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ب

شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرر المرسرلين حبيب را محمرد وعلرى ألره وصرحبه

أجمعين أما بعد:

إن الحم ررد والش ررلر هلل أو ا وأخير ر ار  ,وا رره ليشر ررت د أن افر رردم بر رواتر الش ررلر وا مف رران أس ررفا

الفاضررل الرردلفور مفيررد الش رريف علررد ال ر

ففضررل با شرر ار

علررى ر الرسررال ,حيررد رردم لررد الع ايرر

وال صر وا رشراد,تلم يبخرل علرد ترد الو ره والج رد ,ترد سربيل إ رار ر الرسرال ترد الصرورة الحالير

تله م د ع يم الشلر والفردير والوتاء .

لمررا أفررردم بالشررلر الجزيررل لالسرراف ة الل ررام أعضرراء لج ر الم ا ش ر علررى ففضررل م بم ا ش ر

ر

الرسررال واثرائ ررا بالمالح رراه والفوجي رراه الريم ر الرردلفور الفاضررلا عمرراد البرراز م ا ش را داخلي را والرردلفور
الفاضل يوس

جربوع م ا شا خارجيا.

لما أفردم بالشلر الجزيل أعضاء ال يئ الفدريسي اللرام ال ين درسرو د ترد بر رامل الماجسرفير

حف م اهلل من لل سوء.

وترد ال اير يسرر د أن أفررردم بجزيرل الشرلر إلررى لرل مرن مررد لرد يرد العررون ترد مسريرفد العلمير

من خبراء ومحلمين .

الباحث
عرفات الطويل


ت

ملخص الدراسة
دته الدراس للفعر علرى أثرر فطبير

واعرد الحولمر علرى افتصراف ترد الفررارير المالير  ,و لر

من خالل دراس ميدا ي على الب رو الفجارير العاملر ترد تلسرطين ,ولفحرير
الم ر ل الوصررفد الفحليلررد ,و ل ر

رد

الد ارسر افبعره الد ارسر

ر ار لمالءمفرره لطبيع ر الد ارس ر ,لمررا اسررفخدمه ا سررفبا ل ر داة لجم ر

البيا اه من أتراد مجفم الد ارس الملون من مدراء الب و و واب م ومدراء الفروع والمرراجعين الرداخليين وفرم

فوزي ر

 )309اسررفبا وفررم اسررفرداد ) (255م ررا أ مررا سررب إرجرراع رردر ا  )%82.5وبعررد الفح ر

فررم

اسررفبعاد  )4اسررفبيا اه لعرردم فحر ر الشررروط المطلوب ر لصجاب ر وب ر ل أصررب عرردد ا سررفبا اه الخاضررع

للد ارس ر

 )251أ مررا سرربفه  )%81مررن مجفم ر الد ارسرر ول رررا فحليررل البيا رراه واخفبررار الفرضررياه

اسفخدمه الدراس بر امل الرزم افحصائي للدراساه ا جفماعي

.) SPSS

و ررد فوص ررله الد ارسر ر إل ررى ع رردة ف ررائل م ررن أ م ررا أن فطبير ر

واع ررد ومب رراد ي رروثر إيجابي ررا عل ررى

افتصاف تد الفرارير المالي تد الب و الفجاري العاملر ترد تلسرطين ,لر ل بي ره ال فرائل أن لج ر الفرد ي
المسررفرل فعم ررل عل ررى ف رردعيم اس ررفراللي الم ررد

الخ ررارجد بافض ررات إل ررى فحس ررين الممارس رراه افدارير ر ت ررد

الب ر ررو  ,لمر ررا أ ر ررره فر ررائل الد ارس ر ر أن فر رروتر مرومر رراه الحماي ر ر والمعامل ر ر العادل ر ر والمفسر رراوي لجمي ر ر
ال مسا مين والمسفثمرين يجعل للمسا مين الح تد مساءل مجلس افدارة وا فراف الحلول الم اسب ل م.
و ررد خلصرره الد ارس ر إلررى مجموع ر مررن الفوصررياه مررن أ م ررا ضرررورة يررام إدارة الب ررو بفشررجي

العاملين لدي ا على العمل ضمن إطار الحولم والحر

علرى فطوير را .بافضرات إلرى ضررورة يرام لج ر

الفد ي المسفرل ترد الب رو بم ام را بدرجر عالير مرن الد ر والشرفاتي للعمرل علرى زيرادة جرودة اأربراف ترد

الب ر وا جرراز الم ررام بشررلل زيرره وشررفا

بافضررات إلررى السررماف أصررحاب المصررال با فصررال بمجلررس

افدارة لفرديم الفحلياله والفوصياه من أجل دعم وفحري اأ دا


ث

ا سفرافيجي العام للب

.

Abstract
The study aimed to identify the effect of the implementation of the
governance rules on the disclosure in the financial reports, through a field
study on commercial banks operating in Palestine.
In order to achieve the objective of the study, the study followed the
descriptive analytical method, due to its relevance to the study nature.
The questionnaire was used as a tool for collecting data from the
study population which consisting of bank managers, their deputies, managers
of branches and internal auditors, 309 questionnaires were distributed and 255
(82.5%) were retrieved.
After the examination, (4) questionnaires were excluded for nonfulfillment of the required conditions for the answer. The number of
questionnaires under study (251) reached (81%) of the study population. For
the purpose of data analysis and hypothesis testing, the study used the SPSS
program.
The study concluded that the independent audit committee is working
to strengthen the independence of the external auditor in addition to
improving the management practices in banks. The results also showed that
the implementation of the rules and principles positively affect the disclosure
in the financial reports of the commercial banks operating in Palestine. The
study provides that the elements of protection and fair and equal treatment of
all shareholders and investors give the shareholders the right to hold the board
accountable and propose suitable solutions for them.
The study concluded a set of recommendations, the most important of
which is the need for the management of banks to encourage their employees
to work within the framework of governance and to ensure their development.
In addition, the independent audit committee of the banks should perform its
duties with a high degree of accuracy and transparency in order to increase
the quality of profits in the banks and perform the tasks in a fair and
transparent manner, as well as allowing the stakeholders to contact the Board
of Directors to provide analysis and recommendations to support and achieve
the Bank's overall strategic objectives.
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 1.1مقدمة
والخا

فعد حولم الشرلاه من المفا يم الحديث الفد زاده أ ميف ا تد طاع اأعمال العام
لما ل ا من أ مي لبيرة تد إدارة الشرل وحماي حرو المسا مين ,حيد فعدده ا فجا اه

الفلري تد أ مي حولم الشرلاه تم ا ما

ب إلى أ مي حولم الشرلاه تد الرطاع العام لما ل ا

من ف ث يراه على ا فصاد الوط د وم م من
الرطاع الخا

ب إلى أن حولم الشرلاه اه أ مي بال

والمفمثل تد الرطاع الفجار والص اعد بوجه عام والرطاع المصرتد بوجه خا

تد

غزاو .)2010,

ووترا للج بازل للر اب المصرتي تإن الحولم من الم رور المصررتد وففضرمن الطريرر الفرد

فدار ب را المؤسسراه المصررتي بواسرط مجرالس إداراف را أو إداراف را العليرا والفرد مرن شر ا أن فرؤثر ترد

ليفير ر ي ررام المؤسسر ر بوضر ر أ رردات ا وادارة عملياف ررا اليومير ر وم ارع رراة مص ررال المس ررا مين واأطر ر ار

اأخرى اه العال  ,وادرالا من لج بازل أ مي الفطبي السليم للحولمر ترد الج راز المصررتد تررد
أصرردره العديررد مررن اأو ار فررم الف ليررد تي ررا علررى أ مير الحولمر  ,وفضررمن فلر اأو ار ا سررفرافيجياه
والفر ياه الالزم لفطبي الحولم بصورة سليم داخل الج از المصرتد العزايزة .)2009,

أصب افتصاف المحاسبد تد اآلو اأخيررة يح رى با فمرام المفلررين لمرا لره مرن أ مير بال ر

حيررد أن م ر المحاسررب لررم فعررد أداة لفسررجيل اأحررداد ا فصررادي وفبويب ررا بررل أصرربحه فلعررب دور ررا
ل ام معلوماه محاسبد ,من خالل الحصول علرى المعلومراه الالزمر وفررديم ا للمؤسسراه واأطر ار

الفد ل ا عال مما فطلب اأمر إلى وض فشريعاه ا و ير ومعرايير مففر علي را ترد عملير افتصراف

وعر رررا المعلومر رراه المالي ر ر ب ي ر ر الوصر ررول إلر ررى فوحير ررد تر ررد اأ م ر ر المحاسر رربي  ,و فيج ر ر للفطر رروراه
ا فصررادي الفررد ش ر د ا العررالم أدر الم فمررون بم ر المحاسررب أ مي ر وجررود معررايير محاسرربي للريرراس
وافتصاف ,وعرض ا تد الروائم المالي عبد اللطي  .)2013,

وفعد حولم الشرلاه وافتصاف وج ان لعمل واحدة ,يؤثر لل م ما تد اآلخر ويف ثر به,

تافتصاف المحاسبد تد

ل حولم الشرلاه يصب

المحاسبد ف فل من ففعيل حولم الشرلاه ,وفؤد

المصدا ي تد المعلوماه المحاسبي

ألثر شفاتي  ,وزيادة الشفاتي تد افتصاف

إلى حماي المسفثمرين ,إضات إلى فعزيز

بو طالعه ,حسين.)2012,

 1.2مشكلة الدراسة
الثرر ترد جررودة و از ر المعلومراه المحاسربي الفررد

ففحردد مشرلل الد ارسر اأساسري مررن ضرع

ففضررم ا الفرررارير المالي ر الفررد يررفم مراجعف ررا وطرح ررا تررد سررو اأو ار المالي ر ليسفرشررد ب ررا جم ررور
المسررفثمرين والمفعرراملين تررد فررداول اأس ر م ,وبالفررالد تررإن ال رررا مررن ر الد ارس ر
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ررو ليفي ر فطبي ر

ر المعلومرراه الرواردة

ومسررا م حولمر الشرررلاه وأثررر علررى افتصرراف المحاسرربد لزيررادة جررودة و از ر

والم ش ررورة ت ررد الفر ررارير المالير ر حف ررى فس ررا م ت ررد افخ ررا الرر ر ارراه ا س ررفثماري الرش رريدة وفطبير ررا عل ررى

المصار الفجاري العامل تد تلسطين الدوغجد. )2009,
وتسعى هذه الدراسة لإلجابة على السؤال الرئيس التالي :

هل يوجد أثر لتطبيق قواعد الحوكمة على اإلفصاح وجودة التقارير المالية في البنوك الفلسطينية ؟

 1.3أهمية الدراسة
فسفمد ر الد ارسر أ ميف را مرن ف ازيرد ا فمرام بموضروع حولمر الشررلاه وخاصر ترد المجرال

المصررتد تررد السر واه اأخيررة مررن بررل البرراحثين والم فمررين تررد الم مرراه الدولير حيررد عرررده العديررد
مررن المررؤفمراه وال رردواه ووري العمررل تررد الرردول المفردم ر و ل ر بعلررس الرردول ال اميرر خاصرر الرردول
العربي حيد مازال

ا

صور واض تد

ا ا فجا  ,ولعل أن فلون

الدراس مسرا م ترد زيرادة

فف ررم ر ر ا الموض رروع  ,وخاصر ر ف لي ررد العدي ررد م ررن البح ررود والد ارس رراه عل ررى أ مير ر حولمر ر الوح ررداه
ا فصادي المصرتي بال سب للف مي المسفدام تد ا فصادياه العالم ال امد.

وأ مي الحولم وفطبير ا تد طراع المصرار والوحرداه ا فصرادي المسرا م ضررورة ملحر

لففعيررل ا فص رراد الفلسررطي د .وخاصر ر أن البيئر ر الرا و يرر الفلس ررطي ي وا فص ررادي ما ازلرره فع ررا د م ررن
صور تد الضوابط الداخلي والخارجي ,مما يفررا ضررورة فرسريف مجموعر مرن المفرا يم والرواعرد الفرد

يجب فواتر ا لفلون أساسا للحولم

الداعور ,عابد .)2013

 1.4أهداف الدراسة
إن ال ررد

الرئيسررد للد ارسر

ررو معرتر مرردى فر ثير فطبي ر

الفرارير المالي تد الب و الفجاري الفلسطي ي ويففرع من ال د

واعررد الحولم ر علررى افتصرراف تررد

الرئيسد اأ دا

الفرعي الفالي :

 -1الفع ررر عل ررى إيجابي رراه وم ازيرررا حولمر ر الش رررلاه وليفير ر ا س ررففادة م ررا ت ررد فحس ررين جرررودة
المعلوماه المحاسبي .

 -2بيان اأسباب الفد أده إلى زيادة ا فمام بموضوع الحولم تد طاع الب و .

 -3الفعر على أ م المعو اه أمام الفطبي المثالد ل ام حولم الب و تد تلسطين.
 -4اسفلشررا

مرردى الفررزام الب ررو الفلسررطي ي بالحولمرر المؤسسرري  ,وفحديررد ررراط الررروة والضررع

بفطبي معايير الحولم .

 -5إبراز دور حولم الشرلاه تد إعداد الفرارير المالي بالجودة وال از
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 1.5فرضيات الدراسة
اعفمرد الباحرد ترد إجابفره علرى مشرلل الد ارسر وأ ردات ا علرى الفرضري الرئيسري للبحرد و رد :

يوجر ررد أثر ررر و د ل ر ر إحصر ررائي ع ر ررد مسر ررفوى مع وي ر ر  )%5 αلفطبي ر ر

واعر ررد الحولم ر ر تر ررد الب ر ررو

الفلسطي ي على افتصاف تد الفرارير المالي  ,ويففرع م ا الفرضياه الفرعي الفالي :

 .1يوجد أثر و د ل إحصائي ع د مسرفوى مع وير  )%5 αبرين وجرود مرومراه أسراس محلرم
.2

الفلسطي ي .

وتعال لرواعد الحولم وأثر ا على افتصاف تد الفرارير المالي تد الب و

يوجررد أثررر د لر ر إحصررائي ع ررد مس ررفوى مع ويرر  )%5 αبررين وج ررود لج رر فررد ي مس ررفرل

ودور ا تد افتصاف تد الفرارير المالي تد الب و الفلسطي ي .

 .3يوجررد أث ررر و د لرر إحص ررائي ع ررد مسررفوى مع وير ر  )%5 αب ررين وجررود ض ررمان تع ررال فدارة
المخاطر ودور ا تد افتصاف تد الفرارير المالي تد الب و الفلسطي ي .

 .4يوجررد أث ررر و د لر ر إحص ررائي ع ررد مسررفوى مع وير ر  )%5 αب ررين ف رروتر مروم رراه الحماير ر

والمعامل ر العادل ر والمفسرراوي لجمي ر المسررا مين والمسررفثمرين ودور ررا تررد زيررادة افتصرراف تررد

الفرارير المالي تد الب و الفلسطي ي .
.5

فوج ر ررد ت ر رررو

اه د لر ر ر إحص ر ررائي ع ر ررد مس ر ررفوى  )α≤ 0,05ب ر ررين مفوس ر ررط اس ر ررفجاباه

المبحر رروثين حر ررول فطبي ر ر

واعر ررد الحولم ر ر وأثر ررر علر ررى افتصر رراف تر ررد الفرر ررارير المالي ر ر فعر ررزى

للمف ير رراه الشخص رري الجر ر س  ,العم ررر ,المؤ ررل العلم ررد  ,الفخصر ر
الو يفد  ,الخبرة العملي ).

العلم ررد  ,الم ص ررب

 1.6منهجية الدراسة وطرق جمع البيانات
اعفمد الباحد الم ل الوصفد الفحليلد ال

موضرروع الد ارس ر لففسررير ا والو ررو

علررى د

الرجرروع للوثررائ المخفلفرر لاللفررب والصررح

فحليل ررا للوصررول إلررى أ رردا

ي د

إلرى فروتير البيا راه والحررائ عرن المشرلل

ف ررا ,وحيررد أن الم ر ل الوصررفد الفحليلررد يررفم مررن خررالل

والمجرراله وغير ررا مررن المررواد الفررد يثبرره صررد ا ب ررد

الد ارسرر  ,تررإن الباحررد اعفمررد علررى رر ا الم ر ل للوصررول إلررى المعرترر

الد ير والففصيلي حرول مشرلل الد ارسر  ,ولفحرير فصرور أتضرل وأد لل را رة موضر الد ارسر  ,لمرا فرم

اسررفخدام أسررلوب الحصررر الشررامل الشررامل ب ررد

الحصررول علررى بيا رراه ومعلومرراه شررامل مررن جمير

وحداه المجفم موضوع الدراس  ,وفم اسفخدام ا سفبا تد جم البيا اه اأولي .
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طرق جمع البيانات:
اعفمد الباحد على وعين من البيا اه :

أ -البيانات األولية:

و ل ر بالبحررد تررد الجا ررب الميرردا د بفوزي ر اسررفبيا اه لد ارس ر بعررا مفرررداه الد ارس ر وحصررر
وفجمي ر المعلومرراه الالزمرر تررد رر ا الش ر ن ,ومررن ثررم ففري ررا وفحليل ررا باسررفخدام بر ررامل

SPSS

)(Statistical Package for Social Scienceافحصررائد واسرفخدام ا خفبراراه افحصررائي

الم اسب ب د

الوصول لد

ه اه يم ومؤشراه فدعم موضوع الدراس .

ب -البيانات الثانوية:
ام الباحد بمراجع اللفب والردورياه والم شروراه الخاصر أو المفعلرر بالموضروع يرد الد ارسر ,

والفد ففعل بدراس فطبي

واعد الحولم وأثر على اأتصاف تد الفرارير المالي  ,وأي مراج

رد يررى

الباحررد أ ررا فسر م تررد إثرراء الد ارسر بشررلل علمررد ,وي ررو الباحررد مررن خررالل اللجرروء للمصررادر الثا وير

تد الدراس  ,الفعر على اأسس والطر العلمي السرليم ترد لفابر الد ارسراه ,ولر ل أخر فصرور عرام
عن آخر المسفجداه الفد حدثه وفحدد تد مجال الدراس .

 1.7مجتمع الدراسة
يفلرون مجفمر الد ارسر مررن مررو فد الب ررو الفجارير العاملر تررد تلسررطين مررن المرردراء العررامون

و رواب م ,والم رراجعين الررداخليين ,ومرردراء الفررروع ,حيررد فررم فوزي ر ا سررفبيان علررى مجفم ر الد ارس ر البررال

 309مو

ومو ف .

 1.8متغيرات الدراسة العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع
شكل()1.1

المتغير التابع

المتغيرات المستقلة
وجود مروماه أساس محلم وتعال لرواعد

الحولم

وجود لج فد ي مسفرل
افتصاف تد الفرارير المالي

وجود ضمان تعال فدارة المخاطر
فوتر مروماه الحماي

والمعامل

العادل

والمفساوي لجمي المسا مين والمسفثمرين.
المصدر(إعداد الباحث).
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 1.9الدراسات السابقة


الدراسات العربية
 -1دراسة (صهيون  )2015،بعنوان  ":مدى تطبيق قواعد الحوكمة وأثارهاا المتوقعاة علاى أداء
شركات المساهمة العاملة في فلسطين " .

رردته الد ارسر ر إل ررى الفع ررر عل ررى م رردى فطبير ر

شررلاه المسرا م العامر الفلسرطي ي  ,ولفحرير
فررم إعررداد اسررفبا لصتصرراف عررن مرردى فطبير

الفطبي ر وال ر

ر ا ال رد

واع ررد الحولمر ر وأثار ررا المفو عر ر عل ررى أداء
فررم اسرفخدام المر ل الوصررفد الفحليلرد ,لمررا

واعررد حولمر الشرررلاه ,واعفماد ررا لمؤشررر لريرراس مرردى

يحفررو علررى أرب ر مجموعرراه مررن الرواعررد و ررد واعررد مفعلر ر بمجلررس افدارة  ,واعررد

مفعلر باجفماعاه ال يئ العام  ,واعد مفعلر بحرو المسا مين  ,واعرد مفعلرر بافتصراف والشرفاتي ),

و ررد فررم يرراس أداء الشرررلاه مررن خررالل ال سررب المالير وم ررا سررب العائررد علررى حرررو المللير )ROE

والعائ ررد عل ررى السر ر م الواح ررد  )EPSو س ررب الريمر ر الس ررو ي إل ررى الريمر ر الدتفرير ر  )M/Bو س ررب الريمر ر

السو ي إلى العائد ,)P/Eحيد أن الدراس طبره على  35شررل ,وفرم اسرفث اء  6شررلاه لعردم وجرود

الحررد اأد ررى المربررول مررن البيا رراه ,ترررد فررم جمر البيا رراه المالير مررن خررالل فحليررل ال سررب السررابر عررن
ث ررالد سر ر واه و ررد  )2013-2012-2011و لر ر لفرلي ررل أ ا حر ر ار

عرض ررد ت ررد ج ررو ر البيا رراه

المالي ,وخلصه الدراس إلى أن مجمروع واعرد الحولمر المفعلرر بحررو المسرا مين رد احفلره المرفبر

اأولررى مررن مجمرروع واعررد الحولمرر المطبر ر والمفعلر ر بشرررلاه المسررا م العام ر تررد تلسررطين فال ررا
افتصاف والشفاتي  ,و د أوصه الدراس بضرورة العمرل علرى ا فمرام برواعرد الحولمر المفعلرر بحررو

المسررا مين وافتصرراف والشررفاتي وال يئ ر العام ر ومجلررس افدارة ومررا يفرفررب علررى ل ر مررن ضرربط أداء

الشرلاه .
 -2دراسة (السويداوي  )2014،بعنوان " :الحاكمية المؤسسية واثرها على مستوى اإلفصاح في
المعلومات المحاسبية "دراسة ميدانية على الشركات الخدمية المدرجة في بورصة عمان".
ر رردته الد ارس ر ر إلر ررى بير رران أثر ررر الحالم ر ر المؤسسر رري علر ررى مسر ررفوى افتصر رراف تر ررد المعلومر رراه
المحاسبي  ,وفم اخفبار بورص عمان فجراء

الدراس  ,واخفيار الشررلاه الخدمير المسرا م العامر

تررد ر ا السررو للفعررر علررى الجوا ررب الفلري ر  ,واأبعرراد الف يمي ر للحالم ر المؤسسرري ومبادئ ررا ,لمررا
رردته إلررى الفعررر علررى مف رروم افتصرراف تررد المعلومرراه المحاسرربي تررد الشرررلاه الخدمي ر اأرد ي ر ,

و ياس أثر الحالمي المؤسسي ومبادئ ا على مسرفوى افتصراف ترد المعلومراه المحاسربي ترد الشررلاه

الخدمير ر اأرد ير ر  ,ولفحرير ر

رررد

الد ارسر ر فرررم اس ررفخدام المر ر ل الوصرررفد الفحليل ررد ,لمرررا اس ررفخدمه

ا سفبا ل داة لجم البيا اه من أترراد مجفمر الد ارسر الملرون مرن مردير شررل  ,ومردير مرد
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داخلرد,

و د فرم فوزير

 )114اسرفبا  ,فرم اسرفرداد )92اسرفبا  ,ول ررا فحليرل البيا راه واخفبرار الفرضرياه فرم

اسررفخدام بر ررامل الحررزم افحصررائي للعلرروم ا جفماعيرر  ,spssفوصررله الد ارس ر إلررى عرردة ف ررائل م ررا

وجررود أثررر لمبرراد الحالمير المؤسسرري علررى مسررفوى افتصرراف تررد المعلومرراه المحاسرربي تررد الشرررلاه

الخدمي اأرد ي  ,لما فروم الشرلاه الخدمي بافتصاف عن اأخطاء المحاسبي ترد الشررلاه اأرد ير ,

وطر معالجف ا ,ووجود أساس تعال بفطبي الفشريعاه يضمن فحري مصال المسا مين ,د خلصره

الدراس إلى عدة فوصرياه م را ضررورة وجرود إطرار عرام مفلامرل للحالمر المؤسسري  ,وطرر افتصراف
ع ا للما دعه الحاج  ,و شرر معرايير السرلو اأخال رد للشررلاه الخدمير  ,وا امر دوراه فدريبير ترد
مجال الحالم المؤسسي  ,واخفيار أعضاء مجلس افدارة على مبدأ اللفاءة والخبرة .

 -3دراسااة (باادر )2013،بعن اوان ":العالقااة بااين حوكمااة الشااركات واإلفصاااح المحاساابي وجااودة
القوائم المالية :دراسة ميدانية على الشركات المقيدة أسهمها بالبورصة المصرية ".

رردته الد ارسر إلررى إبرراز العال ر المفداخلر بررين حولمر الشرررلاه وافتصرراف المحاسرربد وجررودة

الرروائم المالير وفوضري الجوا رب الفلرير لحولمر الشررلاه ,ولفحرير

رد

الد ارسر فرم اسرفخدام المر ل

الوصفد الفحليلد ,وفم اسفخدام ا سرفبا لر داة لجمر البيا راه مرن أترراد مجفمر الد ارسر  ,و رد فرم فوزير

)150اسررفبا  ,فررم اسررفرداد  )146اسررفبا  ,ول رررا فحليررل البيا رراه واخفبررار الفرضررياه فررم اسررفخدام

بر ررامل الح ررزم افحص ررائي للعلرروم ا جفماعير ر  , spssوفوص ررله الد ارسرر إل ررى ع رردة فررائل م ررا وج ررود
عال بين فوتر مروماه حماي المسا مين والمسفثمرين وبين افتصاف المحاسبد وجرودة الرروائم المالير

للشرررلاه المريرردة أس ر م ا بالبورص ر المص رري بافضررات إلررى وجررود عال ر بررين فرروتر مرومرراه المعامل ر

العادلرر والمفس رراوي ب ررين جمير ر المس ررا مين وب ررين افتص رراف المحاس رربد وج ررودة الرر روائم المالير ر للش رررلاه
المريرردة أسر م ا بالبورص ر المصرري  ,و ررد خلصرره الد ارسر إلررى عرردة فوصررياه م ررا العمررل علررى فعزيررز
ثرات ممارس الحولم من خالل عرد البرامل الفدريبي الفد فعلس مفا يم وثرات الحولم وبر ل المزيرد
من الج ود لفطبي

واعد الحولم تد الشرلاه ب د

ف مي الدور ا سفثمار تد المجفم .

 -4دراسااة (الشااناق )2012 ،بعناوان  ":اإلفصاااح عاان حوكمااة الشااركات واألداء المااالي :دراسااة
تطبيقية على البنوك التجارية األردنية".

ف د

الد ارسر إلرى فحديرد مسرفوى افتصراف افجبرار  ,ومسرفوى افتصراف ا خفيرار  ,عرن

معلومرراه حولم ر الشرررلاه تررد الفرررارير المالي ر الس ر وي للب ررو الفجاري ر اأرد ي ر  ,والررى فحديررد العال ر

ب ررين مس ررفوى افتص رراف افجب ررار ومس ررفوى افتص رراف ا خفي ررار ع ررن معلوم رراه حولمر ر الش رررلاه ت ررد

الفرررارير المالي ر الس ر وي واأداء المررالد للب ررو الفجاري ر اأرد ي ر خررالل الفف ررة  )2011 -2008و ل ر
لعي ملو من  13ب لا فجاريا أرد يا .ولفحري أ دا

الدراس فرم إعرداد مؤشر ار لصتصراف عرن حولمر

الشرررلاه ,وفوصررله الد ارسرر إلررى أن مسررفوى افتص رراف افجمررالد عررن حولمرر الشرررلاه تررد الفر ررارير
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المالي ر ر الس ر ر وي بشر ررريه افجبر ررار وا خفير ررار مرفف ر ر لر رردى الب ر ررو الفجاري ر ر اأرد ي ر ر  ,إ أن مسر ررفوى
افتص رراف افجب ررار ع ررن حولمر ر الش رررلاه ت ررد الفر ررارير المالير ر السر ر وي أعل ررى م ررن مس ررفوى افتص رراف

ا خفيررار عررن حولمر الشرررلاه تررد الشرررلاه تررد الفرررارير المالير الس ر وي  ,لمررا فوصررله الد ارسر إلررى
ع رردم وج ررود عال ر ر

اه د لر ر إحص ررائي ب ررين مس ررفوى افتص رراف افجب ررار ع ررن حولمر ر الش رررلاه ت ررد

الفر ررارير المالير ر السر ر وي واأداء الم ررالد سر رواء ف ررم ي رراس العائ ررد عل ررى اأص ررول ,والعائ ررد عل ررى المللير ر ,
وربحير ر السر ر م الواح ررد ,إض ررات إل ررى ع رردم وج ررود عال ر ر

اه د لر ر إحص ررائي ب ررين مس ررفوى افتصررراف

ا خفيار عن حولم الشرلاه تد الفرارير المالي الس وي وربحير السر م الواحرد  ,و رد أوصره الد ارسر
بإجراء مزيد من الدراساه األاديمي حول موضوع افتصاف عن حولم الشرلاه .

 -5دراساااة (الشاااي  )2012،بعناااوان ":دور حوكماااة الشاااركات فاااي تحقياااق جاااودة المعلوماااات
المحاسبية وانعكاسها على سعر السهم ".
دته

الدراس إلرى فحديرد أ مير فطبير حولمر الشررلاه لمرا فحررره مرن جرودة للمعلومراه

المحاسربي وفوضري ا علاسر ا علررى سرعر السر م وفحديررد مردى فطبير افدارة تررد الشررلاه المدرجر تررد
بورصر تلسررطين لحولمر الشرررلاه ,والمعو رراه الفررد فحررد مررن فطبير ررا .ولرررد اسررفخدم الم ر ل الوصررفد

الفحليلد واعفمد على أسلوب المس الشامل لمجفم الدراس وخلصه الد ارسر إلرى مجموعر مرن ال فرائل

مررن أ م ررا وجررود أسرراس لرواعررد الحولم ر لرردى الشرررلاه المسررجل تررد بورص ر تلسررطين ,إ أن اأمررر
زال بحاج إلى المزيرد مرن الفطروير والمفابعر للاتر المسرفجداه المفعلرر بفطبير

واعرد الحولمر  ,و رد

أحفرل مبردأ افتصراف الشرفاتي المرلرز اأول فرفيبرا بالفر ثير علرى سرعر السر م ,وأوصره الد ارسر بضررورة
ب ل المزيد من الج ود والمفابع للمسفجداه المفعلر بفطبي

واعد الحولمر ترد الشررلاه ب رد

الرروعد والرردور ا سررفثمار تررد المجفمرر  ,والمحات رر علررى مسررفوى لررا

الفرارير المالي .

ف مير

مررن افتصرراف والشررفاتي تررد

 -6دراسة(حسين )2011،بعنوان " :الحكام الرشايد فاي الشاركات المسااهمة العاماة فاي فلساطين
ومدى جاهزيته للتطبيق" مدونة قواعد حوكمة الشركات وانعكاساته على التنمية".
دته الدراس إلى عرا وا

جا زيف ا للفطبي "مدو

الحلم الرشريد ترد شررلاه المسرا م العامر ترد تلسرطين ومردى

واعد حولمر الشررلاه "وا علاسرافه علرى الف مير  .رام الباحرد بإعرداد اسرفبا

للف لررد مررن مرردى جا زير شرررلاه المسررا م العامر المدرجر تررد سررو تلسررطين لرررو ار المالير لفطبير

واعد حولم الشرلاه الصادرة عن يئ سو رأس المرال الفلسرطي ي  ,وفوصرل الباحرد إلرى عردد مرن

ال فائل أ م ا أن الشرلاه المدرج تد سو تلسطين لرو ار المالي لا ه علرى جا زير لفطبير
حولمر الشرررلاه الفررد فر

واعرد

علي ررا مدو ر حولمر الشرررلاه تررد تلسررطين ) ,لمررا فوصررل الباحررد إلررى

وجررود عال ر طردي ر بررين افل رزام والفطبي ر لرواعررد الحولمر ,و ررد أوصرره الد ارس ر بوجرروب يررام الج رراه
7

الرسررمي المع ي ر مررن فملررين مدو ر حولم ر الشرررلاه الفلسررطي ي لفشررلل إطررار تعررال لحولم ر الشرررلاه
برت افلزام ب ا لدرج الرا ون ,والرزام الشررلاه بافتصراف عرن سرب الفزام را بالحولمر ضرمن افتصراف
عن البيا اه الس وي  ,لما أوصى الباحد بفشليل جمعياه أعمال تعال و ل لففعيرل مشرارل شررلاه

الرطاع الخا

بالمجفم المد د .

 -7دراسااة (أبااو حمااام )2009،بعناوان" :أثاار تطبيااق قواعااد الحوكمااة علااى اإلفصاااح المحاساابي
وجودة التقارير المالية  :دراسة ميدانية على الشاركات المدرجاة فاي ساوق فلساطين لاووراق

المالية".
ف ررد

الد ارسر إلررى الفعررر علررى أثررر فطبير

واعررد الحولمر علررى افتصرراف المحاسرربد وجررودة

الفرارير المالي  ,وفم الفطر إلى مف وم الحولم وبيران أ ميف را وأ ردات ا ومردى فر ثير لرل مرن افتصراف
وجودة الفراء الفرارير المالي بفل الرواعرد ,و رد فرم اسرفخدام المر ل الوصرفد الفحليلرد ترد إجرراء الد ارسر

من مصادر ا اأولي والثا وير حيرد فرم جمر البيا راه مرن خرالل اسرفبا فرم فوزيع را علرى مجفمر أترراد

الد ارسرر المل ررون مررن مجل ررس افدارة والمررديرين الف فير ر يين تررد ش رررلاه المسررا م المدرجر ر تررد بورصر ر

تلسررطين لرررو ار المالير وفررم فوزير  150اسررفبا فررم اسررفرداد  125اسررفبا واسررفبعاد  4اسررفبا اه لعرردم

فحرر ر الشرررروط المطلوبر ر  ,وفر ررم اس ررفخدام بر رررامل الفحليرررل افحصر ررائد  )SPSSت ررد فحليرررل البيا ر رراه

واخفبار الفرضياه  ,وفوصله الدراس إلى مجموع من ال فائل لان أ م ا :أن فطبي

واعرد الحولمر

ررد سررا م بشررلل لبيررر تررد فعزيررز دور افتصرراف المحاسرربد وجررودة الفرررارير المالير  ,لمررا أن فطررور ثراتر

الحولم ا علس بشلل رئيسد على فحسين مو الشررلاه واسرفم ارريف ا حرو بلرو أ ردات ا ,و رد أوضر

البحد ضرورة فوتر المعلوماه المروماه الالزم لضمان ف في الحولم من خرالل إ شراء ف ريم إدار
وم ررد مفلامررل يررروم علررى أسررس مصرردا ي مجلررس افدارة والمرردراء الف في ر يين,ولان مررن أ ررم فوصررياه

الد ارسر ضرررورة فعمير المفررا يم وا لفرزام بالرواعررد الفررد ضرره ب ررا م مر الفعرراون ا فصرراد والف مير

مررن خ ررالل عر ررد ال رردوراه الفدريبير ر الف يلير ر الالزمرر والعم ررل عل ررى مفابعر ر فح ررديد وفط رروير الفطبير رراه

السرليم لرواعرد الحولمر  ,وضررورة يررام لج ر مفخصصر مشرلل ل ر ا ال ررا بمفابعر فطبيرراه مبرراد
و واعد الحولم والضوابط المرفبط ب ا.

 -8دراسااة (جااوده  )2008،بعن اوان  ":ماادى تطبيااق مباااد الحوكمااة المؤسسااية فااي المصااارف
الفلساطينية وفااق مباااد منظمااة التعاااون االقتصااادي والتنميااة ومباااد لجنااة بااازل للرقابااة

المصرفية ".

دته الدراس إلى الفعر على وا

الحولم المؤسسي ترد ب ر تلسرطين وتررا لمبراد م مر

الفعاون ا فصاد والف مي ومباد لج بازل لصش ار
ت رررو د ارسر ر

المصرتد الم بثر ع را ومحاولر الفعرر علرى

لر ر الوا ر ر وتر ررا لمف ير رراه ":الجر ر س ,العمر,الدرجر ر العلمير ر ,الفخصر ر
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العلم ررد ,ع رردد

س ر واه الخب ررة المص ررتي ,المو ر الررو يفد" .و ررد فررم اسررفخدام الم ر ل الوصررفد الفحليلررد و ررد فررم إعررداد
اسفبا ل داة لجمر البيا راه حيرد فرم فوزير  36اسرفبا وفرم اسرفرجاع  34اسرفبا وفرم إجرراء مرراباله

م بعا أتراد مجفم الدراس  ,وفم اسرفخدام بر رامل الفحليرل افحصرائد  )SPSSترد فحليرل البيا راه

واخفبار الفرضياه .و د خلصه الدراس إلى مجموع من ال فائل ,أ م ا أن ب

تلسطين يلفرزم بمبراد

الحولم المؤسسي بدرج مرففع وأن فطبي مباد الحولم المؤسسي يروثر إيجابرا علرى مؤشرراه أداء

الب ر .و ررد أوص رره الد ارسرر بفط رروير فعليم رراه سررلط ال رررد الفلس ررطي ي تررد مجررال الحولمرر المؤسس رري
المرفررف لإطررار عمررل ملرزم للمصررار الفلسررطي ي  ,لمرا أوصرره باسررفحداد مجلرس إدارة للب ر إلررى لج ر
مخفصرر بررإدارة المخ رراطر فلررون م مف ررا فحديررد وفص ر ي

ا سفرافيجياه الخاص بالفعامل م لل وع من

المخ رراطر الفشرر يلي ومخ رراطر السررو ورس ررم

المخاطر .

 -9دراسااة (أبااو موسااى  )2008،بعناوان":حوكمااة الشااركات وأثرهااا علااى كفاااءة سااوق فلسااطين
لووراق المالية".
دته

الدراس إلى الفعر على مدى الفزام الشرلاه المسا م المدرج ترد السرو المرالد

الفلسطي د بفطبي مباد حولم الشرلاه الصادرة عن م مر الفعراون ا فصراد والف مير ,واسرفخدم
الباحد الم ل الوصفد الفحليلرد حيرد فرم جمر البيا راه مرن خرالل اللفرب والردورياه والم شروراه الفرد
ف اولرره حولمر الشرررلاه .وخلصرره الد ارسر إلررى مجموعر مررن ال فررائل مررن أ م ررا أن الشرررلاه المدرجر

تد السو المالد فلفزم بفطبي مباد حولم الشرلاه الف ازمرا جزئيرا ,و فلفرزم بفطبير الربعا اأخرر,
لما بي ه الدراس أن افطار الرا و د والر ابد لعمل السو المرالد الفلسرطي د يرفالءم إلرى درجر معرولر

م مباد حولم الشرلاه وبي ه الدراس إلى وجود عال طردي بين فطبي مباد حولمر الشررلاه
وأداء ولفراءة السررو المررالد.وأوصرره الد ارسر بمجموعر مرن الفوصررياه أ م ررا شررر ثراتر الحولمر لرردى

المسفثمرين والمراجعين والشرلاه وغير ا من الج اه اه العال  ,وافسراع تد إعرداد ئحر الحولمر
تد تلسطين والفد فشمل على مباد و واعد محلي لضبط عمل الشرلاه .

 -10دراسة (النواس )2008،بعنوان  ":أثر حوكمة الشركات على جاودة أداء مراقاب الحساابات –
أنموذج مقترح"

رردته الد ارس ر إلررى بيرران أثررر حولم ر الشرررلاه علررى جررودة أداء م ار ررب الحسرراباه و ل ر مررن

خررالل ا فرراف مررو ج مفلامررل يسررف جد علررى مجموعر مررن المعطيرراه والمفررا يم واأ رردا

والمبرراد الفررد

فففاعل تيما بي ا وم بيان الريرود الفرد فحلرم ال مرو ج المرفررف ولا ره الفرضري اأساسري للبحرد ففمثرل
تد أن فحري الفوات ما بين مباد و واعد السلو الم د لم ار ب الحساباه وأ دا

حولمر الشررلاه

ي علس أثر على رت جودة اأداء ,ولان من أ م فائل الدراس أن حولم الشررلاه

امرا يرفلرز علرى

مجموع من الرواعد والمروماه اأساسري المفمثلر بال يلرل الف يمرد
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رام افدارة وبحمير و ائف را وأن

وض ر وفطرروير معررايير لحولم ر الشرررلاه فف ر ثر بررال رو

البيئي ر المحيط ر إ أن

ررا مجموع ر مررن

المبرررراه الفررد فرردعو إلررى ا فمررام بحولمر ر الشرررلاه المفمثلرر بشررلل أساسررد برراللوارد المؤسس ررافي
والف ير رراه ت ررد حصر ر

المللير ر  ,إض ررات إل ررى أن حولمر ر الش رررلاه فر رروم عل ررى مجموعر ر م ررن المب رراد

والردعائم الفرد فحردد العال ر برين الشررل والمسرا مين وفحرير العدالر والفرد ي الرداخلد والخرارجد حيررد
يسررا م تررد رت ر لفاير وتعالي ر الشرررل مررن خررالل فلامررل الفرررارير والرروائم المعرردة وفوصررله الد ارسر إلررى

العدي ررد م ررن الفوص ررياه م ررن أ م ررا ض رررورة اأخر ر بع ررين ا عفب ررار ع ررد فطبير ر حولمر ر الش رررلاه أث ررر
الم يرراه البيئير الفررد فشر د ف ييرراه سرريع ومسررفمرة تررد جمير الجوا ررب البيئير والمفمثلر با فصررادي
والسياسي وا جفماعير وضررورة فحرير أداء و لفاير وتعالير مرن برل م ار رب الحسراباه يفطلرب اأخر

با عفبار المبراد وا عفبراراه الخاصر بحولمر الشررلاه تضرالا عرن الفوتير والف سري مرا برين معرايير
جررودة اأداء و واعررد ومبرراد السررلو الم ررد ,إضررات إلررى أ مي ر إ شرراء
م م فشري واصدار معايير لحولم الشرلاه.

يئ ر أو مجلررس عربررد يفررولى

( -11حبوش )2007،بعنوان" :مدى التزام الشركات المساهمة العامة الفلساطينية بقواعاد حوكماة
الشركات :دراسة تحليلياة آلراء الماراجعين الاداخليين ،الماراجعين الخاارجيين ومادراء الشاركات
المساهمة العامة".
رردته الد ارس ر إلررى فوضرري مرردى الف رزام شرررلاه المسررا م العام ر الفلسررطي ي برواعررد الحولم ر

ولفحرير ر أ ررد

الد ارسر ر ف ررم فص ررميم اس ررفبا وزع رره عل ررى مراجع ررد الحس رراباه الخ ررارجيين والمر رراجعين

الررداخلين ومرردراء الشرررلاه المسررا م العام ر ,بلر عرردد ا  )137اسررفبا  ,فررم اسررفرداد  )81اسررفبا ,

أ مررا سرربفه  )%60واسررفخدم الباحررد البر ررامل افحصررائد للد ارسرراه ا جفماعي ر

 )SPSSلفحليررل

البيا رراه لمررا خلصرره إلررى مجموع ر مررن ال فررائل فلفررزم الشرررلاه المسررا م العام ر بالمبرراد المفعررار

علي ا لحولم الشرلاه م أن الفزام ا بفل المباد جميع ا وحدة واحدة رو بمسرفوى مفوسرط ويففراوه
مسفوى ا لفزام من مبدأ إلى أخر وعدم وجود لجان مراجع تد الشررلاه المسرا م العامر ترد تلسرطين

باسفث اء الب و الخاضع لر اب سلط ال رد الفلسطي ي  ,وفم الفوصرل إلرى عردة فوصرياه م را افسرراع
ترد إصردار إرشرراداه عرن طرير الجمعيراه الم ير حرول فلروين لجرران مراجعر تررد الشررلاه المسررا م

العام وم

الفعامل تد أس م فل الشرلاه تد سرو اأو ار المالير إ ا لرم فررم بفلروين لجران المراجعر

ل ررا ول ر ل علررى شرررلاه المسررا م العام ر العامل ر تررد تلسررطين م ارعرراة ا خفيررار الم اسررب للم رراجعين
الداخليين والمراجعين الخارجين بحيد يلون لدي م افلمام اللاتد ب شرط فلر الشررلاه والمخراطر الفرد

فواج ا والرروا ين الفرد فطبر علي را ,و رام الر ابر ب را أسراليب إجرراءاه المراجعر ,و لر حفرى يملر م
من ممارس واجباف م بلفاءة عالي والمسا م تد فحسين جودة الفرارير المالي .
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 الدراسات األجنبية
 -1دراساااة ( )Cristina Goncalves,2015بعناااوان"Financial Reporting :
Quality and Corporate Governance: The Portuguese Companies
"Evidence
"جودة التقارير المالية وحوكمة الشركات :تطبيق على الشركات البرتغالية".
دته

الد ارسر لفحليرل العال ر برين خصرائ

الشرلاه البرف الي  ,فرم فصرميم الد ارسر ل رد

حولمر الشررلاه وجرودة الفررارير المالير ترد

ت رم فر ثير حولمر الشررلاه علرى جرودة البيا راه المالير

ترد الشرررلاه المدرجر تررد بورصر البرف رال ,ومررن أ ررم مرا فررم د ارسرفه ررو العال ر برين حولمر الشرررلاه

وجررودة الفرررارير المالي ر  ,وأ ررره ال فررائل أن ف ي رراه مجلررس افدارة ودرج ر ا سررفراللي والشررفاتي الفررد
ففمف ب ا الشرلاه ليس ل ا أ ف ثير على جودة المعلوماه المحاسبي  ,وأن مجلرس افدارة رو المف يرر
الوحيد ال

ي ر العال م مسفوى الح ر المحاسربد ,وعلرى الررغم مرن أن الشررلاه البرف الير امره

بإرساء واعد دولي ففعل بحولم الشرلاه وللن الشرلاه البرف الي لم فرم بإفباع ا.

 -2دراساة ( )Al_Sufy and others,2013بعناوان "Corporate Governance :
and Its Impact on the Quality of Accounting Information in the
Industrial Community Shareholding Companies Listed in Amman
"Financial Market- Jordan
"حوكماااة الشاااركات وترثيرهاااا علاااى جاااودة المعلوماااات المحاسااابية فاااي الشاااركات المسااااهمة

الصناعية المدرجة في سوق عمان المالي – األردن ".

رردته ر الد ارس ر إلررى فريرريم مرردى ف ر ثير الحولم ر علررى جررودة المعلومرراه المحاسرربي  ,د ارس ر
ميدا ير ر عل ررى الش رررلاه الصر ر اعي المدرجر ر ت ررد س ررو عم رران الم ررالد ,حير رد أن الد ارسر ر موج ر ر ح ررو

فوضري مف روم الحولمر وبيران أ ميف را ,وبيران أ ردات ا ومبادئ را ودور را ترد الشررلاه ترد اأردن ,وأثرر
جودة الفرارير المالي على مباد حولم الشررلاه .فرم اسرفخدام المر ل الوصرفد الفحليلرد ترد الد ارسر

عبررر جمر البيا رراه مررن مصررادر ا اأولير والثا وي ر مررن خررالل اسررفخدام اسررفبيان فررم فصررميمه خصيصررا
للدراس وفم فوزيعه لعي الدراس والبال عدد ا  50شررل صر اعي وفرم اسرفخدام البر رامل افحصرائد

SPSSلفحليررل البيا رراه واخفبررار الفرضررياه ,وفررم الفوصررل إلررى عرردة فررائل م ررا وجررود وعررد لامررل مررن
مصررممد ومسررفخدمد الرروائم المالير لمف رروم حولمر الشرررلاه وأسررس فطبير ررا ومشررارلف ا تررد الشرررلاه

الص اعي اأرد ي المدرج ترد سرو عمران المرالد ,وأيضرا فرم الفوصرل إلرى أن الفطبير الفعرال لمبراد
حولم الشرلاه يؤثر على جودة الفرارير المالي لفلون ألثر د وجودة.
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 -3دراساة ( ،)Fathi,2013بعناوان Corporate Governance and the Level of :
"financial disclosure by Tunisian Firms".
"حوكمة الشركات ومستوى اإلفصاح المحاسبي في الشركات التونسية ".
رردته ر الد ارس ر إلررى فوضرري العال ر بررين مسررفوى افتصرراف المحاسرربد ومحددافه,وخاص ر

اه الصرل بلليراه حولمر الشرررلاه ,افطرار ال رر المرفررف للعال ر برين الحولمر ومسرفوى افتصرراف

وفشمل عي الدراس للشرلاه الفو سي ال ير المالي المدرج تد الففرة ما بين 2009 -2004م.

رام الباحررد بفصرميم مؤشرراه فرريبير موزو ر وغيررر موزو ر لفوضرري مردى افتصرراف معفمرردين

عل ررى مش ررا داه مس ررفخدمد البيا رراه المالير ر المص رررتيين ,المحلل ررين الم رراليين ,مجل ررس افدارة الم ررالد,
المسررا مين) ,وأوضررحه ال فررائل أن مسررفوى افتصرراف يملررن فوضرريحه بواسررط الحجررم ,ال فررو  ,الربحير ,

فرليررز الملليرر  ,والررفحلم تررد الجررودة والفررد يملررن ياسرر ا بواسررط مجموعرر مررن المررد رين مررن ملافررب
الفد ي اأربع األبر على مسفوى العالم.

 -4دراسااة ( ،)Imeokparia,2013بعنااوان"Corporate Governance and :
Financial reporting the Nigerian Banking Sector: An Empirical
Study".
"حوكمة الشركات والتقارير المالية في قطاع البنوك النيجيرية -حالة عملية"
ر رردته الد ارس ر ر إلر ررى بير رران العال ر ر بر ررين حولم ر ر الشر رررلاه والفرر ررارير المالي ر ر تر ررد المؤسسر رراه

المصر ررتي ت ررد يجيري ررا ,حي ررد أ ررره الد ارسر ر أن حولمر ر الش رررلاه ت ررد افدارة ا س ررفرافيجي للرط رراع
المص ررتد ف ررد

إلررى ضررمان

ررام مررالد تعررال وف مي ر ا فصررادي مسررفدام  ,حيررد اسررفخدمه الد ارس ر

ا سر ررفبيان لجم ر ر المعلومر رراه الالزم ر ر م ر ررن عي ر ر الد ارسر ر ر المفمثل ر ر بالمؤسسر رراه الف يمي ر ر وم ر ررو فد

المصار وعمالئ ا ثرم فحليرل البيا راه الفرد فرم الحصرول علي را باسرفخدام البر رامل افحصرائد SPSS

علما أ ه فم فوزير مرا مجموعره  133اسرفبيان علرى عي ر الد ارسر ,وفوصرله الد ارسر إلرى أن المصرار

ال يجيري ر الروي ر فواجرره برضررايا أخال ي ر مف وع ر علررى الرررغم مررن عملي ر افصررالف وعلررى الرررغم مررن أن
الر روا ين والمعررايير الفررد فوجرره الحلررم الرشرريد وافبررال اأخال ررد طعرره شرروطا طررويالا تررد إ رررا م ر

المصار  ,و د

فلون

المعايير والروا ين لاتي لفواجره الفحردياه اأخال ير الجديردة ترد مرحلر مرا

بررل افص ررالف ,وخاصر ر ت ررد ررل ع رردم وج ررود أ مر ر مج ر رزة فج ير ر از لاتي ررا لصشر ر ار  ,ول رران م ررن أ ررم

الفوصررياه الفررد أبرزف ررا ر الد ارسر ضرررورة فج يررز خطر عمررل واحرردة ,و ررو مررا يسررفلزم فوحيررد اللروائ

اأخال ي لضمان ا مفثال لرواعد الحولم .
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 -5دراسااة ( )RIDZWANA and other,2013بعن اوان"Impact of Corporate :
Governance on Disclosure Quality: Empirical Evidence from
Listed Banks in Malaysia".
" ترثير حوكمة الشركات على جودة اإلفصاح-دليل تجريبي على البنوك الماليزية".
دته ر الد ارسر إلرى تحر

العال ر برين حولمر الشررلاه وجرودة افتصراف للب رو المدرجر

تد بورص ماليزيا ,فم اخفبرار مف يرراه ر الد ارسر و رد :حجرم يلرل مجلرس افدارة ,ملو راه مجلرس

افدارة ,حجررم مجلررس افدارة ,مللي ر المرردير ,والمللي ر المؤسسرري وح ررر المللي ر  ,وعمررل البرراحثون علررى

فطوير مؤشر افتصاف ترد ر الد ارسر وفرم تحصره مرابرل المعلومراه الفرد سيفصر ع را ترد الفررارير

المالير السر وي  ,وفررم يرراس مسررفوى افتصرراف مررن خررالل اسررفبيان فررم فوزيعرره علررى المحاسرربين والمحللررين
المرراليين.أ ره ال فررائل أن أتضررل جررودة إتصرراف للفرررارير الس ر وي تررد الرطرراع المص ررتد

يملررن أن

يفحر إ من خالل وجود يلل مجلس إدارة مسفرل ,ووجود سب مرففع من المرديرين المسرفرلين غيرر

الف في يين تد مجلس افدارة ,وحجم مجلس افدارة لبير.
فوصررله الد ارس ر إلررى عرردة فوصررياه للبرراحثين تررد المسررفربل و ررد ضرررورة عمررل مررراباله م ر مجلررس

افدارة للوصول إلى ليفي افخا الر ارراه لصتصاف عن المعلوماه تد الفرارير المالي .

 -6دراسااة (Didar, Riahinezh, 2012
Financial Reporting Quality:
Empirical Evidence from Iran".

 (Chalaki,بعن اوان"Corporate :
Governance Attributes and

"سمات حوكمة الشركات وجودة التقارير المالية -دليل تجريبي من إيران" 
رردته ر الد ارسرر لفحري ر ومعرترر ف ر ثير حولمرر الشرررلاه علررى جررودة الفرررارير المالي ر تررد

الشرررلاه المدرجر تررد بورص ر ط رران خررالل الففررة مررن  2003للعررام 2011م لعرردد  136شرررل و ل ر
علررى شرررط أن

فف يررر الس ر المالي ر برردايف ا و ايف ررا خررالل مرردة الد ارس ر وأن فلررون جمي ر الشرررلاه

المدرج تد الدراس شرلاه اسفثماري  ,و د فم اسفخدام الم ل الوصفد الفحليلد ترد الد ارسر  ,وأ رره
ف ررائل الد ارسر ر أ رره

فوج ررد عال ر ر ب ررين حولمر ر الش رررلاه والمف ير رراه الفالير ر وففض ررمن حج ررم مجل ررس

افدارة ,اسررفراللي مجلررس افدارة ,فرليررز المللير والفرليررز المؤسسررافد وجررودة الفرررارير المالير ) بافضررات
إلرى لر

يوجررد دليرل لرردعم العال ر الم مر برين مف يرراه الررفحلم حجررم ملفرب الفررد ي  ,حجررم الشرررل

وعمر الشرل ) وجودة الفرارير المالي .
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 -7دراسة (  )Michael and Daniel,2008بعنوان "An Analysis of Corporate ":
"Governance Information Disclosure by Canadian Banks
"تحليل حوكمة الشركات واإلفصاح في البنوك الكندية"
دته الد ارسر إلرى فحليرل عال ر حولمر الشررلاه بافتصراف ترد الب رو الل دير وفمثلره عي ر

الدراس تد ثما ي ب و من أصرل ثالثر وأربعرون ب لرا عرامالا ترد ل ردا فرم اخفيرار م ب راء علرى مطرابرف م

للمعايير والشروط المسفخدم تد الدراس  ,وم ا أن الب
واسر  ,وأ رره مللير الب ر

يجب أن يلون م فشر ولديره ترروع علرى حرو

فعررود ب سررب  %10أو أعلررى لفرررد واحررد ,إضررات إلررى أ مير أن يلررون الب ر

مدرج تد السو المالد ,ويروم ب شرر فررارير المالير السر وي بمسرفوى عرالد مرن افتصراف ,حيرد رلرزه

الد ارسر ر عل ررى افتص رراف ع ررن ممارس رراه حولمر ر الش رررلاه ,لعي ر ر الد ارسر ر م ررن خ ررالل الحص ررول عل ررى
معلوماه عن فل الب و من خالل الفرارير المالي الس وي الم شورة علرى صرفحاه اف فر ره .وأ رره

الد ارسر ر أن الحولمر ر الرش رريدة فعفب ررر واح رردة م ررن أ ررم الس ررماه الف ررد فمي ررز ط رراع الش رررلاه المصر ررتي

لرغلبي من المدراء  ,المسا مين ,العمالء وأصحاب المصرال وغيرر م ,وأن الحلرم الرشريد رو اأسراس

للثر ر ر المفبادل ر ر بي ر ر م وأن افتصر رراف

ر ررو م مر ر ر اسر ررفرافيجي حاسر ررم فدارة الب ر ر  .وي ر ررر الفحلي ر ررل

افحصررائد أ رره للمررا لرران حجررم الب ر ألبررر للمررا لرران افتصرراف ألبر.فوصررله الد ارس ر إلررى عرردة فررائل

أ م ررا أن خيرراراه افتصرراف ومرردى افتصرراف يملررن أن فف ر ثر با عفبرراراه ا سررفرافيجي لررصدارة ,وأيض را
حفررى سررفطي أن حصررل علررى معلومرراه لامل ر عررن الحولم ر  ,يج رب علررى المسررفثمرين الرجرروع إلررى

الفرارير الس وي للب و .

 -8دراسااة ( )Caylor,Brown,2004بعن اوان"Corporate Governance Study :
The Correlation between Corporate Governance and Company
Performance".
"العالقة بين حوكمة الشركات وأدائها"
دته الدراس إلى يراس العال ر برين حولمر الشررلاه وأدائ را و لر مرن خرالل وضر مرراييس

واسررع لحولمر الشرررلاه الفررد فررم الحصررول علي ررا مررن خرردماه حملر اأسر م المؤسسررافي  ,وفشررمل ر

المررراييس محصررل يرراس  51عامررل فشررفمل علررى  8تئرراه للحولم ر  ,المراجعر  ,مجلررس افدارة ,الرررا ون
الداخلد ,مدير الفعليم ,المدير الف في

للفعويضراه ,حررو المللير  ,الممارسراه المفردمر  ,و رد خلصره

الدراس إلى أن الشرلاه الفد ففمف بمسفوى حولم أتضرل سربيا ألثرر ربحير وألثرر يمر وفردت أمروا ا
ألثررر لحملر اأس ر م ,لمررا أن رسرروم ا سفشرراراه الفررد فرردت للمررد رين الخررارجيين أ ررل مررن اأفعرراب الفررد

فدت ل م و ا مرفبط بشلل لبير بضع

اأداء للشرلاه.
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 1.10التعليق على الدراسات السابقة
ف اولرره الد ارسرراه السررابر فطبي ر

واعررد الحولمر ومرردى الحاجر إلررى الحولمر باعفبار ررا مطلبررا

أساس رريا يفطل ررب ض رررورة البح ررد لل ررد ض رري

يمر ر للب ر ر  ,حي ررد ف اول رره الد ارس رراه الس ررابر موض رروع

الحولمر ر م ررن ع رردة جوا ررب رلرررزه د ارسر ر ال ر رواس )2008 ,عل ررى أثرررر الحولمر ر عل ررى ج ررودة م ار ررب
الحس ر ر رراباه ,بي م ر ر ررا رل ر ر ررزه د ارسر ر ر ر الس ر ر ررويداو  )2014 ,و ب ر ر رردر )2013 ,و أب ر ر ررو حم ر ر ررام)2009 ,
و  )fathi,2013و  )Michael,2008و  )ridzwana,2013على عال الحولم بافتصراف ,بي مرا
ف اوله دراس

ص يون )2015 ,و الش ا  )2012,أثر الحولم على أداء شرلاه المسا م  ,ورلرزه

د ارس ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر الشر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رريف )2012 ,و( )al_sufy,2013و( )cristina,2015و ()chalaki,2012

و()imeokparia2013على دور الحولم تد فحري جرودة المعلومراه المحاسربي ,بي مرا رلرزه د ارسر

حسررين )2011 ,علررى ا علاسرراه الحولم ر علررى الف مي ر  ,بي مررا ف اولرره د ارس ر أبررو موسررى)2008 ,

حولمرر الش رررلاه وأثر ررا علررى لف رراءة س ررو تلس ررطين ل رررو ار المالير ر  ,بي مررا ف اول رره د ارسر ر حب رروي,

 )2007مرردى الفر رزام الشرررلاه برواع ررد الحولمر ر  ,بي مررا ف اول رره د ارسرر ( )caylor,2004العال ر ر ب ررين

حولم الشرلاه وأدائ ا .

ولان من أ م ما فوصله إليه الدراساه السابر ما يلد:




وجود أثر لمباد الحولم على مسفوى افتصاف تد المعلوماه المحاسبي .

وجود عال بين حماي المسا مين والمسفثمرين وبين افتصاف وجودة الفرارير المالي .
فطبي

واعد الحولم يسا م تد فعزيز افتصاف المحاسبد وجودة الفرارير المالي .



فطوير ثرات الحولم فعمل على فحسين مو الشرل واسفم ارريف ا حو بلو أ دات ا.



الحولم ر فعفبررر واحرردة مررن أ ررم السررماه الفررد فميررز طرراع الشرررلاه المص ررتي وأن افتص راف
م م اسفرافيجي حاسم فدارة الب .

ففشابه الدراس الحالي م الدراساه السابر من حيد ال د

حيد فشراب ه مر د ارسر لرل مرن

السررويداو  )2014,و برردر )2013,و ص ر يون )2013,و الش ر ا  )2012,و الشرريف  )2012,و أبررو
حم ررام )2009,ت ررد فحس ررين ج ررودة الرر روائم والفر ررارير المالير ر  ,وفش رراب ه الد ارس رراه ت ررد اس ررفخدام المر ر ل

الوصفد الفحليلد ,لما اخفلفه تد مجفم الدراس .
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الفصل الثاني
اإلطار العام حلوكمة الشركات
 oالمبحث األول :اإلطار الفكري لحوكمة الشركات
 oالمبحث الثاني :الحوكمة في الجهاز المصرفي



املبحث األول:
اإلطار الفكري حلوكمة الشركات



 2.1.1مقدمة :
فع ررد الحولمر ر م ررن أ ررم المص ررطلحاه افدارير ر الحديثر ر  ,وفع ررى ب ررإدارة الم ش ررله المالير ر إدارة

رشرريدة ب ير ر فحرير ر المصررال

والشررفاتي ب ررد

وحماير ر حر ررو لاترر اأطر ر ار

المرفبطر ر بالم شرراة  ,وفحرير ر افتص رراف

فحري ر ا سررفررار المررالد وال مررو ا فصرراد للم شرراة بصررف خاصر  ,وضررمان اسررفررار

ال ام ا فصاد والمالد تد المجفم بصف عام  ,و رد

رره الحاجر إلرى الحولمر ترد العديرد مرن

ا فصادياه المفردم وال اشئ خالل العرود الرليل الماضي  ,و سيما مر اأزمراه المالير وا

يراراه

ا فصادي الفد م ى ب ا اللثير من ا فصادياه العالم المفردم وال امد على حد سواء ,لان أ رم أسرباب ا
غياب مبدأ افتصاف والشفاتي تد الشرلاه ا فصرادي العاملر تي را  ,و سريما مر اعفمراد غالبير فلر
ا فصادياه لل ام ا فصاد الرأسمالد ال

يعفمد علرى الشررلاه الخاصر لفحرير معرد ه مرففعر

ومفواصل من ال مو ا فصاد  ,حيرد أضرحى فحرير مبردأ الشرفاتي وافتصراف مرن أ رم اأ ردا

الفرد

جعلرره الحلومرراه وال يئرراه العلمي ر والمشرررعين والم مرراه والمؤسسرراه المالي ر العالمي ر فررولى ا فمام را

بال ا حفى أصب الفطبي الجيد ل ا المصطل عالم واضح ففميز به الم شاة المطبر له.
وبمررا إن وجررود

ررام مصررتد سررليم يعررد أحررد الرلررائز اأساسرري لضررمان اسررفررار ال ررام المررالد

وس ررالم عم ررل أسر روا اأو ار المالير ر و ط رراع الش رررلاه إ ي رروتر الرط رراع المص رررتد ا ئفم رران والس رريول

الالزم لعملياه الشرلاه و مو را ,ترإن فطبير مبراد الحولمر يرزداد أ مير ترد المصرار خاصر بعرد

حرردود اأزمر ر المالير ر الفررد عص ررفه با فص رراد العررالمد م ررؤخ ار ول ررل ل ر ت رررا عل ررى ا فص ررادياه
وخاص ر ا فص ررادياه العربيرر ال اشررئ افخررا إجررراءاه عملي ر جديرردة عررن ليفيرر فطبيرر الحولمرر تررد
ترحان .)2014,

المصار

 2.1.2نشرة الحوكمة:
بعررد

ررور

ري ر الولال ر "Theory

 "Agencyوالررراء الضرروء علررى المشررالل ال اشررئ بررين

أعض رراء مج ررالس افدارة للش رررلاه والمس ررا مين فيجر ر فع ررارا المص ررال ل ررل لر ر أدى إل ررى ا فم ررام
بضرورة إيجاد وا ين ولوائ فعمل على حماير مصرال المسرا مين والحرد مرن الفالعرب المرالد وافدار

الرر

ررد يررروم ب رره أعضرراء مجل ررس افدارة ممررا دتر ر لررل م ررن " "Janson&Alklingع ررام  1976إل ررى

ا فمررام بمف رروم حولمر الشرررلاه وابرراز أ ميفرره ودور تررد الحررد أو الفرليررل مررن المشررالل ال اشررئ فيجر
الفصل بين المللي وافدارة والفد فمثل ا

ري الولال

سليمان.)2006 ,

 2.1.3تعريف حوكمة الشركات:
فشير مع رم أدبيراه الحولمر إلرى عردم وجرود فعرير

موحرد مففر علير برين لاتر ا فصراديين

والررا و ين والمحللرين المراليين لمف روم حولمر الشررلاه  Corporate Governanceويرجر
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فداخلرره تررد العديررد مررن اأمررور الف يمي ر وا فصررادي والمالي ر وا جفماعي ر للشرررلاه شررحاف  ,علررد,
.)2007
و د فعدده الفعريفاه المردم ل ا المصطل  ,بحيد يدل لرل مصرطل عرن وج ر ال رر الفرد

يفب ا ا مردم
-

ا الفعري .

د افجراءاه المسفخدم بواسط ممثلد أصحاب المصرلح ترد الم مر لفروتير إشر ار

المخاطر ور اب المخاطر الفد فروم ب ا افدارة حماد.)2005 ,

علرى

 فعبي ررر واسر ر يفض ررمن الرواع ررد وممارس رراه الس ررو الف ررد فح رردد ليفير ر افخ ررا الش رررلاه وخاصر رشرلاه ا لففاب العرام لر ارراف را والشرفاتي الفرد فحلرم عملير افخرا الرررار تي را ,ومردى المسراءل

الفررد يخض ر ل ررا مررديرو ورؤسرراء فل ر الشرررلاه ومو فو ررا والمعلومرراه الفررد يفصررحون ع ررا

للمسفثمرين والحماي الفد يردمو ا لص ار المسا مين سليمان .) 2006 ,

 تفعررر مؤسس ر الفمويررل الدولي ر  IFCالحولم ر ب ررا " :ررد ال ررام ال رالشرلاه والفحلم تد أعمال ا ( Alamgir,2007).

يررفم مررن خاللرره إدارة

 و ررا م ررن يعرت ررا ب ررا :افجر رراءاه الحالمر ر بالش رررلاه لض ررمان فحرير ر الفر روازن ت ررد حر رروأصحاب المصال المفعارض

المطير . ) 2003,

 و ررد عرت ررا خضررر ب ررا افدارة الرشرريدة للشرررلاه لفريرريم وفحسررين افطررار الرررا و د والمؤسسرردوالف يم ر ررد للش ر رررلاه م ر ررن خ ر ررالل ف ر رروتير افرش ر رراداه والمرفرح ر رراه لبورص ر رراه اأو ار المالير ر ر

والمسفثمرين والشرلاه واأط ار
من الفعاري

اأخرى خضر.) 2012 ,

السرابر يفضر أن حولمر الشررلاه أصربحه وسريل لفعزيرز الثرر ترد ا فصراد أ

دولر ودليررل علررى وجررود سياسرراه عادلر وشررفات و واعررد لحماي ر المسررفثمرين والمفعرراملين ,ومؤش ر ار علررى

المسر ررفوى الر ر ر

وص ر ررله إلي ر رره إداراه الش ر رررلاه ت ر ررد ا لفر ر رزام الم ر ررد لرواعر ررد حسر ررن افدارة والش ر ررفاتي

والمحاس ررب ووج ررود إجر رراءاه للح ررد م ررن الفس رراد ,وبالف ررالد زي ررادة جا بير ر ا فص رراد لالس ررفثماراه المحلير ر
والخارجي و درفه الف اتسي .

 2.1.4مبررات حوكمة الشركات وأهميتها:
لرد فعا مه تد اآلو اأخيرة أ مي حولم الشررلاه بشرلل لبيرر لفحرير الف مير ا فصرادي

وفرروتير الحصررا الرا و يرر وفعزيررز الرتا يرر ا جفماعيرر للشررعوب ,إ برررزه رر اأ ميرر بعررد اأزمرر

المالي ر اأسرريوي  ,1998 – 1997ومررا فال ررا مررن ا يرراراه للبريرراه الشرررلاه تررد العررالم الفميمررد,
.)2008
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تعلى الصرعيد ا فصراد أخر ه فف رامى أ مير الرواعرد السرليم لحولمر الشررلاه ,و رو اأمرر
ال

ألد  Winklerبشدة ,إ أشار إلى أ مي حولم الشرلاه ترد فحرير الف مير ا فصرادي وفج رب

الو رروع تررد اأزمرراه المالي ر و ل ر مررن خررالل فرسرريف عرردد مررن معررايير اأداء ,بمررا يعمررل علررى فرردعيم

اأسس ا فصرادي ترد اأسروا ولشر
لسب ثر المفعاملين تد

حرا ه الفالعرب والفسراد والرشروة وسروء افدارة ,بمرا يرؤد إلرى

اأسوا والعمل علرى اسرفررار ا والحرد مرن الفرلبراه الشرديدة تي را ,وبالفرالد

فحري الفردم ا فصاد الم شود .)Winkler, 1998

ولحولم ر الشرررلاه أ مي ر بال سررب للشرررلاه المسررا م  ,إ ش ر ده المحاسررب تررد بداي ر األفي ر

الثا ي أزمر تضرائ مالير بردأف ا شررل

 )Enronحيرد لا ره أسر م ا فبراع ترد بداير عرام  2000بمرا

يزيد عرن  90دو ر للسر م الواحرد و رد اسرفخدمه الشررل بمرا يعرر بمصرطل الوحرداه اه اأغرراا
الخاص ر ب ررد

الوصررول إلررى سررو المررال وا حفمرراء مررن المخرراطر ,وفرفررب علررى ل ر ا خفرراا يم ر

اأصررول اأمررر ال ر

جعررل شرررل

 )Enronففحمررل الف ازمرراه ألبررر بإصرردار أس ر م إضرراتي ممررا جعررل

ا خفاا تد يم أسر م الشررل وترد اير عرام  2001أتصرحه الشررل عرن خسرائر ترد الربر الثالرد

وعلررى أثر ررا ا خفضرره يمر السر م إلررى  33دو ر وفوالرره خسررارة الشرررل إ أعل رره الشرررل عررن خسررارة
بل ه  600مليون دو ر وتد اي الس فردمه الشرل بإجراءاه افتالس الدوغجد.)2009 ,
و ررد حرردثه سلسررل مررن حررا ه الفشررل المررالد وتش ررل الفررد ي  ,إ شررمله شرررلاه

Health

 )Southو  )World Comو  )Tycoو فيج ر ل ر ل فررم ا فمررام بحولم ر الشرررلاه وفش رري

اولسلد  )Oxleyعام  2002ال

صمم لب اء السو المالد شرويدر وآخرون.)2006 ,

وفسفمد الحولم أ ميف ا من اخفصاصاف ا بالجوا ب الفالي

ررا ون

سامد.)2009 ,

 .1فحري الحياد وا سفرالل للات العاملين تد الشرلاه تد مخفل

المسفوياه الف يمي .

 .2فرليررل اأخط رراء إلررى أد ررى رردر ممل ررن ,وا عفمرراد عل ررى الضرروابط الو ائير ر الفررد فم ر ر ح رردود
اأخطاء ,ومن ثم ففاد فلالي

 .3ضمان ا سففادة من

حدوث ا.

م الر اب الداخلي .

 .4الف ل ررد م ررن اس ررفراللي وموض رروعي وحيادير ر المر رراجعين الخ ررارجيين ,وض ررمان ع رردم فر ر ثر م بر ر
ض وط من جا ب مجلس إدارة الشرل  ,أو أ أط ار

داخلي أخرى.

وتظهر أهمية الحوكمة حسب (ميخائيل:)2005 ،
 -1محارب الفساد الداخلد تد الشرلاه وعدم السماف بوجود أو عودفه مرة أخرى.
 -2فحري ضمان ال از

والحيادي وا سفرام للات العاملين ترد الشررلاه بردءا مرن مجلرس افدارة

والمديرين الف في يين حفى أد ى العاملين تي ا.
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 -3ففاد وجود أي أخطاء مفعمدة أو ا ح ار

مفعمد لان أو غير مفعمد وم

اسفمرار .

 -4محارب ا حراتاه وعدم السماف باسفمرار ا.

 -5فرليررل اأخط رراء إل ررى أد ررى رردر ممل ررن باس ررفخدام الر ر م الر ابير ر الفررد فم ر ر ح رردود مث ررل ر ر
اأخطاء.

 -6فحري ر ا سررففادة الرصرروى مررن
اف فا باف فاج.

ررم المحاسررب والر اب ر الداخلي ر وفحري ر تاعلي ر اف فررا وربررط

 -7فحري أعلى در من الفعالي لم ار بد الحساباه الخارجيين والف لد من لرو م علرى أعلرى درجر
من ا سفراللي وعدم خضوع م أي ض وط من مجلس افدارة أو من المديرين الف في يين.

 2.1.5مزايا حوكمة الشركات
لمررن أ ميرر حولمرر الشرررلاه تررد لو ررا عملي ر ضررروري لضررمان فحريرر أ رردا

الشرررلاه,

سرريما م ررا فعلرر بففعي ررل دور الجمعيرراه العامر ر للمسررا مين لالض ررطالع بمسررؤولياف م ,وحماير ر دور ررم

الر رررابد علرررى أداء مجلرررس افدارة والمرررديرين الف فير ر يين ترررد ر ر الشررررلاه ,بمرررا يلفرررل حماير ر حرر ررو

أصحاب المصال

سامد.)2009 ,

ويري (الزاوي واخرون )2012،أن مفهوم الحوكمة له العديد من المزايا والمنافع تتمثل في:
 .1فخفيا المخاطر المفعلر بالفساد المالد وافدار الفد فواج ا الشرلاه.

 .2رت مسفوياه اأداء للشرلاه وما يفرفب عليه من دت عجل الف مي والفرردم ا فصراد للردول
الفد ف فمد إلي ا فل الشرلاه.

 .3جر ر ب ا س ررفثماراه اأج بير ر وفش ررجي رأس المرررال المحل ررد عل ررى ا س ررفثمار ترررد المشرررروعاه
الوط ي .

 .4زيادة درة الشرلاه الوط ي على الم اتس العالمي وتف أسوا جديدة ل ا.

 .5الشررفاتي والد ر والوضرروف تررد الرروائم المالير الفررد فصرردر ا الشرررلاه ومررا يفرفررب علررى لر مررن
زيادة ثر المسفثمرين ب ا واعفماد م علي ا تد افخا الر ارراه.

 2.1.6أهداف حوكمة الشركات :
فلعب حولم الشرلاه دو ار م ما تد فحري مجموعر مرن اأ ردا

ال واس:)2008 ,

الفرد يملرن إيجاز را برا فد

 -1حماي حرو المسا مين :و ل من خالل ا حففا بسجاله لفثبيه ملليف م باأسر م والشرفاتي
ال عرن ضرمان حررو المسرا م بمرا ترد لر حر
بالمعلوماه وفرديم ا تد الو ه الم اسب ,تضر ا

ا فخاب أعضاء مجلس افدارة والحصول على حص من اأرباف الس وي .
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 -2فحري العدال  :وفع د ا عفر ار

بحررو جمير اأطر ار

اه المصرال بالشررل وبالشرلل الر

يضمن فحري العدال والمساواة بين المسا مين سواء لا وا داخل أو خارج الشرل .

 -3حمايرر مصررال اأطر ر ار

المخفلفرر

اه العال ر ر بالشرررل  :و رر ا م ررا يفطلررب زرع روف ا فم رراء

والو ء للمفعاملين م الشرل وتد مردم

 -4فرروتير المعلوم رراه ودعررم س ررالم

ل العاملين ب ا.

ررواه ا فص ررال :أن فرروتير المعلوم رراه المفيرردة اه الحر ررائ

المفمثل ر بالد ر والمالئم ر لجمي ر اأط ر ار

اه العال ر بعمررل الشرررل لررل ل ر يعلررس سررالم

ال ع ررن س ررالم أ مر ر الر ابر ر الداخلير ر والخارجير ر
وص ررح ال ررفحلم المؤسس ررد ت ررد الش رررل تضر ر ا

وفطبي الرواعد والروا ين لل ا فدعم حولم الشرلاه وبما ي علس تد سالم أداء الشرل .

وأشر رراره م م ر ر الفعر رراون ا سر ررالمد والف مي ر ر إلر ررى أن الحولم ر ر فسر ررعى إلر ررى فحري ر ر مر ررا يلر ررد
:)OECD,2001
 .1فحسين أداء الشرلاه.

 .2وض اأ م اللفيل بمعالج ال ي وفضارب المصال والفصرتاه غير المربولر ماديرا وأدائيرا
وأخال يا.

 .3وض أ م الر اب على إدارة الشرلاه وأعضاء مجلس إدارف ا.

 .4وض ر ر أ م ر ر فدارة الشر رررل وتر ر را ل يلر ررل يحر رردد فوزي ر ر لر ررل الحرر ررو والمسر ررؤولياه تيمر ررا بر ررين
المشارلين) مجلس افدارة والمسا مين.

 .5وض الرواعد وافجراءاه المفعلر بسير العمل داخل الشرل لفحري أ دات ا.

 2.1.7مباد حوكمة الشركات:
م ررن أجرررل ب ر رراء

رررام سرررليم للحولمر ر أو إص ررالف

ا فصررراد والف مير ر  OECDبوض ر ر

رررام حولمر ر ررائم ام رره م مر ر الفعررراون

ال علر ررى مبررراد حولم ر ر
يل ررل مفلام ررل ل ر ررام الحولمر ر مش ررفم ا

الشررلاه واعفبرره ر المبراد بمثابر مرجعيراه لالسرفعا وا سفرشراد ب را والفرد يملرن فلخيصر ا لمررا

يلد:

 .1ضامان وجااود أساااس فعااال إلطااار حوكمااة الشاركات :فلمررن أ مير وجررود إطرار تعررال لحولمر
الشرلاه تد فشجي رت مسفوى الشفاتي واللفراءة وفحديرد المسرؤولياه بوضروف عرن افشر ار
والر ابر والرزام الجمير بفطبير الرررا ون مررن خررالل فطرروير يلررل حولمر الشرررلاه مر

ف ثير ا على اأداء موسى.)2011 ,
.2

م ارعرراة

حقااوق المساااهمين :مررن حر المسررا مين أن يفمفعروا بحرررو المللير وأن يلو روا علررى معرتر
لاملر بالمعلومراه وحررو الفصرويه والمشرارل تررد الرر ارراه الخاصر برالف ييراه الجو رير تررد
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الشرررل مثررل بير أصررول الشرررل أو ا رردماج مر الشرررلاه اأخرررى أو إصرردار أسر م جديرردة ,
ل ل يجب على الج اه الر ابي العامل تد سرو المرال والبورصر العمرل علرى فروتير الحماير

اللاتي لحرو المسا مين على ,شحافه.)2007 ,

 .3المعاملة العادلة للمساهمين  :ي ب رد علرى إطرار حولمر الشررلاه أن يضرمن معاملر عادلر
للات المسا مين بما تد لر مسرا مين اأ لير والمسرا مين اأجا رب وي ب رد أن ففراف الفرر
للات المسا مين للحصول على فعويا تعال عن ا ف ا حرو م باج .) 2008,

 .4دور أصاااحاب المصاااالو فاااي حوكماااة الشاااركات :يجررب أن ففضررمن مبرراد حولم ر الشرررلاه
فحدي ررد دور أص ررحاب المص ررال م ررن م رروردين ومررض ررين وم ررو فين ومس ررف للين وغي ررر م لم ررا
يحدد ا الرا ون واحفرام الحررو الرا و ير أصرحاب المصرال وافاحر الفعرويا عرن أ ا ف را

لفل الحرو وفشجي الفعاون الفعال بين الشرلاه وأصحاب المصال
.5

اإلفصاااح والشاافافية :يعررد ر ا المعيررار مررن أ ررم أ رردا
علررى ضررمان الشررفاتي وافتصرراف الررد ي

المالي المفعلر بالشرل ,ويدرج م

مطير.) 2010 ,

حولم ر الشرررلاه ,حيررد أ ررا فعمررل

تررد الو رره الم اسررب علررى لررل البيا رراه والمعطيرراه

المعطياه اأداء والوض المرالد للشررل .ومرن خرالل

افتصاف عن المعلوماه ال ام يفم الفطر إلى دور م ار ب الحساباه ومللير ال سرب الع مرى
من اأس م والمفعل ب عضاء مجلس افدارة والمديرين الف في يين ,ويفم افتصاف عن لل ر

المعلوماه بطريرر عادلر برين جمير المسرا مين وأصرحاب المصرال ترد الو ره الم اسرب دون

أ ف خير وأ فللف أو ا ل فللف مملن ا غا .)2016,

 .6مساااااائولية مجلااااااس اإلدارة :يج ر ررب أن يفرر رري إط ر ررار حولمر ر ر الش ر رررلاه الخط ر رروط افرشر ر ررادي
افسررفرافيجي لفوجيرره الشرررلاه  ,لمررا يجررب أن يلفررل المفابعر الفعالر لررصدارة الف في ير مررن بررل
مجلس افدارة وان فضمن مساءل مجلس افدارة من بل الشرل والمسا مين بله.)2012,

 2.1.8خصاائص حوكمة الشاركات:
تمتاز حوكمة الشركات بالخصائص اآلتية حسب (إبراهيم:)2005 ،
 .1فعزيز وففعيل أداء الشرلاه وفع يم الريم السو ي .
 .2المساءل المحاسبي فداراه الشرلاه المخفلف .

 .3الف ليد الفام على الففاعل ما بين اأ م الداخلي والخارجي أعمال الشرلاه.
 .4فحري الفوازن تد العال اه الفعا دي ما بين إداراه الشرلاه واأط ار
 .5العمل على الوصول أتضل ممارس للسلط أ شرل .

 .6العمل على فوتير الضما اه اللاتي للحد من الفساد افدار والمالد.
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 .7ف يير الدور الفرليد للفد ي الداخلد وأحداد رلر ترد أ شرطفه مرن مجررد الف ليرد علرى الحماير
والد واللفاءة وا لفزام إلى المشارل الفاعل بالف بؤ بسلو اأداء الفش يلد أ شرل .

 .8معرت ر حرررو ومسررؤولياه اأطرر ار

المخفلفرر تررد الشرررل بمررا تررد لرر مجلررس افدارة ولج رر

الفد ي والمسا مين وأصحاب المصال المخفلف . .

وفش ررير مع ررم اأدبي رراه إل ررى أن الفطبير ر الجي ررد لحولمر ر الش رررلاه يفطل ررب خص ررائ

بالمصدا ي والشفاتي وا فصال والمعلوماه والشلل الفالد يوض خصائ

الفطبي الجيد.

ففمث ررل

شكل()2-2

خصائص التطبيق الجيد لحوكمة الشركات

المصداقية

الشفافية

تقديمتوقعاتمستقبليةيعتمد
عليها.

النظمالمحاسبية.
سياساتاإلفصاح.
حوافزالمدراء

التطبيق الجيد لحوكمة
الشركات

المعلومات

االتصال



تقديمالتقاريرالسنوية
والفصليةفيالوقت
المناسب.

إفصاحالمدققعن
المعلومات.
التأكدمناتساقوأهمية
المعلومات.

المصدر(سلمان,نوري .)2014,
ويرى الباحد أن مباد الحولم المفمثل تد اسفعمال افتصاف والشفاتي تد إفبراع افجرراءاه

المحاسرربي وحماير ضررمان المسررا مين سرريؤد إلررى فحرير جررودة المعلومرراه المحاسرربي وبالفررالد حماير
مصال المسا مين و ا بدور سو

يخفا مشلل الفعارا بين افدارة والمسا مين.

 2.1.9محددات الحوكمة:
ررا افف ررا علررى أن الفطبير ر الجيررد لحولمر ر الشرررلاه م ررن عدمرره يفو ر ر

مسفوى جودة مجموعفين من المحدداه :المحدداه الخارجي والمحدداه الداخلي

علررى م رردى فر رواتر

 .1المحددات الخارجية:
وفش ررير إل ررى الم رراخ الع ررام لالس ررفثمار ت ررد الدولر ر  ,والر ر
الم م ر لل ش رراط ا فصرراد

يش ررمل عل ررى س رربيل المث ررال :الرر روا ين

مثررل روا ين سررو المررال والشرررلاه وف رريم الم اتسرر وم رر الممارسرراه
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ا حفلاري ر ر وافتر ررالس) ,ولفر رراءة الرطر رراع المر ررالد الب ر ررو وسر ررو المر ررال) تر ررد فر رروتير الفموير ررل الر ررالزم
للمشررروعاه ,ودرج ر ف اتسرري أس روا السررل وع اصررر اف فرراج ,ولفرراءة اأج رزة وال يئرراه الر ابي ر

يئ ر

سررو المررال والبورص ر ) تررد إحلررام الر اب ر علررى الشرررلاه ,و ل ر تض رالا عررن بعررا المؤسسرراه افي ر
الف رريم الفررد فضررمن عمررل اأس روا بلفرراءة وم ررا علررى سرربيل المثررال الجمعيرراه الم ي ر الفررد فض ر
ميثررا شررر للعرراملين تررد السررو  ,مثررل المرراجعين والمحاسرربين والمحررامين والشرررلاه العاملر تررد سررو

اأو ار المالي وغير ا) ,بافضات إلى المؤسساه الخاص للم ن الحرة مثل ملافب المحامراة والمراجعر

والفصر ر ي

ا ئفم ررا د وا سفش رراراه المالير ر وا س ررفثماري  .وفرجر ر أ مير ر المح رردداه الخارجير ر إل ررى أن

وجود ررا يضررمن ف فير الرروا ين والرواعررد الفررد فضررمن حسررن إدارة الشرررل  ,والفررد فرلررل مررن الفعررارا بررين

العائد ا جفماعد والعائد الخا

غادر.)2012,

 .2المحددات الداخلية:
وفشير إلى الرواعد واأسس الفد فحدد ليفي افخا الر ارراه وفوزي السرلطاه داخرل الشررل برين

الجمعي العام ومجلس افدارة والمديرين الف في يين ,والفد يرؤدى فواتر را مرن احير وفطبير را مرن احير

أخرى إلى فرليل الفعارا بين مصال

الثالث غادر.)2012,

اأط ار
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شكل رقم ()2-3
محددات حوكمة الشركات

المحدداه الداخلي

المحدداه الخارجي
خاص

ف يمي
معايير

المسا مون

صحا المصال

 المحاسبة
 المراجعة
 ر
القوا ين والقوا د

مجل

يعين وي ار ب

القطا المال
 قرو
 مسا مة
ر المال

األسواق

ا دارة

م سسات اصة








فررير إلى

محاسبون ومراجعون
محامون
تص ي ائتما
ب و است مار
استشارات
تحليل مال
م المال
ا

 ت ا سية األسواق
 است مار ج ب
مباشر
 الرقابة ل
الشركات

ا دارة

فروم

الو ائ

* المؤسساه الخاص فشير إلى ع اصر الرطاع الخا

يرت

الرئيسية

 ,وليا اه افدارة ال افي  ,ووسائل افعالم ,والمجفم المد د.

وفل الج اه الفد فرلل من عدم فواتر المعلوماه ,وفرت من درج م ار ب الشرلاه ,وفلرد الضوء على السلو
ا ف از لصدارة.

المصدر يوس .)2007 ,
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املبحث الثاني
احلوكمة يف اجلهاز املصريف



 2.2.1مقدمة:
ال

ر ار للرردور ال ر

فضررطل برره المصررار واأ مي ر اأساسرري المف ازيرردة لعمررل الج رراز المص ررتد

براه يمثرل رل را مرن أرلران الفطرور والر رد ا فصراد أ بلرد ,واحرد مرن ألثرر أشرلال ال شراطاه

ا فصادي حضو ار ومثا ار لال فمام ليس ترط من بل الدارسرين والم فمرين برل مرن برل مفخر
السياسي وا فصادي ترد لرل و ره  ,ت رو اأداة الفرد فرزود مخفلر

الرر ارراه

الرطاعراه ا فصرادي بررأس المرال

ال رررد والس رربيل لفحرير ر الف مير ر ا فص ررادي  ,ل ررل لر ر دتر ر الحلوم رراه للمحات ر ر عل ررى دور الج رراز

المصرتد الم م خالل الفشريعاه والرروا ين واللروائ الف يمير والفعليمراه الفرد فضرمن الر ابر وافشر ار
لجعلرره يررفالءم مرر اأ رردا

ا فصررادي العامرر للبلرردان ,و ررد أده ا

يرراراه الماليرر إلررى إفبرراع

رررة

عملي ر عررن ليفي ر فطبير ر الحولمرر تررد طرراع المصررار لففرراد اأزمرراه الفررد عصررفه برراللثير مررن
المؤسساه المالي والمصرتي تد مخفل

إن المصار الفد فرغب تد المحات

الدول المفردم م ا وال امي

طالب ,المش دا د.)2011,

علرى ردرف ا الف اتسري ترد طراع عرالمد يفسرم بالحيوير والفجردد

الدائمين أن فواصل ا بفلار وفطبي أتضل ممارساه العمل المصرتد وم ا أطرر الحولمر المؤسسري
للد ففملن من فلبي ا حفياجاه المفجددة واغف ام الفر

الفد فلوف تد اأت السعيد .)2005 ,

 2.2.2تعريف الحوكمة في الجهاز المصرفي
فع ى الحولم تد الج راز المصررتد م ار بر اأداء مرن برل مجلرس افدارة وافدارة العليرا للب ر ,

وحماي ر حرررو حمل ر اأس ر م والمررودعين ,بافضررات إلررى ا فمررام بعال ر

ررؤ ء بالفرراعلين الخررارجيين,

والف ررد ففح رردد م ررن خ ررالل افط ررار الف يم ررد وس ررلطاه ال يئر ر الر ابير ر  .وف طبر ر الحولمر ر ت ررد الج رراز
المصرتد على الب و العام والب و الخاص والمشفرل

يوس .)2007 ,

2.2.3عناصر الحوكمة في الجهاز المصرفي:
وففمثل أ م الع اصر اأساسي تد عملي الحولم تد مجموعفين لما لر ا محمد :)2012,
فمثل المجموع اأولرى الفراعلين الرداخليين ,و رم حملر اأسر م ومجلرس افدارة وافدارة الف في ير
والم ار بون والمراجعون الداخليون.
أما المجموع الثا ي تففمثل تد الفاعلين الخرارجيين ,المفمثلرين ترد المرودعين ,وصر دو فر مين

الودائ ر ر  ,ووسر ررائل افعر ررالم ,وشر رررلاه الفص ر ر ي

الف يمد والر ابد.

والفرير رريم ا ئفمر ررا د ,بافضر ررات إلر ررى افطر ررار الرر ررا و د
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وفرفلررز الحولم ر – لمررا سررب الرررول  -علررى ع اصررر أساسرري
إحلررام الر اب ر الفعال ر علررى أداء الب ررو  ,فررفلخ

بررد مررن فواتر ررا حفررى يلفمررل

تررد الشررفاتي  ,وف رواتر المعلومرراه ,وفطبي ر المعررايير

المحاسبي الدولي  ,وال وا بمسفوى اللفاءاه البشري من خالل الفدريب.

و يرفبط جاف الحولم تد الج از المصرتد ترط بوض الرواعد الر ابي  ,وللرن أيضرا ب مير
فطبير ا بشلل سليم ,و ا يعفمد على الب

الج

اأخرى.

المرلز ور ابفه من ج ر  ,وعلرى الب ر المع رد وادارفره مرن

ويج ررب أن فل ررون إدارة الب ر ر مرف عر ر ب مير ر مث ررل ر ر الرواع ررد والضر روابط ,مم ررا يس رراعد عل ررى

ف فير ر ا .و ر ر ا م ررا يلشر ر

وغي ررر الف فير ر  ,ولج رران

ع ررن دور ل ررل م ررن مجل ررس افدارة برس ررميه الف فير ر

المفابعر الفررد فرروتر لرره البيا رراه الالزمر عررن أداء الب ر  ,واداراه الفففرريي داخررل الج رراز المصررتد الفررد
فعرررا فرارير ررا علررى مجلررس افدارة والمسررا مين ,الر ين يجررب أن يروم روا برردور م تررد الر ابر علررى أداء

الب  ,إلى جا ب المسا م تد فوتير رؤوس اأموال تد حال حاج الب

إلي ا.

 2.2.4معايير الحوكمة :
إن الممارسرراه الفاعلر للحولمر فعررد عررامال أساسرريا تررد لسررب ثرر الجم ررور بال ررام المصرررتد

الف ررد فلفسر ررب بررردور ا أ مي ر ر لبررررى لفحري ر ر اأداء اأمثرررل للرطر رراع المصر ررتد وا فصر رراد بشرررلل عر ررام
شالر.)2005,

ولرررد حرصرره العديررد مررن المؤسسرراه علررى وض ر معررايير محررددة لفطبي ر الحولم ر و ل ر مررن

خالل وج

ال ر ل

المؤسساه على ال حو الفالد :

أ -معايير منظمة التعاون االقتصادية والتنمية
ال ل را عرام
حدده م م الفعاون ا فصادي خمسر معرايير ترد عرام  1999ثرم أصردره فعردي ا

 2004و

المعايير د الصاد -:)2005 ,

 -1وج ررود إطر رار تع ررال لحولمر ر الش رررلاه يفض ررمن لف رراءاه وش ررفاتي وتعالير ر اأسر روا  ,وأن يح رردد
بوضوف فوزي المسؤولياه بين مخفل

السلطاه الف يمي والف في ي .

 -2حف حرو جمي المسا مين مثل :
-

رل مللي اأس م .

 الح تد اخفيار أعضاء مجلس افدارة . الحصول على عوائد اأرباف ومراجع الروائم المالي .29




 ح المشارل تد اجفماعاه الجمعي العام للشرل . ح الفصويه. -3المسرراواة بررين جمير المسررا مين ,أ المسرراواة بررين حملر اأسر م سرواء لررا وا وط يررين أو أجا ررب
من حيد الفصويه تد الجمعي العام بافضات إلى حر م تد ا طالع ومعرتر لرل مرا يفعلر

بالمعاماله .

 -4إيجاد آلي ا و ي فسم للمسا مين مشرارلف م ترد الر ابر الفعالر علرى الشررل وحصرول م علرى
المعلوماه المطلوب ويرصد ب ل أصحاب الب و والعاملين وحمل الس داه والعمالء.

 -5فطبي ر افتصرراف والشررفاتي تررد الو رره الم اسررب عررن لاتر أعمررال الشرررل بمررا تررد لر الوضر
الماد واأداء والمللي  ,حيد يفم افتصاف بطرير عادل بين جمي المسا مين.
 -6فحديد م ام وواجباه مجلس افدارة وأسلوب اخفيار م وم رام م ودور رم ترد افشر ار
الشرل .

علرى إدارة

ب -معايير مؤسسة التمويل الدولية
تررد عررام  2003وضررعه مؤسس ر الفمويررل الدولي ر الفابع ر للب ر الرردولد واعررد وأسررس ومعررايير
دت ا دعم الحولم داخل المؤسساه وأ م

مالي واداري

اأسس د يوس

-: )2007,

 -1يجب أن فلون الممارساه جيدة ومربول .
 -2إيجاد خطواه جديدة فضمن الحلم الجيد الجديد .
 -3إس اماه أساسي لفطوير وفحسين الحلم الجيد محليا.
 -4الريادة الجيدة.
ت -معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية :
أصرردره لج ر بررازل معررايير جرراءه ململ ر للمبرراد الفررد ا ف رره إلي ررا م م ر الفعرراون والف مي ر
ا فصررادي  ,سرريما تررد حولمر المصررار ع رام  1999مررن أجررل ف رريم وم ار بر الص ر اع المص ررتي
ومن هذه المعايير ما يلي حسب ما أورده ( مسعود .)2007،
 -1افعررالن عررن اأ رردا

افسررفرافيجي للج رراز المص ررتد بصررف عامر وللمصررر بصررف خاص ر

تضالا عن فحديد مسؤولياه افدارة.

 -2الف لد من لفاءة أعضاء مجلس افدارة وادرال م اللامل لمف وم الحولمر المؤسسري وعردم وجرود
أخطاء مرصودة من بل افدارة العليا.
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 -3ضمان تاعلي دور الم ار بين وادرال م أ مي دور ا الر ابد.
 -4ضرورة فوتير الشفاتي وافتصاف عن جمي أعمال أ شط المصر وافدارة.

 2.2.5ركائز حوكمة الشركات:
من اجل أن يؤد مف وم الحولم دورة المشرار إليره و برد مرن فرواتر مجموعر مرن الرلرائز الفرد

فس م تد فعزيز

ا ال ام تد الشرلاه عموما والمصرار بشرلل خرا

 ) 2005تد ثالث رلائز أساسي :

و رد حردده حسرب حمراد ,

 السلوك األخالقي:
يشررير ر ا المرفلررز إلررد الب ي ر اأخال ي ر ومجموع ر مررن الررريم الخاص ر الفررد يررفم فعميم ررا تررد

المصرر  ,إ فحردد فلر الرريم ال طرا الم اسررب فجرراء الحروار الصرري ترد الو ره الصررحي حرول حررل

المشلاله تضالا عن لو ا فم

الفساد وفعاطد الرشوة تد الفعاماله سرواء علرى المسرفوى الرداخلد أو

الخررارجد للعمليرراه المص ررتي  ,تض رالا ع رن أ ررا فحررد مررن فل ر ال شرراطاه والعال رراه الفررد فحجررم دور
الحولم ر ر المؤسسر رري لر رراف راا الر ررداخلد المفصر ررل بالمسر ررئولين والعر رراملين بالمصر ررر أو أ فعر رراماله

ففضيلي أط ار

مرربين من المسئولين عبد الحليم .)2005,

 الرقابة والمساءلة :
يفحفم وجود

ام تاعل للفرارير المالي للد فلفمل أحلرام الر ابر الفاعلر علرى أداء المصرار ,

علررى أن يفسررم ر ا ال ررام بالشررفاتي وافتصرراف وبررردر يلفررل فرروتير المعلومرراه الم اسررب  ,وف رواتر ر ا

المرفلررز يضررمن الرردور الفاعررل للسررلطاه الر ابير وادرال ررا أ مير دور ررا الر ررابد أ ررا رليرزة مررن رلررائز
ب اء حولم المصار

مطر.)2003 ,

 إدارة المخاطر:
ب رررزه الحاجر ر الملحر ر إل ررى ا عف رراء ب ررإدارة المخ رراطر بس رربب الفط رروراه السر رريع ت ررد اأسر روا

المالي ر وعولم ر الفرردتراه المالي ر تضررالا عررن الفررردم الفل ولرروجد السررري والفحرررر مررن الريررود الفشررريعي

اللر ر ين أدي ررا إل ررى ضر ر وط ف اتس رري ب ررين المؤسس رراه المالير ر وغي ررر المالير ر عل ررى ح ررد سر رواء ,تف ررد أواخ ررر
الثما ياه د أخ ه اأعمال المصرتي الفرليدي بال رصران و رد أفراف مرو اأسروا المالير الدولير والف روع
اللبيررر تررد اأدواه المالي ر للمصررار الرردخول علررى مزيررد مررن اأم روال ممررا أفرراف ل ر المصررار فرررديم

خدماه ألثر فطو ار إضات إلى اسفخدام أساليب ت ي جديدة حماد.) 2005,
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وأضا

الوارداه )2005 ,مجموع من الرلائز افضات لفلفمل إلى سف رلائز د:

 الكفاءات والمهارات :
يعررد فرواتر عرردد مررن ا سررفرافيجيين المررؤ لين تررد المصررر مر وجررود لفرراءاه ففمفر بالم رراراه
الالزم ر الفررد حرردد ا مجلررس افدارة  ,وأيض را وجررود أعضرراء مجلررس إدارة يفمفعررون با سررفراللي اللاتي ر

والمعرت الف ي رليزة
يفصر

يسف ان ب ا تد دعم العمليراه المصررتي وفعزيرز أدائره المرالد ,ويفطلرب ر ا أن

أعضراء مجلرس افدارة بالرردرة علرى إصردار اأحلرام معبر ار عرن رؤير افدارة ولبرار المسرا مين

و لر مررن خررالل ا سررففادة مررن فجررارب المؤسسرراه المالي ر اأخرررى تررد افدارة والفررد مررن شررا ا فطرروير

الخط ررط افس ررفرافيجي

ر ر ار لف ازي ررد فعري ررد العم ررل المص رررتد وفس ررارع وفير ررة الف ي ررر ت ررد اأسر روا المالير ر

وممارساف ا.
 الهيكل التنظيمي :
يشررير مص ررطل ال يل ررل الف يم ررد إل ررى لر ر الب رراء الر ر

ويحدد ليفي فوزي م ام المصر وليفي الحصول على موارد .

يح رردد الفرلي ررب ال ررداخلد للمص ررر ,

 التشريعات واألنظمة القانونية:
فس م الفشريعاه واأ م الرا و ير ترد فعزيرز وفردعيم الب ير العامر ل رام الحولمر المؤسسري

مررن خررالل ولبرر اأطررر العامرر لع اصررر رر ا ال ررام والمفابعرر المسررفمرة لمخرجافرره باعفبررار أن البيئرر

الفشريعي

د اأسراس ترد فطروير ممارسراه ر ا ال رام وفطبيرره  ,إ فف راول فلر الفشرريعاه واأ مر

رسرما د يرررا وملزمرا لحرردود ع اصررر وأطررر العامر بمرا يلفررل فرروتير مجموعر مررن اأدواه الالزمر لفعزيررز
الممارس العادل للحرو وفحديدا واضحا أ م السلو الداخلد تد المصر .

 2.2.6التحديات التي تواجه تطبيق الحوكمة في المصارف:
على الرغم من الج ود اللبيرة الفد فب ل ا الم ماه الدولي واف ليمير وافحراداه المصرار ترد

دع ررم الحولمر ر ت ررد الرط رراع المص رررتد إ أن المص ررار
وفطبي مباد الحولم بسبب اخفال

تد الدول العربي ال امي ,

ا وففلخ

ازل رره فواج رره فح رردياه لبير ررة ت ررد اس ررفيعاب

طبيع اأ م الحالم وال رو

المحيطر بلرل

رام

الفحدياه تيما يلد طالب  ,المش دا د.) 2011 ,

سريما

أ -تركيز الملكية:
ا المصطل إلى فرلز مللي المصار الفد بدأه لشرلاه مردارة مرن برل عرائاله أو

يشير

عرردد محرردود مررن اأت رراد والفررد مررا ف رزال فحرره سرريطرة مؤسسرري ا أو وارثرري م إ أن الحيررازة األبررر مررن
اأس م فعود لفل العرائاله الماللر أو أ رارب ل رم ول فيجر طبيعير يحفرل رؤ ء أعلرى الم ارلرز الو يفير
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تررد المصررر  ,ومررن ثررم ررم المسرريطرون علررى مجلررس افدارة وغالبرا مررا ففر ثر تاعلير مجلررس افدارة تررد
ر المؤسسرراه أن رئرريس مجلررس افدارة ررو افرره الررئيس الف فير

أو عضررو تررد ترير افدارة العليررا

مم ررا يعطي رره الس رريطرة اللاملر ر عل ررى المصرررر  ,لر ر ا يص ررعب تصرررل مجل ررس افدارة ع ررن افدارة العليرررا
الف في ي وفل أحد الفحدياه الفد فواجه عملي فطبير الحولمر المؤسسري أ را ف راد ب ر ا الفصرل برل
ررو أح ررد الم ررام الف ررد فرم ررد لفحرير ررا ت ررد فطبير ر الحولمر ر  ,إ

المعرو

ترد الردول المفردمر الر

وج ررود لمجل ررس إدارة و الش ررطرين

يفلرون مرن مجلرس مفوضرين يمثرل المسرا مين ويشرر علرى مجلرس

افدارة المسررئول عررن ف في ر الرر ارراه ا سررفرافيجي تررد المصررر  ,ممررا يجعررل اأمررر غاي ر تررد الصررعوب
وفحميلرره المسررؤولي عررن فررائل ال شرراط المص ررتد

علررى مجلررس افدارة ع ررد فريرريم أداء المرردير الف في ر

افحاد المصار العربي .)2003 ,
ب -الشفافية واإلفصاح :

ففس ررم الرطاع رراه المصر ررتي ت ررد ال رردول ال امير ر وم ررا العربير ر بعررردم لفاير ر الش ررفاتي وضرررع

افتصرراف المررالد  ,بسرربب أن فل ر المؤسسرراه لرريس معفررادة علررى مبرردأ افتصرراف تررد الر روائم المالي ر أو

الشررفاتي ت ررد العمليرراه المصر ررتي والعمررل بمبر ردأ المشررارل ت ررد افخررا الرر ر ارراه علررى ال رررغم مررن بع ررا
الفع رردياله الف ررد حص ررله ت ررد اآلو ر ر اأخير ررة لرط ررر الرا و ير ر والر ابير ر فيجر ر اأزم رراه الف ررد م ررر ب ررا

ا فصاد العالمد والم اداة بمبدأ الحولم المؤسسي  ,إ أن الممارسراه الخاطئر لفلر المبراد مرا ازلره
مسررفمرة أن الممارسرراه السررليم والفطبي ر الجيررد أسرراليب الحولم ر ررد يعر ررل عمررل المصررار و ل ر
لضررع

ا لفررزام بالمعررايير المحاسرربي الدوليرر إلررى جا ررب ضررع

اأج ررزة الر ابيرر

افحرراد المصررار

العربي .)2003 ,
ت -مشاركة وحماية المساهمين:
إن ألب ررر المس ررا مين ررم م ررن الع ررائاله الماللر ر للمؤسس رراه والمس رريطرين علر رى إدارف ررا و ر ر

السرريطرة غالبررا

ف فررل حرررو ص ر ار المسررا مين

المللي ر اأ ررل فصررب ضررعيف تررد ص ر

و المللي ر اأ ررل ) تللي ر مشررارل المسررا مين و

الر ر ارراه وغيررر تاعل ر والحماي ر الرا و ي ر ل ررم غيررر لاتي ر

ن

اعردة اأغلبير دون الحاجر إلرى مواترر صر ار المسرا مين و ر ا يخرال

مرا

الرر ارراه اأساسري لالفعيي راه والفرشريحاه لمجلرس افدارة ففخر مرن برل الحرائزين ألبرر الحصر
اأس م تد المصر وت

مررن

جاءه به الحولم المؤسسر مرن مبراد وم را مبردأ المعاملر المفسراوي لحماير اأسر م وبالفرالد يصرب

م ررن الص ررعب فطبير ر الحولمر ر ت ررد مث ررل ر ر المجفمع رراه الف ررد فر ررتا الف يي ررر أو الفع ررديل أ مف ررا

الداخلي الفد اعفاده العمل على مط يلبد الطموحاه الخاص
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افحاد المصار العربي .)2003 ,



ث -القوانين والعالقات :
فواجه بلدان العالم ال امد اليوم فحديا لبي ار لم فعرته بلدان العالم المفردم سريما أعضراء م مر

الفعاون ا فصاد والف مي يفمثل تد ليفي ا فرال من أ م ائم علرى أسراس العال راه إلرى أ مر

ررام الحولمر علررى مجموعر روا ين رسررمي وغيررر رسررمي إلررى

ائمر علررى أسرراس الرروا ين  ,إ يشررفمل

جا ررب آلي ر ممارسرراه خاص ر وحلومي ر ل رررا فطبي ر فل ر الر روا ين وفحلررم ر الر روا ين والممارسرراه
واآلليرراه مجفمعرره العال رراه بررين المسرريطرين عمليرا علررى المؤسسرراه المصررتي المفطلعررين علررى مرواطن
اأمررور وبررين المسررفثمرين وأصررحاب المصررلح  ,عليرره فشررلل ال وعي ر السرريئ لر م ر المحلي ر تررد فل ر

المجفمعاه أحد أع م الفحدياه الفد فواجه فطبي الحولم

ال جار.)2007,

ج -البعد الثقافي :
أ مي ر ر

مرن الفحردياه الفرد فواجره المصرار ترد فطبير را ل رام الحولمر

رو عردم فروتر الروعد اللامررل

ر ر ر ا المف ر رروم سر رريما ع ر رردما يل ر ررون الج ر ررل ابع ر ررا مر ررن مجر ررالس افداراه وافداراه الف في ير ر ر

للمؤسسرراه المص ررتي إضررات إلررى الثرات ر المحلي ر الفررد مررا ف رزال ف ررر إلررد ضررايا الحولم ر المؤسسرري
علررى أ ررا ضررايا ليل ر اأ مي ر بسرربب شرريوع الملليرراه العائلي ر  ,تضررال عررن الم اتس ر بررين المصررار
اف ا فدت إلى الفخلد عن مباد الحولم ب د

افل عن عدم ا لفراد والالمبا ة ب

المباد

المحات

على الحص السو ي وفحري اأربراف و ر ا

ال جار .)2007,

 2.2.7واقع الحوكمة في فلسطين
لرررد أدخل رره م ش ررله الرط رراع الخ ررا

الشرلاه و ل

ت ررد مع ررم ال رردول العربير ر المف ررا يم الحديثر ر ت ررد حولمر ر

درال ا مردى أ ميف را وضرروريف ا ترد عملير فطروير ب ير افدارة السرائدة ترد الم شرله

الفجاري  .وخير مثرال لر لب ران واأردن ومصرر ودول الخلريل ,إ ا ره لرن يلرون لر

رو الحرال ترد

م رراط الضررف ال ربي ر و طرراع غ رزة حيررد لا رره عملي ر الفطرروير تررد ب ي ر افدارة السررائدة تررد الم شررله

الفجاري ر بطرردء جرردا بشررلل يلفرره اأ ررار سرروار لرران ل ر خررالل تفرررة ا حررفالل أو حفررد بعررد إ امرر

السلط الفلسطي ي

عودة.)2017,

ف ررامد ا فمررام خررالل الففررة اأخيررة تررد تلسررطين بحولمر الشرررلاه وبرردأ العمررل المؤسسررد تررد

حولمر الشررلاه م ر ف سريس يئر سررو رأس المرال الفلسرطي ي عرام 2004م وفشرليل اللج ر الوط ير

للحولم ر تررد تلسررطين  ,والفررد فضررم ممثلررين عررن ج رراه ر ابي ر وا فصررادي وألاديمي ر مف وع ر وي أرس ر ا
رئيس مجلس إدارة يئ سو رأس المرال ,وعملره اللج ر الوط ير لحولمر الشررلاه علرى فشرليل ترير

ت رد للعمررل علررى صررياغ مدو ر واعرد حولمر الشرررلاه وترررا أسررس وخطر عمررل وضررعه مررن بل ررا ,
الفري تد إعرداد واعرد لحولمر الشررلاه ,بمرا يففر وال ررو

و د فمثل د
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تلسررطين ,مر م ارعرراة المبرراد المسررفررة تررد مجررال حولمر الشرررلاه علررى الصررعيدين اف ليمررد والرردولد,
وفرم إصرردار مدو ر واعررد حولمر الشرررلاه تررد تلسررطين اير العررام  2009بحيررد أصرربحه اتر ة م ر

لر الفرراريف وفعفبررر اللج ر الوط ير لحولم ر الشرررلاه الج ر العليررا الفررد أ ررره وأصرردره مدو ر واعررد

حولمر الشرررلاه  ,وحيررد أن ر المدو ر فسررر علررى الشرررلاه المسررا م العامر والمؤسسرراه المالير
الفد ف طو فحه إش ار

يئه سو رأس المال ور ابف ا  ,تان ال يئ

والفر رزام الش رررلاه بالرواع ررد الر رواردة ت ررد المدو ر ر  ,وتيم ررا يخر ر

رد الج ر المخولر بمفابعر ف فير

الرط رراع المصر ررتد عمل رره س ررلط ال ر ررد

الفلسررطي ي علررى إصرردار واعررد إش رراتي إرشررادي لحولم ر الب ررو العامل ر تررد تلسررطين يئ سررو راس

المال.)2012,

 2.2.8أهم معوقات تطبيق الحوكمة في فلسطين :
يملن حصر بعا المعو اه حسب أبو دياب .) 2007 ,

 -1محدودي عدد الشرلاه المسا م العام  ,ول ل المدرج م ا تد بورص تلسطين.

الوعد ا سفثمار لدى جم ور ص ار المسفثمرين رغم المحاو ه الجادة الفد يرروم ب را

 -2ضع

سو تلسطين لرو ار المالي .

 -3عدم وجود جمعي لحماي حرو ص ار المسفثمرين.
البيئ الرا و ي من فشريعي و ضائي .

 -4ضع

 -5عدم وجود مؤسساه ف فم بفرييم مدى الفزام الشرلاه بالحولم .
أهم الصعوبات حسب ما أورده (عورتاني.)2008 ،
 -1أغلب الشرلاه تد تلسطين مملول للعائل ويؤثر أتراد العائل على افدارة.
 -2عدم فطوير ا ون الشرلاه أو تد الضوابط واللوائ الداخلي للشرلاه.

 -3ا فصرراد الفلس ررطي د محرردود المرروارد و ي ررفم بالمسررفثمر المحلررد واأج بررد مرررفبط با فصرراد
افسرائيلد.

 -4ض ررع

ال رروعد ا س ررفثمار ل رردى أص ررحاب رؤوس اأمر روال رغ ررم م ررا ير رروم ب رره س ررو تلس ررطين

 -5ضررع

م رره المراجع ر ومعايير ررا تررد تلسررطين ,ممررا يررؤثر سررلبا علررى أداء الشرررلاه المسررا م

لرو ار المالي من دواه وفوعي وبخاص المسفثمرين الص ار وحماي حرو م.

تي ا.

 -6عرردم وجررود مؤسسرراه ف ررفم بمفابعر مرردى ا لفرزام بفطبير
المؤسساه.
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 2.2.9ملخص الفصل
يفض مما فم اسفعراضه ترد ر ا الفصرل ترد مجرال الحولمر أن ال رد

حماير ر حررررو المسرررا مين وفحرير ر العدالر ر  ,ولر ر ل حماير ر مصرررال اأطر ر ار

بالشرل ,وفوتير المعلوماه ودعرم وسرالم

الرئيسرد للحولمر

المخفلفر ر

اه العال ر ر

رواه ا فصرال ,وفسرفمد الحولمر أ ميف را مرن اخفصاصر ا

بفحري الحياد وا سفرالل للات العاملين وفرليل اأخطاء وضمان ا سرففادة مرن

ولوجررود

رو

رام الر ابر الداخلير ,

ررام سررليم للحولم ر يجررب أن يررروم علررى مبررادى و ر المبرراد فحفرراج إلررى روا ين وفش رريعاه,
تررد فص ر ي

و ررا اخررفال

حولم ر الشرررلاه حسررب رررو

مبرررراه الحولمر وأ ميف ررا وخصررائ

لررل دول ر  ,لمررا فحرردد ر ا الفصررل عررن

الحولمر ,ومحرردداه الحولمر المفمثلر تررد المحرردداه الخارجي ر

والمحدداه الداخلي .
لما فحدد الفصل عرن الحولمر ترد المصرار حيرد يرفم م ار بر اأداء مرن برل مجلرس افدارة

وافدارة العليرا للب ر وحماير حررو المسررا مين ,مررن أجرل أن فررؤد الحولمر دور را يجررب أن فررروم علررى
عدة رلائز م ا السرلو اأخال رد الر ابر والمسراءل وادارة المخراطر وفرواتر اللفراءاه والم راراه ووجرود
يلررل ف يمررد سررليم يررفم تيرره فوزي ر الصررالحياه والم ررام ,وفش رريعاه و روا ين فسررا م تررد فرردعيم الب ي ر

العام ل ام الحولم  ,لما فحدد الفصل عرن ع اصرر الحولمر ترد المصرار وففمثرل ترد مجمروعفين

المجموعر اأولررى الفراعليين الررداخليين مثررل مجلرس افدارة والم ارجر الررداخلد المجموعر الثا ير الفرراعليين

الخررارجين ففمثررل تررد المررودعين ووسررائل افعررالم واسررفعرا الفصررل معررايير الحولم ر والفحرردياه الفررد
فواجه فطبي الحولم ول ل الصعوباه الفد فواجه فطبي الحولم تد تلسطين.
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الفصل الثالث
اإلفصاح احملاسيب يف التقارير املالية



 3.1مقدمة
بال ر للفردم العلمرد الر

غر از لرل مجرال مرن مجرا ه ال شراط البشرر  ,أصرب افعفمراد علرى

المعلوم ر الصررحيح والد ير ر واجررب لررل باحررد أو مخطررط أو مسررئول تررد أ مو ر إدار لرران ,وعليرره
ترران اأ مر والرروا ين الحديثر أصرربحه فرلررز علررى أ مير افتصرراف للمعلومرراه وخاصر المالير م ررا,

و ررد صرري ه أدل ر ومعررايير دولي ر فعررالل موضرروع افتصرراف المررالد ودور  ,واب رراز المعلومرراه والبيا رراه

المالي ر الواجررب افتصرراف ع ررا وابراز ررا ,ويررفم افتصرراف عررن الر روائم المالي ر والفررد فعفبررر غاي ر أساسرري
لفزويد مسفخدمد فل الروائم بمعلوماه فلون مفيدة ل م تد افخا الررار.

 3.2مفهوم اإلفصاح:
عررر العديررد مررن اللفرراب والبرراحثين مصررطل افتصرراف المحاسرربد بعرردة فعريفرراه ,تلرررد عرترره

درلسن  Hendricksonب ه عرا للمعلوماه الم م للمسفثمرين والردائ ين وغيرر م مرن المسرففيدين

بطرير فسم بالف بؤ بمردرة المشروع علرى فحرير أربراف ترد المسرفربل ومردرفره علرى سرداد الفزامافره وان
لمي ر المعلومرراه الفررد يجررب افتصرراف ع ررا

علررى مرردى خبرررة الرررار ولل ررن علررى المعررايير

ففو ر

المرغوب لصتصاف و د افتصاف اللامل وافتصاف اللاتد افتصاف العاد

سالم .)2008,

لم ررا عر رر عل ررى أ رره عملير ر إيص ررال و ر ررل المعلوم رراه الف ررد أع ررده ت ررد مرحلر ر الري رراس لم ررن

يسفخدم ا ويو ف ا ويحفاج ا ,سواء داخرل المؤسسر أو خارج را ,بحيرد يجرب م ارعراة أ مير المعلومراه

الفد يفص ع ا ,والو ه ال
و رد عرر

وسيل

يفم افتصاف وب

روا د. )2015,

ب رره "يرفلرز علررى ضررورة إ رار الرروائم المالير للمعلومرراه الرئيسري

اه اأ مير

ال سبي بصورة صحيح ود ير بحيد فخدم جمي المسففيدين م ا عبداهلل.)1995,
و ر ررد ع ر رر افتصر رراف المحاسر رربد علر ررى أ ر رره "الوضر رروف وعر رردم افب ر ررام تر ررد عر رررا المعلومر رراه

المحاسبي ع د إعداد الحساباه والروائم المالي والفرارير المحاسبي " زيود وأخرون .)2007 ,
م ررن خ ررالل الفعريف رراه الس ررابر يمل ررن فعرير ر

افتص رراف ب رره ض رررورة اش ررفمال الرر روائم والفر ررارير

المالير علررى لاتر المعلومرراه الضررروري والالزمر ف ررار حريرر المرلررز المررالد للوحرردة ا فصررادي تررد
اي الففرة المالي  ,وا ار حرير فيج ال شاط من رب أو خسارة خالل الففرة المالي .
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 3.3أنواع اإلفصاح :
يمكن تقسيم اإلفصاح إلى األنواع التالية:
 .1اإلفصاح الكامل
يشير إلى مدى شمولي الفرارير المالي وأ مي ف طيف را أ معلومراه اه أثرر محسروس علرى

الررار  ,وير فد الفرليرز علررى ضرررورة افتصراف اللامررل مررن أ مير الرروائم المالير لمصردر أساسررد يعفمررد
عليره تررد افخرا الرر ارراه ,و يرفصررر افتصراف علررى الحررائ حفررى اير الففررة المحاسرربي برل يمفررد إلررى

بع ررا الو ررائ الالحرر ر لفر رواريف الرر روائم الف ررد ف رروثر بش ررلل ج ررو ر عل ررى مس ررفخدمد فلر ر الرر روائم عب ررد

اللطي .)2014 ,

 .2اإلفصاح العادل
ي فم افتصاف العرادل بالرعاير المفواز ر

الر روائم الماليرر والفرررارير بالشررلل ال ر

اأخرى م مراعاة مصال جمي

حفياجراه جمير اأطر ار

المالير  ,إ يفوجرب إخرراج

يضررمن عرردم فرررجي مصررلح تئ ر معي رر علررى مصررلح الفئرراه

الفئاه بشلل مفوازن عبد اللطي .)2014 ,

 .3اإلفصاح الكافي
يع د الحد اأد ى من مردار المعلوماه الفد يجب افتصاف ع را بطريرر

المالي ر مضررلل  ,أ يجررب عرردم ح ر

اأد ى

فلرون تي را الرروائم

أو لفمرران أو إخفرراء أي ر معلومرراه جو ري ر  ,لمررا أن مف رروم الحررد

ا غيرر محردد بشرلل د ير إ يخفلر

حسرب ا حفياجراه والمصرال

مرزوار ,)2014,ولر ل

يوجد فص يفاه أخرى أ واع افتصاف المحاسبد حيد ففعل تد اأشلال وا لفزاماه الرا و ي :


اإلفصاح اإلجباري:
حيررد يمثررل افتصرراف المحاسرربد علررى مررا فرروتر الم مرراه ا فصررادي مررن بيا رراه ومعلومرراه

فلررون وترررا لمعررايير المحاسررب اف ليمي ر والدولي ر  ,أو الفررد ففرروتر ب رراء علررى ر ارراه ول روائ
إدارير ر ر معي ر ر ر ي ر ررفم بموجب ر ررا ا لفر ر رزام الف ر ررام ,وحي ر ررد فوج ر ررد

ا و ي ر  ,أو

ر ررا معو ر رراه ا و ير ر ر أو إدارير ر ر ملزمر ر ر

السويداو .)2014,


اإلفصاح االختياري:
يرربط ر ا ال رروع مررن افتصرراف بررين ال رررو

المصرراحب

خفيرراراه افتصرراف المفاحر للمررديرين

وفل ر غيررر المشررروط بررروا ين أو فعليمرراه ,واخفيرراراف م تيمررا يفعل ر بافتصرراف عررن معلومرراه مفررواترة
لرردي م .ويفض ررمن ر ر ا المف رروم افتص رراف ع ررن المعلوم رراه ب ررالروائم والفر ررارير المالير ر م ررن جا ررب م رردير

الشرلاه والفد فلون مفاح لدي م وغير ملزمين بافتصاف ع ا ا و ا الشالحد.)2012,
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 3.4أهداف اإلفصاح المحاسبي:
ففمثل أ دا

افتصاف المحاسبد تد الفالد لما لر ا إدريس وموسى:)2014,

 -1فرديم معلوماه مفيدة للمسفثمرين لمساعدف م على افخا ارراه ا فصادي رشيدة.
 -2يجررب أن فشررفمل الرروائم المالي ر علررى معلومرراه فسرراعد مسررفخدمي ا علررى فوجيرره مرردخراف م حررو
ا سفثمار تد الم ش ة اه العائد الحريرد المجرز اأمرر الر
ا فصادي المحدودة.

يفرفرب عليره فوزير أمثرل للمروارد

 -3إزال ال موا وفج ب لفضليل تد عرا المعلوماه المالي والمحاسبي .

 3.5اإلفصاح

التقارير المالية

يس ررفخدم لفر ر افتص رراف ت ررد مج ررال المحاس ررب لل ررد يش ررير بص ررف عامر ر ال ررى فر ررديم المعلوم رراه

الضرروري ع را لوحردة ا فصررادي  ,الفرد يفو ر أن فررؤثر علرى ر ارراه المسررفخدم الرواعد للفررارير المالير ,

إ يلعررب مف رروم افتصرراف الم اسررب دو ار مرلزي را م م ررا س رواء تررد

المحاسبي و د لرد

ريرر المحاسررب أو تررد الممارس رراه

ا المف وم ا فماما لبي ار مرن برل المجرام الم ير المحاسربي واداراه أسروا المرال

العالمي والباحثين الم فمين بدراس وبحرد الجوا رب المفعلرر بفرضري السرو المرالد اللر ء وا علاسراف ا

على فرلباه أسعار اأو ار المالي

المطير .)2011,

 3.6أهمية اإلفصاح في المصارف:
فعرود أ مير افتصرراف المحاسربد لمبرردأ ثابرره تررد إعرداد الفرررارير المالير إلرى لو رره أحررد اأسررس

الرئيسرري الفررد فرفلررز علي ررا المبرراد المحاسرربي المفعررار علي ررا  .)GAAPوفرردعو ر المبرراد إلررى
افتصرراف اللامررل عررن جمير المعلومرراه المحاسرربي والمالير وغير ررا مررن المعلومرراه ال امر

ب شاط الج

المع ي والواردة تد بيا اف ا المالي و ل لصال المسففيدين اآلخرين من

اه العال ر

المعلوماه.

لما يسفمد افتصراف المحاسربد أ ميفره مرن ف روع وفعردد الج راه المسرففيدة مرن ر المعلومراه

والفد فضم المصرتيين ,المسفثمرين ,المررضرين ,المحاسربين واأج رزة الحلومير وغير را ,ر ا بافضرات

إلى اآلثار المفرفبر علرى الرر ارراه المفخر ة مرن برل ر الج راه ب راء علرى ر المعلومراه .ولر ل ترإن
افتصرراف غيررر اللامررل أو غيررر الررد ي

الفد من ش ه أن يلون له آثار سلبي

ررد ي رؤد إلررى فشررويه الر ر ارراه الفررد ففخ ر ا ر الج رراه اأمررر
الرضا وآخرون.)2006 ,

ولررد الفسررب افتصرراف أ مير مف ازيردة تررد الو رره الر ار ن خاصر تيمررا يفعلر بررالمحيط المصررتد

ر ر ار لفعري ررد اأدواه المالير ر المس ررفعمل مث ررل المش ررفراه المالير ر واأو ار المالير ر وحج ررم ف ررداول ا اللبي ررر
والمخررراطر المفعلر ر ر ب ر ررا وم ر ر إ ازلر ر الرير ررود علر ررى الفعامر ررل ,وارفف رراع حر ررده الم اتس ر ر  ,وفطر رروير الفر ي ر ر
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المسررفخدم تررد الفعامررل ترران مررن المفو ر أن يررود لررل لر إلررى مزيررد مررن الفعريررد تررد اأدواه ,اأمررر
الر ر

يفطل ررب الحاجر ر إل ررى افتص رراف الش ررامل وت ررد ر ر ا الص رردد ,تا رره م ررن المطل رروب أن فعم ررل إداراه

المصررار علررى فحليررل جمي ر أ رواع المخرراطر المفرفب ر عررن الفعامررل تررد ر اأدواه م ررا :مخرراطر
ا ئفمرران ,وسرريول اأسروا  ,ومخرراطر أسررعار الصررر ولر ل ترران افتصرراف عررن البيا رراه المفعلرر ب ر
المخاطر يعفبر أم ار حيويا روا .)2013 ,

 3.7العوامل المؤثرة على عملية اإلفصاح المحاسبي:
يوجد عدد من العوامل الفد فؤثر على درج افتصاف بالفرارير المالي و د أملرن فرسريم ا إلرى:

عوامل داخلي وعوامل خارجي :
أوالُ :عوامل داخلية:

يملن فرسيم العوامل الداخلي إلى عدة عوامل أ م ا:
 -العوامااال البيئياااة  :فخفلر ر

الفر ررارير المالير ر م ررن دولر ر أخ رررى أس ررباب ا فص ررادي و اجفماعير ر

وسياس رري وعوام ررل أخ رررى افجر ر ع ررن حاجر ر المس ررففيدين إل ررى مزي ررد م ررن المعلوم رراه افض رراتي
المفعلرر ر بالعوام ررل البيئير ر  ,تع رردما ر ررارن ب ررين الفر ررارير المالير ر الف ررد فع ررد ت ررد ل ررل م ررن إ جلفر ر ار
والو ي رراه المفحرردة اأمريليرر ج ررد الفررر جليررا ب ررين الرردولفين ,حيررد ح رردد ررا ون الشرررلاه ت ررد

إ جلف ر ر ار الفرر ررارير الفر ررد يجر ررب إعر ررداد ا وطر ررر عر رررا المعلومر رراه المالي ر ر تر ررد الر ر روائم المالي ر ر
والمعلوماه اأخرى بفررير افدارة و رد أشرار را ون الشررلاه اف جليرز إلرى ضررورة فوزير

ر

الفرارير علرى المسرا مين لم ا شرف ا برل إ رار را ترد الو يراه المفحردة اأمريلير را ون للشررلاه
يحردد المعلومراه الفررد يجرب أن فرررد بالفررارير المالير  ,وا مرا فعررد ترد ضرروء المبراد المحاسرربي

المربولر  ,و رد فرجر سربب ر ا ا خرفال

إلرى السرلط الفرد فشرر علرى ر الشررلاه وف ار ب ررا

ومدى حاج المسففيدين ل ا بوسحابه.)2014,

 عوامل تتعلق بالمعلومات  :فف ثر بدرج افتصاف بالمعلومراه ,وخاصر مرن احير مردى فرواترالمالءمرر والثررر تررد رر المعلوم رراه ,عررالوة علررى الرابليرر للفحررر والمرار رر ,ومرار رر الفللفر ر

بالعائررد ا فصررادي المعلومرراه) وفحرردد فللف ر المعلومرراه مسررفوى افتصرراف المفرروتر تررد الر روائم

المالي ,أ أن فلون الم فع من المعلوماه ففو فللف الحصول علي ا واعرداد ا وعرضر ا ترد

الروائم المالي

عيسى.)2011 ,

 -عواماال تتعلااق بالوحاادة االقتصااادية:

ررا عرردة عوامررل ف ررفبط بالوحرردة ا فصررادي مثررل حجررم

المشرروع ,عردد المسرا مين ,صراتد الررب ,و رد فرؤثر ر العوامرل ترد درجر افتصراف ترد رل
رو

معي لما لر ا بن يحيى:)2012,
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 حجم المشروع :إن إعداد واسفخراج المعلوماه المحاسربي بشرلل د ير وفو يره م اسرب ومالئرمللمسررففيدين م ررا ,يحفرراج إلررى فلررالي
مباشررة افجر عرن لشر

مباشررة افجر عررن إعررداد الفرررارير المالير  ,وفلررالي

غيررر

جمير المعلومراه عرن المشرروع للشررلاه الم اتسر اأخررى ,وفلرالي

افجر ر ع ررن ع رردم وض رروف المعلوم رراه للمس ررفثمر ,و ررد يرجر ر

لر ر إل ررى أن فللفر ر إع ررداد و ش ررر

المعلومراه المحاسربي مفد ير سربيا ترد المشررروعاه اللبيررة إ ا مرا ور رره بالمشرروعاه صر يرة
الحجم .

 عدد المساهمين :يوجد عال بين عدد المسا مين ودرج افتصاف على أسراس أن زيرادة عرددالمسررا مين فررؤد إلررى طلررب المزيررد مررن المعلومرراه الفررد يفعررين افتصرراف ع ررا ,مررن جا ررب

المسا مين أو من ي وب ع م من المحللين أو سماسرة اأو ار المالي .

 إدراج الشااركة بسااوق األوراق الماليااة :إن ل ر ا العامررل أثررر مباشررر تررد زيررادة حجررم افتصرراف,حيد فرروم المؤسسراه المدرجر بسرو اأو ار المالير  ,والفرد يرفم الفعامرل ترد اأسر م والسر داه

الفررد فصرردر ا بمررلء عرردد مررن ال م ررا ج وافيضرراحاه عررن أ رردا

المؤسسرر و شرراط ا و ف ررائل

أعمال ا ,وب ا فلون فحه ض ط لزيرادة حجرم افتصراف ترد الفررارير المالير وفحسري ا وا لفرزام

بفعليماه افتصاف الفد يحدد ا السو المالد .

 -المدقق الخارجي :يلون تد العادة للمد

يروم بفح

الخارجد ال

حسراباه المؤسسر فر ثير

على درج افتصاف للمؤسس  ,و ا يلون من خالل ما يلفرزم بره مرن مبرادى ومفرا يم محاسربي
مربول  ,أو واعد ففرض ا وا ين الم

 -عوامل أخرى  :فوجد

الفد ي فمد إلي ا.

ا عوامل داخلي أخرى د فؤثر تد درجر افتصراف المحاسربد أ م را

صاتد رب المشروع ,رغب افدارة تد افتصاف عن المعلوماه ...إلف.

ثانياً :عوامل خارجية:
)2005

لعل مرن أبررز العوامرل الخارجير المرؤثرة ترد عملير افتصراف مرايلد :محمرد المبررو أبرو زيرد,

أ .نوعيااة المسااتخدمين وطبيعااة احتياجاااتهم :بررد أن فعطررد المؤسسرراه ا فمامررا خاصررا تررد وائم ررا
الماليرر  ,لفلبير ر احفياج رراه المس ررفخدمين الرئيسرريين ,والر ر ين ل ررم مص ررال مباشرررة أو غي ررر مباشر ررة ,تم ررن
الطبيع ررد أن فخفلر ر

طبيعر ر المعلوم رراه المفصر ر ع ررا ب ررالروائم المالير ر ب رراخفال

الرئيسيين تد لل دول .

ب .الجهااات المسااؤولة عاان وضااع معااايير اإلفصاااح :فخفلر
وف يم واصدار معايير افتصاف ,باخفال

وعير ر المس ررفخدمين

الج رراه الم مر والمسررؤول عررن فطرروير

مداخل الف يم المحاسبد المعفمردة بلرل دولر  ,إ جرد ترد
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المؤثرة على عملير افتصراف ,غالبرا مرا فلرون مزيجرا

العديد من الدول وخاص ال امي م ا أن اأط ار

من المؤسساه الم ي والحلومي من خالل الروا ين واللوائ .
ج .المنظماااات والمؤسساااات الدولياااة :بافضررات إلررى المؤسسرراه والررروا ين المحليرر  ,فعفبررر الم م رراه
والمؤسساه الدولير مرن اأطر ار

المرؤثرة علرى عمليراه افتصراف ,حيرد فرؤثر ر المؤسسراه بردرجاه

مففاوف ر علررى افتصرراف ,ومررن أ ررم ر المؤسسرراه لج ر معررايير المحاسررب الدولي ر IASCالفررد امرره

بإصرردار العديررد مررن المعررايير المحاسرربي الدولي ر الفررد ففعل ر بافتصرراف ,و ل ر ب رررا فحسررين جررودة

المعلوماه المفص ع ا على المسفوى العالمد.

 3.8أساليب اإلفصاح المحاسبي:
حفررى

فلررون عملي ر افتصرراف غيررر م م ر وعش روائي

ررا مجموع ر مررن اأسرراليب العام ر

لصتصراف ,و الفررد ففمفر بدرجر عالير مررن الربرول وا ففررا برين أوسرراط المحاسربين والمسررفخدمين للرروائم
المالي م ا :محمد المبرو أبو زيد.)2005,

أ .إعااداد الق اوائم الماليااة وترتيااب بنودهااا :إن جررزءا م مرا مررن افتصرراف المحاسرربد يفمثررل تررد عرررا

الروائم المالي  ,وفرفيب ملو اف ا وت الرواعد والمباد المحاسبي المفعار علي را ,فسر ل عملير راءف را
وت م ا واملا ي مرار ف ا من طر المسفخدمين واسفخال

المعلوماه.

ب .المالحظات الهامشية :يفم اسفخدام المالح اه ال امشي لفوضي أو ففسير ,أو إضرات معلومراه
أ ررل أ مير والمفعلرر بع اصررر الرروائم المالير  ,والفررد يملررن أن فحفررو علررى معلومرراه لمير أو وصررفي ,
لافتصرراف عررن اأحررداد الالحرر لفرراريف المي از ير  ,أو الطررر والمبرراد المحاسرربي المفبعر  ,إضررات إلررى

افتصاف عن ا لفزاماه المحفمل .
ج .المالحق :وفشمل على وائم إضاتي فرت م الروائم اأصلي  ,يفم من خالل را إعطراء ففاصريل عرن
بعررا الب ررود ال رواردة بررالروائم المالي ر  ,والفررد

فسررفوعب ا المالح رراه ال امشرري  ,ومثررال ل ر اأصررول

الثابف ر وطررر اف ررال  ,ائم ر المرلررز المررالد علررى أسرراس الف يررر تررد المسررفوى العررام لرسررعار ,ائم ر
المدي ين ومخص

الديون المشلو تي ا ,ائم المخزون السلعد...الف.

د .المعلومات الموجودة من خالل األقواس :فسفخدم اأ واس تد الرروائم المالير لفوضري بعرا اأر رام
ال ا رة بالروائم المالي  ,والفد يصعب ت م طرر احفسراب ا أو سربب

ور را مرن برل المسرفخدمين غيرر

الملمين بالمحاسب  ,مثل بيان المبدأ المسفخدم تد فرييم مخزون اي الففرة.

ه.تقريااار المراجاااع :يعفب ررر م ررن ض ررمن وس ررائل افتص رراف المس ررفخدم والمففر ر علي ررا فرري ررر الم ارجر ر
الخررارجد ,وفرريررر مجلررس إدارة المؤسس ر حيررد يررفم مررن خررالل فرريررر الم ارج ر إعطرراء أر محايررد عررن
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موضوعي وسالم اأر ام ال ا رة بالروائم المالي  ,و ل ب را فعزيرز ثرر المسرفخدمين ترد المعلومراه
الم شورة ,تد حين يروم مجلس افدارة بافتصاف عن اأداء الحالد للمؤسس وعن الخطط المسف دت .

 3.9المقومات األساسية لإلفصاح
يرفلررز افتصرراف عررن المعلومرراه المحاسرربي تررد الرروائم المالير الم شررورة علررى المرومرراه الرئيسرري

اآلفي :
أ .المساااتخدم المساااتهدف للمعلوماااات المحاسااابية :ف برر أ مير ر فحدي ررد الج ر ر المس ررفخدم للمعلوم رراه
المحاسرربي مررن اخررفال

اأغ رراا الفررد سفسررفخدم تي ررا فل ر المعلومرراه .ورغب ر مررن المع ررد اأمريلررد

للمحاسبين الرا و يين  AICPAتد فحديد أد للمسفخدم المسف د .

ب .الهاادف ماان اسااتخدام المعلومااات المحاساابية :فعررد خاصرري المالئم ر المعيررار ال رروعد ال ر

يحرردد

طبيع أو وع المعلوماه المحاسبي الواجب افتصاف ع ا ,و د ففطلرب وجرود صرل وثيرر برين طريرر
المعلوماه.

إعداد المعلوماه وافتصاف ع ا من ج  ,وال را الرئيس سفخدام

ج .طبيعة ونوع المعلومات المحاسبية التاي يجاب اإلفصااح عنهاا :لففراد الريرود والمحردداه الفرد مرن
شر ا الفر ثير علررى طبيعر المعلومرراه المحاسرربي المحفرواة تررد الرروائم المالير
اللثير من المفا يم الفد فحلم إعداد

الروائم.

بررد مررن إعررادة ال ررر تررد

د .أسااااليب وطااارق اإلفصااااح عااان المعلوماااات المحاسااابية  :إن البرردائل المخفلف ر مررن أسرراليب وطررر
عرا المعلوماه تد الروائم المحاسبي  ,ففر أثار مخفلف على مفخ

الر ارراه ممرن يسرفخدمون فلر

المعلوماه  ,ول ا يفطلرب افتصراف الم اسرب أن يرفم عررا المعلومراه تي را بطرر يسر ل ت م را  ,لمرا

يفطلرب أيضررا فرفيرب وف رريم المعلومراه تي ررا بصررورة م طرير فرلررز علرى اأمررور الجو رير بحيررد يملررن

للمسف د

راءف ا بيسر وس ول .

ه .توقيت اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية :ي ب د عرا البيا اه س ويا علرى أ رل فرردير  ,ويجرب
افتصرراف عررن السرربب تررد حررال لا رره الفف ررة المسررفخدم أ صررر أو أطررول مررن سر  ,وفرضررد اأع ر ار

المحاسرربي ب رره يجررب أن يررفم افتصرراف عررن المعلومرراه الخاصر بالس ر المالي ر بعررد ا ف ائ ررا وم رن دون

ف خير غير مبرر عيسى ..)2011,

 3.10المتطلبات الرئيسية لإلفصاح المحاسبي :
 .1السياسات المحاسبية  :فراس ب ود الروائم المالي بفطبي سياساه محاسربي رد فخفلر

مرن مؤسسر

إل ررى أخ رررى ,تالمب رراد المحاس رربي المفع ررار علي ررا ففض ررمن سياس رراه وط ررر محاس رربي مخفلفر ر  ,و ررد
أوضحه معايير المحاسب الدولي

الحرير بالرول ب ه يعفبر اسفخدام سياسراه مخفلفر ترد مجرا ه
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مفعددة من العوامل الفد فؤد إلى صعوب ففسير الرروائم المالير ,وليسره

را مجموعر معي ر بالر اه

للسياسرراه المحاسرربي المربول ر يملررن الرجرروع إلي ررا ,ومررن ثررم ترران اسررفخدام مررا ررو مفرراف مررن السياسرراه
المحاسبي المخفلف د يسفر عن وائم مالي مخفلف عرن بعضر ا الربعا لمجموعر واحردة مرن اأحرداد
وال رررو

,ل ر ل يلررون افتصرراف عررن السياسرراه المحاسرربي وثير ر

ام ر للمعلومرراه فملررن مررن ففسررير

اأر ام الواردة تد الروائم المالي وترا للسياساه المحاسبي الفد أده إلي ا .
 .2األطاااراف والصااافقات الهاماااة  :يجررب أن فشررفمل افيضرراحاه المفمم ر للر روائم المالي ر علررى وص ر
للصرررفراه المبرم ر ر بر ررين المؤسس ر ر وأط ر ر ار
خارجي ال اد .)2013,

أخر رررى ,ولر ر ل العال ر رراه ال ام ر ر بر ررين المؤسس ر ر وأط ر ر ار

 .3األحااداث الالحقااة إلعااداد الق اوائم الماليااة :و ررد اأحررداد الفررد فرر بعررد إعررداد الرروائم المالير و بررل
صردور ا و شرر ا وف رر فلر اأحرداد ترد شررلل إيضراحاه ملخصر بررالروائم دون إجرراء أ فعرديل تررد
فل الروائم المالي وافتصاف يلون من اأحداد المالي الفد فرؤثر علرى لرل مرن اأصرول والخصروم ترد

الففراه الفالي ويفضمن افتصاف وصفا للحدد الالح وفردي ار لرثر المالد المفو

ح ا.)2006,

 .4الشاكوك حااول اسااتمرار المنشاارة  :يرفم إعررداد الرروائم المالير علرى أسرراس اسرفمرار الم شرراة ,وأ ره تررد
ل غياب أ معلوماه وفو عاه بفضل المشروع أو عدم اسرفم ارريفه تا ره يففررا أن المشرروع مسرفمر

إلررى مررا

اي ر  ,وتررد حررال فرروتر لرردى معررد

المشروع  ,أو أن

الر روائم المالي ر معلومرراه ففيررد بإملا ي ر عرردم اسررفمرار

ا شلولا حرول اسرفمرار المشرروع ,ع دئر يجرب افتصراف عرن فلر المعلومراه ترد

صورة مالح اه مرتر للروائم المالي

ير .)2007,

 3.11أدوات اإلفصاح المحاسبي

 -1شكل وتبويب القوائم المالية:

ابليف رررا وسر ر ول ت م رررا وس رريل

يع ررد شرررلل الرر روائم المالير ر وفبويب رررا وم ررد

امر ر مرررن وس ررائل

افتصراف ,والفبويررب السررليم للب ررود تررد الرروائم المالير يسرراعد علررد ت ررم واسررفيعاب البيا رراه والمعلومرراه ,
ويملن مسفخدمد الروائم المالي من إجراء المرار اه والفحلياله الم اسب .
و ا طريرفان لفبويب ع اصر المرلرز المرالد ويفو ر

الفد فروم به السيسد .)1988 ,

لر علرد طبيعر الم شراة و روع ال شراط

أوال  :طبقا للسيولة أي طبقا لسرعة التحول إلي نقدية :
اأص ررول فرف ررب ال ردير ر ث ررم اأص ررول المفداولر ر ث ررم اأص ررول الثابفر ر وأخير ر ار اأص ررول المع وير ر

والخصوم فرفرب الخصروم المفداولر ثرم الخصروم الثابفر ثرم اأربراف المحفجرزة ثرم ا حفياطراه وأخير ار رأس
المال.
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ثانياً :طبقاً لصعوبة التحول إلي نقدية:

اأصرررول فرفر ررب اأصرررول المع وي ر ر ثرررم اأصر ررول الثابفر ر ثر ررم اأصرررول المفداول ر ر وأخير ر ار ال ردي ر ر

الخصرروم فرف ررب رأس المررال ث ررم ا حفياط رراه ث ررم اأربرراف المحفجررزة ث ررم اأصررول الثابفرر وأخيرر ار الخصرروم
المفداول .

 -2المذكرات اإليضاحية:
فعفبررر المر لراه افيضرراحي مررن أدواه افتصرراف المحاسرربد ت ررد ففصر عررن المعلومرراه الفررد

يلون من الصعب إدراج ا تد الروائم المالي .

ومن أهم القوائم والكشوف اإليضاحية ما يلي( عبد العال:)1994 ،
أ  -ائم مصادر ا سفخداماه والموارد.
ب -ائم الف ير تد المرلز المالد.
ه-لش

د-لش

بالمعلوماه الخارجي .

بالمعلوماه المحاسبي الضروري للففسير السليم للروائم .

 -3البيانات اإلضافية المدرجة بين األقواس :
إ ا لا رره ع رراوين بعررا الب ررود تررد الر روائم المالي ر غيررر ابل ر للفوصرري

اللامررل  ,تالبررد مررن

وجود شروف إضاتي تد ملحو اه فدرج بين وسين بعرد فلر الب رود مباشررة  .ولر ل ترإن
لمي يملن إدراج ا تد أ واس  ,وفعطد د له معي ه لمسفخدمد الروائم المالي .

را بيا راه

ومن أمثلة البيانات اإلضافية المدرجة بين القوسين :
ب د المخزون السلعد على أساس الوارد أخي ار يصر أو ا ) .
 -4المالحظات والمذكرات:
فعفبررر المالح رراه والمرر لراه وسرريل لصتصرراف عررن المعلومرراه والمالح رراه الفررد لرريس م ررن

الميسور أو المعفاد إدراج ا تد صلب الروائم المالي و يملن ا سف اء ع ا  ,والمالح اه ترد الرروائم

المالير ر فس ررفخدم بشرررلل م ررف م لوس رريل سرررليم لف رروتير المعلوم رراه الف ررد ف ررر افدارة أ ميف رررا للفحليرررل
والففسير السليم للروائم المالي مثل:

 افتصاف عن أسس فحويل العماله اأج بي إلد عماله محلي . بيان حرو المودعين والدائ ين علد اأصول وأولوي وص -وص

العملياه الفد د فؤثر علد حرو المسا مين .

العرود فحه الف في تد اأجل الرصير.
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 -5القوائم والكشوف والبيانات اإلضافية والمالحق:
يررفم إعررداد الر روائم المالي ر بصررورة مخفص ررة حفررى فلررون ابل ر للف ررم  ,ويفرفررب علررد ل ر ح ر

بعا الففاصيل اأخرى  ,الفد رد فلرون مرن اأ مير بحيرد يرفم إدراج را ترد روائم أو لشرو

و

إضراتي ,

الطرير فساعد تد إعطاء صورة ألثرر وضروحا عرن الم شرله مرن خرالل مصراحبف ا للرروائم المالير

الفرليدي  .وفعد تد الفلر المحاسبد المعاصر من مفمماه الروائم المالي .
 -6تقرير مراقب الحسابات :
يعفبررر م ارج ر الحسرراباه مسررئو ا مسررئولي مباش ررة عررن الفحر ر مررن أن الر روائم المالي ر المفعررار

علي ا ففصر بشرلل لرا

عرن فرائل أعمرال الم شراة ومرلز را المرالد ,وأن الرروائم المالير رد فرم إعرداد ا

وترا للرواعد المحاسبي المفعار علي ا ,ول ل الف لد مرن أحلرام الررا ون المر م لعمرل الم شراة ,ويعفبرر
ا الفررير من اأ مي بحيد يعطد الثر تد المعلوماه المفص ع ا والروائم المالي .

 -7خطاب رئيس مجلس اإلدارة:
ويفضررمن المعلومرراه الفررد يملررن الحصررول علي ررا مررن إدارة المشررروع ,وغالبررا مررا ففعل ر برراأداء

المسفربلد وخطط ال مو وال فراه الرأسمالي المفو ع وغير ل من المعلوماه.
 -8األدوات األخرى مثل ما يلي :

من اأدواه اأخرى ما يلد :معد ه و سرب الفحليرل المرالد ,اسرفخدام الرسروم البيا ير  ,البيا راه

المرار ر  ,وفعفبررر اأدواه الفرليدي ر السررابر غيررر لاتي ر لصتصرراف تررد المصررار افسررالمي ويرج ر
إلررد فعرردد وف رروع اأط ر ار

واحفياجاف ررا مررن المعلومرراه ,ول ر ل

لر

وعي ر وطبيع ر العال ر بررين المصررر

والمودعين الرائم علرد عررد المضرارب و اعردة ال ر م برال رم .لر ل ترإن المصرار افسرالمي ترد حاجر

إلد أدواه غير فرليدي لصتصاف ع ا وأ م ا ما يلد
-

-

يئ معايير المحاسب والمراجع .)1994 ,

وائم مالي فعبر عن و يف المصر بصففه مسفثم ار والحرو الفد له أو عليه من ائم اأرباف المبراة.

ائم مالي فعبر عن و يف المصر بصففه مدي ار لالسفثماراه المريدة والحرو المفرفب علي ا
ائم مالي لمصادر واسفخداماه أموال ص دو الزلاة والصد اه.

ائم مالي لمصادر واسفخداماه أموال ص دو الررا الحسن.

 -فرريررر يئ ر الر اب ر الشرررعي و ررو الفرريررر ال ر

يررفم إعررداد للمصررار افسررالمي ويعبررر عررن مررد

ا لفزام ب حلام الشريع افسالمي تد معامالف ا.

ويفض مما سب أن افتصاف المحاسربد يف يرر بف يرر مف روم ومفطلبراه البيئر الفرد يعمرل مرن

خالل ا طبرا لمجموع من العوامل المخفلفر  ,لمرا أن درجر افتصراف ففو ر

علرد ال رد

مرن الفررارير

المالير ر وعلر ررد لمي ر ر و وعي ر ر المعلومر رراه الفر ررد ففضر ررم ا ر ر الفرر ررارير والر ر روائم المخفلف ر ر  ,ومسر ررفوياه
افتصاف المحاسبد مما أثر علد فعدد افجا اه فعري
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 3.12مدى ترثير قواعد حوكمة الشركات على اإلفصاح المحاسبي-:
إن أحررد دوات ر ا فمررام بفطبي ر

اأو ار المالي ر  ,الفررد ف ر ثره با

واعررد حولم ر الشرررلاه ررو إعررادة ثر ر المفعرراملين تررد أس روا

يرراراه وحررا ه الفشررل الفررد أصررابه اللثيررر مررن الشرررلاه العمال ر ,

والفد فرج تد مع م ا إلى عدم د البيا اه والمعلوماه المحاسبي وما ففضم ه من أخطراء ,لر ا تران

أحررد المبرراد اأساسرري الفررد فررروم علي ررا حولمر الشرررلاه ررو مبرردأ افتصرراف والشررفاتي ومررا يحمررل تررد

طيافرره مررن إعررداد ومراجع ر المعلومرراه وافتصرراف ع ررا بمررا يفف ر م ر المعررايير عالي ر الجررودة وأن يررفم
فوتير ا تد الو ه المالئم وبالفللف المالئم .

إن رروة حولم ر الشرررلاه ففطلررب إيجرراد اأ م ر والرروا ين ومفطلبرراه

ررام الشرررلاه والمعررايير

الم ي ر الصررادرة مررن ج ر ومجررالس إداراه الشرررلاه ولجرران المراجع ر مررن ج ر أخرررى ,لمررا يجررب أن
فروم الشررل بفروتير الشرفاتي وافتصراف وفزويرد المسرفثمرين والجم رور بلاتر المعلومراه الضرروري الفرد

يحفاج ا المسفثمر بل افخا الررار ا سفثمار

حماي. )2013,

يعفبررر مبرردأ افتصرراف والشررفاتي مررن الع اصررر الم مر تررد أ مر فريرريم حولمر الشرررلاه ,وفعررد

المعلومراه الفررد فررردم للمسررا مين مرن أ ررم جوا ررب الحولمر  ,أ ررا فعلرس درجر الشررفاتي والمسرراءل تررد
حولم ر الشرررل فجررا مسررا مي ا ,وبالفررالد ي ررر للشررفاتي تررد الشرررل علررى أ ررا مراس ر بواسررط لمي ر

المعلوماه المفاح من يالل الحلم و وع ا .ولعل الرغب تد فحسرين الشرفاتي والمسراءل للمسراعدة ترد
جمل مرن اأمرور أ م را جر ب الشررلاه لالسرفثماراه المحلير واأج بير ,لمرا أ ره

يخلرو أ فرريرر أو

ررا ون أو مبررادى لحولم ر الشرررلاه مررن ر ا المبرردأ ,تجمي ر الم مرراه الدولي ر وال يئرراه المش ررت علررى

أسوا المال أعطيه ل ا المبدأ أ مي بال  .الج ا د.)2012,

 3.13إنعﻜاساﺕ قﻭﺍعﺩ ﺍلحﻭكمة على اإلفصاح وجﻭﺩﺓ ﺍلمعلﻭماﺕ ﺍلمحاسبية:
يعد وجود

ام إتصاف و وجودة للمعلومراه المحاسربي الجيردة يشرج علرى الشرفاتي الحريرير

للشرلاه المدرج تد السو  ,ويعفبر أم ار رئيسيا لرردرة المسرا مين علرى ممارسر حررو ممفللراف م علرى

أسس مدروس  .وف ر الفجارب أن افتصاف المحاسبد وجودة المعلوماه المحاسربي الرواردة ترد الرروائم
المالير أداة وير للف لررد علررى سررلو الشرررلاه وحماير حرررو المسررفثمرين ,حيررد يملررن لل ررام افتصرراف

اللاتد عن المعلوماه الفد فصل تد الو ه الم اسب ل م ,اأمرر الر

يسرا م ترد اجفر اب رأس المرال,

والحف ررا عل ررى الثرر ر ت ررد أسر روا راس الم ررال ,وعل ررى ال رر ريا ت رران ض ررع

افتص رراف و لر ر المعلوم رراه

المحاسبي وف خر ا تد الوصول إلى المسا مين والمسفثمرين والممارساه غير شفات فسا م ترد السرلو
غير أخال د ,وتد خفا مسفوى شفاتي و از

السو .
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ر ا وف ررر أ مي ر افتصرراف وجررودة الفرررارير المالي ر أيض را مررن خررالل ازديرراد حاج ر الشرررلاه

المسررا م إلررى الفمويررل عررن طري ر أس روا المررال وبورصرراه اأس ر م والس ر داه ,تافتصرراف يعررد شرررطا

أساسريا لف سريس أسروا المرال ,والفرد غالبرا مرا فشرر علرى فلر اأسروا

يئراه م ير أو شربه حلومير

فلزم الشرلاه المدرج تد السو المالد بافباع إجرراءاه و روا ين و واعرد أساسري فحردد ا الم ر  ,و لر
حفر ررى يلفسر ررب افتصر رراف والفرر ررارير المالي ر ر الم شر ررورة مصر رردا ي لر رردى المسر ررفخدمين وب ر ر ل فلر ررون ر ر
المعلوماه اه يم وجودة وم فع لجمي مسفخدمي ا .

ا ولما لان السو المالد يلعب دو ار م ما تد فحري الف مي ا فصادي  ,تإن افتصراف يعرد

مطلب را ضررروريا حفررد يعلررس الوا ر الحريرررد للشرررلاه ومرردى الفزام ررا بررالروا ين والفعليمرراه الفررد فرر ررا

الج اه المسئول من اجرل الف لرد مرن حسرن إدارف را ب سرلوب علمرد يرؤد إلرى حماير أمروال المسرا مين
وفوتير معلوماه عادلر وشرفات لجمير اأطر ار

اه العال ر ,وترد الو ره فسره فروتر أداة جيردة للحلرم

علررى أداء مجل ررس افدارة ومحاسرربف م ,وبالف ررالد ترران إلر رزام الشرررلاه بفطبير ر معررايير المحاس ررب الدولير ر

ومباد الحولم يؤد إلى رت جودة الروائم بما ففضم ه من إتصاف وشفاتي

أبو حمام.)2009,

 3.14عالقة قواعد الحوكمة باإلفصاح وجودة التقارير المالية :
إن الفطبي السليم لمباد حولم الشرلاه يشلل المدخل الفعرال لفحرير جرودة الفررارير المالير

والمعلوماه ال افج ع ه تفطبي

ر المبراد يرؤثر علرى درجر ومسرفوى افتصراف المحاسربد ممرا يؤلرد

علررى أن افتصرراف والشررفاتي و ررا رة حولم ر الشرررلاه وج رران لعملرر واحرردة ي رؤثر لررل م مررا برراأخر

ويفر ثر برره ,تررإ ا لرران افتصرراف ررو أحررد وأ ررم مبرراد الحولمر ترران إطررار افجرراءاه الحالمر للشرررلاه

يجب أن يفم افتصاف ب سرلوب يففر ومعرايير الجرودة المالير والمحاسربي ,لر ل تران اأثرر المباشرر مرن
فطبير ر

واع ررد الحولمر ر

ررو إع ررادة الثرر ر ت ررد المعلوم رراه المالير ر فيجر ر فحرير ر المف رروم الش ررامل ل ر ر

المعلوماه باعفبار أن المعلوماه الفد ف فج ا الفرارير المالي

د من أ رم الرلرائز الفرد يملرن ا عفمراد

علي ا لرياس حجم المخاطر ب واع ا المخفلف مثل  :مخاطر السو ومخاطر السيول تضرال عرن دور را

ت ررد عملير ر الف ب ررؤ ,لم ررا أن الفر ررارير المالير ر فر رؤثر ت ررد ر ر ارراه المس ررفثمرين بإم ررداد م بالمعلوم رراه ع ررن
الشرلاه الفد فطرف أس م ا تد السو المالد برل افخرا ررار الشرراء أو البير ب رد

دعرم وفرشريد فلر

الر ارراه روا د .)2015 ,

 3.15أهمية وآلية جودة اإلفصاح والشفافية في ظل حوكمة الشركات:

تمثال آليااة اإلفصاااح والشاافافية أحاد أهاام ركااائز وآليااات حوكماة الشااركات ،فتااوفير المعلومااات

المحاسبية وغير المحاسبية يعد من أهم أدوات تحقيق ما يلي :
 -1الصح والسالم المالي .

 -2فوتير م اخ المعلوماه لجمي الم فمين بالم ش ة .
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 -3ج ب ا فمام المسفثمرين وفعريف م بالم ش ة.
 -4فحري ا فبا والير
ومررن ثررم فحررر

تيما يحدد تد الم ش ة .
ررام جيررد لصتصرراف والشررفاتي وفرروتير

مع ررم الم ش ررله علررى ب رراء وف سرريس

المعلومرراه برراللم والجررودة وتررد الو رره الم اسررب مر الفرزام بالرواعررد واللروائ الم مر الفررد فحرردد جوا ررب
ومجا ه وخصائ

افتصاف سواء تيما يفصل بالموضوعاه أو الع اصرر الفرد يفعرين افتصراف ع را

واثباف ا بالروائم المالي والفد فعد ب را فزويد مفخ

الررار بالم شاة.

لما أن العال بين حولم الشرلاه وافتصاف عال

اه افجا ين حيرد يفو ر

فحرير م ازيرا

وم ررات الحولم ر علررى إتصرراف الشرررلاه عررن ممارسرراه الحولم ر ب ررا ممررا ي رؤد إلررى زيررادة مصرردا ي
الشرلاه أمام جم ور المفعاملين والفساب ا سمع حس اأمر ال

يعيد الثر ب را وبسرو المرال للرل,

وبالفررالد فحري ر معررد ه مررو مرففع ر  ,ويملررن الرررول برران افتصرراف يعمررل علررى فرردعيم وزيررادة تاعلي ر

حولم الشرلاه بوطالع  ,وبن الطا ر.)2012 ,

 3.16مل ص الفصل
اسررفعرا رر ا الفصررل افتصرراف المحاسرربد تررد الفرررارير الماليرر حيررد يعفبررر افتصرراف م م را

وضررروريا لجمي ر الفئرراه مررن مسررفثمرين ومسررا مين ومررودعين ومررضررين و ررد فررم فعري ر

افتصرراف مررن

عدة باحثين ولفاب وعر ب ه اشفمال الروائم والفرارير المالي علرى لاتر المعلومراه الضرروري الالزمر

ف ار حرير المرلز المالد تد اي الففرة المالي وا ار حرير المشروع من رب أو خسارة .
يوجد عدة أ واع لصتصاف إتصاف لامرل واتصراف لراتد واتصراف عرادل ويفمثرل ال رد

الرئيسرد

لصتصرراف تررد فرررديم معلومرراه لجمير المسررفثمرين تررد افخررا ر ارراه رشرريدة وا ازل ر ال مرروا تررد عرررا
المعلوماه ,ويسفمد افتصاف أ ميفه من ف وع الج اه المسففيدة مرن المعلومراه لمرا

را عردة عوامرل

فررؤثر علررى عملير افتصرراف و ررد فرسررم إلررى عوامررل داخلير وعوامررل خارجير ففمثررل العوامررل الداخلير تررد
عوامررل ففعل ر بالبيئ ر وعوامررل ففعل ر بالمعلومرراه وعوامررل ففعل ر بالوحرردة ا فصررادي وففمثررل العوامررل

خارجي ر تررد وعي ر المسررفخدمين وطبيع ر احفياجرراف م والج رراه المسررؤول عررن وض ر معررايير افتصرراف
والم ماه والمؤسساه الدولي .
ول ر ل فررم الفحرردد عررن أسرراليب افتصرراف والمرومرراه الرئيسرري لصتصرراف ومفطلبرراه افتصرراف

أثررر الحولمر علررى افتصرراف وا علاسرراه الحولمر علررى افتصرراف وجررودة المعلومرراه المحاسرربي ولر ل
عال الحولم بافتصاف وجودة الفرارير المالي .
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 4.1مقدمة:
يف رراول ر ر ا الفص ررل وص ررفا لمر ر ل الد ارسر ر  ,واأتر رراد مجفمر ر الد ارسر ر وعي ف ررا  ,ولر ر ل أداة

الدراس المسفخدم وطر إعداد ا  ,وصد ا وثباف ا  ,لما يفضمن

ا الفصل وصرفا لصجرراءاه الفرد

ام ب ا الباحد ترد فر رين أدواه الد ارسر وفطبير را  ,وأخير ار المعالجراه افحصرائي الفرد اعفمرد الباحرد

علي ا تد فحليل الدراس .

 4.2منهجية الدراسة
يملررن اعفبررار م ر ل الد ارس ر ب رره الطرير ر الفررد يففب ر الباحررد خطا ررا ,ليصررل تررد ال اي ر إلررى

فائل ففعل بالموضوع محل الدراس  ,و و اأسلوب الم م المسفخدم لحرل مشرلل الد ارسر  ,إضرات إلرى
أ ه العلم ال

يع د بليفي إجراء البحود العلمي .

و ا عدة م ا ل فسفخدم تد البحد العلمد حيد يسفخدم لل مر ل مرن ر الم را ل حسرب

ال ررا رة الفررد يررفم د ارسررف ا و ررد يررفم اسررفخدام ألثررر مررن م ر ل لد ارسر فررس ال ررا رة  ,وحيررد أن الباحررد

يعر مسبرا جوا ب وأبعراد ال را رة موضر الد ارسر مرن خرالل إطالعره علرى الد ارسراه السرابر المفعلرر

ب ا " ,فطبي

واعد الحولم وأثر على اأتصراف ترد الفررارير المالير و رد د ارسر ميدا ير علرى الب رو

الفجاري ر العامل ر تررد تلسررطين )" ,وال ر

يفوات ر م ر الم ر ل الوصررفد الفحليلررد ال ر

البيا رراه والحرررائ عررن المشررلل موضرروع الد ارس ر لففسررير ا والو ررو

علررى د

الوصررفد الفحليلررد ي ررفم مررن خررالل الرجرروع للوثررائ المخفلف ر لاللفررب والصررح

المرواد الفررد يثبرره صررد ا ب ررد

فحليل ررا للوصررول إلررى أ رردا

ي ررد

إلررى فرروتير

ف را ,وحيررد أن الم ر ل
والمجرراله وغير ررا مررن

الد ارسر  ,تررإن الباحررد اعفمررد علررى ر ا

الم ر ل للوصررول إلررى المعرت ر الد ير ر والففصرريلي حررول مشررلل الد ارس ر  ,ولفحري ر فصررور أتضررل وأد
لل ررا رة موضر ر الد ارسر ر  ,لم ررا فرررم اس ررفخدام أسرررلوب الحص ررر الشرررامل ب ررد

الحصرررول عل ررى بيا رراه

ومعلوم رراه ش ررامل م ررن جمير ر وح ررداه المجفمر ر موض رروع الد ارسر ر  ,وف ررم اس ررفخدام ا س ررفبا ت ررد جمر ر

البيا اه اأولي .

 4.3طرق جمع البيانات:
اعتمد الباحث على نوعين من البيانات:
أ -البيانات األولية:
و ل ر بالبحررد تررد الجا ررب الميرردا د بفوزي ر اسررفبيا اه لد ارس ر بعررا مفرررداه الد ارس ر وحصررر

وفجمير ر ر ر المعلوم ر ر رراه الالزمر ر ر ر ت ر ر ررد ر ر ر ر ا الشر ر ر ر ن ,وم ر ر ررن ث ر ر ررم ففري ر ر ررا وفحليل ر ر ررا باس ر ر ررفخدام بر ر ر ررامل
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) SPSS (Statistical Package for Social Scienceافحصررائد واسررفخدام ا خفبرراراه
افحصائي الم اسب ب د

الوصول لد

ه اه يم ومؤشراه فدعم موضوع الدراس .

ب -البيانات الثانوية:
ام الباحد بمراجع اللفب والدورياه والم شروراه الخاصر أو المفعلرر بالموضروع يرد الد ارسر ,
والفد ففعل بدراس فطبي

واعد الحولم وأثر على اأتصاف تد الفرارير المالي  ,وأي مراج

رد يررى

الباحررد أ ررا فسر م تررد إثرراء الد ارسر بشررلل علمررد ,وي ررو الباحررد مررن خررالل اللجرروء للمصررادر الثا وير

تد الدراس  ,الفعر على اأسس والطر العلمي السرليم ترد لفابر الد ارسراه ,ولر ل أخر فصرور عرام

عن آخر المسفجداه الفد حدثه وفحدد تد مجال الدراس .

 4.4مجتمع الدراسة
يفلررون مجفمرر الد ارسرر مررن المرردراء العررامون و ررواب م ,والمررراجعين الررداخليين ,ومرردراء الفررروع,
ومو ف والموض ترد جردول ر رم  )4-1لمرا

حيد سيفم اخ جمي أتراد المجفم البال  309مو

يلد:

جدول رقم ( :)4-1مجتمع الدراسة
البنك
ب

العامون

العام

داخلي

تلسطين

1

2

20

20

43

39

ا سفثمار الفلسطي د

1

1

8

8

18

15

ب

الردس

1

1

17

17

36

32

الب

الوط د

1

2

8

8

19

13

الب

العربد

1

1

26

26

54

41

الرا رة عمان

1

3

19

19

42

37

اأردن

1

1

15

15

32

27

افسلان للفجارة والفمويل

1

1

12

12

26

23

اأ لد اأرد د

1

1

5

5

12

7

العرار المصر العربد

1

1

4

4

10

6

الب

الفجار اأرد د

1

2

4

4

11

8

ب

اأردن اللويفد

1

1

2

2

6

3

12

17

140

140

309

251

ب

ب
ب
ب

المدراء

نائب المدير

مدير فرع

مدقق

المجموع

عدد المجيبين

الب
الب

المجموع
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و ررد فررم فوزي ر ا سررفبا اه علررى جمي ر مجفم ر الد ارس ر  ,وفررم اسررفرجاع  255اسررفبا  ,وبعررد
ففح

ا سفبا اه فم اسفبعاد  4اسفبا اه

ار لعدم فحر الشروط المطلوب لصجابر علرى ا سرفبيان,

وب ل يلون عدد ا سفبا اه الخاضع للدراس  251اسفبا أ ب سب  %81من مجفم الدراس .
والجداول التالية تبين خصائص وسمات مجتمع الدراسة كما يلي:
.1الجنس

يبين جدول ر م  )4_2أن  %85.3مرن مجفمر الد ارسر مرن الر لور  ,و %14.7مرن مجفمر

الدراس من اف اد

جدول رقم ()4_2
توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير الجنس
التكرار

الجنس

النسبة المئوية

لر

214

85.3

أ ثى

37

14.7

المجموع

251

100.0

.2العمر :
يبين جدول ر م  )4_3أن  %2.8من مجفم الدراس فراوحه أعمار م "أ رل مرن  30سر

و  %18.7مرن مجفمر الد ارسر فراوحره أعمرار م " -30أ رل مرن  40سر
الدراس فراوحه أعمار م " -40أ ل من  50س
"  50س ت لثر".

",

"  ,و %47.8مرن مجفمر

"  ,و  %30.7من مجفم الدراس فراوحه أعمرار م

جدول رقم ()4_3
توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير العمر
العمر

التكرار

النسبة المئوية

أقل من  30سنة

7

2.8

-30أقل من  40سنة

47

18.7

-40أقل من  50سنة

120

47.8

 50سنة فركثر

77

30.7

المجموع

251

100.0
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.3المؤهل العلمي:
يبررين جرردول ر ررم  )4_4أن  % 78.1مررن مجفم ر الد ارس ر مررؤ ل م العلمررد " بلررالوريوس " ,
و %19.9مررن مجفم ر الد ارس ر مررؤ ل م العلمررد " ماجسررفير "  ,و  %2.0مررن مجفم ر الد ارس ر مررؤ ل م
العلمد " دلفو ار ".

جدول رقم ()4_4
توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

التكرار

النسبة المئوية

دبلوم

0

0.0

بلالوريوس

196

78.1

ماجسفير

50

19.9

دلفو ار

5

2.0

المجموع

251

100.0

سلسلة;1
بكالوريو ;
78.1
ال سبة المئوية

سلسلة;1
ماجستير; 19.9

الم ل العلم
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.4التخصص العلمي:
يب ررين ج رردول ر ررم  )4_5أن  % 24.7م ررن مجفمر ر الد ارسر ر فخصصر ر م " إدارة أعم ررال " ,

 %15.1فخصص ر م "فمويررل وعلرروم مص ررتي "  %47.8 ,فخصص ر م " محاسررب "12.4 ,

فخصص م " ا فصاد "

%

جدول رقم ()4_5
توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير التخصص العلمي
التخصص العلمي

التكرار

النسبة المئوية

إدارة أعمال

62

24.7

فمويل وعلوم مصرتي

38

15.1

محاسب

120

47.8

ا فصاد

31

12.4

غير ل

0

0.0

251

100.0

المجموع

.5المنصب الوظيفي :
يب ررين ج رردول ر ررم  )4_6أن  %3.2م ررن مجفمر ر الد ارسر ر يعمل ررون "م رردير ع ررام "  ,و %5.6

يعملرون " ائرب مردير العرام "  ,و  % 45.4يعملرون " مردير تررع

داخلد".
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جدول رقم ()4_6
توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير المنصب الوظيفي
المنصب الوظيفي

التكرار

النسبة المئوية

مدير عام

8

3.2

ائب مدير العام

14

5.6

مدير ترع

114

45.4

115

45.8

251

100.0

مد

داخلد

المجموع

.6الخبرة العملية :
يبرين جردول ر رم  )4_7أن  % 2.0مرن مجفمر الد ارسر فراوحره خبررف م " أ رل مرن  5سر واه

"  %5.6,مررن مجفم ر الد ارس ر فراوحرره خب ررف م " -5أ ررل مررن  10س ر واه "  ,و %33.5مررن مجفم ر

الدراس فراوحه خبرف م " -10أ ل من  15س
 15س ت لثر " .

"  ,و %59.0من مجفم الدراس فراوحره خبررف م "

جدول رقم ()4_7

توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير سنوات الخدمة
الخبرة العملية

التكرار

النسبة المئوية

أ ل من  5س واه

5

2.0

-5أ ل من  10س واه

14

5.6

-10أ ل من  15س

84

33.5

 15س ت لثر

148

59.0

المجموع

251

100.0
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 4.5أداة الدراسة :
و د فم إعداد ا سفبا على ال حو الفالد:
 -1إعداد اسفبا أولي من اجل اسفخدام ا تد جم البيا اه والمعلوماه.

 -2عرا ا سفبا على المشر من اجل اخفبار مدى مالئمف ا لجم البيا اه.
 -3فعديل ا سفبا بشلل أولد حسب ما ي ار المشر .

 -4فرم عررا ا سرفبا علرى مجموعر مرن المحلمرين والر ين رراموا بردور م بفررديم ال صر وافرشرراد
وفعديل وح

ما يلزم.

 -5إجراء دراس اخفباريه ميدا ي أولي لالسفبا وفعديل حسب ما ي اسب.
فوزي ر ا سررفبا علررى جمي ر إتررراد المجفمرر لجم ر البيا رراه الالزمرر للد ارس ر  ,ولرررد فررم فرس رريم
ا سفبيان إلى سمين:
 الرسم اأول :ويشمل البيا اه الشخصي ويفلون من  6ترراه.
 الجزء الثا د  :ويشرمل اأبعراد اأساسري الخاصر بمبراد الحولمر ويشرفمل خمسر محراور لمرا
يلد:

 المح ررور اأول :وج ررود مروم رراه أس رراس محل ررم وتع ررال لرواع ررد الحولمر ر ويفل ررون م ررن 9ترراه

 -المحور الثا د :وجود لج ه فد ي مسفرل ويفلون من  12تررة

 المحور الثالد :وجود ضمان تعال فدارة المخاطر ويفلون من  8ترراه المحررور ال ارب ر  :فرروتر مرومرراه الحماي ر والمعامل ر العادل ر والمفسرراوي لجمي ر المسررا مينوالمسفثمرين ويفلون من  14تررة
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 4.6صدق وثبات االستبيان:
صرد ا سررفبا يع ررد الف لرد مررن أ ررا سرو

فررريس مررا أعرده لرياسرره العسررا  ,)1995 ,لمررا

يرصرد بالصرد " شرمول ا سرفبا للرل الع اصرر الفررد يجرب أن فردخل ترد الفحليرل مرن احير  ,ووضرروف

ترراف ا ومفرداف ا من احي ثا ي  ,بحيد فلون مف وم للل مرن يسرفخدم ا" عبيداه وآخررون ,)2001,
و د ام الباحد بالف لد من صد أداة الدراس لما يلد:
صدق فقرات االستبيان  :تم التركد من صدق فقرات االستبيان بطريقتين.
 )1الصدق الظاهري لوداة ( صدق االستبانة)
ررام الباحررد بعرررا أداة الد ارسر تررد صررورف ا اأولير علررى مجموعر مررن المحلمررين ف لفرره مررن
 )6أعضاء من أعضاء ال يئ الفدريسي تد للي الفجارة تد جامع اأز ر وجامعر تلسرطين وجامعر
افسراء مفخصصين تد المحاسب

 .ويوض الملح ر رم  )1أسرماء المحلمرين الر ين راموا مشرلورين

بفحليم أداة الدراس  .و د طلب الباحد من المحلمين إبداء آرائ رم ترد مردى مالءمر العبراراه لريراس مرا

وضررعه أجلرره ,ومرردى وضرروف صررياغ العبرراراه ومرردى م اسررب لررل عبررارة للمحررور ال ر
ومرردى لفاي ر العبرراراه لف طي ر لررل محررور مررن محرراور مف ي رراه الد ارس ر اأساسرري

ي فمررد إليرره.

ر ا بافضررات إلررى

ا فر رراف مرررا يرو رره ضرررروريا م ررن فعرررديل ص ررياغ العبررراراه أو حر ر ت ا ,أو إضرررات عب رراراه جديررردة أداة

الد ارسر  ,ولر ل إبررداء آرائ ررم تيمررا يفعلر بالبيا رراه اأولير

الخصررائ

الشخصرري والو يفير المطلوبر

من المبحوثين) ,إلى جا ب مرياس ليلاره المسفخدم تد ا سفبا  .وفرلزه فوجي راه المحلمرين علرى

ا فررراد طررول ا سررفبا حيررد لا رره فحفررو علررى بعررا العبرراراه المفلررررة ,لمررا أن بعررا المحلمررين
صحوا بضرورة فرلي

بعا العباراه من بعا المحاور واضات بعا العباراه إلى محاور أخرى.

واسف ادا إلى المالح اه والفوجي اه الفد أبدا ا المحلمون رام الباحرد برإجراء الفعردياله الفرد

افف علي ا مع م المحلين ,حيد فم فعديل صياغ العباراه وح

أو إضات البعا اآلخر م ا.

 )2صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة
فررم حسرراب ا فسررا الررداخلد لفر رراه ا سررفبيان علررى عي ر الد ارس ر ا سررفطالعي البررال حجم ررا

 30مفررردة ,و ل ر بحسرراب معرراماله ا رفبرراط بررين لررل تر ررة والدرج ر الللي ر للمحررور الفابع ر لرره ويبررين

جدول ر م  )4_8أن معاماله ا رفباط دالر ع رد مسرفوى د لر

 ,) 0.05حيرد إن الريمر ا حفمالير

للررل ترررة ا ررل مررن  0.05و يمر  rالمحسرروب البررر مررن يمر  rالجدولير والفررد فسرراو  ,0.361وبر ل
فعفبر ترراه ا سفبا صاد لما وضعه لرياسه.
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جدول رقم ()4_8
الصدق الداخلي لفقرات القسم الثاني  :األبعاد االساسية الخاصة بمباد الحوكمة
رقم الفقرة

معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

رقم الفقرة

معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

رقم الفقرة

معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

رقم الفقرة

معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

رقم الفقرة

معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

وجود مقومات أساس محكم
وفعال لقواعد الحوكمة
0.017 0.433
1

1

0.645

0.000

وجود ضمان فعال إلدارة
المخاطر
0.000 0.706
1

توفر مقومات الحماية
والمعاملة العادلة والمتساوية
0.000 0.803
1

اإلفصاح في التقارير
المالية
0.001 0.568
1

2

0.372

0.043

2

0.785

0.000

2

0.554

0.001

2

0.714

0.000

2

0.793

0.000

3

0.482

0.007

3

0.566

0.001

3

0.829

0.000

3

0.712

0.000

3

0.621

0.000

4

0.619

0.000

4

0.667

0.000

4

0.653

0.000

4

0.765

0.000

4

0.725

0.000

5

0.781

0.000

5

0.588

0.001

5

0.730

0.000

5

0.878

0.000

5

0.651

0.000

6

0.493

0.006

6

0.781

0.000

6

0.737

0.000

6

0.838

0.000

6

0.600

0.000

7

0.618

0.000

7

0.669

0.000

7

0.600

0.000

7

0.658

0.000

7

0.565

0.001

8

0.618

0.000

8

0.717

0.000

8

0.624

0.000

8

0.852

0.000

8

0.745

0.000

9

0.671

0.000

9

0.764

0.000

9

0.871

0.000

9

0.715

0.000

10

0.843

0.000

10

0.721

0.000

10

0.595

0.001

11

0.907

0.000

11

0.598

0.000

11

0.386

0.035

12

0.831

0.000

12

0.669

0.000

12

0.412

0.024

13

0.717

0.000

13

0.416

0.023

14

0.645

0.000

وجود لجنه تدقيق مستقلة

قيمة  rالجدولية عند

مستوى داللة  0.05ودرجة
حرية " "28تساوي
0.361

 صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة
جرردول ر ررم  )4_9يبررين معرراماله ا رفبرراط بررين معرردل لررل محررور مررن محرراور الد ارس ر م ر
المعدل الللد لفرراه ا سفبا وال

يبين أن معاماله ا رفباط المبي دال ع رد مسرفوى د لر ,0.05

حيد إن الريم ا حفمالي للل تررة ا رل مرن  0.05و يمر  rالمحسروب البرر مرن يمر  rالجدولير والفرد

فساو .0.361

جدول رقم ()4_9

معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة
معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

المحور
اأول

وجود مروماه أساس محلم وتعال لرواعد الحولم

0.894

0.000

الثا د

وجود لج ه فد ي مسفرل

0.885

0.000

الثالد

وجود ضمان تعال فدارة المخاطر

0.893

0.000

الراب

فوتر مروماه الحماي والمعامل العادل والمفساوي

0.897

0.000

افتصاف تد الفرارير المالي

0.553

0.002

الخامس

عنوان المحور

يم  rالجدولي ع د مسفوى د ل  0.05ودرج حري " "28فساو 0.361
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ثبات فقرات االستبانة :Reliability
اأش ررخا

يع ررد ثبرراه أداة الد ارسرر الف لررد مررن أن افجابرر سررفلون واحرردة فرريبررا لررو فلرررر فطبير ررا علررى
اف ررم ترررد أو رراه العس ررا  .)1995 ,و رررد أج رررى الباح ررد خطر رواه الثب رراه عل ررى العي ر ر

ا سفطالعي فس ا بطريرفين ما طرير الفجزئ ال صفي ومعامل ألفا لرو باخ.
 -1طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient

ف ررم إيج رراد معام ررل ارفب رراط بيرس ررون ب ررين معرردل اأس ررئل الفردير ر الرفبر ر ومع رردل اأس ررئل الزوجير ر

الرفب للل بعد و د فم فصحي معاماله ا رفباط باسفخدام معامرل ارفبراط سربيرمان برراون للفصرحي
 )Spearman-Brown Coefficientحسب المعادل الفالي :
معام ررل الثب رراه =

2ر
 1ر

حي ررد ر معام ررل ا رفب رراط و ررد ب ررين ج رردول ر ررم  )4-10أن

ررا

معام ررل ثب رراه لبي ررر س رربيا لفرر رراه ا س ررفبيان حي ررد بلر ر  0.884مم ررا يطم ررئن الباح ررد عل ررى اس ررفخدام

ا سفبا بلل طم ي .

جدول رقم ()4_10
معامل الثبات ( طريقة التجزئة النصفية)
المحور

معامل االرتباط

عنوان المحور

معامل االرتباط
المصحو

اأول

وجود مروماه أساس محلم وتعال لرواعد الحولم

0.735

0.847

الثا د

وجود لج ه فد ي مسفرل

0.742

0.852

الثالد

وجود ضمان تعال فدارة المخاطر

0.882

0.937

الراب

فوتر مروماه الحماي والمعامل العادل والمفساوي

0.925

0.961

افتصاف تد الفرارير المالي

0.791

0.883

0.792

0.884

الخامس

جميع الفقرات

 -2طريقة ألفا كرونباخ :Cronbach's Alpha
اسفخدم الباحد طرير ألفا لرو باخ لرياس ثباه ا سفبا

لطرير ثا ي لرياس الثباه و رد برين

جدول ر م  )4_11أن معاماله الثبراه مرففعر حيرد بلر  0.883ممرا يطمرئن الباحرد علرى اسرفخدام

ا سفبا بلل طم ي .
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جدول رقم ()4_11
معامل الثبات ( طريقة ألفا كرونباخ)
عنوان المحور

المحور

معامل ألفا كرونباخ

عدد الفقرات

اأول

وجود مروماه أساس محلم وتعال لرواعد الحولم

9

0.867

الثا د

وجود لج ه فد ي مسفرل

12

0.870

الثالد

وجود ضمان تعال فدارة المخاطر

8

0.957

الراب

فوتر مروماه الحماي والمعامل العادل والمفساوي

14

0.960

افتصاف تد الفرارير المالي

13

0.917

56

0.883

الخامس

جميع الفقرات

 4.7المعالجات اإلحصائية:
لفحري أ دا

الدراس وفحليل البيا اه الفد فم فجميع ا ,تررد فرم اسرفخدام العديرد مرن اأسراليب

افحصررائي الم اسررب باسررفخدام الحررزم افحصررائي للعلرروم ا جفماعير

Statistical Package for

) Social Science ( SPSSوتيمرا يلرد مجموعر مرن اأسراليب افحصرائي المسرفخدم ترد فحليرل

البيا اه:
 -1فم فرميز وادخال البيا اه إلى الحاسب اآللد  ,حسب مرياس ليلره الخماسرد  ,ولفحديرد طرول
تفرة مرياس ليلره الخماسد الحدود الد يا والعليا) المسرفخدم ترد محراور الد ارسر  ,فرم حسراب

المدى  ,)4=1-5ثم فرسيمه على عدد تفراه المرياس الخمس للحصول علرى طرول الفرررة أ

الريم إلى ا ل يم ترد المريراس و رد الواحرد الصرحي )

4ا )0.8=5بعد ل فم إضات

و ل لفحديد الحد اأعلى للففرة اأولى و ل ا وجردول ر رم  )4_12يوضر أطروال الففرراه لمرا

يلد:

جدول رقم()4_12
مقياس ليكرت الخماسي
الفترة(متوسط

1-1.8

1.8-2.6

2.6-3.4

3.4-4.2

4.2-5

التقدير

غير موافق بشدة

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

الدرجة

1

2

3

4

5

الوزن النسبي

%36-%20

%52-%36

%68-%52

%84-%68

%100-%84

الفقرة)
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 -2فم حساب الفل ارراه وال سب المئوي للفعرر علرى الصرفاه الشخصري لمفررداه الد ارسر وفحديرد
اسفجاباه أتراد ا فجا عباراه المحاور الرئيسي الفد ففضم ا أداة الدراس .

 -3المفوسط الحسابد  Meanو ل لمعرتر مردى ارففراع أو ا خفراا اسرفجاباه أترراد الد ارسر عرن
لل عبارة من عباراه مف يراه الدراس اأساسي  ,م العلم ب ه يفيد تد فرفيرب العبراراه حسرب
أعلى مفوسط حسابد علما بان ففسير مدى ا سفخدام أو مدى المواتر على العبارة .

 -4ف ررم اس ررفخدام ا حر ر ار

المعي ررار )Deviation

 (Standardللفع ررر عل ررى م رردى ا حر ر ار

اسررفجاباه أت رراد الد ارس ر للررل عبررارة مررن عبرراراه مف ي رراه الد ارس ر وللررل محررور مررن المحرراور

الرئيسي عن مفوسط ا الحسابد ,ويالح أن ا ح ار

المعيار يوض الفشفه ترد اسرفجاباه

أت رراد الد ارسرر للررل عبررارة م ررن عبرراراه مف يررراه الد ارسرر إلررى جا ررب المحرراور الرئيسرري  ,تللمررا
ا فربرره يمفرره مررن الصررفر للمررا فرلررزه ا سررفجاباه وا خفررا فشررفف ا بررين المريرراس إ ا لرران

ا ح ار

المعيار واحد صحيحا ت على تيع د عدم فرلز ا سفجاباه وفشفف ا) .

 -5اخفبار ألفا لرو باخ لمعرت ثباه ترراه ا سفبا .

 -6معامل ارفباط بيرسون لرياس صد الفرراه والعال اه بين أبعاد الدراس .
 -7معادل سبيرمان براون للثباه .
 -8اخفب ررار لول ررومجرو -س ررمر و
. ) Sample K-S

1-

لمعرتر ر رروع البيا رراه ررل ففبر ر الفوزير ر الطبيع ررد أم

 -9اخفبرار  tلمفوسررط عي ر واحرردة  One sample T testلمعرتر الفررر بررين مفوسررط الفرررة
والمفوسط الحياد ". "3

 -10اخفار  tللفر بين مفوسطد عي ف ن مسفرلفين.
 -11اخفار فحليل الفباين اأحاد للفر بين مفوسطاه ثالد عي اه مسفرل ت لثر.

 -12ا حدار الخطد المفعدد و ل لمعرت ف ثير المف يراه المسفرل على المف ير الفاب .

 4.8اختبار التوزيع الطبيعي(اختبار كولمجروف -سمرنوف))(1- Sample K-S
فم عرا اخفبار لولمجرو  -سمر و

لمعرت

ل البيا اه ففب الفوزير الطبيعرد أم

و رو

اخفبررار ضرررور تررد حال ر اخفبررار الفرضررياه ن مع ررم ا خفبرراراه المعلمير فشررفرط أن يلررون فوزي ر

البيا راه طبيعيررا .ويوضر الجرردول ر رم  )4-13فررائل ا خفبررار حيرد أن الريمر ا حفمالير للررل محررور

البر من 0.05 0.05

 ) sig. و ر ا يردل علرى أن البيا راه ففبر الفوزير الطبيعرد ويجرب اسرفخدام

ا خفباراه المعلمي .
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جدول رقم ()4_13
اختبار التوزيع الطبيعي ()1-Sample Kolmogorov-Smirnov
عدد الفقرات

قيمة Z

القيمة االحتمالية

المحور
اأول

وجود مروماه أساس محلم وتعال لرواعد الحولم

9

0.085

0.071

الثا د

وجود لج ه فد ي مسفرل

12

0.083

0.092

الثالد

وجود ضمان تعال فدارة المخاطر

8

1.069

0.203

الراب

فوتر مروماه الحماي والمعامل العادل والمفساوي

14

0.085

0.073

افتصاف تد الفرارير المالي

13

1.025

0.244

56

1.059

0.212

الخامس

عنوان المحور

جميع الفقرات

 4.9تحليل فقرات ومحاور الدراسة :
فرم اسرفخدام اخفبرار  Tللعي ر الواحردة  )One Sample T testلفحليرل تررراه ا سرفبا ,

وفلون الفررة إيجابي بمع ى أن أتراد العي يواترون على محفوا ا إ ا لا ره يمر

 tالمحسروب البرر مرن

يم  tالجدولي

والفد فساو  1.97أو الريم ا حفمالي ا رل مرن  0.05والروزن ال سربد البرر مرن 60

أن أتراد العي

يواترون على محفوا ا

 %والمفوسط الحسابد البر من المفوسط المحايد " ,) "3و غير ل فلرون الفرررة غيرر إيجابير بمع رى
فحليل ترراه المحور اأول :وجود مروماه أساس محلم وتعال لرواعد الحولم
فررم اسررفخدام اخفبررار  tللعي ر الواحرردة وال فررائل مبي ر تررد جرردول ر ررم  )4_14وال ر

يبررين آراء

أترراد مجفمر الد ارسر تررد تررراه المحررور اأول وجررود مرومرراه أسرراس محلررم وتعررال لرواعررد الحولم ر )
وفبين ال فائل ان أعلى تررفين حسب الوزن ال سبد د لما يلد:
 .1ت ر ررد الفرر ر ررة ر ر ررم "  "2بلر ر ر ال ر رروزن ال س ر رربد “ "%88.84و ر ررد ألب ر ررر م ر ررن  ,% 60والريمر ر ر
ا حفمالي فساو

"  "0.000و د أ رل مرن  0.05ممرا يردل علرى إن " فرروم الب رو بافتصراف

العادل واللاتد للمعلوماه المالي بصف دوري وم ف م ".

 .2تد الفررة ر رم " " 1بلر الروزن ال سربد “ "%85.58و رد ألبرر مرن  ,% 60والريمر ا حفمالير
فسراو

"  "0.000و ررد أ ررل مرن  0.05ممررا يرردل علرى إ ررهيفرروتر إطرار ف يمررد تعررال يضرربط

لات جوا ب الحولم أداء الب و " .
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لما فبين ال فائل أن أ ل تررفين حسب الوزن ال سبد د لما يلد:
 .1ترررد الفر ر ررة ر ر ررم " " 7بلر ر الر رروزن ال سر رربد “ "%83.27و رررد ألبر ررر مر ررن  ,% 60و الريم ر ر
ا حفمالير ر فس رراو

"  "0.000و ررد أ ررل م ررن  0.05مم ررا ي رردل عل ررى إن " فل ررزم إدارة الب ررو

العاملين لدي ا بالعمل ضمن إطار الحولم " .

 .2ترررد الفر ر ررة ر ر ررم " " 6بلر ر الر رروزن ال سر رربد “ "%82.07و رررد ألبر ررر مر ررن  ,% 60و الريم ر ر
ا حفمالير ر فس رراو
فحرر

"  "0.000و ررد أ ررل م ررن  0.05مم ررا ي رردل عل ررى إن " افدارة المصر ررتي

علرى فطروير إطررار الحولمر مر اأخر بعرين ا عفبرار أثررر علرى افتصراف حررول اأداء

المصرتد " .

وبصررف عامر يفبررين أن المفوسررط الحسررابد لجمير تررراه المحررور اأول وجررود مرومرراه أسرراس

محل ررم وتع ررال لرواع ررد الحولمر ر ) فس رراو

وا ح ار

المعيار

 4.22و ررد ألب ررر م ررن الريمر ر المفوس ررط المحاي رردة ", "3

يساو  0.205والوزن ال سربد يسراو  %84.36و رد ألبرر مرن الروزن ال سربد

المحايررد "  " %60و يمر  tالمحسرروب فسرراو  32.935و ررد ألبررر مررن يمر  tالجدولير والفررد فسرراو
 ,1.97و الريمر ا حفمالير فسرراو

 0.000و ررد أ ررل مررن  0.05ممررا يرردل علررى أن وجررود مرومرراه

أسرراس محلررم وتعررال لرواعررد الحولم ر لرردى الب ررو الفجاري ر الفلسررطي ي مررن وج ر

الدراس و د فؤثر إيجابيا على افتصاف تد الفرارير المالي ترد الب رو
)α≤ 0,05

ويرجر

لر مررن وج ر

ررر المشررارلين تررد

الفلسرطي ي ع رد مسرفوى د لر

ررر الباحررد الررى وجررود مرومرراه أسرراس محلررم وتعررال لرواعررد الحولم ر

حيررد فعمررل الحولمر علررى ضررمان شررفاتي ولفرراءة الب ررو الفجارير  ,مر فوزير واضر للمسررئولياه بررين
مخفل ر ر ر

الج ر ر رراه افش ر ر رراتي والف يمي ر ر ر والف في ي ر ر ر حير ر ررد ففف ر ر ر الد ارس ر ر ر م ر ر ر د ارس ر ر ر بر ر ررن عيشر ر ررد,

وأخرون .)2011
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جدول رقم ()4_14
تحليل فقرات المحور األول (وجود مقومات أساس محكم وفعال لقواعد الحوكمة)

8

9

جمي الفرراه

الحسابي

7

المعياري
المتوسط

6

االنحراف

5

الوزن النسبي

4

قيمة t

3

القيمة االحتمالية

2

يتوفر إطار تنظيمي فعال يضبط كافة جوانب
الحوكمة ألداء البنوك
تقوم البنوك باإلفصاح العادل والكافي للمعلومات
المالية بصفة دورية ومنتظمة
تتوافق متطلبات الحوكمة مع مقدار اإلفصاح الذي
تقوم به البنوك التجارية
يساعد الهيكل التنظيمي المطبق في البنوك
التجارية في تطوير متطلبات الحوكمة
تعمل الهيئات الرقابية واللجان اإلشرافية في
البنوك التجارية على القيام بواجبها لاللتزام بتنفيذ
متطلبات الحوكمة
تحرص اإلدارة المصرفية على تطوير إطار
الحوكمة مع األخذ بعين االعتبار أثره على
اإلفصاح حول األداء المصرفي
تلزم إدارة البنوك العاملين لديها بالعمل ضمن
إطار الحوكمة
تقوم الجهات اإلشرافية بمنح كافة الصالحيات
والمسؤوليات إلتمام تنفيذ وترسيخ مبادئ حوكمة
الشركات.
يتم تفعيل اإلطار الفعال للحوكمة من خالل تقسيم
المسئوليات بين السلطات اإلشرافية والتنظيمية
والتنفيذية المختلفة

0.000 45.091 85.58 0.449 4.28
0.000 45.915 88.84 0.498 4.44
0.000 37.374 83.43 0.497 4.17
0.000 33.577 83.98 0.566 4.20

الترتيب

م

1

الفقرات

2
1
6
4
3

0.000 28.418 84.14 0.673 4.21
8

0.000 30.288 82.07 0.577 4.10
0.000 28.002 83.27 0.658 4.16

7
5

0.000 30.025 83.90 0.631 4.20
4

0.000 31.658 83.98 0.600 4.20
0.000 32.935 84.36 0.205 4.22
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المحور الثاني :وجود لجنه تدقيق مستقلة
فررم اسررفخدام اخفبررار  tللعي ر الواحرردة وال فررائل مبي ر تررد جرردول ر ررم  )4_15وال ر

يبررين آراء

أت رراد مجفم ر الد ارس ر تررد تر رراه المحررور الثررا د وجررود لج رره فررد ي مسررفرل ) وفبررين ال فررائل أن أعلررى
تررفين حسب الوزن ال سبد د لما يلد:

 .1ت ررد الفر ر ررة ر ر ررم "  "4بلر ر الر رروزن ال سر رربد “ "%88.84و رررد ألبر ررر مر ررن  ,% 60و الريم ر ر
ا حفمالير فسرراو

"  "0.000و ررد أ ررل مررن  0.05ممرا يرردل علررى إن " لج رره الفررد ي فسرراعد

على فدعيم اسفراللي المد

الخارجد " .

 .2ت ررد الفرر ررة ر ررم "  "10بلر ر ال رروزن ال س رربد “ "%87.49و ررد ألب ررر م ررن  ,% 60و الريمر ر
ا حفمالي ر فسرراو

"  "0.000و ررد أ ررل مررن  0.05ممررا يرردل علررى إن " وجررود لج ر فررد ي

مسفرل يساعد تد فحسين الممارساه افداري تد الب

".

كما تبين النتائج ان أقل فقرتين حسب الوزن النسبي هي كما يلي:
 .1ت ررد الفرر ررة ر ررم " " 12بلر ر ال رروزن ال س رربد “ "%81.20و ررد ألب ررر م ررن  ,% 60و الريمر ر
ا حفمالي ر فسرراو

"  "0.000و ررد أ ررل مررن  0.05ممررا يرردل علررى إ رره " يسررا م وجررود لج ر
".

فد ي مسفرل تد زيادة جودة اأرباف بالب

 .2ترررد الفر ر ررة ر ر ررم "  "8بلر ر الر رروزن ال سر رربد “ "%80.16و رررد ألبر ررر مر ررن  ,% 60و الريم ر ر
ا حفمالي ر فسرراو

"  "0.000و ررد أ ررل مررن  0.05ممررا يرردل علررى إن " لج رره الفررد ي فررروم

بفطبي معايير عادل للعمل الم د  ,ول ل إ جاز الم ام بشلل زيه وشفا

".

وبصررف عام ر يفبررين أن المفوسررط الحسررابد لجميرر تر رراه المحررور الثررا د وجررود لج رره فررد ي
مسررفرل ) فسرراو  4.25و ررد ألبررر مررن الريمرر المفوسررط المحايرردة " , "3وا ح ر ار

المعيررار يسرراو

 0.195والوزن ال سبد يساو  %84.97و د ألبرر مرن الروزن ال سربد المحايرد "  " %60و يمر t

المحسوب فساو
فساو

 40.457و د ألبر من يم  tالجدولير والفرد فسراو

 ,1.97و الريمر ا حفمالير

 0.000و د أ ل من  0.05مما يدل على أن أتراد المجفم يرون أ مير وجرود لج ر فرد ي

مسفرل تد الب و الفجاري الفلسطي ي ع د مسفوى د ل
يرررى الباحررد أن وجررود لج ر فررد ي مسررفرل

.)α≤ 0,05

اه م ررارة ولفرراءة عالي ر يسررا م تررد زيررادة جررودة

ومصدا ي الفرارير المالي و ا يفف م دراس سامد .)2009
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جدول رقم ()4_15
تحليل فقرات المحور الثاني (وجود لجنة تدقيق مستقلة)
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

38.532 88.84 0.593

0.000

1

44.903 87.49 0.485

0.000

2

37.338 87.41 0.582

0.000

3

40.482 86.06 0.510

0.000

4

37.194 86.06 0.555
34.540 85.90 0.594

0.000
0.000

4
5

40.549 85.50 0.498

0.000

6

40.777 84.94 0.485

0.000

7

30.003 83.51 0.621

0.000

8

26.697 82.55 0.669

0.000

9

20.980 81.20 0.800

0.000

10

23.860 80.16 0.669

0.000

11

40.457 84.97 0.195

0.000

الوزن النسبي

قيمة t

القيمة االحتمالية

تسااااعد لجناااة التااادقيق علاااى تااادعيم اساااتقاللية المااادقق 4.44
 4الخارجي.
يساعد وجود لجنة تدقيق مستقلة في تحسين الممارساات 4.37
 10اإلدارية في البنك.
تساااهم لجناااة التااادقيق فاااي تقيااايم المباااادئ والسياساااات 4.37
 2المحاسبية المطبقة في داخل البنوك.
يوجد دور مهم للجنة التدقيق في تعزيز استقاللية المدقق 4.30
 3الداخلي.
 7تساهم لجنة التدقيق في دعم و تطبيق مبادئ الحوكمة 4.30 .
تلاازم لجنااه التاادقيق الماادققين الااداخليين بالعماال بموجااب 4.29
 5معايير التدقيق الدولية واألدلة المحلية.
تساااعد لجنااه التاادقيق وبالتعاااون مااع إدارة البنااك علااى 4.27
ضمان تلبية متطلبات اإلفصااح فاي البياناات المالياة بماا
 6ينسجم مع المعايير المحاسبية.
تسهم لجنه التدقيق في زياادة الموضاوعية والشافافية فاي 4.25
 1عرض المعلومات المالية التي تفصح عنها البنوك.
تعمل لجناة التادقيق المساتقلة علاى حماياة حقاوي األقلياة 4.18
من المسااهمين مان الممارساات االساتةاللية للمسااهمين
 9المسيطرين على البنك .
يساااعد وجااود لجنااة تاادقيق مسااتقلة علااى تطااوير نظااام 4.13
الرقابة الداخلية بما يواكب التطور الحاصل في عملياات
 11وأنشطة البنك
يساهم وجود لجنة تدقيق مستقلة في زيادة جودة األرباح 4.06
 12بالبنك
تقوم لجنه التدقيق بتطبيق معايير عادلة للعمال المهناي 4.01
 8وكذلك انجاز المهام بشكل نزيه وشفاف.
4.25
جميع الفقرات

الترتيب

م

الفقرات
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المحور الثالث :وجود ضمان فعال إلدارة المخاطر
فررم اسررفخدام اخفبررار  tللعي ر الواحرردة وال فررائل مبي ر تررد جرردول ر ررم  )4_16وال ر

يبررين آراء

أتراد مجفم الدراس ترد تررراه المحرور الثالرد وجرود ضرمان تعرال فدارة المخراطر) وفبرين ال فرائل أن
أعلى تررفين حسب الوزن ال سبد د لما يلد:

 .1ترررد الفر ر ررة ر ر ررم "  "4بلر ر الر رروزن ال سر رربد “ "%83.82و رررد ألبر ررر مر ررن  ,% 60و الريم ر ر
ا حفمالير ر فسررراو

"  "0.000و رررد أ رررل مرررن  0.05ممرررا يررردل علرررى إن " واعرررد الحولم ر ر

المطبر فعمل على فحديد و ياس مصادر المخاطر بد " .

 .2ترررد الفر ر ررة ر ر ررم "  "5بلر ر الر رروزن ال سر رربد “ "%83.43و رررد ألبر ررر مر ررن  ,% 60و الريم ر ر
"  "0.000و د أ رل مرن  0.05ممرا يردل علرى إن " واعرد الحولمر فعمرل

ا حفمالي فساو

عل ررى ضرررمان عررردم وجرررود مخالف رراه للمفطلب رراه الف يمير ر لسرررلط ال ررررد الفلسرررطي ي والرر روا ين

المعمول ب ا " .

كما تبين النتائج أن أقل فقرتين حسب الوزن النسبي هي كما يلي:
 .1ترررد الفر ر ررة ر ر ررم " " 1بلر ر الر رروزن ال سر رربد “ "%78.41و رررد ألبر ررر مر ررن  ,% 60و الريم ر ر
"  "0.000و ررد أ ررل مررن  0.05ممررا يرردل علررى إ رره " يررفم السررماف ل ر و

ا حفمالي ر فسرراو

المصال با فصال بمجلس افدارة للفعبير عن مخاوت م افجا الفصرتاه غير الرا و ي " .

 .2ترررد الفر ر ررة ر ر ررم "  "6بلر ر الر رروزن ال سر رربد “ "%75.30و رررد ألبر ررر مر ررن  ,% 60و الريم ر ر

"  "0.000و رد أ رل مرن  0.05ممرا يردل علرى إ ره " يرفم إضرات يمر إلرى

ا حفمالي فساو

وحداه العمل بالب

وادارفه العليا ومجلرس إدارفره عرن طرير فررديم فحليرل وفوصرياه مرن أجرل

دعم فحري اأ دا

افسفرافيجي العام للب . ".

وبصررف عام ر يفبررين أن المفوسررط الحسررابد لجمي ر تر رراه المحررور الثالررد وجررود ضررمان تعررال

فدارة المخاطر) فساو

يسراو

 4.03و د ألبر من الريم المفوسط المحايدة " , "3وا حر ار

المعيرار

 0.365والروزن ال سرربد يسراو  %80.52و رد ألبرر مررن الروزن ال سربد المحايررد " " %60

و يمر  tالمحسرروب فسرراو  44.554و ررد ألبررر مررن يمر  tالجدولير والفررد فسرراو

ا حفمالير فسرراو

 ,1.97و الريمر

 0.000و ررد أ ررل مررن  0.05ممررا يرردل علررى وجررود ضررمان تعررال فدارة المخرراطر
ر أتراد مجفم الد ارسر ع رد مسرفوى د لر

تد الب و الفجاري العامل تد تلسطين من وج

≤.)α
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يرررى الباحررد أن الب ررو الفجاري ر يوجررد ب ررا ضررمان تعررال فدارة المخرراطر وفواصررل بررين دائ ررة
إدارة المخاطر وبا د الدوائر تد الب و

دراس جودة.)2008 ,

و ا يعزز من جودة و از

الفرارير المالي و ا مرا يففر مر

جدول رقم ()4_16
تحليل فقرات المحور الثالث (وجود ضمان فعال إلدارة المخاطر)

5
8

7
3
2
1

6

المتوسط الحسابي

4

االنحراف المعياري

تعماال قواعااد الحوكمااة علااى ضاامان عاادم وجااود مخالفااات 37.374 83.43 0.497 4.17

0.000

2

م

الوزن النسبي

قيمة t

القيمة االحتمالية

الترتيب

تعمل قواعاد الحوكماة المطبقاة علاى تحدياد وقياار مصاادر 29.428 83.82 0.641 4.19

0.000

1

الفقرات

المخاطر بدقة .
للمتطلباااات التنظيمياااة لسااالطة النقاااد الفلساااطينية والقاااوانين
المعمول بها.
تتااوفر أساااليب تطبيقيااة لمراقبااة المخاااطر ماان قباال اإلدارة
العليا للبنك.
توجد بيئة مناسبة إلدارة المخااطر فاي البناك مال ماة للهيكال
التنظيمي للبنك ماع وجاود كاادر مؤهال يعمال بشاكل مساتقل
على إدارة المخاطر األساسية التي تواجه البنك
للمساهم الحق فاي الحصاول علاى تعاوي فاي حاال انتهااك
حقوقه وتعرضه للمخاطر ومحاسبة المتسببين في ذلك .
توجد آلية عمل فعالة بين أصحاب المصالح ومجلس اإلدارة
لتوفير استمرارية الشركة.
يتم السماح لذوي المصالح باالتصال بمجلس اإلدارة للتعبيار
عن مخاوفهم اتجاه التصرفات غير القانونية .
يااتم إضااافة قيمااة إلااى وحاادات العماال بالبنااك وإدارتااه العليااا
ومجلس إدارته عن طريق تقديم تحليل وتوصايات مان أجال
دعم تحقيق األهداف اإلستراتيجية العامة للبنك.

جمي الفرراه

36.129 81.91 0.480 4.10

0.000

3

30.597 81.51 0.557 4.08

0.000

4

22.143 80.08 0.718 4.00
28.288 79.68 0.551 3.98
15.321 78.41 0.952 3.92

0.000
0.000

14.160 75.30 0.856 3.76

0.000

44.554 80.52 0.365 4.03

0.000
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المحور الرابع :توفر مقومات الحماياة والمعاملاة العادلاة والمتسااوية لجمياع المسااهمين
والمستثمرين
فررم اسررفخدام اخفبررار  tللعي ر الواحرردة وال فررائل مبي ر تررد جرردول ر ررم  )4_17وال ر
أت رراد مجفم ر الد ارس ر تررد تر رراه المحررور ال ارب ر

يبررين آراء

فرروتر مرومرراه الحماي ر والمعامل ر العادل ر والمفسرراوي

لجمي المسا مين والمسفثمرين) وفبين ال فائل أن أعلى تررفين حسب الوزن ال سبد د لما يلد:

 .1ترررد الفرر رررة ر ر ررم "  "5بلر ر الر رروزن ال سر رربد “ "%85.98و رررد ألبر ررر مر ررن  ,% 60و الريم ر ر
ا حفماليرر فسرراو

"  "0.000و ررد أ ررل مررن  0.05ممررا يرردل علررى إ رره " يحرر للمس ررا مين

مساءل مجلس افدارة وا فراف الحلول الم اسب ".

 .2ترررد الفر ر ررة ر ر ررم " " 8بلر ر الر رروزن ال سر رربد “ "%85.98و ررد ألبر ررر مر ررن  ,% 60و الريم ر ر
ا حفمالير فسرراو

"  "0.000و ررد أ ررل مررن  0.05ممررا يرردل علررى إن " المسررا مون يرومررون

بالمشارل بالفصويه تد اجفماعاه الجمعي العمومي بشلل عادل ".

كما تبين النتائج أن أقل فقرتين حسب الوزن النسبي هي كما يلي:
 .1تر ررد الفر ر ررة ر ر ررم " " 10بل ر ر الر رروزن ال سر رربد “ "%77.21و ر ررد ألبر ررر مر ررن  ,% 60و الريم ر ر
ا حفمالير فسرراو

" "0.000و ررد أ ررل مررن  0.05ممررا يرردل علررى إ رره " يوجررد حماير لصر ار

المسا مون من اسف الل لبار المسا مين ".

 .2ترررد الفر ر ررة ر ر ررم "  "1بلر ر الر رروزن ال سر رربد “ "%75.86و رررد ألبر ررر مر ررن  ,% 60و الريم ر ر
ا حفمالي فساو

"  "0.000و رد أ رل مرن  0.05ممرا يردل علرى إن " المسرا مون يشرارلون

تد افخا رار زيادة أو فخفيا رأس مال الب

".

وبصف عام يفبرين أن المفوسرط الحسرابد لجمير تررراه المحرور ال اربر

فروتر مرومراه الحماير

والمعاملر ر العادلر ر والمفسررراوي لجمير ر المسرررا مين والمس ررفثمرين) فسررراو  4.07و ررد ألبرررر م ررن الريمر ر

المفوسررط المحايرردة " ,"3وا ح ر ار

المعيررار يسرراو .3390والرروزن ال سرربد يسرراو  %81.40و ررد

ألبرر مرن الروزن ال سربد المحايرد "  " %60و يمر  tالمحسروب فسراو  50.353و رد ألبرر مرن يمر t
الجدولي والفد فساو

 ,1.97والريم ا حفمالي فساو

 0.000و د أ ل من  0.05مما يردل علرى

أن فوتر مروماه الحماي والمعامل العادل والمفساوي لجمي المسا مين والمسفثمرين فؤثر إيجابيرا علرى
افتصاف تد الفرارير المالي تد الب و
ويعود ل من وج

الفلسطي ي ع د مسفوى د ل

.)α≤ 0,05

ر الباحد إلى أن مسفوى افتصاف عن المعلوماه المحاسربي بصرور

دوري ر وم ف م ر وبصررورة عادل ر فملررن افدارة مررن افتصرراف للمسررا مين عررن العمليرراه الجو ري ر الفررد
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فررروم ب ررا الب ررو ممررا يسرراعد الجمير
الفرارير المالي

تررد الحصررول علررى الحرررو

فسر ا مر وجررود الجررودة وال از ر تررد

و ا يفف م دراس أبو حمام .)2009
جدول رقم ()4_17

تحليل فقرات المحور الرابع (توفر مقومات الحماية والمعاملة العادلة والمتساوية لجميع المساهمين والمستثمرين)

 14يفم م
 3ففوتر آلياه ووسائل فعويا لحماي حرو المسا مين

ففسم بافتصاف والشفاتي

حرو مفساوي لحمل اأس م من فس العائل

 12يفم م
 11ففم عملياه الفصويه للمسا مين بلل س ول ويسر

يش ررار المس ررا مون بر ررأي م تر ررد سياس رراه الملاتر ر ة للبر ررار
9

المو فين ومجلس افدارة
يش ررار المس ررا مون حر ررم ت ررد ا ط ررالع عل ررى إجر رراءاه

2

افتصاف

يحصررل المسررا مون تررد اجفمرراع الجمعي ر العمومي ر علررى

 13معامل مفساوي ومفلاتئ
يوج ر ررد حماير ر ر لصر ر ر ار المس ر ررا مون م ر ررن اس ر ررف الل لب ر ررار
 10المسا مين
يشرار المسررا مون تررد افخرا ررار زيررادة أو فخفرريا رأس
1

4.24

0.846

84.70

23.116

0.000

4.08

81.67 0.8650

19.838

0.000

5

4.04

0.836

80.88

19.793

0.000

6

4.02

80.48 0.6980

23.235

0.000

7

4.02

80.40 0.7240

22.331

0.000

8

3.99

0.675

79.84

23.276

0.000

9

3.96

0.618

79.20

24.599

0.000

3.96

79.12 0.5390

28.127

0.000

11

3.86

0.580

77.21

23.504

0.000

12

3.79

0.902

75.86

13.931

0.000

13

4.07

81.40 0.3390

50.353

0.000

الحسابي

الفد يروم ب ا الب

فداول اأس م بصورة

4.25

0.671

84.94

29.427

0.000

مال الب

جميع الفقرات

المتوسط

تد إجراء أ فعدياله على الرا ون اأساسد
يطل ر المسررا مون علررى جمي ر العمليرراه الرئيسرري ال ام ر

7

4.28

3.267

85.66

6.220

0.000

المعياري

المسا مين
يشررار المسررا مون تررد إج رراء ا فخابرراه والعررزل ول ر ل

6

4.30

0.595

85.98

34.567

0.000

االنحراف

الجمعي العمومي بشلل عادل

يوجر ر ررد س ر ر ر ول تر ر ررد رر ر ررل وفحوير ر ررل مللي ر ر ر اأس ر ر ر م بر ر ررين
4

الوزن النسبي

ير رروم المسر ررا مون بالمشر ررارل بالفصر ررويه تر ررد اجفماعر رراه

8

قيمة t

الم اسب
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االحتمالية

يحر ر للمس ررا مين مس رراءل مجل ررس افدارة وا فر رراف الحل ررول

5

4.30

0.508

85.98

40.483

0.000

القيمة

م

الترتيب

الفقرات

1

1

2

3

4

10



المحور الخامس :اإلفصاح في التقارير المالية
فررم اسررفخدام اخفبررار  tللعي ر الواحرردة وال فررائل مبي ر تررد جرردول ر ررم  )4_18وال ر

يبررين آراء

أتراد مجفم الدراس تد ترراه المحور الخامس افتصاف تد الفرارير المالير ) وفبرين ال فرائل أن أعلرى
تررفين حسب الوزن ال سبد د لما يلد:

 .1ترررد الفر ر ررة ر ر ررم "  "5بلر ر الر رروزن ال سر رربد “ "%88.05و رررد ألبر ررر مر ررن  ,% 60و الريم ر ر
ا حفمالي ر فسرراو

"  "0.000و ررد أ ررل مررن  0.05ممررا يرردل علررى إن " الب ر يفص ر عررن

الف ييراه تد السياساه المحاسبي بما تد ل معالجف ا المحاسبي " .

 .2ترررد الفر ر ررة ر ر ررم "  "9بلر ر الر رروزن ال سر رربد “ "%87.41و رررد ألبر ررر مر ررن  ,% 60و الريم ر ر
ا حفمالي ر فسرراو

"  "0.000و ررد أ ررل مررن  0.05ممررا يرردل علررى إن " الب ر يفص ر عررن

ا رفباطاه لبيرة الريم " .

كما تبين النتائج أن أقل فقرتين حسب الوزن النسبي هي كما يلي:
 .1تر ررد الفر ر ررة ر ر ررم "  "7بل ر ر الر رروزن ال سر رربد “ "%80.00و ر ررد ألبر ررر مر ررن  ,% 60و الريم ر ر
ا حفمالي ر فسرراو

"  "0.000و ررد أ ررل مررن  0.05ممررا يرردل علررى إن " الب ر يفصرر عررن

الب ود غير العادي تد ائم الدخل فلساب ا مزيدا من الشفاتي " .
 .2ت ررد الفرر ررة ر ررم "  "10بلر ر ال رروزن ال س رربد “ "%77.93و ررد ألب ررر م ررن  ,% 60و الريمر ر
ا حفمالي ر فسرراو

"  "0.000و ررد أ ررل مررن  0.05ممررا يرردل علررى إن " الب ر يفصرر عررن

الملاسب والخسائر المحفمل " .

وبصف عام يفبين أن المفوسط الحسابد لجمي ترراه المحور الخامس افتصاف ترد الفررارير
المالي ) فساو

 4.19و رد ألبرر مرن الريمر المفوسرط المحايردة " , "3وا حر ار

المعيرار يسراو

 0.180والرروزن ال سرربد يسرراو  %83.75و ررد ألبررر مررن الرروزن ال سرربد المحايررد "  " %60و يم ر t

المحسوب فسراو  34.870و رد ألبرر مرن يمر  tالجدولير والفرد فسراو
فسرراو
الب و

 ,1.97و الريمر ا حفمالير

 0.000و ررد أ ررل مررن  0.05ممررا يرردل علررى فرروتر إتصرراف لرراتد تررد الفرررارير المالي ر تررد

الفلسطي ي ع د مسفوى د ل
يعزو ل من وج

. )α≤ 0,05

ر الباحد أن الحولم فضمن افتصاف الد ي وتد الو ه المالئرم عرن

الفرررارير المالير  ,ووجررود خاصرري المالئمر والموثو ير للمعلومرراه المحاسرربي ممررا يسررا م تررد زيررادة جررودة

الفرارير المالي و ا يفف م دراس بدر .)2013
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جدول رقم ()4_18
تحليل فقرات المحور الخامس (اإلفصاح في التقارير المالية)
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

القيمة االحتمالية

م

الترتيب

الفقرات

5

يفصح البنك عن التةييرات في السياسات
المحاسبية بما في ذلك معالجتها المحاسبية .

4.40

0.581

88.05

38.248

0.000

1

9

يفصح البنك عن االرتباطات كبيرة القيمة

4.37

0.653

87.41

33.261

0.000

2

يحدد البنك بشكل واضح القوا م المالية
واإليضاحات المرتبطة بها .
تفصح الشركة عن طبيعة نشاطها في
اإليضاحات المرفقة في القوا م المالية

4.30

0.597

86.06

34.595

0.000

3

4.27

0.494

85.34

40.596

0.000

4

يفصح البنك عن المخاطر الجوهرية المتوقعة

4.25

0.485

84.94

40.777

0.000

5

يتم اإلفصاح عن األحداث الالحقة لتاريخ
القوا م المالية المرتبطة بظروف نشأتها في ذلك
التاريخ .
يشرف مجلس اإلدارة على عملية اإلفصاح
ووسا ل االتصال .
يتم التحديد الدقيق لإلفصاح عن الهدف
والتشةيل وإجراءات العمل الخاصة ورسم
هيكل لمجلس اإلدارة .
يوفر مجلس اإلدارة نظام رسمي يتصف
بالشفافية لعمليات ترشيح وأتعاب أعضاء
مجلس اإلدارة .
يقوم البنك بعرض معلومات مقارنة بالفترة
السابقة بجمع المبالغ في القوا م المالية للفترة
الحالية .
يقوم البنك باإلفصاح بما يمكن من الحصول
على المعلومات بصفة دورية ومنتظمة .
يفصح البنك عن البنود غير العادية في قا مة
الدخل إلكسابها مزيدا من الشفافية .

4.20

0.559

83.98

34.005

0.000

6

6
2
11

8
1

3

4

12
13
7
10

4.19

0.394

83.82

47.893

0.000

7

4.18

0.499

83.51

37.304

0.000

8

4.16

4.15

0.610

0.522

83.11

83.03

30.021

34.913

0.000

0.000

9

10

 4.08

0.560

81.59

30.544

0.000

11

4.00

0.863

80.00

18.368

0.000

12

يفصح البنك عن المكاسب والخسا ر المحتملة

3.90

0.655

77.93

21.677

0.000

13

جمي الفرراه

4.19

0.180

83.75

34.870

0.000
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تحليل جميع المحاور الخاصة بمباد الحوكمة
فررم اسررفخدام اخفبررار  tللعي ر الواحرردة وال فررائل مبي ر تررد جرردول ر ررم  )4_19وال ر

يبررين آراء

أترراد مجفم ر الد ارسر تررد المحرراور الخاصر بمبرراد الحولم ر مرفبر حسررب الرروزن ال سرربد مررن اأعلررى
وزن سبد الى اأ ل وزن سبد لما يلد:
-

وجود لج ه فد ي مسفرل ) بوزن سبد  %84.97و د احفل المرفب اأولى.

وج ررود مروم رراه أس رراس محل ررم وتع ررال لرواع ررد الحولمر ر ) ب رروزن س رربد  %84.36و ررد احف ررل

المرفب الثا ي

-

افتصاف تد الفرارير المالي ) بوزن سبد  %83.75و د احفل المرفب الثالث

-

فرروتر مرومرراه الحماي ر والمعامل ر العادل ر والمفسرراوي لجمي ر المسررا مين والمسررفثمرين) برروزن

-

وجود ضمان تعال فدارة المخاطر) بوزن سبد  %80.52و د احفل المرفب الخامس

سبد  %81.57و د احفل المرفب الرابع

وبصرف عامر يفبرين أن المفوسرط الحسرابد لجمير المحراور الخاصر بمبراد الحولمر 4.16
المعيرار يسراو

و و ألبر من الريم المفوسرط المحايردة " , "3وا حر ار

 0.164والروزن ال سربد

يس ر رراو  %83.10و ر ررد ألب ر ررر م ر ررن ال ر رروزن ال س ر رربد المحاي ر ررد "  " %60و يمر ر ر  tالمحس ر رروب فس ر رراو
 37.817و د ألبر من يم  tالجدولير والفرد فسراو

 ,1.97و الريمر ا حفمالير فسراو

0.000

و د أ ل من  0.05مما يدل على أن مباد الحولم فؤثر إيجابيا علرى افتصراف ترد الفررارير المالير
تد الب و

الفلسطي ي ع د مسفوى د ل

. )α≤ 0,05

جدول رقم ()4_19
تحليل المحاور الخاصة بمباد الحوكمة
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

جمي المحاور

0.365

القيمة االحتمالية

4
3

4.25
وجود لجنه تدقيق مستقلة
4.22
وجود مقومات أسار محكم وفعال لقواعد الحوكمة
4.19
اإلفصاح في التقارير المالية
توفر مقوماات الحماياة والمعاملاة العادلاة والمتسااوية 4.08
لجميع المساهمين والمستثمرين
4.03
وجود ضمان فعال إلدارة المخاطر.

0.195
0.205
0.180
0.339

84.97
84.36
83.75
81.57

40.457
32.935
34.870
50.353

0.000
0.000
0.000
0.000

80.52

44.554

0.000

0.000 37.817 83.10 0.164 4.16
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م

2
1
5

المحور

1
2
3
4
5



فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسة :
تهدف هذه الدراسة إلى اختبار الفرضية الرئيسية التي تنص على"يوجد أثار ذو داللاة إحصاائية عناد

مستوى معنوية  (5%( αلتطبيق قواعد الحوكمة في البنوك الفلساطينية علاى اإلفصااح فاي التقاارير
المالية.

ويففرررع مررن ر الفرضرري أرب ر ترضررياه ترعيرر  ,فررم الفحررر مررن صررحف ا مررن خررالل حسرراب

معام ررل ارفب رراط بيرس ررون ,لري رراس العال ر ر ب ررين أث ررر المج ررال اأول " مب رراد الحولمر ر "والمج ررال الث ررا د"

افتصرراف تررد الفرررارير المالي ر " ,حيررد إحصررائيا يررفم اخفبررار الفرضرري العدمي ر  )H0الفررد فففرررا عرردم
وجررود عال ر

اه د ل ر إحصررائي  ,ويررفم الحلررم علررى فيج ر ا خفبررار ب رراء علررى يم ر مسررفوى الد ل ر

المحسوب لالخفبار  )Sigحيرد يرفم رترا الفرضري العدمير والفوصرل لصرح الفرضري البديلر ترد حرال
لا ه يم

 )sigأ ل من مسفوى  0.05ويرال ع د ا  :إن ا خفبار مع و ويع د وجود عال ر حريرر

و اه د لر ر إحص ررائي  ,وي ررفم ب ررول الفرض رري العدمير ر ت ررد ح ررال لا رره يمر ر

و سف ل ع د ا عدم وجود عال

اه د ل إحصائي .

 )sigأعل ررى م ررن ,0.05

وتيم ر ررا يل ر ررد ف ر ررائل اخفب ر ررار الفرض ر ررياه الفرعير ر ر للفحرر ر ر م ر ررن وج ر ررود عال ر ر ر ب ر ررين المف ير ر رراه

المسفرل وجود مروماه أسراس محلرم وتعرال لرواعرد الحولمر  ,وجرود لج ر فرد ي مسرفرل  ,وجرود ضرمان

تعرررال فدارة المخررراطر,فررروتر مرومر رراه الحماير ر والمعاملر ر العادلر ر والمفسررراوي بر ررين جمير ر المسرررا مين
والمسفثمرين) والمف ير الفاب المفمثل تد "افتصاف تد الفرارير المالي "

 .1يوجااد أثاار ذو داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى معنويااة  )%5( αبااين وجااود مقومااات أساااس
محكااام وفعاااال لقواعاااد الحوكماااة وأثرهاااا علاااى اإلفصااااح فاااي التقاااارير المالياااة فاااي البناااوك
الفلسطينية.

فررم اسررفخدام اخفبررار بيرسررون فيجرراد العال ر بررين وجررود مرومرراه أسرراس محل ررم وتعررال لرواعررد

الحولم وأثر ا على افتصاف تد الفرارير المالير ترد الب رو

الفلسرطي ي ع رد مسرفوى مع وير

0,05

≤ , )αوفبين ال فائل تد جدول ر م  )4_20أن يم معامل ا رفباط يساو  0.219و رو ألبرر مرن
يم ر

 rالجدولي ر والفررد فسرراو  , 0.157والريم ر ا حفمالي ر فسرراو

 0.000و ررد أ ررل مررن 0.05

ممررا يرردل علررى وجررود عال رر بررين وجررود مروم رراه أسرراس محل ررم وتعررال لرواعررد الحولمرر وأثر ررا عل ررى

افتصاف تد الفرارير المالي تد الب و

الفلسطي ي ع د مسفوى مع وي

76
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جدول رقم ()4_20
معامل االرتباط بين وجود مقومات أساس محكم وفعال لقواعد الحوكمة وأثرها على اإلفصاح في
التقارير المالية في البنوك الفلسطينية عند مستوى معنوية ()α≤ 0،05
اإلحصاءات

المحور

اإلفصاح في التقارير المالية في البنوك
الفلسطينية

معامل ا رفباط
وجود مروماه أساس محلم وتعال لرواعد

**0.219

الريم

الحولم

0.000

ا حفمالي
حجم العي

251

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "249تساوي 0.157

 .2يوجااد أثاار ذو داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى معنويااة ( )α≤ 0،05بااين وجااود لجنااة تاادقيق
مستقلة ودورها في اإلفصاح في التقارير المالية في البنوك الفلسطينية .

فم اسفخدام اخفبار بيرسون فيجاد العال ر برين وجرود لج ر فرد ي مسرفرل ودور را ترد افتصراف
الفلسرطي ي ع رد مسرفوى مع وير

تد الفرارير المالي ترد الب رو

ر ررم  )4_21أن يم ر معامررل ا رفبرراط يسرراو
 , 0.157والريمر ا حفمالير فسراو

 0.170و ررو البررر مررن يم ر  rالجدولي ر والفررد فسرراو

 0.007و رد أ رل مرن  0.05ممرا يردل علرى وجرود لج ر فرد ي

مسررفرل ودور ررا تررد افتصرراف تررد الفرررارير المالي ر تررد الب ررو

≤.)α

 , )α≤ 0,05وفبرين ال فرائل ترد جردول

الفلسررطي ي ع ررد مسررفوى مع وي ر

0,05

جدول رقم ()4_21

معامل االرتباط بين وجود لجنة تدقيق مستقلة ودورها في اإلفصاح في التقارير المالية في البنوك
الفلسطينية عند مستوى معنوية ()α≤ 0،05
اإلحصاءات

المحور

وجود لج فد ي مسفرل

اإلفصاح في التقارير المالية في البنوك الفلسطينية

معامل ا رفباط

**0.170

الريم ا حفمالي

0.007

حجم العي

251
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 .3يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية( )α≤ 0،05باين وجاود ضامان فعاال إلدارة
المخاطر ودورها في اإلفصاح في التقارير المالية في البنوك الفلسطينية.
فم اسفخدام اخفبار بيرسون فيجراد العال ر برين وجرود ضرمان تعرال فدارة المخراطر ودور را ترد

افتص رراف ت ررد الفر ررارير المالير ر ت ررد الب ررو

الفلس ررطي ي ع ررد مس ررفوى مع وير ر

ال ف ررائل ت ررد ج رردول ر ررم  )4_22أن يمر ر معام ررل ا رفب رراط يس رراو

الجدولي والفد فساو  , 0.157والريمر ا حفمالير فسراو

 , )α≤ 0,05وفب ررين

 0.321و ررو الب ررر م ررن يمر ر

r

 0.000و رد أ رل مرن  0.05ممرا يردل

على وجود عال بين وجود ضمان تعال فدارة المخاطر ودور ا تد افتصاف ترد الفررارير المالير ترد

الب و

الفلسطي ي ع د مسفوى مع وي

.)α≤ 0,05

جدول رقم ()4_22
معامل االرتباط بين وجود ضمان فعال إلدارة المخاطر ودورها في اإلفصاح في التقارير المالية في البنوك
الفلسطينية عند مستوى معنوية ()α≤ 0،05
المحور

اإلحصاءات

وجود ضمان تعال فدارة المخاطر

اإلفصاح في التقارير المالية في البنوك الفلسطينية

معامل ا رفباط

**0.321

الريم ا حفمالي

0.000

حجم العي

251

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "249تساوي 0.157

 .4يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوياة( )α≤ 0،05باين تاوفر مقوماات الحماياة
والمعاملة العادلة والمتساوية بين جميع المساهمين والمستثمرين ودورها فاي زياادة اإلفصااح

في التقارير المالية في البنوك الفلسطينية .
ف ررم اس ررفخدام اخفب ررار بيرسرررون فيج رراد العال ر ر ب ررين فررروتر مروم رراه الحماير ر والمعاملر ر العادلر ر

والمفساوي بين جمي المسا مين والمسفثمرين ودور ا تد زيادة افتصاف ترد الفررارير المالير ترد الب رو
الفلسرطي ي ع رد مسرفوى مع وير

ا رفبرراط يسرراو
فس رراو

 , )α≤ 0,05وفبرين ال فرائل ترد جرردول ر رم  )4_23أن يمر معامررل

 0.202و ررو البررر مررن يم ر

 rالجدولير والفررد فسرراو  , 0.157والريمر ا حفمالي ر

 0.001و ررد أ ررل م ررن  0.05مم ررا ي رردل عل ررى وج ررود عال ر ر ب ررين ف رروتر مروم رراه الحماير ر

والمعامل العادل والمفساوي بين جمي المسرا مين والمسرفثمرين ودور را ترد زيرادة افتصراف ترد الفررارير

المالي تد الب و الفلسطي ي ع د مسفوى مع وي

. )α≤ 0,05
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جدول رقم ()4_23
معامل االرتباط بين توفر مقومات الحماية والمعاملة العادلة والمتساوية بين جميع المساهمين والمستثمرين
ودورها في زيادة اإلفصاح في التقارير المالية في البنوك الفلسطينية عند مستوى معنوية ()α≤ 0،05

اإلحصاءات

المحور

والمسفثمرين

البنوك الفلسطينية

معامل ا رفباط

**0.202

الريم ا حفمالي

0.001

حجم العي

251

فوتر مروماه الحماي والمعامل العادل
والمفساوي بين جمي المسا مين

اإلفصاح في التقارير المالية في

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "249تساوي 0.157

وفبين تد جدول ر م  )4-24العال بين مباد الحولم للل وافتصاف تد الفرارير المالي

أن يم معامل ا رفباط يساو  0.403و و ألبر من يم

والريم ا حفمالي

 rالجدولي والفد فساو , 0.157

فساو  0.000و د أ ل من  0.05مما يدل على وجود عال

اه د ل

إحصائي بين مباد الحولم وافتصاف تد الفرارير المالي تد الب و الفجاري العامل تد تلسطين.
جدول رقم ()4-24

معامل االرتباط بين بين مباد الحوكمة ودورها في زيادة اإلفصاح في التقارير المالية في البنوك
الفلسطينية عند مستوى معنوية ()0,05

توفر

مقومات

وجود
مقومات

وجود

أساس
اإلحصاءات

المحور

لجنه

محكم

تدقيق

وفعال

مستقلة

لقواعد

وجود

الحماية

ضمان

والمعاملة

جميع

فعال

العادلة

المتغيرات

إلدارة

والمتساوية

المخاطر

لجميع

الحوكمة

المستقلة

المساهمين
والمستثمرين

اإلفصاح في التقارير
المالية في البنوك
الفلسطينية

معامل االرتباط

**.219

**.170

**.321

**.202

**.403

القيمة االحتمالية

0.000

0.007

0.000

0.001

0.000

251

251

251

251

251

حجم العينة

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "249تساوي 0.157
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 .5ال يوجد أثر للمتغيرات المستقلة :مباد الحوكمة (وجود مقومات أساس محكم وفعال لقواعاد
الحوكم اة ،وجااود لجنااه تاادقيق مسااتقلة ،وجااود ضاامان فعااال إلدارة المخاااطر ،تااوفر مقومااات

الحماية والمعاملة العادلة والمتساوية لجميع المساهمين والمساتثمرين) علاى درجاة اإلفصااح
في التقارير المالية في البنوك الفلسطينية .
فررم اسررفخدام فحليررل ا حرردار الخطررد المفعرردد لمعرت ر أثررر المف ي رراه المسررفرل وجررود مرومرراه

أساس محلم وتعرال لرواعرد الحولمر  ,وجرود لج ره فرد ي مسرفرل  ,وجرود ضرمان تعرال فدارة المخراطر,
فوتر مروماه الحماي والمعامل العادل والمفساوي لجمي المسرا مين والمسرفثمرين) علرى المف يرر الفراب

درج افتصاف تد الفرارير المالي ترد الب رو الفلسرطي ي )  ,وفبرين فرائل الفحليرل جردول ر رم )4_25

أن معادل ا حدار جيدة حيد أن يم  Fالمحسوب فساو  10.976و د اه د ل إحصرائي ع رد
مسفوى  0.05حيد أن الريم ا حفمالي ل ا فساو  0.000و د ا ل من .0.05
ومر ر ررن خر ر ررالل معر ر رراماله المف ي ر ر رراه المسر ر ررفرل بعر ر ررد أن فر ر ررم فحويل ر ر ررا إلرر ررى عالمر ر رراه معياري ر ر ر

 Standardizationالموجررودة تررد عمررود

المف يررر الفرراب

 Betaيفبررين أن ألثررر المف ي رراه المسررفرل ف ر ثي ار علررى

ررو وجررود ضررمان تعررال فدارة المخرراطر حيررد بل رره يم ر

Beta =0.294

وا ل ررا

مف ير وجود لج فد ي مسرفرل حيرد بل ره يمر  , Beta =0.043لمرا بل ره يمر معامرل الفحديرد

المعدل الففسير)  R2 =0.138والريم ا حفمالي المرابل لره بل ره  0.000ممرا يردل علرى أن سرب
الفبرراين ال ر

ففسررر المف ي رراه المسررفرل الفررد دخلرره معادل ر ا حرردار مررن فبرراين المف يررر الفرراب فسرراو

 %13.8و د مربول ع د مسفوى د ل .0.05ويالحر أن المف يرراه المسرفرل الفرد ل را فر ثير ضرعي

رد فروتر مرومراه الحماير والمعاملر العادلر والمفسراوي لجمير المسرا مين والمسرفثمرين ,وجرود لج رره

فرد ي مسرفرل ) حيررد أن بل ره الريمر ا حفمالير ل مرا  0.084و  0.539علرى الفرفيررب و رو البررر
مررن  0.05أمررا بررا د المف ي رراه وجررود ضررمان تعررال فدارة المخرراطر و وجررود مرومرراه أسرراس محلررم

وتعال لرواعد الحولم ) ت د دال إحصائيا حيد إن الريم ا حفمالي للل م ا ا ل من .0.05
ويملن لفاب معادل ا حدار لما يلد:
أو  :مو ج معادل ا حدار الخطد المفعدد

Y=constant + b1 .X1 + b2 . X2 + b3. X3+b4 . X4 +E
حيد أن :
:Y

المف ير الفاب  :درج افتصاف تد الفرارير المالي تد الب و الفلسطي ي

:X1

وجود مروماه أساس محلم وتعال لرواعد الحولم

:X2

وجود لج فد ي مسفرل
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:X3

وجود ضمان تعال فدارة المخاطر

:X4

فوتر مروماه الحماي والمعامل العادل والمفساوي لجمي المسا مين

والمسفثمرين
:E

فمثل الخط العشوائد

:b1…b4م معاماله ا حدار للمف يراه المسفرل
ثا يا :معادل ا حدار درج افتصاف ترد الفررارير المالير ترد الب رو الفلسرطي ي علرى المف يرراه
المسفرل

وجود مروماه أساس محلم وتعال لرواعد الحولم  ,وجود لج ه فد ي مسفرل  ,وجرود ضرمان

تع ر ررال فدارة المخ ر رراطر ,ف ر رروتر مروم ر رراه الحماير ر ر والمعاملر ر ر العادلر ر ر والمفس ر رراوي لجمير ر ر المس ر ررا مين
والمسفثمرين)
Yˆ = 2.823+ 0.169 X1 - 0.039X2 + 0.145 X3 + 0.058X4

جدول رقم ()4_25
تحليل االنحدار الخطي المتعدد ( المتغير التابع :درجة اإلفصاح في التقارير المالية في البنوك الفلسطينية)
المتغيرات المستقلة
الثابه
وجود مروماه أساس محلم
وتعال لرواعد الحولم
وجود لج ه فد ي مسفرل
وجود ضمان تعال فدارة
المخاطر

الخطأ
معامالت المعيار
االنحدار
2.823

0.293

0.169

0.053

0.064 -0.039
0.145

0.033

معامالت
االنحدار
المعيارية
Beta

قيمة t

القيمة
االحتمالية
sig.

دال غير دال

9.643

0.000

دال عند 0.05

0.193

3.212

0.001

دال عند 0.05

-0.043

-0.615

0.539

دال عند 0.05

0.294

4.323

0.000

غير دال عند 0.05

فوتر مروماه الحماي
والمعامل العادل والمفساوي

0.058

0.033

0.109

1.736

0.084

دالعند0.05

لجمي المسا مين والمسفثمرين

حتليل التباين ANOVA

قيمة اختبار 10.976=F

قيمة معامل التفسير المعدل 0.138=R2

القيمة االحتمالية=0.000
القيمة االحتمالية=0.000
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 .6ال توجاااد فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية عناااد مساااتوى ( )α≤ 0،05باااين متوساااط اساااتجابات
المبحااوثين حااول تطبيااق قواعااد الحوكمااة وأثااره علااى اإلفصاااح فااي التقااارير الماليااة تعاازى

للمتغي ارات الشخصااية(الجاانس  ،العماار ،المؤهاال العلمااي  ،التخصااص العلمااي  ،المنصااب
الوظيفي  ،الخبرة العملية ).

الفرضي الفرضياه الفرعي الفالي :

ويففرع من

 -6.1ال توجاااد فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية عناااد مساااتوى ( )α≤ 0،05باااين متوساااط اساااتجابات
المبحوثين حول تطبيق قواعد الحوكمة وأثره على اإلفصاح في التقارير المالية تعزى إلى الجنس .
فم اسرفخدام اخفبرار  tخفبرار الفررو برين مفوسرطاه اسرفجاباه المبحروثين حرول فطبير

واعرد

الحولم ر وأثررر علررى افتصرراف تررد الفرررارير المالي ر فعررزى إلررى الج ر س ع ررد مسررفوى  )α≤ 0,05وال فررائل
مبي ر تررد جرردول ر ررم  )4_26والر

يبررين ا رره فوجررد ترررو تررد محررور

وجررود مرومرراه أسرراس محلررم

وتعال لرواعد الحولم  ,درج افتصاف تد الفرارير المالي ) حيرد ان الريمر ا حفمالير للرل م را علرى

الفرفيرب فسرراو  0.011 ,0.002لمررا أن يمر  tالمحسرروب لجمير المحرراور مجفمعر فسرراو 1.458
و رد ا ررل مرن يمر  tالجدولير والفررد فسراو  , 1.97لمررا أن الريمر ا حفمالير لجمير المحرراور فسرراو
 0.139و د ألبر من  0.05ممرا يردل علرى عردم وجرود تررو برين مفوسرطاه اسرفجاباه المبحروثين

حررول فطبير

واعررد الحولمر وأثررر علررى افتصرراف تررد الفرررارير المالير فعررزى إلررى الج ر س ع ررد مسررفوى

. )α≤ 0,05

يرى الباحرد اد ار وت رم العراملين ترد الب رو أ مير فطبير

مف يررر الجر س ,و ر ا يرردل علررى ا رره

واعد الحولم إلزامد للفعاطد مع ا.

واعرد الحولمر ب را ال رر عرن

فوجررد للعوامررل الشخصرري اثررر لبيررر للفعرراطد مع ررا ,وأن فطبي ر
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جدول رقم ()4_26
نتائج اختبار  tحسب للفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول تطبيق قواعد الحوكمة
وأثره على اإلفصاح في التقارير المالية تعزى إلى الجنس عند مستوى ()α≤ 0،05
المتوسط
النوع العدد
الحسابي

المحور

االنحراف
المعياري

وجود مروماه أساس محلم وتعال

ذكر

214

4.235

 0.203

لرواعد الحولم

انثى

37

4.120

0.195

ذكر

214

4.251

 0.204

انثى

37

4.232

0.133

ذكر

214

 4.001

 0.356

انثى

37

4.172

0.385

ذكر

214

 4.094

 0.354

انثى

37

3.988

0.222

درج افتصاف تد الفرارير المالي

ذكر

214

 4.199

 0.173

تد الب و الفلسطي ي

انثى

37

4.119

0.203

ذكر

214

 4.161

 0.170

37

4.118

0.118

وجود لج ه فد ي مسفرل

وجود ضمان تعال فدارة المخاطر
فوتر مروماه الحماي والمعامل
العادل والمفساوي لجمي المسا مين
والمسفثمرين

جميع محاور االستبانة

انثى

قيمة t
3.191

0.551

-2.676

1.752

2.558

1.485

الريم
ا حفمالي
0.002

0.582

0.008

0.081

0.011

0.139

قيمة  tالجدولية عند درجة حرية " "147ومستوى داللة  0.05تساوي.1.97

-6.2ال توجاااد فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية عناااد مساااتوى ( )α≤ 0،05باااين متوساااط اساااتجابات
المبحوثين حول تطبيق قواعد الحوكمة وأثره على اإلفصاح في التقارير المالية تعزى إلى العمر.
فر ررم اسر ررفخدام اخفبر ررار فحلير ررل الفبر رراين اأحر رراد

المبحوثين حول فطبير

خفبر ررار الفر رررو بر ررين مفوسر ررطاه اسر ررفجاباه

واعرد الحولمر وأثرر علرى افتصراف ترد الفررارير المالير فعرزى إلرى العمرر ع رد

مسرفوى  )α≤ 0,05وال فررائل مبي ر تررد جرردول ر رم  )4_27والر

يبررين ا رره فوجررد ترررو تررد محررور

وجررود لج رره فررد ي مسررفرل ) حيررد أن الريمرر ا حفمالي ر ل رر ا المحررور يسرراو  0.000و ررد أ ررل مررن

 , 0.05لما فبين ال فائل أن يم  Fالمحسوب لجمي المحراور مجفمعر فسراو  1.681و رد أ رل مرن
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يم  Fالجدولي والفد فساو

 ,2.64لما أن الريم ا حفمالي لجمي المحاور فسراو

0.172و رد

البررر مررن  0.05ممررا يرردل علررى عرردم وجررود ترررو بررين مفوسررطاه اسررفجاباه المبحرروثين حررول فطبي ر
واعد الحولم وأثر على افتصاف تد الفرارير المالي فعزى إلى العمر ع د مسفوى )α≤ 0,05
ا وعد أتراد مجفم الدراس تد الب و أ مي فطبي

يرى الباحد أن

واعرد الحولمر ترد

الب و الفجاري ب ا ال ر عن الفئ العمري ,مما يوثر تد فب د ثرات مفجا س بين أتراد الب

.

جدول رقم ()4_27
نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين متوسطات استجابات المبحوثين حول تطبيق
قواعد الحوكمة وأثره على اإلفصاح في التقارير المالية تعزى إلى العمر عند مستوى ()α≤ 0،05
مصدر التباين

المحور
وجود مقومات أسار محكم
وفعال لقواعد الحوكمة
وجود لجنه تدقيق مستقلة
وجود ضمان فعال إلدارة
المخاطر
توفر مقومات الحماية
والمعاملة العادلة والمتساوية
لجميع المساهمين والمستثمرين
درجة اإلفصاح في التقارير
المالية في البنوك الفلسطينية

جميع فقرات االستبانة

القيمة
قيمة
متوسط
المربعات " " Fاالحتمالية
0.006
0.942 0.130
0.043

مجموع
المربعات
0.017
10.522
10.538
1.582
7.965
9.548
0.498
32.772
33.269
0.059
28.715
28.774
0.059
8.022
8.082
0.134

درجة
الحرية
3
247
250
3
247
250
3
247
250
3
247
250
3
247
250
3

0.045

6.555

247

0.027

6.689
6.689

250
250

0.527
0.032

0.000 16.356

0.166
0.133

0.292 1.250

0.020
0.116

0.916 0.170

0.020
0.032

0.610 0.608

0.172 1.681

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "247 ،3ومستوى داللة  0.05تساوي 2.64

 -6.3ال توجاااد فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية عناااد مساااتوى ( )α≤ 0،05باااين متوساااط اساااتجابات

المبحوثين حول تطبيق قواعد الحوكماة وأثاره علاى اإلفصااح فاي التقاارير المالياة تعازى إلاى المؤهال
العلمي .
فر ررم اسر ررفخدام اخفبر ررار فحلير ررل الفبر رراين اأحر رراد

المبحرروثين حررول فطبي ر

خفبر ررار الفر رررو بر ررين مفوسر ررطاه اسر ررفجاباه

واعررد الحولم ر وأثررر علررى افتصرراف تررد الفرررارير المالي ر فعررزى إلررى المؤ ررل
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يبرين ا ره فوجرد تررو

العلمد ع د مسرفوى  )α≤ 0,05وال فرائل مبي ر ترد جردول ر رم  )4_28والر

ترد محررور وجرود ضررمان تعرال فدارة المخرراطر  ,درجر افتصرراف ترد الفرررارير المالير ) حيررد أن الريمر

ا حفمالير ر ل ر ر ين المح ررورين يس رراو  0.011و ررد أ ررل م ررن  , 0.05لم ررا فب ررين ال ف ررائل أن يمر ر F
المحسرروب لجمي ر المحرراور مجفمع ر فسرراو

 2.021و ررد أ ررل مررن يم ر  Fالجدولي ر والفررد فسرراو

 ,2.64لمررا أن الريم ر ا حفمالي ر لجمي ر المحرراور فسرراو

 0.135و ررد البررر مررن  0.05ممررا يرردل

علررى عرردم وجررود ترررو بررين مفوسررطاه اسررفجاباه المبحرروثين حررول فطبي ر

واعررد الحولم ر وأثررر علررى

افتصاف تد الفرارير المالي فعزى إلى المؤ ل العلمد ع د مسفوى )α≤ 0,05

يعزو الباحد إلى عدم وجود ترو واضح برين إجابراه المبحروثين ن لرل المبحروثين مرؤ ل م

العلمد بلالوريوس ت على .

جدول رقم ()4_28
نتائج تحليل التباين األحادي )( One Way ANOVAبين متوسطات استجابات المبحوثين حول تطبيق
قواعد الحوكمة وأثره على اإلفصاح في التقارير المالية تعزى إلى المؤهل العلمي عند مستوى ()α≤ 0،05
المحور

مصدر التباين

وجود مقومات أسار محكم
وفعال لقواعد الحوكمة
وجود لجنه تدقيق مستقلة
وجود ضمان فعال إلدارة
المخاطر
توفر مقومات الحماية والمعاملة
العادلة والمتساوية لجميع
المساهمين والمستثمرين
درجة اإلفصاح في التقارير
المالية

جميع فقرات االستبانة

0

متوسط قيمة القيمة
المربعات " " Fاالحتمالية
0.086
0.129 2.066
0.042

مجموع
المربعات
0.173
10.366
10.538
0.073
9.475
9.548
1.817
31.452
33.269
0.345
28.429
28.774
0.461
7.620
8.082
0.107

درجة
الحرية
2
248
250
2
248
250
2
248
250
2
248
250
2
248
250
2

0.054

6.582

248

0.027

6.689

250

0.037
0.038

0.386 0.956

0.909
0.127

0.001 7.165

0.172
0.115

0.224 1.504

0.231
0.031

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "247 ،3ومستوى داللة  0.05تساوي 2.64
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0.001 7.509

0.135 2.021



 -6.4ال توجاااد فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية عناااد مساااتوى ( )α≤ 0،05باااين متوساااط اساااتجابات
المبحاااوثين حاااول تطبياااق قواعاااد الحوكماااة وأثاااره علاااى اإلفصااااح فاااي التقاااارير المالياااة تعااازى إلاااى
التخصص العلمي .

فر ررم اسر ررفخدام اخفبر ررار فحلير ررل الفبر رراين اأحر رراد
المبحرروثين حررول فطبي ر

خفبر ررار الفر رررو بر ررين مفوسر ررطاه اسر ررفجاباه

واعررد الحولم ر وأثررر علررى افتصرراف تررد الفرررارير المالي ر فعررزى إلررى الفخص ر

العلمررردع ر ررد مس ررفوى  )α≤ 0,05وال فر ررائل مبي ر ر تر ررد جررردول ر ر ررم  )4_29والر ر

المحسرروب لجمي ر المحرراور مجفمع ر فسرراو 3.998

يبر ررين أن يم ر ر F

و ررد البررر مررن يم ر  Fالجدولي ر والفررد فسرراو

 ,2.64لما أن الريم ا حفمالي لجمي المحاور فساو  0.008و د أ ل مرن  0.05ممرا يردل علرى

وجود ترو بين مفوسطاه اسفجاباه المبحروثين حرول فطبير
الفرارير المالي فعزى إلى الفخص

واعرد الحولمر وأثرر علرى افتصراف ترد

العلمدع د مسفوى )α≤ 0,05

يوج ررد ترو رراه ب ررين افجاب رراه و لر ر

للحولم وأن الحولم ألثر ميال لفخص

خ ررفال

الفخصص رراه العلمير ر ولر ر ل اخ ررفال

المحاسب عن با د الفخصصاه.

ت م ررم

جدول رقم ()4_29
نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين متوسطات استجابات المبحوثين حول تطبيق

قواعد الحوكمة وأثره على اإلفصاح في التقارير المالية تعزى إلى التخصص العلميعند مستوى ()α≤ 0،05
المحور
وجود مقومات أسار محكم وفعال
لقواعد الحوكمة
وجود لجنه تدقيق مستقلة

وجود ضمان فعال إلدارة المخاطر
توفر مقومات الحماية والمعاملة
العادلة والمتساوية لجميع
المساهمين والمستثمرين
درجة اإلفصاح في التقارير المالية
في البنوك الفلسطينية

جميع فقرات االستبانة

مصدر التباين

مجموع
المربعات
0.232
10.306
10.538
0.641
8.907
9.548
2.206
31.063
33.269
1.155
27.619
28.774
0.275
7.806
8.082
0.310

درجة
الحرية
3
247
250
3
247
250
3
247
250
3
247
250
3
247
250
3

6.379

247

6.689

250

متوسط
المربعات
0.077
0.042

القيمة
قيمة
" " Fاالحتمالية
0.138 1.853

0.214
0.036

0.001 5.928

0.735
0.126

0.001 5.848

0.385
0.112

0.017 3.445

0.092
0.032

0.035 2.905

0.103
0.026

0.008 3.998

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "247 ،3ومستوى داللة  0.05تساوي 2.64
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ويبررين اخفبررار شررفيه جرردول ر ررم )4_30أن الفرررو بررين تئ ر الفخص ر
" إدارة أعمال " والفرو لصال تئ الفخص

الفخص

" محاسررب "  ,و تئ ر

" محاسب ".

جدول رقم ()4_30
اختبار شفيه للفروق بين المتوسطات حسب متغير التخصص العلمي
الفروق بين

إدارة

تمويل وعلوم

المتوسطات

أعمال

مصرفية

إدارة أعمال
فمويل وعلوم
مصرتي

*

-0.055

0.055

محاسب

.0862

*

0.031

ا فصاد

0.042

-0.013

محاسبة

اقتصاد

-.0862

-0.042

-0.031

0.013

0.044
-0.044

 -6.5ال توجاااد فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية عناااد مساااتوى ( )α≤ 0،05باااين متوساااط اساااتجابات

المبحوثين حول تطبيق قواعد الحوكمة وأثره على اإلفصااح فاي التقاارير المالياة تعازى إلاى المنصاب
الوظيفي .
فر ررم اسر ررفخدام اخفبر ررار فحلير ررل الفبر رراين اأحر رراد

المبحرروثين حررول فطبي ر

خفبر ررار الفر رررو بر ررين مفوسر ررطاه اسر ررفجاباه

واعررد الحولم ر وأثررر علررى افتصرراف تررد الفرررارير المالي ر فعررزى إلررىالم صررب

ال ررو يفدع ررد مس ررفوى  )α≤ 0,05وال ف ررائل مبي ر ر ت ررد ج رردول ر ررم  )4_31والر ر

المحسروب لجمير المحراور مجفمعر فسراو

يب ررين أن يمر ر F

 11.381و رد البرر مرن يمر  Fالجدولير والفرد فسرراو

 ,2.64لما أن الريم ا حفمالي لجمي المحاور فساو

 0.000و د أ رل مرن  0.05ممرا يردل علرى

وجود ترو بين مفوسطاه اسرفجاباه المبحروثين حرول فطبير

واعرد الحولمر وأثرر علرى افتصراف ترد

الفرارير المالي فعزى إلى الم صب الو يفدع د مسفوى )α≤ 0,05

يعزو الباحد الى وجود ترو بين إجاباه المبحوثين فبعا خفال
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جدول رقم ()4_31
نتائج تحليل التباين األحادي ) ( One Way ANOVAبين متوسطات استجابات المبحوثين حول تطبيق قواعد
الحوكمة وأثره على اإلفصاح في التقارير المالية تعزى إلى المنصب الوظيفيعند مستوى ()α≤ 0،05
مصدر التباين

المحور
وجود مقومات أسار محكم
وفعال لقواعد الحوكمة
وجود لجنه تدقيق مستقلة
وجود ضمان فعال إلدارة
المخاطر
توفر مقومات الحماية
والمعاملة العادلة والمتساوية
لجميع المساهمين والمستثمرين
درجة اإلفصاح في التقارير
المالية في البنوك الفلسطينية

مجموع
المربعات
1.369
9.169
10.538
1.926
7.622
9.548
2.969
30.300
33.269
0.490
28.284
28.774
0.071
8.011
8.082
0.812

درجة
الحرية
3
247
250
3
247
250
3
247
250
3
247
250
3
247
250
3

0.271

5.877

247

0.024

6.689
6.689

250
250

جميع فقرات االستبانة

القيمة
قيمة
متوسط
المربعات " " Fاالحتمالية
0.456
0.000 12.297
0.037
0.642
0.031

0.000 20.807

0.990
0.123

0.000 8.067

0.163
0.115

0.236 1.425

0.024
0.032

0.536 0.728

0.000 11.381
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ويبررين اخفبررار شررفيه جرردول ر ررم  )4_32إن الفرررو بررين تئ ر " مرردير ترررع "  ,و تئ ر " مرردير

عررام " والفرررو لصررال تئر "مرردير عررام " لمررا فوجررد ترررو بررين تئر " مررد
ترع " والفرو لصال تئ " مد

داخلد"

داخلررد "  ,و تئر " مرردير

جدول رقم ()4_32
اختبار شفيه للفروق بين المتوسطات حسب متغير المنصب الوظيفي
الفروق بين المتوسطات

مدير عام نائب مدير العام

0.139

مدير عام
ائب مدير العام

-0.139

مدير ترع

*-0.179

-0.041

-0.070

0.069

مد

داخلد
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مدير فرع

مدقق داخلي

*0.179

0.070

0.041

-0.069
*-0.109

*0.109



 -6.6ال توجاااد فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية عناااد مساااتوى ( )α≤ 0،05باااين متوساااط اساااتجابات
المبحوثين حاول تطبياق قواعاد الحوكماة وأثاره علاى اإلفصااح فاي التقاارير المالياة تعازى إلاى الخبارة
العملية.

فر ررم اسر ررفخدام اخفبر ررار فحلير ررل الفبر رراين اأحر رراد
المبحرروثين حررول فطبيرر

خفبر ررار الفر رررو بر ررين مفوسر ررطاه اسر ررفجاباه

واعررد الحولم ر وأثررر علررى افتصرراف تررد الفرررارير الماليرر فعررزى إلررى الخبرررة

العملير ر ع ررد مس ررفوى  )α≤ 0,05وال ف ررائل مبي ر ر ت ررد ج رردول ر ررم  )4_33والر ر

المحسرروب لجمي ر المحرراور مجفمع ر فسرراو

يب ررين أن يمر ر F

 4.685و ررد البررر مررن يم ر  Fالجدولي ر والفررد فسرراو

 ,2.64لما أن الريم ا حفمالي لجمي المحاور فساو  0.003و د أ ل مرن  0.05ممرا يردل علرى

وجود ترو بين مفوسطاه اسفجاباه المبحروثين حرول فطبير

واعرد الحولمر وأثرر علرى افتصراف ترد

الفرارير المالير فعرزى إلرى الخبررة العملير ع رد مسرفوى  )α≤ 0,05ويعرزو الباحرد الرى وجرود اخرفال

بين إجاباه المبحوثين و ل

خفال

الخبرة العملي .

جدول رقم ()4_33
نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين متوسطات استجابات المبحوثين حول تطبيق
قواعد الحوكمة وأثره على اإلفصاح في التقارير المالية تعزى إلى الخبرة العملية عند مستوى ()α≤ 0،05
المحور
وجود مقومات أسار محكم
وفعال لقواعد الحوكمة
وجود لجنه تدقيق مستقلة
وجود ضمان فعال إلدارة
المخاطر
توفر مقومات الحماية والمعاملة
العادلة والمتساوية لجميع
المساهمين والمستثمرين
درجة اإلفصاح في التقارير
المالية في البنوك الفلسطينية
جميع فقرات االستبانة

مصدر التباين

مجموع
المربعات
0.738
9.800
10.538
1.882
7.666
9.548
1.002
32.268
33.269
0.451
28.323
28.774
0.109
7.973
8.082
0.360
6.329
6.689

درجة
الحرية
3
247
250
3
247
250
3
247
250
3
247
250
3
247
250
3
247
250

متوسط
المربعات
0.246
0.040

القيمة
قيمة
" " Fاالحتمالية
0.000 6.204

0.627
0.031

0.000 20.211

0.334
0.131

0.056 2.556

0.150
0.115

0.271 1.312

0.036
0.032

0.341 1.120

0.120
0.026

0.003 4.685

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "247 ،3ومستوى داللة  0.05تساوي 2.64
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ويبررين اخفبررار شررفيه جرردول ر ررم  )4_34إن الفرررو بررين الفئ ر " -10أ ررل مررن  15س ر "  ,و

الفئ " أ ل من  5س واه " والفرو لصال الفئ " -10أ ل من  15س " .
جدول رقم ()4_34

اختبار شفيه للفروق بين المتوسطات حسب متغير الفرق بين المتوسطات
الفروق بين المتوسطات

أقل من -5 5أقل من -10 10أقل من 15
سنوات

أقل من  5سنوات

سنوات
-0.108

-5أقل من  10سنوات

0.108

-10أقل من  15سنة

*0.113

0.005

 15سنة فركثر

0.037

-0.071
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سنة

 15سنة فركثر

*-0.113

-0.037

-0.005

0.071
0.076

-0.076



 oالنتائج
 oالتوصيات
 oالمراجع
 oالمالحق

الفصل اخلامس



 :5.1النتائج :
فااي ضااوء التحلاايالت النظريااة والميدانيااة التااي أجرياات علااى البنااوك التجاريااة العاملااة فااي

فلسطين تم التوصل إلى التالي:
 -1إن فطبير ر

واع ررد الحولمر ر

الفجاري العامل تد تلسطين.

ل رره أث ررر إيج ررابد عل ررى افتص رراف ت ررد الفر ررارير المالير ر ت ررد الب ررو

 -2وجررود مرومرراه أسرراس محلررم وتعررال لرواعررد الحولمر يررؤد إلررى يررام الب ررو بافتصرراف العررادل
واللاتد للمعلوماه المالير بصرف دورير وم ف مر إلرى جا رب فروتر إطرار ف يمرد تعرال يضربط

لات جوا ب الحولم .

 -3وجود لج فد ي مسفرل فساعد علرى فردعيم اسرفراللي المرد
الممارساه افداري تد الب .

 -4وجررود ضررمان تعررال فدارة المخرراطر م ر فطبي ر

الخرارجد بافضرات إلرى فحسرين

واعررد الحولمرر يعمررالن علررى فحديررد و يرراس

مصررادر المخرراطر بد ر ولر ل فضررمن عرردم وجررود مخالفرراه للمفطلبرراه الف يمير لسررلط ال رررد

والروا ين المعمول ب ا.

 -5ف رروتر مروم رراه الحماير ر والمعاملر ر العادلر ر والمفس رراوي لجمير ر المس ررا مين والمس ررفثمرين يجع ررل
للمسررا مين الح ر تررد مسرراءل مجلررس افدارة وا فرراف الحلررول الم اسررب بافضررات إلررى المشررارل
بالفصويه تد اجفماعاه الجمعي العمومي بشلل عادل.

 -6يفوتر إتصاف لاتد تد الفرارير المالي لدى الب و الفجاري العامل تد تلسطين .

 -7يوجررد أثررر إيج ررابد لوجررود مرومرراه أس رراس محل ررم وتع ررال لرواعررد الحولمرر عل ررى افتصرراف ت ررد
الفرارير المالي لدى الب و الفجاري العامل تد تلسطين .

 -8يوجررد أثررر إيجررابد لوجررود لج ر فررد ي مسررفرل علررى افتصرراف تررد الفرررارير المالي ر لرردى الب ررو
الفجاري العامل تد تلسطين .

 -9يوجرد أثرر إيجرابد لوجرود ضررمان تعرال فدارة المخراطر علرى افتصرراف ترد الفررارير المالير لرردى
الب و الفجاري العامل تد تلسطين .

 -10يوج ررد أث ررر إيج ررابد لفررروتر مروم رراه الحماير ر والمعاملر ر العادلر ر والمفس رراوي لجمير ر المسرررا مين
والمسفثمرين على ا تصاف تد الفرارير المالي لدى الب و الفجاري العامل تد تلسطين.
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 :5.2التوصيات:
 -1العمرل علرى بر ل المزيرد مررن الج رود والمفابعر للمسرفجداه المفعلرر بفطبير
الب و ب د

ف ميه الوعد والدور ا سفثمار تى المجفم .

واعرد الحولم ر تررى

 -2ضرررورة يررام إدارة الب ررو بفشررجي العرراملين لرردي ا بالعمررل ضررمن إطررار الحولمر والحررر

علررى

فطوير ا.

 -3ضرورة يام لجان الفد ي المسفرل ترد الب رو بم ام را بدرجر عالير مرن الد ر والشرفاتي للعمرل
على زيادة جودة اأرباف تد الب  ,وا جاز الم ام بشلل زيه وشفا .

 -4السررماف أصررحاب المصررال با فصررال بمجلررس افدارة لفرررديم الفحلررياله والفوصررياه مررن أجررل
دعم وفحري اأ دا

ا سفرافيجي العام للب .

 -5العمررل علررى حماي ر ص ر ار المسررفثمرين مررن اسررف الل لبررار المسررا مين ومشررارلف م تررد افخررا
الر ارراه المفعلر بزيادة أو فخفيا رأس المال تد الب .

 -6ضرررورة يررام الب ر بافتصرراف عررن الملاسررب و الخسررائر المحفمل ر وافتصرراف عررن الب ررود غيررر
العادي تد ائم الدخل فلساب ا مزيدا من الشفاتي .

 -7العمررل علررى فحررديد اأطررر الرا و ير والف يمير الفررد فرروتر الحماير الالزمر للمسررفثمرين ,اأمررر
ال

يؤد إلى زيادة حجم ا سفثمار وفع يم دور الشرلاه تد

ا المجال.

 -8العمل على فعزيز ثرات ممارسر الحولمر مرن خرالل عررد البررامل الفدريبير الفررد فعلررس مفرا يم
وثرات فطبيراه الحولم .

 -9العم ررل عل ررى إجر رراء المزي ررد م ررن الد ارسر رراه واأبح رراد الخاصر ر بفطبيرررراه الحولمر ر والممارسر ر
السليم ل ا ,ودور ا تى م

حدود الفشل المالد للشرلاه.
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املالحــــــق

جاااااااااااااماااعااااة األزهااااااااااااااا ااااار – غاااااااااازة
عمااااااااااادة الدراسااااااااااااااااااااااااااات العلياااااااااااا
كاالايااة االقتااصاااااااااااد والعاالاوم اإلدارياااة
قسااااااااااااااااااام المحاساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابة

اأخ اللريم ا اأخه اللريم
السالم عليلم ورحم اهلل وبرلافه
يررروم الباحررد بإعررداد د ارس ر لمفطلررب فلميلررد ل يررل درج ر الماجسررفير تررد المحاسررب بع روان" تطبيااق قواعااد الحوكمااة
وأثره على اإلفصاح في التقارير المالية" دراسة ميدانية على البنوك التجارية العاملة في فلسطين.
يمثرل ر ا ا سرفبيان أحرد الجوا رب ال امر ترد الد ارسر ,حيد يسرر ا مسرا مفلم ترد ر الد ارسر مرن خرالل افجابر علررى
ترراه ا سفرصاء من خالل وض إشارة  )Xعلى افجاب الفرد فرو را مالئمر  ,لمرا ي مرل الباحرد أن فرتر
من مسفوى البحد العلمد ل

إجابرافلم

الد ارسر  ,مر العلرم أن جمير اأسرئل المطروحر ضرمن ر ا ا سرفبيان أغرراا البحرد

العلمد وأن إجابافلم فح ى بالسري اللامل والع اي العلمي الفائر .
شل ار لفعاو لم وحسن اسفجابفلم....

الباحث
عرفات أكرم الطويل
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القسم األول  :معلومات العامة
يرجى اإلجابة على األسئلة التي تتضمن معلومات عامة بوضع إشارة ( صو )
 -1الجنس :
 ,أ ثى

لر
 -2العمر :

أ ل من  30س  ،من  30إلى  40س ,

من  40إلى ,50

ألثر من  50س .

 -3المؤهل العلمي:
دبلوم,

بلالوريوس ,

ماجسفير ,

دلفو ار .

 -4التخصص العلمي:
إدا رة أعمال  ,فمويل وعلوم مصرتي  ,محاسب  ,ا فصاد  ,غير ل .
 -5المنصب الوظيفي :
مدير عام ,

ائب مدير العام  ,مدير ترع  ,مد

داخلد .

 -6الخبرة العملية :
أ ل من  5س واه  ,من  5س واه وأ ل من  , 10من  10س واه وأ ل من  , 15من 15س
ت لثر.
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القسم الثاني :
فيما يلي مجموعة من العبارات خاصة بمباد الحوكمة  ،يرجاى التكارم باختياار اإلجاباة المناسابة بعاد قاراءة العباارات
اآلتية
المحور األول :وجود مقومات أساس محكم وفعال لقواعد الحوكمة.
موافق

الرقم

بشدة

يفوتر إطار ف يمد تعال يضربط لاتر جوا رب الحولمر أداء
1
2
3
4
5

الب و
فرر رروم الب ر ررو بافتصر رراف العر ررادل واللر رراتد للمعلومر رراه المالي ر ر

بصف دوري وم ف م

ففواتر مفطلبرراه الحولم ر مر مررردار افتصرراف الر

فررروم برره

الب و الفجاري
يس رراعد ال يلر ررل الف يم ررد المطب ر ر ت ررد الب ر ررو الفجارير ر تر ررد

فطوير مفطلباه الحولم

فعمررل ال يئرراه الر ابي ر واللجرران افشرراتي تررد الب ررو الفجاري ر
على الريام بواجب ا لاللفزام بف في مفطلباه الحولم
فح ررر

افدارة المصر ررتي علر ررى فط رروير إطر ررار الحولمر ر م ر ر

اأخ ر ر ر بعر ر ررين ا عفبر ر ررار أثر ر ررر علر ر ررى افتصر ر رراف حر ر ررول اأداء

6

المصرتد

7

فلزم إدارة الب و العاملين لدي ا بالعمل ضمن إطار الحولم

8

فررروم الج رراه افش رراتي بم ر

لات ر الصررالحياه والمسررؤولياه

ففمام ف في وفرسيف مباد حولم الشرلاه.

ي ر ر ررفم ففعي ر ر ررل افط ر ر ررار الفع ر ر ررال للحولمر ر ر ر م ر ر ررن خ ر ر ررالل فرس ر ر رريم
9

المسر ررئولياه ب ر ررين الس ر ررلطاه افشر ر رراتي والف يمير ر ر والف في ير ر ر

المخفلف
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موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

المحور الثاني  :وجود لجنه تدقيق مستقلة.
موافق

الرقم

1

بشدة
فس ر ر م لج ر رره الفر ررد ي تر ررد زير ررادة الموضر رروعي والشر ررفاتي تر ررد
عرا المعلوماه المالي الفد ففص ع ا الب و .

فسر م لج رره الفررد ي تررد فريرريم المبرراد والسياسرراه المحاسرربي
2

المطبر تد داخل الب و .
يوجررد دور م ررم للج ر الفررد ي تررد فعزيررز اسررفراللي الم ررد

3

الداخلد.

4

فساعد لج ه الفد ي على فدعيم اسفراللي المد

5

الخارجد.

فلزم لج ه الفد ي المد رين الرداخليين بالعمرل بموجرب معرايير

الفد ي الدولي واأدل المحلي .

فسرراعد لج رره الفررد ي وبالفعرراون مر إدارة الب ر علررى ضررمان
فلبير مفطلبراه افتصراف ترد البيا راه المالير بمرا ي سرجم مر

6

المعايير المحاسبي .

7

فسا م لج الفد ي تد دعم و فطبي مباد الحولم .

8

فررروم لج رره الفررد ي بفطبيرر معررايير عادل ر للعمررل الم ررد ,
ول ل ا جاز الم ام بشلل زيه وشفا .
فعمررل لج ر الفررد ي المسررفرل علررى حماير حرررو اأ لير مررن

9

المسر ر ر ر ررا مين مر ر ر ر ررن الممارسر ر ر ر رراه ا سر ر ر ر ررف اللي للمسر ر ر ر ررا مين

المسيطرين على الب

.

يس رراعد وج ررود لج ر ر ف ررد ي مس ررفرل ت ررد فحس ررين الممارس رراه
10

افداري تد الب

.

يسرراعد وجررود لج ر فررد ي مسررفرل علررى فطرروير

11
12

ررام الر اب ر

الداخلي ر بمررا يوالررب الفطررور الحاصررل تررد عمليرراه وأ شررط
الب

.

يسررا م وج ررود لج ر ر فررد ي مس ررفرل ت ررد زيررادة ج ررودة اأرب رراف

بالب
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موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

المحور الثالث :وجود ضمان فعال إلدارة المخاطر.
موافق

الرقم

1
2
3
4

بشدة
يفم السماف ل و المصال با فصال بمجلس افدارة للفعبير
عن مخاوت م افجا الفصرتاه غير الرا و ي .
فوجد آلي عمل تعال بين أصحاب المصال ومجلس افدارة

لفوتير اسفم ارري الشرل .

تد الحصول على فعويا تد حال ا ف ا

للمسا م الح

حرو ه وفعرضه للمخاطر ومحاسب المفسببين تد ل .
فعمل واعد الحولم المطبر على فحديد و ياس مصادر

المخاطر بد .

فعمل واعد الحولم على ضمان عدم وجود مخالفاه

للمفطلباه الف يمي لسلط ال رد الفلسطي ي والروا ين
5

المعمول ب ا.
يفم إضات

6

يم إلى وحداه العمل بالب

ومجلس إدارفه عن طري

دعم فحري اأ دا

فرديم فحليل وفوصياه من أجل

افسفرافيجي العام للب .

فوجد بيئ م اسب فدارة المخاطر تد الب

7
8

الف يمد للب

وادارفه العليا

مالئم لل يلل

م وجود لادر مؤ ل يعمل بشلل مسفرل

على إدارة المخاطر اأساسي الفد فواجه الب
ففوتر أساليب فطبيري لم ار ب المخاطر من بل افدارة العليا

للب .
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غير
موافق

غير

موافق
بشدة

المحور الرابع :توفر مقومات الحماية والمعامل العادل والمفساوي لجميع المساهمين والمستثمرين
موافق

الرقم

1

بشدة

يشار المسا مون تد افخا ررار زيرادة أو فخفريا رأس مرال

الب

يشر ر ررار المسر ر ررا مون حر ر ر ررم تر ر ررد ا طر ر ررالع علر ر ررى إج ر ر رراءاه

2

افتصاف

3

ففوتر آلياه ووسائل فعويا لحماي حرو المسا مين

4

يوجد س ول تد رل وفحويل مللي اأس م بين المسا مين

5
6
7
8

يح ر ر ر للمسر ر ررا مين مسر ر رراءل مجلر ر ررس افدارة وا ف ر ر رراف الحلر ر ررول

الم اسب

يشررار المسررا مون تررد إج رراء ا فخابرراه والعررزل ول ر ل تررد
إجراء أ فعدياله على الرا ون اأساسد
يطلر المسررا مون علررى جمير العمليرراه الرئيسرري ال امر الفررد

يروم ب ا الب

يروم المسا مون بالمشارل بالفصويه تد اجفماعاه الجمعي
العمومي بشلل عادل
يشر ر ررار المسر ر ررا مون ب ر ر ررأي م تر ر ررد سياسر ر رراه الملات ر ر ر ة للبر ر ررار

9

المو فين ومجلس افدارة

10

يوجد حماي لص ار المسا مون من اسف الل لبار المسا مين

11

ففم عملياه الفصويه للمسا مين بلل س ول ويسر

12
13
14

يفم م

حرو مفساوي لحمل اأس م من فس العائل

يحصر ررل المس ر ررا مون ت ر ررد اجفم ر رراع الجمعير ر ر العمومير ر ر عل ر ررى

معامل مفساوي ومفلاتئ
يفم م

فداول اأس م بصورة

ففسم بافتصاف والشفاتي
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غير
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غير
موافق
بشدة

المحور الخامس :اإلفصاح في التقارير المالية
موافق

الرقم
1
2

بشدة
يشر مجلس افدارة على عملي افتصاف ووسائل ا فصال .
ففصر الشرررل عررن طبيعر شرراط ا تررد افيضرراحاه المرترر تررد

الروائم المالي

ي ررفم الفحدي ررد ال ررد ي لصتص رراف ع ررن ال ررد
3
4

العمل الخاص ورسم يلل لمجلس افدارة .
ير رروتر مجلر ررس افدارة

6

ر ررام رس ر ررمد يفص ر ر

فرشي وأفعاب أعضاء مجلس افدارة .
يفص الب

5

والفشر ر يل واجر رراءاه
بالشر ررفاتي لعملي ر رراه

عن الف ييراه تد السياساه المحاسبي بمرا ترد لر

معالجف ا المحاسبي .
يحرردد الب ر بشررلل واض ر الر روائم المالي ر وافيضرراحاه المرفبط ر

ب ا.

يفصر الب ر عررن الب ررود غيررر العادير تررد ائمر الرردخل فلسرراب ا
7

مزيدا من الشفاتي .
يفم افتصاف عن اأحداد الالحر لفاريف الروائم المالي المرفبط

8

ب رو

9

يفص الب

عن ا رفباطاه لبيرة الريم

10

يفص الب

عن الملاسب والخسائر المحفمل

11

يفص الب

عن المخاطر الجو ري المفو ع

12

ش ف ا تد ل الفاريف .

يرروم الب ر بعررا معلومراه مرار ر برالففرة السرابر بجمر المبررال

تد الروائم المالي للففرة الحالي .

يررروم الب ر بافتصرراف بمررا يملررن مررن الحصررول علررى المعلومرراه
13

بصف دوري وم ف م .
اف ى
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قائمة المحكمين
أ.د .جبر الداعور

جامع اأز ر

جربوع

جامع افسراء

أ.د .يوس

أ.د .عصام البحيصد

جامع تلسطين

أ.د.علد شا ين

جامع تلسطين

أ.د.علد ال عامد

جامع اأز ر

د .خالد عيسى

جامع تلسطين



قائمة الب و الت شملها االستبيان
الب

الموقع االلكترو

بنكفلسطين 

www.bankofpalestine.com

بنكاالستثمارالفلسطيني 

 www.pibbank.com

بنك القدر

www.qudsbank.ps

البنك الوطني

 www.tnb.ps

البنك العربي

 www.arabbank.ps

بنكالقاهرةعمان 

 www.cab.ps

بنك األردن

 www.bankofjordan.com

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

 www.hbtf.ps

البنك األهلي االردني

 http://ahli.com/ar/jordan/personal

البنك العقاري المصري العربي

www.ealb.ps

البنك التجاري األردني

 www.jcbank.com

بنك األردن الكويتي

 www.jkb.com
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