
االإ�صالح االقت�صادي34

قضايا اإلصالح...

35 مركز امل�صروعات الدولية اخلا�صة

•�سعر �ل�سهم �إىل ربحيته. 	
•�لقيمة �ل�سوقية �إىل �لقيمة �لدفرتية لل�سهم. 	

• )�إحدى �لن�سب �لتي تعمد ملقارنة  	Tobin's Q
قيم����ة �ل�رشك����ة �ل�س����وقية بالقيمة �ال�س����تبد�لية 

الأ�سول �ل�رشكة �مللمو�سة(.
مقايي�����س  )�أح����د  �ل�سه����م  �سع����ر  يف  •�لتذب����ذب  	

�ملخاطرة(.
وقد تكون جمتم����ع �لدر��سة من �ل�رشكات �مل�ساهمة 
�لعام����ة �ملدرجة يف �سوق فل�سطني للأور�ق �ملالية 
لع����ام 2005،    و�لت����ي ��ستم����رت يف �لتد�ول حتى 
نهاي����ة ع����ام 2006، و�لبالغ عدده����ا 28 �رشكة، 
حي����ث مت �ختي����ار عين����ة ع�سو�ئي����ة م����ن 20 �رشكة 
�سكل����ت م����ا ن�سبت����ه %71.4 م����ن جمتم����ع �لدر��سة. 
وقد �سملت �لدر��س����ة �الأ�سخا�س �ملكلفني مبمار�سة 
�حلوكمة يف �ل�رشكات، وهم: �مل����در�ء �لعامون، 
�لد�خليون و�خلارجي����ون، و�أع�ساء  و�ملدقق����ون 
جمال�س �الإد�رة، و�مل�ساهمون �لذين ميلكون 10% 
�أو �أكرث من ر�أ�س �مل����ال. وقد بلغ �لعدد �الإجمايل 
للأ�سخا�����س �لذين قامو� بتعبئ����ة �ال�ستمارة �ملعدة 

لغر�س هذه �لدر��سة 200 �سخ�س.
متثلت �ملعاجلة �الأوىل يف ��ستخد�م �النحد�ر �لب�سيط 
�أث����ر �ملتغري  )Simple Regression( لتحدي����د 
�مل�ستق����ل )ممثًل يف  ممار�سة �حلوكمة( على �ملتغري 

�لتاب����ع )ممث����ًل يف �الأد�ء �مل����ايل(. �أم����ا �ملعاجلة 
�لثاني����ة فتمثل����ت يف ��ستخ����د�م �النح����د�ر �ملتع����دد 
)Multiple Regression(  وذل����ك عن طريق 
�إدخال �ملتغ����ري�ت �ل�سابط����ة يف معادلة �النحد�ر 
)متغري�ت ��ستخدمت الختبار فيما �إذ� كانت �لعلقة 
بني فاعلية ممار�سة �حلوكمة و�الأد�ء �ملايل �سببها 
متغري�ت �أخرى مت ��ستبعادها يفرت�س �أنها مرتبطة 
مب�ست����وى �الأد�ء �ملايل ومتثل����ت يف لوغاريتم قيمة 
�الأ�سول، ولوغاريتم �لعمر �لزمني لل�رشكة، ون�سبة 
�الأ�س����ول �لثابت����ة �إىل جمم����وع �الأ�س����ول، وهيكل 
�لدي����ن لل�رشكة ممث����ًل يف جمموع �لدي����ون ق�سرية 
وطويل����ة �الأجل �إىل جمموع �الأ�س����ول، �إ�سافة �إىل 
ن����وع �لقطاع �ال�ستثم����اري(، لي�سبح �لهدف معرفة 
�ثر ممار�س����ة �حلوكمة و�ملتغ����ري�ت �ل�سابطة على 

�ملتغري �لتابع وهو �الأد�ء �ملايل. 
وقد �أظهرت �لدر��س����ة �أن حت�س����ًنا قدره %1 يف 
م�س����توى ممار�س����ة �حلوكمة، �أدى �إىل �لنتائج 

�لتالية:
• �لعائد على حق �مللكية	

 �أدى لزي����ادة قدره����ا %0.37 يف �لعائ����د على حق 
�مللكي����ة، و�لذي يع����زى للتح�س����ن يف �أد�ء �ل�رشكة 
من خ����لل م�ساعدة مديري وجمل�����س �إد�رة �ل�رشكة 
عل����ى تطوي����ر �إ�سرت�تيجية �سليمة ت�ساع����د على جذب 

�أدت �الأزمة �ملالي����ة �لعاملية �لتي ع�سفت 
بالكث����ري من �ل����دول �لغني����ة يف �لعامل �إىل 
زيادة كب����رية يف �ل�سعوب����ات �لتي تكتنف 
جذب �مل�ستويات �لكافية من ر�أ�س �ملال، 
فق����د �أدى تعر�����س كث����ري م����ن �مل�ساهمني 
خل�سائ����ر مالي����ة فادح����ة �إىل دفعه����م الأن 
يطالب����و� � قبل قيامهم باال�ستثمار � باالأدلة 
و�لرب�هني على �أن �ل�����رشكات �لتي ترغب 
يف جذب ��ستثمار�تهم تعمل �إد�ر�تها وفًقا 
للممار�سات �ل�سليمة �لتي تن�س عليها مبادئ 
�حلوكم����ة �حلديثة. فق����د �أ�سب����ح و��سًحا 
للجمي����ع �أن �لف�ساد �الإد�ري و�ملايل �لذي 
كان ي�س����ود �لكثري من �ل�����رشكات و�لبنوك 
�ملرموق����ة � و�لذي متخ�س عن ت�سخم غري 
م����ربر يف مرتب����ات ومكافئ����ات �ملديرين 
�لتنفيذي����ني يف �ل�����رشكات � م����ن �الأ�سباب 

�الأ�سا�سية للأزمة �ملالية �لر�هنة.
والإلقاء مزيد من �ل�س����وء على �نعكا�سات 
�حلوكم����ة عل����ى �الأد�ء �مل����ايل لل�رشكات 
يف فل�سط����ني، قمن����ا بدر��س����ة ميد�نية على 
�ل�����رشكات �ملدرج����ة يف �س����وق فل�سط����ني 
ل����لأور�ق �ملالي����ة، وقد كان����ت �لفر�سية 
�الأ�سا�سية هنا ه����ي: �أن قدرة �ل�رشكة على 

توليد �الأرباح، وتقليل �ملخاطر، وزيادة 
�لقيم����ة �ل�سوقي����ة، ت�س����كل كله����ا موؤثر�ت 
�أ�سا�سي����ة على ق����ر�ر�ت �مل�ستثمرين، كما 
�أنها متطل����ب رئي�سي للتنبوؤ بق����درة �ملن�ساأة 
على �لبقاء و�الزدهار، �أو �حتمال ف�سلها 

على �ملدى �لطويل.
ولقيا�����س م����دى ممار�س����ة �حلوكم����ة يف 
�ل�����رشكات �ملدرج����ة يف �س����وق فل�سط����ني 
للأور�ق �ملالية فقد مت بناء خم�س موؤ�رش�ت  
فرعية ت�سكل يف جمموعه����ا �ملوؤ�رش �لكلي 
�لذي يه����دف �إىل �خل����روج بتقييم �إجمايل 
للحوكمة يف �ل�رشكة، وتتمحور �ملوؤ�رش�ت 

�لرئي�سية �خلم�س على �لق�سايا �لتالية:
حقوق �مل�ساهم����ني و�ملعاملة �لعادلة  1 .

بني كبار و�سغار �مل�ساهمني.
دور �أ�سحاب �مل�سالح. 2 .

�الإف�ساح و�ل�سفافية. 3 .
م�سوؤوليات جمل�س �الإد�رة.  4 .
�لتدقيق و�لرقابة �لد�خلية. 5 .

�أم����ا �الأد�ء �مل����ايل فق����د قي�����س من خلل 
جمموعة من �ملوؤ�رش�ت متثلت يف:

•�لعائد على حق �مللكية. 	
•�لعائد على �ال�ستثمار. 	

اأثر ممار�سة احلوكمة على الأداء املايل لل�سركات املدرجة يف الأ�سواق املالية
بقلم: د. عدنان قباجه
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• تباين �سعر ال�سهم اليومي	
 �أدى لزي���ادة قدره���ا %0.01 يف تباي���ن 
�سعر �ل�سهم �ليومي، وهذه �لنتيجة تختلف 
عن �لتوقع باأن يك���ون �لتذبذب يف �أ�سعار 
�أ�سه���م �ل����ركات �أقل عندم���ا يرتفع فيها 
م�ست���وى ممار�س���ة �حلوكم���ة، ذل���ك لأن 
�رتف���اع م�ست���وى �ل�سفافي���ة و�لإف�س���اح 
�أ�سحاب �مل�سالح يوؤدي  ومر�عاة حقوق 
�إىل �رتف���اع م�ستوى ثقة �مل�ستثمر يف هذه 
�لأ�سه���م. ورمب���ا يعود ذل���ك �إىل �لرت�بط 
�لع�س���وي ب���ن حال���ة ع���دم �ل�ستق���ر�ر 
�ل�سيا�س���ي و�لتذبذب يف �أ�سع���ار �لأ�سهم، 
حي���ث �أن حالة ع���دم �ل�ستقر�ر هي حمدد 
�أ�سا�سي للتباين يف �لعو�ئد، وهذ� �لعامل 
هو �أك���ر �أهمية من �لعو�م���ل و�لظروف 
�أع�ساء  كممار�سات  بال�ركات،  �خلا�سة 
جمل����س �لإد�رة و�لإد�رة �لعلي���ا ملبادئ 

�ل�سفافية.

يت�سح من نتائج هذه �لدر��سة �أن ممار�سة 
�حلوكم���ة �لر�سي���دة يف �ل����ركات يعم���ل 
عل���ى تف���ادي �لتعر����س للتع���ر �مل���ايل 
و�لإد�ري، كم���ا �أن���ه يعمل عل���ى تعظيم 
قيمة �ل�رك���ة يف �ل�سوق، و�سمان بقائها 
ومنوه���ا و��ستمر�رها يف دني���ا �لأعمال 
دولًي���ا و�إقليمًيا وحملًي���ا، وبالتايل فاإن 
ذلك يوؤدي �إىل زي���ادة �لثقة يف �لقت�ساد 
�لقومي وتعميق دور �سوق �ملال وزيادة 
قدرته على تعبئة �ملدخر�ت ورفع معدلت 
�ل�ستثم���ار، و�ملحافظ���ة عل���ى حق���وق 
�لأقلية و�سغار �مل�ستثمرين، وت�سجيع منو 
�لقطاع �خلا�س ودعم قدر�ته �لتناف�سية، 
وم�ساعدة �مل�روع���ات يف �حل�سول على 
�لتموي���ل، وتوليد �لأرب���اح وخلق فر�س 

عمل. 

وكم���ا ات�سح من الدرا�س���ة فان جمرد 
حت�سن ق���دره %1 يف م�ستوى ممار�سة 
احلوكمة اأدى لزيادة قدرها 0.27 % يف 
العائد على اال�ستثمار، وهذا يعني اأن 
حت�سن م�ستوى املمار�سة بن�سبة اأعلى 
� %30 مثاًل � �سيوؤدي لزيادة يف العائد 
قدره���ا %8.1. لكل ذلك فاإنه يجب اأن  
ينظر للحوكمة على اأنها لي�ست جمرد 
اإ�سرتاتيجية  و�سيلة للبق���اء، واإمن���ا 

لالزدهار.

 اأ�سبح وا�سًحا للجميع اأن الف�ساد الإداري 
واملايل الذي كان ي�سود الكثري من ال�رضكات 
والبنوك املرموقة ـ والذي متخ�س عن ت�سخم 

غري مربر يف مرتبات ومكافئات املديرين 
التنفيذيني يف ال�رضكات ـ من الأ�سباب الأ�سا�سية 

لالأزمة املالية الراهنة.

ال�رشك����ة،  اأداء  اال�ستثم����ارات، وحت�س����ن كف����اءة 
والتخ�سي�����ض االأف�سل للم����وارد، وبالتايل خف�ض 
تكلف����ة التموي����ل، وتعظي����م العائ����د ال����ذي يجني����ه 

امل�ستثمر.
•العائد على اال�ستثمار 	

 اأدى لزيادة قدرها %0.27 يف العائد على اال�ستثمار، 
ويرج����ع ذلك اإىل حت�س����ن اأداء ال�رشك����ة، وم�ساعدة 
االقت�س����اد ب�س����كل عام عل����ى ج����ذب اال�ستثمارات، 
ودعم االأداء امل����ايل، والقدرة عل����ى املناف�سة يف 
االأجل الطويل، وزي����ادة فر�ض الو�سول مل�سادر 
التمويل، والتخ�سي�ض االأف�س����ل للموارد، وتعظيم 
العائ����د على اال�ستثم����ار نظًرا النخفا�����ض ح�سا�سية 
التدفقات النقدية للأح����داث ال�سلبية نتيجة ملمار�سة 

احلوكمة الر�سيدة يف ال�رشكة.   
• �سعر ال�سهم اإىل ربحيته 	

 اأدى لزي����ادة قدره����ا %0.26 يف �سع����ر ال�سهم اإىل 
ربحيته، ذلك الأن املمار�سة الر�سيدة للحوكمة تعمل 
عل����ى زي����ادة اإمكاني����ة الو�سول مل�س����ادر التمويل 
اخلارجي، وبالتايل خف�ض  تكلفة التمويل، ورفع 
قيم����ة ال�رشكة، وزيادة ا�ستع����داد امل�ستثمرين لدفع 
اأثمان اأعل����ى الأ�سهم ال�رشكات التي متتاز باحلوكمة 
الر�سي����دة، لتوفريه����ا حماي����ة اأك����ر للم�ساهم����ن، 

و�سفافية يف التقارير املالية. 

•القيمة ال�سوقية اإىل الدفرتية 	
اأدى لزيادة قدرها %0.36 يف القيمة ال�سوقية اىل 
الدفرتية، ذل���ك لأن املمار�سة الر�سي���دة للحوكمة 
تق���ود اإىل �سفافي���ة اأعل���ى يف املمار�س���ات املالية 
وغري املالي���ة، وزي���ادة يف الإف�س���اح، وطماأنة 
امل�ستثمرين عل���ى اأن جمل����س الإدارة يعمل ل�سالح 
امل�ساهمني، مما يوؤدي اإىل خف�س حالة عدم التاأكد 
الناجمة عن الف�سل ب���ني امللكية والإدارة، ويعظم 
حج���م القيمة الت���ي يخلقها امل����روع للم�ساهمني، 
ويحفز امل�ستثمر على  دفع قيمة اأعلى ل�سهم ال�ركة 

التي متار�س حوكمة اأف�سل. 
• 	  Tobin's Q

 اأدى لزيادة قدرها %0.39 يف  Tobin's Q، وقد 
ج���اءت النتيجة متفقة م���ع دور املمار�سة الر�سيدة 
للحوكم���ة يف رفع القيمة ال�سوقي���ة للأ�سول، علًما 
باأن���ه اإذا كانت قيمةTobin's Q  اأكرب من واحد، 
فان ذلك يعن���ي اأن القيمة ال�سوقي���ة للم�روع اأكرب 
م���ن القيمة الدفرتية لأ�س���ول ال�ركة، وهذا يعني 
اأن القيمة ال�سوقية تعك�س بع�س اأ�سول ال�ركة غري 
امل�سجل���ة، وبالتايل ف���اإن ذلك ي�سج���ع امل�ستثمرين 
على ال�ستثم���ار ب�سكل اأكرب، لأن هذه ال�ستثمارات 
متتل���ك قيمة �سوقي���ة اأكرب من ال�سع���ر الذي مت دفعه 

ثمًنا لها. 

فل�سطني


