جامعـــــة األزهــــــر – غـــــــسة
عمـــــادة الدراشـــــات العليـــــا
كلية االقتـاد االعلـ ا اادار ـة
قصـــــــــــ احملاشبــــــــــــــــة

مدى تطبيق الشركات املصاهمة العامة املدرجة يف بورصة
فلصطني لقواعد احلوكمة وأثرها على ثقة املصتجمرين
The Extent of Implementing The Corporations That Listed in the
Palestinian Stock Exchange To The Rules Of Corporate Governance
And Its Impact On The Investors Confidence

إعداد الباحح

أمحد حممد عبد الرمحن شاهني
إشراف
األشتاذ الدكتور /جرب إبراهيم الداعور
أشتاذ احملاشبة
جامعة األزهر -غسة
قدمج هذه الزسالت استكماال لمتطلباث الحصول على درجت الماجستيز في المحاسبت
من كليت االقتصاد والعلوم اإلداريت – جامعت األسهز – غشة
8348هـ َ7187 -

صدق اهلل العظيم
قران كريم ،سورة (النساء)111 8

أ

إىل سندي الذي أقف على قدمي مرتكزا عليه ...إىل من أخذ بيدي وأوصلين شاطئ األمان
إىل من أعطاين ومل يزل يعطيين بال حدود...إىل من رفعت رأسي عالياً افتخاراً به
أيب احلبيب
إىل الظل الذي آوي إليه يف كل حني  ...إىل اليت رآين قلبها قبل عيناها  ...وحضنتين أحشاؤها
قبل يديها ...ايل أغلي واعز خملوق على قليب
أمي احلبيبة
إىل من رأيت معهـا بعد الظلمة مشسي . . .إىل من هي يومي وغدي وأمسي
غّي معامل حسي
إىل الذي حبّها ّ
زوجيت اميان
إىل أمجل هدية من اخلالق ادلنان  ...ايل الذي بضحكتهم ترتسم معاين احلياة
ابنائي فادي وكرمي
ايل عزويت ،ضحكيت وبكاي ...ايل من على فزعيت ميينه يف ميناي ...ايل من على أكتافه
أرتكي ...ايل العضيد الذي أشد فيه ظهري
اخي هاين
ايل أمجل وردة يف بستان حديقيت فال تذبل وتبقى وردة كل عام ....ايل مهجيت ومسريت اليت تُبعد
الدمع عن مقليت
اخيت داليا
ايل من تبعثرت الكلمات حينما حاولت ان أسطر ذلم عبارات الثناء واالمتنان ..ايل من مجعين
هبم صلة النسب تقديرا واحرتاما...
محي ومحايت االعزاء
ب

ِ
ِ
{ َر ِّ
ت َعمَ َّي َو َعمَ ٰى َوالِ َد َّ
َن أ ْ
َن أَ ْش ُك َر نِ ْع َمتَ َك الَّتِي أ َْن َع ْم َ
ي َوأ ْ
ب أ َْوِزْعني أ ْ
صال ًحا تَْر َ
ضاهُ
َع َم َل َ
ِِ
ِ ِ ِ ِ
ِِ
ين} (النمل ،)19 :بعد تمام الشكر لممولى عز وجل وانطالقا من
َوأ َْدخْمني بِ َر ْح َمت َك في ع َباد َك الصَّالح َ
العرفان بالجميل يسرني أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر وخالص التقدير لمشرفي الفاضل األستاذ

الدكتور /جبر إبراىيم الداعور عمى ما قدمو لي من توجيو وارشاد ومتابعة طوال فترة الدراسة واعداد
البحث والذي مدني من منابع عممو الكثير وحمدا هلل بأنو يسره في دربي ويسر بو امري.
كما أتقدم بخالص الشكر إلى اساتذتي أعضاء لجنة النقاش الموقرين عمى ما تكبدوه من عناء
في قراءة رسالتي المتواضعة واغنائيا بمقترحاتيم القيمة ،ممثمة بالمناقش الداخمي الدكتور /عمي
سميمان النعامي أستاذ المحاسبة المشارك بجامعة االزىر ،والمناقش الخارجي الدكتور/حمدي شحدة
زعرب أستاذ المحاسبة المشارك بالجامعة اإلسالمية.
واتقدم بجزيل الشكر والعرفان لجامعتي جامعة االزىر-بغزة منارة العمم والعمماء واخص بالذكر
كميتي كمية االقتصاد والعموم اإلدارية قسم المحاسبة الذي احتضني خالل مرحمة البكالوريوس
والماجستير ،ويسرني كذلك ان أتقدم بجزيل الشكر إلى أصدقائي األعزاء وكل من مد لي يد العون في
مسيرتي العممية.
وأخي ار فإن ما كان في ىذه الرسالة من صواب فيو توفيقا من اهلل ،وما كان بيا من خطأ فيو مني.

وهللا وٌي اٌرىفيك
اٌثاحث
أحّذ ِحّذ عثذ اٌزحّٓ شاهيٓ

ج

ٍِخص اٌذراطح
ىدفت ىذه الدراسة إلى تسميط الضوء عمى أىمية الحوكمة وتأثيرىا عمى ثقة المستثمرين
لمشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين وثقة المستثمرين ،وذلك من خالل التعرف
عمى مدى تطبيق قواعد الحوكمة في الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين والتي
قامت بنشر تقاريرىا المالية السنوية لعام  2015قبل نياية الربع األول من عام 2016م ،والبالغ
عددىا ( )47شركة ،من خالل استخدام مقياس الحوكمة المصمم من قبل ( Brown and Caylor,
 )2004ومن ثم قياس العالقة بين تطبيق كل شركة من شركات الدراسة لقواعد حوكمة الشركات وكل
من (حجم وسعر التداول) كمقياسين لثقة المستثمرين.
وقد أظيرت النتائج وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين كل من (أنظمة التدقيق،
أنظمة المكافآت المقدمة لمجمس اإلدارة ،أنظمة توزيع األسيم عمى الشركاء ،السياسات المستقبمية)
وحجم التداول ،بينما أظيرت عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين كل من (صالحيات مجمس
اإلدارة ،الموائح واألنظمة الداخمية) وحجم التداول .كما أظيرت وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية
بين كل من (أنظمة التدقيق ،أنظمة توزيع األسيم عمى الشركاء ،السياسات المستقبمية) وسعر التداول،
بينما أظيرت عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين كل من (صالحيات مجمس اإلدارة ،الموائح
واألنظمة الداخمية ،أنظمة المكافآت المقدمة لمجمس اإلدارة) وسعر التداول.
وقد أوصت الدراسة بالعمل عمى زيادة فاعمية دور مجمس اإلدارة في اختيار المدراء التنفيذيين
وممارسة دورىم في تطبيق القوانين واألنظمة ،ضرورة قيام بورصة فمسطين لألوراق المالية بإصدار
دليل حوكمة الشركات ليكون إلزامياً لجميع الشركات المدرجة.

د

Abstract
The study aims to shed light on the importance of governance and its
impact on the investors' confidence of the Corporations listed in the stock
market of Palestine and the investors' confidence through identifying the
extent of applying the governance rules in the public joint stock companies
listed in Palestine stock market which released its annual financial reports for
2015 before the end of the first quart of 2016 A.D amounting to (47)
companies through using the governance scale designed by ( Brown and
Caylor,2004) and then measuring the relationship between the application of
each company involved in the study the companies governance rules and
both the size and circulation price as two measurements for the investors'
confidence.
The results showed statistically significant correlation between the
auditing systems, the bonus systems submitted to the Board of Directors,
dividents distribution system to the shareholders, the future policy and
circulation size while they showed that there was no statistically significant
relationship between the powers of the Board of Directors , bylaws and
statutes and the bonus systems submitted to the Board of Directors and
circulation price.
The study recommended to work to promote the effectiveness of the
Board of Directors in selecting the executive directors and the practice of their
role in applying the laws and regulations and the need that the Palestinian
stock market should issue a directory of the governance of companies to be
binding to all the listed companies.
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الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
.1.1
.1.2

خطة الدراسة
الدراسات السابقة

.1.1

خطة الدراسة

 .1.1.1مقدمة
إن اقتص تتاد الس تتوق المفت تتوح ق تتد أمم تتى عمين تتا ض تترورة اس تتتخدام أس تتاليب حديث تتة ف تتي اإلدارة
لممحافظ تتة عمت تتى األم ت توال واست تتتمرار الش تتركات فت تتي ظتتتل انفصت تتال الممكي تتة عتتتن اإلدارة ومتتتن ىتتتذه
األستتاليب أستتموب حوكمتتة الشتتركات ومتتا يتبعتتو متتن إج تراءات تستتتند التتي عتتدة مبتتادئ تتتدعو التتي
اإلدارة الرشتتيدة ،وتوطي تتد العالق تتة ب تتين الم تتالك والش تتركة لمحف تتاظ عم تتى حق تتوق المس تتاىمين وتعظ تتيم
الربحية.
وتعتبر حوكمة الشركات من المفاىيم الحديثة التتي زادت أىميتيتا فتي قطتاع األعمتتال لمتا
ليا من أىمية كبيرة في إدارة الشركة وحماية حقوق المستاىمين ،حيتث تعتتددت االتجاىتات الفكريتة
فتتي أىميتتة حوكمتتة الشتتركات فمنيتتا متتا ذىتتب إلتتى أىمي تتة الحوكمتتة فتتي القطتتاع العتتام لمتتا ليتتا متتن
تأثيرات عمى االقتصادي الوطني ومنيم من ذىب إلى أن حوكمتة الشتركات ذات أىميتة بالغتة فتي
القطتتاع الختتاص والمتمثمتتة فتتي القطتتاع التج تتاري والص تتناعي بوجتتو عتتام والقطتتاع المص ترفي بوجتتو
خاص (غزوي.)2010،
ونظ ار الزدياد دور شركات القطاع الخاص في االقتصاد ،فإنو البد من مراقبة ىذا الدور
وتقويمو ،وضرورة متابعة أداء تمك الشركات ،والوصول بأدائيا إلى أفضل مستوى ممكن .كمتا أن
حوكمتتة الشتتركات أصتتبحت اليتتوم تتطتتور بشتتكل متستتارع بتتين الشتتركات ال ارئتتدة فتتي العتتالم ،والتتتي
تسعى جاىدة في محاربة الفساد الداخمي فتي الشتركة بكتل معتاني الفستاد الدقيقتة ،بتدءا متن اختيتار
المتتوظفين والتت تزاميم بالعم تتل وانتي تتاء ب تتالنواحي المالي تتة واداراتي تتا والرقاب تتة عميي تتا ومراقب تتة المخ تتاطر
المحتممة عمى الشركة (االقتصادية )2016،
كمتتا ارتبطتتت حوكمتتة الشتتركات ارتباطتتاﹰ وثيقتتا باألزمتتات الماليتتة واالقتصتتادية ،ولقتتد كشتتفت
ىتتذه األزمتتات أن عتتدم تطبيتتق حوكمتتة الشتتركات بالشتتكل المطمتتوب قتتد زاد متتن حتتدة ىتتذه األزمتتات،
فقتتد أفمستتت العديتتد متتن الشتتركات العالميتتة فتتي مجموعتتة متتن التتدول المتقدمتتة عم تتى أرستتيا الواليتتات
المتحدة األمريكية مثل شركة انرون لمطاقة .وقتد اثبتتت ىتذه االحتداث أن انعتدام حوكمتة الشتركات
يتتتيح لمقتتائمين عمتتى الشتتركة متتن التتداخل س تواء كتتانوا متتن مجمتتس اإلدارة أو المتتديرين أو المتتوظفين
العمتتوميين نيتتب أمتتول الشتتركة عمتتى حستتاب المس تاىمين والمتتوردين والعمتتالء وأصتتحاب المصتتالح
االخرين (غزوي.)2010،
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ومن ىنا نشأت الحاجة إلى وجود إجراءات يتم من خالليا وضع وتطتوير تطبيقتات يمتتزم
بيتتا القتتائمون عمتتى إدارة تمتتك المنظمتتات متتن أجتتل الحفتتاظ عمتتى حقتتوق األط تراف المعنيتتة وتحقيتتق
المساءلة والرقابة بشكل أكثر فاعمية ،إذ تؤدى الحوكمة الفعالة لمشتركات إلتى ضتمان دقتة التقتارير
المالية (زويمف واخرون.)2011،
لقتد أصتتبح المستتتثمرون يبحثتون قبتتل توجيتتو استتثماراتيم عتتن الشتتركات التتي تتميتتز بوجتتود
ىياكل سميمة لمحوكمة داخميا والتي تضمن مستتوى معتين متن اإلفصتاح والشتفافية فتي المعمومتات
المالية التي تنشترىا ىتذه الشتركات والوضتوح والدقتة فتي القتوائم الماليتة الخاصتة بيتا قبتل أن يقتدموا
عمى االستثمار فييا.
وغدت حوكمة الشركات موضوع نقاش في الدول المتقدمة والناميتة عمتى حتد ستواء ،وبتين
القطاعات األكاديمية والمينية أيضا ،وساد االعتقاد بتأثيرىا عمى أداء الشركات وحمايتيا لمصالح
المستتاىمين ،كمتتا شتتممت قواعتتد الحوكمتتة بعتتض المعتتايير الخاصتتة بعمميتتة التتتدقيق ممتتا متتن شتتأنو
زيتتادة ثقتتة المستتتثمرين بتقريتتر متتدققي الحستتابات ،وبالتتتالي بتتالقوائم الماليتتة ،ممتتا متتن شتتأنو تقمتتيص
الفج تتوة المعموماتي تتة ب تتين االدارة والمس تتتثمرين ،وم تتا يترت تتب عمي تتو ف تتي الح تتد م تتن حال تتة ع تتدم التأك تتد
وبالتالي تخفيض المخاطر االستتثمارية ،وزيتادة الثقتة فتي أستيم تمتك الشتركات وزيتادة االقبتال عمتى
تداوليا(المناصير.)2013،
 .1.1.1مشكمة الدراسة
نتيجة التزايد المستمر باالىتمام بمفيوم الحوكمة وزيادة االىتمام بالدور الذي يمعبو مفيوم
الحوكمت تتة فت تتي التأكيت تتد عمت تتى االلت ت تزام بالسياست تتات واإلج ت تراءات الرقابيت تتة وعمت تتى دورىت تتا فت تتي جت تتذب
المستثمرين ،فقد جاءت ىذه الدراسة لمكشف عن مدى تطبيق الشتركات المستاىمة العامتة المدرجتة
فتتي بورصتتة فمستتطين لقواعتتد الحوكمتتة وأثرىتتا عمتتى تتتدعيم ثقتتة المستتتثمرين وعميتتو فتتإن ىتتذه الد ارستتة
توضح العالقة المتداخمة والمتبادلة بين الحوكمة وثقة المستتثمرين فتإن مشتكمة الد ارستة تتدور حتول
اإلجابة عمى السؤال الرئيسي التالي- :
ما مدى تتأثير التتزام إدارة شتركات المستاىمة العامتة المدرجتة فتي بورصتة فمستطين بقواعتد
الحوكمة عمى تدعيم ثقة المستثمرين لدييا؟
ومن ىذا السؤال تتفرع األسئمة التالية:
 .1ما مدى تتأثير التتزام إدارة شتركات المستاىمة العامتة المدرجتة فتي بورصتة فمستطين بقواعتد
الحوكمة عمى حجم التداول؟
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 .2ما مدى تتأثير التتزام إدارة شتركات المستاىمة العامتة المدرجتة فتي بورصتة فمستطين بقواعتد
الحوكمة عمى سعر التداول؟
 .1.1.1أىمية الدراسة
تنبع أىمية الدراسة من حيتث تناوليتا موضتوعا معاصت ار حيتث تستاىم الحوكمتة فتي العديتد
متتن الجوانتتب االقتصتتادية المتمثمتتة فتتي رفتتع مستتتوى الكفتتاءة االقتصتتادية لمشتتركات التتتي أصتتبحت
المكتون األساستتي القتصتتاديات التتدول العظمتتى المبنيتتة أصتال عمتتى االستتتثمار فتتي شتتتي المجتتاالت
وان النيتتوض بيتتذا الشتتركات وتعزيتتز اداءىتتا ستتينعكس حتمتتا عمتتى االقتصتتاد التتوطني الفمستتطيني،
وكتتذلك تستتاىم الحوكمتتة فتتي تقمي تل المختتاطر وبنتتاء الثقتتة متتع المستتاىمين وحمايتتة استتتثماراتيم متتن
التعرض لمخسارة بسبب سوء استخدام السمطة فتي مجمتس اإلدارة فالشتركات لتن تحقتق أىتدافيا فتي
النمو والنيوض اال اذا تأكد المستتثمرون متن انيتم يوجيتون أمتواليم التي المكتان المناستب والنشتاط
األمثل الذي يحقق ليم افضل عائد ممكن كما تنبع أىمية ىذه الدراسة من أىمية الطريقتة المتبعتة
في القياس حيث استخدم الباحث طريقة التحميل المالي لقياس الحوكمة وثقة المستثمرين.
 .1.1.1اىداف الدراسة
تيدف ىذه الدراسة إلى تسميط الضوء عمى أىمية الحوكمة وتأثيرىا عمى ثقة المستثمرين،
ويمكن صياغة األىداف المحددة ليذه الدراسة بالنقاط التالية:
 .1التعرف عمى مدى تطبيق قواعد الحوكمة في الشركات المساىمة العامة المدرجتة فتي
بورصة فمسطين.
 .2قيتتاس ثق تتة المس تتتثمرين ب تتأداء الش تتركات الفمس تتطينية م تتن خ تتالل حج تتم الت تتداول وس تتعر
التداول في الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين.
 .3التعتترف عمتتى العالقتتة بتتين الحوكمتتة لمشتتركات المستتاىمة العامتتة المدرجتتة فتتي بورصتتة
فمسطين وثقة المستثمرين.
 .1.1.1فرضيات الدارسة
لإلجابة عمى التساؤالت المكونة لمشكمة الدراسة ،تم وضع الفرضيات التالية:

الفرضية األولى :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ال لتزام إدارة شركات المساىمة العامة المدرج ة
في بورصة فمسطين بقواعد الحوكمة عمى حجم التداول.
الختبار ىذه الفرضية تم تقسيميا إلى عدد من الفرضيات الفرعية وىي
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" .1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطابق أنظمة التدقيق لدى شركات المساىمة العامة
المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة عمى حجم التداول".
" .2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطابق صالحيات مجمس اإلدارة لدى شركات المساىمة
العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة عمى حجم التداول".
" .3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطابق الموائح واألنظمة الداخمية لدى شركات المساىمة
العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة عمى حجم التداول".
" .4ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطابق أنظمة المكافآت المقدمة لمجمس اإلدارة لدى
شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة عمى حجم
التداول".
" .5ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطابق السياسات المستقبمية لدى شركات المساىمة
العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة عمى حجم التداول".
" .6ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطابق توزيع األسيم عمى الشركاء لدى شركات
المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة عمى حجم التداول".
الفرضية الرئيسية الثانية :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ال لتزام إدارة شركات المساىمة العامة
المدرجة في بورصة فمسطين بقواعد الحوكمة عمى سعر التداول.
الختبار ىذه الفرضية تم تقسيميا إلى عدد من الفرضيات الفرعية وىي
" .1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطابق أنظمة التدقيق لدى شركات المساىمة العامة
المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة عمى سعر التداول".
" .2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطابق صالحيات مجمس اإلدارة لدى شركات المساىمة
العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة عمى سعر التداول".
" .3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطابق الموائح واألنظمة الداخمية لدى شركات المساىمة
العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة عمى سعر التداول ".
" .4ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطابق أنظمة المكافآت المقدمة لمجمس اإلدارة لدى
شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة عمى سعر
التداول".

5

" .5ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطابق السياسات المستقبمية لدى شركات المساىمة
العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة عمى سعر التداول ".
" .6ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطابق توزيع األسيم عمى الشركاء لدى شركات
المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة عمى سعر التداول".
 .1.1.1متغيرات الدراسة
المتغي ر المس تقل :يتمثتل المتغيتر المستتتقل ليتذه الد ارستة فتتي قيتاس قواعتد الحوكمتتة والمتمثمتة فتتي:
(أنظمة التتدقيق المتبعتة متن قبتل الشتركات ،صتالحيات مجمتس اإلدارة ،المتوائح والقتوانين الداخميتة،
المكافآت ألعضاء مجمس اإلدارة والمدراء التنفيذيين ،توزيع ممكية األسيم ،السياسات المستقبمية)

المتغير التابع :يتمثتل المتغيتر التتابع فتي ثقتة المستتثمرين ويمكتن قيتاس متن ختالل قيتاس كتال متن
حجم التداول وسعر التداول.
شكل رقم()1.1

العالقة المتوقعة بين متغيرات الدراسة

ثقة المستثمرين

قواعد اٌحىوّح
انظمة التدقيق

توزيع االسهم

حجم التداول

صالحيات مجلس
االدارة

سعر التداول

اللوائح واالنظمة
الداخلية
السياسات المستقبلية
إعداد الباحث
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القياس من خالل

القياس من خالل

انظمة المكافات

.1.1

الدراسات السابقة

 .1.1.1الدراسات بالمغة العربية
 .1دراسة (محمد )1111،بعنون ":تأثير مبادئ حوكمة الشركات عمى كفاءة سوق األوراق
المالية بالتطبيق عمى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية"
يتمثل اليدف الرئيسي ليذه الدراسة في التعرف عمى تأثير مبادئ حوكمة الشركات عمى
كفاءة سوق األوراق المالية المصرية المقاسة بكل من نموذج  GARCCHونموذج EGARCH
ونموذج  Random Walkفضالً عن التعرف عمى أكثر ىذه المبادئ تأثي اًر عمى كفاءة السوق.
وقد تم االعتماد عمى البيانات التي تم الحصول عمييا من االستبيان الذي تم إجراؤه عمى مجتمع
الدراسة المتمثل في المسئولين بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية والتي يتضمنيا مؤشر
 EGX30وكذلك تم االعتماد عمى البيانات اليومية لممؤشر خالل الفترة من  2004/1/4حتى
 2015/7/30بواقع  2806مشاىدة وتم توزيع قوائم االستقصاء عمى مفردات مجتمع البحث
الذين تم تحديدىم عمى أساس الحصر الشامل ،وبمغ معدل استجابة مجتمع البحث .%96.7
وتشير اىم نتائج الدراسة إلى إنو يوجد تأثير معنوي لمبادئ حوكمة الشركات عمى كفاءة سوق
األوراق المالية وتتمثل ىذه المبادئ في ضمان وجود أساس إطار فعال لحوكمة الشركات.
وحقوق المساىمين والوظائف الرئيسية ألصحاب حقوق الممكية .والمعاممة المتساوية لممساىمين.
ودور أصحاب المصمحة في حوكمة الشركات .واإلفصاح والشفافية .ومسئوليات مجمس اإلدارة.
أكثر مبادئ حوكمة الشركات تأثي اًر عمى كفاءة سوق األوراق المالية مبدأ اإلفصاح والشفافية
خاصة اإلفصاح غير المالي الذي يأتي في المرتبة األولى .يميو في األىمية المعاممة المتساوية
لممساىمين ،يميو حقوق المساىمين والوظائف الرئيسية ألصحاب الممكية ،ويميو دور أصحاب
المصمحة ،ثم يأتي في النياية ضمان وجود أساس إطار فعال لحوكمة الشركات ،ومسئوليات
مجمس اإلدارة.
 .1د ارسة (خمف ":)1111،أثر تطبيق حوكمة الشركات عمى كفاءة الشركات المدرجة في
سوق العراق لألوراق المالية"
استيدفت الدراسة أثر تطبيق مبادئ حوكمة الشركات المدرجة عمى كفاءة الشركات
المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية والبمغة  77شركة ،واظيرت الدراسة ان تطبيق الحوكمة
لمشركات العراقية كان لدور في رفع كفاءة والتخمص من حالة الفشل ،حيث اختبرت كفاءة
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الشركات لمتنبؤ في الفشل وعن طريق خمس نسب المالية باستخدام نموذج التمان ،وكذلك دور
الشركات المدرجة في تحسين مؤشر سوق العراق لألوراق المالية .ومن اىم توصيات الدراسة:
ضرورة تبني نماذج الفشل المالي ومنيا نموذج التمان ،ليساعد كل شركة عمى التنبؤ السنوي،
وان يتم االفصاح عنو في تقرير خاص بالشركة يسمى (موقع الشركات المدرجة من االفالس
المالي) .وان تسعى ادارة السوق وىيئة االوراق المالية الى تنظيم دورات تدريبية مكثفة تتخصص
في مجال قضايا الحوكمة المتعددة الرتباطيا بكفاءة الشركات وتجاوزىا مخاطر الفشل والسوق.
 .1دراسة(الغزالي )1111،بعنوان " :دور تطبيق قواعد حوكمة الشركات في منع حدوث التعثر
المالي في الشركات المدرجة في بورصة فمسطين".
ىدفت ىذه الدارسة إلى التعرف عمى دور تطبيق قواعد الحوكمة في الشركات المدرجة
في بورصة فمسطين في منع حدوث التعثر المالي ،وذلك من خالل قياس درجة تطبيق الشركات
المدرجة في بورصة فمسطين لقواعد الحوكمة من خالل ستة مؤشرات وىي (أنظمة التدقيق
المتبعة من قبل الشركات ،صالحيات مجمس اإلدارة ،الموائح والقوانين الداخمية ،المكافآت
ألعضاء مجمس اإلدارة والمدراء التنفيذيين ،توزيع ممكية األسيم ،السياسات المستقبمية) وقياس
احتمال تعرض الشركات لمتعثر المالي من خالل  3نماذج Springate، Kida،Sherrord
ومن خالل النتائج التي تم التوصل إلييا تمت دراسة العالقة بين درجة تطبيق الشركات المدرجة
في بورصة فمسطين لقواعد الحوكمة ،ومدى تعرض تمك الشركات لمتعثر المالي حسب النماذج
المشار إلييا .واشتمل البحث عمى جميع الشركات المدرجة في بورصة فمسطين والبالغ عددىا
( )49شركة ولقد اعتمدت الدراسة عمى جمع البيانات الالزمة من خالل التقارير المالية واإلدارية
المعتمدة عمى الموائح المنظمة لمشركات وقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن بورصة فمسطين
لعام  2014ولغرض القيام بيذه الدراسة تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي لموصول إلى نسبة
تطبيق قواعد الحوكمة في الشركات المدرجة وكذلك درجة التعثر واالئتمان لتمك الشركات لعام
 .2014وقد توصمت الد ارسة إلى عدة نتائج منيا :أن نسبة التزم الشركات بتطبيق معايير
حوكمة  % 63.987وىي نسبة مقبولة لتطبيق حوكمة الشركات ،كما أن أكثر المؤشرات تطبيقاً
ىو المؤشر الخاص بالموائح والقوانين الداخمية لمشركة ،ويأتي في المرتبة الثانية المؤشر الخاص
بصالحيات مجمس اإلدارة يميو مؤشر المكافآت ألعضاء مجمس اإلدارة والمدراء التنفيذيين ،كما
أظيرت النتائج وجود أثر ذي داللة إحصائية لتطبيق الشركات المدرجة في بورصة فمسطين
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لقواعد حوكمة الشركات في منع حدوث التعثر المالي حسب النماذج .وقد أوصت الدراسة
بضرورة قيام بورصة فمسطين بعمل مقياس سنوي بمدى التزام الشركات بتطبيق مبادئ الحوكمة،
وأن يكون ىذا التصنيف متداوالً وميس ار لجميع األطراف ذات العالقة ،وادراج مقياس لمتعثر
المالي في القوائم المالية لمشركات المدرجة يظير في التقرير السنوي لمشركات.
 .1دراسة (أبو جراد )1111 ،بعنوان " :العالقة بين التحفظ في السياسات المحاسبية وتطبيق
الحوكمة وأثرىما عمى جودة اإلفصاح في البنوك التجارية العاممة في فمسطين"
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى العالقة بين التحفظ في السياسات المحاسبية
وتطبيق الحوكمة وأثرىما عمى جودة اإلفصاح في البنوك التجارية العاممة في فمسطين .لذلك فقد
اتبعت ىذه الدراسة المنيج التحميمي ،من خالل االعتماد عمى القوائم المالية الستخدام بيانات ()7
بنوك وعمى مدى ( )7سنوات لكل بنك من واقع قاعدة بيانات بورصة فمسطين ،وقد أظيرت
النتائج أن المتوسط الحسابي العام لمحوكمة ( ،)%62.23وىذا يمثل درجة مرتفعة من الحوكمة،
ويالحظ كذلك من أن نتائج السنوات الخمسة جاءت متقاربة ،مما يعني أن ىناك ثباتًا في مستوى

الحوكمة .كما أظيرت النتائج أيضاً أن أكثر قواعد الحوكمة المطبقة ىي تمك المتعمقة بأنظمة
التدقيق بنسبة ( )81.63%يمييا تطابق الموائح والقوانين الداخمية لمبنوك التجارية الفمسطينية مع
قواعد الحوكمة بنسبة ( )%69.05أما أقميا تطابق السياسات المستقبمية لمبنوك التجارية
الفمسطينية مع قواعد الحوكمة بنسبة ( ،)%45.83كما أظيرت النتائج وجود أثر واضح لنسبة
تطابق المؤشرات الكمية لمشركة مع قواعد الحوكمة عمى جودة اإلفصاح عن البيانات المالية في
البنوك التجارية عمى جودة اإلفصاح عن البيانات المالية في البنوك التجارية ،لذلك فقد أوصت
الدراسة بضرورة التزام الشركات الفمسطينية بقواعد حوكمة الشركات خاصة تمك المنصوص عمييا
من قبل سمطة النقد الفمسطينية.
 .5دراسة (أحمد  ،)7185،بعنوان ":العالقة بين مستوى شفافية اإلفصاح وأسعار وحجم تداول
األسيم في إطار حوكمة الشركات"
ىدفت ىذا الدراسة إلى دراسة عالقة شفافية اإلفصاح بأسعار وحجم تداول أسيم
الشركات المصرية ،وكذلك معرفة أثر حوكمة الشركات عمى ىذه العالقة .استخدمت الدراسة
عينة عشوائية من  70شركة لعامي  2009و 2010بإجمالي  140مشاىدة مقسمة عمى 11
قطاعاً ،استخدمت الدراسة طريقة تحميل االنحدار  Enter Regressionبيدف تحديد أي
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المتغيرات التفسيرية ليا تأثير عمى المتغير التابع .وقد توصمت الدراسة إلى عدم وجود عالقة بين
مستوى شفافية اإلفصاح والقياسات الثالثة ألسعار األسيم ،وىي نافذة  11يوماً ،ونافذة  3أيام،
وأسعار األسيم في تاريخ النشر وجود عالقة موجبة بين مستوى شفافية اإلفصاح وكل من التغير
في متوسط حجم التداول  5أيام بعد و 5أيام قبل تاريخ النشر (نافذة  11يوما) ،والتغير في حجم
التداول يوم بعد ويوم قبل تاريخ النشر (نافذة  3أيام) ،وعدم وجود عالقة بين مستوى شفافية
اإلفصاح وحجم التداول في تاريخ نشر التقارير المالية ومن ناحية أخرى ،ال يوجد أثر لتطبيق
الحوكمة عمى العالقة بين مستوى الشفافية والتغير في متوسط أسعار  5أيام بعد و 5أيام قبل
تاريخ النشر ،وجود أثر موجب لتطبيق الحوكمة عمى العالقة بين مستوى الشفافية وكل من الفرق
بين سعر يوم بعد ويوم قبل تاريخ النشر ،وأسعار األسيم في تاريخ نشر التقارير المالية .إضافة
إلى عدم وجود أثر لتطبيق الحوكمة عمى العالقة بين مستوى الشفافية وحجم التداول معب اًر عنو
بالتغير في متوسط حجم التداول  5أيام بعد و 5أيام قبل تاريخ النشر ،وحجم التداول في تاريخ
النشر ،مع وجود أثر سالب لتطبيق الحوكمة عمى العالقة بين مستوى الشفافية والتغير في حجم
التداول حجم تداول يوم بعد ويوم قبل تاريخ النشر.
 .6دراسة(اسعد ،)1111،بعنوان" :أثر تطبيق اليات الحوكمة المفصح عنيا عمى االداء
المالي"
ىدفت الدراسة إلى التحقيق في تأثير أليات الحوكمة المفصح عنيا عمى االداء المالي
لمشركات المساىمة السعودية ،ولتحقيق ىدف الدراسة تم استخدام تحميل محتوى القوائم المالية
لمشركات ،حيث شممت الدراسة سبع أليات لمحوكمة ،وتم قياس األداء المالي بالنسب المالية
(معدل العائد عمى حقوق المساىمين  ،معدل القيمة السوقية لمسيم إلى القيمة الدفترية) ،وتعتبر
الدراسة مسح شامل لكل الشركات السعودية المساىمة المدرجة في سوق فمسطين لألوراق المالية،
وذلك عن العامين  ،2012-2011والبالغ عددىا  167شركة في تاريخ إجراء البحث وتم
استثناء  22شركة لعدم وجود الحد األدنى المقبول من البيانات .ومن أبرز نتائج الدراسة:
وجودت الدراسة عالقة جوىرية عكسية بين حجم مجمس االدارة ،واستقاللية مجمس االدارة ،وبين
معدل القيمة السوقية لمسيم عمى القيمة الدفترية ،ووجدت عالقة جوىرية طردية بين الجمع بين
عضوية الرئيس التنفيذي وعضوية مجمس االدارة ،ونسبة كبار المساىمين ،وبين معدل العائد
عمى حقوق المساىمين ،ووجدت ايضا عالقة جوىرية عكسية بين وجود ممكية أجنبية %5
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فأكثر ،وبين معدل العائد عمى حقوق المساىمين .واوصت الدراسة بضرورة ان تعطي االليات
التي ليا تأثير مباشر عمى االداء المالي لالىتمام الكافي واألولوية من قبل الجيات المختصة،
واىمية ان ال تمزم الشركات بأي فقرة أو مادة من الئحة الحوكمة إال بعد التحقق من ايجابيتا
وذلك عن طريق أجراء المزيد من األبحاث حول ذلك ،مع ضرورة أن يعطي القطاع المالي
معايير وقواعد تتناسب مع طبيعتو ونشاطو وأن يؤخذ نوع القطاع في الحسبان عند اجراء أي
بحث مستقبمي
 .7دراسة (المناصير ،)1111 ،بعنوان" :أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات عمى أداء شركات
المساىمة العامة األردنية".
ىدفت الدراسة إلى بيان أثر تطبيق قواعد الحوكمة عمى أداء الشركات المساىمة
العامة األردنية (العائد عمى األصول – العائد عمى حقوق الممكية -العائد لمسيم – اإليضاحات
المالية) ،وتكون مجتمع الدراسة من الشركات المساىمة العامة العاممة في قطاع الخدمات
والمدرجة في بورصة عمان  2012متمثالً في  153شركة ،وقد صممت ليا استبانة خصيصاً
وعددىا  396استبانة ،كما تم استخدام برنامج ( )SPSSلتحميل االستبانة .ومن أىم نتائج
الدراسة أن ما نسبتو  %85من الشركات المستيدفة تطبق قواعد حوكمة الشركات ،كما أن
مجموعة قواعد الحوكمة المتعمقة باإلفصاح والشفافية قد احتمت المرتبة األولى من حيث
التطبيق ،ثم قاعدة حقوق المساىمين .ومن أىم توصيات الدراسة العمل عمى االىتمام بتطبيق
قواعد الحوكمة المتعمقة بحقوق المساىمين لما ليا من أثر عمى العائد عمى األصول والعائد
لمسيم الواحد ،االلتزام بقواعد حوكمة الشركات المتعمقة بمجنة الترشيحات والمكافآت لضمان تمبية
احتياجات الشركة والمجمس واعتماد أساس التميز في األداء لمنح المكافآت.
 .8دراسة (زلوم ،)1111،بعنوان ":اإلفصاح عن االلتزام بتطبيق القواعد اإلرشادية الخاصة
بحكومة الشركات وأثرىا في قيمة الشركة -دراسة تطبيقية عمى الشركات الخدمية
المساىمة المدرجة في بورصة عمان".
ىدفت الدراسة إلى استكشاف مدى االلتزام بتطبيق القواعد اإلرشادية الخاصة بحوكمة
الشركات في الشركات الخدمية المساىمة العامة األردنية ،من خالل تصنيف القواعد اإلرشادية
الخاصة بحوكمة الشركات إلى أربعة مجموعات (القواعد اإلرشادية الخاصة بمجمس إدارة
الشركة ،القواعد اإلرشادية الخاصة باجتماعات الييئة العامة ،القواعد اإلرشادية الخاصة بحقوق
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المساىمين ،القواعد اإلرشادية الخاصة باإلفصاح والشفافية) .كما ىدفت الدراسة إلى اختبار أثر
القواعد اإلرشادية الخاصة بحوكمة الشركات في قيمة الشركة لدى الشركات الخدمية المساىمة
العامة األردنية ،من خالل دراسة أثر كل مجموعة من القواعد الخاصة بحوكمة الشركات في
قيمة الشركة .ولتحقيق أىداف الدراسة تم استخدام أسموب تحميل المحتوى(المضمون) من واقع
التقارير السنوية لمشركات الخدمية ،من خالل تطبيق مؤشر معد خصيصا لمشركات المساىمة
العامة األردنية ،وبمغت عينة الدراسة  109شركة لعام  .2009واستخدمت الدراسة تحميل
االنحدار المتعدد لبيان أثر القواعد اإلرشادية الخاصة بحوكمة الشركات في قيمة الشركة.
وتوصمت الدراسة إلى أن أعمى مستوى التزام بمغ لمقواعد اإلرشادية الخاصة باإلفصاح والشفافية
( ،)%95وأن أقل مستوى التزام بمغ لمقواعد اإلرشادية الخاصة باجتماعات الييئة العامة
( .)%86أما فيما يتعمق بأثر القواعد اإلرشادية لحوكمة الشركات لممجموعات األربعة أعاله في
قيمة الشركة في الشركات الخدمية األردنية ،توصمت الدراسة بأنو ال يوجد أي أثر ليذه القواعد
لكل مجموعة في قيمة الشركة .وذلك لغياب الوعي بأىمية قواعد الحوكمة في قيمة الشركة من
قبل المستثمرين والمشرعين ،والذي قد يكون السبب الرئيسي لعدم وجود ىذا التأثير.
 .9دراسة (األغا ،)1111 ،بعنوان" :دور حوكمة الشركات في الحد من التأثير السمبي
لممحاسبة اإلبداعية عمى موثوقية البيانات المالية :دراسة تطبيقية عمى البنوك
الفمسطينية".
ىدفت الدراسة إلى بيان دور حوكمة الشركات في الحد من التأثير السمبي لممحاسبة
اإلبداعية عمى موثوقية البيانات المالية بالتطبيق عمى البنوك الفمسطينية من خالل توضيح (دور
الحوكمة وزيادة الثقة لدى أصحاب المصالح – دوافع اإلدارة وموثوقية البيانات – تحديد وتوزيع
المسئوليات وآثار المحاسبة اإلبداعية عمييا – مسؤوليات مجمس اإلدارة وموثوقية البيانات) ،وقد
اشتممت عينة الدراسة عمى عدد من المدققين الداخميين والخارجيين ومفتشي سمطة النقد لمبنوك
الفمسطينية المدرجة أسيميا في بورصة فمسطين ،وبمغت حجم العينة  89استبانة ،وتم استخدام
برنامج ( )SPSSلتحميل االستبانة .ومن أىم نتائج الدراسة أن تنوع استخدام أساليب المحاسبة
اإلبداعية يعتبر سموك غير أخالقي ويؤثر عمى موثوقية البيانات المالية ،مبادئ حوكمة الشركات
تحد بشكل كبير من التأثير السمبي لممحاسبة اإلبداعية عمى موثوقية البيانات المالية ،ويأتي في
مقدمة ىذه المبادئ مبدأ حماية حقوق المساىمين ،يميو مبدأ دور أصحاب المصالح ومبدأ
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اإلفصاح والشفافية معاً ،ثم مبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارة ،وأخي اًر مبدأ المساواة بين المساىمين.
ومن أىم توصيات الدراسة متابعة أسباب حدوث االنييارات المالية السريعة في البنوك العالمية،
تطوير مبادئ حوكمة الشركات في فمسطين بما يتالءم مع متطمبات الحد من تمك األزمات
واالنييارات ،العمل عمى إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث الخاصة بتطبيقات الحوكمة
السميمة ،وابراز دورىا في منع حدوث الفشل المالي لمشركات ،إيجاد آليات جديدة لمتعزيز من
مبدأ دور أصحاب المصالح في تقميص ىيمنة مجمس اإلدارة واإلدارة التنفيذية عمى عمميات
اتخاذ الق اررات.
.11

دراسة (الخيال  )1111،بعنوان :تأثير آليات الحوكمة عمى األداء المالي لمشركات

المساىمة السعودية -دراسة تطبيقية
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى التزام الشركات المساىمة السعودية بتطبيق الئحة
حوكمة الشركات ،وكذلك دراسة تأثير بعض آليات الحوكمة وتشمل :إجمالي نسبة األسيم
الممموكة لكبار المالك (األشخاص ،الشركات ،الحكومة) ،عدد أعضاء مجمس اإلدارة ،الجمع
بين إدارة الشركة وعضوية مجمس اإلدارة ،نسبة األعضاء الغير تنفيذيين لمجموع أعضاء مجمس
اإلدارة ،نسبة ألعضاء الغير تنفيذيين في لجنة المراجعة ،حجم الشركة ،مديونية الشركة عمى
األداء المالي لمشركات السعودية المساىمة ،وتمثل األداء المالي في نسبة القيمة السوقية لمسيم
إلى قيمتو الدفترية ،نسبة  Tobin's Qومعدل العائد عمى األصول  ،وتكون مجتمع الدراسة من
جميع الشركات التي تتداول أسيميا في سوق األوراق المالية في  2008/12/31وعددىا 95
شركة استثني منيا قطاعي البنوك والتأمين ،وذلك لطبيعتيما الخاصة حسب نظر الدراسة،
وشممت عينة الدراسة  94شركة ،وقد توصمت الدراسة إلي وجود اىتمام من قبل معظم الشركات
المساى مة السعودية بتطبيق مواد الئحة الحوكمة ،وتختمف نسبة التطبيق من قطاع الي اخر كما
توصمت الدراسة الي قدرة متغيرات اليات الحوكمة في التنبؤ باألداء المالي لمشركات المساىمة
السعودية ،ووجود تأثير من قبل أليات الحوكمة بالمجمل عمى األداء المالي لمشركات ،كما
توصمت الدراسة أيضا إلى أن النموذج الخاص بنسبة القيمة السوقية لمسيم الي القيمة الدفترية
ىي األقوى جودة في تفسير األداء المالي.
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.11

دراسة (حسانين ،)1119 ،بعنوان" :التكامل بين اآلليات المحاسبية وغير المحاسبية

لنظم الحوكمة وأثره عمى األداء وخفض فجوة التوقعات عن القيمة العادلة لممنشأة :دراسة
ميدانية عمى سوق األسيم السعودي".
ىدفت الدراسة إلى بيان التكامل بين اآلليات المحاسبية وغير المحاسبية لنظم الحوكمة
وأثرىا عمى األداء وخفض فجوة التوقعات عن القيمة العادلة لممنشأة ،من خالل (بناء نماذج كمية
تحكم العالقة بين أدوات الحوكمة وكل من أداء الشركة وقيمتيا – مدى تطبيق قواعد الحوكمة -
اختبار العالقة بين أدوات الحوكمة وكالً من أداء وقيمة الشركات -تحديد دور أدوات الحوكمة
في تخفيض فجوة التوقعات عن القيمة العادلة لممنشأة) ،اشتممت عينة الدراسة عمى  70شركة
من الشركات المسجمة في سوق األوراق المالية السعودية لعام  .2007ومن أىم نتائج الدراسة أن
حوكمة الشركات ليا أثر ضخم عمى قيمة الشركات السوقية ،إن ىدف حوكمة الشركات ىو
تحقيق أفضل أداء تنافسي يمكن لمشركة أن تحققو في نطاق بيئتيا االقتصادية إلى جانب تمكنيا
من الحصول عمى رأس المال المطموب لتحقيق النمو والتطور ،ىناك عالقة بين نوعية الحوكمة
ودرجة األداء االقتصادي لمشركة ،تطبيق الحوكمة في الشركات يعمل عمى تخفيض مخاطر
االستثمار ،تخفيض تكمفة رأس المال ،زيادة كفاءة التشغيل واالستراتيجية السميمة ،زيادة األداء
األفضل لمشركات ،عوائد أعمى وأكثر .ومن أىم توصيات الدراسة ضرورة األخذ في االعتبار
المعمومات األخرى المؤثرة في قياس أداء وقيمة الشركة بخالف نظم الحوكمة ،إعادة إجراء نفس
الدراسة ولكن بعد صدور القرار اإللزامي عمى الشركات السعودية بتطبيق نظام الحوكمة ،تطبيق
الدراسة عمى مجتمعات جديدة أخرى وبحث الفروقات.
.11

دراسة (أبو حمام ،)1119 ،بعنوان" :أثر تطبيق قواعد الحوكمة عمى اإلفصاح

المحاسبي وجودة التقارير المالية :دراسة ميدانية عمى الشركات المدرجة في بورصة
فمسطين لألوراق المالية".
ىدفت الدراسة إلى إيضاح أثر تطبيق قواعد الحوكمة عمى اإلفصاح المحاسبي وجودة
التقارير المالية في الشركات المدرجة في بورصة فمسطين عمى المحاور التالية (األبعاد التنظيمية
لمشركة  -الجوانب التقييمية لحوكمة الشركات  -جودة المعمومات المحاسبية  -العالقة المتداخمة
بين قواعد الحوكمة وكل من اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير المحاسبية) ،وتكون مجتمع
الدراسة من أعضاء مجمس اإلدارة وكذلك اإلدارة التنفيذية الوسطى في جميع الشركات المدرجة
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في بورصة فمسطين ،اشتممت عينة الدراسة عمى  150مفردة ،وتمثمت أداة الدراسة في االستبانة،
وتم استخدام برنامج ( )SPSSلتحميل االستبانة .ومن أىم نتائج الدراسة بالرغم من وجود أساس
فعال لقواعد الحوكمة مطبق لدى الشركات المسجمة في بورصة فمسطين فإن األمر الزال بحاجة
إلى المزيد من التطوير والمتابعة لكافة المستجدات المتعمقة بتطبيق قواعد الحوكمة

ورسم

مفاىيميا بشكل أعمق ،كما ال يوجد مقومات كافية لإلفصاح والشفافية لجميع أصحاب المصالح
في الشركات المدرجة في بورصة فمسطين مما يؤثر عمى صحة ق اررات المستثمرين المساىمين
وأصحاب رؤوس األموال في اتخاذ ق ارراتيم االستثمارية ،وكذلك ال يوجد دور كافي في متابعة
أعمال االشراف والرقابة عمى االستثمارات لمجالس إدارات الشركات ووضع خطط استراتيجية.
ومن أىم توصيات الدراسة ضرورة العمل عمى إيجاد أسس وقواعد عادلة وتطبيقيا بشكل متساو
عمى كافة المساىمين ،العمل عمى منح صالحيات ودور أوسع ألصحاب المصالح في ممارسة
الدور الرقابي عمى اإلدارة مما يساىم في دعم وتشجيع المستثمرين ،العمل عمى زيادة مستوى
اإلفصاح والشفافية في التقارير المالية واتاحتيا لجميع أصحاب المصالح إلعطاء المساىمين
والمستثمرين األمن واألمان ألمواليم ،العمل عمى زيادة فاعمية دور مجمس اإلدارة في اختيار
المدراء التنفيذيين وممارسة دورىم في تطبيق القوانين واألنظمة ،ضرورة قيام بورصة فمسطين
لألوراق المالية بإصدار دليل حوكمة الشركات ليكون إلزامياً لجميع الشركات المدرجة.
.11

دراسة (قباجة وآخرون ،)1118 ،بعنوان" :تعزيز حوكمة الشركات في فمسطين".
ىدفت الدراسة إلى عرض نشأة الحوكمة وأىدافيا ومقوماتيا ،قياس مدى ممارسة

الشركات الفمسطينية لمبادئ ( )OECDحول حوكمة الشركات ،دراسة أثر ىذه الممارسات عمى
األداء المالي لمشركات المساىمة العامة الفمسطينية .وتمثمت أداة الدراسة في استبانة وزعت عمى
الشركات المدرجة في بورصة فمسطين ،وتم استخدام برنامج ( )SPSSلتحميل االستبانة .ومن
أىم نتائج الدراسة أن ىناك العديد من األسباب التي تدعو إلى تطبيق حوكمة الشركات وذلك
ألسباب منيا (حدوث حاالت اإلفالس والتعثر المالي الناتج عن سوء اإلدارة  -حماية حقوق
صغار المساىمين واألطراف األخرى ذات الصمة بالشركة) كما أكدت عمى األمور التالية (أنو
يوجد اتساق نسبي بين القوانين الفمسطينية مع قواعد الحوكمة الصادرة عن ) (OECDلمعام
 - 2004أن عوامل كفاءة نظام الحوكمة تتمثل في وضوح عالقة مجمس إدارة الشركة مع
أصحاب المصالح من المساىمين واإلدارة التنفيذية والموظفين  -وجود آليات مناسبة يتم من
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خالليا تنظيم االجتماعات واالتصاالت بين مجمس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  -وضع خطة
لمحوكمة تساعد عمى اتخاذ ق اررات تتناسب مع األىداف) .ومن أىم توصيات الدراسة العمل عمى
نشر ثقافة الحوكمة وتعزيزىا ،اإلسراع في إصدار دليل حوكمة الشركات من قبل المجنة الوطنية
لمحوكمة ،إلزام الشركات بأن يتضمن التقرير السنوي الخاص بيا ممحقاً منفصالً يتناول موضوع
الحوكمة في الشركة ،بناء مؤشر سنوي لقياس مستوى ممارسة حوكمة الشركات المدرجة ،قيام
مجالس إدارة الشركات بتطوير لجان التدقيق ،وتشكيل لجان مثل :لجنة الحوكمة ولجنة اإلفصاح
ولجنة إدارة المخاطر.
 .1.1.1الدراسات األجنبية
 .1دراسة ( ،)Voon, 2015بعنوانCorporate Governance and Financial " :
" "Crisisحوكمة الشركات واألزمات المالية"
ىدفت الدراسة إلى بيان أىمية حوكمة الشركات في األزمات المالية ،وتحديد إذا ما كانت
حوكمة الشركات تعد كمؤشر أساسي لألزمات المالية إلى جانب العوامل األساسية األخرى ،وىل
حوكمة الشركات الضعيفة تجعل الدول أكثر عرضة لمخطر أثناء األزمات المالية ،وىل يختمف
أثر حوكمة الشركات في البمدان النامية والمتقدمة عمى مستوى األزمة المالية  ،كما اشتممت عينة
الدراسة عمى  14دولة متقدمة ونامية منذ العام  1996وحتى  2014وقد تم جمع البيانات من
خالل اإلحصاءات المالية الدولية ونظام البيانات لكل دولة .ومن أىم نتائج الدراسة أن احتمال
وقوع األزمة المالية ينخفض بشكل كبير عندما يتم تحسين مؤشرات حوكمة الشركات ،وجود فارق
زمني في حدوث األزمات المالية لو دور إيجابي وميم ،األزمات المالية في الدول اآلسيوية
(الدول ضمن عينة الدراسة) يتسبب في  11متغي اًر ،منيا األزمات المالية العالمية ،شروط
التجارة ،معدل الفائدة الحقيقي وغيرىا ،بينما األزمات المالية في الدول المتقدمة تحدث لسببن فقط
وىما األزمات العالمية والناتج الحقيقي .ومن أىم توصيات الدراسة ضرورة إعادة وضع أنظمة
لحوكمة الشركات يكون من خالليا دراسة التحميل المالي ليذه الشركات ،وضع قواعد جديدة
لحماية الشركات من التعثر المالي.
 .1دراسة ( ،)Allen and et. 2014بعنوانThe Roles of Corporate ":
"Governance in Bank Failures during the Recent Financial Crisis
"دور قواعد الحوكمة في فشل البنوك خالل األزمات المالية الحالية"
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ىدفت الدراسة إلى تحميل دور حوكمة الشركات في حاالت فشل البنوك خالل األزمة
المالية الحديثة ،وقام الباحثون ببحث العالقة بين أثر ممكية البنك وىيكمية اإلدارة عمى احتمال
حدوث الفشل المالي لمبنوك التجارية األمريكية ،من خالل استخدام (خمس متغيرات تفسيرية
باستخدام نموذج االنحدار متعدد المتغيرات الموغاريتمية) ،وقد اشتممت عينة الدراسة عمى 85
بنك متعثر و 256بنك غير متعثر خالل الفترة من  2007حتى  2010لمبنوك التجارية في
الواليات المتحدة .وكانت أىم نتائج الدراسة أن الفشل المالي يتأثر بشكل كبير بييكمية الممكية
لمبنك ،احتمالية حدوث الفشل المالي ترتفع بشكل خاص عندما يتم زيادة الحوافز الخاصة
بالمدراء التنفيذين ومستويات اإلدارة األقل ،المتغيرات المحاسبية مثل (رأس المال – اإليرادات -
القروض المتعثرة) تساعد أيضاً في التنبؤ بالفشل المالي .ومن أىم توصيات الدراسة توضيح
اآلثار المترتبة عمى السياسات الميمة والتي قد تساعد المنظمين والمشرفين والمشاركين اآلخرين
في السوق في توقع ومنع األزمات المصرفية في المستقبل ،إيالء تركيز قوي عمى تحميل قواعد
حوكمة الشركات في البنوك وبشكل خاص ىيكل رأس المال.
 .4دراسة ( ،) Flodberg،7184بعنوانThe relationship between corporate " :
"governance and performance in the Nordic countries
"العالقة بين حوكمة الشركات واألداء في بمدان شمال أوروبا"
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين حوكمة الشركات وأدائيا عمى مستوى دول
شمال أوروبا ،وتم ذلك من خالل إجراء التحميل المالي لمعينة المكونة من  190شركة أخذت
الحوكمة كمتغير مستقل ومقارنتيا بنسبة صافي األصول وحجم النمو والمخاطر الغير عادية
واظيرت النتائج وجود عالقة إيجابية بين حوكمة الشركات وأدائيا عمى المستوى الربحي من
خالل ازدياد العائد التي تحققيا تمك الشركات المطبقة لقواعد الحوكمة عمى مدى السنوات التي
تم عمل العينة فييا ،واظيرت أيضا كيفية النمو في أرباح الشركات التي طبقت مستويات من
الحوكمة ،حيث كانت الزيادة مضطردة من سنة ألخرى ،ومن خالل التحميل المالي لألرقام.
 .3دراسة ( ،)Tomar & Bino, 2012بعنوانCorporate governance and " :
 " "bank performanceالحوكمة وأثرىا في أداء البنوك "
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى العالقة بين الحوكمة في المصارف األردنية،
والمتمثمة في ىيكل الممكية ،طبيعة أعضاء مجمس اإلدارة ،وعدد أعضاء مجمس اإلدارة) ،وأدائيا
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من خالل إجراء تحميل االنحدار عمى البيانات المالية لمجتمع الدراسة ،والمكون من المصارف
المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية ،وعددىا ( )14مصرفاً خالل الفترة الواقعة بين عامي
( ،)2006-1997وقد استخدمت الدراسة نموذج أعد الختبار أبعاد الحوكمة عمى أداء
المصارف المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية ،وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا وجود
أثر لييكل ممكية البنك وطبيعة أعضاء مجمس اإلدارة في أداء البنك ،وقد أظيرت النتائج أن
أداء ىي التي تممك المؤسسات غالبية أسيميا ،عمماً بأنو لم يكن لعدد أعضاء
أفضل المصارف ً
مجمس اإلدارة أىمية واضحة في التأثير في أداء البنك ،وأوصت الدراسة بضرورة وجود آليات
لمحوكمة الفعالة ومتابعة أداء المصارف ،واتخاذ مزيد من االجراءات التي تعمل عمى تعزيز
حماية المساىمين ،والجيات المعنية بالمصارف لفيم أىمية وجود آلية الحوكمة الفعالة في رصد
أعمال المصارف.
 .5دراسة ( ) Heenetigala and Armstrong ,7187بعنوان "The Impact of
Corporate Governance on Firm Performance in an Unstable
"Economic and Political Environment: Evidence from Sri Lank
" تأثير حوكمة الشركات عمى أداء الشركات في البيئات السياسة واالقتصادية غير المستقرة:
حالة سيريالنكا "
جاءت ىذه الدراسة بعدما وضعت الحكومة السيريالنكية القواعد االرشادية لحكومة
الشركات في عام  2003والتي تطبق عمى الشركات المدرجة في السوق المالي  ،وتناولت ىذه
الدراسة العالقة بين قواعد حوكمة الشركات وأداء الشركات  ،وتم تجميع البيانات من العينة
المكونة من  30شركة والتي ىم من افضل  50شركة مدرجة في السوق في الفترة
 ، 2007_2003وتم قياس الحوكمة من خالل ( الفصل بين منصبي رئيس مجمس اإلدارة
والمدير التنفيذي  ،وتشكيل مجمس اإلدارة  ،والمجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة ) وتم قياس
األداء المالي من خالل  ( :العائد عمى األصول  ،والعائد عمى حقوق المالكين ) .وتوصمت
الدراسة الي وجود عالقة إيجابية بين قواعد حوكمة الشركات ( الفصل بين منصبي رئيس مجمس
اإلدارة والمدير التنفيذي  ،وتشكيل مجمس اإلدارة ) والمجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة وبين أداء
الشركات من ىالل العائد عمى حقوق المالكين وان ىذه العالقات تشير الي ان ىذه الشركات
قامت بتنفيذ استراتيجيات حوكمة الشركات والتي أدت الي ارتفاع الربحية وارتفاع أداء سعر
السيم .
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 .6دراسة ( ،)Kahi And Omri ,2011بعنوان"Corporate Governance and :
"Financial Reporting Quality: The Case of Tunisian Firms
" حوكمة الشركات وجودة التقارير المالية دراسة حالة الشركات التونسية".
ىدفت الدراسة الي بيان تأثير حوكمة الشركات عمى جودة التقرير المالية ،واشتممت
العينة عمى  22شركة غير مالية مدرجة في سوق تونس لألوراق المالية وذلك لمفترة -1997
 ،2007وتم قياس حوكمة الشركات من خالل مجمس اإلدارة (تركيبة المجمس ،وحجمو ،والفصل
بين منصبي رئيس مجمس اإلدارة والمدير التنفيذي) ،وسمعو مدقق الحسابات الخارجي ،وتركيز
الممكية لمشركات غير مالية مدرجة في سوق تونس لألوراق المالية .وأشارت النتائج الي ضعف
في استقاللية أعضاء مجمس اإلدارة ،ووجود تركيز عالي في الممكية ،وابرزت النتائج أيضا ان
الشركات التونسية تتسم بالضعف بسبب عدم وجود استقاللية لمجمس اإلدارة وارتفاع مستوى
تركيز الممكية .واوصت الدراسة بضرورة استقاللية أعضاء مجمس اإلدارة عن المدير التنفيذي في
الشركات التونسية.
 .7دراسة ( ،)Gevurtz, 2010بعنوانThe Role of Corporate Law in " :
Preventing a Financial Crisis: Reflections on In re Citigroup Inc.
" Shareholder Derivative Litigation
"دور حوكمة الشركات في منع األزمات المالية :تطبيق عمى مجموعة سيتي جروب"
ىدف الدراسة لإلجابة عن التساؤل بوجود أو عدم وجود قانون حوكمة لمشركات من قبل
المجالس التشريعية والمحاكم في والية دويالير األمريكية ،وىل ىذه التشريعات قادرة عمى الحد
من احتماالت تكرار األزمات المالية؟ ،ووضحت الدراسة األدوات المتاحة لمقانون لمحد من ىذا
النوع من المخاطر الشديدة وىي( :تنظيم األنشطة التجارية ،متطمبات رأس المال ،قوانين
التعويضات لإلدارة التنفيذية ،فرض المسؤولية عمى مجمس اإلدارة والمدراء التنفيذين في حالة
المخاطر غير المعقولة ،وقواعد اختيار المدراء والموظفين) ،من خالل دراسة حالة بنك سيتي
جروب األمريكي ومجموعة الشركات المالية التابعة لو .ومن أىم النتائج يوجد ضعف في قانون
الشركات في الوالية وكذلك في أنظمة وقوانين البنك التي تقدم أساس ضعيف يعتمد عميو في منع
المخاطر المبالغ فييا التي تقدم عمييا الشركات المالية ،ينبغي عمى المنظمين لمتشريعات
المصرفية والخدمات المصرفية التحرك بقوة الستخدام كل األدوات الالزمة لمحد من اإلفراط في
المخاطرة بدالً من االعتماد عمى قانون الشركات العام .ومن أىم توصيات الدراسة إعادة التفكير
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في استيراد معايير القانون من الشركات التي يمتمك المساىمون فييا السمطة الحصرية النتخاب
اإلدارة ،لعل النظام الذي يمكن حممة السندات والمودعين من انتخاب عدد معين من المدراء
التنفيذين يمكن أن يخفف من المخاطر األخالقية التي تؤثر عمى الشركات المالية.
 .8دراسة ( ،)Afrasine, 2009بعنوان:

"The financial crisis - Global

"" governance failureاالزمات المالية والعولمة"
ىدفت الدراسة إلى وصف بعض النظريات حول األمن العام والعولمة العالمية والربط
بينيما ،وناقشت الدراسة نشوء األزمات المالية والوقائع الحديثة التي تشكل العالقات الدولية
وآليات الوقاية من األزمات المالية .وكانت أداة الدراسة ىي مراجعة األدبيات السابقة ومناقشتيا
والربط بين كل من حوكمة الشركات ومبادئيا والمنافع التي تحققيا واألمن العالمي واألزمة المالية
العالمية .استعرضت الدراسة ىذه المفاىيم من أدبيات مختمفة وبناء عمييا قدم التوصيات
والمقترحات.

ومن أىم النتائج أن الحل لمطريقة األفضل فيما يتعمق بإدارة األزمات عمى

المستوى الدولي يكون في تضمين المجتمع المدني بشكل أكبر ،وزيادة المعرفة ،وأخذ اعتبارات
تعاقب المخاطرة والمسؤولية المدنية بشكل أكبر .في حين أن إدارة األزمات بشكل أفضل تحتاج
إلى حوكمة عالمية بشكل أفضل ،بالرغم من أن األزمات المالية تبدو كخطر ييدد النظام العالمي
إال أنيا تعد فرصة إلعادة تشكيل الحوكمة العالمية وادارة األزمات المستقبمية بشكل أفضل .ومن
أىم توصيات الدراسة يجب تحسين الحوكمة العالمية لالستجابة لألزمات بشكل أفضل ،ظيور
الحاجة إلى حوكمة عالمية جديدة وأي رؤية جديدة يجب مناقشتيا وتحميميا في إطار يضمن
مقدرة عالية عمى التحميل االستراتيجي عمى المستويين المحمي والدولي.
 .9دراسة ( ، )Brown, et. al., 2004بعنوانCorporate Governance and " :
" ."Firm Performanceحوكمة الشركات وادائيا"
ىدفت الدراسة الي انشاء مقياس واسع لحوكمة الشركات( )Gov.-scoreويعتبر ىذا
المقياس مقياس مركب يتكون من ()51عامال تشمل ( )8عناصر من حوكمة الشركات وىي
التدقيق الداخمي ،مجمس اإلدارة األنظمة والقوانين ومستوى التعميم لمجمس اإلدارة  ،مكافات
المدراء التنفيذيين وأعضاء مجمس اإلدارة  ،الممكية  ،السياسات المستقبمية  ،قانون التأسيس  ،وتم
دراسة العالقة بين  ))Gov.-scoreاألداء التشغيمي  ،وقيمة الشركة  ،والعائد عمى السيم

20

لممساىمين لعينة ( )2327شركة  ،وقد اختبرت الدراسة كل من فئات مقياس الحوكمة الثمانية
حسب مقياس . )) Gov.– score
ومن نتائج الدراسة انو حسب مقياس الحوكمة باستخدام مكافئات مجمس اإلدارة والمدراء
لو عالقة طردية مع أداء الشركة الجيد ،كما أظيرت الدراسة ان الحوكمة عندما تقاس باستخدام
األنظمة والقوانين تكون مرتبطة بشكل كبير باألداء  ،وقد اختبرت الدراسة ( )51عامال لدراسة
حوكمة الشركات ،وفقا لمقياس

( )Gov.-scoreوتبين ان لو عالقة كبيرة بأداء الشركة،

واعتمدت منيجية الدراسة عمى التحميالت االستعراضية حيث تم الربط بين ( )Gov-scoreوكل
متغير باستخدام معامل بيرسون و معامل سيبرمان ،وأوضحت الدراسة ان كل من نسبة العائد
عمى الممكية وىامش الربح ليا عالقة طردية مع ( )6عناصر من عناصر الحوكمة بينما تكون
العالقة عكسية بينيما وبين اثنان من عناصر الحوكمة وىما التدقيق واألنظمة القوانين ،أما معدل
نمو المبيعات فمو عالقة طردية مع أربعة من عناصر الحوكمة ولكنيا غير مؤثرة ،ولو عالقة
عكسية ومؤثرة مع كل من مجمس اإلدارة والممكية.
ومن توصيات الدراسة ان الدراسة قامت بفحص العالقة بين حوكمة الشركات وأداء
الشركة ،ولكن النتائج ال تتضح بالضرورة السببية حيث إن العائق او المحدد لغياب السببية ىو
ثابت مع دراسات أخرى ،وتوصى الدراسة بالمزيد من الدراسات لبحث العالقة بين عناصر
الحوكمة والبيانات المالية.
 .1.1.1التعميق عمى الدراسات السابقة
تقاطعت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة التي قامت
الدراسة بفحصيا وىي الحوكمة وثقة المستثمرين ،وكشفت الدراسات السابقة سواء بطريقة مباشرة
أو غير مباشرة العالقة بين حوكمة الشركات ،وكثير من العوامل التي تؤثر عمى ثقة المستثمرين،
سواء تحسن األداء المالي ،وجودة التقارير المالية ،أو الحد من الغش ،والتعثر المالي.
وقد كونت الدراسات السابقة التي تناولتيا الدراسة خمفية نظرية لمفيوم ودور حوكمة
الشركات وأثرىا في زيادة ثقة المستثمرين ،والتي من خالليا استطاع الباحث أن يحدد مشاكل
وفرضيات دراستو بشكل واضح ودقيق ،باإلضافة إلى إثراء االطار النظري من خالل مراجعة ما
تناولتو جميع تمك الدراسات ذات العالقة ،وبالتالي استفادة الجيات المعنية سواء االدارة أو
المستثمرين والمحممين لقوائم تمك الشركات.
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وتتمثل استفادة الباحث من الدراسات السابقة في الجوانب التالية:
 .1الوقوف عمى النماذج المختمفة لقياس درجة التزام الشركات بقواعد الحوكمة،
والمفاضمة بينيا لتطبيق ما يالئم خصائص وسمات البيئة الفمسطينية.
 .2االستعانة بالدراسات السابقة العربية واألجنبية لدعم التأصيل النظري لحوكمة
الشركات وثقة المستثمرين والعالقة بينيما.
 .3إجراء مقارنات بين نتائج الدراسات السابقة وبين نتائج الدراسة الحالية لمحكم
عمى االتساق واالختالف فيما بينيم ،وتقدير التفسير المناسب لكل من
الموضوعين السابقين.
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1.1

مقدمة:
لحوكمة الشركات مكانة خاصة في اجندة المال واالعمال في الوقت الراىن لما تعود بو

من نفع عمى الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص بل عمى المجتمع بأسره ،حتى
اصبحت إحدى متطمبات اإلدارة الناجحة والدواء الشافي لعمة فقدان ثقة المستثمرين ،وقد برزت
أىمية الحوكمة في اآلونة األخيرة عندما أطاحت االزمات المالية العالمية باقتصاديات عدد كبير
من الدول المتقدمة والنامية ،نتيجة الفساد اإلداري والمحاسبي بصفة عامة والفساد المالي بصفة
خاصة باإلضافة الي غياب النزاىة والشفافية والمساءلة واالفتقار الي الحوكمة.
ويعبر مفيوم الحوكمة بشكل عام عن مجموعة من اإلجراءات والعمميات التي تم من
خالليا توجيو الشركات والتحكم فييا ،بحيث يتضمن اإلطار العام لمحوكمة تحديد وتوزيع
المسؤوليات عمى مختمف األطراف في المؤسسة من مجمس إدارة ومدراء تنفيذيين ومساىمين
وغيرىم من أصحاب المصمحة ،إضافة الي انو يعمل عمى بمورة وارساء قواعد واجراءات صناعة
القرار في تمك الشركة (غادر.)2012،
ان ما يطمأن المستثمر بأن الشركة التي استثمر مدخراتو فييا تعمل حسب المصمحة
العميا لمشركة وانو سيحصل عمى عائد عمى استثماره وان التقارير المالية التي تنشرىا الشركة تبين
الوضع المالي الحقيقي لمشركة ،وكذلك المقرض بانو سيسترد قيمة قرضو ،وأيضا الموظف بان
الشركة التي يعمل لدييا ستستمر في العمل وتؤمن لو لقمة العيش في المستقبل المنظور ،وكذلك
المجتمع بان الشركة ستستمر في التوظيف ،وانتاج الخدمات والسمع وتوليد قيمة مضافة تدعم
الوضع االقتصادي في الدولة وتعززه ىي الحوكمة ،فبدون الحوكمة فإن جميع األطراف المعنية
معرضة لمضرر(مركز أبو ظبي لمحوكمة.)2013،
ان اليدف من حوكمة الشركات ىو المساعدة في بناء جو من الثقة والشفافية والمساءلة
الالزمة لتشجيع االستثمار عمى المدى الطويل واالستقرار المالي ونزاىة العمل ،والذي يؤدي
بالنتيجة الي تحقيق النمو المستدام .ونظ ار لالىتمام الدولي المتزايد الذي يكتسبو مفيوم الحوكمة،
فقد حرصت المؤسسات الدولية عمى تناول ىذا المفيوم وتحميمو وعمى رأس ىذه المؤسسات كل
من صندوق النقد الدولي" "IFCوالبنك الدولي" "IBومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ""OECD
التي أصدرت في عام 1999م مبادئ الحوكمة والتي تم إعادة صياغتيا عام  ،2004وتم إعادة
24

صياغتيا من جديد عام  ،2015وتم اإلقرار عمييا من قبل وزراء مالية دول مجموعة العشرين
ليطمق عمييا مبادئ  OECD/G20لمحوكمة ،وكذلك بنك التسويات الدولية ممثال في لجنة
بازل.
وتواجو الشركات الفمسطينية ،مثل باقي الشركات العالمية ،تحديات كبيرة تتعمق بموضوع
تطبيق نظام فعال لمحوكمة يتيح ليا االندماج باالقتصاد العالمي بشكل سمس ،وال يتم ذلك إال من
خالل زيادة الوعي لدى الشركات بضرورة تطبيق قواعد الحوكمة.
1.1

مفيوم حوكمة الشركات:
يعود لفظ الحوكمة إلى كممة إغريقية قديمة تعبر عن قدرة ربان السفينة اإلغريقية

وميا ارتو في قيادة السفينة وسط األمواج واألعاصير والعواصف وما يمتمكو من قيم وأخالق نبيمة
وسموكيات نزيية شريفة في الحفاظ عمى أرواح وممتمكات الركاب ورعايتو وحمايتو لألمانات
والبضاعة التي في عيدتو وايصاليا ألصحابيا ودفاعو عنيا ضد القراصنة وضد االخطار التي
تتعرض ليا اثناء اإلبحار فإذا ما وصل بيا إلي ميناء الوصول ثم عاد إلي ميناء اإلبحار من
ميمتو سالما ،اطمق عمى ىذا الربان ( )Good Governorوالتي تعني المتحوكم الجيد
(الخضيري ،)2005،كما انو ال يوجد ترجمة عربية تنطبق تماما عمى كممة(الحوكمة)كما جاء
بمعناىا بالمغة اإلنجميزية ) (Governanceمما دفع مجمع المغة العربية عام 2003م اعتماده
ليذا المفظ (الحوكمة) حيث أكد في بيان لو "في رأينا أن الترجمة العربية (حوكمة) لممصطمح
اإلنجميزي ترجمة صحيحة مبنى ومعنى(يوسف .)2009،
ال يوجد اجماع في األدبيات عمى تعريف موحد لمصطمح الحوكمة ،فقد قامت العديد من
المنظمات العالمية المينية وغير المينية بتقديم شرح لمفيوم حوكمة الشركات ،فعرفت مؤسسة
التمويل الدولية ) (IFCالحوكمة بأنيا" :النظام الذي يتم من خاللو إدارة الشركات والتحكم في
أعماليا" ،(Alamgir, m.2007) .ويعتبر مفيوم حوكمة الشركات الصادر عن منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ) (OECDمن أكثر مفاىيم حوكمة الشركات انتشا ار وقبوال بين األطراف
الميتمة بقضية حوكمة الشركات حيث تعرفيا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )(OECD
بانيا" :مجموعة من العالقات التي تربط بين القائمين عمى إدارة الشركة ومجمس اإلدارة وحممة
األسيم وغيرىم من أًصحاب المصالح (.)OECD,2004
25

أما معيد المدققين الداخميين  IIAفقد عرفيا بأنيا "العمميات التي تتم من خالل
اإلجراءات المستخدمة من قبل ممثمي أصحاب المصالح ،لتوفير االشراف عمى المخاطر،
وادارتيا ومراقبتيا والتأكد من كفاية الضوابط الرقابية إلنجاز أىداف الشركة والمحافظة عمى
قيمتيا من خالل الحوكمة) .(IIA,2003حيث يؤكد ىذا التعريف عمى الدور الرقابي في تحقيق
أىداف الشركة من خالل تطبيق مبادئ الحوكمة وألياتيا .أما لجنة  Cadburyالبريطانية فقد
عرفتيا في تقريرىا الصادر عام  1992بانيا" النظام الذي يتم بواسطتو توجيو ورقابة الشركة"
ومن أىم التعريفات التي قدمت لحوكمة الشركات ،تعريف الباحث الفرنسي
)(Pige,2010الذي يرى ان حوكمة الشركات ىي "مجموعة االليات التي تسعى لتقيد واقع
نشاط المؤسسة بأىدافيا المسطرة ،وكذلك تعريف الباحث الكندي ) (Rezaee,2010الذي
يحدد مفيوم حوكمة الشركات عمى انيا "مجموعة التفاعالت بين إدارة الشركة ومساىمييا من
اجل تخفيض احتماالت مشاكل الوكالة الناجمة عن تعارض المصالح بين اإلدارة ومالك
الشركة".
كما عرفيا (المناصير )1111،بأنيا "نظام إشرافي رقابي يشتمل عمى عدد من القواعد
واألسس التي تنظم العالقات مع الشركة ،وذلك بيدف تقميل التعارض واحداث التوازن بين اإلدارة
والمستثمرين وأصحاب المصالح في الشركة ،من خالل إحكام الرقابة وتعزيز اإلفصاح
والشفافية" ،وعرفيا (السباخي )1111،بأنيا "مجموعة من القوانين والقواعد والمعايير التي تنظم
العالقات بين إدارة الشركات والوحدات االقتصادية والييئات (إداريا ،ماليا ،اقتصاديا ،واجتماعيا)
وبشكل أكبر تحديدا حتى تسعى الي تعظيم ربحية الشركات في المدى الطويل مع موائمة ذلك
مع المصالح اإلنسانية لممجتمع في كل المجاالت سواء الصحية أو البيئية مع خضوع تمك
القواعد لمجان المراجعة والبرامج الرقابية".
كما عرفيا (أسعد " :)1111،مجموعة القواعد واألنظمة التي تحدد العالقة بين اإلدارة
والمساىمين واألطراف األخرى بيدف حماية مصالح الشركاء من خالل فرض الرقابة عمى
الشركات والتحكم بيا ،لتعزيز أدائيا وضمان استم ارريتيا".
وعرفيا (السحار" :)1111،تتمثل حوكمة الشركات في وجود وتطبيق مجموعة األنظمة
والقواعد والمبادئ الخاصة بالرقابة عمى أداء الشركات ،وكيفية اتخاذ تمك الشركات لق ارراتيا
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وتنظيم العالقة بين اإلدارة وأصحاب المصالح ،واإلفصاح والشفافية في المعمومات باعتبارىا
مطمبا أساسيا لممستثمرين فضال عن انيا تعد حماية لصغار المساىمين الذين ال يسعون الي
ممارسة حقوقيم في الحوكمة ،بل يكونوا ميتمين بالحصول عمى معاممة عادلة من المساىمين
ومن إدارة الشركة" ،كما عرفيا (الغزالي" :)1111،الحوكمة ىي تطبيق مجموعة من القواعد
والنظم اإلدارية والمحاسبية التي تعمل عمى ضبط العمل في الشركة بحيادية وكفاءة وموضوعية
وشفافية ضامنة في ذلك الحقوق لمموظفين واإلدارة والمساىمين واألطراف الخارجية المتعاممة مع
الشركة".
وعرفيا (صييون " :)1111،مجموعة من الضوابط وااللتزامات التي يتم وضعيا
لتنظيم العالقة بين أصحاب المصالح المتعددة من مجمس اإلدارة والمساىمين واإلدارة التنفيذية
وذلك لضمان المحافظة عمى أصول الشركة بكل أمانة وشفافية".
ويتبين من خالل التطرق إلى تعاريف حوكمة الشركات في أعاله ،تعدد وجيات النظر
إلييا من قبل مختمف الباحثين والميتمين وكذلك من قبل المجالس والمجان ذات الصمة.
ويمكن تعريف حوكمة الشركات بانيا "النظم التي تحدد وتحكم العالقات بين األطراف
األساسية في الشركة من اجل ضمان رفع مستوى األداء واإلفصاح والشفافية والمساءلة مما ينتج
عنو تعظيم لفائدة المستثمرين عمى المدى الطويل ودفع عجمة التنمية والتقدم االقتصادي لمدول.
1.1

اإلطار الفكري لحوكمة الشركات:
مرت حوكمة الشركات بالعديد من المراحل التي أثرت عمى اطارىا الفكري  ،وكانت

بدايتيا تمر مباشرة بتنبؤات ادم سميث عام  1776التي ذكرىا في كتابو لثروة األمم حين قال :
ان مديري الشركات المساىمة ال يمكن ان يتوقع منيم مراقبتيا بنفس الحماس الذي يراقب فيو
الشركاء في شركة خاصة مصالحيم ،ذلك الن ىؤالء المديرين يقومون بإدارة أموال الغير وليس
أمواليم الشخصية الخاصة  ،ومن الطبيعي ان يستتبع ىذا الشيوع اإلىمال والتفريط بشكل او
بأخر في إدارة شؤون ىذه الشركة ،ان االىتمام الممحوظ بمصطمح الحوكمة يرجع الي نياية
الثمانينات وبداية عقد التسعينات من القرن الماضي ،يأن تزايد استخدامو بشكل واسع من قبل
الخبراء  ،والسيما العاممون في منظمات الدولية واإلقميمية ( خمف ، )2016 ،ويبدأ االىتمام بو
يأخذ حي از اكبر في ادبيات االقتصاد اثر افالس بعض الشركات الدولية الكبرى مثل انرون
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لمطاقة وورلد كوم وتعرض شركات أخرى الي مصطمحات دولية حسب تقرير صدر عام2000
في سويس ار (.)Hlbling and Sullivan ,2003
تم تفعيل حوكمة الشركات لعدم االكتفاء بالمعمومات المتوفرة عن المخاطرة من خالل
المؤشرات المالية والسوقية وتحميميا بمفيوميا الجزئي وبشكل مستقل .فال بد من اعادة الثقة في
المعمومات المتوفرة واختبارىا بالمفيوم الشامل  ،باعتبار أن ىذه المعمومات التي توفرىا المؤشرات
المالية والسوقية ىي من أىم الركائز التي يمكن االعتماد عمييا لتجاوز حجم المخاطر االخرى
مثل مخاطر االفالس التي طالت الكثير من الشركات من اجل الوصول الى كفاءة اداء الشركات
وثقة المستثمرين لذلك فإن الدقة والموضوعية في المعمومات وفق المؤشرات المالية والسوقية
بشكل جزئي وشامل وااللتزام بالقوانين والتشريعات يكون ليا أثر في تنشيط حركة الشركات وزيادة
تداول أسعار اسيميا وتحسين مؤشر أسعارىا وبما يمكن الوصول الى فرضية كفاءة
االسواق(خمف.)2016 ،
ويتضح من خالل التطور التاريخي لحوكمة الشركات حرص القائمين عمى الجمعيات
المينية المحمية والدولية الوصول إلى قواعد من شأنيا تضييق الفجوة المعموماتية بين كل من
االدارة والمستثمرين ،الناتجة عن تضارب المصالح بينيما ،وصوالً إلى حماية المستثمرين
والمساىمين من إي احتمال لمتالعب في البيانات المالية المقدمة ليم من قبل االدارة.
1.1

فمسفة حوكمة الشركات:
ىناك ميزتان تتميز بيما الشركات المعاصرة مما يستدعى وجود ضوابط لمحوكمتة (مركتز

أبو ظبي لمحوكمة:)2013،
الميزة األولى :حقيقة أن الشركات تتميز بالفصل بين ممكية الشركة وادارتيا ،وىتو متا يطمتق عميتو
بنظرية الوكالة
الميزة الثانية :النفوذ الذي يتمتع بو كبار المساىمين عمى حساب صغار المساىمين.
دفعت ىاتان الميزتان الدول إلى وضع نظام رقابي يضمن ألصحاب المصالح في
الشركة بأن تقوم اإلدارة بمياميا عمى أفضل وجو؛ في الوقت الذي يحمي ىذا النظام صغار
المساىمين من تسمط كبار المساىمين ومن ثم ،أتت حوكمة الشركات نظاماً يضبط عمل جميع
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األطراف المعنية في الشركة من مساىمين وادارة تنفيذية ومجمس إدارة ،ويمكن أن تفسر ىذه
اإلشكالية أيضاً من خالل ما يسمى بمعضمو الطرف الرئيس والوكيل ،الطرف الرئيس في ىذه
المعادلة ىو مالك الشركة (المساىم) بينما تمثل اإلدارة التنفيذية (الوكيل) ،وفي ىذه المعادلة
معني بمصمحتو الخاصة عمى حساب مصمحة
ثنائية األطراف ،فإن الطرف الرئيس والوكيل كل
ّ
الشركة .وبسبب التباين الواضح في المعمومات لصالح الوكيل الذي يدير أعمال الشركة بشكل
يومي كان البد لمطرف الرئيس من تعيين جية رقابية لمتابعة أعمال الوكيل ممثالً في مجمس
اإلدارة.
1.1

خصائص حوكمة الشركات:
تمثل الخصائص التالية السمات التي يجب أن تتوفر في حوكمة الشركات وتساعد عمى

تكامل الجوانب الفكرية الخاصة بيا ،كما تساعد عمى تحقيق أىدافيا ومزاياىا المتعددة ،وىي:
أ -االنضباط :أي إتباع السموك األخالقي المناسب والصحيح .ويتحقق االنضباط بوجود
عدة مفاىيم منيا وجود الحافز لدى اإلدارة في االلتزام باألعمال الرئيسية المحددة وتزويد
المساىمين بمعمومات صحيحة والتقويم السميم لحقوق الممكية ورأس المال ،والبد من
إدراج مدى تطبيق الحوكمة في التقرير السنوي ،وتوزيع الفائض من النقد عمى
المساىمين واستخدام الديون لعمميات التوسع في المشاريع التي تعود بالعائد عمى الشركة
(سوليفيان.)2003،
ب -الشفافية :تعتبر الشفافية العنصر األساسي في الحوكمة ألنيا تتضمن مفاىيم متعددة
مثل نزاىة التقارير المالية واإلفصاح والصراحة (لطفي ،)2007،وتمزم الشركة باإلفصاح
عن جميع المعمومات المتعمقة بالمركز المالي وأداء الشركة في التوقيت المناسب والدقة
التامة (سميمان)2008،
ولغيتتاب الشتتفافية أثتتر ستتمبي عمتتى النمتتو االقتصتتادي ،إذ عتتدم اإلفصتتاح عتتن المعمومتتات بدقتتة
وشفافية سوف يؤدي إلى خروج االستثمار األجنبي متن الدولتة إلتى التدول التتي ال تحجتب أي
معمومتتات عتتن مستتاىمييا .وىنتتا يجتتب التمييتتز بتتين اإلفصتتاح والشتتفافية وذلتتك إن األخي ترة تعتتد
أكث ت ت ت ت ت تتر ش ت ت ت ت ت تتمولية لمختم ت ت ت ت ت تتف الجوان ت ت ت ت ت تتب السياس ت ت ت ت ت تتية ،االجتماعي ت ت ت ت ت تتة ،واالقتص ت ت ت ت ت تتادية ف ت ت ت ت ت تتي
المجتمع (يوسف.)2006 ،
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وتتحقق الشفافية من خالل نشر التقارير السنوية والربع سنوية في الوقت المناسب واإلفصاح
عن النتائج والمعمومات السوقية بشكل فوري دون تسريبيا ،وااللتزام بالمعايير المحاسبية
الدولية ،ومن أجل سالمة تحقيق الشفافية يجب توفير قنوات يستطيع من خالليا المستثمر
الوصول إلى اإلدارة العميا(سوليفيان.)2003،
ت -االس تقالليةُ :يعتتد تحقيتتق االستتتقاللية متتن القواعتتد الرئيستتة لتطبيتتق الحوكمتتة ،وقتتد ركتتزت
الحوكمتتة عمتتى تحقيتتق استتتقاللية أعضتتاء مجمتتس اإلدارة ،والم تراجعين الختتارجين ،ووجتتود
لج تتان مجم تتس اإلدارة مس تتتقمة ع تتن عم تتل اإلدارة التنفيذي تتة ،مث تتل لجن تتة الترش تتيحات ،لجن تتة
المراجعت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة ،لجنت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة المكافت ت ت ت ت ت ت ت ت تتآت والتعويضت ت ت ت ت ت ت ت ت تتات والرواتت ت ت ت ت ت ت ت ت تتب ،ولجنت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة اإلدارة
التنفيذية(سوليفيان.)2003،
ث -المساءلة :يسمح نظام الحوكمة مساءلة مجمس اإلدارة أمام المساىمين ،وم ارقبة اإلدارة،
وتقديم النصائح واإلرشادات لمجمس اإلدارة في كيفية وضع االستراتيجيات واألىداف
(سميمان.)2008 ،
فعالة تسمح بمساءلة الموظفين ومعاقبة األعضاء
ولتحقيق ذلك البد من وجود آليات ّ

التنفيذيين وأعضاء مجمس اإلدارة ،وتحقيق الشفافية وعدالة التعامل في األسيم من قبل
أعضاء مجمس اإلدارة (سوليفيان.)2003،
ج -المس ؤولية :ويقصتتد بيتتا "تتتوفير ىيكتتل واضتتح يحتتدد نقتتاط الستتمطة والمستتؤولية ومحاستتبة
مجمس اإلدارة ومتخذي القرار عن مسؤوليتيم تجاه الشركة والمساىمين" ويقتع عمتى عتاتق
مجمس اإلدارة القيام بدور إشترافي أكثتر متن قيامتو بتدور تنفيتذي ،وقيتاميم بالتتدقيق الفعتال
عمتتى أداء العتتاممين .والبتتد متتن وجتتود لجتتان مراجعتتة ترشتتح الم تراجعين الختتارجيين وتشتترف
عمت ت ت تتى عمميت ت ت تتم وتشت ت ت تترف كت ت ت تتذلك عمت ت ت تتى المراجعت ت ت تتة الداخميت ت ت تتة واإلج ت ت ت تراءات المحاست ت ت تتبية
(ريحاوي.)2008،

ح -العدالة :يتم تحقق العدالة من خالل المعاممة العادلة لممساىمين وخاصة مساىمي األقمية
وتقديم كافة المعمومات المطموبة لممساىمين سواء بحضور االجتماعات أو التزاميم
بنتائجيا ،والتصويت سواء بالحضور شخصياً أو بالتوكيل ،وأال يتجاوز مجموع نسبة
المساىمين الحاكمة عن  %40من الشركة (سوليفيان.)2003،
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خ -المسؤولية االجتماعية :المسئولية االجتماعية تعني االلتزام الذاتي والقانوني ،وعمى
اإلدارة عند وضع استراتيجيتيا ان تأخذ باالعتبار المسؤولية االجتماعية الي جانب
المسؤولية االستثمارية الن المساىمة في تحقيق الرفاىية االجتماعية وحماية البيئة
وتحقيق رضا الزبائن يعزز من مكانة المنظمة في المجتمع).(www.socpa.org
ويمكن مالحظة أن كافة الخصائص التي يجب أن تتوفر في حوكمة الشركات من شأنيا
تحقيق اليدف الرئيس من قواعد الحوكمة وىي حماية أصحاب المصالح ،وزيادة الثقة بينيم وبين
إدارة الشركة .ويمكن القول بان التكامل بين خصائص الحوكمة السابقة سيساعد الشركات عمى
تحقيق اليدف من وجود الحوكمة مما ينتج عن ذلك زيادة ثقة المستثمرين في الشركة ،وجذب
االستثمارات الجديدة.
1.1

الجيود الدولية لحوكمة الشركات
نظ ار ألىمية حوكمة الشركات المتزايدة في بيئة االعمال الحديثة فقد اشارت العديد من

البحوث والدراسات الى ان ىناك جيودا واضحة وممموسة عمى المستوى الدولي ،فيما يتعمق
بتفعيل حوكمة الشركات واالستفادة من اىدافيا ،ابتداء من منظمة االيوسكو ) (IOSCOعام
1983م ومركز المشروعات الدولية الخاصة ) (CIPEوصوال بالتقارير الدولية عام ،1991
وختاما بالمنظمة الدولية ،كمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) (OECDالدولية الخاصة والبنك
الدولي  ، 1999ولو لم يكن لمحوكمة من األىمية التي تدعميا لما سعت المنظمات االقتصادية
الدولية بتقاريرىا والدول الى تطبيقيا ،ووضعت التشريعات المختمفة الالزمة لتطبقيا (رابح
وىاجره.)2012،
ومن اىم التقارير التي اىتمت بمبادئ الحوكمة :
أ -تقرير كادبوري ).(Cadbury
تم تشكيل لجنة ألعداد ىذا التقرير عام  1991من قبل مجمس التقارير المالية ،وبورصة
لندن لتحديد المالمح المالية لحوكمة الشركات ،وكانت االسباب الرئيسية لتكوين المجان ىو
المستوى المتدني لمثقة في معايير التقرير المالي ،ومسؤوليات المراجعين التي يجب ان تضمن
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توافر نظم لمرقابة تعمل عمى قياس المخاطر التي تواجيا الشركة ،ويركز التقرير عمى مجموعة
من الركائز األساسية (.)Cadbury,1992
 الشفافية في الكشف عن معمومات الشركة واالفصاح عن بياناتيا ضمن الحدود التنافسية
ليا ،والتي تعمل عمى تعزيز الثقة وتقميل التعارض بين االدارة واالطراف ذات العالقة.
 نزاىة التقارير المالية الصادرة لتعكس االداء المالي والسوقي الصادق لمشركة ومدققي
التقارير المالية.
 العدالة بين حممة االسيم ،وخاصة األقمية من حممة االسيم.
 المساءلة وىي مسؤولية مجمس االدارة بتزويد المعمومات الصحيحة لحممة االسيم،
واشراكيم في عممية تحسين االداء.
ب -تقرير بيتر داي ).(Peter Dey
تشكمت المجنة التي اعدت التقرير عام ، 1993وبتوجيو من المعيد الكندي لممحاسبين
والقانونيين ،وبورصة تورنتو لألوراق المالية في كندا ،ونشر عام ، 1994وركز التقرير في اربعة
عشر توصية منيا(حماد-:)2007،
 مسؤوليات الييئات الرقابية وتكوينيا ،ولجان المراجعة ،ومسؤوليات الرقابة الداخمية.
 تواجد االعضاء المستقمين في مجمس االدارة بما ال يقل عن  % 50من اعضاء المجمس.
 اضافة قيمة ألصول الشركة ،وعدم االسراف في زيادة رؤوس اموال الشركات عمى حساب
الموجودات مما يجعل الشركة تتحمل التزامات أكبر من مركزىا المالي.
 اختيار المدراء التنفيذيين من ذوي الكفاءة في ادارة التخطيط االستراتيجي لمشركة والسوق
وادارة المخاطر ،واختيار مؤشر االسعار االسيم بما يتناسب وحجم الشركات.
ت -تقرير ىامبيل ).(Hampel
جاء ليعيد النظر في نظام الحوكمة في المممكة المتحدة من خالل شمول التقريرين
السابقين وتم تشكيمو عام ، 1995وبتوجييات من بورصة لندن لألوراق المالية ،وبتمويل من
اتحاد الصناعيين البريطانيين ،وتضمن التقرير سبعة فصول ىي حوكمة الشركات ،تفعل
الحوكمة لمواجية المخاطر ،مكافئات المدراء ،دور المدراء في ادارة الشركات ،حصول
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المساىمين عمى معمومات صادقة ،المحاسبة والمراجعة ،الممخص والتوصيات ألداء الشركات
المالي والسوقي).(Hampel,1998
توصمت المجنة الى ان مجمس االدارة غير مسؤول عن االقرار بفعالية الرقابة الداخمية
ضمن التقارير السنوية ،فميس ىناك نظام رقابة فعال  % 100ضد الخطأ البشري ،لذلك اوصى
المجمس بضرورة اعتراف مجمس االدارة بنظام الرقابة المالية الداخمية اال ان ذلك يشمل تأكيدا
فقط ضد االنحرافات والخسائر الجوىرية ،مع توضيح االجراءات المتوفرة لمرقابة المالية الفعالة
(حماد.) 2007،
وخمص التقرير الى ان أي تمييز في حجم الشركات بالنسبة لتطبيق بنود الحوكمة ىو تمييز
خاطئ ،حيث أكد عمى ان مستويات مرتفعة من الحوكمة ىي ىامة بالنسبة لمشركات االصغر
المدرجة كما ىي بالنسبة لمشركات الكبيرة).(Hampel:1998
ث -بنك التسويات الدولية )(BISممثال بمجنة بازل.
قامت المجنة التابعة لبنك التسوية الدولي والمعني بتنظيم عمل البنوك عمى مستوى العالم
بإعداد ضوابط لمحوكمة لضبط عمل البنوك سعياً منو لتقميل مستوى المخاطر التي تتعرض ليا
المصارف ،ولحمايتيا من اليزات االقتصادية .وتعتبر قواعد الحوكمة المعدة من لجنة بازل
المرجع الرئيس لجميع البنوك العالمية (مركز ابو ظبي لمحوكمة.)2013،
ج -منظمة التمويل الدولية.
أعدت المنظمة قواعد لحوكمة شركات المساىمة العامة؛ وىي تكاد تكون قريبة جداً من
مبادئ الحوكمة التي أعدتيا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية .كما تقوم المؤسسة بتنفيذ
عدد من المبادرات لتثبيت قواعد الحوكمة وتدريب القائمين عمى إدارة الشركات عمى أفضل
السبل لتطبيق الحوكمة (مركز ابو ظبي لمحوكمة.)2013،
ح -منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (:)OECD
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية قامت بإعداد مبادئ لحوكمة شركات المساىمة العامة
وتعتبر ىذه المبادئ المرجع الرئيس لمشركات عمى مستوى العالم.
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مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين
OECD/G20
صدرت النشرة االولى لمبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أول مايو  1999وتم
تعديميا في وقت الحق في عام  ،2004والتي تم بحثيا من جديد في أبريل/نيسان عام 2015م
وتم المصادقة عمييا من قبل قادة مجموعة العشرين في نوفمبر  ،2015حيث اقرتيا وأطمقت
عمييا مبادئ  OECD/G20لحوكمة الشركات ).) OECD/G20،2015
ونتيجة ليذه المراجعة المكثفة تم إصدار مبادئ الحوكمة المعدلة ،وأىم التغيرات التي
حصمت عمى المبادئ والتي تعكس ادخال مفاىيم جديدة ،وتعكس أيضا النظرة المستجدة لبعض
المواضيع والجوانب في حوكمة الشركات مثال عمى ذلك مفيوم التدقيق بشقيو الداخمي والخارجي،
حيث أصبح النظر إلى التدقيق بمفيوم أوسع وضمن سياق إدارة المخاطر ،ومن المتغيرات
الحاصمة أيضا أن غالبية أسواق األوراق المالية في الدول أصبحت تتجو نحو الخصخصة
وبالتالي أصبحت ىي ذاتيا شركات مساىمة عامة واسيميا مدرجة في البورصة ،وبالتالي النظرة
التقميدية لدور البورصة في تطبيق قواعد الحوكمة قد تغير وأصبحت ىي ذاتيا تخضع لقواعد
الحوكمة وكونيا أصبحت مؤسسات تيدف إلى تعظيم الربح ،وغيرىا من المواضيع األخرى،
وفييا يمي ممخص ألىم ىذه التعديالت التي حصمت عمى مبادئ الحوكمة الصادرة عن منظمة
.)IFC, 2016( OECD
المبدأ األول :ضمان وجود إطار عام وفعال لحوكمة الشركات :يجب عمى إطار حوكمة
الشركات تعزيز وجود أسواق شفافة وعادلة ،وتوزيع فعال لمموارد ،ويجب أن تكون متسقة مع
سيادة القانون وتدعم اإلشراف واإلنفاذ الفعال.
 .1ينبغي تطوير إطار لحوكمة الشركات لمتأثير عمى األداء االقتصادي الكمي وسالمة السوق
والحوافز التي تخمقيا لممشاركين في السوق وتعزيز أسواق شفافة تعمل بكفاءة.
 .2يجب عمى المتطمبات القانونية والتنظيمية التي تؤثر عمى ممارسات حوكمة الشركات أن
تكون متسقة مع سيادة القانون وشفافة وقابمة لمتنفيذ.
 .3ينبغي أن يتم تقسيم المسؤوليات بين السمطات المختمفة بوضوح لخدمة المصمحة العامة.
 .4يجب أن تدعم تشريعات السوق المالية الحوكمة الفعالة.
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 .5يجب أن تتمتع السمطات التنظيمية والتنفيذية والرقابية بالصالحيات الكافية والنزاىة والموارد
الالزمة لمقيام بواجباتيا بطريقة مينية وموضوعية ،وينبغي أن تتخذ اإلجراءات الرقابية في
الوقت المناسب وأن تكون شفافة وواضحة.
 .6ينبغي تعزيز التعاون عبر الحدود من خالل الترتيبات واالتفاقات الثنائية والمتعددة األطراف
لتبادل المعمومات.
المبدأ الثاني :الحقوق والمعاممة المتساوية لممساىمين :يجب عمى إطار حوكمة الشركات
حماية وتسييل ممارسة المساىمين ،بما في ذلك األقميات والمساىمين األجانب لحقوقيم ويجب
أن يكون لجميع المساىمين فرصة إلنصافيم بشكل فعال في حال تم انتياك حقوقيم
المبدأ الثالث :المؤسسات االستثمارية ،وأسواق األسيم ،وغيرىم من الوسطاء :يجب عمى
إطار حوكمة الشركات ان توفر الحوافز السميمة وان تكون ىذه الحوافز متاحة ألسواق األسيم
لتعمل بطريقة تساىم في تطبيق أفضل لممارسات الحوكمة.
المبدأ الرابع :دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات :ينبغي أن يعترف إطار حوكمة
الشركات بحقوق أصحاب المصالح التي نص عمييا القانون أو االتفاقات المتبادلة وتشجيع
التعاون النشط بين الشركات وأصحاب المصمحة في خمق الثروة وفرص العمل واستدامة المشاريع
السميمة مالياً.
المبدأ الخامس :اإلفصاح والشفافية :ينبغي أن يكفل إطار الحوكمة اإلفصاح الدقيق وفي الوقت
المناسب بشأن جميع المسائل الجوىرية المتعمقة بالشركة ،بما في ذلك الوضع المالي واألداء
والممكية.
المبدأ السادس :مسؤوليات مجمس اإلدارة :يجب عمى إطار حوكمة الشركات ضمان قيام
مجمس إدارة الشركة بالتوجيو االستراتيجي لمشركة ،والرصد الفعال لإلدارة وتحمل المسؤولية
الكاممة تجاه الشركة والمساىمين.
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جدول رقم ( :)1.1التعديالت الحاصمة عمى مبادئ الحوكمة الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية االقتصادي
) OECDىيئة سوق رأس المال.)1111،

رقم

المبدأ

التعديالت

الموضوع

اليدف :تعزيز دور االشراف واالنفاذ لحوكمة الشركات

I

اطار حوكمة فعال




زيادة التأكيد عمى أىمية االشراف العام والمستقل في الرقابة واالنفاذ.

زيادة حوكمة الجيات الرقابية ذاتيا.

تغير دور البورصات (حيث غالبيتيا تحولت الي شركات خاصة
وليس مؤسسات عامة).

II

المعاممة المتكافئة لحقوق

المساىمين والوظائف الرئيسية
لمممكية

III

المستثمرين المؤسساتيين ،

البورصات ،واألوراق المالية األخرى

اليدف :تعزيز حقوق المساىمين وحمايتيم.




إرشادات إضافية حول تعامالت األطراف ذات العالقة.

المزيد حول تركز الممكية وانعكاسيا عمى حوكمة الشركات.

المزيد حول شفافية المنتفع النيائي لمممكية.

اليدف :إضافة وتقديم فصل جديد في المبادئ بخصوص جور
المستثمرين المؤسساتيين وأسواق المال في حوكمة الشركات.



مواضيع أخرى ،تشمل االدراج في أكثر من سوق مالي وفي أكثر من
دولة وانعكاس ذلك عمى حوكمة الشركات.

اليدف :لتحديث وشمول التطورات الحاصمة في األدوات األخرى الصادرة

IV

دور أصحاب المصالح في حوكمة
الشركات.

عن  ،OECDولكن لم يحصل تغير كبير عمى ىذا الفصل.


أكدت المراجعات ضرورة ادخال متطمبات في حوكمة الشركات تخص

الموظفين لتأكيد دورىم في المساىمة عمى المدى الطويل في نجاح
وأداء الشركة.

اليدف :تأكيد اإلفصاح التام والمالئم جول جميع األمور الجوىرية

V

اإلفصاح والشفافية

VI

مسؤوليات مجمس االدارة





العديد من المواضيع مغطاة االن بموجب معايير .IFRS

تأكيد ازدياد أىمية اإلفصاح غير المالي.

اإلفصاح حول تعامالت األطراف ذات العالقة

مسؤولية رئيس مجمس اإلدارة مقابل مسؤوليات المدير العام.

اليدف :لتحديد وتوضيح مسؤوليات مجمس اإلدارة في مواضيع وحاالت

خاصة


الرقابة واالشراف عمى أنظمة إدارة المخاطر.



دور ومسؤوليات المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة وتحديدا لجنة



جميع المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة غير موصى بيا لجميع

التدقيق وادارة المخاطر.

الشركات مثل لجنة المخاطر.
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إن إعادة النظر بمبادئ الحوكمة التي أقرت من قبل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية قبل
ما يزيد عن  16سنة تمثل ضرورة في غاية األىمية خاصة بعد أن أصبح تطبيق مبادئ
الحوكمة بالنسبة لمسياسيين وصناع القرار والمستثمرين والشركات وغيرىم بمثابة حجر أساس
لتحقيق االستقرار وتقوية النظام المالي.
ومن ىنا يتضح أن مبادئ الحوكمة ليست ىدف بحد ذاتيا ،وانما ىي وسيمة لخمق الثقة
باألسواق المالية واألعمال التي تعتبر أساسية بالنسبة لمشركات الراغبة بالحصول عمى التمويل
طويل األجل وبالمقابل ،فإن الضعف في تطبيق مبادئ الحوكمة ،وخاصة فيما يتعمق بالمكافآت
ومخاطر اإلدارة وممارسات مجالس اإلدارة وممارسة مالكي األسيم لحقوقيم لو انعكاسات كبيرة
عمى استقرار األسواق المالية ،حيث اعتبر ىذا الضعف أحد أىم األسباب لألزمة المالية العالمية
عام .2008
تعتبر المؤسسات السابقة الذكر المراجع الرئيسية لمحوكمة عمى مستوى العالم لتطبيق
أفضل الممارسات المتعمقة بالحوكمة والجدير بالذكر انو ليس ىنالك قواعد موحدة لحوكمة
الشركات يمكن تطبيقيا في جميع الدول ولنحصل بتطبيقيا عمى نفس النتائج بل ىناك مبادئ
عامة أصدرتيا ىذه المنظمات وىذه المبادئ تساعد الدول عمى تكوين اإلطار القانوني والتنظيمي
الخاص بيا لحوكمة الشركات.
1.7

قواعد حوكمة الشركات

تعد عممية حوكمة الشركات الناظم ألعمال الشركات بكافة اشكاليا ،وذلك ليدف أساسي
يعتبر األكثر واقعية واىمية وىو ضمان حقوق المالك ،كما توفر قواعد حوكمة الشركات اإلطار
التنظيمي العام الذي يمكن من خاللو لمشركات ان تحدد أىدافيا وتحدد أيضا كيفية تحقيق ىذه
األىداف ضمن ىذه القواعد األساسية ،وحسب نشرات بورصة فمسطين فان قواعد الحوكمة
الفمسطينية المعتمدة لمتطبيق في فمسطين ىي (ىيئة سوق رأس المال:)2012،
 .1وجود أساس فعال لحوكمة الشركات.
 .2حماية حقوق المساىمين والمستثمرين.
 .3المعاممة العادلة لممساىمين.
 .4دور أصحاب المصالح.
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 .5الشفافية واالفصاح.
 .6مسؤوليات مجمس اإلدارة.
ويعرف (شحادة وعبد الوىاب  )2007،قواعد الحوكمة الشركات بانيا "مجموعة من األسس
والممارسات التي تطبق صفة خاصة عمى الشركات الممموكة لقاعدة عريضة من المستثمرين،
وتتضمن الحقوق والواجبات لكافة المتعاممين من الشركة مثل مجمس اإلدارة ،والمساىمين
والدائنين والبنوك والموردين وتظير من خالل النظم والموائح الداخمية المطبقة بالشركة والتي تحكم
باتخاذ قرار قد يؤثر عمى مصمحة الشركة او المساىمين بيا "
1.8

مقومات حوكمة الشركات

المتمعن في المبادئ الّتي أوصت بيا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في مجال الحوكمة
يجد ّأنو يجب توفير مجموعة من المقومات لمحوكمة لموصول بيا إلى حالة من التميز عند

تطبقيا من ىذه المقومات (أبو زر.)2006،

 .1وجود تشريعات قوانين تفصح بشكل واضح عنما ىي حقوق وواجبات المساىمين في
مختمف الشركات الّتي تريد حوكمة فريدة ،عمى سبيل المثال ،حق التصويت ،وحق
انتخاب مجمس اإلدارة ،كما يجب في المقابل توضيح ما ىي حقوق المجتمع عمى
الشركات وواجباتيم اتجاىيا وىو أمر ضروري يجب أخذه بنظر االعتبار.
 .2وجود رؤبة واضحة المعالم يتم من خالليا تحديد استراتيجية وأىداف الشركات مع بيان
أىم األدوات الّتي تكفل تحقيق ىذه الرؤية.
 .3وجود توضيح لمييكل التنظيمي لمشركة مع تحديد واضح أيضا ألىتم السمطات
والمسؤوليات ،ويعزز ىذا وجود مجموعة من األنظمة المساعدة مثل نظام داخمي لمشركة
المعنية ،ونظام لمرقابة الداخمية ،ونظام محاسبة المسؤولية.
 .4التأكيد عمى وجود لجنة لمتدقيق في أي شركة مع توضيح أىم صالحياتيا ومسؤولياتيا
بما يكفل تحقيق حقيا في ممارسة دورىا الرقابي عمى أعمال ك ّل من المدقق الداخمي
والخارجي ،وكذلك حق متابعة تقارير اإلدارة خاصة بالشركة.
 .5وأخب ار ال بد من وجود نظام فعال لمتقارير يتجسد بو عنصر ميم أال وىتو الشفافية الّتي
تكفل توفير المعمومات المناسبة عن أداء الشركة ،ليس فقط إدارتيا ومساىمييا واّنما
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لجميع األطراف ذات العالقة المباشرة وغير المباشرة ،ممن يقدمون التقارير والبيانات
المالية لمشركة.
ويرى الباحث أن اإلفصاح عن ىذه المعمومات وبشكل تقارير تمتاز بالشفافية من شأنو
المساىمة في تحقق اليدف الرئيس لمحوكمة أال وىو تقميل المخاطر وأضرار تضارب
المصالح المحتمل ما بين الشركة واألطراف الميتمة بيذه التقارير.
1.9

أىمية حوكمة الشركات
ابرزت الفضائح المالية األخيرة المتسببة بانييار الكثير من الشركات الكبرى ،وتأثيرىا

السمبي عمى كل من األسواق المالية وثقة المستثمرين أىمية حوكمة الشركات واىمية السرعة في
تطبيقيا  ،خصوصا مع تسارع خطى العولمة ،حيث تعمل الحوكمة الجيدة عمى تخفيض
المخاطر ،وتحسين األداء ،وتسييل الوصول الي األسواق العالمية ،وزيادة قابمية تسويق السمع
والخدمات ،وتحسين قيادة الشركات ،واظيار الشفافية وامكانية المسائمة عن مسؤولية الشركات
االجتماعية (ىيمينج وكوشتا ،)2011،كما تحتل الحوكمة مركز الصدارة بين العوامل التي تعمل
عمى جذب االستثمارات األجنبية المباشرة وىذا ما توصمت اليو دراسة (احمد ،)2009،وليذا
سيتم دراسة أىمية حوكمة الشركات من الجوانب التالية:
 1.9.1األىمية القانونية لحوكمة الشركات
بالرغم من اختالف القوانين والنظم األساسية المرتبطة بحوكمة الشركات من دولة إلى
أخرى ،أال أن النظام القانوني يمثل صمام األمان بالنسبة لحوكمة الشركات ،كما أن معايير
اإلفصاح والشفافية من جية ،والمعايير المحاسبية الدولية من جية أخرى تعتبر عصب مبادئ
حوكمة الشركات ،أن حوكمة الشركات تتداخل في عدد من القوانين ،مثل قوانين الشركات،
وأسواق المال ،والبنوك ،والمحاسبة ،والتدقيق ،والضرائب ،والخصخصة ،والبيئة وغيرىا من
القوانين ،األمر الذي جعل القانونيين ييتمون بأطر حوكمة الشركات وألياتيا ،ألنيا تعمل عمى
حفظ حقوق جميع األطراف في الشركة ،ولذا فأن التشريعات الحاكمة والموائح التنظيمية لعمل
الشركات تعد العمود الفقري ألطر وأليات الحوكمة ،حيث أن ىذه القوانين تنظم وتحدد العالقة
بين األطراف المعنية في الشركة واالقتصاد ككل ).(Mallin,2010
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 1.9.1األىمية االجتماعية لحوكمة الشركات.
يعتبر مفيوم المسؤولية االجتماعية لمشركات من المفاىيم التي تزامن تطورىا مع
االنفصال المتزايد بين الممكية واإلدارة في الشركات الحديثة ،في البداية كانت الفمسفة االقتصادية
الكالسيكية تفترض بأن واجب الشركات ىو تعظيم ربحيتيا دون ان تقوم بأي واجب اخر اتجاه
المجتمع وبخالف ذلك فقد شرع المدراء التنفيذيين باالىتمام بأىداف أخرى إلى جانب تعظيم
األرباح  ،مثل مصالح المستيمكين ،والموظفين ،والدائنين ،والمجتمعات المحمية ،وكان ىذا
التطور قد ارتبط بنشوء جماعات المصالح وال سيما نقابات العمال ،وفي الوقت نفسو كانت
التشريعات الخاصة ببيئة االعمال تتطور فأخذت الكثير من البمدان تمنح إعفاءات ضريبية
لمتبرعات المقدمة من الشركات والجمعيات الي االعمال الخيرية ) ،(Schwartz,2011أن
مفيوم حوكمة الشركات في إطارىا الشمال يكون مرتبطاً ليس فقط بالنواحي القانونية والمالية،
وانما امتد ليشمل كافة النواحي االقتصادية واالجتماعية ،ومن ىنا تبمورت فكرة تذكير الشركات
بمسؤوليتيا االجتماعية ،حتى ال يكون تحقيق الربح ىو الشغل الشاغل ليا ،عالوة عمى ذلك فأن
الدور الرئيسي الذي تمعبو الشركات كوتيا المصدر الرئيسي لمثروة ،وتوليد فرص العمل ،وبالتالي
يتحتم عمييا القيام بواجباتيا االجتماعية وفقا لممفاىيم الحديثة كما آن التطورات االقتصادية
واالجتماعية والبيئية في صعر يتسم بالتغيير كان دافعا قوياً لتتحمل الشركات المسؤولية
االجتماعية ). (mallin,2010
 1.9.1األىمية االقتصادية لحوكمة الشركات
تتزايد في البيئة االقتصادية المعاصرة أىمية التزام الشركات بتطبيق مبادئ وأليات
الحوكمة ،ويعتبر أدراك الشركات ألىمية تحسين نظم الحوكمة لدييا عنص ار أساسيا في تحقيق
ذلك ،واذ انو وفي عالم أًصبح يتسم بحرية االستثمار وانتقال رأس المال ،أصبح من الصغب
عمى الشركات اجتذاب التمويل الالزم من المستثمرين دون ان تكون نالك نظم حوكمة حيدة تستند
إلى معايير دولية تساعد عمى اجتذابيم ) ( Williams & Zumbansen,2011فعمى الصعيد
االقتصادي تتنامى أىمية أتباع حوكمة الشركات باآلتي- :
 -1تعظيم القيمة السوقية ألسيم الشركة ،األمر الذي ينعكس إيجابيا عمى قيمة الشركة،
ودعم القدرة التنافسية ليا في األسواق المحمية والعالمية( .الفضل.)2007،
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 -2تجنب االنزالق في مشاكل مالية ومحاسبية ،والمساىمة في دعم استقرار الشركات العاممة
في مختمف المجاالت االقتصادية ).(Seifi&Others,2011
 -3تحقيق أكبر قدر ممكن من الطمأنينة لممستثمرين وحممة األسيم ،بما ينسجم وتحقيق
أكبر عائد مناسب عمى استثماراتيم ).(brown&others,2011
 -4توفير مصار تمويل محمية وعالمية لمشركات سواء من خالل الجياز المصرفي أو أسواق
المال ،وخاصة في ظل تزايد سرعة حركة انتقال التدفقات النقدية (أبو العطا.)2003 ،
 1.9.1األىمية المحاسبية والرقابية لحوكمة الشركات
استأثرت حوكمة الشركات باىتمام رجال الفكر والباحثين والمنظمات المينية والدولية ،نتيجة
لحاالت الفشل واالفالس المالي لكثير من الشركات الكبرى في العالم ،والسبب في ذلك ىو
ضعف دور األجيزة المالية والرقابية في ىذه الشركات ،باإلضافة إلى تواطؤ كبرى شركات
التدقيق من خالل قياميا بالمصادقة عمى التقارير المالية التي كانت ال تعكس الواقع الفعمي لتمك
الشركات األمر الذي جعل من ىذه االنييارات وكأنيا مثل الصعقة ).(Rezaei,2012
وقد اتفق كل من ) (Verhoeven , Beekes , Brownعمى أن انييار شركة انرون
وغيرىا من الشركات لم يكن نتيجة خرق في النظام ،لكنو فشل ذريع في الرقابة ومبادئ التحكم
المؤسسي ،ولم تكن حالة شركة انرون فريدة من نوعيا ،بل وقعت حاالت فشل لكثير من
الشركات ،ومنيا فضائح شركة جني ارل الكتريك التي أظيرت مؤشرات التحقيقات أن أىم أسبابيا
ىو الفضائح المالية والمحاسبية ،التي أخفى المسؤولون فيا بعض البيانات والمعمومات المالية،
وتمت تغطية الخسائر من االحتياطات والمخصصات التي تخص صندوق معاشات الموظفين
).(Brown& et al.,2011
وتتمثل أىمية حوكمة الشركات وفوائدىا عمى الشركات بوجو خاص والقطاع المالي
بوجو عام حسب (بيت التمويل الكويتي )1111 ،فيما يمي:
 .1تعزيز الكفاءة اإلدارية لمشركات :إن قواعد الحوكمة تحث عمى إتباع النيج الصحيح في
إدارة الشركات ،وذلك من خالل تطبيق أفضل الممارسات في شأن األساليب اإلدارية
الحديثة ،مما يساىم في نمو الشركات وزيادة ربحيتيا ،والحد من المخاطر التي قد تتعرض
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ليا ىذه الشركات ،حيث أن ممارسات الحوكمة الرشيدة تكفل أن يتولى إدارة الشركة مجمس
إدارة وفريق مديرين من ذوي الخبرة والكفاءات الفنية العالية ،باإلضافة إلى المجان
المتخصصة والمنبثقة عن مجمس اإلدارة والتي تعمل عمى ضمان سير العمل وفق سياسة
الشركة وتماشياً مع أىداف المساىمين.
 .2الحصول عمى تمويل بتكمفة أقل :إن تطبيق قواعد الحوكمة يوفر مناخاً نقياً من الثقة
واألمان لممستثمرين ،وبالتالي يصبح لدييم دافع قوي لالكتتاب في اإلصدارات الجديدة التي
تطرحيا الشركة بمختمف األدوات المالية ،ومن ثم فإن الشركة تستطيع أن توفر مصادر
التمويل الالزمة بأقل تكمفة ممكنة.
 .3تعزيز اإلجراءات الرقابية واجراءات التدقيق :إن الممارسة الجيدة لقواعد الحوكمة تتطمب
ضبط ممارسات وسموكيات القائمين عمى الشركة ،وأن تقوم الشركة بااللتزام بكافة القوانين
والتعميمات الصادرة من الجيات الرقابية ،وكذلك اتباع السياسات ونظم العمل الداخمية لدى
الشركة ،وبالتالي إتاحة المجال لقيام الشركة بالرقابة الذاتية عمى أنشطتيا ،مما يساىم في
تقميل المخاطر التي قد تتعرض ليا الشركة.
 .4دعم الدور االجتماعي لمشركات :إن قواعد الحوكمة تشجع الشركات عمى القيام بدور
اجتماعي أكثر فاعمية ،حيث أنيا تجعل الشركات تقوم بتوسيع نطاق أنشطتيا لتشمل أنشطة
أخرى إلى جانب أنشطتيا األساسية أو الرئيسية ،ومثال ذلك تنفيذ الدراسات والبحوث التي
تعود بالنفع عمى الشركة والمجتمع والبيئة واالقتصاد ،أخذا بعين االعتبار األركان الثالثة
لمتنمية المستدامة وىي النمو االقتصادي والتقدم االجتماعي وحماية البيئة.
 .5تعزيز العدالة والشفافية والمعاممة النزيية :تيدف قواعد الحوكمة من خالل تطبيق المبادئ
التي تتضمنيا إلى تعزيز العدالة والشفافية والمعاممة النزيية لجميع األطراف من المساىمين
والمستثمرين وغيرىم من أصحاب المصالح.
 .6الحد من مفيوم تعارض المصالح :تحفز قواعد الحوكمة الشركة عمى إتباع سموك النيج
القويم في تعامميا مع األطراف ذات العالقة بين جميع الفئات المختمفة في الشركة سواء من
داخميا أو خارجيا ،وكذلك تجنب كافة الممارسات غير السميمة التي قد تؤدي إلى تضارب
في المصالح وتعريض الشركة لمشاكل مالية.
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ويرى الباحث ان أىمية الحوكمة من خالل الفوائد المتعددة التي تحققيا عمى جميع النواحي
القانونية واالجتماعية واالقتصادية والمحاسبية والرقابية ،إذ ان التطبيق السميم والفعال ألليات
حوكمة الشركات ،سيساعد الشركات عمى تحسين سمعة الشركة نحو األفضل ،من خالل تعزيز
الكفاءة اإلدارية وتوفير بيئة سوقية تمتاز بالشفافية والمصداقية في بياناتيا المالية ،ونتيجة لذلك
ستتمتع الشركة بثقة عالية من الجميور بخدماتيا ومنتجاتيا مما سينعكس عمى زيادة المبيعات
والخدمات وبالتالي النمو في األرباح التشغيمية وزيادة العائد عمى األسيم وسيساىم ذلك في
تحريك عجمة التنمية وجذب المستثمرين.
 1.11أىداف حوكمة الشركات
يمكن تمخيص أىم االىداف التي تسعي حوكمة الشركات الى تحقيقيا حسب (محمد)200 ،
(دادن )2012،بالنقاط التالية:
 -1تيدف حوكمة الشركات إلى تحقيق الشفافية والعدالة ،حماية لحقوق المساىمين وأصحاب
المصالح ،ومساءلة إدارة الشركة في حال التقصير بأدائيا والحد من استغالل سمطة
اإلداريين في غير المصمحة العامة ،والذي يؤدي بدوره إلى االستخدام األمثل لممدخرات
وتعظيم ربحية الشركة وضمان وجود ىياكل إدارية تمكن المساىمين من محاسبة اإلدارة
والتزام الشركة باألحكام والتشريعات القانونية المفروضة.
 -2وجود مجمس إدارة يقوم بالنيابة عن المساىمين بمساءلة المديرين وتنفيذ ميامو لتحقيق
مصالح المساىمين والشركة ،ولتحقيق أفضل أداء أوجبت معايير الحوكمة بإعطاء درجة
كافية من االستقاللية لمجمس اإلدارة وضرورة وجود أعضاء مستقمين وغالبيتيم من
األعضاء غير التنفيذيين.
 -3تحسين إدارة الشركة وتطويرىا ومساعدة المديرين ومجمس اإلدارة عمى بناء استراتيجية
سميمة ،وضمان اتخاذ ق اررات الدمج أو السيطرة بناء عمى أسس سميمة ،بما يؤدي إلى رفع
كفاءة األداء.
 -4تجنب حدوث أزمات مصرفية نظ ار ألثرىا الكبير عمى االقتصاد المحمي.
 -5تحسين عممية صنع القرار في الشركات ،بزيادة إحساس المديرين بالمسؤولية وامكانية
محاسبتيم من خالل الجمعيات العامة.
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 -6تحقيق العدالة أي االعتراف بحقوق جميع األطراف ذات المصالح بالشركة بالشكل الذي
يضمن تحقيق العدالة والمساواة بين المساىمين سواء كانوا داخل أو خارج الشركة.
 -7زيادة الثقة في االقتصاد القومي ،وتعميق دور سوق المال وزيادة قدرتو عمى تنمية
المداخالت ورفع معدالت االستثمار ودعم القدرة التنافسية.
 -8تحقيق أمكانية المنافسة في األجل الطويل مما يخمق حوافز لمتطوير وتبني التكنولوجيا
الحديثة ،وزيادة درجة وعي المستثمرين لتتمكن الشركة من الصمود أمام المنافسة القوية.
 -9االشراف عمى المسؤولية االجتماعية لمشركة عن طريق إجراءات مناسبة لنشاطاتيا من
خالل خدمة البيئة والمجتمع.
وتسعى مبادئ حوكمة الشركات إلى مراعاة مصالح المستثمرين في كل الق اررات التي تتخذىا
اإلدارة وبالتالي تعمل ،ليس فقط عمى تعظيم األرباح وانما إلى عدم تورط الشركة في أي
ممارسات غير قانونية أو غير أخالقية قد تمنع الشركة من االستمرار.
ويرى الباحث ان اليدف األساسي من حوكمة الشركات يتمخص في ضمان تماشي الشركة
مع مصالح المستثمرين ،بما يعزز الثقة بالشركة ،وقدرتيا عمى حل االزمات ،من خالل تدعيم
الشفافية في كافة المعامالت ،وتحسين عمميات صنع الق اررات ،وتحقيق العدالة والمساءلة والحد
من استغالل السمطة .كما يرى الباحث أن مجال تطبيق حوكمة الشركات يمكن أن يتسع ألكثر
مما سبق ذكره لتمتد أىدافو وأىميتو خارج حدود مصمحة الشركة ذاتيا ومصمحة حممة األسيم
وأصحاب المصمحة اآلخرين ،وفي ىذا المجال فانو من األىمية تناول ىذا الجانب بمزيد من
البحث والتحميل وذلك من خالل إبراز أىمية حوكمة الشركات في المجاالت االقتصادية.
 1.11محددات الحوكمة في الشركات
ىناك مجموعتان من المحددات يتوقف عمييما مستوى الجودة والتطبيق الجيد لحوكمة
الشركات ،وفيما يمي عرض لياتين المجموعتين (محمد.)2008،
المحددات الخارجية :إن وجود مثل ىذه المحددات يضمن تنفيذ القوانين والقواعد التي تساعد عمى
حسن إدارة الشركة ،وتشمل ىذه المجموعة:
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 .1المناخ العام لالستثمار المنظم لألنشطة االقتصادية في الدولة مثل القوانين والتشريعات
واإلجراءات المنظمة لسوق العمل والشركات.
 .2تنظيم المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية واإلفالس.
 .3كفاءة وجود القطاع المالي الذي يوفر األموال الالزمة لقيام المشروعات وكفاءة األجيزة
الرقابية في أحكام الرقابة عمى الشركات.
 .4وجود بعض المؤسسات ذاتية التنظيم مثل الجمعيات المينية والشركات العاممة في سوق
األوراق المالية.
 .5وجود مؤسسات خاصة بالمين الحرة مثل مكاتب المحاماة والمكاتب االستشارية المالية
االستثمارية.
المحددات الداخمية :ىذه المحددات تشمل (محمد:)2008،
 .1القواعد والتعميمات واألسس التي تحدد أسموب وشكل الق اررات داخل الشركة.
 .2توزيع السمطات والميام بين الجمعية العامة ومجمس اإلدارة والمديرين التنفيذيين من اجل
تخفيف التعارض بين مصالح ىذه األطراف.
 .3الحوكمة تؤدي في النياية إلى زيادة الثقة في االقتصاد القومي.
 .4زيادة وتعميق سوق العمل عمى تعبئة المدخرات ورفع معدالت االستثمار.
 .5العمل عمى ضمان حقوق األقمية وصغار المستثمرين.
 .6العمل عمى دعم وتشجيع نمو القطاع الخاص ،وخاصة قدرتو التنافسية.
 .7مساعدة المشروعات في الحصول عمى تمويل مشاريعيا وتحقيق األرباح.
 .8خمق فرص العمل.
ويرى الباحث أن ىذه المحددات سواء كانت خارجية أو داخمية فإنيا تتأثر بالمحيط الخارجي
الذي تعمل فيو الشركة والذي يشمل النظام االقتصادي والسياسي واالجتماعي ودرجة الوعي لدى
أفرد المجتمع بأىمية ىذا المفيوم.
ا
 1.11النماذج الدولية لحوكمة الشركات
تختمف نماذج حوكمة الشركات باختالف طبيعة البمدان التي تطبق مفيوم حوكمة الشركات،
حيث يختمف كل بمد من حيث الظروف االقتصادية والتشريعية ،السياسية ،االجتماعية ،والثقافية،
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كما تختمف طبيعة العالقة بين المنشاة والفئات المختمفة من اصاحب المصالح ،فكما اشارت
المعايير األسترالية لحوكمة الشركات أنو ال يوجد نموذج واحد لحوكمة الشركات ،وعمى العموم
يوجد عالميا ثالث نماذج رئيسية لتطبيق نظام الحوكمة(عالم.)2009،
 .1النموذج الخارجي لحوكمة الشركات ويسمى بالنموذج االنجموساكسوني :ويطبق في الدول
االنجموساكسونية(،المتحدة والواليات المتحدة االمريكية ،استراليا ،نيوزلندا ،كندا ،جنوب
افريقيا).
 .2النموذج الداخمي لحوكمة الشركات ويسمى بالنموذج األلماني الياباني :يطبق ىذا النموذج
بشكل أساسي في كل من ألمانيا ،واليابان.
 .3النموذج المختمط أو اليجين ويسمى كذلك بالنموذج الالتيني :يطبق في كل من فرنسا،
اسبانيا ،إيطاليا ،وبمغاريا ،وىو يجمع بين خصائص النموذجين السابقين.
ويمكن تمخيص اىم االختالفات بين النماذج الدولية بالجدول التالي (عالم:)2009،
جدول رقم ( )1.1مقارنة بين النماذج الدولية لحوكمة الشركات
وجو المقارنة

ىدف الشركة

االنجموسكسوني

النموذج الداخمي
األلماني

الياباني

تحقيق أكبر قدر من

تحقيق مصالح الفئات

تراعي العديد من الفئات

يجمع بين مراعاة مصالح

األرباح بالشكل الذي

المختمفة مثل الموظفين،

واألطراف ذات المصالح إضافة

حممة األسيم ،ومراعاة

يساعد عمى تعظيم ثروة

المقرضين ،وحممة األسيم.

الى تحقيق رغبات ومصالح

مصالح الفئات األخرى.

المالك.
فئات التأثير عمى

حممة األسيم.

حممة األسيم.
حممة األسيم أصحاب

حممة األسيم أصحاب المصالح

تأثير غير مطمق لحممة

المصالح (موظفين ،بنوك،

(الموظفين ،كبار العمالء،

األسيم ويتطمب إجماع

الخ).

البنوك)

 %50من المساىمين.

يعتمد ىذا النموذج عمى

يعتمد عمى مجمسين لإلدارة

يعتمد ىذا النموذج عمى مجمس

يسمح القانون الفرنسي بوجود

مجمس إدارة واحد إلدارة

المجمس االشرافي كممثل

إدارة واحد إلدارة الشركة.

مجمس إدارة واحد إلدارة

الشركة

لحممة األسيم والموظفين

الشركات ويسمح أيضا بوجود

ومجمس اإلدارة لمرقابة عمى

مجمس إلدارة الشركة وبشكل

اإلدارة التنفيذية.

عام مجمس واحد الذي يقوم

إدارة الشركة

مجمس إدارة

الالتيني

الشركات

باإلدارة.

وجود السوق

الكفء لمرقابة
عمى الشركات

الية نشطة حيث تمتاز

الية غير نشطة حيث ىناك

الية غير نشطة نظ ار لتداخل

ألية غير نشطة وتستخدم

أسواق رأس المال

العديد من القوانين التي

العالقات والممكية المتداخمة بين

بصورة ضئيمة في ىذا

بالكفاءة باإلضافة أي

تحد من عمميات السيطرة

الشركات.

النموذج.

وجود قوانين وتشريعات
تسيل من استخدام ىذه
األلية.
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تشتت في ممكية شركات
االعمال ،فعمى سبيل
المثال في الواليات
تركيز الممكية

المتحدة االمريكية يمنع
القانون تجاوز نسبة
ممكية المستثمر الفرد
عن حد معين.

مكافأة اإلدارة
التنفيذية

نسبة تركز كبيرة لمممكية

يوجد شركات تخضع لسيطرة

حيث تصل نسبة تركز

الحكومة ،وشركات تخضع

يوجد نسبة لتركز الممكية وان

الممكية في يد أكبر خمس

كانت بنسبة أقل من النموذج

مساىمين الي  ،%80يأتي

األلماني.

عمى رأسيم كل من البنوك،
والمستثمر المؤسسي

لمممكية العائمية .ويمكن القول
بوجود تركز في الممكية ولكن
بصورة أقل من النموذج
الياباني.

تربط مكافأة اإلدارة العميا

ال يعتمد ىذا النموذج عمى

ال يعتمد ىذا النموذج عمى ربط

بشكل عام ال يتم ربط مكافآت

بشكل أساسي باألداء

ربط مكافئات اإلدارة العميا

المكافآت الخاصة باإلدارة العميا

اإلدارة.

ومقدار النجاح المحقق.

باألداء.

باألداء.

ويمكن القول ان النموذج األول الذي تطبقو الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا يستند
أساسا عمى األليات الخارجية لحوكمة الشركات والمتمثمة أساسا في السوق المالية ،حيث تمعب
قوانين األسواق المالية والييئات المنظمة ليا دو ار ميم في حماية مصالح المساىمين وخاصة

األقمية ،كما تحتل مسألة كفاءة السوق المالية محو ار ىاما في ىذا النموذج إذ يجب أن تعكس

أسعار األوراق المالية واقع المؤسسة بصدق ،أما النموذج المطبق في كل من ألمانيا واليابان،

فتحتل فيو األليات الداخمية لمحوكمة مكانة ىامة ،خاصة بالدور الذي تمعبو البنوك الكبرى في
التأثير عمى ق اررات المؤسسة من خالل مساىماتيا الرئيسية في رأس أموال أغمب المؤسسات،

وبيذا تعتبر كمساىم رئيسي أو مرجعي ،كما ان مجالس اإلدارة تمتاز بالفاعمية أكثر نتيجة انو

يتكون من مختمف أطياف أصحاب المصالح الخاصة.

ويرى الباحث ان المنظمات وحتى تكون قادرة عمى مواجية المنافسة الشديدة الحالية ان

تقوم بابتكار وتييئة وممارسات خاصة بيا لحوكمة الشركات بما يساعدىا عمى االستجابة

لمطمبات الجديدة لمعمالء ،واقتناص الفرص المتاحة أماميم.
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 1.11الحوكمة في فمسطين
فتتي ستتياق االىتمتتام المت ازيتتد والمستتتمر بتتين مختمتتف دول العتتالم بقضتتايا الحوكمتتة لتتم تكتتن فمستتطين
بعيدة عن ىذا التوجو العالمي ،فقد تطرق العديد من االقتصاديين والمحممتين والخبتراء الفمستطينيين إلتى
أىميتتة ومتتدى تتتأثير مفيتتوم حوكمتتة الشتتركات متتن الن تواحي االقتصتتادية والقانونيتتة واالجتماعيتتة بغتترض
تحقيق الكفاءة والتنمية االقتصادية المطموبة (السحار.)2015 ،
وفتتي الستتنوات األخيترة ،أصتتدرت الستتمطة الوطنيتتة الفمستتطينية عتتدداً متتن التشتريعات المنظمتتة لعمتتل
القطاع الخاص ،مثل :قانون سمطة النقد ،وقانون المصارف ،وقانون تشجيع االستثمار ،وقانون ىيئة
ستتوق رأس الم تتال ،وقتتانون االوراق المالي تتة ،وق تتانون مزاولتتة مين تتة ت تتدقيق الحستتابات ،وق تتانون الت تتأمين،
وقانون الكسب غير المشروع ،وقانون مكافحة غسل األموال ،وقتانون ستنة  2008بشتأن تعتديل قتانون
الشتتركات .وقتتد احتتتوت ىتتذه التشتريعات عمتتى عتتدد متتن النصتتوص التتتي تتتدخل ضتتمن قواعتتد الحوكمتتة
المعمتتول بيتتا دوليتاً .وفتتي االتجتتاه ذاتتتو ،فقتتد ارتتتأت ىيئتتة ستتوق رأس المتتال ،وبعتتد التنستتيق المباشتتر متتع
بورصتتة فمستتطين ،وستتمطة النقتتد ،ومؤسستتة التمويتتل الدوليتتة ( )IFCوضتتع قواعتتد لحوكمتتة الشتتركات فتتي
فمس تتطين ،نظت ت اًر ألىميتي تتا بالنس تتبة إل تتى االقتص تتاد الفمس تتطيني ،وبخاص تتة أن ى تتذا الموض تتوع ش تتيد ف تتي
الستتنوات األخي ترة اىتمام تاً مت ازيتتداً متتن قبتتل التتدول المختمفتتة فتتي العتتالم ،ومتتن قبتتل المؤسستتات الدولي تتة
(المجنة الوطنية لمحوكمة.)2009 ،
لقتتد شتتيدت األع توام التتثالث الماضتتية العديتتد متتن التطتتورات ذات العالقتتة بحوكمتتة الشتتركات س تواء
عمتتى المستتتوى القتتانوني والرقتتابي التنظيمتتي او عمتتى المستتتوى التوعتتوي وبنتتاء القتتدرات .حيتتث أصتتدر
مجمس إدارة ىيئة سوق راس المالي الفمسطيني خالل العام  2013قترار رقتم  1لعتام  2013بتعميمتات
معدل تتة لتعميم تتات رق تتم  2لس تتنة  2008بش تتأن اإلفص تتاح ،وج تتاءت ك تتل ى تتذه التع تتديالت عم تتى تعميم تتات
اإلفصاح بيدف تعزيز حوكمتة الشتركات واستتجابة لنتتائج الد ارستة الشتاممة فتي مجتال حوكمتة الشتركات
التي نفذتيا الييئة في العام  2012وتتمخص ىذه التعديالت بالمواضيع التالية:
•

الزام الشركات المساىمة العامة المدرجة بضرورة اإلفصاح فتي التقريتر الستنوي عتن جميتع
المبتتالغ التتتي حصتتل عمييتتا رئتتيس وأعضتتاء مجمتتس اإلدارة واإلدارة التنفيذيتتة ختتالل الستتنة
المالية سواء اكانتت بصتورة مباشترة مثتل بتدل حضتور جمستات او المكافتآت او البتدالت او
الم ازيتتا العينيتتة او ايتتة عناصتتر أختترى ذات طبيعتتة ماليتتة  ،ام غيتتر مباش ترة مثتتل القتتروض
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والضتتمانات وذلتتك فيمتتا يختتص رئتتيس أعضتتاء مجمتتس اإلدارة وايتتة رواتتتب او مكافئتتات او
بتدالت او م ازيتا مباشترة وغيتر مباشترة لمتوظفي اإلدارة التنفيذيتة  ،وجميتع ىتذه اإلفصتتاحات
يجب ان ترد بموجب كشف تفصيمي وافرادي لكل واحد منيم .
ألزم تتت التع تتديالت الجدي تتدة الش تتركات المس تتاىمة العام تتة المدرج تتة باإلفص تتاح ف تتي التقري تتر

•

السنوي عن سياستة الشتركة فتي مجتال المستؤولية االجتماعيتة وتمتك المتعمقتة بسياستتيا فتي
مجتتال البيئتتة والمجتمتتع المحمتتى ،عمتتى ان تكتتون ىتتذه السياستتة معمنتتة بشتتكل واضتتح وغيتتر
مضممة وقابمة لمتطبيق وفتي حتال إذا لتم يكتن لتدى الشتركة أي نشتاط فتي مجتال المستؤولية
االجتماعية او اية مساىمات مجتمعية فيجب اإلفصاح عن ذلك ضمن التقرير السنوي.
ألزمتتت التعتتديالت عمتتى التعميمتتات اإلفصتتاح الشتتركة المدرجتتة بإنشتتاء موقتتع االلكترونتتي

•

ختتاص بيتتا يتتتم متتن خاللتتو نشتتر كافتتة المعمومتتات والتقتتارير التتتي تيتتم المستتتثمرين وحتتددت
الحد األدنى من المعمومتات والوثتائق الواجتب توافرىتا عمتى الموقتع االلكترونتي مثتل النظتام
الداخمي لمشركة ،وعقد التأسيس ونبذة عن أعضاء مجمس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،وكبتار
المساىمين ،والتقارير السنوية ألخر ثالث سنوات عمى األقل.
ألزمت التعديالت الجديدة جميع الشركات المساىمة العامة المدرجة باإلفصاح فتي التقريتر

•

السنوي عن أسماء المجان الدائمة والمؤقتة المنبثقة عن مجمس اإلدارة وأسماء أعضاء كل
لجنة من ىذه المجان وصالحياتيا ومسؤولياتيا وفي حال عدم وجود أي لجان فيجب ذكر
ذلك صراحة (ىيئة سوق رأس المال.)2016،
ويالحتتظ متتن التعتتديالت أع تاله انيتتا تعتتديالت جوىريتتة فيمتتا يختتص اإلفصتتاح فتتي التقتتارير الستتنوية
لمشركات.
1.11.1

الجيود المبذولة لنشر ثقافة الحوكمة في فمسطين

وفي إطار الجيود المبذولة لنشر ثقافة الحوكمتة والمفتاىيم المتعمقتة بيتا فتي فمستطين ،قامتت العديتد
متن المؤسستات ستواء كانتت رقابيتة او إشترافيو بالعديتد متن الجيتود لتفعيتل قواعتد الحوكمتة فتي فمستتطين
ومن ىذه المؤسسات:
 المجنة الوطنية لمحوكمة
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 معيد الحوكمة الفمسطيني
 مؤسسة امان
 سمطة النقد الفمسطينية
 1.11.1.1جيود المجنة الوطنية لمحوكمة
في اطار الجيود المبذولة في إرساء قواعتد الحوكمتة فتي فمستطين ،قامتت ىيئتة ستوق المتال الفمستطينية
وبعد التنسيق المباشر متع بورصتة فمستطين وستمطة النقتد ومؤسستة التمويتل الدوليتة بتشتكيل المجنتة الوطنيتة
لمحوكمة  ،إلعداد مدونة حوكمة الشركات المساىمة العامة ،ولتحقيق ىتذا الغترض تتم اعتداد مدونتة لقواعتد
حوكمة الشركات في فمسطين باالستناد الي قوانين واألنظمة السارية المعمول بيا في فمسطين ،وتتم إقرارىتا
متتن قبتتل مجمتتس التتوزراء الفمستتطيني فتتي تش ترين الثتتاني  ،2009وأصتتبحت منتتذ ذلتتك التتتاريخ ىتتي االطتتار
المرجعي لقياس مدى االلتزام الشركات الفمسطينية المدرجة وغيتر المدرجتة بمبتادئ الحوكمتة ،والتتي شتممتيا
مدونة قواعد حوكمة الشركات والتي تسري عمى تمك الشركات وبورصة فمسطين  ،وشركات الرىن العقتاري
 ،وشتتركات التتتأجير التمتتويمي وشتتركات األوراق الماليتتة  ،وتشتتمل ىتتذه المدونتتة مجموعتتة متتن قواعتتد حوكمتتة
الشركات التي تنقسم الي ما يمي :
 -1قواع د الزامي ة التطبي ق :وىتتي القواعتتد التتتي تستتتند التتي نصتتوص تش تريعية ص تريحة ،ويكتتون التطبيتتق
إلزاميا من قبل الشركات تحت طائمة المسئولية القانونية ،وتمتت صتياغة ىتذه المدونتة بمغتة تفيتد االلتزام
من خالل سن واقرار قواعد الحوكمة واجبار الشركات عمى تنفيذىا.
 -2قواعد طوعية التطبيق :وىي القواعد التي تنسجم مع الممارستات الدوليتة فتي مجتال حوكمتة الشتركات،
ويكون التطبيق طوعيا من قبل الشركات دون ان يفرض تنفيذىا بشكل الزامي بل استرشادي واخالقي،
ويعود ذلك برنامج التوعية ،واستخدام المؤشرات العممية والعممية لقياس مدى االلتزام والعمل عمتى ضتم
بعض القواعد الطوعية الي القواعد اإللزامية (المجنة الوطنية لمحوكمة.)2009،
ومن جية أخرى ،فان المتأمول بتو ان تستعى الشتركات الفمستطينية وان يستعى المستاىمون بيتا التي
العمل عمى تطبيق ىذه القواعتد وااللتتزام بيتا لمتا تحققتو متن مصتالح عديتدة ليستت عمتى الشتركات التتي
تطبقيا فقط وانما لممناخ االستثماري العام في فمسطين ،باإلضافة الي ضرورة قيتام مراجعتي الحستابات
بحث مديري الشركات عمى االلتزام بيذه القواعد ،ورصد مدى تحقق ذلك.
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 1.11.1.1جيود معيد الحوكمة الفمسطيني:
تأسس معيتد الحوكمتة الفمستطيني فتي نيستان  2011كمنظمتة غيتر حكوميتة مستتقمة ،مستجمة لتدى
و ازرة الداخميتتة الفمستتطينية  ،وانستتجام متتع احكتتام النظتتام التتداخمي لممعيتتد قتتد استتتيدفت رستتالتو العمتتل عمتتى
تحديتتد الحوكمتتة فتتي منشتتئات القطتتاع الختتاص والمؤسستتات الحكوميتتة ذات العالقتتة ،وذلتتك بحستتب المبتتادئ
المتع تتارف عميي تتا دولي تتا وانس تتجاما م تتع األط تتر القانوني تتة الس تتاندة وم تتدونات الحوكم تتة الت تتي تفرى تتا الجي تتات
الفمستطينية المختصتتة ،ويستتتيدف المعيتتد متتن ذلتتك تطتتوير منتتاخ استتتثماري جتتاذب ،وتعزيتتز القتتدرة التنافستتية
لدى المنشآت التجارية  ،وتعميق التزاميا بالنزاىة والممارسات الفضمى(معيد الحوكمة الفمسطيني.)2013،
 1.11.1.1جيود مؤسسة أمان:
فتتي مجتتال تشتتجيع الشتتركات الفمستتطينية عمتتى تطبيتتق مبتتادئ وقواعتتد الحوكمتتة فتتي عمميتتا ،تعتبتتر
مؤسسة أمتان متن اجتل الن ازىتة والمستاءلة ،وىتي متن المؤسستات الفمستطينية التتي اختذت عمتى عاتقيتا نشتر
مفيت ت تتوم الحوكمت ت تتة وتطبيقيت ت تتا ،ولتحقيت ت تتق ىت ت تتذا اليت ت تتدف قامت ت تتت بالعديت ت تتد مت ت تتن النشت ت تتاطات أىميت ت تتا (قباح ت ت تتة
واخرون:)2008،
 إطالق مشروع اصدار شيادة النزاىة لمشركات الفمستطينية فتي العتام  ،2007متن ختالل برنتامج تعزيتزقيم النزاىة ومبادئ الشتفافية ونظتم المستائمة فتي القطتاع الختاص الفمستطيني ،والتذي تتم تنفيتذه بالتعتاون
مع مركز التجارة الفمسطيني (بال تريد).
 تطوير مدونة السموك الخاصة بالشركات المساىمة العامة ،والتي تيدف الي توجيو ىذه الشركات نحتوتعزيز الحوكمة الرشيدة.
 عقد مجموعة من االجتماعات وورش العمل عمى الصعيد المسئولين وذوي العالقة فيما يخص حوكمةالشركات.
 1.11.1.1جيود سمطة النقد الفمسطينية:
أصدرت سمطة النقد منذ إنشائيا العديد من التعميمات التتي تتعمتق بالجوانتب األساستية لمحوكمتة الجيتدة
ال ستتيما فتتي مجتتاالت التتتدقيق التتداخمي والختتارجي وتشتتكيل مجتتالس إدارة المصتتارف وغيرىتتا متتن الجوانتتب
األخرى ،حيث أن الالئحة لقتانون المصتارف رقتم ( )2لستنة 2002م والمقترة متن قبتل ستيادة رئتيس الستمطة
الوطنية نصت بوضوح عمى تكميف سمطة النقد بإصدار التعميمات الالزمة لتعزيز الحوكمة في المؤسستات
المصرفية.
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لذلك أعدت سمطة النقد دليال متكامال لمبتادئ ومعتايير الحوكمتة الجيتدة فتي المصتارف ضتمن جيودىتا
الرامية إلى وضع قواعد الممارسات الفضمى لحوكمة المصتارف فتي فمستطين موضتع التنفيتذ ،والتى تحستين
وتطتتوير أداء المص تتارف بم تتا يتواف تتق متتع الممارس تتات الدولي تتة الفض تتمى فتتي مج تتال الحك تتم المؤسس تتي الجي تتد
(سمطة النقد الفمسطينية.)2009،
وضمن جيود سمطة النقد المستمرة في إرساء القواعد والممارسات الفضمى لحوكمة المصارف ومواكبتة
التطورات ذات العالقة ،فقد قامتت بمراجعتة وتطتوير دليتل القواعتد والممارستات الفضتمى لحوكمتة المصتارف
فتي فمستتطين الصتتادر فتتي العتتام  2008استتتناداً إلتتى المبتتادئ اإلرشتادية التتتي تتتم إقرارىتتا متتن لجنتتة بتتازل فتتي
العتتام  2010والتتتي اعتمتتدتيا أيض تاً لجنتتة الرقابتتة المص ترفية العربيتتة المنبثقتتة عتتن صتتندوق النقتتد العربتتي-
مجمس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية .ويشمل ىذا التدليل مجموعتة متن المبتادئ اليامتة
واليادفة لإلسيام في تحسين وتطتوير أداء المصتارف بمتا يضتمن استتغالل مواردىتا بالشتكل األمثتل وتنويتع
منتجاتيا وتعزيز الثقة بالجياز المصرفي لممساىمة في عممية التنمية االقتصادية المستدامة ،وتعزيتز وعتي
أعضتتاء مجتتالس اإلدارة باعتبتتارىم الجيتتة ذات المستتؤولية األىتتم فتتي إدارة المصتتارف ،وتنظتتيم العالقتتة بينيتتا
وبين اإلدارة التنفيذية والمساىمين واألطراف األخرى ذات العالقة (سمطة النقد الفمسطينية.)2014،
1.11.1

أىداف حوكمة الشركات في فمسطين:

إن أىتتداف الحوكمتتة فتتي فمستتطين وكمتتا رستتمتيا (المجنتتة الوطنيتتة لمحوكمتتة )2009،ىتتي عمتتى النحتتو
التالي:
 .1تحسين أداء الشركات وقدرتيا عمى المنافسة وامكانية حصوليا عمى رأس مال إضافي.
 .2تحسين نوعية المعمومات ذات الصمة بالحوكمة والمتاحة ألسواق األسيم.
 .3بناء ثقة المستثمرين وأصحاب المجتمع ككل.
 .4االرتقاء بالمعايير ودفع عجمة إصالح أنظمة حوكمة الشركات.
1.11.1

مكونات مدونة قواعد حوكمة الشركات

لتتدى وضتتع ىتتذه المدونتتة ،تتتم االسترشتتاد بمبتتادئ حوكمتتة الشتتركات الصتتادرة عتتن منظمتتة التعتتاون
االقتصتتادي والتنميتتة الدوليتتة ( ،)OECDباإلضتتافة إلتتى متتدونات أختترى لحوكمتتة الشتتركات تتتم وضتتعيا
عمتتى الصتتعيدين التتدولي واإلقميمتتي .وعميتتو ،والتتى جانتتب التقتتديم ،فقتتد تضتتمنت مدونتتة حوكمتتة الشتتركات
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قواعتتتد تعت تتالج الجوانت تتب األساست تتية لحوكمت تتة الشت تتركات والمتمثمت تتة فت تتي األمت تتور التاليت تتة (المجنت تتة الوطنيت تتة
لمحوكمة:)2009،
 .1اجتماع الييئة العامة.
 .2حقوق المساىمين المتكافئة.
 .3إدارة الشركة.
 .4التدقيق.
 .5االفصاح والشفافية.
 .6أصحاب المصالح اآلخرين في الشركة.
 1.11.1الطبيعة القانونية لقواعد حوكمة الشركات:
تشمل مدونة الحوكمة ثالثة أنواع من القواعد القانونية مقسمة كما يمي:
النوع األول :وىو القواعد التي تستند إلى نصوص تشريعية صريحة وىنا يكون التطبيق إلزامياً من قبل
الشركات تحت طائمة المسؤولية القانونية .وقد تمت صياغة ىذه القواعد في المدونة بمغة تفيد اإللزام،
مثل :يجب ،وال يجوز ،ويحق ،ويمتزم ،ويحظر.
النوع الثاني :وىو القواعد التي تنسجم مع الممارستات الدوليتة فتي مجتال حوكمتة الشتركات ال تتعتارض
مع أي نص تشتريعي صتريح ،أو عمتى األقتل تكتون واحتداً متن االحتمتاالت التتي يجيزىتا نتص تشتريعي
متتا ،وىنتتا يكتتون التطبيتتق طوعيتاً متتن قبتتل الشتتركات ضتتمن مقولتتة "االلتتزام وتفستتير عتتدم االلتتزام" .وقتتد
وينصتتح،
تمتتت صتتياغة ىتتذه القواعتتد فتتي المدونتتة بمغتتة تفيتتد الج تواز والنصتتيحة بتتالتطبيق ،مثتتلّ :
يحبتتذُ ،
ويجوز.

النتتوع الثالتتث :وىتتو القواعتتد التتتي تنستتجم متتع الممارستتات الدوليتتة فتتي مجتتال حوكمتتة الشتتركات ،ولكنيتتا
تتعتتارض متتع نصتتوص تشتريعية صتريحة ،وىنتتا تمتتت التوصتتية بصتراحة بضتترورة تعتتديل التشتريع القتتائم
ليتناسب مع ىذه الممارسات والقواعد.
 1.11.1نطاق تطبيق الحوكمة:
 .1الشركات المساىمة العامة (المدرجة وغير المدرجة).
 .2سوق فمسطين لألوراق المالية( ،بورصة فمسطين والمركز).
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 .3شركات الرىن العقاري.
 .4شركات التأجير التمويمي.
 .5شركات األوراق المالية.
 .6شركات التأمين.
1.11.1

اىم معوقات تطبيق الحوكمة في فمسطين:

من المعموم ان االقتصاد الفمسطيني يخضع لقيود ومعيقات عديدة منيا ما نجم عن سياسات االحتالل
اإلس ترائيمي القمعيتتة  ،وتتتردد وتتتأخر التتدول المانحتتة عتتن ستتداد التزاماتي تا الماليتتة لمستتمطة الوطنيتتة  ،وع تتدم
اكتمال بناء المؤسسات العامة وتواضتع أدائيتا  ،وعتدم اكتمتال اصتدار او تعتديل منظومتة القتوانين المزمتة ،
وغياب رؤية سياسية واضحة لشكل ومستقبل االقتصاد الفمسطيني وما يترتب عمى ذلك من ضعف واضتح
في مجال رسم وتنفيذ السياسات االقتصادية  ،ىذا ويشير بعض الباحثين التي معوقتات فتي مستتوى تطبيتق
المؤسس تتات والش تتركات ف تتي فمس تتطين لمب تتادئ وقواع تتد الحوكم تتة الرش تتيدة بالش تتكل المطم تتوب  ،ويع تتود ذل تتك
لألسباب االتية (قباجة واخرون( ، )2008،عورتاني ( ، )2008،االسطل:)2010،
 .1قمة الشركات التي من الممكن تصنيفيا بشكل واقعي الي مجموعة الشركات المساىمة العامة.
 .2غياب نسبي لمجموعة من المفاىيم المركزية لمحوكمة.
 .3اغمب الشركات في فمسطين ممموكة لمعائمة ،ويؤثر افراد العائمة عمى اإلدارة.
 .4عدم تطوير قانون الشركات ،والضوابط والموائح الداخمية الصادرة بمقتضاه.
 .5ضتعف التتوعي االستتتثماري لتتدى أصتتحاب األمتوال رغتم متتا يقتتوم ىيئتتة ستتوق رأس المتتال الفمستتطيني
من ندوات توعية .
 .6الركود في الغرف التجارية حيث ان بقاء أعضاء مجالس ىذه الغرف في مواقعيم لمدة طويمة ىتي
مؤشرات خطيرة ليا انعكاسات سمبية.
 .7القصور الذي يكتنف البيئة القانونية بالرغم من الجيود المبذولة لتطويرىا ،وىذا يعني أن الشركات
الفمسطينية تواجو قصو اًر في الضوابط الداخمية والخارجية.
 .8ضعف الوعي االستثماري لدى صغار المستثمرين ،وعدم وجود جمعية لحماية حقوقيم.
 .9عد وجود مؤسسات تيتم بتقييم مدى التزام الشركات بالحوكمة.
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ويرى الباحث انو يمكن تمخيص اىم التطورات في مجال حوكمة الشركات في فمستطين متن ختالل
البنود التالية:
-1

المس توى الق انوني :انش تتاء نم تتوذج لقي تتاس الحوكم تتة وال تتذي ت تتم بن تتاءه م تتن خ تتالل مدون تتة
الحوكمتتة وقتتانون الشتتركات وقتتانون األوراق الماليتتة وتتتم اختبتتاره عتتام  2014وتعديمتتو وفقتتا
لمتغذية الراجعة ومن المحتمل يتم استخدامو فعميا عام 2016.

-2

المس توى الرق ابي والتنظيم ي :اصت تتدار دليت تتل القواعت تتد والممارست تتات الفضت تتمى لحوكمت تتة
المصارف في فمسطين المعدل عام  2014من قبتل ستمطة النقتد الفمستطينية وذلتك استتنادا
الي المبادئ االرشادية الصادرة عن بازل.

-3

المس توى التوع وي :تتتم دمتتج مستتاق يختتص حوكمتتة الشتتركات فتتي الجامعتتات الفمستتطينية
وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وعقد الدورات التدريبية في مجال الحوكمة.

مما سبق يمكتن القتول بتان الحوكمتة فتي فمستطين ختالل األعتوام االخيترة قتدمت العديتد متن اإلنجتازات عمتى
مستوى المنطقة لمواكبة الدول المتقدمة سواء عمى المستوى الرقابي او القانوني او التوعوي.
 1.11عالقة الحوكمة بثقة المستثمرين
أح تتدثت االزم تتات المالي تتة العالمي تتة حال تتة م تتن االرب تتاك واالىتتتزاز ل تتدى الكثي تتر م تتن المس تتتثمرين ف تتي
األس تواق الماليتتة ،والكثيتتر متتن المستتتثمرين فقتتدو الثقتتة فتتي ىتتذه األس تواق ممتتا آثتتر بالستتمب عمتتى اقتصتتادات
الكثيتتر متتن البمتتدان ،فتتي ظتتل ىتتذا الواقتتع تبقتتى الحاجتتة ماستتة لبتتذل كتتل الجيتتود ،الستتتعادة ثقتتة المستتتثمرين
باألسواق المالية.
تعتبتتر ثقتتة المستتاىمين والمستتتثمرين بتتأن األمتوال التتتي سيستتتثمرونيا لتتن يستتاء استتتخداميا متتن قبتتل
متتديري الشتتركة او اعضتتاء مجمتتس االدارة او كبتتار المستتاىمين ،وأن ىتتذه األمتوال ستتتوظف بالشتتكل األمثتتل
الذي يراعي مصالحيم ،بمثابة أحد أىم العوامل في نشوء وتطور أسواق رأس المال (.)OECD, 2004
إن أىمي تتة االرتب تتاط ب تتين حوكم تتة الش تتركات وثق تتة المس تتتثمرين تكم تتن م تتن خ تتالل تطبيق تتات حوكم تتة
الشركات ألنيا انعكاس لنوع اإلدارة فالشركات ذات حوكمة الشتركات الجيتدة تصتبح أكثتر جتذبا لممستتثمرين
ممتتا يعنتتي زيتتادة إمكانيتتة التتدخول لألستواق وجتتذب رأس المتتال ووفترة االئتمتتان وانخفتتاض تكمفتتة التمويتتل لكتتل
من الديون وحق الممكية من خالل ما تمتمكتو الشتركة ذات مبتادئ حوكمتة الشتركات الجيتدة متن خبترة كافيتة
فتتي خفتتض التكمفتتة المرجحتتة ل ترأس المتتال ورفتتع لقيمتيتتا الستتوقية وخفتتض مخاطرىتتا وزيتتادة قتتدرتيا التنافستتية
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ومواجيتيا لمتحديات كخروج رؤوس األموال كما أن المستثمرين ليسوا محصورين بأسواق معينة ويمكتن أن
يتجنبتوا األستتيم واألس تواق التتتي تضتتعف بيتتا تطبيقتتات حوكمتتة الشتتركات فيتتم أكثتتر اىتمامتتا باالستتتثمار فتتي
شركات تتمتع بالمستوى المقبول من معايير حوكمة الشركات لتصبح بحد ذاتيا معيا ار استثماريا فقد أصبح
المس تتتثمرون يط تتالبون بمس تتتويات أكث تتر فاعمي تتة لحوكم تتة الش تتركات وأص تتبح عم تتى الش تتركات أن ت تتوفر تم تتك
المستويات واال أصبحت أسواقيا ليست لممستثمرين ،ويمكن لحوكمة الشركات السميمة مساعدة المستتثمرين
فتتي األس تواق الماليتتة متتن ختتالل متتا ترستتمو متتن إشتتارات حتتول األداء المتتالي واألستتعار فتتي اتختتاذ ق ترار رشتتيد
ولعل المستثمرين في األسواق الناشئة أحوج لمثل ىذه اإلشارات والمعمومات(فوزي)2015،
يع تتد ت تتوفير التموي تتل عنصت ت ار أساس تتيا الس تتتمرار وبق تتاء الش تتركات ،إال أن ت تتوفيره يعتم تتد عم تتى كف تتاءة
تخصتتيص المت توارد م تتن ختتالل الوس تتطاء ف تتي األس تواق الماليت تة لغاي تتات استتتثمارية وانتاجي تتة ،وتعتم تتد عممي تتة
التخصيص عمى العائد المتوقع من قبل المستتثمرين ،وكتذلك قابميتة ىتذه الشتركات لالستتمرار والبقتاء والتذي
يمكن تقييمو من خالل أساليب تحميل العالقة بين العائد والمختاطرة ،إضتافة إلتى درجتة ثقتة المستتثمر التتي
تعتمد عمى مجموعة واسعة من العوامل القانونية والمؤسساتية والتشريعية التي تضمن لو حماية استثماراتو،
ومن ىنا تأتي حوكمة الشركات لتتعامل مع الطرق التي من خالليا:
 يطمئن المستثمر عمى عائد استثماراتيم.
 يتمكن الممولون من جعل المديرين يعيدون إلييم بعض األرباح.
 يتأكد المستثمرون أن المديرين لن ييدروا المال الذي يستثمرونو في الشركة.
 التأكد من أن الشركة ال تستثمر في مشاريع فاشمة.
إن الممارست ت تتات الست ت تتميمة لمحوكمت ت تتة ستست ت تتاعد الشت ت تتركات واالقتصت ت تتاد بشت ت تتكل عت ت تتام عمت ت تتى جت ت تتذب
االستتتثمارات ،ودعتتم األداء االقتصتتادي والمتتالي ،والقتتدرة عمتتى المنافستتة فتتي المتتدى الطويتتل أمتتا فيمتتا يتعمتتق
بعالقتة الحوكمتتة بتتاألداء المتتالي لممؤسستتات ،فقتتد حتتدد الفكتتر المحاستتبي والمتتالي مجموعتتة متتن القنتوات التتتي
يمكن من خالليا أن تساىم في تطوير األداء المالي ،وتتمثل ىذه القنوات في اآلتي :زيادة فرص الوصتول
لمصادر التمويل الخارجي ،زيادة قيمة المؤسسة ،تخفيض مخاطر األزمات المالية ،تحسين العالقة مع كل
أصحاب المصالح.
وبالتتتالي ،نالحتتظ أن التطبي تتق الجيتتد لمب تتادئ حوكمتتة المؤسستتات يمث تتل ستتبيل التق تتدم لكتتل م تتن
األفراد والشركات والمجتمع ككل ،ألن ذلتك يضتمن لألفتراد قتد ار مناستبا متن الضتمان لتحقيتق ربحيتة معقولتة
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متتن استتتثماراتيم ،كمتتا تضتتمن تمتتك اآلليتتات قتتوة وستتالمة أداء المؤسستتات ،ومتتن ثتتم تتتدعيم واستتتقرار تقتتدم
األسواق المالية واالقتصاديات والمجتمعات.
ويتأثر أداء البورصة بصورة عامة بثقة المستثمرين من خالل انعكاس ىذه الثقة عمى مجموعة من العوامل
أىمي تتا الع تترض والطم تتب والش تتفافية والش تتائعات والحال تتة االقتص تتادية ،فأم تتا ع تترض األس تتيم فيعن تتي توفيرى تتا
لممتعتاممين التتذين يرغبتون باقتنائيتتا ويستتتطيعون ذلتك وأمتتا الطمتتب عمتى األستتيم فيعنتتي الرغبتة فتتي الحصتتول
عمييتتا متتع إمكانيتتة دفتتع ثمنيتتا ،والعالقتتة بتتين العتترض والطمتتب فتتي ظتتل ثبتتات الكميتتة عالقتتة عكستتية فعنتتدما
يزداد الطمب تنخفض الكمية المعروضة من األسيم والعكس صتحيح ،وكممتا كانتت رغبتات االقتنتاء متباينتة
كمما زاد التداول عمى السيم.
والشفافية وتعني سرعة وكفاءة انتقال المعمومتات بتين المتعتاممين والتأكتد متن إتاحتيتا لمجميتع بصتورة عادلتة
داخل البورصة ،وبصورة تمنع استغالل طرف ما لممعمومات عمى حساب طرف أخر.
والشائعات وىي االنباء غير الرسمية التي يتم تداوليا بين المتعاممين في البورصة والتتي قتد تمحتق بعضتيم
الخسائر أو قد تكون مصد ار لمربح السريع لمبعض االخر ،وكمما انخفضت الشتائعات تحستن أداء البورصتة
بشكل أفضل.
واست تتتقرار الحالت تتة االقتصت تتادية والت تتذي يت تتؤدي الت تتي ازدىت تتار البورصت تتة وتحست تتن أداءىت تتا كونت تتو يت تتوفر األمت تتان
لممستثمرين ويقمل من مخاطر االستثمار(ىندي.)2009،
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
3.1

مقدمة

3.2

منيجية الدراسة

3.3

طرق جمع البيانات

3.4

مجتمع الدراسة

3.5

قياس متغيرات الدراسة

3.6

المعالجات اإلحصائية

1.1

مقدمة
يتنتتاول ىتتذا الفصتتل وصتتفاً لمتتنيج الد ارستتة ،وكتتل متتن مجتمتتع الد ارستتة وعينتيتتا ،وكتتذلك أداة الد ارستتة

المستخدمة وطترق إعتدادىا ،وصتدقيا وثباتيتا ،كمتا يتضتمن ىتذا الفصتل وصتفًا لإلجتراءات الخاصتة بتقنتين

أخير المعالجات اإلحصائية التي تم االعتماد عمييا في تحميل الدراسة.
أدوات الدراسة وتطبيقيا ،و ًا
1.1

منيجية الدراسة
حيث إنو قد تم تحديد جوانب وأبعاد الظاىرة موضع الدراسة مسبقاً من خالل مراجعة الدراسات

السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة التي تسعى إلى التعرف عمى مدى تطبيق الشركات المساىمة العامة
المدرجة في بورصة فمسطين لقواعد الحوكمة وأثرىا عمى ثقة المستثمرين .فقد اتبعت ىذه الدراسة المنيج
الوصفي التحميمي الذي ييدف إلى توفير البيانات والحقائق عن المشكمة موضوع الدراسة لتفسيرىا والوقوف
عمى دالالتيا.
1.1

طرق جمع البيانات
اعتمدت الدراسة عمى نوعين من البيانات

 1.1.1البيانات األولية
حيث تم التطرق لمبيانات األولية بالبحث فتي الجانتب الميتداني عبتر مقيتاس الحوكمتة المصتمم متن
قبتتل ( )Brown and Caylor, 2004لمعرفتتة درجتتة تطبيتتق شتتركات المستتاىمة العامتتة المدرجتتة فتتي بورصتتة
فمسطين لقواعتد الحوكمتة متن ختالل متا ىتو مفصتح عنتو فتي التقتارير الستنوية لتمتك الشتركات ،لتذلك فقتد تتم
استتتخدام ( )4قواعتتد ىتتي (أنظمتتة التتتدقيق المتبعتتة متتن قبتتل الشتتركات ،صتتالحيات مجمتتس اإلدارة ،الم توائح
والقتوانين الداخميتتة ،المكافتتآت ألعضتتاء مجمتتس اإلدارة والمتتدراء التنفيتتذيين ،توزيتتع ممكيتتة األستتيم ،السياستتات
المستقبمية) ،في حين تم استبعاد قاعتدتين ىمتا (المستتوى التعميمتي لمجمتس اإلدارة ،وقتانون التأستيس) لعتدم
توفر االفصاح المطموب ليما ضتمن التقتارير الستنوية لمعظتم الشتركات .كمتا تتم االستتعانة بتالقوائم الماليتة
المنشورة لتمك الشركات في الوصول لمنسب الالزمة لقياس ثقة المستتثمرين متن ختالل حجتم وستعر التتداول
لتمك الشركات .وبعد ذلك تم استتخدام االختبتارات اإلحصتائية المناستبة بيتدف الوصتول لتدالالت ذات قيمتة
ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة.
 1.1.1البيانات الثانوية
تمتتت مراجعتتة الكتتتب والتتدوريات والمنشتتورات الخاصتتة أو المتعمقتتة بالموضتتوع قيتتد الد ارستتة ،والتتتي
تتعمتق بقواعتتد حوكمتتة الشتتركات ،ومتتدى مستتاىمتيا فتي تحستين ثقتتة المستتتثمرين فتتي الشتتركات المطبقتتة ليتتا،
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وأيتة م ارجتتع قتتد تستتيم فتي إثتراء الد ارستتة بشتتكل عممتي ،وذلتتك بغتترض التعتترف عمتى واألستتس الطتترق العمميتتة
السميمة في كتابة الدراسات ،وكذلك أخذ تصور عام عن آخر المستجدات التي حدثت و تحتدث فتي مجتال
الدراسة.
1.1

مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من كافة شركات المساىمة العامة المدرجة فتي بورصتة فمستطين والتتي يبمتغ

عددىا  27شركة حسب الموقع اإللكتروني الرسمي لبورصة فمسطين ( .)www.p-s-e.comوتبين أن ىذه
الوح تتدات موزع تتة عم تتى خم تتس قطاع تتات وى تتي قط تتاع االس تتتثمار ،قط تتاع البن تتوك ،قط تتاع الت تتأمين ،قط تتاع
الخ تتدمات ،وقط تتاع الص تتناعة ،وق تتد ش تتممت الد ارس تتة الش تتركات الت تتي ما ازل تتت أس تتيميا متداول تتة خ تتالل الع تتام
4513م ،والبتتالغ عتتددىا  25شتتركة حيتتث أن ىنتتاك الشتتركتين أدرجتتت حتتديثاً فتتي البورصتتة ولتتم يتتتم تتتداول
أستتيميا طتتول العتتام ،ويوضتتح جتتدول رقتتم ( )111أن أكبتتر القطاعتتات تمثتتيالً فتتي ىتتذه الد ارستتة ىمتتا قطتتاعي
الصتناعة والختدمات بنستبة  %431314و  %411252عمتى التتوالي ،وىتذا يتناستب متع نستبتيا الفعميتة فتي
المجتمع ،يمييما قطاع االستثمار بنسبة  ،%171127وقد مثل قطاع البنوك بنسبة بمغتت  %151541لكتل
قطتتاع ،أمتتا أقتتل القطاعتتات تمثتتيالً ىتتو قطتتاع التتتأمين بنستتبة بمغتتت  .%121314وقتتد شتتممت الد ارستتة كافتتة
شركات المجتمع التي تم تداول أسيميا خالل العام 4513م.
جذوي رلُ () 3.1
ذىسيع عيٕح اٌذراطح حظة اٌمطاع االلرصادي

التكرار

النسبة المئوية

القطاع االقتصادي
قطاع الخدمات

11

23.404

قطاع التأمين

7

14.894

قطاع الصناعة

12

25.532

قطاع االستثمار

9

19.149

قطاع البنوك والخدمات المالية

8

17.021

47

100.000

المجموع

1.1

متغيرات الدراسة:

 1.1.1المتغير المستقل:
يتمثل المتغير المستقل ليذه الدراسة في قياس قواعد الحوكمة والمتمثمة في:

 .1أنظمة التدقيق المتبعة من قبل الشركات وسوف يرمز ليا بالرمز ()X1
 .4صالحيات مجمس اإلدارة وسوف يرمز ليا بالرمز ()X2
 .1الموائح والقوانين الداخمية وسوف يرمز ليا بالرمز ()X3
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 .2المكافآت ألعضاء مجمس اإلدارة والمدراء التنفيذيين وسوف يرمز ليا بالرمز ()X4
 .3توزيع ممكية األسيم وسوف يرمز ليا بالرمز ()X5

 .4السياسات المستقبمية وسوف يرمز ليا بالرمز ()X6
بينما رمز لقواعد الحوكمة بشكل عام بالرمز ( ،)Xوقد تم استخدام مقياس الحوكمة المصمم من

قبل ( )Brown and Caylor, 2004لمعرفة درجة تطبيق شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة
فمسطين لقواعد الحوكمة وفيما يمي تحميل فقرات ىذا المقياس.
 1.1.1.1تحميل فقرات المقياس
لتحميل فقرات المقياس تم استخدام اختبار Tلعينة واحدة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة
التطبيق قد وصل إلى درجة الحياد وىي  %35أم ال.
 اختبار مدى تطابق أنظمة التدقيق لدى الشركات المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمةالنتائج المبينة في جدول رقم ( )3.2توضح التزام الشركات بقواعد الحوكمة الخاصة بأنظمة التدقيق

وتبين النتائج أن  %78.7من الشركات تمتزم بمصادقة المدققين عمى التقرير السنوي ألعمال الشركة

المعمن لممساىمين ،كما أن  %70.2منيا لدييا لجنة تدقيق داخمي تتكون من أعضاء المجمس غير

التنفيذين اثنان عمى األقل لدييم خبرة عممية وعممية في مجال المحاسبة واإلدارة المالية ،بينما %53.2

فقط من ىذه الشركات لدييا دائرة لمراقبة االمتثال تقوم بالميام المحددة وفقاً لدليل معايير الحوكمة ،مما

يتوافق مع قواعد الحوكمة ،إال أن  %21.3فقط من الشركات تمتزم بسياسة رسمية لتدوير المدققين

الخارجيين ،بحيث ال يستمر ألكثر من خمس سنوات متتالية ،ويرجع ذلك من وجية نظر الباحث إلى عدم

توفر قوانين ممزمة تمزم الشركات بتطبيق سياسة التدوير لممحاسب الخارجي ،لذلك تمجأ الشركات الستمرار

التعامل مع مدققيا الخارجي خفضاً لمتكاليف.

جدول ( :)4.1نسبة التطبيق لكل من قواعد الحوكمة الخاصة بأنظمة التدقيق

الفقرة

م
.1
.4
.1
.2

الشركات

نسبة

التطبيق

المعياري

33

0.702

0.462

2.998

37

0.787

0.414

4.760

0.000

25

0.532

0.504

0.434

0.666

10

0.213

0.414

-4.760

0.000

0.543

0.310

0.942

0.351

الممتزمة

تتكون لجنة التدقيق الداخمي من أعضاء المجمس غير التنفيذين اثنان
عمى األقل لدييم خبرة عممية وعممية في مجال المحاسبة واإلدارة المالية.
يصادق المدققون عمى التقرير السنوي ألعمال الشركة المعمن
لممساىمين.
لدى الشركة دائرة مراقبة االمتثال تقوم بالميام المحددة وفقاً لدليل معايير

الحوكمة.

لدى الشركة سياسة رسمية لتدوير المدققين الخارجيين ،وأال يستمر ألكثر
من خمس سنوات متتالية.

جميع فقرات المجال معاً

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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القيمة

االنحراف

قيمة

االختبار

االحتمالية
0.004

بشكل عام يمكن القول بأن نسبة تطابق أنظمة التدقيق لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة

فمسطين مع قواعد الحوكمة بمغت  ، %3211بانحراف معياري ( )51115وىي نسبة تطابق منخفضة
نسبياً ،وتتشابو ىذه النتائج مع نتائج دراسة ( )Brown and Caylor, 2004والتي تسبق الدراسة

الحالية بت ( )14سنة ،مما يوحي بتأخر واضح في تطبيق قواعد الحوكمة من قبل الشركات الفمسطينية،

ويرجع ذلك من وجية نظر الباحث إلى القصور من قبل الجيات المعنية وخاصة بورصة فمسطين في

وضع قوانين ممزمة خصوصاً في مجال ضرورة عدم استمرار التعامل مع مكتب تدقيق خارجي ألكثر من

خمس سنوات ،كما يطال القصور جمعية المحاسبين والمراجعين ،والتي يتوجب عمييا إصدار قانون ممزم
لمكاتب المراجعة بعدم االستمرار في عمميات المراجعة لنفس العميل أكثر من خمس سنوات.
 اختبار مدى تطابق صالحيات مجمس اإلدارة لدى الشركات المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعدالحوكمة

النتائج المبينة في جدول رقم ( )3.3توضح التزام الشركات بقواعد الحوكمة الخاصة بصالحيات

مجمس اإلدارة ،وتبين النتائج أن أكثر الفقرات تطبيقاً من قبل الشركات ىي الفقرة رقم ( )1والتي تنص

عمى " يستجيب مجمس اإلدارة لطروحات المساىمين بعد انعقاد االجتماع السنوي" حيث طبقت من قبل
 %91.5من الشركات ،يمييا الفقرتين رقم ( )8التي تنص عمى "ال يشغل أي مدير تنفيذي سابق
عضوية مجمس اإلدارة في الشركة" ،والفقرة رقم ( )10والتي تنص عمى "يضم مجمس اإلدارة في عضويتو

ما ال يقل عن  %25من األعضاء مستقمين استقالالً تاماً عن الشركة" حيث التزمت بيما  %85.1من

الشركات .بينما أقل الفقرات تطبيقاً من قبل الشركات ىي الفقرة رقم ( )7والتي تنص عمى "مجمس اإلدارة
يضم في عضويتو ممثالً عن صغار المساىمين" حيث طبقت من قبل  %19.1من الشركات فقط،

يسبقيا الفقرة رقم ( )18التي تنص عمى "تتألف لجنة التعيينات من المدراء الخارجيين المستقمين" والتي

التزم بيا  %38.3من الشركات ،والفقرة رقم ( )11والتي تنص عمى "تتألف لجنة التعويضات من مدراء

خارجيين مستقمين فقط" حيث التزمت بيما  %46.8من الشركات ،ويرجع ذلك إلى أن معظم الشركات
الفمسطينية ما زالت تخمط بين الممكية واالدارة ،مما يؤدي إلى تعيين مجمس االدارة من قبل كبار

المساىمين ،بيدف الحفاظ عمى مصالحيم الخاصة ،مما يتعارض ومبادئ الحوكمة.
جدول ( :)4.4نسبة التطبيق لكل من قواعد الحوكمة الخاصة بصالحيات مجمس اإلدارة

م
.1
.4
.1

الفقرة
يستجيب مجمس اإلدارة لطروحات المساىمين بعد انعقاد
االجتماع السنوي.
يتراوح حجم مجمس اإلدارة بين  7و 11عضو.
ال يقل عمر عضو مجمس اإلدارة عن خمسة وعشرين
عاماً عند ترشحو لعضوية المجمس.

الشركات

نسبة

التطبيق

المعياري

43

0.915

0.282

10.084

38

0.809

0.398

5.318

0.000

37

0.787

0.414

4.760

0.000

الممتزمة
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القيمة

االنحراف

قيمة

االختبار

االحتمالية
0.000

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.15
.11
.14
.11
.12
.13
.14
.15

ال يشغل المدير التنفيذي عضوية مجمس إدارة شركات
أخرى بحد أقصى شركتين.
يحضر أعضاء مجمس اإلدارة عمى األقل  %77من
اجتماعات المجمس أو يكون لدييم عذر مقبول لعدم

38

0.809

0.398

5.318

0.000

الحضور.
يوجد فصل بين منصبي رئيس مجمس اإلدارة والمدير
التنفيذي.
مجمس اإلدارة يضم في عضويتو ممثالً عن صغار

المساىمين.

ال يشغل أي مدير تنفيذي سابق عضوية مجمس اإلدارة
في الشركة.

36

0.766

0.428

4.260

0.000

9

0.191

0.398

-5.318

0.000

40

0.851

0.360

6.688

0.000

يقوم مجمس اإلدارة بإرفاق جدول األعمال مصحوباً
بالبيانات المالية المبسطة لتساعد المساىمين عمى

32

0.681

0.471

2.631

0.012

التصويت واتخاذ ق ارراتيم بوضوح في اجتماعيم السنوي.
يضم مجمس اإلدارة في عضويتو ما ال يقل عن %57

40

0.851

0.360

6.688

0.000

تتألف لجنة التعويضات من مدراء خارجيين مستقمين فقط.

22

0.468

0.504

-0.434

0.666

ال يرأس رئيس مجمس اإلدارة أياً من المجان الدائمة أو

31

0.660

0.479

2.284

0.027

36

0.756

0.435

3.944

0.000

26

0.553

0.503

0.726

0.472

34

0.723

0.452

3.387

0.001

من األعضاء مستقمين استقالالً تاماً عن الشركة.

المؤقتة المنبثقة عنو ،باستثناء لجنة الحوكمة.

يحق لممساىمين التصويت النتخاب أعضاء مجمس
اإلدارة.
يحق لممساىمين التصويت الختيار المدراء التنفيذيون
لممئ الشواغر.
تعقد اجتماعات مجمس اإلدارة من قبل األعضاء عمى أن
ال تقل عن مرة واحدة كل شيرين.
يتم انتخاب أعضاء مجمس اإلدارة كل أربع سنوات بحد
أقصى بناء عمى موافقة المساىمين في الجمعية العمومية

36

0.766

0.428

4.260

0.000

السنوية.
يصادق المساىمون عمى إجراء أي تعديل في حجم
مجمس اإلدارة.

.16
 .17تجتمع لجنة الحوكمة مرة واحدة عمى األقل خالل السنة.
تتألف لجنة التعيينات من المدراء الخارجيين المستقمين.

.45

37

0.787

0.414

4.760

0.000

35

0.745

0.441

3.806

0.000

18

0.383

0.491

-1.633

0.109

29

0.617

0.491

1.633

0.109

يقوم مجمس اإلدارة بتشكيل المجان التي تضمن تسيير

أعمال الشركة بشكل آمن وسميم وفعال ،ومنيا لجنة

37

0.787

0.414

4.760

0.000

المراجعة ،لجنة المخاطر ،لجنة االستثمار ...الخ.

جميع فقرات المجال معاً

0.694

0.166

7.995

0.000

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

بشكل عام يمكن القول بأن نسبة تطابق صالحيات مجمس اإلدارة لدى شركات المساىمة العامة المدرجة
في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة بمغت  ،%4712وىي نسبة تطابق متوسطة ،وتتشابو مع دراسة
41

(زلوم ،)4511 ،وذلك راجع لمتشابو الكبير بين البيئة االقتصادية لكل من مجتمعي الدراسة األردن
وفمسطين ،بينما تختمف مع دراسة ( )Brown and Caylor, 2004حيث أظيرت أن  %3413من
الشركات التزمت بتطبيق قواعد الحوكمة الخاصة بصالحيات مجمس اإلدارة وقد يرجع ذلك إلى أن دراسة
( )Brown and Caylor, 2004كانت قريبة جداً من انشاء قواعد الحوكمة ،وقبل االلتزام بيا من قبل
الشركات .إال أن نسبة تطابق صالحيات مجمس اإلدارة لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة
فمسطين مع قواعد الحوكمة غير كافية خصوصاً وأن صالحيات مجمس االدارة غير المتطابقة مع
الحوكمة تحد من استقالليتو ،مما يضاعف من عواقب تضارب المصالح بين صغار المساىمين ،واالدارة
المعينة والمرتبطة بكبار المساىمين ،مما يزعزع من ثقة المستثمرين بالشركة.
 اختبار مدى تطابق الموائح واألنظمة الداخمية لدى الشركات المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعدالحوكمة
النتائج المبينة في جدول رقم ( )1.2توضح التزام الشركات بقواعد الحوكمة الخاصة بالموائح واألنظمة
الداخمية ،وتبين النتائج أن أكثر الفقرات تطبيقاً من قبل الشركات ىي الفقرة رقم ( )4والتي تنص عمى
مصرح ليا إصدار أي أسيم ممتازة" حيث طبقت من قبل  %155.5من الشركات،
"الشركة غير
ّ
ويتوافق ذلك مع عدم السماح لمشركات الفمسطينية بإصدار أسيم ممتازة ،يمييا الفقرة رقم ( )1التي

تنص عمى "يتطمب االندماج أغمبية الثمثين لمموافقة عمييا وفقاً لمممارسات الدولية الفضمى" حيث
التزمت بيما  %71.4من الشركات ،والفقرة رقم ( )4والتي تنص عمى "توجو الدعوة إلى اجتماعات
الييئة العامة العادية وغير العادية من قبل مجمس اإلدارة ،أو بناء عمى طمب مدقق الحسابات" حيث
التزمت بيما  %71.3من الشركات ،بينما أقل الفقرات تطبيقاً من قبل الشركات ىي الفقرة رقم ()2
والتي تنص عمى "تحاول الشركة جعل أسيميا أقل أو أكثر جاذبية لمتقميل من عممية االستحواذ" حيث
طبقت من قبل  %41.6من الشركات فقط ،يسبقيا الفقرة رقم ( )3التي تنص عمى "يسمح لممساىمين
في الشركة بالدعوة لعقد اجتماعات غير دورية وفق القوانين والموائح المعمول بيا" والتي التزم بيا
 %56.5من الشركات ،والفقرة رقم ( )1والتي تنص عمى "يطمب تصويت أغمبية المساىمين لتعديل أي
لوائح أو قوانين ،أو يمكن لمجمس اإلدارة التعديل في ظروف محددة" حيث التزمت بيما  %61.5من
الشركات.
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جدول ( :)4.1نسبة التطبيق لكل من قواعد الحوكمة الخاصة بالموائح واألنظمة الداخمية
م
.1
.4
.1
.2
.3

الفقرة
يتطمتتب االنتتدماج أغمبيتتة الثمثتتين لمموافقتتة عمييتتا وفقتاً لمممارستتات

الدولية الفضمى.

توجو الدعوة إلى اجتماعات الييئة العامتة العاديتة وغيتر العاديتة
من قبل مجمس اإلدارة ،أو بناء عمى طمب مدقق الحسابات.
يطمتتب تصتتويت أغمبيتتة المستتاىمين لتعتتديل أي لتوائح أو قتوانين،
أو يمكن لمجمس اإلدارة التعديل في ظروف محددة.
تحتتاول الشتتركة جعتتل أستتيميا أقتتل أو أكثتتر جاذبيتتة لمتقميتتل متتن
عممية االستحواذ.
يس تتمح لممس تتاىمين ف تتي الش تتركة بال تتدعوة لعق تتد اجتماع تتات غي تتر
دورية وفق القوانين والموائح المعمول بيا.

مصرح ليا إصدار أي أسيم ممتازة.
 .4الشركة غير
ّ
جميع فقرات المجال معاً

الشركات

نسبة

التطبيق

المعياري

44

0.936

0.247

12.102

43

0.915

0.282

10.084

0.000

39

0.830

0.380

5.952

0.000

30

0.638

0.486

1.952

0.057

37

0.787

0.414

4.760

0.000
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1.000

.00000

----

-----

0.193

12.347

0.000

الممتزمة

0.848

االنحراف

قيمة

االختبار

االحتمالية
0.000

a

القيمة

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

بشكل عام يمكن القول بأن نسبة تطابق الموائح واألنظمة الداخمية لدى شركات المساىمة العامة المدرجة

في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة بمغت  ،%6216وىي نسبة تطابق مرتفعة نسبياً ،وتتوافق ودراسة
(األغا ،)4511 ،ودراسة (الغزالي )4513 ،ويرجع ذلك لوجود قوانين تنص عمى وجوب التزام الشركات
بيذه الموائح شرطاً إلدراج أسيميا في بورصة فمسطين.
 اختبار مدى تطابق أنظمة المكافآت المقدمة لمجمس اإلدارة لدى الشركات المدرجة في بورصةفمسطين مع قواعد الحوكمة
النتائج المبينة في جدول رقم ( )1.3توضح التزام الشركات بقواعد الحوكمة الخاصة بأنظمة المكافآت
المقدمة لمجمس اإلدارة ،وتبين النتائج أن أكثر الفقرات تطبيقاً من قبل الشركات ىي الفقرة رقم ( )3والتي
تنص عمى "ال يشارك غير الموظفين في خطط المعاشات التقاعدية" حيث طبقت من قبل  %71.3من
الشركات ،يمييا الفقرة رقم ( )4التي تنص عمى "يظير الشركة خيار إعادة التسعير خالل السنة المالية"
حيث التزمت بيما  %65.4من الشركات ،والفقرة رقم ( )5والتي تنص عمى "يصادق المساىمون عمى
اعتماد مكافآت ألعضاء مجمس اإلدارة ،وتظير في التقرير السنوي لمشركة" حيث التزمت بيما %61.5
من الشركات.
بينما أقل الفقرات تطبيقاً من قبل الشركات ىي الفقرتين رقم ( )1والتي تنص عمى "يتمقى المدراء
جميع أو بعض من أتعابيم عمى شكل أسيم" ،والفقرة رقم ( )4التي تنص عمى "ال تمنح الشركة أي
قروض لممدراء التنفيذيين لممارسة الخيارات" ،حيث طبقت كل منيما من قبل  %24.4من الشركات فقط،
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يسبقيما الفقرة رقم ( )1التي تنص عمى "تم اعتماد خطط الحوافز المالية بموافقة المساىمين" والتي التزم
بيا  %22.5من الشركات ،ويدل ذلك عمى تجنب كثير من الشركات أخذ موافقة المستثمرين إلقرار خطط
الحوافز ،مما قد يؤدي إلى االضرار بمصالح المساىمين ،لذلك يرى الباحث أنو يستوجب عمى الجيات
المينية عدم اقرار أي خطة جديدة تتعمق بمصالح المساىمين بدون الرجوع لمجمعية العامة.
جدول ( :)4.1نسبة التطبيق لكل من قواعد الحوكمة الخاصة بأنظمة المكافآت المقدمة لمجمس اإلدارة

م
.1
.4
.1
.2
.3
.4
.5

الفقرة
يتمقى المدراء جميع أو بعض من أتعابيم عمى شكل
أسيم.
ال تمنح الشركة أي قروض لممدراء التنفيذيين
لممارسة الخيارات.
تم اعتماد خطط الحوافز المالية بموافقة المساىمين.
يوجد فصل بين مجمس اإلدارة ولجنة المكافآت
واألتعاب.
ال يشارك غير الموظفين في خطط المعاشات
التقاعدية.
يظير الشركة خيار إعادة التسعير خالل السنة
المالية.
يصادق المساىمون عمى اعتماد مكافآت ألعضاء
مجمس اإلدارة ،وتظير في التقرير السنوي لمشركة.

الشركات

نسبة

االنحراف

قيمة

القيمة

الممتزمة

التطبيق

المعياري

االختبار

االحتمالية

20

0.426

0.500

-1.022

0.312

20

0.426

0.500

-1.022

0.312

21

0.447

0.503

-0.726

0.472

32

0.681

0.471

2.631

0.012

43

0.915

0.282

10.084

0.000

41

0.872

0.337

7.567

0.000

39

0.830

0.380

5.952

0.000

0.657

0.212

5.062

0.000

جميع فقرات المجال معاً

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

بشكل عام يمكن القول بأن نسبة تطابق أنظمة المكافآت المقدمة لمجمس اإلدارة لدى شركات المساىمة

العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة بمغت  ،%4315وىي نسبة تطابق متوسطة ،إال
أنيا غير كافية ويرجع ذلك من وجية نظر الباحث إلى أن كل شركة من الشركات تضع نظاماً خاصاً بيا
لمحوافز والمكافآت بما يتناسب ومصالح االدارة ،دون وجود قانون أو لوائح عامة تمزم بنظام مكافآت
معين ،وتتوافق ودراسة (أبوجراد ،)4513 ،ودراسة (الغزالي ،)4513 ،ويرجع ذلك إلى تطبيقيما عمى
مجتمع الدراسة نفسو ،وفي فترة زمنية قريبة جداً.
 اختبار مدى تطابق أنظمة توزيع األسيم عمى الشركاء لدى الشركات المدرجة في بورصة فمسطينمع قواعد الحوكمة
النتائج المبينة في جدول رقم ( )3.6توضح التزام الشركات بقواعد الحوكمة الخاصة بأنظمة توزيع
األسيم عمى الشركاء وتبين النتائج أن  %100.0من الشركات تخضع أعضاء مجمس اإلدارة والمدراء
44

التنفيذيون لمبادئ وقوانين ممكية األسيم ،كما أن  %80.9منيا ال تفوق نسبة األسيم الممموكة من قبل
أكبر ثالثة مساىمين لدييا ( )%50من عدد األسيم المكتتب بيا ،بينما  %31.9فقط من ىذه الشركات
ال تزيد نسبة األسيم الممموكة من قبل أكبر مساىم سواء شخص طبيعي أو اعتباري أو مجموعة المصالح
المرتبطة والمشتركة والعائمة عن  %10من أسيم الشركة.
بشكل عام يمكن القول بأن نسبة تطابق أنظمة توزيع األسيم عمى الشركاء لدى شركات المساىمة العامة
المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة بمغت  %4111فقط ،وىي نسبة تطابق متوسطة نسبياً،
ويؤدي ضعف التزام الشركات بيذه األنظمة إلى تكدس األسيم في يد كبار المساىمين مما يؤدي إلى
سيطرتيم عمى إدارة الشركة وتعاظم فجوة المعمومات بينيم وبين صغار المالك نتيجة تضارب المصالح،
مما يحد من ثقة المستثمرين.
جدول ( :)4.1نسبة التطبيق لكل من قواعد الحوكمة الخاصة بأنظمة توزيع األسيم عمى الشركاء

م
.1
.4
.1

الفقرة
يمتمك المدراء أسيماً بعد تعيينيم أكثر من عام.

يمتمك المدراء أسيماً بحد أدنى  %1وحد أقصى  %13من
األسيم المكتتب بيا.

نسبة األسيم الممموكة من قبل أكبر ثالثة مساىمين ال
تفوق ( )%73من عدد األسيم المكتتب بيا.

الشركات

نسبة

التطبيق

المعياري

20

0.426

0.500

-1.022

24

0.511

0.505

0.144

0.886

38

0.809

0.398

5.318

0.000

الممتزمة

القيمة

االنحراف

قيمة

االختبار

االحتمالية
0.312

نسبة األسيم الممموكة من قبل أكبر مساىم سواء شخص

.2

طبيعي أو اعتباري أو مجموعة المصالح المرتبطة
والمشتركة والعائمة ال تزيد المساىمة عن  %13من أسيم

15

0.471

0.319

-2.631

0.012

الشركة.

.3

يخضع أعضاء مجمس اإلدارة والمدراء التنفيذيون لمبادئ
وقوانين ممكية األسيم.

47

جميع فقرات المجال معاً

1.000
0.613

a

.00000

----

----

0.237

3.257

0.002

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

 اختبار مدى تطابق السياسات المستقبمية لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصةفمسطين مع قواعد الحوكمة
النتائج المبينة في جدول رقم ( )3.7توضح التزام الشركات بقواعد الحوكمة الخاصة بالسياسات

المستقبمية وتبين النتائج أن  %100.0من الشركات لدييا لجنة إدارة المخاطر لمتحوط من مخاطر
العمميات الشركة (مخاطر التشغيل) ومخاطر المعامالت الشركة (مخاطر السوق ومخاطر االئتمان) ،كما
أن  %80.9من الشركات يستعين مجمس إدارتيا بخدمات مستشارين خارجيين ،كما أن  %76.6منيا
45

يجتمع المدراء الخارجيين ولجان مجمس اإلدارة لدييا بدون المدير التنفيذي ،ويفصحوا عن االجتماعات،
بينما  %19.1فقط من ىذه الشركات توجد لدييا فترة محددة لتولي المدراء لمناصبيم ،مما يستوجب من
الجيات ذات العالقة إصدار قانون يمزم بفترة محددة لتولي المدراء لمناصبيم.
جدول ( :)4.7نسبة التطبيق لكل من قواعد الحوكمة الخاصة بالسياسات المستقبمية

م
.1
.4
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الفقرة
يوجد سن تقاعد إلزامي لممدراء.
يضع مجمس اإلدارة خطة لمراجعة أداء مجمس اإلدارة
والبرامج المستقبمية بشكل دوري.
يضع مجمس اإلدارة خطة إحالل لممدراء والمساعدين
بالدرجات الوظيفية المناسبة.
مجمس اإلدارة يستعين بخدمات مستشارين خارجيين.
يجتمع المدراء الخارجيين ولجان مجمس اإلدارة بدون
المدير التنفيذي ،ويفصحوا عن االجتماعات.
توجد فترة محددة لتولي المدراء لمناصبيم.

الشركات

نسبة

التطبيق

المعياري

22

0.468

0.504

-0.434

34

0.723

0.452

3.387

0.001

31

0.660

0.479

2.284

0.027

38

0.809

0.398

5.318

0.000

36

0.766

0.428

4.260

0.000

9

0.191

0.398

-5.318

0.000

الممتزمة

القيمة

االنحراف

قيمة

االختبار

االحتمالية
0.666

لدى الشركة لجنة إدارة المخاطر لمتحوط من مخاطر
العمميات الشركة (مخاطر التشغيل) ومخاطر المعامالت
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1.000

a

.00000

-----

------

الشركة (مخاطر السوق ومخاطر االئتمان).
في حال تقرر حالة االندماج ال تتاح فرصة ألي عمميات
استحواذ.

8

جميع فقرات المجال معاً

0.170

0.380

-5.952

0.000

0.600

0.241

2.844

0.007

* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

بشكل عام يمكن القول بأن نسبة تطابق بالسياسات المستقبمية لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في
بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة بمغت  %4515فقط ،وىي نسبة تطابق منخفضة إلى متوسطة نسبياً،
ويرجع ذلك من وجية نظر الباحث إلى أنو مثمما أن كل شركة من الشركات تضع نظاماً خاصاً بيا
لمحوافز والمكافآت بما يتناسب ومصالح االدارة ،فكل شركة أيضاً تضع السياسات المستقبمية وفق رؤى
خاصة دون وجود قانون أو لوائح عامة تمزم بنظام مكافآت معين.
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 1.1.1.1قياس المتغير المستقل (الحوكمة) لمشركات.
ويوضح جدول ( )1.6مستوى تطابق كل مؤشر من المؤشرات السابقة لكل شركة من شركات
المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة:
جذوي رلُ ()4.8
ِظرىي ذطثيك لىاعذ اٌحىوّح ِٓ لثً شزواخ اٌّظاهّح اٌعاِح اٌّذرجح في تىرصح فٍظطيٓ
رِش
اٌشزوح

اٌمطاع

اٌىٍي
ٌٍمطاع

رِش
اٌشزوح

اٌمطاع

C2

25

45

67

71

40

63

51

C26

50

C3

0

25

33

43

40

63

33

C27

100

70

25

80

67

57

60

75

67

C28

100

70

100

C5

100

70

50

57

60

38

61

C29

0

65

100

86

C6

100

80

100

43

60

63

73

C30

25

65

83

71

40

C7

25

65

100

57

40

50

59

C31

75

90

100

71

60

75

C8

100

90

100

86

100

88

90

C32

100

75

100

86

40

13

67

C9

50

45

67

86

40

25

49

C33

25

65

100

43

80

50

61

C10

50

85

33

29

60

50

59

C34

50

70

100

71

60

63

69

C11

100

40

83

43

40

25

47

C35

75

65

83

57

40

50

61

100

80

100

57

40

63

73

C36

75

60

100

71

60

63

67

C13

75

90

100

100

100

88

90

C37

25

85

100

86

100

75

80

C14

75

70

100

71

80

63

73

C38

25

55

83

43

40

25

47

C15

50

45

67

71

40

38

49

C39

0

45

67

57

40

25

41

C16

75

85

100

100

80

88

86

C40

0

45

67

29

40

13

35

C17

100

95

83

86

100

100

92

C41

75

55

100

100

60

63

69

C18

100

75

83

71

100

88

80

C42

25

55

100

43

40

63

55

C19

100

80

50

57

40

63

67

C43

100

95

100

86

100

88

92

C20

100

80

100

57

40

50

71

C44

75

65

100

71

40

63

67

C4

56.30

68.41

الخدمات

البنوك

C21

االستثمار

C12

التأمين

C1

75

40

67

43

60

63

51

C25

الصناعة

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X

100

80

83

86

80

100

84

65

50

43

40

50

53

83

100

80

88

80

57

100

63

75

80

0

57

38

57
80

اٌىٍي
ٌٍمطاع

67.48

61.32

77.94
50

80

67

29

20

63

59

C45

25

75

83

43

40

50

59

C22

75

75

100

43

80

100

76

C46

75

65

100

57

40

25

59

C23

100

85

100

71

80

88

84

C47

25

85

83

100

80

25

71

C24

100

90

100

100

100

100

94

اٌّرىطظ اٌعاَ

63

69

85

66

61

59

66

اٌرزذية

4

2

1

3

5

6

67.03

ويتبين من خالل ىذا الجدول أن أكثر ىذه المؤشرات تطابقاً ىو المؤشر الخاص بالموائح والقوانين
الداخمية لمشركة ،حيث بمغت نسبة التطابق ليذا المؤشر مع قواعد الحوكمة ( ،)%63وىذ يشير إلى
47

اىتمام الشركات بتطابق لوائحيا وقوانينيا الداخمية مع قواعد الحوكمة وربما يعود ذلك إلى أن كافة
شركات الدراسة ىي شركات مساىمة عامة ،بحاجة إلى ثقة المستثمرين بيا مما يجعل من المفيد ليا ىذا
التطابق ،ويأتي في المرتبة الثانية من حيث التطابق المؤشر الحاص بصالحيات مجمس اإلدارة حيث
نال نسبة تطابق ( )%47مع قواعد الحوكمة  ،يميو مؤشر المكافآت ألعضاء مجمس اإلدارة والمدراء
التنفيذيين بنسبة ( )%44مما يؤكد اىتمام الشركة بثقة المستثمرين ،ومحاولتيا إظيار مؤشرات دالة عمى
الحد من مشاكل الوكالة ،وتعارض المصالح.
كما بمغت نسبة التطابق الكمي لممؤشرات مع قواعد حوكمة الشركات ( )%45وىي نسبة مقبولة
من الحوكمة  ،ويشير ذلك إلى التزام شركات المساىمة العامة بالتعميمات الصادرة عن سمطة النقد والتي
عمما بأن ىذه التعميمات حديثة ولم يجر تطوير عمييا حتى نياية فترة
تنسجم مع تعميمات لجنة بازل ً ،4

الدراسة.

وتتفق نتائج ىذه الدراسة في التطابق الكمي لممؤشرات مع دراسة (أبو جراد ،)4513 ،إال أن
االختالف بين الدراستين يكمن في ترتيب تطابق المؤشرات حيث أظيرت دراسة (أبو جراد ،)4513 ،أن
أكثر قواعد الحوكمة المطبقة ىي تمك المتعمقة بأنظمة التدقيق بنسبة ( )81.63%يمييا تطابق الموائح
والقوانين الداخمية بنسبة ( ،)%47153ويرجع ذلك االختالف إلى اختالف مجتمع الدراسة حيث ركزت
دراسة (أبو جراد )4513 ،عمى قطاع واحد ىو قطاع البنوك ،والذي ال يشكل إال نسبة ( )%14111من
الشركات التي شممتيا ىذه الدراسة ،بينما تطابقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (غزالي )4513 ،حيث
شممت ىذه الدراسة نفس مجتمع الدراسة الحالية ،كما تختمف النتائج مع دراسة (المناصير )4511 ،التي
توصمت إلى أن تطبيق شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة األردن بمغت  ،%63ويرجع ذلك
إلى االختالف في مجتمع الدراسة ،حيث أن بورصة األردن أكثر انضباطا وخبرة من بورصة فمسطين
حديثة النشأة.
 1.1.1المتغير التابع:
تمثل المتغير التابع في ثقة المستثمرين والذي تم قياسو من خالل كال من حجم التداول وسعر
التداول عمى أسيم الشركات المدرجة في البورصة خالل عام (2015م) ،والتي تم الحصول عمييا من
خالل :التقارير السنوية المنشورة لبعض الوحدات االقتصادية ،والمواقع االلكترونية لبعض مؤسسات
الوساطة والسمسرة ،إضافة إلى الموقع االلكتروني الرسمي لبورصة فمسطين .والجدول رقم ( )1.7يوضح
المؤشرات الدالة عمى ثقة المستثمرين لكل شركة من تمك الشركات .
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جذوي رلُ ()4.9
ِؤشزاخ ثمح اٌّظرثّز ٌىً ِٓ شزواخ اٌّظاهّح اٌّىىٔح ٌعيٕح اٌذراطح
رِش
اٌشزوح

اٌمطاع

حجُ اٌرذاوي
)(Y1

اٌىٍي ٌٍمطاع

طعز
اٌرذاوي
)(Y7

اٌىٍي ٌٍمطاع

رِش
اٌشزوح

اٌمطاع

حجُ اٌرذاوي
)(Y1

اٌىٍي ٌٍمطاع

طعز اٌرذاوي
)(Y7

C3

500

0.48

C27

1,215,576

3.50

C28

31,782

2.05

C5

368,495

1.63

C29

525,357

0.68

C6

263,280

2.30

C30

C7

33,647

2.67

C31

C4

التأمين

C2

272,320

1.65

C26

13,908

2.47

341,791

904,223

2.90

1.681

الصناعة

C1

5,049,531

0.14

C25

177,821

4.50

393,867

0.73
2.603

335,476

C9

333,322

0.75

C33

30,090

0.76

C10

8,550

0.90

C34

369,260

1.01

C11

903,571

0.47

C35

193,315

3.75

C36

49,500

9.50

C13

72,639

1.19

C37

33,315

1.15

C14

324,887

2.00

C38

1,550,452

0.76

C15

4,224,355

0.55

C39

80,514

0.27

C16

935,416

0.34

C40

826,466

0.09

C17

974,654

1.55

C41

100,465

1.06

C18

38,871,609

3.00

C42

C19

2,666,586

1.44

C20

7,481,211

C12

البنوك

C21

االستثمار

C8

13,563,353

1.12

C32

100,777

0.29

30,052,646

5,602,082

1.21

0.92
11,694,738

الخدمات

924,455

1.99

0.948

42,325

اٌىٍي ٌٍمطاع

1,885,815

0.61

C43

9,121,227

5.55

C44

1,375,518

1.18

1.434

1.973

882,346

1.03

C45

284,694

3.25

C22

4,862

4.95

C46

143,479

1.00

C23

14,444,220

1.30

C47

7,185,512

0.85

C24

28,232,417

1.59

اٌّرىطظ اٌعاَ

3,725,019

3,725,019

1.768

1.768

يتضح من الجدول السابق أن أكبر متوسط لحجم التداول كان من نصيب قطاع البنوك بمتوسط
( )11472516يميو قطاع االستثمار بمتوسط ( ،)3454564أما أقميا فيو قطاع الصناعة بمتوسط حجم
تداول ( ،)113254بينما أكبر متوسط لسعر التداول كان من نصيب قطاع الصناعة بمتوسط (،)41451
يميو قطاع البنوك بمتوسط ( ،)11751ويرجع ذلك االختالف في كل من حجم التداول وسعر التداول بين
القطاعات إلى طبيعة المخاطر المرتبطة باألعمال ،إضافة إلى العوائد المتوقعة منيا والتي تختمف من
قطاع آلخر ،إال أن تحقيق قطاع البنوك لعوائد مرتفعة يؤدي إلى زيادة قيمة أسيمو وزيادة حجم التداول
عمييا.
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الفصل الرابع
اختبار فرضيات الدراسة

اختبار فرضيات الدراسة

الفرضية الرئيسة األولى :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائي اللتزام إدارة شركات المساىمة العامة المدرجة

في بورصة فمسطين لقواعد الحوكمة عمى حجم التداول.

الختبار ىذه الفرضية تم تقسيميا إلى عدد من الفرضيات الفرعية واختبارىا فيما يمي:

 .1اختبار الفرضية الفرعية األولى التي تنص عمى" :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطابق أنظمة
التدقيق لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة عمى حجم
التداول".
استخدام تحميل االرتباط بين كل من درجة تطابق أنظمة التدقيق لدى شركات المساىمة العامة
المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة وحجم التداول عمى أسيميا ،ويوضح الجدول رقم ()4.1
أن العالقة موجبة مما يعني أن العالقة بين كل من درجة تطابق أنظمة التدقيق لدى شركات المساىمة
العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة وحجم التداول عمى أسيميا طردية ،مستوى الداللة
االحصائية لمعامل االرتباط أقل من  ،0.05مما يعني وجود عالقة ذات داللة احصائية بين درجة تطابق
أنظمة التدقيق لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة وحجم
التداول عمى أسيميا .ويمكن إرجاع ىذه العالقة الطردية إلى أن تطبيق نظام تدقيق متوافق مع قواعد
الحوكمة  ،يخفض من حاالت الغش المالي ويجعل األرقام المالية المعمن عنيا من قبل ىذه الشركات
أكثر واقعية ومصداقية لدى المستثمرون ،مما يزيد من اقباليم عمى تداول أسيميا ،وىذا ما يتوافق مع
دراسة (األغا ،)4511 ،في دور قواعد الحوكمة في الحد من التأثير الغش في القوائم المالية.
جدول رقم ( :)4.1نتائج تحميل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط
أل ثر تطابق أنظمة التدقيق مع قواعد الحوكمة عمى حجم التداول

أنظمة التدقيق وحجم التداول

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية

المقدار الثابت

-4046968.207

-1.909

0.063

تطابق أنظمة التدقيق مع قواعد الحوكمة

14324819.166

4.211

0.000

Y = -4046968+ 14324819x1
معامل االرتباط

0.532

معامل التحديد

0.283

الم َّ
عدل=  ،5.461وىذا يعني أن
ومن خالل نتائج تحميل االنحدار يتضح أن معامل التحديد ُ
 %4611من التغير في حجم التداول (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل درجة تطابق أنظمة التدقيق مع
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قواعد الحوكمة (المتغير المستقل) .كما أن قيمة االختبار  ،4.211 = Tوالقيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي
 0.000وىي أقل من مستوى الداللة  α ≥ 0.05وىذا يدل عمى وجود أثر ذو داللة إحصائية لدرجة
تطابق أنظمة التدقيق لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة
وحجم التداول عمى أسيميا ،وذلك وفق معادلة االنحدار التالية:
Y = -4046968+ 14324819x1
وبالتالي تم رفض الفرضية الفرعية األولى ،وعميو يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطابق أنظمة
التدقيق لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة عمى حجم التداول
عند مستوى داللة .0.05
 .2اختبار الفرضية الفرعية الثانية التي تنص عمى " :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطابق
صالحيات مجمس اإلدارة لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد
الحوكمة عمى حجم التداول".
استخدام تحميل االرتباط بين كل من درجة تطابق صالحيات مجمس اإلدارة لدى شركات
المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة وحجم التداول عمى أسيميا ،ويوضح
الجدول رقم ( )4.2أن العالقة موجبة مما يعني أن العالقة بين كل من درجة تطابق صالحيات مجمس
اإلدارة لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة وحجم التداول عمى
أسيميا طردية ،إال أن مستوى الداللة االحصائية لمعامل االرتباط أكبر من  ،0.05رغم ذلك يمكن قبول
الفرضية حيث يعتبر مستوى الداللة في العموم االجتماعية مقبوالً حتى مستوى  ،511مما يعني وجود
عالقة ذات داللة احصائية بين درجة تطابق صالحيات مجمس اإلدارة لدى شركات المساىمة العامة
المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة وحجم التداول عمى أسيميا ،ويمكن إرجاع ىذه العالقة
الطردية إلى أن تطابق صالحيات مجمس اإلدارة لدى الشركة مع قواعد حوكمة الشركات يخفض من
الفجوة المعموماتية بين االدارة والمستثمرين ،كما يحد من السمطات الواسعة لمجمس اإلدارة مما يزيد من
ث قة المستثمرين اتجاه األداء االداري والمالي لمشركة ،ويخفض من مخاطر فشل االدارة ،مما يزيد من
اقبال المستثمرين عمى تداول أسيميا ،وىذا ما تم استنتاجو أيضاً من دراسة ( )Flodberg, 2013التي
أوضحت وجود عالقة بين الحوكمة واألداء المالي ،ودراسة (حسانين )4557 ،التي توصمت إلى وجود
عالقة بين الحوكمة وتخفيض فجوة المعمومات بين االدارة والمستثمرين.
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جدول رقم ( :)4.2نتائج تحميل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط
أل ثر تطابق صالحيات مجمس اإلدارة مع قواعد الحوكمة عمى حجم التداول

صالحيات مجمس اإلدارة وحجم التداول

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية

المقدار الثابت

-6189654.161

-1.209

0.233

تطابق صالحيات مجمس اإلدارة مع الحوكمة

14294145.049

1.989

0.053

y=-6189654+14294145x2
معامل االرتباط

0.284

معامل التحديد

0.081

الم َّ
عدل=  ،0.081وىذا يعني أن
ومن خالل نتائج تحميل االنحدار يتضح أن معامل التحديد ُ

 %8.1من التغير في حجم التداول (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل درجة تطابق صالحيات مجمس
اإلدارة مع قواعد الحوكمة (المتغير المستقل) .إال أن قيمة االختبار  ،1.989 = Tوالقيمة االحتمالية
( ).Sigتساوي  0.053وىي أقل من مستوى الداللة  α ≥ 0.1وىذا يدل عمى عدم وجود أثر ذو داللة
إحصائية لدرجة تطابق صالحيات مجمس اإلدارة لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة
فمسطين مع قواعد الحوكمة عمى حجم التداول عمى أسيميا ،وذلك وفق معادلة االنحدار التالية:
y=-6189654+14294145x2
وبالتالي تم قبول الفرضية الفرعية الثانية ،وعميو يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطابق صالحيات
مجمس اإلدارة لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة عمى حجم
التداول عند مستوى داللة .0.05
 .3اختبار الفرضية الفرعية الثالثة التي تنص عمى " :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطابق الموائح
واألنظمة الداخمية لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة عمى
حجم التداول".
استخدام تحميل االرتباط بين كل من درجة تطابق الموائح واألنظمة الداخمية لدى شركات
المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة وحجم التداول عمى أسيميا ،ويوضح
الجدول رقم ( )4.3أن العالقة موجبة مما يعني أن العالقة بين كل من درجة تطابق الموائح واألنظمة
الداخمية لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة وحجم التداول
عمى أسيميا طردية ،ويمكن إرجاع ىذه العالقة الطردية إلى أن الموائح والقوانين الداخمية لمشركة لقواعد
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الحوكمة  ،يجعميا أكثر كفاءة ويزيد من كفاءة عمل الشركة بكافة مستوياتيا وأقساميا ،مما يخفض من
خطر العمال وبالتالي زيادة الثقة بأسيميا إال أن مستوى الداللة االحصائية لمعامل االرتباط أكبر من
 ،0.05مما يعني عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بين درجة تطابق الموائح واألنظمة الداخمية لدى
شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة وحجم التداول عمى أسيميا،
ويرجع ضعف ىذه العالقة إلى عدم اطالع المستثمرين عمى الموائح والقوانين الخاصة بالشركات ،لذا
يجب نشر الشركة ليذه الموائح ،إضافة إلى توعية المستثمرين بمحتواىا.
جدول رقم ( :)4.3نتائج تحميل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط
أل ثر تطابق الموائح واألنظمة الداخمية مع قواعد الحوكمة عمى حجم التداول

الموائح واألنظمة الداخمية وحجم التداول

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية

المقدار الثابت

-1185478.916

-0.299

0.767

تطابق الموائح واألنظمة الداخمية لمحوكمة

7479399.280

1.298

0.201

y=-1185479+7479399x3
معامل االرتباط

0.190

معامل التحديد

0.036

الم َّ
عدل=  ،0.036وىذا يعني أن
ومن خالل نتائج تحميل االنحدار يتضح أن معامل التحديد ُ
 %3.6من التغير في حجم التداول (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل درجة تطابق الموائح واألنظمة
الداخمية مع قواعد الحوكمة (المتغير المستقل) .كما أن قيمة االختبار  ،1.298 = Tوالقيمة االحتمالية
( ).Sigتساوي  0.201وىي أكبر من مستوى الداللة  α ≥ 0.05وىذا يدل عمى عدم وجود أثر ذو داللة
إحصائية لدرجة تطابق الموائح واألنظمة الداخمية لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة
فمسطين مع قواعد الحوكمة عمى حجم التداول عمى أسيميا ،وذلك وفق معادلة االنحدار التالية:
y=-1185479+7479399x3
وبالتالي تم قبول الفرضية الفرعية الثالثة ،وعميو ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطابق الموائح
واألنظمة الداخمية لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة عمى
حجم التداول عند مستوى داللة .0.05
 .4اختبار الفرضية الفرعية الرابعة التي تنص عمى" :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطابق أنظمة
المكافآت المقدمة لمجمس اإلدارة لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد
الحوكمة عمى حجم التداول".
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استخدام تحميل االرتباط بين كل من درجة تطابق أنظمة المكافآت المقدمة لمجمس اإلدارة لدى
شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة وحجم التداول عمى أسيميا،
ويوضح الجدول رقم ( )4.4أن العالقة موجبة مما يعني أن العالقة بين كل من درجة تطابق أنظمة
المكافآت المقدمة لمجمس اإلدارة لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد
الحوكمة وحجم التداول عمى أسيميا طردية ،كما أن مستوى الداللة االحصائية لمعامل االرتباط أقل من
 ،0.05مما يعني وجود عالقة ذات داللة احصائية بين درجة تطابق أنظمة المكافآت المقدمة لمجمس
اإلدارة لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة وحجم التداول عمى
أسيميا .ويمكن إرجاع ىذه العالقة الطردية إلى أن وضع نظام مكافآت محدد لمجمس االدارة يخضع
لقواعد حوكمة الشركات من شأنو الحد من مشكمة تعارض المصالح بين المدراء والمستثمرين ،والذي من
شأنو لجوء المدراء لمتالعب في األرباح لزيادة مكافآتيم ،مما يزيد من حجم التداول عمى أسيميا.
جدول رقم ( :)4.4نتائج تحميل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط

أل ثر تطابق أنظمة المكافأت المقدمة لمجمس اإلدارة مع قواعد الحوكمة عمى حجم التداول

أنظمة المكافآت المقدمة لمجمس اإلدارة
وحجم التداول
المقدار الثابت
تطابق أنظمة المكافأت المقدمة لمجمس

اإلدارة مع قواعد الحوكمة

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية

-3022712.886

-0.925

0.360

11011905.855

2.212

0.032

y=-3022713+11011906x4
معامل االرتباط

0.313

معامل التحديد

0.098

الم َّ
عدل=  ،51576وىذا يعني أن
ومن خالل نتائج تحميل االنحدار يتضح أن معامل التحديد ُ
 % 716من التغير في حجم التداول (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل درجة تطابق أنظمة المكافآت
المقدمة لمجمس اإلدارة مع قواعد الحوكمة (المتغير المستقل) .كما أن قيمة االختبار ،T = 2.212
والقيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي  51514وىي أقل من مستوى الداللة  α ≥5153وىذا يدل عمى وجود
أثر ذو داللة إحصائية لدرجة تطابق أنظمة المكافآت المقدمة لمجمس اإلدارة لدى شركات المساىمة
العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة عمى حجم التداول عمى أسيميا ،وذلك وفق
معادلة االنحدار التالية:
y=-3022713+11011906x4
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وبالتالي تم رفض الفرضية الفرعية الرابعة ،وعميو يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطابق أنظمة
المكافآت المقدمة لمجمس اإلدارة لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد
الحوكمة عمى حجم التداول عند مستوى داللة .0.05
 .5اختبار الفرضية الفرعية الخامسة التي تنص عمى" :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطابق أنظمة
توزيع األسيم عمى الشركاء لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد
الحوكمة عمى حجم التداول".
استخدام تحميل االرتباط بين كل من درجة تطابق أنظمة توزيع األسيم عمى الشركاء لدى شركات
المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة وحجم التداول عمى أسيميا ،ويوضح
الجدول رقم ( )4.5أن العالقة موجبة مما يعني أن العالقة بين كل من درجة تطابق أنظمة توزيع األسيم
عمى الشركاء لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة وحجم
التداول عمى أسيميا طردية ،كما أن مستوى الداللة االحصائية لمعامل االرتباط أقل من  ،0.05مما يعني
وجود عالقة ذات داللة احصائية بين درجة تطابق أنظمة توزيع األسيم عمى الشركاء لدى شركات
المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة وحجم التداول عمى أسيميا .ويشير ذلك
إلى أن تطبيق نظام لتوزيع ممكية األسيم يتوافق مع قواعد الحوكمة  ،من شأنو تخفيض تحكم االدارة
بالق اررات التمويمية ،وبالتالي يصبح القرار التمويل أكثر رشاداً ،نابع من ظروف الشركة والسوق ،مما يزيد
من الثقة في أسيميا.
الم َّ
عدل=  ،0.098وىذا يعني أن
ومن خالل نتائج تحميل االنحدار يتضح أن معامل التحديد ُ
 %10.0من التغير في حجم التداول (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل درجة تطابق أنظمة توزيع
األسيم عمى الشركاء مع قواعد الحوكمة (المتغير المستقل) .كما أن قيمة االختبار  ،2.212 = Tوالقيمة
االحتمالية ( ).Sigتساوي  0.030وىي أقل من مستوى الداللة  α ≥ 0.05وىذا يدل عمى وجود أثر ذو
داللة إحصائية لدرجة تطابق أنظمة توزيع األسيم عمى الشركاء لدى شركات المساىمة العامة المدرجة
في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة عمى حجم التداول عمى أسيميا ،وذلك وفق معادلة االنحدار
التالية:
y=-2854724+10970110x5
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جدول رقم ( :)4.5نتائج تحميل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط

أل ثر تطابق أنظمة توزيع األسيم عمى الشركاء مع قواعد الحوكمة عمى حجم التداول

أنظمة توزيع األسيم عمى الشركاء وحجم
التداول
المقدار الثابت
تطابق أنظمة توزيع األسيم عمى الشركاء
مع قواعد الحوكمة

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية

-2854723.931

-0.902

0.372

10970110.243

2.236

0.030

y=-2854724+10970110x5
معامل االرتباط

0.316

معامل التحديد

0.098

وبالتالي تم رفض الفرضية الفرعية الخامسة ،وعميو يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطابق أنظمة
توزيع األسيم عمى الشركاء لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة
عمى حجم التداول عند مستوى داللة .0.05
 .6اختبار الفرضية الفرعية السادسة التي تنص عمى" :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطابق
السياسات المستقبمية عمى الشركاء لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع
قواعد الحوكمة عمى حجم التداول".
استخدام تحميل االرتباط بين كل من درجة تطابق السياسات المستقبمية لدى شركات المساىمة
العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة وحجم التداول عمى أسيميا ،ويوضح الجدول رقم
( )4.6أن العالقة موجبة مما يعني أن العالقة بين كل من درجة تطابق السياسات المستقبمية لدى شركات
المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة وحجم التداول عمى أسيميا طردية ،أن
مستوى الداللة االحصائية لمعامل االرتباط أقل من  ،0.05مما يعني وجود عالقة ذات داللة احصائية
بين درجة تطابق السياسات المستقبمية لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع
قواعد الحوكمة وحجم التداول عمى أسيميا .ويمكن إرجاع ىذه العالقة الطردية إلى أن وضع الشركة
لسياساتو المستقبمية بما يتوافق مع قواعد حوكمة الشركات ،التي وضعت أساساً لحماية المستثمرين من
شأنو توسيع الثقة بين المالكين والمستثمرين من جية واالدارة من جية أخرى.
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جدول رقم ( :)4.6نتائج تحميل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط
أل ثر تطابق السياسات المستقبمية مع قواعد الحوكمة عمى حجم التداول

السياسات المستقبمية وحجم التداول
المقدار الثابت
تطابق السياسات المستقبمية مع قواعد

الحوكمة

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية

-10930441.1

-2.133

0.038

22291460.017

2.931

0.005

y=-10930441+22291460x6
معامل االرتباط

0.400

معامل التحديد

0.160

الم َّ
عدل=  ،0.160وىذا يعني أن
ومن خالل نتائج تحميل االنحدار يتضح أن معامل التحديد ُ

 %16.0من التغير في حجم التداول (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل درجة تطابق السياسات
المستقبمية مع قواعد الحوكمة (المتغير المستقل) .كما أن قيمة االختبار  ،2.931 = Tوالقيمة االحتمالية
( ).Sigتساوي  0.005وىي أقل من مستوى الداللة  α ≥ 0.05وىذا يدل عمى وجود أثر ذو داللة
إحصائية لدرجة تطابق السياسات المستقبمية لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين
مع قواعد الحوكمة عمى حجم التداول عمى أسيميا ،وذلك وفق معادلة االنحدار التالية:
y=-10930441+22291460x6
وبالتالي تم رفض الفرضية الفرعية السادسة ،وعميو يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطابق
السياسات المستقبمية لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة عمى
حجم التداول عند مستوى داللة .0.05
وبناءاً عمى نتائج الفرضيات الفرعية السابقة ولمحكم عمى الفرضية الرئيسة األولى تم اختبار أثر قواعد
الحوكمة مجتمعة عمى حجم التداول ويوضح الجدول رقم ( )4.7أن مستوى الداللة االحصائية لمعامل
االرتباط أقل من  ،0.05مما يعني وجود عالقة ذات داللة احصائية بين التزام إدارة شركات المساىمة
العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة وحجم التداول عمى أسيميا.
الم َّ
عدل=  ،0.303وىذا يعني أن
ومن خالل نتائج تحميل االنحدار يتضح أن معامل التحديد ُ
 %30.3من التغير في حجم التداول (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل التزام إدارة شركات المساىمة
العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة (المتغير المستقل) .وىذا يدل عمى وجود أثر ذو
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داللة إحصائية لدرجة التزام إدارة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين عمى حجم التداول
عمى أسيميا ،وذلك وفق معادلة االنحدار التالية:
y=-5738493+12910396x1-730234x2-1708306x3+4673397x4+2039542x55738496.241X6
جدول رقم ( :)4.7نتائج تحميل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط
أل ثر االلتزام بقواعد الحوكمة عمى حجم التداول

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية

قواعد الحوكمة وحجم التداول
المقدار الثابت

-5738493.241

-1.132

0.264

أنظمة التدقيق

12910396.293

3.206

0.003

صالحيات مجمس اإلدارة

-730234.175

-0.085

0.932

الموائح واألنظمة الداخمية

-1708306.098

-0.273

0.786

أنظمة المكافآت المقدمة لمجمس اإلدارة

4673397.419

0.655

0.516

أنظمة توزيع األسيم عمى الشركاء

2039542.165

0.318

0.752

السياسات المستقبمية

-5738493.241

-1.132

0.264

y=-5738493+12910396x1-730234x2-1708306x3+4673397x4+2039542x55738496.241X6

معامل االرتباط

0.550

معامل التحديد

0.303

وبالتالي تم رفض الفرضية الرئيسة األولى ،وعميو يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدرجة التزام إدارة

شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين عمى حجم التداول عند مستوى داللة  .0.05وتتفق
ىذه النتائج مع كل من دراسة (الخيال  )4515،ودراسة (حسانين ،)4557 ،في تأثير قواعد الحوكمة عمى

األداء المالي لمشركات.

الفرضية الرئيسة الثانية :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية اللتزام إدارة شركات المساىمة العامة المدرجة
في بورصة فمسطين لقواعد الحوكمة عمى سعر التداول.
الختبار ىذه الفرضية تم تقسيميا إلى عدد من الفرضيات الفرعية واختبارىا فيما يمي:

 .1اختبار الفرضية الفرعية األولى التي تنص عمى" :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطابق أنظمة
التدقيق لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة عمى سعر
التداول".
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استخدام تحميل االرتباط بين كل من درجة تطابق أنظمة التدقيق لدى شركات المساىمة العامة

المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة وسعر التداول عمى أسيميا ،ويوضح الجدول رقم ()4.8
أن العالقة موجبة مما يعني أن العالقة بين كل من درجة تطابق أنظمة التدقيق لدى شركات المساىمة

العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة وسعر التداول عمى أسيميا طردية ،كما أن

مستوى الداللة االحصائية لمعامل االرتباط أقل من  ،0.05مما يعني وجود عالقة ذات داللة احصائية
بين درجة تطابق أنظمة التدقيق لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد

الحوكمة وسعر التداول عمى أسيميا .ويمكن إرجاع ىذه العالقة الطردية إلى زيادة إقبال المستثمرين عمى
أسيم الشركات التي تتوافق نظم التدقيق لدييا مع قواعد الحوكمة.
جدول رقم ( :)4.8نتائج تحميل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط
أل ثر تطابق أنظمة التدقيق مع قواعد الحوكمة عمى سعر التداول

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية

أنظمة التدقيق وسعر التداول
المقدار الثابت

0.849

1.732

0.090

تطابق أنظمة التدقيق مع قواعد الحوكمة

1.693

2.153

0.037

y=0.849+1.693x1
معامل االرتباط

0.306

معامل التحديد

0.093

الم َّ
عدل=  ،0.093وىذا يعني أن
ومن خالل نتائج تحميل االنحدار يتضح أن معامل التحديد ُ
 %9.3من التغير في سعر التداول (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل درجة تطابق أنظمة التدقيق مع

قواعد الحوكمة (المتغير المستقل) .كما أن قيمة االختبار  ،2.153 = Tوالقيمة االحتمالية ().Sig
تساوي  0.037وىي أقل من مستوى الداللة  α ≥ 0.05وىذا يدل عمى وجود أثر ذو داللة إحصائية لدرجة
تطابق أنظمة التدقيق لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة

وسعر التداول عمى أسيميا ،وذلك وفق معادلة االنحدار التالية:

y=0.849+1.693x1
وبالتالي تم رفض الفرضية الفرعية األولى ،وعميو يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطابق أنظمة
التدقيق لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة عمى سعر التداول
عند مستوى داللة .0.05
 .2اختبار الفرضية الفرعية الثانية التي تنص عمى " :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطابق
صالحيات مجمس اإلدارة لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد
الحوكمة عمى سعر التداول".
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تم استخدام تحميل االرتباط بين كل من درجة تطابق صالحيات مجمس اإلدارة لدى شركات
المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة وسعر التداول عمى أسيميا ،ويوضح
الجدول رقم ( )4.9أن العالقة موجبة مما يعني أن العالقة بين كل من درجة تطابق صالحيات مجمس
اإلدارة لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة وسعر التداول عمى
أسيميا طردية ،إال أن مستوى الداللة االحصائية لمعامل االرتباط أكبر من  ،0.05مما يعني عدم وجود
عالقة ذات داللة احصائية بين درجة تطابق صالحيات مجمس اإلدارة لدى شركات المساىمة العامة
المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة وسعر التداول عمى أسيميا .ويتوافق ذلك مع العالقة بين
درجة تطابق صالحيات مجمس اإلدارة لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع
قواعد الحوكمة وحجم التداول عمى أسيميا.
جدول رقم ( :)4.9نتائج تحميل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط
أل ثر تطابق صالحيات مجمس اإلدارة مع قواعد الحوكمة عمى سعر التداول

صالحيات مجمس اإلدارة وسعر التداول
المقدار الثابت
تطابق صالحيات مجمس اإلدارة مع قواعد

الحوكمة

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية

0.145

0.136

0.893

2.339

1.558

0.126

y=0.145+2.339x2
معامل االرتباط

0.226

معامل التحديد

0.051

الم َّ
عدل=  ،0.051وىذا يعني أن
ومن خالل نتائج تحميل االنحدار يتضح أن معامل التحديد ُ
 %5.1من التغير في سعر التداول (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل درجة تطابق صالحيات مجمس
اإلدارة مع قواعد الحوكمة (المتغير المستقل) .كما أن قيمة االختبار  ،1.558 = Tوالقيمة االحتمالية

( ).Sigتساوي  0.126وىي أكبر من مستوى الداللة  α ≥ 0.05وىذا يدل عمى عدم وجود أثر ذو داللة

إحصائية لدرجة تطابق صالحيات مجمس اإلدارة لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة

فمسطين مع قواعد الحوكمة عمى سعر التداول عمى أسيميا ،وذلك وفق معادلة االنحدار التالية:
y=0.145+2.339x2
وبالتالي تم قبول الفرضية الفرعية الثانية ،وعميو ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطابق

صالحيات مجمس اإلدارة لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة
عمى سعر التداول عند مستوى داللة .0.05
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 .3اختبار الفرضية الفرعية الثالثة التي تنص عمى " :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطابق
الموائح واألنظمة الداخمية لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد

الحوكمة عمى سعر التداول".

أستخدم تحميل االرتباط بين كل من درجة تطابق الموائح واألنظمة الداخمية لدى شركات المساىمة

العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة وسعر التداول عمى أسيميا ،ويوضح الجدول رقم

( )4.10أن العالقة موجبة مما يعني أن العالقة طردية ،إال أن مستوى الداللة االحصائية لمعامل االرتباط
أكبر من  ،0.05مما يعني عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بين درجة تطابق الموائح واألنظمة

الداخمية لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة وسعر التداول
عمى أسيميا  ،ويتوافق ضعف ىذه العالقة مع ضعف العالقة بين نفس المتغير وحجم التداول مما يؤكد

أن السبب الرئيس لذلك ىو عدم اطالع المستثمرين عمى الموائح والقوانين الخاصة بالشركات ،لذا يجب

نشر الشركة ليذه الموائح ،إضافة إلى توعية المستثمرين بمحتواىا.

الم َّ
عدل=  ،0.007وىذا يعني أن
ومن خالل نتائج تحميل االنحدار يتضح أن معامل التحديد ُ
 %0.7من التغير في سعر التداول (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل درجة تطابق الموائح واألنظمة
الداخمية مع قواعد الحوكمة (المتغير المستقل) .كما أن قيمة االختبار  ،0.572 = Tوالقيمة االحتمالية

( ).Sigتساوي  0.570وىي أكبر من مستوى الداللة  α ≥ 0.05وىذا يدل عمى عدم وجود أثر ذو داللة

إحصائية لدرجة تطابق الموائح واألنظمة الداخمية لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة

فمسطين مع قواعد الحوكمة عمى سعر التداول عمى أسيميا ،وذلك وفق معادلة االنحدار التالية:
y=1.316+0.688x3
جدول رقم ( :)4.10نتائج تحميل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط
أل ثر تطابق الموائح واألنظمة الداخمية مع قواعد الحوكمة عمى سعر التداول

الموائح واألنظمة الداخمية وسعر التداول
المقدار الثابت
تطابق الموائح واألنظمة الداخمية مع قواعد

الحوكمة

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية

1.316

1.588

0.119

0.688

0.572

0.570

y=1.316+0.688x3
معامل االرتباط

0.085

معامل التحديد

0.007

وبالتالي تم قبول الفرضية الفرعية الثالثة ،وعميو ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطابق الموائح
واألنظمة الداخمية لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة عمى
سعر التداول عند مستوى داللة .0.05
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 .4اختبار الفرضية الفرعية الرابعة التي تنص عمى" :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطابق أنظمة
المكافآت المقدمة لمجمس اإلدارة لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع
قواعد الحوكمة عمى سعر التداول".
تم استخدام تحميل االرتباط بين كل من درجة تطابق أنظمة المكافآت المقدمة لمجمس اإلدارة لدى
شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة وسعر التداول عمى أسيميا،
ويوضح الجدول رقم ( )4.11أن العالقة موجبة مما يعني أن العالقة بين كل من درجة تطابق أنظمة
المكافآت المقدمة لمجمس اإلدارة لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد
الحوكمة وسعر التداول عمى أسيميا طردية ،كما أن مستوى الداللة االحصائية لمعامل االرتباط أكبر من
 ،0.05مما يعني عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بين درجة تطابق أنظمة المكافآت المقدمة
لمجمس اإلدارة لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة وسعر
التداول عمى أسيميا.
الم َّ
عدل=  ،0.052وىذا يعني أن
ومن خالل نتائج تحميل االنحدار يتضح أن معامل التحديد ُ
 %5.2من التغير في سعر التداول (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل درجة تطابق أنظمة المكافآت
المقدمة لمجمس اإلدارة مع قواعد الحوكمة (المتغير المستقل) .كما أن قيمة االختبار ،1.571 = T
والقيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي  0.123وىي أقل من مستوى الداللة α ≥ 0.05
جدول رقم ( :)4.11نتائج تحميل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط

أل ثر تطابق أنظمة المكافآت المقدمة لمجمس اإلدارة مع قواعد الحوكمة عمى سعر التداول

أنظمة المكافآت المقدمة لمجمس اإلدارة
وسعر التداول
المقدار الثابت
تطابق أنظمة المكافآت المقدمة لمجمس

اإلدارة مع قواعد الحوكمة

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية

0.757

1.099

0.278

1.649

1.571

0.123

y=0.757+1.649x4
معامل االرتباط

0.228
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معامل التحديد

0.052

وىذا يدل عمى عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية لدرجة تطابق أنظمة المكافآت المقدمة لمجمس
اإلدارة لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة عمى سعر التداول
عمى أسيميا ،وذلك وفق معادلة االنحدار التالية:
y=0.757+1.649x4
وبالتالي تم قبول الفرضية الفرعية الرابعة ،وعميو ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطابق أنظمة
المكافآت المقدمة لمجمس اإلدارة لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد
الحوكمة عمى سعر التداول عند مستوى داللة .0.05
 .5اختبار الفرضية الفرعية الخامسة التي تنص عمى" :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطابق
أنظمة توزيع األسيم عمى الشركاء لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع
قواعد الحوكمة عمى سعر التداول".
تم استخدام تحميل االرتباط بين كل من درجة تطابق أنظمة توزيع األسيم عمى الشركاء لدى
شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة وسعر التداول عمى أسيميا،
ويوضح الجدول رقم ( )4.12أن العالقة موجبة مما يعني أن العالقة بين كل من درجة تطابق أنظمة
توزيع األسيم عمى الشركاء لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة
وسعر التداول عمى أسيميا طردية ،كما أن مستوى الداللة االحصائية لمعامل االرتباط أقل من ،0.05
مما يعني وجود عالقة ذات داللة احصائية بين درجة تطابق أنظمة توزيع األسيم عمى الشركاء لدى
شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة وسعر التداول عمى أسيميا.
جدول رقم ( :)4.12نتائج تحميل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط
أل ثر تطابق أنظمة توزيع األسيم عمى الشركاء مع قواعد الحوكمة عمى سعر التداول

أنظمة توزيع األسيم عمى الشركاء وسعر
التداول

المقدار الثابت
تطابق أنظمة توزيع األسيم عمى الشركاء
مع قواعد الحوكمة

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية

0.088

0.139

0.890

2.801

2.863

0.006

y=0.088+2.801x5
معامل االرتباط

0.392
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معامل التحديد

0.154

الم َّ
عدل=  ،0.154وىذا يعني أن
ومن خالل نتائج تحميل االنحدار يتضح أن معامل التحديد ُ
 %15.4من التغير في سعر التداول (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل درجة تطابق أنظمة توزيع
األسيم عمى الشركاء مع قواعد الحوكمة (المتغير المستقل) .كما أن قيمة االختبار  ،2.863 = Tوالقيمة
االحتمالية ( ).Sigتساوي  0.006وىي أقل من مستوى الداللة  α ≥ 0.05وىذا يدل عمى وجود أثر ذو
داللة إحصائية لدرجة تطابق أنظمة توزيع األسيم عمى الشركاء لدى شركات المساىمة العامة المدرجة
في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة عمى سعر التداول عمى أسيميا ،وذلك وفق معادلة االنحدار
التالية:
y=0.088+2.801x5
وبالتالي تم رفض الفرضية الفرعية الخامسة ،وعميو يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطابق أنظمة
توزيع األسيم عمى الشركاء لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة
عمى سعر التداول عند مستوى داللة .0.05
 .6اختبار الفرضية الفرعية السادسة التي تنص عمى" :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطابق
السياسات المستقبمية عمى الشركاء لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع
قواعد الحوكمة عمى سعر التداول".
استخدام تحميل االرتباط بين كل من درجة تطابق السياسات المستقبمية لدى شركات المساىمة
العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة وسعر التداول عمى أسيميا ،ويوضح الجدول رقم
( )4.13أن العالقة موجبة مما يعني أن العالقة بين كل من درجة تطابق السياسات المستقبمية لدى
شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة وسعر التداول عمى أسيميا
طردية ،كما أن مستوى الداللة االحصائية لمعامل االرتباط أقل من  ،0.05مما يعني وجود عالقة ذات
داللة احصائية بين درجة تطابق السياسات المستقبمية لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة
فمسطين مع قواعد الحوكمة وسعر التداول عمى أسيميا.

65

جدول رقم ( :)4.13نتائج تحميل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط
أل ثر تطابق السياسات المستقبمية مع قواعد الحوكمة عمى سعر التداول

السياسات المستقبمية وسعر التداول
المقدار الثابت
تطابق السياسات المستقبمية مع قواعد

الحوكمة

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية

-0.701

-0.645

0.522

3.755

2.329

0.024

y=-0.701+3.755x6
معامل االرتباط

0.328

معامل التحديد

0.108

الم َّ
عدل=  ،0.108وىذا يعني أن
ومن خالل نتائج تحميل االنحدار يتضح أن معامل التحديد ُ

 %10.8من التغير في سعر التداول (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل درجة تطابق السياسات
المستقبمية مع قواعد الحوكمة (المتغير المستقل) .كما أن قيمة االختبار  ،2.329 = Tوالقيمة االحتمالية
( ).Sigتساوي  0.024وىي أقل من مستوى الداللة  α ≥ 0.05وىذا يدل عمى وجود أثر ذو داللة
إحصائية لدرجة تطابق السياسات المستقبمية لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين
مع قواعد الحوكمة عمى سعر التداول عمى أسيميا ،وذلك وفق معادلة االنحدار التالية:
y=-0.701+3.755x6
وبالتالي تم رفض الفرضية الفرعية السادسة ،وعميو يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطابق
السياسات المستقبمية لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة عمى
سعر التداول عند مستوى داللة .0.05
وبناءاً عمى نتائج الفرضيات الفرعية السابقة ولمحكم عمى الفرضية الرئيسة الثانية تم اختبار أثر قواعد
الحوكمة مجتمعة عمى سعر التداول ويوضح الجدول رقم ( )4.14أن مستوى الداللة االحصائية لمعامل
االرتباط أقل من  ،0.05مما يعني وجود عالقة ذات داللة احصائية بين التزام إدارة شركات المساىمة
العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة وسعر التداول عمى أسيميا.
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جدول رقم ( :)4.14نتائج تحميل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط
أل ثر االلتزام بقواعد الحوكمة عمى سعر التداول

قواعد الحوكمة وسعر التداول

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية

المقدار الثابت

0.277

0.246

0.807

أنظمة التدقيق

1.105

1.238

0.223

صالحيات مجمس اإلدارة

-0.123

-0.065

0.949

الموائح واألنظمة الداخمية

-0.696

-0.503

0.618

أنظمة المكافآت المقدمة لمجمس اإلدارة

-0.306

-0.193

0.848

أنظمة توزيع األسيم عمى الشركاء

2.702

1.900

0.065

السياسات المستقبمية

0.277

0.246

0.807

y=0.28+1.105x1-0.123x2-0.696x3-0.306x4+2.702x5+0.277X6
معامل االرتباط

0.436

معامل التحديد

0.190

الم َّ
عدل=  ،0.190وىذا يعني أن
ومن خالل نتائج تحميل االنحدار يتضح أن معامل التحديد ُ
 %19.0من التغير في سعر التداول (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل التزام إدارة شركات المساىمة
العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة (المتغير المستقل) .وىذا يدل عمى وجود أثر ذو
داللة إحصائية لدرجة التزام إدارة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين عمى سعر التداول
عمى أسيميا ،وذلك وفق معادلة االنحدار التالية:
y=0.28+1.105x1-0.123x2-0.696x3-0.306x4+2.702x5+0.277X6
وبالتالي تم رفض الفرضية الرئيسة الثانية ،وعميو يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدرجة التزام إدارة
شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين عمى سعر التداول عند مستوى داللة  .0.05وتتفق
ىذه النتائج مع كل من دراسة (الخيال  )4515،و دراسة (زلوم ،)4511 ،من حيث تأثير االلتزام بقواعد
الحوكمة عمى قيمة الشركة السوقية.
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الفصل الخامس
النتائج والتوصيات
5.1

مقدمة

5.2

النتائج

5.3

التوصيات

5.4

دراسات مقترحة

1.1

مقدمة
بعد استعراض اإلطار النظري لكل من متغيرات الدراسة ،تم إجراء الدراسة الميدانية ،واختبار

فرضيات الدراسة ،وبالتالي فقد تم التوصل إلى النتائج والتوصيات التالية:
1.1

النتائج
بناء عمى ما تم بيانو في الفقرات السابقة من تحميل لبيانات الدراسة واختبار الفرضيات فإنو يمكن

الخروج بالنتائج التالية:
 .1بمغت نسبة التطابق الكمي لممؤشرات مع قواعد حوكمة الشركات ( )%45وىي نسبة مقبولة من
تطبيق قواعد الحوكمة ،وكانت أكثر المؤشرات تطبيقاً من قبل الشركات (الموائح واألنظمة
الداخمية) ،يمييا (صالحيات مجمس اإلدارة) ،ثم (أنظمة المكافآت المقدمة لمجمس اإلدارة) ،أما
أقميا تطبيقاً فكانت (أنظمة التدقيق) حيث سجمت نسبة تطابق منخفضة نسبياً.
 .4أظير قطاع البنوك أكبر درجة تطابق مع قواعد حوكمة الشركات ،يميو قطاع االستثمار،
فالصناعة ،أما أقل القطاعات التزاماً بتطبيق ىذه القواعد ىو قطاع التأمين.
 .1فسر التزام إدارة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة
 %1511من التغير في حجم التداول ،كما أظيرت النتائج وجود عالقة ارتباط ذات داللة
إحصائية بين كل من (أنظمة التدقيق ،أنظمة المكافآت المقدمة لمجمس اإلدارة ،أنظمة توزيع
األسيم عمى الشركاء ،السياسات المستقبمية) وحجم التداول ،بينما أظيرت عدم وجود عالقة ذات
داللة إحصائية بين كل من (صالحيات مجمس اإلدارة ،الموائح واألنظمة الداخمية) وحجم التداول.
 .2فسر التزام إدارة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين مع قواعد الحوكمة
 %1715من التغير في سعر التداول ،كما أظيرت النتائج وجود عالقة ارتباط ذات داللة
إحصائية بين كل من (أنظمة التدقيق ،أنظمة توزيع األسيم عمى الشركاء ،السياسات المستقبمية)
وسعر التداول ،بينما أظيرت عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين كل من (صالحيات
مجمس اإلدارة ،الموائح واألنظمة الداخمية ،أنظمة المكافآت المقدمة لمجمس اإلدارة) وسعر التداول.
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1.1

التوصيات

بناء عمى ما توصمت إليو الدراسة يمكن اقتراح بعض التوصيات:
.1

ضتترورة العمتتل عمتتى إيجتتاد أستتس وقواعتتد عادلتتة وتطبيقيتتا بشتتكل متستتاو عمتتى كافتتة المستتاىمين،
العمتتل عمتتى متتنح صتتالحيات ودور أوستتع ألص تتحاب المصتتالح فتتي ممارستتة التتدور الرقتتابي عم تتى
اإلدارة مما يساىم في دعم وتشجيع المستثمرين ،العمل عمى زيادة مستتوى اإلفصتاح والشتفافية فتي
التقارير المالية واتاحتيا لجميع أصحاب المصالح إلعطاء المساىمين والمستثمرين األمتن واألمتان
ألمواليم.

.2

العمتتل عمتتى زيتتادة فاعميتتة دور مجمتتس اإلدارة فتتي اختيتتار المتتدراء التنفيتتذيين وممارستتة دورىتتم فتتي
تطبيق القوانين واألنظمة ،ضرورة وتوعية الشتركات بضترورة االلتتزام بقواعتد الحوكمتة الصتادرة متن
قبل ىيئة سوق رأس المال ،وجعل تطبيقو إلزامياً لجميع الشركات المدرجة.

.3

ضتترورة قيتتام المؤسستتات المعنيتتة كستتمطة النقتتد ،وو ازرة االقتصتتاد ،وبورصتتة فمستتطين بتتدور رقتتابي
فاعل عمى الشركات المدرجة في البورصة ،لضمان التزام ىتذه الشتركات بتطبيتق مبتادئ الحوكمتة.
متتع إصتتدار تعميمتتات خاصتتة بالحوكمتتة بتتدالً م تتن اإلرشتتادات ،لتأختتذ طتتابع اإلل تزام فتتي التطبي تتق،
وكذلك د ارسة خيار اإلفصاح عنيا بشكل أكثر دورية ،كالتقارير نصف السنوية.

.4

وضع تشريعات ممزمة متن بورصتة فمستطين تشتترط تطبيتق مبتادئ حوكمتة الشتركات شترطاً إلدراج
أستتيم الشتتركات فتتي البورصتتة ،وتشتتجيع االلت تزام بي تتا أيض تاً ،كتتأن يتتتم استتتحداث تصتتنيف ش تتيري
وستتنوي بمتتدى الت تزام الشتتركات بتطبيتتق مبتتادئ الحوكمتتة ،وأن يكتتون ىتتذا التصتتنيف متتتداوالً وميس ت اًر
لجميع األطراف ذات العالقة.

1.1

الدراسات المقترحة

.1

اثر تطبيتق قواعتد حوكمتة الشتركات فتي مصتداقية التقتارير الماليتة لشتركات المستاىمة المدرجتة فتي
بورصة فمسطين.

.2

آليتتات الحوكمتتة ودورىتتا فتتي الحتتد متتن الفستتاد المتتالي واإلداري لتتدى شتتركات المستتاىمة المدرجتتة فتتي
بورصة فمسطين.
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المراجع

أوالً :المراجع بالمغة العربية.
 -1ال غتتزوي ،حستتين ("،)4515حوكم ة الش ركات وأثرى ا عم ى مس توى اإلفص اح ف ي المعموم ات
المحاسبية" ،رسالة ماجستير (غير منشورة) ،األكاديمية العربية في الدنمارك ،ص  6و.7
 -4ابو العطا نرمين (" )4551حوكمة الشركات مع القاء الضوء عمى التجربة المصرية" ،مركز
المؤسسات الخاصة الدولي.
 -1أبتتو ج تراد ،رجتتب ( " )4513العالق ة ب ين ال تحفظ ف ي السياس ات المحاس بية وتطبي ق الحوكم ة
وأثرىما عمى جودة اإلفصاح في البن وك التجاري ة العامم ة ف ي فمس طين"  ،رستالة ماجستتير ،غيتر
منشورة ،الجامعة اإلسالمية.
 -2أبو حمام ،ماجد (" )4557أثر تطبيق قواعد الحوكمة عمى اإلفص اح المحاس بي وج ودة التق ارير
المالي ة :دراس ة ميداني ة عم ى الش ركات المدرج ة ف ي بورص ة فمس طين ل ألوراق المالي ة" ،رستتالة
ماجستير ،غير منشورة ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطين.
 -3أبو زر ،عفاف (" ،)4554استراتيجية مقترحة لتحسين فاعمية الحاكمي ة المؤسس ية ف ي القط اع
المصرفي األردني" ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة عمان العربية لمدراسات العميا ،عمتان –
األردن.
 -4أحمد ،ضياء ( "،)4513العالقة بين مستوى شفافية اإلفصاح وأسعار وحج م ت داول األس يم ف ي
إط ار حوكم ة الش ركات" ،رس تتالة دكت تتوراه ،غي تتر منش تتورة ،جامع تتة الزق تتازيق ،كمي تتة التج تتارة ،قس تتم
محاسبة.
 -5أحمد ،كاميميا عبد الحميم ( "،)4557دور الحوكمة في جذب االستثمارات األجنبية المباشرة"،
المجمة العممية لمبحوث والدراسات التجارية ،السنة  ،14العدد األول ،ص ص .4515- 453
 -6أستتطل ،أحمتتد ( ")4511دور بيان ات التك اليف ف ي تفعي ل الق درة التنافس ية ف ي ض وء ألي ات
الحوكم ة" ،د ارستتة تطبيقيتتة عمتتى الشتتركات الصتتناعية المدرجتتة فتتي ستتوق فمستتطين لتتألوراق الماليتتة،
رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 -7اسعد ،محمد (" ،)4513أثر تطبيق اليات الحوكمة المفصح عنيا عمى االداء المالي" ،رسالة
ماجستير ،غير منشورة ،جامعة ام القرى ،قسم المحاسبة.
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 -15االغا ،عماد ( "،)4511دور حوكمة الشركات في الح د م ن الت أثير الس مبي لممحاس بة اإلبداعي ة
عمى موثوقية البيانات المالي ة :دراس ة تطبيقي ة عم ى البن وك الفمس طينية" ،رستالة ماجستتير غيتر
منشورة ،جامعة االزىر بغزة.
 -11أمتتتين ،لطفت تتي (" ،(2007دراس ات متقدم ة ف ي المراجع ة وخ دمات التأك د" الت تتدار الجامعيت تتة،
االسكندرية ،مصر ،ص .137
 -14بيت التمويل الكويتي ( " )4513دليل حوكمة الشركات"
 -11حستتانيين ،أحمتتد ( ")4557التكامتتل بتتين اآلليتتات المحاستتبية وغيتتر المحاستتبية لتتنظم الحوكمتتة وأث تره
عمى األداء وخفض فجتوة التوقعتات عتن القيمتة العادلتة لممنشتأة :د ارستة ميدانيتة عمتى ستوق األستيم
الستتعودي" مجم ة كمي ة التج ارة لمبح وث العممي ة ،كميتتة التجتتارة ،جامعتتة اإلستتكندرية ،العتتدد األول،
مجمد .24
 -12حمتتاد ،طتتارق (" ،)4555حوكم ة الش ركات (ش ركات قط اع ع ام وخ اص ومص ارف ،المف اىيم-
المبادئ-التجارب-المتطمبات)" الدار الجامعية ،الطبعة الثانية ،اإلسكندرية ،مصر.
 -15الخضيري ،محسن ( "،)2005حوكمة الشركات" ،مجموعة النيل العربية ،مصر ،الطبعة األولى.
 -14الخيال ،توفيق ( ")4557تأثير آليات الحوكمة عمى األداء المتالي لمشتركات المستاىمة الستعودية -
دراسة تطبيقية ،مجم ة الفك ر المحاس بي ،كميتة التجتارة ،جامعتة عتين شتمس ،القتاىرة ،العتدد األول،
السنة الثالثة عشر ،ص ص .32-1
 -15دادان ،عبتتد الغتتاني ( "،)4514فعالي ة الحوكم ة ودورى ا ف ي الح د م ن الفس اد الم الي واإلداري"،
ممتقت تتى وطنت تتي حت تتول حوكمت تتة الشت تتركات كأليت تتة لمحت تتد مت تتن الفست تتاد المت تتالي واإلداري ،كميت تتة العمت تتوم
االقتصادية وعموم التسيير ،جامعة محمد بسكرة.
 -16اربتتح ،بتتوقرة ،ىتتاجرة ،غتتانم ( ")4514الحوكم ة المف اىيم واألىمي ة" الممتقتتى التتوطني حتتول حوكمتتة
الشركات كألية لمحد من الفساد المالي واإلداري ،جامعة محمد بسكرة.
 -19الرحيمي ،سالمة عوض ( "،)2008لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات :حالة الستعودية"
مجم ة جامع ة المم ك عب د العزي ز ،االقتصتتاد واالدارة ،العتتدد األول ،المجمتتد رقتتم  ،22ص – 183
.186
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 -45رمتتو ،وحيتتد ،الوتتتار ،ستتيف (" )4515استتتخدام أستتاليب التحميتتل المتتالي فتتي التنبتتؤ بفشتتل الشتتركات
المساىمة الصناعية :دراسة تطبيقية عمى عينة من الشركات المساىمة الصناعية العراقية المدرجة
في سوق العراق لألوراق المالية" مجمة تنمية الرافدين ،كمية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل.
 -21ريحتتاوي ،ميتتا ( " (2008الشتتركات المستتاىمة متتا بتتين الحوكمتتة والقتوانين التعميمتتات حالتتة د ارستتية
لمشركات المساىمة العامة العمانيتة" ،مجم ة جامع ة دمش ق لمعم وم االقتص ادية والقانوني ة ،المجمتد
 ،24العدد االول ،ص.91
 -44زلت تتوم ،نضت تتال ( " ،)4511اإلفصت تتاح عت تتن االلت ت تزام بتطبيت تتق القواعت تتد اإلرشت تتادية الخاصت تتة بحكومت تتة
الشتركات وأثرىتتا فتتي قيمتة الشتتركة -د ارستتة تطبيقيتة عمتتى الشتتركات الخدميتة المستتاىمة المدرجتتة فتتي
بورصة عمان" ،مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات االقتصادية واإلدارية ،العدد الثاني مجمد .41
 -41زويمتتف ،إنعتتام ،والعبتتدلي ،محمتتد ( "،)4511أث ر تطبي ق الحاكمي ة المؤسس ية ف ي ج ودة الت دقيق
الداخمي" ،دراسة تطبيقية في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية".
 -42السباخي ،عبد المنع حسن (" ،)4511حوكمة الشركات والوحدات االقتصادية والحكومية
والمسئولية االجتماعية ليا" ،مجمة الفكر المحاسبي ،مصر مجمد  ،13عدد خاص ،ص ص
464-442
 -43الستتحار ،أكتترم صتتبري ( "،)4513العالقي ة ب ين تطبي ق إط ار حوكم ة الش ركات وج ودة االداء
الميني لممراجع الخارجي دراسة تطبيقية عمى مكاتب المراجعة في قطاع غزة" ،رستالة ماجستتير،
غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية.
 -44ستتمطة النقتتد الفمستتطينية ("،)4557دلي ل القواع د والممارس ات الفض مى لحوكم ة المص ارف ف ي
فمسطين".
 -45ستتمطة النقتتد الفمستتطينية ("،)4512دلي ل القواع د والممارس ات الفض مى لحوكم ة المص ارف ف ي
فمسطين".
 -28سوليفيان جون ،شتكولينكوف ،ألكستندر ("،(2003حوكمتة الشتركات فتي القترن الحتادي والعشترين "
إًصدار مركز المشروعات الدولية الخاصة ،القاىرة ،مصر.
 -47شتتحاتو ،شتتحاتو ،عبتتد الوىتتاب ،عمتتي ( ")4555مراجع ة الحس ابات وحوكم ة الش ركات ف ي بيئ ة
األعمال العربية والدولية المعاصرة" مصر ،الدار الجامعية.
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 -15صتتييون ،حستتن (" )4513م دى تطبي ق قواع د الحوكم ة وأثرى ا المتوقع ة عم ى أداء الش ركات
المساىمة العاممة في فمسطين ،دراس ة بطريق ة النس ب المالي ة" ،رستالة ماجستتير ،غيتر منشتورة،
كمية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطين.
 -11عالم ،بياء الدين سمير ( ")4557أثر األليات الداخمية لحوكمة الشركات عمى األداء المالي في
الشركات المصرية دراسة تطبيقية" بحث مقدم بكمية التجارة ،جامعة القاىرة ،مصر.
 -14عورتاني ،ىشام ( ")4556مجمة السوق المالي ،العدد الخامس.
 -11غادر ،محمد اياسين (")4514محددات الحوكمة ومعاييرىا" ،المؤتمر العممتي التدولي حتول عولمتة
اإلدارة في عصر المعرفة ،كمية إدارة االعمال ،جامعة الجنان ،لبنان.
 -12غادر ،محمد ياسين"،)4514( ،محددات الحوكمة ومعايرىتا ،المتؤتمر العممتي التدولي حتول عولمتة
االدارة في عصر المعرفة ،كمية ادارة االعمال ،جامعة الجنان ،لبنان.
 -13الغزالي ،رامي ( "،)4513دور تطبيق قواعد حوكمة الشركات ف ي من ع ح دوث التعث ر الم الي ف ي
الشركات المدرجة في بورصة فمسطين" ،رسالة ماجستير ،غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية.
 -14الفضل ،مؤيد محمد عمي ( " ،)4555العالقة بين الحاكمية المؤسسية وقيم ة الش ركة ف ي ض وء
نظرية الوكالة-دراسة حالة في األردن" مؤتمر االسراء الثاني.
 -15قباجتة ،عتدنان ،حامتد ،مينتد ،الشتقاق ،إبتراىيم ) " )4556تعزيتز حوكمتة الشتركات فتي فمستطين" ،
بحث منشور ،معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني ،فمسطين.
 -38قطب ،أحمد ( "،)2009التكامل بين االليات المحاسبية وغير المحاسبية لنظم الحوكمة وأثره عمتى
األداء وخف تض فجتتوة التوقعتتات عتتن القيمتتة العادلتتة لممنشتتأة – د ارستتة ميدانيتتة عمتتى ستتوق االستتيم
الستتعودي" ،مجم ة كمي ة التج ارة لمبح وث العممي ة ،كميتتة التجتتارة ،جامعتتة االستتكندرية ،العتتدد االول،
مجمد (.)46
 -17كتتارتين .ل كوشتتتا ىمبميتتغ ( ")4511تأستتيس حوكمتتة الشتتركات فتتي االقتصتتاديات الناميتتة والصتتاعدة
واالنتقالية" ،مجمة المال والتجارة ،العدد ،355 ،ص ص  ،15-44مصر.
 -25المجنة الوطنية لمحوكمة ( "،)4557مدونة قواعد حوكمة الشركات في فمسطين".
 -21محمد ،السيد خميل ( "،)4514تأثير مب ادئ حوكم ة الش ركات عم ى كف اءة س وق األوراق المالي ة
ب التطبيق عم ى الش ركات المقي دة بالبورص ة المص رية" ،رستتالة دكتتتوراه ،غيتتر منشتتورة ،جامعتتة
المنصورة ،كمية التجارة ،قسم إدارة األعمال.
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 -42محمتتد ،حستتن ( "،)2007مح ددات الحوكم ة ومعاييرى ا" (متتع اشتتارة خاصتتة لتتنمط تطبيقيتتا فتتي
مصر).
 -43محمد ،سميمان (" ،)2008حوكمة الشركات ودور أعضاء مج الس االدارة والم ديرين التنفي ذين"،
الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،ص.39
 -22مركز أبو ظبي لمحوكمة ( ")4511اساسيات الحوكمة :المص طمحات والمف اىيم" ،سمستمة النشترات
التثقيفية الصادرة عن مركز أبو ظبي لمحوكمة ،غرفة أبو ظبي.
 -23مصطفى ،سميمان ( " ،)2009دور حوكمة الش ركات ف ي معالج ة الفس اد الم الي واالداري" التدار
الجامعية ،االسكندرية ،ص.16
 -24معيد الحوكمة الفمسطيني ( ")4511الحوكمة في الشركات المدرجة في بورص ة فمس طين ،د ارستة
ميدانية.
 -25المناصتتير ،عمتتر ( " ،)4511أث ر تطبي ق قواع د حوكم ة الش ركات عم ى أداء ش ركات المس اىمة
العامة األردني ة" رستالة ماجستتير ،غيتر منشتورة ،عمتادة البحتث العممتي والد ارستات العميتا ،الجامعتة
الياشمية.
 -26ىيئة سوق رأس المال الفمسطينية (" )4514المالمح الرئيسية لحوكمة الشركات المساىمة العامة
المدرجة في بورصة فمسطين" ،اإلدارة العامة لمدراسات والتطوير.
 -27ىيئة سوق رأس المال الفمسطينية (" )4514المالمح الرئيسية لحوكمة الشركات المساىمة العامة
المدرجة في بورصة فمسطين" ،اإلدارة العامة لمدراسات والتطوير.
 -35يوسف ،محمد طارق ( "،)4557حوكمة الشركات والتشريعات الالزم ة لس المة التطبي ق" ،مبتادئ
وممارسات حوكمة الشركات ،منشورات المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،مصر.

ثانياً :المواقع االلكترونية
اسم الموقع

العنوان

بورصة فمسطين

www.pex.ps

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

www.oecd.org

مركز أبو ظبي لمحوكمة

www.adccg.ae

مؤسسة التمويل الدولية)(IFC

www.ifc.org
75

:المراجع األجنبية
1- Afrasine, Laura. (2009). "the financial crisis-Global governance failure".
Review of Economic and Business Studies, 161-179
2- Alamgir, M. (2007). "Corporate Governance: A Risk Perspective", paper
presented to: Corporate Governance and Reform: Paving the Way to Financial
Stability and Development, a conference organized by the Egyptian Banking
Institute, Cairo, May 7 –8
3- Allen N., Bjorn, Christian, (2015). "The Roles of Corporate Governance in
Bank Failures During the Recent Financial Crisis".
4- Benea, A. (2012). "Continuity and Change in Banking Corporate
Governance". Master Thesis، Linkoping University. Sweden.
5- Brown, Lawrence; Caylor, Marcus; (2004)."Corporate Governance and
Corporate Performance".
6- Brown, Philip, Beekes, Wendy, and Verhoeven, Peter,(2011) "Corporate
Governance , accounting and finance : A review " , journal of accounting and
finance , Vol ( 51 ) , No 1 , PP ( 96 –172 ).
7- Crowther, David and Seifi, Shahla, (2011) "Corporate Governance and Risk
Management" ventus publishing.
8- Flodberg, D. &Nadjari, Dayan. (2013)."The Link between Corporate
Governance and Firm Performance in the Nordic Countries." Master
Thesis ،University Of Gothenburg German
9- Gevurtz, (2010). The Role of Corporate Law in Preventing a Financial Crisis:
Reflections on In re Citigroup Inc. Shareholder Derivative Litigation. Global
Business and Development Law Journal, Vol (23):113-156.
10- Hampel Report, (1998) "Report Committee on Corporate Governance",
Final Report, Gee Publishing Ltd., London.
11- Helbling, C, and J. Sullivan,(2003) "Introduction :Instituting Corporate
Governance in Developing, Emerging and Transitional Economies", in
Search for Good Directors, a Guide to Building Corporate Governance in the
21 Century, Center for International Private Enterprise Washington.
12- International Finance Corporation (IFC), (2009) , Practical Guide to Corporate
Governance Experiences from the Latin American Companies Circle,
Washington, DC.
13- Mallin, Christine, (2010)"Corporate Governance", 3thed, Oxford University
press Inc, New York.
14- OECD,( 2004) "The Organization for Economic Co-operation and
Development Principles of Corporate government", Publication Service,
France.
15- Pige, Benoit, (2010)" Ethique et governance des organizations", Paris,
France.
76

16- Rezaee, Zabihollah, Riley, Richard,(2010),"Financial Statement Fraud,
Prevention & Detection" 2nd edition, John Wiley & Sons Inc, New Jersey,
Canada, 2010, p: 122
17- Schwartz, Mark S., (2011) "Corporate Social Responsibility: An ethical
approach "Broadview press.
18- The Institute of Internal Auditor, (IIA) (2003)"Standard For The Professional
Practices of Internal Auditing: Altamonte Spring Florida",
19- Voon, Thuy, (2015) Corporate Governance and financial crisis.
20- Williams, Cynthia A. and Zumbansen, Peer, (2011)"The Embedded Firm
Corporate Governance, Labor, and Finance Capitalism", 2thed, Cambridge
University Press.

77

المالحق

155

ممحق رقم ()1

مقياس حوكمة الشركات
ويعتبر مقياس الحوكمة عبارة عن استبانة تم وضعيا حسب قواعد حوكمة الشركات وتفسيراتيا ،وما

يجب عمى الشركات االلتزام بو وتطبيقو من قواعد الحوكمة وتم وضع أسئمة لكل بند من بنود الحوكمة
لدراسة مدى تطبيق الشركات ليذه القواعد ،وقياس مدى التزاميا بالتطبيق  ،وتتم اإلجابة عمى أسئمة ىذا
المقياس يجب تحميل التقارير اإلدارية ليذه الشركات وبيان اإلفصاح عن الحوكمة ،ومتابعة كل ما تصرح
بو الشركة عمى موقعيا االلكتروني او عمى التقارير المدرجة في بورصة فمسطين ،او ما يتم اإلجابة عميو

من إدارة الشركة ويعتمد مقياس الحوكمة عمى ثمانية عناصر وىي :
 .1أنظمة التدقيق.
 .2مجمس اإلدارة.
 .3الموائح والقوانين الداخمية.
 .4المستوى التعميمي لمجمس اإلدارة.
 .5مكافات مجمس اإلدارة والمدراء التنفيذيين.
 .6حقوق الممكية.
 .7السياسات المستقبمية.
عناصر قياس حوكمة الشركات

م.
أ.

أنظمة التدقيق:

1

تتكون لجنة التدقيق الداخمي من أعضاء المجمس غير التنفيذيين اثنان عمى األقل لدييم خبرة عممية

2

يصادق المدققون عمى التقرير السنوي ألعمال الشركة المعمن لممساىمين.

3

لدى الشركة سياسة رسمية لتدوير المدققين الخارجيين وأال يستمر ألكثر من خمس سنوات متتالية.

4

لدى الشركة دائرة مراقبة االمتثال تقوم بالميام المحددة وفقاً لدليل معايير الحوكمة.

وعممية في مجال المحاسبة واإلدارة المالية.

ب.

مجمس اإلدارة:

5

يستجيب مجمس اإلدارة ألطروحات المساىمين بعد انعقاد االجتماع السنوي.

6

يتراوح حجم مجمس اإلدارة بين  7و 13عضو.

7
8

ال يقل عمر عضو مجمس اإلدارة عن خمسة وعشرين عاماً عند ترشحو لعضوية المجمس.
ال يشغل المدير التنفيذي عضوية مجمس إدارة شركات أخرى بحد أقصى شركتين.

9

يحضر أعضاء مجمس اإلدارة عمى األقل  %75من اجتماعات المجمس او يكون لدييم عذر مقبول لعدم

الحضور.

أ

 10يوجد فصل بين منصبي رئيس اإلدارة والمدير التنفيذي.
 11مجمس اإلدارة يضم في عضويتو ممثالً عن صغار المساىمين.

 12ال يشغل أي مدير تنفيذي سابق عضوية مجمس اإلدارة في الشركة.
 13يقوم مجمس اإلدارة بإرفاق جدول األعمال مصحوباً بالبيانات المالية المبسطة لتساعد المساىمين عمى
التصويت واتخاذ ق ارراتيم بوضوح في اجتماعاتيم.

 14يضم مجمس اإلدارة في عضويتو ما ال يقل عن  %25من األعضاء مستقمين استقالالً تاماً عن الشركة.
 15تتألف لجنة التعويضات من مدراء خارجيين مستقمين.

 16ال يرأس رئيس مجمس اإلدارة أياً من المجان الدائمة أو المؤقتة المنبثقة عنو ،باستثناء لجنة الحوكمة.
 17يحق لممساىمين التصويت النتخاب أعضاء مجمس اإلدارة.

 18يحق لممساىمين التصويت الختيار المدراء التنفيذيون لملء الشواغر.
 19تعقد اجتماعات مجمس اإلدارة من قبل األعضاء عمى أال يقل عن مرة واحدة كل شيرين.
20

يتم انتخاب أعضاء مجمس اإلدارة كل أربع سنوات بحد أقصى بناء عمى موافقة المساىمين في الجمعية

العمومية السنوية.

 21يصادق المساىمون عمى اجراء أي تعديل في حجم مجمس اإلدارة.
 22تتألف لجنة التعيينات من المدراء الخارجيين المستقمين.
 23تجتمع لجنة الحوكمة مرة واحدة عمى األقل خالل السنة.
24

يقوم مجمس اإلدارة بتشكيل المجان التي تضمن تسيير أعمال الشركة بشكل آمن وسميم وفعال ،ومنيا

ت.

الموائح والقوانين الداخمية:

لجنة المراجعة ،لجنة المخاطر ،لجنة االستثمار وغيرىا من المجان الضرورية لمعمل.

 25يتطمب االندماج أغمبية الثمثين لمموافقة عمييا وفقاً لمممارسات الدولية الفضمى.

 26توجو الدعوة الى اجتماعات الييئة العامة العادية وغير العادية من قبل مجمس اإلدارة ،أو بناء عمى طمب
مدقق الحسابات.
27

يطمب تصويت أغمبية المساىمين لتعديل أي لوائح أو قوانين ،أو يمكن لمجمس اإلدارة التعديل في
ظروف محددة.

 28تحاول الشركة جعل أسيميا أقل أو أكثر جاذبية لمتقميل من عممية االستحواذ.
 29يسمح لممساىمين في الشركة بالدعوة لعقد اجتماعات غير دورية وفق القوانين والموائح المعمول بيا.
 30الشركة الغير مصرح ليا اصدار أي أسيم ممتازة.
ث

مستوى التعميم:

31

أن يكون في أعضاء مجمس اإلدارة أربعة أعضاء عمى األقل حاصمين عمى درجة البكالوريوس ولدييم
ب

الخبرة في اإلدارة أو المحاسبة أو االقتصاد أو غيرىا من المجاالت ذات الصمة.
ج.

المكافآت ألعضاء مجمس اإلدارة والمدراء التنفيذيين:

 32يتمقى المدراء جميع أو بعض من أتعابيم عمى شكل أسيم.
 33ال تمنح الشركة أي قروض لممدراء التنفيذيين لممارسة الخيارات.
 34تم اعتماد خطط الحوافز المالية بموافقة المساىمين.
 35يوجد فصل بين مجمس اإلدارة ولجنة المكافآت واألتعاب.
 36ال يشارك غير الموظفين في خطط المعاشات التقاعدية.
 37تظير الشركة خيار إعادة التسعير خالل السنة المالية.
 38يصادق المساىمون عمى اعتماد مكافآت ألعضاء مجمس اإلدارة وتظير في التقرير السنوي لمشركة.
ح.

الممكية:

 39يمتمك المدراء أسيماً بعد تعيينيم أكثر من عام.

 40يمتمك المدراء أسيماً بحد أدنى  %1وحد أقصى  %30من األسيم المكتتب بيا.

 41نسبة األسيم الممموكة من قبل أكبر ثالثة مساىمين ال تفوق ( )%50من عدد األسيم المكتتب بيا.
 42نسبة األسيم الممموكة من قبل أكبر مساىم سواء شخص طبيعي أو اعتباري أو مجموعة المصالح
المرتبطة والمشتركة والعائمة ال تزيد المساىمة عن  %10من أسيم الشركة.

 43يخضع أعضاء مجمس اإلدارة والمدراء التنفيذيون لمبادئ وقوانين ممكية األسيم.
خ.

السياسات المستقبمية:

 44يوجد سن تقاعد الزامي لممدراء.
 45يضع مجمس اإلدارة خطة لمراجعة أداء مجمس اإلدارة والبرامج المستقبمية بشكل دوري.
 46يضع مجمس اإلدارة خطة إحالل لممدراء والمساعدين بالدرجات الوظيفية المناسبة.
 47مجمس اإلدارة يستعين بخدمات مستشارين خارجيين.
 48يجتمع المدراء الخارجيين ولجان مجمس اإلدارة بدون المدير التنفيذي ،ويفصحوا عن االجتماعات.
 49توجد فترة محددة لتولي المدراء لمناصبيم.
 50لدى الشركة لجنة إدارة المخاطر لمتحوط من مخاطر العمميات التشغيمية (مخاطر التشغيل) ومخاطر
المعامالت الشرائية (مخاطر السوق ومخاطر االئتمان).

 51في حال تقرر حالة االندماج ال تتاح فرصة ألي عمميات استحواذ.

ت

ممحق رقم ()1
االختصارات

االسم

االختصار

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

OECD

مؤسسة التمويل الدولية

IFC

معيد المدققين الداخميين

IIA

منظمة االيوسكو

IOSCO

مركز المشروعات الدولية الخاص

CIPE

بنك التسويات الدولية

BIS

ث

ممحق رقم ()1

اٌزِش
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21
X22
X23
X24
X25
X26
X27
X28
X29
X30
X31
X32
X33
X34
X35
X36
X37
X38
X39
X40

الشركات المدرجة في بورصة فمسطين
رِش اٌرذاوي
اطُ اٌشزوح
أتزاج اٌىطٕيح
اٌّؤطظح اٌعزتيح ٌٍفٕادق
اٌثٕه االطالِي اٌعزتي
اٌّجّىعح االهٍيح ٌٍرأِيٓ
اٌعزتيح ٌصٕاعح اٌذهأاخ
اٌعزتيح اٌفٍظطيٕيح ٌالطرثّار (أيثه)
اٌعماريح اٌرجاريح ٌالطرثّار
اٌّظرثّزوْ اٌعزب
اٌّؤطظح اٌعماريح اٌعزتيح
دواجٓ فٍظطيٓ
تٕه فٍظطيٓ
تيزسيد ٌألدويح
ِصٕع اٌشزق ٌالٌىرزود
جٍىتاي وىَ ٌالذصاالخ
ِطاحٓ اٌمّح اٌذهثي
اٌعاٌّيح اٌّرحذج ٌٍرأِيٓ
اٌثٕه االطالِي اٌفٍظطيٕي
طجايز اٌمذص
اٌمذص ٌٍّظرحضزاخ اٌطثيح
اٌمذص ٌالطرثّاراخ اٌعماريح
فٍظطيٓ ٌصٕاعاخ اٌٍذائٓ
اٌّشزق ٌٍراِيٓ
اٌىطٕيح ٌصٕاعح االٌّٕيىَ واٌثزوفيالخ "ٔاتىى"
اٌىطٕيح ٌصٕاعح اٌىزذىْ
اٌرأِيٓ اٌىطٕيح
ِزوش ٔاتٍض اٌجزاحي اٌرخصصي
فٍظطيٓ ٌٍرّٕيح واالطرثّار (تاديىى)
تاي عمار ٌرطىيز وإدارج وذشغيً اٌعماراخ
االذصاالخ اٌفٍظطيٕيح
اٌثٕه اٌرجاري اٌفٍظطيٕي
اٌفٍظطيٕيح ٌٍىهزتاء
دار اٌشفاء ٌصٕاعح األدويح
تٕه االطرثّار اٌفٍظطيٕي
فٍظطيٓ ٌٍرأِيٓ
اٌفٍظطيٕيح ٌالطرثّار واالّٔاء
فٍظطيٓ ٌالطرثّار اٌصٕاعي
فٍظطيٓ ٌالطرثّار اٌعماري
طىق فٍظطيٓ ٌألوراق اٌّاٌيح
تٕه اٌمذص
ِصايف راَ هللا
ج

ABRAJ
AHC
AIB
AIG
APC
APIC
AQARIYA
ARAB
ARE
AZIZA
BOP
BPC
ELECTRODE
GCOM
GMC
GUI
ISBK
JCC
JPH
JREI
LADAEN
MIC
NAPCO
NCI
NIC
NSC
PADICO
PALAQAR
PALTEL
PCB
PEC
PHARMACARE
PIBC
PICO
PID
PIIC
PRICO
PSE
QUDS
RSR

اٌمطاع
لطاع اٌخذِاخ
لطاع اٌخذِاخ
لطاع اٌثٕىن و اٌخذِاخ اٌّاٌيح
لطاع اٌرأِيٓ
لطاع اٌصٕاعح
لطاع االطرثّار
لطاع االطرثّار
لطاع االطرثّار
لطاع اٌخذِاخ
لطاع اٌصٕاعح
لطاع اٌثٕىن و اٌخذِاخ اٌّاٌيح
لطاع اٌصٕاعح
لطاع اٌصٕاعح
لطاع اٌخذِاخ
لطاع اٌصٕاعح
لطاع اٌرأِيٓ
لطاع اٌثٕىن و اٌخذِاخ اٌّاٌيح
لطاع اٌصٕاعح
لطاع اٌصٕاعح
لطاع االطرثّار
لطاع اٌصٕاعح
لطاع اٌرأِيٓ
لطاع اٌصٕاعح
لطاع اٌصٕاعح
لطاع اٌرأِيٓ
لطاع اٌخذِاخ
لطاع االطرثّار
لطاع اٌخذِاخ
لطاع اٌخذِاخ
لطاع اٌثٕىن و اٌخذِاخ اٌّاٌيح
لطاع اٌخذِاخ
لطاع اٌصٕاعح
لطاع اٌثٕىن و اٌخذِاخ اٌّاٌيح
لطاع اٌرأِيٓ
لطاع االطرثّار
لطاع االطرثّار
لطاع االطرثّار
لطاع اٌثٕىن و اٌخذِاخ اٌّاٌيح
لطاع اٌثٕىن و اٌخذِاخ اٌّاٌيح
لطاع اٌخذِاخ

اٌزِش
X41
X42
X43
X44
X45
X46
X47

اطُ اٌشزوح
اٌرىافً اٌفٍظطيٕيح ٌٍرأِيٓ
اٌثٕه اٌىطٕي
ذزطد اٌعاٌّيح ٌٍراِيٓ
االذحاد ٌإلعّار واالطرثّار
ِصأع اٌشيىخ إٌثاذيح
اٌفٍظطيٕيح ٌٍرىسيع واٌخذِاخ اٌٍىجظريح
ِىتايً اٌىطٕيح اٌفٍظطيٕيح ٌالذصاالخ

ح

رِش اٌرذاوي

اٌمطاع

TIC
TNB
TRUST
UCI
VOIC
WASSEL
WATANIYA

لطاع اٌرأِيٓ
لطاع اٌثٕىن و اٌخذِاخ اٌّاٌيح
لطاع اٌرأِيٓ
لطاع االطرثّار
لطاع اٌصٕاعح
لطاع اٌخذِاخ
لطاع اٌخذِاخ

