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Abstract
The compliance of Jordanian shareholding companies with
the principles of corporate Governance: An analytical
Comparative study between the Banking and the Industrial
Sectors.
Keywords: Corporate Governance, rights of Stockholders and Stakeholders,
Transparency and disclosure, Social Responsibility, Audit Committees.
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This study aims at evaluating the extent to which Jordanian
shareholding companies comply with the principles of corporate
Governance. To achieve this objective, the researchers conducted a field
study on a sample of (20) shareholding companies working in the Banking
and industrial sectors. The sample represents about 32% of the population
size. A questionnaire containing six questions which cover the six principles
of corporate governance was distributed to explore the sample's opinion
about how much Jordanian shareholding companies comply with those
principles. In analyzing the data, the researchers used the descriptive
statistical indicators-in addition to two kinds of statistical tests, the: (t) test
for one sample and the Mann-Whitney test. The major findings of this study
were that, while those companies stick with corporate governance principles
within a range between weak very and strong levels, but generally they as
one unit stick with those principles at a moderate level.
The study also found that some companies use illegal methods such as
bribes and patronage to gain contracts, and found that some Companies do
not stick with ethical rules and social responsibility obligations. This is
usually done through boards of directors. It is recommended that the control
bodies of Jordanian companies publish a guide discussing the essential rules
of principles of Corporate Governance to encourage them to form
committees for corporate Governance of independent members, Similar to
auditing committees at work in these companies.
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ملخص الدراسة
مدى التزام الشركات المساهمة العامة األردنية بمبادئ الحاكمية المؤسسية  ،دراسة تحليلية
مقارنة بين القطاعين المصرفي والصناعي
الكلمات الدالة  :الحاكمية المؤسسية  ،حقوق المساهمين وأصحاب المصالح  ،الشفافية واإلفصاح  ،المسؤولية
االجتماعية
هدفت الدراسة للةت ييمةمد ةدت ال ةلار ال ةلمسا ال اةسه
الهدف أجلت الكسحثسن اراس

مدادم علت عمن

عداهس  20شلم أي ح س يرسال حوالط %32

ة ال ةلمسا ال اةسه

الرس لة فةط الي ةسعم ال اةلفط الاةنسعط

حجةد ج ةا الدراسة ا ليةد يةد يةوفمل حمسدةسا الدراسة ال مدادمة عة
ؤةور نهةس كةدأ ة ال كةسا الاة ال رةسرف علمهةس

ؤس ر رئما يغ ط مة
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طلي لس كسد ش لت أسئل يغ ط س

الرس ة امرادمة ح كةسا الؤسم مة ال قساةم ا ل ؤيمة هة ا

لنظسر الؤسم م ال قسام لل لمسا ا

اس خدر الكسحثسن فط يؤلم د سئج الدراسة

ج وعة

ة

للرمن الواحدة ات كةسر ةسن ي نةط ا كةد م ة ت الدراسة عة

ig

االت كسراا اءحاسئم ه س :لتكسر)(T

ات كةسر فلاةمسيهس قشةلاا اءحاةسص الو ة ط حسءاةسف للةت دةوعم

ة

الن سئج ي لخص فط أن ا وت ال لار ال لمسا ال اسه

R

لك ح ا وت عسر يكول أ

الرس

الرس ل فط الي سعم ي لا ح حةم كةوت اةرمد جةدا

وسط ه ا ا الحظ أن ا وت االل لار ي م لاسلح الي سع ال الفط علت حاةس

الي سع الانسعط ا أ س ع جوادب الخل فط ي كم النظسر فم لسخ ح ك رئماط فط جسلم ه س  :عدر ال ةلار جةسل
حل ةةسدهد ة االطةةالع علةةت ؤساةةل اج سعةةسا جلة

االج سعم للكمئ ال ط ير

فمهسا حلجوص الكرض

لااراا يلا ال لمسا الس ر سل سسئ غمل

ال ؤاوحم للؤاول علت الريواا

ة ال و ةةمسا لر ة أه هةةس أن يكةةسار جهةةسا اللكسح ة

ال لمسا حإ دار الم يواح ال كسا امسسسم لنظسر الؤسم م ال قسام

ل ع مسللشس ت

C

فةةط اةةوص ةةس ييةةدر كةةدر الكسحثةةسن ج وع ة

اءاارة مة لا عةةدر ال ةةلار ال ةةلمسا ح اةةق لم هس

op

لل ةةلم

y

اءاارة م س يجب حيواعد الالوك ال هنط

حرةدر لشةلاك اليسعةدة الرس ة لل اةسه م فةط ايخةس اليةلاراا اءسة لايمجم

اءشةةلاف علةةت يلةةا

لرشسااا ح كمية فةط الواكةا الر لةط

ثد ي جما ال لمسا علت االل لار ح ا هة ا حسءاةسف للةت ي ةجمرهس علةت ي ةكم لجةسن للؤسم مة ال قساةم
ا يلم

لا علت غلار لجسن ال دكم ال واجدة فمهس حسلمسا
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ة

ة أع ةسص

مدى التزام الشركات المساهمة العامة االردنيه بمبادئ الحاكميه المؤسسية  ،دراسة
تحليليه مقارنة بين القطاعين المصرفي والصناعي
 -1المقدمة
ي ث الؤسم م ال قسام ( توري  ) 2006فط ج وع الرالكسا ال ط يج ا حم االاارة ال ن م ي
لل لم

ااارايهس

جل

Stakeholders
أهدافهس

اسه مهس Stockholders

جه

جه اتلت ا ا ا ع كل اآللم ال ت ي د

ا ؤس

تاللهس يؤديد اس لايجم ال لم

ثد الوسسئ ال نسسك ل ؤيم ه ة امهداف ا حنسص علم يليت الؤسم م ال قسام

Corporate Governanceاه س س َ لايدا َ فط ش ت أك سر الرسلد ال يد

نهس النسشئ علت حد

سواص ا لا دظلا َ لد رهس الؤسسد فط يجنمب ال لمسا خسطل ال رثل ال
ع

ال اسلح امتلي

الاوكم

ا رهس فط يرظمد اليم

لل لم

ht
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( (Reed,2002ا يوفل ألؤسم م ال قسام

حس ي

ال سلط اءااري ف الَ

لهس عنال الن و

رسيمل امااص الك مل حسلك د ع حسالا ال العب

ال اسا سوص االااره حيدر يقاي للت ماب ثي ال رس لم فط أسواق ال سل الر
يلا امسواق م س يلرب ا را هس س ً فط لدجسح ي كم حلا ج الخاخا

علت اس يلار

يجنمب ال لمسا االدلالق

ig

فط

سم

االس لاري

ؤسسكم يقاي للت ادهمسراا فمهس ييوا للت ادهمسراا الحي فط امجهلة ال الفم

R

أسواق ال سل )(Winkler,2003

لك جهوا اه س سا نظ سا امع سل حد ل الرسلد ال خ ل ي س ا فط

سرس الؤسم م ال قسام

y

ل م ت اراس ) (Dave,2003ع أن ال لمسا الرس ل فط الد ل ال يد

س هو علم الؤسل فط ال لمسا الرس ل فط الد ل النس م

دظلا ً لل رد الناكط ال ي ي اد ح الهمسم ال سلم

op

ح ك أسلع حدرج أمثل ش والً

ينؤو دؤو ي كميهس
لا

اءااري ل لا ال لمسا ا

C

ا أن االه سر حسلؤسم م ال قسام حاب ( لمل ال ل عسا الد لم الخسص  )2003كد حلغ
ام ج عيب سلال االدهمسراا ال سلم ال ط أل ت عسر ( )2002حسل لمسا ام ليكم الر الك
شلم Enron
شهديهس

شلم World Com

غمله س

ث :

م لا آثل امز سا ال سلم ال ط مسدت كد

كك أسواق ا ل شلق آسمس ر سمس ا ل أ ليكمس الاليمنم

لال أن ( Williams,

 )2002مل حأن الكرض ث  (Berle&Mean) :مسدس كد كد س فط م س

در عسر 1932

أفكسرا ً أ لم ع ألؤسم م ال قسام لهس
االااره فط ال لمسا ال اسه

الرس

له س

ل حسل سم ال ط مسدت كد يليكت علت فا ال لكم ع

تاو س ً س ي رل

نهس ح كل ينسزع ال اسلح Conflict of

Interestsا
م س ي لق حرض الكسحثم فم س حرد أ ثسل )(Jensen&Meckling1976

) (Fama,1980للت

سم الومسل ال ط د أا ع فا ال لكم ع االااره تاو س

حمث ح م حد ث

ي خمص
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لاارة ال لم

الالاع حم

لا فم س دسات م

ال الك

) (Minow&Monks,2001للت ح ه ه ال سم

)(Michell et.al,1996

تالل ي كم جمد آللم الؤسم م ال قسام ا

لك أ ل ت وة ين م ي لواا سهمد الؤسم م ال قسام

واا ال ن م ي ثلت ح س كس ت ح حور

لندن فط ال لك ال ؤدة عسر  1992ح كم لجن مسا حلت Cadbury Committeeال ط ا ت
ثلم ل خ لد الي سعسا االك اساي فط حلي سدمس ا ل كد ت ه ه اللجن ياا ع لة يو م علت
عالك حسلؤسم م ال قسام تاو س س ي رل
م لا فم س ي رل حسللكسح

ال لم

الحمسا

نهس ح كم

اممثل حا س ً

اءحالغ ال سلط )(Turnbull,1997ا أ س الرس

فط اا اللمسئل امسسسم للؤسم م ال قسام فهو الجهد ال
نظ

اق لمسا جل

لك لاند ق النيد الد لط IMF

ال رس ن ال ن م االك اساي  OECDال ي ي خض عسر  1999ع

غمل امع سص فمهس علت ي ويل امطل اليسدودم
ال لمسا الخس

الرس

اا ج وع

هط ال كسا ال ط كاد نهس اسعدة الد ل امع سص
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ال كسا ال ط يؤكد دظسر الؤسم م ال قسام

ال قسام ل كم ه ا النظسر علت م

علت حد سواصا ثد سسرا فط االيجسه د ا أي س ال نظ

ال قسام

ساره عنهس عسر  2002علت أه م

كسا الؤسم م

م سصة أسواق ال سل م لا علت اس يلار االك اسا

R

لا مأسسس للؤ سظ علت سال

ال لمسا

الرسل م ل لفط

ig

االااره ال سلم ) (TOSCOفأمدا فط د لة

لاارة

الرسل ط.
أحدث اء داراا الخس

y

حسلؤسم م ال قسام هو س

در ع همئ ام راق ال سلم فط

دمويورك )  )SECا ل شك ه ا اء دار لجرم شس ل يؤوت شل ط

op

لكسا ي كم الؤسم م

ال قسام ا كد مسن ه ا اء دار ث لة لل ليا ال ا ت ), (Sarbanes& Oxley Act,2002
علت أه م

لاعسة الؤسم م أل قسام

ال سفم فط ال يسريل ال سلم
يك

حمث اد هسج آلمسا ا ري

سلير ل وفمل اءفاسح

حسالاسف للت اءللار ح كم لجسن يدكم ااتلم

أع سص ا يلم

عنال االس ياللم ل دك الؤاسحسا الخسرجط لد يك حمئ امع سل هنس فط امران هط امتلت

ح نآي ع

ريسح الؤسم م ال قسام ا فرلت ال ا وت ال ليرط ثال سسرعت جهسا اللكسح

اءشلاف ح

م اللوائح امدظ

كسدون ال لمسا

كسدون الكنوك

اءفاسح الاسارة ع همئ الكور
مسن

C

ال ي اا د مج ال ؤيميسا ال ط أعيكت ادهمسر ال لمسا ام ليكم الر الك ا فيد أمد ه ا ال ليا

ال ليرسا ال ط يؤكد ج ما جوادب الن سط االك اساي ث :
كسدون الاوق ال سلط
غملهس ج وع

أحلز ال ليرسا ال ط ارت فط ه ا ال جسل ي

كسدون لا ل

هن ال ؤسسك

يرلم سا

اليواعد اا الال حسلؤسم م ال قسام
م ال رلم سا الاسارة ع همئ ام راق

ال سلم شلطس ً يوجب علت م شلم يدرج فط الاوق ال سلط أن ي ك فمهس لجن يدكم ا كد ال ل ت
4

ال لمسا الرس ل حسلي سع ال الفط حه ا ال لط حناك  %100ال لمسا الرس ل فط الي سع
الانسعط حناك  ( %78الاوي ط  )2006م لا علت ال ا وت ال هنط أي س ينساي ال هنمون
رجسل امع سل للت عيد ج وع

الند اا

حول ه ا ال واوع ل عيدا فط ه ا

رش الر

الامسق (ج رم ال ؤسسكم اليسدودمم امرادمم فط أيلول (سك كل) 2003
الؤسم م ال قسام

كد ت فم أ راق ع

الؤسم م ال قسام

عسلجت جوادب خ ل

ال واوع ث الرالك حم

دك الؤاسحسا (الك مل  ( ) 2003الخسر ف  )2003الرالك حمنهس حم

هن ال ؤسسك (اه ش

أحو زر  )2003حمنهس حم اءفاسح ( ل  ( ) 2003الرلحمد )2003

حمنهس حم اليسدون ( ر ل  )2003م س يكودت الج رم امرادم لؤوم
عسر  2006المالً ًل كم

ارت ح وجك

دظسر الؤوم

ال سلم ال ط يؤكد ه ا النظسر م لا

ال لمسا ال ط أ درا
اليسدودم

ج وع اليواعد امدظ

جسدب آتل أثسر واوع الؤسم م ال قسام

ht
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ال ؤسسكم

وي لا هنمس حول

اه سر الكسحثم الدارسم فط حلا ج الدراسسا الرلمس فيس ت ( الهنمنط  )2005حإعداا أطل ح لنم
ارج الدم وراه فط ال ؤسسك حؤثت

تاللهس الرالك حم دظسر الؤسم م ال قسام

ig

الؤاسحسا الخسرجط ا م لا ( أحو زر  )2006ال ط أعدا فط د

الامسق أطل ح هس لنم ارج

R

الدم وراها

اس ياللم

دك

أ س علت ال ا وت اءكلم ط فيد أشسرا اراس ( يوسد  )2003للت أن ايؤسا الانسعسا ال الي
أحدث ال كساراا ال ط ي ت علت ال ا وت

دظد الؤسم م ال قسام ا لر

op

ا ويسا يكول

y

أجلت حسل رس ن ا الكنا الد لط عسر  2000اراس م ت ع

اءكلم ط فط ايجسه يلسمخ دظد الؤسم م ال قسام لل لمسا هو يأسم
لك ا نظ

ال ن م

حدعد

حكو

ه ا ال رهد " لمل احط ال سلط الرسل ط"

ال رس ن االك اساي
ا ل اء سراا

( رهد الؤوم ) فط ا ل
لا حجهد

C

اء سراا الرلحم ال ؤدة حمث كسر ح أسم
الؤكو م

أن ال لمسا ال الي ي ك

ايؤسا ال اسرف الرلحم

ملم احط لإلاارة

كد اا ال رهد علت رأس أهداف يرليل اء الحسا

لرسسص كسا اءفاسح ال سفم فط ك سع ال لمسا

لا حياد اسعدة ا ل ال ن ي علت ي ويل

ي كم اس لايمجمسا حوم ت ال لمسا ح ك ي كس

ا ال رسيمل الرسل م للؤوم ا أ س فط ال لك

الرلحم الارواي فيد ياسرع م ال لمسا ال اسه
 )Twaijiri et.al 2002فسن %85
هو سيؤي رمنس أسسسمس

الرس

للت ي كم لجسن ال دكم

ال لمسا ال اسه

الرس

ل حاب( Al-

الارواي لديهس لجسن يدكم ا

أرمسن الؤسم م ال قسام ا حنسص ل س ييدر دظلا ّ مه م الؤسم م

ال قسام فط يدعمد كدرة ال لم علت االس لار

ثد يؤيم

أهداف ج ما امطلاف اا

ال الؤ فط اس لاري هس دارت فط ه ه الدراس الت لس ك سف دت ال لار ال لمسا ال اسه
5

امرادم ح كسا

الرس

لا حسل كم علت الي سعم ال الفط الانسعط دظلا ّ

يلا الؤسم م

ل اسه هس ال لي ر فط حنسص االك اسا الوطنط ا ل ي ك ه ة ال لمسا س ييسر
ال لمسا ال درج فط حور

عدا

%45

ع سنا لأل راق ال سلم

 -1-1مشكله الدراسة:
يرل الكسحثون أ ثسل )  ) Morgan, 2002أسكس ف

الرديد

ال ل عسا ال جسري للت ارد

دظد الؤسم م ال قسام ال كي فمهس  .يا هد ن علت لا حسلن سئج ال ط م ت عنهس ال ؤيميسا
ال ط أجليت حول أسكس
ال ؤدة ام ليكم
الرس

ال اسه

ادهمسر حرض ال لمسا الر الك فط ا ل شلق آسمس أ الً ثد فط الواليسا

ا ل أ ر حس فم س حردا

ا أن ارد دظد الؤسم م ال قسام فط ال لمسا

يكسا يكون ظسهلة عسل م عس

الد ل النس م علت حد سواص

يرد الد ل ال يد

لال أن ال كل ال ط يرسدط نهس الد ل النس م فط ه ا ال جسل أمثل ع يس ت ورة دظلا ً آلثسرهس
االك اساي

ht
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االج سعم الجام

ال اسلح ا

ال ط يلؤ

ال لار ال لمسا ال اسه

الرس

فم ح ل ط

ال ئسا امتلت

يالح امران أن يكون د و جس ً الس ك سف دت

ig

ل ا حسع كسره جلصا

نظو

الد ل النس م

حاغسر ال اسه م

أ ؤس

لكسا دظد الؤسم م ال قسام فط يلا الد ل

R

روكسا ال ط يؤول ا ن ي كم ه ه النظد ا
ال ّ

ثد للكؤث ع امسكس

حنسص ل س ييدر ي ك حال الغلض اللئماط له ه الدراس فط الكؤث ع س ل ا مسدت ال لمسا ال اسه

y

الرس

امرادم يل لر حسل كسا

ال اسه

ال رس ن االك اساي

ال ن م

op

در ح أدهس ع
الرس

نظ

امسسسم للؤسم م ال قسام حوج عسر علت ج الخاوص س
)(OECDا

ل ا س أت دس ال لمسا

الرس ل فط الي سعم ال الفط الانسعط عمن للدراس فسد ي ك ي ثم الرنس ل

C

اللئما لل كل حسلكؤث ع لجسح لك

ال اسؤالا ال سلم :

 -1ه يل لر يلا ال لمسا حسلؤ سظ علت حيوق ح ل امسهد )(Stock holders
رس ل عسال
-2

كسفئ ا

ه يل لر يلا ال لمسا أي س ً حسلؤ سظ علت حيوق أ ؤس ال اسلح )(Stakeholders
ح رس ل هد رس ل عسال

-3

ح رس ل هد

ه أن

الحمسا

كسفئ ؟

اق لمسا جسل

اءاارة اءااراا ال ن م ي فط يلا ال لمسا ؤداه

حواوح فط اللوائح النظد الاسارة عنهس ؟
-4

ه أن أع سص جسل

اءاارة ال ديلي ال ن م يم فط يلا ال لمسا ل ل ون حيواعد

الالوك ال هنط ال ط ي وجب علمهد لاعسيهس فط
6

سرس

هس هد الوظم م ؟

-5

ه يل لر يلا ال لمسا ح وفمل

اءفاسح حسلناك لل رلو سا

لكسا ح ل ط ال سفم

ال ط ين لهس للغمل ؟
-6

ه يل لر يلا ال لمسا أي س ً حسلوفسص حسل لا سيهس
الكمئ ال ط ير

اق لمسيهس االج سعم يجسه ال ج ا

فمهس ؟

 -7ثد أتملا ً ه يوثل طكمر د سط يلا ال لمسا علت ارج ال لا هس ح ل ط

لكسا

الؤسم م ال قسام ؟
 -2-1أهمية الدراسة :
مودهس احدة
ينكا أه م الدراس
عسلجت واوعس ً علت كدر مكمل
د سئج س يدر تد

االه م هو الؤسم م ال قسام ا الدراس ح س س ك د عن

حموي لك ال ئسا اا ال الؤ حنجسح ييدر اس لاري ال لمسا ال اسه

ht
s

الرس

الدراسسا النسارة علت ال ا ويم ال ؤلط اءكلم ط ال ط

لا حدصا ً

ل را ً حأ ؤس

ح ل امسهد

ال اسلح امتلت اد هسص حجهسا اللكسح

اءشلافا م س ي ك له ه الن سئج ال و مسا ال ط س كنت علمهس أن ي ك لطسرا عس س لواا د و ج

ig

للؤسم م ال قسام ال الئ

لل كم فط يلا ال لمسا هنس فط امران ا

 -1ير مد ير م

ال سهمد ال كسا

امسسسم ال ط ييور علمهس دظسر الؤسم م ال قسام فط

ا

y

ال لمسا ال اسه

الرس

R

 -3-1أهداف الدراسة :
يارت الدراس للت يؤيم امهداف اللئمام ال سلم ا

للؤسم م ال قسام

op

 -2اس ك سف دت ال لار ال لمسا ال اسه
ي خمص أسكس

الرس

امرادم حسل كسا

روكسا ي كم ه ا النظسر فط يلا ال لمسا ا

امرادم ا

فط ال لمسا ال اسه

C

 -3اا لطسر عسر ي لح لنظسر الؤسم م ال الئد لل كم
 -4-1فرضيات الدراسة :
فط اوص عنس ل كل الدراس

ال رسرف علمهس لنظسر
الرس

امهداف ال ؤداة لهس ييور الدراس علت فلام م أسسسم م
لا علت النؤو ال سلط:

ي لع ام لت نهس للت ست فلامسا فلعم
الفرضية األساسية األولى Ho1 :
ال يل لر ال لمسا ال اسه

الرس

امرادم الرس ل فط ك سعط ال اسرف الانسع حسل كسا

ال رسرف علمهس لنظسر الؤسم م ال قسام ا
ي لع يلا ال لام للت ال لامسا ال لعم الات ال سلم :
 -1ال يل لر يلا ال لمسا حسلؤ سظ علت حيوق ح ل امسهد ح رس ل هد رس ل عسال
7

كسفئ ا

 -2ال يل لر يلا ال لمسا حسلؤ سظ علت حيوق أ ؤس

ال اسلح ح رس ل هد رس ل عسال

كسفئ ا
 -3ال يؤدا حواوح اللوائح النظد الاسارة ع يلا ال لمسا

الحمسا

اق لمسا جسل

اءاارة اءااراا ال ن م ي فمهس ا
 -4ال يل لر أع سص جل
ال هنط فط

سرس

االااره ال ديل ن ال ن م يون فط يلا ال لمسا حيواعد الالوك

هس هد الوظم م ا
لكسا ال سفم

 -5ال يل لر يلا ال لمسا ح وفمل شل ط

اءفاسح لل رلو سا ال ط ين لهس

للغملا
 -6ال ي ط يلا ال لمسا حسل لا سيهس

ht
s

فمهسا

اق لمسيهس االج سعم يجسه ال ج ا الكمئ ال ط ير

الفرضية األساسية الثانية Ho2 :
ال يوجد فل كسا رنوي

ا وت ال لار ال لمسا ال اسه

اا االل لحاسئم حم

ig

الرس ل فط الي سع ال الفط ح كسا الؤسم م ال قسام

حم

الرس

امرادم

ا وت ال لار ال لمسا ال نسظلة لهس

R

الرس ل فط الي سع الانسعط ح لا ال ل ط ا

 -5-1نموذج الدراسة :
فط اوص ال لامسا ال سر للمهس أعاله ي خ د و ج الدراس ح غملاي ال ا يل

y

ال غمل ال سحا (ألؤسم م ال قسام ) ال ك ال سلط ا

المتغير التابع

C

الحفاظ على حقوق المساهمين
ومعاملتهم معامله عادلة ومتكافئة

op

المتغيرات المستقلة(مبادئ الحاكمية المؤسسية)

الحفاظ على حقوق أصحاب المصالح ومعاملتهم
معامله عادلة و متكافئه

مدى التزام الشركات
المساهمه العامه
االردنيه بمبادئ ومتطلبات
الحاكميه المؤسسيه

تحديد واضح لصالحيات ومسؤوليات
مجالس االداره واالدارات التنفيذيه
التزام أعضاء مجالس االداره والمديرون
التنفيذيون بقواعد السلوك المهني
توفير شروط ومتطلبات الشفافيه واالفصاح
الوفاء بااللتزامات والمسؤليات االجتماعيه
تجاه المجتمع والبيئه

ال قثلة علت
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 :-2اإلطار النظري:
يج ا الكسحثون علت أن ألؤسم م ال قسام جسصا راَا ً علت يرسظد س وة اءااراا ال ن م ي فط
ال لمسا ال اسه

فط سرمهس ل غلمب اسلؤهس الخس

الرس

امطلاف امتلت اا الرالك أ ثسل  :ال ا ث لي

علت حاس

ال يلام

اسلح ال الك

ال وظ م

الر الص ال ج ا عس ّ )(Adams,2003
يؤ مل ج ما امفلاا الرس لم فط ال لم أيس ً مسدت واكرهد فمهس لجر سلوممسيهد

ال وراي

س ألؤسم م ال قسام سوت اآللم ال ط ح وجكهس ي د

ي نسغد ا اس لايمجم
ال وازن حم

رؤيس ال لم الهساف للت يرظمد كم هس ال

اسلح االااره ال ن م ي

جه

سف

سرسسيهد ال رلم
كدأ الردال

ثد يؤيم

جه

اسلح امطلاف امتلت ح س فمهس ال الك

أتلت )(Christina,2005ا يجدر اءشسرة للت أد لد ي د االي سق سواص علت ال ا وت ال ؤلط أ

ht
s

اءكلم ط علت اس خدار لااف ؤدا حسللغ الرلحم ل ا لح Corporate Governanceا ل حاب
(ال ملي  )2003يوجد له ا ال ا لح عدة لاافسا ث  :حوم ت ال لمسا

ا لك حاب (أحو الر س  ) 2003فإن ال لااف ال ي لح ل

ig

اءاارة الؤكم
كك

اءجلاصاا الؤسم

االااره اللشمدة

ال الرلحم حوم ت ال لمسا فط حم يقيد ج ا اللغ

ج ا اللغ الرلحم فط ج هوري

أس

R

الرلحم فط امران اس خدار ا لح الؤسم م ال قسام ا

حمث ال سهمد ال ط ييور علمهس دظسر ألؤسم م ال قسام

س سا ال اداكم

ال سفم

فط حم يا د

ح ؤديد هسر

اق لمسا م

op

اءاارة ال ن م ي

جل

يا د النظسر الرنس ل الخس

اااره ال لم

فج رهس

y

امتلتا ف

علد االااره ثالً

دة للت فل ع ال رلف

علد ال ؤسسك عنس له الخس

اءفاسح للكمسدسا ال سلم ال ن ورة ال ط يادرهس ال لم

ال ح لن

ال وازن حم

C

سم ال ط ييور علمهس دظسر ألؤسم م ال قسام
اللمملة امسس ّ

هط يؤيم

ح وفمل
اسلح

امطلاف اا الرالك حسل لم مسدت كد يلسخت فط أاحمسا ال ؤسسك فأث لا ع د وص م
النظلي االيجسحم

دظلي الومسل Agency Theory

Positive Theory

م

نه س م س

يلت ) (Cornelius &Kogut,2003يقمد علت ال رة اا ال واحط فط الرالكسا ال رسكدي
ال ط يك

يؤيم ال وازن حم

اسلح الومم Agent
يخ مض يكل

اسلح ال وم أ ام م Principal
ثالً حإاارة ال لم

ثال حؤ ل امسهد

جه

جه أتلت ح ك يقات فط ال ؤال النهسئم للت

الومسل Agency Costs

ظسهلة ي سر

الؤد

ال اسلح Conflict of

.Interests
أ س الرلور االج سعم امتلت مسالك اسا

اليسدون

دظسر ألؤسم م ال قسام ح رظد الرنس ل الخس

علد االج سع فهط ح ثسح ال ادر ال ي ي د

ح رظمد اليم
9

أالك اساي لل لم

م لا الرنس ل

الخس

اجكسيهد

ح رليد امطلاف امتلت ح س فمهس ال الك حؤيوكهد

ثد أي س حسليواعد ال ط

يؤكد يؤيم ال وازن فم س حم ال اسلح ال رسرا امطلاف (ال ملي  )2003ا
م س يرداا ال لاافسا الاسئدة ل ا لح الؤسم م ال قسام

يرداا أي س كدؤهس م لا يرلي سا

الكسحثم لهس ا ف ط حم علفهس ) " ".(Mathiesen, 2002أنها نظام يهدف إلى توفير الحوافز
لدى إدارة الشركة من أجل تحسين األداء المالي لها عن طريق توفير آلية للحوافز تشمل :العقود ،
والخطط التنظيمية واللوائح "،كما يرلفهس ) "(Reed, 2002بأنها اداره يتم بموجبها توجيه
الشركة ومتابعتها من أجل تحقيق التوازن بين مصالحها من جهة ومصالح األطراف األخرى ذات
العالقة مثل المستثمرين والمقرضين  ،والموردين والعمالء وذلك باإلضافة إلى البيئة والمجتمع من
جهة أخرى" ا هط حه ا ال هور ييور علت ثالث اعسئد أسسسم ي
سحر أد

ht
s

امسسسم ال ط ح وجكهس ي د يوجم ال لم
علت االل لار ال واف

هس

ا ال ليرسا اللوائح

االس ث سر ال كر ل رظمد رحؤم ال لم

الر لمسا اءجلاصاا

ال ؤ لاا ال ط ي جا اااره ال لم

لا حسءاسف للت أا اا أسسلمب ال وي
الن و االس لار ا

ي كمنهس

ig

كد رمل ) (Williamson,1999علت الكرد امتالكط لنظسر ألؤسم م ال قسام فرلف حأد " دظام

R

يقيس مقدره الشركة على تحقيق أغراضها المستهدفة وذلك في إطار أخالقي محدد ينبع من داخلها
كونها هيئه معنوية لها هيكلها اإلداري وأنظمتها االداريه وذلك بمنآي عن سلطة أي فرد منها أو

y

نفوذه الشخصي ،،
االك اساي

االج سعم

الامسسم

op

م لا الؤسل يخ لد د س ج ألؤسم م ال قسام ال كي فط أدؤسص الرسلد

لك ي ك حاب ) (Clark,2004ييامد ه ه الن س ج ح ك
مندا ال لك ال ؤدة اس لالمس

C

عسر للت دوعم أحده س ال ك فط الواليسا ال ؤدة ام ليكم
ال ي ير ط فط يا م

لا حست الف امدظ

ام لوي للؤ سظ علت حيوق ال اسه م  Stockholdersأ س امتلت هو

ال ك فط امك سر ام ر حم امتلت المسحسن حرض ا ل شلق آسمس فمنؤو دؤو االه سر حدرج
أمكل ح اسلح امطلاف امتلت  Stakeholdersث  :الرس لم فط ال لم
ال يلام

فئسا ال ج ا امتلتا ل ا فط حم

ال وراي

يؤ ل الن و ج ام ل النلع

الر الص
ال ديدة

لالح كسر Radical Innovationي جما ال نسفا ع طلي ت ض ال كسلمد ينؤو الن و ج الثسدط
للت يؤ مل االح كسر ال درج  Incremental Innovationي جما ال نسفا ع طلي
عنال النوعم فط ال ن جسا الخد سا ا

10

يؤيم

فط امليهس ل لسمخ يو سا دظسر ألؤسم م ال قسام كس ت نظ

) (OECDفط عسر2004

ح ويل يؤديث ج وع ال كسا ال ط مسدت كد اك لح هس فط عسر 1999

كد ي ثلت ال كسا الجديدة

عداهس ت ا

كسا فم س يلط:

 -1-2الحفاظ على حقوق حملة األسهم وتحقيق التكافؤ والمساواة في التعامل معهم Rights and
equitable treatment of Shareholders
أج ال واف
ؤلمم

أكلم

ا ه ا ال كدأ

أجسدب ) ح م لا اسعديهد فط

رلو سا مسفم

هو

ااؤ

ح ورلج سعسا الهمئ الرس
نهس ييليل جل

يوفمل ال لص ال الئ
ال ا يكلم أي س .

ا

لهد

لل اسه م

سرس ه ه الؤيوق ح سعلم

لاعسة ي جما ال اسه م

علت

لا حإياسل

حج ما فئسيهد علت

سرم هد فط ديسش ال واوعسا ال سلم

لهد ل يديد االك لاحسا ال و مسا حخاوص الواكا الؤسلط لل لم

ت

ا
هس

م كسدون ال لمسا ركد  22لان  1997داو س ً يؤ ظ حيوق

ig

ليد راعت ال لع امرادط ي

غمل

اءاارة ييليل لاكب الؤاسحسا الخسرجط ع الكمسدسا ال سلم

ht
s

ال سلم ال ط ي

يجب علت ال لم لم

فيط اح لار حيوق ال اسه م ( أغلكم

لل اسه م

R

ح ل امسهد حمنهس علت سكم ال ثسل ال الؤال (ال واا ركد  ) 178 175 165ال ط ي
س يلط ثالا
لكم امسهد

 -أن يكون لك عنال الؤ

فط ح ور اج سعسا الهمئ الرس

ام ور ال رل ا

-

لل لم الؤ فط اج سع غمل عساي لكسل رئم

أي ع و فم حسس ثنسص امع سص ال ثلم مسهد الؤكو
ح وجب طلب وكا ح س ال يي ع %30
 م س أع ت للهمئ الرسامسسسط

الرساي

م لا ال اويت علت اليلاراا حردا أ واا

ياس ي عدا أسه
ان يكون للهمئ الرس

جل

اءاارة أ

أ أي شخص اع كسري آتل

لا

ج وع أسهد ال لم ا

فط اج سع غمل عسات الؤ

ايخس كلار ادد سج ال لم

غمل الرساي

C

ال سرم فط نسك

أرحسح ال لم م حيدر اسه

فط لكم امسهدا

op

 -الؤ فط الؤاول علت حاص

y

 -الؤ فط ياجم

لا حسءاسف للت دي أ يؤوي

لكم هس

فط يردي عيد ال لم

ا شلم أتلت أ يا م هس

يخ مض رأس ال سلا

11

دظس هس

م لا كلار زيساة أ

 -2-2الحفاظ على حقوق أصحاب المصالح Interests of other Stakeholders
يياد حأ ؤس ال اسلح ج ما ال ئسا امتلت (
أ ثسل  :يلاط ال لم

له ه ال ئسا ج مرهس الؤ حنجسح ال لم
حسل ف

غمل ح ل امسهد)

وظ مهس ع الئهس

لهد عالك حسل لم

ورايهس اائلة اليك الدت ااااا الخا

اس لاري هس م س أن اسلؤهس ي رلض لل لر فط

ال لم أ لفالسهس ا ل ا ي وجب علت لاارة ال لم يرليد ه ه ال ئسا حؤيوكهس

اجكسيهس

تالل ال وا

لا

رلو سا ش سف ي كنهد

تالل كنواا اياسل د

رهد

الوكوف علت الواا ال سلط لل لم

يوفل لهد

فل هس ال ا يكلم فط الن و

كد أفلا كسدون ال لمسا امرادط ركد  22لان  1997جلصا ً

االس لار

تاللهس

وااه ملسهس

لؤ سي حيوق أ ؤس ال اسلح ا سن حيهد فط ال سلك حسل رويض ع أي الر يلؤ حهد

ht
s

فنات (ال ساة  ) 156ن علت س يلط :

" تعتبر األعمال التي يقوم بها ويمارسها مجلس االداره أو مدير الشركة باسمها ملزمه
للشركة في مواجهة الغير  ،وللغير الحق في المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به "

ig

فيس ً ل ) (Zingales, 1997فإن أمشكسل ال خ ل

جه أتلت هط ح ثسح حجل امسسس ل نظمد الرالكسا ال رسكدي فم س حمنهد حسليدر

ال ي ير

علت ا سن حيوق م طلف نهدا علم ينكا أه م ألؤسم م ال قسام
سلكمسا ين م يلا ال رسكداا

مودهس أااة للؤد

ال اسلحا

جل

النسحم

مغ الريوا ال كل

لاارة ال لم

op

ح لا ياكح ألؤسم م ال قسام ح ثسح اآللم ل وفمل الثي حم
الرنس ل الهس

نا اد هسك

y

اليسدودم

أ ؤس

جدا ال ط ي وجب لاعسيهس ل دعمد دظسر الؤسم م ال قسام فط

حمث عالك هس حأ ؤس ال اسلح هو يجنب ظسهلة يلمل الدائنم

يلام مسدوا أر

C

ال لم

جه

R

ال اسلح

للريوا حم ال لم

أطلاف

ح ل سنداا لا الن ظسهلة يلمل الدائنم م س هط حسل ظسهلة يلمل ال اسه م يقات حاب
ثد

) (Laporta, etal 2002للت لت سع لاارة ال لم لن و مكسر ال الك مكسر الدائنم
للت ش كدريهس علت ايخس اليلاراا ال ا يل ا م س يلااا خسطل ظسهلة يلمل الدائنم فط غمس
عنال ال سفم

اءفاسح ع ال رلو سا الواجب يوفملهس لل ا ث لي

) (Gruning,2003اس غالل عالك هد الخس
اسلح ال اسه م

ال ا ث لي

حإاارة ال لم ل رظمد اسلؤهد علت حاس
اءاارة خالً ح اق لمسي

ير كل جل

س ثكت اريكسح له سالً جام س فط ايخس كلاراي
الؤ علت حاس
أمكل

ال واف حم

ل ي ك لككسر الدائنم

أ ل ا س ادخلط فط رس الا أ

الؤ ال لم )( Blair and Stout,1999ا ل ا
اسلح جل

اءاارة

اجكسي ال هنم ل ا

الؤ ال لم
12

أ ؤسحهس مسن

يسا يؤي
ككم يوفمل كدر
ا

الو سيس

لاارة ال لمسا ال ط ارهس االيؤسا اليو ط ل ديلي ال لمسا فط الواليسا

الر ل ل جسل
ال ؤدة ام ليكم

) ( The National Association of Corporate Directorsيو م

ي لض اا حد أادت ل لكم أع سص جل

ؤ

اءاارة فط أسهد ال لم (طسرق عكدا لرسل

)192ا
 3-2توضيح صالحيات ومسؤوليات مجلس اإلدارة Responsibilities and Role ofthe Board
يخ ا عساة ال لم ال اسه
ي وض جلصا ً

لام لة جل

الرس

لاارة Board of Directors

الحمسي ل ديل ين م ي ) (CEOي ولت لاارة ال ق ن المو م لل لم علت أن ييور

ه ا ال ديل حسلؤاول علت اساك

االااره فم س يخص حسليلاراا الهس

جل

ا أن كوادم ال لمسا ينص علت أن ات مسر أع سص جل
الرس

ig

ا ث لي

ال ديلي ال ن م يم علت كلاراا ال لم

ل رظمد اسلؤ الخس

جل

جه أتلت ا
اءاارة

جه

هنس يلت )(Drmirage, 2000

y

اءاارة

أتلت ا لا س يقاي للت هم ن هقالص

أع سص

لا علت أن يكون الغسلكم

لا مد فط حسل سم لة ال ديلي ال ن م يم علت امغلكم فط جل

اءاارة حاب س يلاه ) ( Zingales, 1997سمؤس ل اس غالل ه ه الام لة
علت حاس

C

فسن جل

جل

op

لاعسة عنال ال وازن فط ي كمل

ال جل

اءاارة

ثد لن وص ظسهلة ي سر ال اسلح فم س حمنهد

ال ا ث لي امفلاا

ا يلم ال ين م يم

امع سص ال قسام

قسامم ال أفلاا يليط حظالل علت ي كمل

ديلي ين م يم ل لمسا اسه

غسر ال اسه م

كك الهمئ

R

فمكون فط رظ

جو

االااره سنويس ي د عساة

لالّ ّ
أن يلمل ال لكم فط الواكا ال رلط لككسر ال اسه م

ال ي يكودون فط الغسلب

فئ

االس لايمجم ال ط

ث كلار االدد سج أ كلار ال وسا اللأس سلط أ كلار زيساة رأس ال سلا

ht
s

ي رل حن سط ال لم
لل اسه م

ال ي

فيس لل ساة 132

اسلح ال الك أ ؤس ال اسلح امتلت ا

كسدون ال لمسا امرادط ركد ( )22لان  1997يجب أن ال يي عدا أع سص جل

االااره ع

ثالث أع سص أن ال يليد ع ثالث ع ل ع وا ي د ات مسرهد ح ليي االك لاع الالي

كك الهمئ

الرس

ا م س ي نا حرض اليوادم م س فط ا ل الكؤلي

فط أمثل

ثالث

لاارة

جسل

أ

ثالً ال خص ال كمرط

أن يكون رئماس ممثل

أن يكون ع واًًً
جل

لاارة

احد

)(Hussain&Millan,2003ا
ام ور الهس ّ امتلت ال ط يجب لاعسيهس أي س فط ي كم
النوعم  Qualityا يياد ح لا أن ي وفل فط أع سص ه ا ال جل
لل رس

ا الجوادب ال خ ل

للن سط

جل

لاارة ال لم عنال

ال هسرة الك سصة ال ط يقهلهد

تالل اليدرة علت ايخس اليلاراا اللشمدة حسءاسف للت
13

اليدرة علت

اسصل االااره ال ن م ي ع أع سلهس

سحر

ت وط الال

ال اق لم

اللكسح ال سلم

االااري

تالل تلي

لا

ينظم م يواح

كنواا االياسل ه ا حسءاسف للت دظسر فرسل لللكسح الداتلم يواح
لجلاصاا ال كط الداتلط

ال خسطل ال ط عساة ي

حسءاسف للت أسسلمب لاجر امااص ييممد

أرحا أدواع رئمام هط  :خسطل سلم

خسطل

خسطل ي غملم

أع سل ثد خسطل طسرئ ا
لكط ي ك
اااره ال دكم

جل

اللكسح

اءاارة

الداتلط لجسن ال دكم

ي وجب علت جل

لا حسءاسف للت أع سل ييسريل ال دك

الخسرجط ال ي

االااره أن يوفل ل عنال االس ياللم ا

جسدك حسار ال لع امرادط علت ي
االااره

اق لمسا جل

م كسدون ال لمسا ركد ( )22لان  1997فاالً مس الً ع
ال واا نهس ثالً س دات علم ال واا

كد تاص ج ل

ht
s

اجكسا

ال سحر لن سط االااره ال ن م ي ي د عساه االس رسد ح يسريل

( )100 101 141 140ا
 -أن ي ولت جل

اااره ال لم ينظمد ام ور ال سلم

ig

دظسر ااتلط تسص حهس ي ولت ال جل
الحمسا

لعدااه علت أن يؤدا فط ه ا النظسر حاوره ال
ا

اق لمسا ال جل

R

اجكسا

ال ؤسسكم

االااري لل لم ح وجب

 -م س علم أن يرد تالل ده ال يليد علت ثالث أشهل

لل لم ا يل ا لاكب ال لمسا حناخ

y

الكمسدسا ال سلم لرلاهس علت الهمئ الرس

م س علت ال جل

يسريخ ادريسا الهمئ الرس

د ل يلا الكمسدسا دكي

ا

تالل يد ينهس فط ؤسال رس م الج سعسي ال ط

يجب أن اليي ع سن اج سعسا تالل الرسر ا

C

 -أن يؤلص علت يوثم ج ما كلاراي

نهس فط

op

ده ال يي ع  21يو س كك اج سع الهمئ الرس
تالل ده ال يليد ع  30يو س

اد هسص الان ال سلم الؤاسحسا

 -4-2األمانة والسلوك المهنيIntegrity and Ethical Behavior
لك

هن كواعدهس الخس

للالوك ال هنط ف ه ال ؤس سة ال ب ال ؤسسك

مثسق شلف  Code of Ethicsيؤكد ال سرسسا ال هنم مع سئهس ال سرسم
ال لم لمات اس ثنسصا لا من أع سص جل
ي رلاون تالل

سرس

ثالً لك

نهس

ل ا ف هن لاارة

االااره ثلهد ث حيم أع سص ال ه امتلت

هس هد ل واكد ي لب نهد ايخس كلاراا يوثل لمات علت اسلح
امطلاف اا الرالك

ال اسه م فيط ح أي س علت اسلح غملهد

س ي رهد فط د سق

ي سر ال اسلح علم فإن دجسح دظسر ألؤسم م ال قسام فط ال لم ي لب ي ويل مثسق للالوك
ال هنط  Code of Conductيؤكد

سرسسا أع سص جل
14

اءاارة ال ديلي ال ن م يم فمهس ا

حثهد علت لاعسة امتالكمسا ال هنم فط ايخس اليلاراا ا
ال هنم ال ط ي لض حأع سص جل
االد سح

ال اداكم

االااره ال اا فط  :االس يس
ال اسصل

ال اق لم

اريكسح له سالً جام س ً فط ايخس كلاراي
الخس

ام سد

النلاه

االح لار ال كسال ثد ال رور حسالد سص لل نظمد ا

فيس ً ل ) (Blair& Stout,1999ير كل جل
علت حاس

ي ث الرنس ل امسسسم للالوممسا

اءاارة خالًًً ًً حواجكسي ال هنم ل ا س ثكت

أ ل ا س ادخلط فط رس الا أ

الؤ

يسا يؤي

الؤ ال لم ا

ا أن حرض الد ل مسل لك ال ؤدة مندا مسدت كد حسارا فرالً للت ي ويل واثم شلف للؤسم م
ال قسام لال أدهس جرلت

أ ل االل لار حهس ات مسرا ً ايمس ا ن لللار ا لا الن االل لار ح ثكم هس يقثل

فيس ً ل ) (Whittengton,1993علت اليكول الرسر لليواعد اللوائح ال ط ي

لا

نهس يلا ال واثم

ht
s

علت أسسس أن االل لار حالوك رم ال يكون اائ س جمدا ً من اءفلاط كط ال دا حسالل لار ح لا
اليواعد اللوائح كد يخ ض
يؤا

االااره علت ال كسارة ليكول ال خسطل ال مدة ال ط

لكدار أع سص جل

أااص ال لم ا

ig

ل ا ارجت رظد الد ل علت يجنب ل دار ي ليرسا تس
ع دا للت ي
ج وع

R

م

اليوادم

حيواعد ألؤسم م ال قسام

امتلت ميسدون ال لمسا ال رلم سا الاسارة ع

لكسا يوفمل ألؤسم م ال قسام

أسواق ال سل
كسدون ال لمسا

ال واا ال ط ي وجب علت أع سص جل

y

امرادط ركد ( )22لان  1997ج وع

ل ا فط ه ا الامسق ي

لد س

االااره النأي

حأد اهد عنهس

علت يلا ال سرسسا س ي

ن ال واا (: ) 158 146 139 134
أع سص جل

االااره

للت أي اسهد فط ال لم أ للت غمله أي

ديلهس الرسر أ أي وظد ير

فمهس أن ي ط

C

 -يؤظل علت رئم

op

لا نرس ً لل كهسا ارصا ً لالدلالق فط يالفسا يائ للت الا ر ال هنم

ام ثل

رلو سا أ حمسدسا ي رل حسل لم

ير كل اا

طكمر سلي حسلناك لهس ا
 -ال يجوز أن ي لشح لر وي

جل

االااره أي شخص حكد علم حريوح جنسئم أ جلي

خل لل لف ا
 ال يجوز لل لم ال اسهجل

الرس

حسس ثنسص الكنوك ال لمسا ال سلم ييديد كلض للئم

االااره أ دسئك ا

 -ال يجوز لل خص أن يكون ع وا ً فط أمثل

ثالث

جسل

اااره شلمسا اسه

م س علم أن يرلد لاكب ال لمسا ت مس ً حأس سص ال لمسا ال ط ي لك فط ع وي
لااريهسا
15

عس
جسل

 -5-2اإلفصاح والشفافية Disclosure and Transparency
ير كل عنال اءفاسح ال سفم
لاارة ال لم

أهد رمسئل ألؤسم م ال قسام

يؤيم ال وازن ال ا هدف حم

لاارة ال لم

لا مه م الياوت فط ي كم

اسلح ج ما ال ئسا اا الرالك حأااص ال لم أي

ح ل أسه هس ثد امطلاف امتلت اا ال الؤ ا كد أ لت كوادم ال لمسا

كوادم أسواق ال سل ال رلم سا الاسارة عنهس أه م حسلغ لإلفاسح ال سفم فنات علت كواعد
عديدة لإلفاسح ال للر لل لمسا ال اسه
جل

اءاارة

الرس

علت لاارة ال لم أن يلاعط فط لعدااهس ال رسيمل ال ؤسسكم
اا الرالك ا م س علمهس حياد يوفمل عنال ال اداكم

ht
s

م لا ال ليرسا ال ؤلم

لل رلو سا ال ط يرلاهس أن يؤلص علت لسنسا ه

فؤص يلا الكمسدسا للت ؤسسب كسدودط

ا ي ي ولت يدكميهس فيس ل رسيمل ال دكم ال رسرف علمهسا

ig

لل دك يجب أن يلاعط لاارة ال لم ال ا حم

ه

االااري

جه

دك للؤاسحسا

لر ف مؤ شلم Enron &Arthur

y

يا مد دظد اللكسح الداتلم
أع سص جل

أع سص ا يلم

لاجر الامسسسا ال ؤسسكم

لاجر أع سل ال دكيم الداتلمم

االااره ال دك الخسرجطا

غمل ين م يم

الرس

يخول لهس

الكمسدسا ال سلم

C

الحمسا اسر فط سحر أد

االااره

نسك

op

لجسن يدكم

Audit Committees

ه

الجه امتلت ا من الج ا حم

أهد اما اا ال سعل لؤ سي عنال االس ياللم ل دكيط حاسحسا ال لمسا ال اسه

هو ي كم

ا ليجسا كنواا اياسل فرسل

ا

فيس ل س يلاه ( ( (Jenkins, 2002ييور فسعلم لجن

ال دكم علت أرحا رمسئل أسسسم هط :حجد اللجن
ال ؤسسكم

م سحص أ

رس ً سم ك ت لا ً علت اس ياللم ال دك

 Andersonهط تمل الم علت لاا
لر

هنس حياد يوفمل عنال االس ياللم

R

م ا سر ييدر االس سراا لهس فط ال جسالا ال سلم
هسيم ال ه م

حاالحمسا

حسلكمسدسا ال سلم الانوي أ ال لحلم ال ط ين لهس يلا ال لمسا حسع كسرهس الجه

ال اق ل ع لعداا يلا الكمسدسا
ال يكول

تاو س ً فم س ي رل

اق لمسا

داك عدا امع سص الخسرجم فمهس

الخكلة

ال سلم مع سئهس ثد عدا لاا ادريساهس تالل الرسرا

سسر فط االيجسه د ا ) ( AL Mudhaki& Joshi 2004ل يلت حسن كوه الد ر اللكسحط للجسن
ال دكم ي نسسب طلايس ا حجد اللجن ا أ س ) (Felo , etal, 2003فمل ن جوا عالك ايجسحم
طلاي حم الخكلة ال سلم

ال ؤسسكم مع سص اللجن

يلت ( ال لح  ) 2001حسن جوا الم
حسك لاح يرمم

دك

كو

دوعم الكمسدسا ال سلم ال ن ورة

للجن

الؤاسحسا الخسرجط يؤديد ايرسح
16

فط حم

زيساة عدا لاا اج سعهس ا ي وي مهس
الروا

الهس

ال ط يرلز فسعلم

اللجن ا فط د

الامسق ي

لرسل 2005

ؤ : )182

كواعد ال لمسا ال اجل فط )( NYSE

 -1أن يكون أغلكم أع سص لجن ال دكم
-2

س يلط ( طسرق عكدا

امع سص ال ا يلم ا

أن يكون اميرس ال ط ي يساودهس هط ال كسفأة الوحمدة ال ط ي ليودهس

 -3أن يكون للجن ال دكم الال

الوحمدة ل رمم

ال لم ا

فا ال دك الداتلط ا

حياد يوفمل عنال ال سفم اءفاسح دص كسدون ال كسا امرادط ركد ( )22لان  1997علت
عدة كواعد

لل

ام ثل علت يلا اليواعد س ينص علم ال واا

لل لمسا الرس

( )59 67 138ا
 -علت م شلم أن ييدر لهمئ ام راق ال سلم ييسريل سنوي

ريا سنوي يواح فمهس أااصهس

عوا

ht
s

ال سلط ا الؤلص علت اءفاسح ح ك تسص ع د سئجهس ال غملم
ال خسطلة الجوهلي ال وكر ال ؤم

أي س أن ييدر الئؤ حأس سص أع سص جل

لا حسءاسف للت

حيدريهس علت الن و االس لاري ا م س علمهس
مكسر ال وظ م

االااره ال ديلي ال ن م يم

ig

مكسر ال اسه م

لل أ غمل

ياليؤسا

أع سص جل
أ الاه اليس لي

االااره

ديلهس الرسر ييديد لكلار ت ط ح س ي لك هو
ال لمسا امتلت ا

أسهد ال لم

op

م

ز ج

ؤمؤ كد يوثل علت أسرسر ام راق ال سلم ا

y

 -ي وجب علت رئم

R

 -يؤظل علت أي شخص فط ال لم أن يكث أ يل ّ ج شسئرسا أ لع سص رلو سا أ

كد أثك ت حرض الدراسسا ) (Castellano,2002أن حلص ال لم ال اسه
االجكسري أ االللا م يرلز

دظسر ألؤسم م ال قسام فط ال لم ا لا علت أسسس أن اءطسر

الرسر لإلفاسح اءللا ط ال رسرف علم يوفل عساه الؤد امادت
أ ؤس

لا حسالاسف للت االفاسحسا

C

افاسحسا لاسفم طوعم أ ات مسري Voluntary Disclosure

الرس

علت يوفمل

ال اسلح ي لرون للت الؤاول علت ال ليد

لكسا اءفاسح فط حم أن

ال رلو سا ال ط ياسهد فط يلشمد كلارايهد

تاو س ال رلو سا ال ط ي رل حسل وكرسا ال يديلاا ال ا يكلم ا ه ا حسءاسف للت أن اءفاسح
ال وعط أ االت مسري م س يلت ) (Peter,2002يرلز
علت س ر هس كم هس الاوكم

ثي الج هور حسل لم

ينرك

حسءيجس

أسرسر أسه هس فط أسواق ال سل اه ا فط حم يلت )( Prowse,1997

حأن دجسح دظسر الؤسم م ال قسام يليكط للت حد مكمل ح وفل عنال الك سصة مسواق ال سل ا
جسدكه س يلت الكسحثسن أن ام سل شل ط
فط الد ل النس م

لكسا الؤسم م ال قسام لل لمسا ال اسه

الرس

نهس امران ي لب حسءاسف للت االل لار حسل كسا الخ ا الاسحي ال ط اك لح هس
17

) (OECDأن يل لر يلا ال لمسا ح كدأ سساس هو " فسص ال لمسا حسل لا سيهس االج سعم

نظ

يجسه الكمئ ال ط ير

فمهس "ا لا علت أسسس أن الظل ف االك اساي

الد ل حاب ال رد الناكط لل وارا االك اساي الرس
دوعس ً

االج سعم ال ط ياوا يلا

للد ل ي لض علت ال لمسا الرس ل فمهس

ال اق لم االج سعم  Social Responsibilityال ط يليب علمهس ج وع

يجسه ال ج ا

ه ه الواجكسا ثالً أن ياسهد فط ين م

حولهسا

يوفمل فلص مسفم ل وظمد الر سل

ي ويل ه ا ال ج ا ع طلي

حيدر ياسهد فط كسفؤ الك سل أ أن ي ؤط حجلص

ل دريب الرس لم فمهس يوفمل ال رسلج ال كم لهد أ أن ياسهد فط يج م الكمئ
أن ييدر ال كلعسا ال رودسا للج رمسا الخملي
دوعم

الواجكسا
أرحسحهس

كسفؤ ال لوث أ

قساسا الن ا الرسر ثد ان يارت اائ س ل ؤام

ن جسيهسا

ط ال ؤلملط حمث اار الكؤث علت ؤوري أسسسمم

علت لاجر ال لاجا الدراسسا الرل م ال خ ل

ig

اش

ht
s

 : ً-3منهجية الدراسة :
-1-3أسلو الكؤث:
يد اع سا ال نهج الو

ام ل دظلي

اا الال ح واوع الدراس

ل ر مده حسءسهس سا الرل م ال ط كد هس يلا ال لاجا الدراسساا أ س الثسدط ف مدادط اع د

R

علت ج ا الكمسدسا ال رلو سا

تالل ال يسحالا ال خام

ا حرض ال اق لم فط

الكنوك ال لمسا الانسعم ال كؤوث لاسف للت يا مد اس سرة اس كسد ي
لل أمد

النسحم الر لم
ات كسر

امسسي ة ال ؤك م

اءحاسئم ل حرد علاهس علت عمن

ج وع

ولم حرمن الكؤث حمث يد امت ح الحظسيهد أجليت ال رديالا ال لوح ا يد
دق ال يسيم

C

امفلاا ال

اوح أسئل هس يد لت سعهس الت كسر ال وثوكم

op

دت

الحم االس كسد

y

اللئمام ل ؤس ر الكؤثا

نت الجوادب

حإجلاص ات كسر الثكسا علت االس كسد حسح اس
س يدل علت أن ال يمسس

كد حلغ حوالط %82
كد يد االع سا علت اللز

رس

مل دكسخ أل سا

ثكسا يكولا

اءحاسئم  SPSSفط ع لم ال ؤلم

ات كسر ال لامسا حمث

اس خد ت الوسسئ اءحاسئم ال سلم :
 -ال وس سا الؤاسحم

االدؤلافسا ال رمسري

أج ييممد ا وت االل لار ح كسا الؤسم م

ال قسام ا
 -ات كسر (ا) لرمن

احدة( ( One Sample T Test

ام لت ال لامسا ال لعم الات اا الرالك لهس ا
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أج ات كسر ال لام امسسسم

 ات كسر سن -ي نط الت كسر دت جوا فل كسا اا االل لحاسئم حم آراص فئ ط الدراسفيس لنص ال لام امسسسم الثسدم ا
عمن هس :

 -2-3ج ا الدراس

ال لمسا ال اسه

ي كون ج ا الدراس

الانسعط ال درج فط حور

امرادم الرس ل فط الي سعم ال الفط

الرس

ع سن فط  2005 /12/31لا علت أسسس أن يلا ال لمسا

ال ط يكلغ عداهس  63شلم أت س يرسال داك %45
امرادم ال درج فط حور

ع سن

لكودهس

جه

ج

عدا ال لمسا ال اسه

جه أتلت اممثل الص

الوكت د ا ل كم دظسر الؤسم م ال قسام دظلا ً الريكسط اسلح الغسلكم
ح ا يك يلا ال لمسا كدريهس علت االس لار ا أ س عمن الدراس ف
يرسال حوالط % 32

ht
s

ج ا الدراس

نهس ( )5اسرف

ات مسر

لااا عمن الدراس ح ليي ع وائم

الدراس

ال واح

فكسدت

علت

النؤو

فط

الجد ل

حسج فط

أفلاا ال ج ا
( )20شلم

( )15شلم

علت أسسس داكت

الرس

نسعم ا كد يد

الردا اءج سلط لرمن
ال سلط

ركد

( )1

ig

جدول رقم ()1

عدد مفردات عينة الدراسة من الشركات

R

y

-1
-2
-3

القطاع المصرفي
القطاع الصناعي
المجموع

عدد مفردات العينة
من الشركات

5
15
20

توزيع العينية %
%25
%75
%100

op

م

نوع النشاط

عدد مفردات
المجتمع من
الشركات
13
50
63

C

يوضح الجدول التالي عدد االستبيانات الموزعة والمستردة من الشركات عينة الدراسة  ،علما انه تم توزيع
ستة إستبانات على كل من الشركات عينة الدراسة.
جدول رقم ()2
عدد االستبيانات الموزعة والمستردة
عدد االستبانات الموزعة عدد االستبانات المستردة النسبة %
م نوع النشاط
%100
30
 -1القطاعع المصرفي 30
% 61,11
55
 -2القطاع الصناعي 90
ويوضح الجدول في الملحق قائمة بأسماء المصارف والشركات المشمولة في عينة الدراسة

 -3-3تحليل النتائج واختبار الفرضيات
أ -النتائج:
فط يؤلم د سئج الدراس يد االس لشسا حن سئج ال ؤلم اءحاسئط الو

ط ( ام سسط الؤاسحم

االدؤلافسا ال رمسري )ا ل يد ييممد ا وت ال لار ال لم ح ؤيم عنس ل م
19

حس

كدأ

ال كسا

:

الا للؤسم م ح وجب الوسط الؤاسحط ءجسحسا عمن الدراس ع م عنال

الرنس ل

حنسص لل يمسس الناكط ال سلطا
من  5 -4,5مرتفع جدا
 -3,75أقل من  4,5مرتفع
 -3أقل من  3,75متوسط (مقبول)
 -2أقل من  3ضعيف
أقل من  2ضعيف جدا

 -1مبدأ الحفاظ على حقوق حملة األسهم وتحقيق التكافؤ والمساواة في التعامل معهم

 -2أن يك

ht
s

ح أن الوكوف علت دت ال لار ال لمسا الرس الرس ل فط الي سعم ال الفط الانسعط حه ا
كسا الؤسم م حدا الكسحثسن ال يو سا أ اللمسئل ال ط ييور علمهس فط الرنس ل الا
ال كدأ
ال سلم .
 -1أن يك ال لم لج ما اسه مهس ح الؤاول علت امرحسح م حناك اسه
لهد ح ح ور اج سعسا الهمئ الرس

ال سرم فط ال اويت

ig

 -4أن يك

لهد ال سرم فط ايخس اليلاراا اءس لايجم

 -5أن يك

لهد ح االطالع علت ؤسال اج سعسا جل
ج ما ال اسه م سواص مسدوا

تالل الهمئ الرس
اءاارة عند ال ل رة

امغلكم أ امكلم

رس ل

y

 -6أن يرس

اسصل أع سص جل

R

 -3أن يك

لهد ال سرم فط اد خس

اءاارة

كسفئة

op

ح ؤلم لجسحسا عمن الدراس علت الاقال ام ل ال ل ح علمهد فط االس كسد حول دت يوفل
ه ه الرنس ل مسدت الن سئج ال واؤ فط الجد ل ال سلط:

القطاع المصرفي
العناصر

الوسط
الحسابي
4,766
4,533
4,066
2,733
1,933
3,963
3,665

االنحراف
المعياري
0,430
0,740
1,014
1,048
0,9440
1,035
0,5119

ع1
ع2
ع3
ع4
ع5
ع6
المبدأ كوحدة
(المجموع)
من خالل بيانات الجدول أعاله يتضح ما يلي

القطاع الصناعي
الوسط
الحسابي
4,454
4,363
4,090
2,163
1,900
3,533
3,417
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االنحراف
المعياري
0,603
0,729
0,844
1,411
0,991
1,233
0,536

C

جدول رقم ()3
مدى االلتزام بتحقيق عناصر مبدأ الحفاظ على حقوق حملة األسهم

العينة جميعها كوحدة واحدة

الوسط
الحسابي
4,564
4,423
4,082
2,448
1,916
3,750
3,530

االنحراف
المعياري
0,565
0,729
0,902
1,092
0,921
1,245
0,536

 -1أن ال لار ال لمسا ال اسه
ج مرهس موحدة ل ل

امرادم الرس ل فط الي سعم ال الفط الانسعط

الرس

كسا الؤسم م أال هو الؤ سظ علت حيوق

ح ؤيم ال كدأ ام ل

ح ل امسهد ل حلغ الوسط الؤاسحط له ا االل لار ( )3,530أي ح ا وت ( يكول) ا م س أن
نه س علت حدة هو يكول أي س ً ان مسدت ال اسرف ي وق كلمالً فط

ال لار الي سعم م

دت ال لا هس ح ع دظسئلهس

ال لمسا الانسعم ا
رس ً ح ؤيم الرنالي (اللاحا الخس

 -2أن ال لار ال لمسا فط الي سعم

لؤ لة امسةةهد ال ةةسرم فةةط ايخةةس اليةةلاراا اءسة لايمجم
االطةةةالع علةةةت ؤساةةةل اج سعةةةسا جلةةة

) ه ةس أن يك ة

ة تةةالل الهمئة الرس ة

حة

اءاارة عنةةةد ال ةةةل رة ي ةةةلا ح حةةةم اةةةرمد

ارمد جدا ً ح وسط حاسحط ( ) 1,916 2,448علت ال والط ا

ht
s

 -3أن االري ةةسع الناةةكط لالدؤةةلاف ال رمةةسري فةةط لجسحةةسا عمن ة الي ةةسع الاةةنسعط حةةول ةةدت
االل لار حكرض الرنس ةل ع ةس هةو علمة فةط لجسحةسا عمنة الي ةسع ال اةلفط حةول الرنس ةل
د اهس ي مل للت أن آراص امفلاا فط ال ئ الثسدم أمثل اياسكس حيلم حمسل ه ا ال كدأ

س هو علم

ig

الؤسل فط آراص أفلاا الرمن فط ال ئ ام لت .

R

 -2مبدأ الحفاظ على حقوق أصحاب المصالح ومعاملتهم معاملة متكافئة.
يد ييممد دت ال لار ال لمسا حه ا ال كدأ

الرنس ل الا ال سلم :

y

علمهد فط االس كسد

ال ي ش

كسا الؤسم م

تالل الاقال الثةسدط الة ي طةلح

op

 -1يؤ لر لاارة ال لم حيوق أ ؤس ال اسلح ال ؤداة لهد ح وجب اللوائح اليوادم ا
 -2كمسر لاارة ال لم ح روي هد ع آي أالار يلؤ حهد حسل اد هسك يلا الؤيوقا

C

 -3دت حل هس علت يوفمل ال رلو سا ال نسسك لهد

تالل كنواا اياسل د

فسعل ا

 -4دت عدال دظسر الل ايب ال كة علةت الرةس لم فةط ال ةلم حسل يسردة

ةا يلةا ال كية فةط

ال لمسا ال نسفا
 -5دت واوعم
-6

عدال النظد اللوائح ال كي فط يرمم ال وظ م

يلكم هدا

دت الؤلص علت الوفسص حسل لا سيهس يجسه ال يلام .

ح ؤلم اءجسحسا ال ا خلا

لجسحسا أفةلاا الرمنة حةول ةدت يةوفل هة ه الرنس ةل مسدةت الن ةسئج

ال واؤ فط الجدول التالي:

21

جدول رقم ()4
مدى االلتزام بتحقيق عناصر مبدأ الحفاظ على حقوق أصحاب المصالح
القطاع المصرفي
العناصر

االنحراف
المعياري
0,599
1,322
1,222
0,971
0,986
0,571
0,523

الوسط
الحسابي
4,418
3,666
3,566
1,821
1,753
4,466
3,281

القطاع الصناعي

الوسط
الحسابي
4,388
3,635
3,682
1,687
1,752
4,235
3,229

االنحراف
المعياري
0,606
1,019
0,927
0,827
0,856
0,737
0,602

ht
s

ع1
ع2
ع3
ع4
ع5
ع6
المبدأ
كوحدة
(ال ج وع)
من مطالعة بيانات الجدول أعاله يتضح ما يلي:

الوسط
الحسابي
4,333
3,672
3,745
1,732
1,751
4,109
3,223

العينة جميعها كوحدة واحدة
االنحراف
المعياري
0,599
1,021
0,928
1,085
1,027
0,701
0,624

 -1أن الوسةةط الؤاةةسحط الل ةةلار ال ةةلمسا الرس لةة فةةط الي ةةسعم ج مرهةةس موحةةده احةةدة هةةو
(  )3,229ي ةةمل للةةت أن ا ة وت ه ة ا االل ةةلار ( وسةةط) لك ة اري ةةسع ه ة ا الوسةةط ل ةةلمسا
الي سع ال الفط هةو( )3,281عة دظمةله حسلناةك للاةنسع

ig

هةو ( ) 3,223يواةح ةلة

أتلت أن ال اسرف يؤية

R

أعلت داكمس

لكةسا كةدأ ال ؤسفظة علةت حيةوق أ ةؤس ال اةسلح حدرجة

س يؤيي ال لمسا الانسعم

 -2أ س ال ا وت امادت حسل لار ال لمسا ح ئ مهس ال اسرف ال لمسا الانسعم فط ه ا ال جسل

y

فكسن فط جسل النظد اللوائح ال كي فط يرمم ال وظ م

يلكم هد

أي س فةط عدالة دظةسر

op

الل ايب ال ك .

 -3م ةةس أن الكمسدةةسا الخس ة حةةسالدؤلاف ال رمةةسري ي ةةمل ةةلة أتةةلت علةةت أن أفةةلاا الرمنة فةةط

C

ال اسرف حخاوص ييممد ا وت االل لار حؤيةوق أ ةؤس ال اةسلح أمثةل اياةسكس ً ة آراص
أفلاا الرمن فط ال لمسا الانسعم ا

 -3-3مبدأ الوضوح في تحديد صالحيات ومسؤوليات مجلس اإلدارة واإلدارات التنفيذية
تاص الاقال الثسلث فط االس كسد ل يممد دت ال ةلار ال ةلمسا ال اةسه
ال الفط الانسعط

تالل الرنس ل الا ال سلم

 -1جوا دظسر ااتلط لل لم يؤدا حواوح حيوق
 -2ةةدت ال ةةلار جل ة

اءاارة حريةةد اج سعةةسا ا ري ة

ؤسال ه ه االج سعسا ا
 -3جوا دظسر م ق فرسل لللكسح الداتلم ا
22

الرس لة فةط الي ةسعم

هط :
الحمسا

اجكسا الرس لم فط ال لم ا

نظ ة

ة ثةةد الؤةةلص علةةت يةةد ي

 -4دت ت وع ال ديلي ال ن م يم فط ال لم لل اسصل
اءاارة لل اسصل

 -5دت ت وع جل

كك أع سص جل

اءاارةا

كك ال اسه م فط اج سعسا الهمئ الرس .

 -6دت اس جسح لاارة ال لم الك لاحسا يو مسا لجسن ال دكم ا
كد ادركات لجسحسا أفلاا الرمن حول يلا الرنس ل علت النؤو ال واح فط الجد ل ال سلط
جدول رقم()5
مدى الوضوح في تحديد صالحيات ومسؤوليات مجالس اإلدارة واإلدارات التنفيذية
القطاع المصرفي
العناصر

الوسط
الحسابي
4,366
4,300
4,090
4,433
4,066
3,100
4,059

االنحراف
المعياري
0,614
0,595
0,776
0,678
0,894
1,470
0,523

ht
s

ع1
ع2
ع3
ع4
ع5
ع6
المبدأ
كوحدة
توضح بيانات الجدول أعاله ما يلي :

القطاع الصناعي
الوسط
الحسابي
4,290
4,218
3,966
3,945
3,945
2,945
3,884

ig
ة

جةةسل

ح ةك عةسر علةت يةوفمل يو ةسا
اءاارة اءااراا ال ن م ية الرس لة

لن ا وت ال لا سيهس ح ةوفمل يو ةسا هة ا ال كةدأ هةو ( لي ةا) لكة علةت ال اة وت

op

فمهس

اةةق لمسا مة

رس حلياة

الوسط
الحسابي
4,328
4,259
4,028
4,189
4,005
3,022
3,977

االنحراف
المعياري
0,633
0,591
0,829
0,817
0,743
1,371
0,546

y

كةةدأ الواةةوح لاةةالحمسا

االنحراف
المعياري
0,566
0,592
0,927
0,890
0,730
1,325
0,547

R

 -1أن ال لمسا ال اسه

الرس

فط الي سعم

العينة جميعها كوحدة واحدة

الي سعم يكد حأن ال ةلمسا الرس لة فةط الي ةسع ال اةلفط هةط هنةس أي ةس أمثةل ال لا ةس ً ة
ثماليهةةس الرس لةة فةةط الي ةةسع الاةةنسعط فةةط هةة ا ال جةةسل حمةةث حلةةغ الوسةةط الؤاةةسحط له ةةس
 -2أ س الرنال امادت

حمث ا وت االل لار فط م

لاارة ال لم الك لاحسا يو مسا لجسن ال دكم

C

علت(4,059

 ) 3,884علت ال والط ا

ال ئ م فهو الخسص ح ةدت اسة جسح

حوسط حاس ( ) 2,945 3,100لل ئ م

علت ال والطا
 -3أ س االري سع الناكط االدؤلافسا ال رمسري لإلجسحسا حول ج

الرنس ل فم مل لة أتلت

للةةت أن آراص عمن ة ال اةةسرف أمثةةل اياةةسكس ً ةةس هةةط علم ة حسلناةةك آلراص عمن ة امفةةلاا فةةط
ال لمسا الانسعم .
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 -4مبدأ التزام إدارة الشركة بأخالقيات وقواعد السلوك المهني .

حياد الوكةوف علةت ةدت ي اةا لاارة ال ةلمسا الرس لة فةط الي ةسعم حأتالكمةسا ال هنة
الكسحثسن الاوال اللاحا
له ا ال كدأ

تاةص

أسئل االس كسد الس ياسص آراص أفلاا عمن الدراس حول اللمسئل امسسسم

ثل حسلرنس ل الا ال سلم :
اءاارة حسم سد

دت اياسر أع سص جل
 -1دت ال ةلا هد فةط

االس يس
ةسر فمهةس اةسلؤهد ةا

سرسة أع ةسلهد حسلنةأي عة أية ياةلفسا ي

اسلح ال لمسا
 -2ه أن الغسلكم فط ي كمل أع سص جل

اءاارة ي رون حسالس ياللم ؟

ht
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 -3ه يؤلص لاارة ال لم علت الؤ سظ علت اس ياللم ال دك الخسرجط لجسن ال دكم ؟
 -4ه يؤلص لاارة ال لم علت الؤ سظ علت سلي ال رلو سا الداتلم ال ط ال يخ ا ل ل ط
اءفاسح الرسر؟

ig

 -5ه ينأت جل

اءاارة حن ا ع ييديد اللشس ت ال ؤاوحم فط الؤاول علت الريوا؟

R

لدت يؤلم لجسحسا عمن الدراس حه ا ال أن مسدت الن سئج ال واؤ فط الجد ل ال سلط
جدول رقم ()6

y

مدى التزام أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين بقواعد السلوك المهني
القطاع المصرفي
االنحراف
المعياري
1,604
1,337
0,889
1,215
1,604
1,582
0,992

االنحراف
المعياري
1,545
1,168
1,286
1,326
1,545
1,345
0,608

الوسط
الحسابي
3,294
2,847
2,152
2,567
1,405
1,762
2,337

االنحراف
المعياري
1,557
1,434
1,159
0,878
1,557
1,437
0,762

C

ع1
ع2
ع3
ع4
ع5
ع6
المبدأ
كوحدة

الوسط
الحسابي
3,272
2,909
2,218
2,713
1,154
1,612
2,313

op

العناصر

الوسط
الحسابي
3,333
2,733
2,033
2,421
1,657
1,912
2,348

القطاع الصناعي

العينة جميعها كوحدة واحدة

من البيانات الموضحة في الجدول أعاله يتضح ما يلي:

 -1أن لل ةةلار ال ةةلمسا ال اةةسه

الرس ة ف ةط الرمن ة ج مرهةةس موحةةده هةةو ح ةةك عةةسر (اةةرمد)

حوسةةط حاةةسحط كةةدرة ()2,337

لن مةةسن ال ةةلار الكنةةوك أعلةةت كلةةمالً ة ال ةةلار ال ةةلمسا

الانسعم ا
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 -2أ س الرنس ل امادت

ال ئ م فهو الخسص ح ةدت حةلص

حمث ا وت االل لار فط م

لاارة ال ةةلم علةةت الؤ ةةسظ علةت سةةلي ال رلو ةةسا الداتلمة ال ةةط يخ ةةا ل ةةل ط اءفاةةسح
اءاارة حأد اهد ع ييديد اللشس ت ال ؤاةوحم حياةد

الرسر أي س دت دأت أع سص جل
الؤاول علت الريوا ا
 -3لك

س مسن علم الؤسل حسلناك لالجسحةسا ال واةؤ فةط الجةدا ل الاةسحي

علت عك

فةإن

ادخ ةةسض االدؤةةلاف ال رمةةسري الجسحةةسا أفةةلاا الرمن ة فةةط ال ةةلمسا الاةةنسعم ع ة دظمةةله
الجسحسا أفلاا الرمن فط الي سع ال الفط ي مل الت أن آراص أفلاا الرمن يجسه ه ا ال كةدأ هةط
أمثل اياسكس ً

آراص أفلاا عمن ال اسرف.

 -5مبدأ االلتزام بتوفير شروط ومتطلبات الشفافية واإلفصاح في البيانات المالية المنشورة

ht
s

ير كةةل هة ا ال كةةدأ ة امرمةةسن اللئماةةم لؤسم مة ال ةةلمسا دظةةلا ً مه م ة ال سئية فةةط ع لمة ايخةةس
اليةلاراا ة ككة ج مةةا ال ئةةسا اا الرالكة حسل ةلم سةةواص مةةسدوا ة ال اةةسه م أ

ة امطةةلاف

امتلت اا الرالك ا

الرس ل فط الي سعم ح وفمل الرنس ل اللئمام له ا ال كدأ هط م س يلط :

R

ال لمسا ال اسه

ig

ليةةد تاةةص الاةةقال الخةةس
الرس

ة االس ة كسد للوكةةوف علةةت آراص عمن ة الدراس ة حةةول ةةدت حةةلص

 -1حلص لاارة ال لم علت لعالن أهدافهسا

شة سف عة ي ةكمل

ال ديلي ال ن م يم ا
ال دكم الد لم ا

رةةدة

دكي ة

فيةس ً ل رةةسيمل اءحةةالغ

لحلم ة (رحةةا سةةنوي ) يخ ةةا لل لاجر ة

ة كك ة

حاسحسا تسرجطا
 -6الؤلص علت يوفمل رلو سا مسفم ع ام ور ال ساي فط يرس لهس ا امطلاف اا
الرالك ا
تالل يؤلم لجسحسا أفلاا الرمن مسدت الكمسدسا ال واؤ فط الجد ل ال سلط
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اءاارة

C

 -4الؤةةلص علةت د ةةل حمسدةةسا سلمة سةةنوي لل ةةلم شة سف
 -5الؤةةلص علةةت د ةةل حمسدةةسا سلم ة

ةقهالا أع ةسص جلة

op

 -3الؤلص علت يةوفمل رلو ةسا مسفمة

y

 -2حل هس علت يوفمل رلو سا مسفم

ش سف ع ت

هس ال ا يكلم

ع ال خسطل ال نظورةا

ةةدك

جدول رقم()7
مدى التزام الشركات بتوفير متطلبات و شروط الشفافية واإلفصاح
القطاع المصرفي
العناصر
ع1
ع2
ع3
ع4
ع5
ع6
المبدأ
كوحدة

الوسط
الحسابي
4,433
3,612
4,200
3,833
4,345
2,659
3,847

القطاع الصناعي
الوسط
الحسابي
4,472
3,012
4,290
3,713
4,201
2,012
3,616

االنحراف
المعياري
0,568
0,739
0,886
0,791
0,672
1,063
0,482

العينة جميعها كوحدة واحدة

االنحراف
المعياري
0,572
0,737
0,761
0,744
0,827
1,328
0,428

االنحراف
المعياري
0,568
0,734
0,804
0,757
0,724
1,235
0,445

الوسط
الحسابي
4,458
3,312
4,258
3,788
4,273
3,258
3,751

ht
s

يتضح من بيانات الجدول أعاله ما يلي :

 -1أن ال ةةلمسا ال اةةسه

الرس ة فةةط الي ةةسعم

يوفمل يو سا كدأ يوفمل

رةس ً موحةةدة احةةدة حلياة

لكسا شل ط ال سفم

ح ةةك عةةسر علةةت

اءفاسح أن ا وت ال لا هةس ح ةوفمل

الي سع ال الفط أمثل ال لا س

ثماليهس الرس ل فط الي سع الانسعط فط ه ا ال جسل حمةث

R

ig

يو سا ه ا ال كدأ هو (كوت)

لك علت ال ا وت الي سعط يكةد حةأن ال ةلمسا الرس لة فةط

حلغ الوسط الؤاسحط له س ( )3,616 3,847علت ال والط ا
 -2أ س الرنال امادت

حمث ا وت االل لار فط م

ال ئ م فهةو الخةسص حؤةلص لاارة

y

ال ةةلمسا علةةت يةةوفمل رلو ةةسا مسفم ة ع ة ام ةةور ال ساي ة فةةط يرس لهةةس ةةا امطةةلاف اا
 -3م س أن االدؤلافسا ال رمسري لإلجسحسا حول ج

op

الرالك

ح وسط حاسحط ()2,012 2,659ا

الرنس ل ي مل لال أن آراص عمنة امفةلاا

C

فط عمن ال لمسا الانسعم أمثل اياسكس ً س هةط علمة حسلناةك آلراص عمنة امفةلاا فةط عمنة
ال اسرفا

 -6مبدأ وفاء الشركة بالتزاماتها تجاه البيئة والمجتمع
لد يرد ييممد أااص ال لمسا ال اسه الرس ة ي اةلا ً فةط عاةلدس الؤساةل علةت ةدت ةس
ييد

لايس ل المهس فيط ح ي جس ز الا للت ييممد س يوفله

ه ا يرنط أن أااصهس لد يرد ييسس ح س يؤيي
ةةةة هنةةةةس اةةةة

هةةةة ا الاةةةةمسق ي ر ةةةة

لايس للكمئ ال ط ير

عسئد لل الك ح أي س ح س يؤيي

فمهس

عسئد اج ةسعطا

هةةةةور ال اةةةةق لم االج سعمةةةة لل ةةةةلم

Social

 Responsibilityلما للت الؤد الة ي جرة ال جةس ا ال نظ ةسا ال هنمة فةط مثمةل ة أك ةسر
الرسلد ي لض علت ال لمسا ال اسه

الرس

الرس ل فمهس أن ين ل حجسدب كسئ
26

الدت

Income

ةةسف  Value Added Statementواةةؤ فمهةةس ال كةةسلمد

 Statementكسئ ة اليم ة ال

ال نسفا االج سعم  Social costs& Benefitsحمث ي ث ال كسلمد فمهس س يا ن دة ال لم
وارا اج سعم حمن س ي ث ال نسفا س ييد

ال لم

حياد اس ك سف دت ال لار ال لمسا ال اسه

فوائد لل ج ا ال ي ير
الرس

فط الي سعم ال الفط الانسعط طلح

الكسحثسن علت عمن الدراس الاقال الاساس فط االس كسد ال ي ي
 -1دت حلص جل

الرنس ل الا ال سلم :

اءاارة لدت ايخس كلاراي علت لاعسة اليوادم

 -2دت الؤلص علت ياديد ال لائب ال ا ؤي علت ال لم حسليم
 -3دت اسه

ال لم حياط ريول فط يج م الكمئ

 -4دت حل هس علت ييديد ال ةنح ال كلعةسا ال ساية

اللوائح ال ؤلم الاسري ا
الرسال

فط الوكت ال نسسبا
حولهسا

يؤام الكنم ال ؤ م لل ج ا

الرمنمة للجس رةسا الج رمةسا ال نظ ةسا

ht
s

الخملي ا

فم ا

 -5دت حل هس علت يدريب الرس لم فمهس ي ويل هسرايهدا
 -6دت حل هس علت يؤام دوعم

ن جسيهس.

ig

ح ؤلم لجسحسا الرمن ع ه ه الرنس ل مسدت الكمسدسا ال واؤ فط الجد ل ال سلط:

R

جدول رقم ()8

مدى التزام الشركات بالوفاء بالتزاماتها تجاه البيئة والمجتمع
القطاع المصرفي

y

ي

ح

االنحراف
المعياري
0,605
1,201
0,975
0,842
1,260
0,627
0,440

C

ع1
ع2
ع3
ع4
ع5
ع6
المبدأ
كوحدة

الوسط
الحسابي
4,436
3,345
1,213
2,031
1,421
3,200
2,607

االنحراف
المعياري
0,601
1,158
0,902
1,215
1,253
1,253
0,471

الوسط
الحسابي
4,423
3,282
1,139
2,015
1,701
3,406
2,956

op

العناصر

الوسط
الحسابي
4,400
3,166
1,066
2
1,981
3,612
3,036

االنحراف
المعياري
0,621
1,288
0,992
20,90
0,981
1,291
0,370

القطاع الصناعي

العينة جميعها كوحدة واحدة

الكمسدسا فط الجد ل أعاله س يلط:

 -1أن ال لمسا ال اسه

الرس

فط الي ةسعم

رةس ً موحةدة احةدة غمةل حلياة

ح ةك عةسر

ال ج ةا ة حولهةس

ان اة وت

علت يوفمل يو سا كدأ الوفسص حسالل لا سيهس يجةسه الكمئة
ال لا هس ح وفمل ه ا ال كدأ هو (ارمد) ه ا يرك

عدر االه سر الككمةل ل هةور ال اةق لم

االج سعم لل لمسا ال لممل علت يرظمد االرحسح

لك علت ال ا وت الي سعط يكةد حةأن

ال لمسا الرس ل فط الي سع ال الفط امثل ال لا س

ثماليهس الرس ل فط الي سع الاةنسعط

فط ه ا ال جسل حمث حلغ الوسط الؤاسحط له س (  ) 2,607 3,306علت ال والط ا
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 -2ا ةةس الرناةةلان امادةةت ة حمةةث ا ة وت االل ةةلار فةةط م ة
ال لم حياط ريول فةط يج مة الكمئة

ح اسه

ة ال ئ ةةم فه ةةس الةةا الخةةسص

يؤاةم الكنمة ال ؤ مة لل ج ةا ة حولهةس

اي س دت حلص ال لمسا علت يدريب الرس لم فمهس ي ويل هسريهد ا
 -3ان االري سع الناكط لالدؤلافسا ال رمسري الجسحسا الي ةسع الاةنسعط حةول حرةض الرنس ةل
ي مل اال ان آراص عمن االفلاا فط ه ا الي ةسع اكة اياةسكس ً ةس هةط علمة حسلناةك مراص عمنة
االفلاا فط الي سع ال الفط ا
 -7مدى التزام الشركات المساهمة العامة بشروط ومتطلبات الحاكميه المؤسسية بشكل عام.
حياد ييممد ارج ال لار ال لمسا ال اسه

فط الي سعم

الرس

ال الفط الانسعط ح ل ط

رس ً هط :

لكسا حسم م ال لمسا ال ثل حسل كسا الا اللئمام

ht
s

 -1الؤ سظ علت حيوق ح ل امسهد ح رس ل هد رس ل عسال ا
 -2الؤ سظ علت حيوق أ ؤس ال اسلح ح رس ل هد رس ل عسال ا
الحمسا

 -3دت اوح

االاارةا

اق لمسا جل

ig

 -4دت ي اا االاارة حيواعد أتالكمسا الالوك ال هنط ا
 -5دت ال لار ال لم ح وفمل

R

لكسا شل ط ال سفم

 -6دت فسص ال لم حسل لا سيهس يجسه الكمئ

لخص الكمسدسا ال ت يد علاهس فط الجدا ل ال سلم الاسحي (7 6 5 4 3

لا الس خالص الن سئج الرس

ال واؤ فط الجد ل ال سلط

جدول رقم()9

op

)8

ال ج ا ا

y

يد االس ساة

االفاسح ا

مبادئ
ومتطلبات
الحاكمية
المؤسسية
(العناصر)
ع1
ع2
ع3
ع4
ع5
ع6
جميع مبادئ
ومتطلبات
الحاكمية
المؤسسية
كوحدة

القطاع المصرفي

القطاع الصناعي

C

تقييم درجة التزام الشركات العاملة في القطاعين المصرفي والصناعي بشروط ومتطلبات حوكمة
الشركات بوجه عام (اجمالي المبادئ)
العينة جميعها كوحدة واحدة

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

مستوى
االلتزام

3,665
3,281
4,059
2,348
3,847
3,036
3,417

0,511
0,523
0,523
0,992
,0482
0,370
0,310

3,417
3,223
3,884
2,313
3,616
2,607
3,176

0,536
0,602
0,547
0,608
0,428
0,471
0,324

3,530
3,229
3,977
2,337
3,751
2,956
3,371

0,536
0,624
0,546
0,762
0,445
0,440
0,327

متوسط
متوسط
مرتفع
ضعيف
مرتفع
متوسط
متوسط
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يتضح من الجدول اعاله ما يلي :

 -1ان ال لمسا ال اسه

فط الي سعم

الرس

علةةت االل ةةلار ح ةةل ط

رس ً موحدة احده حليا الت حةد ةس ح ةك عةسر

لكةةسا حسم مة ال ةةلمسا ال

ثلة حسل كةةسا الاة اللئماةةم ال ةط يةةد

االشسره للمهس حدرج حوسط حاسحط كدرة  3,371أي ح ا وت ال لار وسط أ

يكولا

لك علت ال ا وت الي سعط يكد حأن ال لمسا الرس لة فةط الي ةسع ال اةلفط امثةل ال لا ةس ة
ثماليهةةس الرس ل ة فةةط الي ةةسع الاةةنسعط حمةةث حلةةغ الوسةةط الؤاةةسحط لج مةةا ال كةةسا فةةط الي ةةسع
ال الفط الانسعط ( ) 3,176 3,417علت ال والط ا
 -2أ ةةس ال كةةسا امادةةت ة حمةةث اة وت االل ةةلار فةةط م ة
أع سص جل

ة ال ئ ةةم فهةةو الخةةسص ح ةةدت ال ةةلار

االاارة ال ديلي ال ن م يم حيواعد الالوك ال هنةط اي ةس ةدت ال ةلار ال ةلمسا

حسلوفسص حسل لا سيهس يجسة الكمئ

ht
s

ال ج ا ا

 -3ان االري سع الناكط لالدؤلافسا ال رمسري لالجسحسا حول حرةض ال كةسا ي ةمل اال ان آراص عمنة
االفةلاا فةةط الي ةسع ال اةةلفط امثةل اياةةسكس ً ح ةةس هةو علمة حسلناةك مراص عمنة االفةلاا فةةط الي ةةسع

ig

الانسعط .

أ ثسلهد فط الي سع الانسعطا

R

 -4أن آراص عمن امفلاا فط الي سع ال الفط حول يلا ال كسا هط للت حد س أمثل اياةسكس ً ة آراص

y

ب  -اختبار الفرضيات

يةةد لت ةةسع ال لاةةم االسسسةةم ام لةةت ال لاةةمسا ال لعم ة الاةةت ال ليك ة حهةةس الت كةةسر )(T

op

ح ا وت رنوي 05ا0

فط حم يد ات سع ال لام امسسسم الثسدم الت كسر سن ي نط ا كد

يد الؤكد علت رفض أ ككول م

يلا ال لامسا ح وجب كسعده اليلار ال سلم :

C

 ترررفض الفرضررية العدميررة )  ( HOوتقبررل الفرضررية البديلررة) (Haإذا كرران مسررتوى الداللررة) (Sigأصغر من مستوى المعنوية لالختبار وهي ()0,05

 في حين تقبل تلك الفرضية العدميّة وترفض الفرضية البديلة إذا كان مستوى الدالله)(Sigأكبر من مستوى المعنوية لالختبار وهى (.)0,05
وباخضاع البيانات الخاصة بالفرضيات العدمية بتلك االختبارات للتحليل االحصائي كانت النتائج
الموضحه في الجدولين التالين () 11، 10ا
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جدول رقم ()10
إختبار الفرضية الرئيسية األولى والفرضيات الفرعية ذات العالقة باستخدام اختبار )  ( Tوبمستوى
معنوية ()0,05

الفرضيات الفرعية

) (Tالمحسوبة

)Sig (2-tailed

نتيجة االختبار

Ho1
Ho2
Ho3
Ho4
Ho5
Ho6
الفرضية األساسية األولى

12,899
6,195
11,308
-0,047
21,752
-1,886
12,395

0,000
0,000
0,000
0,962
0,000
0,063
0,000

رفض
رفض
رفض
قبول
رفض
قبول
رفض

ht
s

جد ل ركد ()11
لت كسر ال لام اللئمام الثسدم
لت كسر سن ي نط

عدد المفردات متوسط الرتب مجموع الرتب
القطاع
1127,50
37,58
30
القطاع المصرفي
55

Z

 0,135 1,4961127,500

2527,5

ig

القطاع الصناعي

45,95

W
662,500

Sig

الرس

الرس ل فط

R

ح سلر الكمسدسا ال واؤ فط الجد لم أعالة ( ) 11 10ي

ح س يلط :

 -1يلفض ال لام امسسسم ام لت ال ط ينص علت " ال يل لر ال لمسا ال اسه

y

ك ةةسعط ال اةةسرف الاةةنسع حسل كةةسا

ال

لكةةسا ال رةةسرف علمهةةس لنظةةسر الؤسم م ة ال قساةةم "ا

op

دلول ه ا اللفض أن يلا ال لمسا يل لر حوج عسر ح لا ال كسا

حأرحر

ال كسا علت حدة فيد يد رفض ال لامسا ال لعم الخس

كةدأ ة يلةا

C

-2لك علت ال ا وت الجلئط ح س ي رل حسل لاةمسا ال لعمة الاةت اا الرالكة حكة

ال

لكساا

كسا

نهس هت اا امركسر (1

)  ,2 ,3 ,5فط حم يد ككول ال لام م ال لعم م لل كدأي ( ) 6, 4ا
ه ا يرنط حأن يلا ال لمسا يؤي شل ط
يلا الخس

لكسا ج ما كةسا الؤسم مة ال وساةم فم ةس عةدا

ح كدأي ه س:

 -عدر ال لار جسل

االااره ال ديلي ال ن م يم

حيواعد الالوك ال هنةط فةط

سرسة

هةس هد

الوظم م ا
 عدر حلص يلا ال لمسا علت الوفسص حسل لا سيهةسير

فم ا

30

اجكسيهةس االج سعمة يجةسه ال ج ةا الة ت

 -3لدت لت ةسع لجسحةسا أفةلاا الرمنة عة يلةا ال كةسا الت كةسر ةسن ي نةط مسدةت  Sigهةط
135ا 0أمكةةل ة  0,05حمةةث يةةد ككةةول ال لاةةم امسسسةةم الثسدمة ال ةةت يةةنص علةةت " ال يوجةةد
فل كةةسا رنوي ة اا االل ة لحاةةسئم حةةم
الرس ل

س يرنط حأد

الرس ة امرادم ة

ا ة وت ال ةةلار ال ةةلمسا ال اةةسه

ا عةدر يةوفل االياةسق ال ةسر حةم آراص أفةلاا الرمنة فةط ال ئ ةم حةول هة ا

ال واةةوع لال أن عةةدر االياةةسق هة ا لةةد ياة الةةت حةةد يأيمةةد جةةوا فل كةةسا رنوية اا االلة
لحاسئم يكلر رفض ال لام ا

 -4النتائج والتوصيات:
م ت الدراس ع

ج وع

الن سئج ي ك يلخمص أه هس ح س يلط :

 -1ا ا س أت ا ال لمسا ال اةسه

الرس ة الرس لة فةط الي ةسعم ال اةلفط الاةنسعط رةس موحةدة

ht
s

احده فإدهس يل لر حوج عسر حسل كسا ال رةسرف علمهةس للؤسم مة ال قساةم ا

ةا أن ال لا هةس ح لةا

ال كسا ج مرهةس موحةده احةده هةو ح اة وت وسةط لال أن اة وت هة ا االل ةلار ي ةس ا حةم
أتل ا ل حمن س ال لا هس لي ا فم س يخةص كةدأ الواةوح فةط يؤديةد
الوفسص حسل لا سيهس يجسه الكمئ

اةق لمسا جلة

ة " كةدأ االل ةلار حيواعةد الاةلوك ال هنةط " "

ig

االااره فإن ال لا هس ارمد فم س يخةص مة

ةالحمسا

كةدأ

ال ج ا " أ س علت الي سعم م

نه س علت حدة فإن ال لار مة

كةدأ
نه ةس

R

ح لا ال كسا موحده هو أي ةس ح اة وت وسةط لكة

ةا جةوا ي ةوق ح ةك حاةمط فةط هة ا ال جةسل

لاسلح ال لمسا الرس ل فط الي سع ال الفط ا ي ك عل أسكس ي وق ال اةسرف علةت ال ةلمسا

y

 الد ر اللكسحط ال ت يلرك الكنا ال لملي فط ال ؤيال اسرف ا
ي رل
-2

يوفل شةل ط الؤسم مة ال قساةم فةط يلةا

االاارة فط يلا ال اسرف علت االل لار حيواعد

نهس حساارة ال خسطل ا

كةسا

C

 -حلص جسل

op

الانسعم فط االل لار ح كسا الؤسم م ال قسام ح ك عسر حرنالي ريئام ه س :

نظ ة حةسزل تاو ةس ةس

فيةةس آلراص عمنة الدراسة فةةإن ة أهةةد جوادةةب ال ةةرد فةةط ي كمة النظةةسر هةةو شةةموع ظةةسهلة

ياليب ال رلو سا د ل اءشسعسا ال ط ي سرسهس اءااراا ال ن م ي فط حرض ال لمسا ال ةط ي ةلك
آثسر سلكم علت نسخ االس ث سر فط الاوق ال سلطا م س يلت الرمن حأن دظد الل ايب ال رمم
ال

كي فط ال لمسا هط ح ك عسر ؤملة غمةل عسالة هة ا حسءاةسف للةت أن جةسل

يلجأ فط مثمةل ة امحمةسن للةت سةسئ غمةل

ال لكم

اءاارة فمهةس

ةل ع مسللشةس ت ال ؤاةوحم للؤاةول علةت عيةوا

امع سلا
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-3

ة حمةةث ارج ة االياةةسق حةةم آراص أفةةلاا الرمن ة فةةط م ة

ال رمسري لأل سسط الؤاةسحم ءجسحةسا مة

ة الي ةةسعم

نه ةس حمةسل يلةا ال كةسا

أظهةةلا االدؤلاف ةسا

جةوا فل كةسا حاةم

ات كسر سن ي نط م د ع أن يلا ال ل كسا لمات اا االل لحاسئم

لال أن

حسليدر ال ي يكلر اع كسرهس

غمل خ ل ا
فط اوص الن سئج أعاله يو ط الكسحثسن ح س يلط :
 -1أن يةةولط جهةةسا اللكسحةة
الانسع

اءشةةلاف علةةت ال ةةلمسا

الكنا ال لملي

همئ ام راق ال سلم

ثلةة فةةط مةة

زارة ال جةةسرة

ةة

غملهس اه س س تس س ً ح جما يلةا

ال لمسا علت ي كم دظسر الؤسم م ال قسام فمهس ا ان ل دار المة حسل كةسا امسسسةم

ht
s

ال ط يؤكد ه ا النظسر ياسهد فط ي جمرهس علت ي كمي ا
 -2أن ي ةةلض يلةةا الجهةةسا أي جهةةسا اللكسح ة
فط الي سعسا ال خ ل ح أسم

الرس

لجسن للؤسم م ال قسام ا

ig

 -3ي رم ا ر لجسن ال دكم

اع سئهس ليد

الاالحمسا فةط ال ةلمسا ال اةسع

اه م فط اا ال واحط الك مل ح كم دظد الؤسم م ال قسام فمهسا

 -4حةةث جةةسل

مةة لا ةةدكيط حاةةسحسا يلةةا ال ةةلمسا علةةةت

اءاارة اءااراا ال ن م يةة

ة ال سرسةسا الغمةل هنمة ال ةط ييةور حهةس

y

لاعسة كواعد الالوك ال هنط الؤد س أ كة

ةةةا لاعةةةسة فةةةلض عيوحةةةسا جةةةلاصاا

ا كدأ اءفاسح الرسرا

د ةل اءشةسعسا ال ةط ي رةسرض

م كسدون ال لمسا اليوادم امتلت اا الرالك ي ليرسا تس ة يؤةث ال ةلمسا

ال اسه

الرس

ح اق لم هس االج سعم يجسه الكمئ ال ت ير

علت ايالص عنسي تس

ا حثهس علت د ل رلو سا ي اح ع
 -6ي رمة

ةةةداه علةةةت ال خةةةسل م

ةةةنهد

لةةةا

C

تاو س فم س ي رل حظسهلة ياليب ال رلو سا الخس
 -5ي

أالطةةلاف امتةةلت اا

op

الةةكرض نهةةس ح غلمةةب اةةسلؤ ال ايمة علةةت اةةسلح ال اةةسه م
ال اةةةلؤ

الرس ة

R

ل س لهس

اءشةةلاف علةةت ج مةةا ال ةةلمسا ال اةةسه

اسه هس فط ه ا ال جسل ا

ين ةةمط الةةد ر اللكةةسحط الة ي ي سرسة همئة اال راق ال سلمة فةط جةةسل ال ؤية

ال لار ال لمسا ال اسه

الرس

فمهس
ة

ال درج فةط الكور ة حيواعةد االفاةسح عة ال رلو ةسا

ال ناوص علمهس فط رسيمل ال ؤسسك الد لم ا
 -7ي كم لجسن ا يل فط م شلم يخ ص حواةا ي كمة دظةد ال رمةم
يؤديد الل ايبا
32

ال يمةمد ال لكمة

 -8ال ؤي

أن يلةا ال ةلمسا يةولط ع لمة يةدريب ال ةوظ م

حسع كسر أن ه ه ال ه

هط جةلص ة

الوفسص حسلجوادب امتلت
االج سعمة

حةث يلةا ال ةلمسا أي ةس

لةا حسل اةسه

كسفؤة ال لةةوث ا لرة

ال جةةسل هةةو لحاةةسئم لعال مةة اةة
حور

اةق لم هس االج سعمة

ال لا سيهس يجسه ال ج ا

فةةط يج مة الكمئة

ةس ياة ؤ

ة عنسية

لةا

فةط ي وية الكةلا ج

ة الروا ة ال ؤ ةةلة فةةط هة ا

الن ةةلاا اءحاةةسئم ال خااةة الاةةسارة عةة

ع سن يياد نهةس د ةل قشةلاا ال اةسه سا االج سعمة لل ةلمسا ال درجة فةط

الاوقا
 -9الر

علت ايجسا حمئ

ؤسسكم ينظم م سلم

دكيم ير لون حسس ياللم ا

ي ا ح وا

ال رسيمل ال ؤسسكم

-10
ا

ht
s

ركسحم حكو م كوي يهدي حنظسر الؤسم م ال قسام
لجلاص ال ليد

سا ي د اااراا م قه دليه

ال دكميم

أتالكم

ورة جهسا

ي يمد ح ا

الدراسسا الكؤوث حول الؤسم م ال قسام ل ر م

فهد أه م هةس

ig
R
y
op
C
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قائمة المراجع:
العربية:
1ا

أحو الر س دمل م ()2003
ال لمسا ال ي دظ

2ا

رك ع

لمل امران الجديد للدراسسا آ ار ( سرس)  2004ا

أحو زر ع سف ( ، )2006إسرتراتيجية مقترحره لتحسرين فاعليرة الحاكميره المؤسسرية
في القطاع المصرفي أطل ح
الرلحم للدراسسا الرلمس

.3

للؤاول علت ارج الدم وراه

يد

ح ةةةسا طةةةسرق عكةةةدا لرةةةسل ( ، )2005حوكمرررة الشرررركات ( المفررراهيم -المبرررادئ –
التجارب) تطبيقات الحوكمة في المصارف الدار الجس رم

ال.

توري درمد ( )2006الشافية والحاكمية في الشركات

جل ال دك الاسارة ع

ج رم ال ؤسسكم اليسدودمم االرادمم
الك ة س ي سةةلم سن

الردا  68 -67ايلول  2006ص ص5-3

س ة مسن سةةلم سن ( )2003أثررر العوامررل االقتصررادية واالجتماعيررة

ig

5ا

جس ر ع ةسن

امرانا
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.4

كد ت اة

أع ةسل ال ن ةدت امرادةط لؤسم مة

على أداء المدقق الخارجي في ظل التحكم المؤسسري ال ةقي ل الرل ةط ال هنةط الخةس

R

لج رمة ال ؤسسةةكم اليةةسدودمم امرادمةةم ال نريةةد فةةط ع ةةسن لل ةةلة ة  25 -24أيلةةول
 2003ا

y

6ا

الك مل ؤ د ( )2003التحكم المؤسسي ومدقق الحسابات ال ةقي ل الرل ةط ال هنةط

7ا

op

الخس

لج رم ال ؤسسكم امرادمم ال نريد فط ع سن لل لة

الخسر ف فسر ق ( ”)2003دور مراقب الحسرابات فري تعزيرز الرتحكم المؤسسري فري

C

البنوك ال وي ل الرل ط الخس

لج رم ال ؤسسكم امرادمم ال نريد فط ع سن لل لة ة

 25-24أيلول 2003ا
8ا

 25 -24أيلولا

الاوي ت وست ( )2006تطوير نروذج مقتررح لردور لجران التردقيق فري الشرركات
المسررراهمة العامرررة األردنيرررة وتأثيرهرررا علرررى فاعليرررة واسرررتقاللية التررردقيق الخرررارجي
أطل ح كد ت للؤاول علت ارجة الةدم وراة فةط ال ؤسسةك

ة جس رة ع ةسن الرلحمة

للدراسسا الرلمس امران ا
9ا

ال لع ؤ د

النجسر ؤ د ( )2003تأثير التحكم المؤسسري علرى اسرتقاللية مردقق

الحسرررابات فررري ظرررل التشرررريعات األردنيرررة ،ال ةةةقي ل الرل ةةةط ال هنةةةط الخةةةس
ال ؤسسكم اليسدودمم امرادمم ال نريد فط ع سن لل لة
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لج رمةةة

 25-24أيلول 2003ا

10ا

اه ةةش درةةمد

أحةةو زر ع ةةسف ( )2003الحاكميررة المؤسسررية وعالقتهررا بالترردقيق

ومهنررة المحاسرربة ال ةةقي ل الرل ةةط ال هنةةط
امرادمم ال نريد فط ع سن لل لة
11ا

لج رم ة ال ؤسسةةكم اليةةسدودمم

الخةةس

 25 -24أيلول  2003ا

الرلحمد عاسر فهد ( )2003معايير اإلفصاح في القوائم المالية الخاصرة برالبنوك برين
الررتحطم المؤسسرري ورقابررة البنررك المركررزي األردنرري ال ةةقي ل الرل ةةط ال هنةةط الخةةس
لج رم ة ال ؤسسةةكم اليةةسدودمم امرادمةةم ال نريةةد فةةط ع ةةسن لل ةةلة ة  25 -24أيلةةول
 2003ا

12ا

ال لح عكد اللزاق ( )2003مدى فعالية لجان التدقيق في الشركات المساهمة العامرة
األردنية رسسل

سجا مل غمل ن ورة الجس ر امرادم ع سنا

14ا

كسدون ال لمسا امرادط ركد  66لان  2002يرديالي ا

.15

ht
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13ا

كسدون ام راق ال سلم امرادط ركد  22لان  1997يرديالي ا
لمةةل ال ةةل عسا الد لم ة الخةةسص ( )2003غلف ة ال جةةسرة ام ليكم ة ( اشةةن

)

ig

حوكمة الشركات في القرن الحادي والعشرين  ،ص ص (.) 145-151

R

16ا

ةةل

ؤ ةةد ( )2003دور اإلفصرراح عررن المعلومررات المحاسرربية فرري تعزيررز وتفعيررل

الرررتحكم المؤسسررري ال ةةةوي ل الرل ةةةط ال هنةةةط الخةةةس

ر ةةل غاةةسن ( )2003أوضرراع الررتحكم المؤسسرري مررن المحاسرربة والقررانون ال ةةقي ل

op

17ا

 25 -24أيلول 2003

y

امرادمم ال نريد فط ع سن لل لة
الرل ط ال هنط الخس

لج رم ال ؤسسكم اليسدودمم امرادمم ال نريد فط ع سن

-24

C

 25أيلول 2003ا
18ا

لج رمةةة ال ؤسسةةةكم اليةةةسدودمم

ال ملي عكمد ح سرمد ( )2003تطبيق اإلجرراءات الحاكمرة للشرركات فري المملكرة
العربيرررة السرررعودية ال جلةةة الرلحمةةة للرلةةةور اءااريةةة

ال جلةةةد الرسشةةةل الرةةةدا()3

سك كل()281-305ا
19ا

الهنمنةةط لي ةةسن( )2005تطرروير نظررام للحاكميررة المؤسسررية فرري الشررركات المسرراهمة
العامة األردنية لتعزيز استقاللية مدقق الحسرابات القرانوني أطل حة كةد ت للؤاةول
علت ارج الدم وراه فط ال ؤسسك

جس رة ع ةسن الرلحمة للدراسةسا الرلمةس ع ةسن

امرانا
20ا

يوسةةد

ؤ ةةد طةةسرق ( )2003حوكمررة الشررركات

ج رم ال ؤسسكم

جل ة ال ؤسسةةب الاةةسارة ع ة

ال لاجرم ال الي الردا( )20ايا كل ص ص()11-24ا
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المالحق
أسماء الشركات المشمولة في عينة الدراسة
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نوع النشاط عدد االستمارات عدد االستمارات النسبة
الرقم اسم الشركة
%
المستردة
الموزعة
7,06
6
6
مالي
البنك العربي
-1
7,06
6
6
مالي
البنك اإلسالمي األردني
-2
7,06
6
6
مالي
بنك اإلسكان
-3
7,06
6
6
مالي
بنك االتحاد
-4
7,06
6
6
مالي
بنك الصادرات
-5
7,06
6
6
صناعي
الوطنية لصناعة الكلورين
-6
7,06
6
6
صناعي
الكابالت األردنية الحديثة
-7
7,06
6
6
صناعي
مجمع الشرق األوسط
-8
7,06
6
6
صناعي
األردنية لألدوية
-9
5,88
5
6
صناعي
العربية لصناعة األدوية
-10
7,06
6
6
صناعي
السجائر الدولية
-11
7,06
6
6
صناعي
البوتاس العربية
-12
5,88
5
6
صناعي
مصفاة األردن
-13
3,53
3
6
صناعي
الوطنية للكوابل
-14
7,06
6
6
صناعي
المنظفات الكيماوية
-15
صفر
ال شئ
6
صناعي
الباطون الجاهز
-16
صفر
ال شئ
6
 -17مصانع الورق والكرتون األردنية صناعي
صفر
ال شئ
6
صناعي
المتكاملة للمشاريع المتعددة
-18
صفر
ال شئ
6
صناعي
الزى لصناعة االلبسة
-19
صفر
ال شئ
6
صناعي
 -20العالمية الحديثة للزيوت النباتية
%100
 85استبانه
 120استبانه

ig
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إستبانة الدراسة
ح لة امس س الكليد

ht
s

ديور حسعداا حؤث حرنوان (مدى إلتزام الشركات المساهمة العامة االردنية بشروط الحاكمية
المؤسسية .دراسة تحليلية مقارنة بين القطاعين المصرفي والصناعي) ا ل س له ة الدراس
نكد ال اسه فط
أه م لدركسسسا علت أااص ال لمسا االرادم يوجهسيهس ال ا يكلم فإدنس دأ
اليم ال ط
واوعم لحداص آرائكد الحظسيكد ال ه
لاح
االجسح علت ه ة امسئل حك
سنر د علمهس ح ك مكمل فط ال ؤلم االس ن سجسا اا ال و مسا ال الئ ال ط دأ حأن يكون
الم ع لل لمسا ال سلم الانسعم االرادم فط ي كم الؤسم م ال قسام ا عل س حسن ج ما
ال رلو سا ال ت سوف يدلون حهس سوف يرس حالي يس الغلاض الكؤث الرل ط فيطا

ig

شسملي لكد حا يرس دكد

R

ي

لوا حيكول فسئ االح لار ال يديل

y
op
الباحثان:

C

االستاذ الدكتور محمد مطر
الدكتور عبدالناصر نور
جامعة الدراسات العليا االردن
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*يرجى قراءة المالحظات التالية قبل البدء في ملئ االستبانه
أوال -تعريف مختصر للحاكمية المؤسسية
ال ياوا حسلؤسم م ال قسام

ليجسا ينظمد ال كميسا ال سرسسا الالم

علت حيوق ح ل االسهد ح ل الانداا الرس لم حسل لم

لليسئ م علت لاارة ال لم ح س يؤسفظ

ا ؤس ال اسلح Stakeholders

ثانيا -المبادى األساسية المتعارف عليها للحاكمية المؤسسية:
 -1الؤ سظ علت حيوق ح ل امسهد ال رس

رهد حاورة عسال

-3

ht
s

 -2الؤ سظ علت حيوق أ ؤس ال اسلح ( ال ا ث لي
الحمسا

اق لمسا جل

 -4ال لار أع سص جل

االفاسح

االاارة حسلالوممسا امتالكمسا ال هنم

R

 -6ال اق لم االج سعم

االاارة

ig

 -5ال سفم

ال يلام

الر الص ال وراي

ال وظ م

ال ج ا)

y

ثالثا -مصطلح ( شركة) في أسئلة االستبانة يعني شركة مساهمه عا َمة وأيا َ كان نشاطها سواء في
القطاع المصرفي أم في القطاع الصناعي .

op
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الجزء االول:
معلومات عامة:
لسد ال ن أة(:لت مسري) :اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
الفط

طكمر الن سط:

نسعط

أ

ال ا ت الوظم ط :اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ال قه :

احلور عسلط

سجا مل

حكسلوريوس

هنط :أ مله

ا م وراة

ف لاااااااااااااااااااااااااااا
علور سلم

ht
s

ال خاص :ؤسسك

لاارة أع سل

الفم

اك اسا

اتلت أ مله

كسدون

ف لا ااااااااااااااااااااااااااااااااا
عدا سنواا الخكلة5 -1 :

ه يوجد فط ال لم ال ت ير

ig

10-5

فمهس لجن يدكم ؟

ال

درد

درد

ال

فمهس لجن للؤسم م ال قسام ؟ درد

ال

درد

ال

الجزء الثاني:

ؤسيد

C

op

ا مسدت ال يوجد ه يقيد جوا ث ه ة اللجن ؟

ؤسيد

y

ه يوجد فط ال لم ال ط ير

أمثل

R

ل ا مسدت ال يوجد ه يقيد جوا ث ه ة اللجن ؟

 10سنواا

السؤال األول ( :خاص بالفرضية األولى).
بين مدى موافقتك على مدى التزام شركتكم بالحفاظ على حقوق حملة االسهم ( )Shareholdersوبمعاملتهم
) تحت الخانة المناسبة.
معاملة عادلة وذلك بوضع إشارة (
موافق
جدا

العبارة
1ايك لج ما ال اسه م ح الؤاول غلت امرحسح
2ايك لج ما ال اسه م ح ح ور اج سعسا الهمئ الرس
ال سرم فط ال اويت
اسصل أع سص جل االاارة
3ايك لهد ال سرم فط لد خس
تالل
4ايك لهد ال سرم فط ايخس اليلاراا االس لايمجم
الهمئ الرس
5ايك لهد ح االطالع علت ؤسال اج سعسا جل االاارة
6ايرس االاارة ج ما ال اسه م رس ل كسفئ
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موافق محايد

ال
أوافق

ال أوافق
جدا

ht
s

السؤال الثاني( :خاص بالفرضية الثانية )
بين مدى موافقتك على مدى التزام ادارة شركتكم بالحفاظ على حقوق أصحاب المصالح )(Stakeholders
ال اوافق
ال
موافق موافق محايد
العبارة
جدا
أوافق
جدا
1ايؤ لر ااارة ال لم حيوق أ ؤس ال اسلح ال ؤداة لهد
ح وجب اللوائح اليوادم
2افط حسل لد هسك حيوق أي أ ؤس ال اسلح يل لر ال لم
ح روي ع امالار ال ت يلؤ ح
3ايؤلص ال لم علت يوفمل ال رلو سا ال نسسك م ؤس
فسعل
ال اسلح تالل كنواا اياسل د
4ادظسر الل ايب للرس لم فط ال لم عسال حسل يسرد ا داوص
اليسدون ا س هو ك فط ال لمسا ال نسفا
5اي ك ااارة ال لم دظد لوائح عسال فط يرمم ال وظ م
يلكم هد
6ايؤلص ال لم علت الوفسص حسل لا سيهس يجسه ال يلام

ال اوافق
جدا

R

ig

السؤال الثالث (:خاص بالفرضية الثالثة )
بين مدى موافقتك على العبارات التالية بشأن صالحيات ومسؤوليات مجلس االدارة في شركتكم
ال
موافق موافق محايد
العبارة
أوافق
جدا
1ايؤ ظ ال لم حنظسر ااتلط يواح الؤيوق الاالحمسا
الواجكسا
2ا يج ا جل االااره حسد ظسر يؤلص علت يد ي
ؤسال الجلاسا
3الدت ال لم دظسر م ق فرسل لللكسح الداتلم
كك أع سص
4ايخ ا ال ديل أ ال دراص ال ن م ي لل اسصل
جل االاارة
كك ال اسه م فط
5ايخ ا جل االاارة لل اسصل
اج سعسا الهمئ الرس
6ايا ا ااارة ال لم الك لاحسا يو مسا لجسن ال دكم

y

op

C

السوال الرابع( :خاص بالفرضية الرابعة)
بين مدى موافقتك على توفر الخواص التالية فى مجلس االدارة في شركتكم
موافق موافق محايد
العبارة
جدا
1اي اد أع سص جل االاارة حسالس يس ام سد
2افط سرس أع سلهد يل لر أع سص جل االاارة حسلنأت ع
ي سر اسلؤهد ا الؤ ال لم
3اأغلكم ي كمل أع سص جل االاارة ي رون حسالس ياللم
4ايؤلص ااارة ال لم علت الؤ سظ علت اس ياللم ال دك
الخسرجط م لا اس ياللم لجسن ال دكم
5ايؤلص ااارة ال لم علت الؤ سظ علت سلي ال رلو سا
ال ط ال يخ ا ل ل ط االفاسح الرسر
6اينأت جل االاارة ع ييديد اللشس ي االس ساة
ال ؤاوحمسا فت الؤاول علت الريوا
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ال
أوافق

ال أوافق
جدا

السؤال الخامس  ( :خاص بالفرضية الخامسة)
بين مدى موافقتك على مدى التزام شركتكم بتوفير متطلبات وشروط الشفافية واالفصاح
موافق
جدا

العبارة

ال
اوافق

موافق محايد

ال اوافق
جدا

1ايؤلص ااارة ال لم علت اعالن أهدافهس
ش سف ع

ht
s

2ايؤلص ااارة ال لم علت يوفمل رلو سا مسفم
ت هس ال ا يكلم ع ال خسطل ال نظورة
3ايؤلص ااارة ال لم علت يوفمل رلو سا مسفم ش سف ع
قهالا أع سص جل االاارة ال ديلي ال ن م ي
ي كم
4اين ل ال لم حمسدسا سلم سنوي سنوي ش سف دكي رده فيس
ل رسيمل االحالغ ال سلط الد لم
5اين ل ال لم حمسدسا سلم لحلم يخ ا لل لاجر ال ؤد اة
كك دك حاسحسا تسرجط
6ايوفل ال لم رلو سا مسفم ع ال اسئ ال ساي فت يرس لهس ا
امطلاف اا الرالك

االاارة لدت ايخس كلاري اليوادم

موافق موافق محايد
جدا

R

العبارة

ig

السوال السادس ( :خاص بالفرضية السادسة )
بين مدى موافقتك على مدى وفاء شركتكم بالتزاماتها تجاة البيئة والمجتمع من حولها

اللوائح

y

1ايلاعط جل
ال ؤلم الاسري
2ايؤلص ال لم علت ياديد ال لائب ال ا ؤي علمهس حسليم
الرسال فط الوكت ال نسسب
3اياسهد ال لم حياط ريول فط يج م الكمئ يؤام الكنم
ال ؤ م لل ج ا حولهس
4ايؤلص ال لم علت ييديد ال نح ال كلعسا ال ساي الرمنم
للجس رسا الج رمسا الخملي
5ايؤلص ال لم علت يدريب الرس لم فمهس ي ويل هسرايهد
6ايؤلص ال لم علت يؤام دوعم ن جسيهس ا

ال
أوافق

op
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السؤال السابع:
هل لديكم إقتراحات لتعزيز الحاكميه المؤسسيه في شركتكم اذكرها من فضلك .
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ال أوافق
جدا

