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الملخص
أُعدت هذه الدراسة بغية التعرف على واقع ودور الحوكمة بوصفها نشاطا ً تقوم به اإلدارة لتنسق
العمليات التي تقوم بها كي تضبط وتوجه وتحدد وتوزع الحقوق والواجبات بين المشاركين
تام بكافة سياسات وخدمات الدولة
علم ٍ
والمساهمين في المؤسسات ،من خالل جعل المواطنين على ٍ
صناع القرار ،بحيث تُخرج القرارات بصيغة تشاركية مما يؤدي إلى زيادة الثقة في الحكومة وذلك
و ُ
ّ
والطموحات
الرؤى
نظرا ً لشفافيتها وتقديمها الخدمات والسياسات بصورة كاملة وفعالة .كما تعكس ّ
واحتياجات المجتمع باستثمار أمثل للموارد .وتناولت تأثير الحوكمة على الشركات ومساهمتها في
عرف الباحث تاريخ الحوكمة وما يندرج تحتها من مفاهيم وما تعكسه من
تقوية االقتصاد .حيث ّ
رؤية واضحة للعميل ومستخدمي الخدمات التي تقدمها ،إضافةً لتحديد أدوار ومسؤوليات التنفيذيين
وغير التنفيذيين.
اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى النتائج ،واستند إلى استبانة تض ّمنت جمع
المعلومات من العاملين في سوق أبو ظبي لألوراق المالية والمراجعين للسوق .حيث قُدمت هذه
االستبانة إلى  /300/فردا ً من الموظفين والمراجعين .ليقدموا وجهات نظرهم المختلفة حول واقع
تطبيق الحوكمة ودورها في تفعيل االبتكار اإلداري في سوق أبو ظبي .قام الباحث في هذه األطروحة
باالستعانة باستبانة محكمة ومدروسة تم التأكد من صدقها وثباتها وذلك لتحقيق أهداف الدّراسة التي
تتجلّى في:
 )1اشراك جميع األطراف المعنية في اتخاذ القرار بغيّة خدمة المواطنين.
 )2تعزيز سيادة القانون بحيث تكون حقوق المواطنين كاملةً محفوظةً.
 )3أن تكون الحوكمة ديناميكية بحيث تتماشى مع جميع متطلبات مختلف شرائح المجتمع ضمن
إطار زمني محدد.
 )4مكافحة الفساد والتجاوزات الغير قانونية ضمن الشركات والمؤسسات الحكومية.
 )5تحقيق الكفاءة العالية في العمل المؤسساتي باستخدام أفضل الموارد المتاحة.
 )6إقامة الديموقراطية بحيث تؤدي المؤسسات والشركات دورها بشكل مثمر.
إن تطبيق نظام الحوكمة في المؤسسات والشركات يزيد من ثقة الجّمهور في عملية الخصخصة
ويضمن للدولة أفضل العوائد من االستثمارات مما يزيد من القوة التّنافسية لهذه الدولة.
كلمات البحث الرئيسية :الحوكمة ،االبتكار ،النظام المالي ،االستدامة ،اوراق مالية.
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العنوان والملخص باللغة اإلنجليزية
The Role of Governance in Activating Management Innovation
Policies in Abu Dhabi Securities Exchange
Abstract
The aim of this study is to identify the reality and role of governance as an activity
carried out by the administration. In addition, to coordinate its operations in order to
control, direct, define and distribute the rights and duties among participants. Also, it
makes citizens fully aware of all policies and services of the state and decision makers,
so that decisions are taken out. As a results, this leads to increased confidence in
government due to its transparency and full and effective provision of services and
policies. Moreover, this study reflects the visions, aspirations and needs of the
community with optimal investment of resources, and addressed the impact of
governance on companies and their contribution to strengthening the economy. In
addion, the history of governance, the concepts of the client, the services provided to
the users, the roles or responsibilities of executives and non-executives were explaned.
The descriptive analytical approach was adopted to reach the results and was based on
a questionnaire from ADX employees and market auditors. A sample of 300 staff
members and reviewers was chosen for the questionnaire and they presented different
views on the reality of the implementation of governance and its role in activating
management innovation in the Abu Dhabi market.
In this thesis, using a well-researched questionnaire, the objectives of the study are
reflected in:
1. Involve all concerned parties in decision-making in order to serve the citizens.
2. Strengthening the rule of law so that the rights of citizens are fully reserved.
3. Governance should be dynamic so that it meets all the requirements of different
segments of society within a specified time frame.
4. Fighting corruption and illegal abuses within companies and government
institutions.
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5. Achieve high efficiency in institutional work using the best available
resources.
6. Establish democracy so that institutions and companies play their role
fruitfully.
To sum up, the implementation of corporate governance increases the public's
confidence in the privatization process and ensures the best returns on investments,
thus increasing the country's competitive strength.

Keywords: Gevernance, innovation, monetary policy, sustainability, securities.
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شكر وتقدير
أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى أسرتي الحبيبة والدتي الحبيبة وأبي العزيز وأختي وأخواني
حفظهم هللا على دعمهم المعنوي الالمحدود الستكمال الرسالة ،و الى زوجتي الغاليه شيخه الكعبي
ولكل من مد لي العون والتوجيه أثناء فترة إعدادي لهذه الرسالة ،وفي مقدمتهم :قسم الحكومة
والمجتمع في جامعة اإلمارات ،وباألخص الدكتور عبد الفتاح ياغي الذي كان له أثر كبير في
تعليمي ،وتشجيعي ،وتوجيهي دائما .كما أتوجه بالشكر إلى جميع أفراد عائلتي على تشجيعهم الدائم
لي .كما وأوجه جزيل شكري وعرفاني لجميع أعضاء لجنة مناقشة رسالة الماجستير .والشكر
موصول إلى أساتذتي في الجامعة.
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الفصل األول :اإلطار العام للدراسة
تمهيد
سنتناول في هذا البحث مقدمة نتحدث فيها عن كيفية تعاملنا مع تطور المعلومات في ظل
التقدم الكبير في مجال العولمة وانعكاساته على مجاالت الحياة كافة .كما سنتطرق إلى النشاط
االبتكاري وانعكاساته على المؤسسات حيث تتمحور مشكلة الدراسة حول توثيق وتقيم ممارسات
سوق أبو ظبي الحوكمية
نحن نعيش في عصر المعرفة وإدارة المعرفة ،ألنهما مصدر لالبتكار ولإلتيان بوسائل
وأساليب وأفكار جديدة تؤدي إلى ركوب موجة التنافسية في عالم إداري يسعى إلى تحقيق ميزة
تنافسية من خالل هذا االبتكار .وتتمثل أهم السمات التي تميز العصر الذي نعيشه في ازدياد
المعلومات من حولنا وازدياد استخدامنا لهذه المعلومات ،وازدياد اعتمادنا عليها في حياتنا اليومية،
ويتمثل ذلك في نمو شبكة اإلنترنت ،وتزايد االعتماد على البريد اإللكتروني ،وتزايد المواقع التي
تقدم خدماتها على االنترنت ،فقد بدأ اإلنسان ينتقل إلى الحياة االلكترونية بعد أن دخلت التقنيات إلى
كل مجاالت الحياة (قبلي.)9 :2017 ،
وفي ظل هذا التقدم العلمي وظهور ما يُسمى التقنية الرقمية أو اإللكترونية ،كان البد لدول
العالم أن تتجه نحو االستفادة من هذه التقنية في كافة المجاالت بما في ذلك المجاالت المالية ،فأدخلت
هذه التقنية الرقمية في التجارة اإللكترونية ،وكذلك في مجال الحكومة الذكية ،حيث تسعى الدول إلى
تطبيق الحكومة الذكية في كافة تعامالتها ،للتخلص من اإلدارة التقليدية ،ومن هذه الدول دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،والتي بدأت في تطبيق الحكومة الذكية في عدد من مؤسساتها الحكومية
والخاصة (ماجد.)39 :2016 ،
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لقد كانت دولة اإلمارات العربية المتحدة سباقة في إدراك أهمية الحكومة الذكية وفعاليتها
كأداة إلنجاح خطط الدولة في التنمية والتحول نحو اقتصاد المعرفة وفي االرتقاء بالقطاع الحكومي.
فقد أصدر مجلس الوزراء قراره رقم  1/631لسنة  2001بشأن تكليف وزارة المالية والصناعة
بوضع الخطة االستراتيجية العامة للحكومة اإللكترونية للوزارات والهيئات الحكومية ،واإلشراف
على تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء ،والهيئة العامة للمعلومات ،ومؤسسة
اإلمارات لالتصاالت .وقد ناقشت اللجنة التنفيذية العليا الرؤية الخاصة بمشروع الحكومة اإللكترونية
حيث تم اعتمادها كالتالي" :التحول نحو حكومة على مستوى عالمي قائمة على المعرفة" .وحددت
هذه الرؤية المالمح المستقبلية للحكومة الذكية في دولة اإلمارات العربية المتحدة والقائمة على
المعرفة والتعاون المتبادل بين الوزارات والمؤسسات (محمد.)12 :2016 ،
واالبتكار اإلداري يُع ُّد من أهم القدرات التي يجب أن تحظى باالهتمام والعناية والرعاية،
ألن المبتكرين هم من غيروا وجه التاريخ والعالم بابتكاراتهم ،فأصبح االهتمام باالبتكار بوجه عام
واالبتكار اإلداري بوجه خاص ضرورة تحتمها طبيعة العصر الحديث كونه يدخل ضمن كافة
مجاالت الحياة (مصطفى ،إسماعيل.)161 :2016 ،
وقد أدت الخصخصة ،إلى تنامي االهتمام بموضوع الحوكمة ،فقد أضرت عمليات
الخصخصة التي أديرت بشكل سيء وسمحت بانتشار الفساد بالمستثمرين الجدد ،وخفضت بشكل
كبير من قيمة الشركات التي تمت خصخصتها .كما شهد العالم عددا ً من االنهيارات في عدد من
الشركات الخاصة ،وشهد انهيارات في أسواق مالية بأكملها .كما تزايدت ضغوط المستثمرين
المؤسسين ،وخاصة صناديق المعاشات باتجاه التغيير ،فقد كانت لهم مصلحة ،وأتيحت لهم الفرصة،
إلحداث هذا التغيير عن طريق الحوكمة (الوائلي.)30 :2009 ،
إال أن الموضوعات األساسية ذات الصلة بالحوكمة ال ترتبط باتجاه معين أو حدث محدد،
فتأثيرها أطول عمرا ً من ذلك .فكان البد من التشجيع على استخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة؛ فلكي
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تنمو الشركات ويزدهر االقتصاد البد من دفع المستثمرين للثقة في الشركات الخاصة ،وإمدادها
بالتمويل الذي تحتاجه ،ويتطلب ذلك في المقابل أداء المديرين لعملهم بكفاءة أكبر .فاإلشراف على
المديرين والعاملين بالشركات أمر ضروري كي ال يسيئوا استخدام سلطتهم لتحقيق مصالحهم
الخاصة ،وكي ال يبددون أصول الشركات ،بل يسعون لتحقيق مصالح الشركات والمساهمين على
الم دى الطويل ،وعلى الشركات أن تتعامل في السوق بمسؤولية للمساهمة في رفعة قيمة المجتمع
ككل (يوسف.)14 :2007 ،
ويدرك المستثمرون احتماالت حصولهم على عائد أكبر من الشركات التي تدار بشكل جيد،
ومن ثم فهم مستعدون لدفع مقابل حصولهم على هذا العائد المرتفع .كما أنهم يدركون قيمة حماية
استثماراتهم من التعرض للخسارة بسبب الجشع واإلهمال واستهتار المديرين أو محاباتهم لذوي
الصلة بهم.
فالحوكمة تحمي حقوق المستثمرين ،وخاصة حقوق األقلية من حملة األسهم ،بما في ذلك
حقهم في إبداء رأيهم في شأن إدارة الشركة وفي المعامالت الكبرى ،إضافة إلى حقهم في معرفة كل
ما يرتبط باستثماراتهم .كما أن الحوكمة توفر للمستثمرين نسبة أكبر من السيولة ،وذلك ببنائها للثقة
والكفاءة في أسواق المال ،األمر الذي يتيح للهم فرصة أكبر في تنويع أصولهم وبيعها إذا أرادوا ذلك
(يوسف.)16 :2007 ،
من هذا المنطلق ،أرى أهمية إعداد دراسة متخصصة لتناول موضوع دور الحوكمة في
تفعيل سياسات االبتكار اإلداري في سوق أبو ظبي لألوراق المالية ،فاالبتكار اإلداري يُع ُّد وسيلة
لتوظيف المعرفة والمهارة الكتشاف ما هو جديد ،ألننا نعيش في عصر اقتصاديات المعرفة المعتمدة
على االبتكار الذي يدفع اإلنسان ويحفزه للتنفيذ النابع من سلوك إنساني مبني على الضبط والربط
والعمل الجاد .وفي ظل الحوكمة فإن االبتكار يمكن أن يتحول من مجرد فكرة لمشروع نظري إلى
منتج أو خدمة تؤدي منفعة اجتماعية أو مادية ،وتتضمن هذه العملية تحويل بذرة الفكرة إلى فكرة
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نافعة ومن ثم إلى مشروع ،وبنا ًء على هذا المبدأ ،دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  -لدولة اإلمارات العربية المتحدة
االستراتيجية الوطنية لالبتكار بمخطط زمني يمتد لسبعة أعوام يبدأ من عام  2014حتى عام
2021م ،والتي تهدف إلى جعل دولة اإلمارات في مقدمة الدول األكثر ابتكارا ً في العالم.

أوالا :أهمية الدراسة
تتمثل أهمية الدراسة في أن النشاط االبتكاري ظاهرة معقدة ،مما يعني أن ثمة عوامل عديدة
تتدخل في تكوينه وتطوره .ومما يزيد من درجة التعقيد في النشاط االبتكاري أن هذه العوامل قد
تكون فعالة في تكوين وتحفيز النشاط االبتكاري في ظروف معينة ،وال تكون كذلك في ظروف
أخرى ،وقد تكون فعالة أيضا ً في حل المشكالت التي تواجه األفراد أو الشركات ،وال تكون كذلك
في التوصل إلى الجديد غير المألوف .فال تتوفر الدراسات العلمية التي توثق تجارب سوق أبو ظبي
لألوراق المالية في االبتكار اإلداري ،فالمؤسسات التي تبتكر تجني كل المزايا وذلك بالفعل التنافسي،
فيكون االبتكار اإلداري مصدر أساسي لتنمية اإليرادات وللنجاح في البيئة التنافسية الحالية ،وذلك
من خالل تأثيره على اإلنسان ،وجعله يكتسب معارف جديدة تمكنه من التحكم في بيئته ،وتجعله
يتأثر ويؤثر فيها .ومن بين هذه االبتكارات نجد االبتكار اإلداري الذي أصبح يمثل في العصر الحالي
أحد أهم العوامل التي يتوقف عليها نجاح المؤسسات في تنمية إيراداتها ،والذي يأخذ شكل منتجات
جديدة وطرق إنتاجية جديدة ،وتطبيق االبتكار اإلداري في المؤسسات مهما كان حجمها يؤدي إلى
رصد وجمع األفكار والمعارف المتاحة ،واستغاللها في تطوير المجال اإلنتاجي للمؤسسة ،وكسب
مزايا تنافسية مستمرة والتأقلم والتكيف مع متغيرات البيئة .ويعتبر االبتكار اإلداري منظومة متكاملة
يشترك فيها أفراد التنظيم من مدراء إداريين وموظفين ،وكذلك بيئة المؤسسة ،وتعتبر اإلدارة بما
فيها من موظفين العنصر األساسي في العملية االبتكارية .كما يُع ُّد االبتكار اإلداري من المواضيع
المهمة والحديثة في العلوم اإلدارية ،وقد اصبح االبتكار اإلداري من أهم مقومات التنمية والتطوير
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لألفراد والمؤسسات على السواء ،فلالبتكار اإلداري دورا ً هاما ً في بقاء المؤسسة وتطورها ،حيث
أن المؤسسة التي ال تبتكر وال تتطور يكون مصيرها التراجع ،فاالبتكار اإلداري يساعد المؤسسات
على تنمية اإليرادات من خالل التكيف مع التغيرات المتالحقة ويساعدها على مواجهة التحديات
المتعددة والمختلفة ،وبالتالي تحقيق الميزة التنافسية التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها ،فاالبتكار
اإلداري يقود إلى التجديد ،والتجديد يجعلنا نتقدم على غيرنا.

ثانيا ا :مشكلة الدراسة
يمارس سوق أبو ظبي لألوراق المالية ممارسات حوكمية ابتكارية إدارية ،ولكن منذ 20
عاما ً لم يتم دراسة أو توثيق أو تقييم هذه الممارسات بشكل علمي .وهذا النقص في الجانب العلمي
يجعل من الصعب على صانع القرار تقييم أداء السوق من ناحية إدارية أو تحسين أدائه في المستقبل.
تأتي الدراسة الحالية من أجل تشخيص جوانب االبتكار اإلداري ضمن منظومة حوكمة السوق،
وتحديد جوانب القوة وجوانب الضعف بحسب معايير االبتكار اإلداري المعمول بها عالميا ً واتحاديا ً
داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ولح ّل هذه المشكلة تطرح الدراسة السؤال اآلتي :ما دور
الحوكمة في تفعيل سياسات االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية؟

ثالثا ا :تساؤالت الدراسة
سعت الدارسة لإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:
ما دور الحوكمة في تفعيل سياسات االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية؟
ويتفرع عنه األسئلة اآلتية:
 -1ما الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسط درجات آراء الموظفين حول دور الحوكمة
في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تبعا ً لمتغيرات (الجنس -العمر-
المستوى التعليمي -عدد سنوات الخبرة)؟.
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 -2ما الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسط درجات آراء المستخدمين حول دور الحوكمة
في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تبعا ً لمتغيرات (الجنس -العمر-
المستوى التعليمي -الجنسية)؟.

رابعا ا :فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسة األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات آراء
الموظفين حول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية.
ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية اآلتية:
 الفرضية الفرعية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات آراء الموظفينحول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تعزى لمتغير الجنس.
 الفرضية الفرعية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات آراء الموظفينحول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تعزى لمتغير العمر.
 الفرضية الفرعية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات آراء الموظفينحول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تعزى لمتغير المستوى
التعليمي.
 الفرضية الفرعية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات آراء الموظفينحول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تعزى لمتغير عدد سنوات
الخبرة.
الفرضية الرئيسة الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات آراء
المستخدمين حول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية.
ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية اآلتية:
 الفرضية الفرعية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات آراء المستخدمينحول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تعزى لمتغير الجنس.
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 الفرضية الفرعية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات آراء المستخدمينحول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تعزى لمتغير العمر.
 الفرضية الفرعية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات آراء المستخدمينحول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تعزى لمتغير المستوى
التعليمي.
 الفرضية الفرعية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات آراء المستخدمينحول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تعزى لمتغير الجنسية.

خامسا ا :المتغيرات ونموذج الدراسة المفترض
تشتمل متغيرات الدراسة ما يلي:
 .1المتغير التابع" :سياسات االبتكار اإلداري" وهذا المتغير هو محور اهتمام الباحث،
حيث يكون هدف الباحث هو شرح وتفسير هذا المتغير والتنبؤ به.
 .2المتغيرات المستقلة" :الحوكمة" وهذا المتغير يؤثر على المتغير التابع بطريقة موجبة
أو سالبة ،وهو المتغير الذي يفسر الظاهرة محل البحث.
ويوضح الشكل  1تصور للنموذج المقترح في الدراسة الحالية:

االبتكار اإلداري

الحوكمة

المتغير التابع

المتغير المستقل

شكل  :1نموذج الدراسة
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سادسا ا :أهداف الدراسة
 التعرف على معيار التخطيط المالي ،ودور التخطيط في تفعيل سياسات االبتكار اإلداري فيسوق أبو ظبي لألوراق المالية.
 التعرف على معيار الرقابة اإلدارية ،وأساليب الرقابة اإلداري لتفعيل سياسات االبتكار اإلداريفي سوق أبو ظبي لألوراق المالية.
 التعرف على مفهوم االبتكار اإلداري ،واالبتكار اإلداري في سوق أبو ظبي لألوراق المالية. التعرف على اإلطار العام للحوكمة في سوق أبو ظبي من حيث المفهوم وهيكل نظام الحوكمةومحدداتها ،وأهداف الحوكمة وأهميتها.
 التعرف على آليات تطبيق الحوكمة في سوق أبو ظبي لألوراق المالية ،وخاصةً محاكاة مبادئمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية (.)OECD
 -التعرف على البيئة التنظيمية للحوكمة في سوق أبو ظبي لألوراق المالية.

سابعا ا :مصطلحات الدراسة
 الحوكمة ()Governanceعرفت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  OCDEالحوكمة على أنها" :نظام يتم بواسطته
توجيه منظمات األعمال والرقابة عليها ،حيث تحدد هيكل وإطار توزيع الواجبات والمسؤوليات بين
المشاركين في الشركة مثل مجلس اإلدارة والمديرين وغيرهم من أصحاب المصالح ،وتضع القواعد
واألحكام التخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الشركة" (أحمد.)29 :2003 ،
 االبتكار ()Innovationهو المقدرة على تطوير فكرة أو عمل أو تصميم أو أسلوب أو أي شيء آخر وبطريقة أفضل
وأيسر وأكثر استخداما ً وجدوى (محمد.)9 :2016 ،
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 سوق أبو ظبي لألوراق المالية:تم تأسيس سوق أبو ظبي لألوراق المالية بموجب القانون المحلي رقم ( )3لسنة ،2000
وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري
وبالصالحيات الرقابية والتنفيذية الالزمة لممارسة مهامه .وقد تم افتتاح السوق بتاريخ  15نوفمبر
2000م .ويهدف السوق إلى إتاحة الفرصة الستثمار المدخرات واألموال في األوراق المالية بما
يخدم مصلحة االقتصاد الوطني ويكفل سالمة المعامالت ودقتها ويضمن تفاعل قوى العرض والطلب
لتحديد األسعار وحماية المستثمرين وترسيخ أسس التعامل السليم والعادل وإحكام الرقابة على
عمليات التداول في األوراق المالية بما يضمن سالمة التصرفات واإلجراءات ،وتنمية الوعي
االستثماري بما يكفل توجيه المدخرات إلى القطاعات المنتجة ،والمساهمة في تحقيق االستقرار
المالي واالقتصادي .تتألف إدارة السوق من سبعة أعضاء يصدر بتعيينهم مرسوم أميري وتكون
عضوية المجلس لمدة ثالث سنوات ،وقد تم تشكيل أول مجلس إدارة للسوق بموجب المرسوم
األميري رقم ( )8لسنة 2000م.
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الفصل الثاني :اإلطار النظري للدراسة
تمهيد
سوف نتطرق في هذا الفصل إلى التعرف على الحوكمة وأهم النظريات المفسرة لها ،وكيفية
هيكلة نظام الحوكمة وقواعد الحوكمة ،كما ونتحدث عن محددات الحوكمة وأهدافها التي ترمي إلى
ضبط وتوجيه الممارسات اإلدارية والمالية إضافةً إلى ذلك حددنا أهمية الحوكمة وأهم النظريات
التي أدت إلى وجود الحوكمة في الشركات ،وسياسات االبتكار اإلداري وكيف طبقت في سوق أبو
ظبي لألوراق المالية.

المبحث األول :ماهية الحوكمة وأهم النظريات المفسرة لها
أصبحت الحوكمة من المواضيع المهمة التي تفرض نفسها على جدول أعمال المؤسسات
والمنظمات الدولية والحكومات ،فهناك سلسلة من األحداث التي وقعت خالل العقدين الماضيين وما
زالت تقع حتى اآلن مثل األزمات المالية العالمية التي أدت إلى زيادة اهتمام الدول والحكومات إلى
دراسة مثل هذه االنتكاسات مثل أزمة الكساد العظيم 1929م التي عصفت بالدول الصناعية الكبرى
والدول ذات االقتصاد القومي المحدود على حد سواء والتي أثرت بشك ٍل كبير على األداء المالي
للمؤسسات ،وقد أدت هذه االنتكاسات إلى إعطاء اهتمام كبير بهذا الموضوع (كيم.)25 :2007 ،
وبعد تحليل أسباب األزمات المالية اكتسى تطبيق قواعد الحكومة الرشيدة أهمية كبيرة،
حيث أصبح يشكل عنصرا ً مهما ً من عناصر تقييم أداء المؤسسات ،وعامل اطمئنان للمستثمرين بما
يؤدي إلى كسب ثقة المتعاملين ،كذلك أصبح مديرو االستثمار المحترفون يأخذون مدى تطبيق
المؤسسات لقواعد الحكومة كقيمة لها سعر مضاف لسهم المؤسسة إن لم نقل أن لها دورا ً كبيرا ً في
اتخاذ قرار االستثمار من عدمه في مؤسسة معينة ،ليس ذلك فحسب بل أصبحت قواعد الحوكمة من
المعايير التي تعتمد عليها مؤسسات التصنيف االئتماني في تصنيف مؤسسة معينة أو اقتصاديات
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معينة ،وال يمكن الوصول إلى التطبيق األمثل لمبادئ الحوكمة ما لم يكن هناك إلمام تام بأهم المفاهيم
المتعلقة بها وبمحدداتها وبمختلف الجوانب الفكرية المرتبطة بها وباألطراف المكلفة بالوقوف على
حسن تنفيذها واألطراف المستفيدة منها (بيرلي ،)37 :2011 ،وهو ما نحاول أن نستعرضه على
النحو التالي:

أوالا :مفهوم الحوكمة
إن مصطلح الحوكمة هو ترجمة للكلمة اإلنجليزية ( )governanceالتي عني ممارسة
السلطات لإلدارة الرشيدة ،وتعود جذور الكلمة إلى مفهوم الحكم الرشيد ،وقد ظهر هذا المصطلح
ألول مرة في اللغة الفرنسية خالل القرن الثالث عشر الميالدي ،كمرادف لمصطلح الحكومة ،إذ
انتقل من السياسة وإدارة الدولة إلى المؤسسات ،فأصبح الحديث عن حكومة المؤسسات من أجل
عليا ومعالجة المشكالت الناتجة عن الممارسات الخاطئة من قبل اإلدارة الخاصة
كفاءة اقتصادية ُ
بالمؤسسات والمراجعين الداخليين والخارجيين ،أو من قبل تدخل مجلس اإلدارة بما يعوق انطالق
هذه المؤسسات (الصادي.)2018 ،
 -1تعريف الحوكمة لغةً:
الحوكمة ترجمة لكلمة إنجليزية هي  ،Governanceفكلمة؛ وبالرجوع إلى معاجم اللغة
العربية والبحث تحت لفظ "حكم" نجد أن العرب يقولون :حكمت واحكمت وح ّكمت ،بمعنى منعت
ورددت ،ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكم ألنه يمنع الظالم من الظلم ،ومن المعاني لكلمة " َحكَم":
َحك ََم الشيء وأحكمه كالهما :منعه من الفساد (عمر.)3 :2005 ،
ورغم أن لفظ حوكمة لم ترد في القواميس العربية على هذا الوزن ،إال أن المعنى العام لها
من مادة لفظ حكم ،الذي يعني كما سبق القول المنع من الظلم والفساد وهو المتفق عليه اصطالحا ً
لكلمة الحوكمة التي تهدف إلى منع الظلم والفساد كما سيأتي الحقاً ،ولقد حاول البعض ترجمتها إلى:
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الحاكمية أو الضوابط المؤسسية الحاكمة ،إال أن المصطلح الشائع هو الحوكمة الذي لقى استحسانا ً
من مجمع اللغة العربية وأقره عام 2002م (قبلي.)3 :2017 ،
 -2تعريف الحوكمة اصطالحاً:
تعددت التعريفات المقدمة لهذا المصطلح ،بحيث يدل كل مصطلح عن وجهة النظر التي
يتبناها مقدم هذا التعريف ،وفيما يلي نتطرق ألهم التعريفات التي جاءت في هذا المصطلح:
عرف البنك الدولي الحوكمة على أنها" :الحالة التي من خاللها تتم إدارة الموارد االقتصادية
للمجتمع بكفاءة عالية بهدف التنمية" (خليل ،عشماوي.)28 :2008 ،
وعرفها برنامج األمم المتحدة للتنمية على أنها" :مجموعة القواعد واإلجراءات واآلليات
المتخذة من قبل كل السلطات التي تضمن التطبيق الجيد إلدارة شؤون الدولة في أعلى مستوى من
الفعالية" (بيرلي.)39 :2011 ،
كما عرف صندوق النقد الدولي  FMIالحوكمة على أنها" :الطريقة التي بواسطتها تسير
السلطة الموارد االقتصادية واالجتماعية لخدمة التنمية ،وذلك باستخدام طرق فعالة في التسيير بأقل
التكاليف وتحقيق أكبر المنافع" (رابح ،خديجة.)3 :2007 ،
وتعرف مؤسسة التمويل الدولية  IFCالحوكمة بأنها" :النظام الذي يتم من خالله إدارة
المؤسسات والتحكم في أعمالها" (جهان.)4 :2009 ،
كما تعرفها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  OECDبأنها" :مجموعة من العالقات فيما
بين القائمين على إدارة المؤسسة ومجلس اإلدارة وحاملي األسهم وغيرهم من المساهمين" (عبد
الرازق.)76 :2009 ،

13

عرف الباحث فرنسو أشر  Francois asherالحوكمة على أنها" :اشتراك المؤسسات
االقتصادية والفاعلين االجتماعيين والقطاع الخاص مع بعضها البعض وجعل مواردها المالية
والبشرية بصفة مشتركة وكل خبراتها وقدراتها وكذلك مشاريعها ،وذلك من أجل تحقيق األهداف
وتقاسم المسؤوليات في عملية إعداد وتنفيذ السياسات القادرة على الحفاظ على تماسك المجتمع
(سعيد.)88 :2009 ،
ويعرف "جيمس بوتن وكولن برادفور" "James Boughton and Colin
 "Bradfordالحوكمة بأنها" :إن الحكومة العالمية المثالية هي عملية للقيادة التعاونية ،تجمع معا ً
الحكومات والوكاالت العامة متعددة األطراف والمجتمع المدني لتحقيق أهداف مقبولة لدى الجميع،
وهي توفر توجيها ً استراتيجيا ً ثم تحشد الطاقات الجماعية لمواجهة التحديات العالمية ،ولكي تكون
فعالة ينبغي أن تكون شاملة وديناميكية وقادرة على تخطي الحدود والمصالح القومية والقطاعية،
وينبغي أن تكون ديمقراطية من النُظم االستبدادية وأكثر انفتاحا ً من الناحية السياسية من النزعة
البيروقراطية وتكاملية أكثر منها متخصصة" (بوتون ،برادفور.)11 :2007 ،
ويستنتج الباحث من مجمل التعاريف السابقة ما يلي:
 .1الحوكمة هي مجموعة من القوانين والنُظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة
والتميز في األداء عن طريق اختيار األساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط أهداف
المؤسسة.
 .2الحوكمة هي مجموعة من المسؤوليات والممارسات التي يتبعها مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية بهدف تقديم توجيه استراتيجي وضمان تحقيق األهداف والتحقق من إدارة
المخاطر بشكل مالئم واستغالل موارد المؤسسة على نح ٍو أمثل.

ثانياا :هيكل نظام الحوكمة
من خالل العرض السابق لمفهوم الحوكمة ،يتضح لنا أنه عند تطبيق نظام الحوكمة يجب
أوالً األخذ في االعتبار طبيعة المؤسسة والظروف التي تعمل بها وهيكلها التنظيمي والثقافة اإلدارية
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لدى أعضاء مجلس إدارتها والمديرين التنفيذيين بها ،وهذا بالضرورة يؤدي إلى القول بأن قواعد
حوكمة المؤسسات التي تنص عليها لوائح الحوكمة التي تصدرها مختلف الهيئات الدولية هي قواعد
عامة يجب أن تلتزم بها المؤسسات ،على أن تقوم المؤسسة – حسب ظروفها – بصياغة ووضع
نظام حوكمة بداخلها يؤدي في النهاية إلى االلتزام بتلك المبادئ (سليمان ،)24 :2008 ،وبصف ٍة
عامة فإن هيكل الحوكمة يجب أن يقوم على العناصر التالية (مركز المشروعات الدولية.)2003 ،
 -1المشاركة ()Participation
وهي حق الجميع المشاركة في اتخاذ القرار مباشرة أو بواسطة مؤسسات شرعية ووسطية
تمثل مصالحها وتركز المشاركة الرحبة على حرية التجمع وحرية الحديث ،وعلى توفير القدرات
للمشاركة البناءة (قبلي.)5 :2017 ،
 -2االستمرارية ()Continuity
وهي إمكانية استمرار نشاطات الحكومة والتنمية الشمولية على المدى البعيد الداعية إلى
تقليص حدة الفقر وتنمية الموارد البشرية (سعيد.)92 :2009 ،
 -3الشفافية ()Transparency
والتي تركز على حرية تدفق المعلومات بحيث تكون العمليات والمعلومات في متناول
المعنيين بها ،وتكون المعلومات المتوفرة كافية لفهم ومتابعة العمليات في المؤسسات ،إضافة إلى
التزامها بالتوقيت المناسب وبالدقة في عملية اإلفصاح عن جميع المعلومات الهامة المتعلقة بالوضع
المالي ،وبأداء المؤسسة وهيكل الملكية ،وذلك من خالل قنوات اتصال معينة يمكن لجميع األطراف
المهتمة بالمؤسسة الوصول إليها بسهولة (سليمان.)24 :2008 ،
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 -4الشرعية ()Legitimacy
أن تكون السلطة مشروعة من حيث اإلطار التنظيمي والتشريعي والقرارات المحددة من
حيث المعايير في المؤسسة والعمليات واإلجراءات بحيث تكون مقبولة لدى العامة ،وتكمن أهمية
هذا المبدأ في أنه يؤدي إلى رفع كفاءة األداء وزيادة إنتاجية الموظفين ،كما أن عدم تبني المشاركة
يؤدي إلى إضعاف الدور االستراتيجي لإلدارات العُليا ،وذلك النشغالها بالتفاصيل وعدم توفر الوقت
الكافي لالهتمام باالستراتيجية مما ينعكس سلبا ً على أداء المؤسسة (نوري.)29 :2010 ،
 -5العدالة والمساواة ()Justice and Eqality
بحيث تتوفر الفرص للجميع بكافة أنواعهم وأجناسهم لتحسين أوضاعهم أو الحفاظ عليها،
مثلما يتم استهداف الفقراء لتوفير الرخاء للجميع ،وهذا ما يعطيها الميزة الخدماتية (عبد الصمد،
.)131 :2009
 -6تعزيز سلطة القانون ()The rule of law
بحيث تكون األنظمة والقوانين عادلة وتنفيذها نزيه سيما ما يتعلق منها بحقوق اإلنسان
وضمان مستوى عا ٍل من األمن والسالمة العامة في المجتمع (قبلي.)6 :2017 ،
 -7الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد ()Resource efficiency
ُحسن استغالل الموارد البشرية والمالية والمادية والطبيعية من قبل المؤسسات لتلبية
االحتياجات المحددة (بن درويش.)17 :2007 ،
 -8المساءلة ()Accountability
يكون متخذو القرارات في القطاع العام والخاص وفي تنظيمات المجتمع المدني مسؤولين
أمام الجمهور ودوائر محددة ذات عالقة ،كذلك أمام من يهمهم األمر ولهم مصلحة في تلك
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المؤسسات ،وتعني المساءلة تقديم كشف حساب عن تصرف ما وتشمل جانبين :الجانب األول هو
التقييم ،وا لجانب الثاني هو الثواب أو العقاب ،أي تقييم العمل ثم محاسبة القائمين عليه ،وبالتالي
فمجلس اإلدارة يخضع لمساءلة المساهمين أو الحكومة ،والمدير العام بدوره يخضع لمساءلة مجلس
اإلدارة ،ويخضع المدراء التنفيذيون لمساءلة المدير العام ،والموظف يخضع لمساءلة مديره وهكذا
(يوسف.)63 :2007 ،
 -9التنظيم ()Organization
الحوكمة تنظيمية أكثر منها رقابية ،بحيث تركز على نطاق اإلشراف والمتابعة وتترك أمور
التنفيذ والرقابة للمستويات اإلدارية األدنى ،وتبرهن على قدرتها على حل األزمات الطارئة بفعالية
كبيرة (قبلي.)6 :2017 ،

ثالثاا :محددات الحوكمة
هناك اتفاق على أن التطبيق الجيد لحوكمة المؤسسات من عدمه يتوقف على مدى توافر
ومستوى مجموعتين من المحددات ،وهي المحددات الخارجية والمحددات الداخلية ،ونعرض هاتين
المجموعتين من المحددات بشيء من التفصيل كما يلي (يوسف.)6 :2007 ،
 -1المحددات الخارجية:
وتشير إلى المناخ العام لالقتصاد في الدولة (سليمان ،)20 :2006 ،والذي يشمل على
القوانين المنظمة للنشاط االقتصادي ،وكفاءة القطاع المالي (طالب ،المشهداني،)46 :2011 ،
باإلضافة إلى عناصر أخرى يمكن تلخيصها فيما يلي (حسن:)377 :2005 ،
 .1القوانين واللوائح التي تنظم العمل باألسواق :مثل قوانين المؤسسات وقوانين العمل
وقوانين االستثمار ورأس المال ،والقوانين المتعلقة باإلفالس ومنع االحتكار.
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 .2توفير التمويل الالزم للمشروع :من خالل وجود نظام مالي جيد يشجع المؤسسات على
التوسع والمنافسة.
 .3كفاءة األجهزة الرقابية :مثل المصرف المركزي وهيئات سوق المال ،وذلك بإحكام
الرقابة على المؤسسات ،والتحقق من دقة وسالمة البيانات والمعلومات المنشورة،
وكذلك وضع العقوبات المناسبة والتطبيق الفعلي في حالة عدم االلتزام (يوسف،
.)65 :2007
 .4دور المؤسسات غير الحكومية :في ضمان التزام أعضائها بالنواحي السلوكية والمهنية
واألخالقية ،التي تضمن عمل األسواق بكفاءة ،وتشمل هذه المؤسسات جمعية المحاسبين
ونقابات المحامين والعمال والموظفين وسلطة النقد .وترجع اهمية المحددات الخارجية
إلى أن وجودها يضمن تنفيذ القوانين التي تؤدي إلى حسن إدارة المؤسسة وتنظيمها
مما يقلل المخاطر (قبلي.)7 :2017 ،
 -2المحددات الداخلية:
تشير المحددات الداخلية إلى القواعد واألُسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرار وتوزيع السلطات
داخل المؤسسة (طالب ،المشهداني ،)46 :2011 ،وكذلك القوانين واللوائح داخل المؤسسة،
وتتضمن وضع هياكل إدارية سليمة توضح كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع المسؤوليات والسلطات
والواجبات بين األطراف المعنية بتطبيق الحوكمة ،مثل مجلس اإلدارة واإلدارة والمساهمين
وأصحاب المصالح ،وذلك بالشكل الذي يؤدي إلى عدم وجود تعارض في المصالح بين هذه
األطراف ،بل يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة على المدى الطويل (أشكال  2و( )3قبلي:2017 ،
.)7
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شكل  :2المحددات الداخلية والخارجية للحوكمة
المصدر( :يوسف.)7 :2007 ،
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ضبط العالقات
بين األطراف
األساسية ومنع
تضارب المصالح

وضع معايير
للرقابة على
األداء

مواجهة حاالت
الفساد المالي أو
اإلداري

تعزيز اإلفصاح
والشفافية والثقة
والمصداقية

أهداف حوكمة
القطاع العام

إتاحة الفرصة
إلشراك جميع
األطراف التخاذ
القرار

تحديد مسؤوليات
وحقوق وواجبات
المسؤولين

المحافظة على
أموال الدولة

ضمان حقوق
األطراف
المستفيدة

تحديد المهمات
والمسؤوليات

شكل  :3أهداف حوكمة القطاع العام

رابعاا :أهداف الحوكمة
تهدف قواعد الحوكمة إلى ضبط وتوجيه الممارسات اإلدارية والمالية والفنية واحترام
الضوابط والسياسات المرسومة ،فهي تتناول الممارسة السليمة للقواعد على أداء العمل ،وزيادة
القدرة التنافسية ومحاربة الفساد بكل صوره سواء كان إداريا ً أو ماليا ً أو محاسبياً ،وتدعيم استقرار
المجتمع ،وتحسين ذلك من خالل ما يلي (العياشي.)5-4 :2010 ،
 .1التأكيد على االلتزام بأحكام القانون ،والعمل على ضمان مراجعة األداء ،ووجود هياكل
إدارية تمكن من محاسبة اإلدارة أمام الحكومة والمجتمع مع تكوين لجان للمراجعة من
غير أعضاء مجلس اإلدارة تكون لها مهام واختصاصات وصالحيات عديدة تحقق
رقابة مستقلة (يوسف.)69 :2007 ،
 .2تدعيم عنصر الشفافية في كافة معامالت وعمليات اإلدارة وإجراءات المحاسبة
والمراجعة المالية ،وبالشكل الذي يمكن من الحد من ظاهرة الفساد اإلداري والمالي
(خليل ،عشماوي.)35 :2008 ،
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 .3تحسين كفاءة استخدام موارد المؤسسة وتعظيم قيمتها ،بحيث يجعلها قادرة على إيجاد
فرص عمل جديدة ،مع الحرص على تدعيم استقرار المجتمع ،الذي ينعكس إلى تحقيق
الكفاءة والتنمية (قبلي.)9 :2017 ،
 .4ضمان التعامل بطريقة عادلة مع جميع المواطنين (يوسف.)70 :2007 ،
 .5زيادة الثقة في االقتصاد القومي ،وأداء الحكومة (الخضيري.)73 :2005 ،
 .6اإلشراف على المسؤولية االجتماعية لمؤسسات الدولة عن طريق إجراءات مناسبة
لنشاطاتها من خالل خدمة البيئة والمجتمع (قبلي.)9 :2017 ،
 .7كبح مخالفة اإلدارة المحتملة ،وضمان التناغم الفعال بين مصالح اإلدارة ومصالح
المواطنين (طالب ،المشهداني.)43 :2011 ،
 .8تحقيق إمكانية المنافسة في األجل الطويل ،وهذا يؤدي إلى خلق حوافز للتطوير وتبني
التكنولوجيا الحديثة ودرجة الوعي عند المستثمرين حتى تتمكن المؤسسة من الصمود
أمام المنافسة القوية (قبلي.)9 :2017 ،

خامساا :أهمية الحوكمة
تزداد أهمية الحوكمة في إدارة المؤسسات من أجل تحقيق الثقة في المعلومات المالية الواردة
في القوائم المالية المنشورة ،وذلك بغرض حماية مستخدمي القوائم المالية ،وتُع ُّد حوكمة المؤسسات
من أهم العمليات الضرورية ألداء أي مؤسسة لوظائفها بأكمل وجه ،وتأكيد نزاهة مجلس اإلدارة
فيها ،وكذلك ضمان وفاء المؤسسة بالتزاماتها وضمان تحقيق المؤسسة ألهدافها بشكل قانوني
واقتصادي سليم ،وعموما ً يمكن التمييز بين األهمية للمؤسسات واألهمية بالنسبة للمساهمين على
النحو التالي (علي ،شحاته.)29-28 :2007 ،
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 -1أهمية الحوكمة بالنسبة للمؤسسات:
تظهر أهمية الحوكمة بالنسبة للمؤسسات من خالل أنها (الخضيري:)75 :2005 ،
 .1تمكن من رفع الكفاءة االقتصادية للمؤسسة من خالل وضع أسس للعالقة بين مديري
المؤسسة ومجلس اإلدارة والمساهمين.
 .2تؤدي إلى االنفتاح على اسواق المال العالمية وجذب قاعدة عريضة من المستثمرين،
لتمويل المشاريع التوسعية.
 .3تحظى المؤسسات التي تطبق قواعد الحوكمة بزيادة ثقة المستثمرين ألن تلك القواعد
تضمن حماية حقوقهم.
 -2أهمية الحوكمة بالنسبة للمساهمين:
تظهر أهمية الحوكمة بالنسبة للمساهمين من خالل أنها (علي ،شحاتة:)29 :2007 ،
 .1تساعد في ضمان الحقوق لكافة المساهمين مثل حق التصويت ،وحق المشاركة في
القرارات الخاصة بأي تغيرات جوهرية قد تؤثر على أداء المؤسسة في المستقبل.
 .2اإلفصاح الكامل عن أداء المؤسسة ،والوضع المالي والقرارات الجوهرية المتخذة من
قبل اإلدارة العُليا يساعد المساهمين على تحديد المخاطر المترتبة على االستثمار في
هذه الشركات.
كما تكمن أهمية الحوكمة في (سليمان:)15 :2008 ،
 .1تخفيض المخاطر المتعلقة بالفساد المالي واإلداري الذي تواجهه المؤسسة.
 .2رفع مستويات األداء للشركات ،وما يترتب عليه من دفع عجلة التنمية والتقدم
االقتصادي للدول.
 .3زيادة قدرة الشركات الوطنية على المنافسة العالمية وفتح أسواق جديدة لها.
 .4توفر قواعد الحوكمة اإلطار التنظيمي الذي يمكن للمؤسسة من خالله أن تحدد أهدافها
وكيفية تحقيقها.
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سادساا :نظريات الحوكمة
حوكمة الشركات كمفهوم لم تظهر كما هي عليه اآلن ،وإنما نشأت من خالل عدة نظريات
فسرت ضرورة وجودها بالشركات لتالفي النقائص والتصرفات التي كانت تحكم عمل المديرين،
وطبيعة العالقة بين المؤسسة ومديروها .وأهم النظريات التي أدت إلى وجود حوكمة الشركات هي
ثالثة (نظرية الوكالة ،ونظرية تكلفة الصفقات ،ونظرية تجذر المديرين بالمؤسسة) (الخضيري،
:)85 :2005
 -1نظرية الوكالة ()Agency theory
يعتبر الفصل بين الملكية واإلدارة من العوامل األساسية لظهور نظرية الوكالة ،كما أن
التوسع الكبير الذي عرفته المؤسسات االقتصادية ،خصوصا ً في ظل العولمة والنمو االقتصادي
العالمي المتزايد ،اقتضى أن توكل إدارتها إلى مديرين محترفين ،وهذا ما نتج عنه عالقات الوكالة
بين األطراف المتعاقدة في المؤسسة ،ولفهم هذه النظرية أكثر سنحاول دراسة ثالثة عناصر ،وهي
(السعدني:)92 :2006 ،
أ -عالقة الوكالة:
تعتبر نظرية الوكالة مركز تحليل المنشأة بشأن العالقة التي تنتج بين المديرين والمساهمين،
وتبحث عن تقديم وتفسير آليات الرقابة على تصرفات المديرين المفروضة من طرف المساهمين
(سوليفان.)131 :2003 ،
فالمفهوم القانوني لنموذج حوكمة الشركات جاء من عقد الوكالة ،والذي يقابله المصطلح
الفني اإلنجليزي ( ،)Agencyهذا يفسر النموذج الذي يدعى بنظرية الوكالة ،وفي نفس اإلطار
يُدعى بالثنائية (األصيل – الوكيل) ( .)P-Aوالمصطلحات القانونية اإلنجليزية تشير بالخصوص
إلى الوكالة ( )Mandatوالوكيل (( )Mandatireالسعدني.)95 :2006 ،
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وأول من أدخل مفهوم الوكالة في الميدان المالي هما جنسن وماكلين "& Jensen
 "Mekingسنة  ،1976حيث عالجت مقالتهما تضارب المصالح بين المساهمين الداخليين
والخارجيين ،وبين المساهمين والمالك ،وتنظر هذه المقالة للمنشأة على أنها مجموعة من العقود بين
األطراف (ال ُمالك ،الدائنين ،اإلدارة والعاملين) الذين يقدمون عوامل اإلنتاج ،ويسعى كل طرف إلى
تحقيق مصالحه الذاتية والتي قد تتعارض مع مصالح اآلخرين ،مما يؤدي إلى ظهور مشكالت وكالة
بين األطراف المرتبطة بالوحدة االقتصادية (عبد العال.)51 :2005 ،
وقد عرف كل من جنسن وماكلين " "Jensen & Mekingعالقة الوكالة بأنها" :عقد
بين فرد أو مجموعة أفراد (األصيل) مع فرد آخر أو مجموعة أفراد (الوكيل) ،من أجل القيام باسم
الطرف األول بعمل معين والذي يشمل التفويض باتخاذ القرارات وإعطاء سلطة للوكيل ،ويوضح
الشكل  4مجموعة العقود التي تربط المنشأة بباقي األطراف (سوليفان:)135 :2003 ،

شكل  :4المؤسسة كمجموعة من العقود بين أصحاب المصالح
المصدر( :قبلي.)12 :2017 ،
ب -مشكلة الوكالة:
تنشأ مشكلة الوكالة من خالل تعرض األصيل إلى خسارة نتيجة أخالق وتصرفات الوكيلن
وعدم بذله العناية الكافية لتعظيم عائد األصيل ،حيث أن هذا األخير ال يتوفر على اساليب الرقابة
المباشرة لقياس مجهودات الوكيل ،الذي يقدم لألصيل معلومات تنتج مشكلة المخاطر المعنوية،
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ومشكلة االختيار العكسي نتيجة االختالف في كمية ونوعية المعلومات المتاحة لكل من األصيل
والوكيل (عبد العال ،)69-58 :2005 ،ونجد أن مصدر مشكلة الوكالة يتحدد بعنصرين (قبلي،
:)12 :2017
▪ عدم قدرة األصيل على رقابة الوكيل.
▪ عدم تماثل المعلومات.
حيث أن اإلدارة (الوكيل) لديها معلومات أكثر مما عند ال ُمالك (األصيل) ،حيث ناقش كل
من ستيغليتز وإيدالن " "J. Estiglitz & A. S. Edlinسنة  1992كيفية استعمال المديرين
لعنصر عدم تماثل المعلومات مع مختلف الشركاء بالمنشأة لصرف ورد المديرين المنافسين عن
المرافعة أمام اإلدارة .وفي سنوات السبعينيات من القرن الماضي قام كل من جنسن وماكلين
باستحداث مدخل بيرل-مينس " "Berle-Meansللدفاع عن أساليب حماية مصالح األصيل
(المساهمين) مقابل المخاطر المتمثلة في التصرفات االنتهازية للمديرين وعدم تماثل المعلومات
(قبلي .)13-12 :2017 ،وينشأ عن مشكلة الوكالة بين الطرفين (ال ُمالك والمديرين األُجراء)
تضارب في المصالح ،والتي ينبغي العمل على تخفيضها والتقليل منها ،وأهم عناصر تضارب
المصالح بين الطرفين نذكر (سوليفان:)139 :2003 ،
 ال ُمالك مقابل اإلدارة:تظهر مشاكل الوكالة عندما يمتلك المدير من  %100من رأس مال المنشأة (انفصال الملكية
عن اإلدارة) ،ألن المنشآت التي تدار بواسطة ُمالكها سوف تتخذ فيها قرارات تعظم من منافعهم
وأرباحهم ،في حين إذا امتلك المدير أقل من  %100من رأس المال أو ال شيء لديه ،فإنه يميل إلى
بذل مجهود أقل مقارنةً بالمالك المدير ،ألن باقي األرباح سوف تذهب ألطراف أخرى ذات مصلحة.
فالمديرين غير المالكين ومن خالل تصرفاتهم االنتهازية يمكنهم الوصول إلى وضعية جيدة ومريحة
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في سلطة اتخاذ القرار بتملك جزء من ثروة ال ُمالك .فكلما زادت درجة انفصال الملكية عن اإلدارة،
كلما تباعدت مصالح الطرفين ،وبالتالي تزداد مشاكل الوكالة وتكلفتها (عبد العال.)13 :2005 ،
 المساهمين الداخليين مقابل المساهمين الخارجيين:للمساهمين ال ُمالك فقط حق إقرار التنازل عن جزء من األموال الخاصة (حقوق الملكية)
لفائدة المساهمين الخارجيين تحت صيغة أسهم بدون حقوق تصويت ،فالمساهمون الداخليون يرغبون
في بقاء سلطة الموافقة على القرارات أو غير ذلك في يدهم ،دون مشاركة المساهمين الخارجيين
في ذلك ،إضافةً إلى محاولتهم حصر عوائد الخارجيين في نسب معينة مقابل عائد كبير يعود لهم.
لذلك يفضلون إصدار أسهم دون حق تصويت كبير على األقل (قبلي.)13 :2017 ،
 اإلدارة العُليا (الوكيل) مقابل مفتشي الحسابات:يمكن أن يحدث التضارب بينهما نتيجة قيام مفتشي الحسابات بأنشطة تكشف التصرفات
االنتهازية والمناورات التي تستعملها اإلدارة في استخدام الطرق المحاسبية للتالعب باألرقام أو
إخفاء بعض المعلومات الضرورية عن ال ُمالك (جودة.)197 :2003 ،
ومن الحلول المقترحة لمشكلة الوكالة الناتجة عن تعارض وتضارب المصالح بين ال ُمالك
(المساهمين) واإلدارة (المديرين) نذكر (عبد العال:)72 :2005 ،
 .1إعطاء اجر أو مكافأة لإلدارة في صورة أسهم أو في صورة نقدية ،ويعتبر نظام
المكافآت من أهم عناصر جذب األفراد إلى داخل المؤسسة.
 .2مراقبة كل تصرفات اإلدارة عن قرب ،وهذا مكلف جداً ،وفي هذا اإلطار يتم التمييز
بين صنفين من الرقابة لتخفيض تضارب المصالح بين المساهمين والمديرين ،وهي
أنظمة الرقابة الخارجية ،وأنظمة الرقابة الداخلية (قبلي.)14 :2017 ،
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ج -تكلفة الوكالة:
إذا تصرف أطراف عالقة الوكالة حسب مصالحهم الذاتية ،فإن عملية االنفصال تلك سوف
تتسبب في وجود خالفات مما يؤدي إلى تحمل تكاليف وكالة ،وتعمل هذه التكاليف على مراقبة
المديرين وضبط تصرفاتهم الالمعقولة واالنتهازية أحيانا ً أخرى ،وتقرب التنظيم داخل المنشأة من
الفعالية (عبد العال ،)68 :2005 ،وبالضبط تنشأ هذه التكاليف بين األصيل والوكيل من خالل ثالثة
عناصر تسهم في ذلك وهي تضارب المصالح والتصرفات االنتهازية للمديرين .والمتمثلة في عدم
تماثل المعلومات بين الطرفين ،بمعنى أن الوكيل يتوافر على كل المعلومات المتاحة عن المنشأة من
واقع معايشته لها ،ويستخدم تلك المعلومات لتحقيق مصلحته الشخصية حتى لو تعارضت مع مصلحة
األصيل .ومن الممكن أن يفصح الوكيل عن بعض هذه المعلومات ويخفي البعض اآلخر ،حيث تشير
نظرية عدم تماثل المعلومات ،أن إدارة المنشأة لديها معلومات عن مستقبل المنشأة أكثر مما لدى
المستثمرين والمحللين الماليين خارج المنشأة .وتتمثل تكاليف الوكالة في (علي.)23 :2007 ،
▪ تكاليف اإلشراف :والتي يلتزم بها األصيل من أجل تأمين الرقابة على نشاطات المديرين
لكشف وإمكانية منع تصرفات في غير مصالحه.
▪ تكاليف االلتزام :تتعلق بالوكيل والموجه لوظيفة تشكيل إنذار إيجابي للعمل وفق
المصالح المحددة من طرف المساهمين.
▪ الخسائر المتبقية من مصاريف متصلة باألصيل :والناتجة عن التعرض المستمر
للمصالح بين المتعاقدين في عالقة الوكالة ،كالتخصيص السيء للموارد واالختيار
االستراتيجي غير األمثل ،والتي تدعى كذلك بتكاليف الفرصة البديلة.
 -2نظرية تكلفة الصفقات ()Transaction Cost Theory
النظرية الحديثة لتأريخ المنشأة حسب كوز " "Coaseسنة  ،1973هي أن المنشأة موجودة
كبديل عن أساليب صفقات أكثر تكلفة ،فتكاليف الصفقات المتعلقة بالتفاوض والتعاقد والتنسيق وأداء
الحقوق والواجبات في إطار مجموعة من العقود ،يمكن تخفيضها من خالل خلق المنشأة التي تعمل
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بمثابة وسيط بين المستهلك ومورد المدخالت .وبالتركيز على فكرة كوز ،فإن تكاليف الصفقات
تعتبر تفسير لوجود المنشأة ،وتقوم نظرية كوز على أن عالقات العمل هي ما يؤدي إلى تخفيض
تكاليف الصفقات ودور العمال في هذا التخفيض متعلق بنظام التشغيل ،والمكافآت والترقية ،ومراقبة
وتقييم األداء (أبو زر.)39 :2006 ،
وتعتبر نظرية كوز من النظريات األولى التي فسرت تكاليف الصفقات ،وتطرقت إليها" ،لو
كان يمكن جمع المشاركين في االقتصاد معا ً وتم تعيين حقوق الملكية االولية الخاصة بكل الوحدات
ذات القيمة اقتصاديا ً بين هؤالء المشاركين ،ولو كانوا يستطيعون عقد اتفاقيات محددة تماما ً وبدقة
وملزمة تماما ً بدون تكلفة ،لكان يتوجب بالتالي أن يكون الناتج خطة اقتصادية فعالة ،تاركين فقط
تقسيم المنافع المكتسبة أو الغنائم يتحدد بالقوى التفاوضية للمشاركين" ،وأطلق على أسباق إخفاق
هذه النظرية في العالقات االقتصادية تعبير تكلفة الصفقة وبشك ٍل عام وواسع ،فأي شيء يمنع أو
يعيق تحديد أو مراقبة أو تنفيذ صفقة اقتصادية هو تكلفة صفقة (أحمد.)63 :2010 ،
وقد شكلت أعمال ويلمسون " "willamsonفي سنة  1985فهما ً جيدا ً لهذه التكاليف
(ديكسبت.)25 :1998 ،
كما دعا منظري "االقتصاد من تكاليف الصفقات" ،إلى توحيد المعامالت ،ولتحقيق ذلك
ينبغي تنظيم المعامالت والصفقات من خالل اإلدارة (التنظيم بقواعد محدد) ،وفيما يخص السلع
والخدمات التي تحصل عليها المنشأة من الخارج ،فإن النموذج المناسب لتنظيم المعامالت هو عمليات
السوق (التنظيم باألسعار) ،فتكاليف الصفقات هي "تكاليف مقارنة لتخطيط وتكييف ومراقبة إتمام
المهمة في ظل بنى إدارة " "Govrnance Structureبديلة ،أو هي "تكاليف قياس الخصائص
القيمة لما يتم تبادله وتكايف حماية الحقوق وإخضاع العقود لإلجراءات المنظمة وتنفيذها" ،حيث أن
التركيز هو على التطور التدريجي لبنى اإلدارة (المؤسسات واألشكال التعاقدية وغير ذلك) ،بهدف
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معالجة تكاليف الصفقات (قبلي ،)16 :2017 ،وهناك بعض األشكال المهمة لتكاليف الصفقات
وهي (ديكسبت:)38-37 :1998 ،
 .1انضغاط المعلومات :أدخل هذا المصطلح من طرف وليامسون ""Williamson
بهدف التعبير عن كل جوانب المعلومات المحدودة وغير المتماثلة ،إضافة إلى تكاليف
البحث عنه.
 .2االنتهازية :في علم االقتصاد تكاليف الصفقات عندما تكون أفعال الوكالء غير قابلة
للمالحظة ،فإنها تخضع لمخاطر معنوية ،ويتطلب السيطرة عليها الحاجة إلى آليات
مالئمة ،ما قبل وقوع الحدث (خطط مراقبة وعقود مبنية على الحوافز) وإلى آليات ما
بعد الحدث (التدقيق والعقوبات).
 .3تكاليف التحفيز :والتي من ضمنها تكاليف االلتزام غير التام ،بمعنى عدم قدرة أطراف
الصفقات على مسك وإنجاز متطلبات الصفقة وعدم القدرة كذلك على احترام التزاماتهم.
 -3نظرية التجذر ()Rooting theory
تفسر عالقات السلطة القائمة بين الفاعلين في المنظمات والذين يبحثون عن أدوات للتأثير
على نظام القرارات بعد تفضيل وتخصيص المصالح واألهداف الشخصية ،أصبح الشغل الشاغل
مع تطور سلطة المساهمين في المؤسسة المعاصرة وأسلوب التمويل عن طريق الالوساطة (األسواق
المالية)؛ هذه العالقات خلقت مساحة وجو من المواجهات والتحالفات بين شكلين من السلطة :سلطة
الملكية ممثلة في المساهمين والمالك ،وسلطة اإلدارة ممثلة في المديرين الموكلين (أحمد:2010 ،
.)68
تفترض نظرية التجذر ،أن الفاعلين في المؤسسة يطورون استراتيجياتهم للحفاظ على
مكانتهم بالمنظمة والعمل على حرمان المنافسين المحتملين من الدخول إليها ،هذا يسمح لهم بالرفع
من سلطتهم ومن مساحة إدراكهم لما يجري بالمنظمة ،حيث أن المديرين يتكونون من وكالء ذو
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هيئة ،خاصة الذين يمكنهم استعمال موارد المؤسسية من أجل التجذر والرفع من قدرتهم وسلطتهم
والحصول على مزايا أخرى (حرية النشاط ،الحماية أثناء العمل والمكافآت) (حداد.)145 :2008 ،
وينتج تجذر المديرين كرد فعل عن الرقابة الداخلية والخارجية الموجهة إليهم ،حيث تعمل
استراتيجية التجذر كمرحلة أولى على تحييد الرقابة الداخلية (مجلس اإلدارة ،المساهمين واألجراء)
وكمرحلة ثانية تحييد الرقابة الخارجية ،حيث تُعرف استراتيجية التجذر من جانب المديرين بأنها
تهدف إلى رفع مساحة الحذر واإلدراك باستعمال وسائل تحت تصرفهم مثل رأس المال البشري،
لتحييد الرقابة والرفع من تبعية مجموع شركاء المنشأة ،فعملية التجذر هذه تمر من خالل مجلس
اإلدارة الذي يتكون من المديرين الداخليين والخارجيين باعتبارهم من يقيم مشاريع االستثمار
المقترحة من طرف فريق اإلدارة ،وتوجيه استراتيجية المؤسسة ،وتسعى نظرية التجذر كذلك إلى
تفسير سبب استمرار مختلف الفاعلين عديمي الفعالية في الوجود في سوق يفترض أنه تنافسي والبقاء
فيه لألفضل واألحسن ،وهناك ثالثة معايير لتصنيف تجذر المديرين وهي (البشاري:)8 :2008 ،
أ -التجذر والفعالية:
تصنف استراتيجية تجذر المديرين وفق هذا المعيار إلى تجذر مقابل للفعالية ،ويقوم التالعب
بالمعلومات والرقابة على الموارد ،حيث تقوم استراتيجية المدير على عدم التبعية ألصحاب رأس
المال الخارجيين ،وتجذر مطابق لالفعالية ،والذي يمر من ريق االستثمارات التي تخص المديرين
(عبد الصمد.)185 :2009 ،
ب -التجذر التنظيمي والسوقي:
يوجد صيغتين من هذا المعيار (بن درويش:)22 :2007 ،
▪ التجذر التنظيمي ،ويشتمل على حاالت توجه فيها المديرون االستثمارات نحو الميادين
التي يعرفونها جيداً ،ويمكنهم ذلك من وضع سياسية أجور مقبول للمستخدمين (جودة،
.)200 :2003
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▪ التجذر السوقي ،ويعتبر أسلوب آخر النتهازية المديرين من خالل وضع شبكة عالقات
تفضيلية خارجية والتي تضم كل الشركاء الخارجيين للمنشأة (البشاري.)11 :2008 ،
ج -استراتيجية التالعب والتحييد:
استراتيجية التالعب ،والتي يعدها المديرون بهدف الرفع واالستغالل عدم تماثل المعلومات
التي تميز العالقة بين المديرين وباقي شركاء المنشأة ،ولمعالجة استراتيجية التجذر التي ينتجها
المديرين والتي في غير صالح المساهمين وباقي أصحاب المصلحة ،يتم العمل على تطبيق آليات
رقابة داخلية وخارجية (أبو زر ،)45 :2006 ،وهي تختلف كثيرا ً عن تلك المتعلقة بحل مشكلة
تضارب المصالح مع نظرية الوكالة ،الممثلة في الشكل ( 5الخضيري:)80 :2005 ،

شكل  :5آليات الرقابة الداخلية والخارجية
المصدر( :الخضيري.)86 :2005 ،
ومن الشروط الضرورية لفعالية الممارسة على المديرين بهدف حماية مصالح المساهمين
وباقي األطراف لدينا (أحمد:)77 :2010 ،
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 كفاءة المراقبين:ونعني بذلك القدرة على امتالك وحيازة المعلومات ومعرفة خاصة وجيدة بالبيئة وبباقي
الفاعلين ومعالجة تلك المعلومات (سوليفان.)144 :2003 ،
 تحفيز المراقبين:ركزت كل من نظرية الوكالة ونظرية تكلفة الصفقات على التصرف االنتهازي للمراقبين،
وخصوصا ً ما يسمى بالمراقبين المارين خفية ( ،)Passager Clandestineفحسب هذه
النظريات ال يوجد باعث لقيام المديرين بوضع رقابة في حالة كونها تقلل من تكاليفهم على المؤسسة،
ألن هنالك صيغ أخرى من االنتهازية مثل إمكانية االتفاق مع المديرين على خداع الطرف الغائب
أو كذلك النضال مع باقي الفاعلين والمراقبين المحتملين أو الحاليين لخدمة مصالح المنشأة في حين
أن نظرية التجذر تركز وتؤيد الشرط الثالث (السعدني.)99 :2006 ،
 استقاللية المراقبين:حيث وضعت نظرية التجذر عالمة استفسار عن العالقات القائمة بين المديرين والمراقبين،
وعلى الوسائل المتاحة للطرف األول من أجل إعاقة عمل نُظم الرقابة وهذا بالرفع من تبعية مختلف
الشركاء ،فالتكامل بين رأس المال البشري الخاص بالمديرين وأصول المنشأة يسمح على سبيل
المثال للفريق اإلداري من وضع حد لمخاطر التسريح والطرد وهذا بالعمل على وضع حدود لنطاق
فريق اإلدارة المنافس الذي يمكن أن يخلفهم في حال وجود تصرفات انتهازية من الفريق األصلي
(حداد.)158 :2008 ،
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المبحث الثاني :سياسات االبتكار اإلداري
إن اإلمارات لديها قيادة حكيمة تؤمن بأن االبتكار هو رأس مال المستقبل ،وبأن بناء اإلنسان
يأتي قبل رفع البنيان ،ولذلك فهي تؤمن بأن العلم والمعرفة هي أهم أصولها ،وبأن إبداع اإلنسان هو
سر حضارتها ،وبأن االنفتاح على جميع حضارات العالم هو مفتاح قوتها (محمد.)3 :2016 ،
إن دولة اإلمارات جعلت من االبتكار واإلبداع قيمة مضافة لها وزنها في االقتصاد الوطني
وفي المجتمع ككل ،حيث أن االبتكار لم يعد خياراً ،وإنما هو ضرورة للدول والمجتمعات والشعوب
الساعية لتعزيز موقعها على خريطة العالم االقتصادية وتقوية تنافسيتها .ولذلك فإن اإلمارات وضعت
االبتكار أحد المحاور األساسية لرؤيتها ( 2021محمد.)3 :2016 ،
لذا ،يجب علينا زيادة االهتمام باالستثمار في البحث والتطوير ،ألن البحث والتطوير يُع ُّد
أهم عنصر من عناصر االستراتيجية الوطنية لالبتكار ،وذلك من خالل زيادة االستثمارات في كل
قطاعات التكنولوجيا المتقدمة الرئيسية (جالب.)11 :2011 ،
إن لالبتكار دور فعال باعتباره واحدا ً من محركات النمو االقتصادي وتحسين اإلنتاجية،
وترسيخ خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة ،إضافة إلى دوره في مواجهة التحديات التي تواجه
الحكومات والشركات (السكارنة.)51 :2009 ،
وخالل السنوات الماضية ،شهدت هذه الجهود خطوات حثيثة تمثلت في تعميم ثقافة اإلبداع
واالبتكار في المجتمع اإلماراتي ،ناهيك عن جعل هدف تمكين االبتكار عامالً مشتركا ً ضمن الخطط
المستقبلية للحكومات المحلية في كل إمارة ،وفي الحكومة االتحادية على مستوى الدولة كلها ،من
أجل الوصول إلى مجتمع المعرفة (مرسي ،وإدريس.)121 :2005 ،
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أوالا :تعريف االبتكار وعالقته باإلبداع
إن كلمة ابتكار عادة ً ما تأتي مالزمة لكلمة إبداع ،وقد استخدمت بعض األبحاث والدراسات
الكلمتين وكأنهما مترادفتين (خير هللا ،)63 :2009 ،والبعض اآلخر من الدراسات واألبحاث فرق
بينهما (برافين ،)84 :2008 ،وأن كل واحدة من تلك الكلمتين تعطي معنى مختلفا ً عن اآلخر وعليه
يبقى هناك اختالف حول استخدام كلمتي إبداع وابتكار (رضا ،)87 :2003 ،وأيهما اكثر صحة
بارتباطها بالكلمة اإلنجليزية ( ،)Creativityوبالرجوع إلى المعاجم اللغوية العربية ولتوضيح
المعنى اللغوي لكل من كلمة إبداع وابتكار ،نجد أن كلمة إبداع تعني بدع ،وبدع الشيء ،مبتدعه،
وابتدعه أي أنشأه وبدأه واخترعه واستنبطه ،أما كلمة ابتكار فقد اشتقت من :بَكر ،وبِكر ،بكورا ً تقدم
في الوقت عليه – أتاه باكراً ،وبكر – أي بكر إلى الشيء عجل إليه ،أي أن االبتكار فعل يدل على
الوقت ،ويستدل مما سبق أن ابتكر وابتكار إنما هما كلمتان متعلقتان بالفعل أو النشاط من حيث وقت
إتيان الفرد له وليس بإيجاد أو إنشاء شيء (بن منصور.)2 :2014 ،
اإلبداع  Creativityهو مزيج من القدرات واالستعدادات والخصائص الشخصية التي إذا
وجدت بيئة مناسبة يمكن أن ترقى بالعمليات العقلية لتؤدي إلى نتائج أصيلة ومفيدة للفرد والمؤسسة
والمجتمع والعالم (الشرفي.)133 :2006 ،
فاإلبداع عبارة عن خاصية ذهنية تمكن الفرد من التفكير بطرق غير تقليدية (حريم:2003 ،
 ،)78أو كما هو معروف ومتداول "التفكير خارج المربع أو خارج الصندوق" "Thinking
( ،"outside the box or the squareهالل .)86 :2009 ،وغالبا ً ما تؤدي هذه الخاصة
إلى االبتكار  Innovationأو استخدام أساليب مغايرة غير عادية أثناء التعامل مع مهمة أو قضية
معينة .وقد ينتج عن استخدام هذه الخاصة الذهنية بفاعلية النواتج التالية (البشابشة:)44 :2008 ،
 .1توليد شيء جديد غير مسبوق على اإلطالق (قد يكون هذا المنتج نادر الحدوث إال في
حاالت اإلبداع العالي ( )Highly Creativeالنمر.)39 :1992 ،
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 .2توحيد أو ربط أو دمج مجموعة أفكار متباعدة أو غير متباعدة بطريقة جديدة غير
مألوفة (جواد.)23 :2009 ،
 .3إيجاد أو إظهار استخدامات جديدة غير متعارف عليها لألفكار المتداولة أو لمنتج ما
(الباللي.)29 :2009 ،
 .4نقل األفكار الموجودة أصالً والمتداولة إلى مستفيدين آخرين أو أشخاص ُجدد (الخليفة،
.)85 :2008
وقد يعني اإلبداع في أبسط صوره تحويل األفكار الجديدة واألفكار الخيالية إلى واقع (هيجان،
 ،)19 :1999وهو يضم عمليتين أساسيتين هما :التفكير  Thinkingواإلنتاج Producing
(النصبان .)43 :2012 ،ويؤكد العلماء أن مصطلحي المعرفة  Knowledgeواإلبداع
قدر
 Creativityمرتبطان ببعضهما (توفيق ،ب.ت ،)76 :فاإلبداع أو العملية اإلبداعية تحتاج إلى ٍ
كافٍ ومعقول من المعرفة في الموضوع أو الفكرة التي يقع عليه التفكير (حنفي.)159 :1993 ،
فالرسام البد أن يعيش خالل الخبرات والتجارب التي تحرك مشاعره وأحاسيسه قبل أن يتمكن من
تحويل تلك المشاعر واألحاسيس إلى لوحات رائعة (نجم ،)39 :2009 ،وكذلك الكاتب والمؤلف
والعالم وغيرهم ممن يمارسون عملية اإلبداع بتلقائية وعفوية ،وبدون المعرفة لن يكون هناك ما
يمكن إبداعه أو اإلبداع فيه (الحربي.)73 :2004 ،
ومن ناحية االصطالح ،فعادة ما يختلط مفهوم اإلبداع مع مفهوم االبتكار ،وال يفرق أحيانا ً
بين اإلبداع واالبتكار ،بل يُنظر إليهما بأنهما كلمتان تدل على معنى واحد (قنديل،)189 :2010 ،
والحقيقة أن هناك فرق بين اإلبداع واالبتكار ،حيث أن اإلبداع يتمثل في التوصل إلى ح ٍل خالّق
لمشكل ٍة ما أو إلى فكرة جديدة ،في حين أن االبتكار هو التطبيق الخالّق أو المالئم لها (جروان،
 ،) 37 :2002أي أن االبتكار ما هو إال تحويل الفكرة اإلبداعية إلى عمل إبداعي .فالعمل محكوم
بإمكانية تطبيق األفكار المبدعة ،فليس من المهارة دائما ً أن يحمل اإلنسان أفكار مثالية مجردة عن

35

الواقع وأكبر من قدرة البشر ،بل المهارة في أن يحمل أفكارا ً مبدعة خالّقة قابلة للتطبيق (بن منصور،
.)2 :2014
ويرتبط اإلبداع أو العملية اإلبداعية باالبتكار  Innovationوهو الطرق أو األساليب
الجديدة المختلفة الخارجة أو البعيدة عن التقليد التي تستخدم في عمل أو تطوير األشياء واألفكار
(ضرار .)38 :2000 ،وهو عملية عقلية تعبر عن التغييرات الكمية والجذرية أو الجوهرية في
التفكير ،وفي اإلنتاج أو المنتجات ،وفي العمليات أو طرق وأساليب األداء ،وفي التنظيمات والهياكل
(العبيدي ،والشيباني.)225 :2010 ،
وقد يكون هناك تباين كبير وواضح بين االبتكار ومصطلحات أخرى متداخلة كاالختراع
 ،Inventionواألفكار المبرهنة  ،Ideas Made Manifestواألفكار المطبقة بنجاح Ideas
( Applied Successfullyالعواد .)8 :2005 ،فاألشياء أو األفكار الجديدة ينبغي أن تكون
مختلفة أو متباينة بشكل واضح وملحوظ قبل أن يطلق عليها أنها مبتكرة .وغالبا ً ما يكون الهدف
الرئيس من االبتكار التغيير اإليجابي ،جعل شيء ما أو فكرة ما أو شخص ما أفضل مما هو عليه
(زناتي.)99 :1994 ،
كثير من المجاالت العلمية والمهنية أن االبتكار يقود إلى زيادة اإلنتاجية،
ومن المعروف في ٍ
وبذلك يكون مصدرا ً أساسيا ً لإلسهام في تنمية الثروات الوطنية أو المؤسسية (العتيقي:2007 ،
 ،)70ويتفق الجميع على أن األشخاص الذين يمكن أن تطلق عليهم كلمة "مبتكرين" غالبا ً ما يكونون
روادا ً  Pioneersفي مجاالت تخصصاتهم وإسهاماتهم ،وهذا االعتقاد ينطبق كذلك على المؤسسات
الرائدة (أوكيل.)30 :1994 ،
ويرى الباحث أنه مهما اختلفت التعريفات والعبارات المستخدمة في وصف اإلبداع
واالبتكار ،فإنها تتفق في أبرز شروط العمل اإلبداعي بشكل عام ،وهي الجدة والحداثة ،أي أن تكون
الفكرة أو الوسيلة أو العمل أو المادة المصنعة جديدة وغير مسبوقة ،وإن انطلقت أو تجمعت من
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أفكار أو وسائل أو أعمال أو مواد موجودة فعلياً ،فالعبرة في وصف اإلبداع واالبتكار في نتيجة
العمل أو الفكرة المقدمة ال في مكوناتها التي قامت عليها فحسب.
وينتج االبتكار من خالل بذل بعض الوقت وبعض الجهد في البحث (Researching )R
في فكرة ما ،وبذل بعض الوقت وبعض الجهد في تطوير ( Developing )Dتلك الفكرة ،باإلضافة
إلى بذل الكثير من الجهد والكثير من الوقت في تسويق ( Commercializing )Dالفكرة
للمستفيدين (آل سعود.)124 :1994 ،
ويرى الباحث أن جميع االبتكارات تبدأ أصالً بأفكار إبداعية حيث يعمل االبتكار على هذه
األفكار بإحداث تغييرات معينة ملموسة في المنتج ،وهكذا يصبح االبتكار  Innovationالتطبيقات
الناجحة لألفكار اإلبداعية في أي مؤسسة أو منظمة ،ومن هنا يكون اإلبداع أو األفكار اإلبداعية
انطالقة لالبتكار ،فهو ضروري لالبتكار ولكنه غير كافٍ في حد ذاته ،حيث ينبغي أن يتم فحص
األفكار وتجريبها على أرض الواقع للتعرف على فعاليتها والعمليات المرتبطة بها وطرق إدارة هذه
العمليات بأقل تكلفة ممكنة.
ومن أبرز مفاهيم االبتكار ،نجد (الساعدي:)22 :2011 ،
االبتكار هو" :مجموعة العمليات التي يستخدمها اإلنسان بما هو متوفر لديه من قدرات عقلية
وفكرية وما يحيط به من مؤثرات بيئية في أن يتوصل إلى فكرة أو أسلوب أو نظرية ،بحيث يحقق
النفع للمجتمع أو المنظمة التي يعمل فيها" (أبو شيخة.)60 :2011 ،
كما يعرف االبتكار اإلداري أيضا ً بأنه" :القدرة على تكوين وإنشاء شيء جديد ،أو دمج
اآلراء القديمة أو الجديدة في صورة جديدة ،أو استعمال الخيال لتطوير وتكييف اآلراء حتى تشبع
الحاجيات بطريقة جديدة ،أو عمل شيء جديد ملموس أو غير ملموس" (أيوب.)151 :2000 ،
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ويعرف االبتكار أيضا ً بأنه" :تلك العملية التي يمكن من خاللها خلق ،وقبول وتطبيق أفكار
جديدة تساهم في إحداث نقلة نوعية على مستوى المنظمة" (القريوتي.)101 :2013 ،
ويعرف االبتكار أيضا ً بأنه" :عملية فكرية منفردة تجمع بين المعرفة المتألفة والعمل الخالق،
تمس شتى مجاالت الحياة ،وتتعامل مع الواقع وتسعى نحو االفضل ،فضالً عن أن االبتكار ناتج
تفاعل متغيرات ذاتية أو موضوعية أو شخصية أو بيئية أو سلوكية ،يقودها أشخاص متميزون"
(جحالن.)88 :1997 ،
ومن خالل التعاريف السابقة المتعلقة باالبتكار بشكل عام ،يمكن صياغة تعريف شامل
لالبتكار اإلداري على النحو التالي" :االبتكار اإلداري هو عملية فكرية منفردة تساهم في إحداث نقلة
نوعية في المجاالت اإلدارية على المستويين الكلي أو الجزئي ،تجمع بين المعرفة المتألقة والعمل
الخالّق القادر على تطبيق األفكار الجديدة ،يقودها أشخاص متميزون ،بحيث تحقق النفع للمجتمع
ككل أو المنظمة التي يعملون فيها ،من خالل إيجاد الحلول لمختلف المشكالت اإلدارية ،أو المشكالت
تعرقل التطور في المجاالت التنظيمية من خالل تلبية وإشباع الحاجات القائمة أو استغالل الفرص
أو الموارد المعطلة" .ويرى الباحث أن هذه العملية يجب أن تتم على المراحل التالية:
 .1وصف المشكالت التي تواجهها المنظمة وأنواعها ،وذلك من خالل تقييم النظام المعمول
به ومدى تحقيقه ألهدافه ،بغية تحديد الفجوة بين ما تقوم به المنظمة وما يفترض أن
تقوم به.
 .2إدراك المشكلة عن طريق ما تحتاجه من فعل لمجابهتها أو بلورتها.
 .3توصيف الحلول التي يمكن تطبيقها.
 .4انتقاء البديل األمثل والعمل على تطبيقه.
 .5متابعة نتائجه ومدى التجديد الذي ينبغي إضافته في كل مرة.
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ثانياا :النظريات المفسرة لالبتكار
هناك العديد من النظريات التي فسرت االبتكار ،أهمها ما يلي (جحالن:)89 :1997 ،
 -1نظرية (:)Marsh & Simon، 1958
فسرت هذه النظرية االبتكار من خالل معالجة المشكالت التي تعترض المنظمات ،إذ تواجه
بعض المنظمات فجوة بين ما تقوم به وما يفترض أن تقوم به بسبب عوامل خارجية كالتغير في
الطلب أو تغيرات في البيئة الخارجية أو الداخلية ،فتحاول من خالل عملية البحث خلق البدائل لسد
هذه الفجوة (بن منصور.)3 :2014 ،
 -2نظرية (:)Burns & Stalker، 1961
ترى هذه النظرية أن الهياكل األكثر مالئمة هي التي تسهم في تطبيق االبتكار في المنظمات،
من خالل النمط اآللي الذي يالئم بيئة العمل المستقرة والنمط العضوي الذي يالئم البيئات سريعة
التغير ،كما أن النمط العضوي يقوم عن طريق مشاركة أعضاء التنظيم باتخاذ القرارات ،فهو يسهل
عملية جمع البيانات والمعلومات ومعالجتها (المدني.)79 :2008 ،
 -3نظرية (:)Wilson، 1966
قد بينت هذه النظرية عملية االبتكار من خالل ثالثة مراحل ،هدفت إلى إدخال تغيرات في
المنظمة هي :إدراك التغير ،واقتراح التغير ،وتبني التغير وتطبيقه ،ويكون بإدراك الحاجة أو الوعي
بالتغير المطلوب ،ثم توليد المقترحات وتطبيقها ،فافترضت نسبة االبتكار في هذه المراحل الثالث
متباينة بسبب عدة عوامل منها التعقيد في المهام (البيروقراطية) ،وتنوع نظام الحفظ ،وكلما زاد عدد
المهمات المختلفة كلما ازدادت المهمات غير الروتينية مما يسهل إدراك االبتكار ،بصورة جماعية
وعدم ظهور صراعات ،كما أن الحوافز لها تأثير إيجابي لتوليد االقتراحات وتزيد من مساهمة أغلب
أعضاء المنظمة (الفاعوري.)13 :2005 ،
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 -4نظرية (:)Harvey & Mill، 1970
حيث تم االستفادة من بحوث ودراسات كل من "مارش وسيمون ،بورن وستالكر" ،فانصب
تركيزهم على فهم االبتكار من خالل مدى استخدام األنظمة للحلول الروتينية (االبتكارية) لما يُعرف
(بالحالة والحلول) ،فقد وصفوا أنواع المشكالت التي تواجهها المنظمات وأنواع الحلول التي قد
تطبقها من خالل إدراك المشكلة عن طريق ما تحتاجه من فعل لمجابهتها أو بلورتها ،أو البحث
بهدف تقدير أي األفعال المحتملة التي قد تتخذها المنظمة ،أو انتقاء البديل األمثل أو إعادة التعريف،
بمعنى استالم معلومات ذات تغذية عكسية حول الحل األنسب ،إذ تسعى المنظمة إلى وضع حلول
روتينية لمعالجة حاالت أو مشكالت تم التصدي لها سابقا ً (الخبرات السابقة) ،بينما تسعى الستحضار
حلول ابتكارية لم يتم استخدامها من قبل لمعالجة المشكالت غير الروتينية أو االستثنائية بتبني الهياكل
التنظيمية الميكانيكية والعضوية (حسن.)29 :2005 ،
 -5نظرية (:)Hage & Aiken، 1970
تُعد من أكثر النظريات شمولية ،إذ أنها تناولت المراحل المختلفة لعملية االبتكار ،فضالً عن
العوامل المؤثرة فيه ،وفسرت االبتكار على انه تغير حاصل في برامج المنظمة تتمثل في إضافة
خدمات جديدة (علي ،)73 :2008 ،وحددت مراحل االبتكار كاآلتي:
 .1مرحلة التقييم :أي تقييم النظام ومدى تحقيقه ألهدافه ،وهذا ما جاء به (& March
.)Simon
 .2مرحلة اإلعداد :أي الحصول على المهارات الوظيفية والدعم المالي.
 .3مرحلة التطبيق :البدء بإتمام االبتكار واحتمالية ظهور المقاومة.

ثالثاا :أهمية االبتكار للمنظمات االقتصادية
اليوم وفي بيئة األعمال سريعة التغير ،أصبح االبتكار جوهريا ً من أجل البقاء ،وألن بقاء
المنظمة االقتصادية هدف رئيسي ،فالمنظمة التي ال تمتلك القدرة على االبتكار في مجال عملها
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ستواجه – بالتأكيد – تحديات كبيرة وصعبة ،وذلك ألن منافسيها يقومون باالبتكار والتحسين المستمر
لمنتجاتهم وخدماتهم وعملياتهم .لهذا فإن االبتكار يُع ُّد من أولويات المنظمات في جميع المجاالت بال
استثناء من اجل البقاء في السوق (محمد.)9 :2016 ،
ولقد حظي االبتكار بدراسات كثيرة في النصف الثاني من القرن العشرين ،فهو في أرفع
مستوياته ،من أهم الصفات اإلنسانية التي تغير التاريخ ،فالمجتمع ال يمكن تغييره تغييرا ً نوعيا ً عبر
التخطيط ،بل عبر أعمال المبتكرين (بوزهرة ،والمرزوقي.)42 :2009 ،
يشير كونانت ( )Conant, 1964إلى أهمية المبتكرين ،فيقول" :إن عالما ً واحدا ً من
المرتبة األولى (أي من المبتكرين) ال يعوضه عشرة رجال من الدرجة الثانية في العلوم ،إنه لعديم
الجدوى أن يسند إلى رجل من الفئة الثانية مهمة حل مشكلة من المستوى األول" (كوك:1998 ،
.)99
ولذلك فإن الموهوبون والمبتكرون اآلن هم األمل األكبر في حل المشكالت التي تهدد
البشرية التي تعددت كما ً ونوعا ً (علي ،)78 :2008 ،وصار المبتكرون في أي مجتمع هم الثروة
القومية والطاقة الدافعة نحو الحضارة والرقي؛ إذ تمثل الثروة البشرية عامالً أساسيا ً من عوامل
التغيير والتطور والرقي (حسن ،)30 :2005 ،فعن طريق الموهوبين والمبتكرين تم التوصل
للمخترعات الحديثة في شتى الميادين والمجاالت ،وعن طريقهم ازدهرت الحضارات وتقدمت
اإلنسانية خطوات واسعة لألمام (الفاعوري.)15 :2005 ،
وقد أدركت الدول المتقدمة التحديات التي تفرضها الظروف المتجددة للمجتمع العالمي،
حيث لم تعد العادات المألوفة كافية لمواجهة المواقف الجديدة ،فكل موقف جديد ينطوي على مشكالت
متنوعة تتطلب طالقة في التفكير ومرونة في التنفيذ وأصالة وتفردا ً في الحل ،ولذلك فتحت تلك
الدول أبوابها أمام العقول الموهوبة والمبتكرة المهاجرة ،ووفرت لهم الفرص المادية ،وهيأت المناخ
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لرعايتهم واستثمار ابتكاراتهم في كافة المجاالت ،فصارت سوقا ً للموهوبين والمبتكرين تقوم عليهم
وبهم (القريوتي.)105 :2013 ،

رابعاا :جهود دولة اإلمارات في مجال االبتكار
إن االبتكار هو تحول الفكرة من مشروع نظري إلى منتج أو خدمة تؤدي منفعة اجتماعية
أو مادية ،وتتضمن هذه العملية تحويل بذرة الفكرة إلى فكرة نافعة ومن ثم إلى مشروع ،وقد ال يكون
هذا المشروع تجاريا ً بالضرورة (الساعدي.)25 :2011 ،
وبنا ًء على هذا المبدأ ،دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء لدولة اإلمارات العربية المتحدة االستراتيجية الوطنية لالبتكار بمخطط
زمني يمتد لسبعة اعوام ،والتي تهدف إلى جعل دولة اإلمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول
األكثر ابتكارا ً في العالم (محمد.)11 :2016 ،
 -1االستراتيجية الوطنية لالبتكار:
تهدف االستراتيجية الوطنية لالبتكار إلى تحفيز االبتكار في القطاعات السبعة التي تعتمد
اعتمادا ً أساسيا ً على االبتكار في تحقيق أهدافها االستراتيجية وهي( :الطاقة المتجددة ،النقل ،التعليم،
الصحة ،التكنولوجيا ،المياه ،الفضاء) (محمد.)11 :2016 ،
وتشير هذه االستراتيجية إلى أهمية قطاع الفضاء باعتباره مسار المحور في بناء مستقبل
دولة اإلمارات الذي يعتمد على قطاع التكنولوجيا المتطورة (محمد.)11 :2016 ،
ومن المهم اإلشارة إلى أن نشاطات استكشاف الفضاء تلعب دورا ً مهما ً جدا ً في القطاعات
الست األخرى ،ولذلك ليس من الغريب أن نرى أن اإلمارات انطلقت بسرعة في مضمار االبتكارات
في عالم الفضاء ،ومن خالل مشروعها الطموح إلرسال مهمة غير مأهولة إلى المريخ في الوقت
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الذي تحتفل فيه الدولة بعيدها الوطني في الذكرى الخمسين لتأسيس اتحاد دولة اإلمارات العربية
المتحدة.
وتتضمن االستراتيجية أربعة مسارات متوازنة 30 ،مبادرة وطنية للتنفيذ خالل السنوات
الثالث المقبلة ،كمرحلة أولى تشمل مجموعة من التشريعات الجديدة ،ودعم حاضنات االبتكار ،وبناء
القدرات الوطنية المتخصصة ،ومجموعة محفزات للقطاع الخاص ،وبناء الشراكات العالمية البحثية،
وتغيير منظومة العمل الحكومي نحو مزيد من االبتكار ،وتحفيز االبتكار في سبعة قطاعات وطنية
(محمد.)11 :2016 ،
إن االستراتيجية الوطنية لالبتكار هو أولوية وطنية للتقدم واداة رئيسة لتحقيق رؤية ،2021
ومظلة جامعة للطاقات والكوادر المتميزة والفاعلة في اإلمارات ،حيث يجب علينا االبتكار في
المجاالت كافة ،وتقديم منتجات وخدمات حقيقية ترتقي بالحياة وتدفع باالقتصاد آلفاق جديدة (محمد،
.)11 :2016
 -2المسارات المتوازنة التي تعمل عليها االستراتيجية الوطنية لالبتكار:
تعمل االستراتيجية الوطنية لالبتكار من خالل أربعة مسارات متوازنة (محمد:)11 :2016 ،
▪ حيث يركز المسار األول على إرساء بيئة محفزة لالبتكار ،من خالل توفير بيئة مؤسسية
وتشريعات محفزة وداعمة لالبتكار ،والتوسع في دعم حاضنات االبتكار ،والتركيز
على البحث والتطوير في مجاالت االبتكار ،وتوفير بنية تحتية تكنولوجية تدعم وتحفز
االبتكار في القطاعات كافة (محمد.)12 :2016 ،
▪ أما المسار الثاني ،فيركز على تطوير االبتكار الحكومي من خالل تحويل االبتكار
الحكومي لعمل مؤسسي وتطوير منظومة متكاملة من األدوات الحديثة لمساعدة الجهات
الحكومية على االبتكار وتوجيه جميع الجهات الحكومية بخفض مصروفاتها بنسبة %1
ليتم تخصيصها لدعم مشروعات االبتكار وإطالق برامج تدريبية وتعليمية في مجال
االبتكار على مستوى الدولة.
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▪ ويركز المسار الثالث لالستراتيجية الوطنية لالبتكار على دفع القطاع الخاص نحو مزيد
من االبتكار ،عبر تحفيز الشركات على إنشاء مراكز لالبتكار والبحث العلمي ،وتبني
التكنولوجيات الجديدة ،وتشجيع ودعم الشركات الوطنية لتنمية منتجات وخدمات
مبتكرة ،واستقطاب الشركات العالمية الرائدة في مجال االبتكار في كل القطاعات ذات
األولوية الوطنية ،باإلضافة إلى تعزيز مكانة الدولة مركزا ً عالميا ً الختبار االبتكارات
الجديدة وإنشاء مجتمعات ومناطق مخصصة لالبتكار في بعض القطاعات ،وتشجيع
المؤسسات البحثية على البحوث التطبيقية في القطاعات ذات األولوية الوطنية.
▪ ويركز المسار الرابع لالستراتيجية الوطنية لالبتكار على بناء أفراد يمتلكون مهارات
عالية في االبتكار من خالل بناء المواهب والقدرات الوطنية في مجال االبتكار ،مع
التركيز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضات ،واستحداث مواد تعليمية في
المدارس والجامعات خاصة باالبتكار ،وترسيخ ثقافة وطنية تشجع على االبتكار وريادة
األعمال ،وتحترم وتكافئ اإلقدام على المخاطرة من خالل التعاون بين الحكومة والقطاع
الخاص والمؤسسات اإلعالمية.
وتقدر استثمارات دولة اإلمارات العربية المتحدة في مجال االبتكار بـ  14مليار درهم
سنوياً ،منها سبعة مليارات في البحث والتطوير ،والهدف زيادتها خالل السنوات المقبلة (أبو شيخة،
.)65 :2011
وتتضمن االستراتيجية الوطنية لالبتكار ،التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم 16 ،مؤشرا ً وطنيا ً لقياس التطور في تطبيق استراتيجية االبتكار ،مثل نسبة األفكار
المبتكرة في كل جهة حكومية ،ونسبة الجهات الحكومية التي نجحت في تخصيص  %1من ميزانيتها
لدعم االبتكار ،ومنها مؤشرات تتعلق بالقطاع الخاص ،مثل مؤشر إنفاق الشركات على البحث
والتطوير ونسبة "عاملي المعرفة" ،من إجمالي العاملين في الدولة ،وغيرها (محمد.)13 :2016 ،
كما تشمل المؤشرات التي تقيس مدى التقدم في تطبيق االستراتيجية الوطنية لالبتكار أيضا ً
مؤشرات االبتكار العالمي ،الذي يقيس القدرات االبتكارية للدول ،ومؤشر حماية الملكية الفكرية،
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وعدد براءات ا الختراع المقدمة لكل مليون نسمة ،ومؤشر توافر العلماء والمهندسين في الدولة،
باإلضافة إلى غيرها من المؤشرات االستراتيجية (المدني.)88 :2008 ،
وستركز االستراتيجية الوطنية لالبتكار على سبعة قطاعات وطنية لتحفيز االبتكار من
خاللها ،ففي مجال الطاقة المتجددة ستركز االستراتيجية الوطنية لالبتكار على تشجيع االبتكار في
الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والنظيفة ،باإلضافة لتعزيز األبحاث التطبيقية في مجال
التكنولوجيا النظيفة ،وترسيخ منظومة جديدة تعتمد على الالمركزية في توليد الطاقة (محمد:2016 ،
.)13
وفي مجال النقل ،ستركز االستراتيجية على تحفيز االبتكار في مجالي النقل الجوي
والبحري ،والخدمات والمدن اللوجستية ،بهدف تقديم منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة ،وزيادة فاعلية
اإلجراءات ،واختصار الوقت في الربط بين شرق العالم وغربه وشماله وجنوبه ،كما تركز
االستراتيجية أيضا ً على االبتكار في مجال المركبات والطائرات من دون طيار (محمد:2016 ،
.)13
وفي مجال التعليم ،تعمل االستراتيجية على تشجيع االبتكار في التعليم من خالل تزويد
الطلبة بمهارات القرن الـ  ،21كالتفكير النقدي ،وحل المشكالت ،واإلبداع ،واالبتكار ،والمثابرة،
والقدرة على التكيف ،وغيرها ،باإلضافة إلى إنشاء مختبرات ابتكار في المدارس والجامعات لتشجيع
االختراعات (محمد.)13 :2016 ،
أما في المجال الصحي ،فستعمل االستراتيجية على تشجيع االبتكار في مجاالت تقديم خدمات
صحية وعالجية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة وتشجيع تطوير الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية،
باإلضافة إلى العمل مع الشركاء االستراتيجيين على تنمية قطاع األبحاث الطبية لعالج األمراض
السائدة.
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كما ستركز االستراتيجية الوطنية لالبتكار على تشجيع االبتكار في مجال معالجة تحدي
ندرة المياه ،باإلضافة إلى االبتكار في األبحاث والتكنولوجيا في مجال استكشاف الفضاء وتطوير
التكنولوجيا في مجال االتصاالت واألقمار االصطناعية ،إلى األبحاث الخاصة بنقل تكنولوجيا
الفضاء لالستخدامات األرضية ،وذلك من خالل المؤسسات المتخصصة في الدولة ،بهدف تطوير
قطاع الفضاء كأحد القطاعات الجديدة في االقتصاد الوطني (محمد.)14 :2016 ،

المبحث الثالث :االبتكار في سوق أبو ظبي لألوراق المالية
أوالا :عوامل ظهور االبتكار المالي
 -1العوامل المباشرة:
إن من أهم العوامل األساسية التي يعزى لها ظهور االبتكار المالي ،يكمن في الطريقة التي
تغيرت فيها األسواق المالية منذ عام  1960من فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ،التي شهدت
استقرار نسب المبادالت ونسب الفائدة المنخفضة الثابتة والصدمات القليلة للنظام االقتصادي ،وانتقال
العالم بأسره إلى حالة من المخاطر الحقيقية للتصرفات غير المسؤولة التي كان يطلقها الساسة
وأصحاب القرار مما أدى إلى حركة كبيرة في األسعار الموجودة في األسواق المالية بشك ٍل يتسم
بعدم االستقرار (العبادي.)28 :2008 ،
وقد نددت هذه البيئة غير المستقرة بضرورة التخلي عن األدوات التقليدية وانتهاج أدوات
حديثة ومطورة تتالءم مع احتياجات العصر ،ووضع حد للمشاكل المالية التي باتت تهدد اقتصاديات
العالم خاصة امريكا آنذاك ومن بينها نذكر ما يلي (نصيرة:)139 :2006 ،
 .1انهيار اتفاقية بريتن وودز؛ وهو األمر الذي ترتب عليه حدوث تقلبات عنيفة في أسعار
الصرف ،فكانت سبب لتطور عقود الصرف اآلجل والبحث عن آلية للتحوط ضد
مخاطر تقلبات الصرف.
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 .2زيادة حدة التضخم في بداية الثمانينات وما صاحبها من زيادة سريعة في معدالت أسعار
الفائدة قصيرة األجل.
 .3انهيار أسواق األوراق المالية العالمية المتتالية ،حيث دفعت المستثمرين للبحث عن
حماية أصولهم المالية من خالل أسواق المشتقات المالية (بن منصور.)5 :2014 ،
 .4المنافسة الشرسة فيما بين المؤسسات المالية والمصرفية ،إذ دفعت بهذه المؤسسات إلى
استنفار دوائر البحث واالبتكار لخلق أدوات مالية جديدة إلدارة المخاطر وتقديم الحلول
لمشاكل التمويل ،والقفز فوق القيود التي تفرضها السياسات النقدية (المدني:2008 ،
.)83
 -2العوامل غير المباشرة:
بنا ًء على مفهوم االبتكار السابق اإلشارة إليه المرتبط بالتجديد واستغالل الفرص وحل
المشكالت المالية وإشباع احتياجات األفراد والمؤسسات من طالبي التمويل وعارضيه ،باإلضافة
إلى ظهور مفاهيم جديدة في وسط أسواق المال (آل سعود ،)125 :1994 ،ظهرت عوامل أخرى
كبير في إبراز أهمية االبتكار المالي وتطوره ،نذكر أهمها فيما يلي:
ساهمت بشك ٍل ٍ
أ -الحاجة أم االختراع:
تتمحور فكرة هذا العامل حول ان االبتكار المالي جاء استجابةً لقيود معينة تعوق تحقيق
األهداف االقتصادية والمالية في عالم االستثمار والتمويل الحديث كالربح والسيولة وإدارة المخاطر،
وقد تكون هذه القيود قانونية مثل إنشاء عقود أو معامالت معينة بمقتضى القانون ،أو قيود تقنية مثل
صعوبة نقل منتجات معينة ،أو قيود اجتماعية مثل تفضيل نوع معين من المنتجات على أخرى
(رضوان.)88 :2005 ،
وقد قدم "سيلبر" في هذا اإلطار تحليالً متميزا ً لنهضة الهندسة المالية واالبتكار المالي،
يتلخص في المثل القائل "الحاجة أم االختراع" ،فالهندسة المالية واالبتكارات المالية جاءت لتقديم
العون لمنشآت األعمال من أجل تخفيض أو التخلص من ضغوط القيود المفروضة عليها .فالمنشآت
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تعمل في ظل قيود تشريعية كتشريعات البنك المركزي على البنوك فيما يخص الودائع ،والتي يمكن
أن تؤثر على ربحية البنك في حالة زيادة الودائع باعتبارها التزاما ً على البنك عن نسبة محددة من
مجموع االحتياطات ورأس المال المدفوع (أيوب.)156 :2000 ،
وفي محاولة للتخلص من ذلك ،جاءت االبتكارات المالية بإمكانية إصدار سندات متوسطة
األجل ل ها سمة حقوق الملكية ،وأخرى يفرضها عليها السوق كالتقلبات الشديدة في أسعار الفائدة
والتي تمكنت االبتكارات المالية من معالجتها عن طريق ابتكار فكرة أسعار الفائدة المتغيرة أو
العائمة ،وبالتالي ابتكار السندات واألسهم الممتازة (أوكيل.)35 :1994 ،
وهناك قيود تفرضها ظروف المنشأة ذاتها ،ومثال ذلك المنشآت الصغيرة والجديدة والتي
يصعب عليها إصدار سندات أو أسهم ممتازة ،فخرجت الهندسة المالية والمبتكرات المالية لنجدتها
من خالل السندات القابلة للتحويل والصكوك المصاحبة للسند أو السهم الممتاز .ولهذه القيود تكلفة
سبل لتخفيض أو التخلص من تلك التكاليف
قد تصل إلى مستوى يدفع المنشأة إلى ضرورة البحث عن ُ
(هندي ،ب.ت .)14 ،واالبتكار هنا يوافق الحكمة القائلة "الحيلة رسول الشدة" (بن منصور:2014 ،
.)6
ب -تزايد االحتياجات المختلفة للمستثمرين وطالبي التمويل:
من دوافع الحاجة لالبتكار كذلك هو االحتياجات المختلفة والمتزايدة للمستثمرين وطالبي
التمويل ،إذ أدى الظهور المتزايد لالحتياجات الجديدة والمتطورة لوسائل التمويل المختلفة من حيث
التصميم وتواريخ االستحقاق إلى عدم قدرة الوسائط المالية بصورتها التقليدية ومهامها القديمة من
إشباع رغبات المستثمرين والمشاركين في أسواق رأس المال عموماً ،ولذلك ظهرت الحاجة البتكار
وسائل جديدة لمقابلة هذه االحتياجات المتزايدة (العبادي.)14 :2008 ،
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ج -التشريعات مصدر اإللهام:
كما يشير "ميلر" إلى سبب آخر جوهري لإلبداع واالبتكارات المالية هو كونها ردود فعل
للتشريعات بصفة عامة والتشريعات الضريبية بصف ٍة خاصة ،ومن أبرز األمثلة على ذلك السندات
ذات الكوبون الصفري التي أخذت دفعة شديدة من جراء "ثغرة في النظام الضريبي"(هندي،
د.ت.)18 ،
د -محاولة االستفادة من النظام المالي:
يعبر النظام المالي عن الهيئات واألعوان واآلليات التي تسمح لبعض األعوان خالل فترة
زمنية معينة بالحصول على موارد التمويل ،ولآلخرين باستخدام وتوظيف مدخراتهم .وتتوقف فعالية
النظام المالي على قدرته على تعبئة االدخار وضمان أفضل تخصيص للموارد (أوكيل:1994 ،
.)39
وقد حاول الكثير من االقتصاديين دراسة وفهم كيفية تأثير الفائض المختلفة الموجودة في
النظام المالي أو التغيرات المرتبطة به ،كعجزه مثالً عن القيام بأحد هذه الوظائف المشار إليها سابقا ً
أو اإلخفاقات المصاحبة له نتيجة عدم تجانس المعلومات ،في تشجيع تطور االبتكار المالي ،حيث
تؤدي تلك النقائص إلى عدم قدرة االعوان االقتصاديين على االستفادة من النظام المالي ،بالطريقة
التي يرغبون فيها ،وبشكل كفء ،وهذا ما يدفعهم إلى التفكير في تطوير أدوات أو آليات جديدة
للوصول إلى حلول مثلى لمشاكلهم التمويلية ،أو الستغالل الفرص االستثمارية(قندوز:2008 ،
.)35
ه -زيادة المخاطر والحاجة إلى إدارتها:
إن التقلبات الكبيرة وغير المتوقعة في المحيط المالي واالقتصادي العالمي ككل (التقلبات
في األسعار خاصة بعد التوجه العالمي لتعويم أسعار الصرف ،ورفع الحواجز أمام تدفقات رأس
المال عبر الحدود الجغرافية والسياسية ،والتطور الهائل في سرعة االتصال واالنتقال ،والتحول
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االقتصادي من اقتصاديات تركز على العمالة إلى اقتصاديات كثيفة المعرفة) أصبحت تشكل خطرا ً
كبيرا ً على مؤسسات األعمال ،وترتب على ذلك بالتبعية ضرورة إنتاج منتجات مالية جديدة وتطوير
قدرات عالية للسيطرة على المخاطر المالية (بن منصور.)7 :2014 ،
وأدى ذلك إلى تداول تلك المنتجات واألدوات المالية الجديدة في األسواق الحالية لألوراق
النقدية وفي أسواق رأس المال ،وكذلك األسواق الجيدة (قندوز.)34 :2008 ،

ثانياا :مبادئ االبتكار المالي
حتى يكون االبتكار المالي نجاحا ً قادرا ً على حل المشكالت المالية وإشباع احتياجات
المتعاملين بأساليب مبدعة وخالقة ،ينبغي مراعاة المبادئ االساسية التالية (أوكيل:)45 :1994 ،
 .1فسح المجال ألية فكرة أن تولد وتنمو وتكبر ما دامت في االتجاه الصحيح ،وما دام لم
وتحولت
يتم القطع بعد بخطئها أو فشلها ،فكثير من المحتمالت تبدّلت إلى حقائق
ّ
احتماالت النجاح فيها إلى نجاح حقيقي ،فاالبتكار قائم على اإلبداع ال تقليد اآلخرين،
لذلك يجب أن يعطى األفراد حرية كبيرة ليبدعوا ،ولكن يجب أن تتركز هذه الحرية في
المجاالت الرئيسية للعمل وتصب في األهداف األهم (أوكيل.)56 :1994 ،
 .2إن األفراد مصدر قوة المنظمة ،واالعتناء بتنميتهم ورعايتهم يجعلها األكبر واألفضل
واألكثر ابتكارا ً وربحاً ،ولتكن المكافأة على اساس الجدارة واللياقة (جحالن:1997 ،
.)90
 .3احترام االفراد وتشجيعهم وتنميتهم إلتاحة الفرص لهم للمشاركة في القرار وتحقيق
النجاحات للمنظمة ،وذلك كفيل بأن يبذلوا قصارى جهدهم لفعل األشياء على الوجه
االكمل (علي.)88 :2008 ،
 .4التخلي عن الروتين والالمركزية في التعامل ينمي القدرة االبتكارية ،وهي تساوي ثبات
القدم في سبيل التقدم والنجاح (كوك.)106 :1998 ،
حولنا النشاط إلى
 .5تحويل العمل إلى شيء ممتع ال وظيفة فحسب ويكون كذلك إذا ّ
مسؤولية ،والمسؤولية إلى طموح (النصبان.)45 :2012 ،
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 .6التجديد المستمر للنفس والفكر والطموحات ،وهذا ال يتحقق إال إذا شعر الفرد بأنه
يتكامل في عمله ،فالعمل ليس وظيفة فقط بل يستطيع من خالله أن يبني نفسه وشخصيته
أيضاً ،وإن هذا الشعور الحقيقي يدفعه لتفجير الطاقة اإلبداعية الكامنة بداخله وتوظيفها
في خدمة األهداف ،فكل فرد هو مبدع بالقوة في ذاته ،وعلى المدير أن يكتشف مفاتيح
التحفيز والتحريك لكي يصنع أفراد مبدعين بالفعل ،ومن منظمته كتلة خالّقة (الباللي،
.)36 :2009
 .7التطلع إلى األعلى دائما ً من شأنه أن يحرك حوافز االفراد إلى العمل وبذل المزيد ،ألن
شعور الرضا بالوجود يعود معكوسا ً على الجميع ،ويرجع بالمؤسسة إلى الوقوف على
ما أنجز وهو بذاته تراجع وخسارة وبمرور الزمن فشل (الفاعوري.)15 :2005 ،
 .8ليس اإلبداع أن نكون نسخة ثابتة أو مكررة في البلد ،بل اإلبداع أن تكون النسخة
األصلية الرائدة والفريدة ،أي أن تبدأ من الذات ابتكارا ً وال تبدأ من الغير تقليداً ،لذلك
ينبغي مالحظة تجارب اآلخرين وتقويمها أيضا ً وأخذ الجيد وترك الرديء لتكون أعمالنا
مجموعة من اإليجابيات ،فالمنظمات وفق االستراتيجية االبتكارية إما أن تكون قائدة أو
تابعة أو نسخة مكررة ،والقيادة مهمة صعبة وعسيرة ينبغي بذل المستحيل من أجل
الوصول إليها ،وإال سنكون من التابعين أو المكررين (بن منصور.)8 :2014 ،
 .9ال ينبغي ترك الفكرة الجيدة التي تفتقد إلى آليات التنفيذ ،بل نضعها في البال ،وبين آونة
وأخرى نعرضها للمناقشة ،فكثير من األفكار الجديدة تتولد مع مرور الزمن ،والمناقشة
المتكررة ربما تعطينا مقدرة على تنفيذها ،فربما لم تصل المناقشة األولى والثانية إلى
تمام نضجها فتكتمل في المحاوالت األخرى (النمر.)42 :1992 ،
ويرى الباحث أن الميل والنزعة الطبيعية في األفراد وخصوصا ً أصحاب القرار ،هو الجنوح
إلى البقاء على ما كان ،ألن العديد منهم يرتاح ألكثر العادات واألعمال الروتينية التي جرت عليها
األعمال وصارت مألوفة؛ ألن التغيير بحاجة إلى ه ّمة عالية ونَفَس جديد ،خصوصا ً وأن الجديد
مخيف ألنه مجهول المصير ،واالبتكار بطبيعته حذِر وفيه الكثير من التحدي والشجاعة ،لذلك فمن
المهم جدا ً أن يعتقد األفراد أن أعمالهم اإلبداعية ستعود بمنافع أكثر لهم وللمنظمة ،كما انها ستجعلهم
في محط الرعاية األكثر واالحترام األكبر.
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وال يختلف االبتكار اإلداري عن مفهوم االبتكار بشك ٍل عام ،إال في بعض الخصوصيات
التي ترتبط بالقضايا اإلدارية والتي قد تكون في اعتقادنا نقطة قوة لصالح االبتكار اإلداري ،إذ يمكن
تجسيد المبتكرات وتحويل األفكار إلى أعمال بشكل أكثر سالسة ويسر في الجانب اإلداري مقارنة
بالجوانب المادية األخرى (جدول ( )1بن منصور.)9 :2014 ،
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جدول  :1الدراسات السابقة
اسم المرجع

نتائج الدراسة

حوكمة اإلدارة الشرطية ،أحمد عادل المعري –الشارقة.
اإلمارات العربية المتحدة :شرطة الشارقة ،إدارة مركز
بحوث الشرطة2018 ،م.

استهدفت هذه الدراسة التعرف على مدى تأثير الحوكمة
على العمل الشرطي باعتبارها أهم المداخل اإلدارية
الحديثة في تطوير أداء األجهزة األمنية بكافة أشكالها
ورفع مستوى األداء بها لتحقيق الغايات واألهداف التي
تسعى إليها هذه المنظمات في جميع المجاالت لتطوير
العمل الشرطي في وزارة الداخلية بشكل خاص.

دور إدارة التطوير اإلداري في تحسين األداء الوظيفي،
دراسة تطبيقية على الموظفات اإلداريات في جامعة الملك
عبد العزيز بجدة ،ريم بنت عمر بن منصور الشريف،
2013م.

قدمت التوصيات التالية :توعية اإلدارة في كل جهة بأهمية
مشاركة العاملين عند الرغبة في القيام بإحداث تغيير مما
يساعد في كسب ثقتهم وتأييدهم لها ،تعاون إدارة والتطوير
اإلدارات العليا في إعادة دراسة إجراءات العمل والتغلب
على التعقيدات المتبعة وذلك لتسهيل العمل اإلداري.

مدى التزام الشركات المساهمة العامة الفلسطينية بقواعد
حوكمة الشركات /دراسة تحليلية لآلراء المراجعين الداخليين،
المراجعين الخارجين ومدراء الشركات المساهمة العام /محمد
جميل حبوش2007 ،م.

تلتزم الشركات المساهمة العامة بالمبادئ المتعارف عليها
لحوكمة الشركات .تتفوق المصارف الفلسطينية على
غيرها من الشركات المساهمة في تطبيق مبادئ حوكمة
الشركات.

دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومة المحاسبية،
د .هوام جمعة ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة
باجي مختار-عنابة.

تنمية الثقة والمصداقية بالشركة ،زيادة جاذبية الشركة
للمستثمرين وللموردين ،تجنب الخسائر المتعددة ،وجني
مكاسب عديدة.

شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة "طاقة" ش.م.ع
تقرير حوكمة الشركة عن السنة المنتهية في
ديسمبر.2017

قدمت تفاصيل المخالفات المرتكبة خالل السنة المالية
وبيان أسبابها ،وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبالً.
بيان المساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة
خالل العام  2017في تنمية المجتمع المحلي و الحفاظ
على البيئة.

إمكانية حوكمة الشركات لتحسين األداء في الشركات
الصناعية الليبية-دراسة ميدانية-تحليلية ،عيسى عبدهللا
عيسى ،كلية االقتصاد ،جامعة دمشق.2009

تناولت األنماط العقدية التي تؤدي على جذب االستثمارات
األجنبية والمحلية .إلقاء الضوء على طبيعة العالقة القائمة
بين السرية المصرفية كالتزام ال يمكن االستغناء عنه وبين
جريمة غسل األموال.

أثر حوكمة المستشفيات على أخالقيات المهنة الطبية
دراسة حالة المؤسسة العمومية االستشفائية لوالية جيجل ،أ.
أقطي جوهرة ،جامعة محمد خضير بسكرة.
 .1مقراش فوزية ،جامعة جيجل.

دراسة الحوكمة من جوانبها المتعددة وليس فقط الجانبي
المالي .تفعيل دور حوكمة المستشفيات بحيث تحقق
مستوى عالي من األخالقيات المهنية خاصةً في المجال
الطبي.

دور حوكمة الشركات في تحسين أداء المؤسسات-دراسة
حالة شركة أليانس للتأمينات ،أفروخ رانيا ،جامعة محمد
خضير بسكرة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
التسيير ،قسم العلوم التجارية .2015

ركزت شركة أليانس بصورة أكبر على العنصرين
التاليين للحوكمة :اإلفصاح والشفافية والمسؤولية
االجتماعية .ارتفاع رأسمال الشركة دليل على نجاحها في
جذب المستثمرين .التوسع عبر مختلف مناطق الوطن.
ارتفاع عدد الموظفين بسبب عدالة معاملة مسئولي
الشركة.

أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على أداء شركات
الخدمات المساهمة العامة األردنية ،عمر عيسى فالح
المناصير ،الجامعة الهاشمية ،الزرقاء -األردن 2013م.

تحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل في الشركة .توفر
الشركة المعلومات المتعلقة بتعامالت األطراف ذوي
العالقة مع الشركة %85 .من شركات الخدمات
المساهمة األردنية تطبق قواعد حوكمة الشركات.

محددات الحوكمة ومعاييرها ،د .محمد ياسين غادر ،جامعة
الجنان –طرابلس-لبنان.

أكدت الدراسة على أن الحوكمة ظاهرة عالمية ال يمكن
تجاهلها ويجب اعتمادها وتطبيقها .نموذج إداري يهدف
إلى إعادة توزيع الصالحيات .اكتشاف المخاطر قبل
وقوعها .االهتمام بالمساءلة والرقابة المحاسبية.
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الفصل الثالث :التنمية المستدامة في سوق أبو ظبي
تمهيد
بعد عرض الجانب النظري للدراسة في الفصلين األول والثاني ،يأتي الجانب الميداني
للدراسة والذي يتمحور حول دور الحوكمة في تفعيل سياسات االبتكار اإلداري في المؤسسات،
وباالعتماد على متطلبات الدراسة والختبار فرضياتها تم اختيار سوق أبو ظبي لألوراق المالية محل
للدراسة الميدانية ،وقد تم تقسيم الفصل إلى ثالثة مباحث تناول المبحث األول التعريف بسوق أبو
ظبي لألوراق المالية ،كما تناول الفصل الثاني عناصر وخدمات السوق أما المبحث الثالث فتناول
أداء وإحصائيات السوق واالستراتيجيات المتبعة باإلضافة إلى المعوقات التي واجهته.

المبحث األول :تعريف سوق أبو ظبي لألوراق المالية
أوالا :نشأة السوق
لقد تم تأسيس سوق أبو ظبي لألوراق المالية بموجب القانون المحلي رقم ( )3لسنة 2000
وذلك في  15نوفمبر من العام ذاته ،وقد جاء في القانون اعتبار السوق بمثابة الجهة القانونية التي
تتمتع بالمركز المستقل وبالتمويل واإلدارة المستقلة ،والسلطات التنفيذية والرقابية لممارسة وظائفها،
والجدير بالذكر أيضا ً أن سوق أبوظبي لألوراق المالية يتمتع بسلطة إنشاء فروع ومراكز خارج
إمارة أبو ظبي ،حيث أنه قام بإنشاء عدد منها في كل من مدينة العين ومدينة الشارقة ومدينة رأس
الخيمة ومدينة الفجيرة ومدينة زايد حتى اآلن.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس اإلدارة في سوق أبو ظبي لألوراق المالية سبعة أعضاء يتم
تعيينهم بواسطة المرسوم األميري .ويشغل أعضاء مجلس اإلدارة المناصب المال الموكلة إليهم مدة
ثالث سنوات متتالية ،حيث تم تشكيل أول مجلس إدارة بموجب المرسوم األميري ذو الرقم ( )8من
عام ( 2000الموقع الرسمي لسوق أبو ظبي لألوراق المالية).
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ثانياا :عن السوق
 .1رؤية السوق
تنص رؤية سوق أبو ظبي لألوراق المالية على التشاركية وقد تم تلخيصها بالعبارة التالية
"سوقك المالي األمثل" (الموقع الرسمي لسوق أبو ظبي لألوراق المالية).
 .2رسالة سوق أبو ظبي لألوراق المالية
لترجمة الرؤية التي يعمل في ظلها سوق أبو ظبي لألوراق المالية ( ،)ADXفقد حدد رسالته
بأنه" :سوق ابتكاري ،جاذب ،يتميز بالشفافية ويدعم اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة" (الموقع
الرسمي لسوق أبو ظبي لألوراق المالية).
حيث يطمح سوق أبو ظبي لألوراق المالية من خالل الرسالة أن يكون سوقا جذابا ً وشفافا ً
ومبتكراً ،يسهم في دعم االقتصاد في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وذلك من خالل العمل على
توفير الفرص بهدف تحقيق أعلى نسبة من استثمار األموال والمدخرات في مجال المعامالت
واألوراق المالية ،وإلى جانب هذا فهو يهدف إلى ضمان دقة وسالمة المعامالت ،وكذلك العمل على
حماية المستثمرين من خالل مبادئ التعامل المناسبة لمختلف الشرائح والعادلة بالوقت نفسه .كما
ويعمل سوق أبو ظبي لألوراق المالية من أجل تطوير الوعي االستثماري الذي يتحقق من خالل
إجراء البحوث والدراسات كي يضمن استثمار المدخرات في كافة القطاعات اإلنتاجية بالشكل
األمثل ،وهذا بدوره يدعم االستقرار المالي واالقتصادي بشكل عام ،كما يحقق التطور في أساليب
التداول بغية تحقيق االستقرار في أسعار جميع األوراق المالية المدرجة في السوق لتعزيز السيولة
(شكل ( )6الموقع الرسمي لسوق أبو ظبي لألوراق المالية).
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 .3القيم والمبادئ
الجدير بالذكر أن سوق أبو ظبي لألوراق المالية يعمل في إطار عدد من القيم والمبادئ التي
يلتزم بها في تعامالته مع المستخدمين وفيما بينه وبين المساهمين والشركات المدرجة وتتمثل هذه
القيم والمبادئ بـ:
● الشفافية
● النزاهة
● التركيز على المتعاملين
● الكفاءة (التقرير السنوي .)ADX، 2016
 .4الهيكل التنظيمي لسوق أبو ظبي لألوراق المالية:
● مجلس اإلدارة يتكون من ثالثة أقسام:
 لجنة التدقيق والمخاطر الرئيس التنفيذي اللجنة التنفيذية● أما الرئيس التنفيذي فهو مسؤول عن:
 المستشار القانوني إدارة االستراتيجية والتميز المؤسسي مكتب إدارة المخاطر● أما إدارة االستراتيجية والتميز المؤسسي فتقسم إلى قسمين:
 .1مساعد الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة المسؤول عن:
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▪ إدارة التسويق واالتصال المؤسسي
▪ إدارة الشؤون المالية واإلدارية
▪ إدارة الموارد البشرية
▪ مدير االستثمار
 .2نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات المسؤول عن:
▪ إدارة العمليات والرقابة.
▪ إدارة المقاصة والتسوية واإليداع.
▪ إدارة شؤون الشركات المدرجة.
▪ إدارة تكنلوجيا المعلومات.
▪ مستشار شؤون العمليات.
▪ مكتب أمن المعلومات (الموقع الرسمي لسوق أبو ظبي لألوراق المالية).
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مجلس اإلدارة

لجنة التدقيق والمخاطر

المستشار القانوني

مساعد الرئيس التنفيذي للخدمات
المساندة
إدارة التسويق واالتصال
المؤسسي
إدارة الشؤون المالية
واإلدارية

إدارة الموارد البشرية

مدير االستثمار

الرئيس التنفيذي

اللجنة التنفيذية

إدارة االستراتيجية والتميز
المؤسسي

مكتب إدارة المخاطر

نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات

إدارة العمليات والرقابة

إدارة المقاصة والتسوية
واإليداع
إدارة شؤون الشركات
المدرجة

إدارة تكنلوجيا المعلومات

مستشار شؤون العمليات

مكتب أمن المعلومات

شكل  :6الهيكل التنظيمي سوق أبو ظبي لألوراق المالية
المصدر :الموقع الرسمي لسوق أبو ظبي لألوراق المالية

ثالثاا :بيانات السوق
سوق أبو ظبي لألوراق المالية هي بيانات تتعلق بالسعر والتداول الخاصة باألوراق المالية
المدرجة ،بما في ذلك المؤشرات والسندات واألسهم ،حيث أن بيانات السوق تعطي الفرصة للتجار
والمستثمرين باإلضافة إلى كافة أصحاب المصالح اآلخرين وتتيح لهم معرفة أكثر دقة وتوقيت
منتظم وذلك من خالل وضع وإظهار عالمة تداول البيانات األساسية ألي شخص مشترك في هذا
السوق ،كما أنه يتضمن سعر الطلب ووقت آخر تجارة وآخر محاولة .وهي أيضا ً تشمل معلومات
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أخرى مثل العطاء وعرض األحجام مع عمق السوق كامالً وحجم التداول ،باإلضافة إلى ما سبق
فإن سوق أبو ظبي لألوراق المالية يقدم مجموعة كبيرة من أنواع االشتراكات في بيانات سوق
التداول المتعددة والتي تغطي بدورها كافة احتياجات أصحاب المصلحة في ( ADXالموقع الرسمي
لسوق أبو ظبي لألوراق المالية).

رابعاا :وظائف سوق أبو ظبي لألوراق المالية "أدكس"
●

العمل على توفير فرص استثمار األموال والمدخرات في المعامالت واألوراق المالية من
أجل االستفادة منها في االقتصاد الوطني.

●

ضمان دقة وسالمة المعامالت ،باإلضافة إلى ضمان التفاعل بين العرض والطلب وذلك
من أجل تحديد األسعار.

●

العمل على حماية المستثمرين وذلك من خالل وضع وتحديد مبادئ التعامل المناسبة والعادلة
فيما بين المستثمرين.

●

فرض ضوابط صارمة على األوراق المالية والمعامالت بهدف ضمان إجراء الصوت
والسلوك.

●

العمل على تطوير الوعي االستثماري من خالل إجراء البحوث والدراسات من أجل ضمان
استثمار المدخرات في القطاعات اإلنتاجية كافة بالشكل األمثل.

●

دعم االستقرار المالي واالقتصادي إلى جانب العمل على تطوير أساليب التداول من أجل
تعزيز توافر السيولة وكذلك استقرار أسعار جميع األوراق المالية المدرجة في السوق
(الموقع الرسمي لسوق أبو ظبي لألوراق المالية).

59

المبحث الثاني :عناصر وخدمات السوق
أوالا :عناصر السوق
يمكن القول بأن سوق أبو ظبي لألوراق المالية من ناحية المضمون يعد نظاما ً ضخما ً يهتم
بالتداول اإللكتروني وهو مجهز بأحدث التقنيات التي يتم من خاللها عمليات متعددة منها تسجيل
وتسوية وإيداع وتداول األوراق المالية والمعامالت .في حين يعتبر:
-

أعضاء السوق المتعاملين بشكل مباشر مع هذا النظام مشغلين له وهم بالوقت نفسه
موظفي سوق أبو ظبي لألوراق المالية.

-

أما مستخدمي النظام هم الوسطاء المعتمدين الذين يقوموا بإبرام أوامر الشراء والبيع
المستلمة من المستثمرين

هذا ويتألف السوق من خمسة عناصر أساسية وهي كالتالي :الوسطاء ومسجلي الشركات
المدرجة ونظام التداول وقاعة التداول ونظام المقاصة (الموقع الرسمي لسوق أبو ظبي لألوراق
المالية).

 .1مسجلي الشركات المدرجة
مسجلي شركات إصدار األوراق المالية هم العنصر الرئيسي األول في السوق والذين يقابلهم
المستثمرون ،إذ يتوجب على المستثمر القيام بالخطوة األولى الالزمة من أجل التداول في سوق أبو
ظبي لألوراق المالية والتي تتمثل بتقديم شهادة األوراق المالية إلى المسجل أو الشركة ليتم التحقق
من ملكيته وبالتالي الحصول على رقم المستثمر .بعد ذلك يحق للمستثمر التوجه إلى "قسم الودائع
والتسوية والمقاصة" لتقديم شهادة ملكيته في سوق أبو ظبي لألوراق المالية (الموقع الرسمي لسوق
أبو ظبي لألوراق المالية).

60

 .2الوسطاء
العنصر الثاني في السوق هم الوسطاء المعتمدين لدى سوق أبو ظبي لألوراق المالية والذين
يقومون بتنفيذ عملية التداول في سوق األوراق المالية ،إذ أنهم يقوموا بإجراء عمليات البيع والشراء
والتداول بما يتوافق مع أوامر عمالئهم .حيث يُسمح بالتداول في سوق أبو ظبي لألوراق المالية فقط
للوسطاء المعتمدين ،وذلك من أجل ضمان مراقبة السوق حيث يعتبر الوسيط المالي مسؤول تماما ً
عن إدارة السوق والمستثمر فيما يتعلق بعملياته .السيما وأنه يتم اعتماد الوسطاء من قبل إدارة
السوق باالعتماد على قواعد السلوك الموضوعة والقوانين الصارمة واللوائح وكل ذلك بهدف ضمان
عمليات تداول سليمة وموضوعية (الموقع الرسمي لسوق أبو ظبي لألوراق المالية).
 .3نظام التداول اآللي
هو العنصر الثالث في السوق ،والجدير بالذكر أن نظام التداول في سوق أبو ظبي لألوراق
المالية قد تم تجهيزه بأحدث برمجيات الحواسيب التي تقوم بمعالجة العمليات واإلجراءات التي تشكل
مع بعضها البعض عملية يتم من خاللها تنفيذ عمليات التداول .حيث يتوجب على فنيو السوق تشغيل
وصيانة هذا النظام بشكل مستمر ،إلى جانب ذلك يرتبط نظام التداول بأجهزة طرفية يتم استخدمها
من قبل الوسطاء ليتمكنوا من الدخول إلى أوامر بيع وشراء األوراق المالية ،وذلك بغرض إجراء
التغييرات في عمليات التداول إذا لزم األمر ،وبالطبع فإن شاشات األجهزة الطرفية الملحقة تُظهر
كافة البيانات والمعلومات التي يحتاجها الوسطاء أثناء عملية معالجة األوامر ،وتجدر اإلشارة أيضا ً
أنه يمكن ربط نظام التداول اآللي مع ثالثة آالف جهاز طرفي .وال يترتب على الوسيط سوى الدخول
إلى نافذة أوامر العمالء ليقوم النظام بعد ذلك بمعالجة األوامر طبقا ً للوائح والقوانين المنظمة لهذه
العمليات .إذ يتكفل نظام التداول تنفيذ ومعالجة األوامر دون الحاجة إلى أي تدخل يدوي ،ويتم ذلك
عبر سلسلة من العمليات التي يتم تنفيذها من قبل النظام وهي كالتالي:
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●

أوامر الطابع الزمني

●

ترتيب األوامر حسب السعر واألولوية من حيث الزمن

●

ترتيب األوامر تبعا ً لنوع

●

تقسيم السوق إلى جانبين جانب للبيع وجانب للشراء

●

تخصيص مقدار لكل أمر

●

العثور على األوامر المتشابهة

●

تعبئة وتنفيذ األوامر (التداوالت)

●

إيقاف التداول

●

تعليق التداول

●

تحويل بيانات التداول إلى المقاصة
ووعليه فإن النظام يعمل على تنفيذ هذه العمليات بشكل فوري ،إذ يتم معالجة األوامر مباشرة ً

بمجرد إدخالها إلى النظام .وألن النظام يرتبط بنظام المقاصة ،فإنه يتم تحويل ملكية األوراق المالية
من البائعين إلى المشترين بمجرد أن تكتمل عملية التداول بنجاح (الموقع الرسمي لسوق أبو ظبي
لألوراق المالية).
 .4مركز اإليداع والمقاصة والتسوية
أما العنصر الرابع بالسوق فهو مركز االيداع والمقاصة والتسوية ،حيث تعتبر المقاصة آخر
مرحلة من مراحل عملية التداول ،أي أنها المرحلة التي تأتي بعد تنفيذ أوامر العمالء من قبل
ال وسطاء .إذ يقوم البائع بعرض السلعة على المشتري بالسعر المتفق عليه كأي عملية بيع وشراء
أخرى بين طرفين ،في حين أن السلع في هذه الحالة هي األوراق المالية إذ تتم عملية تسليم األوراق
المالية على شكل نقل الملكية من الشخص البائع إلى المشتري ويتم دفع األموال (سعر السهم) إلى
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البائع .كما يتم تنفيذ هذه العملية مرة أُخرى في " "ADXسوق أبو ظبي لألوراق المالية من خالل
نظام المقاصة اآللي الذي يرتبط بنظام التداول (الموقع الرسمي لسوق أبو ظبي لألوراق المالية).
فعلى سبيل المثال :يتحقق نظام المقاصة اآللي من ملكية البائع لألوراق المالية بعد أن يتم
إدخال األمر في نظام التداول ،أما في حال عدم التأكد من الملكية فيتم إلغاء األمر وال تتم إضافته
إلى نظام التداول منعا ً من دخول أكثر من أمر للملكية الواحدة ،أما الرابط بين النظامين فمهمته العمل
على تسهيل تنفيذ التداوالت بدقة وسرعة وتحصيل األموال .حيث يعمل نظام المقاصة بنفس طريقة
نظام التداول إذ يقوم بتنفيذ سلسلة من اإلجراءات والخطوات الالزمة إلكمال عمليات التداول وهي
تتمثل بـ (نقل الملكية وتسوية األموال بتسليم السلعة واستالم المبالغ) ويتم بعد ذلك تحديث مباشر
ومستمر لقوائم مساهمي الشركات (الموقع الرسمي لسوق أبو ظبي لألوراق المالية).

 .5قاعة التداول
قاعة التداول في سوق أبو ظبي لألوراق المالية تعتبر المكان المخصص الذي يتم فيه اجتماع
المستثمرين مع الوسطاء أثناء تنفيذ عمليات تداول األوراق المالية ،كما يخصص جزء للعامة من
قاعة التداول .حيث يحتوي هذا القسم شاشات تقوم بعرض تفاصيل التداوالت على األوراق المالية
الخاصة بالشركات المسجلة بشكل رموز تمثل كل ورقة مالية وكذلك تعرض تداوالت وأسعار منفذة
في السوق .وتحتوي كذلك على شاشة تبث الفعاليات واألخبار الهامة المتعلقة بالشركات المسجلة
ومن الممكن أن تؤثر على األسعار بحيث يتم مساعدة المستثمرين باتخاذ القرارات االستثمارية .إلى
جانب ذلك تحتوي القاعة على مكاتب الوسطاء المجهزة بأجهزة حواسيب طرفية بحيث يتم تسهيل
دخولهم إلى أوامر البيع والشراء المستلمة من قبل عمالئهم .وترتبط هذه األجهزة الطرفية مع مكاتب
الوسطاء بنظام التداول الذي يقوم بمعالجة التداوالت تبعا ً لألوامر التي تم إدخالها (الموقع الرسمي
لسوق أبو ظبي لألوراق المالية).
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ثانياا :عملية التداول
تتم عملية التداول وفق الخطوات التالية:
●

بمجرد أن يصدر أمر البيع أو الشراء ،سيتم إدراج األمر ضمن القائمة الخاصة باألوامر
في السوق.

●

بعد تنفيذ األمر ،سوف يتلقى المستخدم تأكيد بأنه تم تنفيذ الصفقة أما من خالل رسالة نصية
قصيرة أو عن طريق البريد اإللكتروني الخاص به ،وفقًا لرغبته التي قام بتسجيلها عند فتح
حساب الوساطة.

●

أحد ممثلي الشركة سيتصل بالمستخدم بعد ساعات من التداول حيث يتم تأكيد الصفقات
المنفذة خالل اليوم نفسه.

●

تتم تسوية التداوالت بعد يومين من العمل من تاريخ التداول.

●

يتم تسوية معامالت البيع التي تم تنفيذها في يوم التداول بعد يومين من العمل وذلك وفقًا
لنظام السوق ،حيث تكون العوائد المالية من عملية البيع متاحة للسحب وفقا ً لنظام T + 2
فقط.

●

يتم تنبيه المستخدمين في سوق أبو ظبي لألوراق المالية بعدم إجراء أي تعديل أو إلغاء
لألوامر خالل أخر خمس دقائق من جلسة ما قبل االفتتاح ( 9:55صباحا ً حتى 10:00
صباحاً) .حيث أن أي إلغاء أو تعديل قد يؤثر على السوق أو المستثمرين ،وهو ما قد
يعرضهم لمخالفة من قبل إدارة السوق (الموقع الرسمي لسوق أبو ظبي لألوراق المالية).

أهم المعلومات عن التداول في سوق أبو ظبي لألوراق المالية
●

نوع المنتجات :سندات وأسهم

●

دورة التسوية T + 2

●

العطل األسبوعية :الجمعة والسبت

●

أيام التداول :من األحد إلى الخميس
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●

جلسة التداول :تستمر أوقات التداول من الساعة  10:00صباحا ً وحتى الساعة 2:00بعد
الظهر ،في أيام التداول حصرا ً(الموقع الرسمي لسوق أبو ظبي لألوراق المالية).

ثالثاا :خدمات السوق
يقدم سوق أبو ظبي لألوراق المالية ستين خدمة عبر موقعه اإللكتروني البد من أن نتطرق
هنا إلى التعريف ببعض هذه الخدمات وذكر عددا ً من الخدمات األخرى.
 .1طلب تعريف وتسجيل أو إلغاء الحافظ أمين
من خالل هذه الخدمة يتم تسجيل أو إلغاء خدمة حافظ أمين.
 .2طلب الصفقات الكبيرة
تتيح هذه الخدمة لشركة الوساطة تقديم طلب في حال توفر صفقة للمستثمر الذي يملك كمية
كبيرة من األسهم التي يريد شرائها أو بيعها.
 .3تحديث بيانات موظف شركة وساطة
هذه الخدمة تتيح لشركات الوساطة أن تقدم طلب ليتم تحديث بيانات موظفيها في السوق.
 .4رفع سقف التداول بواسطة خطاب ضمان صادر من شركة الحفظ األمين (مشروطة بموافقة
السوق).
تتيح هذه الخدمة لمكتب الوساطة رفع الضمان النقدي لفترة معينة وذلك بنا ًء على طلب
رسومي للسوق.
 .5االستعالم عن شؤون التداول
تتيح هذه الخدمة الرد على استفسارات الوسطاء المتعلقة بشؤون التداول والشؤون الفنية واإلدارية.
 .6طلب الموافقة على نشاط موفر السيولة
هذه الخدمة تتيح لشركات الوساطة تقديم طلب الموافقة على ممارسة نشاط يتم ذكره في الطلب.
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 .7رفع  /خفض الضمان النقدي
تتيح هذه الخدمة لمكتب الوساطة رفع أو خفض الضمان النقدي المتعلق به ،حيث يتطلب
أن يتم التأكيد من بنك التسوية على الطلب المقدم من قبل الوسيط.
 .8طلب نقل الملكية وفق تسوية ودية مع مؤسسة مالية
من خالل هذه الخدمة تقوم إدارة المقاصة بعمل تسوية ودية بين مؤسسة مالية بناء على
قرار المؤسسة.
 .9طلب الموافقة على حساب مستثمر للبيع على المكشوف الفني
تتيح هذه الخدمة لشركة الوساطة طلب الموافقة على ممارسة النشاط المذكور في الطلب،
ويتطلب حساب مستخدم خاص بموقع سوق أبو ظبي لألوراق المالية.
 .10طلب تعديل صفقة
تتيح هذه الخدمة لشركة الوساطة تعديل صفقة ،حيث يتطلب ذلك توفر حساب مستخدم
خاص بموقع سوق أبو ظبي لألوراق المالية (الموقع الرسمي لسوق أبو ظبي لألوراق المالية).
وكما تقدم فإن موقع سوق أبو ظبي لألوراق المالية يقدم الكثير من الخدمات التي تسهل
التعامل والتداول لدى المستخدمين من مستثمرين ووسطاء وهنا سوف نعدد الخدمات المتوفرة في
الموقع وهي كالتالي:
.1

إصدار بطاقة عضوية موظف /وسيط.

.2

إلغاء عضوية شركة الوساطة.

.3

إضافة موظف جديد في شركة الوساطة.

.4

استقالة موظف شركة وساطة.

66

.5

طلب تسليم بيانات مالية لشركة الوساطة.

.6

طلب استفسار/رد عام.

.7

طلب عضوية شركة وساطة جديدة.

.8

طلب تحديث بيانات عضوية شركة وساطة.

.9

تجديد عضوية شركة وساطة.

 .10طلب تداول موظفي شركة الوساطة وأقاربهم.
 .11االستعالم عن خدمات السوق وتقديم الشكاوى.
 .12طلب إصدار رقم المستثمر لألفراد
 .13طلب إصدار رقم المستثمر لغير األفراد والشركات.
 .14نموذج طلب التداول بالهامش.
 .15طلب ترخيص صانع السوق.
 .16طلب تصريح بيع أسهم عميل.
 .17طلب تفعيل الحساب تحت الحافظ األمين.
 .18إيداع إخطارات تخصيص األوراق المالية.
 .19طلب تعديل في بيانات السجل األساسي.
 .20طلب نقل الملكية بين الزوجين واألقارب (حتى الدرجة الثانية).
 .21طلب تجميد األوراق المالية.
 .22طلب مطابقة أسماء المستثمرين أو العمالء.
 .23طلب نقل الملكية نتيجة اإلرث أو الوصية.
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 .24طلب تحويل األوراق المالية من حساب المستثمر الفرد إلى حساب مؤسسته الفردية أو
بالعكس.
 .25طلب فك تجميد األوراق المالية.
 .26طلب نقل الملكية بين المسجلين في شهادة ملكية واحدة.
 .27طلب إيداع شهادات األوراق المالية.
 .28طلب تحويل األوراق المالية للشركات مزدوجة اإلدراج.
 .29طلب تحديث وتعديل البيانات العامة.
 .30طلب إلغاء الحساب تحت مظلة الحافظ األمين.
 .31اطلب إصدار تقرير للحافظ األمين.
 .32طلب إصدار تقرير للشركات المدرجة والخاصة.
 .33طلب إصدار تقرير للجهات الراهنة.
 .34طلب إصدار تقرير للوسطاء.
 .35طلب إصدار تقرير للمستثمرين.
 .36طلب رهن األوراق المالية.
 .37طلب تسجيل وتعديل البيانات لدى مركز االتصال.
 .38طلب نقل حساب من حافظ أمين إلى آخر.
 .39طلب فك رهن األوراق المالية.
 .40طلب نقل الملكية بين ن حساب أحد الشركاء إلى حساب الشركة والعكس أو من حساب
الشركة إلى حساب شركة أخرى تابعة والعكس.
 .41طلب تقديم محاضرات توعية للطلبة والوفود.
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 .42طلب نماذج الخدمات.
 .43استرجاع الضمانات البنكية.
 .44إدخال األوامر المتقابلة لنفس المستثمر.
 .45تقرير سجل المساهمين.
 .46طلب الموافقة على نشاط البيع على المكشوف الفني.
 .47طلب إصدار اسم مستخدم.
 .48تقرير الهامش األسبوعي (الموقع الرسمي لسوق أبو ظبي لألوراق المالية).

المبحث الثالث :أداء وإحصائيات السوق واالستراتيجيات المتبعة
أوالا :أداء وإحصائيات السوق
 .1أداء وأبرز نشاطات سوق أبو ظبي لألوراق المالية خالل العام 2016
● إطالق الموقع االلكتروني الجديد للسوق.
● تم إطالق واعتماد "البلوكتشين" أو نظام التعامالت الرقمية في خدمة التصويت اإللكتروني،
وهي سابقة كما أنها تعد األولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا لسوق مالي.
● تم تنظيم حملة ترويجية في أمريكا وتحديدا ً في مدينة نيويورك وقد شارك فيها عددا ً من
الشركات المدرجة.
● تم االنضمام إلى عضوية معهد التمويل الدولي ليكون أول سوق مالي في المنطقة.
● فاز بجائزة الشرق األوسط الرابعة نتيجة لتميز أسواق المال وهي جائزة يمنحها معهد جائزة
الشرق األوسط للتميز بشكل سنوي.
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● تم منح الشركة الرمز" كابيتال "ترخيص يخولها ممارسة نشاط صانع السوق ،حيث تصبح
بذلك ثاني صانع سوق مرخص يتمكن العمل في سوق أبو ظبي لألوراق المالية وذلك بعدما
بدأ بنك أبو ظبي الوطني ممارسة هذا النشاط في عام .2015
● تم إدراج سندات إلزامية التحويل إلى األسهم الخاصة بشركة أبو ظبي الوطنية للتأمين
(التقرير السنوي .)ADX، 2016
 .2إحصائيات حول سوق أبو ظبي لألوراق المالية
أعلن السوق الرائد في المنطقة "سوق أبو ظبي لألوراق المالية" ،مع نهاية عام  2017عن
إغالق مؤشره العام عند مستوى  4،398نقطة ،أي أنه سجل انخفاض بلغ قدره  %3.25عن عام
 ،2016حيث بلغت قيم التداوالت في السوق خالل عام  2017إلى ما يقارب  48مليار درهم ،إذ
سجل معدل قيم التداول اليومي نحو  192مليون درهم ،في حين وصلت أحجام التداول في السوق
خالل عام  2016إلى  28مليار سهم ،أي ما يعادل حجم تداول يومي حوالي  112مليون سهم
(اإلمارات اليوم.)2018 ،
وقد كشفت تقارير السوق عن ارتفاع بالقيمة السوقية الخاصة بالشركات المدرجة في السوق
حوالي  %2في عام  2017لتصل إلى مقدار  485مليار درهم في نهاية العام ،أما في عام 2016
فقد كانت بلغت  475مليار درهم .أما فيما يتعلق بحصة الشركات المحلية المدرجة في السوق من
القيمة السوقية اإلجمالية فقد حققت  457مليار درهم مع نهاية عام  2017بزيادة قدرت نسبتها
 %2.62مقارنة بالعام الماضي والذي بلغت فيه حصة الشركات المحلية المدرجة من هذه القيمة ما
يقارب  444مليار درهم (اإلمارات اليوم.)2018 ،
وانطالقا ً من وتنفيذا ً الستراتيجية السوق التي تهدف إلى تيسير ودعم الجهود للشركات
المساهمة الخاصة بهدف التحول إلى شركات مساهمة عامة عبر توسيع وتسهيل الخيارات أمام هذه
الشركات للتحول في الوقت المناسب والذي تحدده إدارات تلك الشركات المعنية التي ترغب بالتحول
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إلى شركات مساهمة عامة ،وقع السوق  11اتفاقية خدمة أمين سجل مع شركات مساهمة خاصة
من ضمن مجموعة من الخدمات المقدمة من السوق (اإلمارات اليوم.)2018 ،
في حين أن السوق حافظ على نسبة توطين عالية خالل عام  2017حيث مثل العنصر
اإلماراتي حوالي  %87من إجمالي العدد الكلي لموظفي السوق أي أنهم يشغلون ما نسبته %100
من الوظائف العليا اإلشرافية .أما العنصر النسائي المواطن فمثل نحو  %51من إجمالي العدد الكلي
للموظفين المواطنين هذا وقد بلغ عدد الموظفات اإلماراتيات في مناصب رؤساء إدارات ومدراء
أقسام  8موظفات أي ما تقدر نسبته بـ  %30من إجمالي هذه المناصب في السوق (اإلمارات اليوم،
.)2018
والجدير بالذكر أن السوق يضع الخطط واالستراتيجيات بشكل مستمر والتي تكفل بناء
كوادر مواطنة مؤهلة ومدربة ومؤهلة حيث يعطي أولوية لالستثمار في الكادر المواطن من حيث
التدريب والتأهيل والتوظيف ،فهو يمكن اعتباره إن صح القول رافدا ً للقطاع المالي بالخبرات
المواطنة والقادرة على التكيف مع التقدم االقتصادي المتسارع الذي يحصل في يومنا هذا كما أنه
موطنا ً للكفاءات الوطنية ،وألن السوق يؤمن بأهمية التدريب لتطوير الموظفين ورفع كفاءتهم،
وللحفاظ على مصلحة الموظف وسعيًا منه لالرتقاء بالعمل الحكومي ،عقد السوق دورات تدريبية
في عام  2017لموظفيه المواطنين بما يقارب  3500ساعة تدريبية (اإلمارات اليوم.)2018 ،
وبما يتعلق بالشركات المدرجة في سوق أبو ظبي لألوراق المالية فقد حققت أرباحا ً بلغت
قيمتها  31مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من عام  ،2017بارتفاع قدرت نسبته  %21وهذا
بالمقارنة مع  25.6مليار درهم للفترة نفسها من عام  .2016أما في قطاع الطاقة بلغت نسبة زيادة
األرباح نحو  %199حتى نهاية الربع الثالث من عام  ،2017وعلى صعيد قطاع التأمين نحو
 ،%30وفي قطاع الخدمات نحو  ،%163في حين أنها حققت ارتفاعا ً في قطاع البنوك لتبلغ نسبة
األرباح بنحو  %16خالل الفترة ذاتها .وعلى الصعيد ذاته فأن قيمة التوزيعات النقدية للشركات
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المدرجة في السوق خالل ارتفعت لتصل إلى نحو  23.7مليار في عام  ،2017مقارنة بـ 22.7
مليار لعام  2016أي بنسبة زيادة حوالي  .%4.2إلى جانب أن سوق أبو ظبي يقدم واحدة من أكبر
المعدالت على صعيد التوزيعات النقدية في العالم بما نسبته .%5.3
وبما يتعلق بنسبة عدد المستثمرين المسجلين في السوق فقد وصلت النسبة إلى نحو 965
ألف مستثمر مع نهاية عام  ،2017هذا وقد شهد العام نفسه ارتفاعا ً بنسبة 98.5%بعدد إصدارات
أرقام المستثمرين مقارنة بعام  ،2016فقد أصدر السوق في عام  2017حوالي  7،754رقم
مستثمر مقارنة مع  3،900رقم مستثمر لعام  ،2016وكانت اإلصدارات كالتالي 573 :إصدار
للمؤسسات في حين كانت  7،181رقم مستثمر لألفراد خالل عام  .2017وعلى مستوى المؤسسات
كان عدد اإلصدارات  460رقم لمؤسسات أجنبية خالل عام  ،2017وبالتالي وصل العدد اإلجمالي
في السوق منذ إنشائه وحتى نهاية  2017للمؤسسات االستثمارية األجنبية والحاصلة على رقم
مستثمر إلى  5،688مؤسسة ،وهذه النسبة بلغت نحو  %75من المؤسسات االستثمارية في السوق
التي يبلغ عددها حوالي  7،663مؤسسة (اإلمارات اليوم.)2018 ،
وعلى صعيد المستثمرون اإلماراتيون فقد احتلوا المركز األول من إجمالي قيم التداوالت
في السوق خالل عام  2017حيث بلغت بحلول نهاية العام نحو  53مليار درهم ،في حين وصل
إجمالي قيم تداوالت المستثمرين من غير اإلماراتيين إلى حوالي  %44.5من إجمالي قيم تداوالت
السوق في الوقت نفسه من العام الماضي  ،2017وفيه فقد تصدر المستثمرون من المملكة المتحدة
قائمة الجنسيات األجنبية (غير اإلماراتية) وذلك بإجمالي تداوالت وصل إلى ما يقارب  8مليار
درهم ،جاء بعدهم مباشرة ً في المرتبة الثانية المستثمرون من الواليات المتحدة االمريكية حيث بلغت
 7مليار درهم ،فيما بلغت قيمة تداوالت المستثمرين األجانب من المملكة األردنية نحو  3.4مليار
درهم لتأتي بذلك في المرتبة الثالثة ،وقد وصل صافي االستثمار األجنبي في السوق نحو 1.75
مليار درهم وفقا ً لألرقام الصادرة عن سوق أبو ظبي لألوراق المالية خالل عام  ،2017السيما وأن
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المستثمرون األجانب اشتروا نحو  10.8مليار سهم بقيمة قدرت بـ  22.2مليار درهم ،هذا وقد تم
بيع نحو  10.6مليار سهم وصلت قيمتهم إلى حوالي  20.5مليار درهم .وقد تصدر قائمة
المستثمرين األجانب ،المستثمرون من الواليات المتحدة بقيمة صافية بلغت حوالي  1.4مليار درهم،
ليأتي بعدهم في المرتبة الثانية المستثمرون من سويسرا بقيمة وصلت إلى  255مليون درهم ،ومن
ثم المستثمرون من لوكسمبورج بقيمة نحو  199مليون درهم على التوالي (اإلمارات اليوم،
.)2018
من جانب أخر ،سجل االستثمار المؤسسي في سوق أبو ظبي لألوراق المالية خالل عام
 2017صافي تداوالت بقيمة  1.93مليار درهم ،في حين أن القيمة السوقية لألسهم المودعة
والخاصة بالمستثمرين اإلماراتيين ارتفعت بنسبة حوالي  %3حيث وصلت إلى  413.3مليار درهم
مع نهاية العام  2017مقارنة مع نهاية  2016حيث بلغت نحو  401.8مليار درهم  ،إلى جانب
ذلك فإن القيمة السوقية لألسهم المودعة والخاصة بالمستثمرين األجانب ارتفعت لتصل إلى حوالي
 44.1مليار درهم مع نهاية عام  ،2017مقارنة مع نهاية عام  2016حيث وصلت  42.4مليار
درهم بزيادة وصلت إلى ما نسبته (% 4.1اإلمارات اليوم.)2018 ،
والجدير بالذكر أن سوق أبو ظبي لألوراق المالية عمل على توفير منصات تقنية متكاملة
في مجال صانع السوق وحقوق االكتتاب وموفر السيولة ،كما عمد إلى توظيف خدمة "البلوك تشين"
في العمليات المتعلقة بالتصويت اإللكتروني في الجمعيات العمومية .إضافةً إلى أن السوق أطلق
خالل عام  2017مجموعة من الخدمات الرقمية التي تلبي متطلبات الشفافية واإلفصاح ،ولكي
يضمن التواصل مع المستثمرين والمساهمين بشكل مباشر وآني من خالل أفرعه المتواجدة في معظم
أنحاء الدولة وقنواته الرقمية المتعددة ،وذلك لتلبية كافة احتياجات الشركات المدرجة والمحللين
الماليين والمساهمين ،بما يضمن تقديم الخدمات المالية بالشكل األفضل وبمعايير عالمية (اإلمارات
اليوم.)2018 ،
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● حقق سوق أبو ظبي لألوراق المالية خالل الربع الثاني من هذا العام ارتفاعا ً مقداره %3.24
ليغلق بذلك عند  5074.65نقطة .حيث جاء سهم شركة الوطنية للتكافل في مقدمة قائمة
األسهم النشطة واألفضل أدا ًء في السوق مرتفعا ً بذلك ما يعادل  ،%17.58يليه مباشرة
سهم شركة واحة الزاوية القابضة محققا ً نسبة  ،%16.5أما سهم الدار العقارية فكانت نسبة
ارتفاعه  ،%15.58لتأتي بعد ذلك شركة منازل العقارية بنسبة  ،%14.33فيما ارتفع
سهم بنك أبو ظبي التجاري ما نسبته  ،%14.06حيث اتجه المواطنون باتجاه البيع بصافي
بلغ قدره  1.262مليار درهم ،في حيث اتجه الخليجيون والعرب واألجانب نحو الشراء
بصافي بلغ قدره  181.675مليون درهم ،و 6.953مليون درهم ،و 1.074مليار درهم،
على التوالي (اإلمارات اليوم.)2019 ،

ثانياا :مزايا اإلدراج في سوق أبو ظبي لألوراق المالية للشركات المساهمة العامة
-

إن إدراج أسهم الشركات في السوق المالي يسهل عملية انتقال الملكية من خالل الطرق
االلكترونية التي بدورها تسهم في تحقيق العدالة من جوانب عديدة منها الوقت
واألولويات وأهمية وتحكيم عوامل الطلب والعرض إلى جانب سرية المعلومات.

-

يسهم اإلدراج في كسب الكثير من المصداقية حيث أن الشركة تعمل تحت غطاء رقابي
وإشرافي كما أنها تؤمن الشفافية واإلفصاح للمستثمرين ،وتعمل على تطبيق معايير
التقارير المالية على المستوى الدولي إلى جانب أنها تعمل على الحد من التعامل الداخلي
وكذلك تتبنى تطبيق نظام حوكمة الشركة.

-

يسهم اإلدراج في جعل عملية زيادة رأسمال الشركات المدرجة أكثر سهولة ،وهذا
بدوره يساعد في تنويع مصادر الدخل وتوزيع األرباح العينية أو النقدية والكثير من
إجراءات الشركات األخرى.

-

يسهل عملية تداول الشركات ،وتنوع فرص االستثمار لألشخاص المقيمين في دولة
اإلمارات العربية المتحدة.
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-

تسهم اإلجراءات والقوانين الخاصة بالرقابة لدى السوق ،في الحد من طلبات أو
عروض وهمية.

-

إتاحة المجال لدخول مساهمين جدد إلى الشركة ،حيث يتم توسيع قاعدة ملكية أسهم
الشركة وذلك من خالل عمليات التداول بأسهم الشركة المدرجة.

-

ازدياد الفرص للتعريف بالشركة وفعالياتها ونشاطاتها ،من خالل وضع اسمها وأسعار
األسهم وأخبارها وحركة تداولها وبياناتها المالية ونشاطاتها ضمن المطبوعات
والنشرات التي تصدر عن السوق وضمن الموقع اإللكتروني له ،وعبر الصحافة المحلية
والمواقع اإللكترونية المعروفة ونشرت االتحادات والهيئات الدولية والعربية التي يكون
السوق عضوا ً فيها على سبيل المثال :قاعدة بيانات األسواق المالية العربية التي تتبع
صندوق النقد العربي وشبكة معلومات األسواق المالية العربية (تقرير لسوق أبو ظبي
لألوراق المالية).

ثالثاا :استراتيجيات سوق أبو ظبي
 .1خطة استراتيجية سوق أبو ظبي لألوراق المالية ما بي عامي (.)2012 – 2008
وهذه الخطة تلتزم بتطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة ،بحيث يتمكن السوق من مواكبة
التغيرات المتواصلة على صعيد بيئة عمل األسواق المالية .كما حددت االستراتيجية سبعة أولويات
هي كالتالي:
 زيادة االستثمار. المشاركة المؤسسية. رفع كفاءة خدمات الوساطة المالية. دعم سوق األسهم وتعزيزها.-

وضع بنية تحتية لسوق السندات المحلي.

 خلق أدوات استثمارية جديدة.-

تطبيق أفضل الممارسات المتبعة في اإلطار القانوني واالستثمار في البنية التحتية
للمجتمع.
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وبغية تحديث وتطوير البنية التشريعية لألسواق المالية قام مجلس إدارة هيئة األوراق المالية
والسلع بدولة اإلمارات العربية المتحدة باالعتماد على القرار الخاص بالتحليل المالي واالستشارات
المالية والذي تضمن إجراءات وشروط الترخيص الخاصة بممارسة مهنة التحليل المالي
واالستشارات المالية ،وإجراءات وشروط اعتماد المحللين الماليين والتزاماتهم ،وكذلك التزامات
الشركات المرخصة والعاملين لديها ،والضوابط التي تنظم عملية تقييم األسهم والشركات (دوابه،
 ،2009ص.)18
 .2استراتيجية سوق أبو ظبي لألوراق المالية :2020- 2016
ال شك بأن سوق أبو ظبي لألوراق المالية يسعى إلى تحقيق رؤية حكومة أبو ظبي
االقتصادية لعام  ،2030التي ترمي إلى تمكين األسواق المالية لكي تصبح الممول الرئيسي
للقطاعات االقتصادية والمشاريع .وعلى هذا األساس فإن استراتيجية السوق لعامي ،2020-2016
التي تم وضعها باالستناد على رؤية إمارة أبو ظبي االقتصادية  2030وخطة أبو ظبي والتي تهدف
إلى استمرارية تطوير البنى التحتية التشغيلية للسوق وكذلك ضمان تطبيق فعال لالستراتيجية ،كما
ترتكز خطة سوق أبو ظبي لألوراق المالية فيما يتعلق باالستراتيجية على ثالثة محاور هي:
 زيادة المنتجات والقيمة السوقية. إعادة تصميم الهيكل التنظيمي والتنظيم اإلداري. جذب وتفعيل أكبر عدد من المستثمرين (تقرير سوق أبو ظبي.)2016 ، .3خطة استراتيجية جديدة
ناقش سوق أبو ظبي لألوراق المالية مؤخرا ً خطته االستراتيجية الجديدة ،حيث قام بوضع
خطوات لتضمين التقنيات المتقدمة والتكنولوجيا المالية وفي المقدمة تقنية "البلوك تشين" ،ضمن
الخطة االستراتيجية الجديدة .وقد أكدت إدارة السوق أن التقنيات المتقدمة والتكنولوجيا المالية وتقنية
البلوك تشين لها دور محوري في عملية تغيير أسواق المال وأطر إدارة التداوالت ،وقد عمدت إدارة
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السوق إلى دراسة هذه المتغيرات ووضع خطوات وتضمينها في استراتيجية السوق ،بحيث يتم
مواكبة هذه المتغيرات لقيادة المرحلة القادمة وتحقيق الكثير من التميز والنجاحات للسوق.
وتجدر اإلشارة إلى أن السوق عقد ورشة عمل بمشاركة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة
التنفيذية في السوق وقد تم التباحث حول كيفية إعداد الخطة االستراتيجية الحالية للسوق ومراجعتها
وتحديثها .كما صرح الرئيس التنفيذي للسوق أن الوقت أصبح مناسب لمراجعة وتطوير وتحديث
الخطة االستراتيجية لتتالءم مع التطور المتسارع لألحداث على المستوى العالمي ،السيما وأن القيادة
الرشيدة أولت اهتمام كبير فيما يتعلق ببناء الخطط االستراتيجية للمؤسسات الحكومية كافة المحلية
منها واالتحادية ،وقد عمد أعضاء اإلدارة العليا لسوق أبو ظبي لألوراق المالية خالل ورشة العمل
إلى تحديد ورصد أبرز التحديات وضرورة أخذها بعين االعتبار من أجل تجاوزها ومعالجتها ،وذلك
بالتزامن مع التزام السوق تطبيق برنامج خطة أبو ظبي الهادف إلى تطوير وتنمية قطاع الخدمات
المالية في اإلمارة ،وكذلك في إطار تعزيز البيئة التنافسية لممارسة األعمال (صحيفة االتحاد،
.)2019

رابعاا :المعوقات التي واجهت سوق أبو ظبي
باالعتماد على اإلحصائيات ظهر تحسن أداء سوق أبو ظبي لألوراق المالية ،باإلضافة إلى
ارتفاع مؤشره خالل عام  2002على الرغم من الظروف السياسية االستثنائية التي تمر بها المنطقة،
حيث يعود ذلك بشكل إساسي إلى إفصاح الشركات المدرجة عن البيانات المالية الخاصة بها والتي
بينت تحسنا ً في مستوى أدائها ،إلى جانب االنخفاض في سعر الفائدة على الودائع وكذلك التدهور
الحاصل في أسواق األسهم العالمية ،باإلضافة إلى تحسن أداء اقتصاد الدولة وأيضا ً عودة الثقة إلى
المستثمرين وعليه نشاط االستثمار في سوق األسهم المحلية وذلك عقب صدور قانون األوراق المالية
وبعدما تم تأسيس األسواق المالية ،والجدير بالذكر أن سوق أبو ظبي لألوراق المالية قد استطاع
تحقيق انجازات كبيرة بعد عامين فقط من تأسيسه وهي فترة تعد قصيرة جدا ً بالنسبة إلى المقاييس
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العالمية ،إال أنه قد واجه العديد من التحديات التي واجهت معظم أسواق األسهم الخليجية والعربية
عموما ً آنذاك (البيان.)2002 ،
وأهم هذه التحديات هي:
-

إمكانية خلق أدوات استثمارية متنوعة ومتعددة أمام المستثمرين بحيث يصبح التداول في
السوق غير مقتصر على األسهم فقط.

-

تشجيع الشركات المساهمة إلصدار السندات واالستغناء عن االقتراض من البنوك الذي
يترتب عليه فائدة عالية.

-

دعم ونشر ورفع مستوى الوعي لدى المستثمرين لزيادة أعدادهم ،حيث أن عددهم الزال
يمثل نسبة بسيطة من عدد مواطني الدولة.

-

نشر الوعي االستثماري من أجل دعم واستقرار أداء األسواق المالية.

ومن التحديات أيضاً:
-

العمل على تحويل الشركات العائلية إلى شركة مساهمة عالية.

 تنشيط سوق اإلصدار األولي بهدف طرح وخلق شركات جديدة تسهم في تنويع بدائلاالستثمار في السوق.
-

العمل على إقناع الحكومة في التخلي عن قسم من حصصها في رؤوس أموال الشركات
المساهمة.

-

العمل على إيجاد فرص استثمارية لمن هم من صغار المستثمرين بغية تشجيعهم على دخول
السوق.

-

العمل على تحسين معايير اإلفصاح وكذلك إلزام جميع الشركات المدرجة بااللتزام بمعايير
االفصاح وبإعداد البيانات المالية الخاصة بها وفق المعايير الدولية.

-

القضاء على ظاهرة االتجار الداخلي بالمعلومات وإلى جانب ذلك إلزام كافة الشركات
المساهمة على إدراج األسهم الخاصة بها في األسواق المالية ،وذلك باالعتماد على أهمية
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اإلدراج سواء بالنسبة للمستثمرين أو مساهمي الشركات أو األسواق المالية أو االقتصاد
الوطني.
-

إيجاد الوسائل التي تسهم في تعزيز وتنشيط حجم التداول في السوق ،وكذلك العمل على
رفع مستوى سيولة أسهم.

 هم الشركات المدرجة على اعتبارها من المعايير المهمة لكفاءة األسواق المالية (البيان،.)2002
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الفصل الرابع :الدراسة الميدانية
تمهيد
يتناول الفصل اآلتي عرضا ً للمنهجية المستخدمة في الدراسة ،واإلجراءات المتّبعة للتحقّق
من فرضيّات الدراسة واإلجابة عن أسئلتها ،وذلك من خالل بناء أدوات الدراسة والتأ ّكد من صدقها
وثباتها؛ إضافة إلى أنّه يتض ّمن اختيار مجتمع الدراسة وعينتها التي تم تطبيق األداة عليها ،وفيما
ص ٌل لكل ما سبق:
يأتي
ٌ
عرض مف ّ

أوالا :منهجية الدراسة
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ألنه أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم
لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كميا ً عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن
الظاهرة أو المشكلة وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة.
حيث تفرض طبيعة هذه الدراسة استخدام المنهج الوصفي التحليلي بهدف معرفة مدى
تفعيل سياسات االبتكار اإلداري في سوق أبو ظبي لألوراق المالية ،فالمنهج الوصفي التحليلي يتناول
أحداثا ً وظواهر معينة بالدراسة كما هي دون التدخل من قبل الباحث الذي يصنّفها ويحللها.

ثانياا :وصف العينة
تمثّل مجتمع الدراسة الحالية بجميع الموظفين العاملين في سوق أبو ظبي لألوراق المالية
والبالغ عددهم ( ،)150وقد ت ّم أخذ عينة من الموظفين بالطريقة العشوائية وبلغ عددها ( )53فرد؛
حيث كان عدد الذكور ( ،)23واإلناث (.)30
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كما تمثل مجتمع الدراسة من جميع المتعاملين (المستثمرين) في سوق أبو ظبي لألوراق
المالية والبالغ عددهم ( ،)200وقد ت ّم أخذ عينة من المستثمرين بالطريقة العشوائية فقد تكونت من
( )53فرد ،حيث كان عدد الذكور ( ،)33واإلناث (.)20
وقد بلغ عدد العينة من الموظفين والمستثمرين في سوق أبو ظبي لألوراق المالية (،)106
وهم من فئات عمرية وتعليميّة مختلفة.

ثالثاا :أدوات الدراسة
بهدف معرفة مدى تفعيل سياسات االبتكار اإلداري في سوق أبو ظبي لألوراق المالية؛ قام
الباحث بإعداد استبانتين األولى موجهة للموظفين ،وقد بلغ عدد بنودها ( )12بنداً ،في حين بلغ عدد
بنود االستبانة الموجهة للمستثمرين ( )8بنود.
وقد ت ّم التأكد من صدق االستبانتين بعرضهما على مجموعة من المحكمين المختصين،
بهدف التأكد من مالءتها للدراسة الحالية ،وتقديم التعديالت والمقترحات حولهما ،وقد أخذ الباحث
بمعظم التعديالت بما يتوافق مع طبيعة الدراسة.

رابعاا :اختبار الفرضيات
ت ّم تحليل نتائج االستبانتين باستخدام البرنامج اإلحصائي ( )SPSSللتحقق من صحة
فرضيات البحث عند مستوى الداللة ( )0.05إذ استُخدم اآلتي:
● اختبار ( )T-Testللعينتين المستقلتين لتحليل الفروق بين متوسط اإلجابات.
● اختبار تحليل التباين األحادي ()One Way Analysis of Variance- ANOVA
ألكثر من عينتين مستقلتين لتحليل الفروق بين متوسط اإلجابات.
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وكانت النتائج على النحو اآلتي:
 الفرضية الرئيسة األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات آراء الموظفينحول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية.
وتجيب الفرضية األولى عن السؤال الفرعي األول المتعلق بالفروق بين متوسط درجات
آراء الموظفين حول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تبعا ً لمتغيرات
(الجنس -العمر -المستوى التعليمي -عدد سنوات الخبرة)؟.
ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية اآلتية:
 الفرضية الفرعية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات آراء الموظفينحول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تعزى لمتغير الجنس.
للتحقق من الفرضية الفرعية األولى تم استخدام اختبار ( )Tللعينات المستقلةُ ،وحسبت
الفروق بين متوسط درجات آراء الموظفين حول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي
لألوراق المالية تعزى لمتغير الجنس .كما هو موضح في الجدول .2
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جدول  :2يبيّن قيم ( )t-testلداللة الفروق بين متوسط درجات آراء الموظفين حول دور الحوكمة
في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تعزى لمتغير الجنس
البند
يوجد التزام جيد بمعيار
اإلفصاح والشفافية (معايير
الحوكمة) في سوق أبو ظبي
كان لتطبيق معيار حماية
حقوق المساهمين (معايير
الحوكمة) في سوق أبو ظبي
دور إيجابي
تم استخدام معايير الحوكمة
بأساليب مبتكرة
تم استخدام معايير الحوكمة
بأساليب مبتكرة
تم تفعيل االبتكار في الخدمات
التي يقدمها سوق أبو ظبي
تؤثر المعوقات على أداء
الخدمات التي يقدمها السوق
يحتاج الجمهور في إمارة أبو
ظبي إلى المزيد من التثقيف
حتى يتعامل بشكل إيجابي مع
سوق األوراق المالية
يحتاج الموظفون في سوق أبو
ظبي إلى المزيد من التدريب
حتى يتماشون ويبتكرون
أساليب جديدة في العمل
اإلداري
تفعل إدارة السوق االبتكار
االداري عبر مبدأ المراجعة
الداخلية والخارجية
يزيد مبدأي المراجعة
واإلفصاح من التزام إدارة
السوق بالسياسات الحكومية
تسهم مبادئ الحوكمة في
تطوير سياسات االبتكار
اإلداري في سوق أبو ظبي
لألوراق المالية
كان دور الحوكمة في تفعيل
االبتكار اإلداري في سوق أبو
ظبي دوراً ناجحا ً
الدرجة الكلية

القرار

الجنس العينة المتوسط االنحراف قيمة القيمة
الحسابي المعياري ( )Tاالحتمالية
 0.620 0.49غير دال
1.53
ذكور 2.48 23
1.53
إناث 2.27 30
ذكور 1.70 23
إناث 2.27 30

0.87
1.43

2.87
4.00
2.87
4.00
1.91
3.20
1.70
2.50
2.35
3.33

1.68
1.11
1.68
1.11
0.79
1.51
0.76
1.19
1.46
1.34

ذكور 3.00 23
إناث 1.40 30

1.47
0.49

 0.000 5.54دال لصالح
الذكور

ذكور 3.57 23
إناث 3.33 30

1.50
1.42

 0.568 5.54غير دال

ذكور 2.87 23
إناث 3.40 30

1.35
1.38

 0.169 0.57غير دال

ذكور 3.04 23
إناث 3.43 30

1.60
1.33

 0.339 1.39غير دال

ذكور 3.22 23
إناث 3.83 30

1.16
1.53

 0.115 0.96غير دال

ذكور 31.57 23
إناث 36.97 30

4.77
6.65

 0.002 1.60دال لصالح
االناث

ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث

23
30
23
30
23
30
23
30
23
30

 0.099 1.68غير دال

0.005 2.93
0.005 2.93
0.001 3.69
0.007 2.81
0.014 2.54

دال لصالح
االناث
دال لصالح
االناث
دال لصالح
االناث
دال لصالح
االناث
دال لصالح
االناث
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يُالحظ من الجدول السابق أن القيم االحتمالية للدرجة الكلية لدرجات إجابات الموظفين
حول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية أصغر من مستوى الداللة
االفتراضي لها ( ،)0.05وهذا يشير إلى وجود فروق بين متوسط درجات آراء الموظفين حول دور
الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تعزى لمتغير الجنس .وبالتالي نرفض
فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة لها التي تقول :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط
درجات آراء الموظفين حول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية
تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث.
على الرغم من عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في بعض البنود وهي (تفعل إدارة
السوق االبتكار اإلداري عبر مبدأ المراجعة الداخلية والخارجية ،يزيد مبدأي المراجعة واإلفصاح
من التزام إدارة السوق بالسياسات الحكومية ،تسهم مبادئ الحوكمة في تطوير سياسات االبتكار
اإلداري في سوق أبو ظبي لألوراق المالية ،كان دور الحوكمة في تفعيل االبتكار اإلداري في سوق
تقر فرضية العدم بالنسبة لهذه البنود.
أبو ظبي دورا ً ناجحاً) ،والتي ّ
وقد تعود هذه النتيجة إلى قدرة اإلناث وبراعتهم اإلدارية في قراءة وترجمة التطورات التي
أحدثتها حكومة االمارات العربية المتحدة في تحديث وتطوير السوق المالية في إمارة أبو ظبي.
 الفرضية الفرعية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات آراء الموظفينحول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تعزى لمتغير العمر.
للتحقق من الفرضية الفرعية الثانية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي (One Way
 )Analysis of Variance- ANOVAألكثر من عينتين مستقلتينُ ،وحسبت الفروق بين متوسط
درجات آراء الموظفين حول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية
تعزى لمتغير العمر .كما هو موضح في الجدول .3
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جدول  :3يبيّن التباين األحادي ( )ANOVAلداللة الفروق بين متوسط درجات آراء الموظفين
حول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تعزى لمتغير العمر
البند
يوجد التزام جيد بمعيار
اإلفصاح والشفافية (معايير
الحوكمة) في سوق أبو ظبي
كان لتطبيق معيار حماية حقوق
المساهمين (معايير الحوكمة)
في سوق أبو ظبي دور إيجابي
تم استخدام معايير الحوكمة
بأساليب مبتكرة
تم استخدام معايير الحوكمة
بأساليب مبتكرة
تم تفعيل االبتكار في الخدمات
التي يقدمها سوق أبو ظبي
تؤثر المعوقات على أداء
الخدمات التي يقدمها السوق

العمر

العينة

أقل من 20
30-20
أكثر من 30
أقل من 20
30-20
أكثر من 30
أقل من 20
30-20
أكثر من 30
أقل من 20
30-20
أكثر من 30
أقل من 20
30-20
أكثر من 30
أقل من 20
30-20
أكثر من 30
أقل من 20
30-20
أكثر من 30

15
12
26
15
12
26
15
12
26
15
12
26
15
12
26
15
12
26
15
12
26

يحتاج الجمهور في إمارة أبو
ظبي إلى المزيد من التثقيف
حتى يتعامل بشكل إيجابي مع
سوق األوراق المالية
أقل من 20
يحتاج الموظفون في سوق أبو
ظبي إلى المزيد من التدريب
30-20
أساليب
حتى يتماشون ويبتكرون
أكثر من 30
جديدة في العمل اإلداري
أقل من 20
تفعل إدارة السوق االبتكار
االداري عبر مبدأ المراجعة
30-20
الداخلية والخارجية
أكثر من 30
يزيد مبدأي المراجعة واإلفصاح أقل من 20
من التزام إدارة السوق
30-20
بالسياسات الحكومية
أكثر من 30
تسهم مبادئ الحوكمة في تطوير
سياسات االبتكار اإلداري في
سوق أبو ظبي لألوراق المالية
كان دور الحوكمة في تفعيل
االبتكار اإلداري في سوق أبو
ظبي دورا ً ناجحا ً
الدرجة الكلية

أقل من 20
30-20
أكثر من 30
أقل من 20
30-20
أكثر من 30
أقل من 20
30-20
أكثر من 30

القرار

القيمة
المتوسط االنحراف قيمة
الحسابي المعياري ( )Tاالحتمالية
 0.000 14.08دال لصالح
1.16
1.73
العمر من
0.90
3.92
30-20
1.47
2.00
 0.000 12.16دال لصالح
0.48
1.67
العمر من
1.19
2.67
30-20
1.24
1.92
 0.000 18.00دال لصالح
1.58
2.93
العمر أكثر
1.60
2.75
من 30
1.05
4.19
 0.000 18.00دال لصالح
1.58
2.93
العمر أكثر
1.60
2.75
من 30
1.05
4.19
 0.000 13.38دال لصالح
0.50
2.40
العمر أكثر
1.80
2.00
من 30
1.44
3.08
 0.000 14.40دال لصالح
0.86
1.80
العمر أكثر
0.49
1.67
من 30
1.27
2.58
 0.000 19.14دال لصالح
0.73
1.60
العمر من
1.33
4.17
30-20
1.26
3.08

2.80 15
2.92 12
1.31 26
15
12
26
15
12
26
15
12
26
15
12
26
15
12
26

4.54
2.83
3.08
2.40
3.67
3.38
2.00
4.67
3.35
3.33
3.25
3.85
30.13
37.25
36.00

1.56
1.08
0.47

 0.000 13.63دال لصالح
العمر من
30 -20

0.51
1.74
1.35
1.35
0.77
1.47
0.84
0.49
1.41
1.44
0.45
1.64
4.37
5.91
6.56

 0.000 17.43دال لصالح
العمر أكثر
من 30
 0.000 17.51دال لصالح
العمر من
30-20
 0.000 22.12دال لصالح
العمر من
30-20
 0.000 17.58دال لصالح
العمر أكثر
من 30
 0.000 41.84دال لصالح
العمر من
30-20
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يُالحظ من الجدول السابق أن القيم االحتمالية للدرجة الكلية لدرجات إجابات الموظفين حول
دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية أصغر من مستوى الداللة
االفتراضي لها ( ،)0.05وهذا يشير إلى وجود فروق بين متوسط درجات آراء الموظفين حول دور
الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تعزى لمتغير العمر .وبالتالي نرفض
فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة لها التي تقول :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط
درجات آراء الموظفين حول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية
تعزى لمتغير العمر لصالح العمر من  30-20سنة.
تقر الفرضية البديلة كما
على الرغم من وجود فروق لصالح العمر أكثر من  ،30والتي ّ
أثبتتها النتيجة الكلية لالستبانة
وقد تعود هذه النتيجة إلى قدرة الشباب من  30 -20وبراعتهم اإلدارية في قراءة واقع سوق
أبو ظبي لألوراق المالية ومعرفة المشكالت اإلدارية التي تواجه المستخدمين ،وبالتالي ابتكار أساليب
إدارية جديدة وعصرية تنمي سياسة الحوكمة التي تعتمدها حكومة اإلمارات العربية المتحدة.
 الفرضية الفرعية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات آراء الموظفينحول د ور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تعزى لمتغير المستوى
التعليمي.
للتحقق من الفرضية الفرعية الثالثة تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي (One Way
 )Analysis of Variance- ANOVAألكثر من عينتين مستقلتينُ ،وحسبت الفروق بين متوسط
درجا ت آراء الموظفين حول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية
تعزى لمتغير المستوى التعليمي .كما هو موضح في الجدول .4
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جدول  :4يبيّن التباين األحادي ( )ANOVAلداللة الفروق بين متوسط درجات آراء الموظفين
حول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تعزى لمتغير المستوى
التعليمي
البند
يوجد التزام جيد بمعيار اإلفصاح
والشفافية (معايير الحوكمة) في
سوق أبو ظبي

المستوى التعليمي العينة المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
0.00
ثانوية عامة أو أقل 1.00 8

جامعي
دراسات عليا
ثانوية عامة أو أقل
كان لتطبيق معيار حماية حقوق
في
المساهمين (معايير الحوكمة)
جامعي
سوق أبو ظبي دور إيجابي
دراسات عليا
ثانوية عامة أو أقل
تم استخدام معايير الحوكمة
بأساليب مبتكرة
جامعي
دراسات عليا
ثانوية عامة أو أقل
تم استخدام معايير الحوكمة
بأساليب مبتكرة
جامعي
دراسات عليا
ثانوية عامة أو أقل
تم تفعيل االبتكار في الخدمات
التي يقدمها سوق أبو ظبي
جامعي
دراسات عليا
تؤثر المعوقات على أداء الخدمات ثانوية عامة أو أقل
التي يقدمها السوق
جامعي
دراسات عليا
يحتاج الجمهور في إمارة أبو ظبي ثانوية عامة أو أقل
إلى المزيد من التثقيف حتى
جامعي
سوق
يتعامل بشكل إيجابي مع
دراسات عليا
األوراق المالية
ثانوية عامة أو أقل
يحتاج الموظفون في سوق أبو
ظبي إلى المزيد من التدريب حتى
جامعي
يتماشون ويبتكرون أساليب جديدة
دراسات عليا
في العمل اإلداري
ثانوية عامة أو أقل
تفعل إدارة السوق االبتكار
االداري عبر مبدأ المراجعة
جامعي
الداخلية والخارجية
دراسات عليا
يزيد مبدأي المراجعة واإلفصاح ثانوية عامة أو أقل
من التزام إدارة السوق بالسياسات
جامعي
الحكومية
دراسات عليا
تسهم مبادئ الحوكمة في تطوير ثانوية عامة أو أقل
سياسات االبتكار اإلداري في
جامعي
سوق أبو ظبي لألوراق المالية
دراسات عليا
ثانوية عامة أو أقل
كان دور الحوكمة في تفعيل
االبتكار اإلداري في سوق أبو
جامعي
ظبي دورا ً ناجحا ً
دراسات عليا
ثانوية عامة أو أقل
الدرجة الكلية
جامعي
دراسات عليا

القرار

قيمة
() T
7.39

القيمة
االحتمالية
 0.000دال لصالح
الجامعي

7.29

0.000

دال لصالح
الجامعي

15.93

0.000

دال لصالح
دراسات عليا

15.93

0.000

دال لصالح
دراسات عليا

11.84

0.000

دال لصالح
دراسات عليا

9.55

0.000

دال لصالح
الجامعي

11.72

0.000

دال لصالح
الجامعي

0.000

دال لصالح
الجامعي
دال لصالح
الجامعي

36
9
8
36
9
8
36
9
8
36
9
8
36
9
8
36
9
8
36
9

3.00
1.00
1.75
2.33
1.00
2.75
3.33
4.89
2.75
3.33
4.89
2.00
2.56
3.56
2.50
2.25
1.44
1.00
3.36
2.78

1.45
0.00
0.46
1.37
0.00
1.75
1.41
0.33
1.75
1.41
0.33
0.00
1.46
1.42
0.53
1.22
0.52
0.00
1.22
1.71

8
36
9

1.38
2.53
1.00

0.51
1.36
0.00

7.33

8
36
9
8
36
9
8
36
9
8
36
9
8
36
9

5.00
3.56
1.56
2.63
6.61
1.89
1.38
3.75
3.00
3.75
3.83
2.33
27.88
37.44
29.33

1.25
0.52
1.40
1.40
1.17
1.26
0.18
1.20
1.58
1.03
1.15
2.00
3.04
4.96
6.48

14.12

0.000

11.36

0.000

دال لصالح
الجامعي

13.34

0.000

دال لصالح
الجامعي

12.59

0.000

دال لصالح
الجامعي

34.15

0.000

دال لصالح
الجامعي
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يُالحظ من الجدول السابق أن القيم االحتمالية للدرجة الكلية لدرجات إجابات الموظفين حول
دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية أصغر من مستوى الداللة
االفتراضي لها ( ،)0.05وهذا يشير إلى وجود فروق بين متوسط درجات آراء الموظفين حول دور
الحو كمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تعزى لمتغير المستوى التعليمي.
وبالتالي نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة لها التي تقول :توجد فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسط درجات آراء الموظفين حول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق
المالية تعزى لمتغير المستوى التعليمي لصالح الجامعي.
تقر الفرضية البديلة كما أثبتتها
على الرغم من وجود فروق لصالح دراسات العليا ،والتي ّ
النتيجة الكلية لالستبانة
وقد تعود هذه النتيجة إلى قدرة الشباب الجامعيين والدراسات العليا على قراءة مؤشرات
رضا المستثمرين والمستخدمين لسوق أبو ظبي لألوراق المالية ،وإيجاد حلول مبتكرة تتوافق مع
المعايير العالمية في األسواق المالية والتي تُعنى برضى الزبائن ،وربما أتت هذه الرؤية من خالل
قراءة مؤشر الرضا الحكومي التي وجهت به حكومة أبو ظبي بشكل خاص وحكومة اإلمارات
العربية المتحدة بشكل عام ،والتي تبنت سياسة الحوكمة في االبتكار اإلداري.

 الفرضية الفرعية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات آراء الموظفينحول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تعزى لمتغير عدد سنوات
الخبرة.
للتحقق من الفرضية الفرعية الرابعة تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي (One
 )Way Analysis of Variance- ANOVAألكثر من عينتين مستقلتينُ ،وحسبت الفروق
بين متوسط درجات آراء الموظفين حول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق
المالية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة .كما هو موضح في الجدول .5
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جدول  :5يبيّن التباين األحادي ( )ANOVAلداللة الفروق بين متوسط درجات آراء الموظفين
حول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تعزى لمتغير عدد سنوات
الخبرة
سنوات
البند
الخبرة
أقل من 5
يوجد التزام جيد بمعيار اإلفصاح
والشفافية (معايير الحوكمة) في
من 10-5
سوق أبو ظبي
أكثر من 10
أقل من 5
كان لتطبيق معيار حماية حقوق
المساهمين (معايير الحوكمة) في
من 10-5
سوق أبو ظبي دور إيجابي
أكثر من 10
أقل من 5
تم استخدام معايير الحوكمة
بأساليب مبتكرة
من 10-5
أكثر من 10
أقل من 5
تم استخدام معايير الحوكمة
بأساليب مبتكرة
من 10-5
أكثر من 10
تم تفعيل االبتكار في الخدمات التي أقل من 5
يقدمها سوق أبو ظبي
من 10-5
أكثر من 10
أقل من 5
تؤثر المعوقات على أداء الخدمات
التي يقدمها السوق وما هو تأثيرها
من 10-5
أكثر من 10
أقل من 5
يحتاج الجمهور في إمارة أبو ظبي
إلى المزيد من التثقيف حتى يتعامل من 10-5
بشكل إيجابي مع سوق األوراق
أكثر من 10
المالية
يحتاج الموظفون في سوق أبو ظبي أقل من 5
إلى المزيد من التدريب حتى
من 10-5
جديدة
يتماشون ويبتكرون أساليب
أكثر من 10
في العمل اإلداري
تفعل إدارة السوق االبتكار االداري أقل من 5
عبر مبدأ المراجعة الداخلية
من 10-5
والخارجية
أكثر من 10
أقل من 5
يزيد مبدأي المراجعة واإلفصاح
من التزام إدارة السوق بالسياسات
من 10-5
الحكومية
أكثر من 10
أقل من 5
تسهم مبادئ الحوكمة في تطوير
سياسات االبتكار اإلداري في سوق من 10-5
أبو ظبي لألوراق المالية
أكثر من 10
أقل من 5
كان دور الحوكمة في تفعيل
االبتكار اإلداري في سوق أبو ظبي من 10-5
دورا ً ناجحا ً
أكثر من 10
أقل من 5
الدرجة الكلية
من 10-5
أكثر من 10

العينة
15
12
26
15
12
26
15
12
26
15
12
26
15
12
26
15
12
26
15
12
26

المتوسط
الحسابي
1.73
3.92
2.00
1.67
2.67
1.92
2.93
2.75
4.19
2.93
2.75
4.19
2.40
2.00
3.08
1.80
1.67
2.58
1.60
4.17
3.08

2.80 15
2.92 12
1.31 26
15
12
26
15
12
26
15
12
26
15
12
26
15
12
26

4.53
2.83
3.08
2.40
3.67
3.38
2.00
4.67
3.35
3.33
3.25
3.85
30.13
37.25
36.00

القرار

القيمة
االنحراف قيمة
المعياري ( )Tاالحتمالية
 0.000 14.08دال لصالح
1.16
من 10-5
0.90
1.47
 0.000 12.16دال لصالح
0.48
من 10-5
1.77
1.19
 0.000 18.00دال لصالح
1.58
أكثر من
1.60
10
1.05
 0.000 18.00دال لصالح
1.58
أكثر من
1.60
10
1.05
 0.000 13.38دال لصالح
0.50
أكثر من
1.80
10
1.44
 0.000 14.40دال لصالح
0.86
أكثر من
0.49
10
1.27
 0.000 19.14دال لصالح
0.73
من10 -5
1.33
1.26
1.65
1.08
0.47

 0.000 13.63دال لصالح
من10 -5

0.51
1.74
1.35
1.35
0.77
1.47
0.84
0.49
1.41
1.44
0.45
1.64
4.37
5.91
6.56

 0.000 17.43دال لصالح
أقل من 5
 0.000 17.51دال لصالح
من10 -5
 0.000 22.12دال لصالح
من10 -5
 0.000 17.58دال لصالح
أكثرمن 10
 0.000 41.84دال لصالح
من10 -5
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يُالحظ من الجدول السابق أن القيم االحتمالية للدرجة الكلية لدرجات إجابات الموظفين حول
دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية أصغر من مستوى الداللة
االفتراضي لها ( ،)0.05وهذا يشير إلى وجود فروق بين متوسط درجات آراء الموظفين حول دور
الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تعزى لمتغير سنوات الخبرة .وبالتالي
نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة لها التي تقول :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسط درجات آراء الموظفين حول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق
المالية تعزى لمتغير سنوات الخبرة لصالح من لديهم خبرة من 10-5سنوات.
على الرغم من وجود فروق لصالح من لديهم خبرة أقل من  5سنوات أو ممن لديهم خبرة
تقر الفرضية البديلة كما أثبتتها النتيجة الكلية لالستبانة.
أكثر من  10سنوات ،والتي ّ
وقد تعود هذه النتيجة إلى قدرة الموظفين ممن يمتلكون خبرة بين  10 -5سنوات أو ممن
لديهم خبرة أكثر من  10سنوات قد واكبوا سياسة الشفافية التي تعبر عنها حكومة االمارات العربية
المتحدة والتي كانت الخطوة األولى في سياسة الحوكمة ،وربما كان هؤالء الموظفين ممن شارك
في وضع سياسة مبتكرة لسوق أبو ظبي لألوراق المالية ،وبالتالي فإن قدرتهم على تلمس مدى التزام
سوق أبو ظبي بسياسة االبتكار اإلداري أكثر عمقا ً وتفهما ً من الذين لم يشاركوا في صنع هذه
التطورات اإلدارية المبتكرة.
وبالتالي فإن مؤشر قراءتهم وفهمهم لسياسة االبتكار االداري تكون أكثر تفهما ً وعمقا ً ممن
لم يساهم في تطوير األساليب اإلدارية لسوق أبو ظبي لألوراق المالية.
 الفرضية الرئيسة الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات آراء المستخدمينحول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية.
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وتجيب الفرضية الثانية عن السؤال الفرعي الثاني المتعلق بالفروق بين متوسط درجات
آراء المستخدمين حول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تبعا ً
لمتغيرات (الجنس -العمر -المستوى التعليمي -الجنسية)؟.
ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية اآلتية:
 الفرضية الفرعية األولى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات آراء المستخدمينحول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تعزى لمتغير الجنس.
للتحقق من الفرضية الفرعية األولى تم استخدام اختبار ( )Tللعينات المستقلةُ ،وحسبت
الفروق بين متوسط درجات آراء المستخدمين حول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبوظبي
لألوراق المالية تعزى لمتغير الجنس .كما هو موضح في الجدول .6
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جدول  :6يبيّن قيم ( )t-testلداللة الفروق بين متوسط درجات آراء المستخدمين حول دور
الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تعزى لمتغير الجنس
البند

الجنس العينة المتوسط االنحراف قيمة ( )Tالقيمة
االحتمالية
الحسابي المعياري

إنني
راض عن الخدمات ذكور
ٍ
التي يقدمها سوق أبو
إناث
ظبي

3.18 33

1.44

2.10 20

1.33

ذكور

1.55 33

0.97

إناث

3.10 20

1.58

ذكور

2.67 33

1.51

إناث

2.35 20

1.53

ذكور

2.52 33

1.48

إناث

2.65 20

1.59

ذكور

3.21 33

1.51

إناث

3.05 20

1.60

ذكور

2.15 33

1.20

إناث

4.40 20

0.68

ذكور

2.27 33

1.50

إناث

2.55 20

1.53

تعتمد إدارة سوق أبو
ظبي لألوراق المالية
اإلفصاح والشفافية في
تعامالتها

ذكور

2.42 33

1.50

إناث

3.35 20

1.49

الدرجة الكلية

ذكور

4.53 19.97 20

إناث

6.15 23.55 33

أتمنى أن يتم ابتكار
أساليب تخدم السوق
وتسهل التعامل بين
المستخدمين
لقد وفر سوق أبو ظبي
لألوراق المالية الكثير
من الوقت والجهد
إلنجاز المعامالت
أنني أواجه مشكلة فنية
أو تقنية عندما استخدم
سوق أبو ظبي لألوراق
المالية
هناك تعقيد في الخدمات
التي يقدمها السوق
يستطيع األشخاص من
مختلف األعمار
والجنسيات ومستوى
التعليم ومستوى الدخل
التعامل مع خدمات
السوق
تلتزم إدارة السوق
بالسياسات الحكومية

القرار

2.71

 0.009دال
لصالح
الذكور

4.43

 0.000دال
لصالح
االناث

0.73

 0.466غير دال

0.31

0.36
7.63

0.64
2.17

2.43

 0.756غير دال

 0.714غير دال
0.000

دال
لصالح
االناث

 0.522غير دال
0.034

دال
لصالح
االناث

 0.019دال
لصالح
االناث
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يُالحظ من الجدول السابق أن القيم االحتمالية للدرجة الكلية لدرجات إجابات المستخدمين
حول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية أصغر من مستوى الداللة
االفتراضي لها ( ،)0.05وهذا يشير إلى وجود فروق بين متوسط درجات آراء المستخدمين حول
دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تعزى لمتغير الجنس .وبالتالي
نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة لها التي تقول :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسط درجات آراء المستخدمين حول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق
المالية تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث.
على الرغم من عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في بعض البنود وهي (لقد وفر سوق
أبو ظبي لألوراق المالية الكثير من الوقت والجهد إلنجاز المعامالت ،أنني أواجه مشكلة فنية أو
تقنية عندما استخدم سوق أبو ظبي لألوراق المالية ،هناك تعقيد في الخدمات التي يقدمها السوق،
تقر فرضية العدم بالنسبة لهذه البنود.
تلتزم إدارة السوق بالسياسات الحكومية) ،والتي ّ
وقد تعود هذه النتيجة إلى إن اإلناث المستخدمات لسوق أبو ظبي لألوراق المالية لديهن
قدرة وبراعة عالية في فهم وقراءة المؤشرات اإلدارية ومنها االقتصادية فلوال براعتهن لم يدخلن
عدّت حكرا ً للرجال.
مضمار سوق أبو ظبي لألوراق المالية والتي طالما ُ
وغالبا ً ما تكون تلك اإلناث ممن لديهن شهادات جامعية أو دراسات عليا مما يعني أنهن
مطلعات على أدق التفاصيل الواجب توافرها في األسواق المالية العالمية.
 الفرضية الفرعية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات آراء المستخدمينحول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تعزى لمتغير العمر.
للتحقق من الفرضية الفرعية الثانية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي (One Way
 )Analysis of Variance- ANOVAألكثر من عينتين مستقلتينُ ،وحسبت الفروق بين متوسط
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درجات آراء المستخدمين حول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية
تعزى لمتغير العمر .كما هو موضح في الجدول .7
جدول  :7يبيّن التباين األحادي ( )ANOVAلداللة الفروق بين متوسط درجات آراء المستخدمين
حول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تعزى لمتغير العمر
البند

العمر

راض عن الخدمات أقل من 20
إنني
ٍ
أبو
سوق
يقدمها
التي
30-20
ظبي
أكثر من 30
أقل من 20
أتمنى أن يتم ابتكار
السوق
أساليب تخدم
30-20
وتسهل التعامل بين
أكثر من 30
المستخدمين
لقد وفر سوق أبو ظبي أقل من 20
لألوراق المالية الكثير
30-20
من الوقت والجهد
أكثر من 30
إلنجاز المعامالت
أقل من 20
أنني أواجه مشكلة فنية
أو تقنية عندما استخدم
30-20
سوق أبو ظبي لألوراق
أكثر من 30
المالية
هناك تعقيد في الخدمات أقل من 20
التي يقدمها السوق
30-20
أكثر من 30
أقل من 20
يستطيع األشخاص من
مختلف األعمار
30-20
والجنسيات ومستوى
أكثر من 30
التعليم ومستوى الدخل
التعامل مع خدمات
السوق
أقل من 20
تلتزم إدارة السوق
الحكومية
بالسياسات
30-20
أكثر من 30
أقل من 20
تعتمد إدارة سوق أبو
ظبي لألوراق المالية
30-20
اإلفصاح والشفافية في
أكثر من 30
تعامالتها
أقل من 20
الدرجة الكلية
30-20
أكثر من 30

العينة المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
10
20
23
10
20
23

قيمة ()T

القيمة
االحتمالية

القرار

2.10
3.55
2.39
1.10
1.45
3.17

1.28
1.31
1.46
0.31
0.75
1.52

1.40 10
3.35 20
2.35 23

0.51
1.46
1.49

13.41

2.80 10
2.55 20
2.48 23

1.54
1.50
1.56

11.99

 0.000دال لصالح
من30 -20

10
20
23
10
20
23

2.50
2.90
2.78
1.70
2.20
4.26

0.52
1.41
1.65
0.67
1.36
0.75

15.84

 0.000دال لصالح
من30 -20

22.32

 0.000دال لصالح
أكثرمن30

10
20
23
10
20
23

1.00
3.10
2.35
1.10
2.95
3.35

0.00
1.41
1.52
0.31
1.50
1.43

2.16 15.70 10
4.21 22.05 20
5.86 23.13 23

14.26

 0.000دال لصالح
أكثر من 30

14.47

 0.000دال لصالح
أكثر من 30

 0.000دال لصالح
من30 -20

12.83

 0.000دال لصالح
من30 -20

15.35

 0.000دال لصالح
أكثر من30

32.60

 0.000دال لصالح
أكثر من30
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يُالحظ من الجدول السابق أن القيم االحتمالية للدرجة الكلية لدرجات إجابات المستخدمين
حول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية أصغر من مستوى الداللة
االفتراضي لها ( ،)0.05وهذا يشير إلى وجود فروق بين متوسط درجات آراء المستخدمين حول
دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبوظبي لألوراق المالية تعزى لمتغير العمر .وبالتالي
نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة لها التي تقول :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسط درجات آراء الموظفين حول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق
المالية تعزى لمتغير العمر لصالح العمر أكثر من  30سنة.
تقر الفرضية البديلة كما
على الرغم من وجود فروق لصالح العمر من  ،30-20والتي ّ
أثبتتها النتيجة الكلية لالستبانة.
وقد تعود هذه النتيجة إلى قدرة الشباب المستثمرين والمستخدمين لسوق أبو ظبي لألوراق
المالية لديهم براعة في اإلدارة السيما أنهم زبائن وليسوا موظفين ،مما يعني أنهم يجب أن يكونوا
على دراية بأحدث التطورات اإلدارية العالمية ،وأن يمتلكوا أدوات ابتكاريه ومقترحات خارجة عن
المألوف لتطوير سوقهم المالي بما يحقق لهم الربح والرضا في نهاية المطاف.
 الفرضية الفرعية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات آراء المستخدمينحول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تعزى لمتغير المستوى
التعليمي.
للتحقق من الفرضية الفرعية الثالثة تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي (One Way
 )Analysis of Variance- ANOVAألكثر من عينتين مستقلتينُ ،وحسبت الفروق بين متوسط
درجات آراء المستخدمين حول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية
تعزى لمتغير المستوى التعليمي .كما هو موضح في الجدول .8
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جدول  :8يبيّن التباين األحادي ( )ANOVAلداللة الفروق بين متوسط درجات آراء المستخدمين
حول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تعزى لمتغير المستوى
التعليمي
البند

المستوى
التعليمي

ثانوية عامة أو
راض عن الخدمات
إنني
ٍ
أقل
التي يقدمها سوق أبو ظبي
جامعي
دراسات عليا
أتمنى أن يتم ابتكار أساليب ثانوية عامة أو
تخدم السوق وتسهل التعامل
أقل
بين المستخدمين
جامعي
دراسات عليا
ثانوية عامة أو
لقد وفر سوق أبو ظبي
لألوراق المالية الكثير من
أقل
الوقت والجهد إلنجاز
جامعي
المعامالت
دراسات عليا
ثانوية عامة أو
أنني أواجه مشكلة فنية أو
تقنية عندما استخدم سوق
أقل
أبو ظبي لألوراق المالية
جامعي
دراسات عليا
ثانوية عامة أو
هناك تعقيد في الخدمات
أقل
التي يقدمها السوق
جامعي
دراسات عليا
ثانوية عامة أو
يستطيع األشخاص من
مختلف األعمار والجنسيات
أقل
ومستوى التعليم ومستوى
جامعي
الدخل التعامل مع خدمات
دراسات عليا
السوق
ثانوية عامة أو
تلتزم إدارة السوق
أقل
بالسياسات الحكومية
جامعي
دراسات عليا
تعتمد إدارة سوق أبو ظبي ثانوية عامة أو
لألوراق المالية اإلفصاح
أقل
والشفافية في تعامالتها
جامعي
دراسات عليا
ثانوية عامة أو
الدرجة الكلية
أقل
جامعي
دراسات عليا

العينة المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة
( )T

2.10 10

1.28

9.90

3.42 33
1.30 10
1.10 10

1.34
0.48
0.31

8.03

2.58 33
1.70 10
1.40 10

1.60
0.82
0.51

9.29

3.06 33
2.00 10
2.80 10

1.45
1.63
1.54

8.62

2.73 33
1.80 10
4.50 10

1.54
1.22
0.52

3.00 33
2.30 10
1.70 10

1.45
1.70
0.67

2.91 33
4.60 10

1.46
0.51

1.00 10

0.00

2.76 33
2.50 10
1.10 10

1.54
1.43
0.31

3.27 33
2.80 10
15.70 10

1.42
1.61
2.16

23.73 33
19.00 10

4.89
4.32

القيمة
االحتمالية

القرار

 0.000دال لصالح
جامعي

 0.000دال لصالح
جامعي

 0.000دال لصالح
جامعي

 0.000دال لصالح
ثانوية عامة
أو أقل

 0.000 11.82دال لصالح
ثانوية عامة
أو أقل
 0.000 16.41دال لصالح
جامعي

9.62

 0.000دال لصالح
جامعي

 0.000 11.35دال لصالح
جامعي

 0.000 25.67دال لصالح
جامعي
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يُالحظ من الجدول السابق أن القيم االحتمالية للدرجة الكلية لدرجات إجابات المستخدمين
حول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية أصغر من مستوى الداللة
االفتراضي لها ( ،)0.05وهذا يشير إلى وجود فروق بين متوسط درجات آراء المستخدمين حول
دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تعزى لمتغير المستوى التعليمي.
وبالتالي نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة لها التي تقول :توجد فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسط درجات آراء الموظفين حول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق
المالية تعزى لمتغير المستوى التعليمي لصالح الجامعي.
على الرغم من وجود فروق لصالح ثانوية عامة أو أقل ،والتي كانت تغطي جانبا ً ملموسا ً
وهو وجود مشاكل تقنية أو ادارية معقدة من قبلهم في التعامل مع سوق أبو ظبي لألوراق المالية.
وقد تعود هذه النتيجة إلى قدرة المستثمرين والمستخدمين لسوق أبو ظبي لألوراق المالية
ممن يجملون شهادات جامعية ،وربما غالبا ً ما يكون مستخدمي األسواق المالية هم من خريجي
التجارة واالقتصاد وبالتالي لديهم براعة في اإلدارة مما كسبوه في سنوات دراستهم الجامعية ،مما
يعني أنهم على دراية بأحدث التطورات اإلدارية العالمية ،وهم يمتلكون أدوات إدارية مبتكرة لتطوير
سوقهم المالي بما يحقق لهم الربح والرضا في نهاية المطاف.
 الفرضية الفرعية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات آراء المستخدمينحول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تعزى لمتغير الجنسية.
للتحقق من الفرضية الفرعية الرابعة تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي (One
 )Way Analysis of Variance-ANOVAألكثر من عينتين مستقلتينُ ،وحسبت الفروق بين
متوسط درجات آراء المستخدمين حول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق
المالية تعزى لمتغير الجنسية .كما هو موضح في الجدول .9
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جدول  :9يبيّن التباين األحادي ( )ANOVAلداللة الفروق بين متوسط درجات آراء المستخدمين
حول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تعزى لمتغير الجنسية
البند

الجنسية

اإلمارات
راض عن
إنني
ٍ
الخدمات التي يقدمها
إحدى دول
سوق أبو ظبي
الخليج
غير ذلك
اإلمارات
أتمنى أن يتم ابتكار
السوق
أساليب تخدم
إحدى دول
وتسهل التعامل بين
الخليج
المستخدمين
غير ذلك
لقد وفر سوق أبو ظبي اإلمارات
لألوراق المالية الكثير إحدى دول
من الوقت والجهد
الخليج
إلنجاز المعامالت
غير ذلك
اإلمارات
أنني أواجه مشكلة فنية
أو تقنية عندما استخدم إحدى دول
سوق أبو ظبي لألوراق
الخليج
المالية
غير ذلك
هناك تعقيد في الخدمات اإلمارات
التي يقدمها السوق
إحدى دول
الخليج
غير ذلك
اإلمارات
يستطيع األشخاص من
مختلف األعمار
إحدى دول
والجنسيات ومستوى
الخليج
التعليم ومستوى الدخل
غير ذلك
التعامل مع خدمات
السوق
اإلمارات
تلتزم إدارة السوق
الحكومية
بالسياسات
إحدى دول
الخليج
غير ذلك
اإلمارات
تعتمد إدارة سوق أبو
ظبي لألوراق المالية
إحدى دول
اإلفصاح والشفافية في
الخليج
تعامالتها
غير ذلك
اإلمارات
الدرجة الكلية
إحدى دول
الخليج
غير ذلك

العينة

المتوسط
الحسابي

القيمة
االنحراف قيمة ()T
االحتمالية
المعياري
12.00

3.10 20
3.39 18

1.48
1.42

1.60 15
1.10 20
2.89 18

0.82
0.30
1.53

12.99

2.60 15
2.30 20
3.33 18

1.50
1.55
1.23

11.11

1.93 15
2.40 20
2.67 18

1.43
1.50
1.49

10.96

2.67 15
3.90 20
2.56 18

1.63
1.07
1.50

13.07

2.87 15
1.45 20
3.44 18

1.76
0.60
1.09

29.77

4.53 15

0.51

1.95 20
3.11 18

1.39
1.56

2.07 15
2.30 20
2.94 18

1.33
1.65
1.34

12.42

3.20 15
18.50 20
24.33 18

1.56
4.57
5.05

28.58

21.47 15

5.23

10.68

0.000

0.000

0.000

القرار
دال لصالح
إحدى دول
الخليج
دال لصالح
إحدى دول
الخليج
دال لصالح
إحدى دول
الخليج

0.000

دال لصالح
إحدى دول
الخليج وغير
ذلك

0.000

دال لصالح
غير ذلك

0.000

0.000

0.000

0.000

دال لصالح
غير ذلك

دال لصالح
إحدى دول
الخليج
دال لصالح
غير ذلك

دال لصالح
إحدى دول
الخليج
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يُالحظ من الجدول السابق أن القيم االحتمالية للدرجة الكلية لدرجات إجابات المستخدمين
حول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية أصغر من مستوى الداللة
االفتراضي لها ( ،)0.05وهذا يشير إلى وجود فروق بين متوسط درجات آراء المستخدمين حول
دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تعزى الجنسية .وبالتالي نرفض
فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة لها التي تقول :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط
درجات آراء الموظفين حول دور الحوكمة في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية
تعزى لمتغير الجنسية لصالح إحدى دول الخليج على الرغم من وجود فروق لصالح الدول األخرى.
وقد تعود هذه النتيجة أن المستثمرين والمستخدمين لسوق أبو ظبي لألوراق المالية ،والسيما
من دول الخليج أو غيرها ،قد أتوا لالستثمار في سوق ذو شهرة عالية على مستوى الوطن العربي
والشرق األوسط ،وبالتالي لديهم آمال وتوقعات كبرى على مستوى الخدمات تتوافق مع المعطيات
العالمية في األسواق المالية ،وهم بذلك األقدر على استشعار األخطاء االدارية ،أو العقبات والعراقيل
والبيروقراطية والتي تتنافى مع متطلبات األلفية الجديدة.
ولم يأتي هؤالء المستثمرين من أماكن ودول أخرى خارج دولة االمارات إال لتحقيق ربح
يرضون عنه ،وهو الغاية النهائية ألي مستثمر في أي سوق مالي عبر العالم.
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الفصل الخامس :نتائج وتوصيات الدارسة
تمهيد
بعد الدراسة التي أجريناها في الفصل السابقة نتحدث في هذا الفصل عن أهم النتائج التي
توصلنا إليها ،وفي ضوء ما استخلصناه من هذه الدراسة أوردنا مجموعة من النتائج والتوصيات
وهي كالتالي:

أوالا :نتائج الدراسة
يتناول الباحث في هذا الفصل أبرز وأهم النتائج التي توصل إليها ،والتي تتمثل فيما يلي:
 -1توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات آراء الموظفين حول دور الحوكمة في
االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث.
 -2توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات آراء الموظفين حول دور الحوكمة في
االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تعزى لمتغير العمر لصالح العمر من -20
 30سنة.
 -3توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات آراء الموظفين حول دور الحوكمة في
االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تعزى لمتغير المستوى التعليمي لصالح
الجامعي.
 -4توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات آراء الموظفين حول دور الحوكمة في
االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تعزى لمتغير سنوات الخبرة لصالح من
لديهم خبرة من 10-5سنوات.
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 -5توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات آراء المستخدمين حول دور الحوكمة
في االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث.
 -6توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات آراء الموظفين حول دور الحوكمة في
االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تعزى لمتغير العمر لصالح العمر أكثر من
 30سنة.
 -7توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات آراء الموظفين حول دور الحوكمة في
االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تعزى لمتغير المستوى التعليمي لصالح
الجامعي.
 -8توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات آراء الموظفين حول دور الحوكمة في
االبتكار اإلداري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية تعزى لمتغير الجنسية لصالح إحدى دول
الخليج.

ثانياا :توصيات الدراسة
في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة الحالية ،جمع الباحث عددا ً من التوصيات وهي كما يلي:
 -1العمل على تطوير آليات من شأنها ترسيخ واستخدام معايير الحوكمة بأساليب مبتكرة.
 -2التوسع في نطاق الخدمات التي يقدمها سوق أبو ظبي لألوراق المالية وتفعيل االبتكار فيها.
 -3تعزيز فرص مشاركة المرأة في العمل في قطاع األوراق المالية.
 -4رفع مهارة العاملين في سوق أبو ظبي لألوراق المالية وذلك بالعمل على التدريب والتأهيل
المستمر من أجل مواكبة التطور في التكنولوجيا والتقنيات.
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 -5زيادة الجهود من أجل االستمرار في تأهيل وتدريب الموظفين لمواكبة التطور.
 -6دعم الموظفين في سوق أبو ظبي لألوراق المالية ممن هم من أصحاب الخبرات ومن الفئة
العمرية فوق الثالثون عاماً.
 -7العمل الحثيث على تطوير الخدمات بما يتناسب مع المستخدمين من دول الخليج.
 -8وضع خطط متكاملة من شأنها التخفيف من نسبة المشكالت التي تواجه المستخدمين
والموظفين على ح ٍد سواء والتي تحد من أداء الخدمات التي يقدمها السوق.

التوصيات للباحثين
لقد أوجز الباحث عددا ً من التوصيات للباحثين ممن هم بصدد تجهيز الدراسات التي تناقش
أمور مهمة في الوقت الحالي والتي تقدم الفائدة للمجتمع ،ونستعرض عددا ً من هذه التوصيات
 -1دراسة علم الحوكمة بشكل عام ،وحوكمة المؤسسات بنوعيها بشكل خاص في دولة االمارات
العربية المتحدة.
 -2زيادة الدراسات البحثية حول حوكمة المؤسسات ودورها في االبتكار اإلداري في دولة
االمارات العربية المتحدة والوطن العربي ،وذلك نظرا ً لقلة الدراسات حول هذا الموضوع.
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ناشرون ،بيروت ،لبنان.
( )64قنديل ،عالء محمد سيد ( .)2010القيادة اإلدارية وإدارة االبتكار ،الطبعة األولى ،دار الفكر
للنشر ،عمان ،أردن.
( )65كوك ،بيتر ( .)1998إدارة اإلبداع ،ترجمة خالد العامري ،دار الفاروق للنشر والتوزيع،
القاهرة ،مصر.
( )66كيم ،كينث وآخرون ( .)2007حوكمة الشركات ،ترجمة محمد عبد الفتاح العشماوي
وغريب رجب غنام ،دار المريخ ،الرياض ،السعودية.
( )67محمد ،نيفين حسين ( .)2016دور االبتكار واإلبداع المستمر في ضمان المركز التنافسي
للمؤسسات االقتصادية والدول "دراسة حالة دولة اإلمارات" ،إدارة التخطيط ودعم القرار،
وزارة االقتصاد ،أبو ظبي ،اإلمارات.
( )68المدني ،محمد عبد الرحمن ( .)2008مفاتيح اإلبداع الوظيفي ،الطبعة االولى ،دار المدني
للنشر والتوزيع ،جدة ،السعودية.
( )69مرسي ،جمال الدين محمد ،وإدريس ،ثابت عبد الرحمن ( .)2005السلوك التنظيمي
"نظريات ونماذج وتطبيق عملي إلدارة السلوك في المنظمة" ،الدار الجامعية للنشر ،القاهرة،
مصر.
( )70مركز المشروعات الدولية ( .)2012حوكمة الشركات في القرن الواحد والعشرين ،بحث
منشور على الموقع اإللكتروني  /www.arabia.org/2003تم االطالع على الموقع
بتاريخ  12يناير .2019
( )71نجم ،عبود نجم ( .)2009اإلدارة والمعرفة اإللكترونية ،دار اليازوري للنشر والتوزيع،
عمان ،أردن.
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( )72النصبان ،عبد الرحمن بن محمد ( .)2012دور إدارة االبتكار في تطوير أداء العاملين
بإدارة جوازات الرياض ،رسالة ماجستير في العلوم اإلدارية ،كلية الدراسات العليا ،جامعة
نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،السعودية.
( )73نصيرة ،محاجبية ( .)2006وظيفة الهندسة المالية في البنوك ،رسالة ماجستير ،كلية العلوم
االقتصادية وعلوم التسييرن جامعة  8ماي ،قالمة ،الجزائر.
( )74النمر ،سعود ( .)1992اإلبداع اإلداري "دراسة سلوكية" ،مجلة المدير العربي ،القاهرة،
مصر.
( )75نوري ،بتول محمد ،وسلمان علي خلف ( .)2010حوكمة الشركات ودورها في تخفيض
مشاكل نظرية الوكالةن الملتقى الدولي حول اإليداع والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة،
الجامعة المستنصرية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،بغداد ،عراق.
( )76هالل ،حسين مصطفى وآخرون ( .)2009التخطيط اإلستراتيجي لتطوير أداء المنظمات،
الطبعة الرابعة ،دار السحاب للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر.
( )77هندي ،منير إبراهيم (ب.ت) .الفكر الحديث في إدارة المخاطر "الهندية المالية باستخدام
التوريق والمشتقات" ،الجزء األول ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،مصر.
( )78هيجان ،عبد الرحمن أحمد ( .)1999معوقات اإلبداع بالمنظمات السعودية ،مجلة اإلدارة
العامة ،العدد األول ،الرياض ،السعودية.
( )79يوسف ،محمد حسن ( .)2007محددات الحوكمة ومعاييرها مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها
في مصر ،بدون دار نشر ،القاهرة ،مصر.
( )80يوسف ،محمد طارق ( .)2007حوكمة الشركات "اإلفصاح والشفافية كأحد مبادئ حوكمة
الشركات ومدى ارتباطها بالمعايير المحاسبية" ،المؤتمر العربي األول ،في الفترة من 6-2
مايو ،شرم الشيخ ،مصر.
( )81دوابة ،أشرف ( .)2009تكامل األسواق المالية العربية آفاق وتحديات .الجامعة األردنية،
ص .18تم االطالع على الموقع بتاريخ  17فبراير  .2018الرابط:
https://www.kantakji.com/media/9075/20.doc
( )82صحيفة االتحاد .)2019( ،سوق أبو ظبي" يناقش خطته االستراتيجية الجديدة ،تم االطالع
على الموقع بتاريخ  18فبراير  .2019الرابطhttp://bit.ly/31dAmfQ :
( )83تقرير سوق أبو ظبي لألورق المالية ،مزايا اإلدراج في سوق أبو ظبي لألوراق المالية
للشركات المساهمة العامة ،تم االطالع على الموقع بتاريخ  5يناير  .2018الرابط:
http://bit.ly/2HWs58P
( )84الموقع الرسمي لسوق أبو ظبي لألوراق المالية ،تم االطالع على الموقع بتاريخ  6فبراير
 .2018الرابطhttps://www.adx.ae/Arabic/Pages/default.aspx :
( )85التقرير السنوي  ،2016تم االطالع على الموقع بتاريخ  8مارس  2018الرابط:
https://www.adx.ae/DocumentCenter/adxdocs/AnnualReporAR.pdf-2016
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( )86شريف اليماني ( 5 ،)2019عوامل تحدد أداء األسهم المحلية خالل الربع الثاني من
 ،2019صحيفة اإلمارات اليوم ،تم االطالع على الموقع بتاريخ  2مارس  2018الرباط:
https://www.emaratalyoum.com/business/local/2019-04-011.1197873
( )87أبو ظبي ( ،)2018سوق أبو ظبي لألوراق المالية يكشف عن تحقيق إنجازات نوعية
خالل عام  ،2017اإلمارات اليوم ،تم االطالع على الموقع بتاريخ  23يناير 2018
الرابطhttps://www.emaratalyoum.com/business/local/2018-01- :
1.1059340-06
( )88صحيفة البيان .)2002( ،سوق أبو ظبي لألوراق المالية بين االنجازات والتطلعات ،تم
االطالع على الموقع بتاريخ  5فبراير  .2018الرابط:
https://www.albayan.ae/economy/2002-11-02-1.1356488
( )89المعري ،أحمد ( .)2018حوكمة اإلدارة الشرطية ،الشارقة/ .اإلمارات العربية المتحدة:
شرطة الشارقة ،إدارة مركز بحوث الشرطة.
( )90الشريف ،ريم بنت منصور ( .)2013دور إدارة التطوير اإلداري في تحسين األداء
الوظيفي -دراسة تطبيقية على الموظفات اإلداريات في جامعة الملك عبد العزيز بجدة.
( )91حبوش ،محمد جميل ( .)2007مدى التزام الشركات المساهمة العامة الفلسطينية بقواعد
حوكمة الشركات -دراسة تحليلية آلراء المراجعين الداخليين ،المراجعين الخارجين ومدراء
الشركات المساهمة العام.
( )92د.جمعة ،هوام .دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومة المحاسبية ،كلية العلوم
االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة باجي مختار-عنابة ،أردن.
( )93شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة "طاقة" ش.م.ع ،تقرير حوكمة الشركة عن السنة المنتهية
في  31ديسمبر .2017
( )94عيسى ،عيسى ( .)2009إمكانية حوكمة الشركات لتحسين األداء في الشركات الصناعية
الليبية-دراسة ميدانية-تحليلية ،كلية االقتصاد-جامعة دمشق ،سورية.
( )95أ.مقراش ،فوزية .أثر حوكمة المستشفيات على أخالقيات المهنة الطبية :دراسة حالة المؤسسة
العمومية االستشفائية لوالية جيجل ،جامعة محمد خضير بسكرة ،مصر.
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( )96أفروخ ،رانيا ( .)2015دور حوكمة الشركات في تحسين أداء المؤسسات :دراسة حالة
شركة أليانس للتأمينات ،جامعة محمد خضير بسكرة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية
وعلوم التسيير ،مصر.
( )97المناصير ،عمر ( .)2013أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على أداء شركات الخدمات
المساهمة العامة األردنية ،الجامعة الهاشمية ،الزرقاء ،األردن.
( )98د.غادر ،محمد ياسين ،محددات الحوكمة ومعاييرها ،جامعة الجنان،طرابلس ،لبنان.
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المالحق
أوالا :االستبانة الموزعة على الموظفين
نظرا ً ألهمية دور الحوكمة في تفعيل االبتكار اإلداري ،أقوم ببحث علمي اعتمد فيه على دراسات
وآراء ونظريات مختصين في علم اإلدارة حول استخدامها لمعايير الشفافية وحماية حقوق
المساهمين وتكريس تكنولوجيا المعرفة في تفعيل االبتكار وطريقة استخدام هذه المعايير وأثرها
والمعوقات التي تعترضها.
ومن أجل مقاربة البحث بالواقع ال يمكن للباحث تجاهل رأي الموظفين الذين يعتبرون جزء من
المنظومة اإلدارية في سوق أبو ظبي وإال سيبقى هذا البحث مجرد بحث نظري.
لذلك أضع بين يديكم هذا االستبيان راجيا ً منكم تعبئته وإعطائي رأيكم في نقاط القوة والضعف
في أساليب الحوكمة في سوق أبو ظبي ،علما ً بأن جميع البيانات ستعامل بسرية ولن يتم جمع أية
أسماء أو معلومات خاصة ،كما أن مدة اإلجابة على األسئلة ال تزيد عن خمسة عشر دقائق.
نشكر لكم مشاركتكم الكريمة في الدراسة.
مع خالص احترامي وتقديري ....
 -1عمرك هو:
 -1أقل من  20سنة
 - 2جنسك هو:
 -1ذكر

 -2من  20إلى  30سنة

 -3أكثر من  30سنة

 -2أنثى

 - 3المستوى التعليمي:
 -1ثانوية عامة أو أقل

 -2جامعي

 – 4عدد سنوات الخبرة لديك في سوق أبو ظبي:
 -2من  5إلى  10سنوات
 -1أقل من  5سنوات

 -3دراسات عليا

 -3أكثر من  10سنوات
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ما هو مدى موافقتك على هذه الجمل
الجملة
يوجد التزام جيد بمعيار اإلفصاح
والشفافية (معايير الحوكمة) في سوق
أبو ظبي
كان لتطبيق معيار حماية حقوق
المساهمين (معايير الحوكمة) في
سوق أبو ظبي دور إيجابي
تم استخدام معايير الحوكمة بأساليب
مبتكرة
تم تفعيل االبتكار في الخدمات التي
يقدمها سوق أبو ظبي
توجد مشاكل تنظيمية تعيق تطبيق
الحوكمة في سوق أبو ظبي
تؤثر المعوقات على أداء الخدمات
التي يقدمها السوق وما هو تأثيرها
يحتاج الجمهور في إمارة أبو ظبي إلى
المزيد من التثقيف حتى يتعامل بشكل
إيجابي مع سوق األوراق المالية
يحتاج الموظفون في سوق أبو ظبي
إلى المزيد من التدريب حتى يتماشون
ويبتكرون أساليب جديدة في العمل
اإلداري
تفعل إدارة السوق االبتكار االداري
عبر مبدأ المراجعة الداخلية
والخارجية
يزيد مبدأي المراجعة واإلفصاح من
التزام إدارة السوق بالسياسات
الحكومية
تسهم مبادئ الحوكمة في تطوير
سياسات االبتكار اإلداري في سوق
أبو ظبي لألوراق المالية
كان دور الحوكمة في تفعيل االبتكار
اإلداري في سوق أبو ظبي دوراً
ناجحا ً

موافق بقوة موافق

ال أدري

غير
موافق

غير موافق
أبداً
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ثانياا :االستبانة الموزعة على المستخدمين
نظرا ً ألهمية دور الحوكمة في تفعيل االبتكار اإلداري ،أقوم ببحث علمي اعتمد فيه على دراسات
وآراء ونظريات مختصين في علم اإلدارة حول استخدامها لمعايير الشفافية وحماية حقوق
المساهمين وتكريس تكنولوجيا المعرفة في تفعيل االبتكار وطريقة استخدام هذه المعايير وأثرها
والمعوقات التي تعترضها.
ومن أجل مقاربة البحث بالواقع ال يمكن للباحث تجاهل استطالع رأي المستخدمين ،حيث أن
مدى نجاح أي إدارة يتعلق بمدى رضا المستخدمين عن الخدمات التي تقدمها تلك اإلدارة ،لذا
البد للباحث من استبيان رأي مستخدمي خدمات إدارة سوق أبو ظبي.
لذلك أضع بين يديكم هذا االستبيان راجيا ً منكم تعبئته وإعطائي رأيكم في نقاط القوة والضعف
في أساليب الحوكمة في سوق أبو ظبي ،علما ً بأن جميع البيانات ستعامل بسرية ولن يتم جمع أية
أسماء أو معلومات خاصة ،كما أن مدة اإلجابة على األسئلة ال تزيد عن خمسة عشر دقائق.
نشكر لكم مشاركتكم الكريمة في الدراسة.
مع خالص احترامي وتقديري ....
 - 1عمرك هو:
 -1أقل من  20سنة

 -2من  20إلى  30سنة

 -3من  31إلى  40سنة

 -4أكثر من  40سنة
 - 2جنسك هو:
 -1ذكر

 -2أنثى

 - 3المستوى التعليمي:
 -1ثانوية عامة أو أقل

 -2جامعي

 – 4جنسيتك هي:
 -1اإلمارات

 -2أحدى دول الخليج

 -3دراسات عليا

 -3غير ذلك

113

 - 5ما هو مدى موافقتك على هذه الجمل
موافق
الجملة
بقوة

موافق

ال أدري غير
موافق

غير موافق
أبدا ً

راض عن الخدمات التي يقدمها
إنني
ٍ
سوق أبو ظبي
أتمنى أن يتم ابتكار أساليب تخدم
السوق وتسهل التعامل بين
المستخدمين
لقد وفر سوق أبو ظبي لألوراق
المالية الكثير من الوقت والجهد
إلنجاز المعامالت
أنني أواجه مشكلة فنية أو تقنية
عندما استخدم سوق أبو ظبي
لألوراق المالية
هناك تعقيد في الخدمات التي يقدمها
السوق
يستطيع األشخاص من مختلف
األعمار والجنسيات ومستوى التعليم
ومستوى الدخل التعامل مع خدمات
السوق
تلتزم إدارة السوق بالسياسات
الحكومية
تعتمد إدارة سوق أبو ظبي لألوراق
المالية اإلفصاح والشفافية في
تعامالتها
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