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 :ملخص

عية العامةل يف مديري ادلوائر املالية يف الرشاكت الصناهتدف هذه ادلراسة ا ىل التعرف عىل دور تطبيق احلامكية املؤسس ية يف جودة الأرابح من وهجة نظر           

استبانة عىل مديري ادلوائر املالية يف الرشاكت الصناعية يف حمافظة ( 08)فقرة، حيث جرى توزيع ( 04)ولتحقيق ذكل مت تصممي استبانة، تضمنت  .حمافظة رام هللا

 . حتليل بياانت الاستبانة لس تخراج النتاجئيف ( SPSS)ومت اس تخدام برانمج التحليل ال حصايئ . رام هللا

تعمل احلامكية املؤسس ية عىل ا ضفاء الشفافية وال فصاح عن املعلومات الرضورية لتقاريرها احملاسبية والقوامئ : وقد توصلت ادلراسة ا ىل عدة نتاجئ من أأمهها         

دارة الرشاكت : وقدمت ادلراسة عددًا من التوصيات أأبرزها .املالية هبدف حامية مصاحل املودعني وحامية مصاحل الفئات الأخرى الرتكزي عىل اس تقاللية أأعضاء جملس ا 

يث سسا م بفاعلية يف مساعدة املسامهة العامة، والفصل بني امللكية وال دارة يف الرشاكت، والاهامتم بتكوين جلان خاصة تعىن ابلتدقيق ادلاخيل للحامكية املؤسس ية ب 

 . ق أأهدافهاالرشكة عىل حتقي

 .احلامكية املؤسس ية، جودة الأرابح، حمافظة رام هللا :اللكامت املفتاحية

 

: Abstract 
This study aims at identifying the role of applying the corporate governance in the quality of the 
profits from the perspective of directors of financial departments in industrial companies 
operating in Ramallah governorate. To achieve this, a questionnaire was designed that included 
(30) paragraphs. (42) questionnaires were distributed among the directors of financial 
departments in the industrial companies in Ramallah district. The Statistical Analysis Program 
(SPSS) was used in analyzing the questionnaire data to extract the analysis results. The study has 
been able to reach several conclusions, including: Corporate Governance helps all information 
necessary for accounting reports and financial statements to be disclosed and transparent in order 
to protect the interests of depositors and safeguard the interests of the other categories. The study 
has come up with a number of recommendations, including: We need to focus on the 
independence of the members of the Board of Directors of Public contribution, the separation of 
ownership and management in companies, the importance of forming special committees to deal 
with internal auditing in corporate governance so as to contribute effectively in helping the 
companies achieve their goals. 
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JEL classification:L00,L16, 

Received: 30/09/2017 
Revised: 01/10/2017 
Accepted:10/12/2017  
Online publication date: 05/03/2018 

 

 

mailto:barjoyai@must.edu.my
mailto:Kamoumia.soufyane@hotmail.com
mailto:Kamoumia.soufyane@hotmail.com


The journal of Economics and Finance (JEF) جمةل الاقتصاد واملالية 8412 –  41:عدد  –  40:اجملدل 

 

9 
 

 

 :مقدمة

لأموال الاكفية ا ىل سامهت الأزمات املالية العاملية، واليت حدثت يف العديد من دول العامل الناجتة عن الفساد وسوء ال دارة، وعدم القدرة عىل جذب رؤوس ا         

اري وسوء ال دارة عبئًا عىل الرشاكت والاقتصاد العاملي بشلك تفامق أأزمات الرشاكت العاملية الكربى وحتقيقها العديد من اخلسائر، وأأصبحت تلكفة الفساد املايل وال د

الاستامثري الصحيح، وابلتايل  عام، كام أأن افتقاد الشفافية والوضوح وادلقة يف القوامئ املالية للرشاكت واملرشوعات، جتعل املستمثرين غري قادرين عىل اختاذ القرار

اليت هبا هيالك سلمية ملامرسة حومكة الرشاكت، اليت سس تخدم ل دارة الرشكة من ادلاخل وال رشاف علهيا وعىل مدى أأصبح لزامًا عىل املستمثرين البحث عن الرشاكت 

ت س بة لالقتصاد اللكي أأو الرشاكال فصاح والشفافية يف املعلومات اليت تنرشها، وذكل محلاية املصاحل واحلقوق املالية للمسامهني، وابلتايل حفومكة الرشاكت رضورة ابلن 

 (.2، ص 8442سلامين، )العامة، وكذكل اخلاصة ملا تعطي من شفافية يف ال فصاح، 

دارة الأرابح، وبينت مدى تأأثريها يف تق           يمي السوق للرشكة وقد أأثبتت نتاجئ دراسات عديدة يف دول متقدمة، مثل الولايت املتحدة الأمريكية، وجود ظاهرة ا 

دارة أأرابهحا) دارة الأرابح حتمل يف طياهتا خداعًا للمس تخدمني (اليت تعمل عىل ا  ذ ا ن ظاهرة ا  بسب ما يرى بعض )، كام حاولت ا جياد حلول مناس بة لها، ا 

صدار قوانني وتعلاميت متعلقة ب (الكتاب تقلبات تكل ، كام تبنت عدة دول وفعلت دور احلومكة املؤسس ية للحد من هذه الظاهرة، وذكل بعقد مؤمترات وندوات، وا 

دارة مس تقل، وبم  مناسب، شرشف عىل أأعامل ال دارة التنفيذية ويراقاها، و احل يراجع تطبيق اخلطط ومكة اليت تيمزي بدرجة من اجلودة، ماها رضورة وجود جملس ا 

ان تدقيق تيمتع ابلس تقاللية واخلربة املالية الاسرتاتيمية للرشكة، ويتدخل بفاعلية عند الرضورة، كام يعي متامًا اخلطط التشغيلية الس نوية للرشكة ويراقاها، وششلك جل

دارة الأرابح والتحمك هبا،  دارة الرشكة عىل ا   (.150، ص 8410محدان وأأخرون، )الاكفية لتقوم بواجباهتا املنوطة هبا عىل أأمكل وجه، ما ميكن أأن حيد من قدرة ا 

مكية املؤسس ية سساعد عىل خفض اخملاطر يف املؤسسة وسساعد عىل تداول أأسه  أأن ادلراسات السابقة يف جمال احلا( Brown and Caylor, 2004)وقد أأشار 

دارة الأرابح وكام  املؤسسات يف الأسواق املالية ورفع قمية الأسه  وتنش يط سوق الأوراق املالية، فالعديد من ادلراسات بينت أأثر جوانب احلامكية املؤسس ية عىل ا 

ة وبني مقاييس أأداء الرشاكت، مفن املتوقع أأن يكون هناك عالقة بني احلامكية املؤسس ية وبني جودة الأرابح وهذا ما سيمت تناولت وجود عالقة بني احلامكية املؤسس ي

 .اختباره يف هذه ادلراسة

 :   مشلكة ادلراسة وأأس ئلهتا

ذا ما اعيمد املسامهون يف تقيميه  لأداء املديرين التنفيذيني عىل الأرابح، كام أأن هجات ال قرا          ض واملستمثرين يعيمدون عىل الأرابح أأيضًا يف اختاذ قراراهت ، وا 

ننا جند أأهنا حتت ذا ما نظران ا ىل املس تحقات بيمعن فا  وي عىل الكثري من جزئت الأرابح ا ىل مكوانهتا جند أأهنا حتتوي عىل تدفقات نقدية، وعىل مس تحقات، وا 

ىل اختاذ قرارات متفاوتة يف  الاجهتادات والتقديرات من قبل املديرين، واليت قد تكون اجهتادات وتقديرات غري دقيقة، وابلتايل تؤدي ا ىل أأرابح ل تيمتع ابدلقة، وا 

 . جودهتا تبعًا لتفاوت دقة تقدير املس تحقات اليت تعترب أأحد مكوانت الأرابح

والتوقع ابرتفاع واخنفاض جودة الأرابح، مما أأدى ا ىل قيام املديرين ابلهامتم بامرسة  وقد اهمت املستمثرون جبودة الأرابح يف العقد الأخري، ومقدرهت  عىل التنبؤ         

دارة الأرابح من خالل املس تحقات اللكية اليت لها أأثر يف اختاذ القرارات، وذكل جلذب الاستامثرات والقدرة عىل املنافسة يف املدى ال طويل، فالأرابح حتتوي عىل ا 

 قات اليت اعيمدت ادلراسات علهيا مكقياس جلودة الأرابح، ول شك أأن معلية قياس جودة الأرابح معلية معقدة لكرثة املتغريات املؤثرة يفالتدفقات النقدية للمس تح

 (.585، ص 8418جرخي، )جودة الأرابح، 

قة عىل أأرابح الرشاكت الصناعية العامةل يف فلسطني، وتقترص هذه ادلراسة عىل قياس دور تطبيق احلامكية املؤسس ية يف جودة الأرابح وأأثر تكل العال         

دارة الأ  رابح، وبيان دور العالقة وبيان مدى تأأثري أ ليات احلامكية املؤسس ية عىل جودة الأرابح مع الأخذ بعني الاعتبار دور حومكة الرشاكت يف احلد من ممارسة ا 

 بياهام عالقة موجبة أأم عالقة سلبية؟

 :الرئيس لدلراسة دور حول السؤالذلا فا ن مشلكة ادلراسة ت

 ؟ما دور تطبيق احلامكية املؤسس ية يف جودة الأرابح من وهجة نظر مديري ادلوائر املالية يف الرشاكت الصناعية العامةل يف حمافظة رام هللا         

 :ويبىن عن السؤال الرئيس السؤال الفرعي الآيت

ق احلامكية املؤسس ية يف جودة الأرابح من وهجة نظر مديري ادلوائر املالية يف الرشاكت الصناعية العامةل يف هل هناك فروق ذات دلةل ا حصائية دلور تطبي -1

 حمافظة رام هللا، للمتغريات املس تقةل يف ادلراسة؟

 : أأمهية ادلراسة

براز ادلور امله  واملالمئ جلودة الأرابح ومدى           أأثرها عىل حتسني أأداء الرشاكت املسامهة العامة يف السوق املايل، وعىل تمكن أأمهية ادلراسة يف أأهنا سسا م يف ا 

 أأداء الرشاكت ويدمع قرارات املستمثرين وحركة التداول يف السوق اليت تؤدي ا ىل جذب الاستامثرات ودمع فاعلية وكفاءة وشفافية السوق، مما يعكس اجيابيًا عىل

عداد واس تخدام الثقة فهيا، كام سسا م يف حتليل دور تطبيق احل امكية املؤسس ية يف جودة الأرابح، من خالل املعلومات اليت تتضماها لأأطراف املالةمة اليت تقوم اب 

دي تؤ  املديرون، املستمثرون، املسامهون، الهيئات الترشيعية، احملللون املاليون ومدى سعي ومعل وتعزيز تكل الأطراف عىل حتسني العوامل اليت: القوامئ املالية و م

 . ا ىل حتقيق وحتسني جودة الأرابح

 : أأهداف ادلراسة

 .التعرف عىل دور تطبيق احلامكية املؤسس ية يف جودة الأرابح يف الرشاكت الصناعية. 1
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ة العامةل يف حمافظة رام أأثر املتغريات املس تقةل عىل دور تطبيق احلامكية املؤسس ية يف جودة الأرابح من وهجة نظر مديري ادلوائر املالية يف الرشاكت الصناعي. 8

 .هللا، للمتغريات املس تقةل يف ادلراسة

 

 :فرضيات ادلراسة

لعامةل يف حمافظة هتدف هذه ادلراسة ا ىل بيان دور تطبيق احلامكية املؤسس ية يف جودة الأرابح من وهجة نظر مديري ادلوائر املالية يف الرشاكت الصناعية ا         

 :فرضيات الآتيةرام هللا، من خالل اختبار ال

، دلور تطبيق احلامكية املؤسس ية يف جودة الأرابح من وهجة نظر مديري ادلوائر املالية يف (α ≤0.05)ل توجد فروق ذات دلةل ا حصائية عند مس توى ادللةل . 1

 .الرشاكت الصناعية العامةل يف حمافظة رام هللا، تعزى ملتغري اجلنس

، دلور تطبيق احلامكية املؤسس ية يف جودة الأرابح من وهجة نظر مديري ادلوائر املالية يف (α ≤0.05)ة عند مس توى ادللةل ل توجد فروق ذات دلةل ا حصائي. 8

 .الرشاكت الصناعية العامةل يف حمافظة رام هللا، تعزى ملتغري املؤهل العلمي

يق احلامكية املؤسس ية يف جودة الأرابح من وهجة نظر مديري ادلوائر املالية يف ، دلور تطب (α ≤0.05)ل توجد فروق ذات دلةل ا حصائية عند مس توى ادللةل . 0

 .الرشاكت الصناعية العامةل يف حمافظة رام هللا، تعزى ملتغري س نوات اخلربة

وهجة نظر مديري ادلوائر املالية يف ، دلور تطبيق احلامكية املؤسس ية يف جودة الأرابح من (α ≤0.05)ل توجد فروق ذات دلةل ا حصائية عند مس توى ادللةل . 0

 .الرشاكت الصناعية العامةل يف حمافظة رام هللا، تعزى ملتغري التخصص

، دلور تطبيق احلامكية املؤسس ية يف جودة الأرابح من وهجة نظر مديري ادلوائر املالية يف (α ≤0.05)ل توجد فروق ذات دلةل ا حصائية عند مس توى ادللةل . 5

 .اعية العامةل يف حمافظة رام هللا، تعزى ملتغري املوقع الوظيفيالرشاكت الصن

 : حدود ادلراسة

 :سشمل حدود ادلراسة عىل ما ييل

 . 8415/8412مت ا جراء هذه ادلراسة عام : احلدود الزمنية

 .امةل يف حمافظة رام هللاستمت هذه ادلراسة بناًء عىل وهجة نظر مديري ادلوائر املالية يف الرشاكت الصناعية الع: احلدود البرشية

 .مت ا جراء هذه ادلراسة يف الرشاكت الصناعية العامةل يف حمافظة رام هللا من وهجة نظر مديري ادلوائر املالية: احلدود املاكنية

 :مصطلحات ادلراسة

وقدرة الأرابح احلالية عىل عكس الأداء احلايل واملس تقبيل مدى اس يمرارية تدفق الأرابح احلالية يف الفرتات املس تقبلية، : (Earnings Quality)جودة الأرابح . 1

عن الأرابح املس تقبلية، للرشكة، ومتثل الاس يمرارية مدى قدرة الرشكة يف احملافظة عىل أأرابهحا يف املدى الطويل، أأو قدرة الأرابح احلالية يف ا عطاء مؤرش جيد 

 (.504، ص 8418جرخي، )ابح، وهناك من شس تخدم مصطلح جودة املاكسب بدلً من جودة الأر

هو التقرير عن القمي الأقل لأأصول وال يرادات قدر ال ماكن، والقمي الأعىل لاللزتامات واملرصوفات، مما يعين : ((Reservation Accountingالتحفظ احملاس يب . 8

والتطوير يف الفرتة نفسها اليت أأنفقت فهيا بدًل من رمسلهتا، أأو تعميل الاعرتاف ابملرصوفات وتأأجيل الاعرتاف ابل يرادات، مثل الاعرتاف برصوفات البحث 

 .(182، ص 8411الفاعوري، )اس تخدام التقدير الأقل للعمر الاقتصادي لأأصل الثابت عند حساب مرصوف ال هالك الس نوي، 

ضامن أأو حتفزي ال دارة الكفوءة يف الرشاكت املسامهة يه حقل من حقول الاقتصاد، اليت تبحث بكيفية : (Corporate Governance)احلامكية املؤسس ية . 0

ى قدرة تأأثري مالك الرشكة ابس تخدام مياكنيكية احلوافز، مثل العقود، والترشيعات، وتصاممي الهيالك التنظميية، وتعمل عىل حتسني الأداء املايل للرشكة، وتبني مد

كام أأن احلامكية املؤسس ية ميكن تعريفها عىل نطاق ضيق بأأهنا . تأأدية وحتقيق أأفضل عائد عىل استامثراهت املسامهة العامة يف ضامن وحتفزي مديري الرشكة عىل القيام ب 

 (.181، ص 8445املنظمة العربية للتمنية ال دارية، )متثل عالقة الرشكة ابملسامهني، أأو بشلك أأوسع، عالقة الرشكة ابمجليع، 

 :اجلانب النظري

 : مفهوم احلامكية املؤسس ية

ذ يرى بعضه  بتسميهتا حومكة الرشاك          ت، فقد عرفها سشري ادلراسات عىل عدم وجود اتفاق بني الباحثني واملامرسني حول تعريف حمدد ابحلامكية املؤسس ية، ا 

(Vishny & Sheifer, 1997, p. 757 )أأبوموىس، )هت  يف الرشكة، أأما بأأهنا ال لية اليت تقدم ضامنة ملمويل الرشكة بأأهن  س يحصلون عىل عوائد من استامثرا

دارة فقد عرف حومكة الرشاكت بأأهنا مجموعة من املبادئ والقواعد تعمل عىل حتقيق توازن املصاحل بني مجيع الأطراف املتعامةل مع الرشكة من ا  ( 12، ص 8442

قد عرفت احلامكية عىل أأهنا أأحد حقول الاقتصاد اذلي يعىن يف ف( 0، ص 8442أأبوجعيةل، ومحدان، )ومسامهني وأأية أأطراف أأخرى ذات عالقة ابلرشكة، أأما دراسة 

وهذا يعين أأهنا أأحد العوامل  البحث عن الطرق اليت حتقق الكفاءة ال دارية أأو تضماها، كام أأهنا تعىن ابلتحفزي عىل الكفاءة ال دارية من خالل اس تخدام أ ليات معينة،

من اسساع دائرة اجلدل بني الباحثني فاتفقوا عىل أأن احلومكة املؤسس ية يه مفهوم واسع شش يمل عىل عدة معان بداخهل اليت تعمل عىل زايدة كفاءة ال دارة، وعىل الرمغ 

 .خيدم لك معىن ماها هدفًا معيناً 

 :أأمهية احلامكية املؤسس ية
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وغريها، فهو نظام شساعد عىل حامية مصاحل املسامهني من  لقد اكن لنظام احلامكية املؤسس ية دور هم  يف الرشاكت واملؤسسات سواء الصناعية والتجارية         

أأن الاهامتم ابحلامكية املؤسس ية تعاظ  بشلك كبري يف الآونة الأخرية وذكل سعيًا حنو حتقيق ( 054، ص 8410درغام، )خالل ال جراءات املوضوعة مس بقًا، فقد ذكر 

رفاهية الاجامتعية مجليع الاقتصادايت واجمليمعات املطبقة لها، حيث ا ن نظام احلامكية املؤسس ية السلمي شساعد عدة أأهداف ماها التمنية الاقتصادية واحلصافة القانونية وال

جياد الاحتياطات الالزمة ضد الفساد وسوء ال دارة، وحتسني الاقتصاد  .يف دمع الأداء، وزايدة القدرة التنافس ية، وا 

 :ؤسس ية تيمثل أأمهيهتا فامي ييلبأأن احلامكية امل( 20، ص 8445ميخائيل، )وقد بني 

 .حماربة الفساد املايل وال داري يف الرشاكت وسد الطرق اليت سسمح بوجوده. 1

 .حتقيق العداةل واملساواة بني اكفة العاملني يف الرشكة بدءًا من جملس ال دارة وحىت أأدىن مس توى للعاملني. 8

 .الرقابية املتطورة، اليت تقلل من وقوع الأخطاء ا ىل أأدىن مس توى ممكنمتنع وقوع الأخطاء املتعمدة، وذكل ابس تخدام النظ  . 0

 .الاس تفادة من نظ  الرقابة ادلاخلية، ابل ضافة ا ىل الاس تفادة من نظ  احملاسبية. 0

 . التأأكد من اس تقاللية املراجع اخلاريج، وعدم ممارسة أأية ضغوطات عليه من قبل الرشكة ابل ضافة ا ىل ضامن الفاعلية هل. 5

 :عالقة احلامكية املؤسس ية جبودة الأرابح

دارة الرشكة، وجلنة التدق           يق ادلاخيل فهيا، با ا ن للحامكية املؤسس ية دورًا هامًا يف معلية ال رشاف والرقابة من خالل الأدوار اليت يقوم هبا لك من جملس ا 

أأن نظام احلامكية اجليد شساعد عىل حامية مصاحل لك الأطراف ( 01، ص 8445الهنيين، )ر يضمن سريها وفق الس ياسات وال جراءات املوضوعة مس بقًا، فقد أأشا

دارهتا وجلنة التدقيق فهيا، ما يعمل عىل خ دارة الرشكة التنفيذية وجملس ا  فض خماطر الرشكة، وعىل رفع قمية املهيمة ابلتعامل مع الرشكة، وينظ  العالقات القاةمة بني ا 

نتاهجا ابل ضافة ا ىل أأهنا سساعد عىل حتس أأسهمها يف السوق، كام ني أأن نظام احلامكية املؤسس ية اجليد حيسن من نوعية وكفاءة القيادة يف الرشكة، وحيسن من جودة ا 

 معليات تنظمي العمل وللحامكية املؤسس ية عنارص متعددة يلعب الًك ماها دوراً حمددًا يف. الكفاءة يف اس تخدام أأصول الرشكة، والعمل عىل ختفيض تلكفة رأأس املال

أأن ( Fuerst, 2004)و ( Balatbat, et. al., 2004)فقد بينت ادلراسات السابقة مثل دراسة , يف الرشاكت والرقابة عىل سري العمليات وفق ما خطط لها

اء الرشاكت، حيث ا ن خصائص جملس ال دارة تيمثل يف واذلين يلعبون دوراً همامً يف أأد, عنارص احلامكية املؤسس ية تيمثل يف جملس ال دارة وجلنة التدقيق ادلاخيل

, لية جلنة التدقيقنس بة ملكية أأعضاء جملس ال دارة لأسه  الرشكة، وعدد أأعضاء اجمللس، واس تقالليته، أأما جلنة التدقيق ادلاخيل فتيمثل خصائصها يف اس تقال

 .   ابل ضافة ا ىل جح  نشاطاهتا يف داخل الرشكة, وخربهتا

 :لأرابحمفهوم جودة ا

ل أأنه ما يزال هناك عدم اتفاق حول تعريفه، وذكل لختالف وهجات نظر مس تخديم           القوامئ ابلرمغ من أأن مفهوم جودة الأرابح قد نوقش بشلك موسع، ا 

، ص 8442قراقيش، )ودة الأرابح، فقد عرفها املالية يف ما حتتويه الأرابح من خصائص جتعلها تيمتع ابجلودة، وذلكل سيمت اس تعراض بعض التعريفات اليت تناولت ج

ة ذات وجود نقدي عىل أأهنا مدى تعبري الأرابح اليت تعلاها الرشكة بصدق وعداةل عن الأرابح احلقيقية للرشكة، أأو بعبارة أأخرى فا ن أأرابح الرشكة املنشور( 80

فقد عرف جودة الأرابح بأأهنا مدى ارتباط الأرابح ابلتدفقات النقدية، ويه عبارة ( 82، ص 8442درغام، )وختلو من املبالغات والأرقام الاحامتلية، أأما , ملموس

فقد بني أأن البعض يرى أأن وجود بنود ( Dechow and Schrand, 2004, p. 42)عن عالقة موجبة فلكام زاد الارتباط دل ذكل عىل ارتفاع جودة الأرابح، أأما 

ذا ما مت قياسها وال فصاح عاها يتفق مع غري عادية يف الأرابح املفصح عاها يؤدي ا ىل ا خنفاض جودة الأرابح، ويرى البعض الأخر بأأن الأرابح ذات جودة عالية ا 

ذا اكن ميكن حتويلها ا ىل تدفقات نقدية بس   . عةاملبادئ احملاسبية املتعارف علهيا، كام يرى ادلائنون بأأن الأرابح تعترب ذات جودة عالية ا 

 :جودة الأرابح أأمهية

من املدخالت املهمة يف معلية اختاذ القرارات املالية والاستامثرية، كام أأن الأرابح يمت اس تخداهما يف عديد من  –بغض النظر عن جودهتا  –تعترب الأرابح          

عاها يف التعبري عن الأرابح احلقيقية للرشكة ومنفعهتا يف ادلراسات التنبؤية والتقميية لأداء الرشكة احلايل واملس تقبيل، وبا أأن جودة الأرابح تعود لقدرة الأرابح املفصح 

ستمثرين، واملرتقبني، وادلائنني، التنبؤ ابلأرابح املس تقبلية، فا ن جودة الأرابح متثل جانبًا هامًا يف تقيمي الوضع املايل للرشاكت من قبل العديد من الأطراف مثل امل 

 (.104، ص 8411الفاعوري، )عىل توزيعات الأرابح املأأخوذة يف احلس بان عند  اختاذ القرارات الاستامثرية، جفودة الأرابح يمت اس تخداهما يف الرشكة مكؤرش 

فا ذا مل تق  الرشكة , أأن أأمهية جودة الأرابح تنبع يف أأن املستمثر يعيمد يف قرارته عىل دلةل وتوقيت وشفافية القوامئ املالية( Demerjian, 2013, p. 487)لقد ذكر 

ف ل صاح عن معلومات مالية ذات مغزى للمستمثر فامي خيص ما اكنت عليه، وما يه عليه الآن، وما سوف تصبح يف املس تقبل سوف ينتج عن ذكل تضليابل 

 .املستمثر، مما يؤدي ا ىل انعدام الثقة يف املعلومات املالية يف أأسواق رأأس املال

 :التحفظ احملاس يب

عداد التقارير املالية فقد قامت دراسات عديدة بتحديد العالقة بني التحفظ وعدم متاثل املعلومات ا ن جوهر الشفافية يمكن يف ا          لتحفظ احملاس يب عند ا 

لغاء التحفظ يزيد من عدم متاثل املعلومات بني املستمثرين، حيث خيفض التحفظ من ميل املديرين وقدرهت  عىل التالعب اب لأرقام احملاسبية، وتوصلت ا ىل أأن ا 

لأرابح املفصح عاها، كام لتايل ميثل من عدم متاثل املعلومات، مما يفس وجود عالقة بني التحفظ احملاس يب وجودة ال فصاح، فزايدة التحفظ احملاس يب تؤدي جودة اواب

جودة الأرابح، وابلتايل تنش يط سوق يتضح أأن التحفظ احملاس يب يؤدي ا ىل دقة وموضوعية التقارير املالية وتوفر معلومات حماسبية ذات جودة عالية وحتقيق 

ايل التأأثري عىل جح  التداول الأوراق املالية، حيث يعيمد علهيا املستمثرون يف اختاذ العديد من القرارات مثل قرار الاحتفاظ أأو التخلص من الأوراق املالية، وابلت

 (.108، ص 8411الفاعوري، )وتنش يط حركة سوق الأوراق املالية، 

 :ؤسس ية يف فلسطنياحلامكية امل
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ل أأنه يالحظ هناك حترك جاد من ( 802، ص 8410ادلاعور وعابد، )أأشار           ا ىل أأنه عىل الرمغ من حداثة مفهوم احلامكية املؤسس ية يف البيئة الفلسطينية ا 

التعرف عىل مفهوم احلامكية، ودراسة مدى تطبيقه قبل سلطة النقد الفلسطينية وذكل من خالل ا صدار بعض املنشورات، وعقد بعض الندوات وامللتقيات هبدف 

أأنه وعىل الرمغ من أأن الكثري من رشاكت القطاع اخلاص يف كثري من ادلول العربية أأدركت أأمهية ( 58، ص 8442قباجة، )يف البيئة الفلسطينية، كام أأوحضت دراسة 

ل أأن معلية التطوير يف فلسطني اكنت بطيئة بشلك اتباع نظام حامكية مؤسس ية جيد وفعال كام يف الأردن، ولبنان، ومرص، وا ملغرب، ابل ضافة ا ىل اخلليج العريب، ا 

لفلسطينية مع قواعد ومبادئ لفت سواء خالل فرتة الاحتالل، أأو بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، كام أأوحض أأن هناك اسساقًا كبريًا يف القوانني والترشيعات ا

عادة النظر يف التوحيدات من أأجل توحيدها(OECD)رة عن منظمة التعاون والتمنية الاقتصادية احلامكية املؤسس ية الصاد  .، ا ىل أأن الأمر يتطلب ا 

 :ادلراسات السابقة

ليه يف ادل          راسة احلالية، وقد لقد قام الباحثان ابلطالع عىل عدد من ادلراسات السابقة حول موضوع ادلراسة، وذكل لتكوين ا طار مفاهميي يمت الاستناد ا 

 .قسمت هذه ادلراسات ا ىل دراسات عربية وأأجنبية، مرتبة حسب الس نة اليت أأجريت هبا ادلراسة

ولتحقيق هدف ادلراسة مت تصممي استبانة , هدفت هذه ادلراسة ا ىل التعرف عىل مدى الزتام البنوك الفلسطينية ببادئ احلامكية املؤسس ية(: 8410درغام، )دراسة 

استبانة، واعيمدت ادلراسة  04استبانة اسرتد ماها  05د عىل ادلراسة النظرية وادلراسات السابقة وتوزيعها عىل املوظفني ذات العالقة ابحلامكية يف البنوك بواقع ابلعامت

وتوصلت ادلراسة ا ىل الزتام البنوك . ةلتحليل البياانت والوصول ا ىل نتاجئ ادلراس( SPSS)املاهج الوصفي التحلييل ومت اس تخدام برانمج التحليل الاحصايئ 

. كام وتلزتم البنوك الفلسطينية ببدأأ حامية حقوق املسامهني ومبدأأ مسؤوليات جملس ال دارة بدرجة كبرية جداً , الفلسطينية ببادئ حومكة املصارف جميمعة بدرجة كبرية

نشاء وأأوصت ادلراسة برضورة قيام اجلهات الرقابية يف ادلوةل املمثةل يف بور صة فلسطني وسلطة النقد بزيد من ادلور الرقايب عىل مؤسسات ادلوةل، والعمل عىل ا 

تدريبية، وعقد ورشات  معهد متخصص يف حومكة الرشاكت يرصد التغريات يف بيئة الأعامل، ابل ضافة ا ىل رضورة قيام امجلعيات املهنية ولكيات التجارة بعمل برامج

 .هامعل لنرش ثقافة احلومكة وتعزيز 

آخرون، )دراسة  هدفت هذه ادلراسة ا ىل اس تطالع خصائص جلان التدقيق يف الرشاكت الصناعية املسامهة العامة الأردنية، مت البحث يف أأثرها يف  (:8418محدان وأ

ناعي املدرجة يف سوق عامن املايل للفرتة رشكة من رشاكت القطاع الص ( 54)جودة الأرابح واملعرب عاها ابس يمرارية الأرابح يف املس تقبل، مشلت عينة ادلراسة عىل 

، توصلت ادلراسة ا ىل وجود أأثر ا جيايب لعدد اجامتعات جلنة التدقيق يف حتسني (pooled regression)، وابس تخدام طريقة الاحندار املتممع (8442-8440)من 

ة يف جودة الأرابح، ويف ذكل الوقت، مل يكن لبقية خصائص جلان التدقيق جودة الأرابح، كام تبني، وجود تأأثري سليب مللكية أأعضاء جلنة التدقيق لأسه  الرشك

وبناء عىل هذه النتاجئ خرجت ادلراسة جبمةل من التوصيات . جح  جلنة التدقيق، اس تقالل الأعضاء، واخلربة املالية لأعضاهئا أأي تأأثري يف حتسني جودة الأرابح: ويه

ىل معل سوق عامن لأأوراق املالية الأردنية بتفعيل أ ليات احلامكية املؤسس ية وماها جلان التدقيق، والرقابة عىل تطبيق من أأمهها توصية للمهات املنظمة واملرشفة ع

 .مبادهئا

آخرون، )دراسة  يضاح أأمهية املعلومات احملاسبية والآاث (:8411أأبوعيل وأ ر الاقتصادية هدفت هذه ادلراسة ا ىل اس تجابة العديد من اجلهود احملاسبية اليت تبذل يف ا 

يف تلكفة رأأس املال، من حيث تلكفة حقوق امللكية ( جودهتا)النامجة عن نوعية وخصائص تكل املعلومات، وهتدف ا ىل تعرف أأثر خصائص الأرابح احملاسبية 

نافع اقتصادية عىل شلك ختفيض تلكفة حقوق للرشاكت الصناعية واخلدمية املدرجة يف بورصة عامن، وتفرتض ادلراسة أأن جودة الأرابح احملاسبية تؤدي ا ىل حتقيق م 

يف , بال  املايل ادلوليةامللكية من خالل ختفيض خماطرة املعلومات، وقد اس تخدم الباحث يف دراس ته اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية، وبناًء عىل معايري ال  

سة ا ىل ما يدمع وجود أأثر جلودة الأرابح احملاسبية عىل حنو عام يف تلكفة حقوق امللكية، قياس جودة الأرابح احملاسبية وأأثرها يف تلكفة رأأس املال، وتوصلت ادلرا

بتقس مي صفات الأرابح ووجود أأثر لصفات الأرابح احملاسبية عىل حنو منفرد يف تلكفة حقوق امللكية، واكن للتحفظ احملاس يب أأثر ضعيف يف تلكفة حقوق امللكية، و 

وقد أأوصت ادلراسة برضورة حتقيق . قياس ا ىل مقاييس حماسبية ومقاييس مالية اكن أأثر املقاييس احملاسبية أأعىل يف تلكفة حقوق امللكيةاحملاسبية بناًء عىل طريقة ال 

فة الاقرتاض ة يف تلكاجلودة يف الأرابح، ابل ضافة ا ىل اقرتاح اس تكامل دراسة هذا املوضوع من خالل ا جراء دراسات هتدف ا ىل قياس أأثر جودة الأرابح احملاسبي

 .  بدًل من تلكفة حقوق امللكية واس تخدام ممثالت أأخرى لقياس جودة الأرابح احملاسبية وخصوصًا التحفظ احملاس يب

دارة الرشاكت الصناعية املسامهة العامة الأردنية املدرجة ببورصة عامن  (:8442أأبوجعيةل ومحدان، )دراسة  ل دارة هدفت هذه ادلراسة ا ىل اس تكشاف مدى ممارسة ا 

يعدها أأحد العوامل اليت همدت لظهور الأزمة املالية احلالية من انحية، مث قياس مس توى احلامكية املؤسس ية داخل تكل ( Earnings Management)الأرابح 

حثان العديد من الأساليب الرشاكت، ومن مث تأأسيس عالقة بني ذكل املس توى، ومدى ممارسة تكل الرشاكت ل دارة الأرابح من انحية أأخرى، واس تخدم البا

لهيا ما ييل  :ال حصائية اليت تتالءم مع بياانت ادلراسة، ومن أأ م النتاجئ اليت مت التوصل ا 

دارة الأرابح خالل عام . 1  ابلرمغ من وجود بعض التباين خالل تكل 8442أأن الرشاكت الصناعية املسامهة العامة الأردنية املدرجة ببورصة عامن قد قامت بامرسة ا 

، ابلرمغ من وجود بعض التباين خالل تكل الس نوات اذلي يظهر جليًا يف سنيت 8442ا ىل  8441الس نوات اذلي يظهر جليًا يف خمتلف س نوات ادلراسة من 

8445-8442. 

ل أأن هناك تفاواًت ك %55ابلرمغ من أأن الرشاكت الصناعية الأردنية حتقق متطلبات احلامكية املؤسس ية بس توى عام . 8 بريًا بني خمتلف الرشاكت لك عىل حدة، من ، ا 

 %.00حيث تدين نسب بعض الرشاكت اليت قد تصل نس بة احلامكية فهيا ا ىل 

ذ لكام ازدادت درجات احلامكية املؤسس ية يف الرشكة أأسه  ذكل. 0 دارة الأرابح واحلامكية املؤسس ية يه عالقة عكس ية، ا  دارة  وجد أأن العالقة بني ا  يف احلد من ا 

 .    حالأراب
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وقد توصلت ا ىل أأن جودة الأرابح ترتبط بصورة . هتدف هذه ادلراسة ا ىل بيان العالقة بني القدرة ال دارية وجودة الأرابح (:Demerjian, et, al., 2013)دراسة 

درة أأكرب تقل أأخطاؤها يف تقدير ادليون املعدومة كام أأثبتت ادلراسة أأن ال دارة اليت تيمتع بق, طردية مع القدرة ال دارية، مع وجود أأرابح أأعىل وثبات املس تحقات

. س تخدمة لتشكيل الأرابحوحتقيق اجلودة يف حتديد املس تحقات، وهذه النتاجئ متسقة مع فرضية أأن املديرين شس تطيعون أأن يؤثروا عىل نوعية الأحاكم والتقديرات امل 

من تأأثري عىل جودة الأرابح عن طريق زايدة ادلقة يف حتديد ادليون املعدومة واملس تحقات، وقد أأوصت ادلراسة ا ىل زايدة دمع ال دارة لزايدة قوهتا، ملا ذلكل 

 .ابل ضافة ا ىل قدرهتا عىل اختاذ القرارات اليت حتقق جودة الأرابح

ن، حيث سعت ادلراسة ا ىل بيان أأمهية هدفت ادلراسة ا ىل بيان أأثر احلامكية املؤسس ية عىل أأداء الرشاكت الصناعية يف الباكس تا (:Khan, et, al., 2011)دراسة 

مبنية أأن احلامكية املؤسس ية  احلامكية املؤسس ية ابلنس بة لأداء الرشاكت، وذكل من خالل اختبار كيف أأو بأأي اجتاه ميكن للحامكية املؤسس ية التأأثري عىل أأداء الرشكة،

سة عىل عينة من الرشاكت الصناعية اخلاصة ابلتبغ يف الباكس تان، حيث مت اختيار أأجريت ادلرا. تعمل عىل تقدمي بنية قوية سساعد الرشكة يف تقدمي أأداء أأفضل

-8440)ة يف الفرتة الواقعة بني صناعة التبغ لغاايت هذه ادلراسة وفقًا حلممها وأأمهيهتا لالقتصاد الباكس تاين، كام مت اس تخراج البياانت املطلوبة من التقارير الس نوي

 .   التأأكيد عىل أأمهية احلامكية املؤسس ية، كام أأشارت ا ىل العوامل اليت حتمك هذه احلامكية وسساعد عىل زايدة فعاليهتا وقد خلصت ادلراسة ا ىل(. 8442

 8444هدفت هذه ادلراسة ا ىل اختبار تأأثر جودة الأرابح بقانون احلامكية املؤسس ية املطبق يف املكس يك س نة (: Machuga and Teitel, 2007)دراسة 

سامهة العامة سشميع ال دارة عىل ا صدار تقارير مالية تيمتع بقدر أأكرب من ادلقة والشفافية وال فصاح، وقد اش يملت عينة ادلراسة عىل مجيع الرشاكت امل  والهادف ا ىل

 :، ومت قياس جودة الأرابح من خالل عدة مقاييس يه8448-1222املكس يكية خالل الفرتة من 

 . خل مقسومة عىل القمية املطلقة للتغري يف التدفقات النقدية وتبني هذه النس بة درجة حدو  متهيد لدلخلنس بة القمية املطلقة للتغري يف ادل -1

 .توقيت الاعرتاف ابخلسائر -8

 .املس تحقات غري العادية -0

 .وّدلت نتاجئ ادلراسة عىل أأن جودة الأرابح ازدادت بعد تطبيق قانون احلامكية املؤسس ية

 :لسابقةالتعقيب عىل ادلراسات ا

الزتام  من خالل اس تعراض ادلراسات السابقة ذات الصةل بوضوع ادلراسة، واليت مت عرضها يف هذا اجملال، اكنت دراسة درغام، اليت تعرفت عىل مدى         

 الرشاكت الصناعية املسامهة العامة البنوك الفلسطينية ببادئ احلامكية املؤسس ية، أأما دراسة محدان وأآخرون، فهدفت ا ىل اس تطالع خصائص جلان التدقيق يف

هتدف ا ىل اس تجابة العديد  الأردنية، والبحث يف أأثرها يف جودة الأرابح واملعرب عاها ابس يمرارية الأرابح يف املس تقبل، أأما دراسة أأبوعيل وأآخرون، فاكنت دراس هت 

يضاح أأمهية املعلومات احملاسبية، والآاث أأما دراسة أأبوجعيةل ومحدان، , ر الاقتصادية النامجة عن نوعية وخصائص تكل املعلوماتمن اجلهود احملاسبية اليت تبذل يف ا 

دارة الرشاكت الصناعية املسامهة العامة الأردنية املدرجة ببورصة عامن ل دارة الأرابح  أأما (. Earnings Management)فهدفت ا ىل اس تكشاف مدى ممارسة ا 

فهدفت ا ىل بيان أأثر احلامكية املؤسس ية  ,.Khan, et, alهدفت ا ىل بيان العالقة بني القدرة ال دارية وجودة الأرابح، أأما دراسة  ,.Demerjian, et, alدراسة 

 Machuga andراسة عىل أأداء الرشاكت الصناعية يف الباكس تان، حيث سعت ادلراسة ا ىل بيان أأمهية احلامكية املؤسس ية ابلنس بة لأداء الرشاكت، أأما ابلنس بة دل

Teitel,  والهادف ا ىل سشميع ال دارة عىل ا صدار تقارير مالية  8444فقد هدفت ا ىل اختبار تأأثر جودة الأرابح بقانون احلامكية املؤسس ية املطبق يف املكس يك س نة

 .تيمتع بقدر أأكرب من ادلقة والشفافية وال فصاح

 :اجلانب العميل

 :ادلراسة والتحليل

 .رشكة صناعية مدرجة يف بورصة فلسطني( 10)راسة وحتليل القوامئ املالية ابس تخدام ماهج حتليل احملتوى جمليمع ادلراسة واذلي يتكون من قام الباحثان بد         

 (. جميمع ادلراسة)من خالل حتليل القوامئ املالية للرشاكت الصناعية املدرجة يف بورصة فلسطني 

 :ناعية املدرجة يف بورصة فلسطنيالرشاكت الص ( 1)كام هو موحض يف اجلدول رمق 

 

 .الرشاكت الصناعية املدرجة يف بورصة فلسطني( 1)جدول رمق 

 الرمز امس الرشكة الرمق

 APC العربية لصناعة ادلهاانت .1

 AZIZA دواجن فلسطني .8

 BJP بيت جال لصناعة الأدوية .0

 BPC بريزيت لأأدوية .0

 ELECTRODE مصنع الرشق لاللكرتود .5

 GMC مطاحن القمح اذلهيب .2

 JCC جساير القدس .5

 JPH القدس للمس تحرضات الطبية .2

 LADAEN فلسطني لصناعات الدلائن .2
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 NAPCO انبكو"  الوطنية لصناعة الأملنيوم والربوفيالت" .14

 NCI الوطنية لصناعة الكرتون .11

 PHARMACARE دار الشفاء لصناعة الأدوية .18

 VOIC زيوت النباتيةمصانع ال .10

 .)م8412موقع بورصة فلسطني، : )املصدر         

 

 

 

 .يوحض التقارير املالية للرشاكت الصناعية املدرجة يف بورصة فلسطني( 8)جدول رمق 

 8410 8410 8418 مؤرشات وبياانت

 13 11 10 عدد الرشاكت املدرجة

 62,552,330 48,552,330 32,910,000 عدد الأسه  املكتتب هبا

 233,204,511 329,365,570 105,337,050 ($)القمية السوقية 

 38,047,735 179,739,811 2,740,058 ($)قمية الأسه  املتداوةل 

 8,303,794 38,387,350 753,970 عدد الاسه  املتداوةل

 14,274 29,552 1,189 عدد الصفقات املنفذة 

 802 802 800 عدد أأايم التداول

 13.27 79.06 2.29 )%(الأسه   معدل دوران

 82.21 21.52 11.47 (مرة)القمية السوقية ا ىل العائد 

 8,094,188 15,303,253 9,184,338 ($)صايف الأرابح بعد الرضائب 

 4.10 0.32 0.28 عائد الأسه 

 4.40 4.45 4.42 العائد ا ىل القمية السوقية

 4.10 4.85 4.12 العائد ا ىل رأأس املال

 4.48 4.84 1.48 ا ىل حقوق املسامهنيالعائد 

 4.18 4.15 1.42 العائد ا ىل املوجودات

 8.45 8.50 8.55 القمية السوقية ا ىل القمية ادلفرتية

 4.41 1.40 4.45 التوزيعات النقدية ا ىل القمية السوقية

 4.45 4.11 4.82 التوزيعات النقدية ا ىل رأأس املال املدفوع

 15.015 10.052 18.042 ا جاميل عدد املسامهني

 .)م8412موقع بورصة فلسطني، : )املصدر

يتبني الرشاكت الصناعية جميمع ادلراسة متثل عينة ادلراسة، واليت أأفصحت عن الأصول مضن تقاريرها املالية املنشورة، وتوزيع هذه ( 2)من خالل اجلدول رمق 

 .النسب، ويه اليت سيمت تناولها يف ادلراسة

 .نس بة الأصول من ا جاميل أأصول الرشاكت الصناعية املدرجة يف بورصة فلسطني يوحض( 3)جدول رمق 

 القطاع رمز الرشكة الرمق
 نس بة الأصول من ال جاميل 

8418 8410 8410 

1. BJP 
 الصناعة

4.54% 4.55% 4.50% 

8. PHARMACARE - 4.10% 4.24% 

 .)م8412موقع بورصة فلسطني، : )املصدر          

م، يه للرشاكت التالية 8410 -م2012يف قطاع الرشاكت الصناعية اكنت أأعىل نس بة لأأصول مقارنة مع ا جاميل الأصول عرب الس نوات ( 3)اجلدول رمق  يتضح من

 .  (PHARMACARE-BJP):عىل التوايل

 :ماهمية ادلراسة

دور تطبيق احلامكية املؤسس ية يف  فا ن لهذه ادلراسة بعد تطبيقي يتعلق ابلوقوف عىل ا ضافة للماهج الوصفي واملاهج العلمي الاس تقرايئ اذلي تناولته ادلراسة،         

 .قبل الباحثني لهذا الغرضجودة الأرابح من وهجة نظر مديري ادلوائر املالية يف الرشاكت الصناعية العامةل يف حمافظة رام هللا، من خالل استبانة مت ا عدادها من 
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 :يلها والربامج املس تخدمةطرق مجع البياانت وأأساليب حتل 

 : مت مجع البياانت الأولية والثانوية ابلأدوات الآتية

 . اليت تناولت موضوع ادلراسة وادلراسات، والأبا ، واملراجع املكتبيةسيمت احلصول عىل املعلومات الثانوية من الكتب، : املصادر الثانوية -1

فراد العينة من خالل الاستبانة اليت مت توزيعها عىل مديري ادلوائر املالية يف الرشاكت الصناعية العامةل يف حمافظة حيث سيمت احلصول عىل أأراء أأ : املصادر الأولية -8

 .رام هللا

ب ال حصائية اليت ، يف معلية التحليل واختبار الفرضيات، وفامي ييل أأ م الأسالي(SPSS)وقد مت الاعامتد عىل حتليل البياانت ابس تخدام الرزمة ال حصائية الاجامتعية 

 :مت اس تخداهما

 .اهتااملتوسطات احلسابية، والاحنرافات املعيارية، والنسب املئوية لس تجاابت أأفراد عينة ادلراسة عىل الاستبانة كلك، وعىل لك فقرة من فقر  -1

 (.Independent T-test)للممموعتني املس تقلتني ( ت)اختبار  -8

 (.One Way ANOVA)حتليل التباين الأحادي  -0

 (.كرونباخ أألفا)ل جياد معامل ثبات الاستبانة مت اس تخدام معامل ارتباط  -0

 :جميمع وعينة ادلراسة

بلغ عددها وقت ا جراء ييمثل جميمع ادلراسة من مديري ادلوائر املالية يف الرشاكت الصناعية العامةل يف حمافظة رام هللا، واملدرجة يف بورصة فلسطني، واليت          

 .استبانة عىل مديري ادلوائر املالية يف الرشاكت الصناعية العامةل يف حمافظة رام هللا،( 08)حيث مت توزيع . رشكة( 10)دلراسة ا

من %( 144) العينة بنس بةمت أأخذ عينة ادلراسة لاكفة مديري ادلوائر املالية يف الرشاكت الصناعية العامةل يف حمافظة رام هللا، وقد وزعت الاستبانة عىل أأفراد 

التايل ميثل وصفًا لعينة ادلراسة موزعة عىل املتغريات املس تقةل اليت ( 0)واجلدول رمق  .مجموع الاستباانت املوزعة عىل عينة ادلراسة اذلين ميثلون جميمع ادلراسة الأصيل

 .ورد ذكرها يف الاستبانة

 
 .ميثل وصف لعينة ادلراسة( 0)اجلدول رمق 

 %النس بة املئوية  التكرار الفئة املتغري

 اجلنس
 %25.8 04 ذكر
 %0.2 8 أأنىث

 %144 08 اجملموع

 املؤهل العلمي
 %82.2 18 دبلوم فأأقل
 %55.1 80 باكلوريوس

 %10.0 2 ماجس تري فأأكرث
 %144 08 اجملموع

 س نوات اخلربة
 %12.1 2 س نوات 5-1من 
 %05.8 12 س نوات 14-5من 
 %05.5 15 س نوات فأأكرث 14

 %144 08 موعاجمل

 التخصص

دارة أأعامل  %12.2 5 ا 
 %58.0 88 حماس بة

 %10.0 2 علوم مالية ومرصفية
 %12.5 5 غري ذكل

 %144 08 اجملموع

 املوقع الوظيفي

 %00.0 10 مدير
 %01.4 10 رئيس قس 
 %00.0 10 موظف
 %8.0 1 غري ذكل

 %144 08 اجملموع
 

ر تطبيق احلامكية املؤسس ية يف جودة الأرابح من وهجة نظر مديري ادلوائر املالية يف الرشاكت الصناعية العامةل يف حمافظة رام بعد الاطالع عىل دو : أأداة ادلراسة

طوات تبانة وفق اخلهللا، والاطالع عىل ادلراسات والأبا  ذات العالقة واس تطالع رأأي عينة من املوظفني ذوي س نوات اخلربة والكفاءة، مت تصممي وبناء الاس 

 :الآتية

 .حتديد املتغريات الرئيسة اليت مشلهتا الاستبانة -

 .صياغة فقرات الاستبانة -
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عداد الاستبانة يف صورهتا الأولية -  .ا 

ضا عرض الاستبانة عىل عدد من احملمكني املؤهلني املامرسني للمهنة، لتقيمي الاستبانة، وقد مت ا جراء التعديالت الالزمة من قبل الباحثني - فة وتعديل وحذف بعض اب 

 .فقرة( 04)الفقرات حيث بلغ عدد فقرات الاستبانة يف صورهتا الاهائية 

 :أأساليب قياس متغريات ادلراسة

 :امخلايس حيث وزعت ادلرجات عىل الفقرات اكلآيت( ليكرت)كام أأعطيت الفقرات وزن مدرج وفق سمل          
 .امخلايس( ليكرت)مقياس سمل ( 5)اجلدول رمق 

 معارض بشدة معارض حمايد موافق موافق بشدة س توىامل 
 1 8 0 0 5 املقياس

يقصد ابلصدق، هو أأن املقياس اذلي اس تخدم يف ادلراسة يقيس ابلفعل ما ينبغي أأن يقاس، حيث تتطابق املعلومات اليت مت مجعها مع (: Validity)صدق الأداة 

 .   علومات يف هذه ادلراسة، قام الباحثان بتطبيق اختبارات الثقة الالزمةاحلقائق املوضوعية، ولغاية اختبار صدق أأدوات مجع امل

داة عن طريق اس تخدام معادةل ( الاستبانة)بعد تطبيق أأداة ادلراسة (: Reliability)ثبات الأداة  لالسساق ( كرونباخ أألفا)عىل العينة، مت حساب معامل الثبات لأأ

، وهذه القمية مقبوةل ملعامل الاسساق ادلاخيل يف حدود أأغراض هذه ادلراسة وطبيعهتا، مما يدل عىل أأن %(25.25)ادلاخيل، حيث بلغت قمية معامل الثبات 

 . الاستبانة تيمتع بدرجة عالية من الثبات

 :نتاجئ ادلراسة ومناقش هتا

، للتحقق من (SPSS)بياانت، ومن هذه الربامج مت اس تخدام برانمج ، ومعاجلة هذه ال (الاستبانة)بعد تفريغ، وتبويب البياانت اليت تضمنهتا أأداة ادلراسة          

فأأكرث درجة أأثر كبرية %( 24: )حصة فرضيات ادلراسة، ومن أأجل تفسري النتاجئ اعيمدت املتوسطات احلسابية الآتية املعيمدة، واخلاصة ابلس تجابة عىل الفقرات اكلآيت

درجة أأثر %( 54أأقل من )درجة أأثر قليةل، %( 52.22-%54)درجة أأثر متوسطة، من %( 22.22-%24)درجة أأثر كبرية، من %( 52.22-%54)جدًا، من 

التايل املتوسطات احلسابية، والاحنرافات املعيارية لـــــ دور تطبيق احلامكية املؤسس ية يف جودة الأرابح من وهجة نظر مديري ( 2)قليةل جدًا، ويوحض اجلدول رمق 

داةادلوائر املالية يف الرشاك  .ت الصناعية العامةل يف حمافظة رام هللا، موزعة حسب اجملالت وادلرجة اللكية لأأ

 :النتاجئ املتعلقة ابلسؤال الأول والرئيس لدلراسة

 :وينص السؤال الرئيس عىل الآيت

 الصناعية العامةل يف حمافظة رام هللا؟ ما دور تطبيق احلامكية املؤسس ية يف جودة الأرابح من وهجة نظر مديري ادلوائر املالية يف الرشاكت      

داة عند العينة، واجلدول رمق   :   يوحض ذكل( 2)لال جابة عىل السؤال الأول اس تخدم الباحثان املتوسطات احلسابية للك فقرة، وعىل ادلرجة اللكية لأأ
 .احلامكية املؤسس ية يف جودة الأرابح املتوسطات احلسابية ودرجة الأثر للفقرات وادلرجة اللكية لـ دور تطبيق( 2)اجلدول رمق 

 املتوسط فقرة الاستبانة الرمق
الاحنراف 
 املعياري

نس بة 
الاس تجابة 

% 
 درجة الأثر

 كبرية جداً  %88.6 4.25 0.00 .يعيمد املستمثر يف اختاذ قراره الاستامثري عىل اس يمرارية الأرابح وعدم تذبذهبا .1

 كبرية جداً  %82.4 4.52 0.18 .رابح عاليةالرشاكت كبرية احلم  تيمزي جبودة أأ  .8

 كبرية جداً  %80.5 4.52 0.48 .الأرابح اليت تفصح عاها الرشاكت ل متثل الأرابح احلقيقية .0

 كبرية جداً  %84.8 4.50 0.80 .تعد الأرابح من املدخالت املهمة يف معلية اختاذ القرار .0

 كبرية جداً  %80.0 4.24 0.44 .بؤيةيمت الاعامتد عىل الأرابح يف العملية التن  .5

 كبرية جداً  %81.4 4.20 0.45 .تعيمد قدرة الرشكة الئامتنية عىل الأرابح .2

 كبرية جداً  %83.8 4.52 0.12 .هناك رضورة يف وجود اجلودة لأأرابح يف لك الظروف .5

 كبرية جداً  %87.6 4.52 0.02 .الأرابح سشلك نقطة البدء يف اختاذ القرارات الاستامثرية .2

 كبرية جداً  %81.0 4.54 0.45 .جودة الأرابح ممكن أأن ختدم صانعي املعايري احملاسبية .2

 كبرية %76.2 4.22 0.21 .هناك عالقة طردية بني جودة الأرابح ومحةل الأسه  .14

 كبرية جداً  %82.9 4.24 0.10 .الرشاكت ذات امللكية العامة تكون أأكرث حتفظًا يف تقاريرها املالية .11

 كبرية جداً  %84.8 4.52 0.80 .وجود جلنة التدقيق اخلاريج قد سسا م وبشلك فعال يف جودة الأرابح .18

 كبرية جداً  %89.5 4.55 0.02 .جلنة التدقيق سسا م يف حتسني جودة التقارير املالية .10

 كبرية جداً  %83.8 4.51 0.12 .سني جودة الأرابحهناك عالقة طردية بني اخلربة املالية لأعضاء جلنة التدقيق وحت  .10

 كبرية جداً  %82.9 4.52 0.10 .ال فصاح احملاس يب من رضورايت جودة الأرابح .15

 كبرية جداً  %93.3 4.50 0.25 .فعالية نظام الرقابة ادلاخلية يزيد من جودة الأرابح .12

 كبرية جداً  %88.6 4.54 0.00 .قوامئ املاليةالقوامئ املالية اليت تصدرها الرشاكت تبني عداةل ال .15

 كبرية %79.0 4.28 0.25 .من رضورايت احلامكية املؤسس ية هو تقدمي الضامانت محلةل الأسه  والس ندات .12
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 كبرية جداً  %80.0 4.24 0.44 .تعمل حومكة الرشاكت عىل ممارسة الرقابة ادلاخلية لتحقيق جودة الأرابح .12

84. 
ت ا حدى أأ م أ ليات اقتصاد املعرفة  اليت حظيت ابهامتم عال يف املرحةل حومكة الرشاك

 .الأخرية
 كبرية جداً  86.2% 4.52 0.01

 كبرية جداً  %78.1 4.22 0.24 .حومكة الرشاكت تؤدي ا ىل ا صالح شامل يف أأساليب حتقيق جودة الأرابح .81

 كبرية جداً  %82.9 4.20 0.10 .أأدت حومكة الرشاكت ا ىل جلب الاستامثرات الضخمة .88

80. 
وجود تطبيق لنظام رقابة داخلية سلمي يقلل احامتل حدو  أأخطاء وتالعب يف 

 .القوامئ املالية
 كبرية جداً  86.2% 4.22 0.01

 كبرية جداً  %81.4 4.22 0.45 .حومكة الرشاكت تعمل عىل حتقيق كفاية الرشاكت وفاعليهتا .80

 كبرية جداً  %86.2 4.20 0.01 .جودة الأرابح يف حفظ حقوق املسامهني معلت حومكة الرشاكت عىل حتسني .85

 كبرية جداً  %84.3 4.21 0.81 .حومكة الرشاكت أأدت ا ىل ال ملام بقواعد ال فصاح احملاس يب .82

 اً كبرية جد %84.8 4.52 0.80 .زايدة الأرابح يف الرشاكت الكبرية تعود ا ىل تطبيق املعايري احملاسبية ادلولية .85

82. 
من الأفضل أأن يكون نظام احملاس يب ييمتع ابملرونة ملواهجة املس تجدات احلديثة مما 

 .ينعكس عىل جودة الأرابح
 كبرية 79.5% 4.22 0.22

دارة الأرابح .82  كبرية جداً  %84.8 4.22 0.80 .اس تقاللية جلنة التدقيق حتد من ممارسات ا 

 كبرية %78.1 4.21 0.24 .جت عن تطبيق قواعد احلومكة احملاسبيةأألحظ تغري مس يمر يف جودة الأرابح ان .04

 كبرية جداً  %83.4 0.72 4.17 ادلرجة اللكية مجليع فقرات الأداة 

 .درجات( 5)أأقىص درجة لالس تجابة * 

 :النتاجئ املتعلقة ابدلرجة اللكية لاكفة الفقرات

، 12، 15، 10، 10، 18، 11، 2، 2، 5، 2، 5، 0، 0، 8، 1)الفقرات  عىل جداً ابة بدرجة كبرية أأن متوسط الاس تج( 2)يظهر من اجلدول السابق رمق          

حيث نصت عىل ( 12، 5)ويه الفقرتني %( 24)، حيث حصلت أأقل الفقرات الزتامًا هبذه املتوسطات نس بة (82، 85، 82، 85، 80، 80، 88، 84، 12، 15

، وأأعىل (تعمل حومكة الرشاكت ا حدى أأ م أ ليات اقتصاد املعرفة اليت حظيت ابهامتم عايل يف املرحةل الأخرية)و( التنبؤيةيمت الاعامتد عىل الأرابح يف العملية )أأنه 

ط ، وقد اكن متوس(فعالية نظام الرقابة ادلاخلية يزيد من جودة الأرابح)حيث نصت الفقرة عىل ( 12)ويه الفقرة %( 20.0)الفقرات الزتامًا هبذه املتوسطات نس بة 

حيث ( 14)ويه الفقرة %( 52.8)، حيث حصلت أأقل الفقرات الزتامًا هبذه املتوسطات نس بة (04، 82، 81، 12، 14)الفقرات  الاس تجابة بدرجة كبرية عىل

حيث نصت الفقرة ( 82)رة ويه الفق%( 52.5)، وأأعىل الفقرات الزتامًا هبذه املتوسطات نس بة (هناك عالقة طردية بني جودة الأرابح ومحةل الأسه )نصت عىل أأن 

واكنت نس بة الاس تجابة عىل ادلرجة اللكية (. من الأفضل أأن يكون نظام احملاس يب ييمتع ابملرونة ملواهجة املس تجدات احلديثة مما ينعكس عىل جودة الأرابح)عىل أأنه 

ويعزو الباحثان ذكل ا ىل تنوع املس توى الثقايف والعلمي، وتعدد خرباهت  ، (4.58)، ويه نس بة بدرجة أأثر كبرية جدًا، وابحنراف معياري %(20.0)مجليع فقرات الأداة 

 .وختصصاهت  ومراتاه  الوظيفية وما ا ىل ذكل، ودوره يف فه  القوانني اليت حتد من ظاهرة الهترب الرضييب

 :النتاجئ املتعلقة ابلفرضية الأوىل

دلور تطبيق احلامكية املؤسس ية يف جودة الأرابح  (α ≤0.05)لةل ا حصائية عند مس توى ادللةل ل توجد فروق ذات د :وتنص الفرضية الأوىل عىل الآيت         

( ت)لفحص الفرضية الأوىل اس تخدم الباحثان اختبار  .تعزى ملتغري اجلنس يف الرشاكت الصناعية العامةل يف حمافظة رام هللا مديري ادلوائر املاليةمن وهجة نظر 

(T-test ) داة تبعًا ملتغري اجلنس، كام يوحضه اجلدول رمق جملموعتني مس تق  (.5)لتني دللةل الفروق عىل ادلرجة اللكية لأأ
 .جملموعتني مس تقلتني للفروق عىل ادلرجة اللكية ملتغري اجلنس( ت)نتاجئ اختبار ( 5)اجلدول  رمق 

 ادلرجة اللكية لأأداة

 أأنىث ذكر
 *ادللةل (ف)

 رافالاحن املتوسط الاحنراف املتوسط

0.40 4.002 0.18 4.451 1.220 4.840 

 .(α ≤0.05)داةل ا حصائيًا عند مس توى * 

داة تبعًا ملتغري (α ≤0.05)السابق عدم وجود فروق ذات دلةل ا حصائية عند مس توى ادللةل ( 5)يتضح من اجلدول رمق  اجلنس، وابلتايل  عىل ادلرجة اللكية لأأ

 .بة للعينة يف هذه ادلراسةفقد مت قبول الفرضية الأوىل ابلنس  

 :النتاجئ املتعلقة ابلفرضية الثانية

دلور تطبيق احلامكية املؤسس ية يف جودة الأرابح  (α ≤0.05)ل توجد فروق ذات دلةل ا حصائية عند مس توى ادللةل  :وتنص الفرضية الثانية عىل الآيت         

ولفحص الفرضية الثانية اس تخدم الباحثان  .تعزى ملتغري املؤهل العلمي عية العامةل يف حمافظة رام هللايف الرشاكت الصنا مديري ادلوائر املاليةمن وهجة نظر 

داة تبعًا ملتغري املؤهل العلمي، كام يوحضه اجلدول رمق   (.2)املتوسطات احلسابية لدلرجة اللكية لأأ
 . املؤهل العلمياملتوسطات احلسابية لدلرجة اللكية لأأداة تبعًا ملتغري( 2)اجلدول رمق 
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 ادلرجة اللكية لأأداة
 ماجس تري فأأكرث باكلوريوس دبلوم فأأقل

0.42 0.22 0.10 

داة تبعًا ملتغري املؤهل العلمي( ANOVA)ومت أأيضًا حفص الفرضية الثانية ابس تخدام حتليل التباين الأحادي   .لس تخراج دلةل الفروق عىل ادلرجة اللكية لأأ
 
 
 
 
 

 .لس تخراج دلةل الفروق عىل ادلرجة اللكية لأأداة تبعًا ملتغري املؤهل العلمي عند العينة( ANOVA)تاجئ حتليل التباين الأحادي ن ( 2)اجلدول رمق 

 ادلرجة اللكية لأأداة

 درجات احلرية مجموع املربعات مصدر التباين
متوسط 
 املربعات

 ف
 مس توى
 *ادللةل 

 4.425 8 4.105 بني اجملموعات
 4.111 02 0.000 داخل اجملموعات 4.551 4.245

 ** 01 0.052 اجملموع

 .(α ≤0.05)داةل ا حصائيًا عند مس توى * 

داة تبعًا ملتغري املؤهل العلمي، وابلتايل فقد  (α ≤0.05)عدم وجود فروق ذات دلةل ا حصائية عند مس توى ادللةل ( 2)يتبني من اجلدول رمق  عىل ادلرجة اللكية لأأ

 . الفرضية الثانية يف ادلراسة احلاليةمت قبول 

 :النتاجئ املتعلقة ابلفرضية الثالثة

دلور تطبيق احلامكية املؤسس ية يف جودة الأرابح  (α ≤0.05)ل توجد فروق ذات دلةل ا حصائية عند مس توى ادللةل  :وتنص الفرضية الثالثة عىل الآيت         

ولفحص الفرضية الثالثة اس تخدم الباحثان  .تعزى ملتغري س نوات اخلربة رشاكت الصناعية العامةل يف حمافظة رام هللايف ال  مديري ادلوائر املاليةمن وهجة نظر 

داة تبعًا ملتغري س نوات اخلربة، كام يوحضه اجلدول رمق   (.14)املتوسطات احلسابية لدلرجة اللكية لأأ
 .تبعًا ملتغري س نوات اخلربةاملتوسطات احلسابية لدلرجة اللكية لأأداة ( 14)اجلدول رمق 

 ادلرجة اللكية لأأداة
 س نوات فأأكرث 14 س نوات 14-5من  س نوات 5-1من 

0.11 0.1 0.20 

داة تبعًا ملتغري س نوات اخلربة( ANOVA)ومت أأيضًا حفص الفرضية الثالثة ابس تخدام حتليل التباين الأحادي   .  لس تخراج دلةل الفروق عىل ادلرجة اللكية لأأ
 

 .لس تخراج دلةل الفروق عىل ادلرجة اللكية لأأداة تبعًا ملتغري س نوات اخلربة عند العينة( ANOVA)نتاجئ حتليل التباين الأحادي ( 11)دول رمق اجل

 ادلرجة اللكية لأأداة

 درجات احلرية مجموع املربعات مصدر التباين
متوسط 
 املربعات

 ف
 مس توى
 *ادللةل 

 4.102 8 4.822 بني اجملموعات
 4.145 02 0.121 داخل اجملموعات 4.821 1.024

 ** 01 0.052 اجملموع

 .(α ≤0.05)داةل ا حصائيًا عند مس توى * 

داة تبعًا ملتغري س نوات اخلربة، وابلتايل (α ≤0.05)عدم وجود فروق ذات دلةل ا حصائية عند مس توى ادللةل ( 11)يتبني من اجلدول رمق   عىل ادلرجة اللكية لأأ

 . فقد مت قبول الفرضية الثالثة يف ادلراسة احلالية

 :النتاجئ املتعلقة ابلفرضية الرابعة
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دلور تطبيق احلامكية املؤسس ية يف جودة الأرابح  (α ≤0.05)ل توجد فروق ذات دلةل ا حصائية عند مس توى ادللةل  :وتنص الفرضية الرابعة عىل الآيت         

ولفحص الفرضية الرابعة اس تخدم الباحثان املتوسطات  .تعزى ملتغري التخصص يف الرشاكت الصناعية العامةل يف حمافظة رام هللا املاليةمديري ادلوائر من وهجة نظر 

داة تبعًا ملتغري التخصص، كام يوحضه اجلدول رمق   (.18)احلسابية لدلرجة اللكية لأأ
 .تبعًا ملتغري التخصص املتوسطات احلسابية لدلرجة اللكية لأأداة( 18)اجلدول رمق 

 ادلرجة اللكية لأأداة
 غري ذكل علوم مالية ومرصفية حماس بة ا دارة أأعامل

0.10 0.4 0.40 0.42 

داة تبعًا ملتغري التخصص( ANOVA)ومت أأيضًا حفص الفرضية الرابعة ابس تخدام حتليل التباين الأحادي   .لس تخراج دلةل الفروق عىل ادلرجة اللكية لأأ
 
 
 

 .لس تخراج دلةل الفروق عىل ادلرجة اللكية لأأداة تبعًا ملتغري التخصص عند العينة( ANOVA)نتاجئ حتليل التباين الأحادي ( 10)ل رمق اجلدو 

 ادلرجة اللكية لأأداة

 درجات احلرية مجموع املربعات مصدر التباين
متوسط 
 املربعات

 ف
 مس توى
 *ادللةل 

 4.40 0 4.42 بني اجملموعات
 4.115 02 0.022 داخل اجملموعات 4.250 4.821

 ** 01 0.052 اجملموع

 .(α ≤0.05)داةل ا حصائيًا عند مس توى * 

داة تبعًا ملتغري التخصص، وابلتايل فقد  (α ≤0.05)عدم وجود فروق ذات دلةل ا حصائية عند مس توى ادللةل ( 10)يتبني من اجلدول رمق  عىل ادلرجة اللكية لأأ

 .رضية الرابعة يف ادلراسة احلاليةمت قبول الف

 :النتاجئ املتعلقة ابلفرضية اخلامسة

دلور تطبيق احلامكية املؤسس ية يف جودة الأرابح  (α ≤0.05)ل توجد فروق ذات دلةل ا حصائية عند مس توى ادللةل  :وتنص الفرضية اخلامسة عىل الآيت         

ولفحص الفرضية اخلامسة اس تخدم الباحثان . تعزى ملتغري املوقع الوظيفي ت الصناعية العامةل يف حمافظة رام هللايف الرشاك مديري ادلوائر املاليةمن وهجة نظر 

داة تبعًا ملتغري املوقع الوظيفي، كام يوحضه اجلدول رمق   (.10)املتوسطات احلسابية لدلرجة اللكية لأأ
 .تبعًا ملتغري املوقع الوظيفياملتوسطات احلسابية لدلرجة اللكية لأأداة ( 14)اجلدول رمق 

 ادلرجة اللكية لأأداة

 غري ذكل موظف رئيس قس  مدير

0.20 0.42 0.42 0.80 

داة تبعًا ملتغري املوقع الوظيفي( ANOVA)ومت أأيضًا حفص الفرضية اخلامسة ابس تخدام حتليل التباين الأحادي   .لس تخراج دلةل الفروق عىل ادلرجة اللكية لأأ
 

 .لس تخراج دلةل الفروق عىل ادلرجة اللكية لأأداة تبعًا ملتغري املسمى الوظيفي عند العينة( ANOVA)نتاجئ حتليل التباين الأحادي ( 15) اجلدول رمق

 ادلرجة اللكية لأأداة

 درجات احلرية مجموع املربعات مصدر التباين
متوسط 
 املربعات

 ف
 مس توى
 *ادللةل 

 4.452 0 4.804 بني اجملموعات
 4.118 02 0.802 داخل اجملموعات 4.522 4.225

 ** 01 0.052 اجملموع

 .(α ≤0.05)داةل ا حصائيًا عند مس توى * 

داة تبعًا ملتغري املوقع الوظيفي، وابلتايل  (α ≤0.05)عدم وجود فروق ذات دلةل ا حصائية عند مس توى ادللةل ( 15)يتبني من اجلدول رمق  عىل ادلرجة اللكية لأأ

 . د مت قبول الفرضية اخلامسة يف ادلراسة احلاليةفق
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 :نتاجئل ا

 : يف ضوء حتليل البياانت، واختبار الفرضيات، مت التوصل ا ىل النتاجئ التالية

دف حامية مصاحل املودعني وحامية مصاحل تعمل احلامكية املؤسس ية عىل ا ضفاء الشفافية وال فصاح عن املعلومات الرضورية لتقاريرها احملاسبية والقوامئ املالية هب. 1

 .الفئات الأخرى

وابلتايل قدرة املنشاة عىل . تعترب الأرابح من أأ م املدخالت يف معلية اختاذ القرارات، وذكل ملا حتتويه من قدرة تنبؤية عىل اس يمرارية الأرابح يف املس تقبل. 8

 .الاس يمرار بامرسة نشاطها

 .الأول للقوامئ املالية وتقرير مدقق احلساابت ابعتبار م مالاكً للرشكة يعترب املسامهون املس تخدم. 0

 .جلودة الأرابح أأثر مبارش يف التغيري املقدر للتدفقات النقدية اخلاصة ابلرشكة. 0

 

 : التوصيات

 : يف ضوء النتاجئ السابقة، فا ن الباحثني يوصيان ما ييل

دارة ال . 1 رشاكت املسامهة العامة، والفصل بني امللكية وال دارة يف الرشاكت، والاهامتم بتكوين جلان خاصة تعىن ابلتدقيق الرتكزي عىل اس تقاللية أأعضاء جملس ا 

 .ادلاخيل للحامكية املؤسس ية بيث سسا م بفاعلية يف مساعدة الرشكة عىل حتقيق أأهدافها

دارة الأرابح عىل قراراهت  الاستامثرية تأأكيد توعية مس تخديم التقارير املالية بشلك عام، واملستمثرين بشلك خاص،. 8 آاثر انعاكسات املامرسات املتعلقة اب   .بأ

دارة وضامن جودة. 0 الأرابح اليت يمت  العمل عىل ا جياد ا طار للربط بني مجموعة من العنارص اليت ميكن اس تخداهما يف قياس جودة الأرابح لتقليل حدة ممارسات ا 

 .ال فصاح عاها

 .ال رشافية والرقابية يف احلد من قدرة الرشاكت عىل التالعب ابلأرابحتفعيل دور اجلهات . 0

 

 

 :املصادر العربية

، امللتقي العلمي ادلويل حول الأزمة املالية والاقتصادية ادلولية دليل من الأردن: أأثر احلومكة املؤسس ية عىل ا دارة الأرابح، (8442)أأبوجعيةل، عامد، محدان، عالم،  -

 .ية، امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبيةواحلومكة العامل 

، اجملةل الأردنية أأثر جودة الأرابح احملاسبية يف تلكفة حقوق امللكية طبقًا ملعايري ال بال  املايل ادلولية، (8411)أأبوعيل، سوزي، وادلبعي، مأأمون، وأأبونصار، دمحم،  -

دارة الأعامل، اجلامعة الأردنية، اجملدل   . 20-25، ص 1د ، العد(5)يف ا 

، رساةل ماجس تري غري منشورة، اجلامعة ال سالمية، غزة، حومكة الرشاكت وأأثرها عىل كفاءة سوق فلسطني لأأوراق املالية، (8442)أأبوموىس، أأرشف دروشش،  -

 .فلسطني

، جمةل جامعة الأزهر بغزة، سلسةل العلوم دراسة ميدانية: تقدمةمدى الزتام املصارف العامةل يف فلسطني بتطلبات احلومكة امل ، (8410)ادلاعور، جرب، عابد، دمحم،  -

 .824-800ال نسانية، اجملدل اخلامس عرش، العدد الأول، ص 

دارة، العدد الثاين، القاهرة، مرصالتحفظ احملاس يب وجودة قياس الأرابح، ، (8411)الفاعوري، رفعت عبد احللمي،  -  .اجملةل العربية لال 

، املنظمة العربية للتمنية ال دارية، بو  وأأوراق معل املؤمتر العريب الأول حول التدقيق ادلاخيل يف ا طار حومكة الرشاكت، (8445)للتمنية ال دارية، املنظمة العربية  -

 .القاهرة

ميان أأمحد،  - ، أأطروحة دكتوراه اللية مدقق احلساابت القانوينتطوير نظام للحامكية املؤسس ية يف الرشاكت املسامهة العامة الأردنية لتعزيز اس تق، (8445)الهنيين، ا 

 .غري منشورة، جامعة عامن العربية لدلراسات العليا، عامن، الأردن

جامعة  – لكية التجارة – قس  احملاس بة – ، رساةل ماجس تريتأأثري العالقة بني حومكة الرشاكت وجودة الأرابح عىل أأسعار الأسه ، (8418)جرخي، طريف اكمس،  -

 .س، القاهرةعني مش

 هل سامهت ا جراءات احلومكة املؤسس ية يف خفض ممارسات ا دارة الارابح يف الرشاكت الصناعية،، (8410)محدان، عالم، أأبو جعيةل عامد، واجلعيدي، معر،  -

 .150، ص 28 – 21بو  اقتصادية عربية، العددان 

دراسة تطبيقية عىل الرشاكت الصناعية : قيق يف اس يمرارية الأرابح كدليل عىل جودهتادور جلان التد، (8418)محدان، عالم، مش هتىى، صربي، عواد، هباء،  -

دارة الأعامل، اجلامعة الأردنية، اجملدل املسامهة العامة املدرجة يف بورصة عامن  .000-042، ص 0، العدد 2، اجملةل الأردنية يف ا 

دراسة تطبيقية عىل املصارف الوطنية العامةل يف (: 5)وعوائد الأسه  وفقًا للمعيار احملاس يب ادلويل رمق العالقة بني التدفقات النقدية ، (8442)درغام، سوزان عطا،  -

 .، رساةل ماجس تري يف احملاس بة غري منشورة، اجلامعة ال سالمية، غزة، فلسطنيفلسطني

ملؤمتر الثالث للعلوم املالية واملرصفية بعنوان حامكية الرشاكت واملس ئولية ، امدى الزتام البنوك الفلسطينية ببادئ حومكة الرشاكت، (8410)درغام، ماهر موىس،  -

 .الاجامتعية، جامعة الريموك، ا ربد، الأردن

 .، ادلار اجلامعية للنرش والتوزيع، ال سكندرية، مرصدور حومكة الرشاكت يف معاجلة الفساد املايل وال داري ،(8442)، سلامين، دمحم -
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، أأطروحة دكتوراه غري منشورة، لكية أأثر فاعلية احلامكية املؤسس ية عىل الأداء املايل للرشاكت املدرجة يف سوق فلسطني لأأوراق املالية، (8442)قباجة، عدانن،  -

 .ادلراسات ال دارية واملالية العليا، جامعة عامن العربية لدلراسات العليا، عامن، الأردن

، أأطروحة دراسة تطبيقية عىل رشاكت القطاع الصناعي املدرجة يف بورصة عامن: التدقيق عىل جودة الأرابح تأأثري خصائص جلان، (8442)قراقيش، سائد،  -

 .دكتوراه غري منشورة، الأاكدميية العربية للعلوم املالية واملرصفية، عامن، الأردن

 :، الرشاكت الفلسطينية املدرجة، لالطالع املوقع(8412)موقع بورصة فلسطني،  -

http://www.pex.ps/PSEWebSite. 

، بو  وأأوراق معل املؤمتر العريب الأول حول التدقيق ادلاخيل يف ا طار تدقيق احلساابت يف ا طار منظومة حومكة الرشاكت، (8445)ميخائيل، أأرشف حنا، -

 .حومكة الرشاكت، القاهرة، مرص
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