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 "دور حوكمة المؤسسات في تعزيز القدرة التنافسية لممؤسسات اإلقتصادية الجزائرية" 

دراسة حالة المؤسسة البسكرية لإلسمنت    
 مف إعداد:

 Mohamed Grichi -د/ محمد قريشي 
 grichi_mohamed@yahoo.com -بسكرةجامعة 

 Elhadj Ameur  -د/ الحاج عامر 
  Elhadj.ameur @univ-biskra.dz -بسكرةجامعة    

 Djouamaa Smain  - د/ إسماعين جوامع
smain.djouamaa@univ-biskra.dz   -جامعة بسكرة   

جامعة الوادي –أ/ فادية لعموري   
 الممخص:

ىدفت ىذه الدارسة إلى التعرؼ عمى تصورات المبحوثيف حوؿ مستوى تطبيؽ مبادئ الحوكمة بالمؤسسة      
تعزيز قدرتيا التنافسية، ولتحقيؽ ذلؾ تـ تطوير إستبانة وتوزيعيا عمى جميع البسكرية لإلسمنت ودورىا في 

( إستبانة صالحة لمتحميؿ اإلحصائي. 49(، وتـ إسترجاع )60البالغ عددىـ ) بالمؤسسة الموظفيف اإلدارييف
ايف وُأستخدـ في تحميؿ البيانات عدة أساليب إحصائية مف بينيا: مقاييس اإلحصاء الوصفي، تحميؿ التب

 ... الخ.(، Multiple Regression)تحميؿ اإلنحدار المتعدد (، Analysis of Variance) لإلنحدار
وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا: مستوى تطبيؽ مبادئ الحوكمة بمؤسسة البسكرية لإلسمنت جاء      

لة إحصائية عند مستوى وجود دور معنوي ذو دالو  متوسطا، كذلؾ مستوى القدرة التنافسية جاء متوسطا،
( لحوكمة المؤسسات )كمجموعة( في تعزيز القدرة التنافسية لممؤسسة محؿ الدراسة، ووجدنا 0.05المعنوية )

ليذه المؤسسة  مف التغيرات الحاصمة في القدرة التنافسية (68%) أيضا أف متغير حوكمة المؤسسات فسر 
 (.R2وذلؾ باالعتماد عمى قيمة معامؿ التحديد )

يجب توفير آلية عمؿ فعالة بيف أصحاب المصالح خمصت الدراسة إلى جممة مف التوصيات أبرزىا:      
ومجمس اإلدارة لتوفير إستمرارية المؤسسة، ويجب اإلىتماـ بآراء الزبائف ومقترحاتيـ في تقديـ منتجات جديدة 

جراء تحسينات عمى المنتجات المقدمة، كذلؾ يجب عمى المؤسسة أف ترسخ ثقافة تنظيمية تساعد عمى تأميف  وا 
لغاء األنشطة والعمميات غير  فرص اإلبداع والمبادرة، وأف تقـو بمراجعة أنشطة وعمميات وحداتيا المختمفة وا 

 الضرورية والمتكررة.
حماية حقوؽ المساىميف، المعاممة العادلة والمتساوية، أصحاب : حوكمة المؤسسات، الكممات المفتاحية
 اإلدارة، اإلفصاح والشفافية، القدرة التنافسية، المؤسسة محؿ الدراسة. المصالح، مجمس
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 المقدمة:
المتقدمة والنامية وخاصة في  االقتصادياتبالحوكمة في السنوات األخيرة في العديد مف  االىتماـتعاظـ      

أعقاب االنييارات اإلقتصادية واألزمات المالية التي شيدتيا العديد مف الدوؿ. وقد ظيرت نتيجة لذلؾ الحاجة 
إلى إعادة النظر بالتشريعات الحاكمة ألعماؿ المؤسسات بغية تحقيؽ المزيد مف الضبط والرقابة عمى أعماليا. 

ت ىي ضمانات مقبولة مف كافة األطراؼ؛ أصحاب المصالح المباشريف وغير فمبادئ الحوكمة لعمؿ المؤسسا
كبير عمى أسواؽ الماؿ والتطور التكنولوجي السريع كؿ  انفتاحالمباشريف لممؤسسة. ونجد أف وقتنا الحالي يشيد 

 ىذا أدى إلى زيادة شدة المنافسة بيف المؤسسات، حيث أصبحت كؿ واحدة تسعى نحو التفوؽ والتميز. 
وفي بحثنا ىذا سوؼ نسمط الضوء عمى واقع حوكمة المؤسسات بالبسكرية لإلسمنت وأثر ذلؾ عمى قدرتيا      

 التنافسية، وذلؾ مف خالؿ عرض وتحميؿ المحاور األربعة التالية:
جراءاتو  أوال: اإلطار العاـ لمبحث وا 

 ثانيا: اإلطار النظري لمبحث
 محاور البحث واختبار فرضياتوثالثا: اإلطار التحميمي لمبحث: تحميؿ 

 رابعا: نتائج البحث وتوصياتو
جراءاتو -1  اإلطار العام لمبحث وا 
محؿ اىتماـ المسيريف في معظـ "حوكمة المؤسسات" و"القدرة التنافسية"  أصبح موضوع. إشكالية البحث: 1-1

تيما في تطوير تمؾ مؤسسات القطاع العاـ والخاص وفي مختمؼ المستويات اإلدارية، وذلؾ نظرا ألىمي
المؤسسات وتحقيؽ التميز في أداءىا، وزيادة حصتيا السوقية. ومف ىذا المنطمؽ  برزت إشكالية بحثنا ىذا، 

 والتي يمكف صياغتيا عمى النحو التالي:
 ما ىو الدور الذي تمعبو حوكمة المؤسسات في تعزيز وتطوير القدرة التنافسية لممؤسسة البسكرية لإلسمنت؟

 ويندرج ضمف ىذه اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية:     
 ما مستوى تطبيؽ مبادئ الحوكمة بالمؤسسة البسكرية لإلسمنت؟ -1
 ما مستوى القدرة التنافسية لممؤسسة محؿ الدراسة؟ -2
 حوكمة المؤسسات و القدرة التنافسية لممؤسسة محؿ الدراسة؟ ما طبيعة العالقة الموجودة بيف -3
 ما مقدار التغيرات الحاصمة في القدرة التنافسية لممؤسسة المبحوثة نتيجة تطبيؽ حوكمة المؤسسات؟ -4
 نسعى مف خالؿ ىذا البحث إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:. أىداف البحث: 1-2
التعرؼ عمى مستوى تطبيؽ مبادئ الحوكمة بالمؤسسة محؿ الدراسة. -1  
 ية بأبعادىا المختمفة لممؤسسة محؿ الدراسة.التعرؼ عمى مستوى القدرة التنافس -2
 لممؤسسة محؿ الدراسة. القدرة التنافسيةو  حوكمة المؤسساتالتعرؼ عمى طبيعة العالقة واألثر بيف  -3
 التعرؼ عمى الُبعد األكثر تأثيرا لمحوكمة في تعزيز وتطوير القدرة التنافسية لممؤسسة محؿ الدراسة.  -4
 يشتمؿ ىذا البحث عمى متغيريف أساسييف وىما:: . متغيرات البحث1-3
" ويتضمف حوكمة المؤسسات)األداة المفسرة لمظاىرة محؿ الدراسة(: ويتمثؿ في متغير " المتغير المستقل -1

 ستة أبعاد ىي:
 وجود أساس فعاؿ ومحكـ لقواعد الحوكمة. -
 حماية حقوؽ المساىميف والمستثمريف. -
 والمتساوية بيف جميع المساىميف.المعاممة العادلة  -
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 دور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة قواعد الحوكمة. -
 مسؤوليات مجمس اإلدارة لقواعد الحوكمة. -
 اإلفصاح والشفافية لجميع أصحاب المصالح. -

 د ىي: " وعبرنا عنو بأربعة أبعاالقدرة التنافسية)الظاىرة محؿ الدراسة(: ويتمثؿ في " المتغير التابع -2
 الجودة المتفوقة، الكفاءة المتفوقة، اإلبداع المتفوؽ، اإلستجابة المتفوقة

 : يقـو ىذا البحث عمى النموذج الفرضي اآلتي:. نموذج البحث1-4

 ( النموذج الفرضي لمبحث1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 
 المصدر: مف إعداد الباحثيف إعتمادا عمى دراسات سابقة

 . فرضيات البحث:1-5
 يقـو ىذا البحث عمى الفرضية الرئيسية التالية:      

القدرة التنافسية في تعزيز الفرضية الرئيسية: "ال يوجد دور معنوي ذو داللة إحصائية لحوكمة المؤسسات 
".0.05ذلك عند مستوى المعنوية لمؤسسة البسكرية لإلسمنت و   

 ويندرج ضمف ىذه الفرضية ستة فرضيات فرعية:     
في تعزيز القدرة  وجود أساس فعال ومحكم لقواعد الحوكمةل"ال يوجد دور معنوي ذو داللة إحصائية  -1

 ".0.05مستوى المعنوية ذلؾ عند التنافسية لمؤسسة البسكرية لإلسمنت و 
في تعزيز القدرة التنافسية  حماية حقوق المساىمين والمستثمرينل"ال يوجد دور معنوي ذو داللة إحصائية  -2

 ".0.05ذلؾ عند مستوى المعنوية لمؤسسة البسكرية لإلسمنت و 
في تعزيز اىمين لممعاممة العادلة والمتساوية بين جميع المس"ال يوجد دور معنوي ذو داللة إحصائية  -3

 ".0.05ذلؾ عند مستوى المعنوية القدرة التنافسية لمؤسسة البسكرية لإلسمنت و 
في  لقدرة أصحاب المصالح في أساليب ممارسة قواعد الحوكمة"ال يوجد دور معنوي ذو داللة إحصائية  -4

 ."0.05ذلؾ عند مستوى المعنوية تعزيز القدرة التنافسية لمؤسسة البسكرية لإلسمنت و 
في تعزيز القدرة  مسؤوليات مجمس اإلدارة لقواعد الحوكمةل"ال يوجد دور معنوي ذو داللة إحصائية  -5

 ".0.05ذلؾ عند مستوى المعنوية التنافسية لمؤسسة البسكرية لإلسمنت و 

 حوكمة المؤسسات
 وجود أساس فعال ومحكم لقواعد الحوكمة -
 والمستثمرينحماية حقوق المساىمين  -
المعاممة العادلة والمتساوية بين جميع  -

 المساىمين
دور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة  -

 قواعد الحوكمة.
 مسؤوليات مجمس اإلدارة لقواعد الحوكمة -
 اإلفصاح والشفافية لجميع أصحاب المصالح -
 

 القدرة التنافسية
 

 الجودة المتفوقة -
 الكفاءة المتفوقة -
 اإلبداع المتفوق -
 اإلستجابة المتفوقة -
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في تعزيز القدرة  لإلفصاح والشفافية لجميع أصحاب المصالح"ال يوجد دور معنوي ذو داللة إحصائية  -6
 ".0.05ذلؾ عند مستوى المعنوية نافسية لمؤسسة البسكرية لإلسمنت و الت
المنيج ىو الطريقة التي توصمنا إلى الحقيقة العممية استنادا إلى قواعد ييتدي بيا . المنيج المستخدم: 1-6

الفكر، إضافة إلى ذلؾ فيو الخيط غير المرئي الذي يشد البحث مف بدايتو حتى النياية قصد الوصوؿ إلى 
أساليب متعددة لجمع  نتائج معينة. وعميو كاف لزاما عمينا أف نختار منيج يمتاز بالنظرة الشمولية ومنيا اعتماد

البيانات والمعمومات كاإلستبانة والمالحظة الشخصية والمقابالت واالطالع عمى النشرات والتقارير الدورية 
لممؤسسة محؿ الدراسة. لذا استقر الرأي عمى تبني المنيج الوصفي التحميمي، الذي نراه ممما بما ذكرناه سابقا، 

تبويبيا وتحميميا ومقارنتيا وتفسيرىا. وعمى ىذا األساس فقد تـ استخداـ والذي يمكف مف خاللو جمع البيانات و 
 أسموبيف رئيسيف في جمع البيانات والمعمومات ىما: األسموب الوصفي، واألسموب المسحي التحميمي. حيث أف: 

 دورياتال: مف خاللو تـ جمع البيانات الثانوية لمبحث وذلؾ باالعتماد عمى العديد مف األسموب الوصفي * 
 الجامعية بغية توضيح مفيـو متغيرات البحث األساسية. والرسائؿ

مف خاللو تـ جمع البيانات األولية لمبحث وذلؾ بتوزيع االستبانة عمى األسموب المسحي التحميمي:  * 
 وىذا بيدؼ معرفة تصوراتيـ أو اتجاىاتيـ حوؿ محاور البحث.جميع أفراد عينة البحث، 

 البحث. مجتمع وعينة 1-7
والبالغ  بمؤسسة البسكرية لإلسمنت تكوف المجمع المستيدؼ في  بحثنا ىذا مف جميع الموظفيف اإلدارييف     

حيث قمنا بحصر شامؿ لجميع مفردات ىذا المجتمع )أي أف عينة البحث شممت المجتمع  (،60عددىـ )
( إستبانة 49وتـ إسترجاع ) ت ميدانية،وتـ توزيع اإلستبانات عمييـ جميعا وذلؾ مف خالؿ عدة زيارابأكممو(. 

 .%81.67صالحة لمتحميؿ اإلحصائي؛ أي بنسبة 
 . حدود البحث1-8

 يتحدد البحث بما يمي:     
: إقتصر ىذا البحث عمى معرفة طبيعة عالقة االرتباط والتأثير بيف حوكمة المؤسسات الحدود الموضوعية -1

 والقدرة التنافسية لممؤسسة محؿ الدراسة.
 : اقتصر المجاؿ المكاني لمبحث عمى مؤسسة البسكرية لإلسمنت.الحدود المكانية -2
 : تـ إجراء البحث عمى الموظفيف اإلدارييف بمؤسسة البسكرية لإلسمنت.الحدود البشرية -3
 .2019:  تـ إجراء البحث الحالي خالؿ شير جواف مف سنة الحدود الزمانية -4
 . أداة البحث، صدقيا وثباتيا1-9

ختبار فرضياتو، ومعرفة مستوى توفر حوكمة المؤسسات والقدرة التنافسية       مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ البحث وا 
لممؤسسة محؿ الدراسة قمنا بإعداد استبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات والمعمومات المطموبة، وىذا بناء عمى 

الحوكمة عمى اإلفصاح المحاسبي وجودة  (. أثر تطبيق قواعد2009أبو حمام، ماجد إسماعيل. )"  دراسة:
التقارير المالية: دراسة ميدانية عمى الشركات المدرجة في سوق فمسطين لألوراق المالية، رسالة ماجستير 

حيث إعتمدت األبعاد  ،"غير منشورة في المحاسبة والتمويل، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطين
  :لحوكمة المؤسسات التالية
 وجود أساس فعاؿ ومحكـ لقواعد الحوكمة؛ -
 حماية حقوؽ المساىميف والمستثمريف؛ -
 المعاممة العادلة والمتساوية بيف جميع المساىميف؛ -
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 دور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة قواعد الحوكمة؛ -
 مسؤوليات مجمس اإلدارة لقواعد الحوكمة؛ -
 لح.اإلفصاح والشفافية لجميع أصحاب المصا -
اإلبداع  الكفاءة المتفوقة، الجودة المتفوقة،فقد أخذنا أربعة أبعاد وىي:  القدرة التنافسيةبينما أبعاد      

(. رأس 2011شعبان، مصطفى رجب عمي. )، وىذا باإلعتماد عمى دراسة: "اإلستجابة المتفوقةو المتفوق،
الت الخموية الفمسطينية جوال: دراسة حالة، المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية لشركة اإلتصا

 ".رسالة ماجستير غير منشورة في إدارة األعمال، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطين
إلطارات المؤسسة محؿ الدراسة  تكونت االستبانة مف قسميف؛ األوؿ تضمف البيانات الشخصية والوظيفية     

وىي: "الجنس، العمر، المؤىؿ العممي، مجاؿ الوظيفة الحالية، وعدد سنوات الخبرة". أما القسـ الثاني ُخصص 
شتمؿ عمى ) حوكمة المؤسساتلمحاور االستبانة وتضمف محوريف؛ األوؿ تناولنا فيو   ( عبارة موزعة عمى39وا 

شتمؿ عمى ) بالقدرة التنافسيةر الثاني فتعمؽ ستة أبعاد السابؽ ذكرىا. أما المحو  ( عبارة موزعة عمى 19وا 
 أربعة أبعاد الموضحة أعاله. 

 : . صدق أداة البحث1-9-1
يقصد بصدؽ األداة قدرة اإلستبانة عمى قياس المتغيرات التي صممت لقياسيا. ولمتحقؽ مف ذلؾ إعتمدنا      

ألداة حيث قمنا بعرضيا عمى مجموعة مف الخبراء بقسـ عمى: "صدؽ المحكميف" بغية قياس صدؽ محتوى ا
قتراحاتيـ وأجرينا  عمـو التسيير لمعرفة رأييـ حوؿ األبعاد وعبارات قياسيا، إذ أخذنا بكافة مالحظاتيـ وا 

 التعديالت المطموبة، ىذا مف جية.
أخذ الجذر  ومف جية أخرى إعتمدنا عمى صدؽ المحؾ، حيث تـ حساب معامؿ ىذا الصدؽ مف خالؿ     

(، إذ نجد أف معامؿ الصدؽ 1وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ ) لمعامل الثبات "ألفــــا كرونبــاخ"،التربيعي 
( وىو معامؿ مرتفع جدا ومناسب ألغراض وأىداؼ ىذا البحث، كما نالحظ 0.988الكمي ألداة البحث بمغ )

يمكننا القوؿ أف جميع عبارات أداة البحث ىي صادقة أيضا أف معامؿ الصدؽ لمتغيري البحث كبير جدا، وبيذا 
 لما وضعت لقياسو.

 . ثبات األداة:  1-9-2
ويقصد بيا مدى الحصوؿ عمى نفس النتائج أو نتائج متقاربة لو ُكرر البحث في ظروؼ متشابية        

الثبات ألفا كرونباخ باستخداـ األداة نفسيا. وفي ىذا البحث تـ قياس ثبات أداة البحث باستخداـ معامؿ 
(Coefficient Alpha Cronbach’s( الذي ُيحدد مستوى قبوؿ أداة القياس بمستوى ،)فأكثر، حيث 0.60 )

 كانت النتائج كما يمي:
 (: نتائج معامل الثبات والصدق1الجدول )

 معامل الصدق معامل الثبات "ألفا كرونباخ" عدد العبارات المحور
 0.983 0.968 39 حوكمة المؤسسات
 0.970 0.942 19 القدرة التنافسية
 0.988 0.976 58 اإلستبانـــة ككل

 SPSS. V 17: مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى مخرجات برنامج المصدر
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( وىو معامؿ مرتفع جدا 0.976يتضح مف خالؿ ىذا الجدوؿ أف معامؿ الثبات الكمي ألداة البحث بمغ )     
كما ُيعتبر معامؿ الثبات لمتغيري البحث مرتفع أيضا ومناسب ألغراض ىذا البحث، ومناسب ألغراض البحث، 

 وبيذا نكوف قد تأكدنا مف ثبات أداة البحث، مما يجعمنا عمى ثقة تامة بصحتيا وصالحيتيا لتحميؿ النتائج.
 . مصادر وأساليب جمع البيانات والمعمومات1-10

 والمعمومات وذلؾ كما يمي: البيانات جمع في والثانوية األولية المصادر عمى اإلعتماد تـ       
 ثـ البحث، مجتمع مف عينة عمى وتوزيعيا إستبانة تصميـ خالؿ مف عمييا الحصوؿ : تـاألولية المصادر -1

 (Statistical Package For Social Sciences)التحميؿ اإلحصائي  برنامج باستخداـ تفريغيا وتحميميا
SPSS.V17 قيمة، ذات دالالت إلى الوصوؿ بيدؼ المناسبة اإلحصائية االختبارات باإلعتماد عمى، وذلؾ 

 .البحث موضوع تدعـ ومؤشرات
واإللكترونية  الورقية والمنشورات مراجعتنا لمدوريات خالؿ مف عمييا الحصوؿ : تـالثانوية المصادر -2

 ساعدتنا مباشر والتي غير أو مباشر بشكؿ سواء البحث قيد بالموضوع المتعمقة الجامعية والمقاالت والرسائؿ
 .البحث مراحؿ جميع في

 والطرؽ العممية األسس عمى التعرؼ ىو البحث ىذا في الثانوية المصادر إلى المجوء مف واليدؼ       
 في وما زالت تحدث حدثت التي المستجدات آخر عف عاـ تصور أخذ وكذلؾ الدراسات، في كتابة السميمة
 .الحالي بحثنا مجاؿ
 . األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميل البيانات1-11

قمنا باستخداـ األساليب  فرضياتو، البحث ودراسة العالقة بيف متغيراتو واختبار أسئمة عمى لإلجابة       
  :SPSS.V17 اإلحصائية التالية وذلؾ طبعا باإلعتماد عمى برنامج الحـز اإلحصائية لمعمـو اإلجتماعية

ظيار البحث عينة لوصؼ (: وذلؾDescriptive Statistic Measuresالوصفي ) اإلحصاء مقاييس -1  وا 
 حسب متغيراتو وترتيب البحث أسئمة عمى واإلجابة والتكرارات، المئوية النسب باإلعتماد عمى خصائصيا

 المعيارية. واالنحرافات الحسابية المتوسطات باإلعتماد عمى أىميتيا
المقترح لتمثيؿ  النموذج مالئمة مدى : يستخدـ إلختبار(Analysis of Variance)لإلنحدار  التبايف تحميؿ -2

 العالقة بيف المتغيريف محؿ الدراسة.
في تعزيز (: وذلؾ إلختبار دور حوكمة المؤسسات Multiple Regressionتحميؿ االنحدار المتعدد ) -3

 الدراسة.محؿ  لممؤسسة القدرة التنافسية
(: لمعرفة نوع البيانات ىؿ تتبع التوزيع Kolmogorov-Smirnov) سميرنوؼ – اختبار كولومجروؼ -4

 .الطبيعي أـ ال
 (: وذلؾ لقياس ثبات أداة البحث.Cronbach's Coefficient Alphaمعامؿ الثبات ألفا كرونباخ ) -5
 معامؿ صدؽ المحؾ: وذلؾ لقياس صدؽ أداة البحث. -6
 دراسات السابقة. ال1-12
(، بعنوان: "دور حوكمة الشركات في رفع القدرة التنافسية لمشركات الكويتية"، 2012العازمي، دراسة ) -1

ىدفت إلى التعرؼ عمى دور حوكمة الشركات في رفع القدرة التنافسية لمشركات الكويتية، وتوصمت الدراسة إلى 
الشركات، حفظ حقوؽ جميع المساىميف، المعاممة المتساوية بيف  عدة نتائج أبرزىا: وجود تأثير لػػػػ )دليؿ حوكمة

جميع المساىميف، دور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة سمطات الغدارة بالشركة، اإلفصاح والشفافية، 
مسؤوليات مجمس اإلدارة( عمى رفع الميزة التنافسية لمشركات الكويتية المدرجة في سوؽ الكويت لألوراؽ المالية. 
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خمصت الدراسة إلى مجموعة مف التوصيات أىميا التأكيد عمى أىمية وجود دليؿ أو إطار حوكمة الشركات و 
وبشكؿ متناسؽ مع أحكاـ القانوف واإللتزاـ بو، واستمرارىا باإللتزاـ بالمعاممة المتساوية بيف جميع المساىميف 

 كونيا تسيـ في تحقيؽ المساواة بينيـ.
تأثير حاكمية الشركة في تعزيز أخالقيات األعماؿ: دراسة (، بعنوان: "2012العنزي وداود، دراسة ) -2

استطالعية في عينة مف المصارؼ الخاصة"، ىدفت إلى معرفة دور مبادئ الحاكمية في ترسيخ أخالقيات 
األعماؿ مف خالؿ تطبيؽ مبادئ الحاكمية وأبعاد أخالقيات األعماؿ في القطاع الخاص. وتوصمت الدراسة إلى 
عدة نتائج أبرزىا: وجود دور فاعؿ لحاكمية الشركة في أخالقيات قطاع المصارؼ، وأف ىناؾ تعزيز ودعـ 
لتطبيؽ مبادئ الحاكمية في أعماليا، وىذا ما أكدتو صحة الفرضية الرئيسية التي مفادىا تزداد أخالقيات 

إلى مجموعة مف التوصيات منظمات األعماؿ قوة وتماسؾ في ظؿ وجود مبادئ الحاكمية. وخمصت الدراسة 
أىميا ضرورة تعزيز الوعي األخالقي لدى األفراد العامميف في قطاع المصارؼ بدأ مف مجمس اإلدارة ونزوال 
لممستويات التنفيذية، لتحقيؽ المكانة المتميزة في األسواؽ المالية ولتحقيؽ األداء المتميز وتحقيؽ الميزة التنافسية 

 األخالقية.
(، بعنوان: "أثر تطبيق قواعد الحوكمة عمى اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير 2009حماـ، أبو دراسة ) -3

، ىدفت إلى تحميؿ ومناقشة المالية: دراسة ميدانية عمى الشركات المدرجة في سوق فمسطين لألوراق المالية"
المدرجة في سوؽ فمسطيف أثر تطبيؽ قواعد الحوكمة عمى اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية لمشركات 

لألوراؽ المالية، وتوضيح جوانب العالقة المتداخمة بيف ىذه المتغيرات. وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزىا: 
أف تطبيؽ قواعد الحوكمة قد ساىـ بشكؿ كبير في تعزيز دور اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية، كما 

ؿ كبير عمى تحسيف موقع الشركات واستمراريتيا نحو بموغ أىدافيا، وقد أف تطور ثقافة الحوكمة انعكس بشك
أوضحت الدراسة ضرورة توفر مقومات الالزمة لضماف تنفيذ الحوكمة مف خالؿ إنشاء تنظيـ إداري وميني 

 متكامؿ يقـو عمى أسس مصداقية مجمس اإلدارة والمدراء التنفيذييف.
صيات أىميا ضرورة قياـ لجنة متخصصة لمتابعة تطبيقات مبادئ وخمصت الدراسة إلى مجموعة مف التو      

وقواعد الحوكمة والضوابط المرتبطة بيا، والعمؿ عمى نشر مفيـو وثقافة الحوكمة بشكؿ أوسع لدى كافة 
صدار النشرات والتعميمات التي تعكس ذلؾ األمر.  األطراؼ ذات العالقة، وا 

ير تطبيق حوكمة الشركات عمى فجوة التوقعات في مينة (، بعنوان: "مدى تأث2009خميؿ، دراسة ) -4
ىدفت إلى التعرؼ عمى المراجعة في فمسطين: دراسة تحميمية آلراء المراجعين الخارجيين والمستثمرين"، 

العالقات التأثيرية لتطبيؽ مبادئ حوكمة الشركات في فمسطيف عمى فجوة التوقعات بيف مراجعي الحسابات 
مالية في بيئة مينة مراجعة الحسابات في فمسطيف، وخصوصا بعد ازدياد اإلىتماـ بتطبيؽ ومستخدمي القوائـ ال

حوكمة الشركات في فمسطيف، وذلؾ بدراسة تحميمية آلراء مراجعي الحسابات والمستثمريف الفمسطينييف. 
الثقة والطمأنينة وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزىا: تطبيؽ مبادئ حوكمة الشركات يحقؽ  قدرا مالئما مف 

لممستثمريف ومستخدمي القوائـ المالية ومدى اعتمادىـ عمى التقارير المالية التي ُأعدت وُروجعت وفقا لمبادئ 
وآليات حوكمة الشركات وىو ما يعني تضييؽ فجوة التوقعات في مينة المراجعة بيف مراجعي الحسابات 

فصاح والشفافية ومبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارة مف أىـ ومستخدمي القوائـ المالية في فمسطيف، وأف مبدأ اإل
المبادئ التي تأثر عمى تضييؽ فجوة التوقعات في مينة المراجعة. وخمصت الدراسة إلى مجموعة مف 
التوصيات أىميا ضرورة التوسع في تطبيؽ مبادئ حوكمة الشركات في فمسطيف لتفعيؿ الممارسات الجيدة 
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مع المعايير والقواعد العالمية، وبما يضمف تقديـ تقارير مالية  ذات شفافية وجودة إلدارة الشركات، بما ينسجـ 
محكومة بمعايير محاسبة ومراجعة مقبولة ومتعارؼ عمييا، والعمؿ عمى تطوير عدد مف التشريعات ذات الصمة 

اجعة، والقوانيف بحوكمة الشركات مثؿ قانوف الشركات، قانوف سوؽ الماؿ، قانوف تنظيـ مينة المحاسبة والمر 
 األخرى ذات الصمة بما يتوافؽ مع مبادئ حوكمة الشركات.

"أثر مكونات التصنيع الفعاؿ في تعزيز القدرة التنافسية لمنظمات (، بعنوان: 2018خميؿ، وعبيد،دراسة ) -5
ت مصفى الدورة"، ىدفت إلى بياف أثر مكونا-األعماؿ: دراسة إستطالعية تحميمية في شركة مصافي الوسط

التصنيع الفعاؿ في تعزيز القدرة التنافسية لشركة مصافي الوسط )مصفى الدورة( التابعة لوزارة النفط العراقية، 
ىذا باإلضافة إلى تشخيص وتفسير طبيعة عالقات اإلرتباط والتأثير بيف مكونات التصنيع الفعاؿ والقدرة 

 التنافسية وعمى مستوى األبعاد. 
عدة نتائج أبرزىا: تأثير مكونات التصنيع الفعاؿ بشكؿ إيجابي في القدرة التنافسية وتوصمت الدراسة إلى      

جمالي، وبداللة معنوية عالية مع  وبداللة معنوية عالية، فضال عف ترابط مكونات التصنيع الفعاؿ بشكؿ منفرد وا 
دمت ىذه الدراسة مجموعة مف القدرة التنافسية وأبعادىا، مما يدؿ عمى أىمية التصنيع الفعاؿ في المصفى. كما ق

التوصيات كاف أبرزىا نشر مفاىيـ مكونات التصنيع الفعاؿ وما يتضمنو مف إستراتيجيات وأساليب بيف األفراد 
العامميف، وفي كافة المستويات اإلدارية مف خالؿ الدورات التدريبية واإلعالنات مف أجؿ ترسيخ فمسفة التصنيع 

 الفعاؿ في المصفى.
"دور الذكاء التسويقي في تحقيؽ القدرة التنافسية لمنظمات (، بعنوان: 2012قاشي وخمفاوي، دراسة ) -6 

األعماؿ الحديثة"، ىدفت إلى محاولة توضيح دور الذكاء التسويقي في تحقيؽ القدرة التنافسية لمنظمات األعماؿ 
ـ بالمنافسة الشرسة واإلبداعات الحديثة، خاصة وأف ىذه األخيرة تعيش في بيئة شديدة التغيير والتطور، وتتس

المتالحقة مف طرؼ المنافسيف وبالتالي ينبغي عمييا أف تكتسب قدرة عمى المنافسة. وتوصمت الدراسة إلى عدة 
نتائج أبرزىا: أف إعتماد منظمات األعماؿ الحديثة عمى الذكاء التسويقي مف شأنو أف ينمي قدرة ىذه المنظمات 

كما قدمت ىذه الدراسة مجموعة مف التوصيات أىميا: ضرورة تصميـ  واستمرارىا.عمى المنافسة لضماف بقاءىا 
مف أجؿ توفير  –يكوف بالنسبة إلييا عبارة عف نظاـ استشعار  -المنظمات الحديثة نظاـ الذكاء التسويقي 

 المعمومات الالزمة لضماف قدرة تنافسية تمكنيا مف البقاء واإلستمرار.
بعنوان: "رأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية لشركة اإلتصاالت  (،2011شعباف، دراسة ) -7

، ىدفت إلى التعرؼ عمى مدى توافر متطمبات رأس الماؿ الفكري بأبعاده الثالث الخموية الفمسطينية جوال
بيف توافر تمؾ  )البشري والييكمي والعالقات( لدى شركة اإلتصاالت الخموية الفمسطينية جواؿ، ودراسة العالقة

المتطمبات وتحقيؽ الميزة التنافسية لمشركة. وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزىا: وجود عالقة إحصائية بيف 
توافر متطمبات رأس الماؿ الفكري بأبعاده الثالث )البشري والييكمي والعالقات( وتحقيؽ الميزة التنافسية لمشركة 

جاؿ الجودة المتفوقة، وأف الشركة تمتمؾ مستوى مرتفع لمميزة التنافسية، كما محؿ الدراسة، ال سيما فيما يتعمؽ بم
أوضحت الدراسة بأف ىناؾ تفاوت في دور مكونات رأس الماؿ الفكري في تحقيؽ الميزة التنافسية لمشركة، حيث 

تتعامؿ إدارة  أف رأس ماؿ العالقات يسيـ بشكؿ  أكبر في تحقيؽ الميزة التنافسية. وأوصت الدراسة بضرورة أف
الشركة مع رأس الماؿ الفكري عمى أنو مورد رئيسي واستراتيجي مف بيف الموارد المختمفة التي تمتمكيا، والحفاظ 

 عميو وتطويره بشكؿ مستمر، والتأكيد عمى أىميتو في نجاح الشركة وتحقيؽ الميزة التنافسية ليا.
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جراءاتيا وأدواتيا ونتائجيا ومقارنتيا بالدراسة من خالل مراجعة الدراسات السابقة والتعرف عمى إ     
الحالية، نجد أن ىذه األخيرة قد انفردت في الربط أو دراسة العالقة واألثر بين متغيرين جد ىامين يتمثالن 

 في حوكمة المؤسسات والقدرة التنافسية كل بأبعاده وىذا ما لم تتناولو الدراسات السابقة.
 اإلطار النظري لمبحث -2
 . ماىية حوكمة المؤسسات2-1
 . تعريف حوكمة المؤسسات2-1-1

 Corporateُتشير معظـ أدبيات الحوكمة إلى عدـ وجود تعريؼ موحد لحوكمة المؤسسات )     
Governance في المغة العربية ولكف المصطمح اإلنجميزي متفؽ عميو مف كافة اإلقتصادييف والقانونييف )

(، وقد يتعدد التعريؼ لتداخؿ األمور التنظيمية Encyelopeliaموسوعة )والمحمييف، وىذا ما تؤكده 
واإلقتصادية والمالية واإلجتماعية لممؤسسات. ولكف ىذا المصطمح إختمفت عميو المغة العربية حيث أطمؽ عميو 
عدة تسميات مثؿ الحكـ الراشد، حوكمة المؤسسات، واإلدارة الحكيمة. في حيف رأى بعض اإلقتصادييف 

تسميتيا أسموب ممارسة سمطة اإلدارة بالمؤسسة، أسموب اإلدارة المثمى، القواعد الحاكمة لممؤسسات، أو اإلدارة ب
 (.15: 2009النزيية أو الحاكمية المؤسسية )أبو حماـ، 

وتعرؼ حوكمة المؤسسات وفقا لمنظمة التعاوف اإلقتصادي والتنمية بأنيا "القواعد التي تدير وتتحكـ      
ؿ المؤسسات، ويحدد ىيكميا توزيع الحقوؽ والمسؤوليات بيف األطراؼ المختمفة فييا، وىـ مجمس اإلدارة، بأعما

نيا تضع القواعد واإلجراءات الالزمة إلتخاذ القرارات الصائبة،  المديروف، المساىموف، وأصحاب المصالح، وا 
ائؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ ومراقبة أدائيا" وعند قياميا بذلؾ ستحدد أىداؼ المؤسسة مف خالؿ ىذه الييكمية، ووس

 (.5-4: 2009)الجزائري ومعروؼ، 
وتشير حوكمة المؤسسات أيضا إلى مجموعة مف العالقات التعاقدية التي تربط بيف إدارة المؤسسات      

ومساىمييا وأصحاب المصالح فييا، وذلؾ مف خالؿ إيجاد اإلجراءات واليياكؿ التي ُتستخدـ إلدارة شؤوف 
لمؤسسة، وتوجيو أعماليا مف أجؿ ضماف تعزيز األداء واإلفصاح والشفافية والمساءلة بالمؤسسة، وتعظيـ ا

الفائدة لممساىميف عمى المدى الطويؿ، مع مراعاة مصالح األطراؼ المختمفة. أيضا ُيعد أسموب حوكمة 
مي أمواؿ المستثمريف المؤسسات وسيمة تمكف المجتمع مف التأكد مف ُحسف إدارة المؤسسات بطريقة تح

والمقرضيف، كما يؤدي إلى خمؽ ضمانات ضد الفساد وسوء اإلدارة، عالوة عمى تطوير القيـ األساسية القتصاد 
 (.22-21: 2009السوؽ في المجتمع)خميؿ، 

حوكمة المؤسسات ليست ىدفا بحد ذاتو، بؿ ىي أداة ووسيمة لتحقيؽ أىداؼ  أف وما يجب اإلشارة إليو، ىو     
عى إلييا الجميع، فيي مفيـو قديـ منذ الثورة الصناعية. لكف ما حدث ىو إعادة تفعيؿ ىذا المفيـو وخاصة يس

بعد أف ظيرت الحاجة إليو في العديد مف االقتصاديات المتقدمة والناشئة خالؿ العقود القميمة الماضية، خاصة 
عدد مف دوؿ شرؽ آسيا وأمريكا الالتينية وروسيا  في أعقاب االنييارات اإلقتصادية واألزمات المالية التي شيدىا

في عقد التسعينات مف القرف العشريف، وكذلؾ ما شيده اإلقتصاد األمريكي مؤخرا مف إنييارات مالية ومحاسبية 
 (.6: 2012)العنزي وداود،  2008و  2002خالؿ عاـ 

 . العوامل التي ساىمت في ظيور حوكمة المؤسسات2-1-2
 أسباب إنييار المؤسسات أو األزمات التي تعرضت ليا إلى العوامؿ التالية:ترجع معظـ      

 الممارسات غير األخالقية مف قبؿ مجمس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والموظفيف. -1
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ضعؼ مجمس اإلدارة الذي يمكف أف يؤثر عمى اإلدارة التنفيذية العميا، والتي قد تعاني مف عجز أو قصور  -2
 مقياـ بممارسات إدارية ناجحة.في خبراتيا ل

 عدـ فعالية إجراءات الرقابة الداخمية التي ال يمكنيا اكتشاؼ ومنع المشاكؿ. -3
 ضعؼ األطراؼ الخارجية في رقابتيا لممؤسسة، كالقائميف عمى وضع القوانيف ومراجعي الحسابات. -4

المؤسسات، فُشكمت العديد مف المجاف،  وقد أدت المشاكؿ إلى زيادة اإلىتماـ الرسمي بتعزيز نظـ حوكمة     
وصدرت العديد مف القوانيف والتشريعات، ركزت عمى تعزيز نظاـ الحوكمة وآلياتيا الداخمية والخارجية، بما 

 (.20: 2008يضمف ذلؾ التأكيد عمى دور المحاسبة والمراجعة )أبو موسى، 
 . أىمية حوكمة المؤسسات2-1-3

تزداد أىمية الحوكمة في إدارة المؤسسات لزيادة الثقة في المعمومات الواردة في القوائـ المالية المنشورة      
لمستخدمييا خاصة المساىميف والمتعامميف حفاظا عمى حقوقيـ. وفي اآلونة األخيرة تعاظمت أىمية حوكمة 

ية والرفاىية اإلجتماعية لالقتصادات المؤسسات لتحقيؽ كؿ مف التنمية اإلقتصادية والحصانة القانون
 والمجتمعات، ويحقؽ إتباع القواعد السميمة لحوكمة المؤسسات ما يمي:

ضماف قدر مالئـ مف الطمأنينة لممستثمريف وحممة األسيـ عمى تحقيؽ عائد مناسب الستثماراتيـ، مع  -1
 العمؿ عمى الحفاظ عمى حقوقيـ وخاصة صغار المساىميف.

ة السوقية لألسيـ، وتدعيـ تنافسية المؤسسات، خاصة في ظؿ استحداث أدوات وآليات مالية تعظيـ القيم -2
 جديدة، وحدوث اندماجات أو استحواذ أو بيع لمستثمر رئيسي.

التأكد مف كفاءة تطبيؽ برامج الخصخصة وحسف توجيو الحصيمة منيا إلى االستخداـ األمثؿ ليا، منعا ألي  -3
 د تكوف مرتبطة بذلؾ.مف حاالت الفساد التي ق

توفير مصادر تمويؿ محمية أو عالمية لممؤسسات سواء مف خالؿ الجياز المصرفي أو أسواؽ الماؿ،  -4
 وخاصة في ظؿ تزايد سرعة حركة إنتقاؿ التدفقات الرأسمالية.

صاد، ودرأ تجنب اإلنزالؽ في مشاكؿ محاسبية ومالية، وتحقيؽ دعـ واستقرار نشاط المؤسسات العاممة باإلقت -5
حدوث انييارات باألجيزة المصرفية أو أسواؽ الماؿ المحمية والعالمية، والمساعدة في تحقيؽ التنمية واإلستقرار 

 اإلقتصادي.
وعمى الصعيد القانوني، ييتـ القانونيوف بأطر وآليات حوكمة المؤسسات ألنيا تعمؿ عمى وفاء حقوؽ      

األطراؼ بالمؤسسة، وخاصة مع كبرى المؤسسات، ولذا فإف التشريعات الحاكمة والموائح المنظمة لعمؿ 
بشكؿ دقيؽ  –يف والقرارات المؤسسات تعد العمود الفقري أُلطر وآليات حوكمة الشركات، حيث تنظـ القوان

 (.24-23: 2008العالقة بيف األطراؼ المعنية في المؤسسة واإلقتصاد ككؿ )أبو موسى،  –ومحدد 
 . أىداف حوكمة المؤسسات2-1-4

تيدؼ قواعد الحوكمة إلى ضبط وتوجيو الممارسات اإلدارية والمالية والفنية واحتراـ الضوابط والسياسات      
ناوؿ الممارسة السميمة لمقواعد وتساعد عمى جذب اإلستثمارات، وزيادة القدرة التنافسية المرسومة، فيي تت

ومحاربة الفساد بكؿ صوره سواء كاف إداريا أو ماليا أو محاسبيا، وتدعيـ استقرار أسواؽ الماؿ وتحسيف 
 اإلقتصاد وذلؾ مف خالؿ ما يمي:

ضماف مراجعة األداء المالي ووجود ىياكؿ إدارية تمكف مف  التأكيد عمى اإللتزاـ بأحكاـ القانوف والعمؿ عمى -1
محاسبة اإلدارة أماـ المساىميف، مع تكويف لجنة مراجعة مف غير أعضاء مجمس اإلدارة تكوف ليا مياـ 

 واختصصات وصالحيات عديدة تحقؽ رقابة مستقمة.
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حاسبة والمراجعة المالية وبالشكؿ تدعيـ عنصر الشفافية في كافة معامالت وعمميات المؤسسة واجراءات الم -2
 الذي يمكف مف ضبط عناصر الفساد في أي مرحمة.

تحسيف كفاءة استخداـ موارد المؤسسة وتعظيـ قيمتيا باألسواؽ، والقدرة عمى جذب مصادر التمويؿ المحمية  -3
رص عمى تدعيـ والعالمية الالزمة لمتوسع والنمو، بحيث يجعميا قادرة عمى إيجاد فرص عمؿ جديدة، مع الح

 استقرار األسواؽ، الذي ينعكس إلى تحقيؽ الكفاءة والتنمية.
 ضماف التعامؿ بطريقة عادلة بالنسبة ألصحاب المصالح في حالة تعرض المؤسسة لإلفالس. -4
زيادة الثقة في اإلقتصاد القومي، وتعميؽ دور سوؽ الماؿ وزيادة قدرتو عمى تنمية المدخرات ورفع معدالت  -5

 ثمار ودعـ القدرة التنافسية.اإلست
اإلشراؼ عمى المسؤولية اإلجتماعية لممؤسسة عف طريؽ إجراءات مناسبة لنشاطاتيا مف خالؿ خدمة البيئة  -6

 والمجتمع.
خفض تكمفة رأس الماؿ لممؤسسة وضماف استمراريتيا، حيث تساعد الحوكمة عمى الحد مف ىروب رأس  -7

 مالي، المذاف يقفاف عثرة في طريؽ التنمية.الماؿ ومكافحة الفساد اإلداري وال
تحقيؽ امكانية المنافسة في األجؿ الطويؿ، وىذا يؤدي إلى خمؽ حوافز لمتطوير وتبني التكنولوجيا الحديثة،  -8

 ودرجة الوعي عند المستثمريف، حتى تتمكف المؤسسة مف الصمود أماـ المنافسة القوية.
ضوعة تتطمب مجمس إدارة قوي لتحقيقيا ومراقبة األداء واإلشراؼ ومما سبؽ، يتضح أف األىداؼ المو      

الدقيؽ واستخداـ األسموب الناجح لممارسة السمطة لكي يحارب الفساد بكؿ أشكالو، وتعميؽ ثقافة اإللتزاـ 
بالمبادئ والمعايير الموضوعة وخمؽ أنظمة لمرقابة الذاتية ضمف إطار أخالقي نابع مف العمؿ والشفافية وحسف 

: 2009استخداـ موارد المؤسسة، لما فيو مف مصمحة لممؤسسة حرصا عمى زيادة قدرتيا التنافسية)أبو حماـ، 
17-18 .) 
 . أبعاد حوكمة المؤسسات2-1-5
 ( ستة أبعاد أو مبادئ أساسية لحوكمة المؤسسات وىي:OECDحددت منظمة التعاوف اإلقتصادي والتنمية )   
ينص ىذا المبدأ عمى تشجيع شفافية وفعالية وكفاءة : لقواعد الحوكمة ضمان وجود أساس فعال ومحكم -1

األسواؽ، وأف يكوف متوافقا مع أحكاـ القانوف وأف يحدد بوضوح توزيع المسؤوليات بيف مختمؼ الخبرات 
 االشتراطية والتنظيمية والتنفيذية.

أساس مؤسساتي وتنظيمي ولكي يتـ ضماف إطار فعاؿ لحوكمة المؤسسات فإنو مف الضروري وضع      
وقانوني فعاؿ يمكف أف يعتمد عميو كؿ المشاركيف في السوؽ إلنشاء عالقاتيـ التعاقدية الخاصة، وعادة ما يضـ 
إطار حوكمة المؤسسات عناصر تشريعية وتنظيمية وترتيبات لمتنظيـ الذاتي وااللتزامات االختيارية وممارسة 

 (.36: 2007الدولة وتاريخيا وتقاليدىا )حبوش، األعماؿ التي ىي نتاج الظروؼ الخاصة ب
تركز حوكمة المؤسسات عمى حماية حقوؽ المساىميف مف خالؿ : حماية حقوق المساىمين والمستثمرين -2

وضع الضوابط واآلليات التي تحقؽ لممساىميف التمتع بحقوؽ الممكية والوقوؼ عمى كافة المعمومات عف 
المؤسسة، وتوفير حقوؽ التصويت والمشاركة الخاصة بالتغيرات الجوىرية في المؤسسة مثؿ طمب اإلطالع عمى 

والمساىمة الفعالة في إجتماعات الجمعية العمومية والتصويت عمى قراراتيا، وكذلؾ أي عممية دفاتر المؤسسة، 
غير عادية تؤثر عمى البنية األساسية لممؤسسة، وأيضا وجوب اإلفصاح عف ىيكؿ رأس ماؿ والترتيبات التي 
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كذلؾ إعطائيـ تمكف بعض المساىميف مف الحصوؿ عمى قدر مف التحكـ الذي يؤثر عمى سياسة المؤسسة، 
 (.2009)أبو حماـ، الفرصة لتبادؿ اإلستشارات في الموضوعات المتعمقة بحقوؽ ممكيتيـ لمنع سوء اإلستغالؿ 

تشير المعاممة المتساوية لحممة األسيـ في المؤسسات : المعاممة العادلة والمتساوية بين جميع المساىمين -3
تصويت في الجمعية العامة عمى القرارات األساسية في المساىمة إلى تحقيؽ المساواة بينيـ مثؿ حقوؽ ال

اجتماعات الييئة العامة لممؤسسة وحمايتيـ مف النتائج المترتبة عمى عممية التداوؿ في المعمومات الداخمية، أو 
إبراـ الصفقات غير اإلعتيادية مع األطراؼ ذوي العالقة، وتمكيف حاممي أقمية األسيـ مف الدفاع عف إنتياؾ 

يـ مف قبؿ المسؤوليف في المؤسسة أو حممة غالبية األسيـ، كذلؾ تشير إلى حقيـ في الدفاع عف حقوقيـ حقوق
القانونية، وكذلؾ حمايتيـ مف أي عمميات استحواذ أو دمج مشكوؾ فييا، أو غير مطابقة لمقوانيف أو مف 

ت مع أعضاء مجمس اإلدارة أو اإلتجار في المعمومات الداخمية، وكذلؾ حقيـ في اإلطالع عمى كافة المعامال
 (.18-17: 2012المديريف التنفيذييف )العازمي، 

ينبغي أف يعترؼ إطار الحوكمة بحقوؽ : دور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة قواعد الحوكمة -4
شط أصحاب المصالح التي ينشئيا القانوف، أو تنشأ نتيجة التفاقات متبادلة، وأف يعمؿ عمى تشجيع التعاوف الن

)العنزي وداود، بيف المؤسسات وأصحاب المصالح في خمؽ الثروة وفرص العمؿ، واإلستدامة المالية لممؤسسات 
2012 :8.)  

ينبغي عمى إطار حوكمة المؤسسات أف يضمف القياـ : اإلفصاح والشفافية لجميع أصحاب المصالح -5
اليامة المتعمقة بالمؤسسة بما في ذلؾ  باإلفصاح السميـ والصحيح في الوقت المناسب عف كافة الموضوعات

 .المركز المالي واألداء وحقوؽ الممكية وحوكمة المؤسسات
يعتبر وجود نظاـ إفصاح قوي يعمؿ عمى تعزيز الشفافية الفعمية أحد المالمح األساسية لإلشراؼ عمى      

المساىميف عمى ممارسة حقوؽ ممكياتيـ المؤسسات القائمة عمى أساس السوؽ، والذي يعتبر أمرا رئيسيا لقدرة 
عمى أسس مدروسة، ويساعد اإلفصاح القوي أيضا عمى جذب رؤوس األمواؿ والحفاظ عمى ثقة المستثمريف في 

 (.45-44: 2007)حبوش، األسواؽ
وتشمؿ ىيكؿ مجمس اإلدارة وواجباتو القانونية، وكيفية إختيار : مسؤوليات مجمس اإلدارة لقواعد الحوكمة -6
عضائو وميماتو األساسية، ودوره في اإلشراؼ عمى اإلدارة التنفيذية. إذ تشرع قوانيف وأنظمة المؤسسات الكثير أ

مف القضايا ذات الصمة بمجمس اإلدارة، وال سيما ما يرتبط بييكؿ وتشكيمة مجمس اإلدارة والكيفية التي يتـ 
، فضال عف دور المجمس في اإلشراؼ عمى بواسطتيا إختيار األعضاء والميمات األساسية التي تناط بيـ

  (.20: 2012)العازمي، اإلدارة التنفيذية لتمؾ المؤسسات
 . محددات حوكمة المؤسسات2-1-6

لكي تتمكف المؤسسات مف اإلستفادة مف مزايا تطبيؽ مبادئ الحوكمة يجب أف تتوفر مجموعة مف المحددات 
-28: 2009وتنقسـ ىذه المحددات إلى مجموعتيف )أبو حماـ، التي تضمف التطبيؽ السميـ لقواعد الحوكمة، 

29:) 
وتشمؿ القوانيف المنظمة لمنشاط اإلقتصادي لمدولة والذي تعمؿ مف خاللو المحددات الخارجية:  -1

 المؤسسات وقد تختمؼ مف دولة ألخرى وىي:
يف العمؿ وقوانيف اإلستثمار ورأس القوانيف والموائح التي تنظـ العمؿ باألسواؽ مثؿ قوانيف المؤسسات، وقوان -

 الماؿ وقوانيف متعمقة باإلفالس والمنافسة ومنع اإلحتكار.
 توفير التمويؿ الالـز لممشروع مف خالؿ وجود نظاـ مالي جيد يشجع المؤسسات عمى التوسع والمنافسة. -
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ات والتحقؽ مف دقة وسالمة كفاءة األجيزة الرقابية مثؿ ىيئات سوؽ الماؿ وذلؾ بإحكاـ الرقابة عمى المؤسس -
 البيانات والمعمومات المنشورة، وكذلؾ وضع العقوبات المناسبة والتطبيؽ الفعمي في حالة عدـ اإللتزاـ.

دور المؤسسات غير الحكومية في ضماف إلتزاـ أعضائيا بالنواحي السموكية والمينية واألخالقية، التي  -
سات جمعية المحاسبيف ونقابات المحاميف والعماؿ والموظفيف تضمف عمؿ األسواؽ بكفاءة، وتشمؿ ىذه المؤس

 وسمطة النقد.
وترجع أىمية المحددات الخارجية إلى أف وجودىا يضمف تنفيذ القوانيف التي تضمف ُحسف إدارة المؤسسة     

 وتنظيميا مما يقمؿ المخاطر.
مف وضع ىياكؿ إدارية سميمة توضح وتشمؿ القوانيف والموائح داخؿ المؤسسة، وتتضالمحددات الداخمية:  -2

كيفية إتخاذ القرارات داخؿ المؤسسة وتوزيع المسؤوليات والسمطات والواجبات بيف األطراؼ المعنية بتطبيؽ 
الحوكمة، مثؿ مجمس اإلدارة واإلدارة والمساىميف وأصحاب المصالح، وذلؾ بالشكؿ الذي يؤدي إلى عدـ وجود 

 اؼ، بؿ يؤدي إلى تحقيؽ مصالح المستثمريف عمى المدى الطويؿ.تعارض في المصالح بيف ىذه األطر 

 . ماىية القدرة التنافسية2-2
 . تعريف القدرة التنافسية2-2-1

تعرؼ القػػػدرة التنافسيػػػػػة عمى أنيا الجيػػػود واإلجػػػراءات واإلبتكارات والضغوط، والفعاليات اإلدارية      
تكارية و والتطويرية كافة التي تمارسيا المؤسسات مف أجؿ الحصوؿ عمى شريحة والتسويقية واإلنتاجيػػػػػة واإلب

 أكبر، ورقعة أكثر إتساعا في األسواؽ التي تيتـ بيا. 
وتعرؼ أيضا عمى أنيا إمكانية تقديـ منتوج ذي جودة عالية وبسعر مقبوؿ مف طرؼ الزبائف. كما قاـ      

المعيد العربي لمتخطيط بتعريفيا عمى أنيا القدرة عمى تحقيؽ التميز مقارنة بالمنافسيف، واستقطاب العمالء 
 (.200: 2016وزيادة رضاىـ )حمزة وصالحي،

درة التنافسية ىي مؤشر فعاؿ لما تممكو المؤسسة مف إمكانيات في شتى اإلتجاىات إضافة إلى ذلؾ فالق     
وعمى نحو ُيرسي ُأسس الثقة بذاتيا ومف ثـ يقيـ دعائـ التعمـ التنظيمي لدييا بقصد إدارة عالقاتيا مع زبائنيا في 

سة وتكوف قادرة عمى ظؿ التحالفات اإلستراتيجية الداعمة ليا. كذلؾ فيي تشير إلى صفات تمتمكيا المؤس
مواجية منافسييا مف خالؿ ما تمتمكو مف موجودات وخبرات العامميف والمواىب اإلدارية والشراكات مع المورديف 
والموثوقية والعالمة التجارية فضال عف قدرتيا عمى البقاء في الصناعة العالمية محققة بذلؾ أىدافيا 

 (.163: 2018اإلستراتيجية )خميؿ وعبيد، 
بناء عمى ما سبؽ، يتضح أف القدرة التنافسية تمثؿ قدرة المؤسسة عمى تقديـ منتجات مميزة وذات جودة      

عالية وبأقؿ تكمفة وتسميميا لمزبائف في الوقت المحدد، وىذا اعتمادا عمى ما تممكو مف موارد وقدرات تميزىا عف 
 بقية المنافسيف.

 . أسس تطوير القدرة التنافسية2-2-2
 (:778: 2012ؾ سبعة نقاط أساسية تتركز عمييا القدرة التنافسية لممؤسسة وىي )قاشي وخمفاوي، ىنا     

اإللتزاـ بالمواصفات الدولية لمجودة: وتعني اإللتزاـ بمستوى ثابت مف الجودة وليس التقمبات في نوعية  -1
 والتحسيف المستمر لمنجاح والتميز.(، فالجودة تعتبر لغة التطوير والتغيير ISOاإلنتاج، مثؿ شيادة اإليزو )
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التطور التكنولوجي: ال يقصد بالتكنولوجيا فقط كمية اإلنتاج، واآلالت الكبيرة التي تنتج كميات كبيرة  -2
وبسرعة، ولكف تعني في وقتنا الحالي الوصوؿ إلى آخر مستوى بدءا مف اإلنتاج إلى التغميؼ والتعميب والتخزيف 

 والحفظ والنقؿ.
اليد العاممة وتكوينيا: إف استعماؿ تكنولوجيا حديثة ومتطورة واإللتزاـ بالمواصفات الدولية لمجودة تطور  -3

 يتطمب تكويف اليد العاممة التي تستجيب لمتطمبات السوؽ.
تكييؼ نظاـ التعميـ مع احتياجات السوؽ: بحيث تكوف نظـ التعميـ متوافقة مع احتياجات سوؽ العمؿ  -4

 قبمي عمى العمؿ والتوجييات التكنولوجية المستقبمية.وحسب الطمب المست
اإلىتماـ بالبحث والتطوير: يجب تفعيؿ العالقة ما بيف المؤسسات مف جية والجامعات ومراكز األبحاث مف  -5

جية أخرى، ففي كثير مف األحياف تكوف ىذه المؤسسات ال تعمؿ وفؽ ىدؼ واحد وال يوجد تنسيؽ كامؿ فيما 
 العنصر البشري المؤىؿ صاحب الدور األكبر في تنشيط البحوث العممية واستغالليا. بينيا، ويعتبر 

دراسة األسواؽ الخارجية: تعتبر السوؽ المحمية سوقا محدودة والبد مف البحث عف خيارات أكثر تطورا  -6
مات عف اتجاىات وتوازنا وأسواؽ محدودة المخاطر، وىنا تبرز المسؤولية الحكومية عف طريؽ توفير كافة المعمو 
 الطمب  ونوعية المخاطر التجارية وغير التجارية التي يمكف التعرض ليا داخؿ ىذه األسواؽ.

تطوير نظـ المعمومات: وذلؾ مف خالؿ إنتاج المعمومات وتداوليا وتخزينيا وتوثيقيا، إذ تعتبر نظـ  -7
مؤسسات بصفة خاصة واإلقتصاد بصفة المعمومات في الوقت الحالي تقنية ذات تأثير كبير عمى طريقة عمؿ ال

 عامة.
 . نماذج القدرة التنافسية2-2-3

اختمفت األدبيات النظرية في تحديد نماذج القدرة التنافسية فمنيـ مف حددىا بثالث نماذج والبعض اآلخر      
 (:165: 2018حددىا بنموذجيف وفيما يمي توضيح ىذه النماذج)خميؿ وعبيد، 

ؿ األساس الذي استندت عميو أغمب األدبيات، إذ ينطمؽ في تحميمو مف المستوى يمث: Porterنموذج  -1
 الجزئي أي انطالقا مف المؤسسة كوحدة تحميؿ أساسية ويتضمف ىذا النموذج ما يمي:

عوامؿ اإلنتاج: إذ يشمؿ كفاءة استعماؿ كؿ مف )العمؿ، رأس الماؿ، الموارد الطبيعية، الموارد البشرية،  -
 فة، المناخ، الموقع الجغرافي، ...(، باإلضافة إلى التكمفة المنخفضة والجودة العالية.مصادر المعر 

الطمب المحمي: يركز عمى ضرورة دراسة الطمب المحمي ونوعيتو ومدى تقدمو وقدرتو عمى أف يعكس  -
 األذواؽ العالمية.

 تيا وطرؽ التنظيـ واإلدارة فييا.إستراتيجية المؤسسة وأىدافيا: يشمؿ أىداؼ المؤسسة القائمة واستراتيجي -
 السياسات الحكومية: تمعب دورا ىاما في زيادة القدرة التنافسية في الصناعات المختمفة. -
دور الصدفة: إف ظيور إختراع أو إبتكار جديد أو تقمبات في الطمب وأسواؽ الماؿ يؤدي كؿ ذلؾ إلى  -

ليا قدرة عمى تحويؿ ىذه الصدفة إلى مزايا ظيور فجوات تسمح بحدوث تغييرات في المؤسسات التي 
 تنافسية.

 : يشمؿ ىذا النموذج ما يمي:Lallنموذج  -2
 سوؽ العوامؿ: يتضمف التكنولوجيا والميارات الفنية، المعمومات، فضال عف توفر البنية األساسية. -
اعي الذي يترؾ أثره سوؽ الحوافز: يشمؿ كؿ مف السياسات اإلقتصادية والكمية والنظاـ التجاري والصن -

 عمى القدرة التنافسية لممؤسسة.
 سوؽ المؤسسات: يشمؿ مؤسسات التعميـ والتدريب والبحث والتطوير واالئتماف عمى المدى الطويؿ. -
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 يشمؿ ىذا النموذج العوامؿ التالية: :Brinkmanنموذج  -3
 تخصيص الموارد: يركز عمى الموارد الطبيعية ورأس الماؿ. -
 التكنولوجيا: يشمؿ التطور التكنولوجي المتمثؿ في البحث والتطوير عف تقنيات جديدة. -
خصائص المنتج: إف خصائص منتج ما ميمة في تحديد المركز التنافسي في السوؽ، وينطمؽ ذلؾ عمى  -

 المنتجات التي تحمؿ خصائص مميزة عما يقدمو المنافسيف.
 أو في ارتفاع إنتاجية الموارد.وفورات الحجـ: أي وفورات في التكمفة  -
السياسات العامة والتنظيـ: يكوف ليا تأثير ميـ عمى القدرة التنافسية بفعؿ السياسات النقدية واإلقتصادية  -

 والضريبية. 
 . إستراتيجيات القدرة التنافسية2-2-4

حتاج إلى اتباع إستراتيجية تسعى المؤسسة إلى تحسيف قدرتيا التنافسية ومركزىا في األسواؽ، ولذلؾ فيي ت     
المناسبة بيدؼ ضماف استمرارية المؤسسة وبقاءىا في السوؽ، وسنعرض فيما يمي االستراتيجيات الثالثة لبورتر 

 (:203-202: 2016)حمزة وصالحي،
: تقـو إستراتيجية قيادة التكمفة عمى أف المؤسسة تتجو إلى اتباع إستراتيجية إستراتيجية قيادة التكمفة -1
لمنافسة السعرية لتحقيؽ الريادة أو التمتع بمركز القيادة بيف المنافسيف وذلؾ مف خالؿ مبدأ تخفيض تكاليؼ ا

اإلنتاج، ومف ثـ تستطيع أف تقدـ منتجاتيا وخدماتيا بأسعار أقؿ مف المنافسيف مع قدرتيا لممحافظة عمى الجودة 
 والتميز.  

اع إستراتيجية التمايز والمنافسة مف خالؿ تقديـ منتج أو خدمة تتجو المؤسسة إلى إتب إستراتيجية التميز: -2
بمواصفات متميزة، وتحقؽ المؤسسة التميز عف منافسييا عندما تتمكف مف كسب خاصية فريدة يريدىا الزبائف 

 ويصعب محاكاتيا أو تقميدىا، سواء مف خالؿ المواصفات الفنية أـ التصميـ الفني.
كز ىذه اإلستراتيجية عمى أف المؤسسة تركز جميع جيودىا لبناء قدرة تنافسية ترت إستراتيجية التركيز: -3

والوصوؿ إلى أفضؿ موقع في السوؽ، أي تركز عمى مجموعة محدودة مف المشتريف لدييـ حاجات متجانسة، 
 كما يمكف لممؤسسة أف تركز عمى منطقة جغرافية واحدة بدؿ التعامؿ مع السوؽ ككؿ.

 ة التنافسية. مؤشرات القدر 2-2-5
لمقدرة التنافسية عدة مؤشرات أىميا ربحية المؤسسة، سعر التكمفة، اإلنتاجية، والحصة السوقية، وباستخداـ      

 (:779-778: 2012ىذه المؤشرات يمكننا قياس القدرة التنافسية لممؤسسة )قاشي وخمفاوي، 
تعتبر الربحية مؤشرا عمى التنافسية الحالية، فإذا كانت ربحية المؤسسة التي تريد البقاء في السوؽ  الربحية: -1

 ينبغي أف تمتد إلى فترة مف الزمف، فالقيمة الحالية ألرباحيا تتعمؽ بالقيمة السوقية ليا.
تنافسية في فرع نشاط ذي تمثؿ تكمفة التصنيع بالمقارنة مع تكمفة المنافسيف مؤشرا كافيا عف ال التكمفة: -2

إنتاج متجانس، ما لـ يكف ضعؼ التكمفة عمى حساب الربحية المستقبمية لممؤسسة، ويمكف لتكمفة وحدة العمؿ 
أف تمثؿ بديال جيدا عف تكمفة التصنيع المتوسطة عندما تشكؿ تكمفة اليد العاممة النسبة األكبر مف التكمفة 

 الوجود.اإلجمالية، غير أف ىذه الوضعية نادرة 
تقيس اإلنتاجية الكمية لمعوامؿ الفعالة التي تحوؿ المؤسسة فييا مجموعة عوامؿ اإلنتاج إلى  اإلنتاجية: -3

منتجات، غير أف ىذا المفيـو ال يوضح مزايا ومساوئ تكمفة عناصر اإلنتاج، كما أنو إذا كاف اإلنتاج ُيقاس 
إلجمالية لمعوامؿ ال توضح شيئا حوؿ جاذبية المنتجات بالوحدات الفيزيائية )مثؿ األطناف( فإف اإلنتاجية ا
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المعروضة مف جانب المؤسسة، ومف الممكف مقارنة اإلنتاجية الكمية لمعوامؿ أو نموىا لعدة مؤسسات عمى 
المستويات المحمية والدولية، ويمكف إرجاع نموىا سواء إلى التغيرات التكنولوجية وتحرؾ دالة التكمفة نحو األسفؿ 

تحقيؽ وفرات الحجـ. كما يتأثر دليؿ نمو اإلنتاجية الكمية لمعوامؿ بفروؽ األسعار المستندة إلى التكمفة  أو إلى
 الحدية.

تعتبر نسبة الحصة السوقية مف أىـ وأوضح المؤشرات الدالة عمى القدرة التنافسية الحصة السوقية:  -4
يي رائدة ونقوؿ عنيا أنيا مؤسسة تنافسية، لممؤسسة، فإذا كانت المؤسسة تسيطر عمى أكبر حصة في السوؽ ف

ذا كانت نسبتيا في السوؽ  أما إذا كانت ليا نسبة متوسطة مف السوؽ فنقوؿ أف قدرتيا التنافسية متوسطة، وا 
 صغيرة فيذا يدؿ عمى ضعؼ قدرتيا التنافسية. 

 . أساليب تعزيز القدرة التنافسية لممؤسسة2-2-6
: 2011رتيا التنافسية وذلؾ وفؽ عدة أساليب أبرزىا ما يمي )شعباف، يمكف لممؤسسة أف تعزز مف قد     
71-73:) 
إف المؤسسة ما ىي إال نظاـ لتحويؿ المدخالت إلى مخرجات، لذلؾ نجد أف أبسط قياس الكفاءة المتفوقة:  -1

يات المؤسسة لمكفاءة يتمثؿ في مقدار المدخالت المطموبة إلنتاج مخرجات معينة، وكمما ارتفع معدؿ كفاءة عمم
قمت المدخالت المطموبة إلنتاج مخرجات معينة، ومف ثـ تقؿ تكمفة الييكؿ اإلنتاجي لممؤسسة. فاإلنتاجية 
العالية تقود إلى تحقيؽ كفاءة متفوقة، وكما أف اإلستراتيجية التنافسية والييكؿ التنظيمي المناسب، ونظـ الرقابة 

 سسة كميا تساعد في تحقيؽ كفاءة عالية مقارنة بالمنافسيف.ونظـ المعمومات والسياسات التي تتبعيا المؤ 
إف تحقيؽ المؤسسة لمستويات عالية مف الجودة في منتجاتيا سيزيد مف قيمة ىذه الجودة المتفوقة:  -2

المنتجات بالنسبة لزبائنيا، وسيمكنيا مف فرض سعر أعمى لمنتجاتيا مما يؤدي إلى تحقيؽ ميزة تنافسية والبقاء 
 المنافسة. في سوؽ 

ويشير إلى كؿ تقدـ يطرأ عمى منتجات المؤسسة وىياكميا وأساليبيا اإلدارية اإلبداع المتفوق:  -3
واستراتيجياتيا، بمعنى أنو يتحقؽ مف خالؿ تقديـ منتج جديد أو العمؿ بأسموب جديد مختمؼ عف المنافسيف، 

مح لممؤسسة أف تتميز، وبالتالي تفرض أسعارا عالية ويعتبر التجديد أحد األسس البنائية لمميزة التنافسية الذي يس
 أو تخفض تكاليؼ إنتاجيا.

تستطيع المؤسسة أف تحقؽ ميزة تنافسية مف خالؿ قدرتيا عمى تقديـ اإلستجابة السريعة لحاجات الزبائن:  -4
يتطمب حساسية منتجات تشبع احتياجات زبائنيا بشكؿ أفضؿ مف منافسييا. وتحقيؽ اإلستجابة المتفوقة لمزبائف 

عالية ومعرفة دقيقة بالزبائف أوال، ثـ التركيز عمى اإلحتياجات التي يمكف إدراكيا بيدؼ تحقيؽ مستوى جودة 
معيف يصعب تحقيقو مف قبؿ المنافسيف، واإلىتماـ بالتنويع في تشكيمة المنتجات التي تتكيؼ واحتياجات 

ال أصبح المنتج  الزبائف، والسرعة في تصميـ المنتجات التي تمبي تطور احتياجات وأذواؽ الزبائف المتغيرة وا 
 الذي تقدمو المؤسسة راكدا وغير مطموب مف الزبائف.
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 اإلطار التحميمي لمبحث: تحميل محاور البحث واختبار فرضياتو -3

 إختبار التوزيع الطبيعي وتحميل محاور البحث. 3-1
 "(Kolmogorov Smirnov" سمرنوف-كولمجروف اختبار ) اختبار التوزيع الطبيعي. 3-1-1

يستخدـ ىذا االختبار لمعرفة ما إذا كانت البيانات تخضع لمتوزيع الطبيعي أـ ال، حيث تختبر الفرضية      
الصفرية القائمة بأف: "العينة المسحوبة مف مجتمع تتبع بياناتو التوزيع الطبيعي"، مقابؿ الفرضية البديمة القائمة 

 ينة المسحوبة مف المجتمع ال تتبع بياناتو التوزيع الطبيعي".بأف: " الع
الذي يحدده الباحث فإننا نرفض  )α (أقؿ مف أو تساوى مستوى الداللة (.sig)فإذا كانت القيمة االحتمالية      

وفي دراستنا ىذه فاف . (85-81: 2007الفرضية الصفرية ونقبؿ الفرضية البديمة، والعكس صحيح)سميماف، 
 (، وىو المستوى المعتمد في أغمب البحوث االجتماعية.   α=  0.05مستوى الداللة المعتمد ىو )

تبيف أف  (Kolmogorov-Smirnov) ( نتائج ذلؾ االختبار حيث أنو باستخداـ اختبار2يوضح الجدوؿ )     
جميع المتغيرات، وىذا ما ل( α=  0.05) كانت أكبر مف مستوى الداللة أو المعنوية (.sig) القيمة االحتمالية

 يجعمنا نقبؿ الفرضية الصفرية القائمة بأف البيانات تخضع لمتوزيع الطبيعي.

 )سمرنوف -(: اختبار التوزيع الطبيعي )اختبار كولمجروف2جدول )

 (.sigمستوى الداللة )القيمة االحتمالية Zقيـمة  المتغير الرقم

 0.748 0.677 حوكمة المؤسسات 01
 0.940 0.532 التنافسيةالقدرة  02

 SPSS. V 17 مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى مخرجات برنامج المصدر:
  تحميل محاور البحث. 3-1-2

في ىذا العنصر سوؼ نقـو بتحميؿ محاور البحث بغية اإلجابة عمى أسئمة البحث، حيث تـ استخداـ        
"( إلجابات أفراد 5-1اإلحصاء الوصفي باستخراج المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري )عمى مقياس ليكرت "

"، وقد تقرر أف ت والقدرة التنافسيةحوكمة المؤسساعينة البحث عف عبارات االستبانة المتعمقة بالمحوريف: "
 يكوف المتوسط الحسابي إلجابات المبحوثيف عف كؿ عبارة وعف كؿ ُبعد ما يمي:

( داال عمى 3.67 -2.34( داال عمى مستوى "منخفض" مف القبوؿ أو التوفر، ومف )2.33 -1مف )    
اد ىذه المجاالت أو الفئات وفؽ ( داال عمى مستوى "مرتفع". حيث تـ إيج5 - 3.68مستوى "متوسط"، ومف )

 الطريقة التالية:
 الحد األدنى(/ عدد المستويات -طول الفئة = )الحد األعمى

 1.33=  3(/ 1 -5طول الفئة = )

 ( تمؾ النتائج كما يمي:4( و )3وُيظير الجدوالف )
 تحميل عبارات المحور األول لإلجابة عمى السؤال التالي: -1

الحوكمة بمؤسسة البسكرية لإلسمنت؟ما مستوى تطبيق مبادئ   
 لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ يجب دراسة وتحميؿ النتائج الموضحة في الجدوؿ الموالي.   
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( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واألىمية النسبية إلجابات أفراد عينة البحث عن محور 3الجدول )
 حوكمة المؤسسات

  القياس أبعاد حوكمة المؤسسات وعبارات ت
الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

األىمية 
 النسبية

مستوى 
 التطبيق

 متوسط 6 0.877 3.21 أوال. وجود أساس فعال ومحكم لقواعد الحوكمة

1 
تتوفر تشريعات واضحة تحدد المسئوليات مع ضماف تحقيؽ 

 متوسط 6 1.098 2.96 مصالح جميع األطراؼ في المؤسسة.

2 
المؤسسة عمى رفع مستوى الشفافية والكفاءة في تعمؿ إدارة 

 متوسط 5 1.040 3.20 التقارير المالية التي تنشرىا.

3 
يتوفر إطار تنظيمي فعاؿ يضبط كافة جوانب الحوكمة ألداء 

 متوسط 2 0.995 3.27 المؤسسة.

توفر ىيكؿ تنظيمي ووصؼ وظيفي وتحديد المسؤوليات  4
 الحوكمة.والصالحيات يساىـ في تطوير 

 متوسط 3 1.056 3.27

تتوافؽ المتطمبات القانونية والرقابية في المؤسسة مع القوانيف  5
 المعموؿ بيا في باقي المؤسسات.

 متوسط 1 1.074 3.37

تقـو الييئات اإلشرافية والرقابية في المؤسسة بواجبيا بأسموب  6
 ميني وطريقة موضوعية لتنفيذ متطمبات الحوكمة.

 متوسط 4 1.031 3.24

 متوسط 4 0.688 3.24 ثانيا. حماية حقوق المساىمين والمستثمرين

7 
يتـ حصوؿ المساىميف عمى المعمومات المتعمقة بالمؤسسة 

 متوسط 14 0.895 3.10 بصفة دورية ومنتظمة وبسيولة.

يقـو المساىموف بالمشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية  8
 العمومية بشكؿ عادؿ.

 متوسط 8 0.913 3.29

يشارؾ المساىموف في إجراء أية تعديالت عمى النظاـ  9
 األساسي في المؤسسة.

 متوسط 13 0.882 3.18

 متوسط 9 0.957 3.29 يشارؾ المساىموف في إتخاذ إجراءات االنتخاب والعزؿ. 10
 متوسط 12 0.947 3.24 يحؽ لممساىميف اإلطالع عمى إجراءات اإلفصاح. 11

12 
لممساىميف التصويت بالحضور شخصيا أو غيابيا مع يحؽ 

 مراعاة المساواة في تأثير التصويت.
 متوسط 11 0.908 3.27

13 
تقدـ إدارة المؤسسة لممساىميف معمومات جيدة وكافية عف 

 اجتماعات الجمعية العامة.
 متوسط 7 0.851 3.33

14 
يطمع المساىموف عمى أي عمميات غير عادية يمكف أف 

 إلى التأثير عمى المؤسسة.تؤدي 
 متوسط 10 1.061 3.29

 متوسط 5 0.799 3.21 ثالثا. المعاممة العادلة والمتساوية بين جميع المساىمين

تعتبر المساواة في معاممة جميع المساىميف مف أىـ ضوابط  15
 الحوكمة.

 متوسط 19 0.943 3.16
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 متوسط 15 0.890 3.43 بالتساوي.يتـ معاممة جميع المساىميف مف نفس الفئة  16

المساىموف ليـ حقوؽ التصويت المتساوية لكؿ فئة مف فئات  17
 حممة األسيـ.

 متوسط 18 0.921 3.16

يتـ حماية حقوؽ المساىميف باإلفصاح المحاسبي عف  18
 تعامالتيـ الخاصة.

 متوسط 16 0.934 3.41

العامة  تسمح اإلجراءات المتبعة لعقد إجتماعات الجمعية 19
 لممساىميف مف تحقيؽ المساواة لكؿ مساىـ.

 متوسط 17 1.014 3.18

تتوفر آليات ووسائؿ تعويضية فعالة لحماية حقوؽ  20
 المساىميف.

 متوسط 21 1.040 3.04

 متوسط 20 0.935 3.14 تسمح اإلجراءات بإعطاء المعمومات الداخمية لكؿ مساىـ. 21

 متوسط 3 0.743 3.42 أساليب ممارسة قواعد الحوكمةرابعا. دور أصحاب المصالح في 
 متوسط 26 0.995 3.27 لقانوفايتـ تسييؿ مياـ أصحاب المصالح وفقا ألحكاـ  22

يتـ العمؿ عمى تطوير آليات مشاركة جميع العامميف في  23
 تحسيف األداء.

 متوسط 25 0.931 3.39

24 
يتـ إتاحة الفرصة ألصحاب المصالح لمحصوؿ عمى تعويض 

 مناسب عند إنتياؾ حقوقيـ. 
 متوسط 23 0.888 3.41

25 
يتـ السماح لذوي المصالح باإلتصاؿ بحرية بمجمس اإلدارة 

 لمتعبير عف مخاوفيـ تجاه التصرفات غير القانونية.
 متوسط 22 0.922 3.67

26 
المصالح ومجمس اإلدارة توجد آلية عمؿ فعالة بيف أصحاب 

 لتوفير إستمرارية المؤسسة.
 متوسط 24 0.786 3.39

 متوسط 1 0.705 3.49 خامسا. اإلفصاح والشفافية لجميع أصحاب المصالح

27 
يتـ اإلفصاح عف جميع بنود عناصر المركز المالي بالقدر 

 الكافي وبدوف إستثناء.
 متوسط 30 0.794 3.51

28 
األسيـ لجميع المساىميف بجميع يتـ اإلفصاح عف ممكية 

 فئات األسيـ.
 متوسط 33 0.975 3.39

29 
يتـ اإلفصاح عف مكافأة مجمس اإلدارة والمديريف التنفيذييف 

 وكيفية إختيارىـ.
 متوسط 31 1.023 3.47

يتـ اإلفصاح لممساىميف عند وجود ممارسة أو سموؾ غير  30
 أخالقي.

 متوسط 32 0.935 3.43

لنشر المعمومات الكافية وفي الوقت المناسب  تتوفر قنوات 31
 وبطريقة تتسـ بالعدالة لجميع األطراؼ ذات العالقة.

 متوسط 29 1.002 3.53

 متوسط 28 0.867 3.55 يتـ اإلفصاح عف عناصر المخاطر الجوىرية المتوقعة. 32

ظيار فاعميتو  33 يتـ اإلفصاح عف فاعمية نظاـ الرقابة الداخمية وا 
 وقوتو.

 متوسط 27 0.890 3.57
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 متوسط 2 0.674 3.42 سادسا. مسؤوليات مجمس اإلدارة لقواعد الحوكمة

يراعي مجمس اإلدارة المعاممة المتساوية لكؿ فئة مف فئات  34
 المساىميف وبطريقة عادلة.

 متوسط 37 0.862 3.39

35 
يمتـز المجمس بالقوانيف واألنظمة مع الحرص عمى مصالح 

 المصمحة.األطراؼ ذات 
 متوسط 38 0.996 3.39

36 
يراعي أعضاء المجمس جميع المساىميف عمى أساس مف 
المعمومات الكافية وبذؿ الجيود بما يحقؽ أفضؿ مصمحة 

 لممساىميف بطرية عادلة.

 متوسط 39 0.859 3.37

37 
يعمؿ المجمس ضمف خطة إستراتيجية شاممة لإلشراؼ 

 والرقابة.
 متوسط 34 0.793 3.53

يقـو المجمس باإلشراؼ عمى عممية اإلفصاح ووسائؿ  38
 اإلتصاؿ.

 متوسط 35 0.845 3.49

يوفر المجمس نظاـ رسمي يتصؼ بالشفافية لعمميات ترشيح  39
 وانتخاب أعضاء مجمس اإلدارة.

 متوسط 36 0.911 3.41

 متوسط / 0.633 3.33 حوكمة  المؤسسات

 SPSS. V 17 مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى مخرجات برنامج المصدر:
 ( أف:3يتضح مف خالؿ الجدوؿ )     

مف حيث األىمية النسبية المعطاة  األول": جاء بالترتيب اإلفصاح والشفافية لجميع أصحاب المصالحُبعد " -1
 بإنحراؼ معياري )3.49( لو مف قبؿ أفراد عينة البحث، إذ بمغ الوسط الحسابي لإلجابات عف ىذا الُبعد

. كما نالحظ مف متوسط إجابات متوسطة، ووفقا لمقياس الدراسة فإف ىذا الُبعد ُيشير إلى نسبة قبوؿ )0.705(
 متوسطا أيضا، حيث تراوحت المتوسطات ما بيف الُبعد أنيا تشكؿ قبوال أفراد عينة البحث عمى عبارات ىذا

ىذه النتيجة تُبيف أنو في المؤسسة  .(1.023 -0.794) بإنحرافات معيارية محصورة بيف( 3.39-3.57)
ظيار فاعميتو وقوتو، واإلفصاح غير الكب ير محؿ الدراسة يتـ اإلفصاح نسبيا عف فاعمية نظاـ الرقابة الداخمية وا 

 عف عناصر المخاطر الجوىرية المتوقعة وعف جميع بنود عناصر المركز المالي.
مف حيث األىمية النسبية المعطاة لو  الثاني": جاء بالترتيب مسؤوليات مجمس اإلدارة لقواعد الحوكمةُبعد " -2

 اؼ معياريبإنحر  )3.42( مف قبؿ أفراد عينة البحث، إذ بمغ الوسط الحسابي لإلجابات عف ىذا الُبعد
. إضافة إلى ذلؾ نالحظ مف متوسطة، ووفقا لمقياس الدراسة فإف ىذا الُبعد ُيشير إلى نسبة قبوؿ )0.674(

أيضا، حيث تراوحت  متوسطا متوسط إجابات أفراد عينة البحث عمى عبارات ىذا الُبعد أنيا تشكؿ قبوال
تبيف ىذه النتيجة  .(0.996 -0.793) بإنحرافات معيارية محصورة بيف( 3.53-3.37) المتوسطات ما بيف

أنو في المؤسسة محؿ الدراسة يعمؿ مجمس اإلدارة ضمف خطة إستراتيجية شاممة لإلشراؼ والرقابة، ويراعي 
المعاممة المتساوية لكؿ فئة مف فئات المساىميف وبطريقة عادلة، كما يمتـز المجمس بالقوانيف واألنظمة مع 

 المصمحة.الحرص عمى مصالح األطراؼ ذات 
مف حيث األىمية  الثالث": جاء بالترتيب دور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة قواعد الحوكمةُبعد " -3

بإنحراؼ  )3.42( النسبية المعطاة لو مف قبؿ أفراد عينة البحث، إذ بمغ الوسط الحسابي لإلجابات عف ىذا الُبعد
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. كما نالحظ مف متوسط متوسطةعد ُيشير إلى نسبة قبوؿ ، ووفقا لمقياس الدراسة فإف ىذا البُ )0.743( معياري
أيضا، حيث تراوحت المتوسطات ما  متوسطا إجابات أفراد عينة البحث عمى عبارات ىذا الُبعد أنيا تشكؿ قبوال

تبيف ىذه النتيجة أنو في المؤسسة  .(0.995 -0.786) بإنحرافات معيارية محصورة بيف( 3.67-3.27) بيف
ـ السماح نسبيا لذوي المصالح باإلتصاؿ بحرية بمجمس اإلدارة لمتعبير عف مخاوفيـ تجاه محؿ الدراسة يت

تاحة الفرصة أيضا ليـ في الحصوؿ عمى تعويض مناسب عند إنتياؾ حقوقيـ، كما  التصرفات غير القانونية، وا 
 يتـ تسييؿ مياـ أصحاب المصالح وفقا ألحكاـ القانوف.

مف حيث األىمية النسبية المعطاة لو  الرابع": جاء بالترتيب والمستثمرين حماية حقوق المساىمينُبعد " -4
 بإنحراؼ معياري )3.24( مف قبؿ أفراد عينة البحث، إذ بمغ الوسط الحسابي لإلجابات عف ىذا الُبعد

. كذلؾ نالحظ مف متوسط متوسطة، ووفقا لمقياس الدراسة فإف ىذا الُبعد ُيشير إلى نسبة قبوؿ )0.688(
أيضا، حيث تراوحت المتوسطات ما  متوسطا إجابات أفراد عينة البحث عمى عبارات ىذا الُبعد أنيا تشكؿ قبوال

ىذه النتيجة توضح أف إدارة  .(1.061 -0.851) بإنحرافات معيارية محصورة بيف( 3.33-3.10) بيف
عية العامة، ويقـو المساىموف المؤسسة محؿ الدراسة تقدـ لممساىميف المعمومات الضرورية عف اجتماعات الجم

بالمشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية بشكؿ عادؿ، ويطمعوف عمى أية عمميات غير عادية 
 يمكف أف تؤدي إلى التأثير عمى المؤسسة، ويقوموف أيضا باإلطالع عمى إجراءات اإلفصاح.

مف حيث األىمية النسبية  الخامس": جاء بالترتيب المعاممة العادلة والمتساوية بين جميع المساىمينُبعد " -5
 بإنحراؼ معياري )3.21( المعطاة لو مف قبؿ المبحوثيف، إذ بمغ الوسط الحسابي لإلجابات عف ىذا الُبعد

. كذلؾ نالحظ مف متوسط متوسطة، ووفقا لمقياس الدراسة فإف ىذا الُبعد ُيشير إلى نسبة قبوؿ )0.799(
أيضا، حيث تراوحت المتوسطات ما  متوسطا ث عمى عبارات ىذا الُبعد أنيا تشكؿ قبوالإجابات أفراد عينة البح

ىذه النتيجة توضح أنو في  .(1.040 -0.890) بإنحرافات معيارية محصورة بيف( 3.43-3.04) بيف
ية المؤسسة محؿ الدراسة يتـ معاممة جميع المساىميف مف نفس الفئة بالتساوي، وليـ حقوؽ التصويت المتساو 

 لكؿ فئة مف فئات حممة األسيـ، كما تتوفر آليات ووسائؿ تعويضية فعالة لحماية حقوؽ المساىميف
مف حيث األىمية النسبية المعطاة  السادس": جاء بالترتيب وجود أساس فعال ومحكم لقواعد الحوكمةُبعد " -6

 بإنحراؼ معياري )3.21( لو مف قبؿ أفراد عينة البحث، إذ بمغ الوسط الحسابي لإلجابات عف ىذا الُبعد
. إضافة إلى ذلؾ نالحظ مف متوسطة، ووفقا لمقياس الدراسة فإف ىذا الُبعد ُيشير إلى نسبة قبوؿ )0.877(

أيضا، حيث تراوحت  متوسطا عبارات ىذا الُبعد أنيا تشكؿ قبوالمتوسط إجابات أفراد عينة البحث عمى 
تبيف ىذه النتيجة  .(1.098 -0.995) بإنحرافات معيارية محصورة بيف( 3.37-2.96) المتوسطات ما بيف

أنو في المؤسسة محؿ الدراسة تتوافؽ المتطمبات القانونية والرقابية مع القوانيف المعموؿ بيا في باقي المؤسسات، 
يتوفر أيضا إطار تنظيمي يضبط كافة جوانب الحوكمة ألداء المؤسسة، وتعمؿ اإلدارة عمى رفع مستوى و 

 الشفافية والكفاءة في التقارير المالية التي تنشرىا.
جاء متوسطا  تطبيؽ مبادئ الحوكمة بمؤسسة البسكرية لإلسمنتنستنتج أف مستوى بناء عمى ما تقدم،      

حيث بمغ الوسط الحسابي إلجابات المبحوثيف عف متغير حوكمة المؤسسات كمجموعة وفقا لمقياس الدراسة، 
ومف ىنا يتوجب عمى الييئات اإلشرافية والرقابية في المؤسسة القياـ . )0.633( بإنحراؼ معياري )3.33(

بواجبيا بأسموب ميني وبطريقة موضوعية لتنفيذ متطمبات الحوكمة، ويجب توفير آليات ووسائؿ تعويضية فعالة 
لحماية حقوؽ المساىميف، والسماح لممساىميف في إجراء أية تعديالت عمى النظاـ األساسي في المؤسسة، 
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يجب أيضا تسييؿ مياـ أصحاب المصالح وفقا ألحكاـ القانوف، وعمى أعضاء مجمس اإلدارة مراعاة حقوؽ و 
جميع المساىميف مف حيث توفير المعمومات الكافية وبذؿ الجيود بما يحقؽ أفضؿ مصمحة لممساىميف بطرية 

 عادلة، ىذا باإلضافة إلى اإلفصاح عف وجود أي  ممارسة أو سموؾ غير أخالقي.
 تحميل عبارات المحور الثاني لإلجابة عمى السؤال التالي: -2

 ما مستوى القدرة التنافسية لممؤسسة محل الدراسة؟
 لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ يجب دراسة وتحميؿ النتائج الموضحة في الجدوؿ الموالي.   

راد عينة البحث عن محور ( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واألىمية النسبية إلجابات أف4الجدول )
 القدرة التنافسية

 وعبارات القياس أبعاد القدرة التنافسية ت
الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

األىمية 
 النسبية

مستوى 
 التوفر

 متوسط 2 0.685 3.58 أوال. الجودة المتفوقة

تقدـ المؤسسة منتجات ذات جودة عالية وبالشكؿ  1
 المطموب.

 متوسط 5 1.021 3.43

تخصص المؤسسة وحدة خاصة لمتواصؿ مع الزبائف  2
 متوسط 4 0.866 3.43 والتعرؼ عمى آرائيـ بخصوص جودة المنتجات المقدمة.

تسعى المؤسسة بشكؿ جاد إلى تطبيؽ أنظمة اإلعتماد  3
 متوسط 2 0.879 3.65 والجودة المحمية والعالمية.

4 
المقدمة تيتـ المؤسسة بتحديد مقاييس جودة المنتجات 

 مرتفع 1 0.743 3.78 لمزبائف.

5 
يمتمؾ موظفوا المؤسسة المعرفة التامة لإلجابة عمى أسئمة 

 متوسط 3 0.782 3.63 الزبائف.

 متوسط 4 0.641 3.55 ثانيا. الكفاءة المتفوقة

6 
تسعى المؤسسة بشكؿ دائـ إلى تطبيؽ التكنولوجيات 

 متوسط 9 0.819 3.53 العمميات.الحديثة بما يساعد في سرعة إنجاز مختمؼ 

7 
تقـو المؤسسة بمراجعة أنشطة وعمميات وحداتيا المختمفة 
وتعمؿ عمى إلغاء األنشطة والعمميات غير الضرورية 

 والمتكررة.
 متوسط 10 0.819 3.53

تسيـ نظـ المعمومات اإلدارية في المؤسسة في زيادة  8
 متوسط 8 0.891 3.55 تنفيذ العمميات.التنسيؽ والتكامؿ بيف الوحدات اإلدارية في 

تسعى المؤسسة إلى تبني كؿ األساليب واإلستراتيجيات  9
 متوسط 11 0.819 3.47 الكفيمة بتطوير كفاءة العمميات فييا.

تسيـ نظـ المعمومات المستخدمة بالمؤسسة في خفض  10
 تكاليؼ العمميات والمنتجات.

 متوسط 6 0.805 3.65



 

 دراسة حالة المؤسسة البسكرية لإلسمنت :دور حوكمة المؤسسات في تعزيز القدرة التنافسية لممؤسسات اإلقتصادية الجزائرية
 جامعة بسكرة /الجزائر                       فادية لعموري  .إسماعيف جوامع     أ .الحاج عامر     د .محمد قريشي     د .د

03 icetr. elmergib.edu.ly                                                                                                

الرقابة الداخمية في المؤسسة فحص وتقييـ يتضمف نطاؽ  11
 كفاءة وفعالية العمميات.

 متوسط 7 0.814 3.59

 متوسط 3 0.766 3.56 ثالثا. اإلبداع المتفوق

تتبنى المؤسسة إدخاؿ وتجريب األفكار اإلبتكارية التي  12
 يقدميا الموظفوف لمواجية مشاكؿ العمؿ.

 متوسط 15 1.002 3.53

بثقافة تنظيمية تساعد عمى تأميف فرص تتمتع المؤسسة  13
 اإلبداع والمبادرة.

 متوسط 12 0.788 3.59

تيتـ المؤسسة بتطوير تشكيمة منتجاتيا بما يتناسب مع ما  14
 يقدمو المنافسوف.

 متوسط 13 0.911 3.59

التكنولوجيا المستخدمة في المؤسسة لدييا القدرة عمى  15
 لمزبائفتسريع وتطوير المنتجات المقدمة 

 متوسط 14 1.022 3.55

 متوسط 1 0.790 3.62 رابعا. اإلستجابة المتفوقة

16 
تتابع المؤسسة وتتخذ اإلجراءات السريعة نحو مالحظة 

 التغيرات المستمرة في حاجات الزبائف.
 متوسط 19 0.937 3.55

17 
تركز المؤسسة عمى حاجات ورغبات الزبائف وتعمؿ عمى 

منتجات متطورة ومتميزة تحاكي نقميا وتجسيدىا إلى 
 توقعاتيـ.

 متوسط 16 0.944 3.67

تولي المؤسسة إىتماما كبيرا ببحوث التسويؽ بغرض  18
 التعرؼ عمى الرغبات غير المشبعة لمزبائف.

 متوسط 17 0.925 3.65

تيتـ المؤسسة بآراء الزبائف ومقترحاتيـ في تقديـ منتجات  19
جراء تحسينات عمى   المنتجات المقدمة.جديدة وا 

 متوسط 18 0.994 3.63

 متوسط / 0.619 3.58 القدرة التنافسية بشكل عام

 SPSS. V 17 مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى مخرجات برنامج المصدر:
 ( أف:4يتضح مف خالؿ الجدوؿ )     

مف حيث األىمية النسبية المعطاة لو مف قبؿ أفراد عينة  األول": جاء بالترتيب المتفوقة االستجابةُبعد " -1
، ووفقا لمقياس )0.790( بإنحراؼ معياري )3.62( البحث، إذ بمغ الوسط الحسابي لإلجابات عف ىذا الُبعد

. كما نالحظ مف متوسط إجابات أفراد عينة البحث عمى متوسطةالدراسة فإف ىذا الُبعد ُيشير إلى نسبة قبوؿ 
بإنحرافات ( 3.67-3.55) متوسطا أيضا، حيث تراوحت المتوسطات ما بيف الُبعد أنيا تشكؿ قبوال عبارات ىذا

ىذه النتيجة تُبيف أف المؤسسة محؿ الدراسة تركز نسبيا عمى  .(0.994 -0.925) معيارية محصورة بيف
ا متوسطا ببحوث حاجات ورغبات الزبائف وتعمؿ عمى تجسيدىا إلى منتجات تحاكي توقعاتيـ، وتولي إىتمام

 التسويؽ بغرض التعرؼ عمى الرغبات غير المشبعة لمزبائف.
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مف حيث األىمية النسبية المعطاة لو مف قبؿ أفراد عينة  الثاني": جاء بالترتيب الجودة المتفوقةُبعد " -2
مقياس ، ووفقا ل)0.685( بإنحراؼ معياري )3.58( البحث، إذ بمغ الوسط الحسابي لإلجابات عف ىذا الُبعد

. كذلؾ نالحظ مف متوسط إجابات أفراد عينة البحث عمى متوسطةالدراسة فإف ىذا الُبعد ُيشير إلى نسبة قبوؿ 
بإنحرافات ( 3.78-3.43) متوسطا أيضا، حيث تراوحت المتوسطات ما بيف عبارات ىذا الُبعد أنيا تشكؿ قبوال

أف المؤسسة محؿ الدراسة تيتـ كثيرا بتحديد ىذه النتيجة تُبيف  .(1.021 -0.743) معيارية محصورة بيف
مقاييس جودة المنتجات المقدمة لمزبائف، وتسعى بشكؿ جاد إلى تطبيؽ أنظمة اإلعتماد والجودة المحمية 

 والعالمية.
مف حيث األىمية النسبية المعطاة لو مف قبؿ المبحوثيف، إذ  الثالث": جاء بالترتيب اإلبداع المتفوقُبعد " -3

، ووفقا لمقياس الدراسة فإف )0.766( بإنحراؼ معياري )3.56( ط الحسابي لإلجابات عف ىذا الُبعدبمغ الوس
. كذلؾ نالحظ مف متوسط إجابات أفراد عينة البحث عمى عبارات ىذا متوسطةىذا الُبعد ُيشير إلى نسبة قبوؿ 

بإنحرافات معيارية ( 3.59-3.53) متوسطا أيضا، حيث تراوحت المتوسطات ما بيف الُبعد أنيا تشكؿ قبوال
تدؿ ىذه النتيجة عمى أف المؤسسة محؿ تيتـ بشكؿ متوسط نسبيا بتطوير  .(1.022 -0.788) محصورة بيف

تشكيمة منتجاتيا بما يتناسب مع ما يقدمو المنافسوف، كذلؾ نجد أف التكنولوجيا المستخدمة في المؤسسة لدييا 
لمقدمة لمزبائف، إضافة إلى ذلؾ فالمؤسسة محؿ الدراسة ال تتبنى قدرة متوسطة ومعقولة في تطوير المنتجات ا

 عممية إدخاؿ وتجريب األفكار اإلبتكارية التي يقدميا الموظفوف لمواجية مشاكؿ العمؿ.
مف حيث األىمية النسبية المعطاة لو مف قبؿ أفراد عينة  الرابع": جاء بالترتيب الكفاءة المتفوقةُبعد " -4

، ووفقا لمقياس )0.641( بإنحراؼ معياري )3.55( لوسط الحسابي لإلجابات عف ىذا الُبعدالبحث، حيث بمغ ا
. كذلؾ نالحظ مف متوسط إجابات أفراد عينة البحث عمى متوسطةالدراسة فإف ىذا الُبعد ُيشير إلى نسبة قبوؿ 

بإنحرافات ( 3.65-3.47) متوسطا أيضا، حيث تراوحت المتوسطات ما بيف عبارات ىذا الُبعد أنيا تشكؿ قبوال
نظـ المعمومات المستخدمة بالمؤسسة تساىـ ىذه النتيجة تبيف أف  .(0.891 -0.805) معيارية محصورة بيف

بشكؿ متوسط نسبيا في تخفيض تكاليؼ العمميات والمنتجات، و في زيادة التنسيؽ والتكامؿ بيف الوحدات 
فالمؤسسة تسعى إلى تبني كؿ األساليب واإلستراتيجيات الكفيمة اإلدارية في تنفيذ العمميات، إضافة إلى ذلؾ 

 بتطوير كفاءة العمميات فييا.
جاء متوسطا وفقا  مستوى القدرة التنافسية لمؤسسة البسكرية لإلسمنتنستنتج أف بناء عمى ما تقدم،      

 )3.58(تنافسية كمجموعة لمقياس الدراسة، حيث بمغ الوسط الحسابي إلجابات المبحوثيف عف متغير القدرة ال
ومف ىنا يتوجب عمى المؤسسة أف تقـو بمراجعة أنشطة وعمميات وحداتيا المختمفة . )0.619( بإنحراؼ معياري

لغاء األنشطة والعمميات غير الضرورية والمتكررة، وأف تسعى بشكؿ دائـ إلى تطبيؽ التكنولوجيات الحديثة بما  وا 
ت، ويجب عمييا أف تتمتع بثقافة تنظيمية تساعد عمى تأميف فرص يساعد في سرعة إنجاز مختمؼ العمميا

اإلبداع والمبادرة، وأف تُقدـ دائما منتجات ذات جودة عالية وبالشكؿ المطموب، إضافة إلى ذلؾ عمى المؤسسة 
جراء تحسينات عمى المنتجات المقدمة.  أف تيتـ بآراء الزبائف ومقترحاتيـ في تقديـ منتجات جديدة وا 

 
 
 
  إختبار الفرضيات .3-2

 في ىذا الجزء سوؼ نقـو باختبار الفرضية الرئيسية التالية بأبعادىا المختمفة:
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في تعزيز القدرة التنافسية لمؤسسة البسكرية "ال يوجد دور معنوي ذو داللة إحصائية لحوكمة المؤسسات 
 ".0.05ذلك عند مستوى المعنوية لإلسمنت و 

يجب أوال التأكد مف صالحية أو مالئمة النموذج باستخداـ تحميؿ التبايف  قبؿ اختبار ىذه الفرضية     
 وذلؾ بالشكؿ التالي: (Analysis of Varianceلإلنحدار )

 ( نتائج تحميل التباين لالنحدار لمتأكد من صالحية النموذج الختبار فرضية البحث الرئيسية5الجدول )
 مستوى المعنوية Fقيمة  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 *0.000 14.876 2.087 6 12.525 االنحدار
 0.140 42 5.893 الخطأ
  48 18.418 المجموع
 (    α=0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية*  
 SPSS. V 17 المصدر: مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى مخرجات برنامج           

وىو أقؿ مف ( 0.000) بمستوى معنوية محسوبF (14.876 ) يتضح مف خالؿ ىذا الجدوؿ أف قيمة     
وبيذا نستدؿ عمى معنوية أو صالحية النموذج الختبار فرضية البحث ( 0.05)مستوى المعنوية المعتمد 

 القدرة التنافسية".الرئيسية؛ أي أف ىناؾ عالقة معنوية بيف المتغيريف محؿ الدراسة؛ "حوكمة المؤسسات و 

الختبار فرضية البحث الرئيسية بفروعيا المختمفة، حيث كانت النتائج  االنحدار المتعدد تحميلتـ إستخداـ     
 موضحة في الجدوؿ الموالي:

نتائج تحميل االنحدار المتعدد لتوضيح دور حوكمة المؤسسات بأبعادىا المختمفة في تعزيز  (6)الجدول 
 القدرة التنافسية لممؤسسة محل الدراسة

الخطأ  B مصدر التباين
 المعياري

Beta  قيمةT 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

معامل 
االرتباط 

R 

معامل 
 التحديد
R2 

وجود أساس فعاؿ 
 0.522 0.723 *0.000 7.170 0.723 0.071 0.510 ومحكـ لقواعد الحوكمة

حماية حقوؽ المساىميف 
 0.556 0.746 *0.000 7.678 0.746 0.087 0.671 والمستثمريف

 المعاممة العادلة
والمتساوية بيف جميع 

 المساىميف
0.558 0.078 0.720 7.119 0.000* 0.720 0.519 

دور أصحاب المصالح 
في أساليب ممارسة 

 الحوكمةقواعد 
0.560 0.090 0.671 6.212 0.000* 0.671 0.451 

مسؤوليات مجمس اإلدارة 
 0.400 0.633 *0.000 5.600 0.633 0.099 0.556 لقواعد الحوكمة
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اإلفصاح والشفافية 
 0.408 0.638 *0.000 5.686 0.638 0.103 0.586 لجميع أصحاب المصالح

حوكمة المؤسسات  
 كمجموعة

0.798 0.083 0.816 9.667 0.000* 
0.82

5 
0.680 

 (       α=0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية*
 SPSS. V 17 المصدر: مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى مخرجات برنامج 

 يتضح مف خالؿ النتائج الموضحة في الجدوؿ السابؽ ما يمي:  
( لممتغير المستقل والمتمثل في 0.05) وجود دور معنوي ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية -1

( T، إذ بمغت قيمة ) حوكمة المؤسسات )كمجموعة( في تعزيز القدرة التنافسية لممؤسسة محل الدراسة
(. وتشير 0.05( وىذا األخير ىو أقؿ مف مستوى الداللة المعتمد )0.000( بمستوى داللة )9.667المحسوبة )

ى أف ىناؾ عالقة إرتباط قوي بيف المتغيريف محؿ الدراسة )حوكمة ( إلR = 0.825قيمة معامؿ االرتباط )
مف التغيرات الحاصمة في  (68%)المؤسسات والقدرة التنافسية(، في حيف فسر متغير حوكمة المؤسسات 

(، وبناء R2لممؤسسة محؿ الدراسة وذلؾ باالعتماد عمى قيمة معامؿ التحديد ) مستوى تعزيز القدرة التنافسية
 ىذا نرفض الفرضية الصفرية ونقبؿ بديمتيا.عمى كؿ 

عند بحث أثر كؿ ُبعد مف أبعاد حوكمة المؤسسات عمى نحو مستقؿ في تعزيز القدرة التنافسية لممؤسسة  -2
 محؿ الدراسة، تبيف ما يمي: 

 التنافسيةالقدرة تعزيز  في لوجود أساس فعال ومحكم لقواعد الحوكمة وجود دور معنوي ذو داللة إحصائية -
( بمستوى 7.170( المحسوبة بمغت )T(، وذلؾ ألف قيمة )0.05) لممؤسسة محؿ الدراسة عند مستوى المعنوية

(، وعميو نرفض الفرضية الصفرية الفرعية األولى 0.05( وىو أقؿ مف المستوى المعتمد )0.000معنوية )
وة العالقة بيف المتغيريف "وجود أساس فعاؿ . إضافة إلى ذلؾ ومف خالؿ الجدوؿ السابؽ نجد أف قونقبل بديمتيا

( وذلؾ باإلعتماد عمى قيمة معامؿ اإلرتباط، وىو إرتباط قوي 0.723لمحوكمة" و "القدرة التنافسية" بمغت )
 نسبيا.

 القدرة التنافسيةتعزيز  في لحماية حقوق المساىمين والمستثمرين ُوجود دور معنوي ذو داللة إحصائية -
( بمستوى 7.678( المحسوبة بمغت )T(، وذلؾ ألف قيمة )0.05) راسة عند مستوى المعنويةلممؤسسة محؿ الد

ونقبل (، وعميو نرفض الفرضية الصفرية الفرعية الثانية 0.05( وىو أقؿ مف المستوى المعتمد )0.000معنوية )
والمستثمريف" و "القدرة . إضافة إلى ذلؾ نجد أف قوة العالقة بيف المتغيريف "حماية حقوؽ المساىميف بديمتيا

 ( وذلؾ باإلعتماد عمى قيمة معامؿ اإلرتباط، وىو إرتباط قوي نسبيا أيضا.0.746التنافسية" بمغت )
القدرة تعزيز  في لممعاممة العادلة والمتساوية بين جميع المساىمين ُوجود دور معنوي ذو داللة إحصائية -

( المحسوبة بمغت T(، وذلؾ ألف قيمة )0.05) نويةلممؤسسة محؿ الدراسة عند مستوى المع التنافسية
(، وعميو نرفض الفرضية الصفرية 0.05( وىو أقؿ مف المستوى المعتمد )0.000( بمستوى معنوية )7.119)

. إضافة إلى ذلؾ نجد أف قوة العالقة بيف المتغيريف "المعاممة العادلة والمتساوية بيف ونقبل بديمتياالفرعية الثالثة 
( وذلؾ باإلعتماد عمى قيمة معامؿ اإلرتباط، وىو إرتباط 0.720المساىميف" و "القدرة التنافسية" بمغت )جميع 

 قوي نسبيا أيضا.
لممؤسسة محؿ الدراسة  القدرة التنافسيةتعزيز  فيألصحاب المصالح  ُوجود دور معنوي ذو داللة إحصائية -

( وىو 0.000( بمستوى معنوية )6.212حسوبة بمغت )( المT(، وذلؾ ألف قيمة )0.05) عند مستوى المعنوية
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. إضافة إلى ونقبل بديمتيا(، وعميو نرفض الفرضية الصفرية الفرعية الرابعة 0.05أقؿ مف المستوى المعتمد )
( وذلؾ باإلعتماد 0.671ذلؾ نجد أف قوة العالقة بيف المتغيريف "أصحاب المصالح" و "القدرة التنافسية" بمغت )

 عامؿ اإلرتباط، وىو إرتباط متوسط نسبيا.عمى قيمة م
لممؤسسة محؿ  القدرة التنافسيةتعزيز  فيلمسؤوليات مجمس اإلدارة  ُوجود دور معنوي ذو داللة إحصائية -

( بمستوى معنوية 5.600( المحسوبة بمغت )T(، وىذا ألف قيمة )0.05) الدراسة عند مستوى المعنوية
ونقبل (، وبيذا نرفض الفرضية الصفرية الفرعية الخامسة 0.05مد )( وىو أقؿ مف المستوى المعت0.000)

. والشيء المالحظ أيضا أف ىناؾ إرتباط متوسط نسبيا بيف المتغيريف "مسؤوليات مجمس اإلدارة" و بديمتيا
 ( وذلؾ باإلعتماد عمى قيمة معامؿ اإلرتباط. 0.633"القدرة التنافسية" بمغت قيمتو )

لممؤسسة محؿ الدراسة  القدرة التنافسيةتعزيز  فيلإلفصاح والشفافية  داللة إحصائيةُوجود دور معنوي ذو  -
( وىو 0.000( بمستوى معنوية )5.686( المحسوبة بمغت )T(، وىذا ألف قيمة )0.05) عند مستوى المعنوية

. إضافة إلى ياونقبل بديمت(، وبيذا نرفض الفرضية الصفرية الفرعية السادسة 0.05أقؿ مف المستوى المعتمد )
ذلؾ نجد أف ىناؾ إرتباط متوسط نسبيا بيف المتغيريف "اإلفصاح والشفافية" و "القدرة التنافسية" بمغت قيمتو 

 ( وذلؾ باإلعتماد عمى قيمة معامؿ اإلرتباط. 0.638)
القدرة ىو األكثر تأثيرا في "  "حماية حقوق المساىمين والمستثمرينبناء عمى ما سبؽ، نجد أف متغير      

(، ثـ يأتي في 0.671( البالغ قيمتو )Bوذلؾ ألف لديو أكبر معامؿ إنحدار ) ،لممؤسسة محؿ الدراسة التنافسية
(، وفي المرتبة الثالثة يأتي متغير "دور 0.586( قدره )Bالمرتبة الثانية متغير "اإلفصاح والشفافية" بمعامؿ )

في المرتبة الرابعة يأتي متغير "المعاممة العادلة (، بينما 00.56( قدره )Bأصحاب المصالح" بمعامؿ )
(، في حيف جاء متغير "مسؤوليات مجمس اإلدارة 0.558( قدره )Bوالمتساوية بيف جميع المساىميف" بمعامؿ )
(، وفي األخير جاء متغير "وجود أساس فعاؿ 0.556( قدره )Bلقواعد الحوكمة" بالمرتبة الخامسة بمعامؿ )

 كمة" بالمرتبة السادسة ومحكـ لقواعد الحو 
 (.0.510( قدره )Bبمعامؿ )

 نتائج البحث وتوصياتو -4
 . النتائج:4-1

 في ضوء تحميؿ البيانات األولية لمدراسة الميدانية تـ التوصؿ إلى النتائج التالية:     
متوسطا. وتدؿ ىذه النتيجة أف المؤسسة محؿ  بالمؤسسة البسكرية لإلسمنتجاء مستوى اإلفصاح والشفافية  -1

الدراسة تقـو باإلفصاح عف ممكية األسيـ لجميع المساىميف بجميع فئات األسيـ، ويتـ اإلفصاح نسبيا عف 
ظيار فاعميتو وقوتو، واإلفصاح غير الكبير عف عناصر المخاطر الجوىرية  فاعمية نظاـ الرقابة الداخمية وا 

 عناصر المركز المالي.المتوقعة وعف جميع بنود 
بالمؤسسة محؿ الدراسة. وتدؿ ىذه  جاء مستوى توفر مسؤوليات مجمس اإلدارة لقواعد الحوكمة متوسطا -2

النتيجة أف مجمس إدارة المؤسسة المدروسة يعمؿ ضمف خطة إستراتيجية شاممة لإلشراؼ والرقابة. ويراعي 
ريقة عادلة، كما يمتـز المجمس بالقوانيف واألنظمة مع المعاممة المتساوية لكؿ فئة مف فئات المساىميف وبط

 الحرص عمى مصالح األطراؼ ذات المصمحة.
جاء دور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة قواعد الحوكمة بالمؤسسة محؿ الدراسة متوسطا. تبيف ىذه  -3

ألحكاـ القانوف، والسماح ليـ النتيجة أنو في المؤسسة محؿ الدراسة يتـ تسييؿ مياـ أصحاب المصالح وفقا 
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تاحة الفرصة أيضا  نسبيا باإلتصاؿ بحرية بمجمس اإلدارة لمتعبير عف مخاوفيـ تجاه التصرفات غير القانونية، وا 
 ليـ في الحصوؿ عمى تعويض مناسب عند إنتياؾ حقوقيـ.

ف متوسطا أيضا. وىذا جاء مستوى إىتماـ المؤسسة محؿ الدراسة بمبدأ حماية حقوؽ المساىميف والمستثمري -4
ما يدؿ عمى أف إدارة المؤسسة توفر لممساىميف المعمومات الضرورية عف اجتماعات الجمعية العامة، ويقـو 
المساىموف بالمشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية بشكؿ عادؿ، ويطمعوف عمى أية عمميات 

 غير عادية يمكف أف تؤدي إلى التأثير عمى المؤسسة.
جاء مستوى إىتماـ المؤسسة محؿ الدراسة بمبدأ المعاممة العادلة والمتساوية بيف جميع المساىميف متوسطا.  -5

وىذا ما يدؿ عمى أنو في المؤسسة محؿ الدراسة يتـ معاممة جميع المساىميف مف نفس الفئة بالتساوي، وليـ 
وفر آليات ووسائؿ تعويضية فعالة لحماية حقوؽ التصويت المتساوية لكؿ فئة مف فئات حممة األسيـ، كما تت

 حقوقيـ. 
جاء مبدأ ُوجود أساس فعاؿ ومحكـ لقواعد الحوكمة بالمؤسسة محؿ الدراسة متوسطا. وىذا ما يدؿ عمى أف  -6

المؤسسة محؿ الدراسة توفر إطار تنظيمي يضبط كافة جوانب الحوكمة، وتعمؿ عمى رفع مستوى الشفافية 
 المالية التي تنشرىا.والكفاءة في التقارير 

 مستوى القدرة التنافسية لمؤسسة البسكرية لإلسمنت جاء متوسطا وفقا لمقياس الدراسة. -7
جاء مستوى إستجابة المؤسسة محؿ الدراسة لحاجات ورغبات الزبائف متوسطا. كذلؾ فيي تولي إىتماما  -8

 بائف.متوسطا ببحوث التسويؽ بغرض التعرؼ عمى الرغبات غير المشبعة لمز 
جاء مستوى جودة المنتجات التي تقدميا المؤسسة محؿ الدراسة متوسطا. وىذا ما يدؿ عمى أف المؤسسة  -9

 تسعى بشكؿ جاد إلى تطبيؽ أنظمة اإلعتماد والجودة المحمية والعالمية وتقدـ منتجات ذات جودة مقبولة نسبيا.
وىذا ما يدؿ عمى أف المؤسسة تيتـ بشكؿ  جاء مستوى اإلبداع بالمؤسسة محؿ الدراسة متوسطا كذلؾ. -10

متوسط نسبيا بتطوير تشكيمة منتجاتيا بما يتناسب مع ما يقدمو المنافسوف، إضافة إلى ذلؾ فالمؤسسة ال تتبنى 
 عممية إدخاؿ وتجريب األفكار اإلبتكارية التي يقدميا الموظفوف لمواجية مشاكؿ العمؿ.

نظـ المعمومات المستخدمة أف اء متوسطا. وىذا األمر يوضح ج مستوى كفاءة المؤسسة محؿ الدراسة -11
تساىـ بشكؿ متوسط نسبيا في تخفيض تكاليؼ العمميات والمنتجات، وفي زيادة التنسيؽ والتكامؿ بيف الوحدات 
اإلدارية في تنفيذ العمميات، إضافة إلى ذلؾ فالمؤسسة تسعى إلى تبني كؿ األساليب واإلستراتيجيات الكفيمة 

 ير كفاءة العمميات فييا.بتطو 
( لحوكمة المؤسسات )كمجموعة( في 0.05وجود دور معنوي ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية ) -12

 تعزيز القدرة التنافسية لممؤسسة محؿ الدراسة.
لممؤسسة محؿ  مف التغيرات الحاصمة في مستوى القدرة التنافسية (68%)متغير حوكمة المؤسسات فسر  -13

 (. R2الدراسة وذلؾ باالعتماد عمى قيمة معامؿ التحديد )
 . التوصيات4-2

 في ضوء ىذه النتائج نوصي بما يمي:     
قنوات لنشر المعمومات الكافية وفي الوقت المناسب وبطريقة تتسـ بالعدالة لجميع األطراؼ ذات يجب توفير  -1

 العالقة.
 المالي بالقدر الكافي وبدوف إستثناء.اإلفصاح عف جميع بنود عناصر المركز يجب  -2
 يجب اإلفصاح لممساىميف عند وجود ممارسة أو سموؾ غير أخالقي. -3
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عمى مجمس اإلدارة أف يوفر نظاـ رسمي يتصؼ بالشفافية لعمميات ترشيح وانتخاب أعضاء مجمس اإلدارة  -4
 بالمؤسسة محؿ الدراسة.

 عامميف في تحسيف األداء.يجب العمؿ عمى تطوير آليات مشاركة جميع ال -5
 يجب توفير آلية عمؿ فعالة بيف أصحاب المصالح ومجمس اإلدارة لتوفير إستمرارية المؤسسة. -6
 يجب عمى المساىميف أف يشاركوا في إجراء أية تعديالت عمى النظاـ األساسي في المؤسسة. -7
 زؿ بالمؤسسة.يجب عمى المساىميف أف يشاركوا في إتخاذ إجراءات االنتخاب والع -8
جراء تحسينات عمى المنتجات  -9 عمى المؤسسة أف تيتـ بآراء الزبائف ومقترحاتيـ في تقديـ منتجات جديدة وا 

 المقدمة.
يجب عمى المؤسسة أف تخصص وحدة خاصة لمتواصؿ مع الزبائف والتعرؼ عمى آرائيـ بخصوص جودة  -10

 المنتجات المقدمة.
 ديد مقاييس جودة المنتجات المقدمة لمزبائف.يجب عمى المؤسسة أف تقـو بتح -11
 عمى المؤسسة أف ترسخ ثقافة تنظيمية تساعد عمى تأميف فرص اإلبداع والمبادرة. -12
عمى المؤسسة أف تقـو بمراجعة أنشطة وعمميات وحداتيا المختمفة وأف تقـو بإلغاء األنشطة والعمميات  -13

 غير الضرورية والمتكررة.
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The Role of Corporate Governance in boosting the Competitiveness of 
Algerian economic Institutions 

Biskria institution of Cement Case Study 
Abstract 
     This study aimed to discern the perceptions of the respondents on the level of 

application of the principles of governance in the Biskria institution of Cement and 

its role in backing up its competitiveness, and to achieve this, a questionnaire was 

developed and distributed to all the administrative staff of the institution (60), and 

(49) questionnaires were retrieved valid for statistical analysis. It was used a number 

of statistical methods in the data analysis, including descriptive statistics, regression 

analysis of variance, multiple regression, etc. 

The study came to a set of results, the most important of which are: The level of 

applying the principles of governance in the Biskria institution of Cement was 

medium, in addition the level of competitiveness was medium, and there is a 

significant role of statistical significance at the level of significance (0.05) of 

corporate governance (as a group) in enhancing the competitiveness of the institution 

under study, and we also found, the variable of corporate governance explained 

(68%) of the changes in the competitiveness of this institution, based on the value of 

the coefficient of determination (R2). 

The study concluded with a set of recommendations, the most important of which 

are: An effective working mechanism should be provided between the stakeholders 

and the board of directors to help the continuity of the institution. We should take 

into account the customer opinions and suggestions into introducing new products 

and improvements to the products offered, the institution should also establish an 

organizational culture that helps to secure opportunities for creativity and initiative as 

well. Furthermore, the institution should review the activities and operations of its 

various units and get rid of unnecessary and repetitive activities and processes. 

Key words: Corporate Governance, Equities Protection, Fair and Equal Treatment, 

Stakeholders, Board of Directors, Disclosure and Transparency, Competitiveness, the 

institution under study. 


