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 الملخص: 

إليصال نتائج األعمال للمستخدمين في دعم قراراتهم، خاصة المتعلقة في مجال  يعتبر اإلفصاح المحاسبي الوسيلة الرئيسة واألداة الفعالة  
االستثمار والتمويل، ونظرًا لالهتمام المتزايد ألصحاب الفكر واالختصاص من أكاديميين ومهنيين في مجال المحاسبة والمراجعة حول  

المالية، فإن ذلك يؤد التقارير  ي إلى استمرار الضغوط على المهنة لتطوير أدائها في خدمة  أهمية اإلفصاح المحاسبي والشفافية في 
قطاعات األعمال من ناحية ودعم نظام الرقابة والمسائلة فيها، لذلك يظهر دور اإلفصاح المحاسبي في توفير المعلومات الالزمة التي 

توفير    بغرض  المالية  األسواق  في  وأدائها  المالية  األدوات  وأهمية  فهم  تحسين  شأنها  والسياسات من  محددة الستخدامها،  معلومات 
المحاسبية المالئمة والمخاطر المترتبة بها وسياسة اإلدارة للتحكم في هذه المخاطر، ودور اإلفصاح المحاسبي في توفير المعلومات التي 

 تساعد المستثمرين في هذا الشأن.

  :المقدمة
التفكير في كيفية حماية المستثمرين من أخطاء مجلس إدارة الشركات وقد أسفر أدت االنهيارات المالية في العديد من البلدان حديثا إلى 

ذلك عن االهتمام بالدور الذي تلعبه مفهوم حوكمة الشركات في التأكيد على االلتزام بالسياسات واإلجراءات الرقابية وعلى دورها في 
القة بين مجلس اإلدارة والمستثمرين وأصحاب المصالح  جذب االستثمارات وتدعم اقتصاديات الدول من خالل وضع أسس معينة للع

بالشكل الذي يؤدي وجود شفافية في التعامل بين هذه األطراف والذي يؤدي إلى منع حدوث مثل هذه االنهيارات المالية في المستقبل 
اقتصاديات الدول في عصر   وقد أصبح من الواضح تماما أن تطبيق مفهوم حوكمة الشركات يحدد بدرجة كبيرة مصير الشركة ومصير

 (. 2006العولمة.)سليمان

 مشكلة الدراسة 

ها يواجه القطاع المصرفي محليًا وعالميًا العديد من القوى والمتغيرات والعوامل التي تدفعه إلى اعتماد الحوكمة، تؤدي إلى مؤشرات، بوصف
 والمتطورة، وإيجاد المناخ المالئم لضمان تفعيل اإلشراف والرقابة على األداء.معايير حديثة على البيئة والصناعة المصرفية المتجددة 

 تدور مشكلة البحث حول التساؤالت التالية

 .ما مدى تأثير قواعد الحوكمة المتمثلة ب)الشفافية( على اإلفصاح المحاسبي من وجهة نظر العاملين في البنوك األردنية؟ 1

 متمثلة ب)االستقاللية( على اإلفصاح المحاسبي من وجهة نظر العاملين في البنوك األردنية؟ .ما مدى تأثير فواعد الحوكمة ال2

 .ما مدى تأثير فواعد الحوكمة المتمثلة ب)العدالة( على اإلفصاح المحاسبي من وجهة نظر العاملين في البنوك األردنية؟ 3

 ح المحاسبي من وجهة نظر العاملين في البنوك األردنية؟ . ما مدى تأثير فواعد الحوكمة المتمثلة ب)المسائلة( على اإلفصا4

 . ما مدى تأثير فواعد الحوكمة المتمثلة ب)المسؤولية( على اإلفصاح المحاسبي من وجهة نظر العاملين في البنوك األردنية؟ 5
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 فرضيات الدراسة: 

 الفرضيات العدمية 

اسبي في البنوك األردنية التجارية من وجهة نظر العاملين فيهان بداللة  .ال يوجد تأثير لاللتزام بقواعد الحوكمة على اإلفصاح المح1
 %.5إحصائية عند مستوى معنوية 

. ال يوجد تأثير لاللتزام بالشفافية في  الحوكمة على اإلفصاح المحاسبي في البنوك األردنية التجارية من وجهة نظر العاملين فيهان 2
 %. 5بداللة إحصائية عند مستوى معنوية 

. ال يوجد تأثير لاللتزام باالستقاللية في الحوكمة على اإلفصاح المحاسبي في البنوك األردنية التجارية من وجهة نظر العاملين فيهان 3
 %. 5بداللة إحصائية عند مستوى معنوية 

من وجهة نظر العاملين فيهان    . ال يوجد تأثير لاللتزام بالعدالة في الحوكمة على اإلفصاح المحاسبي في البنوك األردنية التجارية4
 %. 5بداللة إحصائية عند مستوى معنوية 

. ال يوجد تأثير لاللتزام بالمسائلة في الحوكمة على اإلفصاح المحاسبي في البنوك األردنية التجارية من وجهة نظر العاملين فيهان  5
 %. 5بداللة إحصائية عند مستوى معنوية 

ية في الحوكمة على اإلفصاح المحاسبي في البنوك األردنية التجارية من وجهة نظر العاملين فيهان  .ال يوجد تأثير لاللتزام بالمسؤول 6
 %. 5بداللة إحصائية عند مستوى معنوية 

 الفرضيات البديلة:

التجارية من وجهة نظر  1 البنوك األردنية  المحاسبي في  الحوكمة على اإلفصاح  فيهان بداللة  . يوجد تأثير لاللتزام بقواعد  العاملين 
 %.5إحصائية عند مستوى معنوية 

ة  . يوجد تأثير لاللتزام بالشفافية في  الحوكمة على اإلفصاح المحاسبي في البنوك األردنية التجارية من وجهة نظر العاملين فيهان بدالل 2
 %.5إحصائية عند مستوى معنوية 

لى اإلفصاح المحاسبي في البنوك األردنية التجارية من وجهة نظر العاملين فيهان  . يوجد تأثير لاللتزام باالستقاللية في الحوكمة ع3
 %. 5بداللة إحصائية عند مستوى معنوية 

. يوجد تأثير لاللتزام بالعدالة في الحوكمة على اإلفصاح المحاسبي في البنوك األردنية التجارية من وجهة نظر العاملين فيهان بداللة  4
 %.5عنوية إحصائية عند مستوى م

.يوجد تأثير لاللتزام بالمسائلة في الحوكمة على اإلفصاح المحاسبي في البنوك األردنية التجارية من وجهة نظر العاملين فيهان بداللة  5
 %..5إحصائية عند مستوى معنوية 
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رية من وجهة نظر العاملين فيهان  . يوجد تأثير لاللتزام بالمسؤولية في الحوكمة على اإلفصاح المحاسبي في البنوك األردنية التجا6
 %. 5بداللة إحصائية عند مستوى معنوية 

 أهداف الدراسة 

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

 .التعرف على مفهوم الحوكمة واإلفصاح المحاسبي. 1

المسؤولية( على اإلفصاح المحاسبي من وجهة .التعرف على أثر قواعد الحوكمة المتمثلة ب )الشفافية واالستقاللية والعدالة والمسائلة و 2
 نظر العاملين في البنوك األردنية التجارية. 

 .التعرف على مدى إفصاح البنوك األردنية التجارية عن بياناتها المحاسبية.3

 أهمية الدراسة: 

باإلفصاح والشفافية في البيانات والتقارير المالية، والتي  تعتبر هذه الدراسة مهمة نظرًا لتزايد اهتمام المجتمع الدولي والمؤسسات الخاصة  
ي تحتم على اإلدارات العليا لتلك المؤسسات تبني معايير محاسبية ورقابية تعمل على تحسين أدائها وزيادة ثقة المساهمين فيها، األمر الذ

الدراسة مهمة نظراً  المؤسسات، وتعتبر هذه  الرقابة والمسائلة في هذه  المالية بشكل يعكس حقيقة   يعزز دعم  البيانات  ألهمية إظهار 
 األوضاع المالية فيها.

 نشأة مفهوم حوكمة الشركات 

أدى ظهور نظرية الوكالة وما ارتبط بها من إلقاء الضوء على المشاكل التي تنشأ نتيجة تعارض المصالح بين أعضاء مجلس اإلدارة 
رة وجود مجموعة من القوانين واللوائح التي تعمل على حماية مصالح المساهمين والحد  والمساهمين إلى زيادة االهتمام والتفكير في ضرو 

من التالعب المالي واإلداري الذي قد يقوم به أعضاء مجلس اإلدارة بهدف تعظيم مصالحهم الخاصة وذلك باعتبارهم الجهة التي تمسك 
حوكمة الشركات وإبراز أهميته في التقليل والحد من المشاكل التي    اهتم الباحثين بمفهوم  1976زمام األمور داخل الشركات، وفي عام  

تنشأ من الفصل بين الملكية واإلدارة والتي مثلتها نظرية الوكالة والحق ذلك مجموعة من الدراسات العملية والعلمية التي أكدت على  
في أعضاء م المستثمرين  ثقة  الحوكمة وأثرها على زيادة  بمبادئ  االلتزام  الدول على جذب أهمية  قدرة  الشركات وبالتالي  إدارة  جالس 

االستثمارات من المستثمرين الجدد أو المحليين أو أجانب وما يترتب على ذلك من تنمية حوكمة الشركات عن طريق قيام كل من الهيئات 
ا أهمية  على  تؤكد  التي  والتقارير  والقوانين  اللوائح  من  مجموعة  بإصدار  والمشرعين  بها  تلك العلمية  بتطبيق  الشركات  لتزام 

 (. 2006المبادئ.)سليمان
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 تعريف حوكمة الشركات 

في بداية تناول هذا الموضوع تجدر اإلشارة إلى أنه على المستوى العالمي ال يوجد تعريف موحد متفق عليه بين كافة االقتصاديين 
عديد من األمور التنظيمية واالقتصادية والمالية واالجتماعية  والقانونيين والمحللين لمفهوم حوكمة الشركات ويرجع ذلك إلى تداخله في ال

 للشركات وهو األمر الذي يؤثر على المجتمع واالقتصاد ككل وفيما يلي مجموعة من التعاريف: 

 *هو نظام متكامل للرقابة المالية والغير مالية عن طريقه يتم إدارة الشركة والرقابة عليها. 

 افز التي يمكن من خاللها أن يتأكد المستثمرين من تحقيق ربحية معقولة الستثماراتهم. *هو مجموعة من القواعد والحو 

 *هو مجموعة من القواعد والحوافز التي تهتدي بها الشركات لتعظيم ربحية الشركة وقيمتها على المدى البعيد لصالح المساهمين.

العالقة بين إدارة الشركة من ناحية وحملة األسهم وأصحاب المصالح واألطراف  *هو مجموعة من القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد  
 المرتبطة بالشركة مثال حملة السندات والعمال والدائنين والمواطنين من ناحية أخرى. 

 من خالل التعريفان السابقة يتضح أن هناك معاني أساسية لمفهوم الحوكمة: 

 أداء الشركات.  مجموعة من األنظمة الخاصة بالرقابة على-

 تنظيم للعالقات بين مجلي اإلدارة والمديرين والمساهمين وأصحاب المصالح. -

 التأكيد على أن الشركات يجب أن تدار لصالح المساهمين.-

ين في  مجموعة من القواعد يتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها وفق هيكل معين يتضمن توزيع الحقوق والواجبات فيما بين المشارك-
 (. 2006إدارة الشركة مثل مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين.)سليمان 

 مفهوم حوكمة الشركات 

*الحوكمة هي النظام الذي يتم من خالله توجيه أعمال المنظمة ومراقبتها على أعلى مستوى من أجل تحقيق أهدافها والوفاء بالمعايير 
 افية.الالزمة للمسؤولية والنزاهة والشف

*كما تعرف أيضًا بأنها "النظام الذي تستخدمه المنشأة في عملية اإلشراف والرقابة على عملياتها، كما أنها تتمثل النظام الذي يتم من 
األسهم وأصحاب  ذلك مجلس اإلدارة والمديرين وحملة  بما في  المنشأة  في  الحقوق والمسؤوليات على مختلف األطراف  خالله توزيع 

 خرى، كما أنها تحدد القواعد واإلجراءات الخاصة، باتخاذ القرارات التي تتعلق بالمنشأة".المصالح األ

*يقصد بها أيضًا "المنهج المتبع من قبل أصحاب المصالح في الشركة لمراقبة مصالحهم الخاصة، وكذلك فهي تعبير عن النظام الذي 
 (. 2007تتم من خالله إدارة الشركة والرقابة عليها.)عبد العال  
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الشركات وخاصة   اتخاذ  التي تحدد كيفية  السوق  القواعد وممارسة  الشركات هو تعبير واسع يتضمن  القول أن مفهوم حوكمة  ويمكن 
ها  شركات العام لقراراتها والشفافية التي تحكم عملية اتخاذ القرار فيها ومدى المسائلة التي يخضع لها مديرو ورؤساء تلك الشركات وموظفي

التي يفصحون عنها للمستثمرين ويقدمونها لصغار المساهمين وتتضمن أية موضوعات خاصة بقوانين الشركات بالبورصة  والمعلومات  
داخل كل بلد والمعايير المحاسبية التي تطبق على الشركات المقيدة بالبورصة قوانين مكافحة االحتكار وقوانين اإلفالس وعدم المالئمة 

ى ما سبق التشريعات الحوكمية والجهات التشريعية التي يتعامل معها المساهمين والشركات واإلجراءات المالية وهي تتضمن بإالضافة إل 
 التي يقوم بها المشرعون لضمان االلتزام بها. 

 األطراف المعنية بتطبيق مفهوم الحوكمة

 .المساهمين1

الحصول على األرباح المناسبة الستثماراتهم وأيضًا    وهم من يقومون بتقديم رأس المال للشركة عن طريق ملكيتهم لألسهم وذلك مقابل
 تعظيم قيمة الشركة على المدى الطويل.

 .مجلس اإلدارة.2

 وهم من يمثلون المساهمين وأيضًا األطرف األخرى مثل أصحاب المصالح. 

 .اإلدارة:3

إلدارة وتعتبر إدارة الشركة هي المسؤولة عن تعظيم وهي المسؤولة عن اإلدارة الفعلية للشركة وتقديم التقارير الخاصة باألداء إلى مجلس ا
 أرباح الشركة وزيادة قيمتها باإلضافة إلى مسؤوليتها نحو اإلفصاح والشفافية.  

 .أصحاب المصالح: 4

ن هم مجموعة من األطراف لهم مصالح داخل الشركة مثل الدائنين والموردين والعمال والمواطنين ويجب مالحظة أن هؤالء األطراف يكو 
 (. 2006لديهم مصالح قد تكون متعارضة ومختلفة في بعض األحيان.)سليمان

 المحددات األساسية لتطبيق مفهوم حوكمة الشركات 

 المحددات الخارجية وتتمثل في:

 .القوانين واللوائح كفاءة الهيئات واألجهزة الرقابية.1

 .دور المؤسسات غير الحكومية.3
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 المحددات الداخلية وتتمثل في:

 .القواعد المطبقة.1

 .الهياكل اإلدارية. 2

 .السلطة والواجبات.3

 ( 2006أهمية حوكمة الشركات.)سليمان

 .تخفيض المخاطر المتعلقة بالفساد المالي واإلداري التي تواجهها الشركات والدول. 1

 ول. .رفع مستويات األداء للشركات وما يترتب عليها من دفع عجلة التنمية والتقدم االقتصادي للد2

 .جذب االستثمارات األجنبية وتشجيع رأس المال المحلي على االستثمار في المشروعات الوطنية.3

 .زيادة قدرة الشركة الوطنية على المنافسة العالمية وفتح أسواق جديدة لها.4

قة المستثمرين بها واعتمادهم على  .الشفافية والدقة والوضوح في القوائم المالية التي تصدرها الشركات وما يترتب على ذلك من زيادة ث5
 اتخاذ القرارات.

 .زيادة فرص العمل  ألفراد المجتمع. 6

 مبادئ حوكمة الشركات

تتضمن مبادئ حوكمة الشركات مجموعة من اإلرشادات التي توضح كيفية تطبيق تلك المبادئ بحيث تضمن التطبيق السليم لها  
 وتتكون من ست مبادئ أساسية:

 أساس إلطار فعال لحوكمة الشركات. .ضمان وجود 1

 .حقوق المساهمين والوظائف الرئيسية ألصحاب حقوق الملكية. 2

 .المعاملة المتساوية للمساهمين3

 .دور أصحاب المصالح. 4

 .اإلفصاح والشفافية. 5

 .مسؤوليات مجلس اإلدارة.6
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 (. 2006الخطوط اإلرشادية لحوكمة الشركات)سليمان

دارة ومساهميها االتفاق على مفهوم موحد لالستقالل وإلى أن يتم الوصول إلى مثل هذا االجتماع يجب .يجب على أعضاء مجلس اإل1
 على كل شركة أن تقوم بإصدار تعريف بها في تقريرها السنوي.

 .يجب على مجلس اإلدارة وضح وظيفة عضو مجلس اإلدارة في االعتبار واتخاذ الخطوات نحو االنفتاح على أفكار جديدة. 2

.يجب على مجلس اإلدارة إعادة فحص التنسيق التقليدي لمراكز المسئول التنفيذي لرئيس مجلس اإلدارة عند اختيار مسئول تنفيذي 3
 جديد.

.يجب أن يكون لدى مجلس اإلدارة خطة فعالة لتعاقب المسؤولين التنفيذيين كما يجب أن يحصلوا على تقارير دورية من اإلدارة حول  4
 ارة العليا . تقدم أعضاء اإلد

.يجب أن يحصل كل أعضاء مجلس اإلدارة على حرية الوصول إلى اإلدارة العليا مع المسئول التنفيذي أو رئيس  مجلس اإلدارة أو  5
 المدير القائد الذي يعمل محلقة وصل. 

 .يجب على مجلس اإلدارة مراجعة حجمها بصفة دورية لتحديد الحجم األكثر فعالية.6

 مجلس إدارة وضع التوقعات السلوكية الفردية ألعضاء المجلس والتي تتعلق بالحضور واالستعداد والمشاركة واإلخالص..يجب على كل  7

 .المسؤولين التنفيذيين يجب أن ال يستمروا في العمل كأعضاء مجلس إدارة. 8

 (. 2006المبادئ الجوهرية لحوكمة الشركات )سليمان

 لين تشكيل أغلبية ضخمة من مقاعد المجلس. .يجب على أعضاء مجلس اإلدارة المستق1

 .يجب على أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين عقد اجتماع مرة واحدة على األقل سنويًا دون حضور أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين. 2

 ذي يقوم بقيادة المجلس..يجب أن يتم تعيين عضو مجلس اإلدارة القائد من قبل أعضاء مجلس اإلدارة إال إذا كان رئيسة مستقاًل هو ال3

 .يجب أن تكون لجان المجلس مكونة كليًا من أعضاء مجلس إدارة مستقلين.4

 .يجب أن تكون مكافأة عضو مجلس اإلدارة مكونة من النقد واألسهم مع اعتبار أن األسهم تمثل جزء هام من األجر اإلجمالي. 5

 األداء الذي ال يتناسب مع المعايير بصفة دورية. .يجب على مجلس اإلدارة وضع معايير خاصة لألداء ومراجعة6

 .يجب على مجلس اإلدارة إقرار بيانات كتابية تتعلق بمبادئها الخاصة بالمكافأة . 7

 .يجب على أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين وضع معايير لألداء وحوافز تعويضية للمسئول التنفيذي. 8
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 اإلدارة المستقلين حرية الوصول إلى المستشارين المستقلين لتقييم أداء المسئول التنفيذي وأجرة. .يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس 9

 .يجب على أعضاء مجلس اإلدارة قرار خطوط إرشادية تنظم االلتزامات التي يصعب اإليفاء بها.10

 (. 2006ويساعد األسلوب الجيد لحوكمة الشركات في :)سليمان

كافة المعامالت وعمليات الشركات وإجراءات المحاسبة والمراجعة المالية على النحو الذي يمكن من ضبط   .تدعيم عنصر الشفافية في1
 عناصر الفساد في أي مرحلة. 

 .جذب االستثمارات األجنبية وتشجيع رأس المال المحلي على االستثمار في المشروعات الوطنية.2

ارة على تطوير إستراتيجية جيدة للشركات، وضمان اتخاذ قراراتهم بناًء على .تحسين أداء الشركات ومساعدة اإلدارات ومجلس اإلد3
 أسس سليمة.

.تجنب حدوث مشاكل محاسبية ومالية، مما يؤدي إلى تدعيم واستقرار نشاط الشركات، وتجنب حدوث انهيارات وأزمات مالية ومصرفية  4
 ومن ثم تحقيق التنمية واالستقرار االقتصادي.

 ي اإلفصاح المحاسب

المالية" بهدف مقابلة احتياجاتها  - القوائم  الخارجية من مستخدمي  للجهات  اإلدارة  تنشرها  التي  المعلومات  تلك  "بأنه  اإلفصاح  يعرف 
المختلفة من المعلومات المتعلقة بأعمال المنشأة وتشمل اإلفصاح عن أية معلومات إيضاحية محاسبية أو غير محاسبية تاريخية أو  

 (. 2003نها اإلدارة وتضمنها التقارير المالية. )خشارمةمستقبلية تصرح ع

يعرف أيضًا اإلفصاح المحاسبي بأنه "عرض المعلومات الهامة للمستثمرين والدائنين وغيرهم طريقة تسمح بالتنبؤ بمقدرة المنشأة على  -
 (. 2009تحقيق األرباح في المستقبل وسداد التزاماتها.)لطفي 

 أنواع اإلفصاح

 إلفصاح المحاسبي إلى عدة أنواع وذلك كاألتي: يمكن تقسيم ا

 .اإلفصاح الكافي: 1

ويقصد به توفير الحد األدنى من المعلومات التي يطلبها مستخدمو القوائم المالية، وبما أن المستثمر من أهم فئات مستخدمي البيانات 
االستثمار، وتشكل المعلومات الالزمة لقرار االستثمار الحد األدنى المالية فاإلفصاح يكون كافيًا عند توفر المعلومات الضرورية لقرارات 

 الذي من المفروض أن تؤمنه التقارير المالية. 
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 .اإلفصاح العادل: 2

يرتبط هذا المستوى بالنواحي األخالقية واألدبية عند نشر المعلومات، ويكون اإلفصاح عادال عند معاملة كافة فئات مستخدمي البيانات 
 الخارجية بصورة متماثلة ومتساوية، مما يعني تزويدهم بنفس كمية المعلومات وفي نفس الوقت. المالية

 .اإلفصاح التام: 3

يرتبط هذا النوع من اإلفصاح بنشر جميع المعلومات المالئمة لمستخدمي التقارير المالية، وقد يترتب على هذا اإلفصاح العديد من 
 (. 2003ومساهميها. )خشارمة السلبيات التي قد تؤثر على المنشأة 

 أهمية اإلفصاح المحاسبي 

المعلومات  1 على  بناء  المتاجرة  فرص  يقلل من  الذي  األمر  المالية  البيانات  المستثمرين وغيرهم من مستخدمي  بين  العدالة  .تحقيق 
الداخلية في تحقيق أرباح على حساب باقي  الداخلية، ويكون تحقيق العدالة من خالل إضاعة الفرصة على المستثمرين ذوي المعلومات 

 المستثمرين.

الناتجة عن نفس  2 المخاطرة  في  المستثمر بطبيعته ال يرغب  أكثر من غيرها، ألن  التي تفصح  المنشآت  أسهم  .اإلقبال على شراء 
منشآت على غيرها يؤدي إلى  المعلومات مع افتراض تساوي جميع العناصر األخرى ذات العالقة بقرار االستثمار، وتفضيل أسهم هذه ال

 ارتفاع أسعارها. 

.المساهمة في الحفاظ على استقرار أسعار األسهم حيث أن نقص المعلومات يؤدي إلى زيادة التذبذبات في أسعار األسهم حيث تفتح 3
 (. 2003المجال لعمليات المضاربة في السوق المالي.)حنان  

 ة الشركات:أهمية والية وجود اإلفصاح والشفافية في ظل حوكم

تمثل آلية اإلفصاح أحد أهم ركائز وآليات حوكمة الشركات، فتوفر المعلومات المحاسبية وغير المحاسبية يعد من أهم أدوات تحقيق ما 
 يلي:

 .الصحة والسالمة المالية. 1

 .توفير المعلومات لجميع المهتمين بالمنشأة. 2

 .جذب اهتمام المستثمرين وتعريفهم بالمنشأة. 3

 (. 2004االنتباه واليقظة في ما يحدث في المنشأة.)عبد الملك  .تحقيق4
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 طريقة البحث وإجراءاته 

 مقدمة. -
 منهج الدراسة.  -
 أساليب جمع البيانات  -
 مجتمع الدراسة -
 عينة الدراسة  -
 أداة الدراسة وتشمل -

 .كيفية إعداد وتطوير األداة 1

 .صدف األداة 2

 .ثبات األداة 3

 الميدانيةإجراءات الدراسة  -

 متغيرات الدراسة -

 المعالجة اإلحصائية للبيانات -

 المقدمة 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق الحوكمة وأثرها على اإلفصاح المحاسبي حيث يتناول هذا الجزء وصفًا لمنهج الدراسة  
ووصفا ألداة الدراسة من حيث صدقها وثباتها وطرق ولطريقة وإجراءات الدراسة من حيث تحديد منهج ومجتمع الدراسة وعينة الدراسة  

 جمع المعلومات ومتغيرات الدراسة والمعالجات اإلحصائية.

 منهج الدراسة 

يوجد مناهج للدراسة يمكن أن تفي بالغرض في دراسة موضوع الحوكمة وأثرها على اإلفصاح المحاسبي، ولقد تم اختيار طريقة المسح 
لة للقياس الكمي، لذا تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لهذه الدراسة وهو أحد مناهج البحث العلمي من خالل استبيان وهي غير قاب

 المالئم لمثل هذه الدراسة، ولهذا الغرض تم االعتماد على بناء استبيان يختص باالستقصاء من العاملين في البنوك األردنية.

قصي الحقائق من أجل وصف حالة الظواهر كما هي موجودة في الواقع، حيث  ويمكن تعريف المنهج الوصفي بأنه منهج يهدف إلى ت
 (. 2011تستخدم في هذا النوع من المناهج طرائق عديدة منها المسحية واإلرتباطية.)مناهج البحث العلمي
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 مجتمع وعينة الدراسة 

 مركزي األردني. يتمثل مجتمع الدراسة بجميع البنوك التجارية في األردن المعتمدة من قبل البنك ال

 البنك العربي ش.م.ع.

 بنك المؤسسة العربية المصرفية)األردن(.

 بنك األردن.

 بنك القاهرة عمان.

 بنك المال األردني.

 البنك التجاري األردني.

 البنك األردني الكويتي.

 البنك األهلي األردني.

 بنك اإلسكان للتجارة والتمويل. 

 بنك االستشاري. 

 األردن. بنك سوستيه جنرال 

 بنك اإلتحاد. 

 ستاندرد تشارترد 

 البنك العقاري المصري العربي. 

 بنك أبو ظبي الوطني. 

 سيتي بنك إن أي.

 مصرف الرافدين. 

 بنك الكويت الوطني. 

 بنك لبنان والمهجر.
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 بنك عودة ش.م.ل 

 البنك العربي اإلسالمي الدولي. 

 البنك اإلسالمي األردني.

 اإلسالمي.بنك األردن دبي 

 مصرف الراجحي. 

 

 أما عينة الدراسة فتتمثل ببعض البنوك التجارية األردنية كما ورد بتقرير من البنك المركزي األردني وهي: 

 البنك العربي.

 بنك القاهرة عمان.

 البنك العربي اإلسالمي.

 البنك األهلي األردني.

%( والجدول 87.87( وكانت النسبة )4االستبيان عليهم ، وتم استرداد )( موظف من الذين تم توزيع  29تكونت عينة الدراسة من )
 التالي يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغيراتها. 

 وصف العينة:

 .توزيع أفراد العينة حسب الجنس...1

 ( 1جدول رقم )

 توزيع أفراد العينة حسب الجنس

 النسبة المئوية عدد المبحوثين  الجنس

 %86.2 25 ذكر

 %13.8 4 أنثى

 %100 29 المجموع
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 ( موظفات.4%( نسبة اإلناث بعدد)13.8( موظفًا، مقابل)25%( من حجم العينة، بعدد بلغ)86.2إن نسبة الذكور بلغت )

 .العمر... 2

 ( 2جدول رقم )

 توزيع أفراد العينة حسب العمر

 النسبة التكرار العمر

29-20 15 51.7% 

39-30 9 31% 

49-40 5 17.2% 

 %0 0 فما فوق  50

 %100 29 المجموع

، وما نسبته 30- 39% منهم وصلت  31، حيث أن ما نسبته  20-29من أفراد العينة كانوا ضمن الفئة العمرية    51.7ظهر أن نسبة  
الشباب الذين  ، وبناء عليه يمكننا القول أن العاملين في البنك هم من فئة  49- 40% من أفراد العينة كانوا ضمن الفئة العمرية من  17.2

 يمكن االعتماد عليهم بالمشاركة واإلسهام في تطوير المعلومات والمعارف والمهارات األمر الذي من شأنه رفع مستوى األداء واإلنتاجية. 

 .سنوات الخبرة3

 ( 3جدول رقم) 

 توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة 

 النسبة التكرار سنوات الخبرة

 %20.7 6 أقل من سنة 

2-5 13 44.8% 

6-10 4 13.8% 

 %20.7 6 فما فوق  11
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 %100 29 المجموع

حيث بلغت نسبتها    5- 2تكونت سنوات الخبرة من أربعة فئات وكانت الفئة األخيرة مفتوحة، وأكثر سنوات الخبرة تكرارًا هي الفئة من  
 يوضح توزيع األفراد حسب سنوات الخبرة.% والجدول 13.7سنوات حيث بلغت  10- 6% أما أقل الفئات تكرارًا هي الفئة من  44.8

 أساليب جمع البيانات: 

لقد نمت عملية جمع البيانات من المصادر المختلفة، وباالعتماد على المصادر الثانوية من الكتب والمجالت المحكمة ومن الباحثين 
 االستبيان.الذين قاموا بأبحاث في نفس المجال، ومن شبة االنترنت، وأخيرًا 

 أداة الدراسة: 

تم استخدام االستبيان كأداة للدراسة من أجل التعرف على )الحوكمة وأثرها على اإلفصاح المحاسبي دراسة من وجهة نظر العاملين في  
محاور وفقرات البنوك األردنية(، وتكونت االستبيان من قسمين: األول عبارة عن معلومات شخصية وفنية والقسم الثاني والثالث يتكون من  

 االستبيان. 

من أجل الوصول إلى أهداف الدراسة، ولتحقيق غاياتها تكمن الرؤيا في ضرورة الجمع بين أكثر من منهج البحث، مثل منهج التحليل  
 الوصفي، والمنهج اإلحصائي باإلضافة إلى االعتماد على أكثر من أسلوب من أساليب الدراسة والتي تتمثل فيما يلي:

على المصادر األولية للمعلومات كالتقارير، والنشرات الصادرة عن الدوائر والوزارات والجهات الرسمية، وذات العالقة بموضوع .اإلطالع  1
 البحث.

 .اإلطالع على المصادر الثانوية للمعومات، ممثلة في المصادر والمراجع المكتبية ذات العالقة المباشرة وغير المباشرة للدراسة. 2

 الدراسة وهي مجموعة بنوك أردنية.  .تحديد منطقة3

.استخدام األسلوب اإلحصائي لتحليل وإيجاد العالقات بين متغيرات الدراسة، سواء األسلوب االستقرائي المتعلق باستخدام تعميمات عن  4
 خصائص المجتمع الكلي، وكذلك االعتماد على األسلوب الوصفي، من أجل دراسة البيانات المتوفرة ومقارنتها. 

 ق األداة:صد

تم عرض االستبيان على المشرف العام على الدراسة، حيث أقرها بعد إجراء التعديالت الالزمة وللتأكد من صدق االستبيان وثباته وأنه  
المفاهيم ومدى شموليته ووضوحه، تم عرض االستبيان على المشرف على الدراسة وعلى مجموعة من المختصين   قادر على قياس 

(  19واإلحصاء وأقروا االستبيان بعد التعديالت والمالحظات البسيطة، وتكون االستبيان في صورته النهائية من قسمين)  بالقياس والتقويم
 فقرة مقسمة على أربع مجاالت. 
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 ثبات األداة 

نتائج التي تعطيها  يتم وصف أداة الدراسة بالثبات إذا ما قاست المفهوم المطلوب قياسه بدرجة عاليه من الكفاءة واإلحكام، بمعنى أن ال
 األداة متقاربة إذا تكرر تطبيق األداة على نفس المفردة الداخلة ضمن عينة الدراسة. 

ومن ثم التحقق من ثبات األداة بواسطة المعالجة اإلحصائية لفقرات األداة التي أجريت بواسطة اختيار كرومباخ الفا حيث بلغ معامل 
 يفي بأغراض الدراسة%(وهو معامل ثبات جيد و 83.6ثبات األداة)

 إجراءات الدراسة: 

 .تحديد الموضوع والمشكلة. 1

 .تحديد أفراد العينة والمجتمع.2

 .إعداد االستبيان بصورتها النهائية.3

 .كتاب تسهيل مهمة من جامعة الحسين بن طالل. 4

 .توزيع االستبيان على أفراد العينة5

 نتائج..إجراء التحليل اإلحصائي المناسب للتوصل إلى 6

 متغيرات الدراسة 

 المتغيرات المستقلة وهي:

 .الشفافية. 1

 .العدالة 2

 .االستقاللية.3

 .المسائلة. 4

 .المسؤولية. 5

 المتغيرات التابعة وتتمثل في: 

 تمثلت بمتغير تابع وهو)اإلفصاح المحاسبي(
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 أساليب المعالجة اإلحصائية: 

إلدخالها إلى الحاسوب ومعالجتها حسب مقياس ليكرات ألوزان اإلجابات بحيث يتم تحويل بعد جمع بيانات الدراسة، قمنا بمراجعتها وذلك  
( درجة واإلجابة غير موافق بشدة 2(درجات، واإلجابة غير موافق )5اإلجابة اللفظية رقمية وتم ترميزها بإعطاء االجابه موافق بشدة ) 

 درجة واحدة. 

من خالل   الحاسوب  بواسطة  البيانات  معالجة  اإلحصائي)تمت  الحزم  المئوية SPSSبرنامج  النسب  استخراج  خاللة  من  تم  الذي   )
 والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االختالف ومعامل الثبات كرونباخ الفا وذلك باستخدام برنامج الرزم االحصائية. 

 تحليل النتائج ومناقشتها 

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختيار عينه واحدة لمعرفة دور كل من الثفافية لغرض الحصول على تحليل أولي للنتائج استخدم 
 واالستقاللية والعدالة وواقع اإلفصاح المحاسبي، وفيما يلي عرض لهذه النتائج وفقا للمحاور اآلتية. 

 المحور األول 

 ( 4جدول رقم) 

   

 النسبة المئوية االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  األسئلة

تتوفر تشريعات واضحة تحدد المسئوليات مع ضمان تحقيق مصالح  
 الجمهور في الشركات المدرجة  

1.6897 .66.27 89.7% 

في   والكفاءة  الشفافية  مستوى  رفع  على  المالي  السوق  إدارة  تعمل 
 التقارير المالية التي تنشرها الشركات

2.0000 .88641 96.6% 

كافة   يضبط  فعال  تنظيمي  إطار  ألداء يتوفر  الحوكمة  جوانب 
 الشركات.

1.9655 .77840 72.4% 

المسؤوليات  وتحديد  وظيفي  ووصف  تنظيمي  هيكل  يتوفر 
 والصالحيات في تطوير الحوكمة.

2.2414 1.24370 89.7% 

 ( 3تم احتساب النسب المئوية استنادًا إلى القيمة القصوى لمقياس اإلجابة أي)
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رفع مستوى الشفافية والكفاءة في التقرير المالي التي تنشرها الشركات وقد جاء هذا الواقع بالمرتبة إن عمل إدارة السوق المالي على  
%( وقد جاء بالمرتبة الثالثة توفر 89.7%( من إجمالي عدد التكرارات المدرجة بنسبة بلغت )96.6األولى بين الفقرات بنسبة بلغت )

 %(. 77.4داء الشركات بنسبة بلغت )إطار تنظيمي فعال يضبط كافة جوانب الحوكمة أل

( بينما  1.965( بمتوسط حسابي )3( تليها الفقرة)2.00( بمتوسط حسابي)2( تليها الفقرة )4( للفقرة )2.24وأعلى متوسط حسابي كان ) 
 (وهي تعبر عن اتجاهات إيجابية.1( للفقرة )1.68بلغ أدنى متوسط حسابي)

 أما لمصداقية المحور األول 

Reliability Statistics 

N of Items  Cranach’s Alpha 

4 .724 

 ( 5الجدول رقم ) 

 النسبة المئوية االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  األسئلة

 %96.6 861.3. 1.7931 يوجد سهولة في نقل وتحويل ملكية األسهم بين المساهمين

بالشركة بصفة دورية يتم حصول المساهمين على المعلومات المتعلقة  
 ومنتظمة وبسهولة 

1.8966 1.11307 93.1% 

يشارك المساهمين في اتخاذ قرار بزيادة رأس المال للشركة عن طريق 
 إصدار أسهم جديدة. 

2.0000 1.03510 96.6% 

تقديم إدارة الشركة للمساهمين معلومات جيدة وكافية عن اجتماعات 
 الجمعية العامة. 

2.0345 1.01710 96.6% 

 ( 3تم احتساب النسب المئوية استنادًا إلى القيمة القصوى لقياس اإلجابة أي)

إن فعالية نقل ملكية األسهم بين المساهمين ومشاركة المساهمين في اتخاذ القرار بزيادة رأس المال للشركة عن طريق إصدار أسهم 
%( ويحصل المساهمين على معلومات متعلقة بالشركة 96.6ات بنسبة بلغت)جديدة وتقديم اإلدارة معلومات جيدة وكافية عن االجتماع

 ( 93.1بصفة دورية ومنتظمة بسهولة وبلغت نسبه )
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( بينما  1.89( بمتوسط حسابي )3( تليها الفقرة )2.00( بمتوسط حسابي )3( تليها الفقرة)4(للفقرة )2.03وأعلى متوسط حسابي بلغ )
 ( وهي تعبر عن اتجاهات إيجابية.1فقرة)( لل1.79بلغ أدنى متوسط حسابي)

 المحور الثالث 

 ( 6جدول رقم )

 النسبة المئوية االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  األسئلة

 %89.7 1.28366 2.1724 تعتبر المساواة في معاملة جميع المساهمين من أهم ضوابط الحوكمة

فئات حملة  المساهمين لهم حقوق التصويت المتساوية لكل فئة من  
 األسهم.

2.2414 .98761 96.6% 

يتم حماية حقوق األقلية من المساهمين من الممارسات االستغاللية  
 مع توفير وسائل تعويضية فعاله 

2.1379 1.18696 93.1% 

 %93.1 1.021927 2.51724 تتوفر آليات ووسائل تعويضية فعالة لحماية حقوق المساهمين

 ( 3المئوية استنادًا إلى القيمة القصوى لمقياس اإلجابة اي)تم احتساب النسب 

 من الجدول يتبين ما يلي:

 96.6.أن المساهمين لهم حقوق متساوية في التصويت لكل فئة من فئات حملة األسهم بنسبة1

ضافة إلى توفر آليات ووسائل .تتم حماية حقوق األقلية من المساهمين من الممارسات االستغاللية مع توفير وسائل تعويضية فعالة باإل2
 . 93.1تعويضية لحماية حقوق المساهمين بنسبة بلغت

 أن المساواة في المعاملة للجميع من أهم ضوابط الحوكمة.  89.7.كانت أقل نسبة هي3

( وهي 2.17)( بمتوسط حسابي1( تاليها الفقرة )2.24( بمتوسط حسابي )2( تليها الفقرة )4للفقرة)  2.51إن أعلى متوسط حسابي بلغ  
 تعبر عن اتجاهات إيجابية.

 المحور الرابع 

 مجلس اإلدارة

 ( 7جدول رقم )
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 النسبة المئوية االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  األسئلة

يلتزم المجلس بالقوانين واألنظمة مع الحرص على مصالح األطراف 
 ذات المصلحة 

1.7586 .78627 96.6% 

نظام رسمي   اإلدارة  ترشيح  يوفر مجلس  لعمليات  بالشفافية  يتصف 
 وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة

2.2414 1.02313 93.1% 

يعمل مجلس اإلدارة على تحليل القدر الالزم للمسائلة والمتابعة من  
 خالل نظام فعال. 

1.8621 .95335 96.6% 

 %76.9 75266. 1.9310 يعمل المجلس ضمن خطة إستراتيجية شاملة لإلشراف والرقابة 

 ( 3تم احتساب النسب المئوية استنادًا إلى القيمة القصوى لمقياس اإلجابة اي)

ان التزام المجلس بالقوانين واألنظمة مع الحرص على مصالح األطراف ذات المصلحة قادر على تحقيق القدر الالزم للمسائلة والمتابعة 
يليه  18من خالل نظام فعال بنسبة بلغت) التكرارات  الثانية أن مجلس اإلدارة يوفر نظام رسمي يتصف  ( من إجمالي عدد  بالمرتبة 

%( وقد جاء بالمرتبة الثالثة عمل المجلس ضمن خطة إستراتيجية شاملة  93.1بالشفافية لعمليات ترشيح وانتخاب أعضاء اإلدارة بنسبة )
 %(. 75.9والرقابة بنسبة بلغت )

(، بينما 1.86( بمتوسط حسابي )3( تليها الفقرة)01.93( بمتوسط حسابي)4(، تليها الفقرة )2(للفقرة)2.24كان)وأعلى متوسط حسابي  
 ( وهي تعبر عن اتجاهات إيجابية.1( للفقرة)1.75بلغ أدنى متوسط حسابي )

 المحور الخامس 

 مجلس اإلدارة

 ( 8جدول رقم )

 مئويةالنسبة ال االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  األسئلة

من   يمكن  بما  باإلفصاح  الدراسة  محل  المساهمة  شركات  تقوم 
 الحصول على معلومات بصفة دورية ومنتظمة

1.8621 .87522 93.1% 

يقوم مجلس اإلدارة من خالل الحوكمة باإلشراف على عملية اإلفصاح 
 ووسائل االتصال.

2.5517 1.15221 86.2% 
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الكافية وبطريقة عادلة لجميع األطراف توفر قنوات لنشر المعلومات  
 ذات العالقة. 

1.9310 .88362 96.6% 

يتم اإلفصاح على جميع بنود عناصر الميزانية بالقدر الكافي وبدون  
 استثناء. 

1.7931 .97758 96.6% 

بصفة   المصلحة  ذوي  عليها  ليطلع  السنوية  ميزانيتها  الشركة  تنشر 
 دورية منتظمة. 

1.9310 .84223 96.6% 

 %93.1 1.18696 2.1379 تعمل الشركة من خالل الحوكمة باإلفصاح عن المخاطر المتوقعة.

توفر صفحة للشركة على شبكة اإلنترنت تمكن من اإلطالع على 
 مستجداتها وانجازاتها. 

2.0345 1.0171 96.6% 

 ثالثًا :اختبار الفرضيات 

 (. One Sample T-testلعينة واحدة ) Tلغرض التحقق من فرضيات البحث استخدم 

 الفرضية الرئيسية:  

"يؤثر االلتزام بقواعد الحوكمة على اإلفصاح المحاسبي في البنوك األردنية التجارية من وجهة نظر العاملين فيها بداللة إحصائية عند  
وهي أعلى من القيمة   21.416المحسوبة هي    Tأن    Tأظهرت نتائج اختبار  %" للتحقق من صحة هذه الفرضية  5مستوى معنوية  
هذا يعني أن هناك فروق ذات داللة إحصائية حول االلتزام بقواعد الحوكمة على اإلفصاح المحاسبي في البنوك    2.045الجدولية البالغة  

 الجدول التالي يوضح هذه النتائج األردنية التجارية من وجهة نظر العاملين فيها وبالتالي تقبل فرضية البحث.

SIG T  الجدولية T   النتيجة الجدولية 

 قبول الفرضية  2.045 21.416 0.00

 الفرضية الفرعية األولى:

ئية "ال يؤثر االلتزام بالشفافية في الحوكمة على اإلفصاح المحاسبي في البنوك األردنية التجارية من وجهة نظر العاملين فيها بداللة إحصا 
الجدولية لذا نرفض الفرضية    Tوبالتالي هي أكبر من    15.652المحسوبة هي    Tأن    T% أظهرت نتائج اختبار5مستوى معنوي   عند

 لعدم التقبل. 

   Tأن    Tتعلقت الفرضية الرابعة بدور المسائلة في الحوكمة على اإلفصاح المحاسبي في البنوك األردنية التجارية حيث أظهرت نتائج
 وهي تدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية حول هذا الدور مما يؤدي إلى قبول الفرضية.  16.427المحسوبة 
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 الداللة  المحسوبة T االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  

7.7931 2.554 16.427 0.00 

 الفرضية الفرعية الخامسة: 

المحسوبة    Tأن    Tاإلفصاح المحاسبي في البنوك األردنية التجارية حيث أظهرت نتائجتعلقت الفرضية بدور المسؤولية في الحوكمة على  
 وهي تدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية حول هذا الدور مما يؤدي إلى قبول الفرضية.   16.427

 الداللة  المحسوبة T االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  

14.241 4.1114 18.653 0.00 

 االستنتاجات: أوال 

 .يعد وجود التحكم المؤسسي أمرًا ضروريًا إليجاد نظام رقابي محكم يمكن أن يساهم في تحسين أداء المنظمات. 1

 .من الدعائم األساسية للتحكم المؤسسي ضرورة وجود الشفافية واالستقاللية والعدالة. 2

 .هناك إدراك كبير للعاملين في البنوك لمسؤولياتهم الخاصة. 3

مة المؤسسات المصرفية تعني النظام الذي على أساسة تكون العالقات التي تحكم األطراف األساسية في المصرف، واضحة بما .حوك4
 يؤدي إلى تحسين األداء والنجاح.

مكن .بعد تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفية )وفقًا لمبادئ لجنة بازل( أمرا ضروريًا إليجاد نظام رقابي محكم وموحد ي 5
 أن يساهم في تحسين أداء المصرف.

 ثانيًا: التوصيات 

 .عقد دورات تأهيلية للعاملين في البنوك من قبل الجهات المنظمة للمهنة لتطوير مهاراتهم في تحديث الطرق واألساليب التي يستخدموها. 1

 األساسية لتفعيلها وتطويرها وإخراجها إلى حيز التنفيذ..العمل على نشر الوعي بقواعد الحوكمة المصرفية والذي يعتبر الركيزة 2

 .تشجيع البنوك على تطبيق مبادئ الحوكمة الجيدة الصادرة عن لجنة بازل وذلك باستخدام مختلف الوسائل. 3

 .تأهيل الكادر البشري وتكوينه من مجال الحوكمة المصرفية. 4
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 المؤسسات المصرفية. .توفير بيئة محلية لدعم الحوكمة في  5

 .تطبيق معايير المحاسبة الدولية وذلك كأداة لإلفصاح والشفافية 6

 المراجع العربية 

 (. النموذج المحاسبي المعاصر، هيكل نظرية المحاسبة، دار وائل للنشر، الطبعة األولى.2003رضوان، حنان)
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المال2003خشارمة، حسين علي) البيانات  المندمجة في األردن، مجلة  (. مستوى اإلفصاح في  المشابهة  المالية  للبنوك والشركات  ية 
 . 1، العدد 17جامعة النجاح لألبحاث، مجلد 
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ال التجارية، المجلة  2004ملك، أحمد رجب)عبد  للبحوث والدراسات  الشفافية  المنشورة في ظل تحقيق  المالية  للتقارير  (. إطار مقترح 
 . 180، ص 10العلمية للبحوث والدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعة حلوان، العدد

 ية، ورقة عمل، المركز المصري للدراسات االقتصادية. (.تقييم مبادئ حوكمة الشركات في جمهورية مصر العرب2003فوزي، وآخرون) 1

(. أثر فاعلية الحاكمية المؤسسية على األداء المالي للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية، جامعة 2008قباجة، عدنان)
 7عمان العربية للدراسات العليا.
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