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الممخص
استيدفت ىذه الدراسة بيان أثر خصائص مجمس اإلدارة (عدد أعضاء مجمس اإلدارة ,استقاللية أعضاء مجمس اإلدارة ,عدد اجتماعات
مجمس اإلدارة) في ىيكل أرس المال .ركزت الدراسة عمى أخذ عينة تتكون من  68شركة من القطاع الصناعي والخدمي لمشركات المدرجة

بسوق مسقط لألوراق المالية عن طريق القوائم المالية لتمك الشركات لسنة  ,2018وقد تم تحميل البيانات المستخمصة من القوائم المالية
بوساطة برنامج التحميل اإلحصائي ( ) SPSSباستخدام التحميل الوصفي لمبيانات ,وتحميل االرتباط بين المتغيرات وكذلك تحميل العالقات
( .)ANOVAأوضحت نتائج الدراسة وجود أثر سمبي وذؼ داللة إحصائية لممتغيرات المستقمة (عدد أعضاء مجمس اإلدارة ,عدد األعضاء
المستقمين ,عدد االجتماعات) في ىيكل رأس المال .وأوصت الدراسة بضرورة الحفاظ عمى استقاللية أعضاء مجمس اإلدارة وزيادة نشاط
مجالس اإلدارات من خالل زيادة عدد االجتماعات.
الكممات المفتاحية :خصائص مجمس اإلدارة ,ىيكل رأس المال ,عمان.

 -1مقدمة:

يمثل ىيكل أرس المال الطريقة التي تمول بيا الشركة
أصوليا وذلك من خالل مجموعة من العناصر والتي

تتمثل في االلتزامات وحقوق الممكية الموجودة في

الميزانية العمومية ,سواء كانت ىذه االلتزامات طويمة
األجل أم قصيرة األجل أو إذا كانت أموال دين أو
أموال ممكية .بمعنى آخر ىيكل رأس المال تعني

كيفية تمويل الشركة ألنشطتيا باستخدام مصادر
تمويل طويمة االجل ممثمة في القروض والسندات إلى
جانب حقوق الممكية(فياض.)2011,

يعد موضوع ىيكل رأس المال من الموضوعات
الميمة والتي اىتم بيا عدد كبير من الباحثين ,وسبب

ذلك االىتمام يعود إلى أن ىيكل رأس المال يؤثر في
الق اررات االستثمارية التي تتخذىا الشركة ,فالقرار
* أستاذ مساعد بقسم المحاسبة – كمية العموم اإلدارية – جامعة سيئون .
** باحث بالجياز المركزؼ لمرقابة والمحاسبة – فرع وادؼ حضرموت.

التمويمي في الشركات يعد من الق اررات التي تؤثر في

التدفقات النقدية المستقبمية لمشركة وفي ربحيتيا,
وسيولتيا .كما يتعمق ىذا القرار بتحديد نسبة التمويل
من المصادر قصيرة وطويمة األجل ,وكذلك تحديد

المزيج المناسب من مصدرؼ الدين والممكية ,ويعد

استخدام مزيج التمويل األمثل ميماً ألنو يخفض تكمفة

رأس المال في الشركة ,ومن ثم تعظم قيمتيا .أما

االعتماد عمى المديونية فقط وبشكل كبير دون أن

تكون ىناك كفاية في استخداميا ييدد الشركة
باإلفالس والتصفية ويزيد من تكاليف الوكالة نتيجة

لتضارب المصالح بين المالكين والدائنين ,واالستخدام
األمثل لمدين(الرافعة المالية) في ىيكل رأس المال

تكون عند الوصول إلى الحد األدنى من تكااليف
الوكالة .أوضحت دراسة  (2010) sbeitiأن معدل

االقتراض لمشركات في سمطنة عمان تعد عالية مقارنة

مع الشركات في دول الخميج األخرػ  ,ويرجع سبب
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ارتفاع نسبة االقتراض لمشركات العمانية إلى ضعف

تبم ل ل مل للن  %34-26ولعل للل ارتفل للاع نسل للبة االقت ل لراض

الق اررات المالية والمشكالت اإلدارية.

لمشركات العمانية يعلود إللى بعلض المشلكالت اإلداريلة

حوكمة الشركات يعد الضامن األساسي لحماية

لتملك الشلركات والتلي أدت إللى ضلعف ق اررتيلا الماليللة.

مصالح كل األطراف التي تعمل مع المنشأة وذلك بما

تعلد حوكملة الشلركات ىلي دليلل موجلو إلدارة الشلركات

تحتوييا من أدوات رقابية تعمل عمى ضبط العالقة

في اتخاذ ق ارراتيا وضعفيا سيؤدؼ إلى ضعف الق اررات

بين اإلدارات التنفيذية ومجالس اإلدارات والمساىمين

المالية لمشركة ومن ثم إلى أداء مالي ضعيف.

ومراجعي الحسابات ,والحوكمة أيضاً ترفع من كفاية

ولقلد أثبتلت بعلض الد ارسلات أن ىنلاك عواملل ملؤثرة فلي

استخدام الشركة لمواردىا وتعمل عمى جذب

ىيكللل راس المللال س لواء مرتبطللة بخصللائص الشللركة أو

االستثمارات األجنبية والمحمية لما توفره من ثقة

النسللب الماليللة ,ولكللن تمللك الد ارسللات تجاىمللت حوكمللة

لممستثمرين وىذا يؤدؼ إلى

تخفيض رأس المال

الشلركات كعاملل قلد يكلون للو تلأثير فلي قلرار ىيكلل أرس

وتحقيق المزيد من االستقرار لمصادر التمويل .ىناك

الملال .ونظل اًر للذلك كلان ملن الميلم د ارسلة أثلر آليلات

عالقة بين اآلليات الداخمية لحوكمة الشركات وىيكل

الماليلة والتلي ملن ضلمنيا قلرار ىيكلل أرس الملال  ,وقلد

رأس المال .وألىمية ىيكل رأس المال تأتي ىذه

تمثمت مشكمة الد ارسلة فلي السلؤال الرئيسلي اآلتلي :ملا أثلر

الدراسة أثر آليات حوكمة الشركات (خصائص مجمس

خصللائص مجمللس اإلدارة فللي ىيكللل رأس المللال لمشللركات

العديد من الدراسات األجنبية التي أشارت إلى وجود

اإلدارة) في قرار الشركة بتحديد نسب المديونية
والييكل األمثل لرأس المال.

 -2مشكمة الدراسة:

الحوكمة الداخمية (خصائص مجمس اإلدارة) في الق اررات

المدرج للة ف للي س للوق مس للقط ل للألوراق المالي للة ومن للو تتف للرع

األسئمة التالية :ملا أثلر علدد أعضلاء مجملس اإلدارة عملى
ىيكل للل رأس المل للال مل للا أثل للر اسل للتقاللية أعضل للاء مجمل للس

ىيكلل أرس الملال عنصلر ميلم ومحلدد لقيملة الشلركة

اإلدارة ف للي ىيك للل راس الم للال م للا أث للر ع للدد اجتماع للات

وىنللاك د ارسللات أثبتللت ذلللك ومنيللا د ارسللة حسللان

مجمس اإلدارة في ىيكل راس المال

ودرسلة صليام ) , (2014ود ارسلة الملؤمني
(2006م) ا

 -3أىداف الدراسة:

حسللن ( .)2009ويرجللع ىللذه األىميللة إلللى أن الرافعللة

يسعى البحث إلى تحقيق األىداف اآلتية:

الماليللة المثمللى التللي تحللدد ىيكللل رأس المللال تللؤثر فللي

 -1بيان أثر عدد أعضاء مجمس اإلدارة في ىيكل

تكمفة التمويل وفي الق اررات المرتبطة باالستثمار ,بينملا

أرس المال.

زيل ل للادة الرافعل ل للة الماليل ل للة تزيل ل للد مل ل للن المخل ل للاطر ويعظل ل للم

 -2تحديد أثر استقاللية أعضاء مجمس اإلدارة في

لاء عمللى د ارسللة  (2010) Sbeitiفل ن
االقتلراض .وبنل ً
معللدل االقت لراض لمشللركات المدرجللة فللي أس لواق المللال

ىيكل أرس المال.

بسمطنة عمان من  %49-44وىلذه النسلبة تعلد عاليلة
مقارنلة ملع دول الخمليج األخلرػ حيلث إن نسلبة اللديون

لمشركات فلي المممكلة العربيلة السلعودية ىلي ملن -20

 ,%28أم للا ف للي الكوي للت فل ل ن نس للبة ال للديون لمش للركات

 -3تحميل أثر اجتماعات مجمس اإلدارة في ىيكل

أرس المال.

 -4أىمية الدراسة:

يمكن صياغة األىمية في اآلتي:

 -1إلقاء الضوء عمى حوكمة الشركات ,حيث تزايد
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االىتمام بدراسة الحوكمة في اآلونة األخيرة وتأثيرىا

تستخدميا الشركة لتمويل أنشطتيا ,بمعنى آخر ىيكل

في الجوانب المالية واإلستراتيجية لمشركات والجوانب

رأس المال ىي الطريقة التي يتم بيا تمويل الشركات.

المالية الرئيسية ليا وذلك بتركيز االنتباه عمى ضرورة

عادة ما يتم التعبير عن ىيكل رأس المال كنسبة

وجود مبادغ وقواعد جيدة تحمي الشركات من

مئوية من الدين إلى حقوق الممكية أو نسبة الدين إلى

األزمات والفضائح المالية التي شيدتيا بعض

رأس المال ,وتعد الديون قصيرة األجل جزءاً من ىيكل

 -2المساعدة عمى فيم العالقة بين آليات الحوكمة

يرػ  )1994) Glen and Pintoأن الق اررات المالية

الشركات الكبرػ والمؤسسات المالية في العالم.

في الشركات المدرجة بالبورصة العمانية وتحديد ىيكل

رأس المال مما يؤدؼ إلى تحسين األوضاع المالية
لتمك الشركات.

رأس المال.

الميمة التي تواجو الشركات ىى اختيار الديون أو

حقوق الممكية في تمويل أنشطتيا ,كما يرػ Abor

 )2005) and Biekpeأن قرار ىيكل رأس المال

 -3أىمية معرفة مدػ تأثير االلتزام بتطبيق آليات

ميم ألنو مرتبط باليدف الرئيسي ألػ مشروع

حوكمة الشركات في تحديد ىيكل رأس المال وأثرىا

والمتمثل في تعظيم الربح وأيضا مرتبط بالقدرة

 -4يساعد تطبيق آليات الحوكمة في الشركات في

تقسيم النظريات التي تناولت البحث في ىيكل رأس

التحديد األمثل لييكل رأس المال.

المال إلى ثالث نظريات أساسية ىي:

 -5الشركات التي تريد التميز تيتم بتطبيق آليات

 نظريةة الة ة (POT) Pecking-Order Theory

 -6تساعد الشركات واداراتيا في معرفة العوامل التي
تؤثر في اختيار وتحديد أمثل لييكل رأس المال

المتجانس ل للة Information

 Asymmetricلتفس ل للير

ىيكللل رأس المللال ,التللي تللؤثر فللي ق لرار المللديرين المتعمللق

لمشركة من خالل أثر الحوكمة في تحسين مثل ىذه

بالمفاضللمة بللين مصللادر التمويللل ,وبحسللب ىللذه النظريللة

الق اررات ومنيا زيادة الربحية والقدرة عمى المنافسة.

فل ل ن الش للركات تفض للل تموي للل احتياجاتي للا م للن المص للادر

في ترشيد ق اررات االئتمان.

وقواعد حوكمة الشركات.

 -7االستفادة من النتائج المتوقعة ليذه الدراسة
بقطاعات عديدة منيا إدارات الشركات وادارة بورصة

التنافسية لمشركات ووجودىا في السوق .و يمكن

والت للي تعتم للد عم للى نظري للة المعموم للات المتباين للة أو غي للر

األق للل حساس للية لتب للاين المعموم للات ,ألن تك للاليف التموي للل
تل للزداد مل للع زي ل لادة التبل للاين فل للي المعمومل للات ,وتعل للد د ارسل للة

عمان والمستثمرون داخل البورصة ,حيث إن معرفة

 (2001) Myersأساسللا لمل ل  , POTحيللث خمصللت

أثر الحوكمة في تحديد ىيكل رأس المال يؤثر تأثي اًر
كبي ار قد يعطي حاف از لييئة السوق المالية ب لزام

ىذه الدراسة إلى أن تباين المعمومات بين الشركة.


الشركات بتطبيق آليات وقواعد ومبادغ الحوكمة.

إلى اختالف في تكاليف التمويل ,مما يؤثر في قرار

 .1.5ىيكل رأس المال:

لمتمويل ,وبحسب النظرية ف ن الشركات عادة ما تعتمد

 -5اإلطار النظري والدراسات السابقة:

إن ىيكل رأس المال(الييكل المالي) لمشركة ىو خميط

معين من الديون طويمة األجل وحقوق الممكية

(المديرين) ومصادر التمويل (المستثمرين) يؤدؼ

المديرين في التفضيل بين المصادر المختمفة المتاحة

عمى مصادر التمويل الداخمية مثل األرباح المحتجزة
لتمويل أنشطتيا حيث ال وجود لتباين في المعمومات,
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ثم تمجأ الشركات إلى االقتراض الخارجي إذا ما

اختيار المصدر المناسب لمتمويل والذؼ يجب أن

احتاجت إلى أموال إضافية ,وأخي ار ف ن الشركة قد

ينسجم مع توقيت الحاجة لمتمويل ,وخالصة النظرية

تمجأ كخيار أخير إلى التمويل بأموال ممكية ك صدار

أن الشركة تقوم باالعتماد عمى أموال الممكية لتمويل

أسيم جديدة لتغطية النقص في احتياجاتيا ,وىذا

احتياجاتيا من النقد في األوقات التي تكون فييا

الترتيب في اختيار مصادر التمويل يرجع أساسا إلى

أسعار أسيميا مقومة بقيمتيا الحقيقية أو بأعمى من

االختالف في تكمفة ىذه المصادر الناتج عن اختالف

قيمتيا الحقيقية ,في حين أن الشركة تمجأ إلى

المعمومات بين الشركة ومصادر التمويل ,األمر الذؼ

ينتج عنو عدم القدرة عمى التسعير الصحيح ألسيم

االقتراض لتمويل أنشطتيا في الحاالت التي تكون

فييا أسيم الشركة مقومة بقيمة أقل من قيمتيا

الشركة الناتج عن عدم معرفة قيمة االستثمار الحقيقية

الحقيقية ,وكما ىو الحال في نظرية  POTفان

المديرين

 MTTال تقترح وجود ىيكل مثمي لرأس المال

بسبب

التباين

في

المعمومات

بين

والمستثمرين ,مما يدفع الشركة إلى استخدام مصادر
تمويل أقل حساسية ليذه الفجوة ,وابقاء خيار التمويل

(المومني ,غازؼ)2011

 2.5حوكمة الشركات:

باستخدام أموال الممكية ذات الحساسية العالية لتباين
 نظرية ال ل  (TOT) Trade-Off Theoryوالتي

تُعد حوكمة الشركات إحدػ األمور البحثية الميمة
التي تستيدف الحفاظ عمى النظام المالي واإلدارؼ
وضمان استق ارره والحفاظ عمى رؤوس األموال

تعتمد عمى نظرية الدرع الضريبي Tax Shield

والممتمكات وعدم تعريضيا لألزمات واالنييار,

المعمومات كخيار أخير (2005) Abor& Biekpe

ونظرية تكاليف اإلفالس Bankruptcy Cost

وحرصت العديد من المؤسسات عمى دراسة ىذا

ونظرية تكاليف الوكالة  Agency Costفي تفسير
االختالف في قرار تمويل أنشطة الشركة ,وتستيدف

المفيوم وتحكيمو ووضع معايير محددة لتطبيقو,

وتفسيرات عممية وعممية وكذلك إصدار القواعد

الموازنة بين فوائد التمويل وتكاليفو باستخدام أموال

والمبادغ والمعايير والمحددات التي تنظم حوكمة

االقتراض ,وبحسب النظرية ف ن الشركة تتجو نحو

ىيكل رأس المال المثمي في كل مرة يتم فييا اتخاذ

الشركات ,ونذكر من ىذه المؤسسات منظمة التعاون

االقتصادؼ والتنمية ممثمة في لجنة بازل ,ومؤسسة

قرار يتعمق بتمويل الشركة ,وخالفا لنظرية الل POT

التمويل الدولية التابعة لبنك ) (BISالتسويات الدولية

لمشركة تتحقق عندما تغطي فوائد التمويل باالقتراض

سوء استخدام قواعد حوكمة الشركات ىو المصدر

ف ن ىذه النظرية تقترح وجود ىيكل رأسمال مثمي
كامل تكاليف التمويل باالقتراض ,وبحسب ىذه
النظرية ف ن العوامل الثالثة األكثر تأثي ار في ىيكل
رأس المال المثمي ىي :الضرائب وطبيعة األصول
التي تممكيا الشركة وربحية الشركة.(2007) Abor .

 نظرية ال ل (MTT) Market Timing Theory
وتقوم ىذه النظرية عمى الجيود التي تبذليا اإلدارة في

عمى المستوػ العالمي .قد أكد (نبيل قيمي  )2017أن
األساسي المعروف لحاالت تعثر وافالس الشركات

البارزة عمى مستوػ العالم خالل العشرين عاماً
اًلماضية ,والتي اشتممت عمى قائمة بيا العديد من

الشركات المشيورة نذكر منيا عمى سبيل المثال

)

Bank

,Barings

(Enron,WorldCom

حسين راغب طالب (.)2015
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وتعرف حوكمة الشركات بأنيا :النظام الذؼ يتم من

خالد ىاشم فضل وآخرون

 3.5.2حجم مجمس اإلدارة وعالقتو بالييكل المالي:

خاللو إدارة الشركات والتحكم في أعماليا) دمحم يزيد

يمثل عدد أعضاء مجمس اإلدارة أحد المؤشرات الرئيسلية

صالحي ,عبدالوىاب بن بريكة  . (2010كما تم

لحوكملة الشلركات ,حيلث يلؤثر علدد أعضلاء مجمللس

تعريفيا بأنيا :مجموعة من العالقات فيما بين القائمين

اإلدارة فلي قلدرة المجملس عملى القيلام بلدوره فلي الرقابلة

عمى إدارة الشركة ومجمس اإلدارة وحممة األسيم

عملى اإلدارة التنفيذيلة ,بملا يحلد ملن قلدرتيا عملى توجيلو

نشأت الحوكمة من خالل عدة نظريات فسرت وجودىا

ويعتمد التأصيل النظرؼ لمعالقة بين عدد أعضاء مجمس

في الكثير من المؤسسات منيا نظرية الوكالة ,وتعرف

اإلدارة والييكل المالي عمى نظرية الوكالة.

عمى أنيا عقد بين الموكل والوكيل إلدارة عمل معين,

 3.5.3مكونات مجمس اإلدارة وعالقتيا بالييكل

وغيرىم من المساىمين ) .دمحم ياسين عادل.)2012

السياسلات الماليللة لمشللركة وفقلا لمصلالحيا الخاصللة .

وبموجب ىذا العقد ينشأ عالقة بين المالك

المالي:

تتميز بالتعارض حيث يحاول كل منيما تعظيم منفعتو

المؤشرات الميمة لمحوكمة ,حيث تؤثر تمك النسبة في

(المساىمين) وبين المدراء(المسيرين) وىذه العالقة

عمى الحساب اآلخر.
 3.5حوكمة الشركات وأثرىا في ىيكل أرس المال:

تنقسم متغيرات الحوكمة إلى نوعين من المتغيرات ىما

تمثل نسبة األعضاء الخارجيين في مجمس اإلدارة أحد
قدرة المجمس عمى رقابة اإلدارة بفاعمية وكفاية .

ويمثل العضو الخارجى أىمية كبرػ فى مجمس اإلدارة

نظ اًر لكونو منفصالً عن اإلدارة التنفيذية ,ومن ثم

متغيرات ىيكل الممكية ومتغيرات مجمس اإلدارة ,حيث

يمكنو أن يؤثر تأثي اًر أساسياً فى الرقابة عمى المديرين

درجة تركز الممكية ,ونسبة الممكية اإلدارية ,ونسبة

المالية لمشركة وفقا لمصالحيم الشخصية  .ويعتمد

تتضمن متغيرات الممكية أربعة متغيرات فرعية ىي :

التنفيذين والحد من قدرتيم عمى توجيو السياسات

الممكية المؤسسية ,ونسبة الممكية الحكومية ,بينما

التأصيل النظرؼ لمعالقة بين نسبة األعضاء

تتضمن متغيرات مجمس اإلدارة ثالتة متغيرات فرعية

الخارجيين في مجمس اإلدارة والييكل المالي عمى كل

ىي :حجم مجمس اإلدارة ,ومكونات مجمس اإلدارة,

واالزدواجية بين رئيس مجمس اإلدارة والعضو
المنتدب ,وفيما يمي عرض مختصر لمتغيرات مجمس
اإلدارة وعالقتيم بالييكل المالي,باإلضافة لممتغيرات
المراقبة . (2005) Abor& Biekpe
 3.5.1متغيرات مجمس اإلدارة وعالقتيا بالييكل
المالي:

وسيتم تناوليا من خالل عرض لعالقة كل من حجم

مجمس اإلدارة ,ومكونات مجمس اإلدارة  ,واالزدواجية

بين رئيس مجمس اإلدارة والعضو المنتدب من ناحية
والييكل المالي من ناحية أخرػ.

من نظرية الوكالة "  ,وفرض العائد Gompers,
.(2003) PA , Ishil, J.L , and Metrick
العالقة بين المتغيرات الرقابية والييكل المالي:

وتتضمن المتغيرات الرقابية خمسة متغيرات ىي
الربحية ,األصول الثابتة ,الحجم ,التقمب في الدخل,

وعمر الشركة ,وسنشير باختصار إلى عالقة كل من
الربحية والحجم بييكل رأس المال:
الربحية وعالقتيا بالييكل المالي:

يمكن تفسير العالقة بين الربحية واالقتراض في ضوء
نظرية ترتيب أفضمية مصادر التمويل ,والتى تشير
إلى أنو كمما زادت ربحية الشركة أمكنيا االعتماد عمى
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مصادرىا الداخمية في التمويل ,ومن ثم تقل حاجتيا

 4.5الدراسات السابقة:

الحجم وعالقتو بالييكل المالي:

والتللي أجريللت عمللى الشللركات الصللناعية المدرجللة فللي

لالقتراض من الخارج .)2001) , Myers

 4.5.1دراسة أومت ،غسان ()2006

تشير نظرية المبادلة إلى أن الشركات الكبيرة تكون

سللوق عمللان لللألوراق الماليللة خللالل الفت لرة ( -1995

أكثر قدرة عمى توليد األرباح ,مما يرفع لدييا الحافز

 )2003واس ل ل للتيدفت د ارس ل ل للة ت ل ل للأثير حج ل ل للم الشل ل ل للركة,

عمى االقتراض لإلستفادة من الوفورات الضريبية

وربحيتي للا وىيك للل أص للوليا ومع للدل النم للو المتوق للع لي للا

المرتبطة بو ,كما أن حجم الشركة يعد
مؤشر عكسياً
اً

وىيكللل الممكيللة فللي ىيكللل رأس المللال ,خمصللت تمللك

نقدية كافية لسداد التزاماتيا المالية .ويشير (1976) ,

األردني ل للة ليس ل للت مرتفع ل للة ,وأن ىن ل للاك ت ل للأثي ار ذا دالل ل للة

 Jensen and Mecklingفى نظرية الوكالة إلى

إحصلائية لييكللل الممكيللة وحجللم الشللركة وربحيتيللا عمللى

لإلفالس ,حيث تستطيع الشركات الكبيرة توليد تدفقات

الد ارس للة إل للى أن نس للبة المديوني للة لمش للركات الص للناعية

أن الشركات الكبيرة عادة ما تكون شركات قديمة لدييا

ىيكل للل رأس المل للال ,وأن معظل للم محل للددات ىيكل للل رأس

سجالت مالية مكتممة وسمعة طيبة في مجال

المال التي تم التوصل إلييا في الدراسات التي أجريلت

كبيرة نتيجة احتفاظيا بقدر كبير من األصول
الممموسة ,مما يؤدؼ إلى تخفيض مشاكل الوكالة بين

 4.5.2دراسة . (2006) Hasan

استيدفت الدراسة بيان العالقة بين حوكمة الشركات

المالك والدائنين ,ويزيد من ثقة الدائنين في تمك

وىيكل أرس المال في الشركات المدرجة في أسواق

األعمال ,كما أنيا عادة ما تتوافر لدييا ضمانات

الشركات.ونجد أن حجم الشركة تم دراستيا في أكثر

في الدول المتقدمة تنطبق عمى الشركات األردنية.

األسيم الناشئة في باكستان وكانت أىم النتائج  :يوجد

من دراسة و أثبتت عالقتيا مع المتغير التابع بشكل
متفق عميو ).(2002) Brailsford et , (2008

عالقة سمبية بين حجم مجمس اإلدارية و نسبة الدين ,

ولكن لم يتم العثور عمى ازدواجية الرئيس التنفيذؼ/

Age and Mansi , (2001) Peng al

الرئيس وىيكل أرس المال ,ومع ذلك لوحع وجود تأثير

عمر الشركة وعالقتو بالييكل المالي:

كبير لمتغيرات حجم الشركة والعائد عمى األصول في

تشير نظرية ترتيب أفضمية مصادر التمويل إلى أن
الشركات القديمة عادة ما تكون شركات كبيرة الحجم

ىيكل أرس المال ,قد أشارت النتائج أن متغيرات
حوكمة الشركات ليا تأثير ميم في تحديد المزيج

تحقق أرباح ًا وتدفقات نقدية مرتفعة ,ومن ثم تستطيع
االعتماد عمى مصادرىا الداخمية من التمويل دون
الحاجة لالقتراض من الخارج ,بينما الشركات الحديثة

 4.5.3دراسة مطاوع  2009 ،م

استيدفت دراسة العالقة بين مبادغ حوكمة الشركات

ال تممك تمك الموارد المالية الكبيرة ,ومن ثم التستطيع

وتعزيز قيمة المنشأة في الشركات النشطة المقيدة في

مواجية احتياجاتيا المالية دون المجوء لالقتراض من

المالي لمشركات.

بورصة األوراق المالية المصرية ,واعتمدت في ذلك

لخارج ,ومن ثم تتوقع تمك النظرية وجود عالقة
عكسية بين عمر الشركة وبين نسبة االقتراض

عمى تحميل التقارير المالية لمشركات المقيدة في
البورصة المصرية كافة خالل الفترة من عام( 2005م

(رمضان عماد ,العقدة ,صالح.)2011

حتى عام 2008م )واعتمدت في قياس قيمة المنشأة
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عمى بعض المقاييس المحاسبية مثل(  :العائد عمى

 4.5.6دراسة القيسي2013،

والعائد عمى حقوق الممكية ) (ROAوقد توصمت

رأس المال في الشركات الفمسطينية المدرجة في

األصول ) .((MVAوالقيمة المضافة(ROE) ,

استيدفت ىذه الدراسة التعرف عمى محددات ىيكل

الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط معنوية بين مبادغ

بورصة فمسطين باعتبارىا سوقاً ناشئة ,وكانت أىم

وقواعد حوكمة الشركات وبين العائد عمى حقوق
الممكية والقيمة السوقية المضافة باعتبارىما مقياسين

النتائج :أن حجم الشركة وأرباح الشركة تؤثر في

ىيكل أرس المال لمشركات الفمسطينية  .وأىم

لقيمة المنشأة ككل في حين ال توجد عالقة ارتباط

التوصيات :ضرورة معرفة األسباب التي أدت إلى

معنوية بين ىذه المبادغ والقواعد وبين العائد عمى

انخفاض نسب ق اررات المديونية في بورصة فمسطين,

األصول.

اقرار قوانين اقتصادية تتيح المجال لمشركات

 4.5.4دراسة الزين (:)2011

المساىمة العامة في فمسطين استخدام قروض

خمصت الدراسة إلى نتائج منيا :أن ىناك عالقة

السندات وأدوات مالية أخرػ تتيح المجال لبدائل

عكسية بين حجم مجمس اإلدارة والفصل بين منصبي

متعددة أمام ىذه الشركات في أثناء استخدام الرفع

رئيس مجمس اإلدارة والمدير التنفيذؼ مع أداء سعر

المالي في التمويل.

السيم ,ومع ذلك ف نو لم يتوصل إلى أؼ ارتباط بين

تشكيل مجمس اإلدارة وأداء الشركات.

 4.5.7دراسة خير  2012 ،م

استيدفت الربط بين تطبيق آليات حوكمة الشركات

 4.5.5دراسة :)2012( , Kajananthan

وحدوث زيادة في القيمة السوقية لألسيم من خالل

استيدفت الدراسة التحقق مما إذا كانت ىناك عالقة
بين بعض محددات حوكمة الشركات وىيكل رأس

دراسة تطبيقية عمى عينة من المصارف األىمية
المدرجة في سوق األوراق المالية العراقي  .وقد

المال لمشركات الصناعية المدرجة في بورصة

خمصت الدراسة إلى أن تعظيم قيمة حممة األسيم من

كولمبور ,تضمنت عينة الدراسة  24شركة صناعية

أىداف التحكم المؤسسي ,وال يمكن الوصول إلى

مدرجة في بورصة كولومبور خالل فترة (-2005

تحقيق ىذا اليدف إال عن طريق تعظيم قيمة الوحدة

).المتغيرت المستقمة لمدراسة تمثمت في حجم
ا
2011

االقتصادية ,وأوضح مؤشر لقياس قيمة الوحدة

المجمس ,ىيكل المجمس ,عدد اجتماع المجمس ,نسبة

االقتصادية وىي القيمة السوقية ألسيميما في أسواق

مديرين غير تنفيذيين مستقمين ,بينما المتغير التابع قد

األوراق المالية.

قررت أن تكون نسبة الدين كمعيار لييكل رأس المال,

تم أختيار المتغيرات تجريبيا بتحميل التاثيرات

 4.5.8دراسة المناصير 2013 ،م

اسلتيدفت التعلرف عملى أثلر تطبيلق قواعلد حوكملة
وحقللوق

العشوائية ,ومن أبرز النتائج أن ممارسات الحوكمة
أثرت بنسبة  %34في ىيكل رأس االمال وكان

الشللركات

واإلفصللاح والشللفافية)عمللى أداء شللركات المسللاىمة

لمجمس اإلدارة تأثير واضح في ىيكل رأس المال,

العاملة األردنيلة باإلضلافة إللى الوقلوف عملى ملدػ

ووأصت الدراسة بضرورة اىتمام الشركات بالحوكمة
والتي ستساعد عمى تعزيز المصداقية.

(مجمللس اإلدارة,

المسللاىمين,

تطبيلق قواعلد حوكملة الشلركات علن طريلق مقارنلة
إفصلاح شلركات الخلدمات اللواردة فلي التقلارير السلنوية
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ملع متطمبلات اإلفصلاح الصلادرة علن ىيئلة األوراق

القيمة الدفترية ووجود عالقة جوىرية طردية بين

المالية ,وقد توصمت الدراسة إللى علدم وجلود أثلر ذؼ

الجمع بين عضوية الرئيس التنفيذؼ وعضوية مجمس

دالللة إحصلائية لتطبيلق قواعلد حوكملة الشلركات ككلل

اإلدارة ونسبة المساىمين الكبار وبين معدل العائد

عمى أؼ من مؤشرات األداء لشركات الخدمات والعائد
) (ROEوالعائلد عملى حقلوق الممكيلة )(ROA

عمى حقوق المساىمين ووجدت أيضا عالقة جوىرية

عكسية بين ممكية أجنبية  5 %فأكثر وبين معدل

المسلاىمة العاملة األردنيلة كالعائلد عملى األصلول وعملى

العائد عمى حقوق المساىمين.

القيمة السوقية إلى العائد ) (M/Bونسبة القيمة السوقية
إلى الدفترية ) (EPSعمى السيم الواحد ).(P/E

 4.5.11دراسة :)2015( kumar

استيدفت الدراسة معرفة العالقة بين ىيكل رأس المال

 4.5.9دراسة طالب2015 ،

والحوكمة لمشركات في اليند وذلك باستخدام بيانات

دراسة ميدانية لمشركات المدرجة في فمسطين 2009

"  - 2014استيدفت ىذه الدراسة التعرف عمى
محددات ىيكل راس المال لمشركات المدرجة في سوق
فمسطين لألوراق و كانت أىم النتائج :أن ىناك عالقة
ذات داللة إحصائية بين المتغيرات التابعة  :الدين

قصير األجل  ,الديون طويمة األجل  ,مجموع الديون,
وجميع المتغيرات المستقمة  :العمر ,السيولة  ,الربحية

السالسل الزمنية بين الشركات المدرجة في البورصة

لمفترة المالية مابين ( )2000-1994وتحميل سموك
التمويل في الشركات وعالقتو بحوكمة الشركات,

وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا أن ىيكل الديون
مرتبط ارتباطاً غير خطي بييكل رأس المال ,ونجد أن
الشركات األضعف حيث تطبيق آليات الحوكمة

مشتتة ,وتميل إلى أن تصل بالديون إلى أعمى

 ,ممموسة  ,المخاطر  ,حجم والنمو  .وأن ىناك

مستوػ ,في حين أن الشركات ذات الممكية األجنبية

عالقة سمبية بين السيولة  ,والربحية  ,والنمو  ,والعمر

األعمى أو األقل في الممكية المؤسسية تميل إلى أن

ىيكل أرس المال  ,وعالقة إيجابية بين ىيكل أرس
المال وممموسة  ,والحجم  .وأىم التوصيات  :أن

جميع الشركات في جميع القطاعات لدييا لتمويل

تقمل من مستوػ الديون ,كما لم تجد الدراسة أػ
عالقة دالة إحصائياً بين ممكية المديرين التنفيذيين

وىيكل رأس المال ,ووأصت بضرورة تطبيق الحوكمة

التوسع المستقبمي الستثماراتيم  ,الحفاظ عمى سمعة

الختيار مزيج أمثل في ىيكل رأس المال.

طيبة في جميع مراحل حياتيم عمى االحتفاظ بميزة
الوصول إلى الديون واالستفادة من النفوذ في وقت

 4.5.12دراسة (:(Okiro,2015

استيدفت تحديد تأثير حوكمة الشركات وىيكل رأس

تحتاج إلييا.

المال في أداء الشركات المدرجة في بورصة األوراق

 4.5.10دراسة )أسعد( : 2015

استيدفت ىذه الدراسة التحقق من تأثير تطبيق آليات
الحوكمة المفصح عنيا عمى األداء المالي لمشركات

المساىمة السعودية وكانت أىم النتائج :وجود عالقة
جوىرية عكسية بين حجم مجمس اإلدارة واستقاللية
مجمس اإلدارة وبين معدل القيمة السوقية لمسيم عمي

المالية جماعة شرق أفريقيا ,وسعت الدراسة إلى تحديد
أثر ىيكل رأس المال في العالقة بين حوكمة الشركات

واألداء القوؼ من الشركات المدرجة في كينيا وتنزانيا
وأوغندا ورواندا وبورندؼ ,تم استيداف  56شركة من
 98وىى تشكل بنسبة,%57وتوصمت الدراسة إلى
نتائج منيا وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية
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بين حوكمة الشركات وأدائيا ,ووأصت الدراسة
بضرورة االىتمام بالحوكمة لما ليا من أىمية عمى

رأس المال ,كما وأظيرت الدراسة أن ىناك أث اًر إيجابياً

ذا داللة إحصائية لممتغيرات المستقمة(الممكية األجنبية

األداء المالي لمشركة.

ولجنة المكافآت) في ىيكل رأس المال .وأوصت ىذه

 4.5.13دراسة (أبوبكر والجزيري :)2016

استيدفت دراسة أثر أليات حوكمة الشركات مثل
خصائص مجمس االدارة وىيكل الممكية في الرفع

الدراسة

بضرورة الحفاظ عمى استقاللية المجالس

اإلدارية

في الشركات الفمسطينية ,والتأكيد عمى

ضرورة االلتزام بعدم إزدواجية عمل الرئيس التنفيذؼ

المالي لمشركات الناشئة في األسواق المصرية ,كانت

مع عضوية مجمس اإلدارة.

العينة  36شركة غير مالية في البورصة المصرية,
استخدمت الدراسة نماذج التأثيرات العشوائية لتحميل

 4.6فرضيات الدراسة

بناء عمى أىداف ومشكمة البحث فقد تم

البيانات ,ومن أبرز النتائج التي توصل إلييا الباحث

الفرضيات اآلتية:

صياغة

ىى أن الممكية المؤسسية والممكية الحكومية ترتبط

 -1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوػ

بشكل إيجابي بالرفع المالي لمشركات ,في حين أن

الداللة ()0.05

لعدد أعضاء مجمس اإلدارة في

حجم المجمس ونسبة عضوية المجمس من اإلناث

ىيكل راس المال.

كان أثرىا عكسيا ,أيضا أشارت النتائج إلى أن

خصائص مجمس اإلدارة وىيكل الممكية يؤثران تأثي اًر

ميماً في تحديد الرفع المالي لمشركات المصرية,

 -2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوػ
الداللة ( )0.05الستقاللية

مجمس األعضاء في

ىيكل رأس المال.

ووأصت الدراسة بأىمية تعديل لوائح حوكمة الشركات

 -3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوػ

والزام الشركات بيا.

الداللة ( )0.05لعدد اجتماعات المجمس في ىيكل

 4.5.14دراسة (سامي نصر أبو شمالة ،نائل خميل
أبوليمة)2018

استيدفت ىذه الدراسة اختبار أثر حوكمة الشركات في
ىيكل أرس المال لمشركات غير المالية المدرجة في

رأس المال.

 5منيجية الدراسة:

 5.1مجتمع وعينة البحث:

يمثل مجتمع الدراسة في الشركات المساىمة المسجمة

عددىا( )22شركة ,واعتمد

في سوق مسقط لالوراق المالية في سمطنة عمان

البيانات المالية لمشركات غير المالية والمصرح بيا

( )116شركة تمثل قطاعات اقتصادية مختمفة حيث

خالل الفترة من 2014-2011م ,واستخدم الباحثان

يعد االستثمار في ىذه الشركات قناة من القنوات

أساليب اإلحصاء القياسي باستخدام نموذج التاثيرات

االستثمارية التي توظف فييا رؤوس األموال الضخمة

نتائج الدراسة أن ىناك أث اًر سمبياً ذا داللة إحصائية

( , )www.msm.gov.omثم تحديد عينة الدراسة

بورصة فمسطين والبال

الباحثان المنيج التحميمي الكمي القياسي في تحميل

العشوائية لموصول إلى نتائج الدراسة .ولقد أظيرت
لممتغيرات المستقمة (استغاللية مجمس اإلدارة والجمع

بين المدير التنفيذؼ/عضوية المجمس) عمى ىيكل

وعددىا عند إعداد ىذه الدراسة في ديسمبر 2018م

وتحظى باىتمام من مستخدمي التقارير المالية
وفق الشروط اآلتية :

 أن تكون الشركة من الشركات في سوق األوراق
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المالية في سمطنة عمان .

اختالف خصائصو عن القطاعين اآلخرين ,كما تم

 أن تتوفر عنيا البيانات المطموبة إلجراء التحميل

استبعاد عدد من الشركات التي ال تتوافر قوائميا

اإلحصائي.

المالية وعددىا( )17شركة والجدول رقم ( )1يوضح

وقد شممت العينة ( )68شركة من القطاعين

عينة الدراسة المختارة:

الصناعي والخدمي وتم استبعاد القطاع المالي بسبب
عدد الشركات في القطاع

البيان
إجمالي عدد الشركات المدرجة في سوق مسقط

116

البنوك والشركات المالية

()31

شركات بياناتيا المالية غير متوافرة

()17

العينة المختارة
المصدر:

68

سوق مسقط لألوراق المالية 2020م

 5.2مصادر جمع البيانات:

استخدمت الدراسة أسموب البيانات الثانوية

التقارير الخاصة بحوكمة الشركات .كما تم االعتماد
إذ تم

تجميع البيانات من خالل االستعانة بالتقارير المالية
لمشركات العاممة في القطاع الصناعي والخدمي التي

توافرت بياناتيا لمعام  , 2018وتم الحصول عمى تمك
التقارير من موقع سوق مسقط لألوراق المالية

( , )www.msm.gov.omوقد تم تجميع البيانات
المتعمقة بالمتغير التابع لمدراسة وىو ىيكل رأس المال

وكذا المتغيرات المستقمة والمتغيرات الرقابية من خالل
القوائم المالية(المركز المالي ,قائمة التدفقات النقدية,

قائمة الدخل ,قائمة التغير في حقوق الممكية) وكذا

عمى المراجع والدوريات ذات الصمة في الجانب

النظرؼ لمدراسة.

 6مقاييس متغيرات الدراسة:

تستيدف الدراسة دراسة أثر خصائص مجمس االدارة
كمتغيرات مستقمة (عدد أعضاء المجمس ,استقاللية
أعضاء المجمس ,عدد اجتماعات المجمس) عمى

المتغير الوحيد التابع وىو ىيكل أرس المال مقاسا

بنسبة الديون(الرافعة) وفيما يأتي المقاييس المستخدمة
لجمع البيانات الخاصة بكل متغير من خالل الشكل
رقم (:)1

مجمة جامعة حضرموت لمعموم اإلنسانية المجمد  , 18العدد  , 2ديسمبر 2021

533

أثر خصائص مجمس اإلدارة في ىيكل رأس المال لمشركات

خالد ىاشم فضل وآخرون

.....................

المتغيرات المستقلة

المتغير التابع

عدد أعضاء المجلس
استقاللية أعضاء المجلس
هيكل رأس
المال

عدد اجتماعات المجلس
المتغيرات المراقبة
حجم الشركة
ربحية الشركة
من خالل ىيكل الدراسة في أعاله يمكن التطرق إلى

األداء المالي (متغير رقابي) = صافي الربح /

متغير من تمك المتغيرات حسب اآلتي:

حجم الشركة (متغير رقابي) = الموغاريتم العشري

المقاييس المستخدمة لجمع البيانات الخاصة بكل

إجمالي األصول.

ىيكل أرس المال(المتغير التابع) = إجمالي الخصوم

إجمالي األصول.

وتم احتساب المتغيرات المستقمة بالقوانين اآلتية:

من أجل تحقيق أىداف الدراسة تم استخدام برنامج

/إجمالي األصول.

عدد أعضاء مجمس اإلدارة = عدد األعضاء
المتواجدين في مجمس اإلدارة لكل شركة.

أدوات التحميل اإلحصائي:

التحميل اإلحصائي( )SPSSمن خالل عمل مجموعة
من التحميالت منيا التحميل الوصفي لمبيانات وتحميل

االستقاللية = عدد أعضاء المجمس المستقمين /

معامل االرتباط بين المتغيرات وتحميل العالقات

عدد اجتماعات مجمس اإلدارة = عدد االجتماعات

التالية:

عدد أعضاء مجمس اإلدارة.

المنفذة خالل السنة لممجمس.

اعتمدت الدراسة في إضافة عاممين آخرين كمتغيرات

رقابية لمدراسة(والمتغيرات الرقابية ىي المتغيرات التي

تم دراستيا في أكثر من دراسة وأثبتت عالقتيا مع
المتغير التابع بشكل متفق عميو في أغمب الدراسات)

وىى كما يمي:

الختبار فرضيات الدراسة ,وقد تم صياغة المعادلة
D=B+B1BN+B2BIND+B3METN+B4FS+
B5ROA

 = Dىيكل رأس المال.

 = BNعدد أعضاء المجمس.

 = BINDاستقاللية أعضاء المجمس.
 = METNعدد اجتماعات المجمس.
 = FSحجم الشركة.
 = ROAربحية الشركة.
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جدول رقم (:)2التحميل الوصفي لمبيانات
االنحراف المعيارؼ

متوسط

أعمى قيمة

أدنى قيمة

العدد

البيان

1.49472

7.7794

12.00

5.00

68

عدد أعضاء مجمس اإلدارة

68

عدد اجتماعات المجمس

.2028774958

.653627663

.9166667

.1666667

68

.6505619563

7.220648796

8.8510014

5.5056274

68

.510857679

.9892579

.0783869

1.71569

.081703698784
.2439977718

5.6618

12.00

2.00

-.170775511- .196280177 .03328172950

الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد عمى مخرجات
البرنامج اإلحصائي 2020م

يساوؼ

68
68
68

()5.6617647

استقاللية المجمس
حجم الشركة

ربحية الشركة

ىيكل رأس المال

)Valid N (listwise

بمعنى

عدد

متوسط

االجتماعات السنوية  5اجتماعات في السنة بمعدل

نالحللع مللن الجللدول( )2فللي أعللاله أن جميللع العوامللل

اجتماع كل شيرين ونصف وأقل عدد من االجتماعات

عللدد بياناتيللا ( ,)68وأن عامللل عللدد أعضللاء مجمللس

كان اثنين أؼ بمعدل اجتماع كل ستة أشير وأكثرىا

اإلدارة وى ل للو العام ل للل المتغي ل للر أدن ل للى قيم ل للة ل ل للو ى ل للي

 12اجتماعا في السنة أؼ بمعدل اجتماع كل شير

( )12.00000بينمل ل ل ل ل ل للا المتوسل ل ل ل ل ل للط لل ل ل ل ل ل للو يسل ل ل ل ل ل للاوؼ

أم ل ل للا عام ل ل للل حج ل ل للم الش ل ل للركة أدن ل ل للى قيم ل ل للة ل ل ل للو ى ل ل للي

( )7.7794118وتش ل ل ل للير ى ل ل ل للذه النتيج ل ل ل للة أن ع ل ل ل للدد

( )5.50563ف ل ل ل ل للي ح ل ل ل ل للين أن أعم ل ل ل ل للى قيم ل ل ل ل للة لل ل ل ل ل للو

األعضاء يجب أالّ يقل عن  7أعضاء أما فلي الزيلادة
يجب أالَّ يزيد عن .12

( )7.2206488واالنح ل ل ل لراف المعيل ل ل للارؼ لل ل ل للو يمثل ل ل للل

المتغير الثاني أدنى قيمة لو ىي ( ).16667في

كما نالحع أن عامل األداء المالي

وىو العامل

حين أن أعمى قيمة لو ( ).91667بينما المتوسط لو

المتغير الرابع أن أدنى قيمة لو ىي ().0783869

( )5.00000ف ل ل ل ل للي ح ل ل ل ل للين أن أعم ل ل ل ل للى قيم ل ل ل ل للة لل ل ل ل ل للو

أما عامل عدد األعضاء المستقمين

وىو العامل

يساوؼ ( ).6536277واالنحراف المعيارؼ لو يمثل

كبير
اً
( ).20287750وتشير النتيجة إلى أن جزءاً
من الشركات المدرجة في بورصة عمان ال تتميز

وىذا العدد مناسب ألنو يعزز من عممية الرقابة.

( )8.85100بينمل ل ل ل ل ل ل للا المتوسل ل ل ل ل ل ل للط لل ل ل ل ل ل ل للو يسل ل ل ل ل ل ل للاوؼ
(. ).65056196

في حين أن أعمى قيمة لو ( ).19628بينما المتوسط

لو يساوؼ ( ).0332817واالنحراف المعيارؼ لو
يمثل (.).08170370

باالستقاللية العالية وأن الصالحيات والسمطات فييا

أما عامل ىيكل رأس المال وىو العامل المستقل أدنى

تتركز في يد شخص واحد.

قيمة لو ىي ( ).01074في حين أن أعمى قيمة لو

ويتضح أن عامل

عدد اجتماعات مجمس اإلدارة

وىو العامل المتغير الثالث أن أدنى قيمة لو ىي ( )2

( ).92161بينما المتوسط لو يساوؼ ().9892579

واالنحراف المعيارؼ لو يمثل ().2439977718

في حين أن أعمى قيمة لو ( )12بينما المتوسط لو
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جدول رقم ( )3معامل االرتباط بيرسون
ىيكل رأس
المال

1

ربحية

الشركة

حجم

الشركة

عدد

اجتماعات
المجمس

استقاللية
المجمس

عدد أعضاء

مجمس اإلدارة
1

عدد أعضاء مجمس اإلدارة

.

1

.093

استقاللية المجمس

1

.088

.069

عدد اجتماعات المجمس

1

*.258

.093

**.353

حجم الشركة

1

**.455

.132

.084

.117

ربحية الشركة

**-.557-

-.134

-.216

-.062

-.151

ىيكل رأس المال

الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد عمى مخرجات

عند مستوػ(.)-.062

نالحللع أن ىنللاك ارتباط لاً موجب لاً وذا أىميللة بللين عللدد
أعضللاء مجمللس اإلدارة وعللدد اسللتقاللية مجمللس اإلدارة

وعدد أعضاء مجملس اإلدارة وعلدد األعضلاء المسلتقمين

وحجم الشركة ,حيلث إنلو كمملا زاد علدد أعضلاء مجملس

يتطمللب ذلللك زيللادة عللدد األعضللاء المسللتقمين .وأيضللا

يتطمل للب ذلل للك زيل للادة عل للدد االجتماعل للات ,وأيضل للا ىنل للاك

البرنامج اإلحصائي 2020م.

( ).093حيث إنو كمما زاد عدد أعضلاء مجملس اإلدارة

يوجللد ارتبللاط موجللب ب لين عللدد أعضللاء مجمللس اإلدارة
وع ل للدد اجتماع ل للات المجم ل للس ( ,).069وأيض ل للا يع ل للد ذا
ارتبللاط موج للب ( ).353وذا أىميللة م للع حجللم الش للركة,

وأيض للا ذو ارتب للاط موج للب م للع األداء الم للالي ().117

ونالحع أن ىناك ارتباطاً موجبلاً بلين عةدد االجتماعةات

اإلدارة أو عدد األعضاء المستقمين أو زاد حجم الشركة

عالق للة طرديل للة بل للين ع للدد اجتماعل للات المجمل للس واألداء

المللالي عنللد مسللتوػ( ,).132وعالقللة سللالبة ذات داللللة
إحصائية بين عدد االجتماعات وىيكل رأس الملال عنلد

مستوػ (.)-.216

وأيضلا ىنلاك ارتبلاط سلالب ملع ىيكلل رأس الملال عنلد

ويالحع أن ىناك ارتباطاً موجبلاً بلين حجلم الشلركة وعلدد

اإلدارة يؤدؼ إلى نقصان ىيكل رأس المال.

موجب مع كل من علدد أعضلاء مجملس اإلدارة ().353

مستوػ( )-.151وىذا يعني زيادة عدد أعضلاء مجملس

االجتماعل للات ( ).258ويعل للد ذا أىميل للة  ,وأيضل للا ارتبل للاط

كما يالحع أن ىناك ارتباطاً موجباً بين عدد
األعضاء المستقمين وعدد اجتماعات مجمس اإلدارة

أىميللة  ,وىنللاك ارتبللاط موج للب ذو داللللة إحصللائية ب للين

طردية بين عدد األعضاء المستقمين وحجم الشركة

بين حجم الشركة و ىيكل راس المال ()-.134

وىى ذات داللة معنوية عند مستوػ(, ).088وعالقة

وىى ذات داللة إحصائية عند مستوػ(,).093وأيضا
عالقة موجبة وذو داللة إحصائية بينيا واألداء

المالي عند مستوػ( ).084وأيضا توجد عالقة سالبة
بين عدد األعضاء المستقمين مع ىيكل رأس المال

وع للدد األعض للاء المسل للتقمين ( ).093م للع اعتبارىل للا ذات
حجل للم الشل للركة واألداء المل للالي ( .).455وارتبل للاط سل للالب

كما يالحع أن ىناك ارتباطاً موجباً ذا داللة معنوية
بين األداء المالي وحجم الشركة عند مستوػ
(,).455و عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين
**

األداء المالي وىيكل أرس المال ( .)-.557-

مجمة جامعة حضرموت لمعموم اإلنسانية المجمد  , 18العدد  , 2ديسمبر 2021

533

أثر خصائص مجمس اإلدارة في ىيكل رأس المال لمشركات

خالد ىاشم فضل وآخرون

.....................

جدول رقم ( )4ممخص النموذج
Std. Error of the
Estimate

Adjusted R
Square

R Square

R

Model

.1996319506

.331

.381

.617a

1

الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد عمى مخرجات

 Squareتقيس نسبة التغير في المتغيلر التلابع بسلبب

تش ل للير النت ل للائج ف ل للي الج ل للدول رق ل للم ( )4إل ل للى أن ق ل للوة

والتللي بمغللت حسللب نتللائج التحميللل فللي الجللدول أعللاله

 %61ومللن المعمللوم إحصللائياً أن قيمللة  Rتقلليس قللوة
عالقل ل للة االرتبل ل للاط بل ل للين المتغيل ل للر التل ل للابع والمتغي ل ل لرات

الد ارسللة تعللادل نسللبة  %33.1مللن إجمللالي العوامللل

البرنامج اإلحصائي 2020م.

االرتباط بين المتغير التابع والمتغيرات المستقمة بنسبة

المستقمة التي يتضمنيا النموذج بينما Adjusted R

التغير في المتغيرات المسلتقمة التلي يتضلمنيا النملوذج

 %33.1وىللذا يعنللي بللأن مللاتم أخللذه مللن عوامللل فللي
التي تؤثر في ىيكل رأس المال.

جدول رقم (:)5تحميل األنوفا
Sig.
.000b

F
7.618

Sum of Squares
1.518
2.471
3.989

Mean Square
.304
.040

Model
Regression
Residual
Total

الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد عمى مخرجات

داللة كانت ( ).000يؤكد صالحية النموذج المقترح

يوضح الجدول رقم( )5رقم أن قيمة  Fالمحسوبة

عالقة ذات داللة إحصائية بين المتغير التابع

البرنامج اإلحصائي 2020م.

بمغت لدػ المتغيرات المستغمة ( )7.618وبمستوػ

الختبار فرضيات الدراسة أػ يمكن القول أنو توجد
والمتغيرات المستقمة.

جدول رقم ( )6تحميل العالقات
Sig.

T

.459

.746

.0157
.0480
.075
.041
.000

-

1.434-.025-

1.8102.092
-

5.600-

Standardized
Coefficients
Beta

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
.229
.307

Model
)(Constant

عدد أعضاء مجمس

-.154-

.018

-.025-

-.003-

.121

-.003-

استقاللية المجمس

-.188-

.015

-.027-

عدد اجتماعات المجمس

.256

.046

.096

الشركة حجم

-.630-

.336
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الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد عمى مخرجات

يالحع من الجدول في أعاله أن تأثير عدد

البرنامج اإلحصائي 2020م

االجتماعات في ىيكل أرس المال تأثير سمبي (-

نالحع من الجدول رقم ( )6في أعاله أن العالقة بين

 ).027-وىى ليست ذا داللة إحصائية حيث بمغت

خصائص مجمس اإلدارة وىيكل رأس المال عالقة

قيمتيا ( ).075ويعني ىذا أن قرارات ىيكل رأس

طردية ذات داللة إحصائية بنسبة (.).229

المال تتم تداوليا ومناقشتيا

نالح للع م للن الج للدول ف للي أع للاله أن ت للأثير ع للدد أعض للاء

االجتماعات ويتم التاكيد عمى ضرورة االعتماد عمى

مجمس اإلدارة عمى ىيكل أرس الملال ىلو تلأثير سلمبي (-
 ).025-وذو داللل للة إحصل للائية حيل للث إن قيمتيل للا تسل للاوؼ

باستمرار في ىذه

التمويل الذاتي بدالً عن الديون .ومن ثم يتم قبول

فرضية العدم التي تشير إلى أنو ال يوجد أثر ذو داللة

( ).0157وىل ل للى أقل ل للل م ل ل للن مسل ل للتوػ الداللل ل للة المعتم ل ل للدة

إحصائية بين عدد اجتماعات المجمس وىيكل رأس

( .)0.05وبناء عميو يتم رفلض فرضلية العلدم التلي تشلير

الدراسة متفقة مع دراسة

المال ,وجاءت ىذه

إل للى أن للو ال يوج للد أث للر ذو دالل للة إحص للائية عن للد مس للتوػ

.(2012) Kajananthem

الداللللة( )0.05لعللدد أعضللاء مجمللس اإلدارة عمللى ىيكللل

بينما نالحع أن تأثير حجم الشركة في ىيكل أرس

رأس المال .فزيادة علدد أعضلاء مجملس اإلدارة يلؤدؼ إللى

المال تأثير إيجابي وقد بم ( ).096وتعد ذات أىمية

إجم للاع القل لرار حل لول ض للرورة التموي للل ال للذاتي م للن مل لوارد

بالنسبة لييكل أرس المال ( ).041وىذا يعني أن

المنشأة عوضاً عن االقتراض والديون طويملة األجلل ,وقلد

جاءت دراسات متفقلة ملع الد ارسلة الحاليلة مثلل(2006) :

 ,Hassanال ل ل ل ل ل ل ل ل ل لزين( ,)2011أبل ل ل ل ل ل ل ل ل للوبكر الجزيل ل ل ل ل ل ل ل ل للرؼ
(Kajananthem,)2016

) .(2012واختمفل للت مل للع

الشركات الكبيرة ليا قدرة الحصول عمى التمويل
بالقروض أكثر من تمك األصغر حجماً ,وىذا يطابق
الفرضية الرابعة.

اتفقت الدراسة الحالية من حيث األثر الموجب لمتغير

دراسة المناصير(.)2013

الحجم عمى ىيكل رأس المال مع كل من الدراسات

كما يالحع أن تأثير عدد األعضاء المستقمين عمى

اآلتية :أومت غسان(,(2006) Hassan,)2006

ىيكل أرس المال تأثير سمبي ( )-.003-و ذو داللة

القيسي ( ,)2013دراسة طالب (.)2015

مستوػ الداللة المعتمدة ( .)0.05وبناء عميو يتم

سمبي ( )-1.882-وتعد ذات أىمية بالغة بالنسبة

رفض فرضية العدم التي تشير إلى أنو ال يوجد أثر

لييكل أرس المال ( ).000وتشير ىذه النتيجة إلى أن

إحصائية حيث إن قيمتيا ( ).0480وىى أقل من

ونالحع أن تأثير الربحية عمى ىيكل أرس المال تأثير

ذو داللة إحصائية عند مستوػ الداللة ()0.05

زيادة أرباح الشركة تعني انخفاض االعتماد عمى

فزياة عدد األعضاء المستقمين يصاحبيا انخقاض في

الدراسة الحالية من حيث األثر السالب لمتغير الربحية

نسبة المديونية وزيادة االعتماد عمى أسيم الممكية

في ىيكل رأس المال مع كل من الدراسات اآلتية:

واألرباح المحتجزة في تمويل أنشطتيا ,وقد اتفقت ىذه

أومت غسان ( ,(2006) Hassan ,)2006القيسي

الستقاللية مجمس األعضاء في ىيكل رأس المال

الدراسة مع دراسة سامي نصر أبوشمالة ,نائل خميل

التمويل الخارجي والتركيز عمى التمويل الذاتي .اتفقت

( ,)2013دراسة طالب (.)2015

أبو ليمة (.)2018
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النتائج:

في ضوء اإلطار النظرؼ لمبحث ومن خالل تحميل

خالد ىاشم فضل وآخرون

الذاتي بدالً عن الديون.

-5أظيرت النتائج وجود أثر إيجابي وذؼ داللة

البيانات واإلجابة عن األسئمة واختبار الفرضيات تم

إحصائية لمتغير حجم الشركة في ىيكل رأس المال

 -1يوجد أثر ذو داللة إحصائية عمى الشركات

حيث إن زيادة حجم الشركة بنسبة  %100يمكن

التوصل إلى النتائج اآلتية:

لمشركات المدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية

المدرجة في سوق مسقط حسب مجتمع الدراسة ,حيث

شركات مجتمع الدراسة من زيادة المديونية بنسبة

( )7.618وبمستوػ داللة ( )0.00ويتضح من ذلك

تمكن اإلدارة من الحصول عمى مديونية أعمى في

بمغت قيمة  Fالمحسوبة لدػ المتغيرات المستقمة
أن المتغيرات التي تطرق إلييا البحث والمتمثمة في
(عدد أعضاء مجمس اإلدارة ,استقاللية المجمس ,عدد

 .%9.6ونستنتج من ذلك أن زيادة حجم الشركة

تركيبة ىيكل رأس المال.

اجتماعات المجمس ,حجم الشركة ,ربحية الشركة)

 -6أشارت الدراسة إلى أن األثر دال إحصائياً
لمربحية في ىيكل رأس المال ,وأن الزيادة في الربحية

-2أظيرت النتائج وجود أثر سمبي وذؼ داللة

بنسبة .%18.8

كان ليا أثر في ىيكل رأس المال.

إحصائية لمتغير عدد أعضاء مجمس اإلدارة في

تركيبة ىيكل رأس المال لمشركات المدرجة في سوق

مسقط لألوراق المالية ,حيث إن زيادة عدد مجمس

بمقدار  %100تؤدؼ إلى انخفاض ىيكل رأس المال
التوصيات:

عمى ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا في ىذه

الدراسة نضع التوصيات المتمثمة فيما يمي :

اإلدارة بنسبة  %100تؤدؼ إلى انخفاض ىيكل رأس

 -1بذل مختمف الجيود لتطبيق مبادػء وآليات

اإلدارة عمى ضرورة التمويل من المصادر الداخمية

 -2تعميم تطبيق مبادػء الحوكمة في كل إدارات

المال بمقدار  %25وذلك بسبب اتفاق أعضاء مجمس

بدال عن االقتراض والديون طويمة األجل.

الحوكمة في الشركات والعمل عمى تقنينيا.

وأقسام الشركات .

 -3أشارت النتائج إلى وجود أثر سمبي وذؼ داللة

 -3يمكن لمشركات المدرجة بسوق مسقط لألوراق

المال ,ونستنتج من ذلك أن زيادة عدد األعضاء

 -4أن تسعى إدارة الشركات المدرجة بسوق مسقط

إحصائية لعدد األعضاء المستقمين عمى ىيكل رأس

المالية زيادة عدد أعضاء مجالس إداراتيا.

المستقمين بنسبة  %100تؤدؼ إلى انخفاض التمويل

لألوراق المالية إلى زيادة نشاط مجمس إدارتيا وذلك

أسيم الممكية واألرباح المحتجزة.

متابعة الميام الموكمة إليو من قبل المالك.

عن طريق الديون بنسبة  %3وزيادة االعتماد عمى

بزيادة عدد االجتماعات التي يعقدىا حتى يتحقق
 -5الحفاظ عمى استقاللية مجالس اإلدارة بحيث يكلون

-4أشارت النتائج إلى أن األثر غير دال إحصائياً
لعدد اجتماعات مجمس اإلدارة في ىيكل رأس المال,

لو أثر فعال في التأثير في الق اررات المرتبطة بالتمويل.

 %100تؤدؼ إلى انخفاض ىيكل رأس المال بنسبة

الشركات والعمل عمى توفير البيئة المناسبة ليا .

وقد كانت الزيادة في عدد االجتماعات بمقدار
 ,%2.7ونستنتج من ذلك أن ىذه االجتماعات
المتداولة تؤكد عمى ضرورة االعتماد عمى التمويل

 -6وضع قوانين خاصة لتطبيق الحوكمة في
 -7نشر ثقافة الحوكمة وأىمية تطبيقيا في مختمف
الشركات عمومية كانت أم خاصة كبيرة أم صغيرة .
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المراجع:
 -1أبوبكر دمحم

.....................

والجزولي خيرؼ ( ,)2016أثر خصائص مجمس

اإلدارة وىيكل الممكية عمى الرافعة المالية ,مجمة البحوث المالية

والمحاسبية ,المجمد ,5العدد.1

 -2أسللعد ,دمحم ( ,)2015أثللر تطبيللق آليللات الحوكمللة المفصللح عنيللا عللن

األداء المالي ,دراسة تطبيقية عملى الشلركات المسلاىمة فلي المممكلة العربيلة
السعودية ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة أم القرػ ,السعودية.

 -3أومت ,غسان والنوباني ,ىيثم()2006ىيكل رأس المال لمشركات

الصناعية المدرجة في األردن ,المجمة العربية لمعموم .التقرير السنوؼ

الثامن,2006بورصة عمان ,سوق األوراق المالية ,عمان-األردن.

 -4حسين راغب طالب ,)2015( ,أثر تنفيذ آليات حوكمة الشركات
في تخفيض فجوة التوقعات عن القيمة العادلة -دراسة تطبيقية في

الشركات العراقية الخاصة المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية,
العراق :مجمة كمية بغداد االقتصادية ,العدد ,45ص.59

 -5دراسة مطاوع ( ,)2009دور حوكمة الشركات في تعزيز قيمة

المنشأة ,رسالة ماجستير غير منشورة ,كمية العموم االقتصادية والتجارية

وعموم التسيير ,جامعة دمحم خيضر بسكرة ,الجزائر.

 -6رمضان عماد ,والعقدة ,صالح ( ,)2011محددات ىيكل رأس
المال في الشركات المساىمة العامة األردنية ,المجمة األردنية في إدارة
األعمال,مجمد,7عدد,2ص ص.86-85

 -7الزين ( ,)2011أثر خصائص مجمس اإلدارة عمى أداء الشركات

األردنية ,مجمة جامعة دمشق لمعموم اإلقتصادية والقانونية  ,المجمد,2

العدد.29

 -8سامي نصر أبو شمالة ونائل خميل أبو ليمة ( ,)2018أثر حوكمة
الشركات عمى ىيكل رأس المال لمشركات غير المالية المدرجة في

بورصة فمسطين لمفترة ( ,)2014-2011مجمة جامعة النجاح
لألبحاث(العموم اإلنسانية) ,المجمد  ,33العدد .3,2019

 -9طالب ( ,)2015محددات ىيكل رأس المال ,رسالة ماجستير غير
منشورة ,الجامعة اإلسالمية غزة ,فمسطين.

 -10فياض ( ,)2011اإلدارة المالية :مدخل اتخاذ الق اررات .دار
التعميم الجامعي ,اإلسكندرية ,ص.28

 -11القسي (,)2013محددات ىيكل رأس المال في الشلركات الفمسلطينية,
رسالة ماجستير غير منشورة ,الجامعة اإلسالمية غزة ,فمسطين.

 -12دمحم ياسين عادل ( ,)2012محددات الحوكمة ومعاييرىا ,كمية
إدارة األعمال ,جامعة الجنان ,طرابمس ,المؤتمر العممي الدولي حول

عولمة اإلدارة في عصر المعرفة,ص.12

 -13دمحم يزيد صالحي ,عبدالوىاب بن بريكة ( ,)2010واقع حوكمة
الشركات في الجزائر :دراسة ميدانية عمى بورصة الجزائر ,جامعة دمحم

خيضر,بسكرة,ص.4

 -14الم للومني ,غ للازؼ ,حس للن ,عم للي ( ,)2011مح للددات اختي للار الييك للل
المالي لشركات األعمال :دراسة تحميمية لشركات قطاع الخلدمات المدرجلة فلي

بورصة عمان ,دراسات العموم اإلدارية,المجمد,38العدد ,12عمان.

خالد ىاشم فضل وآخرون

 -15نائل خميل أبوليمة ( ,)2016أثر الحوكمة عمى ىيكل رأس
المال ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة األقصى.

 -16نبيل قيمي (, )2017دور مبادغ الحوكمة في تفعيل األداء
المالي لشركات التأمين ,رسالة دكتو اره غير منشورة ,كمية العموم

االقتصادية والعموم التجارية عموم التسير ,جامعة حسيبة بن عموؼ,
الشمف ,الجزائر ,ص.72

17- Abor, j., & Biekpe, N. (2006). Does Corporate
Governance Affect the Capital Structure Decisions of
Ghanaian SMEs? Corporate Ownership& control, I,
PP113 -118.
18- Abor,J.(2007),"corporate
governance
and
financing decisions of Ghanaian listed fims",corporate
governance,vol.7,p.83.
19- Abor,J.and Biekpe,N.(?2005),"What determines
the capital structure of listed firms in Ghana?", African
finance Journal,vol.7 no.1, pp.37-48.
20- Agca,a.&Mansi,s.a.(2008).managerial ownership,
takeover defenses, and debt financing. Journal of
financial research,31(2),85-112.
21- Brailsford,T.j.,Oliver,B.R.,&Pua,S.L.H.(2002).On
the relation between ownership structure and capital
structure.Accounting&Finance,42(1),1-26.
22- Glen,J.and Pinto,B.(1994),"Debt or equity? How
firms in developing countries choose",Discussion
paper 22, International Financial Corporation,
Washington, DC. PP 66 - 68.
23- Gompers, PA., Ishli, J .L .and Metrick, A.(2003),
"Corporate governance and equity prices"Quarterly
journal of Economics,Vol.118 no.I,P.101.
24- Hasan, Arshad(2006), Impact of ownership
structure and corporate governance on capital structure
of Pakistani listed companies, international journal of
business and management,vol.4,no.2.
25- Jensen,m.and meckling,w.,1976, the theory of the
firm: management behavior, agency costs and capital
structure, journal of financial economics,3(1),PP305-360.
26- kajananthan,rajendran.(2012.effect of corporate
governance on capital structure:case of the srilankan
listed manufacturing com-panies.international refereed
research journal. Vol-111, october2012.
27- Kumar.j.(2015).Capital Structure and Corporate
Governance.Jen-trepren Organize Manag.4:143.Ruel
28- Myers,s.c.(2001).capital
structure.journal
of
economic perspectives,15(2),81-102.
29- Okiro. Omoro(2015). The effect of corporate
governance and capital structure on performance of
firms listed at the east African com-munity securities
exchange.europen scientific journal.march 2015
edition vol11,no.7issn:1857-7881.
30-Peng,M.W.,Au,K.Y.,&Wang,D.Y.L.(2001).Interlo
cking directorates as corporate governance in Third
World multinationals: Theory an evidence from
Thailand. Asia pacific journal of management, 18 (2),
161-181.
31- www.msm.gov.om.

مجمة جامعة حضرموت لمعموم اإلنسانية المجمد  , 18العدد  , 2ديسمبر 2021

533

The impact of Board of Directors Characteristics
on Capital Structure
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Abstract

This study aimed at determining the impact of the characteristics of the board of directors (their number,
independence, number of meetings) on the capital structure. The samples included 68 companies from the
industrial and service sector of companies listed in the Muscat Securities Market through the financial
statements of those companies for the year 2018. The data were collected from the financial statements
and were analyzed through the use of the statistical analysis program (SPSS) using descriptive data
analysis and correlation analysis. The results revealed that there is a statistically significant negative
effect of the independent variables (number of board members, number of independent members and
number of meetings) on the capital structure. The study recommended the necessity of preserving the
independence of the members of the Board of Directors and recommended increasing the activity of
boards of directors through increasing the number of meetings.
Keywords: Characteristics. Board of Directors, capital structure.
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