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 الملخص:                                                   
، دور حوكمة الشركات في تقييم األداء المالي بالمصارف العاملة بمدينة الدمازينتناولت الدراسة 

، وقياس التعرف على حوكمة الشركات من حيث المفهوم والمبادئ والقواعدهدفت الدراسة الى 
 تتمثل حوكمة الشركات في تقييم األداء المالي في المصارف العاملة بمدينة الدمازين. دور

مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس: ما دور حوكمة الشركات في تقييم األداء المالي بالمصارف 
 .المنهج الوصفي التحليليانتهجت الدراسة  العاملة بمدينة الدمازين؟

توصلت الدراسة الى عدة نتائج منها: مديرو المصارف العاملة بمدينة الدمازين يدركون أهمية 
إدارات المصارف بمدينة الدمازين لها دراية كافية ركات في القطاع المصرفي، و حوكمة الشتطبيق 
يتم تطبيق حوكمة الشركات في المصارف العاملة اعد ومبادئ وآليات حوكمة الشركات، و بقو 

العمل تحسين كما أوصت الدراسة بعدد من التوصيات منها:  بمدنية الدمازين بمستويات مختلفة.
حوكمة الشركات في حوكمة القطاع المصرفي بمدينة الدمازين وأهمية  مستوى تطبيق وممارسة
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تدريب العاملين في القطاع المصرفي على كيفية استخدام حوكمة الشركات في تقييم األداء 
 المالي.

 حكومة الشركات ، األداء المالي، مدينة الدمازين.الكلمات المفتاحية :
 

Abstract. 

The study dealt with the role of corporate governance in evaluating the 
financial performance of banks operating in Damazin City. The study 
aimed to identify corporate governance in terms of concept, principles 
and rules. In addition, measuring the role of corporate governance in 
evaluating the financial performance of banks operating in Damazin City. 
The problem of the study represented in the main question: What is the 
role of corporate governance in evaluating the financial performance of 
banks operating in Damazin City? The study adopted the descriptive 
analytical approach. 
The study reached several results, including: Managers of banks 
operating in the city of Damazin realize the importance of applying 
corporate governance in the banking sector. The bank administrations in 
Damazin city have sufficient knowledge of the rules, principles and 
mechanisms of corporate governance. Moreover, corporate governance 
applied in banks operating in Damazin at different levels. The study also 
recommended a number of recommendations, including work to improve 
the level of application and practice of corporate governance in the 
governance of the banking sector in Damazin City. In addition, the 
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importance of training employees in the banking sector on how to use 
corporate governance in evaluating financial performance. 
Keywords: corporate governance , financial performance, Damazin 
City. 

 المقدمة:
األحداث االقتصادية التي مر بها االقتصاد العالي من أزمات مالية ومصرفية أدت 

اإلدارية، وكما الى وضع مفهوم الحوكمة في القطاع المصرفي على قمة االهتمامات 
أدت األزمات التي مر بها القطاع المصرفي الى دفع إدارات المصارف لتطبيق 

ألزمات، وكل هذا بسبب أن حوكمة الشركات تمثل الحوكمة لتفادي مثل هذه ا مفهوم
أكثر من أسلوب أخالقي يجب على المصارف اتباعه، انما هو وسيلة للتأكد من 

 أداء المصارف لضمان تحقيق األهداف والنمو االقتصادي واألرباح المستهدفة.حسن 
س من األسمتكاملة كاملة و كما ان مفهوم حوكمة الشركات ساهم في توفير مجموعة 

والمعايير التي يجب أن تراعى في المصارف لضمان نجاحها وتحقيق غاياتها 
 ومساهمتها بالشكل الذي يسهم في نمو االقتصاد بصورة عامة.

 مشكلة الدراسة:
تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس: ما دور حوكمة الشركات في تقييم األداء 

 المالي بالمصارف العاملة بمدينة الدمازين؟
 ألسئلة الفرعية:ا

ما مدى إدارك إدارات المصارف العاملة بمدينة الدمازين بأهمية حوكمة  .1
 الشركات؟

 حوكمة الشركات في المصارف العاملة بمدينة الدمازين؟ما مدى تطبيق  .2
في المصارف العاملة ما أثر تطبيق حوكمة الشركات على تقييم األداء المالي  .3

 بمدينة الدمازين.
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 أهمية الدراسة:

تساهم الدراسة في إبراز الجوانب اإليجابية لتطبيق قواعد حوكمة الشركات في  .1
 المصارف العامة بمدينة الدمازين.

 تساعد الدراسة في تحسين األداء المالي للمصارف العاملة بمدينة الدمازين. .2
 تستمد الدراسة أهميتها من أهمية حوكمة الشركات في تقييم األداء المالي. .3
مالحظات والتقييم المناسب الذي مديري المصارف على بيان ال تساعد الدراسة .4

 يساعدهم في تقييم أداء المصارف
 أهداف الدراسة: 

 التعرف على حوكمة الشركات من حيث المفهوم والمبادئ والقواعد. .1
قياس دور حوكمة الشركات في تقييم األداء المالي في المصارف العاملة  .2

 بمدينة الدمازين.
 التي يمكن ان تساهم فيها حوكمة الشركات في المصارف. تحديد الجوانب .3
 الوقوف على تقيين األداء في المصارف العاملة في مدينة الدمازين. .4

 لتحقيق أهداف الدارسة تم اختبار الفرضيات االتية:فرضيات الدراسة: 
 تطبيق قواعد ة الدمازين بأهميةدارات المصارف العاملة بمدينإلإدارك  هنالك .1

 شركات.حوكمة ال
تقييم األداء المالي في المصارف العاملة  يؤدي الىتطبيق حوكمة الشركات  .2

 بمدينة الدمازين.
لتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي منهجية الدراسة: 

وذلك لتحليل األفكار واآلراء والنظريات واألساليب المطروحة فيما يتعلق بحوكمة 
 امة ودوره في تقييم األداء.الشركات بصورة ع
 مدينة الدمازين. يمثل القطاع المصرفي فيمجتمع الدراسة: 
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 حدود الدراسة:
 : التعرف على حوكمة الشركات وتقييم األداء المالي.الحد الموضوعي
 .المصارف العاملة بمدينة الدمازينتطبيق الدراسة مجموعة الحد المكاني: 
 م.2022العام  الحد الزماني:

 ر الدراسة وخطواتها:محاو 
لإلجابة عن التساؤالت ولتحقيق أهداف الدراسة سوف يتم التركيز على        

 المباحث األتية:
 : الدراسات السابقة.المحور األول
 .لحوكمة الشركات: اإلطار المفاهيمي المحور الثاني
 .تقييم األداء المالي: المحور الثالث
 قشة النتائج والتوصيات: تحليل البيانات ومناالمحور الرابع

 المحور األول: الدراسات السابقة:
تناولت الدراسة معوقات تقييم أداء العاملين  :(2007أبو ماضي ) دراسة .1

 على إلجابةاتمثلت مشكلة الدراسة في بالجامعات الفلسطينية وسبل عالجها و 
 في لينالعام أداء تقييم معوقات هي ماالدراسة ) مشكلة يمثل الذي التالي السؤال

الدراسة الفرضيات  اختبرتعالجها؟( و  سبل هي وما الفلسطينية، الجامعات
 في المتبع الوظيفي التحليل عملية إحصائية بين داللة ذات عالقة التالية: هناك

 إحصائية   بين داللة ذات عالقة هناك .األداء تقييم المؤسسة وعملية
 عالقة هناك .األداء تقييم عمليةالتقييم( و  إجراءات نماذج، )معايير، المستلزمات

األداء. واستخدمت الدراسة  تقييم وعملية المقيم دور إحصائية   بين داللة ذات
هدفت الدراسة إلى إخضاع عملية  الدراسة.المنهج الوصفي التحليلي لمتغيرات 

لعملية تحليلية عميقة وإبراز إطارها ضمن محورين وهما  األداء الوظيفيتقييم 
ت تقييم األداء، ومحور من يقوم بمسئولية إجراء عملية تقييم األداء. محور معوقا
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. توصلت الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة األداء فيالوقوف على عملية تقييم 
 المتبع الوظيفي التحليل عملية أن الدراسة الدراسة إلى مجموعة نتائج منها بينت

 جميع يشمل مكتوب وظيفي وجود تحليل يعني مما مقبولة، الجامعات في
األداء  ومؤشرات والمهارات والمسئوليات والمعارف الواجبات فيه محدًدا الوظائف
األداء  تقييم ونماذج معايير أن الدراسة الجامعات، بينت في الوظيفة لشاغل
 التحليل تحديث على العملالدراسة ب مقبولة.  أوصت الجامعات في بها المعمول
 ازدياد في عدد الوظائف ألن ومستمر دوري  بشكل الجامعات في الوظيفي
 متواصل بشكل النظر إعادة ضرورة .مواكبته من البد ومتسارع مستمر وتطور
 .وظيفة كل تراعي خصوصية بحيث التقييم نماذج في المتبعة بالمعايير

تناولت الدراسة دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة  (:2012دراسة: الشيخ ) .2
 في الشركات حوكمة دور ما :تمثلت مشكلة الدراسة فيو  المعلومات المحاسبية

 الشركات في سعر السهم علىذلك  وانعكاس المحاسبية المعلومات جودة تحقيق
وهدفت الدراسة إلى التعرف على القواعد  فلسطين؟ بورصة في المدرجة المساهمة

والمبادئ الخاصة بحوكمة الشركات والتي تؤثر على سعر السهم، التعرف على 
ايجابيات ومزايا حكومة الشركات وكيفية االستفادة منها في تحسين جودة 
المعلومات المحاسبية بما يؤثر على سعر السهم. وافترضت الدراسة الفرضية 

 بما المحاسبية، المعلومات جودة الشركات، حوكمة تطبيق الرئيسية التالية: يحقق
فلسطين.  بورصة في المدرجة المساهمة الشركات السهم في سعر على ينعكس

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج 
من أهمها تحرص الشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين على تطبيق 
حوكمة الشركات بغرض تحقيق جودة المعلومات المحاسبية، يوجد أساس لقواعد 
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ي بورصة فلسطين إال أن األمر ال زال الحوكمة مطبق لدى الشركات المسجلة ف
بحاجة إلى المزيد من التطوير لتعزيز متطلبات الحوكمة وما قد يطرأ عليها من 
مستجدات. أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها بذل المزيد من الجهود 
والمتابعة للمستجدات المتعلقة بتطبيق قواعد الحوكمة في الشركات بهدف تنمية 

لدور االستثماري في المجتمع، المحافظة على مستوى كافي وعادل من الوعي وا
 .اإلفصاح والشفافية في التقارير المالية وإتاحتها لجميع أصحاب المصالح

تناولت الدراسة أثر تطبيق مبادئ حوكمة الشركات  (:2017) الحياري  دراسة: .3
 الشركات مةحوك مفهوم هدفت الدراسة إلى توضيحفي تعزيز موثوقية التقارير و 

 في آليات الحوكمة تطبيق أثر على األساسية، التعرف مبادئها على الضوء وإلقاء
 الحد في دورها وإبراز المؤسسات المالية األردنية، تواجها التي المخاطر تخفيض
 أنظمة تطبيق أثر تقييم حول الدراسة مشكلة تمثلت  واإلداري. المالي الفساد من

 المالي عمان سوق  في المدرجة المؤسسات المالية يف والياتها الشركات حوكمة
وتوصلت الدراسة  .الشركات تلك التي تصدرها المالية التقارير موثوقية تعزيز في

 موثوقية تعزيز إحصائية على داللة ذو أثر لمجموعة من النتائج منها يوجد
 ليةاآل لهذه ان عن الدارسة تلك الشركات، كشفت تصدرها التي المالية التقارير
 تلك عن الصادرة التقارير المالية موثوقية تعزيز إحصائية في داللة ذو أثر

 اعتماد على العمل أوصت الدراسة ببعض التوصيات أهمها: زيادة .الشركات
الشركات  في والشفافية اإلفصاح بمبدأ الخاصة اإلرشادية الحوكمة قواعد

 تتصف مالية تقارير على الحصول في ألهميتها وذلك األردنية، العامة المساهمة
 قراراتهم اتخاذ في التقارير تلك مستخدمي أغراض والمصداقية ولتخدم بالثقة
 التزام مدى لمتابعة عملية إجراءات وضع على الشركات الرشيدة، حث المالية
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 وفقا العملي الواقع في الفعلي وآليات تطبيقهاالحوكمة  ومبادئ بسياسات الشركة
 .الرقابية والجهات لنافذةا التشريعات لمتطلبات

 األداء تقويم عملية على الوقوف الدراسة الي هدفت: (2019) عثماندراسة:  .4
 المستقبل في األداء تحسين في كيفية البحث التنافسية، والقدرة المؤسسات في
 في الدراسة فرضيات توتمثل في األداء والضعف القوة نواحي اكتشاف خالل من
 ،والقدرة التنافسية األداء تقييم عملية بين إحصائية داللة ذات قةعال هناك ان

ما  :في الدراسة تمثلت مشكلة. التحليلي الوصفي على المنهج الدراسة واعتمدت
 متمثلة الدراسة أهمية وجاءت التنافسية، تعزيز القدرة في العاملين أداء تقويم دور
 الذي العائد دارومق المؤسسة في للموارد البشرية األمثل االستغالل تحقيق في
 .عملية التقويم بنتائج األخذ تم إذا يتحقق أن يمكن
 اإلسالمي الشمال ادارة بنك لدى ان في تمثلت النتائج من لعدد الدراسة توصلت 

 دورات عقد البنك على يحرص االداء، تقويم عملية في الجودة بأهمية قناعة
 بضرورةاوصت الدراسة  االداء. تقويم عملية في الجودة مفهوم لترسيخ تدريبية
 في يساهم الن ذلك للعمالء رغبة حسب الجودة معايير بتطبيق كو البن اهتمام
 االساليب على استخدام البنك يحرص انو  المصرفية، الخدمات بجودة البنك تميز
 .م(2019االجراءات )يسرا احمد  تبسيط عمليات في العلمية

دور حوكمة الشركات في تناولن الدراسة  (:2021) وآخرون دراسة: محمد  .5
تضييق فجوة التوقعات في المراجعة، دراسة ميدانية على عينة من شركات 
التأمين بمدينة الدمازين تمثلت مشكلة الدراسة في معرفة دور حوكمة الشركات 
في تضييق فجوة التوقعات في المراجعة، حيث هدفت الدراسة الى التعرف على 

ومدى اسهامها في تضييق فجوة التوقعات  اإلطار المفاهيمي لحوكمة الشركات
في المراجعة والتعرف على مسؤوليات المراجع الخارجي، اتبعت الدراسة المنهج 

 الوصفي التحليلي
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توصلت الدراسة الى عدة نتائج منها: الممارسة السليمة لحوكمة الشركات تؤدي 
ات في الى دعم وسالمة وجودة عمل المراجعة وتعمل على تضييق فجوة التوقع

المراجعة، حوكمة الشركات تمنح شركات التأمين الفرصة لتعزيز فاعلية وكفاءة 
نظم الرقابة الداخلية التي لها دور إيجابي في جوة المراجعة. أوصت الدراسة بعدة 
توصيات تمكن من تطبيق حوكمة الشركات في شركات التأمين لتضييق فجوة 

 التوقعات في المراجعة
 طار المفاهيمي لحوكمة الشركاتالمحور الثاني: اإل

 مفهوم واهمية حوكمة الشركات
يعتبرررررر مصرررررطلح الحوكمرررررة مرررررن المصرررررطلحات التررررري اخرررررذت فررررري االنتشرررررار السرررررريع 
علرررررررري المسررررررررتوي الرررررررردولي نتيجررررررررة القصررررررررور الررررررررذي اصرررررررراب القرررررررروانين والتشررررررررريعات 
التجاريرررررررة ممرررررررا ادي الررررررري حررررررردوث كثيرررررررر مرررررررن حررررررراالت االفرررررررالس والعسرررررررر المرررررررالي 

كات الضررررررخمة وتضرررررررر عرررررردد كبيررررررر مررررررن المسرررررراهمين واصررررررحاب للعديررررررد مررررررن الشررررررر 
رؤوس االمررررروال وعليررررره بررررردا العرررررالم باالهتمرررررام بحوكمرررررة الشرررررركات وتطبيرررررق معاييرهرررررا 
وقواعرررررررردها فرررررررري العديررررررررد مررررررررن اقتصرررررررراديات العررررررررالم والسرررررررريما فرررررررري اعقرررررررراب االزمررررررررات 
االقتصرررررادية واالنهيرررررارات المتتاليرررررة، كمرررررا برررررررت رؤيرررررا عمليرررررة حرررررول كيفيرررررة حوكمرررررة 

 :2007)مرررررراهر، ات وقواعرررررردها فرررررري سرررررربيل عرررررردم وقرررررروع اي انهيررررررارات قادمررررررةالشرررررررك
 (.24 -25ص 

وبمررررا ان العررررالم يسررررعي الرررري تحقيررررق تنميررررة اقتصررررادية ناجحررررة او تقرررردم اقتصررررادي او 
سياسررررررري معرررررررين دون غيرررررررر ،فررررررريظن ان النظرررررررام االقتصررررررراد القرررررررائم علررررررري التخطررررررريط 

الحررررررررررافز  المركررررررررررزي يشررررررررررل مرتعررررررررررًا خصرررررررررربا لنمررررررررررو واستشررررررررررراء الفسرررررررررراد طالمررررررررررا ان
والمصررررررلحة الشخصررررررية غائبررررررة واالجررررررور متدنيررررررة ممررررررا يشرررررركل دافعررررررًا قويررررررا للسررررررلوك 
المنحررررررف مرررررن خرررررالل اسرررررتقالل ال موقرررررع العمرررررل وجعلررررره مصررررردرًا للثرررررراء الشخصررررري، 
حترررررري وان تسرررررربب فرررررري خسررررررارة  كبيرررررررة للمررررررال العررررررام طالمررررررا ان الدولررررررة قررررررادرة علرررررري 

قتصررررررادي الحررررررر حيررررررث التعررررررويض ،اال ان الصررررررورة ال تختلررررررف شرررررريئا فرررررري النظررررررام اال
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ان الثقافرررررررة السرررررررائدة علررررررري حرررررررب الرررررررذات وتفضررررررريل المصرررررررلحة الشخصرررررررية والسرررررررعي 
وراء تعظررررررريم الكسرررررررب المرررررررادي دون اي اعتبرررررررار للعوامرررررررل االجتماعيرررررررة ينرررررررتج ايضرررررررا 

 ممارسات مالية وادارية فاسدة.
الخاصررررررة منهررررررا مررررررا هررررررو اال  وحتررررررىحيررررررث ان الفسرررررراد االداري فرررررري مؤسسررررررة الدولررررررة 

ل فرررري ادارة الدولررررة وانحررررراف عررررن االسررررس الترررري انشررررئت مررررن تعبيررررر عررررن وجررررود خلرررر
 اجلها تلك المؤسسة.

ظهررررررت مفرررررردات جديررررردة مثرررررل حوكمرررررة الشرررررركات والتررررري تعنررررري مزيررررردا مرررررن التررررردخل 
مجررررررررالس االدارة  علررررررررىواالشررررررررراف مررررررررن جانررررررررب المسرررررررراهمين وجم يرررررررراتهم العموميررررررررة 

 واجهزتها التنفيذية 
ة كبيرررررة فرررري مكافحررررة الفسرررراد، ه ان الحوكمررررة اصرررربحت تحتررررل اهميررررفيرررر ال شرررركوممررررا 
مرررررا يشرررررهده العرررررالم اليررررروم مرررررن تجرررررول الررررري اقتصررررراد السررررروق والرررررذي  فررررري ظرررررلخاصرررررة 

تلعرررررب فيررررره الشرررررركات الخاصرررررة دورًا كبيررررررًا ومرررررؤثرًا، بمرررررا سررررريتبعه ذلرررررك مرررررن ضررررررورة 
 مراقبة هذا الدور وتقويمه.

  الحوكمة أواًل: مفهوم 
موحرررررررد يتفرررررررق الصرررررررعيد العرررررررالمي ال يوجرررررررد تعريررررررر   علرررررررىمرررررررن المالحررررررر  ان 

عليرررررره برررررررين كافرررررررة االقتصررررررراديين والقررررررانونيين والمحللرررررررين لمفهررررررروم حوكمرررررررة الشرررررررركات 
يمكننرررررررا القرررررررول ان مفهررررررروم حوكمرررررررة الشرررررررركات يعنررررررري ايجررررررراد  بصرررررررفة عامرررررررةولكرررررررن 

ادارة الشرررررركة بمرررررا يحررررراف   علرررررىوتنظررررريم التطبيقرررررات والممارسرررررات السرررررليمة للقرررررائمين 
 المصررررالح وذلرررركن واصررررحاب حقرررروق حملررررة االسررررهم وحملررررة السررررندات والعرررراملي علررررى

، ص 2007 والشرررررررفافية )جهررررررراد،عرررررررن طريرررررررق االلترررررررزام تطبيرررررررق معرررررررايير االفصررررررراح 
120    .) 
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 حوكمة الشركات ثانيًا: اهمية

، ص 2011 ،وطالرررررررب المشرررررررهدانيتتجلررررررى أهميرررررررة حوكمرررررررة الشرررررررركات بمررررررا يرررررررأتي ) 
188 ). 
محاربرررررررة الفسررررررراد المرررررررالي واإلداري الرررررررداخلي فررررررري الشرررررررركات وعررررررردم السرررررررماح   .1

 جوده أو استمراره.بو 
تحقيرررررررررق وضرررررررررمان النزاهرررررررررة واالسرررررررررتقامة لكافرررررررررة العررررررررراملين فررررررررري الشرررررررررركات   .2

 بدءاً من مجلس اإلدارة والمديرين والتنفيذيين إلى أدنى عامل فيها.
محاربرررررة االنحرافرررررات وعررررردم السرررررماح باسرررررتمرارها خاصرررررة تلرررررك التررررري يشررررركل   .3

 وجودها تهديداً للمصالح.
باسررررررتخدام الضررررروابط الرقابيررررررة الترررررري تقليرررررل األخطرررررراء إلرررررى أدنررررررى حررررررد ممكرررررن  .4

 تمنع حدوث مثل هذه األخطاء.
 باإلضافة إلى ذلك تعتبر الحوكمة أداة هامة ألنها تؤدي إلى: 

ضرررررررمان عررررررردم قيرررررررام مجلرررررررس اإلدارة ب سررررررراءة اسرررررررتخدام سرررررررلطاتهم لإلضررررررررار  .1
 بمصالح المساهمين. 

الحصررررررول علررررررى قرررررروائم ماليررررررة للشررررررركات تتسررررررم بدرجررررررة عاليررررررة مررررررن الشررررررفافية  .2
 فصاح. الوصول إلى أفضل ممارسة للسلطة في الشركة. واإل
توزيرررررررررررع الواجبرررررررررررات والمسرررررررررررؤوليات علرررررررررررى مختلرررررررررررف األطرررررررررررراف المشررررررررررراركة  .3

فالمنظمرررررة. أداة جيررررردة لتطبيرررررق مبررررردأ محاسررررربة المسرررررؤولية مرررررن أجرررررل تحرررررديث 
 .(2006 )سليمان،وتطوير األداء 
  :الشركاتثالثًا: اهداف حوكمة 

وتتمثررررررررل فرررررررري: ث محرررررررراور رئيسررررررررية يرتكررررررررز هرررررررردف حوكمررررررررة الشررررررررركات علررررررررى ثررررررررال 
  . (155، ص 2007)شحاتة ،
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وصررررررريانة األعمرررررررال التكراريرررررررة مرررررررن خرررررررالل إنشررررررراء  وتنشررررررريط أداءتسرررررررهيل  .1
الحرررررروافز الترررررري تشرررررريع عررررررن المررررررديرين لتحقيررررررق أقصررررررى قرررررردر مررررررن  نظررررررام

واألربررررررررررراح الموجرررررررررررودات  والعائرررررررررررد علرررررررررررىالكفررررررررررراءة التشرررررررررررغيلية للشرررررررررررركة، 
 على المدى الطويل. اإلنتاجية

علررررررررى مررررررررروارد المسرررررررريريين ءة اسررررررررتخدام السررررررررلطة مرررررررررن قبررررررررل تقييررررررررد إسررررررررا .2
الشررررركة، حيررررث أن هرررررذه التجرررراوزات تأخررررذ شررررركل إسرررراءة اسررررتخدام أصرررررول 

تكررررون نتيجرررررة  والترررري عمومرررراالشررررركة، وهررررذا مررررا يسررررمى  مشرررراكل الوكالررررة  
 ميل المسيرين لخدمة أنفسهم؛

تررررروفير الوسرررررائل الالزمرررررة لمراقبرررررة سرررررلوك المسررررريرين لضرررررمان مسررررراءلة لرررررل  .3
لمصررررررالح المسررررررتثمرين مررررررن اسررررررتغالل السررررررلطة  حمايررررررة أفضررررررلو شررررررركات 

 من طرف المديرين التنفيذيين بالشركات.
 كما تعمل الحوكمة الجيدة على تحقيق العديد من األهداف وأهمها: 

أمرررررام المنافسرررررة األجنبيرررررة  االقتصررررراديةتحسرررررين القررررردرة التنافسرررررية للوحررررردات  .1
وتبنررررررررري  إلرررررررررى خلرررررررررق حررررررررروافز للتطررررررررروير وهرررررررررذا يرررررررررؤدي، وزيرررررررررادة قيمتهرررررررررا
حديثرررررة لزيرررررادة درجرررررة جرررررودة المنتجرررررات وتخفررررريض التكرررررالي   تكنولوجيرررررات
 اإلنتاجية.

، االقتصرررررررراديةالمحاسرررررررربية للوحرررررررردات  وترررررررردعيم المسرررررررراءلةفرررررررررض الرقابررررررررة  .2
عنصررررررر الشررررررفافية فرررررري كافررررررة معررررررامالت وعمليررررررات الشررررررركة  وهررررررذا يرررررردعم

والمراجعررررررررة الماليررررررررة بالشرررررررركل الررررررررذي يمكررررررررن مررررررررن  وإجررررررررراءات المحاسرررررررربة
 .ضبط الفساد

التمويرررررل المناسرررررب  والحصرررررول علرررررى، االقتصررررراديةتعظررررريم أربررررراح الوحررررردة  .3
   .(6-5، ص 2010 ،وسامي )عمارالمتوقعة  والتنبؤ بالمخاطر

زيررررررادة ثقررررررة المسررررررتثمرين فرررررري األسررررررواق الماليررررررة، ممررررررا يررررررؤدي إلررررررى جررررررذب  .4
 األموال. هروب رؤوس والحد مناالستثمارات األجنبية 
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األطررررررراف  لمبررررررادئ ومراعرررررراة مصررررررالحواوانين بررررررالق تعميررررررق ثقافررررررة االلتررررررزام .5
 المختلفة. 

 الشركات مراحل حوكمة رابعا: 
إن الحوكمررررة ال تررررتم دفعررررة واحرررردة بررررل تحترررراج إلررررى مراحررررل متتاليررررة لتقبلهررررا واالقتنرررراع 
بهرررررا والتحرررررول مرررررن مجررررررد فكررررررة إلرررررى وجهرررررة نظرررررر إلرررررى مبررررردأ إلرررررى عقيررررردة ثرررررم إلرررررى 

 سلوك وتنفيذ قوي.
ابعررررررة وعلررررررى الترررررردرج وأهررررررم هررررررذه المراحررررررل إن فكررررررر الحوكمررررررة يمررررررر بعرررررردة مراحررررررل متت

 :(201، ص 2011)عكش،  هي
 المرحلة األولى:" التعريف بالحوكمة وتكوين رأي عام مؤيد لها:

وهرررري أهررررم وأخطررررر المراحررررل علررررى اإلطررررالق حيررررث يررررتم فرررري هررررذه المرحلررررة توضرررريح  
معررررررررالم وجوانررررررررب الحوكمررررررررة وتحديررررررررد األبعرررررررراد والمفرررررررراهيم الخاصررررررررة بهررررررررا كمررررررررا يررررررررتم 

هرررررا وأدواتهرررررا ووسرررررائلها وفررررري هرررررذه المرحلرررررة يجرررررب أن يحررررريط األفرررررراد توضررررريح مناهج
 الحوكمة.بكل جوانب الحوكمة حيث يتم تكوين رأي عام تجاه 

المرحلةةةةةة الثانيةةةةةة: "بنةةةةةاء البنيةةةةةة األساسةةةةةية للحوكمةةةةةة وتو ةةةةةيف جيةةةةةد لعمةةةةةل 
 أجهزتها:

تحترررررراج الحوكمررررررة إلررررررى بنيررررررة أساسررررررية قويررررررة قررررررادرة علررررررى اسررررررتيعاب حركتهررررررا وقررررررادرة 
 إلى:يمكن تقسيم هذه البنية  ومستجداتها، حيثتفاعل مع متغيراتها على ال
بنيررررة أساسرررررية فوقيرررررة للحوكمررررة وتشرررررمل الكيررررران المؤسسرررري التنظيمررررري وجهرررررات  .1

اإلشرررررررراف علرررررررى تطبيرررررررق الحوكمرررررررة سرررررررواء علرررررررى مسرررررررتوى الدولرررررررة أو علرررررررى 
 المشروع.مستوى 

بنيرررررررررة أساسرررررررررية تحتيرررررررررة للحوكمرررررررررة وتشرررررررررمل األسررررررررراس القاعررررررررردي األخالقررررررررري  .2
وكررررررال النرررررروعين  بهررررررا.ي والمرج يررررررات األخالقيررررررة الترررررري يررررررتم االسررررررتناد والقيمرررررر

مرررررن البنيرررررة يعمرررررالن علرررررى إيجررررراد قواعرررررد وظيفيرررررة للحوكمرررررة يرررررتم مرررررن خاللهرررررا 
تحديررررررد كررررررل مررررررن الضرررررروابط القانونيررررررة والتشررررررري ية واإلجرائيررررررة الخاصررررررة بهررررررا 
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وتحديرررررد الجهرررررات المسرررررؤولة عرررررن الحوكمرررررة فررررري كافرررررة مسرررررتوياتها وتوصررررري  
  بوظيفتها.واضح حتى تقوم كل منها وظائفها بشكل 

 المرحلة الثالثة: "وضع برنامج زمني وتحديد توقيتاته القياسية:
حيررررث يحترررراج تطبيررررق الحوكمررررة إلررررى برنررررامج محرررردد المهررررام ومحرررردد الواجبررررات حتررررى 
يمكررررررن متابعررررررة مرررررردى التقرررررردم فرررررري تنفيررررررذ الحوكمررررررة وفرررررري الوقررررررت ذاترررررره تحديررررررد نرررررروع 

 كامل ألحكامها ومن ثم معالجة كل منها. العقبات التي تحول دون التطبيق ال
 الحوكمة:المرحلة الرابعة: "تنفيذ وتطبيق 

وهرررري المرحلررررة الترررري تبرررردأ فيهررررا االختبررررارات الحقيقيررررة وقيرررراس مرررردى اسررررتعداد ورغبررررة 
كافررررررة األطررررررراف فرررررري تطبيررررررق الحوكمررررررة فالحوكمررررررة كمررررررا فيهررررررا مررررررن حريررررررات تمررررررارس 

ا يتصررررررررل بررررررررالمحتوى فيهررررررررا أيضررررررررًا قيررررررررود حاكمررررررررة وضرررررررروابط متحكمررررررررة خاصررررررررة فيمرررررررر
 .(120، ص 2006 يلي )سليمان،األخالقي حيث يتطلب التنفيذ ما 

  تحقيرررررررق أكبرررررررر قررررررردر مرررررررن اسرررررررتقاللية السرررررررلطات فررررررري المجتمرررررررع أي مجتمرررررررع
الشررررررركات والمشررررررروعات فالحوكمررررررة أشرررررربه بالديمقراطيررررررة مررررررن حيررررررث ضرررررررورة 

 والشفافية.المكاشفة والمصارحة والمحاسبة 
 األعمال.ة واألخالقية لمجتمع تحقيق وتطبيق المعايير المهني 
 الحوكمة:المرحلة الخامسة: "متابعة وتطوير  

حيررررررث تعررررررد الرقابررررررة والمتابعررررررة الوسرررررريلة واألداة الرئيسررررررة الترررررري تسررررررتخدمها الشررررررركات 
تحتررررراج الحوكمرررررة  الحوكمرررررة، حيرررررثوالمؤسسرررررات والمنظمرررررات مرررررن أجرررررل حسرررررن تنفيرررررذ 

يم الحوكمررررررة وترررررردقيق إلررررررى تعيررررررين مراقررررررب أخالقرررررري تكررررررون مهمترررررره مراقبررررررة وتنفيررررررذ قرررررر
وقيمتهررررررا اإلجررررررراءات ومررررررا تقتضرررررريه مررررررن ترتيبررررررات للمحافظررررررة علررررررى أخررررررالق المهنررررررة 

 ( 120ص  ،2006 )سليمان،
 قواعد حوكمة الشركات: خامسا:

وفى هذا السياق وللتأكيد على أهمية ودور الحوكمة فقد أصدر مركرز الحوكمرة 
 الخاصرة 
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، ص 2007 )شحاتة، :على ما يليتقوم  قواعدشركات العامة األمريكية عدة بال
158). 
تتطلب الحوكمة السليمة الرشيدة التفاعل بين أعرضاء مجلرس اإلدارة، واإلدارة  .1

 والمردقق الخارجي والمدقق الداخلي.
يجب على مجلس اإلدارة أن يطلع بمسئوليته نحو حماية مساهمي الشركة،  .2

 .مصالح االعتبار مصالح أصحاب ال مع األخذ بعرين
تركيز المسؤوليات الرئيسية للمجلس على مراقبة اإلدارة التنفيذية، وجوب  .3

 . الشركة، ومراقبة المخاطر. استراتيجيةواإلشراف علرى 
يجب أن ال يكون للشخص أية ارتباطات مهنية أو شخصية بالنرسبة للرشركة  .4

 إدارة.إدارتها غير خدمته كعضو مجلس  المرساهمة أو
والمجال  بالصناعة،دارة صلة وثيقة يجب أن يمتلك أعضاء مجالس اإل .5

الحوكمة، ويجب أن يعكس خبره أعضاء مجلس اإلدارة  في ، والخبررةالوظيفي
الالزمة لممارسه مهامهم، وأن يحصل أعضاء  مزيجًا من الخلفيرات والقردرة

مستمر لضمان توفير مستوي  مجلس اإلدارة على توجيه مفرصل وتأهيرل
 مالئم من الخبرة والمعرفة.

يجب أن يجتمع المجلس بشكل متكرر، وأن يكون منفذًا للحرصول علرى  .6
 .يحتاجونها من أجل تأدية واجباتهم معلومرات التري

 يجب الفصل بين أدوار رئيس مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. .7
يجب أن تكون اتصاالت ونشاطات وعمليات المجلس بأسلوب قائم على  .8

 المناسب.الرشفافية والتوقيرت 
جب أن تكون صالحيات عمليات الترشيح والتعيين والمكافآت ولجان التردقيق ي .9

 المجلس. مرن قبرل
يجب على جميع الشركات االحتفاظ بوظيفة تدقيق داخلي دائمة وفاعلرة، علرى  .10
 .( 158 ،2007 التدقيق )شحاتة،تقاريرها مباشرة للجنة  ترفرع
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إيجاد التفاعل بين األنظمرة ومن خالل ما سبق يتبين أن قواعد الحوكمة تتطلب 
والداخلية وبين والمعايير المهنية الصادرة، كما يجب أن تقوم الشركة بتوفير  الخارجيرة

وتزويد المستثمرين والجمهور بكافة المعلومات الضرورية التي  الشفافية واإلفرصاح
لقواعد يحتاجها المستثمر عنرد اتخراذ قراره االستثماري، وفضاًل عن ذلك ف ن لهذه ا

مواجهة األزمات المالية  فيبمهنية عالية  تحقيق الرقابة والعمرل فيدور هام وبارز 
 .(158، ص 2007 الحتوائها )شحاتة،المتوقع حدوثها 

 المحور الثالث: تقييم األداء المالي.
 :تقييم األداء المالي 

 لما نظرا الحالية الفترة في خاصة للمؤسسات كبرى  أهمية األداء تقييم موضوع يحتل
 ويهدف الكبرى، المؤسسات من العديد متسارعة وإفالس تغيرات من العالم يشهده
 .لديها المتاحة الموارد استخدام كفاءة مدى قياس إلى المؤسسات في األداء تقييم
 مفهوم تقييم األداء المالي:أوال: 

تقيرررررررريم األداء المررررررررالي هررررررررو نظررررررررام متكامررررررررل يعمررررررررل علررررررررى مقارنررررررررة النتررررررررائج الفعليررررررررة 
للمؤشررررررررات المخترررررررارة أو المنتخبرررررررة بمرررررررا يقابلهرررررررا مرررررررن مؤشررررررررات مسرررررررتهدفة، أو بتلرررررررك 
الترررررررري تعكررررررررس نتررررررررائج األداء خررررررررالل مرررررررردد سررررررررابقة، أو نتررررررررائج األداء فرررررررري الوحرررررررردات 
االقتصرررررررادية المماثلرررررررة مرررررررع مراعررررررراة الظرررررررروف التاريخيرررررررة والهيكليرررررررة، أو بالمؤشررررررررات 

دات االقتصرررررادية مرررررع المسرررررتنبط معررررردالتها وفقرررررا لمتوسرررررط نترررررائج مجموعرررررة مرررررن الوحررررر
 (.27ص: 2009 ،)حمود مراعاة تقارب حجوم هذه الوحدات

 المالية الوسائل واستخدام تعبئة فعالية يعرف األداء المالي بانه قدرة المؤسسة في
  .(17ص ،2011،)رزيقة المتاحة
 التكالي  بأقل المالية أهدافها بلوغ على المؤسسة قدرة ا يعرف األداء المالي بانهموك

 دورة خالل للمؤسسة عليها المتحصل المالية النتيجة على حكم إصدار انهو الممكنة 
 (.3: ص2013معينة )حجاج،  باستخدام مقاييس معينة مالية
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 تخفيض على المؤسسة قدرة مدى هو المالي األداء الباحثين أن ستنتجومما تقدم ي
 المالية أهدافها حققت سسةالمؤ  تكون  وبذلك الوفاء، أجل من اإليرادات وزيادة تكاليفها
 .بالتزاماتها
 :المالي األداء تقييم أهميةثانيا: 
 .تحسينه على والعمل وطبيعته المؤسسة نشاط ومعرفة متابعة .1
 .المحيطة واالقتصادية المالية الظروف ومعرفة متابعة .2
 .المالية البيانات وتقييم والمقارنة التحليل عملية إجراء في المساهمة .3
  .(5، ص2013،)حجاج المالية البيانات همف في المساعدة .4
 :المالي األداء تقييم خطواتثالثا: 
 :التالية بالخطوات المالي األداء تقييم عملية تلخيص يمكن
 من إن حيث الدخل، وقائمة السنوية المالية القوائم مجموعة على الحصول .1

 السنوية والتقارير والقوائم المالية الموازنات إعداد المالي األداء خطوات
 .معينة زمنية فترة خالل الشركات بأداء المتعلقة

 والرفع والنشاط والسيولة الربحية مثل األداء لتقييم مختلفة مقاييس احتساب .2
 في ستستخدم التي المالية األدوات واختيار ب عداد وتتم والتوزيعات، المالي
 .المالي األداء تقييم عملية

 والفروقات االنحرافات معرفة يتم النتائج استخراج وبعد النسب، وتقييم دراسة .3
 مقارنته أو المتوقع ومقارنته باألداء الفعلي المالي باألداء الضعف وبواطن
 .القطاع نفس في تعمل التي الشركات بأداء

 خالل من المالي األداء تقويم عملية في معتمدين المالئمة التوصيات وضع .4
 معها للتعامل الشركات على وأثرها الفروق  هذه أسباب معرفة بعد النسب،
 .(52-51ص: 2010 ،)الخطيب ومعالجتها
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 .المالي األداء تقييم معلومات مصادررابعا: 
 هي المعلومات فجمع المعلومات، جمع مرحلة هي التقييم عملية في مرحلة أول إن
 تقسيم المناسب، الوقت وفي بالجودة تكون  للمعلومات أن فيشترط االنطالق، نقطة

 مصادر داخلية إلى يقسمها من فمنهم باحث، كل حسب يختلف معلوماتال مصادر
 القطاعية، المعلومات العامة، المعلومات إلى آخر باحث ويقسمها وخارجية
 .الخ ...بالمؤسسة الخاصة المعلومات
 المعلومات وتضم خارجية مصادر :هو البحث هذا في انتهاجه سيتم الذي التقسيم
 بنشاط تتعلق التي المعلومات داخلية تضم ومصادر يةالقطاع والمعلومات العامة
 .المؤسسة
 الخارجية المصادر :األول الفرع
 وهذه الخارجي، محيطها من المعلومات من النوع هذا على المؤسسة تتحصل
 .من المعلومات نوعين إلى تصنيفها يمكن المعلومات

 تبين حيث االقتصادي بالظرف المعلومات هذه تتعلق :العامة المعلومات 1-
 تأثر هو المعلومات من النوع ذاهوسبب  معينة فترة في لالقتصاد العامة الوض ية
المؤسسة  اهتمام حيث والتدهور، كالتضخم للمحيط االقتصادية الحالة بطبيعة نتائجها
 .حقيقتها على والوقوف نتائجها تفسير على المعلومات هذه تساعد
 المؤسسة عليه تتحصل عموما المعلومات من النوع فهذا :القطاعية المعلومات 2-
 :التالية األطراف إحدى من
 من النوع هذا لكن .الخ…االنترنيت على المواقع بعض النقابات المتخصصة، 

 النامية الدول معظم في غائبا يظل االقتصادية، النشرات المهنية، المعلومات
جدا  ص بة عملية تعد وافية مالية أو اقتصادية بدراسة القيام وبالتالي كالجزائر،

 .(23/24، ص2011،رزيقة)
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 الداخلية المصادر :الثاني الفرع
 لحظة في وذلك للمؤسسة المالية الحالة أو المالي الوضع تصوير هي :الميزانية 1-
 األيسر وجانبه األصول مجموعة األيمن جانبه في يظهر جدول وهي .معينة زمنية

 .تساوي الطرفين على  تحاف بحيث المؤسسة تمتلكها التي الخصوم
 حسابات جدول المالي المحاسبي النظام عرف ولقد :النتائج حسابات جدول 2-
 السنة خالل الكيان من المنجزة لألعباء والمنتوجات ملخص )بيان بأنه النتائج
 ويبرز بالتمييز السحب، تاريخ أو التحصيل تاريخ الحساب في يأخذ وال المالية،
 خسارة((. أو ربح (المالية للسنة الصافية النتيجة
 اإلدارة قمة أمام قيادة لوحة الخزينة تدفقات جدول يعتبر :الخزينة تدفقات جدول 3-
 أو النشاط كتغير االستراتيجية و الهامة ضوئها القرارات على تتخذ بحيث المالية
 .منه االنسحاب أو توسيعه
 لتلك مكملة ومعلومات ضرورية تفاصيل على تحتوي  وثائق وهي :المالحق 4-

 تقدم أن المالحق في يشترط النتائج حيث حسابات وجدول الميزانية في الموجودة
 ،)حجاج .الوفية الصورة لمبدأ احتراما ذلك و الضرورية العناصر عن توضيحات
 .(6ص: 2013
 المالي: األداء تقييم أهدافخامسا: 
 تتعدد ري يج الذي البنك أو خاص، دراسات مكتب أو المؤسسة، داخل المسير
 من مبلغ لزبونه إقراضه قبل مسبقة يقوم دراسة فقد التقييم، بعملية تقوم التي األطراف
ما  في عموما تتمثل التقييم عملية أهداف أن إال الخاصة أهدافه طرف ولكل المال،
 .(5، ص2014،غربةيلي )
 خطتها في المدرجة باألهداف مقارنة المؤسسة، إنجاز مستوى  على الوقوف 1-
 .نتاجيةاإل

 رأس تغير أو األرباح توزيع أو التمويل، أو االستثمار، حول القرارات اتخاذ 2-
 .المال
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 اكبر تحقق رشيدة، بطريقة المتاحة الموارد استخدام كفاءة مدى على الوقوف 3-
 .أقل بتكالي  عائد
 تقييم على المقيم تساعد والتي للمؤسسة، والضعف القوة نقاط أهم تبيان 4-

 .المؤسسة
 األركان األساسية لتقييم األداء:سادسا: 

، 1998، )سرويلم براآلتيإن عملية تقييم األداء ترتكرز علرى عردة أركران أساسرية تتمثرل 
 .(479-477ص
. وجود معايير محددة ترتبط عملية تقييم األداء ارتباطا وثيقا بمعايير محددة، 1

للحكم على مدى مالءمة هذه تستخدم كأساس للمقارنة مع نتائج األداء الفعلي، وذلك 
النتائج أو عدم مالءمتها، حيث أن المعايير هي التي توضح ما إذا كانت قيمة هذه 

 النتيجة مرتفعة أو منخفضة أو ضمن المعدل.
. قياس األداء الفعلي يتم قياس أو تقدير األداء الفعلي عاًدة باالعتماد على ما 2

ت من خالل القوائم المالية، وباستخدام توفره النظم المحاسبية من بيانات ومعلوما
األساليب اإلحصائية ومجموعة من أدوات القياس كالمؤشرات المالية والتحليل الراسي 

 واألفقي.
. مقارنة األداء الفعلي بالمعايير يتم مقارنة األداء المحقق بالمعايير لتحديد 3

ن التنبؤ بالنتائج االنحرافات سواء أكانت ايجابية أم سلبية، ولتمكين اإلدارة م
المستقبلية، وجعلها قادرة على التعرف على طبيعة األخطاء التي يمكن الوقوع بها، 

 من اجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتفاديها.
. اتخاذ القرارات المناسبة لتصحيح االنحرافات إن اتخاذ القرار لتصحيح انحراف ما 4

هداف المحددة مسبقا أو المعايير يتوقف على البيانات والمعلومات المتاحة عن األ
المحددة وقياس األداء الفعلي، ومقارنة األداء المحقق بالهدف المخطط أو بم يار 
معين، لذلك فان تحليل االنحراف وبيان أسبابه يساعدان على تقدير الموقف واتخاذ 
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القرار المناسب الذي يجب أن يكون في الوقت المناسب، وفقا للظروف المحيطة 
 رار.بالق

 المصادر الالزمة لعملية تقييم األداء:سابعا: 
يمكن تحديد مصادر البيانات والمعلومات واإلحصاءات التي يعتمد عليها في عملية 

 .(186-185، ص2007 ،الكرخياالتي )تقييم األداء من خالل 
. القوائم المالية والمرفقات: وتتضمن مجموعة معلومات متكاملة، تضم قائمة 1

 مالي وقائمة الدخل والكشوفات التحليلية المساعدة لها.المركز ال
. المؤشرات التاريخية للقوائم المالية والتي تحتاجها عملية تقييم األداء ألغراض 2

 الدراسة والتحليل وعقد المقارنات.
. الموازنة التخطيطية: وهي البرنامج والخطة الشاملة لنشاط الوحدة االقتصادية 3

 لفترة زمنية مقبلة.
. التقارير الدورية، سواء كانت تقارير داخلية أم خارجية، حيث تشكل البيانات 4

 الواردة فيها قاعدة معلوماتية مهمة في تقييم األداء.
. االستبيانات التي تجريها الوحدة االقتصادية لغرض التعرف على جانب أو أكثر 5

دة أو خارجها، من جوانب نشاطها، سواء كانت هذه االستبانات تجري داخل الوح
 حيث يتوفر بذلك معلومات مفيدة ألغراض تقييم األداء.

. الزيارات الميدانية التي تقوم بها اإلدارة العليا في الوحدة االقتصادية أو مدراء 6
األقسام فيها أو أي فريق آخر ألغراض الوقوف على حركة نشاط معين في الوحدة 

 ذلك.والتعرف على المشاكل التي تواجهه وما إلى 
 . البيانات والمعلومات اإلحصائية عن نشاط الوحدات االقتصادية المشابهة7

 .(186/186، ص2007،)مجيد
 معايير ومؤشرات تقييم األداء المالي:ثامنا: 

 مستوى  من أجل حساب المعايير من مجموعة توفر األداء تقييم عملية تتطلب 
 جوانب من جانب أي تطور مستوى  على والوقوف حققته الشركة الذي األداء
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 تقدم االقتصادية والوثائق المحاسبية السجالت تحتويها التي والمعلومات نشاطها.
المستخدمة،  المعايير حساب في المالي األداء مقومي تساعد التي المؤشرات أفضل
 األرباح والخسائر وحسابات التحليلية المالية والكشوفات العمومية الميزانية ف ن

 هاما دورا تلعب المضافة والقيمة واإلنتاج والطلب كالعرض تصاديةاالق والمعلومات
 شيئا يعني ال معين رقم إلى التوصل ( كما إن58-57ص،2007،كمقاييس)الكرخى

 فالنسب المالي، الموقف لمعرفة األرقام من بغيره مقارنته تتم لم ما الماليين للمحللين
 عدة وهناك أخرى  نسب بمعايير نتهامقار  فينبغي ذاتها، حد في شيئا تعني ال المالية
 .(73/74ص،2011،وهي تتمثل في ما يلي)طالب للمقارنة، معايير

 للسنوات األعمال منظمات أداء على المعايير هذه تعتمد التاريخية: المعايير -أ
 الم يار هذا وأهمية المالية، النسب حساب من المالي المحلل تمكن إذ السابقة،
 الضعف مواضع عن والكشف العام االتجاه عن فكرة إعطاء في فائدته من تستمد
 الرقابة لغرض وذلك السابقة بالسنوات مقارنة الحالي المالي الوضع وبيان والقوة،
 العليا.   اإلدارة من األداء وتقييم المطلوبة السنة على
 من مجموعة أداء معدل إلى المعايير هذه تشير القطاعية )الصناعية(: المعايير -ب

 المالية بالنسب للمؤسسة المالية النسب مقارنة القطاع الواحد، أي في المؤسسات
 في بدرجة منها ويستفاد النشاط، طبيعة وفي الحجم في لها المساوية للمؤسسات
 .ذاته القطاع من مستمدة نهاأل التحليل عملية
 األهمية، حيث من األخرى  المعايير من وأضعف أقل وهي المطلقة: المعايير -ج

 معينة لنسبة ثابتة قيمة شكل تأخذ متأصلة خاصية وجود إلى المعايير تلك وتشير
 من الكثير اتفاق ورغم الواق ية، التقلبات بهاوتقاس  المؤسسات جميع بين مشتركة
 بعض هناك أن إال المالي التحليل في المطلقة المعايير قبول عدم على الماليين
 إلخ....التداول نسب مثل المالية النسب

 بالسياسات مقارنة الماضي نتائج تعتمد المعايير هذه المستهدفة: المعايير -د
 مقارنة ب عدادها، أي المؤسسات تقوم التي الخطط كذلك والموازنات واالستراتيجيات
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 هذه من لحقبة زمنية ماضية، ويستفاد فعال المحققة بالمعايير التخطيطية المعايير
 .لها التصحيحية إلجراءاتا اتخاذ أجل من االنحرافات تحديد في المعايير
 .(67، ص2011،قرشىنجد )ومن أهم مقاييس األداء المالية    
التي تمكن من تقييم مخرجات المؤسسة من سلع  المقاييس المتعلقة باإلنتاج: -أ

وخدمات مثل: تخفيض تكلفة المنتج، احترام مواصفات الجودة، الوفاء بمواعيد 
 التسليم وكفاءة وسائل اإلنتاج.

وهي النقطة التي تتساوى فيها  المتعلقة بالربحية )نقطة التعادل(: المقاييس -ب
التكالي  الكلية مع العائد من المبيعات أو يكون حجم المبيعات مساويا لحجم 
مبيعات التعادل، وعندما يزيد حجم المبيعات عن حجم التعادل ف ن الفرق يسمى ربح 

كس هو تكلفة عطالة. وتنفيذ المردودية وهو مؤشر على زيادة مستوى األداء، والع
نقطة التعادل في تتبع أثر زيادة حجم المبيعات على قيمة الربح أو الخسارة وكذلك 

 مراقبة تأثير زيادة أو نقص التكالي  المتغيرة أو الثابتة على الربح. 
يمثل نسبة صافي الربح إلى قيمة رأس  :(ROI)معدل العائد على االستثمار  -ج

ن أهم المؤشرات المستخدمة في تقييم األداء وقياس مدى المال المستثمر وهو م
 نجاعة القرارات االستثمارية.

وهو من مقاييس األداء المالية الحديثة، تم تطويره  القيمة االقتصادية المضافة: -د
 واستخدامه من طرف أحد مكاتب الدراسات األمريكية، ويمن حسابه بالشكل التالي:

]متوسط تكلفة رأس المال بقيمته  –الضريبة  = نتيجة االستغالل بعد م إ. ق.
 المتداولة[ األصول. الديون السوقية )إجمالي 

وما يميز هذا المؤشر أن تقييم مستوى أداء المؤسسة يكون باالعتماد على القيمة 
 السوقية لمواردها الدائمة. 
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 المحور الرابع: تحليل البيانات ومناقشة النتائج والتو يات
يتمثل مجتمع الدراسة في العاملين في القطاع المصرفي في راسة: أواًل: مجتمع الد

مدينة الدمازين، وتمَّ اختيار مفردات عينة البحث بطريقة العينة العشوائية، حيث تم 
 .%92.9استبانة أي بنسبة استجابة  65استبانة وتم استرجاع  70توزيع عدد 

 SPSSم استخدام برنامج : تثانيًا: األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
وإجراء اختبار الثبات ألسئلة االستبانة المكونة من جميع البيانات باستخدام   معامل 

 أسلوب االنحدار الخطي البسيط –استخدام إلفا كرونباخ ، كما وتم 
يقصد بثبات المقاييس درجة خلو المقاييس من األخطاء أي ثالثًا: اختبار الثبات: 
لي بين ال بارات المختلفة والتي تقيس متغير ما، وجاءت نتائج درجة االتساق الداخ

 التقدير كما هو موضح في الجدول التالي:
 (1جدول رقم )
 الدراسة لفرضياتاختبار الثبات )ألفا كرونباخ( 

عدد  الدراسة فرضيات
 العبارات

قيمة ألفا 
 كرونباخ

ينة الدمازين بأهمية هنالك إدارك إلدارات المصارف العاملة بمد: الفرضية األولى
 تطبيق قواعد حوكمة الشركات

7 0.867 

تطبيق حوكمة الشركات يؤدي الى تقييم األداء المالي في : الفرضية الثانية
 المصارف العاملة بمدينة الدمازين

7 0.922 

 0.895 14 الفرضياتجميع 
 م.2022المصدر: إعداد الباحثان من بيانات الدراسة الميدانية 

( نتائج اختبار الثبات أن الوسط المرجح لقيمة ألفا كرونباخ 1ول رقم )يوضح الجد
وهو ثبات مرتفع ومن ثم يمكن القول بأن المقاييس التي  0.895للمقياس الكلى 

اعتمدت عليها الدراسة تتمتع بالثبات الداخلي ل باراتها مما يمكننا من االعتماد على 
 ليل نتائجها.هذه اإلجابات في تحقيق أهداف الدراسة وتح
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 رابعًا: اختبار الفرضيات:
 اختبار الفرضية األولي: .1
هنالةك إدارك إلدارات تنص الفرضية األولي من فرضريات الدراسرة علرى اآلتري:        

 المصارف العاملة بمدينة الدمازين بأهمية تطبيق قواعد حوكمة الشركات "
املة بمدينة الدمازين إدارك إدارات المصارف العهدف وضع هذه الفرضية إلى بيان 

وللتحقق من صحة هذه الفرضية سيتم  ،الشركاتحوكمة تطبيق قواعد بأهمية 
إدارك إدارات استخدام أسلوب االنحدار الخطي البسيط في بناء النموذج حيث أن 

 تطبيق قواعد حوكمة الشركاتو(، 1xكمتغير مستقل ) المصارف بحوكمة الشركات
(y كمتغير تابع وذلك كما في ):الجدول اآلتي 

 (2)جدول رقم 
 عبارات الفرضية األولى البسيط علىنتائج تحليل االنحدار الخطي 

القيمة االحتمالية  (tاختبار ) معامالت االنحدار 
(Sig) التفسير 

0
̂ 5.412 7.513 0.000 معنوية 

1
̂ 0.351 4.215 0.000 معنوية 
  0.553 (Rرتباط )معامل اال

  0.153 (2Rمعامل التحديد )
 النموذج معنوي 22.512  (0.000) (Fاختبار )

0.351x1=5.412+Y 
 م.2022المصدر: إعداد الباحثان من بيانات الدراسة الميدانية                       

 
 

 كاآلتي: (2)ويمكن تفسير نتائج الجدول رقم 
 إدارك إدارات المصارف بين  وسطج التقدير وجود ارتباط طردي أظهرت نتائ

كمتغير تابع  تطبيق قواعد حوكمة الشركاتوالمتغير المستقل،  بحوكمة الشركات
 (.0.553حيث بلغت قيم معامل االرتباط البسيط )
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 ( وهذه القيمة تدل على أن 0.153بلغت قيمة معامل التحديد ،) إدارك إدارات
تطبيق ( على %15.3بر)ايجابا ؤثر يكمتغير مستقل  لشركاتالمصارف بحوكمة ا

 )المتغير التابع(. قواعد حوكمة الشركات
 ( نموذج االنحدار البسيط معنوي حيث بلغت قيمة اختبارF( )22.512 وهي )

 (.0.000دالة عند مستوى داللة )
 5.412 إدارك إدارات عندما يكون  تطبيق قواعد حوكمة الشركات: متوسط

 يساوي صفرًا. بحوكمة الشركات المصارف
 0.351 وحدة واحدة  إدارك إدارات المصارف بحوكمة الشركات: وتعني زيادة

 .%35.1بر تطبيق قواعد حوكمة الشركات يؤثر ايجابا
" هنالك إدارك مما تقدم نستنتج أن فرضية الدراسة األولى والتي نصت على أن:    

بأهمية تطبيق قواعد حوكمة الشركات "  إلدارات المصارف العاملة بمدينة الدمازين
 قد تحققت.

 اختبار الفرضية الثانية: .2
تطبيةق حوكمةة الشةركات تنص الفرضية الثانية من فرضيات الدراسة على اآلتي:     

 يؤدي الى تقييم األداء المالي في المصارف العاملة بمدينة الدمازين "
ركات يؤدي الى تقييم تطبيق حوكمة الشان هدف وضع هذه الفرضية إلى بيان 

وللتحقق من صحة هذه  ،الدمازيناألداء المالي في المصارف العاملة بمدينة 
الفرضية يتم استخدام أسلوب االنحدار الخطي البسيط في بناء النموذج حيث أن 

تقييم األداء المالي في المصارف و(، 1xكمتغير مستقل ) تطبيق حوكمة الشركات
 ( كمتغير تابع وذلك كما في الجدول اآلتي:y) العاملة بمدينة الدمازين
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 (3)جدول رقم 
 نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط  على عبارات الفرضية الثانية

القيمة االحتمالية  (tاختبار ) معامالت االنحدار 
(Sig) التفسير 

0
̂ 3.881 8.510 0.000 معنوية 

1
̂ 0.453 7.513 0.000 معنوية 

  0.920 (Rمعامل االرتباط )
  0.752 (2Rمعامل التحديد )
 النموذج معنوي 315.321  (0.000) (Fاختبار )

Y=3.881+0.453x1 
 م.2022المصدر: إعداد الباحثان من بيانات الدراسة الميدانية 

 كاآلتي: (3)ويمكن تفسير نتائج الجدول رقم 
 تطبيق حوكمة الشركاتهرت نتائج التقدير وجود ارتباط طردي قوي بين أظ 

 تقييم األداء المالي في المصارف العاملة بمدينة الدمازينوالمتغير المستقل، 
 (.0.920كمتغير تابع حيث بلغت قيم معامل االرتباط البسيط )

 ( وهذه القيمة تدل على أن 0.752بلغت قيمة معامل التحديد ،) كمة تطبيق حو
تقييم األداء المالي في ( على %75.2بر)ايجابا ؤثر يكمتغير مستقل  الشركات

 )المتغير التابع(. المصارف العاملة بمدينة الدمازين
 ( نموذج االنحدار البسيط معنوي حيث بلغت قيمة اختبارF( )315.321 وهي )

 (.0.000دالة عند مستوى داللة )
 3.881 المصارف العاملة بمدينة الدمازين تقييم األداء المالي في: متوسط 

 يساوي صفرًا. تطبيق حوكمة الشركاتعندما يكون 
 0.453 تقييم  يؤثر يؤدي الىوحدة واحدة  تطبيق حوكمة الشركات: وتعني زيادة

 .%45.3بر األداء المالي في المصارف العاملة بمدينة الدمازين
تطبيق  صت على أنه:  مما تقدم نستنتج أن فرضية الدراسة الثانية والتي ن   

حوكمة الشركات يؤدي الى تقييم األداء المالي في المصارف العاملة بمدينة 
 قد تحققت.الدمازين " 
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 وبناء على ما تقدم توصل الباحثان للنتائج االتية: النتائج:
مديرو المصارف العاملة بمدينة الدمازين يدركون أهمية تطبيق حوكمة  .1

 الشركات في القطاع المصرفي.
إدارات المصارف بمدينة الدمازين لها دراية كافية بقواعد ومبادئ وآليات  .2

 حوكمة الشركات.
يتم تطبيق حوكمة الشركات في المصارف العاملة بمدنية الدمازين بمستويات  .3

 مختلفة.
، ال يتم االعتماد بصورة كبيرة على حوكمة الشركات في تقييم األداء المالي .4

دوات األخرى في تقييم األداء المالي في حيث يتم استخدام عدد من األ
 المصارف.

تقييم األداء المالي في حوكمة الشركات أحد األدوات المستخدمة في  .5
 المصارف العاملة بمدينة الدمازين.

الشفافية وتقييم وتقويم الداء تطبيق حوكمة الشركات في المصارف يؤدي الى  .6
 .بشكل عام وتقييم الداء المالي بشكل أكثر خصوصية

تطبيق الحوكمة بشكل جيد يتطلب توافر تشريعات وقوانين في المصارف  .7
 والسوق االقتصادية تكفل تطبيق الحوكمة.

تطبيق حوكمة الشركات تعزز من مكانة المصرف التنافسية وتحسن من أداء  .8
 العمل المصرفي.

حوكمة الشركات تعمل على تقوية االنضباط والرقابة على أعمال وأداء  .9
 المصارف.

جد بالمصارف العاملة بمدينة الدمازين بعض المعوقات التي تحول تو  .10
 دون تطبيق حوكمة الشركات بصورة فعالة في القطاع المصرفي.
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 التو يات:
العمل تحسين مستوى تطبيق وممارسة حوكمة الشركات في حوكمة القطاع  .1

 المصرفي بمدينة الدمازين.
فية استخدام حوكمة على كيأهمية تدريب العاملين في القطاع المصرفي  .2

 الشركات في تقييم األداء المالي.
بشكل عام وتقييم تعزيز ثقافة االعتماد على حوكمة الشركات في تقييم األداء  .3

 األداء المالي بشكل خاص.
ضرورة ترسيخ الركائز األساسية لحوكمة الشركات في المصارف العاملة  .4

 بمدينة الدمازين.
ات التي تحول دون تطبيق حوكمة العمل على إزالة العقبات والصعوب .5

 ركات في المصارف العاملة بمدينة الدمازين.الش
 المصادر والمراجع:

 العاملين في أداء تقييم معوقات  (،2007) خالد ماضي، ،ابو ماضي 
، غزة، عمادة اإلسالميةالجامعة )،  عالجها الفلسطينية وسبل الجامعات
غير ماجستير  األعمال، رسالة قسم ادارة التجارة،كلية  العليا،الدراسات 

 منشورة في المحاسبة(.
  ،دور حوكمة الشركات في تمكين المساهمين  ، (2007)الوزير، جهاد

الملتقى  مقدمة في ورقة عمل)،  والمستثمرين واستقرار األسواق المالية
 (.م2007سوق المال الفلسطيني، فلسطين،  األولالسنوي 

 التحليل مؤشرات باستخدام داء المالياأل تقييم (،  2013، )حجاج، فتيحة 
 مرباح قاصدي جامعة ،ماجستير غير منشورة في المحاسبة رسالة) ، المالي
 (.ورقلة
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 ،السياسات االقتصادية في أداء المصارف  أثر  (2009، )فهد، نصر حمود
 2009.للنشر والتوزيع، عمان،   ، دار صفاءالتجارية

 ،حوكمة مبادئ تطبيق أثر،  (2017، )عمر يوسف عبد هللا الحياري 
 الشركات عن المالية الصادرة التقارير موثوقية تعزيز في الشركات
جامعة الشرق )  ،المالي عمان سوق  في المدرجة المساهمة الصناعية

في  األعمال، رسالة ماجستير والتمويل، كلية المحاسبة األوسط، قسم
 .المحاسبة(

  ،عوائد أسهم  وأثره على لمالياألداء ا  (،2010، )محمد محمودالخطيب
األولى، عمان، التوزيع الطبعة و  للنشردار الجامد ) ، الشركات المساهمة

 األردن(.
 ،رسالة  ، االقتصادية للمؤسسات األداء المالي تقييم(،  2011)تالي،  رزيقة(

 (.البويرة أولحاج محند األكلي جامعة ،ماجستير غير منشورة في المحاسبة
  ،الشركات ومعالجة الفساد  حوكمة  (،2006ى، )طفمحمد مصسليمان

 .(م2006القاهرة، )مطبعة القاهرة، ،  واإلداري المالي 
 ،إدارة البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية"، مدخل   (،1998) سويلم، محمد

 (.المنصورة، مصر جامعة)،  مقارن 
 ت مراجعة الحسابات وحوكمة الشركا  (،2007، )شحاتة، عبد الوهاب علي

 (.االسكندرية، الدار الجام ية)،  في بيئة االعمال العربية والدولية المعا رة
 ،جودة تحقيق في الشركات حوكمة دور  (،2012، )عبد الرازق حسن الشيخ 

 اإلسالمية الجامعة ، )السهم سعر على المحاسبية وانعكاساتها المعلومات
والتمويل، رسالة  حاسبةالم التجارة، قسم كلية العليا، ساتاالدر  ، عمادةغزة

 في المحاسبة(. ماجستير غير منشورة



 

 

31 

 ،الحوكمة المؤسسية واألداء المالي   (،2011، )عالء فرحان طالب
 (.، عمانللنشردار صفاء )،  االستراتيجي

  ،تعزيز يف ودوره األداء تقويم  (،2019، )يسرا احمد عبد الجليلعثمان 
 أفريقيا جامعة)،  اإلسالمي الشمال بنك حالةدراسة التنافسية  القدرة

 اإلعمال، إدارة اإلدارية، قسم العلوم كلية العليا، الدراسات العالمية، عمادة
 (.األعمال إدارة في ماجستير غير منشور بحث

 ،حوكمة الشركات في تعزيز جودة  أثر  (،2011، )محمد مهدي عكش
ب، حلب، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة حل)،  المعلومات المحاسبية

 (.سوريا
 ،وأثرهقواعد الحوكمة  تطبيق(،  2010سامي، عمري )ابن عيثي و  عمار 

)رسالة ماجستير غير  ، علي االفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية
 (.2010منشورة في المحاسبة، الجزائر 

 ،باستخدام االقتصادية للمؤسسة األداء المالي تقييم(،  2014، )ليندة غربة 
 جامعة ،)رسالة ماجستير غير منشورة في المحاسبة ، الربحيةو  اطالنش نسب
 .(ورقلة مرباح قاصدي

 ،ومفاهيم أسس المالي اإلدارة والتحليل(،  2010، )الحميد عبد كراجة 
 ن(.عما والتوزيع، صفاء للنشر دار ، )وتطبيقات

 ،باستخدام النسب المالية األداء الماليتقويم   (،2007) الكرخي، مجيد ، 
 (.والتوزيع، عمان دار المناهج للنشر)
  ،مجلة ) ، ت الماليةآالحوكمة الرشيدة والمنش  ،(2007) الواكد،ماهر

 م(.2007(، حزيران 71/72العدد ) ،قالتدقي
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 موسى، وكندة، رضوان النيل، والصديق، بابكر إبراهيم،  ممحمد، عبد العظي
 ، ي المراجعةدور حوكمة الشركات في تضييق فجوة التوقعات ف(،  2021)

)المجلة العربية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد العاشر، الجزء األول 
 (.2021كانون األول 

 ،الحوكمة   (،2011، )عالء فرحان طالب،و ايمان شيخان  المشهداني
عمان، دار صفا للنشر )،  ، المالي االستراتيجي للمصارفواألداءالمؤسسة 
 (.والتوزيع

 
 
 
 
 
 
 
 


