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 الملخص

إلى هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر خصائص مجلس اإلدارة على ممارسة إدارة األرباح من جهة، و

األرباح من جهة  لدور الوسيط للجنة التدقيق على العالقة بين فعالية مجلس اإلدارة وبين إدارةالتحقق من ا

ول الى للوص التحليليالمنهج و  تبعت الباحثة المنهج الوصفيإ ،أخرى. و للوصول إلى أهداف الدراسة

عامة المساهمة الصناعية ال لقوائم المالية لعينة من الشركاتنتائج الدراسة وذلك من خالل تحليل ا

زدواجية إ. وركزت هذه الدراسة على خصائص مجلس اإلدارة كعدد االجتماعات و االستقاللية و االردنية

س إلدارة ستخدمت الباحثة نموذج جونز المعدل كمقياإالمهام و عالقتها بممارسة إدارة األرباح، حيث 

رت عمان حيث اقتص بورصةجة في األرباح . وقد تكون مجتمع الدراسة من الشركات األردنية المدر

نه يمثل ولقد تم اختيار هذا القطاع أل 2016 – 2015فقط لعامي  ةالصناعيالشركات  عينة الدراسة على

 .المدرجة % من العدد اإلجمالي للشركات األردنية 25ما يقارب  

ن هناك الختبار الفرضيات البحثية، وجدت الدراسة أ Multiple Regressionومن خالل استخدام 

ي الشركات فجتماعات مجلس اإلدارة وممارسة إدارة األرباح عدد إعالقة سلبية وذات داللة إحصائية بين 

لحد من في ا يساهمن وجود أعضاء مستقلين في مجلس اإلدارة  دت الدراسة أاألردنية المدرجة، كما وج

دارة اكل الوكالة بين اإلنتهازي للمدراء ويحد من مشإلممارسة إدارة األرباح ويحد من السلوك ا

ً أن ئيس مجلس زدواجية المهام بين كل من الرئيس التنفيذي ورإ والمساهمين. كما أفادت النتائج أيضا

  Hierarchical Regressionاإلدارة تساهم في زيادة ممارسة إدارة األرباح. ومن خالل استخدام 

ة وزيادة زيز الدور الرقابي لمجلس اإلداروجدت الدراسة بأن لجنة التدقيق كمتغير وسيط تساهم في تع

لية مجلس الدراسة إلى ضرورة الحفاظ على فعا خلصتفعاليته في الحد من ممارسات إدارة األرباح. وقد 

 الة. نتهازية للمديرين وتخفيف صراع الوكإلاإلدارة للقيام بدوره الرقابي للحد من السلوكيات ا

 بورصةلتدقيق، ازدواجية المهام، مجلس اإلدارة ، لجنة إ قاللية ،اإلستإدارة األرباح ، الكلمات الدالة:

 .لألوراق الماليةعمان 

 


