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 امللخص:
يلعب جملس اإلدارة دورا رئيسيا ابعتباره آلية داخلية جد هامة ضمن نظام حوكمة الشركات، ويف الواقع فإن فعاليته تعتمد      

اعضاءه، اجلمع بني وظيفيت التسيري والرقابة، على وجود عدة عوامل ترتبط أساسا خبصائصه املتمثلة يف حجم اجمللس، استقاللية 
 عدد اجتماعات اجمللس، وأقدمية املسري.

ومن أجل التحقق من صحة الفرضيات اليت تنص على وجود أثر ذو داللة معنوية خلصائص جملس اإلدارة على األداء املايل      
ة( ومعدل العائد على حقوق امللكية )املردودية املالية(، العائد على األصول )املردودية االقتصاديمعدل املقيم على أساس مؤشر 

شركات  3شركات ذات أسهم جزائرية )من بينها  10فقد مت صياغة مخسة مناذج احندار متعدد، وقد متت الدراسة امليدانية على 
 مشاهدة(   30) .2013-2011مدرجة يف البورصة( للفرتة 

ي داللة معنوية خلصائص جملس اإلدارة على األداء املايل للشركات حمل الدراسة، مما توصلت الدراسة إىل أنه ال يوجد أثر ذ     
 يثبت أن األداء املايل هلذه الشركات يتأثر بعوامل أخرى أكثر من أتثره هبذه اخلصائص.

 .حوكمة الشركات، جملس اإلدارة، األداء املايل الكلمات املفتاحية:
Summary : 

The Board of Directors plays a key role as a very important internal mechanism within the corporate 

governance system. In fact, the effectiveness of the board depends on the existence of several factors, 

which are mainly related to its characteristics; such as the size of the Council, the independence of 

the board members, the combination between management and supervision functions, the number of 

the board meetings, and the seniority of the march. 

     In order to validate the hypothesis which states that the existence of significant moral effect of the 

characteristics of the Board of Directors on the resident financial performance on the basis of return 

on assets index (economic profitability) and the rate of return on equity (financial profitability), it has 

been drafting five multiple regression models, and there was a field study on 10 companies with 

Algerian shares (including three companies listed on the stock market) for the period 2011-2013. (30 

Show) 

     The study concluded that there is no meaningful moral impact of the characteristics of the Board 

of Directors on the financial performance of the companies under study, proving that the financial 

performance of these companies is affected by other factors than by these characteristics. 
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 متهيد:         
، ابعتباره أحد احللول املمكنة اليت تساهم يف الباحثنيحظى مفهوم حوكمة الشركات ابهتمام العديد من   

ملفهوم حوكمة الشركات بعدا اترخييا يتوافق وبروز الشركات يف حد ذاهتا، أين أدى انفصال و جناح املنظمات، ، 
امللكية عن التسيري يف إطار ما يعرف بــ "الوكالة" إىل نشوب صراعات بني املالك واملسريين بفعل اختالف دوال 

زاد من حدة هذا الصراع مشكل عدم متاثل املعلومات، ويتولد عن هذه الصراعات بشكل تلقائي تكاليف  منفعتهم،



تتحملها الشركة جتعل من نتائجها احملققة ترتاجع، فقد وجدت جمموعة من آليات احلوكمة الداخلية واخلارجية اليت 
سيؤدي ابلضرورة إىل حتمل تكاليف اصطلح  هلا أن تضمن الرقابة والتوجيه اجليدين. إن وجود مثل هذه اآلليات

عليها يف إطار نظرية الوكالة بـــ "تكاليف الوكالة"، وعلى اعتبار أن مصطلح التكاليف يتناىف واألداء املايل اجليد القائم 
 أساسا على النتائج اإلجيابية. 

 اآلليات الداخلية تعددت اآلليات وتنوعت ابختالف وجهات نظر الباحثني، وعموما يتم التمييز بني  
واخلارجية، حيث تكون األوىل انبعة من داخل الشركة يف حد ذاهتا، أييت يف مقدمتها جملس اإلدارة، يف حني تكون 

 الثانية متولدة عن البيئة اخلارجية، أييت يف مقدمتها أساسا األسواق املالية. 
   

 أوال: اإلطار املنهجي للدراسة
أيرا م.ميلليستاين الذي صرح به ضمن اجتماع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية سنة  استنادا إىل رأي الباحث    

، فإنه: "من الواضح أن احلوكمة اجليدة للشركات تؤدي عن طريق احملاسبة أمام جملس اإلدارة إىل أداء اقتصادي 2001
أفضل، ومع علمي أبن نقاشا طويال قد جرى حول العالقة فيما بينهما، إال أن األمر بديهي ابلنسبة يل، إذ أن 

 قدرة الشركة على إنتاج ثروة ]...[ ليس معىن هذا التأكيد على احملاسبة عن املسؤولية يؤدي ببساطة إىل حتسني
، إذ أنه ببساطة عوامل أخرى كثرية حدهالقول أن احلوكمة الفعالة للشركة ميكنها أن تضمن األداء يف كل شركة على 

جدا تؤثر على أداء الشركات، إال أن احلوكمة اجليدة من خالل إشراف ورقابة جملس اإلدارة تزيد من احتماالت 
مع  ستظل يف أمان ين أن استثماراهتم، مبا يؤكد للمستثمر األزماتو  ة استجابة الشركة للتغريات يف بيئة األعمالسرع

 .1 " .األمل يف حصوهلا على عائد..
   

وعليه يربز يف هذا الصدد جملس اإلدارة كأهم آلية هلا أن حتد من انتهازية املسريين وحتسن األداء املايل   
ما جعل العديد من الباحثني يولون اهتماما به وخبصائصه، فدرس على إثر ذلك النمط املتبع يف للشركات، وهو 

التسيري، الفصل بني مهميت املسري ورئيس جملس اإلدارة، حجم اجمللس، عدد األعضاء املستقلني ضمنه، عدد 
ال اجلزائرية دراسة أثر بعض اجتماعاته، جلانه وغريها. سنحاول من خالل حبثنا هذا وابلرتكيز على بيئة األعم

 .اء املايل للشركات ذات األسهمخصائص هذه اآللية على األد
 إشكالية البحث: .1

ما مدى أتثر األداء املايل للشركات حمل الدراسة " تتمحور إشكالية البحث يف التساؤل الرئيسي التايل:        
 "الشركات؟خبصائص جملس اإلدارة كآلية هامة من آليات حوكمة 

 أهداف البحث: .2
                                                           

والعشرين"، "بحثا عن عضو جيد لمجلس اإلدارة: دليل إلرساء أسس حوكمة الشركات في القرن الحادي  تعريب: سمير كريم، جون سوليفان وآخرون،1

 .34ص: ، 2003، 3مركز المشروعات الدولية الخاصة )واشنطن: و.م.أ(، ط



 الشركات، الداخلية اهلامة حلوكمة اآلليات كأحد اإلدارة، أثر خصائص جملس هتدف الدراسة إىل بيان        
 :التالية الفرعية األهداف خالل من وذلك .الدراسة حمل املايل للشركات األداء على

 .الدراسة للشركات حمل املايل األداء على األعضاء عدد حيث من اإلدارة جملس حجم أثر تبيان .آ
 للشركات حمل املايل األداء فيه على التنفيذيني غري األعضاء استقاللية جملس اإلدارة اعتمادا على عدد أثر تبيان .ا

 .الدراسة
 األداء من عدمها على املدير التنفيذي األعلى( -املنتدب )رئيس جملس اإلدارة العضو دور ازدواجية أثر تبيان .ج

 .الدراسة حمل للشركات املايل
 .الدراسة حمل للشركات املايل األداء عدد اجتماعات جملس اإلدارة على أثر تبيان .د

 .الدراسة حمل للشركات املايل تبيان أثر سنوات أقدمية املدير التنفيذي على األداء .ن
 فرضيات البحث: .3

 ا يف هنايته، تصاغ فرضيات البحث وفق اآليت: بناء على اإلشكالية واستنادا إىل األهداف املرجو حتقيقه        
 حجم جملس اإلدارة له أثر موجب ذو داللة معنوية على األداء املايل للشركات حمل الدراسة.  .آ

 استقاللية جملس اإلدارة هلا أثر موجب ذو داللة معنوية على األداء املايل للشركات حمل الدراسة. .ا
 أثر موجب ذو داللة معنوية على األداء املايل للشركات حمل الدراسة.ازدواجية دور املدير التنفيذي هلا  .ج
 عدد اجتماعات جملس اإلدارة له أثر موجب ذو داللة معنوية على األداء املايل للشركات حمل الدراسة. .د

 سنوات أقدمية املدير التنفيذي هلا أثر موجب ذو داللة معنوية على األداء املايل للشركات حمل الدراسة. .ن
 ية البحث: أمه .4

تستمد أمهية البحث من أمهية املتغريات اليت يعاجلها، فاألداء املايل كمتغري اتبع أساسي ضمن الدراسة لقي      
اهتمام الباحثني عرب العصور، فعرفت بذلك مؤشراته تطورا ملحوظا، فليس ألي شركة أن تستمر يف النشاط دون 

خاصة جيدا، فما وجدت الشركة إال لتضمن ذلك؛ وعليه، فإن االهتمام أن يكون أداؤها املايل على املستوى البعيد 
مبختلف الظواهر اليت هلا أن تؤثر على مؤشرات األداء املايل يعترب أمرا هاما، وعلى اعتبار أن حوكمة الشركات 

ابلرتكيز على  وجدت حىت تضمن التسيري والرقابة اجليدين للشركات، فإن أتثريها على األداء املايل قد ثبت نظراي.
بيئة األعمال اجلزائرية يف ظل ما تعانيه من تراجع دور شركاهتا عموما يف النهوض ابالقتصاد من جهة، وعلى جملس 
اإلدارة كمحرك أساسي لألداء املايل من جهة أخرى، يكتسي املوضوع أمهية ابلغة لكونه يفتح اجملال لطرح توصيات 

يما يتعلق بدور جملس اإلدارة كأهم آلية يف ظل تراجع دور األسواق املالية هلا أن حتسن من نظام حوكمة الشركات ف
   على مستوى بيئة األعمال اجلزائرية.

 منهج البحث: .5



، كما مت أيضا اعتماد ني الوصفي والتحليليبغية حتقيق أهداف الدراسة النظرية وامليدانية، مت اعتماد املنهج        
 . ظر أبعاد الدراسةحتديد االختالفات بني املداخل املختلفة اليت تناملنهج املقارن وهذا هبدف 

 اثنيا: اإلطار النظري للدراسة

إن احملور الذي ترتكز عليه حوكمة الشركات اجليدة هو جملس اإلدارة، إذ يعد عصب جودة حوكمة الشركات          
يعد أن جملس اإلدارة   Hariantoو  Singh تتمثل مهمته يف توجيه شؤون الشركة واإلشراف عليها. ويذكر كل من

املستثمر يف الشركة من سوء االستعمال من قبل اإلدارة ، أحسن أداة ملراقبة سلوك اإلدارة، إذ انه حيمي رأس املال 
وذلك من خالل صالحياته القانونية يف تعيني وإعفاء ومكافأة اإلدارة العليا، كما أن جملس اإلدارة القوي يشارك 

ؤدي إىل بفاعلية يف وضع اسرتاتيجية الشركة، ويقدم احلوافز املناسبة لإلدارة، ويراقب سلوكها ويقوم  أدائها، ما ي
  .2تعظيم قيمة الشركة

 :3ميارس جملس اإلدارة عددا من املهام األساسية واملتمثلة يفو        

 .تعيني وتقييم عمل املسري ابعتباره األهم يف الوظائف -
 .التصويت على االقرتاحات التشغيلية واالستثمارية الرئيسية -
 .)إصدار أوراق مالية وسندات وتوزيع األرابح وإعادة شراء األوراق املالية(التصويت على القرارات املالية الرئيسية  -
 .تقدمي مشورة اخلبري للمسريين -
 التأكد من أن أنشطة الشركة وظروفها املالية يتم التقرير عنها بدقة للمسامهني. -

الدول من تتبىن ما يعرف وجتدر اإلشارة هنا أن جملس اإلدارة ليس هو الشكل الوحيد املتاح، فهناك من 
ابلتنظيم الثنائي أين يتواجد جملس مديرين وجملس مراقبة بدل جملس اإلدارة، أي أن وظيفيت التوجيه والرقابة مت فصلهما 

 ضمن الشكل الثاين عكس األول.
 Caby) ويف الواقع فإن فعالية جملس اإلدارة تعتمد على وجود عدة عوامل ترتبط أساسا خبصائصه. ووفقا لــ

Hirigoyen, 2001) et ،4فإن أتثري خصائص جملس اإلدارة على األداء املايل ميكن حتليلها جتريبيا وفقا لثالثة أبعاد : 

 البعد القائم على حجم جملس اإلدارة؛ -    
 البعد القائم على وجود األعضاء املستقلني ضمن جملس اإلدارة؛ -    
 البعد القائم على ازدواجية دور رئيس جملس اإلدارة واملدير التنفيذي. -    
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 البعد القائم على عدد اجتماعات جملس اإلدارة. -
 البعد القائم على أقدمية املدير التنفيذي للمجلس. -
 .حجم جملس اإلدارة واألداء املايل للشركة:1

يعترب عدد أعضاء جملس اإلدارة عامال هاما يف التأثري على وظيفته وفعاليته وابلتايل على األداء املايل للشركة.         
 وقد اختلف الباحثون يف دراسة أثر حجم جملس اإلدارة على األداء املايل للشركات ابختالف النظرايت املتبعة يف

، فإن كرب حجم جملس اإلدارة له أن يؤثر نظرية الوكالةفوفقا للرؤية السلوكية جمللس اإلدارة ومن وجهة نظر  التحليل،
 . 5سلبا على األداء املايل

كما يرى املؤيدون لنظرية الوكالة أبن اجمللس ذو احلجم الكبري يكون ذو كفاءة منخفضة، ويعود السبب يف          
، 6عدد كبري من األعضاء سيؤدي إىل صعوبة التنسيق واالتصال بينهم مما يؤدي اىل حتمل تكاليف ذلك إىل أن وجود

العدد القليل حىت يتاح الوقت جلميع األعضاء إلبداء آرائهم من جهة،  وولذلك جندهم يفضلون جمالس اإلدارة ذ
 .7ولسهولة اختاذ القرارات من جهة أخرى، ابإلضافة إىل أن قلة العدد تولد حس املسئولية لدى كل عضو

كبري، فوفقا هلم يف املقابل فإن املعارضني لنظرية الوكالة يؤكدون على األثر اإلجيايب جمللس اإلدارة ذي احلجم ال       
فإن الطاقة اإلضافية هلذا األخري ستكون أكثر أمهية من زايدة مشاكل االتصال والتنسيق واختاذ القرار. ويستمد 

واليت تعترب جملس اإلدارة وسيلة التصال املؤسسة مع  نظرية التبعية للمواردهؤالء الباحثني حججهم عموما من 
أكد، ففي ظل بيئة غري مستقرة كلما زادت درجة عدم التأكد كلما تطلب احمليط اخلارجي واستيعاب ظروف عدم الت

 . 8اختاذ القرار معلومات وخربات أكثر يصعب احلصول عليها يف وجود عدد قليل من األعضاء

إن االختالف من الناحية النظرية جعل من الباحثني يعملون على حتديد احلجم األمثل جمللس اإلدارة، حيث  
أن ارتفاع عدد أعضاء اجمللس عن عشرة يؤدي إىل ختفيض كفاءته وأنه من األفضل   Lorschو Lipton (1992) يرى

 .Jensen (1993  9( أن يرتاوح عددهم بني سبعة ومثانية أعضاء، وهو ما أكده

 التنفيذية اإلدارة على الرقابة فعالة إلحكام ةأدا تكون قد اجمللس أعضاء عدد زايدةأبن  نيرى الباحثيو 
 والتنسيق الفعالة وتوفري البياانت املطلوبة يف الوقت املناسب. وسائل االتصال يف ظل توفر املنتدب والعضو

 األعضاء غري التنفيذيني( واألداء املايل:استقاللية جملس االدارة )دور .2  
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إن درجة استقاللية جملس اإلدارة، تتوقف على املدى الذي يكون فيه هذا اجمللس مكون من أعضاء من         
 خارج الشركة والذين ليس لديهم عالقات معها خبالف دورهم كأعضاء يف اجمللس. 

 :10ني من األعضاءولذلك عادة ما يتكون جملس اإلدارة من نوع       

األعضاء التنفيذيني )غري املستقلني=الداخليني(: هم األعضاء املسئولون عن إدارة األنشطة اليومية داخل الشركة  -
 طبقا لسياسات وتعليمات جملس اإلدارة.

ينتخبون يف اجمللس األعضاء غري التنفيذيني )املستقلني=اخلارجيني(: هم أعضاء من خارج الشركة، وميثلون أفراد  -
 .رها األعضاء التنفيذيني وترشيدهالتقدمي املشورة للشركة من خالل دورهم يف اإلشراف والرقابة على القرارات اليت يصد

إىل أن عدم قدرة جمالس اإلدارة على القيام بدورهم الرقايب تنبع من تبعيتهم  لنظرية الوكالةوقد ذهب املؤيدون        
كد هذه النظرية على فعالية استقاللية جملس اإلدارة كآلية للحد من انتهازية املديرين وختفيف لإلدارة، ولذلك تؤ 

 . 11صراعات الوكالة

يف املقابل، فإن هذه الرؤية ال تتوافق دائما مع الواقع، فعلى سبيل املثال من الصعب التأكيد على أن أعضاء       
أبنه ميكن أن حياول املسريون شل  نظرية التجذرجملس اإلدارة ال تربطهم أي مصلحة مع املسريين، حيث تفرتض 

كما أن النقطة اليت . 12اجمللس يعملون على دعم قراراهتمأنظمة الرقابة على اإلدارة من خالل اقرتاح تعيني أعضاء يف 
تسجل كعيب يف درجة استقاللية جملس اإلدارة هي قضية مدى إملام األعضاء املستقلني بوضع الشركة والقرارات 

 اليت جيب أن تتخذ مبا خيدمها، 
 :13أسباب لعدة جدا ضروري املستقلني األعضاء وجود أن سبق يتضح مما      

 .التنفيذية اإلدارة على الرقابة حتقيق -
 عدم إثبات األخطاء، وحماوالت تصيد حماوالت عن بعيدا التنفيذية واإلدارة املنتدب للعضو املوضوعي التقييم -

 .أعلى مناصب على الرتقي للحصول يف طمعا الداخلني األعضاء قبل من التنفيذية اإلدارة كفاءة
 ومصاحل رغبات والتوافق بني التوازن حتقيق هدفها حمايدة جهة أهنم على املستقلني األعضاء إىل النظر ميكن -

 .اإلدارة ومصاحل ورغبات املالك،
 املدير التنفيذي األعلى(: –.ازدواجية دور العضو املنتدب )رئيس جملس اإلدارة 3
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التسيري والرقابة أو مبعىن آخر بني رئيس إن إحدى القضااي اليت أاثرت اجلدل هي قضية الفصل بني عملية       
 : لس اإلدارة إبحدى الطرق التاليةجملس اإلدارة واملدير التنفيذي األعلى، حيث يتشكل هيكل جم

، والذي يقوم على اجلمع بني وظيفيت رئيس جملس اإلدارة واملدير التنفيذي هيكل جملس اإلدارة املوحد*
السياسات من قبل اجمللس املوحد وتنفيذها من قبل اإلدارة، ويقوم  ، ويتم وضع(PDG)األعلى بيد شخص واحد 

 اجمللس ابإلشراف على التنفيذ ومتابعته من خالل أنظمة املعلومات ذات الصلة.
، والذي يقوم على تقسيم األدوار بني رئيس جملس اإلدارة واملدير هيكل جملس اإلدارة املنفصل أو الثنائي* 

( جملس املديرينوينقسم إىل مستويني يسمى املستوى األول ابجمللس التنفيذي ) ،(DG-PCA)التنفيذي األعلى 
( جملس املراقبة، ويسمى املستوى الثاين ابجمللس اإلشرايف )اسرتاتيجيتهاويكون مسؤوال عن إدارة الشركة وصياغة 

 الذي يتحمل مسؤولية اإلشراف على جملس املديرين وتقدمي النصح له.
من الناحية النظرية، جند أن اختيار اتباع النمط األحادي وبذلك عدم الفصل بني مهميت اختاذ القرار والرقابة      

 .14بنظرية اإلشرافمتصل 

فالتحليل ال خيتلف عن النقطة السابقة يف أن مؤيدي نظرية الوكالة يشجعون الفصل ومؤيدي نظرية اإلشراف        
فمن وجهة نظر نظرية الوكالة اليت تربط بني ازدواجية دور العضو املنتدب وضعف ؛ 15نييشجعون اجلمع بني املنصب

أنه من األساسي أن ال ترتك سلطات اختاذ القرار والرقابة يف  Jensen (1986)و  Fama (1983)األداء، حيث يرى
 ، 16يد نفس الشخص، وعليه يفضل فصل املنصبني

يعزز من القيادة كما يسمح بتفادي  لنظرية اإلشراففإن اجلمع بني الوظيفتني وفقا  النقيض من ذلك، وعلى     
د من احتمال ان تكون اجراءات وتوقعات املدير ؛ فالفصل بني الوظيفتني يضعف سلطة القائد ويزي17سوء االتصال

وجيعل من الصعب ، 18التنفيذي األعلى ورئيس جملس اإلدارة متناقضة، األمر الذي ميكن أن خيلق تنافس بينهما
 حتديد من املسؤول عن األداء السيئ للشركة.

 ميكن القول أبن الفصل بني وظيفيت رئيس جملس اإلدارة واملدير التنفيذي األعلى حيسن من أداء الشركة، فبالرغم     
 األعمال وبيئة عملها وطبيعة أكثر ابلشركة ومعرفة دراية إىل يؤدي املنصبني يشغل الشخص نفس أن كون من

 إىل يؤدي وهذا ما القرار اختاذ وسلطة لقوة الشخص اكتساب هذا إىل يؤدي الوقت نفس يف أنه إال هبا، اخلاصة

                                                           

 ؤول تعتبر نظرية اإلشراف من بين النظريات الهامة في مجال حوكمة الشركات، حيث أنها تتناقض ونظرية الوكالة فتنظر بذلك للمسير على أنه مس
غ فيه، لذلك فهي تدعو للحد من استخدام اآلليات المختلفة لما تفرضه هذه األخيرة من ضغط على المسيرين، ومن بين هذه وأن انتهازيته شيء مبال

 اآلليات قضية فصل التسيير عن الرقابة.
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عليه، ولذلك فإن تقسيم الوظيفتني يرقى مبستوى الرقابة واملساءلة ويقلل من املخاطر الناشئة  والرقابة التحكم صعوبة
 .19من احتماالت تركز السلطة

 .اجتماعات جملس اإلدارة واألداء املايل: 4
اهتمت العديد من الدراسات ابلعالقة اليت تربط عدد اجتماعات جملس اإلدارة ابألداء املايل، فالبعض أكد أن      

االجتماعات املتكررة هلا أن حتسن من األداء ابعتبارها تسمح بدراسة خمتلف النقاط املطروحة واملتعلقة ابلشركة من 
وحتقيق الرقابة على املسريين من جهة أخرى، يف حني أكد البعض اآلخر أن االجتماعات املتكررة تزيد من  جهة،

التكاليف املتحملة على مستوى الشركة مبا تفرضه من مصاريف خمتلفة مما يؤدي إىل ختفيض األداء املايل، من جهة 
 .20األداء املايلأخرى جند أن بعض الباحثني مل يلمسوا أي أثر لالجتماعات على 

 اثلثا: اإلطار التطبيقي للدراسة
 التعريف بعينة وسنوات الدراسة: .1

يف ظل تباين آراء الباحثني من الناحية النظرية حول أثر خصائص جملس اإلدارة على األداء املايل، أتيت دراستنا     
 لتحدد اجتاه هذا األثر ومدى قوته ضمن بيئة األعمال اجلزائرية من خالل اعتمادان على جمموعة من شركات املسامهة

عاصمة وكذا يف قطاعات خمتلفة، وقد مت االعتماد على سلسلة زمنية اجلزائرية الناشطة بوالييت سطيف واجلزائر ال
 واجلدول التايل يوضح الشركات حمل الدراسة: .2013، 2012، 2011للسنوات الثالثة 

 (: الشركات محل الدراسة1رقم ) الجدول

 مدرجة أو غير مدرجة في البورصة القطاع الشركة
EMIVAR ال البناء واألشغال العمومية 
ENPEC ال الصناعات الكيمياوية 
ERIAD ال الصناعات الغذائية 

G.ENPC ال الصناعات التحويلية 
BCR ال الصناعات التحويلية 

SCAEK ال الصناعات التحويلية 
ROYAL ال الصناعات الغذائية 

AURASSI نعم الخدمات 
SAIDAL نعم الصناعات الصيدالنية 

ALLIANCE )نعم الخدمات )مالية 
 .من إعداد الباحثانالمصدر: 

 أدوات مجع البياانت:. 2
قصد اإلملام مبتغريات الدراسة فقد مت االعتماد على املقابالت، الواثئق والسجالت، وكذا املواقع الرمسية لبعض 

 الشركات )أساسا املدرجة يف البورصة(. 
                                                           

 .30ص. مرجع سبق ذكره،بهاء الدين سمير عالم،  19
20 Amir Louizi, Op.cit, p: 86. 

  من المعلوم أن مفهوم حوكمة الشركات يبرز بشكل واضح كلما كبر حجم الشركة وازداد فصل الملكية عن التسيير، األمر الذي جعلنا نركز على 
 شركات المساهمة سواء كانت عمومية أو خاصة.

 



 .أدوات حتليل البياانت:3    
 من خالل: SPSS20مت معاجلة البياانت ابستخدام الربانمج اإلحصائي 

ملركزية )التكرارات، النسب املئوية، املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية(: لوصف استخدام مقاييس النزعة ا -
 البياانت.

استخدام معادالت االحندار اخلطي املتعدد: لتقدير أثر خصائص جملس اإلدارة على مؤشرات األداء املايل يف  -
 الشركات حمل الدراسة.

لتحليل قوة االرتباط بني املتغري التابع واملتغريات  :(La coefficient de corrélation R)ط استخدام معامل االرتبا -
والذي حيدد النسبة اليت  (La coefficient de détermination R2)املفسرة، كما مت االستعانة مبعامل التحديد 

 يفسر هبا التغري يف املتغري التابع ابلنظر للتغري يف املتغريات املفسرة.
 االستعانة ابختبار ستودنت للحكم على الفرضية ابلقبول أو الرفض. -
 .حتليل متغريات الدراسة:4

تفرض إشكالية الدراسة وفرضياهتا توفر متغريين، حيث تشكل خصائص جملس اإلدارة املتغريات املستقلة، يف     
 يلخص متغريات الدراسة وكيفية تقييمها:( 2)حني تشكل مؤشرات األداء املايل املتغريات التابعة، اجلدول 

 (: متغيرات الدراسة2رقم ) الجدول
 كيفية الحساب الترميز المتغيرات

ستقلة
ت الم

را
المتغي

 

 عدد أعضاء مجلس اإلدارة Tail حجم مجلس اإلدارة

 نسبة األعضاء المستقلين ضمن مجلس اإلدارة Indép استقاللية مجلس اإلدارة

 إذا كان هناك فصل 1إذا كانت هناك ازدواجية،  Fonction 0 ازدواجية دور المدير التنفيذي

 اجتماعات مجلس اإلدارة العادية خالل السنة Réun اإلدارةاجتماعات مجلس 

 Ancien أقدمية المدير التنفيذي
عدد سنوات توظيفه كمدير عام أو رئيس مدير عام 

 )حسب الحالة(

المتغيرات 
 التابعة

 معدل العائد على األصول
  )المردودية االقتصادية(

ROA النتيجة الصافية/ مجموع األصول 

معدل العائد على حقوق الملكية 
 )المردودية المالية(

ROE النتيجة الصافية/ األموال الخاصة 

متغيرات 
 المراقبة

 لوغاريتم )مجموع األصول( Tailent حجم الشركة

 إذا كانت مدرجة 1إذا كانت غير مدرجة،  Coté 0 دخولها للبورصة

 .انمن إعداد الباحث المصدر:

حتليل واختبار فرضيات الدراسة ابعتماد معادالت االحندار املتعدد، حبيث تكون املتغريات املستقلة أو حيث يتم     
املفسرة سببا يف التغري يف املتغريات التابعة، مع تقليص درجة أتثريها أخذا بعني االعتبار متغريات املراقبة، فتصاغ 

 بذلك معادلة االحندار املتعدد وفق اآليت:
ROA = β0 + β1(tail, indép, fonction, réun, ancien) + β2tailent + β3coté + ε 

ROE = β0 + β1(tail, indép, fonction, réun, ancien) + β2tailent + β3coté + ε 

يلخص متوسطات تغري معطيات  (3)تباينت الشركات حمل الدراسة من حيث متغريات الدراسة، اجلدول      
وليس الشركات حبسب  حدهالدراسة من شركة إىل أخرى، مع أتكيد أن ما مت العمل به هو السنوات كل على 

 (:2013، 2012، 2011)متوسطات معطياهتا للثالث سنوات 



 (: متغيرات الدراسة ضمن مختلف الشركات محل الدراسة3الجدول رقم )

 المتغير
المتوسط 

 الحسابي/التكرار
االنحراف 

 المعياري/النسبة
القيمة 
 الدنيا

القيمة 
 القصوى

 10 5 1.32 7.1 حجم مجلس اإلدارة

 0.83 0 0.27 0.46 استقاللية مجلس اإلدارة

ازدواجية دور المدير 
 التنفيذي

PDG 28 %93.3 
/ / 

DG+PCA 2 %6.7 

 7 4 0.794 5.7 اجتماعات مجلس اإلدارة

 23 2 6.91 10.50 أقدمية المدير التنفيذي

 0.209 0.076- 0.063 0.035 معدل العائد على األصول

 0.61 0.67- 0.23 0.038 معدل العائد على حقوق الملكية

 10.48 9.08 0.38 9.8 حجم الشركة

 الدخول للبورصة
 30% 9 مدرجة

/ / 
 70% 21 غير مدرجة

 .SPSS 20من إعداد الطالبة اعتمادا على معالجة بيانات الدراسة باستخدام برنامج المصدر: 

أن جمالس إدارة الشركات حمل الدراسة متكونة يف املتوسط من سبعة أعضاء مع  (3)نالحظ من خالل اجلدول     
لغ احلد األدىن مخسة احنراف ملختلف أحجام هذه اجملالس عن وسطها احلسايب يقدر بعضو واحد يف املتوسط، وقد ب

أعضاء، يف حني بلغت القيمة القصوى عشرة أعضاء. والعدد يعترب مقبوال عموما حيث أن نظرية الوكالة تشري إىل 
أن جمالس اإلدارة صغرية احلجم هلا أن تقلل التكاليف املتعلقة ابالتساق واالتصال على مستوى اجمللس مما ينعكس 

 على األداء املايل للشركة.
من جمموع األعضاء يف  %46أما عن استقاللية أعضاء جملس اإلدارة، فقد بلغت نسبة األعضاء املستقلني      

أي ما يعادل  ،%27املتوسط، أي ما يعادل ثالثة أعضاء، ابحنراف معياري جملموع النسب عن وسطها يقدر بـ: 
هو ما يربزه وجود قيمة دنيا مساوية عضوين يف كل جملس، وهي خاصية جندها يف الشركات العمومية دون اخلاصة و 

 أي مبعدل عضو واحد فقط من داخل الشركة مع استقاللية البقية.  %83للصفر، يف حني أن القيمة العظمى بلغت 
وقد أشران خالل اجلانب النظري أن االستقاللية مطلوبة لتحقيق الرقابة، وحددت ابلثلث من قبل بعض الباحثني، 

بني سبعة أعضاء ابلنظر إىل دراستنا، إال أن أمهية االستقاللية تربز كلما كان العضو املستقل أي مبعدل عضوين من 
ملما أبوضاع الشركة، وهو ما دفع ابلكثري من اجمليبني إثر املقابلة إىل اإلشارة إىل أنه كلما كان العضو املستقل مديرا 

ل، إطارا ممثال للبنك الذي تتعامل معه الشركة، عاما أو رئيسا مديرا عاما لشركات أخرى انشطة يف نفس اجملا
 مستشارا قانونيا أو خبريا حماسبيا كلما كان ذلك أفضل.

فيما خيص الفصل بني منصيب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام، فقد بلغت نسبة املشاهدات اليت سجل هبا عدم     
ت تتجنب الفصل بني املنصبني، مع مالحظة من جمموع املشاهدات، أي أن أغلب الشركا %93.3فصل للمنصبني 

قد كان خالل السنة األوىل من الدراسة فقط، أي  (ENPEC, ERIADأن الشركتني اللتني سجل هبما فصال ومها )
أن معظم الشركات حمل الدراسة تتبع يف جمملها هيكال أحاداي. وحبسب وجهة نظر إطارات خمتلف الشركات جند 

الثنائي )الفصل بني املنصبني( حىت تكون هناك حرية يف دراسة القرارات وجدية أكثر أن معظمهم يفضلون اهليكل 
يف الرقابة؛ يف حني أن البعض منهم يفضلون اهليكل األحادي )اجلمع  بني املنصبني( إذا كان يتمتع ابلنزاهة  وهذا 



كة مما يسرع عملية اختاذ القرارات، كما ابلنظر إىل أن الرئيس املدير العام يف العادة يكون على دراية اتمة بوضع الشر 
أن الصراعات اليت قد حتدث حال الفصل تقل، فبحسب وجهة نظرهم اهليكل الثنائي يكون أحسن يف الشركات 
الكربى، كما أن فرض الرقابة بشكل ملحوظ قد يعيق العمل، أما عن بقية اجمليبني فيعتربون أن التفضيل بني النمطني 

 ءة ونزاهة الرئيس املدير العام. يتوقف على خربة، كفا
سنة، مع تشتت ملحوظ يقدر بسبع  11وقد بلغ متوسط سنوات أقدمية املدير العام أو الرئيس املدير العام         

سنة مما قد يعكس وجود جتذر للمسري خاصة إذا كان الوضع املايل للشركة غري  23سنوات، وقد بلغت أقصى مدة 
 أدىن مدة.مستقر، مع تسجيل سنتني ك

أما عن مؤشرات األداء املايل فيتضح من خالل اجلدول أن متوسط معدل العائد على حقوق امللكية         
دج أي أن كل زايدة يف مبلغ حقوق امللكية املتوسط بــدينار جزائري 0.038ما يقارب  للشركات حمل الدراسة قد بلغ

دج، أما عن معدل العائد على االصول فإن 0.038واحد ترافقها زايدة يف مبلغ النتيجة الصافية املتوسط مبقدار 
مع تشتت يف  دج يف املتوسط0.035استثمار دينار واحد إضايف كأصول يتولد عنه ارتفاع يف رقم األعمال يقدر بـــ: 

 القيم يف كال املؤشرين تربزه قيم االحنراف املعياري وكذا القيم القصوى والدنيا.
مع احنراف طفيف بني الشركات من حيث  9.8ابلنظر ملتغريات املراقبة، فقد قدر حجم الشركات يف املتوسط بــ:     

. 10.48و 9.08لقصوى حيث بلغتا على التوايل ، وهو ما تربزه أكثر القيمتني الدنيا وا0.38حجمها بلغ يف املتوسط 
، أي أن أغلب الشركات %30أما عن إدراجها يف البورصة من عدمه، فقد بلغت نسبة الشركات املدرجة يف البورصة 

 غري مدرجة يف البورصة وهو ما يتوافق وبيئة األعمال اجلزائرية اليت يرتاجع فيها دور البورصة بشكل ملحوظ.
 الدراسة وحتليل النتائج: .اختبار فرضيات5

إلمتام الدراسة مت افرتاض مخس فرضيات، تعاجل كل فرضية خاصية من خصائص جملس اإلدارة، مع اعتماد   
كل من حجم الشركة وإدراجها يف البورصة من عدمه كمتغريات مراقبة، أين يتم اعتماد حتليل االحندار املتعدد لقياس 

اء املايل املقيم ابستخدام معدل العائد على األصول ومعدل العائد على حقوق األثر املتوقع لكل خاصية على األد
 امللكية.

حجم جملس اإلدارة له أثر موجب ذو داللة معنوية على األداء املايل للشركات حمل " اختبار الفرضية األوىل:
 .الدراسة"

 تعطى معادالت االنحدار المتعدد التي سيتم اعتمادها لمناقشة هذه الفرضية وفق اآلتي:     
 
 

 (:4قيم المعامالت ومدى قبول الفرضية يوضحها الجدول )
 المتعدد الخاصة بحجم مجلس اإلدارة(: معادالت االنحدار 4الجدول رقم )

 المتغيرات
 القرار مستوى الداللة T المعامالت

ROA ROE ROA ROE ROA ROE ROA ROE 

 دال دال 0.054 0.001 (2.016) (3.63) (2.855) (1.208) الثابت

𝑹𝑶𝑨 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑻𝑨𝑰𝑳 + 𝜷𝟐𝑻𝑨𝑰𝑳𝑬𝑵𝑻 + 𝜷𝟑𝑪𝑶𝑻𝑬 + 𝜺 
𝑹𝑶𝑬 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑻𝑨𝑰𝑳 + 𝜷𝟐𝑻𝑨𝑰𝑳𝑬𝑵𝑻 + 𝜷𝟑𝑪𝑶𝑻𝑬 + 𝜺 

 



 حجم مجلس اإلدارة

TAIL  
0.15 0.076 0.729 0.320 0.472 0.752 

غير 
 دال

غير 
 دال

 حجم الشركة
TAILENT  

 دال دال 0.044 0.001 2.113 3.853 0.474 0.75

الدخول في 
  COTEالبورصة

 دال 0.398 0.033 (0.860) (2.259) (0.242) (0.55)
غير 
 دال

=0.365 (ROA)2R =0.152 (ROE)2R 

𝑹𝑶𝑨 = −𝟏. 𝟐𝟎𝟖 +  𝟎. 𝟏𝟓 𝑻𝑨𝑰𝑳 + 𝟎. 𝟕𝟓 𝑻𝑨𝑰𝑳𝑬𝑵𝑻 − 𝟎. 𝟓𝟓 𝑪𝑶𝑻𝑬 + 𝜺 

𝑹𝑶𝑬 = −𝟐. 𝟖𝟓𝟓 +  𝟎. 𝟎𝟕𝟔 𝑻𝑨𝑰𝑳 + 𝟎. 𝟒𝟕𝟒 𝑻𝑨𝑰𝑳𝑬𝑵𝑻 − 𝟎. 𝟐𝟒𝟐 𝑪𝑶𝑻𝑬 + 𝜺 

 .SPSS20اعتمادا على معالجة بيانات الدراسة باستخدام برنامج  باحثانمن إعداد ال المصدر:

انطالقا من معامل التحديد فيتضح أن التغري يف معدل العائد على األصول ومعدل العائد على حقوق امللكية     
على التوايل، وهي نسب ضعيفة عموما مما جيعلنا  %15.2و %36.5يعزى للتغري يف املتغريات املستقلة املعتمدة بنسبة 

نؤكد أن املتغريات املعتمدة كمتغريات مستقلة ليست حمددة بدقة كبرية. وابلرجوع إىل املتغري األساسي للدراسة 
 واملتمثل يف حجم جملس اإلدارة، فرغم إجيابية أثر هذا األخري على األداء املايل مبؤشريه إال أن األثر غري دال، حيث

على التوايل  0.752و 0.472بلغت قيم مستوى الداللة ملعدل العائد على األصول ومعدل العائد على حقوق امللكية 
، أي أن الزايدة )التخفيض( يف حجم جملس اإلدارة ال 0.05وهي أكرب بكثري من مستوى الداللة املعتمد واملقدر بــ: 

ترفض  املقيم اعتمادا على املعدلني السابق ذكرمها، وعليه، يؤدي ابلضرورة إىل حتسني )تراجع( يف األداء املايل
"، حجم جملس اإلدارة له أثر موجب ذو داللة معنوية على األداء املايل للشركات حمل الدراسة: "الفرضية األوىل

يعترب حمددا فاألثر يف هذه احلالة ورغم إجيابيته ليس له داللة معنوية. ولذلك ميكن القول أن حجم جمالس اإلدارة ال 
 لألداء املايل للشركات حمل الدراسة. 

استقاللية جملس اإلدارة هلا أثر موجب ذو داللة معنوية على األداء املايل للشركات حمل " اختبار الفرضية الثانية:
   ".الدراسة

 تعطى معادالت االنحدار المتعدد التي سيتم اعتمادها لمناقشة هذه الفرضية وفق اآلتي:     
 

 (:5قيم المعامالت ومدى قبول الفرضية يوضحها الجدول )    
 (: معادالت االنحدار المتعدد الخاصة باستقاللية مجلس اإلدارة5الجدول رقم )

 المتغيرات
 القرار مستوى الداللة T المعامالت

ROA ROE ROA ROE ROA ROE ROA ROE 

 دال دال 0.049 0.001 (2.061) (3.602) (2.657) (1.099) الثابت

استقاللية مجلس 
  INDEPاإلدارة

(0.046) (0.011) (0.292) (0.062) 0.773 0.951 
غير 
 دال

غير 
 دال

 حجم الشركة
TAILENT  

 دال دال 0.046 0.001 2.093 3.752 0.456 0.712

الدخول في 
  COTEالبورصة

 دال 0.403 0.029 (0.850) (2.309) (0.185) (0.438)
غير 
 دال

=0.354 (ROA)2R =0.149 (ROE)2R 

𝑹𝑶𝑨 = −𝟏. 𝟎𝟗𝟗 − 𝟎. 𝟎𝟒𝟔 𝑰𝐍𝐃𝐄𝐏 + 𝟎. 𝟕𝟏𝟐 𝑻𝑨𝑰𝑳𝑬𝑵𝑻 − 𝟎. 𝟒𝟑𝟖 𝑪𝑶𝑻𝑬 + 𝜺 

𝐑𝐎𝐄 = −𝟐. 𝟔𝟓𝟕 − 𝟎. 𝟎𝟏𝟏 𝐈𝐍𝐃𝐄𝐏 + 𝟎. 𝟒𝟓𝟔 𝐓𝐀𝐈𝐋𝐄𝐍𝐓 − 𝟎. 𝟏𝟖𝟓 𝐂𝐎𝐓𝐄 + 𝛆 

 .SPSS20اعتمادا على معالجة بيانات الدراسة باستخدام برنامج  باحثانال من إعداد المصدر:

𝑹𝑶𝑨 = 𝜷𝟎 +  𝜷𝟏𝑰𝑵𝑫𝑬𝑷 + 𝜷𝟐𝑻𝑨𝑰𝑳𝑬𝑵𝑻 + 𝜷𝟑𝑪𝑶𝑻𝑬 + 𝜺 
𝑹𝑶𝑬 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑰𝑵𝑫𝑬𝑷 + 𝜷𝟐𝑻𝑨𝑰𝑳𝑬𝑵𝑻 + 𝜷𝟑𝑪𝑶𝑻𝑬 + 𝜺 

 



تشري نتائج اجلدول أن التغري يف معدل العائد على األصول ومعدل العائد على حقوق امللكية يعزى للتغري يف     
  %14.9و %35.4املتغريات املستقلة املعتمدة بنسبة 

م
ل اليها يف اجلدول أبن ص  و  تـ  على التوايل. وقد أكدت النتائج امل

ية أعضاء جملس اإلدارة له أثر سالب على معدل العائد على األصول املتغري األساسي للدراسة واملتمثل يف استقالل
ومعدل العائد على حقوق امللكية وهو غري دال، حيث بلغت قيم مستوى الداللة ملعدل العائد على األصول ومعدل 

ر بــ: على التوايل وهي أكرب بكثري من مستوى الداللة املعتمد واملقد 0.951و 0.773العائد على حقوق امللكية 
، أي أن الزايدة يف نسبة استقاللية أعضاء جملس اإلدارة  ال تؤدي إىل حتسني يف األداء املايل املقيم اعتمادا 0.05

على املعدلني السابق ذكرمها، وقد يفسر ذلك إما ألن التكاليف املتولدة عن استقاللية األعضاء )التنقل، املبيت،....( 
أن هناك تواطؤ بينهم وبني املدير التنفيذي، كما قد يرجع ذلك إىل عدم إملام األعضاء فاقت املنفعة املنتظرة منهم، أو 

ترفض الفرضية الثانية: "استقاللية جملس اإلدارة هلا أثر موجب ذو داللة املستقلني أبوضاع الشركة. وعليه، 
 .معنوية على األداء املايل للشركات حمل الدراسة"

واجية دور املدير التنفيذي هلا أثر موجب ذو داللة معنوية على األداء املايل للشركات ازد " اختبار الفرضية الثالثة:
 ".حمل الدراسة

 تعطى معادالت االحندار املتعدد اليت سيتم اعتمادها ملناقشة هذه الفرضية وفق اآليت:    
 
 
 

 (:6قيم المعامالت ومدى قبول الفرضية يوضحها الجدول )    
 

 (: معادالت االنحدار المتعدد الخاصة بازدواجية دور المدير التنفيذي6الجدول رقم )

 المتغيرات
 القرار مستوى الداللة T المعامالت

ROA ROE ROA ROE ROA ROE ROA ROE 

 دال 0.081 0.001 (1.813) (3.597) (2.194) (1.115) الثابت
غير 
 دال

ازدواجية دور المدير 
  FONCTIONالتنفيذي

0.026 (0.362) 0.157 (2.101) 0.877 0.046 
غير 
 دال

 دال

 حجم الشركة
TAILENT  

 دال 0.073 0.001 1.868 3.725 0.382 0.719
غير 
 دال

الدخول في 
  COTEالبورصة

 دال 0.315 0.030 (1.025) (2.290) (0.207) (0.436)
غير 
 دال

=0.353 (ROA)2R =0.272 (ROE)2R 

𝑹𝑶𝑨 = −𝟏. 𝟏𝟏𝟓 + 𝟎. 𝟎𝟐𝟔 𝐅𝐎𝐍𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 + 𝟎. 𝟕𝟏𝟗 𝑻𝑨𝑰𝑳𝑬𝑵𝑻 − 𝟎. 𝟒𝟑𝟔 𝑪𝑶𝑻𝑬 + 𝜺 

𝑹𝑶𝑬 = −𝟐. 𝟏𝟗𝟒 − 𝟎. 𝟑𝟔𝟐 𝐅𝐎𝐍𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 + 𝟎. 𝟑𝟖𝟐 𝑻𝑨𝑰𝑳𝑬𝑵𝑻 − 𝟎. 𝟐𝟎𝟕 𝑪𝑶𝑻𝑬 + 𝜺 

 .SPSS20اعتمادا على معالجة بيانات الدراسة باستخدام برنامج  باحثانال من إعداد المصدر:

تبني معامالت التحديد أن التغري يف معدل العائد على األصول ومعدل العائد على حقوق امللكية يعزى للتغري      
. وابلرجوع إىل متغري ازدواجية دور املدير التنفيذي، على التوايل %27.2و  %35.3يف املتغريات املستقلة املعتمدة بنسبة 

فإن له أثر موجب إال أنه غري دال على معدل العائد على األصول مما يعين أن االزدواجية قد مكنت املسري من 

𝑹𝑶𝑨 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑭𝑶𝑵𝑪𝑻𝑰𝑶𝑵 + 𝜷𝟐𝑻𝑨𝑰𝑳𝑬𝑵𝑻 + 𝜷𝟑𝑪𝑶𝑻𝑬 + 𝜺 
𝑹𝑶𝑬 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑭𝑶𝑵𝑪𝑻𝑰𝑶𝑵 + 𝜷𝟐𝑻𝑨𝑰𝑳𝑬𝑵𝑻 + 𝜷𝟑𝑪𝑶𝑻𝑬 + 𝜺 

 



 التالعب ابألصول عموما مما يؤثر سلبا على األداء املايل للشركة بسبب ضعف الرقابة وفق ما تفرضه نظرية الوكالة،
يف حني تقل امكانية التالعب فيما يتعلق حبقوق امللكية حيث يسجل أثر موجب ذو داللة معنوية تعكسه قيمة 

: "ازدواجية دور املدير ترفض الفرضية الثالثةاملعامل ومستوى الداللة. وابعتبار أن هناك مستوى من التالعب 
 لشركات حمل الدراسة".التنفيذي هلا أثر موجب ذو داللة معنوية على األداء املايل ل

عدد اجتماعات جملس اإلدارة له أثر موجب ذو داللة معنوية على األداء املايل للشركات " اختبار الفرضية الرابعة:
  ".حمل الدراسة.

 تعطى معادالت االحندار املتعدد اليت سيتم اعتمادها ملناقشة هذه الفرضية وفق اآليت:    
 
 
 

 (:7قيم المعامالت ومدى قبول الفرضية يوضحها الجدول )    
 (: معادالت االنحدار المتعدد الخاصة باجتماعات مجلس اإلدارة7الجدول رقم )

 المتغيرات
 القرار مستوى الداللة T المعامالت

ROA ROE ROA ROE ROA ROE ROA ROE 

 دال دال 0.048 0.001 (2,071) (3.757) (2,664) (1.099) الثابت

اجتماعات مجلس 
  REUN اإلدارة

0.235 (0,001) 1.488 (0.007) 0.149 0.995 
غير 
 دال

غير 
 دال

 حجم الشركة
TAILENT  

 دال دال 0.053 0.002 2,029 3.408 4570, 0.643

الدخول في 
  COTEالبورصة

(0.369) (0.185) (1.964) (0.825) 0.060 0.417 
غير 
 دال

غير 
 دال

=0.403 (ROA)2R =0.149 (ROE)2R 

𝑹𝑶𝑨 = −𝟏. 𝟎𝟗𝟗 +  𝟎. 𝟐𝟑𝟓 𝑹𝑬𝑼𝑵 + 𝟎. 𝟔𝟒𝟑 𝑻𝑨𝑰𝑳𝑬𝑵𝑻 − 𝟎. 𝟑𝟔𝟗 𝑪𝑶𝑻𝑬 + 𝜺 

𝑹𝑶𝑬 = −𝟐. 𝟔𝟔𝟒 −  𝟎. 𝟎𝟎𝟏 𝑹𝑬𝑼𝑵 + 𝟎. 𝟒𝟓𝟕 𝑻𝑨𝑰𝑳𝑬𝑵𝑻 − 𝟎. 𝟏𝟖𝟓 𝑪𝑶𝑻𝑬 + 𝜺 

 .SPSS20اعتمادا على معالجة بيانات الدراسة باستخدام برنامج  باحثانالمن إعداد  المصدر:

انطالقا من معامالت التحديد يتبني أن التغري يف معدل العائد على األصول ومعدل العائد على حقوق امللكية     
على التوايل وهي نسب ضعيفة عموما. وفيما  %14.9و  %40.3يعزى للتغري يف املتغريات املستقلة املعتمدة بنسبة 

ثر هذا األخري على معدل العائد على األصول وسلبيته خيص متغري عدد اجتماعات جملس اإلدارة، فرغم إجيابية أ
على معدل العائد على حقوق امللكية إال أن األثر غري دال نظرا ألن االجتماعات املتكررة حتمل الشركة تكاليف 
قد ال يكون هناك مقابل منتظر منها، حيث يفرض على الشركات العمومية واليت تشكل النسبة األكرب يف دراستنا 

كل مصاريف أعضاء جملس اإلدارة املشاركني يف االجتماعات، مع مالحظة أن نسبة منهم يعتربون مستقلني،   تسديد
ويف بعض األحيان يشكل األعضاء املستقلني أغلبية أعضاء جملس اإلدارة، وبعض هؤالء األعضاء املستقلني من 

عاشة، األمر الذي جيعلنا حنكم بضرورة تقليل خارج الوالية، مما جيعل الشركة تتحمل تكاليف التنقل، اإلقامة واإل
نسبة األعضاء املستقلني من جهة وعدد االجتماعات من جهة أخرى. ومبا أن قيم مستوى الداللة ملعدل العائد 

على التوايل وهي أكرب بكثري من مستوى  0.995و 0.149على األصول ومعدل العائد على حقوق امللكية قد بلغت 

𝑹𝑶𝑨 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑹𝑬𝑼𝑵 + 𝜷𝟐𝑻𝑨𝑰𝑳𝑬𝑵𝑻 + 𝜷𝟑𝑪𝑶𝑻𝑬 + 𝜺 
𝑹𝑶𝑬 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑹𝑬𝑼𝑵 + 𝜷𝟐𝑻𝑨𝑰𝑳𝑬𝑵𝑻 + 𝜷𝟑𝑪𝑶𝑻𝑬 + 𝜺 

 



ترفض الفرضية الرابعة: "عدد اجتماعات جملس اإلدارة له أثر موجب ، وعليه، 0.05ملقدر بــ: الداللة املعتمد وا
 ذو داللة معنوية على األداء املايل للشركات حمل الدراسة".

سنوات أقدمية املدير التنفيذي هلا أثر موجب ذو داللة معنوية على األداء املايل  " اختبار الفرضية اخلامسة:
 ".لدراسةللشركات حمل ا

 تعطى معادالت االحندار املتعدد اليت سيتم اعتمادها ملناقشة هذه الفرضية وفق اآليت:    
 

 

 (:8قيم المعامالت ومدى قبول الفرضية يوضحها الجدول )    
 (: معادالت االنحدار المتعدد الخاصة بسنوات أقدمية المدير التنفيذي8الجدول رقم )

 المتغيرات
 القرار مستوى الداللة T المعامالت

ROA ROE ROA ROE ROA ROE ROA ROE 

 دال دال 0.038 0.000 (2.183) (4.337) (3.254) (1.446) الثابت

سنوات أقدمية المدير 
  ANCIENالتنفيذي

0.330 0.156 1.957 0.760 0.061 0.454 
غير 
 دال

غير 
 دال

 حجم الشركة
TAILENT  

 دال دال 0.035 0.000 2.220 4.464 0.548 0.907

الدخول في 
  COTEالبورصة

 دال 0.298 0.006 (1.063) (2.977) (0.243) (0.561)
غير 
 دال

=0.435 (ROA)2R =0.167 (ROE)2R 

𝑹𝑶𝑨 = −𝟏. 𝟒𝟒𝟔 + 𝟎. 𝟑𝟑𝟎 𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐍 + 𝟎. 𝟗𝟎𝟕 𝑻𝑨𝑰𝑳𝑬𝑵𝑻 − 𝟎. 𝟓𝟔𝟏 𝑪𝑶𝑻𝑬 + 𝜺 

𝑹𝑶𝑬 = −𝟑. 𝟐𝟓𝟒 + 𝟎. 𝟏𝟓𝟔 𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐍 + 𝟎. 𝟓𝟒𝟖 𝑻𝑨𝑰𝑳𝑬𝑵𝑻 − 𝟎. 𝟐𝟒𝟑 𝑪𝑶𝑻𝑬 + 𝜺 

 .SPSS20اعتمادا على معالجة بيانات الدراسة باستخدام برنامج  باحثانال من إعداد المصدر:

تبني نتائج اجلدول أن سنوات أقدمية املدير التنفيذي هلا أثر موجب على معدل العائد على األصول ومعدل      
العائد على حقوق امللكية إال أنه غري دال، حيث بلغت قيم مستوى الداللة ملعدل العائد على األصول ومعدل 

املدير التنفيذي ال تؤدي إىل حتسني يف األداء  على التوايل، أي أن أقدمية 0.454و 0.061العائد على حقوق امللكية 
املايل املقيم اعتمادا على املعدلني السابق ذكرمها مما يعكس امكانية جتذر املسري وفق ما تفرضه نظرية جتذر املسريين 

ترفض الفرضية اخلامسة: "سنوات أقدمية املدير التنفيذي وأن عزل هذا املدير سيحمل املؤسسة تكاليف، وعليه، 
 هلا أثر موجب ذو داللة معنوية على األداء املايل للشركات حمل الدراسة".

 

  خامتة )النتائج والتوصيات(
ما مدى أتثر حاولنا من خالل ورقتنا البحثية هذه اإلجابة عن اإلشكالية الرئيسية للموضوع واليت مفادها: "  

". أين مت األداء املايل للشركات حمل الدراسة خبصائص جملس اإلدارة كآلية هامة من آليات حوكمة الشركات؟
ني فيما يتعلق بتأثر األداء املايل للشركات التطرق للجانب النظري للموضوع والذي يلخص آراء خمتلف الباحث

خبصائص جملس اإلدارة، ليتم ضمن اجلانب التطبيقي من البحث الرتكيز على البيئة اجلزائرية، حيث متت دراسة األثر 
 30ليكون بذلك جمموع املشاهدات  حده، أين عوجلت كل سنة على 2013-2011على عشر شركات للفرتة 
 إىل النتائج اآلتية: مشاهدة. وقد مت التوصل 

𝑹𝑶𝑨 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐍 + 𝜷𝟐𝑻𝑨𝑰𝑳𝑬𝑵𝑻 + 𝜷𝟑𝑪𝑶𝑻𝑬 + 𝜺 
𝑹𝑶𝑬 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐍 + 𝜷𝟐𝑻𝑨𝑰𝑳𝑬𝑵𝑻 + 𝜷𝟑𝑪𝑶𝑻𝑬 + 𝜺 

 



فيالحظ أنه ال يوجد أي أثر ذي داللة معنوية خلصائص جملس اإلدارة على األداء املايل للشركات حمل الدراسة،  -
 مما يثبت أن األداء املايل هلذه الشركات يتأثر بعوامل أخرى أكثر من أتثره خبصائص جملس اإلدارة.

دراسة من خصائص سالفة الذكر قد يربز جتذر املسريين واحتكارهم ما تتوافر عليه جمالس إدارة الشركات حمل ال 
لعملية اختاذ القرار مما يلغي دور بقية األعضاء وجيعل من األداء املايل ال يتأثر خبصائص جملس اإلدارة، يف هذا 

 الصدد يفتح اجملال لتقدمي توصيات:
ل احلضور أو تكاليف النقل واإليواء يرتتب عن كرب حجم جملس اإلدارة حتمل تكاليف سواء ما تعلق ببد -

 واإلعاشة، لذلك يتوجب دراسة فعالية اجمللس مقارنة بتكاليفه وتدنية عدد األعضاء إذا ما تطلب األمر ذلك؛
عن االستقاللية، فإن إخضاع الشركات اخلاصة لنفس القوانني اليت تتعلق ابلشركات العمومية مبا يضمن حتسن  -

ابة اليت يفرضها األعضاء املستقلون، فإن حسن اختيارهم ميكن الشركة من االستفادة من يف األداء، فإىل جانب الرق
 خرباهتم؛

فيما خيص ازدواجية دور املدير التنفيذي فهو يتوقف على كفاءة هذا األخري وحسن تعامله، لذلك فإن تصويت   -
 ته وحسن تسيريه؛املوظفني على ازدواجية الدور من عدمه ينطلق من جتربتهم فيما يتعلق بكفاء

 أن مينع جتذر املسريين. من شأنهعن سنوات اخلربة، فإن جعلها كعهدات قابلة للتجديد مرات حمدودة  -
 

 

 


