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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  

تَما فَاحِرهةٌ ِبقَدِديالَتْ َأوفَس اءاِء ممالس َل ِمناِبياً ﴿َأنزداً ربُل زيَل الس
 ِربضي كَذَِلك ِمثْلُه دبتَاٍع زم ٍة َأوِحلْي ِتغَاءِه ِفي النَّاِر ابلَيع ونوِقدا يِممو

اللَّه الْحقَّ والْباِطَل فََأما الزبد فَيذْهب جفَاء وَأما ما ينفَع النَّاس فَيمكُثُ ِفي 
  رِض كَذَِلك يضِرب اللَّه اَألمثَاَل ﴾ اَأل
  
  

 )17(سورة الرعد االيه 
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  اإلهداءاإلهداء
  

 . من تحت قدمها تكمن الجنة، إلى أمي الحنونة……إلى 
 . من جعل مشواري العلمي ممكنا، إلى أبي الرحيم……إلى 
 . من ساندني وآزرني في دربي، إلى زوجتي الصابرة……إلى 
 .األعزاء إخواني وأخواتيولهم سرت في الدرب، إلى أبنائي  من ألج……إلى 

  .األعزاءمن عملنا معاً لخدمة أبناء شعبي زمالئي  ....... ىإل
  

 . اهللا اإلطالة بأعمارهمإليهم جميعا أهدي جهدي المتواضع هذا راجياً
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 ت 

  شكر وتقديرشكر وتقدير
  

 أن أتقدم بالشكر واالمتنان إلى أستاذي،        أن أتقدم بالشكر واالمتنان إلى أستاذي،       انطالقا من العرفان بالجميل، فإنه ليسرني وليثلج صدري       انطالقا من العرفان بالجميل، فإنه ليسرني وليثلج صدري       
  ومشرفيومشرفي

  علي عبد اهللا شاهينعلي عبد اهللا شاهين الدكتور  الدكتور األستاذاألستاذ
الذي مدني من منابع علمه بالكثير، والذي ما توانى يوما عن مد يد المساعدة لـي وفـي جميـع        الذي مدني من منابع علمه بالكثير، والذي ما توانى يوما عن مد يد المساعدة لـي وفـي جميـع        
المجاالت، وحمدا هللا بأن يسره في دربي ويسر به أمري وعسى أن يطيل عمره ليبقـى نبراسـا                  المجاالت، وحمدا هللا بأن يسره في دربي ويسر به أمري وعسى أن يطيل عمره ليبقـى نبراسـا                  

  ، ، نور العلم والعلماءنور العلم والعلماءمتأللئا في متأللئا في 

  ::إلى أساتذتي الكرام أعضاء لجنة النقاش الموقرينإلى أساتذتي الكرام أعضاء لجنة النقاش الموقرينوالعرفان والعرفان كما أتتقدم بجزيل الشكر كما أتتقدم بجزيل الشكر 
  رغامرغامدد   موسى موسىماهرماهر: : والدكتوروالدكتور ،  ، حلسحلس  عبدا هللاعبدا هللاسالم سالم : :  الدكتور الدكتوراألستاذاألستاذ

  .. على ما تكبدوه من عناء في قراءة رسالتي المتواضعة وإغنائها بمقترحاتهم القيمة على ما تكبدوه من عناء في قراءة رسالتي المتواضعة وإغنائها بمقترحاتهم القيمة
  ..اإلسالميةاإلسالمية  الجامعةالجامعة جامعتي الغالية  جامعتي الغالية إلىإلى الشكر والتقدير  الشكر والتقدير كما وأتقدم بجزيلكما وأتقدم بجزيل

وأخيراً وليس آخراً،  من ال يشكر الناس ال يشكره اهللا لذلك أتقدم بأسمى معاني الشكر والعرفـان   وأخيراً وليس آخراً،  من ال يشكر الناس ال يشكره اهللا لذلك أتقدم بأسمى معاني الشكر والعرفـان   
وأخص بالـذكر كـل     وأخص بالـذكر كـل       والتقدير، لكل من ساهم، وقدم لي المساعدة والمشورة إلتمام هذه الرسالة،          والتقدير، لكل من ساهم، وقدم لي المساعدة والمشورة إلتمام هذه الرسالة،          

    ::منمن
  علي زيدان أبو زهريعلي زيدان أبو زهري. . دد..أأ

  رئيس جامعة األقصىرئيس جامعة األقصى
  عمار أكرم الطويلعمار أكرم الطويلواألستاذ واألستاذ 

  
  ..فجزآهم اهللا عني كل خيرفجزآهم اهللا عني كل خير

  
  

  واهللا من وراء القصد ،،،،واهللا من وراء القصد ،،،،

  
  الباحـثالباحـث
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  ملخص الدراسة
  

 المحاسـبي  اإلفصاح  تطبيق قواعد الحوكمة علىرثأ  بالتحليل والمناقشةالدراسة تناولت
لـألوراق  جة فـي سـوق فلـسطين     الشركات المدر دراسة ميدانية على   ،وجودة التقارير المالية  

 تأثير كـل    وقواعدها ومدى حوكمة وبيان أهميتها وأهدافها     ال حيث تم التطرق إلي مفهوم     .المالية
 ومن ثم توضيح جوانـب العالقـة المتداخلـة     ،من اإلفصاح وجودة التقارير المالية بتلك القواعد      

لدراسة من خالل جمع البيانـات   باحث المنهج الوصفي التحليلي في إجراء ا      استخدم ال قد  وبينهما،  
 لهـذا  من مصادرها األولية والثانوية حيث تم جمع البيانات من خالل استبانة أعـدت خصيـصاً     

مـن مجلـس اإلدارة والمـديرين        150الغرض، وتم توزيعها على مجتمع الدراسة البالغ عدده         
 العاملة في فلسطين،    ةالتنفيذيين في الشركات المساهمة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالي         

 واختبار الفرضـيات، وقـد      في تحليل البيانات  ) SPSS( برنامج التحليل اإلحصائي     وتم استخدام 
قد ساهم بـشكل    قواعد الحوكمة    تطبيقأن  : توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها       

 ثقافـة الحوكمـة   ر  أن تطو  كما،   اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية     كبير في تعزيز دور   
نحو بلوغ أهدافها، وقد أوضـح      موقع الشركات واستمراريتها     تحسين   علي بشكل رئيسي    انعكس

إداري  تنظـيم  إنـشاء من خـالل   لضمان تنفيذ الحوكمة     البحث ضرورة توفر المقومات الالزمة    
  .نالتنفيذييوالمدراء  مجلس اإلدارة  مصداقية أسسيقوم علىمتكامل ومهني 

 التـي قـضت بهـا       القواعدلتزام ب واإلضرورة تعميق المفاهيم    : توصيات الدراسة وكان من أهم    
 والعمـل   لية الالزمـة  يمن خالل عقد الدورات التدريبية التأه     منظمة التعاون االقتصادي والتنمية     

  لجنة متخصـصة   قياموضرورة  ،  لقواعد الحوكمة على متابعة تحديث وتطوير التطبيقات السليمة       
، والعمـل   بمتابعه تطبيقات مبادئ وقواعد الحوكمة والضوابط المرتبطة بها       مشكله لهذا الغرض    

لدى كافة األطراف ذات العالقة، وإصدار النشرات       بشكل أوسع   نشر مفهوم وثقافة الحوكمة     على  
  .المجتمع الماليفي لتزام بقواعدها ومبادئها اإل، وذلك األمروالتعليمات التي تعكس 
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Abstract 

 
This study has tackled thoroughly the impact of applying the rules of 

corporate governance on the accounting statement and the quality of 
financial reports in the stock companies in Palestine. Therefore, the concept 
of corporate governance and its importance, objectives and rules have been 
dealt with, as well as the effect of the accounting statement and the quality 
of financial reports.  In this study, the researcher has used the analytical 
descriptive method through collecting the data by preparing a questionnaire 
distributed to (150) members of the board of directors and executive 
managers in the stock market in Palestine. 

 
The researcher has employed the statistical analysis (SPSS) and 

hypotheses.  The study has resulted in the following findings: The 
application of corporate governance has contributed greatly in enhancing 
the role of the accounting statement and the quality of financial reports.  In 
addition, the development of the culture of corporate governance has 
improved the situation of the companies towards achieving the desired 
objectives.  The research has also emphasized the necessity of providing 
the required components for implementing corporate governance through 
establishing a professional and administrative structure based on the 
credibility of the board of directors and executive managers. 
 

The research has come to the following recommendations: the 
necessity of deepening the concepts and rules committed by the 
organization of economic cooperation and development through holding 
training courses for following up and updating the sound rules of corporate 
governance.  Moreover, it is necessary to set up an ad hoc committee for 
observing the rules and criteria of corporate governance. It is also essential 
for spreading the concept and culture of corporate governance among the 
relevant parties, along with issuing publications and instructions which 
reflect the commitment to the rules and principles of financial community. 
 
 



 ح 

  فهرس المحتويات 
رقم   العنوان

 الصفحة

  ب  آية قرآنية
  ج  اإلهداء

  د  شكر وتقدير
  ه  ملخص الدراسة باللغة العربية

  و  ملخص الدراسة باللغة االنجليزية
  ز  فهرس المحتويات
  ط  فهرس الجداول 

    خطة الدراسة: الفصل األول
  2    المقدمة1-1
  3  مشكلة الدراسة   1-2
 4  دراسة   فرضيات ال1-3

  5     أهمية الدراسة1-4
 5    أهداف الدراسة1-5

 6    متغيرات الدراسة1-6

 6 منهجية الدراسة   1-7

 7 الدراسات السابقة  1-8

   لحوكمة الشركاتالفصل الثاني اإلطار 
 

 

 13  مقدمة الفصل

  )األهداف والمحددات(المبحث األول حوكمة المصارف 

 14 كاتتعريف حوكمة الشر. 2-1-1

 16 أهداف قواعد الحوكمة. 2-1-2

 17 قواعد حوكمة الشركات. 2-1-3

 25 أهمية قواعد حوكمة الشركات. 2-1-4

 26 طراف المعنية بتطبيق قواعد حوكمة الشركاتاأل. 2-1-5

 29 شركاتمحددات حوكمة ال. 2-1-6



 خ 

  األبعاد التنظيمية لقواعد حوكمة الشركاتالمبحث الثاني 

 31 ألبعاد التنظيمية لقواعد حوكمة الشركاتا .2-2-1

   الجوانب التقيمية لحوكمة الشركات الثالث المبحث
  36   مفهوم فاعلية قواعد حوكمة الشركات2-3-1
  37   مقومات فاعلية قواعد حوكمة الشركات2-3-2
  37   الربط بين قواعد الحوكمة واألداء المالي2-3-3
  38   خصائص الحوكمة الجيدة في الشركات2-3-4
  38   حوكمة الشركات في بيئة األعمال الدولية2-3-5
  42   تطبيق قواعد الحوكمة في فلسطين2-3-6
  42   محاوالت فلسطين لعمل آلية تطبيق قواعد الحوكمة2-3-7
  43   أهم معوقات تطبيق الحوكمة في فلسطين2-3-8
  44   تطوير البيئة االستثمارية في فلسطين دور قواعد الحوكمة في2-3-9

  46  اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية في ضوء قواعد الحوكمة:الفصل الثالث
  47 مقدمة  3-1

   اإلفصاح المحاسبي وتأثره بقواعد الحوكمةالمبحث األول 
  48  مفهوم اإلفصاح وطبيعته. 3-1-1
  49 أنواع اإلفصاح. 3-1-2
  52 تأثير قواعد الحوكمة علي اإلفصاح المحاسبيمدي . 3-1-3
  53 أدوات إخفاء لطمس الحقائق. 3-1-4

  55 جودة المعلومات المحاسبية والعوامل المؤثرة فيها: المبحث الثاني
  55 تعريف جودة المعلومات المحاسبية. 3-2-1
  56 العوامل المؤثرة في جودة التقارير المالية. 3-2-2
  57  دة المعلومات المحاسبية  خصائص جو3-2-3
  59    معايير جودة المعلومات المحاسبية3-2-4

     بين تطبيق قواعد الحوكمة وجودة المعلومات المحاسبية العالقة: المبحث الثالث
  61   المحاسبي وجودة المعلومات المحاسبيةباإلفصاح  عالقة قواعد الحوكمة 3-3-1
إلفصاح المحاسبي وجودة المعلومات  ا  انعكاسات قواعد الحوكمة على3-3-2

  المحاسبية
62  

  63   من اإلفصاح المحاسبي وجودة المعلومات المحاسبيةالمستفيدة  الجهات 3-3-3
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   الفصل الرابع الطريقة واإلجراءات
  66 مقدمة الفصل  4-1
  66    أداء السوق األوراق المالية4-1-1
  68   تحليل البيانات واختيار الفرضيات4-2
  69    منهجية الدراسة4-2-1
  69  مجتمع الدراسة 4-2-2
  69    عينة الدراسة4-2-3
  73  أداة الدراسة4-2-4
  74  صدق وثبات االستبانة 4-2-5
  81  ثبات االستبانة  4-2-6
  85  المعالجات اإلحصائية   4-2-7

   الفصل الخامس نتائج الدراسة الميدانية
  87 مقدمة الفصل

  87  سمرنوف-توزيع الطبيعي اختبار كولمجروفاختبار ال. 5-1
  88 تحليل فقرات الدراسة. 5-2
  105 مناقشة اختبار فرضيات الدراسة. 5-3

   الفصل السادس النتائج والتوصيات
  111  النتائج    6-1
  112  التوصيات    6-2
  114       الدراسات المستقبلية6-3

  115 المراجع
  122 المالحق
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 اولفهرس الجد
 الصفحة عنوان الجدول رقم
  70  جدول بأسماء الشركات المدرجة في سوق المالي ومجتمع وعينة الدراسة  1
 71 المؤهل العلمي  توزيع عينة الدراسة حسب متغيرجدول 2
 72 قطاع توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجدول 3
 72 المستوي الوظيفي  توزيع عينة الدراسة حسب متغيرجدول 4
 74  سنوات الخبرة توزيع عينة الدراسة حسب متغيرجدول 5
 74  يوضح مقياس اإلجابة على الفقراتجدول  6
 75 الصدق الداخلي لفقرات المحور األول 7
 76 الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني 8
 77 الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث 9
 78  الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع  10
 79  الصدق الداخلي لفقرات المحور الخامس  11

  80  الصدق الداخلي لفقرات المحور السادس  12
جدول معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعـدل               13

  الكلي لفقرات االستبانة
81 

 82  )طريقة التجزئة النصفية( جدول معامل الثبات   14
 83  )قة ألفا كرونباخطري( جدول معامل الثبات   15
 Sample Kolmogorov-Smirnov(  85-1(جدول اختبار التوزيع الطبيعي  16
جدول يبين النسب المئوية للمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والـوزن            17

 ومستوى المعنوية لكل  فقرة مـن فقـرات المحـور األول             tالنسبي وقيمة   
  )وجود أساس محكم وفعال لقواعد الحوكمة(

88 

جدول يوضح النسب المئوية للمتوسـط الحـسابي واالنحـراف المعيـاري              18
 ومستوى المعنوية لكل فقرة مـن فقـرات المحـور           tوالوزن النسبي وقيمة    

  )توفر مقومات حماية حقوق المساهمين والمستثمرين(الثاني 

91 

جدول يبين النسب المئوية للمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والـوزن            19
توفر ( ومستوى المعنوية لكل فقرة من فقرات المحور الثالث          tلنسبي وقيمة   ا

  )مقومات المعاملة العادلة والمتساوية بين جميع المساهمين

94 

 97جدول النسب المئوية للمتوسط الحسابي واالنحـراف المعيـاري والـوزن             20



 ر 

فر تـو ( ومستوى المعنوية لكل فقرة من فقرات المحور الرابع     tالنسبي وقيمة   
  )مقومات دور أصحاب المصالح في ممارسة الحوكمة

يوضح النسب المئوية للمتوسط الحسابي واالنحـراف المعيـاري والـوزن             21
 ومستوى المعنوية لكل فقرة من فقرات المحـور الخـامس           tالنسبي وقيمة   

  ) والشفافيةاإلفصاحتوفر مقومات (

99 

نحـراف المعيـاري والـوزن      يوضح النسب المئوية للمتوسط الحسابي واال       22
 الـسادس  ومستوى المعنوية لكل فقرة من فقـرات المحـور   tالنسبي وقيمة   

  )توفر مقومات مسئوليات مجلس اإلدارة لقواعد الحوكمة(

102  

 104  جدول يبين تحليل جميع محاور الدراسة  23
 محكم وفعال لقواعد الحوكمـة      أساسوجود  جدول يبين معامل االرتباط بين        24

  ها في اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير الماليةودور
105 

مقومات حماية المساهمين والمـستثمرين     جدول يوضح معامل االرتباط بين        25
   ودورها في اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية  

106 

المعاملة العادلة للمساهمين في اإلفـصاح      جدول يوضح معامل االرتباط بين        26
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  :دراسةمقدمة ال 1-1
 حوكمة إلى نظرة جديدة ظرين  العالم أخذ ،1997 عام األسيوية المالية األزمة انفجار مع

وجود مشكالت عديـدة   وكان من أبرزهاوالتشريعات،  المؤسسات فى ةنيتق  أزمةفهي، الشركات
 الـديون  مـن  هائلة مبالغ على وحصول الشركات ء،واألصدقا واألقارب موظفينال معامالت فى

 بإخفائها الديون بهذه المساهمين معرفة عدم  علىفيه حرصت الذي الوقت نفس فى األجل، قصيرة

 مـن  وغيرهـا  للطاقـة  "رونان" شركة بإفالس المتعلقة األخيرة األحداث أظهرت كما . محاسبياً

 اتخـاذ إجـراءات   إلى أدىات األمريكية مما  حجم األزمة التي مرت بها الشركالكبيرة الشركات
 هـدف ي 2002 قانون عام إصدار إلى األمريكي الشيوخ مجلس ودفع مستوي الدولة، علىسريعة 

  ).2008عيسى،( الشركات حوكمة جودة تحسين إلى
  

 فـى  طبـق  من الموضوعات الهامـة التـي ت   Governanceأصبحت الحوكمة لذلك 
 فـى  فقد الثقة إلى الكثير من المساهمين    إلى أدىمما  و،  سواء حد   علىركات الخاصة والعامة    الش

 الحـسابات    إدارة الشركات ومـدققى    علىن القائمين    اإلداريي إلىيرجع السبب    و الماليةاألسواق  
والذي أظهـر   ،  ة التي تتضمنها الشركات المختلفة     والمحاسبي الماليةالذين لم يفصحوا عن القوائم      

كلمـا إزداد  المفهوم يتسع أكثر فـأكثر   بدأ هذا  وبالتالي ،الماليةير  التقار فىخلل وعدم ثقة     وجود
  .)2008،وآخرونباجة ق( تعثر بعض الشركات العمالقة

 المتكـررة التـي     الماليةمن هنا يمكن القول أن مصطلح الحوكمة بدأ يطبق إثر حدوث األزمات             
يعني وجود  ، وهو   فيها ماليالوتعثر بعض الشركات وانتشار الفساد      عانى منها االقتصاد العالمي     
 فـى  الشركات المساهمة أوال، و    فى واألسس التي يجب أن تراعى       مجموعة متكاملة من المعايير   

مـساهمتها   وضـمان  ، لضمان نجاح الشركات المساهمة وتحقيق غايتهـا،  ثانياًالدولة واالقتصاد   
  . نمو االقتصاد الوطني بشكل عامفىبشكل صحيح 
 المالية األوراق سوق فى االستثمار لتشجيع الفعالة األدوات ىإحد  الشركات حوكمة وتعد

 لرفع المقومات من الكثير إلى حتاجت المالية األوراق قاسوأ نإ حيث ، األسهم أسعار على يؤثر مما

 المناسـب  الوقـت  فى للمستثمرين الالزمة المعلومات كافة توافر وذلك من خالل ،اكفاءته درجة

 الالزمـة  المعلومـات  تـوفير  فى المحاسبية تساهم المعايير أن المعروف ومن المناسبة وبالتكلفة

 ،الحديثـة  األعمـال  بيئة فى والشفافية اإلفصاح متطلبات من األدنى الحد تمثلوالتي  للمستثمرين
 المـستقبلية  التطلعـات ب أخـري تتعلـق    معلومات إلى بحاجة المعلومات مستخدمي فأن وبالتالي

 العميـل  رضا ،الذهني المال رأس االبتكارية، المهارات ،اإلدارة جودة مثل مالية غير ومعلومات

  ).2005،وآخرونهواري (المعلومات عصر فى القرارات التخاذ الالزمة المعلومات من وغيرها
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موضـوع الحوكمـة     على تناول     قد حرصت  المؤسسات الدولية ومن الجدير بالذكر أن     

 والبنك الـدولي  (IMF)من صندوق النقد الدولي     على رأس هذه المؤسسات كل      وكان  وتطبيقاتها  
 مـن    مبادئ حوكمة الـشركات،    1999ت عام    والتنمية التي أصدر   ادياالقتصومنظمة التعاون   

 لتدعيم إدارة الشركات وكفاءة أسواق المـال واسـتقرار          ةادياإلرشخالل تقديم عدد من الخطوط      
  الـشركات  فـى ومها الواجب التطبيق     بمفه ةحوكمالانتهاج مبادئ    إلىمما يؤدي   االقتصاد ككل،   

  .)2003خليل،(
 المحاسبي وجودة   اإلفصاح على قواعد الحوكمة    ثر أ علىالوقوف   نحاول خالل هذه الدراسة      لذلك

 فـى  الصعوبات التي تحد وتقلل من تطبيق هذه القواعـد           على التعرف   ومن ثم ،  الماليةالتقارير  
تطوير ثقافـة  و هذه القواعد  تعزيز فىساهم  تالخروج بتوصيات    فلسطين بهدف    فى الماليالسوق  

  . فلسطينفى المالي  السوقفىالحوكمة وتطوير البيئة القانونية والرقابية لزيادة القدرة التنافسية 
  
  :الدراسةمشكلة  1-2

 اإلفـصاح  مستوي   على التأثير   فى تطبيق قواعد الحوكمة     يتبين أهميه  سبق    ضوء ما  فى
 الـسؤال الـرئيس   على اإلجابة على تسعي  لذلك فإن هذه الدراسة     ،المالية التقارير   فى والشفافية
  :التالي

للـشركات   الماليـة  المحاسبي وجودة التقارير     اإلفصاح علىأثر تطبيق قواعد الحوكمة      ت ىمدما  
  ؟المالية لألوراقسوق فلسطين  فىالمدرجة 

  :التالية الفرعية األسئلةرئيس وينبثق عن السؤال ال
 المحاسـبي   اإلفصاح على )لحوكمة الشركات   محكم وفعال  أساس( وجود تأثير   ما مدى  ) 1

 ؟المالية لألوراق سوق فلسطين فىة  للشركات المدرجالماليةوجودة التقارير 
 المحاسـبي   اإلفصاح على )حماية المساهمين والمستثمرين  ( قاعدة  تأثير تطبيق  ما مدى  ) 2

  ؟المالية وراقلأل سوق فلسطين فى للشركات المدرجة الماليةوجودة التقارير 
 علـى  )بين جميع المساهمين   المعاملة العادلة والمتساوية  ( قاعدة  تأثير تطبيق  ما مدى  ) 3

 لألوراق سوق فلسطين    فىة   للشركات المدرج  المالية المحاسبي وجودة التقارير     اإلفصاح
  ؟المالية

 اإلفـصاح  على في ممارسة الرقابة )دور أصحاب المصالح( قاعدة  تأثير تطبيق  ما مدى   ) 4
  ؟المالية لألوراق سوق فلسطين فى للشركات المدرجة الماليةالمحاسبي وجودة التقارير 

 المحاسـبي وجـودة     اإلفـصاح  على )والشفافية اإلفصاح( قاعدة  تأثير تطبيق  ما مدى   ) 5
  ؟المالية لألوراق سوق فلسطين فى للشركات المدرجة الماليةالتقارير 
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  اإلدارة علىالرقابة   ممارسة   فى ) اإلدارة مسئوليات مجلس ( تطبيق قاعدة    تأثير   ما مدى  ) 6
 فـى  للشركات المدرجـة     المالية المحاسبي وجودة التقارير     اإلفصاح  تعزيز فىودورها  

  ؟المالية لألوراقسوق فلسطين 
   

  :فرضيات الدراسة 1-3
   :التالية ضيات التساؤالت نحاول التحقق من صحة الفر إطار هذهفى

 فـى قواعد حوكمة ودورها لأساس محكم وفعال قومات  موجود  بين  ارتباطيه  توجد عالقة    . 1
 سـوق فلـسطين     فـى  الشركات المدرجة    فى المالية وجودة التقارير     المحاسبي اإلفصاح
  .المالية لألوراق

 زيادة درجة   علىحماية المساهمين والمستثمرين     يبين توفر مقومات     ارتباطيهعالقة  توجد   . 2
  .المالية لألوراق سوق فلسطين فى المدرجة شركات الفى المالية وجودة التقارير اإلفصاح

 يبين توفر مقومات المعاملة العادلة والمتساوية بين جميع المساهمين          ارتباطيهعالقة  توجد   . 3
 سـوق  فـى لـشركات المدرجـة     ا فى المالية وجودة التقارير    اإلفصاح زيادة درجة    على

   .المالية لألوراقفلسطين 
  ممارسـة  فـى ات تدعم دور أصحاب المـصالح   يبين توفر  مقوم    ارتباطيه  عالقة توجد . 4

لشركات  ا فى المالية وجودة التقارير    اإلفصاح  اإلدارة لتعزيز  وزيادة درجة        علىالرقابة  
  .المالية لألوراق سوق فلسطين فىالمدرجة 

 اإلفـصاح  زيادة درجة    علىوالشفافية   اإلفصاح يبين توفر مقومات     ارتباطيه  عالقة توجد . 5
  .المالية لألوراق سوق فلسطين فىلشركات المدرجة  افى ليةالماوجودة التقارير 

 زيـادة   علـى عالقة ارتباطيه يبين توفر مقومات تحدد مسئوليات مجـالس اإلدارة           توجد   . 6
 لألوراق سوق فلسطين    فىلشركات المدرجة     ا  فى المالية وجودة التقارير    اإلفصاحدرجة  
  .المالية

  
  :أهمية الدراسة 1-4

  :التالية النقاط فىث تظهر أهمية البح     
 فـى  قواعد الحوكمـة      لتشجيع تطبيق   والمالئم مهمإبراز الدور ال   فى هذه الدراسة    ساهمت  * 

، خاصة أن هذا السوق يعتبر عالمة هامـة          المالي سوق فلسطين    فىرجة  الشركات المد 
 المحاسبي لكل من    اإلفصاح االقتصاد الفلسطيني مما يتطلب توفر الثقة و       وإنعاشلتطوير  

  .لمستثمرين و المساهمينا
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 علـى  هذه الدراسة يعمـل      إليها تتعرضالتي   تطبيق قواعد الحوكمة      ايجابيات إبراز نإ  * 
  تحسين  إلىيؤدي   الذي   قد تعترض لها الشركات، األمر     التي المخاطر   التقليل من مستوي  

 ممـا  المـالي  الـسوق  فى قرارات المستثمرين وحركة التداول     علىمن أداء الشركات و   
 على السوق مما يعكس إيجاباً      وشفافية وكفاءة   فاعليةدعم   و جذب االستثمارات  إلىدي  تؤ

   .فيها للشركات ويدعم الثقة المالياألداء 
  :أهداف الدراسة 1-5

  :التالية تحقيق األهداف إلىتسعي الدراسة        
  .الجوانب الفكرية لحوكمة الشركات على الوقوف – 1
  .تنظيمية لحوكمة الشركاتاألبعاد ال على التعرف – 2
  .حوكمة الشركات الجوانب التقيمية لعلى التعرف – 3
  .قواعد الحوكمةب وتأثره والشفافية اإلفصاح دور على الوقوف – 4
  . جودة المعلومات المحاسبية وتأثرها بقواعد الحوكمةعلىالوقوف  – 5
 المحاسـبي   اإلفصاحن   مدي العالقة المتداخلة بين قواعد الحوكمة وكل م        على التعرف   – 6

  وجودة التقارير المحاسبية
  :متغيرات الدراسة 1-6

    المتغير التابع                                               المتغيرات المستقلة       

  
  
  
  
  
  
  
  

وجود أساس محكم 
وفعال لحوكمة 

 الشركات

  

حمایة المساھمین 
 والمستثمرین

المعاملة العادلة 
والمتساویة بین جمیع 

 مساھمینال

 اإلفصاح والشفافیة

اإلفصاح 
المحاسبي 

 وجودة التقارير
   المالية

مسئولیات مجلس 
 اإلدارة

  

دور أصحاب المصالح 
في أسالیب ممارسة 

 سلطات اإلدارة
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  :لدراسةمنهج ا 1-7
 بعض الكتابـات والدراسـات الـسابقة التـي          استقراء بهدف: المنهج االستقرائي يتم استخدام   

، دراسـة  معالجة مشكلة الفىادة منها   االستف ةفيوكييتضمنها الفكر المحاسبي المتعلق بالموضوع      
ـ نتائج الدراسـة التطبيقيـة      وذلك لوصف وتفسير    : فيالوصالمنهج  كما يتم استخدام      ارواختب

  : ويتم ذلك من خالل أسلوبين للبحث هماضياتفرال
 هذا المجـال، وذلـك بغـرض        فىالدراسة النظرية المكتبية لألبحاث والكتابات السابقة       : األول

  .للموضوع صياغة الجوانب الفكرية والنظرية فى تحليلها واالستفادة منها
 مديري وأصحاب القـرار  على بانه وتوزيعها الدراسة التطبيقية والتي تتضمن تصميم است     : الثاني
 خبـراتهم    لالستفادة مـن    هذا السوق،  فى والشركات المدرجة    المالية اقلألورسوق فلسطين    فى

  .دراسة مشكلة العلى اإلجابة مجال فىومعلوماتهم 
  :الدراسات السابقة 1-8

 للشركات  المالي الحاكمية المؤسسية على األداء      ةعليفاثر  أ:"بعنوان) 2008قباجة،(دراسة    -1
  ":المالية لألوراق سوق فلسطين فىالمدرجة 

 للـشركات   المـالي  علـى األداء     الحاكمية المؤسسية  ةعليفا بيان اثر    إلى الدراسة   هدفت
 حيث تم   ي التحليل فيالوص الدراسة المنهج    واستخدمت،  المالية لألوراقسوق فلسطين    فىالمدرجة  

 28 من مجتمع الدراسة البـالغ       % 71.4 أي ما نسبته      شركة، 20اختيار عينة عشوائية طبقية من      
وتـم  ،  2006 نهايـة عـام      حطـي  2005 للعام   المالية لألوراقسوق فلسطين    فىجة  شركة مدر 
 المـالي حوكمة على األداء ال جودة  فى االنحدار الخطي البسيط والمتعدد لتحديد اثر التغير         استخدام

 العائد على حقوق الملكية، والعائد على االستثمار، وسـعر الـسهم إلـى ربحيتـه،            فىلها، ممثال   
  .ومياليقية إلى الدفترية، وتباين سعر السهم والقيمة السو

تطبيق قواعـد    ةعليفا الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها وجود عالقة طردية بين            توتوصل
، والقيمـة   ر السهم الحوكمة من جهة وبين العائد على حقوق الملكية، والعائد على االستثمار، وسع           

الحوكمـة  تطبيق قواعـد   ةعليفاعالقة عكسية بين    ووجود    من جهة أخرى،   السوقية إلى الدفترية،  
  .اليوميوتباين سعر السهم 

 علـى   الماليـة  لألوراقسوق فلسطين    فىوأوصت الدراسة بإمكانية اعتماد المستثمرين      
ضـرورة اعتمـاد مؤشـر    و ترشيد قراراتهم االسـتثمارية،  فىلشركات  الحوكمة ل  ةعليفامستوى  
  . فلسطينفى حوكمة ومستوى أدائهاال ةعليفا تقييم مستوى  ضوئهفىيتم للحوكمة 
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 جـذب االسـتثمارات وتنميـة       فـى  حوكمة الشركات وأهميتها     –)2007،المهانبي( دراسة   –2
  .الموارد البشرية

 عمـل   فـى  الفهم العميق لـدور الحوكمـة         مدي توفر  على الوقوف   إلى الدراسة   هدفت
مجـال   فـى  الناجحة  التجارببعضاالستفادة من   جانب   إلىمنها  المؤسسات السيما االستثمارية    

  .حوكمةال
 اإلجـراءات المحاسـبية     فى المعامالت المؤسسات و   فى ةفيالشفاأهمية   على الدراسة    أكدت دوق
  . الفساد واستنزاف موارد الشركات وتآكل قدرتها التنافسيةإلى أي عمل يؤدى فى وتالالماليةو

مما يتالءم وينسج مـع     ) صرنه القوانين ع( القوانين أي    فى إعادة النظر    إلى الدراسة   أشارتكما  
وقد أوصت الدراسة باإلفصاح عن جميع المعـامالت الماليـة وغيـر            .متطلبات النمو والتطور  

  .المالية
  
الفلسطينية بقواعـد   مدى التزام الشركات المساهمة العامة      :بعنوان) 2007حبوش،( دراسة   – 3

اخليين، المراجعين الخارجيين ومـدراء     دراسة تحليلية آلراء المراجعين الد    . " حوكمة الشركات 
  ".الشركات المساهمة العامة

هدفت الدراسة إلى توضيح مدي التزام الشركات العامة الفلسطينية بقواعد الحوكمة ولتحقيق 
 فلسطين فىعمل وخلق حافز قوي للبدء بوضع مبادئ الحوكمة أهدافها  ركزت الدراسة على 

ة  العالقة بين المستثمرين وأصحاب المصالح من جهوتطبيق قواعد حوكمة الشركات وتنظيم
ف عليها للحوكمة لكن والشركات المساهمة من جهة آخري، والتزام الشركات بالمبادئ المتعار

وخلصت الدراسة إلى أن الشركات المساهمة العامة الفلسطينية تلتزم بالمبادئ  ، بشكل متفاوت
ها بجملة المبادئ وحدة واحدة كان بشكل متوسط المتعارف عليها لحوكمة الشركات مع أن التزام

توجد في فلسطين لجان مراجعة  وهناك تفاوت في االلتزام من مبدأ آلخر، كما خلصت إلى انه ال
عة لرقابة سلطة النقد الفلسطينية، كما في الشركات المساهمة العامة باستثناء البنوك الخاض

ق على غيرها من الشركات المساهمة العامة خلصت الدراسة إلى أن المصارف الفلسطينية تتفو
في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات، كما انه من ضمن نتائج الدراسة وجود عالقة ايجابية بين 
قيام كل من مجلس اإلدارة والمراجع الخارجي والمراجع الداخلي بأداء مهامه المنوطة به وبين 

  .اعد حوكمة الشركاتتحسين القرارات المالية  الصادرة عن اإلدارة حسب قو
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 المالي مصر على ثقة المجتمع      فىاثر حوكمة الشركات    "بعنوان )2006أبو العزم،   (  دراسة -4
  : شركات القطاع العامعلى دراسة ميدانية المالية التقارير فى

 التقـارير   فى المالي دعم ثقة المجتمع     على اثر تطبيق الحوكمة     على الوقوف   إلىهدفت الدراسة   
 الشركات المصرية موضـوع     فىا إذا كان توفر أدلة عملية لتطبيقات قواعد الحوكمه          ، وم المالية

 إتبـاع   قـد  و ،الماليـة  جودة ومصداقية التقارير     فى المالي ثقة المجتمع    الدراسة سوف تزيد من   
 فى الماليمن أهم نتائج الدراسة أن لجنة المراجعة وثقة المجتمع          وكان   التحليلي   الوصفيالمنهج  

 مصر الخاصة بلجنـة     فى لجنة المراجعة وان قواعد الحوكمة       عالية تتوقف على ف   الماليةالتقارير  
تطبيـق   لعضو لجنة المراجعة، كما أن       المالية والنزاهة والخبرة    ةلياالستقالالمراجعة تحتاج إلى    

  .الصادرة عنها المالية التقارير فى المالي ثقة المجتمع سوف يدعم  الشركات فى حوكمةالقواعد 
  
وعالقتهـا بمهنـة المحاسـبة        الشركات فى كمية المؤسسية الحا):2005دهمش،( دراسة   – 5

  .وتدقيق الحسابات
وتدقيق   توضيح العالقة بين الحاكمية المؤسسية ومهنة المحاسبةعلىالدراسة هدفت 

 سلباً على يؤثر الشركات بعض فىحصل ي الذي واالحتيالالتالعب الحسابات، وأشارت غلي أن 
 والبنوك والدائنين وقطاع االتصاالت والتكنولوجيا، وبورصة موظفينمستثمرين والكل من ال
األمر .  تلك الشركاتفى الثقة الستعادة، وسوف يحتاج المستثمرون لوقت طويل الماليةاألوراق 

فحص جوهري للعالقات بين المدققين وإدارة الشركات خاصة مجلس  إجراءإعادة الذي يتطلب 
 أخالقيات مطبقي هذه القوانين سواء وتحسين تطبيق القوانين،  فى يكمن بلوأن الح. اإلدارة
 الوقت فىضرورة ملحة  هناك وبالتاليكمية المؤسسية أو مدققي الحسابات  الحا من أفرادكانوا

 مفهوم الحاكمية المؤسسية من جهة والمعايير المحاسبية وسلوك فىالحاضر إلعادة النظر 
 : وقد خلصت الدراسة إلى .ة أخرى من جهاإلدارةوأخالقيات 

نه لم تكن المشكلة الرئيسية في انهيار الشركتين تتعلق بوجود قصور بمعايير المحاسبة،              أ . 1
  .أو معايير التدقيق، بل انحصرت في تدني أخالقيات المهنيين

 Enron أعمال مزدوجة لـشركة  ة تقوم بعدArthur Andersenلقد كانت شركة التدقيق  . 2
  . عملية االنهيار سريعة، وهذه مخالفة صريحةاألمر الذي جعل

لقد كان هناك تقصير ملحوظ من قبل السوق المالي كجهـاز للرقابـة علـى الـشركات                  . 3
  .المدرجة

وجود صعوبة كبيرة من قبل المدققين والشركات المدرجة في الـسوق المـالي لتطبيـق                . 4
 .الحوكمة بمفهومها الحديث
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  . جمهورية مصر العربيةفى حوكمة الشركات بادئمتقيم : بعنوان )2003،فوزي(  دراسة-6

، مـصر  فى الشركات لحوكمة المنظمة والمعايير والقوانين القواعد تقييم إلى ةدراسال تهدف     
والضوابط التـي تحكـم أداء الـشركات     وأهميته، الشركات حوكمة مفهوم  إلىحيث تعرضت 

 ،الماليـة  األوراق سـوق  يحكـم  الـذي  والرقابي القانوني واإلطار المالي السوق فىالمسجلة 
 تطـور  تقيـيم   ثمالمالية األوراق ملكية وهيكل البورصة، جداول فى والقيد التسجيل ومتطلبات

 التعـاون  منظمة وضعتها التي الخمس الشركات حوكمة لمعايير وفقا مصر فى الحوكمة قواعد

 أصـحاب  دور لمـساهمين، ل المتساوية المعاملة المساهمين، حقوق وهي ، والتنمية االقتصادي

 .اإلدارة مجلس ومسؤوليات ،والشفافية اإلفصاح بالشركة، المرتبطة األطراف أو المصالح

 إرساء مجال فى ملحوظا تطورا شهد قد مصر فى المال سوق أن إلى  الدراسةخلصت وقد      

 الخمس يرللمعاي الياإلجم التقييم فى تحسن عام بشكل هعلي ترتب مما الشركات، حوكمة قواعد

 أنـه  أيضا الورقة أوضحت كما .آلخر معيار من اختلفت قد التحسن درجة كانت وإن ,للحوكمة

 أن إال مـصر،  فـى  الـشركات  لحوكمـة  والمؤسـسي  القانوني اإلطار تحسن من الرغم على

  .الموضوعة للمبادئ السليم التطبيق عن بعيدة كبير حد إلى مازالت للشركات العملية الممارسات
  
  ": إطار حوكمة الشركاتفىدور المحاسب اإلداري "بعنوان ) 2003 خليل،( اسةدر -7

 الدراسة على تحليل وتقييم مدى تأثير االلتزام بتطبيق جوانب الحوكمة على هدفت     
 بيئة األعمال فى للشركة فيالوظي الهيكل فىطبيعة ونطاق وظيفة المحاسب اإلداري ووضعه 

 فىإلى مجموعة من النتائج أن طبيعة وظيفة المحاسب اإلداري  توصلت الدراسةالمصرية، وقد 
 مجال فى  اإلداري الدعمرفيتو فىتتركز بشكل أساسي ) عدم االلتزام بالحوكمة(الوضع التقليدي

 )االلتزام بالحوكمة( الوضع المعاصرفى المعلومات الداخلية، أما رفيتواتخاذ القرارات من خالل 
كلما تعددت وأوضحت أنه  ، المعلومات إلى األطراف الخارجيةريفتو تتسع لتشمل فإن النظرة

 تصبح أكثر وبالتالير واقعية  احتوت معلومات أكثالماليةالتقارير وقصرت دورتها خالل السنة 
  :وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها .مة لخدمة أهداف المستثمرينمالء

ليس فقط على مـستوى الكثيـر مـن الوحـدات            االهتمام المتزايد بتطبيق حوكمة الشركات       -1
االقتصادية بل أيضاً على مستوى الكثير من الدول سواء المتقدمة أو النامية ، لمـا يحققـه                 
تطبيق الحوكمة من مزايا مختلفة تحد من الكثير من المشاكل التي تواجهها هـذه الـشركات        

  . المحاسبيةوبصفة خاصة المشاكل المالية وأهمها فقد الثقة في المعلومات
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تعدد األبعاد المحاسبية لعملية حوكمة الشركات ومنها تحقيق المساءلة والرقابـة المحاسـبية               -2
والسعي نحو تطوير وتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة ، وتزايد دور كل مـن المراجعـة        

ة الداخلية والخارجية ولجان المراجعة وتحقيق اإلفصاح والشفافية والحد من اآلثـار الـسلبي            
 . لعملية إدارة األرباح عالوة على التقويم الفعال والمستمر ألداء الوحدة االقتصادية 

 وجود ارتباط معنوي بين تطبيق حوكمة الشركات وتحقيق جودة التقارير المالية، كما أن -3
هناك ارتباط معنوي بين تحقيق جودة التقارير المالية وبين تنشيط حركة سوق األوراق 

دات االقتصادية التي تطبق حوكمة الشركات ، ممثالً ذلك زيادة حركة تداول المالية للوح
  .األوراق المالية وارتفاع أسعار أسهم هذه الوحدات

  :األجنبيةالدراسات : ثانيا

   تأثير حوكمة الشركات على إدارة األرباحآليات ::بعنوانبعنوان) ) ,,  20062006FFrraannkk  YYuu((  دراسةدراسة. . 11
     "Corporate Governance and Earnings Management"   

  

 اختبـار   حيث تـم  ،  " األرباح إدارة تأثير حوكمة الشركات على      آليات " توضيح إلى  الدراسة هدفت
 أن الـشركات التـي لهـا        إلى األرباح، وقد خلصت الدراسة      إدارةالعالقة بين حوكمة الشركات وبين      

 تقوم بـإدارة    فإنها عدد قليل    فى اإلدارة للملكية وتركيز مجلس     العاليحوكمة داخلية قوية مثل التركيز      
 حالة وجود حوكمة خارجية قوية فأن الشركة تقوم بإدارة األرباح           فى حين أنه    فىاألرباح بشكل أكبر،    

  .والحوكمة الملكية طرفي أن إدارة األرباح ليست المحرك الرئيسي بين  الدراسةوأشارتبشكل أقل، 

بين الحوكمة الضعيفة وعائـدات األسـهم   العالقة :بعنوان ),.2005Core, et.al( دراسةدراسة - 2
  وفحص األداء التشغيلي وتوقعات المستثمرين

"Does Weak Governance Cause Weak Stock Returns: an Examination 
of Firm Operating Performance and Investors, Expectations?" 

ألداء ، حيث تـم فحـص ا  ألسهم  العالقة بين الحوكمة الضعيفة وعائد ا   إظهارهدفت الدراسة إلى    
 شملت العينة األساسية للدراسة كل الشركات التـي لهـا          وقد،  المستثمرينالتشغيلي للشركات وتوقعات    

وتم استخدام معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقـة بـين دليـل الحوكمـة المعـد                ،  دليل الحوكمة   
 حقوق حملة   فىعاني من ضعف    وخلصت إلى أن الشركات التي ت      محل الدراسة، وخصائص الشركات   

األسهم يؤدي إلى ضعف األداء التشغيلي لها، بينما أخطاء توقعات المحللين واإلعالن عـن توزيعـات         
 ال  الحوكمة الـضعيفة األداء كما أوضحت الدراسة بأن  فرضية  على ضعف  اًتعطي مؤشر  األرباح ال 
  . عوائد قليلة على األسهم تحقيقفىتكون سبباً 
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33  --) ) BBrroowwnn,,  CCaayylloorr,,  22000044 ( (العالقة بين حوكمة الشركات وأدائها ::بعنوانبعنوان  
""CCoorrppoorraattee  GGoovveerrnnaannccee  aanndd  FFiirrmm  PPeerrffoorrmmaannccee""  

وضـع  مـن خـالل   قياس العالقة بين حوكمة الشركات وأدائها وذلـك       إلى هدفت الدراسة      
اتية،  من خدمات حملة األسهم المؤسـس      عليها تم الحصول     التي مقاييس واسعة لحوكمة الشركات   

 فئات للحوكمة، المراجعة، مجلـس      8 عامل تشتمل على     51هذه المقاييس محصلة قياس     وتشمل  
 للتعويضات، حقوق الملكية، الممارسـات      التنفيذي، المدير   التعليماإلدارة، القانون الداخلي، مدير     

لحوكمـة   الدراسة حيث تم الربط بين فئـات ا فى التحليلي فيالوصتم إتباع المنهج    قد  المتقدمة، و 
 الربط بـين    على، وعملت الدراسة    الثمانية ومقاييس األداء الستة المعتمدة من معهد جو لإلدارة          

 تم ترتيـب     و نتيجة الحوكمة وبين كل متغير أساسي باستخدام معامل ارتباط بيرسون وسبيرمان          
إلـى أن  وخلصت الدراسة )  حوكميامن األفضل إلى األقل(إلى األدنى نتائج الحوكمة من األعلى    

الشركات التي تتمتع بمستوى حوكمة أفضل نسبيا أكثر ربحية وأكثر قيمة وتدفع أمـواال أكثـر                
لحملة األسهم، كما أن رسوم االستشارات التي تدفع للمدققين الخارجيين اقل من األتعـاب التـي               

  .تدفع لهم وهذا مرتبط بشكل كبير بضعف األداء للشركات
  
 دور لجنـة  أهميـة : "  بعنوان (Treadway Committee,1987) دراسة لجنة تريدوي– 4

  ."المالية تحسين نزاهة القوائم فىالمراجعة 
 الماليـة  تحـسين ونزاهـة القـوائم        فـى  توضيح أهمية دور لجنة المراجعة       إلى ت الدراسة هدف
 سوق   فى تعمل   التي أن الشركات المساهمة     ، وقد أشارت  المالية عن القوائم    المحاسبي اإلفصاحو
 أشـخاص بتشكيل لجان مراجعة تتكون من      يجب أن تلتزم    مستمر  ل بشكل   أسهمها وتداول   ليالما

ـ لتن ةفيكامستقلين لهم دراية بالمراجعة وتحدد لهم صالحيات وواجبات وسلطات           إجـراءات   ذفي
جـودة المعلومـات    االلتـزام ب   و المـالي  اإلفصاح القيام ب  وكذلك ونظام الرقابة الداخلية   الفحص

  . المراجعاستقاللية للعوامل المؤثرة على اإلدارة وتقييم المحاسبية وفحص
  

  : الدراسات السابقةعلى التعليق
 المحاسـبي  اإلفصاحو مجال الحوكمة    فىمن خالل العرض السابق لنتائج الدراسات السابقة             

إطـار   فـى دراسة الحوكمـة    معظم الدراسات السابقة تناولت     يتضح أن    الماليةوجودة التقارير   
 على مؤتمرها عن الحوكمة ، ركزت الدراسات        فى وضعتها لجنة بازل     التيكات والمعايير   الشر

 وآليـات  قواعـد  تتناولجوانب جزئية من حوكمة الشركات مثل لجنة المراجعة الداخلية لكنها لم  
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 وجودة التقـارير  المالي اإلفصاح فى الشركات المساهمة العامة علىالحوكمة وتبين مدى تأثيرها   
  .ةالمالي

تتعلـق  ا شملت عـدة محـاور       ها من الدراسات بأنه    هذه الدراسة عن غير    لذلك تميزت 
  بتطبيـق  الماليـة  لألوراقسوق فلسطين    فىبدراسة مستوى التزام الشركات المساهمة المدرجة       

، والتعرف على الصعوبات    المالية المحاسبي وجودة التقارير     اإلفصاح على وأثره    الحوكمة قواعد
سـوق  مة القوانين واألنظمة التي تنظم عمـل         ودراسة مدى مالء   لتزام بتطبيقها، التي تحد من اال   

 تلك القوانين   بتنفيذ، ومعرفة مدى التزام الجهات المعنية       الحوكمة  للقواعد المالية لألوراقفلسطين  
  .واألنظمة وفقا لمتطلبات الحوكمة
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  الفصل الثاني

  
  

  اإلطار العام لحوكمة الشركات
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  الفصل الثاني
   العام لحوكمة الشركات اإلطار

  :مقدمة 2-1
 جـدول أعمـال     علـى  تفرض نفـسها     ى الت مهمة أصبحت الحوكمة من الموضوعات ال           

 التي وقعت خالل العقـدين  حداثية والحكومات، فهناك سلسلة من األالمؤسسات والمنظمات الدول 
 دراسـة هـذه   إلـى د من اهتمامات الدول والحكومات  اآلن مما تزيحتى ين وما زالت تقع الماض

 التي تعصف بالدول الـصناعية الكبـرى والـدول ذات االقتـصاد المرتفـع               الماليةاالنتكاسات  
 بدأ  ، فقد  االهتمام كبير بموضوع الحوكمة    إلىسات  االنتك حد سواء، وقد أدت هذه ا      علىدود  والمح
 الواليـات المتحـدة     فىووم، وأزمة المدخرات    رون وولكد تمام بالحوكمة بعد انهيار شركة ان     االه

 الدول المتقدمة، وكذلك األزمة     فىوأداء الشركات   ة  رداة بين مكافآت اإل   األمريكية، والفجوة القائم  
 أهمية عدم تطبيق قواعد     على مما يدل    االقتصادي الركود   إلى التي أدت    الحالية األمريكية   المالية

   .الحوكمة
 األسـواق   فـى لرشيدة له أهمية كبيرة وبخاصة للشركات المدرجـة         إن تطبيق قواعد الحوكمة ا    

تقييم الشركة، وعامل اطمئنان للمـستثمرين بمـا         من عناصر     مهماً ، حيث تشكل عنصراً   المالية
 كذلك أصبح مـديرو االسـتثمار المحترفـون         ،المالي السوق   فىيؤدي إلى كسب ثقة المتعاملين      

واعد الحوكمة كقيمة لها سعر مضاف لسهم الشركة إن         يأخذون مدى تطبيق الشركات المساهمة لق     
 شركة معينة، ليس ذلك فحـسب       فى اتخاذ قرار االستثمار أو عدمه       فىلم نقل أن لها دورا كبيرا       

 فـى  شـركات التـصنيف االئتمـاني      عليهابل أصبحت قواعد الحوكمة من المعايير التي تعتمد         
  ).2007شحاتة،(ات معينةاديف شركة معينة أو اقتصتصني

  
 مفهوم الحوكمة وقواعدها وأبعادها المحاسبية إلىبالتحليل والمناقشة لذلك يتعرض هذا الفصل 

   .والجوانب الفكرية المرتبطة بها
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  المبحث األول
  الجوانب الفكرية لحوكمة الشركات

  )المفهوم، والمبادئ، واألهمية ( 
  :تعريف حوكمة الشركات 2-1-1

تعريـف موحـد لحوكمـة الـشركات         عـدم وجـود      إلىة  تشير معظم أدبيات الحوكم   
(Corporate Governance)  من كافة عليه اللغة العربية ولكن المصطلح االنجليزي متفق فى 

، وقد يتعدد التعريف    Encyelopelia، وهذا ما تؤكده موسوعة       القانونيين والمحليين  القتصاديينا
  .)2003حسين، (  جتماعية للشركاتاال والمالية وةاديواالقتصلتداخل األمور التنظيمية 

،  عدة تسميات مثل الحكم الرشيد     عليه العربية حيث أطلق      اللغة عليه ولكن هذا المصطلح اختلفت   
  ).2006، أبو زر( الحكيمة واإلدارةوحوكمة الشركات، 

 أسـلوب    بالـشركة،   اإلدارة ةين بتسميتها أسلوب ممارسة سـلط     االقتصادي حين رأي بعض     فى
 حكـم   فـى الحاكمية المؤسسية   أو  ، القواعد الحاكمة للشركات، أو اإلدارة النزيهة        مثلي ال اإلدارة

  .الشركات
  : هذا الصدد فقد عرفها البعض بأنهافىو

(  حقوق أصحاب المصالح المتعارضة      فىاإلجراءات الحاكمة بالشركات لضمان تحقيق التوازن       
ؤسسي ألغراض معالجة مشكلة الوكالـة      بأنها مفهوم التحكم الم   ، كما قد تعتبر      )2003المطيري،

 ضـرورة تفعيـل     علـى وحماية حقوق حاملي األسهم وحماية حقوق أصحاب المصالح، والتأكد          
 من منظور اقتصاد    االقتصادية المستوي المحلي والدولي وتحقيق العدالة       علىالمعايير المحاسبية   

مارسات السوق التي تحـدد     يتضمن القواعد وم    فهي تعتبر إطار   وبالتالي،  )2003مطر،  ( السوق
اتخاذ  التي تحكم عملية     والشفافية اتخاذ الشركات وخاصة شركات االكتتاب العام لقراراتها،         كيفية

 وموظفيهـا ورؤسـاء تلـك الـشركات     ، ومدى المساءلة التي يخضع لهـا مـديري      فيهاالقرار  
المـستثمرين،  ون عنها للمستثمرين والحماية التـي يقـدمونها لـصغار           والمعلومات التي يفصح  

 وقواعد قيد الشركات    الماليةوتضمن أيضا موضوعات خاصة بقانون الشركات وقوانين األوراق         
 مكافحـة   نبالبورصة، والمعايير المحاسبية التي تطبق على الشركات المقيدة بالبورصة وقـواني          

يعية ة والجهـات التـشر   الصادرة عن الحكوماالحتكار وقوانين اإلفالس، كما تتضمن التشريعات 
  ، )2007شحاتة،(اهمون والشركاتالتي يتعامل معها المس
(  والعولمـة واقتـصاد الـسوق        ةالحوكمة هي امتداد لكل من الخصخص      وقد اعتبر البعض بأن   

 علـى  أ علـى ، فهي النظام الذي يتم من خالله توجيه أعمال المنظمة ومراقبتها            )2003يوسف،  
، وكـذلك   والشفافيةير الالزمة للمسئولية والنزاهة     مستوي من أجل تحقيق أهدافها والوفاء بالمعاي      
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 علـى  إشـراف  لتـوفير  المنظمـة   فىاإلجراءات المستخدمة بواسطة ممثلي أصحاب المصلحة       
  ).2005حماد، (ي تقوم بها اإلدارة المخاطر ورقابة المخاطر الت

ارة مجموعـة مـن العالقـات بـين إد     ذكر بأن الحوكمة هي عبارة عن أيضاً هذا المجال    فى و
الشركة ومجلس أدارتها ومساهميها والمهتمين بشئون الشركات ، وهي تضع األهداف واألدوات            

ـ   (  السليم للـشركات   داريالتنفيذ وبذلك تضمن الهيكل اإل    التي يتم    صارف العربيـة،   اتحـاد الم
 تعريفاً للحوكمة بأنها نظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات والـتحكم  IFCكما قدمت ،  )2002

 أعمالها فإن الحوكمة تعني النظم أي وجود نظم تحكم العالقات بين األهداف األساسية التـي                ىف
 المـدي البعيـد وتحديـد المـسئول         علـى  األداء، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة        فىتؤثر  

  .(IFC 2005 )والمسئولية 
لحاكمية المؤسـسية   لفقد أوردت مفهوماً OECD الدولي والتنمية االقتصاديمنظمة التعاون    أما  
 أنها مجموعة من القواعد والعالقات بين إدارة الشركة ومجلس اإلدارة والمـالك وجميـع               على

اإلطراف التي لها عالقة مع الشركة، وهو األسلوب الذي يقدم الهيكل أو اإلطار المنظم الذي يتم                
ائج واألسلوب النـاجح    من خالله تحديد األهداف وتحقيقها ومراقبة األداء واإلشراف الدقيق والنت         

 الـسعي  فـى  العليا واإلدارةلممارسة السلطة الذي يجب أن يقدم الحوافز الالزمة لمجلس اإلدارة   
 الموضوعة لخدمة مصالح الشركة ومساهميها وتسهيل المراقبة الجيدة الستخدام          األهدافلتحقيق  

   . ( OECD,1999) ةعليوفاموارد وأصول الشركات والمؤسسات بكفاءة 
  -:أساسية لحوكمة الشركات أهمهامعان عدة  خالل التعريفات السابقة تتضح ومن

  . أداء الشركاتعلى الخاصة بالرقابة األنظمةمجموعة من  •
 . والمديرين والمساهمين وأصحاب المصالحاإلدارةتنظيم العالقات بين مجلس  •

 .وجوب أن تدار الشركات  لصالح المساهمين والمستثمرين •

 وفق هيكـل معـين      عليهاد التي يتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة        مجموعة من القواع   •
 إدارة الشركة، مثل مجلـس      فىومنظم يتضمن توزيع الحقوق والواجبات بين المشاركة        

 . والمساهمينالتنفيذييناإلدارة والمديرين 

 والرقابة، والتي تتضمن حوافز مناسبة لمجلس       واإلدارةمجموعة من المفاهيم واألهداف      •
 لتتبع األهداف التي وضعت من أجل إنماء المؤسـسة وتطورهـا            العليا واإلدارةدارة  اإل

 استخدام األمثـل لمواردهـا بكفـاءة        علىوتحقيق المتابعة الفعالة والمستمرة واإلشراف      
  .عاليةونزاهة 
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  الحوكمة قواعد أهداف  2-1-2
 والفنية واحترام الـضوابط     ليةالما وتوجيه الممارسات اإلدارية و    ضبط إلىتهدف قواعد الحوكمة    
 جذب االسـتثمارات،    علىتساعد  وقواعد  ل الممارسة السليمة ل     فهي تتناول  ،والسياسات المرسومة 

محاسبياً، وتدعيم   وأ االيم سواء كان إدارياً أو      لتنافسية ومحاربة الفساد بكل صوره    وزيادة القدرة ا  
  -: ما يليوتحسين االقتصاد وذلك من خالل  المال أسواقاستقرار 

 ووجـود  المـالي  ضمان مراجعة األداء على االلتزام بأحكام القانون والعمل علىالتأكيد   -1
هياكل إدارية تمكن من محاسبة اإلدارة أمام المساهمين مع تكوين لجنة مراجعة من غير             

 وصالحيات عديدة تحقـق رقابـة       واختصاصاتأعضاء مجلس اإلدارة تكون لها مهام       
  .)2008قباجة،( مستقلة

 كافة معامالت وعمليـات الـشركة وإجـراءات المحاسـبة           فى الشفافيةتدعيم عنصر    -2
  . أي مرحلةفى وبالشكل الذي يمكن من ضبط عناصر الفساد الماليةوالمراجعة 

 جـذب   علـى ، والقـدرة    باألسواقتحسين كفاءة استخدام موارد الشركة وتعظيم قيمتها         -3
 علـى وسع والنمو، بحيث يجعلهـا قـادرة        الالزمة للت  مصادر التمويل المحلية والعالمية   

 إلـى ، الذي ينعكس    األسواق تدعيم استقرار    علىإيجاد فرص عمل جديدة، مع الحرص       
  ).2002شوقي،.(تحقيق الكفاءة والتنمية

 حالـة تعـرض الـشركة       فى المصالح   ألصحابضمان التعامل بطريقة عادلة بالنسبة       -4
  .لإلفالس

 تنميـة  علـى يق دور سوق المال وزيادة قدرتـه       االقتصاد القومي، وتعم   فىزيادة الثقة    -5
  .المدخرات ورفع معدالت االستثمار ودعم القدرة التنافسية

 المسئولية االجتماعية للشركة عن طريق إجراءات مناسبة لنشاطاتها مـن    على اإلشراف -6
  )outario,2003.(خالل خدمة البيئة والمجتمع

 الحـد  على حيث تساعد الحوكمة     خفض تكلفة رأس المال للشركة وضمان استمراريتها،       -7
 طريـق  فـى  يقفان عثرة ناللذا الماليمن هروب رأس المال ومكافحة الفساد اإلداري و       

  .)2005مركز المشروعات الدولية،( التنمية
 خلق حوافز للتطوير وتبنـي      إلى األجل الطويل، وهذا يؤدي      فىتحقيق إمكانية المنافسة     -8

المستثمرين حتي تتمكن الشركة من الصمود أمام       التكنولوجيا الحديثة ودرجة الوعي عند      
 .المنافسة القوية
قوي لتحقيقها ومراقبـة األداء    إدارةس مجل  الموضوعة تتطلب  األهدافأن  ومما سبق يتضح    

، لسلطة لكي يحارب الفساد بكل صـوره      ممارسة ا دام األسلوب الناجح ل   إلشراف الدقيق واستخ  وا
عايير الموضوعة وخلق أنظمة للرقابة ذاتيـة ضـمن إطـار            والم بالمبادئوتعميق ثقافة االلتزام    



 18

 مصلحة الشركة للحرص    فيهشركة لما    وحسن استخدام موارد ال    والشفافيةأخالقي نابع من العمل     
 وجذب االستثمارات الذي بدوره ينمـي       المالي زيادة قدرتها التنافسية ، وتعميق دور السوق         على

  .المجتمع والدولة
    
  ة الشركاتقواعد حوكم  2-1-3

 إقامة نظـام سـليم يعـزز     فىلتحقيق أهداف الحوكمة، البد من توافر قواعد راسخة تساهم          
 والتنظيمي للـشركات، فقـد وضـعت منظمـة التعـاون            االقتصادى واإلصالح النجاح   فرص  

 )قواعد حوكمـة الـشركات   ( باسم والمعايير عرفت    اإلرشادات والتنمية مجموعة من     االقتصادى
، وأصبح تطبيق هـذه القواعـد   لحكومات الوطنية والمنظمات العالمية ذي العالقة   باالشتراك مع ا  
 المستوي التـي وصـلت      على ومؤشراً   المالي الشركات المدرجة بالسوق     فى الثقةوسيلة لتعزيز   

 والمحاسـبة   والـشفافية  إدارة الشركات من التزام مهني بقواعد الحوكمة من حـسن اإلدارة             إليه
   . االقتصاد ونموهعلى أثرت وبالتاليمن الفساد، ووجود إجراءات الحد 

 سـت مجموعـات     إلىالقواعد الخاصة بالحوكمة الشركات       ما تقدم  علىوبناء  
وتندرج مجموعة   OECD والتنمية   االقتصادىكما وصفتها منظمة التعاون     رئيسية  

  :)oecd,2004(  تحت كل قاعدة وهي كما يليالقواعدمن 
   .لحوكمةلتوافر إطار فعال : أوالً  
  .حماية حقوق المساهمين: ثانيـاً
  المعاملة العادلة للمساهمين: ثالثـاُ
  .دور أصحاب المصالح بالنسبة للقواعد المنظمة للحوكمة: رابعاً
  .والشفافية اإلفصاح: خامساً
  .مسئوليات مجلس اإلدارة: سادساً
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  )1(شكل رقم 
  للحاكمية المؤسسية) OECD( والتنمية االقتصادى منظمة التعاون قواعد

  
      
    

  

  
 ضمان وجود أساس إلطار فعال للحاكمية - 1

    المؤسسية

  

  

  
    

   الشاملاالقتصادى ذو تأثير على األداء -1
   نطاق اختصاص تشريعيفى المتطلبات القانونية والتنظيمية -2
   نطاق تشريعيفى توزيع المسئوليات -3
   لدى الجهات السلطة والنزاهة والموارد للقيام بواجباتها-4

            
  

    

  

  

  

  
رئيسية  حقوق المساهمين والوظائف ال- 2

    ألصحاب حقوق

  

  

  
    

   توافر الحقوق األساسية للمساهمين-1
   المعلومات عن القراراتفى الحق -2
   المشاركة بالتصويتفى الحق -3
   تسهيل المشاركة الفعالة-4
   التصويت شخصياً أو غيابياً-5
   عن الهياكل والترتيباتاإلفصاح -6

            

      
  

  
  

  
   المعاملة المتساوية للمساهمين- 3

  
  

  
    

   معاملة المساهمين معاملة متساوية-1
   منع التداول بين الداخليين والتداول الشخصي الصوري-2
   عن العملياتاإلفصاح -3

          

      

  

  

  

  
   المصالحب دور أصحا- 4

قواعد  
 منظمة التعاون 

صادى
االقت

 والتنمية 
)

O
ECD

 (
للحاكمية المؤسسية

  

  
  

    

   المصالح وفقاً للقانون أو االتفاقات-1
   التعويض مقابل انتهاك الحقوق-2
   للمشاركةليات تطوير اآل-3
   الوقت المناسبفى المعلومات -4
   االهتمام بالممارسات-5
   إطار لإلعسار وآخر للدائنين-6

            
  

    

  

  

  

  
  والشفافية اإلفصاح - 5

  

  

  

  
    

   عن السياساتاإلفصاح -1
   المستويات النوعية للمحاسبة-2

  المراجعة الخارجية
   قابلية المراجعة للمساءلة-3
   الفرصة والتوقيت للمستخدمين-4
   المنهج الفعال إلطار الحاكمية المؤسسية-5

            
  

    

  

  

  

  
   مسئوليات مجلس اإلدارة- 6

  
  

  

  
    

  لكاملة العمل وفقاً للمعلومات ا-1
  للمساهمين المعاملة العادلة -2
   تطبيق المعايير األخالقية-3
   عرض السياسات-4
   الحكم الموضوعي المستقل-5
   الوقت المناسب إلتاحة المعلومات-6

   ) oecd,2004: (المصدر
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 األسـس  توضيح األهميةفإنه من ، لقواعدما يتعلق بالمكونات التفصيلية لهذه ا     فيو
 (OECD,2004)-:ما يلي عليهاالتي تنطوي 

  .توافر إطار فعال لحوكمة الشركات: أوالً
ـ  فىتكمن أهمية وجود إطار فعال لحوكمة الشركات          الـشفافية ع رفـع مـستوي      يشج ت

ون  واإللزام  الجميع بتطبيـق القـان  ،وتحديد المسئوليات بوضوح عن اإلشراف والرقابة   كفاءة  الو
سـواء كـان     ،األداء علىتطوير هيكل حوكمة الشركات مع مراعاة تأثيرها         ويتم ذلك من خالل   

إن  . األسـواق فـى  تحقيق النزاهة والكفـاءة  إلى باإلضافة ،أو الكلي الجزئي  المستويعلىذلك  
 أن تنص التشريعات    وجوب تقتضي  الحوكمة،  ممارسة فىالمتطلبات القانونية والرقابية    االلتزام ب 

مـع ضـمان تحقيـق مـصالح      الشركة  فىلفة   المخت األطر تقسيم المسئوليات بين     علىوضوح  ب
 القانون بالـسلطة    تنفيذ والرقابية المسئولة عن     اإلشرافية أن تتمتع الهيئات     مع ضرورة الجمهور،  
(  الموارد الالزمة للقيـام بواجباتهـا بأسـلوب مهنـي وطريقـة موضـوعية              وتوفيروالنزاهة  
 .)2008موسي،

أثرهـا   ومتابعة تطبيقها   على والعمل   متطلبات القانونية والرقابية   ال توفيرمما سبق يتبين أن          
  . بضبط كافة جوانب الحوكمة بأبعادها المختلفةفعالتنظيمي إطار وضع من خالل يتم 

 
  حماية حقوق المساهمين: ثانياً

 تمويل نـشاط    إلىيهها   تجميع المدخرات الصغيرة وتوج    إلى  تسعي المالية سواقاأل لما كانت 
 ، استقطاب المستثمرين  على قدرته   فىيكمن   هذا المجال    فىالشركات المدرجة وإن نجاح السوق      

لمـساهمين   حماية حقوق ا   على ولهذا تركز قواعد الحوكمة      ،المالي السوق   فىمما يضمن سيولة    
 علـى الوقوف   و لمساهمين التمتع بحقوق الملكية    ل التي تحقق ات  من خالل وضع الضوابط واآللي    

 حقوق التصويت والمشاركة الخاصة بـالتغيرات الجوهريـة     وتوفيرلمعلومات عن الشركة    كافه ا 
 اجتماعـات الجمعيـة    فـى  دفاتر الشركة والمساهمة الفعالة      على الشركة مثل طلب االطالع      فى

 البنيـة األساسـية     علـى ة تؤثر   ادي وكذلك أي عملية غير ع     ، قراراتها علىالعمومية والتصويت   
 المال والترتيبات التي تمكن بعض المـساهمين        رأس عن هيكل    اإلفصاحوجوب   لشركة، وأيضا ل

الفرصة لتبادل  ، كذلك إعطائهم     سياسة الشركة  على قدر من التحكم الذي يؤثر       علىمن الحصول   
  .)2006أبو العزم،(  الموضوعات المتعلقة بحقوق ملكيتهم لمنع سوء االستغاللفىاالستشارات 

   
 الشركات  فى جميع التعديالت األساسية     على يتبين أن من حق المساهمين االطالع        ومما سبق 

 اجتماعـات الجمعيـة    فـى وكذلك تسجيل األسهم بأسمائهم فور شراؤها، والمشاركة والتصويت         
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 الوقت المناسـب بعيـداً عـن االحتيـال          فى و ،الكافيةالعامة للمساهمين، وتزويدهم بالمعلومات     
 مـساءلة مجلـس   فـى  حق المـساهمين  إلىوباإلضافة  مجلس اإلدارة،  حول قرارات فوااللتفا

  .عليهاإلدارة والرقابة 
  
  :المعاملة العادلة للمساهمين: ثالثاً 

  ذلـك حقـوق  فى معاملة جميع المساهمين من أهم ضوابط الحوكمة بما فىالمساواة  تبرتع

 فـى  كافيةضات   تعوي لىعكما يجب أن يحصل المساهمين      ،  األقليات وحقوق المساهمين األجانب   
  :)2008قباجة،( ما يليتعرض حقوقهم للمخاطر وذلك من خالل مراعاة حالة 
 حقـوق التـصويت     رفيتـو  وعبـر المساهمين من نفس الفئة بالتـساوي،       معاملة جميع    §

 حقوق التصويت التي تؤثر سـلباً       فىالتغيرات  مع إخضاع    داخل كل فئة،     لهمالمتساوية  
 من المساهمين مـن  األقليةحماية حقوق ومراعاة موافقتهم،  بعض فئات المساهمين ل    على

 المساهمين المسيطرين سواء بطريقة مباشـرة أو غيـر          قبلة من   ليالممارسات االستغال 
   .وسائل تعويضية فعالةو اتآلي رفيتو مع ، مباشرة

 المعلومات الداخلية، ويمنع التداول بـين       علىالمطلعين  حظر االتجار أو التداول لحساب       §
  . الشركة والتداول الشخصي الصوريفىلداخليين ا
 عن تعامالتهم الخاصة بالـصفقات  اإلفصاح أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين      علىيجب   §

 عـن   نيابة الشركة سواء بأسلوب مباشر أو غير مباشر أو          على التي لها تأثير     األمورأو  
  .أطراف أخرى

  
  .لحوكمةل المنظمة دور األطراف ذات المصلحة بالنسبة للقواعد: رابعاً

إيجاد طرق مختلفة بتـأمين تـدفق        فى دور أصحاب المصالح لمساهمتهم      علىللوقوف  
 شكل حقوق ملكيـة أو ائتمـان، وكـذلك        فى الشركات سواء    إلىرأس المال الخارجي والداخلي     

ويتم ذلك مـن خـالل          وإداريا،   مالياالدور الفعال بين أصحاب المصالح والشركة الستمراريتها        
ن الداخليـة والخارجيـة للـشركات،       واني الق فىحترام حقوق أصحاب المصالح كما هي محددة        ا

 وتـوفير وشجع التعاون الفعال بين الشركات وأصحاب المـصالح بالـشركة لخلـق الوظـائف            
  :)2003فوزي،( ، وفقا لالتيماليااالستمرارية للشركات السليمة 
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 .ا القانونضرورة احترام حقوق أصحاب المصالح التي يحميه . 1

 .إتاحة الفرصة ألصحاب المصالح للحصول على تعويض مناسب عن انتهاك حقوقهم . 2

 . تحسين األداءفى مشاركة العاملين آلياتالعمل على تطوير  . 3

 التوقيـت   فـى وومنظم   لها بأسلوب دوري     ذات الصلة وبالقدر المناسب    المعلومات   توفير . 4
 .المناسب

بمجلس اإلدارة للتعبيـر عـن مخـاوفهم تجـاه         السماح لذوي المصالح، باالتصال بحرية       . 5
 . ألخالقيات المهنةوالمنافيةالتصرفات غير القانونية 

  .تصميم هيكل فعال كفء للحماية من اإلعسار والتطبيق الفعال لحقوق الدائنين . 6
  

  والشفافية اإلفصاح: خامساً
لسريع والدقيق   ا  الفهم فىلقواعد المنظمة لحوكمة الشركات     ل  المحاسبي اإلفصاحتبرز أهمية   

قـوق   وح واألدائـي المـالي  ذلك الموقف   فىة للشركة، بما    ادي الم باألمورلكافة البيانات المتعلقة    
 أسـس مدروسـة،     على الشركة، بما يمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم         علىالملكية والرقابة   

مين ممـا   حقوق المساهعلى اجتذاب رؤوس أموال والحفاظ     على والشفافية اإلفصاححيث يساعد   
 اإلفـصاح  العكس من ذلك فإن ضـعف        على زيادة الثقة بينهم وبين مجلس اإلدارة، و       إلىيؤدي  

 مما يزيـد      ممارسة سلوك غير أخالقي     إلى غياب نزاهة السوق و    إلى يؤدي   والشفافيةالمحاسبي  
  . األرباحعلىمن التكلفة ويؤثر 
 على  حيث يجب أن تشمل    فقط المعلومات الجوهرية    على اإلفصاح أال يقتصر    وكذلك وجوب 

 أعـضاء   مكافـآت  والتشغيلية للشركة وأهدافها وملكية األسهم وحقوق التصويت، و        الماليةنتائج  لا
 اختيارهم وعالقـتهم    ةفيوكي والمعلومات الخاصة بمؤهالتهم     التنفيذيينمجلس اإلدارة والمديرين    

 ذوي العالقة   اإلطرافت  معامالو  الشركة، إدارةبالمديرين اآلخرين ومدي استقاللهم عن مجلس       
هياكل وسياسات قواعد حوكمة الـشركات ومـضمون قـانون حوكمـة            والمخاطرة المتوقعة و  

  .)2003خليل،( ذهفي تنوأسلوبالشركات 
 إفصاحات طوعيـة  توفير بالمالي سوق فى الشركات المدرجة  التزاموجوب يتبينومما سبق   

 علـى ، وذلـك  حوكمـه ال  قواعدعزز منتي تالات اإلجبارية أو اإللزامية    اإلفصاح إلىاإلضافة  ب
، لكـن  اإلفـصاح أساس أن اإلطار العام لإلفصاح اإللزامي يوفر غالباً الحد األدنى من متطلبات          

 المزيد من المعلومات التـي تتعلـق بالتوقعـات      علىأصحاب المصالح دائماً يتطلعون للحصول      
  .والتقديرات المستقبلية
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  :مسئوليات مجلس اإلدارة: سادساً
 مدي مسئوليات مجلس اإلدارة فإن قواعد الحوكمة تتطلب وضع مجموعة مـن   علىللوقوف  

  :)2006العبد،(  هذه المسؤوليات من مهام وهيعليهاإلرشادات لتطبيق بما تنطوي 
 العنايـة  وبـذل ، الكافية أساس من المعلومات   على أعضاء مجلس اإلدارة أن يعملوا       على  . أ 

  .شركة والمساهمينبما يحقق أفضل مصلحة للالواجبة 
  . عادلةة كافة المساهمين بطريق مجلس اإلدارةأن يعامل . ب 
  . وأن يأخذ بالحسبان مصالح أصحاب المصالحعاليةق معايير أخالقية يطبت  .ج 
 شـاملة   إسـتراتيجية  المطلوبة مثـل عمـل خطـة         مهامال مجلس اإلدارة أن ينجز      على  .د 

ـ و ،الالزمة واإلشراف والمراقبة وإجراء التغيرات    زاهـة حـسابات الـشركة      ضمان ن ل
  . الوقت المناسبفى عن كافة المعلومات المتوفرة والصحيحة واإلفصاحو
 فـى أي أن تتـوفر   تشكيل مجلس اإلدارة عنصر النوعيـة،    فى يجب أن يراعي      فإنه عليهو

 اتخاذ إلىوصوالً   قدرتهم   فى التي تؤهلهم للتعامل مع الجوانب المختلفة        والكفاءةأعضائه المهارة   
 المتابعة والمساءلة من خالل نظام فعال لتقييم ومراجعة األداء          علىالقدرة  سليمة وتحقيق   قرارات  

  .وتقييم المخاطر
  

فقد أصدر مركـز الحوكمـة الخاصـة         أهمية ودور الحوكمة     علىوللتأكيد  السياق    هذا فىو
   (CGC,2000) : ما يليعلى تقوم مبادئبالشركات العامة األمريكية عدة 

لسليمة الرشيدة التفاعل بين أعـضاء مجلـس اإلدارة، واإلدارة والمـدقق            تتطلب الحوكمة ا   . 1
  .الخارجي والمدقق الداخلي

 مجلس اإلدارة أن يطلع بمسئوليته نحو حماية مساهمي الشركة، مع األخذ بعـين              علىيجب   . 2
  .االعتبار مصالح أصحاب المصالح

 علـى ، واإلشراف   تنفيذيةال اإلدارة مراقبة   علىوجوب تركيز المسؤوليات الرئيسية للمجلس       . 3
  .إستراتيجية الشركة، ومراقبة المخاطر

يجب أن ال يكون للشخص أية ارتباطات مهنية أو شخصية بالنـسبة للـشركة المـساهمة أو        . 4
  .إدارتها غير خدمته كعضو مجلس إدارة

، والخبـرة   الوظيفييجب أن يمتلك  أعضاء مجالس اإلدارة صلة وثيقة بالصناعة ، والمجال              . 5
ـ أعضاء مجلس اإلدارة مزيجاً من الخل     خبره  كمة، ويجب أن يعكس      الحو فى  ات والقـدرة  في

 توجيه مفـصل وتأهيـل      على وأن يحصل أعضاء مجلس اإلدارة       الالزمة لممارسه مهامهم،  
  . من الخبرة والمعرفة مستوي مالئمتوفيرمستمر لضمان 
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مـات التـي     معلو علـى ، وأن يكون منفذاً للحـصول       يجب أن يجتمع المجلس بشكل متكرر      . 6
  .ة واجباتهمأدييحتاجونها من أجل ت

  .التنفيذيةواإلدارة يجب الفصل بين أدوار رئيس مجلس اإلدارة  . 7
 والتوقيـت  الـشفافية  علىقائم  اتصاالت ونشاطات وعمليات المجلس بأسلوب  كونيجب أن ت   . 8

  .المناسب
 قبـل   مـن ن والمكافآت ولجان التـدقيق      يعمليات الترشيح والتعي  صالحيات  يجب أن تكون     . 9

  .المجلس
 ترفـع    علـى   جميع الشركات االحتفاظ بوظيفة تدقيق داخلي دائمة وفاعلـة،         علىيجب   . 10

  .تقاريرها مباشرة للجنة التدقيق

تتطلب إيجاد التفاعل بين األنظمـة الخارجيـة        أن قواعد الحوكمة    يتبين  ومن خالل ما سبق     
 اإلفـصاح  وةفيالشفا توفيرشركة ب كما يجب أن تقوم ال  ،بين والمعايير المهنية الصادرة   ووالداخلية  

 عنـد  اتخـاذ   وتزويد المستثمرين والجمهور بكافة المعلومات الضرورية التي يحتاجها المستثمر       
 تحقيق الرقابة والعمـل  فىقراره االستثماري، وفضالً عن ذلك فإن لهذه القواعد دور هام وبارز          

   .الحتوائها المتوقع حدوثها المالية األزمات  مواجهةفى عالية بمهنية
  
  :أهمية قواعد حوكمة الشركات 2-1-4

 المؤسسات  فى كانت أزمة ثقة     التي و األسيوية المالية األزمة انفجار أهمية الحوكمة منذ     تبرز
والتي تعود أسـبابها    والتشريعات التي تنظم النشاطات والعالقات بين منشآت األعمال والحكومة،          

بعض حصول   إلى باإلضافة غير صحيحة،    صدقاءوأ وأقارب موظفينعمليات ومعامالت   ظهور  
مـن  دون إعالم أو معرفة المساهمين بذلك       ،  األجل مبالغ هائلة من الديون قصيرة       علىالشركات  

  .)2009 المشهداني،(مبتكرة مضللة ونظم وطرق محاسبية إتباع خالل 
  

لتنميـة  كل مـن ا   تحقيق  أهمية حوكمة الشركات بهدف     األخيرة   اآلونة   فى تعاظمت   هذا وقد 
ويظهر ذلك مـن   والمجتمعات، اتاديلالقتصة القانونية والرفاهة االجتماعية   والحصان االقتصادية

  :)2004كز التعاون الدولي والتنمية، مر( تياألخالل 

ضمان قدر مالئم من الطمأنينة للمستثمرين وحملة األسـهم علـى تحقيـق عائـد مناسـب         -1
 .وقهم وخاصة صغار المساهمينالستثماراتهم، مع العمل على الحفاظ على حق
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 أسواق المال العالمية، وخاصـة      فىتعظيم القيمة السوقية لألسهم، وتدعيم تنافسية الشركات         -2
 جديدة، وحدوث اندماجات أو استحواذ أو بيع لمستثمر         مالية آليات ظل استحداث أدوات و    فى

 .رئيسي

ا إلى االستخدام األمثل    التأكد من كفاءة تطبيق برامج الخصخصة وحسن توجيه الحصيلة منه          -3
 . بذلكةلها، منعا ألي من حاالت الفساد التي قد تكون مرتبط

 أو أسواق   المصرفي مصادر تمويل محلية أو عالمية للشركات سواء من خالل الجهاز            توفير -4
 .مالية ظل تزايد سرعة حركة انتقال التدفقات الرأسفىالمال، وخاصة 

 الشركات العاملـة     دعم واستقرار نشاط   ق، وتحقي يةمال مشاكل محاسبية و   فىتجنب االنزالق    -5
ة أو أسواق المال المحليـة والعالميـة،       في حدوث انهيارات باألجهزة المصر    باالقتصاد، ودرء 

  .االقتصادي تحقيق التنمية واالستقرار فىوالمساعدة 

كـن   التي  يم   المالية عن المعلومات    اإلفصاح تتطلب مزيداً من  إن حوكمة الشركات الجيدة،       
 كما أن حوكمة الشركات الجيدة تـساعد علـى جـذب            ض تكلفة رأس مال،   في على تخ  عملأن ت 

وب رؤوس األموال، ومكافحـة      الحد من هر   فىاالستثمارات سواء األجنبية أم المحلية، وتساعد       
مـا  اقل تكلفـة ب  التمويل وإمكانية الحصول على مصادر   الفرصة لزيادة  إتاحةالفساد، فضالً عن    

  .)2005يوسف،( مية الحوكمةيزيد من أه
  

لة التـي تتجنـب تـضارب    في الكاألنظمة وضع فىومما سبق تكمن أهمية حوكمة الشركات         
 إلزامية لكل الشركات المدرجة     األنظمة كل مؤسسة، وذلك من خالل جعل        فىالمصالح وتطبيقها   

 الماليـة داد التقارير الفساد والسيما ما يتصل بأعأي مظاهر  ومراقبتها لمواجهة   المالي السوق   فى
 المحاسـبي،   اإلفـصاح و مجال القيـاس     فى عالية وأتباع معايير ذات جودة      والشفافية اإلفصاحو

 ،الملقـاة  وحقوق أصحاب المصلحة والمـسئوليات       األسهموكذلك التحديد الواضح لحقوق حملة      
 المعـايير    المعالجة المحاسـبية مـع     انسجام وتعزيز مستوي    ، مراقبي الحسابات  استقالليةودعم  
 المتدفق من المستثمرين بما يحقـق        تكلفة األقل التمويل   على مما يؤدي لزيادة الحصول      الدولية،

  .العام االقتصادي النمو علىالنمو للشركات وزيادة أرباحها مما يعكس أثره 

   حوكمة الشركاتقواعداألطراف المعنية بتطبيق  2-1-5
تطبيق السليم لقواعد حوكمة الشركات، وتحدد       ال فىة تتأثر وتؤثر    هناك أربعة أطراف رئيس   

 األطـراف    تطبيـق هـذه القواعـد، وهـذه        فـى  درجة كبيرة مـدى النجـاح أو الفـشل           إلى
  ).2006سليمان،(هي
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  )2(شكل رقم 

  األطراف المعنية بتطبيق حوكمة الشركات

  
  )2008قباجة،(:المصدر

  :Shareholdersن المساهمو -1
يم قيمة الـشركة  م من يقومون بتقديم رأس المال للشركة عن طريق ملكيتهم لألسهم وتعظ          ه
 المناسـبة   اإلربـاح  علـى  المدي البعيد مما يحدد مدي اسـتمراريتها مقابـل الحـصول             على

 . اختيار أعضاء مجلس اإلدارة المناسـبين لحمايـة حقـوقهم          فىو يملكون الحق      الستثماراتهم
 زيادة أنشطه الشركة مما يؤثر      فى المجدية يقلص رغبة المساهمين      اإلرباحوبالمقابل عدم تحقيق    

  .)2005حسين،(  مستقبل الشركةعلى
 إلدارة العليـا  اإلدارة أعـضاء  اختيـار ويمكن تحقيق أهداف المساهمين من خالل حـسن     

  .الشركة ضمن القوانين والسياسات المطلوبة
 :Board of Directorsمجلس اإلدارة  -2

ومية ألعمال  اليذيين والذين يوكل لهم سلطة اإلدارة       فيمن يقوم باختيار المديرين التن    بصفتهم  
 المحافظة على حقوق المساهمين، باإلضافة إلى الرقابة        وكيفيةالشركة، وبرسم السياسات العامة     

وقد بينت المبادئ العالمية المذكورة للحوكمة بأن أعضاء مجلس اإلدارة يضطلعون           . على أدائهم 
 ):                  2005سابا خوري، (عملهم وهما عين من الواجبات عند قيامهم ببنو

  
  

ت
ركا

لش
ة ا

كم
حو

ق 
طبی

 بت
نیة

مع
 ال

ف
را

ألط
ا

 

  المساھمون
Shareholders 

  مجلس اإلدارة
Board of Director 

  اإلدارة
Management 

  أصحاب المصالح
Stakeholders 



 27

 ):Duty Of Care(واجب العناية الالزمة 

 فىويتطلب أن يكون مجلس اإلدارة يقظا وحذرا وأن يبذل الجهد والحرص والعناية الالزمة 
وأن تكون الشركة ملتزمة . ة وسليمةفيكا الشركة إجراءات وأنظمة فىاتخاذ القرار، وأن يتوفر 

  . الموضوعةماتعليوالتبالقوانين واألنظمة 
 ):Duty Of Loyalty( العمل فىواجب اإلخالص 

ويشمل ذلك المعاملة المتساوية للمساهمين والمعامالت مع األطراف ذات المصالح ووضع 
  .سياسات مالئمة للرواتب والمكافآت وغير ذلك

جهاً استراتيجياً للمؤسسة، ورقابة فعالة ومساءلة اإلدارة تجاه إن إطار حوكمة الشركات يؤمن تو
 أساس معلومات شاملة علىأن مجلس اإلدارة يجب أن يعملوا الشركة ومساهميها وهذا يدل 

 متساوي أساس على بعين االعتبار معاملة المساهمين األخذولصالح الشركة ومساهميها مع 
  .)2003اتحاد المصارف،.(وقت المناسب الفى  المعلومات الدقيقة والهامةإلىوالوصول 

  
 :Managementاإلدارة  -3

 إلى   الفعال    الشركة عن تقديم التقارير الخاصة باألداء      فى تعتبر اإلدارة هي الجهة المسؤلة      
مجلس اإلدارة، كما أن اإلدارة تكون مسئولة عن تعظيم أرباح الشركة وزيادة قيمتها باإلضـافة               

المعلومات التي تنشرها للمـساهمين، واإلدارة هـي         فى والشفافية اإلفصاحإلى مسئوليتها تجاه    
 علـى  المتعاملة مع الشركة، لذا يجب الحرص        اإلطرافحلقة الوصل بين مجلس اإلدارة وبقية       

 رغبــات المــساهمين ومجلــس بتنفيــذاختيــار أفــراد اإلدارة بعنايــة ألنهــم مــن يقــوم 
  )2006سليمان،.(اإلدارة

ة التي مـن    لي مجلس اإلدارة أن يوجد اآل     علىمن قيامهم بواجباتهم، يتحتم      يتم التأكد    وحتى
 ومقارنة األداء المحقق مقابل األهداف الموضوعة وعمل الخطط البديلة          خاللها يتم متابعة أدائهم   

  .الالزمة
  
  :Stockholdersأصحاب المصالح  -4

الموردين والعمال وهم مجموعة من األطراف لهم مصالح داخل الشركة مثل الدائنين و
ويتأثر  . بعض األحيانفى، وقد تكون مصالح هذه األطراف متعارضة ومختلفة موظفينوال

وهذه ).2007 وشحاتة،على( بين هذه األطراف تمفهوم حوكمة الشركات بشكل كبير بالعالقا
 الشركة، فهم الذين يقومون بأداء المهام التي تساعد فى معادلة العالقة فىاألطراف مهمة 

 اإلنتاج وتقديم السلع والخدمات، وبدونهم ال تستطيع اإلدارة وال حتي مجلس اإلدارة علىالشركة 
والمساهمون تحقيق االستراتيجيات الموضوعة للشركة، فالعمالء هم الطرف الذي يقوم بشراء 
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ولين المنتج أو الخدمة،والمورد من يبيع للشركة المواد الخام والسلع والخدمات اآلخري، أما المم
 أن يكون التعامل مع فينبغي للشركة، التي تمنح تسهيالت ائتمانيةالممولة هي  اإلطرافوجميع 

هذه األطراف بمنتهي الحرص والدقة، فالمعلومات المضللة للممولين قد تقطع خططاً التمويل مما 
   )2003حسين،.( التخطيط المستقبلي للشركةعلىيؤثر سلباً 

   
  :محددات الحوكمة 1-6- 2

كي تتمكن الشركات من االستفادة من مزايا تطبيق قواعد الحوكمة يجب أن تتوافر مجموعة ل
ت مجموعتين كما من المحددات التي تضمن التطبيق السليم لقواعد الحوكمة، وتشمل هذه المحددا

  )2006سليمان،(:التالييبين الشكل 
  )3(شكل رقم

  المحددات األساسية للحوكمة
  

  
  )2006سليمان،: (المصدر

  
  
  
  
  

المحددات األساسیة 
 لتطبیق مفھوم الحوكمة

 المحددات الخارجیة المحددات الداخلیة

  القوانین المطبقة -1
   الھیاكل اإلداریة -2
 طات والواجبات السل-3

  القوانین واللوائح -1
كفاءة الھیئات واألطر  -2

 الرقابیة
دور المؤسسات الغیر  -3

 حكومیة
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  :المحددات الخارجیة: أوًال
للدولة والذي يعمل من خالله  االقتصاديين المنظمة للنشاط المحددات الخارجية القوانتشمل 

 Baltic International Center for):الشركات وقد يختلف من دولة آلخري وهي
econmicstudies,2005) 

 وقوانين العمل وقوانين ين الشركات، مثل قوانتي تنظم العمل باألسواقالقوانين واللوائح ال  .أ 
  .االستثمار ورأس المال وقوانين المتعلقة باإلفالس والمنافسة ومنع االحتكار

 التوسع على جيد يشجع الشركات مالي التمويل الالزم للمشروع من خالل وجود نظام توفير .ب 
  .والمنافسة

 الشركات والتحقق علىيئات سوق المال وذلك بإحكام الرقابة كفاءة األجهزة الرقابية مثل ه  .ج 
من دقة وسالمة البيانات والمعلومات المنشورة وكذلك وضع العقوبات المناسبة والتطبيق 

  . حالة عدم التزامفى الفعلي
 ضمان التزام أعضائها بالنواحي السلوكية والمهنية فىغير الحكومية دور المؤسسات   .د 

 المحاسبين بكفاءة، وتشمل هذه المؤسسات جمعيهضمن عمل األسواق ، التي تواألخالقية
  . وسلطة النقدموظفينونقابات المحامين والعمال وال

 القوانين التي تضمن حسن إدارة تنفيذ أن وجودها يضمن إلىوترجع أهمية المحددات الخارجية 
  .الشركة وتنظيمها مما يقلل المخاطر 

  
  : الداخليةتالمحددا :ثانياً

مل المحددات الداخلية القوانين واللوائح داخل الشركة، وتتضمن وضع هياكل إدارية تش
 القرارات داخل الشركة وتوزيع المسئوليات والسلطات والواجبات بين اتخاذ كيفيةسليمة توضح 

 المعنية بتطبيق الحوكمة، مثل مجلس اإلدارة واإلدارة والمساهمين وأصحاب المصالح، األطراف
 إلىاإلطراف، بل يؤدي  المصالح بين هذه فى عدم وجود تعارض إلىل الذي يؤدي وذلك بالشك

  .)2006سليمان،(  المدي الطويلعلىتحقيق مصالح المستثمرين 
كانت محددات داخلية أو محددات خارجية فأنها  ضوء ما سبق نجد أن المحددات سواء فىو

بالوعي عند إفراد الجتماعي، و وااالقتصادي تتأثر بمجموعة عوامل آخري مرتبطة بالنظام
، فهي جميعاً بالبيئة التنافسية والقانونية والتنظيمية داخل الشركةأيضاً مرتبط لمجتمع، كما أنه ا

 وزيادة قدرته على تعبئة المدخرات ، وتعميق دور سوق المال االقتصادفى زيادة الثقة علىتعمل 
الحوكمة  كما أن ،أو صغار المستثمرين والحفاظ على حقوق األقلية ،ورفع معدالت االستثمار

 الحصول على فى وتساعد المشروعات ،على نمو القطاع الخاص ودعم قدراته التنافسيةتشجع 
  .خلق فرص عمل والتمويل وتوليد األرباح
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  المبحث الثاني
   لقواعد حوكمة الشركاتالتنظيميةاألبعاد 

  
يمكن بواسطتها تحديد األبعاد ج  النتائإلى حوكمة الشركات وقواعدها فىتوصلت األبحاث 

  : يليفيما لحوكمة الشركات التنظيمية
 :فياإلشراالبعد : أوالً

 لمجلس اإلدارة علـى أداء اإلدارة       اإلشرافيتدعيم وتفعيل الدور     فى اإلشرافي يتعلق البعد   
  قدرة أعـضاء علىويتوقف ذلك  . ، واألطراف ذات المصلحة ومن بينهم أقلية المساهمين       التنفيذية

 تسمح بتوقيع   آليات بوضع وقوانين وضوابط و    القيام إلىلقيام بتدقيق فعال، و    ل علىمجلس اإلدارة   
  .يين وأعضاء مجلس اإلدارة إذا لزم األمر ذلكتنفيذ الموظفين العلىعقاب 

 أشـار ، م1999الصادر عـام  ) OECD( والتنمية االقتصادي     كما أن تقرير منظمة التعاون    
 مـن  التنفيذيـة سئوليات مجلس اإلدارة، إلى ضرورة المتابعة الفعالة لإلدارة      المبدأ الخاص بم   فى

  . من قبل المساهمين نفسهقبل مجلس اإلدارة وكذلك مساءلة مجلس اإلدارة
   البعد الرقابي: ثانياً

ي للـشركة، فعلـى   ويتعلق بتدعيم وتفعيل الرقابة سواء على المستوى الداخلي أو الخـارج      
ـ م نظم الرقابة الداخلية ونظم إدارة ال       تدعيم وتفعيل الرقابة يتناول      المستوى الداخلي وأن   طر، اخ

 البورصـة، وإتاحـة     فى القوانين واللوائح، وقواعد التسجيل      فيتناولأما على المستوى الخارجي     
 الرقابة، فضال عن توسيع نطاق مـسئوليات    فىالفرصة لحملة األسهم واألطراف ذات المصلحة       

  :عيم استقالله من خاللالمراجع الخارجي وتد

  :لتزام بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعةاال -أ
 وبالتـالي  ، المناسبة  اختبار السياسة المحاسبية   فىارة   اإلد دورشجع   ي ن تطبيق الحوكمة  إ

 حسم مشكلة   فى تساعد   ، كما أنها  فالحوكمة تعارض االتجاه نحو االلتزام بمعايير محاسبية محددة         
  .يير المحاسبية ومعايير المراجعةإساءة استخدام المعا
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  :  دور المراجعة الداخلية -ب
لتنظيري بالحوكمـة   أو المستوى ا  ترتبط المحاسبة والمراجعة سواء على المستوى المهني         

تـأثرا  و ارتباطا وثيقا، حيث تعتبر المحاسبة والمراجعة من أكثر المجاالت العلمية والمهنية تأثيراً 
ـ بفا فال يمكن لمبادئ وإجراءات الحوكمة أن تطبـق          بمبادئ وإجراءات الحوكمة    وتـؤتي   ةعلي

ثمارها بدون دعم مهنة المحاسبة والمراجعة، كما أن مبادئ وإجراءات الحوكمـة تلعـب دورا               
  . مجال تطوير مهنة المحاسبة والمراجعةفىكبيرا 

 فـى  ديةاالقتـصا  مساعدة الوحـدة  فى المراجعة الداخلية    ولذلك يتبين الدور الذي تقوم به     
 الرقابة الداخلية والعمل مع مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة من اجـل        عاليةتحقيق أهدافها وتأكيد ف   

 عملية حوكمة الشركات من خالل تقييم وتحـسين العمليـات           فىا    عليهإدارة المخاطر والرقابة    
   .االقتصاديةالداخلية للوحدة 

  : دور المراجع الخارجي-ت
 المعلومـات  علـى جع الخارجي من إضفاء الثقـة والمـصداقية        نتيجة لما يقوم به المرا    

 الماليـة  مدى صدق وعدالة القوائم      فىالمحاسبية وذلك من خالل قيامه بإبداء رأيه الفني المحايد          
فـإن دور المراجعـة     من خالل التقرير الذي يقـوم بإعـداده ،        االقتصاديةالتي تعدها الوحدات    

لتعارض بين المـالك    ال حوكمة الشركات ألنه يحد من ا       مج فى وفعال   اًالخارجية أصبح جوهري  
  )2003الباقي،(.دم االلتزام بمبادئ وسلوك المهنةع، كما أنه يحد من مشكلة وإدارة الوحدة

  : دور لجان المراجعة-ث
 فـى  وتحقيـق الثقـة      الماليـة  ضمان جودة التقـارير      فىتقوم لجان المراجعة بدور حيوي          

توصـلت   هذا الـصدد     فىتقوم به من تطبيق لقواعد الحوكمة، و      ة لما   المعلومات المحاسبية نتيج  
 التـي لـديها لجـان       االقتصاديةالتي تناولت دور لجان المراجعة الوحدات        Memullenدراسة  

 غير القانونية ، بجانب زيادة درجة الثقـة  الماليةمراجعة قد انخفض بها معدل حدوث التصرفات     
 سـوق األوراق    فـى  المقيدة أسـهمها     االقتصاديةة الوحدات    وخاص المالية معلومات القوائم    فى

 االهتمام بوجود لجان مراجعـة      إلى األمر الذي دعا الشركات      )2006القشي والخطيب،  ( .المالية
 مـستويات األداء الالزمـة لزيـادة    فاعلية عاتقها متابعة تطبيق قواعد الحوكمة وتقييم   علىتأخذ  
 .كفاءتها
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 :)Ethics(البعد األخالقي: ثالثاً
ويتعلق بخلق وتحسين البيئة الرقابية بما تشمله من قواعد أخالقية، ونزاهة، وأمانة، ونـشر              

  .ثقافة الحوكمة على مستوى إدارات الشركات وبيئة األعمال بصفة عامة
  :)Communication(االتصال وحفظ التوازن: رابعاً

 من  التنفيذيةلس اإلدارة واإلدارة     مج فىويتعلق بتصميم وتنظيم العالقات بين الشركة ممثلة        
من ة والرقابية أو التنظيمية     اإلشرافيجهة، واألطراف الخارجية سواء ذات المصلحة أو الجهات         

العالقة بين إدارة الشركة وحملة األسهم، بينما يجب أن تحكـم          جهة أخرى، حيث يجب أن يحكم       
 عالقة الشركة بالمنظمـات األهليـة،       يجب أن يحكم التوافق    كما   العدالة عالقة الشركة بالعمالة،   

  )2008موسي،.(الحكوميةعالقة الشركة بالهيئات والمنظمات  االلتزام ويحكم
 :)Strategic(البعد االستراتيجي: خامساً

 ويتعلق بصياغة استراتيجيات األعمال والتشجيع على التفكير االستراتيجي، والتطلع إلـى           
 عن أدائها الماضـي والحاضـر، وكـذلك         كافيةعلومات  المستقبل استنادا على دراسة متأنية وم     

 عن عوامـل  كافيةدراسة عوامل البيئة الخارجية وتقدير تأثيراتها المختلفة استنادا على معلومات    
 . بينهافيماالبيئة الداخلية ومدى تبادل التأثير 

  
 :والشفافیة اإلفصاحتحقیق : سادسًا

 أحد المبادئ المالية وغير الماليةعلومات  عرض المفى والشفافية الجيد اإلفصاح  يمثل 
يخلو أي تقرير صادر  يجب أن ال حوكمة الشركات ،قواعد ا عليهواألركان الرئيسية التي تقوم 

 والشفافية اإلفصاح تحقيق فىعن منظمة أو هيئة أو دراسة علمية من التأكيد على دور الحوكمة 
األطراف المختلفة ذات العالقة ، ويمثالن أحد  الفعالة لتحقيق مصالح بالياألسخاصة وأنهما من 

  المختلفةاالقتصادية تطبيق نظام الحوكمة من عدمه داخل الوحدات علىالمؤشرات الهامة للحكم 
.  

 ترى أن إطار الحوكمة يجب أن OECD   لذا فإن مبادئ حوكمة الشركات التي وضعتها 
بالوحدات  مور الهامة المتصلة، التوقيت السليم عن كافة األفى الدقيق واإلفصاحيتضمن 
 والتشغيلي والنقدي لها والجوانب المالي واألداء المالي يتعلق بمركزها فيمالك  وذاالقتصادية

  .الماليةرة األخرى المتصلة بأعضاء مجلس اإلدارة واإلدا
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  :إدارة األرباح: سابعاً
حقيق الكثير من األهداف مثل  سياسة إدارة األرباح لتاالقتصادية   تمارس إدارة بعض الوحدات 

الوصول إلى مستوى التنبؤات التي سبق اإلعالن عنها أو تجنب اإلعالن عن األرباح أو 
الخسائر أو للحصول على بعض المزايا المرتبطة باألرباح المرتفعة مثل المكافآت والعموالت، 

 األسهم أو سعر السهم  أو  فإن عملية إدارة الربح تعني قيام اإلدارة بالتأثير على حملهوبالتالي
 بصرف النظر عن الهدف من المالية البيانات المحاسبية الواردة بالتقارير فىالتالعب 

  ( Degeorge , et al. -1999)ذلك

 ظل تطبيق حوكمة الشركات والحد من سلطة اإلدارة وإتاحة الفرصة لألطراف فىولكن 
 فإن إدارة األرباح تصبح ال وجود لها ، لذا األخرى لحماية حقوقها مع وجود الضوابط المختلفة،

أشارات نتائج إحدى الدراسات والتي تناولت أثر متغير الحوكمة على ممارسة إدارة الوحدات 
 أعضاء لجنة اتجاه وسلوك لسياسة إدارة األرباح ، بأن هناك عالقة عكسية بين االقتصادية
 فى مراجعة إدارة األرباح فى الداخليين  وبين المراجعين، الذين يعملون خارج الوحدةالمراجعة
  .الشركة

 عملية فى الحد من سلطة اإلدارة فىوبذالك يمكن القول أن دور تطبيق قواعد حوكمة الشركات 
  . أسعار األسهمعلىإدارة األرباح ينعكس باإليجاب على تحقيق جودة المعلومات المحاسبية و

  :االقتصادية تقويم أداء الوحدة :ثامناً
 زيادة كفاءة استخدام الموارد وتعظيم قيمة الوحدة فى أهمية حوكمة الشركات دورها أن من
 التوسع والنمو ويجعلها قادرة على وتدعيم قدرتها التنافسية باألسواق، مما يساعدها االقتصادية

 فاعلية كما أن من المعايير الرئيسية لحوكمة الشركات هو تحقيق ،على إيجاد فرص عمل جديدة
  . وحماية أصولهااالقتصادية األداء بالوحدات وكفاءة

ألداء الوحدة ومتنوعة أي أن تطبيق قواعد الحوكمة يساعد على إيجاد مفهوم ومقاييس شاملة 
 الفئات المختلفة المتعاملة  مما يدعم من قدراتها على االستمرار والنمو ويحقق مصالحاالقتصادية

   .معها
 السابقة لعملية تطبيق قواعد حوكمة  التنظيمية ضوء طبيعة األبعادفىل ما سبق ووحو
  :التالية النقاط إلىيري الباحث أهمية اإلشارة الشركات 

بالرغم من تعدد األبعاد المختلفة لعملية حوكمة الشركات سـواء القانونيـة أو التنظيميـة أو               - أ
ن اإلجراءات   تحظى باهتمام كبير وتشغل الحيز األكبر م       تنظيميةاالجتماعية ،إال أن األبعاد ال    

  .    الحوكمةقواعد  المختلفة لتطبيق واألساليب
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  -: المحاسبي وهي تغطي ثالثة مراحل من العمل لعملية الحوكمة أن األبعاد التنظيمية  -  ب

الرقابة :  العمل المحاسبي وتشمل نوعين من الرقابة أحدهما         علىمرحلة الرقابة    ) 1
    . القبلية واآلخر الرقابة  البعدية للعمل المحاسبي

 للعمل المحاسبي بداية من االلتـزام بتطبيـق المعـايير           الفعليةمرحلة الممارسة    ) 2
 عن نتيجـة  اإلفصاحالمحاسبية وتقويم و متابعة األداء وإدارة األرباح ، وانتهاء ب  

  . مالية شكل تقارير وقوائم فىهذه الممارسة 

المراجعة والمراجعة   وتشمل أدوار كل من لجان       الفعليةمرحلة ما بعد الممارسة      ) 3
 المعلومـات المحاسـبية     فـى الخارجية وما تحققه من إضفاء الثقة والمصداقية        

  .المفصح عنها

اد المحاسبية السابقة هو إنتاج معلومات محاسبية ذات اسـتخدامات          ن النتيجة النهائية لألبع    إ -ج
لـى  يمكن المحافظـة ع   خاللها  ن   والتي م  االقتصاديةعالقة بالوحدة    ذات ال  لإلطرافمتعددة  
مـن األهميـة   تصبح  هذه المعلومات كما أن ، االقتصادية األطراف تجاه الوحدة   هذهحقوق  

 ذات الوقـت تعكـس   فىا ، وعليه االعتماد التي تمكن من من الجودة   بمكان وبمستوى عال  
 وإدارتهـا وتزيـد مـن    االقتصادية الوحدة  فى أصحاب المصالح من   ثقة األطراف األخرى  
  .)2003خليل( ليةالماكفاءة سوق األوراق 
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  المبحث الثالث
   لحوكمة الشركاتالتقيميةالجوانب 

  
  : قواعد حوكمة الشركاتةعليفامفهوم  2-3-1

 اقتصاد السوق، فى شريان الحياة الستمرار وبقاء الشركات والمؤسسات يعتبر التمويل هو
 لغايات المالية األسواق فى كفاءة تخصيص الموارد من خالل الوسطاء علىإال أن توافره يعتمد 
  ضوءفى العائد المتوقع من قبل المستثمرين، علىوتعتمد عملية التخصيص . استثمارية وإنتاجية

لالستمرار يري قابلية الشركة و الشركة فىحوكمة وتطبيق قواعدها الاعتقادهم ورؤيتهم لمستوي 
 بين العائد والمخاطرة، إضافة  تحليل العالقةأساليبمن خالل  عليهالحكم والبقاء والذي يمكن 

 مجموعة واسعة من العوامل القانونية والمؤسساتية التي على درجة ثقة المستثمر التي تعتمد إلى
   .(Toledo,2006) هتضمن حماية استثمارات

  تحقيق األتيمن خاللها يتم الطرق التي للتعامل مع حوكمةالمن هنا تأتي قواعد 
  ):2006سليمان،(

  .معائد استثماراته علىبالحصول  علىن الممولين يطمئ -1     
  . بعض اإلرباحإليهميتمكن الممولين من جعل المديرين يعيدون  -2     
  . الشركةفى يتأكد المستثمرون أن المديرين لن يهدروا المال الذي يستثمرونه - 3     
  . مشاريع فاشلةفى التأكد من أن الشركة ال تستثمر - 4     
  . يف يقوم الممولين بمراقبة عمل المديرين ك- 5     
  (Jensen and Mecling,1979): قواعد حوكمة الشركات باآلتيتميز أن تولذلك
مع  القرارات  التي تتوافق بتقييم  الوكيل من خالل قيام الضمان توفير على القدرة - 1

 ).المساهمين(  بين الوكيل والمالك مع المالك إبرامهالعقد الذي تمروح 

 .حد المؤشرات لنجاح الشركةوالذي يعتبر أضمان استمرار تدفق رأس المال  - 2
 ومواجهه داري واإلالمالي حماية مصالح المساهمين والحد من التالعب على القدرة - 3

 .تتعرض له أموال الشركةالتحايل والخداع الذي 

  
 إلىهدف حوكمة هي عبارة عن مجموعة النشاطات التي تال فاعلية يمكن القول أن عليه

ا من العمليات الحقيقية للشركة، وتوزيعها بشكل عادل بين عليهتعظيم الثروة التي يتم الحصول 
ذات ارتباط  بمستويات مختلفة تتميزحوكمة القواعد  فاعلية، كما أن المساهمين حسب فئاتهم
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ابة تركيبة أصول الشركة، فرص النمو، ورقب( هذه العوامل وتتعلق بعوامل خارجية وداخلية،
   (Himmelberg et al., 1999).األصول الملموسة مقارنة باألصول الغير ملموسة

  : قواعد حوكمة الشركاتةعليفامقومات  2-3-2
 مجموعة من على أيضايقوم حوكمة الا، ونظام عليه ركائز قاعدية يقوم إلىيحتاج كل نظام 

وية مستقلة تسعي للمنافسة،  للشركة تحقيق أهدافها، باعتبارها شخصية معنتكفلالركائز التي 
  :)2008قباجة،( وهذه المقومات هي

وجود قوانين وتشريعات تعني بحقوق المساهمين، كحق التصويت وانتخاب مجلس  §
اإلدارة والمدقق الخارجي، وتعني كذلك بتنظيم مجلس اإلدارة ببيان صفاته من حيث 

ن مسؤوليات اإلدارة ، وكذلك بياه، وبيان مهامه ومسؤولياتاستقالليته علىالتأكد 
  .، وحقوق أصحاب المصالح وواجباتهمالتنفيذية

 وبمؤهالت باالستقالليةوجود لجنة تدقيق داخل الشركة المساهمة العامة يتمتع أعضاؤها  §
د من وفاء الشركة بالمتطلبات قوم اللجنة بالمقام األول بالتأك وخبرة جيدة، بحيث تعالية

 من حيث األمانة الماليتدقيق الخارجي، وإجراءات اإلبالغ ، والالتنفيذيةالمتعلقة باإلدارة 
  .والجودة

 تنظيم االجتماعات واالتصاالت علىوجود عمليات حوكمة فعالة داخل الشركة تعمل  §
  .موظفين والالتنفيذيةبين اإلدارة واإلدارة 

نظام شؤون  مثل والفاعلية من الكفاءة، عالية درجة علىية وجود أنظمة إدارية داخل §
ات الالزمة اإلفصاح المعلومات وتوفير على اإلفصاح، حيث يعمل نظام موظفينال

  .ألصحاب المصالح
 الشركة، وإجراء المراجعة الدائمة وتعديلها فىتحديد صالحيات ومسؤوليات كل عضو  §

 جميع المتعاملين داخل الشركة معرفة حدود عملهم على، ما يسهل  ذلكإذا اقتضي األمر
  . من أجل خدمة الشركة وتحقيق أهدافهاوما هو مطلوب منهم،

  
  :الماليالربط بين قواعد الحوكمة واألداء   2-3-3

 بهدف جذب الماليحوكمة واألداء الربط الجيد بين قواعد ال يمكن للشركة تحقيق عمليه
 كفاءة علىمما ينعكس  سوق العمل فى المنافسة علىالقدرة تعزيز دخل والاالستثمارات وزيادة 

  )2005المشروعات الدولية الخاصة،( أساليبتم ذلك من خالل عدة طرق ووي األداء
 معامالت الشركة مثل اإلجراءات المحاسبية فى الشفافية علىمن خالل التأكيد  .1

  .الماليوالمراجعة والتدقيق 
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 جذب االستثمارات، على أسس سليمة مما يساعد علىتطوير خطة إستراتيجية مبنية  .2
  .فيهاة والعاملين وتحسين كفاءة أداء الشرك

 منع حدوث علىد مما يساع موظفين التعامل مع المستثمرين والفى الشفافيةتبني معايير  .3
  .ومصرفية ماليةأزمات 

 أن الدول التي تطبق قواعد الحوكمة تحمي األقليات من حملة األسهم إلىتشير البحوث  .4
لدولية الخاصة، المشروعات ا.( وتفتح أمامها أبواب عدد أكبر من أسواق رأس المال

2005(  
خاللها من  التي مجموعة القنوات المالي األدب حدد العالقة بين الحوكمة واألداء  تحليلفىو

    (Coles, et al.,2003)  :فى األداء وتتمثل هذه القنوات علىيمكن للحوكمة الفعالة أن تؤثر 
 استثمارية  فرصإلىزيادة فرص الوصول لمصادر التمويل الخارجي الذي يقود بدوره  •

  .العمالة نسب استخدام فىأكبر ونمو وارتفاع 
 قيمة الشركة مما يجعل االستثمار أكثر والتي ترتبط بارتفاع تكلفة رأس المال انخفاض  •

 .جذباً للمستثمرين

 .أداء تشغيلي أفضل ناجم عن تخصص أفضل للموارد •
 .الماليةخفض مخاطر األزمات  •

 تحسين العالقات مع كل من على يساعد عالقة أفضل مع كل أصحاب المصالح مما •
 .  المجتمع المحلي والعمالة 

                                                                                                                                                                                                 
   الشركاتفىخصائص الحوكمة الجیدة   4- 2-3

  حوكمة الشركات إن نموذج الحوكمة للـشركات الناجحـة         حول كتابه   فىذكر جون كولي    
  ):et al, 2005،Colley(التالية يشمل الخصائص يجب أن

 . قوي وفعال ينفذ مسؤولياته بقدرة وسالمةإدارةمجلس  •

 ويتم إعطاؤه السلطات اإلدارةي مؤهل يتم اختياره من قبل مجلس تنفيذرئيس  •
 . أعمال الشركةدارةوالصالحيات إل

ها ضمن نصيحة وموافقة تنفيذي يجب تنفيذاألعمال التي يتم اختيارها من قبل الرئيس ال •
 .اإلدارةمجلس 

، وكذلك ضمن اإلدارةي وفريق تنفيذنموذج عمل جيد يتم اختياره من قبل الرئيس ال •
 . وموافقتهاإلدارةنصيحة مجلس 

 .المالي ومالئم عن أداء الشركة للمساهمين والمجتمع فيكاإفصاح  •
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 إذا كـان نظـام      عمـا ويرى جونثان شاركهام انه من الصعب التعرف من داخل الشركة           
متطلبات هذه   توفر    مدي إلىتشير  هناك أدلة وقرائن    غير أن   د يعمل بشكل حقيقي،     الحوكمة الجي 

على العديد من األحكام والتقديرات التي من الممكن أن يكون          الحوكمه، وذلك من خالل الوقوف      
  ).Charkham،2005( فيها  وديناميكية العملأوضاع الشركةلها تأثير على 

  
  عمال الدولية بيئة األفىحوكمة الشركات  2-3-5

حسب النظام المعمـول بـه    تطبيق قواعد الحوكمة فىمن الطبيعي أن يكون هناك اختالف  
 أنه رغم   إالتختلف تبعا للظروف،    ، و ممارسات الحوكمة بين الشركات    كل دولة، حيث تتباين      فى

 جانب إتاحتها مجـاال  إلى مرنة ومتطورة قواعد حوكمة الشركاتتلك االختالفات يجب أن تكون  
 نظـم   واستمرارية فحص . طوير للقطاع الخاص التحرك اختياريا إلدخال التحسين والت       فيهيمكن  

 تقديم التأكيدات التـي يـسعى المـستثمرون والمـساهمون           فىالحوكمة الخاصة بها، وان تبدأ      
  ).2001ميلليستاين،(للشفافيةوحماية لحقوقهم وتحقيقاً ا، عليهللحصول 

سـار بـبطء داخـل    وحوكمـة  ال نشا وتطور مفهوم    المثال سبيل   على المملكة المتحدة  فىف
 الماليـة وأدت المـشاكل    .  أم ال  الماليةالشركات سواء كانت مسجلة ألسهمها ببورصة األوراق        

 الماليـة الحسابات والقوائم    فى ماليةت بإخفاء معلومات وبيانات     المترتبة على قيام بعض الشركا    
 الماليـة  التسعينات، إلى قيام كل من بورصة األوراق  بداية فىالمقدمة للمساهمين والتي انتشرت     

 محاسـبية  وجهـات ) Financial Reports Council)FRC  الماليـة وكذلك مجلس التقارير 
 التي تصدرها الشركات، وكانـت      المالية التقارير   فى الثقة مرة أخرى     توفير كيفيةأخرى بدراسة   

الهتمام بإجراء حوار جـدي ومفتـوح عـن         الفرصة األولى لمجتمع األعمال بالمملكة المتحدة ل      
ري والذي يعتبـر حتـى اآلن     يموضوع حوكمة الشركات، وقد أسفر هذا عن صدور تقرير كادب         

 فـى  المملكة المتحدة بـل والعـالم، و       فىمن أهم التقارير التي تناولت مفهوم حوكمة الشركات         
لـشركات المقيـدة    الذي أوصى بأنه يجب على اRutteman ظهر تقرير روتمان    1993أكتوبر  

 نظم الرقابة الداخلية التي تقوم الـشركة         كانت   إذا عما   اإلفصاح تقريرها   يتضمنبالبورصة أن   
 1995 عـام    فىظهر بعد ذلك     كما   ،كافيةقد تم انجازه بصورة      هابتطبيقها للمحافظة على أصول   

ء مجلـس   ا أعضا عليه والذي اهتم بموضوع المكافآت والمزايا التي يحصل         Greenburyتقرير  
إدارة الشركات، وأوصى التقرير بضرورة إنشاء لجنة المكافآت وتكون من ضـمن مـسؤولياتها        
مراجعة وتقييم اللوائح واألسس التي يتم على أساسها تحديد تلك المكافآت بحيـث تتناسـب مـع        

 والذي اشتمل على Combined Code ظهر الكود الموحد 1998 عام فىاألداء الخاص بهم، و
وصيات التي تضمنتها التقارير السابقة له، وأصبح هذا الكود من ضمن متطلبات القيـد              جميع الت 
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 ليـشتمل علـى أفـضل       2003 عـام    أيضاً ه تم تعديل  والذي بلندن،   المالية بورصة األوراق    فى
 فـى  الواليات المتحدة    فى التي حدثت    المالية ضوء االنهيارات    فىالممارسات لحوكمة الشركات    

  ).75،ص2006سليمان،(2002عام 

 تطبيـق    ممارسـات  فى بعض نقاط الضعف     فقد أظهر دة األمريكية    المتح الواليات   فى إما
 و أزمة شـركة     Enron كثير من المناحي وذلك أزمة شركة إنرون         فى حوكمة الشركات    قواعد

 التي تضرب الواليات المتحدة األمريكية والتي تعـصف بالعـالم        المالية وأخيراً األزمة    ورلدكوم
ـ  تستحق الد التي والتي أفرزت عدداَ من قضايا سوق المال    باطه باالقتصاد األمريكي،  الرت ، ةراس
. الماليـة  للمؤسسات غيـر     المالية الرقابة على األنشطة     فىضحت األزمات نقاط ضعف     أووقد  

 سوق  فىصانع سوق رئيسي    تمثل   كانت   التيو   – وهى شركة للطاقة     –مثال ذلك شركة إنرون     
ل اولمؤسسات الرئيسية التي تمد سوق مشتقات الطاقة بالسيولة من خـالل التـد          المشتقات وأحد ا  

  ).الماليخارج السوق (خارج المقصورة 

 والشفافية اإلفصاحب  إجبار الشركات  على الواليات المتحدة    فىتنظيمية  الللوائح  تحث ا وهذا  
ـ   ، وذلك  المالية األسواق   فىل  اوبخصوص المعلومات المتعلقة بمخاطر التد      افتـراض أن   ىعل

 البالغة   هذه األنشطة  فىالمشرعين و صانعي السياسات والجهات الرقابية بأن دخول المستثمرين          
 مـن المعرفـة والعلـم التـي تمكـنهم مـن التعامـل مـع هـذه                    قدر كاف  لديهم التعقيد   فى
  .)2002شوقي،(.لياتاآل

، تـم إصـدار     2002 عـام    فى لكبرى الشركات األمريكية     المالية أعقاب االنهيارات    فىو
Sarbanes-Oxley Act المـالي  القضاء على الفساد فى الذي ركز على دور حوكمة الشركات 

 غيـر   عـضاء واإلداري الذي يواجه العديد من الشركات من خالل تفعيل الدور الذي يلعبـه األ             
 مجلـس   أعـضاء  الشركات، والتركز على ضرورة أن يكون غالبية         إدارة مجالس   فىيين  تنفيذال

يين، مع وصف وتحديد الشروط التي يجب أن تتوافر لديهم مـع     تنفيذ غير ال  عضاء من األ  اإلدارة
  ).2006سليمان،(  داخل اللجان التابعة لهأو اإلدارةتحديد واضح لمسؤولياتهم داخل مجلس 

 السنوات األخيـرة بتطبيـق      فىأما بالنسبة للدول العربية فقد اهتمت العديد من هذه الدول           
 العديد من الدول العربية والتـي  فىركات، وقد تم تنظيم العديد من المؤتمرات      مفهوم حوكمة الش  

لحوكمـة  اتناولت مفهوم وقواعد حوكمة الشركات وأوصت بضرورة تطبيق مبـادئ وقواعـد             
ة لكل دولة من الدول العربيـة،       في والسياسية واالجتماعية والثقا   االقتصاديةتتماشى مع الظروف    

ل العربية بخطوات جادة بالتعاون مع كثير من المؤسسات الدولية لتقييم           وقد قامت العديد من الدو    
  ).2007  وشحاتة،على(تشريعاتها الخاصة بحوكمة الشركات
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 المجتمع تـشمل  فى  اقتصاد السوق تحدث تغيرات إلى ظل التحول من االقتصاد الموجه       فى
تسمى بتوسيع قاعـدة     الخصخصة أو ما      عملتي فىاألول وخاصة    بالدرجة   االقتصادية النواحي
قطاعات اإلنتاج والخدمات ظهرت بعـض       ظل جذب االستثمار األجنبية والمحلية ل      فى و ،الملكية

 خالل العشر سنوات الماضية الكثير من الشركات المساهمة التي تدعو المساهمين            الدول العربية 
مة الشركات  ومن ضمن المبادرات التي قدمت إلرساء قواعد حوك       .  أموالها س رؤو فىللمساهمة  

 بيـروت  فى الذي عقد  ، المنطقة ، صدر تقرير عن المنتدى اإلقليمي الثاني لحوكمة الشركات          فى
تحـسين  :  منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيـا      فىحوكمة الشركات   " بعنوان   2004 يونيو   فى

  منطقـة فـى تم اعتبار حوكمة الشركات المفتاح الرئيسي لتحديث الـدول        ،  " والشفافية اإلفصاح
الشرق األوسط وشمال إفريقيا، ومن ضمن التوصيات التي أوصى بها المنتدى أن يـتم إنـشاء                
منتدى سنوي على المستويين القومي واإلقليمي وفقا ألفضل المعايير والمستويات والممارسـات            

 كل دولة من    فىمجموعة عمل قومية لحوكمة الشركات      تشكيل  ، و  حوكمةال قواعد تنفيذالدولية ل 
 كافة دول المنطقـة، كمـا أوصـى         فىلمشاركة، وإجراء عملية مسح لحوكمة الشركات       الدول ا 

بإتبــاع مبــادئ وقــوانين ومعــايير حوكمــة الــشركات ومعــايير المحاســبة والمراجعــة 
  ).www.cipe.org،3/4/2008(الدولية

 فـى  األردن تم افتتاح أعمال منتدى حوكمة الشركات ومسؤولية الشركات االجتماعية            فىو
، وضـم المـؤتمر مـشاهير رجـال         2007 شهر آذار    فى األوسط وشمال إفريقيا وذلك      الشرق

  .ةأدى الدول العربية، وكان قد صدر عن المؤتمر الئحة حوكمة إرشفىاألعمال 

 عـن سلـسلة   2006 النصف الثاني مـن العـام   فىوقد أعلنت هيئة سوق المال السعودي  
سوق السعودية لتطبيق نظام الحوكمة، وهـي        ال فىتشريعات لتفعيل الحوكمة، وتم إصدار الئحة       
  .أول محاولة عملية لتطبيق معايير الحوكمة

 بتبني إصدار الئحة حوكمـة خاصـة بالـشركات          الشفافية لبنان فقد بادرت منظمة      فىأما  
 فعاليـات  مجـال    فـى  الفاعلين هذه المنظمة من     فىالصغيرة والمتوسطة، حيث يعتبر العاملون      

  . المنطقةفىمها الحوكمة التي يتم تنظي

، 2006 موضوع الحوكمة عـام  فى السورية المالية سوريا بادرت هيئة سوق األوراق      فىو
لممارسـات اإلدارة الـسليمة     (الماليـة  لألوراقإذ أفردت الفصل السابع من قانون سوق دمشق         

أبـو  (، وبذلك يكون أول قانون سوري اخذ بعين االعتبار مفهوم الحوكمة وفعله           )ألعضاء السوق 
  ).158،ص2007دياب،

  

http://www.cipe.org
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   فلسطينفىتطبيق قواعد الحوكمة  2-3-6
 إدارة سوق فلسطين     قبل  توجهات من   وجود   إلى فلسطين   فىتشير تطورات تطبيق الحوكمة     

 للشركات المـساهمة العامـة      المالي السوق   فىتطبيق لقواعد الحوكمة لإلدراج     ل المالية لألوراق
 باألسـواق ، وتعزيـز ثقـة المـستثمرين        اإلفراد لدي   مستقبالً والعمل لزيادة الوعي االستثماري    

 الـبعض  ، هذا وقد أعزى)2007العصا،.( فلسطينفى المستثمرة لألموالالمحلية، وتعزيز األمان    
 تعثـر بعـض المؤسـسات    إلى أدى  فلسطينفىضعف تطبيق قواعد الحوكمة      أن غياب أو     إلى

 حالياكات التي تمارس قواعد الحوكمة      ، علماً بأن الشر   والمصرفى مثل قطاع التأمين     االقتصادية
.( الماليـة  لـألوراق  سوق فلسطين    فىفقط من الشركات المدرجة     % 20 فلسطين ال تتجاوز     فى

  )2007، أيوب
 تطبيـق قواعـد     على السوق تعمل    فىفإن هناك بعض الشركات المدرجة      وبالرغم من ذلك    
سوق رأس المـال    ا مثل هيئة    عليهمات الملزمة للقطاعات التي تشرف      عليالحوكمة جزئياً عبر الت   
 والتعليمـات  األنظمة فلذلك فإن هناك بعض الشركات والبنوك تتبع هذه          وسلطة النقد الفلسطينية،  

ـ  )2008،  الماليمجلة السوق   .(اعليهوالسياسات التي تمارس من قبل المؤسسات المشرفة          د، وق
 مدينة نـابلس    فىذي انعقد    مؤتمر الحوكمة ال   فىرأي رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال         

 تنفذ ما   المالي سوق فلسطين    فى فلسطين ألن الشركات المدرجة      فى وجود قواعد للحوكمة     انعدام
قوائمهـا   عـن    اإلفصاح حيث تقوم الشركات ب    اإلفصاح القانون مثل عملية     فىهو مطلوب منها    

 تطبق أي قاعـدة مـن    فإن الشركات العليهمدرجة ال تقوم بذلك، والغير   بينما الشركات    المالية
ـ قواعد الحوكمة طالما أن القانون غير موجود ومغيب، سواء كـان بتع            ين مجـالس اإلدارة أو     ي

 والمساءلة والمحاسبة أو زيادة رأس المال أو حتي إطـالع      والشفافية اإلفصاحالمدقق الداخلي أو    
 لـسطين  ففـى ال وجـود لهـا      والتـي    حقوقهم وممارساتهم لهـا ومـساءلتهم        علىالمساهمين  

     .)2008عالونة،(
إلى تطبيق جزئي   رأس المال    هيئة سوق    إدارة رئيس مجلس    )2008،المصري(وقد أشار    

 فلسطين، لكنه أكـد انعـدام وجـود    فىبمعايير ومفاهيم معينة للحوكمة من قبل بعض الشركات    
ون تطبيـق   المفهوم العام للحوكمة بكافة جزئياته، وبالتأكيد فان هذا غير كاف، حيث يجب أن يك             

   .النظام اشمل واعم للحوكمة
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   فلسطينفى  تطبيق قواعد الحوكمةةآلي عملمحاوالت   2-3-7
 باالشتراك مع سـلطة     م2005 سنتمبر   29 فىقام البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الدولية        

ينية النقد الفلسطينية وهيئة سوق رأس المال وجمعية المصارف واتحاد رجال اإلعمـال الفلـسط             
 أكثر  فيها الضفة الغربية شارك     فى فلسطين حول حوكمة المصارف      فىورشة عمل وهي األولي     

 وممثلين عـن القطـاع      المالي مشاركاً وشملت رؤساء كل من سلطة النقد وهيئة السوق           70من  
 مجال حوكمة الشركات، وتركـزت حـول عمـل          فىميين  اديالعام والخاص وخبراء دوليين وأك    

 القواعد والمبادئ التـي     علىف تطبيق المبادئ والمعايير الدولية للحوكمة معتمدة         متينة بهد  آليات
 والتنمية ولجنة بازل حول كفاية رأس المـال وقـد نـاقش             االقتصاديوضعتها منظمة التعاون    

.  للمتابعـة آليـات الخبراء قواعد الحوكمة بصورة جزئية ولم يتم دراستها بصورة كاملة وضعت  
)AME،2005(  

لعاميين السابقين كانت هناك محاوالت إلصـدار قواعـد حوكمـة الـشركات             وخالل ا 
المساهمة العامة، وتشكيل لجان فنية مدعومة من مؤسسة التمويل الدولية، حيث تم تشكيل فريـق           

 عدة دول عربية منها مـصر األردن والمغـرب،          فىوطني لهذا الغرض وتم عمل ورش عمل        
 عمل مؤسسة التمويل    تعليقات التشريعية الفلسطينية وتم     ولكن هذه الجهود تعثرت بسبب االنتخاب     

  .الدولية ألنشطتها
 هيئة سـوق رأس المـال للخـروج    فيهم تم تشكيل فريق وطني بادرت    2007 عام   فىو

 الحوكمـة   آليـات  أعداد   كيفيةبوثيقة لقواعد لحوكمة وتلقي دورات تدريبية للفريق الوطني حول          
ومن خالله تم تشكيل الفريق الفني لقيـادة الجوانـب          . هرة القا فىلدي مركز المديرين المصري     

 هالفنية للمشروع وتوعية المستثمرين لقواعد الحوكمة وأهميتها للمجتمع الفلـسطيني وانعكاسـات           
  )2007أبو بكر،.(االقتصادي الوضع على

  
   فلسطينفىأهم معوقات تطبيق الحوكمة   2-3-8

د ومعيقات عديدة منها ما نجم عـن سياسـات        االقتصاد الفلسطيني تحت قيو    من المعلوم أن  
 للـسلطة   الماليـة االحتالل اإلسرائيلي القمعية، وتردد وتأخر الدول المانحة عن سداد التزاماتها           

الوطنية وعدم اكتمال بناء المؤسسات العامة وتواضع أداء الموجود منها، وعدم اكتمال إصـدار              
 سياسية واضحة لـشكل ومـستقبل االقتـصاد         أو تعديل منظومة القوانين الالزمة، وغياب رؤية      

 االقتـصادية  السياسات   تنفيذ مجال رسم و   فىالفلسطيني وما يترتب على ذلك من ضعف واضح         
القتصاد الفلسطيني على وضع السوق من حيث حجـم التـداول          ا وقد اثر واقع   )2007مكحول،(

 النـواحي  فـى ن التطور   واألسعار خالل السنوات األولى لالنتفاضة ولكن ذلك لم يمنع السوق م          
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االقتـصاد   عاني فقد   ،االقتصاديةاألخرى، فقد كان يتأثر باألوضاع السياسية أكثر من األوضاع          
 فـى  الشركات المدرجة وغير المدرجـة       فى  تطبيق قواعد الحوكمة   فى كالتالفلسطيني من مش  

 ومن هـذه   حد سواء وهذا الضعف يثير قلق بعض المسئولينعلى المالية لألوراقسوق فلسطين  
  )2008عورتاني،   (:الصعوبات ما يلي

  مـواقعهم  فى ألنهم مجالس الغرف التجارية     ألعضاء المعلومات الجديدة    إيصالضعف   -1
  .وال يتأقلمون مع الواقع الجديدمنذ فترة طويلة 

 عدم المنافـسة    إلى، مما يؤدي    المالي السوق   فىقلة عدد الشركات المساهمة والمدرجة       -2
 .الداخلية والخارجيةت  جذب االستثمارافى

 . اإلدارةعلى فلسطين مملوكة للعائلة، ويؤثر أفراد العائلة فىأغلب الشركات  -3

 . الضوابط واللوائح الداخلية للشركةفىعدم تطوير قانون الشركات، أو  -4

  وارتباطـه  واألجنبيال يهتم به المستثمر المحلي      واالقتصاد الفلسطيني محدود الموارد،      -5
 .ئيلياإلسرا باالقتصاد 

 لألوراقضعف الوعي االستثماري لدي أصحاب األموال رغم ما يقوم به سوق فلسطين              -6
 . من ندوات وتوعية وبخاصة المستثمرين الصغار وحماية حقوقهمالمالية

 بتطبيق قواعد الحوكمة للشركات وتقييم      بمتابعة مدي االلتزام  عدم وجود مؤسسات تهتم      -7
 .هذه المؤسسات لها

 أداء الـشركات  علـى  فلسطين، مما يـؤثر سـلباً   فى ومعاييرها  ضعف مهنة المراجعة   -8
 .فيهاالمساهمة 

  
   فلسطينفى تطوير البيئة االستثمارية فىدور قواعد الحوكمة  2-3-9

 وجـود  ، بالرغم مـع األولي بداية مراحلها   فىال زالت    فلسطين   فى الحوكمة    تطبيقات تعتبر
 بسبب أن أصـحابها  المالي السوق فىدرج اهمة عامة، لكن بعضها لم ي   شركة مس  34 من   حوالي

 علـى   مما يـنعكس   اإلدارية القرارات   على مؤسساتهم مما يؤثر     فىيشكلون نفوذاً ومركز قوي     
 البيئة االسـتثمارية وجـذب      على يؤثر    الذي األمر،  عملية تطبيق قواعد الحوكمة لهذه الشركات     

نية والرقابيـة وعـدم االسـتقرار     من مستثمرين جدد مرتقبين وكذلك ضعف البيئة القانو األموال
 تطبيـق   فىوالتي تؤثر   المعيقات التي يضعها االحتالل     فضالً عن    واالقتصاديالوضع السياسي   
  .)2008الشعيبي،(   فلسطينفى واإلنمائيعيق التطور االستثماري قواعد الحوكمة وت

رات الوطنيـة   جذب اسـتثما إلىمع العلم إن توعية المستثمرين بثقافة قواعد الحوكمة يؤدي          
 الحمايـة   تـوفير الراكدة داخل الوطن وكذلك جذب االستثمارات من خارج الوطن، من خـالل             
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 تحسين إجـراءات    إلىا، وتحقيق العدالة للجميع وكذلك      عليه ألموال المستثمرين والتأمين     الكافية
  .طبيق قواعد الحوكمةت

 منهم  مرين وخاصة  الصغار    تطبيق قواعد الحوكمة السليمة بأن تساعد المستث       علىالعمل  إن  
فلسطين تعاني من حاله عدم االسـتقرار  خاصة أن  المالية األسواق  توجيه استثماراتهم نحو   على

 وارتفاع درجة المخاطرة، فمن الواضح أن ضعف مستوي تطبيق قواعـد            واالقتصاديالسياسي  
 علـى ن حـافزاً  يجب أن يكو،  المالية لألوراق سوق فلسطين    فى الشركات المدرجة    فىالحوكمة  

 المعنية لتطبيق قواعد الحوكمة، األمـر الـذي         األطرافالجهود من جميع    تضافر  إعادة النظر و  
، مع العمل    حد سواء  علىمدرجة  الغير   االستثمارية للشركات المدرجة و    تحسين البيئة  إلىيؤدي  
تمرات  المجتمع الفلسطيني من خالل ورش العمل والنـدوات والمـؤ        فىنشر ثقافة الحوكمة     على

 حـٍد  علـى العلمية وتطويرها وتطبيق قواعدها، وكذلك نشر الوعي بين المساهمين والمستثمرين      
   .سواء
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  الفصل الثالث
  

 ضوء قواعد فى المالية المحاسبي وجودة التقارير اإلفصاح
  الحوكمة

  
  . المحاسبي وتأثره بقواعد الحوكمةاإلفصاح: المبحث األول

  
وتأثرهـا بقواعـد     الماليـة التقـارير   جودة  : لثانيالمبحث ا 
  .الحوكمة

  
 العالقة المتداخلـة بـين قواعـد الحوكمـة        : المبحث الثالث 

   .الماليةالتقارير  وجودة اإلفصاحو
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  الفصل الثالث
  

  اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية فى ضوء قواعد الحوكمة
  
  :تمهيد 3-1

ذات  العديد من الجهات     ، ألن اإلفصاح و ةفيالشفاوات األخيرة بموضوع     السن فى االهتمام   ازداد   
ال حيـث   تنشره الشركات من معلومـات       على ما    ا قراراته فى -بشكل كبير    -المصلحة تعتمد   

مجلس إدارة الشركات،  ومما     مباشرة من   ما تحتاجه منها    تملك هذه الفئات سلطة الحصول على       
 القوائم  فى يجعل البيانات والمعلومات الواردة      اإلفصاح و ةفياالشف متطلبات   فى أن القصور    الشك
 المهتم بهذه    ينعكس على اتخاذ القرار من جانب المساهم أو المستثمر         األمر الذي   ،  مضللة المالية

  )2006فاتح وبشير،.(المالية إفالس الشركات وانهيار األسواق إلىالمعلومات والبيانات ويؤدي 
الوسيلة الرئيسية واألداة الفعالة إليصال نتائج األعمـال للمـستخدمين       هو المحاسبي   اإلفصاح إن

 دعم قراراتهم خصوصاً المتعلقة بمجاالت االستثمار والتمويل، ونظراً لالهتمام المتزايد           من أجل   
 مجـال المحاسـبة والمراجعـة       فى نميين ومهنيي اديصحاب الفكر واالختصاص من أك    من قبل أ  
، فإن ذلك يؤدي إلى استمرار الـضغوط        المالية التقارير   فى والشفافية المحاسبي   اإلفصاح بجدوى

ـ      فىعلى المهنة لتطوير أدائها      ة والمـساءلة   خدمة قطاعات األعمال من ناحية ودعم نظام الرقاب
  )2003الملحم، . ( من ناحية أخريفيها
تحسين فهـم    شأنها    من التي المعلومات الالزمة    توفير فىاسبي   المح اإلفصاحدور  كذلك  يظهر  و

 معلومـات محـددة بغـرض       توفير من أجل  المالية األسواق   فى وأدائها   الماليةوأهمية األدوات   
 فـى ا وسياسة اإلدارة للتحكم     عليهوالسياسات المحاسبية المالئمة والمخاطر المترتبة      ، استخدامها

 نالمستثمري المعلومات التي تساعد     توفير فى المحاسبي   اإلفصاح كما ويتجلي دور  ، هذه المخاطر 
  ).1999، طه ( هذا الشأنفى

 المحاسـبي، وعالقتـه بقواعـد      اإلفصاحواستناداً لما تقدم يتناول هذا الفصل بالتحليل والمناقشة         
 الـربط بـين   آليـة  والمحاسبية ، وأخيراً     الماليةحوكمة الشركات، وكذلك مفهوم جودة التقارير       

  .الماليةتطبيق قواعد الحوكمة وجودة التقارير 
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  المبحث األول
  اإلفصاح المحاسبي وتأثره بقواعد الحوكمة

  
   
   : وطبيعتهاإلفصاحمفهوم  3-1-1

 فـى  التي تلعب دورا هامـا       مهمة المحاسبية ال  والمبادئ المحاسبي من المفاهيم     اإلفصاح ديع
تخدم ، والتي تـس   المالية القوائم   فى إثراء قيمة ومنفعة البيانات والمعلومات المحاسبية التي تظهر       

 تحقيـق   فـى يـساهم   كذلك   المنشات   فى اتخاذ قرارات االستثمار واالئتمان      : عدة منها  غراضأل
مي  المتاحة على مستوى المنشاة وعلى المستوى القـو        االقتصادية الموارد   استغالل وكفاءة   اعليةف

  ) 2002سجيني،.(لالقتصاد الوطني
 حـال   فى يحقق   فهونجاحه ،    وأساس   ماليةروح أي سوق    أيضاً   المحاسبي   اإلفصاحيعتبر  و

توفره جواً من الثقة بين المتعاملين من خالل قيام الجهات المعنية بمراقبة ميزانيـات الـشركات                
 السوق واإلشراف على وسائل اإلعالم المختلفة التي تشكلها هذه الشركات، والتدخل            فىالمتعاملة  

  .إلزالة الغش ومنع إعطاء معلومات غير صحيحة للمساهمين
 عن المعلومات الواجـب توافرهـا   اإلفصاحتختلف وجهات النظر حول مفهوم وحدود      و هذا

 مـن هـذه     دةفيالمـست وذلك نتيجة الختالف مـصالح األطـراف        ،  المنشورة   المالية القوائم   فى
  .المعلومات فكل طرف ينظر إلى المعلومات من وجهة نظره الخاصة 

،  عن مفهومه لدى مدققي الحـسابات      ماليةال عند معدي القوائم     اإلفصاح مفهوم   فمثالً يختلف 
وقد ال تتفـق    ، ثمرين والمساهمين المستخدمين لها   كما أن وجهة نظرهما معا قد ال ترضي المست        

 البنـوك  :ة الرسمية وشبه الرسمية مثل   اإلشرافيوجهة نظر كل هؤالء مع رأي الجهات الرقابية و        
  ) 1999الجاموس،.(المركزية والمجامع المهنية المتخصصة 

بأنه الوضـوح    المحاسبي فقد عرفه البعض      اإلفصاحلقد تعددت وجهات النظر حول مفهوم       
 والتقـارير   الماليـة  عرض المعلومات المحاسبية عند إعداد الحسابات والقوائم         فىوعدم اإلبهام   

 هو تقديم المعلومات المحاسبية إلى المهتمين بشكل قـوائم وبيانـات            اإلفصاح كما أن    .المحاسبية
 من تلـك المعلومـات   المستفيدةباختالف المنفعة المنشودة والتي تتأثر باختالف األطراف  تختلف  

 مـن جهـة     االقتـصادية  ومعـرفتهم بحقيقـة الظـروف        فيالثقامن جهة وباختالف مستواهم     
 لجميع المعلومات األساسية التـي تهـم        المالية إظهار القوائم    ، كما يعني  )2000القاضي،.(أخرى

 ،) 1995،عبـد اهللا  . ( المشروع بحيث تعينها على اتخاذ القرارات الرشـيدة        فىالفئات الخارجية   
جميع المعلومات الالزمة والضرورية إلعطاء مستخدمي هذه        الماليةوكذلك يعني شمول التقارير     

 هـو   اإلفـصاح ف) 1991الشيرازي،  (التقارير صورة واضحة وصحيحة عن الوحدة المحاسبية        
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صحيح ومالئـم لمـساعدتهم علـى    ومضمون  ى المستخدمين بشكل     والبيانات إل  تقديم للمعلومات 
، )1990حنان،( آن واحد    فى والخارجيين   اتخاذ القرارات، لذلك فهو يشمل المستخدمين الداخليين      

 موقـف متخـذ     فى إظهار كافة المعلومات التي تؤثر        المحاسبي أيضا بأنه     اإلفصاحكما عرف   
 القـوائم أو التقـارير   فـى عني أن تظهـر المعلومـات   القرار المتعلق بالوحدة المحاسبية وهذا ي   

  ).1995مطر وآخرون،(المحاسبية بلغة مفهومة للقارئ دون أي لبس أو تضليل 

 بهدف دينفيالمست على موضوع توصيل المعلومات إلى  يركزاإلفصاحمما سبق يتضح أن 
 فىلك المعلومات ت يسمح باالعتماد على بشكٍل للمنشأة دون تضليل الماليح حقيقة الوضع يتوض

 من دينفيالمست حالة عدم التأكد لدى ضفيوتخ اإلفصاحربط بين درجة وكذلك ال. اتخاذ القرارات
 التي لها عالقة بالمشروع سواء كانت معلومات كمية أو االقتصاديةخالل نشر كل المعلومات 

كثير من  ظهور الإليه ومن المشار .معلومات أخرى تساعد المستثمر على اتخاذ قراراته
 بمفردها بل غالبا ما اإلفصاححيث نجد أنه من النادر ورود كلمة ، التفسيرات المرافقة لإلفصاح

 بهدف ترشيد مهمة إعالم متخذي القرارات بالمعلومات الهو اإلفصاح يعني تقترن بألفاظ أخرى،
 فصاحاإلويختص ، وفاعليةاستخدام الموارد بكفاءة عملية اتخاذ القرارات واالستفادة من 

 المكملة األخرى لتقديم المعلومات ساليب األفى القوائم ذاتها أو فىبالمعلومات سواء تلك التي 
 عن المعلومات الضرورية التي تكفل المالية إعداد التقارير فى عموماً اإلفصاحويعد  .المالية
ن من شأن  عن المعلومات إذا كااإلفصاحيتعين  األمثل ألسواق رأس المال الكفء مما األداء

عرض للمعلومات ، كذلك المالية والمستخدمين للتقارير دينفيللمستإغفالها تشويه مغزى ما تقدمه 
 بمقدرة المنشأة بالتنبؤ كالمستثمرين والدائنين وغيرهم بطريقة تسمح المستفيدةالهامة للطوائف 

 ي الفكر المحاسبها، ، هذا وقد عكس سداد التزاماتعلى ا المستقبل وقدرتهفى تحقيق أرباح على
 الطريقة التي تتالءم مع كمية من خالل توضيح اإلفصاح ضرورة وأهمية االقتصاديو

 المالية ضرورة اشتمال التقارير  العامةاإلفصاحتقتضي متطلبات المعلومات وأهميتها حيث 
  .اعليه ضوء مبادئ محاسبية متعارف فىيتم إعدادها التي  الماليةلمجموعة من القوائم 

  : اإلفصاحأنواع  1-2- 3
  : الكاملاإلفصاحـ 1

 وأهمية تغطيتها ألي معلومات ذات أثر محـسوس         الماليةيشـير إلى مدى شمولية التقارير      
 كمـصدر   الماليـة  الكامل من أهمية القوائم      اإلفصاحعلى القارئ ، ويأتي التركيز على ضرورة        

الحقائق حتـى نهايـة الفتـرة        على   اإلفصاح اتخاذ القرارات، وال يقتصر      فى عليهأساسي يعتمد   
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 التي تؤثر بـشكل جـوهري   المالية بل يمتد إلى بعض الوقائع الالحقة لتواريخ القوائم     ،المحاسبية
  )2004الظاهر،(.على مستخدمي تلك القوائم 

  
  : العادلاإلفصاحـ 2

، إذ يتوجـب    الماليـة  العادل بالرعاية المتوازنة الحتياجات جميع األطـراف         اإلفصاحيهتم  
 والتقارير بالشكل الذي يضمن عدم ترجيح مصلحة فئة معينة على مصلحة            الماليةج القوائم   إخرا

  )2002حسن،(.الفئات األخرى من خالل مراعاة مصالح جميع هذه الفئات بشكل متوازن
  :فيالكا اإلفصاحـ 3

يمكن  ، و  المالية القوائم   فىه من المعلومات المحاسبية     توفيريشمل تحديد الحد األدنى الواجب      
مالحظة أن مفهوم الحد األدنى غير محدد بشكل دقيق إذ يختلف حسب االحتياجـات والمـصالح       

 أنه يتبع للخبرة التي يتمتع بهـا     غير ، اتخاذ القرار  فىبالدرجة األولى كونـه يؤثر تأثيراً مباشراً       
  )2000حماد،( .دفيالمستالشخص 

  : المالئماإلفصاحـ 4
نه إذ إ . ظروف المنشأة وطبيعة نشاطها   تخدمي البيانات و   الذي يراعي حاجة مس    اإلفصاحهو  

 بل األهم أن تكون ذات قيمة ومنفعة بالنـسبة        المالية عن المعلومات    اإلفصاحليس من المهم فقط     
  .لقرارات المستثمرين والدائنين وتتناسب مع نشاط المنشأة وظروفها الداخلية

  ):اإلعالمي  ( فيالتثقي اإلفصاحـ 5
 عن التنبـؤات  اإلفصاح : المعلومات المناسبة ألغراض اتخاذ القرارات مثل عن اإلفصاح هو
 عـن   اإلفـصاح   و المالية القوائم   فى العاديةغير   و ةاديالع من خالل الفصل بين العناصر       المالية

 مـن   اإلفصاح والمخطط ومصادر تمويله ، ويالحظ أن هذا النوع من           اليالح مالياإلنفاق الرأس 
 بطـرق غيـر   ةفياإلضـا  إلى المصادر الداخلية للحصول على المعلومات       شأنه الحد من اللجوء   

  .ا مكاسب لبعض الفئات على حساب أخرى عليهرسمية يترتب 
  : الوقائياإلفصاحـ 6

 بحيث تكون غيـر     المالية عن التقارير    اإلفصاح على ضرورة    اإلفصاحيقوم هذا النوع من     
 ذو) العـادي المـستثمر   ( الماليمع  المجتمضللة ألصحاب الشأن والهدف األساسي لذلك  حماية     

 مـن   عاليـة ذا يجب أن تكون المعلومات على درجة        لمحدودة على استخدام المعلومات ل    القدرة ا 
 الكامل ألنهمـا يفـصحان عـن المعلومـات          اإلفصاح الوقائي يتفق مع     اإلفصاحالموضوعية ف 

  .غير مضللة للمستثمرين الخارجيينالمطلوبة لجعلها 
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وشامل أصبح ضرورة    عن كافة المعلومات بشكل موضوعي       اإلفصاحضح أن   ومما سبق يت  
 الوقـت  فـى مهمة تقتضيها عملية توصيل المعلومات المناسبة وبالنوعية المطلوبة لمـستخدميها       

  )2004العسرة،: ( يحقق ما يلياإلفصاح فان وبالتاليالمناسب، 
  .األموال العامة أو الخاصةالخاصة بحماية االستثمارات  •
 .ية االستثماراتتنم •

كانت هذه االستثمارات داخلية أو     سواء أ جذب المزيد من االستثمارات لالقتصاد الوطني        •
 .خارجية

 .حماية العاملين وخلق المزيد من الوظائف •

 . لهذه الشركاتالمالية األوضاع أو المستقبليين على يناليالح  المقرضينإطالع •

  . المفاجئةةالماليالوطني مخاطر الهزات  تجنيب االقتصاد •
 فـى  من تحقيق هـدفها      المالية القوائم   فىولكي تتمكن المعلومات المحاسبية المعروضة      هذا  
  )2004جربوع،.( التالية يجب أن تتمتع بالصفات فأنها اإلفصاح

  
  :ـ الشمولية1

 على المعلومات حيـث تـستعمل المعلومـات         الماليةتشير هذه الخاصة إلى شمولية القوائم       
استفهام ألن عدم القدرة على إعطاء اإلجابة الصحيحة والسليمة يدل على        ة عن كل    جابالشاملة لإل 

  .عدم شمولية هذه المعلومات
  
  :ـ الدقـة2

 ، للمنـشأة  المـالي  وصف وتصوير المركـز      فىمن أهم خصائص المعلومات الجيدة الدقة       
ت النقديـة  موضوع الدراسة وتحديد مصادر التدفقات النقدية الداخلة وأوجـه تـصريف التـدفقا       

  .الخارجة 
  
  :ـ المالءمة3

ما يميز هذه الخاصية هو أن تكون المعلومات مرتبطة ووثيقة الصلة بالقرارات التـي يـتم                
 قـرارات المـستثمرين     فىاتخاذها والمعلومات المحاسبية هي التي تكون قادرة على إيجاد فرق           

  . المعلومات بطبيعتها وأهميتهامالءمةوالدائنين وتتأثر 
  :وقيتـ الت4

 التـأثير   فى المعلومات لمتخذي القرار قبل أن تفقد قدرتها         توفير فىيعتبر الوقت عامل مهم     
  .المالية إعداد وعرض القوائم فى لذلك ال بد من مراعاة التوقيت ، على القرارات المتخذة
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  :ـ الوضوح5
اس بحيـث    من الغموض وااللتب   المالية القوائم   فىخلو المعلومات المعروضة    هو  الوضوح   

  . فهمها بسهولة وبسرعة لتكون أكثر فائدة الماليةيسهل على مستخدمي القوائم 
  
  : المحاسبياإلفصاح علىقواعد حوكمة الشركات مدي تأثير   3-1-3

 تـوفير  المحاسبي أحد الوظائف الرئيسية للمحاسبة التي يتم بموجبهـا     اإلفصاحتعد وظيفة   
 الماليـة  من القـوائم والتقـارير       المستفيدينجها مختلف    والضرورية التي يحتا   مهمةالمعلومات ال 

 اإلفـصاح  لقيكما  . الشركاتوقوانين   أنظمة   إلىوترجع المتطلبات النظامية لإلفصاح المحاسبي      
كتـاب   وال زال ،مية البحثية عالميا ومحليـا   ادي األك الجهاتالمحاسبي اهتمامات الهيئات المهنية و    

 المحاسبي وتعزيز األداء    اإلفصاحهية كفاءة وعدالة واكتمال      ما إلىيتعرضون  النظرية المحاسبية   
  )1990حنان،( .  والمساءلة بالشركاتوالشفافية

إنجاح ونمـو   فى من أجل إسهام  ، مطلبا ضرورياًت حوكمة الشركات أصبح  قواعدن تطبيق      إ
لة عـن    ولذا فإن دور الجهـات الرقابيـة المـسئو          االستثمار،    تنمية علىبما يعود   سوق المال   

 بكافة أشكالها يجب أن يتعدى االلتزام بتطبيق مـواد          االقتصاديةالشركات المساهمة والمؤسسات    
 تقديم توصيات ومقترحات مـن    إلىالشركات التي تقوم بها مجالس إدارة الشركات        قوانين  أنظمة  

 والشـك أن    ، وجه أفضل  على التي تضمن سير عمل الشركات       ةلياآل توفير علىشأنها أن تعمل    
 هذه القواعد يجب أن يتم من قبل عدد من الجهات الرسـمية وجهـات القطـاع الخـاص                  توفير
الـشركات  قواعد حوكمة   تفعيل تطبيق   و تعزيز   على أن تعمل    غرف التجارية والتي من شأنها    كال

 الشركات والمؤسسات من خالل     فى تدعيم الثقة    فى ضرورياً، وذلك للمساهمة     طلباًًأصبح م الذي  
 األداء ألفـضل  والقواعد الدولية الخاصة بأفضل الممارسـات لـضمان الوصـول        تبني المبادئ 

 والمساءلة الالزمين لضمان حماية     ةفيالشفا أ تعزيز مبد  على الشركات عالوة    فى المالياإلداري و 
  .حقوق المساهمين

متطلبـات نظـام الـشركات     و والقوانين   قوة حوكمة الشركات تتطلب إيجاد األنظمة        إن
لمهنية الصادرة من جهة وبين مجالس إدارات الشركات ولجان المراجعة مـن جهـة              والمعايير ا 

 وتزويد المستثمرين والجمهور بكافة     اإلفصاح و ةفيالشفا توفيرأخري كما يجب أن تقوم الشركة ب      
  .  اتخاذ قراره االستثماريفىالمعلومات الضرورية التي يحتاجها المستثمر 

 المعروضة باستخدام الماليةن تحسين نوعية القوائم  يضم بمااإلفصاحتصميم كذلك وجوب 
 الجوهرية :متطلبات عملية بخصوص موضوعات معينة مثلوكذلك معايير المحاسبة الدولية 

،  هناك معيار ثابتنوفرضية استمرار المنشأة واختيار السياسات المحاسبية عندما ال يكو
  )2007السعدني،(.لمقارنةوعرض المعلومات ل
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 هو التأكد من تـوافر المعلومـات        والشفافية اإلفصاحن الهدف األساسي من     تضح أ ومما سبق ي  
 المـالي  المركز   على الفوري عن األحداث الجوهرية التي تؤثر        اإلفصاح. ( المالية وغير   المالية

 اتخـاذ قـرارات   فـى  وقت واحد وبالشكل الذي يساهم  فى السوق   فىلكافة المتعاملين   ) للشركة  
 وأداء الماليـة  بشكل عام عن المعلومـات المرتبطـة بـالقوائم    اإلفصاحأيضاً االستثمار ويشمل  

  . المحلية المطبقةالشركة وهيكل الملكية وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية أو 
   طرق إخفاء الحقائق3-1-4

 الهدف  تحقيق ، ألن  المحاسبي يعد مطلباً أساسياً أفرزته ضروريات الحوكمة       اإلفصاحإن  
 األطـراف   مصالح المـساهمين و كـذلك      علىالحفاظ  ساسي من أنظمة حوكمة الشركات هو       األ

 لكل المتعاملين،   كافيةقة و   صاد، إعطاء معلومات ضرورية   اًيو كل شركة ملزمة قانون    ، األخرى
عمـد  ت العكس من ذلك فإن إخفاء المعلومات يعد إجهاضاً لمتطلبات الحوكمة، حيـث قـد ي     علىو

 اتجـاه  علـى اً وطرق مختلفة إلخفاء الحقائق أو طمسها بهدف التـأثير       أساليب  انتهاج إلىالبعض  
   .السوق وقرارات المستثمرين ومن هذه الطرق

  
  طرق إخفاء الحقائق

  
                            أدوات إخفاء الحقائق

   ضبابية البيانات-                          
  طمس الحقائق و تزييف الواقع          ض المصطلحاتغمو -            أدوات اإلخفاء   

   ازدواجية المعايير -                          
   الكلمات المبهمة-                          
   اختالف األسس المحاسبية-                          
   شراء الذمم-                          
 الوظيفي اإلرهاب -                          

 
  )2006فاتح وبشير،: المصدر(

  
 قيمـة  من أجـل رفـع   إخفاء الديون و تضخيم األرباح إلىمجلس إدارة الشركات   عمدتمثالً قد ي  

ـ  نأصحاب المعلومات الحقيقيـي    ةاستفاد، وكذلك   أسهم الشركة على مستوى السوق     ن وضـع    م
 الوقـت الـذي   فـى لى األسعار  حصصهم بأغ   رابحة و بيع    من تحقيق صفقات   تمكينهمالشركة و 

مانعا لظهور  حوكمة الشركة يوفر إطارا حاميا و      ل  وجود نظاٍم جيدٍ   إن. كانت الشركة تغرق ببطء   
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 إمكانية التواطؤ مـع مراجعـي        من محاوالت التضليل هذه و خاصةً      الحدمثل هذه التصرفات و     
ات وكذلك مـصداقيتها     تحسين الصورة الذهنية للشرك    علىالحوكمة تعمل    ف لحسابات الخارجيين، ا

  )2006فاتح وبشير،(ةفيالشفاإدخال االعتبارات األخالقية و تحسين درجة الوضوح و  إلىوتدعو 
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  المبحث الثاني
  رها بقواعد الحوكمةوتأث الماليةالتقارير جودة 

  :تمهيد 3-2
ح التنافس بين الشركات والمـصانع       رفع رو  فى ساهمت أحد العوامل الرئيسية التي       الجودة  تعتبر

 ذات الجـودة  الخـدمات  اختيـار  فـى  المستهلكين    وعي إلى النظر   وبالتالي ،والخدمات المختلفة 
 الماليـة  بحوكمة الـشركات وخاصـة مـن الناحيـة المحاسـبية و         ولهذا زاد االهتمام  . األفضل

 السعي نحو تحقيـق  وبالتاليا،  المفصح عنهالمالية والمتعلقة بإعداد التقارير والقوائم     االقتصاديةو
جودة المعلومات المحاسبية التي تتضمنها تلك التقارير، لذلك فـإن االلتـزام بتحقيـق الجوانـب       

 فإن العالقة بين النظـام      وبالتالي،  تلك التقارير  علىالفكرية للحوكمة سوف ينعكس بشكٍل مباشر       
  )2002كحاله وحنان،.(لعملية اإلدارية هي عالقة وثيقة الصلة باالماليةالمحاسبي وجودة التقارير 

  
  :المالية التقارير فىمفهوم الجودة  3-2-1
ومـا   الماليـة التي تتضمنها التقارير    المعلومات المحاسبية    مصداقية    هذا المجال  فىالجودة  عني  ت

 فـى  تخلو من التحريف والتضليل وأن تعـد     لتحقيق ذلك يجب أن   تحققه من منفعة للمستخدمين و    
  الهدف من استخدامها   يحققمن المعايير القانونية والرقابية والمهنية والفنية ، بما         ضوء مجموعة   

  )2003خليل، ( 
 تطبيق منهج فائدة المعلومات المحاسـبية       فى ، هو نقطة البداية      الماليةإن تحديد أهداف التقارير     

ـ  . المستفيدين ترشيد قرارات    فى  فـى ر فائـدة  أي أن المعلومات الجيدة هي تلك المعلومات األكث
 بمفاهيم جودة المعلومات تلك الخصائص التـي يجـب أن          كذلك يقصد و .مجال ترشيد القرارات    

 الماليـة  إعداد التقارير    والمعبر عنها بالفائدة المرجوة من     ،دةيفم بها المعلومات المحاسبية الم    تست
 المحاسـبية   سـاليب  تقيـيم نوعيـة المعلومـات التـي تنـتج عـن تطبيـق الطـرق واأل                 فى
  ) 1990الشيرازي،(.لبديلةا
  

 بأنها أحد مكونات التنظيم اإلداري الذي يختص بتجميـع وتبويـب    هذا المجالفىوتعتبر الجودة   
 اإلطراف الخارجيـة    إلى المالئمة التخاذ القرارات     الماليةومعالجة وتحليل وتوصيل المعلومات     

 األساسـية لنظـام المعلومـات        فإن النظام المحاسبي يعتبر أحد المكونات      عليهوإدارة المنشأة، و  
  . اإلدارية

  )2002مطر،(:التاليةهذا ويبرز دور النظام المحاسبي كنظام للمعلومات من خالل المراحل 
تمثـل  ) بيانـات (  صورة مواد خـام      فىحصر العمليات واإلحداث المتعلقة بنشاط الشركة        -

  . النظام المحاسبيمدخالن
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ام أي البيانات وفق المبادئ والفروض المحاسـبية        تشغيل ومعالجة البيانات المدخلة كمواد خ      -
 . معلومات المحاسبيةعلىا للحصول عليهالمتعارف 

 صـورة تقـارير     فـى  ذات المصلحة    المستفيدة اإلطراف   إلىتوصيل المعلومات المحاسبية     -
 .مالية

  مـن هـذه  المستفيدينالرقابة والمتابعة للبيانات من خالل المراجعة والتقييم وقياس ردة فعل            -
 .المعلومات

واستناداً لما سبق يتبين أن النظام المحاسبي يتكون من مجموعة من األجزاء واألنظمة الفرعيـة               
 تحقيق األهداف التي    على مجموعة آخري وتعمل     علىالمترابطة وتعتمد كل مجموعة من النظام       

عـد سـليمة    النظام من خالل اإلجراءات المرتبة بعضها ببعض والمقيدة بمبادئ وقوا       إليهايسعي  
  . لمتخذي القرارعالية بجودة المالية بطريقة متكاملة لتقديم التقارير اوالتي يتم إعداده

  
  :المالية جودة التقارير فىالعوامل المؤثرة  3-2-2

 الهدف الرئيسي الذي تسعي الشركات لتحقيقه، لكن هنـاك مجموعـة   الماليةتعتبر جودة التقارير  
 مقومات النظـام المحاسـبي   توفيرو إنتاج المعلومات وتوصيلها  عمليةفىمن العوامل التي تؤثر     

  )1997حسين،: ( يليفيمايمكن بيانها 
 فى مجموعة من العناصر والمقومات والتي تتمثل        على أساس وظائفه    فىيستند النظام المحاسبي    

  : النظام لتحقيق أهدافه وتتضمن هذه المقوماتفىمجموعة من األدوات واإلجراءات المستخدمة 
 مثـل األدوات واألجهـزة      الماديـة وتتضمن جميع المكونات    : الماديةالمقومات    - أ

  . إنتاج المعلومات المحاسبيةفى التي يتم استخدامها اليدوية واآلليةالمحاسبية 
 تـشغيل النظـام     علـى وتتمثل مجموعة األشخاص القائمين     : المقومات البشرية  -  ب

 .فيهالمحاسبي والعاملين 

مل كافة األموال المتاحة للنظام والتي يـستخدمها للقيـام          وتش: الماليةالمقومات   -  ت
 .بمهامه ووظائفه

 مجموعة مـن اإلجـراءات التطبيقيـة والبيانـات          علىوتحتوي  : قاعدة بيانات  -  ث
 .الضرورية الالزمة لتشغيل النظام وتحقيق أهدافه
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  :المالية التقارير فىالمعلومات المحاسبية خصائص جودة  3-2-3
التي تسعي لتحقيق الغاية األساسـية      خصائص   مجموعة من ال   على اإلطار هذا   فىجودة  التعتمد  
 )2001المجمع العربي،:(ومنها 

  
 :المالءمة •

ا أن توجد عالقة وثيقة بينها وبـين  عليهلكي تكون المعلومات ذات فائدة ولها قيمة يتعين         
ها بهـدف   عند ارتباطعاليةوتعتبر المعلومات ذات جودة . الغرض الذي أعدت من أجلها   

 اختيار بـديل مـن   فى تقييم محصلة هذا القرار ومالءمتة علىمعين يساعد متخذ القرار    
 قـرار المـستخدم     فـى  عنه له تأثير     اإلفصاحبين البدائل واعتباره ذات أهمية إذا كان        

للمعلومات بين البدائل المتاحة وقد وصف مجمع المحاسبيين األمريكيين معيار المالءمة           
  .ساس لالختيار بين بدائل المعلومات المحاسبيةأنه المعيار األ

  
  :المصداقية •

 من التحيز مـصدراً  والخالية كافية أدلة إثبات إلى المستندة الماليةتعبر مصداقية التقارير    
 المعلومات المحاسبية، خاصـة إذا      على الحصول   فى  الماليةمالئماًً لمستخدمي التقارير    

  . اتخاذ القرارفىا عليه وبما يمكن من االعتماد  من االمانهعاليةكانت تتمتع بدرجة 
  

  :الدقة •
 المعلومات  فى دقتها، وقد يتسبب عدم توافر الدقة        علىيتوقف تأثير المعلومات المحاسبية     

 عـدم  إلـى  التنبؤ بمصير الـشركة و على عدم القدرة   إلى حالة عدم التأكد ، وتؤدي       إلى
 شخص معـين باسـتخدام      إليهاتي توصل   اتخاذ القرار المناسب، فإذا كانت المعلومات ال      

 معينة للقياس المحاسبي واستطاع شخص آخر بإعطاء نفس النتيجـة باسـتخدام             أساليب
أسلوب آخر فإن قابلية المعلومات للمراجعة والتحقيق تتميز بالدقة وتصبح أمينه ويمكـن             

  .اعليهاالعتماد 
  

  :التوقيت المناسب •
 عمليه اتخاذ القرار، فلهذا يجـب ان        فىلنجاح  يعتبر التوقيت عنصراً مهماً من عناصر ا      

 وقـت   فى الوقت المناسب فال فائدة من وصول المعلومات         فىتصل المعلومات لمتخذيها    
وتـرتبط التوقيـت المالئـم      . متأخر لمن يستخدمها ألنها تفقد منفعتها إذا لم تكن متاحة         
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 لفترات دورية   الماليةقوائم   أي يمكن إتاحة هذه المعلومات التي تتضمنها ال        الماليةبالقوائم  
  .متقاربة

  
  :الفهم واالستيعاب •

 مدي استيعاب متخذ القرارات لهذه المعلومـات،        علىيتوقف تأثير المعلومات المحاسبية     
وال يمكن االستفادة من المعلومات إذا كانت غير مفهومه لمن يستخدمها، وتتوقف إمكانية             

 عرضها، وكـذلك    وكيفية الماليةيها القوائم    طبيعة البيانات التي تحتو    علىفهم المعلومات   
 من يقومون بأعداد القـوائم      علىفلهذا يتعين   .  قدرات من يستخدمها وثقافته    علىتتوقف  
 بينه من قدرات مستخدميها لهذه القوائم وحدود تلك القدرات، حتي           على أن يكونوا    المالية

  . تلك القوائميتسنى تحقيق االتصال الذي يكفل إبالغ البيانات التي تشملها
  

 : األمثل للمعلوماتاإلفصاحاألهمية و •

، أي أن تكـون     فيهـا تأخذ المعلومات المحاسبية دورها إذا توافرت األهميـة النـسبية           
 عملية  فى خلل   إلى صياغة اتخاذ القرار حيث يؤدي إهمالها        فىالمعلومات مصدراً مهماً    

ثـل يـرتبط بأمانـه المعلومـات         األم اإلفصاحاتخاذ القرار، لذلك فإن األهمية النسبية و      
 عن كافة المعلومـات ذات األهميـة   اإلفصاحا ولهذا يجب أن يتم عليهوإمكانية االعتماد  
 حـذف أي  أدى ما يحتاجه المستخدم من معلومـات، بحيـث إذا      علىالنسبية، والتعرف   

 تقيـيم   على التأثير   إلى عنها أو عرضها بصورة غير صحيحة        اإلفصاحمعلومة أو عدم    
  . هذه الحالة ذات أهميهفى اتخاذ القرار فأنها تعتبر فى من تلك المعلومات فيدالمست

 الكفاية •

 كميـة المعلومـات ونوعيتهـا ومـدي         على الماليةالتقارير   فىتتوقف خاصية الكفاية    
   الجـودة   عـالي استيعابها، بحيث تشبع هـذه المعلومـات مـستخدميها وتعطـي مـردوداً              

  . منهاللمستفيدين
  

 تحقيق  على الجيدة تتميز بخصائص معينه تعمل       الماليةالتقارير  بق يتضح بأن جودة     ومما س      
 أن تكون هذه المعلومات قابلـة للقيـاس والمقارنـة وتـتالءم مـع               علىالغرض المرجو منها،    
 فـى  األنشطة القائمة وتحقق السرعة   على حالة إدخال تغيرات جوهرية      فىمستخدمي المعلومات   
  . ا وأهميتها ودرجة مصداقيتها والوثوق بهانقل المعلومة وتوقيته
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   الماليةالتقارير معايير جودة  3-2-4
 تعمـل كوكيـل إلدارة أعمـال    ، اسـتثناء بال إدارات الشركات جميعها، و       من المعروف أن    

الشركة وذلك بالنيابة عن أصحابها، ولضمان نزاهة تلك اإلدارات ظهـرت نظريـة المحاسـبة               
Accounting Theory  ، مبادئ محاسـبية عديـدة تلـزم    من خالل تطبيق لتحكم تلك العالقة

الشركات بتسجيل جميع عملياتها ضمن قواعد وأصول تضمن نزاهة العمل ضمن نظام محاسبي             
  .محدد

 كأحد  عاليةذات الجودة ال  يستطيع متخذ القرار االعتماد على تلك القوائم         ذلك   إلىواستناداً  
 اإلفـصاح  عناصر المالئمـة  والوقتيـة، و       فيهاتي يجب أن يتوفر     أهم مقومات اتخاذ القرار وال    

ـ  أو األمثل واألهمية النسبية وقابلية المعلومات للمقارنة وحي        الكافي ة المعلومـات وأمانتهـا،     أدى
 التاليةا، وتتحقق جودة هذه المعلومات من خالل توافر المعايير عليهوإمكانية الثقة بها واالعتماد 

  )2003خليل،: (
  .معايير قانونية – 1

التقـارير  لجودة   العديد من الدول لتطوير معايير       فىتسعى العديد من المؤسسات المهنية      
 وقـوانين واضـحة ومنظمـة لعمـل هـذه       االلتزام بها من خالل سن تشريعات      وتحقيق   المالية

 المنشأة بما تتوافـق مـع     فى هيكل تنظيمي فعال يقوم بضبط جوانب األداء         توفيرالمؤسسات مع   
  )2003خليل،. ( عن أدائهاالكافي اإلفصاحالمتطلبات القانونية التي تلزم الشركات ب

  
  . معايير رقابية-2

ا كـل مـن   عليهأحد مكونات العملية اإلدارية  التي يرتكز    عنصر الرقابة بأنه     إلىينظر  
  وجود رقابة فعالة تحدد دور كـل       علىمجلس اإلدارة والمستثمرين، ويتوقف نجاح هذا العنصر        

 وكـذلك دور    الماليـة  تنظيم المعالجـة     فى واإلدارية   الماليةمن لجان المراجعة وأجهزة الرقابة      
 تطبيق قواعد الحوكمة بواسطة أجهزة رقابية للتأكد من أن         فىالمساهمين واإلطراف ذات العالقة     

ـ      المالية وأن بياناتها    بفاعليةسياستها وإجراءاتها تنفذ     ة عكـسية    تتميز بالمصداقية مع وجود تغذي
مستمرة وتقييم للمخاطر وتحليل للعمليات وتقييم األداء اإلداري ومدي االلتزام بالقواعد والقوانين            

  )2008موسي،.(المطبقة
 علـى  تنظيم قواعد الحوكمـة      فىومما سبق يتبين أن المعايير الرقابية تلعب دوراً مهماً          

 بالسياسات واإلجراءات التـي مـن       ماااللتزاعتبار أن المعايير الرقابية تهتم بفحص وتقييم مدي         
 رفع كفاءة المنشأة وزيادة ثقـة مـستخدمي         إلىشأنها تسهيل عملية تخصيص الموارد للوصول       

  . تدعيم الدور اإليجابي للرقابةعلى، مما ينعكس أثره الماليةالقوائم 
  



 59

  . معايير مهنية-3
بة والمراجعة لضبط أداء    تهتم الهيئات والمجالس المهنية المحاسبية بإعداد معايير المحاس       

 مـن قبـل المـالك لالطمئنـان علـى            اإلدارة مساءلةالعملية المحاسبية، مما ابرز معه مفهوم       
 تتمتـع بالنزاهـة   ماليـة  تقـارير إلعـداد   الحاجـة   ظهورإلىوالتي أدت بدورها   ،استثماراتهم
 )2004جربوع،(.واالمانه

 يتطلبهسلوب حوكمة الشركات بما      مفهوم المساءلة يتفق مع أ      ومما سبق يتبين أن تطبيق    
 عملية التواصـل والتعـاون بـين المـالك واإلدارة      وإفصاح عن المعلومات ويدعم ةفيشفامن  

  .المنشأةنجاح  وبالتالي

  . معايير فنية-4
 علـى  تطوير مفهوم جودة المعلومات مما يعكس بـدوره     إلىإن توفر معايير فنية يؤدي      

المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح بالـشركة و يـؤدي          ويزيد ثقة    الماليةجودة التقارير   
  . رفع وزيادة االستثمارإلى

 األمريكي  الماليةتوجهت مجالس معايير المحاسبة وعلى رأسها مجلس معايير المحاسبة          هذا وقد   
FASB       الخـصائص النوعيـة للمعلومـات        وضبط توفير فى نحو إصدار معايير عديدة تساهم 
  (FASB,2004). المطلوبةالمالية المحاسبية

 تطوير وتفعيـل  فى يكون له أثر كبير المالية تتضح أن وجود معايير لضبط جودة التقارير    عليهو
دور الجهات التنظيمية للحوكمة من خالل وضع هياكل لتنظيم العملية اإلدارية وسـن القـوانين               

رقابة والدور المنـوط    التي تنظم عمل الشركات وتحفظ حقوق المساهمين ، وكذلك بيان أهمية ال           
بالمراجع الخارجي مع وجود نظام رقابي يظهر الحاجة للمساءلة مما يزيـد ثقـة  المـستثمرين                 

ولذلك فإن مهنه المحاسبة والمراجعة ترتبط ارتباطا وثيقاً بقواعد الحوكمة، حيـث   . بإدارة المنشأة 
اً بمبادئ وإجراءات الحوكمة،    تعتبر المحاسبة والمراجعة من أكثر المجاالت العلمية والمهنية تأثر        
 مجـال تطـوير مهنـة    فـى كما أن مبادئ وإجراءات الحوكمة هي االخري تلعب دوراً كبيـراً   

  .المحاسبة والمراجعة من خالل إصدار التشريعات والقوانين التي تحكم عملية اإلشراف والرقابة
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  المبحث الثالث
   الماليةالتقارير جودة و اإلفصاحوحوكمة ال بين قواعد العالقة المتداخلة

  :تمهيد 3-3

  يتبين مما سبق أن أحد أهم دوافع االهتمام بتطبيق قواعد حوكمة الـشركات هـو إعـادة ثقـة      
، التي تأثرت االنهيارات وحاالت الفشل التي أصابت الكثير         المالية أسواق األوراق    فىالمتعاملين  

دقة البيانات والمعلومـات المحاسـبية        معظمها إلى عدم     فىمن الشركات العمالقة، والتي ترجع      
ا عملية حوكمة الـشركات  عليهوما تتضمنه من أخطاء؛  لذا فإن أحد المبادئ األساسية التي تقوم    

 عنهـا  اإلفصاح طياته من إعداد ومراجعة المعلومات وفى وما يحمل والشفافية اإلفصاحهو مبدأ   
 الوقـت المالئـم وبالتكلفـة       فـى لمستخدمين  ها ل توفير الجودة وأن يتم     عاليةبما يتفق والمعايير    

  . المالئمة 

  الماليةالتقارير  وجودة اإلفصاحب عالقة قواعد الحوكمة 3-3-1

 الماليـة التقـارير    المدخل الفعال لتحقيق جـودة       السليم لحوكمة الشركات يشكل        إن التطبيق   
 دقـة   حوكمة من خالل إبـراز     أنه يعتبر أحد المعايير األساسية لل      على،  والمعلومات الناتجة عنها  

بأن هنـاك عالقـة      و وبالتاليشريعات،   بجانب االلتزام بالقوانين والت    الماليةوموضوعية التقارير   
 ، وأن تطبيـق  المالية التقارير   فى  والمعلومات المحاسبية  تطبيق قواعد الحوكمة    وثيقة الصلة بين    

 والشفافية اإلفصاح أن   علىيؤكد   المحاسبي مما    اإلفصاح درجة ومستوي    علىقواعد يؤثر   ال هذه  
وظاهرة حوكمة الشركات وجهان لعملة واحدة يؤثر كل منهما باآلخر ويتـأثر بـه، فـإذا كـان            

 هو أحد وأهم مبادئ الحوكمة فإن إطار اإلجراءات الحاكمة للشركات يجب أن يحقـق               اإلفصاح
ألثر المباشر مـن تطبيـق    والمحاسبية، كذلك فإن االمالية بأسلوب يتفق ومعايير الجودة  اإلفصاح

 المعلومات المحاسبية نتيجة تحقيـق المفهـوم الـشامل لهـذه       فىقواعد الحوكمة هو إعادة الثقة      
 التـي يمكـن     الركائز هي من أهم     الماليةالمعلومات باعتبار أن المعلومات التي تنتجها التقارير        

السوق ومخـاطر الـسيولة     مخاطر  : ا لقياس حجم المخاطر بأنواعها المختلفة مثل      عليهاالعتماد  
 عملية التنبـؤ،    فىضالً عن دورها    األعمال واإلدارة وأسعار الصرف، ف    ومعدل الفائدة ومخاطر    

 الذي يعتمـد    المالية سوق األوراق    فى لتحليل القرار االستثماري     باعتبارها مدخالً أيضا وتعتبر     
 مـن خـالل     إليهاصول   لها قيمة حقيقية يمكن الو     مالية أن كل ورقة      فرض رئيسي مؤداه     على

المعلومات المحاسبية بدراسة العائد المحاسبي، ومعدل التوزيعات، ومعدل النمو وبعض النـسب            
 قرارات المـستمرين بإمـدادهم بالمعلومـات عـن     فى تؤثر    الماليةالتقارير  المحاسبية، كما أن    
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ـ       المالي السوق   فىالشركات التي تطرح أسهمها      ع بهـدف دعـم      قبل اتخاذ قرار الشراء أو البي
  )2003خليل،.(وترشيد ذلك القرار

 هـو إعـادة ثقـة    الماليـة      إن أهم دوافع تطبيق قواعد الحوكمة بالنسبة للشركات واألسواق   
 إلـى تجنبـاً لتعرضـها      تلك األسواق    فىالمتعاملين من مستثمرين ومساهمين وإدارة الشركات       

 وعـدم  الـشفافية ومات المحاسبية وقلـة    عدم دقة البيانات والمعل    بسببحاالت فشل    وأانهيارات  
 بجانـب االلتـزام   المالية التقارير فى،  لذلك فإن الدقة والموضوعية    المالية التقارير   فىالمساءلة  

 فىبالقوانين والتشريعات التي تصدرها الدولة والجمعيات المهنية المتخصصة لها األثر الواضح            
التداول وأسعار األسهم، فـضالً عـن أهميـة          وزيادة حركة    الماليةتنشيط حركة سوق األوراق     

  القـدرة   فـى  ، األمر الذي يؤثر      الالزمة لذلك المعلومات  كافة   عن   اإلفصاح فىالتوقيت المالئم   
   . والمتوقعينالحالينك المستثمرين  سلوعلىالتنبؤية لكل المعلومات و

  
  .لتقارير افى وجودة المعلومات المحاسبية اإلفصاح علىانعكاسات قواعد الحوكمة  3-2- 3

 الحقيقيـة   الـشفافية  علىيعد وجود نظام إفصاح قوي وجودة للمعلومات المحاسبية الجيدة يشجع           
 ممارسـة حقـوق     علـى ويعتبر أمراً رئيسياً لقدرة المـساهمين        السوق،   فىللشركات المدرجة   

 المحاسـبي وجـودة المعلومـات       اإلفصاحوتظهر التجارب أن    .  أسس مدروسة  علىممتلكاتهم  
 سـلوك الـشركات وحمايـة حقـوق     علـى  أداه قوية للتأكد المالية القوائم فىالواردة ة  المحاسبي

  الوقـت المناسـب  فىالمعلومات التي تصل  عن الكافي اإلفصاحيمكن للنظام المستثمرين، حيث   
 على أسواق رأس المال، و    فى الثقة   على اجتذاب رأس المال، والحفاظ      فى الذي يساهم    األمرلهم،  

 المـساهمين  إلـى  الوصول  فى وقلة المعلومات المحاسبية وتأخرها      اإلفصاحف  النقيض فإن ضع  
خفـض مـستوي     فـى  السلوك غير أخالقي، و    فىوالمستثمرين والممارسات غير شفافة تساهم      

   . السوق ونزاهةشفافية
  

 حاجـة الـشركات    ازديـاد  من خـالل      أيضاً الماليةالتقارير   وجودة   اإلفصاحوتظهر أهمية   هذا  
 يعـد   اإلفـصاح ، ف  التمويل عن طريق أسواق المال وبورصات األسهم والسندات          لىإالمساهمة  

 هيئـات مهنيـة أو    األسواق تلك   علىغالباً ما تشرف    التي  شرطاً أساسياً لتأسيس أسواق المال، و     
 بإتباع إجراءات وقوانين وقواعد أساسـية       المالي السوق   فىشبه حكومية تلزم الشركات المدرجة      

 المنـشورة مـصداقية لـدي       الماليـة  والتقـارير    اإلفـصاح  يكتسب   حتىوذلك  . تحددها المهنة 
المستخدمين والمساهمين وبذلك تكون هـذه المعلومـات ذات قيمـة وجـودة ومنفعـة لجميـع                 

  )2003حنان،(.مستخدميها



 62

 يعـد   اإلفصاح فأن   ،االقتصادية تحقيق التنمية    فىدوراً مهماً   يلعب   المالي السوق   هذا وكما كان  
 التـي   والتعليماتالقوانين  ب ومدي التزامها يعكس الواقع الحقيقي للشركات       رورياً حتي مطلباً ض 

 حماية أمـوال  على بأسلوب علمي يؤدي سئولة من أجل التأكد من حسن إدارتهاتقرها الجهات الم 
 الوقت نفسه تـوفر     فى و ، معلومات عادلة شفافة لجميع اإلطراف ذات العالقة       توفيرالمساهمين و 

إلزام الشركات بتطبيق معايير      فأن وبالتالي،   أداء مجلس اإلدارة ومحاسبتهم    علىة للحكم   جيدأداه  
 من  تتضمنه بما   الماليةحوكمة يؤدي بالضرورة إلى رفع جودة القوائم        الالمحاسبة الدولية ومبادئ    

   .ةفيوشفاإفصاح 
  :ةالماليالتقارير جودة  المحاسبي واإلفصاح من المستفيدةتنوع الجهات  3-3-3

 فـإن   وبالتاليوتتأثر بها،    من المعلومات المحاسبية     تستفيدمن المعلوم أن هناك جهات عديدة       
  )1999الشيرازي،:(  بعدة عوامل أهمها هذه المعلومات ترتبط منالمستفيدين احتياجات

  طبيعة المستخدم •
 الهدف والغاية من استخدام المعلومات المحاسبية •

 .جودتها وكميتهانوع المعلومات المحاسبية ومستوي  •

  .التوقيت والسليم المناسب للمعلومات المحاسبية •
 على عوامـل كثيـرة تتعلـق بمجـال           تتوقف  لمتخذ القرار   بالنسبة  فائدة المعلومات   كما أن  هذا

نمـوذج القـرار المـستخدم ، وطبيعـة      القرارات التي يواجهها وطبيعة    طبيعة : مثل ،االستخدام
 ومقدار ونوعية المعلومات السابقة المتوفرة ، والمقدرة على         ومصادر المعلومات التي يحتاجها ،    

 .Richard G (.تحليل المعلومات ، ومستوى الفهم واإلدراك المتـوفرة لـدى متخـذ القـرار    

Schroeder,2000) (  
 الخصائص   بعض علىتقوم   اتخاذ القرارات    فىن فائدة المعلومات المحاسبية     فإواستناداً لما تقدم    
  (FASB,2004) :فى المتمثلة  الموثوقيةو مةالمالء  عنصريالمرتبطة بتوفر 

  ).التوقيت المالئم( الوقت المناسب فى المعلومات إلى مستخدميها وصول -1
  . للمعلومات قدرة تنبؤيةأن يكون-2
  . يكون للمعلومات قدرة على التغذية المرتدةأن  -3
أن ، و  واإلحـداث  عن الظـواهر   بصدق   عبرتيجب أن   العتماد على المعلومات والوثوق بها      ل و

تحيزة، وتعـرض   ، وغير م  ةيداحي أن تكون ، و بات وباإلمكان التحقق من سالمتها    تكون قابلة لإلث  
تطبيق الطرق   فى الثبات للمقارنة وما يتطلبه ذلك من       قابلية، وتكون   غير منقوصة كاملة  الحقائق  

ين العالقة المتداخلـة بـين قواعـد         يب التالي، والشكل    للفهم  تها قابلي  وكذلك  المحاسبية ساليبواأل
  : قرار المستثمرينعلى ه وانعكاساتالمالية المحاسبي وجودة التقارير اإلفصاحالحوكمة و
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  )4(شكل رقم 
   قرارات المستثمرينعلىر المحاسبية وانعكاسه يعالقة قواعد الحوكمة بالمعاي
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 الفصل الرابع
 تحلیل البیانات واختبار الفرضیات

  
  :مقدمة 4-1

 الماليـة  لـألوراق اً لإلطار المنظم لعمل سوق فلسطين       ريعيتناول هذا الفصل عرضاً س    
بعض مؤشـرات   و) وع الدراسة موض (فيه طبيعة ونوعية الشركات المدرجة      علىبهدف التعرف   

ار فرضـيات   ا من خالل االستبانه واختب    عليهاألداء كما يتضمن تحليالً للبيانات التي تم الحصول         
  :البحث كما يلي

  :المالية األوراق قسوالأداء : أوالً
 ظل ظـروف غيـر      فى األسواق الناشئة، وهو يعمل       أحدى المالية لألوراقيعتبر سوق فلسطين    

صاد اإلسرائيلي بسبب االتفاقيات التي وقعتها السلطة مثـل اتفاقيـة           ، نظراً الرتباطه باالقت   عادية
 تقيـد   إلـى  أدى، ممـا    االقتصادية المكملة التفاقيات أسلو والخاص بالجوانب       االقتصاديةباريس  

  ) 2008،الصادي. ( الفلسطينيةاالقتصاديةالعديد من المؤسسات 
 فـى  االقتـصاديين  بعـد إدراك     1995 مطلع   فى المالية لألوراقوقد بدأت فكرة سوق فلسطين      

، وتم توقيـع    الماليةفلسطين بأهمية أنشاء سوق حديثة متطورة ومنظمة لتسهيل التعامل باألوراق           
 كشركة مساهمة خاصـة بـين رجـال اإلعمـال والـسلطة      الماليةاتفاقية تشغيل سوق األوراق   

 أول بورصـة     وكانت 18/2/1997 فى ، وعقدت أول جلسة تداول       7/11/1996 فىالفلسطينية  
، وبالرغم من حداثته واألوضاع المحيطـة       الماليةعربية تستخدم التقنية الحديثة للتداول باألوراق       

 السوق وعـدد الجلـسات   فىبه بدأ ينمو بشكل مستمر وبطيء من حيث عدد الشركات المدرجة          
 فـى  شركة ووصـل  18 إلى 1997 عام  فىوحجم التداول، حيث أرتفع عدد الشركات المدرجة        

 السوق زيادة عدد الشركات بسبب تشكيل إطار تنظيمي         على ويتوقع القائمين    37 إلى 2009ام  ع
s-p.www-.  ( فلسطين ومـن ضـمنها هيئـة سـوق رأس المـال            فى الماليةقوي لألسواق   

com.e،18/02/2009(  
 : السوقبأداء يلي بعض المعلومات المتعلقة فيماو

  جلسات التداول •

 2000 جلـسات عـام      4 ثم   1999 جلسات عام    3 ثم أصبحت     السوق بجلستين أسبوعياً        بدأ
  ).2007 ،دىاعب( 2003 منذ بداية عام  جلسات أسبوعيا5ً وأخيراً

  

  شركات الوساطة •
ـ ( تعمل تسع شركات وساطة موزعة على مختلف مناطق الضفة الغربيـة وغـزة              ،دىاعب

2007 (.   
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 م التداولحج •

 ليصل إلى   1998 مليون عام    68 إلى 1997 مليون دوالر عام     25ارتفع حجم التداول من     
، ولكن خالل السنوات األولى     2000 مليون عام    189 و   1999 مليون دوالر عام     150أكثر من   

 2005 عـام    فى و 2004 الربع األخير لعام     فىمن االنتفاضة بدا السوق بالركود ولم ينهض إال         
 ثم  2006 مليار عام    1 مليار دوالر وانخفض إلى      2 التداول قد وصل إلى ما يزيد عن         كان حجم 

، حتى وصل إلـى مليـاري دوالر        2007 مليون دوالر خالل النصف األول من عام         451إلى  
  ).com.e-s-p.www،18/08/2008( 2008 أغسطس عام فى تقريباً
  مؤشر القدس •

 نقطـة  285 االرتفاع التدريجي منذ بداية عمل السوق ليصل إلـى         فىتمر مؤشر القدس    اس
 نقاط بنهاية العام بسبب الحصار اإلسرائيلي       207 قبل أن ينخفض إلى      2000بنهاية أيار من عام   

 فـى ، وقـد بـدا    2004-2001 خالل األعوام    200-160وبداية االنتفاضة، ثم بدا يتذبذب بين       
 ليصل إلـى    2005 نقطة ثم قفز عام      277 ليصل إلى    2004األخير من عام     الربع   فىاالرتفاع  

اسـتقرار الوضـع    : وذلك لعدة أسـباب أهمهـا     % 307 نقطة بنهاية العام بزيادة قدرها       1128
 فـى  وتحويل ملكية شركات الخدمة التجارية       2004 الذي بدا عام     المالي واإلصالح   االقتصادى

 السوق إلى صـندوق االسـتثمار الفلـسطيني         فىدرجة  مجموعة الشركات المساهمة العامة الم    
 المؤشـر    بـدأ  2006 عام   فىق استثمارية جديدة إلى السوق، و     اديودخول مستثمرين جدد وصن   

باالنخفاض نتيجة لجني األرباح وخروج بعض المستثمرين وكذلك الحصار الذي فـرض علـى           
 605ليـصل إلـى     % 46بنسبة  الحكومة الفلسطينية بعد االنتخابات التشريعية فانخفض المؤشر        

 حيـث انخفـض   2007، واستمر المؤشر باالنخفاض التدريجي خالل العـام    2007بنهاية العام   
، إلى أن وصل إلـى      )2007،أدىعب(2007 منتصف عام    فى 509إلى أن وصل    % 15.8بنسبة  

  ) .com.e-s-p.www،18/08/9200 (2008 أغسطس فى 669.7
  القوانين واألنظمة •
، حتى صـدور  اإلفصاح أعدتها إدارة السوق للتداول ولإلدراج و    بتعليمات البداية عمل السوق     فى

 2004 لسنة   13، وقانون هيئة سوق رأس المال رقم        2004 لسنة   12 رقم   الماليةقانون األوراق   
اإلشـراف علـى التـداول       الجريدة الرسمية، كما تم إنشاء هيئة رأس المال لتقوم بالمراقبة و           فى

 وزيادة كفـاءة الـسوق،      الشفافية والشركات المدرجة وذلك لزيادة      الماليةوعلى إصدار األوراق    
 فيـه  والشركات المدرجـة  الماليوأصبحت هي الجهة الوحيدة المشرفة قانونيا على عمل السوق  

مركـز اإليـداع     أثره تحديث أنظمة التداول ونظـام        علىوشركات الوساطة التابعة له، وقد تم       
والتمويل ونظام األرشفة االلكتروني ونظام التخزين االحتياطي ونظـام بـث البيانـات ونظـام               

 مجموعة قوانين أهمها،    المالية لألوراق، ويحكم سوق فلسطين     )2007،دىاعب(إحصائيات التداول 
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، 2004 لـسنة  12 رقم المالية، قانون األوراق 2004 لسنة 13قانون هيئة سوق رأس المال رقم   
، قـانون مكافحـة   1929 لـسنة    18، قانون الشركات رقم     1964 لسنة   12قانون الشركات رقم    
، و قانون التحكيم رقم     1998 لسنة   1، قانون تشجيع االستثمار رقم      )2007(غسيل األموال لسنة    

، كما توجد مجموعة من األنظمة التي تعتبر جزءاً من القوانين التي تـنظم عمـل     2000 لسنة   3
، اإلفصاح أهمها، نظام قواعد السلوك المهني، نظام فض المنازعات، نظام اإلدراج، نظام             السوق

 الرسـوم  تعليمـات  أهمها، التعليماتنظام العضوية، و نظام التداول، باإلضافة إلى مجموعة من     
 صـناديق  تـرخيص  تعليمات، المالية ترخيص شركات األوراق   تعليماتوالعموالت والغرامات،   

ـ  التداول عبر االنترنـت، و     تعليماتو  االستثمار،   ا يلـي أهـم هـذه األنظمـة والقـوانين           فيم
)http://muqtafi.birzeit.edu،(.   

 التي تحكم عمـل سـوق فلـسطين         ماتعليوالتمما سبق يتضح كثرة القوانين واألنظمة       
 الرقابة واإلشراف علـى عمليـات       فى، ودور هيئة سوق رأس المال الفلسطينية        المالية لألوراق

، ويبقى السؤال حول مدى انسجام اإلطـار القـانوني والرقـابي            الماليةداول وإصدار األوراق    ت
 الفلسطيني مع قواعد الحوكمة ، خاصة أن عددا من المهتمين يرى ضرورة إعـادة  الماليللسوق  
 فلسطين بـشكل يحـد مـن التناقـضات        فى البيئة القانونية المنظمة لعمل قطاع المال        فىالنظر  

 وممارسة إدارة سليمة    ةفيإضا، مما يؤدي إلى استقطاب رؤوس أموال        فيهات الواردة   والتعارضا
، لذلك تحـاول الدراسـة      عليه مؤسسات قطاع المال والجهات المشرفة       فىوفقا لقواعد الحوكمة    

الميدانية التعرف على مدى التوافق والمالءمة بين البيئة القانونيـة والرقابيـة المنظمـة لعمـل                
 من جهة وبين قواعد الحوكمة الشركات من        المالية لألوراق سوق فلسطين    فىرجة  الشركات المد 

  . فلسطينفى الماليجهة أخرى، واثر االلتزام بهذه القواعد على كفاءة السوق 
  
  : تحليل البيانات واختيار الفرضيات :  ثانيا4-2ً

اسـة وعينتهـا،   يتناول هذا الجزء من الدراسة وصفاً لمنهج الدراسة، وأفراد مجتمع الدر     
وكذلك أداه الدراسة المستخدمة وطرق أعدادها، وصدقها وثباتها، كما يتضمن هذا الجزء وصـفاً          
لإلجراءات التي تم القيام بها لتقنين أداة الدراسة وتطبيقها، وأخيراً المعالجات اإلحصائية الالزمة             

  .لتحليل الدراسة
  
  :منهجية الدراسة 4-2-1

 التحليلي والـذي يعـرف بأنـه        فيالوصسة تم استخدام المنهج     من أجل تحقيق أهداف الدرا    
 ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع محـدد        كافية معلومات   على التحليل المرتكز    أساليبأسلوب من   

 البحث حيث تتناول أحداث وظواهر وممارسات موجودة متاحة للدراسة والقياس كمـا هـي               فى

http://muqtafi.birzeit.edu
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 علـى  مدي تأثير قواعد الحوكمة      علىرف   مجرياتها والتفاعل معها، بغرض التع     فىدون تدخل   
، وذلـك باالعتمـاد     المالية لألوراق سوق فلسطين    فى المالية المحاسبي وجودة التقارير     اإلفصاح

  . نوعين أساسيين من البياناتعلى
  :البيانات األولية  .أ 

 مجتمع الدراسة، لغرض تجميع المعلومات الالزمـة        علىتم إعداد استبانه الدراسة توزيعها      
 اإلحـصائي  SPSSوضوع البحث ومن ثم تفريغهـا وتحليلهـا باسـتخدام برنـامج        حول م 

واستخدام االختبارات اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمـة ، ومؤشـرات            
  .تدعم موضوع الدراسة

  :البيانات الثانوية  .ب 
لـسابقة  وتتم من خالل مراجعة الكتب والدوريات واستخدام االنترنت واألبحاث والدراسات ا          

  . إثراء هذه الدراسةفىالتي تساهم 
  

  :مجتمع الدراسة 4-2-2
 الوسطي  التنفيذيةيتكون مجتمع الدراسة المستهدف من أعضاء مجلس اإلدارة وكذلك اإلدارة           

تجاوبت مع الباحـث وعـددها    والتي   المالي سوق فلسطين    فى جميع  الشركات المدرجة      فى
 علـى  مفردة موزعين 302مع الدراسة عدد ذلك يضم مجت  وب  شركة 37 شركة من أصل     31

  :)1(جدول رقم الشركات المدرجة حسب 
  
  عينة الدراسة 4-2-3

، وقد   من مجتمع الدراسة    عينة الدراسة مجتمع الدراسة بطريقة العينة العشوائية الطبقية        تم تحديد 
منها استرداد  و،  عينةالعلى جميع أفراد    تم توزيع االستبانة    ، و مفردة 150بلغ حجم عينة الدراسة     

 لعـدم تحقـق الـشروط        نظـراً  ت استبيانا 4 تم استبعاد    ت، وبعد تفحص االستبيانا    استبانه 125
 الجـدول    يوضـح  ، استبانه 121 الخاضعة للدراسة    ت، وبذلك يكون عدد االستبيانا    منهاالمطلوبة  

  .وعدد أفراد العينة) مجتمع الدراسة( الشركات وعدد األفراد أسماء التالي
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  )1( رقم جدول
   ومجتمع وعينة الدراسةالمالي السوق فىبيان بعدد الشركات المدرجة 

  االستبانات المستردة  العينة  عدد أفراد المجتمع  اسم الشركة  الرقم
  6  8  10  البنك اإلسالمي العربي  1
  11  13  18  بنك فلسطين المحدود  2
  5  6  9  بنك االستثمار الفلسطيني  3
  5  6  9  تثماربنك القدس للتنمية واالس  4
  6  6  15  البنك اإلسالمي الفلسطيني  5
  2  3  9  البنك الرفاه للتنمية واالستثمار  6
  2  3  9  الشركة العربية لصناعة الدهانات  7
  3  4  7  شركة دواجن فلسطين  8
  2  3  11  شركة بيرزيت لألدوية  9
  3  5  9  شركة مطاحن القمح الذهبي  10
  3  4  11  م.ع.شركة سجائر القدس م  11
  2  2  9  شركة القدس للمستحضرات الطبية  12
  2  3  7  شركة فلسطين لصناعة اللدائن  13
  1  3  11  الشركة الوطنية لصناعة الكرتون  14
  2  4  7  شركة مصانع الزيوت النباتية  15
  2  3  7  شركة المؤسسة العربية للتأمين  16
  4  4  5  المجموعة األهلية للتأمين  17
  3  3  9  شركة ترست العالمية للتأمين  18
  3  3  7  م.ع.شركة المشرق للتأمين م  19
  2  2  5  شركة التأمين الوطنية  20
  5  6  9  شركة االئتمان لالستثمار والتنمية  21

الشركة الفلسطينية لالستثمار   22
  واإلنماء

9  6  6  

  6  7  9  شركة فلسطين لالستثمار الصناعي  23
  5  6  11  شركة فلسطين لالستثمار العقاري  24
  4  5  9  تحاد لألعمار واالستثمارشركة اال  25
  5  6  15  الشركة الفلسطينية للكهرباء  26

الشركة العربية الفلسطينية لمراكز   27
  التسويق

11  5  4  

  3  4  9  شركة المؤسسة العربية للفنادق  28
  4  5  7  المؤسسة العقارية العربية  29

شركة جراند بارك للفنادق   30
  واالستجمام

11  4  4  

  6  8  18  الفلسطينيةش االتصاالت   31

  121  150  302  المجموع  
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  : تبين خصائص وسمات عينة الدراسة  كما يليالتاليةوالجداول 
  :ةفيالوظي و الشخصيةالبيانات: المجموعة األولى

  : المؤهل العلمي–1
، "بكـالوريوس " دراسة مـؤهلهم العلمـي      من عينة ال  % 66.1أن  ) 2(يبين جدول رقم    

من عينة الدراسة مـؤهلهم     % 2.5، و   " ماجستير  " مؤهلهم العلمي   من عينة الدراسة    % 22.3و
  "مؤهالت أخرى" من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي % 9.1، و " دكتوراه " العلمي 

األولي   الشهادات العلمية   من دراسة العينة أن جميع الفئة المستهدفة من حملة         التالييبين الجدول   
 دقـة اإلجابـات   فـى لمؤهلين علمياً، األمر الذي يـساهم      أن العينة من ا    على  ويدل ذلك     علىفأ

  .وسالمتها
  )2(جدول رقم 

  المؤهل العلمي توزيع عينة الدراسة حسب متغير
  النسبة المئوية  التكرار  المؤهل العلمي
  66.1  80  بكالوريوس
  22.3  27  ماجستير
  2.5  3  دكتوراه
  9.1  11  أخري

  100.0  121  المجموع

  
  : الشركةإليهي القطاع التي تنتم-2

، و " االستثمار " من الشركات تنتمي إلى قطاع % 21.5أن ) 3(يبين جدول رقم 
" من الشركات تنتمي إلى قطاع % 11.6، و " خدمات " من الشركات تنتمي إلى قطاع % 21.5
من الشركات تنتمي % 16.5، و " البنوك " من الشركات تنتمي إلى قطاع % 28.9، و " تأمين 

  "الصناعة  " إلى قطاع
قطاع  قطاع االستثمار والخدمات ثم تليها  ثم األعلى النسبة ويالحظ أن البنوك تشكل

 الذي يعكس ايجابياً األمرتنوع مجتمع وعينة الدراسة،  على يدل مماالتأمين قطاع الصناعة ثم 
  . تعميمهاوإمكانية النتائج على
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  )3(جدول رقم 
  ه الشركةإلىاع التي تنتمي القط توزيع عينة الدراسة حسب متغير

  النسبة المئوية  التكرار   الشركةهإليالقطاع التي تنتمي 
  21.5  26  االستثمار
  21.5  26  خدمات
  11.6  14  تأمين
  28.9  35  البنوك
  16.5  20  الصناعة
  100.0  121  المجموع

  :الوظيفي ىالمستو-3
من عينة % 43.0، و " إلدارة مجلس ا" من عينة الدراسة هم من % 24.0)  4(يبين جدول رقم 
، " أخري ةفيوظيمستويات " من عينة الدراسة هم من % 33.1، و " مدير  " الدراسة هم من 

الذين يشغلون وظائف المتخصصين  آراء جميع إجابات المبحوثين علىمما يعني التعرف 
  .متعددة

  )4(جدول رقم 
  فيالوظيالمستوي  توزيع عينة الدراسة حسب متغير

  النسبة المئوية  التكرار  وظيفيي الالمستو
  24.0  29  مجلس اإلدارة

  43.0  52  مدير
  33.1  40  ىأخر

  100.0  121  المجموع

  : عدد سنوات الخبرة– 4
 5أقل من " من عينة الدراسة بلغت سنوات الخبرة لديهم % 11.6أن ) 5(يبين جدول رقم 

"  سنوات 10 إلى 5من " ة لديهم من عينة الدراسة تراوحت سنوات الخبر% 21.5، و " سنوات 
، "  سنة 15 أقل منإلى 10من " من عينة الدراسة تراوحت سنوات الخبرة لديهم % 25.6، و 

    سنة15أكثر من " من عينة الدراسة تراوحت سنوات الخبرة لديهم % 41.3و 
نة هي أكثر يوضح الجدول اآلتي عدد سنوات الخبرة فنجد أن حجم الفئة التي قامت بتعبئة االستبا

 ضوء الخبرات فى سالمة النتائج علىجابات المبحوثين  يعني انعكاس إ سنه مما 15من 
  .المتعددة لهم
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  )5(جدول رقم 
    عدد سنوات الخبرةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير

  النسبة المئوية  التكرار  عدد سنوات الخبرة
  11.6  14   سنوات5أقل من 

  21.5  26   سنوات10 إلى 5من 
  25.6  31 سنة   15 أقل منإلى 10 من

  41.3  50   سنة15أكثر من 
  100.0  121  المجموع

  
  
  :أداة الدراسة  4-2-4

  :التاليتم إعداد االستبانة على النحو 
  . جمع البيانات والمعلوماتفىإعداد استبانه أولية من اجل استخدامها  -1
 .مع البياناتمتها لجلى المشرف من اجل اختبار مدى مالءعرض االستبانة ع -2

 .تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف -3

عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين والذين قـاموا بـدورهم بتقـديم النـصح            -4
 .واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم

 .إجراء دراسة اختباريه ميدانية أولية لالستبانة وتعديل حسب ما يناسب -5

 ، ولقد تم تقسيم     العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسة    توزيع االستبانة على جميع إفراد       -6
  : كما يلي مجموعتيناالستبانه إلى 

  فقرات6يتكون من البيانات الشخصية لعينة الدراسة ويتكون من : المجموعة األول ×

 المحاسبي وجودة  المحاسبي وجودة اإلفصاحاإلفصاح  علىعلىثر تطبيق قواعد الحوكمة ثر تطبيق قواعد الحوكمة أأتتناول  :المجموعة الثانية  ××
 ""الماليةالمالية  لألوراقلألوراق سوق فلسطين  سوق فلسطين فىفى الشركات المدرجة  الشركات المدرجة علىعلىاسة ميدانية اسة ميدانية دردر " "الماليةالماليةالتقارير التقارير 

  : محاور كما يليستةوتم تقسيمها إلى 

يناقش وجود أساس محكم وفعال لقواعد الحوكمة ،  ويتكون  : المحور األول �
  فقرات9من 

يناقش توفر مقومات حماية حقوق المساهمين والمستثمرين ،   : المحور الثاني �
 . فقرة13ويتكون من 
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يناقش توفر مقومات معاملة عادلة ومتساوية بين جميع  : المحور الثالث �
  فقرة12المساهمين ، ويتكون من 

 أساليب فىتوفر مقومات دور أصحاب المصالح يناقش  : المحور الرابع �
 .اتفقر 7 ويتكون من  ، ممارسة قواعد الحوكمة

 لجميع أصحاب افيةوالشف اإلفصاح توفر مقومات يناقش : المحور الخامس �
 ات فقر9ويتكون من المصالح ،  

توفر مقومات مسئوليات مجلس اإلدارة لقواعد يناقش  : المحور السادس �
 اتفقر 9ويتكون من الحوكمة ،

 اعلي  درجات بحيث أعلى درجة تمثل 5وقد كانت درجة اإلجابة على كل فقرة  مكونة من 
  )6( من الموافقة حسب جدول رقم  تعني اقل درجة1درجة من الموافقة، و الدرجة 

  )6(جدول رقم
  مقياس اإلجابة على الفقرات

  غير موافق بشدة   موافق تماما  التصنيف
  1  2  3  4  5  الدرجة

  
  :صدق وثبات االستبيان 4-2-5

  :التاليكتم تقنين  فقرات االستبانة وذلك للتأكد من صدق وثبات فقراتها 
 .دق فقرات االستبيان بطريقتين من صالتأكدتم  : صدق فقرات االستبيان

   :االداهصدق  -1
أعضاء من أعـضاء    ) 8(تم عرض االستبيان على مجموعة من المحكمين تألفت من          

 المحاسـبة   فـى  كلية التجارة بالجامعة اإلسالمية  متخصـصين         فىالهيئة التدريسية   
 يلزم  واإلدارة  واإلحصاء وقد استجاب الباحث آلراء السادة المحكمين وقام بإجراء ما           

 نمـوذج تـم إعـداده لهـذا         فى ضوء مقترحاتهم بعد تسجيلها      فىمن حذف وتعديل    
  .الغرض

  

  صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة -2
تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبيان على عينة الدراسة االسـتطالعية البـالغ      

جـة الكليـة    مفردة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقـرة والدر   30حجمها  
  . للمحور التابعة له كما يلي
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التقارير  المحاسبي وجودة اإلفصاح علىمدي تأثير تطبيق قواعد الحوكمة : المجموعة الثانية
  المالية

  وجود أساس محكم وفعال لقواعد الحوكمة: الصدق الداخلي لفقرات المحور األول
وجود (ت المحور األول يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرا)  7(جدول رقم 

والذي يبين أن معامالت االرتباط والمعدل الكلي لفقراته، )  الحوكمةأساس محكم وفعال لقواعد
 r وقيمة 0.05،حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من  )0.05(المبينة دالة عند مستوى داللة 

ر فقرات المحور األول  وبذلك تعتب، 0.361لتي تساوي  واوليهالجد rالمحسوبة اكبر من قسمة 
  صادقة لما وضعت لقياسه

  )7(جدول رقم 
  وجود أساس محكم وفعال لقواعد الحوكمة: الصدق الداخلي لفقرات المحور األول 

  مستوى الداللة  معامل االرتباط   الفقرة  مسلسل

تتوفر تشريعات واضحة تحدد المسئوليات مع ضمان تحقيق   1
 0.004 0.511    .ة الشركات المدرجفىمصالح الجمهور 

 والكفاءة الشفافية رفع مستوي على الماليتعمل إدارة السوق   2
 0.027 0.403   . التي تنشرها الشركاتالمالية التقارير فى

 يتوفر إطار تنظيمي فعال يضبط كافة جوانب الحوكمة ألداء   3
 0.010 0.465  .الشركات

 ت وتحديد المسؤولياوظيفييتوفر هيكل تنظيمي ووصف   4
 0.004 0.504  . تطوير الحوكمةفىوالصالحيات يساهم 

 مع المالي السوق فى تتوافق المتطلبات القانونية والرقابية   5
 0.015 0.441  .قوانين الشركات المعمول بها

 السوق بواجبها بأسلوب فىة والرقابية اإلشرافيتقوم الهيئات   6
 0.000 0.738  . متطلبات الحوكمةتنفيذمهني وطريقة موضوعية ل

 بما اإلفصاح بالمالية سوق األوراق فىتقوم الشركات المدرجة   7
 0.000 0.637  .يمكن من الحصول على معلومات بصفه دورية ومنتظمة

 فلسطين يكفل للمساهمين فىهل قوانين الشركات المطبق   8
 0.000 0.608  . انتخاب أو عزل أعضاء مجلس اإلدارةفىالحق 

 فى اإلفصاحعد الحوكمة مع مقدار تتناسب متطلبات قوا  9
 0.000 0.660  .الشركات المدرجة

  0.361تساوي "  28" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
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  :توفر مقومات حماية حقوق المساهمين والمستثمرين: الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني
  

توفر مقومـات   (رة من فقرات المحور الثاني      يبين معامالت االرتباط بين كل فق     )  8(جدول رقم   
والذي يبين أن معامالت االرتباط     والمعدل الكلي لفقراته،    ) مستثمرينحماية حقوق المساهمين وال   

 وقيمـة  0.05، حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من        )0.05(المبينة دالة عند مستوى داللة      
r      المحسوبة اكبر من قسمة r   وبذلك تعتبر فقرات المحور الثاني      ،  0.361اوي   الجدولية والتي تس

  صادقة لما وضعت لقياسه
  )8(جدول رقم 

  توفر مقومات حماية حقوق المساهمين والمستثمرين: الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني 
  مستوى الداللة  معامل االرتباط   الفقرة  مسلسل

 0.009 0.469  .ين نقل وتحويل ملكية األسهم بين المساهمفىيوجد سهولة  1

2 

 المعلومات المتعلقة بالشركة بصفة علىيتم حصول المساهمين 
 0.018 0.430  .دورية ومنتظمة وبسهوله

3 

 اجتماعات الجمعية فىيقوم المساهمون بالمشاركة والتصويت 
 0.000 0.710  .العمومية بشكل عادل

 0.000 0.703  . اتخاذ إجراءات االنتخاب والعزلفىيشارك المساهمون  4
 0.000 0.680  . الشركةفى النظام األساسي على إجراء أيه تعديالت فىيشارك المساهمون  5

6 

 اتخاذ قرار بزيادة رأس المال للشركة عن فىيشارك المساهمون 
 0.003 0.522  .طريق إصدار أسهم جديدة

7  

 الواقع يحق للمساهمين مساءلة مجلس اإلدارة واقتراح فىهل 
 0.000 0.708  .ةالحلول المناسب

 0.000 0.781  .اإلفصاح إجراءات علىيحق للمساهمين اإلطالع   8

9  

يحق للمساهمين التصويت بالحضور شخصيا أو غيابياً مع مراعاة 
 0.000 0.804  . تأثير التصويتفىالمساواة 

10  

 عن اجتماعات كافيةتقدم إدارة الشركة للمساهمين معلومات جيدة و
 0.014 0.443  .الجمعية العامة

11  

 إلىة يمكن أن تؤدي ادي أي عمليات غير ععلىيطلع المساهمون 
 0.000 0.673  . الشركةعلىالتأثير 

 0.000 0.617  . جميع العمليات الرئيسية والهامة التي تقوم بها الشركةعلىيطلع المساهمون   12

13  

 عند قيامه بوظائفه والشفافيةهل قانون السوق يوفر عناصر الكفاءة 
 0.000 0.784  . الشركاتعلى الرقابة فى

  0.361تساوي "  28" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
متساوية بين جميع العادلة والمعاملة التوفر مقومات : الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث

  المساهمين
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توفر مقومـات   (حور الثالث   يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات الم        )  9(جدول رقم   
 والذي يبين أن معـامالت      والمعدل الكلي لفقراته،  ) لمساهمينمعاملة عادلة ومتساوية بين جميع ا     

، حيث إن مستوى الداللة لكل فقـرة اقـل مـن         )0.05(االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة       
وبذلك تعتبر فقـرات    ،  0.361جدولية والتي تساوي     ال r المحسوبة اكبر من قسمة      r وقيمة   0.05

  المحور الثالث  صادقة لما وضعت لقياسه
  )9(جدول رقم 

متساوية بين جميع العادلة والمعاملة التوفر مقومات : الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث 
  المساهمين

  مستوى الداللة  معامل االرتباط   الفقرة  مسلسل
 0.000 0.769  . أهم ضوابط الحوكمة معاملة جميع المساهمين منفىتعتبر المساواة  1
 0.000 0.733  .يتم معاملة جميع المساهمين من نفس الفئة بالتساوي 2

3 
المساهمين لهم حقوق التصويت المتساوية لكل فئة من فئات حملة 

 0.000 0.784  .األسهم

4 
 معلومات حول حقوق التصويت علىيحق للمساهمين الحصول 
 0.000 0.831  . قبل شراء األسهمالمرتبطة بكافة فئات األسهم

5 
 االستغالليةيتم حماية حقوق األقلية من المساهمين من الممارسات 

 0.000 0.656  . وسائل تعويضية فعالةتوفيرمع 

6  
يتم حماية حقوق األقلية من المساهمين من االتجار أو التداول لحساب 

 0.001 0.592  .المطلعين على المعلومات الداخلية

7  
 المحاسبي عن تعامالتهم اإلفصاحماية حقوق المساهمين بيتم ح

 0.000 0.814  .الخاصة

8  
تسمح اإلجراءات المتبعة لعقد اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين 

 0.000 0.636  .من تحقيق المتساوية لكل المساهمين

 0.000 0.739  .يوجد وسائل إلزالة المعوقات الخاصة بالتصويت عبر الحدود  9
 0.000 0.662  . حقوق المساهمينلحماية ووسائل تعويضية فعالة آلياتتتوفر   10
 0.000 0.625  .تسمح اإلجراءات بإعطاء المعلومات الداخلية لكل المساهمين  11

12  
 معلومات قبل شراء األسهم لكافة علىيحق للمساهمين الحصول 

 0.003 0.526  .فئات األسهم

  0.361تساوي "  28" ودرجة حرية 0.05  الجدولية عند مستوى داللةrقيمة 
  

 أساليب فىتوفر مقومات دور أصحاب المصالح : الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع
  قواعد الحوكمة الرقابةسلطات ممارسة 
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توفر (يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الرابع ) 10(جدول رقم 
والمعدل الكلي لفقراته ،  )  ممارسة قواعد الحوكمةيبأسال فىمقومات دور أصحاب المصالح 

، حيث إن مستوى  )0.05(والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 
 الجدولية والتي تساوي r المحسوبة اكبر من قسمة r وقيمة 0.05الداللة لكل فقرة اقل من 

  صادقة لما وضعت لقياسه،   وبذلك تعتبر فقرات المحور الرابع  0.361
  

  )10(جدول رقم 
 أساليب فىتوفر مقومات دور أصحاب المصالح : الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع 

  ممارسة قواعد الحوكمة

معامل   الفقرة  مسلسل
  االرتباط 

مستوى 
  الداللة

 0.000 0.678  .يتم تسهيل مهام أصحاب المصالح وفقاً إلحكام القانون 1

2 

 فى مشاركة جميع العاملين آليات تطوير على يتم العمل
 0.000 0.827  .تحسين األداء

3 

يتم إتاحة الفرصة ألصحاب المصالح للحصول على 
 0.000 0.750  .تعويض مناسب عند انتهاك حقوقهم

4 

يتم السماح لذوي المصالح باالتصال بحرية بمجلس اإلدارة 
 0.000 0.693  .يةللتعبير عن مخاوفهم تجاه التصرفات غير القانون

5 

 المالييتم تصميم هيكل فعال كفء للحماية من اإلعسار 
 0.001 0.563  .للشركات

6  

يتم االتصال مع أصحاب المصالح إليجاد طرق مختلفة 
 0.000 0.760  . الشركاتإلىلتأمين تدفق رأس المال الخارجي والداخلي 

7  

 عمل فعالة بين أصحاب المصالح ومجلس ةآليوجود 
 0.000 0.681   . استمرارية الشركةتوفيررة لاإلدا

  0.361تساوي "  28" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  

 لجميع أصحاب والشفافية اإلفصاحتوفر مقومات : الصدق الداخلي لفقرات المحور الخامس
  :المصالح

توفر (حور الخامس يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات الم) 11(جدول رقم 
والمعدل الكلي لفقراته ،  والذي يبين أن )  لجميع أصحاب المصالحوالشفافية اإلفصاحمقومات 
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، حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل  )0.05(معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 
وبذلك تعتبر ، 0.361تساوي  الجدولية والتي r المحسوبة اكبر من قسمة r وقيمة 0.05من 

  .فقرات المحور الخامس  صادقة لما وضعت لقياسه
  

  )11(جدول رقم 
 لجميع أصحاب والشفافية اإلفصاحتوفر مقومات : الصدق الداخلي لفقرات المحور الخامس 

  المصالح
  مستوى الداللة  معامل االرتباط   الفقرة  مسلسل

1 

در  بالقالمالي عن جميع بنود عناصر المركز اإلفصاحيتم 
 0.000 0.866  . وبدون استثناءالكافي

2 

 عن ملكية األسهم لجميع المساهمين بجميع اإلفصاحيتم 
 0.000 0.772  .فئات األسهم

3 

 اجتذاب رؤوس األموال والحفاظ إلى اإلفصاحهل يؤدي 
 0.000 0.654  . حقوق المساهمينعلى

4 

 نييتنفيذ عن مكافأة مجلس اإلدارة والمديرين الاإلفصاحيتم 
 0.000 0.683  . اختيارهموكيفية

5  

 للمساهمين عند وجود ممارسة أو سلوك غير اإلفصاحيتم 
 0.001 0.586  .أخالقي

6  

 التوقيت المناسب فى والكافيةتتوفر قنوات لنشر المعلومات 
 0.000 0.865  .وبطريقة تتسم بالعدالة لجميع اإلطراف ذات العالقة

 0.000 0.680  .جوهرية المتوقعة عن عناصر المخاطر الاإلفصاحيتم   7

8  

 إلى عن الضمانات طوعياً باإلضافة اإلفصاحيتم 
 0.000 0.820  .ات اإلجباريةاإلفصاح

9  

 نظام الرقابة الداخلية وإظهار ةعليفا عن اإلفصاحيتم 
 0.000 0.855  . وقوتهتهعليفا

  0.361تساوي "  28" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  

توفر مقومات مسئوليات مجلس اإلدارة لقواعد : الصدق الداخلي لفقرات المحور السادس
  :الحوكمة

توفر (يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور السادس ) 12(جدول رقم 
والذي يبين أن والمعدل الكلي لفقراته، )  الحوكمةمقومات مسئوليات مجلس اإلدارة لقواعد
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، حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل  )0.05(الرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة معامالت ا
وبذلك تعتبر ،  0.361 الجدولية والتي تساوي r المحسوبة اكبر من قسمة r وقيمة 0.05من 

  .فقرات المحور السادس  صادقة لما وضعت لقياسه
  

  )12(جدول رقم 
توفر مقومات مسئوليات مجلس اإلدارة لقواعد  :الصدق الداخلي لفقرات المحور السادس 

  الحوكمة
  مستوى الداللة  معامل االرتباط   الفقرة  مسلسل

1 

يراعي مجلس اإلدارة المعاملة المتساوية لكل فئة من فئات 
 0.000 0.727  .المساهمين وبطريقة عادلة

2 

 مصالح علىيلتزم المجلس بالقوانين واألنظمة مع الحرص 
 0.000 0.695  .صلحةاإلطراف ذات الم

3 

 أساس من علىيراعي أعضاء المجلس جميع المساهمين 
 بما يحقق أفضل الكافية، وبذل العناية الكافيةالمعلومات 

  .مصلحة المساهمين بطريقة عادلة
0.647 0.000 

4 

يعمل المجلس ضمن خطة إستراتيجية شاملة لإلشراف 
 0.000 0.649  .والرقابة

5 

 تحقيق القدر الالزم للمساءلة والمتابعة ىعليعمل مجلس اإلدارة 
 0.000 0.733  .من خالل نظام فعال

6 

يقوم المجلس باختيار متابعة وإحالل كبار المديرين عند 
 0.002 0.552  .الضرورة

7 

يتم التحديد الدقيق لإلفصاح عن الهدف والتشغيل وإجراءات 
 0.000 0.807  .العمل الخاصة ورسم هيكل لمجلس اإلدارة

 0.000 0.669  . ووسائل االتصالاإلفصاح عملية علىيقوم المجلس باإلشراف  8

9  

 لعمليات بالشفافيةيوفر مجلس اإلدارة  نظام رسمي يتصف 
 0.000 0.840  .ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة

  0.361تساوي "  28" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  :لمحاور الدراسةصدق االتساق البنائي  •

يبين معامالت االرتباط بين معدل كل محور  من محـاور الدراسـة مـع               ) 13(جدول رقم   
المعدل الكلي لفقرات االستبانة والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللـة               

 rمة   المحسوبة اكبر مـن قـس      r وقيمة   0.05 ، حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من           0.05
  .0.361الجدولية والتي تساوي 
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   )13( جدول رقم 
  معامل االرتباط بين معدل كل محور  من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة

معامل   محتوى المحور  المحور
  االرتباط

  مستوى الداللة

 0.000 0.763  .وجود أساس محكم وفعال لقواعد الحوكمة  األول

 حماية حقوق المساهمين توفر مقومات  الثاني
 0.000 0.835  .والمستثمرين

توفر مقومات معاملة عادلة ومتساوية بين جميع   الثالث
 0.000 0.893  .المساهمين

 أساليب فىتوفر مقومات دور أصحاب المصالح   الرابع
 0.000 0.836  .ممارسة قواعد الحوكمة

 لجميع والشفافية اإلفصاحتوفر مقومات   الخامس
 0.000 0.903  .صالحأصحاب الم

توفر مقومات مسئوليات مجلس اإلدارة لقواعد   السادس
 0.000 0.829  .الحوكمة

  0.361تساوي "  28" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  
  :Reliabilityثبات فقرات االستبانة  4-2-6

 ةفيالنـص هما طريقة التجزئة  نتم إجراء خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفسها بطريقتي        
  .ومعامل ألفا كرونباخ

تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين : Split-Half Coefficient ةفيالنص طريقة التجزئة -1
معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية  الرتبة لكل بعد وقد  تم تصحيح معـامالت                

 Spearman-Brown(  بـراون للتـصحيح   سـيبرمان االرتباط  باستخدام معامـل ارتبـاط   

Coefficient (  التاليةحسب المعادلة :  
=   معامل الثبات 

1
2
ر+

يبين أن هناك معامل ) 14(حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقم ر

  ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبيان



 81

  )14(جدول رقم 
  )ةفيالنصطريقة التجزئة ( معامل الثبات 

  ةفيالنصالتجزئة 

عدد   محتوى المحور  المحور
  الفقرات

معامل 
  االرتباط

معامل 
االرتباط 
  المصحح

مستوى 
 المعنوية

وجود أساس محكم وفعال   األول
 9  .لقواعد الحوكمة

0.6754 0.8063 
0.000 

توفر مقومات حماية حقوق   الثاني
 13  .المساهمين والمستثمرين

0.6600 0.7952 
0.000 

  الثالث
وفر مقومات معاملة عادلة ت

ومتساوية بين جميع 
  .المساهمين

12 

0.6545 0.7912 

0.000 

  الرابع
توفر مقومات دور أصحاب 

 أساليب فىالمصالح 
  .ممارسة قواعد الحوكمة

7 

0.7382 0.8494 

0.000 

  الخامس
 اإلفصاحتوفر مقومات 

 لجميع أصحاب والشفافية
  .المصالح

9 

0.7506 0.8575 

0.000 

  السادس
توفر مقومات مسئوليات 

مجلس اإلدارة لقواعد 
  .الحوكمة

9 

0.8533 0.9208 

0.002 

  0.8124 0.6840 78  جميع الفقرات  
  0.361تساوي "  28" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
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  :Cronbach's Alpha طريقة ألفا كرونباخ  -2
ونباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد يبين تم استخدام طريقة ألفا كر

  أن معامالت الثبات مرتفعة) 15(جدول رقم 
  )15(جدول رقم 

  )طريقة والفا كرونباخ( معامل الثبات 

عدد   محتوى المحور  المحور
  الفقرات

معامل ألفا 
  كرونباخ

 0.8761 9  .وجود أساس محكم وفعال لقواعد الحوكمة  األول

 0.8971 13  .توفر مقومات حماية حقوق المساهمين والمستثمرين  الثاني

توفر مقومات معاملة عادلة ومتساوية بين جميع   الثالث
 0.8566 12  .المساهمين

 أساليب فىتوفر مقومات دور أصحاب المصالح   الرابع
 0.9333 7  .ممارسة قواعد الحوكمة

يع أصحاب  لجموالشفافية اإلفصاحتوفر مقومات   الخامس
 0.9256 9  .المصالح

توفر مقومات مسئوليات مجلس اإلدارة لقواعد   السادس
 0.9310 9  .الحوكمة

 0.9635 78  جميع الفقرات  

  
  :المعالجات اإلحصائية 4-2-7

 اإلحـصائي وتـم اسـتخدام االختبـارات         SPSSتم تفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج        
  :ليةالتااإلحصائية 

 النسب المئوية والتكرارات -1

 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة -2

 معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات  -3

  معادلة سبيرمان براون للثبات -4
( سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعـي أم ال            -اختبار كولومجروف  -5

1- Sample K-S(  

 One sample T testة واحدة   لمتوسط عينtاختبار  -6
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها

  
  

v اختبار التوزيع الطبيعي 

v تحليل فقرات وفرضيات الدراسة 
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  )(Sample K-S -1) سمرنوف  -اختبار كولمجروف(اختبار التوزيع الطبيعي
بيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال وهـو         سمرنوف  لمعرفة هل ال     -سنعرض اختبار كولمجروف  

 حالة اختبار الفرضيات الن معظم االختبارات المعلمية تـشترط أن يكـون   فىاختبار  ضروري   
نتائج االختبار حيث أن قيمة مستوى الداللـة         ) 16(ويوضح الجدول رقم    . توزيع البيانات طبيعيا  

.05.0(  0.05لكل قسم اكبر من  >sig (ذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيـع الطبيعـي   وه
  .ويجب استخدام االختبارات المعلميه

  
  )16(جدول رقم 

  )Sample Kolmogorov-Smirnov-1(اختبار التوزيع الطبيعي

 الجزء
عدد   عنوان المحور

  الفقرات
 قيمة مستوى الداللة Zقيمة 

وجود أساس محكم وفعال لقواعد   األول
 0.589 0.772 9  .الحوكمة

توفر مقومات حماية حقوق المساهمين   الثاني
 0.133 1.164 13  .والمستثمرين

توفر مقومات معاملة عادلة ومتساوية   الثالث
 0.077 1.276 12  .بين جميع المساهمين

توفر مقومات دور أصحاب المصالح   الرابع
 0.250 1.019 7  . ممارسة قواعد الحوكمةأساليب فى

 لجميع والشفافية فصاحاإلتوفر مقومات   الخامس
 0.078 1.275 9  .أصحاب المصالح

توفر مقومات مسئوليات مجلس اإلدارة   السادس
 0.131 1.168 9  .لقواعد الحوكمة

 0.087 1.251 78  جميع الفقرات  
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  تحليل فقرات الدراسة
لمحاسبي وجودة التقارير  ااإلفصاح علىمدي تأثير تطبيق قواعد الحوكمة : المجموعة الثانية

  المالية
لتحليل فقـرات االسـتبانة ،   ) One Sample T test(  للعينة الواحدة Tتم استخدام اختبار 

 المحـسوبة   tوتكون الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة                
 والوزن النـسبي    0.05لة اقل من    الأو مستوى الد  (1.98 الجدولية  والتي تساوي      tكبر من قيمة    أ
، وتكون الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون على محتواها إذا كانت               % )60كبر من   أ

قل مـن  أو مستوى الداللة أ(1.98-تساوي     الجدولية والتىt المحسوبة أصغر من قيمة     tقيمة    
 الفقرة محايـدة إذا كـان مـستوى    فى، وتكون آراء العينة   )%60والوزن النسبي اقل من      0.05

  0.05الداللة لها اكبر من 
  

  :وجود أساس محكم وفعال لقواعد الحوكمة: تحليل فقرات المحور األول 
والذي يبين آراء أفراد    ) 17( جدول رقم    فى للعينة الواحدة والنتائج مبينة      tتم استخدام اختبار    

مرتبـة  تنازليـا     ) ال لقواعد الحوكمـة   وجود أساس محكم وفع   ( المحور األول    فىعينة الدراسة   
  : حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي

وهـي   " 0.000" ومستوى الداللة   %"  81.65"  بلغ الوزن النسبي       "  2"  الفقرة  رقم     فى . 1
 ةفيالـشفا  رفـع مـستوي      على تعمل   الماليإدارة السوق   "   مما يدل على أن      0.05اقل من   
 " التي تنشرها الشركات  المالية التقارير فىوالكفاءة 

وهـي   " 0.000" ومستوى الداللة   %"  80.83"  بلغ الوزن النسبي        "  7" الفقرة  رقم     فى . 2
 تقـوم   الماليـة  سـوق األوراق     فـى الشركات المدرجة   "   مما يدل على أن      0.05اقل من   

 "  بما يمكن من الحصول على معلومات بصفه دورية ومنتظمة اإلفصاحب

وهي اقل مـن    "  " ومستوى الداللة   %"  77.85"  بلغ الوزن النسبي        "  1" الفقرة  رقم     فى . 3
تتوفر تشريعات واضحة تحدد المسئوليات مـع ضـمان تحقيـق           "   مما يدل على أنه      0.05

 "  الشركات المدرجة  فىمصالح الجمهور 

وهـي  " 0.000"  ومستوى الداللة   %"  76.53"  بلغ الوزن النسبي        "  5" الفقرة  رقم     فى . 4
 مع  المالي السوق   فىالمتطلبات القانونية والرقابية تتوافق     "   مما يدل على أن      0.05اقل من   

 " قوانين الشركات المعمول بها 

وهـي   " 0.000" ومستوى الداللة   %"  75.21"  بلغ الوزن النسبي        "  9" الفقرة  رقم     فى . 5
 فـى  اإلفصاحع مقدار   متطلبات قواعد الحوكمة تتناسب م    "   مما يدل على أن      0.05اقل من   

 " الشركات المدرجة 
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وهـي   " 0.000" ومستوى الداللة   %"  72.73"  بلغ الوزن النسبي        "  4" الفقرة  رقم     فى . 6
 ت وتحديد المسؤوليا  فيوظييتوفر هيكل تنظيمي ووصف     "   مما يدل على أنه      0.05اقل من   

 "  تطوير الحوكمة فىوالصالحيات يساهم 

وهـي   " 0.000" ومستوى الداللة   %"  70.58" لغ الوزن النسبي       ب  "  8" الفقرة  رقم     فى . 7
 فلسطين يكفـل للمـساهمين      فىقوانين الشركات المطبق    "   مما يدل على أن      0.05اقل من   

 "  انتخاب أو عزل أعضاء مجلس اإلدارة فىالحق 

ـ  " 0.000" ومستوى الداللة   %"  68.26"  بلغ الوزن النسبي        "  6" الفقرة  رقم     فى . 8 ي وه
 الـسوق تقـوم بواجبهـا       فىة والرقابية   اإلشرافيالهيئات  "   مما يدل على أن      0.05اقل من   

 "  متطلبات الحوكمة تنفيذبأسلوب مهني وطريقة موضوعية ل

وهـي  " 0.013"  ومستوى الداللة   %"  64.79"  بلغ الوزن النسبي        "  3" الفقرة  رقم     فى . 9
 تنظيمي فعال يضبط كافة جوانـب الحوكمـة   يتوفر إطار"   مما يدل على أنه      0.05اقل من   

 " ألداء الشركات 
 

المتوسط الحسابي لجميـع فقـرات المحـور األول         من الجدول رقم    وبصفة عامة يتبين أن     
 % 74.27 ، و الوزن النسبي  يـساوي  3.71تساوي ) وجود أساس محكم وفعال لقواعد الحوكمة  (

   وهي اكبـر      13.450 المحسوبة تساوي  tمة  وقي% " 60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد        
 0.05   وهي اقل  من      0.000، و مستوى الداللة تساوي      1.98 الجدولية والتي تساوي       tمن قيمة   

.  
  تراعي وجـود     المالية لألوراق سوق فلسطين    فىنستخلص مما سبق أن الشركات المدرجة       

 مجلـس وفر دعم مـن قبـل      من حيث ت   عاليهأساس محكم وفعال لقواعد الحوكمة بدرجة ليست        
ر فعـال  ر إطـا توف تشريعات واضحة وسن قوانين مع ووجود الوسطى  التنفيذية واإلدارة   اإلدارة

د المـسئوليات   يحـد  وظيفيهيكل تنظيمي ووصف     إلىالضافه  ايضبط كافة جوانب الحوكمة، ب    
  .ة ورقابية بواجبها بأسلوب مهني وطريقة موضوعيةفيوالصالحيات مع قيام هيئات إشرا
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  )17(جدول رقم 

 )وجود أساس محكم وفعال لقواعد الحوكمة( تحليل فقرات المحور األول

 الفقرات م

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا

الح
ف  

حرا
االن

ري
عيا

الم
بي  
نس

ن ال
وز

ال
  

مة 
قي

t اللة
 الد

وى
ست

م
 

1 

تتوفر تشريعات واضحة تحدد 
المسئوليات مع ضمان تحقيق مصالح 

    . الشركات المدرجةفىالجمهور 
3.89 0.964 77.85 10.181 0.000 

2 

 رفع على الماليتعمل إدارة السوق 
 التقارير فى والكفاءة ةفيالشفامستوي 
   . التي تنشرها الشركاتالمالية

4.08 0.759 81.65 15.686 0.000 

3 

 يتوفر إطار تنظيمي فعال يضبط كافة 
 0.013 2.532 64.79 1.041 3.24  .جوانب الحوكمة ألداء الشركات

4 

 وظيفييتوفر هيكل تنظيمي ووصف 
 والصالحيات يساهم توتحديد المسؤوليا

  . تطوير الحوكمةفى
3.64 0.785 72.73 8.914 0.000 

5 

 تتوافق المتطلبات القانونية والرقابية 
 مع قوانين الشركات المالي السوق فى

  .المعمول بها
3.83 0.715 76.53 12.714 0.000 

6 

 فىالرقابية ة واإلشرافيتقوم الهيئات 
السوق بواجبها بأسلوب مهني وطريقة 

  . متطلبات الحوكمةتنفيذموضوعية ل
3.41 0.882 68.26 5.154 0.000 

7 

 سوق فىتقوم الشركات المدرجة 
 بما يمكن من اإلفصاح بالماليةاألوراق 

الحصول على معلومات بصفه دورية 
  .ومنتظمة

4.04 0.768 80.83 14.913 0.000 

8  
 فىالشركات المطبق هل قوانين 

 0.000 6.948 70.58 0.837 3.53 فىفلسطين يكفل للمساهمين الحق 
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  .انتخاب أو عزل أعضاء مجلس اإلدارة

9  
تتناسب متطلبات قواعد الحوكمة مع 

 0.000 10.947 75.21 0.764 3.76  . الشركات المدرجةفى اإلفصاحمقدار 

 0.000 13.450 74.27 0.584 3.71  جميع الفقرات 
  1.98تساوي " 120" و درجة حرية " 0.05"  الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

 
 

  :توفر مقومات حماية حقوق المساهمين والمستثمرين: تحليل فقرات المحور الثاني 
والذي يبـين آراء    ) 18( جدول رقم    فى للعينة الواحدة والنتائج مبينة      tتم استخدام اختبار    

) توفر مقومات حماية حقوق المـساهمين والمـستثمرين       (ور الثاني    المح فىأفراد عينة الدراسة    
  : مرتبة  تنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي

 وهي " 0.000" ومستوى الداللة   %" 81.49"  بلغ الوزن النسبي  " 1" الفقرة  رقم     فى -1
حويل ملكيـة األسـهم      نقل وت  فىكبيرة  يوجد سهولة   " مما يدل على أنه      0.05اقل من   

 " بين المساهمين

" 0.000"  ومـستوى الداللـة     %"  78.51" بلغ الوزن النسبي       "2"  الفقرة  رقم     فى -2
 المعلومـات   علـى يتم حصول المـساهمين     "   مما يدل على أنه      0.05وهي اقل من    

 ."المتعلقة بالشركة بصفة دورية ومنتظمة وبسهوله 

 " 0.000" مستوى الداللة   و%"  78.18" بلغ الوزن النسبي       "  10"  الفقرة  رقم     فى -3
إدارة الشركة تقدم للمساهمين معلومات جيدة      "   مما يدل على أن      0.05وهي اقل من    

 ." عن اجتماعات الجمعية العامة كافيةو

 " 0.000" ومستوى الداللة   %"  76.50"  بلغ الوزن النسبي       "  8"  الفقرة  رقم     فى -4
 إجـراءات  علـى همين اإلطـالع  يحق للمسا"   مما يدل على أنه 0.05وهي اقل من   

 ."اإلفصاح

وهي  " 0.000" ومستوى الداللة    %"73.67"  بلغ الوزن النسبي  " 6"  الفقرة  رقم     فى -5
 اتخاذ قرار بزيـادة رأس      فىالمساهمون يشاركون   "   مما يدل على أن      0.05اقل من   

 "المال للشركة عن طريق إصدار أسهم جديدة 
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" 0.000"  ومستوى الداللة   %"  73.39" لنسبي     بلغ الوزن ا   "  4"  الفقرة  رقم     فى -6
 اتخـاذ إجـراءات     فىالمساهمون يشاركون   "   مما يدل على أن      0.05وهي اقل من    

 "االنتخاب والعزل 

 " 0.000" ومستوى الداللة   %"  73.22"  بلغ الوزن النسبي       "  3"  الفقرة  رقم     فى -7
 فى بالمشاركة والتصويت    المساهمون يقومون "   مما يدل على أن      0.05وهي اقل من    

 "اجتماعات الجمعية العمومية بشكل عادل 

 " 0.000" ومستوى الداللة   %"  72.40"  بلغ الوزن النسبي       "  9"  الفقرة  رقم     فى -8
يحق للمساهمين التصويت بالحضور شخصيا     "   مما يدل على أنه      0.05وهي اقل من    

 " تأثير التصويت فىأو غيابياً مع مراعاة المساواة 

 0.000" ومستوى الداللة   %"  71.90"  بلغ الوزن النسبي        "  11" الفقرة  رقم     فى -9
 أي عمليات غيـر  علىالمساهمون يطلعون   "   مما يدل على أن      0.05وهي اقل من    " 
 " الشركةعلى التأثير إلى يمكن أن تؤدي ةاديع

 "  ومـستوى الداللـة   %"  70.41"  بلغ الوزن النسبي        "  13" الفقرة  رقم     فى -10
قانون السوق يوفر عناصر الكفـاءة  "   مما يدل على أن    0.05وهي اقل من    " 0.000
 " الشركات على الرقابة فى عند قيامه بوظائفه والشفافية

" ومـستوى الداللـة     %"  69.92"  بلغ الوزن النـسبي         "  5" الفقرة  رقم     فى -11
 إجـراء   فى المساهمون يشاركون "   مما يدل على أن      0.05وهي اقل من     " 0.000

 " الشركة فى النظام األساسي علىأيه تعديالت 

"  ومـستوى الداللـة     %"  69.42"  بلغ الوزن النـسبي         "  7" الفقرة  رقم     فى -12
 الواقع يحق للمساهمين مـساءلة  فى"   مما يدل على أنه   0.05وهي اقل من    " 0.000

 "مجلس اإلدارة واقتراح الحلول المناسبة 

" ومـستوى الداللـة     %"  69.42"  بلغ الوزن النسبي        "  12" الفقرة  رقم     فى -13
 جميـع   علـى ن يطلعون   المساهمي"   مما يدل على أن      0.05 وهي اقل من   " 0.000

 "العمليات الرئيسية والهامة التي تقوم بها الشركة 
 

 
توفر مقومـات حمايـة     (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني           

وهي اكبـر    % 73.72 ، و الوزن النسبي  يساوي        3.69تساوي  ) اهمين والمستثمرين حقوق المس 
 t  وهي اكبر من قيمـة        12.700 المحسوبة تساوي    tوقيمة  % " 60" من  الوزن النسبي المحايد      

 مما يـدل    0.05   وهي اقل  من        0.000، و مستوى الداللة تساوي      1.98الجدولية والتي تساوي      
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 سـوق   سـوق  فـى فـى الـشركات المدرجـة   الـشركات المدرجـة    فىحقوق المساهمين والمستثمرين لماية حالعلى توفر مقومات    
  .الماليةالمالية  لألوراقلألوراقفلسطين فلسطين 

وفر مقومـات حمايـة    تالمالية لألوراق سوق فلسطين فى ومما سبق يتبين أن الشركات المدرجة    
 نقل وتحويـل ملكيـة األسـهم         من حيث سهوله   عاليهولكن بدرجة ليست      لديها حقوق المساهمين ل

 بـصورة دوريـة     اإلفـصاح  من خالل    كافية معلومات   علىأسمائهم وكذلك الحصول    وتسجيلها ب 
ـ ه أو غير ع   ادي أي تعديالت أو اتخاذ قرارات ع      علىومنتظمة واطالع المساهمين     ة يمكـن أن    ادي

  . الشركةعلىتؤدي إلى التأثير 
 

  )18(جدول رقم 
 )لمستثمرينتوفر مقومات حماية حقوق المساهمين وا( تحليل فقرات المحور الثاني
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1 

 نقل وتحويل ملكية فىيوجد سهولة 
 0.000 16.951 81.49 0.697 4.07  .األسهم بين المساهمين

2 

 المعلومات علىيتم حصول المساهمين 
المتعلقة بالشركة بصفة دورية ومنتظمة 

  .وبسهوله
3.93 0.732 78.51 13.906 0.000 

3 

يقوم المساهمون بالمشاركة والتصويت 
 اجتماعات الجمعية العمومية بشكل فى

  .عادل
3.66 0.852 73.22 8.536 0.000 

4 

 اتخاذ إجراءات فىيشارك المساهمون 
 0.000 9.206 73.39 0.800 3.67  .االنتخاب والعزل

5 

ت  إجراء أيه تعـديال    فىيشارك المساهمون   
 0.000 5.449 69.92 1.001 3.50  . الشركةفى النظام األساسي على

6 

 اتخاذ قـرار بزيـادة      فىيشارك المساهمون   
رأس المال للشركة عن طريق إصدار أسهم       

  .جديدة
3.68 0.869 73.67 8.609 0.000 

 0.000 5.313 69.42 0.975 3.47 الواقع يحـق للمـساهمين مـساءلة        فىهل   7
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  .مجلس اإلدارة واقتراح الحلول المناسبة

8  

 إجـراءات   علـى يحق للمساهمين اإلطالع    
 0.000 11.211 76.50 0.806 3.83  .اإلفصاح

9  

يحــق للمــساهمين التــصويت بالحــضور 
 فـى شخصيا أو غيابياً مع مراعاة المساواة       

  .تأثير التصويت
3.62 0.839 72.40 8.125 0.000 

10  

ة تقدم إدارة الشركة للمساهمين معلومات جيد     
 0.000 13.284 78.18 0.753 3.91  . عن اجتماعات الجمعية العامةكافيةو

11  

 أي عمليـات غيـر     علـى يطلع المساهمون   
 علـى  التـأثير    إلـى ة يمكن أن تؤدي     اديع

  .الشركة
3.60 0.988 71.90 6.624 0.000 

12  

 جميـع العمليـات     علـى يطلع المساهمون   
 0.000 5.913 69.42 0.876 3.47  .ة التي تقوم بها الشركةوالمهمة الرئيس

13  

هل قانون السوق يـوفر عناصـر الكفـاءة         
 على الرقابة   فى عند قيامه بوظائفه     والشفافية
  .الشركات

3.52 0.807 70.41 7.095 0.000 

 0.000 12.700 73.72 0.594 3.69  جميع الفقرات 
  1.98تساوي " 120" و درجة حرية " 0.05"  الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

  )توفر مقومات معاملة عادلة ومتساوية بين جميع المساهمين( تحليل فقرات المحور الثالث
والذي يبـين آراء    ) 19( جدول رقم    فى للعينة الواحدة والنتائج مبينة      tتم استخدام اختبار    

توفر مقومات معاملـة عادلـة ومتـساوية بـين جميـع            (الثالث المحور   فىأفراد عينة الدراسة    
  : مرتبة  تنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي)المساهمين

 " 0.000" ومـستوى الداللـة    %"  79.50"  بلغ الوزن النسبي       "  1"  الفقرة  رقم     فى .1
 معاملة جميع المساهمين تعتبر مـن  فىالمساواة "   مما يدل على أن     0.05وهي اقل من    

  .أهم ضوابط الحوكمة
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وهي اقـل   "  " ومستوى الداللة   %"  76.36"  النسبي      بلغ الوزن  "  7"  الفقرة  رقم     فى .2
 المحاسـبي عـن     اإلفصاحيتم حماية حقوق المساهمين ب    "   مما يدل على أنه      0.05من  

 .تعامالتهم الخاصة

 " 0.000" ومـستوى الداللـة    %"  76.00"  بلغ الوزن النسبي       "  3"  الفقرة  رقم     فى .3
ين لهم حقوق التصويت المتساوية لكـل       المساهم"   مما يدل على أن      0.05وهي اقل من    

 .فئة من فئات حملة األسهم

 " 0.000" ومـستوى الداللـة    %"  74.71"  بلغ الوزن النسبي       "  2"  الفقرة  رقم     فى .4
يتم معاملة جميع المساهمين مـن نفـس الفئـة          "   مما يدل على أنه      0.05وهي اقل من    

 "بالتساوي 

 " 0.000" ومـستوى الداللـة    %"  74.71" بي     بلغ الوزن النس   "  8"  الفقرة  رقم     فى .5
اإلجراءات المتبعة لعقـد اجتماعـات الجمعيـة    "   مما يدل على أن      0.05وهي اقل من    

 .العامة تسمح للمساهمين من تحقيق المتساوية لكل المساهمين

 " 0.000" ومـستوى الداللـة    %"  72.89"  بلغ الوزن النسبي       "  6"  الفقرة  رقم     فى .6
يتم حماية حقوق األقلية مـن المـساهمين مـن    "   مما يدل على أنه      0.05 وهي اقل من  

 .االتجار أو التداول لحساب المطلعين على المعلومات الداخلية

 " 0.000" ومـستوى الداللـة    %"  72.73"  بلغ الوزن النسبي       "  4"  الفقرة  رقم     فى .7
 معلومات حـول   ىعليحق للمساهمين الحصول    "   مما يدل على أنه      0.05وهي اقل من    

 .حقوق التصويت المرتبطة بكافة فئات األسهم قبل شراء األسهم

  " 0.000"ومـستوى الداللـة    %"  71.57"  بلغ الوزن النسبي        "  5" الفقرة  رقم     فى .8
يتم حماية حقوق األقلية مـن المـساهمين مـن    "   مما يدل على أنه     0.05وهي اقل من    

 .ل تعويضية فعالة وسائتوفير مع ةلياالستغالالممارسات 

 " 0.000" ومستوى الداللـة    %"  70.74"  بلغ الوزن النسبي        "  11" الفقرة  رقم     فى .9
اإلجراءات تسمح بإعطاء المعلومـات الداخليـة   "   مما يدل على أن 0.05وهي اقل من    
 .لكل المساهمين

 " 0.000" ومـستوى الداللـة     %"  69.26" بلغ الوزن النسبي       " 12" الفقرة  رقم     فى .10
  معلومـات قبـل  علىيحق للمساهمين الحصول "   مما يدل على أنه 0.05وهي اقل من  

 .شراء األسهم لكافة فئات األسهم

" 0.000"  ومـستوى الداللـة    %"  69.09"  بلغ الوزن النسبي        "  9" الفقرة  رقم     فى .11
يوجـد وسـائل إلزالـة المعوقـات الخاصـة          "   مما يدل على أنه      0.05وهي اقل من    

 .ويت عبر الحدودبالتص
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 " 0.000" ومستوى الداللـة    %"  64.46"  بلغ الوزن النسبي        "  10" الفقرة  رقم     فى .12
 ووسائل تعويضية فعالـة لحمايـه       آلياتتتوفر  "   مما يدل على أنه      0.05وهي اقل من    

 .حقوق المساهمين
 

ات معاملـة  توفر مقوم(وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثالث    
وهـي   % 72.68، و الوزن النسبي  يساوي 3.63تساوي  ) عادلة ومتساوية بين جميع المساهمين   

 وهي اكبـر مـن      12.715 المحسوبة تساوي      tوقيمة  % " 60" اكبر من  الوزن النسبي المحايد       
  .0.05   وهي اقل  من 0.000 تساوي ، و مستوى الداللة1.98 الجدولية والتي تساوي  tقيمة 

 تـوفير ب تقوم المالية لألوراق سوق فلسطين فى ضوء ما سبق يتبين أن الشركات المدرجة  فى
 مـن حيـث حـضور    كافيةبدرجة ليست عادله ومتساوية بين جميع المساهمين     معامله  مقومات  
 واالتجـار   االستغاللية التصويت وحماية حقوق صغار المساهمين من الممارسات         فى المساهمين

 ووسـائل تعويـضه     آليـات  توفير المعلومات الداخلية وكذلك     على ن المطلعي أو التداول لحساب  
  .لحمايتهم

  )19(جدول رقم 
 )توفر مقومات معاملة عادلة ومتساوية بين جميع المساهمين( تحليل فقرات المحور الثالث
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1 

 معاملة جميع المساهمين    فى المساواة   تعتبر
 0.000 18.835 79.50 0.570 3.98  .من أهم ضوابط الحوكمة

2 

يتم معاملة جميع المساهمين من نفس الفئة       
 0.000 10.629 74.71 0.761 3.74  .بالتساوي

3 

المساهمين لهم حقوق التصويت المتـساوية    
 0.000 10.880 76.00 0.805 3.80  .لكل فئة من فئات حملة األسهم

4 

 معلومـات   علىيحق للمساهمين الحصول    
حول حقوق التصويت المرتبطة بكافة فئات      

  .األسهم قبل شراء األسهم
3.64 0.866 72.73 8.083 0.000 

5 

يتم حماية حقوق األقلية من المساهمين من       
 وسـائل   توفير مع   االستغالليةالممارسات  

  .تعويضية فعالة
3.58 0.892 71.57 7.133 0.000 

6 

يتم حماية حقوق األقلية من المساهمين من       
 0.000 7.555 72.89 0.939 3.64االتجار أو التداول لحساب المطلعين علـى       
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  .المعلومات الداخلية

7 

 اإلفـصاح يتم حماية حقوق المـساهمين ب     
 0.000 11.619 76.36 0.775 3.82  .المحاسبي عن تعامالتهم الخاصة

8  

 لعقد اجتماعـات    تسمح اإلجراءات المتبعة  
الجمعية العامة للمـساهمين مـن تحقيـق        

  .المتساوية لكل المساهمين
3.74 0.716 74.71 11.298 0.000 

9  
يوجد وسائل إلزالة المعوقـات الخاصـة       

 0.000 5.906 69.09 0.847 3.45  .بالتصويت عبر الحدود

10  
 ووسـائل تعويـضية فعالـة       آلياتتتوفر  
 0.005 2.851 64.46 0.861 3.22  . حقوق المساهمينلحماية

11  
تسمح اإلجـراءات بإعطـاء المعلومـات       

 0.000 8.494 70.74 0.696 3.54  .الداخلية لكل المساهمين

12  
 معلومـات   علىيحق للمساهمين الحصول    

 0.000 6.479 69.26 0.786 3.46  .قبل شراء األسهم لكافة فئات األسهم

 0.000 12.715 72.68 0.548 3.63  جميع الفقرات 
  1.98تساوي " 120" و درجة حرية " 0.05"  الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

  
 ممارسة قواعد أساليب فىتوفر مقومات دور أصحاب المصالح ( تحليل فقرات المحور الرابع

  )الحوكمة
والذي يبـين آراء    ) 20( جدول رقم    فى للعينة الواحدة والنتائج مبينة      tتم استخدام اختبار    

 ممارسـة  أساليب فىتوفر مقومات دور أصحاب المصالح ( المحور الرابعفىنة الدراسة  أفراد عي 
  : مرتبة  تنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي)قواعد الحوكمة

 " 0.000" ومستوى الداللة   %"  80.17"  بلغ الوزن النسبي        "  2" الفقرة  رقم     فى -1
 مـشاركة جميـع     آليات تطوير   علىل  العم يتم    مما يدل على أن      0.05وهي اقل من    

  . تحسين األداءفىالعاملين 

 " 0.000" ومستوى الداللة   %"  76.86"  بلغ الوزن النسبي        "  1" الفقرة  رقم     فى -2
اب المـصالح وفقـاً     يتم تسهيل مهام أصـح    "   مما يدل على أنه      0.05وهي اقل من    
 .إلحكام القانون
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 " 0.000" ومستوى الداللة   %"  76.69" ي     بلغ الوزن النسب    "  6" الفقرة  رقم     فى -3
يتم االتصال مع أصحاب المـصالح إليجـاد        "   مما يدل على أنه      0.05وهي اقل من    

 . الشركاتإلىطرق مختلفة لتأمين تدفق رأس المال الخارجي والداخلي 

 " 0.000" ومستوى الداللة   %"  75.04"  بلغ الوزن النسبي        "  7" الفقرة  رقم     فى -4
 عمل فعالة بين أصـحاب المـصالح        ةآليوجود  "   مما يدل على     0.05 من   وهي اقل 

 . استمرارية الشركةتوفيرومجلس اإلدارة ل

  " 0.000"ومستوى الداللة   %"  73.88"  بلغ الوزن النسبي        "  3" الفقرة  رقم     فى -5
يتم إتاحـة الفرصـة ألصـحاب المـصالح         "   مما يدل على أنه      0.05وهي اقل من    
 .عويض مناسب عند انتهاك حقوقهمللحصول على ت

 " 0.000" ومستوى الداللة   %"  73.39"  بلغ الوزن النسبي        "  5" الفقرة  رقم     فى -6
يتم تصميم هيكل فعال كفء للحمايـة مـن         "   مما يدل على أنه      0.05وهي اقل من    

 . للشركاتالمالياإلعسار 

 " 0.000" داللـة   ومـستوى ال  %" 72.89"  بلغ الوزن النسبي   " 4" الفقرة  رقم     فى -7
يتم السماح لذوي المصالح باالتـصال بحريـة         مما يدل على أنه      0.05 اقل من    وهي

 .بمجلس اإلدارة للتعبير عن مخاوفهم تجاه التصرفات غير القانونية
 

تـوفر مقومـات دور     (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحـور الرابـع           
 ، و الوزن النسبي  يـساوي        3.78تساوي  ) سة قواعد الحوكمة   ممار أساليب فىأصحاب المصالح   

  13.227 المحـسوبة تـساوي   tوقيمة % " 60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد    % 75.56
   وهي اقل      0.000، و مستوى الداللة تساوي      1.98 الجدولية والتي تساوي       tوهي اكبر من قيمة     

  .0.05من 
 قواعد أساليب ممارسه فىت دور أصحاب المصالح مما سبق تبين أن توافر مقوما

 من عاليهكانت بدرجة ليست  لألوراق المالية  سوق فلسطينفىالحوكمة لدى الشركات المدرجة 
 إلى طرق لتشجيع أصحاب المصالح باستثمار وتدفق رأس المال الخارجي والداخلي إيجاد حيث

ثمرين وعاملين ودائنين وموردين من الشركات الذي يجسد عمل الفريق بمختلف أشكاله من مست
  . المدى البعيدعلىخالل إسهاماتهم لتعزيز التعاون وإنجاح المؤسسة 
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  )20(جدول رقم 
 ) اإلدارةعلىالرقابة    ممارسةفىتوفر مقومات دور أصحاب المصالح ( تحليل فقرات المحور الرابع
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1 

يتم تسهيل مهام أصحاب المصالح وفقـاً       
 0.000 11.807 76.86 0.785 3.84  .إلحكام القانون

2 

 مـشاركة   آليـات  تطوير   علىيتم العمل   
 0.000 14.627 80.17 0.758 4.01  . تحسين األداءفىجميع العاملين 

3 

يتم إتاحة الفرصة ألصـحاب المـصالح       
مناسـب عنـد    للحصول على تعـويض     

  .انتهاك حقوقهم
3.69 0.835 73.88 9.144 0.000 

4 

يتم السماح لـذوي المـصالح باالتـصال     
بحريــة بمجلــس اإلدارة للتعبيــر عــن 

  .مخاوفهم تجاه التصرفات غير القانونية
3.64 0.835 72.89 8.489 0.000 

5 

يتم تصميم هيكل فعال كفء للحماية مـن       
 0.000 9.088 73.39 0.810 3.67  . للشركاتالمالياإلعسار 

6 

يتم االتصال مع أصحاب المصالح إليجاد      
طرق مختلفة لتأمين تـدفق رأس المـال        

  . الشركاتإلىالخارجي والداخلي 
3.83 0.840 76.69 10.929 0.000 

7 

 عمل فعالـة بـين أصـحاب        آليةوجود  
ــس اإلدارة ل  ــصالح ومجل ــوفيرالم  ت

   .استمرارية الشركة
3.75 0.849 75.04 9.740 0.000 

 0.000 13.227 75.56 0.647 3.78  جميع الفقرات 
  1.98تساوي " 120" و درجة حرية " 0.05"  الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

  
  ) لجميع أصحاب المصالحوالشفافية اإلفصاحتوفر مقومات ( تحليل فقرات المحور الخامس

والـذي يبـين آراء   ) 21( جدول رقـم   فى للعينة الواحدة والنتائج مبينة      tتم استخدام اختبار    
 لجميـع أصـحاب   والـشفافية  اإلفـصاح توفر مقومات (الخامس المحور فىأفراد عينة الدراسة  

  :  مرتبة  تنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي)المصالح
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وهـي  "  " ومستوى الداللة   %"  79.67"  بلغ الوزن النسبي        "  3" الفقرة  رقم     فى -1
 اجتـذاب رؤوس األمـوال   إلـى  يـؤدي  اإلفصاح"  مما يدل على أن   0.05اقل من   
  ." حقوق المساهمينعلىوالحفاظ 

وهـي  "  " ومستوى الداللة   %"  78.18"  بلغ الوزن النسبي        "  2" الفقرة  رقم     فى -2
ميع المـساهمين    عن ملكية األسهم لج    اإلفصاحيتم  "   مما يدل على أنه      0.05اقل من   

 ."بجميع فئات األسهم

وهـي  "  " ومستوى الداللة   %"  77.85"  بلغ الوزن النسبي        "  7" الفقرة  رقم     ىف -3
 عن عناصـر المخـاطر الجوهريـة      اإلفصاحيتم  "   مما يدل على أنه      0.05اقل من   
 ."المتوقعة 

وهـي  "  " ومستوى الداللة   %"  77.36"  بلغ الوزن النسبي        "  9" الفقرة  رقم     فى -4
 نظـام الرقابـة الداخليـة    ةعليفا عن  اإلفصاحيتم  "  ه   مما يدل على أن    0.05اقل من   
  . وقوتهتهعليفاوإظهار 

وهـي  "  " ومستوى الداللة   %"  76.03"  بلغ الوزن النسبي        "  4" الفقرة  رقم     فى -5
 عن مكافأة مجلس اإلدارة والمـديرين  اإلفصاحيتم "   مما يدل على أنه      0.05اقل من   

 . اختيارهموكيفية نييتنفيذال

وهـي  "  " ومستوى الداللة   %"  75.87"  بلغ الوزن النسبي        "  6"فقرة  رقم     ال فى -6
 التوقيت  فى و الكافيةتتوفر قنوات لنشر المعلومات     "   مما يدل على أنه      0.05اقل من   

 .ع اإلطراف ذات العالقةالمناسب وبطريقة تتسم بالعدالة لجمي

وهـي  "  " ومستوى الداللة   %"  74.78"  بلغ الوزن النسبي        "  8" الفقرة  رقم     فى -7
 إلـى  عن الضمانات طوعياً باإلضافة      اإلفصاحيتم  "   مما يدل على أنه      0.05اقل من   
 .ات اإلجباريةاإلفصاح

وهـي  "  " ومستوى الداللة   %"  73.72"  بلغ الوزن النسبي       "  1"  الفقرة  رقم     فى -8
 المركـز    عن جميع بنـود عناصـر      اإلفصاحيتم  "   مما يدل على أنه      0.05اقل من   
 . وبدون استثناءالكافي بالقدر المالي

وهي اقـل  " ومستوى الداللة   %"  70.08" بلغ الوزن النسبي       "  5"  الفقرة  رقم     فى -9
مارسة أو سـلوك    للمساهمين عند وجود م    اإلفصاحيتم  "   مما يدل على أنه      0.05من  

 .غير أخالقي
 

 اإلفـصاح توفر مقومات (محور الخامسوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات ال     
وهـي    % 75.95، و الوزن النسبي  يساوي     3.80تساوي    )  لجميع أصحاب المصالح   والشفافية
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  وهي اكبر مـن      13.316 المحسوبة تساوي    tوقيمة  % " 60" اكبر من  الوزن النسبي المحايد       
  . 0.05وهي اقل  من    0.000، و مستوى الداللة تساوي 1.98 الجدولية والتي تساوي  tقيمة 

 اإلفصاح تراعي عملية المالية لألوراق سوق فلسطين فىمما سبق يتبين أن الشركات المدرجة 
نشر المعلومات و عن أي ممارسه أو سلوك غير أخالقي اإلفصاحعن ملكية األسهم وكذلك 

ابة  الرقعليه فا إلىباالضافه  عن أي مخاطر جوهريه أو غير جوهريه اإلفصاح ثم الكافية
 والشفافية اإلفصاح مقومات توفير على مما يتطلب العمل عاليهليست ، وذلك بدرجة وقوتها

 على دائما للحصول نه من الطبيعي أن يتم التطلع هؤالءحيث إ لجميع أصحاب المصالح
  .مزيد من المعلومات والتنبؤات المستقبليةال

  
  )21(جدول رقم 

 ) لجميع أصحاب المصالحوالشفافية اإلفصاح توفر مقومات( تحليل فقرات المحور الخامس
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1 

 عن جميع بنود عناصـر      اإلفصاحيتم  
 وبـدون   الكـافي  بالقدر   الماليالمركز  
  .استثناء

3.69 0.837 73.72 9.015 0.000 

2 

جميـع   عن ملكية األسهم ل    اإلفصاحيتم  
 0.000 14.907 78.18 0.671 3.91  .المساهمين بجميع فئات األسهم

3 

 اجتذاب رؤوس   إلى اإلفصاحهل يؤدي   
ــاظ  ــوال والحف ــىاألم ــوق عل  حق

  .المساهمين
3.98 0.619 79.67 17.479 0.000 

4 

 عن مكافأة مجلس اإلدارة     اإلفصاحيتم  
 0.000 10.004 76.03 0.881 3.80  . اختيارهموكيفية نييتنفيذوالمديرين ال

5 

 للمساهمين عنـد وجـود      اإلفصاحيتم  
 0.000 5.839 70.08 0.950 3.50  .ممارسة أو سلوك غير أخالقي

6 

 الكافيـة تتوفر قنوات لنشر المعلومات     
 التوقيت المناسب وبطريقة تتـسم      فىو

  .بالعدالة لجميع اإلطراف ذات العالقة
3.79 0.856 75.87 10.201 0.000 

 0.000 9.753 77.85 1.007 3.89 عن عناصـر المخـاطر      اإلفصاحيتم   7
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  .الجوهرية المتوقعة

8  
 عن الـضمانات طوعيـاً      اإلفصاحيتم  

 0.000 8.815 74.78 0.899 3.74  .ات اإلجباريةاإلفصاح إلىباإلضافة 

9  
 نظام الرقابـة    فاعلية عن   اإلفصاحيتم  

 0.000 12.691 77.36 0.752 3.87  . وقوتهفاعليتهالداخلية وإظهار 

 0.000 13.316 75.95 0.659 3.80  جميع الفقرات 
  1.98تساوي " 120" و درجة حرية " 0.05"  الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

  )مسئوليات مجلس اإلدارةتحدد توفر مقومات ( تحليل فقرات المحور السادس
 والذي يبين آراء أفراد     )22( جدول رقم    فى للعينة الواحدة والنتائج مبينة      tتم استخدام اختبار    

 مرتبة  تنازليا حسب الـوزن       )مسئوليات مجلس اإلدارة  تحدد  توفر مقومات    (حولعينة الدراسة   
  : النسبي لكل فقرة كما يلي

وهي  " 0.000" ومستوى الداللة   %" 80.50"  بلغ الوزن النسبي  " 3" الفقرة  رقم     فى -1
 علـى  جميع المـساهمين     أعضاء المجلس يراعوا  "   مما يدل على أن      0.05اقل من   

 بما يحقق أفضل مصلحة المساهمين      الكافية، وبذل العناية    الكافيةأساس من المعلومات    
  .بطريقة عادلة

 " 0.000" ومستوى الداللة   %"  79.83"  بلغ الوزن النسبي       "  2"  الفقرة  رقم     فى -2
ع الحرص المجلس يلتزم بالقوانين واألنظمة م    "   مما يدل على أن      0.05وهي اقل من    

 . مصالح اإلطراف ذات المصلحةعلى

" 0.000"  ومستوى الداللة   %"  79.67"  بلغ الوزن النسبي       "  1"  الفقرة  رقم     فى -3
مجلس اإلدارة يراعي المعاملة المتساوية لكل      "   مما يدل على أن      0.05وهي اقل من    

 .فئة من فئات المساهمين وبطريقة عادلة

 " 0.000" ومستوى الداللة   %"  78.18" وزن النسبي      بلغ ال  "  8"  الفقرة  رقم     فى -4
 اإلفصاح عملية   علىالمجلس يقوم باإلشراف    "   مما يدل على أن      0.05وهي اقل من    

 .ووسائل االتصال

وهي " 0.000 "ومستوى الداللة   %" 76.69" بلغ الوزن النسبي    " 4" رقم   الفقرة   فى -5
 خطـة إسـتراتيجية شـاملة       المجلس يعمل ضمن  "   مما يدل على أن      0.05اقل من   

 .لإلشراف والرقابة
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وهـي  "  " ومستوى الداللة   %"  76.69"  بلغ الوزن النسبي       "  7"  الفقرة  رقم     فى -6
يتم التحديد الدقيق لإلفصاح عن الهدف والتـشغيل        "   مما يدل على أنه      0.05اقل من   

 .وإجراءات العمل الخاصة ورسم هيكل لمجلس اإلدارة

 " 0.000" ومستوى الداللة   %"  76.20"  بلغ الوزن النسبي       "  9"  الفقرة  رقم     فى -7
مجلس اإلدارة  يوفر نظام رسـمي يتـصف         "   مما يدل على أن      0.05وهي اقل من    

 . لعمليات ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارةةفيبالشفا

وهـي  "  " ومستوى الداللة   %"  75.87"  بلغ الوزن النسبي       "  5"  الفقرة  رقم     فى -8
 تحقيـق القـدر الـالزم       علىمجلس اإلدارة يعمل    "   مما يدل على أن      0.05 من   اقل

 .للمساءلة والمتابعة من خالل نظام فعال

 " 0.000" ومستوى الداللة   %"  73.88"  بلغ الوزن النسبي       "  6"  الفقرة  رقم     فى -9
المجلس يقوم باختيار متابعة وإحـالل كبـار        "   مما يدل على أن      0.05وهي اقل من    

 .لمديرين عند الضرورةا
 

 
تـوفر مقومـات    ( وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحـور الـسادس           

وهي اكبـر    % 77.50 ، و الوزن النسبي  يساوي        3.88تساوي  ) مجلس اإلدارة تحدد  مسئوليات  
 tمـة    وهي اكبر من قي    15.434 المحسوبة تساوي      tوقيمة  % " 60" من  الوزن النسبي المحايد      

  . 0.05وهي اقل  من  0.000، و مستوى الداللة تساوي 1.98الجدولية والتي تساوي  
 الشركات المدرجـة وذلـك      فىمسؤوليات مجلس اإلدارة    يتبين مما سبق توافر مقومات تحدد       

مراعاة المعاملة العادلة والمتساوية بين جميع المساهمين وبذل العناية          من حيث    كافيةبدرجة ليست   
 لتحقيق مصلحه المساهمين من خـالل االلتـزام بـالقوانين واألنظمـة ووضـع الخطـط               الكافية

إلدارة الوسـطى    وكـذلك اختيـار أعـضاء ا       الضافهابوالستراتيجيه الشاملة ومراقبتها ومتابعتها     
  . أي خلل حتى يحقق األفضل لمصلحه المساهمينعنمساءلتهم و يين تنفيذال
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  )22(جدول رقم 
 )توفر مقومات مسئوليات مجلس اإلدارة لقواعد الحوكمة( السادستحليل فقرات المحور 

 الفقرات م

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا

الح
ف  

حرا
االن

ري
عيا

الم
ن  

وز
ال

بي
نس

ال
  

مة 
قي

t  ى
ستو

م
اللة

الد
 

1 

يراعي مجلس اإلدارة المعاملة المتساوية لكل      
 0.000 12.357 79.67 0.875 3.98  .فئة من فئات المساهمين وبطريقة عادلة

2 

 المجلس بالقوانين واألنظمة مع الحرص      يلتزم
 0.000 15.559 79.83 0.701 3.99  . مصالح اإلطراف ذات المصلحةعلى

3 

يراعي أعضاء المجلس جميـع المـساهمين       
، وبـذل   الكافيـة  أساس من المعلومات     على

 بما يحقـق أفـضل مـصلحة        الكافيةالعناية  
  .المساهمين بطريقة عادلة

4.02 0.908 80.50 12.416 0.000 

4 

يعمل المجلس ضمن خطة إستراتيجية شاملة      
 0.000 11.485 76.69 0.799 3.83  .لإلشراف والرقابة

5 

 تحقيق القدر الالزم    علىيعمل مجلس اإلدارة    
 0.000 10.978 75.87 0.795 3.79  .للمساءلة والمتابعة من خالل نظام فعال

6 

يقوم المجلس باختيار متابعة وإحـالل كبـار        
 0.000 8.736 73.88 0.874 3.69  .ند الضرورةالمديرين ع

7 

يتم التحديد الدقيق لإلفـصاح عـن الهـدف         
والتشغيل وإجراءات العمل الخاصة ورسـم      

  .هيكل لمجلس اإلدارة
3.83 0.723 76.69 12.703 0.000 

8  
 اإلفصاح عملية   علىيقوم المجلس باإلشراف    

 0.000 14.384 78.18 0.695 3.91  .ووسائل االتصال

9  

يوفر مجلس اإلدارة  نظام رسـمي يتـصف         
 لعمليات ترشيح وانتخـاب أعـضاء    بالشفافية

  .مجلس اإلدارة
3.81 0.799 76.20 11.149 0.000 

 0.000 15.434 77.50 0.624 3.88  جميع الفقرات 
  1.98تساوي " 120" و درجة حرية " 0.05"  الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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  جميع المحاور
والذي يبين آراء أفراد ) 23( جدول رقم فى للعينة الواحدة والنتائج مبينة tدام اختبار تم استخ

 المحاسبي وجودة التقارير  المحاسبي وجودة التقارير اإلفصاحاإلفصاح  علىعلىبأثر تطبيق قواعد الحوكمة بأثر تطبيق قواعد الحوكمة عينة الدراسة المتعلقة 
  : مرتبة  تنازليا حسب الوزن النسبي لكل عنصر كما يليوهي وهي   ،،الماليةالمالية
  وقد احتل المرتبة " %77.50"جلس اإلدارة بوزن نسبي ممسئوليات تحدد توفر مقومات

  .األولى
  وقد " %75.9"  أصحاب المصالح بوزن نسبي  لجميعوالشفافية اإلفصاحتوفر مقومات

  .احتل المرتبة الثانية
  قواعد الحوكمة بوزن نسبي  ممارسةأساليب فىتوفر مقومات دور أصحاب المصالح 

  .وقد احتل المرتبة الثالثة% " 75.6"
 وقد احتل المرتبة " %74.27"فعال لقواعد الحوكمة بوزن نسبي وجود أساس محكم و

  .الرابعة
 وقد احتل " %73.7" ين والمستثمرين بوزن نسبي توفر مقومات حماية حقوق المساهم

  .المرتبة الخامسة
  وقد " %72.6" جميع المساهمين بوزن نسبي توفر مقومات معاملة عادلة ومتساوية بين

  .رتبة السادسةاحتل الم
  

 ، و 3.74وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحاور الستة تساوي 
 tوقيمة % " 60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد % 74.72الوزن النسبي  يساوي  

، و مستوى 1.98 الجدولية والتي تساوي  t  وهي اكبر من قيمة 15.179المحسوبة تساوي 
  علىعلى قواعد الحوكمة  قواعد الحوكمة وتشير تلك النتائج بأن تطبيق 0.05   وهي اقل  من 0.000تساوي الداللة 
  ..كافيةكافيةليست بدرجة ليست بدرجة   الماليةالمالية المحاسبي وجودة التقارير  المحاسبي وجودة التقارير اإلفصاحاإلفصاح
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  )23(جدول رقم 
 تحليل محاور الدراسة

 المحور م

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا

الح
ف  

حرا
االن

ري
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بي  
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ال
  

1 

توفر مقومات مسئوليات 
مجلس اإلدارة لقواعد 

  .الحوكمة
3.88 0.624 77.50 15.434 0.000 1 

2 

 اإلفصاحتوفر مقومات 
 لجميع أصحاب والشفافية
  .المصالح

3.80 0.659 75.95 13.316 0.000 2 

3 

توفر مقومات دور أصحاب 
 أساليب فىالمصالح 

  .ممارسة قواعد الحوكمة
3.78 0.647 75.56 13.227 0.000 3 

4 

وجود أساس محكم وفعال 
 4 0.000 13.450 74.27 0.584 3.71  .لقواعد الحوكمة

5 

توفر مقومات حماية حقوق 
 5 0.000 12.700 73.72 0.594 3.69  .المساهمين والمستثمرين

6 

توفر مقومات معاملة عادلة 
ومتساوية بين جميع 

  .المساهمين
3.63 0.548 72.68 12.715 0.000 6 

  0.000 15.179 74.72 0.534 3.74  جميع المحاور 
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  اختبار فرضيات الدراسة

  :  الدراسة كما يليفروضيتم التحقق من صحة  إطار التساؤالت فى
  

  :الفرضية األولي
بين وجود أساس محكـم وفعـال         α=05.0عند مستوى داللة    توجد عالقة ارتباطيه    

 سـوق فلـسطين     فـى  الشركات المدرجـة     فى المحاسبي   اإلفصاح ىفلقواعد الحوكمة ودورها    
   .المالية لألوراق

تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين وجود أساس محكم وفعال لقواعد الحوكمة             
 عنـد   الماليـة  لألوراق سوق فلسطين    فى الشركات المدرجة    فى المحاسبي   اإلفصاح فىودورها  

والذي يبين أن قيمة مستوى الداللة      ) 24( جدول رقم    فى والنتائج مبينة    α=05.0مستوى داللة   
  وهي اكبر مـن      0.746 المحسوبة تساوي    r ، كما أن قيمة      0.05 وهي اقل من     0.000تساوي  

، مما يدل على وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية 0.174 الجدولية والتي تساوي  rقيمة 
 اإلفـصاح  فى   بين وجود أساس محكم وفعال لقواعد الحوكمة ودورها            α=05.0عند مستوى   

، وهذه الفرضـية تتفـق مـع    المالية لألوراق سوق فلسطين فى الشركات المدرجة فىالمحاسبي  
دراسة أبو العزم حول أهميه تطبيق هيكل تنظيمي فاعل فى الشركات ومراعاة تطبيق القـوانين               

  .رة من الجهات العلياوالتشريعات الصاد
  

  )24(جدول رقم 
 المحاسبي اإلفصاح فىمعامل االرتباط بين وجود أساس محكم وفعال لقواعد الحوكمة ودورها 

  .المالية لألوراق سوق فلسطين فى الشركات المدرجة فى

 الشركات فى المحاسبي اإلفصاح فىودورها   اإلحصاءات  المحور
  اليةالم لألوراق سوق فلسطين فىالمدرجة 

 0.746  معامل االرتباط

 0.000  مستوى الداللة
وجود أساس محكم وفعال 

  لقواعد الحوكمة
 121  حجم العينة

  0.174يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 119"  المحسوبة عند درجة حرية r قيمة
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  :الفرضية الثانية
ين توفر مقومات حماية المساهمين      يب   α=05.0 عند مستوى داللة      توجد عالقة ارتباطيه  

 سـوق   فـى  لشركات المدرجـة     المالية وجودة التقارير    اإلفصاح زيادة درجة    علىوالمستثمرين  
   .المالية لألوراقفلسطين 

تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين توفر مقومات حماية المساهمين والمستثمرين             
 لـألوراق  سوق فلسطين    فى لشركات المدرجة    الماليةر   وجودة التقاري  اإلفصاح زيادة درجة    على
 قيمـة   والذي يبـين أن   ) 25( جدول رقم    فى والنتائج مبينة    α=05.0 عند مستوى داللة     المالية

  0.914 المحـسوبة تـساوي      r ، كما أن قيمة      0.05وهي اقل من     0.000مستوى الداللة تساوي  
، مما يدل على وجود عالقة ارتباطيـه ذات      0.174تي تساوي    الجدولية وال  rوهي اكبر من قيمة     

 علـى بين توفر مقومات حماية المساهمين والمستثمرين        α=05.0داللة إحصائية عند مستوى     
 لـألوراق  سـوق فلـسطين      فى لشركات المدرجة    المالية وجودة التقارير    اإلفصاحزيادة درجة   

ة مع دراسة كل من قباجه، وخليل حـول ضـرورة تـوفر أسـس       ، هذا وتتفق هذه النتيج    المالية
ومقومات واضحة وعادلة لحماية حقوق المساهمين، ممـا يـساهم فـي جـذب المزيـد مـن                  

  .االستثمارات
  

  )25(جدول رقم 
 اإلفصاح زيادة درجة علىتوفر مقومات حماية المساهمين والمستثمرين معامل االرتباط بين 

  .المالية لألوراق سوق فلسطين فىكات المدرجة  لشرالماليةوجودة التقارير 

 لشركات المدرجة الماليةجودة التقارير   اإلحصاءات  المحور
  المالية لألوراق سوق فلسطين فى

 0.914  معامل االرتباط

 0.000  مستوى الداللة

توفر مقومات حماية المساهمين 
 زيادة درجة علىوالمستثمرين 

 121  حجم العينة  .اإلفصاح
  0.174يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 119"  المحسوبة عند درجة حرية r ةقيم
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  :الفرضية الثالثة
 يبين توفر مقومـات معاملـة عادلـة    α=05.0 عند مستوى داللة توجد عالقة ارتباطيه  

  لـشركات  الماليـة  وجودة التقـارير     اإلفصاح زيادة درجة    علىمتساوية بين جميع المساهمين     و
  .المالية لألوراق سوق فلسطين فىالمدرجة 

تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين توفر مقومـات مـدي المعاملـة العادلـة                
 لـشركات   الماليـة  وجودة التقارير    اإلفصاح زيادة درجة    علىوالمتساوية بين جميع المساهمين     

 فـى  والنتـائج مبينـة      α=05.0 عند مستوى داللة     المالية لألوراق سوق فلسطين    فىالمدرجة  
 ، كمـا    0.05 وهي اقل من     0.000والذي يبين أن قيمة مستوى الداللة تساوي        ) 26(جدول رقم   

، ممـا  0.174 الجدولية والتي تساوي  r وهي اكبر من قيمة 0.948 المحسوبة تساوي rأن قيمة 
  بين توفر مقومات     α=05.0توى  يدل على وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مس         

 وجودة التقارير   اإلفصاح زيادة درجة    علىمدي المعاملة العادلة والمتساوية بين جميع المساهمين        
، وهذه تتفق أيضاً مع كل من دراسـة    المالية لألوراق سوق فلسطين    فى لشركات المدرجة    المالية

لة عادلة ومتساوية بين جميع المساهمين بما فـيهم         قباجة وخليل حول توفر أسس ومقومات معام      
  .صغار المساهمين، مما يدعم مستوى درجة اإلفصاح وجودة التقارير المالية

  
  )26(جدول رقم 

 زيادة علىمتساوية بين جميع المساهمين  مقومات معاملة عادلة وتوفرمعامل االرتباط بين 
  .المالية لألوراق سوق فلسطين فىمدرجة  لشركات الالمالية وجودة التقارير اإلفصاحدرجة 

  اإلحصاءات  المحور
 لشركات الماليةجودة التقارير 

 لألوراق سوق فلسطين فىالمدرجة 
  المالية

 0.948  معامل االرتباط

 0.000  مستوى الداللة

 مقومات معاملة عادلة توفر
متساوية بين جميع المساهمين و

 121  حجم العينة  .اإلفصاح زيادة درجة على
  0.174يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 119"  عند درجة حرية المحسوبة r  قيمة
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  :الفرضية الرابعة
ومـات دور  يبـين تـوفر مق   α=05.0عند مستوى داللة إحـصائية    ارتباطيه   توجد عالقة 

 وجـودة  اإلفـصاح  زيـادة درجـة   علىسلطات اإلدارة  أساليب ممارسة    فىأصحاب المصالح   
  .المالية لألوراق سوق فلسطين فى لشركات المدرجة الماليةالتقارير 

  
 فـى تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين توفر مقومات دور أصـحاب المـصالح     

 لـشركات   الماليـة  وجودة التقـارير     اإلفصاح زيادة درجة    على ممارسة سلطات اإلدارة     أساليب
 فـى  والنتـائج مبينـة      α=05.0 عند مستوى داللة     ليةالما لألوراق سوق فلسطين    فىالمدرجة  

 ، كمـا    0.05 وهي اقل من     0.000 والذي يبين أن قيمة مستوى الداللة تساوي         )27(جدول رقم   
، ممـا  0.174الجدولية والتي تساوي  r   وهي اكبر من قيمة0.896ة تساوي  المحسوبrأن قيمة 

  بين توفر مقومات     α=05.0ت داللة إحصائية عند مستوى      يدل على وجود عالقة ارتباطيه ذا     
 وجـودة  اإلفـصاح  زيادة درجة على ممارسة سلطات اإلدارة   أساليب فىدور أصحاب المصالح    

، وهذه النتيجـة تتفـق مـع        المالية لألوراق سوق فلسطين    فى لشركات المدرجة    الماليةالتقارير  
ومات ألصحاب المصالح فـي اسـتخدام أسـاليب ممارسـة           دراسة فوزي حول توفر دور ومق     

  .سلطات، مما يدعم قراراتهم االستثمارية، ويزيد من درجة اإلفصاح والشفافية
  

  )27(جدول رقم 
سلطات اإلدارة  أساليب ممارسة فىتوفر مقومات دور أصحاب المصالح معامل االرتباط بين 

 لألوراق سوق فلسطين فى لشركات المدرجة الماليةوجودة التقارير  اإلفصاح زيادة درجة على
  .المالية

  اإلحصاءات  المحور
 لشركات الماليةجودة التقارير 

 سوق فلسطين فىالمدرجة 
  المالية لألوراق

 0.896  معامل االرتباط

 0.000  مستوى الداللة

توفر مقومات دور أصحاب المصالح 
سلطات اإلدارة  أساليب ممارسة فى

 121  حجم العينة  .اإلفصاح زيادة درجة على
  0.174يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 119"  المحسوبة عند درجة حرية r قيمة
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  :الفرضية الخامسة
 علـى  والشفافية اإلفصاحيبين توفر مقومات      α=05.0عند مستوى داللة    توجد ارتباطيه   

 لـألوراق  سـوق فلـسطين      فىمدرجة  لشركات ال ل المالية وجودة التقارير    اإلفصاحزيادة درجة   
  .المالية

 زيـادة   على والشفافية اإلفصاحتم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين توفر مقومات          
 عنـد  المالية لألوراق سوق فلسطين  فى لشركات المدرجة    المالية وجودة التقارير    اإلفصاحدرجة  

والذي يبين أن قيمة مستوى الداللة      ) 28( جدول رقم    فى  والنتائج مبينة  α=05.0مستوى داللة   
  وهي اكبر مـن      0.898 المحسوبة تساوي    r ، كما أن قيمة      0.05 وهي اقل من     0.000تساوي  

، مما يدل على وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية 0.174 الجدولية والتي تساوي  rقيمة 
 اإلفـصاح  زيـادة درجـة      على والشفافية اإلفصاحفر مقومات     بين تو   α=05.0عند مستوى   

، وهذه النتيجة تتفـق     المالية لألوراق سوق فلسطين    فى لشركات المدرجة    الماليةوجودة التقارير   
والـشفافية علـى   مع دراسة كل من قباجة، أبو العزم، خليل حول توفر وجود مقومات اإلفصاح             

 ممـا يـدعم     الية للشركات المدرجة في السوق المالي،     زيادة درجة اإلفصاح وجودة التقارير الم     
  . عند المساهميناالستثماريةالقرارات 
  

  )28(جدول رقم 
  وجودة اإلفصاح زيادة درجة على والشفافية اإلفصاحمعامل االرتباط بين توفر مقومات 

  .المالية لألوراق سوق فلسطين فىشركات المدرجة ل لالماليةالتقارير 

  تاإلحصاءا  المحور
 لشركات الماليةجودة التقارير 

 لألوراق سوق فلسطين فىالمدرجة 
  المالية

 0.898  معامل االرتباط

 0.000  مستوى الداللة

توفر مقومات مدي المعاملة العادلة 
 علىوالمتساوية بين جميع المساهمين 

 121  حجم العينة  اإلفصاحزيادة درجة 
  0.174يساوي " 0.05"ستوى داللة وم" 119"  المحسوبة عند درجة حرية r قيمة
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   :الفرضية السادسة
تحدد مـسئوليات   يبين توفر مقومات      α=05.0عند مستوى داللة    توجد عالقة ارتباطيه    

 سـوق   فـى  لشركات المدرجة    المالية وجودة التقارير    اإلفصاح زيادة درجة    مجالس اإلدارة نحو  
  .المالية لألوراقفلسطين 

  
ستخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين توفر مقومـات مـدي المعاملـة العادلـة               تم ا 

 لـشركات   الماليـة  وجودة التقارير    اإلفصاح زيادة درجة    علىوالمتساوية بين جميع المساهمين     
 فـى  والنتـائج مبينـة      α=05.0 عند مستوى داللة     المالية لألوراق سوق فلسطين    فىالمدرجة  
 ، كمـا    0.05 وهي اقل من     0.000والذي يبين أن قيمة مستوى الداللة تساوي        ) 29( رقم   جدول

، مما 0.174 الجدولية والتي تساوي  r  وهي اكبر من قيمة 0.866 المحسوبة تساوي rأن قيمة 
ت   بين توفر مقوما    α=05.0يدل على وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى           

 وجودة التقارير   اإلفصاح زيادة درجة    علىمدي المعاملة العادلة والمتساوية بين جميع المساهمين        
، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة كل من        المالية لألوراق سوق فلسطين    فى لشركات المدرجة    المالية

فوزي، ودهمش حول دور مجلس اإلدارة في ممارسته لقواعد الحوكمة وتـأثيره علـي درجـة                
  .فصاح والشفافية وجودة التقارير المالية للشركات المدرجة فى السوق المالياإل
  

  )29(جدول رقم 
 نحو  ممارسة قواعد الحوكمةفىدور مجلس اإلدارة    تحددمعامل االرتباط بين توفر مقومات

 لألوراق سوق فلسطين فى لشركات المدرجة المالية وجودة التقارير اإلفصاحزيادة درجة 
  .المالية

  اإلحصاءات  المحور
 لشركات الماليةجودة التقارير 

 سوق فلسطين فىالمدرجة 
  المالية لألوراق

 0.866  معامل االرتباط

 0.000  مستوى الداللة

توفر مقومات مدي المعاملة العادلة 
 علىوالمتساوية بين جميع المساهمين 

 121  حجم العينة  .اإلفصاحزيادة درجة 
  0.174يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 119" جة حرية  المحسوبة عند درr قيمة
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  الفصل السادس
  النتائج  والتوصيات

  :نتائج الدراسة: 6-1
 سـوق   فى على الشركات المدرجة     والتي أجريت  للدراسة   والعملية ضوء التحليالت النظرية     فى

  :التاليةتم التوصل إلى النتائج ، ماليةال لألوراقفلسطين 
مطبق لدي الشركات المسجلة    قواعد الحوكمة   لوجود أساس محكم وفعال      الرغم من    على -1

 المزيـد مـن التطـوير       إلى األمر الزال بحاجة     نفا،  المالية لألوراق سوق فلسطين    فى
  . بشكل أعمق ورسم مفاهيمهاالمتعلقة بتطبيق قواعد الحوكمةلمستجدات لكافه اوالمتابعة 

ين ولكنها غير مطبقة     المساهمين والمستثمر   حماية فىتساهم  التي  قوانين  ال  بعض   توفير - 2
 المستثمرين  قلل من رغبة  وي حجم االستثمارات    علىؤثر بشكل مباشر    بشكل كامل، مما ي   

، األمر الـذي يتطلـب إصـدار        المالي السوق   فى الشركات المدرجة    فى االستثمار   نحو
  .عليه للسوق بشكل أكثر فاالمالي التفسيرية الالزمة لضبط األداء النشرات واللوائح

 ترقـي   ولكنها ال المعاملة العادلة للمساهمين    بشأن توفر مقومات    تطبيقات  الوجود بعض    - 3
ـ المالي السوق فى المساهم تدعم رغبه وثقه التي الكافية الدرجة  إلى ـ ن، مما ي  ىعكس عل

 .قراراته االستثمارية 

 قواعـد الحوكمـة    أسـاليب  ممارسة   فىود دور ألصحاب المصالح     وج الرغم من    على - 4
إيجاد طرق مختلفة لتأمين تـدفق رأس المـال الـداخلي             وبحاجة إلى  كافية غير   اولكنه

 .جذب االستثماراتل  والخارجي

 الـشركات   فـى المـصالح    لجميع أصحاب    والشفافيةإلفصاح   ل كافية مقومات   توفرعدم   -5
 صحة قرارات المـستثمرين     علىمما تؤثر   ،  المالية لألوراقسوق فلسطين    فىالمدرجة  

 . اتخاذ قراراتهم االستثماريةفىموال المساهمين وأصحاب رؤوس األ

بـشكل مباشـر    مما يؤثر    ،نييتنفيذ اختيار المدراء ال   فىلس اإلدارات   ادور مج محدودية   -6
 المـساءلة والمتابعـة للمـدراء       فـى األمر الذي يضعف قدرتهم      اتخاذ القرارات،    على
 .نييتنفيذال

 إلـى  وضع خطط استراتيجيه مما يـؤدي        فى دور مجالس إدارات الشركات      كفايةعدم   -7
 . االستثماراتعلى متابعه أعمال اإلشراف والرقابة فىضعف دور هذه المجالس 

يعتبر وجود دليل لحوكمة الشركات أمراً ضرورياً لضبط األداء لكافه الشركات المدرجة             -8
 .فى السوق المالي

فظة على استقاللية السوق المالي وضمان عدم التأثير على قراراته يساهم فـي             إن المحا  -9
  .تعزيز الثقة فيه وبالتالي توفير المعلومات بشكل عادل ومتساو للجميع
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  : التوصيات6-2 
  

 بذل المزيد من الجهود والمتابعة للمستجدات المتعلقة بتطبيق قواعد الحوكمـة            علىالعمل   -1
  . المجتمعفىالدور االستثماري لوعي وتنميه ا الشركات بهدف فى

 القانونية والتنظيمية التي توفر الحماية الالزمـة للمـستثمرين،          األطر تحديث   علىالعمل   -2
 . هذا المجالفى تنمية االستثمار وتعظيم دور الشركات إلى الذي يؤدي األمر

 كافـة   علـى  أسس وقواعد عادلة وتطبيقهـا بـشكل متـساو           إيجاد علىضرورة العمل    -3
 مساهمينال

 ممارسة الـدور الرقـابي      فى  المصالح ألصحاب منح صالحيات ودور أوسع    علىالعمل   -4
 . دعم وتشجيع المستثمرينفى اإلدارة مما يساهم على

 لجميع أصـحاب    وإتاحتها المالية التقارير   فى والشفافية اإلفصاح  مستوي زيادة علىالعمل   -5
 .ان ألموالهمالمصالح إلعطاء المساهمين والمستثمرين األمن واألم

 وممارسـة   نييتنفيـذ ال اختيار المـدراء     فىمجلس اإلدارة   دور   فاعلية زيادة   علىالعمل   -6
 . تطبيق القوانين واألنظمةفىدورهم 

ليكون إلزاميـاً  إصدار دليل حوكمة الشركات   ب المالية لألوراق سوق فلسطين    قيامضرورة   -7
 . هذا المجالفىلمتخصصة لجميع الشركات المدرجة، وذلك باالستعانة بذوي الخبرات ا

ضرورة  قيام الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية العمـل علـي رفـع                 -8
مستوى الحوكمة للحد من درجة المخاطرة في السوق، وتخفيف األثر السلبى لحالة عـدم              

 . والتي تحد من رغبة المستثمر في االستثماروالسياسي االقتصادىاالستقرار 

كات في سوق فلسطين لألوراق المالية العمـل علـي رفـع مـستوى              ضرورة قيام الشر   -9
الحوكمة لتعكس األسهم قيمتها الحقيقية لحفز المستثمرين علي االستثمار في السوق المالي            

 .في ظل حالة عدم التأكد

ضرورة الحفاظ على استقاللية سوق فلسطين لألوراق المالية، وضمان عدم التأثير على             -10
 وكذلك توفير مركز معلومـات      المدرجة أو من الشركات األعضاء    قراراته من الشركات    

للمستثمرين والمساهمين في السوق المالي، يختص بتوفير كافة المعلومـات عـن جميـع           
الشركات المدرجة، حتى يتمكن المستثمرون من االستفادة منهـا فـي ترشـيد قـراراتهم          

  .االستثمارية
ل السوق المـالي بحيـث تلبـي احتياجـات          ضرورة تطوير البيئة القانونية المنظمة لعم      -11

                     .                              الحوكمة
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 تعزيز ثقافة ممارسة الحوكمة من خالل عقد البرامج التدريبية التـي تعكـس     علىالعمل   -12
 .مفاهيم وثقافة تطبيقات الحوكمة

 مبـدأ   وخاصـة   الـشركات المدرجـة    فى تحسين مستوى ممارسة الحوكمة      علىالعمل   -13
 علـى مديري ومجـالس إدارات الـشركات        وذلك من خالل مساعدة      والشفافية اإلفصاح
، أداء تلـك الـشركات     تحـسين كفـاءة      علـى  سليمة للحوكمة تساعد     إستراتيجيةتطوير  

وإظهـار  تعظيم حجم العائد الذي يجنيه المـستثمر        األفضل للموارد، بهدف    والتخصيص  
 .المالي السوق فى ز الثقةالقيمة العادلة للسهم، مما يعز

بتطبيقات الحوكمة والممارسة   الدراسات واألبحاث الخاصة    المزيد من    إجراء   علىالعمل   -14
  . للشركاتالمالي منع حدوث الفشل فىالسليمة لها، ودورها 
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  :الدراسات المستقبلية المقترحة: 6-3
  

  :يوصى الباحث بإجراء المزيد من الدراسات حول
 رأس المال الفلسطينية في الرقابة واإلشراف على عمل سوق فلـسطين  تقييم دور هيئة سوق  -1

 .لألوراق المالية

 .مدى تأثير حوكمة الشركات في الحد من المضاربات في أسواق األوراق المالية -2

 .مدى فاعلية المؤسسات والجمعيات المهنية في إرساء قواعد الحوكمة في فلسطين -3

 .ر المالي بالشركاتدور قواعد الحوكمة في منع حدوث التعث -4
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  األخت الفاضلةاألخت الفاضلة/ / األخ الفاضل األخ الفاضل 
  السالم عليكم ورحمه اهللا وبركاته ،،،،السالم عليكم ورحمه اهللا وبركاته ،،،،

  
تطلبات درجة الماجستير في تطلبات درجة الماجستير في مماالستبانة التي بين يديك هي إحدى أدوات الدراسة الستكمال االستبانة التي بين يديك هي إحدى أدوات الدراسة الستكمال 

  ::المحاسبة والتمويل من الجامعة اإلسالمية  بعنوانالمحاسبة والتمويل من الجامعة اإلسالمية  بعنوان
  

  اثر تطبيق قواعد الحوكمة علي اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير الماليةاثر تطبيق قواعد الحوكمة علي اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية
  ""لشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق الماليةلشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق الماليةدراسة ميدانية علي ادراسة ميدانية علي ا""

  
كرم بتعبئة االستبانة المرفقة ، بعد قراءة كل عبارة من عباراتها قراءةً متأنية، كما كرم بتعبئة االستبانة المرفقة ، بعد قراءة كل عبارة من عباراتها قراءةً متأنية، كما يرجي التيرجي الت

أتمني عليكم إعطاءها بعض اهتمامكم وذلك لما إلجابتكم من أهمية تعتمد عليها نتائج هذه أتمني عليكم إعطاءها بعض اهتمامكم وذلك لما إلجابتكم من أهمية تعتمد عليها نتائج هذه 
مل بسرية تامة، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي مل بسرية تامة، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي علماً بأن المعلومات التي ستعاعلماً بأن المعلومات التي ستعا. . الدراسةالدراسة
  ..فقطفقط

  
  شكراً لتعاونكم وحسن استجابتكمشكراً لتعاونكم وحسن استجابتكم

  
                                                                                الباحث                                                                              الباحث

  ماجد إسماعيل أبو حمامماجد إسماعيل أبو حمام
  

   غزة غزة––الجامعة اإلسالمية الجامعة اإلسالمية 
  ااــات العليات العليــعمادة الدراسعمادة الدراس

  ارةارةــــــــججــة التة التــليليــكك
 ة والتمویلـقسم المحاسب
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  لماليةلماليةاثر تطبيق قواعد الحوكمة علي اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير ااثر تطبيق قواعد الحوكمة علي اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير ا
  ""دراسة ميدانية علي الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق الماليةدراسة ميدانية علي الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية""

  
   معلومات عامة:المجموعة األولي 

  :حول البديل المناسب لكل من العبارات التالية) √(الرجاء وضع عالمة 
  :الشركات المدرجة:  الجهة-1
                                 أعضاء مجالس اإلدارة دارة التنفيذية الوسطي  اإل  
  
  : المؤهل العلمي– 2

          بكالوريوس               ماجستير                دكتوراه أخري   
  
  : القطاع التي تنتمي إليه الشركة-3

         االستثمار        خدمات            تأمين         البنوكالصناعة   
  
  : المستوي الوظيفي-4

اإلدارة              مجلس                 مدير  يرجي الذكر( أخري.......... (  
  
  : عدد سنوات الخبرة– 5

 سنوات          5أقل من  سنوات            10 إلي 5 من  15 إلي أقل من10 من 
 سنة15سنة   أكثر من   
  
   العمر– 6

 سنة    30أقل من  سنه     40 إلي 30من سنه  50ي  إل40من  سنة50 أكثر من   
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  :مدي تأثير تطبيق قواعد الحوكمة علي اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية: المجموعة الثانية

موافق   الفقره  الرقم
  بشدة

غير   محايد  موافق
  موافق

غير موافق 
  بشدة

   وجود أساس محكم وفعال لقواعد الحوكمة:المحور األول

1-  
د المسئوليات ت واضحة تحدتتوفر تشريعا

 في مع ضمان تحقيق مصالح الجمهور
  الشركات المدرجة  

          

2-  
علي رفع مستوي المالي   السوقإدارةتعمل 

 في التقارير المالية التي الشفافية والكفاءة
  تنشرها الشركات 

          

 يتوفر إطار تنظيمي فعال يضبط كافة   -3
   ألداء الشركاتجوانب الحوكمة

          

4-  
ووصف وظيفي وتحديد يتوفر هيكل تنظيمي 

 والصالحيات يساهم في تطوير تالمسؤوليا
  الحوكمة

          

5-  
في  تتوافق المتطلبات القانونية والرقابية 

مع قوانين الشركات المعمول السوق المالي 
  بها

          

6-  
في السوق تقوم الهيئات اإلشرافية والرقابية 
وضوعية بواجبها بأسلوب مهني وطريقة م

  لتنفيذ متطلبات الحوكمة

          

7-  
 الشركات المدرجة في سوق األوراق تقوم

 بما يمكن من الحصول علىالمالية باإلفصاح 
  معلومات بصفه دورية ومنتظمة

          

8-  
قوانين الشركات المطبق في فلسطين هل 

يكفل للمساهمين الحق في انتخاب أو عزل 
  أعضاء مجلس اإلدارة

          

ب متطلبات قواعد الحوكمة مع مقدار ستتنا  -9
  اإلفصاح في الشركات المدرجة

          

   والمستثمرينحماية حقوق المساهمينتوفر مقومات : المحور الثاني

يوجد سهولة في نقل وتحويل ملكية األسهم   -1
  بين المساهمين

          

          يتم حصول المساهمين علي المعلومات   -2
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 ظمةالمتعلقة بالشركة بصفة دورية ومنت
  وبسهوله

يقوم المساهمون بالمشاركة والتصويت في   -3
   بشكل عادلاجتماعات الجمعية العمومية

          

يشارك المساهمون في اتخاذ إجراءات   -4
  االنتخاب والعزل

          

 في إجراء أيه تعديالتيشارك المساهمون   -5
  علي النظام األساسي في الشركة

          

6-  
تخاذ قرار بزيادة يشارك المساهمون في ا

رأس المال للشركة عن طريق إصدار أسهم 
  جديدة

          

مساءلة مين  يحق للمساههل في الواقع  -7
  مجلس اإلدارة واقتراح الحلول المناسبة

          

يحق للمساهمين اإلطالع علي إجراءات   -8
  اإلفصاح

          

9-  
يحق للمساهمين التصويت بالحضور شخصيا 

المساواة في تأثير أو غيابياً مع مراعاة 
  التصويت

          

 للمساهمين معلومات جيدة تقدم إدارة الشركة  -10
  وكافية عن اجتماعات الجمعية العامة

          

11-  
يطلع المساهمون علي أي عمليات غير 

التأثير علي عادية يمكن أن تؤدي إلي 
  الشركة

          

يطلع المساهمون علي جميع العمليات   -12
  التي تقوم بها الشركةالرئيسية والهامة 

          

13-  
 الكفاءة هل قانون السوق يوفر عناصر

 بوظائفه في الرقابة علي عند قيامهوالشفافية 
  الشركات

          

  لمساهمين ومتساوية بين جميع اعادلةمعاملة توفر مقومات : المحور الثالث

تعتبر المساواة في معاملة جميع المساهمين   -1
  من أهم ضوابط الحوكمة

          

يتم معاملة جميع المساهمين من نفس الفئة   -2
  بالتساوي

          

          لمساهمين لهم حقوق التصويت المتساوية ا  -3
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  لكل فئة من فئات حملة األسهم

4-  
يحق للمساهمين الحصول علي معلومات 

حقوق التصويت المرتبطة بكافة فئات حول 
  األسهم قبل شراء األسهم

          

5-  
األقلية من المساهمين من حماية حقوق يتم 

الممارسات االستغاللية مع توفير وسائل 
  تعويضية فعالة

          

6-  
حماية حقوق األقلية من المساهمين من يتم 
 ار أو التداول لحساب المطلعين علىاالتج

  المعلومات الداخلية

          

 المساهمين باإلفصاح حماية حقوقيتم   -7
  .ن تعامالتهم الخاصةالمحاسبي ع

          

8-  
تسمح اإلجراءات المتبعة لعقد اجتماعات 

 من تحقيقالجمعية العامة للمساهمين 
   لكل المساهمينساواةالم

          

 وسائل إلزالة المعوقات الخاصة يوجد  -9
  بالتصويت عبر الحدود

          

 لحمايه ر آليات ووسائل تعويضية فعالةتتوف  -10
  حقوق المساهمين

          

طاء المعلومات الداخلية تسمح اإلجراءات بإع  -11
  لكل المساهمين

          

يحق للمساهمين الحصول علي معلومات قبل   -12
  كافة فئات األسهم لشراء األسهم

          

  توفر مقومات دور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة قواعد الحوكمة: المحور الرابع

وفقاً  أصحاب المصالح تسهيل مهاميتم   -1
  إلحكام القانون

          

يتم العمل علي تطوير آليات مشاركة جميع   -2
  العاملين في تحسين األداء

          

3-  
 يتم إتاحة الفرصة ألصحاب المصالح

 تعويض مناسب عند انتهاك للحصول على
  حقوقهم

          

4-  
يتم السماح لذوي المصالح باالتصال بحرية 

ير عن مخاوفهم تجاه بمجلس اإلدارة للتعب
  قانونيةالغير التصرفات 
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يتم تصميم هيكل فعال كفء للحماية من   -5
   المالي للشركاتاإلعسار

          

6-  
 المصالح إليجاد يتم االتصال مع أصحاب

تأمين تدفق رأس المال طرق مختلفة ل
  الخارجي والداخلي إلي الشركات

          

وجود آلية عمل فعالة بين أصحاب المصالح   -7
  ركة ومجلس اإلدارة لتوفير استمرارية الش

          

   لجميع أصحاب المصالح اإلفصاح والشفافية توفر مقومات:المحور الخامس

يتم اإلفصاح عن جميع بنود عناصر المركز   -1
  المالي بالقدر الكافي وبدون استثناء

          

يتم اإلفصاح عن ملكية األسهم لجميع   -2
  المساهمين بجميع فئات األسهم

          

ذاب رؤوس  اجتهل يؤدي اإلفصاح إلي  -3
  األموال والحفاظ علي حقوق المساهمين

          

يتم اإلفصاح عن مكافأة مجلس اإلدارة   -4
   وكيفية اختيارهمنوالمديرين التنفيذيي

          

 يتم اإلفصاح للمساهمين عند وجود ممارسة  -5
  .أو سلوك غير أخالقي

          

6-  
تتوفر قنوات لنشر المعلومات الكافية وفي 

وبطريقة تتسم بالعدالة التوقيت المناسب 
  لجميع اإلطراف ذات العالقة

          

يتم اإلفصاح عن عناصر المخاطر الجوهرية   -7
  المتوقعة

          

 باإلضافة الضمانات طوعياًيتم اإلفصاح عن   -8
  فصاحات اإلجباريةاإلإلي 

          

يتم اإلفصاح عن فاعلية نظام الرقابة الداخلية   -9
  وإظهار فاعليته وقوته

          

   لقواعد الحوكمةمسئوليات مجلس اإلدارةتوفر مقومات : المحور السادس

المعاملة المتساوية لكل اإلدارة مجلس يراعي   -1
  فئة من فئات المساهمين وبطريقة عادلة

          

2-  
يلتزم المجلس بالقوانين واألنظمة مع 
الحرص علي مصالح اإلطراف ذات 

  المصلحة

          

          ميع المساهمين يراعي أعضاء المجلس ج  -3
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علي أساس من المعلومات الكافية، وبذل 
العناية الكافية بما يحقق أفضل مصلحة 

  المساهمين بطريقة عادلة

خطة إستراتيجية شاملة ضمن يعمل المجلس   -4
  لإلشراف والرقابة

          

 مل مجلس اإلدارة علي تحقيق القدر الالزميع  -5
  الللمساءلة والمتابعة من خالل نظام فع

          

يقوم المجلس باختيار متابعة وإحالل كبار   -6
  المديرين عند الضرورة

          

7-  
يتم التحديد الدقيق لإلفصاح عن الهدف 

والتشغيل وإجراءات العمل الخاصة ورسم 
  هيكل لمجلس اإلدارة

          

يقوم المجلس باإلشراف علي عملية اإلفصاح   -8
  ووسائل االتصال

          

9-  
نظام رسمي يتصف دارة  يوفر مجلس اإل

بالشفافية لعمليات ترشيح وانتخاب أعضاء 
  مجلس اإلدارة

          

  المحددات التي تحد من تطبيق قواعد الحوكمة : المجموعة الثالثة
موافق   الفقرة  الرقم

  بشدة
غير   محايد  موافق

  موافق
غير موافق 

  بشدة
وضوح القوانين واللوائح لدي الشركات عدم    -1

  لسوق الماليالمدرجة في ا
          

سيطرة ملكية اإلفراد علي إدارة الشركات   -2
  القطاع الخاص

          

 دور المؤسسات غير الحكومية فيغياب    -3
  مهنياً وأخالقيا ضمان التزام أعضائها متابعه

          

وضعف ة الداخلية عدم كفاءة أجهزة الرقاب  -4
  الرقابة علي الشركات المدرجةدورها في 

          

            الوعي االستثماري لدي األفرادضعف   -5
 ضعف مهنة المراجعة الخارجية مما يؤثر  -6

   في السوق الشركات المدرجةعلي أداء
          

وتحديد المسؤوليات ضعف الهياكل اإلدارية   -7
   داخل الشركةوالصالحيات

          

          غير عادل في المسئوليات يوجد توزيع   -8
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  واالختصاصات في إدارة الشركات
بغرض وضع ضوابط لعملية اإلفصاح ال يتم    -9

  للمستثمرينعدم وضوح األمور بالنسبة 
          

            لمساهمينكفاءة دور الهيئة العامة لعدم   -10
عدم وجود قانون واضح لسوق رأس المال    -11

  خاص بالحوكمة
          

قلة الخبرة للمساهمين ومعرفتهم بقواعد   -12
  الحوكمة

          

 المساهمون باإلفصاح عن التكاليف ال يهتم  -13
  التي تتحملها الشركة

          

ال يتوفر اإلفصاح حول الشركة في تقويم   -14
  المخاطر التي تحيط بها

          

ال يهتم المساهمون بجودة المعلومات   -15
  المحاسبية التي تقدمها إدارة الشركة

          

ال توفر إدارة الشركة المعلومات الالزمة    -16
   والسرعة المطلوبة للمستثمرينبالدقة

          

عدم تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة بشكل   -17
  .سليم يحد من القدرة علي تطبيق الحوكمة

          

ال توفر التقارير المالية للشركات الثقة   -18
  والموضوعية للمستثمرين

          

ضعف اإلجراءات الرقابية علي أداء السوق   -20
  ثمرينيؤثر علي قرارات المست
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  )2(ملحق رقم 

  
  قائمة بأسماء المحكمين 

  
  

  
  التخصص  االسم  رقم

  محاسبة  حلسعبد اهللا د سالم .ا  .1
  محاسبة  جربوعمحمود د يوسف .ا  .2
  محاسبة  حمدي زعرب. د  .3
  محاسبة  عصام البحيصى. د  .4
  إحصاء  نافذ بركات. د  .5
  محاسبة  اسكندر نشوان.د  .6
  محاسبة  ال عبد اهللانض. د  . 7
  إحصاء  حسام الزعالن. د  .8

 
 
  


