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ملخص: 
هدفت هذه الدرا�ضة اإىل التعرف اإىل مدى التزام �رضكات امل�ضاهمة العامة املدرجة يف 

بور�ضة فل�ضطني بتطبيق برامج احلماية من الغ�ص من وجهة نظر املديرين املاليني. 
تكونت عينة الدرا�ضة من )39( مديراً ماليًا، ولتحقيق اأهداف الدرا�ضة اأعدت ا�ضتبانة 
مكونة من )40( فقرة، ت�ضمنت �ضتة جمالت رئي�ضة، يجيب عنها املديرون املاليون يف تلك 
زت  ال�رضكات، وتاأكد الباحث من �ضدقها ومعامل ثباتها، وبعد عملية جمع ال�ضتبانات، رمَّ
الجتماعية  للعلوم  الإح�ضائية  الرزمة  با�ضتخدام  اإح�ضائيا  وعوجلت  للحا�ضوب،  واأدخلت 
)SPSS( . ومن اأهم نتائج الدرا�ضة التزام ال�رضكات امل�ضاهمة العامة املدرجة يف بور�ضة 
فل�ضطني بتطبيق برامج احلماية من الغ�ص بدرجة عالية، واأن اأهم املعوقات التي حتد من 
اللتزام بتطبيق برامج احلماية من الغ�ص، هو نق�ص املوؤهالت العلمية واخلربة العملية لدى 
من  ُقدِّمت جمموعة  الدرا�ضة  اإليها  تو�ضلت  التي  النتائج  املايل. ويف �ضوء  الق�ضم  موظفي 
والهتمام  الوعي  بزيادة  العامة  امل�ضاهمة  �رضكات  قيام  �رضورة  اإىل  الرامية  التو�ضيات 
الفاعلية  من  عالية  وبدرجة  �ضامل  ب�ضكل  كافة  الغ�ص  من  احلماية  برامج  اأبعاد  بتطبيق 

والكفاءة. 
الكلمات املفتاحية: برامج احلماية من الغ�ص، تقومي خماطر الغ�ص، البيئة الرقابية، 

الأن�ضطة الرقابية، الت�ضال واملعلومات، 
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Abstract: 

This study aims at identifying the extent the application of antifraud 
programs in companies listed in Palestine Exchange. 

Method: the sample of the study consists of (39) who are financial 
managers at the listed companies. A questionnaire containing six of major 
domains was used. The study data was processed by the Statistical Package 
of Social Science (SPSS) . Findings: the study results show that there is a high 
degree of commitment in the companies listed in Palestine Exchange applying 
the antifraud programs. Also, they show that the obstacles which encounter 
the application of antifraud programs are the lack of academic qualifications 
and practical experience among the employees of the financial department. 
Recommendations: increasing comprehensive and awareness about applying 
antifraud programs is necessary. 
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مقدمة الدراسة وخلفيتها: 
يف بيئة اأعمال اليوم املرتبطة بزيادة املتطلبات الت�رضيعية والتنظيمية، اأ�ضبح هناك 
اأَن  مُيكن  الغ�ص  اإمكانية حدوث  اإن  الغ�ص وحتديدها.  لفهم خماطر  لل�رضكات  ما�ضة  حاجة 
ُتخفَّ�ص بتطبيق برامج احلماية من الغ�ص الفعالة، التي مُيكن اأَن حتدد الغ�ص بطريقة منا�ضبة، 
وُتقلل ال�رضر الناجت عن حدوثه. كما اأن منع الغ�ص وك�ضفه مُيكن اأَن ي�ضاعد ال�رضكات على 
العقد  الغ�ص. وخالل  املرتبطة بحدوث  التكاليف  وتوفري  اأهدافها،  اأعمالها، وحتقيق  اإجناز 
العامل  اأنحاء  يف  ال�رضكات  لدى  اُكت�ضفت  التي  الغ�ص  حالت  من  عدد  هناك  كان  املا�ضي 
 Enron, WorldCom, Cendant, Adelphia, Parmalat, Royal كافة، ومن هذه احلالت
املتعلقة  للمخاوف  وا�ضتجابة  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  ففي   .,Ahold, and Vivendi
تعديالت  واإجراء  الهتمام،  اإىل  اأّدى  املالية،  التقارير  الغ�ص يف  ا�ضتمرار حدوث  باإمكانية 
اأَن ُتخف�ص الغ�ص املحا�ضبي والأنواع الأخرى من الغ�ص املتعلقة  وت�رضيعات جديدة مُيكن 
 Uzun,et al,( اأوك�ضلي لعام 2002  اأبرزها قانون تعليمات �ضاربينز  بال�رضكات، كان من 

 . )2004

الغ�ص يف  اإىل العالقة بني احلاكمية املوؤ�ض�ضية وارتكاب  الباحثني  اأ�ضار عدد من  لقد 
تخفي�ص  على  �ضيعمل  قوية  موؤ�ض�ضية  اآليات حاكمية  تطبيق  اأن  على  ويجمعون  ال�رضكات، 
الفر�ضة لرتكاب الغ�ص )chen & lin, 2007( . وي�ضيف )Durbin, 2007( اأن ال�رضكات اإذا 
ما التزمت بتطبيق تعليمات �ضاربينز اأوك�ضلي لعام 2002 ومعيار التدقيق الأمريكي رقم 
)99( ، والذي يتطلب من املدققني اخلارجيني ال�ضتف�ضار عن اأنظمة الرقابة الداخلية وبرامج 
الرقابة  بتدقيق  واملتعلق  الثاين  التدقيق  ومعيار  وك�ضفه،  الغ�ص  ملنع  الغ�ص  من  احلماية 
الداخلية على التقارير املالية ال�ضادرة عن جمل�ص الإ�رضاف على حما�ضبة ال�رضكات العامة، 
ثقة  وزيادة  الأ�ضهم،  حملة  حماية  على  تعمل  �ضوف  الغ�ص،  من  احلماية  برامج  تبني  فاإن 
امل�ضتثمرين يف التقارير املالية، واأن ال�رضكات التي تقوم باكت�ضاف حالت الغ�ص باأ�ضلوب 
فعال، ويف الوقت املنا�ضب �ضيوؤدي ذلك اإىل حت�ضني اأ�ضعار اأ�ضهمها يف ال�ضوق املايل، كذلك 
فاإن تبني برامج احلماية من الغ�ص �ضوف ي�ضهل عمل كل من املدقق الداخلي واخلارجي، 
فاملدقق الداخلي يحتاج للتاأكد من قيام ال�رضكة بتحديد خماطر الغ�ص لت�ضميم اختبارات 
معينة لتلك املخاطر، وبالآتي التخفيف من خماوف املدققني اخلارجيني. وبالآتي فاإن تلك 
الربامج جتعل عمل املدققني الداخليني واخلارجيني اأكرث �ضهولة وفاعلية، وبالآتي احلفاظ 

على اأجور تدقيق منخف�ضة. 
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يكاد يجمع الباحثون اأن هناك ثالثة عنا�رض رئي�ضة لرتكاب حالت الغ�ص يف ال�رضكات، 
ويطلقون عليها مثلث الغ�ص، )Albrecht, et al, 2006a( وهي: ال�ضغط املح�ضو�ص: حيث اإن 
مرتكبي حالت الغ�ص يكون دافعهم الرئي�ص احلاجة املالية، فبالرغم من وجود �ضغوط غري 
مالية قد حتفز على ارتكاب الغ�ص وت�ضجعه مثل احلاجة اإىل نتائج تكون اأف�ضل من الأداء 
الفعلي، والإحباط يف العمل. والفر�ضة املح�ضو�ضة التي ت�ضمح بارتكاب الغ�ص: فاملديرون 
التنفيذيون الذين يعتقدون اأنهم �ضُيك�ضفون عند ممار�ضتهم للغ�ص ويعاقبون، فاإنهم نادراً ما 
الغ�ص واإخفائه  اأن لديهم فر�ضة لرتكاب  الذين يعتقدون  يقومون بالغ�ص، ولكن املديرين 
ناجمة عن �ضعف جمل�ص الإدارة اأو عدم كفاية اأنظمة الرقابة الداخلية، فاإنهم �ضي�ضتفيدون 
من تلك الفر�ضة، ويرتكبون الغ�ص يف �رضكاتهم. واأخريا التربير: فمرتكبو الغ�ص يكون لديهم 
التنفيذيون  املديرون  يربر  قد  املثال  �ضبيل  فعلى  مقبوًل،  وجعله  للغ�ص  لرتكابهم  تربير 
اأ�ضعار مرتفعة لأ�ضهم  ا�ضتخدامهم ملمار�ضات حما�ضبية غري مقبولة بهدف املحافظة على 

 . )Albrecht, et al. , 2006b( رضكاتهم يف ال�ضوق املايل�
وي�ضيف )Albrecht, et al. , 2004( اأن هناك عدداً من الأ�ضباب تكمن خلف حالت 
 Parmalat, Adelphia, Enron, WorldCom,( مثل  ال�رضكات  يف  اكت�ضفت  التي  الغ�ص 
القت�ضاديات  تو�ضع  نتيجة  الأخالقية  غري  والأعمال  امل�ضكالت  اإخفاء  وهي:   )Cendant
املتحدة  الوليات  يف  �ضائداً  كان  الذي  الأخالقي  والف�ضاد  املا�ضي.  القرن  ت�ضعينيات  يف 
وحول العامل. وخطاأ ال�رضكات يف حتديد حوافز املديرين ب�ضورة �ضحيحة، و�ضخامة حجم 
الدين ودرجة الرفع املايل يف تلك ال�رضكات. وطبيعة املبادئ املحا�ضبة املتعارف عليها 
وال�ضلوك  الأخرى.  الدول  من  كثري  عن  تختلف  والتي  الأمريكية،  ال�رضكات  يف  امل�ضتخدمة 
النتهازي لبع�ص مكاتب التدقيق يف تقدميها للخدمات الأخرى لل�رضكات التي تقوم بتدقيق 

ح�ضاباتها. والتوقعات غري الواقعية ملحللي وول �ضرتيت. 
وانطالقا مما تقدم من اأهمية تطبيق ال�رضكات امل�ضاهمة العامة املدرجة يف بور�ضة 
لل�رضكات  الغ�ص، وما يرتتب على ذلك من حتقيق مزايا عدة  فل�ضطني لربامج احلماية من 
وجتنيبها مواجهة كثري من امل�ضكالت وال�ضعوبات نتيجة عدم تطبيقها لتلك الربامج، جاءت 
عليها يف  املتعارف  الغ�ص  من  احلماية  برامج  تطبيق  مدى  معرفة  الدرا�ضة يف  هذه  فكرة 

�رضكات امل�ضاهمة العامة املدرجة يف بور�ضة فل�ضطني. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
من املعروف اأن اإدارة ال�رضكة م�ضئولة عن ت�ضميم اأنظمة الرقابة الداخلية، والإجراءات 
كافة التي من �ضاأنها امل�ضاعدة على منع حالت الغ�ص واكت�ضافها. فقد جاءت املادة 404 
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من قانون Sarbanes Oxley لعام 2002 لتزيد من م�ضئولية اإدارة ال�رضكة وتفر�ص عليها 
اإدارة ال�رضكة م�ضئولة  اأن  تقومي اأنظمة الرقابة الداخلية على عمليات الإبالغ املايل، ومبا 
عن تقومي ت�ضميم وفاعلية ت�ضغيل برامج احلماية من الغ�ص وتزويد التوثيق الكايف لتقومي 
براجمها وتو�ضياتها يجب اأن تت�ضمن العيوب يف تلك الربامج، كذلك فاإن املدقق يجب اأن 
يقيم فاعلية تلك الربامج. ومن هنا حتددت م�سكلة الدرا�سة يف االإجابة عن الت�ساوؤالت 

االآتية: 
بيئة . 1 باإن�ضاء  فل�ضطني  بور�ضة  يف  املدرجة  العامة  امل�ضاهمة  ال�رضكات  تقوم  هل 

رقابية مالئمة؟ . 
هل تقوم ال�رضكات امل�ضاهمة العامة املدرجة يف بور�ضة فل�ضطني باإجراء تقومي . 2

ملخاطر الغ�ص؟ . 
هل تقوم ال�رضكات امل�ضاهمة العامة املدرجة يف بور�ضة فل�ضطني بت�ضميم اأن�ضطة . 3

رقابية للحماية من الغ�ص وتطبيقها؟ . 
بتبادل . 4 فل�ضطني  بور�ضة  يف  املدرجة  العامة  امل�ضاهمة  ال�رضكات  تقوم  هل 

املعلومات والت�ضال حول برامج احلماية من الغ�ص لالأطراف الداخلية واخلارجية لل�رضكة؟. 
 هل تقوم ال�رضكات امل�ضاهمة العامة املدرجة يف بور�ضة فل�ضطني مبراقبة فاعلية . 5

برامج احلماية من الغ�ص؟ . 
�رضكات . 6 يف  الغ�ص  من  احلماية  برامج  تطبيق  دون  حتول  التي  املعوقات  هي  ما 

امل�ضاهمة العامة املدرجة يف بور�ضة فل�ضطني؟ . 

أهمية الدراسة: 
تنبع اأهمية هذه الدرا�ضة من كونها حتاول ا�ضتك�ضاف مدى تطبيق برامج احلماية من 
الغ�ص يف ال�رضكات امل�ضاهمة العامة املدرجة يف بور�ضة فل�ضطني، وبالآتي حتقيق الأهداف 
املرجوة من تطبيقها، فتوؤدي برامج احلماية من الغ�ص دوراً مهمًا يف �ضمان جودة اإعداد 

التقارير املالية املتعلقة بال�رضكات. 
جاءت هذه الدرا�ضة من اأجل اإلقاء ال�ضوء على اأهمية تطبيق برامج احلماية من الغ�ص 
يف البيئة الفل�ضطينية، وذلك انطالقًا من الدور الكبري الذي توؤديه تلك الربامج يف منع حالت 
الغ�ص وك�ضفها، وتوفري ال�ضفافية وامل�ضداقية للقوائم املالية، وخف�ص قدرة اإدارة ال�رضكات 
على التالعب بتلك القوائم، وبالآتي تعزيز ثقة امل�ضتثمرين وحمايتهم، ومن ثم امل�ضاعدة يف 

حت�ضني حوكمة ال�رضكات وتعزيزها. 



267

2014 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثاني والثالثون )2( - شباط 

أهداف الدراسة: 
ميكن  اأ�ضئلة،  من  عنه  الإجابة  حتاول  وما  الدرا�ضة،  مل�ضكلة  ال�ضابق  العر�ص  من   
يف  الغ�ص  من  احلماية  برامج  تطبيق  مدى  اإىل  التعرف  هو  الدرا�ضة  هدف  باأن  ال�ضتدلل 
الدرا�سة  اأن هذه  القول  وباالآتي ميكن  �رضكات امل�ضاهمة املدرجة يف بور�ضة فل�ضطني، 

ت�سعى ملعرفة: 
مدى قيام ال�رضكات امل�ضاهمة العامة املدرجة يف بور�ضة فل�ضطني باإن�ضاء بيئة . 1

رقابية مالئمة. 
مدى التزام ال�رضكات امل�ضاهمة العامة املدرجة يف بور�ضة فل�ضطني باإجراء تقومي . 2

ملخاطر الغ�ص. 
مدى قيام ال�رضكات امل�ضاهمة العامة املدرجة يف بور�ضة فل�ضطني بت�ضميم اأن�ضطة . 3

رقابية للحماية من الغ�ص وتطبيقها. 
بتبادل . 4 فل�ضطني  بور�ضة  يف  املدرجة  العامة  امل�ضاهمة  ال�رضكات  قيام  مدى 

الت�ضال واملعلومات حول برامج احلماية من الغ�ص لالأطراف الداخلية واخلارجية لل�رضكة. 
مدى قيام ال�رضكات امل�ضاهمة العامة املدرجة يف بور�ضة فل�ضطني مبراقبة فاعلية . 5

برامج احلماية من الغ�ص. 
املعوقات التي حتول دون تطبيق برامج احلماية من الغ�ص يف ال�رضكات امل�ضاهمة . 6

العامة املدرجة يف بور�ضة فل�ضطني. 

فرضيات الدراسة: 

لقد اأجاب الباحث عن م�سكلة الدرا�سة واأهدافها بالفر�سيات االآتية: 
الفر�سية االأوىل: “ل توجد عالقة ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى دللة )0.05(  ◄

بني التزام ال�رضكات امل�ضاهمة العامة املدرجة يف بور�ضة فل�ضطني، وبني اإيجاد بيئة رقابية 
مالئمة على اكت�ضاف الغ�ص والإبالغ عنه”.

دللة  ◄ م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  عالقة  توجد  “ل  الثانية:  الفر�سية 
اإجراء  العامة املدرجة يف بور�ضة فل�ضطني، وبني  ال�رضكات امل�ضاهمة  التزام  )0.05( بني 

تقومي ملخاطر الغ�ص”.
الفر�سية الثالثة: “ل توجد عالقة ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى دللة )0.05(  ◄
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اأن�ضطة  بني التزام ال�رضكات امل�ضاهمة العامة املدرجة يف بور�ضة فل�ضطني، وبني ت�ضميم 
رقابية للحماية من الغ�ص وتطبيقها”.

الفر�سية الرابعة: “ل توجد عالقة ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى دللة )0.05(  ◄
بني التزام ال�رضكات امل�ضاهمة العامة املدرجة يف بور�ضة فل�ضطني، وبني تبادل الت�ضال 

للمعلومات حول برامج احلماية من الغ�ص مع الأطراف الداخلية واخلارجية لل�رضكة”.
دللة  ◄ م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  عالقة  توجد  “ل  اخلام�سة:  الفر�سية 

)0.05( بني التزام ال�رضكات امل�ضاهمة العامة املدرجة يف بور�ضة فل�ضطني، وبني مراقبة 
فاعلية برامج احلماية من الغ�ص”.

دللة  ◄ م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  عالقة  توجد  ل   “ ال�ساد�سة:  الفر�سية 
)0.05( بني التزام ال�رضكات امل�ضاهمة العامة املدرجة يف بور�ضة فل�ضطني، وبني مراقبة 

فاعلية برامج احلماية من الغ�ص”. 

متغريات الدراسة: 
املتغري التابع = تطبيق برامج احلماية من الغ�ص.  ♦
املتغريات امل�ضتقلة: - اإن�ضاء بيئة رقابية.  ♦
تقومي خماطر الغ�ص.  -
ت�ضميم اأن�ضطة رقابية.  -
تبادل الت�ضال واملعلومات لالأطراف الداخلية واخلارجية.  -
مراقبة فاعلية برامج احلماية من الغ�ص.  -
املعوقات التي حتول دون تطبيق برامج احلماية من الغ�ص.  -

الدراسات السابقة: 

الدراسات العربية: 

التحريف والتالعب يف  درا�ضة حتليلية بعنوان: »ركائز منع  )النزيل، 2009(  اأجرى 
ردنية«. هدفت هذه  الأ العامة  امل�ضاهمة  ال�ضركات  ال�ضادرة عن  املن�ضورة  املالية  القوائم 
دارة، ومدققي احل�ضابات عن التحريف والتالعب  ولية مجال�ص الإ الدرا�ضة اإىل تحديد م�ضوؤ
وكذلك  ردنية،  الأ العامة  امل�ضاهمة  ال�ضركات  عن  ال�ضادرة  املن�ضورة  املالية  القوائم  يف 
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اأهم  ومن  والتالعب.  التحريف  هذا  ملنع  الكفيلة  الو�ضائل  توفير  عن  وليتها  م�ضوؤ تحديد 
اتفقت،  الدرا�ضة  عينة  يف  امل�ضمولة  الفئات  اآراء  اأن  الدرا�ضة  اإليها  تو�ضلت  التي  النتائج 
ردنية، و  دارة يف ال�ضركات امل�ضاهمة العامة الأ اأن مجال�ص الإ وبدرجة مرتفعة ن�ضبياً على 
ولون عن توفير الظروف وال�ضروط البيئية الالزمة ملنع  مدققي ح�ضابات تلك ال�ضركات م�ضوؤ
التحريف والتالعب يف القوائم املالية املن�ضورة لتلك ال�ضركات، كما اتفقت اآراء تلك الفئات 
ردنية ملتزمون يف الواقع  دارة يف ال�ضركات امل�ضاهمة العامة الأ اأي�ضاً على اأن مجال�ص الإ
جراءات الكفيلة ملنع التحريف والتالعب يف القوائم املالية  العملي بتطبيق ال�ضيا�ضات والإ

املن�ضورة لتلك ال�ضركات. 
مدققي  التزام  مدى   « بعنوان:  تطبيقية  درا�ضة   )2008 والبدور،  )املومني  واأجرى 
ولية املدقق  ردن بتطبيق معيار التدقيق الدويل رقم )240( واخلا�ص بم�ضوؤ احل�ضابات يف الأ
عن ك�ضف الغ�ص ومنعه« هدفت هذه الدرا�ضة اإىل التعرف اإلى مدى اتباع مدققي احل�ضابات 
جراءات الالزمة للك�ضف عن الغ�ص، بما يتوافق مع معيار التدقيق الدويل رقم  ردنيين لالإ الأ
جراءات الواجب اتخاذها للك�ضف عن الغ�ص، فقد قام الباحثان بتوزيع  )240( املتعلق بالإ
ردنيين املرخ�ضين واملزاولين  ا�ضتبانة على عينة ق�ضدية ب�ضيطة من مدققي احل�ضابات الأ
عمان.  العا�ضمة  يف  واحد  ح�ضابات  مدقق  من  اأكثر  فيها  يعمل  تدقيق  مكاتب  يف  للمهنة 
ردنيين ملتزمون بتطبيق معيار التدقيق  وقد بينت نتائج الباحثين اأن مدققي احل�ضابات الأ
املعيار  عليها  ن�ص  التي  املنا�ضبة  جراءات  بالإ التزامهم  خالل  من   )240( رقم  الدويل 
 ، اأو خطاأ جراءات الالزمة عند ظهور دلئل غ�ص  الغ�ص، والتزامهم بالإ للك�ضف عن حالت 
واجلهات  دارة،  لالإ اخلطاأ  اأو  الغ�ص  عن  بالغ  لالإ الالزمة  جراءات  الإ باتباع  التزامهم  كذلك 

امل�ضتفيدة، واجلهات النظامية والق�ضائية. 
ولية مراجع احل�ضابات عن اكت�ضاف  واأجرى )دحدوح، 2006( درا�ضة بعنوان: » م�ضوؤ
اكت�ضافه«. هدفت  ثرة يف  ال�ضناعية والعوامل املوؤ لل�ضركات  التقارير املالية  الت�ضليل يف 
التقارير  يف  الت�ضليل  اكت�ضاف  عن  احل�ضابات  مدقق  ولية  م�ضوؤ تحليل  اإىل  الدرا�ضة  هذه 
ثرة يف اكت�ضافه من قبل مدقق احل�ضابات، حيث تعد م�ضكلة  املالية، وتحديد العوامل املوؤ
اأهمية خا�ضة  ذا  اأمراً  اكت�ضافه  ثرة يف  املوؤ العوامل  التقارير املالية، وتحديد  الت�ضليل يف 
عمال  الأ من�ضاآت  كبرى  من  عدد  يف  مالية  م�ضكالت  ظهور  بعد  وذلك  احلايل،  الوقت  يف 
مر الذي ارتبط بم�ضداقية مهنة التدقيق. ولتحقيق اأهداف هذه  على امل�ضتوى العاملي، الأ
الدرا�ضة اتبع الباحث املنهج ال�ضتقرائي واملنهج العلمي، حيث طوِّرت ا�ضتبانة وزعت على 
ردنية الها�ضمية مكونة من )150( مكتب، وعينة  عينة من مدققي احل�ضابات يف اململكة الأ
مكونة  ردنية  الأ ال�ضناعية  العامة  امل�ضاهمة  ال�ضركات  يف  املاليين  املديرين  من  اأخرى 
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الت�ضليل يف  اكت�ضاف  ثرة يف  املوؤ العوامل  ال�ضتبانة  ت�ضمنت  وقد  مالياً،  مديراً   )53( من 
�ضدارات  التقارير املالية، وهي عوامل مرتبطة بمدقق احل�ضابات، وباملن�ضاأة واإدارتها، وبالإ
املهنية وبعوامل اأخرى، وخل�ضت الدرا�ضة اإىل اأن عملية اكت�ضاف الت�ضليل تتاأثر بالعديد من 
العوامل املرتبطة باملدقق، وكذلك باملن�ضاأة واإدارتها، ف�ضالً عن اأن اكت�ضاف الت�ضليل يتاأثر 
�ضدارات املهنية، ولي�ص هناك تاأثير للعوامل الدينية والجتماعية يف عملية اكت�ضاف  بالإ

الت�ضليل يف التقارير املالية. 
 Restoring public trust in the “ درا�ضة حتليلية بعنوان )Rezaee, 2004( اأجرى
 accounting profession by developing anti- fraud education, programs, and
auditing ” هدفت اإىل تو�ضيح الطرق التي ت�ضاعد علي ا�ضتعادة ثقة املجتمع )م�ضتخدمي 
بعد  الأمريكي، وبخا�ضة  املجتمع  التدقيق يف  املالية، ومهنة  القوائم  املالية( يف  القوائم 
املال يف  اأ�ضواق  �ضلبية على  اآثار  تبعها من  املايل، وما  الغ�ص  تعدد حالت  تفاقم م�ضكلة 
الفرتة الأخرية، وبينت نتائج الدرا�ضة اأن �ضعف ثقة املجتمع يف التقارير املالية املن�ضورة 
العامة  لل�رضكات  املالية  بالقوائم  املايل  الغ�ص  حالت  تعدد  اإىل  يرجع  التدقيق  ومهنة 
)امل�ضجلة بالبور�ضة( ، وما تبع ذلك من اإفال�ص عدد من هذه ال�رضكات، واأن ا�ضتعادة الثقة 
واملنظمني،  امل�رضعني،  الآتية:  الأطراف  لكل  ومدرو�ضة  واعية  جهود  يتطلب  اأخرى  مرة 
واجلهات امل�ضئولة عن اإ�ضدار معايري التدقيق، وجمتمع الأعمال، ومهنة املحا�ضبة. وقدمت 
ا�ضتعادة ثقة املجتمع منها: �رضورة  الدرا�ضة عدداً من املقرتحات التي ت�ضاعد املهنة يف 
اأكرث  اإجراءات  ا�ضتخدام  خالل  من  التدقيق  مهنة  اأ�ضاليب  بتطوير  احل�ضابات  مدققي  قيام 
مو�ضوعية وفعالية، ومعايري منا�ضبة لك�ضف الغ�ص املحا�ضبي ومنعه، وا�ضتمرارهم يف تلقي 
الربامج التدريبية والتعليمية، التي ت�ضمن ا�ضتمرارية تركيزهم على تطبيق اإجراءات تدقيق 

مالئمة لك�ضف الغ�ص ومنعه. 
 Accountability in EDI Systems«” درا�ضة حتليلية بعنوان )Smith, 2005( واأجرى
اإىل تو�ضيح بع�ص املفاهيم الأ�ضا�ضية املتعلقة  to Prevent Employee Fraud« هدفت 
الرقابية  الأدوات  اأهم  للوقوف على  للبيانات، كخطوة مبدئية  الإلكرتوين  التبادل  باأنظمة 
الفاعلة للحد من اأو احلماية من غ�ص املوظفني، وبخا�ضة امل�ضموح لهم ا�ضتخدام هذا النظام 
املوظفني  بع�ص  اأن  الدرا�ضة  وبينت  للتعامل.  الثاين  الطرف  مع  ال�رضكة  معامالت  لإمتام 
يحاولون تنفيذ عمليات غ�ص مايل ب�ضبب عدم قدرتهم على حتقيق النجاح ال�ضخ�ضي بطرق 
قانونية واأخالقية، وذلك من خالل ال�ضتخدام غري املرخ�ص به للعمل على اأنظمة التبادل 
وللحد  ال�ضخ�ضية.  اأهدافهم  لتحقيق  تزييفها  اأو  البيانات  بتزوير  يقومون  حيث  الإلكرتوين 
داخلية  رقابية  اأدوات  الإلكرتوين  التبادل  نظام  ي�ضحب  اأن  يجب  العمليات،  هذه  مثل  من 

وخارجية مالئمة، متنع حماولت التالعب اأو الإدخال اخلطاأ للبيانات. 
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 Causes, consequences,« درا�ضة حتليلية بعنوان )Rezaee, 2005( كما اأجرى 
and deterrence of financial statement fraud« هدفت اإىل درا�ضة كيفية احلد من الغ�ص 
اأن غ�ص القوائم املالية، كلَّف  اإىل  اأ�ضواق املال الأمريكية، وخل�ضت الدرا�ضة  املحا�ضبي يف 
الوليات  يف  واملوظفني(  واملتقاعدين،  والدائنني،  )امل�ضتثمرين،  املالية  الأ�ضواق  اأع�ضاء 
واأكدت  املا�ضية.  العديدة  ال�ضنوات  خالل  دولر  بليون   500 من  اأكرث  الأمريكية  املتحدة 
اإىل  ويوؤدي  الأ�ضواق،  للمتعاملني يف هذه  تهديداً كبرياً  املحا�ضبي ميثل  الغ�ص  اأن  الدرا�ضة 
تراجع الثقة يف مهنة التدقيق، وعدم م�ضداقية املعلومات املن�ضورة يف هذه القوائم، واأنه 
اأن  الدرا�ضة  اإليها  تو�ضلت  التي  النتائج  اأهم  لل�رضكة. ومن  �ضلوك غري مقبول وغري �رضعي 
لل�رضكة،  الداخلية  الرقابة  ب�ضبب �ضعف هيكل  يكون  اأن  املالية ميكن  القوائم  اأ�ضباب غ�ص 
وعدم فاعلية حوكمة ال�رضكات، وم�ضتوى �ضعيف لوظائف التدقيق. وخل�ضت الدرا�ضة اإىل اأن 
اأهم ا�ضرتاتيجيات ك�ضف حوادث الغ�ص املحا�ضبي وحمايتها ميكن اأن تتمثل بتطبيق برامج 
اإجراءات و�ضيا�ضات مالئمة يف عملية التدقيق،  الوقاية من الغ�ص، وذلك من خالل تطبيق 
اأول �ضد الغ�ص، وتدقيق العمليات الأكرث  وكفاءة التدقيق الداخلي وفاعليته، كخط دفاعي 
عر�ضة للغ�ص، وحتقيق كفاءة حوكمة ال�رضكة عن طريق تفعيل اأ�ضاليب حما�ضبة امل�ضئولية 

الإدارية واملالية لأداء امل�ضئولني. 
 ““Is There بعنوان  اختبارية  درا�ضة   )Ericksonm, et al. , 2006( اأجرى  كذلك 
”?a Link between Executive Equity Incentives and Accounting Fraud هدفت 
الغ�ص  وحالت  ال�رضكة،  يف  التنفيذيني  املديرين  حوافز  هيكل  بني  العالقة  اختبار  اإىل 
حوافز  بني  �ضلبية  عالقة  هناك  اأن  الدرا�ضة  افرت�ضت  وقد  املالية،  بالقوائم  املحا�ضبي 
العالقة  الغ�ص املحا�ضبي، ولختبار هذه  ال�رضكة، وفر�ص حدوث  التنفيذيني يف  املديرين 
اعتمدت الدرا�ضة على حتليل هذه الظاهرة على عينة من ال�رضكات الأمريكية التي اختريت 
من بني ال�رضكات امل�ضجلة ببور�ضة الأوراق املالية الأمريكية خالل الفرتة من كانون الثاين 
1996 حتى ت�رضين الثاين 2003، والتي اُتهمت من قبل هيئة الأوراق املالية بارتكابهما 
للغ�ص، وقد �ضملت عينة الدرا�ضة على 50 �رضكة متهمة بغ�ص حما�ضبي. وقد ُقورنت العينة 
ال�ضابقة مع عينتني رقابيتني، الأوىل مكونة من 100 �رضكة )غري متهمة بغ�ص حما�ضبي( 
فرتة  امل�ضجلة خالل  ال�رضكات  باقي  فكانت  الثانية  املجموعة  اأما  الدرا�ضة،  لعينة  مماثلة 
الدرا�ضة، ولكنها غري مماثلة لعينة الدرا�ضة الأ�ضا�ضية. ومن نتائج الدرا�ضة عدم وجود ارتباط 
اأهمية جوهرية بني الغ�ص املحا�ضبي يف القوائم املالية لل�رضكات التي اتهمتها هيئة  ذي 
الأوراق املالية الأمريكية، وبني ح�ضا�ضية التغري يف اأ�ضعار الأ�ضهم اأو خياراتها التي يحتفظ 
بها املديرون يف حمفظتهم املالية. اأما با�ضتخدام النحدار اللوجي�ضتي بني عينة الدرا�ضة 
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والعينة غري املماثلة، فكان هناك ارتباط جوهري بني الغ�ص املحا�ضبي وح�ضا�ضية التغري 
املتغريات  اإدراج  يتم  ل  عندما  التنفيذيون،  املديرون  بها  يحتفظ  التي  الأ�ضهم  اأ�ضعار  يف 

الرقابية يف التحليل. 
  »Fraud Prevention« درا�ضة ميدانية بعنوان   )Adams, et al. , 2006( واأجرى 
حاولت تقدمي بع�ص النقاط املهمة، يف �ضبيل و�ضع برنامج فعال للحماية من وقوع غ�ص 
مايل باأي �رضكة، وبخا�ضة بعد تفاقم هذه امل�ضكلة لل�رضكات الأمريكية، خالل فرتة اأواخر 
الغ�ص،  من  للحماية  برنامج  تطوير  اأن  الدرا�ضة  وبينت  احلايل.  القرن  واأوائل  الت�ضعينيات 
يتطلب  بدوره  وهذا  ال�رضكات،  يف  احلايل  الغ�ص  خطر  حلالت  دقيق  ت�ضور  و�ضع  يتطلب 
الجتماعي  ال�ضلوك  وافرتا�ضات  ثقافتها،  الربنامج،  حمل  لل�رضكة  الرئي�ص  الهدف  معرفة 
ملوظفيها، ومقابالت مع رئي�ص جلنة التدقيق واملدققني الداخليني واملدققني اخلارجيني 
التي  ال�رضكة وال�ضناعة  لها  التي تتعر�ص  الرئي�ضية  لديهم من فهم قوي عن املخاطر  ملا 
تنتمي لها، واإمكانية حتديد املناطق الأكرث عر�ضة للمخاطر يف ال�رضكة. واأ�ضارت الدرا�ضة 
كذلك اأن تبني ال�رضكة خلطوط الت�ضال ال�ضاخنة وبرنامج ال�ضلوك الجتماعي باعتبارهما 
من اأكرث العنا�رض فاعلية نحو اأجندة احلماية من الغ�ص. وخل�ضت الدرا�ضة اإىل اأن يجب على 
ال�رضكة ومدقق ح�ضاباتها تطوير اأنظمة الرقابة الداخلية وتقوميها بطريقة اأكرث فاعلية، لأن 
ال�ضلطة التنفيذية العليا بال�رضكة تعد اأكرث الأطراف م�ضئولية عن ظهور حالت الغ�ص املايل، 
وبالآتي يجب على الإدارة و�ضع �ضغوط كبرية على اأنظمة الرقابة الداخلية، مبا ي�ضاعد على 

ك�ضف مثل هذه احلالت. 
Accountants› per-« درا�ضة ميدانية بعنوان )Bierstaker, et al, 2006(  ااأجرى
ceptions regarding fraud detection and prevention methods« هدفت اإىل فح�ص 
مدى ا�ضتخدام املحا�ضبني ومدققي احل�ضابات وفاح�ضي الغ�ص لطرق ك�ضف الغ�ص ومنعه، 
املحا�ضبني  من   86 الدرا�ضة  عينة  �ضملت  وقد  الطرق.  تلك  فعالية  حول  وت�ضوراتهم 
اجلدار  من  كالً  اأن  اإىل  الدرا�ضة  نتائج  واأ�ضارت  الغ�ص.  وفاح�ضي  احل�ضابات  ومدققي 
الأكرث  كانت  وتطويرها  الداخلية  الرقابة  اأنظمة  ومراجعة  ال�رض،  كلمة  وحماية  الناري، 

ا�ضتخداماً يف حماربة الغ�ص. 
 Why do corporate«” درا�ضة حتليلية بعنوان )Efendi, et al. , 2007( كذلك اأجرى
 managers misstate financial statements? The role of option compensation
اإىل  اأدت  التي  احلوافز  �ضل�ضلة  من  التحقق  اإىل  الدرا�ضة  هذه  هدفت   »and other factors
حتريف القوائم املالية يف نهاية فقاعة ال�ضوق املايل نهاية عام 1990. ومن اأهم النتائج 
ميتلك  عندما  يكون  املالية  القوائم  يف  التالعب  احتمال  اأن  الدرا�ضة  اإليها  تو�ضلت  التي 
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الرئي�ص التنفيذي لل�رضكة ح�ضة كبرية يف خيارات اأ�ضهم راأ�ص املال. واأ�ضارت النتائج اأي�ضا 
اأكرث يف ال�رضكات التي تكون ملتزمة بتغطية الفوائد  اإىل اأن حتريف القوائم املالية يكون 
على ديونها. كما اأ�ضارت النتائج اإىل اأن تكاليف الوكالة ترتفع، واملبالغة يف تقدير قيمة 

الأ�ضهم ب�ضبب قيام املديرين التنفيذيني باتخاذ الإجراءات الالزمة لدعم �ضعر ال�ضهم. 
Corporate Gover-« فقد اأجريا درا�ضة حتليلية بعنوان )Chen & Lin 2007(  أأما
nance and Fraud Evidence from china» تناولت بيان كيفية تاأثري حوكمة ال�رضكات 
على احتمال حدوث الغ�ص يف ال�رضكات، وا�ضتملت عينة الدرا�ضة على 176 �رضكة مدرجة يف 
�ضوق الأوراق املالية ال�ضينية خالل الفرتة 2001 – 2005. منها 88 �رضكة ح�ضل فيها 
غ�ص و88 �رضكة اأخرى مل تتعر�ص حلالت الغ�ص. وا�ضتخدمت الدرا�ضة النحدار اللوغاريتمي، 
ومن اأهم النتائج التي تو�ضلت اإليها اأن ن�ضبة الأع�ضاء امل�ضتقلني يف جمل�ص الإدارة هو اأقل 
بالن�ضبة لل�رضكات التي تعاين من احتيال، مقارنة مع ال�رضكات التي مل يحدث فيها احتيال. 
واأن ال�رضكات التي يكون فيها املدير التنفيذي هو رئي�ص جمل�ص الإدارة تكون عر�ضة اأكرث 
املديرون  عليها  يح�ضل  التي  املالية  احلوافز  واأن  الأخرى،  ال�رضكات  من  الغ�ص  لرتكاب 
التنفيذيون يف ال�رضكات التي تعاين من الحتيال هي اأكرب من ال�رضكات التي ل تعاين من 

الحتيال. 
 Can Investors Detect » درا�ضة ميدانية بعنوان )Guan, et al. , 2007( واأجرى
Fraud Using Financial Statements: An Exploratory Study« هدفت اإىل البحث يف 
م�ضاألة ما اإذا كان ميكن للم�ضتثمرين ك�ضف غ�ص الإدارة با�ضتخدام القوائم املالية لل�رضكات، 
لل�رضكات  املالية  القوائم  من  عليها  احل�ضول  يتم  التي  املالية  الن�ضب  با�ضتخدام  وذلك 
املحتالة، وقد �ضملت عينة الدرا�ضة 68 �رضكة، حدث فيها حالت غ�ص حددتها هيئة الأوراق 
املالية الأمريكية. ومن اأهم النتائج التي تو�ضلت اإليها الدرا�ضة اأن حتليل الن�ضب املالية اإىل 

حد كبري غري فعال يف ك�ضف حتريف القوائم املالية. 
 Detecting and« درا�ضة جتريبية بعنوان )Skousen, et al. , 2009( كذلك اأجرى
 predicting financial statement fraud: The effectiveness of the fraud triangle
اإطار   )Cressey›s 1953( نظرية  فاعلية  مدى  جتريبياً  اختربت   »and SAS No. 99
عامل خطر الغ�ص املتبنى يف معيار التدقيق رقم 99 يف ك�ضف الغ�ص يف التقارير املالية. 
وفقاً لنظرية Cressey›s، فاإن ال�ضغط والفر�ص والتربير دائماً موجودة يف حالت الغ�ص. 
ر الباحثون متغريات تكون مبثابة مقايي�ص لل�ضغط والفر�ص والتربير، واُختربت هذه  وطوَّ
املتغريات با�ضتخدام املعلومات املتاحة للجمهور واملتعلقة مبجموعة من ال�رضكات التي 
حدث فيها غ�ص ومطابقتها مع جمموعة اأخرى من ال�رضكات التي مل يحدث فيها غ�ص. ومن 
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اأهم النتائج التي تو�ضلت اإليها الدرا�ضة اأن النمو ال�رضيع يف الأ�ضول والحتياجات النقدية 
الداخلية  امللكية  اأن  كما  الغ�ص.  ارتكاب  احتمالت  من  يزيد  اخلارجي  والتمويل  املتزايدة 
لأ�ضهم ال�رضكة )املديرون التنفيذيون( مقابل امللكية اخلارجية )حملة الأ�ضهم( ، وال�ضيطرة 
عدد  يف  والتو�ضع  املالية.  القوائم  يف  الغ�ص  حالت  زيادة  اإىل  يوؤدي  الإدارة  جمل�ص  على 

الأع�ضاء امل�ضتقلني يف جلنة التدقيق، يرتبط �ضلبا على ارتكاب الغ�ص. 

التعقيب على الدراسات السابقة: 
نالحظ من عر�ص الدرا�ضات ال�ضابقة املختلفة للمو�ضوع اأنها تناولت �ضل�ضلة احلوافز 
املحا�ضبي  الغ�ص  من  للحد  الطرق  واأهم  وت�ضويهها،  املالية  القوائم  حتريف  اإىل  اأدت  التي 
وبالآتي امل�ضاهمة يف اإعادة ثقة املجتمع بتلك القوائم، كما تناولت تلك الدرا�ضات اختبار 
العالقة بني هيكل حوافز املديرين التنفيذيني يف ال�رضكات، وبني حالت الغ�ص املحا�ضبي 
بالقوائم املالية. وحاولت تقدمي بع�ص التو�ضيات ل�ضمان ا�ضتخدام وتفعيل برامج احلماية 
من الغ�ص ل�ضمان حماية موجودات ال�رضكة من التالعب وحتريف القوائم املالية، ملا لذلك 
من تداعيات مهمة على مركز ال�رضكة و�ضمعتها. وبالآتي جاءت هذه الدرا�ضة حماولة بيان 

مدى التزام ال�رضكات امل�ضاهمة العامة بتطبيق برامج احلماية من الغ�ص. 
الدرا�ضة  وت�ضميم  الدرا�ضة،  اأداة  بناء  يف  ال�ضابقة  الدرا�ضات  من  الباحثان  وا�ضتفاد 
وو�ضع فر�ضياتها، وحتديد م�ضكلتها، ومناق�ضة نتائجها. واأهم ما مييز هذه الدرا�سة عن 

الدار�سات ال�سابقة ما ياأتي: 
اأنها الدرا�ضة الأوىل يف فل�ضطني التي تناولت مو�ضوع برامج احلماية من الغ�ص، . 1

ومدى التزام �رضكات امل�ضاهمة العامة املدرجة يف بور�ضة فل�ضطني بتطبيقها )ح�ضب علم 
الباحث( . 

وال�ضفافية، . 2 ال�رضكات  حوكمة  يف  املتزايد  الهتمام  ظل  يف  الدرا�ضة  هذه  جاءت 
من  خالية  مالية  تقارير  اإىل  املالية  التقارير  م�ضتخدمي  وحاجة  والإف�ضاح،  وامل�ضاءلة 

الأخطاء والغ�ص والتحريف. 
�ضت�ضاعد هذه الدرا�ضة يف اخلروج بنتائج وتو�ضيات، تعمل على ت�ضجيع ال�رضكات . 3

على تطبيق برامج احلماية من الغ�ص التي �ضت�ضهم يف حتديد الغ�ص بطريقة منا�ضبة، وتقليل 
ال�رضر الناجت عن حدوثه. 

منهجية الدراسة: 
ا�ضتخدم الباحث املنهج الو�ضفي التحليلي نظراً ملالءمته لطبيعة الدرا�ضة. 
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جمتمع وعينة الدراسة: 
بور�ضة  يف  املدرجة  العامة  امل�ضاهمة  ال�رضكات  جميع  من  الدرا�ضة  جمتمع  يتكون 
فل�ضطني لعام 2012 البالغ عددها )48( �رضكة، تتوزع هذه ال�رضكات على خم�ضة قطاعات 
دليل  ح�ضب  واخلدمات  وال�ضتثمار،  والتاأمني،  وال�ضناعة،  املالية،  واخلدمات  البنوك  هي: 
ال�رضكات  جميع  �ضملت  فقد  الدرا�ضة  عينة  اأما  فل�ضطني،  بور�ضة  عن  ال�ضادر  ال�رضكات 
ال�ضامل  اأ�ضلوب احل�رض  اُ�ضتخدم  اأي  ال�ضتبانات عليها.  وزِّعت  الدرا�ضة، وقد  �ضمن جمتمع 
وا�ضرتجعت )39( ا�ضتبانة �ضاحلة للتحليل، وهي متثل ن�ضبة مئوية قدرها )81%( ، وهي 

ن�ضبة مرتفعة ومعقولة ميكن العتماد عليها لأغرا�ص البحث العلمي. 

أداة الدراسة: 
العامة  امل�ضاهمة  ال�رضكات  التزام  مدى  معرفة  اأجل  من  خا�ضة  ا�ضتبانة  ممت  �ضُ
املديرين  الغ�ص، من وجهة نظر  برامج احلماية من  بتطبيق  فل�ضطني  بور�ضة  املدرجة يف 

املاليني، وقد ا�ستملت اأداة الدرا�سة على جزاأين اأ�سا�سيني هما: 
الذين . 1 الأ�ضخا�ص  وعن  ال�رضكة،  عن  معلومات  تت�ضمن  التي  ال�ضخ�ضية  البيانات 

ن هذا الق�ضم من ت�ضعة اأ�ضئلة حول اجلن�ص، والعمر،  قاموا بالإجابة عن اأ�ضئلة ال�ضتبانة، وتكوَّ
ال�رضكة  مزاولة  ومدة  املهنية،  وال�ضهادة  واخلربة،  العلمي،  والتخ�ض�ص  العلمي،  واملوؤهل 

لن�ضاطها، والقطاع الذي تعمل فيه ال�رضكة، وعدد العاملني يف ال�رضكة. 
تكون هذا اجلزء من الأ�ضئلة املتعلقة مبو�ضوع الدرا�ضة وعددها )40( فقرة موزعة . 2

اكت�ضاف  على  قادرة  رقابية  لبيئة  ال�رضكات  امتالك  مدى  هي:  رئي�ضة  جمالت  �ضتة  على 
الغ�ص والإبالغ عنه، وعدد فقراته )7( ، ومدى قيام ال�رضكات بتقومي خماطر الغ�ص لكت�ضاف 
الرقابية  الأن�ضطة  بت�ضميم  ال�رضكات  قيام  ، ومدى   )7( فقراته  والإبالغ عنه، وعدد  الغ�ص 
قنوات  بتوفري  ال�رضكات  قيام  ومدى   ،  )7( فقراته  وعدد  عنه،  والإبالغ  الغ�ص  لكت�ضاف 
لالت�ضال واملعلومات قادرة على اكت�ضاف الغ�ص والإبالغ عنه، وعدد فقراته )5( ، ومدى 
الغ�ص  اكت�ضاف  على  قادرة  الغ�ص  من  احلماية  برامج  رقابة  اأن�ضطة  بتنفيذ  ال�رضكات  قيام 
والإبالغ عنه، وعدد فقراته )9( ، واملعوقات التي حتد من اللتزام بتطبيق برامج احلماية 

من الغ�ص، وعدد فقراته )5( . 

صدق أداة الدراسة وثباتها: 
ل�ضمان �ضالمة اأ�ضئلة الدرا�ضة وارتباطها باأهداف الدرا�ضة، فقد ُعر�ضت على عدد من 
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املحكمني من ذوي الخت�ضا�ص واخلربة مبجال املحا�ضبة واملالية، لإبداء راأيهم يف مدى 
�ضموليتها من ناحية، ومدى مالءمتها لقيا�ص الغر�ص الذي اأعدت من اأجله من ناحية اأخرى، 
التعديل  اأجري  وقد  لقيا�ضه،  و�ضعت  ما  تقي�ص  الأداة  اأ�ضئلة  اأن  على  املحكمون  اأجمع  وقد 
اأجمع عليها )75 %( فاأكرث من املحكمني. وللتحقق من  التي  للفقرات  واحلذف والإ�ضافة 
ثبات الأداة ا�ضتخدمت معادلة )كرونباخ األفا( ل�ضتخراج معامل الثبات على جميع فقرات 

ال�ضتبانة، حيث و�ضل اإىل )968%( وهو معامل ثبات جيد يفي باأغرا�ص البحث العلمي. 

حمددات الدراسة: 

تتمثل حمددات الدرا�سة يف االأمور االآتية: 
الدرا�ضة، . 1 فئات عينة  الأولية من  البيانات  اأداة جلمع  الدرا�ضة  ا�ضتبانة  اعتماد  اإن 

قد تعر�ص النتائج ملخاطر حتيز اإجابات اأفراد العينة، مما قد يقلل من دقة النتائج التي مت 
التو�ضل اإليها ومو�ضوعيتها. 

ميكن اأن تكون بع�ص اإجابات فئات العينة قد تاأثرت مبا اعتقدت اأنه قد يوؤثر �ضلباً . 2
على م�ضاحلها اخلا�ضة، مما قد يفقد هذه الإجابات عن�رضْي الدقة واملو�ضوعية. 

افرت�ضت هذه الدرا�ضة اأن الأداة امل�ضتعملة ملعرفة مدى تطبيق برامج احلماية من . 3
الغ�ص هي اأداة �ضادقة و�ضاحلة للمجتمع و�ضاحلة للدرا�ضة. 

املعاجلة اإلحصائية: 
نتائج  حتليل  يف   )SPSS( الجتماعية  للعلوم  الإح�ضائي  الربنامج  ا�ضتخدم  لقد 

الدرا�ضة، وذلك با�ستخدام املعاجلات االإح�سائية االآتي: 
املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية والن�ضب املئوية. . 1
2 .One sample T- test اختبار )ت( للعينة الواحدة
معادلة كرونباخ الفا لحت�ضاب معامل ثبات اأداة الدرا�ضة. . 3

الوصف الدميوغرايف لعينة الدراسة: 
اخل�ضائ�ص  ح�ضب  الدرا�ضة  عينة  توزيع  لتحليل  ال�ضتبانة  من  الأول  اجلزء  خ�ض�ص 

ال�ضخ�ضية والدميوغرافية، وكانت النتائج كما ياأتي: 
مدة مزاولة ال�رضكة لن�ساطها: . 1
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الجدول )1( 
توزيع عينة الدراسة حسب متغير مدة مزاولة الشركة لنشاطها

الن�سبة املئويةالتكرارمدة مزاولة ال�رضكة لن�ساطها

512.8اأقل من 5 �ضنوات

615.4من 5 – 10 �ضنوات

1743.6من 11 – 20 �ضنة

1128.2اأكرث من 20 �ضنة

39100.0املجموع

يبني اجلدول )1( اأن 12.8 % من ال�رضكات بلغت مدة مزاولة ن�ضاطها اأقل من 5 �ضنوات، 
و 15.4 % من ال�رضكات تراوحت مدة مزاولة ن�ضاطها من 5- 10 �ضنوات، و  43.6% من 
ال�رضكات تراوحت مدة مزاولة ن�ضاطها من 11 – 20 �ضنة، و 28.2% من ال�رضكات بلغت 

مدة مزاولة ن�ضاطها اأكرث من 20 �ضنة.
القطاع الذي تعمل فيه ال�رضكة: . 2

الجدول )2( 
توزيع عينة الدراسة حسب متغير القطاع الذي تعمل فيه الشركة

الن�سبة املئويةالتكرارالقطاع الذي تعمل فيه ال�رضكة

923.1البنوك واخلدمات املالية

717.9ال�ضناعة

512.8التاأمني

717.9ال�ضتثمار

1128.3اخلدمات

39100.0املجموع

يبني اجلدول )2( اأن 23.1% من اأفراد عينة الدرا�ضة تعمل يف قطاع البنوك واخلدمات 
املالية، و 17.9% تعمل يف قطاع ال�ضناعة، و 12.8% تعمل يف قطاع التاأمني، و %17.9 

تعمل يف قطاع ال�ضتثمار، و 28.2% تعمل يف قطاع اخلدمات.
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عدد العاملني يف ال�رضكة. 3
الجدول )3( 

توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد العاملين في الشركة

الن�سبة املئويةالتكرارعدد العاملني يف ال�رضكة

12.6من 5 – 10 

2051.3من 11- 50

1025.6من 51- 100

820.5اأكرث من 100

39100.0املجموع

يبني اجلدول )3( اأن 2.6% من اأفراد عينة الدرا�ضة يرتاوح عدد العاملني فيها من 5 – 
10 عمال، و 51.3% يرتاوح عدد العاملني فيها من 11 – 50 عامل، واأن 25.6% يرتاوح 

عدد العاملني من 51 – 100 عامل، واأن 20.5% يبلغ عدد العاملني اأكرث من عامل.
اجلن�س: . 4

الجدول )4( 
توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس

الن�سبة املئويةالتكراراجلن�س

2871.8ذكر

1128.2اأنثى

39100.0املجموع

جن�ص  من  الأكرب  الن�ضبة  اأن  اإىل   )4( اجلدول  يف  الواردة  والن�ضب  التكرارات  ت�ضري 
امل�ضتجوبني هم من الذكور، حيث بلغ عددهم )28( ؛ اأي ما ن�ضبته )71.8%( ، يف حني 
الوظائف  هذه  �ضاغلي  معظم  اإن  حيث   ،  )%28.2( بن�ضبة  اأي   )11( بلغ  الإناث  عدد  اأن 
العمالة  وتوجهات  ال�رضقي،  الفل�ضطيني  املجتمع  طبيعة  يعك�ص  وهذا  الذكور،  من  هم 
العامة املدرجة يف  العينة تتمثل يف ال�رضكات امل�ضاهمة  اأن  بالن�ضبة للذكور، وبخا�ضة 

فل�ضطني. بور�ضة 
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العمر: . 5
الجدول )5( 

توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر

الن�سبة املئويةالتكرارالعمر

25.1اأقل من 25 �ضنة
1025.6من 25 – 30 �ضنة
1333.3من 31 – 40 �ضنة
1230.8من 41 – 50 �ضنة

5025.2 �ضنة فاأكرث
39100.0املجموع

يبني اجلدول )5( اأن 5.1% من عينة الدرا�ضة بلغت اأعمارهم اأقل من 25 �ضنة، و %25.6 
من عينة الدرا�ضة تراوحت اأعمارهم من 25 – 30 �ضنة، و33.3% من عينة الدرا�ضة تراوحت 
اأعمارهم من 31 – 40 �ضنة، و 30.8% من عينة الدرا�ضة تراوحت اأعمارهم من 41- 50 
�ضنة، و 5.2% من عينة الدرا�ضة بلغت اأعمارهم اأكرث من 50 �ضنة( .وبالآتي فاإن ذلك يدل على 

ال�ضتفادة من هذا الختالف يف ا�ضتطالع جميع الآراء ومبختلف الفئات العمرية املمكنة.
املوؤهل العلمي. 6

الجدول )6( 
توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

الن�سبةالتكراراملوؤهل العلمي

37.7دون البكالوريو�ص
2461.5بكالوريو�ص

1128.2ماج�ضتري
12.6دكتوراه

39100.0املجموع

البكالوريو�ص، و  العلمي دون  الدرا�ضة موؤهلهم  اأن 7.7% من عينة  يبني اجلدول )6( 
61.5% من عينة الدرا�ضة موؤهلهم العلمي بكالوريو�ص، و 28.2% من عينة الدرا�ضة موؤهلهم 
العلمي ماج�ضتري، و 2.6% من عينة الدرا�ضة موؤهلهم العلمي دكتوراه.مما يعني قدرتهم على 
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فهم فقرات ال�ضتبانة، والإجابة عنها بدرجة عالية من الكفاءة، وذلك بدوره يعزز من �ضحة 
الدرا�ضة امليدانية، وهذا يعد  اإجراء هذه  اإليها ودقتها من خالل  التو�ضل  التي يتم  النتائج 

موؤ�رضا على توافر الكفاءات العلمية العالية يف قطاع الأعمال الفل�ضطيني. 
التخ�س�س العلمي. 7

الجدول )7( 
توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص العلمي

الن�سبة املئويةالتكرارالتخ�س�س العلمي

2256.4حما�ضبة
615.4اإدارة اأعمال

25.1اقت�ضاد
923.1علوم مالية وم�رضفية
39100.0املجموع

يبني اجلدول )7( اأن 56.4% من عينة الدرا�ضة تخ�ض�ضهم العلمي حما�ضبة، و %15.4 
تخ�ض�ضهم  الدرا�ضة  عينة  من   %5.1 و  اأعمال،  اإدارة  العلمي  تخ�ض�ضهم  الدرا�ضة  عينة  من 
وم�رضفية. مالية  علوم  العلمي  تخ�ض�ضهم  الدرا�ضة  عينة  من   %23.1 و  اقت�ضاد،  العلمي 
اأعمالهم  الدرا�ضة مع جمالت  لأفراد عينة  العلمية  التخ�ض�ضات  تنا�ضب  وهذا يعك�ص مدى 
اإىل حد كبري، وبخا�ضة اأن غالبية اأعمالهم تتمثل يف الأعمال املحا�ضبية واملالية والإدارية 
املختلفة.مما ي�ضهم يف تعزيز فهمهم ملو�ضوع الدرا�ضة، ومبا يتنا�ضب مع طبيعة اأعمالهم.

وهذا يعطي فر�ضة اأكرب للدقة يف نتائج الدرا�ضة.
اخلربة العملية داخل ال�رضكة. 8

الجدول )8( 
توزيع عينة الدراسة حسب متغير الخبرة العملية داخل الشركة

الن�سبة املئويةالتكراراخلربة العملية داخل ال�رضكة

717.9اأقل من 5 �ضنوات
1333.3من 5 – 10 �ضنوات
1025.6من 11 – 15 �ضنة
717.9من 16 – 20 �ضنة

2025.3 �ضنة فاأكرث
39100.0املجموع
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يبني اجلدول )8( اأن 17.9% من عينة الدرا�ضة بلغت اخلربة العملية لهم داخل ال�رضكة 
اأقل من 5 �ضنوات، و 33.3% من عينة الدرا�ضة تراوحت اخلربة العملية لهم داخل ال�رضكة 
من 5 – 10 �ضنوات، و 25.6% من عينة الدرا�ضة تراوحت اخلربة العملية لهم داخل ال�رضكة 
من 11- 15 �ضنة، و 17.9% تراوحت اخلربة العملية لهم داخل ال�رضكة من 16 – 20 �ضنة، 
و 5.3% من عينة الدرا�ضة بلغت اخلربة العملية لهم داخل ال�رضكة بلغت اأكرث من 20 �ضنة.، 
وهذا ي�ضري اإىل ارتفاع م�ضتوى اخلربة العملية لأفراد فئات العينة، ومن املوؤ�رضات اجليدة يف 
�ضوق العمل الفل�ضطيني، وي�ضاعد على اأن تتميز الإجابات بالدقة الن�ضبية، مما يخدم اأهداف 

الدرا�ضة اإىل حد كبري، وي�ضاعد على �ضحة النتائج التي ميكن التو�ضل اإليها و�ضالمتها.

نتائج الدراسة واختبار الفرضيات: 
تناول التحليل الإح�ضائي اإجابات فقرات ال�ضتبانة املتعلقة مبتغريات الدرا�ضة، حيث 
اُ�ضتخرج املتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لو�ضف اإجابات اأفراد العينة، مف�ضلة ح�ضب 
اإىل بيانات كمية با�ضتخدام  الدرا�ضة، من خالل حتويلها  فقرات كل فر�ضية من فر�ضيات 
�ضت وفقاً لت�ضل�ضل فقرات ال�ضتبانة، وميكن تلخي�ص هذه النتائج  مقيا�ص » ليكرت« حيث خُلِّ

يف اجلداول الآتية: 

حتليل فقرات االستبانة: 
 )One Sample T test( الواحدة  للعينة   T اختبار  اُ�ضتخدم  الفر�ضيات  اختبار  يف 
على  يوافقون  العينة  اأفراد  اأن  مبعنى  اإيجابية،  الفقرة  وتكون  ال�ضتبانة،  فقرات  لتحليل 
حمتواها، اإذا كانت قيمة t املح�ضوبة اأكرب من قيمة t اجلدولية التي ت�ضاوي 1.98، )اأو اأن 
م�ضتوى املعنوية اأقل من 0.05 والوزن الن�ضبي اأكرب من 60%( ، وتكون الفقرة �ضلبية، مبعنى 
 t قيمة  من  اأ�ضغر  املح�ضوبة   t قيمة  كانت  اإذا  حمتواها،  على  يوافقون  ل  العينة  اأفراد  اأن 
اجلدولية والتي ت�ضاوي 1.98 – )اأو م�ضتوى املعنوية اأقل من 0.05 والوزن الن�ضبي اأقل من 
60%( ، وتكون اآراء العينة يف الفقرة حمايدة، اإذا كان م�ضتوى املعنوية لها اأكرب من 0.05.

ومن اأجل تف�سري نتائج الدرا�سة، ومعرفة درجة التزام ال�رضكات امل�ساهمة العامة 
بتطبيق برامج احلماية من الغ�س اعتمدت الن�سب االآتية وفقا للمعيار االأتي: 

اأقل من 50% منخف�ضة جدا -
من 50 – 59.9% منخف�ضة -
من 60 – 69.9% متو�ضطة -
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من 70 – 79.9% مرتفعة -
80% فاأكرث مرتفعة جدا  -
حتليل فقرات املجال الأول: ال�رضكات التي متتلك بيئة رقابية قادرة على  ◄ اأوالً- 

اكت�ضاف الغ�ص والإبالغ عنه. 
الجدول )9( 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وقيمة )t( ومستوى الداللة 
ودرجة االلتزام لفقرات الفرضية األولى

درجة 
االلتزام

م�ستوى
الداللة

قيمة
 )t( 

الوزن 
الن�سبي

االنحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي الفقرة الرقم

مرتفعة 0000. 10.743 74.40 0.99 3.72
تقوم ال�رضكة بخلق ثقافة الأمانة والأخالق 

العالية من خالل و�ضع م�ضلحة ال�رضكة فوق 
امل�ضلحة ال�ضخ�ضية. 

1

مرتفعة 0000. 10.217 74.40 1.05 3.72 ملجل�ص الإدارة اإ�رضاف كاف لإدارة الرقابة 
والربامج �ضد الغ�ص.  2

مرتفعة 0000. 10.743 74.40 0.99 3.72 تقوم وظيفة التدقيق الداخلي مبراقبة فعالية 
برامج احلماية �ضد الغ�ص.  3

مرتفعة 0000. 10.526 73.80 1.00 3.69 تقوم ال�رضكة بن�رض دليل ال�ضلوك الأخالقي 
اخلا�ص بها.  4

متو�ضطة 0000. 6.483 66.20 1.26 3.31 يوجد لدى ال�رضكة معايري توظيف وترقية.  5

متو�ضطة 0000. 5.783 64.20 1.30 3.21 يوجد لدى ال�رضكة خط �ضاخن ملعاجلة ال�ضكاوي 
املجهولة امل�ضتلمة من داخل وخارج ال�رضكة.  6

متو�ضطة 0000. 7.391 63.6 990. 3.18 يوجد لدى ال�رضكة معلومات عن الأ�ضخا�ص 
املوؤثرين على الأ�ضخا�ص املعدين للقوائم املالية.  7

مرتفعة 0000. 11.579 70.20 810. 3.51 الدرجة الكلية

 )0.05=α) دال إحصائيا عند درجة 

يبني اجلدول )9( اأن اآراء اأفراد عينة الدرا�ضة يف جميع فقرات املجال اخلا�ص بامتالك 
ال�رضكات امل�ضاهمة العامة املدرجة يف بور�ضة فل�ضطني لبيئة رقابية قادرة على اكت�ضاف 
الغ�ص كانت اإيجابية حيث اإنه لكل فقرة وجد اأن قيمة t املح�ضوبة اأكرب من قيمة t اجلدولية 
اأقل من 0.05، والوزن الن�ضبي لكل فقرة  والتي ت�ضاوي 1.98، وم�ضتوى الدللة لكل فقرة 
اأكرب من الوزن الن�ضبي املحايد »60%« مبعنى اأن اأفراد عينة الدرا�ضة يتفقون على اأن: »تقوم 
ال�رضكة بخلق ثقافة الأمانة والأخالق العالية من خالل و�ضع م�ضلحة ال�رضكة فوق امل�ضلحة 
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ال�ضخ�ضية« بوزن ن�ضبي 74.40% ودرجة التزام مرتفعة، وعلى اأن »ملجل�ص الإدارة اإ�رضافاً 
مرتفعة،  التزام  ودرجة   %74.40 ن�ضبي  بوزن  الغ�ص«  �ضد  والربامج  الرقابة  لإدارة  كافياً 
وعلى اأن »تقوم وظيفة التدقيق الداخلي مبراقبة فعالية برامج احلماية �ضد الغ�ص والرقابة« 
بوزن ن�ضبي 074.4%، ودرجة التزام مرتفعة، وعلى اأن »تقوم ال�رضكة بن�رض دليل ال�ضلوك 
الأخالقي اخلا�ص بها« بوزن ن�ضبي 073.8% ودرجة التزام مرتفعة، وعلى اأن »يوجد لدى 
ال�رضكة معايري توظيف وترقية« بوزن ن�ضبي 66.20%، ودرجة التزام متو�ضطة، وعلى اأنه 
ال�رضكة  داخل  من  امل�ضتلمة  املجهولة  ال�ضكاوى  ملعاجلة  �ضاخن  خط  ال�رضكة  لدى  »يوجد 
ال�رضكة  لدى  »يوجد  اأنه:  وعلى  متو�ضطة،  التزام  ودرجة   %64.2 ن�ضبي  بوزن  وخارجها« 
ن�ضبي  بوزن  املالية«  للقوائم  املعدين  الأ�ضخا�ص  املوؤثرين على  الأ�ضخا�ص  معلومات عن 

63.60% ودرجة التزام متو�ضطة.
ثانياً- حتليل فقرات املجال الثاين: تقوم ال�رضكات امل�ضاهمة العامة املدرجة يف  ◄

بور�ضة فل�ضطني بتقومي خماطر الغ�ص: 
الجدول )10( 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وقيمة )t( ومستوى الداللة لفقرات المجال الثاني

درجة 
االلتزام

م�ستوى
الداللة

قيمة
 )t( 

الوزن 
الن�سبي

االنحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي الفقرة الرقم

مرتفعة 0.000 9.217 72.80 1.11 3.64 يوجد لدى ال�رضكة اإجراءات ر�ضمية حمددة 
للقيام بتقومي خماطر الغ�ص.  8

مرتفعة 0.000 11.608 74.80 0.94 3.74 يتم تقدير خماطر الغ�ص يف جميع م�ضتويات 
ال�رضكة.  9

مرتفعة 0.000 11.710 74.40 0.92 3.72 يت�ضمن تقدير خماطر الغ�ص اعتبارات عوامل 
املخاطر الداخلية.  10

مرتفعة 0.000 11.462 73.80 0.92 3.69 ياأخذ تقدير خماطر الغ�ص بعني العتبار 
جتاوز الإدارة لالأنظمة الرقابية.  11

مرتفعة 0.000 9.823 73.40 1.06 3.67 يت�ضمن تقدير خماطر الغ�ص اعتبارات عوامل 
املخاطر اخلارجية.  12

مرتفعة 0.000 9.507 71.80 1.04 3.59 يتم جتديد تقدير خماطر الغ�ص ب�ضكل دوري 
لتت�ضمن اأي تغيريات حمتملة يف امل�ضتقبل.  13

متو�ضطة 0.000 7.883 68.20 1.11 3.41 تقوم اإدارة ال�رضكة بتقومي فعالية ت�ضميم 
تقدير خماطر الغ�ص وت�ضغيلها.  14

مرتفعة 0.000 11.702 72.80 0.87 3.64 الدرجة الكلية

 )0.05=α) دال إحصائيا عند درجة 
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يبني اجلدول )10( اأن اآراء اأفراد عينة الدرا�ضة يف جميع فقرات املجال اخلا�ص بقيام 
ال�رضكات بتقومي خماطر الغ�ص اإيجابية حيث اإنه لكل فقرة وجد اأن قيمة t املح�ضوبة اأكرب 
من قيمة t اجلدولية التي ت�ضاوي 1.98، وم�ضتوى الدللة لكل فقرة اأقل من 0.05، والوزن 
الدرا�ضة  عينة  اأفراد  اأن  مبعنى   »%60« املحايد  الن�ضبي  الوزن  من  اأكرب  فقرة  لكل  الن�ضبي 
يتفقون على اأنه: »يوجد لدى ال�رضكة اإجراءات ر�ضمية حمددة للقيام بتقومي خماطر الغ�ص« 
بوزن ن�ضبي 72.80% وبدرجة التزام مرتفعة، وعلى اأنه: »يتم تقدير خماطر الغ�ص يف جميع 
»يت�ضمن  اأنه:  وعلى  مرتفعة،  التزام  وبدرجة   %74.80 ن�ضبي  بوزن  ال�رضكة«  م�ضتويات 
وبدرجة   %74.40 ن�ضبي  بوزن  الداخلية«  املخاطر  عوامل  اعتبارات  الغ�ص  خماطر  تقدير 
التزام مرتفعة، وعلى اأن: »ياأخذ تقدير خماطر الغ�ص بعني العتبار جتاوز الإدارة لالأنظمة 
اأن »يت�ضمن تقدير خماطر  الرقابية« بوزن ن�ضبي 73.80% وبدرجة التزام مرتفعة، وعلى 
الغ�ص اعتبارات عوامل املخاطر اخلارجية« بوزن ن�ضبي 73.40% وبدرجة التزام مرتفعة، 
اأي تغيريات حمتملة يف  الغ�ص ب�ضكل دوري لتت�ضمن  اأنه »يتم جتديد تقدير خماطر  وعلى 
ال�رضكة  اإدارة  »تقوم  اأن:  وعلى  مرتفعة،  التزام  وبدرجة   %71.80 ن�ضبي  بوزن  امل�ضتقبل« 
بتقومي فعالية ت�ضميم تقدير خماطر الغ�ص وت�ضغيلها« بوزن ن�ضبي 68.20% وبدرجة التزام 

متو�ضطة.
ثالثاً- حتليل فقرات املجال الثالث: تلتزم ال�رضكات امل�ضاهمة العامة املدرجة يف  ◄

بور�ضة فل�ضطني بت�ضميم اأن�ضطة رقابية للحماية من الغ�ص وتطبيقها: 
الجدول )11( 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وقيمة )t( ومستوى الداللة لفقرات المجال الثالث

درجة 
االلتزام

م�ستوى
الداللة

قيمة
 )t( 

الوزن 
الن�سبي

االنحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي الفقرة الرقم

مرتفعة 
جدا 0.000 17.027 80.60 0.74 4.03

يتم ت�ضمني وظيفة التدقيق الداخلي يف 
رقابة اأنظمة الرقابة وتقوميها وبرامج 

احلماية �ضد الغ�ص.
15

متو�ضطة 0.000 6.703 67.60 1.29 3.38 ن�ضاط وظيفة التدقيق الداخلي كاف حلجم 
وعمليات ال�رضكة. 16

متو�ضطة 0.000 8.714 69.20 1.05 3.46 النتائج وال�ضعف املحددة خالل الأن�ضطة 
الرقابية يتم دجمها يف تقومي خماطر الغ�ص. 17

مرتفعة 0.000 9.507 71.80 1.04 3.59 يقوم جمل�ص الإدارة بالإ�رضاف على الأن�ضطة 
الرقابية. 18
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درجة 
االلتزام

م�ستوى
الداللة

قيمة
 )t( 

الوزن 
الن�سبي

االنحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي الفقرة الرقم

مرتفعة 0.000 11.156 75.80 1.00 3.79 تقوم الإدارة بتقومي ت�ضميم ت�ضغيل الأن�ضطة 
الرقابية وفاعليتها. 19

مرتفعة 0.000 11.128 72.40 0.91 3.62
تقوم الإدارة بالتوثيق الكايف لتقوميها 

ونتائجها املتعلقة بت�ضميم ت�ضغيل الأن�ضطة 
الرقابية وفاعليتها.

20

متو�ضطة 0.000 8.373 68.80 1.07 3.44 اأن�ضطة التقومي والأن�ضطة الرقابية قد مت 
ت�ضميمها وت�ضغيلها بفاعلية. 21

مرتفعة 0.000 11.543 72.20 0.87 3.61 الدرجة الكلية

 )0.05=α) دال إحصائيا عند درجة 

يبني جدول )11( اأن اآراء اأفراد عينة الدرا�ضة يف جميع فقرات املجال اخلا�ص بقيام 
ال�رضكات بت�ضميم اأن�ضطة رقابية للحماية من الغ�ص وتطبيقها اإيجابية حيث اإنه لكل فقرة 
وجد اأن قيمة t املح�ضوبة اأكرب من قيمة t اجلدولية التي ت�ضاوي 1.98، وم�ضتوى الدللة لكل 
فقرة اأقل من 0.05، والوزن الن�ضبي لكل فقرة اأكرب من الوزن الن�ضبي املحايد »60%« مبعنى 
اأن اأفراد عينة الدرا�ضة يتفقون على اأن »يتم ت�ضمني وظيفة التدقيق الداخلي يف رقابة اأنظمة 
الرقابة وبرامج احلماية �ضد الغ�ص وتقوميها« بوزن ن�ضبي 80.60 % وبدرجة مرتفعة جدا، 
ن�ضبي  بوزن  وعملياتها«  ال�رضكة  حلجم  كاف  الداخلي  التدقيق  وظيفة  »ن�ضاط  اأن  وعلى 
67.60% وبدرجة متو�ضطة، وعلى اأن »النتائج وال�ضعف املحددة خالل الأن�ضطة الرقابية 
اأن:  وعلى  متو�ضطة،  وبدرجة   %69.20 ن�ضبي  بوزن  الغ�ص«  خماطر  تقومي  يف  دجمها  يتم 
وبدرجة   %71.80 ن�ضبي  بوزن  الرقابية«  الأن�ضطة  على  بالإ�رضاف  الإدارة  جمل�ص  »يقوم 
وفاعليتها.«  الرقابية  الأن�ضطة  ت�ضغيل  ت�ضميم  بتقومي  الإدارة  »تقوم  اأن:  وعلى  مرتفعة، 
بوزن ن�ضبي 75.80% وبدرجة مرتفعة، وعلى اأن: »تقوم الإدارة بالتوثيق الكايف لتقوميها 
وبدرجة  ن�ضبي  بوزن  وفاعليتها.«  الرقابية  الأن�ضطة  ت�ضغيل  بت�ضميم  املتعلقة  ونتائجها 
لت بفاعلية« بوزن  مت و�ضغِّ مِّ الرقابية قد �ضُ التقومي والأن�ضطة  »اأن�ضطة  اأن:  مرتفعة، وعلى 

ن�ضبي 68.80% وبدرجة متو�ضطة.
رابعاً- حتليل فقرات املجال الرابع: تلتزم ال�رضكات امل�ضاهمة العامة املدرجة يف  ◄

الأطراف  الغ�ص مع  بور�ضة فل�ضطني بتبادل الت�ضال املعلومات حول برامج احلماية من 
الداخلية واخلارجية لل�رضكة.
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د. سهيل أبو ميالةدراسة تطبيقية
مدى التزام شركات املساهمة العامة بتطبيق برامج احلماية من الغش

الجدول )12( 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وقيمة )t( ومستوى الداللة لفقرات المجال الرابع

درجة 
االلتزام

م�ستوى
الداللة

قيمة
 )t( 

الوزن 
الن�سبي

االنحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي الفقرة الرقم

متو�ضطة 0.000 8.380 67.20 1.01 3.36

املعلومات عن الأخالقيات والتزام الإدارة 
بالرقابة وبراج احلماية �ضد الغ�ص قد مت 

اإي�ضالها بفاعلية جلميع املوظفني يف اأنحاء 
ال�رضكة كافة.

22

متو�ضطة 0.000 9.016 68.60 0.99 3.43

يوجد لدى ال�رضكة اإجراءات جلمع املعلومات 
املتعلقة بالرقابة ون�رضها وبرامج احلماية 

من الغ�ص والإجراءات املحا�ضبية غري 
ال�ضحيحة جلميع امل�ضتويات الإدارية 

والأطراف اخلارجية عند احلاجة.

23

مرتفعة 0.000 12.702 73.80 0.83 3.69 تقوم اإدارة ال�رضكة بتقومي ت�ضميم الت�ضال 
واملعلومات وفاعليته. 24

مرتفعة 0.000 11.917 72.20 0.85 3.61
تقوم اإدارة ال�رضكة بالتوثيق الكايف لتقوميها 

وا�ضتنتاجها للت�ضميم وفاعلية الت�ضغيل 
لالت�ضال واملعلومات.

25

مرتفعة 0.000 7.944 70.20 1.19 3.51
تعمل اإجراءات واأن�ضطة اإي�ضال املعلومات 
املتعلقة بت�ضغيل وت�ضميم الرقابة وبرامج 

احلماية �ضد الغ�ص بفاعلية.
26

مرتفعة 0.000 11.506 70.40 0.82 3.52 الدرجة الكلية

 )0.05=α) دال إحصائيا عند درجة 

يبني اجلدول )12( اأن اآراء اأفراد عينة الدرا�ضة يف جميع فقرات املجال اخلا�ص بالتزام 
ال�رضكات امل�ضاهمة العامة املدرجة يف بور�ضة فل�ضطني بتبادل الت�ضال املعلومات حول 
برامج احلماية من الغ�ص مع الأطراف الداخلية واخلارجية لل�رضكة كانت اإيجابية حيث اإنه 
لكل فقرة وجد اأن قيمة t املح�ضوبة اأكرب من قيمة t اجلدولية التي ت�ضاوي 1.98، وم�ضتوى 
الدللة لكل فقرة اأقل من 0.05، والوزن الن�ضبي لكل فقرة اأكرب من الوزن الن�ضبي املحايد 
“60%” مبعنى اأن اأفراد عينة الدرا�ضة يتفقون على اأن: “ املعلومات عن الأخالقيات والتزام 
الإدارة بالرقابة وبراج احلماية �ضد الغ�ص قد اأو�ضلت بفاعلية جلميع املوظفني يف اأنحاء 
لدى  يوجد   « اأنه  وعلى  متو�ضطة،  التزام  وبدرجة   %67.20 ن�ضبي  بوزن   “ كافة  ال�رضكة 
الغ�ص  من  احلماية  وبرامج  ون�رضها  بالرقابة  املتعلقة  املعلومات  جلمع  اإجراءات  ال�رضكة 
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والإجراءات املحا�ضبية غري ال�ضحيحة جلميع امل�ضتويات الإدارية والأطراف اخلارجية عند 
ال�رضكة  اإدارة  اأن: » تقوم  التزام متو�ضطة، وعلى  احلاجة » بوزن ن�ضبي 68.60% وبدرجة 
التزام  وبدرجة   %73.80 ن�ضبي  بوزن  وفاعليته.»  واملعلومات  الت�ضال  ت�ضميم  بتقومي 
اإدارة ال�رضكة بالتوثيق الكايف لتقوميها وا�ضتنتاجها للت�ضميم  اأن: » تقوم  مرتفعة، وعلى 
مرتفعة،  التزام  وبدرجة   %72.20 ن�ضبي  بوزن   « واملعلومات  لالت�ضال  الت�ضغيل  وفاعلية 
الرقابة  بت�ضغيل وت�ضميم  املتعلقة  املعلومات  اإي�ضال  واأن�ضطة  اإجراءات  تعمل   « اأن:  وعلى 

وبرامج احلماية �ضد الغ�ص بفاعلية » بوزن ن�ضبي 70.20% وبدرجة التزام مرتفعة.
خام�ساً- حتليل فقرات املجال اخلام�ص: تلتزم ال�رضكات امل�ضاهمة العامة املدرجة  ◄

يف بور�ضة فل�ضطني مبراقبة فاعلية برامج احلماية من الغ�ص 
الجدول )13( 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وقيمة )t( ومستوى الداللة لفقرات المجال الخامس

درجة 
االلتزام

م�ستوى
الداللة

قيمة
 )t( 

الوزن 
الن�سبي

االنحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي الفقرة الرقم

متو�ضطة 0.000 7.926 67.60 1.09 3.38
يوجد لدى ال�رضكة خارطة منا�ضبة اأو خطوط 
حمددة ملخاطر الغ�ص لت�ضميم اأن�ضطة رقابية 

جتنبها خماطر الغ�ص.
27

منخف�ضة 0.000 4.285 58.40 1.35 2.92 يقوم جمل�ص اإدارة ال�رضكة برت�ضيح تغيري مدير 
دائرة التدقيق الداخلي. 28

مرتفعة 0.000 7.837 72.80 1.31 3.64

تقوم ال�رضكة بت�ضميم اأنظمة رقابية وتطبيقها 
لك�ضف الوقاية من الغ�ص.)الرقابة الوقائية 

�ضممت لوقف الغ�ص قبل حدوثه ورقابة 
الك�ضف �ضممت لك�ضف الغ�ص عند حدوثه( .

29

مرتفعة 0.000 10.389 72.80 0.99 3.64 متتلك ال�رضكة الأنظمة الرقابية التي تعيق 
اختال�ص اأ�ضولها والتي قد توؤدي اإىل ت�ضويه 

مادي يف قوائمها املالية.
30

مرتفعة 0.000 11.890 78.40 1.01 3.92
تاأخذ ال�رضكة بعني العتبار اأمن اأنظمة الرقابة 

)الدخول املحدد للنظام املحا�ضبي، رقابة 
تكنولوجيا املعلومات( .

31

مرتفعة 0.000 8.220 71.80 1.21 3.59 تقوم الإدارة بتقومي ت�ضميم وفاعلية ت�ضغيل 
الأن�ضطة الرقابية للحد من الغ�ص. 32

متو�ضطة 0.000 7.826 69.20 1.17 3.46
تقوم الإدارة بالتوثيق الكايف لتقوميها 

والنتائج املتعلقة بت�ضميم الت�ضغيل لالأن�ضطة 
الرقابية وفاعليته للحد من الغ�ص.

33
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د. سهيل أبو ميالةدراسة تطبيقية
مدى التزام شركات املساهمة العامة بتطبيق برامج احلماية من الغش

درجة 
االلتزام

م�ستوى
الداللة

قيمة
 )t( 

الوزن 
الن�سبي

االنحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي الفقرة الرقم

متو�ضطة 0.000 8.736 67.60 0.99 3.38 الأن�ضطة الرقابية للحد من الغ�ص م�ضممة 
للعمل بفاعلية. 34

مرتفعة 0.000 9.869 72.80 1.04 3.64

متتلك ال�رضكة الأنظمة الرقابية التي تعنون 
خماطر جتاوز الإدارة لالأنظمة الرقابية.

)تت�ضمن الرقابية على قيود اليومية 
والت�ضويات، التقديرات، العمليات غري العادية(.

35

مرتفعة 0.000 10.206 70.20 0.923 3.51 الدرجة الكلية

 )0.05=α) دال إحصائيا عند درجة 

يبني اجلدول )13( اأن اآراء اأفراد عينة الدرا�ضة يف جميع فقرات املجال اخلا�ص بالتزام 
ال�رضكات امل�ضاهمة العامة املدرجة يف بور�ضة فل�ضطني مبراقبة فاعلية برامج احلماية من 
الغ�ص اإيجابية، حيث اإنه لكل فقرة وجد اأن قيمة t املح�ضوبة اأكرب من قيمة t اجلدولية التي 
ت�ضاوي 1.98، وم�ضتوى الدللة لكل فقرة اأقل من 0.05، والوزن الن�ضبي لكل فقرة اأكرب من 
الوزن الن�ضبي املحايد »60%« مبعنى اأن اأفراد عينة الدرا�ضة يتفقون على اأن: »يوجد لدى 
جتنبها  رقابية  اأن�ضطة  لت�ضميم  الغ�ص  ملخاطر  حمددة  خطوط  اأو  منا�ضبة  خارطة  ال�رضكة 
خماطر الغ�ص« بوزن ن�ضبي 67.60% وبدرجة التزام متو�ضطة، وعلى اأن: »يقوم جمل�ص اإدارة 
ال�رضكة برت�ضيح تغيري مدير دائرة التدقيق الداخلي« بوزن ن�ضبي 58.40% وبدرجة التزام 
من  الوقاية  لك�ضف  وتطبيقها  رقابية  اأنظمة  بت�ضميم  ال�رضكة  »تقوم  اأن:  وعلى  منخف�ضة، 
الأنظمة  ال�رضكة  »متتلك  اأن:  وعلى  مرتفعة،  التزام  وبدرجة   %72.80 ن�ضبي  بوزن  الغ�ص« 
الرقابية التي تعوق اختال�ص اأ�ضولها، والتي قد توؤدي اإىل ت�ضويه مادي يف قوائمها املالية 
العتبار  بعني  ال�رضكة  »تاأخذ  اأنه  وعلى  مرتفعة،  التزام  وبدرجة   %72.80 ن�ضبي  »بوزن 
اأمن اأنظمة الرقابة« بوزن ن�ضبي 78.40% وبدرجة التزام مرتفعة، وعلى اأن: »تقوم الإدارة 
بالتوثيق الكايف لتقوميها والنتائج املتعلقة بت�ضميم الت�ضغيل لالأن�ضطة الرقابية وفاعليته 
الإدارة  »تقوم  اأن:  وعلى  مرتفعة،  التزام  وبدرجة   %71.80 ن�ضبي  بوزن  الغ�ص«  من  للحد 
بالتوثيق الكايف لتقوميها والنتائج املتعلقة بت�ضميم وفاعلية الت�ضغيل لالأن�ضطة الرقابية 
للحد من الغ�ص« بوزن ن�ضبي 69.20% وبدرجة التزام متو�ضطة، وعلى اأن: »الأن�ضطة الرقابية 
التزام متو�ضطة،  وبدرجة  ن�ضبي %67.60  بوزن  بفاعلية.«  للعمل  الغ�ص م�ضممة  للحد من 
لالأنظمة  الإدارة  جتاوز  خماطر  تعنون  التي  الرقابية  الأنظمة  ال�رضكة  »متتلك  اأن:  وعلى 

الرقابية« بوزن ن�ضبي 72.80% وبدرجة التزام مرتفعة.
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�ساد�ساً- حتليل فقرات املجال ال�ضاد�ص: املعوقات التي حتد من اللتزام بتطبيق  ◄
برامج احلماية من الغ�ص.

الجدول )14( 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وقيمة )t( ومستوى الداللة لفقرات المجال السادس

درجة 
التوافر

م�ستوى
الداللة

قيمة
 )t( 

الوزن 
الن�سبي

االنحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي الفقرة الرقم

متو�ضطة 0.000 7.046 67.60 1.23 3.38 نق�ص املوؤهالت العلمية ملوظفي الق�ضم املايل. 36
متو�ضطة 0.000 7.756 67.60 1.11 3.38 نق�ص اخلربة املهنية ملوظفي الق�ضم املايل. 37

متو�ضطة 0.000 6.246 62.60 1.13 3.13 �ضعف اهتمام الإدارة العليا بربامج احلماية 
من الغ�ص. 38

متو�ضطة 0.000 5.975 63.60 1.23 3.18 �ضعوبة وجود قوانني تلزم بتطبيق بربامج 
احلماية من الغ�ص. 39

متو�ضطة 0.000 7.514 65.20 1.04 3.26 �ضعوبة اإدراك برامج احلماية من الغ�ص. 40

متو�ضطة 0.000 8.160 65.40 0.969 3.27 الدرجة الكلية

 )0.05=α) دال إحصائيا عند درجة 

يبني اجلدول )14( اأن اآراء اأفراد العينة يف جميع فقرات املجال اإيجابية، حيث اإن لكل 
الدللة  ت�ضاوي 1.98، وم�ضتوى  التي  t اجلدولية  اأكرب من  t املح�ضوبة  اإن قيمة  فقرة وجد 
لكل فقرة اأقل من 0.05، والوزن الن�ضبي لكل فقرة اأكرب من الوزن الن�ضبي املحايد »%60« 
اأفراد عينة الدرا�ضة يتفقون على اأن املعوقات التي حتول دون اللتزام بتطبيق  اأن  مبعنى 
ن�ضبي  الق�ضم املايل« بوزن  الغ�ص هي: »نق�ص اخلربة املهنية ملوظفي  برامج احلماية من 
67.60% وبدرجة موافقة متو�ضطة، و »نق�ص اخلربة املهنية ملوظفي الق�ضم املايل« بوزن 
ن�ضبي 67.60% وبدرجة موافقة متو�ضطة، و »�ضعف اهتمام الإدارة العليا بربامج احلماية 
من الغ�ص« بوزن ن�ضبي 62.60% وبدرجة موافقة متو�ضطة، و »�ضعوبة وجود قوانني تلزم 
و  متو�ضطة،  موافقة  وبدرجة   %63.60 ن�ضبي  بوزن  الغ�ص«  من  احلماية  برامج  تطبيق 

»�ضعوبة اإدراك برامج احلماية من الغ�ص« بوزن ن�ضبي 65.12% وبدرجة موافقة متو�ضطة.
اختبار فرضيات الدراسة: 

الفر�سية االأوىل- »ل توجد عالقة ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى دللة )0.05(  ◄
رقابية  بيئة  واإيجاد  فل�ضطني  بور�ضة  املدرجة يف  العامة  امل�ضاهمة  ال�رضكات  التزام  بني 

مالئمة على اكت�ضاف الغ�ص والإبالغ عنه«.
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اجلدول  مبينة يف  والنتائج  الواحدة  للعينة   One sample T- test اختبار  اُ�ضتخدم 
الدرا�ضة يف وجود عالقة بني  اأن املتو�ضط احل�ضابي ل�ضتجابات عينة  ، والتي تبني   )15(
التزام �رضكات امل�ضاهمة العامة املدرجة يف بور�ضة فل�ضطني واإيجاد بيئة رقابية قادرة 
على اكت�ضاف الغ�ص والإبالغ عنه، ي�ضاوي 3.51 والوزن الن�ضبي ي�ضاوي 70.20%، وبدرجة 
التزام مرتفعة وقيمة t املح�ضوبة ت�ضاوي 11.579 وم�ضتوى الدللة ت�ضاوي 0.000 وهي 
اأقل من 0.05، مما يعني رف�ص الفر�ضية العدمية؛ اأي اأنه توجد عالقة ذات دللة اإح�ضائية 
بور�ضة  يف  املدرجة  العامة  امل�ضاهمة  ال�رضكات  التزام  بني   )0.05( دللة  م�ضتوى  عند 

فل�ضطني، وبني اإيجاد بيئة رقابية مالئمة على اكت�ضاف الغ�ص والإبالغ عنه.
الجدول )15( 

اختبار الفرضية األولى 

درجة 
االلتزام

م�ستوى
الداللة

قيمة
 )t( 

الوزن 
الن�سبي

املتو�سط 
احل�سابي عنوان املجال

مرتفعة 0.000 11.579 70.20 3.51 امتالك بيئة رقابية قادرة على اكت�ضاف الغ�ص والإبالغ عنه

 )0.05=α) دال إحصائيا عند درجة 

الفر�سية الثانية- »ل توجد عالقة ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى دللة )0.05(  ◄
بني التزام ال�رضكات امل�ضاهمة العامة املدرجة يف بور�ضة فل�ضطني واإجراء تقومي ملخاطر 

الغ�ص«: 
اأن  تبني  التي   )16( اجلدول  يف  مبينة  والنتائج  الواحدة  للعينة   t اختبار  اُ�ضتخدم 
املتو�ضط احل�ضابي ل�ضتجابات عينة الدرا�ضة يف التزام �رضكات امل�ضاهمة العامة املدرجة 
يف بور�ضة فل�ضطني بتقومي خماطر الغ�ص ي�ضاوي 3.64، والوزن الن�ضبي ي�ضاوي %72.80، 
ت�ضاوي  الدللة  وم�ضتوى   ،11.702 ت�ضاوي  املح�ضوبة   t وقيمة  مرتفعة،  التزام  وبدرجة 
0.000، وهي اأقل من 0.05، مما يعني رف�ص الفر�ضية العدمية؛ اأي اأنه توجد عالقة ذات 
دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى دللة )0.05( بني التزام ال�رضكات امل�ضاهمة العامة املدرجة 

يف بور�ضة فل�ضطني واإجراء تقومي ملخاطر الغ�ص«.
الجدول )16( 

اختبار الفرضية الثانية 

درجة 
االلتزام

م�ستوى
الداللة

قيمة
 )t( 

الوزن 
الن�سبي

املتو�سط 
احل�سابي عنوان املجال

مرتفعة 0.000 11.702 72.80 3.64 ال�رضكات التي تقوم بتقومي خماطر الغ�ص قادرة على اكت�ضاف 
الغ�ص والإبالغ عنه

 )0.05=α) دال إحصائيا عند درجة 
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الفر�سية الثالثة- »ل توجد عالقة ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى دللة )0.05(  ◄
بني التزام ال�رضكات امل�ضاهمة العامة املدرجة يف بور�ضة فل�ضطني وت�ضميم اأن�ضطة رقابية 

للحماية من الغ�ص وتطبيقها«.
اأن  تبني  التي   )17( اجلدول  يف  مبينة  والنتائج  الواحدة  للعينة   t اختبار  اُ�ضتخدم 
املتو�ضط احل�ضابي ل�ضتجابات عينة الدرا�ضة يف وجود عالقة بني التزام ال�رضكات امل�ضاهمة 
العامة املدرجة يف بور�ضة فل�ضطني بت�ضميم اأن�ضطة رقابية ي�ضاوي، 3.61 والوزن الن�ضبي 
ت�ضاوي 11.543، وم�ضتوى  t املح�ضوبة  التزام مرتفعة وقيمة  ي�ضاوي 72.20%، وبدرجة 
الدللة ت�ضاوي 0.000، وهي اأقل من 0.05، مما يعني رف�ص الفر�ضية العدمية، اأي اأنه توجد 
عالقة ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى دللة )0.05( بني التزام ال�رضكات امل�ضاهمة العامة 

املدرجة يف بور�ضة فل�ضطني، وبني ت�ضميم اأن�ضطة رقابية للحماية من الغ�ص وتطبيقها«.

الجدول )17( 
اختبار الفرضية الثالثة

درجة 
االلتزام

م�ستوى
الداللة

قيمة
 )t( 

الوزن 
الن�سبي

املتو�سط 
احل�سابي عنوان املجال

مرتفعة 0.000 11.543 72.20 3.61 ال�رضكات التي تقوم بت�ضميم اأن�ضطة رقابية قادرة على 
اكت�ضاف الغ�ص والإبالغ عنه

 )0.05=α) دال إحصائيا عند درجة 

الفر�سيةالرابعة- »ل توجد عالقة ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى دللة )0.05(  ◄
الت�ضال  وتبادل  فل�ضطني  بور�ضة  يف  املدرجة  العامة  امل�ضاهمة  ال�رضكات  التزام  بني 

للمعلومات حول برامج احلماية من الغ�ص مع الأطراف الداخلية واخلارجية لل�رضكة«: 
اأن  تبني  التي   )18( اجلدول  يف  مبينة  والنتائج  الواحدة  للعينة   t اختبار  اُ�ضتخدم 
املتو�ضط احل�ضابي ل�ضتجابات عينة الدرا�ضة يف التزام ال�رضكات امل�ضاهمة العامة املدرجة 
يف بور�ضة فل�ضطني بالت�ضال وتبادل املعلومات حول برامج احلماية من الغ�ص ي�ضاوي 
3.52، والوزن الن�ضبي ي�ضاوي 70.40%، وبدرجة التزام مرتفعة، وقيمة t املح�ضوبة ت�ضاوي 
11.506، وم�ضتوى الدللة ت�ضاوي 0.000، وهي اأقل من 0.05 مما يعني رف�ص الفر�ضية 
التزام  بني   )0.05( دللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  توجد عالقة  اأنه  اأي  العدمية؛ 
ال�رضكات امل�ضاهمة العامة املدرجة يف بور�ضة فل�ضطني، وبني تبادل الت�ضال للمعلومات 

حول برامج احلماية من الغ�ص مع الأطراف الداخلية واخلارجية لل�رضكة«.



292

د. سهيل أبو ميالةدراسة تطبيقية
مدى التزام شركات املساهمة العامة بتطبيق برامج احلماية من الغش

الجدول )18( 
اختبار الفرضية الرابعة 

درجة 
االلتزام

م�ستوى
الداللة

قيمة
 )t( 

الوزن 
الن�سبي

املتو�سط 
احل�سابي عنوان املجال

مرتفعة  0.000 11.506 70.40 3.52 ال�رضكات التي لديها الت�ضال واملعلومات قادرة على اكت�ضاف 
الغ�ص والإبالغ عنه

 )0.05=α) دال إحصائيا عند درجة 

دللة  ◄ م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  عالقة  توجد  ل  اخلام�سة-  الفر�سية 
)0.05( بني التزام ال�رضكات امل�ضاهمة العامة املدرجة يف بور�ضة فل�ضطني ومراقبة فاعلية 

برامج احلماية من الغ�ص«: 
اأن  تبني  التي   )19( اجلدول  يف  مبينة  والنتائج  الواحدة،  للعينة   t اختبار  اُ�ضتخدام 
املتو�ضط احل�ضابي ل�ضتجابات عينة الدرا�ضة يف التزام ال�رضكات امل�ضاهمة العامة املدرجة 
يف بور�ضة فل�ضطني مبراقبة فاعلية برامج احلماية من الغ�ص ي�ضاوي 3.51، والوزن الن�ضبي 
وم�ضتوى   ،10.206 ت�ضاوي  املح�ضوبة   t وقيمة  عالية،  التزام  بدرجة   %70.20 ي�ضاوي 
اأنه  اأي؛  العدمية  الفر�ضية  رف�ص  يعني  مما   ،0.05 من  اأقل  وهي   ،0.000 ت�ضاوي  الدللة 
توجد عالقة ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى دللة )0.05( بني التزام ال�رضكات امل�ضاهمة 

العامة املدرجة يف بور�ضة فل�ضطني، وبني مراقبة فاعلية برامج احلماية من الغ�ص«.
الجدول )19( 

اختبار الفرضية الخامسة

درجة 
االلتزام

م�ستوى
الداللة

قيمة
 )t( 

الوزن 
الن�سبي

املتو�سط 
احل�سابي عنوان املجال

مرتفعة 0.000 10.206 70.20 3.51 ال�رضكات التي تقوم مبراقبة برامج احلماية من الغ�ص قادرة 
على اكت�ضاف الغ�ص والإبالغ عنه

 )0.05=α) دال إحصائيا عند درجة 

دللة  ◄ م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  عالقة  توجد  »ل  ال�ساد�سة-  الفر�سية 
)0.05( بني التزام ال�رضكات امل�ضاهمة العامة املدرجة يف بور�ضة فل�ضطني ومراقبة فاعلية 

برامج احلماية من الغ�ص«: 
اأن  تبني  التي   )20( اجلدول  يف  مبينة  والنتائج  الواحدة،  للعينة   t اختبار  اُ�ضتخدم 
اللتزام بتطبيق  التي حتد من  الدرا�ضة يف املعوقات  املتو�ضط احل�ضابي ل�ضتجابات عينة 
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الن�ضبي ي�ضاوي 65.40% بدرجة موافقة  الغ�ص ي�ضاوي 3.27، والوزن  برامج احلماية من 
اأقل  t املح�ضوبة ت�ضاوي 8.160، وم�ضتوى الدللة ت�ضاوي 0.000، وهي  متو�ضطة، وقيمة 
من 0.05، مما يعني رف�ص الفر�ضية العدمية؛ اأي اأنه توجد عالقة ذات دللة اإح�ضائية عند 
م�ضتوى دللة )0.05( بني التزام ال�رضكات امل�ضاهمة العامة املدرجة يف بور�ضة فل�ضطني، 

وبني مراقبة فاعلية برامج احلماية من الغ�ص«.
من  احلماية  برامج  بتطبيق  العامة  امل�ضاهمة  ال�رضكات  التزام  من  بالرغم  اإنه  حيث 
اللتزام بالتطبيق، وبالآتي  اأنه ل توجد معوقات و�ضعوبات حتد من  الغ�ص فهذا ل يعني 
فاإنه هناك بع�ص املعوقات التي حتد من اللتزام بتطبيق برامج احلماية من الغ�ص نذكر 
منها، نق�ص املوؤهالت العلمية واخلربة املهنية للمديرين املاليني، و�ضعوبة وجود قوانني 
تلزم ال�رضكات بتطبيق برامج احلماية من الغ�ص، و�ضعوبة اإدراك برامج احلماية من الغ�ص.

الجدول )20( 
اختبار الفرضية السادسة

درجة 
االلتزام

م�ستوى
الداللة

قيمة
 )t( 

الوزن 
الن�سبي

املتو�سط 
احل�سابي عنوان املجال

متو�ضطة 0.000 8.160 65.40 3.27 املعوقات التي حتد من اللتزام بتطبيق برامج احلماية من الغ�ص

 )0.05=α) دال إحصائيا عند درجة 

النتائج والتوصيات: 

النتائج: 
بور�ضة . 1 يف  املدرجة  العامة  امل�ضاهمة  ال�رضكات  امتالك  الدرا�ضة  نتائج  اأظهرت 

 ،3.51 الأول  املجال  فقرات  جلميع  احل�ضابي  املتو�ضط  بلغ  حيث  رقابية  لبيئة  فل�ضطني 
والوزن الن�ضبي ي�ضاوي 70.20%، وهي اأكرب من الوزن الن�ضبي املحايد “%60”

كما اأظهرت نتائج الدرا�ضة قيام ال�رضكات امل�ضاهمة العامة املدرجة يف بور�ضة . 2
فل�ضطني بتقومي خماطر الغ�ص، حيث بلغ املتو�ضط احل�ضابي 3.64 والوزن الن�ضبي ي�ضاوي 

72.80%، وهي اأكرب من الوزن الن�ضبي املحايد »%60«.
الأن�ضطة . 3 بت�ضميم  تقوم  العامة  امل�ضاهمة  ال�رضكات  اأن  الدرا�ضة  نتائج  واأظهرت 

الرقابية، حيث بلغ املتو�ضط احل�ضابي جلميع فقرات املجال الثالث 3.61، والوزن الن�ضبي 
ي�ضاوي 72.20%، وهي اأكرب من الوزن الن�ضبي املحايد »%60«.
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كما اأ�ضارت نتائج الدرا�ضة اإىل قيام ال�رضكات امل�ضاهمة العامة بتبادل املعلومات . 4
والت�ضال داخل ال�رضكة وخارجها، حيث بلغ املتو�ضط احل�ضابي جلميع فقرات املجال الرابع 

3.52، والوزن الن�ضبي ي�ضاوي 70.40%، وهي اأكرب من الوزن الن�ضبي املحايد “%60”.
برامج . 5 رقابة  اأن�ضطة  لديها  العامة  امل�ضاهمة  ال�رضكات  اأن  الدرا�ضة  نتائج  بينت 

 ،3.51 اخلام�ص  املجال  فقرات  جلميع  احل�ضابي  املتو�ضط  بلغ  حيث  الغ�ص،  من  احلماية 
والوزن الن�ضبي ي�ضاوي 70.20%، وهي اأكرب من الوزن الن�ضبي املحايد “%60”.

اأظهرت نتائج الدرا�ضة وجود معوقات حتول دون اللتزام بتطبيق برامج احلماية . 6
من الغ�ص، حيث بلغ املتو�ضط احل�ضابي جلميع فقرات املجال ال�ضاد�ص 3.27، والوزن الن�ضبي 

ي�ضاوي 65.40%، وهي اأكرب من الوزن الن�ضبي املحايد »%60«.
ويعزو الباحث التزام ال�رضكات امل�ضاهمة العامة املدرجة يف بور�ضة فل�ضطني بتطبيق 
برامج احلماية من الغ�ص، اإىل اأن تلك الربامج اأداة حيوية ل�ضمان التزام ال�رضكات باآليات 
النتائج  تلك  ت�ضري  كما  والفاعلية،  الكفاءة  من  عالية  بدرجة  وتطبيقها  ال�رضكات  حوكمة 
اإىل اإدراك تلك ال�رضكات باأهمية الدور الكبري الذي ميكن اأن توؤديه تلك الربامج يف الك�ضف 
عن الغ�ص يف تقاريرها املالية، وبالآتي �ضمان جودتها و�ضفافيتها، مما ينعك�ص على ثقة 
املدقق  من  كل  عمل  ت�ضهيل  يف  �ضي�ضهم  الربامج  تلك  تبني  اأن  تقاريرها.كما  يف  اجلمهور 
Reza-( و ، )Rezaee, 2004(  للداخلي واخلارجي.وهذه النتائج تتفق مع درا�ضات كل من
 ،  )Bierstaker, et al, 2006( ، ودرا�ضة   )Adams, et al., 2006( ، ودرا�ضة   )ee, 2005

. )2007Chen & Lin( ودرا�ضة

التوصيات: 

بالرغم من اأن نتائج الدرا�ضة ك�ضفت عن اأن هناك التزاما بتطبيق برامج احلماية من 
�سمان  وبق�سد  فاإنه  فل�ضطني،  بور�ضة  يف  املدرجة  امل�ضاهمة  ال�رضكات  قبل  من  الغ�ص 

اال�ستمرارية ورفع كفاءة وفعالية ذلك االإلتزام نو�سي مبا ياأتي: 
حث اإدارة بور�ضة فل�ضطني باإ�ضدار التعليمات اخلا�ضة باإلزام ال�رضكات امل�ضاهمة . 1

العامة بتطبيق برامج احلماية من الغ�ص ملا لذلك من اإيجابيات كبرية.
التاأكيد على �ضمان كفاءة اأنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها ل�ضمان اإجناز الأعمال . 2

بدرجة عالية من الدقة واحلد، من الغ�ص املايل يف القوائم املالية.
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العامة . 3 امل�ضاهمة  ال�رضكات  وبني  فل�ضطني،  بور�ضة  بني  اجلهود  ت�ضافر  �رضورة 
لتذليل املعوقات وامل�ضكالت التي حتد من تطبيق برامج احلماية من الغ�ص.

تنظيم دورات تدريبية ملوظفي الدائرة املالية والتدقيق الداخلي على كيفية تطبيق . 4
برامج احلماية من الغ�ص.

ت�ضجيع البحث العلمي يف جمالت احلد من الغ�ص املحا�ضبي.. 5
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د. سهيل أبو ميالةدراسة تطبيقية
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