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خالصة الدراسة
ال زام الورعات المساهمة العامة في فلسطين

هتفت هذه التراسة إلى ال عرف على مت

زمزاتئ الحوعمة  ،وقت م إس تتام المنهج الوصفي ال حليلي ،واس تتمت اإلس زانة عأتاة
رئيسية في جمع الزيانات األولية ،حيث م وزيع ( )400إس زانة و م إعاتة ( )374إس زانة،

وزهذا عون نسزة المس جيزين ألتاة التراسة ( )%93.5من المج مع األصلي .و م اس تتام

العتيت من األساليب اإلحصائية إلت زار الفرضيات ومنها (معامل ار زاط زيرسون،

والم وسطات الحسازية).

ومن أهم النتائج التى توصل إليها البحث:
 .1مستوى الق اررات اإلدارية تبين :زين أن الورعات المساهمة العامة في فلسطين ل زم
زاإلفصاا عن الجهة المصترة للق اررات االتارية زوعل عام ،عما زين أن الق اررات االتارية

في الورعات المساهمة العامة ساهم في مجموعها في حقيق رسالة الورعة ،وعذلك أن
الق اررات االتارية في الورعات المساهمة العامة نسجم مع السياسة العامة للورعة .إال أنه

ومع ذلك ال يزال هناك ضعف في مس وي الق اررات االتارية في الورعات المساهمة.
 .2كفاءة النظم اإلدارية تبين :أن الورعات المساهمة العامة حرإ على قتيم التعم
لق اررات المتراء في االتارة العليا .عما زين أن النمم االتارية في الورعات المساهمة حقق
االهتاف ال نميمية المحتتة ،وعذلك يوجت هيعل نميمي مالئم للنمم اإلتارية في الورعات
المساهمة ،عما صف النمم االتارية في الورعات المساهمة ززساط ها .إال ان هذه النمم
زحاجة الى مزيتاً من ال طوير وال حسين ل الئم مع النمم االتارية الحتيثة ال ى ع زر أحت
أهم تعائم نجاا حوعمة الورعات في العصر الحتيث.

 .3مستوى أداء الشركة تبين :أن الورعات المساهمة العامة قوم ز حقيق األهتاف
المرسومة لها .عما زين أنها عمل على حقيق ن ائج ايجازية ألعمالها ،عما زين وجوت
إل زام لت الورعات المساهمة العامة زقواعت ومزات ء حوعمة الورعات إلى حت مقزول ،إال

أن هذا اإلل زام ال يزال ضعيفاً مقارنة زورعات مساهمة زتول أتري.

 .4رضا المساهمين تبين :أن الورعات المساهمة العامة قوم ز سهيل و زسيط االجراءات

للمساهمين .عما عمل على فرغ المومف ل قتيم التتمة للمساهمين .عما زين أن الورعات

ي

المساهمة حقق من قتيم الورعة تتمات زوعل أفضل للمساهمين .عما قوم الورعات
ز قتيم تتما ها للمساهمين في الوقت المحتت.

 .5مستوى االلتزام بمبادئ الحوكمة تبين :أن الورعات المساهمة العامة يوجت زها معايير
حتت عضوية أعضاء مجلس اإلتارة في مجالس إتارات ورعات أتر  .عما زين أن مجلس

اإلتارة في الورعات المساهمة يضم ثالثة أعضاء على األقل ي م عون زمؤهل علمي وتزرة

في المجاالت ذات الصلة زعمل الورعة.

وقت أوصت التراسة زالعتيت من ال وصيات أهمها:
 .1إس حتاث توائر م تصصة تاتل الورعات المساهمة ه م زقضايا الحوعمة و ولى مهمة
إعتات زرامج تريزية ل رسيخ أهتاف وم طلزات الحوعمة.
 .2ينزغي اإلل زام ال ام ز طزيق م طلزات الحوعمة من قزل إتارات الورعات وزترجة عالية
وفى عافة المجاالت ،وذلك من تالل فعيل الرقازة من قزل هيئة األوراق المالية ،ومراقب

الورعات واتارة السوق المالي.

 .3ال أعيت على أن يعون غالزية أعضاء مجلس اإلتارة من األعضاء المس قلين ،وذلك لزياتة
فاعلية اتاء المجلس زعافة القضايا المناطة زه ،زما يحقق نفعاً لجميع أصحاب المصالح
والورعة.

ك

Abstract
This study aimed to identify the level of commitment of the public
shareholding company in Palestine to the principles of the governance
as the researcher used the descriptive analytical method, and the
questionnaire was used as a key tool in the initial data collection. Four
hundred questionnaires were distributed and the researcher got 374 out
of them. Thus, the proportion of respondents to the study tool was
(93.5%) of the original community. The researcher used several
statistical methods to test hypotheses, including (Pearson correlation
coefficient, and the arithmetic mean).
Among the most important findings of the research:
1. the level of administrative decisions: it shows that the public
shareholding companies in Palestine is committed to disclose the issuer
of administrative decisions in general, also it turns out that the
administrative decisions in public shareholding companies contribute to
the achievement of the company's total message as well as it is
consistent with the general policy of the company. However, there is
still weakness in the level of the administrative decisions in joint-stock
companies.
2. The efficiency of the administrative systems, it shows that the public
shareholding companies keen to provide support to the decisions of
managers in senior management, as it turns out that the administrative
systems in joint-stock companies achieve regulatory objectives set.
Moreover, it finds out that there is an appropriate structure for
administrative systems in joint stock companies, it’s characterized by
simplicity in contributing companies. However, these systems need
further development and improvement to fit with modern management
systems which is considered one of the most important pillars of the
success of corporate governance in the modern era.
3. the level of performance of the company: it shows that public
shareholding companies achieve the goals set for it, and it achieves
positive results for its work, as it turns out that it has an obligation to
the public shareholding companies to the rules and principles of
corporate governance to some acceptable extent. However, this
commitment is still weak compared to the contribution of companies to
other countries.
4. satisfaction of shareholders:
It shows that the public shareholding companies facilitate and simplify
the procedures for shareholders, it also works on a giving the employee
full-time to provide the service to shareholders, as it turns out that the
joint stock companies make sure that the company provides better
ل

services to shareholder, the companies also provide services to
shareholders on time.
5. the level of commitment to the principles of corporate governance:
It’s been shown that the public shareholding companies have standards
to define the membership of the board members on the boards of other
companies. Furthermore, the Board of Directors in the joint-stock
companies comprises at least three members have an academic
qualification and experience in the relevant areas of the company's
work.
The study recommended a number of recommendations including:
1. The introduction of specialized departments within corporations
interested in governance issues and shall develop training programs to
consolidate the objectives and requirements of the task of governance.
2. There should be full compliance with the requirements of the
application of governance by the departments of companies with a high
degree in all areas, and that is achieved through the activation of
oversight by the Securities Commission, and the Controller of
Companies and managing the financial market.
3. Confirming that the majority of the members of the Board of
Directors of independent members, so as to increase the effectiveness
of the Council's performance in all cases entrusted to it, so as to achieve
benefits for all reconciliation and the owners of the company.
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الفصل األول
المقدمة:

اإلطار العام للدراسة

مع مهور ورعات المساهمة العامة في القرن ال اسع عور ،زتأت تراسة

حوعمة الورعات في المهور .حيث عانت الحاجة ملحة ل ر يب أوضاع الورعات
وحل الموعالت ال ي واجه عمل الورعات المساهمة والحفام على مصالح
وحقوق المساهمين .لقت زتأ االه مام زمصطلح حوعمة الورعات ن يجة لما وهته

االق صات العالمي من ال تاعيات واالنهيارات المالية لعتت من الورعات العالمية،
حيث زتأ االه مام زوضع معايير للحوعمة زعت فجر العثير من القضايا
والموعالت المر زطة زاس غالل السلطة وقلة الوفافية وعتم اإلفصاا عن

األوضاع المالية لعثير من الورعات حول العالم.

ونم اًر لألهمية العزيرة ال ي م ع زها حوعمة الورعات في اس قرار أوضاع

الورعات المساهمة ،حيث قوم الحوعمة زتور مهم في زياتة نافسية الورعات
المساهمة العامة من تالل عزيز الوفافية و حسين إتارة الورعات ،زل أصزحت

قواعت الحوعمة من المعايير ال ي ع مت عليها ورعات ال صنيف االئ ماني في
صنيف ورعة معينة أو اق صاتيات معينة ،مما يعني تفيض علفة رأس المال

وامعانية الحصول على مصاتر أقل علفة ل مويل المواريع المس قزلية للورعة.

لقت زتأ ال فعير الجات والنقاش في هذا الموضوع زعت األزمة المالية ال ي

حتثت في أسواق المال األسيوية في ورق آسيا حتيتاً عام  ،1997ولعن الزحث

الجات ووضع الصيغ واآلليات ل طزيقها زتأ زعت فضيحة عمالق الصناعة والطاقة
ورعة اينرون األمريعية ( )Enronعام  2001عنتما انهار سعر سهم الورعة

في السوق األمريعي من سعر  84توال اًر ووصل سعره إلى صفر ،وعان أثير

ذلك على األسواق األمريعية واالق صات األمريعي أعثر ضر اًر من أثيرات 11
سز مزر وسقوط أزراج ال جارة ،وطزعاً فضيحة اينرون وافالسه والذ
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عان

زال واطؤ مع أعزر معا ب المحاسزة في العالم في ذلك الحين أرثر انت أنترسون ،

ون يجة لذلك زا ت الحوعمة عنص اًر مهماً في قتير و قييم مت نجاا الورعة في

العمل وقت ال قط المحاسزون هذا الموضوع وأتتلوها في حعمهم على الورعات
زناء على معايير المحاسزة التولية  39 ،38وال ي أتت جميعها للنزاهة والوفافية
ً
في قتير األصول المت لفة وتاصة المالية وال ي أصزح أسمها ال قييم حسب
القيمة العاتلة من هنا زتأ ال عامل زها عجزء أساسي في الحعم على
الورعات(باسويد.)6: 2011 ،

ويت لف الع اب واألعاتيميون والمؤسسات من ناحية ال عزير عن مفهوم

حوعمة الورعات و عريفه وذلك ن يجة الت الف تصصات هؤالء الع اب
واألوتاإ وات الف اه ماما هم ،فلقت عرفها الزعض زأنها نمام وامل ي ضمن

مقاييس ألتاء اإلتارة الجيت ،ومؤورات حول وجوت أساليب رقازية منع أي طرف

من األطراف ذات العالقة زالمنوأة تاتلياً ،وتارجياً من ال أثير زصفة سلزية على
أنوطة المنوأة ،وزال الي ضمان االس تتام األمثل للموارت الم احة زما يتتم
مصالح جميع األطراف زطريقة عاتلة حقق التور اإليجازي للمنوأة لصالح

مالعها وللمج مع ععل (جودة.)16، 2008 ،

وعرفت أيضاً زأنها اإلجراءات الحاعمة زالورعات لضمان حقيق ال وازن

فى حقوق أصحاب المصالح الم عارضة (المطيري.)63: 2003 ،

و عرف حوعمة الورعات زأنها مفهوم ال حعم المؤسسي ألغراض معالجة

موعلة الوعالة وحماية حقوق حاملي األسهم وحماية حقوق أصحاب المصالح،
وال أعيت على ضرورة فعيل المعايير المحاسزية على المس و المحلي والتولي

و حقيق العتالة االق صاتية من منمور اق صات السوق(مطر.)96: 2003 ،

عما عرف زأنها مجموعة من العالقات ال عاقتية ال ى رزط زين إتارة

الورعات ومساهميها وأصحاب المصالح فيها ،وذلك من تالل إيجات اإلجراءات

والهياعل ال ى س تتم إلتارة وئون الورعة ،و وجيه أعمالها من أجل ضمان
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عزيز االتاء واالفصاا والوفافية والمساءلة زالورعة و عميم الفائتة للمساهمين

على المت

الطويل مع مراعاة مصالح االطراف المت لفة (Demirag,et :p63

.)al, 2000

مشكلة الدراسة:

طر تالل السنوات األتيرة اه مام عزير زقضايا الحوعمة في المج مع
أ

اء من قزل المسؤولين في المؤسسات الحعومية أو من مؤسسات
الفلسطيني ،سو ً
المج مع المتني أو الورعات على ات الف أنواعها .ومن المؤعت زأن أحت
األسزاب الرئيسية لذلك هو ازيت الوعي لت

ورئح المج مع الفلسطيني
مت لف ا

التيمقرطية واالق صات الحر .ولعن زاإلضافة
ا
زضرورة عميق االل ازم زمزات ء

لذلك هنالك على ما يزتو قناعة م ازيتة لت

الورعات المساهمة الفلسطينية

زأهمية الحوعمة في تلق زيئة اس ثمارية جاذزة ،وفي عزيز القترة ال نافسية

اء في األسواق المحلية أو االقليمية ،تاصة وأن السوق الفلسطيني
للورعات ،سو ً
االسرئيلية ،وال ي
ا
إزء الورعات
مف وا ماماً أمام ال جارة التولية ،وزوعل تاإ ا
زقترت نافسية مميزة(عورتاني.)4: 2013 ،
مع ا

يعت مفهوم حوعمة الورعات عزي اًر واسعاً ي ضمن القواعت وممارسات
ُ
السوق ال ي حتت عيفية إ تاذ الورعات وتاصة الورعات العامة ،والوفافية ال ي
حعم عملية إ تاذ القرار فيها ،ومت

المساءلة ال ي يتضع لها متيرو ورؤساء

لك الورعات ومومفوها والمعلومات ال ي يفصحون عنها للمس ثمرين والحماية
ال ي يقتمونها لصغار المس ثمرين ،و ضمن أيضاً موضوعات تاصة زقانون
الورعات وقوانين األوراق المالية وقواعت قيت الورعات زالزورصة ،والمعايير

المحاسزية ال ي طزق على الورعات المقيتة زالزورصة وقوانين معافحة االح عار
وقوانين اإلفالس ،عما

ضمن ال وريعات الصاترة عن الحعومة والجهات

ال وريعية ال ي ي عامل معها المساهمون والورعات (أبو موسي.)18: 2008 ،
4

مهر مفهوم حوعمة الورعات تالل السنوات الماضية ،حيث نال

اه ماماً تاصاً على المس و العالمي إال أن هذا الموضوع رزما ال يزال ح ى
وق نا الحاضر لم يحم زااله مام المطلوب السيما من قزل الزاحثين ،حيث ع زر

حوعمة الورعات من األساليب الحتيثة ال ي سعى الورعات من تاللها لمواجهة
مماهر الفسات المالي واإلتاري الذي من الممعن أن عرض لها ،ونم اًر لوجوت

حاجة ملحة لزياتة فعالية نمام الحوعمة في الورعات المساهمة قتر اإلمعان،

ل حقيق أقصى اس فاتة ممعنة منه ومن أجل حتيت واضح لمسؤولية مجلس
اإلتارة والمتيرين ال نفيذيين أمام أصحاب المصالح والمساهمين في الورعات

المساهمة ،وعون الورعات المساهمة مثل إحت

أهم القطاعات المالية

واالق صاتية في األراضي الفلسطينية عانت فعرة التراسة الحالية.

ومن منطلق ذلك حتت موعلة التراسة في السؤال الرئيس ال الي :ما

مس و ال زام الورعات المساهمة العامة في فلسطين زمزاتئ الحوعمة؟

متغيرات الدراسة:

لتإ الم غيرات المس قلة وال ازعة للتراسة فيما يلي:

 .1الم غير المس قل:مس و االل زام زمزاتئ الحوعمة في الورعات وي ضمن:
أ -مجلس االتارة.

ب -اإلفصاا والوفافية.
ج -ال تقيق.

 .2الم غيرات ال ازعة و ضمن:
أ.

حسين مس و الق اررات اإلتارية.

ب .رفع عفاءة النمم اإلتارية.

ج .حسين مس و أتاء الورعة.

ت .رضا المساهمين.
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 .3الم غيرات الضازطة :و مثل زتصائإ أفرات العينة ال الية( :المؤهل العلمي،
المسمى الوميفي ،ال تصإ ،سنوات التتمة ،الجنس).
شكل رقم ( )1متغيرات الدراسة
المتغيرات التابعة

المتغير المستقل

حسين مس و الق اررات اإلتارية

مستوى االلتزام بمبادئ
الحوكمة في الشركات

رفع عفاءة النمم اإلتارية

مجلس اإلتارة

حسين مس و أتاء الورعة

الوفافية واإلفصاا

رضا المساهمين

ال تقيق
ال تقيق
الم غيرات الضازطة
(المؤهل العلمي ،المسمى الوميفي ،ال تصإ ،سنوات التتمة ،الجنس)
المصدر :جرد بواسطة الباحث.)2015( ،

فرضيات الدراسة:

ت زر هذه التراسة الفرضيات ال الية:

 .1ال وجت عالقة ذات تاللة إحصائية زين مس و الق اررات اإلتارية وزين
االل زام زمزاتئ وقواعت حوعمة الورعات.
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 .2ال وجت عالقة ذات تاللة إحصائية زين عفاءة النمم اإلتارية وزين االل زام
زمزاتئ وقواعت حوعمة الورعات.

 .3ال وجت عالقة ذات تاللة إحصائية زين مس و أتاء الورعة وزين االل زام
زمزاتئ وقواعت حوعمة الورعات.

 .4ال وجت عالقة ذات تاللة إحصائية زين رضا المساهمين وزين االل زام
زمزاتئ وقواعت حوعمة الورعات.

 .5ال وجت فروق ذات تاللة إحصائية في اس جازة المزحوثين عز للم غيرات
الوتصية ال الية (المؤهل العلمي  -المسمى الوميفي  -ال تصإ-

سنوات التتمة  -الجنس).

أهداف الدراسة:

ال زام الورعات المساهمة العامة في

غرض هذه التراسة معرفة مس و

فلسطين زمزاتئ الحوعمة ،من تالل حقيق األهتاف ال الية:
 .1ال عرف إلى مت

ال زام الورعات المساهمة العامة ز طزيق قواعت

ومزات ء حوعمة الورعات.

 .2معرفة مت إتراك اإلتارة العليا في الورعات المساهمة لمفهوم الحوعمة.
 .3حتيت المواعل والمعوقات ال ى قت ؤثر على إل زام الورعات المساهمة
العامة زمزات ء الحوعمة.

 .4قتيم وصيات ومق رحات ألصحاب القرار من أجل رفع مس وي أتاء
الورعات المساهمة العامة في فلسطين في مجال الحوعمة.

أهمية الدراسة:

عمن أهمية التراسة فيما يلى:

األهمية العملية:

 .1س مت التراسة أهمي ها في ال أعيت على أهمية طزيق قواعت الحوعمة في
ورعات المساهمة .و نزع أهمية التراسة من تالل إمعانية اس فاتة
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الورعات المساهمة العامة في فلسطين من االل زام ز طزيق مزاتئ

حوعمة الورعات.

 .2أ ي أهمية التراسة من حيث ناولها موضوعا حتيثاً ،إذ سهم حوعمة
الورعات في رفع عفاءة أتاء الورعات وزال الي زياتة الثقة لت

المس ثمرين ،عما سهم في رفع مس وي الوفافية في لك الورعات،
وسينععس ذلك على المج مع من تالل النمو االق صاتي.

 .3ساعت التراسة الزاحث في نمية قت ار ه الوتصية والعلمية من تالل
الزحث المس مر في موضوع التراسة .عما ساعت التراسة الزاحث في
مجال عمله التاإ من تالل طوير قت ار ه اإلتارية ومقتار العائت

االن اجي للورعة.

األهمية النظرية:

 .4ع زر هذه التراسة إضافة مهمة في موضوع قييم مس و االل زام زمزاتئ
الحوعمة في الورعات المساهمة العامة في فلسطين.

 .5إن موضوع التراسة من المواضيع القليلة ال ي ناولها الزاحثون في
تراس هم نم اًر لحتاثة الموضوع.

 .6نزع أهمية التراسة من تالل ما يمعن أن ضيف للمع زة الفلسطينية
زوعل تاإ والمع زة العرزية زوعل عام حول موضوع حوعمة

الورعات.

صعوبات الدراسة:

 .1قلة ال راث الزحثي ونترة التراسات السازقة الم علقة زموضوع التراسة
زوعل مزاور.

 .2صعوزة الحصول على زيانات تاصة زالورعات المساهمة العامة
المترجة في سوق فلسطين لألوراق المالية.
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 .3صعوزة طزيق أتاة التراسة على الورعات وعتم عاون زعض
الورعات في هذا المجال.

مصطلحات الدراسة:

حوكمة الشركات:

يعرفها مجمع المتققين التاتليين األمريعي زأنها عمليات م من تالل
إجراءات س تتم زواسطة ممثلي أصحاب المصالح ز وفير إو ارف على المتاطر

واتا ار ها زواسطة اإلتارة ومراقزة متاطر الورعة وال أعيت على عفاية الضوازط
الرقازية ل جنب هذه المتاطر ،مما يؤتي الى المساهمة المزاورة في انجاز

أهتاف وتطط قيمة للورعة مع األتذ زنمر االع زار أن أتاء أنوطة الحوعمة
عون مسؤولية أصحاب المصالح في الورعة ل حقيق فعالية

.):p.5

الوعالة( IIF 2003

عما عرف زأنها نمام ي م زموجزه إتضاع نواط المؤسسات إلى

مجموعة من القوانين والنمم والق اررات ال ي هتف إلى حقيق الجوتة وال ميز في
األتاء عن طريق ات يار األساليب المناسزة والفعالة ل حقيق تطط وأهتاف

المؤسسة وضزط العالقات زين األطراف األساسية ال ي ؤثر في األتاء(حسين،

.)5 :2006

الشركات المساهمة العامة:
ع زر الورعات المساهمة العامة إحت

األوعال القانونية للموروعات

والوحتات االق صاتية ،حيث ع زر الورعة عقت يل زم زمق ضاه وتصان أو أعثر
زأن يساهم عل منهم في موروع مالي ز قتيم حصة من مال أو عمل الس ثمار

ذلك الموروع واق سام ما قت ينوأ عنه من رزح أو تسارة( .السلفيتي2004 ،

:)51:
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الفصل الثاني
اإلطــــار النظري
 المبحث األول :مفهوم حوكمة الشركات.
 المبحث الثاني :الشركات المساهمة.
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المبحث األول

حوكمة الشركات
 نشأة حوكمة

الشركات.

 مفهوم حوكمة الشركات.
 أهمية ومزايا
 أهداف

الحوكمة.

الحوكمة.

 مبادئ حوكمة الشركات.
 خصائص

الحوكمة.

 المحددات األساسية التي يجب مراعاتها لتطبيق مفهوم
حوكمة

الشركات.

 معوقات تطبيق حوكمة الشركات.
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المبحث األول
نشأة حوكمة الشركات:

حوكمة الشركات

زعت مهور نمرية الوعالة Agency Theory

*

و إلقاء الضوء على

المواعل الناوئة زين أعضاء مجالس اإلتارة للورعات و المساهمين ن يجة
عارض المصالح عل ذلك أت إلى االه مام زضرورة إيجات قوانين و لوائح عمل

على حماية مصالح المساهمين و الحت من ال العب المالي واإلتاري الذي قت

يقوم زه أعضاء مجلس اإلتارة مما تفع عل من  Janson & Alklingعام
 1976إلى االه مام زمفهوم حوعمة الورعات و إزراز أهمي ه و توره في الحت

أو ال قليل من المواعل الناوئة ن يجة الفصل زين الملعية و اإلتارة و ال ي مثلها

نمرية الوعالة (عبد العال.)7 :2007 ،

لقت مهر الحتيث عن الحوعمة زوضوا مع زتاية عام  1999زعت

راعمات من ن ائج تراسات حول إتفاق ورعات ومؤسسات عمالقة عتيتة ،ولقت
ساهم حتوث األزمات واالنهيار االق صاتي لتول جنوب ورق آسيا وروسيا

وأميرعا الال ينية وغيرها في زايت االه مام زالحوعمة (درويش.)17 : 2007 ،

و زايتت أهمية الحوعمة ن يجة ال جاه عثير من تول العالم إلى ال حول

إلى النمم االق صاتية الرأسمالية ال ي يع مت فيها زترجة عزيرة على الورعات
*

نظرية الوكالة :هذه النمرية جاءت من تالل الزحوث والتراسات المحاسزية ومن النمرية االيجازية وهي عمل

على نفس الفرضيات ال ي عمل عليها النمرية االيجازية
 مفهوم نمرية الوعالة قوم على أن هنالك عالقة زين المالعون واالتارة قوم على فعرة أن المالعون لعتم أهلي همأو فرغهم يقومون ز وعيل االتارة زإتارة أموالهم (أس ثما ار هم) زموجب عقت صريح ضمني يقوم الوعيل (االتارة)
زموجزه زأنوطة أتارة المنوأه و أ تاذ الق اررات .ويضمن هذا العقت حقوق عل من الطرفين العيل (االتارة) والموعل
(المالعين) ويعون هذا العقت محتت زأرقام مثل:
 حتت معافأة االتارة زنسزة محتتة من االرزاا. -أن ال زيت التيون الى حقوق الملعية عن نسزة محتتة.
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التاصة ل حقيق معتالت مر فعة وم واصلة من النمو االق صاتي .وقت أت

ا ساع حجم لك الموروعات إلى إنفصال الملعية عن اإلتارة ،وورعت لك
الموروعات في الزحث عن مصاتر لل مويل أقل علفة من المصاتر المصرفية،
فا جهت إلى أسواق المال .وساعت على ذلك ما وهته العالم من حرير لألسواق

المالية ،ف زايتت إن قاالت رؤؤس األموال عزر الحتوت زوعل غير مسزوق ،وتفع
إ ساع حجم الورعات وانفصال الملعية عن اإلتارة إلى ضعف آليات الرقازة على

صرفات المتيرين ،والى وقوع عثير من الورعات في أزمات مالية .ومن أزرزها

تول جنوب ورق آسيا في أواتر ال سعينات ،ثم والت زعت ذلك األزمات ،ولعل

من أزرزها أزمة ورع ي أنرون وورلت عوم في الواليات الم حتة في عام .2001

وقت تفع ذلك العالم لاله مام زالحوعمة (.)Fawzy, 2003 .pp: 6-7

مفهوم حوكمة الشركات:

مفهوم الحوعمة لغةً هو إصطالا يعني عملية ال حعم والسيطرة من

تالل قواعت وأسس الضزط زغرض حقيق الروت ،و وير ع ب أتر إلى أنها
علمة مو قة من ال حعم أو المزيت من ال تتل والسيطرة ،وير آترون أنها علمة

عني لغوياً نمام ومراقزة زصورة م عاملة وعلنية تعيماً للوفافية والموضوعية

والمسؤولية(درويش.)13 : 2007 ،

مفهوم الحوعمة إصطالحاً يعت مصطلح الحوعمة هو ال رجمة المت صرة

ال ي راجت للمصطلح  ،CORPORATE GOVERNANCEأما ال رجمة العلمية لهذا
المصطلح ،وال ي أ فق عليها ،فهي

الرويتة (يوسف.)4: 2007 ،

أسلوب ممارسة سلطات اإلتارة

وقت عتتت ال عريفات المقتمة لهذا المصطلح ،زحيث يتل عل مصطلح

عن وجهة النمر ال ي ي زناها مقتم هذا ال عريف ،ف عرف مؤسسة ال مويل التولية
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 IFCالحوعمة زأنها هي النمام الذي ي م من تالله إتارة الورعات وال حعم في
أعمالها(.)Alamgir, 2007 :p66

ويعرفها مجمع المتققين التاتليين األمريعي زأنها عمليات م من تالل

إجراءات س تتم زواسطة ممثلي أصحاب المصالح ز وفير إوراف على المتاطر

واتا ار ها زواسطة اإلتارة ومراقزة متاطر الورعة وال أعيت على عفاية الضوازط
الرقازية ل جنب هذه المتاطر ،مما يؤتي الى المساهمة المزاورة في انجاز

أهتاف وتطط قيمة للورعة مع األتذ زنمر االع زار أن أتاء أنوطة الحوعمة
عون مسؤولية أصحاب المصالح في الورعة ل حقيق فعالية

.):p.5

الوعالة( IIF 2003

و عرف زأنها :عزير واسع ي ضمن القواعت وممارسات السوق ال ي حتت

عيفية ا تاذ الق اررات في المنوآت والوفافية ال ي حعم عملية ا تاذ القرار فيها

ومت

المساءلة ال ي يتضع لها متيرو ورؤساء لك المنوآت ومومفوها

والمعلومات ال ي يجب أن يفصحوا عنها للمس ثمرين والحماية المقتمة لصغار

المساهمين (درويش.)12 : 2007 ،

عما عرف زأنها نمام ي م زموجزه إتضاع نواط المؤسسات إلى مجموعة

من القوانين والنمم والق اررات ال ي هتف إلى حقيق الجوتة وال ميز في األتاء

عن طريق ات يار األساليب المناسزة والفعالة ل حقيق تطط وأهتاف المؤسسة
وضزط العالقات زين األطراف األساسية ال ي ؤثر في األتاء (حسين:2006 ،

.)5

أيضاً عرف زأنها النمام الذي ي م من تالله وجيه أعمال المنممة

ومراقز ها على أعلى مس و من أجل حقيق أهتافها والوفاء زالمعايير الالزمة

للمسؤولية والنزاهة والصراحة (عبد العال.)22 : 2007 ،

ومن تالل ال عريفات السازقة فإن حوعمة الورعات هي نمام لل وجيه

وال حعم والرقازة على نواط الورعات ،عما يمعن القول زأن حوعمة الورعات هي
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أتاة معن إتارة الورعة من حقيق أهتافها على المت

الزعيت زطريقة حمي

حقوق ذوي المصالح .فمفهوم حوعمة الورعات هو عزير واسع ي ضمن األنممة
والقواعت التاصة زالرقازة على أتاء الورعة و نميم العالقات زين مجلس اإلتارة

والمتيرين والمساهمين وأصحاب المصالح األتر  ،وال أعيت على أن الورعة

يجب أن تار لصالح المساهمين وما ي ر ب على ذلك من المساءلة ال ي يتضع

لها المتير المالي ،والمعلومات ال ي يجب عليه اإلفصاا عنها وأيضاً المعايير
المحاسزية ال ي طزق على الورعة وقوانين اإلفالس وعتم المالءة المالية ،وغير
ذلك من المزاتئ والقواعت ال ي حتت عيفية عمل الورعة وفق هيعل معين أو آلية

محتتة ضمن وزيع الحقوق والواجزات فيما زين جميع األطراف زوعل يحقق

أهتافهم جميعاً وعلى ال وازي.

أهمية ومزايا الحوكمة:

يمعن حتيت أهمية ومزايا الحوعمة في النقاط ال الية:

نمر
 .1اع سزت حوعمة الورعات أهمية أعزر زالنسزة للتيمقراطيات الناوئة
اً
لضعف النمام القانوني الذي ال يمعن معه إجراء نفيذ العقوت وحل المنازعات

زطريقة فعالة .عما أن ضعف نوعية المعلومات ؤت إلى منع اإلوراف والرقازة،
و عمل على ان وار الفسات وانعتام الثقة .ويؤت

إ زاع المزاتئ السليمة لحوعمة

الورعات إلى تلق االح ياطات الالزمة ضت الفسات وسوء اإلتارة ،مع وجيع

الوفافية في الحياة االق صاتية ،ومعافحة مقاومة المؤسسات لإلصالا (يوسف،

.)15: 2007

 .2رجع أهمية حوعمة الورعات إلى العمل على عفاءة اس تتام الموارت و عميم
قيمة الورعة و تعيم نافسي ها في األسواق زما يمعنها من جذب مصاتر مويل

محلية وعالمية لل وسع والنمو ،وأيضاً يجعلها قاترة على تلق فرإ عمل جتيتة،
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مع الحرإ على تعيم اس قرار أسواق المال واألجهزة المصرفية ،مما يؤتي إلى
حقيق العفاءة وال نمية االق صاتية المطلوزة (درويش.)22 : 2007 ،

 .3عمن أهمية حوعمة الورعات في عونها عملية ضرورية لضمان حقيق
أهتاف الورعات ،السيما ما ي علق ز فعيل تور الجمعيات العامة للمساهمين

لالضطالع زمسؤوليا هم ،وحماية تورهم الرقازي على أتاء مجلس اإلتارة
والمتيريين ال نفيذيين في هذه الورعات ،زما يعفل حماية حقوق أصحاب

المصالح.

و س مت الحوعمة أهمي ها من ات صاصا ها زالجوانب ال الية (سامي:2009 ،

:)18

 .1حقيق الحيات واالس قالل لعافة العاملين في الورعات في مت لف المس ويات
ال نميمية.

 .2قليل األتطاء إلى أتنى قتر ممعن ،واالع مات على الضوازط الوقائية ال ي
منع حتوث األتطاء ،ومن ثم فاتي عاليف حتوثها.

 .3ضمان االس فاتة من نمم الرقازة التاتلية.

 .4ال أعت من اس قاللية وموضوعية وحياتية المراجعين التارجيين ،وضمان عتم
أثرهم زأي ضغوط من جانب مجلس إتارة الورعة ،أو أي أطراف تاتلية أتر .

أهداف الحوكمة:

حقييق حوعميية الوييرعات الجيييتة العتيييت ميين األهييتاف وميين أهمهييا (مطيــر:2008 ،

:)2

 .1ييتعيم عنصي يير الوي ييفافية ف ييي عافي يية معي ييامالت وعملي ييات الوي ييرعات واج ي يراءات
المحاسييزة والمراجعيية المالييية زالوييعل الييذي يمعيين ميين ضييزط عناصيير الفسييات فييي

أي مرحلة.
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 .2حسييين و طييوير إتارة الوييرعات ومسيياعتة المييتيرين ومجلييس اإلتارة علييى زنيياء

اس ي ار يجية سييليمة وضييمان ا تيياذ ق ي اررات الييتمج أو السيييطرة زنيياءاً علييى أسييس
سليمة زما يؤتي إلى رفع عفاءة األتاء.

 .3حقي ييق إمعاني يية المنافس يية ف ييي األج ييل الطوي ييل وه ييذا ي ييؤتي إل ييى تل ييق حي يوافز
لل طوير و زني عنولوجيا حتيثة لزياتة ترجة جوتة المن جات و تفيض ال عاليف
اإلن اجييية وزييياتة القازلييية ال سييويقية للسييلع والتييتمات ال ييي عامييل فيهييا الوييرعة
ح ى معن من الصموت أمام المنافسة القوية للمن جات األجنزية.

 .4زييياتة الثقيية فييي االق صييات القييومي و عميييق تور سييوق المييال وزييياتة قتر ييه علييى
نمي يية المي يتترات ورف ييع مع ييتالت االسي ي ثمار م يين ناحي يية و و ييجيع نم ييو القط يياع

التاإ وتعم قت ار ه ال نافسية من ناحية أتر .

 .5ضييمان وجييوت هياعييل إتارييية يمعيين معهييا محاسييزة إتارة الوييرعة أمييام مسيياهميها

مع ضمان وجوت المراجعة المس قلة على المتيرين والمحاسزين وصوالً إلى قيوائم
مالية ت امية على أساس مزاتئ محاسزية عالية الجوتة.

 .6ضييمان مراجعيية األتاء المييالي وحسيين اس ي تتام أم يوال الوييرعة ومييت االل يزام
زالقانون واإلوراف على المسئولية االج ماعية للورعة في ضيوء قواعيت الحوعمية

الرويتة.

 .7عميييق ثقافيية االل يزام زالمزيياتئ والمعييايير الم فييق عليهييا وتلييق أنمميية للرقازيية
الذا ي ية ضييمن إط ييار أتالقييي نييازع م يين العمييل واألتييالق الس ييائتة فييي المج م ييع
وآتازه ومزاتئه.

مبادئ حوكمة الشركات:

من أجل زناء نمام سليم للحوعمة أو إصالا نمام حوعمة قائم قامت منممة

ال ع يياون االق ص يياتي وال نمي يية ( )OECDزوض ييع هيع ييل م عام ييل لنم ييام الحوعم يية

مو ي مالً علييى مزيياتئ حوعميية الو يرعات واع زييرت هييذه المزيياتئ زمثازيية مرجعيييات
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لالسي عانة واالس رويات زهيا وال يي يمعين لتيصيها عميا يليي ( Freeland, 2007

:)p:23

 .1ضمان وجوت أساس إلطار فعيال لحوعمية الويرعات :يويجع عليى ويفافية

وعفيياءة األس يواق وأن يعييون م وافق ياً مييع حعييم القييانون وأن يحييتت زوضييوا
وزيع المسئوليات زين مت لف الجهات اإلورافية وال نميمية وال نفيذية.

 .2حقييوق المسيياهمين :ينزغييي أن يعفييل إطييار أسيياليب ممارسيية الحوعميية فييي
الوييرعات حماييية حقييوق المسيياهمين ،ويجييب أن يعييون المسيياهمون علييى

معرفية عامليية زمييا يحييتث تاتييل الويرعة وأن يعييون لييتيهم قييترة عامليية علييى

فهي ييم ومعرف ي يية واتراك عافي يية الني ي يواحي التاص ي يية زي ييالقوائم المالي ي يية الم علق ي يية
زالحفام على حقوقهم وعلى مصالحهم التاصة.

 .3المعامل يية الم س يياوية للمس يياهمين :زم ييا ف ييي ذل ييك المس يياواة ز ييين مس يياهمي
األقلية والمسياهمين األجانيب ،عميا يجيب أن يعاميل المسياهمون المن ميون
إلى فئة واحتة نفس المعاملة الم ساوية.

 .4تور أصييحاب المصييالح فييي حوعميية الوييرعات :يجييب أن ضييمن مزيياتئ
حوعميية الوييرعات حتيييت تور أصييحاب المصييالح ميين مييورتين ومقرضييين
ومي ييومفين ومس ي ي هلعين وغيي ييرهم عمي ييا يحي ييتتها القي ييانون واح ي يرام الحقي ييوق

القانونيي يية ألصي ييحاب المصي ييالح وا احي يية ال عي ييويض عي يين أي إن هي يياك ل لي ييك
الحقوق و وجيع ال عاون الفعال زين الورعات وأصحاب المصالح.

 .5اإلفص ي يياا والو ي ييفافية :زحي ي ييث ينزغ ي ييي اإلفص ي يياا الص ي ييحيح وف ي ييي الوق ي ييت
المناسييب عيين عافيية الموضييوعات الهاميية الم علقيية زالوييرعة زمييا فييي ذلييك
المرعييز المييالي و طييور األتاء وزيانييات حقييوق الملعييية وعزييار المسيياهمين،

وعذلك وجوت مراجعة تارجية مس قلة زواسطة مراجع عفء ومس قل.

 .6مسي ييئولية مجلي ييس اإلتارة :يجي ييب أن ض ي ييمن مزي يياتئ حوعمي يية الو ي ييرعات
مسئوليات مجلس اإلتارة وزحيث أن عون واضحة ومحيتتة ومعلنية سيواء
18

من حيث الصالحيات والمسئوليات والحقيوق والواجزيات والم ازييا والزيتالت

واألجي ييور والمعافي ييآت ،ومي يين أه ي ييم مسي ييئوليات المجلي ييس مراجعي يية و وجي ي ييه
اس ار يجية الورعة ووضع الموازنات السنوية واإلنفياق ال أرسيمالي ،وتطيط

النو ي ي يياط ومراجع ي ي يية األتاء واتارة المت ي ي يياطر وض ي ي ييمان س ي ي ييالمة ال ق ي ي ييارير

المحاسزية والمالية للورعة.

خصائص الحوكمة:

أعت الزاحثون في مجال الحوعمة و طزيقا ها المعاصرة ،أن نموذج حوعمة

الورعات الناجح ي طلب وافر التصائإ ال الية (بو عظم ،زايدي:)50 : 2009 ،

 .1مجلس إترة ي م ع زالقوة والفعالية في صياغة و وجيه الق اررات ويؤتي
مسؤوليا ه زأمانة.

 .2رئيس نفيذي مؤهل ي م إت ياره من قزل مجلس اإلتارة و فوض له
السلطات والصالحيات إلتارة أعمال الورعة.

 .3الق اررات ال ى ي م اس صتارها من قزل الرئيس ال نفيذي يجب نفيذها في
إطار من ال واور والموافقة من مجلس اإلتارة.

 .4نموذج عمل جيت ي م ات ياره من قزل الرئيس ال نفيذي وفريق اإلتارة مع
اإلس عانة زإق راحات مجلس اإلتارة وموافق ه.

 .5وفير محيط مالئم ي سم زاإلفصاا والوفافية حول أتاء الورعة،
ووضعها المالى لجمهور المساهمين والمج مع المالى.

و ر مؤسسة ( )Truthلإلس وارات االق صاتية أن ر عز حوعمة الورعات على

ثالث رعايز هى (بو عظم ،زايدي:)51 : 2009 ،
 .1السلوك األتالقي :أ

ضمان االل زام ،من تالل ال قيت زاألتالقيات

وقواعت السلوك المهني الرويت ،وال وازن في حقيق مصالح عافة

األطراف المر زطة زالورعة ،والوفافية عنت عرض المعلومات المالية.
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 .2فعيل تور اصحاب المصلحة :مثل الهيئات اإلورافية العامة هيئة سوق
المال ،وو ازرة االق صات ،وسوق األوراق المالية ،والزنك المرعزي،

واالطراف المزاورة لإلوراف والرقازة المساهمون ،ومجلس اإلتارة ولجنة

المراجعة ،والمراجعون التاتليون ،والمراجعون التارجيون ،واألطراف
االتري

المر زطة

المورتون،

زالورعة

والعمالء،

والمس هلعون،

والموتعون ،والمقرضون.

 .3إتارة المتاطر :من تالل وضع نمام إلتارة المتاطر واإلفصاا،
و وصيل المتاطر إلى المس تتمين وأصحاب المصلحة.

وير أترون أن التصائإ ال الية مثل السمات ال ى يجب أن ي وفر

في حوعمة الورعات ،و ساعت على عامل الجوانب الفعرية التاصة زها ،عما
ساعت على حقيق أهتافها ومزاياها الم عتتة وهي (خليل:)151: 2005 ،

 .1المسؤولية أمام مت لف األطراف.

 .2اس قاللية مجلس اإلتارة واللجان المت لفة.
 .3االنضزاط الذا ي ،واإلل زام زالقوانين.

 .4منع الم اجرة زالسلطة والمعلومات التاتلية للوحتة االق صاتية.
 .5حماية أصول الوحتة اإلق صاتية.

المحددات األساسية التي يجب مراعاتها لتطبيق مفهوم حوكمة

الشركات:

لعي معن الورعة االس فاتة من مزايا طزيق مفهوم حوعمة الورعات،

يجب أن وافر مجموعة من المحتتات والعوامل األساسية ال ي ضمن ال طزيق
السليم لمزاتئ حوعمة الورعات ،ويوضح الوعل ( )2هذه المحتتات ،و و مل
هذه المحتتات والعوامل على مجموع ين:

20

شكل رقم ( )2المحددات األساسية لتطبيق مفهوم حوكمة الشركات
المحددات األساسية لتطبيق مفهوم حوكمة الشركات

المحتتات التارجية

المحتتات التاتلية

 -1القوانين واللوائح

 -1القواعت المطزقة

 -2وجوت نمام مالي جيت

 -2الهيعل اإلتاري

 -3عفاءة الهيئات واألجهزة الرقازية

 -3السلطات والمسؤوليات

 -4تور المؤسسات غير الحعومية
المصدر( :محمد سليمان ،حوكمت الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداري ،مصر،
اإلسكندرية ،الدار الجامعية)63 : 2006 ،

 .1المحتتات التارجية :وهذه المحتتات مثل الزيئة أو المناخ الذي عمل من
تالله الورعات وال ي قت ت لف من تولة إلى أتر  ،وهي عزارة عن:

أ – القوانين واللوائح ال ي نمم العمل في األسواق مثل :قوانين الورعات
وقوانين سوق المال والقوانين الم علقة زاإلفالس وأيضا القوانين ال ي نمم

المنافسة وال ي عمل على منع االح عار.

ب – وجوت نمام مالي جيت زحيث يضمن وفير ال مويل الالزم للموروعات
زالوعل المناسب الذي يوجع على ال وسع والمنافسة التولية.

ج – عفاءة الهيئات واألجهزة الرقازية مثل هيئات سوق المال والزورصات
وذلك عن طريق إحعام الرقازة على الورعات  ،وال حقق من تقة وسالمة
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الزيانات والمعلومات ال ي نورها  ،وأيضا وضع العقوزات المناسزة وال طزيق

الفعلي لها في حالة عتم ال زام الورعات.

ت – تور المؤسسات غير الحعومية في ضمان ال زام أعضائها زالنواحي
السلوعية والمهنية واألتالقية ،وال ي ضمن عمل األسواق زعفاءة و مثل هذه

المؤسسات غير الحعومية في جمعيات المحاسزين والمراجعين ونقازات
المحامين على سزيل المثال(سليمان.)63 : 2006 ،

 .2المحتتات التاتلية :وهي و مل على القواعت واألساليب ال ي طزق تاتل
الورعة وال ي ضمن وضع هيعل إتاري سليم يوضح عيفية ا تاذ القرار المالي

تاتل الورعة و وزيع السلطات والواجزات زين األطراف المعنية (سليمان : 2006 ،
.)65

وير الزاحث أن هذه المحتتات سواء عانت تاتلية أو تارجية ،هي

زتورها أثر زمجموعة أتر من العوامل المر زطة زثقافة التولة والنمام السياسي

واالق صاتي زها ومس و ال عليم والوعي لت

األفرات ،فحوعمة الورعات ليست

سو جزء من محيط اق صاتي أعثر ضتامة عمل في نطاقه الورعات ،عما أن
هذا يعني أنه ليس هناك نمام موحت لحوعمة الورعات يمعن أن يطزق في جميع
التول ويؤتي طزيقه إلى الحصول على نفس الن ائج  ،زل إن هناك مزاتئ عامة

لحوعمة الورعات صترها هيئات تولية م تصصة مثل صنتوق النقت والزنك
التوليين ومنممة ال عاون االق صاتي وال نمية ،ولعن عنت طزيق هذه المزاتئ
يجب األتذ زعين االع زار ثقافة التولة المرات ال طزيق زها وما ير زط زها من نمم

سياسية واق صاتية وقانونية و عليمية ،وفي نفس الوقت يجب أن عون لك

المزاتئ م طورة زطزيع ها وينزغي أن ي م مراجع ها عل ف رة في ضوء حتوث
غيرات عزيرة في المروف ال ي عيوها التولة.

عما ير الزاحث أن العتل والوفافية والمسؤولية والمساءلة هي القيم

األساسية لمفهوم حوعمة الورعات وهي أيضاً مزاتئ أساسية للتيمقراطية ،وعلى
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ضوء األزمات المالية ال ي حتثت مؤت ارً قفز مفهوم حوعمة الورعات إلى
صتارة األحتاث وأضحى قضيةً رئيسةً زالنسزة إلى األعمال في أي اق ٍ
صات من
االق صاتيات اآلتذة في العولمة زصورة م زايتة ،وقت أتذت مج معات األعمال
ي زتيل ُيغني عن وضع األنممة
في علُّم واعاتة علُّم ترس مفاته أانه ال يوجت أ ُّ
األساسية لألعمال و اإلتارة موضع ال نفيذ لعي ُصزح لك األعمال ذات قترة
على المس و التولي ولعي جذب االس ثمارات ،فحوعمة الورعات الجيتة ؤتي

إلى :قليل المتاطر ،حفيز األتاء ،حسين فرإ الوصول إلى أسواق رأس
المال ،حسين القترة على سويق المن جات والتتمات ،حسين القياتة ،زياتة
الوفافية والقازلية للمحاسزة االج ماعية.

أتي ارً فان ال طزيق الجيت لمزاتئ حوعمة الورعات إذا ما م انجازها

زوعل سليم فإنها مثل سزيل ال قتم لعل من األفرات والمؤسسات والمج مع ععل،
ألن ذلك يضمن لألفرات قت ارً مناسزاً من الضمان ل حقيق رزحية معقولة

الس ثما ار هم ،عما ضمن لك اآلليات قوة وسالمة أتاء المؤسسات ،ومن ثم
تعيم واس قرار قتم األسواق المالية واالق صاتيات والمج معات.

معوقات تطبيق حوكمة الشركات:

يواجه طزيق حوعمة الورعات العتيت من المعوقات ،وال ي يمعن ذعر

أهمها فيما يلي:

 .1الفسات :يضر الفسات زاالق صات زوعل عزير ،وعاتة ما ير زط مهور الفسات

زغياب الحوعمة .وين ج عنه العتيت من اآلثار السلزية والتطيرة ،وال ى قت عون

متمرة في زعض األحيان .فإن وار الفسات النا ج عن غياب الحوعمة يعمل على

هروب االس ثمارات األجنزية .فالمس ثمر يصيزه القلق ويفقت الثقة في
اإلق صاتيات ال ى

ميز زإر فاع حاالت الفسات فيها ،والى جانب هروب

االس ثمارات فإن للفسات عاليف إق صاتية أتري ،منها انتفاض االنفاق الحعومي
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على المواريع ذات ال وجهات االج ماعية وزياتة سوء تصيإ الموارت،

وال حتي األعزر الذ

يواجه طزيق الحوعمة هو إ ساع نطاق الفسات ليومل

األجهزة الحعومية المساءلة أساساً عن محارزة الفسات ،ألن الحعومات الفاستة

تائماً ما قف في وجه اإلصالحات ال وريعية ،وذلك لحرصهم على اس مرار

المناخ الفاست الذ يمنحهم معاسب عزيرة (زكى.)41: 2003 ،

 .2غياب الممارسة العملية للتيمقراطية :ر زط الحوعمة ار زاطاً وثيقاً زالتيمقراطية
زاع زار أن الحوعمة مراتفاً للتيمقراطية فغياب التيمقراطية يؤتي الى اس غالل

النفوذ وزال الي زيت عمليات الفسات وال العب.

فالتيمقراطية وفر اآلليات الالزمة إلعاتة طزيق الحوعمة زالوعل السليم؛ حيث
سعي في هذا المجال العثير من االق صاتيات النامية والصاعتة الى إرساء

قواعت الحعم التيمقراطي من أجل طزيق الحوعمة زوعلها السليم والفعال.

 .3عتم اح رام سلطة القانون :فال يمعن لويء أن يعون صالحاً وفاعالً إال إذا
قيت زالقانون ،وهعذا هو حال الحوعمة ،فلن عون هناك حوعمة فعالة ورويتة إال

إذا عان هناك قوانين تعمها و حميها ،و أ ي أهمية سلطة القانون عونها إحت

األتوات المهمة ال ي ساعت على جذب االس ثمارات األجنزية؛ وذلك ألن رأس

المال جزان يهرب أينما ي وافر األمان واح رام سلطة القانون ،فذلك يزث الثقة
والطمأنينة في نفوس المس ثمرين.

 .4عتم وجوت آليات لحماية حقوق أصحاب المصالح :إن عمليات ال واطؤ
والفسات ال ي م زين مجالس اإلتارة وعزار المتيرين ال نفيذيين ال ضر فقط
زحقوق أصحاب المصالح ،ولعنها ضر أيضاً زالورعة ومس قزلها؛ وزال الى فإن
غياب االجراءات والسياسات ال ى عني زحماية حقوق أصحاب المصالح ع زر

من أهم المعوقات ال ى واجه طزيق حوعمة الورعات (الشعالن-58: 2008 ،

.)62
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المبحث الثاني
الشركات المساهمة العامة

مقدمة:

يهتف هذا المزحث إلى الزحث في مفهوم الورعات المساهمة العامة و حتيت

أهمية الحعومة للورعات المساهمة العامة وتصائإ لك الورعات ،عما
نس عرض من تالل هذا المزحث نوأة سوق فلسطين لألوراق المالية واهتافه

وأهمي ه وهيعل سوق فلسطين لألوراق المالية ،عما ن ناول من تالل هذا المزحث

تور الورعات المساهمة العامة المترجة في سوق فلسطين لألوراق المالية في
فلسطين .والحوعمة في سوق فلسطين لألوراق المالية.

مفهوم الشركات المساهمة:

ع زر الورعات المساهمة العامة إحت

األوعال القانونية للموروعات

والوحتات االق صاتية ،حيث ع زر الورعة عقت يل زم زمق ضاه وتصان أو أعثر
زأن يساهم عل منهم في موروع مالي ز قتيم حصة من مال أو عمل الس ثمار
ذلك الموروع واق سام ما قت ينوأ عنه من رزح أو تسارة .ويجب أن ي وفر في

عقت الورعة (السلفيتي:)51: 2004 ،

 .1أهلية الم عاقتين حيث ال يصح أن يعون أحت الورعاء قاص اًر أو محجو اًر

عليه.

 .2رضا الم عاقتين على مح ويات العقت وأن ال يعون هذا الرضا مووزاً زعيب

عالغش أو اإلعراه.

 .3غرض العقت أن يعون موجوتاً ومزاحاً وغير متالف للقانون ،عما يجب أن
ي وفر في العقت أيضاً:

أ .رأس المال :حيث يلزم العقت عالً من الورعاء ز قتيم حصة في رأس المال
وال ي عون ماالً أو ما يقيم زالمال أو عمالً أو حق منفعة.
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ب .الرزح :يجب أن يعون غرض الورعة الرزح و وزيع الرزح الم حقق أو

التسارة الم حققة على الورعاء حسب نصوإ العقت .أما إذا عانت حصة
الوريك هي عمله فقط ،فيجب أن يقتر نصيزه من الرزح أو التسارة ،حسب

ما فيته الورعة من هذا العمل ،عما أجاز القانون إعفاء الوريك الذي يقتم
عمله من المساهمة في التسائر زورط أن ال يعون قت قرر له أجر عن

عمله.

أما قانون الورعات الفلسطيني نصت الماتة ( )80على :يجوز لسزعة
أوتاإ أو أعثر أسيس ورعة مساهمة عامة يع زون فيها زأسهم قازلة لإلتراج

في أسواق لألوراق المالية ولل تاول وال حويل وفقاً ألحعام القانون وأ
أتري معمول زها (قانون الشركات الفلسطيني ،2008 ،المادة .)30: 80

وريعات

أهمية الحوكمة للشركات المساهمة:

وهتت المحاسزة في زتاية األلفية أزمة فضائح مالية زتأ ها ورعة

( )Enronحيث عانت أسهمها زاع ز اريخ  2001/1/1زما يزيت عن  90توالر
للسهم الواحت وقت أس تتمت الورعة زما يعرف زمصطلح الوحتات ذات األغراض

التاصة ( )Special Purpose Entitiesزهتف الوصول الى سوق رأس المال
واالح ماء من المتاطر حيث إ سمت هذه الوحتات زترجات عالية من ال عقيت

وال طور ،وقامت زرسمل ها ليس فقط مع نوع أصولها الثاز ة وال زاما ها زل إلى

جانب أتوا ها المالية المو قة المعقتة جتاً وأسهمها واإلل زامات ذات الصلة زها

إضافة الى أن العمليات المالية أصزحت أعثر عقيتاً ،ويزتو أن الورعة حولت
عذلك أصولها ال ى عاني من مواعل وعانت قيم ها نتفض عما هو الحال في

حالة زعض مرافق الطاقة في التارج أو زعض عمليا ها أو أسهمها في ورعات

فاولة إلى الوحتات ذات األغراض التاصة ون يجة لذلك ملت تسائر هذه

األصول زعيتة عن تفا رها ،ول عويض المس ثمرين في هذه الورعات عن حملهم
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للمتاطر ،عهتت الورعة زإصتار أسهم إضافة إلى أسهمها ،ومع انتفاض قيمة
أصول هذه الورعات زتأت ورعة ( )Enronفي حمل ال زامات أعزر زإصتار

أسهم إضافية وهعذا ،فقت إزتاتت المسألة عقيتاً مع إنتفاض قيمة أسهم الورعة.
وفى  2001/10/16أفصحت الورعة عن تسائر في الرزع الثالث وعلى أثرها

انتفضت قيمة السهم الى  33توالر و والت تسائر الورعة وفى 2001/11/12
أعلنت الورعة عن تسائرها ال ي زلغت  600مليون توالر وانتفض أيضاً سعر

أسهمها الى ما يقارب  8توالرات وفى  2001/12/2قتمت الورعة زإجراءات
اإلفالس (الدوغجي.)14-13 :2009 ،

وقت حتثت سلسلة من حاالت الفول المالي وفول ال تقيق حيث وملت

ورعات ( )Health Southو( )World Comو( )Tycoوال ي رجع لمجموعة
من األحتاث .ون يجة لذلك م االه مام زموضوع حوعمة الورعات ثم ورع قانون

( )Oxleyعام  2002الذ صمم لزناء الثقة في السوق المالي.

خصائص الشركات المساهمة:

ميز الورعة المساهمة العامة زعتة تصائإ أهمها (قانون الشركات

الفلسطيني ،2008 ،المادة :)30: 81

 .1م ع الورعة المساهمة زوتصية معنوية مس قلة عن وتصية مؤسسيها
أو مساهميها و ح فم زها الى أن ي م فستها أو صفي ها أو وطزها من

سجل ورعات المساهمة الفلسطينية.

 .2س مر الورعة االجنزية م م عة زالوتصية المعنوية الى أن ي م فستها
و صفي ها ووطزها في معان سجيلها في زلتها المسجلة فيه ،ويجب

إوعار المسجل رسمياً زذلك.

 .3عت الذمة المالية للورعة المساهمة مس قلة عن الذمة المالية لعل مساهم
فيها و عون الورعة زأموالها ومجوتا ها مسؤولة عن التيون واالل زامات
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الم ر زة عليها وال يعون المساهم مسؤوالً جاه الورعة عن لك التيون
واالل زامات إال زمقتار مساهم ه في الورعة.

 .4متة الورعة المساهمة العامة غير محتوتة إال إذا عانت غايا ها القيام
زعمل معين ،ف قضي الورعة زإن هائها.

نشأة سوق فلسطين لألوراق المالية:

في مطلع  ،1995أترك عتت من روات القطاع التاإ الفلسطيني أهميية

إنويياء سييوق حتيثيية م طييورة ومنمميية جيييتاً ل سييهيل ال عامييل زيياألوراق المالييية فييي

الييزالت ،وعييان الهييتف هييو إس ي قطاب وحوييت رأس المييال المحلييي واألجنزييي لقطيياع
األعمييال ميين تييالل ال مويييل الطويييل األمييت للمويياريع اإلن اجييية وال جارييية والزنييية

ال ح ية .ومع وقيع ا فاقية وغيل سوق األوراق المالية ،عورعة مساهمة تاصية،
مع السيلطة الوطنيية الفلسيطينية فيي السيازع مين ويرين الثياني 1996م ،عيون قيت
حققيت فعيرة رجيال األعميال عليى أرض الواقيع ،وقيت عقيتت أول جلسية يتاول فييي

السوق في  18وزاط 1997م وعانت أول زورصة عرزية سيمح زاسي تتام ال قنيية
اإللع رونية واآللية لل تاول زاألوراق المالية( .سوق فلسطين لألوراق المالية)2014 ،

وزييالرغم ميين زييتاي ها الم واضييعة ،حافمييت السييوق علييى نمييو مس ي مر ميين

حيييث عييتت الوييرعات المترجيية وعييتت جلسييات وحجييم ال ييتاول ،فميين عييتت قليييل فقييط

م يين الو ييرعات المترج يية ف ييي أوائ ييل 1997م ،ار ف ييع ع ييتت الو ييرعات المترج يية إل ييى
ثمانييية وعوييرون فييي عييام 2005م .وي وقييع أن ييزتات عييتت الوييرعات المترجيية زعييت
وعيل إطار نميمي قوي لألسيواق الماليية فيي فلسيطين ومين ضيمنها هيئية سيوق

رأس المييال وال ييي وييرف علييى المؤسسييات المالييية غييير المص يرفية وميين ضييمنها

س ييوق فلسي ييطين لي ييألوراق الماليي يية .وزاإلضي ييافة إليييى الوي ييرعات المترجييية ،اع ميييتت
السييوق سييزع وييرعات وسيياطة عأعضيياء فيهييا ويوجييت لهييذه الوييرعات معا ييب فرعييية

في معمم المتن الفلسطينية.
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لقييت زرهنييت السييوق ليييس فقييط علييى أنهييا مرنيية وقيياترة علييى ال غلييب علييى

المعوقيات السياسييية واالج ماعيية واالق صيياتية ال يي واجه هييا ،وانميا اسي طاعت أن
عييون فييي مقتميية الزورصييات العالمييية ميين حيييث األتاء ،فقييت سييجل مؤويير القييتس

رقماً قياسياً وصل إلى  %306في العام 2005م .عالوة عليى ذليك ،ار فعيت قييم
ال تاول في العام 2005م ل صل إليى  2.096زلييون توالر ،وهيذا يمثيل أعثير مين
ضييعف قيييم ال ييتاول لجميييع السيينوات السييازقة ومنييذ أول جلسيية ييتاول فييي 1997م
وح يى نهايية 2004م ،عميا ار فعييت القيمية السيوقية إليى مييا يقيرب مين  4.5زليييون

توالر وهييي عييون زييذلك زحجييم أو أعزيير ميين حجييم أسيواق األوراق المالييية فييي سييزع
من أصل عور تول أوروزية أعضاء جتت في اال حات األوروزي.

ورغييم أن ال قنييية الحالييية فييي السييوق قيياترة علييى السييماا زال ييتاول زييأتوات مالييية

اس ي ثمارية عتيييتة ،إال أنييه ي ي م حالي ياً ال ييتاول فييي السييوق فقييط زاألسييهم مييع وجييوت
تطييط مس ي مرة للسييماا زال ييتاول زييأوراق مالييية أتيير فييي المس ي قزل .وي ي م ال ييتاول

زأسييهم الوييرعات المترجيية فييي الغالييب زالييتينار األرتنييي زينمييا الييزعض اآلتيير ي ي م

ال تاول زها زالتوالر األمريعي(سوق فلسطين لألوراق المالية.)2014 ،

ممييا سييزق زييين لنييا ال طييور الحاصييل فييى سييوق فلسييطين لييألوراق المالييية

وعيفية نوأ ها وطزيعة العمل زها حييث يي م ال يتاول فيى تاتيل السيوق زاالسيم فقيط

زرغم وجوت أتوات مالية اس ثمارية عتيتة.

أهداف سوق فلسطين لأل وراق المالية:

سعى سوق فلسطين لألوراق المالية إلى حقيق العتييت مين األهيتاف مين

أهمها( المزيني :)45 : 2002،

 -1وفير أنممة تاول ورقازة و سوية و حويل ونقل لملعية األوراق المالية ،عفل
السرعة والتقية فيي إنجياز صيفقات الزييع والويراء وسيالمة ال عاميل زياألوراق الماليية
و يسير اع واف األسعار الحقيقية لها ،من تالل عزيز عوامل العرض والطلب.
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 -2القييام زوضييع أسيس لل ييتاول وايصييال المعلومية ل ضييمن العتالية وال سيياوي زييين
جميييع الم عيياملين زيياألوراق المالييية ،زغييض النميير عيين هييوي هم أو حجييم عيياملهم،

مما يوفر لجميع المس ثمرين فرإ م عافئة في الرزح والتسارة.

 -3وفير أعزر قتر من االس قرار في حرعية األسيعار ،زحييث يي م صيعوت وهزيوط
أسعار األوراق المالية زوعل من مم و تريجي.

 -4ييوفير ان وييار واسييع وتقيييق للمعلومييات المطلوزيية وايصييالها زالسييرعة الالزميية،
وذلك لي سنى للمس ثمر ا تاذ القرار المناسب له.

 -5حماية المس ثمرين من عافة أوعال ال العب واالح يال.

 -6طوير تتمات وفعالية السوق ،عن طرييق أسياليب واجيراءات جتييتة لل عاميل
زيياألوراق المالييية ،وميين تييالل اس ي قطاب المعلومييات واالز عييارات ال قنييية والتز يرات

في هذا المجال.

 -7و ل زم سوق فلسطين لألوراق المالية زاع زارها حجر األسياس فيي قطياع رأس
المييال الفلسييطيني ز سييهيل و نميييم ييتاول األوراق المالييية زوييعل عفييؤ وعيياتل ميين

أجل وجيع تفق االس ثمارات طويلة األجل إلى االق صات.

 -8تتمة االق صات الفلسطيني و عامله مع زاقي المؤسسات المالية والنقتية.
 -9اس قطاب المتترات المحلية ومحاولة جلب اس ثمارات من التارج.

 -10رزط سوق فلسطين زاألسواق العالمية.

 -11وفير األنممة واليات العمل ح ى عفل سهيل العمل واس قرار المعامالت.

أهمية سوق فلسطين لألوراق المالية:

مثييل أهمييية سييوق فلسييطين لييألوراق المالييية فييي اآل ييي(ســوق فلســطين لــألوراق

المالية:)54 :2006 ،

 -1وجيع االس ثمار الوطني :حيث يه م سوق فلسطين لألوراق المالية ز وجيع
الورعات العزيرة وتعمها من أجل رفع معان ها االق صاتية.
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 -2جمي ييع الم ييتترات الوطني يية ف ييي تات ييل ال ييزالت مم ييا ي ييؤتي إلنع يياش االق ص ييات
الفلسييطيني ميين تييالل الحفييام علييى متت ار ييه واس ي ثمارها فييي المعييان الصييحيح

واالس فاتة منها في المجاالت ال ي تتم الوطن.

 -3يقوم سوق فلسطين لألوراق المالية ز قتيم األموال الالزمة لست وحتات العجز
في الموروع أو لزياتة رأسمال ورعة معينية أو أسييس ويرعة وذليك مين تيالل

عتة أوجه منها:

أ .وييرعة رغييب ززييياتة رأس مالهييا ،ف قييوم وييرعة زإصييتار أسييهم ززييياتة رأس
المال أو إصتار سنتات زسعر فائتة معين وذلك حسب الحاجة.

ب .عنت أسييس الويرعة وعيتم وجيوت مصياتر ملعيية عافيية ل موييل اح ياجيات
الموروع قوم الورعة زإصتار أسهم وسنتات وذلك حسب األوضاع ال ي
الءم الورعة.

 -4حماييية المس ي ثمرين ميين تييالل قييتيم النصييح والموييورة لهييم زواسييطة معا ييب
األعض يياء المس ييجلة ل ييت الزورص يية ال ييي ق ييوم ز ييتورها ز وجي ييه المسي ي ثمر إل ييى
الطريق السليم واآلمن الذي يضمن له الحماية من ال العب.

هيكل سوق فلسطين لألوراق المالية:

عمل هيئة سوق فلسطين لألوراق المالية زموجب ا فاقية موقعية ميع و ازرة

الماليية فييي السيلطة الوطنييية الفلسييطينية عمؤسسية مسي قلة ماليياً واتاريياً عمييل وفييق

الصييالحيات ال يوارتة فييي اال فاقييية واس ي ناتاً ألحعييام األنمميية وال عليمييات الصيياترة
عيين مجلييس إتار هييا ،ولمجلييس اإلتارة صييالحية إصييتار ال عليمييات واألنمميية ال ييي
يراها ضرورية إلتارة السوق و نميم ال تاول فيها ،و حتيت حقوق وواجزات ورعات

األوراق المالييية األعضيياء ف يي السييوق حسييب أحعييام النمييام ولييه عييتيلها ميين وقييت

آلتر(اتفاقية التشغيل بين وزارة المالية وسوق فلسطين لألوراق المالية.)1996 ،
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وي ي ييولى إتارة السي ييوق مجلي ييس إتارة معي ييون مي يين ثمانيي يية أعضي يياء ،تمسي يية

أعضاء منهم يمثلون سوق فلسطين لألوراق المالية ،مين زيينهم أرزعية أعضياء يي م
سييمي هم ميين وييرعة فلسييطين لل نمييية واالس ي ثمار (زيياتيعو) ،ويعييون ميين ضييمنهم

رئيييس مجلييس اإلتارة ،وعض يواً يمثييل المس ي ثمرين ورجييال األعمييال ي ي م عيينييه ميين
قزل و ازرة المالية لمتة سين ين ،وعضيو ممثيل عين أعضياء السيوق يي م ان تازيه مين

قزييل و ييرعات األوراق المالي يية األعض يياء ف ييي السييوق لم ييتة س يينة واح ييتة غي يير قازل يية
لل جتيت وي ناوب زقية األعضاء زوعل توري على العضوية زاإلضافة إليى الميتير

العييام للسييوق ،ومجلييس اإلتارة مسييؤول عيين وضييع السياسيية العاميية إلتارة وعمييل

الس ييوق ،و نفي ييذ غايا ه ييا و عي ييين الم ييتير الع ييام ،ومراقز يية أعمال ييه و حتي ييت و ييروط

ال ي ييتاول ،وحقي ييوق وواجزي ييات األعضي يياء ومي ييومفيهم ووعالئهي ييم وممثلي يييهم واصي ييتار
و عييتيل األنمميية وال عليمييات و أسيييس اللجييان ،وهييو مسييؤول أيض ياً عيين مراجعيية
موازنة السوق والموافقة عليها وعن مصروفا ها الرئيسيية ،و حتييت رسيوم وعميوالت

ال تاول والوساطة واإلتراج وغيرها من ال عتيالت ال ي يراها مناسيزة(المفتـى2014،

.)63:

دور الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق
المالية في فلسطين:

لعب الورعات المساهمة تو اًر زار اًز في الحياة االق صاتية في أي زلت

ويأ ي هذا التور من مساهمة هذه الورعات في جميع األموال و وحيت الجهوت

إلقامة الموروعات ال ي يلزمها مويل عزير وتزرات فنية مت لفة وم نوعة ال
يس طيع أي فرت لوحته وفيرها .إضافة إلى أن الورعات حقق االس م اررية
واالس قرار للمواريع الصناعية وال جارية فاع زارها وتصية معنوية مس قلة عن

أوتاإ الورعاء يضمن اس م ارري ها ح ى زعت وفاة مؤسسيها على ععس النواط
الفرتي الذي يمعن أن ي وقف عنت وفاة مؤسسه ،عما أن الورعات المساهمة
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عطي المجال ألصحاب التتل المحتوت للموارعة في المواريع حسب طاقا هم

وقتر هم المالية و حميهم من المسؤولية غير المحتوتة في ذمة الوتإ المالية

وذلك عن طريق حتيت مسؤولية الوريك زقتر ما يملك من أسهم في رأس مال

الورعة وزال الي فإنها فصل ما زين أموال الوتإ الذا ية وأمواله المتصصة

لل جارة(الجيعان وزعيتر.)130 :2005 ،

لقت ازتاتت أهمية الورعات المساهمة فاح لت المر زة األولى في النواط

الصناعي وال جاري ووعلت قوة اق صاتية واج ماعية لها ار زاط هام زالمصالح
الحيوية في التولة وقت ؤثر في الحياة السياسية فيها لذلك تتل المورع ل نميم
أسيس هذه الورعات وراقب نواطها ح ى ال نحرف عن أهتافها ولحماية رؤوس

األموال والمس ثمرين في هذه الورعات ،وقت زتأ أسيس الورعات المساهمة
العامة في فلسطين منذ ف رة طويلة ولعن على نطاق ضيق ومحتوت ،حيث لم

يعن قت وجت سوق لألوراق المالية في فلسطين حينها ،واق صرت عملية نقل
الملعية وال تاول على أسهم الورعات من تالل الصيارفة ومعا ب غير
م تصصة مما أت

إلى ووه أسعار أسهمها ،فالذي عان يقرر وي حعم زالسعر

هو صاحب محل الصرافة أو المع ب غير المرتإ ،وقت أت

هذا إلى عتم

طور ونمو وازتيات أعتات هذه الورعات ،حيث إن المس ثمرين ا جهوا إلى قطاع

العقارات في لك الحقزة من الزمن أو إلى إيتاع أموالهم لت المصارف الموجوتة
لضمان عائت ثازت نسزياً ولسهولة الحصول على أموالهم وقت الحاجة إليها،
حيث إن ال تاول زاألسهم من تالل الصيارفة ال يعون سهالً أو م احاً في أي
وقت وال يععس القيمة العاتلة للسهم(الجيعان وزعيتر.)130 :2005 ،

وقت وصل عتت الورعات المساهمة العامة المترجة في سوق فلسطين

لألوراق المالية ح ى نهاية عام 2014م إلى سع وأرزعون ورعة مساهمة ،موزعة
على تمس قطاعات هي( :قطاع التتمات وقطاع الصناعة وقطاع ال أمين

وقطاع االس ثمار وقطاع الزنوك) والجتول ال الي يوضح لك الورعات.
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جدول رقم ( )1الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية:
اسم الشركة

م
.1

.2

.3

.4

.5
.6
.7

.8

.9

.10

.11

العنوان

م

اسم الشركة

رام ا -

.26

المجموعة األهلية لل أمين

رام ا

المؤسسة العرزية للفناتق

رام ا -

AHC

الزيرة

.27

العرزية لصناعة التهانات

نازلس

نازلس

.28

رام ا

.29

طولعرم

.30

أزراج الوطنية ABRAJ

الزنك االسالمي العرزي AIB
العقارية ال جارية لإلس ثمار
AQARIYA
المؤسسة العقارية العرزية
ARE

الزيرة

AIG

APC
العرزية الفلسطينية لالس ثمار
ايزك APIC
المس ثمرون العرب ARAB

تواجن فلسطين AZIZA

العنوان

رام ا

القتس

نازلس

زنك فلسطين BOP

رام ا

.31

زيرزيت لألتوية BPC

رام ا

مصنع الورق لاللع روت

التليل

.32

جلوزال عوم لإل صاالت

رام ا

مطاحن القمح الذهزي

رام ا

.33

العالمية الم حتة لل أمين

نازلس

الزنك اإلسالمي الفلسطيني

نازلس

.34

القتس للمس حضرات الطزية

نازلس

.35

ورعة فلسطين لصناعات

نازلس

.36

ELECTRODE

GMC

ISBK

JPH

اللتائن PPIC
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GCOM

GUI
سجاير القتس JCC
القتس لالس ثمارات العقارزة
JREI
الوطنية موزايل WMP

القتس

رام ا

رام ا

.12

.13

.14

.15

الفلسطينية للتتامات

رام ا

.37

رام ا

.38

رام ا

.39

رام ا

.40

رام ا

.41

رام ا

.42

العرزية الفلسطينية لمراعز

رام ا

.43

الفلسطينية لالس ثمار

رام ا

.44

زنك االس ثمار الفلسطيني

اللوجس ية WASSL
اال حات لألعمار واالس ثمار
UCI
الزنك الوطني TNB
ال عافل الفلسطينية لل أمين
TIC

.16

مصايف رام ا RSR

.17

زنك القتس QUDS

.18

.19

.20

ال سوق PLAZA

واالنماء PID

PIBC

 .21الفلسطينية للعهرزاء PEC

.22

.23

زال عقار PALAQAR
مرعز نازلس الجراحي
ال تصصي NSC

مصانع الزيوت النزا ية

نازلس

رست العالمية لل أمين

رام ا

اال صاالت الفلسطينية

رام ا

فلسطين ل مويل الرهن

رام ا

فلسطين لالس ثمار العقاري

رام ا

سوق فلسطين لألوراق المالية

رام ا

فلسطين لالس ثمار الصناعي

نازلس

VOIC

TRUST

PALTEL

العقاري PMHC

PRICO

SPE

PIIC
فلسطين لل أمين PICO

رام ا

رام ا

.45

تار الوفاء لصناعة األتوية
PHARMACARE

رام ا

غزة

.46

الزنك ال جاري الفلسطيني

رام ا

نازلس

.47

فلسطين لل نمية واالس ثمار

رام ا

نازلس

.48
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PCB

PADICO
ال أمين الوطنية NIC

رام ا

الوطنية لصناعة العر ون

نازلس

.49

.25

المورق لل أمين MIC

ارم ا

-

المصدر:

(موقع

.24

NCI

سوق

الوطنية لصناعة األلمنيوم

فلسطين

NAPCO

نازلس

------------

)http://www.pex.ps/PSEWebSite/Default.aspx

لألوراق

المالية،

الحوكمة في سوق فلسطين لألوراق المالية:

م وعيل فريق وطني فى عام 2007م ،حيث زاترت فيه هيئة سوق

رأس المال للتروج زوثيقة لقواعت لحوعمة و لقي تورات تريزية للفريق الوطني
حول عيفية أعتات آليات الحوعمة لتي مرعز المتيرين المصري فى القاهرة .ومن

تالله م وعيل الفريق الفني لقياتة الجوانب الفنية للموروع و وعية المس ثمرين
لقواعت الحوعمة وأهمي ها للمج مع الفلسطيني وانععاسا ه على الوضع االق صاتي

الفلسطيني .و ع زر طزيقات الحوعمة فى فلسطين ال زالت فى زتاية مراحلها
األولي ،زالرغم مع وجوت حوالي من  49ورعة مساهمة عامة ،مترجة فى السوق

المالي إال أن أصحاب لك الورعات يوعلون نفوذاً ومرعز قوي فى مؤسسا هم
مما يؤثر على الق اررات اإلتارية مما ينععس على عملية طزيق قواعت الحوعمة

لهذه الورعات  ،األمر الذي يؤثر على الزيئة االس ثمارية وجذب األموال من
مس ثمرين جتت مر قزين وعذلك ضعف الزيئة القانونية والرقازية وعتم اس قرار

الوضع السياسي واالق صاتي فضالً عن المعيقات ال ي يضعها االح الل وال ي
ؤثر فى طزيق قواعت الحوعمة و عيق ال طور االس ثماري واإلنمائي فى

فلسطين(أبو حمام.)42: 2009،

ويعاني االق صات الفلسطيني من موعالت فى طزيق قواعت الحوعمة فى

الورعات المترجة وغير المترجة في سوق فلسطين لألوراق المالية على حت سواء
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وهذا الضعف يثير قلق زعض المسئولين ومن هذه الصعوزات ما يلي(أبو

حمام:)43: 2009،

 .1ضعف إيصال المعلومات الجتيتة ألعضاء مجالس الغرف ال جارية
ألنهم فى مواقعهم منذ ف رة طويلة وال ي أقلمون مع الواقع الجتيت.

 .2قلة عتت الورعات المساهمة والمترجة فى السوق المالي ،مما يؤتي إلى
عتم المنافسة فى جذب االس ثمارات التاتلية والتارجية.

 .3أغلب الورعات فى فلسطين مملوعة للعائلة ،ويؤثر أفرات العائلة على
اإلتارة.

 .4عتم طوير قانون الورعات ،أو فى الضوازط واللوائح التاتلية للورعة.

 .5االق صات الفلسطيني محتوت الموارت ،وال يه م زه المس ثمر المحلي
واألجنزي وار زاطه زاالق صات اإلسرائيلي.

 .6ضعف الوعي االس ثماري لتي أصحاب األموال رغم ما يقوم زه سوق
فلسطين لألوراق المالية من نتوات و وعية وزتاصة المس ثمرين الصغار
وحماية حقوقهم.

 .7عتم وجوت مؤسسات ه م زم ازعة متي االل زام ز طزيق قواعت الحوعمة
للورعات و قييم هذه المؤسسات لها.

 .8ضعف مهنة المراجعة ومعاييرها فى فلسطين ،مما يؤثر سلزاً على أتاء
الورعات المساهمة فيها.
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الفصل الثالث
مقدمة:

الدراسات السابقة
يهتف هذا الفصل إلى عرض مجموعة من التراسات المحلية والعرزية

واألجنزية ذات العالقة زموضوع التراسة ،والم مثل في مت

ال زام الورعات

المساهمة العامة في فلسطين زمزاتئ الحوعمة ،حيث م االطالع على أتزيات
التراسات السازقة الم علقة زموضوع التراسة الحالية ،وهناك عتة تراسات ناولت
هذا الموضوع من زوايا مت لفة ،و م قسيم التراسات السازقة الى تراسات محلية

وعتتها ( )7تراسات وعرزية وعتتها ( )10وأجنزية وعتتها ( ،)6وسي م
اس عراض التراسات من األحتث الى األقتم وهى عال الي:

الدراسات الفلسطينية:

 .1دراسة نجم ( )2014بعنوان :حوكمة شركات التأمين في فلسطين (تقييم

الوضع الراهن ومتطلبات التحديث) دراسة مقارنة:

هتفت التراسة إلى ال عرف على واقع حوعمة ورعات ال أمين

الفلسطينية ،على ضوء المعايير التولية للحوعمة وقياس مت

إل زامها و طزيقها

لمتونة قواعت حوعمة الورعات المساهمة العامة في فلسطين ،ومت

مواءمة

النسيج ال وريعي في فلسطين الم مثل زقانون الورعات رقم  12لسنة 1964
والقوانين األتر ذات العالقة عقانون ال أمين الفلسطيني رقم  20لسنة 2005

لمزاتئ الحوعمة التولية ال ي اع مت ها منممة ال عاون االق صاتي وال نمية

( .)OECDو م اس تتام المنهج الوصفي ال حليلي في إجراء التراسة ،و م

صميم اس زانة أعتت تصيصاً لهذا الغرض ،و م وزيعها على عينة التراسة
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الزالغ عتتها ( )31من مجلس إتارة ومتراء نفيذيين ،ومتراء ماليين ،و تقيق
تاتلي ،وأعضاء لجنة نفيذية ،في ورعات ال أمين المترجة وعتتها (.)7

وقت وصلت التراسة إلى أن ورعات ال أمين في فلسطين قطعت ووطاً

في طزيق قواعت الحوعمة لعن من الممعن أن يعون المس و أفضل من ذلك،

مما يعني هناك معيقات قف أمام ال زام الورعات زمزاتئ الحوعمة على النحو

المف رض أهمها عتم اإلق ناع من قزل إتارة هذه الورعات زأهمية الحوعمة،

إضافة إلى أن أحعام قواعت متونة حوعمة الورعات ال رقى لمس و اإللزام
فيعون سزيل ل هرزها من طزيقها إذا لم رغب في االل زام زها ،فضالً عن
المعيقات ال وريعية الم مثلة في قتم قانون الورعات.

وأوصت التراسة زمجموعة من ال وصيات أهمها عتيل زعض النصوإ

القانونية ذات العالقة زإتارة الورعة ،وحماية حقوق المساهمين ،وا زاع قواعت

اإلفصاا والوفافية ،وحفم حقوق أصحاب المصالح ،و فعيل تور الهيئات
الرقازية على ورعات ال أمين ،ونور ثقافة حوعمة الورعات ،وال وجه نحو اصتار

تليل إرواتي تاإ لحوعمة ورعات ال أمين.

 .2دراسة معهد الحوكمة الفلسطيني ( )2012بعنوان :الحوكمة في الشركات

المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين:

هتفت هذه التراسة زوعل أساسي إلى فحإ و حليل التصائإ

الرئيسية لحوعمة الورعات المساهمة العامة المترجة في زورصة فلسطين ،وذلك

زهتف قييم الوضع الحالي لحوعمة الورعات المترجة إس ناتاً الى األولويات ال ي

إع مت ها الهيئة في طزيق قواعت الحوعمة وفقاً لمزتأ ال ترج.

وتلصت الت ارسة الى مجموعة من الن ائج أهمها أن هنالك ال زام وزه ام

(زنسزة راوا من  )%95 – 90من قزل الورعات زاألحعام الم علقة زاج ماعات
الهيئة العامة ،مثل :إعتات جتول أعمال فصيلي ،و وجيه التعوة قزل أسزوعين
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من موعت االج ماع ،والسماا للمساهمين زإضافة زنوت على جتول األعمال

المرسل زالتعوة ،وارسال ال قارير السنوية للمساهمين قزل االج ماع ،وعقت
االج ماع في موعته القانوني (تالل أرزع أوهر زعت ان هاء السنة المالية)،
ووضع أنممة الورعة التاتلية في م ناول المساهمين ،و وفير الفرصة

للمساهمين لل عزير عن آرائهم زحرية تالل االج ماع .عما أن هنالك ال زام عامل

(زنسزة  %100من الورعات) زوجوت نصاب في اج ماع الهيئة العامة زالقياس
لعتت األسهم الممثلة زاألعضاء الحاضرين .ولعن لوحم زأن هنالك موعلة عزيرة

من حيث النصاب زالقياس مع عتت المساهمين الحاضرين ،حيث إن أعثر من

ثلثي الورعات عقت اج ماعا ها زحضور أقل من  %40من المساهمين .ويزرر
األعضاء الم غيزون عتم حضورهم زوجوت قناعة لتيهم زأن ال أثير حقيقي لهم

في المتاوالت ورسم السياسات وا تاذ الق اررات .عما لجأ الغالزية العممى من

الورعات لل صويت من تالل رفع األيتي وليس زاالق راع السري ،علماً زأنه ينجم
عن ذلك إمعانية ممارسة ضغوط معنوية عزيرة تالل عملية ال صويت.

عما أوصت التراسة زمجموعة من ال وصيات والسياسات ال ي من وأنها

أن ساعت على عميق ال زام ورعات المساهمة العامة زال طزيق الفعلي لمزاتئ
الحوعمة واعطاء األولوية ل وجيع عقت المزيت من حمالت ال ثقيف وال وعية
زمزاتئ الحوعمة وأهمي ها وانععاسا ها على أتاء الورعة.

 .3دراسة بركة ( )2012بعنوان :دور أساليب المحاسبة اإلدارية في تفعيل
حوكمة الشركات دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية العاملة في قطاع

غزة:

هتفت التراسة إلى تراسة الحعومة من جوانزها المت لفة وال عرف على

أهم العوامل ال ى من الممعن أن ؤثر عليها ورعزت على أساليب المحاسزة
االتارية لما لها من تور عزير في العمل المالي واالتاري في الورعات ،ول حقيق
42

أهتاف التراسة وات زار فرضيا ها م االع مات على الزيانات األولية والثانوية في

صممت اس زانة ناسب مع هذا الغرض وزعت على 56
جمع المعلومات وقت ُ
ورعة صناعية عاملة في قطاع غزة وزعت على جميع مناطق القطاع ،وقت م

اس رتات  56إس زانة منها زنسزة ارجاع زلغت  ،%92.3وقت إع متت التراسة
على أسلوب ال حليل اإلحصائي الوصفي في حليل م غيرات التراسة وات زار

فرضيا ها.

و وصلت التراسة إلى مجموعة من الن ائج أهمها أن الورعات الصناعية

طزق قواعت واجراءات الحوعمة حيث زينت الن ائج أن الورعات قوم ز تعيم

عنصر النزاهة والوفافية في المعامالت ال ي قوم زها الورعة ،وأنها قوم ز حسين
عملية اس تتام الموارت واس غاللها االس غالل األمثل.

وزناء على الن ائج وصلت التراسة إلى زعض ال وصيات أهمها العمل

على نور مفهوم وثقافة الحوعمة لت

عافة األطراف ذات العالقة زالورعات

الصناعية ،وااله مام األعاتيمي زموضوع حوعمة الورعات والحاق موضوع
حوعمة الورعات زالمناهج ال تريسية زالعليات والجامعات ،وضرورة عقت تورات

ترزيزة م تصصة حول حوعمة الورعات وآليا ها وقواعتها وال عرف على آليات

طزيقها والمزايا ال ي عوت على الورعات جراء طزيقها ،والعمل على إجراء

المزيت من التراسات واالزحاث التاصة ز طزيقات الحوعمة والممارسة السليمة لها
وتورها في منع حتوث الفول المالي للورعات.
 .4دراسة نسمان ( )2009بعنوان :دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل
مبادىء الحكومة.

هتفت التراسة حليل ومناقوة تور إتارات المراجعة التاتلية في فعيل
مزاتئ الحوعمة في المصارف العاملة في فلسطين ،مع عرض سريع لمفهوم

حوعمة المصارف ،وزيان أهمي ها وأهتافها ومزاتئها ،وقت اس تتم الزاحث المنهج
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الوصفي ال حليلي في إجراء التراسة وعما م إعتات اس زانة أعتت تصيصاً لهذا
الغرض ،و م وزيعها على مج مع التراسة الزالغ عتته  60مراجعاً تاتلياً في

المصارف العاملة في فلسطين.

وقت وصلت التراسة إلى مجموعة من الن ائج أهمها أن هناك أثير عزير

للميثاق األتالقي للمراجعة التاتلية على حوعمة المصارف ،وأن طور معايير
المراجعة التاتلية يساهم زوعل رئيسي في حسين الحوعمة في المصارف

إلنجاز العتيت من األهتاف ،ولضمان نفيذ أعمال الحوعمة يجب أن ي واجت

ال نميم اإلتاري والمهني الم عامل والذي يو مل على وجوت مجلس اإلتارة ولجنة

المراجعة واتارة المراجعة التاتلية ولجنة إتارة المتاطر إلى جانب وميفة مراقزة

االم ثال.

وقت تلصت التراسة إلى مجموعة من ال وصيات أهمها ضرورة عميق

المفاهيم والمزاتئ ال ي قضت زها المعايير التولية للمراجعة التاتلية لت

عافة

المراجعين التاتليين من تالل عقت التورات ال تريزية ال أهيلية الالزمة والعمل
على م ازعة حتيث و طوير ال طزيقات السليمة لمعايير المراجعة التاتلية،

وضرورة زذل العناية العاملة من قزل سلطة النقت الفلسطينية في مجال ال زام
المصارف زمزاتئ وقواعت الحوعمة وال عليمات الصاترة عنها ،والعمل على نور

مفهوم وثقافة الحوعمة لت

عافة األطراف ذات العالقة ،واصتار النورات

وال عليمات ال ي ععس تور وأهمية الحوعمة ،واالل زام زقواعتها ومزاتئها في

المصارف العاملة زفلسطين.

 .5دراسة أبو حمام ( )2009بعنوان :أثر تطبيق قواعد الحوكمة على
االفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية.

هتفت التراسة إلى العوف عن أثر طزيق قواعت الحوعمة على

اإلفصاا المحاسزي وجوتة ال قارير المالية  ،تراسة ميتانية على الورعات
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المترجة في سوق فلسطين لألوراق المالية ،وقت اس تتم الزاحث المنهج الوصفي

ال حليلي في إجراء التراسة ،عما م اعتات اس زانة أعتت تصيصاً لهذا الغرض،
و م وزيعها على مج مع التراسة الزالغ عتته  150من مجلس اإلتارة والمتيرين

ال نفيذيين في الورعات المساهمة المترجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

العاملة في فلسطين.

وقت وصلت التراسة إلى مجموعة من الن ائج أهمها أن طزيق قواعت

الحوعمة قت ساهم زوعل عزير في عزيز تور اإلفصاا المحاسزي وجوتة ال قارير
المالية ،عما أن طور ثقافة الحوعمة انععس زوعل رئيسي علي حسين موقع
الورعات واس م ارري ها نحو زلوغ أهتافها ،وقت أوضح الزحث ضرورة وفر

المقومات الالزمة لضمان نفيذ الحوعمة من تالل إنواء نميم إتاري ومهني
م عامل يقوم على أسس مصتاقية مجلس اإلتارة والمتراء ال نفيذيين.

عما أوصت التراسة زعتة وصيات أهمها :ضرورة عميق المفاهيم

واإلل زام زالقواعت ال ي قضت زها منممة ال عاون االق صاتي وال نمية من تالل

عقت التورات ال تريزية ال أهيلية الالزمة والعمل على م ازعة حتيث و طوير

ال طزيقات السليمة لقواعت الحوعمة ،وضرورة قيام لجنة م تصصة موعله لهذا
الغرض زم ازعه طزيقات مزاتئ وقواعت الحوعمة والضوازط المر زطة زها ،والعمل

على نور مفهوم وثقافة الحوعمة زوعل أوسع لت

عافة األطراف ذات العالقة،

واصتار النورات وال عليمات ال ي ععس ذلك األمر ،واإلل زام زقواعتها ومزاتئها

في المج مع المالي.

 .6دراسة العزايزة ( )2009بعنوان :مدى تطبيق المصارف الوطنية
الفلسطينية للقواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين.
هتفت هذه التراسة إلى ال عرف على مت

طزيق المصارف الفلسطينية

الوطنية لمعايير الحوعمة الصاترة عن سلطة النقت الفلسطينية ،و م اع مات
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األسلوب الوصفي ال حليلي ،و صميم اس زانة ضمن عتة محاور ينترج ح ها

معايير وارواتات الحوعمة زهتف قياس مت

طزيق المصارف الفلسطينية

الوطنية لهذه المعايير .و عون مج مع التراسة من أعضاء مجالس إتارات

المصارف الفلسطينية ،والمتراء العامون ونوازهم ومساعتيهم ،مسئولي توائر
االم ثال ومساعتيهم ،المراجعين التاتليين ومساعتيهم ،المراجعين التارجيين،

ومتراء الفروع ،و م وزيع عينة عووائية مجملها ( )192اس زانة على مج مع

التراسة ،و م الحصول على (  )109اس زانة زنسزة اس رتات ()%56.8

وقت تلصت التراسة إلى ن ائج من أهمها ال زام المصارف الفلسطينية

زمعايير وارواتات الحوعمة الصاترة عن سلطة النقت ،وان ات لفت في أولوية
االل زام للزنوت المترجة ضمن عل محور من محاور المعايير ،وهذا أمر طزيعي،

فهناك م طلزات إلزامية وأتر إرواتات إضافية للحوعمة زهتف الوصول إلى

أفضل الممارسات .عما تلصت التراسة إلى أن هناك اه ماماً من قزل القائمين
على إتارة لك المصارف ز طزيق معايير الحوعمة ن يجة إلتراعهم للمزايا ال ي
حقق حال طزيقها ،وأنه ال وجت فروق في آراء أفرات العينة حول مت

طزيق

المصارف الفلسطينية لمعايير الحوعمة الصاترة عن سلطة النقت يعز ( :للمسمى
الوميفي ،العمر ،المؤهل العلمي ،ال تصإ ،سنوات التزرة والجنس).

وقتمت التراسة مجموعة من ال وصيات أهمها اإلسراع في إصتار تليل حوعمة
الورعات من قزل اللجنة الوطنية للحوعمة .ونور ثقافة الحوعمة و عزيزها .عما

أوصت التراسة زضرورة إلزام المصارف ضمين قريرها السنوي ملحقًا منفصالً
يس عرض وضع الحوعمة في المصرف .وجعل المعايير األتالقية والسلوعية في
مر زة أعلى من االه مام عونها األساس في الرقي.
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 .7دراسة حبوش ( )2007بعنوان :مدى التزام الشركات المساهمة العامة

الفلسطينية بقواعد حوكمة الشركات.

هتف التراسة إلى ال عرف على مت مساهمة المراجع التاتلي والمراجع

التارجي في حسين الق اررات المالية ،تراسة المعوقات ال ي عيق طزيق
الحوعمة على الورعات المساهمة العامة في فلسطين ،صياغة إطار مق را

لمزاتئ حوعمة الورعات المساهمة.

تلصت التراسة إلى ن ائج أهمها ال زام الورعات المساهمة العامة في

فلسطين زالمزاتئ الم عارف عليها لحوعمة الورعات مع أن ال زامها ز لك المزاتئ

جميعهاً وحتة واحتة هو زمس و م وسط ،وي فاوت مس و االل زام من مزتأ إلى

آتر ،عما فوق المصارف الفلسطينية على غيرها من الورعات المساهمة العامة
في طزيق مزاتئ حوعمة الورعات.

وقت أوصت التراسة زعتة وصيات أهمها اإلسراع في إصتار ارواتات

عن طريق الجمعيات المهنية حول عوين لجان مراجعة في الورعات المساهمة

العامة ،ومنع ال عامل في أسهم لك الورعات في سوق األوراق المالية إذا لم قم
ز عوين لجان المراجعة زها .عما أوصت التراسة زضرورة ال زام الورعات

المساهمة العامة في فلسطين زمراعاة االت يار المناسب للمراجعين التاتليين
والمراجعين التارجين زحيث يعون لتيهم اإللمام العافي زأنوطة لك الورعات

والمتاطر ال ي واجهها والقوانين ال ى طزق عليها.

الدراسات العربية:

 .1دراسة محمد ( )2012بعنوان :دور حوكمة الشركات في إرساء األسس
العلمية لعمل الشركات المساهمة في العراق.

هتفت هذه التراسة إلى ال عرف على مفهوم حوعمة الورعات وأهمية
طزيقه زوعل سليم في الورعات ال ي قتم على االس ثمار في العراق زحيث
47

ضمن مس و معين من اإلفصاا والثقافة في المعلومات المالية ال ي نورها

والوضوا والتقة في القوائم المالية.

وتلصت التراسة إلى أن موضوع حوعمة الورعات من مواضيع الساعة

الذي يهم عل من الزلتان الم قتمة والنامية على حت سواء و ه م زه العتيت من

التوائر االق صاتية والمالية والقانونية في جميع أنحاء العالم ،وقت اع سب هذا
الموضوع اهمي ه زعت سلسلة االزمات المالية لعزر الورعات في الواليات الم حتة

وروسيا وغيرها ،لذا قامت العتيت من التول زإصتار قارير و وصيات تاصة

ز طزيق حوعمة الورعات عن طريق المؤسسات العلمية زها أو عن طريق زورصة
االوراق المالية زها .ومهر مفهوم حوعمة الورعات في التول العرزية زعت زايت

الممارسات المالية في الزورصات و زايت اعتات الورعات العرزية ال ي ي م تاول
أسهمها في الزورصات العرزية والعالمية ،لذا وجب االه مام زموضوع حوعمة
الورعات فيها ح ى ضمن الحفام على السمعة المالية واالتارية والمحاسزية
والعفاءة االق صاتية لورعا ها وهو ما يؤثر في النهاية على اق صاتيا ها.

قتمت التراسة مجموعة من وصيات أهمها أنه يجب على الجهات

الرقازية في العراق عو ازرة ال جارة والهيئات المورفة على أسواق المال إن سعى
إليجات اآلليات والقوانين المالئمة لحماية صغار المساهمين والمس ثمرين عما
يجب إجراء زعض ال غيرات على قانون الورعات رقم  21والنمام المحاسزي

الموحت ومراجعة زعض فقر ها وزما ينسجم مع مزاتئ حوعمة الورعات والمعاير

التولية.

 .2دراسة جبر ( )2012بعنوان :قياس مستوي تطبيق مبادىء حوكمة
الشركات وأثره في الوصول للقيمة الحقيقية للسهم.

هتفت هذه التراسة إلى حليل وقياس مس وي طزيق مزات ء حوعمة

الورعات في الورعات العراقية وأثر طزيق هذه المزات ء في الوصول للقيمة
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الحقيقية للسهم في هذه الورعات وذلك من تالل اس طالع آراء المس ثمرين في

سوق العراق لألوراق المالية ،ول حقيق أهتاف الزحث م وزيع اس زانة على
المس ثمرين في سوق العراق لألوراق المالية زلغ عتتها ( )50فرتاً .عما م

اس تتام الم وسطات الحسازية واالنحرافات المعيارية لل عرف على مس وي طزيق

مزات ء الحوعمة وأثرها في الوصول للقيمة الحقيقية للسهم ،وعذلك اس تتمت
عالقات االر زاط واالنحتار واالت زارات االحصائية الت زار فرضيات الزحث.

و وصلت التراسة الى مجموعة من الن ائج عان أزرزها ال زام الورعات

المترجة في سوق العراق لألوراق المالية ز طزيق مزات ء حوعمة الورعات

ضمنياً من تون وجوت لوائح أو قوانين نمم طزيقها من وجهة نمر المس ثمرين،
زاإلضافة الى وجوت عالقة ار زاط موجزة ومعنوية وعالقة أثير موجزة ومعنوية
زين اإلل زام ز طزيق المزات ء اآل ية لحوعمة الورعات والوصول للقيمة الحقيقية

للسهم الواحت.

وقتمت التراسة مجموعة من ال وصيات ،عان من زينها ضرورة زني سوق العراق
لألوراق المالية لوائح نميمية وقانونية ل طزيق مزات ء حوعمة الورعات ،وذلك

لعون الورعات المترجة في السوق طزق هذه المزات ء ضمنياً .واس حتاث
مراعز م تصصة ه م زقضايا الحوعمة و ولي مهمة اعتات زرامج تريزية

ل رسيخ أهتاف وم طلزات الحوعمة.

 .3دراسة العبيدي ( )2011بعنوان :دور حوكمة الشركات في معالجة
االختالالت الهيكلية في سوق العراق لألوراق المالية.

هتف هذه التراسة إلى حتيت ايجازيات مزايا حوعمة الورعات و أثيرها

على النواحي االق صاتية واالج ماعية والقانونية لل عرف على انععاسات طزيقها
في سوق العراق لأل وراق المالية وازراز تورها في اعتات ال قارير المالية زالجوتة
والنزاهة ،وزيان أهمية االفصاا عن المعلومات المحاسزية ل عزيز عفاءة السوق
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المالية و طزيق معايير المحاسزة التولية وصياغة نموذج مق را لمعالجة

االت الالت الهيعلية في سوق العراق لألوراق المالية.

وتلصت التراسة إلى ن ائج عتة أهمها يؤثر طزيق حوعمة الورعات في

الحت من السلوك المنحرف لإلتارة في االرزاا وذلك من تالل وضع االنممة

العفيلة زرقازة اإلتارة ووضع الهيعل االتاري الذي يحتت واجزات ومسؤوليات

مجلس االتارة واللجان ال ازعة له فحوعمة الورعات أتاة جيتة للحعم على حسن

اتارة الورعة وضمان النزاهة واالس قامة لعافة العاملين في الورعة .عما تلصت
التراسة الى إن أغلزية الورعات المساهمة (عينة التراسة) قوم زأعتات قارير
مالية سنوية وال عت قارير مرحلية زالرغم من أهمي ها في سوق العراق لألوراق

المالية.

وأوصت التراسة زعتة وصيات أهمها حث الورعات المترجة في سوق

العراق لالوراق المالية على االل زام زاإلفصاا عن الوضع المالي الحقيقي
والصحيح عن طريق طزيق مزاتيء وآليات الحوعمة وفرض العقوزات في حالة

اتاللها زذلك ال طزيق وااله مام زالجانب االتالقي و م ازعة ال زام اتارة الورعات

لمعايير السلوك المهني .واصتار تليل ز طزيق حوعمة الورعات المترجة في

سوق العراق لألوراق المالية للحت من الممارسات ال ي لجأ لها زعض االتارات

لل أثير في األرقام المحاسزية و مهورها زوعل غير تقيق في ال قارير المالية.

 .4دراسة الدوغجي ( )2009بعنوان :حوكمة الشركات واهميتها في تفعيل
جودة ونزاهة التقارير المالية.

هتف هذه التراسة إلى إزراز طزيق حوعمة الورعات وانععاسا ها على

جوتة ونزاهة ال قارير المالية المعتة تاتل الورعات العراقية من تالل ما يجب
أن ل زم زه الورعات في إعتاتها لل قارير والقوائم المالية وغير المالية وفق

المعايير المحاسزية التولية ل عون وفافة ونزيهة ،ومنح االس قالل الذي يجب أن
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ي م ع زه المتققين التاتليين من تالل رزطهم زلجنة ال تقيق ل قتيم تتمات
إضافية فضال عن قييم أتوات الرقازة أن يقوموا ز قييم المتاطر و قتيم

االس وارات والتتمات التاصة زحوعمة الورعات واس قاللية المجلس اإلورافي.

الترسة النمرية
و حقيقا ألهتاف الزحث فقت م االع مات عمى أسلوب ا

المع زية لألزحاث والع ازات السازقة في هذا المجال وذلك زغرض حليلها
واالس فاتة منها في صياغة الجوانب النمرية والفلسفية زغرض ال وصل إلى

زعض الن ائج الم وتاة من الزحث.

وقت وصلت التراسة إلى ن ائج أهمها إن العتيت من معايير المحاسزة له

آثار ون ائج اق صاتية عزيرة و ؤثر ال قارير المحاسزية على مت لف قطاعات

المج مع االق صاتي ،وعليه فان الممارسات المحاسزية ال ي زناها ورعة ما

ؤثر على سعر أسهمها وعلى قيم ها .عما تلصت التراسة الى قيام زعض

إتارات الورعات زإصتار قارير مالية قت جه إلى منطقة الوزهات ما زين عتم
الموروعية والغش المعووف.

وأوصت التراسة زعتة وصيات أهمها أن ولى هيئة األوراق المالية في

العراق إصتار عميمات زوأن إفصاا الورعات المساهمة والمترجة في السوق.
ومنح االس قالل الذي ي م ع زه مومفي ال تقيق التاتلي إلمتات اإلتارة ولجنة
ال تقيق زال قييم المس مر لعمليات إتارة المتاطر المرافقة ألنممة الرقازة التاتلية
و تقيق المعلومات المالية وغير المالية ومت

والقوانين المعمول زها.

اإلذعان للسياسات واإلجراءات

 .5دراسة الحداد ( )2008بعنوان :دور حوكمة الشركات في التنمية

االقتصادية.

هتف هذه التراسة إلى ال عرف على الجوانب االيجازية ومزايا حوعمة

الورعات وعيفية االس فاتة منها من أجل حسين جوتة الورعات .عما هتف
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ال عرف على ماهية ومفهوم حوعمة الورعات وتصائصها ومحتتا ها .وال عرف

على عناصر ومزاتئ الحوعمة في المصارف .واع مت الزاحث على المنهج
الوصفي ال حليلي والعمي العام وذلك زاالس نات الى واقع المعلومات والنورات

والتراسات والتوريات العلمية ومصاتر المعلومات االلع رونية (االن رنت)

الم وفرة.

وتلصت التراسة الى عتة ن ائج من أهمها أن طزيق حوعمة الورعات

هو المترج والحل الفعال لضمان حقوق أصحاب المصالح في تاتل الورعات
وتاصة المس ثمرين .وزيان وجوت أثير وأهمية لمفهوم حوعمة الورعات لصالح
األفرات والمؤسسات والمج معات في العتيت من النواحي االق صاتية والقانونية

واالج ماعية .إن حوعمة الورعات الجيتة في وعل االفصاا عن المعلومات
المالية هي ال ي عمل على تفيض علفة رأس المال للمؤسسات .

وأوصت التراسة زعتة وصيات أهمها العمل على زياتة اإلفصاا

والوفافية في الورعات .و نمية وعي واتراك القائمين على الورعات في أهمية
الحوعمة لورعا هم وذلك من تالل النتوات واللقاءات والمؤ مرات .واصتار رؤية

موحته لمفهوم وعمل حوعمة الورعات في الوطن العرزي .وسن و طوير العتيت

من ال وريعات واألنممة والقوانين في الوطن العرزي لالر قاء زأتاء مجالس اإلتارة

والمتيرين وحقوق المساهمين تاتل الورعة.

 .6دراسة مطر ونور( )2007بعنوان" :مدى التزام الشركات المساهمة العاملة
األردنية بمبادئ الحاكمية المؤسسية".

هتفت التراسة إلى العوف عن مت

ال زام الورعات المساهمة العاملة

األرتنية زمزاتئ الحاعمية المؤسسية ،وذلك من تالل تراسة مقارنة زين القطاعين
المصرفي والصناعي ،مثلت موعلة التراسة في الزحث فيما إذا عانت الورعات
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المس اهمة العامة األرتنية ل زم زالمزاتئ األساسية للحاعمية المؤسسية زوجه عام،
وعلى وجه التصوإ ما صتر زوأنها عن منممة ال عاون االق صاتي وال نمية.

هتف التراسة إلى عميم و ثقيف المفاهيم والمزاتئ األساسية ال ي يقوم عليها

نمام الحاعمية المؤسسية في الورعات المساهمة العامة ،اس عواف مت

الورعات زالمزاتئ الم عارف عليها لنمام الحاعمية المؤسسية.

ال زام

تلصت التراسة إلى ن ائج من أهمها ال زام الورعات العاملة في القطاع

المصرفي يفوق زوعل زسيط الورعات العاملة في القطاع الصناعي ،ويعوت ذلك

لعنصرين رئيسيين هما التور الرقازي الذي يلعزه الزنك المرعزي في ال حقق من

وفر وروط الحاعمية المؤسسية في لك المصارف ،حرإ مجالس إتارات

تصوصا فيما ي علق منها
المصارف على االل زام زقواعت ومزاتئ لجنة زازل
ً
زإتارة المتاطر.
وقتمت التراسة مجموعة من ال وصيات أهمها أن زاتر جهات الرقازة

واإلوراف على لك الورعات زإصتار تليل يوضح المزاتئ األساسية لنمام

الحاعمية المؤسسية وارواتات ز طزيقه في الواقع العملي ومن ثم وجيع الورعات
على االل زام زه هذا زاإلضافة الى وجيعها على وعيل لجان للحاعمية

المؤسسية من أعضاء مس قلين وذلك على غرار لجان ال تقيق الموجوتة فيها

حالياً.

 .7دراسة متولي ( )2006بعنوان" :دراسة تحليلة للمالمح المحاسبية لفجوة
حوكمة الشركات المساهمة السعودية".

هتفت التراسة الى الزحث عن فجوة الحوعمة الموجوتة في قانون

الورعات السعوتي مقارنة زالمعايير التولية للحوعمة ،محاولة حتيت المالمح
أيضا لمس أوجه إجراء مقازلة زين حوعمة الورعات
المحاسزية لهذه الفجوة ،و ً
وفقًا لنمام الورعات السعوتي والمعايير التولية زهتف حتيت الفجوة زينهما
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و حتيت المالمح المحاسزية لهذه الفجوة والزعت الرقازي ،المنهج الوصفي ال حليلي

والنقتي لتراسة ماهرة حوعمة الورعات في زعتها العالمي ،والمنهج الوصفي
ال حليلي لتراسة فجوة حوعمة الورعات في قانون الورعات المساهمة السعوتي،
ومقارن ها زالمعايير المنممة لمفهوم الحوعمة مع األتذ في االع زار التصائإ

المميزة للزيئة السعوتية.

تلصت التراسة إلى أن هناك قتم ملموس في جانب حوعمة الورعات

السعوتية رغم وجوت العتيت من الفجوات ال ي الزت من عزيزها ،منها إزراز تور
األعضاء غير ال نفيذيين والمجالس الرقازية ،عذلك فإن جانب المراجعة يح اج

زتوره إلى ال عزيز من تالل ال رعيز على عملية إتارة المتاطر وم ازعة الق اررات

االس ار يجية للورعة وم ازعة نفيذها ،عذلك والى جانب الوفافية واإلفصاا زقى
المعايير والقواعت المنممة لها غير واضحة وغير عافية.

وأوصت التراسة زصياغة معايير حوعمة سعوتية زوعل أتق وأعمق وأومل.

 .8دراسة أبو العزم ( )2006بعنوان "أثر حوكمة الشركات فى مصر على ثقة
المجتمع المالي فى التقارير المالية ،دراسة ميدانية على شركات القطاع العام:

هتفت التراسة إلى الوقوف على اثر طزيق الحوعمة على تعم ثقة

المج مع المالي فى ال قارير المالية ،وما إذا عان وفر أتلة عملية ل طزيقات
قواعت الحوعمه فى الورعات المصرية موضوع التراسة سوف زيت من ثقة

المج مع المالي فى جوتة ومصتاقية ال قارير المالية ،وقت إ زاع المنهج الوصفي
ال حليلي ،وقت م طزيق التراسة على الورعات المساهمة في جمهورية مصر
العرزية.

وعان من أهم ن ائج التراسة أن لجنة المراجعة وثقة المج مع المالي في

ال قارير المالية وقف على فعالية لجنة المراجعة وأن قواعت الحوعمة فى مصر
التاصة زلجنة المراجعة ح اج إلى االس قاللية والنزاهة والتزرة المالية لعضو
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لجنة المراجعة ،عما أن طزيق قواعت الحوعمة فى الورعات سوف يتعم ثقة

المج مع المالي فى ال قارير المالية الصاترة عنها.

وقتمت التراسة وصيات أهمها العمل على زياتة مس وي اإلفصاا

والوفافية فى ال قارير المالية وا اح ها لجميع أصحاب المصالح إلعطاء

المساهمين والمس ثمرين األمن واألمان ألموالهم.

 .9دراسة العانى والعزاوي ( )2005بعنوان :التدقيق الداخلي في ظل إطار
حوكمة الشركات ودوره في زيادة قيمة الشركة.

هتفت هذه التراسة الى الوقوف على مت

أثير ال تقيق التاتلي في

قيمة الورعات المترجة في سوق العراق لألوراق المالية وذلك من تالل ات يار

أحت مؤورات أو آليات طزيق حوعمة الورعات.

وقت اع متت التراسة المنهجين االس قرائي ،واإلس نزاطي في إت زار

فرضية التراسة ،إذ اع متت على ال قارير المالية السنوية للمصارف عينة التراسة
وال قارير المالية لسوق العراق لألوراق المالية ،وعذلك اع متت حليل االس زانة
زأساليب إحصائية تقيقة للوصول الى أثر قيمة الورعات عينة التراسة في

المؤور المت ار لل عزير عن حوعمة الورعات وعذلك لمعرفة مت إمعانية طزيق

حوعمة الورعات في الورعات التراسة من تالل قياس ما هو مطزق في هذه
الورعات في الوقت الحاضر ومت

مالئمة هذه الورعات واس عتاتها لل طزيق

العامل في إطار حوعمة الورعات في المس قزل.

وقت وصلت التراسة الى ن ائج أهمها ال أثير الواضح لل تقيق التاتلي

في قيمة الورعة وتفعها إلى الزياتة ،وعذلك ال قتم الحاصل في ال تقيق التاتلي

وومائفه لعن زالرغم من هذا ال طور لم يصل إلى المت الذ يلزي فيه م طلزات

حوعمة الورعات.
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وأوصت التراسة زعتة وصيات منها ضرورة طوير ال تقيق التاتلي

و فعيل ومائفه من منمور حوعمة الورعات وهى قويم و حسين عمليات الرقازة

التاتلية واتارة المتاطر وحوعمة الورعات.

 .10دراسة فوزي ( )2003بعنوان :تقيم مبادئ حوكمة الشركات فى جمهورية
مصر العربية.

هتفت التراسة إلى قييم القواعت والقوانين والمعايير المنممة لحوعمة

الورعات فى مصر ،حيث عرضت إلى مفهوم حوعمة الورعات وأهمي ه،
والضوازط ال ي حعم أتاء الورعات المسجلة فى السوق المالي واإلطار القانوني

والرقازي الذي يحعم سوق األوراق المالية ،وم طلزات ال سجيل والقيت فى جتاول

الزورصة ،وهيعل ملعية األوراق المالية ثم قييم طور قواعت الحوعمة فى مصر

وفقاً لمعايير حوعمة الورعات التمس ال ي وضع ها منممة ال عاون االق صاتي
وال نمية ،وهي حقوق المساهمين ،المعاملة الم ساوية للمساهمين ،تور أصحاب
المصالح أو األطراف المر زطة زالورعة ،اإلفصاا والوفافية ،ومسؤوليات مجلس

اإلتارة.

وقت تلصت التراسة إلى أن سوق المال فى مصر قت وهت طو اًر

ملحوماً فى مجال إرساء قواعت حوعمة الورعات ،مما ر ب عليه زوعل عام
حسن فى ال قييم اإلجمالي للمعايير التمس للحوعمة ،وان عانت ترجة ال حسن

قت ات لفت من معيار آلتر .عما أوضحت الورقة أيضاً أنه على الرغم من

حسن اإلطار القانوني والمؤسسي لحوعمة الورعات فى مصر ،إال أن

الممارسات العملية للورعات مازالت إلى حت عزير زعيتة عن ال طزيق السليم
للمزاتئ الموضوعة.

وقتمت التراسة مجموعة من ال وصيات أهمها العمل على زذل المزيت

من الجهوت والم ازعة للمس جتات الم علقة ز طزيق قواعت الحوعمة فى الورعات
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زهتف نميه الوعي والتور االس ثماري فى المج مع .والعمل على حتيث األطر

القانونية وال نميمية ال ي وفر الحماية الالزمة للمس ثمرين ،األمر الذي يؤتي
إلى نمية االس ثمار و عميم تور الورعات فى هذا المجال.

الدراسات األجنبية:

 .1دراسة  )2013( Vadim Kleinerبعنوان :حوكمة الشركات وكفاءة
الشركات الروسية من سوق األسهم.

هتفت التراسة إلى ال عرف على ال رازط زين حوعمة الورعات وأتائها ،الذ

زتأ

م جذ اًر أعثر مما يزتو للوهلة األولي .ورأت التراسة أن عتت من المساهمين في
السوق يه مون زموضوعات علق ز حسين أتاء الورعة ،والوفافية في صنع

الق اررات االتارية ال ى يح مل أن ي وفر فيها عنصر فسات عزير.

عما وصلت التراسة إلى أن المعلومات المفصح عنها للمساهمين في حال
ا صفت زالعمال والتقة و وفرها وقت الحاجة لها ،فإن المساهمين الحاليين
والمر قزين سوف يقترون هذه التاصية الهمي ها وللتور الذ

س لعزه في الحت

من الفسات في الق اررات االتارية الم تذة وفى صنع القرار االس ثماري

للمس ثمرين .عما أن الورعات المترجة في السوق عليها االل زام زقواعت ومزات ء

حوعمة الورعات الموجوتة ألن أ تروج عنها سيؤتي الى زعزعة السوق ويزيت

من عنصر المتاطرة ،مما يزيت من علفة رأس المال للموارعين في السوق

وزال الي يؤثر على األتاء االق صاتي لالعزين في السوق.

ووجتت التراسة أن األزمات المالية ال وك سوف ؤتي الى فاقم أوجه القصور
وال ناقضات ال ى وجت اليوم في حوعمة الورعات – أزمة  1988في روسيا

فالعتيت من المساهمين المسيطرين ي جاهلون حقوق صغار المس ثمرين ،ومع ذلك

فإن الورعات على الرغم من الوروط االق صاتية الصعزة سعي لاله مام
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واالل زام زحوعمة الورعات ،ليس فقط إلمهار أتاء اق صاتي جيت ولعن الس عاتة

واالس فاتة من المصاتر المالية للسوق المالية.
 .2دراسة Fatemeh Mehrabani

( )2010بعنوان :أثر حوكمة

الشركات على سوق األسهم االيرانية والنمو االقتصادي.

هتفت التراسة الى تراسة العالقة زين حوعمة الورعات وسوق األوراق المالية
والنمو االق صاتي في ايران ،وقت طزقت هذه التراسة على  110من الورعات

المترجة في سوق األوراق المالية اإليرانية ،و م الحصول على الزيانات من تالل

ال قارير المالية المنوورة من قزل المواقع االلع رونية للورعات المترجة وموضع
سوق األوراق المالية اإليرانية ،و م الحصول على المعلومات الم علقة زالنا ج
المحلي اإلجمالى ونفقات الحعومة وال ضتم من الميزانية العمومية للمصرف

المرعزي اإليراني.

وأمهرت الن ائج أن حوعمة الورعات لها إما أثير مزاور أو غير مزاور على
يحسن زال الى النمو االق صاتي ،لذلك

مؤورات أتاء سوق االوراق المالية الذ

فإن حوعمة الورعات زيت من النمو االق صاتي عزر ازتهار سوق االوراق

المالية.

وان حوعمة الورعات الضعيفة في سوق األوراق المالية اإليرانية ،يجعل مساهمة
و أثير حوعمة الورعات على النمو االق صاتي أقل ،حيث أن ضعف حوعمة

الورعات عائت لنقإ المراقزة على عزيز حوعمة الورعات المترجة وغياب
قواعت عاملة لحوعمة الورعات ،ونقإ المعرفة العافية زين المت صين في سوق

األوراق المالية اإليرانية حول حوعمة الورعات.

وهذا ي طلب االه مام زحوعمة الورعات من تالل أمين مزات ء حوعمة

الورعات مناسزة لإلق صات وسوق األوراق المالية آتذة زاالع زار معايير الحوعمة
التولية واجزار الورعات المترجة على طزيقها ،و أسيس لجنة حوعمة الورعات
58

لاله مام ز طزيق الورعات لمزات ء الحوعمة ونور قارير سنوية حول طزيق
هذه الورعات للحوعمة ،زاإلضافة الى اقامة مؤ مرات عتيتة ونتوات علمية مع

االه مام ز جارب الزلتان في هذه المنطقة واالس فاتة منها.
 .3دراسة  )2006( Frank Yuبعنوان :آليات تأثير حوكمة الشركات
على إدارة األرباح.

هتفت التراسة إلى وضيح آليات أثير حوعمة الورعات على إتارة
األرزاا  ،حيث م ات زار العالقة زين حوعمة الورعات وزين إتارة األرزاا.

وقت تلصت التراسة إلى أن الورعات ال ي لها حوعمة تاتلية قوية مثل

ال رعيز العالي للملعية و رعيز مجلس اإلتارة فى عتت قليل فإنها قوم زإتارة

األرزاا زوعل أعزر ،فى حين أنه فى حالة وجوت حوعمة تارجية قوية فأن

الورعة قوم زإتارة األرزاا زوعل أقل ،وأوارت التراسة أن إتارة األرزاا ليست
المحرك الرئيسي زين طرفي الملعية والحوعمة.

وقتمت التراسة مجموعة من ال وصيات أهمها زذل المزيت من الجهوت

والم ازعة للمس جتات الم علقة ز طزيق قواعت الحوعمة في الورعات ،والمحافمة

على مس وي عافي وعاتل من االفصاا والوفافية في ال قارير المالية وا اح ها

لجميع أصحاب المصالح.

 .4دراسة )2005( Core, et.al

بعنوان :العالقة بين الحوكمة

الضعيفة وعائدات األسهم وفحص األداء التشغيلي وتوقعات

المستثمرين.

هتفت التراسة إلى إمهار العالقة زين الحوعمة الضعيفة وعائت األسهم،

حيث م فحإ األتاء ال وغيلي للورعات و وقعات المس ثمرين ،وقت وملت

العينة األساسية للتراسة عل الورعات ال ي لها تليل الحوعم ،و م اس تتام معامل
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ار زاط زيرسون لتراسة العالقة زين تليل الحوعمة المعت وتصائإ الورعات

محل التراسة.

وتلصت إلى أن الورعات ال ي عاني من ضعف فى حقوق حملة

األسهم يؤتي إلى ضعف األتاء ال وغيلي لها ،زينما أتطاء وقعات المحللين

واإلعالن عن وزيعات األرزاا ال عطي مؤو اًر على ضعف األتاء عما أوضحت

التراسة زأن فرضية الحوعمة الضعيفة ال عون سززاً فى حقيق عوائت قليلة على

األسهم.

وقتمت التراسة مجموعة من ال وصيات أهمها مراعاة طزيق الورعات

لنمم مالية ومحاسزية سليمة ح ى ساهم في ضزط جوتة المعلومات المحاسزية،
والحرإ على نور معلومات محاسزية ذات تقة عالية م ع زالثقة والثزات

والمالءمة والقازلية لل نزؤ ،زما يحقق االفصاا العافي الذ يععس الموقف المالي

الحقيقي للورعة.

 .5دراسة  )2004( Brown, Caylorبعنوان :العالقة بين حوكمة
الشركات وأدائها.

هتفت التراسة إلى قياس العالقة زين حوعمة الورعات وأتائها وذلك من

تالل وضع مقاييس واسعة لحوعمة الورعات ال ي م الحصول عليها من
تتمات حملة األسهم المؤسسا ية ،و ومل هذه المقاييس محصلة قياس 51

عامل و مل على  8فئات للحوعمة ،المراجعة ،مجلس اإلتارة ،القانون التاتلي،
متير ال عليم ،المتير ال نفيذي لل عويضات ،حقوق الملعية ،الممارسات الم قتمة،

وقت م إ زاع المنهج الوصفي ال حليلي في التراسة حيث م الرزط زين فئات
الحوعمة الثمانية ومقاييس األتاء الس ة المع متة من معهت جو لإلتارة ،وعملت

التراسة على الرزط زين ن يجة الحوعمة وزين عل م غير أساسي زاس تتام معامل
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ار زاط زيرسون وسزيرمان و م ر يب ن ائج الحوعمة من األعلى إلى األتنى (من

األفضل إلى األقل حوعمياً)

وتلصت التراسة إلى أن الورعات ال ي م ع زمس و حوعمة أفضل

نسزياً أعثر رزحية وأعثر قيمة و تفع أمواالً أعثر لحملة األسهم ،عما أن رسوم
االس وارات ال ي تفع للمتققين التارجيين أقل من األ عاب ال ي تفع لهم وهذا

مر زط زوعل عزير زضعف األتاء للورعات.
 .6دراسة  )2004( Caylor, Brownبعنوان :العالقة بين تطبيق معايير
الحوكمة واألرباح المتحققة للشركات.

هتف التراسة إلى ال عرف على فئات ومقاييس الحوعمه وهي مجلس اإلتارة،

المراجعة ،القانون التاتلي ،متير ال عليم وال تريب ،المتير ال نفيذي لل عويضات،

حقوق الملعية ،الممارسات الم قتمة.

تلصت التراسة إلى أن الورعات ال ي م ع زمس و حوعمة أفضل نسزياً

نفعا لحملة األسهم.
هي األعثر رزحية واألعثر ً
وقتمت التراسة الى ضرورة قيام الورعات زرفع مس وي الحوعمة لما لها من
أثر عزير في نمو األرزاا المحققة للورعة ،وزال الي تعم الموقف المالي للورعة،

مما يعطي وقعات ايجازية للمس ثمرين والمحللين حول مس قزل الورعة.

 .7دراسة  )2002( .Cohen, etalبعنوان :العالقة بين حوكمة الشركات
وعمليات المراجعة.

هتف هذه التراسة الى تراسة العالقة زين حوعمة الورعات وعمليات
المراجعة ،وقت أجرت التراسة من تالل المقازالت مع عينة من  36مراقب

للحسازات من المراقزين ال ازعين لورعات مراجعة عزيرة في ومال أمريعا ،ووملت

العينة  11مراقب حسازات 12 ،متير مراجعة 13 ،وريك مراجعة.
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وتلصت التراسة إلى ن ائج من أهمها أن آليات حوعمة الورعات ال ي يه م زها

مراقب الحسازات على ال ر يب هي اإلتارة ،مجلس اإلتارة ،لجنة المراجعة ،إن

مراقزي الحسازات يس تتموا معلومات الحوعمة زترجة أعزر في مرحلة تطيط
المراجعة مقارنة زمرحلة االت زار الميتاني والفحإ ،ات الف تور وأهمية حوعمة

الورعات في ال أثير على عملية المراجعة وفقاً الت الف حاالت ال عاقتات

(جتيتة /مالية) وات الف حاالت العميل (ذي متاطر مر فعة أو غير ذلك /تولي

أم محلي /تاإ أم عام) ،زايت أهمية حوعمة الورعات في المس قزل نم اًر
ل حول المراقزين من مراجعة العمليات إلى مراجعة الرقازات إلى مراجعة حوعمة

الورعات.

 .8دراسة  )2001( Francis, et.alبعنوان :دور كل من المحاسبة
والمراجعة في تطبيق حوكمة الشركات وتطوير أسواق المال في عدد من

الدول.

هتفت التراسة الى العوف عن تور عل من المحاسزة والمراجعة في طزيق

حوعمة الورعات و طوير أسواق المال في عتت من التول.

تلصت التارسة إلى ضرورة وجوت اإلجراءات القانونية الالزمة لحماية حقوق

المساهمين ،زاإلضافة إلى ضرورة االل زام زمعايير المحاسزة والمراجعة ،ألنها
حقق الوفافية في إعتات القوائم المالية عالوة على تورها في حماية حقوق

أصحاب المصالح في الورعات ،والذي ينععس زاإليجاب على حرعة أسواق

المال.

وقتمت التراسة مجموعة من ال وصيات أهمها مراعاة طزيق الورعات لنمم

مالية ومحاسزية سليمة ح ى ساهم في ضزط جوتة المعلومات المحاسزية

والحرإ على نور معلومات محاسزية ذات تقة عالية.
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التعقيب على الدراسات السابقة:

من تالل ناول التراسات السازقة زال حليل ،ي ضح لنا اآل ي:

 .1معمم التراسات السازقة ال ي ناولها الزاحث هي تراسات حتيثة زين األعوام
.2014-2001

 .2من تالل اس عراض التراسات السازقة المحلية والعرزية واألجنزية الحم

الزاحث عتم وجوت تراسات علق زموضوع قييم مس وي ال زام الورعات زمزاتئ

الحوعمة زإس ثناء تراسة (فوز  )2003،وال ي هتفت إلى قييم مزات ء حوعمة
الورعات في جمهورية مصر العرزية .وتراسة (مطر ونور )2007،مت ال زام

الورعات المساهمة العاملة األرتنية زمزاتئ الحاعمية المؤسسية.

 .3ا فقت التراسة مع التراسات السازقة في اس تتام المنهج الوصفي عمنهج
للتراسة ،مثل تراسة (نجم ،)2014،وتراسة (زرعة ،)2012،وتراسة (أزو
حمام ،)2009،وتراسة (العزايزة ،)2009،وتراسة (جزر.)2012 ،

 .4ا فقي ييت زعي ييض الت ارسي ييات السي ييازقة في ييي مج م ي يع الت ارسي يية ،مثي ييل ت ارسي يية معهي ييت

الحوعمية الفلسييطيني ( ، )2014وت ارسيية أزيو حمييام ( ، )2009وت ارسيية حزييوش،
محمت ( ،)2007وتراسة محمت ( ،)2012وتراسة جزر (.)2012

 .5اس فات الزاحث من التراسات السازقة في حتيت موعلة التراسة وفى حتيت
م غيرات التراسة والفرضيات وأتوات التراسة.

 .6ميز التراسة الحالية عن التراسات السازقة في أنها س طزق على الورعات

المساهمة العامة فى فلسطين ،وهى من التراسات القليلة (على حت علم
الزاحث) ال ى جري في المج مع الفلسطيني وس رعز زوعل أساسي على قييم

مت ال زام الورعات المساهمة زمزات ء الحوعمة.

 .7م االس فاتة من التراسات السازقة في تعيم ن ائج التراسة زالتراسات السازقة
ومقارن ها زها.
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
المقدمة:

ع زر منهجية التراسة واجراءا ها محو اًر رئيساً ي م من تالله انجاز

الجانب ال طزيقي من التراسة ،وعن طريقها ي م الحصول على الزيانات المطلوزة

إلجراء ال حليل اإلحصائي لل وصل إلى الن ائج ال ي ي م فسيرها في ضوء أتزيات

التراس ة الم علقة زموضوع التراسة ،وزال الي حقق األهتاف ال ي سعى إلى
حقيقها.

وزناء على ذلك ناول هذا الفصل وصفاً للمنهج الم زع ومج مع وعينة

التراسة ،وعذلك أتاة التراسة المس تتمة وطريقة إعتاتها وعيفية زنائها و طويرها،
صتقها وثزا ها ،وين هي الفصل زالمعالجات اإلحصائية ال ي اس تتمت

ومت

في حليل الزيانات واس تالإ الن ائج ،وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات.

منهج الدارسة:

من أجل حقيق أهتاف التراسة فقت م اس تتام المنهج الوصفي ال حليلي

الذي يحاول من تالله وصف الماهرة موضوع التراسة ،و حليل زيانا ها ،والعالقة
زين معونا ها واآلراء ال ي طرا حولها والعمليات ال ي ضمنها واآلثار ال ي
حتثها.

مصادر البيانات:

وقت اس تتم الزاحث مصترين أساسين للمعلومات:

 .1المصاتر الثانوية :م اإل جاه في معالجة اإلطار النمري للتراسة إلى
مصاتر الزيانات الثانوية وال ي مثل في الع ب والمراجع العرزية واألجنزية

ذات العالقة ،والتوريات والمقاالت وال قارير ،واألزحاث والتراسات السازقة
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ال ي ناولت موضوع التارسة ،والزحث والمطالعة في مواقع اإلن رنت

المت لفة.

 .2المصاتر األولية :لمعالجة الجوانب ال حليلية لموضوع التراسة م اللجوء إلى
جمع الزيانات األولية من تالل اإلس زانة عأتاة رئيسة للتراسة ،صممت

تصيصاً لهذا الغرض.

مجتمع وعينة الدراسة:

مج مع التراسة يعرف زأنه جميع مفرتات الماهرة ال ي ي م تراس ها،

وزناءاً على موعلة التراسة وأهتافها فان المج مع المس هتف ي عون من المتيريين

والمومفين العاملين في الورعات المساهمة العامة في المحافمات الجنوزية
والمترجة في سوق المال الفلسطيني والزالغ عتتهم  2600مومف ،موزعين

على  37ورعة مترجة في السوق حيث م اس تتام طريقة حصر وامل
للورعات العامة في المحافمات الجنوزية ،حيث م وزيع  400إس زانة على

مج مع التراسة وقت م اس رتات  374إس زانة زنسزة .%93.5

أداة الدراسة:

ال زام الورعات المساهمة العامة في

م إعتات إس زانة حول "مت

فلسطين زمزاتئ الحوعمة" .عون إس زانة التارسة من قسمين رئيسين:
 .1القسم األول :وهو عزارة عن المعلومات الوتصية عن المس جيب (النوع،
العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات التتمة ،المسمى الوميفي ،ال تصإ).

 .2القسم الثاني :وهو عزارة عن مجاالت التراسة ،وي عون من  74فقرة ،موزع
على  5مجاالت:

أ .المجال األول :مس و الق اررات اإلتارية ،وي عون من ( )8فقرات.
ب .المجال الثاني :عفاءة النمم اإلتارية ،وي عون من ( )9فقرات.
ج .المجال الثالث :مس و أتاء الورعة ،وي عون من ( )11فقرة.
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ت .المجال الرازع :رضا المساهمين ،وي عون من ( )12فقرة.
هي .المجال التامس :مس و االل زام زمزاتئ الحوعمة ،وي عون من ()34

فقرة ،مقسم إلى  3أقسام:

 .iمجلس اإلتارة ،وي عون من ( )15فقرة.

 .iiاإلفصاا والوفافية ،وي عون من ( )10فقرات.

 .iiiال تقيق ،وي عون من ( )9فقرات.

وقت م اس تتام المقياس  10 -1لفقرات االس زيان زحيث علما اق رزت الترجة من

 10تل على الموافقة العالية على ما ورت في العزارة والععس صحيح ،والجتول
ال الي ( )2يوضح ذلك:

جدول ( )2درجات المقياس المستخدم في االستبانة

االس جازة

مواف ي ي ي ييق

مواف ي ي ي ي ي ييق

زترج ي ي ي يية

زترجي ي ي ي ي يية

قليل ي ي ي ي ي ي يية

عزي ي ي ي ي ي ي ي ي يرة

جتا
الترجة

1

2

3

5

4

6

7

8

9

جتا
10

خطوات بناء االستبانة:

قام الزاحث زإعتات أتاة التراسة ،وا زع التطوات ال الية-:

 -1االطالع على األتب اإلتاري و التراسات السازقة ذات الصلة زموضوع
التراسة ،واالس فاتة منها في زناء االس زانة وصياغة فق ار ها.

 -2م إس وارة عتتاً من أسا ذة الجامعات الفلسطينية والمورفين في حتيت
مجاالت اإلس زانة وفق ار ها.

 -3حتيت المجاالت الرئيسة ال ي ومل ها اإلس زانة.
 -4حتيت الفقرات ال ي قع حت عل مجال.
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 -5م صميم اإلس زانة في صور ها األولية.

 -6م مراجعة و نقيح االس زانة من قزل المورف.
 -7م عرض االس زانة على ( )10من المحعمين من أعضاء هيئة ال تريس في
الجامعة اإلسالمية وأعاتيمية اإلتارة والسياسة للتراسات العليا زغزة ،وجامعة
األزهر ،وجامعة القتس المف وحة.

 -8في ضوء أراء المحعمين م عتيل زعض فقرات االس زانة من حيث الحذف

أو اإلضافة وال عتيل ،ل س قر االس زانة في صور ها النهائية على ( )74فقرة،

ملحق (.)2

 -9عما م وزيع عينة اس طالعية حجمها  30إس زانة الت زار الصتق والثزات
لإلس زانة ،وقت م إتتالها في ال حليل النهائي ،زعت ال أعت من صتق وسالمة
االس زانة لالت زار.

-10

قام الزاحث ز وزيع االس زانة على أفرات عينة التراسة ،ومن ثم قام

ز حليلها من تالل زرنامج  ،SPSSومن ثم التروج زن ائج و وصيات التراسة.

صدق االستبانة:

م ال أعت من صتق اإلس زانة زالطرق ال الية:

 -1صتق المحعمين الصتق الماهري  :يقصت زصتق المحعمين هو أن يت ار
عتتا من المحعمين الم تصصين في مجال الماهرة أو الموعلة
الزاحث ً
موضوع التراسة (الجرجاوي )107 :2010،حيث م عرض اإلس زانة على
مجموعة من المحعمين ألفت من ( )10م تصصين في العلوم اإلتارية

واالحصاء والمحاسزة وأسماء المحعمين زالملحق رقم ( ،)1وقت اس جاب
الزاحث آلراء المحعمين وقام زإجراء ما يلزم من حذف و عتيل في ضوء

المق رحات المقتمة ،وزذلك ترج االس زيان في صور ه النهائية  -انمر

الملحق رقم (.)2
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 .2الصتق التاتلي :يقصت زصتق اال ساق التاتلي مت

ا ساق عل فقرة من

فقرات اإلس زانة مع المجال الذي ن مي إلية هذه الفقرة ،وقت قام الزاحث زحساب

اال ساق التاتلي لإلس زانة وذلك من تالل حساب معامالت االر زاط زين عل

فقرة من فقرات مجاالت اإلس زانة والترجة العلية للمجال نفسه وذلك على النحو

ال الى.

أ .مجال مس وي الق اررات اإلتارية:
جدول ()3

معامل االرتباط لفقرات مجال " مستوى الق اررات اإلدارية " والدرجة الكلية للمجال

لال رتباط

معامل بيرسون

().Sig

م

القيمة االحتمالية

الفقرة

 .1ي م نفيذ الق اررات تاتل الورعة ضمن التطوات الصحيحة.

.888

*0.000

 .2نسجم الق اررات االتارية مع السياسة العامة للورعة.

.908

*0.000

 .3يمعن م ازعة و نفيذ الق اررات االتارية في الورعة زسهولة.

.686

*0.000

 .4سم الق اررات االتارية في الورعة زالوضوا وعتم ال ضارب.

.890

*0.000

.841

*0.000

.648

*0.000

.888

*0.000

.845

*0.000

.915

*0.000

.5
.6
.7

يي ي م إص ييتار القي ي اررات االتاري يية زم ييا يي ي الءم وأعم ييال وأه ييتاف

الورعة.

ي ي م اإلفص يياا عيين الجه يية المصييترة للقي ي اررات االتارييية زو ييعل

تائم.

سي يياهم الق ي ي اررات االتاريي يية في ييي مجموعهي ييا في ييي حقيي ييق رسي ييالة

الورعة.

 .8يمعن معرفة م تذ الق اررات تائماً.
المجموع

* االر زاط تال إحصائياً عنت مس و تاللة .α ≥ 0.05
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مس و

يوضح جتول ( )3معامل االر زاط زين عل فقرة من فقرات مجال
الق اررات اإلتارية والترجة العلية للمجال ،والذي يزين أن معامالت

االر زاط المزينة تالة عنت مس و معنوية  α ≥ 0.05وزذلك يع زر المجال
صاتق لما وضع لقياسه.

ب .مجال عفاءة النمم اإلتارية:
جدول ()4
معامل االرتباط لفقرات مجال " كفاءة النظم اإلدارية " والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

معامل بيرسون

م

القيمة االحتمالية ().Sig

الفقرة

 .1ي م اصتار قارير م نوعة عن عفاءة النمم االتارية.

.837

*0.000

صف النمم االتارية في الورعة ززساط ها.

.864

*0.000

 .3يوجت هيعل نميمي مالئم للنمم اإلتارية في الورعة.

.847

*0.000

.888

*0.000

.851

*0.000

.899

*0.000

.912

*0.000

.8

قتم النمم اإلتارية التعم لق اررات المتراء في االتارة العليا.

.803

*0.000

.9

وفر النمم االتارية الزيئة المناسزة لمراحل ا تاذ القرار.

.507

*0.003

.2

.4
.5

حقق النمم االتارية في الورعة االهتاف ال نميمية

المحتتة.

سم النمم االتارية في الورعة زالمرونة في حل موعالت

العمل اليومية.

 .6يوجت اه مام وم ازعة من قزل االتارة لجوتة النمم االتارية.
.7

يوجت نسيق مس مر زين المس ويات االتارية ل حقيق الجوتة
المطلوزة في انجاز االعمال.

.975

المجموع
* االر زاط تال إحصائياً عنت مس و تاللة .α ≥ 0.05
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*0.000

يوضح جتول ( )4معامل االر زاط زين عل فقرة من فقرات مجال

اإلتارية

عفاءة النمم

والترجة العلية للمجال ،والذي يزين أن معامالت االر زاط المزينة تالة

عنت مس و معنوية  α ≥ 0.05وزذلك يع زر المجال صاتق لما وضع لقياسه.
ج .مجال مس وي أتاء الورعة:

جدول ()5
معامل االرتباط لفقرات مجال " مستوى أداء الشركة " والدرجة الكلية للمجال
لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

االحتمالية

م

القيمة

الفقرة

 .1قوم الورعة ز حقيق األهتاف المرسومة لها.

.779

*0.000

 .2عمل الورعة على حقيق ن ائج ايجازية ألعمالها.

.794

*0.000

 .3يوجت طازق زين األهتاف المرسومة وزين الن ائج المحققة.

.761

*0.000

 .4يقوم المومفون ز أتية األعمال زالعفاءة والفعالية المطلوزة.

.695

*0.000

.585

*0.001

.702

*0.000

.770

*0.000

.834

*0.000

.892

*0.000

.980

*0.000

.909

*0.000

.863

*0.000

.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

يزي ييذل المومفي ييون الجهي ييت العي ييافي إلنجي يياز األتاء في ييي الوقي ييت

المحتت.

ساهم المع قتات واالفعار السائتة لت الميومفين فيي الويرعة

في حسين االتاء االتاري.

سيياهم األنمميية والق يوانين والل يوائح المع مييتة فييي طييوير أتاء

الورعة.

س يياهم السياس ييات واالجي يراءات الم زع يية ف ييي انج يياز األعم ييال

زعفاءة وفاعلية.

يقييوم المومفييون زإسي غالل الم يوارت الم احيية لييتيهم أثنيياء اتائهييم

االتاري.

منح الورعة معافآت وحوافز للمومف المزتع الذي يقم أفعار

از عارية ساعت في نمية و طوير إجراءات العمل.

يوجيت فيي الوييرعة نميام قييييم ليألتاء االتاري يحييتت نقياط القييوة

ونقاط الضعف في أعمال الورعة.
المجموع

* االر زاط تال إحصائياً عنت مس و تاللة .α ≥ 0.05
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يوضح جتول ( )5معامل االر زاط زين عل فقرة من فقرات مجال

مس و أتاء

الورعة والترجة العلية للمجال ،والذي يزين أن معامالت االر زاط المزينة تالة عنت
مس و معنوية  α ≥ 0.05وزذلك يع زر المجال صاتق لما وضع لقياسه.
ت .مجال رضا المساهمين:

جدول ()6
معامل االرتباط لفقرات مجال " رضا المساهمين " والدرجة الكلية للمجال
لالرتباط

معامل بيرسون

 .1قوم الورعة ز سهيل و زسيط االجراءات للمساهمين.

().Sig

م

القيمة االحتمالية

الفقرة

.626

*0.000

.2

عمل الورعة على فرغ المومف ل قتيم التتمة للمساهمين.

.710

*0.000

.3

ي م ال حقق من قتيم الورعة تتمات زوعل أفضل للمساهمين.

.740

*0.000

.4

قوم الورعة ز قتيم تتما ها للمساهمين في الوقت المحتت.

.685

*0.000

.774

*0.000

.793

*0.000

.718

*0.000

.787

*0.000

.666

*0.000

.844

*0.000

.807

*0.000

.670

*0.000

.899

*0.000

.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

م ي ي ييع الوي ي ي ييرعة زترج ي ي يية جهوزيي ي ي يية عالي ي ي يية لالس ي ي ي ي جازة لطلزي ي ي ييات

المساهمين.

ي م أعيت إتارة الورعة على ال عامل زلطف مع المساهمين.
يم ل ييك الع يياملين ف ييي الو ييرعة المه ييارات العافي يية ال ييي م يين تالله ييا
يمعن اقناع المساهمين.

ي فهم المومفون في الورعة اح ياجات المساهمين زوعل افضل.
ق ييوم الو ييرعة زالعم ييل عل ييى زي يياتة عف يياءة اسي ي غالل المي يوارت ل ق ييتيم

تتمة افضل للمساهمين.

سيم عالقيية الوييرعة زالمسيياهمين زالموضييوعية عنييت قييتيم التتميية

للمساهمين.

س ييم عالق يية الو ييرعة زالمس يياهمين زالو ييفافية عن ييت ق ييتيم التتمي يية
للمساهمين.
نوع الوسائل ال ي س تتمها الورعة لتتمة المساهمين.
المجموع

*االر زاط تال إحصائياً عنت مس و تاللة .α ≥ 0.05
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يوضح جتول ( )6معامل االر زاط زين عل فقرة من فقرات مجال رضا

المساهمين والترجة العلية للمجال ،والذي يزين أن معامالت االر زاط المزينة تالة
عنت مس و معنوية  α ≥ 0.05وزذلك يع زر المجال صاتق لما وضع لقياسه.
ه .مجال مجلس اإلتارة:

جدول ()7
معامل االرتباط لفقرات مجال " مجلس اإلدارة " والدرجة الكلية للمجال
لالرتباط

ي ي م رويييح األعفيياء ميين أعضيياء الجمعييية العمومييية أو
تارجها لعضوية مجلس اإلتارة.

ضييع الو ييرعة معييايير ح ييتت عضييوية أعض يياء مجل ييس

اإلتارة في مجالس إتارات ورعات أتر .

يضي ييم المجلي ييس ثالثي يية أعضي يياء علي ييى األقي ييل ي م عي ييون

.4

زمؤهييل علمييي وتز يرة فييي المجيياالت ذات الصييلة زعمييل

.5

أعضاء المجلس ذوي مؤهالت علمية مناسزة.

.6

الورعة.

ال يوغل رئيس المجلس أو أحت أعضاؤه وميفة نفيذية

زييأجر أو تون أجيير فييي الوييرعة تون الموافقيية المسييزقة

معامل بيرسون

.3

االتارية ال ى ي م عون زها.

().Sig

.2

يي م ان تيياب أعضيياء مجلييس االتارة ميين تييالل تز ي ار هم

القيمة االحتمالية

م

.1

الفقرة

.787

*0.000

.725

*0.000

.711

*0.000

.391

*0.024

.642

*0.000

.466

*0.007

من المجلس.
.7

.8

ال يضييم المجلييس زييين أعضييائه ميين سييزب فييي الحيياق

تسارة جسيمة ورعة أتر عمل زها سازقا.

يق ضييي نفيييذ الوميفيية الرقازييية لمجلييس اإلتارة الفصييل
ز ييين مس ييؤولي ي مجل ييس اإلتارة واإلتارة ال نفيذي يية وع ييتم

جمعها في وتإ واحت.

73

.736

.737

*0.000

*0.000

.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

يسييهم الفصييل زييين الييوميف ين ال نفيذييية ورئاسيية مجلييس

اإلتارة في جنب رعز السلطة والصالحيات.

يسيياعت الفصييل زييين الييوميف ين ال نفيذييية ورئاسيية مجلييس
اإلتارة في وزيع األعزاء المت لفة للوميف ين.

ي ي ي ي م الحجي ي ييز علي ي ييى أسي ي ييهم أعضي ي يياء المجلي ي ييس مقازي ي ييل

عضوي هم.

يي ي ي م قز ي ييول أس ي ييهم أعض ي يياء المجل ي ييس عض ي ييمانات ألي ي يية
سهيالت طيلة متة عضوية العضو.
ي ي ي ي م قي ي ي ييم عفي ي يياءة وأتاء المجلي ي ييس ل حقيقي ي ييه لألهي ي ييتاف
االس ار يجية ومعايير قياس األتاء األتر

جميييع أعضيياء المجلييس ميين ذوي السيييرة الحسيينة ،ولييم

يسزق الحعم على أحتهم زجريمة متلة زالورف.

ل ييم يي ي م إو ييهار إف ييالس أ م يين أعض يياء المجل ييس ول ييم

ي وقف عن ستات تينه سازقًا.
المجموع

.637

*0.000

.672

*0.000

.492

*0.005

.682

*0.000

.835

*0.000

.463

*0.008

.636

*0.000

.935

*0.000

* االر زاط تال إحصائياً عنت مس و تاللة .α ≥ 0.05

يوضح جتول ( )7معامل االر زاط زين عل فقرة من فقرات مجال مجلس

اإلتارة والترجة العلية للمجال ،والذي يزين أن معامالت االر زاط المزينة تالة عنت
مس و معنوية  α ≥ 0.05وزذلك يع زر المجال صاتق لما وضع لقياسه.
و .مجال اإلفصاا والوفافية:
جدول ()8

معامل االرتباط لفقرات مجال " اإلفصاح والشفافية " والدرجة الكلية للمجال
لالرتباط
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معامل بيرسون

ال نفيذية.

().Sig

مسييؤولية اإلفصيياا قييع أساسييا علييى مجلييس اإلتارة واالتارة

.478

القيمة االحتمالية

م

.1

الفقرة

*0.005

.2

ي ي م اإلفصيياا عيين جميييع المعلومييات ذات األهمييية النسييزية

.522

*0.002

.820

*0.000

.650

*0.000

.724

*0.000

.793

*0.000

.747

*0.000

.8

قوم الورعة زاإلفصاا عن المتاطر الم وقعة.

.757

*0.000

.9

قوم الورعة زنور ال قارير المالية السنوية المتققة.

.829

*0.000

 .10قوم الورعة زنور زيانات مالية مرحلية متققة.

.729

*0.000

 .11المجموع

.935

*0.000

.3
.4
.5
.6
.7

زما يضمن وصول المعلومة إلى جميع أصحاب المصالح.

ي م اإلفصاا عن جميع المعلومات ال ي حتتها القانون في

الوقت المناسب.

ل زم الورعة زعرض زيانا ها المالية على متقق تيارجي ذو

عفاءة وسمعة مهنية مح رمة.

ي م ع المتقق التارجي زاالس قاللية الالزمة ألتاء مهم ه
يح ييافم مجل ييس اإلتارة عل ييى مص ييالح ص ييغار الم ييالك م يين

تالل نور المعلومات التاصة زهيعل رأس المال.

يقتم مجلس اإلتارة سهيالت لصغار المالك ويقوم زييع أي
جزء من أسهم أعضاء مجلس اإلتارة.

* االر زاط تال إحصائياً عنت مس و تاللة .α ≥ 0.05

يوضح جتول ( )8معامل االر زاط زين عل فقرة من فقرات مجال

اإلفصاا والوفافية والترجة العلية للمجال ،والذي يزين أن معامالت االر زاط
المزينة تالة عنت مس و معنوية  α ≥ 0.05وزذلك يع زر المجال صاتق لما وضع

لقياسه.

ز .مجال ال تقيق:
جدول ()9

معامل االرتباط لفقرات مجال " التدقيق " والدرجة الكلية للمجال
لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig
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االحتمالية

 .1وجت زالورعة تائرة مت صة ز تقيق حسازات الورعة.

.627

*0.000

القيمة

م

الفقرة

 .2م ع تائرة ال تقيق زاالس قاللية والعفاءة.

.570

*0.001

.484

*0.005

.731

*0.000

.806

*0.000

.727

*0.000

 .7رسل قارير ال تقيق التاتلي مزاورة إلى لجنة ال تقيق.

.782

*0.000

 .8قتم لجنة ال تقيق النصح والموورة لمجلس اإلتارة.

.696

*0.000

.769

*0.000

.806

*0.000

.3

ي م ع رئيس التائرة ومومفيها زالمهارة والتزرات الالزمة ل أتية

عملهم زعفاءة.

 .4ي م االس عانة زمتققين تارجيين ذو سمعة جيتة.
.5
.6

.9

عقت لجنة ال تقيق في الورعة اج ماعات من ممة مع

المتققين التارجيين ،يحضرها المتققين التاتليين.

ي ازع ويؤعت مجلس اإلتارة على تور لجان ال تقيق ز نسيق
جهوت عل من المتقق التاتلي والتارجي.

ناقش لجنة ال تقيق مع المتقق التاتلي والتارجي فرإ
عزيز نمام الرقازة التاتلية.

المجموع
* االر زاط تال إحصائياً عنت مس و تاللة .α ≥ 0.05

يوضح جتول ( )9معامل االر زاط زين عل فقرة من فقرات مجال

ال تقيق والترجة العلية للمجال ،والذي يزين أن معامالت االر زاط المزينة تالة عنت

مس و معنوية  α ≥ 0.05وزذلك يع زر المجال صاتق لما وضع لقياسه.

 .3الصتق الزنائي  :Structure Validityيع زر الصتق الزنائي أحت مقاييس
صتق األتاة الذي يقيس مت
ويزين مت

االس زانة.

حقق األهتاف ال ي ريت األتاة الوصول إليها،

ار زاط عل مجال من مجاالت التراسة زالترجة العلية لفقرات
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جدول ()10

معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية
لإلستبانة

معامل بيرسون

القيمة

مس و الق اررات اإلتارية

.915

*0.000

عفاءة النمم اإلتارية

.975

*0.000

مس و أتاء الورعة

.863

*0.000

رضا المساهمين

.899

*0.000

مجلس اإلتارة

.935

*0.000

اإلفصاا والوفافية

.935

*0.000

ال تقيق

.806

*0.000

مس و االل زام زمزاتئ الحوعمة

.818

*0.000

المجال

لالرتباط

االحتمالية)(Sig.

* االر زاط تال إحصائياً عنت مس و تاللة .α ≥ 0.05

يزين جتول ( )10أن جميع معامالت االر زاط في جميع مجاالت اإلس زانة تالة
إحصائياً عنت مس و معنوية  α ≥ 0.05وزذلك ع زر جميع مجاالت اإلس زانة
صاتقه لما وضع لقياسه.

ثبات اإلستبانة :Reliability
يقصت زثزات االس زانة هو أن يعطي االس زيان نفس الن ائج إذا أعيت

طزيقه عتة مرات م الية ،ويقصت زه أيضاً إلى أي ترجة يعطي المقياس قراءات

م قارزة عنت عل مرة يس تتم فيها ،أو ما هي ترجة ا ساقه وانسجامه واس م ارري ه

عنت عرار اس تتامه في أوقات مت لفة (الجرجاوي.)97 :2010،

وقت حقق الزاحث من ثزات إس زانة التراسة من تالل معامل ألفا عرونزاخ

 ،Cronbach's Alpha Coefficientوعانت الن ائج عما هي مزينة في جتول

(.)11
77

جدول ()11

معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة
عدد

معامل ألفا

الفقرات

كرونباخ

مس و الق اررات اإلتارية.

8

0.934

عفاءة النمم اإلتارية.

9

0.934

مس و أتاء الورعة.

8

0.886

رضا المساهمين.

12

0.920

مجلس اإلتارة.

15

0.881

اإلفصاا والوفافية.

10

0.880

ال تقيق.

9

0.816

مس و االل زام زمزاتئ الحوعمة.

34

0.932

جميع المجاالت معا

74

0.977

المجال

واضح من الن ائج الموضحة في جتول ( )11أن قيمة معامل ألفا
عرونزاخ مر فعة لعل مجال حيث راوا زين ( ،)0.934،0.816زينما زلغت لجميع

فقرات اإلس زانة ( ،)0.977وهذا يعنى أن اإلس زيان ي م ع زترجة عالية من
الثزات.
وزذلك عون اإلس زانة في صور ها النهائية عما هي في الملحق ()2
قازلة لل وزيع .زعت أن أعت الزاحث من صتق وثزات إس زانة التراسة مما يجعله

على ثقة امة زصحة اإلس زانة وصالحي ها ل حليل الن ائج واإلجازة على أسئلة

التراسة وات زار فرضيا ها.

األساليب اإلحصائية المستخدمة:

م فريغ و حليل اإلس زانة من تالل زرنامج ال حليل اإلحصائي

.(SPSS) Statistical Package for the Social Sciences
وقت م زإس تتام األتوات اإلحصائية ال الية:
78

 .1النسب المئوية وال ع اررات ( :)Frequencies & Percentagesلوصف
عينة التراسة.

 .2الم وسط الحسازي والم وسط الحسازي النسزي.

 .3ات زار ألفا عرونزاخ ( )Cronbach's Alphaلمعرفة ثزات فقرات
اإلس زانة.

 .4ات زار عولمجوروف  -سمرنوف )Kolmogorov-Smirnov Test )K-S
الت زار ما إذا عانت الزيانات زع ال وزيع الطزيعي من عتمه.

 .5معامل ار زاط زيرسون ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس
ترجة االر زاط :يقوم هذا االت زار على تراسة العالقة زين م غيرين .وقت

اس تتمه الزاحث لحساب اال ساق التاتلي والصتق الزنائي لالس زانة
وعذلك لتراسة العالقة زين المجاالت.

 .6ات زار  Tفي حالة عينة واحتة ( )T-Testلمعرفة ما إذا عانت م وسط
ترجة االس جازة قت وصلت إلى الترجة الم وسطة وهي  6أم زاتت أو قلت

عن ذلك .ولقت اس تتمه الزاحث لل أعت من تاللة الم وسط لعل فقرة من

فقرات االس زانة .

 .7ات زار  Tفي حالة عين ين ( )Independent Samples T-Testلمعرفة

ما إذا عان هناك فروقات ذات تاللة إحصائية زين مجموع ين من الزيانات

المس قلة.

 .8ات زار حليل ال زاين األحاتي One Way Analysis of Variance -
)  )ANOVAلمعرفة ما إذا عان هناك فروقات ذات تاللة إحصائية زين
ثالث مجموعات أو أعثر من الزيانات .اس تتمه الزاحث للفروق ال ي عز

للم غير الذي يو مل على ثالث مجموعات فأعثر.
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الفصل الخامس
تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
 المقدمة

 إختبار التوزيع الطبيعي
 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة
 تحليل فقرات اإلستبانة

 اختبار فرضيات الدراسة
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الفصل الخامس
تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
المقدمة:

ي ضمن هذا الفصل عرضاً ل حليل الزيانات وات زار فرضيات التراسة،

وذلك من تالل اإلجازة عن أسئلة التراسة واس عراض أزرز ن ائج اإلس زانة وال ي
م ال وصل إليها من تالل حليل فق ار ها ،والوقوف على المعلومات الوتصية

عن المس جيب ال ي او ملت على (النوع ،العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات

التتمة ،المسمى الوميفي ،ال تصإ) ،لذا م إجراء المعالجات اإلحصائية
للزيانات الم جمعة من إس زانة التراسة ،إذ م اس تتام زرنامج الرزم اإلحصائية

للتراسات االج ماعية ) (SPSSللحصول على ن ائج التراسة ال ي م عرضها
و حليلها في هذا الفصل.

اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test
م اس تتام ات زار عولمجوروف  -سمرنوف )Kolmogorov- )K-S

 Smirnov Testالت زار ما إذا عانت الزيانات زع ال وزيع الطزيعي من عتمه،
وعانت الن ائج عما هي مزينة في جتول (.)12
جدول ( )12يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
قيمة

المجال

االختبار

القيمة
االحتمالية
)(Sig.

مس و الق اررات اإلتارية.

1.128

0.157

عفاءة النمم اإلتارية.

1.003

0.267

مس و أتاء الورعة.

0.666

0.767

رضا المساهمين.

0.945

0.334

مجلس اإلتارة.

0.476

0.977

اإلفصاا والوفافية.

0.845

0.474

81

ال تقيق.

0.935

0.346

مس و االل زام زمزاتئ الحوعمة.

0.655

0.784

0.767

0.598

جميع مجاالت االستبانة

واضح من الن ائج الموضحة في جتول ( )12أن القيمة االح مالية

) (Sig.لجميع مجاالت التراسة أعزر من مس و التاللة

0.05

وزذلك فإن وزيع

الزيانات لهذه المجاالت ي زع ال وزيع الطزيعي حيث م اس تتام االت زارات
المعلمية لإلجازة على فرضيات التراسة.

خصائص عينة الدراسة:

وفيما يلي عرض لتصائإ عينة التراسة وفق التصائإ الوتصية:

 .1توزيع عينة الدراسة حسب النوع االجتماعي:

جدول ( :)13توزيع عينة الدراسة حسب النوع االجتماعى
العدد

النسبة المئوية %

النوع
ذعر

269

71.9

أنثى

105

28.1

374

100.0

المجموع

ي ضح من جتول ( )13أن ما نسز ه  %71.9من عينة التراسة ذعور ،زينما

 %28.1إناث.

ويعزو الزاحث ذلك إلى عتم إه مام الورعات المساهمة العامة في

وميف االناث زوعل عام و وميفهن في توائر معينة في لك الورعات فقط
مقارنة ز وميف الذعور وزال الي نجت أن الغالزية العممي من المومفين هم من

الذعور ،عما يمعن القول أن زعض الورعات فرض م طلزات تاصة في العمل
ال يمعن لألناث حملها ،أو أوقات عمل ال س طيع االناث حملها وزال الي نجت

معمم العاملين في لك الورعات من الذعور.
82

 .2توزيع عينة الدراسة حسب العمر:
جدول ( :)14توزيع عينة الدراسة حسب العمر
العدد

النسبة المئوية %

العمر
أقل من  25عام

223

59.6

 -25أقل من  35عام

96

25.7

 -35أقل من  45عام

43

11.5

 45عام فأعثر

12

3.2

374

100.0

المجموع

ي ضح من جتول ( )14أن أفرات عينة التراسة الذين قل أعمارهم عن 35
عام نسز هم

85.3

 %وعذلك أن أفرات عينة التراسة الذين راوا أعمارهم زين

من هم  35عام الى45عاما ً فأعثر نسز هم  %14.7زوعل أتر أن ما نسز ه
 %59.6من عينة التراسة أعمارهم أقل من  25عام %25.7 ،راوا أعمارهم من

 -25أقل من  35عام %11.5 ،راوا أعمارهم من  -35أقل من  45عام،
زينما  %3.2أعمارهم  45عام فأعثر.

وهذا يتل على أن المومفين في الورعات المساهمة معممهم من فئة

الوزاب الذين قل أعمارهم عن  35عام ،ويعزو الزاحث ذلك لحرإ الورعات
المساهمة على وميف العناصر الوازة لما م ع زه من قترة على العطاء زوعل

أفضل من العناصر العزيرة في السن ،عما أن العثير من الورعات قت قامت

زال وسع في السنوات االتيرة مما أت

الى زياتة ال وميف في عتة تصصات

مما يتل على أن أغلب المومفين من فئة الوزاب ،عما أن السنوات األتيرة
وهتت إنواء العتيت من الورعات ،وهذا أت

الورعات.
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الى وجوت عناصر وازة في لك

 .3توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي.
جدول ( :)15توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي
العدد

المؤهل العلمي

النسبة المئوية %

ثانوية عامة

10

2.7

تزلوم

96

25.7

زعالوريوس

219

58.6

ماجس ير

47

12.6

تع وراه

2

0.5

374

100.0

المجموع

ي ضح من جتول ( )15أن أفرات عينة التراسة الذين يحملون مؤهل علمي

ثانوية عامة نسز هم  %2.7أما أفرات عينة التراسة الذين يحملون مؤهل علمي
تزلوم أو زعالوريوس فنسز

هم84.3.

 %في حين أفرات عينة التراسة الذين يحملون

مؤهل علمي عالى ماجس ير أوتع وراة نسز هم فقط  %13.1زوعل أتر أن ما
نسز ه  %2.7من عينة التراسة مؤهلهم العلمي ثانوية عامة %25.7 ،مؤهلهم

العلمي تزلوم %58.6 ،مؤهلهم العلمي زعالوريوس %12.6 ،مؤهلهم العلمي
ماجس ير ،زينما  %0.5مؤهلهم العلمي تع وراه .حيث يعزو الزاحث ذلك الر فاع
نسزة حملة الوهاتات العلمية من تريجي التزلوم والزعالوريوس في المج مع

الفلسطيني لوجوت العتيت من عليات المج مع والعليات المهنية والجامعات
الم تصصة وال ى صتر االف من التريجين سنوياً لسوق العمل الفلسطيني
لذلك حرإ الورعات المساهمة العامة على وميف األوتاإ ذو الوهاتات

العلمية الزعالوريوس أعثر من غيرهم من حملة التراسات العليا زسزب تنى
األجور والمنافسة العتتية العالية وذلك ح ى س فيت الورعات زأعزر قتر منهم في
سيير و طوير أعمالها ،يذعر أن إقزال الوزاب على الحصول على الوهاتات

العلمية العليا في السنوات األتيرة في المج مع الفلسطيني زايت زوعل ملحوم اال

انهم ي جهون الى السلك االعاتيمي زتالً من العمل في الورعات إضافة إلى أن
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الورعات المساهمة سعت الى وميف أصحاب الوهاتات العليا زنسب م تنية

وحسب حاجة العمل.

 .4توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة.
جدول ( :)16توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة
العدد

النسبة المئوية %

سنوات الخبرة
أقل من  5سنوات

303

81.0

 5إلى أقل من  10سنوات

47

12.6

 10سنوات فأعثر

24

6.4

374

100.0

المجموع

ي ضح من جتول ( )16أن أفرات عينة التراسة الذين يحملون سنوات
تتمة أقل من  5سنوات ،نسز هم  %81.0أما أفرات عينة التراسة الذين يحملون
سنوات تتمة راوا زين 5سنوات الى 10سنوات فأعثر فنسز هم  % 19.0زوعل

أتر إن ما نسز هم  %81.0من عينة التراسة سنوات تزر هم أقل من  5سنوات،

 %12.6راوا سنوات تزر هم من  5إلى أقل من  10سنوات ،زينما %6.4
سنوات تزر هم 10سنوات فأعثر.

ويعزو الزاحث الى أن المومفين الذين لتيهم تزرة وسنوات تتمة أقل

من  5سنوات هم من يوغل الهياعل الوميفية في الورعات المساهمة وذلك يرجع
إلى حرإ لك الورعات على اس غالل الطاقات الوازة ،فالورعات المساهمة
العامة سعى تائما الس غالل الطاقات الوازة و وميفها زما يتتم عمل لك

الورعات وعذلك الى حتاثة طوير الورعات المساهمة في فلسطين.
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 .5توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي.
جدول ( :)17توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي
العدد

المسمى الوظيفي

النسبة المئوية %

متير

75

20.1

محاسب

198

52.9

إتاري

89

23.8

أتر

12

3.2

374

100.0

المجموع

ي ضح من جتول ( )17أن ما نسز ه  %20.1من عينة التراسة مسماهم
الوميفي متير %52.9 ،محاسب %23.8 ،إتاري ،زينما  %3.2مسماهم
الوميفي غير ذلك.

ويفسر الزاحث إر فاع نسب المحاسزين واالتاريين في الورعات المساهمة

العامة زأهمية المسميات الوميفية وواغليها في اتارة عجلة الهيعل االتاري

للورعات ألنهم عصب لك الورعات و رعيز عمل الورعات المساهمة على عمل
المحاسزين واالتاريين ألن الهتف االس ار يجي ل لك الورعات الرزحية واتارة رأس

المال وزال الي فإن الورعات سعي تائماً ل وميف أصحاب لك ال تصصات.
 .6توزيع عينة الدراسة حسب التخصص.

جدول ( :)18توزيع عينة الدراسة حسب التخصص
العدد

التخصص

النسبة المئوية %

إدارة

82

21.9

محاسبة

128

34.2

اقتصاد

158

42.2

أخرى

6

1.6

374

100.0

المجموع
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ي ضح من جتول ( )18أن ما نسز ه  %21.9من عينة التراسة

تصصهم إتارة %34.2 ،تصصهم محاسزة %42.2 ،تصصهم اق صات،
زينما  %1.6تصصهم غير ذلك.

ويعزو الزاحث ار فاع نسز ه أصحاب تصصات العلوم االتارية

والمحاسزة واالق صات في الورعات المساهمة العامة الى أهمي هم زالنسزة التارة

رأس المال واألفرات في الورعات المساهمة العامة ،فالورعات المساهمة العامة
ع مت زوعل عزير في عملها على أصحاب تصصات ذات مواءمة من فروع

العلوم االنسانية مثل االق صات والمحاسزة واالتارة وحاج ه العمل اليهم.

تحليل فقرات االستبانة:

ل حليل فقرات االس زانة م اس تتام ات زار Tلعينة واحتة لمعرفة ما إذا

عانت م وسط ترجة االس جازة قت وصلت إلى ترجة الموافقة الم وسطة وهي 6

أم ال ،فإذا عانت  Sig( Sig > 0.05أعزر من  )0.05فإن م وسط آراء األفرات
حول الماهرة موضع التراسة ال يت لف جوهرياً عن موافق زترجة م وسطة وهى

 ،6أما إذا عانت  Sig( Sig < 0.05أقل من أو يساو  )0.05فإن م وسط آراء

األفرات يت لف جوهرياً عن ترجة الموافقة الم وسطة ،وفي هذه الحالة يمعن
حتيت ما إذا عان م وسط اإلجازة يزيت أو ينقإ زصورة جوهرية عن ترجة

الموافقة الم وسطة .وذلك من تالل قيمة االت زار فإذا عانت قيمة االت زار
موجزة فمعناه أن الم وسط الحسازي لإلجازة يزيت عن ترجة الموافقة الم وسطة

والععس صحيح.

 .1حليل فقرات مجال مس و الق اررات اإلتارية .

م اس تتام ات زار  Tلمعرفة ما إذا عانت م وسط ترجة االس جازة قت وصلت

إلى ترجة الموافقة الم وسطة وهي  6أم ال .الن ائج موضحة في جتول (.)19
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جدول ( )19المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " مستوى
الق اررات اإلدارية "

السياسة العامة للورعة.

يمعن م ازعة و نفيذ الق اررات
االتارية في الورعة زسهولة.
زالوضوا

وعتم

ي م إصتار الق اررات االتارية زما
ي الءم وأعمال وأهتاف الورعة.
اإلفصاا

يم

 .6المصترة

زوعل تائم.

عن

للق اررات

الجهة

االتارية

ساهم الق اررات االتارية في

 .7مجموعها في
الورعة.

.8

حقيق رسالة

يمعن معرفة م تذ الق اررات
تائمًا.

6.55

2.24

65.51

4.75

*0.000

2

6.59

2.15

65.91

5.31

*0.000

1

المتوسط الحسابي

نسجم الق اررات االتارية مع

سم الق اررات االتارية في

.5

6.45

2.25

64.49

3.86

*0.000

5

جميع فقرات المجال معا

االنحراف المعياري

ضمن التطوات الصحيحة.

ال ضارب.

المتوسط الحسابي النسبي

ي م نفيذ الق اررات تاتل الورعة

 .4الورعة

قيمة االختبار

.3

القيمة االحتمالية ().Sig

.2

الترتيب

م

.1

الفقرة

6.41

2.09

64.14

3.83

*0.000

7

6.43

2.07

64.28

3.99

*0.000

6

6.52

2.05

65.21

4.92

*0.000

3

6.51

2.00

65.08

4.91

*0.000

4

6.33

2.13

63.32

3.02

*0.001

8

6.48

1.99

64.75

4.61

*0.000

* الم وسط السازي تال إحصائياً عنت مس و تاللة .α ≥ 0.05
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من جتول ( )19يمعن اس تالإ ما يلي:

 اح لت الفقرة الثالثة ال ر يب األول من زين الفقرات حيث أن الم وسط الحسازيللفقرة الثالثة يمعن م ازعة و نفيذ الق اررات االتارية في الورعة زسهولة يساوي
6.59

(الترجة العلية من  )10أي أن الم وسط الحسازي النسزي  ،%65.91قيمة

االت زار

5.31

وأن القيمة االح مالية ( )Sig.ساوي

0.000

وهذا يعني أن هناك

موافقة من قزل أفرات العينة على هذه الفقرة.

 -وجاءت الفقرة ال اسعة فى ال ر يب األتير حيث أن الم وسط الحسازي للفقرة

الثامنة يمعن معرفة م تذ الق اررات تائماً يساوي

6.33

أي أن الم وسط الحسازي

النسزي  ،%63.32قيمة االت زار  ،3.02وأن القيمة االح مالية ( )Sig.ساوي

0.001

وهذا يعني أن هناك موافقة من قزل أفرات العينة على هذه الفقرة.

 زوعل عام يمعن القول زأن الم وسط الحسازي يساوي  ،6.48وأن الم وسطالحسازي النسزي يساوي  ،%64.75قيمة االت زار  ،64.75وأن القيمة االح مالية

( )Sig.ساوي

0.000

إحصائياً عنت مس و

لذلك يع زر مجال مس و

تاللة

≥ 0.05

الق اررات اإلتارية تالة

 ،αمما يتل على أن م وسط ترجة

االس جازة لهذا المجال يت لف جوهرياً عن ترجة الموافقة الم وسطة وهذا يعني
أن هناك موافقة من قزل أفرات العينة على فقرات هذا المجال.

وهذا تليل على أن الحوعمة عمل على حسين الق اررات االتارية في

الورعات المساهمة العامة ،حيث أن طزيق الحوعمة يسعي الى عتم انفرات أي
وتإ مهما عان نفوذه زق اررات علق زالورعة و ؤثر عليها أثي اًر مزاو اًر ،إال أنه

ومع ذلك ال يزال هناك ضعف في مس وي الق اررات االتارية في الورعات

المساهمة حيث أن أصحاب لك الورعات يوعلون نفوذاً ومرعز قوي في
مؤسسا هم مما يؤثر على الق اررات اإلتارية مما ينععس على عملية طزيق قواعت

الحوعمة لهذه الورعات.
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و فق هذه الن يجة مع تراسة معهت الحوعمة الفلسطيني ( )2012والذ

تلصت الى أن أصحاب الورعات يؤثرون أثي اًر عزي اًر في ا تاذ الق اررات ورسم
السياسات تاتل الورعة لترجة عتم أثير أعضاء مجالس االتارة في لك

الق اررات .وقت أ فقت مع تراسة حزوش ( )2007ال ي تلصت الى أن إل زام
الورعات المساهمة العامة في فلسطين زمزات ء الحعومة يؤتي الى حسين

جوتة الق اررات المالية تاتل لك الورعات.

 .2حليل فقرات مجال عفاءة النمم اإلتارية .
م اس تتام ات زار  Tلمعرفة ما إذا عانت م وسط ترجة االس جازة قت

وصلت إلى ترجة الموافقة الم وسطة وهي  6أم ال .الن ائج موضحة في جتول

(.)20

جدول ( )20المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " كفاءة
النظم اإلدارية "

اإلتارية في الورعة.
حقق النمم االتارية في الورعة
االهتاف ال نميمية المحتتة.

المتوسط الحسابي

يوجت هيعل نميمي مالئم للنمم

االنحراف المعياري

الورعة ززساط ها.

المتوسط الحسابي النسبي

.4

صف

النمم

االتارية

في

قيمة االختبار

.3

عفاءة النمم االتارية.

القيمة االحتمالية ().Sig

.2

ي م اصتار قارير م نوعة عن

الترتيب

م

.1

الفقرة

6.67

1.84

66.71

7.04

*0.000

3

6.71

1.82

67.13

7.56

*0.000

1

6.68

1.86

66.82

7.10

*0.000

2

6.64

1.87

66.36

6.57

*0.000

4
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سم النمم االتارية في الورعة
 .5زالمرونة في حل موعالت

6.56

1.87

65.59

5.78

*0.000

7

العمل اليومية.
.6

يوجت اه مام وم ازعة من قزل
االتارة لجوتة النمم االتارية.
يوجت

.7

نسيق

المس ويات

مس مر

االتارية

6.59

1.81

65.91

6.32

*0.000

6

زين
ل حقيق

الجوتة المطلوزة في انجاز

6.54

1.81

65.40

5.76

*0.000

8

االعمال.
النمم

قتم
 .8لق اررات

اإلتارية

التعم

في

االتارة

المتراء

6.63

1.83

66.26

6.63

*0.000

5

العليا.
.9

وفر

النمم

االتارية

الزيئة

المناسزة لمراحل ا تاذ القرار.
جميع فقرات المجال معا

6.52

1.86

65.21

5.42

*0.000

6.62

1.68

66.16

7.10

*0.000

9

* الم وسط الحسازي تال إحصائياً عنت مس و تاللة .α ≥ 0.05

من جتول ( )20يمعن إس تالإ ما يلي:

اح لت الفقرة الثانية ال ر يب األول من زين الفقرات حيث أن الم وسط

الحسازي للفقرة الثانية

صف النمم االتارية في الورعة ززساط ها يساوي

( 6.71الترجة العلية من  )10أي أن الم وسط الحسازي النسزي ،%67.13
قيمة االت زار  ،7.56وأن القيمة االح مالية ( )Sig.ساوي  0.000وهذا
يعني أن هناك موافقة من قزل أفرات العينة على هذه الفقرة.

وجاءت الفقرة ال اسعة فى ال ر يب األتير حيث أن الم وسط الحسازي للفقرة

ال اسعة

وفر النمم االتارية الزيئة المناسزة لمراحل ا تاذ القرار

يساوي

 6.52أي أن الم وسط الحسازي النسزي  ،%65.21قيمة االت زار ،5.42
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وأن القيمة االح مالية ( )Sig.ساوي  0.002وهذا يعني أن هناك موافقة من

قزل أفرات العينة على هذه الفقرة.

زوعل عام يمعن القول زأن الم وسط الحسازي العلى لفقرات المجال يساوي

 ،6.62وأن الم وسط الحسازي النسزي يساوي  ،%66.16قيمة االت زار ،7.10
وأن القيمة االح مالية ( )Sig.ساوي

0.000

لذلك يع زر مجال عفاءة النمم

اإلتارية تال إحصائياً عنت مس و تاللة  ،α ≥ 0.05مما يتل على أن م وسط

ترجة االس جازة لهذا المجال يت لف جوهرياً عن ترجة الموافقة الم وسطة
وهذا يعني أن هناك موافقة من قزل أفرات العينة على فقرات هذا المجال.

وهذا يتل على أن طزيق حوعمة الورعات يعمل على رفع عفاءة النمم

اإلتارية في الورعات المساهمة العامة ويعزو الزاحث ذلك إلى ان مس و ذلك
المجال جيتاً إال انه زحاجة ل طوير و عزيز من وأنه رفع عفاءة النمم اإلتارية
حيث أن الحوعمة سعي توماً إلى رفع عفاءة أتاء المؤسسات ووضع األنممة

العفيلة ز تفيف أو قليل الغش و ضارب المصالح وال صرفات غير المقزولة
ووضع أنممة للرقازة على أتاء لك المؤسسات ووضع هيعل يحتت وزيع عافة

الحقوق والمسؤوليات و حتيت القواعت واإلجراءات والمتططات الم علقة زسير
العمل تاتل المؤسسة.

وا فقت هذه الن ائج مع زعض التراسات عتراسة (حزوش )2007 ،وال ى

أعتت على ال زام الورعات المساهمة العامة في فلسطين زالمزاتئ الم عارف

عليها لحوعمة الورعات ساهم في رفع عفاءة النمم االتارية في لك الورعات.

عما ا فقت مع تراسة أزو حمام ( )2009وال ى تلصت الى أن أن طزيق

قواعت الحوعمة قت ساهم زوعل عزير في إنواء نميم إتاري ومهني م عامل يقوم
على أسس مصتاقية مجلس اإلتارة والمتراء ال نفيذيين في الورعات المساهمة

في سوق فلسطين المالي.
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 .3حليل فقرات مجال مس و أتاء الورعة .

م اس تتام ات زار  Tلمعرفة ما إذا عانت م وسط ترجة االس جازة قت

وصلت إلى ترجة الموافقة الم وسطة وهي  6أم ال .الن ائج موضحة في جتول

(.)21

جدول ( )21المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " مستوى
أداء الشركة "

وزين الن ائج المحققة.
يقوم

المومفون

ز أتية

األعمال

زالعفاءة والفعالية المطلوزة.
يزذل المومفون الجهت العافي إلنجاز
االتاء في الوقت المحتت.

المتوسط الحسابي

يوجت طازق زين االهتاف المرسومة

االنحراف المعياري

.5

ايجازية ألعمالها.

المتوسط الحسابي النسبي

.4

عمل الورعة على

حقيق ن ائج

قيمة االختبار

.3

المرسومة لها.

القيمة االحتمالية ().Sig

.2

قوم

الورعة

ز حقيق

األهتاف

7.07

1.82

70.70

11.34

*0.000

3

7.09

1.73

70.86

12.15

*0.000

1

7.07

1.74

70.72

11.95

*0.000

2

7.00

1.72

70.00

11.27

*0.000

4

6.92

1.72

69.20

10.35

*0.000

5

الترتيب

م

.1

الفقرة

ساهم المع قتات واالفعار السائتة
 .6لت المومفين في الورعة في حسين

6.79

1.69

67.91

9.08

*0.000

6

االتاء االتاري.
.7
.8
.9

ساهم األنممة والقوانين واللوائح
المع متة في طوير أتاء الورعة.
ساهم السياسات واالجراءات الم زعة
في انجاز األعمال زعفاءة وفاعلية.
يقوم المومفون زإس غالل الموارت
الم احة لتيهم أثناء اتائهم االتاري.

6.73

1.74

67.30

8.13

*0.000

9

6.73

1.75

67.35

8.10

*0.000

8

6.79

1.78

67.89

8.56

*0.000

7
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منح
.10

معافآت

الورعة

وحوافز

للمومف المزتع الذي يقم أفعار
از عارية ساعت في نمية و طوير

5.14

2.63

51.36

-6.34

*0.000

11

إجراءات العمل.
يوجت في الورعة نمام قييم لألتاء
 .11االتاري يحتت نقاط القوة ونقاط

6.69

1.94

66.90

6.87

*0.000

10

الضعف في أعمال الورعة.
جميع فقرات المجال معا

6.73

1.53

67.29

9.19

*0.000

* الم وسط الحسازي تال إحصائياً عنت مس و تاللة .α ≥ 0.05

من جتول ( )21يمعن اس تالإ ما يلي:

 اح لت الفقرة الثانية ال ر يب األول من زين الفقرات حيث أن الم وسط الحسازيللفقرة الثانية

عمل الورعة على حقيق ن ائج ايجازية ألعمالها يساوي 7.09

(الترجة العلية من  )10أي أن الم وسط الحسازي النسزي  ،%70.86قيمة
االت زار  ،12.15وأن القيمة االح مالية ( )Sig.ساوي  0.000وهذا يعني أن
هناك موافقة من قزل أفرات العينة على هذه الفقرة.

 وجاءت الفقرة العاورة فى ال ر يب األتير حيث أن الم وسط الحسازي للفقرةالعاورة

منح الورعة معافآت وحوافز للمومف المزتع الذي يقم أفعار از عارية

ساعت في نمية و طوير إجراءات العمل يساوي  5.14أي أن الم وسط

الحسازي النسزي  ،%51.36قيمة االت زار ،-6.34وأن القيمة االح مالية ()Sig.
ساوي  0.000وهذا يعني أن هناك موافقة قليلة من قزل أفرات العينة على هذه

الفقرة.

 زوعل عام يمعن القول زأن الم وسط الحسازي يساوي  ،6.73وأن الم وسطالحسازي النسزي يساوي  ،%67.29قيمة االت زار  ،9.19وأن القيمة االح مالية

( )Sig.ساوي

0.000

لذلك يع زر مجال مس و أتاء الورعة تال إحصائياً عنت

مس و تاللة  ،α ≥ 0.05مما يتل على أن م وسط ترجة االس جازة لهذا المجال
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يت لف جوهرياً عن ترجة الموافقة الم وسطة وهذا يعني أن هناك موافقة من قزل

أفرات العينة على فقرات هذا المجال.

ويتل ذلك على أن مس وي األتاء تاتل الورعات المساهمة العامة يعت

جيت الى حت ما ،ومع أن لك الن يجة وضح وجوت إل زام لت الورعات المساهمة
العامة زقواعت ومزات ء حوعمة الورعات إلى حت مقزول ،إال أن هذا اإلل زام ال

يزال ضعيفاً مقارنة زتول أتري ،وهو زحاجة إلى مزيتاً من ال طوير ،ح ى يعون

ملموساً في ممارسة الورعات المساهمة العامة لقواعت حوعمة الورعات.

وا فقت هذه الن ائج مع تراسة معهت الحوعمة الفلسطيني ( )2012وال ى

تلصت الى أن اإلل زام زمزات ء الحوعمة ينععس زوعل عزير على أتاء الورعة،
عما ي فق مع تراسة الحتات ( )2008ال ى أعتت على أن االل زام زقواعت حوعمة
الورعات يؤتي الى االر قاء زأتاء مجالس اإلتارة والمتيرين وحقوق المساهمين

تاتل الورعة .

 .4حليل فقرات مجال رضا المساهمين .

م اس تتام ات زار  Tلمعرفة ما إذا عانت م وسط ترجة االس جازة قت

وصلت إلى ترجة الموافقة الم وسطة وهي  6أم ال .الن ائج موضحة في جتول

(.)22

جدول ( )22المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " رضا
المساهمين "

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

النسبي
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المتوسط الحسابي

ل قتيم التتمة للمساهمين.

قيمة االختبار

عمل الورعة على فرغ مومف

7.75

1.63

77.54

20.79

*0.000

3

().Sig

االجراءات للمساهمين.

القيمة االحتمالية

.2

قوم

الورعة

ز سهيل

و زسيط

7.77

1.65

77.75

20.77

*0.000

1

الترتيب

م

.1

الفقرة

.3
.4
.5
.6

ي م ال حقق من قتيم الورعة تتمات
زوعل أفضل للمساهمين.
قوم

الورعة

ز قتيم

تتما ها

للمساهمين في الوقت المحتت.
م ع الورعة زترجة جهوزية عالية
لالس جازة لطلزات المساهمين.
ي م أعيت إتارة الورعة على ال عامل
زلطف مع المساهمين.

7.76

1.65

77.59

20.59

*0.000

2

7.73

1.65

77.27

20.18

*0.000

4

7.71

1.57

77.06

21.06

*0.000

6

7.71

1.57

77.11

21.13

*0.000

5

يم لك العاملين في الورعة المهارات
 .7العافية ال ي من تاللها يمعن اقناع

7.64

1.53

76.39

20.66

*0.000

7

المساهمين.
.8

ي فهم

المومفون

في

الورعة

اح ياجات المساهمين زوعل افضل.

7.56

1.59

75.59

18.91

*0.000

9

قوم الورعة زالعمل على زياتة عفاءة
 .9اس غالل الموارت ل قتيم تتمة افضل

7.59

1.53

75.86

20.02

*0.000

8

للمساهمين.
سم عالقة الورعة زالمساهمين
 .10زالموضوعية عنت

قتيم التتمة

7.52

1.54

75.16

18.99

*0.000

10

للمساهمين.
سم عالقة الورعة زالمساهمين
عنت

 .11زالوفافية

قتيم

التتمة

7.49

1.62

74.92

17.77

*0.000

12

للمساهمين.
.12

نوع

الوسائل ال ي

الورعة لتتمة المساهمين.
جميع فقرات المجال معا

س تتمها

7.52

1.58

75.16

18.55

*0.000

7.64

1.44

76.45

22.05

*0.000

10

* الم وسط الحسازي تال إحصائياً عنت مس و تاللة .α ≥ 0.05

من جتول ( )22يمعن اس تالإ ما يلي:

 اح لت الفقرة األولى ال ر يب األول من زين الفقرات حيث أن الم وسطالحسازي للفقرة األولى

قوم الورعة ز سهيل و زسيط االجراءات للمساهمين

يساوي ( 7.77الترجة العلية من  )10أي أن الم وسط الحسازي النسزي
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 ،%77.75قيمة االت زار  20.77وأن القيمة االح مالية ( )Sig.ساوي 0.000
وهذا يعني أن هناك موافقة من قزل أفرات العينة على هذه الفقرة.

 -وجاءت الفقرة الحاتية عور فى ال ر يب األتير حيث أن الم وسط الحسازي

للفقرة الحاتية عور
للمساهمين

سم عالقة الورعة زالمساهمين زالوفافية عنت قتيم التتمة

يساوي  7.49أي أن الم وسط الحسازي النسزي  ،%74.92قيمة

االت زار  17.77وأن القيمة االح مالية ( )Sig.ساوي  0.000وهذا يعني أن
هناك موافقة من قزل أفرات العينة على هذه الفقرة.

 زوعل عام يمعن القول زأن الم وسط الحسازي العلى يساوي  ،7.64وأنالم وسط الحسازي النسزي يساوي  ،%76.45قيمة االت زار

االح مالية ( )Sig.ساوي

0.000

22.05

وأن القيمة

لذلك يع زر مجال رضا المساهمين

تال

إحصائياً عنت مس و تاللة  ،α ≥ 0.05مما يتل على أن م وسط ترجة االس جازة

لهذا المجال يت لف جوهرياً عن ترجة الموافقة الم وسطة وهذا يعني أن هناك

موافقة من قزل أفرات العينة على فقرات هذا المجال.

وهذا يتل على أن الورعات المساهمة العامة في فلسطين سعي الى نيل

رضا المساهمين فيها ويعزو الزاحث ذلك الى حصول هذا المجال على مس و

جيت جتاً من اإلل زام مقارنة مع مجاالت أتر الى أن الحفام على مصالح
وحقوق ورضا المساهمين يع زر من أهم مزات ء حوعمة الورعات وزال الي فإن
الورعات المساهمة حاول جاهته الحفام على لك الحقوق من تالل السياسات

ال ى زعها ل حقيق ال وازن في المصالح زين إتارة الورعة والمساهمين والعاملين
والتائنين واألطراف األتر ذات المصالح.

وا فقت هذه الن ائج مع زعض التراسات عتراسة (الحتات )2008،وال ى

تلصت الى أن طزيق حوعمة الورعات هو المترج والحل الفعال لضمان حقوق
أصحاب المصالح في تاتل الورعات وتاصة المس ثمرين.
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وات لفت مع تراسة فوزي ( )2003وال ى أوضحت أنه على الرغم من حسن

اإلطار القانوني والمؤسسي لحوعمة الورعات فى مصر ،إال أن الممارسات

العملية للورعات مازالت إلى حت عزير زعيتة عن ال طزيق السليم للمزاتئ

الموضوعة حيث أن ال يزال هناك ضعف في الحفام على حقوق المساهمين في
لك الورعات.

عما ات لفت مع تراسة  Etal ,2001ال ى تلصت إلى أن هناك ضعف في

االجراءات القانونية لحماية حقوق المساهمين عما تلصت إلى ضرورة وجوت
اإلجراءات القانونية الالزمة لحماية حقوق المساهمين ،زاإلضافة إلى ضرورة
االل زام زالحوعمة ،ألنها حقق الوفافية في إعتات القوائم المالية عالوة على تورها

في حماية حقوق أصحاب المصالح في الورعات.

 .5حليل فقرات مس و االل زام زمزاتئ الحوعمة .
حليل فقرات مجال مجلس اإلتارة .

أ.

م اس تتام ات زار  Tلمعرفة ما إذا عانت م وسط ترجة االس جازة قت وصلت

إلى ترجة الموافقة الم وسطة وهي  6أم ال .الن ائج موضحة في جتول (.)23

جدول ( )23المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " مجلس
اإلدارة "
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

النسبي

المتوسط الحسابي

قيمة االختبار

().Sig

القيمة االحتمالية

م

الترتيب

الفقرة
ي م ان تاب أعضاء مجلس االتارة من

 .1تالل تز ار هم االتارية ال ى ي م عون

7.08

1.70

70.80

12.26

*0.000

6

زها.
يم

رويح األعفاء من أعضاء

 .2الجمعية العمومية أو تارجها لعضوية

7.04

1.69

70.38

11.86

*0.000

7

مجلس اإلتارة.
.3

ضع الورعة معايير حتت عضوية
أعضاء مجلس اإلتارة في مجالس

7.20
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1.62

71.98

14.28

*0.000

1

إتارات ورعات أتر .
يضم المجلس ثالثة أعضاء على
 .4األقل ي م عون زمؤهل علمي وتزرة في

7.17

1.61

71.67

13.99

*0.000

2

المجاالت ذات الصلة زعمل الورعة.
.5

أعضاء المجلس ذوي مؤهالت علمية
مناسزة.

7.12

1.55

71.21

13.96

*0.000

3

ال يوغل رئيس المجلس أو أحت
.6

أعضاؤه وميفة نفيذية زأجر أو تون
أجر في الورعة تون الموافقة المسزقة

7.10

1.59

70.99

13.32

*0.000

4

من المجلس.
ال يضم المجلس زين أعضائه من
.7

سزب في الحاق تسارة جسيمة ورعة

7.00

1.58

69.97

12.16

*0.000

10

أتر عمل زها سازقا.
يق ضي نفيذ الوميفة الرقازية لمجلس
.8

اإلتارة الفصل زين مسؤولي ي مجلس
اإلتارة واإلتارة ال نفيذية وعتم جمعها

7.01

1.56

70.11

12.48

*0.000

9

في وتإ واحت.
يسهم الفصل زين الوميف ين ال نفيذية
 .9ورئاسة مجلس اإلتارة في جنب رعز

7.08

1.60

70.83

13.07

*0.000

5

السلطة والصالحيات.
يساعت الفصل زين الوميف ين ال نفيذية
 .10ورئاسة مجلس اإلتارة في

وزيع

7.02

1.56

70.24

12.65

*0.000

8

األعزاء المت لفة للوميف ين.
.11

ي م الحجز على أسهم أعضاء
المجلس مقازل عضوي هم.

6.89

1.68

68.87

10.22

*0.000

11

ي م قزول أسهم أعضاء المجلس
 .12عضمانات ألية سهيالت طيلة متة

6.83

1.70

68.34

9.47

*0.000

12

عضوية العضو.
ي م قييم عفاءة وأتاء المجلس ل حقيقه
 .13لألهتاف االس ار يجية ومعايير قياس

6.60

1.80

65.98

6.41

*0.000

14

األتاء األتر
.14

جميع أعضاء المجلس من ذوي السيرة
الحسنة ،ولم يسزق الحعم على أحتهم

6.73
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1.85

67.27

7.59

*0.000

13

زجريمة متلة زالورف.
لم ي م إوهار إفالس أ

من أعضاء

 .15المجلس ولم ي وقف عن ستات تينه
سازقاً.

جميع فقرات المجال معا

6.53
6.97

1.94
1.38

65.28
69.67

5.26
13.58

*0.000

15

*0.000

* الم وسط الحسازي تال إحصائياً عنت مس و تاللة .α ≥ 0.05

من جتول ( )23يمعن اس تالإ ما يلي:

 -اح لت الفقرة الثالثة ال ر يب األول من زين الفقرات حيث أن الم وسط الحسازي

للفقرة الثالثة

ضع الورعة معايير حتت عضوية أعضاء مجلس اإلتارة في

مجالس إتارات ورعات أتر

يساوي ( 7.20الترجة العلية من  )10أي أن

الم وسط الحسازي النسزي  ،%71.98قيمة االت زار  14.28وأن القيمة
االح مالية ( )Sig.ساوي  0.000وهذا يعني أن هناك موافقة من قزل أفرات

العينة على هذه الفقرة.

 -وجاءت الفقرة التامسة عور فى ال ر يب األتير حيث أن الم وسط الحسازي

للفقرة التامسة عور لم ي م إوهار إفالس أي من أعضاء المجلس ولم ي وقف
عن ستات تينه سازقاًن يساوي  6.53أي أن الم وسط الحسازي النسزي

 ،%65.28قيمة االت زار  5.26وأن القيمة االح مالية ( )Sig.ساوي 0.000
وهذا يعني أن هناك موافقة من قزل أفرات العينة على هذه الفقرة.

 زوعل عام يمعن القول زأن الم وسط الحسازي العلى يساوي  ،6.97وأنالم وسط الحسازي النسزي يساوي  ،%6.97قيمة االت زار

االح مالية ( )Sig.ساوي
عنت مس و تاللة

0.000

≥ 0.05

69.67

وأن القيمة

لذلك يع زر مجال مجلس اإلتارة تال إحصائياً

 ،αمما يتل على أن م وسط ترجة االس جازة لهذا

المجال يت لف جوهرياً عن ترجة الموافقة الم وسطة وهذا يعني أن هناك موافقة
من قزل أفرات العينة على فقرات هذا المجال.

ويعزو الزاحث هذة الن يجة وال ى عت جيته الى حت ما إلى أهمية فعالية

مجالس اإلتارة في الورعات المساهمة العامة لما لها من تور عزير وهام في
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الرقازة على اإلتارة ال نفيذية للورعات .فمزيتاً من فعالية مجلس إتارة الورعة

والذ

يع زر من االرعان االساسية في حوعمة الورعات وال ي يمعن اع زاره من

أهم العوامل ال ي ؤثر على طزيق ونجاا حوعمة الورعة.
وا فقت هذه الن ائج مع زعض التراسات عتراسة (مطر ونور)2007 ،
وال ى تلصت الى حرإ مجالس إتارات المصارف على االل زام زقواعت ومزاتئ

حوعمة الورعة تصوصا فيما ي علق منها زإتارة المتاطر.

عما ا فقت مع تراسة العزيتي ( )2011وال ى تلصت الى أن طزيق

حوعمة الورعات يؤثر في وضع االنممة العفيلة زرقازة االتارة ووضع الهيعل
االتاري الذي يحتت واجزات ومسؤوليات

مجلس االتارة واللجان ال ازعة له

فحوعمة الورعات اتاة جيتة للحعم على حسن إتارة الورعة وضمان النزاهة

واالس قامة لعافة العاملين في الورعة.

عما فق مع تراسة ( )Frank Yu , 2006وال ى تلصت إلى أن

الورعات ال ي لها حوعمة تاتلية قوية ومجلس إتارة فعال قوم زإتارة األرزاا

زوعل أعزر.

ب .حليل فقرات مجال اإلفصاا والوفافية .

م اس تتام ات زار  Tلمعرفة ما إذا عانت م وسط ترجة االس جازة قت وصلت

إلى ترجة الموافقة الم وسطة وهي  6أم ال .الن ائج موضحة في جتول (.)24
جدول ( )24المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال" اإلفصاح
والشفافية "

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي النسبي

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

 .1مسؤولية اإلفصاا قع أساسا على

6.91

1.71

69.09

10.28

*0.000
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الترتيب

م

الفقرة

1

مجلس اإلتارة واالتارة ال نفيذية.
ي م اإلفصاا عن جميع المعلومات
.2

ذات األهمية النسزية زما يضمن
المعلومة

وصول

جميع

إلى

6.80

1.68

68.05

9.25

*0.000

3

أصحاب المصالح.
ي م اإلفصاا عن جميع المعلومات
 .3ال ي حتتها القانون في الوقت

6.84

1.75

68.40

9.30

*0.000

2

المناسب.
ل زم الورعة زعرض زيانا ها المالية
 .4على متقق تارجي ذو عفاءة

6.11

2.68

61.10

0.79

0.215

9

وسمعة مهنية مح رمة.
.5

ي م ع المتقق التارجي زاالس قاللية
الالزمة ألتاء مهم ه.

6.08

2.63

60.83

0.61

0.271

10

يحافم مجلس اإلتارة على مصالح
.6

صغار المالك من تالل نور
المعلومات التاصة زهيعل رأس

6.76

1.77

67.59

8.24

*0.000

4

المال.
يقتم

مجلس

اإلتارة

سهيالت

 .7لصغار المالك ويقوم زيع أي جزء

6.72

1.68

67.19

8.27

*0.000

6

من أسهم أعضاء مجلس اإلتارة.
.8
.9
.10

قوم

الورعة

زاإلفصاا

عن

المتاطر الم وقعة.
قوم الورعة زنور ال قارير المالية
السنوية المتققة.
قوم الورعة زنور زيانات مالية
مرحلية متققة.
جميع فقرات المجال معا

6.71

1.68

67.09

8.15

*0.000

8

6.72

1.76

67.22

7.91

*0.000

5

6.71

1.71

67.11

8.04

*0.000

7

6.64

1.58

66.38

7.79

*0.000

* الم وسط الحسازي تال إحصائياً عنت مس و تاللة .α ≥ 0.05

من جتول ( )24يمعن اس تالإ ما يلي:
 اح لت الفقرة األولى ال ر يب األول من زين الفقرات حيث أن الم وسطالحسازي للفقرة األولى

مسؤولية اإلفصاا قع أساسا على مجلس اإلتارة
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واالتارة ال نفيذية

يساوي ( 6.91الترجة العلية من  )10أي أن الم وسط

الحسازي النسزي  ،%69.09قيمة االت زار  10.28وأن القيمة االح مالية
( )Sig.ساوي  0.000وهذا يعني أن هناك موافقة من قزل أفرات العينة على
هذه الفقرة.

 وجاءت الفقرة التامسة فى ال ر يب األتير حيث أن الم وسط الحسازي للفقرةالتامسة ي م ع المتقق التارجي زاالس قاللية الالزمة ألتاء مهم ه يساوي

 6.08أي أن الم وسط الحسازي النسزي  ،%60.83قيمة االت زار 0.61
وأن القيمة االح مالية ( )Sig.ساوي  0.271وهذا يعني أن هناك موافقة

م وسطة من قزل أفرات العينة على هذه الفقرة.

زوعل عام يمعن القول زأن الم وسط الحسازي يساوي  ،6.64وأن الم وسط

الحسازي النسزي يساوي  ،%66.38قيمة االت زار
( )Sig.ساوي

0.000

7.79

وأن القيمة االح مالية

لذلك يع زر مجال اإلفصاا والوفافية تال إحصائياً عنت

مس و تاللة  ،α ≥ 0.05مما يتل على أن م وسط ترجة االس جازة لهذا المجال
يت لف جوهرياً عن ترجة الموافقة الم وسطة وهذا يعني أن هناك موافقة من قزل

أفرات العينة على فقرات هذا المجال.

ويعزو الزاحث الى الحصول على ن يجة مقزول في هذا المجال مقارنة

مع المجاالت االتر ذلك إلى القصور في اتراك أهمية الوفافية واالفصاا عن

المعلومات ال ى صل زعمل الورعة ،ووضعها المالى ،سيما وأن الوفافية في
الورعات ع زر مؤو اًر على نجاا الورعة وسالمة مرعزها المالى ،إذ أن الورعات
ال ى حقق ن ائج وغيلية جيتة ه م زنور هذه الن ائج من تالل وسائل االعالم،
وقنوات االفصاا المت لفة حيث يع زر تليل نجاا لإلتارة.
وا فقت هذه الن ائج مع زعض التراسات مثل تراسة (زرعة )2012 ،ال ى
أعتت على أن الورعات قوم ز تعيم عنصر النزاهة والوفافية في المعامالت
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ال ي قوم زها الورعة ،وأنها قوم ز حسين عملية اس تتام الموارت واس غاللها
االس غالل األمثل .وتراسة (أزو حمام )2009 ،وال ى أعتت على أن طزيق

قواعت الحوعمة قت ساهم زوعل عزير في عزيز تور اإلفصاا المحاسزي وجوتة
ال قارير المالية.

عما ات لفت التراسة مع تراسة م ولي ( )2006ال ى تلصت الى أن معايير

وقواعت الوفافية واإلفصاا تاتل الورعة غير واضحة وغير عافية.
ج .حليل فقرات مجال ال تقيق .

م اس تتام ات زار  Tلمعرفة ما إذا عانت م وسط ترجة االس جازة قت

وصلت إلى ترجة الموافقة الم وسطة وهي  6أم ال .الن ائج موضحة في جتول

(.)25

جدول ( )25المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " التدقيق
"
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

النسبي

6.80

1.66

68.05

9.38

*0.000

2

المتوسط الحسابي

والعفاءة.

قيمة االختبار

م ع تائرة ال تقيق زاالس قاللية

().Sig

ز تقيق حسازات الورعة.

القيمة االحتمالية

.2

وجت زالورعة تائرة مت صة

6.86

1.75

68.61

9.50

*0.000

1

الترتيب

م

.1

الفقرة

ي م ع رئيس التائرة ومومفيها
 .3زالمهارة والتزرات الالزمة ل أتية
عملهم زعفاءة.

.4

ي م االس عانة زمتققين تارجيين
ذو سمعة جيتة.

6.77

1.76

67.70

8.46

*0.000

3

6.09

2.73

60.86

0.61

0.272

4

عقت لجنة ال تقيق في الورعة
 .5اج ماعات من ممة مع المتققين

6.05

2.70

التارجيين ،يحضرها المتققين
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60.48

0.34

0.365

5

التاتليين.
ي ازع ويؤعت مجلس اإلتارة على
.6

تور لجان ال تقيق ز نسيق جهوت
عل

من

المتقق

التاتلي

6.02

2.66

60.19

0.14

0.446

6

والتارجي.
.7
.8

رسل قارير ال تقيق التاتلي
مزاورة إلى لجنة ال تقيق.
قتم

لجنة

ال تقيق

النصح

والموورة لمجلس اإلتارة.

5.93

2.72

59.25

5.92

2.71

59.20

ناقش لجنة ال تقيق مع المتقق
 .9التاتلي والتارجي فرإ عزيز
نمام الرقازة التاتلية.

جميع فقرات المجال معا

5.74

2.83

57.43

6.24

2.10

62.44

0.53
0.57
1.76
2.25

0.297

7

0.283

8

*0.040

9

*0.012

* الم وسط الحسازي تال إحصائياً عنت مس و تاللة .α ≥ 0.05

من جتول ( )25يمعن اس تالإ ما يلي:

 اح لت الفقرة األولى ال ر يب األول من زين الفقرات حيث أن الم وسطالحسازي للفقرة األولى

وجت زالورعة تائرة مت صة ز تقيق حسازات الورعة

يساوي ( 6.86الترجة العلية من  )10أي أن الم وسط الحسازي النسزي

 ،%68.61قيمة االت زار  9.50وأن القيمة االح مالية ( )Sig.ساوي
 0.000وهذا يعني أن هناك موافقة من قزل أفرات العينة على هذه الفقرة.

 وجاءت الفقرة ال اسعة فى ال ر يب األتير حيث أن الم وسط الحسازي للفقرةال اسعة

ناقش لجنة ال تقيق مع المتقق التاتلي والتارجي فرإ عزيز

نمام الرقازة التاتلية

يساوي  5.74أي أن الم وسط الحسازي النسزي

 ،%57.43قيمة االت زار  -1.76وأن القيمة االح مالية ( )Sig.ساوي
 0.040وهذا يعني أن هناك موافقة قليلة من قزل أفرات العينة على هذه
الفقرة.
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زوعل عام يمعن القول زأن الم وسط الحسازي يساوي  ،6.24وأن الم وسط

الحسازي النسزي يساوي  ،%62.44قيمة االت زار
( )Sig.ساوي

0.012

2.25

وأن القيمة االح مالية

لذلك يع زر مجال ال تقيق تال إحصائياً عنت مس و

تاللة  ،α ≥ 0.05مما يتل على أن م وسط ترجة االس جازة لهذا المجال يت لف
جوهرياً عن ترجة الموافقة الم وسطة وهذا يعني أن هناك موافقة من قزل أفرات

العينة على فقرات هذا المجال.

وهذا يتل على قناعة الورعات المساهمة العامة زأهمية ال تقيق في عمل

الورعات ،ويعزو الزاحث هذه الن يجة وال ى ع زر مقزول ذلك الى القصور في

اهمية وتور ال تقيق التاتلي والذ

يع زرمن أهم الومائف الرئيسية في الورعات

والذي يسهم زوعل فاعل في عزيز حوعمة الورعات حتيتاً من تالل وجوت

لجنة ال تقيق التاتلي المنزثقة عن مجلس اإلتارة ،وال ي ورف زوعل مزاور
على تائرة ال تقيق التاتلي لضمان نفيذ سياسات و وجيهات مجلس اإلتارة فيما
يتإ زيئة الرقازة التاتلية ،وزال الى يع زر ال تقيق احت المزاتئ الرئيسية في

حوعمة الورعات.

وا فقت هذه الن ائج مع تراسة التوغجي ( )2009وال ى تلصت إلى

أهمية وجوت لجنة لل تقيق ل قتيم تتما ها ،فضال عن قييم أتوات الرقازة أن

يقوموا ز قييم المتاطر و قتيم االس وارات والتتمات التاصة زحوعمة الورعات
واس قاللية المجلس اإلورافي.

وا فقت مع تراسة العانى والعزاوي ( )2005وال ى وصلت إلى ال أثير

الواضح لل تقيق التاتلي في قيمة الورعة وتفعها الى الزياتة ،وعذلك ال قتم
الحاصل في ال تقيق التاتلي وومائفه لعن زالرغم من هذا ال طور لم يصل الى

المت الذ يلزي فيه م طلزات حوعمة الورعات.

106

 .6ر يب محاور االس زانة(الم غيرات ال ازعة):

م اس تتام ات زار  Tلمعرفة ما إذا عانت م وسط ترجة االس جازة قت

وصلت إلى ترجة الموافقة الم وسطة وهي  6أم ال .الن ائج موضحة في جتول

(.)26

جدول ( )26المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لجميع محاور المتغيرات التابعة
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

مس و أتاء الورعة.

6.73

1.53

67.29

9.19

*0.000

2

رضا المساهمين.

7.64

1.44

76.45

22.05

*0.000

1

بشكل عام

6.87

1.69

68.68

10.70

*0.000

النسبي

قيمة االختبار

().Sig

القيمة االحتمالية

عفاءة النمم اإلتارية.

6.62

1.68

66.16

7.10

*0.000

3

الترتيب

مس و الق اررات اإلتارية.

6.48

1.99

64.75

4.61

*0.000

4

المجال

* الم وسط الحسازي تال إحصائياً عنت مس و تاللة .α ≥ 0.05

جتول ( )26زين أن الم وسط الحسازي لجميع فقرات االس زيان يساوي

( 6.87الترجة العلية من  )10أي أن الم وسط الحسازي النسزي ،%68.68
قيمة االت زار  10.70وأن القيمة االح مالية ( )Sig.ساوي  0.000وهذا يعني
أن هناك موافقة من قزل أفرات العينة.

 .7ر يب جميع محاور االس زانة(الم غيرات المس قلة):

م اس تتام ات زار  Tلمعرفة ما إذا عانت م وسط ترجة االس جازة قت وصلت

إلى ترجة الموافقة الم وسطة وهي  6أم ال .الن ائج موضحة في جتول (.)27
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جدول ( )27المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لجميع محاور مستوي االلتزام
بمبادىء الحوكمة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

اإلفصاا والوفافية.

6.64

1.58

66.38

7.79

*0.000

2

ال تقيق.

6.24

2.10

62.44

2.25

*0.012

3

6.68

1.41

66.79

9.28

*0.000

مستوى االلتزام بمبادئ
الحوكمة بشكل عام

النسبي

قيمة االختبار

مجلس اإلتارة.

6.97

1.38

69.67

13.58

*0.000

1

الترتيب

().Sig

القيمة االحتمالية

المجال

* الم وسط الحسازي تال إحصائياً عنت مس و تاللة .α ≥ 0.05

جتول ( )27زين أن الم وسط الحسازي لجميع فقرات االس زيان يساوي

( 6.68الترجة العلية من  )10أي أن الم وسط الحسازي النسزي ،%66.79
قيمة االت زار  9.28وأن القيمة االح مالية ( )Sig.ساوي  0.000وهذا يعني أن
هناك موافقة من قزل أفرات العينة.

وهذا يتل على أهمية حوعمة الورعات زالنسزة للورعات المساهمة

العامة ومت

إل زام لك الورعات زقواعت ومزات ء حوعمة الورعات ،وهذا يرجع

الى مت ال طور الذ

سعي الورعات المساهمة العامة أن حققه وزال الي فهى

سعي الى طزيق قواعت الحوعمة من أجل حقيق هذا ال طور.
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اختبار فرضيات الدراسة:

 .1الفرضية األولى :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى الق اررات
اإلدارية وبين االلتزام بمبادئ وقواعد حوكمة الشركات.

جدول ( :)28معامل االرتباط بين مستوى الق اررات اإلدارية وبين اال لتزام بمبادئ وقواعد
حوكمة الشركات
الفرضية
ال وجت عالقة ذات تاللة إحصائية زين مس و

الق اررات

اإلتارية وزين االل زام زمزاتئ وقواعت حوعمة الورعات.

معامل بيرسون

القيمة

لالرتباط

االحتمالية)(Sig.

.473

*0.000

* االر زاط تال إحصائياً عنت مس و تاللة .α ≥ 0.05

يزين جتول ( )28أن معامل االر زاط يساوي  ،.473وأن القيمة

االح مالية ( ).Sigساوي

0.000

وهي أقل من مس و التاللة  α ≥ 0.05وهذا

يتل على وجوت عالقة ذات تاللة إحصائية زين مس و الق اررات اإلتارية وزين

االل زام زمزاتئ وقواعت حوعمة الورعات.
وهذا يتل على العالقة الطرتية زين مس وي الق اررات االتارية وزين
االل زام زمزاتئ وقواعت حوعمة الورعات ،مما يعني أنه علما زات إل زام الورعات

المساهمة زقواعت ومزاتئ حوعمة الورعة زات مس وي حسين جوتة الق اررات
االتارية تاتل لك الورعات ،فالحوعمة عني عتم حعم وتصية معينة زإ تاذ

الق اررات تاتل الورعة وزال الي فإن أ قرار يصتر يجب أن يعون هناك اجماعاً
عليه ،وزال الي لن يصتر أ ق اررات غير مناسزة.

و فق هذه الن يجة مع تراسة حزوش ( )2007ال ي تلصت الى ان إل زام

الورعات المساهمة العامة في فلسطين مزات ء الحعومة يؤتي الى حسين جوتة
القرارات المالية تاتل لك الورعات.
109

 .2الفرضية الثانية :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين كفاءة النظم
اإلدارية وبين االلتزام بمبادئ وقواعد حوكمة الشركات.
جدول ( :)29معامل االرتباط بين كفاءة النظم اإلدارية وبين االلتزام بمبادئ وقواعد حوكمة
الشركات

الفرضية

معامل بيرسون

القيمة

.515

*0.000

لالرتباط

ال وجت عالقة ذات تاللة إحصائية زين عفاءة النمم اإلتارية
وزين االل زام زمزاتئ وقواعت حوعمة الورعات.

االحتمالية)(Sig.

* االر زاط تال إحصائياً عنت مس و تاللة .α ≥ 0.05

يزين جتول ( )29أن معامل االر زاط يساوي  ،.515وأن القيمة

االح مالية ( ).Sigساوي

0.000

وهي أقل من مس و التاللة  α ≥ 0.05وهذا

يتل على وجوت عالقة ذات تاللة إحصائية زين عفاءة النمم اإلتارية وزين

االل زام زمزاتئ وقواعت حوعمة الورعات.

وهذا يتل على العالقة الطرتية زين عفاءة النمم االتارية وزين اإلل زام

زمزات ء وقواعت حوعمة الورعات ،مما يؤعت على التور الذ

ؤتيه حوعمة

الورعات في طوير عفاءة النمم االتارية تاتل الورعات المساهمة العامة.

وا فقت هذه الن ائج مع زعض التراسات عتراسة (حزوش )2007 ،وال ى

أعتت على أن ال زام الورعات المساهمة العامة في فلسطين زالمزاتئ الم عارف
عليها لحوعمة الورعات ساهم في رفع عفاءة النمم االتارية في لك الورعات.

عما فق مع تراسة أزو حمام ( )2009وال ى تلصت الى أن االل زام طزيق

قواعت الحوعمة قت ساهم زوعل عزير في إنواء نميم إتاري ومهني م عامل يقوم

على أسس مصتاقية مجلس اإلتارة والمتراء ال نفيذيين في الورعات المساهمة

في سوق فلسطين المالي.
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 .3الفرضية الثالثة :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى أداء
الشركة وبين االلتزام بمبادئ وقواعد حوكمة الشركات.

جدول ( :)30معامل االرتباط بين مستوى أداء الشركة وبين االلتزام بمبادئ وقواعد حوكمة
الشركات

الفرضية
ال وجت عالقة ذات تاللة إحصائية زين مس و أتاء الورعة
وزين االل زام زمزاتئ وقواعت حوعمة الورعات.

معامل بيرسون

القيمة

لالرتباط

االحتمالية)(Sig.

.629

*0.000

* االر زاط تال إحصائياً عنت مس و تاللة .α ≥ 0.05

يزين جتول ( )30أن معامل االر زاط يساوي  ،.629وأن القيمة
االح مالية ( ).Sigساوي

0.000

وهي أقل من مس و التاللة  α ≥ 0.05وهذا

يتل على وجوت عالقة ذات تاللة إحصائية زين مس و أتاء الورعة وزين

االل زام زمزاتئ وقواعت حوعمة الورعات.

وهذا يتل على العالقة الطرتية المزاورة زين طزيق قواعت ومزات ء

حوعمة الورعات وزين مس وي أتاء الورعات المساهمة العامة  ،ف طزيق
الورعات لحوعمة الورعات وال زامها زمزاتئها وقواعتها يؤتي الى ار فاع مس وي

األتاء تاتل لك الورعات.

وا فقت هذه الن ائج مع تراسة معهت الحوعمة الفلسطيني ( )2012وال ى

تلصت الى أن اإلل زام زمزات ء الحوعمة ينععس زوعل عزير على أتاء الورعة،

عما ي فق مع تراسة الحتات ( )2008ال ى أعتت على أن االل زام زقواعت حوعمة
الورعات يؤتي الى االر قاء زأتاء مجالس اإلتارة والمتيرين وحقوق المساهمين

تاتل الورعة.
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 .4الفرضية الرابعة :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين رضا المساهمين
وبين االلتزام بمبادئ وقواعد حوكمة الشركات.

جدول ( :)31معامل االرتباط بين رضا المساهمين وبين االلتزام بمبادئ وقواعد حوكمة
الشركات

الفرضية

معامل بيرسون

القيمة

.589

*0.000

لالرتباط

ال وجت عالقة ذات تاللة إحصائية زين رضا المساهمين
وزين االل زام زمزاتئ وقواعت حوعمة الورعات.

االحتمالية)(Sig.

* االر زاط تال إحصائياً عنت مس و تاللة .α ≥ 0.05

يزين جتول ( )31أن معامل االر زاط يساوي  ،.589وأن القيمة

االح مالية ( ).Sigساوي

0.000

وهي أقل من مس و التاللة  α ≥ 0.05وهذا

يتل على وجوت عالقة ذات تاللة إحصائية زين رضا المساهمين وزين االل زام

زمزاتئ وقواعت حوعمة الورعات.

وهذا يتل على العالقة المزاورة الموجزه زين طزيق قواعت حوعمة

الورعات وزين رضا المساهمين  ،حيث علما اه مت الورعات المساهمة العامة

ز طزيق قواعت ومزات ء حوعمة الورعات علما زات رضا المساهمين على أتاء

الورعات.

وات لفت هذه الن يجة مع تراسة فوزي ( )2003وال ى أوضحت أنه على

الرغم من حسن اإلطار القانوني والمؤسسي لحوعمة الورعات فى مصر ،إال أن
الممارسات العملية للورعات مازالت إلى حت عزير زعيتة عن ال طزيق السليم

للمزاتئ الموضوعة حيث أن ال يزال هناك ضعف في الحفام على حقوق
المساهمين في لك الورعات.
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 .5الفرضية الخامسة :ال توجد فروق ذات دالله إحصائية في استجابة
المبحوثين حول مدى التزام الشركات المساهمة العامة في فلسطين بمبادئ

الحوكمة يعزى للمتغيرات الشخصية التالية (النوع -العمر -المؤهل العلمي
– سنوات الخدمة -المسمى الوظيفي  -التخصص).

م اس تتام ات زار  Tلعين ين مس قل ين لمعرفة ما إذا عان هناك فروق

ذات تاللة إحصائية وهو ات زار معلمي يصلح لمقارنة م وسطي مجموع ين من
الزيانات .عذلك م اس تتام ات زار ال زاين األحاتي لمعرفة ما إذا عان هناك

فروق ذات تاللة إحصائية وهذا االت زار معلمي يصلح لمقارنة  3م وسطات أو

أعثر.

ويو ق منها الفرضيات الفرعية ال الية:

أ .توجد فروق ذات دالله إحصائية في استجابة المبحوثين حول مدى التزام
الشركات المساهمة العامة في فلسطين بمبادئ الحوكمة يعزى إلى النوع.
جدول ( :)32نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقلتين " – النوع
قيمة االختبار

().Sig

القيمة

المجال

ذكر

أنثى

االحتمالية

المتوسطات

مس و الق اررات اإلتارية.

6.47

6.50

-0.150

0.880

عفاءة النمم اإلتارية.

6.63

6.58

0.272

0.786

مس و أتاء الورعة.

6.74

6.71

0.171

0.864

رضا المساهمين.

7.66

7.61

0.323

0.747

مجلس اإلتارة.

6.97

6.96

0.072

0.943

اإلفصاا والوفافية.

6.70

6.49

1.132

0.258

ال تقيق.

6.29

6.14

0.614

0.540

مس و االل زام زمزاتئ الحوعمة.

6.71

6.60

0.643

0.521

جميع المجاالت معا

6.83

6.77

0.421

0.674
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من الن ائج الموضحة في جتول ( )32زين أن القيمة االح مالية )(Sig.

المقازلة الت زار  - Tلعين ين مس قل ين

أعزر من مس و التاللة

0.05

لجميع

المجاالت ،وزذلك يمعن اس ن اج أنه ال وجت فروق ذات تاللة إحصائية زين

م وسطات قتيرات عينة التراسة حول هذه المجاالت عز إلى النوع.

ويعزو الزاحث ذلك ،الى أن نسزة الذعور أعزر من نسزة اإلناث ،لذلك عان

هناك ا فاق زين عال النوعين من أفرات العينة حول مت ال زام الورعات المساهمة

العامة في فلسطين زمزاتئ الحوعمة.

ب .توجد فروق ذات دالله إحصائية في استجابة المبحوثين حول مدى
التزام الشركات المساهمة العامة في فلسطين بمبادئ الحوكمة يعزى

إلى العمر.

جدول ( :)33نتائج اختبار " التباين األحادي " – العمر

عام
مس و الق اررات اإلتارية.

من35
عام

عام

فأكثر

قيمة االختبار

25

أقل

().Sig

المجال

أقل من

-25

35

القيمة االحتمالية

المتوسطات

عفاءة النمم اإلتارية.
مس و أتاء الورعة.
رضا المساهمين.
مجلس اإلتارة.
اإلفصاا والوفافية.
ال تقيق.

6.29

6.63

6.94

2.709

0.068

6.04

6.29

7.01

4.874

*0.008

6.43
6.58
7.61
6.92
6.51

6.76
6.84
7.67
6.93
6.72

7.09
7.14
7.76
7.20
7.03

3.975
3.361
0.241
0.955
2.621

*0.020
*0.036
0.786
0.386
0.074

مس و االل زام زمزاتئ الحوعمة.

6.57

6.70

7.10

3.215

*0.041

جميع المجاالت معا

6.69

6.88

7.19

3.452

*0.033

* الفرق زين الم وسطات تال إحصائياً عنت مس و تاللة .α ≥ 0.05
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من الن ائج الموضحة في جتول ( ) 33يمعن اس ن اج ما يلي:
زين أن القيمة االح مالية ) (Sig.المقازلة الت زار ال زاين األحاتي

أعزر من مس و

التاللة

0.05

للمجاالت

مس و

الق اررات اإلتارية ،رضا

المساهمين ،مجلس اإلتارة ،اإلفصاا والوفافية وزذلك يمعن اس ن اج أنه ال وجت
فروق ذات تاللة إحصائية زين م وسطات قتيرات عينة التراسة حول هذه

المجاالت عز إلى العمر .أما زالنسزة لزاقي المجاالت والمجاالت مج معة معا
فقت زين أن القيمة االح مالية ) (Sig.أقل من مس و التاللة

α ≥ 0.05

وزذلك

يمعن اس ن اج أنه وجت فروق ذات تاللة إحصائية زين م وسطات قتيرات عينة

التراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مج معة معا عز إلى العمر وذلك
لصالح الذين أعمارهم  35عام فأعثر.

ويعزو الزاحث ذلك الى قارب أعمار عينة التراسة فعما أمهرت التراسة

سازقاً أن معمم أفرات التراسة أعمارهم أقل من 35عام ،عما يمعن أن عون
الفروق لصالح لك الفئة ن يجة ما ي م عون زه من تزرة أعثر من غيرهم.

ج .توجد فروق ذات دال له إحصائية في استجابة المبحوثين حول مدى
التزام الشركات المساهمة العامة في فلسطين بمبادئ الحوكمة يعزى

إلى المؤهل العلمي.

جدول ( :)34نتائج اختبار " التباين األحادي " – المؤهل العلمي

مس و أتاء الورعة.

6.40

6.81

7.06

3.908

*0.021

رضا المساهمين.

7.32

7.77

7.79

3.925

*0.021

مجلس اإلتارة.

6.75

7.04

7.10

1.883

0.154

115

().Sig

عفاءة النمم اإلتارية.

6.17

6.70

7.21

7.296

*0.001

فأقل

عليا

االحتمالية

مس و الق اررات اإلتارية.

6.13

6.50

7.11

4.225

*0.015

المجال

دبلوم

بكالوريوس

القيمة

دراسات

قيمة االختبار

المتوسطات

اإلفصاا والوفافية.

6.31

6.81

6.56

3.678

*0.026

ال تقيق.
مس و االل زام زمزاتئ الحوعمة.

5.89
6.39

6.44
6.82

6.12
6.68

2.567
3.197

0.078
*0.042

جميع المجاالت معا

6.49

6.92

7.03

4.839

*0.008

* الفرق زين الم وسطات تال إحصائياً عنت مس و تاللة .α ≥ 0.05

من الن ائج الموضحة في جتول ( )34يمعن اس ن اج ما يلي:

زين أن القيمة االح مالية ) (Sig.المقازلة الت زار ال زاين األحاتي

أعزر من مس و التاللة

0.05

للمجالين مجلس اإلتارة ،ال تقيق

وزذلك يمعن

اس ن اج أنه ال وجت فروق ذات تاللة إحصائية زين م وسطات قتيرات عينة

التراسة حول هذين المجالين عز إلى المؤهل العلمي.

أما زالنسزة لزاقي المجاالت والمجاالت مج معة معا فقت زين أن القيمة

االح مالية ) (Sig.أقل من مس و التاللة

α ≥ 0.05

وزذلك يمعن اس ن اج أنه

وجت فروق ذات تاللة إحصائية زين م وسطات قتيرات عينة التراسة حول هذه

المجاالت والمجاالت مج معة معاً عز إلى ال تقيق وذلك لصالح الذين مؤهلهم

العلمي تراسات عليا.

ويعزو الزاحث ذلك الى قترة أصحاب المؤهالت العلمية العليا أعثر من

غيرهم على قييم االمور وألنهم أعثر تزرة من غيرهم في مجال الحوعمة.

د .توجد فروق ذات دالله إحصائية في استجابة المبحوثين حول مدى
التزام الشركات المساهمة العامة في فلسطين بمبادئ الحوكمة يعزى

إلى سنوات الخدمة.

جدول ( :)35نتائج اختبار " التباين األحادي" –سنوات الخبرة

سنوات
مس و الق اررات اإلتارية.

6.32
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10

فأكثر

قيمة االختبار

5

أقل من

10سنوات

سنوات
7.01

7.40

5.254

().Sig

المجال

أقل من

 5إلى

القيمة االحتمالية

المتوسطات

*0.006

عفاءة النمم اإلتارية.

6.49

7.04

7.36

4.827

*0.009

مس و أتاء الورعة.
رضا المساهمين.
مجلس اإلتارة.
اإلفصاا والوفافية.
ال تقيق.

6.61
7.64
6.91
6.49
6.04

7.09
7.55
6.88
6.81

7.53
7.90
7.85
8.20

5.681
0.477
5.455
14.283

*0.004
0.621
*0.005
*0.000

مس و االل زام زمزاتئ الحوعمة.

6.56

6.78

8.03

13.081

*0.000

جميع المجاالت معا

6.71

7.01

7.77

8.475

*0.000

6.60

8.14

12.709

*0.000

* الفرق زين الم وسطات تال إحصائياً عنت مس و تاللة .α ≥ 0.05

من الن ائج الموضحة في جتول ( )35يمعن اس ن اج ما يلي:

زين أن القيمة االح مالية ) (Sig.المقازلة الت زار ال زاين األحاتي أعزر من

مس و التاللة

0.05

لمجال رضا المساهمين وزذلك يمعن اس ن اج أنه ال

وجت فروق ذات تاللة إحصائية زين م وسطات قتيرات عينة التراسة حول

هذا المجال عز إلى سنوات التزرة.

أما زالنسزة لزاقي المجاالت والمجاالت مج معة معا فقت زين أن القيمة

االح مالية ) (Sig.أقل من مس و التاللة

α ≥ 0.05

وزذلك يمعن اس ن اج أنه

وجت فروق ذات تاللة إحصائية زين م وسطات قتيرات عينة التراسة حول

هذه المجاالت والمجاالت مج معة معا عز إلى سنوات التزرة وذلك لصالح

الذين سنوات تزر هم  10سنوات فأعثر.

ويعزو الزاحث عتم ا فاق أراء المزحوثين على إت الف سنوات تزر هم إلى أن

العثير من المومفين من الوزاب الذين م عيينهم حتيثاً في الورعات وزال الي
ليست لتيهم التزرة العافية في مجال قييم مت

العامة في فلسطين زمزاتئ الحوعمة .
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ال زام الورعات المساهمة

هـ .توجد فروق ذات دالله إحصائية في استجابة المبحوثين حول مدى

التزام الشركات المساهمة العامة في فلسطين بمبادئ الحوكمة يعزى إلى

المسمى الوظيفي.

جدول ( :)36نتائج اختبار " التباين األحادي " – المسمى الوظيفي
().Sig

المجاالت معا
الحوعمة.
جميع

6.83

6.76

6.82

7.50

1.259

0.288

االحتمالية

مس و الق اررات اإلتارية.
عفاءة النمم اإلتارية.
مس و أتاء الورعة.
رضا المساهمين.
مجلس اإلتارة.
اإلفصاا والوفافية.
ال تقيق.
زمزاتئ
االل زام
مس و

6.65
6.77
6.70
7.56
7.00
6.62
6.22
6.68

6.29
6.53
6.67
7.74
6.95
6.61
6.06
6.62

6.61
6.62
6.79
7.53
6.86
6.62
6.45
6.68

7.40
7.12
7.39
7.48
7.78
7.34
7.90
7.68

1.741
0.757
0.885
0.598
1.607
0.815
3.345
2.157

0.158
0.519
0.449
0.617
0.187
0.486
*0.019
0.093

المجال

مدير

محاسب

إداري

القيمة

أخرى

قيمة االختبار

المتوسطات

* الفرق زين الم وسطات تال إحصائياً عنت مس و تاللة .α ≥ 0.05

من الن ائج الموضحة في جتول ( )36يمعن اس ن اج ما يلي:
زين أن القيمة االح مالية ) (Sig.المقازلة الت زار ال زاين األحاتي أقل من

مس و التاللة

α ≥ 0.05

لمجال ال تقيق وزذلك يمعن اس ن اج أنه وجت

فروق ذات تاللة إحصائية زين م وسطات قتيرات عينة التراسة حول هذا

المجال عز إلى المسمى الوميفي وذلك لصالح الذين يحملون مسميات
وميفية أتر .

أما زالنسزة لزاقي المجاالت والمجاالت مج معة معا فقت زين أن القيمة

االح مالية ) (Sig.أعزر من مس و التاللة

0.05

وزذلك يمعن اس ن اج أنه ال

وجت فروق ذات تاللة إحصائية زين م وسطات قتيرات عينة التراسة حول

هذه المجاالت والمجاالت مج معة معا عز إلى المسمى الوميفي.
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ويعزو الزاحث عتم إت الف أراء المزحوثين رغم إت الف مسميا هم الوميفية
الى أن جميع المومفين قت اطلعوا على مت إل زام الورعات ال ى يعملون زها
زمزات ء وقواعت الحوعمة ،األمر الذ

نال ا فاق جميع افرات العينة في

الورعات المساهمة الذين ومل هم عينة التراسة زمت لف مسميا هم الوميفية

حول مت

ال زام الورعات المساهمة العامة في فلسطين زمزاتئ الحوعمة.

و .توجد فروق ذات دالله إحصائية في استجابة المبحوثين حول مدى
التزام الشركات المساهمة العامة في فلسطين بمبادئ الحوكمة يعزى

إلى التخصص.

جدول ( :)37نتائج اختبار " التباين األحادي " – التخصص
االختبار

قيمة

().Sig

االحتمالية

المجال

إدارة

محاسبة

اقتصاد

أخرى

القيمة

المتوسطات

مس و الق اررات اإلتارية.
عفاءة النمم اإلتارية.
مس و أتاء الورعة.
رضا المساهمين.
مجلس اإلتارة.
اإلفصاا والوفافية.
ال تقيق.
مس و االل زام زمزاتئ الحوعمة.

6.68
6.69
6.79
7.48
6.86
6.75
6.54
6.74

6.57
6.75
6.95
7.67
7.04
6.95
6.65
6.91

6.28
6.47
6.50
7.71
6.93
6.32
5.71
6.42

6.71
6.67
7.38
7.44
7.99
6.99
7.52
7.55

0.886
0.744
2.523
0.535
1.447
4.178
6.601
3.767

0.448
0.526
0.057
0.659
0.229
*0.006
*0.000
*0.011

جميع المجاالت معا

6.86

6.98

6.63

7.25

2.030

0.109

* الفرق زين الم وسطات تال إحصائياً عنت مس و تاللة .α ≥ 0.05

من الن ائج الموضحة في جتول ( )37يمعن اس ن اج ما يلي:
زين أن القيمة االح مالية ) (Sig.المقازلة الت زار ال زاين األحاتي أقل

من مس و التاللة

α ≥ 0.05

للمجاالت اإلفصاا والوفافية ،ال تقيق ،مس و

االل زام زمزاتئ الحوعمة وزذلك يمعن اس ن اج أنه وجت فروق ذات تاللة
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إحصائية زين م وسطات قتيرات عينة التراسة حول هذه المجاالت عز إلى

ال تصإ وذلك لصالح الذين يحملون تصصات أتر .

أما زالنسزة لزاقي المجاالت والمجاالت مج معة معا فقت زين أن القيمة

االح مالية ) (Sig.أعزر من مس و التاللة

0.05

وزذلك يمعن اس ن اج أنه ال وجت

فروق ذات تاللة إحصائية زين م وسطات قتيرات عينة التراسة حول هذه

المجاالت والمجاالت مج معة معا عز إلى ال تصإ.

ويعزو الزاحث ذلك إلى ا فاق جميع المزحوثين رغم إت الف

تصصا هم على ال زام الورعات المساهمة العامة في فلسطين زمزاتئ الحوعمة،

حيث سعي الورعات المساهمة الى طوير ال زامها زقواعت ومزات ء حوعمة
الورعات مما جعل عتم وجوت إت الف في آراء المزحوثين رغم إت الف

ال تصإ حول مت

الحوعمة.

ال زام الورعات المساهمة العامة في فلسطين زمزاتئ
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات
 المقدمة
 نتائج الدراسة

 توصيات الدراسة
 دراسات مستقبلية مقترحة

121

الفصل السادس
النتائج والتوصيات
المقدمة:

ي ضمن هذا الفصل ملتصاً ألهم الن ائج ال ى وصلت إليها التراسة ،عما

ي طرق إلى أهم ال وصيات المق رحة في ضوء الن ائج وال ى قت سهم في حسين

مت إل زام الورعات المساهمة زقواعت ومزات ء حوعمة الورعة.

نتائج الدراسة:

أمهرت ن ائج التراسة ما يلي:

 .6على مستوي المحور االول ،مستوي الق اررات اإلدارية:
أ.

زين أن الورعات المساهمة العامة في فلسطين:

ل زم زاإلفصاا عن الجهة المصترة للق اررات االتارية زوعل عام.

ب .أن الق اررات االتارية في الورعات المساهمة العامة ساهم في مجموعها في
حقيق رسالة الورعة.

ت .أن الق اررات االتارية في الورعات المساهمة العامة نسجم مع السياسة
العامة للورعة .إال أنه ومع ذلك ال يزال هناك ضعف في مس وي الق اررات
االتارية في الورعات المساهمة حيث أن معمم الورعات المساهمة العامة

في فلسطين هي زاألساس ورعات عائلية لذا أصحاب(مالك) لك الورعات

يوعلون نفوذاً ومرع اًز قوياً في ورعا هم مما يؤثر على مس و

الق اررات

اإلتارية عما ينععس على عملية االس جازة االيجازية ل طزيق قواعت الحوعمة
لهذه الورعات وعليه أصزح من الضرورة زمعان الفصل زين الملعية واالتراة،
حيث أن الورعات طور و نمو زوعل عزير عنت الفصل الذي يحتث زين

الملعية واإلتارة فحملة األسهم يملعون الورعة والمتراء(االتارة العليا -واالتارة
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ال نفيذية) يمارسون الرقازة عليها وسير أعمالها و نفيذ إس ار يجيا ها ،عما يؤثر

الفصل على الرقازة الفعالة ألتاء العاملين والجوتة الواملة في الورعات.

 .7على مستوي المحور الثاني ،كفاءة النظم اإلدارية:
زين أن النمم اإلتارية في الورعات المساهمة:

أ.

عمل على وفير الزيئة المناسزة لمراحل ا تاذ القرار و قتيم التعم

لق اررات المتراء في االتارة العليا.

ب .زين أن النمم االتارية في الورعات المساهمة حقق االهتاف
ال نميمية المحتتة لها.

ت .يوجت هيعل نميمي مالئم للنمم اإلتارية في الورعات المساهمة ،عما
صف النمم االتارية في الورعات المساهمة ززساط ها.

إال ان هذه النمم زحاجة الى مزيتاً من ال طوير وال حسين ل الئم مع النمم

االتارية الحتيثة ال ى ع زر أحت أهم تعائم نجاا حوعمة الورعات في العصر

الحتيث  ،عما أن هذه الورعات زحاجة الى طزيق مفاهيم الحوعمة زوعل أوسع
وأومل .ويعزو الزاحث ذلك إلى عتم إن وار ثقافة الحوعمة في الورعات

المساهمة في فلسطين وال ى هتف الى حقيق جوتة عالية في أتاء الورعات
و عمل على حسين عفاءة االعمال من تالل األنممة العفيلة زجذب االس ثمارات

سواء االجنزية او المحلية عما ساعت على الحت من هروب رؤوس االموال

ومعافحة الفسات زعافة أنواعة و ضارب المصالح وال صرفات غير المقزولة
ووضع أنممة للرقازة على أتاء لك الورعات ووضع هيعل يحتت وزيع عافة

الحقوق والمسؤوليات و حتيت القواعت واإلجراءات والمتططات الم علقة زسير

العمل تاتل منمومة الورعة الواحته .إن وجوت إطار فعال(نمام) لحماية حقوق
أصحاب المصالح ،و سهيل ممارس هم ل لك الحقوق يؤثر على حسين الصورة

االيجازية للورعة فى المج مع المالى.
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 .8على مستوي المحور الثالث ،تحسين أداء الشركة:
أ.

زين أن الورعات المساهمة:

قوم ز حقيق األهتاف المرسومة لها.

ب .عما زين أنها عمل على حقيق ن ائج ايجازية ألعمالها.

ت .يوجت تاتل الورعات المساهمة طازق زين االهتاف المرسومة وزين الن ائج
المحققة.

ث .أن المومفون في الورعات المساهمة يقومون ز أتية األعمال زالعفاءة

والفعالية المطلوزة ،عما هو معروف ر زط الحوعمة ار زاطاً إيجازياً زأتاء

الورعات ورغم وجوت إل زام لت

الورعات المساهمة العامة زقواعت ومزات ء

حوعمة الورعات إلى حت مقزول ،إال أن هذا اإلل زام ال يزال ضعيفاً مقارنة
زورعات مساهمة زتول أتري ،وهو زحاجة إلى مزيتاً من االل زام زمزاتئ

الحوعمة و طزيقها زفعالية ومسؤولية على الورعات المساهمة ،والذي يؤثر

إيجازاًعلى قرار المس ثمرين ،ومن أسمى أهتاف الحوعمة إيجات اس ار يجية

حقق من تاللها الورعة أهتافها،مثالً ي م تصيإ جائزة سنوية منح من

االتارة العليا للورعة للمومف المزتع الذ

يقتم أفعار ساعت في نمية

و طوير مس و أتاء الورعة  .إن طزيق مزاتئ الحوعمة فيما يتإ
المعاملة الم ساوية لعافة المومفين في الورعه ،يؤثرعلى حسين جوتة
ومس و أتاء الورعة.

 .9على مستوي المحور الرابع ،رضا المساهمين:
زين أن الورعات المساهمة:

أ .قوم ز سهيل و زسيط االجراءات للمساهمين(المس ثمريين).،
ب .عمل على فرغ مومف ل قتيم التتمة للمساهمين.

ت .زين أن الورعات المساهمة حقق من قتيم تتما ها زوعل أفضل
للمساهمين.
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ث .قوم الورعات ز قتيم تتما ها للمساهمين في الوقت المحتت وزوفافية
وموضوعية عنت لقى التتمة.

ج .إن الورعات المساهمة م ع زترجة جهوزية عالية لالس جازة لطلزات
المساهمين.

ا .يم لك العاملين في لك الورعات المهارات العافية ال ي من تاللها
يمعن اقناع المساهمين .ويعزو الزاحث ان طزيق حوعمة الورعات زوعل

صحيح هو المترج والحل الفعال لضمان حقوق أصحاب المصالح في

تاتل الورعات وتاصة المس ثمرين وذلك الى إيمان االتارة العليا للورعات

زأن من أهم مزات ء حوعمة الورعات الفضلى الحفام على مصالح وحقوق

المساهمين (المس ثمريين) وزال الي فإن الورعات المساهمة حاول جاهتة
الحفام على لك الحقوق من تالل السياسات ال ى زعها ل حقيق ال وازن

في المصالح زين إتارة الورعة والمساهمين والعاملين والتائنين واألطراف
األتر ذات المصالح.

.10

الحوكمة:

على مستوي المحور الخامس ،مستوى االلتزام بمبادئ

نعني زحوعمة الورعات مجموعة النمم والمعايير ال ي حتت من تاللها
حقوق ومسئوليات مت لف األطراف عمجلس االتارة واإلتارة ال نفيذيه
والمساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح في الورعة  ،والهتف من ذلك

تلق عالقة إيجازية زين المجلس واالتارة ال نفيذية والمالك وجميع ذوي
العالقة وال حقق من مس و االل زام زمزاتئ الحوعمة في الورعات المساهمه
في تور مجلس االتارة ومس و االل زام زمعايير االفصاا والوفافية وال تقيق

التاتلي والتارجي .

أ .زين أن الورعات المساهمة وجت زها معايير حتت عضوية أعضاء مجلس
اإلتارة في مجالس إتارات ورعات أتر  ،عما زين أن مجلس اإلتارة في
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الورعات المساهمة يضم ثالثة أعضاء على األقل ي م عون زمؤهل علمي
وتزرة في المجاالت ذات الصلة زعمل الورعة ،عذلك ي م اإلفصاا في

الورعات المساهمة عن جميع المعلومات ذات األهمية النسزية زما يضمن
وصول المعلومة إلى جميع أصحاب المصالح ،ويعزو الزاحث ذلك لضرورة
نمية وعي واتراك القائمين على الورعات من مالك ومجالس إتارة في

أهمية الحوعمة لورعا هم وذلك من تالل االل زام زالمعايير التولية لمزاتئ

الحوعمة ومنها التور الرقازي لمجالس االتارة وذلك زالرقازة على اإلتارة
ال نفيذية للورعات لذا يق ضى نفيذ الوميفة الرقازية األهم لمجلس االتارة

وهى ال حقق اال زالفصل زين مسؤولي ى مجلس االتارة واالتارة ال نفيذية
وعتم جمعهما في وتإ واحت  ،ف لك الوميفة منقوصة ومس ورية في

معمم مجالس االتارة للورعات المساهمة في فلسطين ،فمجلس إتارة الورعة

يع زر من األرعان االساسية في جسيت حوعمة الورعات الفضلى واالتارة

الرويتة وال ي يمعن أع زاره من أهم العوامل ال ي ؤث اريجازاً أو سلزاً على
طزيق الحوعمة في الورعة.

ب .زين أن الورعات المساهمة في فلسطين قوم زاإلفصاا عن جميع
المعلومات ال ي حتتها القانون في الوقت المناسب ،عما أن مسؤولية
اإلفصاا قع أساساً على مجلس اإلتارة واالتارة ال نفيذية .ويعزو الزاحث

ذلك إلى أهمية الوفافية واالفصاا عن المعلومات ال ى

صل زعمل

الورعة ،ووضعها المالى ،فهناك ضرورة للعمل على زياتة اإلفصاا

والوفافية في الورعات الفلسطينية سيما وأن الوفافية في الورعات ع زر

مؤو اًر على نجاا الورعة وسالمة مرعزها المالى ،عما أن حوعمة الورعات
السليمه هى في وعل االفصاا عن المعلومات المالية حيث

عمل على

تفيض علفة رأس المال للورعات  .إذ أن مصتاقية الورعات لت أطراف

العالقة حقق ن ائج وغيلية جيتة ه م زنور هذه الن ائج من تالل وسائل
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االعالم ،وقنوات االفصاا المت لفة وعامل جذب للمس ثمريين حيث يع زر

ذلك تليل على نجاا إتارة الورعة.

ج .عما زين أنه وجت في الورعات المساهمة تائرة مت صة ز تقيق حسازات
لك الورعات ،عما م ع تائرة ال تقيق زاالس قاللية والعفاءة ،عذلك ي م ع

رئيس تائرة ال تقيق ومومفيها في الورعات المساهمة زالمهارة والتزرات

الالزمة ل أتية عملهم زعفاءة،إن وجوت المتققين التاتليين المس قلين

والمؤهلين الذين يؤتون عملهم زما ق ضيه العناية واألصول األتالقية

للمهنة في عملية المراجعة وال تقيق و عرضهم للمساءلة أمام االتارة

وأصحاب المصالح يؤتي إلى جذب رؤوس االموال و حسين الحالة

االس ثمارية للورعة إال أن مجالس إتارة الورعات ال يزال اه مامها ضعيفاً
في أهمية ال تقيق التاتلي وأثرها على مصتاقية الورعات لت

أصحاب

المصالح ويعزو الزاحث ذلك الى إع زار ال تقيق التاتلي من أهم الومائف
الرئيسية في الورعات والذي يسهم زوعل فاعل في عزيز حوعمة الورعات
حتيتاً من تالل وجوت لجنة ال تقيق التاتلي المنزثقة عن مجلس اإلتارة،

وال ي ورف زوعل مزاور على تائرة ال تقيق التاتلي لضمان نفيذ سياسات
و وجيهات مجلس اإلتارة فيما يتإ زيئة الرقازة التاتلية ،وزال الى يع زر

ال تقيق أحت المزاتئ الرئيسية في طزيق حوعمة الورعات.

.11

على مستوي الفرضيات المتعلقة بالمتغيرات التابعة:

أ.

وجوت عالقة ذات تاللة إحصائية زين مس و الق اررات اإلتارية وزين

ب.

وجوت عالقة ذات تاللة إحصائية زين عفاءة النمم اإلتارية وزين االل زام

ت.

وجوت عالقة ذات تاللة إحصائية زين مس و أتاء الورعة وزين االل زام

االل زام زمزاتئ وقواعت حوعمة الورعات.
زمزاتئ وقواعت حوعمة الورعات.
زمزاتئ وقواعت حوعمة الورعات.
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ث .وجوت عالقة ذات تاللة إحصائية زين رضا المساهمين وزين االل زام
زمزاتئ وقواعت حوعمة الورعات.

.12

على مستوي الفرضيات المتعلقة بالمتغيرات الشخصية:

أ .ال وجت فروق ذات تاللة إحصائية زين م وسطات قتيرات عينة التراسة
حول مجاالت التراسة عز إلى النوع.

ب .وجت فروق ذات تاللة إحصائية زين م وسطات قتيرات عينة التراسة
حول مجاالت التراسة عز إلى العمر.

ت .وجت فروق ذات تاللة إحصائية زين م وسطات قتي ارت عينة التراسة
حول مجاالت التراسة عز إلى المؤهل العلمي.

ث .وجت فروق ذات تاللة إحصائية زين م وسطات قتيرات عينة التراسة
حول مجاالت التراسة عز إلى سنوات التزرة.

ج .ال وجت فروق ذات تاللة إحصائية زين م وسطات قتيرات عينة التراسة

حول مجاالت التراسة عز إلى المسمى الوميفي وذلك لصالح الذين
يحملون مسميات وميفية أتر .

ا .ال وجت فروق ذات تاللة إحصائية زين م وسطات قتيرات عينة التراسة

حول مجاالت التراسة عز إلى ال تصإ وذلك لصالح الذين يحملون
تصصات أتر .

توصيات الدراسة:

في ضوء الن ائج ال ي وصلت إليها التراسة ،يق را الزاحث مجموعة من

ال وصيات ال ي زيت من طزيق الورعات المساهمة لمزات ء حوعمة الورعات

الفضلى ،ولقت م ال وصل إلى هذه ال وصيات زعت القيام ز حليل اإلس زانة

التاصة زهذه التراسة ،وزمقارنة الن ائج التاصة زالتراسة مع غيرها من التراسات

المت لفة ،حيث يوصي الزاحث زال الي:
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 .1إس حتاث أقسام م تصصة تاتل الورعات المساهمة ه م زقضايا الحوعمة

و ولى مهمة إعتات زرامج تريزية ل رسيخ أهتاف وم طلزات الحوعمة

الفضلى.

 .2ينزغي اإلل زام ال ام ز طزيق م طلزات الحوعمة من قزل إتارات الورعات
وزترجة عالية وفى عافة المجاالت ،وذلك من تالل فعيل الرقازة من قزل

هيئة األوراق المالية ،ومراقب الورعات واتارة السوق المالي.

 .3ال أعيت على أن يعون غالزية أعضاء مجلس اإلتارة من األعضاء المس قلين،
وذلك لزياتة فاعلية اتاء المجلس زعافة القضايا المناطة زه ،زما يحقق نفعاً

لجميع أصحاب المصالحة والورعة.

 .4ضرورة

طوير ال وريعات والقوانين الفلسطينية ذات العالقة زحوعمة

مرجعة متونة حوعمة الورعات ،وذلك زهتف
الورعات ،وعذلك العمل على ا
الثغرت الموجوتة وزياتة االنسجام فيما زينها.
ا
ست

 .5إن تور حوعمة الورعات ال يق صر على وضع القواعت والقوانين ومراقزة
نفيذها ،ولعن يم ت ليومل أيضاً وفير الزيئة الالزمة لتعم مصتاقي ها وهذا ال

ي حقق اال زال عاون زين عل من الحعومة والسلطة الرقازية والقطاع التاإ
والفاعلين اآلترين زما فيهم الجمهور والهيئات العلمية من تالل الزحوث

والتراسات والنورات التورية.

 .6العمل على نور مفهوم وثقافة الحوعم زوعل أوسع لت

عافة األطراف ذات

العالقة ،واصتار النورات وال عليمات ال ي ععس ذلك األمر ،واالل زام
زقواعتها ومزاتئها في المج مع المالي.

 .7العمل على منح صالحيات وتور أعزر ألصحاب المصالح في ممارسة التور
الرقازي على اإلتارة والورعة مما يزيت في ثقة المساهمين (المس ثمرين) زأتاء

الورعة ويحفز على المزيت من فرإ االس ثمار.
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إجرءات عملية زهتف حتيث السياسات المالية والمحاسزية في
ا
 .8إ تاذ
الورعات ،واالل زام زالمعايير المحاسزية التولية للورعات والعمل على رفع
جوتة ال قارير المالية ال ي يعتها متققو الحسازات القانونيين.

 .9االه مام األعاتيمي زموضوع حوعمة الورعات والحاق موضوع حوعمة
الورعات زالمناهج ال تريسية زالعليات والجامعات.

 .10العمل على إتراج مت
واالل زام

زالمزاتئ

طزيق الحوعمة في ال قارير السنوية للورعات

والمعايير

التولية

لمنممة

ال عاون

االق صات

وال نمية(. )OECD

 .11ضرورة عقت تورات تريزية م تصصة لمجالس االتارة واالتارات ال نفيذية في
الورعات المساهمة و أهيلهم زوعل جيت حول حوعمة الورعات ومزاتئها
وقواعتها وال عرف على آليات طزيقها والمزايا ال ي عوت على الورعات جراء
طزيقها،و عزيز موارع هم في ا تاذ الق ار ارت اإلس ار يجية في الورعات.

اإلترج في زورصة فلسطين ،و وجيع الورعات العائلية
ا
 .12فعيل ونور ثقافة
اإلترج ،وال ي وعل أعثر من  % 99من الورعات الفلسطينية.
ا
على

 .13العمل على نور االل ازم العملي زضرورة قييم األتاء عجزء أصيل من مزاتئ
الحوعمة على جميع المس ويات في الورعات ،زما فيها مجالس اإلتارة وعزار

المومفين ال نفيذيين ،زحيث يصزح ذلك وعالً أساسياً من أوعال ممارسة
الحوعمة.

 .14العمل على إجراء تراسات موازهة لهذه التراسة من حيث المنهجية ،وان
ي م طزيقها على قطاعات اق صاتية أتري ل عزيز الن ائج الم علقة زهذه

التراسة.

دراسات مستقبلية مقترحة:

يوصى الزاحث زإجراء المزيت من التراسات حول:
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 .1تور الحوعمة في محارزة الفسات اإلتاري في الورعات المساهمة العامة في
فلسطين.

 .2أثر الحوعمة المؤسسية على أتاء الورعات المساهمة العامة:
ميتانية في قطاع غزة.

تراسة

 .3أثير طزيق الحوعمة على جوتة الق اررات اإلتارية في الورعات المساهمة
العامة في فلسطين.
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جدول ( :)38يوضح النتائج والتوصيات وفترة التنفيذ
النتائج

جهات

التوصيات

هناك ضعف في مس وي الق اررات االتارية في الورعات ضرورة الفصل زين الملعية واإلتارة ،حيث أن الورعات طور و نمو
المساهمة فأصحاب(مالك) لك الورعات يوعلون نفوذاً زوعل عزير عنت الفصل الذي يحتث زين الملعية واإلتارة

المدى الزمني

االختصاص

للتنفيذ

إتارة الورعة

 3 – 1أوهر

ومرع اًز قوياً في ورعا هم مما يؤثر على مس و الق اررات

اإلتارية عما ينععس على عملية االس جازة االيجازية
ل طزيق قواعت الحوعمة لهذه الورعات.

النمم االتارية فى الورعات المساهمة زحاجة الى مزيتاً  -العمل على نور مفهوم وثقافة الحوعم زوعل أوسع لت

عافة

من ال طوير وال حسين ل الئم مع النمم االتارية الحتيثة األطراف ذات العالقة ،واصتار النورات وال عليمات ال ي ععس ذلك
ال ى ع زر أحت أهم تعائم نجاا حوعمة الورعات في األمر ،واالل زام زقواعتها ومزاتئها في المج مع المالي.

العصر الحتيث  ،عما أن هذه الورعات زحاجة الى  -العمل على منح صالحيات وتور أعزر ألصحاب المصالح في
طزيق مفاهيم الحوعمة زوعل أوسع وأومل.

ممارسة التور الرقازي على اإلتارة والورعة مما يزيت في ثقة

المساهمين (المس ثمرين) زأتاء الورعة ويحفز على المزيت من فرإ
االس ثمار.

مسؤولية مو رعة
ما زين أصحاب
العالقة في

فلسطين لألوراق
المالية واتارة
الورعات

إل زام الورعات المساهمة ز حسين أتاء الورعة ال يزال  -ينزغي اإلل زام ال ام ز طزيق م طلزات الحوعمة من قزل إتارات

إلى مزيتاً من االل زام زمزاتئ الحوعمة و طزيقها زفعالية الرقازة من قزل هيئة األوراق المالية ،ومراقب الورعات واتارة السوق

سوق فلسطين
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وهر

الحعومة ،وسوق

الورعات

ضعيفاً مقارنة زورعات مساهمة زتول أتري ،وهو زحاجة الورعات وزترجة عالية وفى عافة المجاالت ،وذلك من تالل فعيل

تالل 12-1

المساهمة -إتارة

 12-1وهر

ومسؤولية على الورعات المساهمة

المالي.

 -ضرورة طوير ال وريعات والقوانين الفلسطينية ذات العالقة زحوعمة

الورعات ،وعذلك العمل على مراجعة متونة حوعمة الورعات ،وذلك

لالوراق المالية-
الحعومة

زهتف ست الثغرات الموجوتة وزياتة االنسجام فيما زينها.

زين أن الورعات المساهمة وجت زها معايير حتت  -ال أعيت على أن يعون غالزية أعضاء مجلس اإلتارة من األعضاء

عضوية أعضاء مجلس اإلتارة في مجالس إتارات المس قلين ،وذلك لزياتة فاعلية اتاء المجلس زعافة القضايا المناطة زه،
ورعات أتر  ،عما زين أن مجلس اإلتارة في الورعات زما يحقق نفعاً لجميع أصحاب المصالحة والورعة.

المساهمة يضم ثالثة أعضاء على األقل ي م عون زمؤهل  -العمل على منح صالحيات وتور أعزر ألصحاب المصالح في

مجلس إتارة
الورعات

تالل وهرين

المساهمة

علمي وتزرة في المجاالت ذات الصلة زعمل الورعة ،ممارسة التور الرقازي على اإلتارة والورعة مما يزيت في ثقة
عذلك ي م اإلفصاا في الورعات المساهمة عن جميع المساهمين (المس ثمرين) زأتاء الورعة ويحفز على المزيت من فرإ
المعلومات ذات األهمية النسزية زما يضمن وصول االس ثمار.

المعلومة إلى جميع أصحاب المصالح

الورعات المساهمة في فلسطين قوم زاإلفصاا عن  -إ تاذ إجراءات عملية زهتف حتيث السياسات المالية والمحاسزية

جميع المعلومات ال ي حتتها القانون في الوقت في الورعات ،واالل زام زالمعايير المحاسزية التولية للورعات والعمل
المناسب ،عما أن مسؤولية اإلفصاا قع أساساً على على رفع جوتة ال قارير المالية ال ي يعتها متققو الحسازات القانونيين.

مجلس اإلتارة واالتارة ال نفيذية.

-

العمل على إتراج مت

طزيق الحوعمة في ال قارير السنوية

للورعات واالل زام زالمزاتئ والمعايير التولية لمنممة ال عاون
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إتارة الورعات
المساهمة

تالل ثالثة
وهور

االق صات وال نمية(. )OECD
وجت في الورعات المساهمة تائرة مت صة ز تقيق  -إ تاذ إجراءات عملية زهتف حتيث السياسات المالية والمحاسزية

حسازات

لك الورعات ،عما

م ع تائرة ال تقيق في الورعات ،واالل زام زالمعايير المحاسزية التولية للورعات والعمل

زاالس قاللية والعفاءة عذلك ي م ع رئيس تائرة ال تقيق على رفع جوتة ال قارير المالية ال ي يعتها متققو الحسازات القانونيين.
ومومفيها في الورعات المساهمة زالمهارة والتزرات -

الالزمة ل أتية عملهم زعفاءة

العمل على إتراج مت

طزيق الحوعمة في ال قارير السنوية

للورعات واالل زام زالمزاتئ والمعايير التولية لمنممة ال عاون
االق صات وال نمية(. )OECD
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المراجع
المراجع العربية:
 .1القرآن الكريم
 .2الكتب:

 أزو موسي ،طارق ( ،)2008حوعمة الورعات (المفاهيم ،المزاتئ ،ال جارب،
طزيقات الحوعمة فى المصارف) ،التار الجامعية ،مصر.

 الجرجاوي ،زيات ( ،)2010القواعت المنهجية لزناء االس زيان ،ط ،2مطزعة
أزناء الجراا ،فلسطين.

 جوتة ،احمت ( ،)2008نمرية المحاسزة  ،التار العلمية وتار الثقافة ،عمان.

 الحمتاني ،موفق ( ،)2006مناهج الزحث العلمي ،مؤسسة الوراق للنور،
عمان.

 سليمان ،محمت مصطفى ( ،)2006حوعمة الورعات وتور أعضاء مجالس
اإلتارة و المتيرين ال نفيذيين ،التار الجامعية ،اإلسعنترية.

 عزت العال ،طارق ( ،)2007حوعمة الورعات ،ورعات قطاع عام و تاإ
و مصارف ،المفاهيم ،المزاتئ ،ال جارب ،الم طلزات ،ط ،2التار الجامعية،

اإلسعنترية.

 عزيتات ،ذوقان وعتس ،عزت الرحمن ،وعزت الحق ،عايت ( ،)2001الزحث
العلمي -مفهومه وأتوا ه وأساليزه ،تار الفعر للنور وال وزيع ،عمان.

 مطر ،محمت ( ،)2006حوعمة الورعات ومعالجة الفسات المالي واإلتاري،
التار الجامعية ،اإلسعنترية.

 المطيري ،تالت ( ،)2003تراسات فى المواعل المحاسزية المعاصرة  ،ط،1
تار الحامت للنور وال وزيع ،عمان.
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 .3الرسائل العلمية:
 أزو حمام ،ماجت ( ،)2003اثر طزيق قواعت الحوعمة على اإلفصاا
المحاسزي وجوتة ال قارير المالية ،رسالة ماجس ير غير منوورة ،الجامعة
االسالمية ،غزة.

 زرعة ،عامل ( ،)2014تور أساليب المحاسزة اإلتارية في فعيل حوعمة
الورعات تراسة طزيقية على الورعات الصناعية العاملة في قطاع غزة،

رسالة ماجس ير غير منوورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 حزوش ،محمت ( ،)2007مت

ال زام الورعات المساهمة العامة الفلسطينية

زقواعت حوعمة الورعات ،رسالة ماجس ير غير منوورة ،الجامعة االسالمية،

غزة.

 السلفي ي ،عزت الرحمن عقلة علي ( ،)2004أثير ضريزة التتل في مويل
الورعات المساهمة العامة المترجة في سوق فلسطين لألوراق المالية ،رسالة

ماجس ير غير منوورة ،جامعة النجاا الوطنية ،علية التراسات العليا.

 الوعالن ،صالح ( ،)2008مﺩﻯ ﺇمﻜانية ﻁزيﻕ الحوعمة في الورعات
المترجة في سﻭﻕ ﺍألسهﻡ .السعوتي ،رسالة ماجس ير غير منوورة،
السعوتية.

 العزايزة ،ممتوا ( ،)2009مت

طزيق المصارف الوطنية الفلسطينية للقواعت

والممارسات الفضلى لحوعمة المصارف في فلسطين ،رسالة ماجس ير غير

منوورة ،الجامعة االسالمية ،غزة.

 المزيني ،عمات التين محمت ( ،)2002سوق فلسطين لألوراق المالية واقعها
وآفاقها  ،رسالة ماجس ير غير منوورة ،معهت الزحوث والتراسات العرزية،

القاهرة.
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 نجم ،سماا ( ،)2014حوعمة ورعات ال أمين في فلسطين ( قييم الوضع
الراهن وم طلزات ال حتيث) تراسة مقارنة ،رسالة ماجس ير غير منوورة،
جامعة النجاا الوطنية ،نازلس.

 نسمان ،ازراهيم ( ،)2009تور إتارات المراجعة التاتلية في فعيل مزاتئ
الحوعمة ،رسالة ماجس ير غير منوورة ،الجامعة االسالمية ،غزة.

 .4المجالت العلمية والدوريات:

 أزو العزم ،على ( ،)2006اثر حوعمة الورعات فى مصر على ثقة المج مع
المالي فى ال قارير المالية تراسة ميتانية على ورعات القطاع العام ،المجلة
العلمية للتراسة وال مويل ،المجلت  ،1العتت األول ،القاهرة.

 زن ترويش ،عتنان زن حيتر ( ،)2007حوعمة الورعات و تور مجلس
اإلتارة ،إ حات المصارف العرزية.

 زوعمم ،عمال ،وعزت السالم ،زايتي ( )2009حوعمة الورعات وتورها في
ال قليل من عمليات ال ضليل في األسواق المالية والحت من وقوع األزمات ،مع
اإلوارة إلى واقع حوعمة الورعات في زيئة األعمال التولي ،المل قي التولى
حول الحوعمة وأتالقيات األعمال في المؤسسات  ،جامعة زاجى مت ار،
عنازة ،الجزائر2009/11/19-18 ،

 جزر ،وذ ( ،)2012قياس مس و

طزيق مزاتئ حوعمة الورعات وأثره في

الوصول للقيمة الحقيقية للسهم ،مجلة علية الرافتين الجامعة للعلوم ،المجلت
األول ،العتت  ،30علية الرافتين الجامعة  ،العراق.

 الجيعان ،تالت ،و زعي ر ،فاروق ( ،)2005سوق فلسطين لألوراق المالية
الواقع وال طلعات نحو مويل أفضل ،ورقة عمل مقتمة إلى المؤ مر العلمي
األول (االس ثمار وال مويل في فلسطين زين آفاق ال نمية وال حتيات

المعاصرة) ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
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 الحتات ،مناور ( ،)2008تور حوعمة الورعات في ال نمية االق صاتية،
المؤ مر العلمي األول حول حوعمة الورعات وتورها في اإلصالا
االق صاتي تالل الف رة ( 16-15ورين األول  ،)2008جامعة تموق،

سوريا.

 حسين ،سنتس سعتي ( ،)2006أثر حوعمة الورعات في ال تقيق التاتلي
(زحث لنيل وهاتة المحاسزة القانونية) ،المعهت
القانونيين ،زغتات.

العرزي للمحاسزين

 تليل ،محمت أحمت ازراهيم ( )2005تور حوعمة الورعات في حقيق جوتة
المعلومات المحاسزية وانععاسا ها على سوق االوراق المالية ،مجلة التراسات
والزحوث ال جارية ،مجلة نصف سنوية ،العتت األول ،علية ال جارة ،جامعة

زنها ،مصر.2005 ،

 التوغجي ،علي حسين ( ،)2009حوعمة الورعات واهمي ها في فعيل جوتة
ونزاهة ال قارير المالية ،علية اإلتارة واالق صات ،المجلت  ،2العتت ،7قسم

المحاسزة ،جامعة زغتات ،العراق.

 ريحاوي ،مها محموت رمزي ( )2008الورعات المساهمة مازين الحوعمة
والقوانين وال عليمات :حالة تراسية للورعات المساهمة العامة العمانية ،مجلة

جامعة تموق للعلوم االق صاتية والقانونية ،العتت ( ،)1المجلت  ،24تموق.

 سامي ،مجتي محمت ( ،)2009تور لجان المراجعة في حوعمة الورعات
وأثرها على جوتة القوائم المالية المنوورة في زيئة األعمال المصرية ،مجلة

علية ال جارة للزحوث العلمية ،جامعة اإلسعنترية ،العتت ( ،)2المجلت ،46
يناير.

 العاني ،صفاء أحمت  ،و العزاوي ،محمت عزتا

( ،)2005ال تقيق التاتلي

في مل إطار حوعمة الورعات وتوره في زياتة قيمة الورعة ،علية االتارة و
االق صات علية االتارة واالق صات ،جامعة زغتات ،العراق.
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 العزيتي ،تلوت ( ،)2011تور حوعمة الورعات في معالجة االت الالت
الهيعلية في سوق العراق لألوراق المالية ،مجلة تراسات محاسزية ومالية،
المعهت العالي للتراسات المالية والمحاسزية ،جامعة زغتات ،العراق.

 فوزي ،سميحة وآترون ( ،)2003قييم مزاتئ حوعمة الورعات فى جمهورية
مصر العرزية  ،ورقة عمل ،المرعز المصري للتراسات االق صاتية.

 م ولي ،طلعت عزت العميم ( ،)2006تراسة حليلية للمالمح المحاسزية لفجوة
حوعمة الورعات في الورعات المساهمة السعوتية ،مجلة ال جارة وال مويل،

علية ال جارة جامعة طنطا ،المجلت  ،1العتت.1

 محمت ،تولة ( ،)2012تور حوعمة الورعات في إرساء األسس العلمية لعمل
الورعات المساهمة في العراق ،مجلت 8ي  ،العتت  ،25مجلة الغري للعلوم
االق صاتية واالتارية ،العراق.

 مطر ،محمت وعزت الناصر ،نور ( ،)2007مت

ال زام الورعات المساهمة

العامة األرتنية زمزاتئ الحاعمية المؤسسية -تراسة حليلية مقارنة زين
القطاعين المصرفي والصناعي ،زحث منوور ،الجامعة األرتنية ،المجلة

األرتنية في إتارة األعمال ،المجلت  ،3العتت .14

 مطير ،رأفت حسين ( ،)2008آليات تعيم تور المراجعة التارجية في
حوعمة الورعات ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 معهت الحوعمة الفلسطيني ( ،)2012الحوعمة في الورعات المساهمة العامة
المترجة في زورصة فلسطين ،معهت الحوعمة الفلسطيني ،رام ا  ،فلسطين.

 يوسفي ،محمت حسن ( ،)2007محتتات الحوعمة ومعاييرها مع إوارة تاصة
لنمط طزيقها في مصر ،زنك االس ثمار القومي ،القاهرة.
 .5القوانين:
 سوق فلسطين لألوراق المالية ( ،)1996ا فاقية ال وغيل زين و ازرة المالية
وسوق فلسطين لألوراق المالية ،رام ا  ،فلسطين.
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.80  الماتة،)2008(  قانون الورعات الفلسطيني
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ملحق رقم ()1
قائمة بأسماء المحكمين
الجامعة

العنوان

م

االسم

الدرجة

.1

أ.ت /سمير تالت صافي

أس اذ

الجامعة اإلسالمية -غزة

غزة

.2

أ.ت /يوسف جمعة عاوور

أس اذ

الجامعة اإلسالمية -غزة

غزة

.3

يوسف عزت زحر

أس اذ موارك

الجامعة اإلسالمية-غزة

غزة

.4

محمت إزراهيم المتهون

العلمية

أس اذ موارك

أعاتيمية اإلتارة والسياسة
للتراسات العليا

غزة

.5

نهاية عزت الهاتي ال لزاني

اس اذ موارك

جامعة االزهر -غزة

غزة

.6

وفيق حلمي األغا

اس اذ مساعت

جامعة األزهر-غزة

غزة

.7

جالل اسماعيل وزات

أس اذ مساعت

جامعة القتس المف وحة

غزة

.8

أعرم إسماعيل سمور

أس اذ مساعت

الجامعة اإلسالمية -غزة

غزة

.9

نزيل عزت اللوا

 .10محمت جوتت فارس

أس اذ مساعت
اس اذ مساعت
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أعاتيمية اإلتارة والسياسة
للتراسات العليا
جامعة االزهر -غزة

غزة
غزة

ملحق رقم ()2
إستبانة الدراسة

البرنامج المشترك بين أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى-غزة
برنامج القيادة واالدارة
استبانة
األخ الكريم  ...األخت الكريمة
تحية طيبة وبعد،
زغ ييرض اسي ي عمال م طلز ييات الحص ييول عل ييى ترج يية الماجسي ي ير ف ييي القي يياتة واإلتارة م يين

أعاتيمية اإلتارة والسياسة ،فإنني أقوم زإجراء تراسة طزيقية زعنوان:

"مدى التزام الشركات المساهمة العامة في فلسطين بمبادئ الحوكمة"
يرجي مينعم ال عيرم ز عزئية االسي زانة المرفقية ،زعيت قيراءة عيل عزيارة مين عزيارات االسي زانة

قراءة م أنية ،ووضع عالمة (×) في التانية ال يى عزير عين ميت ميوافق عم عليهيا حسيب
الواقع الذ

عملون زه.

علم ياً زييأن إجازييا عم ليين س ي تتم اال ألغ يراض الزحييث العلمييي فقييط و وقييف علييى تق هييا

صحة الن ائج ال ى س وصل اليها التراسة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم
الباحث :أكرم محمد قويدر
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أوال :المعلومات الشخصية:
الرجاء اإلجازة عن األسئلة اآل ية زوضيع عالمية (×) فيي المرزيع المقازيل لإلجازية
المناسزة:
 .1النوع:
 ذعر

 أنثى

 .2العمر:
 أقل من  25عام

 -25 أقل من 35عام

-35 أقل من  45عام

 45 عام فأعثر

 .2المؤهل العلمي:
 ثانوية عامة

 تزلوم

 زعالوريوس

 ماجس ير

 تع وراه

 .4سنوات الخبرة:
 أقل من  5سنوات

 5 إلي أقل من  10سنوات

 10 سنوات فأعثر

 .5المسمي الوظيفي:
 متير

 إتاري

 محاسب

 أتري حتتها .............

 .6التخصص:

 إتارة

 اق صات

 محاسزة
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 أتري حتتها ............

ثانيا :فقرات اإلستبانة:
يرجي االجابة عن األسئلة التالية حيث أن  1تعبر عن أدني درجات عدم الموافقة و 10تعبر عن أعلى
درجات الموافقة.
الفقرات والمجاالت

م

المجال األول :مستوى الق اررات اإلدارية:
.1

ي م نفيذ الق اررات تاتل الورعة ضمن التطوات الصحيحة.

.2

نسجم الق اررات االتارية مع السياسة العامة للورعة.

.3

يمعن م ازعة و نفيذ الق اررات االتارية في الورعة زسهولة.

.4

سم الق اررات االتارية في الورعة زالوضوا وعتم ال ضارب.

.5

ي م إصتار الق اررات االتارية زما ي الءم وأعمال وأهتاف الورعة.

.6

ي م اإلفصاا عن الجهة المصترة للق اررات االتارية زوعل تائم.

.7

ساهم الق اررات االتارية في مجموعها في حقيق رسالة الورعة.

.8

يمعن معرفة م تذ الق اررات تائماً.

.9

ي م اصتار قارير م نوعة عن عفاءة النمم االتارية.

المجال الثاني :كفاءة النظم اإلدارية:

.10

صف النمم االتارية في الورعة ززساط ها.

 .11يوجت هيعل نميمي مالئم للنمم اإلتارية في الورعة.
 .12حقق النمم االتارية في الورعة االهتاف ال نميمية المحتتة.
.13

سم النمم االتارية في الورعة زالمرونة في حل موعالت العمل اليومية.

 .14يوجت اه مام وم ازعة من قزل االتارة لجوتة النمم االتارية.
.15

يوجييت نسيييق مس ي مر زييين المس ي ويات االتارييية ل حقيييق الجييوتة المطلوزيية فييي انجيياز

االعمال.

 .16قتم النمم اإلتارية التعم لق اررات المتراء في االتارة العليا.
 .17وفر النمم االتارية الزيئة المناسزة لمراحل ا تاذ القرار.
المجال الثالث :تحسين مستوى أداء الشركة:
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درجة اإلجابة من
10 -1

 .18قوم الورعة ز حقيق األهتاف المرسومة لها.
 .19عمل الورعة على حقيق ن ائج ايجازية ألعمالها.
 .20يوجت طازق زين االهتاف المرسومة وزين الن ائج المحققة.
 .21يقوم المومفون ز أتية األعمال زالعفاءة والفعالية المطلوزة.
 .22يزذل المومفون الجهت العافي إلنجاز االتاء في الوقت المحتت.
.23

س يياهم المع ق ييتات واالفع ييار الس ييائتة ل ييت الم ييومفين ف ييي الو ييرعة ف ييي حس ييين االتاء

االتاري.

 .24ساهم األنممة والقوانين واللوائح المع متة في طوير أتاء الورعة.
 .25ساهم السياسات واالجراءات الم زعة في انجاز األعمال زعفاءة وفاعلية.
 .26يقوم المومفون زإس غالل الموارت الم احة لتيهم أثناء اتائهم االتاري.
.27
.28

مينح الويرعة معافيآت وحيوافز للموميف المزيتع اليذي يقيتم أفعيار از عاريية سياعت فييي

نمية و طوير إجراءات العمل.

يوجييت فييي الوييرعة نمييام قييييم لييألتاء االتاري يحييتت نقيياط القييوة ونقيياط الضييعف فييي

أعمال الورعة.

المجال الرابع :رضا المساهمين:
.1

قوم الورعة ز سهيل و زسيط االجراءات للمساهمين.

.2

عمل الورعة على فرغ المومف ل قتيم التتمة للمساهمين.

.3

ي م ال حقق من قتيم الورعة تتمات زوعل أفضل للمساهمين.

.4

قوم الورعة ز قتيم تتما ها للمساهمين في الوقت المحتت.

.5

م ع الورعة زترجة جهوزية عالية لالس جازة لطلزات المساهمين.

.6

ي م أعيت إتارة الورعة على ال عامل زلطف مع المساهمين.

.7

يم لك العاملين في الورعة المهارات العافية ال ي من تاللها يمعن اقناع المساهمين.

.8

ي فهم المومفون في الورعة اح ياجات المساهمين زوعل افضل.

.9

قي ييوم الوي ييرعة زالعمي ييل علي ييى زيي يياتة عفي يياءة اس ي ي غالل الم ي يوارت ل قي ييتيم تتمي يية افضي ييل

للمساهمين.

.10

سم عالقة الورعة زالمساهمين زالموضوعية عنت قتيم التتمة للمساهمين.

.11

سم عالقة الورعة زالمساهمين زالوفافية عنت قتيم التتمة للمساهمين.

.12

نوع الوسائل ال ي س تتمها الورعة لتتمة المساهمين.
المجال الخامس :مستوى االلتزام بمبادئ الحوكمة:
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أوال :مجلس االدارة:
.1

ي م ان تاب أعضاء مجلس االتارة من تالل تز ار هم االتارية ال ى ي م عون زها.

.2

ي م رويح األعفاء من أعضاء الجمعية العمومية أو تارجها لعضوية مجلس اإلتارة.

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

ضي يع الو ييرعة معي ييايير ح ييتت عض ييوية أعضي يياء مجل ييس اإلتارة ف ييي مجي ييالس إتارات

ورعات أتر .

يضم المجلس ثالثة أعضياء عليى األقيل ي م عيون زمؤهيل علميي وتزيرة فيي المجياالت

ذات الصلة زعمل الورعة.

أعضاء المجلس ذوي مؤهالت علمية مناسزة.
ال يو ييغل رئ يييس المجل ييس أو أح ييت أعض يياؤه وميف يية نفيذي يية ز ييأجر أو تون أج يير ف ييي
الورعة تون الموافقة المسزقة من المجلس.

ال يضم المجلس زين أعضائه من سزب في الحاق تسارة جسيمة ورعة أتر عمل

زها سازقاً.

يق ضييي نفيييذ الوميفيية الرقازييية لمجلييس اإلتارة الفصييل زييين مسييؤولي ي مجلييس اإلتارة

واإلتارة ال نفيذية وعتم جمعها في وتإ واحت.

يسهم الفصل زين الوميف ين ال نفيذيية ورئاسية مجليس اإلتارة فيي جنيب رعيز السيلطة

والصالحيات.

يس يياعت الفص ييل ز ييين ال ييوميف ين ال نفيذي يية ورئاس يية مجل ييس اإلتارة ف ييي وزي ييع األعز يياء
المت لفة للوميف ين.

 .11ي م الحجز على أسهم أعضاء المجلس مقازل عضوي هم.
.12
.13
.14

يي ي م قز ييول أس ييهم أعض يياء المجل ييس عض ييمانات ألي يية س ييهيالت طيل يية م ييتة عض ييوية
العضو.

ي ي م قييييم عفيياءة وأتاء المجلييس ل حقيقييه لألهييتاف االس ي ار يجية ومعييايير قييياس األتاء

األتر .

جميع أعضاء المجلس من ذوي السيرة الحسنة ،ولم يسزق الحعم على أحتهم زجريمة

متلة زالورف.

 .15لم ي م إوهار إفالس أ من أعضاء المجلس ولم ي وقف عن ستات تينه سازقاً.
ثانيا :اإلفصاح والشفافية:

.1
.2

مسؤولية اإلفصاا قع أساساً على مجلس اإلتارة واالتارة ال نفيذية.

ي م اإلفصاا عن جميع المعلومات ذات األهمية النسزية زما يضمن وصول المعلومة
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إلى جميع أصحاب المصالح.
.3
.4
.5
.6
.7

ي م اإلفصاا عن جميع المعلومات ال ي حتتها القانون في الوقت المناسب.
ل ييزم الوييرعة زعييرض زيانا ه يا المالييية علييى مييتقق تييارجي ذو عفيياءة وسييمعة مهنييية

مح رمة.

ي م ع المتقق التارجي زاالس قاللية الالزمة ألتاء مهم ه.
يح ييافم مجلي ييس اإلتارة علي ييى مص ييالح صي ييغار الم ي يالك م يين تي ييالل نوي يير المعلومي ييات

التاصة زهيعل رأس المال.

يقييتم مجلييس اإلتارة سييهيالت لصييغار الميالك ويقييوم زيييع أي جييزء ميين أسييهم أعضيياء
مجلس اإلتارة.

.8

قوم الورعة زاإلفصاا عن المتاطر الم وقعة.

.9

قوم الورعة زنور ال قارير المالية السنوية المتققة.

 .10قوم الورعة زنور زيانات مالية مرحلية متققة.
ثالثا :التدقيق:
.1

وجت زالورعة تائرة مت صة ز تقيق حسازات الورعة.

.2

م ع تائرة ال تقيق زاالس قاللية والعفاءة.

.3

ي م ع رئيس التائرة ومومفيها زالمهارة والتزرات الالزمة ل أتية عملهم زعفاءة.

.4

ي م االس عانة زمتققين تارجيين ذو سمعة جيتة.

.5
.6

عقت لجنة ال تقيق في الويرعة اج ماعيات من ممية ميع الميتققين التيارجيين ،يحضيرها

المتققين التاتليين.

ي ييازع ويؤعييت مجلييس اإلتارة علييى تور لجييان ال ييتقيق ز نسيييق جهييوت عييل ميين المييتقق

التاتلي والتارجي.

.7

رسل قارير ال تقيق التاتلي مزاورة إلى لجنة ال تقيق.

.8

قتم لجنة ال تقيق النصح والموورة لمجلس اإلتارة.

.9

ن يياقش لجن يية ال ييتقيق م ييع الم ييتقق ال ييتاتلي والت ييارجي ف ييرإ عزي ييز نم ييام الرقاز يية

التاتلية.
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