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 العالقة بيـن خصائص مجلس اإلدارة  واألداء التنظيمـي 
في الشركات بالتطبيق على البنوك اليمنية
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 كلية التجارة واالقتصاد - جامعة صنعاء
الجمهورية اليمنية

امللخص 1

تناولــت مشــكلة الدراســة العالقــة بيـــن خصائــص مجلــس اإلدارة  وبيـــن األداء بالتطبيــق علــى البنــوك اليمنيــة، وهدفــت 
الدراســة إلــى تحديــد متغيـــرات خصائــص مجلــس اإلداريــة وقياســها، ومــن ثــم تطويـــر نمــوذج لقيــاس هــذه العالقــة. ولتحقيــق 
أهــداف الدراســة، تــم اســتخدام البيانــات املقطعيــة لعــدد 10 بنــوك يمنيــة لألعــوام 2000-2013، كمــا تــم تطويـــر متغيـــرات 
، ومتغيـريـــن تابعيـــن مالييـــن لقيــاس األداء. اســتخدمت الدراســة نمــاذج 

ً
خصائــص املجلــس وعددهــا 13 متغيـــًرا مســتقال

االنحدار املتعدد لقياس العالقة ، كما تم اســتخدام بـــرنامج االقتصاد الريا�ضي )EVIEWS(. توصلت الدراســة ألهم النتائج، 
وهي: وجود عالقة إيجابية بيـن عدد االجتماعات، وازدواجية دور الرئيس، ورواتب ومكافأة الرئيس واألعضاء، ونسبة ملكية 
الرئيس واألعضاء، وكذلك بيـــن كل من معدل العائد على حقوق امللكية وبيـــن معدل العائد على األصول، لكن هناك عالقة 
عكسية بيـن حجم ملجلس، وبيـن كل من معدل العائد على حقوق امللكية وبيـن معدل العائد على األصول. وتو�ضي الدراسة 
البنــوك بتشــكيل هيــكل مجلــس اإلدارة لــه خصائــص تؤثـــر إيجابيــا فــي األداء، وتو�ضــي البنــك املركــزي باالهتمــام بتوفيـــر قاعــدة 
بيانــات تعكــس خصائــص مجلــس اإلدارة وتمكــن الباحثيـــن مــن القيــام بأبحاثهــم، وتعزيـــز مشــاركة النســاء فــي عضويــة املجلــس. 

الكلمات املفتاحية: مجلس اإلدارة، خصائص مجلس اإلدارة، األداء في البنوك، معدل العائد على حقوق امللكية، معدل العائد 
على األصول.

املقدمة

اهتمــت دراســات كثيـــرة بطبيعــة العالقــة بيـــن أصحــاب املصالــح فــي الشــركات، وخاصــة تلــك العالقــة التـــي تظهــر بيـــن 
املساهميـن واملديـريـن التنفيذييـن، وبيـن املديـريـن والدائنيـن، وحاولت تلك الدراسات أن تدرس آثار الفصل بيـن اإلدارة وامللكية 
واتخــاذ القــرارات والرقابــة داخــل الشــركة، ألن ذلــك ســوف يــؤدي إلــى ظهــور مشــكلة الوكالــة. وقــد حاولــت نظريــات كثيـــرة تفسيـــر 
العالقة بيـن امللكية واإلدارة، والتـي ظهرت على أساسها نظرية الوكالة بهدف التغلب على املشكالت التـي تظهر من هذه العالقة 
بيـــن املــالك ومتخــذي القــرار داخــل الشــركة, أي املديـريـــن التنفيذييـــن ملصلحــة املــالك، واملشــكالت الخاصــة بمصلحــة املديـريـــن 
التنفيذييـن. كما ظهرت نظرية تكاليف الصفقة باالهتمام بالعقود التـي تـربط املديـريـن التنفيذييـن بالرئيس وبالشركة , وأيًضا 
توضــح تبــادل العالقــة التعاقديــة داخــل الشــركة والتـــي يمكنهــا مــن االســتفادة بتكاليــف الصفقــة الناتجــة عــن تغليــب املصلحــة 
واالستغالل ملوارد الشركة. لذا فإن تنظيم العالقة بيـن املالك واملديـريـن التنفيذييـن يعتبـر من أهم اهتمامات نظام الحوكمة 
في الشركات، والذي يمكن أن يعرف بأنه اإلطار الذي تمارس فيه الشركة أنشطتها. وتـرتكز الحوكمة على العالقة بيـن املوظفيـن 
وأعضاء مجلس اإلدارة، واملساهميـن وأصحاب املصالح واإلدارة والجهات التشريعية، وكيفية التفاعل بيـن كل هذه األطراف  

.)Al-Matari et al., 2010( فــي اإلشــراف علــى عمليــات الشــركة

* تم استالم البحث في مايو 2017، وقبل للنشر في يونيو 2017.
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تناولت مشكلة الدراسة العالقة بيـــن خصائص مجلس اإلدارة  وبيـــن األداء بالتطبيق على البنوك اليمنية، وهدفت الدراسة 
إلــى تحديــد متغيـــرات خصائــص مجلــس اإلداريــة وقياســها، ومــن ثــم تطويـــر نمــوذج لقيــاس هــذه العالقــة. وتوصلــت الدراســة ألهــم 
النتائــج، وهــي: وجــود عالقــة إيجابيــة بيـــن عــدد االجتماعــات، وازدواجيــة دور الرئيــس، ورواتــب ومكافــأة الرئيــس واألعضــاء، ونســبة 
ملكيــة الرئيــس واألعضــاء، وكذلــك بيـــن كل مــن معــدل العائــد علــى حقــوق امللكيــة وبيـــن معــدل العائــد علــى األصــول، لكــن هنــاك عالقــة 
عكسية بيـن حجم ملجلس، وبيـن كل من معدل العائد على حقوق امللكية وبيـن معدل العائد على األصول. وتو�ضي الدراسة البنوك 
بتشــكيل هيــكل مجلــس اإلدارة لــه خصائــص تؤثـــر إيجابيــا فــي األداء، وتو�ضــي البنــك املركــزي باالهتمــام بتوفيـــر قاعــدة بيانــات تعكــس 

خصائــص مجلــس اإلدارة وتمكــن الباحثيـــن مــن القيــام بأبحاثهــم، وتعزيـــز مشــاركة النســاء فــي عضويــة املجلــس.
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وتـــرتكز أنظمــة الحوكمــة علــى مجموعــه مــن آليــات الرقابــة الداخليــة والخارجيــة فيهــا، مــن خــالل الرقابــة علــى املســتويات 
اإلداريــة املختلفــة، والعالقــة املتبادلــة فيمــا بينهــا، ورقابــة املساهميـــن، والرقابــة علــى اإلدارة التنفيذيــة، وكذلــك علــى مجلــس 
اإلدارة. ذلك أن مجلس اإلدارة يعتبـــر آلية الرقابة التـــي توضح العالقة بيـــن املديـريـــن التنفيذييـــن واملالك، كما وضحتها نظرية 
الوكالة. وتهدف هذه النظرية إلى ضبط سلوك املديـريـن التنفيذييـن وقراراتهم بما يحقق األهداف املتضاربة ألصحاب املصالح، 
وبمــا يحقــق أهــداف املنظمــة ككل. وقــد اتضــح مــن خــالل املمارســة ومــن خــالل الدراســات والنظريــات حــول رؤيتهــا لــدور مجلــس 
اإلدارة بأنــه ملتقــى للتحالفــات الداخليــة والخارجيــة املحيطــة بالشــركة. وهــذا بالطبــع يتفــق فــي املعنــى الواســع مــع مــا تســعى إليــه 
مبادئ الحوكمة، والتـــي تدمج جميع أصحاب املصالح وإدارة العالقة بينهم من جهة، وبيـــن الرؤيا املحدودة للشركة املختصة 
بتسييـر العالقة بيـن املساهميـن واملديـريـن التنفيذييـن عن طريق مجلس اإلدارة من جهة أخرى. وقد ثبت من خالل املمارسة 
والدراسات النظرية بأن العالقة بيـن املالك )املساهميـن( وبيـن املديـريـن التنفيذييـن املمثليـن في مجلس اإلدارة تعاني من خلل 
كبيـر، فهذه العالقة تؤثـر  سلًبا على أداء الشركات، نظًرا ألنها تؤثـر في أداء املجلس في القيام بالوظائف الثالث األساسية: حماية 

.)Glover-Akpey, 2016( امللكيــة، والرقابــة عليهــا، واتخــاذ القــرارات املرتبطــة بهــا

وفــي إطــار هــذه العالقــة الغيـــر الواضحــة بيـــن املــالك وبيـــن ممثليهــم فــي الشــركة، اهتمــت دراســات كثيـــرة بالعالقــة بيـــن 
خصائــص هيــكل مجلــس اإلدارة وبيـــن األداء فــي الشــركات، حيــث إن مجلــس اإلدارة يمثــل اآلليــة املهمــة التـــي مــن خاللهــا يمكــن 
التغلب على مشكلة الوكالة، وكذلك االستفادة من املوارد التـي يمكن أن يحققها تكويـن املجلس. لذا فإن هذه الدراسة تعتبـر 
مساهمة إضافية الختبار العالقة بيـن خصائص هيكل مجلس اإلدارة وبيـن األداء بالتطبيق على البنوك. وقد تم اختيار مجتمع 

البحــث بنــاًء علــى إمكانيــة توافــر البيانــات املرتبطــة بمتغيـــرات الدراســة، والتـــي هــي أساًســا تمثــل خصائــص مجلــس اإلدارة.

ويظهر التساؤل: هل هناك عالقة بيـن خصائص املجلس وبيـن أداء البنوك؟ من املالحظ أن الدراسات السابقة لم تقدم 
إجابة واضحة ومقنعه لهذا األسئلة حسب ما وضحه ) Hermalin et al., 2003(، ألن معظم الدراسات عن فاعلية املجلس قد 
استبعدت البنوك من عيناتها. كما إنه من املالحظ أننا ل ال نـزال نعلم القليل عن فعالية مجالس اإلدارة في البنوك، وخاصة 

 مهًما وبشكل مستمر.
ً

أنها تتعرض إلى تغييـرات وإعادة هيكلة مستمرة، وبالتالي فإن فهم الحوكمة في البنوك أصبح جدال

وبمــا أن البنــوك تتعــرض بشــكل مســتمر إلــى إصــدار قوانيـــن وأنظمــة ولوائــح وسياســات وقــرارات مــن البنــك املركــزي أو مــن 
السلطات املالية ذات العالقة، فإن السؤال يصبح: هل نتوقع ظهور آليات من السوق أو آليات داخلية من البنوك التـي تلعب 
دوًرا مهًما في حوكمة هذه البنوك؟ ولكي نأخذ في االعتبار التغييـر الذي يحدث في بيئة البنوك وهيكل الحوكمة فيها وتقييمهما، 
فإنه من املهم فهم كيف تتم حوكمة البنوك، وكيف أن البنوك تبني حوكمة مختلفة عن تلك التـي في الشركات التـي ال تتعرض 
بيئتهــا للتغييـــر املســتمر. وهــذه القضيــة األخيـــرة بالتحديــد مهمــة لتقييــم االتجاهــات الحديثــة فــي هيكلــة مجلــس اإلدارة خاصــة فــي 
البيئــة التـــي تكــون هــذه الهيــاكل متشــابهة. لــذا فــإن هــذه الدراســة تســعى إلــى اختبــار العالقــة بيـــن خصائــص هيــكل مجلــس اإلدارة 

واألداء فــي صناعــة البنــوك وعالقتهــا بــاألداء.

 أحد جوانب الغموض 
ً

إن هذا النوع من الدراسات يكاد يكون محدوًدا في التطبيق على البنوك في اليمن بشكل خاص. فمثال
واإلشكالية البحثية في دراسة  الحوكمة واألداء هو توضيح العالقة بيـن عدد األعضاء في مجلس اإلدارة واألداء. حيث جادل كل من 
)Rashid et al., 2010(، )Abdul Wahab et al., 2009(،  )Carter et al., 2003(، بــأن الحوكمــة املثاليــة تختلــف بيـــن الصناعــات، 

ومن املتوقع أن تكون مختلفة بيـن الدول، وبالتالي من الصعوبة التعرف على تأثيـر خصائص مجلس اإلدارة على األداء.

إن دراســة صناعــات محــددة فــي صناعــة الخدمــات املاليــة هــي البنــوك، ســوف تســاهم فــي تســليط الضــوء علــى مــا إذا كانــت 
هنــاك عالقــة بيـــن خصائــص مجلــس اإلدارة وبيـــن األداء، وهــل هــذه العالقــة أو األثـــر يختلــف مــن صناعــة إلــى أخــرى، طاملــا أن 
تكنولوجيا الصناعة في البنوك عادة تكون متجانسة، وأن البنوك ملزمة باإلفصاح عن بياناتها املالية بشكل منتظم. لذا فإن 

.)Adams et al., 2010( البنــوك تكــون مناســبة للتعــرف علــى العالقــة بيـــن أثـــر خصائــص مجلــس اإلدارة علــى األداء

وفي سياق الدراسات السابقة نفسها في مجال الحوكمة، فإن هذه الدراسة سوف تختبـر العالقة بيـن خصائص مجلس 
اإلدارة وبيـــن األداء باســتخدام مقاييــس األداء املختلفــة، منهــا معــدل العائــد علــى األصــول ومعــدل العائــد علــى حقــوق امللكيــة. 
وســيتم اختبــار العالقــة مــع متغيـــرات هيــكل مجلــس اإلدارة التـــي ســتطورها الدراســة الحاليــة اســتناًدا إلــى الدراســات الســابقة. 

.)Al-Matari et al., 2014( وســيتم اختبــار هــذه العالقــة بيـــن كٍل مــن  املتغيـــرات التابعــة واملســتقلة للتعــرف علــى هــذه العالقــة
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مشكلة الدراسة

ظهــرت فــي اآلونــة األخيـــرة  شــركات تفصــل بيـــن اإلدارة وامللكيــة، وأدى ذلــك إلــى ظهــور كيــان اقتصــادي وإداري وقانونــي 
هــو مجلــس اإلدارة فــي هــذه الشــركات. وقــد اهتمــت القوانيـــن املنظمــة لهــذه الشــركات فــي وضــع التشــريعات الالزمــة لتنظيــم هــذه 
العالقــة والتـــي حددهــا قانــون الشــركات، بهــدف تنظيمهــا وتفــادي أيــة إشــكاليات تحــدث نتيجــة لهــذا الفصــل. وعلــى الرغــم مــن 
ذلــك فــإن أداء بعــض املجالــس لــم يصــل إلــى املســتوى املرغــوب فيــه، ولــم يحقــق للشــركات أهدافهــا، مقارنــة بمــا هــو متوقــع 
ومأمــول تحقيقــه. لكــن البعــض اآلخــر قــد حقــق نتائــج إنجــاز مرتفعــة عملــت علــى تحقيــق مصالــح كل مــن املديـريـــن التنفيذييـــن 
واملــالك. وهــذا يطــرح العديــد مــن التســاؤالت حــول أســباب نجــاح بعــض مجالــس اإلدارة وفشــل البعــض اآلخــر. كمــا إن بعــض 
املجالــس تكســب الثقــة، بينمــا ال تحصــل مجالــس أخــرى علــى هــذه الثقــة. ويعــود األمــر إلــى نتائــج األعمــال واألداء الــذي تحققــه 
هــذه املجالــس. إن حالــة إخفــاق مجالــس اإلدارة فــي تحقيــق األداء املتوقــع وتحقيــق الثقــة يــؤدي إلــى عــزل املديـريـــن التنفيذييـــن، 
وفي بعض األحيان عزل مجالس اإلدارة، وفي أحياِن أخرى يؤدي هذا التغييـر إلى فشل وتصفية هذه الشركات. وهذه النتيجة 
الغيـر املرغوب فيها والناتجة عن ضعف أداء مجالس اإلدارة أو حتى استغالل مفهوم فصل امللكية عن اإلدارة، دفع الباحثيـن 
والســلطات التشــريعية إلــى التحــرك نحــو معرفــة أســباب تدهــور أداء مجلــس اإلدارة أو أســباب تميـــز أدائــه، ومعرفــة العوامــل 
املؤثـــرة علــى ذلــك مــن خــالل دراســة العالقــة بيـــن هيــكل مجلــس اإلدارة وبيـــن أداء الشــركات. وبنــاًء علــى ذلــك فإنــه يمكــن إعــادة 

صياغــة مشــكلة الدراســة مــن خــالل التســاؤالت التاليــة:
ما هي خصائص مجلس اإلدارة التـي يمكن أن يكون لها أثـر على أداء البنوك  اليمنية؟1- 
ما هي املتغيـرات التـي يمكن أن تقيس خصائص مجلس اإلدارة واألداء في البنوك اليمنية؟2- 
كيف يمكن قياس العالقة بيـن خصائص مجلس اإلدارة وأداء البنوك اليمنية؟3- 

أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى:
تحديد متغيـرات خصائص مجلس اإلدارة ومتغيـرات أداء البنوك اليمنية للدراسة الحالية.1- 
قياس متغيـرات خصائص مجلس اإلدارة ومتغيـرات أداء البنوك اليمنية.2- 
تطويـر نموذج لقياس العالقة بيـن متغيـرات مجلس اإلدارة  وأداء البنوك اليمنية.3- 

أهمية الدراسة

تعتبـــر البنــوك مــن أهــم مكونــات أي اقتصــاد بشــكل عــام، واالقتصــاد اليمنــي بشــكل خــاص. إذ إن هنــاك عــدًدا كبيـــًرا مــن 
البنوك تتميـز بهياكلها الضخمة وإمكاناتها الكبيـرة إلى جانب قدرتها على خلق الوظائف من جميع التخصصات. ويتوقف أداء 
هــذه البنــوك علــى أداء مجالــس إدارتهــا والــذي يـــرتبط بخصائــص املجالــس وهياكلهــا وعملياتهــا املختلفــة. كمــا إن أداء مجالــس 
اإلدارة سوف يؤثـر على أداء البنوك، ومن ثم يؤثـر على قدرة هذه البنوك على العمل بكفاءة وفاعلية، وسوف يؤثـر على تحقق 

النمو واالســتمرارية لهذه البنوك، ومن ثم زيادة مســاهمتها في التنمية االقتصادية.

فقــد أظهــرت مراجعــة الدراســات الســابقة أن هنــاك نتائــج متناقضــة للعالقــات بيـــن متغيـــرات خصائــص مجلــس اإلدارة 
ومتغيـرات األداء. لذا فإن هذه الدراسة سوف تختبـر هذه العالقة بالتطبيق على بيئة األعمال  اليمنية.  وتسعى هذه الدراسة إلى 
تطويـــر نمــوذج لقيــاس العالقــة بيـــن أداء مجالــس اإلدارة وبيـــن أداء البنــوك. وتعتبـــر هــذه الدراســة بالتالــي مســاهمة فــي هــذا االتجــاه، 
وخاصة عند تطبيقها في بيئة األعمال اليمنية، بالرغم من ندرة الدراسات في هذا املوضوع. كما إن هذه الدراسة سوف تساهم في 
دراسة العالقة بيـن خصائص مجلس اإلدارة وبيـن أداء البنك، وبالتالي فإن البيانات سيتم تجميعها من التقاريـر املالية املنشورة 
فــي مواقــع البنــوك أو مــن البنــوك نفســها؛ نظــًرا لعــدم وجــود ســوق أوراق ماليــة فــي اليمــن، وهــذا يتطلــب تحديــد إجــراءات لجمــع 
البيانات تختلف عن الدراسات السابقة. وأيًضا فإن أهمية هذه الدراسة تنبثق من أنها تقوم باختبار غالبية املتغيـرات التـي تعبـر 
عن خصائص مجلس اإلدارة، وسيتم بناء قاعدة بيانات لهذه املتغيـرات من البنوك لم يتم تداولها في سوق البورصة. وأخيـًرا فإن 

هــذه الدراســة ســوف تقــوم باختبــار العالقــة بيـــن خصائــص مجلــس اإلدارة واألداء فــي البنــوك اليمنيــة.
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فرضيات الدراسة
الفرضيــة األولــى: ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن خصائــص مجلــس اإلدارة )حجــم املجلــس- عــدد أعضــاء - 

لجنــة املراجعــة- عــدد اجتماعــات املجلــس- ازدواجيــة دور رئيــس املجلــس- أجــور ومكافــأة أعضــاء املجلــس- أجــور 
ومكافــأة رئيــس املجلــس- عــدد اإلنــاث فــي املجلــس( وبيـــن معــدل العائــد علــى حقــوق امللكيــة.

الفرضية الثانية: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيـن خصائص مجلس اإلدارة )حجم املجلس- عدد أعضاء - 
لجنــة املراجعــة- عــدد اجتماعــات املجلــس- ازدواجيــة دور رئيــس املجلــس- أجــور ومكافــأة أعضــاء املجلــس- أجــور 

ومكافــأة رئيــس املجلــس- عــدد اإلنــاث فــي املجلــس( وبيـــن معــدل العائــد علــى األصــول.

ويوضح الشكل رقم )1( اإلطار الذي تعمل فيه الدراسة.
 

أاملالي للشركات: داء الأ
 حقوق امللكية  معدل العائد على -
  األصول معدل العائد على  -

أخصائص مجلس اإلدارة :
  املجلس  أعضاء  عدد -
ازدواجية مهام  -عدد اجتماعات املجلس -

 رئيس املجلس
  . رئيس املجلسمكافأة 

أالتركيب:
قلين من نسبة املست –نسبة املرأة في املجلس 

 األعضاء 
 ستقلين من األعضاءاملنسبة الغير  -

  الخصائص:
 ملكية األعضاء -ملكية رئيس املجلس  - 

شكل )1( نموذج العالقة بيـن خصائص وأدوار مجلس اإلدارة وأداء البنوك

منهجية الدراسة

اتبعــت الدراســة عــدة مناهــج منهــا: املنهــج االســتقرائي واملنهــج االســتنباطي مــن خــالل اســتعراض الدراســات الســابقة 
التـــي لها عالقة بموضوع الدراســة، ومن ثم تحديد مشــكلة الدراســة واملحاور الرئيســة املرتبطة بها )العالقة بيـــن املتغيـــرات(، 
وإعــداد اإلطــار النظــري للدراســة مــن خــالل مراجعــة مــا أمكــن التوصــل إليــه مــن أدبيــات الدراســة. كمــا اعتمــدت الدراســة علــى 
املنهــج الوصفــي واملنهــج التحليلــي إلــى جانــب اســتخدام األســاليب الكميــة واإلحصائيــة فــي تحقيــق أهــداف الدراســة واختبــار 
فروضهــا. وفــي إطــار ذلــك اعتمــدت الدراســة علــى الدراســات الســابقة فــي تحديــد مشــكلة البحــث وتحليــل أبعادهــا والنظريــات 
التـــي تفســر العالقــة بيـــن خصائــص مجالــس اإلدارة فــي البنــوك وبيـــن أداء البنــوك محــل الدراســة. واعتمــدت الدراســة علــى 
تحديــد مجتمــع البحــث ليشــمل البنــوك اليمنيــة، وذلــك الختبــار فــروض الدراســة، والتـــي يتــم منهــا تحديــد عينــة البحــث والتـــي 
ل بحسب قانون الشركات، وأيًضا بحسب النظام األسا�ضي لهذه البنوك. مدة الدراسة سوف تكون 

َّ
لديها مجلس إدارة مشك

لألعــوام 2000- 2013. وســتعتمد الدراســة علــى جمــع البيانــات مــن مصــادر ثانويــة، وتمثــل التقاريـــر الســنوية للبنــوك لألعــوام 
املحــددة فــي هــذه الدراســة، وذلــك الســتخالص قيــم متغيـــرات الدراســة  واملتمثلــة  فــي متغيـــرات خصائــص مجلــس اإلدارة. كمــا 
اســتخدمت الدراســة أســاليب التحليــل اإلحصائــي الوصفــي املتمثلــة فــي الوســط الحســابي والوســيط، واالنحــراف املعيــاري ، 
ونماذج االنحدار املتعدد، إلى جانب اختبار البيانات املقطعية  املستخدمة في النموذج للتأكد من أن توزيع بيانات الدراسة 

طبيعــي، واختبــار عــدم وجــود ارتبــاط خطــي بيـــن متغيـــرات الدراســة.

مجتمع وعينة الدراسة

يتمثــل مجتمــع الدراســة فــي جميــع البنــوك التجاريــة العاملــة فــي اليمــن، وعددهــا عشــرة مصــارف. وســوف تحــاول هــذه 
الدراسة تغطية الفتـرة 2000- 2015، وهي فتـرة تمكن الدراسة من تجميع البيانات  املقطعية الختبار الفروض. كما ستعتمد 
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الدراســة فــي الحصــول علــى متغيـــرات الدراســة مــن البيانــات املاليــة الســنوية التـــي تنشــرها البنــوك محــل الدراســة، وســتعتمد 
الدراســة فــي تجميــع البيانــات علــى التقاريـــر التـــي يعدهــا رئيــس مجلــس اإلدارة للمــالك، إلــى جانــب تقاريـــر ومحاضــر اجتماعــات 
املجالس كلما أمكن. وسيتم توزيع استمارة استبيان تحتوي على بيانات الدراسة التـــي ال توجد في التقاريـــر السابقة، وسيتم 

توزيعهــا علــى رئيــس املجلــس، وأميـــن الســر )سكرتيـــر املجلــس( لتعبئتهــا.

حدود الدراسة

الحــدود املكانيــة للدراســة تتمثــل فــي أن الدراســة ركــزت علــى البنــوك اليمنيــة العاملــة فــي اليمــن. أمــا الحــدود الزمنيــة فهــي 
تمثل الفتـــرة الزمنية للدراســة لتشــمل األعوام 2000- 2015.

مصادر بيانات الدراسة

استندت الدراسة إلى املصادر التالية:

املصــادر األوليــة: تتمثــل فــي التقاريـــر املاليــة الســنوية التـــي تصدرهــا البنــوك محــل الدراســة ســنوًيا، إلــى جانــب التقاريـــر 1- 
التـي يعدها رئيس مجلس اإلدارة للمساهميـن للجمعية العمومية. كما تعتمد الدراسة على محاضر مجالس اإلدارة 
كلما أمكن نظًرا العتبار هذه التقاريـر من أسرار املنظمات واألشخاص املتخصصون الذيـن تتوافر لديهم املعلومات 

من خالل ممارساتهم ومالحظاتهم وخبـراتهم، فقد تم تجميع املعلومات من هؤالء عن طريقة االستبانة.

املصــادر الثانويــة: تتمثــل فــي الكتــب والدوريــات واملجــالت العلميــة والرســائل الجامعيــة والتقاريـــر واإلحصائيــات 2- 
والقوانيـــن والوثائــق الرســمية ومصــادر مــن اإلنتـــرنت. 

مكونات الدراسة

ولكــي تحقــق  أهدافهــا فــإن الدراســة تتكــون مــن الجــزء األول: يعتبـــر مقدمــة الدراســة، والتـــي تــم فيهــا وضــع  أهميــة 
الدراسة، وتحديد مشكلة الدراسة ووضع فروض الدراسة، وتحديد أسلوب الدراسة. الجزء الثاني: سوف يخصص لعرض 
الدراســات الســابقة ذات العالقة بقضايا خصائص مجلس اإلدارة وعالقتها باألداء في الشــركات. الجزء الثالث: ســوف يـــركز 

علــى أســلوب الدراســة وتطويـــر نمــوذج الدراســة وتحليــل البيانــات واختبــار الفــروض. الجــزء الرابــع:  النتائــج والتوصيــات.

الخلفية النظرية للدراسة

تســتند الدراســات الســابقة فــي مجــال الحوكمــة اإلداريــة للشــركات ومجــال مجلــس اإلدارة بشــكل خــاص إلــى أساســيات 
نظرية. ففي الجانب األول »نظرية الوكالة« التـي تفتـرض الفصل بيـن امللكية واإلدارة )الرقابة(، والتـي تؤدي إلى ظهور تكاليف 
مصاحبة ومطلوبة للرقابة على الوكيل، وفي الجانب الثاني، تفتـرض »نظرية اإلشراف« أن تتطابق مصالح املالك واملديـريـن 
وأعضــاء مجلــس اإلدارة فــي األجــل الطويــل. أمــا النظريــات األخــرى مثــل نظريــة اعتماديــة املــوارد ونظريــة هيمنــة اإلدارة ونظريــة 

.)Dwivedi, 2005(  الســلوك الجماعي كلها نظريات اســتخدمت بشــكل واســع لشــرح هيكل ووظيفة مجلس اإلدارة

نظريــة الوكالــة: حســب هــذه النظريــة فــإن الرقابــة علــى القــرارات الــذي يتخذهــا املديـــر التنفيــذي أو رئيــس املجلــس - 
التنفيــذي وتقييمهــا هــي مــن الوظائــف املهمــة لرئيــس مجلــس اإلدارة واألعضــاء، وذلــك فــي إطــار تقييــم أداء الشــركة، 
وبالتالــي حمايــة حقــوق املــالك. وفاعليــة هــذه الرقابــة والســيطرة عــادة تكــون مرتبطــة بعوامــل هيكلــة مجلــس اإلدارة 
مثــل الحجــم، ونســبة األعضــاء املستقليـــن، والــدور املــزدوج لرئيــس املجلــس، إلــى جانــب خصائــص أخــرى. ونظريــة 
الوكالة واقتصادات الشركات تتنبأ بأنه عندما تكون وظيفة رئيس املجلس هي وظيفة املديـر التنفيذي فإن مصالح 
املــالك ســيتم التضحيــة بهــا إلــى درجــة كبيـــرة لصالــح اإلدارة، وهــذا ســوف يســاهم فــي ظهــور اإلدارة املســتقلة، وظهــور 
خســائر ناتجــة مــن الوكالــة. وباملثــل فــإن نظريــة الوكالــة فــي هــذه الحالــة- ومــن املنطــق نفســه- تفضــل املجلــس الــذي 

يشــتمل علــى عــدد أكبـــر مــن األعضــاء املستقليـــن، أي اســتقطاب عــدٍد مســتقل أكبـــر مــن خــارج الشــركة.
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نظريــة اإلشــراف: نظريــة اإلشــراف تقتـــرح أن العمــق فــي املعرفــة وااللتـــزام، والحصــول علــى املعلومــات التشــغيلية - 
والخبـــرات الفنيــة هــي متطلبــات مهمــة تمكــن الشــركة مــن تطبيــق مبــادئ اإلدارة بفعاليــة. أمــا  فــروض اإلرشــادات فــي 
نظريــة اإلشــراف اإلداري، فتكــون - فــي الغالــب - عكــس تلــك التـــي فــي نظريــة الوكالــة. لــذا فــإن أفضليــة هيــكل املجلــس 
 من األعضاء من خارجها أو األعضاء املستقليـن. وطاملا أن األعضاء 

ً
تشمل تفضيالت ألعضاء من داخل الشركة بدال

مــن داخــل الشــركة )غيـــر مستقليـــن( أو أن املديـريـــن التنفيذييـــن فــي الغالــب يتابعــون العمليــات التشــغيلية اليوميــة 
فــي الشــركة، ويكونــون مرتبطيـــن بالشــركة لفتـــرات زمنيــة طويلــة، فإنهــم يتفهمــون بشــكل واضــح ومتميـــز التعامــل مــع 
بيئــة الشــركة عــن األعضــاء املستقليـــن، وبالتالــي يســتطيعون اتخــاذ قــرارات مبنيــة علــى معلومــات كافيــة. أمــا األعضاء 
املستقليـــن، فانهــم يفتقــدون أو يكــون لديهــم نقــص فــي املعرفــة والوقــت واملــوارد للرقابــة علــى اإلدارة بفاعليــة. كمــا 
إن املــدراء األعضــاء مــن الداخــل يتخــذون قــرارات ذات أبعــاد طويلــة األجــل آخذيـــن فــي االعتبــار ارتباطهــم بالشــركة 
)Donalson et al., 1991(. وباملثــل فــإن الباحثيـــن فــي نظريــة اإلشــراف يفضلــون الوظيفــة املزدوجــة لرئيــس املجلــس 
 مــن فصــل الوظيفتيـــن لرئيــس املجلــس. وعــادة يكــون الجــدل القائــم بــأن األداء 

ً
ليكــون أيًضــا مديـــًرا تنفيذًيــا بــدال

االقتصــادي للشــركة يـــزيد عندمــا يتــم منــح الســلطة والقــوة وتـركيـــزها فــي مديـــر تنفيــذي واحــد )ازدواجيــة مهــام رئيــس 
املجلــس( والــذي ال يتأثـــر بوجــود أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن داخــل أو  مــن خــارج املجلــس.

نظريــة املــوارد: حســب نظريــة وفــرة املــوارد - اعتماديــة املــوارد، )Barney et al.1991(، فــإن أعضــاء مجلــس اإلدارة - 
يعتبـــرون مهميـــن حيث يمثلون العالقة بيـــن الشركة واملوارد )الحصول على املوارد( والتـــي تحتاجها الشركة ألدائها 
األمثــل، لهــذا فــإن املجلــس يعتبـــر مصــدر مــوارد مهًمــا للشــركة، خاصــة عندمــا يتــم ربطــه بالبيئــة الخارجيــة. وقــدرة 
املجلــس فــي خلــق العالقــات للحصــول علــى املــوارد املهمــة تعتبـــر وظيفــة مهمــة للمجلــس، وذلــك للقيــام بالــدور، ووضــع 
االستـــراتيجيات للشــركة، والتخطيــط والتنفيــذ )Zahra et al.1989(. واملــوارد املهمــة للمجلــس يمكــن أن تحقــق 
 واســًعا لتوفيـــر املوارد، وهذا ما ذكر في الدراســات الســابقة، ومن هذه املوارد رأس املال واملعلومات، 

ً
للشــركة مجاال

والتشــبيك مــع املورديـــن والعمــالء وأصحــاب مصالــح آخريـــن. وعمليــة التـــرابط بيـــن األعضــاء فــي املجلــس وبيـــن البيئــة 
يمكن استغاللها للحصول على املوارد املالية املطلوبة لتحقيق هيكلية فعالة للشركة، أو الحصول على الخبـرات، 
أو إعادة هيكلة الخبـــرات. وهذا التـــرابط الذي بيـــن أعضاء املجلس له عالقة بالتنوع في املجلس والذي يتم قياســه 
بحجــم املجلــس، وعــدد األعضــاء مــن خــارج املجلــس املستقليـــن، وعــدد مــن أعضــاء مجالــس شــركات أخــرى، ومــدى 
أن يمتلــك أي عضــو فــي املجلــس عضويــة فــي مجالــس شــركات أخــرى، وفــي الصناعــة نفســها أو فــي  صناعــات أخــرى 
).1998Dalton et al,(. وخصائــص املجلــس مثــل الحجــم، والتنــوع، واملــدراء املستقليـــن مــن خــارج الشــركة ومــن 

شــركات أخــرى، ســوف يســاهم فــي فاعليــة أداء املجلــس، وبالتالــي لهــا عالقــة إيجابيــة بــاألداء.

نظريــة الهيمنــة اإلداريــة: نظريــة الهيمنــة اإلداريــة توضــح أن مجلــس إدارة الشــركات الحديثــة املعقــدة تلعــب دوًرا - 
غيـــر نشــيط أو دوًرا مطاطًيــا نمطًيــا، وأن املديـريـــن عــادة يســيطرون علــى هــذه الشــركات، ألنهــا تتطلــب خبـــراٍت ووقًتــا 
ومــوارد، وذلــك للســيطرة علــى مــا يحــدث فــي الشــركة. ويفتـــرض باملجلــس ســيطرة املديـــرون عليــه،  وعليــه يصبــح غيـــر 
فاعل في تخفيف تضارب املصالح )Herman et al.,1981(.  وبناًء على هذه النظرية، فإن املجلس يفتقد االتصال 
بأعمــال الشــركة، ويكــون ذلــك نتيجــة ألن إدارة الشــركة تســيطر علــى األعضــاء مــن الخــارج. وهــذا يعــزز أن يصبــح 
أعضــاء املجلــس أكثـــر تجاوًبــا مــع اإلدارة التنفيذيــة وسياســاتها. أي ال تكــون هنــاك اســتقاللية لهــم، فاألعضــاء الذيـــن 
يخافــون أن يفقــدوا عضويتهــم فــي املجلــس ويخافــون فقــدان مقاعدهــم فيــه ومنافعهــم، يتـــراجعون عــن وضــع أيــة 
انتقــادات لســلوك اإلدارة التنفيذيــة.  ولهــذا فــإن هــذا النــوع مــن املجلــس يعتبـــر فــي شــركة غيـــر فاعلــة بســبب فقــدان 

.)Kosnik 1987( أعضــاء مجلــس مستقليـــن عــن اإلدارة التنفيذيــة

الدراسات السابقة

تعددت الدراســات في موضوع خصائص مجلس اإلدارة وعالقتها بأداء الشــركة. وقد تم عمل هذه الدراســات في بيئات 
مختلفــة. كمــا اســتخدمت الدراســات الســابقة متغيـــرات متعــددة وأســاليب مختلفــة لقيــاس تلــك العالقــة، وتوصلــت إلــى نتائــج 
مختلفة، بعضها يتفق والبعض اآلخر متناقض، لذا فإننا في هذا الجزء نتولى تحليل الدراسات السابقة للتعرف على النتائج 
التـــي توصلــت إليهــا بهــدف التعــرف علــى أوجــه االختــالف والتشــابه بيـــن هــذه الدراســات الســابقة والدراســة الحاليــة. وفيمــا يلــي 

جــدول يوضــح بعــض الدراســات التـــي تناولــت العالقــة بيـــن خصائــص مجلــس اإلدارة وبيـــن األداء فــي البنــوك.
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جدول رقم )1( 
ملخص الدراسات السابقة

حجم العينةموضوع البحثاملرجع 
نموذج 
التحليل

النتائجالدولة متغيـرات البحث

1

 Basyith,  et al., 2015

أثـر هيكل مجلس 
اإلدارة وهيكل 

امللكية على أداء 
املنظمة.

   45 منظمة لألعوام 
14-2 -2010

Tobit regression و
Logistic regression

العالقــة بيـــن أداء املنظمــة مقاســة 
بمعــدل العائــد علــى األصــول وكل 
مــن هيــكل امللكيــة، ونســبة ملكيــة 
األغلبيــة، وعــدد أعضــاء املجلــس، 
وعــدد اللجــان فــي املجلــس، ومعــدل 

العائــد .

سيا 
اندوني

إليهــا  توصلــت  التـــي  النتائــج  أهــم  مــن 
داللــة  ذات  هنــاك عالقــة  أن  الدراســة 
بيـــن األداء ومتغيـــرات املجلــس وامللكيــة 

. الدراســة  محــل  املنظمــات  فــي 

2

 Uadiale, et al., 2010

تأثيـر هيكل 
مجلس اإلدارة 

على أداء 
املنظمة. 

 30 منظمة للعام 2007

صغرى 
ت ال

نموذج املربعا
 O

LS
العائــد علــى  بيـــن معــدل  العالقــة 
رأس املال)حقــوق امللكيــة ( وبيـــن 
وتــم  اإلدارة  مجلــس  خصائــص 
قياســها مــن خــالل هيــكل املجلــس، 
امللكيــة  وهيــكل  املجلــس،  وحجــم 
لألعضــاء، والــدور املــزدوج لرئيــس 
وكمديـــر  كرئيــس  اإلدارة  مجلــس 

تنفيــذي. 

نيجيـريا

مــن النتائــج التـــي اســتخلصتها الدراســة 
أن هنــاك عالقــة إيجابيــة  ذات داللــة 
بيـن حجم مجلس اإلدارة وأداء املنظمة، 
كمــا توجــد عالقــة إيجابيــة ذات داللــة 
بيـــن وجــود مــدراء مستقليـــن مالًيــا وبيـــن 
األدوار  بيـــن   ســلبية  وعالقــة  األداء، 
وبيـــن  اإلدارة  لرئيــس مجلــس  املزدوجــة 

معــدل العائــد علــى رأس املــال. 

3

 Al-M
atari, et al., 2014

أثـر العالقة 
بيـن خصائص 
مجلس اإلدارة 

على أداء 
املنظمة. 

ت الغيـر املالية والتـي يتم تداولها في سوق 
املنظما

ط للعام 2012-2011
سق

م

تحليل االنحدار املتعدد 
 M

ultiple regression analysis

املنظمــة(،  )أداء  التابــع  املتغيـــر 
علــى  العائــد  بمعــدل  قياســه  وتــم 
األصــول، أمــا املتغيـــرات املســتقلة 
اإلدارة،  مجلــس  حجــم  فتشــمل 
عــدد  املجلــس،  اســتقاللية 
الســنوية،  املجلــس  اجتماعــات 
خبـــرة رئيــس املجلــس، تعويضــات 
رئيــس املجلــس، التغييـــر فــي أعضــاء 
الســكرتارية،  دور  املجلــس، 
وحجــم  القانونــي،  واملستشــار 

املاليــة. والرافعــة  املجلــس، 

عمان 

العالقة بيـن األداء مقاسة بمعدل العائد 
علــى األصــول وبيـــن حجــم املجلــس، وعــدد 
اجتماعــات املجلــس، والتغيـــر فــي أعضــاء 
املجلــس، واملستشــار القانونــي فــي املجلــس 
داللــة،  ذات  ليســت  ولكنهــا  إيجابيــة 
العائــد  )معــدل  األداء  بيـــن  والعالقــة 
علــى األصــول( وبيـــن اســتقاللية املجلــس 
أظهــرت  للمجلــس  ســكرتارية  ووجــود 
عالقــة ســلبية وليســت ذات داللــة، أمــا 
رئيــس  األداء وتعويضــات  بيـــن  العالقــة 
أنهــا  الدراســة  فأثبتــت  اإلدارة  مجلــس 

داللــة. وذات  إيجابيــة 

 5

 Shukeri, et al., 2012 

هل خصائص 
مجلس اإلدارة 
يؤثـر في أداء 
املنظمة ؟ 

اق املالية  سجلة في سوق األور
 300 شركة م

صة( للعام 2011
)البور

تحليل االنحدار املتعدد 
 M

ultiple regression analysis

متغيـــًرا  الدراســة  اســتخدمت 
معــدل  وهــو  األداء  يقيــس  تابًعــا 
امللكيــة،  حقــوق  علــى  العائــد 
ســتة  الدراســة  اســتخدمت  كمــا 
اإلدارة   مجلــس  تمثــل  متغيـــرات 
وهــي:  املســتقلة  املتغيـــرات  وهــي 
خصائــص املجلــس- ملكيــة رئيــس 
املجلــس-  حجــم  اإلدارة-  مجلــس 
ازدواج  املجلــس-  اســتقاللية 
التنــوع  املجلــس-  رئيــس  وظيفــة 

  . قــي لعر ا

ماليـزيا

توصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج 
والتنــوع  اإلدارة  مجلــس  حجــم  منهــا: 
فــي  العرقــي لهمــا أثـــر إيجابــي علــى األداء 
املنظمــة التـــي تــم قياســها بمعــدل العائــد 
علــى حقــوق امللكيــة.  بينمــا اســتقاللية 
مجلــس اإلدارة ذات أثـــر ســلبي علــى أداء 
بيـــن  أثـــر ذو داللــة  يوجــد  املنظمــة، وال 
ملكيــة رئيــس مجلــس اإلدارة وازدواجيــة 
وظيفــة رئيــس املجلــس والتنــوع مــن حيــث 

واألداء. الجنــس  نــوع 
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  Nath. et al., سة
را 2015  د

عالقة هيكل 
مجلس اإلدارة 

باألداء في 
املنظمات 

ت األدوية لألعوام 
 90 منظمة في مجال صناعا

ت مقيدة في 
2005م -2014م،  وهي منظما

صة، وتمثل العينة 75% من حجم 
سوق البور

صة 
ت املتداول أسهمها في البور

املنظما

نموذج االنحدار املتعدد
M

ultiple regression analysis 

متغيـريـــن  الدراســة  اســتخدمت 
 Tobin لقياس أداء املنظمة، وتمثل
Q ، ويتــم حســابه بنســبة القيمــة 
الدفتـــرية  القيمــة  إلــى  الســوقية 
ومعــدل  املنظمــة،  فــي  لألصــول 
العائــد علــى األصــول. أمــا املتغيـــرات 
املســتقلة فتمثــل: تشــكيل مجلــس 
اإلدارة-  مجلــس  حجــم  اإلدارة- 
ملكيــة رئيــس مجلــس اإلدارة- املهــام 

املجلــس. لرئيــس  املزدوجــة 

ش
بنجالد

عالقــة  هنــاك  أن  الدراســة  اســتنتجت 
بيـــن حجــم املجلــس  ســلبية ذات داللــة 
واملنظمــة، وعالقــة إيجابيــة ذات داللــة 
إحصائيــة بيـــن ملكيــة، وازدواجيــة وظيفــة 

املجلــس. رئيــس 

7

 Rashid. Et al., 2010

العالقة بيـن 
هيكل مجلس 
اإلدارة واألداء 

ت العينة 
حجم مفردا

274 لألعوام ولعدد 90 
منظمة2005م- 2009م  منظمة 

صة 
مقيدة في سوق البور

نموذج تحليل االنحدار املتعدد 
 M

ultiple regression 
analysis

فــي  املســتقل  املديـــر  بيـــن  العالقــة 
األداء  وبيـــن  اإلدارة  مجلــس 

ش
بنجالد

فــي  املديـريـــن  أن  إلــى  الدراســة  توصلــت 
املستقليـــن ال يضيفــون  اإلدارة  مجلــس 
املنظمــة  حجــم  وأن  للمنظمــة،  قيمــة 
داللــة  وذو  بــاألداء،  ســلبية  عالقــة  ذو 

. ئيــة حصا إ

8

   Adam
s. Et al.,  2008

العالقة بيـن 
هيكل مجلس 
اإلدارة واألداء 

 35 منظمة تمثل بنوًكا كبيـرة 
لألعوام 1986-1999م

صغرى 
ت ال

 تحليل انحدار املربعا
 O

LS Regression

املتغيـــر املســتقل Tobin Q لقيــاس 
األداء فــي البنــوك وهــي نســبة القيمــة 
الدفتـــرية  القيمــة  إلــى  الســوقية 
باملتغيـــرات  وعالقتهــا  لألصــول 
املتمثلــة  للدراســة  املســتقلة 
املديـريـــن  املجلــس-  حجــم  فــي: 
مكافــأة  املجلــس-  فــي  املستقليـــن 

املجلــس.  رئيــس 

أمريكا
بيـــن  عكســية  عالقــة  الدراســة  أظهــرت 
األداء وحجــم املجلــس، وعالقــة إيجابيــة 

بيـــن األداء ومكافــأة أعضــاء املجلــس.

9

Chaing. et al.,   2011

اختبار العالقة 
بيـن هيكل 

املجلس وبيـن 
األداء

شاهدة لعدد 
1194 م

676  منظمة تتداول 
سهمها في سوق 

أ
صة للعام 2008م.

البور
تحليل االنحدار املتعدد 
 M

ultiple regression
 analysis       تايوان

أظهرت النتائج عالقة عكسية بيـن األداء 
وازدواجيــة دور رئيــس املجلــس، وال توجــد 
عالقــة بيـــن أعضــاء املجلــس وبيـــن أداء 
داللــة  ذات  توجــد عالقــة  وال  املنظمــة، 
بيـــن حجــم املجلــس واألداء، وتؤثـــر نســبة 

املديونيــة عكســًيا علــى األداء.

10

  Bathula 2008

العالقة بيـن 
خصائص 

مجلس اإلدارة 
وبيـن األداء 

ت لعدد 61 منظمة لألعوام 
شاهدا

عدد 207 م
2004-2007م  

 Generalized Leased Square and Random
صغرى ونموذج 

ت ال
Effect. نموذج انحدار املربعا

شوائي
األثـر الع

اســتخدمت الدراســة معــدل العائــد 
علــى األصــول كمتغيـــر تابــع لقيــاس 
األداء، أمــا املتغيـــرات املفســرة أو 
املستقلة فتشمل: ملكية املديـريـن- 
مجلــس  عضويــة  فــي  التغييـــر 
رئيــس  دور  ازدواجيــة  اإلدارة- 
املجلــس- عــدد النســاء فــي املجلــس- 
عــدد  املجلــس،  أعضــاء  مؤهــالت 
للمجلــس،  الســنوية  االجتماعــات 

املجلــس. وحجــم 

يالندا نيوز

عالقــة  وجــود  إلــى  الدراســة  توصلــت 
املنظمــة  أداء  بيـــن  داللــة  ذات  إيجابيــة 
وحجــم املجلــس، وعالقــة إيجابيــة مــع كل 
مــن عمــر وحجــم املنظمــة وملكيــة رئيــس 
املجلــس، وعالقــة ســلبية ذات داللــة بيـــن 
أداء املنظمــة وبيـــن ازدواجيــة مهــام رئيــس 
املجلــس. كمــا توجــد عالقــة إيجابيــة ذات 
داللة بيـــن أداء املنظمة ومشــاركة النســاء 
ســلبية  وعالقــة  املجلــس،  عضويــة  فــي 
ذات داللــة بيـــن عــدد االجتماعــات وأداء 

ملنظمــة.  ا
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     Turki. Et al., 2012

العالقة بيـن 
هيكل امللكية 
وخصائص 

املجلس واألداء 
ت العاملة في سوق 

شركا
23 منظمة لألعوام لل

ت 257 
شاهدا

سية، عدد امل
صة التون

البور
ت خالل األعوام 2009-1998

شاهدة للمنظما
م

صغرى الثنائي 
ت ال

تحليل مراحل انحدار املربعا
 Square analysis  Two Stage least

استخدمت الدراسة اللوغاريتمات 
الطبيعيــة لنســبة القيمــة الســوقية 
لحقــوق  الدفتـــرية  القيمــة  إلــى 
امللكيــة، كمــا اســتخدمت الدراســة 
فــي:  املتمثلــة  املســتقلة  املتغيـــرات 
ثالثــة  أكبـــر  نســبة  امللكيــة-  تـركيـــز 
دور  امللكية-ازدواجيــة  فــي  مــالك 
رئيــس املجلــس- اســتقاللية أعضــاء 

ملجلــس. ا

س
 تون

وجدت الدراسة عالقة سلبية ذات داللة 
بيـن هيكل امللكية وهيكل مجلس اإلدارة، 
كما أشارت الدراسة إلى أن ازدواجية دور 
رئيــس املجلــس ســائدة فــي هــذه الشــركات 
عائليــة  شــركات  ألنهــا  نظــًرا  التونســية؛ 

وذات حجــم صغيـــر. 

12

   Am
ir Et al., 2014

العالقة بيـن 
خصائص 

املجلس وبيـن 
أداء املنظمة 

50 منظمة لألعوام 2012-2004 
صة 

ت املتداولة في سوق البور
شركا

لل

GLS Random
 effect regression

مقاييــس  الدراســة  اســتخدمت 
معــدل  وهــي  التابعــة  للمتغيـــرات 
ومعــدل  األصــول،  علــى  العائــد 
العائــد علــى حقــوق امللكيــة ونمــوذج 
اســتخدمت  كمــا   ،Tobin Q
للمتغيـــرات  مقاييــس  الدراســة 
اســتقاللية  وهــي  املســتقلة، 
املجلــس،  اجتماعــات  املجلــس، 
ازدواجيــة وظيفــة رئيــس املجلــس، 

التنفيــذي. املديـــر  وملكيــة 

صر 
م

اســتقاللية  بيـــن  ســلبية  عالقــة  هنــاك 
ولكنهــا  األداء،  مقاييــس  وبيـــن  املجلــس 
ليســت ذات داللــة، أمــا العالقــة بيـــن عــدد 
االجتماعات واألداء مقاسة بمعدل العائد 
علــى األصــول فإنهــا إيجابيــة، ولكنهــا ليســت 
ذات داللة، ولكن الدراسة تشيـر إلى عدم 
وجــود عالقــة ذات داللــة مــع املتغيـريـــن 
التابعيـــن وهمــا معــدل العائــد علــى حقــوق 
إلــى  الســوقية  القيمــة  ونســبة  امللكيــة، 
القيمــة الدفتـــرية، أمــا العالقــة بيـــن هيــكل 

امللكيــة وبيـــن األداء فإنهــا إيجابيــة.   

يتضح من خالل الدراسات السابقة ما يلي:

حاولــت الدراســات املذكــورة ســابًقا اختبــار نظريــة العالقــة بيـــن هيــكل مجلــس اإلدارة وبيـــن أداء املنظمــات، حيــث إن - 
ا على أن هذه العالقة تختلف باختالف نوع ونشاط هذه املنظمات، حيث إن هذه العالقة تتوقف على 

ً
هناك اتفاق

عوامل أخرى مرتبطة بثقافة هذه املنظمات، وأيًضا  حجمها وعمرها.

كمــا حاولــت الدراســات الســابقة اختبــار نظريــة العالقــة بيـــن هيــكل وخصائــص مجلــس اإلدارة وبيـــن أداء املنظمــات - 
بيـــن الــدول املختلفــة، وقــد اتضــح أن هــذه العالقــة تختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى، وتتوقــف علــى البيئــة االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والسياســية التـــي تعمــل فيهــا هــذه املنظمــات، وبالتأكيــد تختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى. لــذا فــإن هــذه 

الدراســة تســعى إلــى التحقــق مــن هــذه العالقــة فــي البيئــة اليمنيــة وفــي قطــاع البنــوك.

أنموذج الدراسة وتحليل البيانات واختبارات الفروض

بناء النموذج القيا�سي 1-

سوف نقوم في هذه الدراسة ببناء نموذج قيا�ضي، ألن هذا النوع من النماذج يتميـز باحتوائه على متغيـرات عشوائية 
Random Variables والتـــي بدورهــا تهتــم باحتســاب بعــض املتغيـــرات التـــي يضعهــا الباحــث فــي بنــاء النمــوذج. وتنقســم هــذه 
النمــاذج مــن حيــث عالقتهــا بالزمــن إلــى نمــاذج ســاكنة ونمــاذج حركيــة, فالنمــوذج الســاكن ال يعتمــد علــى الزمــن وال يظهــر فيــه 
الزمــن كمتغيـــر مســتقل, أمــا النمــوذج الحركــي فهــو النمــوذج الــذي يلعــب الزمــن دوًرا فــي التأثيـــر علــى بعــض متغيـــراته. ويعتبـــر 
االنحــدار أحــد األســاليب اإلحصائيــة التـــي تســتخدم فــي قيــاس العالقــات االقتصاديــة, حيــث يختــص بقيــاس العالقــة بيـــن 
متغيـــر ما يسمى باملتغيـــر التابع، ومتغيـــر آخر أو مجموعة من املتغيـــرات املستقلة أو التفسيـــرية. ويالحظ في هذا الصدد أن 
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االنحــدار كأســلوب قيــاس ال يحــدد التابــع أو املســتقل، وإنمــا يستعيـــن الباحــث فــي تحديــد ذلــك إمــا بالنظريــة االقتصاديــة أو 
باملالحظــة. وتنقســم نمــاذج االنحــدار إلــى عــدة أنــواع هــي ) االنحــدار الخطــي واالنحــدار الغيـــر الخطــي( وإلــى االنحــدار البســيط 

وغيـــر البســيط.

قاعدة بيانات النموذج القيا�سي 1-1

لقــد اســتخدمت هــذه الدراســة قاعــدة بيانــات ألربــع عشــرة ســنة مــن العــام 2000م وحتــى 2013م، لعشــرة بنــوك محليــة. 
وقــد أخــذت البيانــات مــن البنــوك التاليــة:

ب-   البنك األهلي اليمني.  أ-  البنك اليمني لإلنشاء والتعميـر.       

د-    بنك اليمن الدولي.  ج-  بنك التسليف التعاوني والزراعي)كاك بنك(.     

و-    البنك التجاري اليمني.  ه-  بنك اليمن والكويت.        

ح-    بنك التضامن اإلسالمـي الدولي.  ز-  البنك اإلسالمـي للتمويل والتنمية.       

ي-    بنك اليمن والبحريـن الشامل. ط-  بنك سبأ اإلسالمـي        

وقد حدد الدراسة املتغيـرات املستقلة والتابعة لهذه البنوك، وهي كما في الجدول رقم )1(.

ويكون شكل املعادلة السلوكية للنموذجيـن على النحو التالي:

 -Y1 = B0+B1X1+B2X2+B3X3+ ……………………………+B10X10+e

 -Y2 = B0+B1X1+B2X2+B3X3+ ……………………………+B10X10+e

واملطلوب هو تقديـــر املعلمات )…,B0,B1,B2,B3( لكل من معدل العائد على حقوق امللكية بعد الضرائب)Y1( ومعدل 
.)Y2( العائــد علــى األصــول بعــد الضرائب

جدول رقم )1(
املتغيـرات املستقلة والتابعة لقاعدة بيانات النموذج

نوع املتغيـر التوصيف املتغيـر

املتغيـرات املستقلة 

حجم مجلس اإلدارة x1
عدد اجتماعات املجلس  2X

ازدواجية دور العضو املنتدب )متغيـر صوري ( 3X
رواتب وأجور اإلدارة 4X

أجور ومكافأة رئيس مجلس اإلدارة 5x
نسبة النساء في  املجلس 6x

نسبة األعضاء التنفيذييـن  7x
نسبة األعضاء املستقليـن  غيـر التنفيذييـن 8x

نسبة ملكية رئيس املجلس  9x
نسبة ملكية أعضاء املجلس  10X

املتغيـرات التابعة 
معدل العائد على حقوق امللكية بعد الضرائب Y1

معدل العائد على األصول بعد الضرائب  Y2

التحليل: 2-

افتـراضات التحليل القيا�سي: - 2-1

للقيام بعملية التحليل القيا�ضي، عملت الدراسة على  تحقيق عدد من الفروض األساسية، وهي كالتالي:

 الوسط الصفري للخطأ العشوائي E)U(=0 ، وسوف ندرس معنوية هذا الفرض عند درجة ثقة 95%.أ- 
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تساوي التبايـن، أي أن تبايـن التوزيع االحتمالي الخاص بالخطأ العشوائي أو البواقي أو العناصر العشوائية  تساوي ب- 
قيمة ثابتة وموجبة، وهنا سوف نفحصها باستخدام اختبار F في معادلة تقديـر النموذج.

للصفــر ج-  العشــوائي مســاويه  املتغيـــر  قيــم  بيـــن  االرتبــاط  التغايـــر ودرجــة  أن  أي  العشــوائي،  الخطــأ  اســتقاللية 
.%95 ثقــة  درجــة  عنــد  الفــرض  هــذا  معنويــة  نــدرس  وســوف   ،Cov)Ui,Uj(=0

التوزيع الطبيعي للخطأ العشوائي أو للبواقي.د- 

يجــب أال يوجــد ازدواج خطــي بيـــن املتغيـــرات املســتقلة، وأن تكــون هــذه املتغيـــرات غيـــر عشــوائية )أي أن قيــم هــذه ه- 
املتغيـــرات ثابتــة فــي املعاينــات املتكــررة(.

التوصيف اإلحصائي للمتغيـرات محل الدراسة - 2-2

2-2-1-   التوصيف اإلحصائي العام:

جدول رقم )2( 
التوصيف اإلحصائي للمتغيـرات املستقلة

الوسيطاملتوسطاملتغيـر
االنحراف 
املعياري

االنحراف 
Skewness

التفرطح
Kurtosis

Jarque- اختبار
Bera

الداللة 
االحتمالية

عدد 
املالحظات

X19.499.02.20.895-5.07843.9010.000140

2X4.765.01.20.208-1.53013.6170.001140

3X0.480.00.50.1141.01323.3340.000140

4X101881563032410836092.47810.176443.6940.000140

5X5294536438531582.54210.563484.3840.000140

6X0.000.00.0NANANANA140

7X27.3312.552.44.12621.3992371.8940.000140

8X67.1972.733.91.104-2.88128.5090.000140

9X38.9340.013.60.613-2.8578.8940.012140

10X51.5750.010.90.382-2.7013.9230.141140

الجــدول)2( يعطينــا رؤيــة مبســطة عــن طبيعــة املتغيـــرات املســتقلة، حيــث يتضمــن هــذا الجــدول املتوســط والوســيط، 
وكذلــك االنحــراف والتفرطــح، ويشــمل هــذا الجــدول اختبــار »جاركــي بيـــرا« )Jarque-Bera( الخــاص بفحــص طبيعيــة التوزيــع، 

ويشــمل أيًضــا القيمــة االحتماليــة لهــذا االختبــار. ومــن هــذا الجــدول نالحــظ مــا يلــي:

جميع املتغيـرات تتبع التوزيع الطبيعي عند مستوى املعنوية 5% عدا املتغيـر رقم X14 يتبع التوزيع الغيـر الطبيعي، - 
حيث القيمة االحتمالية الختبار “جاركي بيـرا” أكبـر من %5.

املتغيـــر X8 )نســبة النســاء فــي املجلــس( كان متوســطه مســاوًيا للصفــر، وكذلــك الوســيط، وقيــم كل مــن االنحــراف - 
والتفرطــح معدومــة، وهــذا يعنــي أن هــذا املتغيـــر يحتــوي علــى قيمــة فريــدة، وهــي الصفــر فقــط, ممــا يعنــي أن نســبة 
النساء املشاركات في املجلس يساوي الصفر، وهنا سوف نستبعد هذا املتغيـر أثناء تقديـر معادلة االنحدار، وذلك 

ألن وجــوده مثــل عدمــه.

2-2-2- فحص االزدواج الخطي بيـن املتغيـرات املستقلة:

يقصــد بــاالزدواج الخطــي هــو عــدم وجــود عالقــة خطيــة بيـــن أحــد املتغيـــرات املســتقلة مــع متغيـــر مســتقل آخــر. وضمــان 
عــدم وجــود ازدواج خطــي تــام يعتبـــر مــن األمــور املهمــة واألساســية عنــد تقديـــر معادلــة االنحــدار. والجــدول التالــي يحتــوي علــى 

اختبــار االرتبــاط بيـــن املتغيـــرات املســتقلة:
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جدول رقم )3( 
)X7 وحتى X1 بيـن املتغيـرات املستقلة )من T قيم معامل االرتباط والقيمة االحتمالية الختبار

X1X2X3X4X5املتغيـر

X1
1االرتباط

T القيمة االحتمالية ل-----

 X2
0.04131االرتباط

T 0.6283القيمة االحتمالية ل-----

 X3
1-0.2962-0.2378االرتباط

T 0.00470.0004القيمة االحتمالية ل-----

 X4
1-0.32860.27140.1518االرتباط

T 0.00010.00120.0733القيمة االحتمالية ل-----

 X5
0.99321-0.33850.24160.1147االرتباط

T 0.00000.00400.17730.0000القيمة االحتمالية ل-----

 X7
-0.1500-0.03840.04300.1349-0.1582االرتباط

T 0.06190.65250.61390.11210.0769القيمة االحتمالية ل

 X8
0.26630.2042-0.14080.51200.5181االرتباط

T 0.09700.00000.00000.00150.0155القيمة االحتمالية ل

 X9
0.30920.2903-0.41930.0730-0.0696االرتباط

T 0.41390.00000.39150.00020.0005القيمة االحتمالية ل

X10
-0.0921-0.35150.1146-0.17710.2655االرتباط

T 0.03630.00150.00000.17750.2792القيمة االحتمالية ل

جدول رقم )4( 
)X14 وحتى X9 بيـن املتغيـرات املستقلة )من T قيم معامل االرتباط والقيمة االحتمالية الختبار

X7X8X9X10ملتغيـر

X7
1االرتباط

T القيمة االحتمالية ل-----

 X8
1-0.3186االرتباط

T 0.0001القيمة االحتمالية ل-----

 X9
0.23730.17141االرتباط

T 0.00480.0428القيمة االحتمالية ل-----

 X10
1-0.7912-0.1171-0.2781االرتباط

T 0.00090.16830.0000القيمة االحتمالية ل-----

الجــدول)4( أعــاله يحتــوي علــى اختبــار االرتبــاط بيـــن املتغيـــرات املســتقلة وذلــك الختبــار وجــود عالقــة خطيــة بيـــن أي 
متغيـــر مــع اآلخــر، ومــن الجــدول نالحــظ أن االرتبــاط بيـــن املتغيـــر X5 )مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة( واملتغيـــر X4 )رواتــب 
وأجــور اإلدارة( تــام،  وأيًضــا نالحــظ وجــود ارتباطــات تفــوق قوتهــا 0.5 كمــا هــو الحــال بيـــن املتغيـــر X10  )نســبة ملكيــة أعضــاء 
املجلس( مع املتغيـــر X9 )نسبة ملكية رئيس املجلس( واملتغيـــر X8 )نسبة األعضاء املستقليـــن غيـــر التنفيذييـــن( مع  X2 )عدد 

اجتماعــات املجلــس( وX3 )ازدواجيــة دور العضــو املنتــدب(.

املعادلة السلوكية لنموذج االنحدار: 3-

تعتبـر هذه الخطوة هي خالصة خطوات بناء النموذج، وسوف نستخدم نتائج املرحلة السابقة )2-2(، وبموجبها نحدد 
املتغيـــرات الداخلــة فــي معادلــة االنحــدار. وقــد اتضــح مــن التحليــل فــي املرحلــة الســابقة أننــا ســوف نســتبعد ثالثــة متغيـــرات فــي 



املجلة العربية لإلدارة، مج 39، ع2 - يونيو )حزيـران( 2019

155

 X8مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة(، و(X7 و ،)أجــور ومكافــأة رئيــس مجلــس اإلدارة( X6 تقديـــر معلمــات نمــوذج االنحــدار وهــي
)نســبة النســاء فــي املجلــس(، وبالتالــي ســتكون املعــادالت الســلوكية علــى النحــو التالــي:

Y1 =B)0,1,2,3,4,5,7,8,9,10(.X)0,1,2,3,4,5,7,8,9,10(+e

Y2 =B)0,1,2,3,4,5,7,8,9,10(.X)0,1,2,3,4,5,7,8,9,10(+e

3-1- تقديـر االنحدار للمتغيـر التابع Y1 )معدل العائد على حقوق امللكية بعد الضرائب(:

:)Y1( 3-1-1- بناء نموذج التقديـر للمتغيـر التابع

مــن التوصيــف اإلحصائــي للمتغيـــر التابــع )Y1( فــي الخطــوة )1-4-2(، اتضــح أن املتغيـــر يتــوزع توزيًعــا طبيعًيــا وبياناتــه 
مســتقرة.

وهنا سوف نقوم بتقديـر االنحدار باستخدام املربعات الصغرى في عملية بناء النموذج، وتكون نتيجة تقديـر النموذج 
باستخدام األوزان، وتكون نتائج التقديـر كما في الجدول التالي:

جدول رقم )5( 
)Cross-section SUR( باستخدام األوزان )Y1( تقديـر نموذج االنحدار للمتغيـر التابع

Dependent Variable: Y1
Method: Panel EGLS )Cross-section SUR(
Date: 03/26/17   Time: 23:27
Sample: 2000 2013
Periods included: 14
Cross-sections included: 10
Total panel )balanced( observations: 140
Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic  Prob. 
X1 0.746520- 0.267854 2.787047- 0.0061
X2 3.586820 0.438283 8.183792 0.0000
X3 9.683127 1.341370 7.218835 0.0000
X4 1.17E-06- 3.45E-07 3.378379- 0.0010
X7 0.053833 0.007169 7.509415 0.0000
X8 0.021620- 0.016598 1.302568- 0.1951
X9 0.227189 0.055112 4.122326 0.0001
X10 0.260869 0.074805 3.487312 0.0007
C 41.80954- 6.321289 6.614084- 0.0000

Weighted Statistics
R-squared 0.913307 Mean dependent var 1.640632
Adjusted R-squared 0.905856 S.D. dependent var 9.396473
S.E. of regression 1.027181 Sum squared resid 135.0529
F-statistic 122.5879 Durbin-Watson stat 1.947244
)Prob)F-statistic 0.000000

Unweighted Statistics
R-squared 0.438655 Mean dependent var 11.76714
Sum squared resid 13558.82 Durbin-Watson stat 0.862746

مــن الجــدول)5( الــذي يتضمــن إعــادة تقديـــر نمــوذج االنحــدار للمتغيـــر التابــع )Y1( باســتخدام األوزان يتضــح معنويــة 
النمــوذج، وذلــك لألســباب التاليــة:

قيمــة معامــل التحديــد املعــدل مرتفعــة، حيــث بلغــت 0.91 تقريًبــا، وهــذا مؤشــر جيــد علــى قــدرة النمــوذج وكفاءتــه فــي - 
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عمليــة التنبؤ.

قيمــة “ديـربـــن واتســون” مرتفعــة، حيــث بلغــت 1.95، وهــذا مؤشــر جيــد علــى عــدم وجــود ارتبــاط ذاتـــي فــي البواقــي - 
العشــوائي(. )الخطــأ 

تبايـن نموذج االنحدار معنوي، حيث القيمة االحتمالية الختبار F مساوية للصفر.- 

نالحــظ أن معظــم معامــالت االنحــدار معنويــة، حيــث القيمــة االحتماليــة الختبــار T كانــت أقــل مــن مســتوى املعنويــة - 
0.05 عدا متغيـريـن، وهنا سوف نقوم باختبار “والد”، وذلك الختبار معنوية املعامالت كحزمة واحدة وتأثيـرها على 

املتغيـــر التابــع.

جدول رقم )6(
اختبار »والد« لفحص معنوية املتغيـرات املستقلة كحزمة واحدة وتأثيـرها على املتغيـر التابع

Wald Test
Equation: EQ_Y1_Wieghted

Test Statistic Value df Probability

F-statistic 1042.884 )12,128( 0.0000

Chi-Square 1251.61 12 0.0000

Null Hypothesis: C)1(=C)2(=C)3(=C)4(=C)5(=C)6(=C)7(=C)8(=C)9(=C)10(=C)11(=C)12(=0

ونالحــظ مــن الجــدول )6( أن القيمــة االحتماليــة مســاوية للصفــر، وبذلــك نـــرفض فــرض العــدم القائــل بعــدم معنويــة 
املتغيـرات املستقلة في تأثيـرها على املتغيـر التابع )Y1( في تقديـر االنحدار املتعدد باألوزان. ومما سبق يتضح أن هذا النموذج 

.)Y1( جيــد ومناســب للتنبــؤ عــن املتغيـــر

والشكل الريا�ضي لهذا النموذج كالتالي:

Y1 = -0.746520387802*X1 + 3.58682031035*X2 + 9.68312731977*X3 - 1.16597938763e-06*X4 
+ 0.0538329033702*X7 -0.0216200554402*X8 + 0.227189269006*X9+ 0.260869300286*X10- 

41.8095385614.

)Y2( 3-1-2- بناء على نموذج التقديـر للمتغيـر التابع

مــن التوصيــف اإلحصائــي للمتغيـــر التابــع فــي الخطــوة )2-4-2(، فقــد اتضــح أن املتغيـــر يتــوزع توزيًعــا طبيعًيــا وبياناتــه 
مســتقرة. وهنــا ســوف نقــوم بتقديـــر االنحــدار باســتخدام املربعــات الصغــرى، ويكــون نتيجــة التقديـــر علــى النحــو التالــي:

 اعادة تقديـر النموذج السابق باستخدام األوزان.- 

 -.ARMA)1,1,0( إعادة تقديـر النموذج السابق باستخدام مبدأ 

 إعادة تقديـر النموذج السابق باستخدام مبدأ )ARMA)1,1,0 مع األوزان.- 

ويعتبـر»اريما« أفضل نموذج مع األوزان بلغ قيمة معيار معامل التحديد 63%، وهي أفضل قيمة مقارنة ببقية النماذج 
ويستخدم معامل التحديد )Determination Coefficient( في اختبار جودة التوفيق أو املقدرة، وهو يشيـر إلى النسبة املئوية 

من التغيـر الكلي للمتغيـر التابع التـي يمكن تفسيـرها بداللة املتغيـرات املستقلة التفسيـرية للنموذج.

وبالتالي ستكون معادلة االنحدار للمتغيـر التابع Y2 على النحو التالي:

 Y2 = -0.0545211514429*X1 + 0.0945503110586*X2 - 0.0254524380705*X3 - 2.03314131502e-08*X4
 + 0.0029321662133*X7 - 0.00633125512857*X8 + 0.0320416593493*X9 + 0.0421019724578*X10 -

]1.32090445065 + [AR )1(=0.535484885109
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جدول رقم )7(
)Cross-section SUR( باألوزان Y2 للمتغيـر التابع )ARMA 1,1,0( تقديـر نموذج االنحدار

Dependent Variable: Y2
Method: Panel EGLS )Cross-section SUR(
Date: 03/27/17   Time: 00:30
Sample )adjusted(: 2001 2013
Periods included: 13
Cross-sections included: 10
Total panel )balanced( observations: 130
Iterate coefficients after one-step weighting matrix
Convergence achieved after 20 total coef iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
X1 -0.054521 0.038586 -1.412961 0.1603
X2 0.094550 0.054163 1.745658 0.0835
X3 -0.025452 0.007597 -3.350238 0.0011
X4 -2.03E-08 2.84E-08 -0.715860 0.4755
X7 0.002932 0.000960 3.054579 0.0028
X8 -0.006331 0.004796 -1.320138 0.1894
X9 0.032042 0.015512 2.065613 0.0411
X10 0.042102 0.010523 4.000886 0.0001
C -1.320904 1.105050 -1.195335 0.2344
AR)1( 0.535485 0.078533 6.818598 0.0000

Weighted Statistics
R-squared 0.665177     Mean dependent var 3.165083
Adjusted R-squared 0.630836     S.D. dependent var 3.524103
S.E. of regression 0.984831     Sum squared resid 113.4775
F-statistic 19.36988     Durbin-Watson stat 2.139696
Prob)F-statistic( 0.000000

Unweighted Statistics
R-squared 0.540444     Mean dependent var 0.833246
Sum squared resid 83.24644     Durbin-Watson stat 2.476214
Inverted AR Roots     .54

اختبار الفرضيات

ــا مــن نتائــج اختبــارات املعنويــة ملعامــالت االنحــدار، فــي االعتمــاد علــى 
ً
ســوف نقــوم باختبــار فرضيــات الدراســة انطالق

اإلحصائية املوضحة في الجدول رقم )6(، الذي يمثل النموذج األنسب للدراسة )نموذج االنحدار املتعدد باستخدام األوزان( 
والــذي ســيتم مــن خاللــه اختبــار الفرضيــة األولــى والفرضيــات الفرعيــة لهــا. كمــا ســنقوم باختبــار الفرضيــة الثانيــة ومــا ينبثــق عنهــا 

مــن فرضيــات فرعيــة فــي االعتمــاد علــى اإلحصائيــة املوضحــة فــي الجــدول رقــم )12( الــذي يمثــل نمــوذج »أريمــا« مــع األوزان.
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اختبار الفرضيات الفرعية املنبثقة عن الفرضية األولى: 

الفرضية الفرعية )1(: يتضح من الجدول رقم )5( أن القيمة الخاصة بمعامل حجم مجلس اإلدارة )X1( تساوي - 
0.7  وقــد كانــت بإشــارة ســلبية ممــا يــدل علــى أن العالقــة بيـــن حجــم املجلــس ومعــدل العائــد علــى حقــوق امللكيــة هــي 
عالقــة عكســية. كمــا يتضــح أن قيمــة االحتمــال الخاصــة باختبــار )t( املتعلــق بحجــم املجلــس قــدرت بـــ)0.0061(، وهــي 
أقل من مستوى املعنوية )0.05(،  مما يدل على أن معامل االنحدار ذو داللة معنوية، وعليه نـرفض فرض العدم، 
ونقبــل الفــرض البديــل الــذي ينــص علــى وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن حجــم املجلــس وبيـــن معــدل العائــد 
على حقوق امللكية. وبالتالي يمكننا القول: إنه كلما قل عدد أعضاء املجلس، أدى ذلك إلى زيادة معدل العائد على 

حقــوق امللكيــة.

 - )X2( أن القيمــة الخاصــة بمعامــل عــدد اجتماعــات املجلــس )الفرضيــة الفرعيــة )2(: يتضــح مــن الجــدول رقــم )5
تســاوي 3.5، وقــد كانــت بإشــارة إيجابيــة ممــا يــدل علــى أن العالقــة بيـــن عــدد اجتماعــات املجلــس ومعــدل العائــد 
علــى حقــوق امللكيــة هــي عالقــة طرديــة. كمــا يتضــح أن قيمــة االحتمــال الخاصــة باختبــار )t( املتعلــق بحجــم املجلــس 
قــدرت بـــ)0.0000(، وهــي أقــل مــن مســتوى املعنويــة )0.05(، ممــا يــدل علــى أن معامــل االنحــدار ذو داللــة معنويــة، 
وعليــه نـــرفض فــرض العــدم، ونقبــل الفــرض البديــل الــذي ينــص علــى وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن عــدد 
اجتماعات املجلس ومعدل العائد على حقوق امللكية. وبالتالي يمكننا القول إنه كلما قل عدد اجتماعات املجلس 

أدى ذلــك إلــى زيــادة معــدل العائــد علــى حقــوق امللكيــة.

 - )X3( أن القيمة الخاصة بمعامل ازدواجية دور رئيس املجلس )الفرضية الفرعية )3(: يتضح من الجدول رقم )5
تســاوي 9.6، وقــد كانــت بإشــارة إيجابيــة ممــا يــدل علــى أن العالقــة بيـــن ازدواجيــة دور رئيــس املجلــس ومعــدل العائــد 
علــى حقــوق امللكيــة هــي عالقــة طرديــة. كمــا يتضــح أن قيمــة االحتمــال الخاصــة باختبــار )t( املتعلــق بحجــم املجلــس 
قــدرت بـــ)0.0000(، وهــي أقــل مــن مســتوى املعنويــة ) 0.05(، ممــا يــدل علــى أن معامــل االنحــدار ذو داللــة معنويــة، 
وعليــه نـــرفض فــرض العــدم، ونقبــل الفــرض البديــل الــذي ينــص علــى وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن عــدد 
اجتماعات املجلس ومعدل العائد على حقوق امللكية. وبالتالي يمكننا القول إنه كلما كان هناك دور مزدوج لرئيس 

املجلــس، أدى ذلــك إلــى زيــادة معــدل العائــد علــى حقــوق امللكيــة.

الفرضيــة الفرعيــة )4(: يتضــح مــن الجــدول رقــم )5( أن القيمــة الخاصــة بمعامــل ازدواجيــة رواتــب وأجــور اإلدارة - 
)X4(  تساوي 1.1، وقد كانت بإشارة سلبية مما يدل على أن العالقة بيـن الرواتب وأجور اإلدارة واملجلس ومعدل 
العائــد علــى حقــوق امللكيــة هــي عالقــة عكســية. كمــا يتضــح أن قيمــة االحتمــال الخاصــة باختبــار )t( املتعلــق بحجــم 
املجلــس قــدرت بـــ)0.0010(، وهــي أقــل مــن مســتوى املعنويــة )0.05(، ممــا يــدل علــى أن معامــل االنحــدار ذو داللــة 
معنويــة، وعليــه نـــرفض فــرض العــدم، ونقبــل الفــرض البديــل الــذي ينــص علــى وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة 
بيـن رواتب وأجور اإلدارة ومعدل العائد على حقوق امللكية. وبالتالي يمكننا القول إنه كلما زادت الرواتب واألجور 

لــإلدارة واملجلــس، أدى ذلــك إلــى انخفــاض معــدل العائــد علــى حقــوق امللكيــة.

الفرضيــة الفرعيــة )7(: يتضــح مــن الجــدول رقــم )5( أن القيمــة الخاصــة بمعامــل نســبة األعضــاء التنفيذييـــن فــي - 
املجلس )X7(  تســاوي 0.05  وقد كانت بإشــارة ســلبية مما يدل على أن العالقة بيـــن نســبة األعضاء التنفيذييـــن في 
 )t( املجلــس ومعــدل العائــد علــى حقــوق امللكيــة هــي عالقــة عكســية. كمــا يتضــح أن قيمــة االحتمــال الخاصــة باختبــار
املتعلق بحجم املجلس قدرت بـ)0.0000( وهي أقل من مستوى املعنوية ) 0.05(، مما يدل على أن معامل االنحدار 
ذو داللــة معنويــة، وعليــه نـــرفض فــرض العــدم، ونقبــل الفــرض البديــل الــذي ينــص علــى وجــود عالقــة ذات داللــة 
إحصائيــة بيـــن نســبة األعضــاء التنفيذييـــن فــي املجلــس ومعــدل العائــد علــى حقــوق امللكيــة. وبالتالــي يمكننــا القــول إنه 

كلمــا زادت نســبة األعضــاء التنفيذييـــن فــي املجلــس، أدى ذلــك إلــى انخفــاض معــدل العائــد علــى حقــوق امللكيــة.

الفرضية الفرعية )8(: يتضح من الجدول رقم )5( أن القيمة الخاصة بمعامل نسبة األعضاء الغيـــر التنفيذييـــن - 
فــي املجلــس )X8(  تســاوي 0.02، وقــد كانــت بإشــارة ســلبية، ممــا يــدل علــى أن العالقــة بيـــن نســبة األعضــاء الغيـــر 
التنفيذييـــن فــي املجلــس وبيـــن معــدل العائــد علــى حقــوق امللكيــة هــي عالقــة عكســية. كمــا يتضــح أن قيمــة االحتمــال 
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الخاصة باختبار )t( املتعلق بحجم املجلس قدرت بـ)0.19( وهي أكبـر من مستوى املعنوية )0.05(، مما يدل على أن 
معامــل االنحــدار ذو داللــة غيـــر معنويــة، وعليــه نقبــل فــرض العــدم، ونـــرفض الفــرض البديــل الــذي ينــص علــى أنــه ال 
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيـن نسبة األعضاء الغيـر التنفيذييـن في املجلس وبيـن معدل العائد على حقوق 

امللكيــة.

 -  )X9( أن القيمــة الخاصــة بمعامــل نســبة ملكيــة رئيــس املجلــس )الفرضيــة الفرعيــة )9(: يتضــح مــن الجــدول رقــم )5
تســاوي 0.22 ، وقــد كانــت بإشــارة إيجابيــة ممــا يــدل علــى أن العالقــة بيـــن نســبة ملكيــة رئيــس املجلــس ومعــدل العائــد 
على حقوق امللكية هي عالقة طردية. كما يتضح أن قيمة االحتمال الخاصة باختبار )t( املتعلق بنسبة ملكية رئيس 
املجلــس بـــ)0.0001(، وهــي أقــل مــن مســتوى املعنويــة ) 0.05(، ممــا يــدل علــى أن معامــل االنحــدار ذو داللــة معنويــة، 
وعليــه نـــرفض فــرض العــدم، ونقبــل الفــرض البديــل الــذي ينــص علــى وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن نســبة 
ملكيــة رئيــس املجلــس وبيـــن معــدل العائــد علــى حقــوق امللكيــة. وبالتالــي يمكننــا القــول إنــه كلمــا كانــت نســبة ملكيــة 

رئيــس املجلــس عاليــة، أدى ذلــك إلــى زيــادة معــدل العائــد علــى حقــوق امللكيــة.

الفرضيــة الفرعيــة )10(: يتضــح مــن الجــدول رقــم )5( أن القيمــة الخاصــة بمعامــل نســبة ملكيــة أعضــاء املجلــس - 
)X10(  تســاوي 0.26 ، وقــد كانــت بإشــارة إيجابيــة، ممــا يــدل علــى أن العالقــة بيـــن نســبة ملكيــة أعضــاء املجلــس 
ومعــدل العائــد علــى حقــوق امللكيــة هــي عالقــة طرديــة. كمــا يتضــح أن قيمــة االحتمــال الخاصــة باختبــار )t( املتعلــق 
بنسبة ملكية أعضاء املجلس بـ)0.0007(، وهي أقل من مستوى املعنوية )0.05(، مما يدل على أن معامل االنحدار 
ذو داللــة معنويــة، وعليــه نـــرفض فــرض العــدم، ونقبــل الفــرض البديــل الــذي ينــص علــى وجــود عالقــة ذات داللــة 
إحصائية بيـن نسبة ملكية أعضاء املجلس ومعدل العائد على حقوق امللكية. وبالتالي يمكننا القول إنه كلما كانت 

نســبة ملكيــة أعضــاء املجلــس عاليــة، أدى ذلــك إلــى زيــادة معــدل العائــد علــى حقــوق امللكيــة.

اختبار الفرضيات املنبثقة عن الفرضية الثانية:

الفرضية الفرعية )1(: يتضح من الجدول رقم )7( أن القيمة الخاصة بمعامل حجم مجلس اإلدارة )X1( تساوي - 
0.05، وقد كانت بإشارة سلبية، مما يدل على أن العالقة بيـن حجم املجلس ومعدل العائد على األصول هي عالقة 
عكســية. كمــا يتضــح أن قيمــة االحتمــال الخاصــة باختبــار )t( املتعلــق بحجــم املجلــس قــدرت بـــ)0.16(، وهــي أكبـــر مــن 
مســتوى املعنويــة ) 0.05(،  ممــا يــدل علــى أن معامــل االنحــدار ذو داللــة غيـــر معنويــة، وعليــه نقبــل فــرض العــدم، 
ونـــرفض الفــرض البديــل الــذي ينــص علــى أنــه ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن حجــم املجلــس وبيـــن معــدل 

العائــد علــى األصــول.

 - )X2( أن القيمــة الخاصــة بمعامــل عــدد اجتماعــات املجلــس )الفرضيــة الفرعيــة )2(: يتضــح مــن الجــدول رقــم )7
تســاوي 0.09 ، وقــد كانــت بإشــارة إيجابيــة، ممــا يــدل علــى أن العالقــة بيـــن عــدد اجتماعــات املجلــس ومعــدل العائــد 
علــى األصــول هــي عالقــة طرديــة. كمــا يتضــح أن قيمــة االحتمــال الخاصــة باختبــار )t( املتعلــق بحجــم املجلــس قــدرت 
بـــ) 0.08(، وهــي أكبـــر مــن مســتوى املعنويــة )0.05(، ممــا يــدل علــى أن معامــل االنحــدار ذو داللــة غيـــر معنويــة، وعليــه 
نقبــل فــرض العــدم، ونـــرفض الفــرض البديــل الــذي ينــص علــى أنــه ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن عــدد 

اجتماعــات املجلــس ومعــدل العائــد علــى األصــول.

 - )X3( أن القيمة الخاصة بمعامل ازدواجية دور رئيس املجلس )الفرضية الفرعية )3(: يتضح من الجدول رقم )7
تساوي 0.02 ، وقد كانت بإشارة إيجابية، مما يدل على أن العالقة بيـن ازدواجية دور رئيس املجلس ومعدل العائد 
علــى حقــوق امللكيــة هــي عالقــة طرديــة. كمــا يتضــح أن قيمــة االحتمــال الخاصــة باختبــار )t( املتعلــق بحجــم املجلــس 
قــدرت بـــ)0.0011(، وهــي أقــل مــن مســتوى املعنويــة )0.05(، ممــا يــدل علــى أن معامــل االنحــدار ذو داللــة معنويــة، 
وعليــه نـــرفض فــرض العــدم، ونقبــل الفــرض البديــل الــذي ينــص علــى وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن عــدد 
اجتماعــات املجلــس ومعــدل العائــد علــى األصــول. وبالتالــي يمكننــا القــول: إنــه كلمــا كان هنــاك دور مــزدوج لرئيــس 

املجلــس، أدى ذلــك إلــى انخفــاض معــدل العائــد علــى حقــوق امللكيــة.

 -  )X4( أن القيمــة الخاصــة بمعامــل رواتــب وأجــور اإلدارة )الفرضيــة الفرعيــة )4(: يتضــح مــن الجــدول رقــم )7
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تســاوي 2.03 ، وقــد كانــت بإشــارة ســلبية، ممــا يــدل علــى أن العالقــة بيـــن الرواتــب وأجــور اإلدارة املجلــس ومعــدل 
العائــد علــى األصــول هــي عالقــة عكســية. كمــا يتضــح أن قيمــة االحتمــال الخاصــة باختبــار )t( املتعلــق بحجــم املجلــس 
قــدرت بـــ)0.47(، وهــي أكبـــر مــن مســتوى املعنويــة )0.05(، ممــا يــدل علــى أن معامــل االنحــدار غيـــر ذي داللــة معنويــة، 
وعليــه نقبــل فــرض العــدم، ونـــرفض الفــرض البديــل الــذي ينــص علــى أنــه ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن 

رواتــب وأجــور اإلدارة  ومعــدل العائــد علــى األصــول.

الفرضيــة الفرعيــة )7(: يتضــح مــن الجــدول رقــم )7( أن قيمــة املعامــل الخاصــة بنســبة األعضــاء التنفيذييـــن فــي - 
املجلــس )X7(  تســاوي 0.05 ، وقــد كانــت بإشــارة إيجابيــة ممــا يــدل علــى أن العالقــة بيـــن نســبة األعضــاء التنفيذييـــن 
في املجلس ومعدل العائد على األصول هي عالقة طردية. كما يتضح أن قيمة االحتمال الخاصة باختبار )t( املتعلق 
بحجم املجلس قدرت بـ) 0.002(، وهي أقل من مستوى املعنوية ) 0.05(، مما يدل على أن معامل االنحدار ذو داللة 
معنويــة، وعليــه نـــرفض فــرض العــدم، ونقبــل الفــرض البديــل الــذي ينــص علــى وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة 
بيـن نسبة األعضاء التنفيذييـن في املجلس ومعدل العائد على األصول. وبالتالي يمكننا القول: إنه كلما زادت نسبة 

األعضــاء التنفيذييـــن فــي املجلــس، أدى ذلــك إلــى زيــادة معــدل العائــد علــى األصــول.

الفرضية الفرعية )8(: يتضح من الجدول رقم )7( أن القيمة الخاصة بمعامل نسبة األعضاء الغيـــر التنفيذييـــن - 
فــي املجلــس )X8(  تســاوي 0.006، وقــد كانــت بإشــارة ســلبية، ممــا يــدل علــى أن العالقــة بيـــن نســبة األعضــاء الغيـــر 
التنفيذييـــن فــي املجلــس ومعــدل العائــد علــى األصــول هــي عالقــة عكســية. كمــا يتضــح أن قيمــة االحتمــال الخاصــة 
باختبــار )t( املتعلــق بحجــم املجلــس قــدرت بـــ)0.18( وهــي أكبـــر مــن مســتوى املعنويــة )0.05(، ممــا يــدل علــى أن معامــل 
االنحــدار ذو داللــة غيـــر معنويــة، وعليــه نقبــل فــرض العــدم، ونـــرفض الفــرض البديــل الــذي ينــص علــى أنــه ال توجــد 
عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن نســبة األعضــاء الغيـــر التنفيذييـــن فــي املجلــس ومعــدل العائــد علــى حقــوق امللكيــة.

 - )X9( أن القيمــة الخاصــة بمعامــل نســبة ملكيــة رئيــس املجلــس )الفرضيــة الفرعيــة )9(: يتضــح مــن الجــدول رقــم )7
تساوي )0.03(، وقد كانت بإشارة إيجابية، مما يدل على أن العالقة بيـن نسبة ملكية رئيس املجلس ومعدل العائد 
علــى األصــول هــي عالقــة طرديــة. كمــا يتضــح أن قيمــة االحتمــال الخاصــة باختبــار )t( املتعلــق بنســبة ملكيــة رئيــس 
املجلس قدرت بـ)0.04(، وهي أقل من مستوى املعنوية )0.05(، مما يدل على أن معامل االنحدار ذو داللة معنوية، 
وعليــه نـــرفض فــرض العــدم، ونقبــل الفــرض البديــل الــذي ينــص علــى وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن نســبة 
ملكية رئيس املجلس ومعدل العائد على األصول. وبالتالي يمكننا القول: إنه كلما كانت نسبة ملكية رئيس املجلس 

مرتفعــة، أدى ذلــك إلــى زيــادة معــدل العائــد علــى األصــول.

الفرضيــة الفرعيــة )10(: يتضــح مــن الجــدول رقــم )7( أن القيمــة الخاصــة بمعامــل نســبة ملكيــة أعضــاء املجلــس - 
)X10( تســاوي )0.04(، وقــد كانــت بإشــارة إيجابيــة ممــا يــدل علــى أن العالقــة بيـــن نســبة ملكيــة أعضــاء املجلــس 
ومعــدل العائــد علــى األصــول هــي عالقــة طرديــة. كمــا يتضــح أن قيمــة االحتمــال الخاصــة باختبــار )t( املتعلــق بنســبة 
ملكية أعضاء املجلس بـ)0.0001( وهي أقل من مستوى املعنوية )0.05(، مما يدل على أن معامل االنحدار ذو داللة 
معنوية، وعليه نـرفض فرض العدم، ونقبل الفرض البديل الذي ينص على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيـن 
نسبة ملكية أعضاء املجلس ومعدل العائد على األصول. وبالتالي يمكننا القول إنه كلما كانت نسبة ملكية أعضاء 

املجلــس عاليــة، أدى ذلــك إلــى زيــادة معــدل العائــد علــى األصــول.

النتائج والتوصيات

النتائج

اســتهدفت هــذه الدراســة تحليــل العالقــة بيـــن خصائــص مجلــس اإلدارة واألداء فــي املنظمــات )الشــركات( بالتطبيــق علــى 
البنــوك اليمنيــة خــالل الفتـــرة لألعــوام 2000-2013. وقــد تناولــت الدراســة عــدد ثمانيــة متغيـــرات تمثــل خصائــص مجلــس 
اإلدارة، وهــي: حجــم مجلــس اإلدارة، وازدواجيــة دور رئيــس املجلــس، ورواتــب وأجــور اإلدارة، ونســبة األعضــاء التنفيذييـــن، 
ونسبة األعضاء املستقليـن، ومؤهالت رئيس املجلس، ونسبة ملكية رئيس املجلس، ونسبة ملكية األعضاء. كما اعتمدت في 
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قياس األداء على كل من معدل العائد على حقوق امللكية ومعدل العائد على األصول. وقد تمكنت الباحثة من تطويـر فروض 
الدراســة لهــذه املتغيـــرات مــن خــالل تحليــل الدراســات الســابقة. كمــا تــم التطبيــق علــى البنــوك اليمنيــة وعددهــا عشــرة بنــوك، 

وتــم تجميــع البيانــات الخاصــة بمتغيـــرات الدراســة للفتـــرة 2013-2000.

 
ً
ــا للدراســات الســابقة، اعتمــدت الدراســة الحاليــة علــى منهــج السالســل الزمنيــة املقطعيــة )Panel Data( بــدال

ً
وخالف

مــن أســلوب البيانــات املقطعيــة. ووفًقــا ملنهــج السالســل الزمنيــة املقطعيــة املســتخدمة، تــم تطويـــر نمــاذج االنحــدار املتعــدد 
لبناء نموذج القياس واختبار فروض الدراسة. كما استخدمت الدراسة بـرنامج الـ )Eviews( لتحليل البيانات وبناء النماذج 

القياســية.

ولتحديــد أي مــن هــذه النمــاذج أفضــل لقيــاس أثـــر متغيـــرات خصائــص مجلــس اإلدارة علــى العائــد علــى األصــول والعائــد 
على حقوق امللكية، تم االعتماد على اختباريـن هما: اختبار »فيشر« املقيد، واختبار »هوسمان«، وبيان أن النموذج األفضل 
هو  نموذج االنحدار املتعدد باستخدام األوزان في اختبار الفرضية األولى والفروض املشتقة منها، ونموذج االنحدار املتعدد 
»أريمــا« بــاألوزان فــي اختبــار الفرضيــة الثانيــة والفــروض املشــتقة عنهــا. وقــد ســمحت عمليــة بنــاء النموذجيـــن بالحصــول علــى 

النتائــج التاليــة:

- نتائج العالقة بيـن متغيـرات خصائص املجلس وبيـن معدل العائد على حقوق امللكية:
ً

أوال

 تم التوصل إلى وجود أثـر سلبي ومعنوي لحجم مجلس اإلدارة على معدل العائد على حقوق امللكية، وهذه النتيجة 1- 
تؤكد على أنه ليس بالضروري أن يكون حجم املجلس كبيـًرا، وهو ما يثبت عدم صحة الفرضية األولى.

 توصلــت الدراســة إلــى وجــود عالقــة إيجابيــة ومعنويــة بيـــن عــدد االجتماعــات التـــي يعقدهــا املجلــس ســنوًيا ومعــدل 2- 
العائــد علــى حقــوق امللكيــة، وهــو مــا يثبــت عــدم صحــة الفرضيــة الثالثــة.

 توصلــت الدراســة إلــى وجــود عالقــة إيجابيــة ومعنويــة بيـــن ازدواجيــة دور رئيــس املجلــس ومعــدل العائــد علــى حقــوق 3- 
امللكيــة، وهــو مــا يثبــت عــدم صحــة الفرضيــة الرابعــة.

 وجدت الدراسة عالقة سلبية ومعنوية بيـن رواتب وأجور اإلدارة ومعدل العائد على حقوق امللكية، وهو ما يثبت 4- 
عدم صحة الفرضية الخامسة. كما إن هذه الفرضية أيًضا تؤكد لنا عدم صحة الفرضية السادسة والسابعة.

 أمــا بالنســبة للفرضيــة التـــي تقيــس العالقــة بيـــن عــدد النســاء فــي عضويــة مجلــس اإلدارة ومعــدل العائــد علــى حقــوق 5- 
امللكية،  فإن الدراســة لم تجد أية بيانات تشيـــر إلى تواجد النســاء كأعضاء في مجلس اإلدارة، وبالتالي فإن القيمة 

كانــت صفريــة.

 وجــدت الدراســة عالقــة ســلبية ومعنويــة بيـــن نســبة األعضــاء التنفيذييـــن فــي املجلــس ومعــدل العائــد علــى حقــوق 6- 
امللكيــة، وهــو مــا يثبــت عــدم صحــة الفرضيــة العاشــرة.

 وجــدت الدراســة عالقــة إيجابيــة وغيـــر معنويــة بيـــن نســبة األعضــاء الغيـــر التنفيذييـــن ومعــدل العائــد علــى حقــوق 7- 
امللكيــة، وهــو مــا يثبــت صحــة الفرضيــة الحاديــة عشــرة.

 وجــدت الدراســة عالقــة إيجابيــة ومعنويــة بيـــن املتغيـــرات مؤهــالت رئيــس املجلــس، ونســبة ملكيــة رئيــس املجلــس، 8- 
ونســبة ملكيــة أعضــاء املجلــس ومعــدل العائــد علــى حقــوق امللكيــة، وهــو مــا يثبــت عــدم صحــة الفرضيــات الثانيــة 

عشــرة والثالثــة عشــر والرابعــة عشــرة.

ثانًيا- نتائج العالقة بيـن متغيـرات خصائص مجلس اإلدارة وبيـن معدل العائد على األصول: 

 وجــدت الدراســة عالقــة ســلبية، ولكنهــا غيـــر معنويــة بيـــن كل مــن حجــم املجلــس، ورواتــب وأجــور اإلدارة  ومعــدل 1- 
العائــد علــى األصــول، وهــذا يثبــت صحــة الفرضيــة األولــى والرابعــة.

 وجــدت الدراســة- أيًضــا- عالقــة إيجابيــة ولكنهــا غيـــر معنويــة بيـــن عــدد اجتماعــات املجلــس ومعــدل العائــد علــى 2- 
األصــول، وهــذا يثبــت صحــة الفرضيــة الثانيــة.
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 وجدت الدراسة عالقة إيجابية ومعنوية بيـن كل من ازدواجية دور رئيس املجلس، ونسبة ملكية رئيس املجلس، ونسبة 3- 
ملكية أعضاء املجلس ومعدل العائد على األصول، وهو ما يثبت عدم صحة الفرضية الثالثة والتاسعة  والعاشرة.

 كمــا وجــدت الدراســة عالقــة عكســية ومعنويــة بيـــن كل مــن نســبة األعضــاء التنفيذييـــن ونســبة األعضــاء الغيـــر 4- 
تنفيذييـــن، وبيـــن معــدل العائــد علــى األصــول، وهــذا يثبــت عــدم صحــة الفرضيــة الســابعة، والثامنــة.

 لــم تتمكــن الدراســة مــن اختبــار الفرضيــة الثامنــة التـــي تقيــس العالقــة بيـــن عــدد النســاء فــي عضويــة مجلــس اإلدارة 5- 
وكل مــن معــدل العائــد علــى حقــوق امللكيــة ومعــدل العائــد علــى األصــول، نظــًرا لعــدم تواجــد أي نســاء فــي عضويــة 

مجالــس اإلدارة بالبنــوك محــل الدراســة.

التوصيات

من خالل النتائج التـي توصلت إليها الدراسة يمكن أن تو�ضي الباحثة بما يلي:

- التوصيات في إطار العالقة بيـن خصائص مجلس اإلدارة ومعدل العائد على حقوق امللكية:
ً

أوال

 يجــب علــى البنــوك االهتمــام بمعرفــة العالقــة بيـــن حجــم مجلــس اإلدارة ومعــدل العائــد علــى حقــوق امللكيــة، نظــًرا 1- 
لوجــود عالقــة معنويــة، حيــث إنــه إذا زاد عــدد األعضــاء عــن الحــد املناســب، فــإن ذلــك يــؤدي إلــى انخفــاض معــدل 

العائــد علــى حقــوق امللكيــة، خاصــة إذا كان هنــاك تنــوع جيــد فــي خبـــرات ومهــارات األعضــاء.

 علــى البنــوك أن تأخــذ فــي االعتبــار أهميــة عــدد أعضــاء لجنــة املراجعــة، حيــث إن هنــاك  أثـــًرا إيجابًيــا ومعنوًيــا لعــدد 2- 
أعضــاء لجنــة املراجعــة باملجلــس علــى معــدل العائــد علــى حقــوق امللكيــة، ألن وجــود عــدد كاٍف ألعضــاء اللجنة ســوف 

يســاهم فــي منــع األخطــاء ومــن ثــم زيــادة معــدل العائــد علــى حقــوق امللكيــة.

 االهتمــام بانعقــاد عــدد كاٍف مــن االجتماعــات، حيــث أظهــرت الدراســة وجــود عالقــة إيجابيــة ومعنويــة بيـــن عــدد 3- 
االجتماعــات التـــي يعقدهــا املجلــس ســنوًيا ومعــدل العائــد علــى حقــوق امللكيــة، فهــذا يمكــن املجلــس مــن وضــع 
االستـــراتيجيات واألنظمــة واللوائــح، ومــن ثــم الرقابــة علــى تنفيذهــا وااللتـــزام بهــا، وهــذا بالتأكيــد ســوف يؤثـــر إيجابًيــا 

علــى معــدل العائــد علــى حقــوق امللكيــة.

 يمكن للبنوك منح رئيس مجلس اإلدارة أدواًرا مزدوجة؛ ألن ذلك سوف يؤثـر إيجابًيا على  معدل العائد على حقوق 4- 
امللكية، ألن الخبـــرات التـــي يكتسبها رئيس مجلس اإلدارة إلى جانب املعلومات التـــي يمتلكها لكونه رئيًسا للمجلس، 

وأيًضا مديـًرا تنفيذًيا... كل ذلك سوف يعزز من قدراته وتمكنه في هذه األدوار من األداء بكفاءة وفاعلية.

 اعتماد البنوك على األجور والرواتب املرتفعة لرئيس املجلس واألعضاء ال يؤدي بالضرورة إلى زيادة معدل العائد 5- 
علــى حقــوق امللكيــة، ألن االعتمــاد علــى تلــك الرواتــب واألجــور والحوافــز بالتأكيــد ســوف يــؤدي إلــى ارتفــاع التكاليــف 
في البنوك، ومن ثم يؤدي إلى انخفاض العائد على حقوق امللكية. وهنا يتطلب األمر البحث عن حوافز أخرى غيـــر 

املاليــة لرئيــس املجلــس واألعضــاء، وذلــك لتحفيـــزهم علــى األداء بكفــاءة.

 استبعاد النساء من عضوية مجلس اإلدارة يشيـر إلى عدم قدرة البنوك على االستفادة من املوارد البشرية املتاحة. 6- 
وهذا يؤثـــر ســلبًيا على األداء، لذا نو�ضي بإتاحة الفرصة للنســاء للوصول إلى مجالس اإلدارة، وهذا بالطبع يتطلب 

من البنوك إتاحة الفرصة للنساء للتدريب والتأهيل مبكًرا للوصول إلى تلك املناصب القيادية.

العمل على تقليل نسبة األعضاء التنفيذييـن في  مجلس اإلدارة، ألن ذلك سوف يساهم في تخفيض معدل العائد 7- 
علــى حقــوق امللكيــة، حيــث إن املــدراء التنفيذييـــن ســوف يغلبــون مصلحتهــم الشــخصية، وفــي حــال وجودهــم فــي 
مجلس اإلدارة سوف تظهر مشكلة الوكالة، وربما يتخذون قرارات مخاطرة، وذلك للبحث عن أرباح مرتفعة، كما 
إن الخطر األخالقي وخطر عدم االختيار املناسب للقرارات املالية واالستثمارية سوف يكون مرتفًعا في هذه الحالة، 

وكذلــك االختيــار الغيـــر املناســب أيًضــا ســوف يشــكل- غالًبــا- مشــكلة فــي قراراتهــم.

االهتمــام باملتغيـــرات املرتبطــة واملعنويــة بيـــن املتغيـــرات املتمثلــة فــي مؤهــالت رئيــس املجلــس، ونســبة ملكيــة رئيــس 8- 
املجلــس، ونســبة ملكيــة أعضــاء املجلــس، نظــًرا لوجــود عالقــة إيجابيــة ومعنويــة بينهــا ومعــدل العائــد علــى حقــوق امللكيــة.
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ثانًيا- التوصيات في إطار العالقة بيـن خصائص مجلس اإلدارة ومعدل العائد على حقوق امللكية:

االهتمام بازدواجية دور رئيس املجلس، ونسبة ملكية رئيس املجلس، ونسبة ملكية أعضاء املجلس ومعدل العائد 1- 
علــى األصــول، ألن ذلــك ســوف يــؤدي إلــى زيــادة معــدل العائــد علــى حقــوق امللكيــة. وذلــك لوجــود عالقــات إيجابيــة 

ومعنويــة بينهــا.

عــدم تشــجيع وتمكيـــن األعضــاء التنفيذييـــن والغيـــر التنفيذييـــن للوصــول إلــى عضويــة مجلــس اإلدارة؛ نظــًرا لوجــود 2- 
عالقة عكسية مع معدل العائد على حقوق امللكية، وهذه التوصية تختلف عن التوصية رقم )7( و)8(، حيث إن 

التـركيـــز في هاتيـــن الوصيتيـــن تقيس العالقة مع  معدل العائد على حقوق امللكية.

تشجيع النساء للوصول إلى عضوية املجلس ألن ذلك سوف يساهم في إحداث التنوع باملجلس، وبالتالي يؤدي إلى 3- 
زيــادة معــدل العائــد علــى حقوق امللكية.

ا- توصيات عامة:
ً
ثالث

نظًرا ألهمية توافر قاعدة بيانات تمكن الباحثيـن من القيام بهذا النوع من الدراسات، فإن الباحثة تو�ضي البنوك 1- 
والجهــات املعنيــة بتوفيـــر البيانــات بشــكل منتظــم، وذلــك لقيــاس التـــزام البنــوك بمبــادئ الحوكمــة، وكذلــك تمكيـــن 
الباحثيـن من دراسة هيكل مجالس اإلدارة وأثـرها على األداء، كما إن الباحثة تو�ضي بتوفيـر بيانات مالية مستمرة 
عــن أداء البنــوك، بحيــث تشــمل قاعــدة البيانــات سلســلة زمنيــة طويلــة منــذ تأســيس هــذه البنــوك، وخاصــة أنهــا 

شــركات مســاهمه ملزمــة بنشــر البيانــات بشــكل دوري.

تشــجيع الباحثيـــن بالقيــام بدراســة لقطاعــات اقتصاديــة أخــرى، مثــل شــركات التأميـــن واالتصــاالت، وذلــك للتعــرف 2- 
علــى العالقــة بيـــن خصائــص مجلــس اإلدارة واألداء، ألن ذلــك ســوف يمكــن هــذه الشــركات فــي هــذه القطاعــات مــن 

تكويـــن الهيــكل الــذي يــؤدي إلــى ارتفــاع األداء وزيــادة الكفــاءة فيهــا.

هــذا النــوع مــن الدراســات يقــدم آليــات وأدوات توضــح العالقــة بيـــن خصائــص مجلــس اإلدارة وبيـــن أداء البنــوك، 3- 
وبذلك فإن نتائجها سوف تساعد البنوك في وضع السياسات السليمة في تشكيل املجلس، وبالتالي اتخاذ القرارات 
ذات الكفــاءة التـــي ســيكون أثـــرها إيجابًيــا، واالبتعــاد عــن السياســات  واملمارســات والقــرارات املرتبطــة بخصائــص 

مجلــس اإلدارة، والتـــي يمكــن أن يكــون لهــا أثـــر ســلبي علــى األداء.

ركــزت الدراســة علــى قيــاس العالقــة بيـــن متغيـــرات خصائــص مجلــس اإلدارة علــى األداء مقاســة بمعــدل العائــد علــى 4- 
حقوق امللكية ومعدل العائد على األصول، لذا تو�ضي الدراسة الباحثيـن بتطويـر هذه الدراسة بحيث يتم اختبار 
 مــن الهيــكل، 

ً
األثـــر اإلجمالــي لهــذه الخصائــص، وكذلــك األثـــر علــى مســتوى مجموعــة الخصائــص التـــي تقيــس كال

والعمليــات والتـــركيبة والســمات ملجلــس اإلدارة.
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ABSTRACT

The study problem is measure the relationship between the board of directors characteristics and per-
formance Yemen Banks Case. The aim is to Identify the variables of the board of directors characteristics and 
to develop the proper regression models to examine the relationships between the board characteristics 
and bank performance. To achieve its objectives, the study used the panel data for 10 Yemeni banks for the 
years 2000-2013.

The study also identified 13 independent variables and two financial dependent variables. The study 
used the econometric program EVIEWS for regression analysis models to test these relationships.

The result shows that there are positive relationships between the numbers of meetings, CEO duali-
ty, salaries and compensation for the CEO, board members and ROE and ROA. In addition, result shows a 
negative relationship between the board size, and the ROE and ROA. The study recommends that banks to 
form effective BOD with good characteristics, central bank of Yemen encourages banks to provide regular 
data on the BOD variables, and encourage advancing women in the board.

Keywords: Board of Directors, Characteristics of the Board of Director, Bank Performance.


