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عرفانا مني لهم فهم اسما ذ ي فقمد لمممم ممنه الر ومر ورمانوا لمي نلم المسمرفو وسمندا وعونما
س طوع أ

خالل رحم ي الدراسوة ورل اللبارام والرممام ل

لبر له عم مما أحمممه لهم فمي مبمي

م حب سرر له فهذا فضل منه سوظل جموال له في عنقي فأ قد له بالسرر واالم نا له لما
دموه م جهد في ا ما رسال ي ,د .وفوق االغا  ,د .محمد جودم فارس جزاه هللا عنا رل خور.

رما أ قد بالسرر الجزول لجموع أسا ذ ي في س االدارة في جاملة االزهر لرل ما مدموه لمي

م مساعدة ومساندة في ابداء أراءه في رسال ي و وجوها ه لي فمه مني رل رل الحب واالح ار .
رممما أسممرر رممل مم سمماعدني وو ممن بجممانبي مم زمممالء الد ارسممة االعمزاء وأخم

األخ الغالي عصا حسونة المح ر .

بالممذرر مممنه

رممما أود أ أسممرر إخممو ي الصممغار وأحب ممي ممممدود ومحمممد فمقممد رممانوا نلم السممند فممي مسممور ي

اللمموة.

رم مما أخم م

بالس ممرر مبسسم م ي بن مما فمس ممطو الغ ممالي عم ممر مب ممي وادار ممه المح رم ممة وزمال ممي

االعزاء لما دموه م موازرة ومسانده لي خالل دراس ي.
وأخو ار ا قد بالسرر لرل م ساندني برممة أو ور ة أو سجوع خالل دراس ي.
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ملخص الدراسة
هدفم هذه الدراسة لم لرن عمر أ ر عمموة الحورمة عمر األداء اإلداري لبنا فمسطو وذلا

م خالل دراسة ملاوور الحورمة و قوو مدى طبوقها في البنا واأل ر عمر األداء لمبنا.

واع مد الباحث المنهج الوصفي ال حمومي الذي وس ند عمر جمع البوانام الظاهرة محل
الدارسة و اس خدا االس بانة الس طالع عونة الدارسة المرونة م اللاممو بوظا ن إسرافوه في

البنا وال ي وبمغ عدده ( )54موظفا و اس رداد ( )52اس بانة ورانم نسبة االس رداد ()%92.85
واس خدا برنامج  SPSSاإلحصا ي ل حمول البوانام.
و د أظهرم الدراسة ن ا ج أهمها  :أ لبنا فمسطو أنظمة د وق مس قمة ونزوهة وفاعموة

وعالموة الرفاءة مقارنة بالملاوور األخرى وأنه ووجد لدى البنا سواسام لمموارد البسروة الجودة

وومر البناء عموها في ال نموة المس خدمة لمموارد البسروة و ضرورة طوور خطة ال داول لممناصب
اإلدارة اللموا بمجمس اإلدارة بسرل وحقق ال داول الذي وضم مبادئ الحورمة و الحاجة إلر طوور
فلول البحوث ال طووروة بمزود م الدع والرعاوة م اإلدارة اللموا ورذلا ضرورة اللمل عمر

طوور أداء المجا الخاصة با خاذ الق اررام اإلداروة بسرل وحقق الرفاءة في ا خاذ القرار وودع

طبوقام الحورمة.

رما خمصم الدراسة إلر مجموعة م

ال وصوام أهمها ضرورة اع بار رافة نقاط القوة

االوجابوة رروزة أساسوة ل حقوق االهدان االس ار وجوة نحو اخ راق السوق اال مومي والدولي في
مجال الحورمة لبنا فمسطو واللمل عمر وصوة سواسام الموارد البسروة بسرل وحقق ال نموة
المس دامة في مجال نموة الموارد البسروة لدى البنا ال ي لزز مبادئ الحورمة والحاجة إلر
طوور خطة ال داول لممناصب االداروة اللموا ل لزوز مفهو الحورمة و ر ون االه ما والرعاوة

لمبحوث ال طووروة بوصفها اإلدارة الر وسوة في طوور و قد البنا في رافة مجاال ه وضرورة
طوور المجا المنب قة والخاصة با خاذ الق اررام بسرل أرنء بما وحقق أداء م موز وضم

مفاهو الحورمة.

ي

قد

Abstract
The aim of this study was identify the impact of corporate governance on the
administrative performance of Bank of Palestine through studying corporate governance
standards and evaluating its application in the Bank.
The researcher adopted a descriptive analysis method which was based on
collecting data of the study. A questionnaire was used to explore the study of a sample
consisting of 56 supervisory employees. 52 questionnaires were returned; i.e., a
percentage of 92.85%. The SPSS statistical program was used to analyze the collected
data.
The most important results were: firsty the bank has independent and effective
audit systems with international efficiency compared to other standards. Secoudly,
Policies of human resources are good and it can be built the development of human
resources. Thirdly, the plan of positions’ circulation must be modified and developed
for positions at the senior management to guarantee corporate governance. Fourthly,
there is a need to develop the activation of development researches through extra
support from the senior management. Finally, there is a need to develop the
performance of the committees responsible for making managerial decisions to ensure
the efficiency of making decisions and to support corporate governance application.
The most important recommendations were: Firstly all positive strengths must
be considered as a corner stone to achieve the strategic goals of launching towards the
regional and international market of corporate governance. Secoudly, recommend
developing the policies of human resources to achieve sustainable development in
human resources which enhances corporate governance. Thirdly, need to develop and
modify the plan of positions’ circulation in the senior management to enhance corporate
governance. Fourthly, more attention should be given to development researche.
Finally, decision making committees must be developed in order to achieve superior
performance that guarantees the progress of governance concept.

ك

الفصل الأول
الاطار العام للدراسة

1

المقدمة
أدم اللولمة و حرور األسواق المالوة و حوول ر ور م دول اللال إلر مفهو اال صاد الحر

حقق السررام أرباحا مر فلة مرنها م ال وسع

إلر ف ح أسواق دولوة جدودة ومر م خاللها أ

في مجال أنسط ها مما له م أ ر في خمق فر

اس ماروة جدودة وزوادة فر

اللمل بالسرل

الذي وبدي إلر نمو و قد ا صادوام الدول ال ي ن مي إلوها ما السررام .وفي نفس الو م أدم

هذه اللوامل إلر لرض السررام إلر المنافسة السرسة والر در ربور م ال ذبذبام الرأسمالوة,
و د أصبحم السررام الوطنوة لم أنه لري وسع و صبح ادرة عمر رسب مزاوا اللولمة و حرور
األسواق المالوة و جنب المنافسة السرسة ,فإنها ح اج إلر مس ووام م

رأس المال

لدي

إمرانوام مصادر ال موول ال قمودوة ,وأصبح عد القدرة عمر جذب هذه المس ووام م رأس المال

وهدد وجود ما السررام ,بل و د وم د األ ر سمبوا عمر ا صادوام الدول ال ي ن مي إلوها

السررام ,فلد رفاوة رأس المال ولمل عمر محو القدرة ال نافسوة لمسررام و قم

فر

اللمل

,فالسررام ال ي ال مر م زوادة رأسمالها ع طروق جذب االس مارام إلوها سون حول إلر

مجرد سررة ابلة لمسررام اللالموة م لددة الجنسوام ,بل وأر ر م ذلا د واجه السررام خطر
خروجها خارج األسواق اللالموة (سموما .)2009 ,
أدم األزمام المالوة األخورة في دول سرق آسوا وروسوا والوالوام الم حدة ,وال ي فجرها

الفساد اإلداري والمالي وسوء اإلدارة والفجوة الربورة بو مر بام ومرافآم المدورو في السررام
وبو أداء ما السررام ,إلر أ

صبح عمموة جذب المس ووام الرافوة م رأس المال م سمة بقدر

ربور م الصلوبام ( أحمد.)2111,
أصبحم حورمة السررام م

الموضوعام المهمة عمر رافة المبسسام والمنظمام

اال موموة والدولوة وذلا بلد سمسمة األزمام المالوة المخ مفة ال ي حد م في ر ور م السررام

الخاصة والدول الم قدمة م ل االنهوارام المالوة ال ي حد م في عدد م دول سرق أسوا وأمرورا

الال ونوة عا  1997وأزمة سررة إرنو وال ي لمل في مجال سووق الرهرباء والغاز في الوالوام
الم حدة األمروروة عا  2001رذلا سررة وردرو األمروروة لال صاالم عا  2002وورجع السبب

في هذه االنهوارام إلر الفساد المالي واإلداري بصفة عامة والفساد المالي بصفة خاصة والفساد
المالي ورجع في أحد جوانبه المهمة إلر دور م ار بي الحسابام و أروده عمر صحة القوا المالوة

وما ضمنه م ملمومام محاسبوة وذلا خالن الحقوقة (عموا .)2010,

و سع دا رة االه ما بحورمة السررام في القطاع المصرفي وال ي عرفم فوما بلد بحارموة

المصارن و أخذ بلدا مفاهوما أوسع وأسمل م مفهومه في السررام غور المالوة إذ ولد وافر
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نظا مصرفي صحي وسمو أحد الررا ز األساسوة المطمقة لسالمة عمل سوق األوراق المالوة
و طاع السررام فالقطاع المصرفي ووفر راس المال الالز والسوولة للمموام السررام اللالموة
ونموها عالوة عمر ذلا فإ

حرور األسواق المالوة واللولمة وال قد ال رنولوجي وما رافقها م

غورام سرولة في البو ة المصرفوة الدولوة د عرضم المصارن إلر درجة ربورة م ال قمبام والر

مواجهة مخاطر ا مانوة جدودة ال قوى عمر جنبها وم

إلر صلوبة إدارة المخاطرة اال مانوة

بصورة جودة وربما را ذلا احد األسباب الر وسوة إلصدار الو وقة النها وة ال فاق بازل IIفي سهر

وونوو ( 2004الربولي وراضي.)2009,

أوالا :مشكلة الدراسة:
رما أ البو ة القانونوة الفمسطونوة وعمر الرغ م الجهود المبذولة ل طوورها ال زال ور نفها
القصور ,ما وفرض ضرورة رسوخ مجموعة م المفاهو اللامة والمبسسام ال ي وجب وافرها

رأساس لمحورمة ,ففي حو أ
الجزء األربر م

واعد الحورمة ال ي ضان إلر مساروع القوانو

رو إلزاموة ,فإ

واعد حورمة السررام لوسم م واجدة ,وبال الي فهي طوعوة .وبال الي فإ

السررام ال قو بأي اعدة م مر أو أسموب أم ل طالما أنه غور موجود في القانو  ,سواء ب لوو

جهة ال د وق الداخمي ,أو اإلفصاد والسفافوة ,أو في زوادة رأس المال ,أو باطالع صغار
المساهمو عمر حقو ه وممارس ه لها .و د طر م المجنة الوطنوة لمحورمة في اج ماعها الذي

عقده في سرو ال اني  2117إلر اع ماد مبدأ الحوافز لمسررام ال ي طبق القواعد ,ونا سم
الحوافز المح ممة رمنح سهادة لمسررة المم زمة( رباجة وحامد والسقا ي.)2118 ,
وم هنا وأ ي السبال الر وسي لممسرمة الذي و م ل في:

ما مدى تأثير عمليات الحوكمة على األداء اإلداري لبنك فلسطين ؟
وو فرع م السبال الر وسي عدد م األس مة وهي :

 .1ما مدى وا مجمس إدارة البنا بأداء المها المنوطة بها حسب واعد حورمة المصارن مما
وبدي إلر حسو األداء اإلداري؟

 .2ما مدى وا اإلدارة ال نفوذوة لمبنا بأداء المها المنوطة به حسب واعد حورمة المصارن مما
وبدي إلر حسو األداء اإلداري ؟

 .3ما مدى وافر اإلمرانوام لدى بنا فمسطو ل طبوق واعد الحورمة ؟

 .4ما مدى وافر األسس والمبادئ الالزمة ل طبوق الحورمة لدى بنا فمسطو ؟
 .5ما مدى أ ور طبوق الحورمة عمر أصحاب المصالح في حسو األداء اإلداري لمبنا ؟
 .6ما مدى أ ور اإلفصاد والسفافوة والر ابة عمر حسو األداء اإلداري لمبنا ؟
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ثانيا :متغيرات الدراسة:

 -1الم غور المس قل :مبادئ الحورمة المبسسوة وو فرع منها:

 .1م ع مجمس اإلدارة بالرفاءة واألهموة واالس قاللوة والنزاهة.

 .2اح فاظ البنا بأنظمة د وق مس قمة ونزوهة وفلالة حقق االم ال.

 .3االل از بمبدأي اإلفصاد والسفافوة ع جموع الملمومام والبوانام.
 -2الم غور ال ابع:

األداء اإلداري لبنا فمسطو .

تمتع مجلس اإلدارة بالكفاءة واألهلية واالستقاللية والنزاهة
المتغير المستقل

المتغير التابع

احتفاظ البنك بأنظمة تدقيق مستقلة ونزيهة وفعالة تحقق االمتثال
مبادئ
الحوكمة

االلتزام بمبدأي اإلفصاح والشفافية عن جميع المعلومات
والبيانات

المؤسسية

األداء اإلداري
لبنك فلسطين

شكل ( : )4يوضح متغيرات الدراسة
المصدر  :جرد بواسطة الباحث

ثالثا :فرضيات الدراسة:

الفرضوة الر وسوة :ووجد أ ور ذو داللة إحصا وة عند مس وى داللة ( )α ≥ 1.15بو

طبوق مبادئ الحورمة و االداء االداري لبنا فمسطو المحدود.
وو فرع م هذه الفرضوة عدة فرضوام:

 -1ووجد أ ور ذو داللة إحصا وة عند داللة ( )α ≥ 1.15لرفاءة وأهموة واس قاللوة مجمس االدارة
عمر االداء االداري لبنا فمسطو المحدود.

 -2ووجد أ ور ذو داللة إحصا وة عند مس وى داللة ( )α ≥ 1.15الح فاظ البنا بأنظمة د وق
مس قمة ونزوهة وفلالة و م الوة عمر األداء اإلداري لبنا فمسطو المحدود.

 -3ووجد أ ور ذو داللة إحصا وة عند مس وى داللة ( )α ≥ 1.15الل از البنا بمبدأي اإلفصاد
و السفافوة ع جموع الملمومام و البوانام عمر األداء اإلداري لبنا فمسطو المحدود.
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رابعا :أهداف الدراسة:

 .1سموط الضوء عمر أهموة طبوق الحورمة المبسسوة وأ رها عمر األداء اإلداري لبنا فمسطو
المحدود.

 .2بوا أ ر رفاءة واس قاللوة مجمس اإلدارة عمر االداء اإلداري لبنا فمسطو .

 .3ملرفة أ ر اح فاظ البنا بأنظمة د وق مس قمة ونزوهة وفلالة عمر االداء االداري لبنا فمسطو
المحدود.

 .4فح

أ ر إل از البنا بمبدأ اإلفصاد والسفافوة ع جموع الملمومام والبوانام وبو االداء

االداري لبنا فمسطو .

 .5لزوز وعي المصارن بموضوع الحورمة وخمق إجماع عمر أهموة طبوقه في القطاع الخا
م أجل حقوق الفوا د المرجوة منة .

 .6لزوز إجراءام الر ابة الداخموة و الخارجوة لدى المصارن لدرء المخاطر ال سغوموة و
الم غورام النا جة ع مخاطر اال ما .
خامس ا :أهمية الدراسة:

أهموة ممارسة الحورمة وخصوصا في اداء

للل ما أرد ه الدراسام و االبحاث ع

المس مرو ومووله ناحوة السررام ال ي طبق الحورمة وما لها م ا ر ربور ومموز عمر أسلار

األسه ل ما السررام ,حوث أ

طبوق الحورمة وساعد هبالء المس مرو

في حمول مو ن

السررام المالي وملادالم النمو و السوولة ورفاءة رأس المال وهذا ما سوساه بسرل واضح وجمي
عمر سفافوة المحاسبة والم ار بة و الم ابلة وما و ولد ع ذلا م سهولة وسافوة في الحصول عمر

الملمومام م ر ساء وع ما وساء فإ لهذه الدراسة جوانب م لددة ومر

قسموها عمر النحو

ال الي:
أوال  :أهمية الدراسة من الناحية العلمية:
نظ ار أل عم الحورمة عم جدود و حدوث اللهد في ال طبوق في الدول اللربوة وفمسطو

و وجد صلوبة ربورة في وجود دراسام في هذا المجال ,ولظرون االنهوارام المالوة ال ي مرم بها
المبسسام المالوة الدولوة ,فرا البد م أ وخطو مج مع المال و اال صاد الفمسطوني م البدء
في وضع األساسام األولر ل طبوق الحورمة فبرزم األهموة اللمموة لمدراسة عمر النحو ال الي:

 -1سوساه هذا البحث في ال لرن عمر مدى طبوق الحورمة و واعدها و محددا ها اللالموة في
أربر البنوا والمصارن الفمسطونوة.

 -2ال لرن عمر الملو ام ال ي منع طبوق الحورمة بسرل ربور في مبسسام اال صاد
الفمسطوني.
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 -3حمول وملرفة ما مدى مال مة البو ة الداخموة و الخارجوة لممج مع الفمسطوني في طبوق
الحورمة.

 -4سوساعد هذا البحث في وضع أسس طبوق مفهو الحورمة عمر القطاع الخا

الفمسطوني

والذي ولاني ر و ار حوث سوساه في طبوق المساروع والبرامج المخ مفة بطروقة ا مة عمر

السفافوة والقواس والوضود.

 -5سوطور البحث م األداء االداري و الخدمام المصرفوة م خالل طبوق الحورمة المصرفوة.
ثانيا :األهمية من الناحية التطبيقية:

 -1سوساه البحث في طبوق الحورمة بسرل ربور في زوادة الوضود و السفافوة و المسا مة و
سوساعد مجمس إدارة البنا عمر قوو أداء البنا ومدى حقوق األهدان المرجوة.

 -2طبوق الحورمة وساه بسرل فلال في طبوق نظا ر ابي فلال وسوساعد في ال واصل و
ال لاو ما بو الجهام الر ابوة و ال نفوذوة و المد ق الخارجي و المجا ال ابلة لمجمس اإلدارة.

 -3طبوق الحورمة سوبدي إلر حماوة مصالح الغور م المساهمو الصغار والمودعو والدا نو
وحممة األسه .

 -4سوساه طبوق الحورمة بسرل ربور م

قمول المخاطر ال سغوموة و اال ما ومخاطر قمبام

األسلار و الفوا د م خالل لجنة إدارة المخاطر ال ي سورو لها صالحوام ربورة في االطالع

عمر جموع اللمموام البنروة.

 -5طبوق الحورمة سوساه بسرل ربور في سهولة الوصول إلر الملمومام الخاصة بالبنا م
خالل المو ع أو ال قارور المالوة.

 -6طبوق الحورمة سوساه في الفصل ما بو المصمحة الخاصة ومصمحة اللمل في اإلدارة
اللموا.

 -7طبوق الحورمة سوزود م

قة المودعو و المقرضوو و ال صنون اال ماني وسلر السه في

سوق األوراق المالوة م خالل طمب المس مرو عمر سراء أسه البنا.

 -8طبوق الحورمة سوساه في لزوز اللال ة مع البنوا األجنبوة و المبسسام الدولوة وسوساعد
البنا في ف ح عال ام دولوة جدودة.
ثالثا :أهمية البحث بالنسبة للباحث:
 -1رم

أهموة الدراسة بالنسبة لمباحث لم لرن عمر أ ر طبوق الحورمة عمر االداء اإلداري

لمبنا وما هو ال غور في قدو الخدمام المصرفوة بل طبوق الحرومة وبلد ال طبوق ,و
ال لرن عمر الموارد و اإلمرانوام الم احة ل طبوق الحورمة ودراسة البو ة الداخموة و الخارجوة.
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 -2ملرفة ما مدى طبوق الحورمة في المج مع الفمسطوني وملرفة الملو ام ال ي منع ال طبوق
الفلال لمحرومة واوجاد الحمول.

 -3المساهمة في وضع الموا ح القانونوة لمجهام القانونوة و ال سرولوة ال ي س قو بوضع مقومام
ولوا ح ال طبوق لمحورمة في فمسطو .

سادس ا :منهجية الدراسة:
م

أجل حقوق أهدان الدراسة فإ الباحث اس خد المنهج الوصفي ال حمومي ,واع مدم

الدراسة عمر نوعوة م المصادر لجمع البوانام:

 -1المصادر ال انووة :حوث ا الباحث بمراجلة الرسا ل اللمموة و الر ب و الدوروام والمنسورام
والمجالم اللمموة و الموا ع اإللر رونوة عمر سبرة اإلن رنم ذام اللال ة بموضوع الدراسة,

وم خالل المصادر ال انووة لرن الباحث عمر األسس و الطرق السمومة في ر ابة األبحاث

واإللما اللممي بجوانب موضوع الدراسة.

 -2المصادر األولوة :ا الباحث بجمع البوانام المودانوة بواسطة اس بانة
مع موضوع الدراسة و

حرومها م

إعدادها بما و وافق

بل عدد م المخ صو  ,وذلا لمحصول عمر البوانام

والملمومام الضروروة الخ بار فرضوام الدراسة ,و ا الباحث ب فروغ و حمول االس بانة م

خالل اس خدا الحزمة االحصا وة لملمو االج مالوة ( .) SPSS
سابعا :مجتمع الدراسة:

و م ل مج مع البحث م نا ب مدور عا ومساعدي المدور اللا مدراء الدوا ر ومساعدوه

ومدراء الفروع والم ار بو ومساعدوه في اإلدارة اللامة وفروع بنا فمسطو في طاع غزة وعدده

 54مفردة ,و ا الباحث باس خدا الحصر سامل ألفراد مج مع البحث ,وذلا نظ ار لقمة عدده
ألنه م أصحاب إ خاذ القرار(مجمة بنا فمسطو .)2111,
ثامنا :مصطلحات الدراسة:

الحوكمة المؤسسية :هي مجموعة م اللال ام فوما بو القا مو عمر إدارة السررة ومجمس

اإلدارة وحممة األسه وغوره م المساهمو وهناا م ولرفها بأنها مجموع واعد الملبة ال ي
س خد إلدارة السررة م الداخل و وا مجمس اإلدارة باإلسران عموها لحماوة المصالح والحقوق

المالوة لممساهمو " .السرارنة "2111

األداء االدراي :المنظومة الم راممة لن اج أعمال المنظمة في ضوء فاعمها مع عناصر بو ها
الداخموة والخارجوة (عبد المطمب.) 2119,

7

بنك فلسطين  :بنا فمسطوني الهووة واالن ماء وهو أربر البنوا الوطنوة ودار بلقول وخبرام
فمسطونوة وم ل الالعب الر وسي الوطني ووساه بسرل ربور في المس ولوة االج ماعوة وهو بحق

البنا الوطني األول ( .الباحث)
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الفصل الثاني
الإطار النظري

المبحث األول  :حوكمة الشركات
المبحث الثاني  :األداء اإلداري
المبحث الثالث  :بنك فلسطين
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المبحث األول :حوكمة الشركات
المقدمة:

د ظهرم الحاجة إلر الحورمة في عدد م اال صادوام الم قدمة والناس ة خالل اللقود

القمومة الماضوة خاصة في أعقاب االنهوارام اال صادوة واألزمام المالوة ال ي سهد ها عدد م

دول سرق آسوا وأمروروا الال ونوة وروسوا في عقد ال سلونام م القر اللسرو ورذلا ما سهده

اال صاد األمروري مبخ ار م

انهوارام مالوة ومحاسبوة خالل عا .2112أصبحم السررام

الوطنوة لم أنه لري وسع و صبح ادرة عمر رسب مزاوا اللولمة و حرور األسواق المالوة و جنب
المنافسة السرسة ,فإنها ح اج إلر مس ووام م

رأس المال لدي إمرانوام مصادر ال موول

ال قمودوة .وأصبح عد القدرة عمر جذب هذه المس ووام م رأس المال وهدد وجود ما السررام,
بل و د وم د األ ر سمبوا عمر ا صادوام الدول ال ي ن مي إلوها السررام ,فلد رفاوة رأس المال

ولمل عمر محو القدرة ال نافسوة لمسررام ,فالسررام ال ي ال مر م زوادة رأسمالها ع طروق

جذب االس مارام إلوها سون حول إلر مجرد سررة ابلة لمسررام اللالموة م لددة الجنسوام,
د واجه السررام خطر خروجها خارج األسواق اللالموة ( احمد.)2111 ,

أدم االنهوارام المالوة في اللدود م البمدا حدو ا إلر ال فرور في روفوة حماوة المس مرو

م أخطاء مجالس إدارة السررام ,و د أسفر ذلا ع االه ما بالدور الذي وملبه مفهو حورمة
السررام في ال أرود عمر االل از بالسواسام واإلجراءام الر ابوة وعمر دورها في جذب االس مارام
و دعو ا صادوام الدول ,وذلا خالل وضع أسس ملونة لملال ة بو مجمس اإلدارة والمدورو

والمس مرو

وأصحاب المصالح بالسرل الذي وبدي إلر وجود سفافوة في ال لامل بو

هذه

األطران والذي وبدي إلر منع حدوث م ل هذه االنهوارام المالوة في المس قبل (الروحاني,

.)2111

أوالا :نشأة مفهوم حوكمة الشركات:

أدى ظهور نظروة الورالة "  " Agency Theoryوما ار بط بها م إلقاء الضوء عمر

المسارل ال ي نسأ ن وجة لارض المصالح بو أعضاء مجالس إدارة السررام وبو المساهمو

أدى إلر زوادة االه ما وال فرور في ضرورة وجود مجموعة م القوانو و الموا ح ال ي لمل عمر
حماوة مصالح المساهمو و الحد م ال العب المالي و اإلداري الذي د وقو به أعضاء مجالس
اإلدارة بهدن لظو مصالحه الخاصة ,وذلا باع باره الجهة ال ي ولي زما األمور داخل

السررام (السام ار ي.)2119,
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ا في عا  1974رل م "  "Jensen and Meckliبااله ما بمفهو حورمة السررام

وابراز أهمو ه في الحد أو ال قمول م المسارل ال ي د نسأ م الفصل بو الممروة و اإلدارة و ال ي
م م ها نظروة الورالة ,الحق ذلا مجموعة م الدراسام اللمموة واللمموة و ال ي أردم عمر أهموة

االل از بمبادئ حورمة السررام وأ رها عمر زوادة قة المس مرو

في أعضاء مجالس إدارة

السررام ,وبال الي درة الدول عمر جذب مس مرو جدد سواء محموو أو أجانب وما و ر ب عمر
ذلا م

نموة ا صادوام ما الدول (السام ار ي.)2119,
صاحب ذلا وا اللدود م دول اللال بااله ما بمفهو حورمة السررام ع طروق وا

رال م الهو ام اللمموة بها و المسرعو بإصدار مجموعة م القوانو والموا ح ال ي برد عمر
أهموة ال از السررام ب طبوق ما المبادئ (أبو موسر.)2118 ,

ففي الوالوام الم حدة أدى طور سوق المال ووجود هو ام ر ابوة فلالة لمل عمر م ار ب ه
و سرن عمر سفافوة البوانام والملمومام ال ي صدرها السررام ال ي لمل به م ل ()SEC

 ,Securities Exchange Commissionوباإلضافة إلر ال طور الذي وصمم إلوه مهنة
المحاسبة والمراجلة ,إلر زوادة االه ما بمفهو حورمة السررام ونظ ار الر باط اال صاد األمروري

باال صاد في المممرة الم حدة ,ظهر اللدود م ال قارور ال ي برد عمر أهموة االل از بمبادئ

حورمة السررام في المممرة الم حدة (الووسفي.)2111,

را لبورصة لند "  " London Stock Exchangeدور بارز في ذلا المجال ,حوث

صدر "  " Cadbury Reportفي عا  1992لري وبرد عل أهموة حورمة السررام م أجل
زوادة قة المس مرو في عمموة إعداد ومراجلة القوا المالوة ,وبالرغ م أ ال وصوام ال ي بناها
هذا ال قرور غور ممزمة لمسررام المسجمة أسهمها في بورصة لند  ,إال أ البورصة رغ السررام

عمر أ

حدد في قرورها السنوي مدى ال زامها ب ما ال وصوام .وظهر بلد ذلا اللدود م ال قارور

الم لمقة بحورمة السررام ودور مجالس إدارة السررام و أنظمة الر ابة الداخموة بالسررام و

المجا ال ابلة لمجمس اإلدارة و قوو وادارة المخاطر م ل  " Hample" Reportعا  1995و "
 " Higges and Smith Reportفي عا  ( 2113سموما .)2114 ,
أ

ول وق صر األمر عمر الوالوام الم حدة و المممرة الم حدة بسأ االه ما بالدور الذي ومر

ملبه حورمة السررام في المنع أو الحد م االنحرافام المالوة و اإلداروة ,فقد ظهر اللدود م

ال قارور في رل م رندا و فرنسا و ألمانوا و إوطالوا و اللدود م دول أمروروا الال ونوة ودول سرق

آسوا ع طروق الهو ام اللمموة و البورصام المالوة بها(الدها .)2118,
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ثانيا :تعريف حوكمة الشركات:

لروفام الحورمة ر ورة حوث ال ووجد عمر المس وى اللالمي لرون موحد م فق عموه بو

رافة اال صادوو و القانونوو و المحممو لمفهو حورمة السررام و ورجع ذلا إلر داخمه في
اللدود م األمور ال نظوموة و اال صادوة و المالوة و االج ماعوة لمسررام (الهاسمي.)2119 ,
وحورمة السررام هو" نظا م رامل لمر ابة المالوة و غور مالوة الذي ع طروقه و إدارة

السررام و الر ابة عموها (سموما . )2119 ,
لرون أخر هو مجموعة م

القوانو

و القواعد والملاوور ال ي حدد اللال ة بو

إدارة

السررة م ناحوة ,وحممة األسه و أصحاب المصالح أو األطران المر بطة بالسررة م ل (حممة
السندام ,اللمال ,الدا نو  ,المواطنو ) م ناحوة اخرى ( سموما .)2119 ,
لرن لجنة رادبوري في قرورها ع الجوانب المالوة الحارموة السررام في المممرة الم حدة

المرفوع إلر مجمس االس ساري لمبوانام وال قارور المالوة عا  1991حارموة السررام" بأنها ذلا
النظا الذي و

م خالله وجوه ور ابة السررام ووهدن ذلا النظا إلر ال وافق بو مصالح

اإلدارة والمساهمو باإلضافة إلر الرفاءة اال صادوة والرفاهوة االج ماعوة ,وال سا في أ

قووة

و لزوز نظا الحارموة وحقق الموزة ال نافسوة لألعمال و قووة اال صار ول وسوع رأس مال وجذب

دفقام رأس المال طوومة األجل و لزوز و ورة النمو اال صادي ومنع عمموام الغش وال العب

وسوء اس خدا السمطة وسوء اإلدارة(.الربولي وراضي.)2119 ,

وسور مفهو حارموة السررام"إلر مجموعة م المبادئ والقواعد لمل عمر حقوق ال واز

بو مصالح جموع األطران الم لاممة مع السررة م إدارة ومساهمو وأي أطران أخرى ذام
عال ة بالسررة (أبوموسر. )2118,
حورمة السررام هي إطار و ضم

واعد وممارسام السوق ال ي حدد روفوة ا خاذ السررام

وخاصة سررام االر اب اللا لق ار ار ها والسفافوة ال ي حر عمموة ا خاذ القرار فوها ,ومدى
المساءلة ال ي وخضع لها مدوري وربساء ما السررام وموظفوه أو الملمومام ال ي وفصحو

عنها لممس مرو

والحماوة ال ي وقدمنها لصغار المس مرو

 ,وال ي ضم

أوضا" موضوعام

خاصة بقانو السررام و وانو األوراق المالوة و واعد ود السررام بالبورصة ,والملاوور المحاسبوة
ال ي طبقها السررام المقودة بالبورصة و وانو

االح رار واالفالس وال سرولام الصادرة ع

الجهام الحروموة وال سرولوة ال ي لامل ملها السررام (عمر وسحا ة . )2117,

لرون منظمة ال لاو اال صادي وال نموة ( :)OCEDبأنها مجموعة م اللال ام فوما بو

القا مو عمر إدارة السررة ومجمس اإلدارة وحممة األسه وغوره م المساهمو وهناا م ولرفها
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بأنها مجموع واعد الملبة ال ي س خد إلدارة السررة م الداخل و وا مجمس اإلدارة باإلسران

عموها لحماوة المصالح والحقوق المالوة لممساهمو  .وبملنر أخر الحورمة لني النظا  ,أي وجود
نظ حر اللال ام بو األطران األساسوة ال ي ب ر في األداء رما سمل مقومام قووة المبسسة

عمر المدى البلود و حدود المس ول والمس ولوة (.(OCED,2004

ال لرون الواسع لحارموة السررة وحاري جموع أصحاب المصالح في السررة م اللاممو
والزبا

والمجهزو والم ار بو وغوره الذو ومارسو سمطة ال أ ور في ا خاذ وضع الق اررام في

السررة ور ابة نفوذها.

ثالث ا :خصائص حوكمة الشركات:

م أه ما موز خصا

حورمة السررام ما ومي(الفرابي:)2114 ,

.1

االنضباط :إ باع السموا األخال ي المناسب الصحوح.

.3

االس قاللوة :ال وجد أ ورام غور الزمة ن وجة ضغوط.

 .2السفافوة :قدو صورة حقوقة لرل ما وحدث.
 .4المسا مة :إمرا
.5

قوو و قدور أعمال مجمس اإلدارة واإلدارة ال نفوذوة.

المس ولوة :أما جموع األطران ذوي المصمحة في المنسأة.

 .6اللدالة :وجب اح ار حقوق مخ من مجموعام أصحاب المصمحة في المنسأة.
.7

المس ولوة االج ماعوة :النظر إلر السررة رمواط جود.

رابعا :أهداف حوكمة الشركات:

لو ل ور لمحورمة م األهدان والمزاوا ال ي دعمها لما سلم ملظ الوحدام اال صادوة

بل والدول إلر طبوقها ووضلم ال سرولام المخ مفة الالزمة لها.
ولقد اخ مفم المفاهو المس خدمة لم لبور ع هذه األهدان والمزاوا منها المنافع أو الدوافع أو
البواعث ورمها جمولا دخل ضم األهدان والمزاوا وال ي ومر ال لبور عنها في النقاط ال الوة

(أحمد:)2111 ,
.1

حسو القدرة ال نافسوة لموحدام اال صادوة وزوارة وم ها.

 .2فرض الر ابة الفلالة عمر أداء الوحدام اال صادوة و دعو المساءلة المحاسبوة لها.
.3

ضم مراجلة األداء ال سغومي والمالي والنقدي لموحدة اال صادوة.

.4

قوو أداء اإلدارة اللموا و لزوز المساءلة ورفع درجة ال قة فوها.

.5
.6

لموق قافة االل از بالقوانو والمبادئ والملاوور الم فق عموها.
لظو أرباد الوحدة اال صادوة.
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.7

زوادة قة المس مرو في أسواق المال ل دعو المواطنة االس ماروة.

.9

حقوق اللدالة والسفافوة ومحاربة الفساد.

 .8الحصول عمر ال موول المناسب وال نبب بالمخاطر الم و لة.
 .11مراعاة مصالح األطران المخ مفة و فلول ال واصل مله .
خامس ا :محددات الحوكمة:

هناا ا فاق عمر أ ال طبوق الجود لحورمة السررام م عدمه و و ن عمر مدى وافر

ومس وى جودة مجموع و م المحددام :المحددام الخارجوة و ما الداخموة ونلرض فوما ومي
لها و المجموع و م المحددام بسيء م ال فصول رما ومي(السرارنة:)2111,
أ -المحددات الخارجية:

و سور إلر المناخ اللا لالس مار في الدولة ,والذي وسمل عمر سبول الم ال :القوانو

المنظمة لمنساط اال صادي ( م ل وانو سوق المال والسررام و نظو المنافسة ومنع الممارسام
االح راروة واإلفالس ) ,ورفاءة القطاع المالي ( البنوا وسوق المال ) في وفور ال موول الالز

لممسروعام ,ودرجة نافسوة أسواق السمع وعناصر اإلن اج ,ورفاءة األجهزة والهو ام الر ابوة
( هو ة سوق المال والبورصة )

في إحرا الر ابة عمر السررام ,وذلا فضال ع

بلض

المبسسام ذا وة ال نظو ال ي ضم عمل األسواق برفاءة ( ومنها عمر سبول الم ال الجملوام

المهنوة ال ي ضع مو اق سرن لملاممو

في السوق ,م ل المراجلو

والمحاسبو

والمحامو

والسررام اللاممة في سوق األوراق المالوة وغورها ) ,باإلضافة إلر المبسسام الخاصة لممه

الحرة م ل مرا ب المحاماة والمراجلة وال صنون اال ماني واالس سارام المالوة واالس ماروة .و رجع
أهموة المحددام الخارجوة إلر أ وجودها وضم

نفوذ القوانو والقواعد ال ي ضم حس إدارة

السررة ,وال ي قمل م ال لارض بو اللا د االج ماعي واللا د الخا

.

ب -المحددات الداخلية:
و سور إلر القواعد واألسس ال ي حدد روفوة ا خاذ الق اررام و وزوع السمطام داخل السررة

بو الجملوة اللامة ومجمس اإلدارة والمدورو ال نفوذوو  ,وال ي وبدى وافرها م ناحوة و طبوقها م
ناحوة أخرى إلر قمول ال لارض بو مصالح هذه األطران ال ال ة.
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المحددام الداخموة

المحددام الخارجوة
خاصة

تنظيمية
معايير:

المساهمون

أصحاب المصالح

 المحاسبة
 المراجعة
 أخرى
القوانين والقواعد

مجلس اإلدارة

يعين ويراقب

يرفع تقرير إلى

القطاع المالي:
مؤسسات خاصة*:

 قروض

 محاسبون ومراجعون

 مساهمة في
رأس المال
األسواق:

اإلدارة

 محامون

تقوم

 تصنيف ائتماني

 تنافسية األسواق

 بنوك استثمار

 استثمار أجنبي
مباشر

الوظائف الرئيسية

 استشارات

 الرقابة على
الشركات

 تحليل مالي
 اإلعالم المالي

 المبسسام الخاصة سور إلر عناصر القطاع الخا

 ,وروانام االدارة الذا وة ,ووسا ل

االعال  ,والمج مع المدني .و ما الجهام ال ي قمل م عد

وافر الملمومام ,و رفع م

درجة م ار بة السررام ,و مقي الضوء عمر السموا االن هازي لإلدارة.

المصدر)Iskander, M. and N.chamlou,2002( :
السرل( :)2المحددام الخارجوة والداخموة لمحورمة

سادسا :مزايا و فوائد حوكمة الشركات:

م ع الحورمة باللدود م المزاوا و الفوا د أهمها(حسو :)2118,

 )1سجوع االس مار و االب رار.

 )2اس قرار المبسسة ونموها و خفوض المخاطر و خفوض ال رالون.
 )3لزوز ال قة والمصدا وة م
المحاسبة.

خالل إوجاد بو ة عمل سمومة وضما

أهم مزايا الحوكمة في المجاالت التالية:
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المساررة والمسا مة و

 -1الرفاه االج ماعي :سمل مس ولوة السررام في إن اج و أمو المج مع م السمع و الخدمام

بالجودة و المواصفام المناسبة ,وبأ ل رمفة ممرنة وباس خدا جود لجموع موارد المج مع .وال
ومر لمسررام أ

قو بأداء ما الوظوفة ,و حقوق الرفاه المج ملي ما ل و

فوها بالسفافوة والمساواة بالفر .

 -2ال نموة اال صادوة :إ م سأ ال طبوق و الممارسة السمومة لحورمة السررام ا

قسو اإلدارة
بدي إلر

الرفاءة باس خدا الموارد ,و لزوز القدرة ال نافسوة بما ومر لمسررة م الوصول إلر مصادر
ال موول المخ مفة لم وسع و النمو ,واغ نا فر

نمو االس ار وجوة ,والمساهمة في حقوق

الرفاءة اإلن اجوة و ال نموة اال صادوة القطاعوة و الوطنوة ,والمساهمة في حقوق ازدهار

ا صادي مس دا (مررز المسروعام الدولوة.)2117,
سابع ا :مقومات حوكمة الشركات:

سمل المقومام ال الوة الدعا األساسوة ال ي وجب وافرها ح ر ومر الحر ب طبوق حورمة

السررام في الوحدة اال صادوة وهي) أحمد: (2111 ,

وفر القوانو والموا ح الخاصة بضبط األداء اإلداري لموحدة اال صادوة.

.1
.2

وجود لجا

.3

وضود السمطام والمس ولوام بالهورل ال نظومي لموحدة اال صادوة.

اال صادوة.

أساسوة منها لجنة المراجلة ابلة لمجمس اإلدارة لم ابلة أداء الوحدة

 .4فلالوة نظا ال قارور و در ه عمر حقوق السفافوة و وفور الملمومام.
لدد الجهام الر ابوة عمر أداء الوحدة اال صادوة.

.5

ثامن ا :معايير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )OCEDفي مجال الحوكمة:
و

طبوق الحورمة وفق س ة ملاوور وصمم إلوها منظمة ال لاو اال صادي وال نموة في

عا  1999عمما بأنها أصدرم لدوال لها عا  2114و م ل في:

 .1ضما وجود أساس إلطار فلال لحورمة السررام :م الضروري أ و ضم اإلطار الفلال
لحورمه السررام رفع و لزوز مس وى السفافوة والرفاءة و حدود المس ولوام والصالحوام
ومس وى اإلسران والر ابة وال از جموع اللاممو ب طبوق القانو م خالل طوور هورل حورمة

السررام مع مراعاة أ ورها عمر األداء باإلضافة ل حقوق النزاهة والرفاءة في األسواق وو طمب

ذلا وجود سرولام و وانو لمممارسة الحورمة ن

بوضود عمر قسو المس ولوام و حدود

الصالحوام والمس وى االسرافي مع ضما مصالح الجمهور (أبو موسر.)2118,

 .2م الضروري الحفاظ عمر حقوق جموع المساهمو م خالل وضع ضوابط والوام حقق
لممساهمو

ال م ع بحقوق الممروة والمساررة في ا خاذ القرار وامرانوة الوصول إلر جموع
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الملمومام الخاصة بالسررة واالطالع عمر ال قارور المالوة والمساررة الفلالة في اج ماعام
الجملوة اللموموة وان خاب مجمس اإلدارة و وزوع األرباد ومنا سة قرور المد ق الخارجي

واإلفصاد ع هورل رأس المال واإلفصاد ع هورل رأس المال (أبواللز .)2114,

 .3الملاممة الم ساووة بو جموع المساهمو و لني المساواة بو حممة األسه داخل رل ف ة وحقه

حقو ه القانونوة وال صووم في الجملوة اللموموة عمر الق اررام األساسوة

في الدفاع ع

ورذلا حماو ه م إس غالل ربار المساهمو ومنع اال جار أو ال داول لحساب المطملو عمر

الملمومام الداخموة أو ال داول السخصي الصوري رما البد أ وفصح مجمس اإلدارة واإلدارة
اللموا ال نفوذوة ع

لامم ه الخاصة بالصفقام ال ي لها أ ور عبمر السررة بطروقة مباسرة أو

غور مباسرة ( باجة.)2118,

 .4دور أصحاب المصالح في أسالوب ممارسة اإلدارة المس ررة و سمل اح ار حقو ه القانونوة
أي ان هاا ل ما الحقوق ورذلا آلوام مسارر ه الفلالة في الر ابة عمر

و لووضا ه ع

السررة وحصوله عمر الملمومام المطموبة ووقصد بأصحاب المصالح البنوا اللاممو وحممة
السندام المحددو واللمالء واوضا" دوره في أمو طرق ال موول الداخمي والخارجي لمسررام

(فوزي.)2113,

 .5اإلفصاد والسفافوة و ناول اإلفصاد ع الملمومام الهامة ودور م ار بة الحسابام واإلفصاد
ع ممروة النسبة اللظمر م األسه واإلفصاد الم لمق بأعضاء مجمس اإلدارة والمدورو
ال نفوذوو وو

اإلفصاد ع

ما الملمومام بطروقة عادلة بو جموع المساهمو وأصحاب

المصالح في الو م المناسب دو

أخر ,حوث سوساعد اإلفصاد والسفافوة عمر اج ذاب

ربوس أموال والحفاظ عمر حقوق المساهمو وعرس ذلا سوبدي ضلن االفصاد إلر غواب

النزاهة وممارسام غور أخال وة مما وزود م المخاطر ال سغوموة واال مانوة (خمول. )2113,

 .6مس ولوام مجمس اإلدارة و سمل عمر أعضاء مجمس اإلدارة اإللما الرامل بجموع الملمومام
المالوة واالداروة الخاصة بالسررة ووضع الخطة االس ار وجوة و حدود األهدان المطموب

إنجازها خالل ف رة زمنوة ملونة وم ابله ال طبوق و لو لجا م أعضاء مجمس اإلدارة خ

بالر ابة والم ابلة والمخاطر والموارد البسروة وهورل راس المال ومنا سة ال قارور المالوة و قرور

المد ق الخارجي وحماوة أصحاب المصالح والمساهمو و لو

مدراء اإلدارة ال نفوذوة اللموا

و حدود روا به ومرافأ ه (اللبد.)2114,
تاسعا :معايير لجنة بازل لحوكمة الشركات ()Basel Committee

وضلم لجنة بازل في اللا  1999إرسادام خاصة بالحورمة في المبسسام المصرفوة

والمالوة ,وهي ررز عمر النقاط ال الوة (بررة:)2112,
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 -1وضع موا وق سرن بو المبسسام ل حقوق و طبوق ال صرفام الجودة لممبسسام.
 -2وضع اس ار وجوة لمسررة بمساررة ومساهمة األفراد فوها .

 -3حدود و وزوع المسبولوام ومرارز ا خاذ الق اررام بو أفراد المجمس.

 -4إوجاد نظا و ضم مها ال د وق الداخمي والخارجي وادارة مس قمة .

 -5إوجاد صوغ والوام بو نوع وسرل ال لاو بو مجمس اإلدارة ومد قي الحسابام.
 -6إوجاد نوع م الم ار بة لمرارز المخاطر م ل) ربار المساهمو واإلدارة اللموا).

 -7طبوق اللدالة والمساواة عند وزوع الحوافز المادوة واإلداروة سواء بو المدورو أو الموظفو
سواء رانم الحوافز مادوة أو ملنووة .

 -8ضما

وفور و دفق الملمومام المناسبة.

عاشرا :معايير مؤسسة التمويل الدولية  IFCلحوكمة الشركات:

وضلم مبسسة ال موول الدولوة لمبنا الدولي في عا  2113موجهام و واعد وملاوور

عامة راها أساسوة لدع الحورمة في المبسسام عمر نوعها ,سواء رانم مالوة أو غور مالوة,

وذلا عمر مس ووام أربلة رال الي (بررة:)2112,
 -1وجب أ

رو الممارسام جودة ومقبولة.

 -2إوجاد خطوام جدودة ضم الحر الجود الجدود.

 -3اسهامام أساسوة ل طوور و حسو الحر الجود محموا.
 -4القوادة الجودة.
حادي عشر :حوكمة الشركات في الجهاز المصرفي:
إ وجود نظا مصرفي سمو ول بر أحد الررا ز الر وسوة لسالمة عمل سوق األوراق المالوة
و طاع السررام حوث ووفر القطاع المصرفي اال ما والسوولة الالزمة للمموام السررة ونموها

رما أ القطاع المصرفي السمو هو أحد أه المبسسام ال ي سه في بناء اإلطار المبسسي

لحورمة السررام حوث وملب الجهاز المصرفي دو ار حوووا وهاما في فلول ممارسة حورمة
السررام ووبرز دور المصارن في لزوز حورمة السررام م خالل أ

سررام مساهمة عامة ار دة في مجال حورمة السررام وذلا م

رو البنوا باع بارها

خالل بني طبوق مبادئ

ومفاهو حورمة السررام أو أي سرل البنوا إحدى أدوام ال غور األساسوة جاه بني و طبوق

مفاهو ومبادئ الحورمة (أبو موسر.)2118 ,
وولرن آخرو

حارموة المصارن بأنهما مجموعة القواعد والموا ح القانونوة والمحاسبوة

والمالوة واال صادوة ال ي وجه و حر اإلدارة في أداء عممها والوفاء بمس ولوا ها لوس فقط أما
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المساهمو الذو ه أساسا م منظومة حارموة المصارن ولر أوضا أما المودعو الذو ه

أساسا الدا نو الر وسوو لممصارن وم

أصحاب المصالح والمج مع في المنطقة ال ي بلمل

بها القطاع المصرفي (راضي والربولي.)2119 ,
لمبنا

رما لني الحورمة في الجهاز المصرفي م ار بة األداء م
وحماوة

حقوق

المساهمو

والمودعو

وعال ه

بل مجمس اإلدارة واإلدارة اللموا

باألطران

الخارجوة

لمحورمة

(سموما .)2119,

و م ل اللناصر األساسوة في عمموة الحورمة في مجموع و وهما:
 .1األطران الداخموة و م ل في:
 مجمس اإلدارة.
 حممة األسه .

 اإلدارة ال نفوذوة.

 الم ار بو والمراجلو الداخموو .
 .2األطران الخارجوة و م ل في:
المودعو .

 وسا ل أمو الودا ع.
 وسا ل اإلعال .

سررام ال صنون وال قوو اال ماني.
األطر القانونوة وال نظوموة والر ابوة.
ثاني عشر :المعايير التي وضعتها لجنة بازل للرقابة على البنوك ومن أهمها (سموما :)2119,
و لطي لجنة بازل لمر ابة المصرفوة لروفا آخر لمفهو حارموة المصارن في ا فاق بازل 2

هو :لني الحارموة بصفة عامة اإلدارة الرسودة و حدود اللال ة بو سرراء المصرن (مسمماهمو ,
مودعو  ,دا نو  ,زبا  ,مجمس اإلدارة ,الحرومة ,... ,الخ) ومحاولة الفي لارض المصالح

وذلا م خالل هورل نظومي محر وحقق مصالح الجموع ,ووضم إدارة المصرن وخصوصا
إدارة المخاطر بصورة واضحة وجودة بما وبم المحافظة عمر اس قرار النظا المصرفي.
.1

اإلعال ع األهدان االس ار وجوة لمجهاز المصرفي ولمبنا و حدود مس ولوام اإلدارة.

 .2ال أرد م رفاءة أعضاء مجمس اإلدارة وادراره الرامل لمفهو الحورمة وعد وجود أخطاء
مقصودة م
.3
.4

بل اإلدارة اللموا.

ضما فلالوة دور الم ار بو وادراره ألهموة دوره الر ابي.

ضرورة وفور السفافوة واإلفصاد في رافة أعمال وأنسطة البنا واإلدارة.
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ثالث عشر :أوجه االختالف بين المصارف والشركات في مجال الحاكمية( :راضي
والربيعي)3117,

نفرد المصارن ووجه خا

لمجموعه م الخصا

ال ي موزها ع بقوة السررام غور المالوة

وال ي مز عمر ضرورة وجود حمول منفصل لهورل حارموة المصارن وومر إجماال إنجاز هذه

الخصا
.1

بال الي:

خضع المصارن إلر إسران ور ابة الهو ام الر ابوة الرسموة بصورة مس مرة مما سوبدي

إلر مضاعفة أنسطة الر ابة المصرفوة م المساهمو والسمطام الر ابوة وهي أ ل السررام

الغور مالوة.
.2

ح فظ المصارن ب روة المودعو وهي غور موجودة لدى السررام األخرى الغور مالوة.

.3

الرمفة االج ماعوة لفسل المصارن فوق و جاوز رمفة فسل السررام مما وفرض اه ماما

.4

خضع المصارن إلر ر وبام سبرة األما ال ي ال وفر في السررام األخرى وال ي زود

.5

إ مدراء المصارن لدوه القدرة عمر حجب دفق الملمومام أو ال ر عموها االمر الذي

عاما بسموا المصارن.

م دوافع المالرو والمدراء والمودعو في ممارسة الر ابة عمر المصارن.
وجلل م

الصلب عمر المساهمو

بالسررام الغور مالوة.

الصغار و الدا نو

م ار بة مدراء المصارن مقارنة

القواعد و الموا ح و القوود ال نظموة في أهموة

.6

خضع المصارن إلر در ربور م

.7

ما وموز المصارن ع السررام الغور مالوة وهورمة رأس المال بحوث أ رأس المال في

المصارن في اال صاد بسبب غموض موجدام و نساطام المصارن.

المصارن سرل نسبة ض ومة في مجموع مصادر ال موول الم احة لممصرن وبخاصة الودا ع

إذ ما ورنه بالسررام االخرى فإنها مول نفسها ع طروق حقوق الممروة أر ر م الدوو .
.8

ن وجة أ المالرو و مجمس االدارة و المساهمو غور ادرو عمر ر ابة جموع اللاممو

في رل االو ام وبدي الر فسل ر ور م المصارن ن وجة عمموام الغش و السر ة رما حصل
في الوالوام الم حدة االمروروة فسل  284مصرفا أما خارج القطاع المصرفة فإ

عمموام

الغش و السر ة خضع للمموام ر ابة عدودة منها المساهمو الربار و المقرضو واصحاب

المصالح.

رابع عشر :أهمية حاكمية المصارف:
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أ ارم حورمة السررام اه ما الباح و

وغوره م أصحاب المصالح وذلا ن وجة لحاالم

الفسل واإلفالس المالي لر ور م السررام الربرى في الوالوام الم حدة وانهوار األسواق في سرق
أسوا وم خالل األسباب ال ي أدم لحدوث هذا الفسل المالي واإلداري بو انلدا أسموب حورمة

المصارن ومر القا مو عمر المصارن م الداخل سواء رانوا أعضاء مجمس إدارة أو مدراء أو

موظفو

عموموو

م

فضول مصمح ه السخصوة عمر حساب مصمحة المساهمو

والدا نو

وعامة الجمهور وعموة فإ الدول والسررام ال ي ضلن فوها أسالوب حورمة المصارن ل بر

أر ر عرضة لن ا ج وخومة فوق مجرد الفضا ح واألزمام المالوة ,حوث أصبح م الواضح ماما"
أ

إدارة المصرن م

خالل مفهو الحورمة وحدد بدرجة ربورة مصور المصارن ومصور

ا صادوام الدول ,في هذا اللصر المسمر بلصر اللولمة (عوسر.)2118,

باإلضافة لذلا فإ إجراءام اللولمة م ل حرور اال صاد وال طور في وسا ل اإلوصاالم
وال رامل بو السواق المالوة وأوضا" ال حوالم في اسرال ممروة المصارن مع زوادة عدد المس مرو

زادم م الحاجة إلر واعد حورمة المصارن وال ي ومر م خاللها مساعدة المصارن وجذب
االس مارام ودع األداء اال صادي وزوادة القدرة ال نافسوة ,ووضان لذلا أ المساهمة ب طبوق
واعد الحورمة وحس م إدارة المصارن م خالل (عمي وسحا ة: )2117,
 وضع اس ار وجوة المصرن .

 حدود أهدان المصرن وروفوة حقوقها.

 حفوز المدورو واللاممو عمر أداء عممه برفاءة وفاعموة .
فقد أصبح المس مرو وبح و ع األسواق المالوة والمصارن ال ي طبق مبادئ الحورمة

فأصبحم األسواق ال ي طبق مبادئ الحورمة محط أنظار وجذب لممس مرو بسبب أنه لوسوا
عمر اس لداد ل حمول ن ا ج سوء اإلدارة والفساد المالي واإلداري فأخذوا وطالبو بالحورمه بل أ

وقوموا با خاذ رار ال موول ودع لمسررام او الدخول في األسواق (حبوش. )2117,

هذا و د نا ش اللدود م الر اب موضوع الحورمة واع برها البلض بأنها نظا و بموجبة

وجوه ور ابة اللمموام ال سغوموة لممصارن وهر أوضا" نظا ر وسي في حسو الرفاءة ا صادوة

في المصارن (هواري.)2114,
وم ه م

ال أنها ار سبم أهموة أربر بالنسبة لمدومقراطوام الناس ة نظرا" لضلن النظا

القانوني ,رما أ ضلن نوعوة الملمومام بدى إلر منع اإلسران والر ابة ,و لمل عمر ان سار
الفساد وانلدا ال قة ,ووبدي إ باع المبادئ السمومة لمحورمة إلر خمق االح واطام الالزمة ضد

ال فساد وسوء اإلدارة  ,مع سجوع السفافوة في الحواة ا صادوة  ,ومرافحة مقاومة المبسسام
لإلصالد (ووسن.)2117,
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و د اع بر السلدني أهموة الحورمة انها رو في سرل اإلفصاد ع الملمومام المالوة,

وال ي لمل عمر خفوض رمفة راس المال ,رما انها ساعد عمر جذب االس مارام سواء المحموة
أو االجنبوة ,و ساعد في الحد م هروب ربوس االموال ,ومرافحة الفساد ,و ل بر احدى الفوا د

الربرى ال ي نسأ م

طبوق الحورمة هي ازدواد إ احة ال موول ( السلدني .)2117

وبناء عمر ذلا فإ الحورمة ل مد عمر ال لاو بو القطاعو اللا والخا

لخم

نظا

لسوق نافسوة في مج مع دومقراطي وقو عمر اسا القانو و ناول الحورمة موضوع حدوث اللال

اللربي ع طروق النظر في الهوارل اال صادوة وهوارل االعمال ال ي لزز القدرة ال نافسوة لمقطاع
الخا

و جلل المنطقة أر ر جذبا لالس مار االجنبي المباسر رما حقق رامال لممنطقة في

االسواق اللمموة (ووسن)2117

وعموه فإ أهموة الحورمة بدي الر حسو فلالوة اال صاد الوطني وجمب االس مارام
الخاصة و خفوض االنفاق الحرومي رما ا القوا بإزالة عوا ق االس مارام االجنبوة سون وخمق

سو ا نافسوا بحوث وبدي الر سجوع المنسآم الوطنوة ونسوء سوق موز بالسفافوة في اإلفصاد
ع الملمومام.
خامس عشر :حوكمة الشركات في فلسطين:
رما ذررنا آنفا ,فقد ار سبم حورمة السررام أهموة بالنسبة لال صادوام الناس ة ,وذلا

ألسباب عدة ,أهمها ضلن النظا القانوني ,الذي ال ومر مله نفوذ اللقود وحل المنازعام بطرق
فلالة ,وضلن نوعوة الملمومام ال ي بدي إلر منع اإلسران والر ابة بالسرل الرنء ,و لمل عمر

ان سار الفساد وانلدا ال قة م جموع األطران ,سواء أرانوا مساهمو أ أصحاب مصالح أ غورها
وفي إطار الجهود الدولوة لنسر قافة الحورمة ,أطمق مررز المسروعام الدولوة الخاصة (,)CIPE

بال لاو مع مبادرة سرارة السرق األوسط( ,)MEPIمسروعا إ موموا خالل سهر رانو األول م

اللا  2113مد ه عاما  ,وهدن إلر حدوث طاع األعمال واال صاد ,و د
حورمة السررام بصف ها أساسا في نموة القطاع الخا

لمحورمة.)2119 ,

ال رروز عمر ضوة

واإلصالد المبسسي (المجنة الوطنوة

ول ر فمسطو بلوده ع ال وجوه اللالمي في هذا السأ  ,فقد سرمم هو ة سوق رأس المال

الفمسطونوة المجنة الوطنوة لمحورمة ,و م ل مهمة المجنة في وضع نظا لمحورمة خا

بفمسطو ,

رما أ م مهامها محاولة بوم هذا النظا في فمسطو  ,وبخاصة لمسررام المساهمة اللامة
ولبلض المبسسام األخرى ,وولد النظا المزمع إعداده نظاماَ إجباروا في بلض النواحي

واس رسادوا في نواد أخرى ,ووهدن بسرل عا إلر وضع الخطوط اللروضة لنظا اإلدارة الرسودة
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بسرل أساسي .و د سرمم لمجنة فروقا فنوا م المبسسام الملنوة

والحر الرسود في القطاع الخا

بالموضوع ,وهي هو ة سوق رأس مال ,وسمطة النقد ,وسوق فمسطو لألوراق المالوة ,والمجمس
ال نسوقي لمبسسام القطاع الخا

 ,وم ار ب السررام ,حوث رمفم هذه الجهام الخمس بإعداد

واعد الحورمة ضم برنامج وخطوط عروضة أ ربها المجنة الوطنوة (المجنة الوطنوة لمحورمة,

.)2119

فإ

وعمر الرغ م االه ما الواسع ب طبوق الحورمة في السررام المساهمة اللامة الفمسطونوة,
بني الحورمة الحدو ة و طمب مساررة رل أنواع المنسآم ,بما في ذلا السررام المساهمة

الخاصة والممروام الفردوة ,ال ي هي أوضا بحاجة إلر الحورمة ,وبخاصة في نواحي السفافوة
واإلفصاد والمساءلة ,و حدوث األوضاع المحاسبوة فوها ,وذلا أل ضلن الحورمة وبدي إلر

ضلن في أدا ها ,وبال الي ضلن في در ها ال نافسوة مع السررام محموا وفي البمدا األخرى
المجاورة (المجنة الوطنوة لمحورمة.)2119 ,
م جهة أخرى ,ولمب مررز طوور القطاع الخا

 ,وجملوة رجال األعمال الفمسطونو ,

دو ار روادوا في محاولة نسر قافة الحورمة في فمسطو ونسر قافة الحورمة هو م النواحي المهمة

جدا في البداوة الن هاج الحورمة رملاوور لمممارسام اإلداروة والمالوة فقد أعد المررز دراسة في

اللا  2113محورم حول البنوة الهورموة لممنسآم ال جاروة الفمسطونوة ,ومس وى الحورمة السا دة
فوها ,رما أعد مجموعة م

الدراسام م

أهمها دراسة أنجزم اللا  2114بلنوا " حدوث

الحورمة في المنسآم ال جاروة الفمسطونوة" رما عقد المررز مجموعة م ورش اللمل حول" حدوث
الحورمة في البنوا ال جاروة" ,و "الحورمة في المنسآم ال جاروة الفمسطونوة" ,باإلضافة إلر
مجموعة م المقاءام ال قوفوة في الجاملام الفمسطونوة رجاملة النجاد ,وبورزوم ,وبوم لح ,

والخمول ,والجاملة اللربوة األمروروة في جنو  .رما عقد المررز مجموعة م ورش اللمل والمقاءام
م أجل نسر قافة الحورمة في المناطق ال ي س هر بالمنسآم ال جاروة اللا موة ,و إلقاء الضوء

عمر االن سار الواسع لممبسسام اللا موة في فمسطو  ,حوث أ الطابع اللا مي الذي وسوطر عمر
هورل القطاع الخا

م نواحي ممروة رأس المال واإلدارة ,باإلضافة إلر ال وجه لدى السررام في

ال حول إلر السررام المساهمة اللامة ,ول بر م الملوقام الر وسوة في طبوق حورمة السررام

في القطاع الخا

الفمسطوني (المجنة الوطنوة لمحورمة.)2119 ,

رما ول بر اال الن م أجل النزاهة والمساءلة "أما " م المبسسام الفمسطونوة ال ي أخذم

عمر عا قها نسر مفهو الحورمة و طبوقها ,و د بادر اال الن ضم برنامجه " لزي و النزاهة

ومبادئ السفافوة ونظ المساءلة في القطاع الخا
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الفمسطوني" الذي نفذه بال لاو مع مررز

ال جارة الفمسطوني" بال رود" إلر نفوذ نساطام عدة بهدن لزوز الحورمة في السررام القطاع

الخا

 ,أهمها طوور مدونة سموا الحورمة الرسودة ,م خالل بني و النزاهة واجراءام السفافوة

وأنظمة لممساءلة وغورها م مبادئ الحورمة ال ي قو عموها المدونة .هذا باإلضافة إلر جزء
خا

بالقواعد اللامة لمسموا موجه لملامو في هذه السررام ,حوث أعمنم السررام أعضاء

المجمس ال نسوقي لمقطاع الخا

ال سع ,باإلضافة إلر  18سررة فمسطونوة أخرى في الضفة

الغربوة و طاع غزه ,بنوها لممدونة في اح فال السفافوة الذي نظم ه "أما " بذررى الوو اللالمي

لمرافحة الفساد اللا (2114أما .)2117,

رما بادر اال الن منذ اللا  2117إلر منح سهادة النزاهة لسررة فمسطونوة مساهمة عامة

مسجمة رسموا ,و لمل في فمسطو  ,م أجل سجوع سررام القطاع الخا

الفمسطوني عمر نسر

و طوور واعد الحورمة والسفافوة والمساءلة في عممها .وول مد "أما " في منح هذه السهادة عمر
عمموة منف حة وسفافة ,حوث وقو ب سرول فروق فني مرو م

القطاع الخا

خبراء قنوو

 ,وقو بلمموة مراجلة و د وق وا ع السررام الم قدمة وفح

م خصصو

في

مدى اس وفا ها لملاوور

وم طمبام السهادة ,و رسوح عدد منها لهو ة المحرمو  ,ال ي ض بدورها سخصوام اع باروة مم مة

ع

طاعام المج مع الفمسطوني رافة ,م از بالمصدا وة الوطنوة واالج ماعوة ,و ولي مهمة

مراجلة ال قرور الملد م

بل الفروق الفني ,و قو بمنح السهادة إلحدى السررام الم قدمة لم رسح

خالل اح فال السفافوة السنوي الذي ولقده "أما " بمناسبة الوو اللالمي لمرافحة الفساد ,الذي

وصادن ال اسع م رانو األول م رل عا  .وول مد "أما " في قوومه لمسررام الم قدمة لم رسح

ملاوور عدة ,وجب وفرها في السررام المرسحة أهمها وفور إجراءام لضما السفافوة واالنف اد

في عمل السررة ,وأنظمة مالوة واداروة ور ابوة وداخموة مل مدة ومفلمه ,ونظا لممساءلة واجراءام
لمنع ضارب المصالح (رباجة وحامد والسقا ي)2118 ,
وباإلضافة إلر ذلا ,فإ

هناا مجموعة م

صلود المسبولو وذوي اللال ام فوما وخ

االج ماعام وورش اللمل ال ي لقد عمر

حورمة السررام ,ال ي

المبسسام الملنوة رمررز طوور القطاع الخا

ع طروق مجموع م

 ,وهو ة سوق رأس المال ,وسمطة النقد

الفمسطونوة ,ومبسسة ال موول الدولوة ( -)IFCذراع القطاع الخا

لمجموع البنا الدولي -ومنظمة

ال لاو اال صادي وال نموة الدولوة ( )OECDوجملوة البنوا ,وا حاد رجال األعمال ,وغورها م
الو ازرام أو الجهام المخ صة ,باإلضافة إلر الدورام المنلقدة في مجموعة م

السقوقة (أما .)2117 ,
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الدول اللربوة

وعمر الرغ م المحاوالم السابقة والسوط الربور الذي طل ه فمسطو في نسر مبادئ

الحورمة لدى السررام ,فإ هناا مجموعة م المحددام والصلوبام واجه وا ع الحورمة في
فمسطو  ,م أهمها ( :رباجة وحامد والسقا ي.)2118 ,

 مظاهر الضلن في مجاالم المحاسبة ,وال دفوق ,واإلفصاد ,واٌإلدارة
 مة السررام ال ي م الممر

صنوفها إلر مجموعة السررام المساهمة اللامة.

 الطابع الفردي واللا مي ألغمبوة المنسآم ال جاروة ,األمر الذي وب ر عمر الحورمة.
 سدد البنوا ومصادر ال موول بسبب ضلن الصفة االع باروة لممنسأة.
 عد االل از الرامل بالملاوور المهنوة عند ال وظون.
 ضلن مس وى اإلفصاد والسفافوة.
 محدودوة دور مجمس اإلدارة.
 سوطرة سخ

أو عدد م األسخا

عمر إدارة المنساة.

 غواب نسبي لمجموعة م المفاهو المررزوة لمحورمة ( االن خابام الحرة ,المساءلة والسفافوة,
حروة الصحافة ,االل از بالقوانو  ,وفر آلوام مرافحة الفساد).
و د عممم سمطة النقد منذ أسوسها عمر أر ر م صلود م أجل نسر الحورمة في الجهاز

المصرفي الفمسطوني ,فقد أدخمم ملاوور الحورمة في القوانو واألنظمة الحارمة لمقطاع المصرفي
الفمسطوني ,باإلضافة إلر وامها بالمساررة في اللدود م ورش اللمل الملنوة بحورمة السررام
وحورمة المصارن ,رما ا محافظ سمطة النقد ب قدو ور ة حول "دور الحورمة في مرو

المه مو والمس مرو  ,واس قرار األسواق المالوة" ,وذلا في المم قر السنوي األول لسوق رأس المال
الفمسطوني .م جهة أخرى ,لمل سمطة النقد عمر إصدار دلول لممصارن وح وي عمر واعد

الحورمة ,سواء ما اإللزاموة الم ضمنة في وانو سمطة النقد أ االخ واروة (سمطة النقد.)2119 ,
ونظ ار ل أ ر الحورمة في السررام باللدود م

ال سرولام واألنظمة الصادرة م

جهام

مخ مفة ,فقد امم الدراسة بمراجلة انو السررام ر ( )12لسنة  ,1944و انو األوراق المالوة
ر ( )12لسنة  ,2114ونظا اإلفصاد واإلدراج المقرو في ال اسع م أوار اللا  2115لدراسة

مد ا سا ها مع مبادئ الحورمة الصادرة ع منظمة ال لاو اال صادي وال نموة ,و د الحظم

الدراسة:
أ

هناا ا سا ا نسبوا في القوانو

وال سرولام الفمسطونوة مع واعد ومبادئ الحارموة

المبسسوة الصادرة ع ( ,) OECDإال أ األمر و طمب إعادة النظر في ال سرولام م أجل
وحودها ,وذلا لم ررار الم واجد فوها ,بحوث ذرر بلض المبادئ في انو السررام

أخرى في نظامي اإلفصاد واإلدراج ( سمطة النقد. )2119 ,
25

ررر مرة

عد وجود نصو

انونوة وصروحة بسأ الموضوعام اآل وة:

 ما و لمق بإزالة اللوا ق للمموة ال صووم عبر الحدود.
 ما و لمق بأ

قد نوام نسر الملمومام ذام الصمة واللال ة لمس خدموها بسرل م ساوي,

وفي الو م المناسب ,وبرفاءة في الحصول عموها.

 ما و لمق باإلفصاد ع الملمومام واإلجراءام الم لمقة باالج ماعام اللموموة لممساهمو
الملاممة اللادلة.

 ما و لمق باإلفصاد ع الحورمة المبسسة في ال قارور السنووة لمسررام.
إال أ

هناا محاوالم حادة إلدخال أربر در ممر

م

مبادئ الحورمة في القوانو

المخ صة رقانو السررام ,و انو المصارن ,و انو األوراق المالوة ,و انو هو ة سوق رأس

المال .فقد حظر مسروع انو السررام الجدود عمر ر وس مجمس اإلدارة االزدواجوة الوظوفوة,
خوفا م عمموة ضارب المصالح ,وأضان مسروع القانو بندا جدودا في المادة ( ,)113وراعي
حق اخ وار عضو أو عضوو م صغار المساهمو لمجمس اإلدارة ,عمر أ ورونوا م ذوي

الرفاءام .باإلضافة إلر ذلا .فإ المادة ( )132م المسروع ن

بال فصول عمر واجبام مدور

عا السررة وصالحوا ه ,ال ي را القانو القدو د جاهمها ,وحظر مسروع انو السررام الجدود

أوضا – في المادة ( – )143داول األسه م

بل ر وس وأعضاء مجمس اإلدارة والموظفو

الم نفذو في السررة ( سمطة النقد.)2119 ,
سادس عشر :دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين:
انسجاما مع سواسة سمطة النقد القا مة عمر مواربة أفضل الممارسام الدولوة في مجال

اللمل المصرفي ,بما وضم إن هاج المصارن نظا سامل م الحورمة المصرفوة ل حقوق أ صر
درجام المهنوة والفصل السمو ما بو

المس ووام اإلداروة المخ مفة وعد بروز أي داخل في

الصالحوام ,فقد أصدرم سمطة النقد دلول الحورمة لو

طبوقه بسقوه اإللزامي واإلرسادي عمر

المصارن اللاممة في فمسطو بما ورفل لزو از لمحورمة وحس سور عمل المصارن واس م اررو ها.
ود

وفور النسخة النها وة م الدلول عمر المو ع اإللر روني لسمطة النقد (سمطة النقد.)2119,

سابع عشر :مبادئ الحوكمة المصرفية حسب تعليمات سلطة النقد الفلسطينية (سمطة النقد,
:)2119

 .1وجب أ و م ع أعضاء مجمس إدارة المصرن بالرفاءة واألهموة واالس قاللوة والنزاهة.
 .2عمر المصرن أ وحدد بوضود هورل دور مجمس اإلدارة.
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 .3عمر المصرن االح فاظ بأنظمة دفوق وام ال مس قمة ونزوهة وسفافة.

 .4عمر المصرن االل از بجموع البوانام والملمومام ال ي ضم السفافوة.
 .5عمر المصرن ضما وجود نظا فلال إلدارة المخاطر.

 .6عمر المصرن بني نظا لووضام ومرأفام صن بالسفافوة واللدالة.
 .7عمر المصرن حدود دور المساهمو وضم حقو ه .

 .8عمر المصرن حدود أدوار األطران األخرى ذام المصالح والحفاظ عمر حقو ها.
 .9عمر اممصرن بني و سجوع الملاوور األخال وة والسموروة اللموا.
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المبحث الثاني :األداء اإلداري
مقدمة:

مفهو األداء اإلداري م

إ

الموضوعام الر وسوة بل واألساسوة في نظروام ال نظو

اإلداري بصفة خاصة والسموا اإلداري بصفة عامة ,وعمر الرغ م ذلا فإ هذا الموضوع ال

وزال م أر ر الموضوعام غموضا" وا ارة لمجدل سواء فوما و لمق بال لرون أو اللناصر ال ي
و ضمنها مفهو ا ألداء ,ومما ال سا فوه أ األداء ودل عمر ما و م ع به اللاممو في المبسسام

اإلداروة بصفة عامة والو ازرام بصفة خاصة م

مهارام و درام وامرانوام فإذا را

األداء

مناسبا" لململ المطموب إنجازه ,فإنه وحقق الغرض منه ,أما إذا را اإلداء ال ور ر إلر المس وى

المطموب إلنجاز اللمل ,فإ

ذلا و طمب اس حداث وسا ل وطرق جدودة و دروب اللاممو عموها

لرفع رفاءا ه و حسو مس وى أدا ه (اللجمة.)2119,

ووقدر باألداء اإلداري األنسطة ال ي لرس رال م األهدان والوسا ل الالزمة ل حقوقها,

وولبر ع مدى رفاءة اللامل أو بموغه مس وى اإلنجاز المرغوب في هذا اللمل وور بط بالمخرجام

ال ي سلر المبسسام االداروة إلر حقوقها رما أ ال موز في األداء اإلداري وح ل مرانة خاصة
داخل أي منظمة باع باره النا ج النها ي لمحصمة جموع االنسطة ,وذلا عمر مس وى الفرد أو
المبسسة أل

موز أداء اللاممو سوبدي إلر االس قرار في المبسسة  ,رما وس مد األداء اإلداري

أهمو ه م الهدن ال ي سلر اإلدارة إلر حقوقه فالجهاز اإلداري د أعد رادرا" بسروا" مبهال" مع
وفور ال موول الالز ل حقوق الهدن المنسود (الفاودي.)2118,
هدن عمموة قوو أداء الموظفو اإلداروو
وصفام الموظن وبو الخصا

إلر الحر عمر مدى ال وافق بو الخصا

اللمل الذي وقو به ,و هدن اإلدارة م وراء ال لرن عمر مدى

نجاد الموظن في أداء عممه المنوط به إلر وفور أساس ومر بناء عموه ا خاذ الق اررام الم لمقة

بزوادة الروا ب ,ال ر وة ,والنقل وغور ذلا م س و الموظفو (حسنام.)2111,
أوالا :مفهوم األداء اإلداري:

فقد عرن درة األداء بأنها " ال فاعل بو السموا واإلنجاز ,أو أنه مجموع السموا والن ا ج

ال ي حققم ملا" مع المول إلر إبراز اإلنجاز أو الن ا ج ,وذلا لصلوبة الفصل بو السموا م
ناحوة واإلنجاز م ناحوة أخرى (درة.)2113,

رما عرن األداء أنه مجموعه م السروط الواجب وافرها إلنجاز عمل ما لموصول إلر

حقوق األهدان (أبو سوخه .)2111,
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رما عرن األداء بأنه ال از الموظن بم طمبام الوظوفة ال ي أسندم إلوة (الهو ي.)2113,

وولرن ( وماس جومبرم) األداء بأنه ال وجوز الخمط بو السموا واالنجاز واألداء ,وذلا أل

السموا هو ما وقو به األفراد م أنسطة في المبسسة ال ي ولممو فوها ,أما اإلنجاز فهو ما وبقر
م أ ر أو ن اج بلد ا و و ن األفراد ع اللمل ,أي أ مخرج أو ن اج أو الن ا ج ,أما األداء فهو

ال فاعل بو السموا واإلنجاز والن ا ج ال ي حققم ملا" (درة. )2113,

وولرن (المور) األداء بأنه نساط ومر الفرد م إنجاز المهمة أو الهدن المخص

له

بنجاد وو و ن ذلا عمر القوود اللادوة لالس خدا الملقول لمموارد الموارد الم احة (المور.)1995,

واألداء اإلداري رما عرفه جبر عبارة ع ما وقو به الموظن أو مدور م أعمال ,انسطة

مر بطة بوظوفة إداروة ملونة ,و وخ من م

(مجبر.)1994,

وظوفة ألخرى ,إ

وجد بونهما عامل مس را

رما عرن هالل األداء اإلداري هو :نفوذ الموظن ألعماله ومسبولوا ه ال ي رمفة بها

المبسسة أو الجهة ال ي ر بط وظوف ه بها ,وولنر الن ا ج ال ي حقق الموظن في المبسسة
(هالل. )1994,
وم

خالل ال لروفام السابق ل لرون األداء أو األداء اإلداري ورى الباحث أ

جموع

ال لروفام السابقة وبما فوها م اخ الن هل هي سموا أ أنجاز عمل أو حقوق هدن لر هناا
عوامل جمع ال لروفام وهر  :الموظن وما وم مره م ملمومام ومهارام و و ودوافع والوظوفة

وما صن بها م مواصفام وم طمبام و حدودام وما قدمة م فر
صن به البو ة ال نظوموة وال ي ضم

واألنظمة اإلداروة.

عمل والموا ن وهو ما

مناخ اللمل واإلسران والمس ولوام والهورل ال نظومي

ثاني ا :مفهوم قياس األداء اإلداري:

مازال مفهو واس األداء اإلداري م المصطمحام الغامضة ,بالرغ م الر ابام القمومة

ال ي ر بم فوه ,فم الطبولي أ وخ من عمماء اإلدارة في فهمه باخ الن آ ار ه ورباه م جهة,
وبمدى اطالعه عمر خفاواه ود ا قه م جهة أخرى ,خصوصا إذا عرفنا أ ظاهرة األداء اإلداري

في المبسسام واألجهزة الجوانب حرا في مجالم عدودة ,وال لرون األر ر سووعا هو" :إنجاز
اللامل لواجبام وظوف ه عمر أرمل وجه" (عبدالمطمب .)2119
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واألداء اإلداري في المبسسة هو المنظومة الم راممة لن اج أعمال المنظمة في ضوء فاعمها

مع عناصر بو ها الداخموة والخارجوة ,واألداء اإلداري بهذا المفهو وس مل عمر ال ة أبلاد (عبد
المطمب:) 2119,

 .1أداء الموظفو في إطار السواسام اللامة لممبسسة.

 .2أداء الوحدام ال نظوموة في إطار السواسام اللامة لممبسسة.
 .3أداء المبسسة في إطار البو ة اال صادوة واالج ماعوة وال قافوة.
واس األداء هو المقواس الصحوح الذي و حدد م خالل جمع رافة اللوامل المب رة في ال قد
نحو درة رل واحد منها عمر حده,

واس الن وجة الصحوحة بلودا ع

القواس الجملي لها,

اللوامل الوهموة ال ي د طفو عمر السطح ,بحوث ورو ذلا المقواس واسا سامال لجموع اللمموام
الحسابوة واالج ماعوة والسخصوة واإلعالموة وغورها م

جوانب اللمل المخ مفة( .عبدالمطمب

)2119
بمعنى أخر قياس األداء يعنى :الحصول عمر حقا ق أو بوانام محدودة م سأنها المساعدة
في األداء اإلداري لمموظن ومسمره فوه ف رة زمنوة محددة م سأنها المساعدة في األداء اإلداري
لمموظن ومسمره فوه في ف رة زمنوة محددة و قدور مدى رفاء ه الفنوة واللمموة واللمموة لمقوا

بالوجبام الم لمقة بلممه الحالي وفر المس قبل ( عبدالمطمب .)2119
ثالثا :قياس األداء اإلداري كقاعدة أساسية ووضع خطة عمل:

السا أ عمموة واس األداء اإلداري هي عمموة أساسوة م اللمموام اإلداروة الم خذة ,ال ي
ال قل د ار ع اللمموام والوظا ن اإلداروة األخرى ,را خاذ الق اررام أو بناء فروق اللمل وغورها,
وم

لز وضلها في المقدمة لمبسسة حروموة رود أ

حقق نجاحام مخ مفة في جوانب عدودة

وم نوعة و وجد هناا عال ة ووة بو وضع خطط اللمل واع مادها لم طبوق وبو ن ا ج مقاووس
األداء المخ مفة ,ذلا أ

ما المقاووس ل بر رخروطة رس واضحة وضح مدى درة المبسسة

الحروموة عمر حقوق اال راب أو البلد م هدن مرسو سمفا (حاسي.)2119,
رابع ا :أهمية قياس األداء اإلداري:
نامر أهموة

واس األداء اإلداري ب نامر الوعي بما ومر

أ

وقدمه لخدمة اللمموام

ال خطوطوة وال دروبوة والوظوفوة والمالوة والر ابوة في المبسسام الحروموة ,وأهمو ه ندرج في
(راضي:)2111,

 .1واس األداء اإلداري م

سخو

عممي لموا ع وبوا إوجابو ه وسمبوا ه  ,ومنح المخطط الربوة

الصحوحة ال جاه ال غوور وال طوور و حسو األداء واعادة ال نظو .
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منح أولووة في اخ وار برامج ال دروب لمموظفو

 .2وبرز واس األداء المجاالم ال ي ونبغي أ
في مجال أعماله المنوطة به .

 .3األداء سواسة رسود اإلنفاق م خالل ما وقدمه م موازنة بو مدخالم اللمل ومخرجا ه,
و رسود خطة نموة الموارد البسروة (الموظفو اللاممو في الو ازرام والمبسسام) أوجه القصور
والضلن ال ي سور إلوها ن ا ج واس األداء.

خامسا :أسس نجاح عملية قياس األداء اإلداري:
هناا أسس عدودة وجب أ

وافر لنل بر أ عمموة واس األداء د أدم الغرض منها :و د

وضح البلض  ,عددا م األسس ال ي و ررز عموها نجاد هذه اللمموة(سرري:)2118,

 .1وجب حدود ما هو م و ع إنجازه م حوث الر والرون ودرجة بول ذلا اللمل .

 .2وجب سجول نقاط الضلن والقوة ألداء رل فرد ح ر ومر رفع رفاء ه في اللمل.
ووجب أ

ومر أ

الخطوام آنفة الذرر خالل ف رة محدودة م الو م ,وبناء عمر ما سبق ,فإنه

وصل إلر الحقا ق ال الوة:

 .1أ نجاد عمموة واس األداء و و ن عمر رفاءة المقو  ,المدور الذي وقو بوضع قارور
رفاوة األداء لمموظفو  ,ومهار ه.

 .2ضرورة وجود نظا سمو لم غذوة اللرسوة (الراجلة) بالنسبة ألداء رل م الر وس والمربوس
أ ذلا وم ل دورة م راممة للمموة قوو األداء وذلا بو ال قوو واإلنجاز وال غذوة اللرسوة.

سادسا :طرق قياس األداء اإلداري للموظفين:

هناا عدة طرق لقواس األداء لمموظفو في المبسسام الحروموة ,و د اس خدمم عدة ملاوور

في حدود و مووز هذه الطرق ,رما ومي (االبراهومي: )2114,
 .1الطرق التقليدية:



طروقة ال دروج البواني.
طروقة ال ر وب.



طروقة المقارنة ال نا وة بو اللاممو .



طروقة ال وزوع اإلجباري .



طرق القوا .



طروقة ال قوو بحروة ال لبور.

 .2الطرق الحديثة:

 طروقة ال قوو عمر أساس الن ا ج.

 طروقة الو ا ع (األداءام) ذام األهموة القصوى.
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 طروقة البحث الموداني.

 طروقة ال قدور الجماعي.
 أسموب (طروقة)اإلدارة باألهدان.

 اال جاه السموري في واس األداء.
سابع ا :أهمية تقييم األداء االداري:

اخ وار اللاممو اإلداروو األرفاء لمقوا بأعباء الوظا ن اإلداروة اللموا و طمب منا وضع

السخ

المناسب في المرا المناسب و قدور مدى صالحو ه وامرانوا ه ألسغال هذا المنصب م

خالل نظا قوو األداء اإلداري م
سالمة ال لوو  .رما أ

المسبولوة .رما أ

بل جموع اللاممو في هذه المبسسة م أجل ال حقوق م

قوو األداء هو واس مدى صالحوة ورفاءة القادة اإلداروو في حمل
رو مرسدا وموجها للدود م

ن ا ج قوو األداء ومر أ

اإلداري والوظوفي (عبد البا ي.)2111 ,
رما وساه نظا

قوو األداء في رفع ملنووام اللاممو

برامج ال طوور

وخمق مناخ صالح لملال ام

اإلنسانوة ,فسلور اللاممو با هناا واعد موضوعوة وعادلة في قوو الرفاءام الوظوفوة سوساه
ب حفوز ألداء أعماله برفاءة عالوة (المدهو .)2115 ,
لرون ال قوو وومر

لرون ال قوو عمر أنه عمموة واس مدى منهجوة وموضوعوة مال مة

البنوا الجاروة والمنجزة وأدا ها ومدى نجاحها ,حوث ولد أداة إداروة إلرساد صانلي الق اررام ومدوري
البنوا عما إذا را ال خطوط و نفوذ ال قوو

وفق ما هو مخطط له ,وعادة ما رو محددة بزم

ملو بحسب و وم ال قوو  ,ووجري ال قوو عادة ل حقوق هدن ملو ولإلجابة ع أس مة محددة
زود صانلي القرار ومدوري البنوا بالملمومام حول النظروام والفرضوام المس لممة في ال نفوذ

فوما إذا رانم فلالة أ ال ,ولماذا؟ لم مر

ا خاذ القرار الصحوح بسأ

م

لدول السواسام

واإلجراءام الجاروة بال نفوذ .ووهدن ال قوو بصورة عامة إلر حدود مدى مال مة البنا بالنسبة إلر

األهدان الموضوعة ,وفاعمو ه ورفاءة إنجازه ومدى أ وره واس دام هUNFPN Evaluation ( ,

.)Toolkit, 2007
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ثامنا :تقييم األداء اإلداري للحوكمة في البنوك:

را ول قد ملظ الناس أ ال قوو نساط ال فا دة منه ,حوث وولد رموة ربورة م البوانام

المممة مع اس ن اجام غور ذام فا دة .هذه رانم المسرمة مع ال قوو في الماضي حوث رانم
نظروام قوو البنوا ل مد أسالوب عمر أساس اإلنجاز اللممي والد ة والصالحوة والمو و وة,

ور ما ولد هذا النهج لمومام واس ن اجام و وصوام جنبها الناس ,ورن وجة لذلا مول قارور
ور ا

ال قوو إلر برنامج واضح بلودا ع خوبام أمل و سروا مدوري البنوا حول أهموة ال قوو  ,وررزم
عمر ال قوو بسرل عا  .رذلا را م المل قد أ ال قوو عبارة ع إ بام وبو مدى نجاد البنا أو

فسمه ,وهذا وف رض أسطورة النجاد والرمال في نفوذ ال قوو اإلداري  ,وهذا غور وارد حوث إ

ال قوو المس مر الذي ووفر ال غذوة الراجلة ال ي ساعد عمر لدول األهدان واإلجراءام و صووبها

باس مرار هو مف اد النجاد .رما ول قد آخرو أ ال قوو عبارة ع عمموة عمر درجة عالوة م

الندرة وال لقود وال ي حدث في و م ملو وطروقة محددة ,ودا ما ما وسمل خبراء خارجوو  .حوث
ول قدو أ

عموه أ

ورونوا عمر دراوة بالمصطمحام ال ي خ

ال قوو وفهمها رالصالحوة

والمو و وة .وهذا لوس هو المطموب فلال ,بل المطموب هو أ ولرفوا أي الملمومام ال ي وح اجو
إلوها لري و خذوا اررام صحوحة بسأ

ما وجري فلال في مراحل ال نفوذ جمولها

ضاوا البنا واح واجا ه .وأ ورونوا عمر اس لداد ا لفه

( .)Carter McNamara, 2008
تاسعا :وسائل تقييم األداء االداري:

هناا عدة وسا ل ل قوو األداء اإلداري وم هذه الوسا ل( :)Carter McNamara, 2008

 .1مقارنة األداء الفلمي لملاممو بالملاوور أو الملدالم الموضوعوة لألداء ( Performance
 )Standardsوو

وضع ملدالم األداء في ضوء الخبرام السابقة أو وا ع ملدالم

األداء خمق الرغبة والحافز لدى اللاممو

الم غورة.

وومر

لدول ملدالم األداء وفقا لمظرون

 .2إجراء اخ بارام لملاممو بصفة دوروة لمحر عمر مدى رفاء ه و صالحو ه لم ر وة :وأ
هذا األسموب وصمح بصفة عامة لموظا ن واألعمال الرو ونوة الم رررة حوث ورو م

السهولة إعداد اخ بارام األداء لهذا النوع م الوظا ن.

 .3اس خدا أسموب قو المجموعة واألفراد واأل ار  :بملنر أ و

قو زمال ه أو ا رأنه

أعضاء مجموعة اللمل ولهذا األسموب ممو از ه وبصفة خاصة رو أعضاء عمر عم

ودراوة بالملاوور واألسس ال ي حر األداء الجود لململ ,ومسرمة هذا األسموب رم في
عد الضما ال ا لمموضوعوة والحوادوة لمزمالء اللاممو .
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 .4اس خدا أسموب المقارنة الزوجوة لملاممو حسب مس وى أدا ه  :في هذا األسموب و
إجراء المقارنة ألداء رل موظن بأداء و بو ال ماوز بو مس وى أداء احده ع األخر.

 .5أسموب اإلدارة باألهدان ()Management Pyobjectivesوصح هذا األسموب بصفة
خاصة أداء الربساء والمسرفو في المبسسة .ووقد هذا األسموب عمر اس راا الر وس

اإلداري مع اللاممو في حدود أهدان ملونة ومز حقوقها خالل ف رة ال قوو .

 .6إعداد ال قارور الدوروة ع أداء اللاممو هو أر ر الوسا ل ال قوو سووعا في مجال ال طبوق
اللممي ,و رسن هذه ال قارور ع

مدى رفاءة اللاممو

في أدا ه ألعماله في ضوء

ملاوور ومق ضوام هذا األداء.
الهدف من التقييم تشير العديد من المصادر كالوكالة اليابانية للتعاون ( ,)JICAومنظمة األمم
المتحدة ( )UNفي أن للتقويم هدفين رئيسيين هما (:)JICA, 2004
ملمومام ال خاذ اررام صحوحة بسأ



وفور ما ومز م



قدو أدلة إلر الجهام الملنوة (لممانحو والسرراء والمس خدمو ) ,بم فاعموة أداء ال قوو

االس ار وجوام المر بطة ب قوو األداء الحالي أو المقبمة.

اللمموام أو السواسام أو

ومطابق ه لمن ا ج المخطط لها ,ولمم طمبام القانونوة والمالوة ,ومدى اس خدا المدورو
لن ا ج الم ار بة وال قوو .

و ضم األهدان األخرى ل قوو البنوا ما ومي:
إ احة عمموة ال لمُّ الجماعي والمساهمة في مجموعة الملارن الم لمقة بما ونجح وما ال ونجح
وأسباب ذلا.

 ال حقق م جودة أداء إدارة البنا أو حسونها.



حدود االس ار وجوام الناجحة م أجل ال وسع فوها و ررارها.

لدول االس ار وجوام غور الناجحة.

 إ احة الفرصة لمجهام الملنوة لإلدالء بدلوها في مخرجام قوو األداء اإلداري وجود ها.
ووهدن ال قوو بسرل عا إلر حدود مال مة أي أداء ومدى رفاء ه وفاعمو ه وأ ره واس دام ه,

وو و ع أ وبدي حسو عمموة صنع القرار إلر ن ا ج أفضل والر اس خدا الموارد برفاءة أربر
(.)UNFPN Evaluation Toolkit, 2007
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عاش ار :معايير التقييم البنكي

المعيار :هو أداة واس حدد مس وى األداء وفقا ألبلاد محددة لإلنجاز ,ووخ بر رل ملوار

مجموعة م المبسرام بو مدى فاعمو ه في إدارة البنا و نفوذه ,حوث ووجد نوعا م المقاووس

ال ي ومر االع ماد عموهما في قوو البنوا  ,هما :الملاوور ذا وة ال ي ضم مقارنة األداء
الحالي بأداء أسبق ,والملاوور الموضوعوة ال ي ضم مقارنة األداء الحالي لمبنا بأداء المنافسو ,

باس خدا أسموب المقارنة المرجلوة ( ,) MCGEE David Wilso, 2005وومر اع بار ملاوور
األداء وسا ل لقواس األداء بمس ووا ه ال ال ة (المنظمة ,واللمموام ,واألفراد) ,لذلا ,فإ إخضاع

األداء بصف ه اللامة لمقواس و طمب ال لرن عمر الملوار رباعي األبلاد لألداء عمر السرل ال الي:
الكمية

الجودة

Quantity

Quality

التكل ة

الوقت

Cost

Time

الشكل رقم" "4األبعاد لألداء
المصدر( :الدباغ)3117 ,

أمر ما د أنجز
ا
المؤشرات :فهي منبهام وعالمام مدررة ومفهومة ملرفوا و ابمة لمقواس بأ
أو حقق رموا أو جز وا ,وأنها جزء أساسي م نظا ال قوو  ,وونبغي أ

رو المبسرام الجودة:

مال مة لمبنوا ,وم الممر جملها ,وم السهل فسورها ,و ساعد عمر بُّع ال غوور بمرور الو م.
و س خد ملاوور  DOPAل قوو المبسرام م حوث رونها:)UNPDtoolkit, 2007(,

 مباسرة :قوس ال غوور المنسود بد ة؛ موضوعوة :غور غامضة بسأووضود لروفها ال طبوقي؛

ما وجب واسه ,ووضود البوانام ال ي جمع لقواسها,

 عممومة  :وسهل ناولها وملقولة م حوث رمفة جمع البوانام وآلو ه ,وحسصنع القرار.

 -رافومة:

و و ه ,لغاوام

غطي الحد األدنر م الم طمبام ,لضما ال لبور بدرجة رافوة ع ال قد الذي

حقق في إنجاز المخرجام؛
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و ه الدراسام ال قووموة في ملظمها بمسا ل صمو البنوا وانجازها وأدا ها .و سور مسا ل

ال صمو واإلنجاز إلر عوامل ب ر في الن ا ج.
حادي عشر :معايير تقويم األداء اإلداري:

و نصب عمر أداء البنا ,و قس إلر (:)USAID,1997

معايير جودة األداء :قوس هذه الملاوور جودة األداء اإلداري في البنا باالع ماد عمر المبسرام
ال الوة:

 .1صحة التصميم :ال صمو الجود لبنا ما وهدي إلر عمموة نفوذه ,وووسر م ار بة ذلا ال نفوذ,
وووفر أساسا م ونا ل قوو األداء.

 .2عملية اإلنجاز :وررز قدور عمموة اإلنجاز عمر الروفوة ال ي وجري بها نفوذ البنا أو ال ي نفذ
بها ,وذلا ل حدود ما إذا را البنا اس مر عمر الطروق الصحوح نحو حقوق الن ا ج المخطط

لها ,واذا ل ور رذلا ,فما اللوامل المب رة.

 .3األداء :عند قدور أداء البنا ,طمع الدراسام ال قووموة إلر ما و جاوز عمموة اإلنجاز و ررز
القوا به .ووحدد نا ج هذا ال قدور ما إذا را

عمر ن ا ج المدخالم المقدمة واللمل الذي

البنا د حقق مخرجا ه أو ال ,أو أنه م المح مل أ وحققها ووسه في حقوقها.
و مخ

خالل اح وا ها عمر

 ,USAIDفررة اس خدا الملاوور في قوو أداء البنوا م

اللوامل األساسوة ل قدور أداء البنوا موضحة في السرل .وموصوفة بلد ذلا:
المالءمة
االستدامة

اس مرار البرنامج في
مبوة االح واجام

دوا الن ا ج بلد و ن
الدع الخارجي

الفاعلية
حقوق الن ا ج

تقييم جودة
األثر
ال أ ورام المهمة في

األداء

الكفاءة
الن ا ج مقابل ال رالون

األداء

السرل ر " "4ملاوور قوو األداء
 -المالءمة وفح

المصدر)USAID,4775(:

قدور مالءمة البنا ما مدى مالءمة الن ا ج بالنسبة إلر :االح واجام

والسواسام واح واجام وأولووام الف ام ال ي وس هدفها البنا.
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 الفاعلية وررز قدور فاعموة البنا عمر مدى حقوق المخرجام أو المدى الذي س حقق به وماإذا را م المح مل أ وسه البنا في النوا ج المحددة واأل ر المحدد.

 الكفاءة وقوس قدور رفاءة البنا .فهو وقدر الن ا ج ال ي حققم بالنسبة لمنفقام والمواردالمس خدمة في البنا أ ناء ف رة زمنوة محددة.

 االستدامة و حقق قدور اس دامة البنا م مدى اس مرار ن ا جه ,أو اح مال اس مرارها بلدان هاء البنا و و ن الموارد.

 -األثر وفح

أ ر قوو االداء عمر المدى البلود .وورو ال نفوذ واألداء ناجحو إذا رانم

المدخالم الالزمة ل نفوذ النساطام المخططة وانجاز المخرجام الم و لة م احة في الو م

المناسب.

السرل الموضح أعاله ومر م خالله م ابله وم ار بة اللمموة اإلداروة م خالل واس ما

حقوقه مقارنة مع ما هو مس هدن و حدود أوجه االنحران وأسبابه ومدى وافر الموارد

والسواسام االس ار وجوة لمواجهة أي مخاطر غور م و له و واس رمفة اللا د مقارنة لما هو

مس هدن .

ثاني عشر :معايير إدارة الجودة الشاملة:
إ

الجودة الساممة وصن بأنها عمموة إداروة م راممة وساممة وم ناسقة ,و بنر إحداث
أعمال ووظا ن ,و قافة نظوموة ,ومفاهو

مرونام المنظمة م
غوورام جذروة ساممة لرل ّ
و طبوقام إداروة ,واجراءام اللمل ,والطرق واألسالوب اإلداروة الم بلة م القوادة داخل المنظمة,

المرونام و طوورها ,وجلمها حقق أعمر ملدالم الجودة ,وبأ ل ال رالون ,وم
بهدن حسو هذه
ّ
و حقق الهدن الذي سلر إلوه المنظمة ,بما وضم لها المنافسة والبقاء واالس مرار .وا
الملاوور الضروروة ال ي ولوها فمسفة الجودة الساممة األهموة ,هي:

 ال حسو المس مر ,وقوس مدى ال از اإلدارة بإجراء ال حسونام المس مرة في اعمال المنظمة
ووظا فها واجراءام اللمل والمن جام لزوادة جود ها بأ ل ال رالون.

 رضا الزبو  ,وقوس مدى ال از اإلدارة ب حقوق رضا الزبو م

خالل االه ما بجودة

المن جام واللال ام.


قافة الجودة ,وقوس ال از اإلدارة بخمق مناخ نظومي إوجابي وسجع عمر اللمل واإلبداع.

 القوادة ,وقوس مدى حر

إدارة المسروع عمر مرو اللاممو .

استنادا إلى المرحلة التي ُيجرى فيها,
ثالث عشر :توقيتات التقييم هناك ثالث توقيتات للتقويم
ا
وهي (:)JICA, 2004
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 .1ال قوو القبمي :و

بل البدئ في قوو االداء االداري ,حوث ودرس ضرورة نفوذ االداء

و وضوح فاصومه والن ا ج الم و لة منه ,ومدى مالءمة البنا و وم ه ,ووضع مبسرام قوو لقواس
أ ور البنا في ال قوومام الالحقة.

ووساعد البنا عمر ال خطوط القبمي "ال خطوط بالسونارووهام" الذي ولني وصن ما هو

م و ع ومح مل و حمومه ,ووضع سونارووهام (مساهد مح ممة) وال وصل إلر صوغة لم لامل مع رل
م

هذه السونارووهام ,وذلا ب سخو

د وق وواسع لألفرار المح ممة والم و لة بطروقة مفودة

و ابمة لم طبوق ,حوث وساعد عمر ربط القرار غور المبرد الذي ن خذه الوو  ,بما ومر أ وحدث

م أحداث رأ ر لهذا القرار في المس قبل (ماذا لو؟) ,حوث ساعد هذه االح ماالم واضلي الخطط
االس ار وجوة والمب رو في المنظمة عمر مواجهة ال و لام المس قبموة واالس لداد لها (,McGee

.) Strategy Analysis & Practice: 2005,David Wilso

 .2قوو من صن المدة :وجرى في من صن مدة ال نفوذ ,حوث وهدن هذا ال قوو إلر فح

اإلنجازام ,و نفوذ البنا بال رروز عمر الرفاءة والمالءمة مس ندا إلر الن ا ج ,باإلضافة إلر مراجلة
خطة اللمل و لدومها وفقا لمن ا ج ,حوث ساعد ن ا ج ال قوو الجهام الملنوة عمر ا خاذ القرار

وم ار بة األداء (.)Just In Time

 .3ال قوو البلدي :وجري بلد ف رة زمنوة م ان هاء نفوذ البنا ,ووررز عمر الرفاءة وال أ ور

واالس م ارروة ,اس نادا إلر ن ا ج ال قوو  .ووهدن هذا ال قوو إلر اس خال

الدروس المس فادة

وال وصوام لمجهام الملنوة ب خطوط البنوا المس قبموة و نفوذها بسرل أر ر رفاءة وفاعموة.
ال لوض هذه ال قووموام إحداها ع

األخرى فقد ضطر بلض المسروعام الس خدا

ال قوومام ال ال ة رل حسب و ها وفوما ومي سرل وبو

البنا):
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و و ام هذه األنواع ضم دورة حواة

الشكل رقم ( )7دورة حياة البنك
المصدر)JICA: 2004( :

رابع عشر :مشاركة المساهمين في التقييم
ومر أ

رو المساررة واسلة النطاق ل سمل مجموعة ربورة م موظفي البنا ,والف ام

الم أ رة بالبنا ,والسرراء ,وغوره  .وومر  ,بدال م ذلا ,أ

س هدن مجموعة واحدة أو ا ن و م

ما المجموعام .فلمر سبول الم ال ,إذا را الهدن هو رسن ما ولوق نفوذ البنا ,فقد ومز

إسراا المنفذو  .أما إذا را الهدن هو ملرفة أ ور البنا عمر الف ام المس هدفة ,فقد رو

ما

المج ملام هي أنسب المساررو  .ولر إذا را الهدن هو ملرفة ما إذا رانم الجهام الملنوة
فه جمولها أهدان البنا و رى ال قد الم حقق ربوة م ما مة ,فإ المساررة الواسلة النطاق د

رو هي الفضمر.

موز هذا النهج بوضود ع نهج
المبادئ ال ي وجه النهج ال سارري فوما و لمق بال قوو ّ
الم ار بة وال قوو ال قمودوة .وو طمب أوضا ال قوو ال سارري ا جاها فرروا مخ مفا ,و بوال لطروقة مخ مفة

في إجراء عمموة ال قوو (.) Estrella,1997

خامس عشر :إدارة عملية التقييم وتخطيطها:
وبدأ ال قوو بلمموة جمع البوانام ع البنا أو سما ه لو سنر ا خاذ اررام مهمة بسأنه ,فم
الممر أ

ضم عمموة ال قوو أنواعا مخ مفة ,إذ جاوز أنواع ال قوو الم  35نوعا ,وا اخ وار

نوع ال قوو ول مد بالدرجة األساس عمر ما نرود ال وصل إلوه حول البنا ,وما هي الملمومام ال ي

نح اج إلر جملها؟ (.)2008,Carter McNamara

وتشمل عملية التقييم الخطوات التالية (: )JICA: 3111
 .1تحديد الغرض من التقييم :م

الضروري ملرفة غرض ال قوو  ,وما الجهة ال ي س قو

باس لمال ن ا جه وألي سبب ,وال أرد م

ونبغي أ

أ

خطة ال قوو الموضوعة حقق الغرض منه.

رو أسباب ال قوو وغاوا ه محددة حدودا واضحا بل البدء ب قوو أي بنا .فإذا ل

ور الغرض واضحا ,فقد وررز ال قوو عند ذ عمر اه مامام خاط ة ,وو وصل إلر اس ن اجام

خاط ة أوضا ,ووقد وصوام لمس خدمي ن ا ج ال قوو ل

و رو الغاوة م جزأو وم ال اإلجابة ع

رو مفودة.

سابلو مهمو هما:

 ما الذي نرود قوومه؟

 ما الهدن م ال قوو ؟

 .2تنظيم تدفق المعلومات حول المشروع :بلد أرود غرض ال قوو وجب ملرفة الصورة اللامة
مقومي البنا ومر
لممسروع و فاصومه رهدن لم قوو  ,م خالل ملرفة ماذا حدث بالبنا ,إ
ّ
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أ

وقرروا بسهولة ما هي أس مة ال قوو المهمة الالزمة إلجراء الدراسة؟ وما نوع البوانام

الالزمة؟

 .3خطة البنك :وقار ال قوو بو الوضع الحالي لمبنا مع الخطة الموضوعة ,لذلا و

جمع

ملمومام حول مح ووام الخطة ,بصورة ر وسة ,وهناا جزءا :
-

عناصر البنا :غرض البنا ,النساطام ,المدخالم.

هورمة البنا (ال سمسل المنطقي لملال ام السببوة) :حوث وضلم خطة

البنا بناء عمر نظروة ال أ ورام الم و لة ال ي س ن ج م

نفوذ البنا.

 .4أداء البنك :و جمع الملمومام حول األداء في البنا و م إجراء ال قوو .
 .5وضع خطة لتنفيذ عملية التقييم:

مر عمموة ال خطوط وال نفوذ لم قوو بخمسة مراحل ,عمر النحو ال الي (:)2004,UNPD

المرحلة األولى :وضع أسئلة التقييم الرئيسة :

المسا ل المررزوة ال ي وف رض أ ولالجها ال قوو  ,حوث ولالج ال قوو األس مة ال ي و حقق

بإجاب ها الغرض أو الغاوة منه ,وعادة ال رو هذه األس مة م النوع الذي و طمب إجابام م ل

"نل " أو "ال" ,بل غالبا ما صن هذه األس مة بالمواصفام ال الوة:
 ح ِّفّز ال فرور.




َّ
حدى االف راضام.
رِّّرز عمر االس لال واالنلراس.

قود إلر أس مة أخرى.

طمب م ل هذه األس مة م فروق ال قوو ال لامل مع طا فة عروضة م عناصر البنا ,أو

اللناصر ال نظوموة ,ح ر ومر اإلجابة عنها.
المرحلة الثانية :عملية جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها :
جمع الملمومام واألدلة لإلجابة ع أس مة ال قوو باس خدا أدوام جمع البوانام .والبوانام

ال ي جمع هي ن ا ج ال قوو  .و و ن وة االس ن اجام عمر رموة الملمومام ال ي جمع ,وجود ها
ومصدا و ها .رما و ن أوضا عمر جودة حمول بوانام ال قوو و فسورها .وال فسور هو محاولة
حدود ملنر الن ا ج ووسرل جزءا م الجهود الرموة ال ي بذل لجلل األدلة ال ي جمع في قوو ما

ذام ملنر .وبلد ذلا وجري جموع اس ن اجام ال قوو المفصمة في اس ن اجام قوو عامة ودروس
مس قاة .وهذه الدروس هي ما و لمَّ م ال جربة ,فهي لمومام بسأ ظرن محدد.

المرحلة الثالثة :التوصيات :
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هي دابور وضع اس نادا إلر ن ا ج حمول البوانام و فسورها ,ووقصد بها أ

وأخذها

مس خدمو ن ا ج ال قوو بلو االع بار .و لد صواغة ال وصوام مرحمة ا مة بذا ها م مراحل قوو
البنا.
المرحلة الرابعة :الدروس المستقاة وتراكم الخبرات :
وقصد بها ال لمّ م ال جارب القابمة لم طبوق عمر حالة عامة واس خال

اللبر والدروس

وال وصوام م ن ا ج ال قوو وصواغة ال وصوام لذوي اللال ة ,ل صووب خطة المسروع الحالي,
و حسو

خطوط البنوا المس قبموة و نفوذها ,وومر ال وصل إلر الدروس المس فادة في إطار قوو

البنوا م " لمّ المنظمة" ,والمقصود بها "البو ة ال ي و لم منها اللاممو  ,ووأ ي ال لمّ م خالل
رار الخبرام .والفررة الر وسة فوها هي حل المسرالم ,حوث إ رل سخ

ب سخو

في المنظمة ملني

المسارل وحمها ,مما ولني ال جروب المس مر ,وال غوور ,و حسو األداء ,الذي وزود م

درة المنظمة عمر النمو ,وال لمّ  ,و حقوق األهدان .إ

طوور لمّ المنظمة ,ولني :القوا

ب غوورام محددة ومس مرة في النواحي القوادوة ,والهورل ال نظومي ,وال مرو  ,واال صاالم ,و بادل

الملمومام ,واالس ار وجوام ال سارروة ,وال قافة ال روفوة (.)Daft Management, 2004

المرحلة الخامسة  :وضع الصوغة النها وة ل قرور ال قوو ومز إعداد قرور لنقل الن ا ج واالس ن اجام
وال وصوام ال ي و وصل إلوها ال قوو  ,وونبغي أ ورو ال قرور مخ ص ار وموج از نسبوا .وونبغي أ

ونا ش مدو ر ال قوو ومس خدمو ال قرور الن ا ج واالس ن اجام وال وصوام ال ي
المقوِّمو
المقوِّ أو ّ
وقدموا لموقام عمر مسودة ال قرور إلر ّ
سجول أي آراء م لارضة سجوال صحوحا في ال قرور.

ال وصل إلوها ,وأ

بل وضله في صوغ ه النها وة .وونبغي

وم خالل الدراسة بو أ ال بنا و بع نظا اإلدارة باألهدان وو

واس ما هو مس هدن مع ما

حقوقه بسرل سهري ورل ال ة وسم سهور وسنة ومقارن ه أوضا" مع السنوام السابقة م خالل

ال حمول ال اروخ لألر ا والنسب .
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المبحث الثالث :بنك فلسطين
أوالا  :النشأة:

في خض األحداث ال ي رانم لوش فوها فمسطو وم

مب المأساة وفي ظل ان سار البنوا

المصروة في طاع غزه واألردنوة في الضفة فرا البد أ ورو لمفمسطونوو بنا وم مه فجأم فررة
بنا فمسطو رأول بنا وطني برأس مال فمسطوني خال

ورفاءة وعقول فمسطونوة و د

أسوس

بنا فمسطو في عا  1941وبدأم ممارسة نساطه في اروخ  1941/2/12في مدنوة غزة في
سارع عمر المخ ار برأس مال مقداره  151,111جنوة مصري في ظل اإلدارة المصروة لقطاع غزة

وبدأ بلسرة م الموظفو فأصبح الحم حقوقة ا مة وأصبح لنا بنرا وم منا ووساعد في نموة طاع

غزة و قدو الخدمة لمواطني القطاع و د را بهذا البنا دو ار ا صادوا جموال حوث ساه في دع

اال صاد الوطني برافة مبس ار ه و طاعا ه ال جاروة والصناعوة والزراعوة وفي عا النرسة 1947

حوث اح مم إس ار ول الضفة والقطاع ررم اإلدارة اللسرروة اإلس ار وموة إغالق بنا فمسطو و د

واصمم إدارة البنا وجودها ح ر ان زعم م المحرمة اإلس ار وموة في القدس  1981إعادة اف اد
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فرع البنا و اللمل في ذلا الو م برأس مال مقداره  345111جنوة مصري وم

ما المحظة ا

بنا فمسطو بإدخال نظا الحاسوب إلر عممة رأول مبسسة دخل نظا الحاسوب في فمسطو

ورا لبنا فمسطو دو ار جموال حوث ساه بسرل ربور في دع

طاع الحمضوام ال ي رانم

س هر به طاع غزة بال لاو مع إ حاد من جي الحمضوام فساه بدع المزارعو برافة الوسا ل

الزراعوة الس مراره

في عممه و لزوز صموده في وجهة آلة االح الل الصهووني و د أس طاع

بنا فمسطو بقوادة السخصوة الوطنوة واال صادوة المموزة الحاج المرحو  /هاس عطا السوا ر وس
مجمس اإلدارة أ ولبر بالبنا إلر بر األما وم

بدأ عمموة ال وسلة في طاع غزة (بنا

فمسطو .)2111,
ومع وجود السمطة الفمسطونوة بدأ باالن سار في الضفة الغربوة و د بدأم في

عا  1994بال لامل مباسرة مع البنوا األجنبوة بلد أ

ا بإدخال نظا حواالم سو م لمبنا وم

بدأ ال طوور عال ه الخارجوة م خالل مراسمة بنوا من سرة في جموع أنحاء اللال وم 1997

رانم بداوة ال ورة ال رنولوجوة في بنا فمسطو مع المرحو الدر ور هاني السوا فقد فز ببنا
فمسطو

فزة نوعوة رنولوجوة ومصرفوه وفي عا  2111أنسأ الصرافام اآللوة ونقاط البوع

اإللر روني ومنذ عا  1998عقد ا فا ام مع سررام فو از رارد ومس ر رارد وساه بسرل ربور في
وسوع واالن سار الجغرافي لمبنا وبناء سبرة م المراسمو الخارجو بمغم أر ر م  151مراسل

م البنوا األجنبوة و ا بإنساء السررام ال ابلة ورا أول مار ما القفزة ال رنولوجوة حصول

البنا عمر جا زة ال موز النوعي لد ة الحواالم عا  2111م بنا  Morgan JPوفي عا

 2112انسأ دا رة ال جارة الدولوة فأصبح ال لامل مباسرة مع البنوا األجنبوة بدو وسوط في
االع مادام المس ندوة ( ال قرور السنوي لبنا فمسطو . )2112,

و ا بدفع النساط االس ماري لمبنا وساه بسرل مموز في الخروطة اال صادوة الفمسطونوة
و د فز بالبنا في جموع مبس ار ه المالوة رراس مال أو ودا ع اللمالء والموجودام أو األرباد وفي

عا  2115أدرج سه بنا فمسطو في سوق فمسطو لألوراق المالوة وعا  2114ا ب أسوس
سررة الوساطة لألوراق المالوة ,و د واصمم القوادة الحرومة لبنا فمسطو م الحاج هسا السوا
رحمة هللا إلر أبناءه ح ر إلر أحفاده فقد ولي السود /هاس السوا ر اسة البنا فرا خور خمن
لخور سمن فاس مر بال طوور ومواربة ال قد ال رنولوجي اللالمي فبدأ بااله ما بالمس مرو

الخارجو والفمسطونوو المقومو بالخارج و د عقد ا فا وة سررة مع مبسسة ال موول الدولي()IFC

و د را لهذه المبسسة دو ار بار از في طوور األداء المالي والمصرفي لمبنا مما ساه بسرل ربور
في طبوق الحورمة في بنا فمسطو منذ عا .2111
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وهذه نبذة مخ صرة ع هذه القملة اال صادوة السامخة ولوس حو از بل هي حقوقة ولممها

القاصي والداني و ا بإنساء أول فرع لبنا إلر روني في فمسطو ( فرع المنارة) و ا  2118باف اد
فرع لسررة الوساطة في ار هللا رما ساه بسرل ربور في االه ما بالرادر البسري دروبا و أهوال
ووجد لدى البنا مررز دروب و ا بإرسال الموظفو

إلر ال دروب في الدول اللربوة واألجنبوة

ووضع موزانوة ل دروب جاوزم  $711,111سنووا و ا بإعداد روادر دروبة م الموظفو رما
ساه في دروب طالب الجاملام الفمسطونوة في طاع غزة وم

االج ماعوة حوث ساه بسرل ربور في خصو

را له دو ار في المس ولوة

 %5م أرباد البنا ل ما المس ولوة (ال قرور

السنوي لمبنا فمسطو .)2112,



وبمغ عدد فروع ومرا ب بنا فمسطو  48فرع ومر ب .

وبمغ عدد موظفي بنا فمسطو  1142موظن وموظفة بنسبة الموظفام اللامالم %25
م إجمالي عدد الموظفو .
رما ا ب لزوز االس مارام الخارجوة والداخموة فقا بسراء اس ار وجوة في البنا اإلسالمي

اللربي والبنا االس ماري األردني رما ا بإنساء إدارة الجودة الساممة ودا رة ال سووق وادارة
المخاطر الخاصة بدوا ر اال ما والخزونة رما ا ب لزوز دور المجا المنب قة ع مجمس اإلدارة )

ال قرور السنوي لبنا فمسطو .)2111,
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ثانيا :رؤية بنك فلسطين:

وطمح بنا فمسطو أ ورو مبسسة مالوة ومصرفوة م موزة من سرة إ مومموا وعالموا وأ

ورو مبسسة ممالوة ار دة سلر لمنهوض بمس وى الخدممام المالوة والمصرفوة و لمل عمر مواربة
ال طور ال رنولوجي واال جاهام الحدو ة في المجال المالي والمصرفي و ساه في عمموة البناء

وال نموة وفقا ألفضل السواسام والممارسام اللالموة ( ال قرور السنوي لبنا فمسطو .)2112,
ثالثا :أهداف بنك فلسطين ) :مجمة بنا فمسطو .)2113,

 -1الزوادة المضطردة لحص نا في السوق المصرفي الفمسطوني.
 -2قدو خدمام مالوة ومصرفوة بالجودة واألداء األم ل.

 -3مواربة ال طور ال رنولوجي اللالمي بما وخد مصالح عمال نا.
 -4المساعدة في بناء مج ملنا و نمو ه.

 -5ال طوور واالر قاء بمس وى أداء البنا إداروا ومهنوا.
رابعا :الخدمات التي يقدمها  ):مجمة بنا فمسطو .)2113,
 -1المسئولية االجتماعية:

سرمم المسبولوة االج ماعوة في بنا فمسطو خالل السنوام الماضوة  ,جزءا أساسوا م
رسال ه الساموة جاه محوطه م مج مع ومبسسام أهموة ,وحروموة وعمالء وغورها ,لوصل بها

إلر الجوانب اإلنسانوة وال نمووة وال قافوة واالج ماعوة والرواضوة وال لموموة ودع السباب والطفولة
وغورها ,لدفع عجمة ال نموة اال صادوة إلر األما  .رما واصل البنا دع الفلالوام و نموة

المواهب ورعاوة االب رارام .لوسرل مجموع ما د دمه البنا ضم هذه المسبولوة حوالي 1.5

مموو دوالر ,أي ما نسب ه  5 %م أرباد البنا خالل اللا الماضي  ,في حو

فوق هذه النسبة

ضلن م وسط النسب اللالموة ال ي قدمها السررام في مسبولو ها حوث بمغ  2 %م أرباحها
عالموا.

وم أه األنسطة المج ملوة ال ي ودعمها بنا فمسطو ال لمو والسباب واالبداع والسبو

اال صادوة وعال ام المغ ربو والصحة والبو ة وال قافة والفنو والرواضة والمساعدام االنسانوة

واالج ماعوة وال نموة البسروة.

 -2خدمات األفراد:
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وقد بنا فمسطو مجموعة م الخدمام للمالء البنا وم أهمها ما ومي:

 -1الحسابام :حوث وقد بنا فمسطو للمال ه في رافة طاعام عممه مجموعة م الحسابام
ال ي سمل الحساب الجاري وحسابام وفور األطفال وحسابام ال وفور وحسابام والودا ع

المربوطة ألجل والودا ع االدخاروة.

 -2القروض :وقد بنا فمسطو للمال ه مجموعة م نوعة م القروض بهدن مساعد ه في
حوا ه اللمموة والمهنوة وم أهمها القروض الجاملوة و روض اإلسرا والقروض السخصوة

و روض السوارام وبرنامج إ راض موظفي القطاع اللا (الحرومي)

وبرنامج

القروض

اإلن اجوة والجاري مدو دوار وبرنامج القروض الخضراء وبرنامج دع المساروع الصغورة.

 -3البطا ام اال مانوة :ووفر بنا فمسطو
االس خدامام المخ مفة وم

اال ما

للمال ه مجموعة م

البطا ام اال مانوة ذام

أهمها بطا ة الخص الدولوة ) (Visa Electronوبطا ام

( )Visa & MasterCardوبطا ة ال قسوط المروح ونقاط البوع.

 -4الخدمام المصرفوة االلر رونوة ووقد البنا للمال ه خدمام إلر رونوة م نوعة وذلا بهدن
وفور الو م والجهد المبذول في الملامالم البنروة ولمواربة ال طور ال رنولوجي وم

أه

الخدمام المصرفوة االلر رونوة خدمة ال سدود اآللي ال ي مر

اللمالء م

سدود فوا ور

االس راا بالخدمة والخدمام المصرفوة عبر الها ن ال ي مر

اللمول م

ال لرن عمر

الها ن واإلن رنم والرهرباء وخدمة الرسا ل القصورة ال ي زود اللمالء بالملمومام بلد

أرصد ه واس خراج رسن حساب وخدمة االن رنم البنري ال ي مر اللمالء م الدخول إلر

حسابا ه البنروة.

 -5الحواالم المالوة الدولوة :وهي ال ي وح لملمول ال حوول م أي مرا في اللال وفي أي
و م دو عناء و سمل الحواالم الدولوة (سووفم) وموني ج ار .

 -4صنادوق األمانام :وقد بنا فمسطو خدمة صنادوق األمانام اآلمنة ال ي ول مد عموها لحفظ
الو ا ق الهامة والمجوهرام والمق نوام ال مونة (مو ع بنا فمسطو .)2113,

 -3خدمات الشركات:
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وسلر بنا فمسطو

ل طوور من جام مووموه لدع المساروع م ناهوة الصغر والصغورة

وم وسطة الحج ,باع بارها محررام النمو اال صادي في الدول الناموة م ل فمسطو ولذلا وقد

البنا خدمام مخ مفة لمسررام أهمها االع مادام المس ندوة والرفاالم و موول الصفقام ال جاروة
ومس ندام ال حصول والحواالم المالوة الدولوة وخدمام الخزونة والخدمام المصرفوة اإللر رونوة
و بول بطا ام اال ما

والخص ال جارة الدولوة والودا ع االدخاروة وبرنامج القروض الخضراء

(ال قرور السنوي لبنا فمسطو .)2112,
خامس ا :الشركات التابعة لبنك فلسطين ):مو ع بنا فمسطو .)2113 ,
 .1سررة الوساطة لألوراق المالوة:

المرخ

أسسم عا  2114في طاع غزه وهي "سررة وساطة لألوراق المالوة لمل ضم السررام
لها م سوق فمسطو لألوراق المالوة لمبوع والسراء في األسه لملمالء و أسسم و قدو

النصح واإلرساد لملمالء رما أنها قد له عمموة البوع والسراء في األسه اللالموة واللربوة م

خالل وسطاء مل مدو لها في مصر واألرد واإلمارام".
 .2سررة :palpay
فقد

أسوس السررة ل سهول حواة المواط

الفمسطوني ل مرونه م

دفع الفوا ور و د

اس طاعم السررة ال لا د مع  3435اجر ح ر نهاوة سهر رانو أول عا  2112ل قدو الخدمام
ال الوة :سدود فوا ور سررام الرهرباء و سدود فوا ور المواه و سدود فوا ور الها ن و سدود فوا ور

الجوال ورروم السح

بطا ام اال صاالم الدولوة و سدود فوا ور اإلن رنم و سدود روض

المواطنو لصالح المبسسام الدولوة(مو ع بنا فمسطو .)2113 ,
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
المحور األول :الدراسات الفلسطينية.
المحور الثاني :الدراسات العربية.

المحور الثالث :الدراسات األجنبية.

مقدمة:
زخر اللمو اإلداروة باللدود م الدراسام ال ي ناولم الحورمه واألداء اإلداري حوث ا

الباحث بمراجله ما ر ب في األدب اإلداري والدراسام السابقة بموضوع الدراسة سواء بسرل مباسر
أو غور مباسر .سوقو الباحث في هذا الفصل بلرض و حمول بلض الدراسام السابقة ال ي

اس طاع الحصول عموها .وال ي هي ذام صمة بموضوع الدراسة الحالوة وسو غرض الدراسام إلر

دراسام فمسطونوة وعرب وة وأجنبوة وفقا" ل درج ال اروخي م األحداث لأل د و د سمم الدراسام
إلر الث محاور -:
المحور األول :الدراسات الفلسطينية:
 .4دراسة ( الشيخ ) 3143 ,

بعنوان (دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية و إنعكاساتها على

سعر السهم)

الهدن م

الدراسة هي حدود طبوق حورمة السررام لما حققه م

جودة لمملمومام

المحاسبوة وال ي وضح انلراسها عمر سلر السه  ,ومدى اإلدراا ل ما األهموة ,و حدود مدى

طبوق اإلدارة في السررام المدرجة في بورصة فمسطو لحورمة السررام ,و الملو ام ال ي حد

م

طبوقها ,و ال لرن عمر أ ور طبوق الحورمة عمر اللوامل المب رة عمر سلر السه لمسررام

المدرجة في بورصة فمسطو .

ولقد اس خد الباحث المنهج الوصفي ال حمومي واع مد عمر أسموب المسح السامل لمج مع

الدراسة نظ ار لقمة عدد أفراد مج مع الدراسة.

و د رانم أه الن ا ج وجد مبسرام ل طبوق واعد الحورمة لدى السررام المسجمة في

بورصة فمسطو  ,إال ا

األمر الزال بحاجة إلر مزود م

ال طوور و الم ابلة ل طبوق واعد

الحورمة مع وجود سرط بإل از السررام المدرجة ب طبوق الحورمة رما أ السررام المدرجة في
بورصة فمسطو

حر

عمر حقوق م طمبام جودة الملمومام المحاسبوة المنسورة رما أ مبدأ

اإلفصاد را األر ر أ و ار عمر سلر السه وبو

حماوة حقوق المساهمو

مة أ ور السا لام عمر سلر السه الة مبدأ

مبدأ حمل مجمس اإلدارة لمس ولوا ه مع وجود إوطار فلال لمحورمة

ودور أصحاب المصالح في ال أ ور عمر سلر السه .
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 .3دراسة ( بركة ) 3143,

بعنوان ( دور أساليب اإلدارية في تفعيل حوكمة الشركات " دراسة تطبيقية على الشركات

الصناعية العاملة في قطاع غزة)

الهدن م الدراسة بوا دور أسالوب المحاسبة اإلداروة في فلول حورمة السررام ,ودراسة

الحورمة م جوانبها المخ مة و ال لرن عمر أه اللوامل ال ي م الممر أ

ب ر عموها

وررزم عمر أسالوب المحاسبة اإلداروة لما لها م دور ربور في اللمل المالي و اإلداري في

لمسررام الصناعوة في طاع غزة ,و د رانم أه ن ا ج الدراسة أ

طبوق أسالوب المحاسبة

االداروة ال قمودوة و الحدو ة وساه بسرل ربور وفلال في زوادة فلالوة حورمة السررام رما أ

السررام الصناعوة في طاع غزه طبق واعد الحورمة حوث بونم الن ا ج أ السررام قو

ب دعو عنصر النزاهة والسفافوة في الملامالم ال ي قو بها السررة ,وأنها قو ب حسو عمموة

اس خدا الموارد واس غاللها االس غالل األم ل ل ما الموارد ,رما بو
األسالوب الحدو ة لممحاسبة اإلداروة الحدو ة بسرل أربر م

اإلداروة ,رما و

اس خدا اسموب ال رمفة الملواروة وهو ضم

أ

السررام طبق

األسالوب ال قمودوة لممحاسبة
أسالوب المحاسبة اإلداروة

ال قمودوة ,رما أ أر ر أسالوب المحاسبة اإلداروة الحدو ة المس خدمة هو أسموب إدارة الجودة

الساممة.

 .4دراسة (األسطل)3141,

بعنوان (دور بيانات التكاليف في تفعيل القدرة التنافسية في ضوء آليات الحوكمة "دراسة

تطبيقية على الشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية)

هدن هذه الدراسة م خالل دراسة طبوقوة عمر السررام الصناعوة المدرجة في سوق
فمسطو لألوراق المالوة إلر حمول ومنا سة دور القدرة ال نافسوة في ضوء آلوام الحورمة و د
اس خد في الدراسة المنهج الوصفي ال حمومي م خالل جمع البوانام م خالل مصادر أولوة

و انووة وذلا م خالل إعداد اس بانة

وزولها عمر مج مع الدراسة (المدور اللا والمدور المالي

ومد ق الحسابام ور وس س الحسابام والمحاسب) وذلا في السررام الصناعوة في سوق

فمسطو لألوراق المالوة وبمغ عدده  55اس بانة و الحصول عمر  51اس بانة بنسبة اس رداد
( )%91.9و اس خدا ال حمول اإلحصا ي)  ,(SPSSو د را م أه الن ا ج أ هناا إ ر في
ال حدود الد وق ل رمفة المن جام عمر فلول وزوادة ودع القدرة ال نافسوة لمسررام الصناعوة مع

وجود إ ر إوجابي ل طبوق آلوام محاسبة المسبولوة عمر فلول القدرة ال نافسوة في سوق األوراق

المالوة ,رما ووجد إ ر ل طبوق أسالوب اإلدارة االس ار وجوة لم رمفة عمر فلول وزوادة القدرة ال نافسوة
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رما أنه م الضرورة إدخال مفهو حورمة السررام في خطط المناهج المدرسوة بأ سا المحاسبة

في الجاملام الفمسطونوة ,واللمل عمر إجراء المزود م الدراسام واألبحاث الخاصة ب طبوقام
الحورمة والممارسة السمومة لها.
 .1دراسة (العزايزة :)3141,

بعنوان(مدي تطبيق المصارف الوطنية الفلسطينية للقواعد والممارسات الفضلى لحوكمة

المصارف في فلسطين).

هدن الدراسة الر ال لرن عمي مدي طبوق المصارن الفمسطونوة الوطنوة لملاور الحورمة
الصادرة ع سمطة النقد الفمسطونوة وال ي جاءم انسجاما مع ما صدر ع لجنة بازل حول حورمة
المصارن رما هدن إلي الو ون عمي مدى اه ما القا مو عمي إدارة ما المصارن ب طبوق

ملاوور الحورمة و ل مد رذلا عمي أسموب الوصفي ال حمومي و صمو اس بانة ضم عده محاور

وندرج ح ها ملاور وارسادام الحورمة بهدن واس مدي طبوق المصارن الفمسطونوة لهذه
الملاوور و رو مج مع الدراسة م أعضاء مجالس إدارام المصارن الفمسطونوة والمدراء اللاممو

ونوابه ومساعدوه ومسبولي دوا ر االم ال ومساعدوه والمراجلو الدخمو والخارجو ومساعدوه

وزوع عونه عسوا وة مجممها  192اس بانة و الحصول عمر  159اس بانة

ومدراء الفروع و

بنسبة (.)%54.81

و د رانم أه ن ا ج هذه الدراسة أنه ووجد ال از م المصارن الفمسطونوة بملاور وارسادام

الحورمة الصادرة ع سمطه النقد الفمسطونوة ,و بو أ هناا اه ما م

بل القا مو عمي

إدارة ما المصارن ب طبوق ملاوور الحورمة.
 .7دراسة (أبو حمام:)3117

بعنوان(أثر تطبيق قواعد الحوكمة على اإلفصاح المحاسبي وصورة التقارير المالية)

هدفم الدراسة إلر حمول ومنا سة أ ر طبوق واعد الحورمة عمر اإلفصاد المحاسبي

وجودة ال قارور المالوة ,دراسة مودانوة عمر السررام المدرجة في سوق فمسطو لألوراق المالوة.

حوث

ال طرق إلي مفهو الحورمة وبوا أهمو ها وأهدافها و واعدها ومدى أ ور رل م اإلفصاد

وجودة ال قارور المالوة ب ما القواعد ,وم

وضوح جوانب اللال ة الم داخمة بونهما ,و د اس خد

الباحث المنهج الوصفي ال حمومي في إجراء الدراسة م خالل جمع البوانام م مصادرها األولوة

وال انووة حوث

جمع البوانام م خالل اس بانة أعدم خصوصا لهذا الغرض ,و

مج مع الدراسة البالغ عدده 150م

وزولها عمر

مجمس اإلدارة والمدورو ال نفوذوو في السررام المساهمة
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لألوراق المالوة اللاممة في فمسطو  ,و

المدرجة في سوق فمسطو

اإلحصا ي ,و د ) (SPSSفي حمول البوانام واخ وار الفرضوام.
و د رانم أه ن ا ج هذه الدراسة أ

اس خدا برنامج ال حمول

طبوق واعد الحورمة د ساه بسرل ربور في لزوز

دور اإلفصاد المحاسبي وجودة ال قارور المالوة ,رما أ

طور قافة الحورمة انلرس بسرل ر وسي

عمي حسو مو ع السررام واس م اررو ها نحو بموغ أهدافها ,رما أوضحم الن ا ج بضرورة وفر
المقومام الالزمة لضما

نفوذ الحورمة م خالل إنساء نظو إداري ومهني م رامل وقو عمر

أسس مصدا وة مجمس اإلدارة والمدراء ال نفوذوو .
 .7دراسة (خليل )3117 ,

بعنوان (مدى تأثير حوكمة الشركات على فجوة التوقعات في مهنة المراجعة في فلسطين)

فمسطو

هدن هذه الدراسة إلر ال لرن عمر اللال ام ال أ وروة ل طبوق مبادئ حورمة السررام في
عمر فجوة ال و لام بو

مراجلي الحسابام ومس خدمي القوا

المالوة في بو ة مهنة

مراجلة الحسابام في فمسطو  ,وخصوصا بلد ازدواد االه ما ب طبوق حورمة السررام في
فمسطو  ,وذلا بد ارسة حموموة آلراء مراجلي الحسابام والمس مرو الفمسطونوو .
ل حقوق أهدان الدراسة

األولوة وال انووة ,و د

اس خدا المنهج الوصفي ال حمومي في جمع البوانام م مصادرها

االع ماد عمر الدراسة النظروة والدراسام السابقة في إعداد اس بانة

و وزولها عمر( )119م مراجلي الحسابام والمدراء والمحممو والمالوو في سررام الوساطة في

فمسطو  ,وبمغم الردود المقبولة( )84اس بانة م إجمالي االس بوانام الموزعة ,أي بنسبة إرجاع
( ,)%79واس خد الباحث برنامج )(spssاإلحصا ي بغرض حمول البوانام.
و د وصل الباحث الر أ

طبوق مبادئ حورمة السررام وحقق د ار مال ما م

ال قة

والطمأنونة لممس مرو ومس خدمي القوا المالوة ومدى اع ماده عمر ال قارور المالوة ال ي أعدم

وروجلم وفقا لمبادئ وآلوام حورمة السررام وهو ما ولني ضوق فجوة ال و لام في مهنة
المراجلة بو مراجلي الحسابام ومس خدمي القوا المالوة في فمسطو  ,ورذلا أ مبدأ اإلفصاد
والسفافوة ومبدأ مس ولوام مجمس اإلدارة م أه المبادئ ال ي ب ر عمر ضووق فجوة ال و لام في

مهنة المراجلة.

 .5دراسة (نسمان)3117 ,

بعنوان (دور إدارات المراجعة الداخلية في الحوكمة)

هدن الدراسة إلر حمول ومنا سة دور إدارام المراجلة في فلول مبادئ الحورمة في

المصارن اللاممة في فمسطو  ,مع عرض سروع لمفهو حورمة المصارن  ,وبوا أهمو ها
وأهدافها ومباد ها وم

ال طرق إلي دور المراجلة الداخموة و طوور المو اق األخال ي و طوور
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الملاوور المهنوة لممراجلة الداخموة في ضوء المها والمسبولوام الم لمقة بها و د اس خد الباحث

المنهج الوصفي ال حمومي في إجراء الدراسة م خالل جمع البوانام م مصادرها األولوة وال انووة

حوث

جمع البوانام م خالل اس بانة أعدم خصوصا لهذا الغرض و

وزولها عمي مج مع

الدراسة البالغ عدده ( )41وزعم عمر المراجلو الداخموو و اس رداد  57اس بانة أي بمغم نسبة

االس رداد( )%95و ا الباحث باس خدا برنامج ال حمول اإلحصا ي ( )SPSSفي حمول البوانام
واخ وار الفرضوام.

ورانم أه ن ا ج هذه الدراسة أ هناا أ ور ربور لممو اق األخال ي لممراجلة الداخموة عمر

حورمة المصارن ,و أ

طوور ملاوور المراجلة الداخموة وساه بسرل ر وسي في حسو الحورمة

في المصارن إلنجاز اللدود م األهدان ولضما

نفوذ الحورمة و وجب أ و واجد ال نظو

اإلداري والمهني الم رامل والذي وس مل عمر وجود مجمس اإلدارة ولجنة المراجلة وادارة المراجلة
الداخموة ولجنة إدارة المخاطرة إلر جانب وظوفة م ار بة االم ال.
 .7دراسة (قباجة وحامد والشقاقي:)3117

بعنوان (تعزيز حوكمة الشركات في فلسطين)

هدفم الدراسة إلر حمول ملال حورمة السررام في فمسطو  ,م خالل اس لراض نسأة
و طور الحورمة وأهدافها ومقوما ها ,و واس مدى ممارسة السررام المساهمة اللامة الفمسطونوة

لمبادئ الحورمة الصادرة ع منظمة ال لاو اال صادي وال نموة ( ,(OECDرما سلي الدراسة

أوضا إلر حمول أ ر هذه الممارسة عمر األداء المالي لمسررام ,وا راد بلض السواسام
وال وصوام ,بلضها م لمق بالسررام نفسها ,ووهدن اآلخر إلر زوود الجهام الفمسطونوة المس ولة

والمه مة باألسس الر وسوة بإجراءام سمومة لمحورمة وانساء نظا حورمة فمسطوني م رامل.
وخالصة هذه الد راسة أ
السررام وم أه

هناا الر ور م األسباب دع وا إلر طبوق الحورمة في

ما األسباب حاالم اإلفالس وال ل ر المالي النا ج ع سوء اإلدا رة,

ضلن د رة حممة األسه عمر بني واعد مس رره ل نظو عمل السررة وم ار بة أداءها,
اح مال واطب ربار المساهمو مع اإلدا رة ل حقوق مص الحه الخاصة عمر حساب
اآلخرو  ,و هناا ا ساق نسبي بو الق وانو وال سرولام الفمسطونوة مع واعد الحورمة
ومباد ها الصاد رة ع منظمة ال لاو اال صادي وال نموة اال انه بو عد وجود نصو
واضحة بسأ إ زالة ع وا ق عمموة ال صووم عبر الحدود ,عد وجود المسا واة اللادلة بو
جموع المساهمو  ,عمر أ وس مل اإلفصاد الملمومام المهمة والجوهروة ال ي لمق
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بالموظفو وأصحاب المصالح األخرى ,وأ اللال ة بو ممارسة الحورمة واللا د عمر
االس مار جاءم الن وجة م فقه مع دور الممارسة السمومة لمحورمة في مساعدة السررام
واال صاد بسرل عا عمر جذب االس مار ودع األداء المالي ,والقد رة عمر المنافسة في
األجل الطوول ,وزوادة فر

الوصول لمصادر ال موول ,وال خصو

األفضل لمموارد,

و لظو اللا د عمر االس مار ,و اللال ة بو ممارسة الحورمة والنمو في األرباد جاءم
الن وجة م فقة مع دور الممارسة السمومة لمحور مة في إمرانوة الوصول لمصادر ال موول
الخارجي ,وخفض رمفة ال موول ,وزوادة اإلو رادام واألرباد ,و لظو القومة ال ي وخمقها
المسروع ,و اللال ة بو ممارسة الحورمة ونسبة الدو إلر حق الممروة ,جاءم م فقة مع
دور الممارسة السمومة لمحورمة في خفض ال ذبذب في عا دا ها ,ال ذي ومرنها م
االع ماد عمر اال راض لقدر ها عمر الوفاء بال زامام نقدوة محددة في المس قبل ,وور بط
ذلا أوضا في أ السررام ال ي م ع بنسب مر فلة م الربحوة وزود اع مادها عمر
ال موول ع طروق اال راض لالس فادة م اإلعفاء الضروبي ن وجة اس خدا االف راض,
ورذلا ا

اللال ة بو رو السررة مدرجة أو غر مدرجة ,أظهرم السررام المدرجة

بسرل عا

فو ا في مس وى ممارسة الحورمة وفي األداء ,إ مس وى الحورمة لدى

السررام المساهمة الفمسطونوة ول بر جودا مقارنة بدول أخرى ,ولر ال و زال منخفضا
رمبسر ,وومر أ ولزي ذلا ألسباب عدة لمق بممارسام السررام نفسه.
 .7دراسة (أبو موسى:)3117

بعنون (حوكمة الشركات وأثرها على كفاءة سوق فلسطين لألوراق المالية)
هدفم الدراسة إلر زوود المس مرو

في سوق فمسطو

لألوراق المالوة بملمومام ع

مس وى طبوق حورمة السررام في السررام المدرجة ,وال لرن عمر الصلوبام ال ي حد م
االل از ب طبوق حورمة السررام وطرق ال غمب عموها ,ودراسة اللال ة بو

طبوق مبادئ الحورمة

وبو جذب االس مارام المحموة والخارجوة لمسوق المالي الفمسطوني ,ودراسة اللال ة بو جودة

الملمومام المحاسبوة وبو رفاءة سوق فمسطو لألوراق المالوة.

واس خد الباحث خالل الدراسة المنهج الوصفي ال حمومي حوث و

وزوع االس بانة األولر

بوا ع( )115اس بانة عمر عونة م السررام المدرجة في سوق فمسطو لألوراق رما

وزوع

االس بانة ال انوة بوا ع( )44اس بانة عمر عونة م اللاممو في هو ة سوق المال وسررام الوساطة
المالوة بهدن واس مدى المال مة بو

اإلطار القانوني والر ابي المنظ للمل السوق المالي
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الفمسطوني وبو مبادئ حورمة السررام ,باإلضافة إلر ا ر حورمة السررام عمر أداة ورفاءة

السوق المالي.

و د رانم ن ا ج الدراسة ال از السررام المساهمة اللامة المدرجة في سوق فمسطو لألوراق

المالوة بأربلة مبادئ م المبادئ الخاصة بحورمة السررام وهي مبدأ حماوة حقوق المساهمو ,

ومبدأ الملاممة اللادلة لممساهمو  ,ومبدأ اإلفصاد والسفافوة ,والمبدأ الخا

بمس ولوام مجمس

اإلدارة ,عد ال از السررام المساهمة اللامة المدرجة في سوق فمسطو لألوراق المالوة بالمبدأ

الم لمق بدور األطران ذام المصمحة أو الصمة في السررة ,و وخ من ال از السررام المدرجة في

السوق بمبادئ الحرومة وفقا لمقطاعام ال ي ن مي الوها وول بر طاع البنوا أر ر السررام ال زاما
بمبادئ الحورمة ووموها طاع ال امو .
المحور الثاني :الدراسات العربية
 .4دراسة العبدلي:)3143(,
بعنوان( أثر تطبيق الحاكمية المؤسسية على جودة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية
المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية).
هدفم هذه الدراسة إلر واس طبوق دعا الحارموة المبسسوة في جودة عمموة ال د وق
الداخمي ,في السررام الصناعوة المدرجة في سوق الرووم لألوراق المالوة .حوث رو مج مع
الدراسة م جموع السررام الصناعوة في سوق الرووم لألوراق المالوة ,أما أفراد عونة الدراسة
ف رونم م ( )114مس جوبا م المدورو المالوو وربساء أ سا المحاسبة ومدراء ال د وق الداخمي
واللاممو في أ سا المحاسبة و ال د وق الداخمي في هذه السررام.
وخمصم ن ا ج هذه الدراسة بوجود أ ور ل طبوق دعا الحارموة المبسسوة (اإلفصاد
والسفافوة والمساءلة والمسبولوة و اللدالة واالس قاللوة والقوانو واألنظمة) في جودة ال د وق الداخمي
في السررام الصناعوة المدرجة في سوق الروو ي لألوراق المالوة ,رما أ الحارموة م ل ال قاء
الممارسام واإلجراءام السمومة و لمل هذه اإلجراءام والممارسام بموجب ملاوور و واعد حرمها
بصورة ممزمة و هدن م خالل عممها إلر ضما عد حصول ال لارض بو األهدان
االس ار وجوة لمسررة وأسموب عمل اإلدارة في حقوق ما األهدان وورو ذلا م خالل حفوز
اإلدارة بسرل اوجابي لململ بموجب األخال وام المقبولة في بو ة األعمال و قوو ور ابة أداء هذه
اإلدارة ,ووقو ال د وق الداخمي بإضافة ومة لمسررة م خالل الوظا ن ال ي أصبح وضطمع بأدا ها
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في أطار حورمة السررام ال ي سمل وفور الملمومام لإلدارة برل مس ووا ها و قوو نظا الر ابة
الداخموة وادارة المخاطر وال از السررة بمبادئ حورمة السررام.
 .3دارسة عادل:)3144(,
بعنوان(نموذج مقترح لقياس الدور الحوكمي لمدقق الحسابات وأثره على فجوة مصداقية
المعلومات المحاسبية)
هدفم هذه الدراسة إلر واس الدور الحورمي لمد ق الحسابام و أ ره عمر فجوة مصدا وة
الملمومام المحاسبوة ,و قدو إطار لقواس هذا الدور ,وذلا م وجهة نظر مد قي الحسابام
مرا ب ال د وق اللاممة في األرد المرخصة ,ول حقوق هذا الهدن فإ الباحث لامل مع نوعو م
البونام هما البوانام ال انووة والبوانام األولوة,

اس خدا اس بانة

وزولها عمر عونة الدراسة

ال ي سممم( )241مد قا ولممو في المرا ب المسمولة الدراسة ,و د رانم ن ا ج الدراسة وجود
أ ور الس قالل مد قي الحسابام عمر فجوة مصدا وة الملمومام المحاسبوة م وجهة نظر مد قي
الحسابام ,إذ بونم الن ا ج أهموة غموب مد ق الحسابام لمصمحة السررة عمر مصالحه الفردوة,
ووجود أ ور الل از مد ق الحسابام بملاوور ال د وق عمر فجوة مصدا وة الملمومام المحاسبوة م
وجهة نظر مد ق الحسابام إذ بونم الن ا ج أهموة ا فاق عمل مد ق الحسابام مع ملاوور المحاسبة
الدولوة ,و وجود أ ور الل از مد ق الحسابام بقواعد السموا األخال ي لممهنة عمر فجوة مصدا وة
الملمومام المحاسبوة م وجهة نظر مد قي الحسابام ,إذ بونم الن ا ج أهموة األمانة والنزاهة ال ي
وجب أ و موز بها مد ق الحسابام وانحوازه لمصمح ه السخصوة وسموره في حدود ا لابه ألسالوب
ب ر عمر اس قالله ,رما أ وجود أ ور الل از مد قي الحسابام بملاوور ر ابة الجودة عمر فجوة
مصدا وة الملمومام المحاسبوة م وجهة نظر مد قي الحسابام إذ بونم الن ا ج أهموة ال از مد ق
الحسابام بالسروط القانونوة أو ال لا دوة مع قدو خدمام مهنوة اس ساروة لمسررة محل ال د وق.
 .4دراسة ( عكش) 3144,

بعنوان (أثر حوكمة الشركات في تعزيز جودة المعلومات المحاسبية)

هدفم هذه الدراسة لم لرن عمر أ ر حورمة السررام عمر لزوز جودة الملمومام
المحاسبوة ,و بال الي نسوط سوق األوراق المالوة السوروة.
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و ناول البحث في الجانب النظري ال لرن عمر حورمة السررام بسرل خا

وأ رها في لزوز

جودة الملمومام المحاسبوة و بال الي نسوط سوق األوراق المالوة  ,و جمم مسرمة البحث في

ال سابالم ال الوة  :هل هناا عال ة بو

طبوق حورمة السررام و جودة الملمومام المحاسبوة في

السررام ؟ وما هي الملاوور ال ي حر جودة الملمومام المحاسبوة في ظل حورمة السررام ؟

وما هي آ ار الملمومام المحاسبوة في ظل حورمة السررام عمر سوق األوراق المالوة ؟

أما الجانب اللممي لمبحث ف م ل في الدراسة المودانوة ال ي ا بها الباحث ع طروق ا مة اس بوا
وزولها عمر السررام المدرجة في سوق دمسق لألوراق المالوة .

و د رانم ن ا ج الدراسة أ

طبوق الحورمة وحقق مزاوا مخ مفة ومر أ

ال ي واجهها هذه السررام بسرل عا و بسرل خا

في الملمومام المحاسبوة ,وا

حل الر ور م المسارل

المسارل المالوة منها و أهمها فقدا ال قة

لدد األبلاد المحاسبوة للمموة حورمة السررام و منها حقوق

المساءلة والر ابة المحاسبوة  ,و السلي نحو طوور و طبوق ملاوور المحاسبة و ال د وق الدولوة ,
و زاود دور رل م المراجلة الداخموة و الخارجوة وضرورة وجود لجا المراجلة و حقوق

اإلفصاد والسفافوة والحد م اآل ار السمبوة للمموة إدارة األرباد عالوة عمر ال قوو الفلال والمس مر
ألداء السررة .

 .1دراسة (آل غزاوي :)3144

بعنوان (حوكمة الشركات وأثرها على مستوى اإلفصاح في المعلومات المحاسبية" دراسة

اختبارية على شركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية)

هدفم الدراسة إلر ال لرن عمر أ ر حورمة السررام عمر مس وى اإلفصاد في القوا
المالوة" م

هذا ال سابل الر وسي فرع مجموعة م

حمل اإلجابام اللمموة حولها.

ال سابالم الفرعوة ون ظر م

الدراسة أ

ولري حقق الدراسة أهدافها وفق المنهجوة اللمموة ,فمقد صدم لمهم ها عبر جمع وملالجة

و حمول( )89سررة مساهمة عامه في المممرة اللربوة السلودوة و حمومها عبر مبسر اإلفصاد في
القوا المالوة وال ي ل بر أداة القواس لنموذج الدراسة ,و د اس خدمم الدراسة األسالوب اإلحصا وة

الوصفوة واالس داللوة ع طروق نموذج االنحدار الم لدد.

و د رانم ن ا ج الدراسة فاوم مس وى اإلفصاد في القوا المالوة في السررام المساهمة اللامة
في المممرة اللربوة السلودوة ,حوث أظهرم الن ا ج أ الوسط الحسابي ل طبوق بنود مبسر
اإلفصاد بنسبة  %71وهي نسبة مقبولة و جودة عمر مس وى جموع السررام ,وأظهرم الن ا ج أ
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أعمر مس وى م اإلفصاد في القوا المالوة هو لقطاع األسمنم بنسبة  ,%77في حو أ أ ل
مس وى لإلفصاد في القوا المالوة م

طاعام السوق هو لقطاع الفنادق و السواحة بنسبة

 ,%54عد وجود عال ة إوجابوة ذام داللة إحصا وة بو نسبة الممروة اللا موة في السررام
المساهمة اللامة في المممرة اللربوة السلودوة وبو مس وى اإلفصاد في القوا المالوة ,وجود
عال ة إوجابوة ذام داللة إحصا وة بو

ررز الممروة في سررام المساهمة اللامة في المممرة

اللربوة السلودوة و وبو مس وى اإلفصاد في القوا المالوة ,وجود عال ة سالبة ذام داللة
إحصا وة بو اس قالل أعضاء مجمس اإلدارة في السررام المساهمة اللامة في المممرة اللربوة
السلودوة وبو مس وى اإلفصاد في القوا المالوة ,وجود عال ة إوجابوة ذام داللة إحصا وة بو
حج السررة و مس وى اإلفصاد في القوا المالوة في في السررام المساهمة اللامة في المممرة
اللربوة السلودوة.
 .7دراسة عبد القادر:)3141(,
بعنوان(الحوكمة المؤسسية في القطاع البنكي والمالي ودورها في إرساء قواعد الشفافية).
هدفم هذه الدراسة إلر بوا أهموة السررام المساهمة ,والدور اال صادي الذي ملبه في
بناء اال صاد الوطني ونموه ,و د اع مدم المنهج النظري في بوا المفاهو الم لمقة بالحارموة,
وأجروم في الج از ر و د وصمم الدراسة إلر عدد م االس ن اجام لاظ االه ما بحارموة
السررام في اللدود م اال صادوام الم قدمة والناس ة خالل القود القمومة الماضوة وخاصة في
أعقاب االنهوارام اال صادوة واألزمام المالوة ال ي سهدها دول سرق آسوا ,وأمرورا الال ونوة,
وروسوا في ال سلونام م القر اللسرو  ,حرصم عدد م المبسسام الدولوة عمر ناول مفهو
الحارموة بال حمول والدراسة وم هذه المبسسام البنا الدولي و منظمة ال لاو اال صادي
وصندوق النقد الدولي ال ي عممم عمر طوور االطر القانونوة والمبسسوة ل طبوق حارموة السررام
برل م السررام اللامة أو الخاصة سواء م داولة أ غور م داولة بأسواق المال ,م خالل قدو
عدد م الخطوط اإلرسادوة ل دعو إدارة السررام ورفاءة أسواق المال واس قرار اال صاد ررل.
 .7دراسة (شوشه3117 ,م)

بعنوان (العالقة بين حوكمة الشركات ومؤشرات أدائها المالي)
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الهدن م

هذه الدراسة بوا

أ ر الحورمة عمر ما المبسرام و د اس خد الباحث في

الدراسة دالة لحورمة السررام مرونة م س ة أبلاد ,واع مد الباحث في أسوسها عمر الدراسام
السابقة ومبادئ منظمة ال لاو اال صادي وال نموة في مجال حورمة السررام ,واس خد الباحث
ما الدالة لقواس درجة الحورمة في السررام محل الدراسة ,ولقد

واس األداء المالي م خالل

أربلة مبسرام هي :اللا د عمر الممروة ,اللا د عمر األصول .نسبة  Tobin’s qالقومة السو وة
لمقومة الدف روة ,وأجروم الدراسة عمر عونة مرونة م  91سررة م السررام المقودة في البورصة

المصروة ,وباس خدا ملامل ار باط بورسو و حمول االنحدار الم لدد.

حوث اس خد الباحث أسموب الوصن ال حمومي في جمع البوانام م خالل المصادر ال انووة
واألولوة و د ا بإعداد اس بانة

وزولها عمر مج مع الدراسة.

و د وصمم الدراسة إلر ن ا ج مهمة وجود عال ة ملنووة بو حورمة السررام ومبسرام أداء

اللا د عمر الممروة ,واللا د عمر األصول ,والقومة السو وة لمقومة الدف روة ,رما أ حورمة السررام
لها أ ور ملنوي عمر مبسري أداء ملدل اللا د عمر الممروة وملدل اللا د عمر األصول.
 .7دراسة (سامي)3117 ,

بعنوان (دور لجنة المراجعة في الحفاظ على حقوق المساهمين)
هدفم هذه الدراسة إلر ملرفة دور لجا المراجلة في حماوة حقوق المساهمو بزوادة قة

أصحاب أسه في قرور المالوة الصادرة ع سررام المساهمة اللامة في جمهوروة مصر اللربوة
و د اس خد الباحث األسموب الوصفي ال حمومي عمر عونة م المساهمو في عدد م السررام

المصروة.

و د وصمم الدراسة إلى أ الهدن الر وسي م

روو لجا المراجلة هو أرود وزوادة مو و وة

ومصدا وة القوا المالوة ,وأ المها ال ي قو بها لجنة المراجلة سلر إلر الحفاظ عمر حقوق
المساهمو  ,ودع مس ولوام أعضاء مجمس اإلدارة ,باع بار أ لجا المراجلة لد آلوة م آلوام
الحورمة لها ,لمحورمة دو ار محوروا في رفع مس وى ال قارور والقوا المالوة ,وراعر في سرول لجا
المراجلة رافة ال خصصام الالزمة لضما جودة ال قارور والقوا المالوة.
 .8دراسة (المعتاز)3117 ,

بعنوان (دور لجنة المراجعة في حوكمة شركات المساهمة السعودية)

الهدان م

الدراسة قوو دور لجا

حورمة السررام و حسو

المراجلة لمسررام السلودوة في حقوق م طمبام

جودة ال قارور المالوة و قدو مق رحام ال طوور المناسبة و د اع مد
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الباحث في الدراسة عمر المنهج الوصفي ال حمومي في جمع البوانام م خالل المصادر ال انووة
واألولوة و د را عونة الدارسة السررام المدرجة في هو ة سوق المال في المممرة اللربوة السلودوة
مس خدما عونة م ال قارور المالوة المنسورة لسررام المسجمة في هو ة سوق المال السلودوة.

و د رانم ن ا ج الدراسة أ لجنة المراجلة بالمممرة اللربوة السلودوة وا را لها دور مموز

في نظا الحورمة في بلض السررام ,و أ ال حة حورمة السررام بها بلض أوجه القصور فوما
وخ

لجا المراجلة ,وال زال لجهود مس مرة م الجهام وعمر رأسها هو ة سوق المال في م ابلة

روفوة نفوذ السررام المساهمة لم لمومام ,ضرورة وضع آلوام مناسبة رفل قودها بالموا ح
واإلرسادام ,واألمر الذي وس وجب ضرورة إصدار اللقوبام الالزمة بحق السررام ال ي ال قود
بال حة حورمة السررام.
 .7دراسة (مصطفى)3117 ,

بعنوان (دور معايير المحاسبة المصرية في تحقيق متطلبات حوكمة الشركات وتحسين جودة

التقارير المالية)

الهدن م الدراسة قوو دور ملاوور المحاسبة المصروة في حقوق م طمبام حورمة السررام

و حسو جودة ال قارور المالوة و حسو االداء المالي لسررام و قدو مق رحام ال طوور المناسبة
و د اع مد الباحث في الدراسة عمر المنهج الوصفي ال حمومي في جمع البوانام ال انووة واألولوة

مس خدما عونة م
بإعداد اس بانة

ال قارور المالوة المنسورة لسررام المسجمة في البورصة المصروة ,و د ا

وزولها عمر السررام المسجمة في البورصة م خالل عونة عسوا وة لمقطاعام

المخ مفة و د اس لا ببرنامج  SPSSل حمول اإلحصا ي في حمول البوانام واخ وار الفرضوام.
و د وصل الباحث إلر ن ا ج م

أهمها عد االل از الرامل بم طمبام ملاوور المحاسبة

المصروة ووجود بلض الممارسام المحاسبوة اللمموة المخالفة وال ي ال فق مع الملاوور ,وجود
صور في ال قارور المالوة النا جة م الممارسام اللمموة بما ال وفي بم طمبام حورمة السررام

ن وجة القصور في ملاوور المحاسبة المصروة ومما وس دعي ضرورة حسو و طوور هذه الملاوور.

 .41دراسة (الرحيلي:)3117

بعنوان (لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات :حالة السعودية)

الهدن م الدراسة إلقاء الضوء عمر مفهو حورمة السررام ,وأسباب ودوافع ان سار هذا

المفهو في السنوام األخورة في الدول الم قدمة و حمول الجهود الدولوة واإل موموة والمحموة في
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اللرن عمر مفهو حورمة السررام وروفوة طبوقها عمر أرض الوا ع ومنا سة دور لجا المراجلة

رأحد أبرز دعا

حقوق مفهو الحورمة وعال ة ذلا بالمراجلة الداخموة والخارجوة مع ال رروز عمر

حالة المممرة اللربوة السلودوة و د اع مد الباحث في هذه الدراسة عمر المنهج الوصفي ال حمومي

لموضوع الدراسة وهذا المنهج ملمول به في ر ور م البحوث والدراسام وخاصة ال ي ناول
ظواهر اج ماعوة لمق بالممارسام الووموة حوث و

إجراء مسح مر بي لرل حالة لها عال ة

بموضوع الدراسة في الدوروام والمجالم اللمموة الم خصصة باإلضافة إلر االطالع عمر األنظمة

والموا ح وما صدر م منظمام والهو ام المهنوة اللالموة والمحموة ذام الصمة.

و د رانم ن ا ج الدراسة أنه م الرغ م حدا ة مفهو حورمة السررام في البو ة السلودوة

إال انه والحظ أ هناا حررا جادا م

بل المه مو لمحاولة سرد هذا المفهو لم لرن عمر

جوانبه وروفوة طبوقه في طاع األعمال السلودي ,بني مفهو حورمة السررام ولزز اإلفصاد
والسفافوة ,طبوق القواعد الجدودة لمجا المراجلة في السررام المساهمة سون وساه اوجابوا في
الر ابة عمر هذا النوع م السررام ,األمر الذي ونلرس عمر دع و فلول مفهو حورمة السررام

في البو ة السلودوة.
 .11دراسة (عبد المالك.)3117

بعنوان (دور الحوكمة في تحديد السعر العادل لألسهم في سوق األوراق المالية)

الهدن م الدراسة ملرفة دور الحورمة في حدود السلر اللادل لألسه في سوق األوراق المالوة
المصروة دراسة حمومه حوث اس خد الباحث األسموب الوصفي ال حمومي في دراسة السررام
المدرجة في سوق االوراق المالوة المصروة و جمع البوانام م خالل المصادر ال انووة واألولوة
و د ا بإعداد اس بانة

وزولها عمر مج مع الدراسة.

و د رانم ن ا ج الدراسة أ المنهج الذي وصن اللال ة بو الحورمة وأسلار األسه هو

منهج دراسة السوق ,وأه القواعد والمبادئ الخاصة بحورمة السررام وال ي ب ر عمر درة

السوق عمر الوصول لمسلر اللادل لمسه هي اعدة أو مبدأ اإلفصاد والسفافوة ,رما أظهرم
أ الحورمة عامل محدد لقوة اللال ة الدالوة بو مح وى اإلفصاد والسلر اللادل لمسه وأ
الحورمة لمل عمر سد النق

الحادث في الملاوور المحاسبوة بخصو

حسو مح وى

ال قارور المنسورة وأ اآللوام الواجب إ باعها لموصول لمسلر اللادل لمسه وهو ن اج ل طبوق

السفافوة م خالل الملمومام المالوة و غور المالوة ,ال حول م اإلفصاد االخ واري إلر
اإلفصاد اإللزامي ,اله ما باإلفصاد اإللر روني.
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 .43دراسة (غالي)3115 ,

بعنوان (أثر اآلليات المحاسبية لحوكمة الشركات في تحسين جودة المحتوى اإلعالمي

للتقارير المالية)

الهدن م

الدراسة واس أ ر اآللوام المحاسبوة لحورمة السررام في حسو

جودة

المح وى اإلعالمي لم قارور المالوة م خالل صواغة مفهو لحورمة السررام و رذلا صواغة
إطار م رامل لهذه اآللوام بما بمها م اإلعمال المصروة.

و د وصمم الدراسة إلر عد وجود ا فاق بو الر اب أو الباح و عمر مفهو واضح لمحورمة

أو عمر اآللوام المحاسبوة لمحورمة ح ر و ضح الدور المر قب لملمومام الحاسبة المالوة في
ظل الحورمة هو إعداد و وفور لصورة حقوقوة وعادلة ع المررز المالي لمسررة و ابع أعمالها,

و وصمم الدراسة إلر أ هناا ار باط و وق بو حورمة السررام وبو جودة ال قارور المالوة
وهذه ملمومام ساعد عمر إظهار السفافوة واإلفصاد داخل سررام المساهمة المصروة.
 .44دراسة (فهيم)3117 ,

عنوان الدراسة (:أثر حوكمة الشركات في مصر على ثقة المجتمع المالي في التقارير

المالية لجنة المراجعة)
الهدن م

الدراسة وفور دلول عمل عما إذا رانم واعد حورمة السررام في مصر

والخاصة بمجنة المراجلة زود م

قة المج مع المالي في جودة ومصدا وة ال قارور المالوة حوث

م مم مسرمة الدراسة في الدور الذي ملبه لجنة المراجلة ومصدا وة وسفافوة ال قارور المالوة؟

وأس مة أخرى.

و د رانم ن ا ج الدراسة أ لجنة المراجلة هي أحد اآللوام الهامة لحورمة السررام ,رما أ

قة المج مع المالي في ال قارور المالوة و ن عمر فلالوة لجنة المراجلة ,و د ا فقم مع أحدث
اإلصدارام لملاوور حورمة السررام فوما و لمق بمجنة المراجلة والسفافوة واإلفصاد ع البوانام.
 .41دراسة (القشي و الخطيب)3117 ,

بعنوان (الحاكمية المؤسسية بين المفهوم وامكانية التطبيق على أرض الواقع في الشركات

المدرجة في األسواق المالية)

الهدن م الدراسة ال لرن عمر أجوبة األس مة ال ي

طرحها في مسرمة الدراسة و د م مم

مسرمة الدراسة في إوجاد أجوبة ألس مة حول أسباب السررام اللمال ة في الوالوام الم حدة ,ملنر
الحارموة المبسسوة ومفهومها الحدوث وفق ال سروع األمروري ,مدى اس طاعة السررام األمروروة
طبوق ال سروع.
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و د رانم ن ا ج الدراسة أ المسرمة الر وسوة في انهوار السررام اللمال ة نحصر في
أخال وام لمهنة ,ولوس بملاوور المحاسبة ,وملاوور المراجلة وال د وق ,وا الحارموة المبسسوة
بمفهومها الحدوث صلبة ال طبوق عمر ارض الوا ع اس نادا إلر االس طالعام والملمومام ال ي
االطالع عموها م بو ة السررام األمروروة ,وا األمر ال ورم في صور وانو الحارموة
المبسسوة القدومة والحدو ة بل بأخال وام مطبقي ما القوانو .
 .15دراسة (الحمالوي:)3117

بعنوان (اتجاه دور للمراجعة الداخلية في زيارة الحوكمة بالبنوك المصرية)

الهدن م الدراسة ال لرن عمر اإلطار اللا لممراجلة الداخموة لمبنوا عمر ملاوور طبوق

هذا اإلطار و حدود المس ولوة ع القوا به.

و د رانم ن ا ج الدارسة وجوب وا خطة المراجلة الداخموة عمر أساس قوو المخاطر واألمور
ال ي سمطم عموها لجنة المراجلة الضوء ورذلا اإلدارة اللموا بحوث ورو

قوو المخاطر عمموة

مس مرة ال ق صر فقط عمر قوو المخاطر الحالوة بل م د إلر قوو المخاطر الم و لة وا و
هذا األمر سنووا عمر األ ل ,دمم الدراسة مدخال م رامال ول مد عمر وافر مجموعة م
المقومام بلضها ور بط بأسالوب المراجلة الداخموة في إدارة المخاطر واألخر و لمق بملاوور اإلدارة
المنهي لممراجلة الداخموة.
 .47دراسة (درويش:)3114 ,

بعنوان (دور اإلفصاح المحاسبي في التطبيق الفعال لحوكمة الشركات)

الهدن م الدارسة بوا دور اإلفصاد المحاسبي في ال طبوق الفلال لحورمة السررام وذلا

م خالل ال لرن عمر أهموة اإلفصاد المحاسبي في طبوق مبادئ الحورمة مع عرض جارب
بلض الدول و د اس خد الباحث المنهج الوصفي ال حمومي في دراسة السررام المدرجة في سوق

األوراق المالوة المصروة.

و د رانم ن ا ج الدارسة وجود دور فلال إلفصاد المحاسبي والسفافوة في طبوق مبادئ
الحورمة وخاصة في مصر ,وأ ذلا وب ر بسرل إوجابي عمر البورصام و حسو أداء السررام.

المحور الثالث :الدراسات األجنبية:

 .1دراسة ( )Shih-Cheng& Chien,2010
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بعنوان (المناهج المحاسبية لتقيم حوكمة الشركات في تايوان)
الهدن م الدراسة اس خدا نموذج ال قوو المحاسبي المق رد م  Felthhamسنة 1995

ل قو ومة السررة ول قو أ ر واعد الحورمة عمر ومة السررة و ر وبها واس خدمم الدراسة مجموعه
ساممة مرونة م إ نا و ال و مقواس و واعد الحورمة مقسمة في خمس قسومام لمسررام في
اووا و د بو أ مقواس الحورمة ال ي لمق ببناء الممروة وال باعد بو حقوق ال دفق المالي

وحقوق الضبط أي ال حر وبدي إلر ال باو في أسلار األسه مع مرور الو م ,وم ابله القومة
الدف روة لمسه وصافي األصول ال سغوموة وال ي م ل ما نسب ه  %59م
الو م باإلضافة إلر ما نسب ه  %39م
ام الا األسه م

ومة ممروة السررة مع

ومة أسه السررام ,أوضا"حددم الدراسة أ عمموة

بل مجمس اإلدارة والم ار بو

واللا مة المالرة والمس وى اإلداري األعمر في

السررة وحممة األسه الذو له أربر حق في ال صووم هذا وب ر عمر مسار عمل السررام.
و د وصم م الد راسة إلر ضرورة إلقاء الضوء عمر مدى ومة األسه ال ي ومر

ال وصل إلها ع طروق ممارسام حورمة السررام مع هورموة السررام الم سابهة .
 .2دراسة ( :)Lisa et al 2009

بعنوان (عالقة لجنة المراجعة و غش القوائم المالية)

ررز الهدن الر وسي لهذه الدراسة في اخ وار اللال ة بو وجود لجنة مراجلة محاودة في
المنسأة واح مالوة عش القوا المالوة .رما اخ برم اللوامل المب رة في اح مالوة الغش في القوا

المالوة بخالن اس قاللوة لجنة المراجلة.

وخمصم الدراسة إلر أ وجود لجنة مراجلة مس قمة ال ومنع الغش في القوا المالوة نها وا ,رما
أسارم الن ا ج إلر أ اح مال غش القوا المالوة ور بط عرسوا برل م  :اس قاللوة لجنة المراجلة,
عدد مرام انلقاد لجنة المراجلة ,هورل رأس المال وور بط طردوا مع ( حج المنظمة ,فر
االس م ارروة ونمو المنظمة .
 .3دراسة ( ) Okpara, 2009

بعنوان ( حوكمة الشركات في اقتصاد البلدان النامية :الحواجز ,و القضايا ,و اآلثار

المترتبة على الشركات)

هدفم الدراسة إلر دراسة الحواجز ,و القضاوا ,و ال حدوام ال ي لوق ال نموة وال نفوذ
الفلال لحورمة السررام في نوجوروا ,واس خدمم الدراسة مزوجا م أسالوب البحث الرمي لجمع

الملمومام ,حوث

السررام المخ ارة.

جمع البوانام م  294مدور سررة ,ر وس سررة ,وأعضاء مجمس اإلدارة في
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واس خد الباحث البوانام الوصفوة و ال حموالم و المقابالم ل وضوح ما و لمق بالحواجز و

القضاوا ال ي لوق طبوق الحورمة الفلالة في نوجوروا.

و د وفرم الدراسة ملمومام هامة خاصة بحور السررام و الحواجز ال ي لوق طبوقها

و نفوذها في نوجوروا ,و رسفم ع

وجود عدد م الملو ام ال ي لوق نفوذ و لزوز حورمة

السررام في نوجوروا ,هذه القوود ضلن أو انلدا

طبوق آلوام القانو  ,وان هاا حقوق

المساهمو  ,وانلدا االل از م جانب مجالس اإلدارة ,وضلن االنضما إلر اإلطار ال نظومي أو

عد ال طبوق ,وانلدا السفافوة و اإلفصاد.

 .1دارسة ( )Cornett et al, 2009

بعنوان (حوكمة الشركات و إدارة اإلرباح في أكبر الشركات المصرفية القابضة في

الواليات المتحدة)

هدفم الدراسة إلر ال لرن مدى أ ور حورمة السررام عمر األرباد و إدا ار ها في أربر
بنا جاري في الوالوام الم حدة األمروروة ,و د حددم الدراسة أ األداء و إدارة األرباد وحورمة

السررام طور بسرل طبولي وا طروقة المربلام الصغرى حوث
وفي نفس الو م

اس خدا هذه الطروقة ()ols

اس خدا منهج الملادالم ل حدود الم غورام الخاصة بالحورمة.

و د رانم ن ا ج الدراسة أ أداء المدور ال نفوذي و اس قاللوة مجمس اإلدارة ورأس المال لها
عال ة طردوة مع األرباد وهي م غورام الدراسة ,و أ حساسوة أداء المدور ال نفوذي واس قاللوة

األداء بونهما عال ة طروة مع بلضهما البلض وأنهما مر بطو ب حقوق أرباد مر فلة ,و أنه
رمما زادم اس قاللوة مجمس اإلدارة رمما را ا ر ذلا عمر إدارة أفضل م حساسوة أداء

المدور ال نفوذي.
 .7دراسة () Kajola , 2008

بعنوان (أثر الحوكمة على أداء الشركة حالة البورصة النيجرية )

هدفم الدراسة لدراسة اللال ة بو أربلة آلوام لحورمة السررام " حج المجمس ,رروبة

المجمس ,الوضع القانوني لر وس المجمس ال نفوذي ,لجنة ال د وق " رما هدن لدراسة وفح
آلو ا لقواس أداء السررة وهما " :عوا د حقوق المساهمو  ,وهامش الربح للونة فح

رو م

 21سررة نوجوروة بو األعوا " 2111إلر  "2114باس خدا لوحة منهجوة و المربلام الصغرى
االع وادوة رطروقة لم قدور.
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و د رانم ن ا ج الدارسة أنه هناا عال ة اوجابوة بو عوا د المساهمو مع " حج المجمس

والوضع القانوني لمر وس ال نفوذي بناء عمر ذلا فا المجمس وجب أ ورو محدودا بسرل
ربور وأ المساررام لمر وس ال نفوذي ور وس المجمس وجب أ و

طبوقها بواسطة أسخا

مخ مفو  ,ورسفم ن ا ج الدراسة ع مزود م اللال ة االوجابوة الواضحة بو هامش الربح و
الوضع القانوني لمر وس ال نفوذي وهذه الدراسة ال زودنا بلال ة واضحة بو مقواسي األداء مع
رروبة المجمس ولجنة ال د وق ,هذه الن ا ج الء مع دراسام جروبوة سابقة.

 .7دراسة (:) Chan and Li, 2008

بعنوان (أثر وجود خبير مالي ضمن لجنة المراجعة)
هدفم الدراسة ال ي أجروم في الوالوام الم حدة األمروروة إلر حقوق ربوة جدودة وهي

مدى وجود عال ة بو

وبلد فح

ومة السررة ووجود خبور في النواحي المالوة ضم أعضاء لحنة المراجلة,

عونة م خالل أغنر  211سررة أمروروة.

و د رانم ن ا ج الدارسة بو أ السررام ال ي ض حبو ار مالوا ضم أعضاء لجنة المراجلة

بها زود وم ها حوالي خمس مرام ع

ما السررام ال ي ال ض م ل هذا النوع م الخبراء

المالوو ضم أعضاء لجنة المراجلة بها.
 .5دراسة( :(Kanagartnam et al,2007
بلنوا (هل خفض الحارموة المبسسوة الجودة عد ناسق الملمومام خالل ف رة اإلعال ع
األرباد الربع سنووة؟).
اخ برم هذه الدراسة اللال ة بو الحارموة المبسسوة الجودة وبو عد ناسق الملمومام في السوق
المالي خالل ف رة اإلعال ع األرباد ربع السنووة ,اس خدمم الدراسة سوولة السوق( Market
 )Liquidityرمقواس للد ال ناسق واس خدمم عددا م الم غورام لم لبور ع جودة الحارموة
المبسسوة سممم نسبة ممروة أعضاء مجمس اإلدارة ألسه السررة ,واس قاللوة مجمس اإلدارة ,ولجنة
ال د وق ال ي

واس رل منها باس خدا نسبة عدد األعضاء الخارجو عمر الداخموو  ,حوث ول بر

اللضو خارجوا إذا ل ور موظفا في السررة ,واذا ل ور بط بلال ة أو عمل م السررة م الممر
أ وب ر في أحرامة الم لمقة بالسررة.
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رما اس خدمم هذه الدراسة حج اإلدارة المقاسة بلدد اعضاء مجمس اإلدارة ,وعدد اج ماعام
مجمس اإلدارة ولجنة ال د وق لم لبور ع جودة الحارموة المبسسوة .وباس خدا عونة م سررام
القطاع المالي وسررام طاع الماء والرهرباء( )Utilityال ي امم باإلعال ع أرباد ربع سنووة
خالل الربلو اآلخرو م اللا ,2111
أرباد ربع سنووة وم خالل فح

الحصول عمر  1171مساهدة لإلعال ع

وزولام

اللال ة بو عد ال ناسق في الملمومام لهذه المساهدام وبو

عناصر حارموة السررام المس خدمة في هذه الدراسة,

ال وصل إلر أ هناا عال ة سمبوة ذام

داللة إحصا وة بو اس قاللوة مجمس اإلدارة ونساطه ونسبة ممروة أعضا ه وبو عد ناسق
الملمومام.
 .7دراسة ):)Larry et al, 2007

بعنوان (دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات)
اس هدفم هذه الدراسة بوا دور لجا المراجلة في حورمة السررام في المالوة االمروروة,

وعال ها رآلوة هامة بآلوام الحورمة األخرى ومنها المراجلة الداخموة وعال ة المراجع الداخمي

بمجنة المراجلة ,ورذا م ار ب الحسابام وعال ا ه بمجنة المراجلة ,مع ال رروز عمر أهموة دفق

الملمومام بونه .

و د أردم الدراسة عمر أهموة الدور المه لمجنة المراجلة في فلول حورمة السررام ,مع

ال رروز عمر ملاوور اخ وار أعضاء المجنة وضوابط عممها.
 .7دراسة (:)Carcello ey al , 2006

بعنوان (تأثير وجود خبير مالي ضمن لجنة المراجعة)

جاءم هذه الدراسة بناء عمر اس جابة السررام المساهمة األمروروة لقانو ساربنس أو

رسمي  Sarbanes- Oxleyوالذي و طمب ضرورة اإلفصاد ع وجود خبور في األمور المالوة
ضم أعضاء لجنة المراجلة ,رغ فاوم م طمبام البورصام األمروروة في هذا الجانب.

وجدم الدراسة أ جموع السررام قودم بهذا الم طمب سرموا بالرغ م أ اإلفصاد ع

خمفو ه را محدودا ,حوث بو

مة وجود المبهمو في المحاسبة وال موول ضم أعضاء لجا

المراجلة ,عمر الرغ م وجوده فلموا خارج ما المجا .
.41

دراسة ( )Barako et al, 2006

بعنوان (قياس اإلفصاح االختياري على المعلومات المحاسبية)
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ناولم واس اإلفصاد االخ واري عمر الملمومام المحاسبوة في رونوا ,حوث سممم مدة

الدراسة ما بو عا  1992إلر  2111عمر عونة مرونة م  42سررة ,حوث ضمنم الدراسة
عدد  47بندا لإلفصاد ,ورانم الم غورام ال ابلة هي مبسر اإلفصاد المرجح ,ورانم الم غورام
المس قمة المدورو

غور ال نفوذوو

صمو الدراسة بأسموب االنحدار

ولجنة المراجلة ,حوث

غور ال نفوذوو

الم لدد ,ورانم الم غورام ال ي لها عال ة بدالة اإلفصاد هي المدروو

ولجنة

المراجلة.

رما وصمم الدراسة إلر وجود عال ة موجبة بو لجنة المراجلة واإلفصاد ,وأوضا وصمم

الدراسة إلر وجود عال ة موجبة ذام داللة إحصا وة بو اس قالل المجمس ومس وى اإلفصاد.
.44

دراسة ( ) 2006 Frank Yu

بعنوان (آليات تأثير الشركات على إدارة األرباح)
هدفم الدراسة إلر وضوح آلوام أ ور السررام عمر إدراة األرباد السررام األمروروة,

حوث

اخ بار اللال ة بو حورمة السررام وبو إدارة األرباد .

و د رانم ن ا ج الدراسة أ السررام ال ي ررز عمر اللوامل الداخموة لمحرومة م ل ال رروز

اللالي لممساهمو و رروز مجمس اإلدارة فإنها قو بإدارة اإلرباد بسرل أربر في حو أنه في حالة
ال رروز عمر اللوامل الخارجوة لمحورمة بسرل وي فأ السررة قو بإدارة األرباد بسرل أ ل ,و

أ إدارة األرباد لوسم المحرا الر وس بو طرفي الممروة و الحورمة.
.12

دراسة ( ( 2005 Core, et.Al

بعنوان ( العالقة بين الحوكمة الضعيفة و عائدات األسهم وفحص األداء التشغيلي و

توقعات المستثمرين)

هدفم الدراسة إلر إظهار اللال ة بو الحورمة الضلوفة و عا د األسه لمسررام ال رنولوجوا
االمروروة ,حوث و

فح

األداء ال سغومي لمسررام و و لام المس مرو  ,و د سممم اللونة

األساسوة لمدراسة رل السررام ال ي لها دلول الحورمة الملد م

بل ملهد جو لإلدارة حوث

إعداد دلول الحورمة م اس طالعام  IRRCIحول حقوق المساهمو  ,حوث

بع دلول الحورمة

للا  1991واس خدامه لرل السنوام مما ساعد في لظو حج اللونة ,و اس خدا ملامل ار باط
بورسو لدراسة اللال ة بو دلول الحورمة الملد و خصا

السررام ال ي بع ملهد جو.

و د رانم ن ا ج الدراسة أ السررام ال ي لاني م ضلن في حقوق حممة االسه وبدي إلر
ضلن األداء ال سغومي لها ,بونما أخطاء و لام المحممو و اإلعال ع
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وزولام األرباد ال

لطر مبس ار عمر ضلن األداء رما أوضحم الدراسة بأ فرضوة الحورمة الضلوفة ال رو
سببا في حقوق عوا د مومة عمر األسه .

.44

دراسة ()2005 Ageawal and Chadha

بعنوان (آلية حوكمة الشركات واحتمالية تكرار األرباح)
هذه الدراسة فح

بسرل جروبي ما إذا رانم آلوة حورمة السررام م لمقة باح مالوة ررر

األرباد لدى السررة ,فحصم الدراسة عونة فح

مرونة م  159سررة عموموة في الوالوام

الم حدة األمروروة و ال ي رررم األرباد ,ولدوها حج صناعة مطابق لمسوطرة الالزمة ,لقد
جموع مجموعة بوانام جدودة بسرل ودوي و ال ي فح

خصا

وصفام حورمة باح مالوة

ررار األرباد وهذا وسمل أوضا اس قاللوة مجمس اإلدارة ولجنة ال د وق و زوود السررة بخدمام غور

المراجلة م

بل مراجلي الحسابام الخارجوو .

و د رانم ن ا ج الدراسة أ اح مالوة إعادة األرباد أ ل في السررام صاحبة مجمس اإلدارة

أو لجنة ال د وق ال ي ح وي مدور مس قل مع خبراء مالوو  ,و رو بسرل أربر في السررام
صاحبة المدور ال نفوذي الذي ون مي لملا مة المبسسة لمسررة ,وهذه اللال ام واضحة إحصا وا,
ربورة في الحج و ووة في المحدودام البدومة ن ا جها م ناغمة و م ناسقة مع فررة أ

المس قمو مع خبراء المالوو ه أر ر ومة في زوود السررة بر ابة لم قارور المالوة.
.41

المدراء

دراسة (:) Collier and Zanman, 2005

بعنوان (معايير الحكم على أداء لجنة المراجعة)

هدفم الدراسة إلر ملاوور الحر عمر أداء لجنة المراجلة في السررام اإلنجموزوة و د

أسارام الدراسة إلر أهموة رل م خاصوة االس قالل والخبرة رملاوور ومر االع ماد عموها في
الحر عمر أداء لجنة المراجلة وومر

صنوفها إلر نوعو

م

الخصا

ال نظوموة و ضم عدد األعضاء وعدد االج ماعام ,وممروة األسه  ,والخصا

هما الخصا

الفنوة و ضم

االس قالل والخبرة المالوة ,أما بالنسبة لخاصوة مدة خدمة األعضاء فإنها ندرج ضم خاصوة

الخبرة.

و د رانم ن ا ج الدراسة أ رال النوعو م الخصا

سواء ال نظوموة أو الفنوة م ال

المدخل الر وسي ل طوور أداء لجا المراجلة بالسرل الذي وب ر عمر ممارسة عمموة المراجلة

ررل داخل السررة.
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دراسة ()Institutional Shareholders Services,2005
بعنوان( حوكمة الشركات األكثر جودة واألقل مخاطرة)
هدفم هذه الدراسة إلر حماوة المس مرو واصحاب اللال ة في السررام األمروروة م

خالل طبوق حورمة السررام وا رها عمر األداء المالي بلد اخ وار  77عامال م عوامل
الحارموة المبسسوة و 14مقواسا م مقاووس األداء المالي ضم أربع مجموعام (المخاطر,
والربحوة ,والقوموة السو وة ,وال قوو ) ا فروق المبسسة ب حمول اللال ة بو رل عامل م عوامل
الحارموة المبسسة مقابل رل مقواس م مقاووس األداء مس خدمو بوانام لمسنوام المالوة -2112
 2114وباس خدا  Tل حدود اللال ة بو مس وى الحارموة المبسسوة بوساطة Governance
 Indexواألداء للونة م  5211سررة وبلد إجراء اللدود م االخ بارام اإلحصا وة خمصم
الدراسة إلر ا السررة ذام الحارموة المبسسوة األر ر جودة أ ل مخاطرة وذلا النخفاض باو
أسلار أسهمها وانخفاض اح ماالم إفالسها ,والسررام ذام الحارموة المبسسوة االر ر جودة ار ر
ربحوة ,حوث وجد الباح و عال ة ذام داللة إحصا وة بو ار فاع مس وى جودة الحارموة المبسسوة
و حس األداء المالي لسبلة م مقاووس األداء ولسمسة زمنوة م  3سنوام و م مم المقاووس في
اللا د عمر االس مار وال دفق النقدي إلر المبولام ودرجة المخاطرة ,رما أنه وجد فروق البحث
عال ة ذام داللة إحصا وة بو مس وى ممارسة الحارموة المبسسوة و ال ة م مقاووس
ال قوو ) )Valuation Measuresمم مة في القومة السو وة إلر الدف روة لمسه والقومة السو وة
لمسه إلر ال دفق النقدي وسلر السه إلر ربحو ه.
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دراسة (:)Jenny & Jean 2002

بعنوان (تأثير الحوكمة على جودة التقارير المالية)
عرض م م ممم ه م م ممذه الد ارس م م ممة إل م م ممر حال م م مما اف ارض م م ممو ا الخ ب م م ممار وجه م م ممة نظ م م ممر المم م م مراجلو

والم م م ممدورو ف م م ممي م م م ممدى م م ممأ ور الحورم م م ممة عم م م ممر ج م م ممودة ال ق م م ممارور والقم م م موا المالو م م ممة وذل م م مما
بم ممال طبوق عمم ممر سم ممنغافورة و م ممد رانم ممم ن م مما ج الد ارسم ممة فم ممي الحالم ممة األولم ممر ,مخضم ممم آراء
المم م مراجلو والم م ممدورو عم م ممر أ هن م مماا ال م ممة عوام م ممل م ممب ر ف م ممي ج م ممودة ال ق م ممارور والقم م موا

المالوم م ممة وهم م ممي :مم م ممدى فلالوم م ممة لجم م مما المراجلم م ممة ,جم م ممودة إدارة المراجلم م ممة الداخموم م ممة ,ومم م ممدى
االل م م از ب طبوم ممق م ممانو مزاولم ممة المهنم ممة ,أمم مما الحالم ممة ال انوم ممة ,فقم ممد أسم ممفرم آراء الم م مراجلو
غووممر الم ارجممع الس مروا (

والمممدورو عمممر ممما ومممي :أ ملممدل دو ار

Audit Partner

 ,)rotationور م م م ممذلا االسم م م م م لانة بخبم م م م مراء خ م م م ممارجو ف م م م ممي مج م م م ممال المرجل م م م ممة الداخمو م م م ممة(
services

audit

والقوا المالوة .

internal

of

 )Outsourcingو ممب ر عم ممر ج ممودة ال ق ممارور

رابعا" :التعقيب على الدراسات السابقة:
م خالل اس لراض الدراسام السابقة ورى الباحث أ جموع الدراسام السابقة جمع عمر
أهموة طبوق الحورمة سواء في السررام أو المصارن رما ا فقم جموع الدراسام أ

طبوق

الحورمة سورو له أ و ار "إوجابوا و ار دا" في لزوز السفافوة واإلفصاد والحفاظ عمر حقوق الغور
والملاممة اللادلة بو

المساهمو

والدور البارز والمموز لمجا

المراجلة في قمول المخاطر

و صووب األخطاء والمساهمة بسرل ربور في طوور األداء المالي واإلداري والفصال ما بو

المصالح الخاصة ومصمحة اللمل لمجمس اإلدارة واإلدارة اللموا ال نفوذوة فرا م األهموة أ وقو
الباحث بدراسة أ ور الحورمة عمر األداء اإلداري لبنا فمسطو .
فق الدراسة الحالوة مع الدراسام السابقة بأوجه عدودة فا فقم ملها م حوث الموضوع

واألهدان والن ا ج و د اجمع الدراسام السابقة مع دراس نا الحالوة أ

طبوق الحورمة سوساعد

بسرل ربور في االر قاء باألداء اإلداري والمالي لمسررام والمصارن وزوادة ال قة بالسررام ال ي
طب ق الحورمة م

حوث أ ورها عمر سلر السه و قة المقرضو

والمالي .
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و حسو

الوضع اال ماني

و د ا فقم دراس نا مع الدراسام السابقة م حوث مج مع البحث واللونام فمج مع البحث

را ال رروز عمر السررام والمبسسام المالوة والمصرفوة ودور لجا المراجلة و د

اس خدا

أسموب المنهج الوصفي ال حمومي واالع ماد عمر االس بانة في جمع البوانام .
خ من الدراسة الحالوة مع الدراسام السابقة م حوث:
مج مع الدراسة وعون ها سو

طبوق الدراوة عمر بنا فمسطو وعونة الدراسة ه نا ب المدور

اللا ومساعدي المدور اللا وربساء الدوا ر ومدور فرع ومساعد ر وس الدا رة وم ار ب الفرع

ومساعد م ار ب الفرع.

البو ة ال ي س طبق عموها الدراسة خ من ع الدراسام السابقة حوث ناول الدراسة الحالوة

بنا فمسطو المحدود.

م غورام الدراسة :حوث سو دراسة أ ر طبوق الحورمة رم غور مس قل عمر االداء االداري

لبنا فمسطو رم غور ابع.

إ صرم الدراسام السابقة عمر دراسة أ ور الحورمة عمر السفافوة و اإلفصاد و دور لجا

المراجلة و جودة ال قارور المالوة أما هذه الدراسة س ناول أ ور الحورمة عمر األداء االداري لبنا

فمسطو رأول مصرن وطني وطبق الحورمة.

أما أه ما وموز دراس نا ع الدراسام السابقة :
 -1أ هذه الدراسة ررزم بسرل ا عمر أ ر الحورمة عمر األداء اإلداري لبنا فمسطو بلد
طبوق الحورمة .

 -2الدراسة الحالة س رو بداوة ومر البناء عموها في دراسة الحورمة و أ ورها عمر األداء
اإلداري لقطاع اللا والخا

الفمسطوني .
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الفصل الرابع
الإجراءات والمنهجية
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مقدمة:
و ناول هذا المبحث وصوفا سامال إلجراءام الدراسة المودانوة ال ي ا بها الباحث ل حقوق

أهدان الدراسة ,وو ضم

حدود المنهج الم بع في الدراسة ,ومج مع الدراسة وعونة الدراسة,

و طرق إلر أداة الدراسة ,وروفوة بنا ها ,واإلجراءام ال ي اس خدمم في فح

م صدق أداة الدراسة و با ها) ,واألسالوب والملالجام اإلحصا وة المس خدمة.

أداة الدراسة (ال حقق

أوال" :أسلوب الدراسة:
اس خد الباحث المنهج الوصفي ال حمومي والذي وحاول وصن ودراسة أ ور عمموام الحورمة عمر
االداء اإلداري لبنا فمسطو  ,حوث وسه هذا المنهج في وصن الظاهرة المراد دراس ها وصفا
د وقا.
و د اس خد الباحث مصدرو أساسو لمملمومام:
 .1المصادر ال انووة :حوث ا جه الباحث في ملالجة اإلطار النظري لمبحث إلر مصادر
البوانام ال انووة وال ي م ل في الر ب والمراجع اللربوة واألجنبوة ذام اللال ة والدوروام
والمقاالم وال قارور واألبحاث والدراسام السابقة ال ي ناولم موضوع الدراسة وأوضا البحث
والمطاللة في موا ع اإلن رانم المخ مفة.
 .2المصادر األولوة :لملالجة الجوانب ال حموموة لموضوع البحث لجأ الباحث إلر جمع
البوانام األولوة م خالل االس بانة رأداء ر وسوة لمبحث ,صممم خصوصا لهذا الغرض
ود

حرومها م

بل المخ صو ,

وزعم عمر جموع اللاممو

حم مسموام وظوفة

مدور عا  ,نا ي مدور ,ومساعد مدور عا  ,ور وس دا رة ,ومساعد ر وس دا رة ,ومدور فرع,
ومساعد م ار ب في جموع فروع بنا فمسطو في طاع غزة.
ثانيا"  :مجتمع الدراسة وعينة الدراسة:
و رو مج مع الدراسة م

جموع األفراد اللاممو

حم المسموام الوظوفوة اآل وة (المدور

اللا  ,نا ب المدور اللا  ,ومساعد مدور عا  ,ر وس دا رة ,مساعد ر وس دا رة ,مدور فرع ,م ار ب

فرع ,مساعد م ار ب) في جموع فروع بنا فمسطو المحدود اللاممة في طاع غزة ورا عدده 54
مفردة ,واع مدم الدراسة عمر إ باع أسموب الحصر السامل في جمع البوانام الخ وار عونة
الدراسة ,ولذا

وزوع عدد  54اس بانة عمر جموع أفراد مج مع الدراسة و اس رداد  52اس بانة

أي بنسبة اس رداد  %93قروبا.
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ثالثا :أداة الدراســة

موضوع الدراسة و ا الباحث باالس لانة بآراء

م مم أداة الدراسة في إعداد اس بانة خ

ذوي الخبرة والمخ صو في هذا المجال ,حوث رونم هذه االس بانة م

سمو ر وسوو

مل

القس األول م هذه االس بانة بالملمومام السخصوة لممبحوث وال ي م مم في (الجنس ,اللمر,

الدرجة اللمموة ,ال خص
في حو

اللممي ,عدد سنوام الخبرة في اللمل المصرفي ,المسمر الوظوفي).

م ل القس ال اني بمحاور الدراسة وال ي لبر ع م غورام الدراسة ال ي هدن

لدراسة وا ع عمموام الحورمة في بنا فمسطو و حدود أ رها عمر األداء اإلداري لمبنا ,و رو هذا

القس م أربع محاور ر وسوة عمر النحو اآل ي:

المحور األول :وم ل أحد الم غورام المس قمة ووهدن لقواس مس وى م ع مجمس إدارة البنا بالرفاءة
واألهموة واالس قاللوة والنزاهة ,وو رو م  21فقرة ,موزعة عمر أربع أبلاد عمر النحو اال ي:
البعد األول ( :م ع مجمس اإلدارة بالرفاءة) وو رو م ( )7فقرام.

البعد الثاني ( :م ع مجمس الغدارة باألهموة) وو رو م ( )5فقرام.

البعد الثالث ( :م ع مجمس اإلدارة باالس قاللوة) وو رو م ( )4فقرام
البعد الرابع ( :م ع مجمس اإلدارة بالنزاهة) وو رو م فقر و .

المحور الثاني :أوضا وم ل أحد الم غورام المس قمة ووهدن لقواس مدى اح فاظ البنا بأنظمة د وق
مس قمة ونزوهة وفلالة ,حوث و رو هذا المحور م  19فقرة ,موزعة عمر ال ة أبلاد فرعوة عمر
النحو اآل ي:

البعد األول( :اح فاظ البنا بأنظمة د وق مس قمة) وو رو م ( )7فقرام.
البعد الثاني( :اح فاظ البنا بأنظمة د وق نزوهة) وو رو م ( )5فقرام.
البعد الثالث( :اح فاظ البنا بأنظمة د وق فلالة) وو رو م ( )7فقرام

المحور الثالث :أوضا وم ل أحد الم غورام المس قمة ووهدن لقواس مدى ال از البنا بمبدأ اإلفصاد
والسفافوة ,وو رو م  15فقرة ,موزعة عمر بلدو أساسوو عمر النحو اآل ي:
البعد األول( :ال از البنا بمبدأ اإلفصاد) وو رو م ( )11فقرام.
البعد الثاني( :ال از البنا بمبدأ السفافوة) وو رو م ( )5فقرام.

المحور الرابع :وولبر ع الم غور ال ابع م م ال في األداء اإلداري لبنا فمسطو ووهدن لقواس
مس وى األداء اإلداري لمبنا ,وو رو م  18فقرة فقط.
رابعا :تصحيح أداة الدراسة (االستبانة):

قو االس بانة وفق مقواس لوررم ( )Likert Scaleالخماسي ,حوث لطر فوه اإلجابام

أو از ر موة م ل درجة اإلجابة عمر الفقرة ,رما هو موضح بالجدول ر (.)1
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جدول رقم ( :)4تصحيح اداة الدراسة وفق مقياس ليكرت الخماسي
االجابة

موافق بسدة

موافق

محاود

غور موافق

غور موافق بسدة

الدرجة

5

4

3

2

1

حوث و ضح م الجدول ر ( )1أعاله أ الفقرة ال ي و الموافقة بسدة عموها أخذ الدرجة

( )5بونما الفقرة ال ي و عد الموافقة بسدة عموها لطر الدرجة ( , )1بونما راود با ي اإلجابام
في هذا المدى الذي و راود بو ( )5-1درجام ,وو االع ماد عمر ومة الم وسط الحسابي لرل
فقرة م الفقرام في حدود ا جاه ن وجة رل فقرة ,وهو ما ولبر ع مو ن أفراد عونة الدراسة م

هذه الفقرام ,حوث انه رمما رانم ومة الم وسط أربر م الم وسط ال ا الملبر عنه بالقومة ()3
ودل ذلا عمر وجود موافقة أربر عمر فقرام الدراسة وودل ذلا عمر المو ن االوجابي جاه فقرام

الدراسة ,بونما اذا رانم ومة الم وسط ساوي أو قل ع القومة ( )3ودل ذلا عمر وجود مس وى
أربر م عد موافقة أفراد عونة الدراسة عمر فقرام الدراسة وودل ذلا عمر المو ن السمبي جاه

فقرام الدراسة.

خامسا" :صدق أداة الدراسةValidity :
قوس أس مة اإلس بانة ما وضلم لقواسه  ,و ا الباحث بال أرد

وقصد بصدق اإلس بانة أ
م صدق اإلس بانة بطروق و :

 -4الصدق الظاهري (صدق المحكمين):
اس خدا أسموب الصدق الظاهري ,بهدن ال أرد م مدى صالحوة االس بانة ومالءم ها
ألغراض البحث ,وذلا م

والمخ صو

خالل عرضها عمر مجموعة م

المحرمو

م

األرادوموو

وبمغ عدده عسر محرمو  ,وطمب منه إبداء الرأي فوما و لمق بمدى صدق

وصالحوة رل فقرة م

فقرام االس بانة ومدى مناسب ها لقواس ما وضلم لقواسوه ,وادخال

ال لدوالم الالزمة سواء بالحذن أو االضافة أو إعادة الصواغة.حوث د السادة المحرمو اللدود
م ال لدوالم عمر أداة الدراسة ,واس جاب الباحث لهذه ال لدوالم ,و ا بإعادة صواغة االس بانة

في ضوء المالحظام ال ي دمها المحرمو  ,ح ر أخذم االس بانة سرمها النها ي (انظر الممحق

ر (.)2

 -3صدق االتساق الداخليInternal Consistency :
وقصد باال ساق الداخمي مدى ا ساق رل فقرة م فقرام االس بانة مع المحور أو البلد الذي
ن مي إلوه هذه الفقرة ,وعموه فقد

حساب ملامالم االر باط بو درجة رل فقرة والدرجة الرموة

لمبلد أو المحور الذي ن مي إلوه ,وذلا بهدن ال حقق م مدى صدق االس بانة ,وفوما عرض
لن ا ج ال حقق م صدق اال ساق الداخمي ألداة الدراسة.
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أ .صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور األول:

رما أسرنا سابقا فإ المحور األول "كفاءة وأهلية واستقاللية ونزاهة مجلس إدارة البنك" م

أداة الدراسة و رو م ( )21فقرة موزعة عمر أربع أبلاد ,رل بلد وض عدد م الفقرام ال ي لبر

عنه ,ولم أرد م

مدى صدق ار باط هذه الفقرام ومدى لبورها ع

األبلاد ال ي ن مي لها,

الجداول ال الوة وضح ن ا ج صدق اال ساق الداخمي لجموع فقرام المحور مع األبلاد ال ي ن مي

لها.

جدول رقم ( :)3يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول و الدرجة الكلية لمجال"تمتع مجلس
اإلدارة بالكفاءة"
م.الصدق

م.الداللة

الفقرة
وقو مجمس اإلدارة بوضع فمسفة ورسالة البنا ولمل عمر مراجل ها و حدو ها.

**1.413

1.111

وج مع مجمس اإلدارة م أجل وضع الخطط اإلس ار وجوة طوومة األجل.

**1.419

1.111

**1.585

1.111

**1.481

1.111

نفوذ سواسة نموة الموارد البسروة والمادوة.

**1.479

1.111

وم ز البنا ب طبوق مو اق الحورمة وسواسا ها.

**1.534

1.111

**1.758

1.111

وجد لجا

فرعوة داخل إدارة البنا مس ولة ع

الموارد البسروة والمخاطر

المصرفوة م أعضاء المجمس.
و

م ار بة األداء م خالل مجمس اإلدارة م خالل وجود نظا وربط بو األداء

الفلمي وبو خطة اللمل واألهدان وبو الخطة اإلس ار وجوة.
و

م ع المجا المنب قة ع مجمس اإلدارة بالرفاءة مما وبهمها ال خاذ الق اررام اإلداروة
المناسبة.
**دالة إحصا وة عند مس وى داللة .1.15

الجدول ر ( )2ووضح ملامالم الصدق لفقرام البلد األول "تمتع مجلس اإلدارة الكفاءة"

والذي ون مي لممحور األول "كفاءة واهلية واستقاللية ونزاهة مجلس إدارة البنك" ,حوث سور ن ا ج
الجدول ال جموع فقرام البلد رانم ر بط ار باط ذو داللة إحصا وة عند مس وى  ,1.15ووسور
ذلا لوجود درجة عالوة م صدق اال ساق الداخمي لمبوانام ال ي

جملها ع فقرام البلد ,حوث

ملامالم االر باط راوحم بو  1.534لمفقرة "يلتزم البنك بتطبيق ميثاق الحوكمة وسياساتها"

و 1.758لمفقرة "تتمتع اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة بالكفاءة مما يؤهلها التخاذ الق اررات

اإلدارية المناسبة".
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جدول رقم ( :)4معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلية لبعد "تمتع مجلس اإلدارة باألهلية"
م.الصدق

م.الداللة

الفقرة

**1.793

1.111

وح وي مجمس إدارة البنا عمر نسبة م األعضاء المس قمو .

**1.791

1.111

وجد برامج وسواسام لدى البنا لمنع الغش والفساد وال حروفام.

**1.733

1.111

ووجد لدى البنا مزوج م أعضاء مجمس اإلدارة م ذوي الخمفوام الم نوعة مما
وزود م

و

درة المجمس عمر وادة البنا.

إبالغ مجمس اإلدارة أو لجنة المراجلة ر ابوا بمصالح أعضاء اإلدارة اللموا

وجموع أعضاء مجمس اإلدارة في المنسآم األخرى (سواء رانوا مساهمو  ,مدورو ,

**1.483

1.111

أو أي سرل م المساررة).
وقو مجمس اإلدارة ب قوو أداءه بصفة من ظمة واجراء أي لدوالم أو غورام إذا
دعم الحاجة أو الضرورة.

**1.778

1.111

**دالة إحصا وة عند مس وى داللة .1.15

الجدول ر ( )3ووضح ملامالم الصدق لفقرام البلد ال اني "تمتع مجلس اإلدارة باألهلية"

والذي ون مي لممحور األول "كفاءة واهلية واستقاللية ونزاهة مجلس إدارة البنك" ,حوث سور ن ا ج
الجدول ال جموع فقرام البلد رانم ر بط ار باط ذو داللة إحصا وة عند مس وى  ,1.15ووسور
ذلا لوجود درجة عالوة م صدق اال ساق الداخمي لمبوانام ال ي

جملها ع فقرام البلد ,حوث

ملامالم االر باط راوحم بو  1.483لمفقرة "يتم إبالغ مجلس اإلدارة أو لجنة المراجعة كتابيا

بمصالح أعضاء اإلدارة العليا وجميع أعضاء مجلس اإلدارة في المنشآت األخرى (سواء كانوا

مساهمين ,مديرين ,أو أي شكل من المشاركة)" و 1.793لمفقرة "يوجد لدى البنك مزيج من

أعضاء مجلس اإلدارة من ذوي الخلفيات المتنوعة مما يزيد من قدرة المجلس على قيادة البنك".
جدول رقم ( :)1معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلية لبعد "تمتع مجلس اإلدارة باالستقاللية"
م.الصدق

م.الداللة

الفقرة
وجد خطة لدى مجمس اإلدارة ل داول المناصب في المجمس واإلدارة اللموا.

**1.481

1.111

ووجد دس ور إرسادي ألعضاء المجمس فوما و لمق بحقو ه وواجبا ه .

**1.489

1.111

**1.484

1.111

**1.794

1.111

**1.494

1.111

**1.543

1.111

و لامل البنا مع رافة المساهمو بال ساوي فوما و لمق بحقوق ال صووم واالر اب
ونقل الممروة.

وحصل المساهمو عمر ملمومام د وقة في الو م المناسب فوما و لمق بلدد األسه
في رل ف ة ال ي وحممها المسوطرو وال ابلو لمسررة (نسب ررز الممروة).
و

طبوق سواسة الملاممة الم راف ة لرافة المساهمو ومراعاة اح واجا ه .

وس طوع أعضاء مجمس اإلدارة المس قمو وغور ال نفوذوو الحصول عمر الملمومام
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الم لمقة باألعمال في و م مال وبصفة من ظمة.
**دالة إحصا وة عند مس وى داللة .1.15

الجدول ر

( )4ووضح ملامالم الصدق لفقرام البلد ال الث "تمتع مجلس اإلدارة

باالستقاللية" والذي ون مي لممحور األول "كفاءة واهلية واستقال لية ونزاهة مجلس إدارة البنك",
حوث سور ن ا ج الجدول ال جموع فقرام البلد رانم ر بط ار باط ذو داللة إحصا وة عند مس وى

 ,1.15ووسور ذلا لوجود درجة عالوة م صدق اال ساق الداخمي لمبوانام ال ي

جملها ع

فقرام البلد ,حوث ملامالم االر باط راوحم بو  1.481لمفقرة "توجد خطة لدى مجلس اإلدارة

لتداول المناصب في المجلس واإلدارة العليا" و 1.794لمفقرة "يحصل المساهمين على معلومات
دقيقة في الوقت المناسب فيما يتعلق بعدد األسهم في كل فئة التي يحملها المسيطرون

والتابعون للشركة( نسب تركز الملكية)".

جدول رقم ( :)7معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلية لبعد "تمتع مجلس اإلدارة بالنزاهة"
م.الصدق

الفقرة

م.الداللة

و أرد مجمس اإلدارة م أ اإلدارة اللموا طبق السواسام ال ي منع أو حد م
األنسطة واللال ام ال ي د ضلن م

جودة حورمة السررام م ل ( لارض

المصالح ,إ راض اللاممو والمدورو ).
لقد اج ماعام مجمس اإلدارة بأسموب وضم اال صال المف ود والمساررة الفلالة

وا خاذ الق اررام في الو م المناسب.

**1.873

1.111

**1.879

1.111

**دالة إحصا وة عند مس وى داللة .1.15

الجدول ر ( )5ووضح ملامالم الصدق لفقرام البلد الرابع "تمتع مجلس اإلدارة بالنزاهة"

والذي ون مي لممحور األول "كفاءة وأهلية واستقاللية ونزاهة مجلس إدارة البنك" ,حوث سور ن ا ج
الجدول ال جموع فقرام البلد رانم ر بط ار باط ذو داللة إحصا وة عند مس وى  ,1.15ووسور
ذلا لوجود درجة عالوة م صدق اال ساق الداخمي لمبوانام ال ي

ملامالم االر باط راوحم بو  1.473و 1.879لفقرام البلد.

جملها ع فقرام البلد ,حوث

جدول رقم ( :)7معامالت الصدق لكل بعد مع الدرجة الكلية للمحور األول
م.الصدق

م.الداللة

الفقرة
م ع مجمس اإلدارة بالرفاءة

**1.919

1.111

م ع مجمس اإلدارة باألهموة

**1.837

1.111

م.الصدق

م.الداللة

الفقرة
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م ع مجمس اإلدارة باالس قاللوة

**1.812

1.111

م ع مجمس اإلدارة بالنزاهة

**1.441

1.111

الجدول ر ( )4ووضح درجة ار باط أبلاد المحور األول بالدرجة الرموة لممحور ,حوث سور
الن ا ج ال

جموع ملامالم االر باط (الصدق) رانم ذام داللة إحصا وة عند مس وى 1.15

ووسور ذلا لوجود درجة عالوة م صدق اال ساق الداخمي ألبلاد المحور بدرجة الرموة له حوث

راوحم ملامالم االر باط بو  1.441لبلد "تمتع مجلس اإلدارة بالنزاهة" و 1.919لبلد "تمتع

مجلس اإلدارة بالكفاءة".

ب.صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور الثاني:

المحور ال اني “احتفاظ البنك بأنظمة تدقيق مستقلة ونزيهة وفعالة" م أداة الدراسة و رو

م ( )19فقرة موزعة عمر ال ة أبلاد ,رل بلد وض عدد م الفقرام ال ي لبر عنه ,و حساب
ملامالم االر باط بو رل فقرة والبلد الذي ن مي له وذلا بهدن ال أرد م مدى صدق ار باط هذه

الفقرام ومدى لبورها ع األبلاد ال ي ن مي لها.

جدول رقم ( :)5معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلية لبعد "احتفاظ البنك بأنظمة تدقيق مستقلة"
م.الصدق

م.الداللة

الفقرة
ووجد لدى البنا دا رة سمر دا رة االم ال.

**1.437

1.111

ووجد لدى البنا دا رة قو بلمموام ال ف وش.

**1.745

1.111

ووجد لدى رل فرع م فروع البنا مد ق داخمي و بع لدا رة ال ف وش.

**1.819

1.111

**1.493

1.111

**1.444

1.111

**1.714

1.111

و اخ وار أعضاء ور وس الدا رة الذو و م لو بالخبرة والرفاءة اإلداروة ال ي حقق
له القدرة عمر أداء واجبا ه بالسرل المناسب.
ووجد لدى البنا مد ق خارجي وقو بم ابلة رافة ال قارور المالوة الصادرة ع لبنا.
المراجلة الدوروة لهورل الحورمة وو

طوور المو اق األخال ي.

ساعد المجا الفرعوة في عمموام ال قوو الذا وة و قوو عمموام اال صاالم الداخموة

بو رافة إدارام وفروع البنا ل طوور منهج وا صاالم فلالة مع اللاممو

داخل

**1.718

1.111

ال نظو إلخباره بسواسام الحورمة.
**دالة إحصا وة عند مس وى داللة .1.15

الجدول ر ( )7ووضح ملامالم الصدق لفقرام البلد األول "احتفاظ البنك بأنظمة تدقيق

مستقلة" والذي ون مي لممحور ال اني "احتفاظ البنك بأنظمة تدقيق مستقلة ونزيهة وفعالة" ,حوث
سور الن ا ج الموضحة الجدول ال جموع فقرام البلد رانم ر بط ار باط ذو داللة إحصا وة عند
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مس وى  1.15بالدرجة الرموة لمبلد ,ووسور ذلا لوجود درجة عالوة م صدق اال ساق الداخمي
لمبوانام ال ي

جملها ع فقرام البلد ,حوث ملامالم االر باط راوحم بو  1.437لمفقرة

"يوجد لدى البنك دائرة تسمى دائرة االمتثال" و 1.819لمفقرة " يوجد لدى كل فرع من فروع البنك
مدقق داخلي يتبع لدائرة التفتيش".

جدول رقم ( :)7معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلية لبعد " احتفاظ البنك بأنظمة تدقيق نزيهة "
الفقرة
ووجد في البنا لجنة مراجلة منب قة م مجمس اإلدارة وعضووة دا ر ي ال ف وش
واالم ال.
و

ال حقق م اإلفصاد الفوري ع ن ا ج أعمال البنا المالوة بدو أي سروب
بل اإلعال لمجمهور.

و مراجله موا وق أخال وام اللمل داخل البنا لم أرد م االل از بإجراءام اللمل
والسواسام الم بلة.

ووجد لدى البنا نوام ا صال فلالة ضم وصول رافة السواسام واإلجراءام
الم لمقة بواجبام رل المس ولو في البنا.
و

عقد اج ماعام دوروة بو مجمس اإلدارة ومساعدي المدور اللا داخل البنا

وذلا خطط ومنا سة الن ا ج الم حققة.

م.الصدق

م.الداللة

**1.494

1.111

**1.812

1.111

**1.871

1.111

**1.791

1.111

**1.721

1.111

**دالة إحصا وة عند مس وى داللة .1.11

الجدول ر ( )8ووضح ملامالم الصدق لفقرام البلد ال اني "احتفاظ البنك بأنظمة تدقيق

نزيهة" والذي ون مي لممحور ال اني "احتفاظ البنك بأنظمة تدقيق مستقلة ونزيهة وفعالة" ,حوث
سور الن ا ج الموضحة الجدول ال جموع فقرام البلد رانم ر بط ار باط ذو داللة إحصا وة عند

مس وى  1.15بالدرجة الرموة لمبلد ,ووسور ذلا لوجود درجة عالوة م صدق اال ساق الداخمي
لمبوانام ال ي

جملها ع فقرام البلد ,حوث ملامالم االر باط راوحم بو  1.494لمفقرة "

يوجد في البنك لجنة مراجعة منبثقة من مجلس اإلدارة وعضوية دائرتي التفتيش واالمتثال"

و 1.871لمفقرة "يتم مراجعه مواثيق أخالقيات العمل داخل البنك للتأكد من االلتزام بإجراءات

العمل والسياسات المتبعة".

جدول رقم ( :)7معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلية لبعد "احتفاظ البنك بأنظمة تدقيق فعالة"
الفقرة
وقو البنا بال حقق م

فلول السواسام الموضوعة لضما االل از بآلوام الر ابة

الذا وة ومقررام بازل وال أرد م
و

ال حقق المس مر م

رامل وسمول األنسطة الوومي الر ابوة.

المخاطر ال ي و لرض لها البنا ومدى فلالوة الر ابة
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م.الصدق

م.الداللة

**1.774

1.111

**1.747

1.111

الداخموة في مواجه ها رجزء م المها الووموة لمبنا.
قو لجنة المراجلة في مجمس اإلدارة بال أرد م صحة ال قارور المالوة الصادرة م
البنا ومراجلة قارور ال ف وش الداخموة والخارجوة وسمطة النقد الفمسطونوة.
و اس خدا رافة األسالوب واألدوام الم احة لم أرد م فلالوة نظا الر ابة الداخموة
والخارجوة.

قو دا رة المراجلة وال ف وش بالمساررة في وضع السواسام الر ابوة وصواغة
اإلجراءام.
قو دا رة م ار بة مخاطر اال ما بخدمام االس سارة فوما و لمق بالوسا ل المال مة
لمواجهة المخاطر م ر ابة داخموة ووسا ل الر ابة الذا وة.
لجنة المراجلة قو بال نبوه عمر إدارة البنا بضرورة إعادة النظر في نظ الر ابة في
ضوء المخاطر المس حد ة.

**1.759

1.111

**1.824

1.111

**1.837

1.111

**1.794

1.111

**1.828

1.111

**دالة إحصا وة عند مس وى داللة 1.15

الجدول ر ( )9ووضح ملامالم الصدق لفقرام البلد ال الث "احتفاظ البنك بأنظمة تدقيق

فعالة" والذي ون مي لممحور ال اني "احتفاظ البنك بأنظمة تدقيق مستقلة ونزيهة وفعالة" ,حوث
سور الن ا ج الموضحة الجدول ال جموع فقرام البلد رانم ر بط ار باط ذو داللة إحصا وة عند
مس وى  1.15بالدرجة الرموة لمبلد ,ووسور ذلا لوجود درجة عالوة م صدق اال ساق الداخمي
لمبوانام ال ي

جملها ع فقرام البلد ,حوث ملامالم االر باط راوحم بو  1.759لمفقرة "تقوم

لجنة المراجعة في مجلس اإلدارة بالتأكد من صحة التقارير المالية الصادرة من البنك ومراجعة

تقارير التفتيش الداخلية والخارجية وسلطة النقد الفلسطينية" و 1.837لمفقرة "تقوم دائرة المراجعة

والتفتيش بالمشاركة في وضع السياسات الرقابية وصياغة اإلجراءات".

جدول رقم ( :)41معامالت الصدق لكل بعد مع الدرجة الكلية للمحور الثاني
م.الصدق

م.الداللة

الفقرة
اح فاظ البنا بأنظمة د وق مس قمة

**1.883

1.111

اح فاظ البنا بأنظمة د وق نزوهة

**1.881

1.111

اح فاظ البنا بأنظمة د وق فلالة

**1.933

1.111

**دالة إحصا وة عند مس وى داللة .1.15

الجدول ر ( )11ووضح درجة ار باط أبلاد المحور ال اني بالدرجة الرموة لممحور ,حوث

سور الن ا ج ال جموع ملامالم االر باط (الصدق) رانم ذام داللة إحصا وة عند مس وى 1.15
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ووسور ذلا لوجود درجة عالوة م صدق اال ساق الداخمي ألبلاد المحور بالدرجة الرموة له حوث
راوحم ملامالم االر باط بو  1.881لبلد "احتفاظ البنك بأنظمة تدقيق نزيهة" و 1.933لبلد

"احتفاظ البنك بأنظمة تدقيق فعالة".

ج .صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور الثالث:

المحور ال الث “التزام البنك بمبدأ اإلفصاح والشفافية" م أداة الدراسة و رو م ( )15فقرة

موزعة عمر بلدو  ,البلد األول وض  11فقرام وال اني وض  5فقرام ,رل منها لبر ع
مضمو البلد الذي ن مي له ,و حساب ملامالم االر باط بو رل فقرة والبلد الذي ن مي له

وذلا بهدن ال أرد م مدى صدق ار باط هذه الفقرام ومدى لبورها ع ان ما ها لهذه األبلاد.
جدول رقم ( :)44معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلية لبعد "التزام البنك بمبدأ اإلفصاح"
م.الصدق

م.الداللة

الفقرة

**1.527

1.111

و نسر ال قارور السنووة وو ا ق الحورمة عبر المو ع اإللر روني لمبنا.

**1.495

1.111

و اإلفصاد ع مرافآم المدورو ال نفوذوو في ال قارور المنسورة.

**1.771

1.111

**1.795

1.111

**1.815

1.111

**1.788

1.111

**1.444

1.111

**1.489

1.111

وجد ملمومام رافوة ع

هورل الممروة و فاصول ممروة األسه و حدود ربار

المساهمو أو مساهمو األغمبوة.

و

اإلفصاد ع الفمسفة وطرق اللمل الم بلة في حدود مرافآم عضو مجمس

اإلدارة في القوا المالوة.
وفصح البنا ع طبولة أي لارض في المصالح لدى اإلدارة اللموا أو أعضاء
مجمس اإلدارة و واعد مجمس اإلدارة لم لامل مع ذلا ال لارض.
و اإلفصاد ع الممارسام أو الملامالم ال ي ال طابق مع ملاوور الحورمة.
وفصح البنا ع

المسا ل الخاصة باللاممو

م ل سواسام الموارد البسروة في

ال قرور السنوي.
وفصح البنا ع ممروة أو ملامالم أعضاء مجمس اإلدارة في بوع أو سراء أسه
البنا.

و

اإلفصاد ع اس ار وجوام إدارة المخاطر رنماذج واس المخاطر وال صنوفام

والحدود اال مانوة ,آلوام خفوض ال لرض لممخاطر م ل الضمانام والرفاالم

**1.414

1.111

والقروض المس ررة)
و

اإلفصاد ع

جموع الملمومام ذام األهموة بلد موافقة سمطة النقد وسوق

فمسطو لألوراق المالوة في الو م المناسب ووصولها ألصحاب المصالح.

**1.414

1.111

**دالة إحصا وة عند مس وى داللة .1.15

الجدول ر ( )11ووضح ملامالم الصدق لفقرام البلد األول "التزام البنك بمبدأ اإلفصاح"

والذي ون مي لممحور ال الث "التزام البنك بمبدأ اإلفصاح والشفافية" ,حوث سور الن ا ج الموضحة
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الجدول ال جموع فقرام البلد رانم ر بط ار باط ذو داللة إحصا وة عند مس وى  1.15بالدرجة
جملها

الرموة لمبلد ,ووسور ذلا لوجود درجة عالوة م صدق اال ساق الداخمي لمبوانام ال ي

ع فقرام البلد ,حوث ملامالم االر باط راوحم بو  1.495لمفقرة " يتم نشر التقارير السنوية

ووثائق الحوكمة عبر الموقع اإللكتروني للبنك" و 1.815لمفقرة " يفصح البنك عن طبيعة أي
تعارض في المصالح لدى اإلدارة العليا أو أعضاء مجلس اإلدارة وقواعد مجلس اإلدارة للتعامل

مع ذلك التعارض".

جدول رقم ( :)43معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلية لبعد " التزام البنك بمبدأ الشفافية "
الفقرة
و

ال أرد م رفاوة ال قارور المقدمة إلر مجمس اإلدارة م حوث الغرض منها

و وافقها وأهدان البنا.
وح وي ال قرور السنوي لمبنا عمر س وسرد طبوقام الحورمة.
و

اإلعال

ع األنسطة المصرفوة ال ي سبب مخاطر اال ما ونظ الر ابة

الداخموة الم لمقة ب ما األنسطة.
و

اإلعال

ع

المبالغ اإلجمالوة الملرضة لخاطر اال ما

م ل القروض,

الم اجرة ,األصول خارج الموزانوة.
و اإلعال ع األطران الم لامل ملها والملرضة لممخاطر (الحرومام األجنبوة
والمحموة ,السررام األجنبوة والمحموة ,المبسسام المالوة األخرى)

م.الصدق

م.الداللة

**1.458

1.111

**1.741

1.111

**1.841

1.111

**1.718

1.111

**1.474

1.111

**دالة إحصا وة عند مس وى داللة .1.15

الجدول ر ( )12ووضح ملامالم الصدق لفقرام البلد ال اني "التزام البنك بمبدأ الشفافية"

والذي ون مي لممحور ال الث "التزام البنك بمبدأ اإلفصاح والشفافية" ,حوث سور الن ا ج الموضحة
الجدول ال جموع فقرام البلد رانم ر بط ار باط ذو داللة إحصا وة عند مس وى  1.15بالدرجة
الرموة لمبلد ,ووسور ذلا لوجود درجة عالوة م صدق اال ساق الداخمي لمبوانام ال ي

جملها

ع فقرام البلد ,حوث ملامالم االر باط راوحم بو  1.458لمفقرة "يتم التأكد من كفاية التقارير

المقدمة إلى مجلس اإلدارة من حيث الغرض منها وتوافقها وأهداف البنك" و 1.841لمفقرة "يتم

اإلعالن عن األنشطة المصرفية التي تسبب مخاطر اال ئتمان ونظم الرقابة الداخلية المتعلقة بتلك

األنشطة".

جدول رقم ( :)44معامالت الصدق لكل بعد مع الدرجة الكلية للمحور الثالث
الفقرة
ال از البنا بمبدأ اإلفصاد
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م.الصدق

م.الداللة

**1.974

1.111

**1.854

ال از البنا بمبدأ السفافوة

1.111

**دالة إحصا وة عند مس وى داللة .1.15

و ضح م خالل الجدول ر ( )13أعاله ار باط أبلاد المحور ال الث بالدرجة الرموة لممحور
ار باط ذو داللة إحصا وة عند مس وى  ,1.15ووسور ذلا ل م ع أبلاد المحور بدرجة عالوة م

الصدق ,حوث ملامالم االر باط (ملامالم الصدق) لرال البلدو
د .صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور الرابع:

زود ع .1.851

المحور الرابع "األداء اإلداري للبنك" م اداة الدراسة و رو م ( )18فقرة ,وفوما ومي عرض

لن ا ج ملامالم ار باط هذه الفقرام بالدرجة الرموة لممحور لم أرد م

مدى صدق ا ساق هذه

الفقرام و درة لبورها ع مضمو المحور الذي ن مي له.

جدول رقم ( :)41معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلية لمحور " األداء اإلداري للبنك"
م.الصدق

م.الداللة

الفقرة

**1.779

1.111

**1.821

1.111

سجوع وادام البنا االب رار في اللمل وطرد األفرار الجدودة.

**1.874

1.111

وجد ملاوور وملدالم ل قو أداء البنا ا مة عمر أساس موضوعوة وعمموة.

**1.823

1.111

**1.779

1.111

م.الصدق

م.الداللة

**1.772

1.111

**1.811

1.111

ناسب حصة البنا في السوق المصرفي مع القدرام الم احة والخدمام المقدمة.

**1.584

1.111

حدوث و نووع حز الخدمام المصرفوة بما ولمل عمر زوادة اإلورادام البنروة.

**1.712

1.111

**1.792

1.111

**1.494

1.111

و

مراجلة مناهج وأسالوب اللمل المخ مفة عمر مس وى جموع اإلدارام بالبنا

لضما

حقوق ال موز في األداء.

لقوادام البنا ربوة مس قبموة لما وجب أ

رو عموه األمور مس قبال سواء لمبنا أو

الموظفو .

مراجله من ظمة لألهدان في ضوء االس ار وجوام اللامة لمبنا.
الفقرة
ووجد إدراا رامل ألهموة حقوق ومة إضافوة رلامل أساسي لالح فاظ بقدرة نافسوة
فلالة.
و

و

فلول البحوث وال طوور رنساط ر وسي م أنسطة البنا.

سلر اإلدارة إلر لظو

روة المساهمو

م

خالل حقوق عوا د حقوقوة عمر

االس مار.
النماذج المس خدمة بالبنا ل قو األداء لطي صورة حقوقوة ع رفاءة أداء اللاممو
84

ألعماله .
عناصر قوو األداء المس خدمة بالنماذج الحالوة واضحة و لرس أداء اللاممو

**1.483

1.111

**1.771

1.111

و مراجلة الملاوور واألهدان الم و لة لألداء اإلداري دوروا.

**1.448

1.111

و إجراء طوور أو غوور لنظا قو األداء اإلداري بالبنا دوروا.

**1.421

1.111

**1.477

1.111

األداء اإلداري داخل البنا وقمل م المخاطر ال ي و لرض لها البنا.

**1.811

1.111

األداء اإلداري أدى لزوادة المودعو لدى البنا.

**1.749

1.111

ألعماله .
ووجد لدى البنا ملاوور موضوعوة ومحددة مسبقا لألداء الم و ع لرل وظوفة أو
مجموعة م الوظا ن.

و

قمول و م اإلنجاز وذلا ولمل عمر زوادة الرفاءة.

**دالة إحصا وة عند مس وى داللة .1.15

و ضح لنا م خالل الجدول ر ( )14أعاله ا جموع ملامالم ار باط فقرام المحور الرابع

"األداء اإلداري للبنك" بالدرجة الرموة له رانم عالوة وجمولها ذام داللة إحصا وة عند مس وى
 1.15حوث راوحم ملامالم االر باط (ملامالم الصدق) بو  1.584لمفقرة "تتناسب حصة

البنك في السوق المصرفي مع القدرات المتاحة والخدمات المقدمة" و 1.874لمفقرة "تشجيع

قيادات البنك االبتكار في العمل وطرح األفكار الجديدة" ,وبذلا نس ن ج وجود درجة عالوة م
صدق اال ساق الداخمي لفقرام المحور.

وبسرل عا وم خالل ما قد نالحظ أ جموع فقرام االس بانة حسب األبلاد والمحاور

ال ي ن مي لها رانم م ع بدرجة عالوة م الصدق في البوانام ال ي
الدراسة ,وبذلا نس ن ج إ البوانام ال ي

ن ا ج.

جملها م أفراد عونة

جملها صالحة وصاد ة وومر االع ماد عموها و حمول

سادس ا :ثبات أداة الدراسة:
أ

وافر مقاووس د وقة و اب ة ,هو م األمور الضروروة جدا في مجال البحوث المودانوة

ال ي ل مد عمر االس بانة رأداة ر وسوة لجمع البوانام ,ال المقاووس الغور اب ة ال لطي صورة
صاد ة ع الوضع الراه موضوع االه ما  ,أي أ ن ا ج المقاووس الغور اب ة ال ساعد الباحث

عمر الو ون عمر حقوقة الظاهرة ال ي ودرسها ,مما وجلمه عاج از ع ا خاذ أي رار مناسب حوال

الن ا ج ال ي وصل لها (أبو هاس حس .)2114,
وال بام وخ

بمدى الو وق في البوانام ال ي نحصل عموها م خالل طبوق اداة الدراسة

عمر عونة البحث ,بملنر أ الن ا ج ال ي و الحصول عموها م خالل حمول بوانام أداة الدراسة
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وجب أال أ ر باللوامل ال ي لود إلر أخطاء الصدفة ,فهو ولني د ة أداة الدراسة ,وبصورة

مخ صرة ومر وصن ال بام بأنه ضما الحصول عمر نفس الن ا ج قروبا إذا أعود طبوق األداة
عمر نفس المجموعة م األفراد ,وهذا ولني مة أ ور عوامل الصدفة واللسوا وة عمر ن ا ج األداة

(أبو هاس حس .)2114 ,

ووقد برنامج الحزمة اإلحصا وة لملمو االج ماعوة ( )SPSSاللدود م طرق حساب بام

اداة الدراسة ,وهنا ار فر الباحث بحساب ال بام باس خدا الطرق اال وة:

 -4طريقة التجزئة النصفية:

وذلا ع طروق حساب ملامل االر باط بو ن ا ج األس مة الفردوة واألس مة الزوجوة ,وحصل
الباحث عمر ملامالم ال بام ال ي ووضحها الجدول ر ( )14رما

باس خدا ملادلة سبورما -براو ( ,)Spearman-Brownورذلا

لدول بام االخ بار

حساب ومة ملامل ج ما

( )Guttman Coefficientلم جز ة النصفوة ,رما هو موضح بالجدول ال الي:

جدول رقم ( :)47معامالت ثبات أداة الدراسة بطريقة التجزئة النصفية
معامل االرتباط

معامل االرتباط بعد

م ع مجمس اإلدارة بالرفاءة

7

1.539

1.714

1.711

م ع مجمس اإلدارة باألهموة

5

1.721

1.842

1.789

م ع مجمس اإلدارة باالس قاللوة

4

1.358

1.527

1.524

م ع مجمس اإلدارة بالنزاهة

2

1.534

1.494

1.494

المحور ككل

31

13547

13771

13717

اح فاظ البنا بأنظمة د وق مس قمة

7

1.519

1.478

1.475

اح فاظ البنا بأنظمة د وق نزوهة

5

1.435

1.777

1.771

اح فاظ البنا بأنظمة د وق فلالة

7

1.742

1.854

1.849

المحور ككل

47

13577

13774

13714

ال از البنا بمبدأ اإلفصاد

11

1.713

1.825

1.823

ال از البنا بمبدأ السفافوة

5

1.418

1.594

1.571

المحور ككل

47

13541

13711

13575

محور اإلداء اإلداري للبنك

47

13771

13734

13747

53

13717

13747

13717

البعد

البيان

المحور األول
المحور ال اني
المحور ال الث
المحور
الرابع

االستبانة ككل

عدد الفقرات

قبل التعديل

التعديل

معامل جتمان

للتجزئة النصفية

و ضح م الجدول ر ( )15أ جموع ملامالم ال بام بطروقة بال جز ة النصفوة مر فلة

و روبة م

ومة الواحد الصحوح ال ي لبر ع ال بام ال ا  ,رما وبمغ ال بام الرمي ألداة الدراسة
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حسب ملامل سبورما براو  1.914وبمغ حسب ملامل ج ما  ,1.915ووسور رال الملاممو

لوجود درجة مر فلة جدا م ال بام في اداة الدراسة.
 .3طريقة ألفاكرونباخ:

لمزود م الد ة في ال حقق م

جملها م أفراد اللونة,

بام البوانام ال ي

اس خدا ملامل ألفاررونباخ ,ورانم الن ا ج رما هو موضح بالجدول ر (.)14

أوضا

جدول رقم ( :)47معامالت ثبات أداة الدراسة بطريقة ألفاكر ونباخ
البيان

البعد

المحور األول
المحور الثاني
الثالث

المحور

المحور
الرابع

عدد الفقرات

معامل ألفاكر ونباخ

م ع مجمس اإلدارة بالرفاءة

5

13575

م ع مجمس اإلدارة باألهموة

7

13744

م ع مجمس اإلدارة باالس قاللوة

7

13544

م ع مجمس اإلدارة بالنزاهة

3

13777

المحور ككل

31

13773

اح فاظ البنا بأنظمة د وق مس قمة

5

13744

اح فاظ البنا بأنظمة د وق نزوهة

7

13735

اح فاظ البنا بأنظمة د وق فلالة

5

13717

المحور ككل

47

13741

ال از البنا بمبدأ اإلفصاد

41

13751

ال از البنا بمبدأ السفافوة

7

13574

المحور ككل

47

13714

محور اإلداء اإلداري للبنك

47

13773

53

13753

االستبانة ككل

أوضا والحظ م خالل الجدول ر ( )14أعاله ,أ ملامالم ال بام بطروقة ألفاررونباخ

رمها مر فلة بحد أدني  1.494ورا ذلا لبلد "تمتع مجلس اإلدارة بالنزاهة" م المحور األول,
رما وبمغ ملامل ال بام الرمي بطروقة ألفاررونباخ ألداة الدراسة  1.972ووسور ذلا لوجود درجة

عالوة جدا م ال بام في البوانام مما ودل عمر أ أداة الدراسة م ع ب بام عالي.
سابعا :األساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات:

االع ماد بسرل أساسي عمر برنامج ال حمول اإلحصا ي ( )SPSS v.20في إدخال

بوانام الدراسة و حمومها ,مع االس لانة باألسالوب اإلحصا وة الالزمة ,ل حقوق أهدان الدراسة

ورانم هذه األسالوب عمر النحو اآل ي:
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المتوسط الحسابي " :”Meanوذلا لملرفة مدى ار فاع أو انخفاض اس جابام مفردام
الدراسة ع

الفقرام والمحاور الر وسة ,مع اللم بأنه وفود في ر وب الفقرام حسب أعمر

م وسط حسابي.

االنحراف المعياري " :”Standard Deviationلم لرن عمر مدى انحران اس جابام
مفردام الدراسة لرل فقرة م فقرام م غورام الدراسة ع وسطها الحسابي ,إلر جانب االبلاد

المحاور الر وسة ,فرمما ا ربم وم ه م الصفر ررزم االس جابام وانخفض س ها.

 معامل ارتباط سبيرمان بروان ( )Spearman-Brownوملامل جتمان ()Guttman
لقواس ال بام بطروقة ال جز ة النصفوة.

 معامل ألفاكرونباخ ( :)Cronbach's Alphaلقواس ال بام في البوانام.

 معامل ارتباط بيرسون ( :)Pearson Correlation Coefficientلقواس صدق اال ساق
الداخمي لمفقرام واألبلاد ,باإلضافة لقواس اللال ة بو م غورام الدراسة.

طريقة المربعات الصغرى العادية ( :)OLSل بر م

أسهر الطرق ال ي س خد في قدور

ملامالم نماذج االنحدار ال ي درس أ ور م غور او أر ر م الم غورام المس قمة عمر م غور
ابع ,بحوث لطي هذه الطروقة أفضل خط مس قو ومر

وفوقه لم غورام النموذج بملنر انها

لطي أ ل مجموع مربلام رأسوة النحرافام رل مساهدة ع الخط المس قو في الرس  ,وو ضم

ذلا صغور مجموع مربلام الخطأ (البوا ي) إلر أدنر حد ممر (نصر )1995,و ف رض طروقة
المربلام الصغرة عدة اف راضام وجب حققها لري و الحر عمر صالحوة النموذج المقدر وهذه

االف راضام م ل فوما ومي:

 .1االخطاء اللسوا وة (البوا ي) بع ال وزوع الطبولي ,و اس خدا اخ بار رممجرون سومرنون
( )K.Sلم حقق م صحة هذا الفرض.

 .2م وسط البوا ي وساوي صف ار ,و د
هذا الفرض.

اس خدا اخ بار ( )T-testللونة واحدة لم حق م صحة

 .3جانس حدود الخطأ بملنر بام باو

حد الخطأ ,حوث

االع ماد عمر الرس البواني

لم حقق م صحة هذا االف راض.

 .4اس قالل حدود الخطأ بملنر عد وجود ار باط ذا ي في حدود الخطأ ,ولم حقق م صحة هذا
االف راض

اس خدا اخ بار (.)DW-Durbin Watson

 .5عد وجود ار باط عالي (ازدواج خطي) بو
االف راض

الم غورام المس قمة ,ولم حقق م

صحة هذا

اس خدا ملامل ضخ ال باو (.)VIF-Variance Inflation Factor
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الفصل الخامس
تحليل البيانات
واختبار فرضيات الدراسة
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المبحث األول :تحليل النتائج
مقدمة:

سلر الدراسة الحالوة لم لرن إلر اللال ة بو عمموام الحورمة في بنا فمسطو وأ رها عمر

االداء االداري لمبنا؛ لهذا ا الباحث بجمع البوانام الالزمة م خالل طبوق اداة الدراسة وال ي

ذررها بال فصول في المبحث السابق,

ا ب فروغ هذه البوانام و حمومها إحصا وا ,وسون وقو

الباحث بلرض ن ا ج الدراسة المودانوة فوما ومي.
أوال :نتائج الدراسة:
حوث إنه د

اس خدا مقواس لوررم الخماسي في إعداد أداة الدراسة فقد بنم الدراسة

الملوار الذي ذرره عز عبد الف اد لمحر عمر ا جاه رل فقرة عند اس خدا مقواس لوررم الخماسي

(عبد الف اد ,)2118,وذلا باالع ماد بسرل أساسي عمر ومة الوسط الحسابي والوز النسبي
ل حدود مس وى الموافقة عمر فقرام وأبلاد ومحاور الدراسة والجدول ر ( )17ووضح ذلا:
جدول رقم ( :)45سلم المقياس المستخدم في الدراسة

الوسط

الحسابي
الوزن النسبي

منخفض جدا

منخفض

متوسط

مرتفع

مرتفع جدا

أ ل م 1.81

 1.8إلر 2.59

 2.41إلر 3.39

 3.41إلر 4.19

أربر م 4.21

 %34إلر

 %52إلر

 %48إلر

%51.9

%47.9

%83.9

أ ل م %34

أربر م %84

وهذا ولطي داللة إحصا وة عمر أ الم وسطام ال ي قل ع ( )1.81دل عمر وجود

درجة منخفضة جدا م الموافقة عمر فقرام البلد او المحور ررل ,أما الم وسطام ال ي راود بو

(  1.81إلر  )2.59فهي دل عمر وجود درجة منخفضة م الموافقة عمر فقرام البلد والمحور
ررل ,بونما الم وسطام ال ي راود بو (  2.44إلر  )3.39فهي دل عمر وجود درجة م وسطة

م الموافقة  ,والم وسطام ال ي راود بو ( 3.41إلر  )4.19فهي دل عمر وجود درجة مر فلة

م الموافقة  ,أما ما وزود ع ( )4.21فودل عمر وجود درجة مر فلة جدا م الموافقة ,وذلا عمر

سم المقواس المس خد في الدراسة المبو في الجدول ( )17السابق.
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 الوصف اإلحصائي لمفرادات الدراسة وفق الخصائص الشخصية:

جدول رقم ( :)47يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب البيانات الشخصية
المتغير
الجنس

الفئة

عدد

ذكر

17

7737

لم يستجيب

4

737

 41 – 37سنة

41

 71 – 17سنة

47

1

انثى

اإلجمالي

الفئة العمرية

 11 – 47سنة
 77سنة فاكثر

اإلجمالي
الدرجة العلمية

بكالوريوس

4137
437
437

73
11

5737

73

41131

دراسات عليا
إدارة أعمال

7

اقتصاد

7

محاسبة

3737

411

41

437

4733
4731

37

7131

44

37

 – 7أقل من  41سنوات

41

4733

 – 47أقل من  37سنة

34

التخصص العلمي
اإلجمالي

العمل المصرفي

47

4137

3

اإلجمالي

عدد سنوات الخبرة في

73

3

دبلوم

535

411

3

لم يستجيب

نسبة

أخرى

 – 41أقل من  47سنة
 31سنة فأكثر

اإلجمالي

73
41
7

411

3737
1133
737

73

411

4

737

نائب المدير العام

4

رئيس دائرة

7

مساعد مدير عام

737

437

4437

مساعد رئيس دائرة

41

3737

مراقب فرع

43

3434

مدير فرع
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7

4437

مساعد مراقب

7

لم يستجيب

4534

4

اإلجمالي

437

411

73

مالحظة /النسب في الجدول مقربة أل رب ر بلد الفاصمة

و ضح م خالل الجدول ر ( )18أعاله ن ا ج البوانام السخصوة ألفراد عونة الدراسة الذو

اس جابوا الس بانه البحث ,ورانم الن ا ج سور ال  %84.5م أفراد الدراسة رانوا م الذرور
باإلضافة ال  %7.7م أفراد الدراسة رانوا م اإلناث ,والنسبة البا وة وال ي ساوي  %5.8بوا ع

 3مفردام فقد رانم نسبة األفراد الذو ل وس جوبوا لسبال حدود الجنس وورى الباحث أ النسبة
 %7.7هر نسبة جدود مقارنة بنسب  %31إجمالي عدد اإلناث م إجمالي عدد الموظفو في
البنوا اللاممة في فمسطو (جملوة البنوا في فمسطو . )2112,

وبالنسبة لف ام أعمار أفراد الدراسة فقد أسارم الن ا ج ال  %34.4م أفراد الدراسة راود
اعماره بو ( )54-45عا  ,بونما  %31.8م أفراد الدراسة راوحم اعماره بو ()44-35

عا  ,ورذلا  %24.9راوحم اعماره بو ( )34-25عا  ,في حو أ  %3.8م أفراد الدراسة
زود أعماره ع 55عا  ,والنسبة البا وة وال ي بمغ  %3.8بوا ع مفرد و م أفراد الدراسة د

ام نلوا ع اإلدالء بأعماره وورى الباحث أ السبب الر وسي لذلا أل عونة الدراسة هي م

المس ووام اإلداروة اللموا وهو ما و طمب ال ر ي بو المناصب اإلداروة وما ح اجه م خبرام
ناسب مع حج الوظوفة.
أما بالنسبة لمدرجام اللمموة ال ي وحممها أفراد الدراسة فقد بونم الن ا ج أ  %74.9منه

وحممو درجة البرالورووس ,في حو أ  %19.2منه وحممو درجام عموا ,في حو أ البا و

ونسب ه  %3.2م حممة الدرجة الم وسطة (الدبمو ) وورى الباحث أنها نسبة طبولوة مقارنة بنسبة

ال وزوع لموظفي القطاع المصرفي و بمغ  %75م حممة البرالورووس و مة نسبة حممة الدبمو رجع
لصلوبة ال ر ي لدى حممة سهادة الدبمو (جملوة البنوا في فمسطو )2112,
أما ع

ال خصصام اللمموة ألفراد الدراسة فقد بو

لنا أ

 %51م

أفراد الدراسة

م خصصو في عم المحاسبة ,بونما  %15.4م أفراد الدراسة م خصصو في إدارة األعمال,

ورذلا  %9.4م أفراد الدراسة م خصصو في اال صاد ,في حو أ النسبة البا وة منه والبالغة

 %25فقد رانوا م خصصو في خصصام أخرى ذام الصمة باللمو البنروة ,وورى الباحث أ

المصارن مبسسام مالوة فإ أغمب موظفوها م أصحاب المبهالم المر بطة بالمحاسبة واللمو
اإلداروة وال موول رما أ

س المحاسبة ول بر األر ر عددا" م الخرجو مقارنة باأل سا األخرى .
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وفوما و لمق بلدد سنوام الخبرة ألفراد الدراسة فقد ا ضح م خالل الن ا ج أ %44.2

لدوه م الخبرة في اللمل المصرفي ما و راود بو  15إلر أ ل م  25عا  ,بونما  %24.9لدوه

م الخبرة في اللمل المصرفي ما و راود بو  11إلر أ ل م  15عا  ,في حو أ %19.2

خبر ه في اللمل المصرفي قل ع الم  11سنوام ,والنسبة البا وة م أفراد الدراسة وال ي بمغ

 %9.4زود خبر ه ع  21عا في اللمل المصرفي وورى الباحث أنها نسبة طبولوة أل عونة
الدراسة هي ألصحاب الوظا ن اإلداروة اللموا.

وأخو ار فوما و لمق بالمسموام الوظوفوة ألفراد الدراسة حوث اس هدفم الدراسة  9مسموام

وظوفوة م أعمر درجة (نا ب مدور عا ) وح ر أدنر درجة (مساعد م ار ب) ,ورا هناا اس جابة
بل جموع المسموام بنسب م باونة رما هو موضح بالجدول أعاله ,ومفردة واحدة ل وضح

م

مسماها الوظوفي خالل لب ة االس بانة.

 _4تحليل نتائج محور" تمتع مجلس اإلدارة بالكفاءة واألهلية واالستقاللية والنزاهة “:
أ -تحليل نتائج ُبعد "تمتع مجلس اإلدارة بالكفاءة":

جدول رقم ( :)47نتائج فقرات البعد األول من المحور األول “تمتع مجلس اإلدارة بالكفاءة"
الوسط

الفقرة
وقو مجمس اإلدارة بوضع فمسفة ورسالة البنا ولمل
عمر مراجل ها و حدو ها.
وج مع مجمس اإلدارة م

أجل وضع الخطط

اإلس ار وجوة طوومة األجل.
وجد لجا فرعوة داخل إدارة البنا مس ولة ع الموارد
البسروة والمخاطر المصرفوة م أعضاء المجمس.
و

م ار بة األداء م خالل مجمس اإلدارة م خالل

وجود نظا وربط بو األداء الفلمي وبو خطة اللمل

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

الموافقة

3.98

0.61

79.6%

مر فع

4.12

0.62

82.3%

مر فع

4.06

0.73

81.2%

مر فع

3.92

0.74

78.5%

مستوى

مر فع

واألهدان وبو الخطة اإلس ار وجوة.
نفوذ سواسة نموة الموارد البسروة والمادوة.

3.81

0.77

76.2%

مر فع

و

وم ز البنا ب طبوق مو اق الحورمة وسواسا ها.

4.00

0.63

80.0%

مر فع

3.52

0.98

70.4%

مر فع

3.91

0.47

78.3%

مر فع

م ع المجا المنب قة ع مجمس اإلدارة بالرفاءة مما
وبهمها ال خاذ الق اررام اإلداروة المناسبة.
الدرجة الرموة لمبلد
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و ضح م خالل الجدول ر ( )19أعاله أ مس وى الموافقة عمر جموع فقرام بلد "تمتع

مجلس إدارة البنك بالكفاءة" ضم

أبلاد المحور األول را

مس وى مر فع حوث راوحم و

الم وسطام الحسابوة بو  3.52رحد أدنر بوز نسبي  %71.4وذلا لمفقرة ال ي ن

عمر

"تتمتع اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة بالكفاءة مما يؤهلها التخاذ الق اررات اإلدارية المناسبة"
عمر "يجتمع مجلس

إلر  4.12رحد أ صر بوز نسبي بمغ  %82.3وذلا لمفقرة ال ي ن

اإلدارة من أجل وضع الخطط اإلستراتيجية طويلة األجل"  ,في حو أ با ي فقرام البلد راوحم

م وسطا ها وأوزانها النسبوة بو القو المذرورة وجمولها سور لوجود مس وى مر فع م الموافقة
وبذلا نس نج المو ن اإلوجابي ألفراد الدراسة جاه فقرام البلد والذي وقوس مدى م ع مجمس إدارة

البنا بالرفاءة و سور الدرجة الرموة لمبلد وال ي بمغ م وسطها الحسابي  3.91بوز نسبي بمغ

 %78.3لوجود مس وى مر فع م الموافقة عمر البلد وبذلا وجود مس وى مر فع م الرفاءة ال ي
و م ع بها مجمس إدارة البنا ,ورى الباحث ع الن ا ج الم حققة في ال طور المالي و اإلداري لبنا

هو ن وجة طبولة لجهد إدارة حرومة م ما م الرفاءة و القدرة عمر ال طور بسرل ربور و أ مع
طبوق الحورمة ساه بسرل ربور في طوور أداء مجمس اإلدارة بالسررة مع مبسسام ال موول

الدولوة في وضع الخطط صورة األجل و م وسط األجل و طوومة األجل فرا إلدارة بنا فمسطو

جهد ربور في وضع الخطط اإلس ار وجوة مقابل نهاوة اللا المالي و الموازنة ال قدوروة وو م ابلة
الن ا ج و واس المبسرام اإلداروة و المالوة رل ال ة سنوام و طبوق نظا اإلدارة باألهدان .ورى

الباحث أ ن وجة م ع المجا بالرفاءة وهي ن وجة جود جدا مقارنة بأ

طبوق الحورمة جدودا بدأ

منذ  2111في بنا فمسطو ومع مرور الو م س ر فع الرفاءة المهنوة و ا خاذ الق اررام اإلداروة مما
سوساه بسرل ربور قمول المخاطر و الم ار بة الجودة عمر جموع عمموام البنا مالوة أو إداروة و د

ا فقم دراس ي مع مجموعه م الدراسام منها دراسة (بررة  )2112,ودراسة (اللزوزة)2111,
ودراسة (أبو حما  )2119,ودراسة(خمول )2119,ودراسة (أبو موسر )2118,م حوث دعو

عنصر النزاهة والسفافوة في جموع الملامالم واالل از ب طبوق ملاوور الحورمة في مج ملام

الدراسة لدوه .

و د إخ مفم مع دراسة ( )Okpara,2009ودراسة (  ) Carcelloey ,2006م حوث عد

ال از مجمس اإلدارة بمبادئ الحورمة في الدول الناموة و مة وجود رفاءام مبهمة في المجا المنب قة
ع مجمس اإلدارة في السررام األمروروة وهو ولد أه أسباب األزمة اللالموة عا  2118وهو

عد وجود أو ضلن الرفاءة لدى م ومارس اإلدارة في السررام األمروروة .
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ب .تحليل نتائج ُبعد " تمتع مجلس اإلدارة باالهلية"
جدول رقم ( :)31نتائج فقرات البعد الثاني من المحور األول "تمتع مجلس اإلدارة باألهلية"
الوسط

الفقرة

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن النسبي

مستوى

الموافقة

ووجد لدى البنا مزوج م أعضاء مجمس اإلدارة م ذوي
الخمفوام الم نوعة مما وزود م

درة المجمس عمر وادة

3.67

73.5%

0.86

مر فع

البنا.
وح وي مجمس إدارة البنا عمر نسبة م

األعضاء

المس قمو .
وجد برامج وسواسام لدى البنا لمنع الغش والفساد

وال حروفام.

3.63

0.93

72.7%

مر فع

4.19

0.72

83.8%

مر فع

و إبالغ مجمس اإلدارة أو لجنة المراجلة ر ابوا بمصالح
أعضاء اإلدارة اللموا وجموع أعضاء مجمس اإلدارة في
المنسآم األخرى (سواء رانوا مساهمو  ,مدورو  ,أو أي

3.83

76.5%

0.68

مر فع

سرل م المساررة).
وقو مجمس اإلدارة ب قوو أداءه بصفة من ظمة واجراء أي
لدوالم أو غورام إذا دعم الحاجة أو الضرورة.
الدرجة الرموة لمبلد

3.54

0.87

70.8%

مر فع

3.77

0.62

75.5%

مر فع

الجدول ر ( )21أعاله ووضح ن ا ج حمول فقرام بلد "تمتع مجلس اإلدارة باألهلية" ,
حوث والحظ م خالل الجدول أ مس وى الموافقة عمر جموع الفقرام را مر فع وذلا وسور

لممو ن االوجابي ألفراد الدراسة م

فقرام البلد ,حوث سور الن ا ج ال

الفقرة "توجد برامج

وسياسات لدى البنك لمنع الغش والفساد والتحريفات" حصمم عمر اعمر م وسط حسابي بمقدار

 4.19ووز نسبي  , %83.8بونما الفقرة "يقوم مجلس اإلدارة بتقييم أداءه بصفة منتظمة واجراء
أي تعديالت أو تغيرات إذا دعت الحاجة أو الضرورة" حصمم عمر أ ل م وسط حسابي بمغ 3.54

بوز نسبي  , %72.7في حو ا الدرجة الرموة لمبلد حصمم عمر م وسط بمغ  3.77بوز

نسبي بمغ  %75.5ووسور ذلا لوجود مس وى مر فع م الموافقة عمر فقرام البلد ررل وهذا ولني
أ مجمس إدارة البنا و م ع بمس وى مر فع م األهموة
ورى الباحث أ

طبوق مبدأ الحرومة و إنساء لجا و مجمس و رو م أعضاء مجمس

اإلدارة و اإلدارة اللموا لمبنا را له أ ار ربور في قمول عامل المخاطر االن ما وة و ال سغوموة

وساعد بسرل ربور في وضع برامج ر ابوة رل لها دور ربور في ار سان أي خطاء سواء مقصود
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أو غور مقصود ورا له دو ار ربو ار في فلول دور الم ار ب الداخمي في اإلدارة و الفرد وم ار ب

االم ال في مرافحة الغش أو ال زوور أو غسول األموال و اللمموام المسبوهة رما و

إعداد

إجراءام اللمل عمر مبدأ إحرا الر ابة الداخموة لرافة اللمموام واألنسطة داخل البنا.
رما ورى الباحث أ مجمس اإلدارة وقو بلد طبوق الحورمة ب طوور أداءه بسرل ربور و د

ا ب لو عضو من دب في المجمس منذ طبوق الحورمة رما أنه ونافس ال قارور الصادرة ع

المجنة المنب قة عنه و ن وجة صووب أوضاعها عند الضرورة وذلا م خالل األجهزة الر ابوة

داخل البنا وال ي م ع باالس قاللوة و رفع ال قارور المن ظمة لمجا المنب قة ع مجمس اإلدارة .

و د ا فقم دراس ي مع دراسة (اللزاوزة )2111,ودراسة (خمول )2119,ودراسة

(نسما  )2119,ودراسة (سامي )2119,ودراسة( )Carry el al ,2007م

حوث أ

طبوق

واعد الحورمة ساه بسرل ربور في طبوق واعد الحورمة في ظل وجود لجا مبهمة مع إطار

نظومي مهني ومس قل وقو عمر اس قاللوه مجمس اإلدارة ع اإلدارة اللموا ال نفوذوة .

و د إخ مفم مع دراسة (المل از )2119,ودراسة ( ( Okpara,2009م حوث أ عد

طبوق الحورمة أدى إلر ان هاا حقوق المساهمو

وعد إل از مجمس اإلدارة وانلدا السفافوة

واإلفصاد وورى أ الباحث أ السررام الفمسطونوة ل بر م أوا ل م طبق الحورمة .
ج .تحليل نتائج ُبعد "تمتع مجلس اإلدارة باالستقاللية"

جدول رقم( :)34نتائج فقرات البعد الثالث من المحور األول "تمتع مجلس اإلدارة باالستقاللية"
الوسط

الفقرة
وجد خطة لدى مجمس اإلدارة ل داول المناصب في
المجمس واإلدارة اللموا.
ووجد دس ور إرسادي ألعضاء المجمس فوما و لمق بحقو ه
وواجبا ه .

و لامل البنا مع رافة المساهمو

بال ساوي فوما و لمق

بحقوق ال صووم واالر اب ونقل الممروة.
وحصل المساهمو

مستوى

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

الموافقة

3.17

0.83

63.5%

م وسط

3.52

0.85

70.4%

مر فع

4.15

0.70

83.1%

مر فع

عمر ملمومام د وقة في الو م

المناسب فوما و لمق بلدد األسه في رل ف ة ال ي وحممها

4.15

0.72

83.1%

مر فع

المسوطرو وال ابلو لمسررة (نسب ررز الممروة).
و

طبوق سواسة الملاممة الم راف ة لرافة المساهمو

4.08

ومراعاة اح واجا ه .
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0.59

81.5%

مر فع

الوسط

الفقرة
وس طوع أعضاء مجمس اإلدارة المس قمو

الحسابي

الوزن

االنحراف

النسبي

المعياري

مستوى

الموافقة

وغور ل نفوذوو

الحصول عمر الملمومام الم لمقة باألعمال في و م

4.00

0.66

80.0%

مر فع

الدرجة الرموة لمبلد

3.85

0.47

76.9%

مر فع

مال وبصفة من ظمة.

سور الن ا ج الموضح بالجدول ( )21أعاله إلر أ مس وى الموافقة عمر جموع فقرام بلد

" م ع مجمس إدارة البنا باالس قاللوة" را مس وى مر فع فوما عدا الفقرة ال ي ن

عمر "توجد

خطة لدى مجلس اإلدارة لتداول المناصب في المجلس واإلدارة العليا" فقد را مس وى الموافقة

عموها م وسط وذلا م وجهة نظر أفراد الدراسة ,في حو أ الفقر و "يتعامل البنك مع كافة

المساهمين بالتساوي فيما يتعلق بحقوق التصويت واالكتتاب ونقل الملكية"" ,يحصل المساهمين
على معلومات دقيقة في الوقت المناسب فيما يتعلق بعدد األسهم في كل فئة التي يحملها

المسيطرون والتابعون للشركة( نسب تركز الملكية)" اح م ا المر بة االولر م حوث ومة الم وسط
الحسابي ال ي بمغم  4.15بوز نسبي  ,%83.1رما و سور ن وجة الدرجة الرموة لمبلد ا هناا
مس وى مر فع م الموافقة عمر جموع فقرام البلد ررل بم وسط حسابي بمغم وم ه  3.85وبوز

نسبي  %74.9وهذا ودل عمر ا مجمس إدارة البنا و م ع بدرجة مر فلة م االس قاللوة ,وورى
الباحث أنه م الطبولي بلد أ

ا البنا ب طبوق الحورمة أ ورو هناا سفافوة و وضود و

خاصة أ البنا مدرج ضم سوق فمسطو لألوراق المالوة وهناا و نسر جموع البوانام المالوة

وربار المساهمو وورو ر ابة م سمطة النقد عمر مجمس اإلدارة و اإلدارة اللموا باإلوضاد ع
زممه المالوة و المصالح الخاصة به وهل لها عال ة بالبنا رما وجد فرصة م ساووة لممساهمو

رال حسب عدد األسه ال ي وممرها فمه حق ال صووم و ال رسوح .أما بخصو
فا الباحث ورى أ مجمس اإلدارة له مدة انونوة وهي أربع سنوام وو

عد وجود خطة

ال جدود له م خالل

الجملوة اللموموة أوو اخ وار مجمس جدود رما أنه م الجود الفصل ما بو عضووة المجمس و

اإلدارة اللموا ح ر وساه في حقوق ر ابة فلالوة و ووة ,و د ا فقم دراس ي مع دراسة

(السوخ )2112,ودراسة (بررة )2112,ودراسة (أبوحما  )2119,ودراسة(نسما  )2119,م حوث

حماوة حقوق المساهمو ومس ولوام مجمس اإلدارة وفصل السمطام ما بو مجمس اإلدارة واإلدارة

اللموا ال نفوذوة واالل از السررام الفمسطونوة بمبدأ الحورمة .

و د اخ مفم ملي دراسة(السوخ ,وبررة ,وأبو حما ) م حوث مج مع الدراسة هي السررام المدرجة

في سوق فمسطو لألوراق المالوة ورذلا السررام الصناعوة.
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د .تحليل نتائج ُبعد "تمتع مجلس اإلدارة بالنزاهة"
جدول رقم ( :)33نتائج فقرات البعد الرابع من المحور األول "تمتع مجلس اإلدارة بالنزاهة"
الفقرة
و أرد مجمس اإلدارة م

أ

الوسط

االنحراف

الوزن

مستوى

الحسابي

المعياري

النسبي

الموافقة

اإلدارة اللموا طبق السواسام ال ي

منع أو حد م األنسطة واللال ام ال ي د ضلن م جودة

4.04

حورمة السررام م ل ( لارض المصالح ,إ راض اللاممو

0.63

80.8%

مر فع

والمدورو ).
لقد اج ماعام مجمس اإلدارة بأسموب وضم

اال صال المف ود

والمساررة الفلالة وا خاذ الق اررام في الو م المناسب.
الدرجة الرموة لمبلد

4.06

0.65

81.2%

مر فع

4.05

0.55

81.0%

مر فع

الجدول ر ( )22ووضح الن ا ج الم لمقة بفقرام بلد "تمتع مجلس إدارة البنك بالنزاهة"
حوث أسارم الن ا ج لوجود مس وى مر فع م الموافقة عمر فقرام البلد رما سور الن ا ج ل قارب

ربور في مس وى الموافقة ,رما وبمغ م وسط الموافقة عمر فقرام البلد ملا  4.15بوز نسبي %81
ووسور ذلا لوجود مس وى مر فع م الموافقة عمر فقرام البلد ررل وولني ذلا أ مجمس إدارة

البنا و م ع بدرجة عالوة م النزاهة ,وورى الباحث أ
ربور في اس قاللوة الق اررام اإلداروة والم ابلة لما

م ع مجمس اإلدارة بالنزاهة سورو له دور

نفوذه و فلول مبدأي المحاسبة والمس ولوة مما

سوب ر بسرل ربور عمر جودة اإلداء اإلداري و نفوذ اإلدارة باألهدان.

ا فقم دراس ي مع دراسة (أبو حما  )2119,ودراسة ( خمول )2119,ودراسة (نسما ,

 )2119ودارسة (أبو موسر )2119 ,م حوث أ

م ع مجمس اإلدارة باالس قاللوة والنزاهة فلال

عمر طبوق الحورمة مما ونلرس إوجابوا عمر األداء اإلداري رما ا فقم الد ارسام م حوث عونة

البحث وال حمول اإلحصا ي وطرق جمع البوانام ,واخ مفم دراس ي مع دراسة (سامي)2119 ,
ودراسة( )2119 ,okpaeaم حوث وجود عال ة ذام داللة إحصا وة سمبوة وعد ال از مجمس

اإلدارة وعونة البحث رانم مع السررام المساهمة المصروة.

جدول رقم ( :)34نتائج أبعاد المحور األول "تمتع مجلس اإلدارة بالكفاءة واألهلية واالستقاللية والنزاهة"
البعد

االنحراف

الوزن النسبي

مستوى الموافقة

الوسط الحسابي

م ع مجمس اإلدارة بالرفاءة

3.91

0.47

78.3%

مر فع

م ع مجمس اإلدارة باألهموة

3.77

0.62

75.5%

مر فع

المعياري
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م ع مجمس اإلدارة باالس قاللوة

3.85

0.47

76.9%

مر فع

م ع مجمس اإلدارة بالنزاهة

4.05

0.55

81.0%

مر فع

والجدول ر ( )23ومخ

ن ا ج أبلاد محور " م ع مجمس اإلدارة بالرفاءة واألهموة

واالس قاللوة والنزاهة"  ,حوث رما أسرنا سابقا لوجود مس وى مر فع م الموافقة عمر أبلاد المحور,
باإلضافة لذلا نجد أ م وسط الدرجة الرموة لممحور بمغ  3.87بوز نسبي  %77.4ووسور ذلا
ل م ع مجمس إدارة البنا بمس وى عالي م الرفاءة واألهموة واالس قاللوة والنزاهة وورى الباحث أ
طبوق مبدأ الحورمة وساه بسرل ربور في نزاهة اللمل المصرفي و البلد ع
مجمس اإلدارة أو اإلدارة اللموا بل ولوها المناصب وجب م

حوث أ

ضارب المصالح

فصح ع مصالحها

الخاصة حسب لمومام سمطام النقد الفمسطونوة و د ا فقم دراس ي مع دراسة (بررة)2112,
دعو

ودراسة (اللزاوزة )2111,ودراسة(أبوحما  )2119,ودراسة ()Cornett et al ,2009أ

عنصر السفافوة والنزاهة س بدي إلر االس خدا األم ل لممارد الم احة رما أ اس قاللوة مجمس

اإلدارة والرفاءة المهنوة ألعضاء المجا المنب قة ع مجمس اإلدارة لها دور ربور في طبوق مبادئ

الحورمة مما را له أ ر اوجابي عمر أداء مجمس اإلدارة ,رما ا فقم الر ور م الدراسام مع
دراس نا م حوث مج مع الدراسة وطروقة جمع البوانام واس خدا االس بانة وال حمول اإلحصا ي.
و د اخ مفم الدراسة مع دراسة (سامي )2119 ,ودراسة ( )2009,okparaم حوث عد

أ ور اس قاللوة مجمس اإلدارة عمر الحورمة وعد ال از مجمس االدارة وأوضا م حوث مج مع

البحث وطروقة ال حمول اإلحصا ي.

 _3تحليل نتائج محور "احتفاظ البنك بأنظمة تدقيق مستقلة ونزيهة وفعالة":
أ .تحليل نتائج ُبعد "احتفاظ البنك بأنظمة تدقيق مستقلة"
جدول رقم( :)31نتائج فقرات البعد األول من المحور الثاني "احتفاظ البنك بأنظمة تدقيق مستقلة"
الوسط

الفقرة

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

4.62

0.60

92.3%

الوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

4.75

0.44

95.0%

مر فع جدا

4.04

0.79

80.8%

مر فع

ووجد لدى البنا دا رة سمر دا رة االم ال.
الفقرة
ووجد لدى رل فرع م فروع البنا مد ق داخمي و بع
لدا رة ال ف وش.
و اخ وار أعضاء ور وس الدا رة الذو و م لو بالخبرة
والرفاءة اإلداروة ال ي حقق له

القدرة عمر أداء
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النسبي

مستوى الموافقة
مر فع جدا
مستوى الموافقة

واجبا ه بالسرل المناسب.
ووجد لدى البنا مد ق خارجي وقو بم ابلة رافة
ال قارور المالوة الصادرة ع لبنا.

المراجلة الدوروة لهورل الحورمة وو

طوور

المو اق األخال ي.

4.63

0.49

92.7%

مر فع جدا

3.94

0.83

78.8%

مر فع

ساعد المجا الفرعوة في عمموام ال قوو الذا وة و قوو
عمموام اال صاالم الداخموة بو

رافة إدارام وفروع

البنا ل طوور منهج وا صاالم فلالة مع اللاممو داخل

3.73

0.89

74.6%

مر فع

ال نظو إلخباره بسواسام الحورمة.
الدرجة الرموة لمبلد

4.34

0.46

86.8%

مر فع جدا

الجدول ر ( )24وبو ن ا ج حمول فقرام بلد "احتفاظ البنك بأنظمة تدقيق مستقلة" حوث
والحظ م خالل الجدول أ جموع فقرام البلد رمها م ع بمس ووام مر فلة ومر فلة جدا م
الموافقة عموها م

بل أفراد الدراسة ,حوث أ الفقرة "يوجد لدى كل فرع من فروع البنك مدقق

داخلي يتبع لدائرة التفتيش" اح مم المر بة األولر م حوث ومة الم وسط الحسابي ال ي بمغم

 4.75بوز نسبي  %95في حو أ الفقرة "تساعد اللجان الفرعية في عمليات التقييم الذاتية
وتقييم عمليات االتصاالت الداخلية بين كافة إدارات وفروع البنك لتطوير منهج واتصاالت فعالة

مع العاملين داخل التنظيم إلخبارهم بسياسات الحوكمة" جاءم في المر بة األخورة بم وسط 3.73
ووز نسبي  ,%74.4رما وبمغ م وسط الدرجة الرموة لمبلد  4.34بوز نسبي  %84.8ووسور

ذلا لوجود درجة مر فلة جدا م الموافقة عمر فقرام البلد ررل وهذا ولني وجود مس وى مر فع
جدا م

وا البنا باالح فاظ بأنظمة د وق مس قمة ورى الباحث أ لجنة المراجلة المنب ق ع

مجمس اإلدارة را لها دور ربور في وضع نظا ر ابي مموز و مب ر و وي حوث قو مراجلة
ال قارور الر ابوة وال ف وسوة الصادر ع دا رة ال ف وش وسمطة النقد و فلول دور الم ار ب الداخمي

مما وساه بسرل ربور في قمول المخاطر اال مانوة و ال سغوموة و ساه في زوادة سلور الموظفو

بوجود ر ابة لحظه م خالل برامج ملدة لذلا وقو باس خراجها المد ق الداخمي و البحث ع أي

انحران ع مسار اللمموة المصرفوة الصحوحة .رما ورى الباحث أ هناا دور جود للمموة النوعوة
و ال واصل ما بو اإلدارة اللامة أو إدارة الفروع مع الموظفو

وعو ه بمبدأ الحورمة واالوجابوام

ال ي لود عمر أداء الموظن م خالل طبوقها و د ا فقم دراس ي مع الر ور م الدراسام منها

دراسة(اللزاوزة )2111,ودراسة (خمول )2119,ودراسة (سامي )2119,دراسة(الرحومي)2118,

د ارسة( )Keung,2007م حوث أ وجود لجا مراجله لها أ ور اوجابي في طبوق الحورمة

ورفع رفاءة األنظمة الر ابوة مما سونلرس إوجابوا" عمر األداء اإلداري و د اخ مفم الدراسة مع
111

(المل از )2119,ودراسة (  )Lisa et al ,2009م

حوث ضلن دور لجا

المراجلة في

السررام السلودوة رما أ وجود المجا ال ومنع وجود غش في القوا المالوة مع وجود عال ة
عرسوة بو اس قاللوة لجنة المراجلة وعدد مرام انلقادها سنووا".

ب .تحليل نتائج ُبعد "احتفاظ البنك بأنظمة تدقيق نزيهة"

جدول رقم ( :)37نتائج فقرات البعد الثاني من المحور الثاني "احتفاظ البنك بأنظمة تدقيق نزيهة"
الوسط

الفقرة
ووجد في البنا لجنة مراجلة منب قة م مجمس اإلدارة وعضووة
دا ر ي ال ف وش واالم ال.

و

ال حقق م اإلفصاد الفوري ع ن ا ج أعمال البنا المالوة

بدو أي سروب بل اإلعال لمجمهور.
و

مراجله موا وق أخال وام اللمل داخل البنا لم أرد م

االل از بإجراءام اللمل والسواسام الم بلة.
ووجد لدى البنا نوام ا صال فلالة ضم

وصول رافة

السواسام واإلجراءام الم لمقة بواجبام رل المس ولو في البنا.
و

عقد اج ماعام دوروة بو مجمس اإلدارة ومساعدي المدور اللا

داخل البنا وذلا خطط ومنا سة الن ا ج الم حققة.

الدرجة الرموة لمبع

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن النسبي

مستوى

الموافقة

4.37

0.60

87.3%

مر فع جدا

4.31

0.70

86.2%

مر فع جدا

4.25

0.68

85.0%

مر فع جدا

4.15

0.78

83.1%

مر فع

4.12

0.92

82.3%

مر فع

84.8%

مر فع جدا

4.24

0.57

الجدول ر ( )25وبو ن ا ج حمول فقرام بلد "احتفاظ البنك بأنظمة تدقيق نزيهة" حوث
والحظ م خالل الجدول أ جموع فقرام البلد رمها م ع بمس ووام مر فلة ومر فلة جدا م

الموافقة عموها م

بل أفراد الدراسة ,حوث ا الفقرة "يوجد في البنك لجنة مراجعة منبثقة من

مجلس اإلدارة و عضوية دائرتي التفتيش و االمتثال" اح مم المر بة االولر م

حوث ومة

الم وسط الحسابي ال ي بمغم  4.37بوز نسبي  %87.3في حو أ الفقرة "يتم عقد اجتماعات
دورية بين مجلس اإلدارة ومساعدي المدير العام داخل البنك وذلك خطط ومناقشة النتائج

المتحققة" جاءم في المر بة االخورة بم وسط  4.12ووز نسبي  ,%82.3رما وبمغ م وسط
الدرجة الرموة لمبلد  4.24بوز نسبي  %84.8ووسور ذلا لوجود درجة مر فلة جدا م الموافقة
عمر فقرام البلد ررل وهذا ولني وجود مس وى مر فع جدا م اح فاظ بأنظمة د وق نزوهة ,وورى
الباحث أ

طبوق مبدأ الحورمة ساه بسرل ربور وفلال في عمل لجنة المراجلة و المرونة م

أعضاء في المجمس و ر وس دا رة ال ف وش ور وس دا رة االم ال و منا سة جموع ال قارور الر ابوة

الداخموة أو الخارجوة وم ابلة صووب األخطاء و وضع برامج لمنع رررها مس قبال الباحث أنه و

مساررة مساعدي المدور اللا ومنا س ه في المساروع المق رحة و الخطط و األهدان المنسودة و
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أي انجران ع ملدالم األداء المنسودة المالوة و اإلداروة و الف رة الزمنوة ومر انجازها المساروع

فوها و رو مساررة مساعدي المدور اللا فلاله و وأخذ با راحا ه وضرورة وجود لجنة منب قة ع

مجمس االدارة و فلول دور دا رة ال ف وش واالم ال والد وق الداخمي والخارجي لمبنا ل قمول المخاطر

ال سغوموة والسوطرة عمر ملدالم األخطاء واالنحران ع ما هو مخطط له واسلار اللاممو بوجود
نظا

لممحاسبة والم ابلة لألخطاء ,و د ا فقم دراس ي مع دراسة(خمول )2119,ودراسة

(نسما )2119,

ودراسة(سوسة)2119,

ودراسة

(سامي)2119,

ودراسة(الرحومي)2118,

ودراسة(فهو  )2114,ودراسة ( )Keung et al ,2007أ لجنة المراجلة دورا" محوروا" في فلول
مبادئ الحورمة رما أ

طبوق القواعد الجدودة لمجا المراجلة ساه إوجابوا" في لمر ابة في دع

طبوق الحورمة في السررام السلودوة مع وجود دور ربور لحماوة المساهمو ودع مس ولوام

مجمس اإلدارة مع مراعاة أ

سمل المجا جموع ال خصصام المهنوة والرفاءام الالزمة لنجاد

عمل لجا المراجلة.

و د اخ مفم الدراسة مع بلض الدراسام م حوث مج مع الدراسة وعد وجود أ ور لجنة

المراجلة بحوث أ وجود لجنة المراجلة ال ومنع الغش وال زوور وال دلوس.
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ج .تحليل نتائج ُبعد "احتفاظ البنك بأنظمة تدقيق فعالة"
جدول رقم ( :)37نتائج فقرات البعد الثالث من المحور الثاني "احتفاظ البنك بأنظمة تدقيق فعالة"
الفقرة
وقو البنا بال حقق م

الوسط

االنحراف

الوزن

النتيجة

الحسابي

المعياري

النسبي

المرجحة

فلول السواسام الموضوعة لضما االل از

بآلوام الر ابة الذا وة ومقررام بازل وال أرد م

رامل وسمول

3.96

0.84

79.2%

مر فع

األنسطة الوومي الر ابوة.
و

ال حقق المس مر م

المخاطر ال ي و لرض لها البنا ومدى

فلالوة الر ابة الداخموة في مواجه ها رجزء م المها الووموة لمبنا.
قو لجنة المراجلة في مجمس اإلدارة بال أرد م

صحة ال قارور

المالوة الصادرة م البنا ومراجلة قارور ال ف وش الداخموة والخارجوة

3.98

4.31

0.73

0.78

79.6%

86.2%

مر فع

مر فع جدا

وسمطة النقد الفمسطونوة.
و اس خدا رافة األسالوب واألدوام الم احة لم أرد م فلالوة نظا
الر ابة الداخموة والخارجوة.
قو دا رة المراجلة وال ف وش بالمساررة في وضع السواسام الر ابوة
وصواغة اإلجراءام.
قو دا رة م ار بة مخاطر اال ما

بخدمام االس سارة فوما و لمق

بالوسا ل المال مة لمواجهة المخاطر م

ر ابة داخموة ووسا ل

4.15

0.85

83.1%

مر فع

3.83

0.88

76.5%

مر فع

3.88

0.86

77.7%

مر فع

الر ابة الذا وة.
لجنة المراجلة قو بال نبوه عمر إدارة البنا بضرورة إعادة النظر في
نظ الر ابة في ضوء المخاطر المس حد ة.
الدرجة الرموة لمبلد

3.98

0.96

79.6%

مر فع

4.01

0.67

80.3%

مر فع

الجدول ر ( )24ووضح ن ا ج حمول فقرام بلد "احتفاظ البنك بأنظمة تدقيق فعالة" حوث
والحظ م خالل الجدول أ جموع فقرام البلد رمها حصدم مس ووام مر فلة م الموافقة عموها

م

بل أفراد الدراسة فوما عدا الفقرة "تقوم لجنة المراجعة في مجلس اإلدارة بالتأكد من صحة

التقارير المالية الصادرة من البنك و مراجعة تقارير التفتيش الداخلية والخارجية وسلطة النقد

الفلسطينية" فقد حصمم عمر مس وى مر فع جدا م الموافقة وجاءم هذه الفقرة في المر بة األولر

م حوث مس وى الموافقة عموها بم وسط  4.31ووز نسبي  , %84.2في حو أ الفقرة "تقوم

دائرة المراجعة والتفتيش بالمشاركة في وضع السياسات الرقابية وصياغة اإلجراءات" جاءم في

المر بة االخورة بم وسط  3.83ووز نسبي .%74.5
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رما وبمغ م وسط الدرجة الرموة لمبلد  4.11بوز نسبي  %81.3ووسور ذلا لوجود درجة

مر فلة جدا م الموافقة عمر فقرام البلد ررل وهذا ولني وجود مس وى مر فع جدا م اح فاظ
بأنظمة د وق فلالة.
و د ا فقم هذه الدراسة مع الر ور م الدراسام السابقة م حوث ال رروز عمر أنظمة ال د وق

واس قالل و ها وعمل لجنة المراجلة وهذا الن ا ج لني اس قاللوة لجنة المراجلة وال ف وش وال د وق مما
وساه في م ابلة حقوق مبادئ الحورمة في المصرن وفقا ل لمومام سمطة النقد الفمسطونوة وال ي
ضم أدوام حقوق الحورمة والم م مة في لجنة إدارة المخاطر ولجنة المراجلة ودا رة ال ف وش

الداخمي.
جدول رقم ( :)35نتائج أبعاد المحور الثاني "احتفاظ البنك بأنظمة تدقيق مستقلة ونزيهة وفعالة"
الوسط

الفقرة

النسبي

المرجحة

اح فاظ البنا بأنظمة د وق مس قمة

4.34

0.46

86.9%

مر فع جدا

اح فاظ البنا بأنظمة د وق نزوهة

4.24

0.57

84.8%

مر فع جدا

اح فاظ البنا بأنظمة د وق فلالة

4.01

0.67

80.3%

مر فع

الدرجة الرموة لممحور

4.19

0.51

83.9%

مر فع

الجدول ر ( )27ومخ

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النتيجة

ن ا ج حمول أبلاد وفقرام المحور ررل ,حوث رما أسرنا إلر وجود

مس ووام مر فلة جدا م الموافقة عمر أبلاد اح فاظ البنا بأنظمة ال د وق المس قمة والنزوهة ,رذلا
وجود مس وى مر فع م اح فاظ البنا بأنظمة د وق فلالة ,رما و ضح لنا أ م وسط الدرجة الرموة

لممحور بمغ  4.19بوز نسبي  %83.9وذلا وسور لممو ن االوجابي المر فع ألفراد الدراسة جاه

فقرام وأبلاد المحور ررل ,وذلا ولني وجود مس وى مر فع جدا م اح فاظ البنا بأنظمة ال د وق
المس قمة النزوهة والفلالة ,و ورى الباحث أ لجنة المراجلة في مجمس اإلدارة بلد طبوق مبدأ

الحورمة قو بمنا سة قارور ال ف وش الداخمي و المد ق الخارجي و سمطة النقد و مقارن ها مع
ال قروري السابقة وهل

انجاز و صووب األخطاء و مخاطبة الدوا ر و الفرد الملنوة باألمر رما

وجد مساررة م دا رة ال ف وش و االم ال في وضع السواسام الر ابوة و البرامج ال ي ساعد في

قمول المخاطر المصرفوة و ار سان االنحران و األخطاء .و ا فقم دراس ي مع مجموعة م

الدراسام دراسة ( سما  )2119,ودارسة (فهو  )2114,م حوث ضرورة مساررة دوا ر ال ف وش
واالم ال ولجا المراجلة المنب قة م مجمس اإلدارة في المساررة في وضع الخطط والسواسام

والر ابة ال ي ومر م خاللها م ار بة جموع أعمال المصرن والسوطرة م أي انحران مخطط له
رما ا فقم مع دراس نا م حوث جمع البوانام وال حمول اإلحصا ي ,و اخ مفم دراس ي مع دراسة
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(المل از )2119,أ ال حة حورمة السررام بها أوجه صور فح
حوث مج مع البحث فدراس نا

م

رم ع

لجا المراجلة ورما اخ مفم

البنوا ودراسة المل از ع

السررام المساهمة

المحدودوة.

 _4تحليل نتائج محور" التزام البنك بمبدأ اإلفصاح والشفافية":

أ .تحليل نتائج ُبعد "التزام البنك بمبدأ اإلفصاح"

جدول رقم ( :)37نتائج فقرات البعد األول من المحور الثالث "التزام البنك بمبدأ اإلفصاح"
الوسط

الفقرة
وجد ملمومام رافوة ع هورل الممروة و فاصول ممروة األسه

و حدود ربار المساهمو أو مساهمو األغمبوة.

و نسر ال قارور السنووة وو ا ق الحورمة عبر المو ع اإللر روني
لمبنا.
و

اإلفصاد ع

مرافآم المدورو

ال نفوذوو

في ال قارور

المنسورة.
و اإلفصاد ع الفمسفة وطرق اللمل الم بلة في حدود مرافآم
عضو مجمس اإلدارة في القوا المالوة.
وفصح البنا ع طبولة أي لارض في المصالح لدى اإلدارة
اللموا أو أعضاء مجمس اإلدارة و واعد مجمس اإلدارة لم لامل مع

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

الموافقة

4.44

0.64

88.85%

مر فع جدا

4.37

0.71

87.31%

مر فع جدا

3.63

1.16

72.69%

مر فع

3.65

1.06

73.08%

مر فع

3.58

0.96

71.54%

مستوى

مر فع

ذلا ال لارض.
و

اإلفصاد ع الممارسام أو الملامالم ال ي ال طابق مع

ملاوور الحورمة.
وفصح البنا ع

المسا ل الخاصة باللاممو

م ل سواسام

الموارد البسروة في ال قرور السنوي.
وفصح البنا ع ممروة أو ملامالم أعضاء مجمس اإلدارة في
بوع أو سراء أسه البنا.
و

اإلفصاد ع

اس ار وجوام إدارة المخاطر رنماذج واس

المخاطر وال صنوفام والحدود اال مانوة ,آلوام خفوض ال لرض

3.58

0.94

71.54%

مر فع

3.65

0.95

73.08%

مر فع

3.87

0.99

77.31%

مر فع

3.83

0.83

76.54%

مر فع

لممخاطر م ل الضمانام والرفاالم والقروض المس ررة)
و

اإلفصاد ع

جموع الملمومام ذام األهموة بلد موافقة

سمطة النقد وسوق فمسطو لألوراق المالوة في الو م المناسب

4.21

0.54

84.23%

مر فع جدا

ووصولها ألصحاب المصالح.
3.88

الدرجة الرموة لمبلد
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0.61

 77.62%مر فع جدا

الجدول ر ( )28السابق ووضح ن ا ج حمول فقرام بلد "التزام البنك بمبدأ اإلفصاح" م

محور "التزام البنك بمبدأ اإلفصاح والشفافية" ,و سور الن ا ج لوجود مس ووام موافقة مر فلة
ومر فلة جدا م

بل أفراد الدراسة عمر فقرام البلد ,حوث ا ضح لنا ا الفقرة "توجد معلومات

كافية عن هيكل الملكية وتفاصيل ملكية األسهم وتحديد كبار المساهمين أو مساهمين األغلبية"
اح مم المر بة األولر بم وسط حسابي  4.44ووز نسبي  %88.85ووسور ذلا لمس وى مر فع

جدا م

الموافقة عمر الفقرة ,في حو

أ

الفقر و

"يفصح البنك عن طبيعة أي تعارض في

المصالح لدى اإلدارة العليا أو أعضاء مجلس اإلدارة وقواعد مجلس اإلدارة للتعامل مع ذلك

التعارض" " ,يتم اإلفصاح عن الممارسات أو المعامالت التي ال تتطابق مع معايير الحوكمة"
جاء ا في المر بة االخورة بم وسط  3.58ووز نسبي  %71.54وذلا أوضا وسور لوجود مس وى

مر فع م الموافقة عمر ها و الفقر و  ,وبسرل عا نالحظ أ الم وسط الحسابي لمدرجة الرموة
لمبلد بمغ  3.88بوز نسبي  %77.42وهذا ولني وجود مس وى مر فع أوضا م الموافقة عمر

جموع فقرام البلد ررل مما وسور لوجود درجة عالوة م ال از البنا بمبدأ اإلفصاد ورى الباحث
أ

داول أسه البنا في سوق األوراق المالوة مع طبوق الحورمة را له دو ار إوجابوا وربو ار في

حدود هورل الممروة وممروة األسه وربار المساهمو

م

خالل ال قارور المالوة المنسورة

والملروضة وال ي وسهل الوصول إلوها م خالل مبدأ اإلفصاد والسفافوة في ال قارور المالوة وهذا
ما ا فقم عموها دراس ي مع مجموعه م الدراسام (السوخ  )2112,ودراسة (األسطل )2111,

ودراسة (الغزاوي  )2111,ودراسة (الرحومي )2118,م

حوث ال از السررام بمبدأ اإلفصاد

والسفافوة وحماوة حقوق المساهمو والملاممة اللادلة لممساهمو مما سورو له أ ور ربور عمر
جذب المس مرو

وزوادة ال قة في سلر البنا في سوق األوراق المالوة وولزز قة سررام

ال صنوفام المالوة واوضا قة الم لاممو

والمقرضو

لمبنا ,و د اخ مفم دراس ي مع دراسة

( )2119,okparaم حوث انلدا السفافوة واإلفصاد ومج مع البحث مع أرود دراس نا عمر

ضرورة وجود سفافوة واوضاد مما قمل م حج المخاطر واال مانوة وال سغوموة و درة البنا عمر

ال رون مع الحاالم الطار ة.
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ب .تحليل نتائج ُبعد "التزام البنك بمبدأ الشفافية"
جدول رقم ( :)37نتائج فقرات البعد الثاني من المحور الثالث "التزام البنك بمبدأ الشفافية"
الفقرة
و

ال أرد م رفاوة ال قارور المقدمة إلر مجمس اإلدارة م

حوث الغرض منها و وافقها وأهدان البنا.
وح وي ال قرور السنوي لمبنا عمر س

وسرد طبوقام

الحورمة.
و

اإلعال

ع

األنسطة المصرفوة ال ي سبب مخاطر

اال ما ونظ الر ابة الداخموة الم لمقة ب ما األنسطة.
و

اإلعال ع المبالغ اإلجمالوة الملرضة لخاطر اال ما

م ل القروض ,الم اجرة ,األصول خارج الموزانوة.

الوسط

االنحراف

الوزن

مستوى

الحسابي

المعياري

النسبي

الموافقة

4.13

0.60

82.69%

مر فع

3.77

0.73

75.38%

مر فع

3.78

0.70

75.69%

مر فع

3.73

0.69

74.62%

مر فع

و اإلعال ع األطران الم لامل ملها والملرضة لممخاطر
(الحرومام األجنبوة والمحموة ,السررام األجنبوة والمحموة,

3.79

0.75

75.77%

مر فع

المبسسام المالوة األخرى)
3.84

الدرجة الرموة لمبلد

0.51

76.83%

مر فع

الجدول ر ( )29السابق ووضح ن ا ج حمول فقرام بلد "التزام البنك بمبدأ الشفافية" م

محور "التزام البنك بمبدأ اإلفصاح والشفافية" ,و سور الن ا ج لوجود مس وى مر فع م الموافقة
عمر جموع فقرام البلد م

بل أفراد الدراسة ,حوث ا ضح لنا ا م وسطام الموافقة عمر فقرام

البلد راوحم بو ( )4.13 – 3.73وجاءم الفقرة "يتم التأكد من كفاية التقارير المقدمة إلى

مجلس اإلدارة من حيث الغرض منها وتوافقها وأهداف البنك" في المر بة األولر م حوث الموافقة

بوز نسبي  ,%82.49بونما الفقرة "يتم اإلعالن عن المبالغ اإلجمالية المعرضة لخاطر االئتمان

مثل القروض ,المتاجرة ,األصول خارج الميزانية" جاءم في المر بة األخور بوز نسبي ,74.42
وبسرل عا نالحظ أ الم وسط الحسابي لمدرجة الرموة لمبلد بمغ  3.84بوز نسبي %74.83
وهذا دلول عمر وجود مس وى مر فع م الموافقة عمر جموع فقرام البلد ررل مما وسور لوجود

درجة عالوة م ال از البنا بمبدأ السفافوة.

ورى الباحث ضرورة ال از البنا بمبدأ السفافوة في ال قارور المالوة لما لها م
والمس مرو

عمر جودة ال قارور ومصدا و ها مع الم لاممو
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أ ور ربور

وأصحاب المصالح و قمول عامل

المخاطر وسولزز بسرل ربور م ال قة بسه البنا سونلرس بسرل فلال عمر األداء اإلداري

والمالي لمبنا.

و د ا فقم دراس ي مع دراسة( اللرش )2111 ,ودراسة( أبو حما  )2119 ,م حوث وجود

ار باط بو

طبوق الحورمة و لزوز جودة الملمومام المحاسبوة رما

سوساه بسرل ربور في

لزوز دور اإلفصاد المحاسبي ورما ا فقم م حوث طرق جمع البوانام وال حمول اإلحصا ي ,و د

اخ مفم م حوث مج مع البحث را في السررام السوروة والفمسطونوة المدرجة في سوق فمسطو

لألوراق المالوة ودراس نا عمر المصارن ورما اخ مفم دراس نا مع دراسة( مصطفر )2119 ,م
حوث وجود صور في ال قارور المالوة.
جدول ر ( :)31ن ا ج أبلاد المحور ال الث "ال از البنا بمبدأ اإلفصاد السفافوة"
الوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

الموافقة

ال از البنا بمبدأ اإلفصاد

3.88

0.61

77.6%

مر فع

ال از البنا بمبدأ السفافوة

3.84

0.51

76.8%

مر فع

الدرجة الرموة لممحور

3.87

0.54

77.3%

مر فع

الفقرة

الجدول ر ( )31ومخ

مستوى

ن ا ج حمول أبلاد وفقرام المحور ررل ,حوث رما أسرنا إلر وجود

مس ووام مر فلة م الموافقة عمر أبلاد محور "التزام البنك بمبدأ اإلفصاح والشفافية" ,رما و ضح
لنا أ م وسط الدرجة الرموة لممحور بمغ  3.87بوز نسبي  %77.3وذلا وسور لموافقة أفراد

الدراسة عمر المحور بسرل مر فع وووضح مو فه االوجابي جاه فقرام وأبلاد المحور ررل ,وذلا

ولني وجود مس وى مر فع م ال از البنا بمبدأ اإلفصاد والسفافوة ورى الباحث أ مجمس إدارة

البنا وقو بدراسة ال قارور المرسمة إلوة والغرض منها و األهدان المراد حقوقها وال رمفة واللا د
الم حقق ومدة اإلنجاز وم ابله مع ما

حقوقه م األهدان الموضوعة رما وقو البنا باإلعال

ع البنود الملرضة لمخطر في ال قرور السنوي لمبنا وو

خصو

مبالغ لمواجهة ما المخاطر

و قو لجنة المخاطر في مجمس اإلدارة منا سة ال قارور الواردة م دا ر ي مخاطر الخزونة واال ما

وورى الباحث أ ال از البنا بمبدأ اإلفصاد والسفافوة سورو له أ ور ربور عمر األداء

اإلداري لمبنا وزوادة قة المساهمو والم لاممو و لزوز فلالوة البنا في سوق فمسطو لألوراق

المالوة و لزوز المودعو مما سوب ر بسرل ربور عمر السوولة النقدوة لمبنا.
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و ا فقم دراس نا مع مجموعه م

الدراسام السابقة م ل (أل الغزاوي )2111,ودراسة

(الرحومي  )2118,ودراسة (عبد المالا  )2118م
ال قارور المالوة وما لها م

حوث أ

مبدأ اإلفصاد والسفافوة وجودة

أ ور ودور ربور في طبوق الحورمة وما لها م

أ ور إوجابي عمر

أسلار أسه السررام في السوق المالي ,ورما اخ مفم دراس نا دراسة (مصطفر  )2119,م حوث
وجود صور في ال قارور المالوة النا جة ع الممارسام اللمموة ال ي ال في بم طمبام حورمة

السررام وملاوور المحاسبة.

 _1تحليل نتائج محور"األداء اإلداري للبنك":
جدول رقم ( :)44نتائج فقرات المحور الرابع "االداء اإلداري للبنك"
الوسط

الفقرة
و

مراجلة مناهج وأسالوب اللمل المخ مفة عمر مس وى جموع

اإلدارام بالبنا لضما

حقوق ال موز في األداء.

لقوادام البنا ربوة مس قبموة لما وجب أ

رو عموه األمور

مس قبال سواء لمبنا أو الموظفو .
سجوع وادام البنا االب رار في اللمل وطرد األفرار الجدودة.
وجد ملاوور وملدالم ل قو أداء البنا ا مة عمر أساس موضوعوة

وعمموة.

مراجله من ظمة لألهدان في ضوء االس ار وجوام اللامة
لمبنا.
ووجد إدراا رامل ألهموة حقوق ومة إضافوة رلامل أساسي
لالح فاظ بقدرة نافسوة فلالة.
و

فلول البحوث وال طوور رنساط ر وسي م أنسطة البنا.
ناسب حصة البنا في السوق المصرفي مع القدرام الم احة

والخدمام المقدمة.
و

حدوث و نووع حز الخدمام المصرفوة بما ولمل عمر زوادة

اإلورادام البنروة.

سلر اإلدارة إلر لظو روة المساهمو م خالل حقوق عوا د
حقوقوة عمر االس مار.
النماذج المس خدمة بالبنا ل قو األداء لطي صورة حقوقوة ع
رفاءة أداء اللاممو ألعماله .
عناصر قوو األداء المس خدمة بالنماذج الحالوة واضحة و لرس
أداء اللاممو ألعماله .
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الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

3.75

0.88

75.0%

3.85

1.14

76.9%

3.76

0.99

75.3%

3.81

0.99

76.2%

3.96

0.77

79.2%

3.98

0.75

79.6%

3.48

0.94

69.6%

3.65

0.97

73.1%

4.00

0.74

80.0%

3.87

0.79

77.3%

3.54

0.83

70.8%

3.52

0.83

70.4%

النسبي

مستوى

الموافقة
مر فع
مر فع
مر فع
مر فع
مر فع
مر فع
مر فع
مر فع
مر فع
مر فع
مر فع
مر فع

الوسط

الفقرة
و مراجلة الملاوور واألهدان الم و لة لألداء اإلداري دوروا.
و

إجراء طوور أو غوور لنظا

قو األداء اإلداري بالبنا

دوروا.
و

قمول و م اإلنجاز وذلا ولمل عمر زوادة الرفاءة.

األداء اإلداري داخل البنا وقمل م المخاطر ال ي و لرض لها
البنا.
األداء اإلداري أدى لزوادة المودعو لدى البنا.
الدرجة الرموة لممحور

مستوى

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

الموافقة

3.85

0.85

76.9%

مر فع

3.83

0.86

76.5%

3.63

0.86

72.7%

3.77

0.81

75.4%

3.71

1.00

74.2%

مر فع

3.75

0.66

74.9%

مر فع

مر فع
مر فع
مر فع

و ضح م خالل الجدول ر ( )31ن ا ج حمول فقرام المحور الرابع والذي وهدن لقواس

مس وى االداء اإلداري في بنا فمسطو  ,حوث و بو لنا م خالل الجدول أعاله وجود مس وى

مر فع م الموافقة عمر جموع فقرام المحور م

بل أفراد الدراسة ,و راوحم م وسطام الموافقة

عمر هذه الفقرام بو ( , )4 - 3.48حوث اح مم الفقرة "يتم تحديث وتنويع حزم الخدمات
المصرفية بما يعمل على زيادة اإليرادات البنكية" المر بة األولر م حوث درجة الموافقة بوز

نسبي  , %81بونما الفقرة "يتم تفعيل البحوث والتطوير كنشاط رئيسي من أنشطة البنك" جاءم
في المر بة األخورة م حوث درجة الموافقة عموها بوز نسبي .%49.4
وبسرل عا نالحظ ا الم وسط اللا لمدرجة الرموة لممحور بمغ  3.75بوز نسبي %74.9
وذلا وسور لوجود درجة مر فلة أوضا م الموافقة عمر فقرام المحور ررل م

وهذا وسور لوجود مس وى مر فع م األداء اإلداري لمبنا.
ورى الباحث أ

موز بنا فمسطو

بو

بل أفراد الدراسة,

المصارن المنافسة هي ن وجة طبولوة ل نوع

المن جام والخدمام ال ي وقدمها للمال ه رما أ جودة قدو المن ج لزز م والء و قة اللمالء

و زود م ار باطه بالبنا مما سوبدي إلر زوادة أرباد البنا وزوادة الحصة ال سووقوة وحج الودا ع
وال سهوالم مما سوساه في لزوز مو ع البنا ومران ه بو أ رانه م البنوا المحموة واللربوة

والدولوة.

رما ورى الباحث ضروروة لزوز و طوور دور البحوث ال سووقوة لمل لها م دور ربور في
ال لرن عمر مرانه البنا وحص ه ال سووقوة بو البنوا المنافسة وال غور في أذواق اللمالء

واس قطاب عمالء جدد م خالل قدو خدمام ومن جام جدودة و طوور الخدمام الحالوة ووضع
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الخطط المس قبموة لمواجهه أي طارئ وأي قمبام في األسواق المصرفوة وال قد بالبنا نحو ال موز
واالر قاء بالخدمام المصرفوة مما ودل بسرل واضح أ ر طبوق مبادئ الحورمة الصرفوة عمر

األداء اإلداري لبنا فمسطو مما ساه بسرل ربور في طوور السواسام واألهدان واالس ار وجوام

الخاصة بالبنا مع طور في روفوة ا خاذ القرار مما ونلرس بسرل إوجابي عمر األداء اإلداري

لمبنا وأعطر وضود أر ر م

حدود السمطام والمس ولوام وساعد بسرل ربور في إوجاد مبدأ

ال خصصوة مما ساه في جودة األداء
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المبحث الثاني
اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة
في هذا المبحث و عرض أه ن ا ج اخ بارام فروض الدراسة وال ي هدن لقواس اللال ة
بو الم غورام المس قمة والم غور ال ابع ودراسة أ ور م غورام الدراسة المس قمة عمر الم غور ال ابع,

وذلا باس خدا ملامالم االر باط واسموب االنحدار الخطي الم لدد و قدور ملامالم االنحدار

باس خدا طروقة المربلام الصغرى اللادوة ( )OLSال ي أسور لها سابقا في منهجوة ال حمول.
أوالا :تحديد وجود عالقة خطية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع.

اس خدا ملامل ار باط بورسو لم حقق م وجود عال ة خطوة و حدود مدى وة هذه

اللال ة بو رل م غور م الم غورام المس قمة والم غور ال ابع عمر حدا ,ورانم الن ا ج رما هو
موضح بالجدول ر ( )32أدناه.
حوث ورمز الرمز ( )Yلمم غور ال ابع والذي وم ل (مس وى األداء اإلداري لبنا فمسطو ),

والرمز ( )X1ورمز لمم غور المس قل األول الذي وم ل (مس وى م ع مجمس إدارة البنا بالرفاءة
واألهموة واالس قاللوة والنزاهة) ,بونما الرمز ( )X2وم ل الم غور المس قل ال اني وولبر ع (مس وى

اح فاظ البنا بأنظمة د وق مس قمة ونزوهة وفلالة) ,في حو إ الرمز ( )X3وم ل الم غور المس قل
ال الث وولبر ع (مس وى ال از البنا بمبد ي اإلفصاد والسفافوة ع جموع الملمومام والبوانام).
جدول رقم ( :)43يوضح معامالت ارتباط المتغيرات المستقلة بالمتغير التابع
X3

X2

X1

*1.558

*1.719

*1.485

ملامل ار باط بورسو

1.111

1.111

1.111

مس وى الداللة Sig

52

52

52

عدد المساهدام N

Y

*دالة إحصا وة عند مس وى 1.15

و ضح م

خالل الجدول أعاله وجود عال ة خطوة طردوة ووة بو

الم غورام المس قمة

والم غور ال ابع "األداء اإلداري" ورانم هذا اللال ام ذام داللة إحصا وة عند مس وى داللة ,1.15
و سور هذه الن ا ج لوجود عال ة إوجابوه و ووه لمبادئ الحورمة عمر األداء اإلداري.
وولزو الباحث ذلا إلر أ

فمسطو أل

طبوق الحورمة له أ ور إوجابي عمر األداء اإلداري لبنا

طبوق مبادئ الحورمة أعطر إوضاد وسفافوة و حدود مس وى السمطام والمس ولوام

و حدود األهدان وم ابله حقوقها ومدى االنحران ع

الموضوعة ,وورى الباحث أ

طبوق الحورمة م
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المس هدن ودراسة االس ار وجوام

خالل م ع مجمس اإلدارة بالنزاهة واألهموة

واالس قاللوة مع وجود نظا د وق فلال ومس قل مع وجود طبوق فلال لمبدأي السفافوة واإلفصاد

له أ ور إوجابي عمر األداء اإلداري لمبنا.

و د ا فقم دراس ي مع دراسة دراسة (سوسة )2119,ودراسة ( باجه وحامد

والسقا ي )2118,م حوث أنه ووجد أ ور إوجابي لمبادئ الحورمة عمر القدرة ال نافسوة و لظو

اللا د عمر اللا د عمر االس مار و طوور األداء اإلداري والمالي وهي ن وجة طبولوة ل طبوق

الحورمة و د اخ مفم دراس ي مع دراسة (سوسة )2119,م حوث مج مع الدراسة حوث رانم
دراس نا ع البنوا أما دراسة سوسة رانم ع السررام المساهمة.

ثاني ا :تقدير نموذج االنحدار الخطي المتعدد للمتغير التابع على المتغيرات المستقلة.

قدور نموذج االنحدار الخطي الم لدد لمم غور ال ابع عمر الم غورام المس قمة وذلا بهدن

دراسة أ ور الم غورام المس قمة عمر الم غور ال ابع والذي بدوره ولني دراسة أ ور عمموام الحورمة

اإلداروة عمر األداء اإلداري لبنا فمسطو  ,حوث

إجراء عدة محاوالم ل قدور النموذج و

ال وصل إلر أفضل نموذج انحدار ,والذي وسمل عمر الم غورام المس قمة والم غور ال ابع بلد أخذ

الفروق األولر لها وذلا بهدن ال خم

م

بلض المسارل اإلحصا وة في ال قدور ,وب طبوق

االنحدار الخطي الم لدد باس خدا برنامج ()SPSS

ال وصل لمن ا ج اآل وة :

جدول رقم ( :)44يوضح أهم نتائج نموذج االنحدار المتعدد لمتغيرات الدراسة
مستوى الداللة

قيمة اختبار

القيم المعيارية

Sig

""T

للمعامالت

الخطأ المعياري المعامالت

1.135

2.175

1.281

1.183

1.398

1.128

2.249

1.344

1.181

1.411

1.141

2.112

1.245

1.125

1.243

Sig = 0.000

F = 32.366,

المتغير
م ع مجمس اإلدارة بالرفاءة واألهموة

واالس قاللوة والنزاهة

اح فاظ البنا بأنظمة د وق مس قمة
ونزوهة وفلالة
االل از بمبد ي اإلفصاد والسفافوة

R-square = 0.669 ,

و ضح لنا م خالل الجدول السابق ن ا ج قدور نموذج انحدار الم غور ال ابع (االداء االداري
لبنا فمسطو ) عمر الم غورام المس قمة ( م ع مجمس اإلدارة بالرفاءة واالهموة واالس قاللوة ,اح فاظ

البنا بأنظمة د وق مس قمة ونزوهة وفلالة ,االل از بمبد ي اإلفصاد والسفافوة) ,ووالحظ م خالل
الجدول أ

ومة ملامل ال حدود بمغم  %47قروبا وهذا ولني ا الم غورام المس قمة ملا فسور ما

نسب ه  %47م ال غور الحاصل في الم غور ال ابع بونما النسبة البا وة وال ي بمغ  %33قروبا
لزى للوامل وم غورام أخرى.
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رما والحظ أوضا ا

ومة إحصا وة ( )Fالنا جة م اخ بار حمول ال باو رانم ومة ربورة

وذام داللة إحصا وة عند مس وى  1.15األمر الذي ولطي مبسر واضح ع ملنووة النموذج
المقدر ررل ورذلا ملنووة ملامل ال حدود ,وبال الي ومر االس ن اج بأ النموذج المقدر جود ووم ل

البوانام أفضل م ول.

ورى الباحث أ الم غورام ال ي إع مدام عموها الدراسة ال ي م مم في م ع مجمس اإلدارة
بالرفاءة واألهموة واالس قاللوة واح فاظ البنا بأنظمة د وق مس قمة ونزوهة ونزوهة وفلالة واالل از

بمبدأ السفافوة واإلفصاد ب ر أ ورا" إوجابوا" عمر األداء اإلداري لبنا فمسطو بنسبة  %47بحوث

أ أي حس في الم غورام المس قمة السابقة الذرر سورو لها أ ور اوجابي عمر األداء اإلداري

لبنا فمسطو واللرس صحوح في حالة االنخفاض اللا لمم غورام المس قمة سوبدي إلر انخفاض

األداء اإلداري بنفس النسبة أما النسبة الم بقوة  %33لزى للوامل وم غورام إداروة أخرى ل و
إدراجها ضم النموذج المقدر وهر خارج حدود الدراسة.
وفوما و لمق بملامالم الم غورام المس قمة ,نسور أوال ألنه ل و

إدراج الحد ال ابم في

النموذج وذلا بسبب عد ملنووا ه اإلحصا وة ومساوا ه لمصفر قروبا ,بونما نالحظ م خالل
الجدول جموع ملامالم الم غورام المس قمة رانم ذام داللة إحصا وة عند مس وى ( 1.15لممزود
انظر الممحق) وومر صواغة ملادلة االنحدار الم لدد في سرمها النها ي عمر النحو األ ي:

لقد ا فقم دراس ي مع الر ور م الدراسام السابقة م حوث ضرورة م ع مجمس اإلدارة

باالس قاللوة والنزاهة ورذلا المجا المنب قة ع المجمس وال ي سورو لها دور ربور في وضع

السواسام والخطط وم ابلة ال نفوذ وملرفة ملدالم االنحران ع ما هو مخطط له رما أ وجود
أنظ د وق ومس قمة ونزوهة سوساه بسرل ربور في وجود نظا ر ابي لممخاطر وال قمول م

المخاطر ال سغوموة و لزوز سلور اللاممو و بوجود ر ابة ومس ولوه عموه رما أ وجود مبدأي
السفافوة واإلفصاد في القوا المالوة وال قارور ال ي صدر ع البنا سورو لها دور ربور في

لزوز قة المساهمو والمقرضو والمودعو والطرن المقابل وسلر السه ومرانة البنا الداخموة

والخارجوة.
و د اخ مفم مع عدة دراسام منها ( ) lisa et.al,2009ودراسة ( (Okpara,2009م

حوث مج مع الدراسة فرانم دراس ي عمر المصارن وأغمب الدراسام ع السررام وبلض
الدراسام رانم ن ا جها بلد ضرورة وجود لجا مراجلة ألنها ال منع الغش والسر ة.
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ثالثا :التحقق من صحة وصالحية النموذج المقدر.

لمحر عمر صحة وصالحوة النموذج المقدر واالع ماد عمر ن ا جه بسرل د وق في ا خاذ

الق اررام ورس السواسام م
م خاللها و

بل الجهام المسبولوة ,وجب ال أرد م بلض السروط األساسوة ال ي

االس دالل عمر صحة النموذج وال وصل لن وجة دع االع ماد عمر ن ا جه أو

نقض ذلا وهذه السروط م ل في سروط طروقة ال قدور ( )OLSوال ي سبق ذررها في منهجوة

ال حمول ,وجاءم ن ا ج ال حقق م صحة النموذج عمر النحو األ ي:

شرط التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج :باس خدا اخ بار ()Kolmogorov-Smirnov

ال وصل ال بوا ي النموذج بع ال وزوع الطبولي حوث بمغم ومة االخ بار ()K.S = 0.095

بمس وى داللة ( )Sig = 0.200ووسور ذلا لقبول الفرضوة ال ي ف رض بأ
المقدر بع ال وزوع الطبولي.

شرط مساواة بواقي النموذج للصفر :باس خدا اخ بار ()T-test

بوا ي النموذج

ال وصل لصحة

الفرضوة ال ي ف رض بأ م وسط بوا ي النموذج المقدر ساوي الصفر عند مس وى داللة ,1.15

حوث بمغم ومة االخ بار ( )t = -0.194بمس وى داللة ( )Sig = 0.847ووسور ذلا لقبول
الفرضوة ال ي ف رض مساواة م وسط بوافي النموذج المقدر لمصفر (انظر الممحق).

شرط عدم وجود ارتباط ذاتي في بواقي النموذج  :باس خدا اخ بار (Durbin Watson-

 ) DWوالذي وس خد لم حقق م وجود أو عد وجود االر باط الذا ي في بوا ي النموذج المقدر,
أسارم الن ا ج ال

ومة االخ بار بمغم ( )DW = 2.32ولم حقق م وجود المسرمة و اس خراج

القومة الدنوا واللظمي م جداول ( , )DWحوث بمغم القومة الجدولوة الدنوا ( )dL=1.24رما

وبمغم القومة الجدولوة اللظمر ( )du=1.49وذلا عند مس وى داللة Brooks, 2008, ( %1

 ,)P622ووف رض للد وجود المسرمة ا

ومة اخ بار ( )DWالمحسوبة وا لة بو ()du=1.49

و ( )4-du=2.51وهذا ما أسارم لها ن وجة االخ بار بالفلل ,وبناء عمر ذلا نس ن ج بلد وجود

مسرمة االر باط الذا ي في بوا ي النموذج المقدر.

شرط استقالل المتغيرات المستقلة عن بعضها (عدم وجود مشكلة ازدوج خطي)  :لم حقق

م وجود او عد وجود مسرمة االزدواج الخطي في النموذج المقدر و االع ماد بسرل اساسي

عمر ومة ملامل ضخ ال باو ( ,)Variance Inflation Factors - VIFحوث دل القومة
 1لملامل ضخ ال باو عمر عد وجود مسرمة االزدواج الخطي بسرل اطع ,ورمما زادم ومة
ملامل ال ضخ زادم حدة المسرمة وعادة ما ونظر لقو ملامل ال ضخ ال ي فوق الر  5عمر
أنها انلراس لوجود المسرمة بونما و ملامل ضخ ال باو ال ي رو أ ل م القومة  5لرل م

الم غورام المس قمة دل عمر عد وجود المسرمة (نصر, 1995,
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 ,)152وفي نموذج الدراسة

حساب ملامل ال ضخ لجموع م غورام النموذج فرانم ومة ملامل ال ضخ لرل الم غورام

المس قمة أ ل م القومة  5وهذا مبسر واضح عمر خمو النموذج م مسرمة االزدواج الخطي.

شرط ثبات التباين (تجانس حدود الخطأ)  :ووجد اللدود م االخ بارام ال ي س خد لم حقق

م

جانس حدود الخطأ ,ولر للد وفر م ل هذه االخ بارام في برنامج ()SPSS

عمر الرس البواني ( )Scatterplotلرس لوحة االن سار بو

االع ماد

القو الملواروة الم نبأ بها والقو

الملواروة لبوا ي النموذج المقدر ,فإذا را سرل االن سار عسوا وا فإ ذلا ودل عمر بام باو

حدود الخطأ (البوا ي) أما اذا را هناا نمط ما وسرمه الرس فذلا ودل عمر عد وجود بام باو

(الزغبي ,الطالفحة ,)2114,وفي نموذج الدراسة را سرل االن سار و وزع بسرل عسوا ي بصورة
واضحة ما ودلل عمر بام باو حدود الخطأ.
مما سبق نالحظ أ نموذج االنحدار الم لدد حقق جموع سروط طروقة المربلام الصغرى

( )OLSما ودلل عمر صحة وصالحوة النموذج المقدر وبال الي صحة الن ا ج ,وبذلا ومر
االع ماد عمر ن ا ج ال قدور و فسورها و وضوح مدلوال ها بما و ناسب مع وا ع الظاهرة ود الدراسة.
رابع ا :اختبار وتحليل فرضيات الدراسة.

الفرضية األولى:
ن

الفرضوة األولر عمر اال ي "يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لتمتع أعضاء مجلس

اإلدارة بالكفاءة واألهلية واالستقاللية والنزاهة على األداء اإلداري لبنك فلسطين"

ومة ملامل االر باط بو م غور ( م ع أعضاء

بالرجوع لمجدول ر ( )32و ضح لنا ا

مجمس اإلدارة بالرفاءة واألهموة واالس قاللوة والنزاهة) وم غور (األداء اإلداري لمبنا) بمغم
( )r=0.685وهذا ودل عمر وجود عال ة موجبة ووة بو الم غورو ما ولني وجود أ ور موجب
لمم غور المس قل عمر الم غور ال ابع ,ول حدود حج وملنووة هذا ال أ ور ومر الرجوع لمجدول ر

( )33ومالحظة أ

ومة ملامل االنحدار لمم غور ( م ع أعضاء مجمس اإلدارة بالرفاءة واألهموة

واالس قاللوة والنزاهة) في نموذج االنحدار الم لدد بمغم  1.398ورانم هذه القومة ذام داللة

إحصا وة عند مس وى ملنووة  , %5ووسور ذلا لوجود أ ور موجب وذو داللة إحصا وة لم غور
( م ع أعضاء مجمس اإلدارة بالرفاءة واألهموة واالس قاللوة والنزاهة) عمر م غور (األداء اإلداري

لمبنا) ,وبمغة األر ا نس ن ج أنه رمما ار فاع مس وى موافقة أفراد اللونة بمقدار درجة واحدة عمر
مس وى رفاءة وأهموة واس قاللوة ونزاهة أعضاء مجمس اإلدارة ار فع مس وى موافق ه عمر األداء

اإلداري لمبنا بمقدار  0.398درجة وذلا مع بام أ ور الم غورام المس قمة األخرى عمر الم غور

ال ابع.
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وم خالل الجدول ر ( )33أوضا ننظر لمقومة الملواروة ( )Betaالمقابمة لملامل االنحدار

لمم غور ( م ع أعضاء مجمس اإلدارة بالرفاءة واألهموة واالس قاللوة والنزاهة) وال ي و ضح م خاللها
أ نسبة أ ور الم غور المس قل في الم غور ال ابع (األداء اإلداري لمبنا) بمغم  %28وذلا في

ظل بام أ ور با ي الم غورام المس قمة األخرى.

م خالل ما سبق و قبول فرضية الدراسة األولى وبناء عموه نس ن ج "وجود أ ور ذو داللة
إحصا وة ل م ع أعضاء مجمس إدارة البنا بالرفاءة واألهموة واالس قاللوة النزاهة عمر األداء اإلداري
لبنا فمسطو

ورى الباحث أ

م ع مجمس اإلدارة باالس قاللوة والرفاءة والمهنوة سونلرس عمر أداء

المجمس م خالل جودة الق اررام اإلداروة والسواسام والخطط ال ي و وضلها و وزوع السمطام

والمس ولوام وم ابلة اإلدارة اللموا وال نفوذوة ومراجل ها ومحاسب ها.

و د ا فقم دراس ي مع دراسة ( )Cornett el al,2009ودراسة ( )Kajola,2008ودراسة

( )Barkoet al ,2006عمر وجود عال ة إحصا وة موجه بو

م ع مجمس االدارة باألهموة

االس قاللوة والرفاءة والنزاهة فرمما زادم اس قاللوة مجمس اإلدارة و م ع بخبرام مخ مفة بو

االعضاء را

له ا ر إوجابي عمر اإلداري ورذلا في وضع الخطط والسواسام االس ار وجوة

واخ مفم دراس ي مع دراسة ( (cokparal ,2119ودراسة ()Kanagaetnam el at,2007م

حوث وجود ملو ام ل نفوذ الحورمة ومنها ان هاا حقوق المساهمو وعد ال از مجمس اإلدارة وعد

وجود السفافوة واإلفصاد
الفرضية الثانية:
ن

الفرضوة ال انوة عمر اال ي "يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لوجود أنظمة تدقيق

مستقلة ونزيهة وفعالة على األداء اإلداري لبنك فلسطين"

ومة ملامل االر باط بو م غور (اح فاظ البنا

بالرجوع لمجدول ر ( )32و ضح لنا ا

بأنظمة د وق مس قمة ونزوهة وفلالة) وم غور (األداء اإلداري لمبنا) بمغم ( )r=0.719وهذا ودل

عمر وجود عال ة موجبة ووة بو الم غورو ما ولني وجود أ ور موجب لمم غور المس قل عمر

الم غور ال ابع ,ول حدود حج وملنووة هذا ال أ ور ومر الرجوع لمجدول ر ( )33ومالحظة أ

ومة ملامل االنحدار لمم غور (اح فاظ البنا بأنظمة د وق مس قمة ونزوهة وفلالة) في نموذج

االنحدار الم لدد بمغم  1.41ورانم هذه القومة ذام داللة إحصا وة عند مس وى ملنووة , %5
ووسور ذلا لوجود أ ور موجب وذو داللة إحصا وة لم غور (اح فاظ البنا بأنظمة د وق مس قمة
ونزوهة وفلالة) عمر م غور (األداء اإلداري لمبنا) ,وبمغة األر ا نس ن ج أ أي زوادة في مس وى

موافقة أفراد اللونة عمر مس وى اح فاظ البنا بأنظمة د وق مس قمة ونزوهة وفلالة بمقدار درجة
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واحدة سوبدي لزوادة موافق ه عمر مس وى األداء اإلداري لمبنا بمقدار  1.41درجة وذلا مع
بام أ ور با ي الم غورام المس قمة.

وم خالل الجدول ر ( )33أوضا ننظر لمقومة الملواروة ( )Betaالمقابمة لملامل االنحدار

لمم غور (اح فاظ البنا بأنظمة د وق مس قمة ونزوهة وفلالة) وال ي و ضح م خاللها أ نسبة أ ور
الم غور المس قل في الم غور ال ابع (األداء اإلداري لمبنا) بمغم  %34.4وذلا في ظل بام أ ور

با ي الم غورام المس قمة األخرى وورى الباحث أ

ام الا البنا ألنظمة د وق نزوهة ومس قمة

وفلالة سوساه بسرل ربور عمر عمموام الر ابة المصرفوة مما سوقمل م المخاطر النا جة ع

األخطاء وسوء اس خدا المنصب أو عمموام الغش ورافة المخاطر ال سغوموة ال ي ن ج ع سوء
اس خدا األفراد أو النظا رما سوساه بسرل فلال في حدود الصالحوام والمس ولوام وم ار بة ما

هو مخطط مع ما

إنجازه ومدى صووب األخطاء وطرق عالجها وعد ررارها فإ اللبرة لوس

بار سان الخطاء ولر بلد رررها أو منع حدو ها.
و د ا فقم دراس ي مع دراسة (خمول )2119 ,ودراسة (سامي )2119 ,ودراسة(سوسة,
 )2119ودراسة( الرحومي )2118,ودراسة( )karkoet at, 2008م حوث ضرورة وجود نظا

ر ابي فلال و لزوز دور لجا المراجلة ودا رة ال ف وش ودا رة االم ال والمد ق الداخمي والخارجي
لما لها م

أ ور ربور عمر طبوق مبادئ الحورمة ,و د اخ مفم دراس ي مع دراسة (مصطفر,

 )2119م حوث وجود صور في ال قارور المالوة ن وجة ل طبوق الخاطئ لمبادئ الحورمة في

السررام المصروة.

م خالل ما سبق و قبول فرضية الدراسة الثانية وبناء عموه نس ن ج "وجود أ ور ذو داللة
إحصا وة لوجود أنظمة د وق مس قمة وفلالة ونزوهة عمر األداء اإلداري لبنا فمسطو ".

الفرضية الثالثة:
ن

الفرضوة ال ال ة عمر اال ي "يوجد تأثير ذو داللة إحصائية اللتزام البنك بمبدئي

اإلفصاح والشفافية في جميع المعلومات على األداء اإلداري لبنك فلسطين"
بالرجوع لمجدول ر ( )32و ضح لنا ا

ومة ملامل االر باط بو

م غور (ال از البنا

بمبد ي اإلفصاد والسفافوة في جموع الملمومام والبوانام) وم غور (األداء اإلداري لمبنا) بمغم
( ) r=0.558وهذا ودل عمر وجود عال ة موجبة بو الم غورو ما ولني وجود أ ور موجب لمم غور

المس قل عمر الم غور ال ابع ,ول حدود حج وملنووة هذا ال أ ور ومر الرجوع لمجدول ر ()33
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ومالحظة أ

ومة ملامل االنحدار لمم غور (ال از البنا بمبد ي اإلفصاد والسفافوة في جموع

الملمومام والبوانام) في نموذج االنحدار الم لدد بمغم  1.243ورانم هذه القومة ذام داللة

إحصا وة عند مس وى ملنووة  ,%5ووسور ذلا لوجود أ ور موجب وذو داللة إحصا وة لم غور

(ال از البنا بمبد ي اإلفصاد والسفافوة في جموع الملمومام والبوانام) عمر م غور (األداء اإلداري
لمبنا) ,وبمغة االر ا نس ن ج أ زوادة موافقة أفراد اللونة بمقدار درجة واحدة عمر مس وى ال از
البنا بمبد ي اإلفصاد والسفافوة في جموع الملمومام والبوانام سوبدي زوادة مس وى موافق ه

بمقدار  1.243درجة عمر مس وى االداء االداري لمبنا مع بام أ ور با ي الم غورام المس قمة.

وم خالل الجدول ر ( )33أوضا ننظر لمقومة الملواروة ( )Betaالمقابمة لملامل االنحدار

لمم غور (ال از البنا بمبد ي اإلفصاد والسفافوة في جموع الملمومام والبوانام) وال ي و ضح م

خاللها أ نسبة أ ور الم غور المس قل في الم غور ال ابع (األداء اإلداري لمبنا) بمغم %24.5
وذلا في ظل بام أ ور با ي الم غورام المس قمة االخرى.
م خالل ما سبق و قبول فرضية الدراسة الثالثة وبناء عموه نس ن ج "وجود أ ور ذو داللة
إحصا وة لوجود الل از البنا بمبد ي اإلفصاد والسفافوة في جموع الملمومام والبوانام عمر األداء
اإلداري لبنا فمسطو

وورى الباحث أ

ال از البنا بمبد ي اإلفصاد والسفافوة را

له أ ورا"

إوجابوا" عمر األداء اإلداري لبنا فمسطو م خالل جودة ال قارور المالوة وحماوة حقوق المساهمو

ودع مس ولوام مجمس اإلدارة وسهولة الحصول عمر ال قارور المالوة الخاصة لمبنا ,وورى الباحث

ع

اح فاظ البنا بملواري السفافوة واإلفصاد سورو له دور ربور واوجابي في لزوز ال قة

بال قارور المالوة واإلداروة الصادرة ع البنا مما سولزز م

وسولزز ذلا م

قة جموع األطران الم لاممة مع البنا

قة المودعو وأصحاب المصالح والطرن المقابل و لزوز درة البنا ال نافسوة

ومرانة البنا في سوق فمسطو لألوراق المالوة وسونلرس ذلا عمر سلر السه وا بال المس مرو

األجانب عمر سراء حصة في أسه البنا.

و د ا فقم دراس ي مع دراسة (عرش )2111,ودراسة (عبد المالا )2118,ودراسة

(غالي )2117,عمر ضرورة وجود مبدأي السفافوة واإلفصاد م ال قارور المالوة الصدارة ع البنا
لما لها م دور ربور في لزوز ال قة والمرانة ال سووقوة والقدرة ال نافسوة ,رما را اال فاق اوضا

م حوث طرق جمع البوانام وال حمول اإلحصا ي.

و د اخ مفم مع دراس ي م حوث الدراسة فرانم مع السررام و سوق األوراق المالوة ورانم
دراس نا ع بنا فمسطو .
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م خالل ن ا ج اخ بار فرضوام الدراسة الموضحة أعاله نالحظ وجود أ ور إوجابي وذو

داللة إحصا وة للمموام الحورمة عمر اإلداء االداري في بنا فمسطو  ,حوث أسارم الن ا ج ال
ال أ ور االعمر عمر األداء االداري لمبنا را

ونزوهة ,وم

سببه عمموة وجود أنظمة د وق مس قمة وفلالة

جاء بلده عمر ال ر وب م حوث حج ال أ ور عمر األداء االداري عمموة م ع

أعضاء مجمس االدارة بالرفاءة واالهموة واالس قاللوة والنزاهة ,وفي المر بة االخور جاء أ ور عمموة

ال از البنا بمبد ي اإلفصاد والسفافوة في جموع الملمومام والبوانام.
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الفصل السادس
النتائج و التوصيات
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أوال :نتائج الدراسة
اس هدفم هذه الدراسة ال لرن عمر أ ر عمموة الحورمة عمر األداء اإلداري لبنا فمسطو

وذلا م خالل دراسة ملاوور الحورمة و قوو مدى طبوقها في البنا واأل ر عمر األداء لمبنا.

واع مد الباحث المنهج الوصفي ال حمومي الذي وس ند عمر جمع البوانام الظاهرة محل

الدارسة و

اس خدا االس بانة الس طالع عونة الدارسة المرونة م

اللاممو

بوظا ن إسرافوه

بالبنا ,فقد خمصم الدراسة وبلد عرض فسور الن ا ج وربطها بالدراسام السابقة ذام اللال ة فقد
وصمم الدراسة إلر الن ا ج اآل وة:

 .1أظهرم الن ا ج وجود أ ر إوجابي لمحورمة عمر األداء اإلداري وأ

طبوقها أدى إلر طور

المصرفوة ال ي وقدمها البنا مما ظهر جموا ذلا عمر رضر الزبا

وجودة ال قارور المالوة

مما إنلرس بسرل واضح باإلر قاء بالخدمام

و موز األداء اإلداري والمالي لبنا فمسطو

و لزوز قة المساهمو والمس مرو وأصحاب المصالح.

 .2بو أ

م ع أعضاء مجمس اإلدارة بالرفاءة واألهموة واالس قاللوة والنزاهة له أ ر إوجابي عمر

األداء اإلداري لبنا فمسطو والذي را واضحا م ال طور في الن ا ج المالوة الم حققة خالل
األعوا األخورة و لزوز مرا البنا في السوق المحمي وف ح أفاق جدودة مع بنوا خارجوة.

 .3بو الن ا ج أ وجود أنظمة د وق مس قمة ونزوهة وفلالة عمر األداء اإلداري لبنا فمسطو
مما ساه بسرل فلال بوجود نظا ر ابي فلال داخمي وخارجي عزز م

المالوة الصادرة ع البنا و قمول المخاطر المصرفوة.

قة جودة ال قارور

 .4و د بونم الن ا ج أ ال از البنا بمبدأي اإلفصاد والسفافوة في جمع الملمومام عمر األداء
اإلداري لبنا فمسطو مما انلرس عمر جودة ال قارور المالوة وعزز قة المس مرو المحموو
واألجانب وسلر سه البنا في سوق فمسطو لألوراق المالوة.

 .5م خالل الدراسة بو لنا أ ال ممأ ور األعمر عمر األداء اإلداري لبنا فمسطو را سببه وجود

أنظمة د وق مس قمة ونزوهة وفلالة و د اله في ال أ ور م ع أعضاء مجمس اإلدارة بالرفاءة
واألهموة واالس قاللوة والنزاهة ووموه األ ل أ و ار في الم غور المس قل ال از البنا بمبدأي

اإلفصاد والسفافوة في جمع الملمومام.

 .6م خالل الدراسة بو لنا أ اح فاظ البنا بدا رة ف وش ومراجلة ووجود لجنة مراجلة في
مجمس اإلدارة و م لها بالصالحوام را

له دور ربور في طور األداء اإلداري في بنا

فمسطو ومما ساه بسرل ربور بوضود الهورل اإلداري والسمطام والمس ولوام وال قمول م

المخاطر الرأسمالوة وال سغوموة لدى البنا.
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 .7وجود مبدأ اإلفصاد والسفافوة را له دو ار بار از في عد

ضارب المصالح ما بو مجمس

اإلدارة والمساهمو وأصحاب المصالح لدى البنا مما سهل بسرل ربور بوضود في طور

األداء اإلداري لبنا فمسطو .

 .8وجود لوا ح و وانو منظمة لملال ة ما بو اإلدارة اللموا وال نفوذوة والدنوا أوجد سهولة في حدود
المس ولوام والصالحوام مما را له أ ور إوجابي و وي عمر األداء اإلداري لبنا فمسطو .

 .9م خالل الد ارسة بو ال أ ور القوي والفلال ل طبوق الحورمة عمر األداء اإلداري لبنا فمسطو

و قمول المخاطر و لزوز ال قة في بنا فمسطو وزوادة طمب المس مرو األجانب عمر سه

البنا.

 .11بو أ عمموام قوو مجمس االدارة ألدا ه مناسبة ومن ظمة وومر اللمل عمر طوورها.

 .11ظهر الدراسة أ هناا خطة داول لممناصب اإلداروة بمجمس اإلدارة بسرل جود ووح اج
ل طوور أفضل.

التوصيات :
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بناء عمر الن ا ج السابقة وق رد الباحث مجموعة م ال وصوام ال ي ومر أ

بدي إلر

اإلر قاء في دور الحورمة عمر األداء اإلداري لبنا فمسطو  ,لذلا وق رد الباحث مجموعة م
ال وصوام وهي ما ومي:
 .1لزوز طبوق الحورمة لدى البنا لما فوها م

أ ور ربور في اإلر قاء وال طور في األداء

اإلداري لمبنا وزوادة الوعي وان سار ال قافة اللامة لمحورمة في المصرن وبو اللاممو لما

لها م دور ربور في طوور أداء اللاممو .

 .2لزوز دور ومجمس اإلدارة واإلدارة ال نفوذوة في طبوق الحورمة لما لها م أ ر ربور عمر
األداء اإلداري م

إنجازه.

خالل وضع االس ار وجوام واألهدان وم ابلة ال نفوذ وم ار بة ما

 .3نوصي ب بادل المناصب في مجمس اإلدارة واإلدارة اللموا م خالل وضع خطة و

نفوذها

خالل ف رة زمنوة ورذلا لزوز دور المجا المنب قة م مجمس اإلدارة الخاصة بالمراجلة

والموارد البسروة مما وزود م رفاءة النظا الر ابي لدى البنا ودور إدارة دا رة المخاطر

مما ولزز دورها في م ار بة عمل البنا وخفض الخاطر النا جة ع اال ما وال سغول.

 .4طوور دور لجنة المراجلة في مجمس اإلدارة ودور دا رة ال ف وش والمد قو الداخموو في
الفروع م خالل وجود أنظمة د وق نزوهة ومس قمة ساعد في ال طبوق الفلال لمحورمة مما

سونلرس إوجابي عمر األداء المصرفي لمبنا.

 .5لزوز مفهو السفافوة واإلفصاد مما سوساه بسرل ربور في جودة ال قارور المالوة ومما
سولزز م

قة المساهمو والمس مرو والمودعو وزوادة حصة المصرن ال سووقوة في

القطاع المصرفي و لزوز سلر السه في سوق فمسطو لألوراق المالوة.

 .4نسر قافة الحورمة عمر اللاممو م خالل عقد دورام دروبوة ونسرام مر وبة وزع عموه
وسرد مدى أهموة الحورمة واللا د اإلوجابي ال ي سولود عموه .

 .7طوور خطة داول المناصب اإلداروة في المناصب اللموا ل لزوز طبوق مفهو الحورمة
رذلا اللمل عمر وجوه سواسام الموارد البسروة بسرل وحقق ال نموة المس دامة في مجال
نموة الموارد البسروة لدى البنا.

 .8وجب ال رروز عمر مس ووام األداء المر فلة رموزة نافسوة بحافظ عمر المو ع ال نافسي

لمبنا ورذلا االس مرار في سواسة اإلفصاد في جموع الملامالم ال ي لزز ملاوور

الحورمة و دع اللمل المصرفي والمبسسي.

 .9لزوز رافة النقاط اإلوجابوة بمجال الحورمة رموزة اس نادوه ورافله ل حقوق األهدان
االس ار وجوة ال وسلوة نحو اخ راق السوق اإل مومي والدولي لبنا فمسطو .
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منظمات األعمال ,المجمة اللمموة لرموة ال جارة بنو جاملة األزهر ,مصر.

 آل غزاوي ,حسو ( :)2111أثر حوكمة الشركات في تعزيز جودة المعلومات المحاسبية ,
دراسة إخ باروة عمر السررام المساهمة اللامة في المممرة اللربوة السلودوة ,رسالة
ماجس ور غور منسورة_ األرادوموة اللربوة في الدنمارا _ رموة ال جارة ,الدنمارا.

 بررة ,رامل ( :) 2112دور أساليب اإلدارية في تفعيل حوكمة الشركات " دراسة تطبيقية
على الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة  ,رسالة ماجس ور غور منسورة_ الجاملة

اإلسالموة_ رموة ال جارة,غزة.

 بنا فمسطو ( :)2112التقرير السنوي  ,غزة  ,فمسطو .

 تحديث الحوكمة في المنشأة التجارية الفلسطينية  ,مررز طوور القطاع الخا
رجال األعمال الفمسطونوو (.)2114

جملوة

 ساررها  ,جونا ا ( :)2113إرشادات ألعضاء مجالس إدارة البنوك ,رجمة مررز
المسروعام الدولوة الخا

.
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 رجمة ررو  ,سمور ( :)2111حوكمة الشركات فى القرن الواحد والعشرين  -مجموعة
مررز بحوث  -نسر المسروعام الدولوة الخاصة  -غرفة ال جارة األمروروة واسنط .

 جودة  ,صالد ( :)2113الحوكمة مالها وما عليها  ,دار المسورة لمنسر و ال وزوع
والطباعة  ,عما .

 جودة  ,فرري

( :)3117مدى طبوق مبادئ الحورمة المبسسوة في المصارن

الفمسطونوةوفقا لمبادئ منظمة ال لاو اال صادي و ال نموة ومبادئ لجنة بازل لمر ابة

المصرفوة – دراسة حالة بنك فلسطين  ,رسالة ماجس ور غور منسورة_ الجاملة
اإلسالموة_ رموة ال جارة,غزة.

 حماد ,طارق عبد اللال ( :)2115حوكمة الشركات واالزمة المالية العالمية  ,مصر,
الدار الجاملوة.

 حسانو  ,أحمد ( :)2119التكامل بين اآلليات المحاسبية وغير المحاسبية لنظم الحوكمة
وأثره علي األداء وخفض فجوة التوقعات عن القيمة العادلة للمنشأة ,د ارسة مودانوة عمر

سوق األسه السلودي" ,بحث محر  ,مجمة رموة ال جارة لمبحوث اللمموة ,جاملة

اإلسرندروة ,مصر.

 حبوش ,محمد جمول ( :)2117مدى إلتزام الشركات المساهمة العامة الفلسطينية بقواعد
حوكمة الشركات ,رسالة ماجس ور غور منسورة_ الجاملة اإلسالموة_ رموة ال جارة,غزة.

 حس  ,محمد ( :)2114دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد-

وجهة نظر

محاسبية ,بحث مقد إلي المب مر اللممي الدولي السنوي السادس ,جاملة الزو ونة

األردنوة ,عما .,

 حنفي ,عبد الغفار( :)2112إدارة المصارف السياسات المصرفية – تحليل القوائم المالية
 -الجوانب التنظيمية -المصارف اإلسالمية والتجارية ,دار الجاملة الجدودة لمنسر,

اإلسرندروة.

 خمول ,محمد ( :)2111دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية
وانعكاساتها على سوق األوراق المالية  ,دار المسورة لمنسر و ال وزوع والطباعة ,عما .

 خمول ,هاني ( :)2119مدى تأثير حوكمة الشركات على فجوة التوقعات في مهنة
المراجعة في فلسطين ,رسالة ماجس ور غور منسورة_ الجاملة اإلسالموة_ رموة

ال جارة,غزة.

 خمول ,عبد اللزوز وداودي ,الطوب ( :)2118الحوكمة المؤسسية للبنوك ,جاملة األغواط
 ,الج از ر.
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 خمول ,عطا هللا وراد( :)2115الدور المتوقع للمدقق الداخلي عند تقديم خدمات التأكيد

في البنوك التجارية األردنية في ظل الحاكمية المؤسسية ,بحث مقد إلي المب مر اللربي

األول حول ال د وق الداخمي في إطار حورمة السررام.

 درووش ,عبد الناصر ( :)2113دور اإلفصاح المحاسبي في التطبيق الفعال لحوكمة
الشركات ,رسالة ماجس ور  ,جاملة القاهرة  ,مصر.

 دحدود ,حسو ( :)2117دور المراجعة الداخلية في حوكمة الشركات في سوريا ,مجمة
اربد لمبحوث والدراسام ,جاملة اربد األهموة ,االرد .

 دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين ,سمطة النقد الفمسطونوة
(.)2119

 دليل الحاكمية المؤسسية للبنك العربي ش م ع ( ,مارس .)2111

 دليل تأسيس حوكمة الشركات في األسواق الصاعدة ,مررز المسروعام الدولوة الخاصة,
(.)2118

 زودا  ,عمرو ( :)2115مراحل ومعوقات نمو الشركات الصناعية العائلية ,المنظمة
اللربوة لم نموة اإلداروة  ,القاهرة .

 سامي ,مجﺩﻱ ( :)2119دور لجنة المراجعة في الحفاظ على حقوق المساهمين ,مجمة
رموة ال جارة  ,االسرندروة.

 سلد ,محور محمد( :)2118عولمة االقتصاد في الميزان – اإليجابيات والسلبيات ,دار
المر ب الجاملي لمنسر ,مصر.

 سموما  ,محمد( :)2114حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداري  ,الدار
الجاملوة ,اإلسرندروة.

 سالمة ,أوم ( :)2119العالقة بين مستوى أداء وظيفة المراجعة الداخلية ودرجة تطبيق
حوكمة الشركات  ,رسالة ماجوس ر غور منسورة_ الجاملة اإلسالموة_ رموة ال جارة,غزة.

 سموما  ,محمد ( :)2119دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واإلداري ,
الدار الجاملوة ,مصر.
 سامي ,مجدي ( :)2117دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات وأثرها على جودة
القوائم المالية المنشورة في بيئة األعمال المصرية  ,جاملة طنطا _ رموة ال جارة ,

مصر.

 سوسه ,أمور ( : )2119العالقة بين حوكمة الشركات ومؤشرات أدائها المالي ,رسالة
ماجس ور  ,جاملة القاهرة  ,مصر.
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 ساووش ,مصطفر ( :)2115إدراة الموارد البشرية,عما  ,دار السروق لمطباعة والنسر.

 شهادة النزاهة للشركات المساهمة العامة الفلسطينية  ,3144اإل الن م أجل النزاهة
والمساءلة أما .

 س ووي ,أوم أحمد( :)2118تقييم فعالية القواعد التنفيذية لهيئة سوق المال بشا ن
حوكمة الشركات في تحسين جودة أعمال مراجعي الحسابات في مصر ,مجمة رموة

ال جارة لمبحوث اللمموة – جاملة اإلسرندروة ,مصر.
 عبد البا ي ,صالد الدو محمد( :)2111إدارة الموارد البشرية ,الدار الجاملوة لمطباعة
والنسر وال وزوع اإلسرندروة.
 عبد البا ي ,صالد الدو محمد( :)2111إدارة الموارد البشرية ,الدار الجاملوة لمطباعة
والنسر وال وزوع اإلسرندروة.
 عبد الف اد ,عز( :)2118مقدمة في اإلحصاء الوصفي واالستداللي باستخدام ,SPSS
الطبلة األولر  ,جدة ,خوارز اللمموة لمنسر وال وزوع.
 عوسر ,سمور رامل محمد(  :) 2117مقياس أثر الدور الحوكمي لم راجعي
الحسابات على سلوك إدارة األرباح للشركات المسجلة في سوق األو راق

المالية المصري ,مجمس الد راسام المالوة وال جاروة اللدد ال الث جاملة القاه رة.

 عبد الررو  ,نصر ( :)2117المخاطر التشغيلية حسب متطلبات بازل دراسة لطبيعتها
وسبل إدارتها في حالة البنوك العاملة في فلسطين ,ور ة عمل مقدمة إلر المب مر اللممي

السنوي الخامس ,جاملة فوالدلفوا ,األرد .

 عوض ,أمال محمد محمد( :)2113قياس أثر الدور الحوكمي لمراجع الحسابات على

سلوك إدارة األرباح للشركات المسجلة في سوق األوراق المالية المصري ,مجمة الدراسام

المالوة وال جاروة ,اللدد ال الث ,جاملة القاهرة.

 عمي ,عبد الوهاب و سحا ه ,سحا ه السود ( :)2117مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات
,الدار الجاملوة  ,اإلسرندروة.

 عبد المما ,أحمد رجب ( :)2113دور حوكمة الشركات في تحديد السعر العادل لألسهم
في سوق األوراق المالية ,جاملة األسرندروة _ رموة ال جارة ,مصر.
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 عسماوي ,محمد عوسي عبد الف اد ( :)2115نموذج مقترح لتفعيل قواعد حوكمة
الشركات في إطار المعايير الدولية للمراجعة الداخلية ,بحث مقد إلر المب مر اللربي

األول حول ال د وق الداخمي في إطار حورمة السررام  ,مصر.

 عرش ,محمد( :) 2111حوكمة الشركات وأثرها على مستوى اإلفصاح في المعلومات
المحاسبية" دراسة اخ باروة عمر سررام المساهمة اللامة في المممرة اللربوة السلودوة.

 غالي ,أسرن ( :)2117أثر اآلليات المحاسبية لحوكمة الشركات في تحسين جودة
المحتوى اإلعالمي للتقارير المالية ,دراسة طبوقوة ,مصر.

 فهو  ,محمد ( :)2114أثر حوكمة الشركات في مصر على ثقة المجتمع المالي في
التقارير المالية لجنة المراجعة ,رسالة ماجستير  ,جاملة القاهرة  ,مصر.

 فوزي ,سموحة ( :)2113تقييم مبادئ حوكمة الشركات في جمهورية مصر العربية ,ور ة
عمل مقدمة لممررز المصري لمدراسام اال صادوة  ,مصر.

 لطفي أمو ( :)2111المراجعة وحوكمة الشركات  ,جاملة بني سوون  ,مصر.

 مخومر ,عبد اللزوز ( :)2111قياس األداء المؤسسي لألجهزة الحكومية  ,جاملة
المنصورة_ رموة ال جارة  ,مصر.

 مطور ,رأفم ( :)2119اليات تدعيم دور المراجعة الخارجية في حوكمة الشركات ,
الجاملة اإلسالموة_ رموة ال جارة,غزة.

 محمد ,ووسن رمال ( :)1994المصارف اإلسالمية :األزمة والمخرج ,دار النسر
لمجاملام المصروة ,القاهرة.

 محمد ,أمال إبراهو

( :)2115دور المراجعة الداخلية في دعم فاعلية حوكمة

الشركات,مجمة الدراسام والبحوث ال جاروة ,اللدد ال اني ,جاملة بنها  ,مصر.

 مرسي ,نبول( :)2119إستراتجية اإلدارة العليا  ,جاملة اإلسرندروة _ رموة ال جارة ,
مصر.

 موخا ول ,أسرن حنا( :)2115تدقيق الحسابات و أطرافه في إطار منظومة حوكمة

الشركات ,بحث مقد إلي المب مر اللربي األول حول ال د وق الداخمي في إطار حورمة
السررام ,مصر.

 مصطفر ,سود ( :)2119دور معايير المحاسبة المصرية في تحقيق متطلبات حوكمة
الشركات وتحسين جودة التقارير المالية ,رسالة ماجس ور  ,جاملة القاهرة  ,مصر.

 م ولي ,طملم عبد اللظو ( :)2114دراسة تحليلية للمالمح المحاسبية لفجوة حوكمة

الشركات في الشركات المساهمة السعودية ,مجمة ال جارة وال موول ,رموة ال جارة جاملة
طنطا ,مصر.
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 وهوبة ,مقد ( :)2119احترام ضوابط الحوكمة في المصارف سبيل لتجنب األزمات
المالية ,دار الوازوري اللمموة لمنسر وال وزوع ,عما .

 هواري ,ملراج ( :)2114الحوكمة المؤسسية في القطاع البنكي والمالي ,رموة اال صاد
وعمو ال وسور ,الج از ر.

 ن وش ,محمد اس ( :)1998نظم المعلومات في المحاسبة و المراجعة المهنية ,دار
الجول ,بوروم.

 نسما ,إبراهو

( :)2119دور إدارات المراجعة الداخلية في الحوكمة  ,رسالة ماجس ور

غور منسورة_ الجاملة اإلسالموة_ رموة ال جارة,غزة.

 نصر ,عبد المحمود محمد عبد الرحم ( :)1995مقدمة في االقتصاد القياسي .الرواض:
جاملة المما سلود ,عمادة سبو المر بام.
 واسو  ,حاز أحمد( :)2113دور األجهزة الرقابية في تفعيل اإلطار المحاسبي لحوكمة
الشركات ,ورسة عمل حول اإلطار المحاسبي واإلفصاد لهورل السررام في مصر,
جمهوروة مصر اللربوة.

 ووسن ,محمد ( :)2117محددات الحوكمة ومعاييرها مع اشارة خاصة لنمط تطبيقها في
مصر ,جاملة القاهرة ,مصر.

الم راجع األجنبية:
 Alamgir, M. Corporate Governance: A Risk Perspective, Paper
Presented to: Corporate Governance and Reform: Paving the Way
to Financial Stability and Development, A conference Organized by
the Egyptian Banking Institute, Cairo, May 7-8, 2007.
 Azab. The Role of Commercial Banks in Promoting Corporate
Governance of Their Clients, Paper Presented to: Corporate
Governance and Reform: Paving the Way to Financial Stability and
Development, A conference Organized by the Egyptian Banking
Institute, Cairo, May 7-8, 2007.
135

 Bis. Enhancing Corporate Governance for Banking Organizations,
Basel Committee on Banking Supervision, February 2006.
 Brooks, Chris, Introductory Econometrics for Finance, Second
Edition, Cambridge University, New Yurok, 2008.
 Cohen, Jeffrey Et Al, "The Corporate Governance Mosaic and
Financial Reporting Quality", Journal of Accounting Literature, 2004.
 Cater McNamara ,2008 .
 Daft Management, 2004.
 Estrella,1997.
 Fawzy, S. (April 2003). Assessment of Corporate Governance in
Egypt. Working Paper No.82. Egypt, the Egyptian Center for
Economic Studies.
 Freeland, C. Basel Committee Guidance on Corporate Governance
for Banks, Paper Presented to: Corporate Governance and Reform:
Paving the Way to Financial Stability and Development, A
conference Organized by the Egyptian Banking Institute, Cairo,
May7-8, 2007.
 IIF. Corporate Governance in Poland. Institute of International
Finance. February 2003.
 Iskander, M. and N. Chamlou. (2000). Corporate Governance: A
framework for Implementation. PP: 119-137. Published in:
Globalization and firm Competitiveness in the Middle East and
North Africa Region, Edited by: S. Fawzy. Washington: World
Bank.
 Japan International Cooperation Agency (JICA).

136

 John, Kose and Kedia, Simi, "Design of Corporate Governance Role
of Ownership Structure, Takeovers and Bank Debit ".
 Lisa et al 2009
 Mcgee, David Wilson, Strategy Analysis and Practice: 2005.
 Mintz, Steven M., "Improving Corporate Governance Systems: A
stakeholders Theory Approach" ,2003,.
 Okpara 2009 .
 UNDP, Governance for Sustainable Human Development, UNDP
Governance Policy Paper, Extracted from UNDP Web Site, Jan,
1997.
 UNFPN Evaluation Toolkit, 2002.
 United National Department of Economic and Social Affairs.
 United National Procurement Division (UNPO).
 USAID Palestine West Bank and Gaza Strip.
 Shih-Cheng& Chien,2010.
 Wikipedia, the Free Encyclopedia, "Corporate Governance", 2007.
 UNFPN Evaluation Toolkit, 2007.

: المواقع اإللكترونية
 Www. Aaaho/Am2003/Cpe/Ethics/Forum, p.14.
 Www. En, Wikipedia.ORG/WIKI/Corporate-Governance.
 http://islamfin.go-forum.net/t2072-topic
137

 من دى ال موول االسالمي
 http://www.hawkama.net/MiddleEast
 مررز المسروعام الدولوة الخاصة
 http://www.gcgf.org
 منظمة ال موول الدولوة
 http://www.oecd.org/
 منظمة ال لاو اال صادي وال نموة
 http://www.worldbank.org
 البنا الدولي
 http://www.iccwbo.org
 غرفة ال جارة الدولوة
 http://www.conference-board.org
 مجمس المب مرام الدولوة
 http://www.hrdiscussion.com/
 المن دى اللربي إلدارة الموارد البسروة
 http://kenanaonline.com
 المجنة الوطنوة لمحورمة
 http://www.hawkama.ps/Pages/Aboutus.aspx
 www.bankofpalestine.comhttp://www.un.org/en/development/desa/popul
ation
 www.bankofpalestine.com

138

الملاحق

139

ملحق رقم ( )1

جاملة األزهممر -غ مزة
عمادة الدراسام اللموا والبحث اللممي

رموة اال صاد واللمو اإلداروة
س إدارة األعمال

بس هللا الرحم الرحو
السال عمور ورحمة هللا وبررا ه ....وبلد ,
وقو الباحث" سرحا

وودر" ضم

برنامج الماجس ور في جاملة األزهر -غزة ,بإجراء دراسة

بلنوا " :أثر عمليات الحكومة علي األداء اإلداري لبنك فلسطين"

أحوط سلاد ر عمما بأنني اجري دراسة بغرض اس رمال م طمبام الحصول عمر درجة

الماجس ور في إدارة األعمال من جاملة األزهر-غزة ,و هدن الدراسة إلر ال لرن عمر
اثر عمليات الحوكمة على األداء اإلداري لبنك فلسطين

أمال في لاونر  ,أرجو ال رر منر اإلجابة عمر اس مة االس بانة المرفق م أجل الحصول
عمر ملمومام د وقة ساعد عمر الوصول إلر الن ا ج المرجوة ,وال وصوام المال مة ال ي آمل أ
ساه في حسو

السروة ,ول

األداء اإلداري لمبنا .عمما بأ

الملمومام ال ي س قدمونها س لامل بمن هر

س خد إال ألغراض البحث اللممي .لذا ,فال داعي لذرر االس .
ولر جزول السرر

الباحث

سرحان قويدر
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أوالا :البيانات الشخصية:
 .4الجنس

 .3الفئة العمرية

 .4الدرجة العلمية

أنثى

ذكر

 11 – 47سنة

 41 - 37سنة

 77سنة فأكثر

 71 – 17سنة

دبلوم

ثانوية عامة

دراسات عليا

بكالوريوس

 .1التخصص العلمي

محاسبـة

إدارة أعمال
اقتصاد

 .7عدد سنوات الخدمة في العمل المصرفي
اقل من  41سنوات
 37 – 47سنة

أخرى اذكرها.................
 47 – 41سنة
 31سنة فأكثر

 .7الموقع الوظيفي

نائب المدير العام

مدير عام

رئيس دائرة

مساعد مدير عام

مدير فرع

مساعد رئيس دائرة

مساعد مراقب

مراقب فرع
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المحور األول  :تمتع مجلس اإلدارة بالكفاءة واالهلية واإلستقاللية والنزاهة
الرقم
4
3

موافق

الفقرة

بشدة

وا مجمس اإلدارة بوضع فمسفة ورسالة البنا

وقو بمراجل ها و حدو ها .

وجود خطة لدى مجمس اإلدارة ل داول المناصب
في المجمس واإلدارة اللموا .
عمل مجمس اإلدارة جاه حقوق مزوج سمو م

4

1
7

أعضاء مجمس اإلدارة ذوي الخمفوام الم نوعة
لضما أعمر مس وى ألعضاء المجمس.
ار مال إطار حورمة البنا الملد م

مجمس اإلدارة .

خالل

أسوس الدس ور اإلرسادي ال عضاء المجمس
فوما و لمق بحقو ه وواجبا ه .
اج ماع مجمس اإلدارة لبحث الموضوعام

7

االس ار وجوة ووضع البنا في األجل الطوول مرة
رل عا
مدى وجود لجا

5

فرعوة لدى مجمس اإلدارة

لالل از وال رسوحام واألجور والمرافآم وادارة
المخاطر مرونة بصفة أساسوة م

أعضاء

المجمس المس قمو .
مدى لامل البنا مع رافة المساهمو بال ساوي
7

7

فوما و لمق بحقوق ال صووم واالر اب ونقل
الممروة .
اح واء مجمس اإلدارة عمر نسبة م األعضاء
المس قمو .
حصول المساهمو

41

عمر ملمومام د وقة في

الو م المناسب لمق بلدد األسه في رل ف ة
ال ي وحممها المسوطرو وال ابلو لمسررة( نسب
ررز الممروة).

44
43

مدى وجود برامج وسواسام لدى البنا
لمنع الغش والفساد وال حروفام .
م ار بة األداء م

خالل مجمس اإلدارة ووجود

نظا وربط بو األداء الفلمي وبو خطة اللمل
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موافق

غير

موافق

متردد

غير موافق
بشدة

الرقم

موافق

الفقرة

بشدة

موافق

غير

موافق

متردد

واألهدان وبو الخطة االس ار وجوة.
44
41
47

مدى نفوذ سواسة نموة الموارد.
البنا ب طبوق مو اق الحورمة

مدى ال از
وسواسا ها

سواسة

طبوق

الملاممة

لرافة

الم راف ة

المساهمو ومراعاة اح واجا ه .
و إبالغ مجمس اإلدارة أو لجنة المراجلة ر ابوا

47

بمصالح أعضاء اإلدارة اللموا وجموع أعضاء
المجمس في المنسآم األخرى( سواء رانوا
مساهمو  ,مدورو  ,أو أي سرل م المساررة) .
وس طوع أعضاء مجمس اإلدارة المس قمو وغور

45

الحصول عمر الملمومام الم لمقة

ال نفوذوو

باألعمال في و م مال وبصفة من ظمة .
وقو مجمس اإلدارة ب قوو أداءه بصفة من ظمة

47

واجراء أي لدوالم أو غورام إذا دعم الحاجة
أو الضرورة .
و أرد مجمس اإلدارة م أ اإلدارة اللموا طبق
السواسام ال ي منع أو حد م

47

واللال ام ال ي د ضلن م
السررام م ل(

األنسطة

جودة حورمة

لارض المصالح ,إ راض

اللاممو والمدورو ) .
إلر أي مدى رى أ لجا مجمس اإلدارة م ع

31

بالرفاءة أي أنها قد وصوام مفودة وح ا خاذ
اررام أفضل وهل جلل اج ماعام مجمس
اإلدارة أر ر فلالوة ورفاءة .
لقد اج ماعام مجمس اإلدارة بأسموب وضم

34

اال صال المف ود والمساررة الفلالة وا خاذ
الق اررام في الو م المناسب .

المحور الثاني  :احتفاظ البنك بأنظمة تدقيق مستقلة ونزيهة وفعالة تحقق االمتثال
4

ووجد لدى البنا دا رة االم ال .

3

ووجد لدى البنا دا رة ال ف وش .

4

ال حقق م

فلول السواسام الموضوعة لضما
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غير موافق
بشدة

الرقم

موافق

الفقرة

بشدة

اإلل از بآلوام الر ابة الذا وة ومقررام بازل

وال أرد م

رامل وسمول األنسطة الوومي

الر ابوة .
1

ووجد لدى رل فرع مد ق داخمي و بع لدا رة
ال ف وش .
و م ع أعضاء و ر وس الدا رة بالخبرة و الرفاءة

7

7

اإلداروة ال ي حقق له القدرة عمر أداء واجبا ه

بالسرل المناسب.

ووجد لجنة مراجلة منب قة م مجمس اإلدارة و
عضووة دا ر ي ال ف وش و االم ال .
ال حقق م

5

م ابلة اإلدارة المس مرة لممخاطر

ال ي و لرض لها البنا ومدى فلالوة الر ابة
الداخموة في مواجه ها رجزء م ال سغول الوومي
لمبنا.

قو المجنة بال أرد م
7

7

صحة ال قارور المالوة

الصادرة م البنا و مراجلة قارور ال ف وش و
سمطة النقد الفمسطونوة.
ووجد لدى البنا مد ق خارجي وقو بم ابلة رافة
ال قارور المالوة الصادرة ع لبنا .
اس خدا رافة األسالوب واألدوام الم احة في

41

الم ابلة لمدى فلالوة نظا

وال قرور ع

الر ابة الداخموة

الن ا ج لمجنة المراجلة ومجمس

اإلدارة.
44

المساررة في وضع السواسام الر ابوة وصواغة
اإلجراءام.
القوا بخدمام االس سارة فوما و لمق بالوسا ل

43

44
41

المال مة لمواجهة المخاطر م

ر ابة داخموة

ووسا ل الر ابة الذا وة.
ال نبوه بضرورة إعادة النظر في نظ الر ابة في
ضوء المخاطر المس حد ة.
ال حقق م اإلفصاد الفوري ع ن ا ج اإلعمال

بدو أي سروب.
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موافق

غير

موافق

متردد

غير موافق
بشدة

الرقم
47

موافق

الفقرة

بشدة

المراجلة الدوروة ل صمو هورل الحورمة و طوور

المو اق االخال ي.
مساعدة المجا

الفرعوة في عمموام ال قوو

الذا وة و قوو عمموام اال صاالم الداخموة بو
47

رافة إدارة وفروع البنا ل طوور منهج وا صاالم
فلالة مع اللاممو

بسواسام الحورمة.

داخل ال نظو

إلخباره

مراجلة أرواد وموا وق االخال وام داخل البنا
45

لم قرور عما إذا را

هناا أسوس فلال لبو ة

اللمل ال ي سجع عمر االل از بإجراءام لململ.
قوو و حدود مدى وجود نوام ا صال فلالة

47

ضم

وصول رافة السواسام واإلجراءام

الم لمقة بواجبام رل المس ولو بالنبا.
عقد اج ماعام دوروة بو

47

المدور ال نفوذي

لممراجلة الداخموة ومجمس اإلدارة لدراسة خطة
المراجلة وادارة الخطر و دعو أسالوب ومنا سة
الن ا ج.

المحور الثالث :التزام البنك بمبدأ اإلفصاح والشفافية
هورل الممروة

4

وجود ملمومام رافوة ع
1
و فاصول ممروة األسه و حدود ربار المساهمو
أو مساهمو األغمبوة .

1إ احة ال قارور السنووة وو ا ق الحورمة عبر
3
4
1

7

7

المو ع اإللر روني لمبنا .

1اإلفصاد ع

مرافآم المدورو

ال نفوذوو

في

ال قارور .

1مدى رفاوة ال قارور المقدمة إلر مجمس اإلدارة
م حوث الغرض منها و وافقها وأهدان البنا.

اإلفصاد ع الفمسفة وطرق اللمل الم بلة في
1
حدود مرافآم عضو مجمس اإلدارة في القوا
المالوة.
1اح واء قرور البنا عمر س وسرد طبوقام
الحورمة.
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موافق

غير

موافق

متردد

غير موافق
بشدة

الرقم

الفقرة
وفصح البنا ع

5

7
7

44

43

طبولة أي

لارض في

اإلدارة و واعد المجمس لم لامل مع ذلا
ال لارض+.

1و اإلفصاد ع الممارسام أو الملامالم ال ي
ال طابق مع ملاوور الحورمة.

1وفصح البنا ع

المسا ل الخاصة باللاممو

م ل سواسام الموارد البسروة في ال قرور السنوي.
ممروة أو ملامالم أعضاء

مجمس اإلدارة في بوع أو سراء أسه البنا.

4األنسطة المصرفوة ال ي سبب مخاطر اال ما
ونظ الر ابة الداخموة الم لمقة ب ما األنسطة.

ملمومام رموة ع المبالغ اإلجمالوة الملرضة
4
لخاطر اال ما م ل القروض ,الم اجرة,
األصول خارج الموزانوة.
ملمومام
4والملرضة

44

بشدة

موافق

بشدة

1المصالح لدى اإلدارة اللموا أو أعضاء مجمس

4وفصح البنا ع
41

موافق

موافق

غير

متردد

غير موافق

والمحموة,

ع

األطران

ملها

الم لامل

لممخاطر

(الحرومام

األجنبوة

السررام

األجنبوة

والمحموة,

المبسسام المالوة األخرى)..,

اس ار وجوام إدارة المخاطر ,عمر سبول الم ال
اإلفصاد ع اس خدا درجام اال ما  ,نماذج
 4واس المخاطر ,اس خدا
41

الحدود اال مانوة,

وال صنون اال ماني الداخمي ,آلوام خفوض
ال لرض لممخاطر م ل الضمانام والرفاالم

والقروض المس ررة)..,

و اإلفصاد ع جموع الملمومام ذام األهموة
4بلد موافقة سمطة النقد وسوق فمسطو لألوراق
47

المالوة في الو م المناسب ووصولها ألصحاب
المصالح.

المحور الرابع  :األداء االداري لبنك فلسطين
موافق

الفقرة

بشدة
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موافق

غير

موافق

متردد

غير موافق
بشدة

موافق

الفقرة

4

3

4

بشدة

و 4مراجلة مناهج وأسالوب اللمل المخ مفة
عمر مس وى جموع اإلدارام بالبنا لضما
حقوق ال موز في األداء .
4لقوادام البنا ربوة مس قبموة لما وجب أ
رو

عموة األمور مس قبال سواء لمبنا أو

الموظفو .
4سجوع وادام البنا االب رار في اللمل وطرد
األفرار الجدودة .

1هناا ملاوور وملدالم ل قو أداء البنا ا مة
1
7

عمر أساس موضوعوة وعمموة .

7هناا مراجله من ظمة لألهدان في ضوء
االس ار وجوام اللامة لمبنا .

7ووجد إدراا رامل لألهموة
7

5
7

مضافة رلامل أساسي لالح فاظ بقدرة نافسوة
فلالة .

و 5فلول البحوث وال طوور رنساط ر وسي م
أنسطة البنا .

7ناسب حصة البنا في السوق المصرفي مع
القدارام الم احة والخدمام المقدمة ..

و7
7
41
44

43

44

حقوق

ومة

حدوث و نووع حز الخدمام المصرفوة

بما ولمل عمر زوادة اإلورادام البنروة .

4سلر اإلدارة إلر لظو روة المساهمو م
خالل حقوق عوا د حقوقوة عمر االس مار .

4النماذج المس خدمة بالبنا ل قو األداء لطي
صورة حقوقوة ع

رفاءة أداء اللاممو

ألعماله .
4عناصر قوو األداء المس خدمة بالنماذج
الحالوة واضحة و لرس أداء اللاممو

ألعماله .
4ووجد لدى البنا ملاوور موضوعوة ومحددة
مسبقا لألداء الم و ع لرل وظوفة.

و 4مراجلة الملاوور واألهدان الم و لة لألداء
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موافق

غير

موافق

متردد

غير موافق
بشدة

موافق

الفقرة
41
47

بشدة

اإلداري دوروا.
و 4إجراء طوور أو غوور لنظا

قو األداء

اإلداري بالبنا دوروا.
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موافق

غير

موافق

متردد

غير موافق
بشدة

ملحق رقم ()2

قائمة بأسماء المحكمين
الرقم

اللقب العلمي

االسم

الجامعة

1

الدر ور

نهاوة ال مباني

جاملة األزهر

2

الدر ور

رامز بدور

جاملة األزهر

3

الدر ور

مروا اآلغا

جاملة األزهر

4

الدر ور

خمول حجاج

جاملة االزهر

5

الدر ور

واسر السرفا

الجاملة اإلسالموة

6

الدر ور

جالل سبانه

جاملة القدس المف وحة

7

الدر ور

سامي أبو الروس

الجاملة اإلسالموة

8

الدر ور

نسو أبو جامع

جاملة األزهر

9

الدر ور

عبد هللا الهابول

جاملة األزهر

10

الدر ور

نسو الهابول

الجاملة اإلسالموة
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ملحق رقم ()3
المؤشرات المالية للبنك فلسطين خالل فترة زمنية
ال سهوالم المصرفوة
المبلغ

ال اروخ

المبلغ (مليون )$

2012

976,394,928

976

2011

720,173,049

720

2009

343,311,230

343

2010
2008
2007

545

545,026,391

285

285,337,011

244

243,587,513
التسهيالت المصرفية

976
720
545
244

285

2007

2008

343

2009

151

2010

2011

2012

ودائع العمالء
ودا ع اللمالء

المبلغ

ال اروخ

المبلغ (مليون )$

2012

1,554,493,702

1,554

2010

1,251,482,935

1,251

2011

1,297

1,296,568,931

2009

1,016,683,776

1,017

2007

679,633,662

680

2008

841

840,497,297

ودائع العمالء

1,554
1,251

1,297

1,017
841
680

2007

2008

2010

2009

151

2011

2012

اإلرباح
اإلرباد

المبلغ

ال اروخ

المبلغ (مليون )$

2012

38,347,397

38

2010

30,119,469

30

2011

34

33,980,673

2009

26,929,168

27

2007

20,579,398

21

2008

24

23,610,956

اإلرباح

38
34

21

2007

24

2008

30

27

2010

2009

152

2011

2012

حقوق المساهمين
حقوق المساهمو

المبلغ

ال اروخ

المبلغ (مليون )$

2012

220,973,909

221

2010

163,884,250

164

2011

195

194,399,762

2009

150,822,464

151

2007

90,218,428

90

2008

123

123,169,873

حقوق المساهمين

221
195
164

151
123
90

2007

2008

2010

2009

153

2011

2012

الموجودات
الموجودام

المبلغ

ال اروخ

المبلغ (مليون )$

2012

2,004,494,095

2,004

2010

1,545,038,022

1,545

2011

1,653

1,653,960,732

2009

1,283,017,502

1,283

2007

847,650,800

848

2008

1,046

1,046,532,914

الموجودات

2,004
1,545

1,653

1,283
1,046
848

2007

2008

2010

2009

154

2011

2012

العائد على السهم
اللا د عمر السه
ال اروخ

راسم المال المدفوع

العائد

األرباح

2012

134,000,000

38,347,397

28.62%

2010

100,000,000

30,119,469

30.12%

2011

120,000,000

28.32%

33,980,673

2009

100,000,000

26,929,168

26.93%

2007

59,769,737

20,579,398

34.43%

2008

81,404,137

29.00%

23,610,956

العائد على السهم %

34.43
29

2007

2008

26.93

2009

155

30.12

28.32

28.62

2010

2011

2012

ملحق رقم ()4
مخرجام برنامج ( )SPSSلحساب ملامالم االر باط بو الم غور ال ابع والم غورام المس قمة

مخرجام برنامج ( )SPSSفي قدور نموذج االنحدار الم لدد
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مخرجام برنامج ( )SPSSالخ بار ال وزوع الطبولي لبوا ي نموذج االنحدار المقدر

مخرجام برنامج ( )SPSSالخ بار مساواة م وسط بوا ي النموذج المقدر لمصفر
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مخرجام برنامج ( )SPSSلرس سرل االن سار لمدرجام الملواروة (لمبوا ي والقو المقدرة)
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