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إلى والدي الكريمين
إلى زوجتي وأبنائي
إلى أخي األسير محمد
إلى إخوتي وأخواتي
إلى الزمالء واألصدقاء
إلى كل من ساهم في إنجاز هذه الرسالة
إليهم جميعاً
أهدي جهدي المتواضع هذا
داعياً المولى عز وجل اإلطالة بأعمارهم

الباحث
عمر فاروق شعبان مرتجى

ب

الحمد لله الذي أحسن خلقنا ومنحنا عطاياه ،وألهمنا نعمة العقل والتدبر ،العظيم في عاله
وملكوته ،والصالة والسالم على من ال نبي بعده ،سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) معلّم
البشرية ،وانطالقاً من قوله تعالى" :ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه" سورة لقمان ،اآلية  .91فإنني
أتقدم بعظيم الشكر والعرفان إلى أستاذي القدير ،األستاذ الدكتور /جبر إبراهيم الداعور ،لتفضله
باإلشراف على هذه الدراسة ،وتقديم التوجيه واإلرشاد لي طيلة إعداد هذه الرسالة.
كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرين:
أ .الدكتور /علي سليمان سالم النعامي
أ .الدكتور /علي عبد الله احمد شاهين
لتفضلهما بمناقشة هذه الدراسة ،وإثراءها بمقترحاتهما القيمة.
كما وأتقدم بعظيم الشكر واالمتنان من األساتذة الكرام الذين قاموا بتحكيم االستبيان،
جزاهم الله عني خير الجزاء.
كما أتقدم لجامعة األزهر بالشكر والتقدير على جهودها إلخراج طلبة متميزين فلهم منا
جميعاً التقدير واإلحترام.
وأخي اًر أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساعدني وأعانني على إنجاز هذه الدراسة
والله ولي التوفيق

ت

ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين لقواعد حوكمة الشركات وأثر ذلك على تقييمها المالي باستخدام مدخل القيمة االقتصادية
المضافة  ,فقد اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف إلى توفير البيانات
والحقائق عن المشكلة موضوع الدراسة لتفسيرها والوقوف على دالالتها.
يتكون مجتمع الدراسة من كافة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين والتي
يبلغ عددها  94شركة .وقد استجابت  94شركة ,أي بنسبة .%6.18
وقد توصلت الد ارسة إلى عدة نتائج منها:
بلغت نسبة التطابق الكلي للمؤشرات مع قواعد حوكمة الشركات ( )%46وهي نسبة مقبولة من
تطبيق قواعد الحوكمة ،وكانت أكثر المؤشرات تطبيقاً من قبل الشركات (اللوائح واألنظمة
الداخلية) ،يليها (صالحيات مجلس اإلدارة) ،ثم (أنظمة المكافآت المقدمة لمجلس اإلدارة) ،أما
أقلها تطبيقاً فكانت (أنظمة التدقيق) حيث سجلت نسبة تطابق منخفضة نسبياً ,كما أظهر قطاع
البنوك أكبر درجة تطابق مع قواعد حوكمة الشركات ،يليه قطاع التأمين ،فالصناعة ،أما أقل
القطاعات التزاماً بتطبيق هذه القواعد هو قطاع االستثمار.
وقد أوصت الدراسة بناء على ما توصلت إليه:
ضرورة قيام المؤسسات المعنية كسلطة النقد ،وو ازرة االقتصاد ،وبورصة فلسطين بدور فاعل في
تنظيم دورات تدريبية مكثفة تتخصص في مجال قضايا الحوكمة المتعددة الرتباطها بكفاءة
الشركات وتحسين آدائها المالي ,والعمل على زيادة فاعلية دور مجلس اإلدارة في اختيار المدراء
التنفيذيين وممارسة دورهم في تطبيق القوانين واألنظمة ،وضرورة توعية الشركات بضرورة االلتزام
بقواعد الحوكمة الصادرة من قبل هيئة سوق رأس المال ،وجعل تطبيقه إلزامياً لجميع الشركات
المدرجة ,وكذلك االهتمام بتطبيق قواعد الحوكمة المتعلقة بحقوق المساهمين لما لها من أثر على
االداء المالي ،وااللتزام بقواعد حوكمة الشركات المتعلقة بلجنة الترشيحات والمكافآت لضمان تلبية
احتياجات الشركة والمجلس واعتماد أساس التميز في األداء لمنح المكافآت.

ث

Abstract
The study aimed at identifying the extent to which public shareholding
companies listed on the Palestine Exchange have applied the rules of
corporate governance and the impact of this on their financial
assessment using the economic value-added approach. This study
followed the analytical descriptive method which aims to provide data
and facts about the problem – the subject of the study – in order to
interpret it and determine its significance.
The study target consists of all of 49 public companies listed on the
Palestine Exchange. However, 40 companies (81.6%) responded to the
study.
The study found, inter alia, the following:
 The overall compliance ratio of the indicators with the rules of
corporate governance reached 64%, which is acceptable within
the framework of applying the rules of governance.
 The indicators that were applied most by the companies were the
international regulations and systems, followed by the powers of
the board of directors, while the least applied indicator was the
audit regulations where the ratio of compliance was relatively low.
 The banking sector showed the highest degree of compliance
with the rules of corporate governance, followed by the insurance
sector, and then the industrial sector, while the investment sector
was the least in compliance with these rules.
Considering the findings, the study recommended the following:
 Relevant institutions, such as the Monetary Authority, the Ministry
of National Economy and the Palestine Exchange, should play an
active role in organizing intensive training courses on governance
issues given their relevance to the efficiency of companies and
improving their financial performance as well as enhancing the
role of the Board of Directors in selecting executive managers
and adhering them to the rules and regulations.
 The relevant institutions should also raise the awareness of the
companies about the governance rules issued by the Palestine
Capital Market Authority and make it mandatory for all companies
listed on the Palestine Exchange.
 Also, relevant authorities should ensure the application of
governance rules related to the rights of shareholders because of
their impact on the financial performance, as well as committing
to the rules of corporate governance relating to the Nomination
and Remuneration Committee to ensure that the companies meet
the needs of their board of directors and adopt the principle of
excellence in performance to grant awards.
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة

 .3.3خطة الدراسة
 .3.1الدراسات السابقة

1

 .3.3خطة الدراسة
 .3.3.3مقدمة
برزت حوكمة الشركات لمعالجة تضارب العالقة بين إدارة الشركات والمستثمرين بعد التوسع
الذي حصل في القاعدة االستثمارية وزيادة عدد مالك الشركة الواحدة ,حيث يضمن تفعيل ممارسات
حوكمة الشركات سالمة العالقة ما بين المستثمرين والشركات من خالل التحكم المالي وحقوق
التصويت للمالك بغض النظر عن كمية أسهمهم ,لذلك أصبح للحوكمة دو اًر كبي اًر على نتائج
ونشاطات الشركات.
وزاد االهتمام بقواعد حوكمة الشركات واالهتمام بتطبيقها في الفترات األخيرة ،لقدرتها على
المحافظة على قوة الشركات وقدرتها على الحد من عدم الثقة بين المالك واالدارة ،وتضييق الفجوة
المعلوماتية بينهما مما يحد من اححتمالية التعثر والفشل المالي ،باإلضافة إلى إسهامها القوي في
حماية الشركات من السلوكيات الخاطئة من خالل العمل حسب النظم والمعايير الواجب إتباعها لدى
الشركات المدرجة في بورصة فلسطين.
كما أن حوكمة الشركات ليست ممارسة ثابتة لمرة واحدة ،ولكنها عملية حيوية مستمرة ,حيث
إن المستثمرين الذين يبحثون عن تنوع لمحافظهم االستثمارية فإنهم يبحثون عن ضمان بأن استثماراتهم
سوف تكون محمية (.)Madhani, 2007: 1
ومن أهم األهداف المرجوة من تطبيق قواعد حوكمة الشركات ضمان االستخدام األمثل للموارد
من قبل إدارة الشركة حفاظاً على مصالح المستثمرين ،مما يعني أن الرقابة التي توفرها قواعد الحوكمة
من شأنها تحسين األداء اإلداري والمالي للشركات الملتزمة بهذه القواعد.
وفي ظل التحوالت التي يشهدها العالم والتطورات على جميع المجاالت خاص ًة الجانب
االقتصادي منها ،ومن أهمها تناقص أهمية عوامل اإلنتاج المادية مقابل تزايد أهمية العوامل غير
المادية (غير ملموسة) ،والتي تتمثل في التدريب والتطوير والمعرفة والتكنولوجيا وغيرها من العوامل،
والتي تلعب أيضا دو اًر هاماً في تعزيز الميزة التنافسية للمنشآت ،أصبحت نظم قياس األداء المحاسبي
المالي والتي تعتمد في أساسها على الربحية قاصرة عن القياس السليم للمنشأة ،مما شجع هذا القصور
على ظهور العديد من المقاييس الحديثة لقياس األداء المالي للمنشآت ،والتي تعتمد في أساسها على
خلق القيمة للمنشأة وحملة أسهمها وليس على الربح المحاسبي الذي تعرض في اآلونة األخيرة إلى
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العديد من االنتقادات وأثير حوله الكثير من الجدل .ويعود ذلك إلى تأثر مصالح المستثمرين وتضاربها
أيضا مع مصالح اإلدارة ،ليس فقط بربحية المنشأة وإنما أيضاً بالتغيرات المرتبطة بالقيمة السوقية
ً
لألسهم ،األمر الذي شكل قوة ضغط دفعت المنشآت إلى تبني مقاييس مالئمة تمكنهم من قياس
وتحديد القيمة المحققة الفعلية ،ومن أهم وأشهر تلك المقاييس مقياس القيمة االقتصادية المضافة
 ،EVAوالتي القت قبوال متنامياَ في كل من أمريكا والدول األوروبية كمقياس فعال لألداء الداخلي
والخارجي لإلدارة (حال.)99 :1496 ،
وحيث إن الشركات الفلسطينية شركات ناشئة بحاجة إلى زيادة قاعدة مساهميها ،من خالل
اكتساب المزيد من ثقتهم ،لذلك سوف يتم من خالل هذه الدراسة قياس مدى تطبيق شركات المساهمة
العامة المدرجة في بورصة فلسطين لقواعد حوكمة الشركات وأثر ذلك على تقييمها المالي باستخدام
مدخل القيمة االقتصادية المضافة.
 .3.3.1مشكلة الدراسة
إن األزمات المالية التي ظهرت في بداية القرن العشرين خاصة ،وظهور أزمة االئتمان
في األسواق العالمية ،وانهيار كبرى الشركات ،جعل الهيئات الرسمية المرتبطة بالرقابة على الشركات
العامة والخاصة بوضع أنظمة رقابة ومعايير عمل وقواعد هامة ،والتي تعمل عند تطبيقها وااللتزام بها
على منع هذه الشركات من الوقوع في منحدر التعثر والفشل المالي ،وأهم هذه العناصر هي قواعد
حوكمة الشركات التي تعمل على تنظيم العالقة بين إدارة هذه الشركات ومجلس إدارتها وعالقتها
بالمساهمين واألطراف ذات العالقة ،وكذلك تعمل على ضبط العمل المالي واإلداري داخل هذه
الشركات ،وهذا يمثل الدور الحقيقي لهذه الهيئات في حماية رؤوس أموال المالك والمساهمين والعمل
على تحسين األداء المالي لهذه الشركات.
ولبحث العالقة بين مدى تطبيق الحوكمة في الشركات المدرجة لدي بورصة فلسطين
وتأثير قواعد الحوكمة في تحسين األداء المالي لهذه الشركات تم اعتماد مقياس للحوكمة من خالل
دراسة التقارير اإلدارية المصرح بها من قبل الشركات المدرجة ،وكذلك تحليل القوائم المالية للشركات
المدرجة في بورصة فلسطين وربط مستوى تطبيق الحوكمة بالقيمة االقتصادية المضافة كمؤشر لألداء
المالي.
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ويعتمد مقياس الحوكمة على ستة عناصر وهي (:)Brown, et. al., 2004: 12
 .1مجلس اإلدارة.

 .3اللوائح والقوانين الداخلية.

.9

أنظمة التدقيق.

.6

مكافآت مجلس اإلدارة.5 .توزيع ملكية األسهم .4 .السياسات المستقبلية.
لذلك فإن هذه الدراسة تسعى إلى اإلجابة على السؤال الرئيس التالي:

ما مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لقواعد حوكمة
الشركات وأثر ذلك على تقييمها المالي باستخدام مدخل القيمة االقتصادية المضافة؟
وينبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
.9

هل يوجد أثر لتطبيق الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لقواعد حوكمة الشركات
المتعلقة بأنظمة التدقيق على القيمة االقتصادية المضافة لتلك الشركات؟

.1

هل يوجد أثر لتطبيق الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لقواعد حوكمة الشركات
المتعلقة بصالحيات مجلس اإلدارة على القيمة االقتصادية المضافة لتلك الشركات ؟

.3

هل يوجد أثر لتطبيق الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لقواعد حوكمة الشركات
المتعلقة باللوائح والقوانين الداخلية على القيمة االقتصادية المضافة لتلك الشركات؟

.6

هل يوجد أثر لتطبيق الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لقواعد حوكمة الشركات
المتعلقة بالمكافآت المقدمة ألعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين على القيمة
االقتصادية المضافة لتلك الشركات؟

.5

هل يوجد أثر لتطبيق الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لقواعد حوكمة الشركات
المتعلقة بتوزيع ملكية األسهم على القيمة االقتصادية المضافة لتلك الشركات؟

.4

هل يوجد أثر لتطبيق الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لقواعد حوكمة الشركات
المتعلقة بالسياسات المستقبلية على القيمة االقتصادية المضافة لتلك الشركات؟

 .3.3.1أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة في المساهمة في إبراز المزايا اإليجابية لتطبيق قواعد حوكمة
الشركات ،حيث إنها تساعد القائمين على الشركات للوقوف على نقاط الضعف داخل الشركات وآلية
التغلب عليها من خالل تطبيق قواعد الحوكمة لتحسين أداء الشركات وزيادة ثقة المستثمرين
والمساهمين في المعلومات المالية التي يتم نشرها بشكل دوري.
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كما أنها تعمل على توضيح الدور المهم والمناسب لتشجيع تطبيق قواعد الحوكمة في
الشركات المدرجة في بورصة فلسطين ،حيث تُعد قوة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين من أهم
المؤشرات التي تعبر عن تطوير وانتعاش االقتصاد الفلسطيني ،مما يزيد ثقة كل من المستثمرين

والمساهمين في أداء الشركات اإلداري والمالي على ٍ
حد سواء.
 .3.3.4أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى البحث في اثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على
األداء المالي لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين باستخدام مدخل القيمة
االقتصادية المضافة ،من خالل التعرض للموضوعات التالية:
.9

قياس القيمة االقتصادية المضافة لكل شركة من شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين ،وذلك باستخدام البيانات المالية ضمن قوائمها المنشورة.

.1

البحث في مدى تطبيق أنظمة الشركة لقواعد حوكمة الشركات من خالل ما تفصح عنه هذه
الشركات من معلومات في تقاريرها المالية المنشورة.

.3

بيان اثر تطبيق حوكمة الشركات على القيمة االقتصادية المضافة في الشركات المدرجة في
بورصة فلسطين.

.6

التعرف على مفهوم األداء المالي والمؤشرات المالية األساسية ،وصوالً للقيمة االقتصادية
المضافة.

 .3.3.9فرضيات الدراسة
لإلجابة على التساؤالت المكونة لمشكلة الدراسة ،تم وضع الفرضيات التالية:
.9

يوجد أثر لتطبيق الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لقواعد حوكمة الشركات المتعلقة
بأنظمة التدقيق على القيمة االقتصادية المضافة لتلك الشركات.

.1

يوجد أثر لتطبيق الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لقواعد حوكمة الشركات المتعلقة
بصالحيات مجلس اإلدارة على القيمة االقتصادية المضافة لتلك الشركات.

.3

يوجد أثر لتطبيق الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لقواعد حوكمة الشركات المتعلقة
باللوائح والقوانين الداخلية على القيمة االقتصادية المضافة لتلك الشركات.
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.6

يوجد أثر لتطبيق الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لقواعد حوكمة الشركات المتعلقة
بالمكافآت المقدمة ألعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين على القيمة االقتصادية المضافة
لتلك الشركات.

.5

يوجد أثر لتطبيق الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لقواعد حوكمة الشركات المتعلقة
بتوزيع ملكية األسهم على القيمة االقتصادية المضافة لتلك الشركات.

.4

يوجد أثر لتطبيق الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لقواعد حوكمة الشركات المتعلقة
بالسياسات المستقبلية على القيمة االقتصادية المضافة لتلك الشركات.

 .3.3.9متغيرات الدراسة
المتغير المستقل

.3.3.9.3

يتمثل المتغير المستقل لهذه الدراسة بمدى التزام شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين لقواعد حوكمة الشركات ،والذي سيتم قياسه عبر مقياس معد خصيصاً لهذا الغرض ،ويتناول
القواعد التالية:
 .9أنظمة التدقيق المتبعة من قبل الشركات.
 .1صالحيات مجلس اإلدارة.
 .3اللوائح والقوانين الداخلية.
 .6المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين.
 .5توزيع ملكية األسهم.
 .4السياسات المستقبلية.
.3.3.9.1

المتغير التابع

يتمثل المتغير التابع لهذه الدراسة فيما يلي:
األداء المالي مقاساً بالقيمة االقتصادية المضافة لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين ,والشكل ( )9.9يبن العالقة بين تلك المتغيرات:
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الشكل ()3.3
االثر المتوقع بين متغيرات الدراسة

 .3.3.7مصطلحات الدراسة
.3

الحوكمـــة :اإلط ااار ال ااذي تم ااارس في ااه الش ااركات وجوده ااا .ه ااي مجموع ااة القواع ااد ب ااين
الموظفين وأعضاء مجلس اإلدارة والمساهمين وأصحاب المصالح وواضعي التنظيماات
الحكوميااة ,وكيفيااة التفاعاال بااين كاال هااذه األطاراف فااي اإلش اراف علااى عمليااات الش اركة
(مبادئ منظمة التعاون والتنمية في مجال حوكمة الشركات.)1444 ،

.1

قواعد الحوكمة :حماية حقوق المساهمين :المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين ,دور
أص ااحاب المص ااالح ,اإلفص اااح والش اافافية ,مس ااؤوليات مجل ااس اإلدارة( .مب ااادئ منظم ااة
التعاون والتنمية في مجال حوكمة الشركات.)6 :1446 ،

.1

القيمــة االقتصــادية المضــافة ) :(EVAمقياااس لالنجاااز المااالي وتعتباار أقاارب ماان أي
مقياس آخر لتقدير الربح الحقيقي والذي عبر عنه رياضيا بأناه صاافي الاربح التشاغيلي
بعاا ااد الض ا ا ارائب ( )NOPATمطا ا ااروح منا ا ااه حاصا ا اال ضا ا اارب رأس الما ا ااال بكلفا ا ااة رأس
المال(.الرواشدة .)1444،
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 .3.1الدراسات السابقة
قام الباحث باالطالع على إلعديد من الد ارسات ذات الصلة بموضوع الد ارسة الحالية ،ومن
هذه الد ارسات  ،ما يلي.
 .3.1.3الدراسات العربية:
 .3دراسة (الحياري ,)1037,بعنوان ":أثر تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في تعزيز
موثوقية التقارير المالية الصادرة عن الشركات الصناعية المساهمة المدرجة في
سوق عمان المالي"
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم أثر تطبيق مبادئ وآليات حوكمة الشركات في تعزيز موثوقية التقارير
المالية للشركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي.
وتكون مجتمع الد ارسة من ثالث فئات تمثلت بالوسطاء الماليون والمد ارء إلماليون ومدققي الحسابات
الخارجيون ،ولتحقيق أهداف الد ارسة إعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي ،وتم تصميم إستبانة
وتوزيعها على عينة الد ارسة إعتمادا على أسلوب العينة القصديه المتمثلة ب ( )915مفردة ،والختبار
فرضيات الد ارسة تم إستخدام إختبار ( ,)One Sample T-Testواختبار( , (one way analysis
 of varianceوإختبار ) ,)Independent Sample T-testوإختبار ( ,(Leven’s Testوذلك
باالعتماد على برمجية التحليل اإلحصائي (.)SPSS
وقد كشفت الد ارسة عن أن آلليات الحوكمة اَلربع مجتمعة وكذلك كل منها على إنف ارد أثر ذو داللة
إحصائية على تعزيز موثوقية التقارير المالية الصادرة عن الشركات الصناعية المساهمة العامة
المدرجة في سوق عمان المالي ،ولكن مع وجود تفاوت في مدى هذا االثر إذ جاءت اآللية ال اربعة
(إإلفصاح وإلشفافية) في المركز االول ،في حين جاءت اآللية الثالثة (إدإرة المخاطر) في المركز
ال اربع.
وبناء على نتائج الد ارسة قدم الباحث مجموعة من التوصيات أهمها :تحفيز الشركات على إنشاء لجان
ً
للحوكمة لمتابعة مدى الت ازم الشركة بتطبيق مبادئ الحوكمة وآلياتها في الواقع العملي ،وحث الشركات
الصناعية المساهمة العامة في االردن على تشكيل دائرة مستقلة إلدارة المخاطر المالية وغير المالية،
والعمل على تخصيص فقرة في تقرير مدقق الحسابات الخارجي توضح مدى إمتثال الشركات
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المساهمة العامة لمبادئ حوكمة الشركات وآليات تطبيقها المنصوص عليها في االدلة االسترشادية
الصادرة عن الجهات المختلفة ذات العالقة بالرقابة على الحوكمة.
 .1دراسة (عودة ,)1037,بعنوان ":أثر الحوكمة وخصائص الشركات على اإلفصاح
االختياري :د ارسة تطبيقية على الشركات المدرجة في بورصة فلسطين"
تهدف هذه الد ارسة إلى فحص تأثير ٍ
كل من حوكمة وخصائص الشركات على اإلفصاح االختياري في
التقارير السنوية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين ،كما تهدف إلى معرفة مستوى اإلفصاح
االختياري لشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين .ولتحقيق ذلك فقد تم اختيار متغي ارت
الد ارسة من مجموعة من المتغي ارت المتعلقة بحوكمة الشركات وهي (نسبة عدد المد ارء غير التنفيذيين،
حجم مجلس اإلدارة ،ازدواجية دور المدير التنفيذي ،ووجود لجنة الم ارجعة) ,ومجموعة أخرى من
المتغي ارت المتعلقة بخصائص الشركات وهي (حجم الشركة ،درجة الرفع المالي ،الربحية ،وحجم مكتب
التدقيق).
وتم استخدام أسلوب بيانات السالسل الزمنية المقطعية ) ,(Panel Dataحيث اشتمل مجتمع الد ارسة
على الشركات المدرجة في بورصة فلسطين والبالغ عددها (  ) 61شركة ،والموزعة على خمسة
قطاعات مختلفة ،وهي (البنوك ،التأمين ،االستثمار ،الخدمات،والصناعة) ,والتي تم تداول أسهمها
خالل الفترة الواقعة بين ( 1493/91/39حتى  ,)1494/91/39هذا ،وقد اشتملت عينة الدراسة
( )11شركة ،وهي جميع الشركات غير المالية المساهمة المسجلة ببورصة فلسطين والتي تتوفر عنها
بيانات كمية كاملة عن فترة الد ارسة ،وهي فترة أربع سنوات.
وقد أظهرت نتائج الد ارسة بأن مستوى اإلفصاح االختياري في فلسطين تحت المتوسط ،كما أظهرت
النتائج وجود تأثير سلبي لمتغير الربحية فقط على مستوى اإلفصاح االختياري.
وقد أوصت الد ارسة ضرورة الوقوف على العوامل التي أدت إلى خسائر الشركات غير المالية المدرجة
في بورصة فلسطين خالل الفترة من  1493حتى  . 1494كما أوصت الد ارسة على إج ارء مزيد من
البحوث المحاسبية للتعرف على المتغي ارت األخرى التي قد يكون لها تأثير على مستوى اإلفصاح
االختياري ،حيث أنه من القضايا المهمة التي تحتاج إلى بحث أثر كالً من (تركز الملكية ،نوع
الصناعة ،وخصائص لجنة الم ارجعة) ,على مستوى اإلفصاح االختياري.
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 .1دراسة (محمد )1039،بعنون ":تأثير مبادئ حوكمة الشركات على كفاءة سوق األوراق المالية
بالتطبيق على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية"
هدفت هذه الدراسة في التعرف على تأثير مبادئ حوكمة الشركات على كفاءة سوق األوراق
المالية المصرية المقاسة بكل من نموذج  GARCCHونموذج  EGARCHونموذج Random
 Walkفضالً عن التعرف على أكثر هذه المبادئ تأثي اًر على كفاءة السوق .وقد تم االعتماد على
البيانات التي تم الحصول عليها من االستبيان الذي تم إجراؤه على مجتمع الدراسة المتمثل في
المسئولين بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية ،والتي يتضمنها مؤشر  EGX30وكذلك تم االعتماد
على البيانات اليومية للمؤشر خالل الفترة من  1446/9/6حتى  1495/7/34بواقع  1144مشاهدة
وتم توزيع قوائم االستقصاء على مفردات مجتمع البحث حيث بلغ معدل استجابة مجتمع البحث
 .%14.7وتشير اهم نتائج الدراسة إلى وجود تأثير معنوي لمبادئ حوكمة الشركات على كفاءة سوق
األوراق المالية .كما أن أكثر مبادئ حوكمة الشركات تأثي اًر على كفاءة سوق األوراق المالية مبدأ
اإلفصاح والشفافية خاصة اإلفصاح غير المالي الذي يأتي في المرتبة األولى .يليه في األهمية
المعاملة المتساوية للمساهمين ،يليه حقوق المساهمين والوظائف الرئيسية ألصحاب الملكية ،ويليه دور
أصحاب المصلحة ،ثم يأتي في النهاية ضمان وجود أساس إطار فعال لحوكمة الشركات ،ومسئوليات
مجلس اإلدارة.
 .4دراسة (خلف ":)1039،أثر تطبيق حوكمة الشركات على كفاءة الشركات المدرجة في سوق
العراق لألوراق المالية"
استهدف البحث أثر تطبيق مبادئ حوكمة الشركات المدرجة على كفاءة الشركات المدرجة في
سوق العراق لألوراق المالية والبالغة  77شركة ،وذلك وفق المنهج الوصفي التحليلي ،وأظهرت الدراسة
أن تطبيق الحوكمة للشركات العراقية كان لدور في رفع كفاءة والتخلص من حالة الفشل ،حيث
اختبرت كفاءة الشركات للتنبؤ في الفشل وعن طريق خمس نسب المالية باستخدام نموذج التمان،
وكذلك دور الشركات المدرجة في تحسين مؤشر سوق العراق لألوراق المالية .ومن اهم توصيات
الدراسة :ضرورة تبني نماذج الفشل المالي ومنها نموذج التمان ،ليساعد كل شركة على التنبؤ السنوي،
وان يتم االفصاح عنه في تقرير خاص بالشركة يسمى (موقع الشركات المدرجة من االفالس المالي).
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وان تسعى ادارة السوق وهيئة االوراق المالية الى تنظيم دورات تدريبية مكثفة تتخصص في مجال
قضايا الحوكمة المتعددة الرتباطها بكفاءة الشركات وتجاوزها مخاطر الفشل والسوق.
 .9دراسة (أبو جراد ،)1039 ،بعنوان" :العالقة بين التحفظ في السياسات المحاسبية وتطبيق
الحاكمية المؤسسية وأثرهما على جودة اإلفصاح في البنوك التجارية العاملة في فلسطين".
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين التحفظ المحاسبي وتطبيق حوكمة الشركات
وأثرهما على جودة اإلفصاح في البنوك التجارية العاملة في فلسطين .لذلك فقد اتبعت هذه الدراسة
المنهج التحليلي ،من خالل االعتماد على القوائم المالية الستخدام بيانات ( )7بنوك وعلى مدى ()7
سنوات لكل بنك من واقع قاعدة بيانات بورصة فلسطين ،وقد أظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي
العام لحوكمة الشركات في قطاع البنوك ( ،)%41.13وهذا يمثل درجة مرتفعة من حوكمة الشركات،
ومن أهم نتائج الدراسة أنها أظهرت أن أكثر قواعد الحوكمة المطبقة هي تلك المتعلقة بأنظمة التدقيق
بنسبة ( ) %19.43يليها تطابق اللوائح والقوانين الداخلية للبنوك التجارية الفلسطينية مع قواعد حوكمة
الشركات بنسبة ( )%41.45أما أقلها تطابق السياسات المستقبلية للبنوك التجارية الفلسطينية مع
قواعد حوكمة الشركات بنسبة ( ،)%65.13كما أظهرت النتائج وجود أثر لتطبيق قواعد حوكمة
الشركات على جودة اإلفصاح عن البيانات المالية في البنوك التجارية على جودة اإلفصاح عن
البيانات المالية في البنوك التجارية ،وقد أوصت الدراسة بضرورة التزام الشركات الفلسطينية بقواعد
حوكمة الشركات المنصوص عليها من قبل سلطة النقد الفلسطينية.
 .9دراسة(الغزالي )1039،بعنوان " :دور تطبيق قواعد حوكمة الشركات في منع حدوث التعثر
المالي في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين".
هدفت هذه الدارسة إلى التعرف على دور تطبيق قواعد الحوكمة في الشركات المدرجة في
بورصة فلسطين في منع حدوث التعثر المالي ،وذلك من خالل قياس درجة تطبيق الشركات المدرجة
في بورصة فلسطين لقواعد الحوكمة من خالل ستة مؤشرات وهي (أنظمة التدقيق المتبعة من قبل
الشركات ،صالحيات مجلس اإلدارة ،اللوائح والقوانين الداخلية ،المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة
والمدراء التنفيذيين ،توزيع ملكية األسهم ،السياسات المستقبلية) وقياس احتمال تعرض الشركات للتعثر
المالي من خالل  3نماذج Springate، Kida،Sherrord

ومن خالل النتائج التي تم التوصل

إليها تمت دراسة العالقة بين درجة تطبيق الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لقواعد الحوكمة،
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ومدى تعرض تلك الشركات للتعثر المالي حسب النماذج المشار إليها .واشتمل البحث على جميع
الشركات المدرجة في بورصة فلسطين والبالغ عددها ( )61شركة ولقد تم جمع البيانات الالزمة من
خالل التقارير المالية واإلدارية المعتمدة على اللوائح المنظمة للشركات وقواعد حوكمة الشركات
الصادرة عن بورصة فلسطين لعام  1496ولغرض القيام بهذه الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي
التحليلي للوصول إلى نسبة تطبيق قواعد الحوكمة في الشركات المدرجة وكذلك درجة التعثر واالئتمان
لتلك الشركات لعام  .1496وقد توصلت الدارسة إلى عدة نتائج منها :أن نسبة التزام الشركات بتطبيق
معايير الحوكمة  % 43.117وهي نسبة مقبولة لتطبيق حوكمة الشركات ،كما أن أكثر المؤشرات
تطبيقاً هو المؤشر الخاص باللوائح والقوانين الداخلية للشركة ،ويأتي في المرتبة الثانية المؤشر الخاص
بصالحيات مجلس اإلدارة يليه مؤشر المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين ،كما
أظهرت النتائج وجود أثر ذي داللة إحصائية لتطبيق الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لقواعد
حوكمة الشركات في منع حدوث التعثر المالي حسب النماذج .وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام
بورصة فلسطين بعمل مقياس سنوي بمدى التزام الشركات بتطبيق مبادئ الحوكمة ،وأن يكون هذا
التصنيف متداوالً وميس ار لجميع األطراف ذات العالقة ،وادراج مقياس للتعثر المالي في القوائم المالية
للشركات المدرجة يظهر في التقرير السنوي للشركات.
 .7دراسة (صيام ،)1034 ،بعنوان" :العالقة بين الحاكمية المؤسسية وجودة األرباح :دراسة
تطبيقية على الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين".
هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى وجود عالقة بين عناصر حوكمة الشركات وجودة األرباح,
حيث تم استخدام نموذج االنحدار المتعدد لقياس تأثير العناصر الخاصة بحوكمة الشركات على جودة
األ رباح ،واشتملت عينة الدراسة على الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين لألوراق المالية،
للفترة من  1441وحتى  ،1493حيث تم مسح التقارير المالية السنوية للوصول إلى المعلومات
المطلوبة للدراسة ،ومن أهم نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استقاللية مجلس 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 داللية إحصائية بين نشاط لجنة التدقيق
الداخلي وجودة األرباح ،وقد أوصت الدراسة بالعمل بكل الطرق لتحقيق استقاللية مجلس اإلدارة وزيادة
عدد أعضائه وذلك من خالل اإلشراف على تطبيق قواعد حوكمة الشركات وعقد الندوات لتوعية
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مجالس إدارة الشركات بأهمية استقالليتهم عن الوظائف التنفيذية وأهمية الدور الذي يلعبونه في كشف
عمليات التالعب التي قد تقوم بها اإلدارة.
 .9دراسة (المناصير ،)1031 ،بعنوان" :أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على أداء شركات
المساهمة العامة األردنية".
هدفت الدراسة إلى بيان أثر تطبيق قواعد الحوكمة على أداء الشركات المساهمة العامة
األردنية (العائد على األصول – العائد على حقوق الملكية  -العائد للسهم – اإليضاحات المالية)،
وتكون مجتمع الدراسة من الشركات المساهمة العامة العاملة في قطاع الخدمات والمدرجة في بورصة
عمان  1491متمثالً في ( )953شركة ،وتم استالم ( )314استبانه موزعة على الشركات المدرجة،
كما تم استخدام برنامج ( )SPSSلتحليل االستبانة ،ومن أهم نتائج الدراسة أن ما نسبته ( )%15من
الشركات المستهدفة تطبق قواعد حوكمة الشركات ،كما أن مجموعة قواعد الحوكمة المتعلقة باإلفصاح
والشفافية قد احتلت المرتبة األولى من حيث التطبيق ،ثم قاعدة حقوق المساهمين ،وقد أوصت الدراسة
باالهتمام بتطبيق قواعد الحوكمة المتعلقة بحقوق المساهمين لما لها من أثر على العائد على األصول
والعائد للسهم الواحد ،االلتزام بقواعد حوكمة الشركات المتعلقة بلجنة الترشيحات والمكافآت لضمان
تلبية احتياجات الشركة والمجلس واعتماد أساس التميز في األداء لمنح المكافآت.
 .9دراسة (األغا ،)1033 ،بعنوان" :دور حوكمة الشركات في الحد من التأثير السلبي للمحاسبة
اإلبداعية على موثوقية البيانات المالية :دراسة تطبيقية على البنوك الفلسطينية".
هدفت الدراسة إلى بيان دور حوكمة الشركات في الحد من التأثير السلبي للمحاسبة اإلبداعية
على موثوقية البيانات المالية بالتطبيق على البنوك الفلسطينية من خالل توضيح (دور الحوكمة وزيادة
الثقة لدى أصحاب المصالح – دوافع اإلدارة وموثوقية البيانات – تحديد وتوزيع المسئوليات وآثار
المحاسبة اإلبداعية عليها – مسؤوليات مجلس اإلدارة وموثوقية البيانات) ،وقد اشتملت عينة الدراسة
على عدد من المدققين الداخليين والخارجيين ومفتشي سلطة النقد للبنوك الفلسطينية المدرجة أسهمها
في بورصة فلسطين ,وبلغت حجم العينة ( )11استبانة ،وتم استخدام برنامج ( )SPSSلتحليل
االستبانة ،ومن أهم نتائج الدراسة أن تنوع استخدام أساليب المحاسبة اإلبداعية يعتبر سلوك غير
أخالقي ويؤثر على موثوقية البيانات المالية ،مبادئ حوكمة الشركات تحد بشكل كبير من التأثير
السلبي للمحاسبة اإلبداعية على موثوقية البيانات المالية ،ويأتي في مقدمة هذه المبادئ مبدأ حماية
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حقوق المساهمين ،يليه مبدأ دور أصحاب المصالح ومبدأ اإلفصاح والشفافية معاً ،ثم مبدأ مسؤوليات
أخير مبدأ المساواة بين المساهمين ،وقد أوصت الدراسة بمتابعة أسباب حدوث
مجلس اإلدارة ,و اً
االنهيارات المالية السريعة في البنوك العالمية ،تطوير مبادئ حوكمة الشركات في فلسطين بما يتالءم
مع متطلبات الحد من تلك األزمات واالنهيارات ،العمل على إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث
الخاصة بتطبيقات الحوكمة السليمة ،وإبراز دورها في منع حدوث الفشل المالي للشركات ،إيجاد آليات
جديدة للتعزيز من مبدأ دور أصحاب المصالح في تقليص هيمنة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على
عمليات اتخاذ الق اررات.
 .30دراسة (عالونة وعبد الكريم ،)1033 ،بعنوان" :مدى التزام الشركات المساهمة العامة
الفلسطينية بقواعد مدونة الحوكمة :دراسة ضمن المؤتمر الثالث للعلوم المالية والمصرفية حول
حاكمية الشركات والمسؤولية االجتماعية" :تجربة األسواق الناشئة".
هدفت الدراسة إلى إجراء تقييم ألوضاع الحوكمة في الشركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين لمعرفة مدى التزام الشركات بالقواعد اإللزامية الرئيسية الواردة في مدونة حوكمة
الشركات الفلسطينية ,والتعرف على المشكالت والعقبات التي تعيق التزام الشركات بمبادئ الحوكمة,
وقد استخدم الباحثان االستبانة وكانت العينة  14شركة وكذلك مراجعة التقارير المالية الصادرة عن
الشركات عينة الدراسة ،ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أنه يوجد التزام عالي بنسبة
تراوحت بين  %14-74من الشركات بمتطلبات الحوكمة اإللزامية فيما يتعلق بحقوق المساهمين
واجتماعات مجلس اإلدارة .تلتزم الغالبية العظمى من الشركات بتعليمات اإلفصاح والشفافية الصادرة
وفقاً لمتطلبات مدونة الحوكمة باستثناء احتواء تقاريرها السنوية على تقرير المدقق الداخلي
ومالحظاته ،وقد أوصت الدراسة بالعمل على تعزيز االلتزام بمتطلبات الحوكمة من خالل فرض
عقوبات على الشركات التي تخرق هذه القواعد ،ضرورة العمل على تطوير قانون الشركات المعمول به
حالياً بشكل يخدم الشفافية واإلفصاح مما يساهم في التطور االقتصادي ،ضرورة توحيد صالحيات
ومسؤوليات الجهات الرقابية.
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 .33دراسة (حساسين ،)1009 ،بعنوان" :التكامل بين اآلليات المحاسبية وغير المحاسبية لنظم
الحوكمة وأثره على األداء وخفض فجوة التوقعات عن القيمة العادلة للمنشأة :دراسة ميدانية
على سوق األسهم السعودي".
هدفت الدراسة إلى بيان التكامل بين اآلليات المحاسبية وغير المحاسبية لنظم الحوكمة وأثرها
على األداء وخفض فجوة التوقعات عن القيمة العادلة للمنشأة ،من خالل (بناء نماذج كمية تحكم
العالقة بين أدوات الحوكمة وكل من أداء الشركة وقيمتها – مدى تطبيق قواعد الحوكمة  -اختبار
العالقة بين أدوات الحوكمة وكالً من أداء وقيمة الشركات  -تحديد دور أدوات الحوكمة في تخفيض
فجوة التوقعات عن القيمة العادلة للمنشأة) ،اشتملت عينة الدراسة على ( )74شركة من الشركات
المسجلة في سوق األوراق المالية السعودية لعام  ،1447ومن أهم نتائج الدراسة أن حوكمة الشركات
لها أثر ضخم على قيمة الشركات السوقية ،إن هدف حوكمة الشركات هو تحقيق أفضل أداء تنافسي
يمكن للشركة أن تحققه في نطاق بيئتها االقتصادية إلى جانب تمكنها من الحصول على رأس المال
المطلوب لتحقيق النمو والتطور ،هناك عالقة بين نوعية الحوكمة ودرجة األداء االقتصادي للشركة،
تطبيق الحوكمة في الشركات يعمل على تخفيض مخاطر االستثمار ،تخفيض تكلفة رأس المال ،زيادة
كفاءة التشغيل واإلستراتيجية السليمة ،زيادة األداء األفضل للشركات ،عوائد أعلى وأكثر ،وقد أوصت
الدراسة بضرورة األخذ في االعتبار المعلومات األخرى المؤثرة في قياس أداء وقيمة الشركة بخالف
نظم الحوكمة ،إعادة إجراء نفس الدراسة ولكن بعد صدور القرار اإللزامي على الشركات السعودية
بتطبيق نظام الحوكمة ،تطبيق الدراسة على مجتمعات جديدة أخرى وبحث الفروقات.
 .31دراسة (أبو حمام ،)1009 ،بعنوان" :أثر تطبيق قواعد الحوكمة على اإلفصاح المحاسبي
وجودة التقارير المالية :دراسة ميدانية على الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لألوراق
المالية".
هدفت الدراسة إلى إيضاح أثر تطبيق قواعد الحوكمة على اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير
المالية في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين على المحاور التالية (األبعاد التنظيمية للشركة -
الجوانب التقييمية لحوكمة الشركات  -جودة المعلومات المحاسبية  -العالقة المتداخلة بين قواعد
الحوكمة وكل من اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير المحاسبية) ،وتكون مجتمع الدراسة من أعضاء
مجلس اإلدارة وكذلك اإلدارة التنفيذية الوسطى في جميع الشركات المدرجة في بورصة فلسطين,
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اشتملت عينة الدراسة على ( )954مفردة ,وتمثلت أداة الدراسة في االستبانة ،وتم استخدام برنامج
( )SPSSلتحليل االستبانة ،ومن أهم نتائج الدراسة بالرغم من وجود أساس فعال لقواعد الحوكمة
مطبق لدى الشركات المسجلة في بورصة فلسطين فإن األمر الزال بحاجة إلى المزيد من التطوير
والمتابعة لكافة المستجدات المتعلقة بتطبيق قواعد الحوكمة ورسم مفاهيمها بشكل أعمق ,كما ال يوجد
مقومات كافية لإلفصاح والشفافية لجميع أصحاب المصالح في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين
مما يؤثر على صحة ق اررات المستثمرين المساهمين وأصحاب رؤوس األموال في اتخاذ ق ارراتهم
االستثمارية ,وكذلك ال يوجد دور ٍ
كاف في متابعة أعمال اإلشراف والرقابة على االستثمارات لمجالس
إدارات الشركات ووضع خطط إستراتيجية ،وقد أوصت الدراسة بالعمل على إيجاد أسس وقواعد عادلة
وتطبيقها بشكل متساو على كافة المساهمين ،العمل على منح صالحيات ودور أوسع ألصحاب
المصالح في ممارسة الدور الرقابي على اإلدارة مما يساهم في دعم وتشجيع المستثمرين ،العمل على
زيادة مستوى اإلفصاح والشفافية في التقارير المالية وإتاحتها لجميع أصحاب المصالح إلعطاء
المساهمين والمستثمرين األمن واألمان ألموالهم ،العمل على زيادة فاعلية دور مجلس اإلدارة في
اختيار المدراء التنفيذيين وممارسة دورهم في تطبيق القوانين واألنظمة ،ضرورة قيام بورصة فلسطين
لألوراق المالية بإصدار دليل حوكمة الشركات ليكون إلزامياً لجميع الشركات المدرجة.
 .31دراسة (قباجة وآخرون ،)1009 ،بعنوان" :تعزيز حوكمة الشركات في فلسطين".
هدفت الدراسة إلى عرض نشأة الحوكمة وأهدافها ومقوماتها ،قياس مدى ممارسة الشركات
الفلسطينية لمبادئ ( )OECDحول حوكمة الشركات ,دراسة أثر هذه الممارسات على األداء المالي
للشركات المساهمة العامة الفلسطينية .وتمثلت أداة الدراسة في استبانة وزعت على الشركات المدرجة
في بورصة فلسطين ،وتم استخدام برنامج ( )SPSSلتحليل االستبانة ،ومن أهم نتائج الدراسة أن هناك
العديد من األسباب التي تدعو إلى تطبيق حوكمة الشركات وذلك ألسباب منها (حدوث حاالت
اإلفالس والتعثر المالي الناتج عن سوء اإلدارة  -حماية حقوق صغار المساهمين واألطراف األخرى
ذات الصلة بالشركة) كما أكدت على األمور التالية (أنه يوجد اتساق نسبي بين القوانين الفلسطينية مع
قواعد الحوكمة الصادرة عن )(OECDللعام  - 1446أن عوامل كفاءة نظام الحوكمة تتمثل في
وضوح عالقة مجلس إدارة الشركة مع أصحاب المصالح من المساهمين واإلدارة التنفيذية والموظفين -
وجود آليات مناسبة يتم من خاللها تنظيم االجتماعات واالتصاالت بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
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 وضع خطة للحوكمة تساعد على اتخاذ ق اررات تتناسب مع األهداف) ،وقد أوصت الدراسة بالعملعلى نشر ثقافة الحوكمة وتعزيزها ،اإلسراع في إصدار دليل حوكمة الشركات من قبل اللجنة الوطنية
للحوكمة ,إلزام الشركات بأن يتضمن التقرير السنوي الخاص بها ملحقاً منفصالً يتناول موضوع
الحوكمة في الشركة ،بناء مؤشر سنوي لقياس مستوى ممارسة حوكمة الشركات المدرجة ،قيام مجالس
إدارة الشركات بتطوير لجان التدقيق ,وتشكيل لجان مثل :لجنة الحوكمة ولجنة اإلفصاح ولجنة إدارة
المخاطر.
 .3.1.1الدراسات األجنبية:
 .3دراسة ( ,)Azzoz, khamees,2016بعنوان:
"The impact of corporate governance characteristics on earning quality
"and earning management: evidence from Jordan
هدفت الد ارسة بشكل أساسي للبحث في خصائص حوكمة الشركات الرئيسية إلتي تؤثر على جودة
االرباح وتؤثر إيضا على إدارة االرباح للشركات االردنية ،كحجم مجلس االدارة ،إزدواجية التعيين
للرئيس التنفيذي ،تركيب المجلس ،ولجنة التدقيق .وقد تألفت عينة الد ارسة من جميع الشركات المالية
المدرجة في بورصة عمان ،وكان مجموع الشركات ( )73شركة وهي مدرجة في بورصة عمان من
عام  1447إلى عام  .1491وقد تم إستخدام حجم ونشاط وتشكيلة لجنة التدقيق لقياس خصائص
حوكمة الشركات ،القيمة المطلقة لالستحقاقات التقديرية التي يتم إحتسابها من خالل نموذج جونز
المعدل ،المستخدم لتقدير جودة إالرباح وإدارة االرباح .وقد كشفت الد ارسة عن أن حجم وأنشطة لجنة
التدقيق لها عالقة مع كل من جودة االرباح وإدارة االرباح.
 .1د ارسة ( ,)Alfraih & Almutawa,2017بعنوان:
"Voluntary disclosure and corporate governance: Empirical evidence
"from Kuwait
" اإلفصاح االختياري وحوكمة الشركات :دراسة اختبارية في الكويت"
هدفت الد ارسة إلى كشف ممارسات اإلفصاح االختياري للشركات غير المالية المدرجة في بورصة
الكويت خالل الفترة من  1445إلى  1441وذلك بتتبع التغي ارت في مستوى اإلفصاح االختياري خالل
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فترة الد ارسة .كما هدفت إلى كشف تأثير متغي ارت حوكمة الشركات على مستوى اإلفصاح االختياري.
ولتحقيق هدف الد ارسة ،فقد تم استخدام تحليل اإلنحدار العشوائي .هذا وقد شملت عينة الد ارسة
التقارير المالية السنوية ل ( )51شركة مدرجة في بورصة الكويت لمدة أربع سنوات.
وقد توصلت الد ارسة إلى أن متوسط مستوى اإلفصاح االختياري خالل األربع سنوات كان منخفضا
نسبيا ،على الرغم من وجود تحسن تدريجي في مستوى اإلفصاح االختياري خالل فترة الد ارسة .كما
أظهرت الد ارسة وجود اختالفات ملموسة في ممارسات اإلفصاح بين تصنيفات المعلومات .وتبين
أيضا ،أن هناك تأثير إيجابي لحجم مجلس اإلدارة على اإلفصاح االختياري ،وعلى ٍ
نحو معاكس فقد
تبين وجود أث ار سلبيا ذا داللة إحصائية الزدواجية دور المدير التنفيذي على مستوى اإلفصاح
االختياري .وقد توصلت الد ارسة إلى عدم وجود أي تأثير معلمي لنسبة وأف ارد العائلة في مجلس
اإلدارة ،ولجنة الم ارجعة على ممارسات اإلفصاح االختياري في الشركات ،وتبين أيضا عدم وجود أي
تأثير معلمي لنسبة المد ارء غير التنفيذين على مستوى اإلفصاح االختياري.
وقد أوصت الد ارسة بإعداد أبحاث مستقبلية للمقارنة بين الكويت وبين دول الخليج األخرى ،أو بينها
وبين دول الشرق األوسط باستخدام متغي ارت ثقافية وسياسية واقتصادية متشابهة ،كما أوصت الد ارسة
بإعداد المزيد من األبحاث حتى يتم فهم سلوك اإلفصاح االختياري في الشركات المالية.
 .1دراسة ( ،)Voon, 2015بعنوان:
""Corporate Governance and Financial Crisis
"حوكمة الشركات واألزمة المالية"
هدفت الدراسة إلى بيان أهمية حوكمة الشركات في األزمات المالية ،وتحديد إذا ما كانت
حوكمة الشركات تعد كمؤشر أساسي لألزمات المالية إلى جانب العوامل األساسية األخرى؟ ،وهل
حوكمة الشركات الضعيفة تجعل الدول أكثر عرضة للخطر أثناء األزمات المالية ،وهل يختلف أثر
حوكمة الشركات في البلدان النامية والمتقدمة على مستوى األزمة المالية ولماذا؟ ،كما اشتملت عينة
الدراسة على ( )96دولة متقدمة ونامية منذ العام  9114وحتى عام  ،1496وقد تم جمع البيانات من
خالل اإلحصاءات المالية الدولية ونظام البيانات لكل دولة ،ومن أهم نتائج الدراسة أن احتمال وقوع
األزمة المالية ينخفض بشكل كبير عندما يتم تحسين مؤشرات حوكمة الشركات ،وجود فارق زمني في
حدوث األزمات المالية له دور إيجابي ومهم ،األزمات المالية في الدول اآلسيوية (الدول ضمن عينة
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الدراسة) يتسبب في ( )99متغي اًر ،منها األزمات المالية العالمية ،شروط التجارة ،معدل الفائدة الحقيقي
وغيرها ،بينما األزمات المالية في الدول المتقدمة تحدث لسببن فقط وهما األزمات العالمية والناتج
الحقيقي ،وقد أوصت الدراسة بضرورة إعادة وضع أنظمة لحوكمة الشركات يكون من خاللها دراسة
التحليل المالي لهذه الشركات ،وضع قواعد جديدة لحماية الشركات من التعثر المالي.

 .4دراسة ( ،)Miglani, et. al., 2015بعنوان"Voluntary Corporate Governance :
"structure and financial distress: Evidence from Australia
" هيكل حوكمة الشركات الطوعي والضائقة المالية :أدلة من أستراليا"
هدفت الدراسة إلى دراسة اختبار العالقة بين التبني الطوعي آلليات الحوكمة ودورها في
التخفيف من أثر التعثر المالي للشركات ،وقد كانت عينة الدراسة ( )979شركة متعثرة و ()944
شركة ال تعاني من التعثر المالي من الشركات االسترالية المسجلة لمدة خمس سنوات من عام 9111
حتى عام  ، 1443وقد تم الحصول على البيانات المحاسبية من القوائم المالية للشركات عينة الدراسة
ومن ثم تحديد المتغيرات التابعة والمستقلة ,واستخدمت الدراسة نموذج االنحدار الختبار العالقة بين
آليا ت الحوكمة واحتمالية تعرض الشركات للتعثر المالي ،ومن أهم النتائج وجود دليل يدعم الفرضية
بأن التبني آلليات محددة من آليات الحوكمة مفيد للشركات في تقليل مخاطر حدوث التعثر المالي،
ومن آليات الحوكمة المحددة المشار إليها وجود مستوى أعلى من حملة األسهم بعدد
كبير( ,)Stockholdersملكية المدراء ,وجود لجنة التدقيق مستقلة مرتبطة بتخفيض احتمالية حدوث
األزمات المالية ،وقد توصلت الدراسة إلى دليل على وجود عالقة سببية بين الحوكمة والتعثر المالي،
حيث إن التبني الطوعي آلليات الحوكمة يؤدي إلى مستويات أقل من التعثر المالي ,وليس العكس
حيث إن إدراك وجود التعثر المالي يؤدي إلى إصالح هيكل حوكمة الشركات ،وقد أوصت الدراسة
المستثمرون باالطالع على قواعد الحوكمة في الشركات التي يرغبون في االستثمار فيها لتقييم
المخاطر وفرص االستثمار المتاحة لهم ,وكذلك تعتبر نتائج الدراسة مهمة لواضعي السياسات في
مجلس حوكمة الشركات ( )ASXعند وضعهم ألفضل هيكل لحوكمة الشركات.
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 .9دراسة ( ,)Allen, et. al., 2014بعنوانThe Roles of Corporate " :
."Governance in Bank Failures during the Recent Financial Crisis
" دور حوكمة الشركات في فشل البنوك خالل األزمة المالية األخيرة"
هدفت الدراسة إلى تحليل دور حوكمة الشركات في حاالت فشل البنوك خالل األزمة المالية
االخيرة ،وقام الباحثون ببحث العالقة بين أثر ملكية البنك وهيكلية اإلدارة على احتمال حدوث الفشل
المالي للبنوك التجارية األمريكية ،من خالل استخدام (خمس متغيرات تفسيرية باستخدام نموذج
االنحدار متعدد المتغيرات اللوغاريتمية) ،وقد اشتملت عينة الدراسة على ( )15بنكاً متعث اًر و()154
بنكاً غير متعثر خالل الفترة من  1447حتى  1494للبنوك التجارية في الواليات المتحدة ،وقد كانت
أهم نتائج الدراسة أن الفشل المالي يتأثر بشكل كبير بهيكلية الملكية للبنك ،احتمالية حدوث الفشل
المالي ترتفع بشكل خاص عندما يتم زيادة الحوافز الخاصة بالمدراء التنفيذيين ومستويات اإلدارة األقل،
المتغيرات المحاسبية مثل (رأس المال – اإليرادات  -القروض المتعثرة) تساعد أيضاً في التنبؤ بالفشل
المالي ،ومن أهم توصيات الدراسة توضيح اآلثار المترتبة على السياسات المهمة والتي قد تساعد
المنظمين والمشرفين والمشاركين اآلخرين في السوق في توقع ومنع األزمات المصرفية في المستقبل،
االهتمام على التركيز بشكل قوي على تحليل قواعد حوكمة الشركات في البنوك وبشكل خاص هيكل
رأس المال.
 .9دراسة ( ،)Abdelkarim, 2013بعنوان:

"Empirical Investigation of the

Linkage between the Degree of Compliance with Corporate
Governance and Profitability: Evidence from Palestine Exchange
Listed Firms".
"التحليل التجريبي للربط بين درجة االمتثال بحوكمة الشركات والربحية :ادلة من قائمة
الشركات المدرجة في بورصة فلسطين"
هدفت الدراسة إلى اختبار العالقة بين درجة االلتزام بقواعد مدونة الحوكمة التي تم تفعيلها عام
 1441وأداء الشركات المدرجة في بورصة فلسطين .وقد تم قياس الحوكمة وفقاً لمقياس مكون من
( )94مؤشرات لقياس الحوكمة حسب دراسة عبد الكريم وجبارة  ،1494بينما األداء فتم قياسه عن
طريق النسبة التغير في العائد على االستثمار في الفترة ( .)1494-1441وقد تم استخدام العائد على
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االستثمار كمتغير مستقل بناء على فرضية بأن حوكمة الشركات يجب أن يكون لها تأثير إيجابي على
حصة السوق وإدارة التكاليف .وقد استخدمت الدراسة تحليل االنحدار (،)Regression Analysis
وقد مثلت الشركات المدرجة في بورصة فلسطين عينة الدراسة وبعد استثناء البنوك والشركات التي تم
إدراجها عام  1441أصبحت عينة الدراسة ( )11شركة .ومن أهم النتائج أنه تم تصنيف عينة
الدراسة إلى مجموعتين المجموعة األولى لديها درجة عالية من االلتزام بقواعد مدونة الحوكمة
والمجموعة الثانية لديها درجة منخفضة من االلتزام بقواعد الحوكمة .كما أظهرت الدراسة أنه ال يوجد
عالقة بين درجة االلتزام بقواعد مدونة الحوكمة والتغير في العائد على االستثمار ويعزي الباحث هذه
النتيجة إلى أن وضع االقتصاد الفلسطيني غير المستقر وبغض النظر عن االلتزام بقواعد الحوكمة فإن
العوامل االقتصادية غير المسيطر عليها تؤثر على أداء الشركات .وقد أوصت الدراسة بالقيام بدراسات
مستقبلية متخصصة تبحث العالقة بين درجة االلتزام بحوكمة الشركات صافي الدخل والمبيعات
ومعدل دوران األصول ,كما يوصي الباحث بأن يأخذ صناع السياسات نتائج الدراسة بعين االعتبار.
"The Role of Corporate Law in

 .7دراسة ( ،)Gevurtz, 2010بعنوان:

Preventing a Financial Crisis: Reflections on In re Citigroup Inc.
Shareholder Derivative Litigation".
" دور قانون الشركات في الحد من حدوث أزمات مالية"
هدفت الدراسة لإلجابة عن التساؤل بوجود أو عدم وجود قانون حوكمة للشركات من قبل
المجالس التشريعية والمحاكم في والية دويالير األمريكية ,وهل هذه التشريعات قادرة على الحد من
احتماالت تكرار األزمات المالية؟ ،ووضحت الدراسة األدوات المتاحة للقانون للحد من هذا النوع من
المخاطر الشديدة من خالل (تنظيم األنشطة التجارية ,تحديد متطلبات رأس المال ,وضع قوانين
التعويضات لإلدارة التنفيذية ,فرض المسؤولية على مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين في حالة المخاطر
غير المعقولة ,قواعد اختيار المدراء والموظفين) ,من خالل دراسة حالة بنك سيتي جروب األمريكي
ومجموعة الشركات المالية التابعة له .ومن أهم النتائج وجود ضعف في قانون الشركات في الوالية
وكذلك في أنظمة وقوانين البنك التي تقدم أساس ضعيف يعتمد عليه في منع المخاطر المبالغ فيها
التي ت قدم عليها الشركات المالية ،ينبغي على المنظمين للتشريعات المصرفية والخدمات المصرفية
التحرك بقوة الستخدام كل األدوات الالزمة للحد من اإلفراط في المخاطرة بدالً من االعتماد على قانون
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الشركات العام .وقد أوصت الدراسة بإعادة التفكير في استيراد معايير القانون من الشركات التي
يمتلك المساهمون فيها السلطة الحصرية النتخاب مجلس اإلدارة ،تعديل النظام الذي يجعل من حق
حملة السندات والمودعين من انتخاب عدد معين من المدراء التنفيذيين والذي بدوره يمكن أن يخفف
من المخاطر األخالقية التي تؤثر على الشركات المالية.
 .9دراسة ( ,)Brown, et. al., 2004بعنوان:
"Corporate Governance and Firm Performance".
" حوكمة الشركات وأداء الشركة"
هدفت الدراسة إلى إنشاء مقياس واسع لحوكمة الشركات ( ,)Gov-Scoreويعتبر هذا
المقياس مقياس مركب ،يتكون من ( )59عامالً تشمل ( )1عناصر من حوكمة الشركات وهي
التدقيق ،مجلس اإلدارة ،األنظمة والقوانين ،مستوى التعليم لمجلس اإلدارة ،مكافآت المدراء التنفيذيين
وأعضاء مجلس اإلدارة ،الملكية ،السياسات المستقبلية ،قانون التأسيس ،وتم دراسة العالقة بين
( )Gov-Scoreواألداء التشغيلي ،وقيمة الشركة ،والعائد على السهم للمساهمين لعينة ()1317
شركة ،وقد اختبرت الدراسة كل من فئات مقياس الحوكمة الثمانية حسب مقياس (.)Gov-Score
ومن أهم النتائج أنه حسب مقياس الحوكمة باستخدام مكافآت مجلس اإلدارة والمدراء له عالقة طردية
مع أداء الشركة الجيد ،كما أظهرت الدراسة أن الحوكمة عندما تقاس باستخدام األنظمة والقوانين تكون
مرتبطة بشكل كبير باألداء ،وقد اختبرت الدراسة ( )59عامالً لدراسة حوكمة الشركات ،وفقاً لمقياس
( )Gov-Scoreوتبين أن له عالقة كبيرة بأداء الشركة ،واعتمدت منهجية الدراسة على التحليالت
االستعراضية حيث تم الربط بين ( )Gov-Scoreوكل متغير باستخدام معامل بيرسون و معامل
سبيرمان ،وأوضحت الدراسة أن كل من نسبة العائد على الملكية وهامش الربح لها عالقة طردية مع
( )4عناصر من عناصر الحوكمة بينما تكون العالقة عكسية بينهما وبين اثنان من عناصر الحوكمة
وهما التدقيق واألنظمة والقوانين ،أما معدل نمو المبيعات فله عالقة طردية مع أربعة من عناصر
الحوكمة ولكنها غير مؤثرة ,وله عالقة عكسية ومؤثرة مع كل من مجلس اإلدارة والملكية .ومن أهم
توصيات الدراسة أن الدراسة قامت بفحص العالقة بين حوكمة الشركات وأداء الشركة ،ولكن النتائج ال
توضح بالضرورة السببية ،حيث إن العائق أو المحدد لغياب السببية هو ثابت مع دراسات أخرى،
وتوصى الدراسة بالمزيد من الدراسات لبحث العالقات بين عناصر الحوكمة والبيانات المالية.
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 .3.1.1التعليق على الدراسات السابقة:
أوجه االتفاق :من خالل العرض الساابق لنتاائج الد ارساات الساابقة فاي مجاال الحوكماة يتباين أن معظام
الد ارس اات السااابقة تناولاات د ارسااة أثاار قواعااد الحوكمااة علااى أداء الشااركات واإلفصاااح المحاساابي وجااودة
التقارير المالية ,والحد من التأثير السلبي للمحاسبة اإلبداعية على موثوقية البياناات المالياة ,مثال د ارساة
(المناصير( ,)1493,حساسين( ,)1441,قباجة وآخرون(Abdelkarim,2013),(Brown, ,)1441,
) et.al.,2004حيث تناولت هذه الدراسات تأثير الحوكمة على االداء المالي
كما يوجد دراسات لم تتناول دور قواعد حوكمة الشاركات ومادى تأثيرهاا علاى األداء الماالي ,مثال د ارساة
(محم ا ا ا ا ااد( ,)1494,خل ا ا ا ا ااف( ,)1494,اب ا ا ا ا ااو جا ا ا ا ا اراد( ,)1495,الغ ازل ا ا ا ا ااي( ,)1495,ص ا ا ا ا اايام,)1496,
(االغا ااا( ,)1499,عالونا ااة وعبا ااد الك ا اريم( ,)1499,قباجا ااة وآخا اارون2015( ,)1441,

،)Voon,

( ،)Gevurtz, 2010( ,)Allen, et. al., 2014( ،)Miglani, et. al., 2015لاذلك تتمياز
هذه الدراسة بأنها من أوائل الدراسات التي تبحث فاي مادخل مهام وهاو دور قواعاد حوكماة الشاركات فاي
تحس ااين األداء الم ااالي ،كم ااا يميزها اا أيضا ااً اس ااتخدامها لمؤش اار ح ااديث لقي اااس األداء الم ااالي ه ااو القيم ااة
االقتصادية المضافة.
وتكمن األهمية المباشرة لهذه الدراسة في أنها سوف تعمل على:
 .9فحص مدى تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركات المدرجة في بورصة فلسطين.
 .1تشجيع الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لتقوم بتطبيق أوسع لقواعد الحوكمة لما لهذه
القواعد من دور في تحسين وتطوير أدائها اإلداري والمالي على حد سواء.
 .3فتح باب جديد أمام الباحثين على مزيد من البحث في مدى تطبيق قواعد الحوكمة مع
متغيرات جديدة من شأنها ضمان التقدم والتطور للشركات المدرجة في بورصة فلسطين.
اما بقواعد حوكمة الشركة في بورصة فلسطين.
 .6تحديد أكثر القطاعات التز ً
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الفصل الثاني
حوكمة الشركات
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 1.3المقدمة:
األزمات والفساد والفضائح المالية التي حصلت في المؤسسات االقتصادية عامة تثير جدال
كبي ار ويلغي مصداقية القوائم المالية ،والتي تتعلق بنوعية وجودة المعلومات المحاسبية المنشورة في
التقارير المالية ،أدى الى البحث عن وسيلة لتغيير هذه الصورة واستعادة ثقة المستثمرين من خالل
بروز مفهوم حوكمة المؤسسات ،والذي يقوم على أساس تنظيم العالقات القائمة بين مجلس اإلدارة في
الشركات القائمة وبين مديري الفروع التنفيذيين ولجان التدقيق المعينة في مجلس اإلدارة أوال،
والمساهمين وأصحاب المصالح ومراقبي الحسابات مع الشركات ثانيا ,من هنا برزت جهود كل من
صندوق النقد والبنك الدوليين ،لتبني اتجاه جديد لتحقيق اإلصالحات الهيكلية ،اعتمادا على مجموعة
من اإلجراءات لتقييم برامج اإلصالح االقتصادي ،ليصبح مصطلح الحوكمة امر واقعي كمدخل
للرقابة ،يضمن تحقيق اإلفصاح والشفافية والمساءلة ،بما يضمن حماية رؤوس األموال في الشركات
واألسواق( .غياظ ,ورجال)6 :1494,
وظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد من االقتصاديات المتقدمة والناشئة خالل العقود
القليلة الماضية خاصة في أعقاب االنهيارات االقتصادية واألزمات المالية التي شهدتها عدد من دول
شرق آسيا وأمريكا الالتينية وروسيا في عقد التسعينيات من القرن العشرين ،وكذلك ما شهده االقتصاد
األمريكي مؤخ اًر من انهيارات مالية ومحاسبية ولعل أبرز هذه األزمات انهيار شركتي
 , Enron ،WorldComفي الواليات المتحدة عام 1449م( .عالونة وعبد الكريم)679 :1493،
وقد أكد ) , (Mardjono,2005:272أن سوء استخدام قواعد حوكمة الشركات هو المصدر
األساسي المعروف لحاالت تعثر وافالس الشركات البارزة على مستوى العالم خالل العشرين عاماً
الماضية ،والتي اشتملت على قائمة بها العديد من الشركات المشهورة نذكر منها على سبيل المثال:
).(Enron،WorldCom ،Barings Bank
وقد جاءت أهمية الحوكمة كونها من أهم العمليات الضرورية الالزمة لتحسين عمل الشركات
وتأكيد نزاهة اإلدارة فيها ،وكذلك للوفاء بااللتزامات والتعهدات ولضمان تحقيق الشركات ألهدافها بشكل
قانوني واقتصادي سليم ،كما أنها تعد أداة جيدة تمكن المجتمع من التأكد من حسن إدارة الشركات
بأسلوب علمي وعملي يؤدي إلى توفير أطر عامة لحماية أموال المساهمين ،وتحقيق نظام بيانات
ومعلومات عادل وشفاف يحقق انسياب هذه البيانات والمعلومات على قدم المساواة بما يحقق توافر
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النزاهة في األسواق وألصحاب المصالح والعالقات المرتبطة بالمشروعات والشركات ،وفي نفس الوقت
توفير أداة جيدة للحكم على أداء مجالس إدارة الشركات ومحاسبتهم( .ميخائيل)5 :1445،
وتعد حوكمة الشركات إحدى األدوات الفعالة لتشجيع االستثمار في سوق األوراق المالية ,مما
يؤثر على أسعار األسهم حيث إن أسواق األوراق المالية تحتاج إلى الكثير من المقومات الالزمة
للمستثمرين في الوقت المناسب وبالتكلفة المناسبة( .قدوري)93 :1491،
 1.1نشأة وتطور الحوكمة
بعد ظهور نظرية الوكالة "" Agenct Theoryو إلقاء الضوء على المشاكل الناشئة بين
أعضاء مجالس اإلدارة للشركات والمساهمين نتيجة تعارض المصالح كل ذلك أدى إلى االهتمام
بضرورة إيجاد قوانين و لوائح تعمل على حماية مصالح المساهمين و الحد من التالعب المالي
واإلداري الذي قد يقوم به اعضاء مجلس اإلدارة مما دفع االقتصاديين والماليين والباحثين إلى االهتمام
بمفهوم حوكمة الشركات وإبراز أهميتها ودوره في الحد أو التقليل من المشاكل الناشئة نتيجة الفصل
بين الملكية واإلدارة والتي تمثلها نظرية الوكالة.
حيث تطورت حوكمة المؤسسات ومرت بالعديد من المراحل التي أثرت عليها ،وكانت بدايتها
غير المباشرة بتنبؤات سميث سنة  9774م التي ذكرها في كتابه ثروة األمم حيث قال فيه " :انه من
غير المتوقع من مديري الشركات المساهمة أن يشرفوا على الشركات كما لو أنه من يدير هذه
الشركات هم نفسهم أصحابها  ،وذلك ألن المديرين يقومون بإدارة أموال غيرهم وليس أموالهم
الشخصية ،ومن المتوقع أن يكون هناك إهمال بشكل أو بآخر في إدارة شؤون هذه الشركات وفي
مراجعة الحسابات والفساد المالي واإلداري والمحاسبي ،بتواطؤ من مكاتب المحاسبة مع اإلدارة
التنفيذية ،إلخفاء انحرافاتها بالتالعب والفساد في الحسابات"( .المناصير)11 :1493,
من أوائل من تناول فصل الملكية عن اإلدارة في عام  Mean( 9131و  ,)Berleحيث تأتي
آليات حوكمة المؤسسات لسد الفجوة التي يمكن أن تحدث بين مديري ومالكي الشركة من جراء
الممارسات السلبية التي من الممكن أن تضر بالشركة وبالصناعة ككل( .دادن وشريفة)947 :1491,
وفي عام  9174قام كل من ""Jensen and Meckling

باالهتمام بمفهوم حوكمة

المؤسسات وإبراز أهميتها في الحد أو التقليل من المشاكل التي قد تنشأ من الفصل بين الملكية واإلدارة
والتي مثلتها نظرية الوكالة ،ثم اتى بعد ذلك مجموعة من الدراسات العلمية والعملية التي أكدت على
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أهمية االلتزام بمبادئ حوكمة المؤسسات وأثرها على زيادة ثقة المستثمرين في أعضاء مجالس إدارة
الشركات( ،الزهراوي ,)67 :1493 ،وبالتالي قدرة الدول على زيادة ثقة المستثمرين في أعضاء مجالس
إدارة الشركات ،وبالتالي قدرة الدول على جذب مستثمرين جدد سواء محليين أو أجانب وما يترتب على
ذلك من تنمية اقتصاديات تلك الدول ،وصاحب ذلك قيام العديد من دول العالم باالهتمام بمفهوم
حوكمة المؤسسات عن طريق قيام كل من الهيئات العلمية بها ،والمشرعين بإصدار مجموعة من
اللوائح والقوانين والتقارير التي تؤكد على أهمية التزام الشركات بتطبيق تلك المبادئ.
(مصطفى)93 :1444,
وفي عام  9117قامت اللجنة الوطنية الخاصة باالنحرافات في إعداد القوائم المالية
( )National Commission on fraudulent Financial Reportingوالتابعة لاهيئة السوق
المالي األمريكي ( )SECبإصدار تقرير ( )Tread wayوالذي تضمن مجموعة من التوصيات
الخا صة بتطبيق قواعد حوكمة الشركات ومجموعة من المبادئ للحد من حدوث الغش والتالعب في
إعداد القوائم المالية وذلك من خالل التركيز على الرقابة الداخلية للشركة ومهنة المراجعة الخارجية.
(سليمان.)94 :1441 ،
وقد حظي مفهوم حوكمة الشركات  Corporate Governanceفي السنوات العشر األخيرة
من القرن العشرين باهتمام كبير ،ومع بداية التسعينيات اتجهت منظمة التجارة العالمية لوضع مجموعة
من المعايير التي تساعد الشركات الملتزمة بها لتحقيق النمو واالستقرار وتدعم قدرتها على التنافس
عبر الحدود ،عن طريق إقناع المستثمرين والدائنين باالستثمار بثقة في شركات عبر الحدود( .أحمد،
.)439 :1494
وكانت البداية المعروفة لدى بعض المختصين بعد انهيار بنك االعتماد والتجارة وإفالس شركة
ماكسويل في المملكة المتحدة ،وتأثير ذلك على بورصة لندن لألوراق المالية عامي ،9111-9119
وما صاحب ذلك من تشكيل لجنة لدراسة أسباب انهيار وإفالس الشركات المسجلة ببورصة لندن
برئاسة  ،Adrian Cadburyعضو مجلس العموم البريطاني ،والتي أصدرت في  9ديسمبر 9111
تقري اًر عن حوكمة الشركات تحت مسمى تقرير  ،Cadburyوكذلك عند انفجار األزمة المالية اآلسيوية
عام  ،9117وما تبعها من األزمات المالية في روسيا وأمريكا الالتينية التي توجت بفضيحة شركتي
( )WorldCom ،Enronعام  ،1449وما تالها من سلسلة اكتشافات التالعب في القوائم المالية
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للشركات ،وأخي اًر األزمة المالية التي ظهرت في النصف الثاني من عام 1441م ،بعد انهيار إحدى
كبرى الشركات العقارية في الواليات المتحدة األمريكية وهو بنك ( )Lehman Brothersوتبعها
سلسلة من االنهيارات في الشركات الكبرى داخل الواليات المتحدة وخارجها حيث أثر سلوك تلك
الشركات على اقتصاد دولها إلى الحد الذي جعل االقتصاديين يطلقون على تلك األزمة "األزمة المالية
العالمية الكبرى الثانية بعد األزمة المالية األولى عام 9111م لتأثير كل منهما على دول العالم
بدرجات مختلفة وليس تأثي اًر محدوداً على المستوى المحلي لألزمة مثل انهيار بنك االعتماد والتجارة
في المملكة المتحدة عام  9119وتأثيره على بورصة لندن أو تأثيره على المستوى اإلقليمي مثل انهيار
النمور اآلسيوية وتأثيرها على دول جنوب شرق آسيا ،وتلك األزمات جعلت الخبراء يبحثون عن أدوات
وآليات جديدة للرقابة والمتابعة والنظر إلى الحوكمة بنظرة جديدة على أنها صمام األمان لحماية
الشركات من االنهيار( .يوسف.)4 :1447 ،
ان الحاجة للحوكمة المؤسسية تنبع من الفصل بين الملكية واإلدارة في الشركات المساهمة
العامة ،فالمستثمرون يسعون إلى استثمار رؤوس أموالهم في مؤسسات مدرة للربح لكي يتمتعوا
بأرباحهم فيما بعد ،ولكن كثي ار منهم ال يجدون الوقت وال يمتلكون الخبرة الالزمة لتشغيل شركة،
وضمان الحصول على عائد االستثمار ،ونتيجة ذلك يوظف المستثمرون موظفين من ذوي الخبرة في
اإلدارة لتستمر أعمال الشركة اليومية مع األخذ بعين االعتبار زيادة ربحها وتحسين أدائها على المدى
الطويل.
وتعتبر األمور التالية من أهم األسباب التي أدت إلى ظهور حوكمة الشركات( .قدوري،
:)14 :1491
 .9ضعف النظام القانوني الذي ال يمكن معه إجراء تنفيذ العقود وحل المنازعات بطريقة فعالة,
باإلضافة إلى ضعف نوعية المعلومات التي تؤدي إلى منع اإلشراف والرقابة كما تعمل على
انتشار الفساد وانعدام الثقة.
 .1ظهور الكثير من قضايا الفساد المالي واإلداري من خالل التالعب والتضليل في التقارير المالية.
نتيجة كبر أحجام المشروعات وتعقد عملياتها وانفصال الملكية عن اإلدارة أصبح هناك عالقات وكالة
متعددة في المنشآت( .طارق)1-7 :1447,
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وألن كل طرف يسعى إلى تعظيم منفعته الذاتية وتحقيق مصالحه ولو على حساب اآلخرين ,
لذلك نشأت مشكالت الوكالة وأخالقيات التعامل  ,وتسعى الحوكمة إلى ضمان االنضباط السلوكي
والتوازن في تحقيق مصالح جميع األطراف وكيفية الرقابة الفعالة وإدارة المخاطر  ,والشكل التالي
يوضح األطراف المعنية بتطبيق مفهوم الحوكمة :
شكل رقم ( )1.9األطراف المعنية بتطبيق مفهوم الحوكمة
األطراف المعنية بتطبيق
مفهوم الحوكمة

المساهمين
""Shareholders

مجلس اإلدارة
" Board of
"Directors

اإلدارة
""Management

أصحاب المصالح
""Stockholders

المصدر :من اعداد الباحث استنادا الى االطراف المعنية بتطبيق الحوكمة

من خالل ما سبق يمكن التعبير عن مفهوم الحوكمة على انه تعبير واسع يتضمن األنظمة
والقواعد الخاصة بالرقابة على أداء الشركة وتنظيم العالقات بين مجلس اإلدارة والمديرين والمساهمين
وأصحاب المصالح األخرى  ,والتأكيد على أن الشركة يجب أن تدار لصالح المساهمين وما يترتب
على ذلك من المساءلة التي يخضع لها المدير المالي  ,والمعلومات التي يجب عليه اإلفصاح عنها
وأيضاً المعايير المحاسبية التي تطبق على الشركة وقوانين اإلفالس وعدم المالءة المالية  ,وغير ذلك
من المبادئ والقواعد التي تحدد كيفية عمل الشركة وفق هيكل معين أو آلية محددة تضمن توزيع
الحقوق والواجبات فيما بين جميع األطراف بشكل يحقق أهدافهم جميعاً وعلى التوازي .
 1.1حوكمة الشركات –األهداف واألهمية
لقد ترتب على حاالت الفساد في الشركات الكبرى الكثير من اآلثار المالية واالقتصادية
واالجتماعية من بينها انخفاض األسعار السوقية ألسهم الشركات في البورصات المالية والخسائر
المالية الفادحة التي أضرت بمصالح حملة األسهم واآلخرين من أصحاب المصلحة  ,والسيما العاملين
في تلك الشركات الذين تعرضوا إلى فقدان وظائفهم وضياع حقوقهم في صناديق االدخار ,واالهم مما
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سبق انخفاض المستوى العام للثقة في مهنة المحاسبة والتدقيق وجودة المعايير التي تستند إليها ,
األمر الذي أثار انتباه المتخصصين وأصحاب العالقة  ,ودفع إلى الساحة بتساؤالت عديدة حول أهمية
إعادة النظر باألطر التنظيمية والمالية والمحاسبية والرقابية الكفيلة بحماية حقوق حملة األسهم
وأصحاب المصلحة اآلخرين في الشركات  ,وذلك من خالل تنظيم الممارسات السليمة للقائمين على
إدارتها وفي مختلف المجاالت التي تنطوي ض اامن مفهوم حوكمة الشركات والدور الذي من الممكن أن
ت ؤديه الحوكمة الجيدة في هذا الشأن من خالل إرساء أسس العالقات الشفافة بين األطراف المعنية
في تلك الشركات وتحديد واجبات ومسؤوليات كل منها وكذلك تعزيز جودة الممارسات المحاسبية
والتدقيقية وإعداد التقارير المالية في شكل مجموعة من المبادئ والمعايير ذات الصلة بحوكمة الشركات
والصادرة عن مختلف الهيئات والمنظمات والمجالس المهنية المتخصصة.
هذا وقد قدمت العديد من التعاريف لحوكمة الشركات في السنوات األخيرة نظ ار لشمولية هذا
المفهوم وارتباطه بالعديد من المجاالت من جهة واختالف االتجاهات الثقافية والخلفيات الفكرية
للمهتمين به من جهة أخرى وعليه فانه من المفيد تصنيف التعاريف المذكورة فا ااي شكل محاور ,
يركز كل منها على جانب من الجوانب التي تغطيها حوكمة الشركات وكما يلي :
المحور األول :توجيه أداء الشركات ورقابتها  ,والذي يركز على ارتباط حوكمة الشركات بقضايا
الشركات المتمثلة بتوجيه ورقابة األداء(Cadbury Report,1992:par1.2.5) .
المحور الثاني :تحديد األطراف ذات الصلة بحوكمة الشركات وتوضيح الواجبات والمسؤوليات
والسلطات الممنوحة لهم وفقا لمفاهيم محددة ،إذ تمكن حوكمة الشركات مجلس اإلدارة والمدراء وكذلك
المدققين في الشركة من خالله تحمل مسؤولياتهم بكل عدالة وشفافية ومواجهة مسائلة حملة األسهم
وأصحاب المصلحة اآلخرين بشأن ذلك (Kambil & Others,2006:p85) .
المحور الثالث :أهداف حوكمة الشركات وأهميتها لحملة األسهم وأصحاب المصلحة اآلخرين ،وأهميتها
كمصدر قيمة لحملة األسهم ضمن النطاق المحدود لها ومصدر قيمة ألصحاب المصلحة اآلخرين
ضمن النطاق األوسع للحوكمة (Monks. & Minow,1995:p1) .
وقد عرفت مؤسسة التمويل الدولية " "IFCحوكمة الشركات بأنها" :النظام الذي يتم من خالله
إدارة الشركات والتحكم في أعمالها"( .طارق )64 :1441,؛( ، )Alamgir, 2007:2وتعرف منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية ) )OECDالحوكمة على أنها "مجموعة من العالقات فيما بين القائمين
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على إدارة الشركة ومجلس اإلدارة وحملة األسهم وغيرهم من المساهمين")Freeland, 2007: 3( .

؛

(ناصر وبن زيد ،)4 :1493,بينما عرفها معهد المراجعين الداخليين األمريكيين ( )IIAحوكمة
المؤسسات "هي تلك العمليات التي تتم من خالل اإلجراءات المستخدمة من ممثلي المصالح من أجل
توفير إشراف على إدارة مخاطر الشركة والتأكيد على ضوابط الرقابة الداخلية النجاز األهداف
والمحافظة على قيم الشركة" (سعدي وأوصيف)916 :1491,
كما عرفها حماد عبد العال بأنها "النظام الذي بتم من خالله توجيه أعمال المنظمة ومراقبتها
على أعلى مستوى من أجل تحقيق أهدافها والوفاء بالمعايير الالزمة للمسؤولية والنزاهة والصراحة".
(حماد ،)11 :1447,ويعرف (خضر )17 :1491،الحوكمة بأنها" :مجموعة من القواعد التي تنظم
العالقات المتبادلة بين الشركة واألطراف أصحاب المصالح المختلفة في الشركة ،في إطار من
الشفافية والمسائلة ،والتي يؤدي إتباعها إلى استدامة األعمال ورفع كفاءة الشركة في إدارة عملياتها
ويحسن قدرتها التنافسية باألسواق" .كما يعرف ) (Ardalan,2007:511حوكمة الشركات بأنها عبارة
عن فهم الترتيبات المؤسسية بالنسبة للعالقات بين الجهات االقتصادية المختلفة والمشاركين الذين قد
يكون لها مصالح مباشرة أو غير مباشرة في الشركة ما مثل المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة،
المديرين ،الموظفين ،الدائنين ،الموردين ،والعمالء ،والمجتمعات المحلية والحكومة.
ويعرف ) (Plessis,et.al.,2005:6الحوكمة بأنها" :هي عملية التحكم في اإلدارة لتحقيق التوازن
بين مصالح جميع أصحاب العالقة الداخليين وأصحاب العالقة الخارجيين مثل المستثمرون،
الحكومات والمجتمع المحلي ،الذين يمكن أن يتأثروا بسلوك المؤسسة من أجل ضمان السلوك المسئول
من قبل الشركات ،وتحقيق أقصى مستوى من الكفاءة والربحية للشركة" .وفي السياق ذاته جاء تعريف
عبد الوهاب علي وشحاته السيد ،ليظهر أهم مبادئ هذا النظام واألهداف التي يصبو إلى تحقيقها ،إذ
يعرفان حوكمة الشركات بأنها" :مجموعة اآلليات واإلجراءات والقوانين والنظم والق اررات التي تضمن
كال من االنضباط " "Disciplineوالشفافية "  "Transparencyوالعدالة " ،"Fairnessوبالتالي تهدف
إلى تحقيق الجودة والتميز في األداء عن طريق تفعيل تصرفات اإلدارة فيما يتعلق باستغالل الموارد
االقتصادية المتاحة لديها ،بما يحقق أفضل منافع ممكنة لكافة األطراف ذوي المصلحة والمجتمع
ككل"( .على وشحادة)97 :1447,
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ويمكن القول بأن حوكمة الشركات هي أداة تمكن إدارة الشركة من تحقيق أهدافها على المدى
البعيد بطريقة تحمي حقوق ذوي المصالح .وبصورة بسيطة ،حوكمة الشركات هي تعميق دور الرقابة
ومتابعة األداء في الشركات(.حماد)7 :1447,
وبناءا على ما تقدم ،فإن التعريفات السابقة تتضمن العديد من الجوانب أهمها:
 تعنى الحوكمة بوضع القوانين والمعايير التي تتضمن التحكم والسيطرة على األمور.
 تعنى الحوكمة بمجموعة العالقات بين مجلس اإلدارة والمالك والمساهمين وأصحاب المصالح.
 تسعى الحوكمة إلى الحفاظ على حقوق المساهمين ورعاية مصالحهم بشكل عادل.
وبناء على ما سبق يتضح للباحث أن مفهوم الحوكمة ليس له تعريفاً موحداً وبالتالي يمكن أن يتم
اعادة تعريف حوكمة الشركات بشكل اخر على أنها :تطبيق مجموعة من القواعد والنظم اإلدارية
والمحاسبية التي تعمل على ضبط العمل في الشركة بحيادية وكفاءة وموضوعية وشفافية ضامن ًة في
ذلك الحقوق للموظفين واإلدارة والمساهمين واألطراف الخارجية المتعاملة مع الشركة.
وبناءا على ذلك نستنتج بأن حوكمة المؤسسات هي عبارة عن نظام يضبط أعمال الشركة ،حيث يقوم
بوصف وتوزيع الحقوق والواجبات بين مختلف األطراف في الشركات ،مثل مجلس اإلدارة والمساهمين
ذوي العالقة ،ويضع القواعد واإلجراءات الالزمة التخاذ الق اررات الخاصة بشؤون الشركة ،كما يضع
األهداف واالستراتيجيات الالزمة لتحقيقها.
 1.4اهداف حوكمة الشركات:
تشير ) ,(Sarra,2004:p7إلى أن أهداف حوكمة الشركات تختلف باختالف نماذج
الحوكمة ذاتها والتي تعكس في حقيقتها األهداف الضمنية لنشاطات الشركات وتنوع األطراف
المرتبطة معها في مختلف دول العالم  ،ففي بلدان مثل الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة ,
ينصب هدف أو أهداف حوكمة الشركات على حماية حقوق حملة األسهم وتعظيم القيمة في األمد
الطويل  ,وفي المقابل تهدف حوكمة الشركات العاملة في بلدان القارة األوربية مثل المانيا  ,إلااى
حماية حقوق اآلخرين ما ا اان أصحاب المصلحة ( إلى جانب حقوق حملة األسهم )  ,والسيما العاملين
والدائنين والتي تعد في األقل أطرافا ال تقل أهمية عن حملة األسهم  ,وعليه تهدف حوكمة الشركات
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في تلك الدول إلى تشجيع مجالس اإلدارة لرقابة اإلدارة واإلشراف عليها من اجل تعزيز رفاهية اقتصاد
تلك الشركات بما فيها رفاهية حملة األسهم والعاملين ورفاهية العامة.
ان الهدف من قواعد الحوكمة هو ضبط وتوجيه الممارسات اإلدارية والمالية والفنية واحترام
الضوابط والسياسات المرسومة ،ألن الحوكمة تتضمن الممارسة السليمة للقواعد وتعمل على جذب
االستثمارات ،وزيادة القدرة التنافسية ومحاربة الفساد بكل صوره سواء كان إدارياً أو مالياً أو محاسبياً،
وتدعيم استقرار أسواق المال وتحسين االقتصاد وذلك من خالل ما يلي( :أبو حمام:)97 :1441 ،
 .9التأكيد على االلتزام بأحكام القانون والعمل على ضمان مراجعة األداء المالي ووجود هياكل إدارية
تمكن من محاسبة اإلدارة أمام المساهمين مع تكوين لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس اإلدارة
تكون لها مهام واختصاصات وصالحيات عديدة تحقق رقابة مستقلة.
 .1تدعيم عنصر الشفافية في كافة معامالت الشركات وعملياتها ،وإجراءات المحاسبة والتدقيق المالي
على النحو الذي يمكن من ضبط عناصر الفساد في أي مرحلة.
 .3تجنب حدوث أزمات مصرفية نظ اًر ألثرها الكبير على االقتصاد المحلي.
ويضيف (قباجة )11 :1009 ،أن الحوكمة السليمة للشركات تساهم في دعم األداء وزيادة
العالقات التنافسية وجذب االستثمارات للشركات من خالل:
 .9خفض تكلفة رأس المال للشركات وضمان استم ارريتها في أداء أعمالها ،حيث تساعد الحوكمة
على الحد من هروب رأس المال ومكافحة الفساد المالي واإلداري اللذان يقفان عثرة في طريق
التنمية االقتصادية.
 .1تحقيق المسؤولية االجتماعية للشركة بواسطة تطوير سياسات وإجراءات مناسبة لنشاطات
الشركة ،تعمل من خاللها على خدمة البيئة المحيطة والمجتمع ،ويكون ذلك بوضع معايير
تتسم باألمانة والجودة للتعامل مع العمالء بعدالة ،وبالمحافظة على البيئة المحيطة من
التلوث ،والمحافظة على الثروات القومية.
 .3تحسين األداء المالي للشركات ،وتقليص فرص وقوعها في العسر المالي واإلفالس أو استيالء
الشركات األخرى عليها.
 .6ضمان التعامل بطريقة عادلة بالنسبة للمساهمين والعاملين والدائنين أو األطراف األخرى ذوي
المصالح ،وبخاصة في حالة تعرض الشركة لإلفالس.
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 .5تحسين إدارة الشركة وتطويرها ،ومساعدة المديرين ومجلس اإلدارة على بناء استراتيجية سليمة،
وضمان اتخاذ ق اررات الدمج أو السيطرة بناء على أسس سليمة ،بما يؤدي إلى رفع كفاءة
األداء.
 .4توفير الحاكمية حوافز مناسبة وسليمة لمجلس اإلدارة وإلدارة الشركة لتحقيق األهداف التي
تخدم الشركة ومساهميها.
 .7توفير درجة من الثقة الالزمة لسالمة عمل اقتصاد السوق ،حيث إن وجود نظام حوكمة فعال
في داخل كل شركة على حدة ،وفي االقتصاد ككل سوف يعمل على تخفيض تكلفة رأس
المال إلى جانب تشجيع المنشآت على استخدام الموارد بطريقة أكثر كفاءة.
مما سبق يمكن استنتاج أن أهداف حوكمة الشركات بحاجة إلى جسم قانوني قوي (انظمة وقواعد
قانونية ملزمة للشركات من قبل المؤسسات والهيئات المالية) يضمن تحقيقها والقدرة على مراقبة التقدم
في تحقيق هذه األهداف التي تسعى إليها حوكمة الشركات وضمان أقصى فائدة ممكنة للشركات
والمستثمرين والمجتمع ،كما تسهم في توفير درجة عالية من الثقة الالزمة لضمان اقتصاد قومي قوي،
واستقطاب مستثمرين جدد ،وقدرة المؤسسة على الوصول ألهدافها بكل جدارة.
 1.9أهمية حوكمة الشركات
تكمن أهمية حوكمة الشركات في كونها عملية ضرورية لضمان تحقيق أهداف الشركات ،السيما ما
يتعلق بتفعيل دور الجمعيات العامة للمساهمين لالضطالع بمسؤولياتهم ،وحماية دورهم الرقابي على
أداء مجلس اإلدارة والمديريين التنفيذيين في هذه الشركات ،بما يكفل حماية حقوق أصحاب المصالح.
وتستمد الحوكمة أهميتها من اختصاصاتها بالجوانب التالية( :ابو موسى)13, 1441,
-

تحقيق الحياد واالستقالل لكافة العاملين في الشركات في مختلف المستويات التنظيمية.

-

تقليل األخطاء إلى أدنى قدر ممكن ،واالعتماد على الضوابط الوقائية التي تمنع حدوث
األخطاء ،ومن ثم تفادي تكاليف حدوثها.

-

ضمان االستفادة من نظم الرقابة الداخلية.

-

التأكد من استقاللية وموضوعية وحيادية المراجعين الخارجيين ،وضمان عدم تأثرهم بأي
ضغوط من جانب مجلس إدارة الشركة ،أو أي أطراف داخلية أخرى.
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كما يمكن تفصيل أهمية الحوكمة بالنسبة لكل من الشركة و المساعمين كالتالي:
أ -أهمية الحوكمة بالنسبة للشركات:
يرى(كيرزان ,)154 :1493,اهمية الحوكمة للشركات تتمثل فيما يلي:
االقتصادية للمنشأة من خالل وضع أسس للعالقة بين مديرّي المنشأة ومجلس اإلدارة
 رفع الكفاءة
ّ
والمساهمين.

 وضع اإلطار التنظيمي الاذي يمكن من خالله تحديد أهداف المنشأة وسبل تحقيقها من خالل توفير
ّ
التنفيذية لكي يعملوا على تحقيق أهداف المنشأة
الحوافز المناسبة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
ّ
التي تراعي مصلحة المساهمين.

العالمية وجذب قاعدة عريضة من المستثمرين لتمويل
تؤدي إلى االنفتاح على أسواق المال
ّ 
ّ

األجنبية ،يمكنها زيادة ثقة
التوسيعية ،فإذا كانت المنشآت ال تعتمد على االستثمارات
المشاريع
ّ
ّ
أقل.
المستثمر
المحلي ومن ثم زيادة رأس المال بتكلفة ّ
ّ

ألن قواعد الحوكمة تضمن حماية حقوقهم.
 تحظى المنشآت بزيادة ثقة المستثمرين ّ
ب -أهمية الحوكمة بالنسبة للمساهمين:
تساعد الحوكمة في ضمان الحق التصويت ،حق المشاركة في الق اررات الخاصة بأي تغيرات
جوهرية قد تؤثر على أداء الشركة في المستقبل واإلفصاح الكامل عن أداء الشركة والوضع المالي
والق اررات الجوهرية المتخذة من قبل اإلدارة العليا كما تساعد المساهمين على تحديد المخاطر المترتبة
على االستثمار في هذه الشركات( .كافي)195, 1493,
ومع ذلك فان نطاق حوكمة الشركات قد يتسع ألكثر مما سبق ذكره لتمتد أهدافه وأهميته خارج
حدود مصلحة الشركة ذاتها ومصلحة حملة األسهم وأصحاب المصلحة اآلخرين ,يمكن إبراز أهمية
حوكمة الشركات في المجاالت االقتصادية  ,فضال عن أهميتها في المجاالت القانونية كما يلي :
أوال  -األهمية االقتصادية لحوكمة الشركات :وتشمل أهمية الحوكمة للشركات ذاتها  ,حيث ال تعد
حوكمة الشركات هدفا في حد ذاتها ,فهي ال ترتبط بعمليات رقابية إجرائية أو شكلية وال تمثل التزاما
دقيقا بإرشادات محدودة أو بمالحظة أو مراعاة سلوكيات إدارية معينة  ,بل إن ما تهدف إليه في حقيقة
األمر هو تحسين أداء الشركات وضمان حصولها على األموال وبتكلفة معقولة ,وتعد جودة حوكمة
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الشركات والقابلية على فهم حقوق حملة األسهم  ,واحدة من أنظمة الضبط ذات األهمية لنجاح
االستثمارات في الشركات (Kambil & Others,2006:p85) .
كماتعد حوكمة الشركات ذات أهمية أيضا بالنسبة لحملة األسهم والمستثمرين المرتقبين ,إذ توفر
حوكمة الشركات ضمان قدر مالئم من الطمأنينة لحملة األسهم والمستثمرين المرتقبين في تحقيق عائد
مناسب على استثماراتهم مع تعظيم قيمة حملة األسهم والمحافظة على حقوقهم والسيما حاملي أقلية
األسهم في ظل مشكلة الوكالة الناشئة عن فصل ملكية الشركة عن إدارتها.
)(Wheelen & Others,2004:p30
وتمتد أهمية حوكمة الشركات لتشمل أسواق رأس المال  ,حيث أن تبني معايير جيدة لحوكمة
الشركات يمكن أن تمتد فوائده إلى أسواق رأس المال  ,إذ أن تطبيق تلك المعايير سوف يعزز من
كفاءة األسواق  ,ويقدم المعلومات المالئمة للمستثمرين لمعرفة المزيد عن الشركات وعن أداءها
ويدركون في ذات الوقت مستوى تنفيذ إستراتيجيات الشركات وطرق تحديد المخاطر وكذلك السبل
الكفيلة بإدارتها(Stein,2004:pp4-5) .
ثانياً -األهمية القانونية لحوكمة الشركات :تتمثل في قدرة المعايير التي تستند إليها حوكمة الشركات
على الوفاء بحقوق كافة األطراف المستفيدة في الشركة مثل حملة األسهم والمقرضين والعاملين وغيرهم
 ,وتعد القوانين والمعايير المنظمة لعمل الشركات ( مثل قوانين الشركات وقوانين األسواق المالية
والمعايير المحاسبية والتدقيقية) العمود الفقري إلطار حوكمة الشركات  ,إذ تنظم تلك القوانين و
المعايير العالقة بين األطراف المهتمة بالشركة والمعنية باالقتصاد كله  ,ويشير  Zingalesإن
األشكال المختلفة للعقود بين كافة األطراف المعنية في الشركة تمثل حجر األساس في تنظيم العالقات
التعاقدية بينهم بالشكل الذي يعمل على ضمان حقوق كل طرف منهم ,هذا وتأتي أهمية حوكمة
الشركات من الناحية القانونية للتغلب على سلبيات تنفيذ التعاقدات التي يمكن أن تنتج عن الممارسات
السلبية التي تنتهك صيغ العقود المبرمة أو القوانين والق اررات والنظم األساسية المنظمة للشركة .
)(Zingales,1997:p2
وفي المقابل تعد القوانين واألنظمة صمام األمان الرئيس الذي يضمن حوكمة جيدة للشركات كما
إن كال من معايير اإلفصاح والشفافية والمعايير المحاسبية األخرى يجب إن تشكل عصب مبادئ
حوكمة الشركات  ,هذا وقد اقترحت مؤسسة التمويل الدولية ) (IIFسنة  2002بان يتم إصدار قواعد
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أو دساتير لحوكمة الشركات  Codes Of Corporate Governanceيمكن أن يتم تضمينها بكل
من قوانين أسواق رأس المال والشركات مع ضمان كفاءة المناخ التنظيمي والرقابي  ,حيث يتعاظم دور
أجهزة اإلشراف في متابعة األسواق وذلك باالستناد إلى دعامتين هامتين هما اإلفصاح والشفافية
والمعايير المحاسبية السليمة (IIF,2002:pp3-4) .
 1.9مبادئ حوكمة الشركات وقواعدها
 .9مبادئ حوكمة الشركات
تتمثل المبادئ الدولية لحوكمة الشركات حسب " "OCEDلعام  1446النواحي التالية:
(عبد الملك)94 :1441,
أوال :ضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة الشركات :حيث تعمل الحوكمة على ضمان شفافية
وكفاءة األسواق المالية بما يتوافق مع حكم القانون ،مع تحديد وتوزيع واضح للمسؤوليات بين مختلف
الجهات اإلشرافية والتنظيمية والتنفيذية.
ثانيا :حقوق المساهمين :يتعين أن يكفل إطار أساليب ممارسة حوكمة الشركات حماية المساهمين،
حيث أن لهم حقوق ملكية معينة ،وهي :الحق في تأمين طرق تسجيل الملكية ،الحق في انتخاب
أعضاء مجلس اإلدارة ،الحق في الحصول على نصيب من األرباح ،حق المشاركة في التصويت في
الجمعيات العامة للمساهمين ،الحق في نقل أو تحويل ملكية األسهم ،الحق في الحصول على مختلف
المعلومات الضرورية المتعلقة بنشاط الشركة في الوقت المناسب وبصفة منتظمة.
ثالثا :المعاملة المتكافئة للمساهمين :تضمن الحوكمة تحقيق المساواة في معاملة كافة المساهمين،
بما فيهم األقلية والمساهمين األجانب ،حيث يجب أن يحصل الجميع على الحقوق نفسها ،كما ينبغي
أن تتوفر للجميع القدرة على الحصول على المعلومات.
رابعا :دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات :يجب أن ينطوي إطار حوكمة الشركات على
اعتراف بحقوق أصحاب المصالح التي تم إقرارها وفقا للقانون ،وأن يعمل أيضا على تشجيع التعاون
بينهم وبين الشركة ،وتمكينهم من االطالع على المعلومات المطلوبة.
خامسا :اإلفصاح والشفافية :تضمن حوكمة الشركات تحقيق اإلفصاح الدقيق وفي الوقت المالئم
بشأن كافة المسائل الخاصة بتأسيس الشركة ،وهذا بتوفير معلومات عن :النتائج المالية والتشغيلية
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للشركة ،أهداف الشركة ،أعضاء مجلس اإلدارة ،الرواتب والمزايا الممنوحة لكبار المسؤولين ،و هياكل
وسياسات حوكمة الشركات.
وجدير بالذكر أنه يجب إعداد ومراجعة المعلومات وكذا اإلفصاح عنها بأسلوب يتفق ومعايير الجودة
المحاسبية والمالية ،وأيضا بمتطلبات عمليات المراجعة ،بهدف إتاحة التدقيق الموضوعي لألسلوب
المستخدم في إعداد القوائم المالية وصياغة التقارير المالية.
سادسا :مسؤوليات مجلس اإلدارة :يجب أن يتيح أسلوب ممارسة حوكمة الشركات اإلرشادية
االستراتيجية لتوجيه الشركات ،كما يجب أن يكفل المتابعة لإلدارة التنفيذية من قبل مجلس اإلدارة ،وأن
يضمن مساءلة مجلس اإلدارة من قبل المساهمين.
ال ريب أن هذه المبادئ هي بمثابة نقاط مرجعية تضم عددا من العناصر المشتركة في ضوء حدوث
تغيرات كبيرة في الظروف والتي تعد أساسا لحوكمة الشركات.
 .1قواعد حوكمة الشركات:
يرتبط مفهوم حوكمة الشركات بشكل أساسي بسلوك الفئات المختلفة ذات الصلة بالشركات ،لذا فهناك
مجموعة من الخصائص ،التي يجب أن تتوافر في هذه السلوكيات حتى يتحقق الغرض من وراء
تطبيق هذا المفهوم .ويعرف(شحادة وعبد الوهاب )77 :1447 ،قواعد حوكمة الشركات بأنها "مجموعة
من األسس والممارسات التي تطبق صفة خاصة على الشركات المملوكة لقاعدة عريضة من
المستثمرين ،وتتضمن الحقوق والواجبات لكافة المتعاملين مع الشركة مثل مجلس اإلدارة ،والمساهمين،
والدائنين ،والبنوك ،والموردين ،وتظهر من خالل النظم واللوائح الداخلية المطبقة بالشركة والتي تحكم
باتخاذ قرار قد يؤثر على مصلحة الشركة أو المساهمين بها".
وتُعد عملية حوكمة الشركات الناظم ألعمال الشركات بكافة أشكالها ،وذلك لهدف أساسي يعتبر األكثر

واقعية وأهمية وهو ضمان حقوق المالك ،كما توفر قواعد حوكمة الشركات اإلطار التنظيمي العام
الذي يمكن من خالله للشركات أن تحدد أهدافها وتحدد أيضاً كيفية تحقيق هذه األهداف ضمن هذه
القواعد األساسية ،وحسب نشرات بورصة فلسطين فإن قواعد الحوكمة الفلسطينية المعتمدة للتطبيق في
فلسطين هي( :اإلدارة العامة للدراسات والتطوير)91 :1491 ،
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أ -وجود أساس فعال لحوكمة الشركات.
ب -حماية حقوق المساهمين والمستثمرين.
ت -المعاملة العادلة للمساهمين.
ث -دور أصحاب المصالح.
ج -الشفافية واإلفصاح.
ح -مسؤوليات مجلس اإلدارة.
 .3ركائز حوكمة الشركات
يتبوأ موضوع حوكمة الشركات قمة اهتمامات العالم ،باعتبارها أداة لمكافحة مظاهر الفساد ومختلف
الممارسات غير األخالقية حيث بين (السراجي ,)4 :1441,انها ترتكز على المحاور التالية:
أ .أخالقيات األعمال :ال ريب أن تعزيز قواعد الحوكمة الرشيدة بالقيم والسلوكيات التابعة من مرجعية
أصيلة وأخالقية ،هو البلسم الشافي من الممارسات الالأخالقية .إذ أن وضع أسس قوية لحوكمة
الشركات هو أحد الطرق لمجابهة هذه المعضلة ،ومعضالت أخرى ،وهو أمر آخذ في االزدياد ،ليس
فقط كأداة لزيادة الكفاءة وتحسين فرص إتاحة رأس المال وتأمين الحفاظ عليه ،بل أيضا كأداة فعالة
لمكافحة الفساد .وباختصار فإن تحالف كل من الحوكمة الرشيدة للشركات والقيم والمبادئ األخالقية،
يساعد الشركات على اجتياز حقول ألغام الفساد بها( .جون د ,ب ت )91 :
وتنص اتفاقية بازل ،فيما يتعلق بأخالقيات األعمال ،ضمن النسختين المعدلتين سنتي 1445
و ،1444على ثالث أمور هي( :العايب)97 :1441,
 .9ضرورة وجود توافق بين سياسات األجور والقيم األخالقية للمؤسسة المصرفية وكذلك مع
استراتيحية هذه المؤسسة.
 .1تحذر االتفاقية المسيرين من القيام بعمليات المضاربة في األسواق المالية بغية الحصول
على عوائد مالية في المدى القصير ،دون مراعاة عنصر المخاطرة الذي يشوب مثل هذه
العمليات.
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 .3تفرض االتفاقية على مجالس إدارة البنوك الموافقة على أجور المسيرين إال إذا كانت
متوافقة مع األهداف اإلستراتيجية للبنك ،وعليه تطالب االتفاقية بعدم خروج سياسة
األجور عن السياسة العامة للمؤسسة حتى يمكن تفادي المبالغة في اتخاذ المخاطر.
ب .الرقابة والمساءلة :تعمل آليات حوكمة الشركات بصفة أساسية على حماية وضمان حقوق
المساهمين وكافة األطراف ذات المصلحة المرتبطة بأعمال الشركة ،وذلك من خالل إحكام الرقابة
والسيطرة على أدائها من قبل( :المليجي)34 :1441,
 .9أطراف رقابية عامة مثل :البنك المركزي ،الهيئة العامة لسوق المال.
 .1أطراف رقابية مباشرة مثل :المساهمين ،مجلس اإلدارة.
 .3أطراف خارجية مثل :الموردين ،العمالء ،المقرضين.
 .6لجنة المراجعة الداخلية :تهتم بالتقييم الحيادي للعمليات ونظام الرقابة الداخلية ومدى التزام
إدارة الشركة بتطبيق المعايير المحاسبية المتفق عليها في اتخاذ الق اررات من قبل
مستخدميها( .حماد)67 :1445,
ج .إدارة المخاطر :تعتبر حوكمة الشركات عملية إدارة المخاطر من بين الركائز األساسية التي تعتمد
عليها ،ذلك أنها تمثل تلك العملية الديناميكية التي يتم فيها اتخاذ كافة الخطوات المناسبة للتعرف على
المخاطر المؤثرة على أهداف الشركة والتعامل معها( .لطفي)511 :1444,
 1.7خصائص حوكمة المؤسسات
هناك مجموعة من الخصائص المهمة التي ترتكز عليها المؤسسات ،لتطوير وتحسين األداء،
مما يؤدي في النهاية إلى تفعيل مشاركة جميع أفراد المجتمع ومؤسساته في صنع الق اررات ومراقبة
مستوى األداء ،تتمثل فيما يلي( :ريحاوي)17 :1441,
أوال -االنضباط :أي إتباع السلوك األخالقي المناسب والصحيح ،وهذا االنضباط يتحقق من خالل:
 .9بيانات واضحة للجمهور.
 .1وجود الحافز لدى اإلدارة اتجاه تحقيق سعر أعلى للسهم.
 .3االلتزام باألعمال الرئيسية المحددة بوضوح.
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 .6التقدير السليم لحقوق الملكية.
ثانيا -الشفافية :أي تقديم صورة حقيقية لكل ما يحدث ،كما تعني العلنية في مناقشة الموضوعات،
وحرية تداول المعلومات ،كما تتحقق هذه الشفافية من خالل:
 .9اإلفصاح عن األهداف المالية بدقة.
 .1نشر التقرير السنوي في موعده.
 .3الحفاظ على المعلومات وعدم تسريبها قبل اإلعالن عنها.
 .6اإلفصاح العادل عن النتائج الختامية.
 .5تطبيق معايير المحاسبة الدولية.
 .4تحديث المعلومات على شبكة االنترنت.
ثالثا -المساءلة :أي إمكانية تقييم وتقدير أعمال مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،عن طريق تقديم
كشف حساب عن تصرف ما ،وتشمل المساءلة جانبين هما التقييم ثم الثواب أو العقاب ،ويعني أن يتم
أوال تقييم العمل ثم محاسبة القائمين عليه وتتحقق من خالل:
 .9ممارسة العمل بعناية ومسؤولية ،والترفع عن المصالح الشخصية.
 .1التصرف بشكل فعال ضد األفراد الذين يتجاوزون حدودهم.
 .3التحقيق الفوري في حال اإلساءة لإلدارة العليا.
 .6وضع آليات تسمح بعقاب الموظفين التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة.
رابعا -المسؤولية :أي وجود مسؤولية أمام جميع األطراف ذوي المصلحة في المنشأة ،تتحقق إذا
كانت هناك:
 .9لجنة مراجعة ترشح الم راجع الخارجي وتراقب أعماله.
 .1لجنة مراجعة تراجع تقارير المراجعين الداخليين وتشرف على أعمال المراجعة الداخلية.
 .3االجتماعات الدورية لمجلس اإلدارة.
 .6عدم قيام مجلس اإلدارة اإلشرافي بدور تنفيذي.
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خامسا -العدالة :أي يجب احترام حقوق مختلف المجموعات أصحاب المصلحة في المنشاة ،وتتحقق
العدالة عن طريق:
 .9المكافآت العادلة ألعضاء مجلس اإلدارة.
 .1المعاملة العادلة لكافة الموظفين.
 .3حماية حقوق المساهمين.
 .6وجود رئيس مجلس إدارة مستقل عن مجلس اإلدارة العليا.
 .5وجود لجنة مراجعة يرأسها عضو مجلس إدارة مستقل.
 .4وجود لجنة لتحديد المكافآت يرأسها عضو إدارة مستقل.
 .7وجود مراجعين خارجيين غير مرتبطين بالمؤسسة.
سادسا -االستقاللية :يقصد بها ضمان عدم وجود تأثيرات على اإلدارة أو الجهات الرقابية في أداء
دورها (صليحة.)56 :1496,
 1.9مزايا حوكمة الشركات
حيث تتمثل اهم مزايا حوكمة الشركات فيما يلي( :حمدي و نوبلي)5 :1491,
 -9تحسين القدرة التنافسية للوحدات االقتصادية وزيادة قيمتها.
 -1فرض الرقابة الفعالة على أداء الوحدات االقتصادية وتدعيم المساءلة المحاسبية بها.
 -3ضمان مراجعة األداء التشغيلي والمالي والنقدي للوحدة االقتصادية.
 -6تقويم أداء اإلدارة العليا وتعزيز المساءلة ورفع درجة الثقة فيها.
 -5تعميق ثقافة االلتزام في القوانين والمبادئ والمعايير المتفق عليها.
 -4تعظيم أرباح الوحدة االقتصادية.
 -7زيادة ثقة المستثمرين في أسواق المال لتدعيم المواطن االستثمارية.
 -1الحصول على التحويل المناسب والتنبؤ بالمخاطر المتوقعة.
 -1تحقيق العدالة والشفافية ومنع ممارسة الفساد.
 -94مراعاة مصالح األطراف المختلفة وتفعيل التواصل معهم.
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ويؤكد (سليمان )11 :1441 ،أن االلتزام بقواعد الحوكمة يؤدي إلى وجود سوق تمتاز بالشفافية
واإلفصاح عن المعلومات المحاسبية ووجود أدوات رقابية فعالة على أداء مجالس إدارات الشركات
والتي أصبحت نقطة البداية في تطبيق قواعد حوكمة الشركات .حيث اهتمت العديد من الهيئات
العلمية المعنية بوضع هذه القواعد بإعادة هيكلة هذه المجالس وتفعيل الدور الذي يلعبه األعضاء غير
التنفيذيين.
وتشير دراسة لمركز المشروعات الدولية الخاصة ،في عام  1441إلى الفوائد التي تحققها حوكمة
الشركات ،وقد قسمت الدراسة هذه المزايا إلى مجموعة من المزايا التي تخص المجتمع ومجموعة أخرى
تخص الشركة والمستثمرين)CIPE, 2008: 38( :
أوالً :المزايا والفوائد التي تحققها حوكمة الشركات للمجتمع هي كالتالي:
 .9تشجيع االستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
 .1محاربة الفساد.
 .3تعزيز القدرة التنافسية.
 .6تحفيز اإلنتاجية واالبتكار.
 .5العمل على تعزيز كفاءة األسواق المالية.
 .4العمل على استقرار األسواق المالية.
 .7تطوير أسواق رأس المال.
 .1تعزيز شفافية العالقة بين الشركات والدولة.
 .1دعم ثقة الجمهور في نظام السوق.
ثانياً :المزايا والفوائد التي تحققها حوكمة الشركات للشركات والمستثمرين هي كالتالي:
 .9تعزيز أداء الشركة.
 .1تخفيض تكلفة الحصول على رأس المال.
 .3تعزيز سمعة الشركة.
 .6تطوير االستراتيجيات.
 .5بناء العالقات مع أصحاب المصلحة.
 .4المحافظة على قيمة حقوق المستثمرين وتنميتها.
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 .7العمل على تنظيم السيولة المالية وضبطها.
 .1تخفيض أثر المخاطر المختلفة.
مما سبق يتضح ان حوكمة الشركات تحقق عدداً من المزايا والمنافع للشركات والمؤسسات التي تقوم
بتبني قواعدها وتطبيقها على مستوى المؤسسة ككل وبشكل متكامل ،تؤدي الى تيسير الحصول على
التمويل بشكل أسهم ،أو سندات ،أو ائتمان مالي ،وبتكلفة أقل ،وزيادة الجذب لالستثمارات والشراكات
األجنبية ،وتحسين درجة الثقة مع األطراف المتعاملة مع الشركة ،وتقليل مخاطر األزمات المالية
للشركة والبنوك ولالقتصاد ككل ،وتضييق الخناق على فساد المديرين والموظفين بالشركات وخارج
الشركات ،ودعم الدور االجتماعي للشركات ،كما أن حوكمة الشركات تعتبر قيمة كأصل من أصول
الشركة ،وعلى هذا يمكن القول إن حوكمة الشركات تقدم مزايا لكل من المجتمع ،والشركات،
والمستثمرين.
 1.9المحددات األساسية لتطبيق نظام حوكمة الشركات
لتطبيق مفهوم حوكمة الشركات وتحقيق االستفادة القصوى منها البد من توفر مجموعة من
المحددات التي تضمن التطبيق السليم لمبادئ حوكمة الشركات ،وبحسب المحددات التي وضعتها
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )OECDفقد قسمت المحددات إلى قسمين رئيسين وهما
المحددات الداخلية والمحددات الخارجية.
أوالً :المحددات الخارجية:
تتكون المحددات الخارجية من( :خليفة:)377 :1445 ،
 -9عناصر تنظيمية وتشير إلى المناخ العام لالستثمار في الدولة التي تعمل من خالله الشركات،
وترجع أهميتها إلى أن وجودها يضمن تمثيل القوانين والقواعد التي تضمن حسن إدارة الشركة وهي
عبارة عن:
 القوانين المنظمة للسوق والنشاط االقتصادي مثل قانون سوق المال ،وقانون الشركات ،وتنظيم
المنافسة ،ومنع الممارسات االحتكارية ،والقوانين المتعلقة باإلفالس.
 كفاءة القطاع المالي البنوك وسوق المال في توفير التمويل الالزم للمشروعات بالشكل المناسب
الذي يشجع الشركات على التوسع والمنافسة الدولية.
 كفاءة األجهزة والهيئات الرقابية مثل هيئة سوق المال في أحكام الرقابة على الشركات.
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 دور المؤسسات ذاتية التنظيم غير الحكومية ،التي تضمن عمل األسواق بكفاءة ،ومن الجمعيات
المهنية مثل جمعية المحاسبين والمدققين والشركات العاملة في األسواق المالية.
 -1عناصر خاصة وتشير إلى أصحاب المصالح والمؤسسات الخاصة والمهنيين من المحاسبين
والمدققين والقانونيين.
ثانياً :المحددات الداخلية :وتشير إلى القواعد واألسس التي تحدد كيفية اتخاذ الق اررات وتوزيع
السلطات داخل الشركة بين الجمعية العامة ومجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين ،والتي يؤدى
توافرها من ناحية وتطبيقها من ناحية أخرى إلى تقليل التعارض بين مصالح هذه األطراف
الثالثة( .سليمان.)14 :1441 ،
شكل ( :)1.1المحددات الخارجية والداخلية للحوكمة

المصدرIskander, M. and N. Chamlou. (2002). :

مما ال شك فيه أن هذه المحددات سواء كانت خارجية أو داخلية فإنها تتأثر بالمحيط الخارجي الذي
تعمل فيه الشركة والذي يشمل النظام االقتصادي والسياسي واالجتماعي ودرجة الوعي لدى أفراد
المجتمع بأهمية هذا المفهوم .وتؤدى الحوكمة في النهاية إلى زيادة الثقة في االقتصاد القومي ،وتعميق
دور سوق المال ،وزيادة قدرته على تعبئة المدخرات ورفع معدالت االستثمار ،والحفاظ على حقوق
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األقلية أو صغار المستثمرين .ومن ناحية أخرى ،تشجع الحوكمة على نمو القطاع الخاص ودعم
قدراته التنافسية ،وتساعد المشروعات في الحصول على التمويل وتوليد األرباح ،وأخي ار خلق فرص
عمل.
 1.30واقع الحوكمة في فلسطين
يتلخص التسلسل الزمني لواقع الحوكمة الفلسطيني ،منذ فترة طويلة من الزمن حيث كان قطاع
غزة يعتمد على القانون المصري ،والضفة الغربية تعتمد على القانون األردني ،وحفاظاً على المصالح
العليا الوطنية كانت هناك مبادرات حثيثة لتوحيد األنظمة ضمن إطار الدولة الواحدة ،ويختصر هذا
الواقع في التسلسل التاريخي إلصدار هذه القوانين من الجهات الناظمة لعمل الشركات.
حوكمة الشركات في فلسطين:
أدركت منشآت القطاع الخاص في كثير من االقطار العربية أهمية ادخال المفاهيم الحديثة في حوكمة
الشركات ,كما هو الحال مثال في لبنان االردن ومصر ,وبالطبع في دول الخليج اال ان عملية التطوير
في بيئة اإلدارة السائدة في المنشآت التجارية في الضفة الغربية وقطاع غزة كانت بطيئة بشكل ملفت
للنظر ,سواء خالل فترة االحتالل او بعد إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية( .الشيخ)14 :1491,
وأن أحد أهم مظاهر نجاح عملية التحول الديمقراطي في فلسطين هي تعاظم االهتمام بقضايا
الحوكمة ,سواء في المؤسسات الحكومية أو في مؤسسات المجتمع المدني ,وقد تجلى هذا االهتمام
باشكال عديدة  ,كان من أهمها االلتزام بتطبيق القوانين واالنظمة والمدونات السلوكية بجميع أشكالها,
ويشمل ذلك جميع المؤسسات والحركات العاملة في المجاالت السياسية واالجتماعية والتعليمية ,وكذلك
تلك المعاملة في المجال االقتصادي والمالي( .معهد الحوكمة الفلسطيني)9 :1496,
وقد تكون الحوكمة اكثر أهمية للدول النامية ذات الموارد المحدود  ,بسب ارتباط ذلك بالقدرة على
اجتذاب االستثمارات االجنبية الضرورية للتنمية ,لذلك فإن العمل على تحسين جودة الحوكمة في
فلسطين ليس ترفا بل ان ذلك ضرورة تفرضها الحاجة الى اجتذاب االستثمارات الخارجية وتعزيز ثقة
المستثمرين باالسواق المحلية ,وتعزيز السالمة المالية في فلسطين( .االسطل)69 :1494,
وهناك توجه الدارة سوق فلسطين لالوراق المالية باستخدام أحدث تقنيات أنظمة التداول المعمول بها
في االسواق االقليمية ,لكن يعتقد الكثير بان هذا التوجه اليكفي لجذب االستثمارات لسوق رأس المال
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الفلسطينية ما لم يرافقه تطور في االنظمة والتعليمات والقوانين التي تحكم الشركات المدرجة في
السوق ,وبخاصة تبني أسس وقواعد حوكمة الشركات التي يجب أن تاخذ باالعتبار مستقبال كمتطلب
لالدراج في السوق المالية والعمل على زيادة الوعي لدى االفراد باهمية الحوكمة( .ابو موسى1441 ,
)69:
وبالرغم من أن هناك بعض الشركات والمؤسسات تنتهج جزئيا مناهج الحوكمة واإلدارة الرشيدة من
خالل تعليماتها الملزمة للقطاعات التي تشرف عليها ,كهيئة سوق رأس المال وسلطة النقد وغيرها,
وهناك الكثير من الشركات والمؤسسات والبنوك تتبع هذه االنظمة ,اال أن نسبة الشركات التي تمارس
بعض قواعد الحوكمة حاليا في فلسطين ال تتجاوز  % 14فقط( .االسطل)69 :1494,
لذا فان تطبيق حوكمة الشركات في فلسطين له أثر كبير في نجاح اقتصادها وازدهاره لما لمبادئ
الحوكمة من دور جيد في اجتذاب االستثمارات الخارجية داخل فلسطين ونجاح تطبيق الحوكمة أظهر
بوضوح في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين ,وأن التطبيق الجيد للحوكمة يساهم في تحسين
الكفاءة االقتصادية لالسواق.
1.30.3

اإلطار القانوني للشركات العاملة في فلسطين

قررت السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 9116م استمرار العمل بكافة التشريعات والقوانين التي
كان معموالً بها قبل وقوع االحتالل اإلسرائيلي في العام 9147م ،ولقد كان من بين ما ورثته السلطة
في هذا الجانب ،قانون أردني للشركات يسري في الضفة الغربية فقط يعود للعام 9146م وقانون
مصري يسري في قطاع غزة فقط وتمتد جذوره بشكل أعمق لتصل إلى العام 9111م وبالرغم من قدم
القانونين الساريين ،وترسيخهما الواضح لالنقسام القانوني وبنية االستثمار بين شقي البالد ،فإنه لم
تتوافر في حينه اإلرادة الكافية واألولوية الوطنية لمعالجة هذا الوضع ،رغم أن عملية توحيد القانونين
وتطويرهما في حينه ،كان سينطوي على تكريس للسيادة الفلسطينية ،وتقريب قطع الوطن المبعثرة
جغرافيا عبر إيجاد تجانس قانوني يخفف من وطأة التباعد الجغرافي ،وبث رسالة بليغة بشأن البيئة
االستثمارية الفلسطينية ،وفوق كل ذلك معالجة العديد من الثغرات والنواقص في القانونين القديمين.
وإنصافاً للحقيقة ،فإن إرهاصات سن قانون شركات عصري وموحد قد بدأت قبل نهاية العقد الماضي،
إذ طرح هذا الموضوع في أكثر من مرة ،ولكنه ظل يراوح مكانه ويتناقل بتثاقل بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية واألساتذة القانونيين والخبراء دون تتويج لهذا المشروع .وفي اآلونة األخيرة عادت الروح
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مجدداً للمشروع في ظل الدعوات الجادة التي أطلقتها جهات متعددة ومنها سوق فلسطين لألوراق
المالية إلصدار قانون موحد ،وقد قامت و ازرة االقتصاد الوطني بتشكيل فريق وطني قام بإعداد مشروع
قانون شركات جديد ،حيث تم إقرار القانون الجديد بتاريخ ( 1441/5/14سوق فلسطين لألوراق
المالية.)14 :1441 ،
1.30.1

القوانين المنظمة لسوق رأس المال

إن صدور قانون األوراق المالية رقم ( )91لسنة 1446م ،وقانون هيئة سوق رأس المال رقم ()93
لسنة 1446م ،الذي انبثق منه تأسيس هيئة سوق رأس المال في النصف الثاني من العام 1445م،
والمصادقة عليهما من المجلس التشريعي الفلسطيني وصدورهما في  ،1446/91/9وبدء تطبيقهما في
شهر شباط من العام 1445م ،يعتبر نقطة تحول مهمة ،بل جوهرية في مسيرة قطاع سوق رأس المال
الفلسطيني ،وذلك نتيجة لألسباب اآلتية(سوق فلسطين لألوراق المالية:)11 :1441 ،
ُ .9يعد صدور قانون هيئة سوق رأس المال بمثابة نقطة االنطالق الجدية نحو تشكيل الهيئة
الرقابية الرسمية على قطاع سوق رأس المال بما فيها السوق ،األمر الذي سيعطي ثقة أكبر
للسوق.
ُ .1يعد صدور القانونين بمثابة تتويج لجهود السوق المتواصلة لتوفير البيئة القانونية الشفافة التي
ترسي أسس التداول العادل التي تساهم في توفير المناخ المالئم للتعامل في األوراق المالية.

شكل إضافة نوعية لعملية إدراج الشركات المساهمة العامة
 .3إن صدور قانون األوراق المالية ّ
في السوق عبر التأكيد على إلزامية اإلدراج ،ما عزز من حوكمة هذه الشركات بشكل ملحوظ
من خالل التزامها بقواعد اإلفصاح المتبعة في السوق.
 .6عمل كال القانونين على رسم خطوط واضحة بين الصالحيات التي تتمتع بها الهيئة،
والصالحيات التي تتمتع بها السوق ،بحيث تمارس كل جهة اختصاصاتها في ضمن الحدود
التي منحها إياها القانون ،لتتكامل جهودهما في بناء بنية استثمارية مواتية.
 .5أضاف قانون األوراق المالية قواعد جديدة لقطاع سوق رأس المال الفلسطيني كتلك القواعد
المنظمة لعمل صناديق االستثمار ،وشركات األوراق المالية ،والمصدرين لألوراق المالية.
معوقات تطبيق الحوكمة في فلسطين:
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من المعلوم أن االقتصاد الفلسطيني تحت قيود ومعيقات عديد منها ما نجم عن سياسات االحتالل
االسرائيلي القمعية ,وتردد وتأخر الدول المانحة عن سداد التزاماتها المالية للسلطة الوطنية ,وعدم
اكتمال بناء المؤسسات العامة ,وتواضع أداء الموجود منها ,وعدم اكتمال اصدار أو تعديل منظومة
القوانين الالزمة ,وغياب رؤية سياسية واضحة لشكل ومستقبل االقتصاد الفلسطيني وما يترتب على
ذلك من ضعف واضح في مجال رسم وتنقيذ السياسات االقتصادية( .الشيخ.)17: 1491 ,
ومن الواضح ان القطاع الخاص في فلسطين يعاني كثي ار من ضعف مستوى الحوكمة في المؤسسات
ذات العالقة به ,وهناك مظاهر متعددة لهذا الضعف تثير القلق وتستحق الكثير من االهتمام ,ومنها:
(االسطل)61 :1494,
 .9الركود في الغرفة التجارية حيث ان بقاء اعضاء مجالس هذه الغرف في مواقعهم لمدة طويلة
هو ظاهرة خطيرة تؤدي الى انعكاسات سلبية بالغة.
 .1القصور الذي يكتنف البيئة القانونية بالرغم من الجهود المبذولة لتطويرها ,مما يعني أن
الشركات الفلسطينية تواجه قصو ار في الضوابط الداخلية والخارجية.
 .3محدودية عدد الشركات المساهمة العامة وكذلك المدرجة منها في البورصة الفلسطينية.
 .6سيطرة الملكية العائلية على هيكل القطاع الخاص من ناحية ملكية رأس المال أو من ناحية
االدارة.
 .5ضعف الوعي االستثماري لدى جمهور صغار المستثمرين رغم المحاوالت الجادة التي تقوم بها
سوق فلسطين لالوراق المالية.
 .4عدم وجود جمعية لحماية حقوق صغار المستثمرين.
 .7عدم وجود مؤسسات تهتم بتقييم مدى التزام الشركات بالحوكمة ,حيث تعني هذه المؤسسات
بتقييم دوري للشركات بناء على مدى التزامها بالحوكمة.
ولقد زاد الوضع سوءا بعد االنقسام بين الضفة والقطاع واحكام سيطرة الجانب االسرائيلي على
االوضاع االقتصادية في كال الجانبين وتملصها من االتفاقيات الموقعة وفرض قيود على عملية
االستيراد والتصدير وغيرها من القيود التي انعكست سلبا على الوضع االقتصادي العام في السلطة
الفلسطينية.
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وبالرغم من ذلك فان هناك بعض الشركات المدرجة في البورصة تعمل على تطبيق قواعد الحوكمة
جزئيا عبر التعليمات الملزمة للقطاعات التي تشرف عليها مثل هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد
الفلسطينية ,فلذلك فان هناك بعض الشركات والبنوك تتبع هذه االنظمة والتعليمات والسياسات التي
تمارس من قبل المؤسسات المشرفة عليها ,فهذا يدل على وجود تطبيق جزئي لمعايير ومفاهيم معينة
للحوكمة من قبل بعض الشركات في فلسطين ,ولكنه ال يوفر المفهوم العام للحوكمة بكافة جزيئاتها,
وبالتأكيد فان هذا غير كاف  ,حيث يجب ان يكون تطبيق النظام اشمل واعم للحوكمة ,اال ان االهتمام
بترسيخ وتطوير مفهوم حوكمة الشركات في فلسطين دعا لتأسيس كيان مستقل خاص بتطوير الحوكمة
في فلسطين والرقابة علي تطبيقها ,وعليه فقد تم تأسيس معهد الحوكمة الفلسطيني ليكون مرجعا لتنظيم
وتطوير تطبيق الحوكمة في فلسطين.
دور قواعد الحوكمة في تطوير البيئة االستثمارية في فلسطين:
تعتبر تطبيقات الحوكمة في فلسطين في بداية مراحلها االولى ,بالرغم مع وجود حوالي من () 61
شركة مساهمة عامة ,لكن على الرغم من وجود الكثبر من الشركات الغير مدرجة في السوق المالي
بسبب أن أصحابها يشكلون نفوذا ومركز قوي في مؤسساتهم مما يؤثر على الق اررات االدارية مما
ينعكس على عملية تطبيق قواعد الحوكمة لهذه الشركات ,وهذا احد معوقات تطبيق حوكمة الشركات,
االمر الذي يؤثر على البيئة االستثمارية وجذب االموال من مستثمرين جدد مرتقبين وكذلك ضعف
البيئة القانونية والرقابية وعدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي فضال عن المعيقات التي يضعها
االحتالل والتي تؤثر في تطبيق قواعد الحوكمة وتعيق التطور االستثماري واالنمائي في فلسطين ,مع
العلم أن توعية المستثمرين بثقافة قواعد الحوكمة يؤدي الى جذب االستثمارات الوطنية الراكدة داخل
الوطن وكذلك جذب االستثمارات من خارج الوطن ,من خالل توفير الحماية الكافية الموال المستثمرين
والتأمين عليها ,وتحقيق العدالة للجميع وكذلك الى تحسين اج ارءات تطبيق قواعد الحوكمة( .أبو
حمام)63 :1441,
لذا فإن التطبيق السليم لقواعد الحوكمة يساهم في مساعد المستثمرين على توجيه استثماراتهم نحو
االسواق المالية وفي ظل الظروف التي تعاني منها فلسطين من عدم االستقرار السياسي واالقتصادي
فإنه من الضروري عقد ورشات عمل وندوات تعمل على نشر ثقافة الحوكمة في المجتمع الفلسطيني.
يتضح مما تم استع ارضه في هذا الفصل في مجال الحوكمة أن الهدف الرئيس للحوكمة هو تحقيق
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مصالح جميع الفئات وخاصة المساهمين من خالل تعظيم قيمة الشركة ,والمعلومات الداخلية للمنشأة ,
وحماية أصول المنشأة  ,وقد تعددت الدوافع والمبررات التي أدت الى ظهور مفهوم حوكمة الشركات
والتي يعد من أهمها تقويم أداء االدارة العليا بالشركات وتعزيز المساءلة ,ويوجد أربعة مقومات أساسية
لحوكمة الشركات تتمثل في االطار القانوني واالطار المؤسسي واالطار التنظيمي ,وان المبادئ التي
تقوم عليها حوكمة الشركات تحتاج الى مجموعة من القوانين والتشريعات ,كما أن تطبيقات حوكمة
الشركات تختلف من دولة الى أخرى حسب ظروف وبيئة أعمال كل دولة .ويمكن تلخيص هذا الفصل
بان مفهوم حوكمة الشركات تعدد من قبل الباحثين والكتاب  ,نظار لتداخل مفهوم حوكمة الشركات في
االمور التنظيمية واالقتصادية والمالية واالجتماعية للشركات ,إال أن هناك إجماع على دور الحوكمة
في زيادة الثقة في االقتصاد القومي وتعميق دور سوق المال.
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الفصل الثالث
االداء المالي
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 1.3مقدمة:
تسعى المؤسسات االقتصادية التخاذ مواقع هامة في السوق لتحسين أدائها ووضعيتها التنافسية وذلك
في ظل االنفتاح نحو العالم الخارجي ,حيث تعمل المؤسسة على تحقيق العديد من األهداف ومن
أهمها ضمان استمرارها وبقائها في مجال نشاطها ,وذلك يتطلب معرفة دقيقة بالتغيرات الخارجية وكذا
التنبؤ الدقيق بالتغيرات المستقبلية لوضع الخطط المناسبة لمواجهتها ,كما يجب تحديد االنحرافات
الناتجة عن الخطط واألهداف وذلك بقياس األداء الفعلي ومقارنته باألداء المخطط مسبقا ثم العمل
على تصحيحها لتحديد مستوى األداء الذي توصلت إليه المؤسسة( .بن مالك)63 :1493,
واذ ينظر لألداء على انه نشاط شمولي يعكس قدرة المؤسسة على استغالل إمكانياتها وفق أسس
ومعايير معينة تضعها بناء على أهدافها طويلة األجل (عبادة ,)94 :1441,فان موضوع تقييم األداء
احتل مكانة هامة في المؤسسات االقتصادية إذ يعتبر من أهم العمليات التي تقوم بها المؤسسة من
اجل التحقق من بلوغ األهداف المخطط لها وتحسين وتطوير األداء في المؤسسة.
لذلك يتناول هذا المبحث مفهوم األداء ومقومات األداء الجيد ,وأهمية عملية تقييم األداء وقواعدها
األساسية ومراحلها.
 1.1مفهوم األداء في المؤسسة االقتصادية:
يحظى مفهوم األداء بأهمية كبرى في ادارة المؤسسات ,لذا نال وال يزال االهتمام المتزايد من طرف
الباحثين والمفكرين والممارسين في مجال اإلدارة والتسيير ,وذلك من منطلق أن األداء يمثل الدافع
األساسي لوجود أية مؤسسة من عدمه ,كما يعتبر العامل األكثر إسهاما في تحقيق هدفها الرئيس أال
وهو البقاء واالستم اررية(.الداوي ,)13 :1494,فقد عرفه مزهوة ( ,)36 :1449بأنه "عالقة الموارد
المخصصة والنتائج المحققة" ,وعرف صادق وآخرون ( ,)17 :1494األداء بأنه "قدرة الشركة على
تحقيق أهدافها طويلة األجل" ,وعرف عشي ورحال ( )97 :1441أداء المؤسسة بأنه "يتمثل في قدرتها
على تحقيق النتائج التي تتطابق مع الخطط واألهداف المرسومة باالستغالل األمثل للموارد الموضوعة
تحت تصرفها".
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وعرفه ) (MILLER & BORMILEY,1990:p162بأنه "انعكاس لكيفية استخدام الشركة للموارد
المادية والبشرية واستغاللها بالصورة التي تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها"
بناء على ما سبق يمكن القول أن التعريفين األخيرين هما األوضح واألشمل في تعريف األداء حيث
ً
َبينا أن األداء مرتبط بأهداف محددة ومدى القدرة على تحقيقها من خالل االستغالل األمثل واألفضل

للموارد المتاحة ,ويتضمن مكونين رئيسيين هما الكفاءة والفعالية.
 1.1مكونات األداء الجيد:

تعتبر مكونات األداء الجيد للمؤسسة ام اًر ضرورياً لنجاحها وتطور ادائها ,حيث ان الجمع بين عاملي
الكفاءة والفاعلية في استثمار واستغالل الموارد المادية والمالية والبشرية يقود إلى اداء فاعل ,فقد نال
المصطلحين درجة كبيرة من األهمية في علوم إدارة المنظمات حتى كان لتعريفهم نصيب وافر من
اإلسهامات المتنوعة ,وفيما يلي توضيحا لمفهومي الفاعلية والكفاءة.
 .3الفاعلية:
ينظر الباحثون إلى الفاعلية أنها أداة من أدوات المراقبة في المنظمة ,وذلك ألنها معيار يعكس درجة
تحقيق األهداف المحددة والمخطط لها.
وقد عرفها( ,)Vincent plaucktعلى أنها " القدرة على تحقيق النشاط المرتقب والوصول إلى النتائج
المرتقبة" ,وعرفها كذلك ( ,)Walker et Ruibertبأنها "قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها
االستراتيجية"(.الداوي)66-63 :1494,
ويالحظ مما سبق أن الفاعلية هي العالقة بين مخرجات أنشطة المشروع أو المنظمة مع ما تم تحديده
مسبقا من أهداف ونتائج مرتقب التوصل إليها ,أي انه كلما كانت المخرجات والنتائج اقرب لألهداف
المحددة سلفا كانت المؤسسة أكثر فاعلية.
 .1أما الكفاءة:
وهي إحدى مكونات األداء وقد تنوعت إسهامات الباحثين والمهتمين في تعريفها ,حيث عرفها
) ,(Vincent plaucktبأنها "هي القدرة على القيام بالعمل المطلوب بقليل من اإلمكانيات والنشاط
الكفء هو النشاط األقل تكلفة"(.الداوي ,)66 :1494,كما عرفها بلوط ( ,)74 :1445بأنها
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"االستخدام األمثل للموارد المؤسساتية بأقل تكلفة ممكنة دون حصول أي هدر يذكر" ,وعرفها
),(Walker Ruibertعلى أنها " هي قدرة مردودية المؤسسة" (الداوي)66 :1494,
وبذلك يتضح أن الكفاءة هي العالقة بين المدخالت والمخرجات أي انه كلما استغلت المؤسسة أو
المنظمة مواردها استغالال امثال في إنتاج اكبر قدر من المخرجات كلما كانت المنظمة أكثر كفاءة .
وفي ضوء ما سبق وللوقوف على قدرة المنظمات في الجمع بين هذين العاملين في إدارة وتسيير
المنظمات في ظل توفر مقومات األداء الجيد فهي بحاجة ماسة إلى تطبيق معايير تقييم األداء.
 1.4مقومات األداء الجيد:
يقصد بمقومات األداء الجيد تلك الخصائص والمتطلبات التي يجب توفرها للحكم على مدى جودة
وكفاءة وفعالية أداء المنظمة ,والتي يمكن عرضها من خالل التالي( :نديم)11 :1493,
 .9اإلدارة االستراتيجية :هي ذلك األسلوب الذي من خالله تقوم اإلدارة العليا ببناء استراتيجيات
المنظمة بتحديد التوجهات طويلة األجل ,وتحقيق األداء من خالل التصميم الدقيق لكيفية
التنفيذ المناسب ,والتقييم المستمر لالستراتيجيات الموضوعة.
 .1الشفافية :هي الحق في الوصول إلى المعلومات ,ومعرفة آليات اتخاذ القرار المؤسسي ,وحق
الشفافية مطلب ضروري لوضع معايير أخالقية ,وميثاق عمل مؤسسي لما تؤدي إليه من
الثقة ,والمساعدة في اكتشاف األخطاء.
 .3إقرار مبدأ المساءلة الفعالة :وممارسته فعليا من اإلدارات العليا كمبدأ مكمل لتقييم األداء,
فالموظف الذي يعطى مسئوليات وصالحيات أداء وظيفة محددة يكون مسئوال عن أداء مهام
تلك الوظيفة طبقا لما هو محدد سلفا ,فعند استخدام المساءلة كآلية لتقييم األداء يكون التركيز
على كل من مستوى األداء الذي تم تحقيقه ,ومدى فاعلية نظام المساءلة الذي تم إتباعه في
ظل توفر عناصر تطبيق المساءلة الفعالة.
 .6تطوير النظم المحاسبية :أن وجود نظام محاسبي سليم ومتطور يمكن من الحصول على
البيانات المالية والمحاسبية السليمة التي تعتبر إحدى مرتكزات رقابة األداء ,كما انه يساهم في
بيان مدى التقيد بالقواعد المطبقة ,ويسهل عمليات التدقيق والرقابة التي تمارسها الجهات
المختصة ,إلى جانب استخدام هذه النظم في إعداد الموازنات الخاصة بالمنظمات لتزويد
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متخذي القرار بالبيانات والمعلومات الالزمة للحكم على كفاءة استخدام الموارد المادية والبشرية
المتاحة لتحقيق األهداف.
يتضح مما سبق اهمية الدور الذي تلعبه تلك المقومات ,نحو تمكين المؤسسة من تحقيق افضل اداء
ممكن ,وان غياب احداها سيكون له اث ار سلبيا على اداء المؤسسة.
 1.9تقييم األداء ودالالته
أن األداء مفهوم واسع يعبر عن أسلوب الوحدة االقتصادية في استثمار مواردها المتاحة ,وفقا لمعايير
واعتبارات متعلقة بأهدافها في ظل مجموعة من المتغيرات الداخلية والخارجية التي تتفاعل معها الوحدة
االقتصادية في سعيها لتحقيق كفاءتها وفاعليتها لتأمين بقائها ,كما أن أهمية األداء تكمن في كونه
يعبر عن قابلية الوحدة االقتصادية في خلق النتائج المقبولة في تحقيق طلبات المجموعات المهمة
بالوحدة االقتصادية كونه ممثال للمدى الذي تستطيع من خالله انجاز مهمة بنجاح ,أو تحقق هدفا
بتفوق ,وبتعبير آخر فهو يمثل النتيجة النهائية التي تهدف الوحدة االقتصادية للوصل إليها ,لذا فان
األداء محصلة لكافة العمليات التي تقوم بها الوحدة االقتصادية ,وان أي خلل في أي منها ال بد أن
يؤثر سلبا في األداء( .نعمة)913 :1441,
أن عملية تقييم أداء شركات األعمال هي انعكاس لكيفية استخدام الشركة لمواردها المالية والبشرية,
واستغاللها بالصورة التي تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها ,وهي تلعب دو ار مهما في إدارة الشركة ,من
خالل تزويد األفراد والجهات المختلفة سواء كانوا يعملون بهذه الوحدات أو من خارجها (المساهمون
والمستثمرون والعمالء والموردون والمحللون الماليون) ,بمعلومات مالية حول أداء الشركة تساعدهم في
اتخاذ ق ارراتهم االقتصادية ,فيحكم المساهمون على أداء الشركة وفق مؤشرات الزيادة أو النقص في
قيمة األسهم التي يمتلكونها وتوزيعات األرباح التي تتحقق في السنة المالية ,فيما يحكم العمالء على
أداء المنظمة من خالل المنفعة التي يحصلون عليها مقابل األموال التي يدفعونها نتيجة استخدام
منتجات الشركة( .المطيري)19 :1499,
ويعرف تقييم األداء بأنه مجموعة الدراسات التي ترمي إلى التعرف على مدى قدرة وكفاءة الوحدة
االقتصادية في إدارة نشاطها في مختلف جوانبه اإلدارية واإلنتاجية والتقنية والتسويقية والتخطيطية,
خالل فترة زمنية محددة ومدى مهارتها في تحويل المدخالت أو الموارد إلى مخرجات بالنوعية والكمية
والجودة المطلوبة ,وبيان مدى قدراتها في تطوير كفاءتها سنة بعد أخرى إضافة إلى تحسين درجة
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نجاحها في التقدم على الصناعات المثيلة عن طريق تغلبها على الصعوبات التي تعترضها وابتداع
األساليب األكثر إنتاجا وتطو ار في مجال عملها( .الكرخي)31 :1447,
ومن خالل ما سبق يمكن القول أن عملية تقييم األداء هي تتمثل في استخدام إحدى أدوات القياس
والتقييم للتعرف على مدى نجاح المنظمة في إدارة مواردها المادية والبشرية والمالية في مجمل أنشطتها
المختلفة خالل فترة زمنية محددة بكفاءة وفعالية ووفقا لألهداف والمعايير المحددة مسبقا ,وتحديد نقاط
القوة والضعف واالنحرافات وأسبابها والمسئولين عنها.
 1.9أهمية تقييم األداء
تكتسب عملية تقييم األداء أهميتها كونها تقوم بتقييم أداء المنظمات طبقا ألهداف ومعايير محددة
مقدما ,تمهيدا التخاذ اإلجراءات الصحيحة المالئمة بما يضمن تطابق األداء مع ما هو مخطط له,
فهي عملية يتم من خاللها فحص وتحليل سياسات اإلدارة عن طريق مجموعة من اإلجراءات والوسائل
المناسبة في كشف االنحرافات ,واتخاذ اإلجراءات الالزمة للتصحيح أوال بأول ,ورصد المظاهر
االيجابية في األداء والسعي إلى تعميمها وترسيخ السبل التي أسهمت في إيجادها بما يحقق رقابة
وتحسين الكفاءة والفاعلية التي تنفذ بها األعمال( .العيساوي)79 :1445,
إضافة لكونها احد أهم األدوات المستخدمة في عملية اتخاذ القرار والتي يلجأ إليها العديد من األطراف
المعنية بالتعامل مع المنظمة موضع التقييم كالمساهمين والمستثمرين والمقرضين.
ويعد تقييم األداء أحد العمليات اإلدارية المهمة للوحدات االقتصادية لكونه يتجه إلى حصيلة األعمال,
وهو ما يجعله متأث ار بمختلف أوجه النشاط ويعكس نتاجها ,وتبرز أهمية تقييم األداء في الجوانب
التالي(المطيري:)13 :1499,
أ .يوفر تقييم األداء مقياسا لمدى نجاح الوحدة االقتصادية من خالل سعيها لمواصلة نشاطها بغية
تحقيق أهدافها ,كما يوفر المعلومات لمختلف المستويات في المنظمة ألغراض التخطيط والرقابة واتخاذ
الق اررات المستندة إلى حقائق علمية ,فضال عن أهمية هذه المعلومات للجهات األخرى خارج الشركة.
ب .يستهدف تقييم األداء التأكد من تحقيق التنسيق بين مختلف أوجه النشاط للوحدة االقتصادية
المتمثلة باإلنتاج والتسويق والتمويل واألفراد وغير ذلك لتحقيق الوفورات االقتصادية ,وتالفي الفقد
والضياع واإلسراف المالي.
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ج .على مستوى العمليات يؤدي تقييم األداء إلى إجراء مسح ميداني شامل للوحدة االقتصادية لغرض
التعرف على سائر عملياتها اإلنتاجية ,والوقوف على العالقات التي تربط بين مختلف مراحل اإلنتاج
والتوصل إلى خصائص النشاط اإلنتاجي الذي تمارسه الوحدة االقتصادية واثر ذلك على إدارتها
ودراسة اقتصاديات برامج التشغيل ,وأثرها على كيفية اإلنتاج بعوامل اإلنتاج في مستويات التشغيل
تمهيدا للوصول إلى اإلجراءات العالجية الالزمة لتالفي القصور في األداء والعمل على استمرار نجاح
الوحدة االقتصادية في المستقبل.
د .على مستوى األفراد فان تقييم األداء يؤدي إلى خلق مناخ من الثقة والتعامل األخالقي عن طريق
تأكيد األسس العلمية في التقييم والنهوض بمستوى العاملين من خالل استثمار طاقاتهم الكامنة,
وتوظيف طموحاتهم بأساليب تؤهلهم للتقدم وتحديد تكاليف العمل اإلنساني والمساعدة في تحديد سبل
تطوير العاملين ودفعهم باتجاه تطوير أنفسهم ,وتعزيز حالة الشعور بالمسئولية من خالل توليد
القناعات الكاملة من أن الجهود المبذولة في سبيل تحقيق أهداف الشركة ستقع تحت عملية التقييم.
ه .على مستوى التسويق ,فان تقييم األداء يهدف إلى التحقق من الوصول إلى حجم مبيعات مربح
ومستوى االحتفاظ بالزبائن أو زيادتهم بوصفهما مؤشرين للمنافسة والتأكد من الكفاءة التسويقية بشقيها
التشغيلي والسعري ,ذلك الن الكفاءة التسويقية بشطريها التشغيلي والسعري هي معيار لقوة الشركة
ومتانة اقتصادياتها.
و .على المستوى المالي ,فان تقييم األداء ينصب على التأكد من توفر السيولة ومستوى الربحية في
ظل كل من ق اررات االستثمار والتمويل وما يصاحبهما من مخاطر ,باإلضافة إلى مقسوم األرباح في
إطار السعي لتعظيم القيمة الحالية للمنشأة ,باعتبار أن أهداف اإلدارة المالية هو زيادة القيمة الحالية
للمؤسسة والمحافظة على سيولة المؤسسة لحمايتها من خطر اإلفالس والتصفية ,وتحقيق العائد
المناسب على االستثمار.
بذلك تتضح المكانة المهمة التي تحتلها عملية تقييم األداء بجميع جوانبها ,اذ ان مردودية هذه العملية
تؤثر على مختلف المستويات العاملة في المنظمة ,والجهات الخارجية ,األمر الذي ينعكس على نجاح
المؤسسة في تحقيق اهدافها والحفاظ على بقائها واستم ارريتها ونموها.
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 1.7القواعد األساسية لتقييم األداء
تستند عملية تقييم األداء إلى مجموعة من األسس والقواعد التي من شأنها االرتقاء بها إلى مستوى من
الدقة والموثوقية ,كي تساعد الجهات المعنية على اتخاذ الق اررات السليمة وتصحيح االنحرافات وتحديد
المسئوليات ,والتي يمكن عرضها في النقاط التالية (بشناق:)44 :1499,
 .3تحديد أهداف المشروع
يعد تحديد الهدف الرئيسي للمنشأة وما يتبعه من أهداف ثانوية أم ار غاية في االهمية ,حيث ان التحديد
الدقيق للهدف الرئيسي يتطلب ترجمته الى مجموعة من االهداف االقتصادية واالجتماعية والمالية
الفرعية ,انسياقا مع مجاالت وانشطة المشروع المختلفة ,مثل مجال الربحية والتسويق والقيمة المضافة
والموارد المالية واداء العاملين ,اضاف ًة الى ضرورة الموازنة بين االهداف القصيرة االمد والبعيدة المدى,
لذا يعتبر احد وظائف دراسة كفاءة االداء هو التعرف على امكانية تحديد تلك االهداف ووضوحها
لكافة العاملين والمسئولين بالمنشأة.
 .1تحديد مراكز المسئولية:
يعتبر تحديد مراكز المسئولية المتعددة ضمن اطار أي مشروع من اهم العناصر االساسية لتقييم كفاءة
االداء ,حيث ان عملية تقييم االداء ال تقتصر على معرفة مدى تحقيق الوحدة ألهدافها بل تمتد لتشمل
تفسير االنحرافات وتحليلها وتشخيص اسبابها وتحديد الجهة المسئولة عنها ,حتى يتم ربط تلك
االنحرافات بالمراكز التي اخفقت في انجازها بالمستوى والكفاءة المطلوبة ,وذلك في محاولة لدفع تلك
المراكز لتحسين ادائها وتجاوز تلك االنحرافات مستقبال.
 .1تحديد الخطط التفصيلية إلنجاز الفعاليات التي تمارسها المنشأة:
يعتبر وضع الخطط التفصيلية لجميع نشاطات المنشأة احد ابرز محددات استمرار العمليات االنتاجية
بالشكل المطلوب ,مع تحديد الموارد والطاقات المادية والبشرية الالزمة لتنفيذها والتي تضمن تحقيق
االهداف وباقل تكلفة ممكنة ,مع مراعاة ان تتصف تلك الخطط بمستوى معين من المرونة بحيث
تسمح بإجراء بعض التعديالت عليها عند الضرورة ,مع مراعاة ضرورة وضوح االهداف العامة والجزئية
وتغطيتها جميع اوجه انشطة المشروع ,والتناسق بين اهداف اقسام وفروع المشروع وضرورة مساهمة
العاملين في تحديد تلك االهداف ,وان تكون قابلة للتكيف مع الظروف.
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 .4تحديد معايير تقييم كفاءة األداء:
أن عملية تحديد المعايير تعتبر من الخطوات األساسية في عملية التقييم ,لكن تعدد هذه المعايير
أصبح يشكل مشكلة صعبة في الوقت الحاضر ,حيث أصبح هناك استحالة تطبيق كافة المعايير سواء
التجارية منها أو االجتماعية ,مع التأكيد على مسالة االختيار بين تلك المعايير بما يتناسب واألهداف
المحددة للمشروع وألقسامه المختلفة ,وعادة فان هذه المعايير تختلف من وحدة إلى وحدة إنتاجية أخرى
وذلك باختالف طبيعة العملية اإلنتاجية وباختالف األهداف المرسومة والمحددة وباختالف الفترة
الزمنية.
 .9وجود جهاز مناسب للرقابة على تقييم األداء:
إن نجاح عملية تقييم كفاءة األداء في تحقيق أهدافها ,تتطلب وجود جهاز مناسب للرقابة يختص
بمتابعة ومراقبة التنفيذ الفعلي لألهداف المحددة ,وتسجيل النتائج التي يحصل عليها.
ونظ ار للصلة الوثيقة بين فاعلية الرقابة ومدى دقة وصحة البيانات والمعلومات المسجلة ,لذا فان
تطوير أجهزة االتصال في المشروع ,يعتبر أم اًر ضروريا من اجل الحصول على المعلومات المطلوبة
لمختلف األغراض وبالدقة الالزمة.
ما سبق تتضح أهمية توفر تلك األسس لجني ثمار عملية التقييم المرجوة ولتكون عملية منظمة
ومستمرة تحقق أهدافها بما تقدمه من معلومات حول مستوى األداء واالنحرافات وأسبابها والمسئولية
عنها.
 1.9مراحل تقييم األداء
تتضمن عملية تقييم األداء مراحل عدة متعاقبة ,يمكن توضيحها في النقاط التالية( :الكرخي:1447,
)967
 .9جمع البيانات والمعلومات اإلحصائية :تتطلب عملية تقييم األداء توفير البيانات والمعلومات
والتقارير والمؤشرات الالزمة لحساب النسب والمعايير المطلوبة عن نشاط المنشأة والتي يمكن
الحصول عليها من حسابات اإلنتاج واألرباح والخسائر والميزانية العمومية والمعلومات المتوفرة
عن الطاقات اإلنتاجية ورأس المال وعدد العاملين وأجورهم وغير ذلك .أن جميع هذه
المعلومات تخدم عادة عملية التقييم خالل السنة المعنية ,إضافة للمعلومات المتعلقة بالسنوات
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السابقة والبيانات عن أنشطة المنشآت المشابهة في القطاع نفسه أو في االقتصاد الوطني أو
مع بعض المنشآت في الخارج ألهميتها في إجراء المقارنات.
 .1تحليل ودراسة البيانات والمعلومات اإلحصائية :للوقوف على مدى دقة وصالحية حساب
المعايير والنسب والمؤشرات الالزمة لعملية تقييم األداء .يتعين توفير مستوى من الموثوقية
واالعتمادية في هذه البيانات وقد يتم االستعانة ببعض الطرق اإلحصائية الالزمة لذلك.
 .3إجراء عملية التقييم :تتم هذه العملية باستخدام المعايير والنسب المالئمة للنشاط الذي تمارسه
الوحدة االقتصادية على أن تشمل عملية التقييم النشاط العام للوحدة أي جميع أنشطة مراكز
المسؤولية فيها بهدف التوصل إلى حكم موضوعي ودقيق يمكن االعتماد عليه.
 .6اتخاذ القرار المناسب عن نتائج التقييم :لما كان نشاط الوحدة المنفذ يقع ضمن األهداف
المخططة وان االنحرافات التي حصلت في النشاط قد تم حصرها جميعها وان أسبابها قد
حددت لذلك تبدأ مرحلة اتخاذ القرار ووضع الحلول الالزمة لمعالجة هذه االنحرافات ووضع
الخطط الالزمة للسير بنشاط الوحدة نحو األفضل في المستقبل.
 .5تحديد المسؤوليات ومتابعة العمليات التصحيحية لالنحرافات :تتعلق هذه المرحلة بتحديد
المسؤولية عن االنحرافات التي حدثت في الخطة ومحاسبتها وتزويد اإلدارات التخطيطية
والجهات المسئولة عن المتابعة بالمعلومات والبيانات التي تمخضت عن عملية التقييم
لالستفادة منها في رسم الخطط القادمة وزيادة فاعلية المتابعة والرقابة.
يتضح مما سبق أن مراحل عملية التقييم هي عبارة عن حلقات متتابعة تتم بانتظام وبشكل مستمر
خالل حياة المشروع وان هذه العملية تمثل حلقة داخل سلسلة متكاملة مترابطة من مراحل العمليات
اإلدارية والتي تبدأ بتحديد األهداف والتخطيط وتوفير الموارد والتنفيذ والرقابة على عملية التنفيذ ثم
يأتي دور مرحلة التقييم لتحديد نقاط القوة والضعف واكتشاف االنحرافات وتحديد أسبابها والمسئولين
عنها والعمل على معالجتها.
 1.9مداخل تقييم األداء
يمكن تناول عملية تقييم األداء من خالل المداخل التالية (فهد:)53 :1441,
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 .3المدخل المالي لتقييم األداء
يتناول هذا المدخل عملية تقييم األداء من جانب التطورات المالية لألداء والتي تظهر في القوائم
المالية ,ويعتبر التحليل المالي باستخدام المؤشرات المالية من أهم وأقدم وسائل التحليل المستخدمة في
دراسة أداء المنشآت وتقييمها ,وتعبر تلك المؤشرات عن عالقة بين بنود الميزانية مع بعضها البعض
أو لبعض بنود قائمة الدخل بغرض الكشف عن نواحي الضعف أو القوة في أداء المنشآت.
 .1مدخل أصحاب المصالح لتقييم األداء
يركز هذا المدخل في تقييمه لألداء ,على تقييم اآلثار المباشرة وغير المباشرة لألداء على جميع
الجهات المستفيدة" أصحاب المصالح" ,ويفترض أن أصحاب المصالح أو الجهات المستفيدة يتنافسون
للحصول على منافعهم ,وكل بحسب احتياجاته ورغباته مما يخلق نوعا من التعارض ,فقد ال تستطيع
إدارة المنشأة مثال الحفاظ على جميع الموظفين في وقت نقص الطلب على منتجات المنشأة وخدماته,
حيث سيكون ذلك على حساب حملة األسهم أو أن تستجيب لمطالب النقابات برفع أجور الموظفين في
وقت يطالب به المتعاملين مع المنشأة بتخفيض رسوم الخدمات وأسعار السلع ,وبذلك فان تقييم األداء
بحسب هذا المدخل ينطلق من قدرة المنظمة على إرضاء الجهات المستفيدة ,أو تقليل التعارض بأداء
متوازن بين احتياجات المستفيدين ومصالحهم.
 .1مدخل قواعد المقارنة لتقييم األداء
يتم في هذا المدخل تقييم األداء للمنظمات والمنشآت من خالل عمليات المقارنة بين أداء المنشأة مع
أداء منشآت أخرى تمتاز باألداء السليم والمتطور مما يجعلها نموذجا للمقارنة ,وهناك أنواع عدة لقواعد
المقارنة ,أهمها:
أ -قواعد المقارنة الداخلية :وتعني أن تتم عمليات المقارنة في إطار نشاط المنشأة نفسها وعملياتها أو
مقارنة نشاط فرع من فروع المنشأة مع نشاط فرع آخر لنفس المنشأة.
ب  -قواعد المقارنة الخارجية :وهي أن تتم عمليات المقارنة بين أداء المنشأة محل التقييم وأداء
المنشآت المنافسة لها وتقسم قواعد المقارنة الخارجية إلى نوعين هما:
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 قواعد المقارنة التنافسية  :ويقصد بها مقارنة أداء المنشأة مع أداء المنشآت المنافسة لها
بصورة مباشرة ,من خالل تحليل األداء وتوضيح مدى التباين في أداء تلك المنشآت وآليات
تطويره لتعزيز القدرة التنافسية للمنشأة.
 قواعد المقارنة الوظيفية  :وتشمل مقارنة مجاالت وظيفية معينة في المنشأة مع الوظائف
نفسها في منشآت أخرى ال يشترط أن تكون منافسة لها.
يتضح مما سبق تنوع مداخل التقييم ,مما يفتح الباب امام امكانية تنوع االدوات واالساليب المستخدمة,
وكذلك يتيح لها ان تشمل اكبر قدر ممكن من جوانب وانشطة المنشأة المختلفة ,مما يجعلها مرنة
ومنسجمة مع االهداف المحددة لعملية التقييم.
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الفصل الرابع
خلق القيمة ومؤشر القيمة االقتصادية المضافة
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 4.3مقدمة
يشهد العالم في هذه الحقبة من الزمن ما يمكن تسميته بثورة التطور والتغيير والتي يمكن مشاهدة
آثارها في جميع المجاالت واألصعدة سواء صناعيا أو تكنولوجيا أو غيرها ,وما عالم المال واألعمال
عنها ببعيد ,وذلك يتضح جليا في تطور األهداف والمفاهيم التي يسعى مديري المؤسسات إلى تحقيقها
والتي توجت بمفهوم "خلق القيمة" إلى جانب أدوات وأساليب التقييم التي من شأنها إبراز مدى قدرة
المؤسسة على تحقيق القيمة لحملة األسهم.
هذا وفي ضوء التطورات الحاصلة في بيئة األعمال والتغيرات الجذرية الحاصلة في اإلدارة المالية
عموماً ودور اإلدارة في تعظيم ثروة حملة األسهم خصوصاً ,ووجود ضعف في قدرة بعض المؤشرات
المحاسبية على التنبؤ بعوائد األسهم ,نتيجة عدد من األسباب منها استغالل مرونة بعض السياسات
المحاسبية في تعظيم الربح المحاسبي للشركة ,األمر الذي دعا إلى نشوء عدة مقاييس تعتمد على
القيمة االقتصادية والربح االقتصادي للشركة بدالً من االعتماد على الربح المحاسبي حيث أن التقييم
االقتصادي للمؤسسة أبعد أفقاً من منظور النموذج المحاسبي في أخذ الق اررات المستقبلية.
(السهلي)91 :1444,
حيث أصبح مفهوم خلق القيمة وتحقيق نمو في ثروة المالك هدف رئيسي تسعى المؤسسات إلى
تحقيقه من خالل االستثمار في مشاريع تعمل على تحقيق تدفقات نقدية تفوق تكلفة رأس المال
لمشروع معين ,ويعد مقياس القيمة االقتصادية المضافة

 EVAأكثر مداخل القيمة االقتصادية

استخداما وشيوعا ,وذلك بعد قيام شركة  Stern Stewartبترويجه ونشر مفهومه الصحيح كعالمة
تجارية تحت مسمى  ,EVAوتطبيقه على عدد من الشركات الكبرى مثل  ,Coca Colaحيث تمكنت
هذه الشركات من تحقيق تقدما ملحوظا في ادارتها وكان سببا في رفع ارباحها مما شجع عددا آخر من
الشركات التي تعمل في مجاالت مختلفة من استخدام  EVAكمنهج شامل في اعداد نظم االدارة
المالية بسبب قدرته الفائقة في توجيه ادارة شركات االعمال نحو االستعمال الفعال لرأس المال
المستثمر( .فالته والخيال)69 :1494,
 4.1خلق القيمة كهدف
يحتل موضوع خلق القيمة مكانة هامة في مراكز اإلدارة والقيادة داخل المؤسسات االقتصادية فاإلدارة
بالقيمة أصبح ميزة مرتبطة بالمنشآت الكبرى كمحاولة منها لالنتقال بالوظيفة المالية من النشاط
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المحاسبي إلى النشاط االقتصادي والذي يؤدي إلى خلق قيمة ,حيث أضحت المنشآت تأخذ به كمؤشر
نمطي في التقييم ,وكمقياس شامل يسهم في اتخاذ الق اررات االستراتيجية الشاملة والدائمة( .السعيد
وسمير)43 :1446,
وتهتم المؤسسات االقتصادية مهما كان نوعها في تعظيم قيمتها لفائدة مالكها (المساهمين) أو لجميع
األطراف المهتمة بها ,وذلك كما جاءت به النظرية المالية الحديثة من جهة ,وبالنظر لتطور نظرية
هدف المؤسسة من جهة أخرى ,ويدعم ذلك هو ان استم اررية المؤسسة _ هدف إنشائها _ مرهون
بقدرتها على تحقيق تراكم الثروة الذي يقاس بمدى خلق القيمة ,لذلك يتعين على مديري المؤسسات
توجيه مختلف الق اررات نحو ذلك الهدف( .سويسي)11 :1494,
القيمة هي المحرك والهدف الذي ترتكز عليه عملية االدارة ,لذا يتحتم عليها ضرورة إجراء عملية التقييم
الدوري سواء للمؤسسة ككل أو لفروعها أو لوحداتها االستراتيجية (نشاط معين) بما يسمح لها بالوقوف
على قيمتها ,من ثم ليتسنى لها اتخاذ التدابير والق اررات المناسبة وان ما سبق يتجاوز الجانب
االستراتيجي والمالي حيث يمتد لكافة مستويات المؤسسة ,وعليه نجد أن الجوانب التشغيلية اليومية
والمتكررة هي األخرى توجه لخدمة هدف خلق القيمة ,ومن ثم فكل مديري المؤسسة عند جميع
المستويات وحتى عمالها يمكن ربطهم وتسخيرهم في خدمة ذلك الهدف من خالل قياس أدائهم بواسطة
القيمة ,وربط المكافئات بخلق القيمة( .سويسي)13 :1494,
هنا ت تضح أهمية خلق القيمة كهدف تسعى اإلدارة وجميع المستويات العاملة بالمؤسسات االقتصادية
إلى تحقيقه لما له من انعكاس على جميع الفئات واألطراف أصحاب العالقة بالمؤسسة من أعلى الهرم
إلى أدناه.
 4.1مفهوم خلق القيمة
ظهر مفهوم خلق القيمة في منتصف التسعينات باعتباره مفهوما استراتيجيا ثم استخدامه في الواليات
المتحدة األمريكية بشكل واسع كمعيار ألداء اإلدارة ,ويقصد به خلق القيمة للمساهمين أو أصحاب
الملكية ,والعمل بهذا المعيار يعني وضع أصحاب األموال أو المساهمين في مركز عمليات اتخاذ
القرار ,أي أن جميع الق اررات تتخذ من اجل تعظيم ثروة المالك ,وقد تزايدت أولوية االهتمام بخلق قيمة
لحملة األسهم باعتبارهم الذين يتحملون المخاطرة ,فإذا تمكنت المنشأة من إنشاء وخلق القيمة
لمساهميها فان األطراف األخرى حتما ستستفيد من ذلك ,حيث تتحقق مردودية من األموال المستثمرة
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تفوق تكلفة مختلف مصادر التمويل ,لذا فإن المنشأة التي تحقق ربحا بالمفهوم المحاسبي ليست
بالضرورة أنها تمكنت من إنشاء وخلق القيمة ,مع إن الربح المحاسبي يأخذ في الحسبان تكلفة
االقتراض في حساب النتيجة ,على الرغم من أن المنشأة المحققة للقيمة هي التي تستطيع تحقيق الربح
بعد األخذ بعين االعتبار تكلفة األموال الخاصة باالقتراض( .مطاوع)974 :1441,
ويعرف مصطلح القيمة المحققة لحملة األسهم بعملية زيادة فوائد حملة األسهم ,ويعني هذا المصطلح
قيمة المنشأة بالنسبة لحملة أسهمها ,ويتم بحصر العوائد الفعلية المحققة لحملة األسهم ,بعد استبعاد
تكلفة رأس المال كعائد طبيعي يقدم لهم وكبدل للمخاطرة المنتظمة ,ويرتبط التوسع في استخدام مفهوم
القيمة المحققة لحملة األسهم بضرورة استخدام مقياس دقيق لتلك القيمة ,فقد أكدت الدراسات على
مالئمة مفهوم الربح االقتصادي بالمقياس الحديث المعروف بالقيمة االقتصادية المضافة ,الذي يتمثل
في الربح التشغيلي بعد الضريبة مخصوما منه تكلفة رأس المال المملوك والمقترض( .حال:1496,
)61
في ضوء ذلك يبرز مفهوم خلق القيمة والفرق بينه وبين تعظيم الربحية وأهميته للمستثمر ,وقدرته على
تقليص الفجوة بين علم االقتصاد والتطبيقات والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها من خالل تحويل
الربح المحاسبي إلى ربح اقتصادي باستخدام مؤشر القيمة االقتصادية المضافة ,EVAوان العمل في
ظل هذا المفهوم يؤدي إلى التوافق بين مصالح األطراف المختلفة داخل المنشأة بدال من تعارضها.
 4.4القيمة االقتصادية المضافة : EVA
عند التحدث عن العوامل المؤثرة في القيم السوقية لألساهم ،يجاب أن ال يغفال عان نظرياة كفااءة الساوق
 ،EMHفكفاءة األسواق المالية من المواضايع التاي تثيار جادال واساعا باين المهتماين ،فهاي تعتبار واحادة
من العوامل المختلفة التي تؤثر على أسعار األسهم ،وهذا يتم من خالل فهم كيف تعمل المعلومات في
التااأثير علااى سااعر السااهم ،إذ كلمااا كاناات اسااتجابة األسااعار للمعلومااات س اريعة كلمااا كااان السااوق أكثاار
كفاءة.)Chung & Hrazdil,2011,p17( .
إن مستويات كفاءة السوق الثالثة (الضعيف ،والمتوساط والقاوي) حساب ( )Fama, 1970كانات مثاار
اهتمام العديد من الدراسات واألبحاث في األسواق المالية للادول المتقدماة والادول النامياة ،والتاي تفاوتات
فااي نتائجهااا ،إال أنهااا أجمعاات علااى أن فرضااية كفاااءة السااوق  EMHعلااى المسااتوى الضااعيف حظياات
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ب ااالقبول عل ااى األق اال ف ااي أسا اواق ال اادول المتقدم ااة أم ا اا ف ااي األسا اواق المالي ااة الناش اائة فق ااد ت اام رفضاااها.
(.)Schindler,2011,p8
وحاليا ازداد االهتمام على مستوى العاالم بخلاق القيماة االقتصاادية ،وإن القاوة الدافعاة وراء هاذا االهتماام
هو زيادة حدة المنافسة واهتمام المستثمرين بها بشكل أكثر فعالية ،والتي أدت بدورها إلى توقاع كال مان
المستثمرين واألفراد في تحقيق مستوى أداء أفضل.
غالبا ما تم انتقاد معدل العائد المحاسبي لعدم قدرته على قياس الربح االقتصاديFisher & ،
) )McGowan, 1983,pp65-86فكانت أهم المعوقات بسبب التشوهات التي تحدث نتيجة اختالف
المعالجاات الحساابية لحساااب الربحياة التقليادي .ففااي د ارساة لٍ )(Stephen & Bertunek 1997
وجاادا أن ك اال م اان العائااد عل ااى حق ااوق الملكيااة  ROEوعائ ااد الس ااهم الواحااد  EPSونم ااو العوائ ااد يمك اان
تع ا ا ا ا ا ااديلها م ا ا ا ا ا اان خ ا ا ا ا ا ااالل تغيي ا ا ا ا ا اار الط ا ا ا ا ا اارق المحاس ا ا ا ا ا اابية أو هيك ا ا ا ا ا اال رأس الم ا ا ا ا ا ااال ،أم ا ا ا ا ا ااا د ارس ا ا ا ا ا ااة
) )O`Byrne,1996,pp116-125والتي توصل فيها إلى ان العوائد تفسر فقط  %16من التغير في
القيمة السوقية للمنشأة.
قام كل مان ( )Marshal & Hamiltonبتوضايح مفهاوم القيماة االقتصاادية المضاافة والتاي تقاوم علاى
فكرة تعظيم ثروة المالك والتي يجب أن تعود عليهم بعائد أكبر من كلفة الدين والملكية.
()De Medeiros,2002,p83
لق ااد ميا ااز ( )Ehrbar,1998,pp8-13مفهاااوم القيماااة االقتصاااادية المضا ااافة عااان المقااااييس التقليدياااة
األخرى بأن القيمة االقتصادية المضافة تشمل جميع الديون والملكياة باإلضاافة إلاى األربااح لكلفاة رأس
المال ككل.
القيماة االقتصااادية المضاافة كمفهااوم للاربح االقتصااادي كااان نتيجاة للتعااديالت علاى المعااايير المحاساابية
الدولية  GAAP -والتي نتج عنها مفهوم اقتصادي أفضل للدخل المتبقاي Residual Income –RI
والااذي هااو عبااارة عاان الفاارق بااين الاربح التشااغيلي بعااد الضارائب وكلفااة التموياال المسااتخدم والااذي ياادعى
ايضا القيمة االقتصادية المضافة( .الرواشدة)97 :1444,
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 4.9لماذا القيمة االقتصادية المضافة؟
القيمة االقتصادية المضاافة  EVAتفسار علاى أنهاا إحادى أدوات إدارة المنشاأة التاي تعمال علاى إحاداث
قيماة للمنشااة ،كماا أنهاا فسارت وبشاكل خااص مان قبال  Stern Stewart and Companyفاي عاام
 1441على أنها مقياس يعتبره المحاسابون والمادراء المااليون كأسااس الحتسااب قيماة األساهم المتداولاة
فااي السااوق .أمااا اسااتراتيجيات االسااتثمار باسااتخدام نساابة العائااد إلااى القيمااة السااوقية  E/Pونساابة القيمااة
الدفتريااة إلااى القيمااة السااوقية  B/Mفقااد كاناات تعتباار ماان أفضاال الطاارق التااي تعماال علااى تحقيااق عوائااد
مميزة وقد كان ( (Basu,9177أول من أثبت األداء المتميز للسهم باالعتمااد علاى  .E/Pوفاي د ارساة
أخرى ل ( )Banz,1981أثبت أن هناك عالقة طردية بين حجم الشركة وبين أداء السهم ،كما قام كل
مان ( )Cook&Rozeff,1984و ( )Fama &French 1992,1995بد ارساة تاأثير كال مان E/P
وحجم الشركة حيث توصل كل من ( )Cook & Rozeff 1984الى أن كال العاملين لهما تأثير على
أداء الساهم .كماا توصال كال مان ( )Fama & French 1992,1995إلاى بنااء نماوذج يعتماد علاى
ثالثة متغيرات ( E/Pو  M/Pوٍ  ،)Sizeأما في عام  1449فقد قام ( )Yook and McCabeببناء
محفظ ااة اس ااتثمارية باالعتم اااد عل ااى القيم ااة الس ااوقية المض ااافة  MVAوالت ااي تع اارف ب (اجم ااالي القيم ااة
السوقية للمنشأة – رأس المال المستثمر  /عدد األسهم المتداولة في السوق) حيث توصلت الد ارساة إلاى
أن القيم ا ااة الس ا ااوقية المض ا ااافة المتدني ا ااة للس ا ااهم تعم ا اال عل ا ااى تحقي ا ااق متوس ا ااط عائ ا ااد أفض ا اال للمحفظ ا ااة
االستثمارية(Leong et. al,. 2009,pp76-86).
وفيما يتعلق باستراتيجية االستثمار وأهمية القيمة االقتصاادية المضاافة ,فاإن المقااييس الشاائعة التاي ياتم
اسااتخدامها السااتراتيجيات االسااتثمار مثاال العائااد إلااى القيمااة السااوقية ( )EPونساابة القيمااة الدفتريااة إلااى
القيمااة السااوقية ( )BMساااعدت المسااتثمرين علااى حصاااد عوائااد غياار اعتياديااة ،ولكاان هناااك نساابة أكثاار
حداثااة وهااي القيمااة االقتصااادية المضااافة إلااى القيمااة السااوقية ( )EVA/ Mوالتااي تعتباار كهجااين ماان
النساابتين السااابقتين ( )EPو( ،)BMحيااث توصاالت الد ارسااة إلااى ان أعلااى محااافظ اسااتثمارية ماان حيااث
 EVAMكانت األفضل أداء(Leong et. al,.2009,pp76-86) .
إن تعظيم ثروة المالك يعتبر الهدف الرئيساي لجمياع شاركات األعماال بغاض النظار عان طبيعاة أعماال
ونااوع الشااركة ماان خااالل تحفيااز قيمااة الشااركة وتوجيااه جميااع األنشااطة باتجاااه تحقيااق هااذا الهاادف ،بينمااا
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القيم ااة ق ااد تأخ ااذ ع اادة أش ااكال والت ااي يمك اان تقس اايمها بطا اريقتين رئيس اايتين :اقتص ااادية وغي اار اقتص ااادية.
(.)Groth et.al.,1996,pp21-30
القيمة االقتصادية تتمثل بإضافة قيمة ،والتي يمكن قياسها بوحدة النقد ،أما القيمة غير االقتصادية
فيمكن قياسها أو الشعور بها معنويا .فالقيمة االقتصادية المضافة تم اختبارها في المجاالت الرئيسة
للمالية ،التي تعمل على تقييم المنشأة بوحدة النقد عكس ما هو متعارف عليه بالنسبة للعائد على
االستثمار الذي يعبر عنه بنسبة مئويةet. al. ,2000,p63( .

 ,)Copelandففي دراسة ل

) (Senior vice president of Stern Stewart &Co.أكد أنه من بين جميع طرق القياس التي
تستخدم من قبل الشركات لقياس أدائها فال يوجد شيئ أكثر دقة من القيمة االقتصادية المضافة ،حيث
أن الشركات التي تستخدم القيمة االقتصادية المضافة كإطار لإلدارة المالية تفوقت بشكل كبير على
مثيالتها المنافسة) Al Ehrbar,1998,pp20-24( .
 4.9مفهوم مؤشر القيمة االقتصادية المضافة
في ظل تزايد وتيرة االنتقادات الموجهة إلى البيانات المحاسبية وطرق قياسها وأدوات التقييم المبنية
عليها اتجه الباحثون إلى تركيز اهتمامهم نحو ترميم حلقة الوصل بين علم االقتصاد من جهة
والممارسات المحاسبية المهنية من جهة أخرى ,وظهرت دعوات تنادي بضرورة إعادة االعتبار إلى
المفاهيم االقتصادية في الممارسات المحاسبية( .علي)31 :1447,
وفي ظل ظهور مفهوم خلق القيمة واالهتمام بتحقيق القيمة لحملة األسهم ,ظهر العديد من المؤشرات
التي تعني بقياس أداء الوحدات االقتصادية من خالل إبراز قدرتها على خلق القيمة لحملة األسهم
والتي كان من أبرزها مؤشر القيمة االقتصادية المضافة والذي يعد مؤش ار لقياس األداء ,كما أنها
طريقة للتحفيز ,حيث انها تقوم بقياس أداء مديري المؤسسات أمام المساهمين ,فبذلك تصبح وسيلة
تدفعهم لبذل المزيد من الجهود نحو تحسين أداء مؤسساتهم ,ويصبح األمر أكثر حينما يتم ربط نظام
المكافئات والحوافز بهذا المؤشر ليصبح وسيلة للتحفيز ,وكونه طريقة لإلدارة فيتجسد في قدرته على
ترشيد الق اررات المتخذة من طرفهم ,حيث يمكن استخدامه في تقييم االستراتيجيات وتقييم المشاريع
االستثمارية ووضع أهداف األداء وتنفيذها( .سويس)17 :1494,
ويعتبر مؤشر القيمة االقتصادية المضافة  EVAالشكل المطور لمفهوم "الربح المتبقي" حيث يكمن
الفرق بين المفهومين في الغرض من االستعمال ,حيث استعمل مؤشر الربح المتبقي لخدمة مدراء
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المؤسسات في سنوات الستينات من القرن الماضي كأداة لتقييم األداء الداخلي للمؤسسة ومختلف
وحداتها (مؤشر داخلي) بينما استعمل مؤشر القيمة االقتصادية المضافة , EVAلخدمة المساهمين منذ
بداية الثمانينات من القرن الماضي كأداة اتصال يستعملها المدراء لتمرير معلومات للمساهمين حول
أداء المؤسسة ,خاصة المدرجة منها في البورصة ,يضاف لذلك أن الربح المتبقي يأخذ في حسابه
تكلفة الفرصة البديلة الداخلية ,ممثلة في مصاريف مالية داخلية ,بينما تعتمد القيمة االقتصادية
المضافة في احتسابها على تكلفة رأس المال المستثمر (المملوك والمقترض)( .الشرقاوي)19 :1444,
وقد أجمعت مراجع الفكر المالي على أن معيار القيمة االقتصادية المضافة  EVAأو ما يسمى بالربح
االقتصادي  Economic Profitهو احد معايير األداء المالي التي طرحت في نظرية اإلدارة المالية
المعاصرة ,ويعود السبب في ذلك إلى شمولية هذا المعيار لمتغيرات هامة تعكس األداء بشكله العام
وكذلك المجاالت التي من خاللها تستطيع اإلدارة المالية زيادة فاعلية ق ارراتها وبالشكل الذي يعظم من
ثروة المالك أو ثروة حملة األسهم فيها ,باعتباره الهدف الذي ارتضته اإلدارة لق ارراتها ,والذي ال يزال
يمثل بوصلة العمل لديها في شركات األعمال( .الزبيدي والكيالني)31 :1445,
وقد عرف كل من  Stern & Stewartمقياس القيمة االقتصادية المضافة بأنه :مقياس لإلنجاز
المالي لتقدير الربح المتبقي حيث انه مرتبط بتعظيم ثروة المساهمين على مدى الوقت وهو "الفرق بين
صافي الربح التشغيلي المعدل بعد الضرائب وتكلفة رأس المال المملوك والمقترض"(.علي:1447,
 ,)36وقد عرفها (سويسي )11 :1494 ,بأنها" :الهامش الذي ينتج عن الفرق بين العائد االقتصادي
المحقق من طرق المؤسسة لفترة معينة وتكلفة الموارد المالية التي استخدمتها" ,كما عرفها
(بحري ) 19 :1491,بأنها" :فائض القيمة الذي يتم توليده من االستثمار أو محفظة االستثمار,
وتساوي إلى العائد اإلضافي (الفرق بين العائد على االستثمار وتكلفة األموال المستخدمة في تمويل
هذا االستثمار) ,مضروبا في رأس المال المستثمر ,أما  Scottفقد عرفها بأنها " :الفرق بين ما
يستثمره أصحاب رأس المال في الوحدة وما يحصلون عليه من عملية البيع باألسعار الحالية السائدة
في سوق األوراق المالية"( .علي)35 :1447,
وبذلك يمكن القول أن القيمة االقتصادية المضافة عبارة عن صافي الربح التشغيلي بعد الضرائب وبعد
التعديل مخصوما منه تكلفة التمويل الكلي لفترة زمنية معينة .وفي ضوء هذا المؤشر فإن االستثمارات
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التي تحقق  EVAموجبة القيمة لها االفضلية على البدائل التي ال تستطيع تحقيق قيمة اقتصادية
مضافة موجبة.
ويمكن التعبير عن نموذج القيمة االقتصادية المضافة  EVAبالمعادلة التالية( :قدومي
وآخرون)961 :1491,؛ )(Shil,2009,211
))EVA = NOPAT – IC (WACC
أي ان  = EVAصافي الربح التشغيلي – رأس المال المستثمر Xالتكلفة المرجحة لرأس المال
حيث أن  : EVAالقيمة االقتصادية المضافة
 :NOPATصافي الربح من العمليات قبل الفوائد وبعد الضرائب
 :ICرأس المال المستثمر
 :WACCالتكلفة المرجحة لرأس المال
كما يمكن التعبير عن  EVAبالمعادلة التالية( :الخولي)969 :1449,
EVA = (ROIC – WACC) * IC
حيث أن  : ROICمعدل العائد على أ رس المال المستثمر
 :WACCالتكلفة المرجحة لرأس المال المستثمر
 :ICرأس المال المستثمر
مما سبق يمكن القول انه عندما تكون  EVAموجبة فهذا يعني أن العائد على رأس المال المستثمر
ن
اداء جيداً مما زاد من خلق ثروة
أعلى من تكلفة رأس المال وبذلك تكو المؤسسة قد حققت ً
للمساهمين .والعكس صحيح فإذا كانت  EVAسالبة فان ذلك يعني أن العائد على رأس المال اقل
من تكلفة رأس المال مما يعني تدمير القيمة للمساهمين.
كذلك من خالل ما سبق ذكره فإن القيمة االقتصادية المضافة  EVAتركز على جميع الجواناب المهماة
ألعمااال المنشااأة – حجاام رأس المسااتثمر وتقساايمه مااا بااين الاادين ورأس المااال الممتلااك ( D/C and
 ،)E/Cتكلفة رأس المال (األسهم والقروض).
حيث يمكن تحقيق القيمة االقتصادية من خالل الربح االقتصادي Economic profit - EP
والتي يطلق عليها القيمة االقتصادية المضافة  EVAويرجع الفضل فيها كعالمة تجارياة إلاى (Stern
) (Al Ehrbar, 1998,pp20-24) ,and Stewartوالتاي تشاابه صاافي القيماة الحالياة  NPVفاي
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احتسابها .إال أن الفرق بين  EPوبين  :NPVهو أن  EPيمكان حساابها لفتارة زمنياة واحادة (شاهريا أو
ربااع ساانوية أو نصااف ساانوية أو ساانويا) إال أن  NPVفتحسااب لعاادة ساانوات ،كمااا أن تكلفااة رأس المااال
التي تستخدم كمعدل الخصم في احتساب ال  NPVتطبق علاى المنشاأة ككال ( Madanoglu & et.
 .)al.,يمك ا اان التعبي ا اار ع ا اان الا ا اربح االقتص ا ااادي  EPعل ا ااى النح ا ااو اآلت ا ااي

2004,pp294-298

(:)Copeland et. al., 2000,p78
)EP = Invested Capital * (ROIC-WACC
حيث إن:
 = ROICالعائد على رأس المال المستثمر.
 = WACCالوسط المرجح لتكلفة رأس المال.
وبهدف تحقيق قيمة اقتصادية ال بد أن تكون قيمة  ROICأكبر من قيمة WACC

 4.7أهمية القيمة االقتصادية المضافة:
القيمة االقتصادية المضافة هي اقرب معيار مالي إلظهار الربح االقتصادي الحقيقي للمنظمة ,حيث
تجعل المديرين يركزون على مقدار ما ستولده الشركة من عوائد فوق تكلفة رأس المال ألي استثمار
مطروح .لذا فهناك مجموعة من األسباب التي قد توضح أهمية استخدام القيمة االقتصادية المضافة
منها (الشيخ:)911 :1491,
 .3أنها الطريقة الصحيحة لحساب أرباح (عوائد) حملة األسهم
إن إدخال تكلفة رأس المال في حسابات القيمة االقتصادية المضافة  EVAهو أهم ما يميزها؛ فمن
خالل الطرق المحاسبية التقليدية قد تبدو بعض الشركات رابحة ولكن الكثير منها في الحقيقة لم يحقق
أي ربح .ومن ثم فان المبدأ األساسي هو ان القيمة االقتصادية المضافة ال تقوم بحساب ما إذا كان
مشروع أو الصفقة مربحة أو ال ؟ ولكن تقيس كون الربح الناتج كافيا لتعويض أرس المال المستعمل
في المشروع أم انه كان يمكن استغالله في فرصة بديلة أخرى ؟ وهكذا نستطيع أن نجد مشروعا ما
رابحا من وجهة نظر التقارير المحاسبية ,بينما هو خاسر من وجهة نظر التقارير االقتصادية
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 .1معيار مالي يفهمه المديرون التنفيذيون
تتميز القيمة االقتصادية المضافة بان مبادئها بسيطة ومن السهل شرحها للمديرين عامة والمديرين
الماليين خاصة ,في الغالب يجد المديرون غير الماليين صعوبة في فهم بعض األدوات المالية ؛ مثل
مفهوم الدخل المتبقي أو مفهوم درجة النمو المستقبلية وغيرها من المصطلحات والمفاهيم المحاسبية
المالية التقليدية .من هنا فان القيمة االقتصادية المضافة تستطيع تسهيل عملية االتصال معهم من
خالل سهولة فهمها ,وأيضا من خالل رفع درجة التكاتف والتعاون داخل المنظمة بين مختلف
المديرين.
 .3تحقق االتساق بين الق اررات اإلدارية وثروة حملة األسهم
لقد ابتكر Stern & Stewartالقيمة االقتصادية المضافة " ليساعد المديرين على " استعمال قاعدتين
ماليتين أساسيتين في أثناء عملية اتخاذ القرار وهما:
القاعدة األولى :الهدف المالي األولي ألية شركة يجب أن يكون زيادة ثروة حملة األسهم ,وهو يواكب
النظرية المالية اإلدارية الحديثة التي تعمل على أساس فرضية أساسية ,وهي ان الهدف الرئيسي
للشركة هو زيادة ثروة حملة األسهم.
القاعدة الثانية :قيمة الشركة تعتمد على درجة توقع المستثمرين لمدى تجاوز األرباح المستقبلية تكلفة
رأس المال ,حيث يهتم المستثمرون في سوق األوراق المالية باألرباح المحاسبية المنشورة في القوائم
المالية للشركات عند اتخاذهم لقرارهم االستثماري ,وعند إعادة بناء توقعاتهم وتقويم استثماراتهم سوف
تتأثر بشكل عام بإظهار معلومات عن األرباح المستقبلية ,ومن ثم تأثيرها على سعر سهم الشركة في
البورصة بشكل خاص.
 .4إزالة التشويش وتعدد األهداف
معظم الشركات تستخدم معايير مختلفة للتعبير عن األهداف المالية ,فمثال الخطط االستراتيجية يتم
التعبير عنها بواسطة النمو في األرباح وحصة السوق بينما المنتجات وخطوط اإلنتاج داخل المصنع
يتم التعبير عن أدائها المالي بهوامش األرباح أو تدفقاتها النقدية ,في حين نجد أن وحدات األعمال يتم
تقييمها بواسطة العائد على رأس المال ,أو بالمقارنة بمستوى الربح المتوقع في الموازنة .ان النتيجة
الحتمية لعدم االتساق في القياسات واألهداف والمفاهيم غالبا ما يكون لها انعكاسات سلبية على
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عمليات التخطيط واالستراتيجيات والق اررات ,في حين إن استخدام القيمة االقتصادية المضافة تجنبنا
مثل هذا التشويش باستخدام معيار مالي واحد يربط بين جميع أنواع الق اررات ويجعلها مركزة على شيء
واحد :هو كيف يمكن زيادة ثروة حملة األسهم.
لذا فان أهمية استخدام مقاييس القيمة االقتصادية المضافة للتعرف على إمكانية تحقيق الوحدة للقيمة
لحملة األسهم مما يعكس نمو الوحدة في المستقبل وهي تعد اكثر شموال لالداء من مقاييس األداء
التقليدية من حيث قيمة ومدى مالئمة المعلومات لمستخدميها في أسواق المال ,وهي تعالج أيضا
بعض التشوهات المحاسبية المترتبة على تطبيق أساس االستحقاق وااللتزام بالمبادئ المحاسبية
المقبولة قبوال عاما.
 4.9التعديالت والتسويات المقترحة الحتساب EVA
لقد اقترح  Stern & Stewartما يقرب من  946تسوية وتعديال على الربح المحاسبي ورأس المال
المستثمر في المنشأة ,وذلك كمحاولة لتقريب القيمة المحاسبية من القيمة االقتصادية المضافة ,لكن
الواقع العملي يتطلب إجراء  94-5تسوية رئيسية فقط وفقا لظروف كل منشأة ,كاالعتراف بالتكاليف
المرتبطة بتكوين مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها والضرائب المؤجلة ومخصص تقادم
المخزون على أساس نقدي ,مما يترتب عليه إضافة الزيادة في تكوين هذه المخصصات عن
المصروف الفعلي إلى صافي الربح ,واضافة هذه المخصصات إلى رأس المال كي يعكس بصورة
حقيقية قيمة رأس المال المستثمر في المنشأة ,وهذا يدفع المدراء إلى الحد من المغاالة في تكوين هذه
المخصصات ,والتفكير في االستثمار األمثل لهذه الموارد( .الخولي)963 :1449,
من ناحية أخرى تقضي بعض التعديالت مقابلة االتجاه المتحفظ في المحاسبة وذلك برسملة اإلنفاق
على االستثمارات غير الملموسة كاالستثمار في أنشطة البحث والتطوير وتدريب العاملين والحمالت
التسويقية إلى جانب صيانة االصول ,حيث تتم اضافة هذه النفقات كأحد األصول في قائمة المركز
المالي ,واهالكها على فترات زمنية معينة ,وفي حال قيام المنشأة بمعالجة هذه النفقات كمصروفات
إيرادية فانه لحساب  EVAيتعين اضافة هذه النفقات إلى صافي ربح التشغيل بعد الضريبة في المنشأة
ثم يتم استهالكها تدريجياً على فترات زمنية معينة( .كيوان)911 :1494,
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ومعظم الوحدات ال تقوم بتطبيق كل التعديالت ألنها تزيد من تعقيد مؤشر  EVAهذه فضال عن
ارتفاع التكاليف عند تنفيذه في العمل وخاصة عند إعداد التقارير ,ويمكن التمييز بين أربعة أنواع
لمؤشر EVAوهي كما يلي(Shill,2009:213) :
 القيمة االقتصادية المضافة األساسية القيمة االقتصادية المضافة المفصح عنها القيمة االقتصادية المضافة المالئمة للوحدة القيمة االقتصادية المضافة الحقيقيةإن أساس التمييز بين هذه األنواع هو طبيعة التعديالت والتسويات الالزمة على صافي الربح التشغيلي
بعد الضرائب وعلى رأس المال المستثمر ,حيث تحاول هذه التعديالت سد الفجوة التي تحدثها المبادئ
المحاسبية المتعارف عليها بين القيمة المحاسبية والقيمة االقتصادية.
وتعتبر  EVAاألساسية هي نقطة البداية والتي ال تحتوي أي تعديل وانما تعتمد على البيانات المالية
الواردة في القوائم المالية كما هي ,أما  EVAالمفصح عنها فهي التي تستخدمها شركة & Stern
 Stewartفي تصنيفها للشركات حسب المعيار وتحتوي على عدد من التعديالت على بيانات القوائم
المالية ,أما  EVAالمالئمة للوحدة فيتم فيها ترك المجال إلدارتها الختيار التعديالت والتسويات التي
تراها مناسبة وتعكس القيمة االقتصادية المضافة ,أما  EVAالحقيقية فإنها تمثل القيمة األكثر صحة
واألدق حيث تشتمل على جميع التعديالت على البيانات المستخرجة من القوائم المالية ,وينتج عنها ما
يسمى بقائمة القيمة االقتصادية المضافة( .على)31 :1447,
مما سبق يتضح انه ال يوجد مفهوم خاص ومحدد لمقياس القيمة االقتصادية المضافة ,وأن تنوع
التعديالت تحت اختالف مسميات  EVAيترك مجاال لكل وحدة أو مؤسسة القيام باإلجراءات التي
تناسبها وتتماشى مع خططها االستراتيجية وسياساتها المحاسبية ,وهذا ما يمكن اعتباره احد عيوب
المؤشر التي قد تعيق تحقيق المؤشر للهدف المرجو منه ,حيث انه قد ال تستطيع المقارنة بين البدائل
االستثمارية اال بتطبيق نفس التعديالت على كل منهما ,اضافة إلى ان كثرة التعديالت قد تزيد من
تكلفة التطبيق مما يحد من مزاياه.
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 4.9مبررات تطبيق مقياس القيمة االقتصادية المضافة
في نهاية القرن الماضي تنادت األصوات باالنتقادات الموجهة إلى المقاييس التي تركز على الجانب
المالي ،الهتمامها بتقديم القيمة للمساهمين فقط واهمالها جانب حملة األسهم ككل .ومع بداية
التسعينات تم إعادة النظر إلى المقاييس الماّلية والعمل على تحسينها وتطويرها بما يتالءم مع
المستجدات المحيطة .وكمحاولة لتجاوز االنتقادات السابقة الموجهة للمقاييس التقليدية في تقييم األداء
المحاسبي المالي ،اتجه الفكر الحديث في ظل تزاوج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،والتطور
السري في معدالت نمو الصناعة والسوق  ،إلى األخذ بعين االعتبار البعد االستراتيجي في تقييم
األداء داخل المنشأة نظ ار ألهميته في عملية التقييم  ،وكذا من أجل التوصل إلى توافق األداء المحقق
مع األهداف االستراتيجية للمنشأة  ،ومن ثم العمل على ربط األداء الحالي للمنشأة بأدائها المستقبلي.
(حال)61 :1496,
وبناءاً على ما سبق ،كان الدافع للتحول نحو منظور جديد لتقييم األداء المحاسبي المالي  ،هو مايلي:
أوال :قصور الربح المحاسبي في قياس وتقييم األداء:
تلجأ المنشآت في نهاية الفترة المحاسبية إلى إصدار قوائمها الماّلية بهدف إظهار وضعها المالي
ونتائج أعمالها خالل تلك الفترة  ،وتحتوي قائمة الدخل على جميع اإليرادات والمصروفات التي
ساهمت في تحقيقها في فترة زمنية معينة لنستنتج من خاللها مقدار األرباح أو الخسارة التي حققتها
المنشأة ,وفي أوائل التسعينات وجه االنتقاد إلى الربح المحاسبي المبني على أساس االستحقاق ،بحجة
أنه ال يساعد كال من المنشأة وأصحاب المصالح في اتخاذ الق اررات الداخلية والخارجية ،نتيجة لعدم
تأثره بالبيئة الخارجية للشركة والتغيرات االقتصادية المحيطة بها ،فهو ال يتطابق مع التدفق النقدي
الحقيقي في نهاية الفترة ,إال أن استمرار التقرير عن الربح لعقود طويلة ،يرجع ألهميته كمقياس لتقييم
أداء اإلدارة باعتبارها وكيال عن المساهمين في ادارة أموالهم( .محمود)7 :1443,
فتحديد الربح المحاسبي على أنه ناتج مقابلة ايرادات الفترة محل القياس ومصروفات تلك الفترة ،أي
تعبر عن المجهودات
تعبر عن االنجازات التي تحققت ،وأن المصروفات ّ
وفقاً للمبادئ أن االيرادات ّ
التي بذلت ,فبالتالي رقم الربح في النهاية هو ناتج مزيج معين من تلك البدائل ،ويمكن انتاج رقم غيره

لمجرد استخدام توليفة أخرى من البدائل ,وال شك أن المرونة الواسعة في تحديد الربح ،تجعل منه
مقياساً غير محكم ،وتقلل من صالحيته في التعبير عن األداء( .فرج4)311-314 :9116,
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وتناولت العديد من الدراسات تحليل عالقة الربح المحاسبي كآلية لتقييم األداء المالي للشركات .فقد
أشارت دراسة ( ,(Ehrban & Stewart,1998,p116إلى كفاءة الربح االقتصادي عن الربح
المحاسبي كمقياس لتقييم قدرة المنشأة على تحقيق قيمة ،ويرجع ذلك إلى مراعاته عنصر المخاطرة
المنتظمة التي تؤثر بشكل مباشر على ق اررات مستخدمي القوائم الماّلية ,أما دراسة
) ,(Nakheai,2012,p5قامت على التحليل المقارن لتقييم المقاييس االقتصادية والمقاييس
المحاسبية ,وقد أكدت الدراسة على أهمية االتجاه إلى المقاييس االقتصادية في تقييم األداء الكلي
للمنشأة  ،نظ ار الرتباطها بالقيم السوقية وتخليها عن الربح المحاسبي في شكله التقليدي ,غير ذلك
تبنت أيضاً الكثير من الدراسات العربية تحليل مقاييس األداء المالي للشركات ،فدراسة (توفيق:1494,
 ,)393اتّخذت من مقياس القيمة االقتصادية المضافاة نموذجاً عن المقاييس االقتصادية وعدد من
المقاييس المالية مثل معدل العائد على االستثمار ،ومعدل العائد على حقوق الملكية ،ومعدل العائد

على السهم .وقد خلصت الدراسة إلى تفوق مقياس القيمة االقتصادية المضافة كنموذج للمقاييس
االقتصادية عن النماذج الماّلية التقليدية ،ويرج ذلك إلى أنه يراعي تكاليف رأس المال بشقيها المملوك
والمقترض ،باإلضافة إلى استخداماته اإلدارية المتعددة.
وعالوة على ذلك  ،قدم الفكر المحاسبي ولفترة طويلة اهتماماً كبي ار بقضية التأثير المتعمد من جانب
اإلدارة على محتوى المعلومات المحاسبية المنشورة ،حيث تتعمد اإلفصاح عن الربح سواء باتجاه
تضخيمه أو تدنيته أو تحقيق االستقرار لخدمة األغراض الذاتية ,إالّ أن من أهم أسباب ظهور تلك
الظاهرة فصل الملكية عن اإلدارة ،مما جعل القائمين باإلدارة هم مديري غير مالك ،وبالتالي
يخضعون للمحاسبة من قبل المالك ,ومن أهم مؤشرات الحكم على أداء اإلدارة رقم صافي الربح
الختامي ،وباذلك ترتبط المنفعة التي يحصل عليها القائمون باإلدارة بالربح الذي يتم اإلفصاح عنه في
القوائم الماّلية ,إالّ أن المبادئ والسياسات المحاسبية المعروفة كانت اليد المساعدة لإلدارة في إظهار
الربح غير الحقيقي تبعاً لألسباب التالية (النعامي:)16-19 :1494,
 تعدد األساليب والبدائل المحاسبية ،حيث تسمي المبادئ المحاسبية المقبولة قبوال عاماً
باستخدام أساليب وبدائل محاسبية مختلفة لمعالجة نفس البند المحاسبي ,مثل إهالك األصول
الثابتة ،ومعالجة تكلفة المخزون ،وتكلفة االقتراض .
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 الطبيعة االختيارية للمبادئ المحاسبية ،فتعدد األساليب والبدائل المحاسبية يتيح حرية االختيار
من بين تلك البدائل ،مما يسمي لإلدارة القيام بممارسة حقها الذي أتاحه لها الفكر المحاسبي
المالية لتحقيق
عندما سمي بتعدد البدائل والمرونة في االختيار من بينها عند إعداد القوام
ّ

أهدافها.

النقدية الداخلة بالتدفقات
 أساس االستحقاق ،فألغراض تقييم أداء الشركة يتم مقابلة التدفقات ّ

لنقدية الخارجة ،وتتضمن هذه العملية تقديرات تتعلق بتوقيت االعتراف بالنفقات وااليرادات
ا ّ
والتي تخض في أصل األمر إلى سيطرة اإلدارة ،األمر الذي يتيح لها تطويع هذه العملية

لتحقيق وجهتها بشأن تحديد مقدار ما تقر عنه من أرباح ،وتحقيق المستوى المستهدف من
األرباح خالل الفترة المحاسبية.
وفي هذا الصدد فهناك وجهتي نظر مختلفتين بخصوص دور أساس االستحقاق في تقديم مقياس
أفضل عن األساس النقدي في عكس صورة األداء الفعلي للشركة ,ذلك ان وجهة النظر األولى ترى أن
اإلجراءات المحاسبية المتمثلة بأساس االستحقاق تجعل من رقم صافي الربح مؤش ار له مصداقية أكبر
من صافي التغير النقدي ألداء الشركة ،في حين أن وجهة النظر المعارضة ترى أن سيطرة اإلدارة
على جزء من المستحقات المحاسبية تجعل من الممكن استخدام هذه السيطرة في التالعب باألرباح ،
بحيث يكون الهدف هو خدمة أهداف شخصية في المقام األول ،وهذا يؤدي إلى أن اإلجراءات
المحاسبية الخاصة بالتسويات والخاضعة لسيطرة اإلدارة تؤدي إلى تقليل جودة األرباح بدالً من
زيادتها ،ويدور الجدل حول الدور الذي تلعبه التسويات المحاسبية بشكل عام في تحسين أو تخفيض
قدرة األرباح على قياس أداء الشركة( .شبيطة وابو نصار4)114 :1445,
وتعد أيضا من األمور المأخوذة على الربح المحاسبي تعدد أشكال البدائل المحاسبية المختلفة في
معالجة بنود القوائم الماّلية ،وعلى سبيل المثال تقييم المخزون السلعي وتقييم األصول الثابتة ،باإلضافة
إلى طرق متعددة الحتساب مخصص اإلهالك لتلك األصول ،وتعادد طرق لمعالجة تكلفاة االقتراض,
وعالوة على ما تقدم ،هناك خالفات جوهرية حول النقطة التي يمكن تصنيف اإليراد أو المصروف
متحققا أم ال ،وبالتالي يتوقف عليها االعتراف بهم كعناصر في القوائم الماّلية.
فقد أصبح من الضروري اعاادة التفكيار فاي مفااهيم المحاسابة التقليدياة والقياس المحاسبي على أساس
التكلفاة واالساتحقاق ،وفاي وقات االعتاراف بتحقياق االياراد ،ومبادأ الحيطة والحذر ,وهي فروض
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محاسبياة أساسية ومبادئ متعااارف عليااها ومعاايير محاسابية دولياة استقارت عبار عقاود طويلاة من
الزمان( .الشحادة وحميدان)7 :1444,
هنا تظهر مشكلة من أهم المشاكل المؤدية إلاى قصاور التقاارير الماّلياة فاي التعبيار عان اقتصااديات
الشاركة ،حياث أناه غالباا ماا ياتم اصادار هاذه المعاايير فاي ظال ضاغوط علاى جهاات اعداد المعايير
معبارة عان فئاة ما ,ويتضح أثار تلاك
سواء من المعدين لها أو المراجعين أو الشركات ،لتصدر المعاايير ّ

الضاغوط فاي عادم االعتاراف بالعدياد مان محركاات القيماة فاي ظال االقتصااد الجديد مع سيادة مبدأ
التحفظ الذي يمثل وجهة نظار الادائنين ويتجاهال أولوياة حملاة األساهم ,وهاو ماا يسابب فقادان التقاارير

الماّلياة المعاّدة وفقااً لتلاك المعاايير عاماة ،ورقام الاربح النااتج عان مقابلاة بناود تلاك التقاارير الخاصاة،

لقادر كبيار مان قادرتها عان التعبيار عان الواقع االقتصادي للشاركة ،حيث أن التقارير الماّلية في حد

ذاتها ليست هدفاً وانما وسيلة لخدماة المساتخدمين فاي ظال مادخل نفعية القرار( .االرضي)1 :1444,
وفي دراسة ) ,(Alfred,2004,pp13-31تناول بشكل مختلف جوانب القصور في مفهوم الربح
المحاسبي وأكد على أنه ال يزال الكثير من الشركات تعبر عن قيمتها االقتصادية برقم الربح على
الرغم من انه مؤشر مضلل  ،ويرجع ذلك األسباب التالية-:
 تذبذب األرباح الستخدام طرق وأساليب قياس بديلة.
 اختالف أثر تطبيق أساس االستحقاق على التدفقات النقدية الفعلية.
 تجاهل القيمة الزمنية للنقود.
كما أكدت الدراسة على أن نمو األرباح ال يعني بالضرورة تحقق قيمة لحملة األسهم ،حيث أن هذه
القيمة لن تتحقق إال لو تبنت الشركة استثمارات تزيد من معدل عائدها عن تكلفة رأس المال ,أي أنه
من الممكن أن تزيد األرباح وتنخفض القيمة المحققة لحملة السهم اذا نفذت استثمارات عائدها أقل من
تكلفة رأس مالها ,وجدير بالذكر أن اإلدارة وهي بصدد إدارتها لألرباح تستند إلى بعض المبررات التي
تجعل من هذا السلوك سلوكاً مشروعاً ،وغير مخالفاً من الناحية اإلدارية والمحاسبية والقانونية ،ومن
أهم تلك المبررات(Alfred,2004,pp13-31):
 االلتزام بنطاق سلطتها اإلدارية.
 عدم مخالفة المبادئ المحاسبية المقبولة والمتعارف عليها.
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 عدم مخالفة القواعد القانونية الخاصة بالنشاط.
فعلى الرغم من أن نظرية الوكالة تشجع اإلدارة على اإلفصاح االختياري للمعلومات المحاسبية ،إال أن
عدم تنظيم عملية وضع المعايير تتيح لإلدارة فرصة االختيار المطلق ألسس وقواعد القياس واإلفصاح
المالية
المحاسبي بما يحقق مصلحتهم الذاتية بغض النظر عن الحفاظ على شفافية التقارير والقوائم
ّ
ودون مراعاة لمصالح األطراف األخرى(Alfred Rappaport,2004,pp13-31) .
المالية في التعبير عن الواقع االقتصادي للشركة وعدم القدرة على
لذا فان حدية نفعية جودة التقارير
ّ
التعامل مع االقتصاديات الجديدة كان دافعاً للبحث عن مداخل جديدة لتقييم األداء ،تعتمد في أساسها
على تعديل مخرجات التقارير المالية والبعد عن االعتماد على رقم الربح المحاسبي بشكله التقليدي,
وبناءاً عليه ،فكانت النقلة إلى مداخل لتقييم األداء مبنية على الربح االقتصادي – أو الدخل
االقتصادي -بدال من الربح المحاسبي.
المالية انعكس بشكل مباشر وسلبي على رقم الربح المحاسبي ،حيث أنه
ولذلك يرى أن قصور التقارير
ّ
رقم مادي يعبر عن ناتج معالجة معايير المحاسبة الحاكمة إلعداد تلك التقارير وكيفية التعبير

المالية ,وعلى الرغم من اختالف الرؤي االصالحية ،فهناك وجهات
واالفصاح عن بنود القوائم
ّ

لإلصالح تميل إلى تعديل شكل االفصاح ،ويتم ذلك على مخرجات النموذج الحالي ,على ان يسبقه
تطوير لمفاهيم االعتراف والقياس ,ويعني ذلك أن تشمل عملية االصالح كافة مكونات نموذج

المالية بشكل عام ،وعلى رقم الربح
المحاسبة الحالي ،لينعكس بشكل إيجابي على نفعية التقارير
ّ

المحاسبي بشكل خاص.

ثانيا :م ازيا تطبيق مدخل القيمة االقتصادية المضافة:
اتجهت جهود الباحثين في اآلونة األخيرة إلى التركيز على ايجاد حلقة الوصل بين علم االقتصاد من
جهة والممارسات المحاسبية المهنية من جهة أخرى ،وقد جاء هذا االهتمام بعد تزايد وتيرة االنتقادات
الموجهة إلى البيانات المحاسبية بسبب ما قد تتضمنه من أخطاء أو تحريف مقصود أو غير مقصود,
ويعد ) (Souganenأول من دعا إلى ضرورة اعادة الروح إلى استخدام المفاهيم االقتصادية في
الممارسات المحاسبية المهنية وذلك في اطار وضعه ألسس نظرية الوحدة ،والتي تسعى من خاللها
نقض األسس التي تقوم عليها نظرية الشخصية المعنوية.
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ولذلك فان النظرة االقتصادية للدخل المحاسبي قد دفع االهتمام بعملية تحقيق القيمة لحملة األسهم ,فقد
قدم ) (Alfred,1986كتاب بعنوان )تحقيق القيمة لحملة األسهم) ،استعرض فيه التغيرات التي
حدثت في األداء من وجهة نظر اإلدارة وحملة األسهم ,وكانت هذه هي البداية ألبحاث متالحقة متعلقة
بهذا المجال ،لتطوير مقاييس تقييم األداء في ظل التطورات الحديثة( .علي)3 :1494,
ففي اختالف مفهوم الدخل االقتصادي عن مفهوم الدخل المحاسبي جوهر لعملية التحول ،بحيث يري
االقتصاديون أن الدخل يتمثل في الحد األقصى من الموارد االقتصادية الذي يمكن للفرد أن يستهلكه
خالل فتره زمنية معينة مع بقاء ثروته في نهاية تلك الفترة بنفس المقدار الذي كانت عليه في بداية
الفترة ,ويتماشى هذا المفهوم مع مبدأ المحافظة علي رأس المال ،والذي يكتسب أهمية خاصة في
هتم وعالج المفهوم االقتصادي هو عالم االقتصاد ( Adam
فترات التضخم االقتصادي ,ومن أوائل من ا ّ

عرفه على أنه ذلك المبلغ الذي يمكن للفرد صرفه خالل فترة زمنية معينة دون
 ،)Smithحيث ّ
المساس برأس المال ،ثم تبعه ) (Hexبتحديده لمالمح الدخل على أنه يمثل الفرق بين ثروة الفرد في
نهاية الفترة وثروته في بدايتها ,وتباعاً لما تقدم فان الدخل وفقاً للمفهوم االقتصادي يقاس بصافي
أصول المنشأة في لحظة زمنية معينة ،بينما من وجهة النظر المحاسبية فخبراء علم المحاسبة
يتمسكون بفرض ثبات وحدة النقد ،ويتمسكون أيضا بمبدأ التكلفة التاريخية في إثبات أصول المنشأة
والتزاماتها ,أم ا من حيث أسلوب القياس ،تهتم المحاسبة بحركة األنشطة التي تحدث خالل الفترة وهو
ما يسمى بمنهج العمليات ،وعلي هذا األساس يقاس دخل الفترة بالمعادلة اآلتية ( :الخطيب
والقشي)95 :1446,
دخل الفترة = اإليرادات  -المصروفات  +المكاسب – الخسائر
يتضح ان مدخل العمليات في قياس الدخل يمتاز عن مدخل المحافظة علي رأس المال في أنه يوّفر
معلومات أكثر تفصيالً عن مصادر الدخل بما يتماشى مع مبدأ اإلفصاح ،كما يوضح أثر األنشطة
التي تمارسها المنشأة علي العائد المحقق وعلي األموال التي يستثمرها المالك ،وبالتالي يوفر مجموعة
من المؤشرات التي تمكن من التنبؤ بالتدفق النقدي المستقبلي للمنشأة ,وبناءاً على ذلك فان االختالف
بين المفهوم االقتصادي والمحاسبي للدخل يكمن في أن الدخل المحاسبي يعبر عن صافي الفرق بين
أما الدخل االقتصادي فيعبر عن التغير في صافي الثروة.
اإليرادات والمصروفاتّ ،
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ولذلك يطالب المستثمرون بتفعيل الدخل االقتصادي لتوفير المعلومات عن القيمة المحققة لهم بصورة
عما سبق من أجل تحديد مدى نجاح أو فشل المنشأة في تعظيم ثرواتهم ,فاعتماداً على تأكيد
أدق ّ
المالية على أن الهدف النهائي ألي شركة هو تعظيم ثروة حملة األسهم واعتبار هذا الهدف
النظريات
ّ
هو الهدف االستراتيجي للمنشأة ،حملت توقعات حملة األسهم تحقيق عائداً مرتفعاً على المدى الطويل,

أكدت على ضرورة
إالّ أن تبني مفاهيم ليس لها عالقة بالقيمة ،مثل المداخل المبنية على الربحيةّ ،
تسليط الضوء على قيمة حملة األسهم المحققة داخل الشركة وتقييمها للمحافظة عليها بدال من
تدميرها(Al Eharbar,2002,pp 1-3) .
ويرتبط التوسع في استخدام مفهوم القيمة المحققة لحملة األسهم بضرورة استخدام مقياس دقيق لتلك
أكدت الدراسات على مالئمة مفهوم الربح االقتصادي بالمقياس الحديث المعروف بالقيمة
القيمة ،فقد ّ
االقتصادية المضافة ،الذي يتمثل في الربح التشغيلي بعد الضريبة مخصوماً منه تكلفة رأس المال
المملوك والمقترض ,أي أنه لقياس القيمة المحققة فعلياً لحملة األسهم يتم استخدام مفهوم الربح
اإلقتصادي(Savarese,2002:pp4-9) .
الجيد لتحديد وتقييم قيمة حملة األسهم ،والتي
وبناء على ذلك يتضح ان الربح االقتصادي يعد المدخل ّ
ً
استمر استخدامه لفترة تزيد عن ثالثون عاماً تحت مسمى الدخل المتبقي ,والذي يعبر هو نفسه عن
ّ

الفارق بين الربح المكتسب خالل الفترة ومصروفات نفس الفترة ،متضمنة تكلفة رأس المال المستثمر,
وقد اعتمد مؤيدو مدخل الربح االقتصادي على تضليل الربح المحاسبي لواقع الشركات االقتصادي ,فقد
يظهر الربح المحاسبي تحقق ربحاً لدى الشركة ،اال أن الواقع االقتصادي لها يثبت العكس ،وهذا ما
أثبتته حسابات الربح االقتصادي.
أما عن مقياس القيمة المضافة فانه يتميز عن باقي المقاييس بامتالكه آلية الرؤية االستثمارية ،فهو
يعتمد على دمج كال من المصروفات واإليرادات في كيان واحد تجنباً لحدوث التعارض ،كما هو الحال
عندما يتم تطبيق الربح المحاسبي ,وعلى الرغم من ذلك فإن القيمة المضافة تتقاسم مع الربح
المحاسبي خاصيتين أساسيتين هما(Starovic and others,2004:p11) :
 .9ارتباطهما الشديد بالسوق ،ويرجع ذلك إلى أن قيمة اإلنتاج تتأثر بقوة السوق.
 .1تحقيق إضافة إلى الثروة ،فما يزيد عن تكاليف اإلنتاج والربح يرتبط بفكرة تعظيم فائض
الثروة.
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إالّ أن التباين فيما بين مفهوم القيمة المضافة والربح المحاسبي يقوم في أساسه على أسلوب وطريقة
التغيرات في جميع مصادر ناتج صافى ثروة المنشأة ،أما
قياس اإلضافة إلى الثروة .فالربح ٌيوضح ّ
القيمة المضافة فتقيس مقدار المجهود اإلنتاجي التي تساهم بها المنشأة باستخدام جميع مواردها في

نفعية ناتج القيمة المضافة للمنشأة يساعدها على تحقيق ما يلي:
سبيل تحقيق هدف المخرجات ,إال أن ّ
 .9بناء هيكل خطة الحوافز والتعويضات.
 .1مؤشر على األرباح المحتجزة بغرض التمويل الذاتي.
 .3تقديم أدوات جديدة للتحليل المالي.
 .6تستخدم كمؤشر جديد وجيد لقياس حجم وأهمية الشركة في االقتصاد القومي.
 .5تساعد على تحليل هيكل تكلفة الشركات ،ويتم على أساسها مقارنة الشركات ذات نفس
النشاط.
وقد تناولت العديد من الدراسات اظهار القيمة المضافة لدى الشركة في تقرير خاص كمؤشر لألداء،
بناء على المعادلة التالية:
حيث يشير إلى األداء التشغيلي للشركة ،وذلك ً
القيمة المضافة =مدفوعات السلع والخدمات المشتراة من الغير(مستلزمات اإلنتاج) – متحصالت
المبيعات
وترى تلك الدراسات أن قياس القيمة المضافة يأتي من منظورين مختلفين:
المنظور األول :منظور الثروة ،القيمة المضافة هنا تتمثل في القيمة التي أضافتها المنشأة إلى إنتاج
الوحدات األخرى خالل فترة زمنية معينة من خالل األنشطة اإلنتاجية.
المحصلة لعوامل اإلنتاج مقابل
المنظور الثاني :منظور توزيع الثروة ،تتمثل في مجموع الدخول
ّ
مساهمتها في خلق الثروة أو إضافة القيمة.
وتوضح لجنة المعايير المحاسبية بمجمع المحاسبين القانونين بإنجلت ار وويلز أن قائمة القيمة المضافة
توفر مقياساً نافعاً لقياس وتقييم األداء ،ويمكن من خالل تضمينها الحصول على مؤشرات هامة
لألداء( .البكري)11-94 :1444,
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وبمقابلة معيار الربح مع معيار القيمة المضافة ،فنجاح معيار القيمة المضافة كمقياس لألداء يرتكز
على نقاط القوة التالية:
 .9من المعروف أن الربح وفقاً للمفاهيم المحاسبية هو ما يفيض من االيرادات بعد خصم كافة
المصروفات ،وتشمل المصروفات األجور والفوائد وااليجارات ,وبالتالي فما يحصل عليه
العاملين والمقرضين وأصحاب العقارات -من وجهة نظر ضيقة  -عبء على األداء واجب
الخصم ،وما يتبقى بعد ذلك دخل للمالك وحدهم ,ومن ثم فان أداء المنشأة االقتصادية يتقلص
في النهاية ليعكس مصلحة أصحاب رأس المال دون الفئات األخرى التي أسهمت اسهاما
حقيقيا في هذا األداء ،وهذا على عكس معيار القيمة المضافة ,ففي حين يقتصر نطاق األداء
للربح على عنصر رأس المال ،فان نطاق القيمة المضافة يتسع ليشمل كل الفئات ،ويظهر
دخل كل مجموعة من تلك العناصر ,وبالتالي يمكن القول بأن القيمة المضافة أكثر شموال من
الربح في قياس األداء.
 .1على عكس معيار القيمة المضافة فان التركيز على الربح المحاسبي كمقياس لألداء يدفع
اإلدارة إلى اتخاذ ق اررات وسلوكيات قد تؤثر سلباً على المنشأة في األجل الطويل ،مثل
تخفيض أو الحد من تكاليف البحوث والتطوير ،إهمال تكاليف الصيانة ،خفض برامج تدريب
العاملين ،وغيرها من األمور التي تؤدي إلى زيادة الربح في األجل القصير ،ولكنها في األجل
الطويل تؤدي إلى تدهور االنتاجية وضعف القدرة التنافسية( .فرج)311-314 :,
ويخلص الباحث إلى أن أوجه الخلل والقصور لمقاييس األداء المحاسبية هو السبب الرئيسي لتراجع
االعتماد على تلك المقاييس في معظم منشآت األعمال الحديثة ألغراض قياس وتقييم األداء المحاسبي
المالي لهذه المنشآت ،ولجوء مثل تلك المنشآت لتفعيل مدخل القيمة االقتصادية المضافة.
ولكن الخلل األهم في هذه المؤشرات المحاسبية والذي اضطلعت القيمة االقتصادية المضافة
بتصحيحه هو تجاهل تكلفة التمويل عن طريق الملكية أو األسهم في احتساب الربح المحاسبي
ومضاعف السعر .اذ انه من المتعارف عليه ان الربح المحاسبي يأخذ في الحسبان كلفة التمويل فقط
عن طريق القروض والسندات ويتجاهل التمويل بالملكية تماما مما قد يعطي االنطباع في كثير من
االحيان بان أداء الشركة مرضيا ,مع العلم بانه لو تم اخذ هذه الكلفة في الحسبان لتغيرت نتيجة
التقييم.
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 4.30القيمة االقتصادية المضافة ومؤشرات األداء التقليدية

تتميز القيمة االقتصادية المضافة  EVAعن مؤشرات األداء التقليدية المتعارف عليها فيما يلي:
(الشرقاوي)16 :1444,
 مؤشر القيمة االقتصادية المضافة يأخذ في االعتبار التكلفة الكلية لرأس المال (المقترض والمملوك) يتطلب حسابه إجراء العديد من التعديالت والتسويات على الربح المحاسبي ورأس المال المستثمروغيرها ,والهدف منها الوصول إلى صافي الربح االقتصادي وبالتالي يتم استبعاد بعض التسويات
المحاسبية التي ال يترتب عليها تدفقات نقدية فضال عن تعديل رأس المال المستثمر لكي يعكس قيمة
الموجودات المستثمرة بالوحدة ,وكذلك فان استبعاد اثر السياسات المحاسبية يؤدي إلى إمكانية إجراء
المقارنة بين نتائج أداء الوحدات المختلفة أو األقسام المختلفة داخل نفس الوحدة ,كما يساعد ذلك في
تقليص الفرص أمام اإلدارة الستخدام سياسات محاسبية تهدف إلى التحكم في الربحية.
كما أن مقياس الربح المحاسبي ومعدل العائد على االستثمار من مقياس القيمة االقتصادية المضافة
 ,EVAي ختلفان في الهدف والمفهوم حيث ان ارتفاع قيمة كل منهما ال تعني تحقيق قيمة لحملة
األسهم ,فهدف كل منهما يتمثل في زيادة األرباح المحاسبية ,بينما هدف  EVAالتأكيد على تحقيق
القيمة لحملة األسهم( .علي)34 :1447,
يتضح مما سبق وجود بعض أوجه االختالف بين مؤشر  EVAومؤشرات األداء التقليدية ,وأن, EVA
أكثر شمولية لمتغيرات هامة تعكس مدى جودة األداء المقدم من قبل اإلدارة وقدرتها على خلق قيمة
للمالك ,كما يحد من قدرتها على التالعب باألرباح من خالل استخدام بعض الطرق والسياسات
المحاسبية انسجاماً مع مصالح المدراء الخاصة على حساب المالك.
يتبن مما سبق أن مسألة خلق وتحقيق القيمة لحملة األسهم عبارة عن مفهوم أخذ يتمحور منذ عقود,
وقد نال نصيبا واف ار من االهتمام واالجتهاد في بلورته كمفهوم وهدف تسعى المؤسسات إلى تحقيقه,
كما اثبت المفهوم انه االقدر على ازالة التعارض بين مصالح االطراف الرئيسية بالمنشأة كالمالك
والمدراء وتحفيز كل المستويات لتحقيق القيمة ألصحاب االسهم ,ويعتبر مؤشر القيمة االقتصادية
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المضافة من ابرز ادواته ,اذ يعتبر مقياسا للربح االقتصادي للمنشأة ,حيث يعمل على قياس الربح
الحقيقي بعد ادخال بعض التعديالت والتسويات (التي تؤدي إلى تشويه ربح المنشأة في نظر اصحاب
المؤشر) على صافي الربح التشغيلي قبل الضرائب والفوائد ومن ثم خصم تكلفة التمويل الكلي
(المملوك والمقترض) ,مما اكسبه اهمية خاصة ومزايا عديدة نال بها افضلية على مؤشرات األداء
التقليدية ,إال انه يعاني من بعض السلبيات واالنتقادات التي قد تضعف من فاعليته.
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الفصل الخامس
الطريقة واإلجراءات
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 9,9مقدمة
يتناااول هااذا الفصاال وصاافاً لماانهج الد ارسااة ،وكاال ماان مجتمااع الد ارسااة ،وأداة الد ارسااة المسااتخدمة
وطاارق إعاادادها ،وصاادقها وثباتهااا ،كمااا يتضاامن هااذا الفصاال وصا ًافا لإلج اراءات الخاصااة بتقنااين أدوات
أخير المعالجات اإلحصائية التي تم االعتماد عليها في تحليل الدراسة.
الدراسة وتطبيقها ،و ًا
 9,9منهجية الدراسة
حيث إنه قد تم تحديد جوانب وأبعاد الظاهرة موضع الدراسة مسبقاً من خالل مراجعة الدراسات
السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة التي تسعى إلى التعرف على مدى تطبيق الشركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين لقواعد الحوكمة وأثرها على ثقة المستثمرين .فقد اتبعت هذه الدراسة
المنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف إلى توفير البيانات والحقائق عن المشكلة موضوع الدراسة
لتفسيرها والوقوف على دالالتها.
 9,9طرق جمع البيانات
اعتمدت الدراسة على نوعين من البيانات
البيانات األولية :حيث تم التطرق للبيانات األولية بالبحث في الجانب الميداني عبر مقياس الحوكمة
المصمم من قبل ( )Brown and Caylor, 2004لمعرفة درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة
في بورصة فلسطين لقواعد الحوكمة ،كما تم االستعانة بالقوائم المالية المنشورة لتلك الشركات في
الوصول للنسب الالزمة لقياس ثقة المستثمرين من خالل حجم وسعر التداول لتلك الشركات .وبعد ذلك
تم استخدام االختبارات اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع
الدراسة.
البيانات الثانوية :تمت مراجعة الكتب والدوريات والمنشورات الخاصة أو المتعلقة بالموضوع قيد
الدراسة ،والتي تتعلق بقواعد حوكمة الشركات ،ومدى مساهمتها في تحسين ثقة المستثمرين في
الشركات المطبقة لها ،وأية مراجع قد تسهم في إثراء الدراسة بشكل علمي ،وذلك بغرض التعرف على
واألسس الطرق العلمية السليمة في كتابة الدراسات ،وكذلك أخذ تصور عام عن آخر المستجدات التي
حدثت و تحدث في مجال الدراسة.
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 9,9مجتمع الدراسة
يتكون مجتماع الد ارساة مان كافاة شاركات المسااهمة العاماة المدرجاة فاي بورصاة فلساطين والتاي
يبلغ عددها  94شركة حسب الموقع اإللكتروناي الرسامي لبورصاة فلساطين ( .)www.p-s-e.comوتباين
أن هااذه الوحاادات موزعااة علااى خمااس قطاعااات وهااي قطاااع االسااتثمار ،قطاااع البنااوك ،قطاااع التااأمين،
قطاع الخدمات ،وقطاع الصناعة ،وقد شملت الدراسة الشركات التي تنطبق عليها الشروط التالية:
 .9مدرجة في بورصة فلسطين منذ العام 2010م.
 .1توفر بياناتها المالية مدققة ومنشورة طيلة فترة الدراسة من سنة  2010ولغاية.2016
 .3يتم تداول أسهمها من سنة  2010إلى .2016
 .6لديها حركة تداول لم تنقطع خالل الفترة  2010إلى .2016
وبالتالي كانت العيناة النهائياة التاي تام اجاراء الد ارساة عليهاا تتكاون مان ( )40شاركة ،والجادول رقام
( )51.يوضااح أن أكباار القطاعااات تمثاايالً فااي عينااة الد ارسااة همااا قطاااعي الصااناعة والخاادمات بنساابة
 %72.54و  %77.54علااى الت اوالي ،وهااذا يتناسااب مااع نس اابتها الفعليااة فااي المجتمااع ،يليهمااا قط اااع
االستثمار بنسبة  ،%74.44وقد مثل قطاعي البنوك والتأمين بنسبة بلغت  %.5.44لكل قطاع.
جدول رقم ( )1,5
توزيع عينة الدراسة حسب القطاع االقتصادي

القطاع االقتصادي
قطاع الخدمات
قطاع التأمين
قطاع الصناعة
قطاع االستثمار
قطاع البنوك والخدمات المالية
المجموع

التكرار

النسبة المئوية

9
6

22.50
15.00

11
8
6

27.50
20.00
15.00

40

100.00

 9,9متغيرات الدراسة:
 3..9المتغير المستقل:
يتمثل المتغير المستقل لهذه الدراسة في قياس قواعد الحوكمة والمتمثلة في:
 ..أنظمة التدقيق المتبعة من قبل الشركات وسوف يرمز لها بالرمز ()X1
 .7صالحيات مجلس اإلدارة وسوف يرمز لها بالرمز ()X2
 .3اللوائح والقوانين الداخلية وسوف يرمز لها بالرمز ()X3
91

 .9المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين وسوف يرمز لها بالرمز ()X4
 .5توزيع ملكية األسهم وسوف يرمز لها بالرمز ()X5
 .8السياسات المستقبلية وسوف يرمز لها بالرمز ()X6
بينما رمز لقواعد الحوكمة بشكل عام بالرمز ( ،)Xوقد تم استخدام مقياس الحوكمة المصمم من قبل
( )Brown and Caylor, 2004لمعرفة درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين لقواعد الحوكمة وفيما يلي تحليل فقرات هذا المقياس.
3.3..9

تحليل فقرات المقياس

لتحليل فقرات المقياس تم استخدام اختبار Tلعينة واحدة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة
التطبيق قد وصل إلى درجة الحياد وهي  %54أم ال ،فإذا كانت ( Sigأكبر من  )0.05فإن متوسط
تطبيق القاعدة ال يختلف جوهرياً عن درجة الحياد وهي  ، %54أما إذا كانت ( Sigأقل من )0.05
فإن متوسط آراء األفراد يختلف جوهرياً عن درجة الحياد وهي .%54
 اختبار مدى تطابق أنظمة التدقيق لدى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطينمع قواعد الحوكمة
النتائج المبينة في جدول رقم ( )5.1توضح التزام الشركات بقواعد الحوكمة الخاصة بأنظمة
التدقيق:
جدول ()2.5
نسبة التطبيق وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل من قواعد الحوكمة الخاصة بأنظمة التدقيق
التطبيق

االنحراف
المعياري

قيمة

القيمة

0.675

0.474

2.333

0.025

.7

يصادق المدققون على التقرير السنوي ألعمال الشركة المعلن للمساهمين.

0.650

0.483

1.964

0.057

.3

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

0.550

0.504

0.628

0.534

.9

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

0.300

0.464

-2.726

0.010

جميع فقرات المجال معاً

0.544

0.265

1.045

0.303

م
..

نسبة

الفقرة
تتكون لجنة التدقيق الداخلي من أعضاء المجلس غير التنفيذين اثنان على األقل لديهم خبرة علمية
وعملية في مجال المحاسبة واإلدارة المالية.

االختبار االحتمالية

وتبين النتائج في جدول رقم ( )5.1أن  %45.4من الشركات تلتزم بمصادقة المدققين على
التقرير السنوي ألعمال الشركة المعلن للمساهمين ،كما أن  %47.5منها لديها لجنة تدقيق داخلي
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تتكون من أعضاء المجلس غير التنفيذين اثنان على األقل لديهم خبرة علمية وعملية في مجال
المحاسبة واإلدارة المالية ،بينما  %55.4فقط من هذه الشركات لديها دائرة لمراقبة االمتثال تقوم
بالمهام المحددة وفقاً لدليل معايير الحوكمة ،مما يتوافق مع قواعد الحوكمة ،إال أن  %34.4فقط من
الشركات تلتزم بسياسة رسمية لتدوير المدققين الخارجيين ،بحيث ال يستمر ألكثر من خمس سنوات
متتالية.
بشكل عام يمكن القول بأن نسبة تطابق أنظمة التدقيق لدى شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين مع قواعد الحوكمة بلغت  %59.9فقط وهي نسبة تطابق منخفضة نسبياً ،وبإنحراف
معياري ( )41785وهي درجة انحراف منخفضة مما يؤكد تقارب درجة التوافق ألنظمة التدقيق مع
قواعد الحوكمة في معظم الشركات ،ويرجع انخفاض نسبة التطابق من وجهة نظر الباحث إلى
القصور من قبل الجهات المعنية وخاصة بورصة فلسطين في وضع قوانين ملزمة خصوصاً في مجال
ضرورة عدم استمرار التعامل مع مكتب تدقيق خارجي ألكثر من خمس سنوات ،كما يطال القصور
جمعية المحاسبين والمراجعين ،والتي يتوجب عليها إصدار قانون ملزم لمكاتب المراجعة بعدم
االستمرار في عمليات المراجعة لنفس العميل أكثر من خمس سنوات.
 اختبار مدى تطابق صالحيات مجلس اإلدارة لدى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصةفلسطين مع قواعد الحوكمة
النتائج المبينة في جدول رقم ( )5.3توضح التزام الشركات بقواعد الحوكمة الخاصة بصالحيات
مجلس اإلدارة ،وتبين النتائج أن أكثر الفقرات تطبيقاً من قبل الشركات هي الفقرة رقم ( )9والتي تنص
على "يستجيب مجلس اإلدارة لطروحات المساهمين بعد انعقاد االجتماع السنوي" حيث طبقت من قبل
 %17.5من الشركات ،يليها الفقرة رقم ( )5التي تنص على " يحضر أعضاء مجلس اإلدارة على
األقل  %75من اجتماعات المجلس أو يكون لديهم عذر مقبول لعدم الحضور" حيث طبقت من قبل
 %15.4من الشركات ،والفقرة رقم ( )1والتي تنص على " ال يشغل أي مدير تنفيذي سابق عضوية
مجلس اإلدارة في الشركة" حيث التزمت بهما  %11.5من الشركات.
بينما أقل الفقرات تطبيقاً من قبل الشركات هي الفقرة رقم ( )7والتي تنص على "مجلس اإلدارة يضم
في عضويته ممثالً عن صغار المساهمين" حيث طبقت من قبل  %17.5من الشركات فقط ،يسبقها
الفقرة رقم ( )91التي تنص على "تتألف لجنة التعيينات من المدراء الخارجيين المستقلين" والتي التزم
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بها  %64.4من الشركات ،والفقرة رقم ( )99والتي تنص على "تتألف لجنة التعويضات من مدراء
خارجيين مستقلين فقط" حيث التزمت بهما  %67.5من

الشركات.

جدول ()2.5
نسبة التطبيق وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل من قواعد الحوكمة الخاصة بصالحيات مجلس اإلدارة
التطبيق

المعياري

قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

..

يستجيب مجلس اإلدارة لطروحات المساهمين بعد انعقاد االجتماع السنوي.

0.875

0.335

7.081

0.000

.7

يتراوح حجم مجلس اإلدارة بين  7و 31عضو.

0.800

0.405

4.684

0.000

.3

ال يقل عمر عضو مجلس اإلدارة عن خمسة وعشرين عام ًا عند ترشحه لعضوية المجلس.

0.800

0.405

4.684

0.000

.9

ال يشغل المدير التنفيذي عضوية مجلس إدارة شركات أخرى بحد أقصى شركتين.

0.800

0.405

4.684

0.000

0.850

0.362

6.121

0.000

.8

يوجد فصل بين منصبي رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي.

0.800

0.405

4.684

0.000

.2

ال عن صغار المساهمين.
مجلس اإلدارة يضم في عضويته ممث ً

0.275

0.452

-3.147

0.003

.6

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

0.825

0.385

5.342

0.000

.4

يقوم مجلس اإلدارة بإرفاق جدول األعمال مصحوب ًا بالبيانات المالية المبسطة لتساعد المساهمين على
التصويت واتخاذ ق ارراتهم بوضوح في اجتماعهم السنوي.

0.725

0.452

3.147

0.003

..4

يضم مجلس اإلدارة في عضويته ما ال يقل عن  %57من األعضاء مستقلين استقال ًال تام ًا عن الشركة.

0.800

0.405

4.684

0.000

...

تتألف لجنة التعويضات من مدراء خارجيين مستقلين فقط.

0.475

0.506

-0.313

0.756

..7

ال يرأس رئيس مجلس اإلدارة أياً من اللجان الدائمة أو المؤقتة المنبثقة عنه ،باستثناء لجنة الحوكمة.

0.675

0.474

2.333

0.025

..3

يحق للمساهمين التصويت النتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.

0.711

0.460

2.824

0.008

..9

يحق للمساهمين التصويت الختيار المدراء التنفيذيون لملئ الشواغر.

0.625

0.490

1.612

0.115

..5

تعقد اجتماعات مجلس اإلدارة من قبل األعضاء على أن ال تقل عن مرة واحدة كل شهرين.

0.650

0.483

1.964

0.057

..8

يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة كل أربع سنوات بحد أقصى بناء على موافقة المساهمين في الجمعية

0.750

0.439

3.606

0.001

..2

يصادق المساهمون على إجراء أي تعديل في حجم مجلس اإلدارة.

0.700

0.464

2.726

0.010

..6

تتألف لجنة التعيينات من المدراء الخارجيين المستقلين.

0.400

0.496

-1.275

0.210

..4

تجتمع لجنة الحاكمية المؤسسية مرة واحدة على األقل خالل السنة.

0.725

0.452

3.147

0.003

0.800

0.405

4.684

0.000

0.703

0.163

7.876

0.000

م

.5

.74

نسبة

الفقرة

يحضر أعضاء مجلس اإلدارة على األقل  %77من اجتماعات المجلس أو يكون لديهم عذر مقبول لعدم
الحضور.

العمومية السنوية.

يقوم مجلس اإلدارة بتشكيل اللجان التي تضمن تسيير أعمال الشركة بشكل آمن وسليم وفعال ،ومنها

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

جميع فقرات المجال معاً

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

93

االنحراف

بشكل عام يمكن القول بأن نسبة تطابق صالحيات مجلس اإلدارة لدى شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين مع قواعد الحوكمة بلغت  %24.3فقط ،وهي نسبة تطابق متوسطة ،إال
أنها غير كافية خصوصاً وأن صالحيات مجلس االدارة غير المتطابقة مع الحوكمة تحد من
استقالليته ،مما يضاعف من عواقب تضارب المصالح بين صغار المساهمين ،واالدارة المعينة
والمرتبطة بكبار المساهمين ،مما يزعزع من ثقة المستثمرين بالشركة ،ويبلغ اإلنحراف المعياري
( )41.83وهي درجة انحراف منخفضة مما يشير إلى تقاربة درجة تطابق صالحيات مجلس اإلدارة
لدى كافة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين مع قواعد الحوكمة.
 اختبار مدى تطابق اللوائح واألنظمة الداخلية لدى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصةفلسطين مع قواعد الحوكمة
النتائج المبينة في جدول رقم ( )5.9توضح التزام الشركات بقواعد الحوكمة الخاصة باللوائح واألنظمة
الداخلية ،وتبين النتائج أن أكثر الفقرات تطبيقاً من قبل الشركات هي الفقرة رقم ( )8والتي تنص على
مصرح لها إصدار أي أسهم ممتازة" حيث طبقت من قبل  %47.5من الشركات ،يليها
"الشركة غير
ّ

الفقرة رقم ( )7والتي تنص على "توجه الدعوة إلى اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية من
قبل مجلس اإلدارة ،أو بناء على طلب مدقق الحسابات" حيث التزمت بهما  %64.4من الشركات،
والفقرة رقم ( ).التي تنص على "يتطلب االندماج أغلبية الثلثين للموافقة عليها وفقاً للممارسات الدولية
الفضلى" حيث التزمت بهما  %22.5من الشركات.
بينما أقل الفقرات تطبيقاً من قبل الشركات هي الفقرة رقم ( )9والتي تنص على "تحاول الشركة جعل
أسهمها أقل أو أكثر جاذبية للتقليل من عملية االستحواذ" حيث طبقت من قبل  %52.5من الشركات
فقط ،يسبقها الفقرة رقم ( )5التي تنص على "يسمح للمساهمين في الشركة بالدعوة لعقد اجتماعات
غير دورية وفق القوانين واللوائح المعمول بها" والتي التزم بها  %85.4من الشركات ،والفقرة رقم ()3
والتي تنص على "يطلب تصويت أغلبية المساهمين لتعديل أي لوائح أو قوانين ،أو يمكن لمجلس
اإلدارة التعديل في ظروف محددة" حيث التزمت بهما  %25.4من الشركات.
بشكل عام يمكن القول بأن نسبة تطابق اللوائح واألنظمة الداخلية لدى شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين مع قواعد الحوكمة بلغت  %29.8فقط ،وهي نسبة تطابق مقبولة نسبياً،
ويرجع ذلك لوجود قوانين تنص على وجوب التزام الشركات بهذه اللوائح شرطاً إلدراج أسهمها في
94

بورصة فلسطين ،ويبلغ اإلنحراف المعياري ( )41774وهي درجة انحراف منخفضة مما يشير إلى
تقارب بين الشركات في تطبيق قواعد الحوكمة الخاصة باللوائح واألنظمة الداخلية.
جدول ()2.5
نسبة التطبيق وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل من قواعد الحوكمة الخاصة باللوائح واألنظمة الداخلية
التطبيق

االنحراف
المعياري

قيمة

االختبار

االحتمالية

0.775

0.423

4.113

0.000

0.800

0.405

4.684

0.000

0.750

0.439

3.606

0.001

.9

تحاول الشركة جعل أسهمها أقل أو أكثر جاذبية للتقليل من عملية االستحواذ.

0.575

0.501

0.947

0.349

.5

يسمح للمساهمين في الشركة بالدعوة لعقد اجتماعات غير دورية وفق القوانين واللوائح المعمول بها.

0.650

0.483

1.964

0.057

.8

الشركة غير مصرح لها إصدار أي أسهم ممتازة.

0.925

0.267

10.077

0.000

جميع فقرات المجال معاً

0.746

0.220

7.064

0.000

م
..
.7
.3

نسبة

الفقرة
يتطلب االندماج أغلبية الثلثين للموافقة عليها وفقاً للممارسات الدولية الفضلى.
توجه الدعوة إلى اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية من قبل مجلس اإلدارة ،أو بناء على

طلب مدقق الحسابات.

يطلب تصويت أغلبية المساهمين لتعديل أي لوائح أو قوانين ،أو يمكن لمجلس اإلدارة التعديل في ظروف

محددة.

القيمة

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

 اختبار مدى تطابق أنظمة المكافآت المقدمة لمجلس اإلدارة لدى شركات المساهمة العامةالمدرجة في بورصة فلسطين مع قواعد الحوكمة
النتائج المبينة في جدول رقم ( )5.5توضح التزام الشركات بقواعد الحوكمة الخاصة بأنظمة المكافآت
المقدمة لمجلس اإلدارة ،وتبين النتائج أن أكثر الفقرات تطبيقاً من قبل الشركات هي الفقرة رقم ()5
التي تنص على "ال يشارك غير الموظفين في خطط المعاشات التقاعدية" حيث التزمت بهما %65.4
من الشركات ،يليها الفقرة رقم ( )2والتي تنص على " يصادق المساهمون على اعتماد مكافآت
ألعضاء مجلس اإلدارة ،وتظهر في التقرير السنوي للشركة" حيث طبقت من قبل  %67.5من
الشركات ،يليها الفقرة رقم والفقرة رقم ( )8والتي تنص على "يصادق المساهمون على اعتماد مكافآت
ألعضاء مجلس اإلدارة ،وتظهر في التقرير السنوي للشركة" حيث التزمت بهما  %25.4من الشركات.
بينما أقل الفقرات تطبيقاً من قبل الشركات هي الفقرتين رقم ( ).والتي تنص على " يتلقى المدراء جميع
أو بعض من أتعابهم على شكل أسهم" حيث التزمت بهما  %97.5من الشركات  ،والفقرة رقم ()7
التي تنص على "ال تمنح الشركة أي قروض للمدراء التنفيذيين لممارسة الخيارات" ،حيث طبقت من
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قبل  %94.4من الشركات فقط ،يسبقهما الفقرة رقم ( )3التي تنص على "تم اعتماد خطط الحوافز
المالية بموافقة المساهمين" والتي التزم بها  %32.5من الشركات.
جدول ()2.2
نسبة التطبيق وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل من قواعد الحوكمة الخاصة بأنظمة المكافآت المقدمة لمجلس اإلدارة
التطبيق

االنحراف
المعياري

قيمة

االختبار

االحتمالية

..

يتلقى المدراء جميع أو بعض من أتعابهم على شكل أسهم.

0.425

0.501

-0.947

0.349

.7

ال تمنح الشركة أي قروض للمدراء التنفيذيين لممارسة الخيارات.

0.400

0.496

-1.275

0.210

.3

تم اعتماد خطط الحوافز المالية بموافقة المساهمين.

0.375

0.490

-1.612

0.115

.9

يوجد فصل بين مجلس اإلدارة ولجنة المكافآت واألتعاب.

0.550

0.504

0.628

0.534

.5

ال يشارك غير الموظفين في خطط المعاشات التقاعدية.

0.850

0.362

6.121

0.000

.8

يظهر الشركة خيار إعادة التسعير خالل السنة المالية.

0.750

0.439

3.606

0.001

.2

يصادق المساهمون على اعتماد مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة ،وتظهر في التقرير السنوي للشركة.

0.825

0.385

5.342

0.000

جميع فقرات المجال معاً

0.596

0.233

2.618

0.013

م

نسبة

الفقرة

القيمة

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

بشكل عام يمكن القول بأن نسبة تطابق أنظمة المكافآت المقدمة لمجلس اإلدارة لدى شركات المساهمة
العامة المدرجة في بورصة فلسطين مع قواعد الحوكمة بلغت  %54.8فقط ،ويبلغ اإلنحراف المعياري
( )41733وهي نسبة تطابق متوسطة إال أنها غير كافية بدرجة انحراف منخفضة ،ويرجع ذلك من
وجهة نظر الباحث إلى أن كل شركة من الشركات تضع نظاماً خاصاً بها للحوافز والمكافآت بما
يتناسب ومصالح االدارة ،دون وجود قانون أو لوائح عامة تلزم بنظام مكافآت معين.
 اختبار مدى تطابق أنظمة توزيع األسهم على الشركاء لدى شركات المساهمة العامة المدرجةفي بورصة فلسطين مع قواعد الحوكمة
النتائج المبينة في جدول رقم ( )5.4توضح التزام الشركات بقواعد الحوكمة الخاصة بأنظمة توزيع
األسهم على الشركاء وتبين النتائج أن  %15.4من الشركات تخضع أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء
التنفيذيون لمبادئ وقوانين ملكية األسهم ،كما أن  %14.4منها ال تفوق نسبة األسهم المملوكة من قبل
أكبر ثالثة مساهمين لديها ( )%54من عدد األسهم المكتتب بها ،بينما  %35.4فقط من هذه
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الشركات ال تزيد نسبة األسهم المملوكة من قبل أكبر مساهم سواء شخص طبيعي أو اعتباري أو
مجموعة المصالح المرتبطة والمشتركة والعائلة عن  %94من أسهم الشركة.

جدول ()2.5
نسبة التطبيق وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل من قواعد الحوكمة الخاصة بأنظمة توزيع األسهم على الشركاء
التطبيق

االنحراف
المعياري

قيمة

االختبار

االحتمالية

..

يمتلك المدراء أسهماً بعد تعيينهم أكثر من عام.

0.450

0.504

-0.628

0.534

.7

يمتلك المدراء أسهماً بحد أدنى  %3وحد أقصى  %13من األسهم المكتتب بها.

0.600

0.496

1.275

0.210

.3

نسبة األسهم المملوكة من قبل أكبر ثالثة مساهمين ال تفوق ( )%73من عدد األسهم المكتتب بها.

0.800

0.405

4.684

0.000

0.350

0.483

-1.964

0.057

يخضع أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيون لمبادئ وقوانين ملكية األسهم.

0.950

0.221

12.894

0.000

جميع فقرات المجال معاً

0.630

0.233

3.523

0.001

م

.9
.5

نسبة

الفقرة

نسبة األسهم المملوكة من قبل أكبر مساهم سواء شخص طبيعي أو اعتباري أو مجموعة المصالح
المرتبطة والمشتركة والعائلة ال تزيد المساهمة عن  %33من أسهم الشركة.

القيمة

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

بشكل عام يمكن القول بأن نسبة تطابق أنظمة توزيع األسهم على الشركاء لدى شركات المساهمة
العامة المدرجة في بورصة فلسطين مع قواعد الحوكمة بلغت  %83.4فقط ،وهي نسبة تطابق
متوسطة نسبياً ،ويؤدي ضعف التزام الشركات بهذه األنظمة إلى تكدس األسهم في يد كبار المساهمين
مما يؤدي إلى سيطرتهم على إدارة الشركة وتعاظم فجوة المعلومات بينهم وبين صغار المالك نتيجة
تضارب المصالح ،مما يحد من ثقة المستثمرين .ويبلغ اإلنحراف المعياري ( )4.733وهي درجة
انحراف منخفضة مما يشير إلى تقارب بين الشركات في درجة التطابق المتوسطة لقواعد الحوكمة
الخاصة بأنظمة توزيع األسهم على الشركاء.
 اختبار مدى تطابق السياسات المستقبلية لدى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصةفلسطين مع قواعد الحوكمة
النتائج المبينة في جدول رقم ( )5.7توضح التزام الشركات بقواعد الحوكمة الخاصة بالسياسات
المستقبلية وتبين النتائج أن  %15.4من الشركات لديها لجنة إدارة المخاطر للتحوط من مخاطر
العمليات الشركة (مخاطر التشغيل) ومخاطر المعامالت الشركة (مخاطر السوق ومخاطر االئتمان)،
كما أن  %14.4من الشركات يستعين مجلس إدارتها بخدمات مستشارين خارجيين ،كما أن %75.4
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منها يجتمع المدراء الخارجيين ولجان مجلس اإلدارة لديها بدون المدير التنفيذي ،ويفصحوا عن
االجتماعات ،بينما  %11.5فقط من هذه الشركات توجد لديها فترة محددة لتولي المدراء لمناصبهم.
بشكل عام يمكن القول بأن نسبة تطابق بالسياسات المستقبلية لدى شركات المساهمة العامة المدرجة
في بورصة فلسطين مع قواعد الحوكمة بلغت  %54.2فقط ،وهي نسبة تطابق منخفضة إلى متوسطة
نسبياً ،ويرجع ذلك من وجهة نظر الباحث إلى أنه مثلما أن كل شركة من الشركات تضع نظاماً خاصاً
بها للحوافز والمكافآت بما يتناسب ومصالح االدارة ،فكل شركة أيضاً تضع السياسات المستقبلية وفق
رؤى خاصة دون وجود قانون أو لوائح عامة تلزم بنظام مكافآت معين.
جدول ()2.5
نسبة التطبيق وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل من قواعد الحوكمة الخاصة بالسياسات المستقبلية
التطبيق

االنحراف
المعياري

قيمة

االختبار

االحتمالية

..

يوجد سن تقاعد إلزامي للمدراء.

0.450

0.504

-0.628

0.534

.7

يضع مجلس اإلدارة خطة لمراجعة أداء مجلس اإلدارة والبرامج المستقبلية بشكل دوري.

0.725

0.452

3.147

0.003

.3

يضع مجلس اإلدارة خطة إحالل للمدراء والمساعدين بالدرجات الوظيفية المناسبة.

0.675

0.474

2.333

0.025

.9

مجلس اإلدارة يستعين بخدمات مستشارين خارجيين.

0.800

0.405

4.684

0.000

0.750

0.439

3.606

0.001

0.225

0.423

-4.113

0.000

0.950

0.221

12.894

0.000

0.405

-4.684

0.000

0.246

2.491

0.017

م

.5

نسبة

الفقرة

يجتمع المدراء الخارجيين ولجان مجلس اإلدارة بدون المدير التنفيذي ،ويفصحوا عن
االجتماعات.

.8

توجد فترة محددة لتولي المدراء لمناصبهم.

.2

لدى الشركة لجنة إدارة المخاطر للتحوط من مخاطر العمليات الشركة (مخاطر التشغيل)

.6

في حال تقرر حالة االندماج ال تتاح فرصة ألي عمليات استحواذ.

0.200

جميع فقرات المجال معاً

0.597

ومخاطر المعامالت الشركة (مخاطر السوق ومخاطر االئتمان).

القيمة

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

3.1..9

قياس المتغير المستقل (الحوكمة) لكل من الشركات.

ويوضح جدول ( )516مستوى تطابق كل مؤشر من المؤشرات السابقة لكل شركة من شركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين مع قواعد الحوكمة ،ويتبين من خالل هذا الجدول أن
أكثر هذه المؤشرات تطابقاً هو المؤشر ( )X3الخاص باللوائح والقوانين الداخلية للشركة ،حيث بلغت
نسبة التطابق لهذا المؤشر مع قواعد الحاكمية المؤسسية ( ،)%2918وهذ يشير إلى اهتمام الشركات
بتطابق لوائحها وقوانينها الداخلية مع قواعد الحاكمية المؤسسية وربما يعود ذلك إلى أن كافة شركات
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الدراسة هي شركات مساهمة عامة ،بحاجة إلى ثقة المستثمرين بها مما يجعل من المفيد لها هذا
التطابق ،ويأتي في المرتبة الثانية من حيث التطابق المؤشر ( )X2الخاص بصالحيات مجلس اإلدارة
حيث نال نسبة تطابق ( )%2413مع قواعد الحاكمية المؤسسية ،يليه مؤشر ( )X5الخاص بأنظمة
توزيع األسهم على الشركاء بنسبة ( )%83.4مما يؤكد اهتمام الشركة بثقة المستثمرين ،ومحاولتها
إظهار مؤشرات دالة على الحد من مشاكل الوكالة ،وتعارض المصالح.
جدول رقم ()18.
مستوى تطبيق قواعد الحاكمية من قبل شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين
رمز الشركة

القطاع

C4

C6
C7
C8
C9

C11
C12

االستثمار بمتوسط 7.55

C10

C13
C14

C16

C18
C19
C20

البنوك بمتوسط 7.53

C17

75.0

75.0

50.0

71.4

60.0

37.5

64.0

75.0

80.0

100.0

42.9

60.0

62.5

72.0

25.0

60.0

50.0

28.6

40.0

50.0

48.0

50.0

45.0

66.7

85.7

40.0

25.0

50.0

50.0

75.0

33.3

28.6

60.0

50.0

56.0

50.0

40.0

66.7

42.9

40.0

25.0

42.0

100.0

94.7

100.0

85.7

80.0

62.5

86.0

50.0

75.0

100.0

57.1

100.0

87.5

78.0

50.0

70.0

100.0

71.4

80.0

62.5

72.0

75.0

47.4

66.7

42.9

40.0

37.5

48.0

50.0

45.0

33.3

28.6

80.0

50.0

46.0

75.0

95.0

83.3

85.7

80.0

100.0

90.0

100.0

75.0

83.3

71.4

100.0

87.5

82.0

50.0

80.0

50.0

57.1

40.0

62.5

64.0

25.0

80.0

66.7

42.9

20.0

62.5

60.0

50.0

85.0

100.0

71.4

80.0

87.5

82.0

100.0

95.0

83.3

100.0

100.0

100.0

96.0

C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
C37
C38
C39
C40

درجة التطابق لكل مؤشر
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الخدمات بمتوسط 7557

C15

100.0

95.0

83.3

71.4

80.0

75.0

86.0

C21

الصناعة بمتوسط 7.57

C5

التأمين بمتوسط 7757

C3

75.0

75.0

83.3

57.1

80.0

62.5

72.0

رمز الشركة

C2

25.0

45.0

66.7

71.4

40.0

62.5

52.0

القطاع

C1

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X

75.0

85.0

83.3

85.7

80.0

100.0

86.0

25.0

65.0

50.0

42.9

40.0

62.5

54.0

100.0

70.0

83.3

100.0

80.0

87.5

82.0

25.0

55.0

33.3

28.6

20.0

12.5

36.0

75.0

65.0

100.0

85.7

80.0

62.5

74.0

25.0

65.0

83.3

71.4

40.0

37.5

58.0

50.0

90.0

100.0

71.4

60.0

75.0

80.0

25.0

75.0

83.3

28.6

40.0

12.5

52.0

25.0

65.0

100.0

42.9

80.0

50.0

62.0

25.0

70.0

100.0

71.4

60.0

62.5

68.0

50.0

70.0

50.0

14.3

60.0

87.5

60.0

25.0

85.0

100.0

85.7

100.0

75.0

82.0

25.0

55.0

83.3

42.9

40.0

25.0

48.0

75.0

65.0

83.3

57.1

80.0

62.5

68.0

50.0

35.0

33.3

28.6

60.0

62.5

42.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

25.0

55.0

66.7

71.4

40.0

62.5

56.0

25.0

70.0

50.0

28.6

40.0

50.0

52.0

50.0

65.0

66.7

57.1

40.0

25.0

54.0

50.0

75.0

66.7

57.1

80.0

25.0

62.0

54.4

70.3

74.6

59.6

63.0

59.7

65.6

كما بلغت نسبة التطابق الكلي للمؤشرات مع قواعد حوكمة الشركات ( )%8518وهي نسبة
مقبولة من الحاكمية المؤسسية ،ويشير ذلك إلى التزام شركات المساهمة العامة بالتعليمات الصادرة
عن سلطة النقد والتي تنسجم مع تعليمات لجنة بازل .7
وتتفق نتائج هذه الدراسة في التطابق الكلي للمؤشرات مع دراسة (أبوجراد ،)74.5 ،إال أن
االختالف بين الدراستين يكمن في ترتيب تطابق المؤشرات حيث أظهرت دراسة (أبوجراد،)74.5 ،
أن أكثر قواعد الحوكمة المطبقة هي تلك المتعلقة بأنظمة التدقيق بنسبة ( )81.63%يليها تطابق
اللوائح والقوانين الداخلية بنسبة ( ،)%84145ويرجع ذلك االختالف إلى اختالف مجتمع الدراسة
حيث ركزت دراسة (أبوجراد )74.5 ،على قطاع واحد هو قطاع البنوك ،والذي ال يشكل إال نسبة
( )%.8133من الشركات التي شملتها هذه الدراسة ،بينما تطابقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة
(غزالي )74.5 ،حيث شملت هذه الدراسة نفس مجتمع الدراسة الحالية ،كما تختلف النتائج مع دراسة
(المناصير )74.3 ،التي توصلت إلى أن تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
األردن بلغت  ،%65ويرجع ذلك إلى االختالف في مجتمع الدراسة ،حيث أن بورصة األردن أكثر
انضباطا وخبرة من بورصة فلسطين حديثة النشأة.
 1..9المتغير التابع:
يتمثاال المتغياار التااابع لهااذه الد ارسااة بمقياااس القيمااة االقتصااادية المضااافة ،وقااد تاام حساااب قيمااة
المتغياار المسااتقل( )XEVAوهااو القيمااة االقتصااادية المضااافة للشااركات عينااة الد ارسااة ماان خااالل المعادلااة
التاليةEVAt = NOPATt – Ct x WACCt :
لذلك فقد تم حساب صافي الربح التشغيلي السنوي بعد الضريبة  NOPATلجميع الشركات
عينة الدراسة للعام  74.8كما موضح في الجدول (.)2.5
جدول رقم ()2.5
الربح التشغيلي NOPAT -للشركات عينة الدراسة
رمز
الشركة

NOPAT

رمز
الشركة

NOPAT

رمز
الشركة

NOPAT

رمز
الشركة

NOPAT

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

302454
-493997
1309048
597078
89072000
-239059
199416

C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17

6244497
5713618
3753496
1079119
1484832
1248248
3676798

C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27

562508
5513612
-77659
916621
462184
326541
381554

C31
C32
C33
C34
C35
C36
C37

23722
4374549
-110311
1138108
8461782
74587870
19835952
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رمز
الشركة

NOPAT

رمز
الشركة

NOPAT

رمز
الشركة

NOPAT

رمز
الشركة

NOPAT

C8
C9
C10

-291602
735280
2573138

C18
C19
C20

8262410
84181
-1588

C28
C29
C30

43972
-323889
42396000

C38
C39
C40

5997672
18274756
13993346

بعد ذلك تم حساب المعدل المرجح لتكلفة رأس المال من خالل المعادلة التالية:
WACC= Ke * W Equity + Kd * W Debt

حيث أن:
 : Keمعدل كلفة األسهم للشركات

 : W Equityالوزن النسبي لألسهم في هيكل التمويل
 :Kdمعدل كلفة الديون في الشركات

 :W Debtالوزن النسبي للديون في هيكل التمويل

ولحساب معدل كلفة األسهم ( )Keللشركات عينة الدراسة اعتمد الباحث على نموذج  CAPMالتالي:
)Ke = Rfr + b (Km – Rfr

حيث أن:
 :Rfrالعائد الخالي من المخاطر ،ولعدم توفر أذونات خزينة في فلسطين فقد اعتمد الباحث معدل
الفائدة على الودائع لعام  74.8باالعتماد على التقارير السنوية لسلطة النقد الفلسطينية والتي بلغت
( )%5.44لتصبح بمثابة العائد الخالي من المخاطر لهذه الدراسة.
 : bمعامل االنحدار بين العوائد الشهرية لألسهم والعائد الشهري لبورصة فلسطين للفترة (-74.4
.)74.8
 :Kmمتوسط عائد بورصة فلسطين لفترة الدراسة :هذا وقد تم حساب قيمة بيتا ( )bلكل شركة من
شركات عينة الدراسة ولنفس فترة الدراسة ( )74.8 – 74.4وذلك عن طريق حساب معدل العائد
الشهري ومن ثم المتوسط السنوي لكل سهم ( )Ksمن أسهم عينة الدراسة باستخدام المعادلة التالية:
Ks = )P1 – P0( / P0
أما بالنسبة لمعدل العائد على االستثمار في بورصة فلسطين ( )Kmفقد تم احتساب المتوسط
الشهري للعائد أوال ومن ثم المتوسط السنوي للفترة  74.8 - 74.4باستخدام المعادلة التالية:
Km = )MI1- MI0( / MI0
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تم اجراء تحليل االنحدار البسيط –  Simple Linear Regression Analysisاليجاد قيم B
(معامل االنحدار لعائدات األسهم على عائدات بورصة فلسطين) كما يوضحه الجدول (.)2..5
بعد ذلك أصبح من الممكن حساب معدل تكلفة األسهم عينة الدراسة باالعتماد على نموذج
 CAPMالسابق ذكره حيث اعتمد الباحث على التقارير السنوية لبورصة فلسطين إليجاد العائد السنوي
على االستثمار في بورصة فلسطين للعام  74.8الذي بلغ ( )4.47وفق تقارير سلطة النقد لعام
74.8م.
جدول رقم( :)2..5قيمة معامل االنحدار ( )Bومعدل كلفة أسهم عينة الدراسة Ke
رمز
الشركة

B

Ke

رمز
الشركة

B

Ke

رمز
الشركة

B

Ke

رمز
الشركة

B

Ke

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10

0.296
3.659
13.613
-3.230
0.914
0.888
0.785
-0.730
-1.313
-0.237

0.040
-0.077
-0.424
0.162
0.018
0.019
0.023
0.075
0.096
0.058

C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20

0.270
-0.548
-0.599
-0.040
-0.956
1.574
0.919
-0.723
0.235
1.782

0.041
0.069
0.071
0.051
0.083
-0.005
0.018
0.075
0.042
-0.012

C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30

1.917
-1.477
2.261
-0.531
2.482
0.463
1.397
0.078
-1.231
3.220

-0.017
0.101
-0.029
0.068
-0.036
0.034
0.001
0.047
0.093
-0.062

C31
C32
C33
C34
C35
C36
C37
C38
C39
C40

0.106
4.122
0.612
-2.141
2.490
1.446
3.478
-0.472
1.907
1.270

0.046
-0.093
0.029
0.125
-0.037
0.000
-0.071
0.066
-0.016
0.006

أما بالنسبة لمعدل كلفة التمويل بالدين فقد تم ايجاد متوسط أسعار الفائدة على التسهيالت
االئتمانية لفترة الدراسة باالعتماد على التقارير السنوية لسلطة النقد الفلسطينية الذي بلغ (.)4.4562
وبعد ذلك تم حساب المعدل الموزون لتكلفة رأس المال لكل شركة من الشركات عينة الدراسة من
خالل المعادلة اآلتيةWACC= Ke * W Equity + Kd * W Debt :
جدول رقم ( :)2...الوزن النسبي لألسهم والديون ومعدل كلفتهما والمعدل الموزون
لكلفة رأس المال لشركات عينة الدراسة
رمز
الشركة

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9

W
Equity

0.040
-0.077
-0.424
0.162
0.018
0.019
0.023
0.075
0.096

Ke

W Debt

Kd

WACC

رمز
الشركة

0.066
0.456
0.544
0.509
0.457
0.149
0.143
0.389
0.695

0.059
0.059
0.059
0.059
0.059
0.059
0.059
0.059
0.059

0.934
0.544
0.456
0.491
0.543
0.851
0.857
0.611
0.305

0.040
-0.042
-0.193
0.080
0.010
0.016
0.019
0.046
0.029

C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
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W
Equity

-0.017
0.101
-0.029
0.068
-0.036
0.034
0.001
0.047
0.093

Ke

W Debt

Kd

WACC

0.443
0.240
0.527
0.547
0.169
0.058
0.204
0.020
0.316

0.059
0.059
0.059
0.059
0.059
0.059
0.059
0.059
0.059

0.557
0.760
0.473
0.453
0.831
0.942
0.796
0.980
0.684

-0.009
0.077
-0.014
0.031
-0.030
0.032
0.001
0.046
0.063

رمز
الشركة

C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20

W
Equity

0.058
0.041
0.069
0.071
0.051
0.083
-0.005
0.018
0.075
0.042
-0.012

Ke

W Debt

Kd

WACC

رمز
الشركة

0.731
0.757
0.665
0.698
0.729
0.657
0.327
0.231
0.167
0.100
0.288

0.059
0.059
0.059
0.059
0.059
0.059
0.059
0.059
0.059
0.059
0.059

0.269
0.243
0.335
0.302
0.271
0.343
0.673
0.769
0.833
0.900
0.712

0.016
0.010
0.023
0.021
0.014
0.029
-0.003
0.014
0.063
0.038
-0.009

C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
C37
C38
C39
C40

W
Equity

-0.062
0.046
-0.093
0.029
0.125
-0.037
0.000
-0.071
0.066
-0.016
0.006

Ke

W Debt

Kd

WACC

0.362
0.018
0.265
0.384
0.113
0.905
0.902
0.882
0.773
0.907
0.903

0.059
0.059
0.059
0.059
0.059
0.059
0.059
0.059
0.059
0.059
0.059

0.638
0.982
0.735
0.616
0.887
0.095
0.098
0.118
0.227
0.093
0.097

-0.040
0.045
-0.069
0.018
0.110
-0.003
0.000
-0.008
0.015
-0.002
0.001

من خالل المعادلة التالياة  EVAt = NOPATt – Ct x WACCتام حسااب القيماة االقتصاادية
المضااافة لجميااع الشااركات عينااة الد ارسااة كمااا يوضااحه الجاادول ( .)2...حيااث تاام حساااب قيمااة كلفااة
التمويل لكل شركة بضرب المعدل الموزون لكلفة رأس المال في حجم األصول لكل شاركة مان شاركات
العينة كما توضحه المعادلة أعاله ،كما يوضح الجدول( )51.7متوسط القيمة االقتصادية المضافة لكل
دينار من األصول ( )EVA/Assetsوذلك الستبعاد أثر حجم الشركة على العالقة بين متغيرات الدراسة.
جدول رقم ( :)2..5قيمة كلفة التمويل وصافي الربح التشغيلي
بعد الضريبة والقيم االقتصادية المضافة لشركات عينة الدراسة
رمز
الشركة

EVA

EVA/s

رمز
الشركة

EVA

EVA/s

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19

-250393
733384.5
4979023
-231397
78995134
-1860263
-82435
-850210
-5787674
1819897
5912870
3748368
2959662
489246.3
-2686872
1266370
3220461
3625471
-40635.9

-0.023
0.037
0.711
-0.073
0.600
-0.031
-0.021
-0.065
-0.022
0.227
1.137
1.249
0.592
0.052
-0.269
0.844
0.240
0.196
-0.054

C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
C37
C38
C39

937303.6
1431124
-61184.3
207148.2
667679.4
-566037
374824.3
-435622
-1038693
75745050
-121498
8300645
-2204105
-3724363
11220730
74729232
26608925
681692.7
19732590

0.094
0.080
-0.009
0.030
0.134
-0.142
0.068
-0.046
-0.104
0.303
-0.025
0.443
-0.035
-0.116
0.224
0.383
0.426
0.011
0.323
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رمز
الشركة

EVA

EVA/s

رمز
الشركة

EVA

EVA/s

C20

174048

0.012

C40

13456226

0.179

 1.33المعالجات اإلحصائية
لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها ،فقد تام اساتخدام العدياد مان األسااليب
اإلحصااائية المناساابة باسااتخدام الحاازم اإلحصااائية للعلااوم االجتماعيااة Statistical Package for
) Social Science ( SPSSوفيمااا يلااي مجموعااة ماان األساااليب اإلحصااائية المسااتخدمة فااي تحلياال
البيانات:
.9

التوزيعااات التك ارريااة ،والنسااب المئويااة ،لتحلياال س اامات عينااة الد ارسااة ،وذلااك بناااء علااى نت ااائج
برنامج (.)SPSS

.1

اختبااار  One Sample T-Testلقياااس ماادى إمكانيااة تعماايم نتااائج العينااة علااى المجتمااع،
ومدى داللتها.

.3

اختبااار تحلياال االرتباااط ( )Correlation Analysisواالنحاادار ( )Regressionوبمسااتوى
معنويااة ( )4.45لقياااس العالقااة بااين المتغياار التااابع والمتغي ارات المسااتقلة للد ارسااة ،إضااافة إلااى
إجراء تحليل االرتباط مع ضبط المتغيرات والمتعلقة بسمات عينة الدراسة.
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الفصل السادس
نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها

"اختبار فرضيات الدراسة"
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اختبار فرضيات الدراسة
الفرضية األولى :يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لقواعد
حوكمة الشركات المتعلقة بأنظمة التدقيق على القيمة االقتصادية المضافة لتلك الشركات.
استخدام تحليل االرتباط بين كل من درجة تطابق أنظمة التدقيق لدى شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين مع قواعد الحوكمة والقيمة االقتصادية المضافة للسهم ،ويوضح الجدول
رقم ( )6.1أن مستوى الداللة االحصائية لمعامل االرتباط البالغ ( )41596أقل من  ،0.05مما يعني
وجود عالقة ذات داللة احصائية بين درجة تطابق أنظمة التدقيق لدى شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين مع قواعد الحوكمة والقيمة االقتصادية المضافة للسهم .ويمكن إرجاع هذه
العالقة الطردية إلى أن تطبيق نظام تدقيق متوافق مع قواعد الحاكمية المؤسسية ،يخفض من حاالت
الفشل المالي ويجعل األرقام المالية المعلن عنها من قبل هذه الشركات أكثر واقعية ومصداقية لدى
المستثمرون ،ويتوافق ذلك مع دراسة (خلف )74.8 ،التي توصلت إلى أن تطبيق الحوكمة للشركات
العراقية كان لدور في رفع كفاءة والتخلص من حالة الفشل ،ود ارسة (الغزالي )74.5 ،ودراسة
( )Miglani, et. al., 2015والتي توصلتا أيضاً إلى وجود أثر ذي داللة إحصائية لتطبيق الشركات
المدرجة في بورصة فلسطين لقواعد حوكمة الشركات في منع حدوث التعثر المالي ،وبالتالي يرى
الباحث أن تخفيض المخاطر يترتب عليه تخفيض لتكلفة رأس المال وبالتالي إرتفاع القيمة االقتصادية
المضافة.
جدول رقم ( :)5,.نتائج تحليل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط
أل ثر تطابق أنظمة التدقيق مع قواعد الحوكمة على القيمة االقتصادية المضافة

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية

أنظمة التدقيق والقيمة االقتصادية المضافة معامالت االنحدار
المقدار الثابت

-0.192

-1.832

0.075

تطابق أنظمة التدقيق مع قواعد الحوكمة

0.701

4.034

0.000

Y = -0.192+ 0.701x1
معامل االرتباط

0.548

معامل التحديد

0.300

الم َّ
عدل=  ،4.344وهذا يعني أن
ومن خالل نتائج تحليل االنحدار يتضح أن معامل التحديد ُ
 %34.4من التغير في القيمة االقتصادية المضافة للسهم (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل درجة
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تطابق أنظمة التدقيق مع قواعد الحوكمة (المتغير المستقل) .كما أن قيمة االختبار ،4.034 = T
والقيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي  0.000وهي أقل من مستوى الداللة

α ≥ 0.05

وهذا يدل على وجود

أثر ذو داللة إحصائية لدرجة تطابق أنظمة التدقيق لدى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين مع قواعد الحوكمة على القيمة االقتصادية المضافة للسهم ،وفق المعادلة:
Y = -0.192+ 0.701x1
وبالتالي تم قبول الفرضية األولى ،وعليه يوجد أثر ذو دال لة إحصائية لتطبيق الشركات
المدرجة في بورصة فلسطين لقواعد حوكمة الشركات المتعلقة بأنظمة التدقيق على القيمة
االقتصادية المضافة لتلك الشركات لتلك الشركات عند مستوى داللة .0.05
الفرضية الثانية :يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لقواعد
حوكمة الشركات المتعلقة بصالحيات مجلس اإلدارة على القيمة االقتصادية المضافة لتلك الشركات.
استخدام تحليل االرتباط بين كل من درجة تطابق صالحيات مجلس اإلدارة لدى شركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين مع قواعد الحوكمة والقيمة االقتصادية المضافة للسهم،
ويوضح الجدول رقم ( )8,7أن مستوى الداللة االحصائية لمعامل االرتباط البالغ ( )0.457أقل من
 ،0.05مما يعني وجود عالقة ذات داللة احصائية بين درجة تطابق صالحيات مجلس اإلدارة لدى
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين مع قواعد الحوكمة والقيمة االقتصادية المضافة
للسهم ،ويمكن إرجاع هذه العالقة الطردية إلى أن تطابق صالحيات مجلس اإلدارة لدى الشركة مع
قواعد حوكمة الشركات يخفض من الفجوة المعلوماتية بين االدارة والمستثمرين ،كما يحد من السلطات
الواسعة لمجلس اإلدارة مما يزيد من ثقة المستثمرين اتجاه األداء االداري والمالي للشركة ،ويخفض من
مخاطر فشل االدارة ،مما يزيد من اقبال المستثمرين على تداول أسهمها ،وهذا ما تم استنتاجه أيضاً
من دراسة ( )Flodberg, 2013التي أوضحت وجود عالقة بين الحوكمة واألداء المالي ،ودراسة
(صيام ،)74.9 ،والتي توصلت إلى وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين عدد أعضاء مجلس
اإلدارة وبين جودة األرباح ،وبالتالي يرى الباحث أن تطابق صالحيات مجلس اإلدارة مع قواعد
الحوكمة من شأنه التأثير على زيادة جودة األرباح من جهة وتخفيض تكلفة رأس المال من جهة أخرى
وكالهما ذو تأثير طردي على القيمة االقتصادية المضافة ،مما يخلق عالقة طردية بين تطابق
صالحيات مجلس اإلدارة لدى الشركة مع قواعد حوكمة والقيمة االقتصادية المضافة.
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جدول رقم ( :)5,5نتائج تحليل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط

أل ثر تطابق صالحيات مجلس اإلدارة مع قواعد الحوكمة على القيمة االقتصادية المضافة للسهم

صالحيات مجلس اإلدارة والقيمة االقتصادية

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية

المقدار الثابت

-0.479

-2.213

0.033

تطابق صالحيات مجلس اإلدارة مع قواعد الحوكمة

0.950

3.167

0.003

المضافة

y=-0.479+0.950x2
معامل االرتباط

0.457

معامل التحديد

0.209

الم َّ
عدل=  ،4.141وهذا يعني أن
ومن خالل نتائج تحليل االنحدار يتضح أن معامل التحديد ُ
 %14.1من التغير في القيمة االقتصادية المضافة للسهم (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل درجة
تطابق صالحيات مجلس اإلدارة مع قواعد الحوكمة (المتغير المستقل) .كما أن قيمة االختبار = T
 ،3.167والقيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي  0.003وهي أقل من مستوى الداللة

α ≥ 0.05

وهذا يدل

على وجود أثر ذو داللة إحصائية لدرجة تطابق صالحيات مجلس اإلدارة لدى شركات المساهمة
العامة المدرجة في بورصة فلسطين مع قواعد الحوكمة على القيمة االقتصادية المضافة للسهم وفق
المعادلة التالية.

y=-0.479+0.950x2

وبالتالي تم قبول الفرضية الثانية ،وعليه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق الشركات
المدرجة في بورصة فلسطين لقواعد حوكمة الشركات المتعلقة بصالحيات مجلس اإلدارة على القيمة
االقتصادية المضافة لتلك الشركات عند مستوى داللة .0.05
الفرضية الثالثة :يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لقواعد
حوكمة الشركات المتعلقة باللوائح والقوانين الداخلية على القيمة االقتصادية المضافة لتلك الشركات.
استخدام تحليل االرتباط بين كل من درجة تطابق اللوائح واألنظمة الداخلية لدى شركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين مع قواعد الحوكمة والقيمة االقتصادية المضافة لتلك
الشركات ،ويوضح الجدول رقم ( )8,3أن مستوى الداللة االحصائية لمعامل االرتباط البالغ ()0.29
أكبر من  ،0.05مما يعني عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بين درجة تطابق اللوائح واألنظمة
الداخلية لدى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين مع قواعد الحوكمة والقيمة
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االقتصادية المضافة لتلك الشركات .رغم ذلك يمكن ارجاع هذه العالقة الطردية إلى أن اللوائح
والقوانين الداخلية للشركة لقواعد الحاكمية المؤسسية ،يجعلها أكثر كفاءة ويزيد من كفاءة عمل الشركة
بكافة مستوياتها وأقسامها ،مما يخفض من خطر العمل وبالتالي زيادة الثقة بأسهمها وتخفيض العائد
المطلوب وما يترتب عليه من تخفيض تكلفة التمويل ،إضافة إلى أن تطابق اللوائح واألنظمة الداخلية
مع قواعد الحوكمة من شأنه زيادة ربحية الشركة ،مما يزيد من القيمة االقتصادية المضافة للشركة،
ويتوافق ذلك مع دراسة ( )Brown, et. al., 2004والتي توصلت إلى أن الحوكمة عندما تقاس
باستخدام األنظمة والقوانين تكون مرتبطة بشكل كبير مع كل من نسبة العائد على الملكية وهامش
الربح ،إال أن مستوى الداللة االحصائية لمعامل االرتباط أكبر من  ،0.05مما يعني عدم وجود عالقة
ذات داللة احصائية بين درجة تطابق اللوائح واألنظمة الداخلية لدى شركات المساهمة العامة المدرجة
في بورصة فلسطين مع قواعد الحوكمة والقيمة االقتصادية المضافة ،ويرجع ضعف هذه العالقة إلى
عدم اطالع المستثمرين على اللوائح والقوانين الخاصة بالشركات ،لذا يجب نشر الشركة لهذه اللوائح،
إضافة إلى توعية المستثمرين بمحتواها..
جدول رقم ( :)5,5نتائج تحليل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط

أل ثر تطابق اللوائح واألنظمة الداخلية مع قواعد الحوكمة على القيمة االقتصادية المضافة لتلك الشركات

اللوائح واألنظمة الداخلية والقيمة االقتصادية

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية

المقدار الثابت

-0.144

-0.774

0.444

تطابق اللوائح واألنظمة الداخلية مع قواعد الحوكمة

0.446

1.866

0.070

المضافة لتلك الشركات

y=-0.144+0.446x3
معامل االرتباط

0.290

معامل التحديد

0.084

الم َّ
عدل=  ،4.416وهذا يعني أن
ومن خالل نتائج تحليل االنحدار يتضح أن معامل التحديد ُ
 %1.6من التغير في القيمة االقتصادية المضافة (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل درجة تطابق
اللوائح واألنظمة الداخلية مع قواعد الحوكمة (المتغير المستقل) .كما أن قيمة االختبار ،1.866 = T
والقيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي  0.070وهي أكبر من مستوى الداللة

α ≥ 0.05

وهذا يدل على عدم

وجود أثر ذو داللة إحصائية لدرجة تطابق اللوائح واألنظمة الداخلية لدى شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين مع قواعد الحوكمة على القيمة االقتصادية المضافة وفق المعادلة التالية:
y=-0.144+0.446x3
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وبالتالي تم رفض الفرضية الثالثة ،وعليه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق الشركات
المدرجة في بورصة فلسطين لقواعد حوكمة الشركات المتعلقة باللوائح والقوانين الداخلية على
القيمة االقتصادية المضافة لتلك الشركات عند مستوى داللة .0.05
الفرضية الرابعة :يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لقواعد
حوكمة الشركات المتعلقة بالمكافآت المقدمة ألعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين على القيمة
االقتصادية المضافة لتلك الشركات.
استخدام تحليل االرتباط بين كل من درجة تطابق أنظمة المكافأت المقدمة لمجلس اإلدارة لدى
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين مع قواعد الحوكمة والقيمة االقتصادية المضافة،
ويوضح الجدول رقم ( )8,9أن مستوى الداللة االحصائية لمعامل االرتباط البالغ ( )0.432أقل من
 ،0.05مما يعني وجود عالقة ذات داللة احصائية بين درجة تطابق أنظمة المكافأت المقدمة لمجلس
اإلدارة لدى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين مع قواعد الحوكمة والقيمة
االقتصادية المضافة ،ويمكن إرجاع هذه العالقة الطردية إلى أن وضع نظام مكافآت محدد لمجلس
االدارة يخضع لقواعد حوكمة الشركات من شأنه الحد من مشكلة تعارض المصالح بين المدراء
والمستثمرين ،والذي من شأنه لجوء المدراء للتالعب في األرباح لزيادة مكافآتهم ،مما يزيد من حجم
التداول على أسهمها ،وتتوافق هذه النتائج مع دراسة ( )Brown, et. al., 2004والتي توصلت إلى
أن مقياس الحوكمة باستخدام مكافآت مجلس اإلدارة والمدراء له عالقة طردية مع أداء الشركة الجيد.
جدول رقم ( :)5,5نتائج تحليل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط

أل ثر تطابق أنظمة المكافأت المقدمة لمجلس اإلدارة مع قواعد الحوكمة على القيمة االقتصادية المضافة

أنظمة المكافأت المقدمة لمجلس اإلدارة
والقيمة االقتصادية المضافة

المقدار الثابت
تطابق أنظمة المكافأت المقدمة لمجلس اإلدارة مع

قواعد الحوكمة

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية

-0.186

-1.366

0.180

0.629

2.952

0.005

y=-0.186+0.629x4
معامل االرتباط

0.432

معامل التحديد

0.187

الم َّ
عدل=  ،4.917وهذا يعني أن
ومن خالل نتائج تحليل االنحدار يتضح أن معامل التحديد ُ
 %91.7من التغير في القيمة االقتصادية المضافة (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل درجة تطابق
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أنظمة المكافأت المقدمة لمجلس اإلدارة مع قواعد الحوكمة (المتغير المستقل) .كما أن قيمة االختبار
 ،2.952 = Tوالقيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي  0.005وهي أقل من مستوى الداللة

α ≥ 0.05

وهذا

يدل على وجود أثر ذو داللة إحصائية لدرجة تطابق أنظمة المكافأت المقدمة لمجلس اإلدارة لدى
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين مع قواعد الحوكمة على والقيمة االقتصادية
المضافة وفق المعادلة التالية:

y=-0.186+0.629x4

وبالتالي تم قبول الفرضية الرابعة ،وعليه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق الشركات
المدرجة في بورصة فلسطين لقواعد حوكمة الشركات المتعلقة بالمكافآت المقدمة ألعضاء مجلس
اإلدارة والمدراء التنفيذيين على القيمة االقتصادية المضافة لتلك الشركات عند مستوى داللة .0.05
الفرضية الخامسة :يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لقواعد
حوكمة الشركات المتعلقة بتوزيع ملكية األسهم على القيمة االقتصادية المضافة لتلك الشركات.
استخدام تحليل االرتباط بين كل من درجة تطابق أنظمة أنظمة توزيع األسهم على الشركاء
لدى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين مع قواعد الحوكمة والقيمة االقتصادية
المضافة على أسهمها ،ويوضح الجدول رقم ( )8,5أن مستوى الداللة االحصائية لمعامل االرتباط
البالغ ( )0.386أقل من  ،0.05مما يعني وجود عالقة ذات داللة احصائية بين درجة تطابق أنظمة
توزيع األسهم على الشركاء لدى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين مع قواعد
الحوكمة والقيمة االقتصادية المضافة .ويشير ذلك إلى أن تطبيق نظام لتوزيع ملكية األسهم يتوافق مع
قواعد الحاكمية المؤسسية ،من شأنه تخفيض تحكم االدارة بالق اررات التمويلية ،وبالتالي يصبح القرار
التمويل أكثر رشاداً ،نابع من ظروف الشركة والسوق ،مما يزيد من حالة التأكد وبالتالي تخفيض العائد
المطلوب وتكلفة رأس المال.
الم َّ
عدل=  ،4.961وهذا يعني أن
ومن خالل نتائج تحليل االنحدار يتضح أن معامل التحديد ُ
 %96.1من التغير في القيمة االقتصادية المضافة (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل درجة تطابق
أنظمة توزيع األسهم على الشركاء مع قواعد الحوكمة (المتغير المستقل) .كما أن قيمة االختبار = T
 ،2.580والقيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي  0.014وهي أقل من مستوى الداللة

α ≥ 0.05

وهذا يدل

على وجود أثر ذو داللة إحصائية لدرجة تطابق أنظمة توزيع األسهم على الشركاء لدى شركات
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المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين مع قواعد الحوكمة على القيمة االقتصادية المضافة،
وفق المعادلة التالية:

y=-0.164+0.561x5

جدول رقم ( :)5,2نتائج تحليل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط

أل ثر تطابق أنظمة توزيع األسهم على الشركاء مع قواعد الحوكمة على القيمة االقتصادية المضافة

أنظمة توزيع األسهم على الشركاء والقيمة االقتصادية المضافة

معامالت
االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة

االحتمالية

المقدار الثابت

-0.164

-1.126

0.267

تطابق أنظمة توزيع األسهم على الشركاء مع قواعد الحوكمة

0.561

2.580

0.014

y=-0.164+0.561x5
معامل االرتباط

0.386

معامل التحديد

0.149

وبالتالي تم قبول الفرضية الفرعية الخامسة ،وعليه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق
الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لقواعد حوكمة الشركات المتعلقة بتوزيع ملكية األسهم على
القيمة االقتصادية المضافة لتلك الشركات عند مستوى داللة .0.05
الفرضية السادسة :يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لقواعد
حوكمة الشركات المتعلقة بالسياسات المستقبلية على القيمة االقتصادية المضافة لتلك الشركات.
استخدام تحليل االرتباط بين كل من درجة تطابق السياسات المستقبلية لدى شركات المساهمة
العامة المدرجة في بورصة فلسطين مع قواعد الحوكمة والقيمة االقتصادية المضافة ،ويوضح الجدول
رقم ( )8,8أن مستوى الداللة االحصائية لمعامل االرتباط البالغ ( )0.371أقل من  ،0.05مما يعني
وجود عالقة ذات داللة احصائية بين درجة تطابق السياسات المستقبلية لدى شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين مع قواعد الحوكمة والقيمة االقتصادية المضافة ،ويمكن إرجاع هذه
العالقة الطردية إلى أن وضع الشركة لسياساته المستقبلية بما يتوافق مع قواعد حوكمة الشركات ،التي
وضعت أساساً لحماية المستثمرين من شأنه توسيع الثقة بين المالكين والمستثمرين من جهة واالدارة
من جهة أخرى.
الم َّ
عدل=  ،4.931وهذا يعني أن
ومن خالل نتائج تحليل االنحدار يتضح أن معامل التحديد ُ
 %93.1من التغير في القيمة االقتصادية المضافة (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل درجة تطابق
السياسات المستقبلية مع قواعد الحوكمة (المتغير المستقل) .كما أن قيمة االختبار ،2.464 = T
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والقيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي  0.018وهي أقل من مستوى الداللة

α ≥ 0.05

وهذا يدل على وجود

أثر ذو داللة إحصائية لدرجة تطابق السياسات المستقبلية لدى شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين مع قواعد الحوكمة على القيمة االقتصادية المضافة على أسهمها ،وفق المعادلة
y=-0.116+0.512x

التالية:

جدول رقم ( :)5,5نتائج تحليل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط
أل ثر تطابق السياسات المستقبلية مع قواعد الحوكمة على القيمة االقتصادية المضافة

السياسات المستقبلية والقيمة االقتصادية

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية

المقدار الثابت

-0.116

-0.869

0.390

تطابق السياسات المستقبلية مع قواعد الحوكمة

0.512

2.464

0.018

المضافة

y=-0.116+0.512x
معامل االرتباط

0.371

معامل التحديد

0.138

وبالتالي تم قبول الفرضية السادسة ،وعليه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق الشركات
المدرجة في بورصة فلسطين لقواعد حوكمة الشركات المتعلقة بالسياسات المستقبلية لتلك الشركات
عند مستوى داللة .0.05
وبناءاً على نتائج الفرضيات السابقة وللحكم على الفرضية الرئيسة للدراسة تم اختبار أثر قواعد
الحوكمة مجتمعة على القيمة االقتصادية المضافة ويوضح الجدول رقم ( )8,2أن مستوى الداللة
االحصائية لمعامل االرتباط البالغ ( )0.604أقل من  ،0.05مما يعني وجود عالقة ذات داللة
احصائية بين التزام إدارة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين مع قواعد الحوكمة
والقيمة االقتصادية المضافة على أسهمها.
الم َّ
عدل=  ،4.345وهذا يعني أن
ومن خالل نتائج تحليل االنحدار يتضح أن معامل التحديد ُ
 %34.5من التغير في القيمة االقتصادية المضافة (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل التزام إدارة
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين مع قواعد الحوكمة (المتغير المستقل) .وهذا يدل
على وجود أثر ذو داللة إحصائية لدرجة التزام إدارة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين على القيمة االقتصادية المضافة ،وفق المعادلة التالية:
y=-0.502+0.515x1+0.491x2+0.196x4-0.089x5+0.009x6
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جدول رقم ( :)5,5نتائج تحليل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط
أل ثر االلتزام بقواعد الحوكمة على القيمة االقتصادية المضافة

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية

قواعد الحوكمة والقيمة االقتصادية المضافة معامالت االنحدار
المقدار الثابت

-0.502

-2.299

0.028

أنظمة التدقيق

0.515

2.053

0.048

صالحيات مجلس اإلدارة

0.491

1.245

0.222

اللوائح واألنظمة الداخلية

0.000

-0.001

0.999

أنظمة المكافآت المقدمة لمجلس اإلدارة

0.196

0.662

0.512

أنظمة توزيع األسهم على الشركاء

-0.089

-0.272

0.788

السياسات المستقبلية

0.009

0.031

0.976

y=-0.502+0.515x1+0.491x2+0.196x4-0.089x5+0.009x6

معامل االرتباط

0.604

معامل التحديد

0.365

وبالتالي تم رفض الفرضية الرئيسة للدراسة ،وعليه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدرجة التزام
إدارة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين على القيمة االقتصادية المضافة عند
مستوى داللة .0.05
ويتوافق ذلك أيضاً مع دراسة (حساسين )7444 ،والتي توصلت إلى وجود عالقة بين نوعية
الحوكمة ودرجة األداء االقتصادي للشركة ،تطبيق الحوكمة في الشركات يعمل على تخفيض مخاطر
االستثمار ،تخفيض تكلفة رأس المال ،كما تتوافق ودراسة (المناصير )74.3 ،والتي توصلت إلى
وجود.أثر لتطبيق قواعد حوكمة الشركات على أداء شركات المساهمة العامة األردنية.
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات
7.3

مقدمة

7.1

النتائج

7.1

التوصيات

7.4

دراسات مقترحة
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7.3

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

فرضيات الدراسة ،وبالتالي فقد تم التوصل إلى النتائج والتوصيات التالية:
7.1

النتائج
بناء على ما تم بيانه في الفقرات السابقة من تحليل لبيانات الدراسة واختبار الفرضيات فإنه

فيما يلي أهم النتائج التي تم التوصل إليها:
 .9بلغت نسبة التطابق الكلي للمؤشرات مع قواعد حوكمة الشركات ( )%46وهي نسبة مقبولة من
تطبيق قواعد الحوكمة ،وكانت أكثر المؤشرات تطبيقاً من قبل الشركات (اللوائح واألنظمة
الداخلية) ،يليها (صالحيات مجلس اإلدارة) ،ثم (أنظمة المكافآت المقدمة لمجلس اإلدارة) ،أما
أقلها تطبيقاً فكانت (أنظمة التدقيق) حيث سجلت نسبة تطابق منخفضة نسبياً.
 .1أظهر قطاع البنوك أكبر درجة تطابق مع قواعد حوكمة الشركات ،يليه قطاع التأمين ،فالصناعة،
أما أقل القطاعات التزاماً بتطبيق هذه القواعد هو قطاع االستثمار.
 .3فسر التزام إدارة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين مع قواعد الحوكمة
 %34.5من التغير في القيمة االقتصادية المضافة ،كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط ذات
داللة إحصائية بين التزام إدارة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين مع قواعد
الحوكمة والتغير في القيمة االقتصادية المضافة.
 .6أظهرت النتائج ارتباط كل من (أنظمة التدقيق ،صالحيات مجلس اإلدارة ،أنظمة المكافآت المقدمة
لمجلس اإلدارة ،أنظمة توزيع األسهم على الشركاء ،السياسات المستقبلية) بعالقة طردية ذات داللة
إحصائية مع القيمة االقتصادية المضافة.
 .5أظهرت النتائج وجود عالقة طردية لكنها غير داللة إحصائية بين التزام إدارة شركات المساهمة
العامة المدرجة في بورصة فلسطين مع قواعد الحوكمة المتعلقة باللوائح واألنظمة الداخلية والقيمة
السوقية المضافة.
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7.1

التوصيات

بناء على النتائج فيما يلي أهم التوصيات المتعلقة بالدراسة التي تم التوصل إليها :
.9

ضرورة قياام المؤسساات المعنياة كسالطة النقاد ،وو ازرة االقتصااد ،وبورصاة فلساطين بادور فاعال
في تنظيم دورات تدريبية مكثفة تتخصص في مجال قضايا الحوكمة المتعددة الرتباطها بكفااءة
الشركات وتحسين آدائها المالي.

.1

وضع تشريعات ملزمة من بورصة فلسطين تشترط تطبيق مبادئ حوكمة الشركات المنصاوص
عليهااا ماان قباال ساالطة النقااد الفلسااطينية شاارطاً إلدراج أسااهم الشااركات فااي البورصااة ،وتشااجيع
االلت ازام بهااا أيض ااً ،كااأن يااتم اسااتحداث تصاانيف شااهري وساانوي بماادى الت ازام الشااركات بتطبيااق
مبادئ الحوكمة ،وأن يكون هذا التصنيف متداوالً وميس اًر لجميع األطراف ذات العالقة.

.3

ضارورة العمال علااى إيجااد أساس وقواعااد عادلاة وتطبيقهااا بشاكل متسااو علااى كافاة المساااهمين،
العماال علااى ماانح صااالحيات ودور أوسااع ألصااحاب المصااالح فااي ممارسااة الاادور الرقااابي علااى
اإلدارة مما يساهم في دعم وتشجيع المستثمرين ،العمال علاى زياادة مساتوى اإلفصااح والشافافية
في التقارير المالية وإتاحتها لجمياع أصاحاب المصاالح إلعطااء المسااهمين والمساتثمرين األمان
واألمان ألموالهم.

.6

العمل على زيادة فاعلياة دور مجلاس اإلدارة فاي اختياار المادراء التنفياذيين وممارساة دورهام فاي
تطبياق القاوانين واألنظماة ،ضاارورة وتوعيااة الشاركات بضاارورة االلتازام بقواعاد الحوكمااة الصااادرة
من قبل هيئة سوق رأس المال ،وجعل تطبيقه إلزامياً لجميع الشركات المدرجة.

.5

العم اال بك اال الط اارق لتحقي ااق اس ااتقاللية مجل ااس اإلدارة وزي ااادة ع اادد أعض ااائه وذل ااك م اان خ ااالل
اإلش اراف علااى تطبيااق قواعااد حوكمااة الشااركات وعقااد الناادوات لتوعيااة مجااالس إدارة الشااركات
بأهمي ااة اس ااتقالليتهم ع اان الوظ ااائف التنفيذي ااة وأهمي ااة ال اادور ال ااذي يلعبون ااه ف ااي كش ااف عملي ااات
التالعب التي قد تقوم بها اإلدارة

.4

باالهتم ااام بتطبي ااق قواع ااد الحوكم ااة المتعلق ااة بحق ااوق المس اااهمين لم ااا له ااا م اان أث اار عل ااى االداء
المااالي ،االلت ازام بقواعااد حوكمااة الشااركات المتعلقااة بلجنااة الترشاايحات والمكافااآت لضاامان تلبيااة
احتياجات الشركة والمجلس واعتماد أساس التميز في األداء لمنح المكافآت.
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.7

ض اارورة توعي ااة المس ااتثمرون ب اااالطالع عل ااى قواع ااد الحوكم ااة ف ااي الش ااركات الت ااي يرغب ااون ف ااي
االستثمار فيها لتقييم المخاطر وفرص االستثمار المتاحة لهم.

7.4

الدراسات المقترحة

.9

اثاار تطبيااق قواعااد حوكمااة الشااركات فااي تقلاايص هيمنااة مجلااس اإلدارة واإلدارة التنفيذيااة علااى
عمليات اتخاذ الق اررات لشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين.

.1

آليات الحوكمة ودورها في الحد من الفساد المالي واإلداري لدى شركات المساهمة المدرجة في
بورصة فلسطين.
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المراجع:
 .9أبو حمام ،ماجد .)1441( .أثر تطبيق قواعد الحوكمة على اإلفصاح المحاسبي وجودة
التقارير المالية ،رسالة ماجستير غير منشورة .كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية – غزة:
فلسطين
 .1أبو موسى ,اشرف درويش ( ,)1441حوكمة الشركات واثرها على كفاءة سوق فلسطين
لألوراق المالية" ,رسالة ماجستير ,الجامعة اإلسالمية ,غزة ,فلسطين.
 .3االسطل  ,احمد محمود (",)1494دور البيانات التكاليف في تفعيل القدرة التنافسية في ضوء
آليات الحوكمة" ,دراسة تطبيقية ,رسالة ماجستير غير منشورة ,الجامعة اإلسالمية-غزة,
فلسطين.
 .6أحمد ،السيد .)1494( .حوكمة الشركات ومسؤولية الشركات عبر الوطنية وغسيل األموال.
مصر :الدار الجامعية
 .5األرضي ,محمد وداد (",)1444استخدام نموذج القيمة االقتصادية المضافة كمدخل لتطوير
المالية في ظل ظروف عدم التأكد" ٬رسالة دكتوراه غير منشورة  ٬كلية التجارة وادارة
التقارير
ّ

األعمال  ٬جامعة حلوان

 .4إسماعيل ,مصطفى ( "،)1444حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداري" ،الدار
الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،ص93 :
 .7بحري ,هشام (" ,)1491مقاييس األداء المبنية على القيمة من وجهة نظر المساهم :بين
النظرية والتطبيق" ,مجلة اداء المؤسسات الجزائرية ,العدد()9
 .1بشناق ,زاهر صبحي (" ,)1499تقييم األداء المالي للبنوك االسالمية والتقليدية باستخدام
المؤشرات المالية" ,رسالة ماجستير غير منشورة ,الجامعة االسالمية – غزة ,كلية التجارة.
 .1البكري ,محمد عبد السالم (" ٬)1444الضريبة على القيمة المضافة وكيفية تطبيقها في مصر"
 ٬رسالة ماجستير غير منشورة ٬كلية التجارة  ٬جامعة األزهر ,ص ص11-94
.94

بلوط ,حسن ابراهيم (" ,)1445المبادئ والتجاهات الحديثة في ادارة المؤسسات",

الطبعة االولى ,دار النهضة العربية ,بيروت.
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.99

بن مالك ,محمد حسان (" ,)1493تقييم األداء المالي للمؤسسة االقتصادية – دراسة

حالة شركة البناء للجنوب  BAIISUDبورقلة" ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة قاصدي
مرداح – بورقلة ,كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.
.91

البنك األهلي المصري ،أسلوب ممارسة سلطات اإلدارة الرشيدة في الشركات :حوكمة

الشركات .مرجع سبق ذكره .ص.99 :
.93

توفيق ,عطية مبروك (",)1494القيمة االقتصادية المضافة كمدخل لقياس األداء

المالي للمنشأة :دراسة تطبيقية على قطاع االتصاالت المصرية" ,المجلة العلمية للبحوث
والدراسات التجارية ٬عدد الرابع والعشرون ٬كلية تجارة ٬جامعة حلوان  ٬ص .393
.96

جون د ،سوليفان ،تقديم :جورج كيل ،البوصلة األخالقية للشركات .أدوات مكافحة

الفساد قيم ومبادئ األعمال ،وآداب المهنة ،وحوكمة الشركات ،المنتدى العالمي لحوكمة
الشركات ،الدليل السابع ،ص91 .
.95

حال ,نيفين عبد القادر (" ,)1496استخدام مدخل القيمة االقتصادية المضافة في

تقييم األداء المحاسبي للشركات" ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة بورسعيد ,كلية التجارة.
.94

حماد ,طارق عبد العال (" ،)1445حوكمة الشركات (المفاهيم -المبادئ -التجارب-

التطبيقات)" ،الدار الجامعية  ،اإلسكندرية ،مصر ،ص13 :
.97

حمدي ,فله و نوبلي ،نجالء (" ،)1491إستخدام القيمة العادلة لتحقيق متطلبات

مبادئ حوكمة الشركات  -ملتقي حول تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفية,
حوكمة

الشركات

كآلية

للحد

من

الفساد

المالي

واإلداري،

جامعة

محمد

خيضر_بسكر_/47/44،ماي.1491ص5:
.91

خضر ،أحمد ( ",)1491حوكمة الشركات" ,مصر :دار الفكر الجامعي

.91

الخطيب ,حازم والقشي ,ظاهر ( " ٬)1446توجه معايير المحاسبة نحو القيمة العادلة

والدخل االقتصادي وأثر ذلك على االقتصاد" ,مجلة الزيتونة للبحوث العلمية ٬جامعة الزيتونة
االردنية  ٬المجلد الثاني  ٬العدد الثاني ,ص95
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.14

خليفة ،محمد .)1445( .اإلشراف والحوكمة في البنوك .المؤتمر العربي األول حول

التدقيق في إطار حوكمة الشركات .القاهرة :مصر
.19

دادن ,عبد الغني و شريفة ،جعدي ( "،)1491أهمية حوكمة الشركات في ظل األزمة

المالية العالمية الراهنة" ،مجلة رؤى اقتصادية ،جامعة حمه لخضر الوادي ،العدد  ،1جوان ,
ص947:
.11

الداوي ,الشيخ (" ,)1494تحليل االسس النظرية لمفهوم االداء" ,مجلة الباحث ,جامعة

الجزائر ,العدد (.)7
.13

الرواشدة ،سمير " ،)1444( ،العالقة بين القيمة االقتصادية المضافة ومقاييس األداء

بعوائد الألسهم" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة األردنية ،كلية الدراسات العليا ،عمان،
األردن.
.16

ريحاوي ,مها محمود رمزي ( ،)1441الشركات المساهمة مابين الحوكمة والقوانين

والتعليمات :حالة دراسية للشركات المساهمة العامة العمانية ،مجلة جامعة دمشق للعلوم
االقتصادية والقانونية ،العدد ( ،)9المجلد  ،16دمشق ،ص17 .
.15

الزبيدي ,حمزة والكيالني ,قيس (" ,)1445اعادة هيكلة نظم االدارة المالية باستخدام

معيار القيمة االقتصادية المضافة _ دراسة تحليلية لعينة من الشركات الصناعية المدرجة في
بورصة عمان لألوراق المالية" ,المجلة االردنية للعلوم التطبيقية ,المجلد ( ,)1العدد()9
.14

الزهراوي ،لينا .)1493( .أثر الحوكمة على تقييم أداء صناديق االستثمار :حالة

تطبيقية على السوق المالي السعودي .رسالة ماجستير غير منشورة .المعهد العالي إلدارة
األعمال ،دمشق :سوريا.
.17

السراجي ,محمد عباس ( ،)1441الحوكمة في مواجهة أزماتنا االقتصادية ،جريدة

اليمن ،أفريل ،ص ،4 .عن موقعwww.algomhoriah.net :
.11

السعيد ,بريكة وسمير ,مسعي (" ,)1446تقييم المنشأة االقتصادية :مدخل القيمة

االقتصادية المضافة ," EVAجامعة العربي بن مهدي ,الجزائر.
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.11

سعيدي ,يحي و أوصيف  ،لخضر (" ،)1491دور المراجعة الداخلية في تفعيل
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