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 (Abstract)ملخص 

 
يهدف هذا البحث إلى دراسة واختبار أثرر هيلرا الكيليرة  يرى ير اإلية ا إلاراق بالتارارير الكاليرة 

: كرا هرو أثرر هيلرا الكيليرة الترال  البحثر  ر  التسرا ا  خرلا ا اابرةلييرلات الكساهكة الكاررية  كر  

كساهكة كارية خلا ال ترر  كر   را  يرلة  06كلونة ك   باال تكاد  يى  ينةي اإلية ا إلااق؟  يى 

 Multiple Linear) الكتعررددالخطررى  االنحرردار نكرروذ  اسررتخدا  الباحررث  2602حتررى  ررا   2602

Regression Model)   هيلرا الكيليرة وير اإلية ا إلاراق  وقرد تمرك  نكروذ  اختبار العلقرة بري إل  

الك سسرية  الكيليرة ا داريرة  الكيليرة ايانبيرة  )ترلر  الكيليرة  الكيليرة كستاية  خكس كتغيرات االنحدار

الكيليررة العايييررةث  وثلثررة كتغيرررات مررابطة )حارر  اليرررلة  الراإلعررة الكاليررة  كعرردا العايررد  يررى اياررواث 

لكا ت  اياغة إلرمية للا كتغير كر  الكتغيررات الكسرتاية وتر  اختبرار  وكتغير تابع هو ي اإلية ا إلااق 

وأظهرت النتايج واود  لقة بري  )ترلر  الكيليرة  الكيليرة الك سسرية  الكيليرة  ع أثرها  يى الكتغير التاب

ويرر اإلية كتغيرررات النكرروذ   برراق ث ويرر اإلية ا إلارراق و ررد  واررود  لقررة برري    حارر  اليرررلةا داريررة

 .ا إلااق

 

 الكلمات الدالة:

 الكيلية العاييية  ي اإلية ا إلااق.هيلا الكيلية  الكيلية الك سسية  الكيلية ا دارية  الكيلية ايانبية  
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Abstract 

This research aim to study and test the effect of Ownership Structure 

on the Transparency in the financial reports of Egyptian Shareholding 

Companies through Answering the Research Question: What is The 

Effect of Ownership Structure on The Disclosure Transparency? Using a 

sample of 60 Egyptian Shareholding Companies within the period from 

2012 to 2018, The Researcher used multiple linear regression model, the 

model included Five Independent Variables (Ownership Concentration, 

Institutional Ownership, Insider Ownership, Foreign Ownership, Family 

Ownership), Three Control Variables (Firm Size. Leverage, Rate of 

return on assets) and Dependent Variable (Transparency), An hypothesis 

was Formulated for each of the independent variables and their effect on 

the dependent variable was tested, The Results Showed that there is a 

Positive relationship between ownership concentration, Institutional 

Ownership, Firm size and Disclosure Transparency, but Negative 

relationship between Insider Ownership and Transparency and non-

relationship between other variables and Disclosure Transparency. 

 

Keywords: Ownership Structure, Ownership Concentration, Institutional 

Ownership, Insider Ownership, Foreign Ownership, Family 

Ownership, Disclosure Transparency. 
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 ختصاراتقائمة بالمصطلحات واال

 

 Terminology ختصاراال المصطلح

 Ownership Structure  هيكل الملكية

 CON  Ownership Concentration تركز الملكية

 INST Institutional Ownership الملكية المؤسسية

 INSID Insider Ownership الملكية اإلدارية

 FOR Foreign Ownership الملكية األجنبية

 FAM Family Ownership الملكية العائلية

 Dispersed Ownership  الملكية الُمشتتة

 DT Disclosure Transparency شفافية اإلفصاح

 SPSS Statistical Package for The Social Sciences االجتماعيةالحقيبة اإلحصائية للعلوم 

 VIF Variance Inflation Factor كعاكا تمخي  التباي 

 OLS Ordinary Least Squares طرياة الكربعات الاغرى
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 مشكلة البحث:

ُتعد التاارير الكالية الكادر الرييس  ليكعيوكات الت  يكل  أ  يستخدكها الكلك إل  تايي  أداء 

تسا د كستخدكيها  لل ا دار   با ماإلة إلى تادي  كعيوكات ك يد  إل  الوقت وبالطرياة الكناسبة 

اليرلة   لالكستثكري  الحاليي  والكرتابي  والكارمي  وغيره  ك  الكستخدكي  إل  تايي  أداء

والتنب  بالتدإلاات النادية الكستابيية ولذلك إل   كيية ا يراف   االستكرارنب  بادر  اليرلة  يى والت

 والكتابعة ك  قبا اياه   ا يراإلية والرقابية.

كيلية  د  تكاثا الكعيوكات بي  الكلك وا دار   تظهرا دار     الكيلية  الن اااونتياة 

وذلك الكتلك الوليا )ا دار ث لالحية الواوا لكعيوكات غير كتاحة لألايا )الكلكث  وك  ث  

التأثير  يى قرارات الكستخدكي   وقد يحدث تعارض إل  الكاالح بي  الطرإلي  )كيلية  د  أكانة 

كايحته الذاتية  تحايق أهداإله الخااة بالحاوا  يى أ يى  الولياث بحيث يحاوا الوليا  بداإلع ك 

"أحد كلونات الربح" والت  تحتوي  يى ا ء لبير  االستحااقاتالكلاإلآت والحواإل  ا دارية ك  خلا 

  .اارير الكالية الاادر     اليرلة  وهذا بالطبع يلو  له تأثير  يى اود  وي اإلية التك  االاتهادات

كتطيبات  إل لذلك ال بد وأ  تتاف التاارير الكالية وا إلااق إليها بالي اإلية وذلك ي  الااور 

ذلك ينعلس  وبالتال الاواي  الكالية كميية الى حد لبير  إل الوإلاء بالي اإلية ياعا الكعيوكات الوارد  

الى غياب به سبيراع قد الي اإلية  إل لكا أ  الااور   ث2602قرارات الكتعاكيي  )يوسف    يى

لذلك أابحت   ث2606)إلر   لتعظي  كن عتها تتخذ قرارات غير سييكة  الت الرقابة  يى إدار  اليرلة 

ترتل   ييها  والت التاارير الكالية  إل ك  أه  الكتطيبات الوااب تواإلرها  إلااقالي اإلية ااود  و

 .قرارات الكستخدكي 

ف الي اإلية بأنها كدى تطوير كناهج تحيييية اديد  توإلر الوموق والثبات ليكعيوكات عر  وتُ 

ث 2662 خورى) رإلها   لكا (Patel and Dallas, 2002)ليكستثكري  والكحييي  الكاليي   الكتاحة

الارارات  واتخاذإاراءات أدار  الكنظكات وإدار  العاكيي  بها  إل والثاة  العدالةبأنها د اكة هاكة لمكا  

  رإلهاو   لا ايطراف الكست يد وواإلية الىتمك  توايا كعيوكات وامحة واحيحة  إله  الرييد 

(Bushman et al., 2004)  وكعيوكات    الكرل   الايةبأنها تواإلر واسع النطاق ليكعيوكات ذات

 ة.الكتداولوإلرص االستثكار والحولكة والكخاطر والايكة لييرلات  الدوريوايداء  الكال 

ك  خلا حيث ت  تناولها  ك  اانب الباحثي  ا إلااقبكوموع ي اإلية  االهتكا ت ايد  ولاد

وتأثيرها   لتأثيرها  يى تنب ات الكحييي  الكاليي ا إلااق تأثيرات ي اإلية تناوا كنظوري  الكنظور ايوا: 

: تناوا العواكا الك ثر   يى الثان والكنظور  ، (Backof et al., 2019) لدراسة  يى قرار االستثكار

 الي اإليةتناولت بعض كحددات  الت  ، (Arsov and Bucevska, 2017) لدراسةا إلااق ي اإلية 

العلقة بي  تاارير اي كاا الكوسعة تناولت  والت ث  2600ربحية ودراسة )إسكا يا  لحا  اليرلة وال

تناولت العلقة بي  كستوى ي اإلية ا إلااق وتغطية  والت ث 2602)سكعا    االإلااق ودراسةوي اإلية 

تناولت  الت الباحث أ  الدراسات  ولل  الحظ  الكحييي  الكاليي  وذلك ك  خلا تحديد اتااه السببية

 .تناولت الكنظور ايوا الت قيييه كاارنة بتيك  " لانت"العواكا الك ثر   يى الي اإلية الثان الكنظور 
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إلااق إنكا يراع الى غياب ا  إل   انخ اض الي اإلية والاود  الى أي  الدراسات تيير و

ن ااا الكيلية    ظا ا إل ييكة لتعظي  كن عتها وذلك تتخذ قرارات غير س الت الرقابة  يى ا دار  

ك ثر  قد تلو   الت ايخرى بعض العواكا  واختبار لدراسةك  الباحث سعياً و  ث2606ا دار  )إلر   

حوا تأثيرات  ونظراً لكا أيارت اليه بعض الدراسات  رقاب لكا لها ك  دور ا إلااق  ي اإلية يى 

 ,Abu Zraiq and Hanim) ودراسة (Fazlzadeh et al, 2011) هيلا الكيلية لدراسة 

 يى االداء لالكيلية  -بعض أنكاط هيلا الكيلية  -حيث توايت تيك الدراسات لتأثير   (2018

لكا لها ك  دور  الثانية وذلكالدراسة  إل الدراسة ايولى والكيلية ايانبية والعاييية  إل الك سسية 

ولذلك دراسة ) بد    انتها يهقرارات  التل ب واتخاذبالطبع  كا يكنعإلا ا  يى إدار  اليرلة  رقاب 

ظ  يى التح  الكيتتةتأثير ليكيلية الك سسية والكيلية  الى واودايارت  والت   ث2602الحيي   

والك سسية  ريةاد ا ليكيليةتوايت الى أنه هناك تأثير  والت ث  2600الكحاسب  ودراسة )  ي    

له  الكيليةتوايت الى أ  هيلا  والت  ث2602ودراسة )أبو خ انه     يى اود  ايرباق وال ردية

لأحد اليات حولكة  – رقاب وذلك لكا تيعبه ك  دور  ليكعيوكات الكحاسبية الكليكةتأثير  يى الايكة 

 والت  :Ben Ali et al., 2007) 2602كحكد  : 2602  العايدي) اتولذلك دراس  -اليرلات 

وأ  لانت نتايج تيك الدراسات ا إلااق واود  أحد كحددات ي اإلية   هيلا الكيلية توايت الى أ

ولذلك  ايإلرادأإلما ك  كيلية  رقاب لالكيلية الك سسية يلو  لها دور  الكيليةط انكأ باختلف كختي ة

 .الكيتتةالكيلية كاارنة بالكيلية ترل  

اليرلات وحا  ككتيلاته  إلهو يكثا  إل ويعبر هيلا الكيلية    هويات أاحاب الحاوق 

تيلا ك  خلا كاكو ها  الت كاكوع حاص رأس الكاا الككيولة ك  قبا ايإلراد أو الاكا ات 

 . (Mcconnell, 2003) رأس الكاا الكستثكر لييرلة

اليرلة با ماإلة الى أنه ي ثر  إل يرس  الى حد لبير كيلية الولالة  الذيوي  هيلا الكيلية هو 

قد اليرلة إلأنه  إل ال عالة  الرقابةلييرلة ينه  ندكا يلو  لكالك كا حق  الكال أيما  يى التارير 

و ندكا يلو  هذا الكالك بية لييرلة ولذلك سياسات التارير  أنتا  الكعيوكات الكحاس إل تحل  ي

الكعيوكات الكحاسبية ككا ياعا وي اإلية كحا  باو  التاويت إلإ  هذا يعنى انخ اض كاداقية 

 ث2600)  ي     الكنيور يولى اهتكاكاً أقا ليكعيوكات  الخارا الكستثكر 

لأحد اليات حولكة  –أثر هيلا الكيلية الختبار الدراسةتيك  إل الباحث  يسعى كا سبقوبناء  يى 

وذلك بأنكاطه الكختي ة لترل  الكيلية ولذلك الكيلية بالتاارير الكالية ا إلااق  ي اإلية يى  - اليرلات

ة كيلية البحث يكل  اياغ وبالتال والكيلية العاييية   ايانبيةلية دارية والكي الك سسية والكيلية ا

 .التال التسا ا  إل 

التقارير املالية للشركات  يففصاح ثري هليكل امللكية على شفافية اإلهل هناك تأ

 املصرية؟
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 ف البحث:اهدأ

أثر هيلا  اختبار إل موء الكيلية البحثية الساباة يتمح لنا أ  الهدف العا  ليبحث يتيخص  إل 

 :يي الهدف يهداف إلر ية لكا  تاسي  هذاالتاارير الكالية ويكل   إل ا إلااق الكيلية  يى ي اإلية 
 

 والترلي   يى أنكاط الكيلية الكختاة داخرا البحرث )الكيليرة  تحييا هيلا كيلية اليرلات

 .وترل  الكيليةث ايانبية والكيلية العايييةا دارية والكيلية الك سسية والكيلية 

  الكسرراية إلررالتاررارير الكاليررة لييرررلات الكسرراهكة  إلرر ا إلارراق قيرراس كسررتوى يرر اإلية  

 .ةسوق ايوراق الكالية الكاري

 التاارير الكالية   إل ا إلااقختبار كدى تأثير أنكاط الكيلية الكختي ة  يى ي اإلية ا. 
 

 أهمية البحث:

 تنبع أهمية البحث من النقاط التالية:

  بير اإلية  -لأحد أليات حولكرة اليررلات  -تناولت  لقة هيلا الكيلية  ندر  ايبحاث الت

تناولرت  التر ايبحراث ة   رلو   يرى أ  الكارريالبييرة  إلر  التاارير الكاليرة إل ا إلااق 

ل  تتناوا هيلا الكيلية بكختيف أنكاطه وإنكا رل ت  يرى البيية الكارية  إل تيك الناطة 

 .اطنكط الكيلية الحلوكية إل

 اايحرة التعراإل  كر  و الموء  يى أ  تحايق انتعاش أإلمرا ك خًرااالقتاادية  ريراتاالسيط ت

(Covid–19)  ل يرراد  كسررتويات اليرر اإلية  وهررو كررا ُي يررد كرر  يتطيررب ومررع ترردابير إلعالررة

يرتلء  كرع وهو كا ي اإلية  البأنكاط هيلا الكيلية لأحد كحددات مرور  االهتكا  بيلا إلعاا 

 البحث الحال .أهداف 

  ول  تختبرر  والوا   التحييي تناولت تيك الناطة لانت تعتكد  يى ايسيوب  الت ايبحاث

 هرذا البحرث تر   نرات إلعييرة  ر  اليررلات الكاررية وإلرإكبرياياً تيك العلقة ك  خلا بيا

 .الكاليةسوق ال إل ليرلات الكساهكة الكايد  اتاارير اال تكاد  يى بيانات إلعيية ك  

  تظهر أهكية ذلك البحرث بالنسربة لييررلات كر  حيرث أهكيرة الكتغيرر الترابع وهرو ير اإلية

  .ةتعاكا ألثر  يى أسه  اليرل وبالتال ليتاارير  أإلماوذلك ينها تعنى اود  ا إلااق 

  اليرلات الكارية ك  حيرث  إل الكابا  يى يراء أسه  أهكية البحث بالنسبة ليكستثكر

رلة وحكايرررة كرااعرررة هيلرررا كيليرررة اليررررلة ينررره يعرررد بكثابرررة رقابرررة  يرررى إدار  اليررر

 .ليكستثكري  الكرتابي 

 خطة البحث:  

 لتحقيق أهداف البحث، سوف يقوم الباحث بتقسيم البحث كما يلي:

 للبحث.  يالقسم األول: اإلطار النظر

 . : الدراسة اإلمبريقيةالثانيالقسم 

 .النتائجتفسيرات القسم الثالث: 
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 القسم األول

 اإلطار النظري للبحث

 
 مقدمة:

بعض  نهياربعد ا وخاوااً السنوات ايخير   إل ا إلااق هتكا  بك هو  ي اإلية لاد ت ايد اال

 إلرها إل ااداً تو أابح ك  المروري ليطاقة  ولذلك ينها خااية (Enron) اليرلات اللبرى ليرلة

ليحاوا  يى ليكستخدكي  الكختي ي    الكادر الرييس  تبار أ  تيك التاارير ه الكالية باير التاار

لكا أ   تع   الحل  السيي  ك  اانب ه الء الكستخدكي  إنهاحيث تخاذ قرارات سييكه الكعيوكات 

نخ اض الي اإلية يعنى  ياد   د  تكاثا الكعيوكات بي  الكستخدكي  وا دار  وبي  الكستخدكي  ا

حيث تابح تيك السوق طارد  وبعم  البعض ككا ينعلس بالسيب  يى سوق ايوراق الكالية 

ذا كا هو ارير الكالية يخمع ليلثير ك  الكحددات التا لكا أ   ياد  كستوى الي اإلية إل   ستثكارلل

 .بتناوا هيلا الكيلية لأحد تيك الكحدداتلا  داإلعاً ليباحث 

 كما يلي: القسمعلى تقسيم هذا ذلك فقد عمل الباحث ويف ضوء 

 

 لشفافية اإلفصاح: إطار نظرياواًل: 

تناولت ي اإلية ا إلااق  الت هذا الا ء ك  البحث يحاوا الباحث  رض بعض التعري ات  إل 

 .الكختي ةها اتولذلك أهكية الي اإلية بالنسبة لكختيف الكستخدكي  وانعلاس
 

 (Disclosure Transparency)مفهوم شفافية اإلفصاح:  - 1

 تناولت العديد ك  الدراسات تعريف ي اإلية ا إلااق وإليكا ييى بعض ك  تيك التعري ات: 

 
 

 شفافية اإلفصاحمفاهيم : (1جدول )

 التعريف الباحث

 2662خورى  

ا ارراءات الكتعيارة برإدار   إلر د اكه هاكة لمكا  العدالة والن اهة والثارة 

الكنظكررات وإدار  اإلرادهررا واتخرراذ الارررارات الريرريد  حيررث تمررك  توارريا 

 .كعيوكات لاإلية للاإلة الكستخدكي 

Bushman et 

al., 2004 

 الكررال وكعيوكررات  رر  الكرلرر   الارريةتررواإلر واسررع النطرراق ليكعيوكررات ذات 

وإلرررص االسررتثكار والحولكررة والكخرراطر والايكررة لييرررلات  الرردوريوايداء 

 .الكتداولة
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Frank and 

Thomas, 2004 

تلررو  لرردى    يررى الكعيوكررات ن سررها الترر يي الخررارا الكسررتخدكي حارروا 

قادري   تاعيه  يى تيك الكعيوكات  الخارايي  الكستخدكي ا دار  وحاوا 

 . يى رقابة ا دار  

Robert, 2005 

 

يتخطرررى الكبرررادا الكحاسررربية ذات الابررروا العرررا  الرررذي  الكحاسرررب ا إلاررراق 

لت ويررد الكسررتخدكي   الكررال التاريررر  إلرر والكعررايير والكتطيبررات التيررريعية 

   قراراته  التخاذيحتااونها  الت بالكعيوكات 

  الرحك  بد 

2660 

 يرى أسرعار  يكلنهرا الترأثيركعيوكرات  وأي   الكعيوكات الداخييرة ا إلااق 

  .ن س التوقيت للاإلة الكستخدكي  إل  نها  وأ  يت  ا إلااقايسه  

Segovia and 

Arnold, 2009 

 يررى ن ررس الكعيوكررات التررى تلررو  لرردى ا دار   حارروا الكسررتخد  الخررارا 

 كراقبة ا دار وحاوله  يى تيك الكعيوكات ياعيه قادر  يى 

Drabek and 

Payne, 2010 

كواقيتهررا الكناسرربة وإإلسرراق الكارراا أكررا  لاإلررة  دقياررة إلرر ترروإلير كعيوكررات 

نيررر بعلنيررة  يررى هررذه الكعيوكررات ولررذلك ياررب أ  تُ  الكسررتخدكي  للطررلع

ودوريررة كرر  أاررا توسرريع دايررر  الكيررارلة والرقابررة والكسررا د   يررى اتخرراذ 

 . الارارات السييكة

Bigge, 2011 

وامررحة وكليرروإله  ظرراهره تيررير الررى تااسرر  الكعيوكررات والتارررف بطرياررة

يأ  كا أ  ياكعوا كعيوكات حوا هذا اليأ   إل تتيح لك  له  كايحة  إله 

 . حكاية كاالحه   الليف    الكساوا وإل إل قد يلو  لها دور إلعاا 

 2602أحكد  

توإلير لا الكعيوكات الكاليرة وغيرر الكاليرة الخاارة بالكنيرأ  للاإلرة أارحاب 

تتس  بالادر  التنب ية وادق التكثيا لحاياة كوقف اليرلة  والت الكاالح  

 بكا يسا د  يى رقابة ا دار  وتخ يض  د  التألد وترييد الارارات.

 2602كلق  

كبدأ خيق بيية تلو  إليها الكعيوكات الكتعياة بالظروف والارارات واي كاا 

تررتبط  الحالية كتاحة وكتطور  وك هوكرة للرا الكيرارلي  إلر  السروق وهر 

بك هو  الكساءلة إلالي اإلية ت يد ك  الادر   يى الكساءلة ك  خلا تسرهيا 

 . كيية الرقابة

 2602سحنو   

 

قيرررا  اليررررلة أو الاهرررة الكسررريولة بتررروإلير الكعيوكرررات والبيانرررات الكتعيارررة 

بنياطها وومعها تحت تارف الكساهكي  وأاحاب الحارص والكتعراكيي  

 ييها و رد  حارب الكعيوكرات  االطلعيريد السوق وإتاحة ال راة لك   إل 

 . يلو  بيأنها ا مرار بكاالح اليرلة الت إليكا  دا 
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 ضوء التعريفات السابقة، يستخلص الباحث ما يلي:يف 

   والت تااريرها الكالية    لة با إلااق    لاإلة الكعيوكات إلي اإلية ا إلااق قيا  اليرتعن 

ك  يأنها أ  يلو  لها تأثير  يى قرارات الكستخدكي  الكختي ي  لتيك التاارير إليكا  دا تيك 

 .عد كعيوكات سرية لييرلةتُ  إله الكعيوكات التى قد تايب مرراً لييرلة 

  الحولكة وااللت ا  بالكعايير الكحاسبية كاوكا  أساسيا  لد   ي اإلية ا إلااقك   للً تعتبر  

  وا تاحة ليعديد ك  البنود ة إل  توايا الكعيوكات إل  ايوقات الكناسبةك  خلا الكساهك

 ث.2602)سحنو   الكالية وغير الكالية  يى حد سواء

  ة الحولكة  لكا يي :الي اإلية الكالية وي اإلي ك  ي اإلية ا إلااق    للً تختيف 
 

o   لييرلة  وتتطيب الي اإلية الكالية الليف اللاكا    الاور  الكالية الحاياية تعن

 إل واقع اليرلة  وإذا لا  هناك تغيير ل  السةأ  تلو  البيانات الكالية الكادكة  هنا الي اإلية

لياهة الكادكة ليتارير   ندها تتطيب الي اإلية اللاكية أ  ينعلس هذا التغيير  الكال الومع 

  .(Kim et al., 2014)  ييه الكعنيةتبعاً لذلك وبيلا كباير وأ  يت  إطلع اكيع ايطراف 

o   لكدى إتاحة كعيوكات    ا دار  لألطراف  الاياس النسب  ي اإلية الحولكةتعن

الخاراية  وتختص ي اإلية الحولكة با دار  ونسبة اكتللها لألسه  لكا تعلس كعيوكات نظ  

 (Bushman et al., 2004) اليرلة إل الحواإل  واستثكارات ا دار  

o  كيية الليف    كعيوكات كالية وغير كالية ته  الكستثكري   ا إلااقتعن  ي اإلية 

ويت  إكا باور  دورية )إلترات كالية كحدد ث أو باور  إلورية  ند حدوث الكعيوكة  وذلك 

ذات الوقت لياكيع و د  إكلانية است اد  أحد اييخاص قبا غيره  إل حتى تتواإلر الكعيوكات 

 .(Kim et al., 2014) ك  الكعيوكة

 2600)يوسف   كماكي  الي اإلية باختلف أهداإلها  لكا يي : تختيف :Bushman et al., 

2004) 

o قتاادية: تعنى مرور  أ  تتمك  التاارير إإلااحاً الوايحداث ا ي اإلية الكعاكلت

يكل  أ    ا ال تر  الكحاسبية والتتكت خل  ايحداث االقتاادية الاوهرية التلاإلياً    لا 

 . يقتاادالأداء اليرلة للا وومعها اكستوى ت ثر  يى 

o  ًي اإلية الكبادا والطرق الكحاسبية: تعنى مرور  أ  تتمك  التاارير الكالية إإلااحا

تحديد وقياس أثر الكعاكلت  إل  استخداكهات   الت لاإلياً    الكبادا والطرق الكحاسبية 

 .االقتاادي يى الكستوى ايدنى لييرلة وومعها  االقتااديةوايحداث 

o الكبادا الكحاسبية تتطيب ك  إوايحلا  اليخاية لإلدار : حيث  ي اإلية التاديرات  

ا دار   كا بعض التاديرات وايحلا  اليخاية بخاوص أحداث كعينه  وتتطيب ي اإلية 

التاديرات وايحلا  اليخاية أ  تتمك  ا يماحات حوا الاواي  الكالية إإلااحاً لاإلياً 
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 كا تيك  إل استندت اليها ا دار   الت لتاديرات اليخاية  واالإلترامات بخاوص تيك ا

 .ت  إتبا ها لعكا تيك التاديرات الت التاديرات وايحلا  ولذا ا اراءات 

o  اد   يى تحييا سيسية  كنية     الكستابي ي اإلية التنب : يعتكد التنب  بايداء 

 ثكتلرر  أ   رمية)ك يرات االداء الرييسية لييرلة  والتغييرات الاوهرية  طبيعة البنود 

o   الحاوا  إل ي اإلية الحاوا  يى الكعيوكات: وتعنى تلاإل  إلرص لاإلة الكستثكري

إلهكها   يىُتسا د التاارير بطرياة  إل  يى الكعيوكات دو  تكيي   ولذلك  رض الكعيوكات 

 .الكستخدكي ك  قبا 

 

 :إلفصاحأهمية شفافية ا - 0

بالنسبة لسوق ايوراق الكالية أو  ا إلااق سواءتناولت أهكية ي اإلية  الت تعددت الدراسات 

 إل هكة بعض الدراسات ويتمح ذلك بعرض كساأو لييرلة ن سها ليكستثكري  ولاإلة الكستخدكي  

 :يي ح أهكية ي اإلية ا إلااق لكا  رض وتومي

  ت دى الى الحد ك  تأثير اليايعات حتى ال تتاق ال راة أكا  السكاسر  والكماربي  ليحاوا

دراسة )يوسف  وهو كا أيارت إليه   ث2602 يى كعيوكات غير كتاحة لألخري  )إبراهي   

ية تمك  إلرص الي اإل إ ث أنه بدو  الي اإلية سوف يابح ا إلااق غير لفء  حيث 2602

الحاوا  يى الكعيوكات  لكا أ  الي اإلية تكنع ظهور  إل كتساوية لاكيع الكستثكري  

تستند الى توإلير كعيوكات  الكماربة إ الكماربات غير الكبنية  يى أساس الكعيوكات حيث 

غير كتاحة يخري  للست اد  كنها بالبيع أو اليراء حسب نو ية الكعيوكات  وتحايق كلاسب 

 .الكتعاكيي  بالبوراة  يى هذه الكعيوكات باق أو تانب خساير قبا أ  يحاا 

   تحسي   ا يماحات حوا الاواي  الكالية ككا ي دى الى إل تعكا  يى  ياد  الكعيوكات الوارد

الثاة بها   دراةاليرلات وك  ث  رإلع ل اء  أسواق رأس الكاا و ياد   إل كستوى ا إلااق 

لكا أ  قيا  اليرلة بتوإلير ألبر قدر ك  ا يماحات حوا قي  البنود الوارد  بالاواي  الكالية 

 ث2600)يوسف  إلإ  هذا يبر  أهكية ي اإلية ا إلااق ك  خلا الكساهكات التالية: 

 

o   أسواق الكاا   إل اليرلات الكايد   إل تع ي  ثاة الكستثكري  وأاحاب الكدخرات

قدر  اليرلات  يى اذب الك يد ك  ر وس ايكواا والحاوا  الى  ياد وهذا بدوره ي دى 

 .لها يى التكويا الل   

o تاييا ال او   وبالتال اإلة الكعيوكات للاإلة الكستخدكي  الي اإلية تمك  واوا ل

  .بينه 
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o  كعظكها الى كا تتكتع به ا دار   إل تراع  والت التغيب  يى كيالا الولالة االساسية

 .لإلدار  االنتها يالحد ك  السيوك  وبالتال ال تتوإلر ليكستثكري    كعيوكاتيةك  كي ه 

o   ايسواق ولاإلة ايطراف ذات الكايحة  يى التعرف  يى  إل كسا د  لاإلة الكتعاكيي

لي ية إدار  اليرلات ليعواكا الحراة بها وك اتيح نااحها ككا يكلنه  ك  اتخاذ الارارات 

 .الاحيحة

o  الحد ك  تلي ة الدي  ك  خلا تادي  بيانات وكعيوكات كالية لاكية  إل لها دور لبير

 .االيتكا لة ككا يايا ك  أسعار ال ايد   ند كنح ليير الحايا  الكال وسييكة    الكوقف 

   الحد ك  تايبات ايسواق الكالية والتاييا ك  ظاهرت   د  تكاثا الكعيوكات وإدار  ايرباق

الرحك    ) بدكع التعرف  يى الظروف الت  أدت إلى تغيير إل  السياسات الكحاسبية 

 .ث2602

  العديد ك   يى  ينعلسوهو كا  لحولكة اليرلات تكثا ي اإلية ا إلااق أحد الد اي  ايساسية

 ث2602) يى   وماع الكنيأ   لكا يي :اي
 

o  تها الرييسية ور يتها وت عييه بيلا يعبر    تواها ليكنيأ   ستراتيااإ داد بناء

 .الكستابيية

o  الت وتوإلر ايسس والاوا د  الكنيأ بناء كنظوكة كتلاكية ك  السياسات تحل   كا 

 .مويها إل يكل  اتخاذ الارارات 

o هيالا تنظيكية تتناسب كع كتطيبات االداء وتابا التعديا والتليف كع  استحداث

 الكتغيرات الداخيية والخاراية 

o  تااالت ونظ  الكعيوكات تم  اليات لراد الكعيوكات وتوظي ها للبناء يبلة كتلاكية

 لد   اتخاذ الارار

 

 خصائص الشفافية: - 3

ا إلااق: تناولتها بعض الدراسات الساباة لي اإلية  الت كاكو ة ك  الخاايص  يي إليكا 

 :Ozbay, 2009) 2600يوسف  )

  الاواي  الكالية وأ  تلو  وإلااً  إل دقة الكعيوكات الوارد  والكعي   نها  إل الدقة: وتتكثا

 . ييهالياوا د الكحاسبية والكعايير الكتعارف 

 بي  ال ترات لن س اليرلة  باستكرار: وذلك بأ  يت  تطبيق الكعايير الكتعارف  ييها االتساق

  ت.ي  الكستخدكي  ك  ااراء الكاارناولذلك بي  اليرلات الكختي ة لتكل
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 الحايا   االقتااديأ  الكعايير الكستخدكة تعلس بدقة الواقع  وتتكثا إل  :الكومو ية

 .خللهاتعكا ك   الت ليكنظكة والانا ة 

  يحتااها الكستخد  لتكلينه ك  اتخاذ قرارات  الت التلاكا: ك  خلا إتاحة لاإلة الكعيوكات

يكلنها التأثير  الت استثكارية سييكه وهذا ييكا ك يرات ايداء الرييسية ولاإلة الكعيوكات 

 . يى اداء اليرلة وقدرتها  يى الكناإلسة

 ك  اانب الكستخدكي محة وقابية لي ه  حيث ياب تادي  الكعيوكات بطرياة وا :الوموق . 

   غمو  إلتر   كنية  إل ت اك  الكعيوكات:  وهو أ  تلو  لاإلة الكعيوكات كتاحة ليكستخدكي

 .ثسنوية أو ربع سنوية)كعاولة بعد كعرإلتها ك  قبا ا دار  و يى أساس ثابت وكتلرر 

 سواءكتناوا اكيع الكستخدكي   يى حد  إل : إلياب أ  تلو  لاإلة الكعيوكات التكاثا. 

 

 :الشفافيةمعوقات تطبيق  - 2

 ث: 2660  الرحك  ) بد تحايق الي اإلية  لكا يي هناك العديد ك  كعوقات 
 

  بين مصالح المديرين وحملة األسهمعدم االتفاق: 

ألثر ك  غيره  ك  ايطراف   والكستابي  ر لديه  كعيوكات    االداء الحال  يتوإلوالكدير

 .إلية كرتبط بحواإل  ه الء الكديري الخاراية  لكا أ  ا إلااق    تيك الكعيوكات بي ا
 

 الميزة التنافسية: 

ا إلااق    الكعيوكات تايا ك  كي    ييتلو  ك  أ  الي اإلية إل    غالباً كاالكديري إ حيث 

ك  قبا الباحثي  ي لد ذلك  ولل  الكديرو  يعتادو  أ   اليرلة التناإلسية رغ  أنه ال يواد دليا إثبات

 .ك  أه   يوب الي اإلية إإلياء اسرار اليرلة أكا  الكناإلسي  ككا يُمعف ك  كوقف اليرلة التناإلس 
 

 الموازنة بين التكلفة والعائد: 

 أ  الي اإلية تتليف أكواا نها ليست كاانية  لكا ا إلااق يت   إلالكعيوكات الكحاسبية الت 

ختيار النظا  الكحاسب  كوا نة بي  التلي ة والعايد  ند اإلإ  ايكر يتطيب استخدا  كعيار ال وبالتال 

 .الي اإليةيعكا  يى تحايق  الذي
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  :شفافية اإلفصاح حمددات -5

 رض  يي يتوقف  ييها كستوى ي اإلية ا إلااق وإليكا  الت  العواكا الكحدد لعديد ك  هناك ا

  :لبعض تيك العواكا

 حجم الشركة:  

كثا توايت العديد ك  الدراسات لواود  لقة كوابة إليكا بي  حا  اليرلة وي اإلية ا إلااق 

الى  (Miller, 2002)ترى دراسة و   (Arcay and Vazquez, 2005; Hope, 2003)دراسة 

 .الكستوى والي اإلية ثا  اليرلات لبير  الحا  تتكتع بدراة  الية ك  ا إلااق ك  حي
 

 يةالبورصات العامل التسجيل يف: 

 لبير تتداوا أسهكها إليها أ  تتكتع بدراة   س الكاا ايانبية ك  اليرلات التتتطيب أسواق رأ

 Morris)وُيراع   سوق رأس كاا كحيى  ألثر ك  اليرلات الكساية إلك  ا إلااق والي اإلية 

and Gray, 2007) ذلك لألسباب التالية: 

o  الحد ك  كيلية  د  تكاثا الكعيوكات بينها وبي  ايطراف  إلاليرلات لديها الرغبة 

 .البوراات ايانبية  الكتعاكية إل

o ُتساا بها اليرلات ي ثر إياابياً  يى  الت قتااد الدولة وكستوى البوراة ايانبية ا

 .وي اإليتها إلااق كستوى 
 

 ستقاللية أعضاء جملس اإلدارةا: 

الكراقبة  يى أ كاا ا دار  التن يذية وك  أه    الرييس  إل  كايس ا دار  يتكثا دوره إحيث 

ماء كايس ا دار  ليكا أدى هذا تيك اي كاا إ داد التاارير الكالية وهنا ليكا  ادت دراة استاللية ا 

 .ث2660)سييكا     اع كستوى ا إلااق والي اإلية بهارت اع اود  التاارير الكالية وارتال
 

 هيكل امللكية: 

بييات اانبية الى أ  هيلا الكيلية بأنكاطه   العديد ك  الدراسات ولعا اغيبها لا  إلتوايت 

 ,Cremers and Nair) أيارت دراسة إلاد  عد ك  العواكا الك ثر   يى ي اإلية ا إلااقالكختي ة يُ 

الكستثكر الك سس  لنسبة لبير  ك  ايسه  ُيلو  لديه الحاإل  لكراقبة ايداء  اكتلكإلى أ   (2005

 ترى دراسةلكا ينعلس هذا  يى كستوى االإلااق وي اإليته   اليات الحولكة وبالتال  وتطبيق

(Ghazali, 2010)  الكديري  لتحسي  كستوى ايداء ي  ذلك ك  يأنه أ   تُح  أ  الكيلية ا دارية

توايت الدراسة لعلقة كوابة بي  لكا إله  يتاهو  لتطبيق اليات الحولكة    وبالتال اته ي يد ك  ثرو

 اظهار نااحاتها أكا  ايخري   لكا يرى لرغبة ا دار  إل  الكيلية ا دارية وا إلااق والي اإلية

(Botosan, 1997) لكيلية أ  هناك  لقة سيبية بي  ترل  الكيلية وي اإلية ا إلااق وذلك ي  ترل  ا

ا إلااق  وسيتناوا الباحث  إل  رغبة لديه قد ي يد ك   د  تكاثا الكعيوكات وذلك لعد  واود 

 اًث.ثانًيا تحديد) التال ا ء ال إل تأثيرات هيلا الكيلية  يى ي اإلية ا إلااق 
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 هليكل امللكية. ثانيًا: إطار نظري

  اليرلة الى كاكو ة كتخااة كلاد أدى ان ااا الكيلية    ا دار  وت ويض الكلك إدار  

ليرلة الكعيوكات بي  الكلك والكديري     أحواا ا الكديري  الى واود اختلف اوهري إل 

تعرمت  ولل  بعد اي كات اللبرى الت  الكعيوكات كيلية  د  تكاثا  وكستابيها وهذا كا يتكثا إل 

معف الرقابة  يى أظهرت  والت  WorldCom ويرلة  Enron لها العديد ك  اليرلات ليرلة

 كع نتايج الدراسة الرايد  الى قا  بهاو  هتكا  بهيلا الكيلية وان االها    ا دار الكديري  بدأ اال

(Berle and Means,1932)   ا دار   يى أداء اليرلات تناولت تأثير ان ااا الكيلية     والت

الواليات الكتحد   اليرلات اللبير  إل  ت الدراسة الى أ هتكا  بهيلا الكيلية حيث أياربدأ اال

اال   واالكريلية ككيولة لعدد لبير ك  حكية االسه  وللنها تدار بواسطة كديري  كحترإلي  ال يكتيل

 سيب له تأثير  دار اسة الى ا  ان ااا الكيلية    ا وتوايت الدرك  أسه  اليرلات  نسبة بسيطة 

ليكلك  ربحى تحايق اقاى كن عة له  وليس تحايق اقاى  يى االداء وذلك ي  الكديرو  يعكيو   ي

  .نا ت ايد االهتكا  بهيلا الكيليةتظهر كعه كيالا الولالة وه الذيايكر 

 

  Ownership Structure : مفهوم هيكل امللكية - 1

هيلا الكيلية بأنه تو يع كيلية أسه  اليرلة  يى كختيف  (Jiang, 2004)  رإلت دراسة

  رأس كاا اليرلة ث بأنه ال يات الت  تكتيك حاة إل 2662  الحنبي )الكساهكي  لكا  رإلته دراسة 

وأهداف كيترلة  اليرلة والذي  ياكعه  إطار قانون  ُكلكث بأنه 2602  الحناويو رإلته دراسة )

 .وتتو ع كيلياته  بنسب كعينه

كاكو ة ك  الكلك سواء اإلراد أو ك سسات وسواء  يكثاهيلا الكيلية إلى أ  الباحث  وييير

 .حاوقه  وإلااً لنسبة للً كنه  يكتيلو  أسه  اليرلة ويحايو   يىحاص كرل   او كتااربه 
 

 أمناط هيكل امللكية: - 0

ها تتباي  بي  اليرلات ال تتباي  هيالا كيلية اليرلات إليكا بي  الدوا وبعمها البعض إلاط وللن

ويكل  التكيي  بي  العديد ك  انكاط الكيلية استناداً الى بعدي  هاكي   الدولةداخا ن س  الكواود 

أولهكا دراة ترل  الكيلية وتيير الى ايسه  الككيولة بواسطة لبار الكساهكي  سواء لانوا اإلراد أ  

تيير الى واود ك سسات أو كاكو ات كعينة ك  الكلك   ت  وثانيهكا طبيعة الكستثكر والتك سسا

 بعض انكاط الكيلية:ستعراض لاث وإليكا ييى 2602  ييلية ا دارية والك سسية )الحناوكثا الك
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  :امللكية املشتتةDispersed Ownership 

إلى أ  تيتت الكيلية و د  ترل ها ي يد ك  سيطر    (Berle and Means, 1932) تواا

يمعف الدور تحاق كاالحها اليخاية ولذلك  الارارات الت   يى اليرلة وتتخذ ا دار  ا دار 

هذا النكط ك  انكاط الكيلية يكتيك  دد لبير ك  الكساهكي  أسه  اليرلة    ليكساهكي   وإل الرقاب 

إلية يواد كساه  واحد يكتيك قو  تاويت لا  دداً اغيراً ك  أسه  اليرلة بحيث ال للً كنه ويكتيك 

هذا النكط ك  انكاط الكيلية أيماً ليس لدي   لككارسة السيطر   يى اليرلة  وإل أو لديه الداإلع

تلو  مييية  لرقابة اداء ا دار  ي  خسايره  اراء تيك االستثكارات غالباً كا اللاإل الكساهكي  الداإلع 

إلييس لدى الكساهكو  الداإلع واالليات اللاإلية  بالكاارنة بالخساير إل  حالة ترل  الكيلية وبالتال 

 ث.2602)الحناوي  االحه  وكاالح الكديري . لتحايق التواإلق بي  ك
 

  امللكية:تركز Ownership Concentration 

اً بي   دد كحدود ك  هذا النكط ك  انكاط الكيلية إلإ  كيلية أسه  اليرلة يترل  غالب  وإل

وقد ت  االت اق إليكا   راد )لبار الكستثكري ث أو ك سساتالكساهكي  اإلقد يلو  ه الء الكساهكي  و

% ك  2 ايقابي  الدراسات الساباة والهييات الكعنية  يى أ  لبار الكستثكري  ه  ك  يكيلو   يى 

أسه  اليرلة ولل  ياب التنويه الى أ  ه الء الكستثكرو  الذي  تترل  لديه  أسه  اليرلة إنكا 

لرقابة أداء ا دار  وذلك ينه لكا هو ثابت إلهناك كيالا ولاله تحدث بسبب  الرقاب لداإلع يتوإلر لديه  ا

ان ااا ا دار     الكيلية ككا يدإلعه  ل رض الرقابة  يى اداء ا دار  وذلك ي  خسايره  اراء تيك 

 ث.2662)كاط ى  االستثكارات إنكا يلو  لبير كاارنة بكا يتعرض له اغار الكستثكري  
 

 امللكية اإلدارية: Insider Ownership 

أ  تكيك كايس ا دار  لعدد ك  أسه  اليرلة يارب   (Manzaneque et al., 2016) يرى

تيك الحالة تعكا  إل واهات النظر بي  الكلك وا دار  ويحاق أهداف حكية ايسه  وذلك ي  ا دار  

 يى تعظي  قيكة السه   وييير ذلك النكط الى اكتلك ا دار  لعدد ك  أسه  اليرلة وهنا قد يلو  لهذا 

ث ايولى: أ  ارت اع 2602  الحناوينظر تعرض له  ) واهت ثير إلهناك النكط ايلاا كختي ة ليتأ

الى تحايق الك يد ك   با ماإلةكستوى الكيلية ا دارية قد ي ثر تأثيراً اياابياً  يى اداء اليرلات 

 إل التواإلق بي  الكديري  والكلك ويراع ذلك لايا  الكديري  بتوظيف كوارد اليرلة لتحايق ربحاً 

 إل اياا الطويا لكا أ  اكتلك ا دار  الى  دد لبير ك  ايسه  يدإلعه  لتحايق اهداف الكلك ينه  

ن س الوقت ه  كديري  وكلك ك  ناحية أخرى  ولل  هناك واهة نظر ثانية وهى أ  ارت اع كستوى 

  لتحايق اهداإله  تيك الحالة سيسعو إل الكيلية ا دارية ي ثر سيباً  يى اداء اليرلات وذلك النه  

 .الكلك باق اة دو  النظر لكاالح وكاالحه  الخا
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1138489115000205#!
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 ية املؤسسية:كاملل Institutional Ownership 

 

كيلية اليرلات والك سسات ليرلات التأكي  والبنوك   ويتكثا هذا النكط ك  الكيلية إل
حااه   إل  واناديق االستثكار وذلك ك  خلا اكع كدخرات االإلراد وتحوييها لتكويا اليرلات الت

كل  ااحابه ك  إلرض رقابة نكط كيلية يُ   يار  الى أ  الكيلية الك سسية هلذلك  وهنا ياب ا 
  إنكا تلو  وركيتعرض لها ه الء الكستث الت ير الخسا ا يى  يى ا دار  وتارإلاتها وذلك ي 

 .ث2602  كحروسخساير لبيره )

ك   (Hsu and Koh, 2005) ليكيلية الك سسية لا  قد تعرض له  ولل  هذا الدور الرقاب
تكيك يلو   الت أ  تيك الك سسات  ه هذا الادد  واهة النظر ايولى  إل نظر  واهت خلا  رض 

يتعرض لها ه الء الكلك  الخساير الت  الرت اعذلره كسبااً إلا ا ويراع ذلك لكا ت   رقاب لها دور 
ستثكاراتها  ك الك سسات إل  حالة اتخاذها الارار بتا ية اتتحكيها تي الت ولذلك ارت اع التلاليف 

 واهة النظر الثانية وهى ا  تيك الك سسات تتعاكا كع كا لديها ك  استثكارات با تباره  تاارو
وليسوا كلك إله  ينظرو  الى ايرباق وال يحاولو  المغط  يى قرارات ا دار  وال كراقبة تارإلاتها 

  وُتعرف تيك الك سسات بأنها ك سسات تستثكر استثكار ك قت

 
 

 :امللكية االجنبية Foreign Ownership 

سيطر  او اكتلك الكستثكري  االاانب ا ء ك  اسه  اليرلة  وليكيلية  إل وذلك النكط يتكثا 
االانبية بعض ال وايد ولعا أهكها ا  الكستثكرو  االاانب ييعبو  دوراً رقابياً هاكاً والكستثكرو  
االاانب يطالبو  إدارات اليرلات بالك يد ك  الي اإلية وهنا تواد نظريتي  لتوميح دور الكستثكر 

تاعا الكستثكر الكحيى لديه كعيوكات ألثر ك  الكستثكر  والت ايولى نظرية  د  التكاثا   ايانب 
لديه كعرإله  ايانب   ولل  نظرية الكعرإلة تتوقع ا  الكستثكر الرقاب ككا يايا ك  دوره   ايانب 

)الياهد التل ب حد ذاتها لاإلية ليحد ك   إل تلو    ت وق رايد الكستثكر الكحيى ك  الكعرإلة
 ث2602والعنان   

 

 :امللكية احلكومية Government Ownership 

نظر لدور الكيلية  واهت رأس كاا اليرلة وهناك  إل اكتلك الحلوكة لحاة  إل تتكثا وه  

يرلات ألثر ليتل ب  ه تخمع ليسيطر  الحلوكية  الت اليرلات  ايولى أ  اليرلات  إل الحلوكية 

وذلك لبعض  االسباب أهكها أ  الحلوكة قد تياأ  خ اء كوارد اليرلة يسباب سياسية   لكا  بايرباق

كناإلع كادية يخاية ناتاة ك  كراقبته  يداء ا دار   أياليرلات ال يلو  له   إل الحلوكة  ككثي أ  

  ولل  واهة النظر االخرى ترى أ  الكيلية الحلوكية الرقاب ككا ياعا هناك  د  اهتكا  ليايا  بالدور 

وذلك ليعديد ك  االسباب لعا أهكها أ  اهتكا  الدولة بتحايا حايية ألبر  بايرباقتايا ك  التل ب 

  لكا أ  حاص الرقاب ك  المرايب يلو  داإلعا لتواادها داخا اليرلات وباوه وب رض دورها 

الدولة وتعود كيليتها باللاكا ليدولة وليس لألإلراد الذي  قد  اليرلات تكوا ك  أكواا إل الحلوكة 

 ث.2602   العنانو  الياهد)يلو  له  تأثير  يى ككارسات اليرلة. 
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 مقاييس هيكل امللكية:  - 3

تعرمت العديد ك  الدراسات الساباة لكااييس االنكاط الكختي ة لهيلا الكيلية ولعا أه  تيك 

ويت  قياس لا نكط ك   Hu et al., 2014)  :2602الكدبول   : 2600  الااويالدراسات دراسة )

 :لالتال أنكاط الكيلية بكاياس كحدد 

 وتااس بعدد ايسه  الككيولة ليك سسات لالبنوك ويرلات التأكي   ة:الكيلية الك سسي

 . دد أسه  اليرلة إاكال كار الى ولذلك اناديق االستث

  الكيلية الحلوكية: وتااس بعدد ايسه  الخااة باليرلة والككيولة ليحلوكة الى

 . دد أسه  اليرلة للا إاكال 

  أو ألثر ك  رأس 2حدود  إل تلو   الت وتااس بالكيليات  الكساهكي :كيلية لبار %

  .الكاا

 ه  أس دد   كيولة الى  ايية واحد  الى إاكالالكيلية العاييية: وتااس بنسبة ايسه  الك

 اليرلة  

 دد أسه  اليرلة     الى إاكالرالكيلية ا دارية: وتااس بنسبة ايسه  الككيولة لإلدا  

   يت   الت حيث  دد ايسه   اليرلة الكيلية الكيتتة: وتااس بنسبة التداوا الحر يسه

   اليرلة أسه  ال تداولها بيلا حر الى إاك

 

 :أدلة إمربيقية –تأثريات هيكل امللكية  - 4

 

 هيكل امللكية وجودة األرباح: 

ختلف باد  ايرباق وهنا اختي ت النتايج هتكت الدراسات بتناوا تأثير هيلا الكيلية  يى اوا

  :لالتال بعض الدراسات نتايج انكاط الكيلية ويتمح ذلك ك  خلا استعراض 

o    د  واود  لقة كعنوية بي  الكيلية ا دارية إل   ث2602توايت دراسة )حس 

 د   وبالتال لاود  ايرباق  االختيارية لكاياس  لس  للستحااقاتوالايكة الكطياة 

تاو  بها  الت  االنتها يةالحد ك  السيوك والتارإلات  إل واود تأثير ليكيلية ا دارية 

    ي  توايت دراسة )بينكا   ث2602  الحناويوهو كا ألدته دراسة )ا دار  

ذلك حيث توايت لواود  لقة كعنوية كوابة بي  الكيلية ل لنتياة كغاير ث 2600

 .كع إلرض تاارب الكاالح لكا ذلرت الدراسةيتكايى  كارية واود  ايرباق وهو ا دا

o  لقة سالبة وكعنوية بي  الكيلة لواود  ث2602دراسة )حس   لكا أظهرت نتايج 

 أيلكاياس  لس  لاود  ايرباق  االختيارية للستحااقاتالك سسية والايكة الكطياة 
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الى  كا يييروهو أ  هناك  لقة كعنوية كوابة بي  الكيلية الك سسية واود  االرباق 

يولد الحاإل  ك  أاا كراقبة تارإلات وطويا اياا  استثكارهو أ  استثكار الك سسات 

توايت لواود   ث والت2602   الياهد  العنان يى العلس ك  دراسة )  ا دار  

 .  لقة سالبة بي  الكيلية الك سسية واود  االرباق

o ( ث الى واود  لقة بي  كيلية لبار الكساهكي  )ترل  2602  الحناويتوايت دراسة

ث بأ  هناك تأثير سيب  2600وايت دراسة )  ي    الكيليةث واود  االرباق  لكا ت

دراسة  إل  االنحدارأظهرت نتايج تحييا  يكيلية ال ردية  يى اود  ايرباق  بينكال

عد  واود  لقة كعنوية بي  كيلية لبار الكساهكي  وبي  اود  ل ث2602)حس   

إلل تأثير للبار الكستثكري   يى قرارات ا دار  وال يسعو  لكراقبة  وبالتال ايرباق 

 .تارإلات ا دار 

o ث لواود  لقة كعنوية سالبة بي  الكيلية 2602   العنان و توايت دراسة )الياهد

الحلوكية واود  االرباق وت سر الدراسة ذلك بأ  الحلوكة تحاوا تحايق أهداف 

نتايج  ث2602دراسة )حس   نتايج أظهرت  بينكاقاير  اياا   وااتكا يةسياسية 

عد  واود  لقة كعنوية بي  الكيلية الحلوكية والايكة الكطياة كغاير  حيث توايت ل

 د  واود  لقة بي  الكيلية الحلوكية واود   وبالتال االختيارية  للستحااقات

 .رباقاال

o  د  واود  لقة بي  الكيلية االانبية واود   ث2602دراسة )حس   أظهرت نتايج 

  د  واود  لقة ي  الكيلية االانبية والايكةكدلولها  نتياة لتواا الاالرباق ك  خلا 

   العنان و الياهد)  وهو كا ألدت  ييه دراسة االختيارية للستحااقاتالكطياة 

 ث2602

 

  الشركاتهيكل امللكية واداء: 

تناولت العديد ك  الدراسات العلقة بي  هيلا الكيلية بأنكاطه الكختي ة وبي  أداء اليرلة ولانت 

  :يي ويتمح ذلك إليكا النتايج كتماربة بي  الدراسات وبعمها البعض 

o   وذلك لترل  الكيلية  يى االداء  كعنويتأثير  ث لواود2662توايت دراسة )كاط ى

لكا توايت دراسة ) ثكا     خلا التواا لتأثير لترل  الكيلية  يى  ايد الكلك  ك 

  .الكال  لواود  لقة كعنوية طردية بي  الكيلية الك سسية واالداء  ث2600

o لكا تناولت دراسة (Fazlzadeh, 2011)    العلقة بي  هيلا الكيلية للا وبي  االداء

 يى اداء اليرلات ك   كعنويوتوايت الى نتياة ك ادها أ  هيلا الكيلية له تأثير 
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 يى تارإلات  رقاب إلرض دور     طريقخلا تحسي  دور اليات حولكة اليرلات 

 .(Abu Zraiq and Hanim, 2018) كع نتايج دراسة كا يت ق ا دار  وهو

o  توايت دراسةلكا (Perrini et al., 2008)،  إلى أ  ترل  الكيلية بالنسبة يلبر

اداء اليرلات و يى العلس ك  ذلك إلالكيلية ا دارية  بارت اع خكسة كساهكي  يرتبط

 .ت ثر سيباً  يى أداء اليرلات

 

 هيكل امللكية واملالءمة القيمية للمعلومات : 

وك  بي  تيك ليكعيوكات الايكية كة الكيلية والكلءهيلا تناولت بعض الدراسات العلقة بي  

نتياة ك ادها أنه هناك تأثير لهيلا الكيلية  يى لحيث توايت  ث 2602)أبو خ انة   دراسةالدراسات 

 ند الحديث    الكيلية الك سسية وا دارية وأوات الدراسة الايكية ليكعيوكات وبايخص  الكلءكة

 يى قيكة  التأثير إل بمرور  تيايع ود   إللر  الكيلية الك سسية وا دارية لكا لها ك  دور 

 .الكعيوكات

 

  احملاسيبهيكل امللكية والتحفظ:  

  الكحاسب توايت بعض الدراسات لنتايج حوا العلقة بي  انكاط الكيلية الكختي ة والتح ظ

  :نتايج بعض تيك الدراسات لكا ييى باستعراضويتمح ذلك 

o لقة بي  كيلية  د  واود الى نتياة ُك ادها  ث2602الحيي    توايت دراسة ) بد 

لبار الكساهكي  والكيلية ا دارية والكيلية العاييية ك  ناحية والتح ظ الكحاسب  ك  

ذاتها الى أ  هناك تأثير ليكيلية الك سسية  الدراسةبينكا توايت   ناحية أخرى

  Nekounam et) وهو كا يت ق كع نتايج دراسة الكحاسب والكيتتة  يى التح ظ 

al., 2013)  ودراسة (Falahnejad and Taheri, 2014   حيث توايت تيك

الدراسات لواود تأثير ليكيلية الك سسية  يى التح ظ الكحاسب  وذلك ي  اكتلك 

ي رض الك يد ك   -الكيلية الك سسية  - رلات والبنوك يسه  اليرلاتبعض الي

 الرقابة  يى تارإلات ا دار  وياعيها ألثر تح ظاً. وللنه يتعارض كع نتايج دراسة

(Chi et al., 2009)   توايت لعد  واود  لقة بي  الكيلية الك سسية  والت

 .والتح ظ الكحاسب 

o  لدراسةلكا توايت بعض الدراسات ايخرى (Cullinan et al., 2012) ودراسة 

(Yunos et al., 2010)  لترل  الكيلية  يى التح ظ الكحاسب   كعنويالى واود تأثير

 ث.2602) بد الحيي   وهو كا يتعارض كع نتايج دراسة 
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o لكا توايت دراسة (Mohammed et al., 2017)  هناك  لقة بي  الكيلية  أ الى

 ث.2602) بد الحيي   وذلك كا يتعارض كع دراسة  ب الكحاسا دارية والتح ظ 

o لكا توايت دراسة (Chau and Gary, 2010)  بأ  هناك  لقة بي  الكيلية العاييية

  ت ايد الكيلية العاييية ي دى الى استخدا  سياسات كتح ظة إحيث  الكحاسب والتح ظ 

 ث2602 بد الحيي   )وهو كا يتعارض كع نتايج دراسة 
 

  املاليهيكل امللكية والتنبؤ بالفش:  

ولانت  الكال بي  انكاط الكيلية الكختي ة والتنب  بال يا  الساباة العلقةتناولت الدراسات 

 :يي النتايج لبعض تيك الدراسات لكا 

o  توايت بعض الدراسات لنتايج كتماربة حوا العلقة بي  ترل  الكيلية )كيلية لبار

 (Claessens et al., 2002) حيث توايت دراسة الكال الكساهكي ث والتنب  بال يا 

هذا يلو   وبالتال  الكال حالة ال يا  إل الى أ  لبار الكلك يتعرمو  لخساير لبير  

 االنتها ية يى تارإلات ا دار  ليحد ك  تيك التارإلات  رقاب داإلع له  ل رض دور 

 .الكال ا تخ يض احتكاالت ال ي إل إلواود لبار الكلك يساه   وبالتال 

o  الدراسات لدراسةبعض وتوايت (Laporta et al., 2000) وثيق  لواود ارتباط

وذلك حيث يرى أاحاب هذا ال لر أ   الكال بي  واود كيلية كرل   وحدوث ال يا 

ترل  الكيلية وواود لبار الكساهكي  يخيق حالة ك   د  تكاثا الكعيوكات إليكا بي  

 وبالتال يُابح للبار الكساهكي  تأثير  يى قرارات ا دار    وبالتال   الكساهكي 

ث ت داد احتكالية حدو وبالتال يتعرض اغار الكساهكي  ليخساير ومياع ثرواته  

 .الكال ال يا 

o ونوع ثالث ك  الدراسات لدراسة (Manzaneque et al., 2016)   توايت لعد

اليه دراسة  كا توايت  وهذا الكال بال يا واود  لقة ك  بي  ترل  الكيلية والتنب  

 ث2602كحروس  )

o توايت دراسة – ا داريةالكيلية  –نكط أخر   بينكا وإل (Bhagat and Bolton, 

الى واود  لقة كوابة بي  الكيلية  (Deng and Wang, 2006) ودراسة  (2008

و لقة  لسية بي  الكيلية ا دارية   الدراسة ايولى إل  الكال ا دارية والتنب  بال يا 

الدراسة الثانية ويراعو  ذلك إلى ا  الكيلية ا دارية  إل  الكال واحتكاالت ال يا 

  االح الكساهكي  إل ت اقرار واتخاذتواإلق الكاالح بي  ا دار  والكلك  إل تساه  

ث بأنها رإلمت إلرض العد  الاايا بأنه ال 2602وهو كا ات ات  ييه دراسة )كحروس  

 ند استخدا  النسب الكالية ونسبة الكيلية  الكال تختيف الادر  التنب ية لنكاذ  ال يا 

 .اً كعا دارية 
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o   دراسةتوايت اليها (Adelopo, 2010) حيث ترى أ  الكيلية   لواهة نظر أخرى

اليخاية ولذلك  كاالحاهاا دارية قد يلو  لها نتايج سيبية لسعى ا دار  لتحايق 

ارت اع دراة  د  تكاثا الكعيوكات قد يلو  له دور وهنا تميع حاوق الكساهكي  

 .الكال االخري  وهنا يحدث ال يا 

 

  وشفافية اإلفصاحهيكل امللكية: 

ناحية  سواء ك  الكحاسب  وا إلااقلاد تناولت بعض الدراسات العلقة بي  هيلا الكيلية   

البيية الكارية دراسة  إل تكت  والت أه  تيك الدراسات  ا إلااق ولعاأو ي اإلية  االختياريا إلااق  

انكاط الكيلية وي اإلية ا إلااق ث وتوايت تيك الدراسة لنتايج كختي ة لكاكو ة ك  2602  العايدي)

  :حيث

o  تطبيق  ياد  كيلية لبار الكساهكي  والكيلية ا دارية قد أثرت بالسيب  يى كستوى

إلااق والي اإلية وللنها ك  اانب أخر خ مت ك  تلاليف كبادا الحولكة الكعنية با 

 الولالة.

o  تطبيق كبادا  ياد  الكيلية الك سسية وايانبية قد أثرت با يااب  يى كستوى

 ياد  تلاليف  إل إلااق والي اإلية وللنها ك  اانب أخر ساهكت الحولكة الكعنية با 

 (Alhazaimeh et al., 2014) دراسة كا ايارت اليهالولالة  وهو كا تطابق كع 

 سيب وتأثير   االختياريليكيلية الك سسية  يى ا إلااق  إيااب حيث توايت لتأثير 

ن س  وه   االختياريليكيلية ا دارية وكيلية لبار الك سسي   يى كستوى ا إلااق 

ا هبأ  الكيلية الكرل   يتبع (Utama, 2012) توايت اليها دراسة الت النتياة 

 .االختياريا إلااق كستوى أقا ك  

 إل ا إلااق هذه الدراسة يحاوا الباحث تناوا تيك العلقة بي  هيلا الكيلية وي اإلية   وإل

باال تكاد  يى بيانات إلعييه وكاارنتها كع النتايج  اختباريةاليرلات الكساهكة الكارية ك  ناحية 

السوق الكاري بكنهاية تحييييه ليوقوف  يى كا  إل تكت  والت ث 2602  العايديالخااة بدراسة )

لكا ُذلر كسبااً ك  أهكية لتيك الدراسة ولاية  اختلف. وذلكلانت النتايج ستتطابق أ  سيلو  هناك  إذا

  السوق الكاري با ة خااة  تناولت تيك العلقة  كوكاً وإل الت الدراسات 
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  :ثالثًا: هيكل امللكية وشفافية اإلفصاح

ُيعتبر هيلا الكيلية الكحدد الرييس  لتلاليف الولالة  لكا أنه ُيعد ألية مرورية لتع ي         

 :(Fan and Wong, 2002)ي اإلية ا إلااق 

تدا يات أو بعض البر  خاايص اليرلة أحد أ با تبارههيلا الكيلية يترتب  يى و      

تأثيرات هيلا الكيلية إلكنها  الدراسات بدراسةكختي ة  لذلك إلااكت العديد ك  الكحاسبية ال االنعلاسات

وأخرى تناولت تأثير ث 2600تأثير هيلا الكيلية  يى اود  االرباق كثا دراسة  )  ي     اختبرك  

  Abu Zraiq and) ودراسة  ث 2602   بد الحيي لدراسة ) الكحاسب هيلا الكيلية  يى التح ظ 

Hanim, 2018)   والت تناولت تأثير هيلا الكيلية  يى ادا اليرلة وغيرها ك  الدراسات  والت 

تأثيراته ولا  الااس  الكيترك بي  تيك الدراسات  الختبارتتناوا هيلا الكيلية لكتغير كستاا  لانت

 الرقاب وللنها لانت تت ق  يى الدور  اختبارهايت   الت انكاط الكيلية  إل  يى الرغ  أنها لانت تختيف 

لهيلا الكيلية ك  خلا بعض انكاطه لالكيلية الك سسية وترل  الكيلية وهنا يكل  ليباحث أ  يختبر 

 :يي كدى تأثير هيلا الكيلية  يى ي اإلية ا إلااق ك  خلا تناوا بعض اينكاط الكختي ة ليكيلية لكا 

 

 لكية املؤسسية وشفافية اإلفصاحامل. 

سييكة وذلك بناء  يى  استثكاريةقرارات  التخاذ يل   الكستثكر الك سس  لديه ك  الخبرات كا

باود   للهتكا لديه الداإلع  إليتوإلر وبالتال    لها والتحييا الدقيقالكالية  التاارير  يى الايد اال تكاد

 لكا أيارت دراسة،  (Falahnejad and Taheri, 2014) التاارير وي اإلية ا إلااق

(Cremers and Nair, 2005)   يُلو  إلى أ  تكيك الكستثكر الك سس  لنسبة لبير  ك  ايسه

لكا يرى   ا إلااقهذا  يى كستوى  ينعلسووتطبيق اليات الحولكة  لديه الحاإل  لكراقبة ايداء

ا إلااق  يكيلية الك سسية  يى ل إيااب ث بأ  هناك يبه ات اق حوا واود أثر 2602  العايدي)

 . والي اإلية

 

  امللكية اإلدارية وشفافية اإلفصاح: 

التأثير  يى ي اإلية وكستوى  إل نتايج الدراسات حوا دور الكيلية ا دارية  إل هناك تمارب 

أ  الكيلية ا دارية تدإلع الكديري  لتحسي  كستوى  (Ghazali, 2010)   حيث ترى دراسةا إلااق 

 وبالتال إله  يتاهو  لتطبيق اليات الحولكة  وبالتال ايداء ي  ذلك ك  يأنه أ  ي يد ك  ثرواته  

توايت الدراسة لعلقة كوابة بي  الكيلية ا دارية واالإلااق والي اإلية  ولل  هذا يتعارض كع 

ترى أ  الكيلية ا دارية بال عا تح   الكديري  ل ياد  وتحسي   والت   (Samaha, 2010) دراسة

نه قد ي ثر  يى كاالحه  وذلك يا إلااق   إل توسع ايداء ولل  الكيلية ا دارية ال تسكح بال
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لنكط هيلا  سيب  أثرث الى انه هناك 2602  العايديوك  ناحية أخرى توايت دراسة )الخااة  

  وي اإليته االختياريالكيلية ا دارية  يى كستوى االإلااق 

 

  وشفافية اإلفصاح تركز امللكية 

راء نحو اتااه تأثير ترل  الكيلية  يى االإلااق اي إل ث أ  هناك تباي  2602  العايدييري )   

 ,.Alhazaimeh et al)   حيث توايت دراسةسيب والي اإلية ولل  أغيب الدراسات توايت لتأثير 

ا إلااق حالة ترل  الكيلية ت داد احتكالية تكهيد الدخا ويترااع كستوى  إل أنه  الى (2014

الى واود  لقة سيبية بي  ترل  الكيلية وي اإلية ا إلااق  (Botosan, 1997)   لكا يرىوي اإليته

 . ا إلااق  إل رغبة لديه وذلك ينه قد ي يد ك   د  تكاثا الكعيوكات وذلك لعد  واود 

 

  وشفافية اإلفصاح  األجنبيةامللكية 

نكط ك  انكاط با تبارها أ  الكيلية ايانبية  (Bokpin and Isshaq, 2009) تيير دراسة

يت ق كع كا أيارت اليه  ُتعد الية تُسا د  يى تحسي  كستوى الي اإلية واالإلااق وهو كاالكيلية 

ك  واود  لقة طردية بي  الكيلية االانبية وكستوى االإلااق  (Ben Nasr et al., 2009)دراسة 

االانبية  يى كستوى  ث الى واود تأثير سيب  ليكيلية2602وي اإليته  لكا توايت دراسة )العايدى  

 وي اإليته.ا إلااق 

 

  امللكية احلكومية وشفافية اإلفصاح 

نكط ها  ك  أنكاط  با تبارهاإليكا يخص الكيلية الحلوكية وتأثيرها  يى ي اإلية االإلااق 

ث أنه هناك  د  ات اق بي  الدراسات حوا تأثير الكيلية الحلوكية  يى 2602  كحكديرى ) الكيلية

 .التطبيقبييات  الختلفوُتراع الدراسة ذلك ا إلااق  ي اإلية واود  

 يى ي اإلية ا إلااق إلأ  بيلا  ا  تناولت تأثير هيلا الكيلية  الت وي  هناك ندر  بالدراسات 

لا  هيلا الكيلية أحد كحددات ي اإلية ا إلااق أ   إذاالباحث هنا سيختبر تيك العلقة ليوقوف  يى كا 

 الاس  إل به الباحث  كا سياو اينكاط ألثر تأثيراً  يى الي اإلية  وهو  إلأيوإ  لا  ك  الكحددات  ال 

 . والخاص بالدراسة ا كبرياية )الاس  الثان ث ك  البحث التال 
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 الثانيلقسم ا

 الدراسة اإلمربيقية

 :الفرضياتالدراسات السابقة واشتقاق  - 2

 

 الدراسات الساباة :ث2ادوا )

 الدورية 8112، يالعايد أسم الباحث

 نوا  

 الدراسة

والي اإلية أثر طبيعة انكاط هيالا كيلية الك سسات  يى تطبيق كبدأ ا إلااق 

 .أه  كبادا الحولكة لأحد

ية
يي
لب
وا
ة 
ري
اا
لت
ت ا

سا
را
يد
 ل
ية
يك
لع
ة ا
اي
لك
ا

 

 هدف الدراسة

يكل  أ  يحدثه نكط  الذيتهدف تيك الدراسة لتسييط الموء  يى دراسة ايثر 

هيلا الكيلية  يى تطبيق كبادا الحولكة  وبالترلي   يى كبدأ ا إلااق 

نكاط الكختي ة لهيالا الكيلية هدف الى التعرف  يى اي لكا  والي اإلية

 بالك سسات و لقتها بكيلية  د  تكاثا الكعيوكات

كنهاية 

 الدراسة

 الت ك  خلا استعراض الدراسات  تكدت الدراسة  يى الكنهج التحييي ا 

تناولت هيالا الكيلية الكختي ة وتأثيرها  يى كبادا الحولكة بيلا  ا  

  وبالترلي   يى كبدأ ا إلااق والي اإلية

 النتايج

 :ك ادهاتوايت الدراسة لنتياة 

  سسات بالتوسع الكحاسبة بإل ا  الك  بييو مرور  قيا  الاهات الكعنية

 .ا إلااق ا ل اك  إل 

  أنكاط الكيلية الكيتتة والك سسية وايانبية  التواه نحو التوسع إل

 واكا إلا ية ل ياد  وت عيا تطبيق كبادا الحولكة وخاوااً  با تبارها

  كبدأ ا إلااق والي اإلية

 الدورية 8112محمد،  أسم الباحث

 نوا  

 الدراسة

 دار  ولانة الكرااعة كايس ات سير العلقة بي  هيلا الكيلية وخاايص  -

 دراسة تطبياية  يى اليرلات الكيترلة –ستكرارية ايرباق ابي اإلية و

سب
حا
لك
ر ا
 ل
ال

 
 

 هدف الدراسة -

ة وخاايص كايس تهدف هذه الدراسة لدراسة العلقة بي  الكيلية الحلوكي -

 : وذلك ك  خلا اهداف إلر ية لالتالستكرارية االرباق اا دار  وي اإلية و

  لت ا  اليرلات الكيترلة باوا د الحولكة ادراسة كدى 

  دراسة كدى تحاق ي اإلية االرباق واستكراريتها 

  دراسة العلقة بي  هيلا الكيلية وخاايص كايس االدار  وي اإلية

 واستكرارية االرباق 
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كنهاية 

 الدراسة

ت  اال تكاد  يى اسيوب الدراسة التطبياية وذلك ك  خلا اال تكاد  يى  ينة  -

 الت يرلة ك   د  قطا ات اقتاادية ك  اليرلات الكيترلة  22كلونة ك  

كياهد  خلا سيسية  كنية  222تكتيك الحلوكة حاة إليها وذلك ك  خلا 

رتباط سبيركا  حيث ت  استخدا  كا وإلة اال 2602الى  2662ك  

  .الختبار إلروض الدراسة واالنحدار اليواست 

 النتايج

 :هكهاأت الدراسة الى بعض النتايج تواي -

 وي  كايس االدار  الت ا  اليرلات باوا د حولكة اليرلات وخااة تل

 .ولانة الكرااعة

 هذه اليرلات   ة االرباق إلل ياد  ي اإلي  وتوايت الدراسة لدليا تطبيا

 .االرباق  وتحاق استكراريتها إل

  واود  لقة ارتباط كعنوية كوابة بي  هيلا الكيلية الحلوكية و دد

ا ماء الكايس الككثيي  لهذه الكيلية ك  ناحية واستكرارية االرباق ك  

 .ناحية اخرى  كع  د  واود تأثير لتيك الكتغيرات  يى ي اإلية االرباق

 

 الدورية  Abdur Rouf and Al Harun, 2011 أسم الباحث

  نوا  الدراسة -
- Ownership Structure and Voluntary Disclosure in 

Annual Reports of Bangladesh 
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 هدف الدراسة -

-  

بالتحديد الكيلية ا دارية  -الكيلية العلقة بي  هلا  اختبارتهدف الدراسة الى  -

 االختياريوا إلااق  –والكيلية الك سسية 

كنهاية 

 الدراسة

 22بالتطبيق  يى  ينة كلونة ك   االختباريا تكدت الدراسة  يى الكنهج  -

 االختياريتارير ك  التاارير الكالية الكنيور   وذلك لاياس كستوى ا إلااق 

ها  اختباربند ك  بنود ا إلااق وبعد ذلك  02ك  خلا قايكة كلونة ك  

 .ال إلااق أ  هناك تأثير ينكاط الكيلية الكختي ة  يى كستوى ا

 النتايج

-  

توايت الدراسة الى نتياة ُك ادها أ  الكيلية ا دارية ترتبط بعلقة  لسية كع  -

 الكيليةو يى العلس إلهناك  لقة طردية بي   االختياريكستوى ا إلااق 

 .االختياريالك سسية وكستوى ا إلااق 

-  
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 الدورية Ling Ho and Tower, 2011 أسم الباحث

 الدراسة نوا   -
- Ownership Structure and Voluntary Disclosure in 

Annual Reports of Malaysian Listed Firms 

A
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w
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 هدف الدراسة -
 إل  االختياريالعلقة بي  هيلا الكيلية وا إلااق  الختبارتهدف الدراسة  -

  سوق كالي يا لألوراق الكالية

كنهاية 

 الدراسة

وذلك ك  خلا التطبيق  يى  ينة  االختباريا تكدت الدراسة  يى الكنهج  -

وذلك ك  خلا قياس ا إلااق  2660الى  0220ال تر  ك   إل ك  اليرلات 

 دد البنود  ولذلك  إاكال ك  خلا  دد البنود الُك اح  نها  يى  االختياري

  بالترلي   يى الكيلية االانبية والك سسية والعاييية وترل  الكيلية

 النتايج

توايت الدراسة الى نتياة ُك ادها بأ  ترل  الكيلية يرتبط كع االإلااق  -

بعلقة إياابية ولذلك هناك  لقة كعنوية إياابية بي  الكيلية  االختياري

 وى ا إلااقاالانبية والعاييية وبي  كست

 الدورية Sepasi et al., 2016 أسم الباحث -

  نوا  الدراسة -
- Ownership Structure and Disclosure Quality: Case of 

Iran 

P
ro

ce
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ia
 E

co
n
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n

d
 F
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n
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 هدف الدراسة -
تهدف الدراسة الختبار العلقة بي  هيلا الكيلية وبالتحديد نكط  الكيلية  -

 .واود  ا إلااق إل  سوق طهرا ا دارية والحلوكية 

كنهاية 

 الدراسة

ا تكدت الدراسة  يى الكنهج االختباري وذلك ك  خلا التطبيق  يى  ينة  -

يرلة ك  اليرلات الكدراة إل  سوق طهرا  لألسه  وذلك  26كلونة ك  

ولا  الترلي   يى نكط الكيلية ا دارية  2602الى  2606خلا ال تر  ك  

  والحلوكية

 النتايج

توايت الدراسة الى نتياة ُك ادها أ  الكيلية الحلوكية ليس لها تأثير  يى  -

اود  ا إلااق  ولل   يى العلس إلإ  اليرلات الككيولة كيلية خااة تسعى 

 دايكاً الى تحسي  اود  ا إلااق وذلك لاذب ر وس ايكواا ك  السوق.
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  سابقةالدراسات التقييم: 

 لباحث ملا يلي:اص خُلالدراسات السابقة، َي يف ضوء نتائج

o  لكا أنه لا  ك  بي  تيك  ا إلااق تمارب الدراسات حوا تأثير هيلا الكيلية  يى ي اإلية

ا تكدت  يى  والت ث 2602  العايديدراسة ) هكا  الكاريةالبيية  إل الدراسات دراستي  

رية  والدراسة إلعيية لييرلات الكال  تعتكد  يى بيانات وليدراسات الساباة  التحييي الكنهج 

دراسة تطبياية  يى  ينة ك  اليرلات الكارية  وه ث 2602دراسة )كحكد   الثانية ه 

تيك  لحلوكية لكا أ  الكتغير التابع إل  يى نكط واحد ليكيلية وهو الكيلية اوللنها لانت ترل  

 .ستكرارية ايرباقي اإلية واالدراسة هو 

o  نكاط هيلا الكيلية أاالانبية  يى نكط أو نكطي  ك  الدراسات ايخرى  ترلي  لا دراسة ك

  دو  باق  اينكاط  وهو كا يختيف    هدف البحث وبايخص الكيلية ا دارية والحلوكية

ختبار العلقة بالترلي   يى انكاط كختي ة ليكيلية لالكيلية االباحث  الحال  والذي يحاوا إليه

  . سسية وترل  الكيلية والكيلية العايييةا دارية وايانبية والك

 

 :كما يلي لبحثا فرضيات تأصيلللباحث  ميكنيف ضوء التقييم السابق، 

 

 أثر امللكية املؤسسية على شفافية اإلفصاح:: اشتقاق الفرضية األوىل  
 

ك  كحددات كحدد هيلا الكيلية  ك  أ موء الدراسات الساباة وكا توايت له ك  نتايج   إل

تخاذ الارارات سس  تتوإلر لديه الخبرات اللاإلية الالكستثكر الك   وأ  ي اإلية ا إلااق

 وبالتال السييكة  وذلك بناء  يى اال تكاد الايد والتحييا الدقيق ليتاارير الكالية   االستثكارية

 ,Falahnejad and Taheri) باود  التاارير وي اإلية ا إلااق للهتكا لديه الداإلع  إليتوإلر

إلى أ  تكيك الكستثكر الك سس   (Cremers and Nair, 2005) لكا أيارت دراسة،  (2014

ينعلس  وبالتال لديه الحاإل  لكراقبة ايداء وتطبيق اليات الحولكة  يولدلنسبة لبير  ك  ايسه  

 :يي غة ال رمية ايولى ليبحث لكا يكل  ايا وبالتال  هذا  يى كستوى االإلااق وي اإليته 

 

تؤثر امللكية املؤسسية ـ كأحد أمناط امللكية ـ على شفافية اإلفصاح يف سوق : "1ف

 األوراق املالية املصرية ".
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  الثانية: أثر امللكية اإلدارية على شفافية اإلفصاح:اشتقاق الفرضية 

 

لانت  التأثير  يى ي اإلية االإلااق إل نتايج الدراسات حوا دور الكيلية ا دارية  لكا إ 
أ  الكيلية ا دارية تدإلع الكديري  لتحسي   (Ghazali, 2010)   حيث ترى دراسةكتماربة

إله  يتاهو  لتطبيق اليات  وبالتال كستوى ايداء ي  ذلك ك  يأنه أ  ي يد ك  ثرواته  
وك  ناحية توايت الدراسة لعلقة كوابة بي  الكيلية ا دارية واالإلااق والي اإلية  والحولكة 

أ  الكيلية ا دارية بال عا تح   الكديري  ل ياد    (Samaha, 2010) أخرى ترى دراسة
نه قد ي ثر  يى وذلك يا إلااق  إل وتحسي  ايداء ولل  الكيلية ا دارية ال تسكح بالتوسع 

 سيب  أثرث الى انه هناك 2602  العايديوك  ناحية أخرى توايت دراسة )كاالحه  الخااة  
 إل نتياة لهذا التمارب ووي اإليته  االختياريا إلااق ة  يى كستوى لنكط هيلا الكيلية ا داري

ة ال رمية اياغ تيك العلقة ك  خلا الختبارإليسعى الباحث  التأثير )إياابى أ  سيب ثطبيعة 
 :يي الثانية ليبحث لكا 

 

ـ كأحد أمناط امللكية ـ على شفافية اإلفصاح يف سوق  اإلداريةتؤثر امللكية  : "2ف

 املصرية " األوراق املالية

 

  الثالثة: أثر تركز امللكية على شفافية اإلفصاح:اشتقاق الفرضية 

 

  حيث لترل  الكيلية  يى ي اإلية ا إلااق سيب لتأثير الساباة الدراسات  توايت أغيب
احتكالية  الكيلية ت دادحالة ترل    الى أنه إل (Alhazaimeh et al., 2014) توايت دراسة

واود  لقة  (Botosan, 1997)   لكا يرىا إلااق وي اإليتهتكهيد الدخا ويترااع كستوى 
سيبية بي  ترل  الكيلية وي اإلية ا إلااق وذلك ينه قد ي يد ك   د  تكاثا الكعيوكات وذلك لعد  

 :يي غة إلرمية البحث الثالثة لكا هنا يكل  ايا ا إلااق وك  إل  رغبة لديه واود 
 

امللكية ـ كأحد أمناط امللكية ـ على شفافية اإلفصاح يف سوق  تركز يؤثر : "3ف

 املصرية " األوراق املالية

 

  الرابعة: أثر امللكية األجنبية على شفافية اإلفصاح:اشتقاق الفرضية 

 

  وا إلااقالكيلية ايانبية نكط ك  انكاط الكيلية وُتعد الية ُتسا د  يى تحسي  كستوى الي اإلية 
 (Bokpin and Isshaq, 2009)   كع كا أيارت اليه دراسة كا يت قوهو (Ben Nasr et 

al., 2009)  وي اإليته  لكا  ا إلااقك  واود  لقة طردية بي  الكيلية االانبية وكستوى
ا إلااق بية  يى كستوى ث الى واود تأثير سيب  ليكيلية االان2602  العايدياسة )توايت در
تيك العلقة ك  خلا  الختبارالعلقة يسعى الباحث  اتااه إل ونتياة لهذا التمارب  وي اإليته

  :يي ليبحث لكا  الرابعةاياغة ال رمية 
 

ـ كأحد أمناط امللكية ـ على شفافية اإلفصاح يف سوق  األجنبية مللكية تؤثر : "4ف

 املصرية " األوراق املالية
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  اخلامسة: أثر امللكية العائلية على شفافية اإلفصاح:اشتقاق الفرضية 

 

عاييية إلتوايت بعض الدراسات الساباة الى أنه هناك تأثير ليكيلية إليكا يخص الكيلية ال

  الهاديودراسة ) بد  (Habbash, 2014) وكنها دراسةالعاييية  يى كستوى ا إلااق 

وتوايت لنتياة  االاتكا يةتناولت تأثير الكيلية العاييية وا إلااق    الكسيولية  والت ث 2602

تأثير  الختباريسعى الباحث   واالاتكا يةإياابية بي  الكيلية العاييية وا إلااق    الكسيولية 

  :يي ليبحث لكا  الخاكسةك  خلا اياغة ال رمية  ا إلااقالكيلية العاييية  يى ي اإلية 
 

ـ كأحد أمناط امللكية ـ على شفافية اإلفصاح يف سوق  العائلية مللكية تؤثر : "5ف

 املصرية " األوراق املالية

 

 :تصميم الدراسة اإلمربيقية  - 0

  :منوذج الدراسة اواًل: 

 التال النكوذ   السابق  رمه كسبااً إلإنه سيت  اال تكاد  يى البحث موء التسا ا  إل 

 :العلقة الختبار

 

DTit = β0 +β1Con it + β2Insid it + β3 For it + β4 Inst it+ β5 Fam+ β6Sizeit+ 

β7Levit+ β8Roait + e1  

 حيث:

 

DT it  : شفافية اإلفصاح للشركة(i)  في الفترة(t) 

Con it 

Insid it 

For it 

Inst it 

Fam it 

 (t) الفترةفي  (i) للشركة تركز الملكية :

 (t) في الفترة (i) للشركة الملكية اإلدارية :

 (t) في الفترة (i) للشركة : الملكية األجنبية

 (t) في الفترة (i) للشركة : الملكية المؤسسية

 (t) في الفترة (i) للشركة : الملكية العائلية

Size  نهاية الفترة المالية.: حجم الشركة في 

Lev 

Roa it 

 الرافعة المالية.: 

 : معدل العائد على األصول

β0: β8 معامالت االنحدار : 

e1 الخطأ العشوائي :. 
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 : متغريات الدراسة والتعريف اإلجرائي هلا:ثانيًا

 يتمح التعريف ا اراي  ليكتغيرات ك  الادوا التال :

 التعريف االاراي  لكتغيرات الدراسة :ث2ادوا )

 ا وبعض الدراسات المؤيدة للمقياسله لقياس اإلجرائيالمتغيرات وا

 ا اراي  الاياس الكتغير
ستخدكت ادراسات 

 الكاياس

 المستقلالمتغير 

 ترل  الكيلية
% أو ألثر ك  2لبار الكلك والذي  يكيلو   يكيلهنسبة كا 

 أسه  اليرلة  سواء لانوا أإلراد أو ك سسات إاكال 
 2662كاط ى  

 الكيلية ا دارية
 إاكال الى  كايس ا دار ايسه  الككيولة ي ماء نسبة 

 نهاية العا  إل أسه  اليرلة 
 2602أبو سال   

 الكيلية ايانبية
أسه   إاكال ايسه  الككيولة ك  قبا اياانب إلى  نسبة

 نهاية العا  إل  اليرلة
 2602حس   

 الك سسية الكيلية
 إلىاكيع الكستثكري  الك سسيي  ايسه  الككيولة لنسبة 

 نهاية العا  إل أسه  اليرلة  إاكال 
 2602أبو سال   

 الكيلية العاييية
أسه  اليرلة   اكال نسبة ايسه  الككيولة كيلية  اييية 

 نهاية العا  إل 
 2602 بد الحيي   

 الكتغير التابع

 ي اإلية ا إلااق

ا ك  قبا دراسة د  ع  والكُ  Standard and poor’s ك ير

ليلي  البيية الكارية وذلك بعد استبعاد  ث2602أحكد  )

لكا هو : كع طبيعة اليرلات الكارية تتلء ال  الت البنود 

 كومح أس ا الادوا.

 2602أحكد  

 الكتغيرات المابطة

 Morris and  اكال  أاوا اليرلة إل  نهاية العا اليوغاريت  الطبيع   حا  اليرلة

Gray, 2007  نهاية العا   إاكالى الت اكات اليرلة/ إاكال  اياوا إل الراإلعة الكالية 

 كعدا العايد  يى

  اياوا

ضث[/ كتوسط  - 0]ااإل  الربح بعد المرايب + ال ايد  )

 إاكال  اياوا

Vieria and 

Pinho, 2011 
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  الضابطةمربرات إضافة املتغريات:  

  :اليرلةحا   - 1

 إل   اليرلات اللبير  إحيث إلااق ة بي  حا  اليرلة وبي  ي اإلية ا هناك  لقة كواب
  لكا أ  الحا  تتكتع بحاة سوقية ألبر لكا أنها ت اح بكستوى ألثر ك  اليرلات اياغر حاكاً 

 ,Morris and Gray)    ذلك وتكيا لإلإلااقر نااحاً  باليرلات االلبر حاكاً تلو  أل

2007). 
 الراإلعة الكالية :  - 2

تاع دايكاً تحت مغوط ل ياد  كستوى  خارا تحاا  يى تكويا  الت اليرلات  إ حيث 
 التاارير الكالية الخااة بها  سواء لا  هذا التكويا ك  الكساهكي  أو الكارمي . إل ا إلااق 

(Morris and Gray, 2007)    ث.2602  )أحكد 

  :ياواا  يىالعايد  - 2

ي  تيك  ا إلااق  وذلك إل ايلثر إإلااحاً وي اإلية  ه ايلثر ربحية اليرلات  إ حيث 
 إل يلو  ذلك ك  خلا التوسع  وبالتال  الكال إظهار تكي ها وت وقها  إل اليرلات ترغب 

  (Vieria and Pinho, 2011) . ا إلااق
 

 املعدل مؤشر شفافية اإلفصاح:  

  كع البيية الكارية ء. ليتلث2602ة )أحكد  دراس إل وذلك  (S&P) حيث ت  تعديا ك ير
ثلثة كحاور  يى بندث  26)اليرلات الكارية حيث ت  تو يع بنود الك ير  إل وطبيعة ا إلااق 

راحة بأو ا  كلا كحور  يى كاكو ة ك  البنود ال إلر ية ييتكارييسية تيتكا  يى كحاور 
  :يي  لكاث 22و   ترايح  ) بإاكال  2إلى  0 كا بي نسبية 

o .اواًل: هيكل امللكية وحقوق املستثمرين 

 

هيلا الكيلية   ي اإلية هيلا الكيلية  ترل  إلر ية ه :ويناس  هذا الكحور الى ثلثة كحاور 
بند ك  البنود  00 الكحاور  يى وتحتوي تيكإاراءات التاويت والكاابلت بي  الكساهكي  

 .ث دراة20أو ا  ترايحية ) بإاكال كراحة  ال
 

o .ثانيًا: الشفافية املالية واإلفصاح عن املعلومات 

 

: اتااهات اليرلة  السياسة الكحاسبية  ه ويناس  هذا الكحور الى خكسة كحاور إلر ية 
العلقة  الكعيوكات    كرااع  ذويت اايا السياسات الكحاسبية  الكعاكلت كع ايطراف 

أو ا  ترايحية  بإاكال د ك  البنود الكراحة  نب 22اور  يى تيك الكح وتحتويالحسابات  
 .ث دراة22)

 

o .ثالثًا: هيكل وعمليات جملس اإلدارة 

 

 هيلا كايس ا دار   دور الكايس  كلاإلأت ه :ويناس  هذا الكحور الى أربعة كحاور إلر ية 
ور  يى تيك الكحا وتحتويوتدريب أ ماء كايس ا دار   تايي  وكلاإلأت الكديري  التن يذيي   

  .ث دراة22أو ا  ترايحية ) بإاكال بند ك  البنود الكراحة   22
وهنا يت  قياس كستوى ي اإلية ا إلااق    طريق قسكة  دد البنود الُ اح  نها بالاواي  

  . دد البنود كراحة بايو ا  النسبية إاكال كراحة بايو ا  النسبية للا بند  يى 
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 :اختبار فروض الدراسة - 3

 

 جمتمع وعينة الدراسة: اواًل:

يتكثا كاتكع الدراسة إل  اليرلات الكساهكة الكايد  إل  بوراة ايوراق الكالية الكارية  

إل  ال تر  ك   لكاتكع البحث  يرلة ككثية  06  كلونة ك   يوايية بسيطةحيث ت  اختيار  ينة 

كياهد ث ككثية لكاتكع الدراسة ك  اليرلات الكارية   226  )بإاكال   2602حتى    2602

كو  ة  يى كختيف الاطا ات  بعد استبعاد قطا   البنوك والخدكات الكالية نظراً لطبيعة 

 .أنيطتهكا وتااريرهكا الخااة

 حمل البحث:شركات لويوضح اجلدول التالي التوزيع النسيب ل

 البحث ينة  وكياهدات ث التو يع النسب  ليرلات2ادوا )

 العينة القطاع م

 نسبة 

قطاع ال عينة 

  إلمجالي العينة

عدد املشاهدات 

 لكل قطاع

نسبة مشاهدات 

القطاع إلمجالي 

 مشاهدات العينة

 %22 40 %22 6 الرعاية الصحية واألدوية 2

 %5 02 %5 3 الكيماويات 0

 %25 63 %25 9 التشييد ومواد البناء 3

 %7 02 %7 4 املوارد األساسية 4

 %23 56 %23 2 العقارات 5

 %5 02 %5 3 املوزعون وجتار التجزئة 6

 %20 49 %20 7 خدمات ومنتجات صناعية وسيارات 7

 %2 35 %2 5 منتجات منزلية وشخصية 2

 %25 63 %25 9 األغذية واملشروبات 9

 %22 40 %22 6 السياحة والرتفيه 22

 %222 402 %222 62 إمجــــــالي

 

 :مجع البيانات مصدرثانيًا: 

يرلة كار لنير الكعيوكات ليواوا ليتاارير الكالية لييرلات  ستخرا  بيانات هيلا  

 الكيلية وي اإلية ا إلااق والكتغيرات المابطة.
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 :الدراسةثالثًا: االختبارات اإلحصائية املستخدمة يف 

o :اإلحصاءات الوصفية 

 الوا ية لكتغيرات الدراسة:ااءات يومح الادوا التال  بعض ا ح

 ا حااءات الوا ية :ث2ادوا )

 متغيرات الدراسة
عدد 

 المشاهدات

 المتوسط
نحراف الا

 المعياري

أعلى 

 قيمة

أدنى 

 قيمة إحصائية قيمة
خطأ 

 معياري

 المتغيرات المستقلة

 1311 11131 8232441 1301 0035444 081 تركز الملكية

 1311 11131 483181 1351 0438112 081 الملكية المؤسسية

 1311 11321 803484 1381 1534418 081 الملكية اإلدارية

 1311 11352 1034814 13184 531115 081 الملكية األجنبية

 1311 14358 131114 131111 134448 081 الملكية العائلية

 المتغير التابع

 1311 1344 1318415 13114 138412 081 شفافية اإلفصاح

 المتغيرات الضابطة

 081 1132411 13111 1321150 80300 1838 (ln) حجم الشركة

 1318 1314 134442 13114 134011 081 الرافعة المالية

 1314- 1300 131115 13110 131411 081 معدل العائد على األصول

 يلي: ما السابقمن اجلدول  ستنتج الباحثيو

  دقة ث  وهو كا يعن  بالتبعية 60660انخ اض الخطأ الكعياري لي اإلية ا إلااق )تحديًدا

 .الوسط الحساب  لتادير لوسط الكاتكع

  انخ اض التيتت بي  ك ردات  ينة البحث  حيث انخ اض االنحراف الكعياري لي اإلية

 ث.6002ا إلااق )تحديًدا 

 وهو كا يعن  انخ اض كيحوظ % 22 حوال  لكا أ  كتوسط ي اإلية ا إلااق يبيغ  

لكستوى ي اإلية ا إلااق إل   ينة البحث  ليعط  ذلك ك يًرا  يى مرور  اهتكا  

 الكنظكات والهييات الكعنية بالاوا د وايدوات الخااة با إلااق.

 هيلا الكيلية العاييية كاارنة باينكاط ايخرى حيث بيغ الكتوسط لهيلا  إل  انخ اض

اي يى بي  أنكاط  وه  20022الكيلية الك سسية  إل بينكا بيغ  6020الكيلية العاييية 

ث  الكيلية ايانبية   02002بكتوسط يبيغ  ا دارية بعدها الكيلية ويأت   الكيلية

 .2202  لكا يبيغ الكتوسط بالنسبة لترل  الكيلية  2062بكتوسط يبيغ 
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o  :اإلحصاءات التحليلية 

 يلا الكلية  يى ي اإلية ا إلااق إل أثر هالختبار  الكتعدد االنحداراستخد  الباحث اسيوب 
ة ا حاايية   ك  خلا استخد  ا ادار السادس  ير ك  الحايبالتاارير الكالية لعينة الدراسة

 ,The Statistical Package for the Social Sciences "SPSS)اتكا يةالليعيو  ا

Version 16")  نحدار ك  خلا طرياة الكربعات الاغرى  إال الا نكوذ   حيث ت  تادير كعال
 مكا  احة نتاياها  وذلك لكا يي :يتراطات لاللطرياة تيترط تواإلر كاكو ة ك  اأ  هذه ا

 اختبارات قبلية للتأكد من توافر االشرتاطات: -2
 

 حندار ما يلي:الأهم اشرتاطات صحة تطبيق مناذج امن 

  Autocorrelation األخطاء  : ( بنيالتسلسلي)الذاتيرتباط أوال: مشكلة اال

واود هذه الكيلية ي دي إلى التيليك إل  احة نتايج الدراسة  وليتألد ك   د  واود هذه إل
ليليف    كدى ، (Durbin-Watson) الدراسة استخد  الباحث أسيوب نكوذ الكيلية إل  

بي  ايخطاء  وليكا اقتربت قيكة هذا االختبار  الذات نحدار إل  كيلية االرتباط  اال نكوذ وقوع 
ث بي  ايخطاء. وبالليف    الذات )  د  واود كيلية االرتباط التسيسي   ث دا ذلك  ي2ك  )

 الكيلية  حيثالحظ الباحث  د  تواإلر هذه  Durbin-Watson  ادواإل   االرتباطكعاكلت 
 ث.0)لكا هو كومح بادوا رق   00222 االختباربيغت قيكة 

 

 :(Normality of Random Errors) األخطاء العشوائية مشكلة اعتداليةثانيًا: 

نحدار التو يع الطبيع   ولاد استخد  الباحث اال لنكوذ حيث ياب إتباع ايخطاء العيوايية 
 النكوذ   د  تكاثاإل  بادا ايكر الحظ الباحث وقد ،  (Kolomogrov-Siminrov)اختبار

لكاياس الكتغير التابع )الي اإلية تحديًداث   "Ln" كا دإلع الباحث إلى أخذوهو لهذه ال رمية  
لي دي ذلك إلى ا تدالية ايخطاء العيوايية لنكوذ  البحث  إللانت نتياة االختبار غير دالة 

 :ي التالي ي ث  وهو كا ي لده اليلي0% )لكا هو كومح بادوا2إحاايياً بكستوى كعنوية 
 

 لتو يع الطبيع ث نتايج اختبار ا0يلا )
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 :(Hetroscedasticity) ثبات التباينات مشكلة عدمثالثا: 

 إل ث الخااة باي  الكتغير التابع تباينات ايخطاء )البواق تنيأ هذه الكيلية إذا كا لانت 
  اليلا التال  يومحهغير ثابتة وتتغير بتغير قي  الكتغيرات الكستاية  وهو كا  نحداراال نكوذ 
يتمح أ  النااط تتو ع بيلا أإلا  حوا الا ر  ليدا ذلك  يى توإلر إلرميات التحييا  حيث

 .باور   اكة  و د  كعاناته ك  كيلية  د  ثبات التباينات بيلا خاص

 ث نتايج إختبار ثبات التباينات2يلا )

 

   

 

 

 

   

 
 

 :(Multi-collinearity)رابعًا: مشكلة التعدد اخلطي بني املتغريات املستقلة  

 
تنيأ كيلية التعدد الخط  حاا واود  لقة خطية بي  الكتغيرات الك سر  )كستاية ومابطةث 

إل  هذه الكيلية ك  خلا قياس كعاكا  النكوذ وبعمها البعض  وت  التحاق ك  كدي وقوع 
وبالليف    كدى واود هذه ، ("Variance Inflation Factor "VIF) تمخ  التباي 

خط   ا دوا ث وهذا ي لد  د  واود كيلية 06تمح أ  قيكة هذا الكعاكا ل  تتااو  )ا الكيلية 
 ث.0لكا هو كومح بادوا ) نحداراال نكوذ إل  

 كيخص نتايج بعض االختبارات ا حاايية: ث 0ادوا ) 

 VIF K – S المتغير

 13822 تركز الملكية

0.752 
 13444 الملكية المؤسسية

 13111 االجنبيةالملكية 

 13115 الملكية اإلدارية

 D – W 13102 الملكية العائلية

 13152 حجم الشركة
 

1.882 
 13125 الرافعة المالية

 13111 معدل العائد على األصول
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 :لفرضيات الدراسة االحندارنتائج حتليل  -0

 

 ميكن عرض نتائج االختبارات كما يلي:

 االنحدارنتايج نكوذ   : ث2ادوا )

ج
ذ

و
م

ن
ال

 

DTit = β0 +β1Con it + β2Insid it + β3 For it + β4 Inst it+ β5 Fam+ 

β6Sizeit+ β7Levit+ β8Roait + e1 

 

طريقة 

تقدير 

 املعامل

نوع 

 االحندار

ج
ذ

و
م

ن
ال

ة 
ي
و

ن
ع

م
 

ANOVA 

ى
ر

غ
ص

ال
ت 

ا
ع

رب
امل

ة 
ق

ي
ر

ط
 

د
د

ع
ت
م

ر 
دا

حن
ا

 

P-
value 

F- value df 
Sum of 
Squares 

Model 

0.000 8.125 

8 
378 
386 

10.372 
60.314 
70.685 

Regression 

Residual 

Total 

R %14.7 القوة التفسريية
2

 
 معنوية املتغريات

 الداللة

t-test 
Unstandardized 

Coefficients 
Varibles 

p-
value 

t-Value 
Std. 

Error 
Β النوع االسم 

 ثابت Constant 2.500- 0.2610 9.578- 0.000 معنوي

 0.091 0.0280 3.25 0.001 معنوي
Owner 
Conc 

ل
ق

ت
س

م
 

 0.002 0.0009 2.22 0.024 معنوي
Owner 
Insti 

 0.010 0.0103 0.969 0.338 غري
Family 
Owner 

 0.002- 0.0008 2.469- 0.014 معنوي
Insid 

Owner 

 0.001- 0.0014 0.714- 0.452 غري
Foreign 
Owner 

 Size 0.036 0.0130 2.800 0.005 معنوى

ط
اب

ض
ة

 

 Lev 0.043- 0.0649 0.663- 0.507 غري
 Roa 0.490 0.2620 1.867 0.063 غري
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 :يتضح بعض النقاط التاليةجلدول السابق، با وبالنظر

 

 بالنظر الختبار (F-Test)  ث حيث 2عنوي  ند كستوى كعنوية )ك ُيلحظ أ  النكوذ%

ويدا ذلك  يى واود كعنوية يحد  (F-Value=8.125, P-value=0.000)  إ

  ، (T- Test)ختباريبرر الياوء ال ككا - يى ايقا –الكتغيرات الك سر  

   وبالنظر الختبارإل  موء الناطة الساباة (T-Test) - ، يي يتمح  كا: 

o  ترل  الكيلية حيث تحديًدا وه كعنوية ثلثة ك  الكتغيرات الكستاية (P-

value=0.001)  والكيلية الك سسية حيث (P-value=0.024) والكيلية ا دارية 

 .(P-value=0.014) حيث

o ات المابطة  ُيلحظ كعنوية كتغير حا  اليرلة حيثبالنسبة ليكتغير (P-

value= 0.005) ،  2 ند كستوى  كعنويلكا أ  كتغير العايد  يى اياوا غير %

 .(P-value=0.063)  حيث %06كستوى اتس  بالكعنوية  ند وللنه 

  والت  يت  قياسها ك  خلا كعاكا التحديد لينكوذ  بالنسبة لياو  الت سيرية R
2

إلاد ، 

R) حيث  %0202بيغت الاو  الت سيرية لينكوذ  كا يعادا 
2
وهو كا  ، (0.147 =

  وأ  ي اإلية ا إلااق% ك  التباي  إل  0202يومح أ  العلقة الخطية ت سر نحو 

 .ى ل  يت  تمكينها إل  النكوذ % تراع لعواكا  يوايية أخر2202
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 القسم الثالث

 النتائج تفسريات 

 

 يلخص الباحث النتائج اليت توصل إليها يف املبحث السابق يف اجلدول التالي:

 

 البحث اتفرضي اختبارنتائج ( ملخص 1جدول )

 الفرض الداللة المعنوية المتغيرات

 قبول معنوي 13111 تركز الملكية

 قبول معنوي 13180 الملكية المؤسسية

 رفض معنويغير  13058 الملكية األجنبية

 قبول معنوي 13110 الملكية اإلدارية

 رفض معنويغير  13442 الملكية العائلية

 قبول معنوي 13115 حجم الشركة

 رفض معنويغير  13511 الرافعة المالية

 رفض معنويغير  13144 معدل العائد على األصول

 يف ضوء النتائج السابقة يشري الباحث إىل:
 

  ت ق كع دراسةيهناك تأثير لترل  الكيلية  يى ي اإلية ا إلااق وذلك(Ling Ho and 

Tower, 2011)  إيااب  ادها أ  ترل  الكيلية له تأثير توايت إلى نتياة ك والت 

 يى كستوى ا إلااق وي اإليته وذلك ُي سره الباحث بأ  ترل  الكيلية يلو  له دور 

حالة   يى كنه إلبكستويات أ يى وي اإلية أ  لإلإلااق يى إدار  اليرلة تدإلعها  رقاب 

 .الكيلية الكيتتة

  دراسةهناك تأثير ليكيلية الك سسية  يى ي اإلية ا إلااق وذلك يت ق كع (Cremers 

and Nair, 2005)   أيارت إلى أ  تكيك الكستثكري  الك سسيي  لنسبة لبير   والت

ينعلس هذا  وبالتال ك  ايسه  يولد لديه  الحاإل  لكراقبة ايداء وتطبيق اليات الحولكة 

 . يى كستوى االإلااق وي اإليته

 ال يواد تأثير ليكيلية ايانبية  يى ي اإلية ا إلااق وذلك يتعارض كع دراسة (Ling 

Ho and Tower, 2011)   ث وُيراع الباحث  د  واود 2602ودراسة )العايدي

ال تُعد أداه رقابية لترل  الكيلية  إل  البيية الكارية  لقة إلى أ  الكيلية ايانبية
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لدوره  اإلتااده وبالتال ل ترات طويية  انب والكيلية الك سسية  ولغياب الكستثكر اي

  ل  ك  مرور  ومع ك يرات وامحة تُ   ككا يتطيب ك  الهييات الكنظكة  الرقاب 

ك  وت عيا ا اراءات الت  تكلنه  اليرلات   كتابعةك  سهولة  الكستثكري  اياانب

 .رقابة أوماع اليرلات

 دراسة  كع   وهو كا يت قليكيلية ا دارية  يى ي اإلية ا إلااق سيب  هناك تأثير

يت ق كع دراسة ال وهذا   لعلقة سيبية بينهكا توايت والت ث 2602)العايدي  

(Ghazali, 2010)  الكيلية ا دارية تدإلع الكديري  لتحسي   توايت إل  أ  والت

إله  يتاهو  لتطبيق   يأنه أ  ي يد ك  ثرواته  وبالتالكستوى ايداء ي  ذلك ك  

 .اليات الحولكة

  وهو كا يعن  أ  الكيلية العاييية ا إلااق د  واود تأثير ليكيلية العاييية  يى ي اإلية  

 ا إلااحاتا دار  إل   إل  البيية الكارية ال تكثا أدا  رقابية  يى ككارسات

 .الكحاسبية

  هناك تأثير لحا  اليرلة  يى ي اإلية ا إلااق وذلك يت ق كع دراسة(Hope, 2003) 

الحا  تتكتع بحاة سوقية    اليرلات اللبير  إل حيث إ (Miller, 2002)ودراسة 

ألبر لكا أنها ت اح بكستوى ألثر ك  اليرلات اياغر حاكاً  لكا أ  اليرلات االلبر 

 ر نااحاً  وتكيا لإلإلااق    ذلك.ثحاكاً تلو  أل

  د  واود  لقة بي  الراإلعة الكالية وكعدا العايد  يى اياوا لكتغيرات مابطة 

 ,Arsov and Bucevska) كا يت ق كع دراسةوهذا وي اإلية ا إلااق لكتغير تابع 

 Vieria) ودراسة  (Morris and Gray, 2007) دراسة ويتعارض كع ، (2017

and Pinho, 2011). 
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 .، األردنوالمصرفية، عمان

، " أثر هيكل الملكية وخصائص 8111 محمد،، رضوان يالشاهد، ريما محمود .، العنان 2

مجلة الزرقاء الشركات على جودة األرباح: دراسة اختبارية على قطاع التأمين األردني " 

 .41-15، ص ص: 1، العدد 11للبحوث والدراسات االنسانية، المجلد 



- 42 - 
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 : أمساء شركات عينة الدراسة(2)ملحق 

 م أسماء القطاعات والشركات م أسماء القطاعات والشركات

 قطاع الرعاية الصحية العقاراتقطاع 

 1 لألدوية والصناعات الكيماوية اإلسكندرية 32 سكان والتعميرمصر الجديدة لإل

 2 مينا فارم لألدوية والصناعات الكيماوية 33 السادس من أكتوبر للتنمية

 3 للخدمات الطبية اإلسكندرية 34 التعمير واالستشارات الهندسية

 4 الدوليمستشفى النزهة  35 والتعميرسكان القاهر لإل

 5 المصرية الدولية للصناعات الدوائية 36 والتنمية األراضيالعامة الستصالح 

 6 ممفيس لألدوية والصناعات الكيماوية 37 والتعمير لإلسكانالمتحدة 

 قطاع الكيماويات 38 لالستثمار والتعمير المعاديزهراء 

 7 كرير للبتروكيماويات سيدي 39 والتعمير لإلسكانالشمس 

 8 أبو قير لألسمدة والصناعات الكيماوية قطاع الموزعون وتجارة التجزئة

 9 كفر الزيات للمبيدات الكيماوية 41 الشركة العامة للصوامع والتخزين

 قطاع التشييد ومواد البناء 41 شركة مصر لألسواق الحرة

 11 أسمنت سيناء 42 ةشركة اسيوط الوطنية للتجارة والتنمي

 11 النصر لألعمال المدنية قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات

 12 الحديثة للموا العازلة 43 العربية للصناعات الهندسية

 13 القومية لألسمنت 44 الشروق الحديثة للطباعة والتغليف

 14 السويس لألسمنت 45 األهرام للطباعة والتغليف

 15 الصعيد العامة للمقاوالت واالستثمار 46 لتداول حاويات البضائع اإلسكندرية

 16 ألسمنت بورتالند اإلسكندرية 47 دلتا للطباعة والتغليف

 17 العز للسيراميك والبورسلين 48 انسريجيتإ –المصرية لخدمات النقل 

 18 جنوب الوادى لألسمنت 49 القناة للتوكيالت المالحية

 قطاع الموارد األساسية المنزلية والشخصيةقطاع المنتجات 

 19 لأللومنيوممصر  51 دايس للمالبس الجاهزة

 21 األلومنيوم العربية 51 النيل لحليج األقطان

 21 راكتا –العامة لصناعة الورق  52 العربية وبولفارا للغزل والنسيج

 22 اسيك للتعدين 53 جولدن تكس لألصواف

 قطاع األغذية والمشروبات 54 كومبانيالشرقية / ايسترن 

 23 العربية لمنتجات األلبان  قطاع السياحة والترفيه

 24 مصر للزيوت والصابون 55 مصر للفنادق

 25 مطاحن مصر العليا 56 رواد السياحة

 26 المنصورة للدواجن 57 شارم دريمز لالستثمار السياحي

 27 للدواجنالقاهرة  58 المصرية للمنتجعات السياحية

 28 الشرقية الوطنية لألمن الغذائي 59 المصرية للمشروعات السياحية

 29 مطاحن شرق الدلتا 61 بيراميزا للفنادق والقرى السياحية

 31 الدلتا للسكر  

 31 مطاحن ومخابز االسكندرية  
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 (0225)أمحد،  امُلعدل  Standard & poor’sمؤشر : (0ملحق )

 البنود
األوزان 

 الترجيحية

 84   أوالً: هيكل الملكية وحقوق المستثمرين

 شفافية هيكل الملكية  

 1 هل تقدم التقارير المالية معلومات عن أنواع المستثمرين -

هل تقدم التقارير المالية معلومات عن عدد األسهم العادية المرخص بإصدارها وعدد  -

 األسهم المصدرة بالفعل
8 

 8 هل تقدم التقارير المالية معلومات عن القيمة اإلسمية لتلك األسهم العادية  -

ليس لها  التيهل تقدم التقارير المالية معلومات عن عدد األسهم الممتازة، األسهم  -

 التصويت، وغيرها من األسهم، وعدد األسهم المصدرة بالفعل فيالحق 
8 

 8 هل تقدم التقارير المالية معلومات عن القيمة األسمية لألسهم المصدرة  -

 تركيز هيكل الملكية  

 0 الشركة فيهل يتم اإلفصاح عن أكبر مستثمر أو أكبر ثالث أو عشرة مستثمرين  -

 4  األسهم% من 11يملك كل منهم أكثر من  الذيهل يتم اإلفصاح عن المستثمرين  -

 1 .يمتلكها أشخاص من العاملين بالشركة التيهل يتم اإلفصاح عن نسبة األسهم  -

 إجراءات التصويت والمقابالت بين المساهمين  

 1 هل يتم اإلفصاح عن جدول اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين -

 1 تتناولها االجتماعات التيهل يتم اإلفصاح عن الموضوعات الهامة  -

 1 تلك االجتماعات فيتم تقديمها  التيهل يتم اإلفصاح عن المقترحات  -

 1 هل يتم اإلفصاح عن االجتماعات غير العادية للجمعية -

 1 هل يتم اإلفصاح عن كيفية اختيار أعضاء مجلس اإلدارة من الجمعية -

هل يتم اإلفصاح عن كيفية توجيه وحصول الجمعية على ردود الستفساراتها من  -

 اإلدارةمجلس 
1 

 8 تلزم الشركة بها التيوجود دليل لقواعد الحوكمة لهل تتضمن التقارير السنوية إشارة  -

 1 هل هذه القواعد يتم نشرها  -

 44 :ثانياً: الشفافية المالية واإلفصاح عن المعلومات

 اتجاهات الشركات  

 1 تتبعها الشركة التيهل تتضمن التقارير المالية مناقشة لالستراتيجية  -

 1 تعمل بها الشركة التيهل تتضمن التقارير المالية معلومات عن نوع الصناعة  -
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 1 تعمل بها التيالصناعة  فيهل تتضمن التقارير معلومات عن االتجاهات العامة  -

 1 تقدمها الشركة التيهل تتضمن التقارير المالية معلومات عن السلعة أو الخدمة  -

 1 معلومات عن القطاعات المختلفة بالشركة إن وجدتهل تتضمن التقارير المالية  -

 1 تمارسها التيمن األنشطة  ألي السوقيهل تُفصح الشركة عن نصيبها  -

 8 المستقبل فينوع من أنواع تنبؤات اإلدارة لألرباح المتوقعة  أيهل تتضمن التقارير  -

 1 صورة عينية فيهل تُفصح الشركة عن المخرجات من المنتجات  -

 1  المستقبل فينبؤات بحجم المخرجات المتوقع ت  التقارير الماليةهل تتضمن  -

 1 هل تقدم التقارير المالية معلومات عن خصائص األصول المستخدمة -

هل تقدم التقارير المالية بعض المؤشرات عن الكفاءة مثل معدل العائد على األموال  -

 غيرهاالمستثمرة أو معدل العائد على حقوق الملكية أو 
1 

 1 تعمل فيها الشركة التيالصناعة  فيالمؤشرات تلك هل تتضمن التقارير مستويات  -

 1 السنوات القادمة فيهل تتضمن التقارير المالية خطط االستثمار المزمع تنفيذها  -

 1 السنوات القادمة فيهل تتضمن التقارير تفاصيل عن خطط االستثمار المزمع تنفيذها  -

  المحاسبيةالسياسات  

 1 ()ربع سنوية فتريههل تقوم الشركة بنشر تقارير مالية  -

 1 هل تُفصح التقارير المالية عن السياسات المحاسبية المطبقة -

 1 هل تُفصح التقارير المالية عن المعايير المحاسبية المطبقة -

 0 هل تقوم الشركة بتطبيق معايير المحاسبة المتعارف عليها دولياً. -

  السياسات المحاسبيةتفاصيل  

 1 هل تُفصح الشركة عن طرق تقييم األصول -

 1 هل تُفصح الشركة عن معلومات بخصوص طرق حساب إهالك األصول -

 1  حالة وجود شركات تابعة خاضعة لسيطرتها فيهل تقوم الشركة بنشر قوائم مجمعة  -

  العالقة ذويالمعامالت مع األطراف  

 1 الشركات األخرى حتى ولو كانت أقلية فيهل تُفصح الشركة عن قائمة بنسبة ملكيتها  -

 1 هل تُفصح الشركة عن هيكل ملكية الشركات التابعة لها  -

 1 العالقة ذويهل تُفصح الشركة عن المعامالت مع األطراف  -

 1 تتم بين شركات المجموعة التيهل تُفصح الشركة عن المعامالت  -

 المعلومات عن مراجع الحسابات  

 1 قام بمراجعة التقارير المالية الذيهل تُفصح الشركة عن أسم المراجع  -
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 1 هل تُفصح الشركة عن تقرير مراجع الحسابات مرفقاً بالقوائم المالية -

 1  دفعته كأتعاب مراجعة الذيهل تُفصح الشركة عن المبلغ  -

تم دفعها للمراجع مقابل خدمات أخرى بخالف  التيهل تُفصح الشركة عن المبالغ  -

 المراجعة
1 

 45 ثالثاً: هيكل وعمليات مجلس اإلدارة:

 هيكل مجلس اإلدارة  

 1 هل تُفصح الشركة عن أسم رئيس مجلس اإلدارة -

 1 هل تُفصح الشركة عن تفاصيل عن رئيس مجلس اإلدارة -

 1 هل تُفصح الشركة عن أسماء أعضاء مجلس اإلدارة -

 1 اإلدارةهل تفصح الشركة عن تفاصيل بخصوص أعضاء مجلس  -

 1 عضاء مجلس اإلدارةألهل تُفصح الشركة عن تفاصيل بخصوص الوضع الوظيفي  -

 1 هل تُفصح الشركة عن تفاصيل بخصوص الخبرة السابقة ألعضاء مجلس اإلدارة -

 1 هل تفصح الشركة عن توقيت انضمام كل عضو لمجلس اإلدارة -

 1 الشركة عن تصنيف األعضاء سواء تنفيذيين أو من خارج الشركةهل تُفصح  -

 دور المجلس  

 1 الشركة فيهل تُفصح الشركة عن تفاصيل بخصوص دور مجلس اإلدارة  -

 1 يختص بها مجلس اإلدارة التيهل تُفصح الشركة عن األمور  -

 1 هل تُفصح الشركة عن اللجان التابعة لمجلس اإلدارة -

 1 عن جدول اجتماعات مجلس اإلدارة هل تُفصح الشركة -

 1 هل هناك لجنة مراجعة  -

 1 هل تُفصح الشركة عن أسماء أعضاء لجنة المراجعة -

 1 هل هناك لجنة للمكافأت والحوافز -

 1 هل تُفصح الشركة عن أسماء لجنة المكافأت والحوافز -

 1 هل هناك لجنة تعيينات -

 1 هل تُفصح الشركة عن أسماء لجنة التعيينات -

 1 هل تُفصح الشركة عن وجود وظيفة المراجعة الداخلية -

 1 باالستراتيجيات / االستثمار / التمويل هل هناك لجنة تختص -

 مكافأت وتدريب أعضاء مجلس اإلدارة  

 1 تلقاها أعضاء مجلس اإلدارة التيهل تُفصح الشركة عن البرامج التدريبية  -
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 1 يمتلكها أعضاء مجلس اإلدارة فى الشركة التيهل تُفصح الشركة عن عدد األسهم  -

 1 هل تُفصح الشركة عن كيفية مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة -

 1 هل تُفصح الشركة عن مرتبات اعضاء مجلس اإلدارة -

 1 )نقدية، أسهم، غيرها( اإلدارةهل تُفصح الشركة عن أشكال مرتبات أعضاء مجلس  -

 1 أعضاء مجلس اإلدارة المرتبطة باألداء هل تُفصح الشركة عن مكافأت -

 تقييم ومكافأت المديرين التنفيذيين  

 1 هل تُفصح الشركة عن أسماء المديرين التنفيذيين من غير أعضاء مجلس اإلدارة -

 1 هل تُفصح الشركة عن معلومات بخصوص هؤالء المديرين التنفيذيين -

 1 يمتلكها هؤالء المديرين فى الشركة التيهل تُفصح الشركة عن عدد األسهم  -

 1  يمتلكها هؤالء المديرين فى الشركات التابعة التيهل تُفصح الشركة عن عدد األسهم  -

 1 هل تُفصح الشركة عن كيفية مكافأة هؤالء المديرين -

 1 هل تُفصح الشركة عن مرتبات هؤالء المديرين -

 1 المديرينهل تُفصح الشركة عن أشكال مرتبات هؤالء  -

 1 هل تُفصح الشركة عن مكافأت هؤالء المديرين المرتبطة باألداء -

 1  التنفيذيهل تُفصح الشركة عن تفاصيل التعاقد مع المدير  -

 10 اإلجمالي

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


