vol.79, N
o
.2, 

2004, P.981. 

كيعترب ىذا التصنيف للمقاييس أحد الوجهات النظر اؼبتبعة من قبل العديد من الباحثُت، إال أف ىناؾ 
كاؼبتمثلة لقياس جودة األرباح  على ثبلث معايَت ا يف دراستوتاعتمد Barth كجهات نظر أخرل، فنجد مثبل أف

 يف حُت استندت دراسة. 1يف إدارة األرباح، توقيت االعًتاؼ باػبسائر، القيمة اؼببلئمة لقياس جودة األرباح
Dechow  إذل خصائص األرباح، رد فعل اؼبستثمرين اذباه األرباح، كمؤشرات األخطاء اػبارجية اؼبتعلقة بإعداد

. 2األرباح
 في الدراسة  جودة األرباح المستخدمياسمق: الفرع الثالث

كذلك باستخداـ  ستعتمد ىذه الدراسة على التقدير اؼبباشر للمستحقات االختيارية لقياس جودة األرباح
كىي اليت يبكن للمديرين من )اليت قامت بوضع مبوذج اكبدار لتقدير االستحقاقات االختيارية  Jonesمبوذج 

، حيث كاف اؼبتغَت التابع فيو ىو إصبارل االستحقاقات كاؼبتغَتات اؼبستقلة ىي التغَت (خبلؽبا أف يعدلوا رقم الربح
ككاف خطأ التنبؤ يف ىذا النموذج ىو . يف اإليرادات، إصبارل التجهيزات كاؼبباين كاآلالت، كإصبارل األصوؿ

 1995سنة  Dechow et alكقد قاـ . االستحقاقات االختيارية كىو مقياس لدرجة تبلعب اإلدارة باألرباح
بتطوير ىذا النموذج حيث قاـ خبصم التغَت يف اغبسابات اؼبدينة من التغَت يف اإليرادات كذلك للحد من تأثَت 

كتعترب ىذه األخَتة مقياس عكسي عبودة . كجود تبلعب يف اؼببيعات اآلجلة على تقدير االستحقاقات االختيارية
 .3األرباح أم كلما زادت قيمتها البفضت جودة األرباح كالعكس صحيح

                                                             
1 - Mary E. Barth & others, International Accounting Standards and Accounting Quality, Journal of Accounting 

Research, Vol.46, No.3, June 2008, P.475. 
2- Patricia Dechow & others, Understanding earnings quality: A Review of the Proxies, Their determinants and 

their consequences, Journal of Accounting and Economics, VOL.50, 2010, P.350. 
، 23سامية طلعت جاب اهلل، سياسة التغيَت الدكرم اإللزامي ؼبراجع اغبسابات اػبارجي كأثرىا على جودة األرباح احملاسبية، ؾبلة البحوث اإلدارية، مصر، اجمللد - 3

. 72.، ص2005، 3العدد 
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: 1 اؼبراحل التاليةإتباعكيتم تقدير جودة األرباح كفقا للنموذج أعبله من خبلؿ 
 :حساب المستحقات الكلية .1

𝑇𝐴𝑖 ,𝑡 = 𝐵𝑁𝐼𝑖 ,𝑡 − 𝐶𝐹𝑂𝑖 ,𝑡  

TAi,t : اؼبستحقات الكلية للشركةi خبلؿ السنة t؛ 
BNIi,t : صايف الربح للشركةi خبلؿ السنة t؛ 
CFOi,t : صايف التدفق النقدم التشغيلي للشركةi خبلؿ السنة t؛ 

 :تقدير معالم النموذج .2
TAi,t

Ai,t−1
= α1t

1

Ai,t−1
+ α2t  

∆REVi,t − ∆ARi,t

Ai,t−1
 + α3t

PPEi ,t

Ai,t−1
+ εi,t 

∆REVi,t :التغَت يف ايرادات الشركة i بُت tو t-1؛ 

∆ARi,t :التغَت يف الذمم اؼبدينة للشركة i بُت tو t-1؛ 

PPEi,t :األصوؿ الثابتة للشركة i خبلؿ السنة t؛ 

Ai,t-1 :إصبارل األصوؿ للشركة i يف هناية السنة t-1؛ 

 حساب المستحقات غير االختيارية باستخدام معالم النموذج المقدرة سابقا .3
NAi,t

Ai,t-1
=α1t

1

Ai,t-1
+α2t  

∆REVi,t-∆ARi,t

Ai,t-1
 +α3t

PPEi,t

Ai,t-1
+εi,t 

NAi,t :اؼبستحقات غَت االختيارية للشركة i خبلؿ السنة t؛ 
 حساب المستحقات االختيارية .4

AAi,t=
TAi,t

Ai,t-1

-
NAi,t

Ai,t-1

 

AAi,t : للشركةاؼبستحقات االختيارية i خبلؿ السنة t؛ 
 

 
 

                                                             
1- Wilasinee Kiatapiwat, Controlling Shareholders, Audit Committee Effective and Earnings Quality: The Case 

of Thailand, Phd Thesis, University of Maryland, USA, 2010, P.26-28. 
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 جودة األرباح كمقياس لجودة التقارير المالية: ثانيالمبحث ال
تعترب جودة التقارير اؼبالية أحد اؼبفاىيم الصعبة اليت يصعب ربديدىا أك قياسها بطريقة مباشرة، حيث 

لذلك سنحاكؿ يف ىذا اؼببحث التعرؼ على جودة . قبد أف الدراسات عربت عليها من خبلؿ عدة مفاىيم
. التقارير اؼبالية، أىم البدائل النظرية ؽبا، ككذا عبلقتها جبودة األرباح

اإلطار المفاهيمي لجودة التقارير المالية : المطلب األول
يعد التقرير اؼبارل كسيلة االتصاؿ اػبارجية بُت الشركة كأصحاب اؼبصاحل، لذلك فإف جل القرارات اليت 

لذلك سنحاكؿ التعرؼ يف ىذا اؼبطلب على التقرير اؼبارل، . تتخذ تعتمد على مدل جودة اؼبعلومات اليت وبتويها
 .دكره، كأىم اؼبفاىيم اليت أعطيت عبودة التقارير اؼبالية

مفهوم التقرير المالي : الفرع األول
تعترب التقارير اؼبالية اؼبنتج النهائي للنظاـ احملاسيب يف الشركة، حيث يصعب التفرقة بينها كبُت القوائم 

اؼبالية، كإذا كانت القوائم اؼبالية اؼبصدر الرئيسي للمعلومات التارىبية عن نتيجة نشاط الشركة خبلؿ فًتة زمنية 
. معينة، فإف التقارير اؼبالية تعد مكملة ؽبا كمفصلة للمعلومات الواردة هبا

 اؼبارل السنوم التقرير يتضمن حيث للمستخدمُت، اؼبعلومات إيصاؿ كسيلة"كتعرؼ التقارير اؼبالية بأهنا 
 إذل إضافة اؼبلحقة، األخرل كاعبداكؿ النقدية التدفقات ككشف اؼبقارنة العمومية اػبتامية كاؼبيزانية حساباهتا للشركة

 ."1بالشركة اػباصة األخرل البيانات
كثائق إعبلمية حاملة لبيانات يتم استعماؽبا كاإلطبلع عليها من طرؼ عدة "كعرفها الدكتور رحاؿ بأهنا 

. "2مستعملُت كاؼبستثمرين، اؼبقرضُت، العماؿ، اإلدارة، الدكلة، كغَتىم من أصحاب اؼبصاحل
سبثيل مارل منظم لؤلحداث كاؼبعامبلت اليت تقـو هبا الشركة كتؤثر "يف حُت يرل الدكتور ؿبمد بأهنا 

عليها، ربتوم باإلضافة إذل القوائم اؼبالية على كثَت من اؼبعلومات اؼبالية كغَت اؼبالية مثل معلومات عن النشاط 
. "3اإلنتاجي كالتسويقي للشركة كالعوامل االقتصادية أك السياسية اليت قد تؤثر فيو مستقببل

كثيقة تصدر سنويا عن إدارة الشركة " كالبنوؾ فقد عرفها بأهنا باالقتصادأما القاموس اإلقبليزم اػباص 
اؼبيزانية العمومية، بياف الدخل، تقرير مدقق )تفصح فيها عن بعض اؼبعلومات اػباصة بالنشاط احملاسيب للفًتة 

                                                             
ؾبيد عبد زيد ضبد، دكر التقارير اؼبالية اؼبنشورة يف ربسُت قرارات االستثمار يف أسهم الشركات من كجهة نظر اؼبستثمرين يف سوؽ العراؽ لؤلكراؽ اؼبالية، ؾبلة - 1

 .197.، ص2010، 4، العدد 12القادسية للعلـو اإلدارية كاالقتصادية، كلية اإلدارة كاالقتصاد، جامعة القادسية، العراؽ، اجمللد 
، جواف 1أم ؿبتول للمعلومات؟، ؾبلة أحباث اقتصادية كإدارية، كلية العلـو االقتصادية كالتسيَت، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، العدد : رحاؿ علي، التقارير اؼبالية- 2

 .2,، ص2007
 .14.، ص2015ؿباسيب، مارل، ائتماين، دار التعليم اعبامعي، االسكندرية، مصر، : ؿبمد سامي راضي، ربليل التقارير اؼبارل- 3
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  ، باإلضافة إذل ربليل عن الوضعية اؼبالية كمقارنتها بالسنوات السابقة (اخل....اغبسابات، القرارات اإلسًتاتيجية
. "1أك بشركات تنشط معها يف نفس القطاع

من خبلؿ ما سبق يبكن تعريف التقارير اؼبالية بأهنا كسيلة اتصاؿ بُت الشركة كالعادل اػبارجي، تعرض 
معلومات مالية كغَت مالية، ىدفها توصيل معلومات مفيدة حوؿ نتائج الشركة كأعماؽبا لتساعد أصحاب اؼبصلحة 

.  يف ازباذ قراراهتم االقتصادية
كتشتمل التقارير اؼبالية على كل من القوائم اؼبالية، تقرير مراقب اغبسابات، تقرير ؾبلس اإلدارة، تقرير 

 البيئي  التأثَت ككذلك كالتوقعات للخطط بالشركة، كصف الصلة ذات كاألخبار اؼبالية التنبؤاتاإلدارة التنفيذية، 
. 2كأم إفصاح إضايف آخرالشركة  ألعماؿ أك االجتماعي

دور التقارير المالية : الفرع الثاني
 فإف الشركات اغبديثة عبارة عن ؾبموعة من العقود اؼبربمة بُت األطراؼ Jensen & Meklingحسب 

كاليت تؤدم يف العديد من األحياف إذل . (اخل....اؼببلؾ، الدائنُت، اإلدارة، العاملُت)اليت تقدـ عوامل اإلنتاج مثل 
 فإف األطراؼ اؼبتعاقدة تستخدـ األرقاـ Watts & Zimermanكحسب . نشوء ما يعرؼ دبشاكل الوكالة

احملاسبية اؼبفصح عنها لتخفيض مشاكل الوكالة، كعليو فإف التقارير اؼبالية تستخدـ لتنظيم العقود اؼبربمة بُت 
دائها باعتبارىا اؼبصدر الوحيد الذم يعكس مدل كفاءة أالشركة كاألطراؼ اؼبتعاقدة معها كالرقابة عليها كتقييم 

 .3أداء الشركة اؼبتعاقد معها
 دكر التقارير اؼبالية على معيار اؼبنفعة كصفة أساسية هبب أف انصبالقرف اؼباضي من كمنذ الستينات 

تتوفر يف اؼبعلومات احملاسبية الواردة بالتقارير اؼبالية لتكوف قادرة على الوفاء دبتطلبات مستخدمي اؼبعلومات 
احملاسبية يف عمليات ازباذ القرار كيف تقييم حاالت عدـ التأكد، كيف إطار ذلك فقد أشار ؾبلس معايَت احملاسبة 

: 4 أف دكر التقارير اؼبالية يتمثل يف2008 كاؼبعدؿ سنة 1978الصادر سنة  1يف بيانو رقم ( FASB)ة اؼبارل

                                                             
1- Dictionnaire bancaire et économique, rapport annuel, www.banque-info.com 

 .35.، ص2006، مصر، اإلسكندريةطارؽ عبد العاؿ ضباد، ربليل القوائم اؼبالية، الدار اعبامعية، - 2
3

- Ahmed Attia Aly Sarhan, An Agency Theory Interpretation of the Relationship between Corporate 

Governance and Financial Reporting Quality, A Proposal  Submitted for a Doctoral Dissertation in Partial 

Fulfillment of the Requirements for the Ph.D. Degree in Accounting, De Montfort University, P.3. 
، 1 ط،أضبد حلمي صبعة، معايَت التقارير اؼبالية الدكلية، دار الصفاء للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، ككذلك 17- 16.، صابقؿبمد سامي راضي، مرجع سراجع - 4

 .89. ،ص2015
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توفَت معلومات تكوف مفيدة لكل من اؼبستثمرين اغباليُت كاحملتملُت كالدائنُت كغَتىم من مستخدمي  .1
 أك االقًتاض أك غَتىا من باالستثماراؼبعلومات اؼبالية يف ازباذ قرارات عقبلنية كسليمة سواء تلك اؼبتعلقة 

 ؛القرارات اؼبماثلة
توفَت معلومات حوؿ اؼبركز اؼبارل، األداء، كالتغَتات يف اؼبركز اؼبارل للشركة تكوف مفيدة ؼبستخدمُت  .2

متنوعُت يف صنع القرارات االقتصادية؛ 
 كمستخدمي اؼبعلومات اآلخرين يف كالدائنُت كاؼبرتقبُت اغباليُت اؼبستثمرين معلومات مفيدة تساعد توفَت .3

 من ربقق اؼبقبوضات النقدية اؼبستقبلية اؼبتعلقة باالستثمار كغَتىا، كألف التأكد تقييم قيمة ككقت كدرجة
ؽبذه  اؼبالية التقارير فإف للشركة، النقدية بالتدفقات ترتبط كالدائنُت باؼبستثمرين اػباصة التدفقات النقدية

الشركات تعترب مصدرا ىاما للمعلومات اليت تستخدمها ىذه األطراؼ يف تقدير قيمة ككقت كاحتماؿ 
تدفقاهتم النقدية اؼبرتبطة بعمليات تلك الشركات؛   

توفَت معلومات عن أرباح الشركة كمكوناهتا، كعن التدفقات النقدية مبوبة حسب أنشطة التشغيل  .4
كاالستثمار كالتمويل، ككذا الوضع اؼبارل للشركة؛ 

توفَت معلومات عن اؼبوارد االقتصادية للشركة كاغبقوؽ على تلك اؼبوارد، كالنتائج اؼبًتتبة على اؼبعامبلت  .5
؛  ىذه األخَتةكاغبقوؽ علىارد كاألحداث كالظركؼ اليت تؤدم إذل حدكث تغَتات يف ىذه اؼبو

توفَت اؼبعلومات اؼبتعلقة باألداء اؼبارل للشركة خبلؿ الفًتة، فاؼبستثمركف كالدائنوف عادة ما يستخدموف  .6
اؼبعلومات عن اؼباضي يف تقدير التوقعات عن الشركة كظركفها اؼبستقبلية؛ 

 معلومات عن كيفية حصوؿ الشركة على النقدية، ككيفية استخدامها، كعن االقًتاض ككيفية سداد يرتوؼ .7
القركض، ككذا اؼبعامبلت الرأظبالية متضمنة التوزيعات النقدية كالتوزيعات األخرل ؼبوارد الشركة للمبلؾ 

 ؛ كمقدرهتا على الوفاء بالتزاماهتاشركةكعن العوامل األخرل اليت قد تؤثر يف سيولة اؿ
 اؤسبنتبالنسبة للموارد اليت  (ضبلة األسهم )ؤكلياهتا اذباه اؼببلؾ سمعلومات عن كيفية قياـ إدارة الشركة مب .8

 عليها؛
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مفهوم جودة التقارير المالية : الفرع الثالث
يعد من الصعب أف يتم إهباد تعريف بسيط يصف جودة التقارير اؼبالية كصفا شامبل، لذلك تعددت 

كسنحاكؿ فيما يلي عرض بعض التعاريف . التعاريف اليت أعطيت ؽبذا اؼبفهـو بتعدد كجهات نظر الباحثُت فيو
 .لكن قبل ذلك البد من التطرؽ لتعريف اعبودة. اؼبقًتحة من قبل بعض الباحثُت

، كيقصد هبا طبيعة الشيء كدرجة Qualities كمصطلح مشتق من كلمة التينية Qualityاعبودة 
 العميل، اؼبورد، اؼبؤسسة،)كانت  سواء منو االستفادة جهة باختبلؼ لو النظر ىبتلف نسيب مفهـوصبلحو، كىي 

  .1(كغَته.......ؾبتمعلا
كما تعرؼ بأهنا ترتبط بربنامج يتضمن التشديد على اؼبخرجات النهائية لنظاـ اؼبعلومات احملاسيب عن 

 .2طريق اغبد من العيوب يف األداء ككضع الشيء اؼبراد ربقيقو
اؼبدل الذم توفر فيو التقارير اؼبالية معلومات " تعٍت Tang كاعبودة يف التقارير اؼبالية حسب ما أشار ؽبا

. "3صحيحة كصادقة حوؿ األداء كاؼبركز اؼبارل للشركة
     AICPAالقانونيُت  للمحاسبُت األمريكي اجملمع عن اؼبنبثقة اؼبالية بالتقارير اػباصة اللجنةكعرفتها 

القدرة على استخداـ اؼبعلومات اؼبفصح عنها يف ؾباؿ التنبؤ، كمدل مبلئمة ىذه اؼبعلومات للهدؼ من " بػػػػػ
. 4"اغبصوؿ عليها
دبدل دقة التقارير اؼبالية يف عكس معلومات عن عمليات الشركة، السيما تدفقاهتا " تعرؼ أيضا كما

".  5النقدية اؼبتوقعة إلفادة اؼبستثمرين يف ازباذ قراراهتم
مدل تعبَت عمليات القياس احملاسيب كتنفيذىا من قبل الشركة عن الواقع "يف حُت يرل آخركف بأهنا 

".  6االقتصادم ؽبا

                                                             
 .20.، ص2001، األردفعمر كصفي عقيلي، مدخل إذل اؼبنهجية الكاملة إلدارة اعبودة الشاملة، دار كائل للنشر، عماف، -  1
دكر : سبر العلمي الدكرل الثاينؤ على جودة اإلببلغ اؼبارل يف إطار اػبصائص النوعية للمعلومات احملاسبية، ادلاإلبداعية، تأثَت احملاسبة  كأخرياتليث ؿبمد سعيد-  2

  .13.، عماف، األردف، ص2013 مام 22 ك21، كلية اؼباؿ كاألعماؿ، جامعة العلـو اإلسبلمية العاؼبية، األعماؿة يف تفوؽ منظمات ريادالتميز كاؿ
3
- Stergios Tasios,  Michalis Bekiaris, Auditor’s Perceptions of Financial Reporting Quality: The Case of 

Greece, International Journal of Accounting and Financial Reporting, Vol.2, NO.1, 2012, P. 59. 
4
ؾبدم ؿبمد سامي، دكر عباف اؼبراجعة يف حوكمة الشركات كأثرىا على جودة القوائم اؼبالية اؼبنشورة يف بيئة األعماؿ اؼبصرية، ؾبلة كلية التجارة للبحوث العلمية، -  

 .27.، ص2009، 2، العدد 46، اجمللد اإلسكندريةجامعة 
5- Gary C.Biddle & others, How Does Financial Reporting Quality Relate to Investment Efficiency?, Journal of 

Accounting and Economics, Vol 48, N
o
3, 2009, P.113. 

6
- María Consuelo & others, Institutional investors on Boards and Audit committees and Their Effects on 

Financial Reporting Quality, Corporate Governance International Review, 2014, P.10. 
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ما تتسم بو التقارير اؼبالية من شفافية كإفصاح جيد عن "  فعرفا اعبودة بػػػػػRobinson & Munterأما 
اؼبعلومات اليت تعكس حقيقة اؼبركز اؼبارل كاألرباح احملققة كاؼبتوقعة للشركة دبا يتفق مع أىداؼ كاحتياجات 

. "1اؼبستثمرين اغباليُت كاؼبرتقبُت كغَتىم لًتشيد قراراهتم االستثماريػة
 اللذاف اعتربا أف التقارير اؼبالية تكوف ذات جودة Pownall & Schipperكيوافقو يف ذلك كل من 

. 2عالية إذا كانت تتصف بثبلث ظبات كاؼبتمثلة يف الشفافية، اإلفصاح الكامل، كقابليتها للمقارنة
الوضوح " على أف اعبودة يف التقارير تعٍتFAFكيف ذات السياؽ أشار االرباد الدكرل للمحللُت اؼباليُت 

.  "3كالشفافية كتوافر اؼبعلومات يف التوقيت اؼبناسب
كنبلحظ أف ىذه التعاريف تتوافق مع الدكر األساسي إلعداد التقارير كاؼبتمثل يف توفَت معلومات مالية 

. عالية اعبودة متعلقة بالكيانات االقتصادية مفيدة يف عملية صنع القرار االقتصادم
كإعطائها  اعبوىرية التحريفات من التقارير تلك خلو"أما عبلـ موسى فقد عرؼ جودة التقارير اؼبالية بػػػ 

 كاؼبستقبلي اغبارل الوضع تقييم على التنبؤية قدرهتا ارتفاع كبالتارل للشركة، اؼبارل اؼبركز عن كعادلة حقيقية صورة
". 4للشركة

 التقارير تتضمنها اليت احملاسبية اؼبعلومات مصداقية"بالنسبة للتقارير اؼبالية اعبودة  تعٍتكيف نفس اؼبعٌت 
 يف ضوء تعد كأف كالتضليل التحريف من زبلو أف هبب ذلك للمستخدمُت كلتحقيق من منفعة ربققو كما اؼبالية

. "5استخدامها من اؽبدؼ وبقق دبا كالفنية، كاؼبهنية كالرقابية اؼبعايَت القانونية من ؾبموعة
 فإنو يبكن النظر إذل اعبودة من خبلؿ مدل سبتع اؼبعلومات اؼبالية اؼبفصح عنها Bowrinأما حسب 

 كيف ىذا اإلطار أشار(. IASB )6باػبصائص النوعية الصادرة عن اإلطار اؼبفاىيمي جمللس معايَت احملاسبة الدكلية
 إذل أف جودة التقارير اؼبالية تتحد من خبلؿ تعزيز اػبصائص النوعية األساسية ؼبنفعة القرار الواجب IASB أشار

                                                             
1
- Robinson, T. R, Munter. P, Financial Reporting Quality: Red  Flags and Accounting Warning Signs”. 

Commercial Lending Review, Vol. 19, 2004, P. 2. 
2
 - Ahmad. M, Aisyah. A, Goodwill Impairment: An Analysis of Current Disclos Practices by Top 50 Approved 

Companies in Malaysia, 5th international conference on business and economic research, Pullman Hotel, 

Kuching, Sarawak, Malaysia, 24 -25 March 2014, P.492.  
دراسة ميدانية يف بورصة عماف، اجمللة األردنية يف إدارة األعماؿ، اعبامعة األردنية، األردف، اجمللد :  يف جودة التقارير اؼباليةاالختيارمرشا ضبادة، قياس أثر اإلفصاح - 3

 .682.، ص2014، 4، العدد 10
، ؾبلة العـو اإلدارية، األردنيةدراسة تطبيقية على الشركات الصناعية اؼبسانبة العامة : عبلـ موسى ضبداف، أثر التحفظ احملاسيب يف ربسُت جودة التقارير اؼبالية- 4

 .419- 418. ص،2011، 2، العدد 38اعبامعة األردنية، اجمللد 
الصناعية،  اؼبؤسسات من ؾبموعة حالة احملاسيب كاإلفصاح احملاسبية اؼبعلومة جودة على الشركات حوكمة قواعد تطبيق أثرعائشة سلمى كيحلي، راضية كركش، -  5

 .6.، ص2013 نوفمرب 26 ك25اعبزائر،  كرقلة، اؼبستدامة، التنمية ربقيق كمتطلبات اؼبؤسسات حوكمة آليات حوؿ الدكرل العلمي اؼبلتقى
6- Anthony R. Bowrin, International Accounting Standards and Financial Reporting Quality in Trinidad and 

Tobago, Journal of Business, Finance & Economics in Emerging Economies, Vol.3, No.1, 2008, P.122. 
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اليت تعد األكثر أنبية يف ربديد ( كاؼبوثوقية اؼببلئمة)توافرىا يف اؼبعلومات احملاسبية اؼبفصح عنها كاؼبتمثلة يف 
القابلية للمقارنة، القابلية )مضامُت معلومات التقرير اؼبارل، باإلضافة إذل اػبصائص النوعية الثانوية كاؼبتمثلة يف 

 .1اليت ربسن من منفعة القرار يف حاؿ توفر اػبصائص األساسية (للتحقق، القابلية للفهم كالتوقيت اؼبناسب
من خبلؿ ما سبق يبكن تعريف جودة التقارير اؼبالية بأهنا قدرة اؼبعلومات اؼبفصح عنها يف التقارير اؼبالية 
يف التعبَت عن األحداث كاؼبعامبلت االقتصادية اليت تقـو هبا الشركة، كأف تعكس بدقة اؼبوقف اؼبارل ؽبا دكف أم 

  .ربريف أك تضليل، فبا يساعد مستخدمي ىذه التقارير على ازباذ قراراهتم االقتصادية بعقبلنية
: كحىت تتميز ىذه اؼبعلومات باعبودة العالية هبب أف تتصف بػػػػػ

الشفافية يف التعبَت عن اعبوىر االقتصادم لعمليات الشركة؛  .1
قدرهتا على تقدًن الفائدة ؼبستخدميها يف ازباذ القرارات اؼبختلفة؛  .2
قدرهتا على توفَت توقعات كتصورات عن أداء الشركة يف اؼبستقبل؛  .3
 .توفرىا على اػبصائص النوعية كأنبها اؼببلئمة كاؼبوثوقية .4

. البدائل النظرية لتقييم جودة التقارير المالية: المطلب الثاني
يعترب ربديد مفهـو جودة التقارير اؼبالية أك قياسها من بُت أكرب اؼبشاكل األساسية اليت تواجو العديد من 

االستدالؿ عليها  الباحثُت، لذلك قبد أف معظم الدراسات اليت تناكلت ىذا اؼبوضوع حاكلت التطرؽ إليها أك
بشكل غَت مباشر كذلك باستخداـ ؾبموعة من البدائل النظرية أك اؼبتغَتات اليت يعتقد أف ؽبا عبلقة أك تؤثر على 

. كفيما يلي سنحاكؿ عرض بعض من ىذه البدائل النظرية. جودة التقارير اؼبالية
جودة المعلومات المحاسبية وجودة التقارير المالية : الفرع األول

كما أشرنا سابقا فإف جودة التقارير اؼبالية تتحدد جبودة اؼبعلومات احملاسبية اليت ربتويها، كحىت تكوف 
ىذه اؼبعلومات ذات جودة البد من أف تتوفر على عدد من اػبصائص النوعية اليت ذبعلها ذات جودة كفائدة 

كعادة ما يستخدـ تعبَت اػبصائص النوعية للمعلومات احملاسبية من قبل العديد من الدراسات . ؼبستخدميها
للتعبَت عن جودة التقارير اؼبالية اليت تنتجها اؼبهنة احملاسبية، حيث يعترب ىذا اؼبصطلح من اؼبصطلحات  األكاديبية

األقل )كاؼبعلومات غَت اعبيدة  (األكثر منفعة)اغبديثة نسبيا اليت تستخدـ كمعيار للتمييز بُت اؼبعلومات اعبيدة 
. 2(منفعة

                                                             
اؼبعهد العارل للدراسات زيد عائد مرداف، ابراىيم عبد موسى السعربم، القيمة العادلة كتأثَت استعماؽبا يف جودة التقارير اؼبالية، ؾبلة دراسات ؿباسبية كمالية، -  1

 .227.، ص2013، 25، العدد 8اجمللد اؼبالية كاحملاسبية، جامعة بغداد، العراؽ، 
، دراسات متقدمة يف احملاسبة اؼبالية، دار اعبامعة اعبديدة، -  2 . 135.، ص2004، 2 ط مصر،،اإلسكندريةكصفي عبد الفتاح أبو اؼبكاـر
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كتعرؼ اػبصائص النوعية على أهنا صفات ذبعل اؼبعلومات اؼبعركضة يف التقارير اؼبالية ذات فائدة 
ؼبستخدمي اؼبعلومات احملاسبية كمنهم اؼبستثمركف اغباليوف كاحملتملوف، كاؼبقرضوف، كالدائنوف كغَتىم كاليت ذبعل 

كعليو فإف اؽبدؼ الرئيسي من ربديد اػبصائص النوعية ىو استخدامها . 1اؼبعلومات اؼبالية ذات جودة عالية
  .2كأساس لتقييم مستول جودة اؼبعلومات احملاسبية اؼبفصح عنها بالتقارير اؼبالية ؽبذه الشركات

 عدد من 2010للتقارير اؼبالية اؼبعدؿ يف   يف إطاره اؼبفاىيميIASBكبناءا على ذلك فقد حدد 
كقد صنفها .  منفعة الزباذ القراركاألكثر منفعة األقلاػبصائص كالصفات كاليت دبوجبها يتم التمييز بُت اؼبعلومات 

: ، كما ىو موضح يف الشكل اؼبوارل3(معززة)إذل خصائص أساسية كأخرل ثانوية 

 اػبصائص النوعية عبودة اؼبعلومات احملاسبية(: 7)الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Céline Michailesco, Qualité  de  l’information comptable, Encyclopédie de 
Comptabilité, Contrôle de gestion et Audit, Economica, 2009, P.8. 

                                                             
 .7.، ص2013، 3 اؼبارل الدكلية، دار كائل، عماف، طكاإلببلغؿبمد أبو نصار، صبعة ضبيدات، معايَت احملاسبة - 1
 .66.، ص2013، 1الفركض، اؼبفاىيم، اؼببادئ، اؼبعايَت، الوراؽ للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، ط: يوسف ؿبمد جربوع، نظرية احملاسبة- 2

3
- International Accounting Standards Board (IASB), The Conceptual Framework for Financial Reporting, 2010, 

P.16. 
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من خبلؿ ما سبق كبصفة عامة يبكن القوؿ أف ربديد ؾبموعة من اػبصائص النوعية لتقييم نوعية 
اؼبعلومات اليت تنتج من تطبيق الطرؽ كاألساليب احملاسبية البديلة يعد أمرا ضركريا كذك فائدة كبَتة ؼبستخدمي 

ا كانت اؼبعلومات اليت تتضمنها ذات فائدة ذالتقارير اؼبالية للحكم على جدكل كجودة التقارير اؼبالية كربديد ما إ
 .يف ؾباؿ ازباذ القرارات

تقرير مدقق الحسابات وجودة التقارير المالية : الفرع الثاني
يعترب اؽبدؼ األساسي من إعداد التقارير اؼبالية ىو توصيل معلومات مالية ذات مصداقية كجودة عالية 

كنظرا للتبلعبات اليت حدثت مؤخرا . تساعد ـبتلف أصحاب اؼبصاحل بالشركة يف ازباذ قراراهتم االقتصادية اؼبختلفة
يف التقارير اؼبالية للعديد من الشركات العاؼبية تزايد االىتماـ دبدل مصداقية كموثوقية اؼبعلومات اؼبصرح هبا، كدرجة 

حيث أصبح كل من يستخدـ ىذه اؼبعلومات سواء أكاف ىذا اؼبستخدـ . االعتماد عليها يف ازباذ قرارات عقبلنية
لذلك، كمن أجل . داخليا أك خارجيا يتساءؿ عن جودة ىذه اؼبعلومات كدرجة موثوقيتها، ككيف يبكن زيادهتا؟

زيادة اؼبوثوقية كدرجة االعتماد على ىذه اؼبعلومات من قبل الفئات اؼبختلفة من اؼبستخدمُت ؽبذه التقارير البد من 
 1.كجود جهة ؿبايدة كمستقلة تقـو بعملية التأكد من حقيقة كعدالة اؼبعلومات الواردة بالتقارير اؼبالية للشركات

كتتمثل ىذه اعبهة يف مدقق اغبسابات اػبارجي، الذم يعد الركيزة األساسية يف اغبكم على جودة التقارير 
اؼبالية من خبلؿ مراجعتو ؽبا، كالتأكد من أنو مت إعدادىا كفقا للمعايَت احملاسبية اؼبعتمدة ككذلك متطلبات القوانُت 

. 2اؼبعموؿ هبا فبا يضفي الثقة يف اؼبعلومات اؼبصرح هبا
كال تكمن أنبية دكر مدقق اغبسابات يف مراجعتو للمعلومات الواردة يف التقارير اؼبالية اؼبدققة فحسب بل 

، حيث يعترب تقرير مدقق اغبسابات كسيلة االتصاؿ بُت الشركة كمستخدمي التقارير اؼبالية كالذم سبتد إذل تقريره
مصداقية كموثوقية  صحة ك التعبَت عن رأيو حوؿ جودة التقرير اؼبالية كاغبكم عن مدلقيستطيع اؼبدقق من خبلؿ

البيانات كالقوائم اؼبالية اليت ربتويها كأهنا معركضة بعدالة من صبيع النواحي اعبوىرية كحسب إطار إعداد التقارير 
. 3اؼبالية اؼبطبق

                                                             
، األعماؿ يف إدارة األردنيةرامي ؿبمد الزبدية، علي عبد القادر الذنيبات، أثر تقرير اؼبدقق اػبارجي يف ازباذ القرار االئتماين يف البنوؾ التجارية األردنية، اجمللة - 1

 .473- 472.، ص2012، 3، العدد 8اجمللد األردف، اعبامعة األردنية، 
دراسة حالة مؤسسة اقتصادية، أطركحة ماجستَت، غَت منشورة، كلية العلـو : ناصر ؿبمد علي اجملهلي، خصائص اؼبعلومات احملاسبية كأثرىا يف ازباذ القرارات- 2

 .72.االقتصادية كعلـو التسيَت، جامعة ؿبمد ػبضر، باتنة، اعبزائر، ص
 .27.، ص2009 ،1، دار صفاء للنشر كالتوزيع، عماف، ط2 التدقيق كالتأكيد الدكلية، كقواعد أخبلقيات اؼبهنة، جمعايَتأضبد حلمي صبعة، تطور - 3
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أما بالنسبة للمستفيدين من ىذا التقرير، فتكمن أنبيتو يف كونو األساس الذم يعتمد عليو من قبل 
أصحاب اؼبصاحل كذلك الزباذ قراراهتم كرسم سياساهتم اغبالية كاؼبستقبلية باعتباره تأكيدا على مصداقية كعدالة 

اؼبعلومات اؼبالية اؼبفصح عنها من قبل الشركة كيزيد من إمكانية اعتمادىم عليها الزباذ قراراهتم اغبالية 
.  1كاؼبستقبلية

 كيعرؼ تقرير مدقق اغبسابات على أنو كثيقة مكتوبة ربتوم على رأم مدقق اغبسابات فيما يتعلق 
بالتقارير اؼبالية، بصورة كاضحة يبُت فيها بإهباز ما قاـ بو من عمل، كرأيو الفٍت احملايد فيما ىبص انتظاـ الدفاتر 

كالسجبلت، كمدل دقة ما ربتويو من بيانات ؿباسبية، ككذا مدل عدالة القوائم اؼبالية اؼبعدة من قبل إدارة الشركة 
كيرفق ىذا التقرير عادة مع . 2كسبثيلها للمركز اؼبارل كنتائج األعماؿ يف هناية الفًتة اؼبالية كالتغَتات يف اؼبركز اؼبارل

التقرير اؼبارل السنوم للشركة كذلك حىت يعطيها الصفقة القانونية كيزيد من ثقة مستخدمي التقارير اؼبالية، كلذلك 
يعترب ىذا التقرير دبثابة كسيط أك كسيلة اتصاؿ كنقل للبيانات كاغبقائق كالنتائج بشكل كاضح كمفهـو كإيضاحها 

. 3ؼبستخدميها الذين يهمهم األمر
كيف إطار ذلك، كنظرا ألنبية تقرير مدقق اغبسابات يف إضفاء العدالة كاؼبوثوقية يف اؼبعلومات اؼبصرح هبا، 

تقرير مدقق اغبسابات كأحد النظريات البديلة عبودة  استخدمت العديد من الدراسات كالبحوث األكاديبية
حيث أشارت ىذه الدراسات إذل أف استبلـ . التقارير اؼبالية، أك كمتغَت ككيل للتعبَت عن جودة التقارير اؼبالية

الشركة لتقرير مراجعة نظيف يعترب مقياسا عبودة اؼبعلومات اؼبالية اليت تفصح عنها الشركة بتقاريرىا اؼبالية كمدل 
كعلى العمـو فإنو يبكن التمييز بُت أنواع ـبتلفة لتقرير مدقق اغبسابات،  .دقتها كسبثيلها بعدالة للعمليات اؼبالية ؽبا

كتقرير االمتناع عن إبداء الرأم، كيعد حصوؿ الشركة على تقرير مراجعة  فمنها النظيف، اؼبتحفظ، السالب،
، كذلك لكوف أف ىذا النوع 4نظيف بالنسبة للمستخدمُت كضماف على أف الشركة ال تعاين من أم مشاكل مالية

:   5من التقارير يتضمن تأكيدا على أف
القوائم اؼبالية اليت أعدهتا الشركة ؿبل التدقيق تتماشى مع اؼببادئ احملاسبية اؼبقبولة قبوال عاما؛  .1

                                                             
كلية العلـو االقتصادية كعلـو أطركحة ماجستَت، غَت منشورة، حكيمة مناعي، تقارير اؼبراجعة اػبارجية يف ظل حتمية تطبيق اؼبعايَت احملاسبية الدكلية يف اعبزائر، - 1

 .65.، ص2009التسيَت، جامعة اغباج ػبضر، باتنة، اعبزائر، 
 .243.، ص2010، 1سامي ؿبمد الوقاد، لؤم ؿبمد كدياف، تدقيق اغبسابات، مكتبة اجملتمع العريب للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، ط- 2
 .101.، ص2009، 1زاىرة توفيق سواد، مراجعة اغبسابات كالتدقيق، دار الراية للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، ط- 3
دراسة ميدانية، أطركحة ماجستَت :  عبد الفتاح ؿبفوظ يوسف، قياس أثر فجوة التوقعات يف اؼبراجعة على قرارات اؼبستثمرين يف سوؽ األكراؽ اؼبالية يف مصرإسبلـ- 4

 .38.صمصر، غَت منشورة، كلية التجارة، جامعة بنها، 
 . 117- 116.، ص2006، 1الناحية النظرية، دار اؼبسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة، عماف، األردف، ط: غساف فبلح اؼبطارنة، تدقيق اغبسابات اؼبعاصر- 5



 جودة األرباح في إطار حوكمة الشركات:                                                                                                ثانيالفصل ال
 

76 
 

دل ربدث أم تغَتات ىامة فيما ىبص استخداـ الشركة للطرؽ احملاسبية من فًتة مالية إذل أخرل فبا يؤثر  .2
على أرقاـ القوائم اؼبالية كعلى إمكانية عمل مقارنات بُت السنوات اؼبالية اؼبختلفة؛  

اؼبركز اؼبارل؛  قائمة يف أك الدخل قائمة يف سواء اغبسابات على تؤثر جوىرية أخطاء كجود عدـ .3
القوائم اؼبالية تفي دبتطلبات اإلفصاح الكايف؛  .4
التقديرات اؼبعدة من قبل اإلدارة معقولة؛  .5
 للمقارنة؛ كقابلة للفهم كقابلة مصداقية كذات مناسبة اؼبالية البيانات يف اؼبعركضة اؼبعلومات .6
 .اؼبارل الشركة كمركزىا أعماؿ نتائج عن تعبَتىا كدقة اؼبالية القوائم كعدالة صدؽ .7

يبثل مقياسا عبودة  (االهبايب)من خبلؿ ما سبق يبكن استنتاج أف تقرير مراجع اغبسابات النظيف 
التقارير اؼبالية، كذلك باعتبار أف الرأم الذم يبديو مراجع اغبسابات يعد دليبل ؼبستخدمي التقارير اؼبالية عن مدل 
صحة كمصداقية اؼبعلومات اؼبصرح هبا، كأهنا تعكس نتائج أعماؿ الشركة بطريقة صحيحة كعادلة، كأهنا ال تتضمن 

.  ، فبا يؤدم يف النهاية إذل طمأنة مستخدميها كاستخدامها يف ازباذ قرارات رشيدةالعباتأم ربريفات أك ت
جودة المعايير المحاسبية وجودة التقارير المالية  : الفرع الثالث

يعترب التقرير اؼبارل أحد الوسائل اؼبتاحة للشركات للتقرير عن أدائها، كقد أدل اىتماـ مستخدمي التقارير 
يف ازباذ القرارات االقتصادية إذل خلق نوع من ة أك منفعة ىذا احملتول اؼبالية دبحتول ىذه التقارير كمدل فائد

القلق لدل كاضعي اؼبعايَت احملاسبية، كدفعها للًتكيز على جودة اؼبعايَت احملاسبية اؼبصدرة من خبلؿ االىتماـ 
كيقصد جبودة اؼبعايَت احملاسبية . بالتنظيمات اؼبرتبطة بإصدار اؼبعايَت كمراقبة تطبيقها لضماف جودة التقارير اؼبالية

قدرهتا على إنتاج معلومات مالية موثوؽ فيها كيبكن االعتماد عليها الزباذ القرارات االقتصادية، حيث اعتربت 
 أف استخداـ معايَت ؿباسبية عالية اعبودة من شانو أف يؤدم إذل إعداد  SECىيئة تداكؿ األكراؽ اؼبالية األمريكية 

  SECكيف إطار ذلك حددت . تقارير مالية عالية اعبودة كيعزز من ثقة اؼبستثمرين يف مصداقية التقارير اؼبالية
ؾبموعة من الشركط الواجب توافرىا حىت يبكن اعتبار أم ؾبموعة من اؼبعايَت احملاسبية ذات جودة عالية، من بينها 

        كجود تنظيم جيد ؽبيئة إصدار اؼبعايَت ترتبط بو أجهزة كعباف فنية عالية اؼبستول، سواء إلعداد الدراسات 
أك إصدار اؼبعايَت أك التفسَتات اؼبرتبطة بتلك اؼبعايَت، توفر موارد بشرية فنية عالية اؼبستول، باإلضافة إذل كجود 

. 1كيانات قوية ؼبراقبة التزاـ الشركات هبذه اؼبعايَت

                                                             
ركيبة يف ؾباؿ حوكمة الشركات، -  سي أ-دراسة ميدانية على شركة أف: فاتح بلواضح، دكر حوكمة الشركات يف تفعيل اإلفصاح احملاسيب كجودة التقارير اؼبالية- 1

 .53.، ص2013غَت منشورة، اؼبدرسة العليا للتجارة، اعبزائر، ، أطركحة ماجستَت
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كبناءا على ما سبق فقد أشارت بعض الدراسات إذل أنو يبكن االعتماد على جودة اؼبعايَت احملاسبية سواء 
، كذلك ألف اؼبعايَت احملاسبية ربدد اػبصائص اليت هبب أف أكانت دكلية أك ؿبلية للحكم عن جودة التقارير اؼبالية

 كمن مث فهي تعد دبثابة القواعد األساسية اليت هبب إتباعها كاالسًتشاد هبا لتقييم ،تتسم هبا اؼبعلومات احملاسبية
أف اعتماد الشركة على معايَت إذل ػ  Latridiتوصلت دراسة لػػنوعية اؼبعلومات اؼبفصح عنها، حيث 

IFRS/IAS أثناء إعداد تقاريرىا يؤدم إذل جودة أعلى ألنو يزيد من توقيت االعًتاؼ باػبسائر يف الوقت 
 إذل أنبية  Barth & othersكما أشارت دراسة أخرل لػػ . 1اؼبناسب كىبفض من فبارسات إدارة األرباح

 للحصوؿ على معلومات ذات جودة أفضل كذلك ألف الشركات اليت تطبق IFRS/IAS االعتماد على معايَت
معايَت ؿباسبية دكلية تكوف تقاريرىا اؼبالية ذات جودة عالية مقارنة بالشركات اليت ال تطبقها، مشَتاف إذل أف ىناؾ 

سببُت أساسُت يعززاف من التأثَت االهبايب للمعايَت احملاسبية على جودة التقارير اؼبالية، أكؽبما أف اعتماد معايَت 
ؿباسبية دكلية من شأنو أف يؤدم إذل إنتاج تقارير مالية تتصف إذل حد ما باعبودة مقارنة باؼبعايَت احمللية، أما 

. 2السبب الثاين فإف التحسينات اليت تدخل على اؼبعايَت الدكلية تعوض أم نظاـ معلومات مارل
من خبلؿ ما سبق يبكن القوؿ أف جودة اؼبعايَت احملاسبية تنعكس على جودة التقارير اؼبالية أك تعد أحد 

اؼبقومات اليت يعتمد عليها للحكم على جودة التقارير اؼبالية، كذلك ألف الشركات اليت تطبق معايَت ؿباسبية عالية 
اعبودة أثناء إعداد تقاريرىا اؼبالية تقدـ تقارير مالية عالية اعبودة من تلك اليت تكتفي بإعداد التقرير اؼبارل كفقا 

 . جملموعة معايَت ؿباسبية ؿبلية
 جودة اإلفصاح وجودة التقارير المالية: الفرع الرابع

يعترب مصطلح جودة اإلفصاح من بُت اؼبفاىيم اليت تستخدـ يف الدراسات احملاسبية لتقييم اؼبنفعة النسبية 
 أحد أىم اؼبفاىيم كاؼببادئ اليت تنتهج ف اإلفصاحكاحملتملة حملتوم التقارير اؼبالية كاغبكم على جودهتا، كذلك لكو

عند إعداد التقارير اؼبالية كاليت تلعب دكرا مهما يف إثراء قيمة كمنفعة للمعلومات احملاسبية الواردة بالقوائم اؼبالية 
بصورة تكفي للتأثَت على اغبكم الشخصي للقارئ الواعي اؼبستخدـ ؽبذه التقارير فبا يبكنو من ازباذ القرار 

.  3االقتصادم اؼببلئم

                                                             
1
- Tiia Lehtinen, Understanding Timeliness and and Quality of Financial Reporting in a Finnish Public 

Company, Master’s Thesis,  Aalto University, Finlande, 2013, P.34. 
2
- Daw Tin Hla, Abu Hassan bin Md Isa, Déterminantes of IFRS Compliance in Bursa Malaysia, GBSR              

e-Journal of Business, Economics and Social Sciences, 2013, P.18. 
 :قيق اغبساباتد يف فلسطُت حوؿ تاألكؿ بدكم الداعور التميمي، أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على جودة التقارير اؼبالية، اؼبؤسبر اؼبهٍت الدكرل إسبلـ- 3

 .15.، ص2012مسؤكلية كانتماء، صبعية مدققي اغبسابات القانونيُت الفلسطسنية، فندؽ اؼبوفنبيك، راـ اهلل، تشرين الثاين 
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كيعرؼ اإلفصاح بأنو عملية إظهار اؼبعلومات اؼبالية، سواء كانت كمية أك كصفية يف القوائم اؼبالية أك يف 
اؽبوامش كاؼببلحظات كاعبداكؿ اؼبكملة يف الوقت اؼبناسب، فبا هبعل القوائم اؼبالية غَت مضللة كمبلئمة 

جودة أما . 1من األطراؼ اػبارجية، كاليت ليس ؽبا سلطة اإلطبلع على الدفاتر كالسجبلت للشركةيها ؼبستخدـ
، كاليت تعٍت قياـ الشركة 2 فيعترب مفهوما غامضا نوعا ما لذلك يستخدـ مصطلح الشفافية للتعبَت عنواإلفصاح

بتوفَت اؼبعلومات كالبيانات اؼبتعلقة بنشاطها ككضعها ربت تصرؼ اؼبسانبُت كأصحاب اغبصص كاؼبتعاملُت يف 
السوؽ، كإتاحة الفرصة ؼبن يريد االطبلع عليها كعدـ حجبها على أف تكوف معربة عن اؼبركز اغبقيقي كالواقعي 

 .3ؽبا
 (Naser & Nuseibeh)كمن بُت الدراسات اليت استخدمت جودة اإلفصاح كبديل عبودة التقارير لػػػػ 

حيث اعتربت أف كجود درجة عالية من االلتزاـ كاؼبزيد من اإلفصاح يدؿ على  (Mohamat Sabri)كأخرل لػػػ 
كذلك ألف اإلفصاح الكايف كاعبيد يعمل على زبفيض حالة عدـ التأكد لدل مستخدمي التقارير . 4أعلىجودة 

 فبا ،من جهة، كيضيق فجوة عدـ سباثل اؼبعلومات اليت لدل اإلدارة كتلك اليت لدل اؼبستخدمُت من جهة أخرل
. 5يساعدىم على استقراء األرقاـ احملاسبية بشكل أكثر كضوحا كىو ما يزيد من جودة اؼبعلومات اؼبفصح عنها

استنادا ؼبا سبق نستخلص أف عبودة التقارير اؼبالية جوىر لو مظهر آخر يعرؼ كيقاس بو كاؼبتمثل يف 
جودة اإلفصاح اليت سبنح مستخدمي التقارير درجة من  الوضوح كالشفافية تتيح ؽبم إمكانية قراءة كفهم اؼبعلومات 

 .اؼبصرح هبا بسهولة فبا يعكس صورة كاضحة كصحيحة عن كضعية الشركة كيؤثر يف موقف متخذ القرار
جودة الربح وجودة التقارير المالية : الفرع الخامس

ىناؾ من الدراسات اغبديثة من توجو إذل دراسة جودة التقارير اؼبالية كالتعبَت عليها من خبلؿ ما ربتويو 
ىذه التقارير من أرقاـ متعلقة بنتائج أعماؿ الشركة كمدل مصداقيتها يف تقييم أداء الشركات من خبلؿ مفهـو 

أكثر تفصيبل كربديدا كىو جودة األرباح، حيث يوجد ما يشبو اإلصباع بُت الباحثُت على أف جودة التقارير اؼبالية 
أك بعبارة أخرل فإف معظم الباحثُت استخدموا لقياس جودة التقارير اؼبالية مقاييس مرتبطة ، تبدأ من جودة الربح

                                                             
 .480.، ص2011ؿبمد اؼبربكؾ أبو زيد، احملاسبة الدكلية كانعكاساهتا على الدكؿ العربية، دار اؼبريخ للنشر كالتوزيع، الرياض، اؼبملكة العربية السعودية، - 1

2- Mohamat Sabri Hassan, The Information Quality of Derinative Disclosures in Corporate Annual Reports of 

Australian Firms in the Extractive Industrises, Phd thesis, School of Accountency, Queensland University of 

technology, Australia, 2004, P.42. 
 صبعية اؼبعاصرة، كالتحديات كاؼبراجعة احملاسبة مهنة ملتقى الشركات، كحوكمة اؼبالية بالتقارير كاإلفصاح الشفافية ارتباط مدل السعدين، بسيوين حسن مصطفي-  3

. 4.، ص2007 سبتمرب 5- 4العربية،  اإلمارات اغبسابات، كمدققي احملاسب
4

- Rusnah Muhamad, Suhaily Shahimi, Yazkhiruni Yahya, Nurmazilah Mahzan, Disclosure Quality on 

Governance Issues in Annual Reports of Malaysian PLCs, Journal of International Business Research, Vol 2, No 

4, October 2009, P. 63. 
5- Katerina Hellström, Financial Accounting Quality in a European Transition Economy: The Case of the Czech 

Republic, Phd thesis, Stockholm School of Economics, Sweden, 2009, P.286. 
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بأف جودة األرباح ىي مفهـو  Schipper & Vincentكيف إطار ذلك فقد أشارت دراسة لػػػ . جبودة األرباح
ؿبدد ؼبفهـو عاـ ىو جودة التقارير اؼبالية كاليت يتم اغبكم عليها من عدة مناظَت من بينها منظور استمرارية األرباح 

كىو ما سنحاكؿ توضيحو يف . 1 كاليت تعكس يف هناية األمر جودة التقارير اؼبالية اخل....كمقدرهتا على التنبؤ،
. اؼبطلب اؼبوارل

جودة اؼبعلومات احملاسبية، جودة )من خبلؿ ما مت التطرؽ إليو يف ىذا اؼبطلب يبكن أف نستخلص أف ك
كجوه لعملة كاحدة يؤثر كل منها باآلخر كيتأثر بو لتعرب يف األخَت   (اخل...تقرير اؼبدقق، جودة اؼبعايَت احملاسبية، 

عن مفهـو كاحد أال كىو جودة التقارير اؼبالية، كيبكن إرجاع ذلك الختبلؼ كجهات نظر مستخدمي التقارير 
.   اؼبالية كىدفهم منها عند ربديد مفهـو اعبودة باعتبارىم فيصل اغبكم على مدل جودهتا

 جودة األرباحب جودة التقارير المالية وعالقتها: المطلب الثالث
كما مت التطرؽ إليو يف اؼبطلب السابق أنو يبكن تقييم جودة التقارير اؼبالية من خبلؿ جودة اؼبعلومات 

 ىذه اخل كاليت يعتمد يف قياسها عادة على قائمة االستبياف، إال أف االعتماد على... احملاسبية أك تقرير اؼبدقق
تعتمد بدرجة كبَتة على التقدير الشخصي كالتحيز، كىو ما ا قد يؤدم إذل نتائج غَت دقيقة كذلك ألنواألخَتة 

. دفع الباحثُت بالتوجو إذل إتباع مقياس كمي للحكم على جودة التقارير اؼبالية كاؼبتمثل يف جودة األرباح
 أنو يبكن تقييم جودة التقارير اؼبالية عن Jonas & Blanchetكحسب ما جاء يف دراسة للباحثُت 

ـبتلفُت، األكؿ يتمثل يف مدخل احتياجات  (منهجُت)طريق مقاييس مرتبطة جبودة األرباح كذلك كفقا ؼبدخلُت 
. 2اؼبستثمر/اؼبساىمضباية حوكمة الشركات أك الثاين يتمثل يف مدخل ، كاؼبستخدـ

 منهج احتياجات المستخدمين : الفرع األول
يعرؼ ىذا اؼبدخل أيضا دبدخل اإلفادة يف ازباذ القرارات كالذم تقاس كفقا لو قيمة التقارير اؼبالية دبقدار 

الفائدة أك اؼبنفعة احملققة من ىذه التقارير ؼبستخدمي اؼبعلومات اؼبالية يف ازباذ قراراهتم االقتصادية ذات العبلقة 
فمستخدمي التقارير اؼبالية يلجؤكف إذل اؼبعلومات اليت تعكسها التقارير اؼبالية من أجل إرضاء بعض . 3بالشركة

 اإلدارة، تقييم القوة كاالستقرار اؼباليُت، تقييم السيولة كالقدرة أداءاحتياجاهتم اػباصة كتقييم األداء، تقييم 

                                                             
 كاإلدارية، كلية االقتصادية على جودة اإلببلغ اؼبارل، ؾبلة العلـو كانعكاساهتا األصوؿبشرل فاضل خضَت الطائي،مصطفى يونس ضبيد اؼبثنو، مداخل تقييم -  1

. 415- 414.، ص74، العدد 19اإلدارة كاالقتصاد، جامعة بغداد، العراؽ، اجمللد 
2
- Stergios Tasios, Michalis Bekiaris, Op-cit, P.58-59. 

القياس كالعرض كاإلفصاح، دار كائل للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، : ؿبمد مطر، موسى السويطي، التأصيل النظرم للممارسات اؼبهنية احملاسبية يف ؾباالت-  3
 .317.ص، 2008 ،2ط
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كقد أشار ؾبلس . 1اخل..اإليفائية، تقيم اؼبخاطرة كعدـ التأكد، تقييم مدل التجاكب مع القوانُت كالتعليمات
توفَت اؼبعلومات إذل  هتدؼ أداة أف التقارير اؼبالية ليس غاية يف حد ذاهتا كإمبا ىي IASBمعايَت احملاسبة الدكلية 

الكافية عن الشركة كاليت تعد ضركرية كمفيدة جملموعة كاسعة من اؼبستخدمُت  يف عملية ازباذ القرار دبا وبدث 
. فركقا يف القرارات اؼبتخذة

كلكي تكوف اؼبعلومات اؼبالية مفيدة وبب أف تكوف مبلئمة الحتياجات متخذم القرارات، كسبتلك 
للمستخدمُت، كذلك  االقتصادية القرارات يف تكوف قادرة على إحداث فركؽ عندما اؼببلءمة خاصية اؼبعلومات

    اؼباضية تقييماهتم كاؼبستقبلية، أك تأكيد كاغباضرة دبساعدهتم على تشكيل تنبؤات عن نتائج األحداث اؼباضية
كتكوف اؼبعلومات اؼبالية قادرة على إحداث فركؽ إذا كانت تنطوم على اػبصائص الفرعية  .2تصحيحها أك

 :التالية
كيقصد بذلك أف اؼبعلومات احملاسبية هبب توفَتىا يف الوقت اؼبطلوب فيو الوصوؿ : اؼببلءمة يف التوقيت .1

إذل قرار، أم توافر اؼبعلومات لدل متخذم القرار قبل أف تفقد قدرهتا يف التأثَت على القرارات، كيف حالة 
توافرىا عند اغباجة إليها أك عندما تتوافر لفًتة طويلة كال تكوف ىناؾ حاجة الستخدامها فإهنا حينئذ 

؛  3تفقد صفة اؼببلءمة
كيقصد هبا قيمة اؼبعلومات باعتبارىا أساسا للتنبؤ بالتدفقات النقدية : القدرة على التنبؤ يف اؼبستقبل .2

، كيكوف للمعلومات دكر تنبؤم إذا كاف من اؼبمكن استخدامها كمعطيات يف 4 بقوهتا اإليراديةأكللشركة 
اؼبدخبلت اليت يستخدمها مستخدمي اؼبعلومات للتنبؤ باألحداث االقتصادية كاألداء اؼبتوقع للشركة يف 

 . 5مواجهة األحداث كاؼبتغَتات اؼبستقبلية غَت اؼبتوقعةهتا على الفًتات القادمة كبقدر
كيقصد هبا قدرة  كتعرؼ أيضا بالقيمة التأكيدية،: القدرة على التقييم االرتدادم للتنبؤات السابقة .3

اؼبعلومات على مساعدة متخذ القرار كاؼبستخدـ يف تقييم صحة توقعاتو السابقة، كبالتارل تقييم نتائج 
.  6ف ازبذىا بناءا على ىذه التوقعاتأالقرارات اليت سبق ك

                                                             
 .292.، ص2009، األردف، دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع، عماف، 1رياض العبد اهلل، طبلؿ اغبجاكم، نظرية ؿباسبية-  1

2-  Nyor Terzungwe, Financial Reporting Quality of Nigeria Firms: Users’ Perception, International Journal of 

Business and Social Science, Vol. 4, No. 13, October 2013, P.275. 
 .50.، ص2002أسس اإلعداد كالعرض كالتحليل، الدار اعبامعية، االسكندرية، مصر، : طارؽ عبد العاؿ ضباد، التقارير اؼبالية-  3
 .314.، ص2014، الشركة العربية اؼبتحدة للتسويق كالتوريدات، القاىرة، مصر، 2ؿبمد مطر، نظرية احملاسبة، ط-  4
 .8.، صابقؿبمد أبو نصار، صبعة ضبيدات، مرجع س-  5
 .19.، ص2011، دار اؼبسَتة للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، 3مدخل نظرم كتطبيقي، ط: مؤيد راضي خنفر، غساف فبلح اؼبطارنة، ربليل القوائم اؼبالية-  6



 جودة األرباح في إطار حوكمة الشركات:                                                                                                ثانيالفصل ال
 

81 
 

استنادا ؼبا مت ذكره فإف جودة التقارير اؼبالية تتحدد على أساس مدل فائدهتا كمدخبلت مؤثرة كنافعة يف 
عملية ازباذ القرارات اؼبتعلقة بالشركة، كاليت يتم اغبكم عليها من خبلؿ جودة األرباح فبثلة باستمرارية األرباح 

باعتبارنبا أحد صفات مبلءمة األرباح اؼبستمدة من منظور الفائدة يف ازباذ القرار كذلك ، كقيمة مبلئمة األرباح
، ألف مستخدمي التقارير اؼبالية يعتربكف أف األرباح اؼبستمرة، Schiper & vincentحسب كصف كل من 

 اغبالية ؽبا صفة األرباح أففاالستمرارية تعٍت . 1 التقييمأغراضكاألرباح ذات قيمة مبلءمة تعد األكثر فائدة يف 
 تتكرر مستقببل فبا يفضي جبودهتا، ككلما كانت األرباح ذات جودة عالية كلما كانت تساعد على أمالديبومة 

 األرقاـيف حُت أف قيمة اؼببلءمة تعٍت قدرة  .2(أم مبلءمة اؼبعلومات يف عملية ازباذ القرار)التنبؤ اؼبستقبلي 
 أك تلخيصها، كاألرباح ذات القيمة اؼببلئمة ىي تلك اليت شركةاحملاسبية على ذبسيد اؼبعلومات اليت تؤثر يف قيمة اؿ

     العائداتأكؽبا القدرة على التغيَت من توقعات اؼبستثمرين عن ؿبددات قيمة األسهم ، مثل األسعار السوقية 
، كبالتارل أعلىكرب كلما كانت جودهتا أ، فكلما كانت القيمة اؼببلئمة لؤلرباح شركةأك التدفقات النقدية أك أداء اؿ

. 3مبلءمتها ؼبتخذم القرارات
 منهج حماية المستثمرين: الفرع الثاني

يركز ىذا اؼبنهج على دكر التقارير اؼبالية كأداة لئلشراؼ على أداء اإلدارة كمساءلتها يف ظل عدـ سباثل 
 اؼبالية اؼبعلومات بُت اإلدارة كاؼبسانبُت، فإدارة الشركة عادة ما تلجأ إذل التبلعب باؼبعلومات الواردة يف التقارير

فإف التقارير  Kouba et Jarbaouiكحسب . كذلك هبدؼ استغبلؿ ثركة اؼبسانبُت ػبدمة مصاغبها الشخصية
اؼبالية تعد كسيلة ؼبراقبة التخصيص السليم لثركة الشركة كمواردىا، كزبفيف عدـ سباثل اؼبعلومات بُت إدارة الشركة 

كاؼبسانبُت، فاؼبسانبوف يستخدموف اؼبعلومات احملاسبية باعتبارىا اؼبرجع الذم يعتمد عليو كبل طريف الوكالة لتحديد 
سياساهتم كاسًتاتيجياهتم من جهة، كما تسمح لؤلطراؼ األخرل اؼبتعاقدة مع الشركة بالتنبؤ بأدائها كاغبكم على 

كبالتارل فإف إعداد التقارير اؼبالية يعد مهما إلدارة الشركة، . 4قدرهتا كمن مث اغبفاظ على حقوقهم من جهة أخرل
فهي تعد كسيلة االتصاؿ بُت الشركة كاؼبتعاملُت معها كوهنا تعكس معلومات مهمة عن أداء الشركة  كنتائجها 

. ككل األمور اؼبعلقة هبا من جهة، كمن جهة أخرل تعترب مصدرا مهما إلحكاـ الرقابة على اؼبدراء
                                                             

1- Yo Han An, The Effect of Corporate Governance on Earnings Quality : Evidence from Korea’s Corporate 

Governance Reform, Phd thesis, School of Economics, Finance and Marketing, RMIT University, 2009, P.58.  
دراسة تطبيقية على الشركات اؼبسانبة يف اؼبملكة العربية السعودية، ؾبلة البحوث : وبي بن علي اعبرب، العبلقة بُت جودة األرباح احملاسبية كاؼبراجع اػبارجي- 2

 12.، ص2012، 2، العدد 11احملاسبية، اعبمعية السعودية للمحاسبة، اجمللد 
ؾبلة جامعة دمشق للعلـو دراسة تطبيقية، : اؼبالية األسواؽ يف اؼبستثمرين لقرارات األرباح احملاسبية معلومات مبلءمة يف اإلدارة ؾبلس استقبللية يوسف، أثر علي- 3

 .235-232.، ص2012، 2، العدد 28اجمللد االقتصادية كالقانونية، سوريا، 
4- Koubaa Riguen Rakia, Jarboui Anis, L’impact de l’éthique de l’audit externe sur la qualité de l’information, 

P.2. 
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كعليو فإف ىذا اؼبدخل يهتم خباصية كاحدة عبودة التقارير اؼبالية كىي اإلفصاح العادؿ الكامل، كيف ىذا 
السياؽ فإف قيمة التقارير اؼبالية تقاس دبدل توفَتىا ؼبعلومات مالية كاملة كشفافة غَت مصممة لتشويش أك تضليل 
اؼبسانبُت، أم التأكد من أنو يتم تزكيدىم بكافة اؼبعلومات كلما أمكن ذلك كيف شكل أكثر شفافية فبا يبكنهم 

 . 1من تقييم أداء الشركة بشكل عاـ كأداء إدارهتا بشكل خاص، كمن مث ضباية حقوقهم
 كينبغي لتحقيق ظبة العدالة كالكماؿ يف التقارير اؼبالية بناءن على ىذا اؼبدخل أف تتسم ىذه التقارير 
باؼبوثوقية كالشفافية كزبلو من أم آثار للتحيز حىت تؤدم دكرىا الرقايب بشكل جيد كتضمن ضباية اؼبسانبُت 

 األحداث من كغَتىا العمليات بصدؽ كسبتلك اؼبعلومات خاصية اؼبوثوقية كالشفافية إذا كانت سبثل. كاؼبستثمرين
أمانة عن اغبقائق كاألحداث  بصدؽ ك أم أف تعرب ىذه اؼبعلومات2.معقولة بدرجة سبثلها أف يفًتض أك سبثلها اليت

اؼبالية اؼبمثلة ؽبا كحبيث يتوفر التوافق بُت القيم كاألرقاـ احملاسبية كتفاصيلها مع األحداث االقتصادية كاؼبالية اليت مت 
 طرؽ القياس أك اؼبوضوعية لؤلدلة كاضحا انعكاسا تعد احملاسبية باؼبعلومات قياسها كالتقرير حوؽبا، فدرجة الوثوؽ

كحىت تكوف اؼبعلومات اؼبفصح عنها موثوقا فيها هبب أف تتوافر هبا  .3اؼبعلومات تلك عليها بنيت اليت السليمة
 :اػبصائص الفرعية التالية

يقتضي الوصف الكامل أف تعرب اؼبعلومات اؼبالية عن كافة اؼبعلومات الضركرية لفهم مستخدمي : كاملة .1
؛ 4اؼبعلومات عن األحداث اليت يتم التعبَت عنها، دبا يف ذلك اؼبعلومات الوصفية كالتوضيحية

ًعًد ؽبا، كالذم قد يهدؼ من خبلؿ ىذا التحيز : حيادية اؼبعلومات .2
ي
كيقصد هبا خلو اؼبعلومات من ربيز اؼب

 ذبنب، كمعٌت ذلك أف يتم 5إذل التأثَت على مستخدـ ىذه اؼبعلومات كعلى القرار الذم ينوم ازباذه
 إذل التوصل دؼبو احملاسبية اؼبعلومات كعرض بإعداد القائم يبارسو قد الذم التحيز من اؼبقصود النوع
 ؛6معُت اذباه يف اؼبعلومات ىذه مستخدـ على سلوؾ لتأثَتهبدؼ اأك  مسبقة، نتائج

إغفاؿ يف كصف الظواىر، كأف العملية اؼبستخدمة ك كيعٍت أنو ال يوجد أخطاء أ: اػبلو من األخطاء .3
كمع ذلك فإف التمثيل . إلنتاج اؼبعلومات اؼبقرر عنها قد مت اختيارىا كتطبيقها دكف أم أخطاء فيها

                                                             
1- Gregory J. Jonas, Jeannot Blanchet, Assessing quality of financial reporting, Journal of Accounting Horizons, 

Vol 14, No 3, Sep 2000, P.357-358. 
2 - Guy Djongoue, Fiabilité de l’informationC et Gouvernance d’entreprise: une analyse de l’audit légal dans les 
entreprises camerounaises, Colloque international la Gouvernance: quelles pratiques promouvoir pour le 

développement économique de l’Afrique, Université catholique de Lille, France, 3 Novembre 2007, P.6. 
اؼبعلومات، ؾبلة الباحث، كلية العلـو  تكنولوجيا ظل يف احملاسبية اؼبعلومات كجودة تكلفة  على (SCF)اؼبارل  احملاسيب النظاـ تطبيق قورين اغباج قويدر، أثر-  3

. 280.، ص2012، 10االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت، جامعة قاصدم مرباح، كرقلة، العدد 
4- Pascale Delvaille et autres, Information Financière en IFRS, Lexis Nexis, Paris, 2007, P.16. 
5

- David Alexander, Christopher Nobes, Financial Accounting : An International Introduction, Pearson 

International Publisher, England, 5th edition, 2013, P. 42. 
 .281.، صابققورين اغباج قويدر، مرجع س-  6
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الصادؽ ال يعٍت اػبلو الكامل من األخطاء، كذلك ألف العديد من القياسات تنطوم تقديرات قائمة 
.  على اغبكم اؼبهٍت لئلدارة

من خبلؿ ما سبق فإنو يبكن اغبكم على جودة التقارير اؼبالية كفقا ؽبذا اؼبدخل جبودة األرباح فبثلة جبودة 
اؼبستحقات كالتحفظ احملاسيب، لكوهنما من بُت الصفات اػبمس لؤلرباح اليت تتوافق مع مفهـو اؼبوثوقية يف 

فالتحفظ احملاسيب يعٍت التقرير عن القيم األقل للموجودات كاإليرادات قدر اإلمكاف، كالقيم األعلى . التقارير اؼبالية
، كبالتارل فإف 1لبللتزامات كاؼبصركفات، كىذا يعٍت تعجيل االعًتاؼ باؼبصاريف كتأجيل االعًتاؼ باإليرادات

التحفظ يف اإلعبلف عن النتائج اعبيدة سيزيد من مصداقية كموثوقية اؼبعلومات اؼبفصح عنها كمن قدرهتا على 
التنبؤ باؼبستقبل، كما يعترب أحد اآلليات البديلة غبوكمة الشركات اليت تسعى غبماية كضماف حقوؽ اؼبسانبُت 

 ألنو ىبفض من قدرة اؼبدرين على التبلعب يف األرباح كاألداء اؼبارل للشركة ،كاؼبستثمرين كالفئات ذات اؼبصلحة
 كيساىم يف حل ،كيزيد من قيمة الشركة كتدفقاهتا النقدية، باإلضافة إذل أنو وبد من ظاىرة عدـ سباثل اؼبعلومات

مشاكل الوكالة دبساعدة اؼبسانبُت كاؼبستثمرين على مراقبة اإلدارة كاغبد من عملية حجب اؼبعلومات، فبا يزيد من 
. 2درجة اإلفصاح كالشفافية كيضمن توفَت تقارير مالية عالية اعبودة لكافة اؼبستخدمُت

أما جودة اؼبستحقات فهي تعرب مدل اكبراؼ صايف الربح عن التدفقات النقدية من خبلؿ تفسَت العبلقة 
 أك ذباكزات قد ربدث أثناء عملية تقدير أخطاء أمالقائمة بُت التدفقات النقدية كاؼبستحقات، فبا يكشف عن 

األرباح، كذلك لكوف أف أساس االستحقاؽ يتطلب الكثَت من االجتهاد كالتقدير الشخصي أثناء تقييم األرباح فبا 
يتيح لئلدارة فرصة فبارسة إدارة األرباح كالتأثَت على جودة األرباح، كمن مث فإف إدراؾ اؼبستحقات يعد مؤشرا جيدا 

. 3 يزيد من درجة مصداقيتها كموثوقيتهاألنوعبودة التقارير اؼبالية 
: من خبلؿ ما سبق يبكن توضيح العبلقة بُت جودة األرباح كجودة التقارير اؼبالية يف الشكل اؼبوارل

 
 
 

 
 

                                                             
 .415.، ص سابقعبلـ ؿبمد موسى ضبداف، مرجع- 1
 ؾبلة احملاسبة كاؼبراجعة، ارباد اعبامعات كتكلفة رأس اؼباؿ كأثرىا على قيمة الشركة، إيباف ؿبمد سعد الدين، ربليل العبلقة بُت التحفظ احملاسيب بالتقارير اؼبالية- 2

 .313- 301.، ص2013، 3جامعة بٍت سويف، مصر، العدد  العربية،

 .415.بشرل فاضل خضَت الطائي،مصطفى يونس ضبيد اؼبثنو، مرجع سابق، ص- 3
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  العبلقة بُت جودة األرباح كجودة التقارير اؼبالية(:08)الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source: Yo Han An, Op-cit, P.60. 
 

تقييم جودة التقارير اؼبالية عن طريق مقاييس مرتبطة جبودة من الشكل أعبله نستخلص أنو يبكن 
حيث ترتبط فيو جودة األرباح )ـبتلفُت، األكؿ يتمثل يف مدخل احتياجات اؼبستخدـ  األرباح كذلك كفقا ؼبدخلُت

حد أبعاد خصائص األرباح احملاسبية كاؼبتمثلة يف مدل مبلئمة أكالذم يقـو على  (دبدل مبلئمة اؼبعلومات اؼبالية
.  األرباح يف عملية ازباذ القرارات االقتصادية، كاليت تقاس باستمرارية األرباح أك قيمة مبلئمة األرباح

موثوقية  أما اؼبدخل الثاين فيتمثل يف مدخل ضباية اؼبستثمر كالذم ترتبط فيو جودة األرباح دبدل
 .اؼبعلومات اؼبفصح عنها، كاليت تقاس بالتحفظ احملاسيب أك جودة اؼبستحقات (مصداقية)

 

 

 

 

 
 جودة التقارير المالية

 جودة األرباح

 اإلشراؼ أك اؼبساءلة اإلفادة يف ازباذ القرار

 اؼببلئمة 
 

  اؼبوثوقية
 

مدخل احتياجات 
اؼبستخدمُت 

مدخل ضباية اؼبستثمر 
أك اؼبساىم 

استمرارية  قيمة اؼببلئمة
 األرباح

التحفظ  جودة اؼبستحقات
 احملاسيب

 مقياس
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عالقة آليات الحوكمة الداخلية بجودة األرباح : المبحث الثالث
تلعب آليات اغبوكمة دكرا مهما يف ربسُت جودة التقارير اؼبالية،السيما ؾبلس اإلدارة عبنة اؼبراجعة 

باعتبارىا من بُت اؼبسؤكلُت على ضماف سبلمة التقارير، لذلك فمن اؼبتوقع أف يكوف ؽبم تأثَت على جودة األرباح 
. خاصة إذا كانوا يتمتعوف بالفعالية الكافية

 عالقة مجلس إدارة الشركة بجودة األرباح: المطلب األول
يعترب ؾبلس اإلدارة اآللية األكذل اليت يعتمد عليها أصحاب اؼبصاحل يف الشركة ؼبواجهة السلوؾ السليب 

حيث دل يعد دكره يقتصر على توجيو أداء اإلدارة فقط، كإمبا تعدل ذلك ليشمل ضماف نزاىة . إلدارة الشركة
. حسابات الشركة كعملية إعداد قوائمها اؼبالية

كيبكن القوؿ أف جمللس اإلدارة دكرا يف ربسُت جودة األرباح من خبلؿ مهامو الرقابية اليت يسعى من 
خبلؽبا إذل اغبد من التبلعبات أك التجاكزات اليت قد ربدث من قبل إدارة الشركة، كاليت من شأهنا أف تؤثر يف 

: 1كتتمثل ىذه اؼبهاـ يف. مصداقية كموثوقية اؼبعلومات احملاسبية اؼبفصح عنها
مناقشة التقارير اؼبالية مع كل من اؼبراجع اػبارجي كالداخلي كعبنة اؼبراجعة قبل اعتمادىا، فبا يزيد من  .1

مصداقيتها كعدالتها؛ 
 ؛ضماف سبلمة اؼبعامبلت احملاسبية كالتقارير اؼبالية كما تتضمنو من بيانات كمعلومات .2
تكليف من األعضاء من يراه مناسبا إلخطاره بالسياسات احملاسبية السليمة اليت تعترب أساسا يف إعداد  .3

التقارير اؼبالية؛ 
ضماف كجود نظم سليمة للرقابة اؼبالية كرقابة العمليات كااللتزاـ بالقانوف؛  .4
الدعم كاغبماية الكاملة لكل من عبنة اؼبراجعة، إدارة اؼبراجعة الداخلية كاؼبراجع اػبارجي يف  توفَت .5

اجتماعات اؼبناقشة، كتوفَت السبل البلزمة لتسهيل اتصاؿ تلك اعبهات الرقابية باجمللس؛ 
  إصدار تشريعات بعقوبات كجزاءات مشددة على كل من يثبت تورطو يف أم ـبالفات مالية، أك إدارية  .6

أك تعمد تقدًن معلومات مضللة كخاطئة للمسانبُت أك غَتىم من أصحاب اؼبصاحل؛ 
 .تطوير األدكات كاإلجراءات اؼبناسبة إلحداث بيئة عمل أخبلقية كتطبيقها .7

                                                             
 .63.فاتح بلواضح، مرجع سابق، ص- 1
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نظرا للمهاـ اليت يقـو هبا اجمللس كاليت ترفع من مصداقية اؼبعلومات اؼبفصح عنها، يرل العديد من ك
اخل، اليت ذبعلو أكثر فعالية يف أداء مهامو ...الباحثُت أف سبتع ىذا اجمللس بعدد من خصائص كاالستقبللية، اػبربة،

 . من شأنو أف وبسن من جودة األرباح اؼبفصح عنها
 استقاللية مجلس اإلدارة وجودة األرباح: الفرع األول

 عن اجمللس استقبللية بذلك كيقصد اإلدارة، جمللس النوعية اػبصائص ؿبددات أبرز االستقبللية تشكل
 اؼبديرين ضمن من ليسوا اإلدارة ؾبلس أعضاء من األكرب اعبزء يكوف أف أخرل بكلمات للشركة، التنفيذية اإلدارة

 إطار يف للعمل اإلدارة أداء ضبط يف اؼبستقلُت أعضائو كدكر اإلشرافية اجمللس قوة ذلك وبدد حبيث، التنفيذيُت
التقارير  جودة دعم مث كمن لئلدارة، النفعي السلوؾ تقييد خبلؿ من ،شركةاؿ قيمة كتعظيم األسهم ضبلة مصلحة

 .1عىامةن كاألرباح خىاصةن 
 أف حيث اآلخرين، األعضاء على تفضلهم اليت اؼبزايا من اإلدارة ؾبلس أعضاء استقبللية كما تعترب

 اإلدارة ؾبلس أعضاء أف كما مصاغبهم، كفق التصرؼ على القدرة لديهم تتوفر اؼبستقلُت غَت اجمللس أعضاء
 القرارات على الرقابة يف كخربهتم يتعلق بقدرهتم فيما ظبعتهم ربسُت إذل يسعوف تنفيذية كظائف يشغلوف ال الذين

. 2عاـ بشكل كالرقابة اإلدارية
لذلك فإف تعيُت ؾبلس اإلدارة ألعضاء من غَت التنفيذيُت ضمن تشكيلتو يعد أمرا يف غاية األنبية، كونو 

يساعد يف تقييم اجمللس كاإلدارة بشكل أكثر موضوعية، كيلعب دكرا مهما يف الفصل بُت اإلدارة، الشركة 
القرارات كظيفة التدقيق، األمور اؼبتعلقة بكاؼبسانبُت يف القضايا اليت زبتلف فيها مصاغبهم كمكافآت التنفيذيُت، 

،   3اخل...اؼبتخذة خبصوص عمليات االندماج
 إذل أف ىناؾ عبلقة إهبابية بُت Dimitropoulos & Asteriou كيف ىذا سياؽ توصلت دراسة لػػ

استقبللية أعضاء ؾبلس اإلدارة كجودة األرباح، مشَتين إذل أف الشركات اليت تضم عددا أكرب من األعضاء 
. 4اؼبستقلُت تعلن عن أرباح أكثر شفافية كذات جودة أكرب مقارنة بالشركات اليت تضم عددا أقل

                                                             
 .237.علي يوسف، مرجع سابق، ص-  1
تداعيات األزمة االقتصادية العاؼبية على : إقباؿ عدناف الشريف، عماد ؿبمد أبو عجيلة، العبلقة بُت جودة األرباح كاغباكمية اؼبؤسسية، اؼبؤسبر العلمي السابع- 2

 .21.، ص2009 نوفمرب11- 10اآلفاؽ، كلية االقتصاد كالعلـو اإلدارية، جامعة الزرقاء، األردف، يومي - الفرص- التحديات- منظمات األعماؿ
3- Hussain Khalifa Hussain Alkdai,  Mustafa Mohd Hanefah, Board of Directors’ Characteristics and Value 

Relevance of Accounting Infromation in Malaysian Shariah- Compliant Companies: a panel data analysis,  

Economics and Finance Review,  Vol. 2, No.6, 2012, P.33. 
4- P.E. Dimitropoulos, D. Asteriou, The Effect of  Board Composition on The Informativeness and Quality of 
Annual Earnings: Empirical Evidence From Greece, Journal of Research in International Business and Finance, 

Vol 24, 2010, P. 204. 
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أف اؼبستثمرين كاؼبسانبُت يبدكف ثقة أكرب يف اؼبعلومات الواردة بالتقارير  إذل كما أشارت دراسة أخرل
اؼبالية للشركات اليت تضم عددا أكرب من األعضاء اؼبستقلُت يف ؾبلس إدارهتا، كذلك ألف إدارة الشركة يف ىذه 
اغبالة تكوف لديها فرص أقل للتبلعب بالربح أك ربريفو، كذلك لعدـ كجود أم مصاحل شخصية تربطهم بإدارة 

. 1الشركة كىو ما يؤدم لتحسُت جودة األرباح
 أف الشركات اليت لديها ؾبلس إدارة يضم أكرب عدد من األعضاء غَت Kleinكما ترل دراسة لػػ 

. ، كىو ما يؤكد على جودة األرباح2التنفيذيُت تكوف أقل عرضة لبللبراط يف فبارسات إدارة األرباح
 الذم يرل أف ارتفاع عدد األعضاء غَت التنفيذيُت يف Rohaidaكقد أيدت ىذه الفكرة دراسة أخرل لػػػ 

. 3ؾبلس إدارة الشركة من شأنو أف يؤدم إذل إعداد تقارير مالية أكثر شفافية كموثوقية كيرفع من جودة األرباح
حجم مجلس اإلدارة وجودة األرباح : الفرع الثاني

يبثل ؾبلس اإلدارة آلية اغبوكمة الداخلية اليت كضعتها الشركة ؼبواجهة السلوكيات االنتهازية اإلدارية 
كضماف إعداد التقارير اؼبالية بشكل يعكس مركزىا اؼبارل بصورة صحيحة كعادلة، لذلك فإف حجم اجمللس يعد 

كبالرغم من أف الدراسات اليت تناكلت حجم ؾبلس اإلدارة كدكره يف فعالية اجمللس . عامبل مهما يف فعاليتو
ة         مهامو الرقايبأداءاختلفت فيما بينها فيما إذا كاف حجم اجمللس األكرب ىو األفضل من حيث فعاليتو يف 

.  أك العكس
كفيما يتعلق جبودة األرباح،فقد توصلت بعض الدراسات أف غبجم ؾبلس اإلدارة الكبَت عبلقة إهبابية مع 

جودة األرباح، فبا يعٍت أف الشركات اليت يضم ؾبلس إدارهتا عددا أكرب من األعضاء يكوف لديها مستول جيد إذل 
ؾباؿ تصرفاهتا االنتهازية  حد ما من الرقابة مقارنة بالشركات اليت تضم عددا أقل، فبا يقيد إدارة الشركات كوبد من

.  4يف اإلعبلف عن األرباح دبا ىبدـ مصاغبها

                                                             
1
- Forough Heirany & others, Investigating the Effect of Corporate Governance Mechanisms on the Quality of 

Accounting Profit, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management 

Sciences, Vol.3, No.3, 2013, P.318. 
2
- April Klein, Audit Committee, Board of Director Characteristics, and Earnings management, Journal of 

Accounting and Economics, Vol 33, Issue 3, 2002, P.398-399. 
3

- Basirudin Rohaida, The Relationship Between Governance Practices, Audit Quality and Earnings 

Management: UK Evidence, Phd thesis, Durham University, UK, 2011, P.70.  
4
- Ancella Anitawati Hermawan, Galuh Nur Adinda, The Effect of Board Characteristics and Audit Committee 

Existence on Earnings Quality of Indonesian State-Owned Enterprises, 2012, P.4. Disponible sur: 

http://ssrn.com/abstract=2135051(25/01/2014,15:30) 
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كرب من األعضاء تكوف أكثر فعالية يف تقييد سلوؾ أكما أف الشركات اليت يضم ؾبلس إدارهتا عددا 
فبا وبسن من جودة األرباح اؼبفصح عنها ألصحاب اؼبصاحل، ألهنا ، اإلدارة كبو فبارسات إدارة األرباح غَت الشرعية

.  1تضم عددا أكرب من اؼبدراء اؼبستقلُت كذكم خربات مالية كؿباسبية متنوعة
 يف دراسة لو أف ؾبالس اإلدارة ذات اغبجم األصغر تفشل يف الكشف عن فبارسات إدارة Yuكقد كجد 

، 2األكرب األرباح، كذلك ألف ىذا النوع من اجملالس يبكن إلدارة الشركة السيطرة عليو مقارنة باجمللس ذم اغبجم
فحجم اجمللس األكرب من شأنو أف يعزز من خربة اجمللس كيبنحو كقتا كؾبهودا أكرب يف القياـ برصد تصرفات 

. 3اإلدارة، كذلك ألف زيادة عدد األعضاء يؤدم إذل تقاسم اؼبسؤكليات فيما بينهم فبا يؤدم إذل أداء أفضل
 فقد توصلت يف دراستها إذل أف جودة األرباح تتحقق يف الشركات اليت لديها ؾبالس إدارة Chekiliأما 

، 5 الذم دل هبد أم عبلقة بن حجم اجمللس الكبَت كجودة األرباحChiedu، ككافقو يف ذلك 4ذات حجم أصغر
ف عدد األعضاء الكبَت سيؤدم إذل خلق نوع من عدـ التنسيق فيما بينهم فبا يؤدم إذل خلق أمربرين ذلك ب

مشاكل فيما بينهم، كيصعب من عملية ازباذ القرار، كمن مث إضعاؼ دكرىم يف رصد أداء اإلدارة كىو ما يبنح 
. اإلدارة فرصا أكثر إلدارة األرباح

 خبرة مجلس اإلدارة وجودة األرباح: الفرع الثالث
تعد الدراسات اليت تطرقت إذل العبلقة بُت جودة األرباح كخربة أعضاء ؾبلس اإلدارة بصيغة مباشرة قليلة، 

 أف ىناؾ Zarinaحيث توصلت دراسة لػػ . إال أف ىناؾ من الدراسات اليت أشارت ؽبا من خبلؿ متغَتات أخرل
عبلقة بُت خربة اجمللس كجودة التقارير اؼبالية، فتمتع أعضاء اجمللس باػبربة يف اعبانب اؼبارل كاحملاسيب هبعلهم 

كذلك ألف سبتع أعضاء . 6قادرين على مراقبة عملية إعداد التقارير اؼبالية بشكل أفضل فبا وبسن من جودة األرباح
أعضاء ؾبلس اإلدارة ببعض اؼبعارؼ كاػبربات احملددة خاصة يف اعبانب اؼبارل كاحملاسيب يساعدىم على مراقبة 

                                                             
1- Uwalomwa Uwuigbe & others, The Effects of Corporate Governance Mechanisms on Earnings Management 

of Listed Firms in Nigeria, Journal of  Accounting and Management Information Systems, Vol. 13, No. 1, 2014, 

P.171. 
2- Habbash Murya, The Effectiveness of Corporate Governance and External Audit on Constraining Earnings 

Management Practice in the UK, Phd thesis, Durham University, UK, 2010, P.53.   
3- Thu Phuong Truong, Keitha Dunstan, The Influence of Corporate Governance on Management Earnings 

Forecast Behaviour in a Low Private Litigation Environment, Working Paper No. 79, 2011, P.7. 
4- Sirine Chekili, Impact of Some Governance Mechanisms on Earnings Management: An Empirical Validation 

Within the Tunisian Market, Journal of Business Studies Quarterly, Vol 3, No 3, 2012, P.100. 
5- Victor Chiedu OBA, Board Dynamics and Financial Reporting Quality in Nigeria, Review of International 

Comparative Management, Vol 15, No.2, 2014, P.233. 
6- Zarina Abdul Salam, The Quality of Malaysian Interim Financial Reports and The Impact of Corporate 

Governance on The quality, Phd thesis, Cardiff University, Malaysia, 2013, P.269.   
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اإلدارة كمراجعي اغبسابات بشكل أفضل، باإلضافة إذل سبكينهم من فهم القوائم اؼبالية كالقضايا اؼبالية األخرل 
.   اؼبتعلقة بإعداد التقارير اؼبالية

فضبل عن ذلك فإف بعض الدراسات تعترب اػبربة اؼبالية من بُت احملددات اؽبامة عبودة األرباح، ألف توافر 
 ؾبلس اإلدارة يساعدىم يف مساءلة اإلدارة حوؿ القضايا اؼبتعلقة بإعداد التقارير اؼبالية، ربديد أعضاءاػبربة يف 

. 1 اؼبالية كالتشغيلية اؼبسطرةأىدافهاحققت قد ف الشركات أإسًتاتيجية الشركة، مراقبة إدارة اؼبخاطر، ضماف ب
أف كجود مدراء مع بعض اػبربات احملاسبية كغَت احملاسبية، كاػبربات اؼبالية ضمن  Tengliكما يرل 

تشكيلة ؾبلس اإلدارة هبعلو أكثر فعالية يف اغبد من فبارسات إدارة األرباح يف الشركات اليت تعاين من نظاـ 
 األرقاـحوكمة ضعيف، فتمتع األعضاء باػبربة يسمح ؽبم بالتحاكر مع اؼبدققُت الداخلُت كاػبارجُت حوؿ جودة 

 .2الؿ مساءلة اإلدارة كفرؽ احملاسبة كمدققي اغبساباتخ اؼبفصح عنها كذلك من احملاسبية
 أف احتماؿ إعادة صياغة األرباح يكوف أقل يف Agrawal & chadhaكما أشارت دراسة أخرل لػػ 

. 3الشركات اليت يضم ؾبلس إدارهتا عددا معتربا من األعضاء ذكم اػبربات كاؼبعارؼ اؼبختلفة
  مجلس اإلدارة وجودة األرباحاتعدد اجتماع: الفرع الرابع

 يبؿم مهامو الرقابية دبا أداء كفاءة يف أكثرتعترب العديد من الدراسات أف ؾبلس اإلدارة النشط يكوف 
. ضمن سبلمة كنزاىة اؼبعلومات اؼبفصح عنهام اؼبصاحل، كأصحابحاجيات 

االستماع للعركض، ال يكوف لديها الوقت   اليت نادرا ما ذبتمع لتوقيع بعض خطط اإلدارة أكفاجملالس
 تؤثر على أف اليت من شأهنا األمور كغَتىا من ،ح كجودة التقاريراالكايف للًتكيز على القضايا األخرل كإدارة األرب

.  جودة األرباح اؼبفصح عنها
أف ارتفاع كتَتة اجتماعات ؾبلس اإلدارة يقلل من احتماالت  Guzlar & alتوصلت دراسة لػػ كقد 

ألف عقد اجتماعات منتظمة يسمح ؽبم بتحديد كحل اؼبشاكل احملتملة  باألرباح، كذلك التحايل كالتبلعب
كما أف زيادة عدد االجتماعات اليت يعقدىا اجمللس سيمنح اؼبدراء اؼبزيد  .4كخاصة تلك اليت ترتبط بالتقارير اؼبالية

                                                             
1
 -Yousef Ibrahim Suleiman Abu Siam, Nur Hidayah Binti Laili, Khairil Faizal Bin Khairi, Board of Directors 

and Earnings Management Among Jordanian Listed Companies: Proposing conceptual framework, Vol.2, No.3, 

2014, P.4. 
2
- Teng Philip Lin, Corporate Governance Mechanisms and Earnings Management in Transitional Countries- 

Evidencce From Chinese Listed Firms, Phd thesis, Queensland University of Technology, Australia, 2011, P.82. 
3- Basirudin Rohaida, Op-cit, P.71. 
4
- M. Awais Gulzar, Wuhan, P.R. China, Zongjun Wang, Corporate Governance Characteristics and Earnings 

Management: Empirical Evidence from Chinese Listed Firms, International Journal of Accounting and Financial 

Reporting, Vol.1, No.1, 2011, P.147. 
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اؼبزيد من اعبهد كالوقت الكافيُت ؼبناقشة كل شؤكف الشركة، فبا ىبفض من احتمالية فبارسات إدارة األرباح كيزيد 
. 1من شفافية اؼبعلومات اؼبالية للشركات

جتماعات ؾبلس ا عدد زيادة أف Mashayekhi & Bazaz أشارت نتائج دراسةكيف ذات السياؽ 
، فبا األعضاء توفَت اؼبزيد من الوقت ؼبناقشة القضايا اليت قد تؤثر على جودة التقارير اؼبالية مع إذلاإلدارة يؤدم 

 النشطة تكوف أكثر فعالية يف اإلشراؼ كالرقابة كضماف نزاىة التقارير  فاجملالس.2يؤدم إذل ربسُت جودة األرباح
 .اؼبالية، كأكثر كفاءة يف تقييد سلوؾ اإلدارة كبو فبارسة إدارة األرباح

لس النشطة ربد من فبارسات إدارة األرباح كربسن من اأف اؼبجب Michael & alليو إكىو ما توصل 
جودة األرباح كالتقارير اؼبالية، ألف زيادة عدد االجتماعات اليت يعقدىا اجمللس وبسن من عملية الرقابة على 

. 3الشركة خاصة فيما يتعلق باؼبسائل احملاسبية كاؼبالية
األرباح  بجودة مراجعة النةعالقة لج: المطلب الثاني

 الفوائد أىم من اعترب خاص بشكل األرباح جودة كربسُت عاـ بشكل اؼبالية التقارير جودة ربسُت إف
الشركات، حيث دل يعد دكرىا يقتصر على قبوؿ القوائم اؼبالية فقط بعد  اؼبراجعة يف عباف تشكيل عن الناذبة

يف ظل اؼبفصح عنها مناقشتها مع اإلدارة كاؼبراجع اػبارجي، كإمبا امتد ليشمل التأكد من مدل جودة األرباح 
مع العلم أف جودة اؼبعايَت كاؼببادئ ليست ىي جودة . اؼببادئ كالسياسات اليت طبقتها الشركة يف القوائم اؼبالية

األرباح، كلكنها ترتبط باألحكاـ كالتقديرات اؼبستخدمة يف اختيار كتطبيق اؼببادئ كاؼبعايَت اؼبؤثرة يف جودة 
:     4كقد تطور دكر عبنة اؼبراجعة يف البيئة اغبالية ليشمل مهاـ تساعدىا على تقييم جودة األرباح من خبلؿ. األرباح
 اؼبرحلية؛ كالتقارير اإلدارة كتقارير اؼبالية القوائم قراءة .1
 مستمرة؛ بصورة احملاسبية كاؼبمارسات اإلدارة ألداء كاؼبتابعة اؼبواءمة .2
 اإلدارة؛ عن تصدر اليت اإلدارية التقارير متابعة .3
 األرباح؛ يف االستمرارية ظل يف كربليلها األرباح مكونات على الًتكيز .4
 االعتبار؛ بعُت األرباح عبودة العامة اؼبؤشرات أخذ .5
 .األرباح جودة يف اؼبؤثرة كالسمات كاػبصائص األرباح مصادر فهم .6

                                                             
1- Si Lu, Board Governance and Earnings management of Chines Listed Companies, Master Thesis, University 

of Oslo, Norway, 2011, P.10. 
2
- Bita Mashayekhi, Mohammad S. Bazaz, The Effects of Corporate Governance on Earnings Quality: Evidence 

from Iran, Asian Journal of Business and Accounting, Vol.3, No.2, 2010, P.95. 
3
- Michael Firth & others, Ownership, Two-tier Board Structure and The Informativeness of Earnings – 

Evidence from China, Journal of Accounting and Public Policy, Vol.26, 2007, P.493. 
 .128- 127. محمد أحمد علقم، مرجع سابق، ص-4
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 استقبللية اللجنة، حجم حيث تشكيل عبنة مراجعة من كتعترب العديد من الدراسات األكاديبية أف
 دكر ؽبا كاليت كالرقابية دبهامها اإلشرافية للقياـ دكرىا تعزز اليت العوامل أىم اللجنة من كنشاط خرباهتم، أعضائها،

. التبلعب باألرباح كمن مث ضماف جودهتا على اؼبديرين قدرة من اغبد يف بالغ
استقاللية لجنة المراجعة وجودة األرباح : الفرع األول

تعترب عملية ضماف جودة التقارير اؼبالية بصفة عامة كجودة األرباح بصفة خاصة من أىم اؼبسؤكليات 
اؼبلقاة على عاتق عبنة اؼبراجعة للشركة، كذلك باعتبارىا اآللية اليت تعمل على رصد كمتابعة أداء اإلدارة كأعماؿ 

 . اؼبدقق الداخلي كاػبارجي أثناء عملية إعداد القوائم اؼبالية
كغالبا ما ترل الدراسات أف استقبللية عبنة اؼبراجعة من بُت اػبصائص األساسية اليت تؤثر على فعاليتها 
  يف اإلشراؼ على عملية إعداد التقارير اؼبالية كضماف جودة األرقاـ احملاسبية اليت ربتويها، حيث توصلت دراسة 

 أف ىناؾ عبلقة اهبابية بُت استقبللية عبنة اؼبراجعة كجودة األرباح، مشَتين إذل M.Zarai et W.Bettabaiلػػ 
أف سبتع أعضاء اللجنة باالستقبلؿ الكامل يزيد كيقوم من مهمتها الرقابية على عملية إعداد التقارير اؼبالية كىو ما 

. 1يعود على اؼبعلومات احملاسبية كاؼبالية باعبودة العالية
كىو ما أكدتو دراسة سائد قراقيش، اليت بينت أف جودة األرباح ترتبط ارتباطا اهبابيا باستقبللية عبنة 
اؼبراجعة، حيث توصلت إذل أف كجود أعضاء مستقلُت يف اللجنة يعزز من دكرىا الرقايب يف اغبد من فبارسات 

. 2إدارة األرباح غَت الشرعية كبالتارل زيادة جودة األرباح
كقد عززت ىذه النتائج العديد من الدراسات التجريبية اليت أشارت إذل أف الشركات اليت يوجد لديها 

أعضاء أكثر استقبللية يف عباف اؼبراجعة سوؼ تظهر جودة أرباح أفضل، كيرجع السبب يف ذلك إذل أف سيطرة 
اؼبديرين اؼبستقلُت من حيث العدد على عبنة اؼبراجعة سيزكدىم بالقوة البلزمة إلجبار اإلدارة على ربسُت أداء 

الشركة، كما تكوف لديهم قدرة أكرب على ربمل ضغوطات اإلدارة فيما ىبص التبلعب باألرباح، فاؼبدير اؼبستقل 
الذم ال تكوف لديو عبلقات شخصية أك ذبارية مع إدارة الشركة يكوف أكثر قابلية لئلببلغ عن التجاكزات اليت قد 

كمن جهة أخرل فإف أعضاء عبنة  ىذا من جهة،. ربدث من قبل إدارة الشركة إذل اعبهات الرقابية اؼبختصة
 مهامهم الرقابية على التقارير اؼبالية أداءاؼبراجعة اؼبستقلُت بإمكاهنم مساعدة مدققي اغبسابات اػبارجيُت على 

                                                             
1
- Mohamed Ali Zarai, Wided Bettabai, Impact de l’efficacité des comités d’audit sur la qualité des bénéfices 

comptables divulgués, Revue gouvernance, Vol 4, No1, printemps 2007, P.19.  
دراسة تطبيقية على شركات القطاع الصناعي اؼبدرجة يف بورصة عماف، أطركحة : سائد زكي عطا قراقيش، تأثَت خصائص عباف التدقيق على جودة األرباح- 2

 .123- 122.، ص2009 العربية للعلـو اؼبالية كاؼبصرفية، عماف، األردف، األكاديبيةدكتوراه، غَت منشورة، كلية العلـو اؼبالية كاؼبصرفية، 
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بكل حرية، كذبنيبهم أم ضغوطات أك مضايقات أك تدخبلت من قبل إدارة الشركة اليت قد تأثر على رأيهم الفٍت 
.      1احملايد حوؿ عدالة كمصداقية األرقاـ احملاسبية اؼبفصح عنها

لجنة المراجعة وجودة األرباح أعضاء خبرة : الفرع الثاني
فضبل عن الدكر الذم تلعبو استقبللية عبنة اؼبراجعة يف القياـ بدكرىا الرقايب بشكل أكثر فعالية، فإنو 

يتطلب من أعضاء اللجنة أف تكوف لديهم اػبربات الكافية يف ؾباؿ احملاسبة كاؼبراجعة كاإلدارة اؼبالية سبكنهم من 
تقييم اؼبعلومات اؼبالية كاحملاسبية اليت تقدـ إليهم، فمن دكف مستول معُت من اؼبعرفة كاػبربة سيكوف من الصعب 

. على أعضاء عبنة اؼبراجعة فهم كافة اؼبعلومات الواردة بالتقرير اؼبارل للشركة
 عبنة أف إذل Sonda & alدراسة لػػ  كيف إطار العبلقة بُت جودة األرباح كخربة أعضاء اللجنة، توصلت

 من كاغبد اإلدارة تصرفات على الرقابة يف فاعلية تكوف أكثر مالية خربة لو شخصا أعضائها بُت تضم اليت اؼبراجعة
 اهبابية عبلقة كجود  أخرل إذل دراسات نتائج  كما دلت.مصاغبها اػباصة وبقق دبا األرباح عن التقرير يف قدرهتا

 يف التبلعب عبنة اؼبراجعة كجودة التقارير اؼبالية، حيث توصلوا إذل أف احتمالية حدكث ألعضاء اؼبالية اػبربة بُت
 عبنة أعضاء يتمتع اليت الشركات أما ضعيفة، مالية خبربة عبنة مراجعة تتصف بوجود يرتبط اؼبالية التقارير إعداد

 تلك من أقل تكوف اؼبالية التقارير صياغة إعادة لعملية خضوعها إمكانية فإف جيدة، مالية خبربة اؼبراجعة فيها
.  2ضعيفة فيها اؼبراجعة عبنة ألعضاء اؼبالية تكوف اػبربة اليت الشركات

كتدعم ىذه الدراسات موقفها ىذا بأف عباف اؼبراجعة اليت تضم عدد من األعضاء ذكم اػبربة يف اجملاؿ 
 فبا يقلل من احملاسيب كاؼبارل تكوف أقل عرضة ؼبمارسات إدارة األرباح، ألهنا تقوم من نظاـ الرقابة الداخلية للشركة

، فضبل عن دكرىا يف دعم مدقق فرص اؼبدراء يف تعديل األرباح اؼبعلنة كارتكاب أخطاء متعمدة أك غَت متعمدة
اغبسابات يف حاؿ حدكث أم منازعات بينو كبُت إدارة الشركة حوؿ السياسات احملاسبية اليت قد يكوف ؽبا تأثَت 

.    3سليب على جودة األرباح بصفة خاصة كجودة التقارير بصفة عامة
لكن ىذا ال يعٍت أف خربة أعضاء عبنة اؼبراجعة قد يكوف ؽبا أثر إهبايب دائما على جودة األرباح، حيث 

 أف اذباه الشركات إذل فبارسة إدارة األرباح بشكل تعسفي يزداد بزيادة Baxter & Cotterتوصلت دراسة لػػ 
 .4األعضاء الذين يبلكوف خربات مالية أك ؿباسبية كىو ما يؤدم إذل البفاض يف جودة األرباح

                                                             
1 - Peter J.Baxter, Audit Committees and financial reporting quality, Phd thesis, University of Southern 

Queensland, Australia, 2007, P.43.  
 .21.إقباؿ عدناف الشريف كآخركف، ص- 2

3
- Wilasinee Kiatapiwat, Op-cit, P.19. 

4
- Peter Baxter, Julie Cotter , Audit Committees and Earnings Quality, Journal of Accounting and Finance, 

Vol.49, No.2,2009, P.288.   
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حجم لجنة التدقيق وجودة األرباح : الفرع الثالث
جنة اليت تضم اللكما أشرنا يف الفصل السابق أف غبجم عبنة اؼبراجعة دكرا مهما يف تفعيل أداء مهامها، ؼ

 على عملية إعداد لئلشراؼأكرب عدد من األعضاء يكوف لديها تنوع يف اػبربات كالكفاءات، كاؼبزيد من الوقت 
 أف إدارة األرباح تكوف أقل يف الشركات Yang & Krishnanكيف سياؽ ذلك كجدت دراسة لػػ . التقارير اؼبالية

اليت لديها عدد كبَت من األعضاء، كىو ما يعكس أف عملية اإلشراؼ تكوف أحسن فبا يضمن سبلمة األرقاـ 
حيث كجدكا أف عبنة اؼبراجعة اليت تضم عددا أكرب من  lin & alكىو ما أكده . 1اؼبفصح عنها بالتقارير اؼبالية

األعضاء قد تزكد إشرافا أكرب على عملية إعداد التقارير اؼبالية كىو ما من شأنو أف وبسن من جودة األرباح من 
 .2خبلؿ زبفيض احتماؿ التبلعب يف القوائم اؼبالية

فكرب حجم عبنة اؼبراجعة قد هبعلها تضم عددا أكرب من اػبربات اؼبختلفة كيبنحها اؼبزيد من الوقت 
. 3 اؼبعلومات احملاسبية اؼبفصح عنها بالتقارير اؼبالية دقيقة كخالية من أم ربريفأفكاعبهد الكافيُت لضماف 

عبلـ كآخركف اليت أظهرت غَت أف ىذه الفكرة دل تأيدىا العديد من الدراسات، حيث قبد أف دراسة 
 فقد ذلك من العكس على بل األرباح، جودة ربسُت يف موجب تأثَت لو يكن التدقيق دل عبنة حجم نتائجها أف

 أعضاء زيادة أف إذ األرباح؛ جودة مع اؼبتغَت ؽبذا إحصائية داللة ذات عكسية  ىناؾ عبلقةأظهرت النتائج أف
 كيقلل من تنسيق الشركة بسبب تضارب آرائهم، عمليات مراقبة يف كفاءهتم زبفيض إذل يؤدم التدقيق عبنة

 .4األرباح كمن مث زبفيض جودة الشركة، يف األطراؼ ـبتلف بُت العبلقات
  لجنة المراجعة وجودة األرباحاتعدد اجتماع: الفرع الرابع

يعد نشاط عبنة اؼبراجعة من بُت اػبصائص اليت مت التأكيد عليها لضماف فعالية عبنة اؼبراجعة يف القياـ 
ف تكوف  أفحىت تستفيد اللجنة من استقبلليتها كخربهتا البد. دبهامها اإلشرافية فبا يؤدم إذل ربسُت جودة األرباح

ىذه اللجنة فعالة كنشطة يف القياـ بواجباهتا كمسؤكلياهتا، كيف ىذا السياؽ فقد أشارت اؽبيئات الدكلية على أنو 
 اجتماعات يف السنة حىت يتسٌت ؽبا تقييم أداء الشركة بصفة عامة 4 إذل 3هبب على اللجنة أف تعقد ما بُت 

                                                             
1
- Ebraheem Saleem Salem Alzoubi, Mohamad Hisyam Selamat, The Effectiveness of Corporate Governance 

Mechanisms on Constraining Earning Management: Literature Review and Proposed Framework,  International 

Journal of Global Business, Vol.5, No.1, June 2012, P.28. 
 .269.صسابق، عبلـ ؿبمد ضبداف موسى، مرجع - 2

3- Anderson, R. C., S. A. Mansi, and D. M. Reeb, Board characteristics, accounting report integrity, and  the cost 

of debt. Journal of Accounting and Economics,  Vol.37, No.3, 2004, P.340. 
  األردف،اجمللة األردنية يف إدارة األعماؿ، جودهتا، على كدليل األرباح استمرارية يف التدقيق عباف عواد، دكر صبحي مشتهى، هباء ماىر ضبداف، صربم ؿبمد عبلـ- 4

. 428.، ص2012، 3 العدد ،8 دؿاؼبج
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فلجنة اؼبراجعة اليت ذبتمع ألكثر من مرة خبلؿ السنة . 1كأداء إدارهتا بصفة خاصة كتوجيهها بشكل أكثر فعالية
تكوف لديها فرص أكرب ؼبناقشة كتقييم السياسات اؼبتبعة من قبل إدارة الشركة يف ربديد اغبسابات، كيسمح ؽبا 

حيث تعد ىذه االجتماعات دبثابة كسيلة اتصاؿ مباشرة بُت عبنة  .2بالرقابة أكثر على عملية إعداد القوائم اؼبالية
على اؼبعلومات اؼبناسبة اؼبرتبطة بالقضايا  اؼبراجعة كاؼبراجع اػبارجي ؼبناقشة القضايا اػباصة باؼبراجعة كاغبصوؿ

. 3احملاسبية اػببلفية بُت اإلدارة كاؼبراجع اػبارجي
 مرات على األقل خبلؿ 4إذل أف الشركات اليت ذبتمع فيها عبنة اؼبراجعة  كقد توصلت بعض الدراسات

 .4 صياغة تقاريرىا اؼباليةإلعادة، كأقل عرضة األرباحالسنة تكوف أقل عرضة ؼبمارسات إدارة 
نو كلما زاد عدد مرات االجتماع كلما زادت جودة األرباح، مربرا أكما أشار سائد قراقيش يف دراستو إذل 

ذلك بأف تكرار االجتماعات مع اؼبدقق اػبارجي كاؼبدقق الداخلي كاألطراؼ ذات العبلقة يف الشركة من شأنو أف 
الوقت لتقييم التقارير كمناقشتها كربليلها بشكل أفضل، كمن مث ىبفض من  يعطي أعضاء اللجنة اؼبزيد من

. 5احتمالية حدكث تبلعبات يف التقارير اؼبالية فبا يؤدم إذل زيادة جودة األرباح
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
- Laura Sierra García,  Emiliano Ruiz Barbadillo, Manuel Orta Perez, Audit committee and internal audit and 

the quality of earnings: empirical evidence from Spanish companies, Journal of Management Governance, 

Vol.16, 2012, P.309. 
2
- Wafa Masmoudi Ayadi, Younes Boujelbene, Impact des caractéristiques du conseil d’administration et du 

comité d’audit sur la qualité du résultat comptable des entreprises françaises, Revue Gouvernance, Vol 4, No1, 

2007, P.9. 
 .74. سعيد توفيق، أضبد عبد الفتاح، مرجع سابق، ص-3

4- Ebraheem Saleem & al, Op-cit, P.30. 
 . 129- 128.سائد زكي عطا قراقيش، مرجع سابق، ص- 5
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 :خاتمة

أف جودة األرباح تعد احملدد الرئيسي عبودة بمن خبلؿ ما مت التطرؽ إليو يف ىذا الفصل يبكن القوؿ 
. التقارير اؼبالية، كالبند األىم يف عملية ازباذ القرارات االستثمارية

كبالرغم من االىتماـ الذم حظي بو ىذا اؼبصلح يف السنوات األخَتة السيما بعد االهنيارات اؼبالية اليت 
 حيث دل تتمكن األحباث من إهباد مفهـو ؿبدد لو أك مقياس ،عرفها العادل مؤخرا إال أنو ال يزاؿ غامضا نوعا ما

. متعارؼ عليو

كنظرا للتبلعبات اليت أصبحت سبارس مؤخرا من قبل كبار اؼبسؤكلُت يف الشركات ظهرت العديد من 
الشكوؾ لدل مستخدمي التقارير اؼبالية حوؿ مصداقية الربح اؼبفصح عنو كمدل جودتو يف ازباذ القرارات 

. اؼبختلفة

كتعد حوكمة الشركات من أىم احملددات اليت تعمل على ضماف جودة األرباح من خبلؿ تظافر آلياهتا 
اؼبتمثلة يف ؾبلس اإلدارة كعبنة اؼبراجعة اليت تعمل على مراقبة إعداد التقارير اؼبالية خطوة خبطوة لتفادم أم 

  . اكبرافات أك تبلعبات من شأهنا أف زبفض من جودة األرباح
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 :مقدمة

عادة ما تعمل اإلدارة التنفيذية للشركة على تشويو أك تغَت مدلوؿ ؿبتول التقارير اؼبالية  السيما األرباح 
اؼبفصح عتها يف قائمة الدخل، من خبلؿ فبارسة بعض األالعيب احملاسبية اليت من شأهنا أف تؤثر على جودهتا فبا 

 . يؤدم إذل تضليل العديد من أصحاب اؼبصاحل بالشركة

  كباعتبار أف اغبوكمة قد أثبتت يف السنوات األخَتة أهنا الوسيلة الرقابية اليت يعد كجودىا يف الشركات 
ضركريا غبسن سَتىا كضمانا على نزاىة اؼبعلومات اؼبالية كاحملاسبية اؼبفصح عنها، من خبلؿ آلياهتا الرقابية 
الداخلية اؼبتمثلة يف ؾبلس اإلدارة كعبنة اؼبراجعة اليت تعمل على متابعة أداء اإلدارة كمساءلتها، كمراجعة كل 

 . العمليات اػباصة بتسيَت الشركة فبا ينعكس على جودة األرباح بصفة خاصة كالتقارير اؼبالية بصفة عامة

جاءت ىذه الدراسة ؼبعرفة األثر أك الدكر الذم يبكن أف تلعبو حوكمة الشركات يف اغبد من التصرفات 
االنتهازية كغَت األخبلقية اليت يبكن أف تنتهج من قبل معدم التقارير اؼبالية لتغَت احملتول اؼبعلومايت للتقارير اؼبالية 

 .من خبلؿ اختباره على عينة من الشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم

 :كبغية ربقيق ذلك فقد مت تقسيم ىذا الفصل إذل اؼبباحث التالية

 حملة عن سوؽ األسهم السعودم؛: اؼببحث األكؿ

 منهجية الدراسة؛: اؼببحث الثاين

 .اختبار مبوذج الدراسة كربليل النتائج:اؼببحث الثالث
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 لمحة عن سوق األسهم السعودي: المبحث األول
تعد السوؽ السعودية من بُت األسواؽ اليت تعرؼ نشاطا كبَتا فضبل عن تطورىا اؼبلحوظ خبلؿ السنوات 

األخَتة، لذلك سنتطرؽ يف ىذا اؼببحث إذل التعريف بسوؽ األسهم السعودم، مث التعرؼ على كاقع اغبوكمة يف 
ىذا السوؽ، لنختم اؼببحث بآليات اغبوكمة الداخلية احملددة من قبل الئحة اغبوكمة الصادرة عن اؽبيئة اؼبالية ؽبذا 

 .السوؽ
 التعريف بسوق األسهم السعودي:المطلب األول

سنتطرؽ يف ىذا اؼبطلب إذل نشأة السوؽ السعودم، ىيكلتو، شركط اإلدراج فيو، باإلضافة إذل أىم 
 .األدكات االستثمارية يف ىذا السوؽ

نشأة سوق األسهم السعودي : الفرع األول
، حيث أنشئت أكؿ شركة مسانبة يف اؼبملكة 1932سوؽ األسهم السعودم إذل عاـ  تعود بدايات

 شركة مسانبة، إثر تبٍت 14ـ كاف ىناؾ كبو 1975العربية السعودية كىي الشركة العربية للسيارات، كحبلوؿ عاـ 
اؼبملكة العربية السعودية اقتصاد السوؽ اغبر، فبا ساىم يف زيادة عدد الشركات اؼبسانبة، كتزامن ذلك مع قياـ 

حكومة اؼبملكة العربية السعودية بدمج شركات الكهرباء اػبمسة يف الشركة اؼبوحدة للكهرباء بتوزيع أسهم إضافية 
دكف مقابل على مسانبيها، كقياـ اغبكومة أيضا بتحويل ملكية البنوؾ األجنبية العاملة يف اؼبملكة لفائدة القطاع 

يف نشوء سوؽ غَت رظبي  كقد سانبت ىذه العوامل1.اػباص الوطٍت، حيث مت طرح أسهمها لبلكتتاب العاـ
 2. مكتب كساطة أسهم كدل تكن خاضعة ألية قوانُت كنظم32لؤلسهم من خبلؿ 

السعودية غَت رظبية حىت أكائل الثمانينات عندما باشرت اغبكومة النظر يف إهباد سوؽ  ظلت السوؽ
 تشكيل عبنة كزارية من كزارة اؼبالية كاالقتصاد 1984منظم للتداكؿ إهباد األنظمة البلزمة لذلك، إذ مت يف عاـ 

. الوطٍت ككزارة التجارة كمؤسسة النقد العريب السعودم هبدؼ تنظيم كتطوير السوؽ
ككانت مؤسسة النقد العريب السعودم اعبهة اغبكومية اؼبسؤكلة عن تنظيم كمراقبة السوؽ حىت تأسست 

 ـ، دبوجب نظاـ السوؽ اؼبالية 2003 جويلية 31ػػ ق اؼبوافق ؿ1424 صبادل الثانية 2ىيئة السوؽ اؼبالية بتاريخ 

                                                             
كلية العلـو ، غَت منشورة،  ماجستَتأطركحةدراسة حالة سوؽ األسهم السعودية، -رفيق مزاىدية، كفاءة سوؽ األكراؽ اؼبالية كدكرىا يف زبصيص االستثمارات- 1

. 172.، ص2007االقتصادية كعلـو التسيَت، جامعة اغباج ػبضر، باتنة، اعبزائر، 
، كلية العلـو االقتصادية ، غَت منشورة،  ماجستَتأطركحة، 2009-2000حساـ مسعودم، كاقع التداكؿ االلكًتكين يف السوؽ اؼبالية السعودية خبلؿ الفًتة - 2

 .104. ، ص2012كالتجارية كعلـو التسيَت، جامعة قاصدم مرباح، كرقلة، 
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اليت تشرؼ على تنظيم كمراقبة السوؽ اؼبالية من خبلؿ إصدار اللوائح كالقواعد  (30/ـ)الصادر دبرسـو ملكي رقم
 1.اؽبادفة إذل ضباية اؼبستثمرين كضماف العدالة كالكفاءة يف السوؽ

 األسهم السعودي لسوق المؤسسي والهيكل اإلدارة :الفرع الثاني
 مرتبطة كىي اؼبالية، السوؽ على كاإلشراؼ كالرقابة اإلدارة مسؤكلية السعودم اؼبارل السوؽ ىيئة تتوذل

 تسمح جديدة مؤسسات استحداث مت بالسوؽ كاعباذبية الثقة تعزيز كبغية أنو غَت الوزراء، ؾبلس برئيس مباشرة
   يف تاريخ السعودية، اؼبالية السوؽ شركة بإنشاء ، كذلك(التشغيلي)التنفيذم  كالدكر الرقايب الدكر بُت بالفصل

 إذل مقسما لاير، مليار 1,2 رأظباؽبا بلغ كقد اؼبستقلة اؼبالية كالذمة االعتبارية بالشخصية تتمتع ،2007 مارس 19
 .العامة االستثمارات لصندكؽ بالكامل فبلوكة سهم مليوف 120

 كاؼبقاصة التسوية بأعماؿ كالقياـ اؼبالية األكراؽ تداكؿ آليات كإدارة كهتيئة توفَت الشركة أغراض كتشمل
.  2هبا اؼبتعلقة اؼبعلومات كنشر ملكيتها كتسجيل كإيداعها اؼبالية، لؤلكراؽ

 من بقرار يتم تعيينهم أعضاء تسعة من مكوف فهو (تداكؿ)السوؽ اؼبالية السعودية إدارة جمللس بالنسبة أما
 للرئيس، كنائبا للمجلس رئيسا بينهم من كىبتاركف اؼبالية، السوؽ ىيئة ؾبلس رئيس من كترشيح الوزراء ؾبلس
 :3التارل النحو على العضوية كتكوف
 اؼبالية؛ لوزارة فبثل .1
 كالصناعة؛ التجارة لوزارة فبثل .2
 السعودم؛ العريب النقد ؼبؤسسة ثلمم .3
 ؽبا؛ اؼبرخص الوساطة شركات يبثلوف أعضاء أربعة .4
 سنوات03  اإلدارة ؾبلس عضوية مدة كتكوف السوؽ، يف اؼبدرجة اؼبسانبة، الشركات يبثبلف عضواف .5

 .أكثر كاحدة أك مرة للتجديد قابلة
 
 
 

                                                             
 www.tadawal.com.sa اؼبوقع االلكًتكين لسوؽ األسهم السعودم،- 1
، كلية العلـو االقتصادية كعلـو ، غَت منشورة،  ماجستَتأطركحةرشاـ كهينة، كاقع كآفاؽ الربط بُت األسواؽ اؼبالية العربية يف ظل التكامل االقتصادم العريب، - 2

 .104-103.، ص2009التسيَت كالعلـو التجارية، جامعة أؿبمد بوقرة، بومرداس، 
  www.tadawal.com.sa .، ؾبلس اإلدارة، نبذة عنا(تداكؿ)اؼبوقع االلكًتكين لسوؽ األسهم السعودم - 3



 دراسة قياسية لعينة من الشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي:                                                   الفصل الثالث
 

100 
 

 اإلدراج متطلبات و شروط :الفرع الثالث
اليت  اعبهة يف التالية الشركط توفر هبب السعودية البورصة يف اؼبالية األكراؽ ـبتلف إدراج أجل من .1

 :1أصدرهتا
 سعودية؛ مسانبة شركة اإلدراج طلب مقدـ يكوف أف . أ

األقل؛  على لاير مليوف 97,5 رأظباؽبا يبلغ أف . ب
 كمبوذج اإلدارةأف تقدـ الشركة طلبا لئلدراج مرفقا بصورة من النظاـ األساسي كقائمة بأعضاء ؾبلس  . ت

لشهادة ملكية أسهمها؛ 
فيما ىبص األسهم النقدية اليت اكتتب هبا اؼبؤسسوف أك األسهم العينية أك حصص التأسيس فبل هبوز  . ث

 تداكؽبا قبل نشر اؼبيزانية كحساب األرباح كاػبسائر عن سنتُت ماليتُت كاملتُت؛
التابعة  شركاتو من أكثر أك كاحدة خبلؿ من أك مباشرة بنفسو إما مارس الطلب مقدـ يكوف أف هبب . ج

 يف تتغَت دل إدارة إشراؼ ربت األقل على مالية سنوات ثبلث خبلؿ لو رئيسي كنشاط مستقبل نشاطا
 جوىريا؛ تغَتا ؾبملها

 األقل؛ على السابقة الثبلث السنوات عن اؼبراجعة اؼبالية القوائم إعبلف . ح
 عن األسهم فئة من ملكيتهم تقل ال كأف مساىم مائيت عن اعبمهور من اؼبسانبُت عدد يقل ال أف . خ

%30. 
  2:التالية الشركط ربقق هبب السعودية اؼبالية السوؽ يف عملو ؼبزاكلة للوسيط الًتخيص أجل كمن .2
 مسانبة؛ شركة يكوف أف . أ

سعودم؛  لاير مليوف 50 عن رأظباؽبا يقل ال أف . ب
 .الوساطة شركة لدل يعمل الذم الوسيط ككيل الوسيط بنشاط يقـو أف يبكن . ت

 
 
 
 

                                                             
كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت، جامعة اعبزائر، ، غَت منشورة، دكتوراه بوكساين رشيد، معوقات أسواؽ األكراؽ اؼبالية العربية كسبل تفعيلها، أطركحة- 1

 .104.مرجع سابق، ص، ، ككذلك رشاـ كهينة214.، ص2006
 .104.رشاـ كهينة، مرجع سابق، ص-  2
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السعودي  األدوات المتداولة في سوق األسهم: الفرع الرابع
 :1ىناؾ أدكات مالية ـبتلفة يتم تداكؽبا يف ىذه السوؽ، كتتمثل يف

تعترب قناة سبويلية ىامة تستخدمها اغبكومات كالشركات كاؼبؤسسات لتوفَت السيولة البلزمة : السندات .1
لتمويل مشركعاهتا كبتكلفة منخفضة نسبيا، كما أف ىذه الصكوؾ كالسندات تقدـ ضباية حملافظ 

ؿ كعائد دكرم ؽ القدرة على تنويع اؼبخاطر بتوفَت أدكات استثمارية ذات ـباطر أبإعطائهماؼبستثمرين 
 ؛آمن

سبثل األسهم كرقة ملكية يف الشركة وبصل حاملها على عوائد رأظبالية من األرباح النقدية : األسهم .2
اؼبوزعة، اليت سبثل نصيب السهم من األرباح اليت ربققها الشركة خبلؿ فًتة معينة، كذلك بعد إقرار 

اعبمعية العمومية توزيع نسبة من األرباح احملققة غبملة األسهم، كيتسم االستثمار يف األسهم بارتفاع 
معدؿ العائد يف اؼبدل الطويل مع ارتفاع عنصر اؼبخاطرة الذم يعٍت احتماؿ تعرض اؼبستثمر ػبسائر من 

 ؛رأس مالو اؼبستثمر
    عبارة عن ؿبفظة تضم ؾبموعة من االستثمارات اؼبتنوعة أك اؼبتخصصة يف نوع :  االستثمارصناديق .3

الستفادة ؿ، كيلجأ اؼبستثمركف إذل شراء حصص من ىذه الصناديق (أسهم، سندات، نقد)ؿبددة أنواع أك
 إذل قدرة ىذه باإلضافةاػبربات الطويلة يف إدارة االستثمار، يف ، اؼبتمثلة امن بعض اؼبزايا اليت سبلكو

الصناديق على تنويع االستثمارات، كمن مث تقليل اؼبخاطر بسبب كفرة األمواؿ، كيعهد اؼبستثمركف إذل 
اعبهة اليت تدير صناديق االستثمار بازباذ القرارات نيابة عنهم، كبشكل عاـ فإف العائد على ىذه 

اغبصص يبيل ألف يكوف أكثر أمانا مع كجود عائد يزيد على عائد السند كيقل عن عائد السهم، كسبتاز 
: اآلتية عاـ باؼبزايا ؿاحملافظ أك الصناديق االستثمارية بشك

حيث ينتقي الصندكؽ اآلليات االستثمارية اليت تبلئم أىدافو كيستفيد من مبدأ التنوع  :التنوع الجيد . أ
لتقليل اؼبخاطرة؛ 

متابعة أداء اآلليات  حيث يدار الصندكؽ عادة بفريق عمل متخصص يتوذل : المتخصصةإلدارةا . ب
كأىداؼ الصندكؽ؛  االستثمارية اؼبدرجة بكفاءة تتفق

حيث يبكن كبسرعة ربويل الوحدات اؼبستثمرة يف الصندكؽ؛  :السيولة . ت

                                                             
1
 .108. حساـ مسعودم، مرجع سابق، ص- 
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حيث أف الوحدة يف الصندكؽ تعٍت ملكية يف أكثر من نوع من اآلليات : تحقيق التنوع بأقل التكاليف . ث
 .االستثمارية اؼبدرجة يف الصندكؽ

 سوق األسهم السعوديواقع حوكمة الشركات في : المطلب الثاني
حبوكمة الشركات يزداد  االىتماـ بدأ القطاعات كافة يف السعودم االقتصاد شهدىا اليت للتطورات نظرنا

لدل كاضعي القوانُت كالتشريعات باؼبملكة، ؼبا ؽبا من فوائد تنعكس على الشركات بصفة خاصة كاالقتصاد بصفة 
 كسنحاكؿ يف ىذا اؼبطلب التطرؽ ألىم اؼبراحل اليت مرت هبا اغبوكمة، أىم النقاط اليت تطرؽ ؽبا دليل ،عامة

حوكمة الشركات باؼبملكة، لنختم اؼبطلب بأىم ما جاء بو دليل اغبوكمة يف اؼبملكة فيما ىبص ؾبلس اإلدارة كعبنة 
. اؼبراجعة

    نشأة حوكمة الشركات بالمملكة العربية السعودية: الفرع األول
عملت اؼبملكة العربية السعودية على إصدار العديد من القوانُت كالتشريعات لتنظيم عمل األسواؽ 

كفرض الرقابة على الشركات، كذلك كمحاكلة منها لتمهيد تطبيق اغبوكمة باؼبملكة كتفعيلها، كعلى العمـو فقد 
: 1ظهرت العديد من القوانُت اليت مهدت لتجسيد حوكمة الشركات يف اؼبملكة العربية السعودية كاؼبمثلة يف

ـ كالذم تضمن بعض األحكاـ 1/6/1931 بتاريخ 32 النظاـ التجارم باؼبرسـو اؼبلكي رقم إصدار .1
 العامة اليت تنظم مسك الدفاتر التجارية؛

ـ كالذم ألـز الشركات العاملة 20/7/1965 بتاريخ 6/إصدار نظاـ الشركات باؼبرسـو اؼبلكي رقم ـ .2
 باؼبملكة بإعداد قوائم مالية كمراجعتها من قبل ؿباسب قانوين مرخص؛

 كالذم كضع النواة 1/8/1974 يف 43/إصدار نظاـ احملاسبُت القانونيُت األكؿ باؼبرسـو اؼبلكي رقم ـ .3
األكذل لتنظيم مهنة اؼبراجعة باؼبملكة العربية السعودية كأكجد عبنة عليا للمحاسبُت القانونيُت كأككل إليها 

 ؛1991مهمة اإلشراؼ على اؼبهنة كتطويرىا، كالذم مت تعديلو سنة 
ـ كالذم قضى بااللتزاـ بأىداؼ احملاسبة اؼبالية 2/5/1990 بتاريخ 852إصدار القرار الوزارم رقم  .4

كمعيار العرض كاإلفصاح العاـ كمعايَت اؼبراجعة عند إعداد كمراجعة القوائم اؼبالية؛   كمفاىيمها

                                                             
دكر حوكمة الشركات يف اإلصبلح : ، اؼبؤسبر العلمي األكؿ!الطموح ... الواقع : عيد بن حامد الشمرم، حوكمة الشركات يف اؼبملكة العربية السعودية: راجع- 1

؛ ككذلك لينا حسن الزىراكم، أثر اغبوكمة على تقييم أداء صناديق 4- 3. ص،2008 أكتوبر 16- 15، كلية االقتصاد، جامعة دمشق، سوريا، االقتصادم
 .57- 56. غَت منشورة، اؼبعهد العارل إلدارة األعماؿ، سورية، ص،ماجستَت أطركحة  اؼبارل السعودم،السوؽحالة تطبيقية على : االستثمار

 



 دراسة قياسية لعينة من الشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي:                                                   الفصل الثالث
 

103 
 

ـ القاضي بتشكيل عباف مراجعة يف الشركات 23/1/1994 بتاريخ 903القرار الوزارم رقم إصدار  .5
 ؛ ليتناسب مع ظركؼ عمل الشركات2004اؼبسانبة كالذم مت تعديلو عاـ 

ـ بشأف الرقابة الداخلية يف الشركات اؼبسانبة كالذم 3/1/2003بتاريخ  2217قرار كزارم رقم إصدار  .6
أكد على ضركرة تعزيز دكر الرقابة الداخلية يف الشركات اؼبسانبة، كتوعية اؼبسانبُت بالدكر اؼبلقى عليهم 

كالتأكيد على كفاية اؼبعلومات اليت تتضمنها القوائم اؼبالية ، ؼبراقبة أداء ىذه الشركات كربقيق أىدافها
كاغبسابات اػبتامية الصادرة عن الشركات كذلك لتمكُت اؼبستثمرين من تقييم أداء الشركات كالوصوؿ 

 ؛إذل أراء صائبة عن أداء تلك الشركات، كازباذ القرارات اؼبناسبة غبماية استثماراهتم
الصادر دبوجب اؼبرسـو " نظاـ السوؽ اؼبالية " تأسيس ىيئة سوؽ اؼباؿ باؼبملكة العربية السعودية دبوجب  .7

 ـ؛ 31/7/2003بتاريخ  (30/ـ)اؼبلكي رقم 
عن ؾبلس ىيئة  4/10/2004 بتاريخ 2004-11-1إصدار الئحة سلوكيات السوؽ دبوجب قرار رقم  .8

سوؽ اؼباؿ، كالذم تضمن أحكاـ التداكؿ على اؼبعلومات الداخلية كمنع التصرفات أك اؼبمارسات اليت 
تنطوم على الغش كالتبلعب، كأحكاـ منع اإلشاعات كالًتكيج لبيانات غَت صحيحة كاؼبسؤكليات اؼبًتتبة 

 ؛على األضرار اليت تلحق بذلك
 بتاريخ 2004-11- 3إصدار عن ؾبلس ىيئة سوؽ اؼباؿ قواعد التسجيل كاإلدراج دبوجب قرار رقم  .9

 تتضمن شركط اإلدراج يف السوؽ اؼبارل كقواعد اإلفصاح ككاجبات أعضاء ؾبلس اإلدارة 4/10/2004
 .كتعويضات كمكافآت أعضاء ؾبلس اإلدارة ككبار التنفيذيُت كحقوؽ حاملي األسهم

الئحة حوكمة الشركات بالمملكة العربية السعودية  : الفرع الثاني
باؼبملكة العربية السعودية مشركع الئحة حوكمة الشركات بتاريخ ( CMA)أصدرت ىيئة سوؽ اؼباؿ 

 . بإنفاذ البلئحة بشكلها النهائي12/11/2006، مث صدر قرار ؾبلس ىيئة السوؽ اؼبالية بتاريخ 1/7/2006
كجاء إصدار ىذه البلئحة ليحقق ىدؼ تطوير السوؽ اؼبالية، نظرا لتزايد االىتماـ الدكرل دببادئ حوكمة 
الشركات كثبوت أثرىا يف رفع كفاءهتا، هبدؼ زيادة جاذبية األكراؽ اؼبالية اؼبتداكلة فيها، كأعدت ىذه البلئحة مع 
األخذ باالعتبار اؼببادئ اؼبقرة من اؼبنظمات الدكلية كاالستفادة من ذبارب الدكؿ يف حوكمة الشركات، فضبل عن 

 .1اؼببلحظات كاالقًتاحات العديدة اليت تلقتها اؽبيئة بعد نشر اؼبشركع األكرل على موقعها

                                                             
غَت منشورة، كلية العلـو ، ؿبمد بن ضبد بن عبد اهلل النصار، دكر اغبوكمة يف اغبد من فبارسات غسل األمواؿ يف شركات التأمُت السعودية، أطركحة دكتوراه-  1

 . 50.، ص2014االجتماعية كاإلدارية، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية، الرياض، 



 دراسة قياسية لعينة من الشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي:                                                   الفصل الثالث
 

104 
 

ؾبموعة من القواعد كاؼبعايَت اؼبنظمة إلدارة الشركات اؼبسانبة اؼبدرجة "كقد عرفت البلئحة اغبوكمة بأهنا 
يف السوؽ اؼبارل، من أجل ضماف االلتزاـ بأفضل اؼبمارسات اليت تكفل ضباية حقوؽ اؼبسانبُت، كحقوؽ أصحاب 

 ."اؼبصاحل
كقسمت البلئحة إذل طبسة أبواب تتكوف من تسعة عشرة مادة ربتوم األحكاـ الرئيسية غبوكمة الشركات 

: 1اؼبدرجة يف السوؽ اؼبالية، كفيما يلي عرض ؽبذه األبواب

سبثل يف أحكاـ سبهيدية تضمنت ؾبموعة من التعاريف، كتعريف العضو اؼبستقل : الباب األول .1
كالعضو التنفيذم كاألقرباء من الدرجة األكذل كأصحاب اؼبصاحل كالتصويت الًتاكمي كمسانبو األقلية؛ 

كمت التطرؽ فيو إذل حقوؽ اؼبسانبُت كاعبمعية العامة، كقد اشتمل على تفصيل : الباب الثاني .2
للحقوؽ العامة للمسانبُت كتسهيل فبارسة اؼبسانبُت غبقوقهم كحصوؽبم على اؼبعلومات، باإلضافة 

؛ ...األرباحإذل حقوقهم اؼبتعلقة باجتماع اعبمعية العامة ككذا حقوقهم يف 
كقد كجو لئلفصاح كالشفافية متضمنا السياسات كاإلجراءات اؼبتعلقة باإلفصاح بوجو : الباب الثالث .3

عاـ ككذلك اإلفصاح يف تقرير ؾبلس اإلدارة؛ 
كفيو مت ربديد الوظائف األساسية جمللس اإلدارة، مسؤكلياتو، تكوينو كاللجاف التابعة : الباب الرابع .4

لو، ككل األمور األخرل اؼبتعلقة بو؛ 
كىو آخر األبواب يف البلئحة كتضمن مادة كاحدة تنص على أف البلئحة تعترب : الباب الخامس .5

 .نافذة من تاريخ نشرىا
 
 
 
 
 
 

                                                             
دراسة تطبيقية، ؾبلة جامعة اؼبلك عبد العزيز، كلية االقتصاد : عبد اهلل علي عسَتم، إفصاح شركات اؼبسانبة السعودية عن التزامها ببلئحة حوكمة الشركات-  1

 . 104.ص، 2013، 1 ، العدد27كاإلدارة، اجمللد 
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آليات الحوكمة الداخلية بالمملكة العربية السعودية : المطلب الثالث

نظرا ألف ؾبلس اإلدارة كعبنة اؼبراجعة يعداف من أىم األطرؼ يف أداء حوكمة الشركات، فقد حاكلت 
اؼبملكة العربية السعودية سن العديد من القوانُت كالتشريعات اليت تنظم تكوين كعمل ىذه اآلليات فبا يضمن 

حوكمة الشركات العديد من  تسيَت أعماؿ الشركة بطريقة أكثر عقبلنية، كيف إطار ذلك فقد تضمنت الئحة
اإلدارة كعبنة اؼبراجعة بالشركات اؼبسانبة اؼبدرجة بسوؽ  ؾبلس األمور اعبوىرية اليت ربكم كتنظم تشكيل كعمل

 .األسهم السعودم

مجلس اإلدارة حسب الئحة حوكمة الشركات : الفرع األول
اؼبتعلقة دبجلس  التفاصيل حددت الئحة حوكمة الشركات باؼبملكة العربية السعودية يف باهبا الرابع بعض

إدارة الشركة كوظائف اجمللس كاؼبسؤكليات اؼبلقاة على عاتقو، تكوينو، كغَتىا من األمور األخرل، كحسب ىذه 
البلئحة فإف جمللس اإلدارة ؾبموعة من الوظائف كاؼبسؤكليات اليت هبب عليو القياـ هبا لضماف سَت الشركات 
بشكل جيد دبا يضمن مصاحل أصحاب اؼبصاحل كوبقق أىداؼ الشركة كاسًتاتيجياهتا، كنذكر من ىذه اؼبهاـ 

: 1كاؼبسؤكليات على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر
تنفيذىا، كذلك من خبلؿ  على كاإلشراؼ للشركة الرئيسة كاألىداؼ اإلسًتاتيجية التوجهات اعتماد .1

 ؛..كضع اإلسًتاتيجية الشاملة للشركة، أىدافها اؼبالية، اإلشراؼ على النفقات الرأظبالية الرئيسية للشركة
عليها من خبلؿ كضع سياسة مكتوبة تنظم  العاـ كاإلشراؼ الداخلية للرقابة كضوابط أنظمة كضع .2

تعارض اؼبصاحل بُت ـبتلف األطراؼ بالشركة، كضع إجراءات للتأكد من سبلمة األنظمة اؼبالية 
 ؛..ةكاحملاسيب

 عليو العاـ كاإلشراؼ - البلئحة ىذه أحكاـ مع يتعارض ال دبا - بالشركة خاص حوكمة نظاـ كضع  .3
 اغباجة؛ عند كتعديلو فاعليتو مدل كمراقبة

 بعد التنفيذ موضع ككضعها اإلدارة ؾبلس يف للعضوية كؿبددة كاضحة كإجراءات كمعايَت سياسات كضع .4
 ؽبا؛ العامة اعبمعية إقرار

 ؛حقوقهم كحفظ ضبايتهم أجل من اؼبصاحل أصحاب مع العبلقة تنظم مكتوبة سياسة كضع .5
6.  

                                                             
ؼبزيد من اؼبعلومات يبكن اإلطبلع على اؼبوقع . 20- 19.، ص2010 اؼبعدؿ 2006الئحة حوكمة الشركات، ىيئة السوؽ اؼبالية، اؼبملكة العربية السعودية، -  1

 www.cma.org.sa :االلكًتكين
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 عن باإلفصاح كالتزامها كاللوائح لؤلنظمة الشركة احًتاـ تضمن اليت كاإلجراءات السياسات كضع .7
 اآلخرين؛ اؼبصاحل كأصحاب كالدائنُت للمسانبُت اعبوىرية اؼبعلومات

  ا؛إلدارتو البلزمة كالسلطات الصبلحيات صبيع الشركة إدارة ؾبلس تورل .8
   يبثلها اليت اجملموعة مصاحل وبقق ما كليس عمومان  الشركة مصلحة وبقق دبا أعضاء اجمللس بالقياـ التزاـ .9

 اإلدارة؛ ؾبلس يف تعيينو على صوتت اليت أك
 عاـ بوجو اإلدارة ؾبلس أعضاء عبميع شؤكهنا عن كافية معلومات الشركة توفَت من التأكد .10

 بواجباهتم القياـ من سبكينهم أجل من كذلك خاص؛ بوجو التنفيذيُت غَت اإلدارة ؾبلس كألعضاء
 .بكفاية كمهماهتم

: 1أما فيما يتعلق بتكوين ؾبلس اإلدارة فقد تطرقت البلئحة إذل أىم النقاط التالية
 عشر؛ أحد على يزيد كال ثبلثة عن يقل أالَّال  على اإلدارة، ؾبلس أعضاء عدد الشركة نظاـ وبدد .1
 تتجاكز أال بشرط الشركة نظاـ يف عليها اؼبنصوص للمدة اإلدارة ؾبلس أعضاء العامة اعبمعية تعُت أف .2

 ذلك؛ غَت على الشركة نظاـ ينص دل ما اإلدارة ؾبلس أعضاء تعيُت إعادة سنوات كهبوز ثبلث
 التنفيذيُت؛ غَت األعضاء من اإلدارة ؾبلس أعضاء أغلبية تكوف أف .3
  اؼبنتدب العضو منصب مثل بالشركة تنفيذم منصب كأم اإلدارة ؾبلس رئيس منصب بُت اعبمع وبظر .4

 العاـ؛ اؼبدير أك التنفيذم أك الرئيس
 أكثر؛ أيهما اجمللس، أعضاء ثلث أك عضوين، عن اؼبستقلُت اإلدارة ؾبلس أعضاء عدد يقل أالٌ  .5
 صبيع عزؿ كقت كل يف العامة للجمعية هبوز كأنو اجمللس، عضوية انتهاء كيفية الشركة نظاـ يبُت أف .6

ذلك؛  خبلؼ على الشركة نظاـ نص كلو بعضهم، أك اإلدارة ؾبلس أعضاء
 زبطر أف الشركة على هبب العضوية انتهاء طرؽ من بأم اإلدارة ؾبلس أعضاء أحد عضوية انتهاء عند .7

 ذلك؛ إذل دعت اليت األسباب بياف مع فوران  كالسوؽ اؽبيئة
كاحد؛  آف يف مسانبة شركات طبس من أكثر إدارة ؾبلس عضوية العضو يشغل أالٌ  .8
ؾبلس  يف لو فبثلُت تعيُت الشركة نظاـ حبسب لو وبق الذم - االعتبارية الصفة ذم للشخص هبوز ال .9

 اإلدارة؛ ؾبلس يف اآلخرين األعضاء اختيار على التصويت - اإلدارة

                                                             
 .53.عيد بن حامد معيوؼ الشمرم، مرجع سابق، ص-  1
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لجنة المراجعة حسب الئحة حوكمة الشركات : الفرع الثاني
تعد عبنة اؼبراجعة ثاين آلية بعد اجمللس اليت ؽبا دكر كبَت يف ضماف حسن سَت عمليات الشركة فبا يعكس 

 لذلك فقد تضمنت الئحة حوكمة الشركات باؼبملكة يف مادهتا الرابعة عشر من ،عنها صورة صحيحة كعادلة
: 1رلكالتاحددهتا اليت  كمسؤكليات اللجنة  كمهاـالباب الرابع أىم األمور اؼبتعلقة بلجنة اؼبراجعة

 األعماؿ تنفيذ يف فاعليتها مدل من التحقق أجل من الشركة؛ يف الداخلية اؼبراجعة إدارة على اإلشراؼ .1
اإلدارة؛  ؾبلس ؽبا حددىا اليت كاؼبهمات

 شأنو؛ يف كتوصياهتا رأيها عن مكتوب تقرير ككضع الداخلية الرقابة نظاـ دراسة .2
 فيها؛ الواردة للملحوظات التصحيحية اإلجراءات تنفيذ كمتابعة الداخلية اؼبراجعة تقارير دراسة .3
 استقبلليتهم؛ من كالتأكد أتعاهبم كربديد كفصلهم القانونيُت احملاسبُت بتعيُت اإلدارة جمللس التوصية .4
 أثناء هبا يكلفوف اليت اؼبراجعة أعماؿ نطاؽ خارج عمل أم كاعتماد القانونيُت، احملاسبُت أعماؿ متابعة .5

 اؼبراجعة؛ بأعماؿ قيامهم
 عليها؛ ملحوظاهتا كإبداء القانوين احملاسب مع اؼبراجعة خطة دراسة .6
 شأهنا؛ يف مت ما كمتابعة اؼبالية القوائم على القانوين احملاسب ملحوظات دراسة .7
الرأم  كإبداء اؼبتبعة احملاسبية باإلضافة إذل السياسات عرضها قبل كالسنوية األكلية اؼبالية القوائم دراسة .8

 .شأهنا يف اإلدارة جمللس كالتوصية

أما فيما ىبص تكوين اللجنة كاؼبقومات اليت هبب أف تتوفر فيها حىت تتمكن اللجنة من أداء دكرىا 
:  2بشكل إهبايب فقد نصت البلئحة على ما يلي

 أعضاء على األقل؛ 3أف تتكوف عبنة اؼبراجعة من  .1
أف تتمتع اللجنة باالستقبلؿ التاـ، كىذا يتطلب تعيُت أعضاء عبنة اؼبراجعة من غَت أعضاء ؾبلس اإلدارة  .2

التنفيذيُت مع عدـ كجودة أم عبلقة مباشرة أك غَت مباشرة مع اؼبديرين التنفيذيُت بالشركة، كأال يبتلك 
العضو أسهما مؤثرة بالشركة اليت يكوف عضوا من أعضاء عبنة اؼبراجعة فيها؛ 

أف يكوف بُت أعضاء عبنة اؼبراجعة على األقل شخص يتوفر على قدر كبَت من الدراية كاؼبعرفة باألمور  .3
احملاسبية كاؼبالية، حبيث ال يقل مؤىل عضو عبنة اؼبراجعة عن درجة البكالوريوس كيفضل أف يكوف فبن 

                                                             
 :ؼبزيد من اؼبعلومات يبكن اإلطبلع على اؼبوقع االلكًتكين. 10: حوكمة الشركات، ىيئة السوؽ اؼبالية، الرياض، اؼبملكة العربية السعودية، ص- 1

www.cma.org.sa 
 .55.بق، صاعيد بن حامد معيوؼ الشمرم، مرجع س- 2
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وبملوف درجات علمية عليا يف ؾباؿ احملاسبة كاؼبالية، كذلك لتمكنو من مناقشة بعض األمور خاصة  .4
اؼبتعلقة باعبانب احملاسيب كاؼبارل؛ 

 6أف وبرص العضو على حضور االجتماعات بصفة دكرية، كينبغي أف ال يقل عدد االجتماعات عن  .5
 اجتماع يف العاـ، حىت يكوف ىناؾ متابعة كمعايشة من جانب عبنة اؼبراجعة 12ف ال يزيد عن أك

 .لؤلحداث كاألنشطة اؼبختلفة بالشركة
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منهجية الدراسة  : المبحث الثاني
بعدما أف قمنا بالتعريف بالسوؽ الذم ستتم فيو الدراسة، كالتطرؽ إذل نظاـ حوكمة الشركات الذم 

زبضع لو الشركات اؼبسانبة السعودية، سنحاكؿ يف ىذا اؼبطلب التطرؽ إذل أىم النقاط اليت ستقـو عليها الدراسة 
 .بداء بتحديد ؾبتمع كعينة الدراسة كختاما باختبار صبلحية البيانات للدراسة

اإلطار العام للدراسة  : المطلب األول
نتطرؽ يف ىذا اؼبطلب إذل كيفية ربديد ؾبتمع الدراسة ككذا العينة اليت سيتم اختبار الفرضيات عليها، 
باإلضافة إذل مصادر صبع اؼبعلومات، كأىم االختبارات كاألدكات اإلحصائية اؼبستخدمة يف الدراسة بغية ربقيق 

 .أىدافو كاختبار فرضياهتا
مجتمع وعينة الدراسة : الفرع األول

كاليت  (تداكؿ)يتكوف ؾبتمع الدراسة من الشركات اؼبسانبة السعودية اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم 
 ـبتلفشركة مسانبة سعودية موزعة على عدد 91أما عينة الدراسة فتتكوف من ،  شركة مسانبة168بلغ عددىا 

: من القطاعات، كاليت ربققت فيها شركط اختيار العينة اؼبتمثلة يف
 ؛مُت كالبنوؾأأف ال تكوف شركة ذات صفة مالية كشركات الت .1
أف ال تكوف قامت بعملية اندماج أك موقوفة عن التداكؿ خبلؿ فًتة الدراسة؛  .2
؛ N/31/12 إذل N/1/1أف تكوف السنة اؼبالية اؼبعتمدة من  .3
 .أف تتوفر عنها صبيع البيانات اؼبطلوبة غبساب متغَتات الدراسة .4

 : العينةاختيارسبع الدراسة كإجراءات  مجكيوضح اعبدكؿ اؼبوارل

 ؾبتمع كعينة الدراسة(: 4)الجدول رقم 

عينة الدراسة الشركات المستثناة مجتمع الدراسة الشركات المساهمة السعودية 
البًتككيماكيات 

التأمُت 
البنوؾ 

االظبنت 
التجزئة 

الزراعة كالصناعات الغذائية 
االستثمار الصناعي 

التشييد كالبناء 

14 
35 
12 
14 
14 
16 
14 
17 

03 
35 
12 
05 
05 
05 
0 
04 

11 
0 
0 
09 
09 
11 
14 
13 
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االستثمار اؼبتعدد 
التطوير العقارم 

الطاقة 
االتصاالت 

النقل 
اإلعبلـ 
الفنادؽ 

07 
08 
02 
04 
04 
03 
04 

03 
02 
0 
01 
0 
01 
01 

04 
06 
02 
03 
04 
02 
03 
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 www.tadawal.com.saباالعتماد على موقع سوؽ األسهم السعودم من إعداد الطالبة : المصدر

:  حيث أف الشركات اؼبستثناة سبثل
 شركة تابعة لقطاع البنوؾ، كقد مت 12 شركة تابعة لقطاع التأمينات ك35 شركة ذات طابع مارل منها 47 . أ

استبعاد ىذا النوع من الشركات ألهنا زبضع ؼبتطلبات تنظيمية ـبتلفة عن الشركات اليت تنتمي إذل 
القطاعات األخرل، باإلضافة إذل أف األساليب احملاسبية اليت تستخدمها ككذا طريقة عرضها للقوائم 

كالتقارير اؼبالية تعد ـبتلفة مقارنة بالشركات األخرل؛ 
؛ %100أك %75 شركات موقوفة عن التداكؿ بسبب أف خسائرىا ذباكزت رأظباؽبا إما بنسبة 5 . ب
  أف شركة أخرل ال تتوافر فيها كل اؼبعطيات اػباصة بالدراسة خاصة اؼبعلومات اؼبتعلقة باغبوكمة أك25 . ت

 .N/31/12ىي يف نتية ؽبا ال تاؿالسنة ادل

حدود الدراسة ومصادر جمع البيانات : الفرع الثاني
، كقد مت 31/12/2014 إذل 01/01/2012تتمثل حدكد الدراسة يف اغبدكد الزمنية اؼبمتدة من الفًتة 

اعتماد ىذه الفًتة باعتبارىا الفًتة اليت تتوافر فيها التقارير اؼبالية السنوية للشركات، كما أهنا تتميز دبركر فًتة كافية 
 عن ىيئة السوؽ اؼبالية السعودية 2007 سنوات لتطبيق الشركات لبلئحة اغبوكمة اليت صدرت سنة 5كاؼبتمثلة يف 

 .باإلضافة إذل عدـ كجود أم أزمات مالية خبلؿ ىذه الفًتة كاليت قد زبل بنتائج الدراسة
أما عن البيانات كاؼبعلومات اؼبستخدمة يف دراسة تأثَت آليات اغبوكمة الداخلية على جودة األرباح 

للشركات اؼبسانبة السعودية فتتمثل يف خصائص ؾبلس إدارة الشركة كعباف اؼبراجعة كاليت سبثل آليات اغبوكمة 
. الداخلية، باإلضافة إذل معلومات ؿباسبية كاليت تستخدـ يف تقدير جودة األرباح

http://www.tadawal.com.sa/
http://www.tadawal.com.sa/
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كقد مت صبع ىذه البيانات كاؼبعلومات من خبلؿ التقارير اؼبالية السنوية للشركات اؼبسانبة السعودية 
، كاليت مت اغبصوؿ عليها من اؼبوقع االلكًتكين الرظبي لسوؽ 2014، 2013، 2012اؼبنشورة خبلؿ السنوات 

 (.www.tadawal.com.sa)األسهم السعودم 

األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات : الفرع الثالث
 بغية ربقيق أىداؼ الدراسة، Eviews 7,0 ىذه الدراسة على برنامج التحليل اإلحصائي تاعتمد

:  كدراسة العبلقة بُت اؼبتغَتات التابعة كاؼبتغَتات اؼبستقلة، من خبلؿ استخداـ األساليب اإلحصائية التالية
هبدؼ كصف  استخداـ بعض اؼبقاييس الوصفية اإلحصائية كاؼبتوسطات اغبسابية كاالكبرافات اؼبعيارية .1

متغَتات الدراسة؛ 
 توزيعها من للدراسة اؼبتصلة البيانات اقًتاب مدل على للتعرؼ Jarque-Bera Testاختبار  .2

الطبيعي؛ 
 الختبار التداخل اػبطي بُت اؼبتغَتات اؼبستقلة؛ VIFك Toleranceاختبار  .3
 الذايت؛  االرتباط مشكلة من الدراسة مبوذج خلوالختبار  Durbin Watson Testاختبار  استخداـ .4
   للكشف عن مشكلة عدـ ثبات تباين اػبطأ العشوائي كمعاعبتها؛ Whiteاختبار  استخدـ .5
. استخداـ مبوذج االكبدار اؼبتعدد لتقدير العبلقة بُت اؼبتغَتات اؼبستقلة كاؼبتغَت التابع .6

متغيرات الدراسة وفرضياتها : المطلب الثاني
بعد أف قمنا بتحديد عينة الدراسة، سنتطرؽ يف ىذه اؼبرحلة إذل التعرؼ على مبوذج الدراسة، متغَتاهتا، 

 . فرضياهتا

نموذج الدراسة : الفرع األول
بناء على ما عرض من خبلؿ مشكلة الدراسة كفركضها، يبكن عرض مبوذج للدراسة يبثل اؼبتغَتات 

اؼبستقلة كاؼبتمثلة يف أىم خصائص آليات اغبوكمة الداخلية اليت من اؼبتوقع أف يكوف ؽبا تأثَت على اؼبتغَت التابع 
 :اؼبتمثل يف جودة األرباح، كالشكل اؼبوارل يوضح ذلك

 
 
 

http://www.tadawal.com.sa/
http://www.tadawal.com.sa/
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مبوذج الدراسة النظرية : (9)الشكل رقم
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 متغيرات الدراسة وكيفية قياسها: الفرع الثاني
بناءا على مبوذج الدراسة أعبله، فإنو يبكن التعبَت عن العبلقات الواردة بو كاليت زبص فرضيات الدراسة 

:  كفقا للنموذج الرياضي التارل
EQi,t = β0 + β1BoIi,t + β2BoEi,t + β3BoZi,t + β4BoMi,t + β5AcIi,t + β6AcEi,t +

                   β7AcZi,t+β8AcMi,t+β9Lnzi,t+β10Levi,t+εi,t  

 :كحسب ىذا النموذج فإنو يبكن كصف متغَتات الدراسة كالتارل
 

 

 المتغيرات المستقلة 

 استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة

الخبرة المالية والمحاسبية ألعضاء 
  مجلس اإلدارة

 حجم مجلس اإلدارة

عدد مرات اجتماع أعضاء مجلس 
 اإلدارة

 مجلس اإلدارة

الخبرة المالية والمحاسبية ألعضاء 
 لجنة المراجعة

 حجم لجنة المراجعة 

عدد مرات اجتماع أعضاء لجنة  
 المراجعة

 اإلدارة

 لجنة المراجعة

 استقاللية أعضاء لجنة المراجعة

 

 حجم الشركة

 اإلدارة
 درجة الرفع المالي

 اإلدارة

جودة األرباح 
 (المستحقات االختيارية)

 المتغير التابع

 المتغيرات الضابطة
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 (مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة) :المتغيرات المستقلة .1
كتتمثل ىذه اؼبتغَتات يف خصائص كل من جلس إدارة الشركة كعبنة اؼبراجعة للشركات اؼبسانبة السعودية 

كاعبدكؿ . اليت تزيد من فعالية ىذه اآلليات يف أداء مهامها الرقابية فبثلة يف االستقبللية، اػبربة، اغبجم، كالنشاط
اؼبوارل يبثل اسم كل متغَت كترميزه باإلضافة إذل كيفية قياسو كذلك حسب ما كرد يف الئحة حوكمة الشركات 

. الصادرة عن ىيئة سوؽ اؼباؿ السعودم كحسب ما أشارت لو الدراسات السابقة
 (ؾبلس اإلدارة كعبنة اؼبراجعة)اؼبتغَتات اؼبستقلة للدراسة (: 6)الجدول رقم 
القياس  الرمزاؼبتغَت 

 BoI استقبللية اجمللس
عدد األعضاء / عدد األعضاء غَت التنفيذيُت يف ؾبلس اإلدارة

كلما زادت النسبة دؿ ذلك على ارتفاع درجة االستقبللية 

 BoEخربة اجمللس 
إذا كاف من بُت أعضاء ؾبلس اإلدارة على األقل عضو 1يعطى القيمة 

وبمل مؤىل علمي يف اجملاؿ اؼبارل أك احملاسيب 
عدد أعضاء ؾبلس اإلدارة خبلؿ السنة  BoZحجم اجمللس 

عدد مرات اجتماع 
عدد اجتماعات ؾبلس اإلدارة سنويا  BoM اجمللس

 عبنة  استقبللية 
 AcI التدقيق

 إذا كانت اللجنة مكونة من أعضاء غَت تنفيذيُت بالكامل 1تعطى قيمة 
 إذا كاف العكس 0أك 

 AcE  عبنة التدقيقخربة
/ عدد األعضاء الذين وبملوف مؤىل علمي يف اجملاؿ اؼبارل أك احملاسيب

إصبارل عدد األعضاء 
 عدد أعضاء اللجنة خبلؿ السنة AcZ عبنة التدقيقحجم 

عدد مرات اجتماع 
عدد اجتماعات اللجنة سنويا  AcM عبنة التدقيق

  من إعداد الطالبة:المصدر
 (.2014-2012) توضح ىذه اؼبتغَتات لكل شركات الدراسة خبلؿ الفًتة (11)، (10)كاؼببلحق رقم 

 جودة األرباح: المتغير التابع .2
كما أشرنا سابقا فإنو ال يوجد مقياس كاحد متفق عليو للحكم على جودة األرباح، لذلك سيتم يف ىذه 

 لقياس جودة األرباح باعتبارىا األكثر عرضة لتبلعبات االختياريةالدراسة استخداـ القيمة اؼبطلقة للمستحقات 
كقد . اؼبدراء، كاليت يتم تقديرىا باالعتماد على مبوذج جونز اؼبعدؿ كاؼبشار إليو يف اؼبطلب الثاين من الفصل الثاين

:  عدد من اػبطوات كالتارلبأتباعمت قياس جودة األرباح حسب ىذا النموذج 
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 :حساب قيمة اؼبستحقات الكلية لكل شركات العينة كخبلؿ فًتة الدراسة كفقا للمعادلة التالية . أ
TAi,t=BNIi,t-CFOi,t 

 لكل شركات العينة؛ 02كيبكن توضيح ىذه اؼبرحلة يف اؼبلحق رقم 
تقدير معادل النموذج اؼبستخدمة غبساب اؼبستحقات غَت االختيارية من خبلؿ معادلة االكبدار جملموع  . ب

 :شركات العينة لكل سنة على حدا، كفقا للمعادلة التالية
TAi,t Ai,t-1 =α1t 1 Ai,t-1 +α2t  ∆REVi,t-∆ARi,t Ai,t-1 +α3t PPEi,t Ai,t-1 +εi,t 

 تبُت لنا معادالت االكبدار اليت مت حساهبا لكل شركات العينة خبلؿ (05)، (04)، (03)كاؼببلحق رقم 
 على التوارل، كبعد معاعبتها إحصائيا مت تقدير معامبلت مبوذج االكبدار 2014، 2013، 2012فًتات الدراسة 

(α1 ،α2 ،α3) لكل سنة من سنوات الدراسة كاؼبوضحة يف اعبدكؿ اؼبوارل :
 (2014-2012) معامبلت مبوذج االكبدار خبلؿ الفًتة (:5)الجدول رقم

 2012 2013 2014 

1α 16765.51 -8631.686 51367.81 

2α 0.021082 0.051707 -0.052956 

3α -0.001586 -0.056069 0.192720 

. (08)، (07 )،(06)من إعداد الطالبة باالعتماد على اؼببلحق رقم : المصدر
، 2013، 2012حساب اؼبستحقات غَت االختيارية لكل شركة من شركات العينة خبلؿ فًتات الدراسة  . أ

 : كذلك باستخداـ معادل النموذج اؼبقدرة سابقا يف اؼبعادلة التالية2014
NAi,t Ai,t-1

 =α1t 1 Ai,t-1
 +α2t  ∆REVi,t-∆ARi,t Ai,t-1 +α3t PPEi,t Ai,t-1

 +εi,t  

. (09)كقد مت التعبَت عن نتائج ىذه اؼبعادلة يف اؼبلحق رقم 
حساب اؼبستحقات االختيارية لكل شركة من شركات العينة خبلؿ فًتة الدراسة من خبلؿ الفرؽ بُت  . ب

 ؛(09)اؼبستحقات الكلية كاؼبستحقات غَت االختيارية، كىي موضحة يف اؼبلحق رقم 
بعد حساب اؼبستحقات االختيارية لكل شركة كبالنسبة لكل سنة، يتم حساب القيمة اؼبطلقة  . ت

للمستحقات االختيارية كمتوسطها خبلؿ فًتة الدراسة، كإذا البفضت اؼبستحقات االختيارية السنوية عن 
كمت توضيح . متوسطها يف سنة معينة دؿ ذلك على جودة األرباح خبلؿ ىذه السنة كالعكس صحيح

 أما األرباح ذات اعبودة 1 حيث مت التعبَت عن األرباح ذات اعبودة العالية بػػػ (09)ذلك يف اؼبلحق رقم 
.   0اؼبنخفضة فتم التعبَت عنها بػػػ 
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 معربا عنها جودة األرباح) كىي اؼبتغَتات اليت تضبط العبلقة بُت اؼبتغَت التابع :المتغيرات الضابطة .3
، كتتمثل ىذه (خصائص ؾبلس اإلدارة كاعبنة اؼبراجعة)كاؼبتغَتات اؼبستقلة  (باؼبستحقات االختيارية

 :اؼبتغَتات يف
يعترب حجم الشركة من العوامل احملددة عبودة األرباح ألنو يؤدم دكرا ىاما يف ربديد سلوؾ : حجم الشركة . أ

اإلدارة، فالشركات الكبَتة اغبجم تتمتع بنظاـ ربكمي داخلي، كمراجعُت أكفاء باإلضافة إذل أنظمة 
رقابة قوية كذلك للحفاظ على ظبعتها كأسعار أسهمها، كىو ما يؤدم إذل زيادة جودة األرباح يف 

 ؛ 1الشركات الكبَتة مقارنة بنظَتهتا الصغَتة
اؼبصادر  يبثل الرفع اؼبارل أداء الشركات من حيث مدل اعتماد ىذه الشركات على: درجة الرفع اؼبارل . ب

اػبارجية يف التمويل، كسبثل نسبة إصبارل االلتزامات إذل إصبارل اؼبوجودات مقياسا لدرجة الرفع اؼبارل يف 
يف سبويل استثماراهتا، حيث أف  الشركات اؼبسانبة كاليت تعكس مدل استخداـ ىذه األخَتة للديوف

. االستخداـ الزائد للدين يف التمويل من شأنو أف يزيد من اؼبخاطر اؼبالية للشركة، كيؤثر على عوائدىا
كعلى العمـو فإف أصحاب اؼبصاحل يف الشركة يفضلوف نسبة دين منخفضة ألف الشركات اليت تكوف 

لديها نسبة دين مرتفعة تكوف لديها حوافز أكثر إلدارة أرباحها كالتبلعب بالربح اؼبفصح عنو، كذلك ألف 
النسبة العالية للدين ذبعل من الصعب على الشركة االستدانة إال بشركط قد تكوف قاسية، فأصوؿ الشركة 

تعد ضمانا لدائنيها على قدرهتا يف الوفاء بالتزاماهتا، لذلك فإف العديد من الدراسات تعترب درجة الرفع 
كاعبدكؿ اؼبوارل يوضح لنا ىذه اؼبتغَتات  .2اؼبارل من  اؼبتغَتات اليت يبكن أف تأثر يف جودة األرباح

: كترميزىا ككيفية قياسها
 لدراسةاؼبتغَتات الضابطة ؿ(: 7)الجدول رقم 

القياس  الرمزاؼبتغَت 
اللوغاريتم الطبيعي ألصوؿ الشركة  Lnz حجم الشركة
إصبارل األصوؿ / إصبارل االلتزامات Lev الرفع اؼبارل

  من إعداد الطالبة: المصدر

 يوضح لنا البيانات اػباصة هبذين اؼبتغَتين لكل شركات الدراسة خبلؿ الفًتة (12)كاؼبلحق رقم 
(2012-2014) .

                                                             
آماؿ ؿبمد ؿبمد عوض، ربليل العبلقة بُت جودة األرباح احملاسبية كظاىرة عدـ سباثل اؼبعلومات كأثرىا على تكلفة رأس اؼباؿ، ؾبلة الفكر احملاسيب، مصر، - 1

 .15.، ص2011، 2، العدد15اجمللد
 .  37.، ص2010، دار اغبامد للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، 1ؿبمد ؿبمود اػبطيب، األداء اؼبارل كأثره على عوائد أسهم الشركات اؼبسانبة، ط- 2
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فرضيات الدراسة : الفرع الثالث
سبتع األرباح اؼبعلن عنها يف التقارير اؼبالية ف توجد مؤشرات ذات داللة إحصائية عال  :الفرضية األولى .1

من قبل الشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم باعبودة العالية من خبلؿ خلوىا من 
 اؼبستحقات االختيارية؛

 يوجد تأثَت اهبايب ػبصائص ؾبلس إدارة الشركة ؾبتمعة على جودة األرباح اؼبعلن عنها :الفرضية الثانية .2
يف التقارير اؼبالية للشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم؛ 

: كتنقسم ىذه الفرضية إذل ؾبموعة من الفرضيات الفرعية كالتارل
يوجد تأثَت اهبايب الستقبللية أعضاء ؾبلس اإلدارة على جودة األرباح اؼبعلن عنها يف التقارير اؼبالية  . أ

للشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم ؛ 
يوجد تأثَت اهبايب ػبربة أعضاء ؾبلس اإلدارة على جودة األرباح اؼبعلن عنها يف التقارير اؼبالية للشركات  . ب

اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم ؛ 
يوجد تأثَت اهبايب غبجم أعضاء ؾبلس اإلدارة على جودة األرباح اؼبعلن عنها يف التقارير اؼبالية للشركات  . ت

اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم ؛ 
يوجد تأثَت اهبايب لعدد مرات اجتماع أعضاء ؾبلس اإلدارة على جودة األرباح اؼبعلن عنها يف التقارير  . ث

اؼبالية للشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم ؛ 
 يوجد تأثَت اهبايب ػبصائص عباف التدقيق على جودة األرباح اؼبعلن عنها يف التقارير :الفرضية الثالثة .3

اؼبالية للشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم؛ 
: كتنقسم ىذه الفرضية إذل ؾبموعة من الفرضيات الفرعية كالتارل

 على جودة األرباح اؼبعلن عنها يف التقارير اؼباليةاؼبراجعة يوجد تأثَت اهبايب الستقبللية أعضاء عبنة  . أ
 للشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم؛

على جودة األرباح اؼبعلن عنها يف التقارير اؼبالية للشركات اؼبراجعة يوجد تأثَت اهبايب ػبربة أعضاء عبنة  . ب
 اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم؛

على جودة األرباح اؼبعلن عنها يف التقارير اؼبالية للشركات اؼبسانبة اؼبراجعة يوجد تأثَت اهبايب غبجم عبنة  . ت
 اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم؛
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على جودة األرباح اؼبعلن عنها يف التقارير اؼبراجعة يوجد تأثَت اهبايب لعدد مرات اجتماع أعضاء عبنة  . ث
اؼبالية للشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم؛ 

اختبار صالحية البيانات للدراسة : المطلب الثالث
قبل البدء بتحليل البيانات كاختبار الفرضيات، هبب أكال التعرؼ على خصائص البيانات للتحقق من 

مدل مبلمتها الختبار فركض الدراسة، كبغية ربقيق ذلك سنستخدـ ؾبموعة من االختبارات اإلحصائية الضركرية 
 .اليت تثبت صبلحية البيانات للتحليل اإلحصائي

اختبار التوزيع الطبيعي : الفرع األول
يتم إجراء ىذا االختبار للتأكد من أف البيانات موزعة توزيعا طبيعيا، حيث يًتتب على التعرؼ فيما إذا 

كانت البيانات موزعة أك غَت موزعة توزيعا طبيعيا اختيار األسلوب اإلحصائي اؼببلئم الختبار الفركض، كمن أجل 
:  اؼبعلمي، كتكوف قاعدة القرار كفقا لبلختبار اؼبذكور كاآليتJarque-Beraربقيق ذلك مت استخداـ اختبار 

H0 : البيانات تتبع التوزيع الطبيعي
H1 : البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي

 يف االختبار Prob حيث يتم قبوؿ الفرض العدـ بأف البيانات تتبع التوزيع الطبيعي إذا كاف احتماؿ 
 كسيتم اختبار مدل اقًتاب البيانات من توزيعها الطبيعي لكل متغَت من متغَتات الدراسة اؼبتصلة .%5 من1أكرب

جودة األرباح، استقبللية اجمللس، خربتو، حجمو، كعدد مرات اجتماعو سنويا، خربة اللجنة، : كاؼبمثلة يف
أما باقي اؼبتغَتات فهي متغَتات كنبية ال . حجمها، كعدد اجتماعاهتا سنويا، حجم الشركة، درجة الرفع اؼبارل

: كاعبدكؿ التارل يبُت اختبار التوزيع الطبيعي ؼبتغَتات الدراسة .زبضع للتوزيع الطبيعي
 للشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم  اختبار التوزيع الطبيعي ؼبتغَتات الدراسة اؼبتصلة(:8)الجدول رقم 

 السعودم

إختبار التوزيع الطبيعي المتغيرات 
J-B Probability 

 0,000 29362,12جودة األرباح 

 0,008 9,758استقبللية أعضاء ؾبلس اإلدارة 

 0,301 2,399حجم ؾبلس اإلدارة 

 0,000 318,489عدد اجتماعات ؾبلس اإلدارة سنويا 

 0,000 187,665اػبربة اؼبالية كاحملاسبية ألعضاء عبنة اؼبراجعة 

                                                             
1- Ben Vogelvang, Economitrics, Theory and Applications with Eviews, Financial Times Prentice Hall, England, 

2005, P.115-116. 
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 0,000 126,124حجم جمللس عبنة اؼبراجعة 

 0,000 379,786عدد اجتماعات عبنة اؼبراجعة سنويا 

 0,000 19,147حجم الشركة 

 0,000 586515,1درجة الرفع اؼبارل 

 Eviews باالعتماد على ـبرجات من إعداد الطالبة: المصدر

من اعبدكؿ أعبله نبلحظ أف ىناؾ متغَتا كاحدا فقط من اؼبتغَتات يتبع التوزيع الطبيعي، كاؼبتمثل يف 
              %5لو منخفضة كاحتمالو أكرب من  (J-B)حجم ؾبلس اإلدارة حيث نبلحظ أف إحصائية 

(Prob =0,301 < 0,05 .)

ؽبا مرتفعة  (J-B)بينما باقي اؼبتغَتات فنبلحظ أهنا ال تتبع التوزيع الطبيعي حيث أف قيمة إحصائية 
، كللتغلب على ىذه اؼبشكلة سيتم ربويل اؼبتغَتات اليت ال تتبع التوزيع الطبيعي باستخداـ %5 كاحتماؽبا أقل من

. دالة اللوغاريتم الطبيعي حىت تقًتب من توزيعها الطبيعي
اختبار االرتباط الخطي المتعدد : الفرع الثاني

 دل اؼبستقلة، كإذا اؼبتغَتات من متغَت كل استقبلؿ العاـ أساسا على فرضية اػبطي النموذج قوة تعتمد
 كلتقييم مشكلة اؼبعلمات، تقدير لعملية جيدان  اعتباره يبكن ال العاـ اػبطي الشرط فإف النموذج ىذا يتحقق

االرتباط اؼبتعدد بُت متغَتات النموذج يف الدراسة اغبالية مت االعتماد على أحد التقنيات اؼبستخدمة للكشف عن 
 اللذاف يبيناف الدرجة اليت يفسر هبا كل VIF، ككذا Toleranceاحتساب معامل ىذا اؼبشكل كاؼبتمثلة يف 

 ككفقا ؽبذين االختبارين تكوف قاعدة القرار بوجود ارتباط متعدد بُت .1متغَت مستقل باؼبتغَتات اؼبستقلة األخرل
قيمة ، ك0 للمتغَت اؼبفسر ما قريبة من TOLمتغَت مستقل ما كاؼبتغَتات اؼبستقلة األخرل إذا كانت قيمة اؼبعامل 

VIF 10 لو أكرب من
لكل اؼبتغَتات اليت مشلها مبوذج الدراسة موضحة يف  VIF كTOLكنتائج اختبار . 2

:  اعبدكؿ اؼبوارل
 
 
 
 

                                                             
 .26.مرجع سابق، ص سامح ؿبمد رضا رياض أضبد،-  1

2- Damodar N. Gujarati, Basic economitrics, the McGraw-Hill Companies, 4th edition, New York, 2004, P.362-

363. 
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 للشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم  اختبار االرتباط اؼبتعدد للمتغَتات اؼبستقلة كالضابطة(:9)الجدول رقم 
 السعودم

 Tolerance VIFاؼبتغَت 

 1,180 0,847استقبللية أعضاء ؾبلس اإلدارة 

 1,581 0,633 اػبربة اؼبالية كاحملاسبية ألعضاء ؾبلس اإلدارة

 1,25 0,799حجم ؾبلس اإلدارة 

 1,35 0,741عدد اجتماعات ؾبلس اإلدارة سنويا 

 1,331 0,752استقبللية أعضاء ؾبلس اإلدارة 

 1,461 0,685اػبربة اؼبالية كاحملاسبية ألعضاء عبنة اؼبراجعة 

 1,316 0,76حجم جمللس عبنة اؼبراجعة 

 1,284 0,779عدد اجتماعات عبنة اؼبراجعة سنويا 

 1,161 0,862حجم الشركة 

 1,091 0,917درجة الرفع اؼبارل 

 Eviews باالعتماد على ـبرجات من إعداد الطالبة: المصدر
 فبا يعٍت أف مبوذج 1 لكل متغَتات الدراسة ىي قريبة من Tolقيمة اؼبعامل  نبلحظ من اعبدكؿ أعبله أف

 كالذم كانت VIFالدراسة ال يعاين من مشكلة االرتباط اؼبتعدد بُت متغَتات الدراسة، كيدعم ذلك نتائج اختبار 
.  لكل اؼبتغَتات10قيمتو دكف 

اختبار االرتباط الذاتي : الفرع الثالث
 حد يكوف الزمنية حبيث السبلسل إحصائيات تستخدـ اليت النماذج يف الذايت االرتباط مشكلة تظهر

 اؼبتجاكرة اؼبشاىدات تكوف حيث أخرل، زمنية فًتات يف اػبطأ حدكد مع عبلقة لو( t)زمنية  فًتة يف اػبطأ
 بدرجة التابع اؼبتغَت على اؼبستقلة للمتغَتات حقيقي غَت أثر سينتج إذ النموذج؛ صحة يف يؤثر كىذا مًتابطة،

 Durbinالنموذج سنستخدـ اختبار  يف اؼبشكلة ىذه كجود من كللتحقق االرتباط، ذلك جراء من كبَتة

Watson1كحسب ىذا االختبار تكوف قواعد القرار كالتارل.  كالذم يعتمد على بواقي االكبدار اؼبقدر: 
DW≥du : عدـ كجود ارتباط ذايت بُت القيم اؼبتجاكرة للمتغَتات

dl<DW<du : اليبكن التقرير
DW≤dl : كجود ارتباط ذايت  بُت القيم اؼبتجاكرة للمتغَتات
 .DW القيمة القصول كالدنيا الختبار dl كduحيث سبثل 

                                                             
1 - Ben Vogelvang, Op-cit, P.123-125. 
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كقد أظهرت النتائج اػباصة هبذا االختبار عدـ كجود ارتباط ذايت يف مبوذج الدراسة، حيث كجد أف قيمة 
DW الذم يبثل القيم اعبدكلية ؽبذا [1,73- 1,86]كىي قيمة أكرب من القيمة القصول للمجاؿ 2,06 تساكم 

. k=10 كN=273االختبار عند 

اختبار عدم ثبات تباين الخطأ العشوائي : الفرع الرابع
يعترب ثبات تباين األخطاء العشوائية أحد االفًتاضات اؼبهمة لبلكبدار اػبطي، باإلضافة إذل أف متوسطها 
هبب أف يكوف مساكيا للصفر، أما يف حاؿ عدـ ثبات تباين اػبطأ العشوائي تستخدـ بعض األساليب اإلحصائية 

 العدـ  كتكوف قاعدة القرار كفقا لبلختبار اؼبذكور قبوؿ الفرض. Whiteللتغلب على ىذه اؼبشكلة مثل اختبار 
بأف البيانات ال تعاين من مشكلة عدـ ثبات تباين اػبطأ العشوائي إذا كانت قيمة توزيع كام مربع  احملسوبة يف 

%5النموذج أقل من القيمة اجملدكلة لو عند مستول الداللة 
1 .

H0 : تباين األخطاء العشوائية ثابت
H1 : تباين األخطاء العشوائية غَت ثابت

 64,42 احملسوبة تساكم whiteف قيمة توزيع كام مربع الختبار فإ حسب ما جاء يف ىذا االختبار،

 كىذا معناه 82,52 كاليت قيمتها 63 كدرجة حرية %5كىي أقل من قيمة توزيع كام اجملدكلة عند مستول الداللة 
. أف النموذج ال يعاين من مشكلة عدـ ثبات تباين اػبطأ العشوائي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
1-Damodar N. Gujarati, Op-cit, P413. 
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 اختبار نموذج الدراسة وتحليل النتائج: المبحث الثالث
سنتطرؽ يف ىذا اؼببحث الختبار أثر اؼبتغَتات اؼبستقلة لنموذج الدراسة على اؼبتغَت التابع للشركات 

اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم كربليل النتائج اؼبتوصل إليها، لكن قبل ذلك البد من إجراء ربليل 
 . كصفي ؽبذه اؼبتغَتات
اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة  : ولالمطلب األ

اؼبطلب  يف إليها تطرقنا اليت الفرضيات الختبار اإلحصائي للتحليل البيانات صبلحية من التأكد بعد
 البدء قبل الدراسة ؼبتغَتات أكرل ربليلي تأيت اآلف اؼبرحلة الثانية اليت نتطرؽ فيها إذل كصف الفصل، ىذا من الثاين

 .نتائجها كاستخبلص فرضياهتا باختبار
 للمتغير التابعاإلحصاء الوصفي : الفرع األول
 األرباح لغَت جودة تقسيم مت حبيث األرباح جودة لقياس اؼبعدؿ Jonesمبوذج  الدراسة استخدمت

  ىي كما النتائج ظهرت كقد كجودة األرباح اؼبنخفضة، العالية، األرباح إذل جودة الدراسة مبوذج اختبار أغراض
  .اؼبوارل باعبدكؿموضحة 

 كصف اؼبستحقات االختيارية كجودة األرباح للشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم(:10)الجدول رقم

جودة األرباح   

السنىة 
 متوسط

المستحقات 
االختيارية 

المؤسسات ذات جودة 
أرباح عالية 

المؤسسات ذات جودة 
أرباح منخفضة 

المجموع 

2012 0,0466 66 73% 25 27% 91 100% 

2013 0,0446 64 70% 27 30% 91 100% 

2014 0,0787 25 27% 66 73% 91 100% 

 %100 273 %43 118 %57 155المجموع 

(. 09) من إعداد الطالبة باالعتماد على اؼبلحق رقم :المصدر
 كانا األكثر ارتفاعا عبودة األرباح حيث حققا أقل 2013 ك2012نبلحظ من اعبدكؿ أعبله أف عامي 

، كقد بلغ عدد الشركات اليت تتمتع 0,0567متوسط للمستحقات االختيارية مقارنة دبتوسط الفًتة الذم قدر بػػػ 
يف حُت . %70 ك%73 شركة على التوارل كبنسب قدرىا 64 ك66جبودة عالية يف األرباح  خبلؿ ىاذين العامُت 

 األكثر البفاضا عبودة األرباح حيث حقق أعلى متوسط للمستحقات االختيارية مقارنة 2014يعترب العاـ 
 شركة كبنسبة 25دبتوسط الفًتة، كقد بلغ عدد الشركات اليت تتصف أرباحها باعبودة العالية خبلؿ ىذا العاـ 

  .%27قدرىا 
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ىذه النتائج تشَت إذل أف أرباح الشركات اؼبسانبة السعودية تتميز جبودة مقبولة فبا يعٍت قدرة مستخدمي 
.  ككضعيتها اؼباليةاتالتقارير اؼبالية على االعتماد عليها يف ازباذ قراراهتم االستثمارية كاغبكم على أداء الشرؾ

اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة المستقلة : الفرع الثاني
 التابع كاؼبتمثل يف جودة األرباح، سنحاكؿ يف ىذا اعبزء كصف للمتغَتبعد أف قمنا بالتحليل الوصفي 

اؼبتغَتات اؼبستقلة كاؼبتمثلة يف خصائص أعضاء ؾبلس اإلدارة كعبنة اؼبراجعة للشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ 
. كاعبداكؿ اؼبوالية توضح ذلك.  السعودماألسهم

  للشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم كصف اؼبتغَتات اؼبستقلة اؼبتصلة(:11)الجدول رقم

 المتغير السنة المتوسط المعياري االنحراف أقل قيمة أعلى قيمة
1,00 0,00 0,270 0,50 2012 

 2013 0,47 0,273 0,00 1,00 استقبللية أعضاء  ؾبلس اإلدارة

1,00 0,00 0,264 0,45 2014 

12 5 1,563 8 2012 
 2013 8 1,703 4 12 حجم ؾبلس اإلدارة

12 4 1,765 8 2014 

17 2 2,395 6 2012 
 2013 6 2,472 2 16 عدد اجتماع أعضاء اجمللس سنويا

15 2 2,339 6 2014 

اػبربة اؼبالية كاحملاسبية ألعضاء عبنة  2012 0,41 0,245 0,00 1,00
 2013 0,41 0,234 0,20 1,00 اؼبراجعة

1,00 0,17 0,238 0,41 2014 

5 3 0,589 3 2012 
 2013 3 0,584 3 5 حجم عبنة اؼبراجعة

6 3 0,666 3 2014 

عدد اجتماع أعضاء عبنة اؼبراجعة   2012  5  2,123  1  12
 2013 6 2,291 2 15 سنويا

16 3 2,090 6 2014 

 .11، 10  من إعداد الطالبة باالعتماد على اؼببلحق رقم:المصدر
 

 
 
 
 



 دراسة قياسية لعينة من الشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي:                                                   الثالثالفصل 
 

123 
 

: كفيما يلي ربليل للجدكؿ السابق
مت قياس ىذا اؼبتغَت من خبلؿ نسبة األعضاء غَت التنفيذيُت يف ؾبلس : استقاللية مجلس اإلدارة .1

 إذل %45 غَت التنفيذيُت يًتاكح من األعضاء أف متوسط نسبة أعبلهاإلدارة، كيبلحظ من اعبدكؿ 
 غَت التنفيذيُت يف ؾبلس لؤلعضاء حققا أعلى النسب 2013 ك2012، كما يبلحظ أف عامي 50%

 على التوارل فبا يدؿ على أف معظم شركات %47ك %50اإلدارة حيث كصلت ىذه النسب إذل 
 على تعيُت ينصاؼبسانبة السعودية التزمت بدليل حوكمة الشركات يف فبلكة العربية السعودية كالذم 

 أغلبية أعضاء ؾبلس اإلدارة من األعضاء غَت التنفيذيُت؛
مت قياس ىذا اؼبتغَت من خبلؿ عدد أعضاء ؾبلس اإلدارة، كنبلحظ من اعبدكؿ : حجم مجلس اإلدارة .2

 ما بُت تًتاكح أعضاء خبلؿ سنوات الدراسة كىي قيمة 8السابق أف متوسط حجم ؾبلس اإلدارة بلغ 
أقل كأكرب قيمة غبجم اجمللس كىذا معناه أف الشركات اؼبسانبة السعودية التزمت بدليل اغبوكمة فيما 

 عضوا، كما أف ىذا اغبجم يعد 11 كأف ال يزيد عن 3ىبص عدد األعضاء الذم هبب أف ال يقل عن 
مبلئما حيث يساعد أعضاء اجمللس من ازباذ القرارات بصورة سريعة كفعالة كما يبنحو قدرة أكرب على 

 أداء مهامو بطريقة أكثر كفاءة كفاعلية؛ 
اجمللس  مت قياس ىذا اؼبتغَت من خبلؿ عدد اؼبرات اليت هبتمع فيها: عدد اجتماعات مجلس اإلدارة .3

 اجتماعات سنويا 6سنويا، كيبلحظ من نتائج اعبدكؿ أعبله أف متوسط عدد االجتماعات قدر بػػػ 
 ما بُت أقل كأكرب قيمة لعدد اجتماعات اجمللس، كعلى العمـو تًتاكحخبلؿ سنوات الدراسة،كىي قيمة 

فإف ىذا العدد يعد مناسبا ؼبمارسة اجمللس ؼبهامو حسب ما كرد يف دليل اغبوكمة للمملكة العربية 
 ؛السعودية

 مت قياس ىذا اؼبتغَت من خبلؿ النسبة اؼبئوية : لجنة المراجعةألعضاءبية سالخبرة المالية والمحا .4
 أك احملاسبية عن طريق قسمة عدد األعضاء الذين وبملوف مؤىل علمي يفلؤلعضاء ذكم اػبربة اؼبالية 

اجملاؿ احملاسيب أك اؼبارل إذل إصبارل عدد األعضاء، كيبلحظ من النتائج اؼببينة أعبله أف متوسط أعضاء 
 خبلؿ فًتة الدراسة كىذا يدؿ %41عباف اؼبراجعة الذين لديهم خربة مالية كؿباسبية يف العينة يقدر بػػػ 

على أف معظم الشركات اؼبسانبة السعودية تلتـز بدليل اغبوكمة السعودم فيما يتعلق بضركرة توافر اػبربة 
اؼبالية ألحد األعضاء يف اللجنة كحد أدىن فبا ينعكس على فهمهم لؤلمور اعبوىرية لكيفية إعداد التقارير 

 اؼبالية؛
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 عبنة التدقيق اؼبنتخبُت من قبل ؾبلس أعضاء من خبلؿ عدد اؼبتغَتمت قياس ىذا : حجم لجنة المراجعة .5
 3دارة الشركة، كنبلحظ من النتائج اؼبوضحة يف اعبدكؿ أعبله أف متوسط حجم عبنة التدقيق بلغ إ

 6 إذل 5 خبلؿ سنوات الدراسة كىي أقل قيمة أيضا، يف حُت أكرب عبنة تدقيق تكونت من أعضاء
 الذم هبب توافره يف اللجنة األدىنكتؤكد ىذه النتائج على أف الشركات السعودية التزمت باغبد . أعضاء

حوكمة الشركات يف اؼبملكة، كىو ما يؤكد على ضركرة مراعاة عدـ زيادة عدد  كفقا لتعليمات دليل
 اللجة فبا قد ىبلق مشاكل التنسيق فيما بُت أعضائها كيصعب عملية ازباذ القرارات بصورة سريعة أعضاء

  فبا قد وبد من أداء اللجنة ألعماؽبا بكفاءة كفاعلية؛أعضائهاكفعالة، ككذا عدـ اػبفض من 
مت قياس ىذا اؼبتغَت من خبلؿ عدد اؼبرات اليت ذبتمع فيها اللجنة : عدد اجتماع أعضاء لجنة المراجعة .6

 للشركات اؼبسانبة السعودية ذبتمع سنويا دبتوسط ة أف عباف اؼبراجعأعبلهسنويا، كتبُت النتائج اؼبذكورة 
اجتماعات يف السنة، ىذا يدؿ على أف الشركات اؼبسانبة السعودية تستويف عدد  6 إذل 5يًتاكح من 

. االجتماعات اؼبنصوص عليو يف دليل اغبوكمة للمملكة

  للشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودمكصف متغَتات الدراسة اؼبنفصلة(: 12)الجدول رقم 

النسبة العدد السنة اؼبتغَت 
اػبربة اؼبالية كاحملاسبية ألعضاء ؾبلس 

اإلدارة 
2012 17 19% 

2013 19 21% 

2014 19 21% 

استقبللية أعضاء عبنة اؼبراجعة 
2012 29 32%  

2013 29 32% 

2014 29 32% 

. 11، 10من إعداد الطالبة باالعتماد على اؼبلحق رقم : المصدر

لقد مت التعبَت عن ىذا اؼبتغَت دبتغَت كنبي حيث إذا : الخبرة المالية والمحاسبية ألعضاء مجلس اإلدارة .1
( 1) اؼبالية كاحملاسبية يأخذ القيمة الشؤكف ـبتص يف األقلف ؾبلس اإلدارة يضم من بُت أعضائو على اؾ

 من عينة الدراسة %19، كيبلحظ من اعبدكؿ السابق أف نسبة (0)أما إذا كاف العكس فيأخذ القيمة 
كيبكن . 2014 ك2013 خبلؿ %21 كما كصلت ىذه النسبة 2012تستويف ىذا اػباصية خبلؿ سنة 

س العينة ال تورل أنبية للخربة اؼبالية ؿالقوؿ بأف ىذه النسبة تعد ضعيفة نوعا كىذا يدؿ على أف غالبية ؾبا
كاحملاسبية ألعضاء اجمللس مقارنة خبرباهتم يف ؾباؿ الصناعة؛ 
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مت قياس ىذا اؼبتغَت عن طريق التعبَت عن عبنة اؼبراجعة اؼبكونة من : استقاللية أعضاء لجنة المراجعة .2
كتبُت النتائج . إذا كاف العكس (0)، كالتعبَت عنها بالقيمة (1)أعضاء غَت تنفيذيُت بالكامل بالقيمة 

 يبتاز أعضاء عباف اؼبراجعة 2014، 2012 من عينة الدراسة خبلؿ الفًتة %32اؼبوضحة أعبله أف نسبة 
فيها باالستقبلؿ التاـ، كتعد ىذه النسبة ضئيلة نوعا ما بالرغم من أف ىذه اػباصية منصوص عليها يف 

.  العربية السعوديةللمملكةدليل اغبوكمة 
 اإلحصاء الوصفي للمتغيرات الضابطة: الفرع الثالث

بعد االنتهاء من كصف اؼبتغَت التابع كاؼبتغَتات اؼبستقلة، سنتطرؽ يف ىذا اعبزء إذل التحليل الوصفي 
: كاعبدكؿ اؼبوارل يوضح ذلك. للمتغَتات الضابطة

اإلحصاء الوصفي غبجم الشركة كدرجة الرفع اؼبارل للشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم (: 13)الجدول رقم 
 السعودم

 المتغير السنة المتوسط االنحراف المعياري أقل قيمة قيمة أعلى
24,73 13,14 2,727 19,09  2012 

 2013  19,02 2,812 13,09 24,88 حجم الشركة

25,16 13,94 2,743 19,08  2014 

83,99 0,01 8,791 1,37  2012 
 2013  0,47 0,894 0,00 8,66 درجة الرفع المالي

22,33 0,01 2,378 0,7 2014 

. 12من إعداد الطالبة باالعتماد على اؼبلحق رقم : المصدر

  وتحليل النتائجاختبار الفرضيات: ثانيالمطلب ال
بعد أف قمنا باختبار صبلحية البيانات للتحليل اإلحصاء، كالوصف اإلحصائي ؼبتغَتات الدراسة 

سنحاكؿ يف ىذا اؼبطلب اختبار فركض الدراسة عن طريق دراسة مدل تأثَت آليات اغبوكمة الداخلية على جودة 
األرباح، حيث يتناكؿ مبوذج الدراسة األثر بُت عدة متغَتات مستقلة كاؼبتمثلة يف خصائص فاعلية آليات اغبوكمة 

الداخلية فبثلة يف ؾبلس اإلدارة كعبنة اؼبراجعة، كبُت اؼبتغَت التابع جودة األرباح الذم مت قياسو باستخداـ 
. اؼبستحقات االختيارية
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 ية األولىاختبار الفرض: الفرع األول

دبا أف نتائج اإلحصاء الوصفي عبودة األرباح أظهرت كجود تكرارات لتمتع أرباح الشركات اؼبسانبة 
السعودية باعبودة العالية، جاءت ىذه الفرضية للتأكد من مدل معنوية ىذه النتائج كذلك باستخداـ اختبار ذم 

.  0,5عن متوسط فرضي  (1,0)اغبدين من خبلؿ معرفة مدل اختبلؼ البيانات اػباصة دبتغَت إدارة األرباح 
H0 : ال توجد مؤشرات ذات داللة إحصائية عن سبتع أرباح الشركات اؼبسانبة السعودية باعبودة العالية

 خبلؿ فًتة الدراسة؛
H1 : توجد مؤشرات ذات داللة إحصائية عن عدـ سبتع أرباح الشركات اؼبسانبة السعودية باعبودة العالية

خبلؿ فًتة الدراسة؛ 

: كنتائج ىذا االختبار موضحة يف اعبدكؿ اؼبوارل
 اختبار معنوية مدل سبتع األرباح باعبودة العالية(: 14)الجدول رقم 

Binomial Test 

 
Category N 

Observed 

Prop. Test Prop. 

Exact Sig. 

(2-tailed) 

Qualité des 

resultas 

Group 1 1,00 155 ,57 ,50 ,029 

Group 2 ,00 118 ,43   

Total  273 1,00   

من إعداد الطالبة  : المصدر

 من مستول اؼبعنوية ؿأؽ  كىو0,029 مستول الداللة لبلختبار قدر بػػػ أفتوضح نتائج االختبار أعبله 
 بُت الشركات اليت تتمتع إحصائيةفبا يعٍت قبوؿ الفرضية العدمية اليت تنص على كجود اختبلؼ ذك داللة  0,05

.  تتمتع أرباحها باعبودة العالية أرباحها باعبودة العالية كالشركات اليت ال

اختبار الفرضية الثانية : الفرع الثاني
هتدؼ ىذه الفرضية إذل اختبار أثر خصائص ؾبلس اإلدارة يف ربسُت جودة األرباح للشركات اؼبسانبة 

السعودية عن طريق زبفيض اؼبستحقات االختيارية يف األرباح، كينبثق عن ىذا الفرض ؾبموعة من الفركض الفرعية 
نتائج اؿكاعبدكؿ اؼبوارل يوضح لنا . اليت تقيس أثر كل خاصية من خصائص ؾبلس اإلدارة على جودة األرباح

. ثايناػباصة باختبار الفرض اؿ
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 للشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ اختبار أثر خصائص ؾبلس اإلدارة على جودة األرباحنتائج (: 15)الجدول رقم 
 األسهم السعودم

 Beta t-statistic Probاؼبتغَت 

 0,603 -0,521 -0,069استقبللية أعضاء ؾبلس اإلدارة 

 0,077 1,773 0,402اػبربة اؼبالية كاحملاسبية ألعضاء ؾبلس اإلدارة 

 0,054- 1,932- 0,099حجم ؾبلس اإلدارة 

 0,036- 2,109 -0,443عدد اجتماعات ؾبلس اإلدارة 

. Eviewsمن إعداد الطالبة باالعتماد على ـبرجات : المصدر

يوجد تأثَت اهبايب الستقبللية أعضاء ؾبلس اإلدارة على جودة األرباح اؼبعلن عنها : الفرض الفرعي األول .1
 .يف التقارير اؼبالية للشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم

H0 : يوجد تأثَت اهبايب الستقبللية أعضاء ؾبلس اإلدارة على جودة األرباح اؼبعلن عنها يف التقارير اؼبالية
 للشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم ؛

H1 : يوجد تأثَت اهبايب الستقبللية أعضاء ؾبلس اإلدارة على جودة األرباح اؼبعلن عنها يف التقارير ال
اؼبالية للشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم؛ 

، أم يوجد تأثَت -0,069األكؿ يساكم  اؼبستقل اػباص باؼبتغَت اؼبعامل قيمة أف السابق اعبدكؿ من يتبُت
 احملسوبة لو تساكم tكما يتبُت أف قيمة . جودة األرباحعلى طفيف الستقبللية أعضاء ؾبلس اإلدارة طردم 
، ككذلك فإف االحتماؿ قد 1,662 كاليت كانت %95 كىي أقل من قيمتها اجملدكلة عند مستول الثقة 0,521

بأنو يوجد تأثَت اهبايب الستقبللية أعضاء ؾبلس العدمي  فبا يعٍت قبوؿ الفرض %5 كىو أكرب من %60جاء 
اإلدارة على جودة األرباح لعينة الدراسة فبثلة بالبفاض اؼبستحقات االختيارية؛ 

يوجد تأثَت اهبايب ػبربة أعضاء ؾبلس اإلدارة على جودة األرباح اؼبعلن عنها يف : الفرض الفرعي الثاني .2
 .التقارير اؼبالية للشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم

H0 :أعضاء ؾبلس اإلدارة على جودة األرباح اؼبعلن عنها يف التقارير اؼبالية برةيوجد تأثَت اهبايب خل 
 للشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم ؛

H1 : أعضاء ؾبلس اإلدارة على جودة األرباح اؼبعلن عنها يف التقارير اؼبالية برة يوجد تأثَت اهبايب خلال
للشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم؛ 
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أف ىناؾ تأثَت ، أم 0,402الثاين تساكم  اؼبستقل اػباص باؼبتغَت اؼبعامل قيمة أف توضح النتائج أعبله
 على جودة األرباح، فكلما زاد عدد األعضاء ذكم اػبربات اؼبالية ػبَتة اؼبالية كاحملاسبية ألعضاء اجمللسسليب ؿ

 tكما يتبُت أف قيمة . كاحملاسبية أدل ذلك إذل ارتفاع اؼبستحقات االختيارية كىو ما يدؿ على تدين جودة األرباح
، ككذلك 1,662 كاليت كانت %95 كىي أكرب من قيمتها اجملدكلة عند مستول الثقة 1,773احملسوبة لو تساكم 

 فبا يعٍت عدـ قبوؿ الفرض بأنو يوجد تأثَت اهبايب ػبربة أعضاء ؾبلس اإلدارة %5فإف االحتماؿ قد جاء أكرب من 
على جودة األرباح لعينة الدراسة فبثلة بالبفاض اؼبستحقات االختيارية؛ 

يوجد تأثَت اهبايب غبجم ؾبلس اإلدارة على جودة األرباح اؼبعلن عنها يف التقارير : الفرض الفرعي الثالث .3
 .اؼبالية للشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم

H0 :ؾبلس اإلدارة على جودة األرباح اؼبعلن عنها يف التقارير اؼبالية للشركات جم يوجد تأثَت اهبايب حل
 اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم ؛

H1 : ؾبلس اإلدارة على جودة األرباح اؼبعلن عنها يف التقارير اؼبالية للشركات غبجميوجد تأثَت اهبايب ال 
اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم؛ 

عدد ، أم كلما زاد 0,099-الثالث أف قيمة اؼبعامل لو تساكم  اؼبستقل تبُت النتائج اػباصة باؼبتغَت
 tكما يتبُت أف قيمة . أعضاء اجمللس البفضت قيمة اؼبستحقات االختيارية يف األرباح كمن مث ارتفاع جودهتا

، ككذلك 1,662 كاليت كانت %95 كىي أكرب من قيمتها اجملدكلة عند مستول الثقة 1,932احملسوبة لو تساكم 
 فبا يعٍت رفض الفرض بأنو يوجد تأثَت اهبايب غبجم ؾبلس %5فإف االحتماؿ قد جاء مساك ؼبستول الداللة 

اإلدارة يف زبفيض اؼبستحقات االختيارية كمن مث الرفع من جودة األرباح اؼبفصح عنها؛ 
 يوجد تأثَت اهبايب لعدد اجتماعات ؾبلس اإلدارة على جودة األرباح اؼبعلن عنها :رابعالفرض الفرعي ال .4

 .يف التقارير اؼبالية للشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم
H0 :ؾبلس اإلدارة على جودة األرباح اؼبعلن عنها يف التقارير اؼبالية  يوجد تأثَت اهبايب لعدد اجتماعات

 للشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم؛
H1 : يوجد تأثَت اهبايب لعدد اجتماعات ؾبلس اإلدارة على جودة األرباح اؼبعلن عنها يف التقارير اؼبالية ال

للشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم؛ 
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         تعكس النتائج اػباصة هبذا اؼبتغَت أف ىناؾ عبلقة عكسية بينهما، حيث جاء اؼبعامل لو مساك 
 كلما زاد عدد اؼبرات اليت هبتمع فيها اجمللس سنويا أدل ذلك إذل البفاض قيمة ق فبا يعٍت أف0,443-لػػ 

 كىي 2,109 احملسوبة لو تساكم tكما يتبُت أف قيمة . اؼبستحقات االختيارية كمن مث الرفع من جودة األرباح
 كىو أقل من مستول الداللة فبا يعٍت نرفض الفرض يوجد 0,036أكرب من قيمتها اجملدكلة، كاالحتماؿ يساكم 

تأثَت اهبايب لعدد اجتماعات ؾبلس اإلدارة على جودة األرباح اؼبعلن عنها يف التقارير اؼبالية للشركات اؼبسانبة 
 .اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم

 ية الثالثةاختبار الفرض: الفرع الثالث
هتدؼ ىذه الفرضية إذل اختبار أثر خصائص عبنة اؼبراجعة يف ربسُت جودة األرباح للشركات اؼبسانبة 

السعودية عن طريق زبفيض اؼبستحقات االختيارية يف األرباح، كينبثق عن ىذا الفرض ؾبموعة من الفركض الفرعية 
نتائج اؿكاعبدكؿ اؼبوارل يوضح لنا . اليت تقيس أثر كل خاصية من خصائص عبنة اؼبراجعة على جودة األرباح

. اػباصة باختبار الفرض الثالث
 للشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ  على جودة األرباحعبنة اؼبراجعةاختبار أثر خصائص نتائج (:16)الجدول رقم 

 األسهم السعودم
 Beta t-statistic Probاؼبتغَت 

 0,598 0,529- 0,094-استقبللية أعضاء عبنة اؼبراجعة 

 0,388 0,865- 0,173-اػبربة اؼبالية كاحملاسبية ألعضاء عبنة اؼبراجعة 

 0,333 -0,970 -0,487حجم عبنة اؼبراجعة 

 0,455 -0,749 -0,165عدد اجتماعات عبنة اؼبراجعة 

. Eviewsمن إعداد الطالبة باالعتماد على ـبرجات : المصدر

يوجد تأثَت اهبايب الستقبللية أعضاء عبنة اؼبراجعة على جودة األرباح اؼبعلن عنها : األولالفرض الفرعي  .1
 .يف التقارير اؼبالية للشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم

H0 : يوجد تأثَت اهبايب الستقبللية أعضاء عبنة اؼبراجعة على جودة األرباح اؼبعلن عنها يف التقارير اؼبالية
 للشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم؛

H1 : يوجد تأثَت اهبايب الستقبللية أعضاء عبنة اؼبراجعة على جودة األرباح اؼبعلن عنها يف التقارير ال
اؼبالية للشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم؛ 
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لية عبنة التدقيق ال قيمة اؼبيل للمتغَت اؼبستقل اػبامس كاؼبتمثل يف استقأفمن اعبدكؿ السابق نبلحظ 
 األعضاء أم كلما زاد عدد طردية، فبا يعٍت أف العبلقة بُت استقبللية اللجنة كجودة األرباح 0,094-تساكم 

 سبتع عبنة اؼبراجعة أفكيعزل ذلك إذل . األرباحجودة  كمن مث ارتفاع اؼبستقلُت البفضت قيمة اؼبستحقات
 على قدرهتا يف فبارسة مهامها الرقابية بشكل أكثر فعالية تؤثرباالستقبلؿ التاـ هبنبها أم ضغوط خارجية قد 

. كشف عن اؼبمارسات احملاسبية اػباطئةاؿك
، ككذلك (1,662) كىي أقل من قيمتها اجملدكلة 0,529 احملسوبة كاؼبقدرة بػػػ tكبالنظر إذل قيمة 

 إذا نقبل الفرض بأنو يوجد تأثَت إهبايب الستقبللية %5 كىي أكرب من %59االحتماؿ الذم جاءت قيمتو 
أعضاء عبنة اؼبراجعة على جودة األرباح اؼبعلن عتها من قبل الشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم 

. فبثلة بالبفاض اؼبستحقات االختيارية

يوجد تأثَت اهبايب ػبربة أعضاء عبنة اؼبراجعة على جودة األرباح اؼبعلن عنها يف : الفرض الفرعي الثاني .2
 التقارير اؼبالية للشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم

H0 : يوجد تأثَت اهبايب ػبربة أعضاء عبنة اؼبراجعة على جودة األرباح اؼبعلن عنها يف التقارير اؼبالية
 للشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم؛

H1 : يوجد تأثَت اهبايب ػبربة أعضاء عبنة اؼبراجعة على جودة األرباح اؼبعلن عنها يف التقارير اؼبالية ال
للشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم؛ 

تبُت النتائج اؼبوضحة أعبله أف قيمة اؼبيل للمتغَت اؼبستقل السادس كاؼبتمثل يف اػبربة اؼبالية كاحملاسبية 
، فبا يعٍت أف العبلقة بُت استقبللية اللجنة كاؼبستحقات االختيارية عكسية 0,173- تساكم راجعةألعضاء عبنة ادل

 اؼبختصُت يف الشؤكف اؼبالية كاحملاسبية البفضت قيمة اؼبستحقات االختيارية كىو ما األعضاءأم كلما زاد عدد 
 عبنة اؼبراجعة باػبربة الكافية أعضاءكيبكن إرجاع ذلك إذل أف سبتع غالبية . األرباحيؤدم إذل الرفع من جودة 
 ربدث أف اؼبتعلقة بكيفية إعداد التقارير اؼبالية ككذا اكتشاؼ أم تبلعبات يبكن األموريسهل عليها عملية فهم 

.   االنتهازيةاألرباحيف اغبسابات اػباصة بالشركة فبا يؤدم إذل التقليل من فبارسات إدارة 
، ككذلك (1,662) كىي أقل من قيمتها اجملدكلة 0,865 احملسوبة كاؼبقدرة بػػػ tكبالنظر إذل قيمة 

 إذا نقبل الفرض بأنو يوجد تأثَت إهبايب الستقبللية %5 كىي أكرب من %38االحتماؿ الذم جاءت قيمتو 
أعضاء عبنة اؼبراجعة على جودة األرباح اؼبعلن عتها من قبل الشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم 
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يوجد تأثَت اهبايب غبجم عبنة اؼبراجعة على جودة األرباح اؼبعلن عنها يف التقارير : الفرض الفرعي الثالث .3
 .اؼبالية للشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم

H0 : يوجد تأثَت اهبايب غبجم عبنة اؼبراجعة على جودة األرباح اؼبعلن عنها يف التقارير اؼبالية للشركات
 اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم؛

H1 : يوجد تأثَت اهبايب غبجم عبنة اؼبراجعة على جودة األرباح اؼبعلن عنها يف التقارير اؼبالية للشركات ال
اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم؛ 

 تساكم راجعةتبُت النتائج اؼبوضحة أعبله أف قيمة اؼبيل للمتغَت اؼبستقل السابع كاؼبتمثل يف حجم عبنة ادل
جنة ؿ أم كلما زاد عدد أعضاء اؿاؼبستحقات االختيارية عكسية، فبا يعٍت أف العبلقة بُت حجم اللجنة ك0,487-

 كيبكن إرجاع ذلك إذل أف زيادة عدد األعضاء .األرباحجودة اع يف ارتفالبفضت اؼبستحقات االختيارية، فبا يعٍت 
. بكيفية إعداد التقارير اؼباليةليات اؼبتعلقة ـنح اللجنة الوقت الكايف لئلطبلع على كل العاؼبنتخبُت ًن

كما أف اللجنة ذات اغبجم الكبَت تكوف مكونة من أعضاء ذكم خربات ـبتلفة كىو ما يساعدىا على 
فهم األمور اؼبالية كاحملاسبية بشكل جيد فبا يسهل عملية الرقابة كاكتشاؼ أم تبلعبات أك ذباكزات قد ربدث من 

 .قبل اإلدارة

، ككذلك (1,662) كىي أقل من قيمتها اجملدكلة 0,970 احملسوبة كاؼبقدرة بػػػ tكبالنظر إذل قيمة 
 إذا نقبل الفرض بأنو يوجد تأثَت إهبايب غبجم عبنة %5 كىي أكرب من %33االحتماؿ الذم جاءت قيمتو 

. اؼبراجعة على جودة األرباح اؼبعلن عتها من قبل الشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم

يوجد تأثَت اهبايب لعدد اجتماعات أعضاء عبنة اؼبراجعة على جودة األرباح اؼبعلن : الفرض الفرعي الرابع .4
 .عنها يف التقارير اؼبالية للشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم

H0 : يوجد تأثَت اهبايب غبجم عبنة اؼبراجعة على جودة األرباح اؼبعلن عنها يف التقارير اؼبالية للشركات
 اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم؛

H1 : يوجد تأثَت اهبايب غبجم عبنة اؼبراجعة على جودة األرباح اؼبعلن عنها يف التقارير اؼبالية للشركات ال
اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم؛ 
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 قيمة اؼبيل للمتغَت اؼبستقل الثامن كاؼبتمثل يف عدد اؼبرات اليت ذبتمع فيها أفمن اعبدكؿ السابق نبلحظ 
كلما ، ؼاللجنة كجودة األرباح طرديةفيها  عدد اؼبرات اليت ذبتمع، فبا يعٍت أف العبلقة بُت 0,165-اللجنة تساكم 

كيعزل . جودة األرباحأدل ذلك إذل البفاض اؼبستحقات االختيارية كبالتارل ارتفاع زاد عدد أعضاء عبنة اؼبراجعة 
سنويا يبنحها اؼبزيد من الوقت لئلطبلع على حسابات اللجنة ذلك إذل أف زيادة عدد اؼبرات اليت ذبتمع فيها 

كمناقشتها مع اإلدارة كاؼبراجع الداخلي كاػبارجي كاالستفسار عن أم أمور  التقارير اؼبالية إعدادالشركة كعملية 
. كمن مث اغبد من اؼبمارسات احملاسبية االنتهازيةغامضة، 

، ككذلك (1,662) كىي أقل من قيمتها اجملدكلة 0,749 احملسوبة كاؼبقدرة بػػػ tكبالنظر إذل قيمة 
عدد مرات  إذا نقبل الفرض بأنو يوجد تأثَت إهبايب ؿ%5  كىي أكرب من%45االحتماؿ الذم جاءت قيمتو 

أعضاء عبنة اؼبراجعة على جودة األرباح اؼبعلن عتها من قبل الشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم اجتماع 
. السعودم
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: خاتمة

من خبلؿ ىذا الفصل التطبيقي الذم حاكلنا فيو تقييم مدل سبتع األرباح اؼبعلن عنها من قبل الشركات 
اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم، كمن مث دراسة أثر آليات اغبوكمة الداخلية ؽبذه الشركات من خبلؿ 

ؾبموعة من اػبصائص اليت ذبعلها أكثر كفاءة كفاعلية يف أداء مهامها الرقابية على جودة األرباح اليت مت التعبَت 
.  عنها باؼبستحقات االختيارية، كذلك بعد التطرؽ إذل كاقع اغبوكمة يف ىذه الشركات

كباستخداـ أساليب إحصائية معينة، خلصت دراسة  عليها اؿتكمن خبلؿ عرض كربليل الفركض اليت بٍت
الشركات السعودية تلتـز بتطبيق قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن ىيئة السوؽ اؼبالية للمملكة أف الدراسة إذل 

. خاصة فيما يتعلق بتكوين ؾبلس اإلدارة كعبنة اؼبراجعة

كما توصلت الدراسة إذل أف غالبية شركات العيينة تتصف أرباحها باعبودة العالية، كبالنسبة  ألثر آليات 
اغبوكمة على جودة األرباح فقد بينت نتائج اختبار الفركض الفرعية بأنو يوجد تأثَت اهبايب ػبصائص عبنة اؼبراجعة 

. كاؼبتمثلة يف االستقبللية، اػبربة، اغبجم، النشاط على جودة األرباح

يف حُت أف النتائج اػباصة باجمللس اإلدارة فقد بينت أف الستقبللية أعضاء ؾبلس اإلدارة أثر اهبابيا على 
 .فقد كاف ؽبا تأثَت سليبؽبذا اؼبتغَت جودة األرباح يف حُت أف اػبصائص األخرل 
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 :خاتمة عامة
أثر آليات اغبوكمة الداخلية على جودة األرباح يف الشركات اؼبسانبة "كاف ىدفنا من دراسة موضوع 

، بشقيو النظرم كالتطبيقي اإلجابة على إشكالية الدراسة كالتساؤالت الفرعية "اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم
ؽبا اليت تدكر حوؿ مدل تأثَت تطبيق آليات اغبوكمة فبثلة دبجلس اإلدارة كعبنة اؼبراجعة بالًتكيز على خصائص 

 .فاعليتها يف الرفع من جودة األرباح
كلتحقيق ذلك سبت معاعبة ىذا اؼبوضوع من خبلؿ ثبلث فصوؿ، جاء األكؿ منها لئلحاطة بكل 

اعبوانب الفكرية اؼبتعلقة حبوكمة الشركات من خبلؿ التطرؽ إذل ـبتلف األسباب كالبواعث األساسية اليت أدت إذل 
ظهورىا، ككذا ـبتلف اؼبفاىيم كاؼببادئ اليت تقـو عليها، باإلضافة إذل أىم آليتُت لتطبيقيها كمعرفة الدكر اغبوكمي 

. لكل آلية كأىم السمات الواجب توافرىا يف ىذه اآلليات حىت تقـو بأداء مهامها الرقابية بشكل أكثر كفاءة
لننتقل يف الفصل الثاين إذل عرض جودة األرباح يف إطار حوكمة الشركات من خبلؿ التطرؽ إذل مفاىيم جودة 

األرباح، أساليب التبلعب هبا، أىم النماذج اؼبستخدمة يف قياسها، إضافة إذل دكرىا يف اغبكم على جودة التقارير 
اؼبالية، لنختم الفصل بتبياف دكر كل من خصائص ؾبلس اإلدارة كعبنة اؼبراجعة يف الرفع من جودة األرباح 

أما الفصل الثالث فقد اشتمل على اعبانب التطبيقي الذم جاء الختبار فركض الدراسة على عينة من . كربسينها
الشركات اؼبسانبة السعودية، من خبلؿ تقييم كاقع تطبيق آليات اغبوكمة الداخلية هبذه الشركات، ككذا جودة 

  .أرباحها، كدكر أك أثر ىذه اآلليات يف الرفع كالتحسُت من جودة األرباح للشركات اؼبعنية
 :نتائج الدراسة

من خبلؿ استقراء اعبانب النظرم غبوكمة الشركات كجودة األرباح خلصت الدراسة إذل ؾبموعة من 
 :النتائج اليت يبكن سردىا فيما يلي

أف موضوع حوكمة الشركات مفهـو حديث التطبيق قدًن اعبذكر كاؼبنطلقات إذ ترجع بعض القضايا  .1
اؼبتعلقة بو إذل ثبلثينات القرف اؼباضي، إال أنو برز يف السنوات األخَتة على رأس اىتمامات اؽبيئات 

التشريعية كالتنظيمية كاؼبهنية كاألكاديبية نتيجة ؾبموعة من العوامل كالتغَتات يف بيئة األعماؿ اؼبعاصرة 
كاليت ذبلت بصورة رظبية يف اهنيار كإفبلس العديد من الشركات العاؼبية نتيجة للفساد اؼبارل كاإلدارم 

 كعدـ االلتزاـ دبحددات السلوؾ اؼبهٍت كاألخبلقي؛
بالرغم من االىتماـ الذم حظي بو موضوع حوكمة الشركات إال أنو ال يوجد مفهـو موحد لو على  .2

اإلدارية، القانونية، اؼبالية، )اؼبستول العاؼبي، إال أنو يعرب عن ؾبموع القواعد كاإلجراءات كالنظم 
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كالتعليمات اليت توجو سلوؾ الشركة كربكم العبلقة بُت كل من األطراؼ اؼبشاركة  (احملاسبية، االقتصادية .3
 يف النشاط بالشكل الذم يؤدم إذل ربسُت األداء كنزاىة السلوكيات كاغبد من اؼبمارسات اػباطئة؛

 ترٌكزت على عدة نقاط إلدارة اليتك ،يستند تطبيق مفهـو حوكمة الشركات على ؾبموعة من اؼببادئ .4
ضباية حقوؽ صغار  كاؼبعامبلت احملاسبية، الشركة يف مقدمتها تأيت الشفافية يف القوائم اؼبالية

اخل، كىو ما يؤدم إذل نتائج إهبابية متعددة كاغبد من الفساد، زيادة فرص التمويل، إضفاء ...،اؼبسانبُت
      الثقة كالشفافية كالدقة كاؼبصداقية يف اؼبعلومات اؼبصرح هبا كغَتىا من اؼبزايا األخرل؛ 

أف تطبيق مبادئ اغبوكمة يتطلب ؾبموعة من اآلليات اليت تتفاعل فيما بينها من أجل إدارة الشركة  .5
كمراقبتها، كأف كل آلية من ىذه اآلليات تعمل كفق مهاـ كمسؤكليات من شأهنا تفعيل فبارسات حوكمة 

 الشركات كذلك ربت لواء ؾبموعة من العوامل الضابطة لعملها اليت تضمن كفاءهتا كفعاليتها؛
يعترب ؾبلس اإلدارة أحد أىم آليات الرقابية الداخلية اليت تلعب دكرا مهما يف حوكمة الشركات، حيث  .6

يعد اؼبسؤكؿ الرئيسي عن سبثيل مصاحل اؼبسانبُت كضباية حقوقهم كتعظيم ثركاهتم من خبلؿ السلطات 
 اؼبمنوحة لو اليت تساعده على مراقبة كرصد كتقييم أداء كتصرفات اؼبدراء التنفيذيُت بشكل يومي؛

أف كجود عبنة مراجعة يساعد ؾبلس اإلدارة يف الوفاء دبسؤكلياتو، كيعطي انطباع ؼبستخدمي البيانات  .7
اؼبالية بأف العمليات اليت تقـو هبا اإلدارة، كاؼبراجعُت الداخليُت كاػبارجيُت تؤدم إذل ربسُت نوعية 

 .التقارير اؼبالية فبا يعزز من ثقة كمصداقية البيانات اؼبالية اؼبصرح هبا
أف جودة األرباح مفهـو غامض لذلك هبب األخذ يف عُت االعتبار بعض النقاط عند ربديده كاؼبتمثلة  .8

 :يف
 أف تكوف األرباح أقرب إذل النقدية، كأف ال تعتمد على اؼبستحقات بشكل كبَت؛ . أ

 أف تتصف باالستمرار كالديبومة كتكوف مؤشرا جيدا عن األرباح اؼبستقبلية؛ . ب
 أف تعرب بصدؽ عن الواقع اغبقيقي كالفعلي للعمليات اؼبالية للشركة؛ . ت
 أف تكوف مفيدة ؼبستخدميها يف تكوين تصورات كتوقعات تساعدىم على ازباذ قرارات أكثر عقبلنية؛ . ث
 أف جودة األرباح تتأثر بعوامل عديدة كمن بينها إدارة األرباح اليت تعد السبب الرئيسي يف تدين جودهتا؛ .9

أف التقارير اؼبالية ىي أداة الوصل بُت إدارة الشركة، اؼبسانبُت، كأصحاب اؼبصاحل اآلخرين اليت  .10
يبكن من خبلؽبا اغبكم على أداء الشركة بصفة عامة كأداء إداراهتا بصفة خاصة، فضبل عن دكرىا يف 

 توفَت معلومات مفيدة يف عملية ازباذ القرار؛
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أنو يبكن التعبَت عن جودة التقارير اؼبالية من خبلؿ بدائل نظرية عديدة كجودة اؼبعلومات احملاسبية،  .11
 تقرير اؼبدقق، جودة اإلفصاح، جودة اؼبعايَت احملاسبية، جودة األرباح كغَتىا من البدائل األخرل؛

 أف مشاكل التقرير اؼبارل عادة ما تتسم حبوكمة شركات ضعيفة؛ .12
أف كجود آليات حوكمة داخلية بالشركة كعلى قدر كبَت من الفعالية من شأنو أف يضمن جودة  .13

السياسات احملاسبية كنظم الرقابة الداخلية، كيفعل أداء اؼبراجعة اػبارجية بشكل مستمر فبا يبنع حدكث 
الغش كذبنب اؼبخاطر اؼبالية، كيعزز من جودة اإلفصاح، اليت تعود كلها باإلهباب على جودة األرباح 

 .  كالتقارير اؼبالية
أما فيما ىبص اعبانب التطبيقي فقد ظبحت لنا عملية اختبار ـبتلف الفرضيات اليت اعتربت كإجابة أكلية 

 :عن إشكالية الدراسة بالتوصل إذل النتائج التالية
بالنسبة غبوكمة الشركات فيظهر من التحليبلت الوصفية أف غالبية الشركات اؼبسانبة السعودية تلتـز  .1

 بدليل اغبوكمة الصادر عن ىيئة سوؽ اؼباؿ فيما يتعلق خبصائص ؾبلس اإلدارة كعبنة اؼبراجعة؛
بالنسبة للفرضية األكذل اليت نصت عن عدـ سبتع أرباح الشركات اؼبسانبة السعودية باعبودة العالية، فقد  .2

جاءت النتائج معاكسة حيث أثبت اختبار ذك اغبدين اؼبستخدـ يف اختبار ىذه الفرضية قبوؿ الفرض 
 البديل الذم ينص على سبتع أربح شركات العينة باعبودة العالية؛

بالنسبة للفرضية الثانية اليت كانت هتدؼ الختبار أثر خصائص ؾبلس اإلدارة على جودة األرباح،  .3
 :كاؼبقسمة إذل ؾبموعة من الفرضيات الفرعية فقد جاعت نتائجها كالتارل

ربقق الفرضية الفرعية األكذل كاليت تتمثل يف أف زيادة عدد األعضاء اؼبستقلُت على مستول اجمللس يؤدم  . أ
إذل الرفع من جودة األرباح، كذلك ألف االستقبلؿ التاـ ألعضاء اجمللس عن اإلدارة التنفيذية يبنحهم 
حرية أكرب يف القياـ دبهامهم الرقابية، كاإلفصاح عن أم تبلعبات قد ربدث من قبل اإلدارة لتشويو 

 مدلوؿ اؼبعلومات احملاسبية؛
يكوف لو أثر اهبايب باػبربة اؼبالية كاحملاسبية رفض الفرضية الفرعية الثانية كاليت تفيد بأف سبتع أعضاء اجمللس  . ب

على جودة األرباح، حيث أثبتت النتائج اػباصة هبذه الفرضية كجود أثر سليب أم كلما زاد عدد األعضاء 
اؼبتخصصُت البفضت اعبودة كيبكن إرجاع ذلك إذل أف زيادة األعضاء الذين يبلكوف خربات مالية 
كؿباسبية يدفع بالشركات إذل فبارسة إدارة األرباح بشكل تعسفي كىو ما يؤدم إذل البفاض جودة 

 األرباح؛
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رفض الفرضية الفرعية الثالثة كاليت تفيد بأف كرب حجم اجمللس يكوف لو أثر اهبايب على جودة األرباح،  . ت
ف عدد األعضاء الكبَت سيؤدم إذل خلق أ بكيبكن تفسَت ذلكحيث أثبتت النتائج أف ىناؾ أثر سليب 

نوع من عدـ التنسيق فيما بينهم فبا يؤدم إذل خلق مشاكل فيما بينهم، كيصعب من عملية ازباذ القرار، 
 ؛كمن مث إضعاؼ دكرىم يف رصد أداء اإلدارة كىو ما يبنح اإلدارة فرصا أكثر إلدارة األرباح

رفض الفرضية الفرعية الرابعة كاليت تفيد بأف عقد اجمللس الجتماعات كثَتة يكوف لو أثر اهبايب على جودة  . ث
أف غالبا ما يكوف أعضاء اجمللس  بكيبكن تفسَت ذلكاألرباح، حيث أثبتت النتائج أف ىناؾ أثر سليب 

أعضاء يف ؾبالس شركات أخرل كبالتارل فإف قراراهتم اليت يتخذكهنا تكوف خاضعة للتأثر من قبل نفس 
 . األشخاص

فيما ىبص الفرضية الثالثة اليت كانت هتدؼ الختبار أثر خصائص عبنة اؼبراجعة على جودة األرباح،  .4
 :كاؼبقسمة إذل ؾبموعة من الفرضيات الفرعية فقد جاعت نتائجها كالتارل

ربقق الفرضية الفرعية األكذل كاليت تتمثل يف أف زيادة عدد األعضاء اؼبستقلُت على مستول اللجنة يؤدم  . أ
كيرجع السبب يف ذلك إذل أف سيطرة اؼبديرين اؼبستقلُت من حيث العدد إذل الرفع من جودة األرباح، 

إلجبار اإلدارة على ربسُت أداء الشركة، كما تكوف لديهم  يبنحهم السلطة الكافية على عبنة اؼبراجعة
إلببلغ عن التجاكزات اليت قد ربدث من قبل إدارة الشركة إذل اعبهات  كاقدرة أكرب على ربمل ضغوطا

   كذلك ألنو ال تربطهم أم مصاحل شخصية مع إدارة الشركة؛الرقابية اؼبختصة
ربقق الفرضية الفرعية الثانية كاليت تفيد بأف سبتع أعضاء اللجنة باػبربة الكافية يكوف لو أثر اهبايب على  . ب

جودة األرباح، حيث أثبتت النتائج اػباصة هبذه الفرضية كجود أثر اهبايب أم كلما زاد عدد األعضاء 
اؼبتخصصُت ارتفعت اعبودة كيبكن إرجاع ذلك إذل أف زيادة األعضاء الذين يبلكوف خربات مالية 

يقلل من فرص اؼبدراء يف تعديل األرباح اؼبعلنة كارتكاب أخطاء متعمدة أك غَت كؿباسبية من شأنو أف 
 ؛متعمدة

قبوؿ الفرضية الفرعية الثالثة كاليت تفيد بأف كرب حجم اللجنة يكوف لو أثر اهبايب على جودة األرباح،  . ت
يزكد إشرافا أكرب ف عدد األعضاء الكبَت أ بكيبكن تفسَت ذلكحيث أثبتت النتائج أف ىناؾ تأثَت اهبايب 

على عملية إعداد التقارير اؼبالية، كما أف احتماؿ تواطؤ أعضاء اللجنة مع اإلدارة يصبح أصعب بوجد 
 عدد كبَت من األعضاء؛
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قبوؿ الفرضية الفرعية الرابعة كاليت تفيد بأف عقد اللجنة الجتماعات كثَتة يكوف لو أثر اهبايب على جودة  . ث
األرباح، كيرجع ذلك إذل أف تكرار االجتماعات من قبل اللجنة يبنحها فرصا أكثر ؼبناقشة األمور 

الغامضة يف التقارير اؼبالية كالكشف عن نقاط الضعف يف نظاـ الرقابة الداخلية كؿباكلة ربسينها كىو ما 
 .يؤدم بدكره إذل ربسُت جودة األرباح

 :توصيات الدراسة
 :من خبلؿ النتائج اؼبتوصل إليها أعبله خلصت الدراسة إذل التوصيات التالية

اغبرص على زيادة األعضاء غَت التنفيذيُت يف ؾبلس اإلدارة ؼبا لذلك من أثر اهبايب يف اغبد مكن  . أ
 اؼبمارسات االنتهازية لئلدارة كالرفع من جودة األرباح؛

التأكد من أف تكوف اجتماعات اجمللس ذات فحول حىت كلو كانت قليلة، فليس اؽبدؼ ىو عقد  . ب
أكرب عدد من االجتماعات كإمبا اؽبدؼ مع من تعقد ىذه االجتماعات كما ىي األمور اليت يتم 

 مناقشتها كمعاعبتها فيها؛
العمل على زبفيض عدد األعضاء اؼبنتخبُت يف اجمللس حىت ال يكوف ىناؾ تضارب يف اؼبصاحل بُت  . ت

 أعضائو كيكوف ىناؾ تنسيق كاتفاؽ أكثر فبا يسهل ازباذ القرارات بشكل أسرع؛
مراعاة أف يتم انتقاء أعضاء عبنة اؼبراجعة من غَت التنفيذيُت بالكامل كمن ذكم اػبربات يف األمور  . ث

 اؼبالية كاحملاسبية فبا يساىم يف ربسُت كفاءهتم على أداء مهامهم الرقابية؛
التأكيد على أف يكوف حجم اللجنة كبَت حىت تضم أكرب عدد من اػبربات اؼبختلفة مع ضركرة  . ج

تفعيل نشاطها من خبلؿ عقد اجتماعات متكررة فبا يساعدىا على فهم كمناقشة كل األمور 
 . اؼبتعلقة بالشركة سواءن أكانت مالية، ؿباسبية أك غَتىا من األمور األخرل
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 :غة العربيةلالمراجع بال
 الكتب: أوال

 ؛2012  دد،دراسة فقهية،: أضبد بن ؿبمد الرزين، حوكمة الشركات اؼبسانبة  .1
أضبد حلمي صبعة، تطور معايَت التدقيق كالتأكيد الدكلية كقواعد أخبلقيات اؼبهنة، الكتاب اػبامس، دار  .2

 ؛2009، 1صفاء للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، ط
، دار صفاء 2 التدقيق كالتأكيد الدكلية، كقواعد أخبلقيات اؼبهنة، جمعايَتأضبد حلمي صبعة، تطور  .3

 ؛2009 ،1كالتوزيع، عماف، ط للنشر
، 1 ط،أضبد حلمي صبعة، معايَت التقارير اؼبالية الدكلية، دار الصفاء للنشر كالتوزيع، عماف، األردف .4

 ؛2015
 ؛2010، 1ضبد لطفي، اؼبراجعة كحوكمة الشركات، الدار اعبامعية، االسكندرية، مصر، طأأمُت السيد  .5
أمُت السيد أضبد لطفي، مسؤكليات كإجراءات اؼبراجع يف التقرير عن الغش كاؼبمارسات احملاسبية اػباطئة،  .6

 ؛2005الدار اعبامعية، االسكندرية، مصر، 
 الدار اعبامعية اؼبتطلبات،-التجارب – اؼببادلء – اؼبفاىيم : الشركات ضباد طارؽ عبد العاؿ، حوكمة .7

 ؛2008  ،2 طمصر، اإلسكندرية، التوزيع، ك النشر ك للطباعة
خلف عبد اهلل الوردات، التدقيق الداخلي يف إطار حوكمة الشركات، حبوث كأكراؽ عمل اؼبؤسبر العريب  .8

األكؿ حوؿ التدقيق الداخلي يف إطار حوكمة الشركات بالتعاكف مع االرباد العريب ػبرباء احملاسبة 
 ؛2009، اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 2005القانونيُت ككزارة االستثمار، سبتمرب 

 ،األردف، دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع، عماف، 1رياض العبد اهلل، طبلؿ اغبجاكم، نظرية ؿباسبية .9
 ؛2009

 ؛2009، 1زاىرة توفيق سواد، مراجعة اغبسابات كالتدقيق، دار الراية للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، ط .10
سامي ؿبمد الوقاد، لؤم ؿبمد كدياف، تدقيق اغبسابات، مكتبة اجملتمع العريب للنشر كالتوزيع، عماف،  .11

 ؛2010، 1األردف، ط
. ؛2006، مصر، اإلسكندريةطارؽ عبد العاؿ ضباد، ربليل القوائم اؼبالية، الدار اعبامعية،  .12
تطبيقات اغبوكمة يف اؼبصارؼ،  (اؼبفاىيم، اؼببادئ، التجارب )طارؽ عبد العاؿ ضباد، حوكمة الشركات  .13

 ؛2005الدار اعبامعية، مصر، 
، مصر، اإلسكندريةطارؽ عبد العاؿ ضباد، حوكمة الشركات كاألزمة اؼبالية العاؼبية، الدار اعبامعية،  .14

 ؛2009
طارؽ عبد العاؿ ضباد، دليل احملاسب إذل تطبيق معايَت التقارير اؼبالية الدكلية اغبديثة، الدار اعبامعية،  .15

 ؛2006االسكندرية، مصر، 
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عبد الوىاب نصر علي، شحاتو السيد شحاتو، مراجعة اغبسابات كحوكمة الشركات يف بيئة األعماؿ  .16
 العربية كالدكلية اؼبعاصرة، الدار اعبامعية، االسكندرية، مصر؛

اؼبدخل ؼبكافحة الفساد يف : عطا اهلل كارد خليل، ؿبمد عبد الفتاح العشماكم، اغبوكمة اؼبؤسسية .17
 ؛2008، 1اؼبؤسسات العامة كاػباصة، مكتبة اغبرية للنشر كالتوزيع، القاىرة، مصر، ط

عبلء فرحاف طالب، إيباف شيحاف اؼبشهداين، اغبوكمة اؼبؤسسية كاألداء اؼبارل االسًتاتيجي للمصارؼ،  .18
 ؛2010، 1دار صفاء للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، ط

، األردفعمر كصفي عقيلي، مدخل إذل اؼبنهجية الكاملة إلدارة اعبودة الشاملة، دار كائل للنشر، عماف،  .19
 ؛2001

الناحية النظرية، دار اؼبسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة، : غساف فبلح اؼبطارنة، تدقيق اغبسابات اؼبعاصر .20
 ؛2006، 1عماف، األردف، ط

ؿبسن أضبد اػبضَتم، اقتصاد ما بعد اغبداثة كحداثة االقتصاد، اجمللس األعلى للثقافة، القاىرة، مصر،  .21
 ؛ 2006، 1ط

 ؛2005، 1ؿبسن أضبد اػبضَتم، حوكمة الشركات، ؾبموعة النيل العربية، القاىرة، مصر، ط .22
 ؛2013، 3 اؼبارل الدكلية، دار كائل، عماف، طكاإلببلغؿبمد أبو نصار، صبعة ضبيدات، معايَت احملاسبة  .23
ؿبمد اؼبربكؾ أبو زيد، احملاسبة الدكلية كانعكاساهتا على الدكؿ العربية، دار اؼبريخ للنشر كالتوزيع، الرياض،  .24

 ؛2011اؼبملكة العربية السعودية، 
ؿباسيب، مارل، ائتماين، دار التعليم اعبامعي، االسكندرية، : ؿبمد سامي راضي، ربليل التقارير اؼبارل .25

 ؛2015 مصر،
الدار اعبامعية، ، ؿبمد مصطفى سليماف، دكر حوكمة الشركات يف معاعبة الفساد اؼبارل كاإلدارم .26

 ؛2009، 2اإلسكندرية، مصر، ط
 القياس كالعرض: ؿبمد مطر، موسى السويطي، التأصيل النظرم للممارسات اؼبهنية احملاسبية يف ؾباالت .27

 ؛2008 ،2كاإلفصاح، دار كائل للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، ط
مصطفى حسُت بسيوين السعدين، الشفافية كاإلفصاح يف إطار حوكمة الشركات، حبوث كأكراؽ عمل  .28

صبهورية - ندكة حوكمة الشركات العامة كاػباصمة من أجل اإلصبلح االقتصادم كاؽبيكلي اؼبنعقدة بالقاىرة
 ؛2009، اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاىرة، مصر، 2006مصر العربية يف نوفمرب 

: ىاشم فوزم العبادم، علي رزاؽ العابدم، حاكمية الشركات كبو إدارة رشيدة يف منظمات األعماؿ  .29
 عمل مؤسبر اإلدارة الرشيدة كبناء دكلة اؼبؤسسات، اؼبنظمة العربية كأكراؽصر، حبوث امدخل فلسفي مع

 ؛2013للتنمية اإلدارية، القاىرة، مصر، 
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، دراسات متقدمة يف احملاسبة اؼبالية، دار اعبامعة اعبديدة،  .30  ،اإلسكندريةكصفي عبد الفتاح أبو اؼبكاـر
 ؛2004، 2 طمصر،

الفركض، اؼبفاىيم، اؼببادئ، اؼبعايَت، الوراؽ للنشر كالتوزيع، عماف، : يوسف ؿبمد جربوع، نظرية احملاسبة .31
 ؛2013، 1األردف، ط

المؤتمرات والملتقيات : ثانيا

إسبلـ بدكم الداعور التميمي، أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على جودة التقارير اؼبالية، اؼبؤسبر اؼبهٍت  .1
مسؤكلية كانتماء، صبعية مدققي اغبسابات القانونيُت  :قيق اغبساباتدالدكرل األكؿ يف فلسطُت حوؿ ت

 ؛2012الفلسطسنية، فندؽ اؼبوفنبيك، راـ اهلل، تشرين الثاين 

إقباؿ عدناف الشريف، عماد ؿبمد أبو عجيلة، العبلقة بُت جودة األرباح كاغباكمية اؼبؤسسية، اؼبؤسبر  .2
- الفرص- التحديات- تداعيات األزمة االقتصادية العاؼبية على منظمات األعماؿ: العلمي السابع

 ؛2009 نوفمرب11- 10اآلفاؽ، كلية االقتصاد كالعلـو اإلدارية، جامعة الزرقاء، األردف، يومي 
حالة : اؼبارل السوؽ كفاءة لرفع اؼبالية األكراؽ على الرقابة ىيئة تطوير آؿ شيب، عبد الرضبن اعببورم، أنبية .3

شركة ككردكم األمريكية، اؼبؤسبر العلمي الرابع حوؿ الريادة كاإلبداع اسًتاتيجيات األعماؿ يف مواجهة 
؛ 2003 مارس 16- 15ربديات العوؼبة، كلية العلـو اؼبالية كاإلدارية، جامعة فيبلدلفيا، 

مدخل للوقاية من االزمات : بن علي بن عزكز، عبد الرزاؽ حبار، اغبوكمة يف اؼبؤسسات اؼبالية كاؼبصرفية .4
اؼبالية كاؼبصرفية باالشارة غبالة اعبزائر، اؼبلتقى العلمي الدكرل حوؿ األزمة اؼبالية كاالقتصادية الدكلية 

 ؛2009 أكتوبر 21-20كاغبوكمة العاؼبية، يومي     
حامد نور الدين، ساسي فطيمة، دكر حوكمة الشركات يف اغبد من الفساد اؼبارل كاإلدارم للقطاع اػباص  .5

اعبزائرم، ملتقى كطٍت حوؿ حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد اؼبارل كاإلدارم، كلية العلـو 
 ؛2012 مام 07- 06االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت،جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، اعبزائر، 

صباوبي نواؿ، كاقع اغبوكمة يف دكؿ ـبتارة مع الًتكيز على التجربة اعبزائرية، اؼبؤسبر الدكرل الثامن حوؿ  .6
دكر اغبوكمة يف تفعيل أداء اؼبؤسسات كاالقتصاديات، كلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت، 

 ؛2013 نوفمرب 20- 19جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اعبزائر، يومي 
 احملاسبية اؼبعلومة جودة على الشركات حوكمة قواعد تطبيق أثرعائشة سلمى كيحلي، راضية كركش،  .7

 حوكمة حوؿ آليات الدكرل العلمي الصناعية، اؼبلتقى اؼبؤسسات من ؾبموعة حالة احملاسيب كاإلفصاح
 ؛2013 نوفمرب 26 ك25اعبزائر،  كرقلة، اؼبستدامة، التنمية ربقيق كمتطلبات اؼبؤسسات

عبد الرضبن العايب، ميكانيزمات ربفيز اؼبسَتيُت كأحد ؿبددات حوكمة الشركات كتأثَتىا يف األزمة  .8
حالة اؼبؤسسات اؼبالية كاؼبصرفية اؼبتضررة، اؼبلتقى العلمي الدكرل حوؿ األزمة : االقتصادية العاؼبية الراىنة
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 أكتوبر 21- 20اؼبالية كاالقتصادية الدكلية كاغبوكمة العاؼبية، جامعة فرحات عباس، سطيف، اعبزائر،  .9
 ؛2009

عبد الفتاح بوطبخم، نظريات الفكر اإلدارم تطور كتباين أـ تنوع كتكامل، اؼبؤسبر العلمي  .10
 ؛2012 ديسمرب 17-15عوؼبة اإلدارة يف عصر اؼبعرفة، جامعة اعبناف، طرابلس، لبناف، : الدكرل

عبد اجمليد الصبلحُت، اغبوكمة يف اؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية، مؤسبر اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية  .11
 أفريل 28-27الثاين، اؼبركز العارل للمهن اؼبالية كاإلدارية كأكاديبية الدراسات العليا، طرابلس، ليبيا، 

 ؛2010
علي خلف سلماف الركايب، عمر إقباؿ توفيق اؼبشهداين، حوكمة الشركات كدكرىا يف زبفيض مشاكل  .12

نظرية الوكالة، اؼبؤسبر الدكرل التاسع حوؿ الوضع االقتصادم العريب كخيارات اؼبستقبل، جامعة الزرقاء، 
 ؛2013 أفريل 25- 24األردف، 

دكر االتصاؿ اؼبارل يف تفعيل مراقبة التسيَت لدل اؼبؤسسات اؼبصرفية ، غضباف حساـ الدين، فرداس أظباء .13
أداة للقيادة كالتحكم يف األداء، كاقع كآفاؽ، كلية : ، اؼبلتقى الدكرل حوؿ مراقبة التسيَت"مدخل اغبوكمة"

العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت كـبرب البحث لئلبداع كالتحليل االقتصادم كاؼبارل، جامعة باجي ـبتار، 
 ؛2013 نوفمرب 28-27عنابة، اعبزائر، يومي 

ليث ؿبمد سعيد، شيماء ؿبمد ظبَت، زينة فتحي ؿبمد، تأثَت احملاسبة االبداعية على جودة  .14
دكر التميز : اإلببلغ اؼبارل يف إطار اػبصائص النوعية للمعلومات احملاسبية، اؼبتمر العلمي الدكرل الثاين

 22 ك21كالريادة يف تفوؽ منظمات االعماؿ، كلية اؼباؿ كاألعماؿ، جامعة العلـو الغسبلمية العالية، 
 ؛، عماف، األردف2013مام 

ؿبمد عمر شقلوؼ، عبد اغبفيظ مَتة، اغباكمية اؼبؤسسية كعبلقتها باػبصخصة كاؼبسؤكلية االجتماعية،  .15
سواؽ الناشئة، ذبربة األ: اؼبؤسبر الثالث للعلـو اؼبالية كاؼبصرفية حوؿ حاكمية الشركات كاؼبسؤكلية اإلجتماعية

 ؛2013 أفريل 18- 17كلية االقتصاد كالعلـو اإلدارية، جامعة الَتموؾ، األردف، 

ؿبمد مطر، ليندا حسن اغبليب، دكر مدقق اغبسابات يف اغبد من آثار احملاسبة اإلبداعية على  .16
موثوقية البيانات اؼبالية الصادرة عن الشركات اؼبسانبة العامة، اؼبؤسبر الدكرل السابع حوؿ تداعيات األزمة 

 ؛2009 نوفمرب 11- 10اؼبالية العاؼبية على منظمات األعماؿ، جامعة الزرقاء اػباصة، األردف، 
 كحوكمة اؼبالية بالتقارير كاإلفصاح الشفافية ارتباط مدل السعدين، بسيوين حسن مصطفي .17

 اغبسابات، كمدققي احملاسب صبعية اؼبعاصرة، كالتحديات كاؼبراجعة احملاسبة مهنة ملتقى الشركات،
 ؛2007 سبتمرب 5- 4العربية،  اإلمارات
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 أطروحات الماجستير والدكتوراه: ثالثا
إسبلـ عبد الفتاح ؿبفوظ يوسف، قياس أثر فجوة التوقعات يف اؼبراجعة على قرارات اؼبستثمرين يف سوؽ  .1

 ؛دراسة ميدانية، أطركحة ماجستَت غَت منشورة، كلية التجارة، جامعة بنها، مصر: األكراؽ اؼبالية يف مصر
حالة اؼبؤسسات اعبزائرية اؼبدرجة يف : بن عيسى رًن، تطبيق آليات حوكمة اؼبؤسسات كأثرىا على األداء .2

بورصة األكراؽ اؼبالية، أطركحة ماجستَت، غَت منشورة، كلية العلـو االقتصادية كالعلـو التجارية كعلـو 
 ؛2012التسيَت، جامعة قاصدم مرباح، كرقلة، اعبزائر، 

بوكساين رشيد، معوقات أسواؽ األكراؽ اؼبالية العربية كسبل تفعيلها، أطركحة لنيل شهادة دكتوراه يف  .3
 ؛العلـو االقتصادية، كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت، جامعة اعبزائر

، رسالة 2009-2000حساـ مسعودم، كاقع التداكؿ االلكًتكين يف السوؽ اؼبالية السعودية خبلؿ الفًتة  .4
مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت يف علـو التسيَت، كلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت، جامعة 

 قاصدم مرباح، كرقلة
: حسُت عبد اعبليل آؿ غزكم، حوكمة الشركات كأثرىا على مستول اإلفصاح يف اؼبعلومات احملاسبية .5

دراسة اختباريو على الشركات اؼبسانبة العامة يف اؼبملكة العربية السعودية، أطركحة ماجستَت، غَت 
 ؛2010منشورة، كلية اإلدارة كاالقتصاد، األكاديبية العربية، الدمبارؾ، 

حكيمة مناعي، تقارير اؼبراجعة اػبارجية يف ظل حتمية تطبيق اؼبعايَت احملاسبية الدكلية يف اعبزائر، أطركحة  .6
ماجستَت، غَت منشورة، كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت، جامعة اغباج ػبضر، باتنة، اعبزائر، 

  ؛2009
دراسة عينة من اؼبؤسسات : ضبزة بوسنة، دكر التدقيق احملاسيب يف تفعيل الرقابة على إدارة األرباح .7

االقتصادية اعبزائرية كالفرنسية، أطركحة ماجستَت، غَت منشورة، كلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو 
؛ 2012، سطيف، 1التسيَت، جامعة فرحات عباس 

دراسة اختباريو على الشركات الصناعية : خالد ؿبمد اللوزم، أثر فبارسة إدارة األرباح على أسعار األسهم .8
اؼبسانبة اؼبدرجة ؼ بورصة عماف، أطركحة ماجستَت، غَت منشورة، كلية األعماؿ، جامعة الشرؽ 

 ؛2013األكسط، األردف، 
 أطركحةرشاـ كهينة، كاقع كآفاؽ الربط بُت األسواؽ اؼبالية العربية يف ظل التكامل االقتصادم العريب،  .9

، كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت كالعلـو التجارية، جامعة أؿبمد بوقرة، ، غَت منشورة، ماجستَت
 ؛2009بومرداس، 

دراسة حالة سوؽ األسهم -رفيق مزاىدية، كفاءة سوؽ األكراؽ اؼبالية كدكرىا يف زبصيص االستثمارات .10
السعودية، رسالة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت يف العلـو االقتصادية، كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت، 

 جامعة اغباج ػبضر، باتنة، اعبزائر
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دراسة نظرية : رمضاف عارؼ رمضاف ؿبركس، دكر عباف اؼبراجعة يف تفعيل مبادئ حوكمة الشركات .11
 ؛2011كتطبيقية، أطركحة ماجستَت، كلية التجارة، جامعة جنوب الوادم، مصر، 

دراسة تطبيقية على شركات : سائد زكي عطا قراقيش، تأثَت خصائص عباف التدقيق على جودة األرباح .12
القطاع الصناعي اؼبدرجة يف بورصة عماف، أطركحة دكتوراه، غَت منشورة، كلية العلـو اؼبالية كاؼبصرفية، 

 ؛2009األكاديبية العربية للعلـو اؼبالية كاؼبصرفية، عماف، األردف، 
، سعيد توفيق أضبد عبد الفتاح، عبلقة خصائص عباف اؼبراجعة جبودة التقارير اؼبالية، أطركحة ماجستَت .13

 ؛2013، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، مصر، غَت منشورة
عادؿ خليل علي قطيشات، مدل توفر الشركط البلزمة لتحسُت فاعلية عباف التدقيق اؼبشكلة يف  .14

، 2010الشركات اؼبسانبة العامة األردنية، أطركحة ماجستَت،كلية األعماؿ، جامعة الشرؽ األكسط، 
 ؛األردف

عماد سليم اآلغا، دكر حوكمة الشركات يف اغبد من التأثَت السليب للمحاسبة اإلبداعية على موثوقية  .15
دراسة تطبيقية على البنوؾ الفلسطينية، أطركحة ماجستَت، غَت منشورة، جامعة األزىر، : البيانات اؼبالية

 ؛2011غزة، فلسطُت، 
: عمر علي عبد الصمد، كبو إطار متكامل غبوكمة اؼبؤسسات يف اعبزائر على ضوء التجارب الدكلية .16

 ؛2013، اعبزائر، 3دراسة نظرية تطبيقية، أطركحة دكتوراه، غَت منشورة، جامعة اعبزائر 
دراسة ميدانية، أطركحة : عهد علي سعيد، األثر اؼبتوقع غبوكمة الشركات على مهنة اؼبراجعة يف سوريا .17

 ؛، سوريا2009ماجستَت غَت منشورة، كلية االقتصاد، جامعة تشرين، 
عيد بن حامد معيوؼ الشمرم، مبوذج رقايب مقًتح لقياس جودة أداء اغبوكمة يف الشركات اؼبسانبة  .18

 ؛2011باؼبملكة العربية السعودية، أطركحة دكتوراه، غَت منشورة، كلية االقتصاد، جامعة دمشق، سوريا، 
ؿبمد اضبد علقم، تطوير مبوذج لتقييم جودة األرباح اؼبعلنة يف التقارير اؼبالية للشركات اؼبسانبة العامة  .19

غَت دراسة ميدانية، أطركحة دكتوراه، : األردنية كعبلقتها خبصائص الشركات كمكاتب تدقيق اغبسابات
 ؛2005كلية الدراسات اإلدارية كاؼبالية، جامعة عماف العربية للدراسات العليا، األردف، منشورة، 

دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية : ؿبمد علي عايد إبراىيم، أثر جودة التدقيق يف جودة األرباح .20
اؼبدرجة يف بورصة عماف، أطركحة ماجستَت، غَت منشورة، كلية االقتصاد كالعلـو اإلدارية، جامعة الَتموؾ، 

؛  2014األردف، 
دراسة حالة مؤسسة : ناصر ؿبمد علي اجملهلي، خصائص اؼبعلومات احملاسبية كأثرىا يف ازباذ القرارات .21

اقتصادية، أطركحة ماجستَت، غَت منشورة، كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت، جامعة ؿبمد ػبضر، 
 ؛باتنة، اعبزائر
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المجالت العلمية : رابعا
اهنيار شركة انركف كالدركس اؼبستفادة، : إحساف صاحل اؼبعتاز، أخبلقيات مهنة اؼبراجعة كاؼبتعاملينمعها .1

ؾبلة جامعة اؼبلك عبد العزيز لبلقتصاد كاإلدارة، جامعة اؼبلك عبد العزيز، اؼبملكة العربية السعودية، اجمللد 
 ؛2008، 1، العدد22

دراسة تطبيقية على الشركات اؼبسانبة : أضبد بن ؿبمد السلماف، تطور جودة اؼبعلومات احملاسبية .2
، 11، ؾبلة البحوث احملاسبية، اعبمعية السعودية للمحاسبة، اجمللد 2008-2001السعودية بُت عامي 

 ؛2012، 2العدد 
إيباف ؿبمد سعد الدين، ربليل العبلقة بُت التحفظ احملاسيب بالتقارير اؼبالية كتكلفة رأس اؼباؿ كأثرىا على  .3

، 3قيمة الشركة، ؾبلة احملاسبة كاؼبراجعة، ارباد اعبامعات العربية، جامعة بٍت سويف، مصر، العدد 
2013  ،

بشرل فاضل خضَت الطائي،مصطفى يونس ضبيد اؼبثنو، مداخل تقييم األصوؿ كانعكاساهتا على جودة  .4
اإلببلغ اؼبارل، ؾبلة العلـو االقتصادية كاإلدارية، كلية اإلدارة كاالقتصاد، جامعة بغداد، العراؽ، اجمللد 

 ؛74، العدد 19
بشرل قبم عبد اهلل اؼبشهداين، أمبار ؿبسن ضبيد، قياس فبارسة التحفظ احملاسيب يف الشركات اؼبسانبة  .5

جامعة  اؼبدرجة يف سوؽ العراؽ لؤلكراؽ اؼبالية، ؾبلة العلـو االقتصادية كاإلدارية، كلية اإلدارة كاالقتصاد،
 .369.، ص2014، السنة 78، العدد 20بغداد، العراؽ، جمللد 

: حسُت أضبد دحدكح، دكر عبنة اؼبراجعة يف ذبسُت كفاية نظم الرقابة الداخلية كفعاليتها يف الشركات .6
 ؛2008، 01، العدد 28كالقانونية، سوريا، اجمللد  االقتصادية للعلـو دمشق جامعة دراسة ميدانية، ؾبلة

خلود عاصم كناس العبيدم، دكر حوكمة الشركات يف معاعبة االختبلالت اؽبيكلية يف سوؽ العراؽ  .7
ؾبلة دراسات ؿباسبية كمالية، اؼبعهد العارل للدراسات احملاسبية كاؼبالية، جامعة بغداد،  لؤلكراؽ اؼبالية،
 ؛2011، 17، العدد 06العراؽ، اجمللد 

رامي ؿبمد الزبدية، علي عبد القادر الذنيبات، أثر تقرير اؼبدقق اػبارجي يف ازباذ القرار االئتماين يف  .8
، 3، العدد 8البنوؾ التجارية األردنية، اجمللة األردنية يف إدارة األعماؿ، اعبامعة األردنية، األردف، اجمللد 

2012 ، 
أم ؿبتول للمعلومات؟، ؾبلة أحباث اقتصادية كإدارية، كلية العلـو االقتصادية : رحاؿ علي، التقارير اؼبالية .9

 ؛2007، جواف 1كالتسيَت، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، العدد 
 جامعة دراسة ميدانية، ؾبلة: رشا ضبادة، دكر عباف اؼبراجعة يف اغبد من فبارسات احملاسبة االبداعية .10

 ؛2012، 2، العدد 26كالقانونية، سوريا، اجمللد  االقتصادية للعلـو دمشق
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دراسة ميدانية يف بورصة عماف، اجمللة : رشا ضبادة، قياس أثر اإلفصاح االختيارم يف جودة التقارير اؼبالية .11
 ؛2014، 4، العدد 10األردنية يف إدارة األعماؿ، اعبامعة األردنية، األردف، اجمللد 

زيد عائد مرداف، ابراىيم عبد موسى السعربم، القيمة العادلة كتأثَت استعماؽبا يف جودة التقارير اؼبالية،  .12
، 8اجمللد اؼبعهد العارل للدراسات اؼبالية كاحملاسبية، جامعة بغداد، العراؽ، ؾبلة دراسات ؿباسبية كمالية، 

 ؛2013، 25العدد 
: سامح ؿبمد رضا رياض أضبد، دكر حوكمة الشركات يف ربسُت التقارير اؼبالية للحد من األزمات اؼبالية .13

، 2013دليل من مصر، اجمللة العربية لئلدارة، اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدكؿ العربية، مصر، 
. 3.ص

سامية طلعت جاب اهلل، سياسة التغيَت الدكرم اإللزامي ؼبراجع اغبسابات اػبارجي كأثرىا على جودة  .14
 ؛2005، 3، العدد 23األرباح احملاسبية، ؾبلة البحوث اإلدارية، مصر، اجمللد 

شوقي بورقبة، اغبوكمة يف اؼبصارؼ اإلسبلمية، حوار األربعاء، مركز االقتصاد االسبلمي، جامعة اؼبلك  .15
 .6.، ص2009 عبد العزيز، جدة، اؼبملكة العربية السعودية،

صاحل ميلود خبلط، عبد اغبكيم ؿبمد مصلي، دكر عباف اؼبراجعة يف دعم كفاءة كفعالية كظيفة اؼبراجعة  .16
، فرباير 16، العدد 01الداخلية يف الشركات الصناعية الليبية، اجمللة اعبامعة، جامعة الزاكية، ليبيا، اجمللد 

 .160- 159.، ص2014
عباس ضبيد وبي التميمي، استقبلؿ صبعة كجر، دكر مؤشرات التدفقات النقدية يف تقييم جودة األرباح،  .17

. 94- 93.، ص95ؾبلة اإلدارة كاالقتصاد، كلية اإلدارة كاالقتصاد، جامعة بغداد، العراؽ، العدد 
: حوكمة الشركات ضركرة إسًتاتيجية ؼبنظمات األلفية اعبديدة، عبد السبلـ إبراىيم، فاضل عباس كرًن .18

دراسة ربليلية يف عدد منظمات صناعة التأمُت العامة، ؾبلة الغرم للعلـو االقتصادية كاإلدارية، كلية اإلدارة 
 ؛2009، 12، العدد 2كاالقتصاد، جامعة الكوفة، العراؽ، اجمللد 

عبد اؼبطلب السرطاكم، عبلـ ضبداف، صربم مشتهى، عماد أبو عجيلة، أثر عباف التدقيق يف الشركات  .19
دراسة تطبقيو على الشركات الصناعية ما قبل األزمة : اؼبسانبة العامة األردنية على اغبد من إدارة األرباح

 ؛2012، 4، العدد27اؼبالية العاؼبية، ؾبلة جامعة النجاح لؤلحباث، األردف، اجمللد 
: عطيوم ظبَتة، بديسي فهيمة، اغبوكمة كقاية من الفساد اإلدارم كاؼبارل الناتج عن احملاسبة اإلبداعية  .20

، ؾبلة العلـو االنساتية، جامعة ؿبمد Enronحالة الشركة األمريكية لتسويق الكهرباء كالغاز الطبيعي 
 .26.، ص2012، نوفمرب 27/28خيضر، بسكرة، اعبزائر، العدد 

 األرباح استمرارية يف التدقيق عباف عواد، دكر صبحي مشتهى، هباء ماىر ضبداف، صربم ؿبمد عبلـ .21
.. 428.، ص2012، 3، العدد 8اجمللد   األردف،اجمللة األردنية يف إدارة األعماؿ،جودهتا،  على كدليل
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دراسة تطبيقية على الشركات : عبلـ موسى ضبداف، أثر التحفظ احملاسيب يف ربسُت جودة التقارير اؼبالية .22
 ،2011، 2، العدد 38الصناعية اؼبسانبة العامة األردنية، ؾبلة العـو اإلدارية، اعبامعة األردنية، اجمللد 

. 419- 418.ص
 يف اؼبستثمرين لقرارات األرباح احملاسبية معلومات مبلءمة يف اإلدارة ؾبلس استقبللية يوسف، أثر علي .23

، العدد 28دراسة تطبيقية، ؾبلة جامعة دمشق للعلـو االقتصادية كالقانونية، سوريا، اجمللد : اؼبالية األسواؽ
2 ،2012 ، 

األىلية، ؾبلة  العراقية اؼبصارؼ يف اؼبراجعة عباف فاعلية تقييمفاطمة جاسم ؿبمد، تامر عادؿ الصقر،  .24
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 قائمة الشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي: (1)الملحق رقم 

 الشركات المساهمة السعودية المعنية بالدراسة
الشركة السعودية للكهرباء  31 شركة أظبنت اليمامة 16 شركة كيمائيات اؼبيثانوؿ 1
صافو الؾبموعة  32 شركة األظبنت السعودية 17 الشركة الوطنية للبًتككيماكيات 2  
 شركة كفرة للصناعة كالتنمية 33 شركة أظبنت اؼبنطقة اعبنوبية 18 الشركة السعودية للصناعات األساسية 3
 شركة اؼبراعي 34 شركة أظبنت ينبع 19 شركة التصنيع الوطنية 4
 ؾبموعة أنعاـ الدكلية القابضة 35 شركة أظبنت اؼبنطقة الشرقية 20 شركة مباء للكيماكيات 5
اهلل العثيم شركة أسواؽ عبد 21  الصناعيلبلستثماراجملموعة السعودية  6  شركة حلواين إخواف 36 
 شركة اػبطوط السعودية للتموين 37 شركة اؼبواساة للخدمات الطبية 22 شركة الصحراء للبًتككيماكيات 7
 شركة القصيم الزراعية 38 الشركة اؼبتحدة لئللكًتكنيات 23 شركة ينبع الوطنية للبًتككيماكيات 8

9 
الشركة السعودية العاؼبية 

 شركة انعاـ الدكلية القابضة 39 شركة دلو للخدمات الصحية القابضة 24 للبًتككيماكيات

حلواين إخوافشركة 40 الشركة السعودية ػبدمات السيارات كاؼبعدات 25 الشركة اؼبتقدمة للبًتككيماكيات 10  
 شركة اعبوؼ الزراعية 41 الشركة الوطنية للتسويق الزراعي 26 شركة كياف السعودية للبًتككيماكيات 11
 شركة جازاف للتنمية 42 ؾبموعة فتيحي القابضة 27 شركة أظبنت حائل 12
 شركة تكوين اؼبتطورة للصناعات 43 شركة جرير للتسويق 28 شركة أظبنت قبراف 13
 شركة الصناعات الكيميائية األساسية 44 شركة اػبليج للتدريب كالتعليم 29 شركة أظبنت اؼبنطقة الشمالية 14
 شركة التعدين العربية السعودية 45 األىليةشركة الغاز كالتصنيع  30 شركة أظبنت العربية 15

 



 ........................................................................................................................................................................................................المالحق
 

161 
 

 شركة البحر األضبر ػبدمات اإلسكاف 76 شركة األحساء للتنمية 61 ؾبموعة أسًتا الصناعية 46
 الشركة العقارية السعودية 77 شركة عسَت للتجارة كالسياحة كالصناعة 62 ؾبموعة السريع التجارية الصناعية 47
 شركة طيبة القابضة 78 شركة اؼبملكة القابضة 63 شركة اغبسن غازم إبراىيم شاكر 48

49 
الشركة السعودية للصناعات الدكائية 

 شركة مكة لئلنشاء كالتعمَت 79 شركة إرباد مصانع األسبلؾ 64 كاؼبستلزمات الطبية

االقتصادية اؼبدينة اعمار 80 الشركة السعودية ألنابيب الصلب 65 شركة الصناعات الزجاجية الوطنية 50  
احملسن اػبضرم اهلل عبد شركة أبناء عبد 66 شركة تصنيع مواد التعبئة كالتغليف 51  شركة دار األركاف للتطوير العقارم 81 
االقتصاديةمدينة اؼبعرفة  82 شركة اػبزؼ السعودم 67 الشركة الوطنية لتصنيع كسبك اؼبعادف 52  
 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحرم 83 شركة اعببس األىلية 68 الشركة الكيميائية السعودية 53
 الشركة السعودية للنقل اعبماعي 84 شركة الكاببلت السعودية 69 الشركة السعودية لصناعة الورؽ 54

55 
 لبلستثماراللطيف  شركة العبد

ركاإلست شباالشركة السعودية للنقل  85 الشركة السعودية للتنمية الصناعية 70 الصناعي  

 الشركة اؼبتحدة الدكلية للمواصبلت 86 شركة أميانتيت العربية السعودية 71 الشركة السعودية للصادرات الصناعية 56
 اجملموعة السعودية لؤلحباث كالتسويق 87 الشركة العربية لؤلنابيب 72شركة االتصاالت السعودية  57
 لشركة السعودية للطباعة كالتغليف 88  الصناعيلبلستثمارشركة الزامل  73 اتصاالتشركة ارباد  58
كاالتصاالتشركة البابطُت للطاقة  74شركة االتصاالت السعودية اؼبتنقلة  59  ؾبموعة الطيار للسفر 89 
 شركة دكر للضيافة 90 شركة الشرؽ األكسط للكاببلت اؼبتخصصة 75 شركة اؼبصايف العربية السعودية 60
شركة اؼبشركعات السياحية  91

( www.tadawul.com.sa) من إعداد الطالبة باالعتماد على اؼبوقع اإللكًتكين لسوؽ األسهم السعودم: المصدر
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( 2014- 2012)المستحقات الكلية للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة : (02)الملحق رقم 
 ألف لاير سعودي: الوحدة

 المستحقات الكلية
صافي التدفق النقدي 

 التشغيلي
 الشركة السنة صافي الربح السنوي

-28947178 125276578 96329400 2012 
 2013 77780005 252976593 175196588- شركة كيميائيات اؼبيثانوؿ

-165078179 193991053 28912874 2014 

194419 -840382 -645963 2012 
 2013 38008- 102696 140704- الشركة الوطنية للبًتككيماكيات

-217379 1551685 1334306 2014 

-9148238 49992628 40844390 2012 
 2013 42466448 60681268 18214820- الشركة السعودية للصناعات األساسية

-15248426 53894520 38646094 2014 

564602 3001582 3566184 2012 
 2013 2085689 2588505 502816- شركة التصنيع الوطنية

1115600 2354596 3470196 2014 

-117007 105811 -11196 2012 
 2013 39896- 6786 46682- شركة مباء للكيماكيات

-160694 54717 -105977 2014 

185944 -8335 177609 2012 
 2013 774150 21565 752585 اجملموعة السعودية لبلستثمار الصناعي

428399 1503760 1932159 2014 

81457 130815 212272 2012 
 2013 665861 377758 288103 شركة الصحراء للبًتككيماكيات

177557 303136 480693 2014 
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 (2014- 2012)المستحقات الكلية للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة تابع (: 02)الملحق رقم 

-1277978 3823960 2545982 2012 
 2013 2762215 3989564 1227349- شركة ينبع الوطنية للبًتككيماكيات

-1786857 4416921 2630064 2014 

الشركة السعودية العاؼبية  2012 987183914 1313652996 326469082-
 2013 985555904 946183973 39371931 للبًتككيماكيات

-705794625 1679499402 973704777 2014 

-261625 589862 328237 2012 
 2013 556861 761674 204813- الشركة اؼبتقدمة للبًتككيماكيات

-216164 967117 750953 2014 

-1849652 1149104 -700548 2012 
 2013 256410- 1403969 1660379- شركة كياف السعودية للبًتككيماكيات

-2127457 2159708 32251 2014 

-217845528 192734002 -25111526 2012 
 2013 53505585 34196678- 87702263 شركة اظبنت حائل

46840980 107785995 154626975 2014 

-83094686 295331058 212236372 2012 
 2013 216717 237501 20784- شركة اظبنت قبراف

71743 183453 255196 2014 

-45744423 147529162 101784739 2012 
 2013 249277875 150863092 98414783 شركة اظبنت اؼبنطقة الشمالية

156347207 57759468 214106675 2014 

-267608 643074 375466 2012 
 2013 197129 508047 310918- شركة اظبنت العربية

-227598 912785 685187 2014 
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 (2014- 2012)المستحقات الكلية للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة تابع (: 02)الملحق رقم 

-311965973 1177522748 865556775 2012 
 2013 896234035 867691824 28542211 شركة اظبنت اليمامة

-50501911 761346065 710844154 2014 

-289508 1431960 1142452 2012 
 2013 1171031 1083477 87554 شركة اظبنت السعودية

-160118 1271129 1111011 2014 

-220303541 1220504757 1000201216 2012 
 2013 1032242746 873069549 159173197 شركة اظبنت اؼبنطقة اعبنوبية

-116668809 1189360726 1072691917 2014 

-63911952 814067652 750155700 2012 
 2013 841610928 808507980 33102948 شركة اظبنت ينبع

-105331889 930689915 825358026 2014 

-84741 497411 412670 2012 
 2013 322278 402811 80533- شركة اظبنت اؼبنطقة الشرقية

16071 369966 386037 2014 

-52101460 227617690 175516230 2012 
 2013 196975219 338008240 141033021- شركة أسواؽ عبد اهلل العثيم

-154627973 374471086 219843113 2014 

845534 192733226 193578760 2012 
 2013 214866362 278295675 63429313- شركة اؼبواساة للخدمات الطبية

-8449947 275922325 267472378 2014 

9861149 153380313 163241462 2012 
 2013 172044489 152761495 19282994 الشركة اؼبتحدة لئللكًتكنيات

-125905216 250380819 124475603 2014 
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 (2014- 2012)المستحقات الكلية للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة تابع (: 02)الملحق رقم 

-10045969 135056913 125010944 2012 
 2013 148119266 106903532 41215734 شركة دلو للخدمات الصحية القابضة

6724345 149436768 156161113 2014 

الشركة السعودية ػبدمات السيارات  2012 46224542 83853152 37628610-
 2013 44128612 43203903 924709 كاؼبعدات

64376120 20710509 85086629 2014 

21285196 -19759643 1525553 2012 
 2013 14842010 8149621- 22991631 الشركة الوطنية للتسويق الزراعي

6215393 12075866 18291259 2014 

-34941776 78189671 43247895 2012 
 2013 43160593 31429726 11730867 ؾبموعة فتيحي القابضة

-7974830 59826939 51852109 2014 

35713 552501 588214 2012 
 2013 674454 591397 83057 شركة جرير للتسويق

-43235 808745 765510 2014 

-4369476 77795928 73426452 2012 
 2013 84809492 60065621 24743871 شركة اػبليج للتدريب كالتعليم

47615793 44437586 92053379 2014 

-36746653 180259726 143513073 2012 
 2013 120260651 118055932 2204719 شركة الغاز كالتصنيع األىلي

1349853257 238227248 1588080505 2014 

-19400950 21963617 2562667 2012 
 2013 3036429 19022869 15986440- الشركة السعودية للكهرباء

-27474446 31081040 3606594 2014 
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 (2014- 2012)المستحقات الكلية للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة تابع (: 02)الملحق رقم 

-14835672 16911189 2075517 2012 
 2013 2459388 1519603 939785 ؾبموعة صافو ال

238914 2121521 2360435 2014 

33108317 -24564092 8544225 2012 
 2013 8776647 43016350 34239703- شركة كفرة للصناعة كالتنمية

-1886212 3330947 1444735 2014 

-893586 2384442 1490856 2012 
 2013 1542357 2585621 1043264- شركة اؼبراعي

-1443785 3198763 1754978 2014 

26558718 -16121676 10437042 2012 
 2013 30769597- 3446643 34216240- ؾبموعة أنعاـ الدكلية القابضة

-63757303 38340515 -25416788 2014 

2650016 116393525 119043541 2012 
 2013 131242008 100600347 30641661 شركة حلواين إخواف

15284394 119130734 134415128 2014 

-303273555 790324780 487051225 2012 
 2013 569351912 500445200 68906712 شركة اػبطوط السعودية للتموين

166849704 487083128 653932832 2014 

-26286895 3856876 -22430019 2012 
 2013 11468430- 9359322 20827752- شركة القصيم الزراعية

-15100015 1369620 -13730395 2014 

-208713385 317654992 108941607 2012 
 2013 103960378 132999230 29038852- الشركة الوطنية للتنمية الزراعية

-247067330 354991224 107923894 2014 
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 (2014- 2012)المستحقات الكلية للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة تابع (: 02)الملحق رقم 

-2110859 -1254588 -3365447 2012 
 2013 5571063- 6680961 12252024- شركة الشرقية للتنمية

-6857546 4381827 -2475719 2014 

-53764254 166750257 112986003 2012 
 2013 107410595 120845912 13435317- شركة اعبوؼ الزراعية

18112359 93432061 111544420 2014 

-23378571 5445979 -17932592 2012 
 2013 115854608 204815581- 320670189 شركة جازاف للتنمية

-115043990 124763567 9719577 2014 

-18100 95437 77337 2012 
 2013 47347 36248- 83595 شركة تكوين اؼبتطورة

-6486 68017 61531 2014 

-23313604 95742279 72428675 2012 
 2013 81237715 69469886 11767829 شركة الصناعات الكيميائية االساسية

-39679673 98003862 58324189 2014 

-575630729 2107171137 1531540408 2012 
 2013 1871523840 1813849430 57674410 شركة التعدين العربية السعودية

-1452881568 3233945149 1781063581 2014 

498647266 -282873163 215774103 2012 
 2013 291256166 15554273 275701893 ؾبموعة اسًتا الصناعية

-200724226 210510538 9786312 2014 

-35783971 94357080 58573109 2012 
 2013 20071300 32261377- 52332677 ؾبموعة السريع التجارية الصناعية

-96162 72642 -23520 2014 
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 (2014- 2012)المستحقات الكلية للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة تابع (: 02)الملحق رقم 

93394 132810 226204 2012 
 2013 178633 91416 87217 شركة اغبسن غازم إبراىيم شاكر

576214 -93765 482449 2014 

الشركة السعودية للصناعات الدكائية  2012 251192836 147737941 103454895
 2013 286316916 157749679 128567237 كاؼبستلزمات الطبية

296124173 43238950 339363123 2014 

9776629 39736573 49513202 2012 
 2013 49683505 43478875 6204630 شركة الصناعات الزجاجية الوطنية

17308250 50942003 68250253 2014 

-14859964 42524752 27664788 2012 
 2013 28347431 17789478 10557953 شركة تصنيع مواد التعبئة كالتغليف

21426537 6262011 27688548 2014 

-12377 22110 9733 2012 
 2013 15713 48422 32709- الشركة الوطنية لتصنيع كسبك اؼبعادف

24213464 184950 24398414 2014 

113218 205400 318618 2012 
 2013 324758 111259 213499 الشركة الكيميائية السعودية

-2518 315366 312848 2014 

-10036790 115545182 105508392 2012 
 2013 35127935 139757893 104629958- الشركة السعوديية لصناعة الورؽ

-99395142 127492497 28097355 2014 

شركة العبد اللطيف لبلستثمار  2012 286189 241896 44293
 2013 288628 231617 57011 الصناعي

-11229 230952 219723 2014 
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 (2014- 2012)المستحقات الكلية للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة تابع (: 02)الملحق رقم 

-22009401 27206108 5196707 2012 
 2013 9093450 22738417- 31831867 الشركة السعودية للصادرات الصناعية

-7172744 11606492 4433748 2014 

-2825411 12105987 9280576 2012 
 2013 10448292 19635518 9187226- شركة االتصاالت السعودية

-6617244 18780665 12163421 2014 

-949223 7036776 6087553 2012 
 2013 6755022 5534531 1220491 شركة ارباد اتصاالت

-6934606 6171096 -763510 2014 

-599748 -1149664 -1749412 2012 
 2013 1651465- 229015 1880480- شركة االتصاالت السعودية اؼبتنقلة

-1556339 286774 -1269565 2014 

9180745 8503897 17684642 2012 
 2013 16806942 5205434 11601508 شركة اؼبصايف العربية السعودية

8578037 13356920 21934957 2014 

3100722 1443071 4543793 2012 
 2013 20515564 14352167- 34867731 شركة االحساء للتنميو

-19793540 -14038871 -33832411 2014 

شركة عسَت للتجارة كالسياحة  2012 227857934 176737723 51120211
 2013 260025982 234545304 25480678 كالصناعة

102828827 212761844 315590671 2014 

911812 -168540 743272 2012 
 2013 838814 2569 836245 شركة اؼبملكة القابضة

375597 582368 957965 2014 
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 (2014- 2012)المستحقات الكلية للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة تابع (: 02)الملحق رقم 

47106057 69456784 116562841 2012 
 2013 121625009 122976888 1351879- شركة أرباد مصانع األسبلؾ

-30156605 125740432 95583827 2014 

7787380 45911718 53699098 2012 
 2013 79448027 45733184 33714843 الشركة السعودية ألنابيب الصلب

-78679732 101994639 23314907 2014 

شركة أبناء عبد اهلل عبد احملسن  2012 144205630 38607950 105597680
 2013 65994512 51553357- 117547869 اػبضرم

250671091 -149496863 101174228 2014 

-41085 297254 256169 2012 
 2013 318166 481736 163570- شركة اػبزؼ السعودم

-70843 389294 318451 2014 

-28241384 51540805 23299421 2012 
 2013 20981179 30332793 9351614- شركة اعببس األىلية

-4347048 29528023 25180975 2014 

-667708 508148 -159560 2012 
 2013 238354- 424909 663263- شركة الكاببلت السعودية

-363425 173124 -190301 2014 

4959019 34064155 39023174 2012 
 2013 41382007 32333363 9048644 الشركة السعودية للتنمية الصناعية

3076286 9376190 12452476 2014 

565650 -425524 140126 2012 
 2013 137426 341345 203919- شركة أميانتيت العربية السعودية

49159 58054 107213 2014 
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 (2014- 2012)المستحقات الكلية للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة تابع (: 02)الملحق رقم 

121289434 -140154742 -18865308 2012 
 2013 20673 93699 73026- الشركة العربية لؤلنابيب

-33430 -10665 -44095 2014 

-18648 306896 288248 2012 
 2013 268610 373194 104584- شركة الزامل لبلستثمار الصناعي

-465956 786294 320338 2014 

-29800124 97048991 67248867 2012 
 2013 114196636 106382954 7813682 شركة البابطُت للطاقة كاالتصاالت

-93835475 201176679 107341204 2014 

شركة الشرؽ األكسط للكاببلت  2012 9051488 88806637 79755149-
 2013 23650542 51361093- 75011635 اؼبتخصصة

-65666478 34539703 -31126775 2014 

-113664 243545 129881 2012 
 2013 167593 281175 113582- شركة البحر األضبر ػبدمات اإلسكاف

-474301 167915933 167441632 2014 

42849291 148614807 191464098 2012 
 2013 167012830 181841559 14828729- الشركة العقارية السعودية

136501430 155174393 291675823 2014 

151501333 310917736 462419069 2012 
 2013 315701719 229960751 85740968 شركة طيبة القابضة

1064419175 296300450 1360719625 2014 

-58987576 449347872 390360296 2012 
 2013 335287891 338477898 3190007- شركة مكة لئلنشاء كالتعمَت

-29056845 365842636 336785791 2014 
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 (2014- 2012)المستحقات الكلية للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة تابع (: 02)الملحق رقم 

524537 -330245 194292 2012 
 2013 304418 96680 207738 اعمار اؼبدينة االقتصادية

-1081796 1487218 405422 2014 

328928 685039 1013967 2012 
 2013 698990 1005087 306097- شركة دار األركاف للتطوير العقارم

256833 332682 589515 2014 

-71442925 76842801 5399876 2012 
 2013 18794347 4144304- 22938651 مدينة اؼبعرفة االقتصادية

-44673591 31288171 -13385420 2014 

-110816 672625 561809 2012 
 2013 838983 640130 198853 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحرم

-341076 940856 599780 2014 

-110816 672625 561809 2012 
 2013 838983 640130 198853 الشركة السعودية للنقل اعبماعي

-143058 248876 105818 2014 

-11290970 14633713 3342743 2012 
 2013 91520321 8195770 83324551 الشركة السعودية للنقل كاإلست شبار

-8954549 56535445 47580896 2014 

-212646245 343092511 130446266 2012 
 2013 155663878 423718615 268054737- الشركة اؼبتحدة الدكلية للمواصبلت

-271004975 448484025 177479050 2014 

-256288130 426176043 169887913 2012 
 2013 296268 42834576 42538308- اجملموعة السعودية لؤلحباث كالتسويق

-107774220 117888223 10114003 2014 
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 (2014- 2012)المستحقات الكلية للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة تابع (: 02)الملحق رقم 

-112463056 242181053 129717997 2012 
 2013 56815225 57385327 570102- لشركة السعودية للطباعة كالتغليف

-14091558 88363963 74272405 2014 

-418607952 1214668771 796060819 2012 
 2013 985750620 2157111394 1171360774- ؾبموعة الطيار للسفر

10399298 1163116857 1173516155 2014 

-16141843 223920156 207778313 2012 
 2013 149964972 179387224 29422252- شركة دكر للضيافة

-81788777 193980878 112192101 2014 

-4112432 10214446 6102014 2012 
 2013 18911689 6838196 12073493 شركة اؼبشركعات السياحية

765485 5359644 6125129 2014 

( 2014- 2012) على التقارير المالية السنوية للشركات المساهمة السعودية خالل الفترة باالعتمادمن إعداد الطالبة : المصدر
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 2012معادالت االنحدار الخاصة بجودة األرباح للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي لسنة : (03)الملحق رقم 

 TACCi,t/Ai,t-1 1/Ai,t-1 REV - ∆REC / Ai,t-1 ∆PPEi,t / Ai,t-1الشركة 

 0.842707989 0.019952469- 0.000000000342 0.009899145- شركة كيمائيات اؼبيثانوؿ

 0.914900414 0.021574241 0.000000050007 0.009722388 الشركة الوطنية للبًتككيماكيات

 0.497140761 0.041169439 0.000000003005 0.027490047- الشركة السعودية للصناعات األساسية

 0.444457577 0.042938616- 0.000000025045 0.014140652 شركة التصنيع الوطنية

 0.750439919 0.002121643- 0.000000417975 0.048906033- شركة مباء للكيماكيات

 0.809263451 0.027790088 0.000000038959 0.007244124 اجملموعة السعودية لبلستثمار الصناعي

 0.423081962 0.095689728- 0.000000115229 0.009386219 شركة الصحراء للبًتككيماكيات

 0.718069816 0.026026999- 0.000000043525 0.055624379- شركة ينبع الوطنية للبًتككيماكيات

 0.726166176 0.211450006- 0.000000000068 0.022262412- الشركة السعودية العاؼبية للبًتككيماكيات

 0.655383111 0.12883567- 0.000000295851 0.077401991- الشركة اؼبتقدمة للبًتككيماكيات

 0.800781733 0.137726527 0.000000021418 0.039616563- شركة كياف السعودية للبًتككيماكيات

 0.045690267 0.101563124 0.000000000975 0.212460613- شركة أظبنت حائل

 0.695757743 0.022598096- 0.000000000500 0.041561975- شركة أظبنت قبراف

 0.730530512 0.021319952- 0.000000000443 0.020247422- شركة أظبنت اؼبنطقة الشمالية

 0.678284744 0.062118699 0.000000224882 0.060180216- شركة أظبنت العربية

 0.473471794 0.029285104 0.000000000262 0.081633353- شركة أظبنت اليمامة

 0.72751988 0.100165278 0.000000217442 0.062951315- شركة األظبنت السعودية

 



 .........................................................................................................................................................................................................المالحق
 

175 
 

 2012تابع معادالت االنحدار الخاصة بجودة األرباح للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي لسنة : (03)الملحق رقم 
 0.721294032 0.039593439 0.000000000334 0.073639741- شركة أظبنت اؼبنطقة اعبنوبية

 0.745007552 0.080455103 0.000000000219 0.01401783- شركة أظبنت ينبع

 0.453632253 0.019791231 0.000000427419 0.036219953- شركة أظبنت اؼبنطقة الشرقية

 0.642068545 0.112651385 0.000000000597 0.031093928- شركة أسواؽ عبد اهلل العثيم

 0.698672894 0.064973287 0.000000001015 0.000858567 شركة اؼبواساة للخدمات الطبية

 0.50379546 0.765006562 0.000000001290 0.012723136 الشركة اؼبتحدة لئللكًتكنيات

 0.627255196 0.008193018 0.000000001433 0.014398963- شركة دلو للخدمات الصحية القابضة

 0.694524334 0.134100546 0.000000001476 0.055540105- الشركة السعودية ػبدمات السيارات كاؼبعدات

 0.262104621 0.260739971 0.000000015310 0.325867358 الشركة الوطنية للتسويق الزراعي

 0.136518391 0.069515517 0.000000001458 0.050950719- ؾبموعة فتيحي القابضة

 0.47341085 0.275354068 0.000000581489 0.020766704 شركة جرير للتسويق

 0.593197733 0.065442564 0.000000001849 0.008078466- شركة اػبليج للتدريب كالتعليم

 0.339088771 0.045652635 0.000000000672 0.024683682-شركة الغاز كالتصنيع األىلية 

 0.790108292 0.717963041 0.000000004685 0.090890368-الشركة السعودية للكهرباء 

 0.287540067 0.347927177 0.000000049748 0.73804261- ؾبموعة صافو ال

 0.279307474 3.115835426 0.000000004562 0.151029086 شركة كفرة للصناعة كالتنمية

 0.856890072 0.112674182 0.000000063872 0.057074712- شركة اؼبراعي

 0.526519136 0.146230995- 0.000000004113 0.109236748 ؾبموعة أنعاـ الدكلية القابضة
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 2012تابع معادالت االنحدار الخاصة بجودة األرباح للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي لسنة : (03)الملحق رقم 
 0.418115588 0.103327893 0.000000001452 0.003846917 شركة حلواين إخواف

 0.066121841 0.315234764 0.000000000702 0.212903732- شركة اػبطوط السعودية للتموين

 0.908215565 0.014605242 0.000000002626 0.069020139- شركة القصيم الزراعية

 0.646659694 0.063195298 0.000000000427 0.08912745- شركة انعاـ الدكلية القابضة

 0.362217371 0.023659026- 0.000000010904 0.023015943- شركةحلواين إخواف

 0.353659315 0.140542795 0.000000001315 0.070691281- شركة اعبوؼ الزراعية

 0.471805715 0.051464637- 0.000000001643 0.038420381- شركة جازاف للتنمية

 0.510207217 0.031180975- 0.000001238815 0.022422552- شركة تكوين اؼبتطورة للصناعات

 0.272083298 0.058876831 0.000000001449 0.033781029- شركة الصناعات الكيميائية األساسية

 0.425511472 0.098909735 0.000000000023 0.013210501- شركة التعدين العربية السعودية

 0.398040618 0.068198077- 0.000000000338 0.168328388 ؾبموعة أسًتا الصناعية

 0.276641278 0.074218979 0.000000000935 0.033467712- ؾبموعة السريع التجارية الصناعية

 0.247406535 0.076856684 0.000000825156 0.077064623 شركة اغبسن غازم إبراىيم شاكر

الشركة السعودية للصناعات الدكائية كاؼبستلزمات 
 0.063998062 0.004624666- 0.000000000267 0.027673206 الطبية

 0.06795371 0.015462778- 0.000000001587 0.015516845 شركة الصناعات الزجاجية الوطنية

 0.403073915 0.048331044 0.000000004996 0.074238423- شركة تصنيع مواد التعبئة كالتغليف

 0.350283551 0.063142605 0.000001903663 0.02356164- الشركة الوطنية لتصنيع كسبك اؼبعادف

 0.087651622 0.035660548- 0.000000427949 0.04845151 الشركة الكيميائية السعودية
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 2012تابع معادالت االنحدار الخاصة بجودة األرباح للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي لسنة : (03)الملحق رقم 

 0.524163481 0.095638606- 0.000000000577 0.005795666- الشركة السعودية لصناعة الورؽ

 0.300262063 0.038328009 0.000000595192 0.026362857 شركة العبد اللطيف لبلستثمار الصناعي

 0.000163212 0.188163905- 0.000000006621 0.145727935- الشركة السعودية للصادرات الصناعية

 0.474976288 0.014004689 0.00000000848 0.000000354-شركة االتصاالت السعودية 

 0.460122079 0.077885476 0.00000002667 0.000001053-شركة ارباد اتصاالت 

 0.160224061 0.024005711- 0.00000003739 0.000001667-شركة االتصاالت السعودية اؼبتنقلة 

 0.000156822 0.020876659 0.00000000275 0.000000109 شركة اؼبصايف العربية السعودية

 0.113020107 0.007762237 0.00000000182 0.000000323 شركة األحساء للتنمية

 0.126084578 0.035493475 0.00000000029 0.000000020 شركة عسَت للتجارة كالسياحة كالصناعة

 0.168265949 0.008776467 0.00000002520 0.000001097 شركة اؼبملكة القابضة

 0.281763041 0.308107639 0.00000000239 0.000000021 شركة إرباد مصانع األسبلؾ

 0.373018412 0.040355276 0.00000000104 0.000000128 الشركة السعودية ألنابيب الصلب

 0.206286685 0.110424794 0.00000000042 0.000000009 شركة أبناء عبد اهلل عبد احملسن اػبضرم

 0.567576215 0.080197849 0.00000044072 0.000024340- شركة اػبزؼ السعودم

 0.644174242 0.027652789- 0.00000000181 0.000000035- شركة اعببس األىلية

 0.223946218 0.076583699- 0.00000024348 0.000001498- شركة الكاببلت السعودية

 0.21271523 0.026984235 0.00000000222 0.000000202 الشركة السعودية للتنمية الصناعية

 0.184195581 0.074117175 0.00000022689 0.000001768 شركة أميانتيت العربية السعودية
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 2012تابع معادالت االنحدار الخاصة بجودة األرباح للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي لسنة : (03)الملحق رقم 

 0.320680555 0.120243856 0.00000000073 0.000000008 الشركة العربية لؤلنابيب

 0.256373032 0.058458215 0.00000016095 0.000053625- شركة الزامل لبلستثمار الصناعي

 0.253356694 0.186990589 0.00000000069 0.000000034- شركة البابطُت للطاقة كاالتصاالت

 4.29804282 0.935403697- 0.00000000723 0.000000013- شركة الشرؽ األكسط للكاببلت اؼبتخصصة

 0.166318317 0.155434652 0.00000078047 0.000008798- شركة البحر األضبر ػبدمات اإلسكاف

 0.001823741 0.01612612 0.00000000029 0.000000023 الشركة العقارية السعودية

 0.409916874 0.019579496 0.00000000027 0.000000007 شركة طيبة القابضة

 0.362574235 0.011534863 0.00000000023 0.000000017- شركة مكة لئلنشاء كالتعمَت

 0.26836307 0.007148885 0.00000007275 0.000001906 اعمار اؼبدينة االقتصادية

 0.003222886 0.006084539- 0.00000004149 0.000003040 شركة دار األركاف للتطوير العقارم

 0.016378397 0.019052233 0.00000000030 0.000000014- مدينة اؼبعرفة االقتصادية

 0.707732907 0.040453117 0.00000009413 0.000009024- الشركة الوطنية السعودية للنقل البحرم

 0.707732907 0.040453117 0.00000009413 0.000009024- الشركة السعودية للنقل اعبماعي

 0.00301114 0.034653974 0.00000000567 0.000000089- الشركة السعودية للنقل كاإلست شبار

 1.007323838 0.095556661 0.00000000100 0.000000005- الشركة اؼبتحدة الدكلية للمواصبلت

 54.90300649 5.342511059 0.00000004502 0.000000004- اجملموعة السعودية لؤلحباث كالتسويق

 0.959511257 0.181398291 0.00000000095 0.000000009- لشركة السعودية للطباعة كالتغليف

 0.265252369 0.223410751 0.00000000045 0.000000002- ؾبموعة الطيار للسفر

 0.786823631 0.28301191 0.00000000051 0.000000062- شركة دكر للضيافة

 0.695766145 0.935037469 0.00000001083 0.000000243- شركة اؼبشركعات السياحية
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 2013معادالت االنحدار الخاصة بجودة األرباح للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي لسنة : (04)الملحق رقم 
-TACCi,t/Ai,t-1 1/Ai,t-1 REV - ∆REC / Ai,tالشركة 

1 ∆

PPEi,t / Ai,t-1 

 1.118354944 0.017950474 0.000000000494 0.086497506- شركة كيمائيات اؼبيثانوؿ

 0.901044779 0.153051575 0.000000049052 0.006901787- الشركة الوطنية للبًتككيماكيات

 0.490267902 0.005330473 0.000000002964 0.053979789- الشركة السعودية للصناعات األساسية

 0.526438965 0.025520201 0.000000021942 0.011032632- شركة التصنيع الوطنية

 0.721947787 0.002688349 0.000000390748 0.018240914- شركة مباء للكيماكيات

 0.700155673 0.037840603- 0.000000038115 0.028684743 اجملموعة السعودية لبلستثمار الصناعي

 0.41581064 0.087211394 0.000000117582 0.033875727 شركة الصحراء للبًتككيماكيات

 0.697831731 0.168239427- 0.000000044666 0.054820618- شركة ينبع الوطنية للبًتككيماكيات

 0.760254945 0.207760074 0.000000000066 0.002592147 الشركة السعودية العاؼبية للبًتككيماكيات

 0.664360896 0.102056239 0.000000307204 0.062919372- الشركة اؼبتقدمة للبًتككيماكيات

 0.829674486 0.012180565 0.000000021323 0.035403932- شركة كياف السعودية للبًتككيماكيات

 1.006568582 0.151141274 0.000000000897 0.078669069 شركة أظبنت حائل

 7.56115E-06 0.000000000364 -0.184364823 0.000714025- شركة أظبنت قبراف

 0.599364165 0.073744936 0.000000000374 0.036816336 شركة أظبنت اؼبنطقة الشمالية

 0.607440264 0.006082978- 0.000000235191 0.073125087- شركة أظبنت العربية

 0.419094149 0.022745689- 0.000000000250 0.007126078 شركة أظبنت اليمامة

 0.730191486 0.023184455- 0.000000230778 0.020205568 شركة األظبنت السعودية
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 2013تابع معادالت االنحدار الخاصة بجودة األرباح للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي لسنة : (04)الملحق رقم 
 0.73399609 0.037208177- 0.000000000316 0.050300504 شركة أظبنت اؼبنطقة اعبنوبية

 0.696242293 0.015654001 0.000000000212 0.00702518 شركة أظبنت ينبع

 0.482770269 0.011307661- 0.000000407968 0.032854922- شركة أظبنت اؼبنطقة الشرقية

 0.403480744 0.262877046 0.000000000567 0.079976731- شركة أسواؽ عبد اهلل العثيم

 0.715210488 0.089461851 0.000000000816 0.051771595- شركة اؼبواساة للخدمات الطبية

 0.485027425 0.756412157- 0.000000001057 0.020374273 الشركة اؼبتحدة لئللكًتكنيات

 0.645324957 0.039250019 0.000000000786 0.032383376 شركة دلو للخدمات الصحية القابضة

 0.565232718 0.622585669 0.000000001071 0.000990776 الشركة السعودية ػبدمات السيارات كاؼبعدات

 0.320731021 0.132657528 0.000000018585 0.427298537 الشركة الوطنية للتسويق الزراعي

 0.154978508 0.000965932 0.000000001366 0.016029994 ؾبموعة فتيحي القابضة

 0.501773555 0.296851819 0.000000504783 0.041925768 شركة جرير للتسويق

 0.662146892 0.063156539 0.000000001552 0.038414122 شركة اػبليج للتدريب كالتعليم

 0.417675446 0.008636287 0.000000000671 0.001479669شركة الغاز كالتصنيع األىلية 

 0.769347848 0.017971153- 0.000000004191 0.067006307-الشركة السعودية للكهرباء 

 0.273459222 0.028476319- 0.000000042842 0.040262348 ؾبموعة صافو ال

 0.361944901 3.052521811- 0.000000004454 0.15250662- شركة كفرة للصناعة كالتنمية

 0.769930991 0.068129104 0.000000051233 0.053449604- شركة اؼبراعي

 0.562368475 0.101590289 0.000000003222 0.110240261- ؾبموعة أنعاـ الدكلية القابضة
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 2013تابع معادالت االنحدار الخاصة بجودة األرباح للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي لسنة : (04)الملحق رقم 
 0.494251369 0.100734923 0.000000001342 0.041117054 شركة حلواين إخواف

 0.063027615 0.042561921 0.000000000642 0.044262546 شركة اػبطوط السعودية للتموين

 0.601430897 0.008014447- 0.000000002771 0.057717975- شركة القصيم الزراعية

 0.552681637 0.0563937 0.000000000333 0.009684177- شركة انعاـ الدكلية القابضة

 0.384779884 0.022431687- 0.000000011213 0.137387659- شركةحلواين إخواف

 0.342838016 0.138282828- 0.000000001220 0.016394333- شركة اعبوؼ الزراعية

 0.442588057 0.023956207 0.000000001643 0.526989896 شركة جازاف للتنمية

 0.647510097 0.030080717 0.000001156239 0.09665581 شركة تكوين اؼبتطورة للصناعات

 0.255291481 0.014074688- 0.000000001425 0.016767323 شركة الصناعات الكيميائية األساسية

 0.328796064 0.003265148- 0.000000000018 0.001045926 شركة التعدين العربية السعودية

 0.366420751 0.299718316 0.000000000276 0.076013262 ؾبموعة أسًتا الصناعية

 0.187564587 0.1075306- 0.000000000919 0.048072586 ؾبموعة السريع التجارية الصناعية

 0.221954706 0.06528578- 0.000000736735 0.064255824 شركة اغبسن غازم إبراىيم شاكر

الشركة السعودية للصناعات الدكائية كاؼبستلزمات 
 الطبية

0.035184062 0.000000000274 0.004519641 0.072252602 

 0.052856312 0.010793523- 0.000000001633 0.010134528 شركة الصناعات الزجاجية الوطنية

 0.210437166 0.037468821- 0.000000004643 0.049021288 شركة تصنيع مواد التعبئة كالتغليف

 0.348996959 0.038091566- 0.000001967133 0.064342958- الشركة الوطنية لتصنيع كسبك اؼبعادف

 0.083341182 0.08993091 0.000000390803 0.083436147 الشركة الكيميائية السعودية
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 2013تابع معادالت االنحدار الخاصة بجودة األرباح للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي لسنة : (04)الملحق رقم 
 0.457032217 0.019791277- 0.000000000541 0.056625614- الشركة السعودية لصناعة الورؽ

 0.271103856 0.042181745- 0.000000546672 0.031166308 شركة العبد اللطيف لبلستثمار الصناعي

 0.00014484 0.170989874- 0.000000007177 0.228447676 الشركة السعودية للصادرات الصناعية

 0.325684914 0.081479982- 0.00000000848 0.000000109-شركة االتصاالت السعودية 

 0.536805566 0.075013687- 0.00000002589 0.000000819شركة ارباد اتصاالت 

 0.15358221 0.006912462 0.00000003578 0.000000532-شركة االتصاالت السعودية اؼبتنقلة 

 0.000065684 0.010781484- 0.00000000235 0.000000086 شركة اؼبصايف العربية السعودية

 0.110524069 0.06221804 0.00000000178 0.000000029 شركة األحساء للتنمية

 0.15135584 0.046710438 0.00000000028 0.000000039 شركة عسَت للتجارة كالسياحة كالصناعة

 0.146981056 0.005714267- 0.00000002390 0.000001196 شركة اؼبملكة القابضة

 0.302318425 0.094240361- 0.00000000230 0.000000740- شركة إرباد مصانع األسبلؾ

 0.372976576 0.127095963 0.00000000093 0.000000030 الشركة السعودية ألنابيب الصلب

 0.209788258 0.084030661- 0.00000000037 0.000000009 شركة أبناء عبد اهلل عبد احملسن اػبضرم

 0.534005859 0.047277779 0.00000039280 0.000006114- شركة اػبزؼ السعودم

 0.672424614 0.006786676- 0.00000000193 0.000000107- شركة اعببس األىلية

 0.218737853 0.03305324 0.00000026496 0.000001508- شركة الكاببلت السعودية

 0.210343874 0.00087683 0.00000000214 0.000000111 الشركة السعودية للتنمية الصناعية

 0.164306483 0.23154248- 0.00000020736 0.000004904- شركة أميانتيت العربية السعودية

 0.000301781 0.276491071- 0.00000000068 0.000013694- الشركة العربية لؤلنابيب
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 2013تابع معادالت االنحدار الخاصة بجودة األرباح للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي لسنة : (04)الملحق رقم 
 0.301142491 0.028380934 0.00000015031 0.000009562- شركة الزامل لبلستثمار الصناعي

 0.178014776 0.000870495 0.00000000062 0.000000128 شركة البابطُت للطاقة كاالتصاالت

 0.407000167 0.131959391- 0.00000000075 0.000000013 شركة الشرؽ األكسط للكاببلت اؼبتخصصة

 0.172054157 0.044674619 0.00000081366 0.000008804- شركة البحر األضبر ػبدمات اإلسكاف

 0.003244176 0.032898538- 0.00000000029 0.000000067- الشركة العقارية السعودية

 0.443938028 0.020340482- 0.00000000025 0.000000012 شركة طيبة القابضة

 0.332126174 0.05390474 0.00000000021 0.000000313- شركة مكة لئلنشاء كالتعمَت

 0.297856607 0.006311994 0.00000007202 0.000004814 اعمار اؼبدينة االقتصادية

 0.003383486 0.015865533- 0.00000004550 0.000003267- شركة دار األركاف للتطوير العقارم

 0.01539163 0.039672513- 0.00000000030 0.000000044 مدينة اؼبعرفة االقتصادية

 0.769382938 0.005320868 0.00000009039 0.000005029 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحرم

 0.769382938 0.005321229 0.00000009039 0.000005029 الشركة السعودية للنقل اعبماعي

 0.000492242 0.000774082 0.00000000535 0.000000012 الشركة السعودية للنقل كاإلست شبار

 1.006356178 0.044418094 0.00000000087 0.000000004- الشركة اؼبتحدة الدكلية للمواصبلت

 0.361579816 0.097300646 0.00000000029 0.000000024- اجملموعة السعودية لؤلحباث كالتسويق

 0.450443339 0.141879302 0.00000000042 0.000001754- لشركة السعودية للطباعة كالتغليف

 0.224629533 0.325934497 0.00000000031 0.000000001- ؾبموعة الطيار للسفر

 0.748368836 0.021184204 0.00000000049 0.000000034- شركة دكر للضيافة

 0.599215477 0.02339112- 0.00000001009 0.000000083 شركة اؼبشركعات السياحية
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 2014معادالت االنحدار الخاصة بجودة األرباح للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي لسنة : (05)الملحق رقم 

 TACCi,t/Ai,t-1 1/Ai,t-1الشركة 
REV - ∆REC / Ai,t-

1 ∆
PPEi,t / Ai,t-1 

 0.781400953 0.012057163 0.000000000359 0.059323317- شركة كيمائيات اؼبيثانوؿ

 0.844301018 0.15133003 0.000000047606 0.01034856- الشركة الوطنية للبًتككيماكيات

 0.492572904 0.009273951 0.000000002949 0.044971246- الشركة السعودية للصناعات األساسية

 0.364087992 0.025161242- 0.000000020880 0.023294217 شركة التصنيع الوطنية

 0.614218217 0.021034148- 0.000000352886 0.05670673- شركة مباء للكيماكيات

 0.698970945 0.124856758 0.000000039410 0.016883339 اجملموعة السعودية لبلستثمار الصناعي

 0.39956865 0.053129525- 0.000000115557 0.020517909 شركة الصحراء للبًتككيماكيات

 0.637085089 0.186613135 0.000000043667 0.078026094- شركة ينبع الوطنية للبًتككيماكيات

 0.772263624 0.021790335 0.000000000060 0.042291642- الشركة السعودية العاؼبية للبًتككيماكيات

 0.672571429 0.095671226 0.000000310075 0.067027098- الشركة اؼبتقدمة للبًتككيماكيات

 0.8039326 0.039951079 0.000000021637 0.046031092- شركة كياف السعودية للبًتككيماكيات

 0.793513628 0.1248158 0.000000000749 0.035105616 شركة أظبنت حائل

 0.867339691 0.055519034 0.000000343286 0.024628401 شركة أظبنت قبراف

 0.562727227 0.014754074 0.000000000346 0.054072263 شركة أظبنت اؼبنطقة الشمالية

 0.612852069 0.085806556 0.000000249860 0.056867725- شركة أظبنت العربية

 0.370592128 0.04420035- 0.000000000235 0.011847553- شركة أظبنت اليمامة

 0.708748656 0.022683713- 0.000000228335 0.036560544- شركة األظبنت السعودية
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 2014معادالت االنحدار الخاصة بجودة األرباح للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي لسنة تابع : (05)الملحق رقم 
 0.865568841 0.056954168 0.000000000296 0.034557338- شركة أظبنت اؼبنطقة اعبنوبية

 0.738991228 0.008673387- 0.000000000232 0.024422591- شركة أظبنت ينبع

 0.491193902 0.002432954 0.000000398845 0.006409837 شركة أظبنت اؼبنطقة الشرقية

 0.432325946 0.312230644 0.000000000499 0.07723528- شركة أسواؽ عبد اهلل العثيم

 0.750314249 0.030534228 0.000000000684 0.005775718- شركة اؼبواساة للخدمات الطبية

 0.473223552 1.325707708 0.000000000949 0.119543112- الشركة اؼبتحدة لئللكًتكنيات

 0.685472649 0.070739693 0.000000000676 0.004547647 شركة دلو للخدمات الصحية القابضة

 0.638307598 0.478458162- 0.000000000921 0.059305675 الشركة السعودية ػبدمات السيارات كاؼبعدات

 0.375936502 0.50086416 0.000000012743 0.079202188 الشركة الوطنية للتسويق الزراعي

 0.148390854 0.0563363 0.000000001294 0.010315716- ؾبموعة فتيحي القابضة

 0.476354239 0.152917662 0.000000454355 0.019644031- شركة جرير للتسويق

 0.624493061 0.01789287- 0.000000001250 0.059513924 شركة اػبليج للتدريب كالتعليم

 0.422648672 0.013242058- 0.000000000737 0.994825478شركة الغاز كالتصنيع األىلية 

 0.77872945 0.010210903 0.000000003616 0.09933985-الشركة السعودية للكهرباء 

 0.272808435 0.018116973 0.000000040383 0.009648079 ؾبموعة صافو ال

 0.484417732 0.024825885- 0.000000004251 0.008017371- شركة كفرة للصناعة كالتنمية

 0.694861462 0.036082907 0.000000042955 0.062018336- شركة اؼبراعي

 0.556283899 0.248244016- 0.000000002951 0.188173552- ؾبموعة أنعاـ الدكلية القابضة
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 2014معادالت االنحدار الخاصة بجودة األرباح للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي لسنة تابع : (05)الملحق رقم 

 0.584146113 0.109712843 0.000000001204 0.018396357 شركة حلواين إخواف

 0.113388408 0.026931168 0.000000000592 0.098794152 شركة اػبطوط السعودية للتموين

 0.666632602 0.030150956- 0.000000002279 0.034414019- شركة القصيم الزراعية

 0.527624959 0.037623146 0.000000000292 0.072056945- شركة انعاـ الدكلية القابضة

 0.387536725 0.01652785 0.000000011833 0.081142148- شركةحلواين إخواف

 0.29386386 0.091316927 0.000000001110 0.020099794 شركة اعبوؼ الزراعية

 0.412223323 0.017003972 0.000000001394 0.160335464- شركة جازاف للتنمية

 0.58777853 0.007712777 0.000000932396 0.006047519- شركة تكوين اؼبتطورة للصناعات

 0.322949089 0.048947745- 0.000000001544 0.061262142- شركة الصناعات الكيميائية األساسية

 0.6000843 0.065136925 0.000000000016 0.022718587- شركة التعدين العربية السعودية

 0.393991966 0.257251425- 0.000000000274 0.05497146- ؾبموعة أسًتا الصناعية

 8.2111E-05 0.000000000854 -0.504111162 0.000265831- ؾبموعة السريع التجارية الصناعية

 0.150150029 0.164225668- 0.000000673379 0.388010354 شركة اغبسن غازم إبراىيم شاكر

الشركة السعودية للصناعات الدكائية كاؼبستلزمات 
 0.069732791 0.003081977 0.000000000229 0.067772367 الطبية

 0.056714981 0.000987858 0.000000001564 0.027063322 شركة الصناعات الزجاجية الوطنية

 0.427277234 0.087415019- 0.000000004575 0.098017096 شركة تصنيع مواد التعبئة كالتغليف

 429.3366386 621.0319496 0.000002060199 49.88455469 الشركة الوطنية لتصنيع كسبك اؼبعادف

 0.064856807 0.314804798 0.000000341041 0.000858741- الشركة الكيميائية السعودية
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 2014معادالت االنحدار الخاصة بجودة األرباح للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي لسنة تابع : (05)الملحق رقم 

 0.576058744 0.015863001 0.000000000567 0.056330119- الشركة السعودية لصناعة الورؽ

 0.291415688 0.041018394- 0.000000549889 0.0061747- شركة العبد اللطيف لبلستثمار الصناعي

 0.001023834 1.86281235 0.000000006822 0.0489319- الشركة السعودية للصادرات الصناعية

 0.43760058 0.011197565- 0.00000001145 0.000000151-شركة االتصاالت السعودية 

 0.507425491 0.112657832- 0.00000002150 0.000000144-شركة ارباد اتصاالت 

 0.163723935 0.043123094- 0.00000003811 0.000000643-شركة االتصاالت السعودية اؼبتنقلة 

 0.000009981 0.002413407 0.00000000172 0.000000117 شركة اؼبصايف العربية السعودية

 0.007051518 0.041514511- 0.00000000166 0.000000051- شركة األحساء للتنمية

 0.122147863 0.019020613 0.00000000023 0.000000010 شركة عسَت للتجارة كالسياحة كالصناعة

 0.125590984 0.016181699 0.00000002159 0.000002662 شركة اؼبملكة القابضة

 0.316076493 0.079425834- 0.00000000193 0.000000033- شركة إرباد مصانع األسبلؾ

 0.321078457 0.064157008 0.00000000074 0.000000013- الشركة السعودية ألنابيب الصلب

 0.268098633 0.204826904 0.00000000046 0.000000004 شركة أبناء عبد اهلل عبد احملسن اػبضرم

 0.502130239 0.000331814- 0.00000035641 0.000014116- شركة اػبزؼ السعودم

 0.636369276 0.016214742- 0.00000000192 0.000000230- شركة اعببس األىلية

 0.237335895 0.063670845- 0.00000031133 0.000002752- شركة الكاببلت السعودية

 0.192880848 0.035632382- 0.00000000201 0.000000325 الشركة السعودية للتنمية الصناعية

 0.178042574 0.127578261- 0.00000022669 0.000020342 شركة أميانتيت العربية السعودية
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 2014معادالت االنحدار الخاصة بجودة األرباح للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي لسنة تابع : (05)الملحق رقم 

 0.349891277 0.016853141- 0.00000081471 0.000029913- الشركة العربية لؤلنابيب

 0.21418385 0.028729095- 0.00000015126 0.000002146- شركة الزامل لبلستثمار الصناعي

 0.235790053 0.155544566- 0.00000000055 0.000000011- شركة البابطُت للطاقة كاالتصاالت

 0.373182125 0.047134411- 0.00000000071 0.000000015- شركة الشرؽ األكسط للكاببلت اؼبتخصصة

 162.7307542 591.214395 0.00000069658 0.000002108- شركة البحر األضبر ػبدمات اإلسكاف

 0.003346431 0.020866187 0.00000000028 0.000000007 الشركة العقارية السعودية

 0.4489616 0.041762565 0.00000000023 0.000000001 شركة طيبة القابضة

 0.259041862 0.00453835- 0.00000000016 0.000000034- شركة مكة لئلنشاء كالتعمَت

 0.349380345 0.022239298 0.00000006970 0.000000924- اعمار اؼبدينة االقتصادية

 0.002945738 0.024427693- 0.00000004133 0.000003894 شركة دار األركاف للتطوير العقارم

 0.014351417 0.03881218 0.00000000029 0.000000022- مدينة اؼبعرفة االقتصادية

 1.081981137 0.054837616 0.00000008336 0.000002932- الشركة الوطنية السعودية للنقل البحرم

 0.117148478 0.103368491- 0.00000008336 0.000006990- الشركة السعودية للنقل اعبماعي

 0.000504263 0.228082697 0.00000000341 0.000000112- الشركة السعودية للنقل كاإلست شبار

 1.015555449 0.052209712 0.00000000075 0.000000004- الشركة اؼبتحدة الدكلية للمواصبلت

 0.36447114 0.021520651 0.00000000030 0.000000009- اجملموعة السعودية لؤلحباث كالتسويق

 0.450161336 0.033467268 0.00000000044 0.000000071- لشركة السعودية للطباعة كالتغليف

 0.2428463 0.195520314 0.00000000018 0.000000096 ؾبموعة الطيار للسفر

 0.676439371 0.057022101 0.00000000047 0.000000012- شركة دكر للضيافة

 1.188643325 0.021096452- 0.00000000753 0.000001306 شركة اؼبشركعات السياحية
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 2012معامالت نموذج االنحدار المتعدد لسنة : (06)لملحق رقم ا
Dependent Variable: ATA   

Method: Least Squares   

Date: 06/07/15   Time: 19:20   

Sample: 1 91    

Included observations: 91   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.022983 0.011623 -1.977359 0.0512 

A1 16765.51 37608.93 0.445785 0.6569 

ARVC 0.021082 0.027133 0.776970 0.4393 

APPE -0.001586 0.003157 -0.502381 0.6167 
     
     R-squared 0.009330     Mean dependent var -0.019584 

Adjusted R-
squared -0.024831     S.D. dependent var 0.099293 

S.E. of regression 0.100518     Akaike info criterion -1.713996 
Sum squared 
resid 0.879039     Schwarz criterion -1.603628 

Log likelihood 81.98681     Hannan-Quinn criter. -1.669469 

F-statistic 0.273122     Durbin-Watson stat 2.036276 
Prob(F-statistic) 0.844632    

     
     

o Dependent Variable( ATA) : TA/ Ai,t-1 

o A1 : 1/Ai,t-1  

o ARVC : (∆REVi,t - ∆RECi,t)/ Ai,t-1   

o APPE : PPEi,t/ Ai,t-1   
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 2013معامالت نموذج االنحدار المتعدد لسنة : (07)لملحق رقم ا
Dependent Variable: ATA   

Method: Least Squares   

Date: 06/07/15   Time: 20:16   

Sample: 1 91    

Included observations: 91   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.035938 0.017138 2.096974 0.0389 

A1 -8631.686 32030.32 -0.269485 0.7882 

ARVC 0.051707 0.025447 2.031946 0.0452 

APPE -0.056069 0.033664 -1.665567 0.0994 
     
     R-squared 0.067601     Mean dependent var 0.010375 

Adjusted R-squared 0.035450     S.D. dependent var 0.086042 

S.E. of regression 0.084503     Akaike info criterion -2.061087 

Sum squared resid 0.621253     Schwarz criterion -1.950720 

Log likelihood 97.77948     Hannan-Quinn criter. -2.016561 

F-statistic 2.102571     Durbin-Watson stat 1.868322 

Prob(F-statistic) 0.105723    
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 2014معامالت نموذج االنحدار المتعدد لسنة : (08)لملحق رقم ا
 

Dependent Variable: ATA   

Method: Least Squares   

Date: 06/07/15   Time: 21:31   

Sample: 1 91    

Included observations: 91   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.082169 0.016262 -5.052844 0.0000 

A1 51367.81 81571.07 0.629731 0.5305 

ARVC -0.052956 0.000421 -125.7511 0.0000 

APPE 0.192720 0.000890 216.6407 0.0000 
     
     R-squared 0.999311     Mean dependent var 0.551937 

Adjusted R-squared 0.999287     S.D. dependent var 5.230343 

S.E. of regression 0.139655     Akaike info criterion -1.056324 

Sum squared resid 1.696804     Schwarz criterion -0.945956 

Log likelihood 52.06273     Hannan-Quinn criter. -1.011797 

F-statistic 42050.36     Durbin-Watson stat 1.887880 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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المستحقات غير االختيارية، المستحقات االختيارية، جودة األرباح للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة  : (09)الملحق رقم 
(2012 -2014 )

 جودة األرباح
متوسط المستحقات 

 االختيارية
القيمة المطلقة للمستحقات 

 االختيارية
المستحقات 

 االختيارية
 غير المستحقات
 االختيارية

 الشركة السنة

1 

0.067538 

0.014835 0.014835 -0.024734 2012 
 2013 0.025843- 0.060654- 0.060654 1 شركة كيميائيات اؼبيثانوؿ

0 0.127126 -0.127126 0.067803 2014 

1 

0.039459 

0.032863 0.032863 -0.023141 2012 
 2013 0.007092- 0.000190 0.00019 1 الشركة الوطنية للبًتككيماكيات

0 0.085325 -0.085325 0.074976 2014 

1 

0.041569 

0.004637 -0.004637 -0.022853 2012 
 2013 0.008699 0.062679- 0.062679 0 الشركة السعودية للصناعات األساسية

0 0.057391 -0,057391 0.012420 2014 

0 

0.029930 

0.038314 0.038314 -0.024173 2012 
 2013 0.007551 0.018584- 0.018584 1 شركة التصنيع الوطنية

0 0.032891 0.032891 -0.009597 2014 

1 

0.051438 

0.031696 -0.031696 -0.017210 2012 
 2013 0.007775- 0.010466- 0.010466 1 شركة مباء للكيماكيات

0 0.112151 -0.112151 0.055444 2014 

1 

0.031876 

0.030272 0.030272 -0.023027 2012 
 2013 0.005605- 0.034289 0.034289 0 اجملموعة السعودية لبلستثمار الصناعي

1 0.031066 -0.031066 0.047949 2014 
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المستحقات غير االختيارية، المستحقات االختيارية، جودة األرباح للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة تابع ( : 09)الملحق رقم 
(2012 -2014) 

0 

0.022605 

0.033126 0.033126 -0.023739 2012 
 2013 0.016118 0.017757 0.017757 1 شركة الصحراء للبًتككيماكيات

1 0.016933 0.016933 0.003585 2014 

1 

0.061743 

0.031684 -0.031684 -0.023941 2012 
 2013 0.012273- 0.042547- 0.042547 1 شركة ينبع الوطنية للبًتككيماكيات

0 0.110997 -0.110997 0.032971 2014 

1 

0.038531 

0.006329 0.006329 -0.028591 2012 
 2013 0.004053 0.001461- 0.001461 1 الشركة السعودية العاؼبية للبًتككيماكيات

0 0.107802 -0.107802 0.065511 2014 

1 

0.081732 

0.055624 -0.055624 -0.021778 2012 
 2013 0.001313 0.064233- 0.064233 1 الشركة اؼبتقدمة للبًتككيماكيات

0 0.125338 -0.125338 0.058310 2014 

1 

0.053896 

0.018626 -0.018626 -0.020990 2012 
 2013 0.010135- 0.025269- 0.025269 1 شركة كياف السعودية للبًتككيماكيات

0 0.117792 -0.117792 0.071761 2014 

0 

0.104001 

0.191563 -0.191563 -0.020898 2012 
 2013 0.012692- 0.091361 0.091361 1 شركة اظبنت حائل

1 0.02908 -0.029080 0.064186 2014 

1 

0.039475 

0.017007 -0.017007 -0.024555 2012 
 2013 0.026362 0.026369- 0.026369 1 شركة اظبنت قبراف

0 0.07505 -0.075050 0.099678 2014 
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المستحقات غير االختيارية، المستحقات االختيارية، جودة األرباح للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة تابع ( : 09)الملحق رقم 
(2012 -2014) 

1 

0.021189 

0.004336 0.004336 -0.024584 2012 
 2013 0.006142 0.030674 0.030674 0 شركة اظبنت اؼبنطقة الشمالية

0 0.028556 0.028556 0.025516 2014 

1 

0.071653 

0.041201 -0.041201 -0.018979 2012 
 2013 0.000465- 0.072660- 0.07266 0 شركة اظبنت العربية

0 0.101098 -0.101098 0.044231 2014 

0 

0.022036 

0.058521 -0.058521 -0.023112 2012 
 2013 0.011262 0.004135- 0.004135 1 شركة اظبنت اليمامة

1 0.003452 -0.003452 -0.008396 2014 

1 

0.058961 

0.044572 -0.044572 -0.018380 2012 
 2013 0.008194- 0.028399 0.028399 1 شركة اظبنت السعودية

0 0.103912 -0.103912 0.067351 2014 

1 

0.074666 

0.050353 -0.050353 -0.023287 2012 
 2013 0.007143- 0.057444 0.057444 1 شركة اظبنت اؼبنطقة اعبنوبية

0 0.1162 -0.116200 0.081643 2014 

1 

0.034302 

0.008447 0.008447 -0.022465 2012 
 2013 0.002292- 0.009317 0.009317 1 شركة اظبنت ينبع

0 0.085143 -0.085143 0.060721 2014 

1 

0.028054 

0.020101 -0.020101 -0.016119 2012 
 2013 0.004763 0.037618- 0.037618 0 شركة اظبنت اؼبنطقة الشرقية

1 0.026443 -0.026443 0.032853 2014 
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المستحقات غير االختيارية، المستحقات االختيارية، جودة األرباح للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة تابع ( : 09)الملحق رقم 
(2012 -2014) 

1 

0.059411 

0.009478 -0.009478 -0.021616 2012 
 2013 0.026903 0.106880- 0.10688 0 شركة أسواؽ عبد اهلل العثيم

0 0.061875 -0.061875 -0.015360 2014 

1 

0.047472 

0.023563 0.023563 -0.022704 2012 
 2013 0.000456 0.052227- 0.052227 0 شركة اؼبواساة للخدمات الطبية

0 0.066625 -0.066625 0.060850 2014 

1 

0.043175 

0.020356 0.020356 -0.007633 2012 
 2013 0.030378- 0.050752 0.050752 0 الشركة اؼبتحدة لئللكًتكنيات

0 0.058418 -0.058418 -0.061125 2014 

1 

0.027221 

0.009382 0.009382 -0.023781 2012 
 2013 0.001778 0.030605 0.030605 0 شركة دلو للخدمات الصحية القابضة

0 0.041676 -0.041676 0.046224 2014 

0 

0.025557 

الشركة السعودية ػبدمات السيارات  2012 0.021233- 0.034307- 0.034307
 2013 0.036429 0.035438- 0.035438 0 كاؼبعدات

1 0.006925 -0.006925 0.066230 2014 

0 

0.286982 

0.343512 0.343512 -0.017645 2012 
 2013 0.024654 0.402645 0.402645 0 الشركة الوطنية للتسويق الزراعي

1 0.11479 0.114790 -0.035588 2014 

0 

0.028890 

0.029241 -0.029241 -0.021710 2012 
 2013 0.027287 0.011257- 0.011257 1 ؾبموعة فتيحي القابضة

0 0.046172 0.046172 -0.056488 2014 
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المستحقات غير االختيارية، المستحقات االختيارية، جودة األرباح للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة تابع ( : 09)الملحق رقم 
(2012 -2014) 

1 

0.032199 

0.028947 0.028947 -0.008180 2012 
 2013 0.018796 0.023130 0.02313 1 شركة جرير للتسويق

0 0.044519 -0.044519 0.024875 2014 

1 

0.023701 

0.014435 0.014435 -0.022513 2012 
 2013 0.002064 0.036350 0.03635 0 شركة اػبليج للتدريب كالتعليم

1 0.020319 0.020319 0.039195 2014 

1 

0.336140 

0.002137 -0.002137 -0.022547 2012 
 2013 0.012960 0.011480- 0.01148 1 شركة الغاز كالتصنيع األىلي

0 0.994803 0.994803 2.30E-05 2014 

1 

0.102535 

0.081869 -0.081869 -0.009021 2012 
 2013 0.008164- 0.058842- 0.058842 1 الشركة السعودية للكهرباء

0 0.166893 -0.166893 0.067553 2014 

0 

0.260799 

0.722773 -0.722773 -0.015270 2012 
 2013 0.018763 0.021499 0.021499 1 ؾبموعة صافو ال

1 0.038126 0.038126 -0.028478 2014 

0 

0.046568 

0.108691 0.108691 0.042339 2012 
 2013 0.142231- 0.010276- 0.010276 1 شركة كفرة للصناعة كالتنمية

1 0.020738 -0.020738 0.012721 2014 

1 

0.066512 

0.036179 -0.036179 -0.020896 2012 
 2013 0.004151- 0.049299- 0.049299 1 شركة اؼبراعي

0 0.114059 -0.114059 0.052040 2014 
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المستحقات غير االختيارية، المستحقات االختيارية، جودة األرباح للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة تابع ( : 09)الملحق رقم 
(2012 -2014) 

1 

0.160817 

0.136069 0.136069 -0.026832 2012 
 2013 0.009632 0.119872- 0.119872 1 ؾبموعة أنعاـ الدكلية القابضة

0 0.226509 -0.226509 0.038336 2014 

0 

0.019749 

0.02529 0.025290 -0.021443 2012 
 2013 0.013423 0.027694 0.027694 0 شركة حلواين إخواف

1 0.006263 -0.006263 0.024660 2014 

0 

0.122214 

0.196473 -0.196473 -0.016430 2012 
 2013 0.034599 0.009663 0.009663 1 شركة اػبطوط السعودية للتموين

0 0.160507 0.160507 -0.061713 2014 

1 

0.062292 

0.044949 -0.044949 -0.024071 2012 
 2013 0.001778 0.059496- 0.059496 1 شركة القصيم الزراعية

0 0.082432 -0.082432 0.048018 2014 

1 

0.037929 

0.0066458 -0,0066458 -0.022669 2012 
 2013 0.007863 0.017547- 0.017547 1 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية

0 0.089594 -0.089594 0.017538 2014 

1 

0.074915 

0.000858 0.000858 -0.023873 2012 
 2013 0.013107 0.150495- 0.150495 0 شركة الشرقية للتنمية

1 0.073392 -0.073392 -0.007750 2014 

0 

0.042165 

0.050132 -0.050132 -0.020559 2012 
 2013 0.009555 0.025949- 0.025949 1 شركة اعبوؼ الزراعية

0 0.050414 0.050414 -0.030314 2014 
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المستحقات غير االختيارية، المستحقات االختيارية، جودة األرباح للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة تابع ( : 09)الملحق رقم 
(2012 -2014) 

1 

0.228352 

0.013632 -0.013632 -0.024789 2012 
 2013 0.012347 0,514643- 0.514643 0 شركة جازاف للتنمية

1 0.156781 -0.156781 -0.003554 2014 

1 

0.069611 

0.018742 -0.018742 -0.003680 2012 
 2013 0.008792- 0.105448 0.105448 0 شركة تكوين اؼبتطورة

0 0.084642 -0.084642 0.078594 2014 

1 

0.019917 

0.011632 -0.011632 -0.022149 2012 
 2013 0.020884 0.004117- 0.004117 1 شركة الصناعات الكيميائية االساسية

0 0.044003 -0.044003 -0.017259 2014 

1 

0.025800 

0.008362 0.008362 -0.021572 2012 
 2013 0.017334 0.016288- 0.016288 1 شركة التعدين العربية السعودية

0 0.052749 -0.052749 0.030031 2014 

0 

0.100290 

0.193375 0.193375 -0.025046 2012 
 2013 0.030888 0.045125 0.045125 1 ؾبموعة اسًتا الصناعية

1 0.06237 -0.062370 0.007398 2014 

1 

0.031714 

0.011626 -0.011626 -0.021841 2012 
 2013 0.019853 0.028219 0.028219 1 ؾبموعة السريع التجارية الصناعية

0 0.055296 0.055296 -0.055378 2014 

1 

0.177813 

0.084986 0.084986 -0.007921 2012 
 2013 0.013758 0.050498 0.050498 1 شركة اغبسن غازم إبراىيم شاكر

0 0.397956 0.397956 -0.009945 2014 
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المستحقات غير االختيارية، المستحقات االختيارية، جودة األرباح للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة تابع ( : 09)الملحق رقم 
(2012 -2014) 

1 

0.063524 

الشركة السعودية للصناعات الدكائية  2012 0.023178- 0.050851 0.050851
 2013 0.032118 0.003066 0.003066 1 كاؼبستلزمات الطبية

0 0.136654 0.136654 -0.068882 2014 

1 

0.053150 

0.038907 0.038907 -0.023390 2012 
 2013 0.032402 0.022268- 0.022268 1 شركة الصناعات الزجاجية الوطنية

0 0.098274 0.098274 -0.071211 2014 

1 

0.057185 

0.051719 -0.051719 -0.022520 2012 
 2013 0.022162 0.026860 0.02686 1 شركة تصنيع مواد التعبئة كالتغليف

0 0.092977 0.092977 0.005040 2014 

1 

0.033847 

0.03327 -0.033270 0.009709 2012 
 2013 0.002579- 0.061764- 0.061764 0 الشركة الوطنية لتصنيع كسبك اؼبعادف

1 0.006507 0.006507 49.87805 2014 

0 

0.061336 

0.065151 0.065151 -0.016699 2012 
 2013 0.032542 0.050894 0.050894 1 الشركة الكيميائية السعودية

0 0.067963 0.067963 -0.068822 2014 

1 

0.056768 

0.020025 0.020025 -0.025821 2012 
 2013 0.009285 0.065910- 0.06591 0 الشركة السعوديية لصناعة الورؽ

0 0.084368 -0.084368 0.028038 2014 

0 

0.022317 

0.039035 0.039035 -0.012672 2012 
 2013 0.013838 0.017329 0.017329 1 شركة العبد اللطيف لبلستثمار الصناعي

1 0.010586 -0.010586 0.004411 2014 
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المستحقات غير االختيارية، المستحقات االختيارية، جودة األرباح للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة تابع ( : 09)الملحق رقم 
(2012 -2014) 

1 

0.150549 

0.118889 -0.118889 -0.026839 2012 
 2013 0.027027 0.201421 0.201421 0 الشركة السعودية للصادرات الصناعية

1 0.131336 0.131336 -0.180268 2014 

0 

0.013346 

0.023299 0.023299 -0.023299 2012 
 2013 0.013391 0.013391- 0.013391 0 شركة االتصاالت السعودية

1 0.003347 -0.003347 0.003347 2014 

0 

0.015351 

0.021623 0.021623 -0.021624 2012 
 2013 0.001738 0.001737- 0.001737 1 شركة ارباد اتصاالت

0 0.022693 -0.022693 0.022692 2014 

1 

0.032288 

0.023115 0.023115 -0.023116 2012 
 2013 0.027375 0.027376- 0.027376 1 شركة االتصاالت السعودية اؼبتنقلة

0 0.046374 0.046374 -0.046375 2014 

1 

0.046687 

0.022497 0.022497 -0.022497 2012 
 2013 0.035357 0.035356- 0.035356 1 شركة اؼبصايف العربية السعودية

0 0.082207 0.082207 -0.082207 2014 

1 

0.044812 

0.022968 0.022968 -0.022968 2012 
 2013 0.032943 0.032943- 0.032943 1 شركة االحساء للتنميو

0 0.078526 0.078526 -0.078526 2014 

1 

0.037306 

0.02243 0.022430 -0.022430 2012 
 2013 0.029864 0.029864- 0.029864 1 شركة عسَت للتجارة كالسياحة كالصناعة

0 0.059624 0.059624 -0.059624 2014 
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المستحقات غير االختيارية، المستحقات االختيارية، جودة األرباح للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة تابع ( : 09)الملحق رقم 
(2012 -2014) 

1 

0.035851 

0.022643 0.022643 -0.022642 2012 
 2013 0.027195 0.027194- 0.027194 1 شركة اؼبملكة القابضة

0 0.057716 0.057716 -0.057713 2014 

0 

0.015979 

0.016894 0.016894 -0.016894 2012 
 2013 0.014095 0.014095- 0.014095 1 شركة أرباد مصانع األسبلؾ

0 0.016949 0.016949 -0.016950 2014 

0 

0.022649 

0.022707 0.022707 -0.022706 2012 
 2013 0.021589 0.021589- 0.021589 1 الشركة السعودية ألنابيب الصلب

0 0.02365 0.023650 -0.023650 2014 

1 

0.022452 

0.020975 0.020975 -0.020975 2012 
 2013 0.019827 0.005057- 0.005057 1 شركة أبناء عبد اهلل عبد احملسن اػبضرم

0 0.041324 0.041324 -0.041324 2014 

1 

0.022516 

0.014779 0.014779 -0.014804 2012 
 2013 0.005051 0.019827- 0.019827 1 شركة اػبزؼ السعودم

0 0.032941 -0.032941 0.032927 2014 

0 

0.022706 

0.024557 0.024557 -0.024557 2012 
 2013 0.002132- 0.002132 0.002132 1 شركة اعببس األىلية

0 0.04143 -0.041430 0.041429 2014 

0 

0.020343 

0.020869 0.020869 -0.020871 2012 
 2013 0.023096 0.023097- 0.023097 0 شركة الكاببلت السعودية

1 0.017063 0.017063 -0.017066 2014 
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المستحقات غير االختيارية، المستحقات االختيارية، جودة األرباح للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة تابع ( : 09)الملحق رقم 
(2012 -2014) 

1 

0.029964 

0.022714 0.022714 -0.022714 2012 
 2013 0.024171 0.024171- 0.024171 1 الشركة السعودية للتنمية الصناعية

0 0.043007 0.043007 -0.043007 2014 

1 

0.020118 

0.01791 0.017910 -0.017909 2012 
 2013 0.012963 0.012968- 0.012968 1 شركة أميانتيت العربية السعودية

0 0.029476 0.029476 -0.029456 2014 

1 

0.023537 

0.020944 0.020944 -0.020944 2012 
 2013 0.021619 0.021632- 0.021632 1 الشركة العربية لؤلنابيب

0 0.028034 -0.028034 0.028004 2014 

1 

0.023412 

0.019405 0.019405 -0.019459 2012 
 2013 0.019223 0.019233- 0.019233 1 شركة الزامل لبلستثمار الصناعي

0 0.031598 0.031598 -0.031600 2014 

1 

0.024630 

0.019431 0.019431 -0.019431 2012 
 2013 0.025997 0.025996- 0.025996 0 شركة البابطُت للطاقة كاالتصاالت

0 0.028462 0.028462 -0.028462 2014 

0 

0.021135 

شركة الشرؽ األكسط للكاببلت  2012 0.049399- 0.049399 0.049399
 2013 0.006288 0.006288- 0.006288 1 اؼبتخصصة

1 0.007717 0.007717 -0.007717 2014 

1 

0.011733 

0.006876 0.006876 -0.006885 2012 
 2013 0.021578 0.021587- 0.021587 0 شركة البحر األضبر ػبدمات اإلسكاف

1 0.006736 -0.006736 0.006734 2014 
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المستحقات غير االختيارية، المستحقات االختيارية، جودة األرباح للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة تابع ( : 09)الملحق رقم 
(2012 -2014) 

1 

0.046436 

0.022641 0.022641 -0.022641 2012 
 2013 0.034053 0.034053- 0.034053 1 الشركة العقارية السعودية

0 0.082615 0.082615 -0.082615 2014 

0 

0.011788 

0.023216 0.023216 -0.023216 2012 
 2013 0.009993 0.009993- 0.009993 1 شركة طيبة القابضة

1 0.002155 -0.002155 0.002155 2014 

1 

0.025137 

0.023311 0.023311 -0.023311 2012 
 2013 0.020101 0.020102- 0.020102 1 شركة مكة لئلنشاء كالتعمَت

0 0.031998 0.031998 -0.031998 2014 

0 

0.017803 

0.02204 0.022040 -0.022038 2012 
 2013 0.018942 0.018937- 0.018937 0 اعمار اؼبدينة االقتصادية

1 0.012433 0.012433 -0.012434 2014 

1 

0.045050 

0.022424 0.022424 -0.022421 2012 
 2013 0.034535 0.034538- 0.034538 1 شركة دار األركاف للتطوير العقارم

0 0.078189 0.078189 -0.078185 2014 

1 

0.045689 

0.022602 0.022602 -0.022602 2012 
 2013 0.033021 0.033021- 0.033021 1 مدينة اؼبعرفة االقتصادية

0 0.081444 0.081444 -0.081444 2014 

1 

0.052369 

0.021665 0.021665 -0.021674 2012 
 2013 0.007706- 0.007711 0.007711 1 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحرم

0 0.127731 -0.127731 0.127728 2014 
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المستحقات غير االختيارية، المستحقات االختيارية، جودة األرباح للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة تابع ( : 09)الملحق رقم 
(2012 -2014) 

1 

0.026402 

0.021665 0.021665 -0.021674 2012 
 2013 0.007706- 0.007711 0.007711 1 الشركة السعودية للنقل اعبماعي

0 0.049829 0.049829 -0.049836 2014 

1 

0.050680 

0.022162 0.022162 -0.022162 2012 
 2013 0.035904 0.035904- 0.035904 1 الشركة السعودية للنقل كاإلست شبار

0 0.093975 0.093975 -0.093975 2014 

1 

0.050523 

0.022549 0.022549 -0.022549 2012 
 2013 0.018198- 0.018198 0.018198 1 الشركة اؼبتحدة الدكلية للمواصبلت

0 0.110823 -0.110823 0.110823 2014 

1 

0.012357 

0.003326 -0.003326 0.003326 2012 
 2013 0.020693 0.020693- 0.020693 0 اجملموعة السعودية لؤلحباث كالتسويق

1 0.013052 0.013052 -0.013052 2014 

0 

0.013839 

0.020665 0.020665 -0.020665 2012 
 2013 0.018015 0.018016- 0.018016 0 لشركة السعودية للطباعة كالتغليف

1 0.002836 -0.002836 0.002836 2014 

1 

0.034864 

0.018686 0.018686 -0.018686 2012 
 2013 0.040194 0.040194- 0.040194 0 ؾبموعة الطيار للسفر

0 0.045712 0.045712 -0.045712 2014 

1 

0.022795 

0.018256 0.018256 -0.018256 2012 
 2013 0.004931- 0.004931 0.004931 1 شركة دكر للضيافة

0 0.045199 -0.045199 0.045199 2014 

1 

0.051215 

0.004192 0.004192 -0.004192 2012 
 2013 0.001044 0.001044- 0.001044 1 شركة اؼبشركعات السياحية

0 0.148409 -0.148409 0.148410 2014 
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 (2014- 2012)خصائص مجلس إدارة الشركة للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة : (10)الملحق رقم 

عدد اجتماعات 
 مجلس اإلدارة

 سنويا

حجم مجلس 
 اإلدارة

الخبرة المالية 
 والمحاسبية

ألعضاء مجلس 
 اإلدارة

استقاللية أعضاء 
 مجلس اإلدارة

 الشركة السنة

4 9 0 0.67 2012 
 2013 0.67 0 9 3 شركة كيميائيات اؼبيثانوؿ

4 9 0 0.67 2014 

5 8 0 0.50 2012 
 2013 0.50 0 8 6 الشركة الوطنية للبًتككيماكيات

4 8 0 0.50 2014 

الشركة السعودية للصناعات  2012 0.56 0 9 6
 2013 0.56 0 9 4 األساسية

6 9 0 0.56 2014 

5 10 0 0.50 2012 
 2013 0.10 0 10 6 شركة التصنيع الوطنية

5 10 0 0.30 2014 

4 8 0 0.13 2012 
 2013 0.14 0 7 4 شركة مباء للكيماكيات

4 7 0 0.14 2014 

اجملموعة السعودية لبلستثمار  2012 0.56 0 9 4
 2013 0.56 0 9 4 الصناعي

3 9 0 0.56 2014 

4 11 0 0.18 2012 
 2013 0.18 0 11 4 شركة الصحراء للبًتككيماكيات

11 11 0 0.27 2014 
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 (2014- 2012)تابع خصائص مجلس إدارة الشركة للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة : (10)الملحق رقم 

5 7 0 0.57 2012 
 2013 0.57 0 7 5 شركة ينبع الوطنية للبًتككيماكيات

5 7 0 0.57 2014 

الشركة السعودية العاؼبية  2012 0.55 1 11 4
 2013 0.55 1 11 5 للبًتككيماكيات

5 11 1 0.55 2014 

4 9 0 0.44 2012 
 2013 0.22 0 9 4 الشركة اؼبتقدمة للبًتككيماكيات

4 9 0 0.22 2014 

شركة كياف السعودية  2012 1.00 1 7 4
 2013 1.00 1 7 4 للبًتككيماكيات

4 7 1 1.00 2014 

2 11 0 0.64 2012 
 2013 0.55 0 11 2 شركة اظبنت حائل

2 11 0 0.64 2014 

5 7 0 0.86 2012 
 2013 0.11 0 9 5 شركة اظبنت قبراف

4 9 0 0.11 2014 

11 7 0 0.86 2012 
 2013 0.86 0 7 6 شركة اظبنت اؼبنطقة الشمالية

8 7 0 0.43 2014 

8 9 1 1.00 2012 
 2013 0.33 1 9 7 شركة اظبنت العربية

6 9 1 0.33 2014 
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 (2014- 2012)تابع خصائص مجلس إدارة الشركة للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة : (10)الملحق رقم 

5 10 0 0.40 2012 
 2013 0.30 0 10 4 شركة اظبنت اليمامة

4 10 0 0.20 2014 

4 11 0 0.36 2012 
 2013 0.55 0 11 4 شركة اظبنت السعودية

4 11 0 0.45 2014 

9 9 0 0.33 2012 
 2013 0.33 0 9 8 شركة اظبنت اؼبنطقة اعبنوبية

9 9 0 0.33 2014 

7 11 0 0.64 2012 
 2013 0.64 0 11 7 شركة اظبنت ينبع

5 11 0 0.64 2014 

5 8 0 0.50 2012 
 2013 0.50 0 8 5 شركة اظبنت اؼبنطقة الشرقية

6 8 0 0.50 2014 

7 8 0 0.50 2012 
 2013 0.25 0 8 4 شركة أسواؽ عبد اهلل العثيم

4 8 0 0.25 2014 

6 7 0 0.14 2012 
 2013 0.14 0 7 5 شركة اؼبواساة للخدمات الطبية

5 7 0 0.14 2014 

3 9 0 0.89 2012 
 2013 1.00 0 9 3 الشركة اؼبتحدة لئللكًتكنيات

4 11 0 0.55 2014 
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 (2014- 2012)تابع خصائص مجلس إدارة الشركة للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة : (10)الملحق رقم 

شركة دلو للخدمات الصحية  2012 0.44 0 9 5
 2013 0.44 0 9 4 القابضة

5 9 0 0.44 2014 

الشركة السعودية ػبدمات السيارات  2012 0.86 0 7 5
 2013 0.86 0 7 5 كاؼبعدات

4 7 0 0.14 2014 

2 6 0 0.33 2012 
 2013 0.33 0 6 2 الشركة الوطنية للتسويق الزراعي

5 7 0 0.14 2014 

6 7 0 0.14 2012 
 2013 0.14 0 7 4 ؾبموعة فتيحي القابضة

6 7 0 0.14 2014 

4 8 0 0.25 2012 
 2013 0.25 1 8 5 شركة جرير للتسويق

4 8 1 0.25 2014 

4 8 0 0.50 2012 
 2013 0.50 0 8 4 شركة اػبليج للتدريب كالتعليم

4 8 0 0.50 2014 

12 9 0 0.33 2012 
 2013 0.50 0 10 12 شركة الغاز كالتصنيع األىلي

12 10 0 0.50 2014 

8 9 1 1.00 2012 
 2013 1.00 1 10 9 الشركة السعودية للكهرباء

8 9 1 1.00 2014 
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 (2014- 2012)تابع خصائص مجلس إدارة الشركة للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة : (10)الملحق رقم 

7 11 1 0.91 2012 
 2013 0.91 1 11 6 ؾبموعة صافو ال

9 11 1 0.91 2014 

4 7 0 0.86 2012 
 2013 0.86 0 7 5 شركة كفرة للصناعة كالتنمية

4 7 0 0.86 2014 

5 9 1 0.89 2012 
 2013 0.89 1 9 5 شركة اؼبراعي

4 10 1 0.60 2014 

7 5 0 0.20 2012 
 2013 0.20 0 5 9 ؾبموعة أنعاـ الدكلية القابضة

6 5 0 0.20 2014 

6 9 0 0.67 2012 
 2013 0.44 0 9 5 شركة حلواين إخواف

5 9 0 0.44 2014 

7 9 1 1.00 2012 
 2013 1.00 1 9 7 شركة اػبطوط السعودية للتموين

7 9 1 1.00 2014 

7 5 0 0.29 2012 
 2013 0.29 0 4 7 شركة القصيم الزراعية

7 4 0 0.29 2014 

6 7 0 0.57 2012 
 2013 0.71 0 7 8 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية

6 11 0 0.00 2014 
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 (2014- 2012)تابع خصائص مجلس إدارة الشركة للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة : (10)الملحق رقم 

3 5 0 0.00 2012 
 2013 0.00 0 4 2 شركة الشرقية للتنمية

7 5 0 0.80 2014 

5 9 0 0.89 2012 
 2013 0.89 0 9 5 شركة اعبوؼ الزراعية

5 9 0 0.89 2014 

10 7 0 0.43 2012 
 2013 0.29 0 7 4 شركة جازاف للتنمية

7 7 0 0.14 2014 

2 7 0 0.43 2012 
 2013 0.43 0 7 4 شركة تكوين اؼبتطورة

4 7 0 0.43 2014 

شركة الصناعات الكيميائية  2012 0.56 1 9 4
 2013 0.56 1 9 4 األساسية

4 9 1 0.56 2014 

7 9 0 0.56 2012 
 2013 0.56 0 9 5 شركة التعدين العربية السعودية

8 10 0 0.50 2014 

4 9 1 1.00 2012 
 2013 1.00 1 9 5 ؾبموعة اسًتا الصناعية

4 9 1 1.00 2014 

6 7 0 0.29 2012 
 2013 0.57 0 7 6 ؾبموعة السريع التجارية الصناعية

7 7 0 0.71 2014 
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 (2014- 2012)تابع خصائص مجلس إدارة الشركة للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة : (10)الملحق رقم 

6 8 1 0.25 2012 
 2013 0.25 1 8 9 شركة اغبسن غازم إبراىيم شاكر

7 8 1 0.25 2014 

الشركة السعودية للصناعات  2012 1.00 0 7 6
 2013 1.00 0 7 6 الدكائية كاؼبستلزمات الطبية

5 7 0 1.00 2014 

4 8 0 0.25 2012 
 2013 0.25 0 8 4 شركة الصناعات الزجاجية الوطنية

5 8 0 0.25 2014 

4 7 0 0.43 2012 
 2013 0.00 0 7 4 شركة تصنيع مواد التعبئة كالتغليف

4 7 0 0.00 2014 

الشركة الوطنية لتصنيع كسبك  2012 0.33 0 6 5
 2013 0.50 0 6 6 اؼبعادف

6 6 0 0.33 2014 

4 9 0 0.56 2012 
 2013 0.56 0 9 4 الشركة الكيميائية السعودية

3 9 0 0.56 2014 

4 8 0 0.25 2012 
 2013 0.25 0 8 5 الشركة السعوديية لصناعة الورؽ

5 8 0 0.25 2014 

شركة العبد اللطيف لبلستثمار  2012 0.29 0 7 4
 2013 0.14 0 7 6 الصناعي

5 7 0 0.14 2014 
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 (2014- 2012)تابع خصائص مجلس إدارة الشركة للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة : (10)الملحق رقم 

الشركة السعودية للصادرات  2012 0.00 0 5 5
 2013 0.00 0 5 3 الصناعية

4 5 0 0.00 2014 

6 9 0 1.00 2012 
 2013 0.13 0 9 16 شركة االتصاالت السعودية

13 9 0 0.13 2014 

7 10 0 0.40 2012 
 2013 0.40 0 10 6 شركة ارباد اتصاالت

12 10 0 0.40 2014 

6 9 1 0.67 2012 
 2013 0.67 1 9 6 شركة االتصاالت السعودية اؼبتنقلة

5 9 1 0.67 2014 

6 7 1 0.14 2012 
 2013 0.33 1 6 9 شركة اؼبصايف العربية السعودية

6 7 1 0.29 2014 

2 7 0 0.57 2012 
 2013 0.57 0 7 2 للتنمية األحساءشركة 

3 7 0 0.57 2014 

شركة عسَت للتجارة كالسياحة  2012 0.22 0 9 4
 2013 0.78 0 9 5 كالصناعة

4 9 0 0.78 2014 

7 9 0 0.22 2012 
 2013 0.22 0 9 6 شركة اؼبملكة القابضة

7 9 0 0.33 2014 
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 (2014- 2012)تابع خصائص مجلس إدارة الشركة للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة : (10)الملحق رقم 

3 7 0 0.14 2012 
 2013 0.14 0 7 3  مصانع األسبلؾإربادشركة 

3 7 0 0.14 2014 

2 9 0 0.56 2012 
 2013 0.44 0 9 3 الشركة السعودية ألنابيب الصلب

3 9 0 0.44 2014 

شركة أبناء عبد اهلل عبد احملسن  2012 0.50 0 6 17
 2013 0.50 0 6 15 اػبضرم

15 6 0 0.67 2014 

4 7 0 0.57 2012 
 2013 0.57 0 7 6 شركة اػبزؼ السعودم

6 7 0 0.71 2014 

6 9 0 0.44 2012 
 2013 0.17 0 6 9 شركة اعببس األىلية

9 6 0 0.17 2014 

4 7 1 0.86 2012 
 2013 0.43 1 7 6 شركة الكاببلت السعودية

5 7 1 0.43 2014 

5 10 1 0.60 2012 
 2013 0.60 1 10 7 الشركة السعودية للتنمية الصناعية

8 10 1 0.60 2014 

2 9 0 0.89 2012 
 2013 0.89 0 9 2 شركة أميانتيت العربية السعودية

2 9 0 0.89 2014 
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 (2014- 2012)تابع خصائص مجلس إدارة الشركة للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة : (10)الملحق رقم 

5 7 0 0.29 2012 
 2013 0.29 0 7 6 الشركة العربية لؤلنابيب

6 7 0 0.29 2014 

4 10 0 0.30 2012 
 2013 0.27 0 10 3 شركة الزامل لبلستثمار الصناعي

4 10 0 0.20 2014 

10 9 0 0.56 2012 
 2013 0.44 0 9 8 شركة البابطُت للطاقة كاالتصاالت

10 10 0 0.40 2014 

شركة الشرؽ األكسط للكاببلت  2012 0.56 0 9 5
 2013 0.67 0 9 4 اؼبتخصصة

5 9 0 0.56 2014 

شركة البحر األضبر ػبدمات  2012 0.56 1 9 6
 2013 0.56 1 9 5 اإلسكاف

4 12 1 0.58 2014 

6 8 0 0.25 2012 
 2013 0.25 0 8 8 الشركة العقارية السعودية

7 7 0 0.57 2014 

5 9 0 0.56 2012 
 2013 0.56 0 9 5 شركة طيبة القابضة

7 9 0 0.44 2014 

11 11 0 0.36 2012 
 2013 0.36 0 11 7 شركة مكة لئلنشاء كالتعمَت

7 11 0 0.27 2014 
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 (2014- 2012)تابع خصائص مجلس إدارة الشركة للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة : (10)الملحق رقم 

5 9 0 0.89 2012 
 2013 0.89 0 9 6 اعمار اؼبدينة االقتصادية

4 9 0 0.89 2014 

4 10 0 0.40 2012 
 2013 0.27 0 11 4 شركة دار األركاف للتطوير العقارم

5 11 0 0.18 2014 

7 11 1 0.64 2012 
 2013 0.64 1 11 5 مدينة اؼبعرفة االقتصادية

7 11 1 0.64 2014 

الشركة الوطنية السعودية للنقل  2012 0.33 0 9 10
 2013 0.33 0 9 6 البحرم

6 9 0 0.67 2014 

8 10 0 0.60 2012 
 2013 0.56 1 9 7 الشركة السعودية للنقل اعبماعي

7 9 1 0.56 2014 

الشركة السعودية للنقل كاإلست  2012 0.00 0 8 6
 2013 0.08 0 12 11 شبار

5 8 0 0.13 2014 

4 6 1 0.50 2012 
 2013 0.43 1 7 4 الشركة اؼبتحدة الدكلية للمواصبلت

4 4 1 0.43 2014 

اجملموعة السعودية لؤلحباث  2012 0.17 0 12 5
 2013 0.17 0 12 5 كالتسويق

5 12 0 0.25 2014 
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 (2014- 2012)تابع خصائص مجلس إدارة الشركة للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة : (10)الملحق رقم 

8 9 0 0.33 2012 
 2013 0.44 0 9 7 لشركة السعودية للطباعة كالتغليف

6 9 0 0.44 2014 

4 6 0 0.83 2012 
 2013 0.89 0 9 3 ؾبموعة الطيار للسفر

4 9 0 0.89 2014 

4 9 0 0.44 2012 
 2013 0.44 0 9 9 شركة دكر للضيافة

7 9 0 0.44 2014 

7 6 0 0.00 2012 
 2013 0.00 0 5 5 شركة اؼبشركعات السياحية

7 5 0 0.00 2014 
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 (2014- 2012)خصائص لجنة المراجعة للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة : (11)الملحق رقم 

عدد اجتماعات لجنة 
 المراجعة سنويا

 حجم لجنة المراجعة
الخبرة المالية والمحاسبية 

 ألعضاء لجنة المراجعة
استقاللية أعضاء لجنة 

 المراجعة
 الشركة السنة

1 3 0.00 1 2012 
 2013 0 0.00 3 7 شركة كيميائيات اؼبيثانوؿ

7 4 0.00 0 2014 

5 4 1.00 0 2012 
 2013 0 1.00 3 5 الشركة الوطنية للبًتككيماكيات

5 3 1.00 0 2014 

الشركة السعودية للصناعات  2012 0 0.00 5 8
 2013 0 0.00 5 7 األساسية

5 5 0.00 0 2014 

5 5 0.00 0 2012 
 2013 0 0.00 4 4 شركة التصنيع الوطنية

4 4 0.00 0 2014 

5 3 0.00 0 2012 
 2013 0 0.00 3 5 شركة مباء للكيماكيات

5 3 0.00 0 2014 

اجملموعة السعودية لبلستثمار  2012 0 1.00 3 3
 2013 1 1.00 3 4 الصناعي

4 3 1.00 0 2014 
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 (2014- 2012)خصائص لجنة المراجعة للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة تابع (: 11)الملحق رقم 

5 4 0.17 0 2012 
 2013 0 0.25 4 4 شركة الصحراء للبًتككيماكيات

4 3 0.00 0 2014 

5 3 0.00 0 2012 
 2013 0 0.00 3 5 شركة ينبع الوطنية للبًتككيماكيات

5 4 0.00 0 2014 

الشركة السعودية العاؼبية  2012 0 0.67 3 3
 2013 0 0.50 4 2 للبًتككيماكيات

3 4 0.50 0 2014 

3 3 0.00 0 2012 
 2013 0 0.00 3 4 الشركة اؼبتقدمة للبًتككيماكيات

4 3 0.00 1 2014 

شركة كياف السعودية  2012 1 1.00 3 5
 2013 1 1.00 3 5 للبًتككيماكيات

6 3 1.00 1 2014 

4 3 0.00 0 2012 
 2013 0 0.00 3 4 شركة اظبنت حائل

4 3 0.00 0 2014 

5 3 0.00 1 2012 
 2013 1 0.00 3 5 شركة اظبنت قبراف

4 3 0.00 1 2014 
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( 2014- 2012)خصائص لجنة المراجعة للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة تابع (: 11)الملحق رقم 

4 3 0.00 1 2012 
 2013 1 0.00 3 3 شركة اظبنت اؼبنطقة الشمالية

4 3 0.00 1 2014 

8 3 1.00 1 2012 
 2013 1 1.00 3 6 شركة اظبنت العربية

5 3 1.00 1 2014 

5 4 0.00 0 2012 
 2013 1 0.00 4 4 شركة اظبنت اليمامة

4 4 0.00 1 2014 

7 3 0.00 0 2012 
 2013 0 0.00 3 7 شركة اظبنت السعودية

6 3 0.00 0 2014 

5 4 0.00 0 2012 
 2013 0 0.00 4 5 شركة اظبنت اؼبنطقة اعبنوبية

5 4 0.00 0 2014 

5 3 0.00 1 2012 
 2013 1 0.00 3 4 شركة اظبنت ينبع

4 3 0.00 1 2014 

4 4 0.00 1 2012 
 2013 1 0.00 4 5 شركة اظبنت اؼبنطقة الشرقية

5 4 0.00 1 2014 
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( 2014- 2012)خصائص لجنة المراجعة للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة تابع (: 11)الملحق رقم 

3 3 0.00 0 2012 
 2013 0 0.00 4 4 شركة أسواؽ عبد اهلل العثيم

5 3 0.00 0 2014 

5 3 0.00 1 2012 
 2013 1 0.00 3 4 شركة اؼبواساة للخدمات الطبية

5 3 0.00 1 2014 

6 3 0.00 0 2012 
 2013 0 0.00 4 7 الشركة اؼبتحدة لئللكًتكنيات

7 5 0.00 0 2014 

شركة دلو للخدمات الصحية  2012 1 0.00 4 4
 2013 1 0.00 4 5 القابضة

6 4 0.00 1 2014 

الشركة السعودية ػبدمات السيارات  2012 0 0.00 3 3
 2013 0 0.00 3 5 كاؼبعدات

9 3 0.00 0 2014 

4 3 0.00 0 2012 
 2013 0 0.00 3 5 الشركة الوطنية للتسويق الزراعي

5 3 0.00 0 2014 

5 3 1.00 1 2012 
 2013 1 1.00 3 5 ؾبموعة فتيحي القابضة

5 3 1.00 1 2014 
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( 2014- 2012)خصائص لجنة المراجعة للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة تابع (: 11)الملحق رقم 

4 3 0.00 0 2012 
 2013 0 0.33 3 4 شركة جرير للتسويق

4 3 0.33 0 2014 

4 3 0.00 0 2012 
 2013 0 0.00 3 4 شركة اػبليج للتدريب كالتعليم

4 3 0.00 0 2014 

11 3 0.33 1 2012 
 2013 1 0.00 3 8 شركة الغاز كالتصنيع األىلي

12 4 0.25 1 2014 

9 5 1.00 1 2012 
 2013 1 1.00 5 11 الشركة السعودية للكهرباء

8 5 1.00 1 2014 

5 4 1.00 1 2012 
 2013 1 1.00 5 5 ؾبموعة صافو ال

5 5 1.00 1 2014 

6 3 0.33 0 2012 
 2013 1 0.33 3 6 شركة كفرة للصناعة كالتنمية

5 3 0.33 1 2014 

5 4 1.00 1 2012 
 2013 1 1.00 4 4 شركة اؼبراعي

5 5 1.00 1 2014 
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( 2014- 2012)خصائص لجنة المراجعة للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة تابع (: 11)الملحق رقم 

5 3 0.00 0 2012 
 2013 0 0.00 3 5 ؾبموعة أنعاـ الدكلية القابضة

6 3 0.00 0 2014 

6 3 0.00 1 2012 
 2013 1 0.00 3 9 شركة حلواين إخواف

7 3 0.00 1 2014 

5 3 0.33 0 2012 
 2013 0 0.33 3 5 شركة اػبطوط السعودية للتموين

5 3 0.33 0 2014 

9 4 1.00 0 2012 
 2013 0 1.00 3 6 شركة القصيم الزراعية

10 3 1.00 0 2014 

2 3 0.00 0 2012 
 2013 0 0.00 3 6 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية

7 3 0.00 0 2014 

5 4 0.00 0 2012 
 2013 0 0.00 3 5 شركة الشرقية للتنمية

6 3 0.00 0 2014 

5 4 0.00 0 2012 
 2013 0 0.00 3 5 شركة اعبوؼ الزراعية

5 3 0.00 0 2014 



 .........................................................................................................................................................................................................المالحق
 

223 
 

( 2014- 2012)خصائص لجنة المراجعة للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة تابع (: 11)الملحق رقم 

3 3 0.00 0 2012 
 2013 0 0.33 3 4 شركة جازاف للتنمية

4 3 0.33 0 2014 

4 3 0.67 0 2012 
 2013 0 0.67 3 4 شركة تكوين اؼبتطورة

4 3 0.67 0 2014 

شركة الصناعات الكيميائية  2012 1 1.00 3 5
 2013 1 1.00 3 4 االساسية

3 3 1.00 1 2014 

5 5 0.00 0 2012 
 2013 0 0.00 5 6 شركة التعدين العربية السعودية

6 6 0.00 0 2014 

4 3 0.33 1 2012 
 2013 1 0.33 3 4 ؾبموعة اسًتا الصناعية

4 3 0.33 1 2014 

6 3 0.00 0 2012 
 2013 1 0.00 3 5 ؾبموعة السريع التجارية الصناعية

8 3 0.00 1 2014 

7 3 0.33 1 2012 
 2013 0 0.33 3 6 شركة اغبسن غازم إبراىيم شاكر

5 4 0.33 0 2014 
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( 2014- 2012)خصائص لجنة المراجعة للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة تابع (: 11)الملحق رقم 

الشركة السعودية للصناعات  2012 1 0.00 3 4
 2013 1 0.00 3 5 الدكائية كاؼبستلزمات الطبية

4 3 0.00 1 2014 

4 3 0.00 0 2012 
 2013 0 0.00 3 4 شركة الصناعات الزجاجية الوطنية

4 3 0.00 0 2014 

11 3 0.00 0 2012 
 2013 0 0.00 3 8 شركة تصنيع مواد التعبئة كالتغليف

8 3 0.00 0 2014 

الشركة الوطنية لتصنيع كسبك  2012 0 0.00 3 3
 2013 0 0.00 3 5 اؼبعادف

7 3 0.00 0 2014 

4 3 0.00 0 2012 
 2013 0 0.00 3 4 الشركة الكيميائية السعودية

3 3 0.00 0 2014 

4 3 0.33 0 2012 
 2013 0 0.33 3 4 الشركة السعوديية لصناعة الورؽ

4 3 0.33 0 2014 

شركة العبد اللطيف لبلستثمار  2012 0 0.00 3 4
 2013 0 0.00 3 6 الصناعي

6 3 0.00 0 2014 
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( 2014- 2012)خصائص لجنة المراجعة للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة تابع (: 11)الملحق رقم 

الشركة السعودية للصادرات  2012 0 0.00 3 6
 2013 0 0.00 3 3 الصناعية

6 3 0.00 0 2014 

6 4 0.00 0 2012 
 2013 0 0.00 4 15 شركة االتصاالت السعودية

9 4 0.00 0 2014 

5 3 0.00 0 2012 
 2013 0 0.00 3 6 شركة ارباد اتصاالت

16 3 0.00 0 2014 

4 3 0.67 1 2012 
 2013 0 0.25 4 3 شركة االتصاالت السعودية اؼبتنقلة

4 3 0.33 0 2014 

5 3 0.33 1 2012 
 2013 1 0.33 3 6 شركة اؼبصايف العربية السعودية

6 3 0.33 1 2014 

5 3 0.33 0 2012 
 2013 0 0.33 3 5 شركة االحساء للتنميو

7 3 0.33 0 2014 

شركة عسَت للتجارة كالسياحة  2012 1 0.00 3 8
 2013 0 0.33 3 7 كالصناعة

7 3 0.33 0 2014 
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( 2014- 2012)خصائص لجنة المراجعة للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة تابع (: 11)الملحق رقم 

3 3 0.00 0 2012 
 2013 0 0.00 3 6 شركة اؼبملكة القابضة

7 3 0.00 0 2014 

5 3 0.00 0 2012 
 2013 0 0.00 3 5 شركة أرباد مصانع األسبلؾ

6 3 0.00 0 2014 

3 3 0.33 0 2012 
 2013 0 0.00 3 3 الشركة السعودية ألنابيب الصلب

3 3 0.00 0 2014 

شركة أبناء عبد اهلل عبد احملسن  2012 0 0.00 3 11
 2013 0 0.00 3 14 اػبضرم

10 3 0.00 0 2014 

4 3 0.33 0 2012 
 2013 0 0.33 3 8 شركة اػبزؼ السعودم

6 3 0.33 0 2014 

6 3 0.00 0 2012 
 2013 0 0.00 3 9 شركة اعببس األىلية

9 3 0.00 0 2014 

4 4 0.00 0 2012 
 2013 0 0.00 3 7 شركة الكاببلت السعودية

7 3 0.00 0 2014 
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( 2014- 2012)خصائص لجنة المراجعة للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة تابع (: 11)الملحق رقم 

8 4 0.75 1 2012 
 2013 1 0.75 4 6 الشركة السعودية للتنمية الصناعية

9 4 0.75 1 2014 

7 3 0.00 0 2012 
 2013 0 0.00 3 6 شركة أميانتيت العربية السعودية

6 3 0.00 0 2014 

6 3 0.00 0 2012 
 2013 0 0.25 4 6 الشركة العربية لؤلنابيب

6 4 0.25 0 2014 

4 3 0.00 0 2012 
 2013 0 0.00 3 2 شركة الزامل لبلستثمار الصناعي

6 3 0.00 0 2014 

4 4 0.00 1 2012 
 2013 1 0.00 3 7 شركة البابطُت للطاقة كاالتصاالت

7 3 0.00 1 2014 

شركة الشرؽ األكسط للكاببلت  2012 1 0.00 4 8
 2013 1 0.00 3 6 اؼبتخصصة

6 3 0.00 1 2014 

شركة البحر األضبر ػبدمات  2012 1 1.00 4 4
 2013 1 1.00 4 5 اإلسكاف

4 4 1.00 1 2014 
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( 2014- 2012)خصائص لجنة المراجعة للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة تابع (: 11)الملحق رقم 

12 3 0.00 0 2012 
 2013 0 0.00 3 15 الشركة العقارية السعودية

9 3 0.00 0 2014 

5 3 0.00 0 2012 
 2013 0 0.00 3 5 شركة طيبة القابضة

5 4 0.00 0 2014 

12 5 0.20 0 2012 
 2013 0 0.20 5 8 شركة مكة لئلنشاء كالتعمَت

7 5 0.20 0 2014 

4 3 0.33 0 2012 
 2013 0 0.33 3 4 اعمار اؼبدينة االقتصادية

3 3 0.33 0 2014 

4 4 0.00 0 2012 
 2013 0 0.00 4 5 شركة دار األركاف للتطوير العقارم

5 4 0.00 0 2014 

7 4 0.25 1 2012 
 2013 1 0.25 4 5 مدينة اؼبعرفة االقتصادية

6 4 0.25 1 2014 

الشركة الوطنية السعودية للنقل  2012 0 0.00 4 8
 2013 0 0.00 4 6 البحرم

5 4 0.00 0 2014 
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( 2014- 2012)خصائص لجنة المراجعة للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة تابع (: 11)الملحق رقم 

5 4 0.00 0 2012 
 2013 0 0.50 4 7 الشركة السعودية للنقل اعبماعي

6 4 0.50 0 2014 

الشركة السعودية للنقل كاإلست  2012 0 0.00 3 3
 2013 0 0.00 3 4 شبار

6 3 0.00 0 2014 

4 4 0.25 1 2012 
 2013 1 0.25 4 4 الشركة اؼبتحدة الدكلية للمواصبلت

4 4 0.25 1 2014 

اجملموعة السعودية لؤلحباث  2012 1 0.33 3 5
 2013 1 0.33 3 8 كالتسويق

9 3 0.33 1 2014 

7 4 0.50 0 2012 
 2013 0 0.50 4 6 لشركة السعودية للطباعة كالتغليف

8 4 0.75 0 2014 

5 3 0.33 0 2012 
 2013 0 0.33 3 5 ؾبموعة الطيار للسفر

5 3 0.33 0 2014 

5 4 0.00 0 2012 
 2013 0 0.00 4 8 شركة دكر للضيافة

5 4 0.00 0 2014 

3 3 0.00 0 2012 
 2013 0 0.00 3 7 شركة اؼبشركعات السياحية

6 3 0.00 0 2014 
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( 2014- 2012)حجم الشركة ودرجة الرفع المالي للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة : (12)الملحق رقم 

 الشركة السنة حجم الشركة درجة الرفع المالي
0.666996729 21.42905896 2012 

 2013 21.74668258 0.431042138 شركة كيميائيات اؼبيثانوؿ

0.418286163 21.69765079 2014 

0.723787457 16.83038863 2012 
 2013 16.86030558 0.73556171 الشركة الوطنية للبًتككيماكيات

0.690231738 16.90640982 2014 

الشركة السعودية للصناعات  2012 19.63689169 0.4195931
 2013 19.64171881 0.390521909 األساسية

0.378255764 19.64457699 2014 

0.569734413 17.63487747 2012 
 2013 17.68445306 0.603725125 شركة التصنيع الوطنية

0.585711553 17.67139131 2014 

0.465257394 14.75520214 2012 
 2013 14.8571196 0.509771248 شركة مباء للكيماكيات

0.529258854 14.77373256 2014 

اجملموعة السعودية لبلستثمار  2012 17.08265912 0.633821968
 2013 17.0492383 0.61274524 الصناعي

0.575726712 17.08699143 2014 

0.31557657 15.95612986 2012 
 2013 15.97350412 0.276195068 شركة الصحراء للبًتككيماكيات

0.252711189 15.95441075 2014 
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 (2014- 2012)تابع حجم الشركة ودرجة الرفع المالي للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة : (12)الملحق رقم 

0.421077541 16.92405603 2012 
 2013 16.94668074 0.343107841 شركة ينبع الوطنية للبًتككيماكيات

3.077838008 16.92757726 2014 

الشركة السعودية العاؼبية  2012 23.44383252 0.530228567
 2013 23.53800065 0.555326896 للبًتككيماكيات

5.37761108 21.26616969 2014 

0.372495289 14.99575383 2012 
 2013 14.98645095 0.301074969 الشركة اؼبتقدمة للبًتككيماكيات

0.379447556 15.15850668 2014 

شركة كياف السعودية  2012 17.66348885 0.692098002
 2013 17.64887613 0.695060841 للبًتككيماكيات

0.689320716 17.62705022 2014 

0.182582593 20.83196348 2012 
 2013 21.01166319 0.279207216 شركة اظبنت حائل

0.242664453 21.05936159 2014 

0.337903176 21.73442641 2012 
 2013 14.88470056 0.375033256 شركة اظبنت قبراف

0.330866331 14.94083034 2014 

0.466394933 21.70651521 2012 
 2013 21.7850237 0.233293982 شركة اظبنت اؼبنطقة الشمالية

0.332442591 21.84874062 2014 
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 (2014- 2012)تابع حجم الشركة ودرجة الرفع المالي للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة : (12)الملحق رقم 

0.30590388 15.26286827 2012 
 2013 15.20236351 0.277235595 شركة اظبنت العربية

0.211571219 15.22535444 2014 

0.101437014 22.11088895 2012 
 2013 22.17315567 8.663327044 شركة اظبنت اليمامة

0.085199158 22.12923704 2014 

0.271235647 15.28180809 2012 
 2013 15.29245197 0.265432364 شركة اظبنت السعودية

0.284340966 15.31612419 2014 

0.135254005 21.87524364 2012 
 2013 21.93998516 0.182014171 شركة اظبنت اؼبنطقة اعبنوبية

0.238733751 22.0815572 2014 

0.292603123 22.2733874 2012 
 2013 22.18487349 0.23138283 شركة اظبنت ينبع

0.160588244 22.16884562 2014 

0.072392368 14.71207602 2012 
 2013 14.7346931 0.089362805 شركة اظبنت اؼبنطقة الشرقية

0.107615784 14.74512849 2014 

0.614134126 21.29052416 2012 
 2013 21.41743155 0.59672083 شركة أسواؽ عبد اهلل العثيم

0.594835069 21.57989721 2014 



 .........................................................................................................................................................................................................المالحق
 

233 
 

 (2014- 2012)تابع حجم الشركة ودرجة الرفع المالي للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة : (12)الملحق رقم 

0.335922679 20.92635031 2012 
 2013 21.10376343 0.351957621 شركة اؼبواساة للخدمات الطبية

0.360463353 21.25422189 2014 

0.500750289 20.66821641 2012 
 2013 20.77511813 0.536603831 الشركة اؼبتحدة لئللكًتكنيات

0.60776309 20.99993999 2014 

شركة دلو للخدمات الصحية  2012 20.96444072 0.13919665
 2013 21.11439046 0.19523221 القابضة

0.237921091 21.24025278 2014 

الشركة السعودية ػبدمات  2012 20.6542561 0.256468273
 2013 20.8053036 0.328729264 السيارات كاؼبعدات

0.361659905 20.8381318 2014 

0.291841593 17.8009132 2012 
 2013 18.17829086 0.332890764 الشركة الوطنية للتسويق الزراعي

0.29282691 18.33886325 2014 

0.094486609 20.41102783 2012 
 2013 20.46588763 0.087829948 ؾبموعة فتيحي القابضة

0.099315792 20.5496707 2014 

0.48189116 14.49913706 2012 
 2013 14.60438738 0.467195354 شركة جرير للتسويق

0.447624873 14.71654226 2014 
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 (2014- 2012)تابع حجم الشركة ودرجة الرفع المالي للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة : (12)الملحق رقم 

0.411992535 20.2834185 2012 
 2013 20.50022002 0.444274106 شركة اػبليج للتدريب كالتعليم

0.472988626 20.66942926 2014 

0.267266576 21.12204749 2012 
 2013 21.02844968 0.264498556 شركة الغاز كالتصنيع األىلي

0.250755408 21.02652335 2014 

0.773783877 19.29021996 2012 
 2013 19.43797538 0.797302977 الشركة السعودية للكهرباء

0.813649043 19.5772732 2014 

0.576632299 16.96574495 2012 
 2013 17.02485535 0.560166041 ؾبموعة صافو ال

0.586080342 17.08893616 2014 

0.059310237 19.22944371 2012 
 2013 19.27622585 0.063035114 شركة كفرة للصناعة كالتنمية

0.168139781 19.31289158 2014 

0.581375206 16.78688087 2012 
 2013 16.96310389 0.537620195 شركة اؼبراعي

0.514344095 16.99143358 2014 

0.279992618 19.55330405 2012 
 2013 19.64098488 0.43735893 ؾبموعة أنعاـ الدكلية القابضة

0.329329919 19.31994744 2014 
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0.247111331 20.42920342 2012 
 2013 20.53794548 0.300665469 شركة حلواين إخواف

0.383397522 20.71371176 2014 

0.318012986 21.16588058 2012 
 2013 21.24732086 0.313958804 شركة اػبطوط السعودية للتموين

0.322556912 21.31621333 2014 

0.009378751 19.70398351 2012 
 2013 19.89949755 0.213927025 شركة القصيم الزراعية

0.200689061 19.83854413 2014 

0.510879259 21.82140723 2012 
 2013 21.95547002 0.53843729 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية

22.32789391 18.39210035 2014 

0.277385455 18.30615042 2012 
 2013 18.25241296 0.328630477 شركة الشرقية للتنمية

0.036222756 20.37552368 2014 

0.135594251 20.52421693 2012 
 2013 20.6191508 0.132955516 شركة اعبوؼ الزراعية

0.193244528 20.25683813 2014 

0.166908635 20.22649761 2012 
 2013 20.39131214 0.169376576 شركة جازاف للتنمية

0.110091515 20.33242071 2014 

 

 



 .........................................................................................................................................................................................................المالحق
 

236 
 

 (2014- 2012)تابع حجم الشركة ودرجة الرفع المالي للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة : (12)الملحق رقم 

0.395552873 13.67033795 2012 
 2013 13.88550852 0.578408885 شركة تكوين اؼبتطورة

0.614945337 14.05363257 2014 

شركة الصناعات الكيميائية  2012 20.36920334 0.179546091
 2013 20.28894281 0.129699119 االساسية

0.14639136 20.27879401 2014 

0.581358941 24.73317724 2012 
 2013 24.88138657 0.608960592 شركة التعدين العربية السعودية

0.603545638 25.16050698 2014 

0.492025696 22.0116782 2012 
 2013 22.01838364 0.48485875 ؾبموعة اسًتا الصناعية

0.536864387 22.03951058 2014 

0.539541433 20.80817474 2012 
 2013 20.88122791 0.573626974 ؾبموعة السريع التجارية الصناعية

0.600583542 13.93711738 2014 

0.533589226 14.12103746 2012 
 2013 14.21095765 0.468212475 شركة اغبسن غازم إبراىيم شاكر

0.543265318 14.52275934 2014 

الشركة السعودية للصناعات  2012 22.01912466 0.162313018
 2013 22.19789017 0.147269801 الدكائية كاؼبستلزمات الطبية

0.159510135 22.14783812 2014 
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0.078225016 20.23261338 2012 
 2013 20.27626974 0.076424655 شركة الصناعات الزجاجية الوطنية

0.188565033 20.44902958 2014 

0.247138762 19.1878906 2012 
 2013 19.20275413 0.203531762 شركة تصنيع مواد التعبئة كالتغليف

0.255270212 19.33182983 2014 

الشركة الوطنية لتصنيع كسبك  2012 13.13893333 0.296594499
 2013 13.09270797 0.241271967 اؼبعادف

0.315892687 20.15880717 2014 

0.435812291 14.75506107 2012 
 2013 14.89126287 0.486309929 الشركة الكيميائية السعودية

0.483387098 14.91477064 2014 

0.618071017 21.33723433 2012 
 2013 21.29113971 0.613608916 الشركة السعوديية لصناعة الورؽ

0.612109737 21.25934421 2014 

شركة العبد اللطيف لبلستثمار  2012 14.41941715 0.319654328
 2013 14.41355004 0.314129939 الصناعي

0.345113218 14.45759757 2014 

الشركة السعودية للصادرات  2012 18.75242654 0.178160048
 2013 18.80312459 0.133721909 الصناعية

0.073181303 18.74949076 2014 
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 (2014- 2012)تابع حجم الشركة ودرجة الرفع المالي للشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي خالل الفترة : (12)الملحق رقم 

0.491410421 18.58544678 2012 
 2013 18.28554572 0.264580158 شركة االتصاالت السعودية

0.338150874 18.32493388 2014 

0.472453403 17.46936105 2012 
 2013 17.65529054 0.583896973 شركة ارباد اتصاالت

0.603469929 17.67612715 2014 

0.729070679 17.14592618 2012 
 2013 17.08286976 0.697077162 شركة االتصاالت السعودية اؼبتنقلة

0.777439312 17.0684216 2014 

0.025262757 19.86764864 2012 
 2013 20.17832646 0.017613138 شركة اؼبصايف العربية السعودية

0.011045752 19.99738804 2014 

0.144495413 20.14897118 2012 
 2013 20.21550341 0.137137424 شركة االحساء للتنميو

0.02203589 20.03794489 2014 

شركة عسَت للتجارة كالسياحة  2012 21.98449319 0.172130996
 2013 22.18430619 0.338105713 كالصناعة

0.333030969 22.24497958 2014 

0.332992684 17.54951843 2012 
 2013 17.65085051 0.34241576 شركة اؼبملكة القابضة

0.301227696 17.6597317 2014 
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0.051516598 19.88881008 2012 
 2013 20.06419035 0.09881817 شركة أرباد مصانع األسبلؾ

0.140740025 20.17172903 2014 

0.291289353 20.80100557 2012 
 2013 21.01887624 0.508529067 الشركة السعودية ألنابيب الصلب

0.440547998 21.05877042 2014 

شركة أبناء عبد اهلل عبد احملسن  2012 21.71856937 0.821410848
 2013 21.50069557 0.874302279 اػبضرم

1.028205201 21.86143311 2014 

0.546493809 14.74996571 2012 
 2013 14.84719498 0.504595365 شركة اػبزؼ السعودم

0.463966985 14.91993526 2014 

0.119544655 20.06440545 2012 
 2013 20.06933024 0.069320516 شركة اعببس األىلية

0.049033928 20.03417484 2014 

0.692886058 15.14367065 2012 
 2013 14.98242023 0.671393365 شركة الكاببلت السعودية

0.690721909 14.79225347 2014 

0.216105346 19.96376139 2012 
 2013 20.02738538 0.202170637 الشركة السعودية للتنمية الصناعية

0.202152357 20.05206851 2014 
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0.708374504 15.38880427 2012 
 2013 15.29969246 0.564139682 شركة أميانتيت العربية السعودية

0.655913432 15.29986767 2014 

0.553601652 21.10404043 2012 
 2013 14.02043067 0.000352955 الشركة العربية لؤلنابيب

0.402678123 13.95772081 2014 

0.714256468 15.71053951 2012 
 2013 15.70425577 0.711334621 شركة الزامل لبلستثمار الصناعي

0.656396818 15.66195059 2014 

0.710833825 21.20276036 2012 
 2013 21.31475747 0.687569548 شركة البابطُت للطاقة كاالتصاالت

0.758710726 21.40621264 2014 

شركة الشرؽ األكسط للكاببلت  2012 21.01703044 7.545590781
 2013 21.06006714 0.66738782 اؼبتخصصة

0.617446435 21.00769826 2014 

شركة البحر األضبر ػبدمات  2012 14.02172766 0.323886776
 2013 14.17708229 0.451121219 اإلسكاف

0.368483845 21.14044119 2014 

0.065736971 21.96033365 2012 
 2013 21.99044976 0.071636905 الشركة العقارية السعودية

0.064015788 22.02812751 2014 
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0.104497009 22.12721406 2012 
 2013 22.18928546 0.12514312 شركة طيبة القابضة

0.206392513 22.3741292 2014 

0.146320689 22.29773963 2012 
 2013 22.54446353 0.046558008 شركة مكة لئلنشاء كالتعمَت

0.036890005 22.93117832 2014 

0.459364602 16.44626213 2012 
 2013 16.47901315 0.468869977 اعمار اؼبدينة االقتصادية

0.556983675 16.60090025 2014 

0.235217903 16.90565666 2012 
 2013 17.00175294 0.327771441 شركة دار األركاف للتطوير العقارم

0.364297601 17.08821321 2014 

0.035720851 21.92216821 2012 
 2013 21.94636013 0.031503402 مدينة اؼبعرفة االقتصادية

0.030404234 21.93351281 2014 

الشركة الوطنية السعودية للنقل  2012 16.21917181 0.502471804
 2013 16.30012783 0.525064199 البحرم

0.745017308 16.6559057 2014 

0.502471804 16.21917181 2012 
 2013 16.30012783 0.525064199 الشركة السعودية للنقل اعبماعي

0.049667537 14.55229034 2014 
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الشركة السعودية للنقل كاإلست  2012 19.04608423 0.174262401
 2013 19.49636553 0.294118033 شبار

0.178173366 19.51560137 2014 

0.554472097 20.85929307 2012 
 2013 21.01757094 0.570372458 الشركة اؼبتحدة الدكلية للمواصبلت

0.57823483 21.16986165 2014 

اجملموعة السعودية لؤلحباث  2012 21.96437209 83.9857094
 2013 21.92276519 0.542792287 كالتسويق

0.541454506 21.88409773 2014 

1.412754096 21.58083111 2012 
 2013 21.552946 0.600337206 لشركة السعودية للطباعة كالتغليف

0.597892994 21.5485178 2014 

0.675064411 21.90179575 2012 
 2013 22.414942 0.919212179 ؾبموعة الطيار للسفر

0.614543851 22.54799687 2014 

0.133812475 21.44186269 2012 
 2013 21.46797627 0.146972774 شركة دكر للضيافة

0.166928793 21.48161787 2014 

0.061293366 18.41209546 2012 
 2013 18.70408749 0.134659341 شركة اؼبشركعات السياحية

0.102966864 18.77775778 2014 
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داول ـــــــــــجــــــــــة الـــــــــمــــــــــــقائ

رقم 
الصفحة عنوان الجدول الجدول 

 15 2002 عاـ Soxبنود قانوف  01

 62-61مقاييس جودة األرباح القائمة على احملاسبة  02

 64-63مقايس جودة األرباح القائمة على السوؽ  03

 109-108 ؾبتمع كعينة الدراسة 04

 112 (ؾبلس اإلدارة كعبنة اؼبراجعة)اؼبتغَتات اؼبستقلة للدراسة  05

 113 (2014-2012)معامبلت مبوذج االكبدار خبلؿ الفًتة  06

 114اؼبتغَتات الضابطة للدراسة  07

08 
اختبار التوزيع الطبيعي ؼبتغَتات الدراسة اؼبتصلة للشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف 

 117-116 سوؽ األسهم السعودم

09 
اختبار االرتباط اؼبتعدد للمتغَتات اؼبستقلة كالضابطة للشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف 

 118 سوؽ األسهم السعودم

10 
كصف اؼبستحقات االختيارية كجودة األرباح للشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ 

 120األسهم السعودم 

11 
كصف اؼبتغَتات اؼبستقلة اؼبتصلة للشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم 

 121 السعودم

12 
كصف متغَتات الدراسة اؼبنفصلة للشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف سوؽ األسهم 

 123السعودم 

13 
اإلحصاء الوصفي غبجم الشركة كدرجة الرفع اؼبارل للشركات اؼبسانبة 

 124اؼبدرجة يف سوؽ األسهم السعودم 

 125اختبار مدل سبتع األرباح باعبودة العالية  14

15 
اختبار أثر خصائص ؾبلس اإلدارة على جودة األرباح للشركات اؼبسانبة اؼبدرجة 

 126يف سوؽ األسهم السعودم 

16 
اختبار أثر خصائص عبنة اؼبراجعة على جودة األرباح للشركات اؼبسانبة اؼبدرجة 

 128يف سوؽ األسهم السعودم 
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ل ـــــــــــــــــــــاكـــــــــــــــــة األشـــــــــمـــــــائـــــــــــــق

الصفحة عنوان الشكل الشكل 
 04عبلقة الوكالة  01

 05مشاكل الوكالة  02

 08ة دكر حوكمة الشركات يف اغبد من مشاكل الوكاؿ 03

 22خصائص حوكمة الشركات  04

 OCDE 23مبادئ اغبوكمة الصادرة عن  05

 29أىداؼ حوكمة الشركات  06

 72اػبصائص النوعية عبودة اؼبعلومات احملاسبية  07

 83  كعبلقتها جبودة األرباحجودة التقارير اؼبالية 08

 111 مبوذج الدراسة النظرية 09
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فهرس المحتويات 

 إهـــــــــــــــــــــــــــــــداء

 تـشــكـــــــــــــــرات

 قائمة المختصرات

 د-أ...........................................................................مقدمة عامة

 47-2....................اإلطار المفاهيمي لحوكمة الشركات وآلياتها الداخلية: الفصل األول

 02.................................................................................مقدمة  

 03.......................األسباب والبواعث الرئيسية لظهور حوكمة الشركات: المبحث األول

 03..............................................................نظرية الوكالة: اؼبطلب األكؿ  

 10........................................................االهنيارات اؼبؤسسية: اؼبطلب الثاين  

 16.........................................شركاتالتغَتات يف البيئة النظامية لل: اؼبطلب الثالث  

 19..........................................اإلطار الفكري لحوكمة الشركات: المبحث الثاني

 19.....................................................مفهـو حوكمة الشركات: اؼبطلب األكؿ  

 23.....................................................مبادئ حوكمة الشركات: اؼبطلب الثاين  

 27........................................(األنبية، األىداؼ)حوكمة الشركات : اؼبطلب الثالث  

 33........................................اآلليات الداخلية لحوكمة الشركات: المبحث الثالث

 33....................................................اإلطار العاـ جمللس اإلدارة: اؼبطلب األكؿ  

 38...................................................اإلطار العاـ للجنة اؼبراجعة: اؼبطلب الثاين  

 47....................................................................................خاسبة  
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 95-48..................................جودة األرباح في إطار حوكمة الشركات: الفصل الثاني

 49...................................................................................مقدمة  

 50............................................اإلطار المفاهيمي لجودة األرباح: المبحث األول

  50....................................................مفاىيم عن جودة األرباح: اؼبطلب األكؿ  

 56............................اؼبمارسات احملاسبية اػباطئة كأثرىا على جودة األرباح: اؼبطلب الثاين  

 61......................................................مقاييس جودة األرباح: اؼبطلب الثالث  

 67................................جودة األرباح كمقياس لجودة التقارير المالية: المبحث الثاني

 67..........................................اإلطار اؼبفاىيمي عبودة التقارير اؼبالية: اؼبطلب األكؿ  

 72........................................البدائل النظرية لتقييم جودة التقارير اؼبالية:اؼبطلب الثاين  

 79....................................جودة التقارير اؼبالية كعبلقتها جبودة األرباح: اؼبطلب الثالث  

  85........... ..................عالقة آليات الحوكمة الداخلية بجودة األرباح: المبحث الثالث

 85........................................عبلقة ؾبلس إدارة الشركة جبودة األرباح: اؼبطلب األكؿ  

 90..............................................عبلقة عبنة اؼبراجعة جبودة األرباح: اؼبطلب الثاين  

 95...................................................................................خاسبة   

 دراسة قياسية لعينة من الشركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم: الفصل الثالث
  133-96....................................................................................السعودي

 97...................................................................................قدمة  ـ

 98............................................التعريف بسوق األسهم السعودي:المبحث األول

 98................................................نشأة سوؽ األسهم السعودم: اؼبطلب األكؿ  

 102..............................كاقع حوكمة الشركات يف سوؽ األسهم السعودم: اؼبطلب الثاين  

 105.............................آليات اغبوكمة الداخلية باؼبملكة العربية السعودية: اؼبطلب الثالث  
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 109.........................................................منهجية الدراسة : المبحث الثاني

 109......................................................اإلطار العاـ للدراسة : اؼبطلب األكؿ 

 111...................................................متغَتات الدراسة كفرضياهتا: اؼبطلب الثاين

 117............................................اختبار صبلحية البيانات للدراسة: اؼبطلب الثالث

 121....................................النتائج اختبار نموذج الدراسة وتحليل: المبحث الثالث

 121...........................................اإلحصاء الوصفي ؼبتغَتات الدراسة: اؼبطلب األكؿ
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: ملخص
يبثل الربح احملاسيب أحد أىم بنود التقارير اؼبالية كاؼبعلومة األكثر أنبية ؼبستخدميها، ؼبا وبتويو من معلومات 

إال أف إتباع إدارة الشركة . حوؿ األداء كالوضع اؼبارل اغبقيقي للشركات تفيدىم يف عملية ازباذ القرارات االقتصادية
لبعض األساليب احملاسبية عند التقرير عن األرباح هبدؼ ربقيق أغراضهم الشخصية من شأنو أف يغَت من ؿبتواىا 

. كالرسائل اليت يتم إرساؽبا من خبلؽبا، فبا يؤدم إذل تضليل العديد من األطراؼ ذات اؼبصلحة مع الشركة
كؼبا كانت اغبوكمة األداة الفعالة إلدارة الشركات كالرقابة عليها، جاءت ىذه الدراسة لتربز الدكر أك األثر 

الذم يبكن أف تلعبو آليات اغبوكمة الداخلية فبثلة دبجلس اإلدارة كعبنة اؼبراجعة يف ربسُت جودة األرباح من خبلؿ 
. ؾبموعة من اػبصائص اليت ذبعلها أكثر فاعلية يف ضماف سبلمة كجودة اؼبعلومات احملاسبية اؼبفصح عنها

كقد خلصت الدراسة إذل أف ىناؾ تأثَتا اهبابيا لكل من استقبللية اجمللس، استقبللية اللجنة، خربة اللجنة، 
. يف حُت أف باقي اؼبتغَتات كاف تأثَتىا سلبيا. حجم اللجنة، كعدد مرات اجتماعها سنويا على جودة األرباح

 .حوكمة الشركات، جودة األرباح، اآلليات الداخلية، ؾبلس اإلدارة، عبنة اؼبراجعة: الكلمات المفتاحية

Résumé : 

Le résultat comptable représente l'un des éléments essentiels des rapports 

financiers et fournit des informations très importantes à ses utilisateurs, car il 

contient des informations sur la performance financière réelle des entreprises qui 

les aide dans le processus de prise de décision économique. Toutefois, la 

direction de l'entreprise suit certaines méthodes comptables lors de la 

divulgation sur le résultat afin de parvenir à leurs effets personnels, ce qui 

pourrait  changer le contenu des messages qui sont envoyés à travers eux, 

conduisant à induire en erreur de nombreux intervenants avec l’entreprise. 

  La gouvernance est un outil efficace de management et de contrôle pour  

l'entreprise. Cette étude   met en évidence le rôle ou l'effet que peuvent avoir des 

mécanismes de gouvernance interne représentés par le conseil d'administration  

et le comité d’audit, dans le but d’améliorer la qualité des résultats  afin de  

garantir la sécurité et la qualité de l'information comptable fournie. 

L'étude a conclu qu'il ya un impact positif à la fois pour l'indépendance du 

conseil, l'indépendance de la commission d’audit, l'expérience, la taille, et le 

nombre de réunions  annuel sur la qualité de ses résultats. Cependant le reste des 

variables présente un impact négatif. 

Mots clés: Gouvernance d'entreprise, qualité des résultats, mécanismes 

internes, conseil d'administration, comité d’audit. 

 


