ملخص دراسة
"آثر تطبيق مبادئ الحوكمة لدى ر
الشكات يف محافظة بيت
لحم واستدامتها"
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سعت هذه ادلراسة لقياس أثر احلومكة عىل النشطة اخملتلفة للرشاكت يف حمافظة بيت حلم واس تدامهتا حيث تكونت ادلراسة
من جزء أويل خاص مبعلومات لها عالقة بطبيعة الرشاكت مثل النشاط الاقتصادي ومعر الرشكة وعدد العاملني فهيا و رأس
مالها و كياهنا القانوين ،حيث أشارت ادلراسة اىل ما ييل:
-1اهامتم نس بة كبرية من القطاع التجاري يف مفهوم احلومكة وتطبيقاهتا.
-2النس بة الكرب من العينة يه رشاكت مىض عىل تأسيسها أكرث من  21س نة وأن هذه الرشاكت معظمها رشاكت عائلية مضنيا
عىل الرمغ من تسجيلها القانوين املغايري.
-3غالبية هذه العينة يه رشاكت دلهيا عدد من املوظفني أقل من  10حبسب تصنيفات هذه ادلراسة ،عىل الرمغ من أن النس بة
الكرب من عينة هذه الرشاكت يه مسجةل كرشاكت مسامهة خصوصية.
بيامن مشل اجلزء الثاين من ادلراسة عىل معلومات تتعلق بلنظمة ادلاخلية والجراءات املتبعة داخل هذه الرشاكت حيث
أظهرت ادلراسة الت:
-1وجود نس بة مرتفعة ملحوظة مقارنة بغريها من الردود واليت تتعلق بس تخدام النظام احملاس يب لدخال البياانت املالية واعامتد
اجراءات التدقيق اخلاريج ما بني الرشاكت يف عينة ادلراسة.
-2بلضافة اىل بعض املؤرشات الجيابية بشلك عام واليت تتعلق بوجود أنظمة مالية وادارية حمددة ومعلنة ،وملزتم هبا من قبل
الرشاكت.
 -3وجود نظام رقايب اداري يمت من خالهل تطبيق املسائةل يف هذه الرشاكت عىل اكفة املس توايت الدارية ،ويمت العمل فهيا من
خالل همام واحضة وحمددة للعاملني حبسب الوصف الوظيفي.
 -4حيرص العاملني يف هذه الرشاكت عىل تطبيق القمي الخالقية املوضوعة من قبل الرشاكت ،يف املقابل تقوم الرشاكت
بلستامثر يف العاملني دلهيا بشلك مس متر.
-5تعمل هذه الرشاكت مضن خطط مس تقبلية واحضة وحمددة حترص عىل تقيمي أهداف الرشكة بشلك مس متر وحبسب العوامل
املؤثرة علهيا ولكهنا ل تقبل بوجود تدخالت خارجية ملتابعة اخلطط املس تقبلية لها.
فعىل الرمغ من وجود هذه املؤرشات الجيابية مضن عينة ادلراسة واملتعلقة بوجود أنظمة ادارية ومالية ورقابية ال أن معظم
هذه النظمة قد تكون غري مكتوبة وامنا متعارف علهيا مضن الرشكة وبني العاملني فهيا .واجلدير بذلكر أن عينة ادلراسة أظهرت

وجود نس بة منخفضة من الرشاكت اليت دلهيا هيلك تنظ ميي مكتوب وواحض يعكس تسلسل اداري المر اذلي يدل عىل عدم
وجود تنظمي داخيل للعمل وتقس مي للمهام بصورة حصيحة واذلي قد يؤدي اىل تداخل يف املسؤوليات ،كام لوحظ أيضا خالل
ادلراسة أن نس بة تشابه ردود الجابت احملايدة واليت بلغت مكتوسط  %15.4مجليع الاس ئةل واليت قد تدل عىل عدم وجود
معرفة دلى بعض الرشاكت مبفاهمي معينة متعلقة بحلومكة و أثر تطبيقاهتا الجيابية عىل رشاكهتم.
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بلتايل تعترب هذه ادلراسة الس تطالعية حماوةل أولية لتشجيع خمتلف الرشاكت عىل اتباع أنظمة ولواحئ احلومكة ملا هل من فائدة
عىل تطوير أداء الرشاكت واحلفاظ علهيا من جيل اىل أخر.
حيث تتلخص ادلراسة بأمه التوصيات التالية:
❖ رضورة وجود أنظمة مالية وادارية ورقابية مكتوبة ومطبقة دلى هذه الرشاكت مبا يتناسب مع طبيعة معل لك رشكة.
❖ رضورة وجود وصف وظيفي مكتوب مجليع العاملني يف الرشكة وهيلكية ادارية واحضة وحمددة دلى الرشاكت.
❖ وجود مدونة سلوك وأخالقيات العمل وعقوبت للمخالفني العاملني دلى الرشاكت.
❖ وجود نظام حوافز للموظفني.
❖ رضورة عقد اللقاءات التوعوية للرشاكت وكوادرها حول أمهية احلومكة وتأثرياهتا.
❖ رضورة وجود مدونة حومكة مكتوبة ومعمتدة دلى الرشاكت مجيعها مبا يتناسب مع طبيعة معل لك رشكة.
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