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 ملخص دراسة  

 

ي محافظة بيت لدى آثر تطبيق مبادئ الحوكمة "
كات ف  الشر

 "لحم واستدامتها 
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ادلراسة    ت حيث تكون س تدامهتا  ا  يف حمافظة بيت حلم و   نشطة اخملتلفة للرشاكتل  ثر احلومكة عىل اأ    لقياسسعت هذه ادلراسة   

  س أ  و ر وعدد العاملني فهيا   ة الرشك  النشاط الاقتصادي ومعر مثلالرشاكت  ويل خاص مبعلومات لها عالقة بطبيعةأ  من جزء 

 ىل ما ييل: ا  شارت ادلراسة  أ  حيث   ين،نو القا و كياهنا  مالها  

   .هامتم نس بة كبرية من القطاع التجاري يف مفهوم احلومكة وتطبيقاهتاا  -1

 ن هذه الرشاكت معظمها رشاكت عائلية مضنيا  أ  س نة و   21كرث من  أ  سيسها  أ  عىل تىض  كرب من العينة يه رشاكت م ل  النس بة ا-2

   .عىل الرمغ من تسجيلها القانوين املغايري

ن النس بة أ  عىل الرمغ من    ،حبسب تصنيفات هذه ادلراسة  10  قل منأ  وظفني  من املدلهيا عدد  رشاكت  يه  بية هذه العينة  ال غ-3

   .رشاكت مسامهة خصوصيةمسجةل ك  كرب من عينة هذه الرشاكت يهل  ا

ادلراسة   من  الثاين  اجلزء  مشل  ب عىل  بيامن  تتعلق  ادلاخلية  ل  معلومات  حيث  ا   جراءات ل  وانظمة  الرشاكت  هذه  داخل  ملتبعة 

 : ال ت   ظهرت ادلراسة أ  

عامتد ا  دخال البياانت املالية و ل  س تخدام النظام احملاس يب  الردود واليت تتعلق ب  نس بة مرتفعة ملحوظة مقارنة بغريها من  وجود  -1

  .التدقيق اخلاريج ما بني الرشاكت يف عينة ادلراسة اتجراءا  

دارية حمددة ومعلنة، وملزتم هبا من قبل  ا  جيابية بشلك عام واليت تتعلق بوجود أ نظمة مالية و ل  املؤرشات ا  بعض  ىلا  ضافة  ل  ب-2

 .الرشاكت

من فهيا  يمت العمل  و ،  داريةل  اكفة املس توايت اتطبيق املسائةل يف هذه الرشاكت عىل  من خالهل  يمت    داريا    وجود نظام رقايب  -3

 .خالل همام واحضة وحمددة للعاملني حبسب الوصف الوظيفي

الرشاكت  حيرص    -4 هذه  يف  اعىل  العاملني  القمي  الرشاكت  ل  تطبيق  تقوم  املقابل  يف  الرشاكت،  قبل  من  املوضوعة  خالقية 

 . رستامثر يف العاملني دلهيا بشلك مس متل  ب

هداف الرشكة بشلك مس متر وحبسب العوامل  أ  تقيمي  مضن خطط مس تقبلية واحضة وحمددة حترص عىل    الرشاكت  هذه تعمل  -5

 ولكهنا ل تقبل بوجود تدخالت خارجية ملتابعة اخلطط املس تقبلية لها. اهيلعاملؤثرة 

ن معظم  أ  ل  ا  دارية ومالية ورقابية  ا  نظمة  أ  جيابية مضن عينة ادلراسة واملتعلقة بوجود  ل  فعىل الرمغ من وجود هذه املؤرشات ا

ظهرت  أ  ن عينة ادلراسة  أ  واجلدير بذلكر  .  منا متعارف علهيا مضن الرشكة وبني العاملني فهياا  نظمة قد تكون غري مكتوبة و ل  هذه ا

ميي مكتوب وواحض يعكس تسلسل   مر اذلي يدل عىل عدم  ل  داري ا ا  وجود نس بة منخفضة من الرشاكت اليت دلهيا هيلك تنظ

خالل  يضا  أ  كام لوحظ  ،  ىل تداخل يف املسؤوليات ا  وجود تنظمي داخيل للعمل وتقس مي للمهام بصورة حصيحة واذلي قد يؤدي  

  وجود   عدم   عىل% مجليع الاس ئةل واليت قد تدل  15.4يدة واليت بلغت مكتوسط  جابت احملا ل  ن نس بة تشابه ردود ا أ  ادلراسة  

 جيابية عىل رشاكهتم. ل  ثر تطبيقاهتا ا أ  معرفة دلى بعض الرشاكت مبفاهمي معينة متعلقة بحلومكة و  
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نظمة ولواحئ احلومكة ملا هل من فائدة  أ  تباع  ا  ولية لتشجيع خمتلف الرشاكت عىل  أ  س تطالعية حماوةل  ل  بلتايل تعترب هذه ادلراسة ا

   ىل أ خر.ا  داء الرشاكت واحلفاظ علهيا من جيل أ  عىل تطوير 

 : حيث تتلخص ادلراسة بأ مه التوصيات التالية 

 طبيعة معل لك رشكة.هذه الرشاكت مبا يتناسب مع  دلى  دارية ورقابية مكتوبة ومطبقةا  نظمة مالية و أ  وجود رضورة  ❖

 دارية واحضة وحمددة دلى الرشاكت.ا  ع العاملني يف الرشكة وهيلكية يوجود وصف وظيفي مكتوب مجل رضورة  ❖

 . دلى الرشاكتلعاملني اوعقوبت للمخالفني خالقيات العمل أ  وجود مدونة سلوك و  ❖

 وجود نظام حوافز للموظفني.  ❖

 .ااهتثري أ  مهية احلومكة وتأ  حول  وكوادرها رضورة عقد اللقاءات التوعوية للرشاكت ❖

 ة. رضورة وجود مدونة حومكة مكتوبة ومعمتدة دلى الرشاكت مجيعها مبا يتناسب مع طبيعة معل لك رشك ❖


