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امللخص 1

تسعى هذه الدراسة إلى معرفة أثر خصائص مجلس اإلدارة على سياسة توزيع األرباح. وقد أجريت الدراسة على عينة 
الــدراســة، استخدمت هــذه الورقة  فــي الــســوق السعودي للفترة )2010-2020(. ولتحقيق أهـــداف  مــن )10( بنوك مــدرجــة 
بين خصائص مجلس  إيجابي  ارتــبــاط  الــدراســة وجــود  نتائج  أظــهــرت  العينة.  لتحليل  املقطعية  الزمنية  السالسل  منهجية 
اإلدارة، )حجم مجلس اإلدارة، واستقاللية األعضاء( وسياسة توزيع األربــاح. وعالوة على ذلك، تظهر الورقة وجود ارتباط 
سلبي كبير بين انشغاليه مجلس اإلدارة )تقاس بتعدد عضوية األعضاء في املجلس( وسياسة توزيع األربـــاح. وتؤكد اآلثــار 
الــشــركــات لتحقيق أهـــداف املساهمين. وبعبارة  أنــه مــن املهم تطبيق أفضل مــمــارســات حوكمة  الــدراســة  املترتبة على هــذه 
أخرى، تحتاج البنوك في السعودية إلى مراقبة خصائص مجلس اإلدارة )تحديد حجم مجلس اإلدارة، واالستقاللية، وتعدد 

عضوية األعضاء(.

الكلمات املفتاحية: حوكمة الشركات، مجلس اإلدارة، سياسة توزيع األرباح، حجم مجلس اإلدارة، استقاللية األعضاء، تعدد 
عضوية األعضاء.

املقدمة
على الــرغــم مــن حــالــة التباطؤ الــتــي شهدتها أنشطة األعــمــال على مستوى الــعــالــم وتــأثــر االقــتــصــاد الــســعــودي نتيجة 
جائحة كورونا إال إن نصف الشركات املدرجة في السوق السعودي حافظت على سياسة توزيع أرباحها وهو ما يؤكد حرص 
مجلس إداراتها على مصلحة مساهميها، وتصدرت 9 شركات بتوزيعات ضخمه على املساهمين فكان مصرف الراجحي املرتبة 
الخامسة ويليه بنك األهلي ثم بنك الرياض، وتعد نسبة األرباح الضخمة التي تقوم الشركات املدرجة في السوق السعودي 
بتوزيعها على املساهمين من أهم العناصر الجاذبة لالستثمارات الداخلية والخارجية وهو نتيجة للجهود الكبيرة املبذولة في 

املجال االقتصادي للوصول للتطور امللموس على أرض الواقع حالًيا.

ونظًرا ألهمية القطاع البنكي الذي يعتبر جزًءا من القطاعات املدرجة في السوق السعودي، فهو يعتبر بمثابة الدعم 
البنكي  القطاع  ( فإن 

ً
النقد السعودي سابقا البنك املركزي )مؤسسة  العربية السعودية، وبدعم من  للملكة  االقتصادي 

يسعى إلى االستقرار املالي بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية اململكة 2030.

فــي أواخــر  املالية  نتيجة االنــهــيــارات  الــشــركــات؛  الكثير مــن االقتصاديين واملاليين اإلداريــيــن بموضوع حوكمة  انشغل 
التسعينات وفضائح الشركات املالية مثل شركة Enron وشركة WorldCom وقد زعزعت هذه االنهيارات ثقة املساهمين 
 ،)2020 في السوق السعودي )الجويسم وعامر،  واملستثمرين، مثل ما جــاء في فضيحة املعجل إحــدى الشركات املدرجة 
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تسعى هذه الدراسة إلى معرفة أثر خصائص مجلس اإلدارة على سياسة توزيع األرباح. وقد أجريت الدراسة على عينة من )10( 
بنوك مدرجة في السوق السعودي للفترة )2010-2020(. ولتحقيق أهــداف الدراسة، استخدمت هذه الورقة منهجية السالسل 
الزمنية املقطعية لتحليل العينة. أظهرت نتائج الدراسة وجود ارتباط إيجابي بين خصائص مجلس اإلدارة، )حجم مجلس اإلدارة، 
واستقاللية األعضاء( وسياسة توزيع األرباح. وعالوة على ذلك، تظهر الورقة وجود ارتباط سلبي كبير بين انشغاليه مجلس اإلدارة 
)تقاس بتعدد عضوية األعــضــاء في املجلس( وسياسة توزيع األربـــاح. وتؤكد اآلثــار املترتبة على هــذه الــدراســة أنــه من املهم تطبيق 
أفضل ممارسات حوكمة الشركات لتحقيق أهداف املساهمين. وبعبارة أخرى، تحتاج البنوك في السعودية إلى مراقبة خصائص 

مجلس اإلدارة )تحديد حجم مجلس اإلدارة، واالستقاللية، وتعدد عضوية األعضاء(.



أثر خصائص مجلس اإلدارة على سياسة توزيع األرباح ...

36

لذا جاءت مبادرة اململكة في تحسين عمل حوكمة الشركات من خالل تحقيق املصداقية واإلفصاح والشفافية، فحوكمة 
الشركات من املجاالت الواعدة التي تسهم في حماية االستثمارات الوطنية وجلب االستثمار األجنبي )العتيبي، 2006( وكما 
 ملزيد من االستثمارات الداخلية، وتمثل بيئة اقتصادية آمنة، مما 

ً
 رائجا

ً
جاء في دراسة )عطا، 2018( الحوكمة تخلق سوقا

 من االستثمارات األجنبية وحماية حقوق صغار املساهمين، 
ً
يحفز على عودة رؤوس األموال الوطنية املهاجرة، ويجذب مزيدا

إذ حققت اململكة قفزات كبيرة في حوكمة الشركات خــالل السنوات املاضية والسيما في محور حوكمة املساهمين حيث 
 في عنصر الحوكمة.

ً
 مهما

ً
انتقلت من املركز 77 إلى املركز الثاني عامليا )هيئة السوق املالية، 2019(؛ مما جعلها مرجعا

وُيعد مجلس اإلدارة وتكوينه من أهم اآلليات الداعمة في تطبيق الحوكمة فهو املسؤول عن ضمان حماية حقوق 
املساهمين، والتأكد من أن مصالحهم ومصالح اإلدارة التنفيذية تسير في نفس االتجاه ونفس الهدف وهو تعظيم قيمة 
الشركة كما أكد )الحسن محمد، 2016( إن مجلس اإلدارة من أهم آليات دعائم تطبيق الحوكمة، فيلتزم املجلس بالعمل 
على حماية حقوق املساهمين بما يضمن العدالة واملساواة بينهم كما يلتزم مع اإلدارة التنفيذية للشركة بعدم التمييز بين 
املساهمين املالكين لذات فئة األسهم، وعدم حجب أي حق عنهم، وتبين الشركة في سياساتها الداخلية اإلجراءات الالزمة 
لضمان ممارسة جميع املساهمين حقوقهم، وكذلك من مسؤولياته تحديد سياسة توزيع األرباح فالوصول إلى قرار إعالن 

توزيع األرباح التزاًما مهًما ملجلس إدارة الشركة. 

من أجل ضمان فعالية مجلس اإلدارة في تحديد سياسة توزيع األرباح، حيث يجب أن يتمتع مجلس اإلدارة بخصائص 
معينة ومع ذلك، فقد لوحظ أن هذه الخصائص تختلف من دولة إلى أخرى كما يختلف تأثيرها على سياسة توزيع األرباح 
باختالف الشركات، لذلك من الضروري تحديد أهم خصائص مجلس اإلدارة التي تؤثر على سياسة توزيع األرباح، ومن أهم 
الخصائص حجم مجلس اإلدارة فكلما كان عدد أعضاءه كبير كلما كانت توزيعات األربــاح للمساهمين أكبر وهذا ما أكده 

  .)Chuah & Ng, 2015( الباحث

تركز هــذه الــدراســة على ماهية تأثير حوكمة الــشــركــات على سياسة تــوزيــع األربـــاح وبشكل خــاص خصائص مجلس 
اإلدارة )حجم مجلس اإلدارة – استقاللية األعضاء – وتعدد العضوية( على سياسة توزيع األرباح. حيث أن هذه الدراسة 
تقدم مساهمة علمية من خالل دراسة أثر تعدد عضوية األعضاء على سياسة توزيع األرباح في السوق السعودي والسيما 
قطاع البنوك املدرجة في السوق السعودي للفترة )2010-2020( وبناًء على الدراسات السابقة فإن هذه الدراسة تعد من 

أوائل الدراسات التي بحثت بين أثر تعدد عضوية األعضاء على سياسة توزيع األرباح.

 بضرورة وضع التشريعات والقوانين التي تسير عمل الشركات وذلك بضرورة األخذ في عين 
ً
تقدم هذه الدراسة اثباتا

االعتبار بوضع عدد معين من تعدد عضوية األعضاء التي يحصل عليها أعضاء املجلس.

اإلطار النظري والدراسات السابقة
اإلطار النظري

الحوكمة:

 ألداء العوملة وما تبعها من تغيرات وتطورات قانونية واقتصادية، ظهر مفهوم حوكمة الشركات فهو من املفاهيم 
ً
نظرا

الحديثة التي ظهرت بقوة في مجال األعمال في العقود األخيرة؛ وذلك ملا شهده العالم باملا�ضي من أزمات مالية واقتصادية 
وما تبعها من تالعبات وفضائح مالية للعديد من الشركات، جاءت الحوكمة للرغبة في تقليل املخاطر وتفادي تلك االنهيارات 
التي عصفت باالقتصاد العالمي، وهذا ما تحققه في عصرنا الحالي من إضفاء الثقة والشفافية واملصداقية على املعلومات 
الــواردة في القوائم املالية، وإيجاد معايير ألفضل املمارسات واإلجــراءات اإلداريــة والتنظيمية والرقابية وااللتزام باألنظمة 

الداخلية والخارجية املنظمة للشركات.

ظهور العديد من األبحاث واألفكار لرجال القانون نتيجة الكساد العظيم الحاصل في بورصة وول ستريت عام 1929، 
 )Berle & Means( فأول دراسة تطرقت ملفهوم الحوكمة هي دراسة في البحث املوسوم باملؤسسة الحديثة وامللكية الخاصة لـ
سنة 1932 خالل معالجتهما لهيكل اختالف وعدم تجانس امللكية للمؤسسات األمريكية، كما جاءت دراسة )Coase( سنة 
1937 الذي عرض فكرة تكاليف املعامالت، فمن خالل هذه األبحاث توصل هؤالء إلى القدرة على تسيير ومراقبة املؤسسات 
وهذا هو ركيزة حوكمة الشركات، وخاصة تلك املتعلقة باملساهمين أو املالكين من ناحية، ومجلس اإلدارة واإلدارة العليا 
ينحصر فيها املفهوم الخاص  للحوكمة من ناحية أخرى، ومن أهم هذه النظريات التي من الضروري وجودها باملؤسسات 
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الوكالة فهي جــاءت لحل مشكلة تعارض  املديرين هي نظرية  التي كانت تحكم عمل  السلوكيات  لتفادي األخــطــاء ومراقبة 
املصالح من خالل اعتبار املؤسسة سلسلة من التعاقدات االختيارية بين األطراف املختلفة فيها، من شأنها الحد من سلوك 
اإلدارة بتفضيل مصالحها الشخصية على مصالح األطراف األخرى )بورمة، 2017(، حيث نعتقد أن توزيعات األرباح تساعد 

على تخفيض مشاكل الوكالة والتي تسعى إليها حوكمة الشركات مما يجعلها أداة تحفيزية للقيام بتوزيعات األرباح.

كما تعتمد هذه الدراسة أيًضا على نظرية Business والنظرية املعاكسة Reputation فنظرية Business تفترض أن 
 إلــى الحد الــذي يؤثر على أداء واجباته 

ً
3 عضويات( سيصبح مشغوال العضو الــذي لديه عضويات متعددة )أي أكثر من 

اتجاه شركته األصلية ومن ثم تقلل فعاليته في أداء دوره الرقابي واالشرافي على عمليات الشركة )الشتوي، 2017(، وعليه 
نفترض بأن األشخاص الذين يمتلكون أكثر من عضويه لن يتخذوا قرارات سديدة نحو سياسة توزيع األرباح  مما سيؤدي 
النظرية املعاكسة والتي تفترض أن العضوية  املقابل   بعدم توزيع األربـــاح للمساهمين. وفــي 

ً
 سلبيا

ً
قـــرارا اتخاذ الشركة  إلــى 

املتعددة تكسب عضو مجلس اإلدارة الخبرة واملعارف وهذه تنعكس بصورة إيجابية على أداء دوره االشرافي والرقابي للشركة 
)الشتوي، 2017(، وبناًء على هذه النظرية نعتقد بأن األعضاء متعددي العضوية يتخذوا القرارات السليمة اتجاه سياسة 

توزيع األرباح مما يؤثر بشكل إيجابي على املساهمين.

الحوكمة البنكية:

أعمال  ورقــابــة  وإدارة  توجيه  مــن خاللها  يتم  التي  التنظيمية  والهياكل  العمليات  عــن  الشركات  يعبر مفهوم حوكمة 
الشركة وشؤونها، ويكون مجلس اإلدارة املسؤول املباشر عن ذلك، فزيادة على التزاماته تجاه أصحاب املصالح الخاصة، 
تقع عليه واجب تحقيق مصالح الشركة بأفضل ما يمكن. ويتنازع مفهوم حوكمة الشركات إلى معنيين أحدهما املعنى الضيق 
الــقــرارات  التي تحدد سلطة اتخاذ  إلــى العالقات الداخلية  الــواســع إذ يشير مفهوم الحوكمة باملعنى الضيق  واآلخــر املعنى 
املساءلة، أما املعنى الواسع يتضمن جميع القوى التي تتصل بعملية صنع القرارات في الشركة واملؤثرة فيها وال تشمل القوى 
فقط على حقوق الرقابة من أصحاب املصالح وانما يشتمل على تنفيذ العقود املبرمة مع األطــراف املتعاملة مع الشركة 

)محمد ورا�ضي، 2018(.  

لم ينفصل املفهوم العام لحوكمة البنوك عن مفهوم حوكمة الشركات حتى بدأ البعض منهم في تبني اسم حوكمة 
الــتــعــاون االقتصادي  2018(، ولقد عرفت »منظمة  الــشــركــات املصرفية )محمد ورا�ضــــي،  أو حوكمة  الــشــركــات املصرفية 
والتنمية« OCEDحوكمة البنوك على أنها »نظام توجيه ورقابة منشأة األعمال يتم من خالله توزيع الحقوق واملسؤوليات 
القواعد  تبين  أنها  املــديــرون، املساهمون، أصحاب املصالح، كما  إدارة،  بين مختلف األطـــراف املشاركين فيها من مجلس 
واإلجــراءات الالزمة التخاذ القرارات التي تتعلق بشؤون املصرف باإلضافة إلى توفير الهيكل الذي يمكن من خالله تحديد 

أهداف املصرف ووسائل تحقيق تلك األهداف ورقابة األداء«. 

نالحظ هنا أن تعريف »منظمة التعاون االقتصادي والتنمية« ركز على وجوب املساواة والتوازي بين مصالح اإلدارة 
وبين مصالح حملة األسهم وأصحاب املصالح اآلخرين، فحوكمة املصارف هي نظام من أجل التوجيه والرقابة على عمل 

املصارف خاصة تلك التي تنفصل فيها امللكية عن اإلدارة.

وقــد عرفت لجنة بــازل حوكمة املصارف على أنها »األساليب التي تــدار بها البنوك من خــالل مجلس اإلدارة واإلدارة 
العليا والتي تحدد أهداف البنك والتشغيل وحماية أصحاب املصالح مع االلتزام بالعمل وفقا للقوانين والنظم السائدة، 

وبما يحقق حماية مصالح املودعين«.

بينما عرفتها لجنة كادبري بأنها »النظام السليم للرقابة املالية لحوكمة البنوك الذي بواسطته يتم توجيه البنك«.

الحوكمة البنكية اإلسالمية:

 عن البنوك التقليدية، إذ إن التركيبة األساسية للحوكمة تختلف في 
ً
 ومضمونا

ً
إن البنوك اإلسالمية تختلف شكال

كل منهما حيث تتضمن البنوك التقليدية أربعة عناصر تتمثل في املساهمين ومجلس اإلدارة واإلدارة العليا وكذلك أصحاب 
املصالح األخرى، بينما يزيد عن هؤالء في البنوك اإلسالمية عنصر خامس ستمثل في هيئة الرقابة الشرعية التي تعمل على 

مراقبة مدى توافق أعمال البنوك مع أحكام الشريعة اإلسالمية.   
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مجلس اإلدارة:

يضمن  املجتمع  احتياجات  لتلبية  للتطوير  املستمر  والسعي  الشركة  استمرارية  يضمن  فعال  إدارة  مجلس  وجــود 
 عن وضع 

ً
بقاءها في ظل االنفتاح االقتصادي املتواصل، يمثل مجلس اإلدارة الشخص املسؤول في الشركة لذا فهو مسؤوال

االستراتيجية الشاملة للمنظمة ورسم خطط العمل الرئيسية وبناء سياسة إدارة املخاطر ومراجعتها وتوجيهها، باإلضافة 
إلى تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها املالية وإقرار امليزانيات السنوية، فمجلس اإلدارة هو 
السلطة األعلى في الشركة الذي ترجع إليه جميع الصالحيات الالزمة التخاذ القرارات واإلجراءات الالزمة لتحقيق مصلحة 
املساهمين الذين منحوا مجلس اإلدارة التفويض الالزم، ويعتبر مجلس اإلدارة أكثر آليات الحوكمة أهمية؛ ألنه يمثل قمة 
إطار الحوكمة املؤسسية، فالوظيفة األساسية ملجلس اإلدارة هي تقليل التكاليف الناشئة عن الفصل بين امللكية وسلطة 
اتخاذ القرار، ويكون مجلس اإلدارة مسئوال بصفة جماعية عن رفع مستوى النجاح في الشركة والقيادة والتوجيه لشؤون 
الشركة، كما يجب تعيين أعضاء مستقلين في مجلس اإلدارة قادرين على رقابة املديرين وأعمالهم في الشركة، إذ ال يمكننا 
توقع قيام املديرين التنفيذين األعضاء في مجلس اإلدارة باإلشراف والرقابة على أنفسهم والذين قد يفضلون مصالحهم 

الذاتية على مصالح الشركة واألطراف األخرى إذا لم تتم مراقبتهم باستمرار ومن خصائص مجلس اإلدارة كالتالي:

حجم املجلس: حجم مجلس اإلدارة واحد من بين الخصائص املهمة التي تستخدمها الدراسات لقياس فعالية 1- 
الذين  التنفيذيين  التنفيذيين وغــيــر  املجلس  أعــضــاء  عــدد  بــه  الــشــركــات، ويقصد  آلــيــات حوكمة  كــأحــد  املجلس 
يكونون مجلس إدارة شركة، وأشارت الئحة املبادئ األساسية للحوكمة في املؤسسات املالية أن يتناسب أعضاء 
مجلس اإلدارة مــع حجم الــشــركــة وطبيعة نشاطها، وقــد نصت فــي نفس الــوقــت على أن يــحــدد الــنــظــام األســاس 
للمؤسسة املالية عدد أعضاء مجلس اإلدارة على أال يقل عن خمسة أعضاء وال يزيد على أحد عشر، ولكي يتم 

أفضل املمارسات في البنوك يجب إال يقل عن تسعة أعضاء وال يزيد عن أحد عشر عضو.

اســتــقــاللــيــة أعــضــاء مجلس اإلدارة: يــقــصــد بــاســتــقــاللــيــة األعـــضـــاء ان يــكــونــون بــعــيــديــن عــن كــل مــا يــربــطــهــم من 2- 
مصالح ذاتية للشركة )الحسن محمد، 2016(، وعــززت الئحة املبادئ األساسية للحوكمة في املؤسسات املالية 
أال يقل عــدد األعــضــاء املستقلين عــن ثلث أعــضــاء املجلس كما يجب على املجلس إجـــراء تقييم ســنــوي لقياس 
مدى استقاللية العضو املستقل، والتأكد من عدم وجود أي عالقات أو ظروف قد تؤثر على استقالليته، كما 
على العضو إبــالغ املجلس عند تحقق أي من عــوارض االستقاللية، إذا يفضل ان يكون مدير مجلس اإلدارة في 
 لنظرية الوكالة يساهم األعضاء املستقلين بخبرتهم 

ً
 وذلك وفق أفضل املمارسات املتبعة، وفقا

ً
البنوك مستقال

الذي يمتلكونها في حماية مصالح الشركة ضد التصرفات االنتهازية املحتملة والتي سيستفيد منها عدد محدود 
من املساهمين، فعندما تزداد نسبة استقالل مجلس اإلدارة، ينخفض تضارب املصالح بين اإلدارة واملساهمين.

تعدد عضوية العضو في مجالس اإلدارة: عززت الئحة املبادئ األساسية للحوكمة في املؤسسات املالية أال يشغل 3- 
عضو مجلس اإلدارة عضوية مجلس إدارة مؤسسة مالية مماثلة تعمل داخــل اململكة كما نصت ان ال يشغل 
تــعــدد العضوية في  فــي الــســوق، يساعد  العضو عضوية مجلس إدارة أكــثــر مــن خمس شــركــات مساهمة مــدرجــة 

مجالس إدارة الشركات على تزويد الشركة بأهم الخبرات الالزمة إلدارتها )حمدان، 2019(.

 لنظرية الوكالة، يساهم األعضاء املستقلين بخبرتهم في حماية مصالح الشركة أي عندما تزداد نسبة استقالل 
ً
ووفقا

الشركة  في  املستقل  الرقابي  التنفيذية واملساهمين، بسبب دورهــم  اإلدارة  بين  املصالح  ينخفض تضارب  اإلدارة،  مجلس 
والذي يؤثر في زيادة املوضوعية، وبالتالي تخفيض تكاليف الوكالة إلى أقل درجة ممكنة، مما يؤدي بدوره إلى ان تكون اآللية 
 على سياسة توزيع األربـــاح، ومــن الــدراســة التي 

ً
التي تــدار بها الشركات أكثر كفاءة )الــســويــركــي،2021(، مما ينعكس إيجابا

 )Alias et al., 2014(و )اثبتت ذلك دراسة )الحسن محمد، 2016

إلــى تخفيض تكاليف الوكالة  إلــى ما سبق فتعدد العضوية يوفر عامل رقابة على مجلس اإلدارة مما يــؤدي   
ً
استنادا

 على مجلس اإلدارة لتعديل سلوكها نحو حملة األسهم، حيث يفترض أن تأثير 
ً
ويعطي ضمان أكثر للدائنين ويشكل ضغطا

 للفوائد واملنافع التي 
ً
العضوية املتعددة ال يكون في االتجاه اإليجابي وال في االتجاه السلبي وانما يختلف من حالة ألخرى تبعا

تحددها الشركة )الشتوي، 2017(،  ويكون تعدد عضوية األعضاء في االتجاه إيجابي ألنه يساهم في صقل خبرات األعضاء 
 الحظ )حمدان، 2019( إن 

ً
وتبادلهم املعرفة من خالل عملية تعليم غير مستمرة وذلك باالستفادة من خبرات بعض، فمثال

هناك أثر إيجابي لتعدد العضوية في مجالس اإلدارة على أداء الشركة، وعلى النقيض من ذلك فإن تعدد عضوية األعضاء 
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قد يؤدي إلى انتقال املمارسات االحتيالية والغير أخالقية بين الشركات ومن زاوية أخرى وجود األشخاص الذين يمتلكون 
لذلك سيكون هناك  املالية ونتيجة  والتقارير  السياسات  لــالطــالع على جميع  الكافي  الــوقــت  لديهم  ليس  مــن عضوية  أكثر 

ضعف في الدور الرقابي مما يؤثر بشكل سلبي على قرار سياسة توزيع األرباح.

أثر خصائص مجلس اإلدارة على توزيعات األرباح:

تعدد األطراف املهتمة بنشاط الشركة غالبا ما يؤدي إلى تعارض املصالح خاصة بين اإلدارة واملساهمين حول العديد 
من األمور، التي قد ينظر إليها كل طرف بطريقة تختلف عن األخر، وأهمها سياسة توزيع األرباح حيث أطلق عليها البعض 
إلــى حماية حــقــوق أصحاب  باستمرار  الــشــركــات تسعى  )Dividend Puzzle(، وألن حوكمة  األربـــاح  تــوزيــعــات  لغز  مصطلح 

املصلحة، فقد تكون أفضل حل لضمان تطبيق سياسة مثلى لتوزيعات األرباح.

وفي ظل نظرية الوكالة وتعارض املصالح بين املديرين واملساهمين حول العديد من القضايا وال سيما سياسة توزيع 
األربـــاح حيث يــؤدي هــذه التعارض إلــى اتــخــاذ املديرين قـــرارات بشأن سياسة تــوزيــع األربـــاح مــن خــالل تــوزيــع نسبة قليلة أو 
، فقد جاءت حوكمة الشركات 

ً
احتجازها بهدف استغالل هذه األموال في فرص استثمارية تعود بالنفع على الشركة مستقبال

 إلى حل هذه الصراعات، 
ً
لحل الصراعات بين األطراف ذات املصلحة وبين املديرين واملساهمين بشكل خاص وتسعى دائما

وأشارت العديد من الدراسات إلى وجود عالقة بين الحوكمة وتوزيعات األرباح.

اقع البنوك اإلسالمية في توزيع األرباح:  و

عد البنوك اإلسالمية كأحد أهم جوانب تطبيق االقتصاد اإلسالمي لسد فجوة مهمة في تطبيق الشريعة اإلسالمية في 
ُ
ت

هذا املجال من خالل تطوير نظام مصرفي ومالي ال يقوم على الفائدة األساسية كما حققت البنوك اإلسالمية تقدما كبيرا، 
وتمثل اململكة العربية السعودية 49% من الحصة اإلجمالية لدول الخليج؛ لذلك هي تحتل املرتبة األولى في مجال الصيرفة 
اإلسالمية ومــا زالــت هناك فــرص ملزيد من التطوير؛ نتيجة للنمو املستمر في الطلب على منتجات التمويل اإلسالمي التي 

أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين وحققت نجاًحا في اقتصاد اململكة العربية السعودية. 

إذ إن مسألة توزيع األرباح تتعلق بمصادر أموال البنوك اإلسالمية أكثر مما تتعلق باستخدامات هذه األموال وتعود 
مشكلة توزيع أرباح البنوك اإلسالمية إلى طبيعة عقد املضاربة الذي يحكم العالقة بين املساهمين واملودعين )شاهين، 2005(، 
حيث تدمج أموال هؤالء املساهمين واملودعين وتوجه نحو استثمارات متعددة، فالبنوك اإلسالمية ال تسعى لتحقيق العائد 
فقـط إرضـاء لرغبـات املساهمين، إذ إن لهم طموحات أخرى بجانب العائد يتمثل أهمها في نمو هذه املنظمات واستمرارها، 
 مراعاة حاجات ورغبات العاملين واملتعاملين بكافة عناصره، وهذا يعني أن تراعي البنوك اإلسالمية سياسة 

ً
بل عليها أيضا

التوزيع فالبد ان يقوم البنك بالفصل بين اإليرادات املتولدة التي تخص املساهمين وتلـك الـتي تخص املودعين ثم يقوم البنك 
إلــى صافي الربح الــذي يخص املساهمين وهو  إيـــرادات املساهمين بما يجـب أن تتحمـل مـن تكاليف عامة للوصول  بتحميل 

الوعاء التي تقتطـع منه االحتياطيات )املغربي، 2004(.

الدراسات السابقة
يحظى مجلس اإلدارة بأهمية بالغة من قبل الشركات، كما يعد املؤثر الرئي�ضي على السياسات املالية للشركات والتي منها 
سياسة توزيع األربــاح. تفيد دراسة )Cadbury Committee, 199( بأن مجلس اإلدارة  أحد أهم آليات حوكمة الشركات والتي 
من املمكن بأن ترفع من أداء املؤسسة. حيث تفيد دراسة كال من )Yun, 2008; Caprio et al., 2011( بأن مجلس اإلدارة الكفؤ 
يؤدي الى اتخاذ سياسات مالية أكثر كفاءة. وتعتبر خصائص مجلس االدارة من أهم العوامل التي تحدد فاعلية وكفاءة أداء 
مجلس اإلدارة، ومن أهم هذه الخصائص حجم وتركيبة املجلس )Adams & Ferreira, 2007; Adams & Mehran, 2012( ملا 

لهم دور كبير في تفعيل دور املجلس مثل مهمة التشريع والرقابة. 

حجم مجلس اإلدارة

املالية  املــالــي والسياسات  نتيجة لذلك بحثت دراســـات عــديــدة حــول حجم وتركيبة مجلس اإلدارة وأثـــره على األداء 
للشركة. ومن هذه الدراسات دراسة )Coles et al., 2008(  والتي تفيد بأن هناك عالقة إيجابية بين حجم مجلس االدراة 
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واألداء املالي للشركة. كما تفيد دراسة )Liu et al., 2015( بأن هناك عالقة إيجابية بين األداء املالي للشركات في الصين وعدد 
األعضاء املستقلين في مجلس اإلدارة. وبالنظر الى الدراسات التي حققت في العالقة بين خصائص مجلس اإلدارة وسياسة 
تــوزيــعــات األربــــاح، نجد بــأن بعضا مــن هــذه الــدراســات اشـــارت إلــى نتائج إيجابية بين حجم املجلس وتــوزيــعــات األربـــاح مثل  
دراســة ) Juhmani, 2020( و)Shehu, 2015(، ودراســات أخرى اختلفت نتائجها وأوضحت بأن العالقة بين حجم مجلس 
اإلدارة وسياسة توزيعات األرباح هي عالقة سلبية مثل دراسة )Alias et al., 2014( بعنوان هيكل مجلس اإلدارة وهيكل رأس 
املــال واألربــاح املوزعة، والبعض اآلخــر من الدراسات لم يجد هناك أثر احصائي بين حجم املجلس وتوزيعات األربــاح مثل 
2016( والتي كان عنوانهما على التوالي أثر حوكمة الشركات على سياسة توزيع  2017( و)الحسن محمد،  دراســة )غزالي، 
األرباح، أثر خصائص مجلس اإلدارة في التوزيعات النقدية. الجدير بالذكر بأن أغلب هذه الدراسات تم عملها على قطاع 
الشركات الغير بنكية ، ولم تتفق الدراسات حول العالقة بين حجم مجلس اإلدارة وسياسة التوزيعات. األمر الذي يؤدي الى 

اكتشاف فجوة بحثية لدراسة العالقة بين هاذين املتغيرين في القطاع البنكي باململكة العربية السعودية. 

استغاللية املجلس

يتطلب مجلس اإلدارة أعضاء قادرين على وضع السياسات املالية في الوقت املناسب، لذلك من الجيد أن تكون نسبة 
األعضاء املستقلين بصفة خاصة واألعضاء الغير التنفيذين بصفة عامة أكبر من نسبة األعضاء التنفيذيين، عليه نجد بأن 
وجود أعضاء مستقلين في مجلس اإلدارة يلعب دور كبير في عملية اتخاذ القرار. فيما يتعلق باستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة 
وسياسة توزيع األرباح فقد توصلت دراسة )الحسن محمد، 2016( بعنوان أثر خصائص مجلس اإلدارة في التوزيعات النقدية 
ودراســـة )Alias et al., 2014( الــى وجــود أثــر إيجابي بين استقاللية أعــضــاء املجلس وتــوزيــعــات األربــــاح، األمــر الــذي يتناسب 
مع ما وجدته دراســة )Hussain et al., 2020( التي كــان عنوانها أثــر سمات مجلس اإلدارة على سياسة توزيع أربــاح الشركة 
 من املتغيرات املستقلة )حجم املجلس، استقاللية األعــضــاء، وازدواجــيــة 

ً
إلــى وجــود عالقة إيجابية بين كــال واشـــارت نتائجها 

 تؤثر 
ً
املدير التنفيذي( وتوزيعات األرباح كما أكدت هذه الدراسة أن الشركات التي تتمتع بسمات مجلس إدارة منظمة جيدا

بشكل إيجابي على توزيعات األرباح. أما دراسة )غزالي، 2017( التي كانت بعنوان أثر حوكمة الشركات على سياسة توزيع األرباح 
ودراســة ) Juhmani, 2020( التي هدفها دراســة تأثير خصائص مجلس إدارة الشركة وهيكل امللكية بشكل تجريبي على قرار 
توزيع األرباح في البحرين، فتشير نتائجهما إلى وجود عالقة عكسية )سلبية( بين استقاللية أعضاء املجلس وتوزيعات األرباح. 

تعدد عضوية أعضاء املجلس: 

ومن خصائص مجلس اإلدارة التي ال تقل أهمية عن حجم واستغاللية املجلس، تعدد عضوية أعضاء املجلس. حيث 
اهتم الباحثين مؤخرا بهذه الخاصية لكثرة عضويات أعضاء مجالس اإلدارة والتي من املمكن بأن يكون لها تأثير إيجابي أو 
 )2019 سلبي على أداء الشركة. ومــن الــدراســات التي تــدرس العالقة بين تعدد العضوية وأداء الشركات دراســة )حــمــدان، 
بعنوان أثر تعد العضوية في مجالس اإلدارة على أداء الشركة والتي أشارت نتائجها إلى وجود تأثير طردي لتعدد العضوية على 
أداء الشركة املالي.  كما بينت دراسة )Elyasiani and Zhang, 2015( أثر العالقة بين تعدد العضوية في مجالس الشركات 
بــأن وجـــود أعــضــاء لديهم عضويات  بــالــواليــات املتحدة األمريكية واألداء املــالــي واملــخــاطــر للشركات، حيث وجـــدت الــدراســة 
متعددة يساهم فــي رفــع األداء املــالــي للشركات وخفض درجــة املخاطر. باإلضافة الــى مــا تــم تناوله مــن دراســـات ، فــإن هناك 
دراســـات ركــزت على جــوانــب أخــرى غير األداء املــالــي مثل تكلفة الــديــن واســتــقــرار األمـــوال لــدى البنوك. ومــن هــذه الــدراســات 
دراسة )Trinh et al., 2020( والتي درست العالقة بين تعدد العضوية في مجلس إدارة البنوك وتكلفة الدين ، حيث وجدت 
الــدراســة بــأن وجــود نسبة أكبر مــن األعــضــاء الــذيــن لديهم عضويات متعددة يساهم فــي خفض تكلفة الــديــن للبنك ، األمــر 
الذي يساهم في رفع قدرة البنوك على االقتراض. كما حققت دراسة )Trinh et al.,2019( في العالقية بين تعدد العضوية في 

مجالس البنوك واستقراريه البنك املالية، حيث وجدت عالقية إيجابية بين املتغيرين. 

استنتاجات من الدراسات السابقة: 
وفي ظل ما تم مناقشته من دراسات سابقة، يتضح بأن هناك عدم اتفاق على نوعية العالقة بين خصائص املجلس 
)تحديدا حجم املجلس واستغاللية املجلس( وتوزيعات األربـــاح، فبعض الــدراســات وجــدت عالقة موجبة والبعض األخر 



املجلة العربية لإلدارة )تحت النشر(، مج 44، ع 3 - سبتمبر )أيلول( 2024

41

وجد عالقة سالبة، إضافة الى بعض الــدراســات التي لم تجد عالقة بين خصائص مجلس اإلدارة وسياسة توزيع األربــاح. 
إضافة الى ما تم ذكره، فإن أغلب الدراسات ركزت على الشركات غير املالية، وتجاهلت قطاع البنوك والذي من املمكن بأن 
يؤدي الى نتائج مختلفة بسبب اختالف نوعية وتركيبة أنشطتها. كما لوحظ بأن أغلب الدراسات تم عملها على دول متقدمة 
مثل الواليات املتحدة األمريكية والصين وقليل جدا من الدراسات التي تمت في الدول النامية مثل األردن، ولكن حتى االن 
ال توجد دراسة فحصت هذه العالقة في اململكة العربية السعودية والتي تمتاز بأنها أكبر مصدر للنفط لدول العالم. لذلك 
تأتي هذه الدراسة لتقديم مساهمة علمية تبحث عن نوعية العالقة بين كال من حجم واستغاللية مجلس اإلدارة وسياسة 
توزيع أرباح البنوك السعودية املدرجة. كما اتضح بأن الدراسات الخاصة بفحص العالقة بين تعدد عضوية أعضاء مجلس 
اإلدارة والسياسات املالية للشركات نادرة جدا، وحسب علم الباحثين، ال يوجد هناك دراسات تبحث في العالقة بين تعدد 
عضوية األعضاء في مجالس أخرى وأثــره على توزيعات األربــاح لقطاع البنوك في اململكة العربية السعودية. عليه، تساهم 
هذه الدراسة الى توسيع املعرفة في مجال تعدد العضويات كخاصية من خصائص مجلس اإلدارة وذلك بدراسة أثر تعدد 

عضوية أعضاء مجلس اإلدارة بالبنوك على سياسة توزيع األرباح.

مشكلة الدراسة
افتقار الشركات للرقابة ونقص الخبرة واملهارة باإلضافة إلى نقص الشفافية وسوء اإلدارة أدى إلى االنهيارات والفساد 
املــالــي فــي الــشــركــات املحلية والــعــاملــيــة الــحــاصــلــة خـــالل الــســنــوات املــاضــيــة، حــيــث أدت تــلــك االنــهــيــارات إلـــى تكبد الكثير من 
املستثمرين واملساهمين بخسائر مادية مما دفعهم للبحث عن شركات تعمل على تطبيق الحوكمة في سياسة توزيع األرباح 
)آدم و الخضر، 2016(، وتم أجــراء العديد من الدراسات التي تبحث بين عالقة خصائص مجلس اإلدارة وسياسة توزيع 
األربــاح ومن بين تلك الدراسات )Hussain, et al., 2020؛ غزالي، 2017؛ والحسن محمد، 2016(، إال أن هذه الدراسات 
قامت بدراسة الخصائص التقليدية مثل حجم املجلس وغيره، ولم يتم التركيز على ظاهرة تعدد العضوية والتي تعتبر ظاهرة 
منتشرة بشكل كبير في اململكة العربية السعودية، من هنا جاءت هذه الدراسة للتعرف على أثر خصائص مجلس اإلدارة 

على سياسة توزيع األرباح للبنوك املدرجة في السوق السعودي املالي، ويمكن صياغة إشكالية الدراسة في السؤال التالي: 

هل يوجد أثر لخصائص مجلس اإلدارة على سياسة توزيع األرباح؟

ويندرج تحت هذا السؤال أسئلة فرعية تتمثل فيما يلي:

هل يوجد أثر لحجم مجلس اإلدارة على سياسة توزيع األرباح؟- 

هل يوجد أثر الستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة على سياسة توزيع األرباح؟- 

هل يوجد أثر لتعدد عضوية األعضاء في مجالس أخرى على سياسة توزيع األرباح؟ - 

أهمية الدراسة
تستمد هذه الدراسة أهميتها من تزايد االهتمام بحوكمة الشركات في السنوات األخيرة من قبل الباحثين واملسؤولين 
وأصحاب املصلحة، فإن تطبيق حوكمة الشركات في البنوك السعودية لها مساهمة فعالة في جذب املدخرات وتعزيز ثقة 
املساهمين واملحافظة على حقوقهم وحقوق املودعين وأصحاب املصلحة كما تساهم الحوكمة في اختيار أعضاء مجلس 
 من التوازن بين مجلس اإلدارة واإلدارة 

ً
 تطبيق حوكمة الشركات في البنوك تخلق نوعا

ً
اإلدارة وتوضيح مسئولياته، وأيضا

التنفيذية واملساهمين وأصحاب املصلحة )حماد والحاكم، 2014(.

 في اتخاذ القرارات 
ً
 مهما

ً
كما تكمن أهمية الــدراســة من األهمية التي تكتسبها حوكمة الشركات إذ تلعب آلياتها دورا

تــوزيــع األربـــاح، وبما إن مجلس اإلدارة مــن اآللــيــات الداعمة للحوكمة  فــي تحديد سياسة  املالية، والسيما قــرارهــا التمويلي 
)الحسن محمد، 2016( فإن تأثيره واضح على سياسة توزيع األرباح، ولضمان فعالية مجلس اإلدارة في اتخاذ القرار بشأن 
سياسة تــوزيــع األربـــاح فــإن األمــر يتطلب ضـــرورة توفر عــدد مــن الخصائص فــي مجلس اإلدارة إال أنــه لوحظ اخــتــالف تلك 
 عن اختالف تأثيرها على سياسة توزيع األرباح من شركة إلى أخرى وبالتالي من الضروري 

ً
الخصائص من دولة إلى أخرى فضال

تحديد أهم خصائص مجلس اإلدارة املؤثرة على سياسة توزيع األربــاح، ومن الخصائص التي لم تلقى أي اهتمام من قبل 
الباحثين خاصية تعدد عضوية األعضاء إذ تلجأ بعض الشركات إليه للحصول على الخبرات والكفاءات التي تسهم في رفع 
؛ لكونه أداة موثوقة وغير مكلفة في التواصل 

ً
كفاءتها التنظيمية والتشغيلية واملالية فهو من أكثر املمارسات اإلدارية شيوعا
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بين الشركات )حمدان، 2019(. وهنا البد من اإلشارة إلى أن معظم الدراسات تناولت العديد من خصائص مجلس اإلدارة 
املؤثرة على سياسة توزيع األرباح ولكن على حد علم الباحثين تعتبر هذه الدراسة من أوائل الدراسات التي بحثت بين عالقة 

تعدد عضوية األعضاء وتأثيره على سياسة توزيع األرباح للبنوك في السوق السعودي.  

هدف الدراسة
اختبار العالقة بين دور خصائص مجلس اإلدارة وتوزيع األرباح في البنوك السعودية من خالل تحقيق األهداف التالية:

أثر حجم مجلس اإلدارة على سياسة توزيع األرباح.1- 

أثر استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة على سياسة توزيع األرباح.2- 

أثر تعدد عضوية األعضاء على سياسة توزيع األرباح.3- 

فرضيات الدراسة
في ضوء مراجعة الدراسات السابقة، تسعى الدراسة إلى اختبار الفرضية التالية التي سيتم تأكيدها أو رفضها نهاية الدراسة:

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لخصائص مجلس اإلدارة على سياسة توزيع األرباح.

ويتفرع عن الفرض الرئي�ضي الفرضيات الفرعية التالية:

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لحجم مجلس اإلدارة على سياسة توزيع األرباح.1- 

يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة على سياسة توزيع األرباح.2- 

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتعدد عضوية أعضاء املجلس في مجالس أخرى على سياسة توزيع األرباح.3- 

تصميم الدراسة 
منهجية الدراسة

تستخدم هذه الدراسة بيانات Panel )بيانات ثانوية( وهي تجمع بين البيانات املقطعية وبيانات السالسل الزمنية في 
آن واحد وتغطي هذه الدراسة الفترة الزمنية )2010-2020( لقطاع البنوك في السوق السعودي. ومن أجل تحقيق هدف 
الدراسة املتمثل في معرفة أثر خصائص مجلس اإلدارة على سياسة توزيع األرباح على البنوك السعودية، تم االعتماد على 

التحليل الوصفي واالنحدار املتعدد الختبار الفرضيات.

مجتمع وعينة الدراسة وطريقة اختيار مفرداتها

بالعينة فقد تم  أمــا فيما يتعلق  الــدراســة على الشركات املالية املــدرجــة في السوق املالي السعودي،  يشتمل مجتمع 
مــا ورد  مــفــردة، ولكن حسب   120 يــعــادل  بما  )2010-2020( وذلــك  للفترة  )12( بنك  البالغ عــددهــا  البنوك  اختيار قطاع 

في الــدراســات السابقة تم االخــذ بعين االعتبار ان تتوفر الشروط 
فــي الــبــنــوك: يكون البنك تــجــاري )تقليدي أو إســالمــي(، ولم  التالية 
يشارك في أي عمليات اندماج مع بنوك أخرى خالل فترة الدراسة 
بــيــانــاتــهــا املـــالـــيـــة مــدقــقــة ومــنــشــورة  تــتــوفــر  2021(، وان  )الـــحـــربـــي، 
 Aljughaiman and Salama,( خالل ثالث سنوات متتالية أو أكثر
بـــنـــوك( بما  2019(، وعــلــيــه أصــبــحــت الــعــيــنــة مــحــل الــــدراســــة )10 

يعادل 100 مفردة، ويوضح جدول )1( البنوك محل الدراسة.

مقاييس الدراسة وخصائصها وترميـز البيانات )متغيرات الدراسة(  
تــــم تـــحـــديـــد ثـــــالث مـــتـــغـــيـــرات لــخــصــائــص املـــجـــلـــس كــمــتــغــيــرات 
مستقلة ملعرفة أثرها على سياسة توزيع األرباح كمتغير تابع بقطاع 
البنوك فــي الــســوق املــالــي الــســعــودي. حيث ســوف تــقــاس خصائص 
املــجــلــس بــاملــتــغــيــرات الــتــالــيــة )حـــجـــم مــجــلــس اإلدارة، واســتــقــاللــيــة 

جدول رقم )1(
 قطاع البنوك املدرجة في السوق السعودي

كود م
عدد اسم الشركةالشركة

إسالمياملشاهدات

ال10بنك الرياض1010
نعم10 بنك الجزيرة1020
نعم10البنك السعودي لالستثمار1030
ال10البنك السعودي الفرن�ضي1050
ال10البنك السعودي البريطاني1060
ال10البنك العربي الوطني1080
نعم10مصرف الراجحي1120
ال10بنك البالد1140
نعم10مصرف االنماء1150
ال10البنك األهلي1180
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أعضاء مجلس اإلدارة ، وتعدد عضوية األعضاء 
ــأن املـــتـــغـــيـــر الـــتـــابـــع  ــ ــا بــ ــًمـ ــلـ ــالـــس أخــــــــــرى(. عـ فــــي مـــجـ
ــــع األربـــــــــــاح ســــــوف يــــقــــاس بــمــعــدل  ــــوزيـ ســـيـــاســـة تـ
تـــوزيـــع األربــــــاح. إضـــافـــة الـــى ذلــــك، فــإنــه تـــم االخـــذ 
بعين االعتبار عــدد من املتغيرات الضابطة وهي 
كالتالي: )ربحية البنك: تقاس بمعدل العائد على 
األصول، ونسبة الدين بالبنك: وتقاس بالرافعة 
املالية، وحجم البنك: تقاس بأخذ مجموع أصول 
البنك، وقدرة البنك على مواجهة االزمات: تقاس 
بأخذ احتياطي البنك، ونوعية البنك: هل البنك 
إســالمــي او تــقــلــيــدي(.  والــجــدول رقــم )2( يوضح 

متغيرات الدراسة وكيفية قياسها وترميزها.

أداة وطريقة جمع البيانات:

تم االعتماد على التقارير السنوية املنشورة في مواقع البنوك االلكترونية، وكذلك موقع هيئة سوق املال السعودي 
Bloomberg-( وتم االعتماد على قاعدة البيانات املالية موقع بلومبرج )لتجميع بيانات الحوكمة )خصائص مجلس اإلدارة

database( لتجميع البيانات املالية.  حيث تم تجميع جميع البيانات بشكل يدوي. 

نموذج الدراسة

الختبار فرضيات الدراسة ، تم استخدام النموذج التالي: 
PYD=α+β1BSIZE+β2BINDEP+β3MULTDIR+β4ROA+β5LEV+β6CSIZE+β7TierCap+β8ISLAMIC+ε

  إطار الدراسة:

 

 

 

 

 

  

 

  .حجم مجلس اإلدارة •

 . استقاللية أعضاء املجلس •

 .في مجالس أخرى  األعضاءتعدد عضوية  •

 املتغيرات املستقلة

الضابطةاملتغيرات   

  .معدل العائد على األصول  ▪
افعة املالية.   ▪  الر
 . حجم البنك ▪
 االحتياطي.  ▪
 إسالمي. ▪

 معدل توزيع االرباح  املتغير التابع

شكل 1: العالقة بين خصائص مجلس اإلدارة وسياسة توزيع األرباح

أساليب تحليل البيانات والنتائج
يستعرض هذا الجزء أساليب التحليل االحصائي والتي تتفق مع مضمون الدراسة بهدف اختبار الفرضيات واإلجابة 
على أسئلة الدراسة التي تتعلق بأثر خصائص مجلس اإلدارة على سياسة توزيع األربــاح، حيث سنبدأ بالتحليل الوصفي، 

 سنقوم باختبار الفرضيات وتحليلها وذلك باستخدام تحليل االنحدار املتعدد.    
ً
تحليل االرتباط بين املتغيرات، وأخيرا

جدول رقم )2(
متغيرات الدراسة وطرق قياسها

نوع املتغير
املتغير

رمز 
قياس املتغيراتاملتغير

األرباح املوزعة/ صافي األرباحPYDتابعمعدل توزيع األرباح
عدد أعضاء مجلس اإلدارةBSIZEمستقلحجم مجلس إدارة البنك

استقاللية أعضاء مجلس 
عدد األعضاء املستقلين/ مجموع BINDEPمستقلاإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة
تــــعــــدد عـــضـــويـــة األعـــــضـــــاء فــي 

مجموع تعدد عضوية األعضاء/ MULTDIRمستقلمجالس أخرى
مجموع أعضاء مجلس اإلدارة

صافي الربح/ أجمالي األصولROAضابطمعدل العائد على األصول
مجموع االلتزامات/ مجموع األصولLEVضابطالرافعة املالية

اللوغارتيم الطبيعي ألصول البنكCSIZEضابطحجم البنك

TierCapضابطاالحتياطي
رأس مال البنك/ أجمالي األصول 

املرجحة باملخاطر
1 للبنوك اإلسالمية و0 لغير ذلكISLAMICضابطاإلسالمي
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التحليل الوصفي

الــدراســة  التحليل الوصفي ملتغيرات  نتائج   )3( الــجــدول رقــم  يبين 
من   

ً
كــال الوصفي  التحليل  يتضمن  حيث  والضابطة  والتابعة  املستقلة 

الــوســط الــحــســابــي، الــوســيــط، واالنـــحـــراف املــعــيــاري، وأعــلــى قيمة وأدنــى 
قيمة.

يــوضــح الـــجـــدول رقـــم )3( الـــوصـــف االحــصــائــي ملــتــغــيــرات الـــدراســـة 
وتشتمل على قيم املتوسط الحسابي، االنحراف املعياري، الحد األدنى 
والــحــد األقــ�ضــى لــكــل متغير. وكــمــا يــوضــح الــجــدول فـــإن مــتــوســط معدل 
 38.5 

ً
توزيع األرباح )PYD( للبنوك املدرجة في السوق السعودي بلغ تقريبا

وقد تراوحت هذه النسبة ما بين 0 كحد أدنى و183 كحد أق�ضى، األمر 
الذي يؤكد اتباع البنوك محل الدراسة لسياسات توزيع أرباح مختلفة، ويمكن أن يرجع هذا إلى حجم األرباح التي تحققها 
البنوك، واختالف قرارات مجلس اإلدارة إذا كانت ستوزع هذه األرباح أو احتجازها الستخدامها في تمويل االستثمارات أو 

تسديد االلتزامات.   

هذا وقد بلغ متوسط حجم مجلس اإلدارة )BSIZE( للبنوك املدرجة في السوق السعودي 9.73% ولقد تراوحت هذه 
النسبة ما بين 7 و11 وهذا يدل بوضوح على التزام البنوك باملادة )17( والتي تنص على »أال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة 

عن 3 أعضاء وال يزيد عن 11 عضو« في الئحة حوكمة الشركات.  

أما استقاللية األعضاء للبنوك )BINDEP( فقد بلغ متوسطه 46.7% حيث كانت أدنى نسبة 22% وأقصاها %100، 
مما يشير على امتثال البنوك املدرجة في السوق السعودي وهذا ما نصت عليه الئحة حوكمة الشركات في املادة )16( »أال 

يقل عدد األعضاء املستقلين عن عضوين مستقلين أو ثلث األعضاء أيهما أكثر«. 

بينما بلغ متوسط تعدد عضوية األعضاء )MULTDIR( 77.3%  والتي تراوحت ما بين %33.3 كأدنى قيمة و%100 
كأق�ضى قيمة، وبناًء على النتائج فإن بعض البنوك لدى جميع أعضاء مجلس اإلدارة تعدد عضوية والبعض اآلخر ليس 

لدى جميع أعضاءه أي تعدد في العضوية. 

في حين بلغ متوسط معدل العائد على األصــول )ROA( فقد بلغت 1.75 وتراوحت هذه القيمة بين 4% كأدنى قيمة 
و3.81 كأق�ضى قيمة، وتشير هذه القيم إلى تفاوت كبير في ربحية البنوك. 

كما يوضح الــجــدول )3( متوسط الرافعة املالية )LEV( للبنوك املــدرجــة في السوق السعودي والتي بلغت 76.44% 
وقد تراوحت هذه النسبة ما بين %52.76 كأدنى قيمة و%141.2 كأق�ضى قيمة، وهذا يشير إلى االختالف بين البنوك محل 
الدراسة في االعتماد على الديون في تمويل االستثمارات والذي يرجع إلى اختالف احجام البنوك ونسبة النمو فيها أو ربما 

 من التمويل عن طريق االقتراض.
ً
ميل بعض البنوك للتمويل من خالل اصدار األسهم بدال

أدنـــى و5.78 كحد  بــيــن4.32 كحد  البنك  وتــــراوح حجم   ،5.14 بلغ  )Csize( فقد  البنك  وفيما يخص متوسط حجم 
أق�ضى، مما يعني اختالف احجام البنوك املدرجة في السوق السعودي بين البنوك الكبيرة، املتوسطة، والصغيرة. 

أما االحتياطي )TierCap( لدى البنوك فقد بلغ املتوسط %17.5 في حين بلغت أدنى قيمة واق�ضى قيمة على التوالي 
11.8و %75 وتشير هذه القيم إلى امتثال البنك إلى اتفال بازل3 والتي تنص على »إن الحد األدنى TIER CAP %10.5 وبلغ 

الحد األدنى لالحتياطي في 2019 )12.9%(«. 

تحليل االرتباط بين املتغيرات:

سيتم إجــراء هــذا االختبار من خــالل إيجاد معامل ارتــبــاط بيرسون، ففي حــال وجــود ارتــبــاط عند %70 أو أكثر بين 
املتغيرات أو بين بعضها البعض يــؤدي ذلك لتشويه العالقة بين املتغيرات كما يــؤدي وجــود ارتباط عال بين املتغيرات إلى 

نتائج غير دقيقة.

جدول رقم )3(
نتائج التحليل الوصفي

MaxMinS.D.MedianMeanVariable
183.0.00030.935.638.5PYD
11.07.000.88710.09.73BSIZE
100.22.215.340.046.9BINDEP
100.33.318.677.877.3MULTDIR
3.810.04000.6461.771.75ROA
141.52.810.876.576.4LEV
5.784.320.3235.225.14Csize
75.011.86.8616.317.5TierCap
1.000.0000.4920.0000.400Islamic

املصدر: من إعداد الباحثين بناء على نتائج التحليل اإلحصائي  
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يــبــن جـــــدول )4( مــصــفــوفــة مــعــامــالت 
االرتــــــبــــــاط. جـــــــاءت مـــعـــامـــالت االرتـــــبـــــاط بــيــن 
ــابـــــطـــــة( وبـــيـــن  ــ ــيــــرات )املـــســـتـــقـــلـــة والـــــضـ ــتــــغــ املــ
ــيـــث الـــقـــوة  ــتـــفـــاوتـــة مـــــن حـ املـــتـــغـــيـــر الــــتــــابــــع مـ
واتـــجـــاه الــعــالقــة، فبينما ـكــان هــنــاك عالقة 
مــوجــبــة )طــــرديــــة( بــيــن املـــتـــغـــيـــرات املــســتــقــلــة 
التالية حجم مجلس اإلدارة وتعدد عضوية 
األعضاء واملتغيرات الضابطة معدل العائد 
عــلــى األصــــــول وحـــجـــم الـــبـــنـــك، وبـــيـــن املــتــغــيــر 
التابع سياسة توزيع األربـــاح، في حين هناك 

املتغير املستقل استقاللية األعــضــاء وتوزيع  مــن   
ً
كــال بين  عالقة سلبية )عكسية( تربط 

املالية واالحتياطي واالســالمــي وبين سياسة توزيع  الرافعة  الضابطة  األربـــاح، واملتغيرات 
األرباح. توجد عالقة ارتباط بين املتغيرات من منخفضة إلى معتدلة، مما يدل على عدم 
وجود عالقة خطية متعددة بين املتغيرات املختارة، فكانت جميع معامالت االرتباط بين 
بلغت نسبة االرتــبــاط  قــد  املتغيرات الضابطة  مــاعــدا  أقــل مــن 70%  املتغيرات املستقلة 
املالية %75 وهــذا دليل على عــدم وجــود  والــرافــعــة  الضابطين االحتياطي  املتغيرين  بين 

ارتباطات عالية بين املتغيرات املستقلة والضابطة وبين املتغير التابع. 

نتائج عامل تضخم التباين

يتبين من الجدول رقم )5( قيم VIF لكل متغير أقل من 10 مما يعني انه ال توجد 
مشكلة خطية بين املتغيرات املستقلة.

تحليل االنحدار املتعدد

أثـــر خــصــائــص مجلس اإلدارة عــلــى سياسة  لــقــيــاس 
توزيع األرباح، استخدم الباحثين أسلوب االنحدار املتعدد. 
ويشير جدول )6( إلى نتائج تحليل االنحدار املتعدد ومن 
خــاللــه ســيــتــم اخــتــبــار الــفــرضــيــات املــتــعــلــقــة بــاملــتــغــيــرات 

املستقلة من أجل اإلجابة على تساؤالت الدراسة:

اختبار الفرضية األولى: 1-

املستقل  باملتغير  الخاص   )β=7.36( امليل  قيمة 
واملتمثل بحجم مجلس اإلدارة موجبة وهو ما يدل على 
وجــــود عــالقــة طـــرديـــة مـــع املــتــغــيــر الــتــابــع ســيــاســة تــوزيــع 
 ويــرجــع الــســبــب فــي ذلـــك إلــى 

ً
ــــاح وهـــي دالـــة احــصــائــيــا األربـ

مــســتــوى الــداللــة الـــذي قـــدر بـــ 0.010 وعــلــيــه يــتــم قبول 
الـــفـــرضـــيـــة أي يـــوجـــد أثـــــر ذو داللــــــة إحـــصـــائـــيـــة لــحــجــم 

مجلس اإلدارة على سياسة توزيع األرباح. 

اختبار الفرضية الثانية 2-

املستقل  باملتغير  الخاص   )β=0.43( امليل  قيمة 
املتمثل باستقاللية أعضاء املجلس موجبة وهو ما يدل 

جدول رقم )5(
عامل تضخم التباين

VIF Independent
Variable

1.67BSIZE
1.46BINDEP
2.25MULTDIR

2.570ROA
4.206LEV
3.446Csize
3.500TierCap
1.812Islamic

Minimum possible value = 1.0
 Values > 10.0 may indicate a

collinearity problem
بنــاء علــى  الباحثيــن  مــن إعــداد  املصــدر: 

اإلحصائــي   التحليــل  نتائــج 

جدول رقم )6(
نموذج تحليل االنحدار املتعدد بين خصائص مجلس اإلدارة وسياسة 

توزيع األرباح

Pooled OLS, using 100 observations Included 2 cross-sectional 
units Time-series length = 55

Dependent variable: PYD
p-valuet-ratioStd. ErrorCoefficientVariable

***<0.0001−6.09066.3727−404.226const
**0.01042.6152.814517.36005BSIZE

***0.00572.8310.1523580.431264BINDEP
*0.0642−1.8740.155978−0.292235MULTDIR

**0.0279−2.2354.80340−10.7351ROA
0.2729−1.1030.366797−0.404617LEV

***<0.00016.57611.137273.2434Csize
0.50370.67130.5274600.354073TierCap

***0.00732.7455.2930914.5317Islamic
30.92477S.D. dependent var38.49609Mean dependent var
20.20472S.E. of regression37148.99Sum squared resid
0.573133Adjusted R-squared0.643625R-squared
0.000000P-value)F(9.130492F)18, 91(
990.6097Akaike criterion−476.3049Log-likelihood
1011.421Hannan-Quinn1041.919Schwarz criterion
1.540886Durbin-Watson0.201539Rho

املصدر: من إعداد الباحثين بناء على نتائج التحليل اإلحصائي  

جدول رقم )4( 
مصفوفة االرتباط بين خصائص مجلس اإلدارة وسياسة توزيع األرباح 

IslamicTierCapCsizeLEVROAMULTDIRBINDEPBSIZEPYDVariable
-0.08-0.060.46-0.070.160.13-0.130.211.00PYD
0.21-0.180.160.120.37-0.04-0.231.00BSIZE
-0.040.12-0.400.14-0.20-0.211.00BINDEP
-0.13-0.230.34-0.41-0.191.00MULTDIR
-0.01-0.140.460.001.00ROA
0.300.75-0.271.00LEV
-0.45-0.201.00Csize
0.241.00TierCap
1.00Islamic
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 عند مستوى الــداللــة الــذي قــدر بـــ 0.006 وعليه يتم قبول 
ً
على وجــود عالقة طــرديــة مــع املتغير التابع وهــي دالــة احصائيا

الفرضية أي يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة على سياسة توزيع األرباح. 

اختبار الفرضية الثالثة 3-

قيمة امليل )-β=0.29( الخاص باملتغير املستقل تعدد عضوية األعضاء سالبة وهو ما يدل على وجود عالقة عكسية 
 وذلك ملستوى الداللة الذي قدر بـ 0.064 وعليه يتم قبول الفرضية أي يوجد أثر ذو 

ً
مع املتغير التابع وهي دالة احصائيا

داللة إحصائية لتعدد عضوية األعضاء على سياسة توزيع األرباح. 

بالنسبة للمتغيرات الضابطة، فكما نالحظ من الجدول )6(، فإن حجم الشركة واالسالمي لهما عالقة موجبة وذات 
داللــة إحصائية على سياسة توزيع األربــاح، بينما معدل العائد على األصــول فهو ذات داللــة إحصائية ويؤثر على سياسة 

توزيع األرباح بشكل عك�ضي، أما الرافعة املالية واالحتياطي فال يؤثران على سياسة توزيع األرباح.

كما يتبين من الجدول رقم )6( قيمة F املحسوبة للنموذج تساوي 9.13 كما بلغت القيمة االحتمالية 0.001مما يشير 
إلى الداللة اإلحصائية للنموذج مما يعني وجــود عالقة ذات داللــة إحصائية بين خصائص مجلس اإلدارة وسياسة توزيع 
األربــاح، وكما حقق معامل التحديد الــذي  )R2 = 0.64(ويشير الى حجم التباين في سياسة توزيع األربــاح ويتم تفسيره من 
 d < > 1.5 وهى بين القيمتين الحاسمتين )d = 1.54( التي بلغت Durbin-Watson وقيمة Kخالل خصائص مجلس اإلدارة

2.5 لذلك ال يوجد ارتباط ذاتي في بيانات نموذج االنحدار املتعدد.

نموذج االنحدار الذاتي املوزع:

يوضح الجدول رقم )7( االنحدار الذاتي املــوزع وذلــك الختبار السياسات السابقة على سياسة توزيع األربــاح للسنة 
الحالية، ومــن أجــل اختبار السياسات السابقة على سياسة توزيع األربـــاح ومعرفة العالقة بين خصائص مجلس اإلدارة 
وسياسة توزيع األربــاح، استخدم الباحثين نموذج االنحدار املــوزع جــدول رقم )7( والــذي اعتبرت فيه متغيرات خصائص 

مجلس اإلدارة كمتغيرات تقديرية ومتغير سياسة توزيع األرباح كمتغير تابع.

ومـــن الــنــتــائــج يتبين لــنــا ان الــنــمــوذج مــعــنــوي ذات داللـــة إحــصــائــيــة مــن خـــالل قيمة )F=9.21( عــنــد مــســتــوى معنوية 
اإلحــصــائــيــة  ـــة  الــــداللـ ــــى  إلـ يــشــيــر  مـــمـــا   )sig=0.001(
للنموذج مما يعني وجود عالقة ذات داللة إحصائية 
بــيــن خــصــائــص مــجــلــس اإلدارة وتـــوزيـــعـــات األربـــــاح، 
 R2 =(  وكـــمـــا حــقــق مــعــامــل الــتــحــديــد الـــــذي حـــقـــق
0.66(ويشير الى حجم التباين في املتغير التابع الذي 
يمكن تفسيره بواسطة املتغيرات املفسرة املستقلة 
مجتمعة %66، وقيمة Durbin-Watson التي بلغت 
 d > 1.5 وهــى بين القيمتين الحاسمتين )d = 1.64(
2.5 > لذلك ال يوجد ارتباط ذاتي في بيانات نموذج 

االنحدار الذاتي املوزع.

مناقشة نتائج الدراسة
تــســهــم الـــعـــديـــد مــــن الــــعــــوامــــل فــــي الـــتـــأثـــيـــر عــلــى 
ســـيـــاســـة تــــوزيــــع األربــــــــاح ومـــنـــهـــا مــــا يــتــعــلــق بــخــصــائــص 
الشركة والتنظيم الداخلي لها ومدى تطبيق الحوكمة 
بــه، وقــد اتجهت العديد  الــذي تحظى  فيها والتمويل 
من الدراسات في اآلونة األخيرة إلى تركيز الضوء على 
دور حوكمة الشركات في سياسة توزيع األرباح وذلك 
الشركات  لتنظيم  السبل  من خــالل مناقشة أفضل 

جدول رقم )7(
نموذج االنحدار الذاتي املوزع بين خصائص مجلس اإلدارة وسياسة 

توزيع األرباح

Pooled OLS, using 88 observations Included 2 cross-sectional units 
Time-series length = 49

Dependent variable: PYD
p-valuet-ratioStd. ErrorCoefficientVariable

***<0.0001−6.15369.6983−428.870Const
***0.00193.2052.876639.22020BSIZE_1
***0.00223.1610.1608040.508297BINDEP_1

*0.0934−1.6980.129819−0.220448MULTDIR_1
***0.0013−3.3395.26389−17.5776ROA

0.2301−1.2090.383401−0.463644LEV
***<0.00016.44511.481473.9941Csize

0.41140.82570.7200240.594516TierCap
***0.00692.7755.5261315.3375Islamic

31.28894S.D. dependent var39.31684Mean dependent var
20.03145S.E. of regression32100.71Sum squared resid
0.590133Adjusted R-squared0.661965R-squared

0.0000P-value)F(9.215423F)17, 80(
881.6952Akaike criterion−422.8476Log-likelihood
900.5154Hannan-Quinn928.2246Schwarz criterion
1.644575Durbin-Watson0.247046Rho

املصدر: من إعداد الباحثين بناء على نتائج التحليل اإلحصائي  



املجلة العربية لإلدارة )تحت النشر(، مج 44، ع 3 - سبتمبر )أيلول( 2024

47

بما يضمن إزالة التعارض ألصحاب املصلحة، وفي ضوء هدف الدراسة واملتمثل في قياس األثر بين خصائص مجلس اإلدارة 
وسياسة توزيع األرباح للقطاع البنكي في السوق املالي السعودي، فإن هذه الدراسة خلصت إلى النتائج اآلتية:

إن القطاع البنكي يطبق متطلبات الحوكمة فيما يخص مجلس اإلدارة بدرجة عالية وهذا ما تبين لنا من الجدول )3(.- 

 - )Hussain et al., 2020( حجم مجلس اإلدارة له تأثير إيجابي على سياسة توزيع األرباح وتتفق هذه النتيجة مع دراسة
ودراسة )Juhmani, 2020(، ويمكن تفسير ذلك بإنه كلما زاد عدد أعضاء مجلس اإلدارة كلما توفرت خبرات مختلفة 
أكثر  وبالتالي فهم  املساهمين،  في مصلحة  التي تصب  الــقــرارات  نظر متعددة التخاذ  لديها وجهات  ومتعددة ويكون 

 ما يرغبون في الحصول على األرباح. 
ً
عرضة لتمثيل مصالح املساهمين الذين غالبا

أما استقاللية األعضاء له تأثير إيجابي على سياسة توزيع األرباح ومن الدراسات التي وجدت نفس النتيجة دراسة - 
الذين  املستقلين  األعــضــاء  أي وجــود   )Hussain et al., 2020(و  )Alias et al., 2014(و  )2016 )الحسن محمد، 
يعملون على زيادة الفعالية في ممارسة الرقابة على اإلدارة التنفيذية مما يؤدي دورهم الرقابي في تخفيض تكاليف 
  .)Machuga & Teitel, 2009( الوكالة بالتالي القدرة على التغلب على ضغوط الشركة للتالعب باألرباح وهذا ما أكده

في حين تعدد عضوية األعضاء هو املتغير الوحيد الــذي له تأثير سلبي على سياسة توزيع األربــاح أي أن البنوك - 
محل الدراسة كلما كان العضو فيها يمتلك أكثر من عضوية كلما انخفضت توزيعات األرباح وهذا ما تأكده نظرية 
بالتالي  الوظيفية  مهامه  أداء  عــن  مــن عضوية سيصبح مشغول  أكــثــر  يمتلك  الـــذي  العضو  إن  Business حيث 
سيؤثر على سياسة توزيع األرباح، كما أكد )Jiraporn et al., 2009( في دراسته أن الشركات التي يمتلك أعضاؤها 

أكثر من عضوية )أي يشغلون ثالثة أو أكثر في مجالس اإلدارة( لديها حوكمة ضعيفة وربحية أضعف. 

الــدراســة تتفق مع نظرية الوكالة التي اعتبرت األعــضــاء املستقلين كوحدة رقابية -  ومــن ناحية نظرية، فــإن نتائج 
على مجلس اإلدارة، كما إن هذه الدراسة تأكد نظرية Business فالعضو الذي يمتلك أكثر من عضوية سيصبح 
 عن أداء مهامه اتجاه شركته، وهــذا ما يــؤدي إلــى حوكمة ضعيفة وربحية أضعف مما سيكون له تأثير 

ً
مشغوال

سلبي على سياسة توزيع األرباح وبالتالي لن تقوم البنوك بتوزيع األرباح على املساهمين. 

وهدفت الدراسة الحالية إلى املساهمة في الدراسات السابقة من خالل تقديم دليل تجريبي على تعدد عضوية - 
 الن سياسة توزيع األربـــاح مهمة ألعضاء مجلس اإلدارة 

ً
أعضاء املجلس وتأثيره على سياسة توزيع األربـــاح، نظرا

واملساهمين وأصحاب املصلحة بشكل عام فإننا نعتقد هذه النتائج مهمة بشكل خاص للبنوك.  

التوصيات
ضرورة نشر الوعي عن ثقافة ومفهوم الحوكمة لجميع األطراف املستفيدة. - 

ضرورة وضع الجهات املختصة عدد محدد لتعدد عضوية األعضاء في مجلس اإلدارة وعلى جميع الشركات تطبيق - 
ذلك.

يتعين على البنوك وضع ونشر مبادئ توجيهية تحدد عدد مجالس اإلدارة األخرى التي يمكن ألعضائها العمل فيها- 

إلــزام البنوك املدرجة في السوق السعودي بحوكمة الشركات بهدف الحفاظ على أفضل نسبة لتطبيق قواعد - 
الحوكمة، وذلك لضمان استمرار األثر اإليجابي لقواعد الحوكمة على سياسة توزيع األرباح. 

وضع استراتيجية لعمل البنوك فهي ليست فقط مجرد مكان لصيرفة أو الربح وهذا ما يجعل املالك بعدم تطبيق - 
قواعد الحوكمة. 

ضرورة تدخل الجهات املختصة في فرض العقوبات للشركات التي ال تتقيد بقواعد حوكمة الشركات.- 

حدود الدراسة
ندرة الدراسات العربية ذات الصلة باملوضوع.- 

تناولت أغلب الدراسات السابقة خصائص مجلس اإلدارة التي يسهل حصول معلومات عنها، مثل حجم مجلس - 
اإلدارة، بينما الدراسات التي تناولت تعدد عضوية أعضاء املجلس نادرة. 

محدودية عدد البنوك التجارية في اململكة والذي ساهم في خفض عدد العينة.- 



أثر خصائص مجلس اإلدارة على سياسة توزيع األرباح ...

48

الخاتمة

فــي هــذه الـــدراســـة، نتحقق مــن عــالقــة حوكمة الــشــركــات بسياسة تــوزيــع األربــــاح للبنوك فــي الــســوق املــالــي الــســعــودي. 
وتشير سياسة توزيع األرباح إلى معدل التدفق النقدي وقد يكون غير نقدي الذي يتلقاه املساهمون كمردود ملموس على 
استثماراتهم في أسهم الشركة التي يحملونها في حين أن حوكمة الشركات تشير إلى العمليات والهياكل التنظيمية التي يتم 
من خاللها توجيه وإدارة ورقابة أعمال الشركة وشؤونها، ونرى بوضوح أن مبادئ وآليات حوكمة الشركات، تسعى جاهدة 
لحماية حقوق أصحاب املصلحة وتخفيض تعارض املصالح املتعلقة بالعديد من القضايا ومن بينها سياسة توزيع األرباح 
التي تحظى باهتمام كبير في مجال األعمال، والتي تزود أصحاب املصلحة وخاصة املستثمرين الحاليين واملرتقبين الراغبين 
في شراء أسهم الشركة، باملعلومات التي تتعلق بوضع الشركة، وبما أن مجلس اإلدارة من أهم اآلليات التي تؤثر على اتخاذ 
قرارات الشركة بصفة  عامة والقرارات املتعلقة بتوزيعات األرباح بصفة خاصة، فإن بعض خصائصه سيكون لها تأثير على 

هذه القرارات.

 مع فرضياتنا فيما 
ً
ويتبين لنا أن خصائص مجلس اإلدارة لها تأثير كبير على سياسة توزيع األرباح في البنوك، وتماشيا

يتعلق باتجاه هذه العالقة نجد أن حجم مجلس اإلدارة واستقالليته يؤثر بشكل إيجابي على سياسة توزيع األرباح بينما أن 
تعدد عضوية األعضاء في مجلس اإلدارة يؤثر بشكل سلبي على سياسة توزيع األرباح.
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 ABSTRACT

This study seeks to know the impact of the board of directors’ characteristics on the dividend policy. 
The study was conducted on a sample of )10( banks listed in the Saudi market for the period )2010-2020(. 
To achieve the objectives of the study, this paper used an unbalanced panel data approach to analyze our 
data sample.

The results of the study show a positive association between the board of directors’ characteristics, 
)i.e., the size of the board of directors, independence of members( and the payout ratio. These findings are in 
line with agency cost theory, which asserts that effective corporate governance leading to prevent managers 
from taking self-interests decision and providing stronger monitoring over top-management activities.

Furthermore, the paper shows negative significant association between busy board )measured by 
multi-membership percentage of the board and payout ratio. This result is supported by the busy hypoth-
esis, which argues that busy members would not be able to provide effective advice and their monitoring 
ability is weak. This might happen because of the extensive works and duties they have across their mem-
berships.

The implication of this study assure that it is important to apply best corporate governance practices 
to achieve the shareholders goals. In other words, banks in Saudi need to monitor the board of director 
characteristics, specifically board size, independence, and multi-membership.

Keywords: Corporate Governance; Board of Directors; Payout Policy; Board Size; Board Independency; 
Board Busyness.




