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إليكم مجيعاً أهدي هذا العمل املتواضع

ب

شكر وتقدير
الكربات ،المعين وقت الشدائد واألزمات ،والذي إليه الملتجأ في المحن والملمات،
الحمد هلل مفرج ُ
يسر لنا طريق العلم نستنير به من التخبط في الظلمات ،فالحمد والشكر هلل أوالً وأخي اًر.
وانطالقاً من قول النبي  من لم يشكر الناس ال يشكر هللا ،واعترافاً بالجميل واالمتنان ألهل
الفضل ،وإق ار اًر وعرفاناً بالفضل فإنني أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى األساتذة االجالء:
الدكتور :عمـ ـ ـ ـاد محمد الباز

أستاذ المحاسبة المساعد في ج ــامعة األزهـ ـ ــر

الدكتور :خالد محمد عيسى

أستاذ المحاسبة المساعد في جامعة فلسطين

اللذان تفضال بقبول اإلشراف على هذه الدراسة ،ولم يدخ ار جهداً في تقديم النصح واإلرشاد ،وقد
كان لنبل خلقهما ،ورحابة صدرهما أثر كبير في إنجاز هذا البحث ،فلهما مني كل تقدير ووفاء ،وأساله
سبحانه وتعالى أن يجزل لهما المثوبة والعطاء.
كما أتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الدكتور :مدحت فوزي وادي مناقشاً خارجياً،
والدكتور :مفيد خالد الشيخ علي مناقشاً داخلياً ،لتكرمهم بالموافقة على مناقشة هذا البحث ،بعد قراءته
وتدقيقه ،وإسداء النصح واإلرشاد.
وأتقدم بالشكر والتقدير إلى منارة العلم والعلماء جامعة األزهر ،والقائمين عليها بكافة كلياتها
وأقسامها ،وأخص بالذكر أساتذتي األفاضل في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية الذين تلقيت على أيديهم
العلم النافع ،جعل هللا ذلك في ميزان حسناتهم.
والشكر الموصول إلى زمالئي وأصدقائي األعزاء لما قدموه لي من نصح ودعم ومساندة كان لها
األثر الكبير في اكتمال هذه الرسالة وخروجها إلى النور.
كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع أفراد أسرتي.

ت

ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر الحاكمية المؤسسية على سياسة توزيعات األرباح ،حيث
تم تحديد أربعة متغيرات خاصة بالحاكمية تمثل نموذج الدراسة وهي (نسبة ملكية المديرين ،حجم مجلس
اإلدارة ،استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة ،الفصل بين واجبات رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي) ،وقد
تم تدعيم النموذج بمجموعة من المتغيرات الضابطة وهي (حجم الشركة ،ربحية الشركة ،الرافعة المالية،
معدل نمو الشركة) ،وبغية تحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،معتمداً على
نموذج االنحدار المتعدد حيث تم جمع البيانات المالية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين والبالغ
عددها ( )49شركة ،وفي الفترة الزمنية الواقعة بين  ،2014 – 2011كما واستخدم الباحث برنامج الحزم
اإلحصائية  SPSSفي تحليل بيانات الدراسة ،وتوصل الباحث إلى النتائج التالية:
 -1بلغ مؤشر الحاكمية المؤسسية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين  ،%74.2وقد بلغ متوسط
نسبة توزيعات األرباح .%17
 -2ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية لمبادئ الحاكمية المؤسسية على سياسة توزيعات األرباح.
 -3ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية للرافعة المالية على سياسة توزيعات األرباح.
 -4يوجد تأثير ذو داللة احصائية لحجم الشركة على سياسة توزيعات األرباح.
 -5يوجد تأثير ذو داللة احصائية لربحية الشركة على سياسة توزيعات األرباح.
 -6يوجد تأثير ذو داللة احصائية لمعدل نمو الشركة على سياسة توزيعات األرباح.
 -7يوجد فروق ذات داللة إحصائية في تطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية تعزى إلى متغير نوع
القطاع.
وفي ضوء النتائج السابقة أوصى الباحث بضرورة تعزيز مستوى الحاكمية المؤسسية في الشركات المدرجة
في بورصة فلسطين والبحث عن العوامل المؤثرة في سياسة توزيعات األرباح.

ث

ABSTRACT
This study aims to identify the impact of the Corporate Governance on the
dividends-distribution policy. In this study, four variables are identified to have a
major impact on the governance, namely: the percentage of managers'
ownership, the size of the board of directors, the independence of the members
of the Board of Directors, the separation of the duties of Chairman of the Board
and Chief Executive Officer (CEO)). The model is strengthen by a set of
controlling variables, which are: the company size, the company's profitability,
the financial leverage, the company's growth rate). In order to achieve the
objectives of this study, the researcher used descriptive and analytical approach,
using the multiple-regression analysis. The financial statements of the forty-nine
companies listed on the Palestine stock Exchange which collected between 2011
– 2014,. The researcher used the statistical package SPSS software to analyze the
data.
The researcher has reached the following conclusions:
1. Corporate Governance for listed companies in Palestine Stock Exchange index
was 74.2%, which is an average percentage. The average of the dividend rate
was 17%.
2. There is no statistical evidence that the principles of corporate governance has
any impact on the dividend-distribution policy.
3. There is a statistical evidence that the size of the company has an impact on
the dividend-distribution policy.
4. There is a statistical evidence that the profitability of the company has an
impact on the dividend-distribution policy.
5. There is a statistical evidence that the growth rate of the company has an
impact on the dividend-distribution policy.
6. there are significant statistical differences in implementing corporate
governance principles due to sector type variable.
based of the previous find results, the researcher recommended enhancing the
level of corporate governance in the companies listed in Palestine Stock
Exchange. The researcher also recommended to research the main factors that
affecting the dividends- distribution policy.
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 1.1مقدمة الدراسة
فرض مصطلح الحاكمية نفسه وأضحى ذو أهمية كبيرة و ضرورية ومرشدا محكما للمؤسسات،
فهي تعد أسلوب وطريقة للحكم والقيادة يمكن أن يعبر عنها بمصطلح واحد وهو االنضباط ،واالنضباط
يكون في جميع األعمال سواء أداء أو سلوك أو إدارة أو رقابة ومتابعة األعمال وغيرها من األنظمة التي
تواجه سير األعمال بصفة عامة ،وتعد أسلوب وطريقة للحكم والقيادة ،تقوم بتسيير شؤون المنظمات قد
تكون دولة ،أو مجموعة من الدول ،أو منطقة ،أو مجموعات محلية ،أو مؤسسات عمومية أو خاصة،
فالحاكمية ترتكز على أشكال التنسيق ،والتشاور ،والمشاركة والشفافية في القرار (لواطي.)18 :2015 ،
وال يخفى الى أن االهتمام بالحاكمية بدأ منذ عام  1932عندما تناول الباحثين فصل الملكية عن
اإلدارة ثم عام  1976اذ تناول كل من ( )Jensen & Mecklingالحاكمية في اطار مشكلة الوكالة
كذلك فعل ( )Fameعام ,1980ومع االنهيارات المالية في القروض األمريكية تأسست عام  1985لجنة
 ,Tread wary committeeوأوضحت ضرورة وجود رقابه فعاله على تصرفات اإلدارة ،كما قامت هيئة
بورصة لندن في عام  1992بتكوين لجنة ( )codbury committeeعلى اثر االنهيارات المالية في
انجلترا .وبعدها توالت االنهيارات المالية وأبرزها عام  1997حيث الكارثة المالية لدول جنوب شرق أسيا
وسقوط الكثير من الشركات منها شركة  World comوشركة  Enronوالحدث األبرز في عام 1999
اذ أصدرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تقريرها بعنوان مبادئ الحاكمية للشركات وعدل عام 2004
كذلك ما توصلت اليه لجنة بازل عام  2006في هذا الخصوص (الاليذ والشوبكي وحمدان:2013 ،
.)97
وتعتبر الحاكمية المؤسسية بأدواتها وابعادها المختلفة أحد أهم مفرزات انفصال الملكية عن اإلدارة،
لما لذلك من أهمية على عملية اعداد التقارير المالية ومقدار صحتها ودرجة ثقة مستخدميها ،وخصوصا
بعد حاالت فشل األعمال وما تاله من إجراءات لمحاولة إعادة تأسيس ثقة مستخدمي التقارير المالية ككل
فيما تحويه التقارير المالية (السرطاوي وحمدان.)243 :2013 ،
ووفقاً لإلطار العام لنظرية الوكالة ،فإن هناك صلة مباشرة بين جودة الحاكمية المؤسسية وسياسة
توزيع األرباح؛ إذ تحقق الحاكمية المؤسسية التوازن بين مصالح حملة األسهم والمديرين ،ومن ثم تحد من
مشكالت الوكالة؛ وعليه فإن الشركات ذات الحاكمية المؤسسية الجيدة البد من أن يقل فيها تضارب
2

المصالح بين حملة األسهم والمديرين ،وكنتيجة نهائية فإن الحاكمية المؤسسية البد أن يكون لها دور في
سياسة توزيع األرباح (.)Adjaoud and Ben-Amar, 2010
وانطالقاً من الدور الهام الذي تلعبه الحاكمية المؤسسية وخصوصاً المبادئ التي تقوم عليها،
تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على أثر مبادئ الحاكمية المؤسسية على سياسة توزيعات األرباح
للشركا ت المدرجة في بورصة فلسطين ،على اعتبار أن االلتزام بمبادئ الحاكمية المؤسسية سيؤثر على
توزيعات االرباح.
 1.2مشكلة الدراسة
تتمثل مشكلة الدراسة في بيان أثر تبنـي الشـركات المسـاهمة العامـة الفلسـطينية لمبـادئ الحاكميـة المؤسسـية
على سياسة توزيع األرباح في تلك الشركات ،ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي:
ما أثر تبني الشركات المساهمة العامة الفلسرطينية لمبرادئ الحاكميرة المؤسسرية علرى سياسرة توزيعرات
األرباح؟
ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:
 هل تؤثر نسبة ملكية المديرين في أسهم الشركة على سياسة توزيعات األرباح؟
 هل يؤثر حجم مجلس اإلدارة للشركة على سياسة توزيعات األرباح؟
 هل تؤثر استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة على سياسة توزيعات األرباح؟
 هل يؤثر الفصل بين واجبات رئيس مجلـس اإلدارة والمـدير التنفيـذي للشـركة علـى سياسـة توزيعـات
األرباح؟
 ه ــل يوج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية ح ــول تطبي ــق الحاكمي ــة المؤسس ــية للش ــركات المدرج ــة ف ــي
بورصة فلسطين تعزى لنوع القطاع التي تنتمي اليه الشركة؟
 1.3فرضيات الدراسة
يحاول الباحث من خالل الدراسة اختبار الفرضيات التالية:
الفرضية الرئيسة األولى :يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمبادئ الحاكمية المؤسسـية علـى سياسـة توزيعـات
األرباح.
ويتفرع من الفرضية السابقة عدة فرضيات فرعية:
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 -1يوج ــد ت ــأثير ذو دالل ــة إحص ــائية لنس ــبة ملكي ــة الم ــديرين ف ــي أس ــهم الش ــركة عل ــى سياس ــة توزيع ــات
األرباح.
 -2يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لحجم مجلس اإلدارة للشركة على سياسة توزيعات األرباح.
 -3يوج ــد ت ــأثير ذو دالل ــة إحص ــائية الس ــتقاللية أعض ــاء مجل ــس إدارة الش ــركة عل ــى سياس ــة توزيع ــات
األرباح.
 -4يوجد تـأثير ذو داللـة إحصـائية للفصـل بـين واجبـات رئـيس مجلـس اإلدارة والمـدير التنفيـذي للشـركة
على سياسة توزيعات األرباح.
الفرضية الرئيسة الثانية :ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في تطبيـق مبـادئ الحاكميـة المؤسسـية تعـزى
الى نوع القطاع الذي تنتمي اليه الشركة.
 1.4أهدا

الدراسة

انطالق ـاً مــن مشــكلة الد ارســة ولمعرفــة أثــر تبن ــي الشــركات المســاهمة العامــة الفلســطينية لمبــادئ الحاكمي ــة
المؤسسية على سياسة توزيعات األرباح  ،فإن هذه الدراسة تهدف إلى تحقيق ما يلي:
 .1التعرف على أثر نسبة ملكية المديرين في أسهم الشركة على سياسة توزيعات األرباح.
 .2بيان أثر حجم مجلس اإلدارة للشركة على سياسة توزيعات األرباح.
 .3معرفة أثر استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة للشركة على سياسة توزيعات األرباح.
 .4بيــان أثــر الفصــل بــين واجبــات رئــيس مجلــس اإلدارة والمــدير التنفيــذي للشــركة علــى سياســة توزيعــات
األرباح.
 1.1أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع نفسه ،حيث تعتبر مبادئ الحاكمية المؤسسية مظلة إلجراءات
الرقابة التي تنتهجها الشركات ،وتؤشر على حجم المعلومات التي تفصح عنها الشركات للجهات ذات
العالقة ،والتي تنعكس على قيمة المنشأة السوقية وقدرتها على الحصول على التمويل الالزم ،كما أن
األزمات المالية التي لحقت ببعض الشركات العالمية أكدت على ضرورة تطبيق الحاكمية المؤسسية لتالفي
مثل هذه األزمات ،وقد لفت هذا األمر أنظار العديد من الباحثين إلى أهمية دراسة موضوع الحاكمية
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المؤسسية وأثرها على قيمة المنشآت ،وسالمة واستقامة اإلجراءات اإلدارية المتبعة في تسيير أعمال
الشركات عموماً.
وتنبع أهمية الدراسة أيضاً من أهمية الحاكمية بالنسبة للمالك واإلدارة والمستثمرين ،حيث تقوم الحاكمية
على تدعيم الثقة بين المالك واإلدارة وتخفض من تكلفة الوكالة مما ينتج عنه ترشيد سياسة توزيع األرباح
مما يساع د في التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية ،وبالتالي تحديد قيمة الشركة الحقيقية وبصورة أكثر
عدالة.
كما تظهر أهمية هذه الد ارسـة كونهـا تـأتي اسـتكماالً لمجموعـة مـن الد ارسـات التـي اسـتهدفت بحـث الحاكميـة
المؤسسية وعالقتها بمختلف الجوانب؛ مما يسهم في إثراء المكتبة العلمية العربية حول هذا الموضوع.
 1.1حدود الدراسة
الحد الزماني :البيانات المالية لقوائم الشركات من السنة المالية .2014-2011
الحد المكاني :الشركات المدرجة في بورصة فلسطين.
 1.7منهجية الدراسة
ـاء علــى طبيعــة الد ارســة واألهــداف التــي تســعى إلــى تحقيقهــا فقــد اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي
بنـ ً
التحليلـي ،والـذي يعتمـد علـى د ارسـة الظـاهرة ،كمـا توجـد فـي الواقـع ويهـتم بوصـفها وصـفاً دقيقـاً ويعبـر عنهــا
تعبيـ اًر كيفيـاً وكميـاً ،كمــا ال يكتفــي هــذا المــنهج عنــد جمــع المعلومــات المتعلقــة بالظــاهرة مــن أجــل استقصــاء
مظاهرها وعالقاتها المختلفة  ،بل يتعداه إلى التحليل والربط والتفسـير للوصـول إلـى اسـتنتاجات يبنـي عليهـا
التصور المقترح بحيث يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوع (عبد القادر.(58 :2011،
 1.8مج مع الدراسة
يبلغ عدد الشركات المدرجـة فـي بورصـة فلسـطين  49شـركة كمـا فـي تـاريخ  ،2016-12-31موزعـة علـى
خمس قطاعات هي (البنوك والخدمات المالية ،التأمين ،االستثمار ،الصـناعة ،الخـدمات) ،وقـد تـم اسـتخدام
أسلوب الحصر الشـامل وبـذلك يكـون مجتمـع الد ارسـة مكـون مـن  49شـركة ،وتـم اسـتخراج البيانـات الالزمـة
لتقدير المتغيرات الخاصة بالدراسة من موقع بورصة فلسطين للفترة (.)2014-2011
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 1.1م غيرات الدراسة
تــم التعبيــر عــن المتغيــر التــابع بسياســة توزيــع االربــاح  ،أمــا المتغي ـرات المســتقلة فــتم تمثيلهــا بــأربع مبــادئ
للحاكمية المؤسسية باالستناد الى دراسة (حمدان )2014 ،والتي قام باستالل الشروط من المنظمة العالمية
للخــدمات المؤسســية للمســاهمين ( )Institutional Shareholder Services ISSوتــم أيضــا تعزيــز
نموذج الدراسة بعدد من المتغيرات الضابطة ،كما موضح أدناه:
 لقيـاس سياســية توزيـع األربــاح تــم اسـتخدام مؤشــر لسياســة توزيـع األربــاح وهــو معـدل توزيــع األربــاحعلى المساهمين وهو يساوي (االرباح المقرر توزيعها على المساهمين /األرباح الصافية للشركة).
 نسبة ملكية المديرين في أسهم الشركة :من  %1وال تزيد على  %30من مجموع األسهم. حجم مجلس االدارة :يجب أن يتراوح أعضاء مجلس االدارة بين  6وال يزيد عن  15عضوا. اسـتقاللية أعضــاء مجلـس االدارة :حيــث يجـب أن يتكــون مجلـس االدارة عــن  % 50مـن األعضــاءمن خارج الشركة.
 الفصل بالواجبات :حيث يجب الفصل بين واجبات مجلس االدارة والمدير التنفيذي.شكل رقم ( :)1م غيرات الدراسة

الم غير المس قل
-

الحاكمية المؤسسية

الم غير ال ابع

 .1نسبة ملكية المديرين.
 .2حجم مجلس اإلدار .
 .3اس قاللية أعضاء مجلس اإلدار .

سياسة توزيعات األرباح

نوع القطاع :االس ثمار ,البنوك والخدمات
المالية ,ال أمين ,الخدمات ,الصناعة

 .4الفصل بين الواجبات.
الم غيرات الضابطة :حجم الشركة،

ربحية الشركة ،الرافعة المالية ،معدل
النمو للشركة

المصدر( :إعداد الباحث)2017 ,
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نمولج الدراسة ي مثل في المعادلة األتية كما يلي:
Y =constant + b1 .X1 + b2 . X2 + b3. X3+b4 . X4 + b5 .CSize + b6 .EPS + b7
.Leverage + b8 .Growth + Ei.
X1

نسبة ملكية المديرين.

CSize

حجم الشركة.

X2

حجم مجلس االدارة.

EPS

ربحية الشركة.

X3

استقاللية أعضاء مجلس االدارة.

Leverage

الرافعة المالية.

X4

الفصل بين الواجبات.

Growth

معدل النمو للشركة.

Y

سياسة توزيعات األرباح.

constant

قيمة الثابت

b1…b9

معامالت االنحدار .Beta

Ei

الخطأ العشوائي

 1.10الدراسات السابقة
 اوالً :الدراسات باللغة العربية:

 -1دراسة (السرطاوي )2011 ,بعنوان ":أثر الحاكمية المؤسسية على أداء الشركات المدرجة في
األسواق المالية لدول مجلس ال عاون الخليجي".
لتحقيق هدف الدراسة تم تحليل البيانات المنشورة ل ( )240شركة من شركات القطاع المالي البنوك،
االستثمار ،والتأمين – المدرجة في األسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي .وقد أظهرت نتائج
الدراسة وجود مستوى كافي من االلتزام بمبادئ الحاكمية المؤسسية بالرغم من تباين مستوى تطبيقها،
وكذلك أظهرت النتائج وجود أثر لاللتزام بتطبيق بمبادئ الحاكمية على بعض مؤشرات األداء .لكون
الحاكمية المؤسسة تعد مبدأً مهماً يسهم في حماية حقوق حملة األسهم .وأوصت الدراسة على ضرورة
ايجاد مقياس ودليل موحد للحاكمية المؤسسية صالحة للتطبيق في دول مجلس التعاون الخليجي ،وكذلك
ضرورة قيامهم بتوعية المجتمع بأهمية االلتزام بمبادئ الحاكمية المؤسسية لضمان الممارسة الصحيحة
لمبادئها.
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 -2دراسة (أصالن ,)2011 ,بعنوان" :مدى مساهمة تطبيق مبادئ الحوكمة في تع ي اك شا

الغش

وال العب بال قارير المالية :دراسة تطبيقية على المصار ال جارية في فلسطين".
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة تطبيق مبادئ الحوكمة في تعزيز اكتشاف الغش
والتالعب بالتقارير المالية ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،وتم
تصميم استبانة وتوزيعها على أفراد عينة الدراسة بشكل عشوائي في المصارف التجارية في فلسطين من
الفئات ذات العالقة وهم العاملين في مجال الحوكمة وكذلك عينة من مفتشي سلطة النقد الفلسطينية.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها :أن تطبيق مبدأ إدارة المخاطر يساهم في تعزيز اكتشاف
الغش والتالعب بالتقارير المالية ،كما يساهم تطبيق مبدأ نظام المكافآت والتعويضات في تعزيز اكتشاف
الغش والتالعب بالتقارير المالية ،كما أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات
المبحوثين حول مدى مساهمة تطبيق مبادئ الحوكمة في تعزيز اكتشاف الغش والتالعب بالتقارير المالية
تعزى للمتغيرات الشخصية ،وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام مجلس اإلدارة بوضع نظام واضح لمنح
المكافآت والتعويضات ،وأن تقوم اإلدارة التنفيذية بمراجعته بشكل دوري للمساهمة في تجنب مخاطر الغش
والتالعب بالتقارير المالية ،وكذلك السماح ألصحاب المصالح باالتصال بحرية بمجلس اإلدارة للتعبير عن
مخاوفهم تجاه التصرفات غير القانونية من قبل العاملين في المصارف بما ال يؤدي إلى المساس بحقوقهم.
 -3دراسة (دياب ,)2014 ,بعنوان" :واقع تطبيق معايير الحوكمة المؤسسية في المصار
اإلسالمية".
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق معايير الحوكمة المؤسسية في المصرف اإلسالمي
الفلسطيني والمصرف اإلسالمي العربي في قطاع غزة ،ومدى وضوح الهيكل التنظيمي للمصرفين ودور
مجلس اإلدارة بتطبيق مبادئ الحوكمة ،والتعرف على مدى تأثير وجود نظام محكم وفعال لحوكمة
المصارف اإلسالمية ،والتزام المسؤولين في المصارف اإلسالمية بتطبيق معايير الحوكمة ،ومعرفة
معوقات تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية التي تواجه المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة وسبل
تحسينها ،ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدام طريقة الحصر
الشامل لصغر حجم مجتمع الدراسة وسهولة الوصول إلى الفئة المستهدفة ،وقد بلغ عددهم  80موظف
وموظفة.
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وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :حرص المصارف على توفير دليل مكتوب يحتوي
على مجموعة من التعليمات والقيم يساعد في تعريف العاملين في المصارف اإلسالمية بأخالقيات
وسلوكيات المهنة ،ويلتزم به جميع العاملين ،وحرص إدارة المصارف على توفير العدالة واإلنصاف في
التعامل مع جميع المساهمين وذلك يكسب ثقة المساهمين ويجذبهم لفتح استثمارات جديدة ،كما توصلت
الدراسة إلى أهمية التدقيق والتفتيش والتي من شأنها أن توفر تطبيقاً عادالً لمبدأ المساءلة والنزاهة ،وقد
أوصت الدراسة بضرورة إيجاد هيكل أجور واضح يتسم بالعدالة والموضوعية بشكل مقبول وربطه بمعدالت
غالء المعيشة ،وكذلك ضرورة أن تقوم المصارف بمراجعة وتطوير الهيكل التنظيمي لإلدارات والدوائر
واألقسام ويبين العالقات ويحدد المسؤوليات والصالحيات.
 -4دراسة (أبو عمرو ,)2014 ,بعنوان" :العالقة بين مكاسب وخسائر القيمة العادلة والعوائد السوقية
لألسهم في ظل الحاكمية المؤسسية".
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين مكاسب (خسائر) القيمة العادلة والعوائد السوقية ألسهم
المصارف المحلية الفلسطينية في ظل الحاكمية المؤسسية ،وقياس مدى قدرة التقارير المالية المعدة على
أساس القيمة العادلة على تزويد مستخدمي البيانات المالية بمعلومات مفيدة التخاذ الق اررات االستثمارية في
بورصة فلسطين لدى تقدير القيمة السوقية ألسهم تلك المصارف ،ولتحقيق هذا الغرض تم اتباع المنهج
االختباري التحليلي من خالل نموذج رياضي للوقوف على قوة واتجاه العالقة بين المتغيرات المستقلة
والتابعة ،باستخدام بيانات القوائم المالية للمصارف التي تمثل مجتمع الدراسة.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :وجود عالقة ارتباط قوية بين مكاسب (خسائر) القيمة
العادلة والعوائد السوقية ألسهم المصارف ،وقد تبين ذلك من خالل تطبيق محاسبة القيمة العادلة التي
ساهمت في تعزيز موثوقية ومالءمة المعلومات المحاسبية لدى مستخدمي تلك القوائم ،األمر الذي يمكن
المستثمر من االعتماد على هذه العالقة في تعزيز تنبؤاته وق ارراته االستثمارية المستقبلية ،وقد أوصت
الدراسة بضرورة حث المصارف على أهمية تطبيق وترسيخ مفاهيم محاسبة القيمة العادلة ومتابعة ما يط أر
بشأنها من تطورات ،وفقاً لمفاهيم المحاسبة الالزمة بشأنها من خالل إصدار نشرات تعريفية من قبل
الجهات المختصة إلى جانب تطوير مفاهيم وضوابط الحاكمية المؤسسية بما يتالءم مع الواقع االقتصادي
واالجتماعي الفلسطيني.
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 -1دراسة (صيام )2014 ,بعنوان" :العالقة بين الحاكمية المؤسسية وجود األرباح".
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى وجود عالقة بين عناصر الحاكمية المؤسسية والتي تتكون من مجلس
اإلدارة ولجنة التدقيق الداخلي وبين جودة األرباح ،حيث تم استخدام نموذج االنحدار المتعدد لقياس تأثير
العناصر الخاصة بالحاكمية المؤسسية على جودة األرباح والتي تنقسم إلى قسمين وهما مجلس اإلدارة
حيث تم قياس تأثير ملكية أعضائه ألسهم الشركة وعدد أعضائه واستقالليته على جودة األرباح والقسم
اآلخر لعناصر الحاكمية المؤسسية المتمثلة في لجنة التدقيق الداخلي والتي تنقسم إلى استقاللية هذه
اللجنة باإلضافة إلى خبرتها ونشاطها في الشركة ،كما تم استخدام معادلة ريكاردسون لقياس جودة األرباح
في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين لألوراق المالية ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختبار
بيانات جميع الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين لألوراق المالية وعددها ( )12شركة
صناعية ،حيث تم دراسة البيانات الخاصة بهذه الشركات لمدة ( )6سنوات بدءاً من العام  2008وانتهاء
بعام  ،2013حيث تم مسح التقارير المالية السنوية للوصول إلى المعلومات المطلوبة للدراسة.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استقاللية
المجلس إدارة الشركة وبين جودة األرباح ،ووجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين عدد أعضاء
مجلس اإلدارة وبين جودة األرباح ،باإلضافة إلى وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين نشاط لجنة
التدقيق الداخلي وجودة األرباح ،أما عناصر الحاكمية المؤسسية األخرى والمتمثلة بملكية أعضاء مجلس
اإلدارة ألسهم الشركة وخبرة لجنة التدقيق الداخلي فلم تثبت الدراسة وجود عالقة بينهما ،وقد أوصت
الدراسة بضرورة العمل بكافة الطرق لتحقيق استقاللية مجلس اإلدارة وزيادة عدد أعضائه وذلك من خالل
اإلشراف على تطبيق قواعد الحاكمية المؤسسية وعقد الندوات لتوعية مجالس إدارة الشركات بأهمية
استقالليتهم عن الوظائف التنفيذية وأهمية الدور الذي يلعبونه في كشف عمليات التالعب التي قد تقوم بها
اإلدارة.
 -1دراسة (حمدان )2014 ,بعنوان ":العالقة بين الحاكمية المؤسسية وتوزيعات األرباح وتأثرها
بصعوبات ال مويل الخارجي".
تبحث هذه الدراسة في العالقة بين الحاكمية المؤسسية وتوزيعات األرباح في عينة مكونة من ()175
شركة مساهمة عامة كويتية ،وهي تمثل ( )%86من الشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية،
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خالل الفترة ( .)2011-2008وباستخدام مجموعة من االختبارات المعلمية وغير المعلمية ،حصلت
ا لدراسة على أدلة تجريبية تدعم وجود عالقة ايجابية بين الحاكمية المؤسسية وسياسة توزيع األرباح،
وتدعم فرضية أن زيادة توزيعات األرباح تأتي نتيجة لوجود الحاكمية المؤسسية ولم تؤثر في هذه العالقة
صعوبات التمويل الخارجي ،وكذلك أشارت الدراسة الى وجود تأثير ايجابي لكل من حجم الشركة وربحيتها
في توزيعات األرباح ،ولم يكن للمتغيرات الضابطة االخرى تأثير ذو داللة معنوية في نموذج الدراسة .وقد
أوصت الدراسة الى ضرورة االسراع في تجهيز معايير الحاكمية المؤسسية واصدارها في الكويت ،مع
االسترشاد بأفضل الممارسات في هذا المجال من الدول المتقدمة والبيئات المشابهة للبيئة الكويتية.
 -7دراسة (أبو سليم )2014 ,بعنوان ":قياس أثر االل ام ب طبيق حوكمة الشركات على جذب
االس ثمارات األجنبية (أدلة ميدانية من البيئة األردنية)".
هدفت هذه الدراسة الى قياس أثر التزام الشركات األردنية بتطبيق مبادئ الحوكمة على استقطاب
االستثمار األجنبي المباشر ،حيث سعى الباحث الى االطالع على تطور البيئة االستثمارية في األردن من
جهة ،وعلى مدى التزام الشركات األردنية بمبادئ الحوكمة من جهة أخرى ،ومن ثم بيان أثر ذلك االلتزام
على استقطاب االستثمار األجنبي المباشر .وقد خلصت الدراسة الى عدد من النتائج أهمها  :بأن
االستثمار األجنبي له وقع مؤثر وايجابي على االقتصاد المحلي ولكن بشرط أن تكون البنية االقتصادية قد
تم هيكلتها بشكل مالئم ،كما وجد أن األردن قد بدأ بإعادة هيكلة بنيته االقتصادية من خالل العديد من
التشريعات والقوانين الهادفة الى جذب االستثمارات األجنبية ،ووجد كذلك أن الشركات األردنية وخصوصا
المدرجة بالسوق المالي ملتزمة الى حد كبير بمبادئ حوكمة الشركات ،وأن هذه االلتزام يسهم باستقطاب
االستثمار األجنبي ألسباب عديدة كان أهمها :أن المستثمر يولي االهتمام بالقوائم المالية للشركات الملتزمة
بمبادئ الحوكمة ،حيث تولد لديه الثقة بعمليات الشركة وبالتالي تشجعه على جلب استثماراته لألردن ،وأن
االلتزام بمبادئ الحوكمة يضفي صفة الدولية على القوائم المالية للشركة وبالتالي تمكنها من دخول األسواق
الخارجية والمنافسة .وقد أوصى الباحث بضرورة حث المدققين على عدم التساهل في تقاريرهم في حال
عدم التزام الشركات المدقق على قوائمها المالية بمبادئ الحوكمة ،وضرورة حث المستثمرين على االطالع
على واقع الشركات األردنية بشكل أعمق كي يطلعوا على بنيتها التحتية المهيأة وعلى الفرص االستثمارية
المتاحة ،وبالتالي تشجيعهم على االستثمار.
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 -8دراسة (الكحلوت ,)2014 ,بعنوان" :العوامل المؤثر على سياسة توزيع األرباح :دراسة تطبيقية
على شركات قطاع الخدمات المدرجة في بورصة فلسطين".
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة على سياسة توزيع األرباح في شركات قطاع الخدمات
المدرجة في بورصة فلسطين ،ولتحقيق هذا الهدف اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،حيث تم
استخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية مثل نموذج االنحدار الخطي البسيط والمتعدد ،وقد تم جمع
البيانات من خالل التقارير المالية السنوية لتلك الشركات خالل الفترة من عام  2007حتى عام 2012
لعينة الدراسة المكونة من  8شركات من أصل  13شركة خدمية.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :أن (ربحية السهم ،معدل العائد على األصول،
السيولة النقدية للسهم ،نمو الشركة ،حجم الشركة ،نسبة القيمة السوقية إلى الدفترية) للشركات الموزعة
لألرباح أعلى من الشركات غير الموزعة لألرباح ،وعدم وجود فروق جوهرية بين الشركات الموزعة لألرباح
والشركات غير الموزعة لألرباح في (الرفع المالي ،عمر الشركة) ،وفي الشركات الموزعة لألرباح أظهرت
نتائج اال نحدار الخطي البسيط وجود عالقة طردية بين كل من (ربحية السهم ،معدل العائد على األصول،
السيولة النقدية للسهم ،نمو الشركة ،حجم الشركة ،نسبة القيمة السوقية إلى الدفترية ،عمر الشركة) ومبلغ
التوزيعات النقدية للسهم ،كذلك عدم وجود أثر للرفع المالي على مبلغ التوزيعات النقدية للسهم في الشركات
الموزعة لألرباح ،وقد أوصت الدراسة بضرورة اهتمام الشركات الخدمية المدرجة في بورصة فلسطين
بتوزيع أرباح على المساهمين ،وعدم المغاالة في احتجاز األرباح إذا لم تتوفر الفرص االستثمارية
المناسبة ،وضرورة أن تقوم الشركة بعمل استقصاء آراء مستثمريها حول تفضيالتهم لنظريات توزيع
األرباح ،وأخذ هذه التفضيالت في الحسبان ،والتخطيط للسياسة التي تناسب مساهميها واإلعالن عن هذه
السياسة.
 -1دراسة (برش وبدروني ,)2013 ,بعنوان" :محددات سياسة توزيع األرباح في المؤسسات الخاصة
الج ائرية".
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على محددات سياسة توزيع األرباح في المؤسسات الجزائرية الخاصة،
حيث تعتبر سياسة توزيع األرباح من بين الق اررات المالية االستراتيجية الهامة في المؤسسة وتخضع إلى
عدة اعتبارات في تحديدها من الضروري عدم تجاهلها ومراعاتها كتكلفة الوكالة ،الضرائب ،البعد
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المعلوماتي لهذه السياسة ،مدى توفر السيولة الكافية لتغطية توزيع األرباح ،وهناك العديد من النظريات
التي حاولت تفسير سلوك اإلدارة اتجاه سياسة توزيع األرباح؛ حيث اختلفت هذه النظريات بين مؤيدة
وحيادية تجاه أثر سياسة توزيعات أرباح السهم على قيمة المؤسسة ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم استعراض
مختلف النظريات والنماذج التي تناولت سياسة توزيع األرباح ومن خالل الدراسة التطبيقية على عينة من
المؤسسات الخاصة الجزائرية.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن العوامل المحددة لنسبة توزيع أرباح السهم في
المؤسسات الخاصة الجزائرية هي األرباح الكلية للمؤسسة ،والضرائب على أرباح الشركات حيث كانت
العالقة موجبة بين هذه المتغيرات ونسبة تويع أرباح األسهم ،أما المردودية والديون قصيرة األجل
واالحتياطات فهي تعتبر كمحددات يمكن االعتماد عليها فقط للتمييز بين المؤسسات الخاصة الجزائرية
الموزعة وغير الموزعة ألرباح األسهم ،أما المتغيرات األخرى كالحجم ،السيولة ،الضمانات ،المصاريف
المالية ،التدفقات النقدية ،قطاع النشاط والشكل القانوني ليس لها أثر على توزيعات أرباح األسهم في
المؤسسات الخاصة الجزائرية.
 -10دراسة(نور وغادر ,)2013 ,بعنوان" :مدى تأثير االل ام بمبادئ حوكمة الشركات في تضييق
فجو ال وقعات في األردن :دراسة تحليلية آلراء مدققي الحسابات الداخليين في شركات الوساطة
المالية المساهمة األردنية".
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير االلتزام بمبادئ حوكمة الشركات في تضييق فجوة
التوقعات في األردن من وجهة نظر مدققي الحسابات الداخليين في شركات الوساطة المالية ،وقد هدفت
كذلك إلى التعرف على مدى مساهمة تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في تضييق فجوة التوقعات بين
مدققي الحسابات الخارجيين والمجتمع المالي في األردن ،وقد تم تصميم استبانة من ستة أجزاء بواقع 41
سؤال تجيب عن فرضيات الدراسة حيث تم توزيع االستبانات على المدققين الداخليين في شركات الوساطة
المالية المساهمة األردنية وبطريقة العينة العشوائية ،وقد تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية SPSS
لتحليل البيانات واختبار الفرضيات.
وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك تأثير هام وإيجابي من خالل تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في تضييق
فجوة التوقعات في األردن ،وقد كان أهم مبدأ يؤثر في تضييق فجوة التوقعات هو تطبيق مبدأ اإلفصاح
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والشفافية وقد كانت أهم توصيات الدراسة أن على شركات الوساطة المالية األردنية االهتمام بتطبيق
حوكمة الشركات لكي تضفي نوعاً من الطمأنينة لإلدارة وللمتعاملين مع الشركة في جميع النواحي
والمجاالت.
 -11دراسة (هواري وحديدي ,)2012 ,بعنوان " :نحو تفعيل دور الحوكمة المؤسسية في ضبط إدار
األرباح في البنوك ال جارية الج ائرية ".
هدفت هذه الورقة إلى التطرق إلى الحوكمة في القطاع المصرفي ،وكيف يمكن أن تكون عامالً من عوامل
الكفاءة ،وتحليل مدى فعالية الحوكمة في القطاع المصرفي في ضبط والحد من انتشار ظاهرة إدارة
األرباح ،السيما وأنها ممارسات يصعب بعض األحيان اكتشافها من قبل المحللين الماليين والمراجعين
نظ اًر لصعوبة مراقبة أفعال وق اررات اإلدارة اليومية ،ولإلجابة على إشكالية الدارسة وتحقيق أهدافها تم
التطرق لذلك في اإلطار النظري للدراسة من خالل ثالثة محاور رئيسية :المحور األول هو التأصيل
النظري للحوكمة المؤسسية ،والمحور الثاني إدارة األرباح ودوافعها وطرق ممارستها ،والمحور الثالث فعالية
الحوكمة في ضبط والحد من ممارسة إدارة األرباح في البنوك التجارية الجزائرية.
وقد توصلت الدراسة إلى أن البيئة التشريعية في الجزائر السيما القوانين والق اررات المنظمة للعمل المصرفي
ال تتضمن بشكل صريح مفهوم الحوكمة ،إنما تهدف إلى توفير ركائز من خالل مجموعة من القوانين
والق ار ارت التنظيمية ،كما أن البنوك التي تقدم على تطبيق مبادئ الحوكمة تتمتع بميزة تنافسية لجذب
رؤوس األموال مقارنة بالبنوك التي ال تطبقها ،وتزيد من قدراتها التنافسية على المدى الطويل ،وهو ما
يؤدي إلى تخفيض تكلفة رأس المال مما يسفر عنه مزيد من االستقرار لمصادر اإليداعات ،باإلضافة إلى
تحسين إدارة البنك ومساعدة المديرين ومجلس اإلدارة على تطوير استراتيجية سليمة للبنك ،وقد أوصت
الدراسة بضرورة أن تعد الجهات الحكومية الجزائرية السيما بنك الجائر دليالً إرشادياً لحوكمة المصارف
يهدف إلى تعزيز الحوكمة من خالل توضيح آليات الرقابة ووسائل اإلفصاح وإدارة المخاطر في المصارف
مما يحقق السالمة والمتانة للعمليات المصرفية ،باإلضافة إلى توضيح المعايير الواجب توافرها في أعضاء
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وكيفية قيامهم بأداء واجباتهم نحو المساهمين والمودعين.
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 -12دراسة (أحمد ,)2012 ,بعنوان" :أثر جود المراجعة في جود األرباح ,وانعكاسها على
ال وزيعات النقدية في الشركات الصناعية المصرية".
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين جودة المراجعة الخارجية وجودة األرباح ثم تحديد أثر
جودة األرباح في توزيعات األرباح النقدية في جمهورية مصر العربية ،واستخدمت الدراسة نموذج
 Richardson & Sloanلقياس جودة األرباح ،كما استخدمت معدل التوزيعات النقدية المتمثل في
التوزيعات النقدية المدفوعة /صافي األرباح لقياس توزيعات األرباح النقدية ،وشملت عينة الدراسة على
خمسين شركة من الشركات الصناعية المساهمة المصرية خالل الفترة من  2005حتى 2009م،
واعتمدت الدراسة على نموذجين رئيسيين حيث يعكس النموذج األول العالقة المفترضة بين المتغيرات
المستقلة والمتمثلة في خصائص جودة المراجعة الخارجية ،والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير على
المتغير التابع الرئيس المتمثل في جودة األرباح ،كما يعكس النموذج الثاني العالقة المفترضة بين جودة
األرباح كمتغير مستقل على معدل التوزيعات النقدية كمتغير تابع ،وقد تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد
لدراسة النموذج األول ،وتحلل االنحدار البسيط لدراسة النموذج الثاني.
وقد توصلت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي لكل من قيمة أتعاب المراجعة وحجم مكتب المراجعة،
واالرتباط مع المكاتب العالمية للمراجعة والتأهيل المهني للمراجع على جودة األرباح ممثلة في تخفيض
المستحقات الكلية ،وأنه يوجد تأثير سلبي لفترة االحتفاظ بالعميل على جودة األرباح ،كما توصلت الدراسة
إلى وجود تأثير إيجابي لجودة األرباح على معدل التوزيعات النقدية في الشركات الصناعية المساهمة
المصرية ،وقد أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بتشجيع ارتباط مكاتب المراجعة المصرية بمكاتب عالمية،
مع االهتمام بتدريب المراجعين وتحفيزهم للحصول على الشهادات المهنية ،مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى
الجودة بمكاتب المراجعة المصرية.
 -13دراسة (بوحادر  )2012 ,بعنوان" :أثر اخ يار الهيكل المالي على الحاكمية المؤسسية :دور
سياسة توزيعات األرباح في تحديد القيمة السوقية للسهم".
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهمية األرباح الناتجة عن نشاط المؤسسة بما يخلق العديد من
التساؤالت حول كيفية التعامل معها إما بتوزيعها أو احتجازها وبالتالي معرفة السياسة المالءمة من أجل
تعظيم قيمة المؤسسة ،كما هدفت الدراسة إلى معرفة تكلفة األرباح المحتجزة ومكانتها في الهيكل المالي،
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وبالتالي العمل على االستغالل األمثل لها ،وقد هدفت الدراسة كذلك إلى معرفة اثر التوزيعات على القيمة
السوقية للسهم ،ومحاولة بناء قاعدة معرفية تعتمد عليها المؤسسة في اإلعالن عن سياسة التوزيع األنسب
لها ،ولإلجابة على مشكلة الدراسة وتحقيق أهدافها تم استخدام العديد من المناهج البحثية؛ حيث تم
استخدام المنهج الوصفي التحليلي إلبراز وشرح أهم مكونات الموضوع منها المفاهيم الخاصة بالهيكل
المالي وقيمة المؤسسة وتوزيعات األرباح ،كما تم استخدام تقنية المسح المكتبي عن طريق مجموعة
المراجع؛ الكتب؛ المقاالت واالنترنت ،كما تم االعتماد على منهج دراسة الحالة فيما يخص الجانب
التطبيقي؛ من أجل اسقاط الدراسة النظرية على الواقع العملي.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :أن الهيكل المالي هو عبارة عن مزيج من مختلف
المصادر التمويلية المتاحة أمام المؤسسة لتمويل حاجاتها االستثمارية ،ومهام تنوعت فيمكن تقسيمها إلى
قسمين أساسيين هما :التمويل عن طريق أموال الملكية أو التمويل عن طريق االستدانة ،كما توصلت
الدراسة إلى أن سياسة توزيع األرباح تلعب دو اًر هاماً في تحديد قيمة السهم فالتوزيعات تعكس األداء
الحسن للمؤسسة ،فحينما تقرر المؤسسة التوزيعات عموماً تكون قادرة على تغطية مبلغ هذه التوزيعات وال
تعاني من صعوبات مالية تحون دون قيامها بذلك ،كما تعمل المؤسسة على ضمان استقرار توزيعاتها وهذا
من خالل ضمان االستقرار في تحقيق األرباح ،حيث تعد األرباح المحرك األساسي لكافة األطراف في
المؤسسة ،وتكون األرباح المحققة من العوامل المتحكمة في قيمة المؤسسة.
 -14دراسة (الشحادات وعبد الجليل )2012 ,بعنوان ":أثر تبني الشركات المساهمة العامة األردنية
لمبادئ الحاكمية المؤسسية في ق اررات المس ثمر المؤسسي في بورصة عمان".
هدفت الدراسة الى بيان أهمية متغيرات الدراسة الخاصة بالحاكمية المؤسسية على ق اررات االستثمار
المؤسسي ،ولبيان الفروقات ذات الداللة االحصائية بين أراء مجموعات عينة الدراسة ،باإلضافة الى
وصف متغيرات الدراسة .وتوصلت الدراسة الى أن المستثمرون أقرو وجود أهمية لمبادئ الحاكمية
المؤسسية في تحديد قيمة المنشأة واستم ارريتها ،وأثر ذلك على القرار االستثماري .واهتم المستثمرون في
األردن بمستوى افصاح الشركات المساهمة العامة األردنية ،وبمستوى التزام هذه الشركات بإيجاد آليات
للمساواة بين المساهمين والمحافظة على حقوقهم ،وبمدى فعالية رقابة مجالس االدارة .وبينت نتائج الدراسة
وجود فروقات ذات داللة احصائية بين أراء مجموعات عينة الدراسة حول اهمية تبني الشركات المساهمة
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العامة األردنية لمبادئ الحاكمية المؤسسية .ويوصي الباحثان بإجراء دراسة لتطوير مؤشر للحاكمية
المؤسسية في االردن ،وأخرى لمقارنة مستوى الحاكمية المؤسسية محليا مع الممارسات الدولية.
 -11دراسة (زريقات )2011 ,بعنوان ":أثر دليل الحاكمية المؤسسية الصادر عن البنك المرك ي
األردني في تحسين جود ال دقيق الداخلي في البنوك األردنية".
هدفت هذه الدراسة الى اختبار أثر تعليمات دليل الحاكمية المؤسسية الصادر عن البنك المركزي األردني
في تحسين جودة التدقيق الداخلي في البنوك األردنية ،وذلك اعتمادا على مدى تأثير بنود هذا الدليل على
مكونات جودة التدقيق الداخلي التي حددها معهد المدققين الداخليين ( .)IIAوقد تم تصميم استبانة موجهة
لموظفي ادارات التدقيق الداخلي في البنوك األردنية بمسمياتهم المختلفة ،وذلك بهدف تبيان أثر دليل
الحاكمية في كل من عناصر جودة التدقيق الداخلي .وأظهرت نتائج الدراسة وجود دور هام لتعليمات دليل
الحاكمية المؤسسية في تحسين جودة التدقيق الداخلي للبنوك األردنية ،وذلك من خالل تأثير تعليمات هذا
الدليل وبشكل مهم إحصائيا في مكونات جودة التدقيق الداخلي المتمثلة في زيادة االلتزام بميثاق أخالقيات
مهنة التدقيق الداخلي وزيادة االلتزام بمعايير التدقيق الداخلي وتطوير األداء المهني للمدققين الداخليين
وتحسين ممارسات وأساليب التدقيق الداخلي .وأوصت الدراسة القطاعات االقتصادية األخرى والجهات
المشرفة عليها بخالف البنوك بضرورة تبني مثل هذا الدليل.
 -11دراسة (آل غ وي ,)2010 ,بعنوان" :حوكمة الشركات وأثرها على مس وى اإلفصاح في
المعلومات المحاسبية".
هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء حول دور آليات الحوكمة في تحسين أداء المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة وذلك من خالل عرض جميع المفاهيم النظرية المتعلقة بحوكمة الشركات ،باإلضافة إلى دراسة
جملة من آليات الحوكمة التي تعمل على تحسين كفاءة وأداء المؤسسات ،كما قامت الدراسة بعمل دراسة
ميدانية في مؤسسة مطاحن األوراس باتنة -وحدة آريس ،وذلك من خالل استبيان تم توزيع على أفراد
مجتمع الدراسة والذي تكون من محورين أساسيين هما آليات الحوكمة واألداء ،وتم استخدام النسب المئوية
والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري ومعامل ألفا كرونباخ ،ومعامل االرتباط ومربع كاي لتحليل
إجابات المبحوثين وتفسير إجاباتهم لإلجابة على اشكالية الدراسة.
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وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة ارتباط طردية متوسطة بين آليات الحوكمة واألداء ،كما توصلت
الدراسة إلى وجود ارتباط بين آلية التدقيق الداخلي واألداء في المؤسسة المذكورة ،كما توصلت الدراسة إلى
أن أسلوب تطبيق آليات الحوكمة يعد من الدعائم األساسية لتحسين األداء الشامل للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة وتعزيز قدراتها التنافسية وجذب االستثمارات للمؤسسات واالقتصاد بشكل عام ،وقد أوصت
الدراسة بضرورة االهتمام بموضوع الحوكمة ومدى تطبيقه في المؤسسات التابعة للدولة أو المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة ،ألن كل مؤسسة تختلف عن األخرى لكن كلها تجتمع في السعي إلى تحقيق األداء
وهو مضمون الحوكمة ،كما يجب نشر فكر الحوكمة بجميع مكوناته المتعلقة بحقوق المساهمين ،وتشكيل
إجراءات مجلس اإلدارة وتشكيل عمليات التدقيق بالمؤسسة ،وكذلك اإلفصاح ويجب أن يواكب ذلك مع
وضع قواعد تساعد على قيام مجلس اإلدارة بمسؤولياته من خالل إلزام المؤسسات بتعيين أعضاء مجلس
اإلدارة التنفيذيين أو المستقلين ،وتفعيل دور لجنة التدقيق.
 -17دراسة (اسماعيل )2010 ,بعنوان ":العالقة بين مس وى ال طبيق الفعلي للحاكمية المؤسسية
وجود ال قارير المالية".
هدفت الدراسة الى اختبار مدى وجود عالقة بين مستوى التطبيق الفعلي للحاكمية المؤسسية وجودة
التقارير المالية ،عن طريق القياس الكمي لمتغيرات الدراسة .وقد تم قياس مستوى التطبيق الفعلي للحاكمية
المؤسسية بالجوانب المتعلقة بمجلس االدارة التي تتمثل بالفصل بين منصب رئيس مجلس االدارة والرئيس
التنفيذي (المدير العام) ،ونسبة األعضاء المستقلين غير التنفيذيين فيه ،والمؤهل العلمي والخبرة العملية
ألعضائه ،وعدد مرات اجتماعها ،وجانب واحد متعلق بلجنة المكافآت والتعيينات والذي يتمثل في نسبة
األعضاء المستقلين غير التنفيذيين فيها .ولقياس جودة التقارير المالية تم االعتماد على مقياسين هما:
االنحراف المعياري لعائد السهم السوقي  ،ومدى ممارسة الشركة إلدارة األرباح .ولتحقيق أهداف الدراسة تم
اختبار بيانات  30شركة من الشركات المدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية في القطاعين المصرفي
والصناعي خالل الفترة ( ،)2008 – 2006وتم االعتماد على نموذج االنحدار الخطي البسيط لتحديد
مدى وجود هذه العالقة .وقد أظهرت االختبارات االحصائية وجود عالقة ذات داللة احصائية بين نسبة
األعضاء المستقلين غير التنفيذيين في مجلس االدارة ،وعدد مرات اجتماع لجنة التدقيق وبين جودة
التقارير المالية ،أما الجوانب األخرى المتعلقة بالحاكمية المؤسسية فلم تدل االختبارات االحصائية على
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وجود عالقة بينها وبين جودة التقارير المالية .وأوصت الدراسة ضرورة قيام الجهات المشرفة على القطاع
الصناعي ،كو ازرة الصناعة والتجارة ،بدور رقابي يساهم في تطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية لهذه
الشركات وذلك على غرار دور البنك المركزي في القطاع المصرفي ،وكذلك العمل على ايجاد اليات
لتعزز الفصل بين الملكية واالدارة واستصدار التشريعات المناسبة لرفع كفاءة السوق المالي الذي ينعكس
بالتالي على رفع مستوى تطبيق الحاكمية المؤسسية.
 -18دراسة (جود  ,)2008 ,بعنوان" :مدى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في المصار
الفلسطينية وفقاً لمبادئ منظمة ال عاون االق صادي وال نمية ومبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية:
دراسة حالة بنك فلسطين"
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع الحوكمة المؤسسية في بنك فلسطين وفقاً لمبادئ منظمة التنمية
والتعاون االقتصادي ،ومبادئ لجنة بازل لإلشراف المصرفي المنبثة عنها ،ومحاولة التعرف على فروق
دراسة ذلك الواقع وفقاً لمتغيرات :الجنس العمر ،الدرجة العلمية ،التخصص العلمي ،عدد سنوات الخبرة
المصرفية ،والموقع الوظيفي ،وتكون مجتمع الدراسة من ( )36مفردة تتراوح مسمياتهم بين "عضو مجلس
إدارة ،مدير تنفيذي ،مراجع داخلي ،مراجع خارجي" ،وتم استخدام أسلوب المسح الشامل لمجتمع الدراسة،
كما تم اجراء بعض المقابالت مع بعض أفراد مجتمع الدراسة.
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :أن بنك فلسطين يلتزم بمبادئ الحوكمة المؤسسية
بدرجة مرتفعة ،وأن تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية يؤثر إيجاباً على مؤشرات أداء البنك ،وقد خرجت
الدراسة بمجموعة من التوصيات منها ضرورة تطوير تعليمات سلطة النقد الفلسطينية في مجال الحوكمة
المؤسسية من خالل اعتماد نموذج الحوكمة المؤسسية المقترح كإطار عمل ملزم للمصارف الفلسطينية بعد
األخذ في االعتبار العوامل البيئية والذاتية المميزة للمصارف الوطنية الفلسطينية.
 -11دراسة (الشريف وأبو عجيلة )2007 ,بعنوان ":العالقة بين جود

األرباح والحاكمية

المؤسسية".
هدفت الدراسة الى اختبار مدى وجود عالقة بين جودة األرباح وبين جوانب الحاكمية المؤسسية ،حيث تم
اختبار بيانات خمس وأربعون شركة من الشركات المساهمة العامة الصناعية المدرجة ببورصة عمان
لألوراق المالية خالل الفترة  ،2001 – 2007وقد تم االعتماد على نموذج االنحدار الخطي البسيط
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لتحديد مدى وجود عالقة بين مقياس جودة األرباح الذي يتمثل في المستحقات الكلية وبين جوانب
الحاكمية المؤسسية .وقد أظهرت االختبارات االحصائية لفرضيات الدراسة وجود عالقة عكسية بين جودة
األرباح وبين نسبة ملكية أعضاء مجلس االدارة ألسهم الشركة ،ووجود عالقة طردية بين استقاللية لجنة
التدقيق وجودة األرباح .أما بقية الخصائص التي اشتملت عليها جوانب الحاكمية المؤسسية فلم تدل
االختبارات االحصائية على وجود عالقة ذات داللة احصائية بينها وبين جودة األرباح .وأوصت الدراسة
الجهات ذات العالقة بالعمل على ايجاد اليات لضمان استقاللية مجالس ادارة الشركات ،والعمل على
تعزيز استقاللية لجان التدقيق وتفعيل هذه اللجان بداخلها وذلك من خالل زيادة األعضاء غير التنفيذيين
الذين يتمتعون بالخبرة المالية ،لما لذلك من أثر ايجابي في رفع مستوى جودة األرباح.
ثانيا :الدراسات باللغة األجنبية:
 -1دراسة ( ,)Taher, et al., 2016بعنوان" :أثر مؤشر حوكمة الشركات على سياسة توزيع األرباح:
دراسة ميدانية على صناعة الغ ل والنسي في باكس ان".
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر مؤشر الحاكمية المؤسسية على سياسة توزيع األرباح ،وذلك عن طريق
استخدام بيانات من سبعة عشر شركة من شركات الغزل والنسيج المدرجة في بورصة كراتشي ،وشملت
البيانات الفترة من  2009حتى عام  ،2013وتم جمع هذه البيانات من القوائم المالية المنشورة للشركات
عينة الدراسة ،وتم استخدام نماذج االنحدار المتعدد للتحقق من أثر حوكمة الشركات على سياسة توزيع
األرباح ،وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها :أنه لم يتم العثور على أثر لمؤشر الحوكمة على
سياسة توزيع األرباح ،كما أن كبر حجم المساهمين لم يكن له أثر على سياسة توزيعات األرباح ،وتم
العثور على عالقة طردية دالة إحصائياً بين توزيعات األرباح النقدية وقيمة األسهم ،كما توصلت الدراسة
إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية بين مجمل الربح والربح التشغيلي على تطبيق سياسة توزيعات األرباح،
وتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أداء الشركة وسياسة توزيعات األرباح.
 -2دراسة ( )Skar et.al, 2016بعنوان ":أثر الحاكمية المؤسسية على سياسة توزيعات األرباح في
الشركات المصرية"
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر متغيرات الحاكمية المؤسسية المتمثلة (حجم مجلس االدارة،
استقاللية مجلس االدارة ،الفصل بين الواجبات) إضافة إلى مجموعة من المتغيرات الضابطة المتمثلة في
20

(ربحية الشركة ،أصول الشركة ،الرافعة المالية) على سياسة توزيعات األرباح ،وقد تم جمع البيانات المالية
للشركات األكثر نشاطاً في البورصة المصرية والبالغ عددها ( )50شركة ،في الفترة من عام -2006
 ،2011وتم التوصل إلى النتائج التالية:
 -1يوجد تأثير عكسي لحجم الشركة على توزيعات األرباح.
 -2يوجد تأثير ايجابي لربحية الشركة على توزيعات األرباح.
 -3ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية للحاكمية المؤسسية وباقي المتغيرات على سياسة توزيعات
األرباح.
وأوصت الدراسة بضرورة عمل دراسات مستقبلية تتناول مكونات أكثر للحاكمية المؤسسية مثل جودة
التدقيق ،لجنة التدقيق.
 -3دراسة ( ,)Jahanzeb, et al., 2016بعنوان " :أثر م غيرات حوكمة الشركات على سياسة
توزيعات األرباح على قطاع الخدمات في مالي يا".
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر متغيرات حوكمة الشركات (حجم مجلس اإلدارة ،استقاللية مجلس
اإلدارة ،ملكية اإلدارة التنفيذية ،واستخدمت بعض المتغيرات الضابطة مثل (حجم الشركة ،ومعدل النمو،
والربحية) على سياسة توزيع األرباح بين شركات قطاع الخدمات المدرجة في بورصة ماليزيا ،وتم استخدام
نموذج المربعات الصغرى لتقدير النتائج ،وتألفت عينة الدراسة من  113شركة من شركات قطاع
الخدمات في الفترة من  2009حتى  ،2013وقد أظهرت النتائج أن الشركات ذات الربحية الكبيرة وحجم
مجلس الكبير واألقل نمواً تميل إلى دفع أرباح أعلى ،ويمكن تفسير هذه النتيجة أن الشركات ذات الربحية
المرتفعة تتقاسم أرباحها مع المساهمين إلعطاء رسالة إيجابية للسوق ،والتي يمكن أن تساهم لمزيد من
النمو مستقبالً.
 -4دراسة ( )Kanagartnam et al, 2007بعنوان ":هل تخفض الحاكمية المؤسسية الجيد عدم
تناسق المعلومات خالل ف ر االعالن عن األرباح الربع سنوية".
اختبرت الدراسة العالقة بين الحاكمية المؤسسية الجيدة وبين عدم تناسق المعلومات في السوق المالي،
خالل فترة االعالن عن األرباح ربع السنوية .استخدمت الد ارسة سيولة السوق كمقياس لعدم التناسق،
واستخدمت عددا من المتغيرات للتعبير عن جودة الحاكمية المؤسسية ،شملت نسبة ملكية أعضاء مجلس
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االدارة ألسهم الشركة ،واستقاللية مجلس االدارة ،ولجنة التدقيق التي تم قياس كل منها باستخدام نسبة عدد
األعضاء الخارجيين الى الداخليين .كما استخدمت هذه الدراسة حجم االدارة المقاسة بعدد أعضاء مجلس
االدارة ،وعدد اجتماعات مجلس االدارة ولجنة التدقيق للتعبير عن جودة الحاكمية المؤسسية .وباستخدام
عينة من شركات القطاع المالي وشركات قطاع الماء والكهرباء التي قامت باإلعالن عن أرباح ربع سنوية
خالل الربعين األخرين من العام  ،2000حيث توصلت الى أن هناك عالقة سلبية ذات داللة احصائية
بين استقاللية مجلس االدارة ونشاطه ونسبة ملكية أعضائه وبين عدم تناسق المعلومات.
 -1دراسة ( )Dey, 2005بعنوان ":الحاكمية المؤسسية ومصداقية ال قارير المالية".
هدفت الدراسة الى تحري جودة الحاكمية المؤسسية ،وارتباطها بمدى ادراك المستثمرين لمصداقية التقارير
المالية بشكل محدد .اختبرت الدراسة العالقة بين جودة الحاكمية المؤسسية ومصداقية األرقام المحاسبية
مع األخذ بعين االعتبار تفاوت مستوى الكلفة التي تتحملها الشركة لتطبيق الحاكمية المؤسسية .واستندت
الدراسة الى ثالث مجموعات من الشركات تتفاوت في مستوى الكلفة التي تتحملها نتيجة تطبيق حاكمية
الشركات .وقاست جودة حاكمية الشركات بمدى التزامها بتطبيق مبادئ حاكمية الشركات ،تم تفصيل هذه
المبادئ الى  23اجراء تمثل المتغيرات المستقلة دراسة .وتوصلت الدراسة الى أن أكثر المبادئ التي لها
ارتباطا بجودة الحاكمية المؤسسية ومصداقية التقارير المالية هي (استقاللية مجلس االدارة ،واستقاللية
أعضاء مجلس االدارة ،ومسؤوليات مجلس االدارة ،وفاعلية لجنة التدقيق ،وحقوق حاملي األسهم) .وكذلك
توصلت الى أن هناك ترابطا بين جودة الحاكمية المؤسسية ومصداقية التقارير المالية وبشكل ملحوظ
ارتباط مصداقية التقارير المالية مع ارتفاع مستوى كلفة تطبيق الحاكمية المؤسسية التي تتحملها الشركات.
 -1دراسة ( )Klapper and Love, 2004بعنوان ":الحاكمية المؤسسية وحماية المس ثمر واألداء
في األسواق الناشئة".
هدفت هذه الدراسة الى اختبار العالقة بين مستوى الحاكمية المؤسسية والبيئة القانونية في األسواق الناشئة
وذلك باستخدام نموذج  CLSAلتصنيف مستوى الحاكمية المؤسسية في المؤسسات ،واعتمد في قياس
الحاكمية على سبع قواعد تشكل الدعائم األساسية للحاكمية المؤسسية وهي النظام ،والشفافية ،والوعي
االجتماعي ،والمسؤولية ،واالستقاللية ،والعدالة ،واختبار العالقة بين حاكمية الشركات واألداء .تم تطبيق
الدراسة على ثال مائة وأربع وسبعين مؤسسة من األسواق الناشئة في أربع عشرة دولة ،وكانت عينة
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الدراسة فقط المؤسسات المدرجة والمتوفرة لها بيانات محاسبية على األقل من بداية عام  .1988وتوصلت
الدراسة عن طريق نموذج التصنيف الى وجود تباين واسع في مستويات تطبيق الحاكمية المؤسسية عبر
الدول عينة الدراسة ،وان الحاكمية المؤسسية المنخفضة تكون على األغلب في الدول ذات األنظمة
القانونية المنخفضة ،كذلك توصلت الدراسة الى أن أفضل أداء تشغيلي وتقييم سوقي يكون مرتبطا مع
أعلى مستوى في تطبيق الحاكمية المؤسسية.
 1.11تعقيب عام على الدراسات السابقة
لقد استعرض الباحث العديد من الدراسات السابقة المحلية والعربية واألجنبية في موضوع الحاكمية
المؤسسية وسياسة توزيعات األرباح ،حيث تم تناول خمسة وعشرين دراسة سابقة تم تطبيقها خالل الفترة
الواقعة بين  2015-2002على العديد من المنظمات التي تتواجد في بيئات مختلفة ،وتناولت الدراسات
مجاالت مختلفة ،فقد تناولت بعض الدراسات أثر الحاكمية المؤسسية على كل من األداء وجودة األرباح
وجذب االستثمارات وقرار المستثمر ،في حين أن بعض الدراسات قامت بقياس مستوى الحاكمية المؤسسية
لدى الشركات وأخرى قاست توزيعات األرباح ،وقد حاول الباحث اعتماد المتغيرات بناء على هذه الدراسات
واعتمد بشكل كبير على دراسة (حمدان ،)2014 ،حيث ال يوجد أي دراسة محلية تناولت أثر الحاكمية
المؤسسية على سياسة توزيعات األرباح.
 1.12وقد تمي ت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في الجوانب ال الية:
 الجانب التطبيقي والذي تم على كافة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين من خالل تحليلبياناتها التي تخص متغيرات الدراسة.
 قدمت الدراسة الحالية تصور عن موضوع هام ومفعل لدى الدول الخارجية وليس محط اهتماملدى الشركات التي لدينا ،وأثرت نتائج هذه الدراسة المعرفة لدى الشركات المدرجة في بورصة
فلسطين.
 تم إجراء الدراسة على جميع الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بكافة قطاعاتها المختلفة،وتميزت بأنها ربطت بين الحاكمية المؤسسية وسياسة توزيعات األرباح على (الصعيد المحلي) في
حين أن أغلب الدراسات السابقة ربطت الحاكمية المؤسسية بمتغيرات أخرى.
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 1.13الخالصة
تنـ ـ ــاول الفصـ ـ ــل األول خطـ ـ ــة الد ارسـ ـ ــة بجميـ ـ ــع عناصـ ـ ــرها إضـ ـ ــافة إلـ ـ ــى الد ارسـ ـ ــات السـ ـ ــابقة ،وقـ ـ ــد اعتمـ ـ ــد
الباح ـ ــث فــ ــي ه ـ ــذا الفصـ ـ ــل عل ـ ــى توضــ ــيح متغيـ ـ ـرات الد ارســ ــة األساس ـ ــية وتبري ـ ــر اس ـ ــتخدامها ،واســ ــتخدم
الباحـ ـ ــث نمـ ـ ــوذج كمـ ـ ــي للوصـ ـ ــول إلـ ـ ــى الهـ ـ ــدف الرئيسـ ـ ــي للد ارسـ ـ ــة باالعتمـ ـ ــاد علـ ـ ــى الد ارسـ ـ ــات السـ ـ ــابقة
وعلـ ــى أرسـ ــها د ارسـ ــة (حمـ ــدان ،)2014 ،وقـ ــد اتخـ ــذ الباحـ ــث مجتمـ ــع الد ارسـ ــة ممث ـ ـل مـ ــن بيانـ ــات كميـ ــة
تـ ـ ــم تجميعهـ ـ ــا مـ ـ ــن الق ـ ـ ـوائم الماليـ ـ ــة المنشـ ـ ــورة عبـ ـ ــر موقـ ـ ــع بورصـ ـ ــة فلسـ ـ ــطين للشـ ـ ــركات المدرجـ ـ ــة فـ ـ ــي
البورص ـ ــة وع ـ ــددها  49ش ـ ــركة وأع ـ ــد نموذجـ ـ ـاً يحت ـ ــوي عل ـ ــى المتغيـ ـ ـرات الت ـ ــي ت ـ ــم توض ـ ــيحها ف ـ ــي الخط ـ ــة
مـ ــع طـ ــرق قياسـ ــها لفت ـ ـرة زمنيـ ــة متمثل ـ ـة ب  4سـ ــنوات لكـ ــل شـ ــركة مـ ــن سـ ــنة  ،2014 – 2011واعتمـ ــد
الباحث في تحليل بياناته على نموذج االنحدار المتعدد.
وحـ ـ ــاول الباحـ ـ ــث فـ ـ ــي هـ ـ ــذه الد ارسـ ـ ــة تنـ ـ ــاول جميـ ـ ــع الد ارسـ ـ ــات التـ ـ ــي لهـ ـ ــا عالقـ ـ ــة بالموضـ ـ ــوع وعرضـ ـ ــها
وع ـ ـ ــرض أه ـ ـ ــم النت ـ ـ ــائج الت ـ ـ ــي توص ـ ـ ــلت اليه ـ ـ ــا لتك ـ ـ ــون حص ـ ـ ــر للب ـ ـ ــاحثين المهتم ـ ـ ــين بمج ـ ـ ــال الحاكمي ـ ـ ــة
وتوزيعات األرباح.
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 2.1.1مقدمة
ارتبط ظهور الحاكمية المؤسسية بالعولمة واألزمات االقتصادية والمالية ،وفرضت نفسها بسرعة حتى
أصبحت مثار اهتمام الدوائر األكاديمية والسياسية العالمية ،بحيث أدت الى تغيير استراتيجية االستثمار
المتعارف عليها والقائمة على ارتفاع العائد كلما ارتفعت المخاطرة إلى استراتيجية التوجه نحو الجودة،
والذي أدى بدوره الى ظهور مفهوم الحاكمية المؤسسية بشكل واضح (أبو ج ارد.)73 :2015 ،
ويستعرض هذا المبحث مفهوم الحاكمية وأسباب ودوافع ظهورها ،وإلى التطور التاريخي للحاكمية ،والتعرف
على أهميتها وأهدافها وعناصرها ،وعلى معاييرها وخصائصها ومقوماتها ومحدداتها.
 2.1.2مفهوم وتعريف الحاكمية المؤسسية
يثير مصطلح الحاكمية بعض الغموض لثالثة أسباب رئيسية مرتبطة بحداثة هذا المفهوم ،كما يلي
(جاوحدو:)3 :2010 ،
السبب األول :إن مفهوم الحاكمية لم يعرف باللغة اإلنجليزية ،كما أن مفهومه لم يبدأ في التبلور إال منذ
قرابة عقدين أو ثالثة عقود.
السبب الثاني :عدم وجود تعريف قاطع وواحد لهذا المفهوم.
السبب الثالث :غموض هذا المصطلح ألنه ما زال في طور التكوين ،وما زالت كثير من قواعده ومعاييره
في مرحلة المراجعة والتطوير.
وكلمة الحاكمية أصلها إنجليزي وهو مصطلح قديم ،أعيد استعماله من قبل البنك الدولي في منتصف
الثمانينيات ،ويمكن شرحه بأنه طريقة تسيير سياسة ،أعمال وشؤون الدولة ،وقد وضع لتحديد مجموعة من
الشروط السياسية التي من خاللها وضعت في حيز التنفيذ المخططات التي تكتسب شرعية للعمل
السياسي وفي نفس الوقت العالقات مع اإلدارة ومع القطب المسير وباقي المجتمع ،ويقصد بالحاكمية
"بأنها أسلوب وطريقة الحكم والقيادة في تسيير شؤون منظمة قد تكون دولة ،مجموعة من الدول ،منطقة،
مجموعات محلية ،مؤسسات عمومية أو خاصة ،فالحاكمية ترتكز على أشكال التنسيق ،والتشاور،
والمشاركة ،والشفافية في القرار" (جالب.)58 :2010 ،
كمـ ــا تعـ ــرف بأنهـ ــا "اإلطـ ــار العـ ــام للقواعـ ــد ،والعالقـ ــات والـ ــنظم والعمليـ ــات التـ ــي يـ ــتم مـ ــن خاللهـ ــا ممارسـ ــة
الس ـ ــلطة وال ـ ــتحكم ف ـ ــي الش ـ ــركة ،وه ـ ــي تش ـ ــمل اآللي ـ ــات الت ـ ــي ي ـ ــتم م ـ ــن خالله ـ ــا إدارة الش ـ ــركة ،كم ـ ــا أنه ـ ــا
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تـ ــؤثر فـ ــي عمليـ ــة تحديـ ــد أهـ ــداف الشـ ــركة وتحقيقهـ ــا ،ورصـ ــد المخـ ــاطر وتقييمهـ ــا ،وكيفيـ ــة تحسـ ــين األداء"
(.)Council, 2010: 3
ويركز مفهوم الحاكمية المؤسسية على موضوع الرقابة على الشركات وتصرفات القائمين عليها وتحديد
مسؤولياتهم ،ويؤكد على أهمية مشاركة األطراف األخرى ذات العالقة كالمساهمين والموظفين والدائنين
وغيرهم وتعزيز اإلفصاح والشفافية في البيانات المالية (الرحيلي.)185 :2006 ،
وأشار بن درويش ( )2007إلى مفهوم الحاكمية كما يلي:
 -1المفهوم اللغوي :وهو اصطالح يعني عملية التحكم والسيطرة من خالل قواعد وأسس الضبط
بغرض تحقيق الرشد ،وتشير كتب أخرى إلى أنها كلمة مشتقة من التحكم أو المزيد من التدخل
والسيطرة ،ويرى اَخرون أنها كلمة تعني لغوياً نظام ومراقبة بصورة متكاملة وعلنية تدعيماً للشفافية
والموضوعية والمسؤولية.
 -2المفهوم المحاسبي للحاكمية :وتعني محاسبياً توفير مقومات حماية أموال المستثمرين وحصولهم
على العوائد المناسبة وضمان عدم استخدام أموالهم في مجاالت أو استثمارات غير اَمنة وعدم
استغاللها من قبل اإلدارة أو المديرين لتحقيق منافع خاصة ،ويتم ذلك من خالل مجموعة من
اإلجراءات والضوابط والمعايير المحاسبية.
 -3المفهوم القانوني للحاكمية :وهي اإلطار التشريعي والقواعد القانونية التي تحمي مصالح األطراف
ذوي العالقة بالمؤسسة أو الشركة ،وتناولها كتاب القانون على أنها إطار متكامل من القواعد
القانونية الحاكمة إلدارة شؤون المشروعات والمنظمات في مواجهة األطراف المستفيدة.
 -4المفهوم اإلداري للحاكمية :لم يتحدد هذا المفهوم بدقة بعد ،ومنهم من يرى أنها مجموعة من
القواعد والضوابط واإلجراءات الداخلية التي توفر ضمانات تحقيق حرص المديرين على حقوق
األطراف ذات المصالح بالمنظمة.
وعرف أبو جراد ( )76 :2015الحاكمية بأنها :مجموعة من االليات واإلجراءات والقوانين والنظم والق اررات
التي تضمن كالً من االنضباط والشفافية والعدالة ،والتي تهدف الى تحقيق الجودة والتميز في األداء عن
طريق تفعيل تصرفات إدارة الشركة فيما يتعلق باستغالل الموارد االقتصادية المتاحة لديها ،بما يحقق
أفضل منافع ممكنة لكافة األطراف ذوي المصلحة وللمجتمع ككل.
28

ويرى أبو حمام ( ،)16 :2009أن الحاكمية تتمثل في عدة معان أساسية:
 أنظمة رقابة خاصة على الشركات. عالقات منظمة بين مجلس اإلدارة والمديرين والمساهمين وأصحاب المصالح. قواعد إلدارة الشركة والرقابة عليها وفق هيكل معين ومنظم.ويعتبر تعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (:)OECD
( )Organization for Economic Co. Operation and Developmentمن أشمل التعريفات،
حيث عرفتها بأنها :النظام الذي تستخدمه المنشأة في عملية اإلشراف والرقابة على عملياتها ،كما أنها
تمثل النظام الذي يتم من خالل توزيع الحقوق والمسؤوليات على مختلف األطراف في المنشأة بما في ذلك
مجلس اإلدارة والمديرين وحملة األسهم وأصحاب المصالح األخرى ،كما أنها تحدد القواعد واإلجراءات
الخاصة باتخاذ الق اررات التي تتعلق بالمنشأة ،مما يساعد على تحديد أهداف الشركة والوسائل التي تستخدم
في تحقيق تلك األهداف والرقابة عليها (الشريف وأبو عجيلة.)OECD, 1999( )3 :2010 ،
وترى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ( )OECDأن الحاكمية" :مجموعة من العالقات بين إدارة
الشركة ،ومجلس إدارتها ،والمساهمين فيها ،وغيرهم من أصحاب المصالح وتشمل أيضاً الهيكل الذي
توضح من خالله أهداف الشركة ووسائل تحقيقها ،ومراقبة األداء".)Basel Committee, 2010: 5( .
ويعرفها أبو عمرو ( )58 :2014بأنها مجموعة من األمور التي تنظم العالقة بين أطراف المنظمة كافة،
وهي تظهر في مجموعة من القوانين واللوائح التي تهدف الى حماية أصحاب المصالح ،أي أنها تمثل
أسلوباً متمي اًز في إدارة منظمات األعمال.
كما أنها عملية يتم من خاللها تحديد القواعد وتنظيم الممارسات السليمة للرقابة على القائمين على إدارة
الشركة ،بما يحفظ حقوق المساهمين ويضمن مستوى مالئم من الشفافية واإلفصاح ويضبط العالقة بين
مجلس اإلدارة من جهة واألطراف أصحاب المصالح من جهة أخرى ،كما أنها تتضمن مجموعة من
القواعد يتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها وفق هيكل معين يتضمن توزيع الحقوق والواجبات فيما بين
المشاركين في إدارة الشركة مثل مجلس اإلدارة ،المديرين التنفيذيين والمساهمين وأصحاب المصالح (أحمد،
.)16 :2012
ويشير بن عيسى ( )35 :2009إلى أن الحاكمية هي مجموعة من القوانين والنظم والق اررات التي تهدف
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إلى تحقيق الجودة والتميز في األداء عن طريق اختيار أساليب مناسبة وفعالة لتحقيق الخطط وأهداف
الشركة ،فهي تعني وجود نظم تحكم العالقات بين األطراف األساسية التي تؤثر في األداء ،كما تشمل
مقومات تقوية الشركة على المدى البعيد وتحديد المسؤول والمسؤولية.
كذلك هناك من يرى أن الحاكمية المؤسسية تتضمن مجموعة من القوانين والقواعد والمعايير التي ترسم
حدود العالقة بين إدارة الشركة وبين األطراف ذوي المصالح بما يضمن المحافظة على حقوق المساهمين
وتعظيم ثرواتهم واإلفصاح عنها بشكل شفاف وعادل (الشعباني وعلي وسعيد.)221 :2013 ،
ويرى األغا ( )19 :2011أن الحاكمية تعني إحكام العالقة بين إدارة الشركة من ناحية وحملة األسهم
وأصحاب المصالح أو األطراف األخرى من ناحية أخرى ،كما أنها نظام يتحرى الدقة في تنفيذ صيغ
العالقات ،ويهتم بتنظيم التطبيقات والممارسات السليمة للقائمين على إدارة شركة ما.
وهناك اتجاهات مختلفة حول الوصول إلى تعريف موحد لمصطلح الحاكمية ،اال أن القاسم المشترك بين
المفاهيم هو أن الحكامية تهتم بتطوير األداء وتحقيق الشفافية واالنضباط والعدالة ،كما أنها تحتوي على
مجموعة من القوانين واألنظمة والقواعد تدار لفائدة أصحاب المصالح (المشهداني.)222 :2012 ،
وذكر (حسياني )15-14 :2010 ،أن هناك منهجين لتعريف حاكمية الشركات:
 منهج المساهم :والذي بين أن الهدف األساسي األكثر احتماالً لنشاط المؤسسة هو تعظيم الربح،وفي ظل مفهوم المسألة ،فإن اإلشراف على تحقيق أهداف المؤسسة وتعظيم الربح يكون من قبل
مالك المؤسسة ومساهميها.
 منهج األطراف المتعددة :والذي يبين أن هياكل حاكمية المؤسسات تعكس نموذجاً لرقابة المؤسسةوالذي يهتم بمصالح األطراف المتعددة مثل األطراف األخرى ذوي العالقة ،العمال ،والمدربين،
والدائنين ،والعمالء.
بناء على ما سبق يعرف الباحث الحاكمية المؤسسية بأنها:
ً
عملية ضبط قانوني وإداري ومحاسبي لعمل الشركات ،من خالل مجموعة من االليات واإلجراءات
والضوابط والمعايير والق اررات والقواعد والمبادئ ،بهدف إحكام الرقابة على كافة المستويات وتزويد العاملين
بالمعلومات ،لتحقيق أفضل منفعة وتحقيق الشفافية واالنضباط.
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 2.1.3أسباب ودوافع ظهور الحاكمية المؤسسية
لقد اختلفت األسباب التي أدت لظهور الحاكمية وتعددت ،حيث كان لتفاقم األزمات المالية أثر كبير على
محاولة إيجاد طريقة تمكن من التحكم الجيد في الشركات وكذا فرض الرقابة عليها ،وهذا ما يمكن تحقيقه
من خالل أدوات الحاكمية ،وتتمثل األسباب الرئيسية لظهور الحاكمية في كل من عالقات الوكالة،
واألزمات المالية مثل شركة أنرون وغيرها (بن عيسى.)41 :2009 ،
وقد وضح المشهداني ( )222 :2012سببين لظهور الحاكمية المؤسسية هما:
 -1نظرية الوكالة :حيث يعتبر الفصل بين الملكية واإلدارة من العوامل األساسية لظهور نظرية
الوكالة ،كما أن التوسع الكبير الذي عرفته المؤسسات االقتصادية خصوصا في ظل العولمة
والنمو االقتصادي العالمي المتزايد أدى الى ظهور مشكلة الوكالة بين األطراف المتعاقدة في
المؤسسة (الوكيل واألصيل) ،ومن خالل هذه المشكلة بات هناك حاجة ماسة إليجاد قوانين
وقواعد تنظم العالقة بين األطراف في المؤسسات ،كما باتت الحاجة ماسة إلعادة الثقة
والمصداقية ألسواق المال ،وتنشيط االستثمارات ،لما تمثله من هدف أساسي تسعى الدول لتحقيقه،
ومن هنا زاد االهتمام بمفهوم الحاكمية وإبراز أهميتها في الحد أو التقليل من المشاكل التي قد تنشأ
نتيجة الفصل بين الملكية واإلدارة.
 -2األزمات المالية :إن حدوث انهيارات مالية وفضائح إدارية لمؤسسات عمالقة ،استدعى ذلك الى
دراسة وتحليل األسباب التي أدت إلى ظهور الفساد المالي واإلداري بالمؤسسات والذي يؤدي
بطبيعة الحال إلى حدوث تلك االنهيارات والفضائح ،وبرزت نتيجة هذه الفضائح واالنهيارات
مفاهيم ومصطلحات جديدة ،بهدف السيطرة على تلك التأثيرات ،وكذلك لتفادي حدوثها في
المستقبل ،ومن أهم هذه المفاهيم (الحاكمية المؤسسية).
ويرى بن درويش ( )2007أن الحاكمية ظهرت بسبب الدوافع األتية:
 -1تقويم أداء اإلدارة العليا بالمنشئات وتعزيز المساءلة.
 -2توفير الحوافز لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
 -3مراجعة وتعديل القوانين الحاكمة ألداء المنشئات.
 -4ضمان الحصول على معاملة عادلة لجميع المساهمين.
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 -5توفير إطار عام لتحقيق التكامل والتناسق بين أهداف المنشأة ووسائلها.
 -6توفير إطار واضح لمهام كل من الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين بما يضمن
عدم حدوث لبس أو غموض أو تداخل بين اختصاصات هذه األطراف.
 -7تحقيق نوع من التكامل بين المنشأة والبيئة المحيطة من حيث الجوانب القانونية والتنظيمية
واالجتماعية السائدة.
 -8توفير إطار يساعد في تحديد سبل زيادة وعي المسؤولين وأصحاب المصلحة بأساليب ممارسة
السلطة وتحمل المسؤولية.
 2.1.4ال طور ال اريخي للحاكمية المؤسسية
لقد ظهرت الحاجة إلى الحاكمية في العديد من االقتصاديات المتقدمة والناشئة خالل العقود القليلة
الماضية ،خاصة في أعقاب االنهيارات االقتصادية واألزمات المالية التي شهدها عدد من دول شرق آسيا
وأمريكا الالتينية وروسيا في عقد التسعينات من القرن العشرين ،وكذلك ما شهده االقتصاد األمريكي مؤخ ار
من انهيارات مالية ومحاسبية خالل عام  2002وما عقبها كذلك في  ،2008حيث تزايدت أهمية الحاكمية
نتيجة التجاه كثير من دول العالم إلى التحول إلى النظم االقتصادية الرأسمالية التي يعتمد فيها بدرجة
كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق معدالت مرتفعة ومتواصلة من النمو االقتصادي .كما دفع اتساع
حجم الشركات وانفصال الملكية عن اإلدارة إلى ضعف آليات الرقابة على تصرفات المديرين ،وإلى وقوع
كثير من الشركات في أزمات مالية .ولعل من أبرزها أزمة شركتي أنرون وورلد كوم في الواليات المتحدة
في عام  ، 2001وقد دفع ذلك العالم لالهتمام بالحاكمية ،نظ ار للدور الذي يمكن أن تلعبه الحاكمية في
مجاالت اإلصالح المالي واإلداري لشركات القطاع العام والخاص ،وزيادة ثقة المستثمرين في القوائم
المالية ،وتنشيط االستثمار ،وتدعيم الجهاز المصرفي وزيادة قدراته ،وتفعيل السوق المالي (جميل وسفير،
.)4 :2012
وقد بدأ مصطلح الحاكمية المؤسسية في الرواج في الواليات المتحدة األمريكية سنة 1970م ،وقد أصبح
في غضون  25عاماً محالً للنقاش في جميع أنحاء العالم ،من قبل األكاديميين والمدراء التنفيذيين،
والمستثمرين (.)Cheffins, 2015: 2
ويمكن تلخيص مراحل تطور ووضوح أبعاد الحاكمية المؤسسية فيما يلي (بن درويش:)19-17 :2007 ،
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 -1حتى مرحلة الكساد (ما بعد عام  )1932وبدء االعتراف بعمق الفجوة بين اإلدارة والمالك
وتعارض المصالح.
 -2مرحلة ظهور نظرية الوكالة وضبط العالقات ( )1990-1976حيث ظهرت الكتابات بشأن
تنظيم وضبط العالقات بين المالك واإلدارة من خالل نظرية الوكالة وضرورة تحديد الواجبات
والصالحيات لكل من اإلدارة وأصحاب األموال.
 -3تزايد االهتمام بالحاكمية مع بداية التسعينيات من القرن العشرين عندما اتجهت منظمة التجارة
العالم ية لوضع معايير تساعد الشركات من خالل االلتزام بها في تحقيق النمو واالستقرار وتدعيم
قدراتها التنافسية للعمل عبر الحدود الدولية.
 -4مرحلة بدء ظهور إصالح الحاكمية ( )2000-1996كنتاج لتراكم الدراسات التي تشير إلى
أسباب انهيار الشركات أو اخفاقها في تحقيق أهدافها أو سوء الممارسات اإلدارية بها وإهدار أو
سوء استخدام االمكانيات والموارد ،مما دفع منظمة التجارة العالمية لالهتمام بصياغة بعض
المبادئ العامة للحاكمية.
 -5قيام منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  O.C.E.Dبإصدار مجموعة من المبادئ العامة
للحاكمية.
 -6اتجهت مؤسسات واتحادات مهنية أغلبها محاسبية لوضع مجموعة من المعايير لتحقيق أهداف
الحاكمية في ضوء المعايير السابق وضعها من المنظمات المختلفة.
 -7مرحلة التأكيد على حتمية الحاكمية ( )2004-2001وضرورة توثيقها ،حيث كان التركيز واضحاً
على حاالت الفشل والفساد القيمي واألخالقي والفضائح في عديد من الممارسات المالية
واالستثمارية في كثير من الشركات والمؤسسات.
 -8مع تتابع ظاهرة األزمات االقتصادية وانهيار عديد من الشركات العمالقة اتجه البنك الدولي أيضاً
إلى االهتمام بالحاكمية ،وقام بتعضيد بعض المؤسسات واللجان والهيئات والمعاهد لتبني موضوع
الحاكمية وإصدار مجموعة من الضوابط واالرشادات لتطبيق الحاكمية وتفعيلها.
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 2.1.1أهمية الحاكمية المؤسسية
إن نجاعة نظام الحاكمية للشركات يساعد على ضمان وحسن استغالل رأسمال الشركة أحسن استغالل،
إضافة الى استعمال الشركة لرأسمالها بفعالية ،كما وتساعد على ربحية أصحاب المال كالمساهمين وبقية
المقرضين كالبنوك ،كما وتساعد على الحفاظ على ثقة واطمئنان المستثمرين سواء المحليين أو األجانب
وجذب رأس المال طويل األجل ،واعتبارها العنصر الرئيسي في تحسين فعالية االقتصاد ودفع عجلة التنمية
(أحمد.)17 :2012 ،
وتكمن أهمية الحاكمية للشركات في وضعها لألنظمة الكفيلة التي تتجنب تضارب المصالح وتطبيقها في
كل مؤسسة ،حيث تجعل األنظمة إلزامية لكل الشركات المدرجة في السوق المالي ومراقبتها لمواجهة أي
مظاهر الفساد وال سيما ما يتصل بإعداد التقارير المالية واإلفصاح والشفافية وإتباع معايير ذات جودة
عالية (أبو حمام.)25 :2009 ،
وقد وضح بن درويش ( )31 :2007في كتابه حوكمة الشركات ودور مجلس اإلدارة أهمية الحاكمية
المؤسسية في النقاط التالية:
 -1المساعدة في اكتشاف التالعب والغش المالي والفساد اإلداري ،واتخاذ اإلجراءات الواجبة بشأن عالجه.
 -2وقاية الشركة والعاملين فيها من التالعب والغش المالي والغنى الفاحش والفساد اإلداري واألزمات
واإلفالس.
 -3تقوية قدرات الشركة التنافسية والقدرة على جذب االستثمارات والنمو.
ويرى الغريب ( )21 :2012أن أهمية الحاكمية تكمن في أنها تعمل على وضع األنظمة التي تكفل
عدم تضارب المصالح وتطبيقها في كل شركة ،وجعل هذه األنظمة إلزامية لجميع الشركات ومراقبتها
لمواجهة أي مظهر من مظاهر الفساد ،وال سيما بما يتصل بأعداد التقارير المالية واإلفصاح والشفافية،
إضافة الى اتباع معايير ذات جودة عالية في مجال القياس واإلفصاح المحاسبي.
وتعتبر الحاكمية مهمة جدا للشركات من وجهة نظر ( )Gregory & Simms, 1999: 3-4ذلك ألنها
تعمل على:
 كفاءة توظيف الشركة ألصولها. زيادة قدرة الشركة على جذب تمويل منخفض التكلفة.34

 تفعيل قدرة الشركة على تلبية التوقعات المجتمعية. زيادة وتحسين أداء الشركة بشكل عام.إن تطبيق قواعد الحاكمية بشكل سليم سوف يحسن األداء ويعظم الربحية ،مما يولد ثقة المتعاملين مع
المؤسسة بالتقارير المالية فضال عن زيادة قدرتها على المنافسة في األجل البعيد وقدرتها على خفض
تكاليف رأس المال وتجنب المؤسسة من االنزالق في مشاكل مالية ومحاسبية بما يعمل على تدعيم
واستقرار نشاط ا لمؤسسات في األسواق والذي بدوره يساعد على االستقرار االقتصادي للمجتمع (الاليذ
والشوبكي وحمدان.)99 :2013 ،
ويرى المشهداني ( )225 :2012أن الحاكمية تؤدي إلى زيادة الجودة في المعلومات المحاسبية ،ومن
خاللها يمكن تحديد ومعالجة االنهيارات المالية التي أصابت بعض الشركات ،ومنع حدوثها مرة أخرى
ومعرفة نقاط الضعف التي تؤدي إلى تقليل كفاءة اإلدارة والمحللين الماليين ،وغياب الحاكمية المؤسسية
يعرض الشركة للعديد من المصاعب والمخاطر المالية نتيجة خطر الغش والتالعب.
وبين بديسي ( )3 :2010أن الحاكمية تهتم أساساً باإلدارة الرشيدة لشؤون الشركة من أجل ضمان الحفاظ
على حقوق ومصالح المساهمين والمتمثل في حماية أموالهم والعمل على تنميتها من خالل زيادة العائد،
كما تهتم أيضاً بمصالح األطراف األخرى ذات العالقة بالشركة من مديرين ،عمال ،عمالء ،دائنين.. ،الخ،
وذلك من خالل توفير المعلومات المحاسبية والمالية الدقيقة في الوقت المناسب وهذا لكل من يهمه األمر
قصد اتخاذ الق اررات المناسبة والسليمة.
اء بالنسبة للشركات أو المساهمين كما يلي (جودة-18 :2008 ،
إن الحاكمية تحظى بأهمية بالغة سو ً
:)19
أوالً :األهمية بالنسبة للشركات:
 رفع الكفاءة االقتصادية للشركة. وضع اإلطار التنظيمي الذي يمكن من خالله تحديد أهداف الشركة وسبل تحقيقها. زيادة ثقة المستثمرين.ثانياً :األهمية بالنسبة للمساهمين:
 ضمان الحقوق لكافة المساهمين مثل حق التصويت والمشاركة في الق اررات.35

 اإلفصاح الكامل عن أداء الشركة والوضع المالي والقدرات الجوهرية المتخذة من قبل اإلدارةالعليا.
 تخفيض درجة المخاطر المتعلقة بالفضائح المالية واإلدارية التي تواجهها الشركة. زيادة كفاءة أداء الشركة مما ينعكس على معدالت الربحية ودفع عجلة التنمية في المجتمع. جذب العديد من االستثمارات المحلية واألجنبية وزيادة فرص العمل والتشغيل في المجتمعوالمساهمة في حل مشكلة البطالة التي تعاني منها معظم دول العالم.
وأضاف حسياني ( )20 :2010أن لحاكمية المؤسسات أهمية في خلق القيمة ،حيث تضمن الحاكمية
ضمان إتباع المديرين أهداف خلق الثروة المحددة من طرف المساهمين ،كما أن المديرين يتلقون أجو اًر
بقدر ما يقدمونه ،بمعنى القيمة الفعلية للخدمات المقدمة ،وتهتم الحاكمية بدرجة كبيرة بعالقة المديرين
والمساهمين ،ألن هؤالء فقط الذين تتوفر لديهم عقود تسمح لهم بضمان مصالحهم ،حيث أن امتالك جزء
من رأس المال في المنشأة يعتبر مؤشر ثقة وإشارة جيدة على األداء المستقبلي لباقي األطراف األخرى.
ويرى الباحث أن أهمية الحاكمية المؤسسية تنحصر في األمور التالية:
 -1استغالل النقد بشكل جيد وتعزيز الثقة بالبيانات.
 -2تعزيز الضبط اإلداري من خالل قوانين واضحة تحكم عمل الشركات.
 -3منع الغش والتالعب بالبيانات المالية وترسيخ مفهوم الرقابة.
 -4رفع قيمة الشركة ودعم موقفها التنافسي.
 2.1.1أهدا

الحاكمية المؤسسية

يمكن تبيان أهداف الحاكمية من خالل األهداف التي تسعى إلى تحقيقها القواعد والضوابط المتعلقة بها،
حيث تهدف إلى تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق المساءلة لإلدارة وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين
وحملة الوثائق جميعاً ،مع مراعاة مصالح العمل والعمال والحد من استغالل السلطة في غير المصلحة
العامة بما يؤدي إلى تنمية االستثمار وتشجيع تدفق وتنمية المدخرات وتعظيم الربحية وإتاحة فرص عمل
جديدة ،كما أنها تؤكد على أهمية االلتزام بأحكام القانون والعمل على ضمان مراجعة األداء المالي ووجود
هياكل إدارية تمكن من محاسبة اإلدارة أمام المساهمين (بن عيسى.)37 :2009 ،
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تهدف الحاكمية المؤسسية الى ضبط العمليات في الشركة ،وضبط سلوك الموظفين والصالحيات ،وتحمي
حقوق المساهمين الصغار قبل الكبار ،كما أنها استراتيجية تتبناها المنشأة في سعيها لتحقيق األهداف
الرئيسية بما ال يتعارض مع مصالح فئات أخرى ذات العالقة (أبو جراد.)73 :2015 ،
ويرى العازمي ( )16 :2012أن الحاكمية المؤسسية تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في األداء عن
طريق تفعيل تصرفات إدارة الشركة فيما يتعلق باستغالل الموارد االقتصادية المتاحة لديها ،بما يحقق
أفضل منافع ممكنة لكافة األطراف لذوي المصلحة والمجتمع ككل.
ولخص المشهداني ( )224 :2012أهداف الحاكمية المؤسسية في النقاط التالية:
 -1تعظيم أداء الشركات وتحقيق الكفاءة االقتصادية.
 -2وضع األنظمة الكفيلة بتجنب وتقليل الغش وتضارب المصالح.
 -3وضع أنظمة الرقابة على إدارة الشركة وأعضاء مجلس إدارتها.
 -4تحقيق الفاعلية في الوصول لألهداف المنشودة.
 -5تعزيز الثقة والمصداقية في الشركة وإدارتها.
 -6حفظ حقوق األطراف ذات الصلة بالشركة.
وأشار بديسي ( )3 :2010أن الحاكمية تهدف إلى تطوير األداء وتحقيق اإلفصاح والشفافية ،إلى جانب
البحث عن تحقيق االنسجام والتوازن بين مصالح األطراف المختلفة ذات العالقة بالشركة ،وذلك على
مستوى بيئة العمل الداخلية والخارجية.
وقسمت بن عيسى ( )14 :2012أهداف الحاكمية المؤسسية الى ثالثة تقسيمات:
 -1أهداف على مستوى األفراد :تتمثل في (حماية حقوق المساهمين ،و ممارسة المساهمين لرقابة
فعالة ،و زيادة ثقة المستثمرين باألسواق).
 -2أهداف على مستوى المؤسسة :وتشمل (تحسين أداء المؤسسة ،و تعظيم قيمة المؤسسة ،وتدعيم
المركز التنافسي ،وتحسين الممارسات المالية والمحاسبية ،ومنع المتاجرة بالسلطة).
 -3أهداف على مستوى الدولة :وتتمثل في (تشجيع جذب االستثمارات وتدفق األموال ،ومراعاة
مصالح المجتمع والعمال ،ودعم استقرار ومصداقية قطاع المال).
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بناء على ما تقدم يمكن القول أن أهداف الحاكمية المؤسسية تنبع من واقع الضوابط والقوانين والقواعد
و ً
والمبادئ التي ترسخ مفهوم الجودة ،وبالتالي تهدف لخدمة أطراف داخلية متمثلة بالشركة واألفراد
المساهمين داخلها ،وأطراف خارجية ممثلة بالمستثمرين وتعزيز ثقتهم وجذب االستثمار للشركة.
 2.1.7عناصر الحاكمية المؤسسية
تتمثل عناصر الحاكمية المؤسسية فيما يلي (الشريف وأبو عجيلة:)5-4 :2010 ،
 -1لجنة التدقيق :تنبثق لجنة التدقيق عن مجلس اإلدارة ،ومن واجباتها األساسية اإلشراف على عملية
إعداد البيانات المالية للشركة ،ومتابعة وتقييم نظام الرقابة الداخلية ومتابعة عمل المدقق الخارجي،
وعليه يجب أن يكون لهذه اللجنة قدر ِ
كاف من االستقاللية وأن تتمتع بالخبرة الالزمة لقيامها.
 -2مجلس اإلدارة :هم أشخاص يمثلون المساهمين وأيضاً األطراف األخرى مثل أصحاب المصالح،
ومجلس اإلدارة يقوم باختيار المديرين التنفيذيين الذين يوكل إليهم سلطة اإلدارة اليومية ألعمال
الشركة ،باإلضافة إلى الرقابة على أدائهم ،كما يقوم مجلس اإلدارة برسم السياسات العامة للشركة
وكيفية المحافظة على حقوق المساهمين (الغريب.)22 :2012 ،
ويرى األغا ( )39 :2011أن األطراف المسئولة عن تطبيق الحاكمية المؤسسية (لجنة التدقيق ،ومجلس
اإلدارة ،والتدقيق الداخلي ،والمدقق الخارجي) ،وهذه األطراف يجب أن يوجد بينها عالقة مشتركة تساعد
على اكتمال التطبيق بشكل يعزز من قوة وأهمية هذه المبادئ وذلك لتستطيع تحقيق أهدافها بما ينسجم مع
مصلحة أصحاب المصالح جميعاً.
 2.1.8معايير ومبادئ الحاكمية المؤسسية
إن المعايير والقواعد التي تنظم الحاكمية المؤسسية لها خصائص تشكل الدعائم األساسية للحاكمية
المؤسسية لتحقق الغرض من تطبيقها ،حيث تقدم هذه المعايير إفصاحاً كافياً عن المعلومات لتخدم كل
األطراف ذات المصلحة (أبو جراد.)81 :2015 ،
ولتحقيق أهداف الحاكمية ال بد من توافر مبادئ وقواعد راسخة تساهم في إقامة نظام سليم يعزز فرص
النجاح واإلصالح االقتصادي والتنظيمي للشركات ،لذا فقد حرصت الكثير من المؤسسات الدولية على
دراسة هذا المفهوم وتحليله ووضع مبادئ محددة لتطبيقه ،من أجل تعزيز الثقة في الشركات المدرجة
بالسوق المالي ومدى التزامهم بهذه المبادئ (أحمد.)23 :2012 ،
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ولقد تم تطبيق الحاكمية وفق ستة مبادئ توصلت اليها منظمة التعاون والتنمية في عام  ،1999علماً
بأنها قد أصدرت تعديالً لها في عام  ،2004وتتمثل المبادئ بعد التعديل في (:)OECD, 1999
 -1توافر إطار فعال للحاكمية :يجب أن يتضمن إطار الحاكمية كالً من تعزيز شفافية األسواق
وكفاءتها ،كما يجب أن يكون متناسقاً مع أحكام القانون ،وأن يصيغ بوضوح تقسيم المسؤوليات
فيما بين السلطات االشرافية والتنظيمية والتنفيذية المختلفة (العازمي.)17 :2012 ،
 -2حفظ حقوق جميع المساهمين :ويقصد بها الحقوق األساسية للمساهمين والمتمثلة بتأمين تسجيل
األسهم ،ونقل أو تحويل ملكيتها ،والحصول على المعلومات الخاصة بالشركة في الوقت المناسب،
والحق في انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة والتصويت في االجتماعات وأخي اًر الحصول على
حصص من أرباح الشركة (الشعباني واخرون.)223-222 :2013 ،
 -3المعاملة المتساوية للمساهمين :وتعني المساواة بين حملة األسهم داخل كل فئة ،وحقهم في الدفاع
عن حقوقهم القانونية ،والتصويت في الجمعية العامة على الق اررات األساسية ،وكذلك حمايتهم من
أي عملية استحواذ أو دمج مشكوك فيها ،أو من االتجار في المعلومات الداخلية ،وكذلك حقهم
في االطالع على كافة المعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين التنفيذيين (الاليذ
والشوبكي وحمدان.)100 :2013 ،
 -4دور أصحاب المصالح في حاكمية الشركات :ويعني التعاون بين أصحاب المصالح وإدارة
الوحدات االقتصادية ،والمشاركة في المتابعة والرقابة على أدائها ،وضمان حصولهم على
المعلومات المالئمة والكافية والموثوق فيها ،والمحافظة على حقوقهم ،والحصول على التعويضات
في حالة انتهاك حقوقهم (بوقرة وغانم.)11 :2012 ،
 -5اإلفصاح والشفافية :ينبغي أن يكفل إطار حاكمية الشركات تحقيق اإلفصاح الدقيق ،وفي الوقت
المالئم بشأن كافة المسائل المتصلة بتأسيس الشركات ،ومن بينها الوضعية المالية واألداء
والملكية وأسلوب ممارسة السلطة (جميل وسفير.)6 :2012 ،
 -6مسؤوليات مجلس اإلدارة :وينص المبدأ على شمول إطار الشركات دليالً استراتيجياً للشركة،
ومراقبة فعالة لإلدارة التنفيذية مجلس اإلدارة من خالل مساءلة المجلس أمام الشركة والمساهمين
(جودة.)32 :2008 ،
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والشكل رقم ( )2يوضح مبادئ منظمة ال عاون االق صادي وال نمية (.)OECD
مبادئ منظمة ال عاون االق صادي وال نمية )(oecd

ضمان وجود أساس
إلطار فعال لحوكمة
الشركات

حقوق المساهمين
والوظائف الرئيسية
ألصحاب حقوق الملكية

المعاملة المتساوية
للمساهمين

.1
.2
.3
.4

ذو تأثير على األداء االقتصادي الشامل.
المتطلبات القانونية والتنظيمية في نطاق اختصاص تشريعي.
توزيع المسؤوليات في نطاق تشريعي.
لدى جاهات السلطة والنزاهة والموارد للقيام بواجباتها.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

توافر الحقوق األساسية للمساهمين.
الحق في المعلومات عن القرارات.
الحق في المشاركة في التصويت.
تسهيل المشاركة الفعالة.
التصويت شخصيا ً أو غيابياً.
اإلفصاح عن الهياكل والترتيبات.
تسهيل الممارسة للحقوق الملكية.

 .1معاملة المساهمين معاملة متساوية.
 .2منع التداول بين الداخليين والتداول الشخصي الصوري.
 .3اإلفصاح عن العمليات.

دور أصحاب المصالح

.1
.2
.3
.4
.5
.6

المصالح وفق القانون أو االتفاقات.
التعويض مقابل انتهاك الحقوق.
تطوير اآلليات للمشاركة.
المعلومات في الوقت المناسب.
االهتمام بالممارسات.
إطار لإلعسار وآخر للدائنين.

اإلفصاح والشفافية

.1
.2
.3
.4
.5
.6

اإلفصاح عن السياسات.
المستويات النوعية للمحاسبة.
المراجعة الخارجية.
قابلية المراجعة للمساءلة.
الفرصة والتوقيت للمستخدمين.
المنهج الفعال إلطار الحوكمة.

.1
.2
.3
.4
.5
.6

العمل وفقا ً للمعلومات الكاملة.
المعاملة العادلة للمساهمين.
تطبيق المعايير األخالقية.
عرض السياسات.
الحكم الموضوعي المستقل.
الوقت المناسب إلتاحة المعلومات.

مسئوليات مجلس
اإلدارة

المصدر ()OECD, 1999
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وهناك مجموعة من اإلرشادات التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار لتطبيق المبدأ المتعلق
بمسؤوليات مجلس اإلدارة وهي (حبوش:)52-48 :2007 ،
 االعتماد على معلومات كاملة لتحقيق مصلحة أفضل للشركة والمساهمين. معاملة مجلس اإلدارة لكافة المساهمين معاملة عادلة. تطبيق مجلس اإلدارة لمعايير أخالقية عالية وأن يأخذ بالحسبان مصالح أصحاب المصالح. إنجاز المجلس للوظائف األساسية وممارسة الحكم المستقل والموضوعي على شؤون الشركة.تستند مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إلى تجارب مستندة من المبادرات الوطنية للدول
األعضاء وأيضاً إلى أعمال سابقة تم االطالع لها داخل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،من بينها ما
قامت به المجموعة االستشارية لقطاع األعمال المعنية مجموعة الشركات والتابعة لمنظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ،وقد شارك في عملية اإلعداد أيضاً عدد من اللجان التابعة للمنظمة ،ومن بينها لجنة
األسواق الم الية ولجنة االستثمار الدولي والشركات متعددة الجنسيات ،ولجنة سياسات البيئة ،كما تمت
االستفادة من إسهامات عدد من الدول غير أعضاء منظمة القانون االقتصادي والتنمية باإلضافة إلى
إسهامات البنك الدولي ،وصندوق النقد الدولي وقطاع األعمال والمستثمرين واالتحادات المهنية وغيرها من
األطراف المعنية بالموضوع (دراوشة ،)25 :2014 ،كما أن مبادئ الحاكمية المؤسسية بمجملها تعتبر
تطوي اًر لمنهج الحاكمية المؤسسية ،بعد أن كان لتطبيقه دو اًر كبي اًر في الحفاظ على حقوق المساهمين
واألطراف التي تتعامل مع المنشآت ،باإلضافة إلى حماية السوق المالي بشكل عام والمنشآت بشكل
خاص (أبو جراد.)88 :2015 ،
وفيما يلي استعراض ألهم الدراسات والجهود التي قدمت للحاكمية المؤسسية وذلك في الجدول التالي رقم

(:)2.1

جدول رقم ( ) 2.1

اهم الدراسات والجهود ال ي قدمت للحاكمية المؤسسية.

الدراسة

الدولة

Black, Jang and
Kim
)(2006

كوريا الجنوبية

المبادئ الرئيسية
 .1حقوق حملة األسهم.
 .2مجلس اإلدارة.
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عدد المبادئ
الفرعية
)(83

 .3األعضاء غير التنفيذيين.
 .4لجنة المراجعة والمراجع الخارجي.
 .5اإلفصاح.
 .6الملكية.
 .1أنظمة التدقيق.
 .2مجلس اإلدارة.
 .3اللوائح والقوانين الداخلية.

Brown and Caylor
)(2004

الواليات المتحدة األمريكية

 .4مستوى التعليم ألعضاء مجلس اإلدارة.
 .5المكاف ـ ـ ــآت ألعض ـ ـ ــاء مجل ـ ـ ــس اإلدارة والم ـ ـ ــدراء

)(51

التنفيذيين.
 .6ملكية األسهم.
 .7السياسات المستقبلية.
بريطانيا
أمريكيا الشمالية
اليابان

)Hussein, K. (2004

دول االتحاد األوروبي
بخالف بريطانيا
دول االتحاد االسيوية

 .1هيكل مجلس اإلدارة.
 .2هيكل حقوق الملكية.
 .3نظم المكافآت.
 .4استقالل وامانة عملية المراجعة.

)(61

 .5األسـ ـ ـ ــهم المملوكـ ـ ـ ــة ألعضـ ـ ـ ــاء مجلـ ـ ـ ــس اإلدارة
التنفيذيين وغير التنفيذيين.

بخالف اليابان

 .1مجلس اإلدارة.
 .2المراجعة.
 .3نظام الشركات.

Gomper, Ishii and
Metrick
)(2010

الواليات المتحدة األمريكية

OECD
)(1999

منظمة التعاون االقتصادي

 .4منع الشراء العدواني.
 .5مكافآت مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

)(24

 .6التطبيقات التقدمية.
 .7الملكية.
 .8المستوى التعليمي لرئيس مجلس اإلدارة.
 .1حماية حقوق المساهمين.
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-

 .2المساواة.
 .3دور األطراف ذات المصالح المرتبطة بالشركة.
 .4اإلفصاح والشفافية.
 .5مسؤوليات مجلس اإلدارة.
 .1تكوين مجلس االدارة وتوازن المجلس.
 .2لجان المجلس ولجنة التدقيق.
 .3حقوق المساهمين والجمعية العمومية.

Code. C
)(2003

الدليل الموحد الدولي

 .4المكافآت.
 .5الشفافية.

)(62

 .6المراجعة والرقابة الداخلية.
 .7الملكية.
 .8عوامل نوعية أخرى.

 2.1.1خصائص الحاكمية المؤسسية للشركات
إن أي نظام يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الخصائص والسمات التي تجعل منه نظاماً متكامالً في
كافة جوانبه ،كما أن خصائص الحاكمية المؤسسية تعتبر بمثابة قوانين وقواعد لضمان العمل وتحقيق ما
وضع ألجله.
وقد ذكر حماد ( )25 :2005أن للحاكمية مجموعة من الخصائص تتمثل في االتي:
 -1االنضباط :ويقصد به إتباع السلوك األخالقي المناسب والصحيح.
 -2الشفافية :وتعني تقديم صورة حقيقية لكل ما يحدث.
 -3االستقاللية :ال توجد تأثيرات غير الزمة نتيجة ضغوط.
 -4المساءلة :إمكانية تقييم وتقدير أعمال مجلس اإلدارة.
 -5العدالة :وهي المسؤولية أمام جميع األطراف ذوي المصلحة.
 -6المسؤولية :يجب احترام حقوق مختلف المجموعات أصحاب المصلحة.
 -7المسؤولية االجتماعية :النظر الى الشركة كمواطن جيد.
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ويرى بوقرة وغانم ( )9 :2012أن السمات التي يجب أن تتوفر في حاكمية الشركات وتساعد على
تكامل الجوانب الفكرية الخاصة بها ،كما وتساعد على تحقيق أهدافها ومزاياها المتعددة هي:
 -1المسؤولية أمام مختلف األطراف.
 -2استقاللية مجلس اإلدارة واللجان المختلفة.
 -3االنضباط الذاتي وااللتزام بالقوانين.
 -4منع المتاجرة بالسلطة والمعلومات الداخلية للوحدة االقتصادية.
 -5حماية أصول الوحدة االقتصادية.
وقد بين بومعراف ( )14-12 :2013أمثلة على الخصائص كما هو موضح بالجدول التالي:
جدول رقم ( :)2.2خصائص حاكمية المؤسسات
خصائص حاكمية المؤسسات
 .1بيانات واضحة للجمهور.
 .2وجود حافز لدى اإلدارة تجاه تحقيق سعر أعلى لألسهم.
 .3االلتزام باألعمال الرئيسية المحددة بوضوح.

 .1االنضباط

 .1التقييم.

 .4المساءلة

 .4التقدير السليم لحقوق الكلية.
 .5التقدير السليم لتكلفة رأس المال.

 .2الثواب.
 .3العقاب.

 .6استخدام الديون في مشروعات هادفة.

.7

 .2الشفافية

إقرار نتيجة الحوكمة في التقدير.

 .1اإلفصاح عن األهداف المالية.

 .1عدم قياس مجلس اإلدارة اإلشرافي بدور تنفيذي.

 .2نشر التقرير السنوي في موعده.

 .2وجود أعضاء لمجلس اإلدارة مستلين ومن غير

 .3نشر تقرير المالية البينية في الوقت المناسب.

الموظفين.

 .4عدم تسريب المعلومات قبل اإلعالن عنها.

 .5المسؤولية

 .5اإلفصاح العادل عن النتائج الختامية

.6

 .3وجود أجانب في مجلس اإلدارة.
 .4االجتماعات الكاملة الدورية لمجلس اإلدارة.
 .5وجود لجنة مراجعة ترشيح المراجع الخارجي وتراقب

توفير إمكانية وصول المستثمرين إلى اإلدارة العليا.

أعماله.
 .6وجود لجنة مراجعة تراجع تقارير المراجعين.

 .3االستقاللية

 .1وجود رئيس مجلس إدارة مستقبل عن مجلس اإلدارة العليا.

 .1المعاملة العادلة لمساهمي األقلية من قبل

 .2وجود مجلس إدارة إشرافي مستقل عن مجلس اإلدارة التنفيذي.

المساهمين أصحاب األغلبية.

 .6العدالة

 .3وجود لجنة مراجعة يرأسها عضو مجلس إدارة مستقل.
 .4وجـ ــود لجنـ ــة لتحديـ ــد المرتب ـ ــات والمكافئـ ــات ي أرسـ ــها عض ـ ــو إدارة

 .2حق كافة حملة األسهم في الدعوة الى االجتماعات
العامة.
 .3سهولة طرق اإلدالء باألصوات.

مستقل.

44

.5

 .4إعطاء األولوية للعالقات مع المستمرين.

وجود مراجعين خارجين غير مرتبطين بالشركة.

حماية حقوق المساهمين.
المشاركة في تعيين المديرين وأيضاً في اتخاذ الق اررات.

 .7المسؤولية
االجتماعية

 .1وجود سياسة واضحة تؤكد التمسك بالبنوك
األخالقي.
 .2عدم تشغيل األحداث.
 .3وجود سياسة توظيف واضحة وعادلة.

 2.1.10مقومات الحاكمية المؤسسية
تمثل المقومات التالية الدعائم األساسية التي يجب توفرها حتى يمكن الحكم بتطبيق حاكمية الشركات في
الوحدة االقتصادية وهي (بوقرة وغانم:)9 :2012 ،
 -1توفر القوانين واللوائح الخصة بضبط األداء اإلداري للوحدة االقتصادية.
 -2وجود لجان أساسية منها

لجنة المراجعة تكون تابعة لمجلس اإلدارة لمتابعة أداء الوحدة

االقتصادية.
 -3وضوح السلطات والمسؤوليات بالهيكل التنظيمي للوحدة االقتصادية.
 -4فعالية نظام التقارير وقدرته على تحقيق الشفافية وتوفير المعلومات.
 -5تعدد الجهات الرقابية على أداء الوحدة االقتصادية.
إن حاكمية الشركات ال بد أن تتوفر فيها أربعة مقومات أساسية هي (بن درويش:)35-34 :2007 ،
 -1اإلطار القانوني :وهو المسؤول عن تحديد حقوق المساهمين واختصاصات كل طرف من
األطراف األساسية المعنية بالشركة ،وكذلك عقوبات انتهاك هذه الحقوق والتقصير في المسؤوليات
وتجاوز تلك االختصاصات ،وكذلك يحدد اإلطار القانوني للحاكمية للجهة الحكومية المنوط بها
مراقبة تطبيق إجراءات الحاكمية.
 -2اإلطار المؤسسي :وهو اإلطار الذي يتضمن المؤسسات الحكومية الرقابية المنظمة لعمل
الشركات ،مثل الهيئة العامة لسوق المال ،والرقابة المالية للدولة والبنوك المركزية والهيئات الرقابية
والهيئات غير الحكومية المساندة للشركات الهادفة وغير الهادفة للربح ،وكذلك المؤسسات العلمية
كالجامعات والتي يقع على عاتقها عبء التطوير لنظام الحاكمية ونشر ثقافتها.
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 -3اإلطار التنظيمي :وهو يتضمن عنصرين أساسيين هما النظام األساسي للشركة والهيكل التنظيمي
لها موضحاً عليه أسماء واختصاصات رئيس وأعضاء ولجان مجلس اإلدارة وكذلك أسماء
واختصاصات المديرين التنفيذيين.
 -4روح االنضباط والجد واالجتهاد :من منطلق أن الشركة هي سفينة جميع األطراف إلى بر األمان،
ومن مصلحة الجميع الحرص على سالمتها والعمل على تحسين قدراتها التنافسية.
 2.1.11محددات الحاكمية المؤسسية
حتى تتمكن الشركات بل الدول من االستفادة من مزايا تطبيق مفهوم حاكمية الشركات ،يجب أن تتوفر
مجموعة من المحددات والعوامل األساسية التي تضمن التطبيق السليم لمبادئ الحاكمية ،والتي في حالة
عدم توافرها فإن تطبيق هذا المفهوم والحصول على مزاياه يعتبر عائق (بن عيسى.)37 :2009 ،
وتشمل المحددات مجموعتين هما (أصالن:)33-32 :2015 ،
المجموعة األولى :المحددات الخارجية وتمثل البيئة التي تعمل من خاللها الشركات والتي تختلف من دولة
ألخرى وهي عبارة عن:
 -1القوانين واللوائح التي تنظم العمل.
 -2النظام المالي الجيد الذي يضمن توفير التمويل الالزم للمشروعات بشكل مناسب.
 -3كفاءة الهيئات واألجهزة الرقابية.
 -4دور المؤسسات غير الحكومية في ضمان التزام أعضائها بالنواحي السلوكية والمهنية واألخالقية.
المجموعة الثانية :المحددات الداخلية وتتمثل في:
 -1القواعد المطبقة.
 -2الهياكل اإلدارية.
 -3السلطات والواجبات.
وتشير المحددات الخارجية إلى المناخ العام لالستثمار في الدولة ،والذي يشمل على سبيل المثال :القوانين
المنظمة للنشاط االقتصادي مثل (قوانين سوق المال والمؤسسات وتنظيم المنافسة ومنع الممارسات
االحتكارية واالفالس) وكفاءة القطاع المالي (البنوك وسوق المال) في توفير التمويل الالزم للمشروعات،
ودرجة تنافسية أسواق السلع وعناصر اإلنتاج ،وكفاءة األجهزة والهيئات الرقابية (سوق المال والبورصة)
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في إحكام الرقابة على المؤسسات ،غير أن المحددات الداخلية تشير إلى القواعد واألسس التي تحدد كيفية
اتخاذ الق اررات وتوزيع السلطات داخل المؤسسة بين الجمعية العامة ومجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين،
والتي يؤدي توافرها من ناحية وتطبيقها من ناحية أخرى إلى تقليل التعارض بين مصالح هذه األطراف
الثالثة (بن عيسى.)16 :2012 ،
 2.1.12الحاكمية المؤسسية في فلسطين وتطورها على المس وى المحلي
اء من قبل المسؤولين
ط أر خالل السنوات األخيرة اهتمام كبير بقضايا الحاكمية في المجتمع الفلسطيني ،سو ً
في المؤسسات الحكومية أو من مؤسسات المجتمع المدني أو الشركات على اختالف أنواعها ،ومن المؤكـد
بأن أحـد األسـباب الرئيسـية لـذلك هـو ت ازيـد الـوعي لـدى مختلـف شـرائح المجتمـع الفلسـطيني بضـرورة تعميـق
اء بعــد أو قبــل إقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة ،ولكــن
االلت ـزام بمبــادئ الديمقراطيــة واالقتصــاد الحــر ،س ـو ً
باإلضافة لذلك هناك علـى مـا يبـدو قناعـة مت ازيـدة لـدى غالبيـة الفلسـطينيين بأهميـة الحاكميـة فـي خلـق بيئـة
اء في األسواق المحلية أو االقليمية ،خاصة وأن
استثمارية جاذبة ،وفي تعزيز القدرة التنافسية للشركات ،سو ً
السوق الفلسطيني مفتـوح تمامـاً أمـام التجـارة الدوليـة ،وبشـكل خـاص إزاء الشـركات االسـرائيلية ،والتـي تتمتـع
بقدرات تنافسية مميزة (عورتاني.)4 :2013 ،
إن فلسطين لم تكن بعيدة عن التوجه والتطور العالمي ،فقد قامت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بتشكيل
اللجنة الوطنية للحاكمية ،والتي تتمثل مهمتها في وضع نظام حاكمية فلسطيني ،يهدف إلى وضـع توضـيح
المهــام والمســؤوليات الخاصــة بنظــام اإلدارة ،وبيــان القواعــد والسياســات الــالزم اتباعهــا مــن قبــل إدارة الشــركة
وبما يخص العمليات التـي تقـع داخـل الشـركة ،كمـا قامـت هيئـة سـوق رأس المـال الفلسـطينية بمبـادرة هـدفت
إلــى وضــع مدونــة للحاكميــة خاصــة بالشــركات ،وقــد شــكلت لهــذا الغــرض فريقـاً فنيـاً يمثــل بعــض المؤسســات
ذات العالقة ،وبالفعل فقد تم إقـرار هـذه المدونـة مـن قبـل مجلـس الـوزراء الفلسـطيني ،فـي تشـرين الثـاني مـن
عام  ،2009وأصبحت هذه المدونـة هـي اإلطـار المرجعـي لقيـاس مـدى التـزام الشـركات الفلسـطينية بمبـادئ
الحاكمية المؤسسية منذ ذلك الحين (صيام.)34 :2014 ،
وتنطبـق قواعـد الحاكميـة علـى الشـركات التـي تنضـوي تحـت اشـراف هيئـة سـوق رأس المـال ورقابتهـا ،وعليـه
تسري مدونة قواعـد حاكميـة الشـركات علـى الشـركات المسـاهمة العامـة (المدرجـة وغيـر المدرجـة) ،وبورصـة
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فلسطين ،وشركات الرهن العقاري ،وشركات التأجير التمويلي ،وشركات األوراق الماليـة (األسـطل:2010 ،
.)42
إن العمل على تطبيق الحاكمية السليمة تساعد المستثمرين وخاصة الصـغار مـنهم علـى توجيـه اسـتثماراتهم
نحــو األس ـواق الماليــة خاصــة أن فلســطين تعــاني مــن حالــة عــدم االســتقرار السياســي واالقتصــادي وارتفــاع
درجــة المخــاطرة ،فمــن الواضــح أن ضــعف مســتوى التطبيــق للحاكميــة فــي الشــركات المدرجــة فــي بورصــة
فلســطين يجــب أن يكــون حــاف اًز علــى إعــادة النظــر وتضــافر الجهــود مــن جميــع األط ـراف المعنيــة لتطبيــق
الحاكميــة ،األمــر الــذي يــؤدي إلــى تحســين البيئــة االســتثمارية للشــركات المدرجــة وغيــر المدرجــة علــى حــد
سـ ـواء ،م ــع العم ــل عل ــى نش ــر ثقاف ــة الحاكمي ــة ف ــي المجتم ــع الفلس ــطيني م ــن خ ــالل ورش العم ــل والن ــدوات
والمؤتمرات العلميـة وتطويرهـا وتطبيـق قواعـدها ،وكـذلك نشـر الـوعي بـين المسـاهمين والمسـتثمرين علـى حـد
سواء (أبو حمام.)44 :2009 ،
أمــا علــى المســتوى المحلــي فشــهدت االع ـوام الــثالث الماضــية العديــد مــن التطــورات ذات العالقــة بحاكميــة
الشركات سواء علـى المسـتوى القـانوني والرقـابي التنظيمـي أو علـى المسـتوى التوعـوي وبنـاء القـدرات ،حيـث
أصــدر مجلــس إدارة الهيئــة خــالل العــام  2013قـرار رقــم  1لعــام  2013بتعليمــات معدلــة لتعليمــات رقــم 2
لســنة  2008بشــأن االفصــاح ،وجــاءت هــذه التعــديالت بهــدف تعزيــز حاكميــة الشــركات واســتجابة لنتــائج
الدراسة الشاملة في مجال حاكمية الشركات التي نفذتها الهيئة في عام  2012وتتلخص فـي األمـور التاليـة
(هيئة سوق رأس المال:)15-14 :2016 ،
 -1الزام الشـركات المسـاهمة العامـة المدرجـة بضـرورة االفصـاح فـي التقريـر السـنوي عـن جميـع المبـالغ
التي حصل عليها رئيس وأعضاء مجلـس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـة خـالل السـنة الماليـة سـواء أكانـت
بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
 -2ألزمت التعديالت جميع الشركات المدرجة باالفصاح في التقرير السنوي عن أسـماء اللجـان الدائمـة
والمؤقتـــة المنبثقـ ــة عـ ــن مجلـ ــس اإلدارة وأســـماء أعضـ ــاء كـ ــل لجنـ ــة م ــن هـ ــذه اللجـ ــان وصـ ــالحيتها
ومسؤولياتها ،وفي حال عدم وجود أي لجان فيجب ذكر ذلك بصراحة.
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 -3ألزمــت التعــديالت الجديــدة الشــركات المدرجــة بضــرورة االفصــاح فــي التقري ـر الســنوي عــن سياســة
الشركة في مجال المسؤولية االجتماعيـة وتلـك المتعلقـة بسياسـتها فـي مجـال خدمـة البيئـة والمجتمـع
المحلي.
 -4ألزمـت التعــديالت علــى تعليمــات االفصــاح الشــركة المدرجــة بإنشــاء موقــع الكترونــي خــاص بهــا يــتم
من خالله نشر كافة المعلومات والتقارير التي تهم المستثمرين وحددت الحد األدنى من المعلومات
والوثائق الواجب توافرها على الموقع االلكتروني مثل النظام الداخلي للشركة ،وعقد التأسيس ،ونبذة
عــن أعضــاء مجل ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ،وكب ــار المســاهمين ،والتقــارير الس ــنوية ألخــر ث ــالث
سنوات على األقل.
 2.1.13الفصررل بررين منصررب رئرريس مجلررس االدار والمرردير العررام (ال نفيررذي) فرري شررركات المسرراهمة
بفلسطين
هن ـ ــاك أهمي ـ ــة كبيـ ـ ـرة لمجل ـ ــس االدارة ف ـ ــي ش ـ ــركة المس ـ ــاهمة العام ـ ــة ،حي ـ ــث أن مجل ـ ــس االدارة ه ـ ــو ال ـ ــذي
يحـ ــافظ عل ـ ــى الشـ ــركة وتطوره ـ ــا ونموهـ ــا كم ـ ــا يحـ ــافظ عل ـ ــى حقـ ــوق المس ـ ــاهمين وحقـ ــوق المتع ـ ــاملين م ـ ــع
الش ـ ــركة ،ويتح ـ ــدد نج ـ ــاح أو فش ـ ــل أي ش ـ ــركة بمس ـ ــتوى أداء مجل ـ ــس إدارته ـ ــا ،ل ـ ــذا ف ـ ــإن مدون ـ ــة الحوكم ـ ــة
تتض ـ ــمن كثيـ ـ ـ اًر م ـ ــن األحك ـ ــام (نح ـ ــو ثل ـ ــث بن ـ ــود المدون ـ ــة) الت ـ ــي تس ـ ــتهدف ض ـ ــمان التـ ـ ـزام مجل ـ ــس اإلدارة
بالمعـ ــايير القانوني ـ ــة والتنظيمي ـ ــة واألخالقي ـ ــة الت ـ ــي ت ـ ــؤثر عل ـ ــى أداء المجل ـ ــس وعل ـ ــى مص ـ ــالح المس ـ ــاهمين
وأص ـ ــحاب العالقـ ـ ــة االخـ ـ ـرين ،ولق ـ ـ ـد تعرض ـ ــت مدونــ ــة الحوكم ـ ــة لظ ـ ــاهرة الجم ـ ــع ب ـ ــين عض ـ ــوية مجلـ ـ ــس
اإلدارة واالدارة التنفيذيـ ــة فـ ــي أح ـ ــد بنودهـ ــا حي ـ ــث نصـ ــت بأن ـ ــه :يحبـ ــذ أال يم ـ ــارس رئـ ــيس المجل ـ ــس أو أي
عضـ ــو فيـ ــه مهـ ــام تنفيذيـ ــة فـ ــي الشـ ــركة ،أو يـ ــوحي بـ ــذلك ،وذلـ ــك مـ ــن أجـ ــل المحافظـ ــة علـ ــى االسـ ــتقاللية
وتوزي ـ ـ ــع الص ـ ـ ــالحيات والمس ـ ـ ــؤوليات ب ـ ـ ــدالً م ـ ـ ــن تركيزه ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي ي ـ ـ ــد ش ـ ـ ــخص واح ـ ـ ــد ،وك ـ ـ ــذلك ألغـ ـ ـ ـراض
المحاسـ ــبة والمسـ ــاءلة ،اذ يتعـ ــذر علـ ــى رئـ ــيس المجلـ ــس أن يحاسـ ــب نفسـ ــه ،ولكـ ــن مـ ــن الناحيـ ــة األخـ ــرى
ف ـ ــإن ق ـ ــانون الش ـ ــركات رق ـ ــم  12لس ـ ــنة  1964الس ـ ــاري ف ـ ــي الض ـ ــفة الغربي ـ ــة يجي ـ ــز الجم ـ ــع ب ـ ــين رئاس ـ ــة
المجلـ ــس (أو لعضـ ــو مجلـ ــس اإلدارة) ومنصـ ــب المـ ــدير العـ ــام حيـ ــث نصـ ــت المـ ــادة رقـ ــم  127علـ ــى مـ ــا
يلي (أيوب:)8 :2013 ،
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 -1يجــوز أن يقــوم رئــيس مجلــس اإلدارة أو أي عضــو اخــر فيــه بوظيفــة مــدير عــام الشــركة أو نائــب
المدير العام أو مساعد المدير بقرار من مجلس اإلدارة بأكثرية ثلثي أعضائه.
 -2ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة تولي وظيفة ذات أجر أو تعويض فـي الشـركة خـالف مـا ورد فـي
الفقرة رقم ( )1أعاله اال اذا نص نظام الشركة على جواز ذلك ،ويحدد مجلـس اإلدارة بأغلبيـة علـى
األقل مقدار األجر أو التعويض.
وانطالق ـ ـ ـ ـاً م ـ ـ ـ ــن تص ـ ـ ـ ــور معه ـ ـ ـ ــد الحوكم ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ــدور مجل ـ ـ ـ ــس اإلدارة فق ـ ـ ـ ــد اس ـ ـ ـ ــتطلع أراء بع ـ ـ ـ ــض الخبـ ـ ـ ـ ـراء
االقتص ـ ــاديين والق ـ ــانونيين ف ـ ــي فلس ـ ــطين ف ـ ــي ه ـ ــذا الموض ـ ــوع ،وكان ـ ــت وجه ـ ــة نظ ـ ــرهم كم ـ ــا يل ـ ــي (أي ـ ــوب،
:)8 :2013
لقد أثبتـت التجربـة العمليـة مـرة بعـد أخـرى بـأن الجمـع بـين هـذين المنصـبين يمهـد الطريـق أمـام حـدوث خلـل
جوهري في مستوى الرقابة على االدارة التنفيذية ،ويؤدي بالتالي الـى االربـاك الملحـوظ بالعمـل ،كمـا أن أهـم
االليات المتبعـة فـي إعـادة هيكليـة الشـركات المتعثـرة هـو الفصـل بـين رأس المـال واإلدارة ،وبـالطبع فـإن أول
تطبيــق عملــي لــذلك هــو أن ال يشــغل رئــيس مجل ــس اإلدارة ،وهــو باألغلــب المســاهم األكبــر فــي الش ــركة،
منصب المدير العام في نفس الشركة.
ولكـن يجــب علينــا أن نتـذكر بــأن الجمــع بـين منصــبي رئــيس مجلـس اإلدارة والمــدير العــام بيـد شــخص واحــد
يمنحه سلطات واسعة النطاق وبالغة األهمية سواء بالنسبة له أو بالنسبة للغير ممـن يتعـاملون مـع الشـركة،
وال يخفى بأن تركيز السلطات بيد شخص واحد قد يؤدي إلى زيادة تعـارض المصـالح ويمهـد لظهـور بعـض
كثير من دور مجلس اإلدارة في الرقابة واالشراف على
أشكال الفساد ،كما أن الجمع بين المنصبين قد يحد اً
أعمــال رئــيس مجلــس اإلدارة/المــدير العــام ،إذ مــن الصــعب علــى المجلــس أن ي ارقــب ويشــرف علــى أعمــال
رئيسه (السناوي.)9 :2013 ،
 2.1.14قانون الشركات وم طلبات ال حديث في مجال الحاكمية في فلسطين
قــد عمــل المســؤولون فــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،وخاصــة فــي وازرة االقتصــاد الــوطني ،علــى إعــداد
ق ـ ـوانين حديثـ ــة تتعلـ ــق بالشـ ــأن االقتصـ ــادي والمـ ــالي ،مثـ ــل قـ ــانون األوراق الماليـ ــة وقـ ــانون التـ ــأمين وقـ ــانون
المصـارف وغيرهـا ،ولكـن أحـد أهـم القـوانين المتعلقـة بحاكميـة الشـركات وهـو قـانون الشـركات لسـنة ،1964
ظل سـاري المفعـول ،ولـم يـتم اسـتبداله بقـانون جديـد ،ولقـد دفـع ذلـك المسـؤولين فـي السـلطة الوطنيـة إلعـداد
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مشروع قانون جديد يلبي االحتياجات المستجدة ،بما فيها تلك المتعلقة بمبادئ الحاكمية ،وقد تم إعداد أكثر
م ــن مس ــودة للق ــانون المقت ــرح ،ولك ــن يب ــدو أن قض ــايا الحاكمي ــة ل ــم تحت ــل مكان ــة مناس ــبة ف ــي أي م ــن ه ــذه
المسودات ،وقـد ال يكـون مـن الضـروري أن يتضـمن قـانون الشـركات جميـع مبـادئ الحاكميـة ،إال أن هنالـك
مبررات قوية ألن ينص القانون على عـدد مـن األحكـام الرئيسـة فـي المدونـة ،وكخطـوة فـي هـذا االتجـاه فـإن
معهد الحاكمية يقترح أن يتضمن قانون الشركات الجديد األحكام التالية (خليفة:)13-11 :2013 ،
 -1حق جميع المساهمين في الترشح لعضوية مجلس اإلدارة.
 -2وضع نظام مكتوب لتجنب تضارب المصالح.
 -3استخدام التصويت التراكمي عند االقتراع الختيار مرشحي مجلس اإلدارة.
 -4عدم السماح باستمرار العضوية ألكثر من ثالث دورات متتالية.
 -5عدم السماح لرئيس المجلس أو أي عضو فيه بممارسة مهام تنفيذية في الشركة.
 -6تشكيل اللجان التالية :لجنة التدقيق ،ولجنة المكافآت ،ولجنة الحاكمية.
 -7التقيـيم الــذاتي ألداء المجلـس مـرة واحــدة سـنوياً علــى األقـل ،وتقيــيم أدائــه مـن جهــة خارجيـة مـرة كــل
سنتين.
 -8إضافة أحكام لجنة التدقيق المنصوص عليها في مدونة الحوكمة.
 -9االفصاح عن المسؤولية االجتماعية والبيئية مرة في السنة على األقل (في التقرير السنوي).
 -10وضع أنظمة مالية وإدارية حديثة تمثل القوانين المرعية ،وت ارعـي مصـالح األطـراف األخـرى ذات
العالقة.

51

المبحث الثاني
سياسة توزيعات األرباح
2.2.1

مقدمة

2.2.2

تعريف سياسة توزيعات األرباح

2.2.3

نمالج سياسة توزيعات األرباح

2.2.4

نظريات سياسة توزيعات األرباح

2.2.1

أنواع توزيعات األرباح

2.2.1

إجراءات سياسة توزيعات األرباح

2.2.7

العوامل المؤثر على سياسة توزيعات األرباح

2.2.8

العالقة بين الحاكمية وتوزيعات األرباح

 2.3الخالصة

52

 2.2.1مقدمة
تلعب سياسة توزيعات األرباح دو ار هاما في اإلدارة المالية للمؤسسة الحديثة ،فباعتبار أن سياسة التوزيعات
إنمــا تمثــل فــي حقيقتهــا قـرار تمــويلي بدرجــة أولــى ولكنهــا فــي المقابــل تواجــه ضــرورة إجـراء توزيعــات ،ولــذلك
فإن عملية الموازنة بين احتجاز األرباح والتوزيعات تمثل أصعب الق اررات التي تواجـه المؤسسـة وهـذا لتلبيـة
رغبة المستثمرين والحفاظ على قيمة المؤسسة (بوحادرة.)107 :2012 ،
ويعــد توزيــع األربــاح مــن القـ اررات الماليــة المهمــة فــي الشــركات ،حيــث يــؤثر قـرار توزيــع األربــاح علــى قيمــة
الش ــركة وكـ ـذلك عل ــى حج ــم التموي ــل الخ ــاص بالش ــركة أيضـ ـاً ،حي ــث ي ــتم تحدي ــد الج ــزء ال ــذي س ــيوزع عل ــى
المســاهمين والجــزء الم ـراد احتجــازه مــن األربــاح ،حيــث يــتم احتجــاز األربــاح بهــدف إعــادة اســتثمارها لتشــكل
مصد اًر تمويليا هاماً (نصر.)31 :2015 ،
وتتضــمن سياســة توزيــع األربــاح اتخــاذ الق ـرار بتوزيــع األربــاح أو احتجازهــا بغــرض إعــادة اســتثمارها داخــل
المؤسسة وتعتبر هذه السياسة من األهمية بما كان ،ألنها تؤثر على اتجاهات المستثمرين وعلى العديد من
المج ــاالت المالي ــة مث ــل الهيك ــل الم ــالي ،وت ــدفق األمـ ـوال والس ــيولة ،ومع ــدل النم ــو وتكلف ــة األمـ ـوال (قن ــون،
.)2 :2013
وتعــد سياســة توزيــع األربــاح مــن بــين الق ـ اررات الماليــة االســتراتيجية الهامــة فــي المؤسســة وتخضــع إلــى عــدة
اعتبــارات فــي تحديــدها مــن الضــروري عــدم تجاهلهــا ومراعاتهــا كتكلفــة الوكالــة ،الضـرائب ،البعــد المعلومــاتي
لهذه السياسة ،مدى توفر السيولة الكافية لتغطية توزيع األرباح (بن عيسى.)12 :2012 ،
وفــي هــذا المبحــث تــم التطــرق إلــى مفهــوم سياســة توزيــع األربــاح ،وكــذلك التعــرف علــى أهــم نمــاذج سياســة
توزيع األرباح والنظريات التي دارت حولها ،وأنواعها وإجراءاتها ،والعوامل المؤثرة عليها.
 2.2.2تعريف سياسة توزيع األرباح
تســعى المؤسســة مــن خــالل العمليــات المحققــة أثنــاء الــدورة الســنوية إلــى تحقيــق أهــدافها ،إذ يكــون تحقيــق
األربــاح أحــد أهــم أهــدافها ومؤشــر مــن مؤش ـرات نجاحهــا ،وتختلــف عمليــة التصــرف فــي هــذه األربــاح مــن
مؤسســة إلــى أخــرى أو حتــى فــي المؤسســة ذاتهــا خــالل دوراتهــا المتعاقبــة ،وهــذا يرجــع أساســا إلــى اخــتالف
سياسة توزيعات األرباح المنتهجة من قبلها (بوحادرة.)108 :2012 ،
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وتعرف سياسة توزيعات األرباح بأنها السياسة التي تتبعها الشركة والمتعلقة بالتوزيعات مقابـل قـرار احتجـاز
األرباح ،وقد تختلف هـذه السياسـة بـاختالف الشـركات أو قـد تكـون متشـابهة ،اال أن السياسـة المثلـى لتوزيـع
األربــاح هــي تلــك التــي تعمــل علــى تعظــيم قيمــة الشــركة مــن خــالل الموازنــة مــا بــين توزيــع األربــاح الحاليــة
والنمو المستقبلي للشركة (مرعي.)286 :2013 ،
وي ــرى زواوي ــد ( )11 :2012أنه ــا ال ــنهج ال ــذي تتبع ــه المؤسس ــة م ــن حي ــث التوزي ــع لألرب ــاح واحتج ــاز تل ــك
األرب ــاح إلع ــادة اس ــتثمارها ،و تتمث ــل السياس ــة المثل ــى للتوزيع ــات ف ــي تل ــك الت ــي تعم ــل عل ــى الموازن ــة ب ــين
التوزيعات الحالية و األرباح المستقبلية و التي ينتج عنها تعظيم سعر السهم.
ك ــذلك ع ــرف رمض ــاني ( )57 :2012سياس ــة توزي ــع األرب ــاح بأنه ــا ج ــزء م ــن األرب ــاح الت ــي يق ــوم الم ــدراء
بتوزيعهــا علــى المــالك بع ـد موافقــة الجمعيــة العامــة ،علــى حملــة األســهم العاديــة فــي شــكل نقــدي أو عينــي
(أسـهم) ،هـذه األربـاح ناتجـة عـن نشـاط الـدورة الحاليـة أو دورات سـابقة لتلبيـة احتياجـات المـالك أو إلرســال
إشارة للسوق عند وضعية معينة وتكون هذه التوزيعات من الموارد الداخلية أو األجنبية.
وهي عبارة عن مدفوعات من أرباح الشركة للمالكين وتأخذ شكالً نقدياً أو عبارة عن أسهم إضافية للمالكين
(.)Ross, et al., 2008: 425
كما ويتبين أنه في حالة تحديد نسبة التوزيعات النقدية للسهم ،ومعرفة ربحية السهم على مر السنين يستنتج
مــن ذلــك سياس ــة توزيــع األرب ــاح لــدى الشــركة ،أي أنه ــا احتجــزت الب ــاقي ،وفــي حــال ع ــدم التوزيــع فتك ــون
احتجزت كافة األرباح فـي حـال وجـود األربـاح ،واألربـاح المحققـة يمكـن للشـركة إعـادة اسـتثمارها ،أو قـد يـتم
اس ــتخدامها ف ــي اقتن ــاء األوراق المالي ــة ،أو ف ــي إطف ــاء ال ــديون ،وام ــا أن ي ــتم توزيعه ــا عل ــى حمل ــة األس ــهم
(الكحلوت.)24 :2014 ،
وتعــرف توزيعــات األربــاح علــى أنهــا معــدل التــدفق النقــدي أو غيــر النقــدي الــذي يتلقــاه المســاهمون كمــردود
ملمــوس علــى اســتثماراتهم فــي أســهم المؤسســة التــي يحملونهــا ،تمثــل هــذه األربــاح بالنســبة للمشــترين دخ ـالً
جارياً ينتظره ويتوقعه العديد من المساهمين لينفقوه على استهالكاتهم الجاريـة مـن سـلع وخـدمات ،كمـا تـؤثر
سياسة توزيع األرباح على السعر السوقي للسهم (رمضاني.)81 :2012 ،
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ويــرى الباحــث أن مفهــوم توزيــع األربــاح بشــكل بســيط يعنــي تحديــد الجــزء الــذي يــتم توزيعــه والجــزء الــذي يــتم
حج ـزه ،كمــا أن سياســة توزيــع األربــاح تســتطيع الشــركات أن تحقــق مــن خاللهــا الت ـوازن يــبن مقــدار مــا يــتم
توزيعــه علــى المســاهمين وبــين معــدل النمــو باألربــاح ،ألن هــدف الشــركات بشــكل عــام يتمثــل بتعظــيم ثــروة
المساهمين.
 2.2.3نمالج سياسة توزيع األرباح
لقد تم وضع عدة نماذج لتفسير سياسة توزيعات األربـاح فـي الشـركة ،كمـا اعتمـدت هـذه النمـاذج علـى عـدة
فرضيات للوصول إلى نتائج أكثر واقعية ،بالنظر إلـى نمـاذج توزيـع األربـاح السـابقة سـنجد أنهـا بنيـت علـى
فرضيات قامت باألخذ بعوامل معينة و أهملت عوامل أخرى ،و هـذه العوامـل تختلـف بـاختالف المسـتثمرين
نتيجة اخـتالف المجتمـع الـذي يعيشـون فيـه ،و مـدى تـوافر المعلومـات المتاحـة فـي األسـواق الماليـة و مـدى
كفاءتها ،و أيضاً رغبات المسـتثمرين و احتياجـاتهم مـن الممكـن أن تتغيـر مـن فتـرة زمنيـة إلـى أخـرى ،لـذلك
فإن هذه النماذج ليست دقيقة ومن هذه النماذج (نصر:)34-33 :2015 ،
 -1نم ــوذج لينتن ــر ع ــام ( :)1956حي ــث توص ــل لينتن ــر إل ــى أن اإلدارة تفض ــل ثب ــات توزيع ــات أرب ــاح
األس ــهم ،وأن ال ي ــتم تغييره ــا إال إذا ك ــان م ــن الض ــروري القي ــام ب ــذلك ،كم ــا توص ــل إل ــى أن أرب ــاح
الشركة تعتبر محدداً رئيسياً لتوزيع أرباح السهم.
 -2نمــوذج جــوردن عــام ( :)1959ســمي هــذا النمــوذج بنظريــة العصــفور فــي اليــد ،وهــو مــن النمــاذج
المهمة التي ناقشت توزيعات األرباح وأكدت أثرها في القيمة السوقية للسـهم ،فالمسـتثمرون يكرهـون
المخــاطرة ويتصــفون بالرشــد والعقالنيــة ،ولقــد اعتمــد جــوردن علــى نمــوذج لتوزيعــات األربــاح ،ويؤكــد
علــى أن القيمــة الســوقية للســهم تســاوي القيمــة الحاليــة لتوزيعــات أربــاح الســهم المتوقعــة بالنســبة إلــى
معدل نمو ثابت.
 -3نموذج ولتر عام ( :)1963افترض من خالل نموذجـه أن سياسـة توزيـع األربـاح تتوجـه مـن خـالل
الغاية أو الهدف بتعظـيم ثـروة مـالكي األسـهم العاديـة ،وذلـك مـن خـالل اعتمادهـا علـى العالقـة بـين
احتج ــاز األرب ــاح وإع ــادة اس ــتثمارها ف ــي مش ــاريع مس ــتقبلية ،وب ــين درج ــة المخ ــاطرة ومع ــدل العائ ــد
المطلوب ،حيث أخذ ولتر بعين االعتبار األرباح الموزعة واألرباح المحتجـزة ،وذلـك العتبـار أنهمـا
عامالن مهمان في تحديد القيمة العادلة لألسهم.
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 -4نمــوذج اإلشــارة وأربــاح الســهم (نمــوذج كــالي) عــام ( :)1980يســمح هــذا النمــوذج باســتعمال أربــاح
الســهم ،االســتثمار أو االســتدانة إلعــالم المســتثمرين بالوضــعية الماليــة للمؤسســة ،وفــي كــل إشــارة
يتحمل المدير تكـاليف ،لكـن هـذه التكـاليف تكـون مرتفعـة بالنسـبة للمؤسسـات ذات الوضـعية السـيئة
مقارنة بذات النوعية الجيدة (بريش وبدروني.)18 :2013 ،
 2.2.4نظريات توزيع األرباح
 -1نظريــة عــدم مالءمــة التوزيعــات ( :)Dividend irrelevance theoryحيــث افترضــت هــذه
النظرية وجود عالم مثـالي يتمتـع بالخصـائص التاليـة :عـدم وجـود ضـرائب علـى أربـاح الشـركات أو
دخـول األفـراد ،وعـدم وجــود تكلفـة إلصــدار األوراق الماليـة وتــداولها ،ويتصـف المســتثمرون بالرشــد،
وللشــركة خطــط وسياســات اســتثمار ثابتــة ،ولــدى المســتثمرين جمــيعهم التوقعــات المتعلقــة باألربــاح
نفسها واالستثمارات المستقبلية للشركة ،وال يوجد مسـتثمر يسـتطيع السـيطرة والتالعـب بسـعر الورقـة
المالية ،وعليه فإن المستثمرون يسـاوون بـين الحصـول علـى توزيعـات األربـاح وبـين إعـادة اسـتثمار
األربــاح لتحقيــق نمــو يــؤدي إلــى زيــادة المكاســب عــن طريــق زيــادة األســعار الســوقية لألســهم التــي
بحوزتهم (مرعي.)290 :2013 ،
 -2نظرية عصـفور فـي اليـد ( :)The dividend preference theoryلقـد بنيـت هـذه النظريـة علـى
عدة افتراضات تتمثل في (شراب:)67 :2006 ،
 ال تخضــع مــردودات المســتثمرين فــي أســهم الشــركة للض ـريبة س ـواء كانــت هــذه المــردودات متمثلــةبالمكاسب الرأسمالية المتحققة من جراء بيع األسهم أو بتوزيعات األرباح.
 معــدل العائــد عل ــى االســتثمارات ثابــت وك ــذلك معــدل العائ ــد المطلــوب ثابــت ويمث ــل كلفــة التموي ــلالممتلك أي تكلفة الفرصة البديلة لحقوق المالك.
 اعتم ــاد إدارة الش ــركة ف ــي تمويـ ــل اس ــتثماراتها عل ــى حق ــوق الملكيـ ــة ،أي ال يوج ــد تموي ــل مقتـ ــرضخارجي.
 معــدل نمــو الشــركة ثابــت ويمثــل نســبة األربــاح المحتج ـزة مــن اإلي ـرادات مضــروبا فــي معــدل العائــدالمتوقع على االستثمار.
 معدل العائد المطلوب على االستثمار يكون أكبر من معدل النمو.56

 نسبة األرباح الموزعة على حملة األسهم ثابتة ال تتغير. -3نظريـة التفضـيل الضـريبي ( :)The tax effect theoryأسـقطت هـذه النظريـة فـرض عـدم وجـود
الضـ ـرائب وتجانس ــها أي ف ــي ظ ــل س ــوق م ــالي غي ــر ك ــفء ،ويقص ــد بالضـ ـرائب الضـ ـريبة م ــا بع ــد
( )IBSالمتمثل ــة ف ــي الضـ ـرائب عل ــى التوزيع ــات ول ــيس تل ــك الضـ ـرائب المطروح ــة عل ــى النتيج ــة
المحقق ــة ( )IBSوك ــذلك الضـ ـرائب عل ــى األرب ــاح غي ــر العادي ــة (فـ ـوائض الق ــيم) (زواوي ــد:2011 ،
.)27
 -4نظرية الوكالة ( :)Agency theoryوهي بمثابة عقد يقوم به المالك بتفويض شخصـي أو اخـرين
فــي القيــام بـإدارة المؤسســة نيابــة عــنهم ،وأهــم شــرط فــي عقــد الوكالــة هــو ذلــك الخــاص بقيــام الوكيــل
بــأداء مســؤولياته بمــا يحقــق أو يعظ ــم مصــلحة المالــك وذلــك مقاب ــل حصــول الوكيــل علــى األج ــر
المناســب مقابــل تأديــة مســئولياته ،ويبــين نمــوذج الوكالــة أنــه عنــدما يمتلــك المســاهمون حقوقـاً أكبــر
فإنهم يستطيعون استخدام قوتهم للتأثير في سياسة توزيع األرباح ،ويستطيع المساهمون تلقي حقوق ًا
أكبــر حيــث تفتــرض النظريــة أن المســاهمين يفضــلون خيــار توزيــع أربــاح األســهم أكثــر مــن األربــاح
المحتجـزة ،وقــد يكــون هــذا الخيــار أقــوى فــي األسـواق الناشــئة ،وبالتــالي يجــب أن تــتم سياســة توزيــع
األرب ــاح ف ــي ض ــوء أه ــداف المؤسس ــة وبم ــا يس ــهم ف ــي تعظ ــيم ث ــروة المس ــاهمين (بـ ـريش وب ــدروني،
.)15 :2013
 -5نظريـة اإلشـارة أو أثـر محتـوى المعلومـات لتوزيعـات األربـاح علـى المسـتثمرين(:)Signal theory
تقــوم علــى أســاس أن توزيعــات األربــاح تعطــي مؤش ـ اًر عــن توقعــات اإلدارة ألرباحهــا فــي المســتقبل،
وبالتــالي فــإن توزيــع األربــاح بنســبة تفــوق الجــزء المتوقــع يعطــي مؤش ـ اًر أن إدارة الشــركة لــديها رؤى
مستقبلية تتعلق بإمكانية زيادة األرباح في المستقبل ،ولديها القدرة للمحافظة على هذا المسـتوى مـن
التوزيع ــات ،وه ــذا ب ــدوره س ــيؤدي إل ــى رف ــع القيم ــة الس ــوقية لألس ــهم ،والعك ــس ص ــحيح ،إذا وزع ــت
الشركات نسبة أقل من المتوقع (حمدان.)68 :2014 ،
 2.2.1أنواع توزيعات األرباح
يمكن تقسيم التوزيعات إلى األنواع التالية (مرعي:)287-286 :2013 ،
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 -1توزيعــات علــى شــكل أســهم منحــة :يــتم رســملة جــزء مــن اإلي ـرادات وذلــك عــن طريــق إصــدار أســهم
منحة ،ويحصل كل مساهم علـى عـدد مـن األسـهم اإلضـافية وفقـاً لنسـبة عـدد األسـهم التـي يمتلكهـا
قبل اإلعـالن عـن التوزيعـات بحيـث ال تتغيـر نسـبة ملكيتـه فـي الشـركة بعـد التوزيـع عمـا كانـت قبـل
التوزيع ،اال أنه تنخفض القيمة الدفترية بسبب زيادة عدد األسهم دون زيادة في حقوق الملكية.
 -2توزيعـات بسـندات دفـع :وتلجـأ إليهـا الشـركة عنـدما يكــون هنـاك قصـور فـي النقديـة ،وهـو وعـد بــدفع
مبلغ التوزيعات مع فائدة تحدد وفق الفائدة السوقية السائدة في مجتمع االستثمار.
 -3توزيعــات عينيــة :تكــون علــى شــكل بضــائع ،أو عقــارات أو اســتثمارات أو علــى شــكل اخــر يقــرره
مجلس اإلدارة.
 -4توزيعات نقدية :وهو األسلوب األكثر شيوعاً لتوزيع األرباح ،فالشركة يجب أن تمتلك مـا يكفـي مـن
النقدية في وقت دفع هذه التوزيعات ،وفي حالة عدم توفر النقد فإنها تعتمد شكالً أخر للتوزيع.
 -5توزيع ــات تص ــفية :وه ــي أي ــة توزيع ــات ال تس ــتند إل ــى اإليـ ـرادات ،ويعم ــل عل ــى تخف ــيض رأس م ــال
الشركة.
وتتنوع سياسة توزيع األرباح من خالل عدة أشكال رئيسية وفرعية تتمثل في االتي (زواويـد-16 :2011 ،
:)19
 سياسة تعتمد نسبة مقسوم ثابتة. سياسة توزيع أرباح منتظمة. سياسة توزيع أرباح منتظمة منخفضة ومتزايدة. توزيع أرباح على شكل أسهم وتجزئة األسهم. معكوس االشتقاق. التوزيعات اإلضافية. إعادة شراء األسهم العادية.إن توزيع نسبة ثابتة من األرباح المتحققة تؤدي إلى عدم استقرار مبلغ التوزيعات من سنة ألخرى،
فتتغيــر التوزيعــات حســب التغيــر فــي األربــاح ،فــإذا انخفضــت األربــاح فــي ســنة مــن الســنوات فــإن
حصة السهم من التوزيعات سوف تنخفض ،وفي حال خسـارة الشـركة تتوقـف عـن التوزيعـات ،وبمـا
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أن األرباح الموزعة تعتبر مؤش اًر لحالة الشركة مستقبالً من وجهة نظـر المسـاهمين فـإن سـعر سـهم
الشركة سوف يتأثر سلباً ويتعرض لالنخفاض في السوق المالي (الكحلوت.)28 :2014 ،
 2.2.1إجراءات سياسة توزيعات األرباح
هناك عدة إجراءات لسياسة توزيع األرباح تتمثل في (رمضاني:)59-58 :2012 ،
 -1تـاريخ اإلعــالن عـن التوزيعــات :وفيهـا يحــدد مجلـس اإلدارة مقــدار التوزيعـات وتــاريخ تسـليمها ،فهــذا
اليوم يعد ذا أهمية بالغـة كونـه قـد يـتم فيـه رفـع نسـبة التوزيعـات أو تخفيضـها ،وبالمقابـل يـتم توثيقـه
على مستوى البورصة واإلعالن عنه في مختلف الوسائل المعنية (بوحادرة.)111 :2012 ،
 -2تاريخ اإلعـالن عـن موعـد الجمعيـة العموميـة :وهـو التـاريخ الـذي يقـوم فيـه مجلـس اإلدارة بـالتعريف
بقيمــة التوزيعــات التــي ســتدفع ،ويكــون اإلعــالن للمســاهمين والســوق ككــل عــن هــذا الق ـرار ،ولهــذا
ق
بناء على جودة هذه التوزيعات وتوقعات
اإلعالن تأثيره على سعر السهم في السو سلباً أو إيجاباً ً
المساهمين (الكحلوت.)30 :2014 ،
 -3اليوم التالي النعقاد الجمعية العمومية.
 -4تاريخ دفع األرباح.
 2.2.7العوامل المؤثر على سياسة توزيع األرباح
يعتبـ ــر ق ـ ـرار توزيـ ــع األربـ ــاح العنصـ ــر األساسـ ــي فـ ــي سياسـ ــة الشـ ــركة ،وقـ ــد تـ ــم التركيـ ــز عليـ ــه مـ ــن قبـ ــل
الب ـ ـ ــاحثين ف ـ ـ ــي األدب الم ـ ـ ــالي ،ويعتم ـ ـ ــد قـ ـ ـ ـرار توزي ـ ـ ــع األرب ـ ـ ــاح عل ـ ـ ــى المس ـ ـ ــاهمين عل ـ ـ ــى ع ـ ـ ــدة عوام ـ ـ ــل
منها(:)Syed, et al., 2011: 22
 مستوى األرباح. محددات التمويل. فرص االستثمار. حجم الشركة. األنظمة الرقابية وضغوط المساهمين.كمــا أن هنــاك عــدة عوامــل يجــب علــى المــدير المــالي أخــذها بعــين االعتبــار عنــد توزيــع األربــاح مــن أهمهــا
(زواويد:)15-13 :2011 ،
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 -1ربحية أو عائد الفرص االستثمارية المتاحة أمام المؤسسة.
 -2الشروط واالعتبارات التعاقدية.
 -3القيود القانونية.
 -4القيود الداخلية.
 -5اعتبارات سوقية.
 -6توفير السيولة.
 -7االعتبارات الضريبية.
 -8تكلفة المعامالت المالية.
 -9التأثير على قيمة السهم واستقرار التداول على أسهم المؤسسة.
 -10الضريبة على المبالغ في حجز األرباح.
وأشار رمضاني ( )60-59 :2012أن هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في سياسة توزيع األرباح:
 -1العوامل القانونية :حيـث توضـح هـذه القواعـد أن توزيعـات األربـاح يجـب أن تـدفع مـن األربـاح سـواء
من سنة جارية أو سابقة.
 -2العوامل التعاقدية :وهي عبارة عن شروط تمنع المؤسسة من دفع توزيعات أرباح نقدية إذا لم تحقق
المؤسس ــة مس ــتوى مع ــين م ــن األرب ــاح ،وتوض ــع ه ــذه المح ــددات لحماي ــة ال ــدائنين اذا م ــا تعرض ــت
المؤسسة للعسر المالي.
 -3محددات داخلية.
 -4فـرص النمـو :تتوقــف حاجـات المؤسســة للتمويـل بتوقعـات للنمــو المسـتقبلي وأي أصــول هـي بحاجــة
إلــى امتالكهــا ،ويجــب علــى المؤسســة تقيــيم العائــد والمخــاطرة لمشــاريعها االســتثمارية لتمــدها بالقــدرة
علــى الحصــول علــى التمويــل الخــارجي .باإلضــافة إلــى ذلــك ،تحديــد تكلفــة وســرعة الحصــول علــى
التمويل.
 -5اعتبارات المساهمين.
 -6اعتبارات السوق.
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ويرى بوحادرة ( )121 :2012أن العوامل الخارجية تؤثر على سياسة توزيعات األرباح ،حيث تلعب على
تغير معالمها وتتمثل في:
 -1التضخم :حيث يتم احتجاز األرباح في هذه الحالة ألجل المحافظة على القـدرة اإليراديـة للمؤسسـة،
وهذا من أجل عمليات إحالل االستثمارات.
 -2السياس ــات الت ــي تتبعه ــا المؤسس ــات المثيل ــة :تقض ــي ظ ــروف المنافس ــة ض ــرورة معرف ــة المؤسس ــات
المنافســة فــي الصــناعة وأهــم توجهاتهــا ،فالتوزيعــات إحــدى هــذه األمــور وذلــك كــون هــذه السياســة
وإتباعها إنما تحمل مبرر لها.
 -3القيود القانونية :وذلك من خـالل الحفـاظ علـى ال أرسـمال القـانوني للمؤسسـة مـن التآكـل ،حيـث تمنـع
التش ـريعات المســاس ب ـرأس المــال القــانوني ،إضــافة إلــى عملهــا علــى حمايــة المقرضــين مــن خــالل
ضرورة تحقيق أرباح إلجراء توزيعات ضماناً لتغطية أصول المؤسسة لكافة التزاماتها.
 -4فرص االستثمار المتاحة :وهـي مـن أهـم الـدوافع التـي تحمـل المؤسسـة علـى احتجـاز األربـاح ،وهـذا
ألجــل إعــادة اســتثمارها وتحقيــق معــدل نمــو معتبــر يســمح بزيــادة العوائــد المســتقبلية المتوقعــة ،وهــذا
األمر يعمل على رفع قيمة أسهمها.
 -5الضرائب :وتعد الميزات الضريبية أهـم محـدد ومـؤثر علـى سياسـة التوزيعـات المنتهجـة ،خاصـة فـي
ظل ارتفاع معدل الضريبة على التوزيعات النقدية مقارنة باألرباح الرأسمالية.
 2.2.8العالقة بين الحاكمية المؤسسية وسياسة توزيع األرباح
ي ــرى حمـ ــدان ( )69-68 :2014أن هنـ ــاك فرضـــيتين لتوزيعـ ــات األربـــاح تمـــثالن العالقـــة بـــين الحاكميـــة
وسياسة توزيع األرباح هما:
 -1فرضية التوزيعات كنتيجة لوجود الحاكمية المؤسسية:
حيـث أن المـديرين فـي الشـركات ذات الحاكميـة المنخفضـة يميلـون إلـى االحتفـاظ بالنقديـة مـن غيـر
توزيعها من أجل استغاللها في تحقيق مصالحهم الشخصية من خالل توزيعها كعالوات أو الدخول
بصفقات تعود بالنفع الشخصي عليهم مـن غيـر اعتبـار لمصـالح حملـة األسـهم ،أمـا الشـركات التـي
تتمتـع بحاكميـة عاليـة فــال يسـتطيع المـديرين اســتغالل التـدفقات النقديـة الحـرة فـي تحقيـق مصــالحهم
الشخصية.
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إن سياســة توزيــع األربــاح وفق ـاً لهــذه النظريــة هــي نتيجــة لمســتوى الحاكميــة المؤسســية فــي الشــركة،
بحيث يمارس المساهمون الضـغط علـى المـديرين للقيـام بتوزيـع الجـزء األكبـر مـن األربـاح بـدالً مـن
استخدامها لتحقيق منافعهم الخاصة.
 -2فرضية التوزيعات كبديل عن الحاكمية المؤسسية:
تقوم على أساس أن سياسة توزيع األرباح هي واحدة من اليات النزاع بين حملة األسهم والمـديرين،
حيث يستغل المديرين النقدية في ظروف انعدام الرقابة وكذلك استغالل هذه النقدية كتوزيعات ،أمـا
الشركات التي ستكون فيها حاكمية مرتفعة فإن فرص التوزيعات ستقل وستعامل النقدية بكفاءة.
 2.3الخالصة:
تن ــاول الفص ــل الس ــابق والمتمث ــل باالط ــار النظ ــري للد ارس ــة مبحث ــين ،تمث ــل المبح ــث األول ف ــي الحاكمي ــة
المؤسسية وهنا قد عرض الباحـث كـل مـا يخـص الحاكميـة مـن أبعـاد ومبـادئ وقواعـد وتعريفـات وفـق د ارسـة
نقدية تناولت جميع ما تناوله الباحثين ووصل إلى تعريف للحاكمية ووضـح أهميـة وأهـداف الحاكميـة وأبـدى
أريــه فــي كثيــر مــن المواضــع التــي أضــافت قيمــة للد ارســة ،ومــن ثــم تنــاول الباحــث المبحــث الثــاني والخــاص
بالمتغير التابع ويتمثل بسياسة توزيعات األرباح وعرض فيه أهم العناصر المكونـة لهـذا المفهـوم ،وقـد واجـه
الباحــث خــالل هــذا المبحــث صــعوبة فــي تــوفر عــدد مــن الم ارجــع علــى خــالف المبحــث األول الــذي كانــت
تتوافر فيه دراسات كثيرة.
ويمك ــن الق ــول أن موض ــوع الحاكمي ــة المؤسس ــية مه ــم ج ــداً ل ــدى الش ــركات ول ــه ت ــأثير كبي ــر ج ــدا عل ــى أداء
الشركات وقد اهتم الغرب بهذا الموضوع وجعلوه ملزماً للشركات ،فكان ال بد من تناول ذلـك المفهـوم بتوسـع
في االطار النظري.
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المبحث األول
الطريقة واإلجراءات
 3.1.1مقدمة:
تعتبر منهجية الدراسة وإجراءاتها محو ار رئيسيا يتم من خالله انجاز الجانب التطبيقي مـن الد ارسـة،
وعن طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل إلـى النتـائج التـي يـتم
تفسيرها ،وبالتالي تحقق األهداف التي تسعى إلى تحقيقها .
حي ــث تن ــاول ه ــذا المبح ــث توض ــيح منهجي ــة الد ارس ــة المتبع ــة ،ومجتم ــع الد ارس ــة وعينته ــا ،وقي ــاس
متغي ـرات الد ارســة ،وكــذلك مصــادر جمــع البيانــات ،وحــدود الد ارســة ،باإلضــافة إلــى األســاليب االحصــائية
المستخدمة.
 3.1.3منهجية الدراسة:
ـاء علــى طبيعــة الد ارســة واألهــداف التــي تســعى إلــى تحقيقهــا فقــد اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي
بنـ ً
التحليلــي ،والــذي يعتمــد علــى د ارســة الظــاهرة كمــا توجــد فــي الواقــع ويهــتم بوصــفها وصــفا دقيقــا ويعبــر عنهــا
تعبيـ ار كيفيــا وكميــا ،كمــا ال يكتفــي هــذا المــنهج عنــد جمــع المعلومــات المتعلقــة بالظــاهرة مــن أجــل استقصــاء
مظاهرها وعالقاتها المختلفة  ،بل يتعداه إلى التحليل والربط والتفسـير للوصـول إلـى اسـتنتاجات يبنـي عليهـا
التصور المقترح بحيث يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوع .
وقد اس خدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:
 .1المصادر الثانوية :حيث اتجه الباحث في معالجة اإلطار النظري للبحث إلى مصادر البيانات الثانوية
والت ــي تتمث ــل فـ ــي الكت ــب والم ارج ــع العربيـــة واألجنبي ــة ذات العالق ــة ،وال ــدوريات والمق ــاالت والتقـ ــارير،
واألبحــاث والد ارســات الســابقة التــي تناولــت موضــوع الدارســة ،والبحــث والمطالعــة فــي مواقــع اإلنترنــت
المختلفة.
 .3المصادر األولية :لمعالجـة الجوانـب التحليليـة لموضـوع الد ارسـة لجـأ الباحـث إلـى جمـع البيانـات األوليـة
من خالل القوائم المالية التي تنشرها الشركات المدرجـة فـي بورصـة فلسـطين كـل سـنة ،وتجميعهـا وأخـذ
البيانات الالزمة منها ،وكذلك التقارير المالية السنوية والمرحلية.
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 3.1.1مج مع الدراسة:
مجتمــع الد ارســة يعــرف بأنــه جميــع مفــردات الظــاهرة التــي يدرســها الباحــث  ،وبــذلك فــان مجتمــع الد ارســة هــو
ن
ـاء علــى مشــكلة الد ارســة وأهــدافها فــان
جميــع األفـراد أو األشــياء الــذين يكونــو موضــوع مشــكلة الد ارســة .وبنـ ً
المجتمــع المســتهدف يتكــون مــن جميــع الشــركات المدرجــة فــي بورصــة فلســطين وعــددها ( )49شــركة وفق ـاً
لموقع بورصة فلسطين ( ،)www.pex.psويوضح ملحق رقم ( )1الشركات.
 3.1.3قياس م غيرات الدراسة:
وظفــت الد ارســة مجموعــة مــن المقــاييس لمتغيراتهــا ،واســتندت علــى مجموعــة مــن الد ارســات ذات العالقــة بمــا
يتناسب والبيانات المفصح عنها فـي قاعـدة بيانـات بورصـة فلسـطين ،وبشـكل اساسـي فقـد تـم االعتمـاد علـى
د ارســة (حمــدان )2014 ،الــذي قــام باســتالل الشــروط مــن المنظمــة العالميــة للخــدمات المؤسســية للمســاهمين
( ،)Institutional Shareholder Services ISSوفيما يلي توضيح طرق قياس المتغيرات:
أوالً :قياس المتغيرات المستقلة (الحاكمية المؤسسية):
وتتمثل بأربعة متغيرات فرعية كالتالي:
 -1نســبة ملكيـة المــديرين ويرمــز لــه بــالرمز( :)x1يجــب أن تتـراوح نســبة ملكيــة المــديرين فــي أســهم الشــركة
بين  %1وال تزيد على  %30من مجموع األسهم.
 -2حجم مجلس اإلدارة ويرمز له بالرمز( :)x2يجب أن يتراوح أعضاء مجلـس االدارة بـين  6وال يزيـد عـن
 15عضوا.
 -3استقاللية أعضاء مجلس االدارة ويرمز له بالرمز( :)x3حيث يجب أن يتكون مجلس االدارة من
 %50من األعضاء من خارج الشركة.
 -4الفصل بين واجبات رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي ويرمز له بالرمز(.)x4
وإلعطاء قياس للمتغيرات السابقة وللتمكن من توظيفها في نموذج الدراسة ،فقد استخدمت الدراسة
المتغيرات ثنائية التوزيع لهذا الغرض ،بحيث يعطي الرقم ( )1للشركة إذا حققت شرط الحاكمية المؤسسية،
والرقم ( )0إذا لم تحقق هذا الشرط ،وللوصول إلى المؤشر العام للحاكمية فإننا نقوم بحساب المتوسط
الحسابي للشروط األربعة.
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ثانياً :قياس المتغير التابع (سياسة توزيعات األرباح):
تــم اســتخدام مؤشــر لقيــاس سياســة توزيــع األربــاح وهــو معــدل توزيــع األربــاح علــى المســاهمين وهــو يســاوي
(االرب ــاح المق ــرر توزيعه ــا عل ــى المس ــاهمين /األرب ــاح الص ــافية للش ــركة) ،وت ــم اس ــتخدام طريق ــة المربع ــات
الصــغرى العاديــة ( )ols: Ordinary Least Squareباعتبــار أن المتغيــر الت ـابع هنــا متغي ـ اًر متص ـالً
(.)continuous variable
ثالثاً :قياس المتغيرات الضابطة:
تساعد المتغيرات الضابطة في النموذج على ضبط العالقة بين المتغيرين المستقل والتابع ،وبيانها
بصورتها األقرب للواقع ،وذلك من خالل تقليل نسبة الخطأ العشوائي في النموذج مما يسهم في تمثيل
المتغير التابع بشكل أفضل وبيان عالقة المتغيرات األخرى مع المتغير التابع (حمدان ،)71 :2014 ،وقد
تضمنت الدراسة المتغيرات الضابطة األتية:
 -1حجم الشركة ويرمز له بالرمز( :)CSizeتم قياسه من خالل اللوغاريتم الطبيعي لحجم أصول
الشركة ،ويتوقع أن تكون له عالقة موجبة مع التوزيعات كما أشارت الدراسات.
 -2ربحية الشركة ويرمز له بالرمز ( :)EPSويعبر عنه بربحية السهم ،ويتوقع أن تكون له عالقة
موجبة مع التوزيعات كما أشارت الدراسات.
 -3الرافعة المالية ويرمز له بالرمز ( :)Leverageوتمثل معدل الديون إلى إجمالي األصول ،ويتوقع
أن تكون لها عالقة عكسية مع توزيعات األرباح كما أشارت الدراسات.
 -4معدل نمو الشركة ويرمز له بالرمز ( :)Growthوتمثل نسبة نمو األصول في السنة الحالية عن
السنة السابقة ،ويتوقع أن تكون لها عالقة عكسية مع توزيعات األرباح كما أشارت الدراسات.
 3.1.3االخ بارات اإلحصائية المس خدمة في الدراسة:
لتحقيق أهـداف الد ارسـة وتحليـل البيانـات التـي تـم جمعهـا ،فقـد تـم اسـتخدام العديـد مـن األسـاليب االحصـائية
المناسـبة باسـتخدام برنـامج الحـزم االحصــائية للعلـوم االجتماعيـة (Statistical Package for )SPSS
 ،Social Scienceوفيما يلي مجموعة من األساليب االحصائية المستخدمة في تحليل البيانات:
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-1

المتوس ــط الحس ــابي ( :)Meanيس ــتخدم ه ــذا األم ــر بش ــكل أساس ــي لمعرف ــة متوس ــط ك ــل متغي ــر م ــن
متغيرات الدراسة.

-2

االنحـراف المعيــاري ( :)Standard Deviationمقيــاس لتشــتت البيانــات حــول متوســطها الحســابي،
فكلما اقتربت قيمته من الصفر كلما تركزت البيانات وانخفض تشتتها (إذا كان االنحراف المعيار واحد
صحيح فأعلى فيعني عدم تركز البيانات وتشتتها).

 -3اختبار التداخل الخطي ( ،)VIFلمعرفة هل هناك مشكلة تعدد خطي تؤثر في النموذج أم ال.
-4

معامـل ارتبـاط بيرسـون ( )Pearson Correlation Coefficientلقيـاس درجـة االرتبـاط :يقـوم هـذا
االختبار على دراسة العالقة بين متغيرين.

-5

اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي)  )One Way Analysis of Variance - ANOVAلمعرفـة مـا
إذا كــان هنــاك فروقــات ذات داللــة إحصــائية بــين ثــالث مجموعــات أو أكثــر مــن البيانــات .اســتخدمه
الباحث للفروق التي تعزى للمتغير الذي يشتمل على ثالث مجموعات فأكثر.

-6

تحليل االنحدار المتعدد.

 3.1.3اخ بار صالحية البيانات لل حليل االحصائي:
ينتمي نموذج الدراسة إلى النموذج الخطي العام ( )General Linear Model GLMالذي يتطلب قبـل
تطبيقه توفر العديد من الشروط ،ولذا ينبغي فحص بيانات الدراسة للتحقق من توفيرها للشروط:
اخ بار ال داخل الخطي:
تعتمــد قــوة النمــوذج الخطــي علــى فرضــية اســتقالل كــل متغيــر مــن المتغي ـرات المســتقلة ،واذا لــم يتحقــق هــذا
الشرط فإن النموذج الخطـي العـام عندئـذ ال يصـلح للتطبيـق ،وال يمكـن اعتبـاره جيـداً لعمليـة التقـدير ،وقـد تـم
اسـتخدام مقيـاس ( )Collinearity Diagnosticsوذلـك بحسـاب معامـل ( )Toleranceلكـل متغيـر مـن
المتغيرات المستقلة ،ومن ثـم ايجـاد معامـل ( ،)Variance Inflation Factor VIFاذ يعـد هـذا االختبـار
مقياساً لتأثير االرتباط بين المتغيرات المستقلة ،وفي حالة حصول قيمة ( )VIFأكبر من  5فهذا يـدل علـى
وجــود مشــكلة التعــدد الخطــي ( )Multicollinearityللمتغيــر المســتقل المعنــي ،والجــدول رقــم ( )3.1يبــين
نتائج االختبار.
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جدول ()1.3
اخ بار ال داخل الخطي ()VIF
Tolerance

VIF

 -1نسبة ملكية المديرين.

0.690

1.449

 -2حجم مجلس االدارة.

0.872

1.147

 -3استقاللية أعضاء مجلس االدارة.

0.691

1.447

 -4الفصل بين الواجبات.

0.847

1.180

 -5حجم الشركة.

0.742

1.381

 -6ربحية الشركة.

0.988

1.012

 -7الرافعة المالية.

0.770

1.299

 -8معدل نمو الشركة.

0.986

1.014

م

الم غير

يالح ـ ــظ م ـ ــن الج ـ ــدول الس ـ ــابق أن قيم ـ ــة ( )VIFلجمي ـ ــع المتغيـ ـ ـرات المس ـ ــتقلة والض ـ ــابطة ه ـ ــي دون (،)5
مما يعني أن نموذج الدراسة يخلو من مشكلة التداخل الخطي.
وبذلك يكون الباحث قد تأكد من صالحية البيانات للتحليل االحصائي.
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المبحث الثاني
تحليل البيانات واخ بار فرضيات الدراسة
 3.2.3مقدمة:
يتضــمن هــذا المبحــث عرض ـاً لتحليــل البيانــات واختبــار فرضــيات الد ارســة  ،وذلــك مــن خــالل تحليــل
البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا ،واســتعراض أهــم النتــائج وأبرزهــا ،لــذا تــم اج ـراء المعالجــات االحصــائية
للبيانــات المجمعــة خــالل الفت ـرة مــن عــام  2011وحتــى عــام  2014باســتخدام برنــامج التحليــل االحصــائي
( )SPSSللحصول على نتائج الدراسة التي تم عرضها وتحليلها في هذا المبحث.
 3.2.3االحصاء الوصفي لم غيرات الدراسة:
قبــل البــدء بتحليــل البيانــات ال بــد مــن وصــف بيانــات متغيـرات الد ارســة وتوضــيح معالمهــا الرئيســية ،وذلــك
باسـ ــتخدام أسـ ــاليب االحصـ ــاء الوصـ ــفي األكثـ ــر شـ ــيوعاً ،والجـ ــدوالن رقـ ــم ( )1.3و( )1.1يوضـ ــحان نتـ ــائج
االحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة.
جدول رقم ()1.3
االحصاء الوصفي لم غيرات الدراسة (المس قلة وال ابع والضابطة) (الم وسط الحسابي واالنح ار
المعياري)
نوع الم غير

رم الم غير

الم وسط الحسابي

المعياري

االنح ار

الم غير

 .1نسبة ملكية المديرين.

مستقل

X1

0.194

0.396

 .2حجم مجلس االدارة.

مستقل

X2

0.93

0.249

 .3استقاللية أعضاء مجلس االدارة.

مستقل

X3

0.96

0.186

 .4الفصل بين الواجبات.

مستقل

X4

0.88

0.329

 .5مؤشر الحاكمية المؤسسية.

مستقل

X

0.742

0.138

م
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تابع

Y

 .6توزيعات األرباح.
 .7حجم الشركة.

ضابط

CSize

 .8ربحية الشركة.

ضابط

EPS

 .9الرافعة المالية.

ضابط Leverage

 .10معدل نمو الشركة.

ضابط

0.17

0.283

351661208 162577765

Growth

0.083

0.208

0.423

0.268

0.064

0.152

يتضح من خالل جدول رقم ( )1.3ما يلي:
 .1بلغ متوسط (نسبة ملكية المديرين لألسهم في الشركة) لعينة الدراسة ( ،)0.194وبلغ االنحراف
المعياري ( ،)0.396وهي نسبة قليلة ،مما يعني أن نسبة ملكية المديرين في أسهم الشركة يتحقق
فيها الشرط بمستوى قليل جداً ،وهذا يعني أن المديرين في معظم الشركات يملكون ما نسبته أعلى
من  %30وهو شرط يخالف الحاكمية المؤسسية الذي تم وضعه.
 .2بلغ متوسط (حجم مجلس اإلدارة) لعينة الدراسة ( ،)0.93وبلغ االنحراف المعياري (،)0.249
وهذا يعني أن عدد أعضاء مجلس إدارة الشركات غالبيتهم تتراوح بين  6وال تزيد عن  15عضو
وهي نتيجة تتوافق مع شرط الحاكمية المؤسسية الموضوع.
 .3بلغ متوسط (استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة) لعينة الدراسة ( ،)0.96وبلغ االنحراف المعياري
( ،)0.186وهذا يعني أن معظم الشركات ال يتكون مجلس اإلدارة فيها من  %50من أعضائه من
داخل الشركة وهذا شرط يتوافق مع شرط الحاكمية المؤسسية الموضوع.
 .4بلغ متوسط (الفصل بين واجبات رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي) لعينة الدراسة (،)0.88
وبلغ االنحراف المعياري ( ،)0.329وهذا يعني أن معظم الشركات تفصل بين واجبات رئيس
مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي.
 .5بلغ متوسط (توزيعات األرباح) لعينة الدراسة ( ،)0.17وبلغ االنحراف المعياري ( ،)0.283وهذا
يبين أن نسبة التوزيعات لألرباح التي تقوم بها الشركات على مدار  4سنوات من – 2011
 2014قليلة مقارنة مع البورصات األخرى بالدول األخرى.
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 .6وعلى صعيد أخر فقد تم حساب مستوى الحاكمية للشركات بشكل عام وقد بلغ ( )0.742وقد بلغ
االنحراف المعياري ( ،)0.138وهذا يدلل على أن مستوى الحاكمية للشركات من فترة  2011إلى
فترة  2014بلغ (.)%74
جدول رقم ()1.1
االحصاء الوصفي لم غيرات الدراسة (المس قلة وال ابع والضابطة) (أقل قيمة وأكبر قيمة)
نوع الم غير

رم الم غير

أقل قيمة
أقل قيمة

مستقل

X

0.25

.2

توزيعات األرباح.

تابع

Y

0

.3

حجم الشركة.

ضابط

CSize

3460644

.4

ربحية الشركة.

ضابط

EPS

0.53-

.5

الرافعة المالية.

ضابط Leverage

م

.1

الم غير

مؤشر الحاكمية
المؤسسية.

الشركة

أكبر قيمة
أكبر قيمة

العالمية المتحدة

جلوبال كوم

للتأمين

لالتصاالت

القدس لالستثمارات

الوطنية لصناعة

العقارية

1

المجموعة األهلية

التخصصي

سجائر القدس

.6

معدل نمو الشركة.

ضابط

 40شركة لم تقم
بتوزيعات أرباح
خالل فترات منقطعة
بين السنوات األربعة
من .2014-2011
المؤسسة العقارية
العربية
جلوبال كوم
لالتصاالت

االلمونيوم
مركز نابلس الجراحي

للتأمين

Growth

الشركة

مركز نابلس
التخصصي سنة 2014
%100

شركة مصنع الشرق
لإللكترود سنة 2011

2424773961

بنك فلسطين عام
2014

1.22

مصانع الزيوت النباتية

0

المستثمرون العرب

1.06

المشرق للتأمين

0.20-

االتحاد لالعمار
واالستثمار -2011
2012

0.63

يتضح من خالل جدول رقم ( )1.1ما يلي:
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العالمية المتحدة للتأمين
2012-2011

 .1وكانت أعلى قيمة توافرت بها شروط الحاكمية هي ( ،1أي أنها توافقت بها األربعة شروط التي تم
اعتمادها للتعبير عن مؤشر الحاكمية) وهي لكل من شركة جلوبال كوم لالتصاالت ،وشركة
الوطنية لصناعة األلمونيوم ،ومركز نابلس الجراحي التخصصي ،وكانت أقل قيمة ( ،0.25أي
أنها توافرت فيها شرطاً واحداً من شروط الحاكمية الموضوعة) لعدة شركات وهي (العالمية
المتحدة للتأمين ،والقدس لالستثمارات العقارية ،والمجموعة األهلية للتأمين ،وشركة سجائر
القدس).
 .2وكانت أعلى قيمة لتوزيعات األرباح هي بنسبة كاملة من األرباح ( )%100وهي لشركتين هما
(مركز نابلس التخصصي سنة  ،2014وشركة مصنع الشرق لإللكترود سنة  ،2011ولوحظ أن
هناك  40شركة لم تقم بتوزيعات أرباح خالل فترة زمنية متفرقة تتراوح بين ( ،)2014-2011وهي
نسبة كبيرة جداً ،وهذا يدلل على أن نسبة توزيعات األرباح قليلة للشركات المدرجة في بورصة
فلسطين.
 .3وكانت أعلى قيمة ألصول الشركة ( 2.4مليار دوالر) وهي لبنك فلسطين في عام  ،2014وكانت
أقل قيمة ( )3460644دوالر وهي لشركة المؤسسة العقارية العربية.
 .4كانت أعلى قيمة لربحية السهم (العائد على السهم)( )1.22وهي لمصانع الزيوت النباتية ،وهذا
يدلل على أنها تحقق أرباحاً كبيرة ،وكانت أقل قيمة  0.53-لشركة جلوبال كوم لالتصاالت
ويالحظ تحقيقها للخسائر الكبيرة وتراجع الشركة.
 .5بلغ متوسط (توزيعات األرباح النقدية) لعينة الدراسة ( ،)0.136وبلغ االنحراف المعياري
( ،)0.233وكانت أعلى قيمة ( )%100وهي لشركة نابلس الجراحي التخصصي في سنة ،2014
وشركة مصنع الشروق لاللكترود في سنة  ،2011وكانت أقل قيمة  %0لعدة شركات خالل عدة
سنوات.
 .6وكانت أعلى شركة تعتمد على مصادر القروض في تمويلها هي شركة المشرق للتأمين بقيمة
( )1.06وكانت أقل شركة تعتمد على القروض في تمويلها هي شركة المستثمرون العرب بقيمة
( )0أي أن التزاماتها كانت تساوي صفر.
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 .7أعلى معدل نمو لألصول كان للشركة العالمية المتحدة للتأمين حيث زادت نسبة أصولها بنسبة
 0.63من فترة  ،2012-2011في حين كانت أقلها نمواً وتراجعاً في قيمة أصولها شركة االتحاد
لإلعمار واالستثمار من  2012-2011حيث تراجعت بنسبة .0.20-
 3.2.1معامالت االرتباط بين م غيرات الدراسة:
جدول رقم ()1.3

م

الم غير

X1

X2

X3

X4

Y

CSize

EPS

Leverage

Growth

معامالت االرتباط بين م غيرات الدراسة

.1

))Y

0.02

-0.07

0.12

-0.01

1.00

*0.23

*0.40

-0.05

0.00

*االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α =0.05

يمكن استخالص النتائج من خالل الجدول السابق ( )1.3كما يلي:

 -1يوجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين حجم الشركة وسياسة توزيعات األرباح.
 -2يوجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين ربحية الشركة وسياسة توزيعات األرباح.
 -3ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مبادئ الحاكمية المؤسسية وسياسة توزيعات األرباح.
 -4ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الرافعة المالية وسياسة توزيعات األرباح.
 -5ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل نمو الشركة وسياسة توزيعات األرباح.
 3.2.3اخ بار الفرضيات
الفرضية الرئيسرة األولرى :يوجرد أثرر لو داللرة إحصرائية عنرد مسر وى داللرة ( (α ≥ 0.03ألبعراد مبرادئ
الحاكميررة المؤسسررية (نسرربة ملكيررة المررديرين ,حجررم مجلررس اإلدار  ,اس ر قاللية مجلررس اإلدار  ,الفصررل
بالواجبات) على سياسة توزيعات األرباح.
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ن ائ تحليل االنحدار الخطي الم عدد
تهدف الدراسة للكشف عن أثر المتغيرات المستقلة ألبعاد مبادئ الحاكمية المؤسسية (نسبة ملكية
المديرين ،حجم مجلس اإلدارة ،استقاللية مجلس اإلدارة ،الفصل بالواجبات) على المتغير التابع سياسة
توزيعات األرباح ،ولقد اعتمد الباحث على أسلوب استخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد ( Step wise
 )multiple regressionوالتي يطلق عليها بـ(خطوة خطوة) وذلك ألهميته في تحديد أهم المتغيرات
المؤثرة حسب األفضلية ،وتخليص النموذج من وجود أثر االرتباط الخطي بين المتغيرات المستقلة ،ويقترح
هذا األسلوب إدخال المتغيرات واحدا تلو االخر على عكس الطريقة االعتيادية ( )Enterمع استبعاد
المتغيرات التي تصبح غير مؤثرة بوجود بقية المتغيرات ،وعليه حصلنا على نموذج االنحدار المتعدد
للدراسة الحالية ،وبسبب أن المتغيرات المستقلة عبارة عن متغيرات منفصلة تأخذ القيم ( )1 ،0كان ال بد
من وجود بعض المتغيرات التي تقوم بضبط العالقة وتدعيم النموذج ،وقد استخدم الباحث مجموعة من
المتغيرات الضابطة والتي تدخل كمتغيرات مستقلة هدفها األساسي ضبط العالقة بين المتغير المستقل
والتابع وتمثلت في (حجم الشركة ،ربحية الشركة ،الرافعة المالية ،معدل نمو الشركة) ،والنتائج موضحة
في الجدول ( )1.3حيث تبين أن معادلة االنحدار جيدة ومقبولة حيث أن قيمة  Fالمحسوبة تساوي
( )11.802وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05كما أن القيمة االحتمالية تساوي ()0.000
وهي أقل من ( ،)0.05وهذا يدل أن نموذج االنحدار جيد.
جدول رقم ()1.3
تحليل االنحدار الخطي المتعدد (المتغير التابع :سياسة توزيعات األرباح) (الم غيرات المؤثر في
سياسة توزيعات األرباح)
معامالت
االنحدار
Beta

الخطأ
المعياري

قيمة t

الثابت

0.135

0.026

5.233

0.000

حجم الشركة.

0.563

0.112

5.016

0.000

دال

ربحية الشركة.

0.366

0.158

2.312

0.022

دال

المتغيرات المستقلة
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القيمة االحتمالية
sig.

مستوى
الداللة عند
()0.03
دال

نمو الشركة.

0.000

قيمة اختبار F

0.000

0.024

2.274

القيمة االحتمالية

دال

0.000

قيمة معامل التفسير المعدل R2
قيمة معامل R
جدول رقم ()1.7
تحليل االنحدار الخطي المتعدد (المتغير التابع :سياسة توزيعات األرباح) (الم غيرات غير المؤثر
في سياسة توزيعات األرباح)
معامالت
االنحدار
Beta

الخطأ
المعياري

قيمة t

نسبة ملكية المديرين.

0.026

0.342

0.029

0.974

حجم مجلس االدارة.

-0.046

-0.607

-0.051

0.968

غير دال

استقاللية مجلس االدارة.

0.091

1.188

0.099

0.954

غير دال

الفصل بالواجبات.

0.030

0.382

0.032

0.919

غير دال

الرافعة المالية.

-0.003

-0.034

-0.003

0.775

غير دال

المتغيرات المستقلة

القيمة االحتمالية
sig.

مستوى
الداللة عند
()0.03
غير دال

وقد أظهرت ن ائ اخ بار االنحدار الم عدد ال دريجي ما يلي :
 يبين نموذج االنحدار النهائي باستخدام طريقة  Stepwiseأن سياسة توزيعات األرباح والتي تمثل
المتغير التابع ال يتأثر بكل من المتغيرات المستقلة لمبادئ الحاكمية المؤسسية إذ أن القيمة االحتمالية
المقابلة لها أكبر من .0.05
 أظهرت نتائج التحليل ان معامل التحديد (تفسير التباين) يساوي  0.198وهذا يعني ان  %19.8من
التغير في سياسة توزيعات األرباح يعود الى تأثير المتغيرات المستقلة التالية (حجم الشركة ،ربحية
الشركة ،نمو الشركة) والباقي يعود لعوامل أخرى تؤثر على المتغير التابع (سياسة توزيعات األرباح)،
كما أن معامل االرتباط للنموذج بلغ  0.445وهي عالقة ارتباط متوسطة.
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 من خالل معامالت المتغيرات المستقلة في عمود  ،Betaتبين أن عدد المتغيرات الدالة إحصائياً ()3
متغيرات من أصل ( )8متغيرات ،وقد تراوحت معامالت التأثير بين ( 0.000إلى .)0.563
 3.2.3مناقشة ن ائ اخ بار االنحدار الم عدد ال دريجي
بلغت قيمة  Betaللمتغير المستقل(الضابط) "حجم الشركة" ( )0.563والقيمة االحتمالية
( ،)0.000وهو يمثل أعلى قيمة تأثير في المتغير التابع (سياسة توزيع األرباح).
ويرى الباحث أن هذه النتيجة منطقية حيث أن حجم أصول الشركة ينعكس ايجابياً على مستوى
األرباح المتحققة ،وقد دعم ذلك النتيجة السابقة حيث أن هناك عالقة طردية بين حجم األصول للشركة
وتوزيعات األرباح.
وقد توافقت مع دراسة (الكحلوت ،)2014 ،ودراسة (حمدان ،)2014 ،ودراسة (بريش وبدروني،
 ،)2013ودراسة ( )Jahanzeb, et al., 2016ودراسة (.)Skar et.al, 2016
وقد بلغت قيمة  Betaللمتغير المستقل (الضابط) "ربحية الشركة" ( )0.366والقيمة االحتمالية
( ،)0.022ويأتي في المرتبة الثانية من حيث درجة التأثير في المتغير التابع (سياسة توزيعات األرباح).
ويرى الباحث أن النتيجة منطقية بسبب أنه ليكون هناك توزيعات أرباح ال بد من وجود أرباح.
وقد تطابقت هذه النتيجة مع دراسة (بوحادرة ،)2012 ،ودراسة (الكحلوت ،)2014 ،ودراسة
(حمدان ،)2014 ،ودراسة (أبو عمرو ،)2014 ،ودراسة ( ،)Jahanzeb, et al., 2016ودراسة
( ،)Taher, et al., 2016ودراسة ( ،)Skar et.al, 2016الذين توصلوا إلى وجود أثر لربحية الشركة
على توزيعات األرباح.
وقد بلغت قيمة  Betaللمتغير المستقل "معدل نمو الشركة" ( )0.000والقيمة االحتمالية
( ،)0.024ويأتي في المرتبة الثالثة من حيث درجة التأثير في المتغير التابع (سياسة توزيعات األرباح).
ويرى الباحث بأن معدل النمو مرتبط بحجم أصول الشركة ،وقد أكدت النتيجة السابقة على وجود
أثر ايجابي لحجم الشركة متمثلة بأصولها على التوزيعات ،وبالتالي يمكن تبرير العالقة االيجابية بينهما.
واتفقت مع دراسة (الكحلوت ،)2014 ،وتعارضت مع دراسة (حمدان ،)2014 ،ود ارسة
( )Jahanzeb, et al., 2016التي بينت وجود عالقة أثر ولكنها عكسية.
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وقد تبين عدم وجود تأثير لو داللة إحصائية ألبعاد مبادئ الحاكمية المؤسسية في سياسة
توزيعات األرباح ،حيث أن القيمة االحتمالية لألبعاد األربعة الممثلة للحاكمية المؤسسية أكبر من ،%5
وبالتالي نقبل الفرضية العدمية التي تنص على أنه ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ألبعاد الحاكمية
المؤسسية على سياسة توزيعات األرباح.
ويعزو الباحث ذلك إلى أن بورصة فلسطين تعتبر من األسواق المالية الناشئة ،كما أن هناك تباين
في مستوى تطبيق الحاكمية بين الشركات.
وقد تعارضت النتائج مع دراسة حمدان ( ،)2014ودراسة (صيام ،)2014 ،ودراسة (السرطاوي،)2015،
بينما اتفقت مع دراسة ( ،)Skar et.al, 2016ودراسة ( ،)Taher, et al., 2016ود ارسة ( Jahanzeb,
 )et al., 2016باستثناء حجم مجلس اإلدارة.
وأخي اًر فقد تبين عدم وجود تأثير ذو داللة إحصائية للرافعة المالية على سياسة توزيعات األرباح.
وقد تطابقت هذه النتيجة مع دراسة ( ،)Skar et.al, 2016ودراسة (حمدان ،)2014 ،الذين توصلوا إلى
عدم وجود أثر للرافعة المالية على توزيعات األرباح.
ومن خالل النتائج التي تم عرضها سابقاً يمكن استخالص النتائج التالية:
 -1ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ألبعاد مبادئ الحاكمية المؤسسية في سياسة توزيعات األرباح.
 -2ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية للرافعة المالية على سياسة توزيعات األرباح.
 -3يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لحجم الشركة في سياسة توزيعات األرباح.
 -4يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لربحية الشركة في سياسة توزيعات األرباح.
 -5يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمعدل نمو الشركة في سياسة توزيعات األرباح.
ويمكن ك ابة معادلة االنحدار كما يلي:
Y = Constant + b1 .CSize + b2 .EPS + b3 .Groth+ E
Y = 0.135 + 0.563 .CSize + 0.366 .EPS + 0.000 .Groth+ E

حيث أن:
CSize

حجم الشركة

EPS

ربحية الشركة
77

Groth

فرص نمو الشركة

 Eتمثل الخطأ العشوائي ويمثل ذلك الجزء من توزيعات األرباح الذي يتغير بشكل عشوائي نتيجة عوامل أخرى ال
يتضمنها النموذج.

 b1...b3تمثل معامالت االنحدار للمتغيرات المستقلة.
اخ بررار الفرضررية الرئيس رية الثانيررة :ال يوجررد فررروق لات داللررة إحصررائية فرري تطبيررق مبررادئ الحاكميررة
المؤسسية تع ى الى م غير (نوع القطاع).
الختبار هـذه الفرضـية تـم اسـتخدام اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي ) (One Way ANOVAالختبـار
الفروق حول الحاكمية المؤسسية تعزى إلى نوع القطاع والنتائج مبينة في جدول رقم ( )1.8والذي يبين
أن القيمــة المطلقــة  Fالمحســوبة لجميــع المتغي ـرات مجتمعــة تســاوي ( )2.871وهــي أكبــر مــن قيمــة F
الجدولية والتي تساوي ( ،)2.37كما أن القيمة االحتمالية لجميع المتغيرات تساوي ( )0.024وهي أقل
مــن ( ،)0.05لــذلك نقبــل الفــرض البــديل ون ـرفض الفــرض الصــفري ،أي أنــه توجــد فروقــات ذات داللــة
إحص ــائية عن ــد مس ــتوى دالل ــة  0.05ب ــين المتوس ــطات ح ــول تطبي ــق مب ــادئ الحاكمي ــة المؤسس ــية ف ــي
الشركات تعزى إلى نوع القطاع.
جدول رقم ()1.8
يوضح ن ائ ال باين األحادي ) (One Way ANOVAبين الم وسطات حول م غيرات الحاكمية
المؤسسية تع ى إلى نوع القطاع الذي تن مي اليه الشركة
المتغير

نسبة ملكية المديرين

حجم مجلس االدارة

قيمة

القيمة
االحتمالية
0.120

مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

F

بين المجموعات

1.146

4

0.287

1.856

داخل المجموعات

29.487

191

0.154

المجموع

30.633

195

بين المجموعات

0.240

4

0.060

داخل المجموعات

11.897

191

0.062

المجموع

12.138

195
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0.965

0.428

بين المجموعات

0.455

4

0.114

داخل المجموعات

6.295

191

0.033

المجموع

6.750

195

بين المجموعات

1.263

4

0.316

داخل المجموعات

19.798

191

0.104

المجموع

21.061

195

الدرجة الكلية للحاكمية

بين المجموعات

0.212

4

0.053

المؤسسية

داخل المجموعات

3.526

191

0.018

المجموع

3.739

195

استقاللية أعضاء مجلس
االدارة
الفصل بين الواجبات

3.448

3.047

2.871

0.010

0.018

0.024

جدول رقم ()1.9
يوضح اخ بار شافيه ) )Scheffeللفروق بين الم وسطات حسب م غير نوع القطاع (مؤشر الحاكمية
المؤسسية)

الفرق بين

تأمين

استثمار

خدمات

بنوك

صناعة

تأمين

-

0.04531

-0.05341

-0.02500

-0.03462

استثمار

-0.04531

*-0.09872

-0.07031

-0.07993

خدمات

0.05341

*0.09872

0.02841

0.01879

بنوك

0.02500

0.07031

-0.02841

صناعة

0.03462

0.07993

-0.01879

المتوسطات

-0.00962
0.00962

-

مــن خــالل الجــدول الس ــابق يتضــح أن هنــاك ف ــروق ذات داللــة إحصــائية ف ــي مؤشــر الحاكميــة المؤسس ــية

لصالح قطاع الخدمات مقابل قطاع االستثمار.
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الفصل الرابع
الن ائ وال وصيات
 3.3الن ائ
 3.3ال وصيات

80

 4.1الن ائ
بعد عرض نتائج الدراسة التطبيقية والتعليق عليها يمكن إجمال النتائج التالية:
 -1بلغ مؤشر الحاكمية المؤسسية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين .%74.2
 -2تلتزم الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بأن يكون أعضائها بين  15 – 6عضواً بنسبة بلغت
.%93
 -3تلتزم الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بالفصل بين واجبات رئيس مجلس اإلدارة والمدير
التنفيذي بنسبة .%88
 -4معظم الشركات المدرجة نسبة ملكية المديرين فيها أكبر من  %30باستثناء  %19.4نسبة
ملكيتهم بين  %1وال تزيد عن  %30من مجموع األسهم.
 -5معظم الشركات ال يتكون مجلس اإلدارة فيها من  %50من أعضائه من داخل الشركة ،حيث
حصلت نسبة االستقاللية على (.)%96
 -6بلغ متوسط نسبة توزيعات األرباح .%17
 -7يوجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين حجم الشركة وسياسة توزيعات األرباح.
 -8يوجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين ربحية الشركة وسياسة توزيعات األرباح.
 -9ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مبادئ الحاكمية المؤسسية وسياسة توزيعات األرباح.
 -10ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الرافعة المالية وسياسة توزيعات األرباح.
 -11ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل نمو الشركة وسياسة توزيعات األرباح.
 -12ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمبادئ الحاكمية المؤسسية على سياسة توزيعات األرباح.
 -13يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لحجم الشركة على سياسة توزيعات األرباح.
 -14يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لربحية الشركة على سياسة توزيعات األرباح.
 -15يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمعدل نمو الشركة على سياسة توزيعات األرباح.
 -16يوجد فروق ذات داللة إحصائية في تطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية تعزى إلى متغير نوع
القطاع لصالح قطاع الخدمات.
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 4.2ال وصيات
في ضوء الن ائ السابقة فقد أوصى الباحث ما يلي:
 -1ضرورة تعزيز مفهوم الحاكمية المؤسسية في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين من خالل
تعريف اإلدارة في هذه الشركات على مميزات وايجابيات تطبيق مبادئ وقواعد الحاكمية المؤسسية
وكذلك توعية المستثمرين بأهمية تطبيق الشركات لمبادئ وقواعد الحاكمية المؤسسية.
 -2ضرورة قيام المؤسسات التعليمية والمهنية بما فيها الجامعات والمعاهد وجمعية المحاسبين
والمدققين الفلسطينية بالعمل على تطوير البرامج التعليمية والدورات التدريبية المختلفة لتشمل
التطورات االقتصادية العالمية وخاصة فيما يتعلق بموضوع الحاكمية المؤسسية.
 -3العمل على إصدار نشرة خاصة متعلقة بمدى تطبيق الشركات الفلسطينية لمبادئ وقواعد الحاكمية
المؤسسية بحيث يتم ترتيب الشركات في هذه النشرة بناء على نسبة تطبيقها من األكثر حتى
األقل.
 -4العمل على تعديل نص تشريع قانون الشركات بما يتناسب مع المبادئ والقواعد الخاصة بحاكمية
الشركات األمر الذي من شأنه إحداث توازن بين مصالح األطراف المختلفة ،حيث أن قانون
الشركات الساري في فلسطين قديم نسبياً وموضوع الحاكمية يعتبر حديثاً نسبياً من ناحية أخرى
 -5ضرورة قيام البورصة الفلسطينية بتوفير قاعدة بيانات تاريخية عن مبادئ وقواعد الحاكمية
المؤسسية ومدى تطبيقها في الشركات الفلسطينية المدرجة في البورصة الفلسطينية ،وذلك
لمساعدة الباحثين في جمع البيانات إلجراء الدراسات ذات الصلة.
 -6ضرورة قيام الهيئات والمنظمات الحكومية برفع مستوى تطبيق قواعد ومبادئ الحاكمية المؤسسية
في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لألوراق المالية لما لذلك من توفير سمعة جيدة عن
بورصة فلسطين األمر الذي يؤدي إلى جذب االستثمارات الخارجية لهذا السوق.
 -7عمل دراسات أخرى حول موضوع الحاكمية المؤسسية وربطه بمتغيرات أخرى ومحاولة تفسير
العالقة بين تطبيق مبادئ وقواعد الحاكمية وهذه المتغيرات.
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المراجع
أوالً :المراجع العربية:
أبو جراد ،رجب سعيد محمود ( .)2015العالقة بين ال حفظ في السياسات المحاسبية والحاكمية
المؤسسية وأثرهما على جود اإلفصاح عن البيانات المالية بالمصار

المحلية المدرجة في

بورصة فلسطين .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

أبو حمام ،ماجد إسماعيل ( .)2009أثر تطبيق قواعد الحوكمة على اإلفصاح المحاسبي وجود ال قارير
المالية  .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

أبو عمرو ،سالم أسعد مسلم ( .)2014العالقة بين مكاسب وخسائر القيمة العادلة والعوائد السوقية
لألسهم في ظل الحاكمية المؤسسية .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة االسالمية ،فلسطين.

أحمد ،سامح محمد رضا رياض ( .)2012أثر جودة المراجعة في جودة األرباح وانعكاسها على

التوزيعات النقدية في الشركات الصناعية المساهمة المصرية ،المجلة األردنية في إدار األعمال،

. 736-761،)4(8

األغا ،عماد سليم ( .)2011دور حوكمة الشركات في الحد من ال أثير السلبي للمحاسبة اإلبداعية على
موثوقية البيانات المالية .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة االزهر ،فلسطين.

األسطل ،أحمد محمود خليل ( .)2010دور بيانات ال كاليف في تفعيل القدر ال نافسية في ضوء اليات
الحوكمة .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة االسالمية ،فلسطين.

اسماعيل ،علي عبد الجابر الحاج ( .)2010العالقة بين مس وى ال طبيق الفعلي للحاكمية المؤسسية
وجود ال قارير المالية .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.

أصالن ،حاتم رياض مصطفى ( .)2015مدى مساهمة تطبيق مبادئ الحوكمة في تع ي اك شا
الغش وال العب بال قارير المالية .رسالة ماجستير غير منشورة ،فلسطين.

ال غزوي ،حسين عبد الجليل ( .)2010حوكمة الشركات وأثرها على مس وى االفصاح في المعلومات
المحاسبية .رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم المحاسبة كلية اإلدارة واالقتصاد ،األكاديمية العربية

في الدنمارك.

أيوب ،نظام ( .)2013الجمع بين رئاسة مجلس اإلدارة ومنصب المدير العام .الحوكمة في فلسطين-
نشر دورية م خصصة في قضايا الحوكمة في المنشات والمؤسسات االق صادية ،معهد الحوكمة

الفلسطيني ،العدد األول.
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بديسي ،فهيمة ( .)2010الحوكمة ودورها في تحقيق جود المعلومة المحاسبية .بحث غير منشور،
جامعة منتوري ،الجزائر.

بريش ،عبد القادر وبدروني ( .)2013محددات سياسات توزيع األرباح في المؤسسات الخاصة بالجزائر.
األكاديمية للدراسات االج ماعية واالنسانية.22-12 ،10 ،

بن درويش ،عدنان بن حيدر ( .)2007حوكمة الشركات ودور مجلس اإلدار  .الطبعة األولى ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان.

بن عيسى ،ريم ( .)2012تطبيق اليات حوكمة المؤسسات وأثرها على األداء .رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة قاصدي مرباح -ورقلة ،الجزائر.

بن عيسى ،عبد الرحمن ( .)2009دور حوكمة الشركات في رفع كفاء األسواق المالية .رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة الدكتور يحيى فارس ،المديا ،الجزائر.

بوحادرة ،عبد الكريم ( .)2012أثر اخ بار الهيكل المالي على قيمة المؤسسة :دور سياسات توزيعات
األرباح في تحديد القيمة السوقية للسهم .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة منتوري ،الجزائر.

بوقرة ،اربح وغانم ،هاجرة ( .)2012الحوكمة :المفهوم واألهمية .المل قى الوطني حول حوكمة الشركات
كالية للحد من الفساد المالي واإلداري ،جامعة محمد خيضر ،الجزائر.

بومعراف ،رمزي ( .)2013أثر تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفية .رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة محمد خيضر ،الجزائر.

حماد ،طارق عبد العال ( .)2005حوكمة الشركات :المفاهيم – المبادئ – ال جارب (تطبيقات الحوكمة
في المصار ) .الدار الجامعية ،االسكندرية ،مصر.

جاوحدو ،رضا ( . )2010تطبيق مبادئ حوكمة المؤسسات والمنهج المحاسبي السليم متطلبات ضرورية

إلدارة المخاطر في المؤسسات االقتصادية .المل قى الدولي األول حول :الحوكمة المحاسبية

للمؤسسة واقع رهانات وآفاق ،جامعة العربي بن مهيدي ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير
والعلوم التجارية ،الجزائر.

جالب ،محمد ( .)2010حوكمة الشركات في المنظومة المصرفية ضمن ال حوالت االق صادية العالمية.
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الجزائر ،الجزائر.

جميل ،أحمد وسفير ،محمد ( .)2012تجليات حوكمة الشركات في االرتقاء بمستوى الشفافية واإلفصاح.
المل قى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي واإلداري ،جامعة محمد

خيضر ،الجزائر.
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جودة ،فكري عبد الغني محمد ( .)2008مدى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في المصار

الفلسطينية وفقاً لمبادئ منظمة ال عاون االق صادي وال نمية ومبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية.
رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة االسالمية ،فلسطين.

حبوش ،محمد جميل ( .)2007مدى ال ام الشركات المساهمة العامة الفلسطينية بقواعد حوكمة
الشركات .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة االسالمية ،فلسطين.

حسياني ،عبد الحميد ( .)2010أهمية االن قال للمعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية كإطار
ل فعيل حوكمة المؤسسات .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الجزائر ،الجزائر.

حمدان ،عالم محمد موسى ( .)2014العالقة بين الحاكمية المؤسسية وتوزيعات األرباح وتأثرها
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المالحق

I

ملحق رقم ()1
قائمة بأسماء الشركات الفلسطينية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية
م

اسم الشركة

م

القطاع

اسم الشركة

القطاع

1

العربية الفلسطينية لالستثمار "ايبك"

االستثمار

 25ابراج الوطنية

الخدمات

2

العقارية التجارية لالستثمار

المستثمرون العرب

االستثمار

 26المؤسسة العربية للفنادق

الخدمات

االستثمار

 27المؤسسة العقارية العربية

الخدمات

4

القدس لالستثمارات العقارية

االستثمار

3

 28العربية الفلسطينية لمراكز التسوق

الخدمات

5

فلسطين للتنمية واالستثمار

االستثمار

 29جلوبال كوم لالتصاالت

الخدمات

6

الفلسطينية لالستثمار واالنماء

االستثمار

 30مركز نابلس الجراحي التخصصي

الخدمات

7

فلسطين لالستثمار الصناعي

االستثمار

 31بال عقار لتطوير وادارة وتشغيل العقارات

الخدمات

8

فلسطين لالستثمار العقاري

االستثمار

 32االتصاالت الفلسطينية

الخدمات

9

االتحاد لإلعمار واالستثمار

االستثمار

 33الفلسطينية للكهرباء

الخدمات

 10البنك االسالمي العربي

البنوك والخدمات المالية

 34مصايف رام هللا

الخدمات

 11بنك فلسطين

البنوك والخدمات المالية

 35الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

الخدمات

 12البنك االسالمي الفلسطيني

البنوك والخدمات المالية

 36موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

الخدمات

 13البنك التجاري الفلسطيني

البنوك والخدمات المالية

 37العربية لصناعة الدهانات

الصناعة

 14بنك االستثمار الفلسطيني

 15سوق فلسطين لألوراق المالية

البنوك والخدمات المالية

 38دواجن فلسطين

الصناعة

البنوك والخدمات المالية

 39بيت جاال لصناعة االدوية

الصناعة

 16بنك القدس

البنوك والخدمات المالية

 40بيرزيت لألدوية

الصناعة

 17البنك الوطني

البنوك والخدمات المالية

 41مصنع الشرق لاللكترود

الصناعة

 18المجموعة االهلية للتامين

التأمين

 42مطاحن القمح الذهبي

الصناعة

 19العالمية المتحدة للتامين
 20المشرق للتأمين

التأمين

 43سجاير القدس

الصناعة

التأمين

 44القدس للمستحضرات الطبية

الصناعة

 21التأمين الوطنية

التأمين

 45فلسطين لصناعة اللدائن

الصناعة

 22فلسطين للتأمين

التأمين

 46نابكو"الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت"

الصناعة

 23التكافل الفلسطينية للتأمين

التأمين

 24ترست العالمية للتأمين

التأمين

II

 47الوطنية لصناعة الكرتون

الصناعة

 48دار الشفاء لصناعة االدوية

الصناعة

 49مصانع الزيوت النباتية

الصناعة

