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 مدى التزام المصارف العاملة في فلسطين بمتطلبات الحوكمة معرفةاستهدفت هذه الدراسة  :الملخص

 أهداف الدراسة ولتحقيق مجاالت البحث الحديثة في الفكر المحاسبي المعاصر،  باعتبارها أحد،المتقدمة
، المصارف الموجودة في قطاع غزة والخاضعة لرقابة سلطة النقد الفلسطينيةاختيار جميع  ها تمواختبار فرضيات

أربع  عينة الدراسة المكون منعلى وزعت قائمة استقصاء واعتمدت الدراسة المنهج االستقرائي وصممت 
% 73 وبلغت نسبة المستجيبين ".، مدير مالي، رئيس قسم، مساهمإدارةعضو مجلس "مجموعات رئيسية هي 

  . اإلحصائية لتحليل البيانات ومناقشة النتائجاألساليبوتم استخدام 
  انه على الرغم من حداثة مفهوم الحوكمة في البيئة الفلسطينية إال أنه يالحظ أنإلىوقد توصلت الدراسة 

 بعض المنشورات وعقد بعض الندوات إصدارهناك تحرك جاد من قبل سلطة النقد الفلسطينية وذلك من خالل 
كما بينت الدراسة ان .   في البيئة الفلسطينيةتطبيقهدى والملتقيات بهدف التعرف على مفهوم الحوكمة ودراسة م

وجود وقد اتضح ذلك من خالل .  الجيدةهناك التزام من قبل البنوك العاملة في فلسطين بمتطلبات الحوكمة
، وكذلك وجود عالقة بين تنوع  لمفهوم الحوكمةدارةالمعرفة الكافية لدى كل من المالك وأعضاء مجلس اإل

 وجود إلى وباإلضافة وزيادة ثقة المساهمين في التقارير المالية، دارةاإلهيكل الملكية وكل من تشكيلة مجلس 
 داخل دارةساءلة مجلس اإلتطبيق الحوكمة وتحقيق الشفافية والعدالة في ملعالقة بين قواعد وضوابط ا

 عينة الدراسة حول مدى التزام المصارف آراءوكذلك بينت الدراسة عدم وجود اختالف بين . المصرف
  ).طبيعة العمل(الفلسطينية بمتطلبات الحوكمة تعزى للمتغير التنظيمي 

 تقريرها يتضمن بأن المصارف إلزامالدعوة للعمل على  أهمهات  من التوصيا مجموعةإلىوانتهت الدراسة 

 للمصارف  والمساندة الدعم  تقديمإلىفي المصرف باإلضافة  الحوكمة يتناول آلية تطبيق منفصالً  ملحقاً  السنوي

 إلرشاداتا تطبيق إلىللحوكمة  اإللزامية بالمتطلبات الوفاء من واالنتقال الحوكمة ممارسة مستوى لرفع الفلسطينية

 السياسي االستقرار وعدم اليقين عدم لحالة السلبي األثر وتخفيف السوق، في المخاطرة من للحد وذلك اإلضافية،

 .الفلسطينية األراضي تشهده الذي واالقتصادي
 

Abstract: The main purpose of this study is to explore the adherence of the 
working banks in Palestine to the requirements of advanced governance, which 
considered as a one of new research aspects in modern accounting thinking.  
In order to achieve the objectives of this study and test its hypothesis, a survey for 
sampling of all banks working in Palestine and ruled by Palestinian Monitory 
Authority (PMA) was carried out. The sampling study consist of four main groups 
(member of management board, financial manager, head of department, and 
shareholder). The response rate for the survey was 73%. Descriptive and analytical 
statistical techniques were used to analyze data and discuss the results. 
The findings of the study indicate that PMA moved seriously toward governance 
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through issues periodic and make meetings and lecturers about governance concept 
and how can practice it in Palestinian environment.  The study showed that banks 
working in Palestine were obligated by advanced governance required. This revealed 
through the adequate awareness of ownerships and members of management board 
for governance concept. Also through the relationship between diversification of 
ownership hierarchy and each of management board  structures and increase of 
shareholders trust in financial reports. In addition to exist of relationship between 
governance practice rules and fairness and transparences of management board 
inquires at banks.   
The study also revealed  insignificant differences between members  of the sample 
about the adherence of  the working banks in Palestine to the requirements of 
advanced governance, refer due to (the nature of work) variables.   
The study provided a set of recommendations, foremost of which are to forcing 
Palestinian banks to disseminate governance information in their annual reports, in a 
separate appendix. In addition to support Palestinian banks to increase governance 
level practice.  Also to progress governance practice from obligation to additional 
advises recommendations information to reduce the bad effect of political and 
economical instability in Palestine.   

  مقدمة
في العقد الماضي من القرن الواحد والعـشرين حـدثت تطـورات سـريعة فـي األسـواق الماليـة وعولمـة 
التــدفقات الماليــة، وغيــرت هــذه التطــورات البيئــة البنكيــة تقريبــًا أكثــر ممــا تعتــرف بــه المــصارف، فالتقــدم 

 متزايــدة بـين المــصارف  ضـغوط تنافـسيةإلــىالتكنولـوجي الـسريع والتحــرر مـن القيـود التــشريعية قـد أديـا 
والوحــدات االقتــصادية غيــر المــصرفية علــى حــد ســواء ففــي أواخــر الثمانينــات بــدأت هــوامش األعمــال 
المـــصرفية التقليديـــة فـــي النقـــصان، كمـــا بـــدأت متطلبـــات كفايـــة رأس المـــال فـــي التزايـــد، وقـــد تجاوبـــت 

حماد، (حلبات السباق الجديد المصارف مع هذه التحديات الجديدة بنشاط وتصور باالنطالق قدمًا في 
2005.(  

و نتيجـة لإلحــداث التـي وقعــت خـالل العقديــة الماضـية فــي الوحـدات االقتــصادية والمـصارف مثــل 
كارثــة مــصرف االئتمــان والتجــارة الــدولي، وأزمــة المــدخرات والقــروض فــي الواليــات المتحــدة، والفجــوة 

 وجــود صــعوبة إلــى والمــصارف، كــل ذلــك أدى  وأداء الوحــدات االقتــصاديةدارةالقائمــة بــين مكافــآت اإل
في جذب رؤوس األموال الكافية، ألن هذه األزمـات تكلـف المـستثمرين مليـارات الـدوالرات وتعمـل علـى 
أضعاف القدرة المالية للمصارف والوحدات االقتصادية وأصبح المستثمر يطالب بإثبات أن المـصارف 

 أدنى حـد ممكـن مـن احتمـاالت إلى السليمة التي تقل والوحدات االقتصادية تدار وفق ممارسات العمل
 اإلداري، وبمعنى أخر أن تكون المصارف والوحدات االقتصادية على درجة عالية األداءالفساد وسوء 

من الـشفافية والوضـوح والمـصداقية وجعلهـا قـادرة علـى تحمـل النقـد مـن قبـل المـستثمرين الـدوليين، ألن 
 المـــصارف والوحـــدات االقتـــصادية ســـواء كانـــت المحليـــة والوطنيـــة ذلـــك أصـــبح أساســـًا الزدهـــار ونمـــو

  ).A handbook 2002(والدولية 
حيث أن إهمال المصارف والوحدات االقتصادية العالمية الكبرى للحوكمة قـد تـسبب فـي انهيارهـا، 

مـة فـي  المـصرفية والنقديـة ناجمـة عـن فـشل الحوكاألسـواقوأن األزمة االقتصادية العالمية الحالية فـي 
مؤسسات اإلقراض وعدم إدراكها للمخاطر المترتبة عن سوء استخدام القروض التي تمنحهـا، ممـا أدى 

 إغــالق عــدد كبيــر مــن هــذه المؤســسات، حيــث أهــدرت باليــين الــدوالرات وبــذلت المــصارف إلــىذلــك 
ات الماليين مـن المركزية في الواليات المتحدة األمريكية وغيرها من بلدان العالم جهودًا حثيثة لضخ مئ

الـدوالرات فـي محاولـة منهـا للخـروج مـن هـذه األزمـة الماليـة، ولـم تكـن فلـسطين بعيـدة عـن التـأثر بـسوء 
الحوكمــة العالميــة، ممــا انعكــس ذلــك علــى مــستويات دخــل الفــرد، مــن خــالل انخفــاض ســعر صــرف 

  ).2006سوق فلسطين لألوراق المالية، ( الدوالر األمريكي وارتفاع غالء المعيشة 
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  :مشكلة الدراسة
فــي العديــد مــن االقتــصاديات المتقدمــة والناشــئة خــالل العقــود   الحوكمــةإلــىقــد ظهــرت الحاجــة ف

القليلة الماضية، خاصة في أعقاب االنهيارات االقتصادية واألزمات المالية التي شهدتها عدد من دول 
عـشرين، وكـذلك مـا شـهده االقتـصاد شرق آسيا وأمريكا الالتينية وروسيا في عقد التسعينات من القـرن ال

   ).2007يوسف،  (.2002األمريكي مؤخرا من انهيارات مالية ومحاسبية خالل عام 
, دارةانفـصال الملكيـة عــن اإلو  وحـدات االقتـصاديةوتزايـدت أهميـة الحوكمـة نتيجـة اتـساع حجــم ال

 إلـى فاتجهـت صرفيةمـ عن مصادر للتمويل أقل تكلفة من المـصادر الوحدات االقتصادية تلك الوبحث
 وساعد على ذلك ما شهده العالم من تحريـر لألسـواق الماليـة، فتزايـدت انتقـاالت رؤؤس  .أسواق المال

 ولقد أوصت العديد من الدراسـات المحاسـبية بـضرورة تكثيـف األموال عبر الحدود بشكل غير مسبوق،
 ناحيـــة، واســـتخدام معلومـــات  المرحلـــة الحاليـــة علـــى تقيـــيم آليـــات الحوكمـــة المحاســـبية مـــنفـــيالبحـــث 

 دارة تقيــيم آليـــات أخــرى للحوكمـــة مثــل تنـــوع هيكــل الملكيـــة، وتــشكيل مجلـــس اإلفـــيالمحاســبة الماليــة 
 ضعف آليات الرقابة إلى  أدتدارةوانفصال الملكية عن اإلوحدات االقتصادية اتساع حجم الوغيرها، ف

مفهوم الحوكمة وعـدم تـوفر العلـم والدرايـة  عدم وجود أطار عام لإلى باإلضافة على تصرفات المديرين
 لمفهــوم الحوكمــة، وعــدم وجــود قواعــد وضــوابط دارةالكافيــة لــدى كــل مــن المــالك وأعــضاء مجلــس اإل

  . داخل المصارفدارةلتطبيق الحوكمة وتحقيق الشفافية والعدالة في مساءلة مجالس اإل
ليــات الحوكمـــة الحاليـــة،   كمــا إن معظـــم الدراســات العربيـــة ركــزت كـــل جهودهـــا علــى وصـــف آ

.  كتـــشخيص مـــا يجـــب أن يكـــون عليـــه نظـــام الحوكمـــة للوحـــدات االقتـــصادية المـــساهمة بـــصفة عامـــة
والقليل من هذه الدراسـات تنـاول أثـر آليـات الحوكمـة علـى اإلفـصاح المحاسـبي وجـودة التقـارير الماليـة 

دراســة أثــر آليــات معينــة  مزيــد مــن الجهــد لإلــىكمــا يحتــاج البحــث المحاســبي .  الخاصــة بالمــصارف
 المصرفية، وذلك بتطـوير مقـاييس ماليـة مـستمدة مـن التقـارير الماليـة تعكـس دارةللحوكمة على أداء اإل

 التقيــيم فــي البيئــة الفلــسطينية إلـىوبالتــالي فــإن هنـاك آليــات أخــرى تحتــاج .   بـصورة واقعيــةدارةأداء اإل
  ومن هنا جاءت هذه الدراسة للمساهمة في زيادة .دارةالمصرفية مثل هيكل الملكية وتشكيل مجلس اإل

البحـث  أدبيـات فـي الفجـوة تـضييق فـي المـساهمة و أكثـر  بـشكلتفهـم الحوكمـة فـي المجـال المـصرفي 
وقــد تمثلــت مــشكلة هــذه الدراســة فــي الــسؤال الــرئيس . المحاســبي خاصــة فــي فلــسطين فــي هــذا المجــال

  لسطين بمتطلبات الحوكمة المتقدمة؟ما مدى التزام المصارف العاملة في ف: التالي
 :أهمية الدراسة

وحـدات االقتـصادية وخاصـة فـي ال حوكمـة بموضـوع االهتمـام تزايـد مـن أهميتهـا الدراسـة هـذه تـستمد
 عقـدت حيـث الدوليـة المنظمـات فـي والمهتمـين البـاحثين قبـل مـن األخيرة السنوات فيالمجال المصرفي 

 الدول خاصة النامية الدول عكسة وذلك بالمتقدم الدول في العمل وورش  والندوات المؤتمرات من العديد
 زيادة في مساهمة الدراسة هذه  أن تكونعلول.  هاالتجا هذا في واضح قصور هناك مازال حيث العربية

وحـدات ال حوكمـة أهميـة علـى والدراسـات البحـوث وخاصـًة تأكيـد العديـد مـن.  عالموضـو  هـذا تفهـم 
  .النامي العالم اقتصاديات للتنمية المستدامة في النسبةب االقتصادية المصرفية

وألهمية الحوكمة وتطبيقها فـي قطـاع المـصارف والوحـدات االقتـصادية المـساهمة باعتبارهـا حاجـة 
وخاصــًة وان البيئــة القانونيــة الفلــسطينية واالقتــصادية .  ينضــرورية وملحــة لتفعيــل االقتــصاد الفلــسطي

ضوابط الداخليـة والخارجيـة، ممـا يفـرض ضـرورة ترسـيخ مجموعـة مـن مازالت تعـاني مـن قـصور فـي الـ
  .المفاهيم والقواعد التي يجب توافرها لتكون أساسًا للحوكمة

  :أهداف الدراسة
  : فيما يليمثلتتالتي  تحقيق عدد من األهداف العلمية والعملية، و إلىتهدف هذه الدراسة 

راسات االقتصادية المالية والمحاسبية بما وضع إطار عام لمفهوم حوكمة المصارف من واقع الد .1
 .يتفق مع البيئة الفلسطينية
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تسليط الضوء على أهمية الحوكمة من خالل سرد نظري لبعض الدراسات السابقة في هذا  .2
  .المجال

 .  أي مدى تلتزم المصارف العاملة في فلسطين بمتطلبات الحوكمة الجيدةإلىالتعرف  .3
 .تقوية وتطوير آليات الحوكمة للمصارف العاملة في فلسطينتقديم بعض المقترحات العملية ل .4
  .تقديم بعض المقترحات بشأن البحوث المستقبلية في بيئة التقارير المالية الفلسطينية وجودتها .5
  

 :فرضيات الدراسة
عـــدم وجـــود إلتـــزام مـــن قبـــل المـــصارف العاملـــة فـــي فلـــسطين : الفرضـــية الرئيـــسية األولـــى
   :ويتفرع منها ما يلي.  بمتطلبات الحوكمة الجيدة

  . لمفهوم الحوكمةدارةعدم وجود المعرفة الكافية لدى كل من المالك وأعضاء مجلس اإل .1
 . داخل المصرفدارةعدم وجود عالقة بين تنويع هيكل الملكية وتشكيلة مجلس اإل .2
 .عدم وجود عالقة بين تنوع هيكل الملكية وزيادة ثقة المستثمرين في التقارير المالية .3
دم وجود عالقة بين قواعد وضوابط تطبيق الحوكمة وتحقيق الشفافية والعدالة في مساءلة ع .4

 . داخل المصارفدارةمجلس اإل

 أفراد العينة حول مدى التزام آراءعدم وجود اختالف بين : الفرضية الرئيسية الثانية
طبيعة (ي تعزى للمتغير التنظيم المصارف العاملة في فلسطين بمتطلبات الحوكمة الجيدة

 .)العمل
  

 :الدراسةمنهجية 
ــزام المــصارف   الباحثــان بدراســةقــام علــى المــنهج االســتقرائي حيــث دراســة التعتمــدا   مــدى الت

عتبارهـا أحـد مجـاالت البحـث فـي  بادراسة ميدانية: العاملة في فلسطين بمتطلبات الحوكمة المتقدمة
  :ين هماجزأ إلىدراسة  الت هذه حيث قسم . الحديثالفكر المحاسبي

  . النظرياإلطار:  األول جزءال  -  أ
الحوكمـة داخـل المـصارف اإلطـار العـام للحوكمـة المتقدمـة ومحـددات تطبيـق استعراض حيث تم 

 مــن مراجعــة  مــن الناحيــة النظريــةدراســةكــل مــا يتعلــق بمــضمون ال إلــى فلــسطين باإلضــافة العاملــة فــي
لة بآليــات الحوكمــة بغــض النظــر عــن االنتمــاء األدبيــات العلميــة المتاحــة والمتــوفرة والمختلفــة ذات الــص

  .العلمي لهذه األدبيات
  .دراسة الميدانيةال: الثاني جزء ال  -  ب

إلجــراء دراســة  قــد تــم تجميــع البيانــات الالزمــة مــن مــصادرها المختلفــة وذلــك فــي هــذا الجــزء أمــا
لحوكمـة ومتغيـر أو ميدانية ذات طابع وصفى ألنها ال تتوقع شكًال معينـا للعالقـة بـين متغيـرات آليـات ا

ــــة المعبــــرة عــــن  ــــرات المؤشــــرات المالي ــــة إن .  األداءمتغي ــــي الحقيق ــــائج األبحــــاثفف ــــدمت نت ــــة ق  العلمي
، أو هيكــل رأس المــال علــى دارة، أو نــسبة ملكيــة اإلدارةمتعارضــة بــشأن أثــر عــدد أعــضاء مجلــس اإل

مثــال، أثبتــت أن العــدد األقــل فالدراســات األمريكيــة، علــى ســبيل ال.   المــالي للوحــدة االقتــصاديةاألداء
ــه أثــر إيجــابي علــى إدارةلمجلــس  ــدليل ال .   أكثــر مــن العــدد األكبــراألداء الوحــدة االقتــصادية ل هــذا ال

وبنـاءًا عليـه فـإن .  يمكن اعتباره يدعم نظرية معينة تنطبق على بيئـات أخـرى بخـالف البيئـة األمريكيـة
.  ية ال تتوقـع اتجاهـًا محـددًا للعالقـات الميدانيــةفرضـيات الدراسـة الميدانيـة سـوف تكـون فرضـيات وصـف
  . وقد تم استخدام أسلوب قائمة االستقصاء لجمع البيانات
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 :الدراسات السابقة

 "محددات تصنيف الحوكمة المؤسسية في ألمانيا " بعنوان  (Drobetz et al, 2002)دراسة
Corporate Governance and Expected Stock Returns "ت هذه الدراسة حيث هدف

 ,Drobetz. المطورة أخيرًا بواسطة ة تحليل محددات تصنيف الحوكمة المؤسسية األلمانيإلى
Schillhofer, and Zimmermannتركيز الملكية، :   حيث تمثلت محددات النموذج فيما يلي

 بين جودة بحيث يتم دراسة االرتباط.   التعويضيةمكافآت، المبادئ المحاسبية، الدارةحجم مجلس اإل
الحوكمة المؤسسية وكل محدد من المحددات على حدة، ولقد تم تصميم استبانة ألغراض الدراسة، 

 المؤسسات في األسواق األربعة إلىوتضمنت االستبانة ثالثين متغيرًا للحوكمة وأرسلت األستبانة 
تين وثالث وخمسين الرئيسية المدرجة في سوق ألمانيا لألوراق المالية، ووزعت االستبانة على مائ

، أي %36 وكانت نسبة الرد 2002مؤسسة وتم اكتمال تجميع بياناتها المالية بنهاية شهر مارس عام 
 نتائج الدراسة وجود عالقة غير خطية بين أهموكانت .  واحد وتسعين مؤسسة مثلت عينة الدراسة

 التصنيف، وان المؤسسات تركيز الملكية وجودة الحوكمة المؤسسية التي تم قياسها من خالل درجة
 كبير نسبة الحوكمة به قليلة، ولكن المؤسسات التي تطبق المعايير المحاسبية إدارةالتي تمتلك مجلس 

أو تستخدم خطط ) IAS( او معايير المحاسبة الدولية ) US-GAAP(األمريكية المقبولة بشكل عام 
 عالية، وتناقش نتائج الدراسة مبدأ  المبنية على خيارات تمتلك معدالت حوكمية مؤسسيةمكافآتال
المتضمن في المعايير الحديثة للحوكمة المؤسسية، وتدعو هذه النتائج كذلك ) االستجابة أو التفسير(

  . تبني منهج مبني على مزيد من القواعد لتحسين الحوكمة المؤسسية في أوروباإلى
ؤسسية وحماية المستثمر الحوكمة الم" بعنوان (Klapper and Love, 2002)وكانت دراسة 

 Corporate Governance, Investor  Protection and" في االسواق الناشئة األداءفي 
Performance in Emerging Markets"  اختبار العالقة ما بين الحوكمة إلىهدفت الدراسة 

 CLSA" Credit Lyonnais"المؤسسية والبيئة القانونية في األسواق الناشئة، واستخدام نموذج 
Securities Asia   لتصنيف المؤسسات وفق الحوكمة المؤسسية، حيث استخدم النموذج سبعة

، والمسئولية، االجتماعيالنظام، والشفافية، والمساءلة، والوعي : عوامل لقياس الحوكمة المؤسسية هي
وقد تم تطبيق .  داءاألو واالستقاللية، والعدالة، وقامت هذه الدراسة باختبار العالقة ما بين الحوكمة 

 الناشئة في أربعة عشر دولة، األسواق وسبعون مؤسسة من وأربعةهذه الدراسة على ثالث مائة 
 أهموكانت .  م1998وشملت عينة الدراسة المؤسسات المدرجة والمتوفرة بياناتها المحاسبية منذ عام 

 الدول في عينة الدراسة، وان نتائج هذه الدراسة وجود تباين واسع في مستوى حوكمة المؤسسات عبر
معدل الحوكمة المؤسسية منخفض في الدول ذات األنظمة القانونية الضعيفة، وأفضل حوكمة 

  . تشغيلي وتقييم سوقيأداءمؤسسية مرتفعة مرتبطة بأفضل 
الحوكمة المؤسسية والعائد المتوقع "  بعنوان (Drobetz, et al, 2004)دراسة   وكانت

 "  The Determinahts of the German Corporate Governance Rating"لألسهم 
حيت أظهرت الدراسات التجريبية دليًال على وجود تقييم أعلى للوحدات االقتصادية في الدول التي 

وهدفت هذه الدراسة الختبار ما إذا كانت االختالفات في الحوكمة .  يتوفر فيها بيئة قانونية جيدة
 المؤسسة عبر القطاع للوحدات أداءسة تساعد أيضًا في تفسير المؤسسية على مستوى المؤس

وبإنشاء مجلس لتصنيف الحوكمة المؤسسية للوحدات العامة .  االقتصادية ضمن بيئة تشريعية واحدة
وتمثلت أهم .  في ألمانيا، تم القيام بتوثيق العالقة اإليجابية ما بين ممارسة الحوكمة وتقييم المؤسسة

ئد السهم المتوقعة ترتبط بشكل سلبي بالحوكمة المؤسسية على مستوى المؤسسة، إذا  عوابأنالنتائج 
 االستثمار التي تقوم إستراتيجية أما.  ما تم استخدام توزيعات الربح كمتغيرات ممثلة لتكلفة رأس المال
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بشراء المؤسسات المقومة على مستوى السعر األعلى للسهم، وفق تصنيف الحوكمة المؤسسية 
(Corporate Governance Rating)  و تقلل من شراء المؤسسات المصنفة على مستوى األدنى

 .على مستوى سنوي خالل فترة معينة% 12 عوائد غير عادية بحوالي اكتسبتللسهم، فقد 

"  التشغيلي المتوقع والتسعيراألداءالحوكمة المؤسسية و " بعنوان (Fuerst, 2004)و دراسة 
Corporate Governance, Expected Operating  Performance, and Pricing " 

 التشغيلي للمؤسسة األداء اختبار ما إذا كانت خصائص الملكية مرتبطة بإلىحيث هدفت الدراسة 
 الدراسة أنه في الوقت الذي يؤثر فيه كل من هيكل الملكية وآليات افترضتوقد .  وأسعار أسهمها
ة، فإنها يمكن إن تؤثر على قدرات األطراف ذات العالقة في  التشغيلي للمؤسساألداءالحوكمة على 

وقد استخدمت الدراسة منهجًا تقديريًا ذو .  الحصول على مزايا من أطراف أخرى ذات العالقة
مرحلتين، لتقييم فيما إذا كانت منفعة نظام الحوكمة األفضل تظهر نفسها في أداء تشغيلي مرتفع، أو 

لتقليل المشاكل المحتملة ) Ohlson(واستخدمت الدراسة مقياس .  همعلى شكل عالوة في سعر األس
 Expected Residual)من استخدام مقاييس أداء محاسبية تقليدية لتقييم الدخل المتبقي المتوقع 

Income-ERI) وأشارت نتائج الدراسة .   التشغيلي المتوقع للمؤسسةاألداء الذي يدمج 1995 لسنة
  :إلى
 -CEO)  (Chief Executive Officer للمدير التنفيذياألعلى الملكية ارتباط كل من حصة �

 أداءو األشخاص األكثر معرفة بالمؤسسة والمديرين الخارجيين، بعالقة قوية إيجابية مع 
 .، والقيمة السوقية(ERI)المؤسسة مقاسًا بمقياس 

 . التشغيلي للمؤسسةداءاألارتباط حقوق الملكية الكبيرة للمساهمين الخارجيين بعالقة سالبة مع  �
  .وجود مساهم مسيطر وهو وجود سلبي فيما يتعلق بالقيمة السوقية �
  . بعد ضبط حقوق الملكية– التشغيلي أو قيمة السهم األداءعدم وجود تحسن في  �
منصب المدير التنفيذي أو رئاسة مجلس ( ارتباط المتغيرات التي تمثل مكانة المدير التنفيذي  �

 . التشغيلي أو القيمة السوقيةألداءاسلبًا ب) دارةاإل
 Does Weak Governance Cause Weak" بعنـوان )Core, et.al, 2005(دراسـة 

Stock Returns: An Examination of Firm Operationg Performance and 
Investors, Expectations? ."بيـان العالقـة بـين الحوكمـة الرديئـة وعائـد إلـى الدراسة  هذههدفت 

 لهـا دليـل حوكمـة التـي التـشغيلي للـشركات األداءوتـم تحقيـق هـدف الدراسـة مـن خـالل فحـص , هماألس
وتــم اســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون لدراســة العالقــة بــين دليــل الحوكمــة المعــد , وتوقعــات المــستثمرين

 الـــشركات التــي تعـــاني مـــن أن نتـــائج الدراســة فـــي أهــموتمثلـــت .  وخــصائص الـــشركات محــل الدراســـة
 أنكمــا بينــت الدراســة ,  فيهــاالتــشغيلي األداء ضــعف إلــى يــؤدى هــذا األســهمف فــي حقــوق حملــة ضــع

كــذلك , األداء ال تعطـي مؤشــرا علـى ضـعف األربـاح عـن توزيعــات واإلعـالنأخطـاء توقعـات المحللــين 
  .األسهم الحوكمة الرديئة ال تكون سببًاٍ◌ في تحقيق عوائد قليلة على أن الدراسة أوضحت

مستوى الحاكمية المؤسسية وأثره في أداء الـشركات دراسـة " بعنوان )2006لجعيدي، ا( دراسة 
 علـى الـشركات المدرجـة فـي بورصـة  Credit Lyonnais Securities Asiaتطبيقيـة لنمـوذج 

 بيـان أن الحوكمـة المؤسـسية إحـدى الخـصائص األساسـية للمنظمـة، بمعنـي انـه ال إلـى وتهـدف "عمان
ــــاك عمــــ ــــرن ذلــــك بمــــستوى مــــا مــــن الحوكمــــة يمكــــن أن يكــــون هن ل إداري مــــنظم وفاعــــل دون أن يقت

 العام وتطـويره يجـب عليهـا بدايـة االهتمـام بتحـسين أدائهاالمؤسسية، أي أن المنظمة التي تريد تحسين 
 فإن الحوكمة المؤسـسية تـؤثر بقـوة فـي كـل مـن األداءبوفيما يتعلق .  نمط حوكمة المؤسسة التي تتبناه

ي الـــربح ومتغيـــر العائـــد التـــشغيلي علـــى األصـــول فـــي المؤســـسات ككـــل ووحـــدات متغيـــر هـــامش صـــاف
 فيما يتعلق بأثر الحوكمة المؤسسية في قطاع الخدمات فقد كـان ضـعيفًا وكـذلك أماالقطاع الصناعي، 
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وفيمــا يتعلــق بــأداء األســهم المقــاس بربحيــة .  األمــر بالنــسبة للمــستوى األوســط مــن الحوكمــة المؤســسية
 فـي قطـاع (EPS) الحوكمة المؤسسية تؤثر بقوة فيما يتعلـق بمقيـاس ربحيـة الـسهم أنوجد السهم، فقد 

وفيمـا يتعلـق بـأداء القيمـة الـسوقية فقـد .  الصناعة وكـذلك فـي المـستوى العـالي مـن الحوكمـة المؤسـسية
كان تأثير الحوكمة المؤسسية ضعيفًا على مستوى المؤسسات ككل وفي قطاع الخـدمات وفـق بمقيـاس 

 ربـح الـسهم فـي إلـى وكذلك كان التأثير ضـعيفًا فيمـا يتعلـق بمتغيـر نـسبة الـسعر (P/E)قيمة السوقية ال
  .قطاع الصناعة، وكذلك على المستوى المتوسط من الحوكمة المؤسسية

ــــوان )Yu,2006(دراســــة   Corporate Governance and Earnings" بعن
Management ."  حيـث األربـاح إدارة حوكمـة الـشركات علـى  تـأثيرآليـات بيـان إلىهدفت الدراسة 

 بهـا التـي الشركات أن إلىوقد توصلت الدراسة , األرباح ٕادارةتم اختبار العالقة بين حوكمة الشركات و 
 إدارة تمارس فإنها في عدد قليل دارةحوكمة داخلية متينة مثل التركيز العالي للملكية وتركيز مجلس اإل

 بـشكل األربـاح إدارةالة وجود حوكمة خارجيـة قويـة فـان الـشركة تقـوم بـبينما في ح,  بشكل كبيراألرباح
  . ليست المحرك الرئيسي بين طرفي الملكية والحوكمةاألرباح إدارةوبينت الدراسة أن , اقل

 ,Board Meeting" بعنـــوان )Brick and Chidambaran, 2007(دراســـة 
Committee Structure, and Firm Performance ."اختبـار العالقـة إلـىدراسـة هـدفت ال 

ـــس اإلاإلجـــراءاتبـــين  ـــي يقـــوم بهـــا مجل  شـــركة 4298 المـــالي لعينـــة مـــن األداء وبـــين دارة الرقابيـــة الت
ـــة ـــة .  م2005-1999 للفتـــرة مـــن أمريكي ـــم قيـــاس فعالي  الرقابيـــة اإلجـــراءاتولتحقيـــق هـــدف الدراســـة ت

 والهيكــل التنظيمــي للجــان دارة التــي يقــوم بهــا أعــضاء مجلــس اإلاألنــشطة عــن طريــق دارةلمجلــس اإل
وقـد تـم التعبيـر , وكيفيـة اختيـار أعـضائها,  والمراجعـةالمكافـآتالمنبثقة من المجلس وتتمثل فـي لجنتـي 

 بعــدد مــرات اجتمــاع المجلــس خــالل الــسنة الماليــة دارة التــي يقــوم بهــا أعــضاء مجلــس اإلاألنــشطةعــن 
وتمــت دراســة مــدى اســتقاللية أعــضاء , المراقبــة المتابعــة و ألعمــال األعــضاء التــي كرســها األيــاموعــدد 

 اإلجــراءاتوتمثلــت أهــم نتــائج الدراســة فــي أن .   وكيفيــة ترشــيح أعــضائهاوالمكافــآتلجنتــي المراجعــة 
 التـي تتعــرض لهــا الــشركة مثــل قــرارات االنــدماج باألحــداث تتــأثر دارةالرقابيـة التــي يقــوم بهــا مجلــس اإل

 المــالي األداء كــان إذا الرقابيــة اإلجــراءاتلمــالي للــشركة حيــث تزيــد  ااألداءوكــذلك تتــأثر بــ, واالســتحواذ
 الرقابية مـن قبـل أعـضاء اإلجراءاتوبصفة عامة فان تعزيز ,  المالي جيدااألداء كان إذاضعيفا وتقل 

 تعيــين إلــىكمــا بينــت النتــائج أن التحــول .   المــالي للــشركاتاألداء يــساهم فــي تحــسن دارةمجلــس اإل
 االنتخـــاب الختيـــار هـــؤالء أســـلوب واســـتخدام والمكافـــآت فقـــط فـــي لجنتـــي المراجعـــة أعـــضاء مـــستقلين

  . المالي للشركات محل الدراسةاألداء على إيجابا يؤثر األعضاء
 حالـة: الـشركات حوكمـة دعـائم كأحـد المراجعـة لجـان "بعنـوان )2008الرحيلـي،  ( دراسـة
 بينـت حيـث.  وحـدات االقتـصاديةال وكمـةح وعموضـ ومناقـشة تحليـل الدراسـة هـذه  اسـتهدف"السعودية

)  (Corporate Governance الـشركات حوكمـة مفهـوم تعريف في االختالف من بالرغم أنه الدراسة
 علـى وتطبيقـه المفهـوم هـذا تبنـي بأهميـة نـادت التي والظروف األسباب حول إجماع  شبه هناك أن إال

 حوكمـة مفهـوم تبنـي فـي سارعت المتقدمة العالم دول من العديد أن إلى الدراسة وأشارت . الواقع أرض

 إنـرون ك"مثـل   الكبـرى العالميـة وحـدات االقتـصاديةال لـبعض حـصلت التـي االنهيـارات بعـد الـشركات

 تحـسين فـي منها رغبة الدول من غيرها في المماثلة والحاالت األمريكية المتحدة الواليات في "كم وورلد

 أمـا  .المماثلـة الماليـة األزمـات تلـك مـن المزيـد وقـوع ومنـع القتـصاديةوحـدة الل واإلداري المـالي األداء

 الـشركات حوكمـة مفهـوم حداثـة مـن بـالرغم أنه الدراسة بينت فقد  السعودية المملكة في للوضع بالنسبة

 المفهـوم هـذا شـرح لمحاولـة المهتمـين قبـل مـنجـادًا  تحـرك هنـاك أن يالحـظ أنـه إال الـسعودية البيئة في

 بعـض إصـدار خـالل مـن وذلـك الـسعودي األعمـال قطـاع فـي تطبيقـه وكيفيـة جوانبـه علـى والتعـرف

 المـساهمةوحـدات االقتـصادية لل الماليـة التقـارير فـي والـشفافية اإلفـصاح وتعزيز بدعم المتعلقة القرارات
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 البيئـة فـي تطبيقـه مـدى ودراسـة وبحـث المفهـوم بهـذا التعريـف بهـدف والملتقيـات النـدوات بعـض وعقـد

 األمر  والشفافية اإلفصاح يعزز وحدات االقتصاديةال حوكمة مفهوم تبني أن الدراسة وأكدت  .السعودية

 األزمـات ومنـع الفـساد محاربـة فـي والمـساعدة االسـتثمارات لجلـب جيـدة بيئـة تـوفير علـى يـساعد الـذي

  . المالية واالنهيارات
 Corporate Governance"بعنـوان ) Bahgat and Bolton, 2008(دراسـة 

and Firm Performanc " األداء الحوكمـة علـى آليـات التعـرف علـى تـأثير إلـىهدفت الدراسة 
وقــد , 2004-1990 مــشاهدة للفتــرة مــن 24255 تتــألف مــن األمريكيــةالمــالي لعينــة مــن الــشركات 

 ,.Gompers et.al.,2003; Bebchuk, et.al(اســتخدمت نمــاذج الحوكمــة المطــورة مــن قبــل 
,  الحوكمــة الجيــدة مــن عــدمهاآليــاتاحتــوت هــذه النمــاذج علــى معلومــات يــتم بهــا قيــاس وقــد , )2004

والجمـع بـين ,  المملوكـة مـن قـبلهمواألسـهم, دارةاإلوشملت على سبيل المثال استقاللية أعـضاء مجلـس 
 المملوكـة مـن قبــل واألســهم,  الـشركةإدارةوعــدد أعـضاء مجلـس ,  الـشركةٕادارة و دارةاإلعـضوية مجلـس 

 الدراسة فـي أن الـشركات التـي تطبـق إليهاوتمثلت أهم النتائج التي توصلت . راء التنفيذيين للشركةالمد
  . الحوكمة بطريقة جيدة تتمتع عادة بأداء مالي أفضلآليات

 فـي األربـاح إدارةركائز الحوكمة ودورها في ضبط " بعنوان )2009, البرغوثي والشحادة(دراسة 
 تحليـل دور وركـائز الحوكمـة إلـىهـدفت الدراسـة ".  مـة الماليـة العالميـةالبيئة المصرفية في ظـل األز 

 المخـاطر فـي تجنـب المنظمـات المـصرفية مخـاطر التعثـر المـالي إدارة فـي واإلفـصاحالمتمثلة بالرقابة 
.  فضًال عن دورها في تعظيم القيمة السوقية للمنظمـة بمـا يـضمن عنـصر النمـو واالسـتمرارية, واإلداري

 تـشريعات وٕاصـدار مجهودات الحكومة السورية بشأن تعديل التشريعات الموجـودة أنالدراسة وقد بينت 
 تحـــسين المنـــاخ االقتـــصادي العـــام والعمـــل بـــشكل فعـــال وشـــفاف فـــي ســـوق دمـــشق إلـــىجديـــدة هـــدفت 

 دور هـام فـي تحقيـق ركـائز الحوكمـة فـي الوحـدات المـصرفية اإلجـراءات لهـذه أنكمـا ,  الماليـةلألوراق
 ٕادارة لحوكمــة المنظمــات بهــدف تعزيــز الحوكمــة و إرشــاديا الدراســة بتبنــي دلــيال أوصــتوقــد .  الــسورية

 الحوكمــة فــي تحقيــق الــسالمة والمتانــة للعمليــات أهميــةويوضــح هــذا الــدليل , المخــاطر فــي المــصارف
 التنفيذيــــة وكــــذلك توضــــيح دارة واإلدارةالمــــصرفية والمعــــايير الواجــــب توافرهــــا فــــي أعــــضاء مجلــــس اإل

  . التنفيذيةدارة واإلدارة وأعمال كل من مجلس اإلتلمسؤوليال
 علــى جــودة وأثرهــادور لجــان المراجعــة فــي حوكمــة الــشركات " بعنــوان )2009,ســامى(دراســة 

 دراسـة وتحليـل دور لجـان إلـىهـدفت الدراسـة . " المـصريةاألعمـالالقوائم الماليـة المنـشورة فـي بيئـة 
 األعمـال على جودة القوائم الماليـة المنـشورة فـي بيئـة وأثرهاشركات المراجعة في زيادة فعالية حوكمة ال

ولتحقيق ذلك افترضت الدراسة وجوب تحقيق عدة أهداف فرعيـة منهـا معرفـة أهـم البواعـث .  المصرية
 دور لجـان المراجـع وٕابـراز,  المـصريةاألعمـال زيادة االهتمام بحوكمة الشركات فـي بيئـة إلى أدت التي

 المـصرية لـم تحـظ باالهتمـام األعمـال لجـان المراجعـة فـي بيئـة أن إلـىوصـلت الدراسـة ولقد ت. في ذلك
الكـافي سـواء مـن حيـث جهـود المجـاميع المهنيـة وهيئـة سـوق المـال أو مـن حيـث المتطلبـات التـشريعية 

 الهــدف الــرئيس مــن تكــوين لجــان المراجعــة هــو تأكيــد وزيــادة أن إلــىكمــا خلــصت الدراســة , والتنظيميــة
 دعــم مــسؤوليات إلــى باإلضــافة, ة ومــصداقية حقــوق المــساهمين وتعظــيم ثــرواتهم بــشكل عــادلموثوقيــ

  .   دارةأعضاء مجلس اإل
 المـالي لـشركات المــساهمة األداء الحوكمــة علـى آليـاتتـأثير " بعنـوان )2009, الخيـال(دراسـة 

كات المــساهمة  أي مــدى إلتزمــت الــشر إلــى التعــرف إلــىهــدفت الدراســة . "دراســة تطبيقيــة: الــسعودية
 المرتبطـــة بحوكمـــة اآلليـــاتوكـــذلك اختبـــار تـــأثير بعـــض , الـــسعودية بتطبيـــق الئحـــة حوكمـــة الـــشركات

الجمــع , دارةعــدد أعــضاء مجلــس اإل,  المملوكــة لكبــار المــالكاألســهم نــسبة إجمــالي(الــشركات وتــشمل 
 مجلــس أعــضاء  غيــر التنفيــذيين لمجمــوعاألعــضاءنــسبة , دارة الــشركة وعــضوية مجلــس اإلإدارةبــين 
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 األداءعلى ) ومديونية الشركة, حجم الشركة,  غير التنفيذيين في لجنة المراجعةاألعضاءنسبة , دارةاإل
ونـسبة ,  قيمتـه الدفتريـةإلـىالمالي للشركات المساهمة الـسعودية ممـثًال فـي نـسبة القيمـة الـسوقية للـسهم 

Tobin’s  Q , شــركة مــن الــشركات 94اســة وتــضمنت عينــة الدر .  األصــولومعــدل العائــد علــى 
وتمثــل أهــم نتــائج .   تحليــل االنحــدار الخطــى المتعــددأســلوبالمــساهمة الــسعودية تــم اختبارهــا بتطبيــق 

وان , الدراسة في وجود اهتمام من قبل معظم شركات المساهمة السعودية بتطبيق مواد الئحة الحوكمـة
 مــن مــواد الئحــة حوكمــة الــشركات ىأخــر  إلــىومــن مــادة , آخــر إلــىاختلفــت نــسبة التطبيــق مــن قطــاع 

 المــــالي لــــشركات األداء الحوكمــــة فـــي التنبــــؤ بـــآليـــاتكمــــا بينـــت الدراســــة قـــدرة متغيــــرات .  الـــسعودية
 القيمـة إلـى النمـوذج الخـاص بنـسبة القيمـة الـسوقية للـسهم أنحيـث بينـت الدراسـة , المساهمة الـسعودية

 إحــصائية داللــة واألكثــر, لــشركات محــل الدراســة المــالي لاألداء جــودة فــي تفــسير األقــوىالدفتريــة هــو 
  .  لمعامالت االنحدار الخطي المتعدد لكل من المتغيرات المستقلة والرقابية

 فـــي اإلفـــصاححوكمـــة الـــشركات وأثرهـــا علـــى مـــستوى " بعنـــوان )2010,  غـــزويآل(دراســـة 
ـــي المملكـــ, المعلومـــات المحاســـبية ـــى شـــركات المـــساهمة العامـــة ف ـــة دراســـة اختباريـــة عل ة العربي

 فـي القـوائم الماليـة لـشركات اإلفـصاح معرفة أثـر الحوكمـة علـى مـستوى إلىهدفت الدراسة . "لسعودية
 فــي القــوائم اإلفــصاح تفــاوت مــستوى إلــىوتمثلــت أهــم نتــائج هــذه الدراســة , المــساهمة العامــة الــسعودية

مـا بينـت الدراسـة عالقـة ك, %71المالية لـشركات المـساهمة العامـة الـسعودية ولكـن بنـسبة جيـدة بلغـت 
ــة   فــي اإلفــصاح بــين كــل مــن حجــم الــشركة وتركيــز الملكيــة وبــين مــستوى إحــصائيةايجابيــة ذات دالل

 أعـضاء بـين اسـتقالل إحـصائيةووجـود عالقـة سـلبية ذات داللـة , القوائم المالية للشركات محل الدراسة
 . محل الدراسة في القوائم المالية للشركات اإلفصاح وبين مستوى دارةمجلس اإل

 مقترح لـدور مراقـب الحـسابات فـي تفعيـل قواعـد حوكمـة إطار" بعنوان )2010شاهين، (دراسة 
 إجـراء إلـىهـدفت هـذه الدراسـة ". دراسة ميدانية-الشركات من منظور دراسة جودة المراجعة الداخلية

 للوقــوف علــى  والمحلــىالــدوليدراســة تحليليــة لقواعــد حوكمــة الــشركات التــي صــدرت علــى المــستويين 
 في تفعيل دور مراقب الحـسابات فـي مجـال الحوكمـة، ودراسـة جـودة المراجعـة الداخليـة، إسهامهامدى 

ودراســة مــدى مالئمــة معــايير المراجعــة المــصرية والدوليــة فــي تفعيــل دور مراقــب الحــسابات فــي هــذا 
 تتعلــق بــدور كــل مــن واعتمــدت الدراســة المــنهج االســتقرائي مــن خــالل اســتقراء الكتابــات التــي. الــشأن

ــداخلي ومراقــب الحــسابات فــي تطبيــق قواعــد حوكمــة الــشركات،   دراســة تحليليــة لمــا وٕاجــراءالمراجــع ال
 دور مراقب الحسابات في تفعيـل بإبرازصدر عن المنظمات المهنية والهيئات الدولية والمحلية المعنية 

دام قائمــة االستقــصاء وزعــت علــى  الدراســة الميدانيــة مــن خــالل اســتخإلــى باإلضــافةقواعــد الحوكمــة، 
 مـــن مراقبـــي الحـــسابات العـــاملين بمكاتـــب 100 تـــضم األولـــى: عينـــة الدراســـة التـــي تتكـــون مـــن فئتـــين

 من المراجعين الـداخليين العـاملين بـشركات 100المحاسبة والمراجعة الخاصة المصرية، والثانية تضم 
 عــدة إلــىوخلــصت الدراســة . يــة المــصرية المالاألوراق فــي ســوق أســهمهاالمــساهمة المــصرية المقيــدة 

  : أهمهانتائج 
 دارة موقـع اإلأهمها المراجعة الداخلية تتوقف على عدة عوامل من إدارة استقاللية وموضوعية أن �

  .  أو لجنة المراجعةدارةفي الهيكل التنظيمي وتبعيتها لمجلس اإل
 التحقـق مـن أهميـة إلـى باإلضـافةبـة،  التزام المراجعين الـداخليين ببـذل العنايـة المهنيـة الواجأهمية �

  .مراقبة جودة عملية المراجعة الداخلية
 تحقــق مراقــب الحــسابات مــن فاعليــة تقــارير المراجعــة الداخليــة، مــن خــالل فحــص التقــارير أهميــة �

  .الدورية المعدة عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة
درجـــة :  حـــول كـــل مـــن -ينـــة الدراســـة بع-عـــدم اتفـــاق مراقبـــي الحـــسابات والمـــراجعين الـــداخليين  �

 المراجعة الداخلية في مجال دراسـة مـدى التـزام الـشركة بالقواعـد إدارة النسبية لصالحيات األهمية
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 لجنة المراجعة في عالقتها تلصالحيا النسبية األهميةالمنظمة لنشاطها وقواعد الحوكمة ودرجة 
  . المراجعة الداخليةإدارةب

 مقـاييس جـودة أهميـة بـشان -بعينـة الدراسـة–بات والمـراجعين الـداخليين اتفاق رؤية مراقبي الحـسا �
ــــي  ــــة ف ــــة، والممثل ــــة والمحلي ــــي وردت بمعــــايير المراجعــــة المــــصرية والدولي ــــة الت المراجعــــة الداخلي

  .  المهام والعناية المهنية الواجبةوأداءاالستقالل والموضوعية والكفاءة 
 

واعد حوكمة الـشركات علـى درجـة الـتحفظ المحاسـبي أثر ق" بعنوان )2011عبد الملك، (دراسة 
". دراســة نظريــة وتطبيقيــة-فــي القــوائم الماليــة المنــشورة للــشركات المــسجلة بــسوق المــال المــصري

 تحديد دور الحوكمة في المحافظة على التحفظ المحاسبي للحد من الممارسات إلىهدفت هذه الدراسة 
ين الـسياسات البديلـة بمـا يعظـم منفعتهـا علـى حـساب مـصلحة  في حالة المفاضلة ما بدارةالمتحررة لإل

ولتحقيق ذلك اعتمدت الدراسة على المنهج االستقرائي االستنباطي من .  ذوى العالقةاألخرى األطراف
 على تـساؤالت اإلجابةخالل الدراسة التحليلية لكل ما استطاعت الحصول عليه من مراجع ثم استنباط 

 شـركة 74لدراسة الميدانية مـن خـالل اسـتخدام قائمـة االستقـصاء وزعـت علـى  اإلى باإلضافةالدراسة، 
 للحـصول علـى البيانـات الالزمـة الختبـار كـأداةمن الشركات المسجلة والنشطة في البورصـة المـصرية 

 إلـىصحة فروض الدراسة، وتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لتحويل ادراكات المسئولين الوصـفية 
  : أهمها عدة نتائج إلى الدراسة وخلصت. قيم كمية

  .وكمة الشركات تؤثر على درجة التحفظ المحاسبيح �
  . دارةمركز اهتمام حوكمة الشركات هو سلوك اإل �
  .حوكمة الشركات تمنع التقارير المالية االحتيالية من خالل التحفظ المحاسبي �
  .بيهناك قواعد ارتباط ايجابية بين قواعد حوكمة الشركات والتحفظ المحاس �
 وأقلهــا دارةأكثـر قواعــد حوكمــة الـشركات تــأثيرا علــى درجـة الــتحفظ المحاســبي اسـتقالل مجلــس اإل �

 .األخرى المصالح أصحابالمحافظة على 
دور حوكمــة الــشركات فــي الحــد مــن التــأثير الــسلبي للمحاســبة " بعنــوان )2011, األغــا(دراسـة 

هـدفت الدراسـة . "يـة علـى البنـوك الفلـسطينيةدراسـة تطبيق,  على موثوقية البيانـات الماليـةاإلبداعية
 علـــى موثوقيـــة البيانـــات اإلبداعيـــة الـــسلبي للمحاســـبة التـــأثير معرفـــة دور الحوكمـــة فـــي الحـــد مـــن إلـــى

 مجتمـع الدراسـة المتمثلـين فـي أفراد قائمة استقصاء ووزعت على إعدادولتحقيق هذا الهدف تم , المالية
,  فـي البورصــة الفلــسطينيةأســهمها للبنــوك الفلـسطينية المدرجــة مـدققي الحــسابات الـداخليين والخــارجيين

%.  80 ءاالستقصاوبلغت نسبة استرداد قائمة , وكذلك مفتشي سلطة النقد الفلسطينية على تلك البنوك
 فـي الحــد إحـصائيةوتمثلـت أهـم نتـائج هـذه الدراسـة فـي وجـود دور لتطبيـق حوكمـة الـشركات ذو داللـة 

 هـذه النتيجـة إلـىوقد تـم التوصـل ,  على موثوقية البيانات الماليةاإلبداعيةحاسبة من التأثير السلبي للم
من خالل مجموعة من النتائج الفرعية المتمثلة فـي أن هنـاك دورًا للمبـادئ المختلفـة للحوكمـة فـي الحـد 

وعـة مـن واقترحـت الدراسـة مجم.   علـى موثوقيـة البيانـات الماليـةاإلبداعيةمن التأثير السلبي للمحاسبة 
والعمل علـى تعـديل ,  حدوث االنهيارات المالية السريعة للبنوك العالميةأسباب متابعة أهمهاالتوصيات 

,  مـــع متطلبـــات الحـــد مـــن حـــدوث تلـــك االنهيـــاراتتـــتالءموتطـــوير مبـــادئ حوكمـــة الـــشركات بحيـــث 
ام البنــوك  تــصنيف دوري مــن قبــل ســلطة النقــد الفلــسطينية يتعلــق بمــستوى التــز إصــدار إلــى باإلضــافة

  .الفلسطينية بمبادئ حوكمة الشركات
  :إليه الدراسة تم تقسيم ھذ      :خطة الدراسة

�  ًYخطة البحث والدراسات السابقة: أو.  
 . اإلطار العام لمفهوم الحوكمة، وأهميتها في المصارف والوحدات االقتصادية: ثانياً  �
  . العاملة في فلسطينالحوكمة في الجهاز المصرفي وتطبيقها على المصارف: ثالثاً  �
  .الدراسة الميدانية: رابعاً  �
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 .نتائج الدراسة وتوصياتها: خامساً  �

  اإلطار العام لمفهوم الحوكمة، وأهميتها في المصارف والوحدات االقتصادية: ثانياً 
  .مقدمة

 إثـر نـشوء وحـدات , القـرن التاسـع عـشرإلـىتعود جـذور دراسـة الحوكمـة فـي الوحـدات االقتـصادية 
 وهـو دارةمساهمة عامة وما رافقها من بروز المشاكل التي ترافقـت مـع فـصل الملكيـة عـن اإلاقتصادية 

 إلـى وبالتـالي بـرزت الحاجـة ,Agency Problemالمفهوم الذي أصـبح يعـرف الحقـًا بمـشكلة الوكالـة 
 ,إيجــاد ضــوابط وترتيبــات تلــزم إدارات الوحــدات االقتــصادية بالعمــل علــى تحقيــق مــصالح المــساهمين

  .تمر هذا المفهوم بالتطور مع التطورات في مجال اإلعمالواس
وعلــى الــرغم مــن أن هــذا المفهــوم ال يعتبــر حــديثًا تمامــًا وأنــه حــدثت عــدة تطــورات ومبــادرات فــي 

 تحـسين نظـم الحوكمـة فــي إلـىإال أن الـدعوات والمبـادرات الهادفـة .  مجـال الحوكمـة خـالل الثمانينـات
 تتزايد بشكل ملحـوظ منـذ نهايـة التـسعينات مـن القـرن الماضـي متـأثرة الوحدات االقتصادية والمؤسسات

 الحــدث األول كــان األزمــة الماليــة فــي دول ,بــشكل أساســي بحــدثين هــامين علــى المــستوى االقتــصادي
 أمــا الحــدث الثــاني فكــان حــاالت االنهيــار واإلفــالس الكبيــرة التــي ,1997جنــوب شــرق آســيا فــي العــام 

حــدة والتـــي بـــرزت فيهــا بـــشكل أساســـي انهيــار كـــل مـــن شــركة أنـــرون وشـــركة وقعــت فـــي الواليـــات المت
 تــصفية مؤســسات إلــى ومــا رافــق هــذه االنهيــارات مــن فــضائح أدت ,االتــصاالت العمالقــة وورلــد كــوم
  .عريقة مثل شركة آرثر أندرسون

 الناميـة هاتان األزمتان أثرتا بشكل عميق على ثقة المستثمرين في األسواق المالية سواء في الدول
  ).2007الوزير، (  وكشفت عن جوانب قصور كبيرة في نزاهة اإلدارات ,أو المتقدمة على حد سواء

 الماليـة أصـبحت تنـادي باإلفـصاح الكامـل والـشامل عـن البيانـات واألسـواقالعديد من الدول , لذلك
 وذلك لمـساعدة  بصورة  شفافة ونزيهة,المالية للمصارف والوحدات االقتصادية المساهمة بشكل خاص

 المناسـبة، ومحاولــة تالقـرارا ومـساعدتهم علـى اتخــاذ ,المـستثمرين علـى اســتعادة الثقـة باألسـواق الماليــة
ــلــذلك .  منهــا لتجنــب تكــرار مثــل هــذه األزمــات فــي المــستقبل  اً جهــود والدوليــة األهليــةالمنظمــات ل ذتب

  .وى العالملتحسين وترويج مفهوم حوكمة الوحدات االقتصادية على مستحثيثة 
  :مفهوم الحوكمة

 علـى  "الحوكمة"  أو Corporate Governance وحدات االقتصاديةظهر مصطلح حوكمة ال
وكلهـا   Globalization والعولمـة  Privatization  مثـل الخصخـصةأخـرىغـرار مـصطلحات 
وال يوجـد   .سـساتها ووحـداتها االقتـصاديةة ومؤ عهد علـى اقتـصاديات الـدول الناميـالمصطلحات حديثة 

 أنـه فـي إال Governanceترجمة عربية تنطبق تماما على كلمـة الحوكمـة كمـا هـي باللغـة االنجليزيـة 
كترجمــة أو " الحوكمـة" اصـدر مجمــع اللغـة العربيـة بجمهوريــة مـصر العربيـة اعتمــاده للفـظ 2003عـام 

  ).2006, حسن (Governanceتعبير عن كلمة 
 الحوكمــة International Finance Corporation (IFC)فتعـرف مؤســسة التمويـل الدوليــة 

 .Alamgir, M) " الوحدات االقتصادية والـتحكم فـي أعمالهـاإدارةالنظام الذي يتم من خالله : " بأنها
2007).  

 & Orgization of Economic Cooperated امـا منظمــة التعــاون االقتــصادي والتنميــة
Development) (OECD جموعـة مـن العالقـات فيمـا بـين القـائمين علـى م" بأنهـا  فعرفت الحوكمة

 .Freeland, C)("  وحملـة األسـهم وغيـرهم مـن المـساهميندارة الوحدات االقتصادية ومجلـس اإلإدارة
 المعنيـة مـن األطـراف عدم وجود تعريـف موحـد ومتفـق عليـه بـين إلى) 2005, الحيزان(ويرى . 2007

 األمـور تداخلـه فـي العديـد مـن إلـىنظـرًا , ح الحوكمـة واقتـصاديين وقـانونيين لمـصطلوٕاداريينمحاسبين 
 يـؤثر علـى المجتمـع واالقتـصاد الـذي األمروهو , التنظيمية واالقتصادية والمالية واالجتماعية للشركات

  .ككل



  جبر إبراهيم الداعور، محمد نواف عابد

  1، العدد 15، المجلد   2013ة، سلسلة العلوم اإلنسانية غز -              مجلة جامعة األزهر  ) 254(
 

 الوحدة االقتصادية من الداخل، دارةمجموع  قواعد اللعبة التي تستخدم إل: "وهناك من يعرفها بأنها
وبمعنـى أخـر فـإن "  باإلشراف عليها لحماية المصالح والحقوق المالية للمـساهمين رةداولقيام مجلس اإل

، األداءالحوكمــة تعنــي النظــام، أي وجــود نظــم تحكــم العالقــات بــين األطــراف األساســية التــي تــؤثر فــي 
البنــك األهلـــي (كمــا تــشمل مقومــات تقويـــة المؤســسة علــى المـــدى البعيــد وتحديــد المـــسئول والمــسئولية 

 والعمليــات اآلليــةبينمــا عرفــت جمعيــة الحوكمــة التايوانيــة حوكمــة الــشركات بأنهــا . )2003ري، المــص
التي توجه وتراقب بها الشركات والكيفية التي ينفذ بها المـديرين مـسئولياتهم والتـي  تحـسن أداء الـشركة 

قـــــة  ذات العالاألخـــــرى األطـــــراففـــــي النهايـــــة لحمايـــــة حقـــــوق المـــــساهمين والمحافظـــــة علـــــى حقـــــوق 
)Chiang, 2005  .(  

 والقانونيـة واإلداريـة مجموعـة مـن األطـر التنظيميـة إلـى وحدات االقتـصاديةحوكمة ال مويشير مفهو 
 األخـرى المصالح  وأصحاب) المستثمرين والمساهمين(  والمالكدارةاإلنظم العالقة بين  تالتي والمالية

Stakeholders .حتـــى تـــستطيع دارةلـــإلة ز مناســـبوينبغـــي أن يتـــضمن نظـــام الحوكمـــة الجيـــد حـــواف 
, العبــد ( وغيـرهم مـن أصــحاب المـصالح تحقيـق األهـداف والتــي هـي فـي الواقــع مـصالح حملـة األســهم

بأنهــا مجموعــة مــن القواعــد المنظمــة ) Bhimani, 2009( كمــا عرفــت الحوكمــة مــن قبــل .)2006
 وحملــة الــسندات األســهم  الــشركة بمــا يحــافظ علــى حقــوق حملــةإدارةللممارســة الجيــدة للقــائمين علــى 

 المالية واألدوات وذلك من خالل تنفيذ صيغ العالقات التعاقدية ,وأصحاب المصالح والعاملين بالشركة
  . والشفافيةاإلفصاحوالمحاسبية السليمة وفقا لمعايير 

 القواعـد والمعـايير التـي تحـدد إلـى بـشكل عـاموحـدات االقتـصادية مفهوم حوكمـة الأيضًا  كما يشير
ـــة بـــين الع ـــة األســـهم وأصـــحاب المـــصالح أو األطـــراف وحـــدة االقتـــصادية الإدارةالق  مـــن ناحيـــة، وحمل

ـــدائنين والمـــستهلكين مـــن ناحيـــة أخـــرى  ( وحـــدةالمرتبطـــة بال ـــة الـــسندات والعمـــال والمـــوردين وال   ).حمل
ن أال كيف يضمن المـالكو : ، يقدم هذا االصطالح إجابات لعدة تساؤالت من أهمهاوبشكل أكثر تحديداً 

 تعظــيم ربحيــة وقيمــة إلــى تــسعى دارةأن اإلمــن كيــف يتأكــد هــؤالء و  اســتغالل أمــوالهم؟ دارةتــسيء اإل
 بالمــصالح األساســية للمجتمــع دارةمــا مــدى اهتمــام اإلو  فــي األجــل الطويــل؟ وحــدة االقتــصاديةأســهم ال

 دارةمـن رقابـة اإل، كيـف يـتمكن حملـة األسـهم وأصـحاب المـصالح في مجاالت الـصحة والبيئـة؟ وأخيـراً 
  بشكل فعال؟ 

 بعــض الغمــوض لثالثــة أســباب رئيــسية مرتبطــة وحــدات االقتــصاديةيثيــر مــصطلح حوكمــة الهنــا و 
  ):2007يوسف،  (بحداثة هذا االصطالح

ــم يبــدأ فــي :الــسبب األول •  أن هــذا االصــطالح لــم يعــرف فــي اللغــة اإلنجليزيــة، كمــا أن مفهومــه ل
   .ثالثةالتبلور إال منذ قرابة عقدين أو 

فهـو الناحيـة االقتـصادية فمـن   . عـدم وجـود تعريـف قـاطع وواحـد لهـذا المفهـومهـو :السبب الثاني •
 في الحصول على التمويل، وتضمن تعظـيم قيمـة وحدة االقتصادية اآللية التي تساعد اليشير إلى
 إلــىيــشير نــه فإمــن الناحيــة القانونيــة و واســتمرارها فــي األجــل الطويــل، االقتــصادية  وحــدةأســهم ال

طبيعة العالقة التعاقدية من حيث كونها كاملة أم غير كاملة، والتـي تحـدد حقـوق وواجبـات حملـة 
 مـن الناحيـة االجتماعيـة أمـااألسهم وأصـحاب المـصالح مـن ناحيـة، والمـديرين مـن ناحيـة أخـرى، 

غار  فــي حمايــة حقــوق األقليــة أو صــوحــدة علــى المــسؤولية االجتماعيــة لل فهــو يركــزواألخالقيــة
  .المستثمرين، وتحقيق التنمية االقتصادية العادلة، وحماية البيئة

أن هـذا المفهـوم مـازال فـي طـور التكـوين، ومازالـت كثيـر مـن قواعـده ومعـاييره فـي : السبب الثالث •
    .مرحلة المراجعة والتطوير

مليــة  وأن عولمــة عControlling) الــسيطرة( و يالحــظ أن لفــظ الحوكمــة مــشابه لكلمــة الرقابــة 
 منظمـة التعـاون إلـىوباإلشـارة .  الحوكمة تجعل العالم أقرب من حيـث اسـتخدام المـصطلحات الـشائعة

ومبادئهـــا لحوكمــــة الوحـــدات االقتــــصادية فهـــي تــــرى الحوكمـــة بأنهــــا ) OECD(والتنميـــة االقتــــصادية 
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صـــد  والمــساهمين وذوي المــصلحة ووضــع أهــداف ور دارة الوحــدة ومجلــس اإلدارةمجموعــة عالقــات إل
، كما أنها تركز على أخالقيات الوحـدة االقتـصادية ومـصالح المجتمـع و يمكـن أن تـؤثر األداءومتابعة 

في سمعة الوحـدة االقتـصادية كمـا تـؤثر علـى نجاحهـا فـي األجـل الطويـل فـي جـذب المـستثمرين ورأس 
االقتـصادية وتعتـرف منظمـة التعـاون والتنميـة .  المال طويل األجل من خالل أحكام واضحة ومفهومـة

)OECD ( بعــــدم وجــــود نمــــوذج معــــزز جيــــد لحوكمــــة الوحــــدات االقتــــصادية، وأن المبــــادئ بطبيعتهــــا
  ). 2005حماد، ( خاضعة للتطور والتغير من خالل اإلبداع في الوحدات االقتصادية 

كما حرصت العديد من المؤسسات الدولية على تناول مفهوم الحوكمة بمزيد من التحليل والدراسة، 
ى رأس هذه المؤسسات صندوق النقد والبنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية وعل

)OECD ( مبادئ حوكمة الشركات إصدار إلىالتي بادرت  "Governance Principles 
Corporate" في المنظمة على األعضاء وغير األعضاء بهدف مساعدة الدول 1999في عام 

سسية لتطبيق الحوكمة في الوحدات االقتصادية العامة والخاصة، من  القانونية والمؤ األطرتطوير 
 الوحدة االقتصادية، وزيادة إدارة التي تساعد على تدعيم اإلرشاديةخالل تقديم عدد من الضوابط 

 عليه المنظمة العالمية لمشرفي األوراق المالية أكدتكفاءة أسواق المال واستقرار االقتصاد، وهذا ما 
""International Organization for Securities Commissions  أهمية من 2002عام 

 لحوكمة الوحدات )OECD(التي اعتمدتها منظمة التعاون والتنمية االقتصادية تطبيق المبادئ 
  ).2007الجعيدي، (  على سالمة أسواق المال واستقرار االقتصاد الوطني حفاظا االقتصادية،

م  قد 1999في عام ) OECD(التعاون والتنمية االقتصادية والجدير بالذكر أن منظمة   
ومن  2004 ثم عدلتها عام  في تحقيق شروط الحوكمةوحدات االقتصاديةضعت معايير لتساعد الو 

  :)2006العطار،  ( أهمها
 .، وأن يسهل لهم ممارسة حقوقهموحداتتوفير الحماية للمساهمين في هذه ال .1
  أو أجانب، كما ينبغي إتاحة الفرصةمواطنين سواء كانوا متساوية للمساهمين كافة، معاملة .2

 .للمساهمين كافة للحصول علي تعويض فعال عن انتهاك حقوقهم
القيـام باإلفـصاح الـسليم فـي الوقـت المناسـب عـن الموضـوعات المهمــة  الـشفافية أي ضـمان .3

 .لملكية، وحقوق ااألداء، بما في ذلك المركز المالي، و وحدة االقتصاديةالمتعلقة بال
 عـــن دارة، ومحاســـبة مجلـــس اإلوحـــدة الإدارة علـــي دارةالفعالـــة لمجلـــس اإل ةضـــمان الرقابـــ .4

 . االقتصاديةةوحد، عن طريق التوجيه واإلرشاد االستراتيجي للمسؤوليته
 أو ء ـ والعــاملين وحملـة المــستندات والمـوردين والعمــالمـصارفال, المــصلحة دور أصـحاب .5

أي ن ، وتشمل احتـرام حقـوقهم القانونيـة والتعـويض عـقتصاديةوحدة االاألطراف المرتبطة بال
 . االقتصاديةةوحدانتهاك لتلك الحقوق وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة في الرقابة علي ال

 وحـدات االقتـصاديةأخالقيـات األعمـال، ومـدي إدراك ال: ذلك عوامل أخري مثل يضاف إلي .6
ة، والتي يمكـن أن يكـون لهـا وحد تعمل فيها الواالجتماعية للمجتمعات التي بالمصالح البيئية

 .سمعتها أثر في
  : الحوكمة أهمية

الجيدة في البيئة االقتصادية  الحوكمة مبادئ بتطبيق الوحدات االقتصادية التزام أهمية تتزايد
 أساسيا، عنصراً  لديها الحوكمة نظم تحسين ألهمية الوحدات االقتصادية ويعتبر إدراك . المعاصرة

عالم  وفي أنه إذ . تعليمات أو بقوانين فرضها من ونجاعة فعالية أكثر ذاتيًا يعد لحوكمةدها لواعتما
 اجتذاب الوحدات االقتصادية على الصعب من فأصبح المال، رأس وانتقال االستثمار بحرية يتسم أصبح

 رأس اجتذاب أن  كما. الدولية للمعايير وفقاً  جيدة حوكمة نظم إيجاددون  المستثمرين من التمويل الالزم
 على فهمها ويسهل بالمصداقية تتصف حوكمة ترتيبات  يتطلب "األجل طويل" أو"  الصبور"المال 

 فإن المحدودة المالية وغير المالية الموارد وذات النامية للدول وبالنسبة.  الدولة خارج المستثمرين من



  جبر إبراهيم الداعور، محمد نواف عابد

  1، العدد 15، المجلد   2013ة، سلسلة العلوم اإلنسانية غز -              مجلة جامعة األزهر  ) 256(
 

   :أساسيين لسببين أهمية أكثر الحوكمة تعتبر
 الفـساد وسـوء عـن ينـتج الـذي أصـالً  المحـدودة المـوارد فـي الهـدر تحمـل تـستطيع ال الـدول هـذه أن  . أ 

 .الحوكمة
 .المباشر األجنبي االستثمار اجتذاب على القدرة على كبير بشكل تعتمد التنمية أن  . ب 

 من الثقة درجة رفع على يساعد أن شأنه من السليمة الحوكمة بأساليب االلتزام فإن أخرى ناحية ومن
 المال، رأس تكلفة خفض إلى - الكفؤه المالية األسواق في - يؤدى مما المحليين، مستثمرينجانب ال

 نظم حققت التي إكساب الوحدات االقتصادية وبالتالي التمويل، مصادر في االستقرار من اً وتحقيق مزيد
  .)2007الوزير،(بذلك  تلتزم لم التي الوحدات االقتصادية على تنافسية للحوكمة ميزات متقدمة

 الحوكمــة مــن مــشرعين وأكــاديميين أن غيــاب أو ضــعف تطبيــق إجــراءاتويــرى المؤيــدون لتطبيــق 
,  انهيـار الكثيـر مـن الـشركات العمالقـة حـول العـالمإلـى التـي أدت األسـبابالشركات للحوكمة من أهـم 

اء مــالي  بمــستوى أداألحيــانوأن الــشركات التــي تنفــذ مــواد الحوكمــة بطريقــة جيــدة تتمتــع فــي كثيــر مــن 
كما يساعد التطبيـق الجيـد لمبـادئ ).  Gompers et.al.,2003; Bebchuk, et.al., 2004(جيد 

   ):2001, أبو العطا (إلىالحوكمة 
والعمـل علـى المحافظـة ,  على تحقيق عائد مناسب السـتثماراتهماألسهمطمأنة المستثمرين وحملة  .1

 . منهماألقليةعلى حقوقهم وخاصة حقوق 
وتـــدعيم القـــدرة التنافـــسية للـــشركة خاصـــة فـــي ظـــل اســـتحداث أدوات ماليـــة , ســـهماألتعظـــيم قيمـــة  .2

 .وحدوث اندماجات أو سيطرة أو بيع لمستثمر رئيسي, جديدة
 . المالية واجتذاب قدر أكبر من االستثماراتاألسواق إلىتحسين درجة الوصول  .3
 .فيةإقامة نظام رقابي داخلي فعال يساعد على زيادة درجة المساءلة والشفا .4
  .بما يعمل على تدعيم واستقرار نشاط الشركة, تجنب االنزالق في مشاكل محاسبية ومالية .5

  ):2001أبو العطا  (إلىبينما الحوكمة الضعيفة أو غير الموجودة تؤدي 
 .ومحدودية خلق فرص العمل, وتآكل القدرة التنافسية,  المطلوب المالرأستقليل فرص اجتذاب  .1
 .يات العاملين والتزامهم تجاه الشركةالتأثير سلبًا على معنو  .2
 . ثابتة وقيادة قوية للشركةإستراتيجيةاحتمال التسبب في توقف الشركة عن العمل لعدم وجود  .3
 فـي الـشركة بتعظـيم مـصالحهم علـى حـساب دارة مجلـس اإلوأعـضاءالسماح للمديرين والمـوظفين  .4

 . المصالحأصحابالمساهمين والدائنين وغيرهم من 
 فــي ســن لــوائح تنظيميــة وفــرض االلتــزام بهــا ممــا قــد اإلفــراط إلــىء بعــض الحكومــات احتمــال لجــو  .5

 ).2008, مركز المشروعات الدولية الخاصة( إعاقة نمو القطاع الخاص إلىيؤدي 
  : العلنإلى خروج مفهوم حوكمة الوحدات االقتصادية إلىالعوامل التي أدت 

خــروج مفهـــوم  أســهمت فـــيو مي والمحلـــي نــشأت عــدة عوامـــل ارتبطــت بالمنـــاخ االقتــصادي العــال
 :)2006العطار،  ( إلي العلن، منهاوحدات االقتصاديةحوكمة ال

لتـــي يمكـــن وصـــفها بأنهـــا كانـــت أزمـــة ثقـــة فـــي المؤســـسات او  ةانفجـــار األزمـــات الماليـــة العالميـــ .1
ت كانـو  . والحكومةالوحدات االقتصاديةاألعمال والعالقات فيما بين  والتشريعات التي تنظم نشاط

الوحدات واألقارب واألصدقاء بين ن مشاكل األزمة تتضمن عمليات ومعامالت الموظفين الداخليي
الـديون قـصيرة األجـل   علي مبالغ هائلـة مـنوحدات االقتصادية والحكومة، وحصول الاالقتصادية

 ".مبتكرة"من خالل طرق ونظم محاسبية ها األمور وٕاخفاء  عدم معرفة المساهمين بهذهمع
وحـــدات ال ةوغيرهـــا، بـــدأ الحـــديث عـــن حوكمـــ" أنـــرون"الفـــساد الـــشهيرة مثـــل  عد قـــضايامـــع تـــصا .2

 ات كانــت ال تعبــر عــن الواقــع الفعلــي لهــا،وحــد إن القــوائم الماليــة لهــذه ال تبــين حيــثاالقتــصادية،
 . العالمية الخاصة بالمراجعة والمحاسبةوحدات االقتصادية الىوذلك بالتواطؤ مع كبر 

 وحــدات االقتــصادية الساهمةمــوحــدات االقتــصادية مــع ازديــاد إلــي حوكمــة الحــدة الــدعوة  ازدادت .3



  مدى التزام المصارف العاملة في فلسطين بمتطلبات الحوكمة المتقدمة

  )257(  1 ، العدد 15، المجلد 2013غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -مجلة جامعة األزهر
  

وحـــدات  العلـــىاالنـــدماج  وأعولمـــة، حيـــث تقـــوم باالســـتحواذ ت المتعـــددة الجنـــسية فـــي اقتـــصاديا
  . العالمية من أجل السيطرة علي األسواق األخرى االقتصادية

العـالم الثالـث؛ نظـرا  لناشـئة فـي دول أهميـة كبـري بالنـسبة للـديمقراطيات ا الحوكمـةاكتـسب مفهـوم .4
    .المنازعات بطريقة فعالةل يمكن معه إجراء تنفيذ العقود وح لضعف النظام القانوني الذي ال
  ):2006العبد، ( تحقيقها إلى وحدات االقتصاديةاألهداف التي تسعى حوكمة ال

  .وحدة االقتصاديةتعظيم أداء ال �
الغش وتـضارب المـصالح والتـصرفات غيـر المقبولـة ماديـًا  تجنب أو تقليللوضع األنظمة الكفيلة  �

  . وٕاداريا وأخالقياً 
 . وأعضاء مجلس إدارتهاوحدة االقتصادية الإدارةوضع أنظمة الرقابة على  �
 وفقــًا لهيكــل يحــدد توزيــع كــل مــن الحقــوق لوحــدة االقتــصادية اإدارةيــتم بموجبهــا  وضــع أنظمــة �

 .ينوالمساهم دارةوالمسئوليات بين مجلس اإل
 والتnي تتnضمن تحقيnق وحnدة اYقتnصاديةالمتعلقة بسير العمل داخnل ال وضع القواعد واhجراءات �

  .الحوكمة أھداف
  

  التجربة الفلسطينية
 قواعد بتطبيق تطالب القطاعات كافة أصبحت حيث العالمي، التوجه عن بعيدة فلسطين تكن لم

 المساهمين، وصغار المساهمين، حقوق ايةوحم والمساءلة، واإلفصاح بالشفافية المتمثلة الحوكمة

  .العليا والمراتب التنفيذيين والمدراء دارةاإل مجالس ألعضاء والرواتب المخصصات كل عن والكشف
 الخاص القطاع تطوير مركز لعب فقد فلسطين في الحوكمة ثقافة لنشر المبذولة الجهود إطار وفي

 م 2001 عام منذ التعاون استمر فقد المجال، هذا في اً ريادي دوراً  الفلسطينيين األعمال رجال وجمعية
 األعمال رجال لجمعية التابع الخاص القطاع تطوير ومركز الفلسطيني، والدراسات البحوث مركز بين

 الخاص للقطاع والتنظيمي القانوني اإلطار حول برنامج دعم بهدف القدس، في الفلسطينيين

 .الفلسطيني
 المشروعات مركز أطلق الحوكمة، ثقافة لنشر الدولية الجهود إطار وفي م، 2003 عام وفي

 بالتعاون مع مبادرة Center for International Private Enterprises(CIPE)الدولية الخاصة 
 مدته إقليمياً  مشروعاً   Middle East Partnership Initiative  (MEPI)شراكة الشرق األوسط

 الشركات حوكمة قضية على التركيز تم وقد واالقتصاد، مالاألع قطاع تحديث إلى يهدف عامين،

، اصةخال الدولية المشروعات مركز (المؤسسي واإلصالح الخاص القطاع تنمية في أساساً  بصفتها
2008(. 
 اللجنة مهمة وتتمثل للحوكمة، الوطنية اللجنة بتشكيل الفلسطينية المال رأس سوق هيئة قامت كما

 بعض في إجبارياً  نظاماً  إعداده المزمع النظام  هذاويعد بفلسطين، صخا للحوكمة نظامع وض في

 دارةاإل لنظام العريضة الخطوط وضع إلى عام بشكل ويهدف أخرى، نواحي في واسترشادياً  النواحي

 المؤسسات من فنياً  فريقاً  اللجنة شكلت وقد أساسي، بشكل الخاص القطاع في الرشيد والحكم الرشيدة

 والمجلس المالية، لألوراق فلسطين وسوق النقد وسلطة المال، رأس سوق هيئة وهي وع،بالموض المعنية

 قواعد بإعداد الخمس الجهات هذه كلفت حيث الشركات، ومراقب الخاص، القطاع لمؤسسات التنسيقي

   .الوطنية اللجنة أقرتها عريضة وخطوط برنامج ضمن الحوكمة
 البنية لحو  تمحورت 2003 عام في دراسة إعداد ،الخاص القطاع تطوير مركز نشاطات أهم ومن

  بعنوان دراسة  أنجزت 2006عام  في و فيها، السائدة الحوكمة ومستوى التجارية للمنشآت الهيكلية
 حول العمل ورش من مجموعة المركز عقد كما ،"الفلسطينية التجارية المنشآت في الحوكمة تحديث"

 مجموعة إلى باإلضافة الفلسطينية، النقد سلطة مع بالتعاون ، التجارية مصارفال في الحوكمة تحديث
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 والخليل، لحم، وبيت وبيرزيت، النجاح، كجامعة الفلسطينية الجامعات في التثقيفية اللقاءات من

 المركز عقد كما, والجامعة اإلسالمية, غزة_األزهر وجامعة جنين، في األمريكية العربية والجامعة

 بالمنشآت تشتهر التي المناطق في الحوكمة ثقافة نشر أجل من للقاءاتوا العمل ورش من جموعةم

 يسيطر والذي فلسطين، في العائلية للمؤسسات الواسع االنتشار على الضوء إلقاء وتم العائلية، التجارية

 الرئيسية المعيقات أهم يمثلوهو ما  ،دارةواإل المال رأس ملكية نواحي من الخاص القطاع هيكل على

   .الفلسطيني الخاص القطاع في الشركات حوكمة بيقتط في
 ففي ,العالقة وذوي المسئولين مستوى على العمل وورش االجتماعات من مجموعة نظيمت ا تمكم 

 ومنظمة (OECD) المال رأس سوق وهيئة الفلسطينية النقد سلطة من كل عقدت م، 2005 سبتمبر

 رجال واتحاد البنوك وجمعية الدولية التمويل سسةومؤ  (IFC) الدولية والتنمية االقتصادي التعاون

 )70( بحضور وغزة الغربية الضفة في البنوك حوكمة حول األولى العمل ورشة بفلسطين األعمال
 جانب إلى بالحوكمة، متخصصين دوليين خبراء لقاء وبهدف والشركات، البنوك قطاعون يمثل مشارك

 السبل أفضل لمناقشة الفكر قادة إلى باإلضافة اص،الخ القطاع عن وممثلين القرار، صانعي كبار
  .المحلي الصعيد على للحوكمة الدولية والمعايير المبادئ وتطبيق لتكييف
 تطبيق على الفلسطيني الخاص القطاع وتشجيع يجترو  برنامج إطار وفي م، 2008 مارس في

 القطاعات في الشركات مةحوك حول اهللا رام في مؤتمراً  الخاص القطاع مركز عقد الحوكمة، قواعد

 الخاص القطاع في التجارية األعمال وأخالقيات والمساءلة الشفافية تعزيز برنامج من كجزء البنكية

 هذا ويعتبر والشركات، البنوك مدراء يمثلون مشارك )100( من أكثر المؤتمر حضر الفلسطيني،
 المصرفي القطاع إللزام الجاد لسعيا بهدف النقد سلطة اتخذتها التي الخطوات أولى بين من المؤتمر

  .أفضل بحوكمة
 وتطبيقها، الحوكمة مفهوم لنشر طيبة بجهود " أمان"  والمساءلة النزاهة أجل من االئتالف وساهم

 بهدف عدة نشاطات تنفيذ إلى  "تريد بال"  الفلسطيني التجارة مركز مع بالتعاون االئتالف بادر فقد

 المساهمة بالشركات ةخاص سلوك مدونة تطوير أهمها الخاص، القطاع شركات في الحوكمة تعزيز

 خاص جزء إلى باإلضافة الرشيدة، الحوكمة تعزيز نحو الشركات هذه توجيه إلى تهدف العامة،

 المجلس أعضاء الشركات أعلنت حيث الشركات، هذه في للعاملين موجه ,للسلوك العامة بالقواعد

 وقطاع الغربية الضفة في أخرى فلسطينية شركة 18 إلى افةباإلض التسع، الخاص للقطاع لتنسيقيا

 العام الفساد لمكافحة العالمي اليوم بذكرى "أمان" نظمته الذي الشفافية احتفال في للمدونة يهانتب غزة

 تشجيع أجل من  شهادة، لمنح سنوي احتفال بتنظيم م2007 العام منذ االئتالف بادر كما  .م2006
 عملها، في والمساءلة والشفافية الحوكمة قواعد وتطوير نشر على الفلسطيني الخاص القطاع شركات

 الشفافية لضمان إجراءات توفر أهمها عدة معايير للترشيح المتقدمة للشركات مهتقيي في" نأما" ويعتمد

 للمساءلة ونظام ومفعلة،ة معتمد داخلية ورقابية وٕادارية مالية وأنظمة الشركة، عمل في واالنفتاح

  .المصالح تضارب لمنع جراءاتوإ 
 هناك فإن الشركات، لدى الحوكمة مبادئ لنشر فلسطين في المبذولة الجهود كل من وبالرغم

  :أهمها من فلسطين، في الحوكمة واقع تواجه والصعوبات المحددات من مجموعة
 .دارةواإل واإلفصاح، والتدقيق، المحاسبة، مجاالت في الضعف مظاهر .1
 .العامة المساهمة الشركات مجموعة ضمن– واقعي بشكل – تصنيفها نالممك الشركات قلة .2
 تشدد حيث من الحوكمة على يؤثر الذي األمر التجارية، المنشآت ألغلبية والعائلي الفردي الطابع .3

 بالمعايير الكامل االلتزام عدم للمنشأة، االعتبارية الصفة ضعف بسبب التمويل ومصادر البنوك

 .شخصين عليها أو شخص سيطرةو  ،دارةاإل مجالس دور محدودية التوظيف، عند المهنية
 الشفافية، المساءلة، الحرة، االنتخابات (للحوكمة المركزية المفاهيم من لمجموعة نسبي غياب .4

 .)الفساد مكافحة آليات توفر بالقوانين، االلتزام الصحافة، حرية
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 مجموعة ترسيخ ضرورة يفرض مما قصور،ال يكتنفها تزال ال الفلسطينية، القانونية البنية أن كما

 إلى تضاف التي الحوكمة قواعد أن حين ففي للحوكمة، كأساس توافرها يجب التي العامة المفاهيم من

 وٕانما إلزامية، ليست الشركات حوكمة قواعد من األكبر الجزء فإن إلزامية، تكون القوانين مشاريع

 في موجود غير أنه طالما أمثل أسلوب أو مثلى، عدةقا بأي تقوم ال الشركات فإن وبالتالي طوعية،
 بإطالع أو المال، رأس زيادة في أو والشفافية، اإلفصاح أو الداخلي، التدقيق جهة بتعيين سواء القانون،

  ).2008،ماس معهد (لها وممارستهم حقوقهم على المساهمين صغار
دوث تعثر في مؤسسات  حإلىكما أن ضعف الحوكمة والحكم الرشيد في فلسطين قد أدى 

 استيرادومع أنه يمكن .  كبرى، واألمثلة واضحة في كل من قطاع التأمين والقطاع المصرفياقتصادية
وفيما يلي . مفهوم واليات تطوير الئحة الحوكمة إال أنه يجب أن تكون الئحة الحوكمة منتجًا وطنياً 

  : )2007 أبو دياب، (استعراض للخطوات العملية المطلوبة لتطوير الئحة الحوكمة 
 ضرورة طرح مسألة تحسين أداء إلىمنظمة شعرت بالحاجة  وهي أول شخص أو: المبادرة .1

في وتلعب المنظمات القائمة بالمبادرة دورًا أساسيًا . حوكمة الوحدات االقتصادية في بلد ما
مان تأييد  ضإلى باإلضافة, خلق جو مالئم لصياغة القواعد الهامةو  ,لحوكمةل أفضل أداء تحقيق
  . القواعد هذه عند تطبيقاألطراف جميع

 الفعالة للخطوات العملية لصياغة وتنفيذ قواعد حوكمة الوحدات دارةتشتمل اإل: دارةاإل .2
 واقع، إلى على تنفيذ وتحويل الفكرة تركزاالقتصادية على مجموعة من القضايا الهامة التي 

 لجنة الحوكمةاالشتراطات المرجعية لعمل  بوضع جدول اإلعمال الرئيسي ووضع دارةوتقوم اإل
   التعامل مع التحديات الداخلية والخارجيةإلى باإلضافة

 لوضع قواعد ناجحة لحوكمة أساسيا المصالح عنصرًا أصحابيعد التشاور مع : التشاور .3
 األمثل، كما انه من الحيوي الحصول على التغذية الراجعة من جميع لألداءالوحدات االقتصادية 

  .  شاركينالم
ويمثل بحث وصياغة محتوى أية قواعد جديدة لألداء األمثل للحوكمة : الدراسة والصياغة .4

 والذي تبرز فيه جميع أنشطتها، ومن الهام للغاية ,لجنة الحوكمةالهدف النهائي الذي تصبو إليه 
  . المحليةتتبع القواعد النهائية من المعايير الدولية ولكن بدون تعارض مع القوانين واللوائح

تبني تطبيقها، و  وهي طرح القواعد ,اإلجراءاتوتشتمل على مجموعة من : التطبيق والمراقبة .5
 .  ليست قوالب جامدة غير قابلة للتطويرألنها ها تحديثإلى إلضافةاب ,ذلك التطبيقوتقييم اثر 

كلبنـان  األخـرى العربية الدول بعض في مماثلة ومحاوالت جهوداً  هناك أن إلى اإلشارة تجدر اً ر يوأخ
 معهد إنشاء مؤخرا تم حيث العربية، الخليج لدول التعاون مجلس دول وبعض وتونس والمغرب واألردن

 العربيـة اإلمارات بدولة العالمي المالي دبي مركز بواسطة دبي مدينة في وحدات االقتصاديةال لحوكمة

  ).2003،اليافي( الخصوص هذا في الدولية للمنظمات مشابه وهو المتحدة،
  

  .وتطبيقاتها على المصارف العاملة في فلسطين الحوكمة في الجهاز المصرفي:ثالثاً 
  .الحوكمة في الجهاز المصرفي

 العليــــا دارة واإل,دارة مــــن قبــــل مجلــــس اإلاألداءمراقبــــة : تعنــــى الحوكمــــة فــــي الجهــــاز المــــصرفي
 بعالقــة هــؤالء بالفــاعلين  االهتمــامإلــى، وحمايــة حقــوق حملــة األســهم والمــودعين، باإلضــافة مــصرفلل

  .الخارجيين، والتي تتحدد من خالل اإلطار التنظيمي وسلطات الهيئة الرقابية
  . الخاصـة والمـشتركةمـصارف العامـة والمصارف وتنطبق الحوكمة في الجهاز المصرفي على ال

ين المجموعـــة األولـــى الفـــاعل: وتتمثـــل أهـــم العناصـــر األساســـية فـــي عمليـــة الحوكمـــة فـــي مجمـــوعتين
أمــا ،  التنفيذيــة والمراقبــون والمراجعــون الــداخليوندارةواإل دارةالــداخليين، وهــم حملــة األســهم ومجلــس اإل

المجموعــة الثانيــة فتتمثــل فــي الفــاعلين الخــارجيين، المتمثلــين فــي المــودعين، وصــندوق تــأمين الودائــع، 
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اإلطـــار القـــانوني التنظيمـــي  إلـــىووســـائل اإلعـــالم، وشـــركات التـــصنيف والتقيـــيم االئتمـــاني، باإلضـــافة 
  .)2008بهاء الدين وشوقي، ( والرقابي

 وترتكز الحوكمة على عناصر أساسـية البـد مـن توافرهـا حتـى يكتمـل إحكـام الرقابـة الفعالـة علـى 
، تــــتلخص فــــي الــــشفافية، وتــــوافر المعلومــــات، وتطبيــــق المعــــايير المحاســــبية الدوليــــة، مــــصارفأداء ال

وال يـــرتبط نجـــاح الحوكمـــة فـــي الجهـــاز   .لبـــشرية مـــن خـــالل التـــدريبوالنهـــوض بمـــستوى الكفـــاءات ا
المصرفي فقط بوضع القواعد الرقابية، ولكن أيضا بأهمية تطبيقها بشكل سليم، وهذا يعتمد علـى البنـك 

ـــــــــى ال ـــــــــه مـــــــــن جهـــــــــة، وعل ـــــــــي وٕادارتـــــــــه مـــــــــن الجهـــــــــة األخـــــــــرىمـــــــــصرفالمركـــــــــزي ورقابت   . المعن
 . ة مثـل هـذه القواعـد والـضوابط، ممـا يـساعد علـى تنفيـذها مقتنعة بأهميمصرف الإدارةويجب أن تكون 

 دعم وسالمة الجهاز المصرفي، وذلك من خالل المعـايير إلىوالممارسة السليمة للحوكمة تؤدى عامة 
( للرقابة على البنوك وتنظيم ومراقبـة الـصناعة المـصرفية، والتـي مـن أهمهـا  لجنة بازل التي وضعتها 

  ):2007ولي،يوسف، بنك االستثمار الد
• hستراتيجية للجھاز المصرفي وللمصرف تحديد مسئوليات اhن عن ا�ھداف ا�  . دارةاhع
• hوإدراكھم الكامل لمفھوم الحوكمة، وعدم وجود أخطاء دارةالتأكد من كفاءة أعضاء مجلس ا 

hالعليادارةمقصودة من قبل ا . 
 .ابي دورھم الرقةضمان فاعلية دور المراقبين وإدراكھم �ھمي •
• hفصاح في كافة أعمال وأنشطة البنك واhدارةضرورة توفر الشفافية وا. 
  

  :مبادئ الحوكمة في المصارف 
 ثـم أصـدرت نـسخة 1999حيث أصدرت لجنة بازل تقرير عن تعزيز الحوكمة فى المصارف عام 

 Enhancing Corporate" أصدرت نسخة محدثة بعنوان 2006 وفى فبراير 2005معدله منه عام 
Governance for Banking Organization  "يتضمن مبادئ الحوكمة فى المصارف:  

 مــؤهلين تمامــًا لمراكـــزهم وان يكونــوا علـــى دارةيجــب أن يكـــون أعــضاء مجلـــس اإل: المبــدأ األول]. 1[
 مـسئولين دارة العمل بالمـصرف، وأن يكـون أعـضاء مجلـس اإلإدارة وبالقدرة على ,دراية تامة بالحوكمة

 وسياســـة , وعـــن صـــياغة إســـتراتيجية العمـــل, وســـالمة موقفـــه المـــالي,م عـــن أداء المـــصرفبـــشكل تـــا
، وان يقومـوا بإعـادة هيكلـة للمجلـس ويتـضمن ذلـك عـدد األعـضاء لمخاطر وتجنـب تـضارب المـصالحا

ممـا يـشجع علـى زيـادة الكفـاءة، وتتـضمن واجبـات المجلـس اختيـار ومراقبـة وتعيـين المـديرين التنفيــذيين 
  . المصرفإدارة توافر الكفاءات القادرة على بما يضمن

 األهـــداف اإلســـتراتيجية للمـــصرف والقـــيم دارةيجـــب أن يوافـــق ويراقـــب مجلـــس اإل: المبـــدأ الثـــاني]. 2[
 االعتبار مصالح حملة األسهم والمـودعين، ويجـب أن يتأكـد مجلـس فياألخالقية ومعايير العمل أخذًا 

ـــقدارة مـــن أن اإلدارةاإل ـــة تطب ـــع األنـــشطة والعالقـــات  التنفيذي ـــسياسات اإلســـتراتيجية للمـــصرف وتمن  ال
والمواقف التي تضعف الحوكمة وأهمها تعارض المصالح مثل اإلقراض للعاملين أو المديرين أو حملة 
األســهم ممــن لهــم الــسيطرة أو األغلبيــة أو إعطــاء مزايــا تفــصيلية ألشــخاص ذات الــصلة، ويجــب علــى 

 تــوفير الحمايــة المالئمــة للعــاملين الــذين يعــدوا تقــارير عــن ممارســات غيــر  العليــادارة واإلدارةمجلــس اإل
  .قانونية أو غير أخالقية من أي إجراءات تأديبية مباشرة أو غير مباشرة

 أن يـــضع حـــدودا واضـــحة للمـــسئوليات والمحاســـبة دارةيجـــب علـــى مجلـــس اإل : المبـــدأ الثالـــث]. 3 [
  .ذلكملين وان يضع هيكل إداري يشجع على  العليا والمديرين وللعادارةألنفسهم ولإل

 التنفيذية تتوافق مع دارة من وجود مبادئ ومفاهيم لإلدارةيجب أن يتأكد مجلس اإل:  المبدأ الرابع]. 4[
 وان تــتم أنــشطة ,ه أعمالــدارة وان يمتلــك المــسئولين بالمــصرف المهــارات الــضرورية إل,سياســة المجلــس

  . وفقا لنظام فعال للرقابة الداخليةدارة وضعها مجلس اإلالمصرف وفقا للسياسات والنظم التي
 أن يقـر باسـتقالل مراقبـي الحـسابات وبوظـائف الرقابـة دارة يجب على مجلس اإل:المبدأ الخامس]. 5[

 بأهمية وظائف المراجعة والرقابة  اإلدارةيجب أن تقرو ، باعتبارها جوهرية لحوكمة المصارف ,الداخلية
 دارة واإلدارةويجـب علـى مجلـس اإل.  جـل الطويـل األفـيلخارجيـة لـسالمة المـصرف الفعالة الداخلية وا
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 وذلـك مـن خـالل التأكـد ,العليا للمصرف التحقق مـن أن القـوائم الماليـة تمثـل الموقـف المـالي للمـصرف
أن تقــوم لجنــة و  ,مــن أن مراقبــي الحــسابات الخــارجيين يمارســوا عملهــم بــالتوافق مــع المعــايير المطبقــة

  .دارة مجلس اإلإلىجعة الداخلية بكتابة التقارير مباشرة المرا
 دارةحوافز اإلو  من أن سياسات األجور والمكافآت دارة يجب أن يتأكد مجلس اإل:المبدأ السادس]. 6[

  . األجل الطويلفيتتناسب مع ثقافة وأهداف وٕاستراتيجية المصرف  ,العليا والمديرين التنفيذيين
د الشفافية ضرورية للحوكمة الفعالة والسليمة، وتبعًا لدليل لجنة بازل فانـه مـن تع: المبدأ السابع].  7[

 الـــسوق أن يراقبـــوا بـــشكل صـــحيح فـــيالـــصعب للمـــساهمين وأصـــحاب المـــصالح والمـــشاركين اآلخـــرين 
ضــروريًا وخاصــة و  ظــل نقــص الــشفافية، ويعــد اإلفــصاح العــام مالئمــًا فــي المــصرف إدارةوفعــال أداء 

   . السوقفي البورصة لتحقيق االنضباط في للمصارف المسجلة
 العليــا هيكــل عمليــات المــصرف والبيئــة دارةيجــب أن يــتفهم أعــضاء المجلــس واإل: المبــدأ الثــامن]. 8[

 ويمكــن أن يتعــرض المــصرف لمخــاطر قانونيــة بــشكل غيــر مباشــر ,التــشريعية التــي يعمــل مــن خاللهــا
ون الخـــدمات واألنـــشطة التـــي يوفرهـــا المـــصرف عنـــدما يقـــوم بخـــدمات نيابـــة عـــن عمالئـــه الـــذين يـــستغل

  .لممارسة أنشطة غير شرعية مما يعرض سمعة المصرف للخطر
  )2008بهاء الدين و شوقي، (قواعد الحوكمة في المصارف والوحدات االقتصادية نطاق تطبيق  
  المــساهمة المقيــدة فــي بورصــةالوحــدات االقتــصاديةاألول علــى  تنطبــق هــذه القواعــد فــي المقــام .1

  وتحديــداً , مـساهمةوحـدات اقتــصادية وكــذلك علـى المؤســسات الماليـة التــي تتخـذ شــكل ,األوراق الماليـة
وشــركات التمويــل العقــاري وشــركات التــأجير التمــويلي والــشركات العاملــة فــي ن البنــوك وشــركات التــأمي

 يكــون  التــيوحــدات علــى وجــه الخــصوص علــى ال  كمــا تنطبــق هــذه القواعــد.الماليــة األوراقمجــال 
  . على التزامها بقواعد الحوكمة من ضمان للدائنين  لما يترتبي من الجهاز المصرفيتمويلها الرئيس

 بــشكل عــام فــإن هــذه القواعــد تناولــت تفاصــيل وحــدات االقتــصادية ألهميــة قواعــد حوكمــة الونظــراً  .2
ماليــة التــي تتخــذ المؤســسات ال  المقيــدة فــي البورصــة أووحــدات االقتــصاديةقواعــد الحوكمــة بالنــسبة لل

مـا يمكـن أن ينطبـق منهـا علـى شـركات ن تناولـت بـشكل أكثـر إيجـازا بيـاكمـا  ،شكل شـركات المـساهمة
 .  على شركات األشخاصالمحدودة، وأخيراً  المساهمة المغلقة، ثم على الشركات ذات المسئولية

، ممـا يجعـل ةورصـبال القيـد فـي إلى ةجد طريقت من شركات المساهمة المغلقة سوف العديدأن  كما .3
 للقيــد فــي  واســتعداداً الحوكمــة تمهيــداً   قواعــدإلــى هــذه الــشركات ٕادارةمــن المفيــد أن ينتبــه المــساهمون و 

 لـديهم والـدائنين والعـاملين فـي الـشركات عمومـاً   لذلك فـإن المـساهمين والـشركات .سوق األوراق المالية
لف أشـكالها بهـذه القواعـد قـدر المـستطاع، بمختوحدات االقتصادية مصلحة في تشجيع ومراقبة التزام ال

  .البورصة حتى ولو لم تكن شركات مساهمة مقيدة في
مجـرد احتـرام مجموعـة مـن القواعـد   علـى نحـو سـليم ال تعنـى فقـطوحـدات االقتـصاديةأن حوكمة ال .4

ـــين مـــالك  ثقافـــة وأســـلوبي هـــوٕانمـــاوتفـــسيرها تفـــسيرا ضـــيقا وحرفيـــا،  وحـــدة  اليفـــي ضـــبط العالقـــة ب
من يأخذون بها كلمـا كانـت المـصلحة   ومديريها والمتعاملين معها، ولذلك فكلما اتسع نطاقاديةاالقتص

 .أكبر للمجتمع بأسره
 

 : أهمية الحوكمة الجيدة في المصارف
  ):2009, قرش (األهداف الحوكمة الجيدة في المصارف في تحقيقها العديد من أهميةتنبع 

  أخرىمن جهة  التنفيذية العليا دارة من جهة واإلاألسهمخلق وتعزيز الثقة بين المودعين وحملة  .1
 . في حماية أموال المودعين وصغار المساهمين بشكل خاصيساهمتطبيق الحوكمة  .2
فالبنك الذي يلتزم بالمعايير الدولية , شروط ومواصفات عمليات التصنيفتعتبر الحوكمة من  .3

 .ية الدولية به وبأدائه يعزز من ثقة المؤسسات المصرفمما, يمكن تصنيفه بسهولة
في المحاسبة والتدقيق بدون أن يكون البنك قد انتهج أو ) I ,II (ال يمكن تطبيق معايير بازل  .4
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 .أخذ أو التزم بمبادئ الحكومة السليمة
تسهيل عمليات التدقيق والرقابة من قبل السلطة النقدية ومن مؤسسات التقييم والتصنيف  .5

 .الدولية
 تعزيز وتشجيع الحوكمة المؤسسية في المصارف وذلك لألسباب التالية للبنك المركزي دور في .6

  ):2003دهمش، أبو زر، (
 .إن تطبيق الحوكمة المؤسسية الجيدة يقع ضمن المسؤوليات اإلشرافية للبنك المركزي  .أ 
إن المصارف التجارية تختلف عن غيرها من الشركات المساهمة ألن طبيعة عملها تحمل   .ب 

 . عن المحافظة على أموال المودعينمسئولة كون هذه المصارف إلىالمخاطر، إضافة 
نتيجة لتعرض المصارف لهذه المخاطر وبسبب تداول أسهمها في بورصة األوراق المالية،   .ج 

 .فإن وجود الحوكمة المؤسسية مسألة مهمة وضرورية لهذه البنوك
ها طبيعة  في المصارف ضمان أن المخاطر التي تتعرض لدارةيحتاج أعضاء مجلس اإل  .د 

أعمال المصارف تدار بشكل سليم، وأن لدى البنك المركزي المسؤولية القانونية للتأكد من 
 المخاطر بنفسه، إدارة يجب عليه تكوين سياسات دارةوهذا ال يعني بأن مجلس اإل.  ذلك

 .ولكن يجب عليه التأكد والمصادقة على مثل هذه السياسات
 مستقلين بشكل إدارةحصول على أعضاء مجلس يجب االعتراف بأنه ليس من السهل ال  .ه 

 . أن يقفوا في وجه المساهمين المسيطرين على رأس مال المصرفهميمكنو حقيقي، 
" شبه مستقلين:" يطلق عليهمإدارةهناك أيضا المخاطر المتمثلة بتعيين أعضاء مجلس   .و 

 .إلعطاء انطباع خاطئ للحوكمة المؤسسية
  : للرقابة على المصارفBasel Committee معايير لجنة بازل 

 دعم وسالمة الجهـاز المـصرفي وذلـك إلىأن الممارسة السليمة للحوكمة تؤدي بصفة عامة 
 للرقابــة علـى المـصارف وتنظــيم Basel Committeeمـن خـالل المعـايير التــي وضـعتها لجنـة بـازل 

  ):2007يوسف،   (أهمهاومراقبة الصناعات المصرفية ومن 
  .دارةترايجية للجهاز المصرفي، وتحديد مسئولية اإل االساألهدافاإلعالن عن  .1
 وٕادراكهـــم الكامـــل لمفهـــوم الحوكمـــة، وعـــدم وجـــود دارةالتأكـــد مـــن كفـــاءة أعـــضاء مجلـــس اإل .2

  . العليادارة مقصودة من قبل اإلأخطاء
  .ضمان فاعلية دور المراقبين، وٕادراكهم ألهمية دورهم الرقابي .3
 . على حد سواءدارة أنشطة البنك واإلأعمال  عن كاملواإلفصاحضرورة توفير الشفافية  .4
  . الحوكمة في المصارف الفلسطينيةتتطبيقا

 المصرفي على النظامالفلسطينية من أبواب واسعة،  الحوكمة ثقافة جديدة بدأت تدخل السوق
 . في إحداث التنمية االقتصاديةومهم دور أساسي وله باعتباره جزء من القطاع الخاص،  الفلسطيني

 كما أن  . باالتجاه الصحيحاً مؤشر يعد للحوكمة مصارف العاملة في فلسطين ن إخضاع ال فإ اليوبالت
 ومؤسسات القطاع الخاص، وسلطة النقد والحكومة ممثلة بوزارة وحدات و مصارفال الربط بين

 لما لها من مسؤوليات قانونية تجاه ,وحدات االقتصادية الي وبالذات مع مراقب,الوطني القتصادا
 وٕاخضاعها , خاصة في مجال متابعة تأسيس إداراتها بشكل جيد,والجهاز المصرفي مصارفال

ن وأ, ن، وبما يضمن حقوق المودعين والمؤسسيوحدات االقتصاديةحقيقية من قبل مراقب ال لمساءلة
أسهم  على إيجاباً  تفعيل الحوكمة والشفافية واإلفصاح في الجهاز المصرفي من شأنه أن يؤثر

  ).2006, األوراق المالية سوق فلسطين (في سوق األوراق المالية المصارف
م الحوكمـة بمـا اتعزيـز قـدراتها الذاتيـة بهـدف تعزيـز نظـ تعمـل علـىالفلـسطينية  سـلطة النقـد كمـا أن

كامـل الـصالحيات، وبمـا يمكنهـا مـن تحقيـق تنفيـذ سياسـات ب مركـزي المـصرف اليتناسـب مـع متطلبـات
ة اقتــصادي ومــالي للــسلطة الوطنيــ وطنيــة وتعزيــز دورهــا كمستــشار  عملــةٕادارةنقديــة ســليمة وٕاصــدار و 
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منــذ إنــشائها بإصــدار قــوانين وأنظمــة داخليــة تتعلــق كمــا قامــت ســلطة النقــد الفلــسطينية  .الفلــسطينية
الجيدة، ال سـيما فـي مجـاالت التـدقيق الـداخلي والخـارجي وتـشكيل مجلـس  ةبالجوانب األساسية للحوكم

يتعلــق  مواكبــة التطــورات الدوليــة فيمــاهــي خطــة ســلطة النقــد اإلســتراتيجية   أنإلــىة باإلضــاف. إدارتهــا
التطورات الهيكلية والتشريعية والرقابية لسلطة النقد، وتوفير  بالممارسات الفضلى للحوكمة، المتمثلة في

 لقانوني،باستحداث أربع مكاتب مستقلة، للتظلمات، وأخالقيات العمل والمستشار ا إطار فعال للحوكمة
أهميــة الحوكمــة للجهــاز المــصرفي، مــن حيــث تعزيــز ثقــة الجمهــور   علــىةمــشددو .  والمــدقق الــداخلي

حقــوق المــودعين والمــساهمين، وتنميــة االســتثمار وتــشجيع تدفقــه وبالتــالي  بالنظــام المــصرفي وحمايــة
ــــى  مخــــاطر العمــــل المــــصرفي، والدارة، وٕانــــشاء أنظمــــة فعالــــة إلاألربــــاحو  تنميــــة المــــدخرات حفــــاظ عل

  .المالي واالقتصادي االستقرار
النقــد علــى إعــداد دليــل متكامــل لمبــادئ  ألهميــة الحوكمــة للقطــاع المــصرفي، عملــت ســلطةونظــرًا 

تعزيز وعيها بموضوع الحكم الجيد وخلق إجماع على  ومعايير الحوكمة الجيدة في المصارف من أجل
علـى  توشـدد.  تكماال للمتطلبـات القانونيـةلحوكمة المـصارف اسـ أهمية تطبيقه، ووضع إطار تنظيمي

علـى أن و المـصرف يجـب أن يتمتعـوا بالكفـاءة واألهليـة واالسـتقاللية والنزاهـة،  إدارةأن أعـضاء مجلـس 
 ٕادارته بوضوح، واالحتفـاظ بأنظمـة تـدقيق مـستقلة ونزيهـة و مجلسالالمصرف بتحديد هيكل ودور  يقوم

وجـود نظـام  يانات والمعلومات التي تـضمن الـشفافية، وضـمانوفعالة، وااللتزام باإلفصاح عن جميع الب
والعدالـــة، وتحديـــد دور   المخـــاطر، وتبنـــي نظـــام تعويـــضات ومكافـــآت يتـــصف بالـــشفافيةدارةفعـــال إل

  .المساهمين وضمان حقوقهم
 الـسلطة رئـيس سيادة قبل من المقرة 2002 لسنة )2( رقم المصارف التنفيذية لقانون الالئحة أن كما

 الحوكمـة لتعزيـز الالزمـة التعليمـات بإصـدار النقد سلطة على تكليف بوضوح نصت ية الفلسطينيةالوطن
 ومعـايير لمبـادئ متكامـل دليـل إعـداد علـى النقـد سـلطة عملـت فقـد لـذلك.  المـصرفية المؤسـسات فـي

  :المصارف وذلك لتحقيق مجموعة من األهداف مثل في الجيدة الحوكمة
 . تطبيقه أهمية على إجماع وخلق الجيد الحكم بموضوع المصارف وعي تعزيز �
 . حسب القانونالقانونية للمتطلبات استكماالً  المصارف لحوكمة تنظيمي إطار وضع �
 .الفضلى الدولية والممارسات بالمعايير أفضل التزام تحقيق كيفية حول للمصارف إرشادات توفير �
 

 فيهـا تحـدد لـديها، للحوكمـة داخليـة واثيـقم بتطـوير المـصارف قيـام عـن بـديالً  الـدليل هـذا يعتبـر وال
 يـرى إضـافية معـايير أيـة أو الـدليل هـذا فـي الـواردة الـسليمة الحوكمـة بمتطلبـات التزامهـا آليات وٕاجراءات

سـلطة النقـد ( فلـسطين  فـي الـسارية التـشريعات مـع يتعـارض ال بمـا لديـه، تطبيقهـا المـصرف إمكانيـة
   .)2008الفلسطينية، 

زل علـــى تحديـــد دور الـــسلطة الرقابيـــة باعتبارهـــا الجهـــة المعنيـــة مباشـــرة بمتابعـــة  لجنـــة بـــاأتـــتلقـــد 
وقــد أناطــت بهــا مــسؤوليات عــدة لتــسهيل تطبيــق قواعــد الحوكمــة . أعمــال وأنــشطة القطــاع المــصرفي

وبـــدون التقليـــل مـــن أهميـــة التـــزام المـــصارف بمبـــادئ وقواعـــد . وتكـــريس الـــشفافية والمـــساءلة والنزاهـــة
وهذا ينطبق على سلطة النقـد لجنة بازل حول دور السلطة الرقابية،  أهم ما أشارت إليهأما . الحوكمة

  ):2009, قرش (الفلسطينية
علـــى ســـلطة النقـــد، بـــصفتها المراقـــب العـــام للبنـــوك، أن تـــزود أو تـــصدر التوجيهـــات اإلرشـــادية  .1

  .للمصارف حول كيفية ممارسة عملية الحوكمة
ن االعتبــار بــأن الحوكمــة الــسليمة تعتبــر إحــدى العناصــر يتوجــب علــى ســلطة النقــد أن تأخــذ بعــي .2

 .الرئيسة لحماية المودعين
على سلطة النقد أن تحـدد فيمـا إذا قـام البنـك بتطبيـق قواعـد الحوكمـة بفعاليـة سـواء لجهـة االلتـزام  .3

 .بالسياسات العامة أو بوضعها موضع التنفيذ الفعلي
 .قيق ووظائف الرقابة الدوريةيتوجب على سلطة النقد أن تؤكد على نوعية التد .4
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 .على سلطة النقد أن تقوم بعملية تقييم اآلثار المترتبة على إقرار الهيكل التنظيمي للمصرف .5
 المـشاكل التـي تـم إلـى دارة التنفيذية العليا ومجلس اإلدارةيجب على سلطة النقد أن تلفت نظر اإل .6

 .مالهم الرقابية الدورية على البنكفحصها أو تشخيصها خالل قيام المفتشين التابعين لها بأع
قيام سلطة النقد بوضع دليل مكتـوب لقواعـد الحوكمـة والتأكـد مـن أن المـصارف تلتـزم بـه وتطبقـه  .7

 .اإلقليمية أو الفروع المحلية والخارجية على حد سواء/  العامةدارةسواء في اإل
 .ق المصارف لقواعد الحوكمةأن تعمل سلطة النقد على إيجاد المناخ والبيئة المناسبة لدعم تطبي .8
قيام سلطة النقد بإصدار التعاميم والتعليمات المفسرة والموضحة لكافة القوانين ذات الـصلة بعمـل  .9

  .المصارف
 :الدراسة الميدانية: رابعاً 

  :أهداف الدارسة الميدانية �
 دراســـة مـــدى إلتـــزام المـــصارف العاملـــة فـــي فلـــسطين بمتطلبـــات إلـــىتهـــدف الدراســـة الميدانيـــة 

 إلىباعتبارها أحد مجاالت البحث الحديثة في الفكر المحاسبي المعاصر باإلضافة الحوكمة المتقدمة 
 اختبار فرضيات الدراسـة ومناقـشة مـدى قبـول هـذه الفرضـيات أو إلىذلك تسعي هذه الدراسة الميدانية 

داد أســئلة قائمــة اســتعان الباحثــان بأهــداف وأهميــة الدراســة فــي إعــولتحقيــق هــذه الدراســة فقــد .  رفــضها
  . للرقابة على المصارفBasel Committee معايير لجنة بازل  مع يتالءماالستقصاء بما 

  :تحديد مجتمع وعينة الدراسة �
تم تكوين مجتمع الدراسة من جميع المصارف الموجودة في قطاع غزة والخاضعة لرقابة سلطة 

عينة الدراسة المكونة من أربع مجموعات  قائمة أستقصاء على 150النقد الفلسطينية، حيث تم توزيع 
 استبانة أي 110وتم استرداد )) ، مدير مالي، رئيس قسم، مساهم إدارةعضو مجلس : ((رئيسية هي

  .يوضح توزيع حجم عينة الدراسة وعالقته مع المؤهل العلمي) 1(تقريبا والجدول رقم % 73بنسبة 
  ه مع المؤهل العلمي توزيع حجم عينة الدراسة وعالقت: )1(الجدول رقم 

 ا^جمالي مساھم رئيس قسم مدير مالي إدارةعضو مجلس  المؤھل العلمي
 82 19 46 12 5 البكالوريوس

 20 5 7 5 3 ماجستير
 1 0 0 0 1 دكتوراه
 7 4 3 0 0 أخري

 110 28 56 17 9 ا^جمالي
  :أسلوب جمع البيانات �

حيــث تــم توجيــه هــذه .  ع قائمــة االستقــصاءقــام الباحثــان بجمــع البيانــات باســتخدام أســلوب توزيــ
القــوائم لعينــة الدراســة مــع إجــراء بعــض المقــابالت الشخــصية مــع بعــض األفــراد الموزعــة علــيهم القائمــة 
عنــد عمليــة التوزيــع كمــا تــم اســتخدام أجهــزة االتــصال المتاحــة للمــساعدة فــي عمليــة التوزيــع مــن فــاكس 

  .وبريد و بريد إلكتروني
  .تقصاء تصميم قائمة االس �

تم تـصميم قائمـة االستقـصاء بمـا يـتالءم مـع أهـداف وفرضـيات الدراسـة مـع مراعـاة تـصميم شـكل 
  . رئيسيينجزأين إلىحيث تم تقسيم القائمة .  القائمة بشكل منظم وسهل

  .المعلومات العامة: الجزء األول
  .ث أقسام رئيسية ثالإلىوتم تقسم هذا الجزء : المعلومات واالستفسارات العلمية: الجزء الثاني

   داخل المصرفدارةالعالقة بين تنوع هيكل الملكية وتشكيلة مجلس اإل:  أوالً 
  . العالقة بين تنوع هيكل الملكية وتزايد الثقة بين المستثمرين في التقارير المالية: ثانياً 
ة مجلس  وتحقيق الشفافية والعدالة في مساءلالعالقة بين قواعد وضوابط تطبيق الحوكمة: ثالثاً 
  . داخل المصرفدارةاإل
  :صدق وثبات أداة الدراسة �
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قــام الباحثــان بعــرض قائمــة االستقــصاء علــى محكمــين مــن أعــضاء هيئــة التــدريس فــي الجامعــات 
تـم إجـراء التعـديالت , الفلسطينية للتحقق من صدق محتوى فقراتهـا وبعـد اإلطـالع علـى آراء المحكمـين

ك تــــم عــــرض قائمــــة االستقــــصاء علــــى عينــــة اختباريــــة وكــــذل, المطلوبــــة فــــي صــــياغة بعــــض الفقــــرات
فــردًا مــن أفــراد مجتمــع الدراســة للتعــرف علــى درجــة وضــوح وفهــم فقــرات ) 20( اسـتطالعية مكونــة مــن

وقـد تـم إعـادة صـياغة بعـض الفقـرات لتكـون أكثـر وضـوحًا وفهمـًا , قائمة االستقصاء مـن وجهـة نظـرهم
 لقيـاس ثبـات االسـتبانة وتبـين Cronbach's Alphaتبـار وكذلك تم استخدام اخ.  ألفراد عينة الدراسة

 ولجميـــع المحـــاور يـــساوي 0.8 لكـــل محـــور مـــن المحـــاور علـــى حـــدى قـــد تجـــاوز Alphaأن معامـــل 
. وبذلك يكون قد تـم التأكـد مـن صـدق وثبـات أداة الدراسـة.  وهذا يعني أن معامل الثبات مرتفع0.897

  .)2(وهذا ما يوضحه جدول رقم 
  )2(جدول رقم 

   الخاص بقيم ألفاكرونباخ لمحاور الدراسة األساسية
  Cronbach's Alpha  البيـــــــــــــــــــان

  
hقة بين تنوع ھيكل الملكية وتشكيلة مجلس ا�  0.873   داخل المصرفدارةالع

  0.956  الع�قة بين تنوع ھيكل الملكية وتزايد الثقة بين المستثمرين في التقارير المالية
 بين قواعد وضوابط تطبيق الحوكمة وتحقيق الشفافية والعدالة في الع�قة

h0.862   داخل المصرفدارةمساءلة مجلس ا  
  0.897  لمحاوراإجمالي القيمة لجميع 

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة �
أعتمــد التحليــل اإلحــصائي لتحليــل بيانــات الدراســة الميدانيــة باعتبارهــا بيانــات وصــفية غيــر 

 وقـد تـم االعتمـاد ,ك إلجراء تحليل التباين إلجابات العينة التـي وردت فـي قائمـة االستقـصاءقياسية وذل
مقيــــاس ألفاكرونبــــاخ : إلــــى فــــي التحليــــل اإلحــــصائي للوصــــول S.P.S.Sعلـــى البرنــــامج اإلحــــصائي 

 لدراســة مــدى قــوة الــدوافع ANOVAوالمتوســط الحــسابي المــرجح واالنحــراف المعيــاري واختبــار التبــاين 
 دراسـة العالقـة القائمـة بـين كـل مـن إلىباإلضافة .  (T-Test) لدا المستقصى منهم واختبار يتهاوأهم

  .الدوافع وطبيعة العمل وذلك للحكم على نتائج الدراسة وتوصياتها
  :تحليل بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها �

قد تم تـصميم األوزان فـي لهذا ف.  لتحديد درجات نتائج إجابة الدراسة وفقًا لدرجات القياس الترتيبي
ليختــار منهــا المستقــصى منــه مــا يتناســب مــع القــوة الترجيحيــة أو معامــل ثقتــه فــي , شــكل رقمــي محــدد

حيث الرقم صـفر يـشير . وتعكس هذه األوزان األهمية للدوافع سواء بالموافقة أم عدم الموافقة.  اإلجابة
وهكـذا كمـا هــو % 20-%1 ثقـة بالـدافع مــن  درجــةإلـىيـشير )  1( انعـدام درجــة الثقـة بينمـا الــرقم إلـى

  ).3(موضح في جدول رقم
   لتوضيح درجات القياس الترتيبي: )3(جدول رقم 

0 1 2 3 4 5 
القياس 
درجة ثقة  الترتيبي

 %100%81 %80-%61 %60-%41 %40-%21 %20-%1 معدومة

  .حيث كلما ارتفعت درجة الترتيب كلما كان المقياس أفضل)  3(رقم ويحدد المتوسط المرجح لدرجات الموافقة بناء على الترتيب الموضح في جدول 
  

 أجـزاءتحليل المعلومات العامة وٕايجـاد العالقـة بـين دوافـع المعلومـات العامـة مـع بـاقي : أوالً 
  :القائمة

لقـــد تـــم تحليـــل الجـــزء األول مـــن قائمـــة االستقـــصاء وذلـــك مـــن خـــالل إيجـــاد العالقـــة بـــين   
.   عـدمهاأو القائمة التي أسست من أجـل التحقـق مـن صـحة الفرضـيات أجزاءالمعلومات العامة وباقي 
نـسب توزيـع المؤهـل العلمـي بالنـسبة لألشـخاص المستقـصى مـنهم حيـث ) 4(حيث يظهـر الجـدول رقـم 
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مــن المستقــصى مــنهم % 19 مــن أكثــربينمــا , %74.5يوس لور تتمركــز أعلــى نــسبة حــول درجــة البكــا
مــوظفين الــذين يعملــون داخــل المــصارف كعنــصر فعــال فــي ال نأأصــحاب مــؤهالت عليــا وهــذا يبــين 

  . عملهم بكفاءة ومهنيةأداءالعمل المالي المصرفي لديهم مؤهالت علمية عالية تمكنهم من 
   المستوى العلمي : )4(جدول رقم 

 أخرى دكتوراه ماجستير بكالوريوس المؤھل العلمي للمستقصي منه
 %6.4 %0.9 %18.2 %74.5  النسب

 
فيظهر أن اكبر نسبة من الموظفين قد حصلوا علـى الـشهادات العلميـة ) 5(ا الجدول رقم أم

 الفتــرة التــي ســبقت قــدوم أن إلــى ويرجــع ذلــك ,وهــذا أمــر طبيعــي% 43.6مــن منــاطق الــضفة الغربيــة 
الــسلطة الوطنيــة الفلــسطينية لــم يكــن هنــاك ســوى جامعــة أو جــامعتين علــى األكثــر داخــل قطــاع غــزة، 

ه الكثيـر مـن الطـالب الفلـسطينيين للحـصول علـى التعلـيم فـي جامعـات خـارج الـوطن سـواء وكذلك توجـ
مــن األشــخاص % 76فيبــين أن هنــاك نــسبة تتجــاوز ) 6( جــدول رقــم أكــدهوهــذا مــا .  أجنبيــة أوعربيــة 

 وهــذا , ســنوات فـي العمــل المــصرفي كمرتبـة إداريــة مرموقــة10المستقـصى مــنهم لــديهم خبـرة أكثــر مــن 
  . كبيرة في المعلومات التي تم الحصول عليها منهميعطى ثقة 

   مكان الحصول على المستوى العلمي: )5(جدول رقم 
مكان الحصول على المستوى 

 أجنبيةدول  الوطن العربي الضفة الغربية قطاع غزة العلمي
 %18.2 %22.7 %43.6 %15.5 النسبة

   عدد سنوات الخبرة: )6(جدول رقم 
  سنه فأكثر15  15 أقل من – 10من   10 أقل من – 5من   سنوات5أقل من  سنوات الخبرة

 %25.5 %50.9 %15.5 %18.2 النسبة
 

هم أعضاء % 8.1أن أقل نسبة من األشخاص المستقصى منهم ) 7(ويوضح الجدول رقم 
 أقل ما يكون في المصارف دارة نظرًا ألن عدد أعضاء مجلس اإلاعتيادي وهذا أمر إدارةمجلس 
 حيث أن الغالبية العظمي من المصارف ما هي إال فروع لمصارف يتمركز ,في قطاع غزةالعاملة 

.  الفرع الرئيسي لها في الغالب في مناطق الضفة الغربية أو في دولة عربية مجاورة أو حتى أجنبية
باإلضافة .   في الخارج حيث توجد الفروع الرئيسية للمصارفدارةلذلك نجد تمركز أعضاء مجلس اإل

وأن عدد .   تمركز غالبية المدراء الماليين في الضفة الغربية حيث توجد الفروع الرئيسية للمصارفلىإ
المساهمين في قطاع غزة منخفض جدًا مقارنة مع مناطق الضفة الغربية ومن الممكن أن يرجع ذلك 

الغربية أو الضفة " نابلس" أيضًا لعدة أسباب أخرى منها وجود سوق فلسطين لألوراق المالية في 
  . األموال في مناطق الضفة الغربيةسرؤو تمركز قوة 

   طبيعة العمل : )7(جدول رقم 

  . داخل المصرفدارةتحليل العالقة بين تنوع هيكل الملكية وتشكيلة مجلس اإل: ثانياً 
على مـستوى كـل  المتوسط الحسابي لألوزان المعطاة لكل فقرة من الفقرات) 8(دول رقم يوضح الج

 قيـاس مـدى تـشتت األوزان إلـىباإلضـافة .   وأيـضًا علـى المـستوى اإلجمـالي,فئة من الفئات علـى حـدا
حيث يظهر الجدول أن الدافع رقـم .  المعطاة حول متوسطها الحسابي معبرًا عنها باالنحراف المعياري

 علــى علــم ودرايــة كافيــة بمبــادئ وأســس األنــشطة والتــشريعات الماليــة دارةأعــضاء مجلــس اإل") 4(
حـصل علـى أعلـى متوسـط لـألوزان علـى المـستوى اإلجمـالي للمـشاركين " للمصرف التي يجب إتباعها

 كــل المــسؤوليات المتعلقــة بعمليــات دارةيتحمــل مجلــس اإل ")5(، ثــم يليــه الــدافع رقــم 3.752وقــدرة 
) 3(،  ثــم يليــه الــدافع رقــم 3.688بمتوســط قــدره "  المــساهمينأمــاممــصرف وســالمة مركــزة المــالي ال

 مساھم رئيس قسم مدير مالي إدارةعضو مجلس  طبيعة العمل
  %25.5 %50.9 %15.5 %8.1 النسبة
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"  قائمــة علــى المــساواة بــين جميــع المــساهميندارةالعالقــة القائمــة بــين هيكــل الملكيــة ومجلــس اإل"
مـسؤولية كـل عـضو مـن أعـضاء مجلـس  ")10( الـدافع رقـمإلـى، وهكـذا وصـوًال 3.578بمتوسط قـدره 

 3.156 حيث حصل على أقل نسبة متوسط حسابي وقـدرة " محدودة وواضحة أمام المساهمينارةداإل
، )1( مـع الفرضــية الفرعيــة رقــم يــتالءموهكـذا وقــد جــاء ترتيـب الــدوافع مــن حيــث القـوه واألهميــة بمــا ال 

 عـدم وجـود المعرفـة الكافيـة لـدى كـل مـن المـالك وأعـضاء"من الفرضية الرئيـسية األولـى وهـي )  2(
عــدم وجــود عالقــة بــين تنــوع هيكــل الملكيــة وتــشكيلة مجلــس " و "  لمفهــوم الحوكمــةدارةمجلــس اإل

  " دارةاإل
  فقـد دارةأنه على مستوى أعـضاء مجلـس اإل) 8(أما على مستوى الفئات فيتضح من الجدول رقم 

 0.301ه بمتوسط قـدر ) 5(ثم الدافع رقم , 0.307على أعلى متوسط وقدره ) 4(حصل أيضا الدافع رقم
أيـضًا علـى أعلـى متوسـط ) 4( أما على مستوى المدير المالي فقد حصل الـدافع رقـم ,)3(ثم الدافع رقم

.  ،0.553بمتوسـط قـدره ) 3(ثـم الـدافع رقـم  , 0.570بمتوسـط قـدره ) 5( يليه الـدافع رقـم 0.579وقدره 
 يليـه 1.910ط وقـدره أيـضًا علـى أعلـى متوسـ) 4(أما على مستوى رئيس القسم فقـد حـصل الـدافع رقـم 

ــدافع رقــم  وأخيــرًا الفئــة الرابعــة وهــي .  1.821قــدره ) 3(ثــم الــدافع رقــم  , 1.877بمتوســط قــدره ) 5(ال
بمتوسـط ) 5(يليـه الـدافع رقـم , 0.655علـى أعلـى متوسـط وقـدرة )4(المساهمين فقد حصل الـدافع رقـم 

الحـظ أن ترتيـب الـدوافع مـن حيـث وي.   علـى التـوالي0.910بمتوسـط قـدره ) 3( ثم الـدافع رقـم 0.938
درجة األهمية حسب وجهة نظر عينة الدراسة كًال على حدا نجدها موحدة ومتوافقة بنفس الترتيـب مـن 

 الفكـر لـدى العـاملين فـي المـصارف فـي أن الدافع األقل أهمية وهذا يدل علـى إلىالدافع األقوى أهمية 
 .تطبيق الحوكمة في المصرف عملية أهميةجميع فئاته يحمل فكرًا واحدًا تجاه 

 المتوسط الحسابي وا�نحراف المعياري للع�قة بين تنوع ھيكل الملكية وتشكيلة مجلس : )8(جدول رقم 
  . داخل المصرفدارةا^

 ا^جمالي مساھم رئيس قسم مدير مالي إدارةعضو مجلس  الفئة

 الدافع
المتوسط 
 الحسابي

ا�نحراف 
  المعياري

المتوسط 
 الحسابي

حراف ا�ن
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

ا�نحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

ا�نحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

ا�نحراف 
  المعياري

1 0.259 0.133 0.489 0.251 1.611 0.829 0.805 0.415 3.165 1.630 
2  0.268 0.118 0.507 0.223 1.672 0.736 0.836 0.368 3.284 1.447 
3 0.292 0.337 0.553 0.638 1.821 2.102 0.910 1.051 3.578 4.130 
4 0.307 0.255 0.579 0.482 1.910 1.589 0.955 0.794 3.752 3.121 
5 0.301 0.096 0.570 0.183 1.877 0.602 0.938 0.301 3.688 1.184 
6 0.288 0.110 0.544 0.207 1.793 0.684 0.896 0.342 3.522 1.344 
7 0.283 0.106 0.535 0.201 1.765 0.662 0.882 0.331 3.467 1.302 
8 0.283 0.101 0.535 0.192 1.765 0.633 0.882 0.316 3.467 1.244 
9 0.289 0.108 0.545 0.205 1.798 0.677 0.899 0.338 3.532 1.330 

10 0.258 0.112 0.487 0.212 1.606 0.700 0.803 0.350 3.156 1.375 
11 0.291 0.100 0.550 0.189 1.812 0.625 0.906 0.312 3.559 1.228 
12 0.272 0.114 0.514 0.216 1.695 0.713 0.847 0.356 3.330 1.401 
13 0.277 0.115 0.523 0.217 1.723 0.716 0.861 0.358 3.385 1.407 
14 0.280 0.116 0.528 0.220 1.742 0.727 0.871 0.363 3.422 1.429 

، وسnnيتحقق ھnnذا 5ان المعطnnاة علnnى مnnستوى أي مجموعnnة أو علnnى المnnستوى اhجمnnالي للمجموعnnات سnnوف يكnnون أن أكبnnر حجnnم ل�nnوز*  
  .5المتوسط لو أن جميع أفراد العينة الممثلين للمجموعة أو hجمالي المجموعات المشاركة خصصوا للسبب نفسه الوزن 

  
المخصــــصة مــــن قبــــل  االنحــــراف المعيــــاري لتــــشتت األوزان )8(كمــــا يظهــــر نفــــس الجــــدول رقــــم 

كـان األصـغر ) 5(المشاركين حول المتوسط الحسابي حيث نالحظ أن االنحـراف المعيـاري للـدافع رقـم 
 بالمقارنــة بــاالنحراف المعيــاري للــدوافع األخــرى 1.184علــى المــستوى اإلجمــالي حيــث بلــغ االنحــراف 

بين آراء المشاركين علـى ويمثل اقل من ربع المتوسط، حيث تدل هذه النتائج على مدى شدة التجانس 
علـى أعلـى ) 3(كمـا حـصل الـدافع رقـم , )5( حـد كبيـر حـول أهميـة الـدافع رقـم إلـىالمستوى اإلجمالي 
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  . 4.130 هانحراف معياري قدر 
مــن وجهــة نظــر ) 5(وأمــا علــى مــستوى الفئــات فــإن االنحــراف المعيــاري األصــغر كــان الــدافع رقــم 

ومـن وجهـة نظـر , 0.183هة نظر المدراء الماليين فكان  ومن وج0.096 ه وقدر دارةأعضاء مجلس اإل
ـــدل تـــدنى مـــستوى 0.301وأخيـــرا علـــى مـــستوى المـــساهمين فكـــان , 0.602رؤســـاء األقـــسام كـــان  ، وي

ســواء علــى المــستوى اإلجمــالي أو علــى مــستوى الفئــات علــى أنــه ) 5(االنحــراف المعيــاري للــدافع رقــم 
  . الدافع األهم

ف بين درجة أهمية الدوافع بين الوسط الحسابي واالنحـراف المعيـاري  هناك اختالأن ونالحظ هنا 
وحتـى نـتمكن .    اختالف درجات التكرارات بـين أراء مجموعـة عينـة الدراسـةإلىويرجع هذا االختالف 

لتحليل الدوافع ) T- Test( من الحكم على مدى قبول أو رفض فرضيات الدراسة فقد تم إجراء اختبار
لجميع  Sig  ولوحظ أن جميع هذه الدوافع تم قبولها نظرًا ألن مستوى المعنوية,ألولاالخاصة بالمحور 

وبالتالي نرفض الفرض العدمي ونقبل الفـرض %. 0.05 وهو أقل من مستوى المعنوية 0.000الدوافع 
مـن الفرضـية الرئيـسة، أي انـه توجـد المعرفـة الكافيـة لـدى ) 2(و ) 1(البديل لكل من الفرضية الفرعيـة 

 لمفهوم الحوكمة، كما انـه يوجـد عالقـة بـين تنـوع هيكـل الملكيـة دارة مجلس اإلوأعضاءل من المالك ك
 لدوافع  ( T- Test ) لتحليل) 9(وهو ما وضحه جدول رقم .   داخل المصرفدارةوتشكيلة مجلس اإل

 . داخل المصرفدارةللعالقة بين تنوع هيكل الملكية وتشكيلة مجلس اإل
 :)9(جدول رقم 

  . داخل المصرفدارة لدوافع للع�قة بين تنوع ھيكل الملكية وتشكيلة مجلس ا^ ( T- Test ) تحليلل 

  
هيكل   مع دوافع تنوع)طبيعة العمل(التنظيمي  العالقة بين المتغير) 10(م ويوضح الجدول رق

 المتعدد عند مستوى االنحدار داخل المصرف من خالل إجراء تحليل دارةالملكية وتشكيلة مجلس اإل
ودوافع تنوع ) طبيعة العمل( توجد عالقة ذات داللة معنوية بين  حيث نالحظ انه ال.  0.05معنوية 

 داخل المصرف حيث أن مستوى معنوية غالبية الدوافع أكبر من دارةة وتشكيلة مجلس اإلهيكل ملكي
وهذا يؤكد على عدم وجود اختالف بين أفراد عينة الدراسة حول أهمية العالقة بين تنوع هيكل %.  5

حوكمة مما يؤكد على أهمية ال) طبيعة العمل(  طبقًا للمتغير التنظيمي دارةالملكية وتشكيلة مجلس اإل

 T  Sign  البيــــــــــــــــــــان الرقم
  . داخل المصرفدارةالع�قة بين تنوع ھيكل الملكية وتشكيلة مجلس ا^: أو�ً 
1 h0.000 20.446 .ستقلين على أعضاء مستقلين وغير مدارةتحتوى تشكيلة مجلس ا 
2 hس اnnnشكيلة مجلnnnوى تnnnة دارةتحتnnnة وعمليnnnرات علميnnnستقلين ذو خبnnnضاء مnnnى أعnnnعل 

 .متخصصة
23.873 0.000 

3 hس اnnة ومجلnnل الملكيnnين ھيكnnة بnnة القائمnnق� قائمnnة علnnى المnnساواة بnnين جميnnع دارةالع
 .المساھمين

9.044 0.000 

4 hس اnضاء مجلnة بدارةأعnة كافيnم ودرايnnى علnشريعات  علnnشطة والتnس ا�نnادئ وأسnnمب
 المالية للمصرف التي يجب إتباعھا

12.695 0.000 

5 hس اnnل مجلnnزة دارةيتحمnnمة مرك�nnصرف وسnnات المnnة بعمليnnسؤوليات المتعلقnnل المnnك 
 . المساھمينأمامالمالي 

32.743 0.000 

6 hل تدارةيتحمل مجلس ا�nن خnصرفية مnة المnة بالحوكمnسؤوليات المتعلقnد  كل المnحدي
 . التنفيذية وا�شراف عليھادارة العامة ل¤ا�ھداف

27.564 0.000 

7 hصرف دارةأعضاء مجلس اnل بالمnتراتيجية العمnياغة إسnن صnام عnشكل تnمسئولين ب 
 .وسياسة المخاطر

27.995 0.000 

8 hمسئولين عن تجنب تضارب المصالح التي تجعلھم غير قادرين دارةأعضاء مجلس ا 
  بھم على أكعلى أداء واج

 .مل وجه تجاه المصرف

29.938 0.000 

9 hقية ومعايير العمل دارةيراقب مجلس ا� ا�ھداف اhستراتيجية للمصرف والقيم ا�خ
 اYعتبار مصالح حملة ا�سھم والمودعين وان تكون ھذه القيم سnارية وحقيقيnة فيأخذاً 

 . المصرففي

27.925 0.000 

 0.000 24.162 . محدودة وواضحة أمام المساھميندارةمجلس اhمسؤولية كل عضو من أعضاء  10
11 hس اnnضاء مجلnnين أعnnصال بnnتYة اnnدارةعمليhي أي دارة واnnة فnnھلة ومتاحnnة سnnالتنفيذي 

 .وقت
30.463 0.000 

12 h0.000 25.058 . المسؤولية أمام المصرف والمساھميندارةيتحمل كل عضو من أعضاء مجلس ا 
 0.000 25.308 . التامة في إبداء الرأيباYستق�لية دارةن أعضاء مجلس اhيتمتع كل عضو م 13
14 hس اnا دارةأعضاء مجلnذيين بمnديرين التنفيnين المnة وتعيnار ومراقبnن اختيnسئولين عnم 

 . المصرفإدارةيضمن توافر الكفاءات القادرة على 
25.194  0.000  

  0.000  25.672   الدوافعإجمالي  
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) 10(وعلى المستوى التفصيلي يتضح من جدول رقم .  في المصارف حسب وجهة نظر أفراد العينة
توجد عالقة ذات داللة معنوية بين طبيعة العمل ودوافع تنوع هيكل ملكية وتشكيلة مجلس  انه ال

و حتى  أو المدراء الماليين أو رؤساء األقسام أدارة داخل المصرف من أعضاء مجلس اإلدارةاإل
يتمتع كل عضو من أعضاء مجلس ") 13( الدافع رقم ناءاستثب.  المساهمين على المستوى اإلجمالي

 حسب وجهة نظر أعضاء 0.0452عند مستوى المعنوية "  االستقاللية التامة في إلبداء الرأيدارةاإل
استقاللية   حسب وجهة نظر المدراء الماليين ويرجع ذلك للتأكيد على 0.0132، ودارةمجلس اإل
يوجد اختالف بين أفراد العينة بالنسبة لطبيعة العمل  وهذا يؤكد انه ال.   القراراتخاذ في دارةمجلس اإل

 حول اإلجماع داخل المصرف مما يؤكد دارةحول أهمية دوافع تنوع هيكل الملكية وتشكيلة مجلس اإل
 . الحوكمةأهمية

  داخل المصرفدارةع تنوع ھيكل الملكية وتشكيلة مجلس ا^الع�قة بين طبيعة العمل ودواف:)10(الجدول رقم 

 
  .العالقة بين تنوع هيكل الملكية وتزايد الثقة بين المستثمرين في التقارير المالية: ثانيًا 

 للمستثمرين والمساهمين لتوجيه الفرصة إتاحة" ) 11(أن الدافع رقم ) 11(رقم لجدول حيث يظهر ا
المناسـبة تزيـد مـن  الحلـول واقتـراح األعمـال جـدول فـي جديـدة بنـود  وٕادراجدارةاإل لمجلـس األسـئلة

حصل على أعلى متوسط لألوزان علـى المـستوى اإلجمـالي " وبتقاريرهالثقة بسياسة المصرف المالية 
للمـستثمرين والمـساهمين  كافيـة تـوفير معلومـات ")10(، ثم يليه الدافع رقـم 3.761شاركين وقدرة للم
بشأنها  سيتخذ التي والموضوعات العامة الجمعية أعمال اجتماعات وجدول وتاريخ مكان وقت و عن

،  ثـم 3.724 بمتوسـط قـدره  "وبتقـاريرهاالجتماع تزيد من ثقة بسياسة المصرف المالية  في القرارات
 بالمـصرف نالتنفيـذيي مـن غيـر دارةمـن نـصف أعـضاء مجلـس اإل وجـود أكثـر) "2(يليه الـدافع رقـم  

 إلـى، وهكـذا وصـوًال 3.651بمتوسـط قـدره " يزيد مـن ثقـة المـستثمرين فـي التقـارير الماليـة للمـصرف
 لمجلـس ابعـةالت الثالثـة اللجـان في نالتنفيذيي غير دارةاإل مجلس من أعضاء وجود") 6(الدافع رقم 

الر
  قم

  طبيعة العمل  الدافع

عضو   . داخل المصرفدارةالع�قة بين تنوع ھيكل الملكية وتشكيلة مجلس ا^: أو�ً 
مجلس 

 دارةا^
 رئيس مالي مدير

 المساھم قسم

1  h0.5299 0.4811 0.1840 0.1785  . على أعضاء مستقلين وغير مستقليندارةتحتوى تشكيلة مجلس ا 

2  hعلى أعضاء مستقلين ذو خبرات علمية وعملية دارةتحتوى تشكيلة مجلس ا 
 0.9010 0.6665 0.2462 0.6949 .متخصصة

3  hقة القائمة بين ھيكل الملكية ومجلس ا� قائمة على المساواة بين جميع دارةالع
 0.9598 0.4891 0.3289 0.2306 .المساھمين

 على علم ودراية كافية بمبادئ وأسس ا�نشطة دارةضاء مجلس اhأع  4
 0.7612 0.9093 0.5378 0.1040 والتشريعات المالية للمصرف التي يجب إتباعھا

5  hمة مركزة دارةيتحمل مجلس ا� كل المسؤوليات المتعلقة بعمليات المصرف وس
 0.8746 0.7160 0.6664 0.9527 .المالي امام المساھمين

6  hل دارةيتحمل مجلس ا� كل المسؤوليات المتعلقة بالحوكمة المصرفية من خ
 0.9672 0.1917 0.6533 0.3176 . التنفيذية وا�شراف عليھادارةتحديد اYھداف العامة ل¤

7  hمسئولين بشكل تام عن صياغة إستراتيجية دارةأعضاء مجلس ا 
 0.3010 0.2454 0.2506 0.0619 .العمل بالمصرف وسياسة المخاطر

8  hمسئولين عن تجنب تضارب المصالح التي دارةأعضاء مجلس ا 
 0.4715 0.3054 0.8284 0.7058  .تجعلھم غير قادرين على أداء واجبھم على أكمل وجه تجاه المصرف

9  
hقية دارةيراقب مجلس ا� ا�ھداف اhستراتيجية للمصرف والقيم ا�خ

مصالح حملة ا�سھم والمودعين وان ومعايير العمل أخذاً فى اYعتبار 
 .تكون ھذه القيم سارية وحقيقية فى المصرف

0.3256 0.2310 0.4762 0.6376 

10  hمحدودة وواضحة أمام دارةمسؤولية كل عضو من أعضاء مجلس ا 
 0.5145 0.1331 0.7891 0.3131  .المساھمين

11  hتصال بين أعضاء مجلس اYدارةعملية اhية سھلة  التنفيذدارة وا
 0.3032 0.8787 0.0555 0.1117 .ومتاحة في أي وقت

12  hالمسؤولية أمام المصرف دارةيتحمل كل عضو من أعضاء مجلس ا 
 0.5440 0.0684 0.0741 0.2024 .والمساھمين

13  hلية التامة في إبداء دارةيتمتع كل عضو من أعضاء مجلس ا� باhستق
 0.9321 0.1997 0.0132 0.0452 .الرأي

14  hمسئولين عن اختيار ومراقبة وتعيين المديرين دارةأعضاء مجلس ا 
 0.8695 0.1617 0.0556  0.1690 . المصرفإدارةالتنفيذيين بما يضمن توافر الكفاءات القادرة على 
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  يرر االتق في المستثمرين ثقة من يزيد) المكافآت ،تالتعيينا المراجعة،( دارةاإل
 مـع يتالءم وهذا جاء بما ال 3.5138حيث حصل على أقل نسبة متوسط حسابي "  للمصرف المالية 

ي التقـارير عدم وجود عالقة بـين تنـوع هيكـل الملكيـة وزيـادة ثقـة المـستثمرين فـ) " 3(الفرضية الفرعية رقم 
 . من الفرضية الرئيسية األولى" المالية

  : ) 11(جدول رقم 

المتوسط الحسابي وا�نحراف المعياري للع�قة بيم تنوع ھيكل الملكية وتزايد الثقة بين المستثمرين في 
  التقارير المالية

 ا^جمالي مساھم رئيس قسم مدير مالي إدارةعضو مجلس  الفئة

الدا
 فع

المتوسط 
  يالحساب

ا�نحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

ا�نحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

ا�نحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

ا�نحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

ا�نحراف 
  المعياري

1 0.292 0.553 1.821 0.910 0.104 0.197 0.651 0.325 3.578 1.278 
2 0.298 0.564 1.858 0.929 0.099 0.188 0.621 0.310 3.651 1.220 
3 0.298 0.562 1.854 0.927 0.104 0.196 0.648 0.324 3.642 1.273 
4 0.298 0.562 1.854 0.927 0.101 0.191 0.629 0.314 3.642 1.236 
5 0.290 0.548 1.807 0.903 0.099 0.187 0.617 0.308 3.550 1.213 
6 0.287 0.543 1.788 0.894 0.103 0.194 0.641 0.320 3.513 1.259 
7 0.296 0.560 1.844 0.922 0.088 0.168 0.553 0.276 3.623 1.086 
8 0.295 0.557 1.835 0.917 0.102 0.192 0.635 0.317 3.605 1.247 
9 0.296 0.560 1.844 0.922 0.109 0.205 0.678 0.339 3.623 1.331 

10 0.304 0.575 1.896 0.948 0.098 0.185 0.611 0.305 3.724 1.200 
11 0.307 0.581 1.914 0.957 0.091 0.173 0.570 0.285 3.761 1.121 
، وسnnيتحقق ھnnذا 5أن أكبnnر حجnnم ل�nnوزان المعطnnاة علnnى مnnستوى أي مجموعnnة أو علnnى المnnستوى اhجمnnالي للمجموعnnات سnnوف يكnnون *  

  . 5مجموعات المشاركة خصصوا للسبب نفسه الوزن المتوسط لو أن جميع أفراد العينة الممثلين للمجموعة أو hجمالي ال
 

  دارةأنــه علــى مــستوى أعــضاء مجلــس اإل) 11(أمــا علــى مــستوى الفئــات فيتــضح مــن الجــدول رقــم 
بمتوسـط قـدره ) 10(ثـم الـدافع رقـم, 0.307علـى أعلـى متوسـط وقـدره ) 11(فقد حصل أيضا الدافع رقـم

 أمــا علــى مــستوى المــدير المــالي فقــد حــصل 0.298بمتوســط قــدرة ) 2( الــدافع رقــم يليــهتــم . 0.304
, 1.896بمتوسـط قـدره ) 10( يليـه الـدافع رقـم 1.191أيضًا على أعلى متوسط وقـدره ) 11(الدافع رقم 

أما على مستوى رئيس القسم والمساهمين فقـد حـدث العكـس .  1.858بمتوسط قدره ) 2(ثم الدافع رقم 
 والمــدراء المــاليين مــن حيــت دارة أعــضاء مجلــس اإلحيــث يوجــد توافــق فــي الــدوافع بــين كــل مــن فئتــي

 وهمـا رئـيس القـسم والمـساهمين فقـد تـم األخيـرتينفع كما أن هناك توافـق بـين الفئتـين اترتيب أهمية الدو 
على أعلـى متوسـط وقـدره ) 9(فقد حصل الدافع رقم .  التوافق على ترتيب الدوافع بنفس درجة األهمية

) 10( علـــى مـــستوى المــــساهمين، ويليـــه الـــدافع رقــــم 0.678ام و علـــى مـــستوى رؤســـاء األقــــس0.109
ثـم الـدافع رقـم , علـى مـستوى المـساهمين0.651 على مـستوى رؤسـاء األقـسام  و 0.104بمتوسط قدره 

، وقـد يعـود 0.648، على مستوى رؤساء األقـسام والمـساهمين بمتوسـط قـدره 0.104بمتوسط قدره ) 2(
 فـي وجهـات اخـتالف حيث درجة األهمية بين عينة الدراسـة هـو  ترتيب الدوافع مناختالفالسبب في 

  .النظر لدى بعض األقسام والفئات العاملة في المصارف
االنحـــراف المعيـــاري لتـــشتت األوزان المخصـــصة مـــن قبـــل ) 11(كمـــا يظهـــر نفـــس الجـــدول رقـــم 

كـان األصـغر ) 7(المشاركين حول المتوسط الحسابي حيث نالحظ أن االنحـراف المعيـاري للـدافع رقـم 
 بالمقارنــة بــاالنحراف المعيــاري للــدوافع األخــرى 1.086علــى المــستوى اإلجمــالي حيــث بلــغ االنحــراف 

ويمثل اقل من ربع المتوسط، حيث تدل هذه النتائج على مدى شدة التجانس بين آراء المشاركين علـى 
علـى أعلـى ) 9(ع رقـم كمـا حـصل الـداف, )7( حـد كبيـر حـول أهميـة الـدافع رقـم إلـىالمستوى اإلجمالي 

  . 1.331انحراف معياري قدرة 
 

مــن وجهــة نظــر ) 6(وأمــا علــى مــستوى الفئــات فــإن االنحــراف المعيــاري األصــغر كــان للــدافع رقــم 
ومــن وجهــة , 0.894 نظــر المــدراء المــاليين فكانــت وجهــة ومــن 0.543 وقــدرة دارةأعــضاء مجلــس اإل

 علــى التــوالي، ويــدل 0.276,  0.168 هوقــدر ) 7 (نظــر رؤســاء األقــسام والمــساهمين فكــان الــدافع رقــم
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سواء على المستوى اإلجمالي أو على مـستوى الفئـات ) 7(تدنى مستوى االنحراف المعياري للدافع رقم 
 بـين كــل مــن االخــتالفعلـى أنــه الـدافع األهــم وراء الموافقــة علـى عمليــة إعــادة التقيـيم علــى الـرغم مــن 

  . والمساهميناألقسامليين و رؤساء  والمدراء المادارةأعضاء مجلس اإل
 هناك اختالف بين درجة أهمية الدوافع بين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري أنونالحظ هنا 

وحتى نتمكن .    درجات التكرارات بين أراء مجموعة عينة الدراسةاختالف إلىويرجع هذا االختالف 
لتحليل الدوافع ) T- Test( تم إجراء اختبارمن الحكم على مدى قبول أو رفض فرضيات الدراسة فقد 

لجميع  Sig الخاصة بالمحور الثاني ولوحظ أن جميع هذه الدوافع تم قبولها نظرًا ألن مستوى المعنوية
وبالتالي نرفض الفرض العدمي ونقبل الفرض %. 0.05 وهو أقل من مستوى المعنوية 0.000الدوافع 

ة الرئيسة، أي انه توجد عالقة بين تنوع هيكل الملكية وزيادة من الفرضي) 3(البديل للفرضية الفرعية 
لدوافع ) Test T -(لتحليل ) 12(وهو ما يوضحه جدول رقم . ثقة المستثمرين في التقارير المالية

  .العالقة بين تنوع هيكل الملكية وتزايد الثقة بين المستثمرين في التقارير المالية
  :)12(جدول رقم 

  لدوافع الع�قة بين تنوع ھيكل الملكية وتزايد الثقة بين المستثمرين في التقارير المالية) Test T -(لتحليل  

 
مع دوافع تنوع هيكل ) طبيعة العمل(العالقة بين المتغير التنظيمي ) 13(ويوضح الجدول رقم  �

 المتعدد االنحدارالملكية وتزايد الثقة بين المستثمرين في التقارير المالية من خالل إجراء تحليل 
) طبيعة العمل( توجد عالقة ذات داللة معنوية بين  حيث نالحظ انه ال.  0.05عند مستوى معنوية 

ث أن مستوى معنوية حي ودوافع تنوع هيكل الملكية وتزايد الثقة بين المستثمرين في التقارير المالية
وهذا يؤكد على عدم وجود اختالف بين أفراد عينة الدراسة حول أهمية %.  5غالبية الدوافع أكبر من 

( العالقة بين تنوع هيكل الملكية وتزايد الثقة بين المستثمرين في التقارير المالية والمتغير التنظيمي 
وعلى .  ف حسب وجهة نظر أفراد العينةمما يؤكد على أهمية الحوكمة في المصار ) طبيعة العمل

توجد عالقة ذات داللة معنوية بين طبيعة  أنه ال) 13(المستوى التفصيلي يتضح من جدول رقم 
 أو المدراء الماليين أو رؤساء األقسام أو حتى المساهمين، ودوافع دارةالعمل من أعضاء مجلس اإل

 الدافع رقم باستثناءالمستثمرين في التقارير المالية، العالقة بين تنوع هيكل الملكية وتزايد الثقة بين 
 بالمصرف يزيد من ثقة نالتنفيذيي من غير دارةوجود أكثر من نصف أعضاء مجلس اإل") 2(

 أن") 9(، والدافع رقم 0.0029عند مستوى المعنوية " المستثمرين في التقارير المالية للمصرف

Sign T الرقم  ـــــــــــــــانالبيـــــ 
  الع�قة بين تنوع ھيكل الملكية وتزايد الثقة بين المستثمرين في التقارير المالية: ثانيا

 رأس ھيكل توزيع نسب يمثل دارةاh مجلس تكوين كان إذا المصرف في المستثمرين ثقة تزداد  29.423 0.000
 المال

1  

 ثقة من يزيد بالمصرف نالتنفيذيي غير من دارةاh مجلس أعضاء نصف نأكثر م وجود 31.465 0.000
 .للمصرف المالية التقارير في المستثمرين

2 

 لدى الثقة يدعم المنتدب والعضو دارةاh مجلس رئيس وظيفتي بين بالفصل المصرف قيام 30.089 0.000
 .للمصرف المالية التقارير في المستثمرين

3 

 ومن وYءمتھا من للتحقق الداخلية المصرف وإجراءات نظم اجعةبمر دارةاh مجلس قيام 30.978 0.000
 .للمصرف المالية التقارير في المستثمرين ثقة من يزيد كفاءتھا

4 

 زيادة في تساھم سنوات ث�ث التنفيذي دارةاh مجلس من الواحد للعضو التعاقد مدة تجاوز عدم 30.850 0.000
 .فللمصر المالية بالتقارير المستثمرين ثقة

5 

 دارةاh لمجلس التابعة الث�ثة اللجان في نالتنفيذيي غير دارةاh مجلس من أعضاء وجود 29.420 0.000
  للمصرف المالية التقارير في المستثمرين ثقة من يزيد (المكافآت ،تالتعيينا المراجعة،)

6 

 للمصرف وإدارتھا المالية ريرالتقا لتفھم دارةاh مجلس أعضاء لدى ال�زمة المھارات توافر 34.996 0.000
 .للمصرف المالية التقارير في المستثمرين ثقة من يزيد

7 

 ثقة من يزيد دارةاh مجلس أعضاء ومستويات بدور خاصة مكتوبة قواعد إلى المصرف استناد 30.472 0.000
 .للمصرف المالية التقارير في المستثمرين

8 

0.000 28.685 
 ملكيتھم بحقوق المؤسسيين والمستثمرين المساھمين بين ستشاراتاY لتبادل الفرصة توفير أن

 المالية المصرف بسياسة والمساھمين نالمستثمري ثقة من تزيد بالمبادئ عليھا والمنصوص
 .وبتقاريره

9 

0.000 32.615 
 أعمال وجدول وتاريخ ومكان وقت عن والمساھمين للمستثمرين كافية معلومات توفير

 من تزيد اYجتماع في القرارات بشأنھا سيتخذ التي والموضوعات العامة الجمعية اجتماعات
 .وبتقاريره المالية المصرف بسياسة ثقة

10 

 في جديدة بنود وإدراج دارةاh لمجلس ا�سئلة لتوجيه والمساھمين للمستثمرين الفرصة إتاحة 35.253  0.000
 .وبتقاريره المالية المصرف بسياسة الثقة من تزيد المناسبة الحلول واقتراح ا�عمال جدول

11 

   الدوافعإجمالي    30.364  0.000
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 ملكيتهم بحقوق المؤسسيين والمستثمرين اهمينلتبادل االستشارات بين المس الفرصة توفير
بالمبادئ تزيد من ثقة المستثمرين والمساهمين بسياسة المصرف المالية  عليها المنصوصو 

.  دارةحسب وجهة نظر أعضاء مجلس اإل% 5 وهو أقل من 0.0428 عند مستوى معنوية "وبتقاريره
، وحسب 0.0369عند مستوى المعنوية  )2( فقد كان الدافع رقم األقسامأما حسب وجهة نظر رؤساء 

 على 0.0468، 0.0177عند مستوى معنوية ) 9(،)2(وجهة نظر المساهمين فنجد الدافع رقم 
يوجد اختالف بين أفراد العينة بالنسبة لطبيعة العمل حول أهمية دوافع تنوع  وهذا يؤكد انه ال. التوالي

 حول اإلجماعلتقارير المالية داخل المصرف مما يؤكد هيكل الملكية وتزايد الثقة بين المستثمرين في ا
 . الحوكمةأهمية

الع�قة بين طبيعة العمل  ودوافع تنوع ھيكل الملكية وتزايد الثقة بين المستثمرين في   :)13(الجدول رقم 
 التقارير المالية

  طبيعة العمل  الدافع  الرقم
ة بين المستثمرين في الع�قة بين تنوع ھيكل الملكية وتزايد الثق: ثانياً 

  التقارير المالية
 عضو
 مجلس

 دارةا^
 مدير
 مالي

 رئيس
 المساھم قسم

تزداد ثقة المستثمرين في المصرف إذا كان تكوين   1
h0.6355 0.0626 0.5431  0.1672  . يمثل نسب توزيع ھيكل رأس المالدارةمجلس ا 

2  
 من دارة نصف أعضاء مجلس اhنأكثر موجود 

 بالمصرف يزيد من ثقة المستثمرين نالتنفيذييغير 
  .في التقارير المالية للمصرف

0.0029  0.6042 0.0369 0.0177 

3  
قيام المصرف بالفصل بين وظيفتي رئيس مجلس 

hوالعضو المنتدب يدعم الثقة لدى المستثمرين دارةا 
  .في التقارير المالية للمصرف

0.6212  0.4984 0.5847 0.4972 

4  

hبمراجعة نظم وإجراءات ةدارقيام مجلس ا 
المصرف الداخلية للتحقق من م�ءمتھا ومن كفاءتھا 
يزيد من ثقة المستثمرين في التقارير المالية 

  .للمصرف
0.2932  0.6931 0.8415 0.0907 

5  
عدم تجاوز مدة التعاقد للعضو الواحد من مجلس 

hث سنوات تساھم في زيادة ثقة دارةا� التنفيذي ث
  .تقارير المالية للمصرفالمستثمرين بال

0.1900  0.4806 0.4494 0.1527 

6  

hفي نالتنفيذيي غير دارةوجود أعضاء من مجلس ا 
hثة التابعة لمجلس ا�المراجعة،  (دارةاللجان الث

يزيد من ثقة المستثمرين في ) ، المكافآتتالتعيينا
  .التقارير المالية للمصرف

0.4143  0.8663 0.7128 0.1518 

7  
 دارةالمھارات ال�زمة لدى أعضاء مجلس اhتوافر 

لتفھم التقارير المالية وإدارتھا للمصرف يزيد من ثقة 
  .المستثمرين في التقارير المالية للمصرف

0.4406  0.5947 0.1472 0.2930 

8  
 قواعد مكتوبة خاصة بدور إلى المصرف استناد

hيزيد من ثقة دارةومستويات أعضاء مجلس ا 
  .التقارير المالية للمصرفالمستثمرين في 

0.0539  0.9709 0.0641 0.2808 

9  

 لتبادل اYستشارات بين المساھمين الفرصة توفير أن
ملكيتھم  بحقوق المؤسسيين والمستثمرين
 المستثمرينبالمبادئ تزيد من ثقة  عليھا والمنصوص

 .وبتقاريرهوالمساھمين بسياسة المصرف المالية 
0.0428 0.1530 0.8743 0.0468 

10  

للمستثمرين والمساھمين عن  كافية توفير معلومات
 أعمال اجتماعات وجدول وتاريخ وقت ومكان

بشأنھا  سيتخذ التي والموضوعات العامة الجمعية
اYجتماع تزيد من ثقة بسياسة  في القرارات

 .المصرف المالية وبتقاريره

0.7582  0.7363 0.9344 0.3707  

11  

 والمساھمين لتوجيهللمستثمرين  الفرصة إتاحة
 جدول في جديدة بنود  وإدراجدارةاh لمجلس ا�سئلة

المناسبة تزيد من الثقة  الحلول واقتراح ا�عمال
  .بسياسة المصرف المالية وبتقاريره

0.3687   
0.2619 0.2153 0.1964 

ة العالقة بين قواعد وضوابط تطبيق الحوكمة وتحقيق الشفافية والعدالة في مساءل: ثالثا 
  . داخل المصرفدارةمجلس اإل
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المتوسـط الحـسابي لـألوزان المعطـاة لكـل فقـرة مـن الفقـرات علـى مـستوى ) 14(يوضح الجدول رقـم 
 قيـاس مـدى تـشتت إلـىباإلضـافة .  كل فئة من الفئات كـًال علـى حـدا وأيـضًا علـى المـستوى اإلجمـالي
حيث يظهـر أن الـدافع رقـم .  المعيارياألوزان المعطاة حول متوسطها الحسابي معبرًا عنها باالنحراف 

حـصل علـى أعلـى متوسـط " تعد الشفافية ضـرورية للحوكمـة الفعالـة والـسليمة فـي المـصارف" ) 1(
ــدافع رقــم 4.128 هلــألوزان علــى المــستوى اإلجمــالي للمــشاركين وقــدر  علــى مجلــس  ")12(، ثــم يليــه ال

 العليـــا دارةصرف وألنفـــسهم ولـــإل المـــفـــي أن يـــضع حـــدودا واضـــحة للمـــسئوليات والمحاســـبة دارةاإل
 بمتوسـط قـدره "والمديرين وللعاملين وان يضع هيكل إداري يشجع على المحاسبة ويحدد المـسئوليات

قيــام المــصرف باإلفــصاح والنــشر اإللكترونــي للمعلومــات عبــر ) "10(،  ثــم يليــه الــدافع رقــم  0.319
، 0.319بمتوسـط قـدره " ماليـة للمـصرفموقعه على االنترنـت يـدعم ثقـة المـستثمرين فـي التقـارير ال

 والمديرين دارةاإل مجلس أعضاء ومؤهالت هيكل عن اإلفصاح يعد") 6( الدافع رقم إلىوهكذا وصوًال 
 المـصرفية الحوكمـة أساسـيات مـن والمـديرين للعـاملين األجـور وسياسـات الحـوافز وهيكـل واللجـان

 وهكـذا نجـد ترتيـب الـدوافع مـن 3.513 ه حيث حـصل علـى أقـل نـسبة متوسـط حـسابي وقـدر "والشفافية
عـدم وجـود عالقـة بـين قواعـد وضـوابط " ) 4(حيث القوة جاء بما ال يتالءم مع الفرضية الفرعيـة رقـم 

مـــن "   داخـــل المـــصرفدارةلتطبيـــق الحوكمـــة وتحقيـــق الـــشفافية والعدالـــة فـــي مـــساءلة مجلـــس اإل
 .الفرضية الرئيسية األولى

بي وا�نحراف المعياري للع�قة بين قواعد وضوابط تطبيق الحوكمة  المتوسط الحسا:)14(جدول رقم 
   دارةوتحقيق الشفافية والعدالة في مساءلة مجلس ا^

 
 ا^جمالي مساھم رئيس قسم مدير مالي إدارةعضو مجلس  الفئة

 الدافع
المتوسط 
  الحسابي

ا�نحراف 
 المعياري

المتوسط 
  الحسابي

ا�نحراف 
 المعياري

المتوسط 
 يالحساب

ا�نحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

ا�نحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

ا�نحراف 
  المعياري

1 0.337 0.638 2.101 1.050 0.387 0.731 2.408 1.204 4.128 4.729 
2 0.306 0.578 1.905 0.952 0.101 0.190 0.628 0.314 3.743 1.235 
3 0.307 0.581 1.914 0.957 0.100 0.190 0.627 0.313 3.761 1.231 
4 0.307 0.581 1.914 0.957 0.098 0.186 0.615 0.307 3.761 1.208 
5 0.303 0.572 1.886 0.943 0.090 0.170 0.559 0.279 3.706 1.099 
6 0.299 0.565 1.863 0.931 0.101 0.191 0.632 0.316 3.660 1.241 
7 0.307 0.579 1.910 0.955 0.095 0.179 0.592 0.296 3.752 1.163 
8 0.311 0.588 1.938 0.969 0.094 0.177 0.585 0.292 3.807 1.150 
9 0.314 0.594 1.95 0.978 0.097 0.184 0.608 0.304 3.844 1.195 

10 0.319 0.602 1.985 0.992 0.096 0.182 0.599 0.299 3.899 1.178 
11 0.307 0.579 1.910 0.955 0.102 0.192 0.635 0.317 3.752 1.248 
12 0.319 0.604 1.989 0.994 0.096 0.182 0.602 0.301 3.908 1.182 
13 0.310 0.585 1.928 0.964 0.102 0.194 0.639 0.319 3.789 1.255 
أن أكبــر حجـــم لـــألوزان المعطـــاة علـــى مـــستوى أي مجموعــة أو علـــى المـــستوى اإلجمـــالي للمجموعـــات ســـوف *  

وسط لو أن جميع أفراد العينـة الممثلـين للمجموعـة أو إلجمـالي المجموعـات المـشاركة ، وسيتحقق هذا المت5يكون 
  .5خصصوا للسبب نفسه الوزن 

 
  دارةأنه على مستوى أعضاء مجلس اإل) 14(أما على مستوى الفئات فيتضح من الجدول رقم  

بمتوسط قدره ) 12(ثم الدافع رقم, 0.337على أعلى متوسط وقدره ) 1(فقد حصل أيضًا الدافع رقم
أما على مستوى المدير المالي فقد حصل الدافع .  0.319بمتوسط قدره ) 10( ثم الدافع رقم0.319

ثم الدافع , 1.989بمتوسط قدره ) 12( يليه الدافع رقم 2.101أيضًا على أعلى متوسط وقدره ) 1(رقم 
ين فقد حدث العكس حيث أما على مستوى رئيس القسم والمساهم.  ،1.985بمتوسط قدره ) 10(رقم  

 والمدراء الماليين من حيت ترتيب دارةيوجد توافق في الدوافع بين كل من فئتي أعضاء مجلس اإل
 وهما رئيس القسم والمساهمين فقد تم التوافق األخيرتينفع كما أن هناك توافق بين الفئتين اأهمية الدو 
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  .  على ترتيب الدوافع بنفس درجة األهمية
الجدول االنحراف المعيـاري لتـشتت األوزان المخصـصة مـن قبـل المـشاركين حـول كما يظهر نفس 

كــان األصــغر علــى المــستوى ) 5(المتوســط الحــسابي حيــث نالحــظ أن االنحــراف المعيــاري للــدافع رقــم 
 بالمقارنــة بــاالنحراف المعيــاري للــدوافع األخــرى ويمثــل اقــل مــن 1.099اإلجمــالي حيــث بلــغ االنحــراف 

يــث تــدل هــذه النتــائج علــى مــدى شــدة التجــانس بــين آراء المــشاركين علــى المــستوى ربــع المتوســط، ح
علـى أعلــى انحــراف ) 1(كمــا حـصل الــدافع رقــم , )5( حــد كبيـر حــول أهميــة الـدافع رقــم إلــىاإلجمـالي 

  .4.729معياري قدرة 
 مــن وجهــة نظــر) 5(وأمــا علــى مــستوى الفئــات فــإن االنحــراف المعيــاري األصــغر كــان للــدافع رقــم 

ومــن وجهــة , 0.090 نظــر المــدراء المــاليين فكــان وجهــة ومــن 0.5728 وقــدرة دارةأعــضاء مجلــس اإل
، ويدل تدنى مستوى 1.099وأخيرًا على مستوى المساهمين فكانت , 0.170نظر رؤساء األقسام فكان 

ه ســواء علــى المــستوى اإلجمــالي أو علــى مــستوى الفئــات علــى أنــ) 5(االنحــراف المعيــاري للــدافع رقــم 
  .الدافع األهم

 هناك اختالف بين درجة أهمية الدوافع بين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري أنونالحظ هنا 
وحتى نتمكن .    درجات التكرارات بين أراء مجموعة عينة الدراسةاختالف إلىويرجع هذا االختالف 

لتحليل الدوافع ) T- Test( من الحكم على مدى قبول أو رفض فرضيات الدراسة فقد تم إجراء اختبار
 وهو أقل من 0.000لجمع الدوافع  Sig ولوحظ أن جميع الدوافع تم قبولها نظرًا ألن مستوى المعنوية

) 4(وبالتالي نرفض الفرض العدمي ونقبل الفرض البديل للفرضية الفرعية %. 0.05مستوى المعنوية 
ط تطبيق الحوكمة وتحقيق الشفافية من الفرضية الرئيسة، أي انه توجد عالقة بين قواعد وضواب

-T)  للتحلي) 15(وهو ما وضحه جدول رقم .  داخل المصرفدارةوالعدالة في مساءلة مجلس اإل
Test) لعالقة بين قواعد وضوابط تطبيق الحوكمة وتحقيق الشفافية والعدالة في مساءلة  ا لدوافع

 . داخل المصرفدارةمجلس اإل
 لدوافع الع�قة بين قواعد وضوابط تطبيق الحوكمة وتحقيق الشفافية )T (  لتحليل : )17(جدول رقم 

  . داخل المصرفدارةوالعدالة في مساءلة مجلس ا^

 

Sign T الر البيـــــــــــــــــــــــــــــان
  قم

  خل المصرف دادارة بين قواعد وضوابط تطبيق الحوكمة وتحقيق الشفافية والعدالة في مساءلة مجلس ا^ الع�قة: ثالثاً 
 1 .المصارف في والسليمة الفعالة للحوكمة ضرورية الشفافية تعد 9.213 0.000
 بشكل يراقبوا أن السوق في ا´خرين والمشاركين المصالح وأصحاب للمساھمين الصعب من 31.873 0.000

 .الشفافية نقص ظل في المصرف إدارة أداء وفعال صحيح
2 

 3 .والشفافية اYنضباط لتحقيق للمصارف ضروريا الم�ئم العام اhفصاح يعد 32.130 0.000
 التقارير وفى اhنترنت على المصرف موقع خ�ل من والدقيق المناسب الوقت في اhفصاح 2.729 0.000

 .المصارف في والسليمة الفعالة للحوكمة ضرورية يعد والسنوية الدورية
4 

 5 .للمخاطر المصرف تعرض وحجم الملكية ھيكل عقيدوت حجم مع مت�ئما اhفصاح يكون 35.527 0.000
 الحوافز وھيكل واللجان والمديرين دارةاh مجلس أعضاء ومؤھ�ت ھيكل عن اhفصاح يعد 31.007 0.000

 .والشفافية المصرفية الحوكمة أساسيات من والمديرين للعاملين ا�جور وسياسات
6 

 المستخدمين لكافة واحد وقت في المالية وغير المالية لوماتالمع عن باhفصاح المصرف قيام 33.982 0.000
 .للمصرف المالية التقارير في المستثمرين لدى الثقة يدعم

7 

 النشر قبل المعلومات تسريب عدم من تمكنھا التي اhجراءات كافة باتخاذ المصرف قيام 34.797 0.000
 .ماليةال التقارير في المستثمرين ثقة يدعم المستخدمين لجميع

8 

 من يزيد الرقابية الجھات قبل من المحددة المواعيد في المالية تقاريره بنشر المصرف إلتزام 33.828 0.000
 .للمصرف المالية التقارير في المستثمرين ثقة

9 

 ثقة يدعم اYنترنت على موقعه عبر للمعلومات اhلكتروني والنشر باhفصاح المصرف قيام 34.823 0.000
 .للمصرف المالية التقارير في رينالمستثم

10 

 في المستثمرين ثقة من يزيد نيالتنفيذي دارةاh مجلس أعضاء يتقاضاه ما كل عن اhفصاح 31.621 0.000
 .المالية بتقاريره و المصرف

11 

 و�نفسھم المصرف في والمحاسبة للمسئوليات واضحة حدودا يضع أن دارةاh مجلس على 34.769 0.000
 .ذلك على يشجع إداري ھيكل يضع وان وللعاملين والمديرين العليا رةداول¤

12 

0.000  31.819 
 غير الممارسات عن التقارير يعدوا الذين للعاملين الم�ئمة الحماية بتوفير دارةاh مجلس يقوم

  مباشرة غير أو مباشرة تأديبية إجراءات أي من ا�خ�قية غير أو القانونية
13  

   الدوافع إجمالي  33.435  0.000
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ودوافع العالقة بين ) طبيعة العمل(العالقة بين كل من المتغير التنظيمي ) 18(ويوضح الجدول رقم 
.   داخل المصرفدارةقواعد وضوابط تطبيق الحوكمة وتحقيق الشفافية والعدالة في مساءلة مجلس اإل

توجد عالقة   حيث يالحظ انه ال.0.05 المتعدد عند مستوى معنوية االنحدارمن خالل إجراء تحليل 
ودوافع العالقة بين قواعد وضوابط تطبيق الحوكمة وتحقيق ) طبيعة العمل(ذات داللة معنوية بين 

 داخل المصرف حيث أن مستوى معنوية غالبية الدوافع دارةالشفافية والعدالة في مساءلة مجلس اإل
د عينة الدراسة حول أهمية العالقة بين  بين أفرااختالفوهذا يؤكد على عدم وجود %.  5أكبر من 

 داخل المصرف دارةقواعد وضوابط تطبيق الحوكمة وتحقيق الشفافية والعدالة في مساءلة مجلس اإل
مما يؤكد على أهمية الحوكمة في المصارف حسب وجهة ) طبيعة العمل ( التنظيميطبقا للمتغير 

أنه ال توجد عالقة ذات ) 18( جدول رقم وعلى المستوى التفصيلي يتضح من.  نظر أفراد العينة
 أو المدراء الماليين أو رؤساء األقسام أو دارةداللة معنوية بين طبيعة العمل من أعضاء مجلس اإل

حتى المساهمين و العالقة بين قواعد وضوابط تطبيق الحوكمة وتحقيق الشفافية والعدالة في مساءلة 
تعد الشفافية ضرورية للحوكمة الفعالة ) "1(دافع رقم باستثناء ال.   داخل المصرفدارةمجلس اإل

من الصعب للمساهمين ) "2(، والدافع رقم 0.0278عند مستوى المعنوية " والسليمة في المصارف
 إدارة السوق أن يراقبوا بشكل صحيح وفعال أداء فيوأصحاب المصالح والمشاركين اآلخرين 

يعد اإلفصاح ) "3(، والدافع رقم .0.0008ية عند مستوى معنو " المصرف فى ظل نقص الشفافية
، والدافع 0.0003 عند مستوى معنوية "العام المالئم ضروريا للمصارف لتحقيق االنضباط والشفافية

قيام المصرف باإلفصاح والنشر اإللكتروني للمعلومات عبر موقعه على االنترنت يدعم ) " 10(رقم 
حسب % 5 وهو أقل من 0.0041عند مستوى معنوية " صرفثقة المستثمرين في التقارير المالية للم

 فقد كان فقط الدافع رقم ناما حسب وجهة نظر المدراء الماليي.  دارةوجهة نظر أعضاء مجلس اإل
عند ) 2(، وحسب وجهة نظر رؤساء األقسام فكان فقط الدافع رقم 0.0068عند مستوى معنوية ) 3(

على التوالي ) 5(، )3(، )1(مساهمين فكانت الدوافع ، وحسب وجهة نظر ال0.0054مستوى معنوية 
 طبيعة العمل في تطبيق أهميةمما يؤكد على . 0.0445، 0.0231، 0.0278عند مستوى معنوية 

 .الحوكمة
الع�قة بين طبيعة العمل ودوافع الع�قة بين قواعد وضوابط تطبيق الحوكمة وتحقيق : )18(الجدول رقم 

  . داخل المصرفدارةءلة مجلس ا^الشفافية والعدالة في مسا
  طبيعة العمل  الدافع  الرقم

الع�قة بين قواعد وضوابط تطبيق الحوكمة وتحقيق الشفافية والعدالة : ثالثاً 
   داخل المصرفدارةفي مساءلة مجلس ا^

 مجلس عضو
 دارةا^

 مدير
 مالي

 رئيس
 المساھم قسم

  .في المصارفتعد الشفافية ضرورية للحوكمة الفعالة والسليمة   1
0.0278  

0.9833 0.5402 0.0278 

2  
من الصعب للمساھمين وأصحاب المصالح والمشاركين ا´خرين 

 المصرف إدارة السوق أن يراقبوا بشكل صحيح وفعال أداء في
  . ظل نقص الشفافيةفي

0.0008  0.9412 0.0054 0.2133 

باط يعد اhفصاح العام الم�ئم ضروريا للمصارف لتحقيق اYنض  3
 0.0231 0.3339 0.0068  0.0003  .والشفافية

4  
 الوقت المناسب والدقيق من خ�ل موقع المصرف فياhفصاح 

على اhنترنت وفى التقارير الدورية والسنوية يعد ضرورية 
  .للحوكمة الفعالة والسليمة في المصارف

0.3251  0.1070 0.1778 0.9127 

ھيكل الملكية وحجم  مت�ئما مع حجم وتعقيد اhفصاحيكون   5
  0.0445  0.7268  0.2352  0.0698  .تعرض المصرف للمخاطر

6  
hت أعضاء مجلس ا� دارةيعد اhفصاح عن ھيكل ومؤھ

والمديرين واللجان وھيكل الحوافز وسياسات ا�جور للعاملين 
  .والمديرين من أساسيات الحوكمة المصرفية والشفافية

0.1781  0.2937  0.3141  0.8910  

7  

 
ام المصرف باhفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية في قي

وقت واحد لكافة المستخدمين يدعم الثقة لدى المستثمرين في 
  .التقارير المالية للمصرف

0.3465  0.9494  0.3039  0.3679  

8  
 كافة اhجراءات التي تمكنھا من عدم باتخاذقيام المصرف 

تخدمين يدعم ثقة تسريب المعلومات قبل النشر لجميع المس
  .المستثمرين في التقارير المالية

0.1932  0.0837  0.1829  0.1474  

9  
إلتزام المصرف بنشر تقاريره المالية في المواعيد المحددة من 
قبل الجھات الرقابية يزيد من ثقة المستثمرين في التقارير المالية 

  .للمصرف
0.8517  0.9732  0.6755  0.4210  

10  hلكتروني للمعلومات عبر قيام المصرف باh0.1141  0.0237  0.0794  0.0041فصاح والنشر ا  
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  :ومن خالل المناقشة والتحليل السابق يتبين أن
تــزام مـن قبـل المــصارف عـدم وجـود ال" وهـى األولــييـتم رفـض الفـرض العــدمي للفرضـية الرئيـسية  �

وجـود التـزام "بالتـالي قبـول الفـرض البـديل وهـو ".  العاملة في فلسطين بمتطلبـات الحوكمـة الجيـدة
  ".من قبل المصارف العاملة في فلسطين بمتطلبات الحوكمة الجيدة

 العينـة حـول أفـراد آراءعدم وجود اخـتالف يـن "يتم قبول الفرض العدمي للفرضية الرئيسية الثانية  �
وبالتـالي رفـض الفـرض ".  مدى التزام المـصارف العاملـة فـي فلـسطين بمتطلبـات الحوكمـة الجيـدة

 العينــة حــول مــدى التــزام المــصارف العاملــة فــي فلــسطين أفــراد آراءوجــود اخــتالف بــين "البــديل 
  .بمتطلبات الحوكمة الجيدة

  :النتائج والتوصيات: خامسا
رية واستطالع وتحليل عينة الدراسة اإلحصائية فقد بعد مناقشة وتحليل الجوانب النظ: النتائج �

 :خرجت الدراسة بالنتائج التالية
أن سلطة النقد تعمل على إيجاد المناخ والبيئة المناسبة لدعم تطبيق المصارف لقواعد الحوكمة   .1

وذلك من خالل اإلصدارات والدورات والندوات المكثفة التي تعقدها مع مجالس إدارات المصارف 
 أجل من تطبيقه أهمية على إجماع وخلق الجيد الحكم بموضوع المصارف وعي لتعزيزوذلك 

 استكماالً  المصارف لحوكمة تنظيمي إطار  وضعإلىمنه، باإلضافة  المرجوة تحقيق الفوائد
 .ذات الصلة القوانين في الواردة القانونية للمتطلبات

 إدارةى دراية تامة بالحوكمة وبالقدرة على  مؤهلين تمامًا لمراكزهم وهم علدارةأن أعضاء مجلس اإل .2
العمل بالمصرف، كما أنهم مسئولين بشكل تام عن أداء المصرف وسالمة موقفه المالي وعن 

 .صياغة إستراتيجية العمل بالمصرف وسياسة المخاطر وتجنب تضارب المصالح
نوع في عدد  يقوموا بإعادة هيكلة للمجلس بما يضمن أن يكون متدارةأن أعضاء مجلس اإل .3

 تحديد واجبات المجلس في اختيار ومراقبة إلىاألعضاء مما يشجع على زيادة الكفاءة، باإلضافة 
 . المصرفإدارةوتعيين المديرين التنفيذيين بما يضمن توافر الكفاءات القادرة على 

تمنع  التنفيذية تطبق السياسات اإلستراتيجية للمصرف و دارة يتأكد من أن اإلدارةأن مجلس اإل .4
األنشطة والعالقات والمواقف التي تضعف الحوكمة وأهمها تعارض المصالح مثل اإلقراض 
للعاملين أو المديرين أو حملة األسهم ممن لهم السيطرة أو األغلبية أو إعطاء مزايا تفصيلية 

 .ألشخاص ذات الصلة
 للمصرف التي يجب  والتشريعات الماليةاألنشطةوجود المعرفة والدراية الكافية بمبادئ وأسس  .5

 حيث حصل هذا الدافع على أعلى متوسط لألوزان على المستوى اإلجمالي للمشاركين وقدرة إتباعها
 %.0.05 وهى أقل من مستوى المعنوية 0.000،  وبدرجة معنوية 3.7523

 حيث حصلت الدوافع الخاصة بهذا دارةوجود عالقة بين تنوع هيكل الملكية وتشكيلة مجلس اإل .6
 وهي أقل من مستوى المعنوية 0.000على متوسط لألوزان مرتفع، وبدرجة معنوية المحور 

 جدية وقناعة سلطة النقد الفلسطينية بمفهوم الحوكمة وفوائد تطبيقها في إليويعود ذلك %. 0.05
حيث أنه على الرغم من حداثة مفهوم الحوكمة في البيئة الفلسطينية .  المصارف والبيئة الفلسطينية

ه يالحظ أن هناك تحرك جاد من قبل سلطة النقد الفلسطينية تجاه الحوكمة وذلك من خالل إال أن
إصدار المنشورات وعقد الندوات والملتقيات بهدف التعرف على مفهوم الحوكمة ودراسة مدى تطبيقه 

 .في البيئة الفلسطينية
 المالية حيث حصلت وجود عالقة بين تنوع هيكل الملكية وزيادة ثقة المستثمرين في التقارير .7

 وهي أقل من 0.000الدوافع الخاصة بها المحور على متوسط لألوزان مرتفع، وبدرجة معنوية 
 درجة الشفافية التي تعمل بها المصارف العاملة في إلىويعود ذلك %. 0.05مستوى المعنوية 

 .فلسطين والمعتمدة من قبل سلطة النقد الفلسطينية

موقعه على اYنترنت يدعم ثقة المستثمرين في التقارير المالية 
  .للمصرف

 ينيالتنفيذ دارة أعضاء مجلس اhيتقاضاهاhفصاح عن كل ما   11
  0.1143  0.2760  0.2911  0.0622  .يزيد من ثقة المستثمرين في المصرف و بتقاريره المالية

12  
hأن يضع حدودا واضحة للمسئوليات دارةعلى مجلس ا 

 العليا والمديرين دارة المصرف و�نفسھم ول¤فيوالمحاسبة 
وللعاملين وان يضع ھيكل إداري يشجع على المحاسبة ويحدد 

  .المسئوليات
0.6355  0.6984  0.2447  0.6429  

13  hدارةيقوم مجلس ا�ئمة للعاملين الذين يعدوا  بتوفير الحماية الم
التقارير عن الممارسات غير القانونية أو غير ا�خ�قية من أي 

  إجراءات تأديبية مباشرة أو غير مباشرة
0.0615  0.0805  0.1804  0.3956  
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ط تطبيق الحوكمة وتحقيق الشفافية والعدالة في مساءلة مجلس وجود عالقة بين قواعد وضواب .8
حيث حصلت الدوافع الخاصة بها المحور على متوسط لألوزان مرتفع، .  داخل المصرفدارةاإل

 جدية سلطة إلىوقد يعود ذلك %. 0.05 وهي أقل من مستوى المعنوية 0.000وبدرجة معنوية 
 .عاملة في فلسطين بااللتزام بدليل الحوكمة الصادر عنهاالنقد الفلسطينية بإلزام جميع المصارف ال

 عينة الدراسة حول مدى التزام المصارف العاملة في فلسطين أفراد آراءعدم وجود اختالف بين  .9
 ).طبيعة العمل(بمتطلبات الحوكمة الجيدة تعزى للمتغير التنظيمي 

ي فلسطين بمتطلبات ومن خالل ذلك يتضح أن هناك التزام من قبل المصارف العاملة ف .10
 األثر وقد يعود التزام المصارف الفلسطينية بمتطلبات الحوكمة للعمل على تخفيف. الحوكمة الجيدة

 .الفلسطينية األراضي تشهده الذي واالقتصادي السياسي االستقرار وعدم عدم اليقين لحالة السلبي
 
  :اآلتيةسة تقترح التوصيات بناء على النتائج التي تم التوصل إليها، فإن الدرا: التوصيات �
 .العمل على تبني منهج مبني على المزيد من القواعد لتحسين الحوكمة المصرفية في فلسطين .1
ضرورة العمل على استخدام نظام تعيين أعضاء مستقلين فقط في لجنتي المراجعة والمكافآت  .2

 المالي األداءيجابي على واستخدام أسلوب االنتخابات الختيار هؤالء األعضاء الذين يؤثرون بشكل إ
 .للمصارف والوحدات االقتصادية

العمل على إيجاد آلية محددة وواضحة لألشراف والمتابعة على تنفيذ المصارف لالئحة الحوكمة  .3
  .وتفعيل أنظمة العقوبات على المصارف المخالفة لها

 موضوع يتناول منفصالً  ملحقاً  السنوي تقريرها يتضمن بأن المصارف ضرورة العمل على إلزام .4
 .في المصرف الحوكمة

 والقانون، لدعم التجارة كليات في الشركات حوكمة يتناول مساق طرح إلى الجامعات دعوة .5
 الشركات، موضوع حوكمة في الثقافة من عال بمستوى العمل سوق دخوله قبل الفلسطيني الطالب

 .بها يعمل التي المؤسسة داخل مستواه رفع في للمساهمة
قطاعات  لكافة الحوكمة موضوع تتناول التي والدراسات األبحاث عمل في ستمرارضرورة اال .6

  .من توصيات عنها يصدر ما مستوى وعلى العلمي البحث مستوى على أهمية من لها لما االقتصاد
  المراجع العلمية

  المراجع العربية: أوالً 
ــاق"أبــو ديــاب، نبيــل محمــد،  ــسطينأف ، رام اهللا، ســوق فلــسطين لــألوراق  فلــسطين" تطــوير الئحــة حوكمــة فــي فل

 .160-152المالية، وقائع الملتقي السنوي األول لسوق رأس المال الفلسطيني، ص 
  علــى اإلبداعيــةدور حوكمــة الــشركات فــي الحــد مــن التــأثير الــسلبي للمحاســبة "). 2011(, عمــاد ســليم, األغــا

جامعــة , رســالة ماجــستير غيــر منــشورة, "ينيةدراســة تطبيقيــة علــى البنــوك الفلــسط: موثوقيــة البيانــات الماليــة
 .فلسطين, غزة, األزهر

 ،"حوكمــة الــشركات:  الرشــيدة فــي الــشركاتدارةأســلوب ممارســة ســلطات اإل" ، )2003(البنــك األهلــي المــصري،
 .مصر، النشرة االقتصادية، العدد الثاني، المجلد السادس والخمسون

 فــي البيئــة األربــاح إدارةركــائز الحوكمــة ودورهــا فــي ضــبط "، )2009(عبــد الــرزاق، , البرغـوثي، ســمير، الــشحادة
 الماليـة واالقتـصادية الدوليــة األزمـةالملتقـى العلمـي الـدولي حــول , "المـصرفية فـي ظــل االزمـة الماليـة العالميــة

 . الجزائر، جامعة فرحات عباس, والحوكمة العالمية
دراســة تطبيقيــة : ســسية وأثــرة فــي اداء الــشركاءمــستوى الحاكميــة المؤ "، )2007(الجعيــدي، عمــر عيــد مــسلم،

، " علــى الــشركات المدرجــة فــي البورصــة عمــانCredit Loyonnais Securities Asiaلنمــوذج 
 .124-122أطروحة دكتوراة، عمان، االكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، ص ص

حالـة هيئـة المحاسـبة والمراجعـة لـدول ) الحوكمـة( ومراقبة المنـشآت إدارةنظام "). 2005(الحيزان، أسامة فهد، 
 المحاســـــبية واإلداريـــــة وأبعادهـــــاالمــــؤتمر الخـــــامس لحوكمـــــة الـــــشركات ، "مجلـــــس التعـــــاون الخلـــــيج العربيـــــة
 .، كلية التجارةاإلسكندريةواالقتصادية، الجزء األول، جامعة 

: المالي لـشركات المـساهمة الـسعودية األداء الحوكمة على آلياتتأثير  "،)2009(, توفيق عبد المحسن, الخيال
العـدد , الـسنة الثالثـة عـشر, جامعـة عـين شـمس, كليـة التجـارة, مجلـة الفكـر المحاسـبي، مصر, "دراسة تطبيقية

 .الجزء الثاني_األول
 مجلـة ، "حالـة الـسعودية: لجان المراجعـة كأحـد دعـائم حوكمـة الـشركات"، )2008( سـالمة بن الرحيلي، عوض



  جبر إبراهيم الداعور، محمد نواف عابد

  1، العدد 15، المجلد   2013ة، سلسلة العلوم اإلنسانية غز -              مجلة جامعة األزهر  ) 278(
 

 .218 – 179 :ص ص ،، العدد األول22المجلد  ،دارةواإل االقتصاد :زد العزيعب الملك جامعة
ــوائم "، )2011(عبــد الملــك، احمــد رجــب،  ــتحفظ المحاســبي فــي الق ــشركات علــى درجــة ال أثــر قواعــد حوكمــة ال

، مــصر، مجلــة الفكــر "دراســة نظريــة وتطبيقيــة-الماليــة المنــشورة للــشركات المــسجلة بــسوق المــال المــصري
 .54-1، ص ص 1 األولي، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد المحاسب

ــة . حوكمــة الــشركات"، )2006ديــسمبر، (العبــد، جــالل،  مــاذا تعنــي؟ ومــا انعكاســاتها علــى ســوق المــال وحمل
 .، عمان، مجلة األسواق العربية"األسهم

، المملكـة العربيـة "تـاب االقتـصادك: ةاألنظمة االقتـصادية اإللكترونيـ_ الحوكمة "، )2006(العطار، نائلة حسين،
 .  4791السعودية، الجزيرة، عدد رقم 
 فـــي المعلومـــات اإلفـــصاححوكمـــة الـــشركات وأثرهـــا علـــى مـــستوى "، )2010(, ال غـــزوي، حـــسين عبـــد الجليـــل

رسـالة ماجـستير , "دراسة اختبارية على شركات المساهمة العاملة في المملكـة العربيـة الـسعودية: المحاسبية
 .اإلداريةكلية االقتصاد والعلوم , شورةغير من

تطــوير نظــام الحاكميــة المؤســسية فــي المؤســسات العامــة المــساهمة العامــة "، )2004(الهنينــي، ايمــان أحمــد، 
 .، جامعة عمان األهليةاألردن، دكتوراه أطروحة، "األردنية لتعزيز استقاللية مدقق الحسابات القانوني

، " األســـواق الماليـــةواســـتقرارحوكمـــة فـــي تمكـــين المـــساهمين والمـــستثمرين، دور ال"، )2007(الــوزير، جهـــاد، 
فلــسطين، رام اهللا، ســوق فلــسطين لــألوراق الماليــة، وقــائع الملتقــي الــسنوي األول لــسوق رأس المــال الفلــسطيني، 

  . 150-141ص 
فلــسطين، ( ، "  صــدمات فــي الجهــاز المــصرفيأي لمواجهــة أساســيالحوكمــة جــزء  "، )2008(،  جهــادر،الــوزي

 ).14/1/2008، يوم 4389جريدة الحياة االقتصادية، ع
 ،الخاصـة الدوليـة المـشروعات مركـز، "لبنـان فـي الـشركات حوكمـة تعزيـز أجـل مـن" ،)2003(اليـافي، موفـق،

 .العربية مصر جمهورية القاهرة،
-3الروسـي للمـدراء، صالمعهـد ، "التجربة الروسية وماذا بعدها: حوكمة الشركات" ، )2003(إيغور بيليكـوف، 

 .www.iodlebanon.org/Files/casestudiesar.pdf ، متاح في6
دليــــل قواعــــد معــــايير حوكمــــة الــــشركات بجمهوريــــة مــــصر "، )2008(بهــــاء الــــدين، زيــــاد ، شــــوقي، ماجــــد ، 

 com.ladis.www،مصر، الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة شركة الدلس، متاح في "العربية
 إلــىبحــث مقــدم . رؤيــة محاســبية: حوكمــة الــشركات فــي محاربــة الفــساد دور") 2006(حــسن، محمــد نجيــب 

ـــه، كليـــة "  األعمـــال ومجتمـــع المعرفـــهأخالقيـــات "المـــؤتمر العلمـــي الـــدولي الـــسنوي الـــسادس جامعـــة الزيتون
 . عمان. اإلداريةاد والعلوم صاالقت

تطبيقـات الحوكمـة فـي )  التجـارب– المبـادئ –المفـاهيم (حوكمـة الـشركات ، ) 2005(لعال حماد، طارق عبد ا
 .، اإلسكندرية، الدار الجامعيةالمصارف

ـــاف اســـحاق،  ـــو زر، عف تحـــسين و تطـــوير الحاكميـــة المؤســـسية فـــي "، )2003ديـــسمبر،( دهمـــش، نعـــيم ، أب
 .30-27اني و العشرون، ص ص  مجلة البنوك في األردن،العدد العاشر ، المجلد الث،"البنوك

دور لجـان المراجعـة فـي حوكمـة الـشركات وأثرهـا علـى جـودة القـوائم الماليـة " ). 2009(, مجدي محمـد, سامي
مجلـد , اإلسـكندريةجامعـة ,  مـصر، مجلـة كليـة التجـارة للبحـوث العلميـة," المـصريةاألعمـالالمنشورة في بيئة 

 .العدد الثاني, 46
، "دراســـة مقارنـــة: حوكمـــة الـــشركات ومعالجـــة الفـــساد المـــالي واإلداري"، )2006(ســـليمان، محمـــد مـــصطفي 
 .90 – 86، الطبعة األولى، ص ص اإلسكندريةجمهورية مصر العربية، 

  www.p-s-e.comمتاح في ) 2006(سوق فلسطين لألوراق المالية، 
يــل قواعـد حوكمــة الــشركات  مقتـرح لــدور مراقــب الحـسابات فــي تفعإطــار، )2010(شـاهين، عبـد الحميــد احمـد، 

، مـصر، مجلــة الفكـر المحاســبي، كليـة التجــارة، "دراسـة ميدانيــة-مـن منظــور دراســة جـودة المراجعــة الداخليــة
 .72-1، ص ص 2جامعة عين شمس، العدد الثاني 

 ،المركـز )82( عمـل رقـم ورقـة ،"العربيـة مـصر جمهورية في الشركات حوكمة تقييم "،)2003(فوزي، سـميحة،
 .العربية مصر جمهورية القاهرة، االقتصادية، للدراسات المصري

حوكمـــة المـــصارف فـــي فلـــسطين تـــساهم فـــي اســـتقطاب المـــساهمين وتعزيـــز "، )2009(,قـــرش، محمـــد خـــضر
 ".الشفاهية والمساءلة
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 مقـدم، بحـث فـي فلـسطين، الـشركات حوكمـة تعزيـز ،) 2008( إبـراهيم الـشقاقي، مهنـد، حامـد، عـدنان، قباجـة،
 .فلسطين ،)ماس(  الفلسطينية االقتصادية السياسات ثأبحا معهد

، E-Journal USA(،"التحـدي التنمـوي: الحوكمة الـشركاتية"، )2005فبرايـر، (أومان، تشارلز ، ودانيل بلوم، 
 .مجلة الكترونية تصدر عن وزارة الخارجية األمريكية، النسخة العربية

مركـــز (، مـــة الـــشركات فـــي القـــرن الواحـــد والعـــشرينحوكجـــون ســـوليفان، جـــين روجـــرز، ترجمـــة، ســـمير كـــريم، 
 .82، ص )2003: المشرعات الدولية

 – الـــسيرازي الـــدولي للدراســــات اإلمـــام، معهـــد محـــددات الحوكمـــة ومعاييرهـــا، )2007(يوســـف، محمـــد حـــسن ،
 .www.siironline.org/alabwab/edare-%20eqtesad(27)/764.htmواشنطن متاح في 

ـــي مـــصر، )2007(يوســـف، محمـــد حـــسين، ـــشورات بنـــك محـــددات الحوكمـــة ومعاييرهـــا ونمـــط تطبييقهـــا ف ، من
   www.saaid.net/Doat/hasn/hawkama.docاالستثمار القومي متاح في 
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