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  شكر وعرفان
  أمحد اهللا تعاىل على نعمه اليت أحاطين ا أوال وقبل كل شيء

  أتقدم جبزيل الشكر إىل كل من ساهم يف تكويين العلمي من معلمني وأساتذة، وأخص بالذكر 

 يف تقدمي توجيهاته ونصائحه يتواىن الذي مل بشري بن عيشي الدكتور الفاضل األستاذ مؤطري 

  .حتقيق هذا العمل القيمة اليت ساعدت يف

وأخص كل من ساعدين يف إجناز هذه األطروحة إىل تقديري وخالص اجلزيل كما أتقدم بالشكر 

بوعبد /تربمسني عقبة، د/ د ريوز،قطاف ف/قريشي حممد، د/دشنشونة حممد، /د.أ: األساتذة بالذكر

  .اهللا علي

 مناقشةوشة على تفضلهم بقبول إىل األساتذة األفاضل أعضاء جلنة املناقالشكر كما أتقدم خبالص 

  .العملهذا  وإثراء

يل يد العون من قريب أو بعيد أشكر كل من مد. 
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  إهداء
  :أهدي هذا  العمل

  إىل والدي حفظهما اهللا وأعزمها 

 عائليت كبريا وصغرياأفراد إىل كل 

  الدكتورة فاطمة الزهراء بومعرافإىل زوجيت 

  وابنيت مالك وجليـن

  الئيإىل أساتذيت وزم

  - ببسكرة - يف جامعة حممد خيضر

   -ميلة -ويف املركز اجلامعي عبد احلفيظ بو الصوف

  أصدقائيإىل كل 
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  :امللخص

املؤسسات املدرجة يف على دور حوكمة الشركات يف حتسني أداء  للتعرفهدفت هذه الدراسة   

مع االستعانة باألسلوب التحليلي، ومت  على املنهج الوصفي يف هذه الدراسةبورصة اجلزائر، ومت االعتماد 

والذي مت قياسه استخدام  اإلحندار اخلطي البسيط كأداة لدراسة العالقة بني أبعاد كل من املتغري التابع األداء 

، (ROS)، العائد على املبيعاتROE)( ، العائد على حقوق امللكية(ROA)العائد على األصول(: (باألبعاد التالية

 Q(نسبة كيو توبني  ، )EVA(القيمة االقتصادية املضافة ،  )E/P(، مضاعف رحبية السهم )EPS(عائد السهم 

TOBIN(( أبعاد املتغري املستقل حوكمة الشركات والذي مت قياسه باألبعاد التالية ، وبني) عدد أعضاء جملس

جملس اإلدارة  ، بنسبة األعضاء املستقلني يف (NRCA)، عدد اجتماعات جملس اإلدارة(NCA)اإلدارة 

)INDCA( ، ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة ومنصب املدير العام)(DUAL عدد جلان جملس ،

ومت قياسها بنسبة ملكية أكرب مساهم، عدد أعضاء  )ACTMAJ(، نسبة تركز امللكية )NCOMCA(اإلدارة

 .))NRCAUDIT(، عدد اجتماعات جلنة املراجعة )NCAUDIT(جلنة املراجعة 

مؤسسة صيدال ومؤسسة التسيري : كعينة للدراسة وهي املؤسسات املدرجة يف بورصة اجلزائرختيار مت ا  

الفندقي األوراسي، وشركة أليانس للتأمينات وشركة أن سي أ رويبة، ومت استبعاد شركة بيوفارم ألا أدرجت 

صة بالشركات عينة الدراسة خالل ومت أخذ البيانات من التقارير السنوية املنشورة اخلا ،2016يف البورصة سنة 

   .)2016-2013(الفترة 

دم حتقق الفرضية الرئيسية، أي مل من نتائج اختبار الفرضيات اجلزئية والفرعية خلصت الدراسة إىل ع   

، وكانت نتائج العالقة بني يف بورصة اجلزائر وكمة الشركات دور يف حتسني أداء املؤسسات املدرجة حليكن 

  :  وحتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر كما يليحوكمة الشركات 

مل يكن حلجم جملس اإلدارة دور يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر باستثناء األداء مقاسا  -

 ، )Q TOBIN(بنسبة كيو توبني  (بـ

اإلدارة، ازدواجية منصب  عدد اجتماعات جملس(مل يكن ألبعاد املتغري املستقل حوكمة الشركات التالية  -

دور يف حتسني أداء  )عدد اجتماعات جلنة التدقيق رئيس جملس اإلدارة واملدير العام، نسبة تركز امللكية،

 ، عائد السهم)ROS( العائد على املبيعات(الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر باستثناء األداء مقاسا بـ

)EPS.((  
نسبة عدد األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة، (حوكمة الشركات التالية  مل يكن ألبعاد املتغري املستقل  -

مقاسا  باستثناء األداءدور يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر  )ةعدد جلان جملس اإلدار

 ).)Q TOBIN( نسبة كيو توبني، )P/E( مضاعف رحبية السهم(بـ

يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر باستثناء األداء مل يكن لعدد أعضاء جلنة التدقيق دور  - 

   ).  (EVA) القيمة االقتصادية املضافة(مقاسا بـ 

بورصة الشركات املدرجة يف حوكمة الشركات، أداء املؤسسات ، آليات  حوكمة الشركات،: الكلمات املفتاحية

  .اجلزائر



 
IV 

Abstract: 
 
 This study aims to identify the role of corporate governance in the improvement of 
institutional performance of the listed companies in the Algiers Stock Exchange. This study 
uses the descriptive approach as well as it uses the analytical method, and simple linear 
regression was employed as a tool to examine the relationship between the dimensions of 
each performance variable; measured by the following dimensions: Return on Assets (ROA), 

Return on Equity (ROE), Return on Sales (ROS), Earnings Per Share (EPS), Profitability 
multiplier of share (E/P), Economic Value Added (EVA), Q TOBIN ratio, and between the 
dimensions of the independent variable " Governance Corporate " that have been measured by 
the following dimensions: Number of board members (NCA), Number of board meetings 
(NRCA), percentage of independent board members (INDCA), duality of chairman and general 
manager (DUAL), number of board committees (NCOMCA), Percentage of ownership 
concentration (ACTMAJ) measured by ownership percentage of the largest shareholder, 
number of members of the Audit Committee (NCAUDIT), number of meetings of the Audit 
Committee (NRCAUDIT)).  

 
 The studied data are gathered from the published annual reports of the sample 
companies during the period (2013-2016). BioPharm was excluded from the study because it 
joined the stock exchange only in 2016. 
 
 Findings concludes that the main hypothesis was not fulfilled, i.e. Corporate 
governance do not have a role in improving the performance of the listed companies in the 
Algiers Stock Exchange. 
 
- The size of the board of directors do not have a role in improving the performance of the 
companies listed on the Algiers Stock Exchange except performance measured by (Q TOBIN). 
 
- The dimensions of the independent variable “corporate governance”: (number of board 
meetings, duplication of the position of chairman and general manager, ownership 
concentration ratio, number of audit committee meetings) do not have a role in improving the 
performance of the companies listed on the Algiers Stock Exchange except performance 
measured by (return on sales) (ROS) and earnings per share (EPS).  
 
- The dimensions of the independent variable “corporate governance”: (the percentage of the 
number of independent members of the board of directors, the number of the committees of 
the board of directors) do not have a role in improving the performance of companies listed 
on the Algiers Stock Exchange except performance  measured by (P/E), ratio (Q TOBIN). 
 
- The number of members of the Audit Committee did not play a role in improving the 
performance of companies listed on the Algiers Stock Exchange except for performance as 
measured by (Economic Value Added (EVA). 

 
 
Keywords: Corporate Governance ,Corporate Governance Mechanisms, Institutional 
Performance, Companies listed on the Algiers Stock Exchange. 
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Résumé 

 Cette étude vise à identifier le rôle de la gouvernance d’entreprise dans l’amélioration 
de la performance des sociétés membres de la Bourse d’Alger. L'étude repose sur l'utilisation 
de l’approche descriptive et la méthode analytique, la régression linéaire simple est utilisée 
pour examiner la relation entre les dimensions de chaque variable de performance, mesurée 
par les dimensions suivantes: rendement de l'actif ( ROA), rendement des capitaux propres 
(ROE), rendement des ventes (ROS), résultat par action (EPS), Multiplicateur de rentabilité de 
la part (E/P), valeur économique ajoutée (EVA), Rapport Q TOBIN, et entre les dimensions de 
la variable indépendante (gouvernance d'entreprise) qui été représentée par les dimensions 
suivantes: membre du conseil d’administration (ANC), nombre de réunions du conseil 
d’administration (NRCA), pourcentage de membres indépendants du conseil d’administration 
(INDCA), dualité du président et du directeur général (DUAL), nombre de comités du conseil 
d’administration (NCOMCA), Pourcentage de concentration de l'actionnariat (ACTMAJ) 

mesuré par le pourcentage d'actionnariat du principal actionnaire, le nombre de membres du 
comité d'audit ( NCAUDIT), le nombre de réunions du comité d'audit (NRCAUDIT). 

 Les données utilisées sont sélectionnées a partir des rapports annuels publiés par 
l'échantillon de l'étude au cours de la période (2013-2016). La compagnie BioPharm a été 
exclue car elle a été inscrite à la bourse uniquement en 2016. 

 D'après les résultats des tests des hypothèses partielles et des sous-hypothèses, l'étude 
a conclue que l'hypothèse principale n'est pas vérifiée à savoir que la gouvernance d'entreprise 
ne jouent pas un rôle dans l'amélioration de la performance des sociétés membres de la 
Bourse d'Alger. Les résultats qui montrent la relation entre le gouvernance d'entreprise et 
l'amélioration de la performance des sociétés cotées à la Bourse d'Alger sont les suivants: 

- La taille du conseil d'administration ne joue aucun rôle dans l'amélioration de la 
performance des sociétés membres de la Bourse d'Alger, à l'exception de la performance 
mesurée par (Q TOBIN). 

- Les dimensions de la variable indépendante «  gouvernance d'entreprise » suivants : (nombre 
de réunions du conseil d'administration, duplication des fonctions de président et de directeur 
général, ratio de concentration de l'actionnariat, nombre de réunions du comité d'audit) n'ont 
pas contribuées à l'amélioration de la performance des sociétés membres de la Bourse d'Alger, 
à l'exception de la performance mesurée par (rentabilité des ventes (ROS), bénéfice par action 
(EPS)).  

- Les dimensions de la variable indépendante « gouvernance d'entreprise » suivants : (le 
pourcentage du nombre de membres indépendants du conseil d'administration, le nombre de 
comités du conseil d'administration) n’ont pas contribuées a l'amélioration de la performance 
des sociétés membres de la Bourse d'Alger, à l'exception de la performance mesurée par  
(P/E), ratio Q TOBIN. 

- Le nombre de membres du Comité d'Audit n'a contribué a l'amélioration de la performance 
des sociétés membres de la Bourse d'Alger, à l'exception de la performance mesurée par 
(Valeur économique ajoutée (EVA). 
 

Mots-clés: Gouvernance d'entreprise, Mécanismes de gouvernance d'entreprise, 
performance institutionnelle, Sociétés cotées à la Bourse d'Alger. 
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  ب

القرن  أواخراملصطلحات اليت ميزت التفكري االقتصادي منذ  أهميعترب مفهوم حوكمة الشركات أحد  

الكربى خاصة يف الواليات  االقتصادية اليت هزت العديد من املؤسسات االقتصادية األزمات أنحيث  ،املاضي

بدأ يف ذلك و ، اآلليات التسيريية املعتمدةداعيا ملحا إلعادة النظر يف وكانت سببا يف إفالسها األمريكيةاملتحدة 

التضارب يف املصاحل احلاصل بني كل  خاصة يف ظل) حوكمة الشركات( الوقت التحدث عن اإلدارة الرشيدة

  .أصحاب املصاحل وكذلكمن املالكني واملسريين 

 ومدىاملؤسسات ء اكان جله منصبا على أد الشركاتإن احلديث الذي كان دائرا حول حوكمة 

ذلك التضارب يف املصاحل نتج عنه ظهور بعدين رئيسيني  أنالقيمة ملختلف األطراف، حيث  على إنشاء اقدر

وآخر استراتيجي وتعظيم ثروم، املسامهني  أواألول مايل وهو متعلق أساسا باملالكني الشركات  حلوكمة

مبا يضمن محاية مصاحل  اذ القرارات وحدودهاهلم عند اخت اآلليات اليت تؤطر السلطة التقديريةومتعلق باملسريين 

  .املسامهني

فإنه قد يكون من الضروري إعادة ، عملية األداءومبا أن األهداف اإلستراتيجية للمؤسسة ترتبط بقياس 

، للمؤسسة فقط على اجلانب املايللتقييم األداء وذلك العتمادها التقليدية واألساليب املؤشرات  بعضالنظر يف 

 إىل ما أدىرغم االنتقادات املوجهة هلا،  م أدائهايلتقيالكثري من املؤسسات تستخدمها د اآلن حلمازالت و

ظهرت العديد من املؤشرات ، حيث وفائدةمشوال البحث عن مؤشرات وأساليب جديدة تكون أكثر 

ق عليها اسم واليت أطل ،من جوانب املؤسسة إضافة إىل اجلانب املايل متعددةتقيس جوانب واألساليب واليت 

واليت الزالت تتطور كلما وجه هلا  أو النماذج الشاملة لتقييم األداءلتقييم األداء، النماذج املالية والغري املالية 

  .، أو دعت احلاجة لذلكانتقاد

املؤسسات هو حتسينه وتعظيم ثروة املسامهني مبا يضمن  ءومبا أن اهلدف الرئيس من تقييم أدا

اهلدف من تطبيق مبادئ وآليات حوكمة باملقابل أن جند  نناإف ،يف السوقالبقاء للمؤسسات االستمرار و

  .االستفادة من مزاياها بغية محاية مصاحل املسامهني وأصحاب املصاحلالشركات هو 

  طرح اإلشكالية: أوال

اآلليات بعض  تطبيقمتكنت من الشركات إذا كانت الدول املتقدمة رغم صعوبة تطبيق حوكمة   

فإن الدول  ،يف قوانني الشركات وقوانني القيد يف البورصات بإدراجهابشكل إلزامي وذلك  ة الشركاتوكمحل

إال  ،هذه اآللياتتطبيق عن طريق حماولة حماكاا يف حتذو حذوها  أن األخرىالسائرة يف طريق النمو تريد هي 

  .الدول العربيةيف جل أن هذه املبادئ واآلليات غري ملزمة للشركات 

كانت قد بدأت يف  اخل،..املغرب مصر، اململكة العربية السعودية، األردن،نا جند أن كل من كفإذا       

يف أوىل اخلطوات الفعلية يف تطبيق  2009سنة أيضا بدأت فإن اجلزائر  ،تطبيق حوكمة الشركاتلحماولة 

ميثاق احلكم   نون بـواملع ألول دليل حلوكمة الشركات يف اجلزائر بإصدارهاحوكمة الشركات، وذلك 

حتسني  تعظيم ثروة املسامهني،أي  اهلدف من تطبيق حوكمة الشركات هو ويعترب ،الراشد للمؤسسة يف اجلزائر

هذا الطرح  اختبارول الذلك سنح وأصحاب املصاحل، نياملسامهمصاحل أداء املؤسسات ولكن مبا يضمن محاية 
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  ت

البحث نطرحها يف إشكالية وعليه يف بورصة اجلزائر،  بالتطبيق على الشركات املدرجةيف اجلزائر وذلك 

   :التساؤل التايل

  ؟يةاجلزائرؤسسات االقتصادية املأداء سني يف حت الشركاتوكمة حل دور هل يوجد             

  :دف اإلحاطة ومعاجلة هذه اإلشكالية قمنا بصياغة األسئلة الفرعية التالية   

  .ما املقصود حبوكمة الشركات؟ -1

 .هي مبادئ وآليات حوكمة الشركات؟ ما -2

 .؟ املؤشرات والنماذج املستخدمة يف تقييم أداء املؤسساتماذا نعين بأداء املؤسسة؟ وما هي  -3

 .؟ االقتصاديةأداء املؤسسات  علىحوكمة الشركات آليات تؤثر  هل  -4

 .؟الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر ما هو واقع حوكمة الشركات يف  -5

 .؟وكمة الشركات يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائرحلهل يوجد دور  -6

  فرضيات البحث: ثانيا

من تقارير الشركات املدرجة بعد مجع البيانات الالزمة ، وإلجابة على اإلشكالية والتساؤالت الفرعيةل  

وذلك من خالل آلياا ها واليت مت قياس واملتعلقة بأبعاد املتغري املستقل حوكمة الشركات يف بورصة اجلزائر

نسبة األعضاء ،  (NRCA)، عدد اجتماعات جملس اإلدارة(NCA)عدد أعضاء جملس اإلدارة ( :باألبعاد التالية

، DUAL)(ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة ومنصب املدير العام ، )INDCA(املستقلني يف جملس اإلدارة 

ومت قياسها بنسبة ملكية أكرب مساهم،  )ACTMAJ(مللكية ، نسبة تركز ا)NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة

من أجل ذلك و ،))NRCAUDIT(، عدد اجتماعات جلنة املراجعة )NCAUDIT(عدد أعضاء جلنة املراجعة 

العائد على (: (والذي مت قياسه باألبعاد التالية أبعاد املتغري التابع األداءاختبار العالقة بينها وبني 

، )EPS(عائد السهم ، (ROS)، العائد على املبيعاتROE)( د على حقوق امللكية، العائ(ROA)األصول

متت  ،))Q TOBIN(نسبة كيو توبني ،  )EVA(القيمة االقتصادية املضافة ،  )E/P(مضاعف رحبية السهم 

  :الفرضيات التاليةصياغة 

املدرجة يف "  شركاتحتسني أداء ال"يف " وكمة الشركات حل "يوجد دور   :(H 1)  الفرضية الرئيسية - 

  .بورصة اجلزائر

  :وينبثق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية  

حتسني أداء " يف " (NCA) لعدد أعضاء جملس اإلدارة" يوجد دور : (H 1-1)الفرضية الفرعية األوىل -1

 .املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 

حتسني " يف "  )NRCA( د اجتماعات جملس اإلدارةلعد" يوجد دور  : (H 1-2) الفرضية الفرعية الثانية -2

 .املدرجة يف بورصة اجلزائر"  أداء الشركات

   )INDCA( لنسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة" يوجد دور  :(H 1-3)الفرضية الفرعية الثالثة -3
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 .املدرجة يف بورصة اجلزائر"  حتسني أداء الشركات" يف " 

  واملدير العام الزدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة" يوجد دور  :(H 1-4)الفرضية الفرعية الرابعة -4

)(DUAL  "  املدرجة يف بورصة اجلزائر"  حتسني أداء الشركات" يف. 

حتسني " يف "  )NCOMCA( لعدد جلان جملس اإلدارة" يوجد دور  :(H 1-5)الفرضية الفرعية اخلامسة -5

 .املدرجة يف بورصة اجلزائر"  أداء الشركات

حتسني " يف  "    )ACTMAJ( لنسبة تركز امللكية" يوجد دور   :(H 1-6)الفرضية الفرعية السادسة -6

 .املدرجة يف بورصة اجلزائر"  أداء الشركات

" يف  "  )NCAUDIT(لعدد أعضاء جلنة التدقيق  " يوجد دور   :(H 1-7)الفرضية الفرعية السابعة -7

 .اجلزائراملدرجة يف بورصة "  حتسني أداء الشركات

" يف  "  )NRCAUDIT(لعدد اجتماعات جلنة التدقيق " يوجد دور   :(H 1-8)الفرضية الفرعية الثامنة -8

  .املدرجة يف بورصة اجلزائر"  حتسني أداء الشركات

   أمهية البحث: ثالثا

 شركاتيف حتسني أداء اليدرس الدور الذي تلعبه حوكمة الشركات يف أنه هذا البحث تربز أمهية 

ملسريي املؤسسات و املستثمرين يف إطار تعد مهمة  زائر، حيث أن خمرجات هذا البحثدرجة يف بورصة اجلامل

حبثهم عن األساليب الكفيلة بتحسني أداء مؤسسام و املرتبطة أساسا مبختلف أبعاد احلوكمة، إضافة إىل 

القا من تقدمي صورة عن مستوى أمهيتها بالنسبة للشركات غري املدرجة و الراغبة يف الدخول للبورصة انط

  .اإلفصاح والشفافية الذي تتمتع به الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر

يف الشركات وكمة ية يف اجلزائر عن واقع تطبيق حكما ميكن أن يقدم البحث مؤشرا للسلطات الرمس

   .زائر يف االقتصاد الوطينتحسني أدائها لتفعيل دور بورصة اجلات حمل الدراسة و الطرق الكفيلة لبعض املؤسس

  أهداف البحث: رابعا

  :إىل حتقيق ما يلي بحثال هدف هذاي

  ؛سني أداء املؤسسات االقتصاديةكيفية االستفادة من مزايا حوكمة الشركات يف حتوضيح ت - 

 ؛وكمة الشركاتحل الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر تطبيقالتعرف على واقع  - 

 .املدرجة يف بورصة اجلزائر الشركاتأداء   حتسنيدور حوكمة الشركات يف توضيح -

   أسباب اختيار املوضوع: خامسا 

  :إن االهتمام بدراسة هذا املوضوع أفرزته جمموعة من األسباب ميكن اختصارها يف ما يلي  

وعليه فهو مهم من الناحية الذاتية كونه يساهم يف االرتقاء بعملية  باحثختصص ال يفاملوضوع يدخل  -

 ن؛يالتكو

 لق مبوضوع حوكمة الشركات واألداء؛رغبة الباحث يف دراسة املواضيع اليت تتع -
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 دوات واليت من بينها مبادئ حوكمةحسني أدائها باستخدام خمتلف األتوجه الشركات اجلزائرية لت -

  .الشركات

  حدود البحث: ساساد

  :ما يليحدود البحث متثلت   

عدد ((من خالل آلياا الداخلية تلعبه حوكمة الشركات يف حبث الدور الذي ومتثل  :ةاملوضوعي وداحلد - 

، بنسبة األعضاء املستقلني يف جملس  (NRCA)، عدد اجتماعات جملس اإلدارة(NCA)أعضاء جملس اإلدارة 

، عدد جلان جملس DUAL)(ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة ومنصب املدير العام ، )INDCA(اإلدارة 

ومت قياسها بنسبة ملكية أكرب مساهم، عدد أعضاء  )ACTMAJ(ركز امللكية ، نسبة ت)NCOMCA(اإلدارة

الشركات أداء حتسني يف  )))NRCAUDIT(، عدد اجتماعات جلنة املراجعة )NCAUDIT(جلنة املراجعة 

، العائد على حقوق (ROA)العائد على األصول(: (املدرجة يف بورصة اجلزائر، ومت قياس األداء باألبعاد التالية

القيمة ،  )E/P(، مضاعف رحبية السهم )EPS(عائد السهم ، (ROS)، العائد على املبيعاتROE)( مللكيةا

 ، ))Q TOBIN(نسبة كيو توبني  ، )EVA(االقتصادية املضافة 

ومتثلت  املدرجة يف بورصة اجلزائراملسامهة شركات جمموعة من  على هذا البحث اقتصر :املكانية وداحلد -

مؤسسة صيدال ومؤسسة التسيري الفندقي : مؤسسات مدرجة يف بورصة اجلزائر وهي 4عينة الدراسة يف 

   .األوراسي، وشركة أليانس للتأمينات وشركة أن سي أ رويبة

  .2016 إىل 2013 كانت فترة الدراسة خالل الفترة من :ةالزماني ودداحل - 

  منهج البحث: سابعا

ل األساليب والطرق للكشف عن الدور الذي املرجوة ووصوال ألفض بحثمن أجل حتقيق أهداف ال    

، بحثتلعبه حوكمة الشركات يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر كمعاجلة إلشكالية ال

والذي يستخدم لرصد ومتابعة ظاهرة أو حدث الوصفي املنهج فقد مت استخدام  بحثبالنظر إىل طبيعة الو

أجل توظيف التعاريف وسرد األفكار وحتليلها واملتعلقة حبوكمة من نظري يف اجلانب ال متت االستعانة بهو معني

عالقة حوكمة الشركات بتحسني أداء املؤسسات، أما يف اجلانب ضافة إىل الشركات وأداء املؤسسات إ

وذلك  بهمت االستعانة وذلك باالعتماد على األسلوب التحليلي حيث الوصفي املنهج مت استخدام التطبيقي 

بعد اختبار فرضيات الدراسة املتعلقة باملتغري املستقل حوكمة الشركات واملتغري  النتائج املتحصل عليها تحليلب

  .التابع حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر

   الدراسات السابقة: ثامنا

عن وجود  املتعلقة مبوضوع البحثو اليت مت القيام اللدراسات السابقة كشفت الدراسة املسحية     

نتطرق إىل بعض وسالشركات، الشركات وعالقته بأداء  العديد من الدراسات اليت عاجلت موضوع حوكمة

  :فيما يليالدراسات السابقة هذه 
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  :العربية غةلبالالدراسات  -1

 املسامهة الشركات يف املايل األداء على الشركات حوكمة أثر، دراسة علي فايع املزاح األملعي - 1-1

واإلدارية  االقتصادية العلوم السعودية، جملة العربية اململكة يف التأمني قطاع على تطبيقية ةدراسالسعودية، 

  .2018، املركز القومي للبحوث، غزة، فلسطني، 2، الد 14والقانونية، ع 

قياس حوكمة هذه الدراسة إىل حتديد أثر حوكمة الشركات على األداء املايل، حيث مت  تهدف      

حجم جملس اإلدارة وتركيبة جملس اإلدارة، وعدد اجتماعات جلنة املراجعة وعدد (بعاد التالية الشركات باأل

العائد على األصول، والعائد (واملقاس باألبعاد التالية على األداء املايل  ومت دراسة أثرها ) أعضاء جلنة املراجعة

الوصفي االستداليل الذي يقوم على  ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج ،)على حقوق امللكية

ومت استخدام ، مجع البيانات الكافية عن موضوع الدراسة، والوصول إىل املعرفة الواضحة ملشكلة الدراسة

املالية  أسلوب احلصر الشامل لشركات التأمني للحصول على البيانات الالزمة للدراسة من خالل التقارير

مة الشركات تأثري على األداء املايل لشركات التأمني باململكة العربية توصلت الدراسة إىل حلوكاملنشورة، و

وجود أعضاء تنفيذيني يف  ،حجم جملس اإلدارة(السعودية، حيث ألبعاد املتغري املستقل حوكمة الشركات 

عدد اجتماعات ، عدد اجتماعات جملس اإلدارة ، وجود أعضاء غري تنفيذيني يف جملس اإلدارة، جملس اإلدارة

العائد على األصول، والعائد (مقاسا باألبعاد التالية األداء املايل يف شركات التأمني تأثريا على ) جلنة املراجعة

 ).على حقوق امللكية

 املدرجة  يف الشركات أداء يف احلوكمة مبادئ بتطبيق االلتزام أثر: دراسة قصي عمار  واملعنونة بـ -1-2

 االقتصادية العلوم سلسلة ، العلمية والدراسات للبحوث تشرين جامعة جملة، املالية  لألوراق دمشق سوق

  .2018، سوريا، 04، الد 05ع  والقانونية

 سوق يف املدرجة السورية العامة املسامهة الشركات التزام تأثري درجة حتديد هدفت الدراسة إىل  

، )2016 - 2012(الفترة  خالل الشركات هذه أداء على الشركات حوكمة مببادئ لألوراق املالية دمشق

 البحث، فرضيات لصياغة) االستنباطي-الفرضي( املنهج املدخل باستخدام قام الباحث اهلدف، هذا ولتحقيق

شركة،  (24) عددها والبالغ الدراسة، حمل الشركات جلميع املنشورة املالية البيانات حتميل مت كما

ملقطعية للتعبري عن العالقة بني املتغري التابع أداء الشركة وباستخدام االحندار اخلطي املتعدد للسلسلة الزمنية ا

 أكرب ملكية(واملتغري املستقل حوكمة الشركات، ولقد مت قياس املتغري املستقل حوكمة الشركات باألبعاد التالية 

 أعضاء الشركة، استقاللية إدارة جملس الشركة، حجم يف الكبار املسامهني الشركة، ملكية فيي مساهم

 يف اإلدارية للشركة، امللكية التنفيذي واملدير اإلدارة جملس رئيس منصيب بني الشركة، الفصل إدارة سجمل

كمتغريات ضابطة، أما أبعاد ) املالية الشركة، الرافعة حجم(، ومت االستعانة باملتغريات التالية )الشركة أسهم

املايل، التشغيلي : شرات وذلك للتعبري عن األداءاملتغري التابع أداء الشركة فاستخدمت الدراسة العديد من املؤ

 االستثمار على العائد  ،)Q Tobin’s(ومؤشر  ،)MVA(املضافة  السوقية القيمة(وأداء األسهم وهي 
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)ROA( ،امللكية  حقوق على العائد)ROE( ،العادي  السهم على والعائد)EPS( .  

احلوكمة يف الشركات حمل الدراسة،  بادئمب االلتزام من كاف وتوصلت الدراسة إىل وجود مستوى   

 دمشق سوق يف الشركات املدرجة أداء على احلوكمة ملبادئ إحصائية داللة ذو أثر وجود وكذلك 

 :الفرعية وكانت نتائج الدراسة كالتايل الفرضيات مجيع قبول مت إذ املالية؛ لألوراق

و ) EPS(: األداء مقاييس يف"  لشركةا أسهم من مساهم أكرب ملكية نسبة" ملتغري طردي تأثري يوجد -

)ROE( و)ROA( يف عكسي وتأثري : )Q Tobin’s( و )MVA.( 

 وتأثري )EPS(و ):)ROE األداء مقاييس يف  "مسامهني ثالث أكرب ملكية نسبة" ملتغري طردي تأثري يوجد -

 ).Q Tobin’s(و ) MVA( و) ROA(: عكسي يف

.األداء مقاييس مجيع يف "دارةاإل جملس حجم" ملتغري جوهري تأثري يوجد ال -

 يف عكسي وتأثري، )MVA(األداء  مقياس يف "اإلدارة جممس أعضاء استقاللية" ملتغري طردي تأثري يوجد  -

  .)Q Tobin’s(و ) ROE(و ) ROA( يف تأثري أي يوحد ال حني يف ،)EPS(مقياس األداء 

: األداء مقاييس يف  "التنفيذي واملدير اإلدارة جملس رئيس منصيب بني الفصل" ملتغري طردي تأثري يوجد -

)MVA (و)Q Tobin’s(  ،يف تأثري أي يوحد ال حني يف :)ROA ( و)ROE (و )Q Tobin’s(. 

وتأثري عكسي ، )EPS(و ) ROE(و ) ROA( : األداء مقاييس يف "اإلدارية امللكية" ملتغري طردي تأثري يوجد -

  ).Q Tobin’s( و) MVA(: يف

أطروحة ، أثر تطبيق احلوكمة املؤسسية على أداء البنوك اجلزائرية، زهراء دراسة نوي فاطمة ال -1-3

  .2017دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، 

 وتطبيق اجلزائرية للبنوك املايل األداء حتسني بني بالربط املتعلقة اإلشكالية سعت هذه الدراسة ملعاجلة  

العائد على متوسط األصول، العائد على متوسط حقوق ( ومت اختيار األبعاد التالية  املؤسسية، احلوكمة آليات

هيكل امللكية، حجم جملس اإلدارة، ازدواجية املدير (كأبعاد للمتغري التابع األداء املايل البنوك، و ) امللكية

نسبة رأس (اختيار األبعاد التالية   كأبعاد للمتغري املستقل آليات حوكمة الشركات الداخلية، ومت) التنفيذي

املال، نسبة القروض إىل الودائع، نسبة خمصصات خسائر القروض إىل إمجايل القروض، نسبة األصول الثابتة إىل 

) 2014-2004 (كأبعاد للمتغري املستقل آليات حوكمة الشركات اخلارجية، ومت الدراسة للفترة ) رأس املال

 قامت الدراسة أهداف إىل خاصة، وللوصول وثالثة عامة منها أربعة جزائرية، بنوك سبعة من تتكون لعينة

النماذج،  ملتغريات وصفية إحصائية دراسة متت أين، SPSS الربنامج  باستعمال إحصائية الباحثة بدراسة

 ادياألح حتليل التباين منها الدراسة مناذج ومصداقية قوة من للتأكد االختبارات من مبجموعة وقامت كذلك

ANOVA ،دف املتعدد االحندار استعانت بتحليل كما واألداء احلوكمة آليات تربط اليت العالقة نوع معرفة 

  .املايل

 كآلية داخلية امللكية هيكل بني إحصائية داللة ذو سليب أثر هناك أن إىل الدراسة هذه خلصت وقد  
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 لآلليتني أما بالنسبة الدراسة، حمل العينة معظم ملكية على الدولة لسيطرة وذلك املايل، األداء وبني للحوكمة

 لعدم ذلك يعود وقد األداء املايل، على يؤثران ال أما تبني فقد التنفيذي، املدير وازدواجية اإلدارة جملس حجم

 حميطه مع البنك عالقة اليت تعكس املؤسسية للحوكمة اخلارجية اآلليات تبقى البنوك، إدارة جمالس فعالية

  .املايل األداء على املطلوب باملستوى ال تؤثر األخرى هي القروض، خماطر خاصة املخاطر ختفيض على وقدرته

: العالقة بني استقاللية جملس اإلدارة وأداء الشركة :،واملعنونة بـ دراسة عالم حممد موسى محدان  -1-4

 .2016معة األردنية، األردن، ، اجلا12، الد 03الة األردنية يف إدارة األعمال، ع دليل من البحرين، 

 وأداء اإلدارة جملس استقاللية بني للعالقة تفسريها يف "اإلشراف" لنظرية الدراسة هذه تستند  

للفترة  البحرين بورصة يف مدرجة شركة 42 بالبيانات من الدراسة استعانت فقد البحرينية، الشركات

 وطريقة الثابتة، أسلوب التأثريات :لقياسيا االقتصاد أساليب من جمموعة ، وباستخدام)2009-2013(

 املختلفة القياس مشكالت على التغلب دف العامة، وذلك العزوم وطريقة مرحلتني، على الصغرى املربعات

 .العالقة يف هذه

نسبة األعضاء (والذي مت قياسه بـ اإلدارة جملس الستقاللية عكسي تأثري وجود إىل الدراسة توصلتو  

 مؤشر توبن ، :هي خمتلفة مناذج بثالثة قياسه مت الشركات الذي أداء يف) ويات االستقالليةاملستقلني ومست

امللكية، إضافة إىل االستعانة بكثري من املتغريات الضابطة، ومت  على العائد ومعدل األصول، على العائد ومعدل

 وجود فمع األداء، مستويات ا ألفضل للوصول الشركة بإدارة األجدر هم الداخليني املدراء استنتاج أن

 التشغيلي للشركة العمل تفاصيل يف خربم نقص أن كما املعلومات، متاثل عدم مشكلة تزيد املستقلني املدراء

  .أدائها حتسني علي قدرم من حتد

أثر احلاكمية املؤسسية على أداء : دراسة عبد املطلب حممد مصلح السرطاوي واملعنونة بـ - 1-5

الة األردنية يف إدارة األعمال، اجلامعة  األسواق املالية لدول جملس التعاون اخلليجي، الشركات املدرجة يف

  . 2015،  11، الد 03األردنية، األردن،ع 

أثر احلاكمية املؤسسية على أداء الشركات املدرجة باألسواق املالية لدول  عاجل الباحث يف هذه الدراسة    

ت الدراسة إىل حتديد مستوى التفاوت بني هذه الشركات يف  تطبيق جملس التعاون اخلليجي، حيث هدف

املايل، التشغيلي، وأداء األسهم يف : احلاكمية، إضافة ملعرفة أثر احلاكمية املؤسسية على حتسني مؤشرات األداء

شركة من  240الشركات حمل الدراسة، ولتحقيق هذه األهداف قام الباحث بتحليل البيانات املنشورة لـ 

 . ، االستثمار، التأمني، املدرجة يف األسواق املالية لدول جملس التعاون اخلليجي- البنوك- شركات القطاع املايل

وتوصل الباحث وجود مستوى كاف من االلتزام مببادئ حاكمية املؤسسة على األداء بشكل عام       

 :وذلك على النحو التايل

 .سية يف القيمة السوقية للشركة وهي تعد مؤشر لألداء املايلتبني وجود تأثري إجيايب واضح للحاكمية املؤس - 

تبني عدم وجود أثر دال إحصائيا للحوكمة املؤسسية على آدائها التشغيلي مقاسا امش الربح، ومعدل  - 

  .العائد على األصول
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د على السهم تبني عدم وجود تأثري دال إحصائيا وإن كان إجيابيا على احلاكمية املؤسسية على معدل العائ - 

  .العادي

 الشركات أداء على املؤسسية ةاحلاكمي أثر: واملعنونة بـ  )الدعاس مسعود، عبداهللا جنيب(دراسة  - 1-6

، املؤمتر اخلامس للعلوم االقتصادية واإلدارية، كلية "حتليلية دراسة"املالية  قرالألو عمان بورصة يف املدرجة

  .2015أفريل  24 -22طبيقية اخلاصة، األردن، االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة العلوم الت

 يف املدرجة الشركات أداء على املؤسسية احلاكمية أثر على الضوء إلقاء إىل سةراالد هذه هدفت  

 املؤسسية ةاحلاكمي مبادئ تطبيق مستوى يف االختالف درجة على للوقوف املالية، قرالألو عمان سوق

 اإلدارة جملس بصفات املتعلقة املؤسسية ةاحلاكمي مبادئ بني لعالقةا سةراود سة،االدر عينة الشركات بني

حجم جملس اإلدارة، ملكية األسهم، ملكية املسامهني، ملكية املديرين، استقاللية أعضاء جملس (واملقاسة بـ

لعائد على ا: األداء املايل( واملقاس بـ الشركة وأداء ) اإلدارة، الفصل بني منصيب جملس اإلدارة واملدير العام

 MVA، القيمة السوقية املضافة NPM ، هامش صايف الربح ROE ، العائد على حقوق امللكية ROIاالستثمار

 عائد السهم: ، أداء األسهم ROAاألصولالعائد على : ، أما األداء التشغيلي Tobin’s Q ، نسبة كيو توبني

EPS(  ،ن م مكونة الشركات من عينة مشلت ميدانية سةرابد الباحثان قام سةاالدر أهداف ولتحقيق

 اخلدمية، :الرئيسة االقتصادية القطاعات على موزعة املالية قالألور عمان سوق يف مدرجة شركة )205(

 تطبيق مستوى يف اختالف وجود سةاالدر نتائج أظهرت وقد ،منيالتأ وشركات واملصارف والصناعية،

 غري تباين وجود من بالرغم املالية قاورلأل عمان سوق يف املدرجة الشركات بني املؤسسية ةاحلاكمي مبادئ

 القطاعات مقارنة عند املؤسسية ةمبادئ  احلاكمي بعض تطبيق مستوى عن نفسه الوقت يف إحصائياً دال

  .البعض بعضها مع سةاالدر عينة مشلتها اليت

 على الشركات أداء لىع املؤسسية ةاحلاكمي مبادئ بتطبيق مزالاللت أثر وجود سةاالدر نتائج أظهرت -

 :التايل النحو

 Tobin’s Q ومؤشر ،MVA املضافة السوقية القيمة يف واضحا اجيابيا اتأثري املؤسسية للحاكمية بأن تبني  -

  .املايل األداء ترامؤش من نايعترب ومها االستثمارية رباحباأل للتنبؤ 

 .ROIالستثمار يف العائد على ا اتأثري املؤسسية للحاكميةليس   بأن تبني  - 

 مقاساً التشغيلي أدائها على تأثر بل وحسب للشركة املايل األداء يف فقط تؤثر ال املؤسسية ةاحلاكمي -

 NPM الربح صايف وهامش ، ROEامللكية حقوق على العائد ومعدل ، ROAاألصول على العائد مبعدل

 إىل  ROE امللكية حقوق على ئدالعا معدل مقياس على إحصائيا دالة راتمؤش وجود عدم من الرغم على

 .اجيابيا كان اإلحصائية النتائج وحبسب العالقة اجتاه أن

 وان إحصائيا دال تأثري وجود عدم تبني فقد األسهم أداء على املؤسسية ةاحلاكمي بأثر يتعلق فيما أما -

 هذه وتعزي ، EPSالعادي السهم على العائد معدل على املؤسسية للحاكمية اجيابية طردية عالقة ذو كان
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 ا، واملصرح املصدرة األسهم كحجم العادي السهم على العائد ا يتأثر أسباب عدة وجود إىل النتيجة

 .الربح وحجم احملتجزة، األرباح ونسبة

 حوكمة قواعد تطبيق أثر واملعنونة بـ دراسة شوقي عشور بورقبة وعبد احلليم عمار غريب -1-7

 الة اجلزائرية للتنمية اإلقتصادية، جامعة قاصدي، - تطبيقية دراسة-ميةاإلسال املصارف أداء يف الشركات

  . 2014، 01مرباح، ورقلة، اجلزائر، ع 

 للمصارف املايل واألداء الشركات حوكمة متغريات بني العالقة حتديد سعت هذه  الدراسة إىل  

 دراسة خالل من املايل ألداءا على الشركات حوكمة متغريات أثر بقياس حيث قام الباحثني  اإلسالمية؛

 أن إىل هذه الدراسة ، وتوصلت)2012- 2005 (خالل الفترة  اإلسالمية املصارف من عينة على تطبيقية

 :الدراسة حيث حمل اإلسالمية للمصارف املايل واألداء احلوكمة متغريات بني جدا قوية عالقة هناك

 وعدد اإلدارة جملس وحجم اإلدارة جملس تركيبة من وكل األصول على العائد بني إجيابية عالقة توجد -

 العائد ارتفع املتغري؛ حجم ارتفع كلما حيث الشرعية؛ الرقابة هيئة أعضاء عدد وكذلك يف الس، اللجان

 نسبة ارتفعت كلما أنه امللكية، أي تركز ومتغري األصول على العائد بني سلبية عالقة توجد  -  األصول، على

  .األصول على جمموع العائد اخنفض املسامهني؛ كبار من قبل اململوكة األسهم

أثر حوكمة : دراسة عالم حممد محدان، عبد املطلب حممد السرطاوي، رائد مجيل جرب ، واملعنونة بـ -1-8

، الة العربية للعلوم اإلدارية، الشركات يف األداء املايل، والتشغيلي، وأداء األسهم يف سوق الكويت املالية

  . 2013، 20، الد 02جامعة الكويت، الكويت، ع 

هدفت الدراسة إىل اختبار مدى تطبيق مبادئ حوكمة الشركات يف الشركات الكويتية، ودراسة       

ة ملكية أكب نسب( التمايز يف مستوى التطبيق، وأيضا دراسة أثر حوكمة الشركات واملعرب عنها باألبعاد التالية 

مساهم من أسهم الشركة، حجم جملس اإلدارة، نسبة ملكية أكرب ثالثة مسامهني من أسهم الشركة، استقاللية 

،يف حتسني أداء )أعضاء جملس اإلدارة، الفصل بني منصيب رئيس جملس اإلدارة واملدير التنفيذي، ملكية املديرين

هامش صايف الربح، (، التشغيلي)ة، معدل العائد على االستثمارالقيمة السوقية املضاف(الشركات الكويتية املايل 

، ومتت هذه دراسة هذه العالقة يف ظل اختالف )العائد على السهم العادي(وأداء األسهم ) العائد على األصول

باملائة من  96,5حجم الشركة، ودرجة مديونتها، ونوع نشاطها كمتغريات ضابطة، وتضمنت عينة الدراسة 

شركة موزعة على تسعة قطاعات  222العامة املدرجة يف سوق الكويت لألوراق املالية، بواقع الشركات 

اقتصادية، أشارت نتائج الدراسة الوصفية إىل وجود تطبيق مبستوى متوسط وذي داللة إحصائية لشروط 

يق حوكمة حوكمة الشركات يف سوق الكويت املالية، ومل يكن هناك متايز بني الشركات الكويتية يف تطب

الشركات، أما الدراسة التطبيقية فقد أشارت إىل تأثري حوكمة الشركات يف مؤشر واحد من مؤشرات األداء 

املايل وهو القيمة السوقية املضافة، وتأثريها على مجيع مؤشرات األداء التشغيلي، بينما مل يكن هلا دور يف معدل 

  .     العائد على السهم كمؤشر على أداء السهمالعائد عل االستثمار كمؤشر على األداء املايل، و
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أثر اآلليات الداخلية حلوكمة الشركات على األداء املايل  :واملعنونة بـ دراسة اء الدين مسري عالم -1-9

  .2009مركز املديرين املصري، وزارة االستثمار، مصر،  للشركات املصرية دراسة تطبيقية،

املصرية، ومت  للشركات املايل األداء الشركات على حلوكمة داخليةال اآلليات أثر قام الباحث بدراسة  

، ROE، العائد على حقوق امللكية ROAالعائد على األصول ( قياس املتغري التابع األداء املايل باألبعاد التالية 

 غري األعضاء الس، نسبة أعضاء عدد(أما املتغري املستقل فتم قياسه باألبعاد التالية ، ) E/S السهم رحبية

الشركة كمتغري ضابط،  ، و استخدم حجم)الس املنتدب، نوع العضو دور الس، ازدواجية يف التنفيذيني

، أما 31/12/2007يف  املصرية املالية األوراق ببورصة املقيدة املسامهة الشركات مجيع يف الدراسة جمتمع ومتثل

 األكثر هذه الشركات تعترب حيث املصرية بالبورصة شركة 50أنشطة  على عينة الدراسة فكانت بالتطبيق

 قام ، كما)2007-2003(الفترة  خالل العربية مصر جبمهورية الشركات حوكمة وممارسات لقواعد تطبيقا

 شركات 4 استبعاد باإلضافة إىل املصريف، القطاع إىل النتمائها الدراسة عينة من شركات 8 باستبعاد الباحث

 الذي اإلحصائي التحليل أسلوب على باالعتماد الباحث للدراسة، وقام املطلوبة ياناتالب توافر لعدم أخرى

 االجتماعية  للعلوم الربامج اإلحصائية حزمة على االعتماد خالل الدراسة، من وفروض أهداف مع يتناسب

SPSS  الدراسة فروض صحة املتعدد الختبار  االحندار حتليل وهو.   

 : التالية النتائج إىل الدراسة فروض صحة تباراخ خالل من الباحث توصل  

 نسبة (بني أبعاد املتغري املستقل آليات حوكمة الشركات التالية  إحصائية داللة معنوية ذات عالقة ال توجد - 

 املايل واألداء )الشركات إدارة جمالس يف التنفيذيني غري األعضاء اإلدارة، نسبة جملس أعضاء امللكية، عدد تركز

 .الدراسة حمل للشركات

 .الدراسة حمل للشركات املايل واألداء العضو املنتدب، دور ازدواجية بني سالبة معنوية عالقة توجد - 

 .الدراسة حمل املايل للشركات واألداء مقيسا باملبيعات، الشركة حجم بني موجبة معنوية عالقة توجد - 

  :الدراسات باللغة األجنبية - 2

2-1- Chen Luxi, Liu Chun lei , Dong Xiao yu, Wu Qi, Wang Guan yu, Corporate 

governance and firm performance:Empirical evidence from China, International 
Conference on Education Technology and Management Science (ICETMS 2013), Beijing, 

China. 
 املايل الشركات  واألداء الشركات حوكمة عيةنو بني العالقة استكشاف إىل الدراسة هذه سعت  

الشركات  قام الباحثني بقياس حوكمة الصينية، الشركات حوكمة جودة قياس أجل من املدرجة، الصينية

 أخذ ، ومت)2011-2007 (السنوات خالل الصينية البورصة يف املدرجة الشركات أساس على  (CGI) مبؤشر

 املتعدد اخلطي االحندار حتليل استخدام مت عينة الدراسة، و شورة للشركاتاملن السنوية التقارير من البيانات

 وحقوق امللكية هيكل اإلدارة، جملس يشمل مؤشرا 24 أساس احلوكمة على وأخذ مؤشر للتحليل، كأداة

 اعتمدت الدراسة على الشركة أداء لقياس املعلومات، أما عن الكشف ، اإلدارة يف جملس اإلشراف ، املسامهني

 .املايل األداء لقياس استخدمت ،........ ROA ، ROE  ،EPS ذلك يف مبا مؤشرات 13
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 يف املدرجة الشركات  أداء شرح يف مهم عامل هي الشركات حوكمة على أن الدراسة وأكدت  

 املالية والرافعة احلجم أن واألداء ، و الشركات حوكمة بني الصني، حيث أظهرت النتائج إجيابية العالقة

 : على مؤشرات األداء، وقد أوضحت الدراسة أن تؤثر مجيعها لصناعةوا

 عندما أنه افتراض على أفضل، األداء فإنه بشكل عام يكون أكرب الشركة حجم وحيث املدرجة الشركات - 

  .الشركة على سياسة للتأثري استخدامها إىل متيل فإا ، األصول من املزيد يكون للشركات

 فمن  لذلك أكرب، احلكم الشركات يف  وتأثري الكبرية، األحجام ذات الشركات يف أن أيضا الدراسة وتظهر - 

 .الشركات حوكمة مستوى تعزيز الكبرية هلذه الشركات الضروري

 معظم أن هذا على ويدل  جيد، بشكل تعمل عموما ال للدولة اململوكة أن الشركات النتائج تظهر - 

 الضروري الدولة، فمن وذلك بسبب تدخل فردي، نفسها بشكل حتكم أن ميكن ال للدولة الشركات اململوكة

 الكيان وخاصة ، للدولة اململوكة للمؤسسات احلكم نوعية حتسني أجل من احلوكمة آليات بتنسيق القيام

يف  وكذلك ، الشركة يف أداء إدارة حيسن سوف ألنه اإلدارة جملس حجم توسيع املناسب فمن ، القانوين

 .املديرينوأداء  اإلشراف

2-2- Sekhar Muni Amba, Corporate Governance and firms financial performance, 
Journal of Academic and Business Ethics. Volume 8, 2013. 

 تأثري البحرينية، للشركات املايل األداء على الشركات حوكمة متغريات تأثري يف الورقة هذه تبحث  

 غري املديرين نسبة ، التدقيق جلنة رئيس ، التنفيذي الرئيس ازدواجية :يف لبحثا مت الشركات حوكمة متغريات

للشركات واملقاس بالعائد على  املايل األداء على ، املؤسسيون املستثمرون ، املركزة امللكية هيكل ، التنفيذيني

  .ROAاألصول 

  :ثالشركات حي أداء على تؤثر الشركات حوكمة متغريات أن البحث هذا جيد   

 املايل األداء سليب على تأثري هلا املالية والرافعة التنفيذيني غري املديرين ونسبة ، التنفيذي الرئيس ازدواجية - 

   . للشركات

 املايل األداء على إجيايب تأثري هلا املؤسسية امللكية ونسبة ، التدقيق جلنة كرئيس اإلدارة جملس عضو - 

  . للشركات

 ومدققة شفافة مالية تقارير يف ويساهم األداء على إجيايب تأثري له :)التدقيق نةجل رئيس هو اإلدارة جملس( - 

  .إحصائية داللة ذو ليس املتغري هذا أن من الرغم على جيد بشكل

 سليب تأثري له٪ 5 مستوى عند حيث ، إحصائية داللة ذات) التنفيذيني غري اإلدارة جملس أعضاء نسبة( - 

 املايل األداء يؤثر يف التنفيذيني غري اإلدارة جملس أعضاء نسبة ارتفاع إىل يشري امم ، األصول عائد على فعلي

 احلوكمة أجل من اإلدارة جملس يف التنفيذيني غري املدراء من املثلى النسبة إىل احلاجة على يدل هذا للشركة،

  . إجيايب بشكل الشركة أداء على تؤثر اليت الفعالة

 الرغم على للشركة املايل األداء على إجيابيا يؤثر املال رأس هيكل يف املؤسسية مللكيةا نسبة ميثل الذي املتغري  - 
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 استثمارام عائدات بشأن قلقا أكثر املؤسسات أصحاب ألن نظرا إحصائية، داللة ذو ليس املتغري هذا أن من

  .للشركات يلاملا األداء تعزز اليت للشركات الفعالة احلوكمة يف املسامهة إىل ينظرون فإم ،

 املايل األداء مع سلبية عالقة وجود مع الشركات حلوكمة إحصائية أمهية ذات )املالية الرافعة( نسبة تعد- 

   .للشركات

 عالقة ، إال أن له ٪5 عند مستوى إحصائية داللة له ليس املتغري هذا أن من الرغم على املركزة امللكية نسبة - 

 . املايل الشركات أداء مع سلبية

2-3- Zhaoyang Guoa & Udaya Kumara KGA( Corporate Governance and Firm 
Performance of Listed Firms in Sri Lanka ) The international (spring) Conference on Asia 
Pacific Business Innovation & Technology Management,Procedia - Social and Behavioral 
Sciences 40 ( 2012). 

 يف املدرجة الشركات وأداء الشركات حوكمة هياكل بني العالقة إىل دراسة الدراسة هذه هدفت 

 وألسبابCSE  يف مدرجة شركة 243 هناك كان 2010 عام اية يف سريالنكا، يف )CSE( كولومبو بورصة

 أيضا استبعادها ى متأخر شركة 17 و والتأمني والتمويل البنوك قطاع شركات مجيع استبعاد خمتلفة مت قانونية

 املتعلقة الصلة ذات والبيانات ، مدرجة شركة 174 بياناا، وكانت العينة على احلصول يف الصعوبات بسبب

 مت اليت املستقلة ، املتغرياتCSEموقع   من 2010 لعام القياسات مجع واألداء مت الشركات حوكمة متغريات

 مسامهات ، (NED) اإلدارة جملس التنفيذيني أعضاء غري ةنسب ، (BSIZE) جملس اإلدارة حجم هي اعتبارها

 ، أما املتغريات التابعة فقد مت(CEODUA) لشركة  التنفيذي والرئيس  ، (DHOLD) اإلدارة جملس أعضاء

 قياسها مت(SIZE) الشركة  وحجم لألداء كمقاييس  Q Tobin’s و (ROA) األصول على العائد استخدام

 األداء تؤثر على احلوكمة آليات كانت إذا ما الدراسة، لفحص هذه يف حتكم ريكمتغ دوران معدل بواسطة

  :إىل أن وتوصلت الدراسة سريالنكا مت استخدام االحندار املتعدد، يف املدرجة للشركات

 يف املدرجة للشركات الشركة أداء على كبري لديها تأثري اإلدارة جملس أعضاء و ملسامهات الشركة حجم - 

  .سريالنكا

   .ROAعالقة و العائد على األصول   اإلدارة جملس توجد عالقة موجبة بني حجم - 

 . ROAالعائد على األصول  و التنفيذيني غري املديرين نسبة بني سلبية توجد عالقة - 

 .واألداء اإلدارة جملس رئيس عن التنفيذي الرئيس مكتب فصل عند كبري  ارتباط يوجد ال - 

 ولكن كانت سلبية، توبني Tobin  Qو  التنفيذيني غري املديرين نسبة و ةاإلدار جملس حجم بني العالقة - 

 .إحصائية داللة ذات تكن مل النتائج

 .توبني Tobin  Qو  اإلدارة جملس أعضاء ملسامهات توجد عالقة سلبية  - 
2-4- Bita Mashayekhi and Mohammad S. Bazaz ,Corporate Governance and Firm 
Performance in Iran , Journal of Contemporary Accounting & Economics Val 4, No 2 
(December 2008). 

 على أداء الشركة يف التأثري يف الشركات حوكمة مؤشرات بعض دور يف الدراسة هذه تبحث  

 اإلدارة جملس الس، قيادة استقالل ، جملس اإلدارة حجم واختار الباحثني الناشئ، اإليراين االقتصاد
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 ROA، والعائد على األصول  )متغري مستقل(الشركات  حلوكمة كمؤشرات الس يف املؤسسيني واملستثمرين

 ، ومت إستخدام البيانات)متغري تابع(الشركة  ألداء كمقاييس EPS، عائد السهم  ROE، العائد على امللكية 

، 2006- 2005 املالية رصة طهران للسنواتاملنشورة يف بو اإليرانية للشركات السنوية التقارير من واملعلومات

 :النتائج التالية  حتليل االحندار نتائج وأظهرت

 ROE، العائد على امللكية  ROAوالعائد على األصول (الشركة  مؤشرات أداء سلبا مع يرتبط الس حجم - 

 يف كفاءة أكثر تكونمرجحة ل األصغر االس بأن االدعاء الدراسة هذه نتائج وتدعم  ،)EPS، عائد السهم 

 .واملراقبة اإلدارة

   .الشركة وأداء إجيابية له عالقة )مستقلني(خارجيني  أعضاء وجود - 

كبري، وكان له تأثري سليب على  تأثري له يكن مل اإليرانية الشركات يف وجودها االزدواجية لقضية بالنسبة - 

 .األداء

 جملس يف املؤسسات من املستثمرين وجود فإن  وباملثل ،وأداء الشركة  القيادة هيكل بني عالقة توجد ال - 

  .الشركة أداء لديه تأثري سليب على اإلدارة

  .ROE أو ROA أو EPS بـ مرتبط عمر الشركة غري أن أيضا االختبار نتائج أظهرت - 

 إحصائية داللة ذو تأثري هله ليس للشركة املالية الرافعة األداء، يف حني نسبة على إجيايب تأثري له الشركة حجم - 

 .الشركة أداء على

2-5- Anthony Kyereboah-Coleman and Nicholas Biekpe1, THE RELATIONSHIP 
BETWEEN BOARD SIZE, BOARD COMPOSITION, CEO DUALITY AND FIRM 
PERFORMANCE: EXPERIENCE FROM GHANA, University of Stellenbosch Business 
School (USB), Cape Town, South Africa,2008. 

 جملس وتكوين الس مثل حجم الشركات حوكمة مقاييس بعض بني العالقة هذه الدراسة درست 

و كيو  ROAالعائد على األصول (مثل  للشركات وبعض مقاييس األداء للشركة التنفيذي والرئيس اإلدارة

غانا، إضافة إىل بعض  بورصة يف املالية غري املدرجة للشركات )النمو يف املبيعات  و Tobin's  Q توبني بـ

املؤشرات الضابطة كحجم الشركة واملقاس بقيمة أصوهلا، ونسبة األصول الثابتة إىل إمجايل األصول، إضافة إىل 

السنوية هلذه الشركات غطت الفترة  البيانات هيكل الديون واملقاس بإمجايل الديون على جمموع األصول، 

 هياكل بسبب أخرى مع دراسات األخرى بالترادف املالية واملؤسسات البنوك بعاداست مت ،)2001–1990(

 حجة مع يتفق مبا تعترب مستقلة ال غانا يف االس أن هي ذلك على املترتبة األخرى الضخمة، اآلثار الديون

 سنيجمل هيكل تتبىن غانا يف الشركات معظم أن من عينات من أخذ واضحا كان ،)1998( وسينبيت جون

 تكلفة من يقلل مما خمتلفان شخصان التنفيذي واملدير اإلدارة جملس رئيس من يشغل يكون حيث مستويني من

 تشكل الثابتة واألصول ، أصوهلا قاعدة بواسطة إليها املشار املتشاة األحجام ذات الشركات الوكالة، كانت

 مع متويل باملقارنة الديون متويل على كبري حد إىل تعتمد الشركات معظم وأن أصوهلا يف إمجايل رئيسيا عنصرا

 .املال رأس أسهم



ـدمــــــةمقـــ  

 

 
  ض

  :أن االحندار نتائج أظهرت  

 سلبا يرتبط ولكنه Tobin's  Q و كيو توبني بـ ROAمع العائد على األصول  إجيابيا يرتبط الس حجم - 

  . األداء كمتغريات املبيعات منو مبعدل

 األخرى الدراسات ومثل كبري حد إىل غانا، يف الشركات طع يف أداءقا بشكل سليب تأثري هلا الس تركيبة - 

 حيتوي أنه من الرغم على ، الشركة أداء يعزز مستويني من الس هيكل أن تدعم حقيقة الدراسة نتائج فإن ،

  .املبيعات منو معدل على إجيايب على تأثري

 جملس وأعضاء املديرين بني التوتر منالتنفيذي يقلل  ومنصب الرئيس اإلدارة جملس منصب رئيس فصل - 

 .غانا يف الشركات أداء التأثري إجيابيا وبالتايل اإلدارة

  . الشركات أداء سلبيا ضئيال على تأثريا الشركة حجم أظهر - 

2-6- Abdelwahed Omri, SYSTÈMES DE GOUVERNANCE ET PERFORMANCE DES 
ENTREPRISES TUNISIENNES, Lavoisier  , Revue française de gestion , n° 142, 2003/1. 

املؤسسات التونسية، كانت  أداء على املختلفة احلوكمة متغريات تأثري إىل دراسة املقالة هذه هدفت 

 توضح ، )2000 -1995(،و كانت فترة الدراسة  تونس بورصة يف املدرجة من الشركات 43عينة الدراسة 

متغريات حوكمة الشركات وآداءها، ولقياس أداء الشركات  إحصائية بني عالقة هناك الدراسة أن هذه

 رحبية يقيم=  ROAS لألسهم الدفترية القيمة/  السوقية األسهم القيمة=  RMRS : استخدمت النسب التالية

جمموعة من  بواسطة ، لقياس حوكمة الشركات متت  األصول إمجايل/  النتيجة اإلمجالية:بنسبة يقاس األصول

 إمجايل/  املدير قبل من اململوكة األسهم: (النسبة كالتايل املال وتقاس رأس نسبة=  KDIR :املعايري هي

 من أكثر أو موجودة واحد كانت إذا 1 القيمة املتغري هذا األقليات يأخذ وجود=  PMIN، )العادية األسهم

 املسامهني من أكثر أو دواح هناك يكن مل إذا  0؛  املال رأس من٪ 5 من أقل حيملوننسبة الذين املسامهني

األغلبية،  وجود=  PMAJ ،املسامهة تشتت تقيس درجة النسبة هذه. املال رأس من ٪5 عن تقل نسبة ميتلكون

٪ 20 من أكرب حيملون نسبة الذين املسامهني من أكثر أو موجودة واحد كانت إذا 1 القيمة املتغري هذا يأخذ

 القائد أقدمية=  NDIR مئوية، نسبة حيملون الذين أكثر املسامهني أو واحد هناك يكن مل إذا 0 ؛ املال رأس من

 تغيري=  CDIR ، )القيادة منصب سنوات عدد( سجل بواسطة قياسها املتغري ميكن هذا. الشركة فيها إدارة

 يف شركات قضاها اليت السنوات بعدد عنه القيادة معربا جتربة=  NMAN للشركة، السابق املدير

ميارسها  اليت السيطرة قياس اإلدارة، ميكن جملس أعضاء بعدد تقاس اإلدارة جملس محج=  TCONأخرى،

   .الرئيس على اإلدارة جملس أعضاء

 فإن ، الواقع التونسية، يف الشركات حوكمة من معينة حالة عليها احلصول مت اليت عكست النتائج  

 الذي امللكية هيكل للممتلكات، ويفسر عالية بتركيزات جنينية ويتميز حالة يف التونسي املالية األوراق سوق

 اليت املال رأس ونسبة األداء بني وإجيابية وثيقة عالقة وجود الغالب يف للدولة اململوكة أو األسرة عليه تسيطر

  .املدير ا حيتفظ
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  : وتوصلت هذه الدراسة أيضا إىل أن

  . تديرها اليت الشركة ءأدا مع إحصائية داللة عالقة اجيابية وذات هلا املدير أقدمية - 

  . بأداء الشركة إحصائية داللة اجيابية وذات عالقة جملس اإلدارة له حجم - 

 .القائد مراقبة على القدرة وال الدافع لديهم ،ليس تونس يف األقلية مسامهي - 

  .واألداء القيادة بني تغيري كبرية عالقة وجود عدم - 

 واحد شخص يد يف السلطة تركيز إىل املمارسة هذه متيل أحادي، إدارة هيكل لديها التونسية الشركات - 

 . فعالة غري اإلدارة جملس قبل من التنفيذية السلطة سيطرة فإن ، احلالة هذه مثل التنفيذي، يف واملدير الرئيس هو

 :عن الدراسات السابقة بحثال از هذيمامي -3

ء املؤسسات يف العديد من بلدان من الدراسات السابقة واليت درست عالقة حوكمة الشركات بأدا    

اململكة العربية السعودية، البحرين، دول جملس التعاون  مصر، تونس، األردن،  الكويت،( :كـالعامل 

ميكن استنتاج جمموعة من  ،اليت مت اإلشارة إليها سابقا)  ، اجلزائراخلليجي، الصني، سرييالنكا، غانا، إيران

حلوكمة الشركات على أداء الشركات، ولكنه خيتلف من بيئة ألخرى  النتائج، حيث أوضحت أن هناك تأثري

إجراء املزيد من الدراسات للبحث يف هذه العالقة كلما اختلفت البيئة والفترة  وجبومن فترة ألخرى، لذلك 

  .املدروسة

دور حيث سيتم دراسة ال ،وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة كوا خاصة بالبيئة اجلزائرية    

تلعبه آليات حوكمة الشركات يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر خالل الفترة  الذي

، وتعترب هذه الدراسة من الدراسات القالئل يف اجلزائر حسب اطالعنا واليت درست معظم )2013-2016(

ؤسسة أو اثنني من الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر، حيث العديد من الدراسات اكتفت بدراسة م

أخرى قطاعات أخرى كالبنوك، و التأمني، ونشري إىل أن أغلب دراسات مؤسسات البورصة، ودرست 

مؤشرات لألداء  7أبعاد ملتغري األداء  كحد أقصى، بينما اعتمدنا يف دراستنا على  5على  اعتمدتالدراسات 

ر آليات حوكمة الشركات يف حتسني أداء املؤسسي وذلك حىت يتسىن لنا املعرفة أكثر وبصورة أمشل عن دو

  .    الشركات

      منوذج الدراسة :تاسعا

واملتعلقة حبوكمة الشركات وأداء املؤسسات وانطالقا  السابقةبعد اإلطالع على العديد من الدراسات     

  :من نتائجها، وبعد صياغة فرضيات الدراسة مت تصميم منوذج الدراسة واملوضح يف الشكل التايل
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  منوذج الدراسة): 01(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :باالعتماد على العديد من الدراسات السابقة منها من إعداد الباحث: املصدر

ليجي، أثر احلاكمية املؤسسية على أداء الشركات املدرجة يف األسواق املالية لدول جملس التعاون اخل: دراسة عبد املطلب حممد مصلح السرطاوي واملعنونة بـ -

 . 2015،  11، الد 03الة األردنية يف إدارة األعمال، اجلامعة األردنية، األردن،ع 

، "حتليلية دراسة"املالية  قرالألو عمان بورصة يف املدرجة الشركات أداء على املؤسسية احلاكمية أثر: واملعنونة بـ  )الدعاس مسعود، عبداهللا جنيب(دراسة  -

 . 2015أفريل  24 - 22االقتصادية واإلدارية، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة، األردن، املؤمتر اخلامس للعلوم 

صري، مركز املديرين امل أثر اآلليات الداخلية حلوكمة الشركات على األداء املايل للشركات املصرية دراسة تطبيقية، :واملعنونة بـ دراسة اء الدين مسري عالم -

 .2009وزارة االستثمار، مصر، 

  صعوبات الدراسة: عاشرا

أن عدد الشركات املدرجة يف بورصة : أثناء إعدادنا هلذه البحث واجهتنا بعض الصعوبات نذكر منها      

 4شركات فقط، كما أن فترة الدراسة كانت  4اجلزائر كان صغري، مما أثر على حجم العينة واليت كانت 

قلة عدد صغر العينة و، حيث أن 2013سسة أن سي أ رويبة أدرجت يف البورصة سنة سنوات وذلك ألن مؤ

 االحندار املتعدد لدراسة هذه املتغريات،منوذج البيانات وكثرة أبعاد املتغريات كانت سببا يف عدم إمكانية تطبيق 

عدد املتغريات من ألن من شروط تطبيق االحندار املتعدد أن يكون عدد املشاهدات أكثر بأضعاف  وذلك

لدراسة عالقة كل بعد  نتج عنه كثرة النماذج املستخدمة املدروسة، لذلك مت استخدام االحندار البسيط واليت

من أبعاد املتغري التابع األداء مع كل بعد من أبعاد املتغري املستقل حوكمة الشركات كل على حدا، حيث مت 

  . الفرضية الرئيسية تكون يف جمموعهاجزئية فرضية  56دراسة واختبار 

 أبعاد املتغري املستقل حوكمة الشركات

ازدواجية  بني منصب رئيس جملس 

 اإلدارة ومنصب املدير العام

س اإلدارةعدد اللجان يف جمل  

 نسبة تركز امللكية

 عدد اجتماعات جملس اإلدارة

 عدد أعضاء جملس اإلدارة

نسبة  األعضاء املستقلني يف جملس 

 اإلدارة

 عدد أعضاء جلنة املراجعة

 عدد اجتماعات جلنة املراجعة

  املتغري التابع 

 أداء الشركات



ـدمــــــةمقـــ  
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  هيكل البحث: احلادي عشر

تتقدمهم فصول  مخسة متت هيكلة املوضوع وتقسيمه إىل األسئلة لىلتحقيق هدف البحث و اإلجابة ع  

  :يليفصل ما  تناول كليحيث مقدمة 

 ، حيث سنتناول يف هذا الفصل " وكمة الشركاتاملفاهيمي حل اإلطار"  ـو الذي عنون ب: الفصل األول - 

تطرقنا إىل األطراف املعنية وكمة الشركات مث النظريات املفسرة حل، إضافة إىل حوكمة الشركاتماهية  إىل

  .ومزاياها زهائو ركا بتطبيق حوكمة الشركات وحمدداا

، حيث "وجتارب تطبيقها دوليا مبادئ وآليات حوكمة الشركات" والذي عنون ب  :الفصل الثاين - 

إىل التجارب الدولية حلوكمة  وآلياا مث نتطرق وكمة الشركاتحادئ مبإىل سنتناول يف هذا الفصل 

  .شركاتحوكمة الاجلزائر يف جتربة إىل الشركات، وبعد ذلك تطرقنا 

ماهية أداء املؤسسة ، سنتناول يف هذا الفصل "املؤسسة االقتصادية يف داء األ" و املعنون ب  :الفصل الثالث - 

  .يف املؤسسة االقتصادية األداء تقييمقياس واالقتصادية إضافة إىل 

على حتسني األداء  حوكمة الشركاتوأثر األداء  ومناذج تقييممؤشرات  "واملعنون ب  :الفصل الرابع - 

ة يف لواملتمثلتقييم أداء املؤسسة االقتصادية  املؤشرات املاليةمن إىل كل ، وسنتناول يف هذا الفصل " املؤسسي

مث تطرقنا مناذج تقييم األداء  ومؤشر القيمة السوقية املضافة، املضافة،تصادية قمؤشر القيمة اال النسب املالية،

جلنة معايري احملاسبة منوذج  هرم األداء، لوحة القيادة، ،التنظيميةمنوذج الكفاءة : غري املالية،  واملتمثلة يفاملالية و

سني األداء وخمتلف الطرق واألساليب ناولنا مفهوم حتبعد ذلك ت، بطاقة األداء املتوازن ،اإلدارية األمريكية

مث تطرقنا إىل عالقة احلوكمة باألداء املستعملة يف حتسني األداء كالتحسني املستمر الكايزن، واملقارنة املرجعية، 

  .حتسني أداء املؤسسة االقتصادية املؤسسي وكيف تساهم حوكمة الشركات يف

أداء  حتسني ودورها يفحوكمة الشركات " نون ب والذي ع وميثل الدراسة التطبيقية : الفصل اخلامس - 

املدرجة يف بورصة للشركات  تقدميالفصل هذا ، حيث سنتناول يف "يف بورصة اجلزائر املدرجة  لشركاتا

 تم اختبار فرضات الدراسةسي بعد ذلكيف هذه الشركات، دراسة واقع حوكمة الشركات  ، مثاجلزائر

حوكمة دور الختبار   ، وذلكلبسيطك باستخدام منوذج االحندار ااستخدام أسلوب التحليل القياسي وذلب

   ).2016-2013(يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر خالل الفترةالشركات 

االقتراحات للشركات عينة الدراسة بناء على هذه بعض تقدمي مت و، البحثومت فيها عرض نتائج  :خامتة - 

  .النتائج
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  :متهيد

مت التركيز عليها مؤخرا خاصة يف االقتصاديات املتقدمة يعد مصطلح احلوكمة من املصطلحات اليت   

يارات االقتصادية االثر األزمات املالية واملصرفية وإليمتد االهتمام ا إىل الدول الناشئة والنامية على حد سواء 

لس إدارة اأخطاء جمسبب كانت بواليت نتيجة هذه األزمات وااليارات و، اليت شهدا العديد من دول العامل

التدقيق ، والذي تبني بأن الفساد املايل واإلداري ألعضاء جمالس اإلدارة وتواطئهم مع مكاتب الشركات

التفكري يف كيفية محاية املستثمرين من وجب  لذلكات، كان السبب الرئيس يف إيار هذه الشركواملراجعة 

لعبه حوكمة الشركات يف التأكيد على االلتزام تالهتمام بالدور الذي ل وقد أدى ذلكدارة ، اإللس اأخطاء جم

  .االيارات املالية يف املستقبل على دورها يف منع حدوث مثل هذا النوع منالسياسات و اإلجراءات الرقابية وب

ماهية إىل  التطرقمت خالل هذا الفصل أجل توضيح خمتلف املفاهيم املتعلقة حبوكمة الشركات  من   

األطراف  إضافة إىل حتديدأهم النظريات املفسرة حلوكمة الشركات، ، مث التعرف على حوكمة الشركات

  :يةباحث التالملا قسم الفصل إىلذلك ، ومن أجل ومميزاا حمدداا وركائزها واملعنية بتطبيق احلوكمة 

  .الشركات وكمةحماهية : املبحث األول

  .النظريات املفسرة حلوكمة الشركات: املبحث الثاين

  .وركائزها ااألطراف املعنية بتطبيق حوكمة الشركات وحمددا: املبحث الثالث
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  الشركات وكمةحماهية : املبحث األول

 ةيأو ثالثة عقود املاضخالل العقدين ليت برزت طلح حوكمة الشركات من املصطلحات ايعترب مص   

نتيجة األزمات املالية املتكررة واليت أصابت النظام املايل العاملي واليت أدت إىل إفالس العديد من الشركات 

حوكمة نشأة التعرف على أهم املراحل اليت مرت ا يف هذا املبحث وسيتم ، العاملية واملتعددة اجلنسيات

   .أمهيتها و أهدافهاو امفهومهحتديد ، إضافة إىل ظهورهاسباب اليت ساعدت على األ و الشركات

  وأسباب ظهورها حوكمة الشركاتنشأة : ولاملطلب األ

واليت بالعديد من املراحل مرت  اكما أ ،ظهور حوكمة الشركاتيف اليت ساعدت األسباب تعددت   

األسباب اليت ساعدت على ظهورها، لكن قبل  يدحتدسنحاول يف ما يلي و ،صطلحامل هذا بلورتساعدت يف 

   .لشركاتانشأة حوكمة اليت مرة ا راحل أهم املعلى  سنتعرفذلك 

  حوكمة الشركاتنشأة : أوال

يرجع البعض نشأة حوكمة الشركات إىل نظرية املنشأة اليت نادى ا آدم مسيث يف القرن الثامن عشر   

إال أنه هناك من يرجح ظهور  1ز املؤسسة لإلدارة على حتقيق الربح،حيث بدأ مبوضوعات تعظيم الرحبية وحتفي

حوكمة واللذان تطرقا ملفهوم  1932عام  )Berle & Means(لعاملي اإلقتصاد  حوكمة الشركاتمصطلح 

بأداء الشركات احلديثة  الذي يعىن" كية اخلاصة الشركة احلديثة و املل" املؤسسية يف كتاما  الشركات

    2.الفعال للموارد فضال عن القضايا املرتبطة بفصل امللكية عن اإلدارة واالستخدام

كما أن بداية النقاش حول موضوع حوكمة الشركات ركز على حتمية حدوث صراع بني كل من     

، نتيجة تعارض 1976عام  )Jensen & Meckling ( اليت أطلقها كل من) معضلة الوكالة(املسامهني واملالك 

صة بكل طرف، وبالتايل احتمال أن يستحوذ كبار املدراء يف املؤسسة على ثروة املؤسسة نتيجة املصاحل اخلا

السلطة والنفوذ الذي يتمتعون ا واملبالغ الضخمة اليت حيصلون عليها بصفة مكافآت، إضافة إىل تفشي ظاهرة 

   3.الفساد املايل واإلداري

حوكمة ية و اليت أكدت على أمهية االلتزام مببادئ تتبع ذلك جمموعة من الدراسات العلمية و العمل    

يف خمتلف قطاعات االقتصاد، و بالتايل قدرة الدول على جذب مستثمرين جدد سواء حمليني أو  الشركات

أجانب و ما يترتب على ذلك من تنمية اقتصاديات تلك الدول،  و صاحب ذلك قيام العديد من دول العامل 

عن طريق قيام كل من اهليئات العلمية ا واملشرعني بإصدار جمموعة من  شركاتحوكمة الباالهتمام مبفهوم 

   4.اللوائح و القوانني و التقارير اليت تؤكد على أمهية إلتزام الشركات بتطبيق تلك املبادئ

                                                           
 .101:، ص2012، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، حوكمة الشركاتأمحد خضر،  -1
، ، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمانايل االستراتيجي للمصارفحوكمة الشركات املؤسسية واألداء املعالء فرحان طالب، إميان شيحان الشهداين،  -2

  .27: ، ص2011، األردن
 غرداية، ، جملة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غرداية،، -دراسة نقدية حتليلية–أثر هيكل امللكية يف حتقيق مبادئ حوكمة الشركات عبدي نعيمة،  -3

  . 92: ، ص2014 ،07، الد 02اجلزائر، ع 
  .99 :، صمرجع سابقأمحد خضر،  -4
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  يف الواليات املتحدة قامت اللجنة الوطنية و اخلاصة باالحنرافات يف إعداد القوائم املاليةو    

 )The National  Commission on Fraudulent  Financial Reporting  (  و التابعة لـ  : 

  Securities Exchange Commission (SEC) املسمى بـ تقريرها بإصدار )Treddway 

Commission (  وما يرتبط  حوكمة الشركاتو الذي تضمن جمموعة من التوصيات اخلاصة بتطبيق قواعد

والتالعب يف إعداد القوائم املالية و ذلك عن طريق االهتمام مبفهوم نظام الرقابة  ا من منع حدوث الغش

  1987.1و نشرته عام  حوكمة الشركاتالداخلية و قد قدمت هذه اهليئة أول تقرير هلا عن 

جدال كبريا يف اململكة املتحدة يف أواخر الثمانينات و أوائل  حوكمة الشركاتولقد أثار موضوع     

ت بعد ايار كربى الشركات األمريكية و األوروبية آنذاك، األمر الذي أدى ببورصة لندن لألوراق التسعينا

هي جلنة تدقيق الشؤون املالية للشركات الربيطانية و  )Cadbury Committee  ( املالية أن تقوم بتشكيل جلنة

شركات يف حتديد وتطبيق ، وقد حتددت مهمتها بوضع مشروع للممارسات املالية ملساعدة ال1991عام 

مت إصدار أول تقرير عن  1992الرقابة الداخلية من أجل جتنيب تلك الشركات اخلسائر الكبرية، و يف عام 

ودور هذا األخري يف تعزيز دور التدقيق يف الشركات ن، اللجنة ركز على دراسة العالقة بني اإلدارة و املستثمري

ة، كما أشار هذا التقرير إىل فصل دور و مسؤوليات و صالحيات كل و احلاجة إىل جلان تدقيق فاعلة و ناجح

  2.من جملس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية

نتيجة اجلهود املبذولة اليت برزت أعقاب األزمة املالية اآلسيوية عام  حوكمة الشركاتمث تطور مفهوم     

  .اليت حدثت يف أسواق تايلندا و ماليزيا 1997

ستمر الذي اكتسبه االهتمام ذا املفهوم فقد حرصت العديد من املؤسسات الدولية ونظرا للتزايد امل    

على تناول هذا املفهوم بالتحليل والدراسة وعلى رأس هذه املؤسسات صندوق النقد والبنك الدوليني ومنظمة 

ساعدة مبادئ حوكمة الشركات واملعنية مب 1999واليت أصدرت سنة  OECDالتعاون االقتصادي والتنمية 

كل من الدول األعضاء وغري األعضاء باملنظمة لتطوير األطر القانونية واملؤسسية لتطبيق حوكمة الشركات 

بكل من املؤسسات العامة واخلاصة على حد سواء، وهذا ما أكدت عليه املنظمة العاملية ملشريف األوراق املالية 

)IOSCO(  من أمهية انتهاج مبادئ   2002يف مايOECD مة الشركات، وذلك للحفاظ على سالمة حلوك

   3.أسواق املال واستقرار االقتصادات

تقريرمها ) NYSE & NASD(أيضا أصدرت كل من  1999ويف الواليات املتحدة األمريكية يف عام     

بفاعلية الدور الذي ميكن أن تقوم به جلان مراجعة  هتماوالذي  )Blue Ribbon Report(:املعروف بـ

) Sarbanes OxleyAct(مت إصدار قانون 2002ادئ حوكمة الشركات، ويف سنة بااللتزام مب الشركات بشأن

                                                           
: ، ص، ص2009، الدار اجلامعية اإلسكندرية، مصر، )دراسة مقارنة(دور حوكمة الشركات يف معاجلة الفساد املايل واإلداريحممد مصطفى سليمان،  -1

15 ،16 .  
  .29، 28: ، ص، صمرجع سابقعالء فرحان طالب، إميان شيحان الشهداين،  -2
، 2003 القاهرة، مصر، مركز املشروعات الدولية اخلاصة،التقدم مع إلقاء الضوء على التجربة املصرية، .. حوكمة الشركات سبيلعطا، نرمني أبو ال -3

  . 2: ص
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والذي ركز على دور حوكمة  الشركات يف القضاء على الفساد املايل واإلداري الذي يواجه العديد من 

    1.ؤسساتاملؤسسات، وذلك من خالل تفعيل الدور الذي يلعبه األعضاء غري التنفيذيني يف جمالس إدارة امل

كانت األفضل على اإلطالق حيث قامت  OECDإال أن جهود منظمة التعاون االقتصادي والتنمية     

  . و أصبحت ستة مبادئ 2004واليت كانت مخسة مبادئ سنة  1999بتعديل املبادئ الصادرة سنة 

 نيلعشراون مع جمموعة التعاب OECD التعاون االقتصادي والتنميةأصدرت منظمة  2015ويف سنة   

G20  لقد مت حبث هذه املبادئ يف منتدىخاصة حبوكمة الشركات ، و دةيجدئ مباد G20/OECD  حلوكمة

بادئ هذه امل OECD اعتمد جملس منظمة الـ االجتماعهذا ،وعقب  2015نيسان عام /الشركات يف أبريل

 2015نوفمرب  16-15يف  20وبعد ذلك قدمت هذه املبادئ لقادة جمموعة الـ  ،2015متوز عام /يوليو 8يف 

املبادئ وتشمل هذه ، حلوكمة الشركات G20/OECD حيث أقرا وأطلقت عليها مبادئ )تركيا( يف أنطاليا

ضمان وجود إطار عام فعال حلوكمة لشركات، احلقوق واملعاملة املتكافئة للمسامهني، : جماالت هي  06

سات املالية الوسيطة، دور أصحاب املصاحل يف املؤسسات االستثمارية وأسواق األسهم وغريهم من املؤس

  2 .حوكمة الشركات، اإلفصاح والشفافية، مسؤوليات جملس اإلدارة

لو كان هذا االهتمام متأخرا،  و حوكمة الشركاتأما يف ما خيص الدول العربية فقد اهتمت مبفهوم     

وتشري الدراسات إىل أن  ،باحلوكمة تم الشرق األوسط طقةورية مصر العربية أول دولة يف منفقد كانت مجه

وكان  2003 – 2000يف مصر قد شهد تطورا ملحوظا يف الفترة ما بني عام  حوكمة الشركاتتطبيق قواعد 

،  أجنزته وزارة التجارة اخلارجية بالتعاون مع البنك 2001يف مصر عام  حوكمة الشركاتأول تقرير لتقييم 

وراق املالية، كما توجد جهود مماثلة لبعض الدول العربية اليت تسعى إىل الدويل و هيئة سوق املال و بورصة األ

لبنان،  األردن،  تونس، وعدد من : و من بني هذه الدول  حوكمة الشركاتتطبيق االلتزام مببادئ و قواعد 

  3.دول جملس التعاون اخلليجي

وقد  - كم الراشد للمؤسسةاحل- أول ملتقى دويل حول  2007أما يف اجلزائر فقد انعقد يف جويلية     

كان هذا امللتقى نقطة حتول فقد تبلورت فكرة إعداد ميثاق جزائري للحكم الراشد للمؤسسة كأول توصية 

وسيلة لعملية مبسطة تسمح بفهم  - 2009الذي صدر سنة  - وخطوة عملية تتخذ حيث يعترب هذا امليثاق 

الشروع يف طريق يهدف إىل تطبيق هذه املبادئ قصد  حوكمة الشركاتاملبادئ األساسية للحكم الراشد أو 

  4.على أرض الواقع

الربيطاين أخذت العديد من الدول بإصدار  )Cadbury (  إال أنه مبجرد إصدار تقريروجتدر اإلشارة     

                                                           
  . 16: ، صمرجع سابقحممد مصطفى سليمان،  -1
، يناير 11الية العربية، ديب، اإلمارات العربية املتحدة ع جملة أخبار االحتاد، احتاد هيئات األوراق امل ،حوكمة الشركات الفرص والتحدياتجليل طريف،  -2

    http://www.uasa.ae/ar/galimg/1124201608244111th_NL_Ar.pdf :على الرابطمتاح ، 5، 4: ص ، ص،2016
   -28.30: ، ص، صمرجع سابقشهداين، امل إميان شيحانعالء فرحان طالب،  -3
، نشرة دورية للشرق األوسط ومشال إفريقيا يصدرها -قضايا واجتاهات -إطالق املدونة اجلزائرية حلوكمة الشركات، حوكمة الشركاتصربينة بوهراوة،  -4

  .03:، ص2009، 16القاهرة، مصر، ع مركز املشروعات الدولية، 
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تقاريرها إلصالح ممارسة املؤسسات ألعماهلا وتضمني التقارير بأفضل ممارسات حوكمة الشركات  ويبني 

 جردا للتقارير األوىل اليت صدرت عن الدول امللتزمة مبعايري حوكمة الشركات على املستوى اجلدول املوايل

1.الدويل
  

  تقارير حوكمة الشركات األوىل اليت صدرت على املستوى الدويل): 01(اجلدول رقم 

  سنة اإلصدار  الدولة  عنوان التقرير

)Report Of the National Commission On Fraudulent 

Financial Reporting) 
 .تقرير اللجنة الوطنية عن إعداد التقارير املالية االحتيالية

  1987  الواليات املتحدة األمريكية

( Cadbury Report)  
  تقرير جلنة كادبوري

  1992  )بريطانيا(اململكة املتحدة 

Where Was the Directors?  
  أين كان املديرون؟

  1994  كندا

  1994  جنوب إفريقيا  (King Report 1)1تقرير كنج 

  1995  فرنسا  (Vientio 1) 1تقرير فينتو 

(Corporate Governance Of Japan)  
  حوكمة الشركات يف اليابان

  1998  اليابان

(The Governance Spanish Companies)  
  حوكمة الشركات االسبانية

  1998  اسبانيا

(Princileson On Corporate Governance in Greece 
Rcommendations For it is Competitive 

Tranfformation)  
  بيان مببادئ أساليب حوكمة الشركات

  1999  اليونان

(German Code Of Corporate Governance)  
  قوانني حوكمة الشركات األملانية

  2000  أملانيا

(Code Of Goudde Corporate Governance)  
  حزمة قوانني حوكمة الشركات

  2000  إندونيسيا

(Recommendation on Corporate Governance)  
  توصيات حوكمة الشركات

  2002  الربازيل

(Corporate Governance –Volume 1)  
  يف حوكمة الشركات 1جملد

  2002  استراليا

(Best pratique in public Companies)  
  أفضل املمارسات يف الشركات العامة

  2002  بولندا

دار صفاء للنشر  حوكمة الشركات املؤسسية واألداء املايل اإلستراتيجي للمصارف،إميان شيحان املشهداين،  عالء فرحان طالب،: املصدر

  .32، 31: ، ص، ص2011والتوزيع، عمان، األردن، 

  2 :فيما يلي  حوكمة الشركاتميكن تلخيص مراحل تطور و وضوح أبعاد بناء على ما سبق و   

إلدارة و املالك و تعارض بدء االعتراف بعمق الفجوة بني ا)  1932ما بعد عام (حىت مرحلة الكساد  - 1

  ؛املصاحل

                                                           
  .29: ص ،مرجع سابقيحان الشهداين، عالء فرحان طالب، إميان ش -1
  . 19-17:، ص، ص2007، احتاد املصارف العريب، بريوت، لبنان، حوكمة الشركات ودور جملس اإلدارة: عدنان بن حيدر بن درويش  -2
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حيث ظهرت الكتابات بشأن تنظيم )  1990 – 1976(مرحلة ظهور نظرية الوكالة و ضبط العالقات  - 2

وضبط العالقات بني املالك و اإلدارة من خالل نظرية الوكالة و ضرورة حتديد الواجبات و الصالحيات لكل 

  ،إلدارة و أصحاب األموالن ام

مع بداية التسعينات من القرن العشرين عندما اجتهت منظمة التجارة  وكمة الشركاتتزايد االهتمام حب - 3

العاملية لوضع معايري تساعد الشركات من خالل االلتزام ا يف حتقيق النمو و االستقرار و تدعيم قدراا 

  ؛نافسية للعمل عرب احلدود الدوليةالت

كنتاج لتراكم الدراسات اليت تشري إىل ) 2000 – 1996(  حوكمة الشركاتمرحلة بدء ظهور إصالح  - 4

أسباب ايار الشركات أو إخفاقها يف حتقيق أهدافها أو سوء املمارسات اإلدارية ا و إهدار أو سوء استخدام 

  ؛غة بعض املبادئ العامة للحوكمةاإلمكانيات و املوارد ، مما دفع منظمة التجارة العاملية لالهتمام بصيا

وضرورة توثيقها حيث كان التركيز )  2004 – 2001( حوكمة الشركاتمرحلة التأكيد على حتمية  - 5

 واضحا على حاالت الفشل والفساد القيمي واألخالقي والفضائح يف العديد من املمارسات املالية واالستثمارية

  ؛يف كثري من املؤسسات و الشركات

اجته البنك الدويل أيضا إىل  ،ايار عديد من الشركات العمالقةتابع ظاهرة األزمات االقتصادية ومع ت - 6

حوكمة املعاهد لتبين موضوع قام بتحضري بعض املؤسسات واللجان واهليئات و، ووكمة الشركاتاالهتمام حب

  .يلهاو تفع حوكمة الشركاتاإلرشادات لتطبيق و إصدار جمموعة من الضوابط و الشركات

  أسباب ظهور حوكمة الشركات :ثانيا

وما ارتبط ا من املشاكل اليت تنشأ نتيجة تعارض املصاحل بني أعضاء جمالس  أدى ظهور نظرية الوكالة    

وبني املسامهني، واحلد من التالعب إىل زيادة االهتمام والتفكري يف ضرورة وجود ) الوكيل(إدارة الشركات 

وائح  اليت تعمل على محاية مصاحل املسامهني، واحلد من التالعب املايل واإلداري الذي جمموعة من القوانني والل

يقوم به جملس اإلدارة دف تعظيم مصاحلهم اخلاصة، من هذا الطرح ميكن أن نلخص األسباب الرئيسية اليت 

  1:فما يلي كآلية لتنظيم وتوجيه وحل مشكلة تضارب املصاحل حوكمة الشركاتأدت إىل ظهور 

بقاء التشريعات والقوانني اخلاصة بتنظيم املعامالت لفترة طويلة من الزمن دون تعديالت قد تقتضيها  -

 ؛سة هذه العمليات يف الوقت الراهنظروف ممار

 ؛ات على التنبؤ ا والتعامل معهاكثرة األزمات املالية واالقتصادية وضعف قدرة املؤسس -

ة عن اإلدارة أو ما يعرف مبفهوم الوكالة واليت ينجم عنها تضارب كثرة املشاكل النامجة عن انفصال امللكي -

 ؛ي املصاحل املتعارضة من جهة أخرىيف املصاحل بني اإلدارة واملسامهني من ناحية وبني ذو

 ؛ارية واملالية اخلاطئة باملؤسساتتزايد املمارسات اإلد -

 ؛لدى معظم املؤسسات األنشطةتدين أخالقيات األعمال وضعف نظم الرقابة الداخلية على  -

                                                           
وم االقتصادية والتسيري والعلوم جملة العل دراسة عينة من شركات املسامهة يف اجلزائر، –تطبيق جملس إدارة الشركة ملبادئ احلوكمة بالسكة صاحل،  -1

  . 413: ، ص 2017،  17ع املسيلة، اجلزائر، حممد بوضياف، جامعة التجارية، 
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ات أمام أصحاب املصاحل غياب التحديد الواضح ملسئوليات وسلطات جملس اإلدارة ومدراء املؤسس -

 ؛املتعارضة

ضعف محاية حقوق صغار املسامهني نتيجة احتمال تواطؤ كبار املسامهني مع إدارة املؤسسة، لتعظيم دالة  -

 .منافعهم اخلاصة على حساب املنفعة العامة للمؤسسة

بحث عن آليات جديدة ظهور وضرورة اليف وعليه فإنه ميكن القول أن هذه األسباب وغريها عجلت   

األطراف يف الشركة وتعمل على محاية حقوقهم، وميكن تبويب العوامل اليت أدت إىل زيادة حتكم عالقات 

  : احلاجة حلوكمة الشركات إىل ثالثة جمموعات رئيسية وذلك حسب الشكل التايل

 عوامل االهتمام حبوكمة الشركات): 02(ل رقم الشك

 

     

     

  

  

  

  

  

  

دراسة أثر حوكمة الشركات على الشفافية واالفصاح وجودة القوائم املالية يف ظل النظام احملاسيب بن الطاهر حسني، بوطالعة حممد، : املصدر

ماي  07-06، اجلزائر، بسكرة ،جامعة حممد خيضر ، واإلداريامللتقى الوطين حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد املايل  املايل،

 .06: ص ،2012

  حوكمة الشركاتمفهوم : ثايناملطلب ال

      .تعريفها و خصائصهاخالل وكمة الشركات وذلك من سنتطرق يف هذا املطلب إىل مفهوم ح

  حوكمة الشركاتتعريف : أوال

سبب يرجع و ،تعاريفالعديد من الشركات حلوكمة ال وجب اإلشارة إىل أنكغريها من املصطلحات   

وذلك لثالثة أسباب  ،إىل الغموض الذي يعتري هذا املفهومحلوكمة الشركات  عدم االتفاق على تعريف حمدد

  1:هي رئيسية مرتبطة حبداثة هذا االصطالح

رها على الرغم من أن مضمون حوكمة الشركات وكثري من األمور املرتبطة به ترجع جذو : السبب األول

وبعض نظريات التنظيم واإلدارة، إال أن هذا نشأة إىل أوائل القرن التاسع عشر، حيث تناولتها نظرية امل

                                                           
  .72، 71: ، ص، ص2014مكتبة امع العريب للنشر والتوزيع، عمان، األردن، اإلدارة املالية املعاصرة، ، وآخرون حممود عزت اللحام -1

 عوامل االھتمام بحوكمة الشركات

الثانیةالمجموعة  المجموعة األولى الثالثةالمجموعة    

  األزمات المالیة -

ع��ام  اآلس��یویةاألزم�ة المالی��ة   -

  .م1997

األزم��ة المالی��ة الروس��یة ع��ام  -

  .م1998

األزم��ة المالی��ة العالمی��ة ع��ام    -

 .م2008

  انھیار العدید من الشركات -

الفض���یحة الش���ھیرة لبن���ك االعتم���اد     -

  .م1991والتجارة الدولي 

انھی�����ار واف�����الس بن�����وك االدخ�����ار    -

  .م1994واالقراض في أمریكا 

و  Enron: أزمت������������ي ش������������ركتي -

Worldcom  2001في أمریكا عام  

  عولمة األسواق المالیة -

ترتی����ب األط����ر المنظم����ة    اع����ادة -

  .القتصادیات دول العالم

تش���كیل س���مات وھیك���ل االقتص���اد   -

  .العالمي السائد اآلن

آث���ار اھتم���ام الجھ���ات التش���ریعیة     -

والتنظیمی��������ة الحكومی��������ة وغی��������ر  

 .الحكومیة في بلدان العالم
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، كما أن مفهومه مل يبدأ يف التبلور إال منذ قرابة عقدين أو إال مؤخرا االصطالح مل يعرف يف اللغة االجنليزية

  .ثالثة عقود

فبينما ينظر إليه البعض من  ،ريف قاطع واحد هلذا املفهوميف عدم وجود تع السبب الثاينبينما يتمثل   

الناحية االقتصادية على أنه اآللية اليت تساعد املؤسسة يف احلصول على التمويل، وتضمن تعظيم قيمة أسهم 

وإستمراريتها يف األجل الطويل، فإن هناك آخرون يعرفونه من الناحية القانونية على أنه يشري إىل  ؤسسةامل

العالقة التعاقدية من حيث كوا كاملة أم غري كاملة، واليت حتدد حقوق وواجبات محلة األسهم  طبيعة

ينظر إليه من الناحية  اثالث اوأصحاب املصاحل من ناحية، واملديرين من ناحية أخرى، كما أن هناك فريق

ة حقوق األقلية أو صغار مايحلة االجتماعية واألخالقية، مركزين بذلك على املسؤولية االجتماعية للمؤسس

  .املستثمرين، وحتقيق التنمية االقتصادية العادلة، ومحاية البيئة

لغموض هذا املصطلح إىل أن هذا املفهوم مازال يف طور التكوين، ومازالت  السبب الثالثويرجع   

ثني واملمارسني بني الباح اتفاقكثري من قواعده ومعايريه يف مرحلة املراجعة والتطوير، ومع ذلك هناك شبه 

  . حول أهم حمدداته وكذلك معايري تقييمه

  :           كما يلي حوكمة الشركاتملصطلح  قدمي جمموعة من التعاريفيف هذا السياق ميكن تو  

  :تعريف حوكمة الشركات لغويا -1

من  )CORPORATE GOVERNANCE( هناك عدة اقتراحات مطروحة لترمجة مصطلح أنإىل نشري   

: كم الشركات، حكمانية الشركات، حوكمة الشركات باإلضافة إىل عدد من البدائل األخرى مثلح: بينها

السيطرة على الشركات، الرقابة على الشركات املسامهة، أسلوب ممارسة سلطة اإلدارة بالشركات، أسلوب 

أو احلازمة، االنضباط  اإلدارة املثلى، القواعد احلاكمية للشركات، اإلدارة الرتيهة، أسلوب اإلدارة الرشيدة

  1".السلوكي

قام مركز املشروعات الدولية اخلاصة واجلمعية املصرية لألوراق املالية ووزارة التجارة اخلارجية ولقد   

املصرية بدعم تشكيل جلنة من خرباء اللغة العربية، بدأت نقاشات ومشاورات مكثفة استمرت ألكثر من عام 

وهو مصطلح  )CORPORATE GOVERNANCE(ا ملصطلح خرجوا مبصطلح حوكمة الشركات نظري

حكومة، وحكم، وحكمة وذكر الدكتور كمال بشر : يشترك يف جذره مع ثالث كلمات عربية أخرى هي

نرى أن الترمجة العربية حوكمة ملصطلح "  2003ماي  20أمني عام جممع اللغة العربية يف رسالة مؤرخة يف 

GOVERNANCE ا حافظت علىترمجة صحيحة مبىن ومعىناجلذر والوزن، ، فهي أوال كلمة عربية املبىن أل 

    2.وهي ثانيا تعرب عن املعىن املراد يف املصطلح االجنليزي

 

                                                           
  .23: ، ص2014دار النشر للجامعات، القاهرة، مصر، حوكمة الشركات، املراجعة وعصمت أنور الصحاح،  -1
جملة اإلصالح الطريق إىل إطار مرجعي مشترك، .عن املعىن والداللة يف العربية البحث: حوكمة الشركاتأنا ناجرودكيفتش، ألكسندر شكولنيكوف،  -2

  .12: ، ص2010 ،26ع  ،مصر ،القاهرةاالقتصادي، مركز املشروعات الدولية اخلاصة، 
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   :إصطالحا ريف حوكمة الشركاتتع -2

بعضها  ن يف تعريفهم حلوكمة الشركات مما نتج عنه العديد من التعاريف واليت سنذكرالباحثواختلف     

  .ليت قدمتها بعض املنظمات الدوليةسنتطرق إىل التعاريف اذلك لكن قبل  منها 

نظام متكامل للرقابة يشمل النواحي املالية  "حوكمة الشركات بأا )Cadbiry(عرف تقرير كادبريي     

هذا التعريف من أشهر التعاريف  املقدمة حلوكمة يعترب و 1،"وغري املالية اليت مبقتضاها تدار الشركات وتراقب 

عرفت قدمت تعريفا مطابقا تقريبا للتعريف السابق حيث فقد   )IFC( ةيوللدل ايتمولا أما مؤسسةشركات، ال

 عرف، يف حني 2"عماهلاأ دارة الشركات والتحكم يفٕاخالله تم من يي لذالنظام ا"ا بأالشركات  حوكمة

ة يصاداالقتسري سلطة املوارد تقة اليت بواسطتها يالطر" بأا حوكمة الشركات ) FMI(صندوق النقد الدويل

  3."كرب املنافعق أف وحتقيل التكالقبأري يستيف ال لةطرق فعا باستخدامة ويملنظمة خلدمة التنما لجعو

 التايل حلوكمة الشركات تعريفال (OCDE)والتنمية  االقتصادينظمة التعاون ولقد قدمت م     

ة الشركة، وجملس إدارا، ومحلة األسهم ا تتضمن حوكمة الشركات جممـوعة من العالقات بني إدار"

كمـا توفـر حوكمة الشركات أيضا اهليكل الذى ميكن من خالله ، وجمموعة أصحاب املصاحل األخرى

وحـوكمة الشركات اجليدة  ،اءة، وتقرير الوسائل لبلوغ هذه األهـداف ومـراقبة األدؤسسوضع أهداف امل

تكون  حتقيق األهداف اليت يف يلس اإلدارة وإلدارة الشـركة للسـعأن توفر حوافز مناسبة وسليمة  يينبغ

  4."أن تسهل عملية الرقابة الفعالة ية ومسامهيها، كما ينبغؤسسصلحة املم يف

نقدم بعض التعاريف للكتاب  بعد تقدمي تعريفات حوكمة الشركات لبعض املنظمات الدولية  

جمموعة من القواعد التنظيمية " حوكمة الشركات بأا   Pastréعرف والباحثني يف جمال احلوكمة، حيث 

جمموعة "   حوكمة الشركات بأا  G.Charreauxعرفحني ، يف 5"والرقابية اليت تنظم وتوجه حياه املؤسسة

حيكم  ام بعبارة أخرى و ،املسريينعلى قرارات التأثري و السلطة، حتديديف  تأثريمن اآلليات التنظيمية اليت هلا 

أن حوكمة يف هذا التعريف     G.Charreauxيشري   6،" اختاذ قرارام عندالتقديرية فضاءام و متصرفا

، ومل خيتلف القرارات وحدودها اختاذالسلطة التقديرية للمسريين عند الشركات هي اآلليات اليت تؤطر 

                                                           
1 -Report of the committee on  "The Financial Aspects of Corporate Governance", London: Burgess Science 
Press, Professional Publishing Ltd, 1 December 1992, p14 .site internet:   
http://www.ecgi.org/codes/documents/cadbury.pdf  
2- Alotaibi Mohamed Meteb, The Economic Impact of Corporate Governance in Saudi Arabia Economy, 
IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF), .Volume 7, Issue 5 Ver. II (Sep. - Oct. 2016),P: 40, cite 
interne: http://www.iosrjournals.org/iosr-jef/papers/Vol7-Issue5/Version-2/E0705023949.pdf 

، 03الد ق إقليم كردستان، العراجملة جامعة التنمية البشرية، جامعة التمنية البشرية، ، ديشاال العام يف ترسيخ احلكم الردور  أنور حممد فرج حممود، -3

  . 77ص، ، 2017، 01العدد 
 :متاح على الرابط  5: ، ص2004، مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركاتة، ز املشروعات الدولية اخلاصكمر -4

https://www.cipearabia.org/files/pdf/Corporate_Governance/OECD_Principles_of_Corporate_Governance_2004
.pdf  

5 - Eustache EBONDO WA MANDZILA, La Gouvernance De L’entreprise – une Approche Par L’audit et 

Le Contrôle Interne, Edition L’Harmattan, Paris, France, 2005, P :14. 
6- Olivier Meier, Guillaume Schier, Entreprises Multinationales – Stratégie, Restructuration, Gouvernance, 

Edition DUNOD, Paris, France, 2005, P :  .262  
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Pierre-Yves Gomez تعريفه حلوكمة الشركات عن التعريف الذي قدمه  يفG.Charreaux    حيث 

 أولئك ومسؤوليات سلطة معىن حتدد اليت العملية أو التنظيمية أو القانونية األحكام من جمموعة" بأا ها عرف

    1.األجل طويل أساس على الشركة توجيه عن املسؤولني

جمموعة القواعد واحلوافز اليت " بأا  فقد عرفاها Dewing & Russelكل من من وجهة نظر أما   

الطويل لصاحل  بواسطتها توجيه ورقابة إدارة املؤسسة من أجل تعظيم الرحبية وقيمة املؤسسة يف األجلميكن 

رحبية وقيمة املؤسسة لصاحل مالك يشري هذا التعريف إىل أن هدف حوكمة الشركات هو تعظيم  ،2"املسامهني

يف الواليات املتحدة  الشركاتحوكمة أحد أكرب خرباء  وهو Jemes Wilfton أمااملؤسسة يف األجل الطويل، 

جمموعة من األطر التنظيمية واهليكلية اليت حتكم توجيه الشركات "  بأاحوكمة الشركات فيعرف األمريكية 

   3."وتنظيم العالقة بني اإلدارة واملالك واملسامهني الرئيسيني وأصحاب املصاحل

القواعد واإلجراءات اليت تضمن أن  جمموعة من" بأا أيضا الشركات حوكمة هناك من عرف        

يستخدم املديرون أساسيات اإلدارة املبنية على القيمة، وتكمن ضرورة حوكمة الشركة يف التأكد من تنفيذ 

 ،وتأيت معظم حوكمة الشركة يف صورتني، العصا واجلزرة ،تعظيم الثروة –هدف محلة األسهم الرئيسيني 

فإذا كان  ،عدائي الءيالستإما كقرار من جملس املوجهني، أو كنتيجة تكون العصا األولية التهديد بالفصل، 

ومن الناحية األخرى،  ،يعظموا قيمة املوارد املؤمنة هلم، فلن حيتاجوا أن خيافوا من فقدان عملهم ؤسسةمديرو امل

املشاكسني، املديرون القيمة فيمكن أن يفقدوا عملهم، من قبل جمالس موجهيهم، أو محلة األسهم عظم إذا مل ي

فإذا  ،وتكون اجلزرة الرئيسية التعويض ،بح عن طريق بناء فريق إدارة أفضلأو أي شركات أخرى تسعى للر

كان التعويض يف صورة راتب واضح، يكون لدى الناس حافز أقل للتركيز على قيمة شركام عما إذا كان 

        4 .األسهمالتعويض مربوطا بطريقة معينة بأداء شركائهم، خاصة أداء أسعار 

اإلطار العام الذي جيمع قواعد وعالقات ونظم  "بأا  ة الشركاتمكوحيف حني جند من عرف     

ومعايري وعمليات تساعد على ممارسة السلطة والتحكم يف الشركات، ومن املمكن تفصيل هذا التعريف كما 

  5 :يلي

  ؛يا وخارجياات داخلجمموعة القوانني واإلجراءات املنظمة لعمل الشرك :القواعد -

تشمل مجيع العالقات املتداخلة مع كافة األطراف ذات العالقة أو ذات املصلحة بعمل املؤسسة  :العالقات -

واتمع خاصة بني املالك واإلدارة وجملس اإلدارة وال ننسى العالقة بني املنظمني القانونيني واحلكومة والعاملني 

  ؛الكبري احمليط باملؤسسة

                                                           
1- Pierre Cabane, Manuel de gouvernance d’entreprise, Groupe Eyrolles, Paris France, 2013,P :24 

  .491:، ص2015كتاب اجلامعي، العني، اإلمارات العربية املتحدة، دار الاملراجعة وحوكمة الشركات، جيهان عبد املعز اجلمال،  -2
  .491: ، صنفس املرجع السابق -3
، الكتاب الثاين، دار املريخ للنشر، اململكة اإلدارة املالية النظرية والتطبيق العمليأوجني برجيهام، ميشيل إبرهاردت، تعريب سرور علي إبراهيم سرور،  -4

  .762، 761: ، ص، ص2009العربية السعودية، 
  .68:ص ،مرجع سابق ،وآخرون حممود عزت اللحام -5
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لقياس ومعايري ملمارسة عملها وحتقيق أهدافها مثل نظم ا ؤسسةجمموعة النظم اليت توظفها امل :واملعايريالنظم  -

  ؛األداء وغري ذلك

سلسل التقارير جمموعة العمليات اليت متارسها الشركة مثل تفويض السلطات واختاذ القرارات وت :العمليات -

  ؛وتوزيع املسئوليات

والقوانني والنظم والقرارات اليت تضمن  واإلجراءاتجمموعة اآلليات " تيقصد أيضا حبوكمة الشركاو    

إىل حتقيق اجلودة والتميز يف األداء عن  حوكمة الشركاتكل من االنضباط والشفافية والعدالة وبالتايل دف 

ديها مبا حيقق طريق تفعيل تصرفات إدارة الوحدة االقتصادية فيما يتعلق باستغالل املوارد االقتصادية املتاحة ل

 1."أفضل منافع ممكنة لكافة األطراف ذوي املصلحة وللمجتمع ككل

هي جمموعة من القواعد " ميكن استخالص التعريف التايل حلوكمة الشركات من التعاريف السابقة     

كمة وتضبط العالقات بني األطراف األساسية للحو تنظم وتوجه املؤسسة، واآلليات القانونية والتنظيمية اليت

تعظيم رحبية وقيمة ميز يف األداء أي حتقيق اجلودة والتوذلك دف  ،وهم املالك واإلدارة وأصحاب املصاحل

    .املؤسسة يف األجل الطويل

    :كنظام حوكمة الشركاتتعريف  -3

كنظام يعمل على تفعيل اإلمكانيات، وتشغيل وتوظيف املوارد، ويزيد من  حوكمة الشركاتتأيت    

  .دامها، ويف إطار سليم، حيقق تفاعل وتفعيل اقتصاديات السوقكفاءة استخ

  2 :نظومة تفاعلية مكونة من ثالثة أجزاء هيم حوكمة الشركاتف    

 مدخالت النظام: اجلزء األول -3-1

من مستلزمات، وما يتعني توفريه هلا من  حوكمة الشركاتحيث يتكون هذا اجلانب مما حتتاج إليه     

  .إعالمية جمتمعية أو، اقتصاديةالب ومتطلبات تشريعية، أو إدارية، أو مطالب، سواء كانت مط

 حوكمة الشركاتنظام تشغيل : اجلزء الثاين -3-2

، وكذلك حوكمة الشركاتولة عن تطبيق ؤاجلهات املسبنظام تشغيل حوكمة الشركات يقصد     

أو خارجها، مساهم يف تنفيذ  املشرفة على هذا التطبيق، وجهات الرقابة، وكل كيان إداري داخل الشركات

  .   ، ويف تشجيع االلتزام ا، ويف تطوير أحكامها، واالرتقاء بفاعليتهاحوكمة الشركات

 حوكمة الشركاتخمرجات نظام : اجلزء الثالث -3-3

ليست هدفا يف حد ذاا، ولكنها أداة ووسيلة لتحقيق نتائج وأهداف يسعى إليها  حوكمة الشركات   

جمموعة من املعايري والقواعد والقوانني املنظمة لألداء والسلوك واملمارسات العملية والتنفيذية، اجلميع، فهي 

سواء للشركات أو املنظمات أو املؤسسات أو اجلمعيات، ومن مث احلفاظ على حقوق أصحاب املصاحل وحتقيق 

                                                           
  .98: ، ص2013دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، تقييم الشركات العائلية، رندة الدبل،  -1
 حبوث وأوراق عمل املؤمتراملراجعة الداخلية،  املراجعة الداخلية يف إطار حوكمة الشركات من منظور طبيعة خدماتمصطفى حسن بسيوين السعدين،  -2

  .188، 187: ، ص، ص2009، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، ، 2005العريب األول حول التدقيق الداخلي يف إطار حوكمة الشركات 
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  .الشفافية ومسئولية جملس اإلدارة

كل شيء، خاصة فيما يتصل باجلوانب اخلمسة التالية  أداة حتسني ملحوظ يف حوكمة الشركاتإن     

  :الرئيسية وتتمثل يف اجلوانب اآلتية حوكمة الشركاتاليت ميكن القول إا جوانب خمرجات 

 ؛جانب حقوق املسامهني: انب األولاجل -

 ؛دالة واملعاملة على قدم املساواةجانب تأكيد الع: اجلانب الثاين -

 ؛ بالشركةوق أصحاب املصاحل املرتبطنيجانب محاية حق: اجلانب الثالث -

 ؛جانب حتقيق اإلفصاح والشفافية: عاجلانب الراب -

 .جانب تفعيل مسئوليات جملس اإلدارة: اجلانب اخلامس -

ومن خالل هذه اجلوانب اخلمسة تتجلى أدوار حوكمة الشركات حيث أن التطبيق السليم ملبادئها     

على تدعيم رأمساهلا وزيادة االحتياط  ؤسساتة، مبا يساعد امليساعد على حتقيق معدالت من األرباح مناسب

  .  وتوسعها وازدياد حجمها ؤسساتوتراكمها بشكل مستمر، وهو ما سوف يؤدي إىل منو امل

   الشركات حوكمة خصائص: ثانيا  

 1:ما يليفييف  حوكمة الشركاتخصائص  ميكن إمجاال تلخيص  

 الشركات وإدارة إدارة إجراءات يف والثقة والرتاهة العدالة لضمان هامة دعامة وهي :والشفافية اإلفصاح - 1

عن  وواضحة وكاملة صحيحة معلومات توصيل الدعامة هذه تؤمن حيث ، الرشيدة القرارات واختاذ أفرادها

جلميع  فحسب، بل واملسامهني لإلدارة سلي بالشفافية يتسم للتقارير فعال نظام توفر طريق عن أداء الشركة

املستثمرين احلاليني  قبل من القرارات الختاذ للشركة املنشورة املالية املعلومات يستخدمون اف ممناألطر

 ؛ املصلحة ذات احلكومية واجلهات الزبائن، واملوظفني واحملتملني، واملقرضني،

األعمال  بتنفيذ يقومون والذين القرارات يتخذون الذين أو املسئولني مبحاسبة تقضي قاعدة هي: املساءلة - 2

تبعات األعمال  الشركة يف املعنية اجلهات حتمل آخر ومبعىن قرارام، ونتائج أعماهلم تبعات عن يف الشركة

 موقعة يف كل مسئول ومسؤوليات وصالحية اإلداري اهلرم حيدد أن اإلدارة جملس من يتطلب م، هذا املناطة

 بنيت اليت إلستراتيجيتها للشركة وحتقيقا خدمة ملهمع حدود معرفة الشركة يف املتعاملني مجيع على يسهل مما

هم  املصاحل أمام أصحاب حوكمة الشركات تطبيق عند احملاسبية للمساءلة اخلاضعة فاألطراف أهدافها، عليها

 ؛)املهنية اجلمعيات اخلارجي، املشرعني، التدقيق الداخلي، التدقيق العليا، اإلدارة التدقيق، جلنة اإلدارة، جملس(

 وتزويد واملدققني للمديرين متروكة اجليدة حوكمة الشركات عن األساسية املسؤولية تكون :املسؤولية - 3

 إن الشركة، من املقدمة األخرى واملعلومات املالية التقارير على باالعتماد ومستقل موضوعي بضمان املسامهني

من  بدعامة املساءلة املسؤولية وترتبط ،الشركات قانون حتت للمدققني اخلاص املوقع يربر احليوي الدور هذا

تفويض  ضمن خط تتدرج احلال بطبيعة اإلدارة، وهي سوء على املعاقبة أو تصحيحية بإجراءات القيام حيث

                                                           
 جملةالضريبية،  لإلدارة االستراتيجي األداء حتسني يف حوكمة الشركات ، دوريعقوب اهللا عبد حسني، فيحاء كاظم علي، علي احلسني عبد مصطفى -1

  .104، 103: ، ص، ص2013 ،8 الد ، 22العراق، ع بغداد،  جامعة بغداد، ، حماسبية ومالية دراسات
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خالل  أفضل من بشكل بالشركة اخلاصة العمليات تنفيذ يف املسؤولية تساعد شركة، حيث كل يف السلطات

 ؛عليها وحماسبتهم منهم املطلوبة األعمال على العاملني تعرف

يكفل املساواة،  مبا املصاحل ذات األطراف كل حبقوق واالعتراف االحترام وهي: واإلنصاف العدالة حتقيق - 4

 حبماية OECD)(والتنمية االقتصادية   التعاون منظمة اهتمت املسامهني حيث أقلية مصاحل األطراف هذه ومن

 وأعضاء نياملدير مبا فيهم ؤسسةداخل امل يف العاملني متنع نظم وضع طريق عن املسامهني، أقلية مصاحل حقوق

 ؛األسهم يف باملتاجرة ؤسسةامل يف منصبهم من االستفادة من اإلدارة جملس

أو  الشركة على نفوذ ذو رئيس هيمنة مثل املصاحل تضارب تلغي أو تقلل اليت اآللية هي: االستقاللية -5

 مدقق تعيني إىل اللجان وتعيني االس تشكيل كيفية من تبدأ اآللية وهذه اإلدارة، جملس على كبري مساهم

  ؛الشركة وأعمال اإلدارة جملس قرارات على نفوذ أو بتأثري تسمح ال حبيث احلسابات

وتعليمات  وتشريعات قوانني وتبين والصحيح املناسب األخالقي السلوك إتباع خالل من: االنضباط -6

 ؛للحوكمة الضامن الرئيس األمان صمام تعد وهي تالواجبا وحتدد احلقوق توضح

 االجتماعي الوعي رفع خالل من اجليد املواطن باعتبارها املؤسسة إىل النظر :االجتماعية املسؤولية - 7

 ؛فيها للعاملني والقيم املثايل السلوك من عايل ومبستوى

حق  مثل وواجبام مهنياملسا حقوق توضح وتشريعات قوانني وجود إن: والتشريعات لقواننيا - 8

باملقابل  توضح كما، احلسابات مراقب وعزل تعيني وحق اإلدارة جملس أعضاء انتخاب وحق التصويت،

 ،املؤسسي للتحكم الضامن الرئيسي األمان صمام مبثابة تعد جتاهها،ا وواجبام ؤسسةامل على اتمع حقوق

 ؤسسةبامل األخرى قبل األطراف املديرون يؤديها واليت مانةباأل العهدة مسئوليات على القانونيني من كثري يؤكد

  .حقوقهم لضمان

  حوكمة الشركاتأمهية وأهداف : لثاملطلب الثا

يف زيادة يف العقود املاضية مست العديد من الشركات واملصارف سامهت األزمات وااليارات اليت   

وكمة ألن التطبيق اجليد حلوذلك لويل، أو الد املستوى املؤسسيعلى سواء  االهتمام حبوكمة الشركات

  .تساعد املؤسسات والدول على حتسني أدائها على حد سواءواليت فوائد الوزايا املمن حيقق العديد الشركات 

  :حوكمة الشركاتأمهية : أوال

تعد حوكمة الشركات من أهم العمليات الضرورية والالزمة حلسن عمل الشركات وتأكيد نزاهة     

  1:ما يليفيا، فللحوكمة أمهية كبرية بالنسبة للشركات وبالنسبة للمسامهني تظهر اإلدارة فيه

 :بالنسبة للشركات حوكمة الشركاتأمهية  -1

  :فيما يلي ل وتتمث      

الشركة وجملس اإلدارة متكن من رفع الكفاءة االقتصادية للشركة من خالل وضع أسس للعالقة بني مديري  - 

                                                           
الدار اجلامعية، ، مراجعة احلسابات وحوكمة الشركات يف بيئة األعمال العربية والدولية املعاصرةعبد الوهاب نصر علي، شحاته السيد شحاته،  -1

  .30، 29: ، ص، ص2006/2007، مصر، اإلسكندرية
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  ؛واملسامهني

طار التنظيمي الذي ميكن من خالله حتديد أهداف الشركة وسبل حتقيقها من خالل توفري تعمل على وضع اإل- 

شركة اليت تراعي احلوافز املناسبة ألعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لكي يعملوا على حتقيق أهداف ال

  ؛مصلحة املسامهني

باألخص املستثمرين ( ضة من املستثمرينتؤدي إىل االنفتاح على أسواق املال العاملية وجذب قاعدة عري - 

لتمويل املشاريع التوسعية، فإذا كانت الشركات ال تعتمد على االستثمارات األجنبية، ميكنها زيادة ) األجانب

  ؛تايل زيادة رأس املال بتكلفة أقلثقة املستثمر احمللي وبال

 تلك القواعد تضمن محايةفمرين بزيادة ثقة املستث حوكمة الشركاتحتظى الشركات اليت تطبق قواعد  - 

جيدا، قد يقوموا  حوكمة الشركاتحقوقهم، ولذلك جند أن املستثمرين يف الشركات اليت تطبق قواعد 

أسعار  اخنفاضتؤدي إىل  مؤقتةبالتفكري جيدا قبل بيع أسهمهم يف تلك الشركات حىت عندما تتعرض ألزمات 

ادرة على الصمود يف فترة األزمات مما جيعل تلك الشركات قعلى التغلب على تلك ا أسهمها لثقتهم يف قدر

           .األزمات

  :بالنسبة لالقتصاد القومي حوكمة الشركاتأمهية  -2

إن أمهية تطبيق حوكمة الشركات ال يقتصر على الشركات فقط بل يتعداها إىل االقتصاد القومي        

  1:فيما يليوتتمثل بشكل عام 

يساعد على جذب االستثمارات و دعم االقتصاد و القدرة على املنافسة على  كاتحوكمة الشرإن تطبيق  -

 ؛عكس اجيابيا على االقتصاد القومياملدى الطويل مما ين

يف الشركات ومن خالل التأكيد على الشفافية يف معامالت املؤسسة و يف  حوكمة الشركاتبتطبيق  -

شتريات ويف مجيع العمليات،  ميكن شن اهلجوم على أحد عمليات وإجراءات احملاسبة واملراجعة املالية و امل

سية أطراف عالقة الفساد، و املعروف أن هذا األخري يؤدي إىل استرتاف موارد الشركة و تآكل القدرات التناف

 ؛و بالتايل إنصراف املستثمرين

مع املقرضني، من املمكن بتبين معايري الشفافية املوجودة يف حوكمة الشركات أثناء التعامل مع املستثمرين و -

 ؛على منع حدوث األزمات املالية حوكمة الشركاتأن يساعد النظام اجليد ملمارسة ضوابط 

كما أن حلوكمة الشركات أمهية من الناحية القانونية وتتمثل يف أن القانون يلعب دورا أساسيا يف       

ختدم مصاحل  ؤسسةضافة إىل أن املمن خالل القانون التجاري و قانون الشركات، باإل ؤسساتاملإصالح 

حوكمة الشركات  مة من أهم اآلليات اليت تساعدمسامهيها واألطراف األخرى، و ذا يعترب القانون بصفة عا

  2.حيث حتافظ على حقوق األطراف املختلفة

                                                           
 ، مركز املشروعات الدولية اخلاصة،نظرة إىل املستقبل الفوائد االستثمارية حلوكمة الشركات بالنسبة تمع األعمالجون سولفيان، أنا جرودكفتش،  -1

 .23/01/2012: عليه بتاريخ أطلعwww.cipe.org  :وقع التايلملامتاح على . 6:ص ،2005مصر،  القاهرة،
  .192:، صمرجع سابقأمحد خضر،  -2
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ا أساسا جيدا لالستقامة والصحة األخالقية وتظهر أمهيتهتعترب حوكمة الشركات ونشري أيضا إىل أن     

  1:يف ما يلي

ليه وعدم السماح حماربة الفساد الداخلي يف الشركات وعدم السماح بوجوده أو باستمراره بل القضاء ع -

 ؛بعودته مرة أخرى

تضييق وضمان الرتاهة واالستقامة لكافة العاملني يف الشركات بدءا من جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني  -

 ؛إىل أدىن عامل فيها

هذه  الصحة وعدم وجود أي أخطاء عمدية أو إحنراف متعمد أو غري متعمد ومنع استمرارحتقيق السالم و -

 ؛عل كل شيء إمتامه العام صاحلااألخطاء أو القصور بل ج

حماربة االحنرافات وعدم السماح باستمرارها خاصة تلك اليت يشكل وجودها ديد للمصاحل أو أن  -

 ؛ي عاجلوحتتاج إىل تدخل إصالح ق نتائج جيدة لألعماليقحتضعف يباستمرارها 

تقليل األخطاء إىل أدىن قدر ممكن بل استخدام النظام الوقائي الذي مينع حدوث هذه األخطاء وبالتايل  -

 ؛لشركات تكاليف وأعباء هذا احلدوثجينب ا

 فيما يتصل بعمليات الضبطحتقيق االستفادة القصوى الفعلية من نظم احملاسبة والرقابة الداخلية خاصة  -

 ؛الداخلي

حتقق أعلى قدر للفاعلية من مراجعي احلسابات اخلارجيني خاصة وأم على درجة مناسبة من االستقالل  -

 .   وعدم خضوعها ألي ضغط من جانب جملس إدارة الشركات أو جانب املديرين التنفيذيني العاملني فيها

  حوكمة الشركاتأهداف : ثانيا

  2:ويل فإن أهداف مبادئ حوكمة الشركات تتلخص يفطبقا ملا أصدرته منظمة التعاون الد  

سية يف األسواق احمللية وزيادة رحبيتها ومساعدا على النمو وزيادة قدرا التناف ؤسساتحتسني أداء امل - 

  ؛والدولية

  ؛جراءات العمل وفقا ال كل منهابقواعد وإ ؤسساتإلزام امل - 

تنمية االقتصادية على مستوى االقتصاد الكلي للدولة وقدرا ومسامهتها يف عملية ال ؤسساتتعظيم دور امل - 

  ؛فيعلى خلق الثروة للمجتمع وخلق فرص التوظ

ة من مسامهني و عمالء ؤسسوكافة األطراف ذات املصاحل املرتبطة بامل ؤسسةحتسني العالقات بني امل - 

  ؛دين واتمع احمليط ارومقرضني ومديرين وموظفني ومو

 .    اجليدة يف اتمع حوكمة الشركاتقافة بناء وسيادة ث -

 

                                                           
  .74، 73: ص، ص وآخرون، حممود عزت اللحام -1
اصة من أجل اإلصالح حبوث وأوراق عمل ندوة حوكمة الشركات العامة واخلدور املراجعة الداخلية يف تفعيل مبادئ حوكمة الشركات، عمرو يس،  -2

   .188: ، ص2009صر، ، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، م2006االقتصادي واهليكلي، املنعقدة بالقاهرة مصر نوفمرب 
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  1:كما أشار عدد من الباحثني إىل أهداف أخرى حلوكمة الشركات ميكن تلخيصها يف ما يلي    

 ؛ومصاحل املسامهني اإلدارةكبح خمالفات اإلدارة احملتملة وضمان التناغم الفعال بني مصاحل  -

 ؛تقليل املخاطر املالية واالستثمارية -

 ؛املسامهني ومصاحلهم من خالل وضع اإلستراتيجية االستثمارية السليمة محاية حقوق -

 ؛ر أسواق املال يف تنمية املدخراتتعميق دو -

 ؛زيادة الثقة يف االقتصاد الوطين -

 ؛اسبة على املسؤولية االجتماعيةإظهار الشفافية وقابلية احمل -

 ؛األداء املايل للشركة أو املصرف حتسني -

 ؛)أخالقيات املهنة(لقيم األخالقيةقتصادية للشركة من خالل التمسك بااحلفاظ على السمعة اال -

راتب لدى مؤسسات التقييم فتح السبيل النفتاح الشركات على أسواق املال العاملية والوصول إىل أعلى امل -

 ؛الدولية

قوانني واللوائح التزام الشركات بالسلوكيات األخالقية واملمارسات املهنية السليمة واآلمنة مع االلتزام بال -

 . والضوابط الرقابية واإلشرافية

  

  

        

                                                           
  .44، 43: ص، ص ،مرجع سابقعالء فرحان طالب، اميان شيحان املشهداين،  -1
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  النظريات املفسرة حلوكمة الشركات: املبحث الثاين

وإبراز يف نظريات العديد من الباحثني ومؤسسي النظريات االقتصادية تفسري مصطلح احلوكمة  حاول      

بشيء من  املفسرة حلوكمة الشركات يف هذا املبحث أهم النظرياتناول ، وسنتوجهة نظرهم الفكرية حوهلا

   .نظرية حقوق امللكية، نظرية املعامالت ونظرية الوكالة ونظرية أصحاب املصاحل :وهيالتفصيل 

  نظرية حقوق امللكية: املطلب األول
إال يف الواقع  هيواليت ما  ،املبادالتد سواء الكثري من التعامالت وحؤسسات على تتم بني األفراد وامل      

األفراد ، أي أن تبادل حلقوق امللكية فهي، مبعىن آخر متبادل عن احلقوق املتعلقة باألشياء اليت يتبادلوا تنازل

، وسنوضح فيما أي أن هذه النظرية تنطلق من حقوق امللكية ،واردهذه املميلكون يف الواقع حقوق استعمال 

  . يلي هدف و منطلقات وفرضيات هذه النظرية فيما يأيت

  ف نظرية حقوق امللكيةهد: أوال

دف نظرية حقوق امللكية إىل فهم عمل خمتلف املؤسسات استنادا إىل مفهوم حقوق امللكية وتوضيح       

، Demtez، دميستز Alchanأليشان (فعاليتها النسبية، جتد هذه النظرية أصوال هلا أساسا يف أعمال كل من 

حقوق امللكية بأا ليست  Pejovichف بيجوفيتش ولقد عر)  Pejovichو بيجوفيتش  Furubothفرييبوتن 

   1.عالقات بني األفراد واألشياء ولكن عالقات بني األفراد يف عالقام باستعمال األشياء

  2 :وتقسم حقوق امللكية إىل األقسام التالية      

 ؛تعين حق استعمال املواد: ستعمالحق اال -

 ؛مرتبطة حبق استغالل املواد: غاللحق االست -

  .تعين حق بيع املواد:  لتنازلحق ا -

  منطلقات نظرية حقوق امللكية: ثانيا

  3:تنطلق نظرية حقوق امللكية من املنطلقات التالية      

 ؛ول حلقوق امللكية عن أشياء معينةكل تبادل بني األشخاص هو تدا -

أو األصول  حقوق امللكية متنح احلق والسلطة لالستغالل، أو احلصول على دخل، أو التنازل على السلع -

 ؛ة هلذه احلقوقاخلاضع

 ؛ل امللكية يف آليات عمل االقتصادتبني نظرية حقوق امللكية كيفية تأثري خمتلف أشكا -

  .تفوق امللكية اخلاصة على األشكال األخرى للملكية -

                                                           
جامعة اجلنان، طرابلس، املعرفة،  عوملة اإلدارة يف عصر املؤمتر العلمي الدويلتطور وتباين أم تنوع وتكامل،  نظريات الفكر اإلداريعبد الفتاح بومخخم،  -1

  .20:، ص2012لبنان، 
، 03الد ، 01ع  اجلزائر، معسكر، معسكر،جامعة جملة التنظيم والعمل، حوكمة الشركات يف املؤسسات االقتصادية،  آلياتبلربكاين أم خليفة،  -2

  . 48 :ص 2014
  .26: ، ص2015 األردن،عمان،  دار حامد للشر والتوزيع،حماضرات يف نظرية حوكمة الشركات، غضبان حسام الدين،  -3
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  فرضيات نظرية حقوق امللكية: ثالثا

  1:تقوم نظرية حقوق امللكية على الفرضيات التالية      

 ؛املةالعقالنية الك -

 ؛تعظيم املنافع -

 ؛املعلومة غري كاملة وتكاليف املعلومة ليست معدومة -

 ؛السوق هو املكان الذي تتجلى فيه تفضيالت األشخاص -

 .سلوكات األفراد تتأثر باهلياكل اليت ترعرعت فيها -

  2:ملكية املؤسسات إىل األنواع التالية   Pejovich  &Furubothصنف كل من      

يف هذه املؤسسة يكون كل من حق االستعمال وحق االستغالل وحق التنازل من  :املؤسسات الرأمسالية -1

 :حق شخص واحد، وتوجد حالتني مها

إذ ال يوجد فصل بني وظيفة القرار وتوظيف امللكية هذا ما جيعل املؤسسة الرأمسالية أكثر  :املالك هو املسري -

 .جناعة

تسمح مبراقبة  حوكمة الشركاتظيم فعال، ألن آلية تشكل املؤسسة الرأمسالية تن :وجود املسري واملالك -

متخذي القرار واحلث على التسيري لصاحل املسامهني، واملسري يعترب كدائن داخلي متبقي، حتت هذا املصطلح يتم 

تقسيم املداخيل املتبقية، يعين الفائض غري املصرح عنه يف العقد بني املسري واملسامهني، واألولوية تكون للدائنني 

 .    خلارجيني لذا ينتظر املسامهني رفع املداخيل لرفع أجرة املسري وزيادة منفعة املساهما

يف هذه املؤسسة تقسم حقوق امللكية، حيث املالك له حق التنازل  :املؤسسة اليت يسيطر فيها املسري -2

لتسيري اليومي للمؤسسة، وحق استغالل املنتج، مثال له حق بيع أسهمه، أما املسري ميلك حق االستعمال لقيامه با

إن هذا التقسيم حلقوق امللكية قد يسبب نزاع املصاحل بني املالك واملسري، فاملسري ال ميلك رأس املال لذا ال 

 .   يبحث عن رفع قيمة الثروة لصاحل املسامهني، فالربح عند املسري يكون يف استقالليته وتعزيز مكانته

مجاعي من قبل جمموعة من العمال، أما االستغالل وحق التنازل  كون حق االستعمال :املؤسسة العمومية -3

 Gomezيكون ملك للدولة أو السلطة العمومية، هذا النوع من املؤسسات يكون ذا طبيعة غري ناجعة، ويرى 

يف هذا السياق أن كل العمال هلم فوائد ملا تكون املؤسسة متطورة، لكن كل واحد منهم يفضل تقدمي عمل 

 .      م وجود ترابط بني مستوى األجر واجلهد الفردي املبذولأقل، أي عد

يف هذه املؤسسة ال يوجد مالك حقيقيون، فحق امللكية يكون مجاعي، ومبا أن حق  :املؤسسة التعاونية -4

االستغالل يكون مجاعي للعمال واملسريين فقد تكون عدم النجاعة يف هيكل املؤسسة، وذلك نتيجة غياب 

 . للتسيري الرقابة الفعالة

 

                                                           
  .26: ، صسابقالرجع نفس املغضبان حسام الدين،  -1
   .49، 48: ، ص، صمرجع سابقبلربكاين أم خليفة،  -2
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  نظرية تكاليف املعامالت: املطلب الثاين

يقصد بتكاليف املعامالت تكاليف تشغيل نظام اقتصادي أو تبادل اقتصادي يتم يف نطاقه، مبا يف ذلك   

تكاليف احلصول على : وميكن أن تتضمن هذه التكاليف ،التكاليف الناجتة من جراء إنشاء أو تنفيذ العقود

التفاوض أو تكاليف وضع أسس لالئتمان والقروض وما إىل ذلك، ويعترب ختفيض هذه  املعلومات أو تكاليف

طاع، وسنحاول يف هذا املطلب قدر املستحتقيقها  التكاليف من األهداف الرئيسية اليت تسعى املؤسسات إىل

  .  ة كيفية التعامل مع هذه التكاليف وذلك من خالل نظرية تكاليف املعامالتمعرف

  نظرية تكاليف املعامالتظهور : أوال

ففي  ،1937سنة  " طبيعة املؤسسة"حول  eRonald Coas لرونالد كوزنشرت أول مسامهة رئيسية     

الوقت الذي يفترض فيه االقتصاد الكالسيكي اجلديد كفاءة السوق التامة من حيث تنسيق األنشطة 

 ،تواجدة يف حبر من املبادالت السوقيةاالقتصادية، تساءل كوز عن سبب تواجد الشركات، تلك التنظيمات امل

أما  ، الواقعإجابته كانت بأن العمل بنظام األسعار ميكن أن يكون مكلفا وذلك لوجود تكاليف املعامالت يف

بالطبع يعترب تنظيم  ،قتصاديني من اقتصاد هذه التكاليففهي متواجدة ألا متكن الفاعلني اال ؤسساتامل

ه األخرية تعترب احلل األمثل بني تكاليف املعامالت يف السوق و تكاليف التنظيم أيضا مكلفا، لكن هذ ؤسسةامل

  1.مؤسسةيف شكل 

موجودة وقابلة للبقاء اقتصاديا عندما تكون تكاليف معامالم أقل من  ؤسساتووفقا لنهجه فإن امل    

  2.تلك املوجودة يف السوق

وحدة أو مركز لتنظيم العقود ليست  يف كتابة طبيعة املؤسسة فإن املؤسسة eCoasحسب كوز     

وحسب، بل هي شبكة من العالقات املعقدة ذات الطبيعة التعاقدية، وبالتايل فهو مييز فيها بني تعامالت داخلية 

وتعامالت خارجية، من خالهلا تبحث املؤسسة عن أسلوب التنسيق املناسب، وعليه فضبابية حدود املؤسسة 

     3.لوكالة جتنبتها نطرية تكاليف الصفقاتاليت أنتقدت من أجلها نطرية ا

بشأن  eCoas كوزالتحليل االقتصادي للمؤسسات يدفعنا إىل أن نتذكر التوضيح الذي قدمه إن     

حيث أا تشكل مؤسسة أكثر فعالية من السوق متكن من االقتصاد يف تكاليف املبادلة، إن  ،تواجد املؤسسة

الذي   Oliver Williamsonأوليفار ويليامسن اسة املؤسسات يعود للباحث تربير هذه النظرية واستخدامها يف در

مكانة متميزة يف  Williamson بطريقة أخرى، وحيتل ج وليامسن األشكال التنظيمية الداخلية طور نظرية عن

وا متنوعة لباحثني قدم اجتاهاتاملدخل االقتصادي لتحليل املؤسسات، حيث يعد هذا املدخل النتيجة لعدة 

                                                           
 :انترنت موقعمنرب احلرية، موقع ، 2013-1910رونالد كوز، نوح اهلرموزي،  -1

http://minbaralhurriyya.org/index.php/archives/8106  15/03/2015اطلع عليه بتاريخ.  
2- Michel Ghertman , Oliver Williamson et la théorie des coûts de transaction, Revue française de gestion 

2003, n° 142,  p :44  ,Cite Internet : http://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2003-1-page-43.htm Page 
Visitée  le: 25/11/2012. 
3 -Jonqthqn.R, Corporate Governance,Princeton University Press, New Jersey, USA, p:20. 
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، تشاندلر  Arrow، أرو  Simon، ساميون Commons، كومونز  eCoasأساس هذا التحليل أمثال كوز 

Chandlerويليامسنمفهوم تكاليف الصفقات الذي يشكل أساس التحليل لدى  ، ونشري إىل أن  

Williamson 1.د واملؤسساتيتضمن جممل التكاليف الناجتة عن العقود اليت تتعلق بانتقال امللكية بني األفرا    

  خصائص الصفقات: اثاني

تشمل خصائص الصفقات على عنصرين أساسيني ومها الفرضيات السلوكية ومسات الصفقات وألن     

هذه األخرية تبدأ وتكتمل بواسطة العنصر البشري فال بد من حتديد الفرضيات السلوكية قبل حتليل مسات 

  2 :الصفقات

 :تعاماليف املالفرضيات السلوكية لنظرية تكال -1

حيث عرب عن الرشادة   Simon (1974( يف البداية طور هذا املفهوم من قبل  :الرشادة احملدودة -1-1

ملوردين ااحملدودة بكون الفرد ال ميلك قدرة احلصول على كافة املعلومات وفهمها وتوقع ردود أفعال املوظفني و

  .املنافسني بشكل دقيق و العمالء و

عندما يكون هناك عقد غري تام فان ذلك يطرح مشاكل إضافية  Williamson حسب  :االنتهازية - 2 -1

سوء االختيار، اخلطر األخالقي، التهرب، السعي لتحقيق : تقترن مع حالة االنتهازية واليت تظهر على شكل

     .أهداف غري رئيسية، وغريها من أشكال السلوك االستراتيجي

أن العقود لن تكون تامة وبالتايل فانه يوجد   Williamson يرىوبناءا على الفرضيات السابقة،     

   .طرف يتعرض النتهازية طرف آخر، مما يشكل حالة تضارب يف املصاحل بني األطراف املتعاقدة

  تعامالمسات نظرية تكاليف امل -2

 يفمتثل املرحلة األوىل  عاملةفإن حتديد فرضيات و مسات نظرية تكاليف امل Williamson حسب    

و تعترب  ،خصوصية األصول، عدم التأكد، درجة تكرار الصفقة: عناصر  الثةالتحليل وتتمثل هذه السمات يف ث

  .حوكمة الشركاتعناصر أساسية لالختيار األمثل بني هياكل هذه ال

عندما يستثمره العون االقتصادي ) متخصص(يقال عن أصل أنه ذا خصوصية : خصوصية األصول -2-1

وحيدة بشكل ال يسمح باستخدامه يف صفقات أخرى دون حتمل تكاليف عالية، أي  ط صفقة حبيث خيدم فق

ال ميكن أن يعاد استخدامه يف إبرام عقود أخرى بتكلفة أقل من االستثمار يف أصول جديدة، مثل كابالت 

إمدادية  األلياف الزجاجية املدفونة أو دراسة لتركيب نظام املعلومات الداخلي لشركة معينة، أو وحدة

ويكون األصل ذو مستوى منخفض نسبيا من اخلصوصية،   ،إخل...متخصصة قريبة جغرافيا من مصنع اإلنتاج

                                                           
  .18:ص مرجع سابق،عبد الفتاح بومخخم،  -1
مداخلة مقدمة ،  2009قراءة نظرية آلليات حوكمة املنظمات وفق مقاربة أوليفار ويليماسون احلائز على جائزة نوبل  الياس بن ساسي، مرمي فيها خري، -2

نوفمرب  26-25، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، امللتقى العلمي الدويل األول حول آليات حوكمة املؤسسات ومتطلبات حتقيق التنمية املستدامةإىل 

  .803، 802: ص، ص ،2013
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ملا ميكن إعادة توزيعه على تكلفة منخفضة لصفقات أخرى مثل أرفف املتاجر الكربى وحاويات القوارب اليت 

  .إخل...املعلبة ميكن أن حتمل األثاث واملركبات و األغذية 

ترتبط أو تتعلق حالة عدم التأكد بقدرة األعوان على التحكم يف اإلنتاج أو تقدمي اخلدمة،  :عدم التأكد -2-2

  :و تنقسم حالة عدم التأكد إىل مكونني  ،احلصول على متطلبات اجلودة لنقل التكنولوجيا: مثل

  ؛ا املؤسسة داخلياواليت تشمل الطبيعة الضمنية للمهام اليت تقوم : حالة عدم التأكد الداخلي -أ

تتعلق حباالت عدم التأكد املوجودة يف البيئة اخلارجية للمؤسسة مثل حالة  :حالة عدم التأكد اخلارجي -ب

عدم التأكد التكنولوجي، عدم التأكد القانوين والتنظيمي، حالة عدم التأكد اجلبائي وحالة عدم التأكد 

   .التنافسي

تمثل درجة التكرار يف عدد الصفقات اليت جترى بني عونني اقتصاديني أو ت ): ةعاملتعدد امل(درجة التكرار -3

  .حوكمة الشركاتالصفة األكثر أمهية عند قرار اختيار هياكل  Williamson أكثر، وال يعتربها

  )حمدادت االختيار بني السوق أو املؤسسة( حوكمة الشركاتهياكل : اثالث

فيما  أوال طبيعة املعامالت نوضح Williamsonب قبل التطرق إىل هياكل حوكمة الشركات حس    

  1 :يأيت

  :تعامالطبيعة امل -1

كيف ميكننا اختيار طبيعة  Williamson وضحعلى الفرضيات السلوكية وخصوصية األصول  بناءا     

   :ت موضحة يف اجلدول التايلمالاعامل

  عاملةمسات عملية امل): 02(اجلدول رقم 

  الفرضيات السلوكية
  عاملةطبيعة امل  عاملةملخصوصية ا

  الرشادة احملدودة  االنتهازية

  ختطيط  +  0  +

  وعد  +  +  0

  منافسة  0  +  +

  حوكمة  +  +  +

 2009قراءة نظرية آلليات حوكمة املنظمات وفق مقاربة أوليفار ويليماسون احلائز على جائزة نوبل  الياس بن ساسي، مرمي فيها خري، :املصدر

، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، آليات حوكمة املؤسسات ومتطلبات حتقيق التنمية املستدامةلتقى العلمي الدويل األول حول املمداخلة مقدمة إىل ، 

   .804: ص ،2013نوفمرب  26-25اجلزائر، 

 

األعوان االقتصاديون يتميزون بالرشادة احملدودة مع وعندما تكون األصول متخصصة و: احلالة األوىل -

                                                           
   .805، 804 :ص، ص، مرجع سابقالياس بن ساسي، مرمي فيها خري،  -1
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  ركاء، تعتمد الصفقة هنا على التخطيط؛وجود انتهازية الش

مع كون األعوان االقتصاديني ذوي رشادة حمدودة واألصول  االنتهازيةعند غياب و :احلالة الثانية - 

متخصصة، تعتمد الصفقة على الوعد، أما عند توفر فرضية الرشادة احملدودة لألعوان االقتصاديني مع وجود 

ة على املنافسة، وحني تتوفر مجيع العناصر السابقة عاملل، فتعتمد هنا املاالنتهازية يف ظل عدم خصوصية األصو

   .حوكمة الشركاتفاخليار األنسب هو ) االنتهازية، الرشادة احملدودة، خصوصية األصول(

  حوكمة الشركاتهياكل  -2

حدد  لةعاموتعترب املرحلة الثانية من التحليل فبناءا على درجة خصوصية األصول ودرجة تكرار امل    

Williamson أربع هياكل للحوكمة موضحة يف اجلدول التايل :  

  التجارية عامالتبامل حوكمة الشركاتمطابقة هياكل ): 03(اجلدول رقم 

  درجة خصوصية األصل
  

  بدون خصوصية  متوسط اخلصوصية  كامل اخلصوصية

  ثالثية) حوكمة(هيكلة 

  عقد نيوكالسيكي
  ضعيفة  السوق) حوكمة(هيكلة 

  التكراردرجة 

  قوية  عقد كالسيكي  ثنائية) حوكمة(هيكلة   موحدة) حوكمة(هيكلة 

  

 2009قراءة نظرية آلليات حوكمة املنظمات وفق مقاربة أوليفار ويليماسون احلائز على جائزة نوبل  الياس بن ساسي، مرمي فيها خري، :املصدر

، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، وكمة املؤسسات ومتطلبات حتقيق التنمية املستدامةآليات حامللتقى العلمي الدويل األول حول  مداخلة مقدمة إىل ،

 .805: ص ،2013نوفمرب  26-25اجلزائر، 

 

) اليهم(عندما تكون األصول بدون خصوصية ودرجة التكرار متزايدة أو منخفضة  :هيكلة السوق -2-1

 .الة يكلة السوقيكلة يف هذه احلفإننا نلجأ إىل العقد الكالسيكي وتسمى اهل

  :هيكلة ثنائية أو ثالثية -2-2

 عندما تكون األصول متوسطة اخلصوصية مع درجة تكرار قوية؛  :هيكلة ثنائية -

عندما تكون األصول نوعية أو متوسطة اخلصوصية مع درجة تكرار ضعيفة، فإننا نلجأ إىل  :هيكلة ثالثية  - 

  الة باهليكلة الثالثية؛العقد النيوكالسيكي وتسمى اهليكلة يف هذه احل

ممارسة مجيع (عندما تكون األصول نوعية مع درجة تكرار قوية، أي نلجأ إىل املؤسسة  :هيكلة موحدة  - 

  .)األنشطة و التنسيق بني الوحدات

   عامالتتقييم نطرية تكاليف امل: رابعا

ح اليوم من غري املمكن عمال رائدا يف الفكر اإلداري، وقد أصب Williamsonتعد مسامهة ويليامسن       

ت، إن عامالاحلديث عن املنشأة، السوق، املؤسسة دون االعتماد على التحليل الذي تقدمه نظرية تكاليف امل

   .مؤسسايت جديد يأخذ املؤسسة كنظام للعقود القتصاديقدم حتليال  Williamson  ويليامسن

فرضية السلوك االنتهازي مثال كانت حمل إىل الكثري من املآخذ، ف عامالتتعرضت نظرية تكاليف امل      
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انتقاد شديد خاصة يف األشكال اجلديدة للتنظيم الصناعي السيما التحالف بني املؤسسات، واليت ال ميكن 

    1.فهمها إال من خالل إدراج الثقة املتبادية، وهذا ما يعاكس السلوك االنتهازي

  نظرية الوكالة: املطلب الثالث

امللكية عن الرقابة وهي ملاذا يهتم املديرون باملالك؟، أبرز الدواعي أن املديرين  توجد مشكلة يف فصل    

املعينني من قبل املالك، يسعون إىل إرضاء محلة األسهم بتعظيم األرباح، باالضافة إىل إشباع رغبات أنفسهم يف 

" واملدير هو " املوكل " شكل مزايا أو سلطة أو شهرة، وهذا ما خيلق مشكلة الوكالة اليت جتعل املالك هو 

والذي من املفترض أن يعمل حلساب املالك، فإذا كان املساهم اليستطيع متابعة ورقابة سلوك " الوكيل 

املديرين، فمن احملتمل أن يقوم هؤالء املديرون باستغالل أصول الشركة خلدمة مصاحلهم على حساب هؤالء 

           2.املسامهني

  لةمفهوم نظرية الوكا: أوال

اليت حتكم أطراف عقد الوكالة، وعلى هذا ) التعاقدية ( تعتمد نطرية الوكالة على العالقات القانونية     

إطار فكري إستخدم كأداة حبث لتفسري ظاهرة العالقات التعاقدية اليت " األساس تعرف نظرية الوكالة على أا 

 3."عرفت يف ميادين كثرية من ميادين العمل والفكراالنساين

 & Jensonنظرية الوكالة بأا تعميم لنظرية حقوق امللكية، حيث تعد مقاالت كل من تفسر     

Meckling  من يراقب : من أرست قواعد هذه النظرية، فهي تسمح باإلجابة عن سؤالني مهمني 1976سنة

املتحكم أو املسيطر يف الشركة الرأمسالية؟ وكيف تنظم عملية مراقبة اجلهد االنتاجي؟ الرقابة تشمل وضع 

علومات الضرورية آليات حمفزة لنشر املعلومة، ألن األعوان املتصفون بالرشادة والعقالنية ميتلكون قدرا من امل

لتقييم جمهودام، كما نسجل وجود التناظر معلومايت يعيق التقييم الصحيح هودات كل منهم، وباألخص 

املالك الذي يفوض جزءا من حقوق ملكيته ملسري موكل الميكنه أن يضمن أن يستعمل هذا األخري الوسائل 

املسري هدف هذا ال يتبع  يف إمكانية أن يتمثل خطروعليه يوجد األكثر مالئمة إلستخراج أقصى ربح ممكن، 

، هذه العالقة اخلاصة بني املالكني والفريق التنفيذي املدير تتضمن وجود تكاليف وكالة، ويف نفس تعظيم الربح

          4.الوقت توجد تكاليف وكالة داخل الشركة نفسها، وتستند النظرية حول ترشيد سلوك املسريين

وجبه واحد أو أكثر من األفراد عالقة الوكالة بأا عقد يقوم مب Jenson & Mecklingيف حني يصف     

لكي ينجز بعض األعمال واخلدمات بالنيابة عنه، ويف ) الوكيل ( بتعيني واحد أو أكثر ) األصيل أو املوكل (

                                                           
  .20:ص مرجع سابق،عبد الفتاح بومخخم،  -1
حوكمة الشركات األطراف الراصدة موهر، تعريب ومراجعة حممد عبد الفتاح العشماوي، غريب جرب عنام، .كيم، جون نوفسنجر، ديرك ج.كينث أ -2

  . 27: ، ص2010دار املريخ للنشر، الرياض، اململكة العربية السعودية، واملشاركة، 
  .74: ، صمرجع سابقعدنان بن حيدر بن درويش،  -3
الة اجلزائرية للدراسات حالة املؤسسات العمومية االقتصادية يف التشريع اجلزائري،  -مراقبة املديرين التنفيذيني يف ضوء نظرية الوكالةمهدي شرقي،  -4

   .138: ، ص2015 ،01اجلزائر، ع جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  احملاسبية واملالية،



اإلطار املفاهيمي حلوكمة الشركات                                                              :الفصل األول   

 

25 

  1.املقابل يفوض األصيل الوكيل يف إختاذ القرارات

  فروض نظرية الوكالة: انياث

  2 :تقوم نظرية الوكالة على الفروض التالية          

 ؛إىل تعظيم منفعته الذاتية ى كل منهمااالقتصادي ويسعيتميز كل من األصيل والوكيل بالرشد  -

إختالف أهداف وأفضليات كل من األصيل والوكيل فبينما يسعى األول إىل احلصول على أكرب قدر من  -

تعظيم منفعته من خالل احلصول  علىإن الوكيل يسهر جهد وعمل وتصرفات الوكيل مقابل أجر معقول، ف

 ؛احلوافز واملزايا مع بذل جهد أقلعلى قدر من املكافآت و

 :إختالف املخاطرة اليت يتحملها كل من األصيل والوكيل ويرجع ذلك إىل -

ذا هعدم قدرة األصيل على متابعة ومالحظة أداء وقرارات وتصرفات الوكيل بصورة مباشرة نتيجة معايشة  -

 ؛ومشاكله واالملام خبصائص التنظيماألخري لظروف العمل 

 ؛ص الشخصية لكل من األصيل والوكيلإختالف اخللفية التدريبية واخلصائ -

 .   إختالف إمكانية التوصل إىل املعلومات وفهمها لكل من األصيل والوكيل -

  تكاليف الوكالة: اثالث

ى حالة الصراع احملتملة بني املدراء ومالكي املؤسسة يقصد بتكاليف الوكالة التكاليف اليت تترتب عل    

والدائنني، وتعرف بأا تكاليف إعادة حل مشكالت الصراع بني حاملي األسهم وحاملي السندات واملدراء 

اليت تتضمن تكاليف توفري احلوافز للمدراء لتعظيم ثروة حاملي األسهم وكذلك مراقبة سلوكيات املدراء 

  .ي السندات من حاملي األسهموتكاليف محاية حامل

  3:يترتب على ما تقدم مايسمى بتكلفة الوكالة، وتأخذ هذه التكلفة صورا عدة أمهها مايلي    

 ؛ها أتعاب مراجع احلسابات اخلارجيالتكلفة املرتبطة مبراقبة تصرفات االدارة وأمه -

 ؛ممن أجل محاية مصاحل املالك تكلفة تنفيذ القيود اليت تقرر اجلمعية العامة فرضها على قرارات االدارة -

التكلفة املصاحبة إلعادة التنظيم مبا يسمح بتفويض السلطات وعدم تركز القرارات يف يد االدارة العليا،  -

وذلك إىل جانب تكلفة الفرصة البديلة النامجة عن االخنفاض املتوقع يف كفاءة االدارة بسبب إعادة التنظيم أو 

 ؛ن قبل املالكبسبب القيود املفروضة عليها م

يف تعظيم قيمة أسهم  ىل العمل على حتقيق مصلحة املالك املتمثلةإقيمة احلوافز املقدمة لالدارة لدفعها  -

 .املؤسسة

 

                                                           
  .170:، ص2011، مصر، اإلسكندريةالدار اجلامعية، ، - آثارها –أسباا  -دوافعها –تكارية احملاسبة اإلبطارق محاد عبد العال،  -1
، 2ط، )املتطلبات  –التجارب  –املبادئ  - املفاهيم( شركات قطاع عام وخاص ومصارف  -حوكمة الشركاتطارق محاد عبد العال،  -2

  . 70، 69: ، الدار اجلامعية، مصر، ص، ص2007/2008
  .40: ، ص2007، مصر، اإلسكندريةدار الفكر اجلامعي، التمويل واإلدارة املالية للمؤسسات، د اندراوس، عاطف ولي -3
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  1:هناك من يقسم تكاليف الوكالة إىل ثالثة أقسام هي    

املعلومة،  هذه التكاليف يتحملها األصيل، وتتضمن النفقات املتعلقة بتسيري: تكاليف الرقابة والتحفيز -

 ؛الرقابة، التحفيز

 ؛هذه التكاليف يتحملها الوكيل واليت تعرب عن التنفيذ اجليد للعقد: تكاليف االلتزام -

تعرب عن تكاليف الفرصة الضائعة، أي ما كان ميكن أن حيصل عليه كل طرف : تكاليف الفرصة الضائعة -

دفوعة يف حال وجود نظام الوكالة والتكاليف اليت لو مل يتعاقد مع اآلخر، مبعىن تكلفة الفرصة بني التكاليف امل

  .تترتب يف حال قيام األصيل بالتسيري املباشر

  مشاكل نظرية الوكالة: ارابع

 صالءاألمن  موعتني تتضارب أهدافها ومها كالتعد نظرية الوكالة تعبري للعالقة التعاقدية بني جم    

ة إىل صياغة العالقة بني هذه ااميع دف جعل تصرفات ودف نظرية الوكال) املدراء(والوكالء ) املالكني(

ومن خالل هذه العالقة تنشأ العديد من املشاكل، لعدم وجود عقود  ،الوكيل تنصب يف تعظيم ثروة املالكني

  3 :قبل ذلك وجب اإلشارة إىل مصادر هذه املشاكل وهيلكن   2 ،كاملة والشكل اآليت يوضح ذلك

 ؛ابة أداء الوكيللى رقعدم قدرة األصيل ع -

لديها معلومات أكثر من األصيل، وحىت ولو توافرت ) الوكيل ( عدم متاثل املعلومات حيث أن اإلدارة  -

 .ريها بنفس قدرة الوكيل املتخصصنفس املعلومات لألصيل فإنه ال يستطيع تفس

لعدم وجود عقود ونتيجة أنه من خالل عالقة الوكيل مع األصيل سوف تنشا عالقة تعاقدية ونشري إىل     

  4 :مشاكل عدة سببها أكاملة تنش

الوكيل  أن جمرد ربط أداء املدراء بالرحبية املتحققة أو املبيعات يعد حبد ذاته وسيلة لتحقيق الكثري من أهداف- 

 ؛دون حتقيق مصاحل األصيل

سيجعل املدراء  عدم معرفة األسلوب أو الطريقة اليت من خالهلا يتمكن األصيل أن يتابع تصرفات الوكيل، - 

  .أكثر سيطرة من املالكني على شؤون الشركة كافة

  

  

  

  

                                                           
  .22:، صمرجع سابقعبد الفتاح بومخخم،  -1
إلبداع إىل امللتقى الدويل حول ا ، مداخلة مقدمةحوكمة الشركات ودورها يف ختفيض مشاكل نظرية الوكالة، بتول حممد نوري، علي خلف سلمان -2

  .19، 18: ، ص، ص2012ماي  13، 12: اجلزائر، يوميالبليدة، جامعة البليدة،  والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة،
: ، صمرجع سابق ،)املتطلبات  –التجارب  –املبادئ  -املفاهيم( شركات قطاع عام وخاص ومصارف  -حوكمة الشركاتطارق محاد عبد العال،  -3

71 .  
  .19، 18: ، ص، صمرجع سابق، مد نوري، علي خلف سلمانبتول حم -4
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  مشاكل نظرية الوكالة :)03(رقم شكل ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مقدمة إىل امللتقى الدويل ، مداخلة حوكمة الشركات ودورها يف ختفيض مشاكل نظرية الوكالة بتول حممد نوري، علي خلف سلمان،: املصدر

  .18،19 :ص ،، ص2012ماي  12،13: اجلزائر، يومي البليدة، ري التنظيمي يف املنظمات احلديثة، جامعة البليدة،حول اإلبداع والتغي

  

   1:يتضح من الشكل السابق أن مشاكل الوكالة تبدو واضحة وهي    

تنشأ هذه املشكلة إثر اختالف مصاحل ورغبات األطراف املشكلة لعقد الوكالة، : مشكلة تضارب املصاحل -1

كل طرف يبحث على حتقيق مصلحته اخلاصة حىت لو كانت على حساب الطرف اآلخر فأصل هذا حيث 

 ؛املشكل يعود إىل السلوك األناين واالنتهازي لألطراف املشكلة لرباط العقود

تتمثل هذه املشكلة يف االنتقاء املعاكس للمسري للخيارات املرغوبة من طرف : مشكلة االختيار املعاكس -2

أو املالكني بعبارة أخرى، فهذا االحنراف يعود سببه السلوك االنتهازي للمسري أو اإلدارة املستقلة محلة األسهم 

 ؛عن امللكية يف حتقيق مصاحلها اخلاصة حىت لو كلف ذلك االحنراف على أهداف الفئة املالكة

خفاء بعض يعود سبب هذه املشكلة إىل قدرة الوكيل أو املسري على إ: م متاثل املعلوماتدمشكلة ع -3

املعلومات وعلى التصريح بالبعض اآلخر لطرف املوكل، وبذلك يستعمل الوكيل املعلومات لتحقيق مصلحة 

 ؛الشخصية حىت ولو تعارضت مع مصلحة املوكل

                                                           
، ختصص يف علوم التسيري أطروحة دكتوراه ،حتسني أداء املؤسسة االقتصادية اجلزائريةيف دور عالقة الوكالة  :ؤسساتحوكمة املهشام سفيان صلواشي،  - 1

  .135، 134: ص، ص ،2012/2013اجلزائر، ، 3 ائركلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسري، جامعة اجلزإدارة أعمال،

في تؤثر  

 مالكیھا حقوق حمایة

 أصحاب من اآلخرین

 المصالح

 االختیار مشكلة

 المعاكس

 تضارب مشكلة

 المصالح

 تحمل مشكلة

 المخاطرة

 عدم مشكلة

المعلومات تماثل  

الوكالة مشاكل تولد  

 األصیل

Principal 

 الوكیل

Agent 

القرارات اتخاذ سلطة خویلت  

القرارات اتخاذ سلطة تخویل  
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طبيعة غري الكاملة لعقود الوكالة ما بني أطرافها، اليعود أصل هذه املشكلة إىل : مشكلة حتمل املخاطرة  -4

ارب املصاحل فكل طرف من أطراف الوكالة يسعى إىل حتميل املخاطرة إىل الطرف فبناء على مشكلة تض

املعاكس وبكون عدم ممارسة الطرف املوكل للمهام اإلدارية، تبحث هذه الفئة باعتبار نفسها حمايدة للمخاطرة 

اجتناب  على حتميلها على الطرف الوكيل حىت ال تتحمل مصاحلها لألضرار، أما الوكيل فيسعى بدورة إىل

  .واالبتعاد عن املخاطرة مستغال بذلك طبيعة عقد الوكالة

  حلول مشكلة الوكالة: اامسخ

  1:تتراوح حلول مشكلة الوكالة الناشئة عن تعارض املصاحل بني املالك واإلدارة كما يلي    

 ؛صورة أسهم وهذا غري ممكن عمليا إعطاء اإلدارة أجرها يف -

ذا أيضا مكلف جدا وغري فعال والطريقة املثلى لعالج املشكلة تقع مراقبة كل تصرف لإلدارة عن قرب وه -

 .اء مع وجود بعض الرقابة املباشرةبني احللني السابقني عن طريق ربط أجر اإلدارة باألد

وميكن حتديد بعض اآلليات والوسائل املستخدمة جلعل اإلدارة تعمل جاهدة لتحقيق أهداف املسامهني     

  2:فيما يلي

يقوم هذا األسلوب على ضرورة منح اإلدارة تعويضات أو حوافز مالية مناسبة، ويراعى : داريةاحلوافز اإل -1

  :عند تصميم هيكل احلوافز املقترح أن حيقق األهداف اآلتية

 ؛ظ على الكفاءات اإلدارية العاليةجذب أو احلفا -

 .قيمة أسهم الشركة حتفيز اإلدارة أن تتصرف بشكل يهدف أساسا إىل حتقيق أهداف املسامهني بتعظيم -

ويقترح البعض منطا معينا هليكل احلوافز املالية يرون فيه اهليكل األمثل لتحقيق هدف املالك ويتكون     

  :من ثالثة أجزاء هي

 ؛إلدارة على مواجهة أعباء املعيشةمرتب سنوي حمدد يساعد أعضاء جملس ا -

 ؛مة رحبية الشركة يف اية السنةيحافز تدفعه الشركة لإلدارة يف اية السنة ترتبط قيمته بق -

منح أعضاء جملس اإلدارة الذين يتمتعون بسجل طويل وأداء مشرف يف خدمة الشركة عقود خيار لشراء  -

أو منحهم ) يعطي خيار الشراء احلق حلامله شراء أسهم الشركة بسعر معني ويف فترة حمددة ( أسهم الشركة 

من شأن هذا اإلجراء إشراك اإلدارة كمسامهني األمر الذي يزيد من و ،حمددة ترتبط قيمتها بأداء الشركةأسهم 

             .اف املسامهني بتعظيم قيمة الشركةحوافز اإلدارة حنو حتقيق أهد

تزايد يف العقود األخرية حجم الشركات، وقد تزامن ذلك مع تزايد أمهية : التدخل املباشر من املسامهني  -2

ستثمر الفرد، وأصبحت الكثري من املؤسسات املالية كالبنوك وشركات املستثمر املؤسسي على حساب امل

التمويل متتلك نسبة كبرية من أسهم الشركات، ونظرا ألمهية هذه املؤسسات بالنسبة للمركز املايل للمؤسسات 

عمليات  املالية املسامهة، فإن إدارات هذه املؤسسات ميكنها أن تتدخل إذا رأت مربرا لذلك ملمارسة تأثري على

                                                           
  .175:، صمرجع سابق، - آثارها –أسباا  -دوافعها –احملاسبة اإلبتكارية طارق محاد عبد العال،  -1
  .39: ، صمرجع سابقعاطف وليد اندراوس،  -2
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الشركات املساهم فيها، ويف الواقع العملي فإن املؤسسات املالية اليت متتلك حصصا يعتد ا يف الشركات 

تكون ممثلة بشكل فاعل يف عضوية جملس إدارات هذه الشركات مبا ميكنها من ممارسة تأثريات فعلية على أداء 

يم أداء الشركة يمؤسسات التدخل بشكل مباشر لتق أمهذه الشركة، وبصفة عامة ميكن للمسامهني أفرادا كانوا 

  .     من خالل ما يسمى باجلمعية العامة للشركة وذلك عن طريق نظام التصويت ا

 ،حينما تتدهور القيمة السوقية ألسهم الشركة فمعىن ذلك تدهور قيمة ثروة املسامهني: التهديد بالفصل -3

من األصوات يف اجلمعية العامة للشركة لعزل  ى جتميع عدد كافن فيما بينهم علووتبعا لذلك قد يتفق املسامه

وال شك أن هذا األسلوب من شأنه أن يدفع اإلدارة إىل بذل  ،دارة احلايل وإحالله مبجلس جديدجملس اإل

  .اجلهد الكايف إلرضاء محلة األسهم

أحد أو بعض املستثمرين  يقصد بالسيطرة هنا قيام: على املؤسسة) االندماج العدواين(التهديد بالسيطرة  -4

األفراد أو املؤسسني بالعمل على شراء نسبة من أسهم الشركة املستهدفة تتيح له إمكانية السيطرة عليها 

والتحكم فيها، وحينما تأخذ هذه السيطرة شكال إجباريا خيرج عن إرادة اإلدارة، فإن السيطرة يف هذه احلالة 

رة العدوانية عادة بالنسبة للمؤسسات اليت تسعر أسهما بأقل من ، وتظهر السيط1تسمى بالسيطرة العدوانية

قيمتها احلقيقية نتيجة ضعف اإلدارة فتكون هذه املؤسسة مستهدفة من قبل جمموعة املستثمرين للسيطرة 

وعادة ما تنتهي السيطرة العدوانية باالستغناء عن خدمات جملس اإلدارة احلايل وتعيني جملس جديد،  2،عليها

لذلك فعندما يشعر الس احلايل بوجود احتمال حدوث ذلك فإنه سوف يعمل بشكل جدي على  وتبعا

  . إرضاء املالك احلاليني ومحاية مصاحلهم بتحقيق هدف تعظيم قيمة السهم

عند عدم اكتفاء املؤسسة بالتمويل من مصادر التمويل الداخلي يف : تعارض املصاحل بني املالك والدائنني -5

االستثمارية، فإا تستخدم مصدر التمويل اخلارجي ذو التكلفة األقل واملتمثل بالدين، عندها متتد متويل الفرص 

، ويظهر نوعا )بافتراض أن اإلدارة تعمل لصاحل املسامهني(امهني والدائنني مشكلة الوكالة إىل العالقة بني املس

بازدياد مستوى املديونية، فعندما تستخدم آخر من تكاليف الوكالة وهي تكاليف الوكالة للدين، واليت تزداد 

املؤسسة التمويل املقترض فإن الدائن يهتم بالتعرف على املخاطرة املالية وخماطرة األعمال وكذلك التدفقات 

مصلحة الدائن يف ليست  النقدية املتوقعة يف املستقبل، ويستخدم محلة األسهم يف الغالب استراتيجيات

عندها سيدفع املسامهون معدالت فائدة عالية مما يدفعهم إىل عقد اتفاقيات مع  كإستراتيجية نقل املخاطر،

وهي تنقسم إىل عقود محاية  ،الدائنني على أمل ختفيض معدالت الفائدة هلذه االتفاقيات تسمى بعقود احلماية

املسامهني  ه إىلسلبية وعقود محاية إجيابية، فالسلبية تتمثل يف وضع القيود على حجم املقسوم الذي جيب دفع

وكذلك عدم  ،مع شركات أخرى وعدم بيع أو تأجري موجوداا بدون موافقة الدائنني وكذلك عدم االندماج

إصدار ديون إضافية طويلة األجل، أما عقود احلماية اإلجيابية فتتمثل يف االتفاق باحملافظة على مستوى رأس 

                                                           
  40: ، صمرجع سابقعاطف وليد اندراوس،  -1
  .58: ص، مرجع سابقحممود عزت اللحام وآخرون،  -2
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1.ا املاليةاملال العامل املنخفض وأن تزود الدائنني بكشوفا  

  نظرية أصحاب املصاحل: املطلب الرابع

 أصحاب املصاحل وسنوضح فيما يلي مفهومعلى أصحاب املصاحل أيضا األطراف اآلخذة  يطلق     

    .حبوكمة الشركاتعالقتها  خمتلف املفاهيم املتعلقة ا و حل وانظرية أصحاب املصإىل إضافة  

  مفهوم أصحاب املصاحل: أوال

 Freemanهتم بأصحاب املصاحل هو فرميان امعظم الباحثني يرى أن أول باحث  من أنعلى الرغم     

، إال هناك من يرى بأن أول حماولة للخوض يف جمال عالقة املؤسسة االقتصادية بأصحاب املصاحل 1984سنة 

أصحاب  إذ يعترب أحد األوائل الذين خاضوا يف نظرية 1959وكان ذلك سنة   Penroseتعود للباحث بونروز 

  2.املصاحل

يف حني كان أول ظهور هلذا املصلح كمفهوم يرجع الجتماع يف معهد ستانفورد لألحباث يف     

اجلماعات اليت بدوا تتوقـف املؤسسـة : " وقد عرف أصحاب املصاحل بأم  1963الواليات املتحدة عام 

ويقصد بأصحاب  3وجناح املؤسسة،عـن العمـل، أو بتعبري آخر تلك اجلماعات اليت تعترب حيوية لبقاء 

اجلماعات واألفراد الذين يستفيدون من املؤسسة، ويتأثرون بتحقيق أهدافها وجيب أن "  املصاحل أيضا بأم 

  4.حتتـرم حقوقهم وأال تنتهك يف إجراءات عمل املؤسسة

فيهم  كل شخص أو جمموعة تتوفر" فقد عرف أصحاب املصاحل بأم  Freeman 1984أما فرميان     

، ويعرف 5"قدرة التأثري على املؤسسة يف حتقيق أهدافها وكذلك الذين يتأثرون باملؤسسة يف نفس اال

بأم  أفراد أو جمموعات هلا مصاحل مشروعة يف اجلوانب املختلفة ألنشطة املؤسسة، " أصحاب املصاحل أيضا 

ب املصلحة يف أنشطتها، يف حني أن بعض إن على املؤسسات مسؤولية متباينة اجتاه كل من اموعات أصحا

العالقات قد تكون أكثر قيمة أو أمهية من البعض اآلخر، فإنه ال ينبغي أن تكون جمموعة واحدة قادرة على 

السيطرة على كل اموعات األخرى، وترتكز هذه العالقات بني املديرين وأصحاب املصاحل على أساس 

    6."أخالقي

                                                           
  . 40، 39: ، ص، ص2013دار وائل للنشر، عمان، األردن، اإلدارة املالية احلديثة، حممد علي إبراهيم العامري،  -1
مداخلة ورها يف إرساء استراتيجيات التنمية املستدامة، دحوكمة املؤسسات الصغرية واملتوسطة كآلية لتفعيل املسؤولية االجتماعية ومغريب عبد القادر،  -2

يف تدعيم إستراتيجية التنمية املستدامة، جامعة حسيبة بن الدويل الثاين عشر حول دور املسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة لتقى إىل امل مقدمة

  .12: ص ،2016نوفمرب  15- 14بوعلي، الشلف، اجلزائر، 
دراسة ميدانية على جممع – االقتصاديةمية املستدامة يف املؤسسة تنتفعيل أبعاد الأصحاب املصلحة يف دور إدارة العالقة مع محزة رملي، إمساعيل زحوط،  -3

، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، االجتماعيةاملؤمتر العلمي حول سلوك املؤسسة االقتصادية يف ظل رهانات التنمية املستدامة والعدالة فارم بقسنطينة،  دزا

   .327: ، ص2012نوفمرب  21- 20يومي 
جملة  ،دراسة عينة من املصارف التجارية العاملة بوالية اخلرطوم"اللتزام حبقوق أصحاب املصاحل وأثره يف أداء املصارف ا، الطاهر حممد امحد حممد محاد -4

  .117، 116: ، ص، ص2015 ،02، الد 16ع  ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان،العلوم االقتصادية
  .12: ، صمرجع سابقعبد القادر، مغريب  -5
  . 498: ص، 2009الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  حوكمة الشركات واألزمة املالية العاملية،طارق عبد العال محاد،  -6
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  املصاحلتصنيفات أصحاب : اثاني

أفراد، مجاعات : يرى الباحثون أن حدود أصحاب املصاحل يف إطار البيئة التنظيمية املباشرة هم    

  :ومنظمات يتأثرون بشكل مباشر بأداء املؤسسة وميكن توضيحهم من خالل الشكل التايل

  

 أصحاب املصاحل يف بيئة األعمال): 04(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، جملة جامعة واإلداريةجملة العلوم االقتصادية لة جادة لتأطري نظرية أصحاب املصاحل يف دراسات إدارة األعمال، حماوسعد العرتي، : املصدر

 .11: ، ص2007 ،13، جملد 48ع  العراق، بغداد، بغداد،

  

  :لقد قدم الباحثون عدة تصنيفات وتقسيمات إىل أصحاب املصاحل نذكر أمهها    

  :التصنيف األول -1

  1:ف أصحاب املصاحل إىل أربع تقسيمات هيهناك من صن    

 ؛طة اإلدارية والتنظيمية للمؤسسةوميثلون جزء من السل :أصحاب املصاحل الداخليني -1-1

كما يدعون باملقاولني املتعاقدين مع املؤسسة حيث ميثلون جمموعات  :أصحاب املصاحل اخلارجيني -1-2

جمموعة تعمل مبحيط ( ة ى خارج الدائر، وأخر)جموعات داعمة لنشاط املؤسسة ( داخل دائرة األحداث 

 ؛)املؤسسة 

وتشمل اهليئات اليت تعمل على فرض التشريعات املنظمة للعمل  :أصحاب املصلحة املشرعني -1-3

 ؛االقتصاديةوالعالقات 

  . اخل....م العامة من أفراد اتمع ومنظمات اتمع املدين واإلعالمضوت :أصحاب املصلحة يف اتمع -1-4

                                                           
جملة األكادميية فية اإلسالمية، إدارة أصحاب املصلحة كأحد متطلبات إجناح عمليات حتول البنوك التقليدية إىل املصرعبد القادر بادن، عبد القادر بريش،  -1

   .40: ، ص2017، 17اجلزائر، ع  جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، للدراسات االجتماعية واإلنسانية،

سة المؤس  

المؤسسات 

 الثقافیة والتربویة
الحكومة البرلمان 

 الدولة

اب السیاسیة األحز

ومنظمات المجتمع 

نيالمد  

جماعات االھتمامات 

 الجماھریة

المحاكم والمؤسسات 

یةعالتشری  

المؤسسات المالیة 

 والمصرفیة

 الموظفون

نالمنافسی  

اتحادات العمال 

 والنقابات

األسھم حملة  

بائن زال

 والمستھلكین

 الموردون
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  :R.Edward & Freman و فرميان  واردتصنيف  اد -2

قدم فرميان تصنيفا يفرق فيه بني أصحاب املصلحة الداخليني و أصحاب املصلحة اخلارجيني، غري أنه     

عاد وآخرون ليقدموا تصنيفا آخر يفرقون فيه بني أصحاب املصاحل األساسيني وأصحاب املصاحل الثانويني، 

جيد مستدام مشروط بربط عالقة وطيدة بينها وبني أصحاب املصلحة حيث يعتربون أن حتقيق املؤسسة ألداء 

، ولقد أشار 1األساسيني، كما أن أصحاب املصلحة الثانويني هلم تأثري كبري على عالقة املؤسسة باألساسيني

إىل أصحاب املصاحل األساسيني هم األطراف الذين بدوم أو بدون مسامهام  Clarksonاملفكر كلركسون 

املسامهني، املستثمرين، املوظفني، املستهلكني، املوردين، الدولة : ( ؤسسة فإن إستمراريتها غري ممكنة مثليف امل

، يف حني عرف أن أصحاب املصاحل الثانويني بأم أطراف تؤثر أو تتأثر باملؤسسة لكن ال يتم )واتمع

اإلعالم و (  حياة املؤسسة من ضمنهم إشراكهم يف الصفقات واملعامالت اليت جتريها وليس هلا دور مهم يف

  :  والشكل املوايل يبني ذلك، 2 )اموعات اخلاصة

 تصنيف أصحاب املصاحل): 05(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

– االقتصاديةمية املستدامة يف املؤسسة نتأصحاب املصلحة يف تفعيل أبعاد الدور إدارة العالقة مع محزة رملي، إمساعيل زحوط، : املصدر

، االجتماعيةاملؤمتر العلمي حول سلوك املؤسسة االقتصادية يف ظل رهانات التنمية املستدامة والعدالة دراسة ميدانية على جممع زاذ فارم بقسنطينة، 

 .329، ص 2012نوفمرب  21-20جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، يومي 

  

اقدية صاحبة املصاحل، وتربطها باملؤسسة ويسمى أصحاب املصاحل األساسيني أحيانا األطراف التع    

عالقة مباشرة حتكمها العقود، ويف حني يعترب املساهم طرفا صاحب مصاحل يف غاية األمهية، إال أن اموعات 

األخرى هامة أيضا، ويوجد ملوظفي املؤسسة مصاحل قصرية األجل يف صورة أجر وظروف عمل ومصاحل 

للموظفني غالبا نقابات عمالية تدير عالقام باملؤسسة، كما يوجد  طويلة املدى يف صورة تقاعد، ويكون

                                                           
  . 329: ، صمرجع سابقمحزة رملي، إمساعيل زحوط،  -1
   .41: ، صمرجع سابقعبد القادر بادن، عبد القادر بريش،  -  2

ومة                                        اإلعالم          المنافسین                                              الحك  

 

 

 

 

 جمعیات حقوق المستھلك                                                            أصحاب المصالح الخاصة   

   المجتمع                              لعمالء               ا                    

 الممولون

 العمال                              الموردون                                        

 المؤسسة

اسیین  أصحاب المصلحة األس....... أصحب المصلحة الثانویین                                               ------   
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للدائنني والعمالء واملوردين مصاحل مشروعة يف املؤسسة، وتتأثر األطراف الثانوية صاحبة املصاحل بأفعال 

 املؤسسة، ولكن هلا صلة تعاقدية حمدودة ا، ومن األمثلة على األطراف الثانوية صاحبة املصاحل منافسي

املؤسسة والناشطني البيئيني، وال شك أيضا أن اتمعات احمللية واحلكومات وكل اتمع ممن املمكن أن يتأثروا 

         1 .بقرارات املؤسسة

  نظرية أصحاب املصاحلمفهوم : اثالث

بأا العالقة بني الشركة والبيئة احمليطة ا، " نظرية أصحاب املصاحل  Freemanيعرف فرميـان     

، حيث أن حاجات أصحاب مصاحل الشركة املتباينة، سوف 2"وكيفية التالؤم مع هذه البيئة وما هي ردة فعلها

تتصارع يف الغالب، ومثال ذلك أن دفع أجور أكرب العاملني سيكون على حساب استقطاع ذلك من أرباح 

ئيسيا يف عملية املوازنة ملثل هذه محلة األسهم، لذا فإن مفهوم النظرية املبسط يضع على عاتق املديرين دورا ر

احلاجات، إن بداية نشأة النظرية ظهرت عندما كان مفهوم أصحاب املصاحل مقتصرا على املالكني من محلة 

األسهم، وإن هذه العالقة بني محلة األسهم واملديرين يطلق عليها مشكلة الوكالة، وهي االحتمالية بنشوء 

، واللذين كانا يسعيان باجتاهات خمتلفة تقود إىل إحداث هذه املشكلة صراع مصلحة بني اإلدارة واملالكني

حيث ختتلف هنا أهداف اإلدارة وأهداف املالكني، إذ أن اإلدارة تسعى لتعظيم القيمة، بينما يرغب املالكون 

  3.بتعظيم الرحبية

ات اجتاه أصحاب عملية إدارة األخالق التنظيمية يف الشرك" نظرية أصحاب املصاحل بأا  تو عرف    

عملية حتديد العالقات بني أصحاب املصاحل وحتقيق أهداف الشركة، وبني عملية "وتعرف أيضا بأا  4،املصاحل

موعات يف نظرية أصحاب املصاحل بكل جمموعة من ا وتعترف ،اختـاذ القرار يف أن تكون بصورة أخالقية

وتركز نظرية أصحاب املصاحل بشكل أساسي  5،"تصاديةيف خلق القيمة االق املؤسسة اليت تؤدي دورا أساسيا

إىل جمموعات " املسامهني" على أنه جيب على املؤسسات أن ميتد اهتمامها وتركيزها من محلة األسهم أي 

ملني واتمع اأخرى هلا كذلك عالقة باملؤسسة، وتتمثل هذه اموعات أصحاب املصاحل يف العمالء، الع

ومعاملتها بصورة  اتمراعاة حقوق هذه اموع - حني اختاذ القرارات - املؤسسة  وجيب على إدارة 6،ككل

  7.عادلة ومتساوية

                                                           
  .499: ، صمرجع سابقالشركات واألزمة املالية العاملية، حوكمة طارق عبد العال محاد،  -1
  .116: ، صمرجع سابق ،الطاهر حممد امحد حممد محاد -2
 العراق، بغداد، ، جملة جامعة بغداد،واإلدارية، جملة العلوم االقتصادية حماولة جادة لتأطري نظرية أصحاب املصاحل يف دراسات إدارة األعمال، سعد العرتي،  -3

  .11: ص ،2007 ،13لد ا ،48ع 
  .116: ص ،مرجع سابق، الطاهر حممد امحد حممد محاد -4
  .116: ، صنفس املرجع السابق -5
، كلية االجتماعيةامللتقى الدويل الثالث  منظمات األعمال واملسؤولية  مداخلة مقدمة إىلاملسؤولية االجتماعية يف ظل حوكمة الشركات، صديقي خضرة،  -6

  .11: ص ،2012فيفري 15- 14تصادية و العلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة بشار،  اجلزائر، يومي العلوم االق
  .117، 116: ، ص، صمرجع سابق، الطاهر حممد امحد حممد محاد -7
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وضعت نظرية أصحاب املصاحل منوذجا للمؤسسة والذي مبوجبه كل األفراد واجلماعات من أصحاب     

 موعة معينة من املصاحل املشروعة يشاركون يف املؤسسة من أجل احلصول على املنافع، وال توجد أولوية

املصاحل واملنافع على جمموعة أخرى، فالنظرية رفضت فكرة أن املؤسسة وجدت لتعظيم ثروة املالكني، ومن 

 أو أنه يتأثر بطريقة أو اذلك يتضح أن النظرية تستند على فكرة وجود املؤسسة خلدمة كل من لديه مصلحة ،

جتاوز مشكلة الوكالة، فالنظرية تستند على فكرة  بأخرى بنشاطات املؤسسة وأعماهلا، وهي بذلك حتاول

 والذين ينتفعون أو يتضررون منها  اوجود املؤسسة خلدمة العديد من أصحاب املصاحل، ممن لديهم اهتمامات

   1.بطريقة معينة أو بأخرى

 حوكمة الشركاتنظرية أصحاب املصاحل و: ارابع

حوكمة الشركات؟ من نظرية الوكالة تتعلق  هل ميكن أن تلعب نظرية أصحاب املصاحل دورا يف    

بربط حوافز املديرين بالرقابة على سلوك اإلدارة، ومن منظور األطراف أصحاب املصاحل  حوكمة الشركات

  2.األطراف صاحبة املصاحل؟ للمؤسسة، كيف ميكن إجبار اإلدارة على مراعاة مصاحل 

اإلدارة على أساس مقياس ما لصاحل األطراف  إن احلوافز اإلدارية ميكن توفريها من خالل مكافأة    

أصحاب املصاحل، وتتطلب هذه العملية أهدافا ومقاييس أداء واضحة، ومن املمكن أن يكون حتديد رساالت 

مقبولة ومتعددة مالئمة لكل مجاعات األطراف صاحبة املصاحل مسألة خادعة وحمرية، ومثة مشكلة رئيسية 

إذا كان هناك مقياس متاح لصاحل األطراف أصحاب املصاحل، حيث أن أخرى جيب التغلب عليها وهي ما 

اخل، أصعب من قياسه بالنسبة حلملة أسهمها، وال يوجد مقياس ....قياس أداء املؤسسة ملوظفيها وعمالئها

ية لتأثري قرارات املديرين السابقة واحلال) مثل أسعار األسهم ( أو مقياس قيمة سوقية ) مثل االيرادات(حماسيب 

بشأن صاحل األطراف أصحاب العالقة، والنتيجة هي ربط حوافز املديرين جبماعات األطراف أصحاب املصاحل 

   3.وقياس األداء الكلي ميكن أن يصبح عملية مربكة وفوضوية

األطراف أصحاب  يف صاحلحىت اليوم ال يوجد إمجاع حول كيفية قياس وإعداد تقارير عن التغريات     

ار اليت يوجد هلا مؤيدون هي منهج مصفوفة األداء املتوازن، وتقيس مصفوفة األداء املتوازن من املصاحل، واألفك

بعض  يفتخدم وتسالعمالء، العمليات الداخلية، تعلم املوظفني ومنوهم، والنجاح املايل، : أربعة منظورات هي

              4.بوجه عام ةمطبق تليس ا، إال أؤسساتامل

                                                           
  .11: ، صمرجع سابقسعد العرتي،  -1
  . 506: ص ،مرجع سابق ،حوكمة الشركات واألزمة املالية العامليةطارق عبد العال محاد،  -2
  .506: ، صنفس املرجع السابق -3
  .507، 506: ، ص، صنفس املرجع السابق -4
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   كائزهارو ااألطراف املعنية بتطبيق حوكمة الشركات وحمددا :الثالثاملبحث 

وذلك  للحرص على التطبيق السليم حلوكمة الشركاتجاهدة هناك العديد من األطراف اليت تسعى   

تأثر بصورة أو بأخرى على تطبيقها بشكل جيد، ومن أجل اإلطالع اليت و يف ظل وجود العديد من احملددات 

األطراف املعنية بتطبيق حوكمة الشركات على هذا املبحث واحملددات سنتناول يف ف أكثر على هذه األطرا

  .ها حوكمة الشركاتعليإضافة إىل حمدداا الداخلية واخلارجية والركائز اليت تستند 

  الشركات حوكمة بتطبيق  ةاألطراف املعني: املطلب األول

لسليم ملفهوم ولقواعد احلوكمة، وحتدد إىل درجة هناك أربعة أطراف رئيسية تتأثر وتؤثر يف التطبيق ا    

  1 .كبرية مدى النجاح أو الفشل يف تطبيق هذه القواعد والشكل التايل يوضح هذه األطراف

  األطراف املعنية بتطبيق حوكمة الشركات): 06(الشكل رقم 

، 2011دار الكتاب احلديث، القاهرة، مصر، ، -ليةمعايري حوكمة املؤسسات املا-البنوك واملصارف ومنظمات األعمالصالح حسن، : املصدر

  .129: ص

 املسامهون: أوال

وهم من يقومون بتقدمي رأس املال للشركة عن طريق ملكيتهم لألسهم وذلك مقابل احلصول على         

األرباح املناسبة الستثمارام وأيضا تعظيم قيمة الشركة على املدى الطويل، وهم من هلم احلق يف اختيار 

 .ضاء جملس اإلدارة املناسبني حلماية حقوقهمأع

  جملس اإلدارة: اثاني

وهو من ميثل املسامهني و أيضا األطراف األخرى مثل أصحاب املصاحل، ويقوم باختيار املديرين         

م التنفيذيني والذين يوكل إليهم سلطة اإلدارة اليومية ألعمال الشركة باإلضافة إىل الرقابة على أدائهم، كما يقو

 . برسم السياسات العامة للشركة وكيفية احملافظة على حقوق املسامهني

  اإلدارة :اثالث

وهي املسؤولة عن اإلدارة الفعلية للشركة لتحقيق أغراضها، وتقدمي التقارير اخلاصة باألداء إىل جملس         

                                                           
 129: ، ص، ص2011دار الكتاب احلديث، القاهرة، مصر، ، - معايري حوكمة املؤسسات املالية- البنوك واملصارف ومنظمات األعمالصالح حسن،  -1

،130.  

 األطراف المعنیة بتطبیق حوكمة الشركات

 مجلس اإلدارة المساھمون  اإلدارة أصحاب المصالح
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ىل مسؤوليتها اجتاه اإلفصاح ولة عن تعظيم أرباح الشركة وزيادة قيمتها، باإلضافة إؤاإلدارة، وتعترب هي املس

 .والشفافية يف املعلومات اليت تنشرها للمسامهني

  أصحاب املصاحل :ارابع

وهم جمموعة من األطراف هلم مصاحل داخل الشركة مثل الدائنني واملوردين والعمالء و العمال         

وخمتلفة يف بعض وجيب مالحظة أن هؤالء األطراف يكون لديهم مصاحل قد تكون متعارضة ، واملوظفني

األحيان، فالدائنون مثال يهتمون مبقدرة الشركة على السداد يف حني يهتم العمال واملوظفون مبقدرة الشركة 

 . على االستمرار

   الشركات حمددات حوكمة: املطلب الثاين

بل والدول من االستفادة من مزايا تطبيق مفهوم حوكمة الشركات، جيب أن  ؤسساتلكي تتمكن امل    

جمموعة من احملددات والعوامل األساسية اليت تضمن التطبيق السليم ملبادئ حوكمة الشركات، ويوضح  وافرتت

الشكل املوايل هذه احملددات، ويف حالة عدم توافر تلك العوامل فإن تطبيق هذا املفهوم واحلصول على مزاياه 

  1:املوضحتني يف الشكل املوايل نييعترب أمرا مشكوكا فيه، وتشمل هذه احملددات والعوامل على جمموعت

 حمددات حوكمة الشركات): 07( شكل رقمال

     

  

 

 

 

  

  

  

  

  

 .88:،ص2013مكتبة اتمع العريب للنشر و التوزيع، عمان، األردن، اإلدارة املالية املعاصرة، حممود عزت اللحام وآخرون،: املصدر

                                                           
  .24- 22: ص، ص ،مرجع سابقحممد مصطفى سليمان،  -1

 حمددات حوكمة الشركات 

 حمددات خارجية  حمددات داخلية 

        

 

 

 املسامهون

 جملس اإلدارة

 الوظائف الرئيسية

 اإلدارة

 أصحاب املصاحل

يعني و 

 يراقب

 يرفع

التقرير 

 إىل 

 تقوم

ها من احملاسبة، املراجعة، و غري:  معايري

.القوانني و القواعد  

قروض، مسامهة يف : القطاع املايل

.رأس املال  

من تنافسية : املاليةكفاءة األسواق 

األسواق، إستثمار أجنيب و الرقابة على 

 الشركات
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 احملددات اخلارجية : أوال

البيئة أو املناخ الذي تعمل من خالله الشركات واليت قد ختتلف من دولة إىل أخرى متثل هذه احملددات         

  :وهي عبارة عن

القوانني واللوائح اليت تنظم العمل باألسواق مثل قوانني الشركات وقوانني سوق املال والقوانني املتعلقة  -

 ؛كارمل على منع االحتوأيضا القوانني اليت تنظم املنافسة واليت تع باإلفالس

وجود نظام مايل جيد حبيث يضمن توفري التمويل الالزم للمشروعات بالشكل املناسب الذي يشجع  -

 ؛ات على التوسع واملنافسة الدوليةالشرك

وذلك عن طريق إحكام الرقابة على  ،هيئات سوق املال والبورصات :كفاءة اهليئات واألجهزة الرقابية مثل -

وأيضا وضع العقوبات املناسبة والتطبيق  ،يانات واملعلومات اليت تنشرهاالشركات والتحقق من دقة وسالمة الب

   ؛هلا يف حالة عدم التزام الشركات الفعلي

دور املؤسسات غري احلكومية يف ضمان التزام أعضائها بالنواحي السلوكية واملهنية واألخالقية واليت تضمن  -

نقابات احملامني ية يف مجعيات احملاسبني واملراجعني وعمل األسواق بكفاءة، وتتمثل هذه املؤسسات غري احلكوم

 .على سبيل املثال

 احملددات الداخلية: اثاني

القواعد واألساليب اليت تطبق داخل الشركات واليت تتضمن وضع هياكل إدارية سليمة  تشمل و    

طراف املعنية بتطبيق توضح كيفية إختاذ القرارات داخل الشركات وتوزيع مناسب للسلطات والواجبات بني األ

مفهوم حوكمة الشركات مثل جملس اإلدارة واإلدارة و املسامهني وأصحاب املصاحل، وذلك بالشكل الذي ال 

يؤدي إىل وجود تعارض يف املصاحل بني هؤالء األطراف، بل يؤدي إىل حتقيق مصاحل املستثمرين على املدى 

  .الطويل

انت داخلية أو خارجية هي بدورها تتأثر مبجموعة أخرى وجيب أن نالحظ أن هذه احملددات سواء ك  

من العوامل املرتبطة بثقافة الدولة والنظام السياسي واالقتصادي ا ومستوى التعليم والوعي لدى األفراد، 

فحوكمة الشركات ليست سوى جزء من حميط اقتصادي أكثر ضخامة تعمل يف نطاقه الشركات ويضم على 

  .    اإلنتاجيةالقتصاد الكلي ودرجة املنافسة يف أسواق املنتج وأسواق العوامل سبيل املثال سياسات ا

 الشركات وكمةحركائز : املطلب الثالث

  :تايلالشكل العلى ثالثة ركائز أساسية واليت نستعرضها يف تستند حوكمة الشركات    
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  الشركات ركائز حوكمة): 08( الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

، الدار 2طحوكمة الشركات قطاع عام وقطاع خاص ومصارف، املفاهيم و املبادئ التجارب واملتطلبات،   بد العال محاد،طارق ع :املصدر

  .49: ، ص2007اجلامعية للنشر و التوزيع،اإلسكندرية، مصر، 

  

  السلوك األخالقي: الركيزة األوىل: أوال

خالقي قوي، ويلقى مساندة إىل ضرورة وجود نظام سلوكي أTrevino & Brown 2004  أشار     

  1:، يتضمن مبادئ قيادية وأخالقية، وأشار إىل إمكانية حتقيق ذلك من خالل)جملس اإلدارة(ؤسسة من قيادة امل

 ؛ة األخالقية املوجودة من املؤسسةفهم الثقاف -

 ؛املعايري األخالقية يف املوظفني توصيل وغرس أمهية -

 ؛والعقابالتركيز على مبدأ الثواب  -

 .األخالقية على مستوى املؤسسةالقدرة  -

أن على جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية زيادة االهتمام بااللتزامات   Schwartz et al 2005يرىكما     

  :األخالقية وذلك لألسباب التالية

 ؛يذيةأن معظم حاالت الفشل الزمتها حاالت فشل أخالقي على مستوى جملس اإلدارة واإلدارة التنف -

 ؛تطلب التقيد باملعايري األخالقيةفة جملس اإلدارة يف حوكمة الشركات الفعالة تطبيعة ووظي -

                                                           
  .65: ، صمرجع سابقعصمت أنور صحصاح،  -1

 ركائز حوكمة الشركات 

 إدارة املخاطر الرقابة و املساءلة السلوك األخالقي

ضمان االلتزام السلوكي من 

  :خالل

  االلتزام باألخالقيات احلميدة -  

االلتزام بقواعد السلوك املهين  -  

  .الرشيد

التوازن يف حتقيق مصاحل خمتلف  -  

  .األطراف

  .الشفافية عند تقدمي املعلومات -  

و جتماعية القيام باملسؤولية اإل -  

 .احلفاظ على بيئة نظيفة

املصلحة يف جناح  تفعيل أدوار أصحاب

  :الوحدة االقتصادية

هيئة سوق : أطراف رقابية عامة مثل -

املال، مصلحة الشركات، البورصة 

  ".البنك املركزي يف حالة البنوك"

املسامهون، : أطراف رقابية مباشرة -

جملس اإلدارة، جلنة املراجعة، املراجعون 

  الداخليني و املراجعون اخلارجيني

دون، العمالء، املور: أطراف أخرى -

 املستهلكون، املودعون، املقرضون

  وضع نظام إلدارة املخاطر -

اإلفصاح  و توضيح و حتديد  -

املخاطر إىل املستخدمني و أصحاب 

 املصلحة
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 ؛ألخالقية قبل مطالبة اآلخرين ايفترض يف جملس اإلدارة أن يلتزم باملعايري ا -

  .      يتطلب جناح األعمال أن يكون جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على مستوى عال من األخالق -

  ةءلالرقابة واملسا: الثانيةالركيزة : ثانيا

يعترب تعزيز مبدأ املسائلة يف ثقافة املؤسسة واتمع، من أهم ركائز حوكمة الشركات اجليدة، ويضمن     

خضوع مجيع األطراف للمسائلة، وبالتايل هو يعزز املناخ األخالقي الذي يعمل به جملس اإلدارة، من خالل 

  1 .وليةؤاإلحساس باملس

لة احملاسبية اليت تربر قانونا ممارسة أي سلطة، حيث أا الطريقة الوحيدة للتأكد من ءساإن إمكانية امل    

 يفوضونأن السلطة اليت مت تفويضها مل يساء استخدامها، كما أن تعارضات يف املصاحل تنشأ من هؤالء الذين 

  2.حسمها على حنو صحيح ميارسوا قد مت  السلطة وهؤالء الذي

لة احملاسبية يتعني االلتزام ا بشكل متبادل، حيث تعزز الشفافية ءلكامل والشفافية واملسااإلفصاح اإن       

ة، فهي تعترب ؤسسزيد من املصداقية على تقرير املعملية املسائلة احملاسبية عن طريق تسهيل املراقبة وتوفري م

ات، كما أا ستوفر أيضا فهم أساسية يف سياق أن الشفافية األكرب سوف تؤثر على مدارك مستخدمي املعلوم

، إن آليات الرقابة الداخلية واحلوكمةبكيفية اختاذ القرارات، كما أا تعد وسيلة لتقوية املسائلة احملاسبية و

تأكد من أن األسباب وراء للعن طريق توفري حافز ملتخذي القرارات الشفافية املسائلة احملاسبية تعزز من 

صحيح، وتتطلب املسائلة احملاسبية من متخذي القرار أن يربروا القرارات اليت مت تصرفام قد مت دعمها بشكل 

       3.اختاذها باإلضافة إىل تقبل املسؤولية عن االختيارات ونتائجها

  نظم إدارة املخاطر: الركيزة الثالثة: ثالثا

دارة املخاطر يف إ" عن إدارة املخاطر على مستوى املؤسسة بعنوان  COSO 2004وميثل إطار جلنة     

، أحد األدوات احلديثة يف جمال حتديد وتقييم والتعامل مع املخاطر، وقد تضمن مثانية "إطار متكامل -املؤسسة

  4 :عناصر لعملية إدارة املخاطر هي

. االستجابة للمخاطر - 5. تقييم املخاطر -4.  حتديث اهلدف -3. وضع األهداف - 2. البيئة اخلارجية -1

  . املتابعة - 8. توصيل املعلومات -7.  أنشطة الرقابة - 6

أن إدارة املخاطر ال تقتصر على حتسني حوكمة الشركات وقواعد  Stephen et al 2006يرى و    

ة على املنافسة، واحملافظة على ؤسسة املالسلوك األخالقي فقط، بل تتضمن فاعلية إدارة املخاطر اليت دد قدر

والتطور، حيث أن هناك مخسة عناصر إلدارة املخاطر يف حوكمة حصتها يف السوق، وقدرا على النمو 

  :الشركات هي

 ؛ضمينها معايري واعتبارات أخالقيةتوصيل قيم وأهداف املؤسسة يف شكل رسالة للموظفني، وت :الثقافة -
                                                           

  .67: ، صنفس املرجع السابق، عصمت أنور صحصاح -1
  .224، 223: ص، ص، 2010الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، املراجعة وحوكمة الشركات،  أمني السيد أمحد لطفي،  -2
  .228، 227: ، صنفس املرجع السابق، ص -3
  .72، 71: ، ص، صابقمرجع سعصمت أنور صحصاح،  -4
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 ؛ة باملؤسسةيحتسني املعايري األخالقية يف املراكز القياد :القيادة -

 ؛والعمليات واستراتيجيات املؤسسة إحداث انسجام بني األفراد :التوحد -

 ؛إدارة املخاطر على مستوى املؤسسةتوافر منظومة متكاملة للرقابة الداخلية والتقارير املالية و :النظم -

التنوع يف خربات وصفات أعضاء جملس اإلدارة، وأدوار قوية إىل أطراف أخرى يف املؤسسة مع  :اهلياكل -

  .      خطوط اتصال مالئمة
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  :الفصل خالصة

سية يف بروز األسباب الرئيمن العديد من املؤسسات العاملية  واياراألخرية ألزمات املالية اتعترب   

حلوكمة الشركات  )Cadbiry(كادبريي تقرير ف املقدم من طرف مصطلح حوكمة الشركات، ويبقى التعري

من أشهر " مبقتضاها تدار الشركات وتراقب نظام متكامل للرقابة يشمل النواحي املالية وغري املالية اليت "بأا

  .التعاريف امللخصة حلوكمة الشركات

شركات لعل أشهرها نظرية ولقد ظهرت العديد من النظريات اليت سامهت يف تفسري حوكمة ال  

الوكالة واليت أثارت اجلدل حول طبيعة العالقة بني الوكيل واملوكل إليه وما يترتب عليها من تكاليف واليت 

ومن منظور هذه النظرية هي  لح عليها بتكاليف الوكالة، أما النظرية الثانية فهي نظرية أصحاب املصاحلإصط

؟، ونشري إىل أنه حىت إجبار اإلدارة على مراعاة مصاحل  األطراف أصحاب املصاحلالبحث يف اإلجابة عن كيفية 

     .صاحل األطراف أصحاب املصاحلميف قياس وإعداد تقارير عن التغريات اليوم ال يوجد إمجاع حول كيفية 

كل األطراف اليت هلا عالقة باملؤسسة فهم أما فيما خيص األطراف املعنية بتطبيق حوكمة الشركات   

عند تطبيقها منها وتواجه حوكمة الشركات الكثري من التحديات  ،كاملسامهني، واإلدارة ، وأصحاب املصاحل 

، ومنها ماهو خارجي وهي متثل ساليب اليت تطبق داخل املؤسسةماهو داخلي واليت تشمل القواعد واأل

، و األسواق التحديات املوجودة خارج املؤسسة أي يف البيئة اليت تعمل فيها املؤسسة كالقوانني والتشريعات

  .اخل...ئات غري احلكوميةياملالية، واهل

الرقابة لوك األخالقي وعلى ثالث ركائز أساسية هي الستستند حوكمة الشركات ونشري إىل أن     

زيادة االهتمام بااللتزامات إذ جيب على جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ، ونظام إدارة املخاطر، لةءاملساو

، التنفيذية واإلدارةحاالت الفشل الزمتها فشل أخالقي على مستوى جملس اإلدارة األخالقية وذلك ألن أغلب 

، حيث أن املسائلة احملاسبية تتطلب من متخذي  القرار أن يربروا كما ال ننسى كذلك الرقابة واملساءلة

، أما الركيزة الثالثة وهي نظام ، باإلضافة إىل تقبل املسؤولية عن االختيارات ونتائجهاالقرارات اليت مت اختاذها

يساعد املؤسسة يف حتدا تإدارة املخاطر فإ خاطر متكن املؤسسة اجليدة هلاته امل واإلدارة ،ددهاد املخاطر اليت

    .، إضافة إىل منوها وتطورهافظة على مكانتها يف السوقامن القدرة على املنافسة واحمل

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ::الفصل الثاينالفصل الثاين                      

  حوكمة الشركاتحوكمة الشركاتمبادئ وآليات مبادئ وآليات 

  وجتارب تطبيقها دولياوجتارب تطبيقها دوليا
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  : متهيد

وكمة الشركات إىل املتعلقة حب دراساتالأغلب أشارت لتطبيق اجليد حلوكمة الشركات أجل ا من    

 ،وتناسب البيئة املتواجدة فيها هاواليت تناسبإتباعها ملؤسسات ا علىاآلليات اليت املبادئ ووجود العديد من 

واليت اختلفت املبادئ واآلليات  هذهالعديد من املؤسسات الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل وضع  وسعت

املقدمة من املبادئ املقدمة من البنك الدويل ومبادئ ومن بني هذه املبادئ جند  حسب وجه نظر واضعيها،

، ولكن املبادئ املقدمة من ...عايري املقدمة من مؤسسة التمويل الدوليةصندوق النقد الدويل، إضافة إىل امل

وبذلك فهي وقبوال عاما، لقيت توافقا دوليا  كوا ،أحسنهاوالتنمية تعترب االقتصادي طرف منظمة التعاون 

 وسنحاول يف هذا الفصل التعرف أكثر على هذه املبادئ ،لكل الدول يف جمال حوكمة الشركاتمرجعا  تعد

ومن أجل  موعة من الدول الغربية والعربية،الشركات ، إضافة إىل التطرق إىل بعض جتارب حوكمة واآلليات

    :اليةاملباحث الت إىلذلك مت تقسيم الفصل 

  .مبادئ حوكمة الشركات: املبحث األول

  .آليات حوكمة الشركات: بحث الثاينامل

  .كاتالتجارب الدولية يف حوكمة الشر: ثالثالبحث امل
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  مبادئ حوكمة الشركات: املبحث األول

املنظمات الدولية كالبنك الدويل العديد من مبادئ وقواعد حلوكمة الشركات من طرف  وضعت     

 منظمة التعاون الدويل والتنميةاملبادئ اليت وضعتها إال أن  ،اخل..الدويل وصندوق النقد الدويل ومؤسسة التمويل

   .أهم هذه املبادئ واليت القت قبوال دوليا عاماو  أشهر تعترب

  تعريف قواعد ومبادئ حوكمة الشركات :املطلب األول

ميكن تعريف قواعد ومبادئ حوكمة الشركات بأا  جمموعة األسس واملمارسات اليت تطبق بصفة     

تتضمن احلقوق و) شركات االكتتاب العام(خاصة على الشركات اململوكة لقاعدة عريضة من املستثمرين

إخل، .....والواجبات لكافة املتعاملني مع الشركة مثل جملس اإلدارة، املسامهني، الدائنني، البنوك، واملوردين،

أي قرار قد يؤثر على مصلحة  اختاذوتظهر من خالل النظم واللوائح الداخلية املطبقة بالشركة واليت حتكم 

  1 .الشركة أو املسامهني ا

 اإلدارةحوكمة الشركات جمموعة املعايري السلوكية واألخالقية اليت تنظم عمل جملس ويقصد مببادئ     

ات، ودف إىل حتقيق توازن بني مصاحل األطراف املختلفة، ؤسسالتنفيذية واملوظفني بشكل عام يف امل واإلدارة

إىل حتقيق ما دف إليه  القانوين هلا، أما القواعد فتمثل النظم واإلجراءات اليت دف اإللزاموتتميز بعدم 

املبادئ، من خالل االلتزام القانوين ا، وربطها بتحقيق سياسة املسؤولية واملساءلة، فمن خالل السلطات 

واملسئوليات املمنوحة لألطراف املختلفة املشتركة يف عملية حوكمة الشركات، يتم وضع القواعد الالزمة 

   2.لتهمءملسا

 أن حتدد أهدافها شركةت اإلطار التنظيمي الذي ميكن من خالله للوتوفر قواعد حوكمة الشركا    

  3 :وتقوم تلك القواعد واملبادئ بتحديد اآليت، وحتدد أيضا كيفية حتقيق األهداف

 ؛القرارات اختاذكيفية  -

 ؛شفافية واإلفصاح يف تلك القراراتال -

 ؛ؤسسةالسلطة واملسؤولية للمديرين والعاملني بامل -

 ؛م اإلفصاح عنها للمستثمريناملعلومات اليت يت -

 .محاية حقوق صغار املسامهني -

  :وتتدخل عدة عوامل يف حتديد قواعد ومبادئ حوكمة الشركات ومنها      

 .قوانني الشركات -

 ؛وانني اليت حتكم القيد بالبورصاتالق -

 ؛االستحواذقانون منع االحتكار وقانون اإلفالس وقانون االندماج وقانون  -

                                                           
  .78، 77: ، ص، صمرجع سابقشحاته السيد شحاته،  عبد الوهاب نصر علي، -1
   .34: ص ، مرجع سابقعصمت أنور صحصاح،  -2
  .78، 77: ص، ص ،مرجع سابقعبد الوهاب نصر علي، شحاته السيد شحاته،  -3
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 ؛ل اهليئة العامة لسوق املالثاهليئات الرقابية م -

 .     احملاكم اليت تشرف على تطبيق تلك القوانني -

  ومعايري صندوق النقد الدويل معايري البنك الدويل :املطلب الثاين

من طرف العديد من املنظمات الدولية، وفيما يلي وكمة الشركات حلعايري املمت وضع العديد من     

  .ك الدويل وصندوق النقد الدويلالبنكل من  املعايري اليت وضعها 

  معايري البنك الدويل : أوال

  1 :معيارين أساسني حلوكمة الشركات مهاالبنك الدويل  أصدر    

يف حماولة لتحسني استقرار النظام العاملي بعد أزمة جنوب شرق آسيا قاد  :اإلعسار وحقوق الدائنني -1

ية للوصول لنظم فعالة لإلعسار ودعم احلقوق اخلاصة البنك الدويل مبادرة لتحديد األسس واخلطوط اإلرشاد

  .بالعالقة بني الدائنني واملدينني يف األسواق الناشئة

من أجل احلصول على تقارير مالية للشركة تكون شفافة وتقدم يف : الشفافية يف نظم احملاسبة واملراجعة -2

باملعايري و القواعد، يقوم البنك الدويل مبراجعة  وقتها ويعتمد عليها كجزء من التقارير اخلاصة مببادرة االلتزام

مدى االلتزام مبعايري احملاسبة واملراجعة يف عدد من الدول ويهدف هذا العمل إىل وضع أساس ملقارنة األساليب 

ولكي نكون أكثر حتديدا فإن اهلدف من هذه املراجعة هو تقييم القدرة على  ،املتبعة يف الدول موضوع البحث

عايري احملاسبة واملراجعة احمللية مع معايري احملاسبة الدولية ومعايري املراجعة الدولية بالترتيب والدرجة اليت مقارنة م

تلتزم ا الشركات مبعايري احملاسبة واملراجعة املوضوعية يف كل دولة، واألكثر من ذلك شركة التمويل الدولية 

أن تقوم  باشتراطقواعد حوكمة الشركات وذلك وهي عضو يف جمموعة البنك الدويل يشجع على تطبيق 

الشركات اليت تستثمر فيها مبمارسة قواعد حوكمة الشركات وبالتصميم على نظم داخلية مناسبة  للمراقبة و 

  .     تقدمي تقارير وينطبق هذا على وجه اخلصوص على البورصة وأسواق األسهم والسندات الناشئة

   يلصندوق النقد الدو معايري :انيثا

فقد وضع صندوق  ،ساهم صندوق النقد الدويل يف مبادرة البنك الدويل لاللتزام باملعايري والقواعد    

سياسات املالية والنقدية النقد الدويل قواعد املمارسات اجليدة اخلاصة بشكل أساسي من أجل شفافية ال

  2 :، وتتمثل هذه املبادئ يف ما يلياحلكومة

يشجع صندوق النقد الدويل األعضاء على تطبيق املدونة القانونية، ويؤكد على : قانون السياسات املالية -1

أن مسئوليات احلكومة جيب أن تكون واضحة كما جيب توفري املعلومات اخلاصة باألنشطة احلكومية 

وجيب  للمواطنني، وجيب عند القيام بإعداد امليزانية وتنفيذها وتقدمي تقارير عنها أن يتم ذلك بطريقة واضحة،

                                                           
 مركز الكتاب األكادميي، بية،حوكمة الشركات أثرها على مستوى اإلفصاح يف املعلومات احملاسوليد ناجي احليايل، حسني عبد اجلليل آل غروي،  -1

  .59، 58:، ص، ص2015 األردن،
  .178، 177: ص، ص، 2010الدار اجلامعية، االسكندرية، مصر، املراجعة وحوكمة الشركات، أمني السيد أمحد لطفي،  -2
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أن تتبع املعلومات املالية معايري اجلودة املتفق عليها، و أن ختضع لنظام تأكيد الرتاهة، وتذكر املدونة ما الذي 

  .جيب على احلكومة أن تقوم به لتحقيق هذه األهداف فيما يتعلق باألسس والوسائل

  :وتؤكد املدونة القانونية للسياسات املالية على أربعة موضوعات هامة هي    

 :وضوح األدوار واملسؤوليات -1-1

أو اهليئات التابعة له يف القطاع العام وسائر قطاعات االقتصاد، وجيب /جيب التمييز بني القطاع احلكومي و - 

 ؛ع العام واضحة ويفصح عنها عالنيةأن تكون أدوار السياسة واإلدارة يف القطا

 .يةجيب أن يكون هناك إطار قانوين وإداري واضح لإلدارة املال - 

 :توافر املعلومات للجماهري -1-2

 ؛ومية املاضية واحلالية واملتوقعةجيب أن توفر املعلومات الكاملة للمواطنني حول األنشطة املالية احلك - 

 .جيب االلتزام بنشر املعلومات املالية يف وقتها - 

 :إعداد امليزانيات وتنفيذها وتقدمي التقارير عنها بطريقة واضحة -1-3

ق امليزانية أهداف السياسة املالية وإطار االقتصاديات الكربى وأسس السياسة بالنسبة جيب أن حتدد وثائ - 

 ؛الية األساسية اليت ميكن حتديدهاللميزانية، باإلضافة إىل املخاطر امل

 ؛لةءتسهل حتليل السياسات وتشجع املساجيب تقدمي املعلومات اخلاصة بامليزانية بطريقة  - 

ادات جيب أن تكون حمددة بكل ومتابعة املصروفات املتفق عليها وكذا مجع اإلير اإلجراءات اخلاصة بتنفيذ - 

 ؛وضوح

 .جيب تقدمي تقارير مالية دورية للهيئة التشريعية واملواطنني - 

 :تأكيد الرتاهة -1-4

 ؛ايري جودة البيانات املتفق عليهاجيب أن تتوافق البيانات املالية ومع - 

 .لفحص املستقلاملعلومات املالية جيب أن ختضع ل - 

قام صندوق النقد الدويل بإعداد قانون : قانون املمارسات اجليدة حول شفافية السياسات املالية والنقدية -2

ثر فعالية إذا  ما عرف املواطنني كالنقدية واملالية من املمكن أن تصبح أ السياساتف ،اخلاصاملمارسات اجليدة 

ألن تكون البنوك  ا، وأيضا اإلدارة اجليدة تدعو حلكومة نفسهاأهداف السياسة وأدواا و إذا ما ألزمت ا

من ي السلطات النقدية واملالية درجة عالية طعندما نعلة خاصة ءية واهليئات املالية خاضعة للمسااملركز

 ، وقد وضع القانون يف سياق تطوير املعايري وقواعد اإلفصاح العلين للجماهري وإجراءات الشفافيةاالستقاللية

اليت وضعت لدعم النظم النقدية واملالية الدولية وهي تدعو لدرجة أعلى من الشفافية يف البنوك التجارية 

  1.خلإ...وشركات السندات وشركات التأمني و البنوك املركزية

                                                           
االقتصادي  اإلصالحواخلاصة من أجل ندوة حوكمة الشركات العامة يف إطار حوكمة الشركات،  واإلفصاحالشفافية مصطفى حسن بسيوين السعدين،  -1

، ص. 2009منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر،  ،مبادئ وممارسات حوكمة الشركات، 2006ة يف القاهرة يف نوفمرب دواهليكلي املنعق

  .158، 157: ص
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  حوكمة الشركاتمعايري مؤسسة التمويل الدولية بشأن  :املطلب الثالث 

جمموعة من اإلرشادات والقواعد  2003لبنك الدويل يف عام وضعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة ل    

واملعايري العامة، تراها أساسية لتدعيم املمارسات اجليدة للحوكمة يف املؤسسات على تنوعها املالية منها وغري 

  1 :املالية، وذلك على مستويات أربعة تشمل

 ؛السليمة حوكمة الشركاتتطبيق خطوات إضافية لضمان  -  ؛مارسات املقبولة للحوكمة السليمةامل - 

 .القيادة -  ؛حمليا حوكمة الشركاتإسهامات أساسية لتحسني تطبيق  - 

  :وذلك على النحو التايل    

  املمارسات املقبولة للحوكمة السليمة : أوال

  :يوضحها اجلدول التايلو املمارسات املقبولة للحوكمة السليمة     

 لحوكمة السليمةاملمارسات املقبولة ل ):04(اجلدول رقم 

  املمارسات املقبولة  حوكمة الشركاتحماور 

االلتزام مببادئ  - 1

  حوكمة الشركاتومعايري 

 ؛ية للحوكمة يف املؤسسات والشركاتتوافر الشكليات األساس -

ر جملس و معاملة املسامهني، دوحقوق : أو الشركة جمموعة خطية من السياسات أو ميثاق والذي يوضح يف احلد األقصى ةلدى املؤسس

  .دارة، الشفافية واإلفصاح و أخالقيات العملاإل

بيئة وعمل جملس  - 2

  اإلدارة

 ؛تقل عن اإلدارة التنفيذية للشركةجملس اإلدارة جيتمع دوريا، ويبحث يف شؤون الشركة بشكل مس -

م يف دية مسؤوليامن أجل التحليل والبحث يف كيفية تأ ومات كافية ومناسبة وقبل وقت كافيتاح ألعضاء جملس اإلدارة معل -

 ؛جتاهات واستراتيجيات الشركةاالرقابة واإلشراف وتطوير 

 ؛شركاا التابعة أو املتفرعة غالبية أعضاء جملس اإلدارة ال جيب أن يكونوا مسؤولني تنفيذيني يف الشركة أو -

وصي بإختيار املدققني اخلارجيني بالنسبة لدى الس جلنة تدقيق و التزام وتضم يف عضويتها غالبية املسؤولني التنفيذيني، واليت ت -

الجتماع املسامهني، وتراجع وتوافق على تقارير املدققني الداخليني واخلارجيني، وهي مسؤولة عن التنفيذ عن قرب لتوصيات املدققني، 

 ؛ى برنامج التنفيذ الرقايب للشركةوتشرف عل

ع معامالت االئتمان وجيب أن توافق عليها على مستوى املدير يتابع الس على أساس دوري سياسات الشركة بالنسبة ألنوا -

  .  وجلنة االئتمان وجملس اإلدارة

  واإلفصاحالشفافية  - 3

 ؛واسطة شركة تدقيق مستقلة ومعروفةإعداد البيانات املالية للشركة مبا يتناسب ومعايري احملاسبة العاملية، ويتم تدقيقها ب -

داد التقارير حول رأس املال الرقايب، ونوعية احملفظة وأدائها، ومكافحة تبييض األموال سياسات وممارسات الشركة بالنسبة إلع -

 ؛الرقابية الوطنية املختصة) يئاتاهل(وغريها حبيث تكون متوافقة مع معايري اهليئة 

دققني الشركة وامل لدى الشركة نظام مناسب للضبط الداخلي والتدقيق الداخلي والذي يتفاعل معه باستمرار مسؤول االلتزام يف -

 ؛اخلارجيني واجلهة الرقابية

التزام الشركة بكافة متطلبات اإلفصاح اليت تنص عليها القوانني والتشريعات ، مع معاملة املستثمرين واحملللني املاليني على قدم  -

  .    املساواة بالنسبة لإلفصاح املايل

معاملة املسامهني  - 4

  أصحاب حقوق األقلية

 ؛املشاركة والتصويت يف االجتماعاتمع السماح هلم ب رامج عمل مناسب هلؤالء املسامهنيت وبجيب توفري معلوما -

 ؛، وحقوق االكتتاب، وحقوق التحويلالشركة تعامل مجيع املسامهني بكل فئام على قدم املساواة بالنسبة حلقوق التصويت -

 ؛)اإلفصاح العادل(على املعلومات  بة لإلفصاحكل حاملي األوراق املالية للشركة يعاملون على قدم املساواة بالنس -

يتاح للمسامهني معلومات مناسبة ويف وقتها املالئم بالنسبة لعدد األسهم من كل الفئات واململوكة من قبل املسامهني املسيطرين  -

  ).     تركز امللكية(والشركات التابعة أو املتفرعة

، 2010دار الكتاب احلديث، القاهرة، مصر،  معايري حوكمة املؤسسات املالية، -عمالالبنوك واملصارف ومنظمات األصالح حسن،  :املصدر

  .77، 76: ص، ص

                                                           
  .76: ص، مرجع سابقصالح حسن،  -1
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  السليمة حوكمة الشركاتخطوات إضافية لضمان تطبيق : ثانيا

ت، هذه اخلطوات يوضحها توجد خطوات إضافية جيب تطبيقها للوصول حلوكمة سليمة للشركا    

  .ايلاجلدول املو

 خطوات إضافية لضمان تطبيق حوكمة الشركات السليمة ):05(اجلدول رقم 

  السليمة حوكمة الشركاتخطوات إضافية لضمان تطبيق   حوكمة الشركاتحماور 

االلتزام مببادئ  - 1

حوكمة ومعايري 

  الشركات

 ؛والسياسات يثاق، وعن املتابعة الدورية هلذا املحوكمة الشركاتلدى الشركة مسؤول خمتص عن ضمان االلتزام مبيثاق وسياسات  -

مبا يتناسب مع املواثيق االختيارية ألفضل املمارسات يف  حوكمة الشركاتإفصاح الشركة دوريا للمسامهني عن ميثاق وممارسات  -

  . الدولة

بيئة وعمل جملس  - 2

  اإلدارة

 ؛واملسامهني املسيطرين ارةداإليتضمن جملس اإلدارة إثنني أو أكثر من األعضاء املستقلني عن  -

 ؛)االئتمانية والسوقية والتشغيلية(جلنة إلدارة املخاطر، حبيث توفر ألعضائه متابعات سنوية عن نظام إدارة املخاطر لدى الس -

اء لدى الشركة إجراءات خاصة راسخة بالنسبة ملراجعة جملس اإلدارة يف كل ما يتعلق مبعامالت االئتمان مع املسؤولني واملدر -

 ؛والشركات التابعة أو املتفرعة

  .مناسبة على صعيد املسؤوليات واإلشراف والرقابة هذا مع إجراء تقييم سنوي) مصفوفة املؤهالت واملهارات(يبة الس ترك -

  اإلفصاح والشفافية  - 3
 إن السياسات وممارسات احملاسبة الرقابية واملالية وإعداد التقارير، واإلفصاح تتجاوز املتطلبات الرقابية والقانونية احمللية لتتضمن -

  . ناصر أساسية من أفضل املمارسات الدولية بالنسبة للمؤسسات املاليةع

معاملة املسامهني  - 4

  أصحاب حقوق األقلية

 ؛لتصويت التراكمي أو آليات مماثلةالتمثيل الفعال هلؤالء املسامهني جيب أن يكون متوافرا من خالل ا -

 ؛ني عند حدوث تغيريات يف السيطرةلدى الشركة سياسات مصممة وقوية بالنسبة ملعامالت هؤالء املسامه -

لدى الشركة سياسات وممارسات واضحة بالنسبة لإلفصاح الكامل واملناسب على صعيد التوقيت تتاح للمسامهني، واخلاصة  -

امهني املسوأيضا باتفاقيات ) تضارب املصاحل(باملعامالت مع الشركات  التابعة أو املتفرعة واملسامهني املسيطرين واملدراء واإلدارة 

 ؛املسيطرين

إعداد الشركة تقارير سنوية تفصح فيها هلؤالء املسامهني عن املخاطر األساسية املرتبطة وية املسيطرين، ودرجة تركز امللكية،  -

مللكية واخليارات املتقاطعة بني الشركات التابعة واملتفرعة للشركة املعنية، وأي االختالفات بني قوة التصويت للمساهم املسيطر وموقف ا

  .      العام يف الشركة

: ، ص، ص2010دار الكتاب احلديث، مصر، معايري حوكمة املؤسسات املالية، -البنوك واملصارف ومنظمات األعمالصالح حسن، : املصدر

78 ،79.  

  حمليا حوكمة الشركاتإسهامات أساسية لتحسني تطبيق : ثالثا

  .يق حوكمة الشركات حملياإلسهامات األساسية لتطبااجلدول املوايل يوضح     
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 إسهامات أساسية لتحسني تطبيق حوكمة الشركات حمليا ):06(اجلدول رقم 

  حمليا حوكمة الشركاتإسهامات أساسية لتحسني تطبيق   حوكمة الشركاتحماور 

االلتزام بالترشيد  - 1

  اإلداري

 ؛ات يف الدولةمارسالشركة تلتزم بكافة التوصيات املطبقة يف امليثاق االختياري ألفضل امل  -

  .لدى جملس اإلدارة جلنة للحوكمة -

بيئة وعمل جملس  - 2

  اإلدارة

 ؛مكونة بالكامل من مدراء مستقلني إن جلنة التدقيق وااللتزام وإدارة املخاطر التابعة لس اإلدارة -

 ؛مدراء مستقلني تهجملس اإلدارة يتضمن يف غالبي -

ستقلني مسؤولة عن املوافقة على كافة مواد املعامالت ذات الصلة بالشركات إن جلنة جملس اإلدارة املكونة بالكامل من مدراء م -

 ؛اء أو اإلدارة يف الشركة املعنيةالتابعة أو املتفرعة للمسامهني املسيطرين أو املدر

 ؛احلاهليئات املتخصصة األخرى التابعة لس اإلدارة موجودة ملعاجلة مواضيع تقنية حمددة أو تضارب حمتمل يف املص -

  .    بالكامل على أساس سنوي هجملس اإلدارة يتم اختيار -

  واإلفصاحالشفافية  - 3
 ؛تناغم مع أعلى املستويات الدوليةإعداد التقارير املالية وممارسات اإلفصاح ت -

  .اإلفصاح للمسامهني واجلمهور العام يتم أيضا عرب االنترنت يف األوقات املناسبة -

معاملة املسامهني  - 4

  يةأصحاب حقوق األقل

) واليت قد تتضمن نصوص خاصة مبتطلبات الغالبية الساحقة أو غالبية حقوق األقلية ( لدى الشركة آليات فعالة لتصويت املسامهني  -

من أجل محاية هؤالء املسامهني ضد أي إجراءات متييزية وغري حيادية وغري عادلة يقوم ا املسامهون املسيطرون عندما تكون امللكية 

  .ا يكون هناك تضارب يف املصاحل بالنسبة للمسامهني املسيطرينمركزة أو عندم

، 2010دار الكتاب احلديث، القاهرة، مصر،  معايري حوكمة املؤسسات املالية، -البنوك واملصارف ومنظمات األعمالصالح حسن، : املصدر

 .80، 79: ص، ص

  القيـــادة: رابعا

 .ما يتعلق مبعيار القيادةواجلدول التايل يوضح حماور حوكمة الشركات في    

 القيـــادة ):07(اجلدول رقم 

  القيـــــــــادة  حوكمة الشركاتحماور 

  اإلداريااللتزام بالترشيد  - 1
حوكمة ة حملية، وأيضا كشركة بني الشركات القيادية العاملية يف جمال يالشركة معروفة بني اجلمهور العام كشركة قياد -

  . الشركات

  رةبيئة وعمل جملس اإلدا - 2
أو جلنة من ( ورفع التقارير اخلاصة ا مباشرة إىل جملس اإلدارة ) أو التسليفات( لدى الشركة آلية مستقلة ملتابعة األصول -

  .من أجل تأمني إدراك وحل مناسب ألي مشكالت على هذا الصعيد) الس

معاملة املسامهني أصحاب  - 3

  حقوق األقلية

  .تساوية للمسامهني يربهن عن توافق متسق مع توقعات السوق الدوليةإن تاريخ الشركة على صعيد املعاملة امل -

، 2010دار الكتاب احلديث، القاهرة، مصر،  معايري حوكمة املؤسسات املالية، -البنوك واملصارف ومنظمات األعمالصالح حسن، : املصدر

  .81، 80 :ص، ص

  

  )OECD( مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: رابعاملطلب ال

تعد منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف طليعة املؤسسات الدولية اليت تصدت ملوضوع إصدار معايري     

، حيث قررت أمانة جملس منظمة وضع معايري وإرشادات حلاكمية الشركات الدوليةودولية للنظام املايل 

أبريل عام  28-27ري يف الفترة والتنمية يف اإلجتماع الذي عقد على املستوى الوزا االقتصاديالتعاون 

دعوة املنظمة للتعاون مع احلكومات الوطنية وغريها من املنظمات الدولية والقطاع اخلاص يف وضع  1998

جمموعة من املبادئ غري ملزمة حلوكمة الشركات، مستفيدة يف ذلك من إسهامات البنك الدويل وصندوق 



وجتارب تطبيقها دوليا الشركات حوكمة وآليات مبادئ                       :                 الثاين الفصل  

 

 
50 

  1.الحتادات الدولية، وغريها من األطراف املعنية باملوضوعالنقد الدويل، وقطاع األعمال واملستثمرين، وا

تعترب تلك املبادئ هي األساس  ذلك احلني حىت اآلنمت إصدار هذه املبادئ ومنذ  1999ويف ماي     

الذي تستند إليه الدول والشركات عند قيامها بوضع األسس املناسبة لتطبيق مفهوم حوكمة الشركات، 

ظم أحد املعايري الرئيسية للن باعتبارها املايل االستقراروافقة عليها من جانب منتدى وفضال عن هذا فقد متت امل

صندوق /فإا تشكل العنصر األساسي حلوكمة الشركات يف تقارير البنك الدويلاملالية السليمة، وتبعا لذلك 

   2.النقد الدويل عن مراعاة املعايري والقواعد

ذج منفرد واحد حلوكمة الشركات اجليدة ميكن تطبيقه يف مجيع وجيب أن نالحظ أنه ليس هناك منو    

دول العامل ويؤدي إىل حتقيق نفس النتائج، ومع ذلك فقد أدى العمل الذي مت القيام به يف كل من دول املنظمة 

إىل حتديد عدد من العناصر املشتركة اليت تعترب أساسا حلوكمة الشركات  املنظمةخارج وغريها من الدول 

ظم النماذج املختلفة هلياكل جملس نيلها لدة، وتقوم املبادئ على أساس هذه العوامل املشتركة ومت تشكاجلي

 3.اإلدارة املوجودة يف دول املنظمة أو غريها من الدول

 ما االعتباروجيب أن نالحظ أن املبادئ اليت سوف يتم التطرق إليها هي املبادئ املعدلة اليت أخذت يف     

، وتتضمن تلك املبادئ العديد من التعديالت اهلامة اليت 2004سنة حىت  1999منذ عام  تطورات حدث من

صدرت بعد العديد من املشاورات املكثفة، وقد وافقت الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية 

،2004أبريل  22املعدلة للمبادئ يف  الصياغةعلى هذه 
ملبادئ مرت أخرى، مت تعديل هذه ا  2015ويف سنة  4

 دةيجدئ مباد G20 نيلعشراون مع جمموعة التعاب OECD التعاون االقتصادي والتنميةأصدرت منظمة حيث  

، 2015متوز عام /يوليو 8بادئ يف هذه امل OECD و اعتمد جملس منظمة الـخاصة حبوكمة الشركات، 

حيث  )تركيا( يف أنطاليا 2015 نوفمرب 16-15يف  20وبعد ذلك قدمت هذه املبادئ لقادة جمموعة الـ 

جماالت مثل املبادئ  06املبادئ وتشمل هذه ، حلوكمة الشركات G20/OECD أقرا وأطلقت عليها مبادئ

يف مبدأ واحد وهو  2004 يف مبادئ سنة أم دجموا املبدأ الثاين والثالثإال أم وتعترب نفس املبادئ  2004

تكافئة للمسامهني، وإضافة مبدأ جديد هو املبدأ الثالث املؤسسات االستثمارية احلقوق واملعاملة امل: املبدأ الثاين

وأسواق األسهم وغريهم من املؤسسات املالية الوسيطة، أما باقي املبادئ فبقيت كما هي دون تغيري، ونشري أن 

، وفيما يلي توضيح 2004هذه املبادئ الزالت غري مطبقة يف الدول العربية وأغلبها يطبق املبادئ الصادرة سنة 

  :  مبادئ أساسية هي ةستتتكون اليت و هلذه املبادئ

  

                                                           
، ص، 2013دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، األردن، حوكمة البنوك وأثرها يف األداء واملخاطرة، ضي، حاكم حمسن الربيعي، محد عبد احلسني را -1

  .66، 65: ص
  .36: ص، مرجع سابقعصمت أنور صحصاح،  -2
  .48: ، ص، مرجع سابقحممد مصطفى سليمان،  -3
  .49، 48: ص، ص نفس املرجع السابق -4
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  ضمان وجود أساس إلطار فعال حلوكمة الشركات: املبدأ األول

ينبغي أن يشجع إطار حوكمة الشركات على شفافية وكفاءة األسواق وأن يكون متوافقا مع أحكام     

  .تلف اجلهات اإلشرافية والتنظيمية والتنفيذيةالقانون وأن حيدد بوضوح توزيع املسئوليات بني خم

  1 :املبادئ الفرعية للمبدأ العام األولوتتمثل     

الشامل، ونزاهة  االقتصاديينبغي أن يتم وضع إطار حوكمة الشركات دف أن يكون ذا تأثري على األداء  -

 ؛يز بالشفافية والفعاليةتتم األسواق، واحلوافز اليت خيلقها للمشاركني يف السوق، وتشجيع قيام أسواق

ينبغي أن تكون املتطلبات القانونية والتنظيمية اليت تؤثر على يف ممارسات حوكمة الشركة يف نطاق  -

 ؛ون، وذات شفافية، وقابلة للتنفيذتشريعي ما، متوافقة مع حكم القان اختصاص

اضح ما، حمددا بشكل و تشريعي اختصاصينبغي أن يكون توزيع املسئوليات بني خمتلف اجلهات، يف نطاق  -

 ؛مع ضمان خدمة املصلحة العامة

والتنظيمية والتنفيذية السلطة، والرتاهة واملوارد للقيام بواجبها  اإلشرافيةينبغي أن تكون لدى اجلهات  -

بطريقة متخصصة وموضوعية ، فضال عن أحكامها وقراراا ينبغي أن تكون يف الوقت املناسب وشفافة مع 

 .متوفري الشرح التا

 امللكية حقوق ألصحاب الرئيسية والوظائف املسامهني حقوق :املبدأ الثاين

  .حقوقهم ممارسة هلم يسهل وأن للمسامهني احلماية يوفر أن الشركات حوكمة إطار يف ينبغي  

 2 :ثاين يف ما يلياملبادئ الفرعية للمبدأ العام الوتتمثل   

  :يف احلق نيللمسامه األساسية احلقوق تتضمن أن ينبغي -أوال

 ؛امللكية لتسجيل مضمونة طرق -1

 ؛األسهم حتويل أو إرسال  -2

 .منتظم أساس وعلى املناسب الوقت يف بالشركة الصلة وذات املادية املعلومات على احلصول  -3

 ؛للمسامهني العامة اجلمعية يف والتصويت املشاركة -4

 ؛اإلدارة جملس أعضاء وعزل انتخاب -5

 .الشركة من أرباح نصيب -6

اليت  القرارات عن الكافية املعلومات على حيصلوا وأن يف، املشاركة يف احلق للمسامهني يكون أن نبغيي -ثانيا

  :مثل الشركة يف أساسية تغيريات أي ختص

 ؛للشركة احلاكمة من املستندات مياثلها ما أو التأسيس، عقد أو األساسي، النظام تعديل -1

 ؛إضافية أسهم بإصدار الترخيص -2

                                                           
  .111: ، ص، مرجع سابقرندة الدبل،  -1
   .12، 11: ص، ص مرجع سابق، ،بشأن حوكمة الشركات والتنميةمبادئ منظمة التعاون االقتصادي اخلاصة،  مركز املشروعات الدولية -2
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 بيع إىل الواقع يف يؤدى مبا األصول، كل يكون أن يكاد ما كل أو حتويل ذلك يف مبا نائية،االستث العمليات  -3

 .الشركة

 للمسامهني، العامة اجلمعية اجتماعات يف والتصويت الفعالة املشاركة فرصة للمسامهني تكون أن ينبغي -ثالثا

 إجراءات ذلك يف مبا للمسامهني ةامالع اجلمعية اجتماعات حتكم اليت بالقواعد علما حياطوا وينبغي أن

 .التصويت

أعمال  وجدول ومكان بتاريخ، يتعلق فيما املناسب الوقت يف الكافية باملعلومات املسامهني تزويد ينبغي -1

قرارات  اختاذ سيجرى اليت املوضوعات عن املناسب الوقت وىف الكاملة املعلومات وكذلك العامة، اجلمعية

 ؛االجتماع يف بشأا

باملراجعة  املتعلقة األسئلة ذلك يف مبا اإلدارة، جملس إىل األسئلة لتوجيه للمسامهني الفرصة تتاح أن بغيني  -2

 نطاق حدود يف قرارات، واقتراح العامة، باجلمعية اخلاص األعمال جدول على بنود ووضع السنوية، اخلارجية

 ؛معقولة

ترشيح  مثل الشركات حبوكمة اخلاصة الرئيسية اتالقرار يف للمسامهني الفعالة املشاركة تسهيل ينبغي -3

، يف الشركة التنفيذيني وكبار اإلدارة جملس أعضاء مكافآت بسياسة وينبغي اإلدارة، جملس أعضاء وانتخابات

 ملوافقة مكافآم من كجزء والعاملني اإلدارة جملس ألعضاء أسهم بتقدمي اخلاص القسم خيضع أن ينبغي كما

 ؛املسامهني

مث  سواء لألصوات األثر نفس إعطاء مع غيابيا، أم شخصيا سواء التصويت من املسامهون يتمكن أن ينبغي -4

  .غيابيا أم حضوريا ا اإلدالء

من  درجة على حيصلوا أن املسامهني لبعض متكن اليت الرأمسالية والترتيبات اهلياكل عن اإلفصاح ينبغي -رابعا

 .هماألس من ملكيام مع تتناسب ال السيطرة

 .والشفافية بالكفاءة تتميز بطريقة بالعمل الشركات على السيطرة ألسواق السماح ينبغي -خامسا

الشركات  على السيطرة حيازة حتكم اليت واإلجراءات القواعد عن واإلفصاح حتديد بوضوح يتم أن ينبغي -1

الشركة،  أصول من وهريةج حصص وبيع االندماجات، مثل االستثنائية العمليات وكذلك املالية، األسواق يف

ويف  شفافة بأسعار العمليات تتم أن وينبغي، هلم القانوين وامللجأ حقوقهم يفهموا أن للمستثمرين ميكن حىت

 ؛لطبقام وفقا املسامهني كافة حقوق يحتم عادية شروط ظل

 .ساءلةامل من اإلدارة وجملس اإلدارة حلماية لالستيالء املضادة الوسائل استخدام عدم ينبغي - 2

 .املؤسسيون املستثمرون ذلك يف مبا امللكية، حلقوق املسامهني كافة ممارسة تسهيل ينبغي - سادسا

 اخلاصة الشركات حوكمة عن يفصحوا أن وكالء بصفة يعملون الذين املؤسسيني املستثمرين على ينبغي -1

 استخدامهم لتقرير لديهم مةالقائ اإلجراءات ذلك يف مبا باستثمارام يتعلق فيما التصويت م وسياسات

 ؛التصويتيةحلقوقهم 
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مع  ا يتعاملون اليت الكيفية عن يفصحوا أن وكالء بصفة يعملون الذين املؤسسيني املستثمرين على ينبغي  -2

 .باستثمارام اخلاصة الرئيسية امللكية حلقوق ممارستهم يف تؤثر قد اليت للمصاحل املادي التعارض

يتعلق  فيما بعضا بعضهم مع يتشاوروا أن ،نيسياملؤس املستثمرونم فيه مبا لمسامهني،ل السماح ينبغي -سابعا

 االستثناءات ملنع بعض مع املبادئ، يف الوارد للتعريف وفقا للمسامهني األساسية باحلقوق اخلاصة باملوضوعات

 .االستغالل إساءة

  املعاملة املتساوية للمسامهني: املبدأ الثالث

ـار حـوكمة الشركات أن يضمن معاملة متساوية لكافة املسامهني، مبا يف ذلك ينبغي فـي إط        

سامهني األجانب، وينبغي أن تتاح الفرصة لكافة املسامهني للحصول على تعويض فعال عن مسامهي األقلية وامل

  .انتهاك حقوقهم

  1 :ثاين يف ما يلياملبادئ الفرعية للمبدأ العام الوتتمثل       

   .عاملة كافة املسامهني محلة نفس طبقة األسهم معاملة متساويةينبغي م -أوال

و ينبغي أن  ،كون لكافة األسهم نفس احلقوقيف نطاق أي سلسلة رقمية من نفس الطبقة، ينبغي أن ت  -1

ت األسهم قبل أن يتمكن كافـة املسـتثمرين مـن احلصول على املعلومات املتعلقة بكافة السالسل وطبقا

وينبغي أن تكون أية تغيريات يف حقوق التصويت خاضعة ملوافقة تلك الطبقات من األسهم  ،يقوموا بالشـراء

  ؛اليت تتأثر سلبا نتيجة للتغيري

ينبغي محاية مسامهي األقلية من إساءة االستغالل اليت يقوم ا، أو يتم إجراؤها ملصلحة املسامهني  - 2

ك بشكل مباشر أو غري مباشر، وينبغي ألن تكون هنا أصـحاب النسب احلاكمة، واليت يهم القيام ا سواء

  ؛وسائل فعالة لإلصالح بشكل فعال

ينبغي أن يتم اإلدالء باألصوات عن طريق فارزي أصوات أو مرشحني هلذا الغرض بطريقة يتم االتفاق  - 3

  ؛عليها مع املستفيد من ملكية األسهم

 ؛ويت عرب احلدودينبغي إلغاء مجيع العوائق اليت تعرقل عملية التص - 4

ن حيصلوا على أينبغي أن تسمح العمليات واإلجراءات اخلاصة باجتماع اجلمعية العامة لكافة املسامهني ب - 5

إجراءات الشركة إىل زيادة صعوبة أو زيادة تكلفة اإلدالء باألصوات  يوينبغي أال تؤد ،معاملـة متسـاوية

  .بدون مربر

 .خليني والتداول الصوري والشخصيينبغي منع التداول بني الدا -اثاني

ينبغي أن يطلـب من أعضاء جملس اإلدارة والتنفيذيني الرئيسيني بالشركة أن يفصحوا لس اإلدارة  -ثالثا

أي مصلحة مادية يف أي  ،أم بالنيابة عن طرف ثالث ـم سواء بشكل مباشر أو غري مباشرعما إذا كانـت هل

 .باشرعملية أو موضوع ميس الشركة بطريق م

                                                           
  .13: ، صمرجع سابق، بشأن حوكمة الشركات مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنميةاخلاصة،  مركز املشروعات الدولية -1
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  دور أصحاب املصلحة  يف حوكمة الشركات: املبدأ الرابع

ينبغي أن يقر اإلطار اخلاص بالقواعد املنظمة حلوكمة الشركات حبقوق أصحاب املصاحل كما هي       

حمددة يف القانون، ويشجع التعاون الفعال بني الشركات وأصحاب املصاحل بالشركة توفري االستمرارية 

  1 :يا وتتضمن مايليللشركات السليمة مال

حاب املصاحل اليت أن يشدد إطار القواعد املنظمة حلوكمة الشركات على ضرورة احترام حقوق أص -أوال

  ؛حيميها القانون

  ؛لى تعويض مناسب عن انتهاك حقوقهمإتاحة الفرصة ألصحاب املصاحل ع -ثانيا

يات ملصاحل وأن تكفل تلك اآللأن يسمح إطار حوكمة الشركات بوجود آليات ملشاركة أصحاب ا -ثالثا

     ؛بدورها حتسني مستويات األداء

  ؛بأسلوب دوري ويف التوقيت املناسبتوفري املعلومات ألصحاب املصاحل وفرص النفاذ هلا  -رابعا

السماح ألصحاب املصاحل مبا فيهم العاملني من األفراد واجلهات اليت متثلهم االتصال حبرية مبجلس  -خامسا

عبري عن خماوفهم اجتاه التصرفات غري القانونية واملنافية ألخالقيات املهنة، مبا ال يؤدي إىل املساس اإلدارة للت

  .حبقوقهم

أن يزود إطار القواعد املنظمة حلوكمة الشركات يكل فاعل كفء للحماية من اإلعسار والتطبيق  - سادسا

  .الفاعل حلقوق الدائنني

  اإلفصاح والشفافية: املبدأ اخلامس

إفصاحا صحيحا يف الوقت املناسب، مبا يشمل مجيع األمور  حوكمة الشركاتجيب أن يضمن إطار       

املهمة واجلوهرية بالنسبة للشركة املسامهة، مبا يف ذلك الوضع املايل، واإلداري، وحقوق امللكية، وحوكمة 

عند االلتزام بتطبيق هذا  الشركة، وبصفة عامة هناك جمموعة من اإلرشادات اليت جيب أخذها بعني االعتبار

  2:املبدأ

 :جيب أن يشمل اإلفصاح املعلومات املهمة واجلوهرية ولكن غري حمصور ا وهي -

 ؛تائج املالية والتشغيلية للمؤسسةالن 

 ؛أهداف الشركة 

 ؛املسامهون الرئيسيون 

 اإلدارة العليااملديرين يف (ت والتعويضات ألعضاء جملس اإلدارة، واملديرين التنفيذينيآسياسة املكاف( ،

ومعلومات حول أعضاء جملس اإلدارة، مبا يف ذلك مؤهالم، وعملية االختيار، وأي إدارات أخرى للشركة، 

 ؛يعتربون كمستقلني من قبل الس وما إذا كانوا

                                                           
  .39: ، صمرجع سابقان شيحان املشهداين، عالء فرحان طالب، إمي -1
، رام اهللا، فلسطني، )ماس(معهد أحباث السياسات االقتصادية الفلسطيينتعزيز حوكمة الشركات يف فلسطني، عدنان قباجة، مهند حامد، إبراهيم الشقاقي،  -2

   .46، 45: ، ص، ص2008
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 ؛العمليات مع األطراف ذات العالقة 

 ؛عوامل املخاطر املتوقع حدوثها 

  ؛حل اآلخريناملصامواضيع تتعلق باملوظفني وأصحاب 

  ا حوكمة الشركاتهياكل وسياسات والطريقة اليت تطبق. 

 ؛يري حماسبية ومالية عالية اجلودةجيب أن تصل املعلومات ويفصح عنها وفقا ملعا -

جيب القيام بتدقيق سنوي من قبل مدقق خارجي مستقل، وكفء، ومؤهل، من أجل تقدمي تأكيد خارجي  -

ة ني بأن القوائم والبيانات املالية متثل بعدالة املركز املايل، وأداء الشركوموضوعي إىل جملس اإلدارة واملسامه

 ؛بالنسبة جلميع النواحي املادية

لة من قبل املسامهني، ومسؤولني أمام الشركة ءن اخلارجيون مسئولني وعرضة للمساجيب أن يكون املدققو -

 ؛هنية عند قيامهم بعملية التدقيقملمارسة العناية امل

ذات الصلة والعالقة ملستخدميها بشكل متساو ويف الوقت املناسب،  علوماتتقدم قنوات نشر املجيب أن  -

  .            وبكلفة متكن من الوصول عليها

            مسؤوليات جملس اإلدارة :املبدأ السادس

لس اإلدارة جيسد هذا املبدأ إطار قواعد حوكمة الشركات على إستراتيجية الشركة والرقابة الفاعلة      

  1 :على الشركة، ومسؤولية جملس اإلدارة أمام الشركة واملسامهني من حيث

 ؛ملا فيه صاحل الشركة واملسامهني أن يعمل جملس اإلدارة بإخالص على أساس عناية الرجل احلريص -

ة املتساوية عاملعلى جملس اإلدارة إن كانت قراراته تؤثر على جمموعة من املسامهني أن يعمل على حتقيق امل -

 ؛جلميع املسامهني

 ؛تباره مصاحل األطراف ذوي العالقةعلى جملس اإلدارة أن يتبع معايري عالية لألخالق ويضع يف اع -

 :على جملس اإلدارة القيام بإجناز جمموعة من املهام األساسية املقرة مسبقا مبا يف ذلك -

 مل وحتديد أهداف األداء ومراقبة تنفيذ وضع إستراتيجية الشركة وسياسة املخاطر واملوازنات وخطط الع

 ؛ت الرأمسالية وتصفية االستثماراتاألداء والنفقا

  ؛كات وإجراء التعديالت عند احلاجةمتابعة قياس كفاءة ممارسة الشركة لقواعد حوكمة الشر 

 م ومتا؛بعة أدائهم وإعفائهم عند الضرورةاختيار كبار املديرين وحتديد مكافآ 

 ؛لتحقيق مصاحل الشركة واملسامهني ت املديرين و أعضاء جملس اإلدارة،آاإلفصاح عن مكاف 

 ؛رشيح وانتخاب أعضاء جملس اإلدارةتوافر نظام رمسي يتصف بالشفافية لعمليات ت 

  الرقابة على حاالت تعارض املصاحل اخلاصة باملديرين وأعضاء جملس اإلدارة واملسامهني مبا يف ذلك سوق

 ؛على بعض العمليات املتعلقة ا وإحكام السيطرة استخدام موجودات الشركة

                                                           
  .42، 41: ص ص،،  مرجع سابقعالء فرحان طالب، إميان شيحان املشهداين،  -1
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  التأكد من سالمة التقارير املالية والنظم احملاسبية للشركة مبا يف ذلك نظام التدقيق املايل املستقل والرقابة

 .، واالمتثال للقوانني والتعليماتالداخلية السيما أنظمة إدارة املخاطر والرقابة املالية والتشغيلية

 :اإلدارة ضمان احلكم بشكل مستقل وموضوعي يف ما يتعلق بشؤون الشركة من خالل على جملس -

 غري التنفيذيني ممن تتوافر فيهم القدرة على احلكم املوضوعي  اإلدارةف عدد كاف من أعضاء جملس يتكل

يني وأعضاء جملس لتنفيذيينات، مكافآت االتقارير املالية، التع( ملة مثلمبهام قد حيدث فيها تعارض للمصاحل احملت

 ؛)اإلدارة

 ؛بلجان جملس اإلدارة عند تأسيسها التحديد الدقيق واإلفصاح عن اهلدف وإجراءات العمل اخلاصة 

 م عضاء جملس اإلدارة تكريس وقت كافعلى أ؛ملمارسة مسؤوليا 

املناسب ليتسىن هلم أن يتوافر ألعضاء جملس اإلدارة سهولة النفاذ إىل املعلومات املناسبة والدقيقة يف التوقيت  -

 . القيام مبسؤوليام على الوجه األكمل
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  حوكمة الشركاتآليات : بحث الثاينامل

، حيث أنه عند التطبيق اجليد لآلليات ليات حوكمة الشركات آليات داخلية وأخرى خارجيةآل       

كل من  ا املبحثيف هذ ناولاآلليات اخلارجية، وسنتمن  منمأيف  ؤسسةالداخلية حلوكمة الشركات تكون امل

    .اآلليات الداخلية واخلارجية حلوكمة الشركات بشيء من التفصيل

  اآلليات الداخلية حلوكمة الشركات: املطلب األول

ألا مرتبطة بأهم وظائف تؤثر اآلليات الداخلية حلوكمة الشركات بشكل مباشر على املؤسسات       

، وسنحاول يف هذا املطلب توضيح كيف خلإ..ة وجلنة املراجعةاملؤسسة كمجلس اإلدارة واملراجعة الداخلي

   . املؤسسة منها استفادةتعمل هذه اآلليات وكيفية 

  آلية جملس اإلدارة: أوال

أن الناشطني والباحثني يف جمال حوكمة الشركات يعدون  Singh  & Harianto منيذكر كل       

أنه حيمي رأس املال املستثمر يف الشركة من سوء االستعمال  جملس اإلدارة أحسن أداة ملراقبة سلوك اإلدارة، إذ

من قبل اإلدارة، وذلك من خالل صالحياته القانونية يف تعيني وإعفاء ومكافأة اإلدارة العليا، كما أن جملس 

اإلدارة القوي يشارك بفاعلية يف وضع إستراتيجية الشركة، ويقدم احلوافز املناسبة لإلدارة، ويراقب سلوكها 

      1.ها، وبالتايل تعظيم قيمة الشركةءداأويقوم 

  جلان جملس اإلدارة: ثانيا

على الشركة أن تنشئ على األقل اللجان اليت تنص عليها متطلبات بورصة األوراق املالية املقيدة ا      

، ويقرر )ضاتالتعوي(جلنة املراجعة، وجلنة التعيينات، وجلنة املكافآت : أسهمها، وهذه اللجان بصفة عامة هي

جملس اإلدارة مدى احتياجه من عدمه إلنشاء تلك اللجان أو اللجان األخرى، وتتشكل كل جلنة من عدد ال 

ة واملهارات ربستقلني والذين تتوافر لديهم اخليقل عن ثالثة أعضاء من أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني امل

ن جلنة طاملا لديه املهارات إلدارة  االنضمام ألكثر ماملناسبة للعمل يف تلك اللجان، وجيوز لعضو جملس ا

      2.تؤهله لذلكاليت ات املتوافرة لديه ربواخل

من أعضائها لكي  اويعترب تعيني رؤساء اللجان وأعضائها من سلطة جملس اإلدارة، والذي خيتار عضو      

ل اللجان، ولس اإلدارة حق يقوم مبهام رئيس اللجنة، وحيدد جملس اإلدارة كيفية رفع التقارير من قب

اإلشراف على مدى فعالية اللجان، وينبغي على رئيس جملس اإلدارة أن حييط السلطات الرقابية علما بوجود 

جلان جملس اإلدارة وباختصاصاا وعضويتها، وينبغي أن تظهر أمساء اللجان ورؤسائها وأعضائها يف التقرير 

عد واإلجراءات املتعلقة بكيفية اجتماعاا والوقت املناسب لتلك تقوم اللجان بتحديد القواو 3السنوي،

                                                           
  . 134: ، ص2015، دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع، عمان، األردن، يف الشركات وكمة احلحممد حلمي اجليالين،  -1
  .142: ص ،مرجع سابق حممد مصطفى سليمان، -2
  . 193: ص ،2010 املطبوعات اجلامعية، مصر، ارد ،حوكمة الشركاتأمري فرج يوسف،  -3
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االجتماعات، ويتم عقد االجتماعات بناء على طلب رئيس اللجنة وجيب أن يكون احلضور لغالبية أعضاء 

  1.اللجنة لكي تتمكن من مباشرة مسئولياا بفاعلية

يكون هذا اخلروج يف الوقت  وميكن أن خيرج أي عضو من عضوية اللجنة يف أي وقت شرط أن      

املناسب وبصورة كتابية، وعند دخول عضو جديد للجنة جيب أن حيصل على موافقة غالبية أعضاء جملس 

اإلدارة، أما مكافآت أعضاء اللجنة فيكون حسب سياسة جملس اإلدارة املتعلقة بعضوية اللجان التابعة له، 

للجان تأثري ونشري أن ، والذي يقوم مبراجعتها من وقت آلخرويوكل جملس اإلدارة للجنة مهامها ومسؤولياا 

ذه اللجان ميزة إضافية تتمثل يف منح هذه اللجان ألعضاء جملس اإلدارة رؤية أوضح هلاستشاري كبري ولكن 

تتعلق بالشركة لن يتمكنوا من احلصول عليها بدون هذه اللجان إىل جانب ذلك تكمن قيمة هذه اللجان يف 

   2: ثالث جماالت

طمأنة املسامهني خارج املؤسسة خبصوص مشولية وموضوعية عمليات جملس اإلدارة، وينطبق هذا على عمل  -

 ؛عن مرشحني مناسبني لس اإلدارةجلنة املراجعة فيما يتعلق بالبيانات املالية، وعلى جلنة الترشيح يف البحث 

مليات اليت يقومون ا وتساعد على حتسني جودة املهمة حيث تضيف اللجان اجليدة قيمة ملحوظة للع -

 ؛ة املسامهني يف صحة تلك العملياتزيادة درجة ثق

عات اليت تنشأ نتيجة تعارض املصاحل بني املديرين التنفيذيني ومصلحة املسامهني، أو اليت قد تنشأ ارتحل ال -

نة املراجعة، وميكن  للجان بني هؤالء التنفيذيني واملراجعني الداخليني أو اخلارجيني وهو الدور الذي تلعبه جل

 .الس وضع هذه الرتاعات داخل املنظور املناسب هلا وأيضا سهولة التعامل معها

  : وعموما يقوم جملس اإلدارة بتشكيل اللجان الرئيسية التالية      

  :)املراجعة (  جلنة التدقيق  -1

األساسية املناطة بلجنة التدقيق  إن عملية اإلشراف على إعداد البيانات املالية للشركة من الواجبات      

 حوكمة الشركاتالداخلي، إذ تقوم هذه اللجنة مبتابعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، وهي تعد من أدوات 

وتعترب صفيت االستقاللية وعمق النظر من أهم صفات جلنة املراجعة، فهي ال تندفع  الداخلية املهمة يف الشركة،

اسبية وال تتورط يف تغطية أخطاء أحد األطراف ذات العالقة، وتلعب جلنة التدقيق حنو االستغراق يف أمور حم

دورا رئيسيا يف اإلشراف والرقابة املالية وتقدمي التقارير، وذا تعمل على تقوية حوكمة الشركة وزيادة الثقة 

     3.العامة باملؤسسة

 Blue Ribbonءت ا جلنة وتعترب استقاللية جلنة التدقيق من أهم التوصيات اليت جا      

Committee.1999)( لتحسني فعالية التدقيق الداخلي، ويعتمد جناح جلنة التدقيق بالدرجة األوىل على ،

                                                           
  .151، 150: ص، صمرجع سابق، ان، حممد مصطفى سليم -1
  .133، 132: ، ص، صنفس املرجع السابق -2
  . 195، 194: ، ص، صمرجع سابقأمري فرج يوسف،  -3
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  1.اخلربات واخلصائص اليت يتمتع ا أعضاء اللجنة، واملعرفة املالية، واألكثر من ذلك االستقاللية

ستجابة إىل التغريات اليت حدثت يف بيئة األعمال، لقد تطورت واجبات ووظائف جلنة التدقيق باال        

  2:وميكن تلخيص املسئوليات الرئيسية للجنة التدقيق كأداة مساعدة لفحص وتدقيق جملس اإلدارة كاآليت

 ؛ة وسالمة القوائم املالية للشركةصح -

 ؛نزاهة وتأهيل املدققني اخلارجينياستقاللية و -

 ؛الشركةأداء وظيفة املراجعة الداخلية ب -

 ؛ة نظم الرقابة الداخلية باملؤسسةمءمال -

 .مراقبة االلتزام مبتطلبات القوانني واللوائح ودليل السلوك -

  :وتتضمن الوظائف اهلامة األخرى للجنة التدقيق مايلي      

 ؛وفهم أثرها على القوائم املالية رير اهلامةافحص مشاكل احملاسبة والتق -

طوط مباشرة لالتصال بني جملس اإلدارة واإلدارة املالية وضع واالحتفاظ عن طريق اجتماعات دورية خ -

 ؛ليني واملدققني املستقلني للشركةواملدققني الداخ

ابة الداخلية دراسة فعالية نظم الرقابة الداخلية للشركة ونطاق فحص املدققني الداخليني واخلارجيني للرق -

 ؛على التقرير املايل

مبراقبة سياسات الشركة املرتبطة بااللتزام بالقوانني واللوائح واجبة فحص فعالية نظام الرقابة للشركة اخلاص  -

 .ت املصاحل وفحص سوء السلوك والغشواألخالقيات وتعارضا

وعند أداء واجبات جلنة التدقيق فإا جيب أن تقوم بإعداد تقرير يتم تضمينه يف التقرير السنوي       

امة للمسامهني طبقا للقوانني واللوائح واجبة التطبيق واملعايري للشركة والذي سيتم تقدميه الجتماع اجلمعية الع

        .احملددة

  :جلنة املكافآت -2

هناك احتمال لتضارب املصاحل بالنسبة ألعضاء جملس اإلدارة الذين يقررون مكافآم بأنفسهم وقد       

ت تتشكل بصفة رئيسية من يساعد على حل هذه املشاكل قيام جملس اإلدارة بتعيني جلنة للمرتبات و للمكافآ

 3،األعضاء املستقلني الذين يقومون بوضع توصيات لس اإلدارة  بشأن مرتبات ومكافآت أعضاء الس

ولقد توصي أغلب الدراسات اخلاصة حبوكمة الشركات والتوصيات الصادرة عن اجلهات املهتمة ا بأنه جيب 

ري التنفيذيني، ويف جمال الشركات اململوكة للدولة فقد أن تشكل جلان املكافآت من أعضاء جملس اإلدارة غ

                                                           
 -على القيمة االقتصادية املضافة انعكاسهاأثر األدوات الداخلية حلوكمة الشركات على رأس املال العامل و أرشد فؤاد التميمي، أمحد فارس القيسي،  -1

العراق، ع بغداد، جامعة بغداد،  ،واإلداريةجملة العلوم االقتصادية  اسة تطبيقية على عينة من الشركات الصناعية املدرجة يف بورصة عمان لألوراق املالية،در

  . 172: ص ،19،2013الد ، 73
  .253، 252: ، ص، صمرجع سابقأمني السيد أمحد لطفي،  -2
  .200: ، ص مرجع سابقأمري فرج يوسف،  -3
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تأكيدا على ضرورة أن تكون مكافآت أعضاء   OECDتضمنت إرشادات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

جملس اإلدارة واإلدارة العليا معقولة، وذلك لضمان تعزيز مصاحل الشركة يف األمد البعيد من خالل جذب 

  1 .كفاءات العاليةاملهنيني من ذوي ال

تتركز وظائف جلنة املكافآت وواجباا يف حتديد الرواتب واملكافآت واملزايا اخلاصة باإلدارة العليا لذا       

  2:حدد تلك الواجبات مبا يأيت Mintzفإن 

 ؛يهاحتديد املكافآت واملزايا األخرى لإلدارة العليا، ومراجعتها والتوصية لس اإلدارة باملصادقة عل -

 ؛ومراجعة هذه السياسات بشكل دوري ضع سياسات إلدارة برامج مكافأة اإلدارة العلياو -

معقول بأداء  اختاذ خطوات لتعديل برامج مكافآت اإلدارة العليا اليت ينتج عنها دفعات ال ترتبط بشكل -

 ؛عضو اإلدارة العليا

 .وضع سياسات ملزايا اإلدارة ومراجعتها باستمرار -

  :جلنة التعيينات -3

قد يرغب جملس اإلدارة بني حني وآخر يف تعيني أعضاء جدد مستقلني بالس، أو تعيني أعضاء       

قيام جلنة التعيينات  االختيارمستقلني يف جلنيت التدقيق واملكافآت، ومن األمور املفيدة اليت تضمن حياد عملية 

ات تضم أعضاء مستقلني، وتقوم من جلنة تعيين االختيارباقتراح أمساء على جملس اإلدارة خاصة إذا كان 

اجلهات الرقابية بالطريقة املعتادة بالتصديق على األمساء اليت  اقترحتها جلنة التعيينات ووافق عليها جملس 

اإلدارة، وميكن لرئيس جملس اإلدارة سواء كان هو نفسه املسؤول التنفيذي الرئيسي أم ال، أن يرأس هذه 

  4:لتعيني فإن أفضل إجراء ميكن إتباعه يتمثل فيما يليومن أجل ضمان موضوعية ا 3،اللجنة

 ؛اختاذ قرار بتعيني أعضاء جدد -

 ؛ة بشأن طبيعة ونوع الشخص املطلوبوضع وصف وظيفي واإلجابة عن مجيع األسئل -

القيام بعملية حبث رمسي أو غري رمسي أو كليهما، وتتضمن عملية البحث النظر يف املرشحني املعروفني  -

 ؛وأعضاء جملس اإلدارة اللجنةألعضاء 

 ؛مة خمتصرة عن املرشحني املناسبنيوضع قائ -

 ؛ن اجلهات اليت ميكن الرجوع إليهااحلصول على بيانات ع -

  .     عقد مقابالت مع أعضاء جملس اإلدارة -

 آلية هيكل امللكية: ثالثا

 ة، وأشارؤسسامل يقصد يكل امللكية حتديد من هم أصحاب املال اململوك، وقيمة ونسبة أنصبتهم يف     

                                                           
  . 138: ، ص مرجع سابقحممد حلمي اجليالين،  -1
  . 201: ، ص مرجع سابق، أمري فرج يوسف -2
  .201: ، ص نفس املرجع السابق -3
  .201: ص ،سابقالرجع نفس امل -4
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Denis & Mcconnell 2003) (  ،إىل أن هيكل امللكية يعترب أحد أهم اآلليات اهلامة يف حوكمة الشركات

نادر احلدوث، فغالبا املتحكمون يف  ئاوأن الفصل الكامل بني امللكية والرقابة يف حوكمة الشركات يعترب شي

، وبعضهم قد يكون له امللكية )ليت يتحكمون فيها ملكية الشركات ا(ة يكون هلم حصة من امللكية ؤسسامل

م أشاروا أيضا إىل املواقف املختلفة للفئات املسيطرة على ملكية الشركات، وكيفية تأثريهم بالكامل، كما أ

  1 .على إدارة الشركة

لكية إىل أن التداخل بني امل ) (Denis & Mcconnell 2003 أشار :سيطرة املديرين على ملكية الشركة -1

مما يؤدي إىل رفع القيمة السوقية ) بني املالك، واملديرين(والتحكم يؤدي إىل تقليل التعارض يف املصاحل 

للشركات، ولكن يف الواقع العملي فإن املوقف خيتلف متاما فملكية املديرين جلزء من أسهم الشركة قد يؤدي 

ا ينعكس بشكل إجيايب على أداء الشركات ويؤدي إىل حتقيق نوع من التوافق بني مصاحل املديرين واملالك، مم

أكرب من احلرية لتحقيق  اإىل تعظيم ثروة املالك، ولكن يف حالة عدم التوافق، فإن ملكية املديرين متنحهم قدر

أهدافهم دون أدىن مراعاة ملصاحل املالك، واملعيار األساسي هنا هو مفاضلة املديرين بني عائد االحنياز ملصلحة 

أو عائد اخلندقة اإلدارية، وطبيعة الثقافة السائدة واخلربات التراكمية والفوائد املتوقعة عموما، والعواقب الشركة 

  .الناجتة عن تبين أي من هذه املواقف

يف حالة امللكية بواسطة املالك املسيطرين فإن هؤالء املالك قد  :امللكية بواسطة جمموعة املالك املسيطرين -2

على اإلدارة بالشكل الذي يؤدي إىل تعظيم ثروة املالك ككل، ولكن إذا قامت هذه اموعة يقوموا بالتأثري 

باستغالل موارد املنظمة ملصلحتهم، سوف ينعكس ذلك بشكل سليب على قيمة املنظمة لكل املالك سواء كانوا 

عائد املتوقع من استخدام قوم أقلية أو أغلبية، املعيار األساسي هنا هو مفاضلة جمموعة املالك املسيطرين بني ال

  .ملصلحة مجيع املالك، وبني العائد املتوقع من استغالل  موارد الشركة ملصلحتهم

التأثري على قرارات اإلدارة ) مالك الشركة(ميكن حلملة األسهم  :امللكية بواسطة األفراد من املستثمرين -3

مبعىن وجود تشتت يف  –لكية موزعة بشكل كبري مة، ولكن يف حالة ما إذا كانت املامن خالل اجلمعية الع

جدا بالنسبة حلجم الشركة، مع عدم دراية هؤالء املسامهني  حبيث أصبح نصيب املالك ضئيال –امللكية 

حبقوقهم وكيفية محاية احلقوق،  فإن احلافز واملوارد وإمكانيات هؤالء األقلية من محلة األسهم تكون ضئيلة 

قرارات اإلدارة، باإلضافة إىل صعوبة التنسيق بني هؤالء املسامهني املشتتني للرقابة على جدا ملراقبة سلوكيات، 

  .         هذه السلوكيات، والقرارات

  حوكمة الشركاتتطبيق مفهوم  يفأمهية هيكل امللكية يف الشركات  -4

عن املسئولية،  ية احملاسبةالعدالة وقابل: تعتمد كافة نظم حوكمة الشركات على أربعة مبادئ هي    

ولية والشفافية، وتعتمد التحديات اخلاصة مبراعاة هذه املبادئ وااللتزام ا على هيكل امللكية يف قطاع ؤواملس

                                                           
مركز املديرين املصري، وزارة  قية،أثر اآلليات الداخلية حلوكمة الشركات على األداء املايل للشركات املصرية دراسة تطبي اء الدين مسري عالم، -1

  .27، 26: ، ص، ص2009االستثمار، مصر، 
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أو هيكل مشتت ) نظام الداخلني(هيكل مركز : الشركات، وهناك نوعان شائعان هلياكل امللكية للشركات

   .ن التفصيلوسوف نتعرض لكل منهما بشيء م 1،)نظام اخلارجيني(

حيث تتركز اإلدارة وامللكية يف أيدي عدد قليل من األفراد أو  ):نظام الداخلني( اهليكل املركز -4-1

" ق عليهم لعلى طريقة تشغيل وعمل الشركة يط العائالت أو املديرين، وألن هؤالء األطراف يؤثرون بشدة

لديها هياكل ملكية مركزة، ويقوم الداخليون  ومعظم الدول وخاصة اليت حيكمها القانون املدين" الداخليون 

يف هياكل اإلدارة يف املركزة مبمارسة السيطرة أو التحكم يف الشركات بعدة طرق منها قيامهم مبلكية أغلبية 

حيث غالبا ما يقوم املسامهون ذو امللكيات الضخمة من األسهم بالتحكم يف اإلدارة عن  ،حقوق التصويت

يف جملس اإلدارة ويف بعض األحيان ميلك الداخليون عدد قليال من األسهم ولكنهم طريق التمثيل املباشر 

ت يوحيدث ذلك عندما تتعدد أنواع األسهم مع متتع بعضها  حبقوق تصو ،يتمتعون بأغلبية حقوق التصويت

أسهم ذات حقوق تصويت ضخمة فإن ذلك  امتالكأكثر من بعضها اآلخر، وإذا ما متكن بضعة أفراد من 

        2 .مكنهم فعال من أن يتحكموا يف الشركة، حىت لو مل يكونوا هم أصحاب أغلبية رأس املالسي

ومما الشك فيه أن لكل نظام من هياكل امللكية مزاياه وعيوبه ومن مث له حتديات لنظام حوكمة    

أن الداخليني لديهم  : الشركات اخلاص به، حيث تتمتع الشركة اليت يتحكم فيها الداخليون مبزايا عديدة منها

يف  ؤسسةالسلطة واحلافز ملراقبة اإلدارة باإلضافة إىل أن الداخليني مييلون إىل اختاذ القرارات اليت تعزز أداء امل

األجل الطويل، ومن ناحية أخرى جند أن نظام الداخليني يعرض الشركة إىل الفشل يف بعض النواحي املعنية 

حاب الشركة أو أصحاب حقوق التصويت من ذوي النسب املسيطرة، حلوكمة الشركات وإحداها هو أن أص

على أصول الشركة على حساب مسامهي األقلية،  الءيلالستميكن أن يرغموا أو يتواطئوا مع إدارة الشركة 

وميثل ذلك خماطرة كبرية عندما ال يتمتع مسامهوا األقلية حبقوقهم القانونية وحيدث نفس الشيء عندما يكون 

الشركة من كبار املسامهني أو من كبار أصحاب القوة التصويتية أو كليهما ويستخدمون هذه السلطة مديروا 

ومثال ذلك  3،يف التأثري على قرارات جملس اإلدارة اليت قد يستفيدون منها بشكل مباشر على حساب الشركة

لكفيلة بتدمري الشركات أن لدى كبار محلة األسهم ومن ميتلكون األصوات الكثرية الكثري من الوسائل ا

  4:ومنها

هم يف السوق تشجيع الس على املوافقة على شراء شركة منافسة ال لشيء إال لتوسيع حصة شركت -

 ؛وإسكات صوت املنافسة

إقناع الس برفض الدمج أو االنضمام إىل شركات أخرى خشية فقدان السيطرة على الشركة حىت ولو  -

                                                           
مركز املشروعات  ،النامية والصاعدة واالنتقالية االقتصادغرس حوكمة الشركات يف  ترمجة مسري كرمي، كاترين ل، كوشتا هلييلينج، جون، سولفيلن، -1

  .9:ص  2003لواليات املتحدة األمريكية،، اغرفة التجارة األمريكية، واشنطن  ،CIPE اصةالدولية اخل
  .27: ص، مرجع سابق حممد مصطفى سليمان،  -2
  .28، 27: ص، ص، نفس املرجع السابق -3
،  arabia.org-www.cipe:على املوقع  متاح .16ص،  ،األسواق الصاعدةدليل تأسيس حوكمة الشركات يف ،  مركز املشروعات الدولية اخلاصة -4

  .12/06/2015اطلع علیھ بتاریخ 
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 ؛داء الشركةسني أكان االنضمام سيؤدي إىل حت

وباختصار فإن الداخليني الذين يستخدمون قوم دون مراعاة للمسؤولية، يهدرون موارد الشركة     

ويضعفون قدرا اإلنتاجية ويشجعون املستثمر على التردد وحيرمون الشركة من السيولة املوجودة يف أسواق 

منع املستثمرين من الشركات من األموال ورأس املال، كما أن أسواق املال الضحلة تؤدي بدورها إىل حرمان 

              .تنويع املخاطر

يف هياكل امللكية املشتتة، فيكون هناك عدد كبري من املالكني الذين  ):نظام اخلارجيني(اهليكل املشتت  -4-2

م على ميتلك كل منهم عددا صغريا من أسهم الشركة، وعادة ما ال يكون هناك لدى صغار املسامهني ما حيفزه

ومن مثة . مراقبة نشاط الشركة عن قرب،كما أم مييلون إىل عدم املشاركة يف القرارات أو السياسات اإلدارية

،كما يشار إىل نظم امللكية املشتتة بنظم اخلارجيني، ومتيل الدول اليت تطبق القانون )اخلارجيون(يطلق عليهم 

  1.تطبيق هياكل امللكية املشتتة يف الشركات العام مثل اململكة املتحدة والواليات املتحدة إىل

وعلى النقيض من نظم الداخليني، فإن املنشآت يف نظم اخلارجيني تعتمد على األعضاء املستقلني يف     

ومييل أعضاء جملس اإلدارة  .جمالس اإلدارة ملراقبة السلوك اإلداري واإلشراف على بقائه حتت السيطرة

اضح وبدرجة متساوية عن املعلومات، وتقييم األداء اإلداري بشكل موضوعي، املستقلني إىل اإلفصاح بشكل و

ومحاية مصاحل وحقوق املسامهني بقوة، ونتيجة هلذا تعترب نظم اخلارجيني أكثر قابلية للمسائلة وأقل فسادا، 

              2.ومتيل حنو تعزيز السيولة يف األسواق املالية

هياكل امللكية ذات امللكية املشتتة هلا نقاط ضعف معينة، إذ مييل املالك  وعلى الرغم من تلك املزايا فإن    

املشتتون إىل االهتمام بتعظيم األرباح يف األجل القصري، ومن مثة فإم يتجهون إىل املوافقة على السياسات 

جيع األداء واالستراتيجيات اليت تنشأ عنها مكاسب يف األجل القصري، لكنها قد ال تعمل بالضرورة على تش

طويل األجل للشركة، وقد يؤدي هذا يف بعض األحيان إىل إثارة اخلالفات بني أعضاء جملس اإلدارة وأصحاب 

الشركات، وإىل تواتر التغريات يف هيكل امللكية نظرا ألن املسامهني قد يرغبون يف التخلي عن استثمارام على 

         3.األمرين يؤدي إىل إضعاف استقرار الشركة أمل حتقيق أرباح أكثر ارتفاعا يف مكان آخر، وكال

أما صغار املستثمرين فال يتوافر لديهم سوى حافز أقل ملراقبة قرارات جملس اإلدارة بيقظة وحرص،     

وحملاسبة أعضاء جملس اإلدارة عن مسؤوليام، ونتيجة هلذا فقد يظل أعضاء اإلدارة الذين يؤيدون اختاذ تلك 

     4.ائبة يف مناصبهم، بينما تكون مصلحة الشركة يف التخلص منهمالقرارات غري الص

   آلية التدقيق الداخلي: رابعا

إن التغريات اليت تشهدها مهنة التدقيق الداخلي الناجتة عن الفضائح املالية يف منظمات األعمال       

                                                           
  .148: ص ،مرجع سابقأمني السيد أمحد لطفي،  -1
  . 162: ، صمرجع سابقحممد حلمي اجليالين،  -2
  . 163: ، صنفس املرجع السابق -3
  . 10: ، ص، مرجع سابقكاترين ل، كوشتا هلييلينج، جون، سولفيلن -4
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ري للممارسة املهنية األمريكية تطلب القيام من معهد التدقيق الداخلي تشكيل جلنة عمل لوضع إطار نظ

 عبارة عن نشاط مستقل، موضوعي،" الداخلي، وعرف معهد املدققني الداخليني التدقيق الداخلي بأنه  للتدقيق

 واستشاري مصمم إلضافة القيمة وحتسني عمليات الشركة، كما يساعد الشركة على إجناز أهدافها من خالل

 1،"حوكمة الشركاتت إدارة  املخاطر، وعمليات الرقابة ومدخل انضباطي منظم، لتقييم وحتسني فعالية عمليا

   2:من خالل اآليت وذلك

إىل أن نشاط التدقيق الداخلي يتوىل تقييم وحتسني إدارة املخاطر، كما  )2110(يشري املعيار : إدارة املخاطر -1

 :جيب عليه أن يساهم يف حتسني إدارة املخاطر وأنظمة الرقابة مع مراعاة

مليات املؤسسة وبأنظمة يعمل نظام التدقيق على تقييم التعرض للمخاطر املتصلة بع :خدمات التأكيد -

 ؛املعلومات

فإنه يتعني على املدققني الداخليني مناقشة املخاطر املتصلة بأهداف األعمال  :خدمات االستشارة -

 للمخاطر تقييم التعرضواالستشارية، وأن يستخدموا املعرفة اليت يكتسبوا من األعمال االستشارية يف حتديد 

 .للجوهرية باملؤسسة

يشري أن اهلدف األساسي لنشاط التدقيق الداخلي هو فحص وتقييم فعالية وكفاءة  )2120(املعيار  :الرقابة -2

 .وتعزيز التحسني املستمر لنظام الرقابة الداخلية املعمول ا ومن مث حتديد نقاط الضعف يف هذا النظام

نتائج تقييم املخاطر، ينبغي أن يعمل نشاط التدقيق الداخلي على تقييم كفاية  بناء على :خدمات التأكيد -

 ؛باملؤسسة وأنظمة معلوماا حوكمة الشركاتوفعالية أدوات الرقابة اليت تضم 

يتعني على املدققني الداخليني عند أداء واجبهم االستشاري التحقق من أن أدوات  :خدمات االستشارة -

ون قادرين على يمع األهداف اليت يزعمون حتقيقها، كما ينبغي أن يكون املدققون الداخلالرقابة اليت تتماشى 

نشاط التدقيق على  أساس نتائج تقييم اخلطرعلى  نواحي جوهرية يف أدوات الرقابةالتعرف على وجود أي 

قوم التدقيق الداخلي حيث ي ،م كفاءة وفعالية الرقابة شاملة أنظمة التوجيه، العمليات واملعلوماتتقي ،الداخلي

  :مبساعدة اإلدارة يف حتمل مسئولياا بتقدمي اخلدمات التالية

  ؛يف املؤسسة) حوكمة الشركاتنظام (حتديد كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية  -

 ؛عليها لالعتمادقابلية املعلومات  -

 ؛محاية األصول -

 ؛االلتزام بالسياسات واإلجراءات املوضوعية -

 ؛هداف والغاياتالوصول إىل األ -

 ؛حتديد مواطن اخلطر -

                                                           
  . 172: ، ص مرجع سابقيمي، أمحد فارس القيسي، أرشد فؤاد التم -1
، حبوث وأوراق عمل املؤمتر العريب األول التدقيق الداخلي يف إطار حوكمة حوكمة الشركاتالتدقيق الداخلي يف إطار خلف عبد اهللا الوردات،  -2

  . 167، 166: ، ص، ص2009للتنمية االدارية، مصر، ، منشورات املنظمة العربية 2005الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة، سبتمري الشركات، 
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 .  الشك املهين - ؛منع واكتشاف الغش واالحتيال -

وبصدد تعظيم قيمة املراجعة الداخلية فقد توالت إصدارات اامع العلمية واملنظمات املهنية على       

الداخلية خالل ، وفيما يلي توضيح لتطوير طبيعة املراجعة 2003مقارنة بعام  1993املستوى الدويل يف عام 

  1:هاتني الفترتني كما يوضحها اجلدول املوايل

  تطوير طبيعة املراجعة الداخلية): 08(جلدول رقم ا

  2003حديثا   أوجه املقارنة  )1993(تقليديا

  .التقييم -الفحص -

  .االلتزام-الكفاءة-الدقة–احلماية  -

  .منع واكتشاف وتصحيح األخطاء والتالعب -

  .التحقيقاختبارات االلتزام  -

  .اإلدارة التنفيذية -

  .اإلدارة التنفيذية -

  .التبعية االدارية -

  .اخلدمات -1

  .األنشطة -2

 .األهداف -3

 .الوسائل -4

 .التبعية -5

 .التوصيات -6

  .احلياد -7

  .اخلدمات االستثمارية-التأكيد املوضوعي -

  .دعم حوكمة الشركة- تعظيم قيمة املؤسسة -

  .إدارة املخاطر املالية والتشغيلية -

  .الفحص التحليلي -

  .جلنة املراجعة -

  .املسامهني وجملس اإلدارة اإلشرايف -

  .االستقالل -

منوذج مقترح لتفعيل قواعد حوكمة الشركات يف إطار املعايري الدولية للمراجعة الداخلية، حبوث وأوراق حممد عبد الفتاح إبراهيم،  :املصدر

، منشورات املنظمة 2005الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة، سبتمري إطار حوكمة الشركات ، عمل املؤمتر العريب األول التدقيق الداخلي يف 

  .41، 40:، ص، ص2009، مصر، اإلداريةالعربية للتنمية 

  اآلليات اخلارجية حلوكمة الشركات: املطلب الثاين

ق املنتجات، آلية السوق و تشمل اآلليات اخلارجية للحوكمة آلية التشريعات والقوانني، آلية منافسة سو  

  .، التدقيق اخلارجيآلية اإلفصاح والشفافية و ألغراض السيطرة

  آلية التشريعات والقوانني: أوال

ري بني الفاعلني الذين يشتركون بشكل مباشر يف غالبا ما تؤثر هذه اآلليات على التفاعالت اليت جت      

، حوكمة الشركاتلفاعلني األساسيني يف عملية ، ولقد أثرت بعض التشريعات على احوكمة الشركاتعملية 

ليس فيما يتصل بدورهم ووظيفتهم يف هذه العملية فقط، بل على كيفية تفاعلهم مع بعضهم البعض، فعلى 

متطلبات جديدة على الشركات املسامهة العامة،  )Sarbanes-Oxly Act 2002 (سبيل املثال فرض قانون

ة املستقلني، وتقوية إشراف جلنة التدقيق على عملية إعداد التقارير املالية، اإلدار سأعضاء جمل ةتتمثل يف زياد

والطلب من املدير التنفيذي ومدير الشؤون املالية الشهادة على صحة التقارير وعلى نظام الرقابة الداخلية، 

ركة على املصادقة ولني يف الشؤوجلنة التدقيق وحتديد قدرة املس ووضع خطوط إتصال فعالة بني املدقق اخلارجي

واليت قد تكون مضرة مبصاحل املالكني و أصحاب املصاحل اآلخرين يف  على املعامالت اليت ختصهم يف الشركة،

                                                           
منوذج مقترح لتفعيل قواعد حوكمة الشركات يف إطار املعايري الدولية للمراجعة الداخلية، حبوث وأوراق عمل املؤمتر العريب حممد عبد الفتاح إبراهيم،  -1

، مصر، اإلدارية، منشورات املنظمة العربية للتنمية 2005بية املتحدة، سبتمري الشارقة، اإلمارات العراألول التدقيق الداخلي يف إطار حوكمة الشركات ، 

  . 41، 40:، ص، ص2009
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ولية تعيني وإعفاء املدقق اخلارجي واملصادقة على اخلدمات غري التدقيقية اليت ميكن أن ؤالشركة، كما أناط مس

    1.دقيقبلجنة الت ائنهابلزتقدمها شركات التدقيق 

  اخلدمات وسوق العمل اإلداري/ آلية منافسة سوق املنتجات: ثانيا

تعد منافسة سوق املنتجات أو اخلدمات أحد اآلليات املهمة حلوكمة الشركات، ويؤكد على هذه       

 إا أو(  الصحيح بالشكل بواجباا اإلدارة تقم مل إذا بقوهلم وذلك، )Hess  &  Impavido(األمهية كل من 

 تتعرض وبالتايل الصناعة، حقل نفس يف تعمل اليت الشركات منافسة يف تفشل سوف فإا ،)مؤهلة غري

 هناك كانت إذا اإلدارة، وخباصة سلوك ذب)  اخلدمات أو ( املنتجات سوق منافسة إن لإلفالس، حيث

 تأثري اهل يكون سوف إلفالسا حالة يف الشركة إدارة نأ يعين وهذا العليا، اإلداري لإلدارة للعمل فعالة سوق

 إشغال يتم ال أنه للتعيني املالئمة حتدد االختبارات ما غالبا إذ اإلدارة، جملس وأعضاء املدير مستقبل على سيئ

 2.التصفية أو اإلفالس إىل مشركا قادوا أن سبق تنفيذيني مديرين أو إدارة جملس أعضاء املسؤولية من مواقع

  السيطرة غراضآلية السوق أل: ثالثا

وهي اليت تنشط كآلية لضبط أداء اإلدارة واملديرين التنفيذيني عندما تفشل اآلليات الداخلية للشركة،       

وذلك عن طريق شراء مراكز ملكية الشركات اخلاسرة أو االستحواذ على الشركات ذات األداء املنخفض 

ف آلية السوق لرقابة الشركات من جمموعة من باملقارنة مع منافسيها وحماولة تطوير ميزا التنافسية، وتتأل

املالكني احملتملني الذين يسعون لشراء مراكز امللكية أو االستحواذ بقوة على الشركات ذات القيمة املنخفضة أو 

ذات األداء الضعيف، وحتقيق العوائد املالية على استثمارام من خالل استبدال فريق اإلدارة العليا املسؤول عن 

       3.وتنفيذ اإلستراتيجية اليت قادت إىل مثل هذا األداء الضعيفصياغة 

  آلية اإلفصاح والشفافية: رابعا

ة عن أداء يتوفر هذه اآللية لكافة املستثمرين من خالل توفري املعلومات الصحيحة واملالئمة واحلقيق      

  4:ومنها ؤسسةامل

 ؛اقتنائهامر يف معلومات عن حركة أسعار األسهم اليت يرغب املستث -

 ؛معلومات عن األرباح املوزعة -

 ؛معلومات عن اإلدارة وكفاءا -

 ؛ومستقبل الصناعة اليت تعمل فيها معلومات عن نتيجة نشاط الشركة ومركزها املايل ومستقبلها -

                                                           
فرع العلوم -جملة جامعة جازان) أدلة ميدانية من البيئة األردنية(أثر االلتزام بتطبيق حوكمة الشركات على جذب االستثمارات األجنبية  خليل أبو سليم، -1

   .173: ، ص2014 ،03الد ، 01ع  ،العربية السعوديةاململكة اإلنسانية،  
   .172: ، صمرجع سابقخليل أبو سليم،   -2
  جامعة الكوفة، اإلدارية،االقتصادية وللعلوم جملة الغري دليل مقترح لتفعيل جلنة التدقيق لدعم تنفيذ حوكمة الشركات وآلياا، بشرى عبد الوهاب،  -3

   .211: ، ص22ع  ،2012 العراق،الكوفة، 
 يف ختفيضها، حوكمة الشركاتداخل املعتمدة يف قياس إدارة أرباح الشركات وأثر آليات ملابشرى جنم عبد اهللا املشهداين، ليلى ناجي جميد الفتالوي،  -4

   .37: ، ص2012 ،02الد ، 93ع العراق، اجلامعة املستنصرية،  واالقتصاد،  اإلدارةجملة 
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  . معلومات عن التدفقات النقدية الداخلة إىل الشركة واخلارجة منها -

  آلية التدقيق اخلارجي: خامسا

املراجع اخلارجي أحد األطراف الرئيسية يف حوكمة الشركات، وهي مفهوم رقايب يف  ظرا لكونن     

إذ يتطلب اإلطار العام حلوكمة الشركات ن له دور مهم يف حتقيق أهدافها، األصل، فمن الطبيعي أن يكو

ات ضرورة تعيني املسامهني ملراجع حسابات مستقل ومؤهل وذو كفاءة مهنية إلجراء مراجعة لكافة عملي

وأنشطة الشركة، إذ أن الدور األساسي للمراجع اخلارجي هو إبداء الرأي  يف التقارير املالية اليت مت إعدادها من 

عن املركز املايل للشركة ونتائج ا كانت التقارير تعرب بصدق وعدالة ذ، وفقا ملعايري احملاسبة، وعما إقبل اإلدارة

  1.عماهلاأ

ول بشكل مباشر عن أي نتائج أو عواقب تترتب على ؤرجي كطرف مسادة إىل املراجع اخلاوينظر ع      

لته عند تعرض ءساعدم مصداقية املعلومات املالية الواردة يف التقارير املالية اليت مت إعدادها مبعرفة اإلدارة، ويتم م

ان حقوق أصحاب حقوق أصحاب املصاحل ألي أضرار، ونظرا لكون هدف حوكمة الشركات هو ضم

سواء كانوا أغلبية أو أقلية، وحماولة تعظيم عوائدهم، فإن دور املراجع اخلارجي يتطابق مع  صفة عامةاملصاحل ب

هدف حوكمة الشركات، كما أن حوكمة الشركات تؤدي إىل تفعيل هذا الدور من خالل التأكيد على 

        2.استقالليته وتوفري احلماية له

 أي عملية حوكمة، حيث نصت مجيع املواثيق اليت تناولت كما يعترب دور املراجع اخلارجي أساسيا يف      

، ويتمثل حوكمة الشركاتمكونات عملية حوكمة الشركات، إىل اعتبار املراجع اخلارجي أحد أركان عملية 

، حوكمة الشركاتالدور األصيل للمراجع اخلارجي يف إعطاء الثقة يف التقارير املالية كأحد عناصر دوره يف 

راجعة اخلارجية بأداء خدمات غري املراجعة واليت دار حوهلا جدل كبري حول تأثريها على كما ارتبطت امل

  3.استقاللية املراجع اخلارجي

ولكي يكون للمراجعة دور فعال وهام يف جمال حوكمة الشركات البد من عدم تركيز املراجعة على       

خرى ذات العالقة واملصلحة بالشركة، مع مصاحل املسامهني فقط، بل جيب مراعاة كافة مصاحل األطراف األ

وال شك أن للمنظمات املهنية دورا كبريا يف تفعيل الدور احلوكمي ، ورة االهتمام بسلوك وآداب املهنةضر

للمراجعة من خالل إصدار العديد من  املعايري املهنية ومن خالل اآلليات اليت يتم من خالهلا ضمان إلتزام 

وتطبيقها ضمانا لتحقيق اجلودة يف أداء عملية املراجعة، لإلضافة إىل ضرورة الرقابة على املراجعني بتلك املعايري 

  4.جودة عملية املراجعة

                                                           
  . 79: ص ،جع سابقمرعصمت أنور صحصاح،  -1
  . 78: ، صسابقالرجع امل نفس -2
  . 79: ، ص سابقالرجع امل نفس -3
  . 100: ص ،مرجع سابق شحاتة علي شحاتة، عبد الوهاب نصر علي، -4
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ومن ناحية أخرى فإن دور املراجعة يف جمال حوكمة الشركات يتمثل يف حل مشكلة عدم متاثل       

سابات للرأي يف القوائم املالية اليت املعلومات والتعارض بني املالك واإلدارة وذلك من خالل إبداء مراجع احل

تقوم اإلدارة بإعدادها ويتحقق من ذلك من خالل حتقيق الكفاءة والفعالية يف أداء عملية املراجعة والرقابة على 

  1.جودة أداء عملية املراجعة

 Institute of Internal Auditors(األمريكية املتحدة يف الواليات الداخليني املدققني معهد ويؤكد      

(IIA)( اإلشراف حوكمة الشركات مسؤوليات يعزز اخلارجي التدقيق دور على أن Oversight التبصر ،  

Insight واحلكمة ، Foresightللدولة اململوكة الشركات كانت إذا مما التحقق على اإلشراف ، ينصب 

 يساعد نهإف التبصر أما ،واملايل اإلداري الفساد ومنع اكتشاف يف ويفيد تعمله أن مفروض هو ما تعمل

 حتدد وأخريا .والنتائج العمليات والسياسات، للربامج مستقل ميبتزويدهم بتقو وذلك القرارات، متخذي

 املدققون يستخدم األدوار من هذه دور كل جنازوإل، الشركة تواجهها اليت االجتاهات والتحديات كمةواحل

    2.االستشارية واخلدمات حققوالت األداء، وتدقيق ،املايل التدقيق اخلارجيون

  حوكمة الشركاتمداخل تطبيق : املطلب الثالث

إىل أن الفشل الكبري يف حوكمة الشركات اليت كان معموال ا  )tina et al  )2004حيث أشارت     

، مما دعى 2002يف عام  Sarbanes-Oxleyسابقا، أدى إىل التدخل احلكومي، من خالل إصدار قانون 

Jackman   )2004 ( وكمة هل اللجوء إىل القانون سوف يؤدي إىل حتقيق إلتزام أفضل حب: إىل التساؤل

أن تطبيق حوكمة الشركات اجليدة على كافة املستويات ويف  )Arjoon  )2004؟ يف حني يرى الشركات

  3 :خمتلف دول العامل، اعتمد على مدخلني أساسني مها

 ؛املدخل على أساس املبادئ -

 .القواعد املدخل على أساس -

حيث يتطلب املدخل على أساس املبادئ درجة أقل من التعقيد وااللتزام، ويركز بشكل أكرب على     

بينما يعتمد  ،القيم والصدق يف التعامل، وتكون إمكانية تطبيقه مناسبة يف اتمعات املتقدمة ثقافيا ودميقراطيا

والقواعد، ومتثل فيه املعايري األخالقية درجة أقل،  املدخل على أساس القواعد على االلتزام الصارم بالقوانني

ويالئم هذا اتمعات األقل ممارسة للدميقراطية، ويتم االلتزام فيها عن طريق التقنني وليس السلوك الشخصي 

  .لألفراد، واجلدول املوايل يوضح أهم الفروق بني خصائص املدخلني

  

                                                           
  .100: ، ص نفس املرجع السابق -1
، مداخلة يف امللتقى الوطين حوكمة الشركات كآلية يواإلدار املايل الفساد من احلد يف حوكمة الشركات آليات دورجابر،  الدين، دهيمي زين بروش -2

   . 17: ، ص2012ماي  08-07للحد من الفساد املايل واالداري، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، 
  .62- 57: ص، ص ،مرجع سابقعصمت أنور صحصاح،  -3
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  الشركات على أساس القواعد وعلى أساس املبادئأهم الفروق بني مدخل حوكمة  :)9(اجلدول رقم 

  املدخل على أساس املبادئ  املدخل على أساس القواعد  

  االلتزام مبجموعة حمددة من املتطلبات اإلجرائية   1
يشدد على عمل األشياء الصحيحة بوسائل مالئمة، وقيادة 

  .سلوك الشركة، من خالل التركيز على النتائج النهائية

  )عدم االلتزام( التزم أو فسر أو إشرح  .....التزم وإال  2

  يوجد عادة بالنظم الرقابية االجتماعية القوية  املفضلة للشركات اإلجراءاتيوجد عادة ضمن   3

  .يتبع روح القانون  .يتبع املعىن احلريف للقانون  4

  .ميثل أدىن مستوى من املعايري األخالقية  5
القانون وأعلى مستوى يتسع ليشمل ااالت اليت ال يغطيها 

  .  من املعايري األخالقية

6  
يؤكد على املنهج التحليلي، ويشدد على التفاصيل والقـدرة  

  على التطبيق بالقوة
  .يشدد على عمليات التواصل

  .مييل حنو التركيز على اجلوانب النوعية الشخصية  .مييل حنو التركيز على اجلوانب الكمية واملوضوعية  7

  .حوكمة الشركاتشرط كاف لفاعلية   حوكمة الشركاتفاعلية شرط ضروري ل  8

  يتطور خالل فترات طويلة  .يتطلب متابعة مستمرة  9

  .يركز على احلماية  يركز على االكتشاف  10

  .مييل ألن يكون مبينا على القيم  مييل حنو إخافة املنفذين  11

  .واسع وتضميين بشكل كبري  . وصفي، مفصل، واضح بشكل كبري  12

  )بني األبيض واألسود( يأخذ يف االعتبار القضايا الوسطية   .مييل حنو رؤية األشياء كأبيض أو أسود  13

  .يعزز التمسك بالقيم  . يتطلب االلتزام األعمى بالقواعد  14

  .يعطي مساحة من حرية التصرف  .إلزامي  15

  .صعوبة يف التطبيق  .سهولة التطبيق  16

  .59، 58: ، ص، ص2014دار النشر للجامعات، القاهرة، مصر، راجعة وحوكمة البنوك، املعصمت أنور صحصاح،  :املصدر

    

أن كال املدخلني السابقني يالئم قطاعا معينا من النشاط االقتصادي فاملدخل  )Jakson )2004ويرى     

الية من وذلك لوجود درجة ع اصارم اعلى أساس القواعد يالئم قطاع اخلدمات املالية الذي يتطلب التزام

املصلحة العامة مرتبطة بعدد كبري من أفراد اتمع يف هذه القطاعات، وأيضا لوجود درجة تعقيد عالية يف 

ميكن أن يالئم قطاعات اقتصادية ذات تعقيد أقل، وارتباط  ، بينما املدخل على أساس املبادئطبيعة نشاطها

شركات ذات عدد املسامهني القليل، مصاحل على مستوى اتمع أقل، مثل الشركات العائلية وال

أن املدخل على أساس املبادئ مييل إىل الصيغة أو الشكل األخالقي،  )Trevino & Brawn  )2004ويرى

  . بينما املدخل على أساس القواعد مييل إىل االلتزام
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  حوكمة الشركاتالتجارب الدولية يف : ثالثالبحث امل

دولة بيئتها اخلاصة وقوانينها وتشريعاا  لوكمة الشركات فلكختتلف النماذج املطبقة يف الدول حل    

لبعض التجارب الدولية  سنتعرضحيث  ،ودرجة تطورها لذلك ظهرت العديد من النماذج حلوكمة الشركات

   . و مراحل تطبيق حوكمة الشركات فيها

  الدول الغربيةيف  حوكمة الشركات: األول املطلب

، الدول اليت تبنت حوكمة الشركات أولمن واليات املتحدة األمريكية التعترب الدول األوروبية و    

اململكة املتحدة، فرنسا، : الدولية يف حلوكمة الشركات وهيتجارب بعض الوسنحاول فيما يلي عرض 

   .يات املتحدة األمريكية و أملانياالوال

  يف اململكة املتحدة حوكمة الشركات: أوال

يهدف إىل تشجيع  اتصدر تشريعاليت ولة من بني دول االحتاد األورويب تعد اململكة املتحدة أول د    

التطبيق االختياري للممارسات الرشيدة إلدارة املؤسسات والشركات، باإلضافة إىل ذلك هناك الكثري من 

طاين املنظمات واامع املهنية اليت كانت وال تزال تدعم وتشجع هذا التوجه، ومن هذه املنظمات االحتاد الربي

للمؤمنني، واالحتاد الوطين لصناديق املتعاقدين، وإحتاد مديري الصناديق االستثمارية، وجممع احملاسبني يف اجنلترا 

  1.وويلز وغريهم

الذي  كادبرييولعل من أهم اإلصدارات اخلاصة مبوضوع حوكمة املؤسسات والشركات تقرير    

كمة الشركات، املنبثقة عن جملس التقارير املالية، وسوق مبعرفة اللجنة املالية حلو 1992صدر يف اية سنة 

  2 :لندن لألوراق املالية و الذي ركز على جمموعة احملددات التالية

مسؤوليات املدراء التنفيذيني وغري التنفيذيني عن تقييم أداء الشركة، والتقرير عن ذلك للمسامهني  -

ير األداء املؤسسي الكلي ضوح ودورية تقدمي تقارولألطراف األخرى املهتمة باألمور املالية، وشكل وو

 ؛واجلزئي

 ؛ومسؤوليات جلنة التدقيق بالشركة اختصاصات -

 ؛وأمهية تقارير املراجعة الدورية مسؤوليات املراجعني ومستوى -

 .العالقة بني املسامهني وجملس اإلدارة  واملراجعني -

هات للممارسات السليمة حلوكمة هي عبارة عن توجي ابند Cadbery  19ويضم تقرير كادبريي      

  3:الشركات وهي كاآليت

ينبغي على جملس اإلدارة أن جيتمع بانتظام وأن حيافظ بصفة دائمة على رقابة كاملة وفعالة على الشركة  -1

                                                           
   .183 :ص ،2011مصر،  ،حلديثدار الكتاب احتليل وإدارة وحوكمة املخاطر املصرفية االلكترونية، صالح حسن،  -1
   183: ص ،نفس املرجع السابق -2
  .55- 53 :ص ،، ص مرجع سابقوليد ناجي احليايل، حسني عبد اجلليل آل غزوي،  -3
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 ؛ن يتابع أعمال اإلدارة التنفيذيةوأ

وى والسلطة حىت البد من وجود تقسيم واضح ومقبول للمسئوليات يف رئاسة الشركة مبا يضمن توازي الق -2

 ؛خص واحد بالسلطة يف اختاذ القرارال ينفرد ش

ني وبشكل جيب أن يضم جملس اإلدارة أعضاء غري تنفيذيني بتوازن وعدد كاف باملقارنة باألعضاء التنفيذي  -3

 ؛جيعل آلرائهم وزنا مهما

رات ولضمان أن البد أن يكون لس اإلدارة جدول رمسي للمسائل املخصصة له بصفة خاصة الختاذ القرا -4

 ؛ة الشركة يف يده بشكل مؤكدتوجهات ورقاب

قلة البد من إجراء متفق عليه بالنسبة ألعضاء الس يف تقرير واجبام للحصول على مشورة مهنية مست -5

 ؛عند الضرورة على حساب الشركة

انة سكرتارية، وأمول على املشورة وخدمات صلكل عضو من أعضاء الس حق احل يتعني أن يكون -6

طبقة واللوائح يتم االتفاق ولة عن الس لضمان أن إجراءات الس تتبع وأن القواعد املؤالشركة هي املس

 ؛معها

حكم مستقل مسموع عن املسائل اخلاصة ) فيذيةنتمن غري اإلدارة ال(ينبغي أن ألعضاء جلنة املراجعة   -7

 ؛ساسية ومعايري السلوكتعيينات األباإلستراتيجية واألداء واملوارد مبا يف ذلك ال

جيب أن يكون أعضاء جلنة املراجعة مستقلني عن اإلدارة وأال يكون ألعضاء جلنة املراجعة أي أعمال أو   -8

    ؛ل مع ممارسة احلكم املستقل بعيداارتباطات أخرى تؤثر جوهريا على طبيعة عملهم الرقايب أو تتداخ

 ؛ينة وال يعاد تعيينهم تلقائيامع جيب أن يتم تعيني أعضاء جلنة املراجعة ملدة  -9

جيب أن يتم اختيار أعضاء جلنة املراجعة من خالل عملية رمسية وهذه العملية وما يتعلق ا من تعيينات  -10

 ؛ب أن تكون أمرا خاصا بالس ككلجي

 ؛ثة سنوات بدون موافقة املسامهنيجيب أال تتجاوز عقود خدمة املديرين ثال -11

 ؛ئيس الس واألعضاء األعلى أجراا يتقاضاه األعضاء وما يتقاضاه رجيب اإلفصاح الكامل عن كل م -12

فة رئيسة من ما يدفع للمديرين التنفيذيني جيب أن خيضع لتوصيات جلنة األجور املكونة كلها أو بص -13

 ؛أعضاء جلنة املراجعة

 ؛تقرير متوازن ومفهوم لوضع الشركةيقع على عاتق جملس اإلدارة تقدمي  -14

15- ؛لس احملافظة على عالقة موضوعية ومهنية مع املراجعنيالبد أن يضمن ا 

جيب على الس أن يضمن وجود جلنة املراجعة املكونة من ثالثة أعضاء على األقل مع وضع أحكام  -16

 ؛بة كمرجعية تتناول بوضوح سلطاممكتو

جعني حول املراينبغي على األعضاء أن يوضحوا مسؤوليام عن إعداد التقارير املالية التالية لبيان  -17

 ؛مسئوليام عن التقارير
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 ؛ية نظام الشركة للرقابة الداخليةجيب على املديرين إعداد تقرير عن مدى فاعل -18

جيب على أعضاء جملس اإلدارة إعداد تقرير على أن األعمال مستمرة مع افتراضات أو متطلبات معززة  -19

 :اليت تشمل حوكمة الشركاتضمن دليل 

 ؛الوظائف األساسية لضمان الرقابة احلاجة إىل الفصل بني -

 ؛لنسبة ألجور ومزايا أعضاء الساحلاجة إىل التصدي إلساءة استخدام احلرية با -

 ؛مان وجود رقابة جيدة على التشغيلاحلاجة إىل ض -

  .     احلاجة إىل ضمان إشراف أفضل من خالل جلنة املراجعة واملبادئ األساسية اليت تدعم هذا الدليل -

الذي أوصى بأنه جيب على الشركات املقيدة يف   Ruttemanظهر تقرير رومتان  1993بر ويف أكتو    

البورصة أن يكون ضمن تقريرها تقرير عن نظم الرقابة الداخلية اليت تقوم الشركة بتطبيقها للمحافظة على 

تقرير   1995 وظهر بعد ذلك يف. ولية على الرقابة املالية الداخليةؤأصول الشركة، ولكنه قصر تلك املس

Greenbury  والذي أهتم مبوضوع املكافآت واملزايا اليت حيصل عليها أعضاء جملس إدارة الشركات، وأوصى

التقرير بضرورة إنشاء جلنة املكافآت اليت تتكون من ثالثة أعضاء على األقل من أعضاء جملس اإلدارة غري 

ح واألسس اليت يتم على أساسها حتديد تلك املكافآت التنفيذيني وتكون ضمن مسؤولياا مراجعة وتقييم اللوائ

حبيث تتناسب من األداء اخلاص م، وجيب أن يشمل هذا التقييم أيضا كبار املديرين التنفيذيني بالشركة، 

  1:التوصيات التالية Greenburyوتضمن تقرير 

 ؛ةجيب أن يكون مجيع أعضاء جلنة املكافآت بالكامل من خارج الشرك -

 ؛ري ألسباب عدم االلتزام بأي منهاوتقدمي تفس Greenburyلشركات االلتزام سنويا بإجراءات جيب على ا -

جيب أن يفصح التقرير السنوي للجنة املكافآت عن تفاصيل املبالغ املدفوعة جلميع املديرين التنفيذيني مبا يف  -

ايري األداء، ومكافآت اية اخلدمة، ذلك املبالغ املستقطعة للمعاشات أو احلوافز، وخطط التأمني االختيارية ومع

 ؛لغ اليت تدفعها الشركات املماثلةمع إجراء مقارنة مع املبا

 ؛يف املبالغ اليت تدفع للتنفيذينيجيب عدم املغاالة  -

جيب أن ال متتد عقود العمل ألكثر من سنة واحدة لتجنب اضطرار الشركة لدفع مكافآت إاء العقد  -

 ؛ي أو اندماج الشركة يف شركة أخرىاملدير التنفيذ متعدد السنوات يف حالة فصل

املوجودة بالفعل وليست مكملة جيب أن تكون خطط احلوافز اجلديدة طويلة األجل بديال للخطط املماثلة  -

 ؛هلا

جيب أن تكون مبالغ املكافآت املرتبطة باألداء مناسبة لكل من املديرين واملسامهني على أن يكون األداء  -

 ؛د من وضع حدود قصوى هلذه املبالغومصمما لتطوير الشركة، والب متعلقا بالعمل

  .       جيب عدم صرف املكافآت املخصصة للتنفيذيني دفعة واحدة بل جيب دفعها على مراحل -

                                                           
  .517، 516: ، ص، صمرجع سابقجيهان عبد املعز اجلمال،  -1
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والذي ركز    Hampelصدر حتت إشراف بورصة األوراق املالية بلندن تقرير هامبل  نفس السنةويف      

الداخلية يف حوكمة الشركات، حيث أوصى التقرير مبسؤولية جملس اإلدارة عن  مرة أخرى على دور الرقابة

قييم دوري للنظام وحتديد مدى نظام الرقابة الداخلية بالشركات وخاصة املالية، وضرورة قيام الس بإجراء ت

  1.متة لعمليات الشركةءمال

التوصيات اليت تضمنتها والذي أشتمل على مجيع  Combined Codeظهر الكود  1998ويف عام     

التقارير السابقة له، ومما هو جدير بالذكر أن هذا الكود أصبح من ضمن متطلبات القيد يف بورصة األوراق 

ليشمل على أفضل املمارسات حلوكمة الشركات يف ضوء  2003هذا وقد مت تعديل الكود يف . املالية بلندن

تقريران متعلقان حبوكمة  2003وظهر أيضا يف  ،2002تحدة يف االيارات املالية اليت حدثت يف الواليات امل

الشركات ودور جمالس إدارة الشركات وأنظمة الرقابة الداخلية بالشركات واللجان التابعة لس اإلدارة 

.Higges and Smith Reportsوتقييم وإدارة املخاطر ومها  
 2     

  التجربة الفرنسية: ثانيا

وسنتطرق ملختلف التقارير الفرنسية  1995سنة  1الفرنسية مع صدور تقرير فينو كانت بداية التجربة     

  :يلي اخلاصة حبوكمة الشركات فيما

، )Vienot 1( 1بدأ االهتمام حبوكمة الشركات يف فرنسا بصدور تقرير فينو  :)Vienot 1(1تقرير فينو  -1

للجمعية العامة ) CNEP/AFEP( ، عن طريق جلنة مفوضة بإعداد تقرير موعة العمل 1995الذي نشر سنة 

مدير )  MARC VIENOT(للمؤسسات اخلاصة والعامة والس الوطين للرئاسة الفرنسية حتت رعاية السيد 

بعنوان عام رئيسي للمؤسسات العامة وجمموعة أعضاء اللجنة كلهم مديرين عامني للمؤسسات، وكان التقرير 

، وجاء بسبب جمموعة من العوامل أمهها العوملة، زيادة وجود "جملس اإلدارة للشركات املدرجة يف البورصة " 

املسامهني األجانب وخاصة صناديق املعاشات األمريكية وظهور صناديق املعاشات يف فرنسا والرغبة يف حتديث 

وتناولته الصحف بالتعليق على املمارسات املوجودة  سوق املال بباريس، وقد جذب التقرير الكثري من االهتمام

تقييم يبني مدى االلتزام بتلك الوتأخر تنفيذ ما توصل إليه من توصيات، ومل تكن هناك متابعة رمسية على 

      3:يلي التوصيات، وتضمنت أهم توصيات تلك اللجنة ما

 ؛ملستقلنيجيب أن يضم كل جملس إدارة عددا ال يقل عن عضوين من املديرين ا -

 .جيب أن حيتوى كل جملس على جلنة تشريعات تضم عضوا مستقال واحد على األقل ورئيس جملس الشركة -

 ؛ن كيفية تنظيمها الختاذ القراراتعلى الشركة أن تفصح كل سنة ع -

جيب أن يكون لكل جملس إدارة جلان تدقيق مكافآت تتكون من ثالثة مديرين على األقل مع ضرورة   -

                                                           
  . 91، 90: ، ص، صمرجع سابق حممد مصطفى سليمان، -1
  . 91: سابق، صالرجع نفس امل -2
آليات حوكمة املؤسسات ومتطلبات : امللتقى العلمي الدويل حولوفرنسا، النماذج الدولية حلوكمة املؤسسات دراسة مقارنة لـ و م أ محادي نبيل،  -3

  .839: ص ،2013مرب نوف 26-25ورقلة، اجلزائر،  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح،، حتقيق التنمية املستدامة
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 ؛ماعات اليت تعقدها كل جلنة سنوياحدهم، وجيب أن يشري كل جملس إىل عدد االجتاستقاللية أ

    ؛يف جلنة التدقيق وجلنة املكافآت ال جيوز للمديرين التنفيذيني و ال ملديري إدارات املوظفني العمل -

 ؛ا معقوال ومناسبا من أسهم شركتهمجيب أن ميتلك املديرون عدد -

 ؛ة جمالس باإلضافة إىل جملس شركتهضمام إىل أكثر من مخسال جيوز للمدير التنفيذي االن -

رض القانون جيب نشر املعلومات العامة خبصوص العمليات املتعلقة برؤوس أموال املؤسسة حىت عندما ال يف -

    ؛ذلك حتقيقا للشفافية

عدم  لة الس بصفة دورية علىءجيب على كل جملس تقدمي للمسامهني تنظيمات وترتيبات ختوهلم مسا -

 .مالئمة األعمال

هي أن االلتزام كان متروكا الختيار  )Vienot 1(مع ذلك كانت املشكلة الرئيسية املتعلقة بتقرير         

الشركات متاما ومل يكن للبورصة أو أي جهة تنظيمية أخرى شروط أو متطلبات لإلفصاح عما إذا كانت 

الشركة مطالبة ببيان إىل أي مدى يتم تطبيق هذه  أم ال، ومل تكن )Vienot 1( الشركة تطبق مبادئ تقرير

  .املبادئ

رغم أن التقرير حذر من حدوث جتاوزات قانونية، إال أن جملس الشيوخ  ):Marini( تقرير ماريين  -2

قام بالتحقيق يف قواعد إدارة الشركات، وترتب عن ذلك  Mariniوخاصة حتت إصدار السيناتور ماريين 

والذي أشتمل على مقترحات بإحداث تغيريات قانونية غطت جمموعة  1996جويلية صدور تقرير ماريين يف 

  1 :يلي كبرية من املوضوعات اليت يرتبط بعضها بشؤون حوكمة و إدارة الشركات ونذكر منها ما

 ؛ون بتشكيل جلان ذات سلطات مستقلةجيب السماح للمجالس بقوة القان -

لزام يف الفصل بني سلطات رئيس الس وسلطات الرئيس دون إ جيب أن يكون للشركات احلق القانوين -

 ؛وجود هيكل للمجلس ثنائي املرحلة التنفيذي دون احلاجة إىل

 ؛املستثمرين قوائم مفصلة مبالكيهاجيب على الشركات أن تقدم إىل  -

 ؛يوما 15جيب إرسال إشعارات املشاركة يف االجتماعات إىل املسامهني قبل موعد االنعقاد بشهر بدال من  -

املسامهون الذين ال يرغبون يف التصويت بأنفسهم جيب أن يتمكنوا من حتويل حقهم يف التصويت إىل كيان  -

 .مستقل بدال من حتويله إىل اإلدارة

أي بعد أربعة سنوات تقريبا من سابقه، وذلك  1999مت نشر التقرير يف جويلية  :)Vienot2( 2تقرير فينو  -3

ولكن بأعضاء  ،)MARC VIENOT(حتت رعاية نفس الشخص  )CNEP/AFEP(بطلب من نفس املشرفني 

وقد جاء التقرير  الفرنسية،جلنة جدد مما يعطي انطباعا بأن متطلبات التغيري كانت ذاتية ومبا يالئم املفاهيم 

ن الطرح واضحة لتبين التنمية املستنبطة م فيه إشارة" على حوكمة الشركات تقرير"بـ معنون

، وثانيا فإن هذا العنوان يدل على الشمولية  واإلحاطة بكل جوانب اإلدارة من خالل التطرق جنلوساكسويناأل

                                                           
  .161: ، صمرجع سابقأمني السيد أمحد لطفي،  -1
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إىل نظام املكافآت، املعلومات املفصح عنها يف التقارير السنوية، وتدعيم اإلداريني املستقلني على عكس سابقه 

يت أصبحت هي املرجع ونذكر الذي اهتم مبجلس اإلدارة، ويشمل التقرير مجلة من املواضيع والتوصيات ال

   1:هانم

ألغى التقرير اجلديد التحفظ الذي كان يف سابقه  :الفصل بني وظائف رئاسة الس ورئاسة املديرية العامة* 

حول هذه النقطة، والذي اعتربها عري ضروري ومشيدا مبرونة القانون الفرنسي يف تنظيم السلطات داخل 

 ؛دارةالشركة املستقلة يف جملس اإل

حاول التقرير أن يكون وسطيا وتوافقيا بشأن املكافآت الفردية للمديرين، فاللجنة  :إعالم ونشر املكافآت* 

رقام حمددة وحول نشر املكافآت العامة لفريق اإلدارة ترى بأن يتم نشر بدائل احلضور وخيارات األسهم وفق أ

   ؛يف جمتمع حمصور ومعرف

 :التقرير ينص على أن التقارير السنوية جيب أن تضم :سنويةنوعية املعلومات يف التقارير ال* 

 ؛)ة الرئيسية، تاريخ بداية العقد العمر، الوظيف( معلومات حول اإلداريني  -

 ؛ركات الفرنسية واألجنبية املدرجةتوضيح العقود األخرى مع الش -

 ؛وعدد األسهم اململوكة لكل إداري حتديد اإلداريني املشاركني يف اللجان -

 ؛د عدد اإلداريني اخلارجينيحتدي -

 ؛وضيح عدد اجتماعات الس وجلانهت -

 .نشر أسرع للحسابات نصف سنوية والسنوية -

والذي ال حيتضن أي عالقة من أي طبيعة سواء مع الشركة أو الفريق  :تدعيم تواجد اإلداريني املستقلني* 

 . الذي ميارس التسيري

من سابقه عندما اقترح بأن نسبة اإلداريني املستقلني تكون  كان أكثر طموحا 2نشري بأن تقرير فينو و     

  .الثلث يف جملس اإلدارة، الثلث يف جلنة التدقيق و النصف يف جلنة املكافآت

والذي كرس  2001ماي  15مت اإلعالن عن القانون اجلديد للشركات يف  :إصالح قانون الشركات -4

والذي أصبح فرضا قانونيا خاصة فيما  ،)2Vienot(و )1Vienot(املبادئ والتوصيات اليت كانت يف تقرير  

  2.يتعلق بنشر املكافآت الفردية للمديرين التنفيذيني

جاء هذا التقرير ليعطي رد الفعل الفرنسي على االيارات والكوارث يف الشركات  :)Bouton(تقرير  -5

ة األمريكية، وقد أعد التقرير جلنة يف الواليات املتحد Enronالعاملية، على غرار ما حدث لشركة إنرون 

عضوا ميثلون رؤساء لشركات فرنسية مهمة، باإلضافة إىل رئيس اللجنة السيد دانيال بوتون  14مكونة من 

)Daniel Bouton ( حني حاولت جمموعة العمل 2002سبتمرب  23والذي مت نشره يف ،

                                                           
  .841، 840: ص، ص ،مرجع سابقمحادي نبيل،  -1
  .841: ، صسابقالرجع نفس امل -2
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)AGREF/ATEF/MEDEF (1:التركيز على  

 ؛ركاتحوكمة الشحتسني تطبيقات  -

 ؛ة املعايري والتطبيقات احملاسبيةمءدراسة مدى مال -

 ؛تدعيم شفافية حمافظي احلسابات -

 ؛نوعية املعلومات واالتصال املايلحتسني  -

 ؛ليات الرقابة الداخلية واخلارجيةفعالية آ -

 ؛ملؤسسات مع خمتلف فئات املسامهنيعالقة ا -

 ). الت التنقيطبنوك، حمللني ماليني، وكا( دور استقاللية ممثلي السوق  -

بعد سلسلة االيارات املالية يف كربى الشركات األمريكية واألوروبية ظهرت أزمة  :قانون األمن املايل -6

عدم الثقة يف جودة املعلومة احملاسبية واملالية املوجهة خلدمة أغراض املستثمرين، فصدر قانون األمن املايل يف 

، وقد Sarbanes-Oxley األمريكي ز أوكسلينـساربقانون ، وكان مستوحى من 2003أوت  1فرنسا يوم 

، وميكن Sarbanes-Oxley ز أوكسلينـشريعات اليت نص عليها قانون ساربجاء هذا القانون تقريبا بنفس الت

  2:تلخيص أهم نصوصه يف النقاط التالية

دير العام واملدير املايل، يتم التأشري عليه من طرف الرئيس املوضرورة إعداد تقرير نظام الرقابة الداخلية،  -

ويكون مرفوقا برأي املراجع  ،تقرير يف التقرير السنوي ألي شركة مدرجة يف البورصةهذا الوأن يتم تضمني 

 ؛هليئة الرقابة على السوق املايل الداخلي حول كافة مراحل وإجراءات الرقابة الداخلية، ويتم اإلفصاح عنه

تقريره تقريرا مفصال يتضمن رأيه وكافة مالحظاته املتعلقة بإجراءات جيب على املراجع اخلارجي أن يرفق ب -

 ؛عاجلة وإعداد املعلومة احملاسبيةالرقابة الداخلية للشركة، خاصة تلك املتعلقة مب

 ؛س اإلدارة لتخفيض تكاليف الوكالةمسؤولية واستقاللية جمل -

 .         انات تفاديا حلاالت التالعب احملاسيبضرورة االهتمام باملعلومة املالية والشفافية واإلفصاح يف البي -

وعلى إثر تبين فرنسا جلملة التقارير السابقة عرضها مت تعميم حوكمة الشركات على كافة الشركات     

لكل شركة، حبيث حيتوي  حوكمة الشركاتالفرنسية، كما مت فرض إعداد تقرير مفصل حول كافة قواعد 

ة، أعضاء جملس اإلدارة ومكافآم، أجورهم وحوافزهم، اجلمعية العامة على معلومات اخلاصة مبجلس اإلدار

اخل، ويتم عرضه يف فصل خاص ضمن التقارير السنوية، وكذا التقارير ....للمسامهني والقرارات الصادرة عنها

  3.املرجعية الصادرة عنها عند اية كل سنة مالية

  
                                                           

  .843، 842: صص،  ،مرجع سابق ،محادي نبيل -1
امللتقى العلمي مبادئ حوكمة املؤسسات لتحقيق النتمية املستدامة، جتارب وممارسات الدول النامية واملتقدمة يف جمال تكريس خمفي أمني، فداوي أمينة،  -2

ورقلة،  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح،، آليات حوكمة املؤسسات ومتطلبات حتقيق التنمية املستدامة: الدويل حول

  .215: ، ص2013نوفمرب  26- 25اجلزائر، 
  .215: ، صابقسالرجع نفس امل -3



وجتارب تطبيقها دوليا الشركات حوكمة وآليات مبادئ                       :                 الثاين الفصل  

 

 
77 

  جتربة الواليات املتحدة األمريكية: ثالثا

 SECلـ  بعةوالتاقامت اللجنة الوطنية واخلاصة باالحنرافات يف إعداد القوائم املالية  1987سنة  يف    

والذي تضمن جمموعة من التوصيات اخلاصة بتطبيق   Treadway Commissionبإصدار تقريرها املسمى 

الية، وذلك عن قواعد حوكمة الشركات وما يرتبط ا من منع حدوث الغش والتالعب يف إعداد القوائم امل

     1. طريق االهتمام مبفهوم الرقابة الداخلية وتقوية مهنة املراجعة اخلارجية أمام جمالس إدارة الشركات

 National Association Of(و ) -New York Stock Exchange – NYSE(أصدر كل من     

Securities Dealers – NASD - (  تقريرمها الشهري املعروف باسم  1999عام)Blue Ribbon Repert (

، حوكمة الشركاتوالذي اهتم بفاعلية الدور الذي تقوم به جلان التدقيق يف املؤسسات بشأن االلتزام مببادئ 

وتضمن هذا التقرير مسؤولية جلنة التدقيق اجتاه إعداد التقارير املالية ووظيفة التدقيق اخلارجي وكذلك مسؤولية 

     2.ق الداخليجلنة التدقيق اجتاه وظيفة التدقي

قام الرئيس جورج دبليو  2002ويف أعقاب االيارات املالية الكربى للشركات األمريكية يف سنة     

شروع قانون صاغه السيناتور بول وهو م Sarbanes-Oxley Actبوش بالتصديق على ساربيرت أوكسلي 

 2002جويلية  20يف  Maikl Oxleyوعضو الكوجنرس اجلمهوري مايكل أوكسلي  Bol Sarbanesربيرت س

حموال إياه إىل قانون، ولقد أنشأ القانون هيئة رقابية جديدة لتنظيم املدققني وإنشاء قوانني وثيقة الصلة مبسؤولية 

ولقد ركز على دور حوكمة الشركات يف القضاء  3،الشركات وزاد من عقوبات جرائم موظفي الشركات

عديد من الشركات من خالل تفعيل الدور الذي يلعبه األعضاء غري على الفساد املايل واإلداري الذي يواجه ال

التنفيذيني يف جمالس إدارة الشركات، والتركيز على ضرورة أن يكون غالبية أعضاء جملس اإلدارة من هؤالء 

األعضاء غري التنفيذيني، مع وصف وحتديد الشروط اليت جيب أن تتوافر لديهم مع حتديد واضح ملسؤوليام 

    4.التعيينات ةنجلجملس اإلدارة أو داخل اللجان التابعة له مثل جلنة املراجعة وجلنة املكافآت و داخل

    5:وميكن تلخيص أهم املبادئ اخلاصة حبوكمة الشركات يف الواليات املتحدة األمريكية يف ما يلي    

 ؛مستقلنياألغلبية من أعضاء جملس اإلدارة جيب أن يكونوا أعضاء غري تنفيذيني  -1

 يتم عقد اجتماع لألعضاء املستقلني مرة يف السنة على األقل بدون حضور أعضاء جملس اإلدارة التنفيذيني، -2

 ؛وذلك دف مراجعة وتقييم أدائهم

قيام جملس اإلدارة باستعراض وتوجيه إستراتيجية الشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسة املخاطر،   -3

                                                           
دور حوكمة الشركات يف تفعيل أداء  :املؤمتر الدويل الثامن حول ، -مع التركيز على التجربة اجلزائرية –اقع حوكمة يف دول خمتارة وصباحي نوال،  -1

  .666 : ، ص2013نوفمرب 19-18 ر،، اجلزائ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلفاملؤسسات واالقتصاديات
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 ؛ع أهداف األداء، ومراقبة التنفيذنوية، ووضواملوازنات التقديرية، وخطط العمل الس

ضمان اإلشراف على فعالية ممارسات حوكمة الشركة وإجراء التغريات إذا لزم األمر وفق املتغريات اليت   -4

 ؛ئة األعمال اليت تعمل ا الشركةحتدث يف بي

وحتديد األسس اليت يبين  إنشاء جلنة املكافآت من أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني واليت تقوم مبراجعة  -5

عليها مكافآت ومرتبات أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني بالشركة، مع مراعاة التناسب بني مكافآت 

 ؛شركة واملسامهني يف األجل الطويلكبار التنفيذيني وأعضاء جملس اإلدارة وبني مصاحل ال

 ؛يت جيب أن تتم بشكل رمسيرة، والضمان الشفافية يف عملية ترشيح وانتخاب جملس اإلدا  -6

لك رقابة وإدارة أي تعارض حمتمل يف مصاحل وإدارة الشركة وأعضاء جملس اإلدارة واملسامهني، مبا يف ذ  -7

 ؛إساءة استخدام أصول الشركة

ضمان نزاهة حسابات الشركة ونظم إعداد قوائمها املالية مبا يف ذلك املراجعة املستقلة، مع ضمان وجود   -8

ام قابة وعلى وجه اخلصوص وجود نظم إلدارة املخاطر والرقابة املالية ورقابة العمليات وااللتزنظم سليمة للر

 ؛بالقانون واملعايري ذات الصلة

قيام جلنة املراجعات باإلشراف على إعداد القوائم املالية ووظيفة املراجعة اخلارجية والداخلية، ومراجعة   -9

 ؛املاليةلقوائم العمليات املتعلقة باإلفصاح يف ا

 .ضمان عدم قيام أعضاء جملس اإلدارة بتقدمي أي عمل استشاري أو خدمة للشركة  -10

  التجربة األملانية: رابعا

يف أملانيا اكتسبت املناقشات املتعلقة بقواعد حوكمة و إدارة الشركات قوة دافعة بعد تعرض عدد من     

رى مثل داميلر للكثري من املصاعب، ودارت ، وتعرض شركات كبرية أخلاليارالشركات األملانية الكبرية 

هناك مناقشات كبرية حول آثار استعمال اليورو على األسهم ذات القيمة االمسية، ومت تقدمي املقترحات اليت 

يتناول  Kon Trag" كون تراج" تبلورت من خالهلا إىل الربملان، وأخريا وافقت احلكومة على اقتراح يسمى 

      1:قة بإدارة املؤسساتالقضايا التالية املتعل

 ؛)وكان ذلك ممنوعا من قبل(مشددة  يسمح للشركة بإعادة شراء أسهمها مبوجب شروط -

 ؛م اليت هلا احلق يف أصوات متعددةلن يسمح بعد ذلك باألسه -

 ؛جمالس 10لن يكون هناك ختفيض إجباري يف عدد أعضاء الس الرقايب، وجيوز استمرار متثيل األعضاء يف  -

 2أو % 5ادة السماح لألقلية أي لصغار املسامهني بتقدمي دعاوي ضد املوردين بتخفيض العتىب إىل جيب زي -

 ؛%)10بينما كانت النسبة فيما قبل ( يون مارك أملاينمل

 ؛هو الذي يعني املراجعني) اإلدارةو ليس جملس (الس الرقايب -

صوت بصفتها حاملة توكيالت قانونية إذا كان مت تقليل تأثري البنوك إىل حد ما، حيث ال جيوز للبنوك أن ت -

                                                           
  .163: أمني السيد أمحد لطفي، مرجع سابق، ص -1
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 . من األسهم% 5التصويت باسم البنك الذي ميثل أكثر من 

) مهندسني(أصدرت جمموعة مبادرة برلني وهي جمموعة تضم أكادمييني 2000جوان  06يف     

ات بالنسبة اإلجراءات األملانية لقواعد إدارة املؤسسات، وقد ناقشت هذه اموعة معايري حوكمة املؤسس

الرقايب واملسامهني واملستخدمني كما ناقشت موضوعات  سملختلف األطراف مبا فيهم جملس اإلدارة وال

 Schutzverningung furأخرى مثل الشفافية والتدقيق واملؤسسات اخلاصة، وعالوة على ذلك فإن منظمة 

deutche –Rbesitz (Dsw)  ت جمموعة من املقترحات وطالبت وهي أكرب منظمة أملانية للمسامهني وضع

  1:املؤسسات بتطبيقها كحد أدىن للقواعد اجليدة حلوكمة وإدارة املؤسسات ومتثلت هذه املقترحات فيما يلي

 ؛ى عضوية جملس منافس يف نفس الوقتمنع أعضاء االس الرقابية من احلصول عل -

 ؛صاحل بني أعضاء االس الرقابيةمنع تضارب امل -

 ؛لكية املؤسسات التبادليةعلى م القضاء -

 ؛ن استقالل املدقق اخلارجي للشركةضما -

طلب املزيد من القابلية للمحاسبة واملزيد من الشفافية يف البنوك، اليت تصوت عن احلصة اليت تستفيد منها،  -

وبذلك ميكن للبنوك األملانية أن حتقق املزيد من اإلفصاح من خالل توكيالت التصويت مبا يف ذلك تقدمي 

 ؛شعار عام عند التصويت ضد اإلدارةإ

 ؛السنوي حلملة األسهم يف وقت مبكرإرسال الدعوة حلضور االجتماع  -

 ؛تبسيط عمليات التصويت بالوكالة -

        .  جيب أن تطبق املؤسسات األملانية اهليكل الرأمسايل القائم على نظام صوت واحد للسهم الواحد -

ل املمارسات للسوق األملانية، إال أن معظم املطالبني بالتغيري يف هناك دعم كبري لتنفيذ إجراءات أفض    

أملانيا يرون بضرورة تطبيق معايري إدارة الشركات من خالل التشريع بدال من اإلجراءات غري امللزمة، ولكن 

انية، البورصة األملانية مل تنتظر حىت تصبح قواعد حوكمة إدارة الشركات ممارسة تطوعية عامة للشركات األمل

فبدأت يف تنفيذ مشروع جرئ يقدم شرحيتني جتاريتني من الشركات املهتمة بالتسجيل، وعلى الشركات 

الراغبة يف التسجيل يف هاتني الشرحيتني االلتزام بقواعد البورصة األملانية اليت تتطلب إفصاحا أكثر من املعتاد يف 

-US(اباا إما حسب معايري احملاسبة األمريكية أملانيا، السوق اجلديدة تطالب الشركات املسجلة مبسك حس

GAAP(  أو حسب معايري احملاسبة الدولية)IAS(  مع إصدار تقارير مالية ربع سنوية، والشرط اإلضايف

املطلوب لإلفصاح يف الوقت احلايل هو التقارير الربع السنوية واملعدة وفق معايري احملاسبة األمريكية أو معايري 

، وإذا خالفت الشركات املسجلة هذه القواعد جيوز للبورصة األملانية 2002ية بداية من سنة احملاسبة الدول

     2.معاقبتها بعدة طرق منها شطبه من سجل الشرحية التجارية

                                                           
كلية العلوم جملة علوم االقتصاد والتسيري والتجارة،  ل االقتصادية الكربى،مدخل للتسيري الفعال جتارب بعض الدو: حوكمة املؤسساتسعداوي موسى،  -1

  . 135، 134: ، ص، ص2013 ،2، الد 27ع  ، اجلزائر، 03االقتصادية والعلوم التجارية و علوم التسيري جامعة اجلزائر
  .167: ، صمرجع سابقأمني السيد أمحد لطفي،   -2
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    يف الدول العربية حوكمة الشركات: املطلب الثاين

 : باقي الدول العربيةك ، مث تلتها بعد ذلنت تطبيق حوكمة الشركاتتبعربية تعترب مصر أول دولة     

جتربة على يلي فيما  عرفسنتو ،...تونسالعربية املتحدة األردن املغرب،  واإلماراتلبنان والسعودية ك

  . مصر واجلزائركل من احلوكمة يف 

  طبيعة اقتصاد الدول العربية: أوال

ظمة االقتصادية املطبقة ا، تتشابه الدول العربية عموما يف تراثها وثقافتها إال أا ختتلف من حيث األن    

مت تقسيم الدول العربية إىل ثالث  2003ففي دراسة قام ا مركز املشروعات الدولية اخلاصة يف عام 

  1:جمموعات اقتصادية هي

وهي جمموعة الدول اليت قامت بعمليات اإلصالح االقتصادي منذ منتصف الثمانينيات   :اموعة األوىل -

رب، وتعترب هذه الدول من الدول اجلاذبة واملستوردة لرأس املال، ومتتاز هذه الدول وهي مصر واألردن واملغ

بأا قامت بإنشاء أسواق لألسهم لكي تكون أداة رئيسية للمساعدة يف تطبيق برامج اخلصخصة وأن تكون 

 ؛االستثمار املتوسط والطويل األجلمصدرا من مصادر 

صدرة للبترول وبصفة عامة هي جمموعة الدول األعضاء يف جملس وهي جمموعة الدول امل :اموعة الثانية -

 التعاون اخلليجي، وهذه الدول جنحت يف حتقيق استقرار يف اقتصادياا يرجع إىل ارتفاع أسعار البترول، وتعترب

أن وبالتايل تعترب من الدول املصدرة لرأس املال، ومن املالحظ  ،هذه الدول من الدول ذات الفائض يف الدخل

 2000االستثمار يف تلك الدول كان قاصرا على املواطنني الذين ينتمون إىل دول جملس التعاون ومنذ عام 

     ؛الستثمار أمام رأس املال األجنيبفتحت هذه الدول باب ا

وهي الدول اليت لديها عدم استقرار اقتصادي والذي يرجع إىل عدم االستقرار السياسي ا  :اموعة الثالثة -

ثل فلسطني والعراق، وأيضا الدول اليت مازالت يف بدايات اإلصالح مثل لبنان واجلزائر والسودان، وليبيا م

 .واليمن فأسواق رأس املال بتلك الدول غري موجودة وإن وجدت فهي صغرية

وضوع الساعة الذي يهم كل البلدان املتقدمة والنامية على حد ميعترب موضوع حوكمة الشركات     

تم به العديد من الدوائر االقتصادية واملالية والقانونية يف مجيع أحناء العامل، وكما هو معلوم فقد سواء و

اكتسب هذا املوضوع أمهية خاصة بعد سلسلة األزمات املالية للمؤسسات والشركات يف العديد من دول 

ن العربية ألي كوارث مماثلة العامل كالواليات املتحدة مؤخرا وجنوب شرق آسيا وروسيا، ومل تتعرض البلدا

واالهتمام به كما هو احلال يف بقية  اليت استدعت ظهور املصطلحكتلك اليت حدثت يف البلدان سابقة الذكر و

دول العامل وخاصة اليت حدثت فيها بعض األزمات ولكن ذلك ال يعين أن وقوع كوارث مالية ال يوجب 

سات املالية يف بورصات الدول العربية وظهور العديد منها بصورة اهتمام الدول العربية ا، فمع تزايد املمار

جيدة على الساحة العاملية وتزايد أعداد الشركات العربية اليت يتم تداول أسهمها يف البورصات العربية 
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وجب االهتمام مبوضوع حوكمة الشركات يف الدول العربية حىت تضمن احلفاظ على السمعة املالية  ،والعاملية

دارة احملاسبية والكفاءة االقتصادية لشركاا وهو ما يؤثر يف اية األمر على اقتصادياا، وهناك العديد من واإل

قامت خبطوات جادة بالتعاون مع كثري من املؤسسات الدولية لتقييم تشريعاا اخلاصة اليت الدول العربية 

ع نفس املنهاج، وهذا يف حد ذاته مؤشر جيد حبوكمة الشركات وجند العديد من الدول العربية تسعى إلتبا

  1.وهام

، صدر تقرير عن املنتدى قواعد حوكمة الشركات يف املنطقة ومن ضمن املبادرات اليت قدمت إلرساء    

حوكمة الشركات " حتت شعار  2004اإلقليمي الثاين حلوكمة الشركات والذي عقد ببريوت يف شهر جوان 

حتسني اإلفصاح والشفافية، ومت اعتبار حوكمة الشركات منطلقا : فريقيايف منطقة الشرق األوسط ومشال إ

لتحديث اقتصاديات منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، ومن ضمن التوصيات اليت خرج ا املنتدى ما 

  2:يلي

سات املستويني القومي واإلقليمي وفقا ألفضل املعايري واملستويات واملمار ىأن يتم إنشاء منتدى سنوي عل -

 ؛ولية لتنفيذ مبادئ حوكمة الشركاتالد

    ؛يف كل دولة من الدول املشاركة شركاتكوين جمموعة عمل وطنية حلوكمة الت -

 ؛كمة الشركات يف كافة دول املنطقةإجراء عملية مسح حلو -

  . تبين مبادئ وقواعد حوكمة الشركات ومعايري احملاسبة واملراجعة الدولية -

    3:ا مهما يف تكوين صورة حوكمة الشركات يف الدول العربية متثلت يفدور ولقد لعب عدة عوامل    

معظم الشركات الرئيسة يف الدول العربية بدأت كمؤسسات مدارة من قبل عائالت وال تزال هذه  -

   ؛ات حتت سيطرة مؤسسيها أو وارثيهااملؤسس

صناعات، ويف بعض ال خالل الفترات املاضية قامت حكومات هذه الدول بلعب دور أساسي يف تنمية -

 ؛ويف حتديد درجة املنافسة حتويل املوارد إليها

معظم هذه الدول أفرطت منذ عقد التسعينات يف سياسة اإلصالح والتحرير املايل واالقتصادي وتنمية  -

 ؛ل غري متطورة باملقاييس العامليةأسواق لكن هذه األسواق ال تزا

 ؛يةالشفاف وجود الفساد واإلمهال والرشوة وغياب -

ارتفاع عدد املشروعات الصغرية واملتوسطة يف العامل العريب مقارنة بالكبرية اليت جتد صعوبة يف تنفيذ معايري  -

 ؛حوكمة الشركاتحوكمة الشركات نظرا الرتفاع تكلفة تطبيق 

                                                           
  . 249، 248: ، ص، صمرجع سابقحممد مصطفى سليمان،  -1
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 أن حوكمة الشركات يف اية املطاف تعتمد على التعاون بني القطاعني العام واخلاص لتطبيقها، ومدى قوة -

السلطة التشريعية على إرغام تلك الشركات على تطبيقها، لذا من املتوقع أن يكون هناك نوع من عدم 

التجاوب مع الشركات اخلاسرة، إال أن ما شهده العامل العريب هو تدخل السلطات يف كثري من األحيان 

 ؛السليمةملساعدة الشركات اخلاسرة مما يؤثر سلبا على ممارسة حوكمة الشركات 

إعاقة املستثمرين املضاربني تنفيذ إصالحات حوكمة الشركات ويعتربوا عثرة يف طريقهم، ألا قد  -

حترمهم من استغالل املعلومات وتضعف رحبيتهم يف األسواق، فهم يسعون دائما إىل االستثمار يف أصول تقييم 

 ؛بأقل من قيمتها احلقيقة وتدر عائدا كبريا على املدى القصري

حوكمة الشركات إىل جانب عدم وجود برامج تدريبية للقطاع اخلاص ليكون داعما ومساندا  ضعف ثقافة -

  .    للتغيري

يف مؤمتر حوكمة الشركات الذي استضافته  أكد اخلرباء العرب املشاركون 18/10/2009ويف     

الشركات بالعامل باملؤسسات و حوكمة الشركاتاخلرطوم أمهية إجياد منظمة عربية موحدة تعىن بتطبيق قواعد 

العريب مع توحيد هذه القواعد بني الدول العربية من أجل دعم االستثمارات البينية وتشجيع إنشاء مشاريع 

مشتركة وتوفري أكرب قدر من الشفافية، وأشاد اخلرباء بتجربة كل من مصر والسعودية واإلمارات وقطر يف هذا 

استغالل سلطة جمالس إدارات  تلعب دورا كبريا يف منع كاتحوكمة الشراال، كذلك أكد اخلرباء أن قواعد 

املؤسسات والشركات وتفادي التحايل على القوانني واللوائح مبا يضر مبصلحة املسامهني واألطراف األخرى 

ذات العالقة والعاملني، وحيافظ على هذه املؤسسات والشركات من الدخول يف دائرة الفساد وااليار، حيث 

  1.اجليدة الرشيدة هي طوق النجاة حملاربة الفساد املايل واإلداري لشركاتحوكمة اأن 

حوكمة وأيضا مت التأكيد أيضا على ضرورة تفاعل وتعاون مجيع األجهزة من أجل جناح تطبيق قواعد     

وتأييدها هلذه  حوكمة الشركاتيف بالدنا، ويتطلب ذلك ضمان عناصر عديدة يف مقدمتها دعم  الشركات

بشكل يدفعها للشروع يف تعديل القوانني والتشريعات لتطبيقها، وكذلك أمهية قناعة الشركات نفسها  القواعد

، كما يستلزم األمر وجود الكفاءات البشرية القادرة تكون إجراءات هذه الشركات شكلية بالتطبيق حىت ال

ملؤسسات والشركات، وأمهية على تطبيقها، سواء باملؤسسات أو باألجهزة الرقابية اليت تفحص نتائج تلك ا

   2.على مجيع أوساط اتمع حوكمة الشركاتدور اإلعالم يف نشر مفاهيم 

  حوكمة الشركات يف مصر :ثانيا

مببادرة من وزارة االقتصاد والتجارة اخلارجية  2001يف مصر عام  وكمة الشركاتبدأ االهتمام حب    

صادي الذي بدأت مصر منذ أوائل التسعينات ال آنذاك، حيث وجدت الوزارة أن برنامج اإلصالح االقت

يكتمل إال بوضع إطار تنظيمي ورقايب حيكم على القطاع اخلاص يف ظل السوق احلر، بالفعل مت دراسة وتقييم 

                                                           
  . 172: ، صمرجع سابق، لكترونيةحتليل وإدارة وحوكمة املخاطر املصرفية االصالح حسن،  -1
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مدى التزام مصر بالقواعد واملعايري الدولية حلوكمة الشركات، حيث أعد البنك الدويل بالتعاون مع وزارة 

ئة سوق املال وبورصة األوراق املالية باإلضافة إىل عدد من املراكز البحثية وشركات التجارة اخلارجية وهي

  1.احملاسبة واملراجعة واملهتمني من االقتصاديني والقانونيني أول تقرير لتقييم حوكمة الشركات يف مصر

  2:وكان من أهم نتائج التقييم    

مبدأ من  39تماشى مع املبادئ الدولية يف سياق أن القواعد املنظمة إلدارة الشركات واملطبقة يف مصر ت -

مبدأ، حيث تنص القوانني احلاكمة للشركات ولصناعة األوراق املالية على ذات املبادئ، كما أن  48إمجايل 

قانون : تطبيقاا تتم بصورة كاملة مع املعايري الدالة على حسن األداء، ومن أهم القوانني يف هذا الصدد

، وقانون سوق رأس 1991لسنة   203رقم  ، وقانون قطاع األعمال العام1981سنة ل 159رقم  الشركات

، وقانون التسوية واإليداع واحلفظ املركزي 1997ة نلس  8رقم  ، وقانون االستثمار1992لسنة  95رقم  املال

 .  2000لسنة  93رقم 

ع جق املصرية بشكل عملي، وقد يرالسواليتم تطبيق بعض املبادئ الواردة يف القوانني احلاكمة احلالية يف  -

هذا إىل ضعف وعي املسامهني أو إدارات الشركات بتلك املعايري، ومن مثة ال تتماشى هذه القواعد عمليا مع 

مبدأ، وهناك إثنان من املبادئ ال تطبق ائيا يف السوق  48بادئ من إمجايل م 7 املبادئ الدولية يف سياق

  . املصرية

كبري من التطبيقات  ايت منحها التقرير حلوكمة الشركات يف مصر تشري إىل أن عددكما أن املعايري ال    

قد حاز على تقييم مرتفع ومتوسط، مؤكدا على وجود العديد من املمارسات اإلجيابية، ولكن من ناحية أخرى 

  3.تطوير لدرء أي من املمارسات السلبيةالفهناك عدد من البنود اليت حتتاج إىل 

  :حوكمة الشركات يف مصر تطور مسار -1

  4:مبصر املسار التايل حوكمة الشركاتلقد اختذ تطبيق      

ا كأول دولة  حوكمة الشركاتطلبت مصر من صندوق النقد الدويل تقييم مدى تطبيق معايري  2001 -

 .حوكمة الشركاتمن معايري  % 62عربية يتم تقييمها، وتوصل التقييم إىل أن مصر تطبق 

وذلك مثل قانون القيد  حوكمة الشركاتالقوانني اليت تزيد من التزام الشركات مبعايري بدأت مصر تشرع  -

 ؛يئة سوق املال

حوكمة بإنشاء مركز املديرين تابع لوزارة التجارة اخلارجية لنشر فكر  675صدر قرار وزاري رقم  2003 -

                                                           
جامعة  جملة الباحث االقتصادي،، - جتارب دولية رائدة –تطبيقات حوكمة الشركات ودورها يف حماربة الفساد املايل واإلداري بن عواق شرف الدين،  -1

   .151، 150: ، ص، ص2005، 03ع اجلزائر،  قاصدي مرباح، ورقلة،
  . 20: ، صمرجع سابقحممد حلمي اجلياليل،  -2
حوكمة دور : املؤمتر الدويل الثامن حولآليات وحمددات تفعيل حوكمة الشركات مع إلقاء الضوء على التجربة املصرية، نوري منري، بوشاشية نادية،  -3

 20- 19ر، اجلزائ -الشلف –لوم التسيري، جامعة حسبية بن بوعلي يف تفعيل أداء املؤسسات واالقتصاديات، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وع الشركات

   .  433: ، ص2013نوفمرب 
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 ؛يف مصر الشركات

 ؛حوكمة الشركاتمن معايري  % 82ر تطبق مت تقييم مصر مرة أخرى وتوصل التقييم إىل أن مص 2004 -

بإنشاء وزارة االستثمار على أن يكون من مهامها اإلشراف على  231صدر القرار اجلمهوري رقم  2004 -

 ؛يف مصر حوكمة الشركاتمركز املديرين ودعم دوره يف نشر 

 ؛يسية لهاألنشطة الرئبتنظيم مركز املديرين وحتديد  40صدر قرار وزير االستثمار رقم  2004 -

بتشكيل جملس أمناء املركز والذي ضم العديد من اخلرباء،  188صدر قرار وزير االستثمار رقم  2005 -

 يتمتع املركز بدعم العديد من اجلهات األجنبية املاحنة مثل البنك الدويل، مركز املشروعات الدولية اخلاصة

CIPE االحتاد األورويب، ومؤسسة التمويل الدولية ،IFC؛ 

 ومعايري دليل قواعد املديرين كزمر أمناء جملس رئيس االستثمار بصفته وزير أصدر 2005أكتوبر يف  - 

تسع  من هذا الدليل ويتكون ،2011 فيفري يف عدل والذي العربية مصر جبمهورية الشركات حوكمة

 ،موعةجم من كل الغرض وحتقيق تطبيق لكيفية شارحة مبادئ جمموعة إىل جمموعة كل تنقسم جمموعات

  1:يلي كما التطبيق يف املؤسسة جناح مدى تقييم وكذلك

   ؛ الداخلية املراجعة إدارة -4 ؛ اإلدارة جملس -3 ؛ العامة اجلمعية -2 ؛ القواعد هذه تطبيق نطاق 1-

 جتذب قواعد -8 ؛ االجتماعية السياسات عن اإلفصاح -7 ؛ املراجعة جلنة - 6 ؛ احلسابات مراقب - 5

  .األخرى للشركات بالنسبة حوكمة الشركات قواعد -9؛ املصاحل تعارض

حوكمة  مببادئ بااللتزام فيه تعهدت بيانا املصرية املال لسوق العامة اهليئة أصدرت 2006 نوفمرب ويف -  

 أول من اعتبارا التنفيذ حيز إدخاهلا على والعمل 2005 أكتوبر يف االستثمار وزارة عن الصادرة الشركات

 القواعد بشأن  2007 سنة 11 رقم قرار املال لسوق العامة اهليئة إدارة جملس أصدر وقد ، 2007يناير

 قواعد دليل من واملستمد البورصة يف املقيدة وغري املالية األوراق سوق يف العاملة حلوكمة الشركات التنفيذية

 استمرار تطلباتم كأحد ا املؤسسات التزام وضرورة العربية مصر الشركات جبمهورية حوكمة ومعايري

  2:يلي فيما القواعد هذه متثلت النشاط، وقد ملزاولة الترخيص

املصاحل وتعامالت  تعارض -3 ؛ املسامهني حقوق ومحاية العامة اجلمعيات -2 ؛ الشركات إدارة جملس 1-

 -7 ؛ احلسابات مراقب -6 ؛ الداخلية واملراجعة الرقابة نظم -5 ؛ واإلفصاح الشفافية -4 ؛ الداخليني

 .بالشركات اجلزاءات اخلاصة

قام معهد املديرين املصري ومركز املشروعات الدولية اخلاصة بإعداد  :ميثاق حوكمة الشركات املصري -2

تضمنت إجراء مراجعة ألفضل املمارسات الدولية : املرحلة األوىل: ميثاق حوكمة الشركات على عدة مراحل

يد اموعة بفهم راسخ ملفهوم حوكمة الشركات، فكونت يف جمال حوكمة الشركات، وذلك من أجل تزو

                                                           
 ،12ع  جملة الباحث، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، ،– مصر مع مقارنة دراسة - اجلزائر يف املؤسسات حوكمة إطارعلي عبد الصمد عمر،  -1
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فتضمنت إجراء مراجعة : املرحلة الثانيةاملراجعة صورة معمقة إلعداد وتطبيق مواثيق مماثلة يف دول أخرى، 

لإلطار القانون احلايل يف مصر، مبا يف مراجعة األدبيات احمللية، والتقارير اليت تصدرها املنظمات الدولية، وما 

خضت عنه النقاشات اليت دارت خالل ورشات العمل والندوات اليت عقدها سابقا مركز املشروعات الدولية مت

اخلاصة، وتال هذه املرحلة نقاشات  مع معهد املديرين املصري لوضع الطبيعة القانونية للميثاق ونطاق عمله، 

لدين وهو خبري حملي يف االستثمار والتجارة ومع أن االلتزام بامليثاق أمر طوعي، ولقد قام الدكتور زياد اء ا

بصياغة النسخة األوىل من امليثاق اليت مت تقدميها إىل اجتماعات القطاع اخلاص مع ممثلي احلكومة يف وقت 

، وضمت تلك اموعة يف عضويتها ممثلني عن بورصة القاهرة، وبورصة القاهرة، واهليئة 2005مبكر من عام 

ية، واملعهد املصريف املصري، باإلضافة إىل العديد من مجعيات األعمال، وخالل سلسلة من املصرية لألسواق املال

ورشات العمل والندوات طلب من تلك اجلهات املشاركة يف تقييم كيفية جعل مسودة امليثاق أكثر فعالية 

عات الدولية اخلاصة وقابلية للتطبيق على تنمية القطاع اخلاص والقطاع االقتصادي يف مصر، وقام مركز املشرو

باستطالع رأي مالكي منشآت األعمال حول بنود منفردة معينة يف مسودة امليثاق، ومت تضمني ردود 

اموعات املختلفة يف النسخة النهائية منه اليت مت تقدميها حينئذ إىل معهد املديرين املصري من أجل املوافقة 

  1.عليها

هلة يفهمها مجيع املستخدمني احملتملني له، حيث حيدد لقد كتب ميثاق حوكمة الشركات بلغة س    

حقوق ومسؤوليات مسامهي الشركات وأعضاء جملس اإلدارة، واملدققني الداخليني واخلارجيني وجلان مراجعة 

احلسابات، ويدعو امليثاق إىل اإلفصاح الكامل عن املعلومات املالية و سياسات الشركة للمسامهني وأعضاء 

  2 .واملوظفون واجلمهور، كما يصف امليثاق التدابري اهلادفة إىل تفادي تضارب املصاحلجملس اإلدارة، 

ونشري إىل أن ميثاق حوكمة الشركات املصري هو األول من نوعه يف العامل الذي يكتب برمته باللغة     

  3.ةبه ملبادرات مماثلة يقودها القطاع اخلاص يف املنطق ىربية، ويشكل امليثاق منوذجا حيتذالع

  حوكمة الشركاتالتجربة اجلزائرية يف : الثالث املطلب

مرادف مصطلح احلكم الراشد ك 2009اعتمد ميثاق حوكمة الشركات اجلزائري الصادر سنة     

وجمموعة من التدابري حوكمة الشركات، حيث عرف احلكم الراشد بأنه عبارة عن فلسفة تسيريية  صطلحمل

  4 :مة وتنافسية املؤسسة بواسطةالكفيلة يف آن واحد، لضمان استدا

 جبات األطراف الفاعلة يف املؤسسة؛تعريف حقوق ووا -

 .ات واملسؤوليات املترتبة على ذلكتقاسم الصالحي -

                                                           
، - خربات مأخوذة من أحناء العامل –استراتيجيات إلصالح السياسات -حوكمة الشركات مصر  - الشفافية واملسائلة قدما إىل األمام جني ماتشيكو، -1

-www.cipe:  الكتاب يف املوقع االلكتروينميكن اإلطالع على ، 77: ص، 2007القاهرة، مصر،  ،  CIPE مركز املشروعات الدولية اخلاصة

arabia.org.  
  .78، 77: ص، ص ،املرجع السابقنفس  -2
  .77: ، ، صنفس املرجع السابق -3
  .16: ، ص2009 ،وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليدية، اجلزائر، ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة يف اجلزائر -4
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والذي يشكل مرجع  وتدابري احلكم الراشد للمؤسسة مدونة ضمن هذا امليثاقوبصفة عامة فان فحوى     

    .يما يلي أهم ماجاء يف هذا امليثاقنستعرض فجلميع األطراف الفاعلة يف املؤسسة، وس

   بوادر حوكمة الشركات يف اجلزائر: أوال

رغبة يف حتقيق التكامل االقتصادي من خالل تنويع مصادر الدخل والتخلص من التبعية الكلية لقطاع     

فافية احملروقات، تسعى احلكومة اجلزائرية إىل حتسني مناخ األعمال من خالل السعي لضمان املسائلة والش

بالعمليات املتعلقة بإدارة األعمال فمن بني اجلهود املبذولة من أجل إرساء إطار مؤسسايت حلوكمة الشركات 

  1:ما يلي

، اليت تتمحور مهامها 2006تأسست هذه اهليئة سنة  :تشكيل اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومقاومته -1

ن الفساد، وإعداد برامج للتوعية من خماطر الفساد، حول اقتراح سياسات وتوجيهات وتدابري للوقاية م

باإلضافة إىل مجع املعلومات اليت ميكن أن تساهم يف الكشف عن أعمال الفساد والوقاية منه والتقييم الدوري 

لألدوات القانونية واإلجراءات ذات الصلة، حيث انضمت هذه اهليئة مؤخرا إىل الشبكة العربية لتعزيز الرتاهة 

وزارة وهيئة أخرى يف املنطقة العربية، اليت  42، لتضاف بذلك إىل 2008الفساد اليت تأسست سنة  ومكافحة

تشكل آلية إقليمية تشاركية فريدة من نوعها لتنمية القدرات وتبادل املعلومات ومناقشة السياسات اليت تدخل 

 .يف اختصاصها

حيث شكل هذا امللتقى فرصة  :2007 انعقاد أول مؤمتر حول احلكم الراشد للمؤسسات يف جانفي -2

مواتية لتالقي مجيع األطراف الفاعلة يف عامل املؤسسة، وخالل فعاليات هذا امللتقى تبلورت فكرة إعداد ميثاق 

 .جزائري للحكم الراشد للمؤسسة كأول توصية وخطوة علمية تتخذ

اجلزائرية مببادرة الكتشاف  قامت مجعيات واحتادات األعمال :إنشاء جمموعة عمل حلوكمة املؤسسات -3

اجلديدة يف جمتمع األعمال بغاية جذب االستثمار األجنيب املباشر،  حوكمة الشركاتالطرق اليت يئ تشجيع 

بإنشاء جمموعة عمل حلوكمة  2007ولقيادة هذه العملية قام أصحاب املصاحل يف القطاعني العام واخلاص سنة 

ومؤسسة التمويل الدولية  GCGFتدى العاملي حلوكمة املؤسسات املؤسسات تعمل جنبا إىل جنب مع املن

IFC لوضع دليل حوكمة الشركات للجزائري. 

 CAREمجعية   من قيل  2009مت إصدار هذا الدليل سنة  :إصدار دليل حوكمة الشركات اجلزائري -4

 .واللجنة الوطنية حلوكمة الشركات يف اجلزائر

بناء على قوة الدفع اليت خلقها دليل حوكمة الشركات،  :جلزائرمركز حوكمة الشركات يف ا إطالق -5

باجلزائر  2010قامت جمموعة عمل حوكمة الشركات اجلزائرية بإطالق مركز حوكمة   اجلزائر يف أكتوبر 

العاصمة، تأسس مركز حوكمة اجلزائر ليكون مبثابة منرب ملساعدة الشركات اجلزائرية على االلتزام  مبواد 

                                                           
مداخلة مقدمة إىل امللتقى العلمي الدويل  ،واقع احلوكمة يف بيئة األعمال اجلزائرية يف ظل املستجدات احلالية ،سارة بن الشيخ، لرمحاننارميان بن عبد ا  -1

، 04: ، ص، ص2013نوفمرب  26-25األول حول آليات حوكمة املؤسسات ومتطلبات حتقيق التنمية املستدامة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، 

05.  
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اعتماد أفضل ممارسات حوكمة الشركات الدولية، ورفع الوعي اجلماهريي حبوكمة الشركات، الدليل، و

ويعترب إطالق املركز فرصة جديدة تمع األعمال إلظهار التزامه  بتحسني البيئة االقتصادية يف البالد، وحتسني 

 .الدميقراطية مبا فيها الشفافية واملسائلة واملسؤولية حوكمة الشركاتقيم 

 10تبىن االحتاد األورويب برناجما بـ : يف اجلزائر حوكمة الشركاتبرنامج االحتاد األورويب لتعزيز  -6

يف اجلزائر يف إطار برنامج دعم الشراكة واإلصالح والنمو الشامل،  حوكمة الشركاتماليني يورو لدعم 

السياسي، ويهدف هذه الربنامج إىل ويرمي الربنامج اجلديد إىل تعزيز مؤسسات احلكم يف االني االقتصادي و

تعزيز سيادة القانون مبا يف ذلك الوصول إىل العدالة، وتعزيز مكافحة الفساد، وتشجيع مشاركة مجيع املواطنني 

  .يف التنمية، وحتسني متابعة إدارة املالية العامة

  املشاكل اخلاصة حبوكمة الشركات: ثانيا

إىل  حوكمة الشركاتاليت تسعى واملؤسسات اجلزائرية اجه اليت قد توحدد امليثاق الوطين مشاكل     

  1:حلها يف النقاط التالية

مشكلة واسعة االنتشار يف بيئة العمل اجلزائرية تتمثل يف صعوبة  مثة  :كيف ميكن حتسني العالقة مع البنك؟ -

ؤسسات أو حصول هذه املؤسسات على قروض بنكية، وذلك يف ظل شكاوى البنك من نقص رأمسال هذه امل

أساسا من خالل  حوكمة الشركاتحساباا السابقة أو املتوقعة واليت ال تعكس احلقيقة االقتصادية، تم 

  ؛سسة يف اجلانب التارخيي والتوقعيمبادئها بصحة احلسابات وارتباطها باحلقيقة االقتصادية وزيادة شفافية املؤ

وهذا غالبا  :ية للمؤسسة اليت غالبا ما تكون عائليةكيف ميكن جذب مستثمرين خارجيني إىل النواة األول -

خاصة أصحاب األقلية خشية فقدان حقهم يف املراقبة الالزمة لتسيري  مشكلة احلذر املتبادل من الطرفني يطرح

املتعلقة حبماية  حوكمة الشركاتاملؤسسة بالنظر إىل األغلبية، وحل هذه املشكلة يف التطبيق الصارم ملبادئ 

  ؛امهني واملعاملة املتساوية بينهمسحقوق امل

مبرور الوقت توسعت عالقة احلذر لدى  :كيف ميكن للمؤسسة من إقامة عالقة يف اإلدارة اجلبائية -

املؤسسات اجلزائرية حىت اخلاصة منها مع اإلدارة اجلبائية، واحلل يف إتباع الشفافية والرتاهة يف اإلفصاح عن 

  ؛بناء مستقبلها بطريقة أكثر صفاءايا يف احلسابات وهو ما يعد عنصرا أساس

تعرف املؤسسات نزاعات داخلية بني املسامهني واليت تعطي لفكرة : كيف ميكن توضيح العالقة مع املسامهني

هو اعتماد مبدأ معاملة املسامهني على قدر من  حوكمة الشركاتاجلمعية مفهوما سلبيا واحلل من وجهة نظر 

  ؛اجباميد حقوقهم وواملساواة وحتد

إن وجود املسريين غري املسامهني أو  :كيف ميكن توضيح العالقات بني املسامهني واملسريين غري املسامهني -

غري املنتمني للعائلة يطرح العديد من املشاكل منها الثقة واالمتياز واألجر، وهذا يظهر احلاجة إىل توضيح 

  .    لس اإلدارة واملراقبة للجنة املديرين وغريهاالعالقات بني املسامهني واملسريين وحتديد هيئات جم

                                                           
  .09، 08 :، ص، صمرجع سابق ،سارة بن الشيخ، نارميان بن عبد الرمحان -1
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إن تبين قواعد احلكم الراشد يسمح بتحديد  :كيف ميكن توضيح املسؤوليات داخل الفريق التنفيذي -

أفضل للمسؤوليات التنفيذية اليت تعاين إما من متييعها أو من تركيزها املبالغ فيه وهذا يؤدي إىل ظهور األزمات 

  .لفريق التنفيذي أو بني املسامهنيلدى االداخلية سواء 

  ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة :اثالث

ولقد شكل " احلكم الراشد للمؤسسات" إنعقد أول ملتقى دويل حول 2007يف شهر جويلية من سنة     

هذا امللتقى فرصة مواتية لتالقي مجيع األطراف الفاعلة يف عامل املؤسسة، وحدد هذا امللتقى هدف جوهري 

حتسيس املشاركني قصد الفهم املوحد والدقيق ملصطلح وإشكالية احلكم الراشد للمؤسسة، من زاوية : مثل يفيت

املمارسة يف الواقع وسبل تطوير األداء ببلورة الوعي بأمهية احلكم الراشد يف تعزيز تنافسية املؤسسات يف اجلزائر 

تبلورت فكرة إعداد ميثاق جزائري للحكم الراشد وكذا االستفادة من التجارب الدولية، وخالل هذا امللتقى 

كأول توصية وخطوة عملية تتخذ، وقد تفاعلت كل من مجعية حلقة العمل و التفكري حول " للمؤسسة

املؤسسة ومنتدى رؤساء املؤسسات مع الفكرة بترمجتها إىل مشروع ومن مث ضمان تنفيذه بواسطة إنشاء فريق 

تفاعلت السلطات العمومية ممثلة يف وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة  عمل متجانس ومتعدد التمثيل، وقد

والصناعة التقليدية بدعمها للمشروع بواسطة قبول رعاية امللف وتكليف أحد إطاراا السامية باملشاركة 

ادي، الفعلية يف فوج العمل املكلف بتحرير ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة يف اجلزائر وكذا تسخري الدعم امل

كما شاركت أيضا يف املبادرة جمموعة من اهليئات واملؤسسات الدولية املقيمة باجلزائر مثل مؤسسة التمويل 

الدولية وبرنامج ميدا لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة وكذا املنتدى الدويل حلوكمة الشركات، وعليه فإن 

ملؤسسة ومنتدى رؤساء املؤسسات هي تشكيل فريق كل من حلقة العمل والتفكري حول ا اعتمداالصيغة اليت 

عمل يتكون من طرف خمتلف املتدخلني يف عامل املؤسسة، ويف هذا السياق سامهت وزارة املؤسسات الصغرية 

" ، حتت تسمية 2007واملتوسطة والصناعة التقليدية باالنضمام لفريق العمل املنصب يف شهر توفمرب 

GOAL08 " ويعترب هذا امليثاق مثرة لسلسلة 2008عمل للحكم الراشد باجلزائر سنة يف إشارة إىل فريق ال ،

، ويف هذا الشأن فقد 2008إىل نوفمرب  2007األعمال اليت قادها فريق العمل يف الفترة املمتدة بني نوفمرب 

 2004 شكلت مبادئ احلكم الراشد املعتمدة من طرف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ضمن إصدارها لعام

    1.أهم املراجع اليت استلهم منها فريق العمل مع حتريه أخذه بعني االعتبار خصوصيات املؤسسة اجلزائرية

أعلنت كل من مجعية  حوكمة الشركاتخالل املؤمتر الوطين الذي عقد حول  11/03/2009يف     

CARE اجلزائري الذي مت  واللجنة الوطنية حلوكمة الشركات يف اجلزائر إصدار دليل حوكمة الشركات

  .  IFCو   GCGFإعداده مبساعدة كل من 

يتضمن امليثاق جزئني هامني ومالحق حيث يوضح اجلزء األول الدوافع اليت أدت إىل أن يصبح احلكم     

الراشد للمؤسسات اليوم ضروريا يف اجلزائر كما أنه يربط الصالت مع إشكاليات املؤسسات اجلزائرية السيما 

                                                           
  .13: ، صمرجع سابق ، ئراجلزايف ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة  -1



وجتارب تطبيقها دوليا الشركات حوكمة وآليات مبادئ                       :                 الثاين الفصل  

 

 
89 

رية واملتوسطة اخلاصة، أما اجلزء الثاين فيتطرق إىل املعايري األساسية اليت يبىن عليها احلكم املؤسسات الصغ

اجلمعية العامة، جملس اإلدارة ( الراشد للمؤسسات، فهو يعرض العالقات بني اهليئات التنظيمية للمؤسسة

خرى  كالبنوك واملؤسسات ، ومن جهة أخرى عالقات املؤسسة مع األطراف الشريكة األ)واملديرية التنفيذية

املالية واملمونون واإلدارة، وخيتتم هذا امليثاق مبالحق جتمع يف األساس أدوات ونصائح عملية ميكن للمؤسسات 

    1.اللجوء إليها بغرض االستجابة النشغال واضح ودقيق

سات ذات رأس مال وتعد كل املؤسسات اجلزائرية معنية بتطبيق هذا امليثاق إال أنه ال يطبق على املؤس    

عمومي واليت خترج إشكالية احلكم الراشد فيها على نطاق امليثاق احلايل، ألا ترتبط مبقاربة خاصة تتوقف 

  2:على االستعمال اجليد لألموال العمومية ، ويوجه هذا امليثاق بصفة خاصة إىل

ة متميزة يف االقتصاد وذلك نظرا ملا حتتله هذه املؤسسات من مكان: املؤسسات الصغرية واملتوسطة -

 .اجلزائري

  .   املؤسسات املسامهة يف البورصة أو اليت تتهيأ لذلك -

  :يوضحها الشكل التايل ):GOAL 08(تشكيلة فريق العمل     

                                                           
  .17: ، صسابقالرجع امل نفس -1
  .19: ، صاملرجع السابق نفس -2
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  حوكمة الشركاتتشكيلة فريق ): 10(اجلدول رقم 

  سليم عثماين: الرئيس

 .يةالرئيس املدير العام ملؤسسة صناعة املصربات احلديثة اجلزائر -

 .نائب رئيس مجعية املنتجني اجلزائريني للمشروبات -

 .عضو منتدى رؤساء املؤسسات -

  .حوكمة الشركاتعضو حلقة العمل والتفكري حول  -

  طيب الطييب: املنسق
 .خبري مايل وإقتصادي -

  .حوكمة الشركاتعضو حلقة العمل والتفكري حول  -

  :ممثل السلطات العمومية

  عبد الكرمي بوغدو

  .ية والتنمية املستدامة لدى وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعة التقليديةمدير التنافس -

  :األعضاء

  .األمينة العامة جلمعية املنتجني اجلزائريني للمشروبات -  مرمي بليل جمويب

  .مستشارة -  بن عطية لغواطي هلة

  هند بنت ميلود
 .حمامية معتمدة لدى احملكمة العليا -

  .ئرية لإلحفاءرئيسة اجلمعية اجلزا -

  .خبرية لدى خلية التحويل واالستدامة لربنامج ميدا        صابرينة بوهراوة

  .أورو تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة –خبرية لدى برنامج ميدا         انصاف خالدي

  .M2CAمستشار شريك         جون بوشي

  .مستشار        حممد بوشاقور

  .ف سابقامعر        عبد الكرمي بوغدو

  .مستشار لدى البنك اإلفريقي للتنمية        ناصر بورنان

  .خبري        ريشار فريديريك

  .رئيس منتدى رؤساء املؤسسات        رضا محياين

  "نكست ستيب " املدير العام ملكتب االستشارات         علي حريب

  "هيميليس " رئيس مكتب املؤسسات التمويلية         الياس كرار

  .معرف سابقا        سليم عثماين

  .معرف سابقا        طيب العقيب -

  .10: ، ص2009 زائر،جلا، والصناعات التقليدية وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة يف اجلزائر: املصدر

  

بأداة إرشادية بسيطة تسمح هلا اهلدف املنتظر من امليثاق هو تزويد املؤسسات اجلزائرية  :أهداف امليثاق -1

بفهم املبادئ األساسية للحوكمة، وليكون مبثابة منرب ملساعدة املؤسسات اجلزائرية على االلتزام مبواد الدليل، 

     1.واعتماد أفضل ممارسات حوكمة الشركات الدولية، ورفع الوعي اجلماهريي حبوكمة الشركات

دف معايري احلكم الراشد إىل حتسني احترام قواعد  :سسةاملعايري األساسية للحكم الراشد للمؤ -2

    2:اإلنصاف والشفافية واملسؤولية والتبعية حيث يقصد بـ

                                                           
، رويبة اجلزائر NCAمؤسسة : دراسة حالة – حوكمة الشركاتتطبيق مدى مسامهة ميثاق احلكم الراشد للمؤسسات اجلزائرية يف صديقي خضرة،  -1

   .222: ، ص2016 ، 07ع  اجلزائر، بشار،جامعة جملة البشائر، 
  .27: ، صمرجع سابق، يف اجلزائرميثاق احلكم الراشد للمؤسسة  -2
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امات املرتبطة ا بطريقة توزيع احلقوق والواجبات بني األطراف الفاعلة وكذا االمتيازات وااللتز :اإلنصاف -

  ؛منصفة

يات واملسؤوليات النامجة ينبغي أن تكون واضحة وجلية هذه احلقوق والواجبات وكذا الصالح :الشفافية -

  ؛للجميع

  ؛حمددة بأهداف دقيقة وليست مقسمة مسؤولية أي فرد :املسؤولية -

  .  كل طرف فاعل مسؤول أمام اآلخر فيما ميارس من خالل املسؤوليات املنوطة له: التبعية -

، من جهة األطراف الفاعلة الداخليني تغطي معايري احلكم الراشد للمؤسسات العالقات اليت تربط بني    

للمؤسسة ومن جهة أخرى األطراف الفاعلة اخلارجية، وتعترب هذه العالقات حمددة ومضبوطة بقانون األعمال 

والقوانني األساسية للمؤسسة والعقود واالتفاقيات احملررة من طرف هذه األخرية مع الغري، وتشكل القيمة 

حلكم الراشد بتوضيح كيف ميكن يف خمتلف مراحل التدخل التصرف بصرامة املضافة اليت جتلبها معايري ا

  1.وإنصاف وفعالية، ونشري إىل أن معايري احلكم الراشد تتوجه جلميع أنواع األشكال القانونية للمؤسسة

 تعمل األطراف الفاعلة الداخليني يف إطار اهليئات :األطراف الفاعلني الداخليني وعالقام املتبادلة -3

التنظيمية املكرسة هلم، يف هذا السياق فقط، وبواسطة هذه اهليئات العضوية، يتم مد اجلسور وميكن تداخل 

 2:وتبادل الوظائف املسموح ا واملقررة، وميكن توضيح األطراف الفاعلة الداخليني من خالل الشكل التايل

                                                           
  .28: ، صاملرجع السابق نفس -1
   .30: ، ص املرجع السابق نفس -2
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  1 :يلي ماولقد أوصى ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة على     

 :فيما خيص حقوق املسامهني: اجلمعية العامة للمسامهني* 

 ؛رباح ينبغي أن يكون نزيها وشفافاتقاسم األ -

 ؛سجيل السندات يبغي أن تكون فعالةأساليب ت -

يؤثر على التفاوض يف حل  جيب أن ال يتم إجراءات التنازل أو نقل السندات بشكل غري عقالين، مما -

 ؛السندات

 الوقت تعلقة جبداول األعمال والقرارات اليت يتعني اختاذها يف اجلمعية العامة جيب أن تصل يفاملعلومات امل -

 ؛املناسب وبالشكل املالئم

 معقول إجراءات سري اجلمعية العامة جيب أن تكون يف متناول املسامهني وال ينبغي أن تعيق بشكل غري -

 ؛املمارسة الفعلية للحقوق

 .مئورية ملمارسة حقوقهم ومهامهم يف الوقت املناسب وبالشكل املالجيب أن تصل املعلومات الضر -

  :مة وتتمثل مهامه يفايتكون جملس اإلدارة من إداريني يعينون من طرف اجلمعية الع: جملس اإلدارة* 

 ؛صيالا بتناسق مع مصاحل املؤسسةوضع إستراتيجية وتف -

وتنصيبهم، وتقدير خطط عضاء الفريق التنفيذي حتديد معايري انتقاء ونظم تقييم ذات شفافية لتوظيف أ -

 ؛الستخالفهم

حتديد رواتب الفريق التنفيذي واإلداريني فيجب مالئمة هذه الرواتب مع مصاحل املؤسسة على املدى  -

                                                           
  .42 -31: ، ص، صمرجع سابق جلزائر،يف اشد للمؤسسة ميثاق احلكم الرا  -1

 اهليئات املختصة األطراف الفاعلة الداخليني

 املسامهني

 اإلداريني

 اجلمعية العامة

 املديرية

 جملس اإلدارة

يرييناملس  

 .األطراف الفاعلني الداخليني وعالقتهم املتبادلة): 09(الشكل رقم 

 

.30: ، ص2009 اجلزائر، وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليدية، ،ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة يف اجلزائر: املصدر  
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 ؛الطويل ومسامهيها

 ؛وذلك بوضع إجراءات مكتوبة وشفافةضمان التأكد من تعيني وجتديد وانتخاب اإلداريني  -

ق التنفيذي توقع تضارب املصاحل بني الفري: والسري احلسن للمؤسسة وفقا للقانون ذلك بضمان االستقرار  -

 ؛واملسامهني ومعاجلتها

السلطة، االختالس والقضاء  توفر خماطر االحنرافات من حيث إساءة استخدام املنافع االجتماعية، واستعمال -

 ؛عليها

 .السهر على إدخال آليات الوقاية من األخطار -

د امليثاق توصيات ختص جملس اإلدارة املرتبطة باملراقبة وكذا اللجان الواجب تشكيلها حيث كما حد    

  : تتمثل بعض مبادئ احلكم الراشد للمؤسسات املقترنة مبراقبتها يف

  ؛املعلومات وباألخص نظم احملاسبة التأكد من سالمة نظم -

 ؛)من طرف حمافظ احلسابات ( ت ساباالتأكد من االستقاللية التامة وعدم التحيز يف مراجعة احل -

 ؛اسطة اللجوء إىل التدقيق اخلارجيوضع نظام مراقبة خاص باملؤسسات بو -

 ؛ضع نظام تقريري فعال وتقييم شفافالسهر على و -

      ؛على التحديد التدقيق  للمسؤولياتالسهر  -

 ؛اإلدارة متيزه الكفاءة والشفافيةوضع إجراءات تنظيم وعمل جملس  -

 ؛لراشد و إجراء التغيريات الالزمةسات الفعلية للمؤسسة فيما يتعلق بالتسيري امراقبة املمار -

متابعة مراحل نشر املعلومات واالتصال من طرف املؤسسة يف اجتاه األطراف الفاعلني اخلارجيني، وضمان  -

 .كفاءة األجهزة واإلجراءات املتصلة باملعلومة

 :املديرية* 

 ؛إلدارة وتضطلع مهامها حتت إشرافها ختتار املديرية وتنصب من طرف جملس -

األجور واألهداف املقررة من طرف املديرية جيب أن تكون متناسقة مع مصاحل املؤسسة واألهداف املرجو  -

حتقيقها، واملوارد الواجب توفرها والقيم الواجب الدفاع عنها والسلطات املفوضة للمديرية ويقع على جملس 

  .  ذه األبعاداإلدارة مهمة السهر على تناسق ه

  :هي الواجبات املنوطة عامة على املديرية    

 ؛راتيجية وعرضها على جملس اإلدارةإعداد واقتراح إست -

 ؛ل خمططات سنوية وميزانيات معتمدةتنفيذ هذه اإلستراتيجية بعد اعتمادها يف شك -

 ؛راف واملراقبة على تسيري املؤسسةضمان اإلش -

 ؛دة ضمن اإلستراتيجية املعتمدةاحملققة مقارنة مع األهداف احملدتقدمي تقرير لس اإلدارة بالنتائج  -

 .من قيادة ومراقبة نشاطات املؤسسةتزويد جملس اإلدارة باملعلومة اليت متكنه  -
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   :عالقات املؤسسة مع األطراف الفاعلة اخلارجيني -4

دائم  اتصالعلى حول العديد من األطراف الفاعلة اخلارجيني وهي  امفتوح اتشكل املؤسسة جهاز      

متها مع ظرف كل مؤسسة لكي ءمعهم، وعليه فإن هناك جمموعة من التوصيات الواجب تنفيذها قصد مال

، ويتمثل أهم األطراف ماجتاههتتمكن من حتسني عالقاا مع األطراف الفاعلة اخلارجيني وتوسيع جاذبيتها 

  1.إخل..نيافسناملستخدمني، البنوك واملاليني، وامل السلطات العمومية، املوردين، الزبائن،: اخلارجيني يف كل من

ال يتجزأ من السلطة العمومية فإنه من  اباعتبار اإلدارات العمومية جزء: السلطات العمومية كشريك -4-1

مصلحتها أن ترى املؤسسات تزدهر، وهذا ما تشهد عليه العديد من إجراءات الدعم واملساعدات املالية 

ولة، وجيب عليها باملقابل أن تتشدد مع املؤسسات اليت تكون خمالفة للقانون، ومتر عملية املمنوحة من طرف الد

: حتسني العالقة مع اإلدارات العمومية مبا يقتضيه من املؤسسة من احترام القانون خاصة يف ثالث جماالت هي

باه لتطورات النصوص القانونية قانون العمل والضرائب ومحاية البيئة، وبالنسبة للمؤسسة ينتج عنها ضرورة االنت

  .   يف ااالت الثالثة وتنفيذ ما جاء فيها بتنفيذ االلتزامات املكرسة

ة على الثقة مع ممثلي جيب أن يؤسس لعالقة دائمة مبني: ثقة وشفافية: البنوك واهليئات املالية األخرى -4-2

وقت مناسب املعلومات الكاملة والصحيحة عن املالية السابقني بواسطة قدرة املؤسسة على إرسال يف  اهليئات

الوضعية املالية السابقة واحلالية التقديرية للمؤسسة، ويشكل هذا من بني أهم األساليب اليت من أجلها جيب 

على املؤسسة أن يكون لديها حماسبة دقيقة وتعيني يف حالة احلاجة ملخطط أعماهلا، من جهة أخرى للتأسيس 

قة بني املقرضني جيب احملافظة على عدم اخللط بني األموال اخلاصة للمؤسسة واألمالك لعالقة قائمة على الث

  . اخلاصة التابعة للمسامهني، وهذا شرط ملزم للمؤسسات الصغرية العائلية

تستطيع املؤسسة أن تعتمد بصورة شبه هامة، وحسب الظرف على  :من أجل تعاون دائم: املوردين -4-3

اليت يقدموا وبذلك ) املواد األولية(أول حلقة يف سلسلة القيم بواسطة املدخالت  مورديها، ويشكل هؤالء

يشكلون الدائنني األوائل من خالل اآلجال اليت مينحوا للمؤسسة لدفع مستحقام، وعليه فإن االختيار الدقيق 

ة لإلنتاج الذي يضمن للموردين ونوعية العالقات املوجودة بينهم وبني املؤسسة تشكل حجر األساس بالنسب

  .السري احلسن للمؤسسة

يف مناخ اقتصادي تطبعه املنافسة احلادة، تتجلى أمهية إرضاء  :املالك احلقيقيني للمؤسسة: الزبائن -4-4

الزبائن اليت جيب وضعها يف قلب مهام املؤسسة، جيب على املؤسسة أن تطور وتنمي عالقة صادقة وأخالقية مع 

  . فيذنملبدأ الربح للجميع واحترام القوانني واللوائح حيز الت االحترام الزبائن وذلك يف إطار

العالقة الوطيدة بني العمال ورب العمل، فإن  هما تشكل مبعزل عن: هم أول زبائن املؤسسة: العمال -4-5

أول  "جمموع األجراء يشكلون إحدى األطراف الفاعلة للخارجيني، حيث أن املوارد البشرية للمؤسسة ميثلون 

، أين يقع عليهما كسبهم العتبار أا تقع عليهم االعتماد الكبري ألجل حتقيق أهداف املؤسسة، وعلى "الزبائن 

                                                           
  .45، 44: ، صص ،مرجع سابق ،اجلزائريف ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة   - 1
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هذا النحو فإن حتفيزهم وإدماجهم أصبح شيئا ضروريا، لذا أصبح لزاما وضع حيز التنفيذ لنظام أجور يعتمد 

لة النشغاالت املوارد البشرية، وأخريا جيب على على االستحقاق والكفاءة وكذلك سياسة إصغاء ومعاملة عاد

  .  املؤسسة أن تسهر على تكوين رأمساهلا البشري وأن تؤدي التزاماا االجتماعية

ال تقتصر املنافسة على التخاصم على حصص يف السوق وعدد من  :أخالق وواجبات: املنافسني -4-6

دى املوردين وتشغيل الكفاءات املطلوبة التقنية منها الزبائن، ولكنها تربز على أرض الواقع حني التموين ل

والتنفيذية، وبصفة أكثر عموم يف جمال متثيل عالمة املنتج أمام الغري، غري أن العالقة مع املنافسني مقيدة 

باحتماالت وواجبات التعاون بوصفهم مهنيني وأشقاء يف املهنة، مدعوون للتشاور حول االهتمامات 

املنافسة الغري الشرعية واملسائل املتعلقة بأخالقيات املهنة واملشاركة يف احلوارات : مثلالقطاعات املوحدة 

  . االجتماعية داخل فرع النشاط

   1:وعية ونشر املعلوماتتال -5

ينص القانون على نشر الوضعية املالية السنوية للمؤسسة، : االلتزامات القانونية واخلطوات التطوعية -5-1

ة يف البورصة، فهي مطالبة بنشر حالتها املالية يف كل الثالثي وكذا كل املعلومات اليت هلا أثر أما تلك املسامه

مادي على تقييم املؤسسة، باإلضافة إىل االلتزامات القانونية، فإن املؤسسة ملزمة بنشر املعلومات لفائدة 

يف إطار االلتزامات ) عضاء املشاركةكاملؤسسات املالية، املوردين، الزبائن، العمال، األ( األطراف الفاعلة

التعاقدية أو بنية إبداء الشفافية اإلدارية، وحيدد جملس اإلدارة سياسة واضحة لنشر وتوزيع املعلومة، متناسقة 

والقانون وااللتزامات التعاقدية وسياسة العالقة مع األطراف الفاعلة املعتمدين، إن سياسة نشر املعلومة جيب أن 

لومة القابلة للنشر واليت تعترب سرية أو للنشر املضيق، كما حتدد رزنامة النشرات واللواحق اليت تدقق نوع املع

  .تستعمل يف كل حالة

جيب على املؤسسة أن تنشر معلومات مالية كاملة وصحيحة ويف الوقت املناسب واليت :  املعلومة املالية -5-2

على الفور بكل التغريات اليت قد تؤثر على العالقات اليت قد يطلبها الشركاء املاليني، حبيث يتسىن إطالعهم 

  .فيما بينهم

  :   انتقال ملكية املؤسسة -6

  :إن عدد اخليارات الكالسيكية النتقال ملكية املؤسسة هي أربعة      

 .على سبيل املثال ميكن لواحد من األبناء املدجمني سابقا يف التسيري أن يضمن اخلالفة :االستخالف العائلي -

 ؛يتم التنازل عن املؤسسة للغري يف ظل شروط معينة :البيع للغري -

يوكل تسيري املؤسسة إىل املدير اخلارجي ويراقب من طرف جملس عائلي والذي ميثل مبثابة  :املراقبة العائلية -

 ؛جملس إدارة

 .يتم التسيري من طرف فريق تنفيذي من عائلة املؤسس :التسيري العائلي -

                                                           
  .47، 46: ، ص، صمرجع سابق، اجلزائريف ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة  -1
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يف مجيع األحوال، فعلى كل مؤسسة أن جتد الصيغة املناسبة اليت تضمن ا عملية ال يوجد حل فعال     

نقل اخلالفة باستقرار كامل، ويف هذا الشأن، فمن األفضل دائما توقع كيفية ضمان النقل بدال من انتظار 

  .وبالتايل حتمل النتائج ،وقوعه

  :يلي ضمان لنجاحها ويف هذا الصدد يقترح مامن أجل جناح نقل اخلالفة فإن احترام بعض املبادئ يشكل ال  

 ؛اعتماد ج احترافية املعايري بتبين مصلحة املؤسسة كمعيار مرجعي -

 ؛إتباع خمطط دقيق خبطوات -

 ؛اإلسراع يف تبين جمهود لالتصال مع أفراد األسرة املعنيني واألطراف الفاعلة الداخليني و اخلارجيني -

 ؛اخلصوص بتسيري إجراءات هذه العملية تكليف جملس اإلدارة ورئيسه على وجه -

 ؛إعطاء دور مهم لس اإلدارة يف تقييم املرشحني للخالفة -

التأكد من أن املستخلف يتوفر على دعم من حميط العائلة وباملعىن الواسع ومن األحسن حاصل على موافقة  -

   .املسامهني من أجل تعيينه

  :2014إىل سنة  1996ائر من سنة املعدل العام العاملي للحوكمة يف اجلز: رابعا

دولة مت حتديد ستة خصائص أساسية  203حديثة للحوكمة أجراها البنك الدويل على مستوى يف و    

) Massimo Martruzzi , Aatt Kraay(وزمالئه  Daniel Kaufmannللحوكمة من قبل دانيال كوفمان 

السياسي وفعالية احلكومة وسلطة القانون  وجودة  لة واالستقرارءاملشاركة واملسا: من البنك الدويل تتمثل يف

إىل غاية  1996التشريع ومراقبة الفساد، كما مت دراسة املعدل العام هلذه اخلصائص يف هذه الدول منذ سنة 

وكانت اجلزائر من بني هذه الدول، وقد اتضح بأن املعدل العام للحوكمة وخصائصها قد تطور ولو  2014

 )0.86-(ود اليت بذلتها اجلزائر يف هذه اال، بالرغم من أن هذا املعدل يبقى ضعيفا نسبيا وهذا يعكس اجله

) 2.5-(: مقارنة باال الذي حدده خرباء البنك الدويل وهو على النحو التايل 2014إىل غاية  1996من سنة 

ها املعدل مبعىن مرتفع أعلى قيمة ميكن أن حيصل علي) 2.5(أدىن قيمة يصل إليها املعدل مبعىن ضعيف جدا، و

  1.جدا

إىل سنة  1996واجلدول املوايل يبني املعدل العام للحوكمة وخصائصها يف اجلزائر خالل الفترة من     

2014:  

                                                           
، املدرسة جملة اجلزائرية للدراسات السياسية ،)2016 -1999(طات العملية تطور مسار احلكامة يف اجلزائر بني اآلليات القانونية واحملدية حورية، ايسع -1

  .60: ص ،2016 ،05ع  الوطنية العليا للعلوم السياسية، اجلزائر،
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  2014إىل سنة  1996املعدل العام العاملي للحوكمة وخصائصها يف اجلزائر من سنة ): 11(اجلدول رقم 

السنة               

  اخلصائص  
1996  1998  2000  2002  2004  2006  2008  2010  2012  2014  

  املشاركة

  لةءواملسا

  0.93-  0.91-  1.03-  0.99-  0.92-  0.82-  1.12-  1.21-  1.38-  1.27-  املعدل

النسبة 

%  
12.5  10.10  12.98  17.3  24.5  22.12  19.71  18.01  23  22.66  

  االستقرار

  السياسي

  1.17-  1.34-  1.26-  1.09-  1.12-  1.37-  1.70-  1.50-  1.96-  1.86-  املعدل

النسبة 

%  
04  5  9  7  11  16  15  11  9  10.19  

  فعالية

  احلكومة

  0.51-  0.55-  0.48-  0.61-  0.52-  0.52-  0.61-  0.96-  0.81-  0.95-  املعدل

النسبة 

%  
16  20  14  31  35  36  32  39  34  33.56  

جودة 

  التشريع

  1.21-  1.29-  1.17-  0.79-  0.58-  0.54-  0.59-  0.96-  0.72-  0.77-  املعدل

النسبة 

%  
23  23  23  29  30  30  22  11  9  9.62  

سلطة 

  القانون

  0.73-  0.79-  0.75-  0.71-  0.64-  0.55-  0.59-  1.17-  1.18-  1.19-  املعدل

النسبة 

%  
11  11.96  12.44  33.49  35.41  30.14  27.88  27.01  26  25.48  

  مراقبة

  الفساد

  0.61-  0.54-  0.49-  0.56-  0.49-  0.63-  0.94-  0.95-  0.79-  0.48-  املعدل

النسبة 

%  
33  15  14  21  28  38  34  37  36  31.73  

املعدل 

العام 

  للحوكمة

  0.86-  0.90-  0.86-  0.61-  0.71-  0.73-  0.92-  1.12-  1.17-  1.08-  املعدل

النسبة 

%  
16.58  14.17  14.23  23.13  27.32  28.41  20.33  23.83  24.53  22.20  

  0.86-  2014إىل  1996املعدل من 

  %22  2014إىل  1996النسبة من 

  مالحظة
) مرتفع أو فعال= أعلى قيمة 2.5ضعيف،= أدىن قيمة  2.5-( 2.5< املعدل العام <  2.5-: [ املعدل العام حمصور باال

[  

لة اجلزائرية ا  ،)2016 -1999(تطور مسار احلكامة يف اجلزائر بني اآلليات القانونية واحملطات العملية دية حورية، ايسع :املصدر

  .61: ص، 2016، 05ع  ، ، املدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، اجلزائرللدراسات السياسية
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  :خالصة الفصل

يقصد  و، حلوكمة الشركاتنظمات الدولية اليت وضعتها امل مت يف هذا الفصل دراسة املبادئ واآلليات    

ادئ حوكمة الشركات األسس واملمارسات اليت تطبق بصفة خاصة على الشركات اململوكة لقاعدة عريضة بمب

، املسامهني، اإلدارةجملس : ، وتتضمن احلقوق والواجبات لكافة املتعاملني مع الشركة مثلمن املستثمرين

باملؤسسة، بينما يقصد واليت تظهر من خالل النظم واللوائح الداخلية املطبقة  ،..، البنوك، واملوردينالدائنني

من خالل وذلك  ،النظم واإلجراءات اليت دف إىل حتقيق ما دف إليه املبادئبآليات حوكمة الشركات 

ليات املمنوحة واملسئو ة، وربطها بتحقيق سياسة املسؤولية واملسائلة، حيث من خالل السلطالقانوين ا االلتزام

  .لتهمية احلوكمة يتم وضع القواعد ملساءاملشتركة يف عمل لألطراف املختلفة

وختتلف نظم حوكمة الشركات ومناذجها حسب طبيعة كل دولة حيث جند عموما منوذجني من   

 ومن أجل التعرف على مزايا تطبيق النموذجنيني، يمنوذج اخلارجو نييمنوذج الداخلمناذج حوكمة الشركات 

ربيطانيا الغربية ك عض الدولجتربة ب ، وذلك بالتعرف علىتناولنا بعض التجارب الدولية حلوكمة الشركات

الدول العربية  ، ولقد كانت مصر أولبعض الدول العربية كمصر واجلزائر أيضاو  وفرنسا والواليات املتحدة

   .ليت سعت إىل تطبيق حوكمة الشركاتا

وبالتحديد يف مارس بعدها ،  2007سنة ة احلديث عن حوكمة الشركات اجلزائر فكانت بداييف أما   

مرادف يف اجلزائر، حيث أختار امليثاق مصطلح احلكم الراشد كللمؤسسة صدر ميثاق احلكم الراشد  2009

ميثاق احلكم و قد تضمن اجلزائري، إنشاء مركز حوكمة الشركات مت  2010سنة  ويفحلوكمة الشركات، 

جزئني هامني حيث يوضح اجلزء األول الدوافع اليت أدت إىل أن يصبح احلكم الراشد  الراشد للمؤسسة

كما أنه يربط الصالت مع إشكاليات املؤسسات اجلزائرية السيما  ،للمؤسسات اليوم ضروريا يف اجلزائر

ىن عليها احلكم إىل املعايري األساسية اليت يب فيتطرقاملؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة، أما اجلزء الثاين 

اجلمعية العامة، جملس اإلدارة ( الراشد للمؤسسات، فهو يعرض العالقات بني اهليئات التنظيمية للمؤسسة

، ومن جهة أخرى عالقات املؤسسة مع األطراف الشريكة األخرى كالبنوك واملؤسسات )واملديرية التنفيذية

   .املالية واملمونون واإلدارة



 

  

  

  

  

  

  

  

  ::الفصل الثالثالفصل الثالث

يف املؤسسة االقتصاديةيف املؤسسة االقتصاديةاألداء األداء   
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  :متهيد

البد  يف املؤسسات االقتصادية من األعمال اليومية اليت تصادف املسريين، و لقراراتاعملية اختاذ تعترب   

و البحث عن مدى بلوغ املؤسسة  التأكد من تنفيذها من خالل عملية تقييم األداءمتابعة أداء األعمال و من 

ما خطط له الختاذ اإلجراءات التصحيحية يف حالة وجود احنرافات بني وذلك  ،لألهداف املخطط هلا مسبقا

ستراتيجيات رب أهداف األداء عن الترمجة بكلمات واضحة ودقيقة لألولويات الواردة يف اإلوتعألداء الفعلي، وا

إىل مؤشرات قياس ميكن الوصول إليها بنجاح، فمن الضروري أن يفهم اجلميع أهداف األداء بصورة صحيحة 

يف هذا الفصل إىل كل من مفهوم األداء بصفة عامة وذلك من  طرقوسنت ،حىت يتسىن هلم حتقيقها بشكل فعال

عملية نوضح مفهوم  مث ،هالعوامل املؤثرة فيه واألساليب املستخدمة يف قياس خالل تعريفه وخصائصه إضافة

مت تقسيم ذلك ومن أجل  خمتلف اخلطوات واملراحل اليت تتبعها املؤسسات من أجل تقييم أدائها،وتقييم األداء 

  : الفصل إىل املباحث التالية

   .ماهية األداء: املبحث األول

  .قياس األداء: املبحث الثاين

   .مدخل لتقييم األداء: املبحث الثالث

  

   



 األداء يف املؤسسة االقتصادية:                                                                    الفصل الثالث

 

 
101 

  األداءاهية م: املبحث األول

استخدم مصطلح األداء على نطاق واسع يف جماالت متعددة، وال سيما يف جمايل  التسيري واالقتصـاد،    

عدة تطورات من بدايات استعماله حلـد السـاعة،    فهوموكغريه من املفاهيم االقتصادية واإلدارية شهد هذا امل

كنولوجيا املعلومات واالتصـاالت  تكنولوجيا التصنيع وتوهذا نتيجة لتطور املؤسسات والتغريات املتسارعة يف 

، ومـن أجـل توضـيح مفهـوم األداء     من جهة، ومن شدة واحتدام املنافسة بني املؤسسات من جهة أخرى

وأهدافه، مث التطرق  املفاهيم األساسية املتعلقة باألداء، وذلك بدأ بتعريفهحث هذا املب خاللناول سنتاملؤسسي 

      .أنواع األداء وميادينهإىل العوامل املؤثرة فيه، إضافة إىل 

    األداءوأهداف مفهوم : املطلب األول

التعرف علـى مفهـوم   أوال وجب ذلك أهداف األداء لكن قبل حتديد أهم يف هذا املطلب سنحاول   

   .وجهة نظر بعض الباحثني واألكادمييني مناألداء 

   مفهوم األداء: أوال

وكثرة استعماالته خاصة يف البحوث اليت  إن شيوع استخدام مصطلح األداء، يف األدب التسيريي

تتناول املؤسسة مل يؤديا إىل توحيد خمتلف وجهات النظر حول مدلوالته، فهو قد يستخدم للتعبري عن بلوغ 

 عن إجناز املهام، وقبل كما جنده يف كثري من األحيان يعرباألهداف أو عن مدى االقتصاد يف استخدام املوارد، 

اليت تعين إعطاء  " performar "ظر هذه نشري إىل أن األداء لغة يقابل اللفظة الالتينيةاإلسهاب يف وجهات الن

اليت تعين إجناز العمل أو   " performance " كلّية الشكل لشيء ما، واليت اشتقت منها اللفظة اإلجنليزية

 1.الكيفية اليت يبلغ ا التنظيم أهدافه

، تعددت تعـاريف األداء  وتعدد خلفيام الفكرية والعلمية نتيجة تعدد وجه نظر الكتاب والباحثنيو  

أن اخلالف القائم حول مفهوم األداء يعود السبب فيه إىل اخـتالف وتعـدد املعـايري     Hoferويشري الباحث 

واملقاييس اليت اعتمدها الكتاب والباحثون يف دراسة األداء وقياسه، ويكمن وراء هذا اخلالف تنوع االجتاهات 

ف ذات العالقة باملوضوع مما جعل الباحثني مشغولني مبناقشة املستويات الـيت حيلـل عنـدها األداء    واألهدا

      2 .واملؤشرات  األساسية لقياسه

ولقد احتل مصطلح األداء أمهية يف األدب االستراتيجي العتبارين األول أنه ميثل حمورا أساسيا للتنبؤ   

موضوع قياس األداء يواجه أن والثاين  ،قراراا وخططها اإلستراتيجيةبنجاح أو فشل املؤسسات يف تنفيذ 

  3."حتديات عديدة أمهها تباين أهداف املؤسسات وبالتايل االختالف يف مؤشرات قياسه

النتيجة احملصل عليها يف أي ميدان عمل كالنتائج اليت مت حتقيقها "  بشكل عام ينظر إىل األداء على أنه

                                                 
 .189: ، ص2009دار احلامد للنشر، عمان، األردن،  ،مدخل يف تقييم املشروعاتعقيل جاسم عبد اهللا،  وائل حممد صبحي إدريس،  -1
  .66: ، صمرجع سابقعالء فرحان طالب، إميان شيخان املشهداين،  -2
راء عينة من العاملني يف عدد من املصارف األهلية حبث حتليلي آل - دة األداء املصريفستراتيجي يف حتسني جوالذكاء ال دورإميان عبد حممد أمحد البدراين،  -3

  .154: ، ص2016 ،37، ع العراقكلية الرافدين اجلامعة،  ،لة كلية الرافدين اجلامعة للعلومجميف مدينة املوصل، 
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  1."واملعرب عنها بوحدات قياس معينة لدى ممارسة عمل ما

ازن بني قدرة املؤسسة على االستمرارية والبقاء حمققة التو" األداء بأنه  فقد عرف P.DRUKER أما

فقد  Robin & Wierrsema ويتفق هذا التعريف مع التعريف الذي قدمه كل من ،2"رضا املسامهني والعمال 

، 3"قدرة املؤسسة على حتقيق أهدافها طويلة األمد اليت تتمثل يف البقاء والتكيف والنمو " األداء بأنه  اعرف

هدفها الرئيس وهو البقاء يف دنيا األعمال وال املؤسسة على حتقيق  قدرة يشري هذا التعريف إىل أن األداء هوو

  .حققت منوا تكيفت مع حميطها ويكون ذلك إال إذا 

احلديث عن أداء املؤسسة إال إذا متكننا من   أنه ال ميكن إال "   Philippe Lorino يشرييف حني   

حتقيق األهداف، فاملؤسسة الناجحة هي املؤسسة اليت تتمكن من حتقيق األهداف املسطرة واملعرب عنها بالنتائج 

   4."املتوصل إليها مقارنة مبنافسيها يف القطاع، أخذا بعني االعتبار املوارد

إنعكاس لكيفية "  بأنه األداء Miller  & Bromily لقد عرففن منظور الكفاءة والفاعلية أما م  

وفعالية بصورة جتعلها قادرة على حتقيق  استخدام املؤسسة ملواردها املالية والبشرية واستغالهلا بكفاءة

قدرة املؤسسات على استخدام املوارد املالية والبشرية والتكنولوجية واملعرفية "  ويقصد باألداء أيضا، 5"أهدافه

بالصورة اليت جتعلها قادرة على حتقيق أهدافها بطريقة كفؤة وفاعلة وحتقق توقعات وتطلعات أصحاب املصاحل 

حسب هذين التعريفني يقصد و  ،6"كاملستثمرين والعمالء واملوظفني واملوردين واحلكومة واتمع بأكمله

مواردها بكفاءة وتطلعات أصحاب املصاحل وذلك باستخدام باألداء قدرة املؤسسة على حتقيق أهدافها 

     .وفعالية

عملية أساسها الكفاءة والفعالية للوصول ملستوى معني  " بأنه Annie Bartoli األداء  حسبويقصد ب 

من النتائج املسطرة ملدة زمنية معينة، شرط توفر الرغبة والقدرة  واإلمكانيات الضرورية لتحقيق ذلك، يف ظل 

7"توافر نوع من التفاعل والتنسيق بني األنظمة الفرعية للمؤسسة من جهة واحمليط اخلارجي من جهة أخرى
 ، 

- النتائج- املوارد(احلديث عن األداء دون التوفيق بني الثالثية ميكن  الأنه  Annie Bartoliويرى    

) 1980( Gilbert منوذج جيلربتموضحا ذلك من خالل ، )مةاملال -الفعالية -الكفاءة(بعاد واأل) األهداف

                                                 
جملة كلية بغداد للعلوم دراسة حالة يف الشركة العامة لصناعة البطاريات،  -تقومي كفاءة األداء من خالل معيار العائدرجاء رشيد عبد الستار،  -1

    .4: ص. 2009، 19ع  بغداد، العراق، االقتصادية، جامغة بغداد،
   . 218: ص ،07، ع 2010- 2009قلة، اجلزائر، جملة الباحث، جامعة قاصدي مرباح، ور حتليل األسس النظرية ملفهوم األداء،الشيخ الداوي،  -2

3
- Robins James, Wiersema Margareth F, a resource based approach to the multi business firm, emprirical 

analysis of portfolio interrelationships and corporate financial performance, Strategic Management Journal, 
Published  Wily,1995, Vol 16, N 4, p:278.   
4- Philippe Lorino, Méthodes et pratique de la performance, 2eme Ed, Éditions D’ organisation, Paris, 2001, 
p:19.   
5 -Brigitte Doriath, contrôle de gestion, Dunod, Paris, France, 1999, P 125. 

دراسة حتليلية يف عينة من املصارف احلكومية  –إدارة عالقات الزبون وأثرها يف األداء املايل الدليمي، إسراء مسلم أحذية الكعيب، حيدر محزة جودي  -6

  . 150: ، ص2016 ،108ع  العراق،اجلامعة املستنصرية، جملة اإلدارة واالقتصاد، العراقية، 
7- Annie Bartoli, Le Management dans les organisation publique, 2eme Ed, Éditions Dunod, Paris, France, 
2005, P :79. 



 األداء يف املؤسسة االقتصادية:                                                                    الفصل الثالث

 

 
103 

  .الشكل املوايليف  األداء مثلث عرب يأيت الذي

  
 1:وميكن تلخيصه فيما يلي عاملي منوذج) Gilbert )1980  جيلربت منوذجنشري إىل أن و  

 لتحقيق يكفي مبا فعالة الشركة كانت إذا ما ملعرفة ويسمح فعاليةال والنتائج األهداف بني اجلزء حيدد - 

 ؛أهدافها

 التكاليف بأقل اأهدافه حيقق الشركة كانت إذا ما معرفة ويتيح الكفاءة واردوامل النتائج بني اجلزء حيدد - 

 ؛والوسائل

ـ  الشـركة  متتلك كا إذا ما مبعرفة ويسمح املالءمة إىل واألهداف واردامل بني اجلزء يشري -  الالزمـة   واردامل

  .أهدافها لتحقيق

األداء هو عبارة عن نتائج املخرجات اليت يتم احلصول " إىل أن  2004و قد أشار مركز األداء املتميز   

عليها من العمليات باإلضافة إىل أن األداء يعطي الفرصة إىل إجراء عملية التقييم واملقارنة نسـبة إىل املعـايري   

  2."والنتائج السابقة أو مع املؤسسات األخرى، وميكن التعبري عنه مبؤشرات مالية وغري مالية

  3: معاين هيثالثة حصر األداء يف ذو أبعاد متعددة، حيث ألداء اأن فقد وجد   Bourguignon أما  

وفقا للمؤسسات،  ، بل هو وظيفة تعرب عن النجاح، خيتلف فاألداء غري موجود لذاته: األداء هو النجاح -

 ووفقا للفاعلني؛

أي حكم على القيمة، فمن  يتضمن الفهذا املعىن  فعلى العكس من املعىن السابق، :األداء هو نتيجة عمل -

 ؛املتفق عليه أن قياس األداء هو عبارة عن التقييم الالحق للنتائج احملصلة

                                                 
1
 - Stéphane Jacquet, Management de la performance : des concepts aux outils, Cite internet: https://creg.ac-

versailles.fr/IMG/pdf/Management_de_la_performance_-_des_concepts_aux_outils.pdf. 
  .154: صمرجع سابق، إميان عبد حممد أمحد البدراين،  -2

3 - Dominique Bessir, Définir La Performance , Tome 5, Association Francophone de Comptabilité « 
Comptabilité - Contrôle - Audit », 1999, P : 29. Cite internet : https://www.cairn.info/revue-comptabilite-
controle-audit-1999-2-page-127.htm, page visitée le :  12/03/2016. 

 الفعالیة الكفاءة

 الموارد األھداف

 النتائج

 مةالمالء

Source: Annie Bartoli, Le Management dans les organisations 
publiques, 2emeEd, Éditions Dunod, Paris, France, 2005, P :79. 

  مثلث األداء):  10( الشكل رقم 
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يف هذا املعىن، األداء هو عمليات، وليس النتيجة اليت تظهر يف حلظة من الزمن، فهو بذلك : األداء هو عمل -

 .)اإلنتاج الفعلي( ، وبني األداء )نتاجالقدرة على التصرف،  حتقيق اإل(يسمح بالتمييز بني الكفاءات

األداء على شكل شجرة واليت ميكن   Bughin-Maindiaux C. & Finet Aوميثل بيقان وفينات   

  :متثيلها من خالل الشكل التايل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

1:حيث تنقسم الشجرة إىل ثالثة أقسام  

 وتدفق املعلومات وكـذلك  واملتمثلة يف التكوين واالستثمار والشراكة واملستخدمني :جذور شجرة األداء -

 األسواق؛

 جلذور من خالل عمليات خلق القيمة؛واليت تعمل على حتويل ا :عمليات اإلدارة -

  جودة املنتوج واخلدمات املقدمة؛واليت تتمثل يف املردودية  ورضا الزبائن و :مثار شجرة األداء -

 نستخلص من التعاريف السابقة بأن األداء هو القدرة على حتقيق األهداف املسطرة حيث كلما اقتربنا    

                                                 
 :تنموقع انتر ،7:ص جامعة امللك خالد، اململكة العربية السعودية، التمييز بني الكفاءة والفعالية والفاعلية واألداء، شوقي بورقبة،  -1

http://ierc.kau.edu.sa/GetFile.aspx 24/04/2016: اطلع عليه بتاريخ.  

  شجرة األداء) 11( :الشكل رقم

 

 :موقع انترت 7:ص، جامعة امللك خالد، اململكة العربية السعودية،واألداءالتمييز بني الكفاءة والفعالية والفاعلية  شوقي بورقبة،  :املصدر

http://ierc.kau.edu.sa/GetFile.aspx 24/04/2016: اطلع عليه بتاريخ. 



 األداء يف املؤسسة االقتصادية:                                                                    الفصل الثالث

 

 
105 

 .نا أكثر كفاءةؤدامن حتقيق األهداف بشكل جيد كان أ

األداء املؤسسـي " الفردي حيث يعترب وخيتلف مفهوم األداء املؤسسي عن مفهوم األداء الوظيفي أو  

، يف ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية واخلارجية ؤسسةلنتاج أعمال املهـو املـنظومة املـتكاملة 

   1:التالية ثالثةالبعاد األواألداء املؤسسي ذا املفهوم يشتمل على 

 ؛أداء األفراد يف إطار وحدام التنظيمية املتخصصة -

 ؛أداء الوحــدات التنظيمــية فــي إطــار السياســات العامــة للمؤسسة  -

 .أداء املؤسسـة فـي إطـار البيـئة االقتصـادية واالجتماعـية والثقافية -

 وبـرغم اشـتمال مفهـوم األداء املؤسسـي على هذه األبعاد الثالثة، إال أنـه خيـتلف عـن  

، فاألداء املؤسسي خيتلف عــن األداء الفــردي، وخيــتلف عــن أداء ابعد منها لو أخذ منفرد كل

احلقــيقة حمصــلة لكلــيهما، باإلضــافة إلــى  التنظيمــية، ألنــه فــيالوحــدات 

أداء،  ؤسسةفللفـرد فـي أيـة م ،تأثــريات البيــئة االجتماعــية واالقتصادية والثقافية عليهما

ة مبجموعـات متـنوعة مـن املقايـيس، لكـي يقيم أداؤه من ؤسسوميكـن قـياس أداء الفـرد فـي امل

ولقد تعددت اجتاهات قياس األداء الفردي يف اآلونـة األخرية، ولعل من أحدث هـذه االجتاهـات  ،اخالهل

ه كان سلوا كمقارنـة األداء الفـردي بـاألهداف املـتوقع حتقـيقها من الفرد واملتفق عليها، ومعرفة ما إذ

الـنظر لقـياس األداء الفـردي وميكـن ، لتحديد ما أجنزه من هذه األهداف يتطابق مع هدفه أم ال، وصوال

باعتـباره عمـالً مـن أعمـال الـرقابة ميارسـه املديـر املباشـر للوقـوف علـى حسـن سـري 

د مـن أن مجـيع جهـود مرؤوسـيه تـبذل مـن أجـل حتقيق أكعمـل الفـرد يف إداراتـه، للـت

هؤالء املرؤوســـني واتفاقهـــا  مـع اهتمامه املستمر بتوفري التناسق بني أعمال ،أهـداف إدارتـه

  2.اإلستراتيجيةة وأهدافهـــا ؤسسمـــع االجتاهـــات العامـــة للم

   أهداف األداء: ثانيا

تعرب أهداف األداء عن الترمجة بكلمات واضحة ودقيقة لألولويات الواردة يف اإلستراتيجيات إىل 

يفهم اجلميع أهداف األداء بصورة صحيحة  مؤشرات قياس ميكن الوصول إليها بنجاح، فمن الضروري أن

 3:حىت يتسىن هلم حتقيقها بشكل فعال، وميكن ذكر بعض أهداف األداء على سبيل الذكر ال احلصر هي

تعزيز مستوى النتائج اليت حتققها اإلدارة وربط األهداف اليت يطلب من املوظفني حتقيقها على املستوى  - 

 ؛ى الشاملالفردي بأهداف اإلدارة على املستو

                                                 
 كلية االقتصاد والعلوميف تطور الفكر اإلداري، حبث  التأصيل النطري ملفهومي الكفاءة والفعالية وحتليل طبيعة العالقة بينهما،دعاء رضا رياض حممد،  -1

  https://scholar.cu.edu.eg/?q=doaareda/files/taseelnazary.pdf:على الرابط تاحم .6: ، ص2015مصر، السياسية، جامعة القاهرة،

، 10: ، ص، ص1999ديسمرب  ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، منشورات األداء املؤسسي لألجهزة احلكومية قياسوآخرون،  عبد العزيز مجيل خميمر 2 -

  http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan000941.pdf: متاح على الرابط. 11
 .121: ص ،2008،القاهرة، مصر نظمة العربية لتنمية اإلدارة، ، منشورات املاألساليب احلديثة قي قياس األداء احلكوميجمموعة خرباء،  -3
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زبائن (النواحي املالية واحملاسبية إىل النواحي األكثر مشولية  مناالجتاه املعاصر لإلدارة وقياس األداء و االنتقال  - 

 ).املؤسسة، العنصر البشري، إجراءات العمل

  و العوامل املؤثرة فيه مصطلحات ذات عالقة باألداء: املطلب الثاين 

هو داخلي أي  ومن هذه العوامل ما ،املؤسسات أداءيف  بأخرىبطريقة أو تأثر العديد من العوامل   

كثري  يفمصطلح األداء يتداخل كما أن  رج حميط املؤسسة،اهو خارجي أي خ داخل حميط املؤسسة، ومنها ما

   .حىت ال تتداخل معه توضيحهاوجب واليت  املصطلحاتاألحيان مع العديد من من 

  مصطلحات ذات عالقة باألداء : أوال

سنحاول لذلك الكفاءة والفاعلية واإلنتاجية من أكثر املصطلحات تداخال مع مصطلح األداء،  تعترب  

  .حىت ال تتداخل معهفيما يلي التمييز بينها 

  : مفهوم الكفاءة -1

الذي طور صياغة هذا املفهوم  يعود مفهوم الكفاءة تارخييا إىل االقتصادي االيطايل فلفريدو باريتو  

، وحسب باريتو فإن أي ختصيص ممكن للموارد فهو إما ختصيص كفء أو "بأمثلية باريتو" وأصبح يعرف 

    1.ختصيص غري كفء، وأي ختصيص غري كفء فهو يعرب عن الالكفاءة

بأن الكفاءة من أبرز التعريفات للكفاءة حيث أشار   P.Drukerالتعريف الذي قدمه بيتر دراكرويعترب 

  2.هي فعل األشياء بطريقة الصحيحة

وتتمثل الكفاءة أيضا يف العالقة االقتصادية بني املوارد املتاحة والنتائج احملققة من خالل تعظيم   

املخرجات على أساس كمية معينة من املدخالت، أو ختفيض الكمية املستخدمة من املدخالت للوصول حجم 

االستخدام األمثل للموارد املؤسساتية بأقل تكلفة ممكنة " وبالتايل يفهم من الكفاءة بأا  3،معني من املخرجات

وتعرف أيضا باعتبارها قدرة املؤسسة على حتقيق النتائج املنشودة من خالل  4،"دون حصول أي هدر يذكر

  5 :االستخدام األمثل للموارد املتاحة هلا، ومن مثة تتخذ الكفاءة أحد الشكلني

مع ختفيض وميكن حتقيقها من خالل احلفاظ على نفس مستوى املخرجات : كفاءة املتعلقة باملدخالتال -

  حجم املدخالت املستخدمة؛

وميكن حتقيقها من خالل استخدام نفس املستوى من املدخالت مع زيادة : الكفاءة املتعلقة باملخرجات -

 .حجم املخرجات

                                                 
- وكان من أوائل من فحصوا مضامني فكرة الكفاءة19أحد علماء االقتصاد واالجتماع يف القرن ) 1923-1848(فلفريدو باريتو ،.   
  .2: ص، مرجع سابق شوقي بورقبة،  -1
   .6: ص ،مرجع سابقدعاء رضا رياض حممد،  -2
  .2: ، صمرجع سابقبورقبة، شوقي  -3
  .220: مرجع سابق، ص، الشيخ الداوي -4
   .7 :، صمرجع سابقدعاء رضا رياض حممد،  -5
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  1 :يلي قاس الكفاءة عادة كماوت

  

    

  ).الوسائل املستعملة( املوارد املستخدمة: Mr ، )األهداف احملققة(النتائج احملققة: Rm  :حيث     

  .تقيس لنا هذه النسبة الكفاءة املتحصل عليها    

  :الفعاليةمفهوم  -2

فعل األشياء الصحيحة، ومن مثة تقيس " تعريفا للفعالية باعتبارها   Peter Druckerقدم بيتر دراكر 

 Peterالفعالية قدرة املؤسسة على حتقيق األهداف والغايات اليت مت حتديدها مسبقا، واقترح بيتر دراكر 

Drucker  إدارة الوقت، التوجه بالنتائج، حتديد : مخسة متطلبات جيب توافرها لتحقيق الفعالية التنظيمية وهي

الفعالية   M.Bartoli يعرف بارتويليف حني  2،"وترتيب األولويات، صنع القرار، تعزيز وتقوية البناء النتظيمي

ويرى كل من  3،"عة وذلك من خالل قياس االحنرافعلى أا تلك العالقة بني النتائج احملققة فعال والنتائج املتوق

قدرة املؤسسة على حتقيق " أن الفعالية تعين  Kast and Rosenzeig et alكاست وروزنفايتش وآخرون 

األهداف من خالل زيادة حجم املبيعات، وحتقيق رضا العمالء والعاملني داخل املؤسسة، وتنمية املوارد البشرية 

  5 :الفعالية عادة كما يلي تقاسو4،"ومنو الرحبية

    

  

  .النتائج املتوقعة:  Rp النتائج احملققة، : Rm  :أن حيث   

  . وتسمح هذه النسبة باحلكم على درجة حتقيق األهداف

  :العالقة بني الكفاءة والفعالية -3

، ة على أا أداء األعمال الصحيحةعرف الفعاليتعرف الكفاءة بأا عمل األشياء الصحيحة بينما ت

لذلك البد لنا من معرفة األعمال الصحيحة وحتديدها وتعريفها لنتمكن من أدائها، لذلك فإن الكفاءة والفعالية 

هي أداء األعمال بطريقة صحيحة، أي أن األداء هو اجلمع بني الكفاءة والفعالية، حيث ترتبط الكفاءة 

وعندما ة وأهداف واستراتيجيات حمددة، اإلدارة، لذلك فإن الفعالية تتحقق عندما تكون هناك رؤية واضحب

يكون هناك فعالية وال يوجد كفاءة فإن الرؤى واألهداف ال جتد من حيققها بصورة صحيحة، ويف حالة عدم 

    6.وجود فعالية ووجود كفاءة فإن األعمال تنجز ولكن بدون وضوح األهداف

                                                 
  .221: مرجع سابق، ص، الشيخ الداوي -1
   .11، 10:، ص، صمرجع سابقدعاء رضا رياض حممد،  -2
  .4: ، صمرجع سابق، شوقي بورقبة -3
  .4: ، صنفس املرجع السابق -4
  .220: ، صمرجع سابق، الداويالشيخ  -5
  .10: صمرجع سابق،  شوقي بورقبة، -6

 المخرجات =  mR) =  نسبة(الكفاءة
                                               Mr          المدخالت 

   mR) =  نسبة(الفعالیة
                                                                           Rp                     
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ة أن تكون املؤسسة فاعلة وليست كفؤة، وتبدو العالقة بني الفعالية والكفاءة كبرية جدا، فرغم إمكاني

أو العكس لكن اإلدارة تبحث دائما عن وجود توافق ومواءمة بني هذين املفهومني، حيث املطلوب أن تكون 

املؤسسة فاعلة وكفؤة يف نفس الوقت، ولغرض أن يكون األمر كذلك يتطلب تنسيق وموائمة ثالثة قضايا 

وسائل املستخدمة إلجناز األهداف من جانب، وكذلك النتائج األهداف، ومدى مالئمة ال: أساسية وهي

ويف هذا اإلطار يرى  بيتر  1احملققة، ومدى قرا وبعدها عن األهداف احملددة وتناسبها مع الوسائل املستخدمة،

جيد  ، وإمنا أيضا حتديد ماهوفقط أنه ليس من املطلوب معرفة كيفية عمل األشياء   Peter Druckerدراكر 

   2.لعمله

  3 :وبالتايل فاألداء اجليد يترجم يف الفعل اجليد ألفضل األشياء حيث  

 ؛)فعالية(حتقيق األهداف احملددة  =فعل  -

 ؛)كفاءة ( االقتصاد يف املوارد = جيد  -

  ). مالئمة ( اختيار األهداف املناسبة = أفضل األشياء  -

  :واإلنتاجيةالتمييز بني مفاهيم الكفاءة الفعالية  -4

بدرجة كبرية، ويتم استخدامها بطريقة تبادلية يف ) الكفاءة، الفعالية، واالنتاجية( تتشابك مفاهيم 

 ,Mundel, Santiago" مندل، سانتيجوسيمباس، رامون جرسيا" معظم األحيان، فينظر بعض الباحثني ومنهم 

S.Simpas, M.Garcia" الداخلية للمؤسسة، يف حني تعرب الفعالية عن  اإلنتاجية، إىل الكفاءة باعتبارها

  .اإلنتاجية خارج املؤسسة

ولقد تعددت التعاريف اليت قدمها الباحثون لإلنتاجية ومن ضمنها اعتبارها العالقة الكمية بني 

حيث حيظى هذا التعريف  ،املدخالت واملخرجات، ويعد هذا التعريف من أقل تعريفات اإلنتاجية إثارة للجدل

يوحي هذا التعريف مبا يعرب عن مفهوم : كبري من القبول بنب مجهور الباحثني العتبارين أساسيني األول بقدر 

يظل هذا التعريف كما هو دون تغيري بغض : اإلنتاجية يف إطار املؤسسة، أو الصناعة، أو االقتصاد ككل، الثاين

السلع واخلدمات املنتجة من ناحية، وكمية النظر عن نوع اإلنتاج، حيث يشري التعريف إىل العالقة بني كمية 

                4. املوارد املستخدمة يف اإلنتاج من ناحية أخرى

بينما يتجه البعض إىل تعريف اإلنتاجية باعتبارها تتضمن يف طياا كال من مفهومي الكفاءة والفعالية 

                                                 
دار وائل ، )أساسيات األداء وبطاقة األداء املتوازن( سلسلة إدارة األداء اإلستراتيجيوائل حممد صبحي إدريس، طاهر حمسن منصور الغاليب،  -1

 .48:ص، 2009للنشر، عمان، األردن،  
دراسة استطالعية آلراء مسؤويل املوارد البشرية   –أمهية إعادة هندسة املوارد البشرية يف حتسني األداء البشري باملؤسسة االقتصادية خان أحالم،  -2

،  جامعة حممد علوم يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري أطروحة دكتوراه، - مبجموعة من املؤسسات االقتصادية يف والية بسكرة

  .134: ، ص2015- 2014خيضر بسكرة، اجلزائر، 
3 - Gérard Donnadieu, La performance global: La performance globale : quels déterminants, quelle mesure 

?, Ressources humaines, 2emeEd, Éditions d’Organisation, Paris, France, 2003, P : 244. 
  .21، 20: ، ص، صمرجع سابقدعاء رضا رياض حممد،  -4
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إىل اإلنتاجية باعتبارها تعرب   Asian Productivity Organizationحيث تشري منظمة اإلنتاجية اآلسيوية 

باإلضافة إىل العالقة بني املخرجات واألهداف من ) الكفاءة ( عن العالقة بني املدخالت واملخرجات من ناحية 

  1 :، ومن مثة ميكن التعبري عن اإلنتاجية باملعادلة التالية)الفعالية ( ناحية أخرى 

   كمية املوارد املستخدمة ÷أو إمجايل النتائج احملققة  إمجايل املدخالت ÷إمجايل املخرجات 

كال من الكفاءة والفعالية واإلنتاجية يف كفة واحدة وينظر إليهم  Scottيف حني يضع سكوت 

إىل اإلنتاجية باعتبارها مقياس شامل ملدى كفاءة   Lawlorباعتبارهم جمرد مقاييس لألداء، يف حني يرى لوللر 

     2.األهداف، الكفاءة، الفعالية: االقتصاد مبا يؤدي إىل حتقيق ثالثة أشياء أساسية هيوفعالية املؤسسة أو 

  :العوامل املؤثرة على أداء املؤسسات -2

  :ما يليفييتأثر أداء املؤسسات مبجموعة من العوامل الداخلية واخلارجية ميكن تلخيصها   

 ):العوامل الداخلية(العوامل اخلاضعة لتحكم املؤسسة-2-1

تنتج هذه العوامل عن تفاعل خمتلف العناصر الداخلية لذلك فهي ختضع إىل حد ما لتحكم املؤسسة أو     

باألحرى لتحكم مسرييها، وهي بصفة عامة تشمل خمتلف املتغريات أو القوى املؤهلة للتأثري على األداء سلبا أو 

تخفيف أو إلغاء آثارها السلبية وتعظيم آثارها أن حيدث فيها التغيريات اليت تسمح ب إجيابا واليت قد ميكن للمسري

اخلاضعة لتحكمها تتميز  أدائهااالجيابية، ومع كثرة وتداخل العناصر املكونة للمؤسسة فإن العوامل املؤثرة يف 

هي األخرى كسابقاا بصعوبة احلصر الدقيق، التداخل فيما بينها ، التفاوت من حيث درجة وسرعة التأثري 

يث إمكانية التحكم فيها، وعلى الرغم من املميزات إال أنه ميكن أن تصنف هذه العوامل والتفاوت من ح

    3:حسب اجلانب الذي تتعلق به يف املؤسسة إىل جمموعتني رئيستني مها

وهي خمتلف القوى واملتغريات اليت ترتبط باجلانب التقين يف املؤسسة وتضم على : العوامل التقنية -2-1-1

  :يلي اخلصوص ما

 و املستخدمة يف معاجلة املعلومات؛نوع التكنولوجيا سواء املستخدمة يف الوظائف الفعلية أ -

 دد العمال؛نسبة االعتماد على اآلالت باملقارنة مع ع -

 ازن، الورشات، التجهيزات واآلالت؛تصميم املؤسسة من حيث املخ -

 توج شكله ومدى مناسبة التغليف له؛نوعية املن -

 املؤسسة ورغبات طالبيها؛ منتجات التوافق بني -

 قيت التخزين واإلنتاج يف املؤسسة؛التناسب بني طا -

 ؛اإلنتاجنوعية املواد املستخدمة يف عملية  -

                                                 
  .21 :، صنفس املرجع السابق -1
  .21: ص نفس املرجع السابق، -2
  .94، 93: ، ص، ص2001، 01عاجلزائر،  جملة العلوم االنسانية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، األداء بني الكفاءة والفعالية،مزهودة عبد املليك،  -3
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 .مستويات األسعار -

وهي خمتلف القوى والتغريات اليت تؤثر على استخدام املورد البشري يف املؤسسة : العوامل البشرية -2-1-2

  :وتضم على اخلصوص

  رية من حيث السن واجلنس؛كيبة البشالتر -

 مستوى تأهيل األفراد؛ -

 يشغلوا والتكنولوجيا املستخدمة؛التوافق بني مؤهالت العمال واملناصب اليت  -

 ظامي املكافآت واحلوافز؛ن -

 السائدة بني املشرفني واملنفذين؛ اجلو السائد بني العمال والعالقة -

  .نوعية املعلومات -

 ):العوامل اخلارجية(املؤسسةاضعة لتحكم اخلالعوامل غري -2-2

جمموعة التغريات والقيود واملواقف اليت هي "بناء على معيار التحكم فإن هذا النوع من العوامل يشمل   

، وبالتايل فهي متثل حميط املؤسسة مبختلف أبعاده والذي يعرب عنه  "مبنـأى على رقابة املؤسسة

H.Mentezberg وباعتبارها كذلك فإن آثارها قد تكون على شكل فرص ة، ؤسسهو خارج امل بأنه كل ما

رض ها وتفئوبالتايل على أدا ،يسمح استغالهلا بتحسني أداء املؤسسة أو قد تكون خطر تؤثر سلبيا على املؤسسة

عليها التكيف إذا أرادت التخفيف من آثارها، ونشري إىل أنه كلما متيزت عوامل احمليط بعدم الثبات، التعقد، 

سواق والعدوانية زادت أمهية احمليط وتأثريه على املؤسسة، وميكن أن تقسم هذه العوامل حسب تنوع األ

طبيعتها إىل عوامل اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو تكنولوجية أو سياسية وقانونية، ونشري إىل أن هذا 

، وهلذا فإن هذا التداخل بني التقسيم صعب الضبط ألن الكثري من العوامل ميكن أن تنتمي إىل أكثر من جمموعة

خمتلف العوامل يعترب يف حد ذاته عامال آخر جدير األخذ يف احلسبان عند دراسة انعكاسات هذه العوامل على 

   1:أداء املؤسسة وسنقوم بشرح هذه العوامل فيما يلي

 االقتصادية هي األكثرومبا أن األمر يتعلق باملؤسسة االقتصادية فإن العوامل   :العوامل االقتصادية-2-2-1

وذلك نظرا لطبيعة نشاط املؤسسة من جهة ولكون احمليط االقتصادي عموما ميثل مصدرا  ،انعكاسا على األداء

ختلف مواردها ومستقبل منتوجاا من جهة أخرى، و تنقسم هذه العوامل حسب مشوليتها إىل عوامل مل

منوها االقتصادي، سياسات التجارة اخلارجية، معدالت اقتصادية عامة كالفلسفة االقتصادية للدولة، معدالت 

 السوق، األيدي العاملة املؤهلة، اخل، وأخرى قطاعية كوفرة املواد األولية، درجة املنافسة، هيكل...التضخم،

اخل، وتتميز العوامل القطاعية عن العامة بتأثريها املباشر على أداء املؤسسة يف ...مستوى األجور يف القطاع

 .      القصري نسبيا األجل

                                                 
  .93، 92: ص، صنفس املرجع السابق، عبد املليك،  مزهودة -1
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ال تقل العوامل االجتماعية أمهية وال تأثريا عن العوامل االقتصادية : العوامل االجتماعية والثقافية-2-2-2

وذلك نظرا ألمهية البعد االجتماعي يف حميط املؤسسة من جهة ومسامهة عوامله يف كثري من األحيان يف تغري 

من جهة ثانية، وتتمثل هذه العوامل يف املواقف والرغبات ومستوى ..) االقتصادية والسياسية(العوامل األخرى 

الذكاء والتربية و قناعات و عادات األفراد الذين يكونون جمتمعا ما، وعلى كل تبقى هذه العوامل أوسع من 

اعية أن حتصر أو تضبط وإمنا تبقى دراسة اإلطار الثقايف واالجتماعي تساعد على فهم وتفسري املواقف االجتم

املختلفة واالجتاهات واألهداف اليت يؤمن ا األفراد، وكثريا ما تقف الضوابط االجتماعية عائقا أمام انتشار 

 .     منتوجات املؤسسة مما ينعكس سلبا على أدائها

إضافة إىل العوامل السابقة متثل العوامل السياسية والقانونية أيضا : العوامل السياسية والقانونية-2-2-3

عنصرا هاما بالنسبة للمؤسسة بفرصها وخماطرها وانعكاسات تغرياا السريعة واملفاجئة على أدائها، ونذكر من 

اخل، ومبا أن .....بني هذه العوامل االستقرار السياسي واألمين للدولة، السياسة اخلارجية، املنظومة القانونية

احلسابات السياسية أصبحت يف كثري من الدول حىت املتقدمة منها  إفرازاتتغريات هذه العوامل هي من 

 .   اهتتدخل لتكييف تغريات هذه العوامل وفقا ملصاحل

وعلى غرار العوامل السابقة فإن العوامل التكنولوجية اليت نذكر منها املعارف : العوامل التكنولوجية-2-2-4

اخل، متثل عنصرا بالغ األمهية ضمن ...العلمية، البحث العلمي، اإلبداعات التكنولوجية، تداول براءات االختراع

تستخدمها تساهم إىل حد  املتغريات الدالة اليت تربط املؤسسة بعوامل مبحيطها ذلك ألن نوعية التكنولوجيا اليت

بعيد يف ختفيض أو تضخيم حجم التكاليف، حتديد نوعية املنتجات، حتديد كيفية معاجلة املعلومات مما يساهم 

يف تدنية أو تعظيم مستويات األداء، وعليه جيب على املؤسسة متابعة التطورات التكنولوجية والتنبؤ ا، 

لصناعة اليت تنتمي إليها أو إىل الصناعات األخرى اليت ميكن أن تؤثر وتقييمها، وحتديد آثارها سواء بالنسبة ل

على مستقبلها، بل جيب على املؤسسة أن تشجع حبوث التطوير والتنمية على املستوى الداخلي هلا من أجل أن 

و تكون السباقة إىل اإلبداع واالختراع وبالتايل التحسني الدائم ملختلف أنشطتها سواء من كانت تقنية أ

  .  تسيريية

  األداءوأنواع ميادين  :ثالثاملطلب ال

   .هميادينسنتعرف أوال على توضيح أنواع األداء وأسس تصنيفها، قبل   

  يادين األداءم: أوال

لألداء أو ميادينا ألداء املؤسسات  جماالت  Vankatraman & Ramanujamلقد حدد كل من   

  1.األداء املايل واألداء التشغيلي وميدان الفاعلية التنظيميةإذ تتمثل مبيدان  ،املوايلكما يوضحها الشكل 

 

                                                 
جملة جامعة عالقة وأثر األداء البيئي باألداء املايل بالتطبيق على عني من شركات إنتاج املشروبات الغازية يف مدينة كركوك، عبد الرزاق خضر حسن،   -1

     .   217: ، ص2014، 06الد ، 11ع  ،العراقاألنبار، نبار، ، جامعة األاألنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية
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  :األداء املايلميدان  -1

داء املؤسسات ألنه يهتم ملايل ويشري إىل املفهوم الضيق أليرتبط ميدان األداء املايل باجلانب ا

بأن األداء املايل سيبقى اال احملدد ملدى جناح   Lynchباملخرجات املتحققة من األهداف املالية، ويرى 

املؤسسات، وإن عدم حتقيق املنظمات لألداء املايل باملستوى األساسي املطلوب يعرض وجودها واستمرارها 

أن األداء املايل هو ميدان األداء األكثر شيوعا يف معظم  Vankatraman & Ramanujamللخطر، ويرى 

أن ميدان األداء املايل ميكن استخدامه كميدان  Harrison& Johnجية، و يعتقد حبوث اإلدارة اإلستراتي

أساسي يستخدم يف عملية التحليل الداخلي للمؤسسة، فاألداء املايل يعترب إستراتيجية مهمة ميكن للمدراء 

   1.الكلي يف املؤسسة ءاستخدامها يف حتديد مستوى األدا

  :ميدان األداء املايل التشغيلي -2

ويعرب عن املفهوم الواسع لألداء  ،جيمع ميدان األداء املايل التشغيلي بني مفهومي األداء املايل والعمليايت

من خالل اهتمامه بأداء العمليات املالية والتشغيلية، إذ يستخدم يف قياسه باإلضافة إىل املؤشرات املالية 

لية التسويق وغريها من املقاييس اليت ترتبط مؤشرات تشغيلية كاحلصة السوقية وجودة املنتج فضال عن فعا

ويربز كمؤشر لألداء الذي ال تستطيع املؤشرات املالية اإلفصاح عنه بصورة  ،مبستوى أداء عمليات املؤسسة

  .دقيقة

  :ميدان الفاعلية التنظيمية -3

مليادين األداء، ويدخل ضمنها  كل من  أما ميدان الفاعلية التنظيمية فهو املفهوم األوسع أو األمشل

                                                 
.42: ، ص، مرجع سابقوائل حممد صبحي الرسي، طاهر حمسن منصور الغاليب  - 1

  

                                
  

                                               
                                                                         

 
 
 

 میدان األداء المالي
                                                                                                                             

                               
  

                        

 

 

 میدان األداء المالي

 لیة التنظیمیةمیدان الفاع
 میدان األداء المالي التشغیلي

 مياديــن األداء): 12( الشكل رقم 

دار صفاء للنشر احلوكمة املؤسسية واالجاء املايل االستراتيجي للمصارف، عالء فرحان طالب، إميان شيخان املشهداين،  :املصدر

 .66: ، ص2011والتوزيع، عمان، األردن، 
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األداء املايل والتشغيلي، لذا فالفاعلية معيار يقيس مدى حتقيق املؤسسة ألهدافها انسجاما مع البيئة اخلارجية اليت 

تعمل فيها من حيث استغالل املوارد املتاحة وقدرا على البقاء والتكيف والنمو بغرض النظر عن حتقيق 

ى إليها، فاملؤسسة اليت تتسم بالفاعلية هي اليت تستطيع حتقيق أهدافها، وقد شاع استعمال األهداف اليت تسع

هذا املفهوم بني عدد من الباحثينن واملختصني ومت اعتماده مؤشرا أساسيا يف تقييم أداء املؤسسات وقياس سبل 

  .فاعليتها

  أنواع األداء: ثانيا

  :يصنف األداء إىلا من معايري التصنيف حيث تتعدد تصنيفات األداء داخل املؤسسة انطالق  

  : حسب معيار الطبيعة -1

ها األداء االقتصادي واألداء االجتماعي نمتارس املؤسسات عادة نشاطاا يف جماالت أداء خمتلفة م

  1:يواألداء اإلداري نتناوهلا بإجياز فيما يل

بتطبيق املبادئ االقتصادية وسرياا بالنسبة لظروف املؤسسة وبيئتها احمليطة ا، : األداء االقتصادي -1-1

ويتم قياسه عادة باستخدام مقاييس الرحبية بأنواعها املختلفة ويعتمد قياس األداء االقتصادي على سجالت 

قتصادي هي التحليل فإن أدوات تقييم األداء اال هودفاتر املؤسسة وكذلك على ما تعده من قوائم وتقارير، ومن

 .املايل ومبا يعتمد عليه من نسب ومؤشرات مالية

يعد األداء االجتماعي ألي مؤسسة أساسا لتحقيق املسئولية االجتماعية، حيث : األداء االجتماعي -1-2

 :تتمثل أهداف املؤسسة على املستوى االجتماعي والقومي يف ااالت التالية

 ؛يف ميادين متعددة مثل تبادل اخلربات الفنية، واالستشارات والبحوثالتعامل مع املؤسسات األخرى  -

 األهداف اليت حتدد مسامهة املؤسسة يف بعض أوجه النشاط االجتماعي والثقايف وتطوير اتمعات احمليطة -

 .ا

ويتميز هذا النوع من األداء بنقص املقاييس الكمية املتاحة لتحديد مدى مسامهة املؤسسة يف ااالت   

االجتماعية اليت تربط بينها وبني اجلهات اليت تتأثر به، مما يزيد من صعوبة إجراء التقييم االجتماعي لألداء، لذا 

ل التوصل إىل مقاييس عادلة لتقييم األداء يتطلب األمر ضرورة بذل املزيد من احملاوالت واجلهد من أج

 .     االجتماعي

من جوانب األداء يف املؤسسات يف األداء اإلداري للخطط  الثالث يتمثل اجلانب: األداء اإلداري -1-3

فعالية، ويتم حتقيق ذلك حبسن اختيار أفضل البدائل اليت حتقق و والسياسات والتشغيل بطريقة ذات كفاءة 

ات املمكنة، ولتقييم األداء اإلداري ميكن استخدام األساليب املختلفة لبحوث العمليات وكذلك أعلى املخرج

 .الربجمة اخلطية

                                                 
تقييم األداء املؤسسي يف املنظمات احلكومية  واملنعقد يف شرم " ورقة عمل مقدمة يف ملتقى  تقييم األداء املؤسسي يف الوحدات احلكومية، عمرو حامد،  -1

أعمال املؤمترات، مصر،  - منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلداريةقياس وتقييم األداء كمدخل لتحسني جودة األداء املؤسسي، ،  2007الشيخ، مصر، يناير 

  .  193: ، ص2009
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ن تقييم األداء يف املؤسسات يعتمد على ضرورة استخراج وحساب جمموعة من النسب واملؤشرات، إ  

ت السابقة، ودراسة نتائج املقارنات السابقة، وتقدمي بيانات حتليلية وتفصيلية عن النتائج احملققة ومقارنتها بالفترا

 .وحتديد أثر العوامل املختلفة على النتائج احملققة

   :حسب معيار املصدر -2

 أداء املؤسسة إىل أداء داخلي وأداء خارجي وذلك كما يوضحه  D.Crozet & B.Martoryقسم 

  1.املوايل الشكل

  

   

  

                                                           

                                                                                                          

    

  

 

  

  

 :عيار الوظيفياملحسب  -3

داخـل ) هيكلتها(التصنيف حسب املعيار الوظيفي يرتبط أساسا بعنصر التنظيم وتقسيم الوظائف 

 2:وبناءا على الوظائف املعروفة، يتم تقسيم األداء إىل عدة أنواع منها  املؤسسـة

 .توازن مايل مقبول، وبناء هيكل مايل فعاليتمثل يف قدرة املؤسسة على حتقيق : أداء الوظيفة املاليـة -3-1

يتحقق األداء اإلنتاجي عندما حتقق املؤسسة إنتاجية مرتفعـة مقارنـة  :أداء وظيفة اإلنتـاج -3-2

باملؤسسـات األخرى، مع إنتاج منتوجات عالية اجلودة وبتكاليف منخفضة، تسمح هلا باملنافسة وختفيض 

  .تلبية الطلباتيف  نسبة توقف اآلالت والتأخر 

يلعب املورد البشري دورا هاما يف حتريك املوارد األخرى وتوجيهها حنـو  :أداء وظيفة األفـراد -3-3

هذا  ،هـدف املؤسسة العام، فبقاء املؤسسة وجناحها مرتبط الشك ارتباطا وثيقا بأداء العامل البشري فيها

                                                 
جملة العلوم  دراسة حتليلية ألراء عينة من املديرين يف مؤسسات االمسنت العمومية يف اجلزائر، –آليات جناح عملية تقييم أداء املؤسسة ي، مراد كواش -1

  .177، 176: ، ص، ص2013، 9، الد 33ع  جامعة البصرة، البصرة، العراق، ،االقتصادية
الة اجلزائرية للتنمية االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، لى األداء يف املؤسسة االقتصادية، أثر إدارة املعرفة عحممد زرقون، احلاج عرابة،  -2

  . 126، 125: ، ص، ص2014، 01ع 

 ؤسسةداء املأ

 البشري األداء

 األداء املايل ينالتقاألداء

 احمليــط

 األداء اخلارجي

 األداء مقاس

مجايلالفائض اإل  

Source: Bernard Martory, Daniel Crozet , Gestion des Ressources : humaines 
(pilotage social et performances) , 4eme éd, Dunod , paris, France, 2001,P : 154 

 األداء الداخلي واألداء اخلارجي يف املؤسسة):  13( الشكل رقم 
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وحتقيق فعالية  ،ا فعاالهارات العالية وتسيريهم تسيرياألداء الذي جيب أن يبين على الكفاءات واختيار ذوي امل

 .إذا الشخص املناسب يف املكان ويف الوقت املناسب إلجناز عمله املورد البشري، ال تكون إال

يتمثل يف القدرة على االستقالل عن املوردين، واحلصول على املوارد املناسبة  :أداء وظيفة التموين-3-4

 .فـي األوقات املناسبة وبأسعار مناسبة

 :ةميكن دراسة هذا األداء من خالل املؤشرات التالي :أداء وظيفة البحث التطوير-3-5

  االبتكار والتجديد؛  توفر جو مالئم للبحث و -

  التنوع يف املنتوجات؛  -

  .درجة حتديث اآلالت ومواكبة التطور -

يتحدد هذا األداء من خالل جمموعة من املؤشرات املتعلقة بوظيفـة  :أداء وظيفة التسويـق-3-6

من خالل معرفة عدد ونوع شكاوي العمالء، مقدار (حصة السوق، إرضاء العمالء : التسـويق  ومنها

وكذلك السمعة اليت تقيس حضور أو تواجد اسم العالمة التجارية يف ذهن األفراد،  (...املردودات من املبيعات

  .وميكن معرفتها من مردوديـة كـل منتوج

يف هذه الوظيفة تتحد أبعاد مفهوم األداء الذي تطرقنا إليه سـابقا،  :مةاأداء وظيفة العالقات الع-3-7

فبالنسبة . مهني، املوظفني، العمالء، املوردين وأخريا الدولةفـاألداء ضمن هذه الوظيفة يأخذ بعني االعتبار املسا

أما املوظفني  .للمسـامهني يتحقق األداء، عند حصوهلم على عائد مرتفع لألسهم واستقرار يف األرباح املوزعة

 ن فاألداء هو احتـرامفاألداء بالنسبة هلـم هو توفري أو خلق جو عمل مالئم ومعنويات مرتفعة، أما املوردي

ظر العمالء، هو يف حني أن األداء من وجهة ن ،ـديد واالستمرار يف التعامل معهاجـال التساملؤسسـة آل

  .منتوجات يف اآلجال املناسبة وباجلودة العالية و تسـديد طويلـة  ةاحلصـول علـى مـد
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  قياس األداء: املبحث الثاين

لقياس أدائها على العديد من املقاييس واليت ختتلف حسب اهلدف من  تعتمد املؤسسات االقتصادية    

ونشري إىل ، واختاذ القرارات ، وذلك بغية احلصول على معلومات قد تفيدها يف عملية تقييم األداءالقياسعملية 

، وسنتناول فيما يلي تعريف قياس األداء، إضافة أوال وجب قياس األداءأنه من أجل القيام بعملية تقييم األداء 

  .واألساليب املستخدمة يف قياسه أمهيتهإىل 

  تعريف قياس األداء: املطلب األول

أصبح قياس األداء من القضايا األساسية اليت يقوم عليها تقييم األداء، ويقصد بالقياس عملية حتديد     

لقواعد معينة واليت جيب أن تكون متوافقة مع خصائص األشياء أو القيم الرقمية لألشياء أو لألحداث وفقا 

  1".األحداث موضع القياس

اس واضح يدون مقبو ،هـاريل، وغيياكن واملياملوازكم على األمـور، كهو أداة مهمة للحو القياس     

األمور م على كه، ستتحول األمور إىل التدخل الشخصي يف احليعل قومتفبسط وسهل االسـتخدام وم

 ،ن إدارتهكميذا مل تستطع رقابته ال إه، وية علبنها الرقاميكاس نشاطها ال يذا مل تستطع املؤسسـة ق، وإمهايوتق

 ،ةبالرقا(اب باس األداء لألسيعلى هذا حتتاج املؤسسات إىل ق، ومةيسل ن صناعة قراراتكمياس ال يدون القبو

 2).اإلدارةم ييتق ، املستمرنيالتحس ،م الذايتييالتق

 محج لقياس يستخدم مقياس بأنه األداء مقياس تعريف ميكن" Neely et al وآخرون نيلي حسب

املراقبة املستمرة إلجنازات برامج املؤسسة " بأنه أيضا قياس األداء ب قصديو ،3"العمل فعالية أو/  و الكفاءة

   4".غايات موضوعة مسبقاوتوثيقها، والسيما مراقبة وتوثيق جوانب سري التقدم حنو حتقيق 

عملية اكتشاف وحتسني تلك األنشطة  اليت تؤثر على رحبية املؤسسة، "  على أنه أيضا كما يعرف     

وذلك من خالل جمموعة من املؤشرات ترتبط بأداء املؤسسة يف املاضي واحلاضر واملستقبل دف تقييم مدى 

  5".حتقيق املؤسسة ألهدافها احملددة يف الوقت احلاضر

ومن الناحية الكمية فإن مقاييس األداء تعطي املؤسسة صورة مهمة حول منتجاا وخدماا     

                                                 
 .150: ، ص2008اموعة العربية للتدريب والنشر،  مصر، األداء اإلداري املتميز، مدحت أبو النصر،  -  1
 –ية استخدام بطاقة األداء املتوازن يف حتسني قياس األداء للمصارف العراقية نمدى إمكا ، صالح صاحب شاكر البغدادي،زيدون فريق عبد العابدي -2

  .88: ، ص2015، 33، ع10الد  ،العراقبغداد، جامعة بغداد، ، دراسات مالية وحماسبية جملة ،حبث تطبيقي يف مصرف الرافدين
3- Mike Bourne and Andy Neely, John Mills and Ken Platts,  Implementing Performance Measurement 

Systems: A Literature Review , Int. J. Business Performance Management, Vol. 5, No 1, 2003, P:3, Cite 
internet: 
http://www.tlog.lth.se/fileadmin/tlog/Utbildning/Kurser/Logistik_i_foersoerjningskedjor/Artiklar/Perf_Meas._N
eely.pdf. 

4
  .69: ص، ابقوائل حممد صبحي إدريس، طاهر حممد منصور الغاليب، مرجع س -

مدخل قياس االجناز –قياس األداء يف املنظمات احلكومية " ورقة عمل مقدمة يف ندوة النشأة والتطور التارخيي واألمهية، : قياس األداءعبد الرحيم حممد،  -5

منشورات املنظمة العربية للتنمية قياس وتقييم األداء كمدخل لتحسني جودة األداء املؤسسي، ،  2007مصر، فرباير،  - واملنعقدة يف القاهرة" املتوازنة

  .  193: ، ص2009أعمال املؤمترات، مصر،  -اإلدارية
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والعمليات اليت تؤدي إىل إنتاج تلك اخلدمات واملنتجات، فهي إذن أداة تساعد املؤسسة على فهم وإدارة 

  1:يمقاييس األداء الفاعلة املؤسسة على فهم واستيعاب ما يلوتساعد وحتسني عملياا، 

 مستوى جودة أعماهلا؛ -

 ؛هل املؤسسة متضي قدما يف حتقيق غاياا؟ -

 ؛هو مستوى رضا عمالئها؟ ما -

 هل إجراءات أعمال وعمليات املؤسسة تسري وفق الرقابة اإلحصائية؟ -

         .هل هناك ضرورة إلجراء التحسينات وأين؟ -

  أمهية قياس األداء و مزاياه: املطلب الثاين

أداءها للحصول على معلومات حول أدائها وما لذلك من أمهية ومزايا أخرى نوضحها تقيس املؤسسة     

  :فيما يلي

  أمهية قياس األداء: أوال

تقيس املؤسسات نتائج أعماهلا أو إداراا حىت ولو مل حتصل من خالل هذه النتائج على عائد أو     

ملؤسسة إىل األحسن، واملالحظ أنه عند قياس مكافأة، حيث أن املعلومات اليت يتم احلصول عليها حتول أداء ا

األداء على مستوى املؤسسة قد ال حيدث عنه أي حتسن، إمنا عندما يتم حتديد نسب القياس لكل فرع، ويعرف 

كل مدير بأنه سيشار إليه بالبنان بوصفه صاحب أقل أو أكثر نسبة من األخطاء، فإن ذلك سيؤدي إىل خفض 

  2:نسبة اخلطأ، مما يعين

 يمية أو على أساس كل مسؤول مباشر؛أمهية قياس األداء على أساس كل وحدة تنظ -

 من الصعب حتديد النجاح من الفشل؛ إن عدم قياس النتائج يصبح معه -

 .إن عدم املعرفة بوجود نتائج قد حتققت يؤدي إىل أنه لن يكون هناك تقدير أو مكافأة ملن حقق اإلجناز -

 كافأة الفشل؛ة النجاح يعين حتما معدم مكافأ -

 فشل تعين عدم القدرة على معاجلته؛عدم القدرة على حتديد ال -

 .عرض وتقييم النتائج تؤدي إىل كسب تأييد العامة -

  3:يف ما يلي أمهية احلاجة لقياس األداء  David Sinclair, Mohamed Zairi خلص كل من يف حني 

  قياس األداء يدعم ويعزز التحسني؛ -

 ؛تبين املدراء للمنظور طويل األجلقياس األداء ميكن أن يضمن  -

 اس األداء جيعل التواصل أكثر دقة؛قي -

                                                 
  .69: ص ،مرجع سابق، طاهر حممد منصور الغاليب، وائل حممد صبحي إدريس -1
  .33، 32: ص، ص ،2015-2014اجلديدة، اإلسكندرية، مصر، دار اجلامعة إدارة األداء املتميز،  حممد قدري حسني، -2

3
 - David Sinclair, Mohamed Zairi, Effective Process Management Through Performance Measurement 

,Part I, Business Process Re-engineering and Management Journal, MCB Ltd University Press Ltd, Vol 1, N°1, 
1995, P,P: 76, 77. 
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 ها لتحسني األنشطة األكثر جاذبية؛قياس األداء يساعد املؤسسة على ختصيص موارد -

 الكفء، الرقابة، أو تقييم األداء؛قياس األداء هو حمور التخطيط الفعال و -

 ، وتشجيع السلوك التنظيمي الصحيح؛يؤثر على دافعية األفرادقياس األداء ميكن أن  -

  .قياس األداء ميكن أن يدعم املبادرات اإلدارية -

  مزايا قياس األداء: ثانيا

  1:تعترب النقاط التالية أهم املميزات اليت تتحقق للمؤسسات عندما تقوم بتطبيق نظم القياس    

املؤسسة حتقق احتياجات العميل أم ال، و هنا جيب على مدير يساعد قياس األداء يف حتديد ما إذا كانت  - 

 ؛املؤسسة أن يسأل، هل حنن على علم بنوعية املنتجات واخلدمات اليت حيتاجها العميل؟

يساعد قياس األداء املؤسسة يف فهم العمليات اليت تقوم ا، فهو يؤكد ما تعرفه املؤسسة ويوضح ما ال  - 

 ؛ائمون على املؤسسة لديهم خلفية  باملشكالت اليت تواجه املؤسسة؟تعرفه، والسؤال هنا هل الق

التأكد من أن القرارات اليت يتم اختاذها تكون على أساس احلقائق وليس العواطف أو اآلراء الشخصية،  - 

 ؛والسؤال هل القرارات تتخذ بناءا على املستندات والوثائق أم على احلدس والتخمني الشخصي؟

األماكن أو القطاعات يف املؤسسة حتتاج إىل إجراء التحسني والتطوير، والسؤال ما هي األماكن توضيح أي  - 

 ؛اليت تعمل بكفاءة يف املؤسسة؟ وكيف نستطيع إجراء التحسن والتطوير يف األماكن اليت حتتاج إىل ذلك؟

ل، والسؤال هل لدينا يساهم قياس األداء يف أن التحسني والتطوير الذي مت التخطيط له قد حدث بالفع - 

 ؛صورة واضحة عن التحسينات اليت متت يف املؤسسة؟

فلو مت  ،يساعد قياس األداء يف حتديد املشكالت اليت تظهر نتيجة التحيز الشخصي، واالعتماد على العاطفة - 

ا تكون بقياس األداء هلا على افتراض أا تتم بشكل جيد، فرمب األعمال لفترات طويلة بدون القيامالقيام ب

النتائج صحيحة أو غري صحيحة، ولكن بدون قياس األداء ليست هناك وسيلة حتدد هل األعمال اليت يتم 

  .تنفيذها تتم بطريقة صحيحة أم ال

  مقاييس األداء: املطلب الثالث

  2:ميكن تقسيم مقاييس األداء إىل    

العائد : املؤسسة من خالل التقارير املالية مثلمتثل املعلومات املالية املتوفرة يف : مقاييس األداء التقليدية -1

إن استخدام هذه  ،على رأس املال املستثمر، والعائد على املبيعات، ومنو اإليرادات والتدفقات النقدية وغريها

املقاييس يساعد على إعطاء صورة واضحة عن أداء املؤسسة خالل مدة معينة، كما أا تساعد يف حتديد مقدار 

تحسن يف األداء عند مقارنتها مع الفترات السابقة أو مقارنتها من املؤسسات املماثلة واملنافسة، النمو أو ال

                                                 
: ص، ص، 2011، 05قطر، ع ، وزارة الداخليةجملة دراسات أمنية، يف القطاع احلكومي،  التميزقياس األداء املتوازن و إدارة عبد الرحيم حممد،  -1

243، 244 .  
بغداد للمشروبات الغازية من املنشآت الصناعية، دراسة حماسبية يف شركة  -استخدام بطاقة األداء املتوازن يف تقومي األداءحيي علي محادي املوسوي،  -2

  .241، 240: ، ص، ص2013،  8، الد 22ع العراق،بغداد، ، جامعة بغداد، جملة دراسات حماسبية ومالية
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  .      وبالرغم من استخدام هذه املقاييس يف عمليات تقييم األداء إال أا تواجه الكثري من االنتقادات

مثل ) املالية(ييس احملاسبية تعتقد الكثري من إدارات املؤسسات أن املقا: مقاييس ملكية أصحاب األسهم -2

العائد على رأس املال املستثمر ونصيب السهم من األرباح ال يعتمد عليها فيما يتعلق بالقيمة االقتصادية 

للمؤسسة لذلك فهي تستخدم قيمة ثروة محلة األسهم كمقياس أفضل ألداء املؤسسة، وتعرف قيمة محلة 

مضافا إليها الزيادة يف قيمة األسهم وحيدد هذا املقياس فيما إذا األسهم بأا حصيلة جمموع األرباح املوزعة 

 . كانت املؤسسة حتقق نسبة عائد أكرب مما يطالب به املستثمرون يف سوق األوراق املالية

تعد املعلومات اخلاصة باملبيعات واحلصة السوقية وغريها من املقاييس اخلاصة بالتسويق : مقاييس التسويق -3

مؤشرا مهما ألداء املؤسسة، إال أن هذه الطريقة يعاب عليها صعوبة حتديد املقياس األفضل لألداء فيما يتعلق 

هلا، أم الزيادة يف املبيعات نسبة  باحلصة السوقية هل هو زيادة املبيعات يف السنة األخرية مقارنة بالسنة السابقة

 . إىل املنافسني أو زيادة املبيعات بالقياس إىل خطة موضوعة مسبقا

وتتضمن جمموعة املقاييس من شأا أن حتدد األثر املباشر وغري املباشر : مقاييس أصحاب املصاحل -4

يفات أصحاب املصاحل لنشاطات املؤسسة يف اهتمامات أصحاب املصاحل، واجلدول املوايل يعرب عن تصن

  1.ومقاييس األداء يف املديني القصري والبعيد

   

                                                 
ار العراقي للفترة دراسة تطبيقية يف مصرف االستثم- دور تقنية بطاقة األداء املتوازن يف تقومي األداء املتوازن االستراتيجيصالح مهدي جواد،  -1

  .14:ص، 2011، 07، الد 28ع  العراق، جامعة كربالء، كربالء، الة العراقية للعلوم اإلدارية،، )2004-2008(
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 أنواع أصحاب املصاحل ومقاييس األداء):  12(اجلدول رقم 

  مقاييس يف املدى البعيد  مقاييس يف املدى القصري  أصحاب املصاحل

 ).كمية وقيمة(املبيعات  -  الزبائن

 .الزبائن اجلدد -

تلبيها أو اليت حاجات الزبائن اجلدد اليت مت  -

  .حاولت املؤسسة تلبيتها

 .منو املبيعات -

 .دوران الزبائن -

  القدرة على السيطرة على األسعار -

 .تكلفة املواد األولية -  املوردون

 .وقت التسليم -

 .املخزون -

  .توافر املواد األولية -

 :معدالت منو كل من -

 .تكلفة املواد األولية -

 .املخزون -وقت التسليم -

  . األفكار اجلديدة من املوردين -

 .رحبية السهم -  املمولون

 .سعر السهم بالسوق -

 .عدد قوائم الشراء -

  .العائد على حق امللكية -

القدرة على إقناع املتعاملني األساسيني  -

يف السوق املايل بإستراتيجية النمو يف العائد 

 . على حق امللكية

   

 .عدد االقتراحات املقدمة -  العاملون األفراد

 .اإلنتاجية -

  .عدد الشكاوى املقدمة -

 .عدد الترقيات الداخلية -

  .دوران العمل -

 .عدد التشريعات اجلديدة ذات الصلة باملؤسسة -  اجلهات التشريعية

  . العالقة مع أعضاء املؤسسة -

عدد التشريعات اجلديدة املؤثرة يف  -

 .املؤسسة

  .مستوى التعاون يف حاالت املنافسة -

 .االجتماعات عدد -  مجعيات محاية املستهلك

 .عدد حاالت أعمال العنف العدائية -

  .عدد احلاالت اليت مت اللجوء فيها للقانون -

  ؟

 .عدد االجتماعات -  املدافعون عن البيئة

 .عدد حاالت التحالف -

  .عدد احلاالت اليت اللجوء فيها للقانون -

عدد نداءات االستغاثة الصادرة عن  -

  .املدافعني عن البيئة

دراسة تطبيقية يف مصرف االستثمار  -دور تقنية بطاقة األداء املتوازن يف تقومي األداء املتوازن االستراتيجيصالح مهدي جواد، : املصدر

  .15، 14:ص، ص ،2011، 07، الد 28ع  العراق، جامعة كربالء، ،اإلداريةالة العراقية للعلوم ، )2008-2004(العراقي للفترة 

 

تعد مقاييس األفراد إحدى البدائل عن املقاييس املالية مثل إنتاجية الفرد ونفقات البحث : مقاييس األفراد -5

والتطوير عن كل فرد وغريها، وتتميز هذه املقاييس بدرجة عالية من املوضوعية، ولكن يعاب عليها حالة 

يسي للنجاح بينما لرئاالختالف يف حتديد معايري النجاح إذ يعتقد البعض أن تطوير األعمال يعترب املقياس ا

 .   خر أن إنتاجية الفرد هي املقياس الرئيسي للنجاحيعتقد البعض اآل

يتم تقييم أعضاء جملس اإلدارة العليا من خالل بطاقة درجات ليس على : مقاييس تقييم اإلدارة العليا -6

ما هو موضح يف أساس العوائد فقط، بل على أساس عوامل أخرى تتعلق مبمارسة اإلستراتيجية لإلدارة وك

 :اجلدول اآليت
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 بطاقة درجات تقييم اإلدارة العليا):  13(اجلدول رقم 

  ضعيف  مقبول  جيد  املقاييس

        العائد على رأس املال للمسامهني

        العائد على املبيعات

        إدارة األصول

        إقامة هيكل تنظيمي لتطوير منتجات تتمتع حبقوق ملكية

        ملني يف املؤسسةاللعرفع الروح املعنوية 

        تطوير إمكانية النمو

        حصة املؤسسة يف سوق الصناعة

        تطبيق البحث والتطوير

        تطبيق اهلندسة والتقية

        )الدويل(النشاط اخلارجي 

شركة بغداد للمشروبات الغازية من دراسة حماسبية يف  -استخدام بطاقة األداء املتوازن يف تقومي األداءحيي علي محادي املوسوي،  :املصدر

 .242: ، ص، ص2013 ،8، الد 22ع العراق، بغداد، ، جملة دراسات حماسبية ومالية، ، جامعة بغداد،املنشآت الصناعية

 
تستخدم القيمة االقتصادية املضافة كأداة لتقييم أداء املؤسسة واليت  :مقاييس القيمة االقتصادية املضافة -7

يف إنتاج ) عدا العمل(ف من قيم اقتصادية على قيمة املواد األولية واملستلزمات املستعملة تتمثل بكل ما يضا

املنتجات النهائية، ويتم االعتماد يف احتساب القيمة املضافة على الدخل احملاسيب املستخرج طبقا للمبادئ 

ن الدخل التشغيلي بعد الضريبة احملاسبية املقبولة قبوال عاما حيث أن القيم االقتصادية املضافة هي عبارة ع

 .  مطروحا منه املعدل املوزون لكلفة رأس املال مضروبا يف إمجايل األصول مطروحا منه املطلوبات املتداولة

 1 :إضافة إىل املقاييس السابقة توجد مقاييس أخري هي    

وتعرب عن القدرة على إنتاج السلع واخلدمات بالنوعية اجليدة والسعر املناسب ويف  :مقاييس التنافسية -8

 . الوقت املناسب، وهذا يعين تلبية حاجات املستهلكني بكفاءة أكرب من املؤسسات األخرى

  .وتعمل على قياس مستوى إجناز األهداف العلمية املعهودة لفريق عمل معني :مقاييس اإلجناز -9

وتقيس درجة حتقيق أو عدم حتقيق اهلدف يف شكل مستوى النشاط، أو تكاليف أو : مقاييس النتائج - 10

 .هامش حمقق أو ما إىل ذلك، وعليه باملقارنة بني القيمة اليت تأخذها املقاييس واألهداف املسطرة

 هي جمموعة من املقاييس اليت تم باإلنتاجية من خالل الوقوف على النتائج احملققة: مقاييس الوسائل - 11

نسب ساعات : انطالقا من الوسائل املستخدمة،  هذه املؤشرات تظهر على شكل نسب واألمثلة على ذلك

 .   وحدات املنتجة/وحدات املنتجة، حجم املواد األولية املستهلكة/العمل املباشرة

   2:لكن إمجاال ميكن تصنيف معظم مقاييس األداء ضمن واحد من التصنيفات الستة العامة التالية    

                                                 
 جامعة بغداد،، جملة دراسات مالية وحماسبية، إطار مقترح ملؤشرات بطاقة األداء املتوازنة يف املؤسسات التعليميةجنان علي محودي، إميان شاكر حممد،  -1

    .9، 8: ، ص:، ص2011، 06، الد 14العراق،ع  بغداد،
  .77: ص ، مرجع سابق،وائل حممد صبحي إدريس، طاهر حممد منصور الغاليب -2
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، ولقد اتعري هذه املقاييس عن درجة حتقيق األهداف اليت تسعى املؤسسة إىل الوصول إليه :مقاييس الفعالية  -  أ

قدرة " ، وكذلك حتدد الفاعلية أيضا بأا"قدرة املؤسسة على حتقيق أهدافها " عرفت فاعلية املؤسسة بأا 

، وانطالقا من املفهوم الواسع للفاعلية "البيئةاملؤسسة على خلق درجة عالية من التالؤم بني تركيبها اإلداري و

التنظيمية مبختلف صورها االقتصادية واالجتماعية والتنظيمية واملرتبطة باملدخالت واملعاجلة من خالل الوظائف 

إىل جمموعة من النسب اليت تقدم لنا صورة من صور الفعالية  اإلشارةاملنوطة باملؤسسة واملخرجات، ميكن 

 . التنظيمية

وتعري عن مدى القدرة على االستخدام األمثل لكافة عناصر اإلنتاج املتاحة يف حتقيق  :مقاييس الكفاءة  -  ب

الفعالية واألهداف، حيث تبني أن الكفاءة االقتصادية للمؤسسة تتكون من الكفاءة التنظيمية و الكفاءة التقنية 

احلصول على أكرب قدر ممكن من اإلنتاج والكفاءة التوظيفية، والكفاءة التقنية تعين مقدرة املؤسسة يف 

باستخدام املقادير املتاحة من املدخالت وتعكس الكفاءة التوظيفية مقدرة املؤسسة على استخدام املزيج األمثل 

 .          للمدخالت أخذة يف االعتبار أسعار املدخالت والتقنيات اإلنتاجية املتاحة

تعترب اإلنتاجية أهم مصادر النمو االقتصادي، وتعرف اإلنتاجية على أا مقدار ما  :مقاييس اإلنتاجية  -  ت

تنتجه الوحدة الواحدة من عوامل اإلنتاج، وتعرب اإلنتاجية عن كمية املخرجات اليت تنتجها املدخالت خالل 

املستخدم ) وبني املدخالت (املنتج ) املخرجات(مدة زمنية معينة، وميثل مقياس اإلنتاجية النسبة أو العالقة بني 

أي املوارد املستخدمة يف اإلنتاج وكالمها يعرفان بطريقة قابلة للمقارنة، ونعين بالكفاءة اإلنتاجية احلالة 

التشغيلية للوحدة اإلنتاجية اليت تنتج يف مستوى احلدود القصوى لإلنتاج وعندها تعرف بأا كفؤة تقنيا، أي 

 .       عية ممكنه من املخرجات باستخدام مقدار حمدد أو نوعية معينة من املدخالتإنتاج أكرب قدر ممكن وأفضل نو

وهي مستوى تلبية املنتج أو اخلدمة ملتطلبات وتوقعات العمالء، وبقدر ما يكون املنتج  :مقاييس اجلودة  -  ث

املعلنة يف عقد ملبيا للحاجات أو التوقعات نصفه منتجا جيدا أو عايل اجلودة أو رديئا، ويعرب عن احلاجات 

 .   الشراء أو البيع مبواصفات حمددة للمنتج املراد شراؤه أو بيعه

وهو يقيس قدرة املؤسسة على أداء العمل بشكل صحيح ويف الوقت احملدد،  واملعيار  :مقياس التوقيت  -  ج

  .هنا يكون على أساس متطلبات العميل

 . مل فيها العاملونوهو يقيس كفاءة املؤسسة والبيئة اليت يع: مقاييس األمان  -  ح

  .غري أن بعض املؤسسات ميكن أن تطور تصنيفاا اخلاصة ا مبا يالئم عملياا اعتمادا على رسالتها    
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  مدخل لتقييم األداء : املبحث الثالث

والذي يساهم يف تقدمي البيانات  ،يعد تقييم األداء عنصرا أساسيا من عناصر العملية اإلدارية  

من أجل التعرف أكثر على هذه العملية ، واملؤسسة واملعلومات واليت تستخدم يف قياس مدى حتقيق أهداف

إضافة إىل أمهيتها بالنسبة  ،مفهوم عملية التقييم واألهداف املرجوة منهاإىل  يف هذا املبحثتطرق سن

دمة يف عملية التقييم، إضافة عايري واألساليب املستخاملللمؤسسات االقتصادية، وكذلك سنتعرف على خمتلف 

  .  على املشاكل اليت قد تواجه عملية التقييمإىل 

  األداءتقييم ماهية : املطلب األول

 وجب عليهااليت وضعتها سابقا و ها املخططةألهداف هاعرفة املؤسسة االقتصادية ملدى حتقيقمن أجل م  

واليت تساعدها يف يف األداء الكشف عن االحنرافات نتائج عملية التقييم  بناءا علىيتم حيث  ،أدائهاتقييم القيام ب

تعريف عملية تقييم األداء إضافة التطرق بشيء من التفصيل إىل ، وسنحاول فيما يلي هاترشيدو اقرارا اختاذ

  .ها وأمهيتهاأهدافإىل 

  تقييم األداء تعريف: أوال

ويشري هذا ، 1"تقييم أداء الفرد ألعماله "بـ داءاألتقييم  عبارة Websterبستريمعجم و" عرف   

ملية ع" بأنه أيضا و يعرف تقييم األداء الذي قام باجنازه، مل الفرد للعتقييم التعريف إىل أن تقييم األداء هو 

أو قصوره يف أداء واجباته  كفاءته ىمبد هوتعريف هأداء وسلوك العامل يف عمل ىالوقوف عل حيوية دف إىل

ة الفعالة تستخدم للمقارنة بني األهداف املخطط بقارمرحلة من مراحل ال" ويعترب تقييم األداء ، 2" ومسؤوليته

لتحقيق األهداف بكفاءة  علميا وعمليا وأسباا وطرائق معاجلتها االحنرافاتوبيان  ،هلا وبني ما مت حتقيقه فعال

عملية بيقصد كذلك و ،3" وفق نظام معلومات متطور خيدم اإلدارة والتخطيط ورفع كفاءة العاملني ،وفعالية

قياس األعمال املنجزة ومقارنتها مبا كان جيب أن يتم وفقا للتخطيط املعد مسبقا أمال يف " تقييم األداء 

كفاءة  " ، وينظر إليه من جانب4" النحو املوضح سابقا ىوعلقوة أو حتديد نقاط الضعف الجوانب  اكتشاف

نتيجة التقدم  ،وقد برزت احلاجة إيل تقييم األداء ،املوارد والتحقق من تنفيذ األهداف املخططة استخدام

 5." لك من الرغبة يف قياس الكفاءة اإلنتاجية واإلدارية للمؤسسةذالتكنولوجي وما تبع 

وظائف  و باقي أنشطة ىأنه نشاط يقل أمهية عل ىتقييم األداء عل النظر إىلمن احلكمة  كما أنه ليس

   6.اجات التدريبية باملؤسسةيتنه يعترب ركيزة ملعرفة اإلحأبل هو بالغ األمهية كما  ،املؤسسة

                                                 
 .08:ص ، :ص،  2007 ،لبنان، الشركة املصرية العاملية للنشر، بوجنان ،األداءتقييم  ،يورك يرس -1
  . 169:، ص2009، دار زهران للنشر و التوزيع، عمان، األردن، البشرية إدارة املواردحنا نصر اهللا ،  -2
  .25، 24: ، ص، ص2015األردن،  ، دار صفاء للنشر والتوزيع،2، طأثر السياسات اإلقتصادية يف أداء املصارف التجاريةنصر حممود مزيان فهد،  -3
  .90: ، ص2011، الوراق للنشر و التوزيع، عمان، األردن، 2ط التنبؤ بالفشل،التحليل املايل ألغراض تقييم األداء و الزبيدي،  حممودمحزة  -4
  . 89: نفس املرجع السابق، ص -5
  .199: ، ص 2005، دار وائل للنشر، عمان، األردن، -  مدخل إستراتيجي - دار املوارد البشريةخالد عبد الرحيم مطر اهلييت،  -6
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أن عمليات تقييم األداء  ةؤسسة على أنه عملية مراقبة ولكن يف احلقيقاملوينظر لعملية تقييم أداء 

والغاية من التقييم حتديد املشكلة اليت قد تعترض املؤسسة، كما يقصد  ،على جزء مهم من املراقبة الكليةحتتوي 

بعملية تقييم األداء قياس األعمال املنجزة ومقارنتها مبا كان جيب أن يتم وفقا للتخطيط املعد مسبقا، أمال يف 

عملية قياس كفاءة األداء "م األداء بأنهكما يعرف تقيي ،1"اكتشاف جوانب القوة أو حتديد نقاط الضعف

الوظيفي احلايل للموظف و احلكم على قدرته واستعداده للتقدم وحتمل املسؤولية يف املستقبل، ويعترب تقييم 

، وهناك من يرى 2"األداء الوظيفي معيارا فرعيا من معايري إدارة املوارد البشرية اليت تتضمنها جوائز األداء املتميز

جمموعة الدراسات اليت ترمي إىل التعرف على مدى قدرة املؤسسة وكفاءاا يف إدارة "األداء هو بأن تقييم

العملية "، كما عرف فيشر ورفقاءه تقييم األداء على أنه3"نشاطها يف جوانبه املختلفة خالل مدة زمنية حمددة

، وبصفة عامة ميكن 4"ة زمنية حمددةاليت يتم بواسطتها حتديد املسامهات اليت يعطيها الفرد ملؤسسته خالل فتر

هلا الفرد ذتقييم األداء عملية إدارية دورية هدفها قياس نقاط القوة ونقاط الضعف يف اجلهود اليت يب "القول بأن

والسلوكيات اليت ميارسها يف موقف معني ويف حتقيق هدف معني خططت له املؤسسة مسبقا ومستوى أدائه 

قياس كفاءات الفرد على أساس األعمال اليت أداها خالل فترة معينة " فهو أو ببساطة شديدة  ،5"لواجباته

 6."وتصرفاته وسلوكه مع من يعملون معه يف جهات العمل

 أهداف تقييم األداء: ثانيا

إن اهلدف األساسي من وراء عملية تقييم األداء املؤسسي هو حتقيق الترابط بني املؤسسة والعاملني 

من خالل رفع كفاءة املؤسسة وقدرا على حتقيق أهدافها، ومن وجهة نظر العاملني يف املؤسسة فإن تقييم فيها 

  7:األداء حيقق األهداف التالية

 أدائهم للحصول على تقارير ممتازة؛تشجيع العاملني على حتسني  -

إملام العامل بنواحي الضعف يف عمله واليت حتتاج إىل عالج، وذلك من خالل طرق نصحه وإرشاده  -

 تحسني أدائه؛ل

  أداء املوظف والعمل على عالجها؛حتديد نقاط الضعف والقصور يف -

 قابلة التطوير الذي حيدث مستقبال؛إعداد العامل مل -

 يف استخدام معايري ومقاييس واضحة؛املوضوعية  اإلحساس بالعدالة واملساواة بينه وبني زمالئه نتيجة -

ه موضع التقييم، ويتوقف على نتائج هذا التقييم مدى ما يتاح له من فرص ءوأن أدا شعور العامل مبسؤوليته -

                                                 
 .90 ،89:ص،ص ،مرجع سابق ،محزة حممود الزبيدي -1
 . 44:ص ،دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن ،إدارة املوارد البشرية، فيصل حسونة -2
 .25:ص مرجع سابق، ،نصر محود مزنان فهد -3
 .360:ص ،2002 لبنان، ،، دار النهضة العربية، بريوتإدارة املوارد البشرية من منظور إستراتيجي ،حسن إبراهيم بلوط -4
 .199: ص ،مرجع سابق ،خالد عبد الرحيم مطر اهلييت -5
 .56: ص ،2011األردن ، ،، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمانداريةالرقابة اإل ،زاهد حممد ديري -6
 .177، 176: ، ص، صمرجع سابق، نيحممد قدري حس -  7
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  .      يف الترقي واحلصول على املكافأة

  1:األهداف التاليةإن عملية تقييم األداء إن حتققت سوف تضمن حتقيق املؤسسة ف أما من وجهة نظر   

املؤسسة من خالل سعيها ملواصلة نشاطها بغية حتقيق أهدافها، إن  يوفر تقييم األداء مقياسا ملدى جناح -

النجاح مقياس مركب جيمع بني الفعالية والكفاءة وبالتايل فهو أمشل من أي منهما ويف كلتا احلالتني تستطيع 

  ؛ملواصل البقاء واالستمرار يف العاملؤسسة أن ت

يوفر نظام تقييم األداء معلومات ملختلف املستويات اإلدارية يف املؤسسة ألغراض التخطيط والرقابة واختاذ  -

  ؛على حقائق عملية وموضوعية القرارات املستندة

يظهر تقييم األداء التطور الذي حققته املؤسسة يف مسريا حنو األفضل أو حنو األسوأ وذلك عن طريق نتائج  -

  ؛ت املماثلةؤسساذ الفعلي لألداء زمنيا يف املؤسسة من مدة ألخرى ومكانيا بالنسبة للمالتنفي

فع املؤسسة ت املختلفة وهذا بدوره يدؤسسايساعد على إجياد نوع من املنافسة بني األقسام واإلدارات وامل -

  ؛لتحسني مستوى أدائها

  ؛بأدائهاوحتديد العناصر اليت حتتاج إىل املساعدة من أجل النهوض  أةيؤدي إىل الكشف عن العناصر الكف -

  .إن تقييم األداء يؤدي إىل حتقيق األهداف احملددة -

  :أمهية تقييم األداء :ثالثا

تتبع أمهية تقييم األداء من خالل طبيعته كوظيفة تستهدف دراسة درجة التناسق واالئتالف بني عوامل   

كفاءة استخدامها، وتطور تلك الكفاءات يف فترات زمنية متتابعة وذلك من خالل اإلنتاج للتعرف على مدى 

  2:مقارنة ما حتقق منها باهلدف، وترجع أمهية تقييم األداء إىل األسباب التالية

تساعد على توجيه نظر اإلدارة العليا إىل مراكز املسؤولية اليت تكون أكثر حاجة إىل اإلشراف وحيث يكون  - 

 ؛ثر إنتاجيةاإلشراف أك

تعمل على ترشيد الطاقة البشرية للمؤسسة يف املستقبل حيث يتم إبراز العناصر الناجحة وتنميتها، وكذلك  - 

العناصر غري املنتجة اليت يتطلب االستغناء عنها أو حماولة إصالحها لزيادة كفاءا حيث أن تقييم األداء ميثل 

 ؛لتشجيعيةأساسا موضوعيا لوضع نظم احلوافز واملكافآت ا

تساعد مديري األقسام على اختاذ القرارات اليت حتقق األهداف من خالل توجيه نشاطهم حنو ااالت اليت  - 

 ؛ستخضع للقياس واحلكم

مهامه مقدما،  توىلياملساعدة على وجود نوع من االقتناع الوظيفي بتعرف املدير لكيفية أداء العمل الذي س - 

وكذلك توفري األساس السليم إلقامة نظام سليم وفعال للحوافز، كما أا تساعد على حتديد املدى الذي حيقق 

 ؛عنده حتمل املسئولية اإلدارية

                                                 
 .93، 92: ص،ص  ،مرجع سابق ،محزة حممود الزبيدي -1
  .  124، 123: ص، ص مرجع سابق، حامد، وعمر -  2
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متدنا مؤشرات تقييم األداء باألساس الذي يتم مبقتضاه إجراء مقارنات بني القطاعات املختلفة داخل  - 

 ؛ملؤسسات بعضها ببعضاملؤسسة وكذلك بني ا

تساعد مؤشرات تقييم األداء املستويات اإلدارية على التعرف على أسباب االحنرافات اليت مت اكتشافها حىت  - 

 .ميكن اختاذ اإلجراءات الالزمة لتالفيها

ولزيادة فعالية تقييم األداء ودعمه ينبغي أن تكون عملية التقييم مستمرة، وذلك عن طريق تقسيم 

خطوات العمل يف ضوء األهداف الرئيسية، ووضع النماذج اخلاصة بالتقييم يف كل خطوة، على أن يتم التقييم 

على الصعوبات واملشاكل يف كل النهائي بعد االنتهاء من العمل، ويتميز أسلوب التقييم املستمر يف التعرف 

           .              مرحلة من املراحل املختلفة

  و أنواعه هومصادر معلوماتتقييم األداء  مبادئ: املطلب الثاين

كما أن مصادر معلوماته متنوعة، وتوجد أنواع  إتباعهاإن لعملية تقييم األداء جمموعة من املبادئ جيب   

  .سنوردها فيما يليحسب اهلدف منه  لتقييم األداءعديدة 

  مبادئ تقييم األداء: أوال

هناك مبادئ عديدة جيب االسترشاد ا عند القيام بعملية تقييم األداء حىت حتقق أهدافها وحىت تنجح 

  1:يف هذه املهمة، ومن هذه املبادئ نذكر

 .وأهداف واضحةمبعىن اعتماد كل من قياس وتقييم األداء على معايري أداء : مبدأ الوضوح -1

مبعىن ضرورة استخدام مفاهيم ومعايري موضوعية موحدة لقياس وتقييم العاملني يف العمل  :مبدأ املوضوعية -2

 .الواحد أو اموعة

مبعىن مشول تقييم على كل من االجيابيات والسلبيات أو على كل من مناطق القوة  :مبدأ الشمول -3

 .خرى، أو إدراك السلبيات دون االجيابيات والعكسوالضعف، حبيث ال يتم تغليب أحدمها على األ

املعارف : مبعىن أن تتضمن بنود تقييم األداء كل اجلوانب اهلامة يف هذا الشأن وهي :مبدأ التكامل -4

 .واالجتاهات والسلوك واملهارات، ال أن يتم االهتمام ببعض البنود وترك أخرى

داء عملية مستمرة ودائمة على مدار السنة، وليس مبعىن ضرورة أن يكون تقييم األ :مبدأ االستمرارية -5

عملية مومسية  تتم يف شهر من شهور السنة فقط، فأثناء فترة االختبار يتم تقييم األداء بعد أول ثالثة شهور، 

 .وبإمكان رئيس أو مشرف العمل إجراء التقييم يف أي وقت دون انتظار للتوقيتات املذكورة

 .مشاركة املرؤوس يف مجيع مراحل وخطوات عملية تقييم األداءمبعىن ضرورة  :مبدأ املشاركة -6

  مصادر معلومات تقييم األداء :ثانيا

تعترب عملية التنوع يف مصادر املعلومات الداخلية واخلارجية أمر يثري التقييم وبالتايل تكون النتائج 

                                                 
 .143، 142: ، ص، صمرجع سابقمدحت أبو النصر،  -  1
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  1:أفضل، وتتمثل أساسا هذه املعلومات فيما يلي

  : الداخلية لوماتاملع -1

  :تتعلق باملعلومات اخلاصة بتسيري املؤسسة وختص كل وظيفة فيها وتشمل كل من  

  ؛الوثائق احملاسبية املالية - 

  ؛تقارير اجتماعات جملس اإلدارة واجلمعية العامة - 

  .طرق التنظيم والتسيري - 

  : اخلارجيةلومات املع -2

  :تتعلق باملتعاملني اخلارجيني للمؤسسة فنجد  

  ؛وأذواقهمتصرفات الزبائن  - 

  ؛تطور السوق واملركز املايل - 

 .معلومات مالية عن املؤسسات املنافسة - 

  :أنواع تقييم األداء :ثالثا

  2:إجيازها فيما يليميكن هناك العديد من أنواع تقييم األداء   

  : تقييم األداء املخطط -1

تقييم أداء املؤسسات االقتصادية من خالل مدى حتقيقها لألهداف املخططة، وذلك عن  ونعين به  

  .طريق مقارنة مؤشرات األداء املخطط مع املؤشرات الفعلية وفق فترات زمنية حمددة

  : تقييم األداء الفعلي -2

وذلك مبقارنة األرقام الفعلية بعضها بالبعض  ،ويراد به تقييم كفاءة املوارد املتاحة املادية منها والبشرية  

  .اآلخر ألجل التعرف على اإلختالالت اليت حدثت وتأشري درجة مستوى األداء يف توظيف هذه املوارد

  : تقييم األداء املعياري أو القياسي - 4

مقياسا للحكم  ونعين به مقارنة النتائج الفعلية مع القيم املعيارية أو النتائج املعيارية اليت وضعت لتكون  

  .فيها إذا كانت النتائج الفعلية مرضية أم ال

   :تقييم األداء العام أو الشامل -5

واستخدام مجيع املؤشرات  ملؤسسةقصد ذا النوع من تقييم األداء مشول كل جوانب النشاط يف ايو  

املخططة والفعلية واملعيارية يف عملية القياس والتقييم، والتمييز بني أمهية نشاط وآخر عن طريق إعطاء أوزان 

  .وكل وزن يشري إىل مستوى األرجحية لكل نوع من أنواع النشاط ،ألنشطة املؤسسة

  

                                                 
، )2006-2004(للفترة  GMS دراسة حالة املطاحن الكربى للجنوب: ور التحليل املايل يف تقييم األداء املايل باملؤسسة اجلزائرية د ،شباح نعيمة -1

 .26، 25: ص ص،، 2008اجلزائر، ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتسيري،جامعة حممد خيضر، بسكرة، مذكرة، 
 .28، 27:ص،ص ،مرجع سابق ،نصر محودة مزنان فهد -2
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  معايري تقييم األداء و أساليبه: املطلب الثالث

ليب تقييم األداء املؤسسي إىل التعرف على حجم ومستوى املطابقة أو عدم املطابقة مع دف  أسا  

حسب اهلدف من عملية تقييم األداء، لذلك خيتلف املعيار املناسب ، املعيار احملدد لكل أداء أو عملية إنتاجية

 املداخل العلمية لتقييم األداء ، إضافة إىلواألساليب املستخدمة يف تقييم األداءعايري امل : وسنوضح فيما يأيت

     . واالنتقادات املوجهة لكل معياريف عملية التقييم واليت تعددت نتيجة تعدد املعايري املستخدمة 

  :معايري تقييم األداء: أوال

 واليت تعرفثالثة جماميع رئيسية  تقييم إىلالقسم املعنيون بتقييم األداء املعايري املستخدمة يف عملية ي     

وسنتطرق إىل دالالت هذه املعايري فيما   (E S 3): املؤسسات الرقابية والتقييمية املعنية بتقييم األداء بـ لدى

   1:يلي

   :( Economies )الوحدة اقتصادياتتعلقة بتقييم املعايري امل -1

  ةكلفتاإلقالل من  ىالوحدة أي قدرا عل اقتصاديات ىتستخدم هذه املعايري يف التعرف علو    

، رة أو النوعية املستهدفةراملطلوب من اإلنتاج سواء يف الكمية املق ىاملستو ىمدخالت اإلنتاج مع احملافظة عل

الوحدة من حتقيق إنتاجها بأحسن نوعية وبأقل  استطاعت اذإأن هذه املعايري تنصب على الكشف عما  أي

  .التكاليف

  :( Efficiency )املعايري املتعلقة بتقييم كفاءة الوحدة -2

) املدخالت(جناح الوحدة يف إحكام العالقة بني املوارد  ىقياس مد ىوتنصب وظيفة هذه املعايري عل    

وقد تتجه الوحدة يف  ،تعظيم املخرجات وختفيض املدخالت دف إىل كفؤةاملستخدمة واملخرجات بطريقة 

السعي لتحقيق خططها اإلنتاجية يف إنتاج سلع وخدمات بالنوعية والوقت  جمال اإلرتقاء بكفاءا اإلنتاجية إىل

بنفس  االحتفاظوقد يتحقق ذلك أيضا عن طريق زيادة اإلنتاج مع  ،املقررين وبأقل مقدار من املدخالت

 .أو ختفيض املستلزمات مع االحتفاظ بنفس املستوى من اإلنتاج اإلنتاج مستلزمات من ىاملستو

 : ( Effectiveness )علقة بالفاعليةاملعايري املت -3

جناح الوحدة اإلقتصادية يف حتقيق أهدافها وذلك عن طريق  ىهذه املعايري يف الكشف عن مد صوختت    

وفيما إذا جنحت الوحدة يف تعبئة مواردها بالكفاءة املطلوبة يف  ،بيان العالقة بني املخطط والفعلي من األهداف

إعتماد عدة أساليب يف  وتلجأ الوحدة اإلقتصادية عادة إىل ،خطتها اإلنتاجية حتقيق األهداف اليت وضعتها يف

حتقق خطة اإلنتاج واملبيعات والتكاليف وصايف  ىوذلك عن طريق تأثري مد ،سبل  بلوغ أهدافها بفاعلية

ؤسسة ومقارنة ذلك مبا حتقق يف السنة السابقة األرباح والقيمة املضافة وغريها من العناصر األساسية لنشاط امل

أو السنوات السابقة ومالحظة التطورات االجيابية اليت حصلت أو التراجعات اليت حدثت، وخالصة القول أن 

   . املعايري اليت تقاس ا الفعالية تعين بيان مدى حتقيق املؤسسة االقتصادية ألهدافها

                                                 
 .99 – 97: ، ص، ص2006، دار املناهج للنشر والتوزيع ، عمان، األردن ،تقييم األداء باستخدام النسب املالية جميد الكرخي،  -1
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 أساليب تقييم األداء: ثانيا

أساليب تقييم األداء املؤسسي بسبب اختالف األنشطة واألعمال داخل املؤسسة، وأيضا بني تتعدد 

         1:مؤسسة وأخرى، ومن أهم تلك األساليب

 : أسلوب املوازنة التخطيطية -1

الذي يقوم على مقاييس كمية، وتكون الرقابة هنا على مستوى األداء   وهو أسلوب الرقابة املالية    

وعلى كيفية األداء، وأسلوب املوازنة التخطيطية تبني للمديرين واملشرفني املبالغ والكميات املسموح 

دا باستخدامها أو تداوهلا أو إنفاقها، وأيضا حتقق التنسيق بني اإلدارات واألقسام املختلفة باملؤسسة، ومساع

على عدم جتاوز تلك األرقام جتنبا يف الوقوع يف أزمات مالية تكون املؤسسة يف غىن عنها، و االلتزام  ببنود 

، املوازنة النقدية: الصرف واالستهالك من األصول ومواد خام والتعيينات، ومن أهم املوازنات التخطيطية

 .اليف، موازنة اإلنفاق الرأمسايلموازنة املواد اخلام واملنتجات، موازنة اإليرادات و التك

 :أسلوب املقارنة -2

ويقوم هذا األسلوب على معلومات رقمية وكمية للمعايري املطلوب الوصول إليها وأيضا معلومات     

باألداء الفعلي احملقق، وتتم املقارنة هنا بني هذين البندين، ويف هذا احلالة تواجه املراقب ثالث حاالت من 

فإما أن يكون األداء مبستوى املطلوب يف املعيار ، وإما أن يكون : ء احملقق واألداء املطلوباملقارنة بني األدا

 .األداء أعلى من املطلوب، وإما أن يكون األداء أقل مما هو مطلوب فعال

  :أسلوب النسب املالية -3

ائية واملالية يف ويعتمد هذا األسلوب على املؤشرات والقوانني واملبادئ الرياضية واالقتصادية واإلحص    

نسبة السيولة، نسبة : التعرف على مستوى أداء النشاط العام أو اخلاص للمؤسسة، ومن أشهر هذه املؤشرات

 .النشاط، نسبة املديونية، نسبة الرحبية، نسبة معدل العائد على املبيعات

 : أسلوب املراجعة اإلدارية -4

وهو عبارة عن نظام مراجعة شامل ملكونات اهليكل التنظيمي باملؤسسة من اإلدارات واألقسام     

اخل، وتنقسم ....والوحدات التنظيمية األخرى، باإلضافة إىل مراجعة اخلطط واألهداف والسياسات والعمليات

 : املراجعة اإلدارية إىل نوعني

طبيقات احملاسبية يف املؤسسة تتوافق مع املبادئ وسياسات وتم بالتأكيد من أن الت: املراجعة الداخلية - 

 ؛املؤسسة

وتم من أن املبادئ احملاسبية واملتعارف عليها قد استخدمت يف مجيع سجالت وتقارير : املراجعة اخلارجية -

  .املؤسسة

 

                                                 
 .186- 183: حممد قدري حسن، مرجع سابق، ص، ص  -1
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 : أسلوب نقطة التعادل -5

دات الكلية عند نقطة معينة تكون على دراسة العالقة بني التكاليف الكلية واإليرا يقومأسلوب  وهو    

عندها التكاليف الكلية تساوي اإليرادات الكلية وعند سعر معني وعند كمية معينة، وأيضا تكون املؤسسة 

عند هذه النقطة ال حتقق رحبا وال خسارة، أما بعد هذه النقطة فتحقق أرباحا، أما قبلها فاملؤسسة حتقق 

حتليل نقطة التعادل مبعرفة كميات اإلنتاج ومن مث املبيعات اليت  خسائر، وتقوم املؤسسة من خالل أسلوب

حتقق هلا أرباحا، وتلك اليت حتقق هلا خسائر عند سعر معني، و بذلك تسعى املؤسسة جاهدة إىل ضبط 

 .السياسة السعرية وتنشيط الربامج التروجيية واإلعالنية من أجل االبتعاد عن نقطة التعادل باجتاه منطقة األرباح

  :أسلوب دورة حياة املنتج -6

وهو أسلوب يفيد العاملني يف إداريت اإلنتاج والتسويق ملتابعة املنتج وبالذات اجلديد الذي يطرح يف     

السوق واحتماالت جناحه أو فشله، وذلك من خالل فترات زمنية تعكس واقع هذا املنتج من حيث االنكماش 

وهذا األسلوب مفيد يف عملية املتابعة واملقارنة أوال بأول من واقع واالنتشار أو من حيث النجاح أو الفشل، 

إىل أن حدوث كل مرحلة  املنتجات من سلع وخدمات وبني واقع السوق وسلع وخدمات املنافسني، باإلضافة

ولني يف املؤسسة ظروفا ما خارجية وداخلية جديرة بالدراسة والتحليل، كما تسعى املؤسسة يعكس للمسؤ

ة أن تسرع يف مرحلة التقدمي وأن تستمر يف عملية النمو وأن تبقى أطول فترة ممكنة يف مرحلة بصفة عام

                 .         النضج، وأن تتحاشى أن تصل منتجاا إىل مرحلة االحندار

 املداخل العلمية لتقييم األداء: ثالثا

سسات من العمليات اليت القت جدال علميا ملا كانت قضية وضع معايري جامعة شاملة لقياس أداء املؤ    

واسع النطاق الختالف األنشطة واملناخ السياسي واالجتماعي واالقتصادي وارتباط املؤسسات احلديثة 

 .   مبعطيات النظم السياسية القائمة

  1:سنتطرق إىل جمموعة من املداخل العلمية لعملية تقييم األداء وهي    

 : املدخل اإلجنازي -1

هذا املدخل أن املعيار األول واألهم واألكثر وضوحا هو ما يتم إجنازه، وكثريا ما يركز املدخل ويرى       

على اإلجناز الكمي وإبرازه أحيانا على خصائص وجودة اإلنتاج، وكثريا ما يدلل على ذلك باألرقام 

 .واملقارنات اإلحصائية

 : املدخل التحكمي -2

حل العملية اإلنتاجية أو التحكم يف وسائل اإلنتاج ومكوناته ويعين هذا املدخل التحكم يف مجيع مرا    

  .املختلفة إلنتاج سلعة أو خدمة
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  :مدخل العائد -3

ويركز هذا املدخل ويعطي أمهية كبرية للعائد املايل الرحبي للمؤسسة ويفيد أن األرباح هي اليت حتدد     

 .االقتصادية والصناعيةأهدافها حيث أن الربح ميثل اهلدف األول ملعظم املؤسسات 

  :مدخل املعلومات -4

يركز هذا املدخل مدى توفر املعلومات للمؤسسة والعاملني ا وتوظيف هذه املعلومات، وكثريا ما     

 .يستخدم هذا املدخل يف املؤسسات اإلعالمية اليت تنتج مواد إعالمية ويف التسويق والعالقات العامة وغري ذلك

ين هذا املدخل حساب كمية اجلهود املبذولة للعاملني سواء حتقق اهلدف كليا أو ويع: مدخل اجلهد املبذول -5

 .جزئيا أو مرحليا، ويكثر استخدام هذا املدخل يف املؤسسات اخلدمية ذات األنشطة اإلجرائية و اإلدارية

  :مدخل املهارات الوظيفية -6

فية، وكثريا ما يستخدم يف تقييم األفراد ويركز هذا املدخل على تقييم اجلوانب املرتبطة باملهارات الوظي    

 .وليات الوظيفة بشكل كبري باجلوانب اخلاصة ملسؤأكثر من التقييم يف األنشطة واإلدارات واملؤسسات ويعىن

  :مدخل التوافق مع الوظيفة -7

حيث  ويرى هذا املدخل أن توافق الفرد مع الوظيفة اليت يقوم ا هي نقطة هامة يف عملية تقييم األداء    

أن لكل وظيفة إطارا عاما وعناصر مكونة هلا، األمر الذي جيعل من هذا اإلطار وهذه العناصر مؤشرات لقياس 

 .أداء الفرد هلذه الوظيفة

  :مدخل اخلربات املتخصصة -8

يركز هذا املدخل على ما يتوافر للفرد من خربات يف جمال التخصص ويعترب هذا املدخل األكثر شيوعا     

 .يف أداء األفراد يف كافة التخصصات، وخاصة العاملني شاغلي الوظائف النمطيةواستخداما 

  :املدخل السلوكي -9

ويعىن هذا املدخل بأمهية تقييم اجلانب السلوكي وهو عامل مشترك يف تقييم كافة األفراد ولكنه حيتل   

خلية املتمثلة يف العاملني، مساحة كبرية يف تقييم األفراد الذين يشغلون وظائف هلا عالقة باجلماهري الدا

واجلماهري اخلارجية املتمثلة يف املتعاملني، حيث أن اجلانب السلوكي ميثل مساحة كبرية أيضا يف تقييم هؤالء 

 .العاملني

  :مدخل املهارات الشخصية -10

ويركز هذا املدخل على أمهية املهارات الشخصية يف تقييم أداء بعض العاملني الذين يشغلون وظائف     

إشرافية، وتندرج هذه املهارات طبقا للمستوى الوظيفي فهناك املهارات اإلشرافية واإلدارية والقيادية 

 .والسلوكية، وترتبط كل هذه املهارات باملستوى الوظيفي للفرد املراد تقييم أدائه

 : مدخل العوامل الدافعة واملانعة -11

املانعة، وهذا املنهج يؤكد  الدافعة و سلبيا بالعوامل بالعوامل ويرى هذا املدخل أن اإلجناز يرتبط إجيابيا    
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على أن تقييم األفراد الذين يشغلون وظائف إدارية أو مالية يتم قياس وتقييم األداء من خالل اجلهد املبذول 

مطروحا فيه العوامل الدافعة أو اجلهد املبذول مضافا إليه العوامل املانعة حيث إن هذه الوظائف قد تكون هلا 

                      .هام بينية ال تؤدي إىل املنتج النهائي سواء كان سلعة أو خدمةم

  عملية تقييم األداء ومشكالته املتطلبات األساسية لنجاح: الرابعاملطلب 

  . هالنجاحذكر املشاكل اليت قد تواجه عملية تقييم األداء وجب أوال حتديد املتطلبات األساسية قبل   

  املتطلبات األساسية لنجاح عملية تقييم األداء: أوال

تتطلب عملية تقييم األداء بعض املتطلبات األساسية اليت من شأا االرتفاع بدرجة التقييم إىل مستوى 

املسؤوليات  ليمة يف تصحيح االحنرافات وحتديداملوثوقية الذي يساعد على اختاذ القرارات الس من الدقة و

  1:واالرتقاء بالنتائج إىل املستويات املرغوبة ومن هذه املتطلبات نذكر ما يلي

أن يكون اهليكل التنظيمي للمؤسسة االقتصادية واضحا حتدد فيه املسؤوليات والصالحيات لكل مدير  - 

  ؛اخل بينهماومشرف بدون أي تد

يتم دون دراسة هذه األهداف  قابلة للتنفيذ وهذا الأن تكون أهداف اخلطة اإلنتاجية بينة واضحة وواقعية  -

دراسة مستفيضة ومناقشتها مع كل املستويات داخل املؤسسة االقتصادية لكي تأيت األهداف متوازنة جتمع بني 

  ؛قبول واإلمكانات املتاحة للتنفيذالطموح امل

هما لدوره عارفا بطبيعة نشاط املؤسسة مالكا متمرسا يف عملية تقييم األداء متف أن يتوفر للوحدة االقتصادية -

  ؛ب واملؤشرات التقوميية بشكل صحيحقادرا على تطبيق املعايري والنس

أن يتوفر للمؤسسة نظاما متكامال وفعاال للمعلومات والبيانات والتقارير الالزمة لتقييم األداء حبيث تكون  -

يف اإلدارات على اختالف مستواها من اختاذ القرار السليم  انسيابية املعلومات سريعة ومنتظمة تساعد املسؤولني

  ؛دي اخلسائر يف العملية اإلنتاجيةوالسريع ويف الوقت املناسب لتصحيح األخطاء وتفا

أن تكون اإلجراءات واآللية املوضوعة ملسار عملية تقييم األداء بني اإلدارات املسؤولة عن تقييم األداء يف  -

ة ومنظمة ومتناسقة ابتداء من اإلدارة يف مركز املسؤولية وصعودا إىل الوزارة اهليكل التنظيمي واضح

وبالعكس، وإال تعرقلت العمليات التقييمية والتصحيحية لألداء يف هذا املستوى أو ذاك وضاعت اجلدية 

  .القرارات املتعلقة بعملية تقييم األداء ذااملطلوبة من إخت

هذه احلوافز مادية أو معنوية أو كانت إجيابية أو سلبية حبيث حيقق هذا وجود نظام حوافز فعال سواء كانت  -

النظام ربطا متينا بني األهداف املنجزة فعال وبني املخطط منها، ألن غياب مثل هذا النظام يضعف من قوة 

   .سوموجدية القرارات املتخذة بشأن تصحيح املسار يف العملية اإلنتاجية واالرتفاع ا إىل املستوى املر

   مشكالت تقييم األداء: ثانيا

يقابل القائم بعملية تقييم األداء بعض املشكالت والصعوبات نتيجة نقص بعض البيانات واملعلومات 

                                                 
  .43، 42:ص ص،، 2014،، دار املناهج للنشر والتوزيع ، عمان، األردن داء يف الوحدات االقتصادية باستخدام النسب املاليةتقييم األجميد الكرخي،  -1
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              1:الالزمة إلجراء عملية املتابعة وتقييم األداء بالصورة املثلى، وتتمثل أهم هذه املشاكل يف

 : قصور نظم املعلومات يف بعض املؤسسات -1

يعترب وجود نظام متكامل للمعلومات الفنية واالقتصادية واملالية واإلدارية أحد الركائز اليت تقوم عليها   

عملية تقييم األداء، وتبذل العديد من املؤسسات حماوالت جادة ومستمرة يف التطوير دف إجياد نظام 

ف اإلدارة املتعددة ويساعدها يف اختاذ القرارات الرشيدة، يف حني أن البعض للمعلومات يسمح خبدمة أهدا

اآلخر ليس لديه نظام معلومات أو يف طريقه الختاذ قرارات متعلقة بتطبيق نظام املعلومات، ويف هذه احلالة 

بالغ الصعوبة، وترجع مشكلة قصور نظام  ايكون احلصول على البيانات الالزمة ملتابعة وتقييم األداء يعترب أمر

 :املعلومات يف بعض املؤسسات إىل

ضعف نظام الرقابة الداخلية، وخصوصا ما يتعلق بعمليات الشراء والتخزين واإلنتاج والبيع والتحصيل  -

 اخل؛.....ليل أوقات تشغيل اآلالتومراقبة العاملني، وحت

أا ال تتضمن يف أغلب املؤسسات نظم التكاليف املعيارية إذ  - قصور نظم التكاليف املطبقة وعدم تكاملها -

 تكاليف الفعلية يف معظم املؤسسات؛أو التقديرية، باإلضافة إىل عدم تطبيق نظرية القياس احلدي لل

 . إما بسبب حداثتها أو بسبب عدم اإلميان جبدواها ؤسساتعدم وجود نظام للمحاسبة اإلدارية يف معظم امل -

 :وحتديد بعض معايري األداء يف بعض األنشطة االقتصاديةصعوبة قياس  -2

تواجه بعض املؤسسات صعوبات كثرية عند قياس وحتديد بعض املعايري واملؤشرات املتعلقة بنتائج     

نشاطها وتقييم أدائها، وختتلف درجة الصعوبة تبعا الختالف طبيعة النشاط، وميكن توضيح بعض هذه 

  :الصعوبات فيما يلي

لقياس الكمي حلجم اإلنتاج النهائي يف بعض املؤسسات ويرجع ذلك إما لتعدد نوعية املنتج صعوبة ا -

أو لتعدد  - كما يف حالة صناعة املنتجات الدوائية - واختالف وحدة قياسه على الرغم من سهولة التمييز بينها

               ا أو عدم تكرارها بني فترة وأخرى؛العمليات اإلنتاجية وعدم توافق أزمنة تنفيذه

مثل تنمية وتطوير العاملني لرفع مستوى خدمة : صعوبة التعبري الكمي عن بعض أهداف املؤسسات -

تائج من حيث نوعها ومدى العمالء، ويف هذه احلالة تأخذ عملية التقييم بأسلوب التقدير ملا حتقق من ن

 فعاليتها؛

ي بعض األنشطة حيث قياس الطاقة اإلنتاجية فف: صعوبة توحيد مفاهيم الطاقة اإلنتاجية وصعوبة قياسها -

كما هو احلال يف قطاع الصناعة ، جند أن هناك اختالفا يف حتديد مستوى الطاقة الذي يأخذ معيارا للمقارنة 

وحتديد نسب الطاقة املستغلة، ويف بعض األنشطة مثل املقاوالت يكون من الصعب حتديد الطاقة اإلنتاجية 

التغلب على صعوبة التحديد الكمي للطاقة وذلك بإعادة تصنيف شركات املقاوالت  بالرغم من وجود إمكانية

 .  وحتديد مسؤولياا

                                                 
  .  120، 119: ص، ص مرجع سابق،حامد،  وعمر -  1
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 تقييم األداء املايل: املطلب اخلامس

ألنه يقيم الصحة  داءيعد تقييم األداء املايل من أحد الركائز األساسية اليت تستند عليها عملية تقييم األ    

تقييم  عمليةعريف سنتطرق يف هذا املطلب إىل ت و ،املالية ومدى قدرة املؤسسة على االستمرار يف دنيا األعمال

   .األداء املايل، إضافة إىل أمهيتها وأهدافها

  األداء املايلتقييم تعريف وأمهية : أوال

التعاريف  بعضورد لكن قبل ذلك سنللمؤسسات االقتصادية األداء املايل تقييم فيما يلي أمهية بني سن    

  .ة من طرف الباحثني واألكادميينياملقدمو لتقييم لألداء املايل

  :األداء املايلتقييم تعريف  -1

 باستعمالالتعبري عن نشاطات إدارة األعمال " األداء املايل بأنه  تقييم   Miller&Dossكل من  عرف     

" ، ويعرف أيضا بأنه1"مقاييس مالية معينة وأنه األداة الرئيسية الداعمة جلميع أنشطة املؤسسة املختلفة 

تشخيص الوضع املايل للمؤسسة ملعرفة مدى قدرا على إنشاء قيمة وجماة املستقبل من خالل اعتمادها على 

الذي تنتمي إليه املؤسسة، باإلضافة ملعاينة امليزانيات، مع األخذ يف االعتبار الظروف االقتصادية والقطاع 

  2".املردودية للمؤسسة ومعدل منو األرباح

قياس النتائج احملققة أو املنتظرة على ضوء معايري " األداء املايل بأنه تقييم   Wambuaعرف يف حني ي  

األمهية النسبية بني  حمددة سلفا لتحديد ما ميكن قياسه ومن مث مدى حتقيق األهداف ملعرفة الفعالية وحتديد

            3".النتائج واملوارد املستخدمة  مما يسمح باحلكم على درجة الكفاءة

تقدمي حكم ذو قيمة حول إدارة املوارد الطبيعية واملادية املالية " بأنه عبارة عنأيضا عرف تقييم األداء و    

أطرافها املختلفة، ومبعىن حريف يعترب تقييم األداء املتاحة إلدارة املؤسسة وعلى طريقة االستجابة إلشباع رغبات 

املايل للمؤسسة قياسا للنتائج احملققة أو املنتظرة يف ضوء معايري حمددة سلفا، وذلك بغية حتديد ما ميكن قياسه 

ومن مث حتديد مستوى حتقيق األهداف من خالل قياس ومقارنة النتائج مما يسمح باحلكم على  الفعالية، 

       4".مهية النسبية بني النتائج واملوارد املستخدمة مما يسمح باحلكم على درجة الكفاءةوحتديد األ

 ؤسسةقياس العالقة بني العناصر املكونة للمركز املايل للم "بأنه تقييم األداء املايلوهناك من عرف     

ة التوازن بني هذه ، للوقوف على درج)اخل...النشاط التشغيلي/ األصول، املطلوبات، حقوق املسامهني(

                                                 
، جملة الغري للعلوم االقتصادية املايل يف املصارف التجاريةالقيمة العادلة وتأثري استعماهلا يف مؤشرات األداء إبراهيم عبد موسى السعربي، زيد عائد مردان،  -1

   .235: ص ،25العراق، عجامعة الكوفة، الكوفة، واإلدارية، 
جملة العلوم االقتصادية،  ، 2014أثر إستراتيجية التميز يف األداء اإلداري يف املصارف التجارية وهيبة رمضان حممد حسني، إبراهيم فضل املوىل البشري،  -2

      . 112: ، ص2015 ،16، جملد 02ع  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان،
دراسة -تفعيل مقاييس األداء املايل على أساس القيمة وانعكاساا على أداء الشركات يف ظل احلوكمةفيحاء عبد اهللا يعقوب، عماد عامر حسني،  -3

ع  ،2014العراق،  جامعة بغداد،بغداد  جملة دراسات حماسبية ومالية،يف سوق العراق لألوراق املالية، تطبيقية على عينة من الشركات املسامهة املدرجة 

   .38: ص ،9، الد 62
  . 38: ، ص2000اململكة العربية السعودية،  ، دار املريخ للنشر، الرياض،األداء املايل ملنظمات األعمال و التحديات الراهنة، السعيد فرحات مجعة -4
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    1.ؤسسةالعناصر، وبالتايل حتديد مدى متانة املركز املايل للم

عملية فحص تقييم األداء  حيث يعترب: لتقييم األداء املايلميكن استخالص التعريف التايل  مما سبق       

  .ية يف تاريخ معنياملالاملؤسسة و قيمة حول إدارة موارد للمؤسسة االقتصادية، وتقدمي حكم ذاملركز املايل 

  :األداء املايلتقييم أمهية  -2

إىل أن األداء املايل الذي يعرب عنه مبقاييس األداء جيب أن حيفز املستخدمني  Horngrenأشارت   

واملدراء يف كافة مستويات املؤسسة على العمل حنو حتقيق األهداف العامة للمؤسسة، ويف هذا الصدد ميكن 

  2 :إجياز أمهية تقييم األداء املايل فيما يلي

الوحدة االقتصادية من خالل سعيها ملواصلة نشاطها بغية حتقيق يوفر تقييم األداء املايل مقياسا ملدى جناح  -

فالنجاح مقياس مركب جيمع بني الكفاءة والفعالية ومن مث فهو أمشل من كل منهما يف تعزيز أداء  ،أهدافها

 واصلة البقاء واالستمرار بالعمل؛الوحدة االقتصادية مب

تويات اإلدارية بالوحدة االقتصادية ألغراض التخطيط يوفر نظام تقييم األداء املايل معلومات ملختلف املس -

 مهية املعلومات لألطراف اخلارجية؛والرقابة واختاذ القرارات املستند على حقائق علمية وموضوعية فضال عن أ

يكشف عن مدى إسهام املؤسسة يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل تدقيق أكرب قدر من  -

على االقتصاد  العوائد بأقل التكاليف والتخلص من عوامل اهلدر والضياع يف الوقت واجلهد واملال مما يعود

 واتمع بالفائدة؛

جي ضمن إطار البيئة القطاعية اليت تعمل فيها، ومن مث حتديد توضح عملية تقييم األداء املايل املركز االستراتي -

 طلوبة لتحسني مركزها االستراتيجي؛اآلليات وحاالت التغري امل

يساعد نظام تقييم األداء املايل من التأكد من توفر السيولة وقياس مستوى الرحبية يف ظل قرارات االستثمار  -

ىل مقسوم األرباح يف إطار السعي لتعظيم القيمة احلالية للمؤسسة والتمويل وما يصاحبهما من خماطر باإلضافة إ

على أساس أن األهداف املالية هي زيادة قيمة املؤسسة احلالية واحملافظة على السيولة حلمايته من خطر اإلفالس 

 .والتصفية وحتقيق عائد مناسب على االستثمار

  يم األداء املايليأهداف تقخصائص و: ثانيا 

  .املايل يف عملية التقييمالواجب توفرها اخلصائص سنوضح  األداء املايلقبل التطرق إىل أهداف تقييم   

  : خصائص عملية تقييم األداء املايل -1

    3:هين تتصف مبجموعة من اخلصائص أحة وسليمة فإنه البد ون عملية تقييم األداء املايل ناجلكي تك      

                                                 
تطبيقية دراسة –حتليل أسباب وأبعاد الفشل املايل للمشروعات االستثمارية والتنبؤ به باستخدام مناذج التحليل والتنبؤ شريف غياط، عبد املالك مهري،  -1

 ،09ع  خلضر، الوادي، اجلزائر، جملة رؤى اقتصادية، جامعة الشهيد محة، لبعض املشاريع على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب باجلزائر

  .  156: ، ص2015
   .236: ص ،مرجع سابقإبراهيم عبد موسى السعربي، زيد عائد مردان،  -2
جملة جامعة خبت الرضا العلمية، جامعة ، -دراسة ميدانية-أثر القياس املرجعي على تقومي األداء املايل يف املصارف السودانية الطيب حامد إدريس موسى،  -3

  .  52: ، ص2015 ،14ع، ، السودانخبت الرضا
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تتعلق باملستقبل، أي أن وجودها الحق لوجود النشاط يف حد ذاته، وعليه فإن املايل عملية تقييم األداء  -

 ؛نشأة النشاط تسبق بالضرورة عملية تقييم األداء

مة، من خالل املعايري املستخدمة فيها مبعىن أن تكون هذه املعايري الءباملاملايل أن تتصف عملية تقييم األداء  -

النشاط حيث أنه من غري املالئم أخد معايري لقطاع خمتلف والقياس واملؤشرات لذات القطاع، ومناسبة لذات 

 ؛عليها، ويف حال تغري الظروف احمليطة فإن األمر يتطلب توفري معايري مالئمة تتماشى معه

باملرونة الكافية والقبول، فمن األمهية مبكان أن تتصف املعايري املستخدمة املايل أن تتصف عملية تقييم األداء  -

      .ة تقييم األداء باملرونة الكافيةيف عملي

   :م األداء املاىلييأهداف تق - 2

   1 :إىل املايل األداءيم ييهدف تق    

  ؛يفية ووضع كل فرد فيهوحداته الوظؤسسة وحتديد أهداف امل - 

  ؛و مبعىن آخر معايري األداء املايلحتديد املستويات املقبولة لتحقيق األهداف أ - 

  ؛باملعايري السابق حتديدها مقارنة نتائج قياس األداء املايل - 

  .حتديد االختالفات اجلوهرية بني النتائج الفعلية احملددة هلا دف تطوير مراحل العمل - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .  51: ، صنفس املرجع السابق -1
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  :خالصة الفصل

القائم أن اخلالف تطرقنا يف هذا الفصل إىل خمتلف املفاهيم املتعلقة بأداء املؤسسات ، حيث تبني ب  

إىل تعدد املعايري واملقاييس اليت اعتمدها الكتاب والباحثون يف أساسا السبب فيه  رجعحول مفهوم األداء ي

، وعموما فإن األداء قد يستخدم لإلشارة إىل مدى بلوغ األهداف، أي اجناز ما مت دراسة األداء وقياسه

ن األداء الوظيفي واألداء الفردي ألنه يف احلقيقة التخطيط له مسبقا، كما نشري إىل أن األداء املؤسسي خيتلف ع

حمصلة لكليهما، ويعترب األداء املؤسسي املنظومة املتكاملة لنتاج أعمال املؤسسة يف ضوء تفاعلها مع عناصر 

  .بيئتها الداخلية واخلارجية

األداء يتكون من الفعالية والكفاءة حيث يقصد بالكفاءة إجناز املهام املوكلة للفرد تبني لنا أيضا أن  و  

 لتحقيقالالزمة  لوسائلل ملؤسسةإضافة للمالءمة اليت تعين مدى امتالك ابينما الفعالية هي سرعة إجناز املهام، 

األداء الداخلي واألداء : على معايري معينة حيث جند مثال ا، كما أن لألداء عدة أنواع صنفت بناءأهدافها

  اخل،...اخلارجي، األداء الوظيفي، األداء الفردي، األداء املؤسسي

ومن أجل تعرف املؤسسة على مدى حتقيقها ألهدافها املخططة مسبقا وجب عليها القيام بقياس   

اليت تساعدها يف اختاذ وتقييم أدائها، ألنه بناءا على نتائج عملية التقييم يتم الكشف عن االحنرافات يف األداء و

قراراا وترشيدها، وتعتمد املؤسسات على العديد من املقاييس من أجل قياس أدائها سواء  التقليدية كالعائد 

اخل، أو املقاييس احلديثة كمقياس القيمة ..على رأس املال املستثمر، العائد على املبيعات، منو اإليرادات

     .  اخل...املصاحلاالقتصادية املضافة، ومقاييس أصحاب 

ويعترب األداء املايل املفهوم الضيق ألداء املؤسسة ألنه يقيس اجلوانب املالية فقط، ويستخدم يف ذلك   

اليت حتتوى على الكثري من املعلومات  ا النسب املالية، إضافة إىل حتليل القوائم املالية واليتهعدة مؤشرات أمه

وضعيتها املالية وتوازا، مما يساعدها يف اختاذ قراراا اإلستراتيجية واملتعلقة تفيدنا يف تقييم املؤسسة ومعرفة 

  .بالنمو والتوسع أو تصحيح االختالل إن وجدت

ولقياس وتقييم أداء املؤسسة تستخدم املؤسسات العديد من املؤشرات والنماذج لتقييم أدائها واليت   

تعتمد األخرى على املؤشرات املالية وغري املالية معا يف منوذج  يعتمد بعضها على املؤشرات املالية فقط، بينما

 .    واحد، وسنفصل أكثر يف هذه النماذج واملؤشرات يف الفصل املوايل
 

  



 

 

  

  

    

  ::رابعرابعللالفصل االفصل ا

أثر أثر وو  تقييم األداءتقييم األداءومناذج ومناذج مؤشرات مؤشرات 

على األداء على األداء   حوكمة الشركاتحوكمة الشركات

 املؤسسياملؤسسي

  

  

  

  

  

  

  

  



وأثر حوكمة الشركات على األداء املؤسسيتقييم األداء ومناذج مؤشرات                        :            رابعالفصل ال  

 

 
139 

  :متهيد

حيث تقوم املؤسسات  ،اختاذ القرارات الرشيدةجوهر عملية الرقابة اإلدارية وركيزة  يعترب تقييم األداء  

، ونشري إىل أنه كلما ما جيب أن ينجز مع أي ما مت إجنازه،الفعلي أدائها بني قارنة املبناء على بتقييم أدائها 

تستخدم و كلما كان األداء أكثر كفاءة، أقلإجنازه  طلوبداء الفعلي واألداء املألكانت الفجوة بني ا

أي يعتمد على  هو مايل منها ما ،أدائهاوتقييم قياس لالنماذج املؤسسات االقتصادية العديد من املؤشرات و

مؤشر  أما، نسب املاليةكالفقط  اجلانب املايل من املؤسسة ويطلق عليه األداء املايل ويستخدم أساليب مالية

 املضافةالقيمة السوقية للمؤسسة، يف حني يقيس مؤشر فتقيس لنا األداء االقتصادي القيمة االقتصادية املضافة 

على جانب  االعتمادهوذلك هلذه املؤشرات ونتيجة االنتقادات املوجهة ، اخل...ملؤسسة يف السوق املاليةاقيمة 

وذلك بقياس تسمح بقياس األداء الكلي للمؤسسة واليت أخرى مناذج واحد من جوانب املؤسسة ظهرت 

منوذج لوحة  : هذه النماذج شيوعا جند كثرأمن و ،على حد سواءللمؤسسة الية املاجلوانب املالية والغري 

، ومبا أن هدف قياس بطاقة األداء املتوازن ومنوذج مصفوفة الكفاءة والفعالية، و هرم األداءمنوذج القيادة، 

إضافة إىل طرق  تأداء املؤسسا تحسنياملتعلقة ب يمهفاخمتلف املسنوضح  هاألداء املؤسسي هو حتسينتقييم و

دف إىل حوكمة الشركات سابقا بأن أشرنا وكما ، حتسني األداء املؤسسي و األدوات املستعملة يف ذلك

مت أجل ذلك ومن ه، حتسينحوكمة الشركات يف  الدور الذي تلعبهح يوضتسنحاول حتسني أداء املؤسسات 

  :الفصل إىل املباحث التاليةهذا تقسيم 

  املؤسسي لتقييم األداء ت املاليةاملؤشرا: املبحث األول

   ري ماليةاملالية و غمناذج تقييم األداء : املبحث الثاين

  وحتسني األداء املؤسسي  حوكمة الشركات:  حث الثالثاملب
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  املؤسسي املؤشرات املالية لتقييم األداء :املبحث األول

يركز األداء املايل على استخدام مؤشرات مالية لقياس مدى اجناز األهداف، ويساهم يف إتاحة املوارد   

املالية وتزويد املؤسسة بفرص استثمارية يف ميادين األداء املختلفة واليت تساعد على تلبية احتياجات أصحاب 

ية من أكثر األساليب املستخدمة يف قياس املصاحل وحتقيق أهدافهم، ومن بني هذه املؤشرات تعترب النسب املال

األداء املايل وأكثرها شيوعا، وسنتعرض يف هذا املبحث إىل أهم املؤشرات املالية املستخدمة يف تقييم األداء 

 .  واملتمثلة يف النسب املالية ومؤشر القيمة االقتصادية املضافة ومؤشر القيمة السوقية املضافة

  يةالنسب املال: املطلب األول

لذلك ال نستطيع تصور عدد  ،تعرف النسب املالية بأا عبارة عن عالقات بني بنود القوائم املالية  

النسب اليت ميكن تركيبها، ومبا أن الغاية من هذه النسب هي تقييم أداء املؤسسة أي الكشف عن نواحي القوة 

ونواحي الضعف يف السياسات املالية، سنحاول التركيز على أكثر النسب استعماال وشيوعا وأكثرها فائدة 

تقيس جانب من من النسب موعات رئيسية تضم كل منها جمموعة لعملية التقييم واليت ميكن تصنيفها يف جم

  .جوانب املؤسسة

  نسب السيولة: الأو

تعرف السيولة بأا مقدرة املؤسسة على مقابلة التزاماا اجلارية يف تواريخ استحقاقها، وتعرب السيولة     

بعدين، يتمثل األول  يف الوقت  عن مقدرة املؤسسة على حتويل أصوهلا املتداولة إىل نقود وجند أن للسيولة

أما البعد الثاين فيتمثل يف إمكانية حتقيق القيمة الفعلية من حتويل األصل إىل  ،الالزم لتحويل األصل إىل نقود

  1.نقود

فيما يلي أهم نسب السيولة وأكثرها شيوعا واليت ميكن استخدامها يف قياس قدرة املؤسسة سنوضح و     

نسبة التداول، نسبة السيولة املختصرة ونسبة السيولة الفورية أو : قصرية األجل وهيعلى سداد التزاماا 

  .احلالية

  :)نسبة السيولة العامة(نسب التداول  -1

ويتم حساب نسبة التداول بقسمة جمموع األصول املتداولة على جمموع اخلصوم املتداولة،  وتتكون        

ول اليت ميكن حتويلها إىل نقد خالل فترة مالية واحدة، مثل األصول املتداولة من النقدية وتلك األص

االستثمارات قصرية األجل، الذمم املدينة، املخزون، واملدفوعات مسبقا، أما االلتزامات املتداولة فتتكون من 

املستحقات والديون اليت يتوجب على املؤسسة على تقوم بسدادها خالل نفس الفترة املالية لذا فإا تتكون 

الدائنون، أوراق الدفع، املستحقات للدفع، القروض قصرية األجل، وميكن التعبري عن نسبة التداول : من

  2:بالصيغة التالية

                                                 
 .157: ص ، 2008دار احلامد للنشر، األردن، التحليلي املايل واألسواق املالية الدولية،  - االستثمار والتمويل -اإلدارة املاليةسعيد عبد اهلادي،  حممد -1
دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن،   2، ط-مدخل نظري تطبيقي –حتليل القوائم املالية  مؤيد راضي خنفر، غسان فالح املطارنة،  -2

 .130: ، ص2009



وأثر حوكمة الشركات على األداء املؤسسيتقييم األداء ومناذج مؤشرات                        :            رابعالفصل ال  

 

 
141 

 
كنسبة للتداول مرغوبة من الناحية االقتصادية والتحليلية سواء من قبل  1:2ولقد اعتربت نسبة     

البنوك، فاحتفاظ إدارة املؤسسة بأصول : املؤسسة املعنية أو من قبل اجلهات التمويلية القصرية األجل مثل

التمويلية  تعين توفر حد األمان الذي حتتاجه اجلهات 1:2متداولة ضعف اخلصوم املتداولة أي أا تكون نسبتها 

، وعليه أصبحت هذه النسبة مبثابة املعيار املطلوب والذي يويف المة أمواهلم املودعة يف املؤسسةلتطمئن على س

من ) ديناران(من االلتزامات املستحقة والواجبة التسديد هناك ) دينار(حبد األمان، حيث أا تشري أن أمام كل 

لحظة استحقاق هذا الدينار وتعذر اإلدارة عن التسديد لعدم توفر األصول السائلة أو شبه السائلة، وعليه و ب

إىل حتويل الفقرات الشبه نقدية إىل نقدية حىت لو مت ذلك خبسارة من  - إن اضطرت–النقد الكايف، فإا قادرة 

            1.من قيمتها وهي أعلى نسبة خسارة يف تصفية األصول تتوقعها إدارة املؤسسة % 50قيمتها السوقية تصل إىل 

وينظر احملللون إىل تدين نسبة السيولة بقلق لكونه مؤشرا ملشكالت يف التدفق النقدي على املدى   

القصري قد تؤدي إىل إفالس املؤسسة، أما ارتفاع هذه النسبة فيعين زيادة يف قيمة األصول املتداولة املتحررة من 

وضعا أكثر أمانا بالنسبة للدائنني قصريي األجل، ولكن ال مطالبات الدائنني قصرية األجل، األمر الذي يعين 

جيب أن ننظر بارتياح إىل االرتفاع غري العادي يف هذه النسبة ، ألنه قد تعين إما نقدا معطال أو زيادة عن 

احلجم املناسب من البضاعة، أو ارتفاعا غري مربر يف حجم الديون بسبب البطء يف حتصيلها وهذه املظاهر 

   2.هي مظاهر لسوء إدارة السيولةمجيعها 

وميكن أن نبني نقاط الضعف املوجودة يف نسبة التداول، حيث ترصد النسبة كميا ما يتوفر من   

األصول املتداولة لتغطية االلتزامات املتداولة، ويتم جتاهل تركيبة هذه األصول وتفاوت درجة سيولتها، لذا فإنه 

  3 .التداول مبؤشرات أخرى كنسب السيولة السريعة والنقديةينصح بدعم املؤشرات الناجتة عن نسبة 

  :)املختصرة(نسب السيولة السريعة  -2

وتعترب هذه النسبة أكثر حتفظا من نسبة التداول وتستخدم يف بيان قدرة املؤسسة يف مقابلة التزاماا   

كن بيعه أو هناك مي زمنية حىت قصرية األجل، ويستبعد املخزون من األصول املتداولة حلاجة املخزون إىل فترة

مقياس لدرجة تغطية الديون قصرية األجل يف املؤسسة " وتعرف نسبة السيولة السريعة بأا احتمال عدم بيعه، 

دون اللجوء إىل بيع خمزوناا، باعتبار أن هذه األخرية هي أقل األصول سيولة واألكثر عرضة للخسارة يف حالة 

   4."التصفية

                                                 
 .  114: ، ص2011، مرجع سابق محزة حممود الزبيدي،  -1
  . 313: ،  ص2011مكتبة اتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان، األردن، مقدمة يف اإلدارة املالية والتحليل املايل، مفلح عقل حممد،  -  2
 .130: ، صمرجع سابق مؤيد راضي خنفر، غسان فالح املطارنة،  -  3

4  - George Deppalens et J-P Jobard, Gestion financière de L'entreprise, Edition Sirey, Paris, 1990, p: 253. 

 = نسبة التداول 
 األصول المتداولة

 الخصوم المتداولة
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 :بة السيولة املختصرة بالطريقة التاليةكن حساب نسمي  

  
  

هلدف مقبول هلذه النسبة، ويعتربون التدين  1:1ويتطلع بعض احملللني املاليني إىل سيولة سريعة مقدارها      

البضاعة من أجل الوفاء بالتزاماا القصرية األجل، وعلى  عن هذا املعدل ضرورة العتماد املؤسسة على تسييل

احمللل أن يقدر إذا كان هذا االعتماد يف موقعه أم ال، واحنراف هذه النسبة عن املعدل املقبول يعين ضغطا على 

    1.السيولة، ويؤكد حاجة املؤسسة لتصفية بعض بضاعتها لتتمكن من دفع ديوا قصرية األجل

  :ةنسبة النقدي -3

إذا كان املنطق من وراء احتساب نسبة السيولة السريعة هو االفتراض اخلاص بصعوبة حتويل املخزون     

إىل نقدية خالل السنة، فإن نسبة النقدية تستند إىل نفس املنطق من حيث افتراضها ليس فقط صعوبة تسييل  

، وتأسيسا على )صعوبة تسييل الذمم( املخزون السلعي إمنا أيضا صعوبة حتصيل مستحقات املؤسسة لدى الغري

االفتراض تنحصر مصادر السيولة يف كل من النقدية واألصول شبه السائلة اليت يسهل حتويلها إىل نقدية هذا 

  :بسهولة ويسر ودون حتقيق أي خسائر، وتبعا لذلك حتتسب نسبة النقدية كما يلي

      

  
إن تدين . توضح هذه النسبة مدى إمكانية املؤسسة لسداد التزاماا قصرية األجل يف أسوأ األوقات      

وضع السيولة لدى املؤسسة، ألنه قد يكون هلا ترتيبات اقتراض مع  هذه النسبة ال يعين يف كافة األحوال سوء

  2.احلاجة دالبنوك حتصل مبوجبها على النقد عن

 )% 30إىل  20(و  )% 50إىل  30(: هناك من يعطي لنسبة السيولة املختصرة والسيولة اجلاهزة اال    

نطبق على مؤسسات أخرى والسبب يف على الترتيب، فذلك اجتهاد قد ينطبق على بعض املؤسسات وقد ال ي

ذلك أن تلك النسبتني قد حتققنا يف حلظة معينة، وبالتايل من اخلطأ احلكم على دميومة الوضعية، مث ما جيب 

   3:التنبيه إليه هو أن النسبتني السابقتني جيب أن تراعيا شرطني مها

جيب أن حتمي املؤسسة نفسها من خماطر عدم التسديد للديون وبالتايل جيب أن حتتاط بالقدر الكايف من  - 

                                                 
  . 315: ،  صمرجع سابقمفلح عقل حممد،  -1
 .316: ، صنفس املرجع السابق -2
 .48: ، ص2004، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، التسيري املايل مبارك لسلوس، -3

 =نسبة السيولة الفورية 
 شبه النقديةاألصول + النقدية 

 الخصوم المتداولة                         

 = نسبة السيولة المختصرة 
 المصروفات المقدمة مسبقا -المخزون السلعي –األصول المتداولة  

 الخصوم المتداولة
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  السيولة؛

وعليه ستغالل، وجود السيولة بقيم ضخمة هو جتميد جلزء من أصول املؤسسة بدل استخدامه يف دورة اال - 

  .القصرية من جهة أخرىفإن قياس درجة السيولة يرتبط بأصول االستغالل من جهة وبالديون 

   :صايف رأس املال العامل -4

ميثل رأس املال العامل الفرق بني األصول املتداولة واخلصوم املتداولة، لذا فإنه يعرف أيضا بصايف رأس     

املال العامل، ويستخدم صايف رأس املال العامل كمؤشر للحكم على سيولة املؤسسات وقدرا على سداد 

  :املدى القصري، ويستخرج هذا املؤشر من خالل الصيغة التاليةالتزاماا يف 

  اخلصوم املتداولة –األصول املتداولة = صايف رأس املال العامل 

وعند احلصول على صايف رأس مال عامل كبري فإن ذلك يعترب مؤشرا اجيابيا على سيولة املؤسسة،     

ببنود وتركيبة األصول املتداولة واخلصوم املتداولة وما ويتأثر حجم رأس املال العامل كباقي النسب  السابقة 

  1.يطرأ عليها من تغيريات وتأثريات

  :نسبة صايف رأس املال العامل إىل اخلصوم املتداولة -5

  :على اخلصوم املتداولة وفق الصيغة التالية بقسمة صايف رأس املال العامل وحتسب هذه النسبة    

  
  

وتعكس نتيجة هذه النسبة مقدار الضمان اإلضايف الذي متنحه األصول املتداولة إىل الدائنني آلجال     

يف األصول املتداولة، وضمن عالقة النسبة ) التزامام على املؤسسة(قصرية األجل إضافة إىل ما يوازي ديوم 

واليت ترى يف  ،فإن ارتفاعها إمنا يعين حتسنا واضحا يف السيولة ويدعم عالقتها مع اجلهات التمويلية املختلفة

تقدميهم القروض للمؤسسة، وعلى العكس من  عند ن الذي متنحه األصول املتداولةهذه النسبة مستوى الضما

ذلك فإن اخنفاض النسبة إمنا يشري إىل تدهور يف السيولة، ورغم أنه ال توجد حدود منوذجية هلذه النسبة إال أن 

 ارتفاعها الكبري عن املعيار املستخدم يف املقارنة، رغم أا تعطي دعما كبريا للسيولة إال أا قد تشري إالال حيبذ 

ضعف كفاءة اإلدارة يف  اوز احلدود االقتصادية املرغوبة إىلأن االستثمار يف األصول املتداولة حبجم يتج

استخدام مزايا القروض القصرية األجل بسبب قلة استخدام املؤسسة هلا، ولذلك فإن حدود هذه النسبة تثري 

إذا كانت اإلدارة يف مركز قوة أو  حتفظات كثرية للمحلل املايل بشأن تقييم األداء يف املؤسسات وفيما

      2.ضعف

  

                                                 
 .133: ص مرجع سابق، مؤيد راضي خنفر، غسان فالح املطارنة،  -1
 .  134: ص مرجع سابق،، محزة حممود الزبيدي -2

 = نسبة صافي رأس المال العامل إلى الخصوم المتداولة 
 صافي رأس المال العامل

 الخصوم المتداولة
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  نسب النشاط: اثاني

تستخدم نسب النشاط يف قياس فاعلية وكفاءة املؤسسات يف استخدام مواردها االقتصادية استخداما         

أمثال، إذ تتضمن نسب النشاط مجيعها املقارنة بني صايف املبيعات واألصول وسنتعرض فيما يلي إىل أكثر نسب 

  :النشاط استخداما وهي

  :معدل دوران املخزون -1

يشري معدل دوران املخزون إىل عدد املرات اليت يتحول فيها املخزون إىل مبيعات وجيب  على احمللل   

كذلك مع املعدالت اخلاصة باملؤسسات املماثلة أو وأن يقارن هذا املعدل مع املعدالت السابقة للمؤسسة 

  :وحيسب هذا املعدل كاآليت 1نفس النشاط أو كليهما معا، متوسط املعدالت السائدة يف

  

  

  

  :وحيسب متوسط املخزون بالعالقة التالية    

  
وتفيد فترة االحتفاظ باملخزون يف التعرف على األيام اليت حتتاجها املؤسسة لبيع البضاعة وكذلك عدد     

  :األيام اليت تبقى ا البضاعة باملخزون وحتسب بالعالقة التالية

  
ستخدم أيضا فهو يإضافة إىل كون معدل دوران املخزون من املؤشرات الكفأة يف إدارة املخزون،      

كمؤشر لتقييم نوعية أو جودة املخزون، إذ بارتفاع معدل دوران املخزون ترتفع كفاءة إدارة املخزون يف 

لذا فإن ارتفاع هذا املعدل أيضا مؤشر . حتويل البضاعة إىل نقدية عن طريق بيعها مما حيسن سيولة املؤسسة

ملؤسسة، خصوصا إذا ما ترافق هذا االرتفاع باخنفاض الرتفاع جودة أو نوعية البضاعة احملتفظ ا يف خمازن ا

  2.متوسط فترة التحصيل أو ارتفاع معدل دوران املدينني

ونستطيع حساب هذا املعدل على كامل املخزون يف املؤسسات سواء كانت جتارية أم صناعية من     

ارة كل نوع من إدبضاعة أو مواد ولوازم أو منتجات تامة الصنع حيث يكشف عن أي خلل يف عملية 

  .املخزون  على حدا

  

                                                 
  .161: حممد سعيد عبد اهلادي، مرجع سابق، ص -1
 .66: ، ص2006األردن ،  ،،  دار وائل للنشراالجتاهات احلديثة يف التحليل املايل واالئتماينحممد مطر،  -2

 = فترة االحتفاظ بالمخزون 
360 

 معدل دوران المخزون

 =متوسط المخزون السلعي 
 مخزون آخر المدة+ مخزون أول المدة 

2 

 = معدل دوران المخزون      
 تكلفة المبيعات

 متوسط رصيد المخزون
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  :معدل دوران املدينني -2

تبيع املؤسسات بضائعها باألجل حىت تتمكن من زيادة حجم مبيعاا وتعظيم أرباحها، لذا فإن دفاتر     

هذه املؤسسات تظهر ما يعرف بالذمم املدينة، وهو ما للمؤسسة على الغري نتيجة لبيع البضاعة باألجل، 

املؤسسات بعد ذلك لتحصيل هذه الديون وحتويلها إىل نقد الستخدامها مرة أخرى يف شراء وتسعى هذه 

البضائع ومن مثة بيعها، لذا فإن هذه النسبة تقيس كفاءة املؤسسة يف حتصيل ديوا وهو ما يؤثر  بشكل مباشر 

الستخراج معدل دوران الذمم  على سيولة املؤسسة ورحبيتها، ويستخدم احمللل املايل هلذا الغرض الصيغة التالية

  1 :املدينة

     

  

  

  :وميثل

  

  

  

املدينون و أوراق القبض، أما البسط فتظهر فيه املبيعات اآلجلة وهو ما : ويقصد هنا بالذمم املدينة   

يعطي نتائج أفضل عند استخدام هذه املبيعات الحتساب معدل دوران الذمم املدينة،  ملا يتوفر من ارتباط 

ا لألوىل وقد يضطر احمللل املايل إىل وعالقة مباشرة بني البيع اآلجل والذمم املدينة من حيث أن الثانية نتاج

  . استخدام املبيعات اإلمجالية بدال من املبيعات اآلجلة يف حالة عدم توفر هذه األخرية

قارنة صورة التحسن يف كفاءة اإلدارة املالية بشأن سياسة البيع املو يشري االرتفاع يف املعدل عن معيار     

  .باألجل وكفاءا يف حتصيل ديوا

وميكن اشتقاق نسبة أخرى باإلضافة ملعدل دوران املدينني وذلك كأداة لتقييم نوعية ديون  هذا    

   2:باملعادلة التالية سباملؤسسة، وهذه النسبة هي ما يعرف مبتوسط فترة التحصيل وحت

  

  

جيدر اإلشارة إليه هنا أن ارتفاع معدل دوران املدينني ومن مث اخنفاض متوسط فترة التحصيل ومما     

    .وبالتايل لسيولتها والعكس بالعكس ؤسسةيعتربان مؤشرا جودة لديون امل

  

                                                 
 .157، 156: ، ص، صمرجع سابق راضي خنفر، غسان فالح املطارنة، مؤيد -1
 .66، 65: حممد مطر، مرجع سابق، ص، ص -2

 = معدل دوران الذمم المدينة             
 المبیعات اآلجلة

 متوسط الذمم المدينة

  الذمم المدينة آخر المدة+ الذمم المدينة أول المدة = متوسط الذمم المدينة 

2                      
 

 = متوسط فترة التحصيل                      
360 

 معدل دوران المدينين
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   :معدل دوران احلسابات الدائنة -3

بأا املدة املتوسطة قبل حساب معدل دوران املوردين حنسب مدة التسديد للموردين، واليت تعرف   

للشراء األجل، أو املدة املتوسطة اليت تستغرقها املؤسسة للوفاء بالتزاماا اجتاه املوردين، وحتسب بالعالقة 

  1:التالية

  
تنشأ احلسابات الدائنة يف املؤسسات بسبب جلوء إدارا إىل عملية الشراء باألجل، شأا يف ذلك شأن     

احلسابات املدينة اليت تنشأ بسبب جلوء اإلدارة إىل سياسة البيع باألجل، وتشري املراجع العلمية إىل اعتبار معدل 

دائنة مؤشرا من مؤشرات السيولة، لقدرة هذا املؤشر يف تفسري كفاءة اإلدارة يف التسديد دوران احلسابات ال

سبب ذلك ناتج عن وحيث يعترب االرتفاع يف معدل احلسابات الدائنة عالمة من عالمات التحسن يف السيولة، 

، ويتم حساب معدل قدرة اإلدارة يف تسديد ما عليها من التزامات مستحقة ناجتة عن عملية الشراء باألجل

       2 :دوران احلسابات الدائنة من خالل العالقة التالية

  
نظرا إىل تعذر احلصول على قيمة املشتريات اآلجلة كمفردة متوفرة يف احلسابات اخلتامية أو  لكن    

سجالت املؤسسات، لذلك يلجأ احمللل املايل إىل قيمة املشتريات كمقدار لبسط النسبة وهي فقرة متاحة قيمتها 

قة حساب معدل دوران احلسابات ضمن البيانات احملاسبية اليت تعرضها على احلسابات اخلتامية ولذلك فإن طري

  3 :الدائنة هي

    

  

  

يستفاد من هذا املؤشر لبيان مدى كفاءة املؤسسة يف تسديد التزاماا، إذ كلما كان املعدل مرتفعا   

  .املؤشرات اليت يؤكد عليها الدائنون واملقرضون كلما كان أداء املؤسسة اللتزاماا أفضل، وهو من

وتأيت أمهية هذا املعدل من أن نسبة التداول وسيولة الذمم واملخزون ال تعرب عن ثقة الدائنني يف   

املؤسسة وقدرا على سداد التزاماا املستحقة التسديد، لذلك فإن الدائنني وكضمان ملستقبل عالقتهم  مع 

                                                 
 .51: مبارك لسلوس، مرجع سابق، ص -1
 .  169:،  مرجع سابق، صمحزة حممود الزبيدي -2
 .  170، 169:، ص، صنفس املرجع السابق -3

 =  معدل دوران الحسابات الدائنة
 المشتريات اآلجلة

 الحسابات الدائنة

 = مدة التسديد للموردين 
 الحسابات الدائنة

 مشتريات السنة
 ×360 

 = معدل دوران الحسابات الدائنة  
 المشتريات 

 الحسابات الدائنة
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قد السائل واألصول السريعة التحول إىل سيولة والسيولة املتولدة من عمليات التشغيل، املؤسسة يهتمون بالن

  1.اإلدارة املالية باملؤسسةوذلك من أجل حساب مدة تسديد حقوقهم من قبل 

عادة يقوم احمللل املايل بإجراء مقارنة بني املدتني، مدة التحصيل من املدينني ومدة التسديد للدائنني،   

مدة التحصيل فإن جزء من حقوق املؤسسة يبقي خامال خالل دورة االستغالل، وبالتايل كلما  فإذا طالت

كانت مدة التسديد للموردين أطول من مدة التحصيل من الزبائن كان أفضل بالنسبة للمؤسسة، فالفرق بني 

  2.بدون تكلفة) مورد(املدتني يعترب فترة قرض 

  :معدل دوران األصول -4

بة مجيع نسب النشاط األخرى، إذ تعترب من أمشل مقاييس الكفاءة ألا تقيس مقدرة تلخص هذه النس  

  :املؤسسة على حتقيق مبيعات نتيجة استثمار أصوهلا، وحتسب بالعالقة التالية

  
يتمثل أهم عيوب هذه النسبة يف أا ال تعطي صورة معربة ملعدالت الدوران بالنسبة للمؤسسات اليت   

تقادمت أصوهلا واستهلكت مع الزمن، حيث تظهر معدالت دوران مرتفعة على الرغم من احتماالت وجود 

  3.أن تقرأ هذه النسبة مع النسب األخرى أداء غري مناسب، وتفاديا هلذه العيوب جيب

  :معدل دوران األصول الثابتة - 5

يتم حساب معدل دوران األصول الثابتة بقسمة صايف املبيعات على األصول الثابتة كما توضحه   

  :العالقة التالية

  
تعرب هذه النسبة عن درجة كفاءة املؤسسة يف استخدام أصوهلا الثابتة يف عملياا اإلنتاجية، ويشري   

 حجم ارتفاع هذه النسبة إىل االستخدام اجليد للطاقة اإلنتاجية، واخنفاض هذه النسبة يعين فقدان التوازن مابني

  4.االستثمار يف األصول الثابتة للمؤسسة وبني مبيعاا

  معدل دوران األصول املتداولة -6

يعرب هذا املعدل عن مدى كفاءة املؤسسة يف استخدام األصول املتداولة يف توليد املبيعات، وميكن   

  :حساب هذا املعدل من خالل العالقة التالية

                                                 
 .191: ص ،2004، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، اإلدارة املالية املتقدمة محزة حممد الزبيدي،  -1
 . 51: مبارك لسلوس، مرجع سابق، ص -2
  .325: مفلح حممد عقل، مرجع سابق، ص -3
 .74: ص  ،2000دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، التحليل املايل للقوائم املالية واإلفصاح احملاسيب، يوسف سعادة،  خالد وهيب الراوي، -4

 = معدل دوران األصول الثابتة 
 صافي المبيعات

 األصول الثابتة

 = معدل دوران األصول    
 صافي المبيعات

 مجموع األصول
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إن ارتفاع هذا املعدل مؤشر جيد على كفاءة املؤسسة يف إدارة أصوهلا املتداولة والعكس صحيح        

وميكن مقارنته مبعدل سابق، لكن ونظرا لعدم وجود معدل منطي ملعدالت دوران األصول فيجب مقارنتها 

  1.مبعدل الصناعة

  :س املال العاملعدل دوران صايف رأم -7

وترجع أمهية هذه النسبة إىل سهولة قياس صايف رأس املال العامل بدقة هذا باإلضافة إىل إمكانية تعديل    

   2:حجم صايف رأس املال العامل بسرعة ليتالءم مع التغريات يف املبيعات، وحيسب بالصيغة التالية

  
وميثل صايف رأس املال العامل املتبقي من األصول املتداولة بعد تغطية االلتزامات املتداولة، وبالتايل فإن           

على كفاءة املؤسسة يف إدارة صايف رأس املال العامل لديها ويبني  إىل  الزيادة يف هذا املعدل يعطي مؤشرا مهما

أي مدى جنحت املؤسسة يف استغالل صايف رأس املال العامل يف توسيع قاعدة وحجم مبيعاا، ويشري معدل 

    3.دوران صايف رأس املال العامل إىل مقدار املبيعات الذي يولده كل دينار من صايف رأس املال العامل

ويوضح هذا املعدل إذا كانت املؤسسة متوسعة يف نشاطها أو حتتفظ بأصول سائلة أكثر من حاجتها،   

وتتطلب دقة احلكم على هذه النسبة مقارنة مؤشرات املؤسسة موضع التحليل مبثيالا من املؤسسات األخرى، 

ن املرتفع كفاءة جيدة وبشكل عام يعكس معدل الدوران املنخفض عدم كفاءة يف حني يعكس معدل الدورا

   4.مع أخذ احتماالت التوسع بعني االعتبار

  )نسب التمويل أونسب املديونية(نسب اهليكل املايل : ثالثا

تعرف كذلك بنسب الرفع وتقيس املدى الذي ذهبت إليه املؤسسة يف اعتمادها على أموال الغري يف        

متويل احتياجاا، وتبني لنا كذلك العالقة املوجودة بني رأس املال وااللتزامات املترتبة عليه وتعرض يف النهاية 

  : ديونية بالنسب التاليةدرجة اخلطر املايل الذي يواجه املؤسسة، وعموما ميكن قياس نسب امل

  :)نسبة املديونية أونسبة التمويل اخلارجي أو نسبة القدرة على الوفاء(نسبة االقتراض  -1

نسبة إمجايل القروض إىل األصول وتشمل الديون كل من الديون طويلة األجل تشري هذه النسبة إىل   

                                                 
 .174: صحممد سعيد عبد اهلادي، مرجع سابق،  -1
 .214: حممد عزت اللحام وآخرون، مرجع سابق، ص -2
 .162: ، صمرجع سابقمؤيد راضي خنفر، غسان فالح املطارنة،  -3
 .326: مفلح حممد عقل، مرجع سابق، ص -4

 = صايف رأس املال العامل معدل دوران       
 صافي المبيعات

 صافي رأس المال العامل   

 = معدل دوران األصول المتداولة       
 صافي المبيعات

 األصول المتداولة
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ار أن ذلك يعين ارتفاع قدرة املؤسسة على والديون قصرية األجل، ويفضل الدائنون اخنفاض هذه النسبة باعتب

  1:سداد التزاماا، و حتسب هذه النسبة بالعالقة التالية

                
لذلك تعترب مؤشرا مهما حيث تبني نسبة مصادر التمويل  ،حتدد هذه النسبة هامش األمان للمقرضني  

اخلارجية اليت تعتمد عليها املؤسسة مقارنة بإمجايل أصوهلا، إن ارتفاع هذه النسبة يعين ارتفاع املخاطر اليت 

تواجه امللكية وأصحاب القروض، ألن ارتفاع هذه النسبة يعين ارتفاع مسامهة اإلقراض يف متويل األصول، مما 

  2.ل أعباءا كبرية على املؤسسة من أجل خدمة هذه الديونيشك

وجتيب هذه النسبة أيضا عن مدى مقدرة املؤسسة على تسديد ديوا يف حالة اإلفالس إذا ما مت بيع       

  .0,5أصوهلا، وكلما كانت النسبة صغرية كان ذلك أفضل، ويستحسن أن ال تتجاوز 

  :نسبة القروض إىل حق امللكية -2

ذه النسبة احلدود اليت اعتمدت عليها فيها اإلدارة على مصادر التمويل املقترضة قياسا توضح ه  

  3: باألموال الداخلية اليت ضمنها املالك، وحتسب هذه النسبة وفق املعادلة التالية

  

  

  

أصحاب (ويقصد حبق امللكية األموال اليت جهزها املالك ومتثل حد األمان الذي يتمتع به الدائنون  

عند إقراضهم للمؤسسة، وتزيد من اطمئنام حيث يتعرض أصحاب القروض إىل خماطر بسبب ) القروض

املخاطر اليت يتعرض ذلك، وعليه كلما زادت هذه النسبة كلما زادت درجة الرافعة األمر الذي يؤدي إىل تزايد 

  . هلا الدائنون بسبب تناقص مسامهة امللكية يف هيكل التمويل

  :)مضاعف الرفع املايل أو نسبة املوجودات إىل حق امللكية( مضاعف امللكية  -3

تكمل هذه النسبة النسبتني السابقتني وعليه فإن احلصول على أيه واحدة من النسب الثالث ميكن من   

  .الباقيتني كما أن التفسري للنسب الثالث يعين نفس الشيءحساب النسبتني 

  4:ويتبني ذلك من طريقة حساما كما يلي

  

  

                                                 
 .102: ص، مرجع سابقعاطف وليد أندرواس،  -1
 .213: ، ص2001األردن، عمان، دار الربكة للنشر والتوزيع، اإلدارة والتحليل املايل، رشاد العصار وآخرون،  -2
 .  189:ص ،مرجع سابقالتحليل املايل ألغراض تقييم األداء والتنبؤ بالفشل، محزة حممود الزبيدي،  -3
 . 81: ص، مرجع سابقحممد علي إبراهيم العامري،  -4

 = نسبة القروض إلى حق الملكية
 القروض الطويلة األجل+ القروض قصيرة األجل 

 حق الملكية

 = مضاعف الملكية
 مجموع األصول

 حق الملكية

 = نسبة االقتراض         
 الديون

 مجموع األصول
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  أو

  

    

  

على زيادة معدل الرفع املايل، أي زيادة ونشري إىل أنه كلما كانت هذه النسبة كبرية كلما دل ذلك   

اعتماد اإلدارة على القروض واخنفاض حصة حق امللكية يف جمموع التمويل الداخلي، مما يزيد من جمموع 

     1.املخاطر اليت يتعرض هلا الدائنون

  :معدل تغطية األرباح للفوائد -4

األرباح قبل الفوائد والضرائب،  تسمى هذه النسبة بنسبة اكتساب الفوائد أيضا، وحتسب من قسمة  

تزامات أو الفوائد لأو كما يسمى بصايف الدخل التشغيلي على الفوائد، وتقيس قدرة املؤسسة على تسديد اال

من الدخل التشغيلي، إن ارتفاع النسبة يشري إال اإلمكانية الكبرية للمؤسسة على تغطية مصاريف الفوائد، 

املالية، وال يزال باستطاعتها للمخاطرة إال أن ذلك ال يعرض املؤسسة  ،وحىت إذا تدنت األرباح بعض الشيء

تغطية ودفع الفوائد على قروضها، أما إذا كان عدد مرات التغطية قليال فإن أي تدين يف األرباح عما هو متوقع 

ؤسسة قد يضطر املؤسسة إىل العجز عن دفع الفائدة على القروض ويعرضها إىل العسر املايل، كما أن امل

  2 :وحتسب نسبة تغطية األرباح للفوائد بالصيغة التالية ،ستواجه صعوبة يف احلصول على قروض إضافية

  
  :نسبة هيكل رأس املال -5

تتحدد هذه النسبة من خالل قسمة القروض الطويلة األجل على هيكل رأس املال يف املؤسسة والذي   

3 :يتمثل بالقروض طويلة األجل وحقوق امللكية وحتسب هذه النسبة وفق املعادلة التالية
  

  

  

  

وتكشف هذه النسبة األمهية النسبية للقروض طويلة األجل يف هيكل رأس املال، لذلك فإا تعترب   

راض واحتماالت عدم القدرة على تسديد القروض مؤشر للحكم على املخاطر املالية، اليت تنشأ بفعل االقت

  .وفائدة تلك القروض

                                                 
 .  194:، صمرجع سابق التنبؤ بالفشل،التحليل املايل ألغراض تقييم األداء ومحزة حممود الزبيدي،  -1
 .  81:، صمرجع سابقحممد علي إبراهيم العامري،  -2
 .  193:ص سابق،الرجع نفس امل -3

 =معدل تغطية األرباح للفوائد
األرباح قبل الفوائد 

 الفوائد والضرائب

 = مضاعف الملكية
 الديون+ 1

 حق الملكية

 = نسبة هيكل رأس المال                             
 القروض طويلة األجل

 حقوق الملكية+ القروض طويلة األجل 
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  )الرحبية( نسب املردودية: رابعا  

األداء الكلي للمؤسسة أو مقدرة املؤسسة هذه النسب تبني تعرف هذه النسب أيضا بنسب الرحبية  و  

وعادة ما تستخدم األرباح مقياسا لفاعلية وكفاءة السياسات اليت تتبعها املؤسسة وهذه  ،على توليد األرباح

ميكن القول أيضا أن هذه النسب تعكس نتائج حتليل النسب السابقة و ،السياسات هي التشغيلية والتمويلية

 ردوديةإن نسب املوبصفة عامة ف ،وهي حمصلة سياسات وقرارات املؤسسة فيما يتعلق بالسيولة والرفع املايل

، وميكن متييز ثالثة أنواع من نسب املردودية وهي املردودية ستثمارحتسب على أساس عالقاا باملبيعات واال

  .التجارية واالقتصادية واملالية، وسنتعرض لكل واحدة من هذه النسب فيما يأيت بالتفصيل

  :نسبة املردودية التجارية -1

وتقيس هذه النسبة نسبة األرباح املتحققة من نشاط املؤسسة التجاري معتمدة بذلك على السياسة   

السعرية وعوامل أخرى كالسمعة أو شهرة املؤسسة يف السوق، وحتسب املردودية التجارية وتسمى أيضا نسبة 

  1:جممل الربح من خالل القانون التايل

  
ويقصد امش الربح التجاري إمجايل الربح أي الفرق بني املبيعات وتكلفة البضاعة املباعة وحيسب بالعالقة   

  :التالية

  
ومن مزايا هذا املؤشر أنه يعرب عن استقاللية املؤسسة وعن السياسة املعتمدة من قبلها، ومبعىن آخر إذا     

فإن ذلك يعين عدم األخذ  ،أخذنا هامش الربح التجاري مقسوما على املبيعات حلساب املردودية التجارية

باالعتبار الفوائد املدفوعة من املؤسسة مقابل إقراضها لألموال من الغري، كذلك متتاز هذه املردودية باالبتعاد 

وميكن حساب  2،عن التأثري الضرييب على السياسة االستثمارية وبشكل خاص االبتعاد عن نظام االهتالك

هي والعائد على املبيعات  أولق عليها أيضا نسبة هامش صايف الربح ويط ،املردودية التجارية بطريقة أخرى

  :مستعملة أكثر من سابقتها، حيث توضحها املعادلة التالية

  
حيث تم هذه النسبة مبعرفة نتيجة أعمال املؤسسة بعد تسديد الضرائب، وبذلك فهي تم بكافة     

التكاليف واملصاريف واإليرادات املتحققة مبا فيها اخلارجة عن نشاط املؤسسة، وتعطينا هذه النسبة إمكانية 

                                                 
 .64: ، ص2007األردن،  ، دار وائل للنشر والتوزيع، 03ط اإلدارة املالية أطر نظرية وحاالت عملية، سعود العامري، ، عبد الستار الصياح  - 1
 .66: نفس املرجع السابق، ص  -2

 ) = هامش صافي الربح( المردودية التجارية
 النتيجة الصافية

 
 )صافي المبيعات(رقم األعمال

 ×100 

 تكلفة البضاعة المباعة –صافي المبيعات = هامش الربح مجمل الربح 

 ) = نسبة مجمل الربح(المردودية التجارية
 )مجمل الربح(هامش الربح التجاري

 )صافي المبيعات(رقم األعمال 
 ×100 
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تتحمل املؤسسة أية خسائر، أي إىل أي مدى ميكن أن تقوم املؤسسة بتخفيض حتديد السعر الوحدوي قبل أن 

سعر البيع الوحدوي قبل أن تتحمل خسائر شاملة، ولغرض معرفة مدى كون هذه النسبة جيدة أم ال، وجب 

  1.مقارنتها مع نفس النسبة للسنوات السابقة أو مع املؤسسات املماثلة

  :)املردودية االقتصادية(  معدل العائد على األصول -2

ويقيس الكفاءة الكلية لإلدارة يف حتقيق األرباح من جممل ستثمار ويسمى أيضا العائد على اال  

، ألنه مقياس لرحبية كافة صولاألاستثماراا يف األصول، وتبحث املؤسسات دائما عن الزيادة يف العائد على 

ارتفاع هذا املؤشر يدل على كفاءة سياسات اإلدارة استثمارات املؤسسة القصرية والطويلة األجل، وإن 

على األصول ولكن الصيغة ) النتيجة الصافية ( االستثمارية والتشغيلية، وحتسب أيضا من قسمة صايف الدخل 

  2:التالية هي املفضلة وحيسب بالصيغة التالية

    

  

    

وتعترب هذه النسبة من أفضل النسب اليت تستخدم لقياس رحبية العمليات خاصة عند املقابلة بني   

  3:مؤسسات ختتلف اختالفا كبريا يف مقادير أصوهلا العاملة، وحتقق هذه النسبة الغايات التالية

 بني معدل العائد وتكلفة االقتراض؛املساعدة يف اختاذ القرارات اخلاصة باالقتراض، وذلك من خالل املقارنة  -

 ؛)دون الكفاءة املالية ( تشغيلية تعكس هذه النسبة الكفاءة ال -

تعترب من أفضل مؤشرات الكفاءة التشغيلية ومن أفضل أدوات املقابلة بني أداء املؤسسات املختلفة وذلك  -

 .ثر بكيفية متويل املؤسسة ألصوهلاا ال تعكس أثر الرفع املايل، إذ أن بسط النسبة ومقامها مل يتأأل

  :)نسبة املردودية املالية( معدل العائد على حق امللكية -3

معدل العائد ( وتعترب من املؤشرات التحليلية املهمة يف تقييم األداء االستراتيجي هي املردودية املالية   

، ويقيس هذه املؤشر كفاءة اإلدارة يف استغالل أموال املالك وقدرة هذه األموال على توليد )امللكية على حق

األرباح، ومبعىن آخر فإن هذا املعدل يقيس رحبية الدينار الواحد املستثمر من قبل املالك، أي أن املعدل يعرب عن 

لما زادت قيمة هذا املعدل كلما عربت عن كفاءة رحبية االستثمار املتاح من قبل املالك، واملنطق يقول أنه ك

اإلدارة يف استغالل أموال املالك لضمان عائد مرضي، والعكس حيصل عندما تنخفض قيمة هذا املعدل قياسا 

   4.مبعيار املقارنة سواء كان املعيار الصناعي أو التارخيي، والذي البد أن يكون معربا عن حركة االستثمار

يف األسهم ) األموال اخلاصة( ويستفاد من هذه النسبة لقياس العائد املتحقق على أموال املالك املستثمرة  

                                                 
 .108: ، ص2005األردن،  عمان،  دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة،مقدمة يف اإلدارة املالية املعاصرة، دريد كامل آل شبيب،  -1
  .88: حممد علي إبراهيم العامري، مرجع سابق، ص -2
  . 330: ،  صمرجع سابقمفلح عقل حممد،  -3
 .  214:ص، مرجع سابق، الزبيديمحزة حممود  -4

 ) = المردودية اإلقتصادية(معدل العائد على األصول
 وائد والضرائب األرباح قبل الف

 إجمالي األصول
  × 100   
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العادية باملؤسسة، وإذا كانت هناك أسهم ممتازة فإا تطرح، إذ أن هذه النسبة حتتسب فقط حقوق امللكية 

س هذه النسبة بقسمة صايف الربح بعد واملتمثل يف األسهم العادية واإلحتياطات واألرباح احملتجزة، وتقا

  1:وحيسب هذا املعدل بالصيغة التالية) األموال اخلاصة( على حقوق امللكية ) النتيجة الصافية(الضريبة

   

  

     

  نسب السوق: اامسخ

كما تعرف هذه النسب بنسب االستثمار ونسب األسهم، حيث يلجأ إليها املستثمرون يف األسواق   

املالية واملتعاملون فيها، حىت يتسىن هلم املفاضلة بني خيارات االستثمار املتاحة والتعرف على اجتاهات األسعار 

خرية من أثر يف كثري من األحيان إىل نسب الرحبية، ملا لألالسوقية لألسهم يف السوق املايل، وتضم هذه النسب 

      2 :هذا وتقدم نسب السوق عند استخدامها إجابات مهمة على الكثري من األسئلة أمهاهام على هذه النسب، 

 ادي من األرباح السنوية املتحققة؛ما هو نصيب صاحب كل سهم ع -

 متذبذبة؛ ات توزيع أرباح ثابتة أوهل تتبع املؤسسات سياسي -

 لألسعار السوقية ألسهم املؤسسات؛ ما هي االجتاهات املستقبلية -

 السهم العادي من حقوق املسامهني؛ ما هو نصيب -

 .    ما هو نصيب السهم العادي من توزيعات األرباح السنوية -

  :نسبة الربح لكل سهم -1

حتسب هذه النسبة من خالل قسمة صايف الربح بعد الفائدة والضريبة على عدد األسهم العادية   

  3 :املصدرة وذلك وفق الصيغة التالية

  

  

 وتعد نتيجة هذه النسبة مؤشرا ماليا مهما، تعكس شكل األداء الذي مارسته إدارة املؤسسة لتعظيم  

قوا يف السوق، فزيادة النسبة البد و أن تعطي اإلدارة دورا مهما أمام املستثمرين و محلة األسهم  مركز

ويعطي احلق للمحلل املايل يف أن يؤكد على أن املؤسسة تتمتع مبركز قوة داخل السوق املال، يف حني يشري 

الت الضعف واليت تنعكس على حاهلا يف اخنفاضها أو هبوطها إىل تدهور األداء وبالتايل فهي حاالت من حا

  .    السوق املايل

                                                 
  .67:، ص2014دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، - مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية–اإلدارة املالية املتقدمة جليل كاظم مدلول العارضي،  -1
 .146: ، صمرجع سابقمؤيد راضي خنفر، غسان فالح املطارنة،  -2
 .  259:، صمرجع سابق ايل ألغراض تقييم األداء والتنبؤ بالفشل،التحليل املمحزة حممود الزبيدي،  -3

 =    )العائد على األموال الخاصة(المردودية المالية
 الصافيةالنتيجة         

     األموال الخاصة       
 ×100 

 = نسبة الربح لكل سهم عادي       
 والضريبةصافي الربح بعد الفائدة 

عدد األسهم العادية المصدرة
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  :القيمة الدفترية للسهم -2

املؤسسة جرى متويله ) استثمارات(تقيس القيمة الدفترية للسهم القيمة التارخيية لذلك اجلزء من أصول   

أي نصيب ذلك السهم من بأموال امللكية، وبتعبري آخر تعرب القيمة الدفترية للسهم عن القيمة احملاسبية للسهم، 

رأس املال املدفوع، وعالوات اإلصدار الناجتة عن إصدارات جديدة ألسهم عادية بسعر يفوق القيمة االمسية 

للسهم، واألرباح احملتجزة على مر السنني، وتعد القيمة الدفترية للسهم واحدة من عدة مفاهيم لقياس قيمة 

تقوم بأداء جيد وحتقق أرباحا تنمو باستمرار فإن سعر السهم يف  ةؤسسالسهم يف السوق املالية، فإذا كانت امل

يكون عادة أعلى من القيمة الدفترية للسهم، أما إذا كان أداء أرباح املؤسسة ) القيمة السوقية(السوق املايل 

فإن عاديا فإن سعر السهم يف السوق يكون حدود القيمة الدفترية للسهم، أما إذا كان أداء املؤسسة متدنيا 

 سعر السهم يف السوق يكون أدىن من القيمة الدفترية ، وحتسب القيمة الدفترية للسهم من تقسيم حق امللكية

  1 :على عدد األسهم املصدرة وحتسب بالعالقة التالية )األموال اخلاصة(

  

  

  :نسبة القيمة السوقية للسهم إىل قيمته الدفترية -3

يعطي مؤشر القيمة السوقية للسهم إىل قيمته الدفترية مؤشرا آخر لنظرة املستثمر إىل املؤسسة،   

مسجل وبتحديد آخر فإن هذه النسبة توضح ما يضيفه السوق املايل من قيمة على السهم العادي قياسا مبا هو 

كقيمة دفترية لذلك السهم يف السجالت ويتم حساب هذه النسبة بعدد املرات، ويف ضوء ذلك يكون حساب 

  2 :مؤشر القيمة السوقية إىل قيمته الدفترية  بالصيغة اآلتية

    

  

    

ومن املؤكد كلما زادت هذه النسبة عن معيار املقارنة كلما عكست كفاءة اإلدارة املالية يف املؤسسة   

  .يف املسامهة يف تعظيم القيمة السوقية للسهم الواحد وهو ما يرغب به محلة األسهم و راغيب االستثمار

  :نسب املدفوع من األرباح -4

املوزعة حلملة األسهم العادية من مجلة األرباح احملققة تعرب هذه النسبة مؤشرا على نسبة األرباح   

  3 :واملتاحة للتوزيع هلم، وحتسب هذه النسبة بالعالقة التالية

  

  

                                                 
 . 81: ص مرجع سابق،، حممد علي إبراهيم العامري -1
 .  266:ص مرجع سابق، محزة حممود الزبيدي،  -2
  . 338: ص مرجع سابق، مفلح عقل حممد، -3

 = القيمة الدفترية للسهم              
 )األموال الخاصة( حقوق الملكية

 العادية المصدرة عدد األسهم
 

 = نسبة القيمة السوقية للسهم إلى قيمته الدفترية 
 القيمة السوقية للسهم

ةيالقيمة الدفتر  

 = نسبة المدفوع من األرباح الموزعة     

 األرباح الموزعة على حملة األسهم العادية    

  األرباح المحققة بعد الضرائب وحملة األسهم الممتازة
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وتعكس هذه النسبة وجهة نظر اإلدارة يف اإلمكانيات االستثمارية للمؤسسة، فاخنفاض نسبة التوزيع   

  :قد يعين

 توسع فيها؛الوجود فرص استثمارية جيدة لدى املؤسسة وترغب يف االحتفاظ باألرباح ألجل  -

 على عدم التوسع يف توزيع األرباح؛وجود بعض الضغوط خاصة من الدائنني  -

 .الشركة يف االحتفاظ بالسيولةرغبة  -

  :أما ارتفاع نسبة التوزيع فقد يعين    

 دم وجود فرص استثمارية لديها؛وصول املؤسسة إىل مرحلة البلوغ وع -

  .  رغبة اإلدارة يف احملافظة على نسبة توزيع األرباح بالرغم من تراجع األرباح -

  :نسبة سعر السهم إىل رحبيته -5

تعرف أيضا هذه النسبة مبضاعف عائد السهم ألنه إذا استخرجت النسبة وجرى ضرا بأحدث قيمة   

لألرباح املتحققة عن السهم، فإنه ميكن للمحلل املايل احلصول على تقدير ملا جيب أن تكون عليه قيمة السهم 

م السوقية يف األسواق املالية يف السوق، لذا فهي مؤشر جيد للتعرف على االجتاهات املستقبلية ألسعار األسه

     1: وتأخذ هذه النسبة الصيغة التالية

  

  

ويلجأ هلذه النسبة حمللي األسواق املالية واملتعاملني فيها خاصة عندما ينوون اختاذ قرارات شراء أو بيع   

األسهم، حيث تعكس املؤشرات العالية هلذه النسبة ثقة املستثمرين باستقرار ومنو املؤسسة وبالتايل ارتفاع 

توقعات املستثمرين باخنفاض معدالت األسعار السوقية ألسهمها، بينما احلصول على نسب متدنية يعكس 

  .   النمو يف املؤسسة وبالتايل اخنفاض  األسعار السوقية لألسهم ، ويتم التعبري عن الناتج هذه النسبة بعدد املرات

  :Tobin,s Q نسبة توبني -6

إىل التكلفة احلالية الستبدال ) األسهم والسندات( تعرف نسبة قيمة السوق ملوجودات املؤسسة         

الذي أوجدها   James C Tobinلكوا تعود إىل املنظر املايل Tobin,s Q املوجودات باسم مؤشر توبني أو

  2: ، ويعرب عنها بالصيغة التالية1981خالل عام  Lindberg and rossوطبقها  1969خالل عام 

  

  

تشبه هذه النسبة نسبة القيمة السوقية إىل القيمة الدفترية، ولكن توجد اختالفات مهمة بينهما، حيث أن        

والسندات بدال من األسهم فقط، كذلك فإن املوجودات مل تقيم بالتكلفة التارخيية بسط النسبة يشمل األسهم 

و املعضلة هنا تكمن يف تقدير قيمة االستبدال،  ،و كما هو مبني يف سجالت املؤسسة وإمنا بتكلفة االستبدال
                                                 

 .153، 152: ، ص، صمرجع سابقمؤيد راضي خنفر، غسان فالح املطارنة،  -1
  . 96، 95: ، ص، صمرجع سابق حممد علي إبراهيم العامري، -2

 = نسبة سعر السهم إلى ربحيته 
 سعر السهم السوقي

 عائد السهم 
 

               Q   توبين  = 
 القيمة السوقية للموجودات 

  التكلفة املقدرة لالستبدال
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س يستخدم يف على هذه الصعوبة بطرحهم مقياس آخر للنسبة إن كان هذا املقيا) كابرو وزمالئه(وقد تغلب 

  :املؤسسات املصرفية أكثر منه يف املؤسسات الصناعية وهو كاآليت

  

  

صحيح حيث يدل على أن هناك دافع الويعد املؤشر مفضل عندما تكون النسبة أكرب من الواحد            

وينبغي التوقف عن  ،لالستثمار عندما تكون القيمة السوقية للموجودات الرأمسالية أكرب من تكلفة إستبداهلا

توبني العايل للمؤسسات على قوة  كما يدل مؤشر ،صحيحالاالستثمار عندما يكون املؤشر أقل من الواحد 

  .  ميزا التنافسية

 القيمة االقتصادية املضافة  :املطلب الثاين

  Economic Value Added   (EVA)يرجع الفضل يف ظهور مدخل القيمة االقتصادية املضافة     

اللذان كانا يعمالن   G.Bennett Stewartوزميله جي بنيت ستيوارت  Joel Sternللباحثني جول سترن 

ويقوم هذا املدخل على أن كفاءة  ،1982كان ذلك يف عام  اب شركة سترن ستيوارت لالستشارات،حلس

اإلدارة تقاس مبدى قدرا على حتقيق أرباح من التشغيل تزيد عن تكلفة األموال املستثمرة بصرف النظر عن 

  1.مصدرها، أي سواء كان مصدرها املالك أم املقرضون

  مفهوم القيمة االقتصادية املضافة: أوال

بتوضيح مفهوم القيمة االقتصادية املضافة  )Marshal, 1989(و) Hamilton, 1777( قام كل من     

  2.كلفة الدين وامللكيةتواليت تقوم على فكرة تعظيم ثروة املالك واليت جيب أن تعود عليهم بعائد أكرب من 

مفهوم القيمة االقتصادية املضافة عن املقاييس التقليدية األخرى بأن القيمة فقد ميز بني  Ehrabar أما     

القيمة ، ونشري أن كلفة رأس املال ككلتاملضافة تشمل مجيع الديون وامللكية باإلضافة إىل األرباح ل االقتصادية

 GAAP - االقتصادية املضافة كمفهوم للربح االقتصادي كان نتيجة للتعديالت على املعايري احملاسبية الدولية 

والذي هو عبارة عن الفرق  Residual Income –RIواليت نتج عنها مفهوم اقتصادي أفضل للدخل املتبقي 

   3.القيمة االقتصادية املضافة أيضاكلفة التمويل املستخدم والذي يدعى تبني الربح التشغيلي بعد الضرائب و

        االقتصادية املضافةحساب القيمة ا : ثانيا

  4:يف العالقة التاليةالقيمة االقتصادية على الفعالية اإلدارية يف سنة وتظهر معادلة هذه القيمة تركز     

 رأس املال املستثمر ×) معدل تكلفة رأس املال  -معدل العائد على صايف األصول= ( القيمة االقتصادية املضافة

ويتكون إمجايل رأس املال من القروض طويلة األجل واألسهم املمتازة واألسهم العادية، وعلى هذا األساس   
                                                 

 .346: ، ص2011دار املعرفة اجلامعية، مصر،  حوكمة الشركات مدخل يف التحليل املايل وتقييم األداء، منري ابراهيم هندي، -1
، أيهما أكثر قدرة على تفسري التغيري يف القيم السوقية لألسهم أهي القيمة االقتصادية ثائر عدنان قدومي، قيس أديب الكيالين، أمساء ابراهيم العمارنة -2

 .07: ، ص2012 ،14الد ، 01، األردن، ع جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة ،الة األردنية للعلوم التطبيقيةأم معايري األداء التقليدية،  EVAاملضافة 
 .07، ص نفس املرجع السابق  -3
 .197: ، ص2003/2004، الدار اجلامعية، االسكنذرية، مصر، إدارة توازن األداءسعد صادق حبريي،  -4

               Q   توبين  = 
  القيمة الدفترية للمطلوبات+ القيمة السوقية للملكية  

 القيمة الدفترية للموجودات
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االقتصادية احلقيقية للعام، وهي ختتلف جذريا عن األرباح احملاسبية، ومتثل م متثل تقديرا لألرباح .إ.فإن ق

، يف حني أن األرباح احملاسبية ال تأخذ )متضمنة أموال امللكية(م الدخل املتبقي بعد طرف تكلفة األموال .ا.ق

  1.يف االعتبار أي تكلفة ألموال امللكية

  2 :املعادلة اآلتية جند EVAالقتصادية املضافة  املستخدمة لقياس القيمة اومن الطرق الرئيسية     

EVAt = NOPATt – Ct x WACCt  

  :حيث أن    

EVAt  =القيمة االقتصادية املضافة.  

NOPAT  =صايف الربح التشغيلي بعد الضرائب.  

Ct  =رأس املال طويل األجل.  

WACCt  =التكلفة املرجحة لرأس املال.  

ناجحة ويكون هناك زيادة يف ثروة  ؤسسةميكن القول أن امل ففي هذه احلالة> EVA   0فإذا كانت     

ة قد أنتجت ؤسسفهذا يعين أن امل EVA = 0املالك وبالتايل يكسبون أكثر من أصل االستثمار، أما إذا كانت 

  .هذا يعين تآكل يف ثروة املالك EVA < 0بقدر ما استثمرت من أموال وعندما تكون  

أنه إذا ما طبقت املؤسسة نظام القيمة االقتصادية املضافة فإنه ميكن   Stern & Stewartويرى     

ال وهو الثروة اإلضافية اليت ها وتقييمها على أساس واحد متسق أصياغة مناذج القرارات والرقابة عليها وتوصيل

  3:ليحيث ميثل مقياس القيمة االقتصادية املضافة ما ي ،ميكن أن خيلقها أو يبددها تصرف أو إجراء ما

 مباشرة خبلق الثروة حلملة األسهم؛مقياس ألداء يرتبط بصورة  -

 تمر واحلقيقي لثروة محلة األسهم؛يوضح التحسني املس -

تثمارية إىل التخطيط ميكن من توجيه كافة القرارات ابتداء من قرارات املوازنة التشغيلية إىل املوازنات االس -

 االستراتيجي؛

تطابق مصلحة املديرين مع مصلحة محلة األسهم ويؤدي إىل أن املديرين ميثل أساس نظام حوافز يؤدي إىل  -

وعلى ذلك إذا اعتمدت احلوافز على حتقيق زيادة يف القيمة االقتصادية املضافة  ،يتصرفون كأم مالك املؤسسة

على  الذي يؤثرفإن املؤسسة ستحقق ذلك ألن الطاقة احلقيقية للمديرين والعاملني تركز على ذلك املتغري 

 مكافأم وحوافزهم؛

يساعد على توصيل أهداف املؤسسة واجنازاا إىل املستثمرين كما ميكن املستثمرين من التعرف على  -

 .املؤسسات ذات توقعات األداء املتميز

        

                                                 
 .106: ، ص2012دار التعليم اجلامعي، مصر، مدخل اختاذ القرارات،–اإلدارة املالية  ال فريد مصطفى، طارق مصطفى الشهاوي، -1
  .09: ص ،مرجع سابق، إبراهيم العمارنةثائر عدنان قدومي، قيس أديب الكيالين، أمساء  -2
 .198: ، صمرجع سابقسعد صادق حبريي،  -3
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  إجيابيات القيمة االقتصادية املضافة: ثالثا

مصادر القوة األساسية اليت تتمتع القيمة باإلضافة إىل ما مت ذكره سابقا، ميكن أن نبني ونستخلص     

  1 :االقتصادية املضافة، وذلك كما يلي

  ؛تقيس العوائد االقتصادية احلقيقية إلمجايل رأس املال املستثمر -

  ؛تعترف بصورة صرحية بتكلفة رأس املال سواء اململوك أو املقترض -

املؤسسة إىل األداء الذي يؤدي إىل زيادة تربط بشكل وثيق بالقيمة وبثروة محلة األسهم، وتوجه نظر إدارة  -

  ؛العائد حلملة األسهم

م مالك تعمل على ختفيض مشاكل الوكالة من خالل حتفيز املسريين وتشجيعهم على التصرف كأ -

 ة؛للمؤسس

ؤدي إىل تطابق أهداف املسريين مع أهداف محلة األسهم واملؤسسة ككل، حيث أن أي اقتراح استثماري ت -

بينما االقتراحات االستثمارية ذات  ،صادية مضافة موجبة حيقق مصلحة القسم واملؤسسة أيضاحيقق قيمة اقت

وذلك على  ،القيمة االقتصادية املضافة السالبة فهي غري مرغوبة سواء على مستوى القسم أو املؤسسة ككل

خلق نوع من  العكس من بعض املقاييس املالية األخرى كالعائد على االستثمارات والذي قد يؤدي إىل

 .التعارض بني مصلحة القسم واملؤسسة ككل

كما ميكن أن جند إجيابيات أخرى تتمثل أساسا يف قدرة القيمة االقتصادية املضافة كمؤشر خللق القيمة     

على الربط بني اجلانب االستراتيجي واملايل، مما يسهل على املسريين من حتكمهم باألخص يف نتائج 

عام تسهيل اختاذ القرارات وترشيدها، كما يؤدي إىل دفع املسريين على املستوى االستثمارات، وبشكل 

ن خالل استعراض مؤشر خلق القيمة املتمثل يف القيمة االقتصادية املضافة م ،أكثرية التشغيلي بتحمل املسؤول

 املسامهني بتعظيم يتبني مسايرته ملفهوم حوكمة املؤسسة باعتبارها حتاول أن تدفع باملسريين حنو رعاية مصاحل

  .قيمة املؤسسة، وبذلك فهي حتاول تقليل تكاليف الوكالة وتعارض املصاحل بني املالك واملسريين

  القيمة السوقية املضافة: املطلب الثالث

الذي مت  EVAاملؤشر الثاين إىل جانب القيمة االقتصادية املضافة  MVA املضافة تعد القيمة السوقية    

  .كمؤشر لتقييم األداء  (Stern stewart)تسويقه من قبل شركة 

  القيمة السوقية املضافةتعريف  :أوال

القيمة الناشئة عن جتاوز القيمة السوقية لرأس املال عن القيمة على أا  القيمة السوقية املضافةتعرف     

     2.الدفترية، وعرفت القيمة السوقية بأا املقياس التراكمي لعوائد رأس املال املساهم به

هو تعظيم ثروة أصحاب األسهم، وال شك أن هذا اهلدف ) مؤسسة مسامهة(إن هدف أي مؤسسة     

                                                 
 .63: ص، 07ع اجلزائر، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، جملة الباحث، دراسة حتليلية ملؤشرات قياس األداء من منظور خلق القيمة، هواري سويسي،  -1
جملة العلوم  السوقية املضافة والعائد على رأس املال املستثمر يف قياس أداء القطاع املصريف العراقي،استخدام مؤشري القيمة شهاب الدين محد النعيمي،  -2

 . 73: ص ، 18،2012الد  ،68العراق، ع بغداد،  جامعة بغداد، االقتصادية واإلدارية،
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األسهم يف نفس الوقت الذي تتحقق فيه الفائدة أيضا لالقتصاد القومي وذلك عن يعود بالفائدة على محلة 

  .طريق التأكد من أن املوارد قد مت ختصيصها بصورة فعالة

  حساب القيمة السوقية املضافة: ثانيا

واليت مت تقدميها ( يتم تعظيم ثروة املالك عن طريق تعظيم الفرق بني القيمة السوقية حلقوق امللكية    

   1:ويطلق على هذا الفرق السوقية املضافة حيث) ةالبداية وتسجيلها يف دفاتر املؤسس واسطة املالك يفب

  حقوق امللكية اليت وفرها املستثمرون –القيمة السوقية حلقوق امللكية = القيمة السوقية املضافة   

  .إمجايل حقوق امللكية –) سعر السهم (  ×) عدد األسهم املصدرة= (القيمة السوقية املضافة   

من خالل عالقتها مع  حساايتم أخرى أيضا حيث أيضا بطريقة القيمة السوقية املضافة حتسب و    

  2 :القيمة االقتصادية املضافة إذ متثل

  الية للقيمة االقتصادية املضافةالقيمة احل= القيمة السوقية املضافة 

وإن اخنفاض القيمة  ،إمكانية زيادة القيمة السوقية للمؤسسة يشري إىلإن ارتفاع القيمة السوقية املضافة     

السوقية املضافة للمؤسسة دليل على توقع اخنفاض قيمتها السوقية وتدين أرباحها، ولذا فهي تعكس حسن 

املوجبة تشري إىل زيادة قيمة الشركة مما يساهم  MVAفقيمة  ،إدارة املؤسسة لرؤوس أمواهلا على املدى الطويل

     3.تقييما لألداء اخلارجي MVAظيم حقوق محلة األسهم ويعد يف تع

  العوامل املؤثرة يف القيمة السوقية املضافة: ثالثا

   4:ميكن إمجاال حصر العوامل اليت تأثر يف القيمة السوقية املضافة فيما يلي    

معدالت النمو يف اإليرادات وصايف الربح  التشغيلي ورأس املال املستثمر لكي تكون القيمة السوقية املضافة  -

 كلفة رأس املال املستثمر؛تموجبة البد أن تكون معدالت النمو هذه تفوق 

كلما  هفاضكلما زادت هذه اإلنتاجية يف ظل ثبات رأس املال املستثمر أو اخنإنتاجية الدينار املستثمر حيث  -

 اخنفاض أو ثبات تكلفة رأس املال؛ زادت القيمة السوقية، السيما يف ظل

 .  احلد األدىن من هامش الربح املطلوب خللق ثروة إضافية للمسامهني -

  مزايا القيمة السوقية املضافة: رابعا

     5:للقيمة السوقية املضافة مزايا عديدة ميكن إدراجها فيما يلي    

من باقي  االقيمة املستقبلية للتدفقات النقدية الداخلة إىل املؤسسة بشكل أكثر تفوققادرة على حتديد  -

 وحق امللكية املستثمر يف املؤسسة؛املقاييس احملاسبية كوا تكلفة رأس املال 
                                                 

 . 237، 236: مرجع سابق، ص، ص حممود عزت اللحام وآخرون، -1
 . 103، 102: ، ص، صمرجع سابقأسيل هادي حممود، محزة حممود الزبيدي،  -2
 . 73: ، صمرجع سابقشهاب الدين محد النعيمي،  -3
 .145: ، ص2008، اليازوري، عمان، األردن، والتخطيط املايل اجتاهات معاصرة التحليلعدنان تائه النعيمي، أرشد فؤاد التميمي،  -4
، جملة كلية فاعلية تسويق اخلدمات املالية وعالقتها بالقيمة السوقية املضافة دراسة تطبيقية يف مصرف بغدادمحزة حممود الزبيدي، أسيل هادي حممود،  -  5

 . 103، 102: ص، ص ،2014، 41بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، كلية بغداد للعلوم االقتصادية، بغداد، العراق، ع 
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قد تبني يف األدبيات املالية أن املؤسسات اليت تطبق صايف القيمة احلالية كمقياس لألداء واالستثمار وعلى  -

خيضع للمشاكل احملاسبية يف احتساب التدفقات النقدية املستقبلية ونسبة  هغم من اجيابيات هذا املقياس إال أنالر

لذلك فإن استخدام القيمة السوقية املضافة يقترب يف تقديره من صايف القيمة احلالية وهو ذاتيا  ،اخلصم

 .سيتجنب كافة املشاكل احملاسبية
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  غري املالية املالية ومناذج تقييم األداء : ثايناملبحث ال

 حماسبية قيم على ارتكازها من االنتقادات، وذلك بسبب لألداء للكثري املالية تعرضت املقاييس  

 مقاييس تطوير الضروري من ولذلك أصبح املالية، الفترة اية يف عادة يتم األداء تقييم أن كما تارخيية،

 املرونة وزيادة اجلودة، مستوى ارتفاع: للمؤسسات مثل اجلديدة األهداف حتقيق على تقوم لألداء جديدة

 وختفيض الزبائن، لطلبات وسرعة االستجابة اإلنتاج، زمن وتقصري التسليم، أداء وحتسني واالبتكارات،

 .املخزون مستويات

اجلوانب اليت حتتاج ؤسسي لتوضيح املبرزت أمهية قياس وتقييم األداء  املؤسساتومن أجل حتسني أداء   

إىل التغيري والتطوير والتحديث، حيث عرض بعض الباحثني مناذج خمتلفة لقياس وتقييم األداء يتم من خالهلا 

مجع املؤشرات املالية وغري املالية معا دف إعطاء صورة أوضح عن أداء املؤسسة، ومن أشهر هذه النماذج 

منوذج هرم األداء، منوذج الكفاءة التنظيمية، منوذج لوحة : جند واليت ظهرت أغلبها يف تسعينات القرن املاضي

القيادة، منوذج جلنة معايري احملاسبة األمريكية، منوذج بطاقة األداء املتوازن، وسنتطرق بشيء من التفصيل لكل 

  .منوذج فيما يأيت

  منوذج الكفاءة التنظيمية: املطلب األول

، والذين قاموا بدراسة دقيقة 1994سنة   Beaudin , Morin , Savoieقدم هذا النموذج كل من   

: لألداء هي أبعادألدبيات األداء يف العلوم االجتماعية وعلوم التسيري، وبناء على ذلك استخرجوا أربع 

، مث قاموا بالدمج بينها للحصول املؤسسة وشرعية املوارد البشرية وقيمة االقتصادية والكفاءة استمرارية املؤسسة

  1.معيارا 13على منوذج لألداء يتكون من أربعة أبعاد، واليت بدورها حتتوي على 

 نظم يف التطور ليعكس 2000سنة  Savoie et Morin من طرف  األصلي النموذج تعديل متولقد   

 كما نفسها هي الرئيسية األربعة األبعاد حيث تبقى أبعاد، املعدل مخسة التنظيمية، ويضم النموذج الفعالية متثيل

 املؤسسة، أما البعد وشرعية املوارد البشرية وقيمة االقتصادية والكفاءة استمرارية املؤسسة: األصلي النموذج يف

 تقييم يف احلتمية السياسية العملية االعتبار املؤسسة يف تأخذ أن إىل ويهدف السياسي، البعد اإلضايف فهو

  2.التنظيمية، والشكل املوايل يوضح النموذج املعدل الفعالية

  

  

  

 

                                                 
1 - Emilio Bouliannnes, Vers une validation construit performance organisationnel, Thèse de Doctorat, Ecole 
des Hautes Etudes Commerciales, Montreal, Canada, P : 24 
2 - Diane-Gabrielle Tremblay, Productivité et performance : Enjeux et défis dans l’économie du savoir, Note 
de recherche 2003-13 de la Chaire de recherche du Canada sur les enjeux socio-organisationnels de l’économie 
du savoir, Télé-université Université du Québec, canada, 2013,P: 27, Cite Internet :  
https://www.teluq.uquebec.ca/chaireecosavoir/pdf/NRC03-13.pdf. 
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  قيمة املوارد البشرية

  Mobilisation du personnelحتفيز وتعبئة األفراد

  .مستوى مشاركة األفراد يف بناء القيمة واجلهد املبذول لتحقيق األهداف

   Moral du personnel معنويات األفراد

  .درجة تقييم اخلربة يف العمل بشكل إجيايب

   Rendement du personnel مردودية األفراد

  . نوعية أو كمية املنتجات اليت يقدمها الفرد أو اموعة

  Developpement du personnel ير األفراد تطو

  . درجة تطور املهارات لدى أعضاء املؤسسة

  

  

  

  الكفاءة االقتصادية

   Economie des resources االقتصاد يف املوارد

  .قدرة املؤسسة على ختفيض حجم املوارد املستعملة مع ضمان حسن االستخدام

   Productivite اإلنتاجية

  . كمية ونوعية املنتجات مقارنة بكمية املواد املستخدمة يف اإلنتاج يف فترة معينة

  

  

  

  

  شرعية املؤسسات أمام اموعات اخلارجية

   Satisfaction des bailleurs de fonds رضا املسامهني

  .مستوى رضا املسامهني عن استخدام أموال مسامهام بالشكل األمثل

   Satisfaction de la clientele رضا العمالء

  .حكم العميل على طريقة استجابة املؤسسة الحتياجاته

    Satisfaction des organisms regulateurs رضا اهليئات التنظيمية

  . درجة احترام املؤسسة للقوانني واللوائح التنظيمية

   Satisfaction de la communaute رضا اتمع

تمع ألنشطة املؤسسة وآثارهاالتقييم الواسع من ا .  

  

  

  

  

  استمرارية املؤسسة

    Qualite de produitجودة املنتجات

  مدى تلبية املنتجات لرغبات واحتياجات العمالء

   Rentabilite financiere الرحبية املالية

درجة ارتفاع أو اخنفاض املؤشرات املالية كالعائد على رأس املال املستثمر مثال، 

  . مقارنة باملمارسات السابقة، أو مقارنة بأهداف معينة

  Competitivite   التنافسية

  .درجة مقارنة املؤشرات االقتصادية مع تلك احملققة يف القطاع أو عند املنافسني

 
 
 
 

  

  القيادةلوحة : املطلب الثاين

لكن جذورها تعود إىل القرن العشرين حيث  ،تعترب لوحة القيادة من بني الطرق احلديثة لقياس األداء  

يف أكرب  يقهاطبكان يتم تالثالثينات من القرن املاضي حيث إىل بصفة غري مباشرة، مث يتم كان تطبيقها 

   1.نسايف فر 1980بقوة يف سنة  لتشهد عوداالشركات يف ذلك الوقت، مث 

ر كأحد أساليب تقييم األداء واليت حتتوي على حة القيادة يف فرنسا يف بادئ األمولقد استخدمت لو  

مؤشرات أداء للعملية اإلنتاجية وقام بتصميمها أوال مهندسو اإلنتاج، حيث كان من مهام عملهم البحث عن 

أعمق لعالقة األثر بالسبب واستخدمها طرق لتحسني وتطوير أساليب أداء العمليات اإلنتاجية عن طريق فهم 

لتكوين هذه املؤشرات، مث قامت اإلدارة العليا بتطبيق نفس املبدأ وحددت جمموعة من املؤشرات متكنها من 

                                                 
  .224الداوي الشيخ، مرجع سابق، ص  - 1

  سياسة املؤسسة

  .الساحة السياسية

  .رضا التحالف املهيمن

  .رضا املكونات وفقا لقوم النسبية

  .تقليل الضرر

  .البيئة/ كفاءة املؤسسة

  )Savoie et Morin 2000( ل  منوذج الكفاءة التنظيمية املعدل): 14( رقم  شكلال

Sourse : Diane-Gabrielle Tremblay, Productivité et performance : Enjeux et défis dans l’économie 
du savoir, Note de recherche 2003-13 de la Chaire de recherche du Canada sur les enjeux socio-

organisationnels de l’économie du savoir, Télé-université Université du Québec, canada, 2013,P: 27, Cite 
Internet :  https://www.teluq.uquebec.ca/chaireecosavoir/pdf/NRC03-13.pdf. 
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حتقيق الرقابة على العمليات التشغيلية جلميع مستويات املؤسسة مث مقارنتها باألهداف احملددة مسبقا مث اختيار 

  1.ااإلجراءات املصححة هل

وتنطلق فكرة إعداد لوحة القيادة من تشخيص وضعية املؤسسة، أي حتديد كافة العوامل اليت حتول   

حتسني الوضعية العامة دون حتقيق األهداف املسطرة يف اآلجال احملددة، وحماولة التحكم فيها من أجل 

بشكل  تستجيبأداة  "  بأا القيادة لوحة  Alazard & Separi  وسربي كل من ألزارعرف وي 2للمؤسسة،

املتغريات املالية والكمية والنوعية، فهي وثيقة القيادة وتسمح بالوقوف على جمموعة من حتياجات الأفضل 

سيق نترة تساعد على إختاذ القرارات والبطريقة واضحة ملتغريات خمتاحتتوي على جمموعة من املعلومات املنظمة 

ؤشرات املوسيلة تسيري جتمع بني  "، وهناك من عرفها بأا  3"والفريق، الوظيفة تصرفات القسموالرقابة على 

   4."أعماهلمقيادة أداء ب ريينللمس األكثر مالئمة للسماح غري ماليةالالية وامل

ضرورة احتواء لوحة القيادة يف املؤسسة على الصنفني معا  Kaplan.Rويرى العديد من الباحثني مثل   

املالية، ألن املسريين حباجة إىل وجود عرض متوازن هلذه املؤشرات حىت تكون هلم  أي املؤشرات املالية وغري

نظر يف رؤية متعددة األبعاد يف وقت واحد، فإذا مل يؤد حتسن األداء إىل وجود أثر امليزانية فإنه جيب إعادة ال

: يف تذكري املسريين بأنولذا فعل املؤشرات املالية أن تلعب دورا أساسيا ولو  إستراتيجية ومهمة املؤسسة،

جودة أحسن، مسارات أحسن، حلقات أقصر، إطالق منتجات وخدمات جديدة، إنتاجية مرتفعة ليست اية 

يف حد ذاا بل جمرد وسائل للوصول إىل اهلدف، وبعبارة أخرى لن تكون هذه التحسينات مفيدة إال إذا 

ال أفضل لألصول، فحىت يكون نظام القياس كامال ترمجت بارتفاع رقم األعمال وتدنية التكاليف أو باستعم

وفعاال جين أن ينعكس كل من حتسني املسارات، خدمة الزبائن، منتجات وخدمات جديدة على األداء املايل 

    5.بزيادة رقم األعمال، ختفيض األعباء وسرعة دوران األصول

 ض منوذجية أو متفق عليها، والتوجد طريقة للعر الواقع ال توجد لوحة قيادة منوذجية كما ال يف    

نظرا ألن لكل مؤسسة لوحة قيادة خاصة ا تتغري بتغري الغاية  6،كيفية موحدة لتحرير لوحة قيادة مناسبة

  7.واألهداف، ومن مث تتغري املؤشرات املكونة للوحة القيادة تبعا لذلك

وبالتايل ال توجد هناك  ،هداري الذي تقيس أداءاإل حة القيادة املستخدمة حسب املستوىوتصمم لو  

                                                 
: ، مقالة متاحة على الرابط276: ص إطار مقترح،" منوذج إستراتيجي متعدد األبعاد لتقييم األداء زينب أمحد عزيز حسني،  -1

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ARADO/UNPAN006255.pdf  
  .244الداوي الشيخ، مرجع سابق، ص  -2

3- Claude Alazard, Sabrine Separi, Controle de gestion: Manual et applications, 2emeEd, Dunod, Paris, France, 
2010, P : 552. 
4- Françoise Giraud et autres, Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance ,2eme Ed, Gualino éditeur, 
EJA , Paris , France, 2004, P : 105. 

  .129: ، صمرجع سابق رفة على األداء يف املؤسسة االقتصادية،أثر إدارة املعحممد زرقون، احلاج عرابة،  -5
متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطوير دورها :، الدورة التدريبية  الدولية حولحماولة بناء لوحة القيادة املالية ملؤسسة صغرية أو متوسطة ،ياحا عيسى -6

    .3: ، ص.2003ماي  28 -  25املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب،    -سطيف - ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيرييف االقتصاديات املغاربية

  .244الداوي الشيخ، مرجع سابق، ص  -7
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ولية ختتلف كل لوحة عن األخرى حسب مسؤ بل ،لوحة قيادة واحدة تطبق جلميع مستويات املؤسسة

املستوى اإلداري واهلدف املراد حتقيقه من هذا املستوى، وهلذا جند أن لوحة القيادة العامة للمؤسسة يتم 

تلف املستويات اإلدارية باملؤسسة، حبيث تتضمن لوحة ترمجتها إىل سلسلة متشابكة من لوحات القيادة على خم

القيادة ألي مستوى إداري مهمة وأهداف هذا املستوى واليت تترجم إىل أهداف جزئية حتدد مسببات النجاح 

   1.هلذا املستوى مث تترجم مسببات النجاح إىل سلسلة من مؤشرات األداء املالية والغري املالية

للمؤسسة فهي متنح  للمسري صورة حول أوضاع املؤسسة باعتبارها وسيلة  للوحة القيادة أمهيةو    

  3 :تعترب ، إضافة إىل أا2تساعد على اختاذ القرار

  ؛دارةاإلراقبة ملوسيلة   -

  ؛جهاز إنذار  -

   ؛تقييم األداءلوسيلة   -

  ؛وسيلة مراقبة وحوار واتصال  -

  .لتشخيص املايللوسيلة   -

  4 :بنيها للوحة القيادة كمقياس ألدائها من أمههاتؤسسة أيضا أن جتين عدة فوائد من وتستطيع امل  

 تشكل أداة إدارة تفاعلية توفر املعلومات بسرعة وبطريقة مستهدفة ؛ -

 ؛دارة العلياين من املعلومات وليس فقط اإلريمتكني خمتلف املس -

لقيادة أداء الوحدة اليت يترأسها، مع ضمان  ة إليها يف املؤسسة فرد الذي هو حباجتوفري املعلومات لكل  -

 .التوافق يف املعلومات إىل مجيع الوحدات

  منوذج هرم األداء  :املطلب الثالث

يم األداء وكما م األداء كمثال لنظام متكامل لتقيوأطلقوا عليه هر  McNair & alهو منوذج اقترحة   

من أعلى اهلرم إىل أسفله وترمجة املقاييس من أسفل  ، إذ يتم ترمجة أهداف املؤسسة)15(يظهر يف الشكل رقم 

اهلرم  حنو األعلى، وتستند عملية حتديد األهداف على الرؤية اإلستراتيجية للمؤسسة مث يتم ترمجة هذه 

األهداف إىل أهداف تسويقية ومالية حمددة لوحدات املؤسسة مثل أهداف احلصة من السوق، واإليراد، 

سها يتم حتديد اإلستراتيجيات ووضع املوازنات والتنبؤات املالية لتحقيق هذه واألرباح واليت على أسا

مث تأيت بعد ذلك اخلطوة اهلامة و األساسية بترمجة أهداف املؤسسة إىل مقاييس مفيدة  ،االستراتيجيات

الثة بالتركيز على اإلنتاجية، املرونة، رضا الزبون، ويتم تعزيز هذه املقاييس الث: للمستوى التشغيلي واملتمثلة بـ

                                                 
  .276: زينب أمحد عزيز حسني، مرجع سابق، ص -1
  .244الداوي الشيخ، مرجع سابق، ص  -2
   .3: ، ص.مرجع سابق ، ياحا عيسى -3

4- Françoise Giraud et autres, op cit, P: 105. 
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    1. أربعة مناطق لقياس األداء يف األقسام ومراكز العمل وهي الضياع وزمن الدورة والتسليم واجلودة 

  

  

   

  أهداف املؤسسة         الرؤية                     وحدات العمل                                    

                                 املؤسسية                                                          

  السوق           املالية            نظم العمل التشغيلية             

  املقاييس                          اإلنتاجية  املرونة     رضا العميل

  اإلدارات واملصاحل       الفاقد  زمن الدورة  التسليم   اجلودة    

  العمليات                                                

  

  

  

    

  

  

ونشري إىل أن قياس األداء يتم بصورة يومية أو أسبوعية أو شهرية يف القسم األدىن من اهلرم أي اجلزء    

املخصص بالعمليات، أما يف األجزاء العليا من اهلرم فتكون القياسات أقل تواترا ويغلب عليها الطابع املايل، ويف 

يث يتم ربط املقاييس التشغيلية عند املستويات ، ينبغي أن يكون نظام القياس متكامال حب Mc Nair & alرأي 

األدىن باملقاييس املالية عند املستويات األعلى، وذه الطريقة تستطيع إدارة املؤسسة أن ترى ما يشكل أساسا 

      2.للمقاييس املالية، وما يشكل دافعا هلا

، مع العلم أن املرونة عنصر أساسي  اعمودي األداءكننا إعادة تصنيف املؤشرات اليت ظهرت يف هرم مي 

  3 :وذلك كآليت

  .رضا العمالء والسوق مؤشرات اجلودة ، التسليم ، :مؤشرات الفعالية اخلارجية - 

                                                 
جملة كلية ، تقومي أداء الوحدات االقتصادية باستعمال بطاقة األداء املتوازن دراسة تطبيقية يف شركة زين السعودية لالتصاالتسحر طالل إبراهيم ،  -1

  . 353: ص ،2013 ،35ع  العراق، بغداد،، جامعة بغداد،بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة
ترمجة عالء أمحد صالح، سلسلة إصدارات ، -أفكار عاملية معاصرة-األداء البشري الفعال يقياس األداء املتوازن نيلز جوران، جاي روي، ماجرت دوتر،  -2

  .45: صمصر، مبيك، القاهرة، 
3- SAHEL Fateh, Role Du Système  Intègre  DE Gestion Des Couts Dans La Mesure De La Performance De  
L’entreprise Ee La Prise De Decision Cas Pratique : Hôtel Sheraton Club Des Pins, Thèse de Doctorat, 
Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion, UNIVERSITE M’HAMED 
BOUGARA-BOUMERDES, Algérie, 2014/2015, P : 63.  

                                                    
  

عملیات

 الفاعلیة الخارجیة الكفاءة الداخلیة

 هرم األداء):  15(الشكل رقم 

Source: C J McNair Carol J, Lynch Richard L, Cross and Kelvin F, Do financial and nonfinancial performance 
measures have to agree?, Management Accounting, Vol 72, N 5, 1990, P:30. 
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  .التحول واإلنتاجية واملؤشرات املالية، مؤشرات التكلفة ، واملهلة الزمنية :مؤشرات الكفاءة الداخلية - 

 احملاسبة اإلدارية األمريكيةمنوذج جلنة معايري : املطلب الرابع

والذي يتضمن منوذج شامل لتقييم  4Uقامت جلنة معايري احملاسبة اإلدارية األمريكية بوضع املعيار   

األداء وأوصت فيه باختيار املؤسسة ملؤشرات األداء اليت تتناسب مع ظروف احتياجاا واإلستراتيجية اليت 

   1: تتبعها ويتكون هذا النموذج من ستة جمموعات رئيسية ملؤشرات تقييم األداء نستعرضها فيما يلي

  :املقاييس البيئية: اموعة األوىل -1

جيب أن تكون املؤسسة على علم تام مبسؤولياا البيئية وذلك من نواحي عديد مثل أسلوب   

     .استخدامها للموارد احملدودة وعمليات إعادة التدوير ودرجة األمان والسالمة يف عمليات الوحدة

  :مقاييس السوق واملستهلك: اموعة الثانية -2

ه عن جودة السلعة أو اخلدمة ت املؤسسة سواء من حيث رضاهتمامالقد أصبح رضا الزبون من أهم ا  

وسرعة تقدميها واحلصول عليها يف الوقت املناسب وبالتكلفة املناسبة وبالتنوع الذي يرغبه، ويتوقف ذلك على 

طبيعة العمل واختالف األسواق وجمموعات العمالء، وهلذا جيب على املؤسسة أن حتدد مؤشرات األداء اليت 

رضا العميل احلايل واملرتقب ومؤشرات ترك العمالء السابقني التعامل مع املؤسسة، كما ميكن تقيس مدى 

واء على أساس جغرايف أو على أساس جمموعات ساستخدام مؤشرات بناء على تقسيم السوق إىل قطاعات 

  .العمالء لتحديد الرحبية سواء لكل قطاع أو لكل عميل أو لكل منطقة جغرافية على حدا

  :املقاييس التنافسية: اموعة الثالثة -3

جيب على املؤسسة أن تعرف أحوال منافسيها وتدرسها وتتوافر لديها معلومات وافية عن نقاط القوة   

ونقاط الضعف اليت يتمتع ا املنافسون، وكذا العمليات الداخلية وإجراءات سري العمل واستثمارام وأساليب 

ستخدموا، وإذا جتاهلت املؤسسة هذه املعلومات ال تشعر مبنافسيها إال بعد أن متويلهم ونوع العمالة اليت ي

        .يصبحوا أقوياء

  :مقاييس التشغيل الداخلية: اموعة الرابعة -4 

أشارت اللجنة إىل أمهية جودة أداء اإلجراءات الداخلية للعمل ألا تعترب نقطة اتصال بني املوردين   

تعمل على حتويل مدخالا إىل خمرجات وذلك بأعلى درجة من اجلودة بأقل تكلفة ويف والعمالء وهلذا فهي 

الوقت املطلوب وبقيمة مضافة عالية وجيب أن حتدد املؤسسة إجراءات العمل ذات األمهية الكبرية يف حتقيق 

     .األهداف اإلستراتيجية للمؤسسة

 :مقاييس أداء املوارد البشرية:  اموعة اخلامسة -5

إن رضا العاملون اليقل أمهية عن رضا العمالء وجيب أن يشعر العاملون بالرضا لكي تستمر املؤسسة   

  .وحتقق أهدافها

                                                 
  ، 278، 277: مرجع سابق، ص، ص زينب أمحد عزيز حسني، -1
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  :املقاييس املالية: اموعة السادسة -6

هناك العديد من املقاييس واملؤشرات املالية من وجهة نظر املسامهني لقياس أداء املؤسسة وفيما يلي   

الت زيادة اإليرادات، رحبية املنتجات، معدل العائد على املبيعات، معدل العائد على معد: بعض هذه املؤشرات

، معدل العائد على رأس املال، معدل العائد على حق EVAرأس املال العامل، القيمة االقتصادية املضافة 

  .امللكية

      : وميكن تلخيص حمتوى هذه املؤشرات من خالل الشكل التايل  

 .عدد ساعات الخدمة التي تقدمھا المؤسسة المجتمع -

 .عدد ساعات أنشطة التجمیع -

 .نسبة المواد التي تم تصنیعھا إلى إجمالي المواد -

 .حجم الملوثات واألضرار البیئیة التي قمت بھا المؤسسة -

 .حاالت اإلصابات والحوادث التي قانت بھا المؤسسة -

 .التعویضات التي دفعتھا المؤسسة للجھات الحكومیة -

 .مدى جودة المنتج -. نصیب الوحدة في السوق -

 .مدى جودة النقل - .      والسوقعدد الزبائن  -

 . سرعة الرد على الزبائن  - .               رضا الزبائن -

 .ربحیة السوق طبقا لقنوات السوق أو المناطق الجغرافیة -

 .مدى جودة منتجات المنافس - . نصیب كل منافس في السوق -

 .مدى سرعة تقدیم الخدمة لدى المنافسین -

 .ینالمؤشرات المالیة لدى المنافس -

 .جودة سعر السلعة أو الخدمة لدى المنافسین -

 .الوقت الالزم لتقدیم منتج جدید لدى المنافسین .رضا الزبون لدى المنافسین -

 .عدد المنتجات الجدیدة - . الوقت الالزم لتطویر المنتج -

 .نسبة المبیعات إلى عدد العاملین -.        متوسط فترة التشغیل -

 .متوسط فترة التخزین –.         مقاییس عدم الجودة -

 .الوقت المستغرق بین طلب المنتج وتسلیمھ للزبون -

 .عدد ساعات تدریب كل عامل - . األداء العادل للعاملینتقییم  -

 .الروح المعنویة للعملین  -.       معدل دوران العاملین -

 .الطلبات المقدمةعدد العاملین الذین تم توظیفھم إلى إجمالي  -

 .مدى والء العاملین  -

 .ربحیة المنتجات –.  ربحیة الزبائن –.    معدل زیادة اإلیرادات -

 .معدل العائد على حقوق الملكیة - .    معدل العائد على المبیعات -

 . القیمة االقتصادیة المضافة –. معدل العائد على رأس المال -

  المقاییس البیئیة

 والزبائنمقاییس السوق 

 المقاییس الخاصة بالمنافسین

 مقاییس العملیات الداخلیة

 مقاییس أداء الموارد البشریة

 المقاییس المالیة

  منوذج جلنة معايري احملاسبة اإلدارية لتقييم األداء): 16( الشكل رقم 

 

جملة كلية ، 35، ع باستعمال بطاقة األداء املتوازن دراسة تطبيقية يف شركة زين السعودية لالتصاالتتقومي أداء الوحدات االقتصادية سحر طالل إبراهيم ، :  املصدر

 .355: ص ،2013العراق،  بغداد، ، جامعة بغداد،بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة
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  املتوازنبطاقة األداء : ساماملطلب اخل

  Norton &قياس األداء املتوازن مت تقدميه ألول مرة كمفهوم لقياس األداء يف املؤسسة عن طريق             

Kaplan  يف جملة 1992يف عام Harvard Business Review   وكان اهلدف من تقدمي هذا النموذج  هو

التغلب على القصور الذي يواجه استخدام املقاييس املالية، فاملقاييس املالية تركز على النتائج وتستخدم 

ركات اليت تتعلق مبؤشرات خلق قيمة جديدة من خالل االستثمار يف احملمؤشرات الحقة، ولكنها غري مرتبطة ب

  1.لنيالعمالء واملوردين والعام

  بطاقة األداء املتوازن تعريف: أوال

 رؤيتها ترمجة ىعل ؤسسةامل مساعدة إىل يهدف إداري نظام"  بأا املتوازن األداء قياس بطاقة عرفت    

 على االعتماد خالل من وذلك ،املترابطة اإلستراتيجية والقياسات األهداف من جمموعة إىل واستراتيجياا

 تقييم خالهلا من ؤسساتامل تستطيع اليت الوحيدة الطريقة ميثل املايل التقرير يعد مل حيث املتوازن، األداء بطاقة

 األداء لتقييم نظام تصميم حاول نظامي عمل أول  " بأايضا عرفت و 2،" املستقبلية حتركاا ورسم  أنشطتها

 كما،ملستمر للتحسني ومبادرات مستهدفة ومعايري ومقاييس حمددة أهداف إىل ةؤسسامل إستراتيجية بترمجة يهتم

 املكونات وصف على تركز املتوازن األداء قياس فكرة إن ؤسسة،امل تستخدمها اليت املقاييس مجيع توحد أا

  3."وأعماهلا ةؤسسامل لنجاح األساسية

  أهداف بطاقة األداء املتوازن :ثانيا

  4 :تساهم بطاقة األداء املتوازن يف حتقيق األهداف التالية    

 ير إستراتيجية الوحدة االقتصادية؛حتديد وتطو -

 ؛)تصالإستراتيجية اال(تعميم إستراتيجية الوحدة االقتصادية على مجيع أحناء املؤسسة  -

 مفاهيم وتعابري يفهمها العاملني؛ وضوح األهداف من خالل ترمجة اإلستراتيجية إىل -

يق األهداف مراحل متتالية ليتم من خالهلا حتقجتزئة األهداف اإلستراتيجية إىل أهداف فرعية، وترتيبها على  -

     اإلستراتيجية للمؤسسة؛

 ألهداف طويلة األجل وقصرية األجل؛الربط بني ا -

متكن بطاقة األداء املؤسسة من املتابعة الدورية ألدائها، وذلك للتعرف على مواطن القصور من أجل  -

  . معاجلتها وتتضح عناصر القوة لتقويتها

                                                 
قياس مدخل قائمة –قياس األداء يف املنظمات احلكومية " ورقة عمل مقدمة يف ندوة مدخل قياس األداء املتوازن احملاور واملميزات، عبد الرحيم حممد،  -1

  .217: ، ص 2009،، منشورات املنظمة العربية للنتمية اإلدارية، مصر2007 ، القاهرة، مصر، فرباير"- االجناز املتوازنة
2- Kaplan , R.S. & Norton , D.P. , The Balanced Scorecard –Translating Strategy into action, Harvard 

Business , School Press, Boston, Usa,1996 , P: 8.  
3- Kaplan , R.S. & Norton , D.P. , The Balanced Scorecard – Measures that Drive Performance , Harvard 
Business Review Jan- Feb , 1992 , P: 71.  

، 01، الد 05ع العراق،اجلامعة العراقية، دنانري، الجملة بطاقة األداء املتوازن مدخل لتقييم األداء االستراتيجي، ، ربيع ياسني مسعود، زيد ياسني مسعود -4

 .313: ص ،2014
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   :بناء بطاقة األداء املتوازنخطوات : ثالثا

  1:هناك عدة خطوات لبناء نظام بطاقة األداء املتوازن قدمها كابالن ونورتن هي

 صياغةالذي ستكون عليه املؤسسة يف املستقبل، وهي تساعد يف الرؤيا  تعكس :الرؤيا حتديد -1

  الذي وجدت األساسي الغرض تبني وهي املؤسسة رسالة متثل دائما والرؤيا واألهداف، االستراتيجيات

 تتضمن أن الضروري جمموعة ومن قبل من أو املؤسسة  مدير ذهن من الرؤيا تصدر وقد أجله، من املؤسسة

 اخلدمة تقدمي :الرؤيا مثال أمثلة عبارات ومن املؤسسة،  مع املتعاملني املصاحل أصحاب جلميع ممثلني اموعة

 .تكلفة بأقل سلعة أفضل أو تقدمي املمتازة

 والقرارات املطلوبة للمؤسسة واألحداث اإلجرائية اإلستراتيجية القواعد تصف: االستراتيجيات حتديد 2-

 ااالت هي سنتبعها؟، وما اليت االستراتيجيات هي ما أي املستقبل يف مرغوبة حالة إىل موجودة حالة لتطوير

 يعترب أي إستراتيجية املؤسسة، وتنفيذ لصياغة أداة املتوازن األداء بطاقة منوذج ويعترب عليها؟، سنركز اليت

 .وأهداف حمددة مقاييس إىل واإلستراتيجية اردة الرؤيا لترمجة أداة النموذج

 :هو املختلفة احملاور ربط لكيفية األساسي واملنطق  

 الرئيسة األعمال عمليات يف التفوق من والبد إنتاجنا، لشراء زبائننا رضا حتقيق من البد ماليا للنجاح -

 ؛كفاءة أكثر لنصبح

 احتياجات مع إنتاجنا يتناسب أن البد لذا العمل، عمليات يف التفوق من البد زبائننا رضا على للحصول -

 ؛زبائننا

 .املستمر والتحسني التطوير من البد الداخلية عملياتنا لتحسني -

مناقشة  إىل املوصوفة االستراتيجيات من االنتقال اخلطوة هذه تعين :واحملاور احلرجة النجاح عوامل حتديد 3-

 ما حتدد املؤسسة أن جيب آخر النتيجة، مبعىن على أكثر تأثريها سيكون اليت والعوامل الرؤيا لنجاح حنتاجه ما

 ،األولوية حسب وترتيبهم سابقا ذكرناها اليت احملاور من حمور كل ضمن النجاح على تأثريا العوامل أكثر هي

 العوامل هي ما ذلك ومثال التصميم، جمموعات مناقشة هو العملية من اجلزء ذا للبدء ةبساملنا والطريقة

 .مسبقا احملددة اإلستراتيجية األهداف إلجناز أمهية األكثر اخلمسة

الحقا،  يف عملنا سنستخدمها اليت املعنية املقاييس الرئيسة حتديد اخلطوة هذه يف يتم :املقاييس حتديد  4-

 املرحلة ويف العملية، يف مجيعها تستخدم بل األفكار ترفض ال الذهين حبيث بالعصف يسمى مبا نبدأ أن جيبو

 تسمح واليت تراقب أن وميكن تعلقا أكثر تبدو اليت للمقاييس األولوية حسب الترتيب بتحديد نقوم النهائية

 .بالقياس

 املختلفة املقاييس خالل من التوازن وخلق والنتيجة السبب بني العالقة إجياد يف كبرية صعوبة وهناك         

                                                 
، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، كلية أثر تطبيق بطاقة األداء املتوازن على أداء شركات االتصاالت األردنيةجيهان ونس عبد العزيز موسى،  -1

 .361، 360: ، ص، ص47ع 2016العراق، بغداد،  ،بغداد للعلوم االقتصادية
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 احملاور يف واملقاييس األمد الطويلة األهداف مع تتعارض أن ميكن ال األمد القصرية فإن التحسينات لذلك

 .الكلية واإلستراتيجية الشاملة الرؤيا تدعم أن جيب ولكن جزئي تفاؤل إىل تؤدي ال أن املختلفة جيب

لكال من األهداف  املؤسسة وحتتاج مستخدم مقياس لكل بالنسبة  أهداف وضع يتم أن البد: التقييم -5

األهداف  تكون أن وجيب حينه، يف التصحيحي الفعل واختاذ االستمرار تستطيع لكي األمد وطويلة قصرية

 .البعض بعضها مع تتعارض ال واليت اإلمجالية واإلستراتيجية الشاملة الرؤيا مع متسقة الرئيسة

 بطرائق التقييم يتم وقد للبطاقة، الرئيسة احملاور يف املتضمنة املختلفة اجلوانب تقييم يتم أن وجيب    

 بالنسبة مئوية نسب أو )رقمي( كمي بشكل التقييم يتم قد املايل احملور مثال للمحور، تبعا خمتلفة وذلك

 حيتاج ووالئه الزبون رضا تقييم فإن مثال الزبائن حمور يف صعوبة أكثر التقييم يكون بينما للعبارات املختلفة،

 .للتقييم متعددة جماالت تتضمن خمتلفة اناتيإىل استب

 اليت عمل خطط إعداد املؤسسة إدارة على ينبغي املتوازن األداء بطاقة إلكمال :العمل خطط إعداد -6

 ولنياملسؤ األفراد ستتضمنوأيضا  املوضوعة والرؤيا األهداف إلجناز اختاذها جيب اليت اخلطوات حتديد تتضمن

 الوقت يف التصحيحية اإلجراءات الختاذ واملتابعة الرقابة بضرورة لالستراتيجيات السليم التنفيذ ويرتبط واملدة،

 .املوضوعة اخلطط عن احنرافات وجود عند املناسب

 من للتأكد مستمر بشكل متابعتها من البد املتوازن، األداء بطاقة تطبيق سالمة من للتأكد :واإلدارة املتابعة 7-

 ملختلف املتوازن األداء بطاقة استخدام الضروري ومن لإلدارة ديناميكية كأداة املقصودة الوظيفة تنجز أا

 على الرقابة وستكون وحدة لكل يومي برنامج أساس على تبىن أن جيب لذلك املؤسسة، يف اليومية العمليات

 لضمان مقترحة وطرق قواعد التطبيق خطة تتضمن أن جيب لذلك اجلاري، التقرير خالل من اليومية العمليات

 .مستمر بشكل القصري املدى يف للرقابة وخصوصا املقاييس تعمل أن وجيب التوازن، حفظ

 فهم إىل إضافة والرؤيا اإلستراتيجية جناح لضمان تستخدم املتوازن األداء بطاقة أن القول ميكننا وهنا    

 تعابري يف والرؤيا املؤسسة إستراتيجية إلظهار الفعال الطريق هي والعملية املتوازن، األداء بطاقة عملية بناء

 للتزويد بفهم املختلفة الوقت أبعاد ويف املختلفة احملاور خالل من املؤسسة نظر وجهة معرفة لضمان ملموسة،

  .املؤسسة خالل من تبىن للمناقشة وقاعدة عامة ولغة ككل للعمل مميز

  حماور بطاقة األداء املتوازن: رابعا

  .حماور بطاقة األداء املتوازنيوضح الشكل املوايل     
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 حماور بطاقة األداء املتوازن:  )17 (الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source : Hélène Löning et autre, le contrôle de gestion organisation, outils et pratiques, 
3eme Ed, Dunod, Paris, France, 2008, P : 159. 

 

   :احملور املايل -1

كيف ينبغي أن تظهر املؤسسة حلملة  :السؤال التايلعن جابة اإلوميكن تلخيص هذا البعد بالبحث عن        

 ،يعترب هذا احملور هو احملصلة النهائية لكافة التغريات والتحليل الذي يتم يف املراحل األخرىحيث  ،أسهمها؟

واليت  ،ن مجيع هذه املراحل ينصب التحسن فيها يف اية األمر إىل حتسني صايف ثروة املسامهني واملالكأحيث 

ستثمرة، فاملؤشرات املالية اليت قد تكون يف شكل تعظيم رحبية السهم أو معدل عائد مرتفع على األصول امل

يتضمنها هذا اجلانب من النظام متثل قيمة أساسية يف حتديد أثر األحداث االقتصادية اليت متت أو حدثت داخل 

  المحور المالي
للنجاح مالیا كیف یجب أن تظھر أمام المستثمرین 

  حملة األسھم
النتائج  المبادرات

 ةلمستھدفا
 األھداف المقاییس

    

  محور عملیات األعمال الداخلیة
إلرضاء المستثمرین والعمالء وما ھي العملیات 

  الداخلیة التي یجب أن تتمیز بھا المؤسسات؟
النتائج  المبادرات

 المستھدفة
 األھداف المقاییس

    

  محور التعلم والنمو
لتحقیق رؤیة منظمات األعمال كیف یجب أن تظھر 

  عمالئھاالمؤسسات أمام 
النتائج  المبادرات

 ةلمستھدفا
 األھداف المقاییس

    

  محور العمالء 
لتحقیق الرؤیة  للمؤسسات كیف یجب أن تظھر 

  المؤسسة أمام عمالئھا
النتائج  المبادرات

 المستھدفة
 األھداف المقاییس

    

الرؤیة 
 اإلستراتجیة



وأثر حوكمة الشركات على األداء املؤسسيتقييم األداء ومناذج مؤشرات                        :            رابعالفصل ال  

 

 
172 

املؤسسة، كما أن هذه املؤشرات قادرة على أن توضح ما إذا كانت إستراتيجية املؤسسة من حيث التطبيق 

     1.والتنفيذ قد حتققت أم ال كحد أدىن

 : حمور العمالء -2

، وجيب على املدراء أن األمهية لتحقيق عناية وإرضاء للزبون نتبدي فلسفة اإلدارة احلديثة املزيد م    

وقطاعات السوق ألي وحدة عمل، حيث تشتمل قطاعات السوق املستهدفة كال من الزبون  حيددوا الزبون

احلايل واملرتقب، بعد ذلك على املدراء أن يطوروا مقاييس األداء واليت جتعل من وحدة األعمال هلا القدرة على 

رتفاع اجلودة، حتسني خلق الوالء والرضا للزبائن يف تلك القطاعات من خالل تعيني دقة مواعيد التسليم، ا

رضا العمالء، االحتفاظ بالزبون، احلصة  ويتم قياس أداء هذا املنظور باآليت. اخلدمة، رضا الزبون، رحبية الزبون

  2.السوقية

 :حمور العمليات الداخلية -3

املؤسسة عن غريها من املؤسسات  يقصد به مجيع األنشطة والفعاليات الداخلية واحليوية اليت تتميز او    

اليت من خالهلا يتم مقابلة حاجات العمالء وغايات وأهداف املالكني، إن املقاييس الداخلية لبطاقة األداء 

املتوازن يفترض أن تنبثق من أنشطة األعمال اليت هلا أثر على رضا العمالء، وجيب أن حتاول املؤسسات حتديد 

طلوبة لضمان املواصلة على خط قيادة السوق ويستلزم من املؤسسات أن تقرر ماهي وقياس كفاءا وتقنياا امل

  3.العمليات والكفاءات اليت ينبعي أن تتفوق ا وحتديد املقاييس لكل مها

فإن هذا احملور يتضمن ثالثة دورات هذه الدورات الثالث   Kaplan & Nortonوفقا لكل من و    

 حاجات الزبائن ومتطلبام  ومستوى الرضا املتحقق من تعاملهم مع املؤسسة بأنشطتها تعد احللقة الرابطة بني

      4.دورة اإلبداع، دورة العمليات، دورة ما بعد البيع :وهذه الدورات هي

 )هل ميكننا االستمرار بالتحسن وخلق القيمة: (حمور التعلم والنمو -4

التحتية اليت جيب أن تعتمد عليها الشركة خللق القيمة هلا والتطور والنمو  ميثل التعلم والنمو البىن    

حيث أن املنافسة العاملية الشديدة تتطلب من املؤسسة القيام بتحسينات مستمرة لعملياا الداخلية ، املستقبلي

بون من خالل اختراق ومنتجاا احلالية ولديها القابلية على إنتاج و ترويج منتجات جديدة وزيادة القيمة للز

وبالتايل تنمية وزيادة قيمة محلة األسهم، إن التحسن يف األداء  ،أسواق جديدة وزيادة اإليرادات واألرباح

التشغيلي يعتمد بدرجة كبرية على تعزيز قدرات وقابلية األفراد العاملني يف املؤسسة وحتضريهم الستخدام هذه 

 ،ثقافة وتدريب األفراد العاملني يف املؤسسة :من العناصر التالية القابليات، ويتكون منظور التعلم والنمو

                                                 
 .138: ، ص2005منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر،  البعد االستراتيجي لتقييم األداء املتوازن،حممد حممود يوسف،  -1
، -ت الصتاعية يف حمافظة الديوانيةدراسة ميدانية موعة من الشركا -قياس األداء الشركات الصناعية وفق بطاقة األداء املتوازنعالوي خضري جميد،  -2

 .145، 144: ، ص، ص2015، 05، الد 02ع  ، العراق، ، جامعة املثىنجملة املثين للعلوم االقتصادية واإلدارية
 .224: ، صمرجع سابقوائل حممد صبحي إدريس، طاهر حممد منصور الغاليب،  -3
 . 361: سحر طالل إبراهيم، مرجع سابق، ص -4
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 1.قدرة نظم املعلوماتالتطوير والتحفيز،  ،االحتفاظ بالعاملني يف املؤسسة

  صعوبات تطبيق بطاقة األداء املتوازن: خامسا

املتوازن، وهي على هناك العديد من املعوقات والصعوبات اليت ميكن أن تواجه تطبيق بطاقة األداء     

  2:النحو التايل

 عدم املعرفة مبزايا هذا النموذج؛ نقص املعرفة عن بطاقة األداء املتوازن يف قياس األداء، أو -

حيتاج إعداد بطاقة األداء املتوازن إىل رؤية مشتركة إلستراتيجية متفق عليها، لذلك قد ال تكون هناك رؤية  -

    ون واضحة لكل املستويات اإلدارية؛ال تك معينة متفق عليها، أو إذا اتفق عليها

 املنفعة اليت ميكن احلصول عليها؛ ميكن أن تكون تكاليف بطاقة األداء املتوازن يف قياس األداء تفوق -

صعوبة حتديد الوزن املرغوب لألهداف األساسية اليت تكون ذات أبعاد متعددة، لذا جيب على اإلدارة أن  -

 ات األداء وفقا لألهداف األساسية؛متثل موجه حتدد األهداف الثانوية اليت

نقص املوظفني املؤهلني القادرين على التعامل مع نظام بطاقة األداء املتوازن، والذي يؤدي بالنهاية إىل  -

وأم ال مقاومة تطبيق هذا النظام، وتتكون لديهم اجتاهات سلبية اجتاه استخدام بطاقة األداء املتوازن، وخاصة 

 ف واضحة هلا؛يدركون أهدا

عملية وضع وحتديد املقاييس يف بطاقة األداء املتوازن معقدة جدا، وصعوبة حتديد العدد األمثل من املقاييس  -

 مة اليت تظهر األداء بشكل متكامل؛املستخد

عدم وجود مقاييس لبعض متغريات األداء، حيث أن وجود هذه املقاييس مهم لوضع االستراتيجيات موضع  -

  . التنفيذ، وبالتايل فإن عدم وجود مقاييس لقياس متغري ما يؤدي إىل عدم قدرة اإلدارة على توجيه أدائها

 
 

  

                                                 
  .249، 248: ص، ص مرجع سابق، محادي املوسوي، حيي علي -1
، متاح على 12: ص، 2012، يف اجلامعات األردنية احلكومية واخلاصة )Sigma Six (مدى استخدام مفاهيماملهدي مساعدة،  ماجـد عبدأمحد يوسف دودين،  -2

  .https://www.researchgate.net/publication/284168264 :الرابط
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  األداء املؤسسيحتسني و حوكمة الشركات:  ثالثاملبحث ال

أن يتم حتسني هذا األداء حىت يصل إىل معدل األداء املؤسسي من أهداف عملية تقييم األداء إن     

الضعف القوة وعلى جوانب تعترب نتائج تقييم األداء األساس يف التعرف على جوانب واملستهدف أو املتوقع، 

جيب على املسؤولني اختاذ يف أداء املؤسسات والعاملني ا، وبناء عليها يتم وضع خطط حتسني األداء، وهنا 

اإلجراءات واألفعال واملمارسات الالزمة لتصحيح األخطاء وبالتايل حتسني األداء، وتكون اخلطوة األوىل يف 

وذلك مبراعاة املوارد املتوفرة جيب أن حتقق عملية حتسني األداء أهدافها  ، كماحتديد مصادر األداء غري الفعال

الشركات من األساليب احلديثة  املستخدمة لتحسني األداء وذلك من خالل مساعدة  وتعترب حوكمةللتنفيذ، 

  .املديرين وجملس إدارة املؤسسات على تطوير إستراتيجية مناسبة وضمان اختاذ قرارات أسس سليمة

  حتسني األداء: املطلب األول

       .وخطواتهاألداء وأمهيته إضافة إىل دوافعه حتسني يف هذا املطلب تعريف  ناولنت       

  تعريف حتسني األداء: أوال

ميع املوارد املتاحة لتحسني املخرجات وإنتاجية العمليات جليعرف حتسني األداء على أنه االستخدام       

يشري هذا التعريف إىل أن 1،وحتقيق التكامل بني التكنولوجيا الصحيحة اليت توظف رأس املال بالطريقة املثلى

   .وذلك بالتوظيف األمثل لرأس املالاهلدف من حتسني األداء هو حتسني املخرجات بصفة عامة 

بأا العمليات املستمرة واملنهجية املنتظمة لتضييق الفجوة "  أيضا وميكن تعريف عملية حتسني األداء      

    2."بني األداء احلايل والنتائج املرغوب فيها

  األداءأمهية حتسني : ثانيا

  3 :يف النقاط التالية األداءتظهر أمهية حتسني     

البشرية واملادية والتقنية  األداءمن منظور شامل جيمع مجيع عناصر  األداءأمهية التعامل مع مفهوم حتسني   - 

  ؛ البعض اآلخر، وعدم التجاوز بالتركيز على بعض العناصر والتغافل عن والتنظيمية يف إطار متناسق

املوارد البشرية،  إلدارةالعامة  اإلستراتيجيةضمن  األداءأمهية إدماج معطيات وعناصر وبرامج حتسني  -

  ؛واإلداريةوالتسويقية والتمويلية والتقنية  اإلنتاجيةة ؤسسالعامة للم واإلستراتيجية

من  ؤسساتأو إعادة اهليكلة يف املعادة اهلندسة إضرورة النظر إىل قضايا التحسني والتطوير والتحديث و - 

  ؛األمريف اية  األداءواستهداف حتسني وتطوير  األداءمنظور إدارة 

ف مستويام الفكرية، وأخذ هذه الفروق الللموارد البشرية و اخت واالجتماعيةالثقافية  األبعادأمهية مراعاة  -

                                                 
جملة أداء دراسة حتليلية لعينة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر،  - البعد االستثماري للكفاءات ودوره يف حتسني أداء املؤسساتمسغوين مىن،  -1

      . 28: ، ص2014 ،05اجلزائر، ع  ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، املؤسسات اجلزائرية،
أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة سانت تقييم األداء يف اإلدارات الصحية مبديرية الشؤون الصحية مبحافظة الطائف، عبد الوهاب حممد جنني،  -2

  .59: ، ص2009 سوريا، كليمنتس العاملية،
  .341: حممد قدري حسني، مرجع سابق، ص -3
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  وحتديد معايري التقييم؛ األداءخطط حتسني  وإعداد األعمالعند تصميم  االعتباريف 

على تضمينها أبعادا تستثمر وتستثري الطاقات  األداءوختطيط حتسني  األعمالأمهية التركيز يف تصميم   - 

  .ات املعاصرةؤسسأن أرس املال الفكري هو أهم ما متلكه امل باعتبارالذهنية والقدرات الفكرية للموارد البشرية 

ت سواء على مستوى التخطيط أو على مستوى التنفيذ، فبعض شكالبعض امل يثري  األداءإن حتسني       

 األخذياه، وترجع أسباب التردد يف امهيته ومزأل إدراكهمبأساليب التحسني رغم  األخذملديرين يترددون يف ا

  1 :إىل األداءبأساليب حتسني 

 بأسلوب حمدد ونظام معتمد يف كيفية التعامل مع املرؤوسني؛ االلتزاملرغبة يف التحرر وعدم ا -

 رةتعديل طرق دوو ،من حيث تغري أساليب تقدمي اخلدمة األداء،عباء اليت يفرضها حتسني ألالشعور بزيادة ا -

 وعبء العمل الورقي؛ ،كثرة النماذج املطلوب استيفائها ،العمل

ثبات صحة تقييمه إلالسعي إىل تفادي املواقف اليت يضطر فيها الرئيس إىل املناقشة واجلدل مع املرؤوسني  -

 ملستواهم العام، أو لشرح طرق العمل املستحدثة والتطوير املطلوب حتقيقه؛ 

 .داء على حرية ووقت الرؤساءألمن القيود اليت يفرضها نظام حتسني ا خففامليل إىل الت  -

  2:ية حتسني األداء أيضا يفوتظهر أمه

نظام للحصول منهم على أن حتسني األداء يساعد األفراد على جتويد العمل وحتقيق أهدافهم، وليس جمرد  -

 أكرب إنتاج؛

 قد يترتب عليه من حماسبة ومسائلة؛أمهية حتسني األداء يف تنمية القدرات واملهارات، رغم ما  -

 يف ختطيط األداء وتقييم النتائج؛ يف حتسني األداء، حيث يشاركونأمهية الدور اإلجيايب للموارد البشرية  -

تأكيد أن حتسني األداء مشاركة بني اإلدارة والعاملني، وأن هدف التحسني يكون ملصلحة الطرفني، وأن  -

   اب على األداء املخالف للمواصفات؛املكافأة على األداء املتميز هي هدف النظام وليس العق

  : ألساسية لتحسني األداءاملبادئ ا: ثالثا

  3  :من املبادئ األساسية لتحسني األداء مايلي      

 ؛)خارجي/ داخلي (وتوقعات الزبون  الوعي بتحقيق احتياجات -

 ة ذوي الكفاءة واملهارة واإلبداع؛إزالة احلواجز والعوائق وتشجيع مشاركة مجيع العاملني وخاص -

 التركيز على النظم والعمليات؛ -

   .ومتابعة األداء القياس املستمر -

  :دوافع التحسني املستمر: رابعا

ل اليت مالعوامن أهم  معدالت التغري السريعة واملنافسة واحلفاظ على املكانة واالهتمام باجلودة تعترب        

                                                 
  .342، 341: سابق، ص، صحممد قدري حسني، مرجع  -1
  .342: سابق، صالرجع املنفس  -2
      . 29، 28: ، ص، صمرجع سابقمسغوين مىن،  -3
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  1:لتحسني املستمر واليت نوضحها فيما يليتدفع املؤسسات إىل القيام بعملية ا

متثل جمموعة القوى اخلارجية، اليت تؤثر على نشاط وقرارات املؤسسة وتتأثر ا،  :معدالت التغري السريعة -1

والبيئة اخلارجية هي نقطة البداية والنهاية للمؤسسة، فمن حيث كوا نقطة البداية، فهي املصدر األساسي 

ن السوق، أما من للحصول على املوارد للتنظيمية مثل املوارد اخلام، رؤوس األموال، العمالة واملعلومات ع

حيث كوا نقطة النهاية، فإن بيئة األعمال هي املستهلك األساسي ملنتجات وخدمات املؤسسة، فكلما متيزت 

البيئة بعدم التأكد نتيجة لكثرة عدد املتغريات البيئية وعدم استقرارها، عندما تعمل املؤسسات على حتسني 

  .الل االبتكارأدائها، ملواجهة ظروف الغموض البيئي وذلك من خ

تعكس مكانة املؤسسة أي املوقع التنافسي للمؤسسة بني بقية املؤسسات العاملة يف  :احلفاظ على املكانة -2

نفس اال، وميكن هلا أن حتقق ميزة تنافسية عندما تقوم بتطبيق االستراتيجيات اليت ختلق القيمة للمستهلك، 

يق بني املهارات والكفاءات واليت ال ميكن للمنافسني احلاليني أو املرتقبني تطبيقها، وهذا من خالل املزج الدق

  . البشرية واألصول املادية بطريقة فريدة تؤدي إىل حتقيق امليزة التنافسية

إن املتغريات السريعة اليت حتيط بنشاط املؤسسات، خاصة اهلادفة للربح، حتتم على  :االهتمام باجلودة -3

ا املختلفة لتحقيق مستوى عال من املؤسسات أن جتد لنفسها األسلوب الذي ميكنها من دمج معارفها وكفاءا

األداء، وذلك مع احلرص على التركيز على اجلودة الشاملة، اليت تعرب عن األساس الذي ينطق منه استهداف 

  .                    ذلك املستوى من األداء، إضافة إىل ضرورة مراعاة شروط التنمية املستدامة

املوجود بني املؤسسات وحماولة كل منها كسب الريادة يف  تعرب املنافسة عن حالة الصراع :املنافسة -4

لسوق، وذلك باعتماد عدة إستراتيجيات متكنها من حتقيق مستويات مرتفعة من األداء، لذلك على املؤسسة ا

 .   القيام بالتحديث املستمر الستراتيجياا وتتبع متغريات البيئة اخلارجية

  خطوات التحسني املستمر: خامسا

  2 :أسلوب التحسني املستمر باملراحل التالية مير      

تاحة واقتناصها وهي املرحلة اليت يتم فيها حتديد فرص التحسني امل :مرحلة حتديد فرص التحسني املتاحة -1

وتتألف من جزأين األول كل من مدخالت حتليل إشارات التحذير الداخلية واخلارجية مثل الفشل، الشكاوي 

قتراحات فرق العمل واملهنيني واملشرفني جبانب تعليقات وأراء عناصر البيئة اخلارجية وإعادة اإلنتاج فضال عن ا

لمنتجات، ومن مثة حتديد األداء بالنسبة لعن املنتجات من الزبائن وأراء العمال واملقارنة باملنافسني عن 

من إنشائه والوقت  املشاكل، أما اجلزء الثاين فيتضمن تكوين الفريق املسؤول عن التحسني وحتديد الغرض

  .املخصص حلل املشكالت مما ميكن القول بأن املشاكل تعد فرصا للتحسني املستمر

                                                 
      . 29: نفس املرجع السابق، ص - 1
املستمر وتضييق الفجوة  إمكانية اعتماد تقنية املقارنة املرجعية  كإستراتيجية فعالة لتحديد احتياجات التحسنيفائزة إبراهيم حممود، ثائر صربي الغبان،  - 2

     . 37، 36: ص، ص،  2010، 09ع العراق،  ،كلية التراث اجلامعة جملة كلية التراث اجلامعة،يف أداء الوحدات االقتصادية العراقية، 
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 وذلك عن طريق وصفها بوضوح وحتديد اخلطأ عند حدوثه وبيان املسؤول: مرحلة تشخيص املشكلة  -2

  .عنه وتوضيح تأثرياته على الزبون واعتماد التركيز على ما هو معروف وغري معروف وحجم املعرفة املطلوبة

لتقرير املقاييس والزبائن واملوردين  :مرحلة حتليل واستدراك كيفية األداء واألنشطة األساسية  -3

األداء عن طريق فريق واملدخالت وحتديد مدى رضاهم وفق وضع خمطط لتدفق العمليات وحتديد مقاييس 

وهي معلومات عن كيفية  ،العمل الذي سيقوم جبمع البيانات وحتديد الزبائن وتوقعام ومدخالم وخمرجام

  .تصميم املنتج واليت تتطلب معلومات إحصائية عن ضبط اجلودة باإلضافة إىل خرائط التشتت

وذلك من خالل ابتكار : لتحسنيمرحلة وضع التصورات للعمليات املستقبلية واحللول املثلى ل  -4

إدخال تعديالت على الطرق واألداء بالطريقة  –مزج عمليتني أو أكثر خللق عملية أحسن –عمليات جديدة 

  .األفضل

واحلصول على املوافقة على تنفيذ عمليات التحسني، ويتضمن التقرير : مرحلة إعداد خطة تنفيذ التغري  -5

  .م عمله وكيفيته، ومىت سيتم العمل، ومن القائم به، وأين سينفذ العملتسي اخلاص حتديد ما

وبشكل ينعكس على أداء اإلدارة يف سعيها لوضع برنامج : مرحلة التحسني املستمر مبستوى أفضل  -6

 .للتحسني املستقبلي الداخلي واخلارجي

 طرق التحسني املستمر: املطلب الثاين
 ، ودفاحمللية والعاملية قناعية كاخلدمية منافسة شرسة يف األسواتواجه املؤسسات يف القطاعات الص      

ر اليت أثبتت البقاء يف السوق توجب على املؤسسات تبين أو تطبيق واحد أو أكثر من مداخل التحسني املستم

واخلدمات إمكانياا يف تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات يف جمايل التكلفة واجلودة كالقدرة على تقدمي السلع 

ى املؤسسات التحسني املستمر فقد بات لزاما عل بالوقت املناسب وباملكان املناسب،  ونظرا لتعدد مداخل

ة كقدراا املالية، ؤسساملداخل عن كثب الختيار ما يالئمها كإمكانية تطبيقها مبا ينسجم كثقافة امل معرفة تلك

أحد  القرارات اإلستراتيجية فضال عن أن جناح تطبيق مما يعطي هلذا املوضوع أمهيته البالغة كونه يعد من

  1.املداخل سيعود مبردودية اقتصادية كبرية على املؤسسة

هناك منطني أساسيني لتحسني األداء التحسني التدرجيي املستمر والتحسني املبدع  ونشري إىل أن      

مية وتنفيذها بوضع فرق للتطوير تم اجلذري، فالتحسني املستمر يتعلق بتحديد طرق التطوير يف األعمال اليو

حبل املشكالت باستعمال أدوات اجلودة، أما التحسني اجلذري فال يكون تدرجييا بل بقفزة نوعية يف مستوى 

األداء، وتلجأ املؤسسة إىل هذه الطريقة إذا كان هناك فرق كبري بني األداء احلايل واألداء املرغوب فيه، ونشري 

و التحسني اجلذري يتشاركون يف إشباع احتياجات الزبون عن طريق تعديل  املستمر ن مدخلي التحسنيإىل أ

عمليات املؤسسة، فالتحسني املستمر بقوم بأعمال تصحيحية على مستوى االختالالت بصفة مستمرة عن 

                                                 
، 2009، 2، الد 07العراق، ع بغداد، جملة دراسات حماسبية ومالية، جامعة بغداد،  ،-دراسة مقارنة - مداخل التحسني املستمر مها كامل جواد،  -  1

  . 87: ص
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اج إىل طريق الفاعلني املباشرين يف العمليات، أما التحسني اجلذري فهو يركز أكثر على االختالالت اليت حتت

     1.تصحيح كبري جدا وفق نظام قيادي

ولقد تعددت طرق حتسني األداء املستمر وفيما بعض الطرق األكثر شيوعا لتحيسني أداء املؤسسات        

  .Sigma Sixو طريقة املقارنة املرجعية و طريقة ستة سيقما   )Kaizen(طريقة التحسني املستمر : وهي

  )Kaizen(التحسني املستمر: أوال

  : )Kaizen(مفهوم طريقة التحسني املستمر -1

واليت تعين التغيري حنو التحسني ) Kaizen(تعود اجلذور التارخيية للتحسني املستمر اىل الكلمة اليابانية      

يف الطاقة والوقت  لقيادة املؤسسات الصناعية يف اليابان ملنع اهلدر (Ohno) كفلسفة أطلقها العامل الياباين

ما االنطالقة احلقيقة أح اليابان بعد احلرب العاملية الثانية، الصإوالتكاليف، واعتمدت يف العديد من امليادين إبان 

ل بشك وقد استخدمت بعد ذلك 1984عام ( Amail Masaeki) هلذا املفهوم فأا تعود إىل اخلبري الياباين

ية البيئة اخلارجعلى التغريات احلاصلة يف واسع لتعميق الفكرة باجتاه التحسني املستمر حنو األفضل بناءا 

ن ما ميكن اإلقرار به وسط التغيريات واالستجابة والتكييف معها من أجل بلوغ النجاح املنشود، خاصة وأ

ن املؤسسات تتبىن التحسني املستمر بعد وضوح احلالية املتسارعة هو عدم االستقرار البيئي، وقد بدأت العديد م

نتائج التطبيق يف الشركات اليابانية أوال ومن مث الشركات األمريكية واألوربية و عدد من الشركات األسيوية 

والتصنيع الرشيق والتصنيع املرن تعتمد التحسني  ثانيا، وهكذا نرى اآلن األنظمة اإلنتاجية كاملصنع الفعلي

  2.ليف دنيا األعما قة لتطبيقاا امليدانية وسعيها إىل حتقيق التفوأساسي املستمر كأداة

التركيز على عناصر ألغراض التحسني املستمر لألداء لعل من أمهها التركيز  وفقا هلذه الطريقة جيري      

ة، استعمال على الزبون، روح التعاون وعمل الفريق، حلقات اجلودة، عالقة اإلدارة مع املوارد البشرية العامل

التكنولوجيا املتطورة مبيدان العمل، وهناك خطوات ميكن استعماهلا يف تطبيق الطريقة وهي الفرز والترتيب 

املنطقي لألشياء جبانب التخلص من األشياء غري املستعملة، والترتيب املنهجي لألشياء وذلك لتفادي ضياع 

احلاجة وقابلة لالسترجاع وكما استعمل اليابانيون الوقت يف البحث عنها حبيث تكون جاهزة لالستعمال عند 

قانون الثالثني ثانية حيث ترتب أدوات االستعمال امليكانيكي يف لوحة خاصة وذلك يف فلسفة كل شيء يرجع 

إىل مكانه املخصص بعد االستعمال، وتنظيف مكان العمل فضال عن التعقيم الشامل و اليت تشري إىل ضرورة 

ى نظافتهم الشخصية حبيث يكون مظهره الئقا عند أداء وظيفته وكدليل على االلتزام حمافظة العاملني عل

    3.بتعليمات و أنظمة العمل داخل املؤسسة

                                                 
  .30: ، صمرجع سابقمسغوين مىن،  -1
جملة تكريت للعلوم ، Carrefourدراسة حتليلية يف شركة  - اصر التحسني املستمر ودورها يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامةنعماجد حممد صاحل،  -2

   .150: ، ص2017 ،20، الد 38ع  العراق، تكريت، اإلدارية واالقتصادية، جامعة تكريت،
     . 36 :مرجع سابق، صفائزة إبراهيم حممود، ثائر صربي الغبان،  -3
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  1:ويرى هذا املدخل أن تطوير األداء للمؤسسة يتميز بالصفات التالية      

 داري بعينه؛ولية مجاعة أو مستوى إؤيقع التحسني املستمر على كل إنسان يف املؤسسة وليس مس -

 يقع التطوير املستمر على تطوير العمليات، وليس فقط على النتائج، وإمنا بقوم بتطوير وحتسني العمليات -

  للوصول إىل أحسن النتائج املثلى؛

تسويقية،  على تطوير األداء يف كل األنشطة داخل املؤسسة، سواء كانت أنشطة KAIZENتركز فلسفة  -

 أم متويلية، أم إدارية؛

- KAIZEN منظومة متكاملة من الفكر اإلداري، ونظم العمل، وأدوات حتليل املشاكل واختاذ القرارات. 

كالت، لن يكون هناك حتسني االعتراف بداءة بوجود املشاكل حىت يتم التطوير، فبدون اإلقرار بوجود مش -

 لألداء؛

 ؛Costomer drivenعلى أمهية إشباع رغبات العميل، حيث تعتمد فلسفته على  KAIZENيركز مدخل -

 من الوقت؛ % 50أال يقل اهتمام اإلدارة بالتحسني املستمر عن  -

بعمليتني أساسيتني مها الصيانة والتحسني، فالصيانة تعىن وضع على االهتمام  KAIZENتركز فلسفة  -

ل ا إىل وصواملعايري واملعدالت والتأكد من االلتزام ا، أما التحسني يقصد به تطوير املعايري واملعدالت وال

 .مستوى أعلى

  :)Kaizen( خطوات التحسني املستمر - 2

  2:إن خطوات التحسني املستمر وفق فلسفة الكازن تتمثل باآليت      

وثق من خالل ي مث  ،لتحسنيهذه املرحلة باختيار موضع ا يقوم فريق العمل يف:    ( Plan) التخطيط - 2-1

قوائم الفصل وخمطط السبب والنتيجة واملدرجات : حتليل البيانات باستخدام طرق التحليل املختلفة مثل

التكرارية وخمطط بارتو واألشكال البيانية وغريها، ومن مثة حتديد أهداف التحسني والتكلفة واملنافع املترتبة 

 .على بدائل حتقيق تلك األهداف
مجع البيانات بشكل مستمر يذ خطة التحسني ومراقبة تقدمها وفريق العمل هنا لتنفسعى  :(Do) التنفنيذ - 2-2

 .وأية تغريات فال بد أن توثق و يعاد النظر ا إذا دعت احلاجة لقياس التحسني يف العملية اخلاضعة للتحسني

يف املرحلة الثانية  هذه املرحلة فريق العمل يقوم بتحليل البيانات اليت مت مجعها يف :( Check )  املراجعة - 2-3

 أو ويف حالة وجود أي خلل) التخطيط ( للوقوف على مدى قرم من حتقيق األهداف املرغوبة واحملددة مبرحلة

 .قصور فال  بد أن يعاد تقييم اخلطة أو إيقاف العمل ا
ان فريق العمل إذا كانت النتائج اليت مت احلصول عليها من املرحلة الثالثة ناجحة ف :(Act)  التصحيح -2-4

                                                 
   .131، 130: ص، ص 2008دار النشر للجامعات، مصر، ،، املنظمات العامة الدولية يف املؤسسي األداءتقييم ، أينت حممود سامح املرجوشي -1

جملة مركز دراسات الكوفة،  التحسني املستمر بأسلوب كلفة كايزن وإمكانية اعتماده يف الشركة العامة لصناعة اإلطارات يف النجف،حامت كرمي كاضم،  - 2

   .164، 163: ، ص، ص2011، 11، الد 21ع  العراق،الكوفة، جامعة الكوفة، 
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  . يعيد النظر بالوثائق والنتائج املتعلقة بالعملية اخلاضعة للمعاجلة وتصبح تلك اإلجراءات قياسا للتطبيق
 :)Kaizen(عناصر التحسني املستمر  -3

انطالقا من حقيقة أن التحسني املستمر يعين االلتزام بإجراء التغيريات التدرجيية حنو األحسن وبشكل       

فإن ذلك ال يتم من فراغ وإمنا يعتمد على عناصر أساسية حيددها البعض استنادا على فلسفة اليابان متواصل، 

لكوا املمهد احلقيقي هلا، واملتمثلة يف باحملافظة على إجراءات معينة مستمدة من حضارا املمتدة آلالف 

، إذا ما قرأت Sابانية تبدأ باحلرف كلمات ي 5، إذ أا متثل )5S(وتتلخص هذه العناصر  مبا يسمى  السنني،

  1:غة اإلجنليزية، وتعين نشاطات التحسني اليومية وعلى األصعدة كافة، وميكن تلخيص هذه العناصر يفلبال

S1 – (Seiri)  : وهو العنصر األول الذي يركز على حذف األنشطة غري الضرورية من حمل العمل وذلك عن

  احلمراء؛لية تدعى إعطاء البطاقة طريق عم

S2 – (Seiton) :ة تضمن ويركز على كفاءة وفعالية العمليات اإلنتاجية عن طريق اعتماد إستراتيجية مناسب

  عملية تنظيم وإدارة العمل؛

S3 – (Seiso) :حص والتنظيف املستمر ملوقع العمل؛ويعين الف 

S4 – (Seiketsu) : لتحديد األخطاء واالحنرافات  وهذه ويعين ضرورة وضع معايري لألداء ميكن الرجوع إليها

لد حافزا لدهم املعايري جيب أن يشارك العاملون يف وضعها، ألم أقرب إىل واقع العمل فضل عن كونه يو

 للعمل على حتقيقها؛

S5 – (Shitsuke) : ويعد هذا العنصر من أهم وأصعب العناصر يف التحقيق لكونه يرتبط بتدريب القوى

  .لعناصر السابقة وجعلها جزءا من سلوكهاالعاملة على حتقيق ا

يتبني بأن عملية التحسني املستمر تتكون من جمموعة من عناصر متتالية تترتب حبسب اخلطوات       

واإلجراءات الالزمة لعملية التحسني املستمر ، إذ دف هذه العناصر إىل إجراء تغيريات حنو األحسن وبشكل 

  .مستمر

 املقارنة املرجعية: ثانيا

) Francis Lowell(عندما قام الصناعي االجنليزي  1810تعود دالالت املقارنة املرجعية إىل عام   

الطحني الربيطانية للوصول إىل أكثر التطبيقات جناحا يف هذا  معاملبدراسة أفضل األساليب املستخدمة يف 

الذي قام بتطوير خط التجميع كأسلوب صناعي  1913يف العام ) Henry Ford(اال، وجاء بعده الصناعي 

متميز من خالل قيامه جبولة يف  مواقع ذبح األبقار يف شيكاغو، ويف أعقاب احلرب العاملية الثانية كانت اليابان 

أول الدول اليت تطبق املقارنة املرجعية على نطاق واسع يف بداية اخلمسينات من القرن املاضي عندما ركز 

ودهم على مجع املعلومات واستقطاب األفكار وحماكاة الشركات األمريكية أثناء زيارم املكثفة اليابانيون جه

اليت كانت اهلدف منها احلصول على املعرفة وتكييف ما شهدوه خلصوصيتهم اليابانية واالستناد عليها يف إبداع 

                                                 
جملة دراسات حماسبية ، -دراسة حلالة علمية افتراضية -اء يف ظل إعتماد الكايزنمدى مالئمة املوازنة للرقابة وتقومي األدعباس نوار كحيط املوسوي،  - 1

   .8،9: ، ص، ص05، 2010لد ، ا11ع  العراق،بغداد، ومالية، جامعة بغداد، 
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ية املقارنة املرجعية املوجودة يف وقبل أن تتكون تسم ،منتجام ومبتكرام يف اية الستينات والسبعينات

هي  ) Xerox(قاموس األعمال، مث انتقلت تطبيقات هذا األسلوب إىل الواليات املتحدة حيث تعترب شركة 

الرائدة واملؤسسة للمقارنة املرجعية كتسمية وكأسلوب علمي يعتمد خطط حمددة تؤدي إىل حتسني أداء 

  1.املؤسسات

ى جدوى املراقبة والتعلم من األداء املتفوق مقارنة بينهم وبني عل ) Xerox(شركة ولقد برهنت   

   2 .منافسيهم ومن خالل املعرفة اليت اكتسبت جنحوا يف حتسني إنتاجيتها وختفيض تكلفة اإلنتاج

  مفهوم املقارنة املرجعية  -1

، وهناك )إىل منط القياس (ولقد اختلف الباحثون يف تسميتها فهناك من يشري للمقارنة املرجعية بأا   

إىل أن التسمية املتفق عليها هي ) قواعد املقارنة(، يف حني هناك من يرى بأا )مقارنة مرجعية(من يرى بأا 

    3.املقارنة املرجعية وهي األكثر داللة واتفاقا مع األصل واجلوهر كمفهوم وأهداف ومتطلبات

البحث املستمر عن أفضل تطبيق لألسلوب الفعال عملية " املقارنة املرجعية بأا  Hiltonولقد وصف   

الذي ينجز به العمل من خالل مقارنة األساليب املوجودة ومستويات أداء املؤسسات مع ما يناظرها يف 

بأا Finngan  عرفها ، يف حني 4"املؤسسات األخرى أو مع الوحدات الفرعية األخرى ضمن املؤسسة نفسها

لتقييم منتجات ومعدات وطرائق املعاجلة يف املؤسسات الريادية لتحسني عمل عملية نظامية ومستمرة " 

  5".املؤسسات األخرى

أحد األنشطة املتعلقة بتحسني النوعية، وهي تركز على التقييم املستمر " فقد عرفها بأا Higginأما   

سات األخرى أو مقابل واملنتظم للمنتجات واخلدمات ووظائف العمل اخلاصة باملؤسسات مقابل أداء املؤس

أداء األقسام والفروع التابعة للمؤسسة الواحدة واملشهود هلا السمعة الطيبة يف جمال معني وتقوم املقارنة بتقييم 

       6".هذا األداء منوذجا ألفضل ممارسة بغرض حتسني أوضاع املؤسسة

  7 :م املقارنة املرجعية وهيعاد مفهوتأشري النقاط التالية كتحديد ألبالتعاريف السابقة ميكن من   

إن املقارنة املرجعية هي أداة إدارية تستخدمها املؤسسات لتقييم أدائها وكأسلوب لتحسني عملياا  -

                                                 
جملة ، - ومصرف بابل لالستثماردراسة حالة يف مصرف املتحد  - دور املقارنة املرجعية يف حتسني األداء املصريف ، ماجد جبار غزاي، أمحد مريي أمحد -1

  . 187 ،186: ، ص، ص2016، 13، الد 37الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة الكوفة، الكوفة، العراق، ع  
    . 16: فائزة إبراهيم حممود، ثائر صربي الغبان، مرجع سابق، ص -2
، مركز دراسات الكوفة، جامعة الكوفة، )الكلفة(املقارنة املرجعية يف حتقيق البعد التنافسي دور هاشم فوزي دباس العبادي، وليد عباس جرب الدعمي،  -3

  .3: ، ص2010، 16الكوفة، العراق، ع 
حبث تطبيقي يف عينة من مكاتب (تقومي األداء االستراتيجي باستخدام أسلوب املقارنة املرجعية علي حممد ثجيل املعموري، يوسف دوالب يوسف،  -4

    .116: ، ص2014، 09، الد 26بغداد، العراق، ع . جملة دراسات حماسبية ومالية، املعهد العايل للدراسات املالية ،)شني العمومينياملفت
 اإلسالمي،وبنك التضامن  اإلسالمياملنظمة بالتطبيق يف بنك سبأ  أداءدور املقارنة املرجعية يف حتسني ، عالء جاسم سلمان، مشتاق كامل فرج، اد حسني أمحد -5

    . 283: ، ص2014، 40جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، كلية بغداد للعلوم االقتصادية، بغداد، العراق، ع 
    . 284: نفس املرجع السابق، ص -6
   .188: ماجد جبار غزاي، أمحد مريي أمحد، مرجع سابق، ص -7
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  ؛وممارستها

املؤسسات املتفوقة دائمة  هي عملية مستمرة ومتواصلة تتطلب البحث املستمر عن أفضل املمارسات ألن -

  التغري؛

 .املرجعية املنتجات، اخلدمات، املمارسات األخرىتشمل عملية املقارنة  -

كيف تؤدي رجعية من أجل أن تفهم بشكل أفضل ونشري إىل أن املؤسسات تستخدم املقارنة امل       

املؤسسات املتفوقة أنشطتها كي ميكنهم حتسني عمليام، واملقاييس النموذجية للمقارنة املرجعية قد تتضمن 

خلدمات املقدمة، رحبية الوحدة الواحدة، العائد على االستثمار ومستويات رضا تكلفة الوحدة الواحدة، ا

      1 .الزبون

 أهداف املقارنة املرجعية -2

  2: ميكن حتديد أهداف إجراء عملية املقارنة املرجعية بالنقاط التالية  

مقارنة أداء أفضل مساعدة املؤسسة يف االستفادة من خربات وجتارب املؤسسات األخرى من خالل إجراء  -

   من أداء املؤسسة يف نفس الصناعة؛ يتناسب

  املؤسسات األفضل يف نفس الصناعة؛ حتديد كيفية أداء املؤسسة بشكل أفضل يتناسب مع أداء -

مساعدة املؤسسة يف أن تكون يف الصدارة من خالل حتديد األنشطة والعمليات األكثر ضرورية للتحسني  -

 ألفضل من قبل املؤسسات األفضل؛ت اوباالعتماد على التطبيقا

 .استخدام نتائج املقارنة املرجعية لتجاوز وتقليل األخطار واملشاكل داخل املؤسسة -

 :خطوات املقارنة املرجعية -3

واملوضحة يف إال أنه سيتم تناول اخلطوات التالية  اختلف الكتاب يف عدد خطوات املقارنة املرجعية  

    3:بشيء من التفصيلكوا تتسم اجلدول املوايل 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، دراسة تطبيقية يف بعض منظمات صناعة املواد اإلنشائية –حتسني الرقابة التسويقية باستخدام املقارنة املرجعية غسان فيصل عبد، قاسم أمحد حنظل،  -1

  . 52: ، ص2012 ،08الد  ، 24ع  جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة تكريت، العراق،
    . 285: ، صمرجع سابقعالء جاسم سلمان، مشتاق كامل فرج، اد حسني أمحد،  -2
  . 54، 53: ، ص، صمرجع سابقغسان فيصل عبد، قاسم أمحد حنظل،  -3
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  خطوات املقارنة املرجعية): 14( اجلدول رقم 

 مجع وتقييم املعلومات الداخلية: اخلطوة األوىل

  .حتديد مستويات األداء الداخلي املرغوب -4.                           حتديد مشكلة الدراسة -1 

  حتديد فجوة األداء -   .                   5يئة فريق املقارنة املرجعية -2 

 .عالج املشاكل البسيطة -6              .               تقييم مستوى األداء -3 

 مجع املعلومات اخلارجية: اخلطوة الثانية

  .تصميم استمارة أو أي أداة جلمع املعلومات -2.          اختيار مدخل للمقارنة املرجعية -1

  .حث املرشح للتعاون -4. العتمادهم كمرجع للمقارنةحتديد املرشحني  -2

 . مقابلة املرشح -6.                     إرسال االستمارة للمرشح -5

 حتليل معلومات املقارنة املرجعية: اخلطوة الثالثة

  .بني املؤسسة واملؤسسة املرجعية مقارنة معلومات املقارنة املرجعية مع معايري األداء املوضوعة مث مالحظة املطابقة والفروقات  -1

  .تصنيف وحتليل البيانات الكمية  -2

 .مراجعة البيانات الوصفية املستحصلة من املقابالت لتحديد احلاالت اإلبداعية واألساليب الفريدة املتبعة من قبل املؤسسة املرجعية  -3

 .إعادة حتليل النتائج الكمية يف ضوء املعلومات الوصفية  -4

 .للمجال حتت الدراسة) املمارسات ( حتديد أفضل التطبيقات   -5

 . إيصال املعلومات جلميع املشاركني يف املقارنة املرجعية  -6

 تنفيذ خطة العمل: اخلطوة الرابعة

  .تأليف فريق التنفيذ للعمل إىل جانب فريق املقارنة املرجعية  -1

  .مقارنة أداء العمليات الداخلية مع أفضل التطبيقات لدى العمليات الداخلية مع املؤسسة املرجعية  -2

 .تصنيف فجوات األداء احملددة باالستناد إىل عالقاا مع اخلطة اإلستراتيجية األساسية   -3

 .ترتيب فجوات األداء حسب األمهية على أساس إستراتيجية املؤسسة  -4

 .من خالل وضع خطة التنفيذ لتقليص الفجوة، وتشجيع التنفيذ الفعالبدأ عملية التغيري   -5

 .وضع أهداف واضحة اليت ستوفر إشارات قصرية األجل للتحسني لتعزيز عملية التغيري  -6

 .وضع مقاييس تعكس التحسن، أو الفشل يف حتسني التحسن  -7

 .تبادل املعلومات حول النتائج بطريقة إجيابية  -8

 .لتحقيق أداء وممارسات مماثلة ألفضل املمارسات واليت متت مقارنتها مرجعيا، ومن أجل تعجيل عملية التعليموضع خطط طويلة األجل   -9

 .    القيام باملقارنة املرجعية مرة أخرى لتقييم من هم يف الصدارة - 10

دراسة تطبيقية يف بعض منظمات صناعة  –حتسني الرقابة التسويقية باستخدام املقارنة املرجعية غسان فيصل عبد، قاسم أمحد حنظل، : املصدر

، ص، 2012 ،08، الد 24ع  ، جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة تكريت، العراق، املواد اإلنشائية،

  .54، 53: ص

وعند  ،وهذه اخلطوات توفر بيانات واضحة حول املؤسسة باملقارنة مع أداء من هم يف الصدارة  

أي ااالت أو العمليات اليت مراجعة اخلطوات أعاله جند أن أهم تلك اخلطوات هي اخلطوة اليت تتضمن حتديد 

، أي ااالت اليت يتم التركيز عليها يف عملية املقارنة، وينبغي على )اخلطوة األوىل(سيتم مقارنتها مرجعيا 

ة اليت تؤثر بشكل عميق على رضاء الزبون والتكاليف اليت املؤسسة أن تركز املقارنة على تلك ااالت احلرج

    1.تتحملها املؤسسة

                                                 
  . 54: ، صمرجع سابقغسان فيصل عبد، قاسم أمحد حنظل،  -1
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  :املقارنة املرجعية والتحسني املستمر -4

 هناك أن حيث ،املستمر التحسني لتحقيق املرجعية املقارنة إتباعب ؤسساتامل من الكثري قامت وقد  

  1 :التالية التقاط يف حتديدها ميكن املستمر والتحسني املرجعية املقارنة من كل بني التقاء

  ؛تاملؤسسا يف تعمل اليت ااالت يف التدرجيي التحسني جمال ال يعطي اليوم املعاصر املنافسة عامل نأ  -

 تلك متكن كما تؤسساامل بباقي مقارنة التنافسي وضعها معرفة من ةؤسسامل متكن املرجعية املقارنة نأ -

 ؛تغيريها جيب اليت األعمال معرفة من املؤسسة

 األداء يف اخليار ةؤسسللم نوأ قياسية وبأسعار عالية جبودة منتجات ويطلبون أفضل معرفة لديهم الزبائن نأ -

 ؛السوق إىل اخلروج أو األفضل النموذج مع

 ؛والتحسني والتكييف للتطبيق أفضل منوذج توفر املرجعية املقارنة نأ -

لتحسني  الوسائل أفضل توفري خالل من واخلدمات للمنتجات اجلودة وتساند تدعم املرجعية املقارنة نأ -

 .أمهية ألكثرل السريع والتطبيق العمل

  sigma 6طريقة ستة سيجما: ثالثا

ويطلق عليها يف علم اإلحصاء باالحنراف املعياري، والذي يعد  حرف كلمة يونانية يه Sigmaإن    

طريقة إحصائية ومؤشر لوصف االحنراف أو التباين أو التشتت أو عدم التناسق بالنسبة موعة من املعلومات 

م أو جمموعة من العناصر أو العلميات، أما ملاذا الرقم ستة بالتحديد أي ملاذا ستة احنرافات معيارية وهو اس

يكون لدينا مستوى من الدقة يف األداء يصل إىل  Six Sigmaاملنهج يف اجلودة والتميز ألن عند مستوى 

  2.أي أننا نقترب من العمل مبستوى تكاد تكون خالية من العيوب أو األخطاء. % 99,9997

  : مفهوم  طريقة ستة سيجما -1

   -Gauss Frederick Carl (1855 (يرجع إىل إشارات  Sigma Sixملنهجية األساس النظري إن  

جاء  Sigma Six ومصطلح مهنجية ،الذي طرح مفهوم املنحىن الطبيعي، وهو معيار لقياس التباينات  1777

ماركة مسجلة باسم   Sigma Sixوأصبحت  1979يف شركة موتوروال سنة  Smith Bill عن طريق

 ايقاس بالنسبة إىل األلف، ويف منتصف الثمانينات قرر مهندسو) االحنراف(موتوروال وكان معدل األخطاء 

الشركة أن قياس معدالت األخطاء األلف مل يعد كافيا كعمق يف معلومات القياس  وأرادوا القياس إىل املليون، 

مليون دوالر من اهلدر املسجل قبل  16الشركة من توفري وبذلك متكنت   Sigma Sixفنتج عن ذلك منهجية 

  3.إتباع هذه املنهجية، وبذلك تبعتها الكثري من الشركات احلكومية وشركات القطاع اخلاص

                                                 
  .289: ص ،مرجع سابق أمحد، حسني فرج، اد كامل سلمان، مشتاق جاسم عالء -1
جملة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية  - دراسة استطالعية على عينة من الكلية التقنية -   Sigma Sixمكانية توافر متطلباتحسني نور الدين عزت،  -2

  .8، 7: ص، ص 2017، 07، الد 02العراق، ع  كركوك، واالقتصادية،
جامعة - ، جملة تنمية الرافدين، كلية اإلدارة واالقتصاد علم اإلدارة وعلم اإلحصاءنيما ب Sigma Six وم تقانةفهمعزه مصطفى عبد القادر القصيمي،  - 3

  . 46: ، ص2012 ،03، الد 106العراق، ع املوصل، املوصل، 
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إن التطورات التكنولوجية العاملية احلالية وازدياد محى املنافسة بني املؤسسات املختلفة أدت إىل وجود       

خطأ لكل   600,2ا غري مقبول، فإذا كان مثال ميكـن قبـول افتـراض أن نسب للتالف واألخطاء أمر

مليون حماولة كان مقبول إال أنه مل يعد مقبوال يف الوقت الراهن، لـذلك جلـأت املؤسسات إىل التركيز على 

 كمفهوم يساعد Sigma Six توفري التقنيات اخلدمية يف تقليل االحنرافات واألخطاء ولـذلك بـرز مصطلح

بأبعادها املختلفة واستخدام منهجية التحسني املستمر  على حل املشاكل والتركيز على جودة العمليات

باستخدام األساليب اإلحصائية وصوال إىل اخلطـأ الـصفري ضمن إطار نظرة شاملة تأخذ بعني االعتبار 

رضا الزبون وإمكانية العمليـة واستراجتيات األعمال باإلضافة إىل وجهة نظر أصحاب  :جمموعة عوامل منها

ؤسسات اخلدمية أصبحت ميدانا املصاحل، ومل يقتصر تطبيق هذا املصطلح على الشركات الصناعية بل أن امل

فسية وللبقاء، لتوظيفه بالرغم من بعض الصعوبات اليت ترافق مثل هذا التوظيف إلدامة ميزـا التنا واسعا

والشك أن هذا املفهوم سيبقى طاملا يؤدي إىل تعزيز مستمر للجودة يف خمتلـف املؤسسات وهـو هدف 

  1.تبقى املؤسسات حتلم بالوصول إليه ما بقيت يف دنيا التنافس الائي
أداة ملساعدة املؤسسات على حتسني عمليات التصنيع وتقليل عيوب " بأا  Six Sigmaعرف ت      

مدخل نظمي لتحسني فاعلية اخلدمة وكفاءا وتقليل النشاطات اليت ليس فيها " وتعرف أيضا بأا ،2"نتجامل

تقليل األخطاء فحسب بل يف معاجلة أسباب  ليسستمر يف أداء اخلدمة دف املتحسني الإضافة قيمة، وإجراء 

     3".األخطاء

  4 :بأا)  (Hogan & Waryحسب كل من Six Sigmaويقصد        

  ؛عة أو اخلدمة أو العمليةلمصفوفة لتحديد جودة الس - 
 ؛طريقة نظامية - 
 ؛إلزالة العيوب حتديد مصادر العيوب وإعادة هندسة العمليات - 
 ؛إسعاد الزبون عن طريق التركيز على متطلبات الزبون وتقليل العيوب - 
 .متطلبات الزبون وإزالة العيوباستخدام األدوات الفنية واإلحصائية لتحميل العمليات وفهم  - 
 Six Sigmaمتطلبات ومبادئ تنفيذ  -2

    5:على املبادئ األساسية التالية Six Sigmaيقوم منهج        

                                                 
، جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، -دراسة حتليلية - يف حل مشاكل العمل  Sigma Six استخدام تقنيةعلي حسون فندي الطائي، اسعد كاظم نايف،  - 1
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على العميل ليصبح قمة األولويات، وعلى  Six Sigmaتركز  : تركيز حقيقي وصادق على العميل - 2-1

حتدد بناءا على  Six Sigmaتبدأ من العميل، والتطورات يف  Six Sigmaسبيل املثال فإن معايري األداء يف 

   . تأثريها يف إرضاء العميل

مبدأ اإلدارة باحلقائق إىل مستوى جديد أكثر قوة،   Six Sigmaتأخذ : اإلدارة بالبيانات واحلقائق - 2-2

داء، مث نقوم جبمع نظام يبدأ بتوضيح املعايري والقياسات اليت تستخدمها يف تقييم العمل واأل  Six Sigmaإن 

      وإن الة مث حتليلها مث حلها بشكل تام،البيانات وحتليلها وبالتايل فإن املشكالت ميكن حتديدها بصورة فع

Six Sigma  تساعد املديرين يف اإلجابة على سؤالني أساسيني لدعم اختاذ القرارات واحللول القائمة على

 :البيانات

 ؛أحتاج إليها؟ما البيانات واملعلومات اليت  - 

        .املعلومات إىل أقصى درجة ممكنة؟/ كيف ميكن االستفادة من هذه البيانات  - 

حيث يكون التركيز سواء يف تصميم املنتج أو اخلدمة أو يف : العمليات تكون حيث يكون الفعل - 2-3

تجسد يف إقناع القيادة ت Six Sigmaمعايري األداء أو يف زيادة الكفاءة ورضا العمالء أو حىت إدارة العمل، فإن 

واملديرين خصوصا يف جمال اخلدمات والصناعات بأن التمكن من أن اإلجراءات والعمليات هو الطريق لبناء 

   .  ميزة تنافسية لتقدمي خدمة للعمالء

حدوثها  انتظارإن األخذ باملبادأة يعين القيام بصورة مسبقة باألحداث كافة بدال من : اإلدارة باملبادأة - 2-4

مث التفاعل معها والرد عليها، ويف الواقع الفعلي تعين اإلدارة باملبادأة التخلي عما اعتدنا عليه  ولكنها ال تطبق 

عادة، إذ تضم حتديد أهداف طموحة ، مراجعة هذه األهداف مرارا وتكرارا، وضع أولويات واضحة، 

 .والتركيز على جتنب حدوث املشكالت

الالحاجزية إحدى وصفات جاك ويلش للنجاح، لقد عمل جاك ويلش  تعد: مؤسسة بال حواجز - 2-5

املدير التنفيذي على إزالة احلواجز صعودا وهبوطا يف اهلرم اإلداري، إذ ركز على الفرص املتاحة والضخمة 

 .لتطوير التعاون يف داخل املؤسسات نفسها وبينها وبني املديرين والعمالء

على أمهية التحسني املستمر للمؤسسات اليت  Six Sigma تؤكد فلسفة منهج :التحسني املستمر - 2-6

ترغب يف عملية التطوير، ويرتكز هذا املبدأ على أساس فرضية مفادها أن العمل هو مثرة سلسلة من اخلطوات 

  .والنشاطات املترابطة اليت تؤدي يف النهاية إىل حمصلة ائية

  : Six Sigma مراحل تطبيق تقنية -3

يف املؤسسات  Six Sigma يتم اتباعيما عند تطبيق مفاهيم Six Sigma أساسيان لـوهناك منهجان       

  1:املختلفة ومها معروفان باالختصارات اآلتية

  :ويستخدم لتطوير العمليات احلالية، وهو خمتصر للخطوات اآلتية: (DMAIC) منوذج - 

                                                 
  .11، 10: ص مرجع سابق،املهدي مساعدة،  أمحد يوسف دودين، ماجـد عبد - 1
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،والرقابة )Improve(،والتحسني  (Analyze) ،والتحميل (Measure) والقياس،  (Define)التعريف         

) Control (.  
 التعريف: ويستخدم للمنتجات اجلديدة أو لتصميم العمليات، وهو اختصار لعمليات :(DMADV) منوذج  - 

(Define) والقياس ،(Measure) والتحليل ،  (Analyze) والتصميم،Design)  (،  والتحقق .(Verify)  

كونه من أكثر الطرق أو املناهج املعروفة واملستخدمة يف (DMAIC) وسيتم التركيز على النموذج       

هي   Six Sigmaبأن تقنية  (Russell & Taylor)ويؤكد روسل وتايلور  ،Six Sigm لـ تطبيقات

من املراحل  ) DMAIC(إستراتيجية مكونة من مخسة مراحل واليت تطبق لتحسني املشاريع، وتتكون عملية 

   1 :التالية

دف هذه املرحلة إىل حتديد الفجوات أو الثغرات بني اخلصائص اليت يطلبها : Defineالتحديد  - 3-1

الزبون وقدرات العمليات وحتدد هذه الفجوات فرص التحسني، فقد يكون هناك عدم تطابق بني متطلبات 

  :الزبون يف واحدة أو أكثر من عمليات املؤسسة، وتتضمن مرحلة التحديد اخلطوات التالية

 زبون إىل جانب توقعاته ومتطلباته؛لحتديد ا - 

  فهم أعضاء الفريق هلذا املشروع؛رسم خمططات بيانية والقصد منها حتسني - 

وهي األداة اليت تترجم احتياجات الزبائن يف نشاط اخلدمة  (CTQ S)حتديد شجرة عناصر اجلودة احلرجة  -

 .واملنتج

يكون  ما النإىل العمل والتطبيق بي Six Sigmaتؤدي عملية القياس يف تقنية  :Measurementالقياس  - 3-2

مجع البيانات فسوف ينتهي األمر بسرعة إىل الكثري من املشاريع الصغرية  يذلك يف ج آخر، فإذا مل جير

رد عملية جمقصرية األمد خميبة لآلمال، وإن مجع البيانات مع املعرفة واخلربة هو ما مييز إجراء حتسني حقيقي من 

ترقيع، وعند إجراء القياس يعمل الفريق بتمييز العمليات الداخلية الرئيسة اليت تؤثر على عناصر اجلودة احلرجة 

 .   وقياس العيوب املوجودة حاليا نسبة إىل تلك العمليات ، وتستلزم هذه املرحلة اختيار خصائص املنتج

تفضل    Six Sigmaيدة فالبعض من برامج التحليل أشكاال عد تتخذ مرحلة:  Analyzeالتحليل  - 3-3

استخدام الكثري من املخططات وأوراق العمل، والبعض اآلخر يفضل إجراء النقاشات وصنع القوائم، واإلجراء 

وإن األغراض األساسية ملرحلة  أن تكون النتيجة النهائية ناجحة، السليم هو العمل األفضل للفريق بشرط

 :  التحليل هي

 ؛ما هي اخلطوات الضرورية لتحسني القيمة للزبون؟: القيمةحتليل مسار  - 

 ؛العملية لكل من األسباب اخلاصة واملشتركة؟ الحنرافهي املصادر احملتملة  ما: االحنرافحتليل مصادر  - 

 ماهي العناصر احلرجة اليت تساهم يف بلوغ العناصر احلرجة للجودة؟ : إنشاء برامج تشغيلية أساسية - 

                                                 
دراسة استطالعية ألراء عينة من العاملني يف املعمل (يف حتسني األداء التشغيلي Sigma Six أثر استخدام تقنية، أسعد كاظم نايف، مرمي حامد ياسني - 1

  . 139: ، ص2012 ،10الد  ،04، ع جامعة كربالء العلمية، جامعة كربالء، العراق، جملة ) يف الشركة العامة للصناعات اجللدية7
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ني العملية من خالل تطوير حلوال سيتوجه التركيز يف هذه املرحلة حنو حت :Improvementالتحسني  - 3-4

للمشكالت وإجراء تغيريات على العمليات للقضاء على الفجوات، وهنا قد تكون بدائل التغيري عديدة لذلك 

للعملية، غيريات أخرى ينبغي على املؤسسة تقييم ما إذا كان التغيري مرحبا أو إنه من الضروري البحث عن ت

 :املرحلة وتشمل هذه

على األمور اربة  االعتمادبدال من (استخدام متارين اإلبداع لتحديد جمموعة من احللول املمكنة  - 

  ؛)السائد االعتقادوالصحيحة كما هو 

ف أي للنظر يف إمكان تكيي) توثيق إجراءات تبني أا حتقق نتائج جيدة( أفضل املمارسات احلالية استعراض - 

 مع الوضع؛منها 

 احللول؛ الختباروضع معايري  - 

 جتريب احلل املختار؛ - 

 .  طاقنالتخطيط من أجل التنفيذ الكامل ال - 

 :أعضاء الفريق أن يتموا مهام الرقابة احملددة اليت تتضمنعلى  يتوجب :Controlالرقابة  - 3-5

 بة ملتابعة التغريات اليت وضعوها؛تطوير عملية املراق - 

 املشكالت اليت قد تنشأ؛ لتعامل معوضع خطة استجابة ل - 

املساعدة يف تركيز انتباه اإلدارة على املقاييس احلرجة القليلة اليت تعطيهم املعلومات احلالية عن النتائج اليت  -

 .متخض عنها املشروع واختاذ تدابري عملية رئيسية

  القيمة املضافة حلوكمة الشركات: لثاملطلب الثا

إن من أهم األسئلة اليت دامت على طرح نفسها بإعتبار أن الشركة هي مشروع جتاري، هو سؤال   

هل هناك قيمة مضافة للشركة من تطبيق حوكمة الشركات؟، وقد بدأت اإلجابة على ذلك تظهر  - هام وهو

  1 :يلي بوضوح وفقا ملا

  واق املال التطبيق الفعال حلوكمة الشركات وأثره يف سعر السهم يف أس: أوال

شهدت الشركات واألسواق اليت طبقت حوكمة الشركات، حتسنا يف تقييم األسهم ومن الدراسات   

من خالل دراسة أثر تطبيق قواعد احلوكمة يف الشركات  2001األوىل اليت إهتمت بذلك دراسة ويلشري 

كما أشارت دراسة ملؤسسة  ،%14شركة اتضح ارتفاع املؤشر بنسبة  5000مبؤشر ويلشري الذي تضمن 

سوق  25شركة يف  495كريدي ليونز  لألوراق املالية بآسيا إىل ذلك، حيث قامت هذه الدراسة بتحليل 

ناشئة حول العامل تطبق حوكمة الشركات، فاتضح من هذه الدراسة أن الكثري من األسواق الناشئة ارتفعت 

وكذلك أظهرت الدراسة أن الشركات اليت  عالة،تطبيقها قواعد حوكمة بصورة فمؤشرات أسهمها نتيجة ل

تطبق قواعد احلوكمة بصورة فعالة ارتفع فيها معدل العائد على حقوق امللكية وكذلك تعظيم القيمة السوقية 
                                                 

  .203، 196: ، ص، صأمحد خضر، مرجع سابق -1
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  . للشركة مما يؤدي الرتفاع قيمتها

بالشركات التطبيق الفعال حلوكمة الشركات وأثره يف قرارات املستثمرين بالشراء واالستثمار : ثانيا

  واألسهم

أن املستثمرين قد يدفعون عالوة إضافية على سعر  1999أظهرت دراسة ملاكفوي وميلستون عام   

أن املستثمر املؤسسي  2000دت دراسة ماكرتي عام ككما أ ،السهم للشركة اليت لديها جملس إدارة جيد

أكثر أمهية من البيانات  الشركة ارةإدعندما يقوم باختيار األسهم اليت يستثمر فيها، يدرك أن جودة جملس 

أن رقابة املستثمرين هي أمر ضروري ومهم ملنع  2000وأضافت دراسة كالوس جوجلر جبامعة فينا عام  املالية،

ويدرك املستثمرون احتماالت حصوهلم على  طرة، وهو ما حيققه تطبيق احلوكمة،تالعب إدارة الشركة املسي

بشكل جيد، ومن مث فهم مستعدون لدفع مقابل حصوهلم على هذا العائد  عائد أكرب من الشركات اليت تدار

كما أم يدركون قيمة محاية استثمارام من التعرض للخسارة بسبب اجلشع واإلمهال واستهتار  ،املرتفع

  .املديرين أو حمابام لذوي الصلة م

الشركات ميكن اعتباره أصل من أصول الشركة ويشجع املستثمرين على  التطبيق الفعال حلوكمة :ثالثا

  االستثمار ا

وفق آراء املستثمرين أن املؤسسات االستثمارية ذكرت أا ستدفع  2000حيث أظهر مسح ملاكيرتي   

ة، يف اململكة املتحد %12عالوات مرتفعة جدا للشركات ذات احلوكمة اجليدة، وتتراوح هذه العالوات بني 

يف االحتاد الروسي، أما بالنسبة ملصر فقد كانت النسبة هي  %38يف تركيا،  %27يف أندنونيسيا،  25%

39%.  

التطبيق الفعال حلوكمة الشركات وأثره يف التصنيف االئتماين وتقييم خماطر االستثمار يف الشركات : رابعا

  وشراء األسهم

، إىل قيام العديد من البورصات ومؤسسات التقييم أدى االعتماد على احلوكمة يف التصنيف االئتماين  

، الذي 2001/2002بعمل نظام للتقييم والتصنيف حلوكمة الشركات، كما صدر تقرير كريدي ليونيه 

أوضح فيه أن حوكمة الشركات ترتبط ارتباطا وثيقا بكل من األداء املايل وتقييم األسهم، حيث شهدت 

وقد أوضحت تلك الدراسات أن  الشركات حتسنا يف تقييم األسهم، ةالشركات واألسواق اليت حققت حوكم

حوكمة الشركات ترتبط إرتباطا وثيقا بكل من األداء املايل وتقييم األسهم يف حني أنه خالل األزمة املالية يف 

  .شرق آسيا وجدنا أن الشركات العمالقة اليت قومت احلوكمة اجليدة هي اليت إارت بشكل خطري

بداية لنظرة جديدة ألمهية حوكمة الشركات وأثرها  Moody s  2002 ن مؤسسة موديكان إعالو  

يف التصنيف االئتماين وتقييم خماطر االستثمار، حيث أعلنت مؤسسة مودي عن إدخال املتغريات اخلاصة 

الصرحية بالنسبة  االعتباراتحبوكمة الشركات ضمن طريقتها للتصنيف االئتماين فأصبحت احلوكمة أحد 

وقد تتبع مؤسسة  ،ت اليت تقترض أمواال من البنوكؤسساللشركات املصدرة للسندات وضمنيا بالنسبة للم
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مودي يف هذا النهج مؤسسة ستاندرز اند بورز باالعتماد على احلوكمة ضمن أدوات التصنيف االئتماين 

  .والتقييم مبؤشرها

حوكمة الشركات داخل تقييمها وجتاوز األمر وجود تلك وتطورت املؤشرات اليت تعتمد على عناصر   

حيث يعد أول مؤشر مت إطالقه لألسواق الناشئة  ESGاملؤشرات يف الدول املتقدمة إقتصاديا مع إطالق مؤشر 

والذي يشري إىل املؤشرات البيئية واالجتماعية واخلاصة حبوكمة الشركات لتقدمي املعلومات اجليدة ملستثمري 

ناشئة فيما خيص هذه القضايا وقد اتبع هذا املؤشر منهج اإلفصاح والشفافية يف عملية التقييم األسواق ال

والقياس، حيث اعترب اإلفصاح والشفافية مفتاح تقييم الشركات الناشئة، فهذا أول ما يتم معرفته ويكون هذا 

  .يف مرحلة بدائية جدا

  صناديق االستثمار وتقييم خماطر االستثمار يف عمل التطبيق الفعال حلوكمة الشركات وأثره :اخامس

هناك أمهية واضحة للحوكمة بالنسبة لصناديق االستثمار ، حيث أصبحت حوكمة الشركات تأخذ   

جانبا كبريا من اهتمام الذين خيتارون األوراق املالية أو مديري صناديق االستثمار النشطني، وذلك عند إقدامهم 

إدارة األوراق املالية، فتدخل احلوكمة كأحد أهم معايري املخاطر عند اختاذ تلك  على اختيار االستثمار، وعملية

، أكدوا أن حمفظة 2001ويف دراسة قام ا جومربز وايشي ومتريك يف عام  ،الصناديق لقراراا االستثمارية

سنويا ملدة  %8,5دار وقد حتقق أداء مرتفعا بنسبة تزيد مبق ة يف الشركات ذات احلوكمة اجليدة،األوراق املالي

عشر سنوات، بدأت يف التسعينات، عما ميكن للشركات ذات احلوكمة السيئة حتقيقه، إال أن هذه النتيجة 

  .ؤسسةختضع ملتغريات عديدة، مثل القطاع واحلجم واخلصائص األخرى املتعلقة مبستوى امل

  التطبيق الفعال حلوكمة الشركات واالكتتاب والطرح العام: سادسا

من إجراءات تأهيل الشركة  %80الواقع أن تطبيق حوكمة الشركات حيتوي على أكثر من حوايل   

لالكتتاب والطرح العام، حيث تضمنت مبادئ املنظمة الدولية هليئات أسواق املال الكثري من قواعد حوكمة 

كفاءة والشفافية الشركات لتحقيق أهدافها الثالثة، وهي توفري احلماية للمستثمرين وضمان العجالة وال

جمموعة من املبادئ  )IOSCO(للمعامالت والتقليل من املخاطر الناشئة عن املعامالت املالية، لذا فقد أصدرت 

  .باملنظمة، تتضمن الكثري من قواعد حوكمة الشركات لتنظيم أسواق املال للدول األعضاء

الشركات بصورة اختيارية يف الشركات حيقق للشركة عائدا ماليا، ويوفر  ونرى أن تنفيذ حوكمة  

  :نافسية باألسواق، حيث حيقق النقاط املهمة التاليةتالكثري من الوقت ويزيد قدرة الشركة على ال

توافق الشركة مع قوانني الشركات وسوق املال وقواعد القيد بالبورصات مما يوفر الوقت واملال الالزمني  -

 .اد عملية الطرحإلعد

 .تستفيد الشركة من تأثري اإلفصاح والشفافية يف تقييم سعر السهم، وثقة املستثمرين لإلقبال على الطرح -

ليس عبئا على الشركات كما أا  ارياالختيتطبيق قواعد حوكمة الشركات من املالحظ أن مزايا   

          . لةكذلك ال ختضع حلجم الشركة، وال قوة األسواق املالية يف الدو
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  أثر حوكمة الشركات على حتسني أداء املؤسسات االقتصادية: املطلب الرابع

تساعد املؤسسات واالقتصاد بشكل  ترى الكثري من الدراسات النظرية أن املمارسة السليمة للحوكمة      

عام على جذب االستثمارات ودعم االقتصاد، والقدرة على املنافسة على املدى الطويل من خالل أساليب 

  1:وطرق عدة هي

من خالل التأكيد على الشفافية يف معامالت املؤسسة، ويف إجراءات احملاسبة واملراجعة املالية  فإن احلوكمة  -

د طريف عالقة الفساد الذي يؤدي إىل استرتاف موارد املؤسسة، وبالتايل قدرا التنافسية ، تقف يف مواجهة أح

  وبالتايل انصراف املستثمرين عنها؛

إن إجراءات احلوكمة تؤدي إىل حتسني إدارة املؤسسة من خالل مساعدة املديرين وجملس إدارا على تطوير  -

مج أو االستحواذ بناء على أسس سليمة، وهذا يساعد املؤسسات إستراتيجية مناسبة وضمان اختاذ قرارات الد

   بشروط جيدة و حتسني كفاءة أدائها؛على جذب االستثمارات 

بتبين معايري الشفافية يف التعامل مع املستثمرين واملوظفني، فإن احلوكمة تساعد على منع حدوث األزمات  -

  سساا يف أسواق األوراق املالية؛عظم مؤاملصرفية حىت يف الدول اليت ال يوجد تعامل نشط مل

واب عدد تشري البحوث إىل أن الدول اليت تطبق احلوكمة حلماية األقليات من املستثمرين، تفتح أمامها أب -

        أكرب من أسواق رأس املال؛

ى األداء وقد حدد األدب االقتصادي جمموعة من القنوات، ميكن من خالهلا للحوكمة الفاعلة أن تؤثر عل    

  : وتتمثل هذه القنوات يف

ارتفاع زيادة فرص الوصول ملصادر التمويل اخلارجي الذي يقود بدوره إىل فرص استثمارية أكرب، وبالتايل  -

 يف نسب االستخدام للعمالة؛

 ستثمرين؛تكلفة متويل أقل مرتبطة بارتفاع يف قيمة املؤسسة، ما جيعل االستثمار أكثر جذبا للم -

 صيص أفضل للموارد وتعظيما للثروة؛أفضل من خالل ختأداء تشغيلي  -

         تكلفة اجتماعية واقتصادية مرتفعة؛خفض خماطر األزمات املالية، وهو جزء مهم له  -

عالقة أفضل مع أصحاب املصاحل، ما يساعد على تنمية العالقات مع كل من اتمع احمللي والعمالة ومحاية  -

 .البيئة

 الطرقالشركات واليت يقصد ا آليات حوكمة و دف حتسني األداء تستخدم املؤسسة جمموعة من       

 من األقلية وبني عموما، األسهم اإلدارة ومحلة بني تنشأ اليت الوكالة مشاكل مع للتعامل ستخدمةامل واألساليب

 عدم من التأكد منها احلوكمة آلليات األهداف من العديد منهم، وهناك املسيطرة األغلبية وبني األسهم محلة

 كما جيد، بشكل أدائهم عدم حالة يف واستبداهلم املديرين، أداء ومراقبة األسهم من محلة األقلية حقوق انتهاك

 تكفل فهذه اآلليات األسهم، حلملة املعلومات عن اإلدارة إفصاح مستوى على الشركات حوكمة آليات تؤثر

                                                 
    .51- 49: ، ص، صمرجع سابق امد، إبراهيم الشقاقي،عدنان قباجة، مهند ح -1
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 حصول الشركات حوكمة آليات تكفل صحيحة، وأخريا غري معلومات أو بيانات أي عن اإلفصاح عدم

  .الستثمارام مناسبة عوائد على املستثمرين

لتطبيق  تستخدم أن ميكن اليت اآلليات من العديد وجود إىل الشركات حلوكمة األديب التراث أشار      

 حوكمة الشركات نظام وكذلك ،ا اخلاصة العمل وبيئة املؤسسات ظروف يالئم الذي بالشكل مفهومها

 على حوكمة الشركات جمال يف والباحثني الكتاب بني إمجاع شبه هناك بأن القول وميكن البلد، داخل املطبق

خارجية، وفيما يلي شرح مفصل ألهم  آلياتو داخلية آليات: فئتني إىل الشركات حوكمة آليات تصنيف

 1.الشركات وعالقتها بأداء املؤسسات االقتصادية اآلليات الداخلية حلوكمة

  آلية هيكل امللكية: أوال

إذا كان النفصال اإلدارة عن امللكية يف املؤسسات تأثري على أدائها، فإن فاعلية حوكمة الشركات      

 بار املالك، رمبا يتولون أيضاتتوقف على هيكل امللكية، وما إذا كانت ملكية مركزة يف أيدي قلة من ك

ولية اإلدارة، أو مبعثرة بني آالف ورمبا مئات اآلالف من محلة األسهم، ينتخبون جملس إدارة يتوىل نيابة مسؤ

     2.عنهم تعيني إدارة حمترفة لتسيري شؤون املؤسسة

عندما تكون امللكية مركزة، ميكن أن يؤدي كبار محلة األسهم الدور املهم يف اإلشراف ونشري إىل أنه       

ويف دول العامل الثالث، حيث تكون امللكية مركزة، يتوىل اإلدارة عادة محلة األسهم الذين  ،اإلدارةعلى 

تشتت امللكية وتركزها أحد العناصر اليت تدرس ضمن جمال اختيار السياسات  لذلك يعد ،ميارسون الرقابة

ر تقييد السلوك النفعي لإلدارة وتقليل احملاسبية، وضمان محاية حقوق األقلية من املسامهني، مبا يربز ذلك يف إطا

ومع ذلك حددت العملية البحثية ميزات وسلبيات ، مشكالت الوكالة وتعارض املصاحل بني األطراف املختلفة

  3 :هنأوقيمتها، إذ  ؤسسةلتركز امللكية بالنسبة إىل أداء امل

 نأة، إذ ؤسس اإلدارة على حتسني أداء امليف حالة تركز امللكية قد تعمل األكثرية اليت تتوىل :من ناحية أوىل -  

وهذا األمر ال حيدث إذا كانت امللكية مشتتة تشتتاً كبرياً، حيث ال  ،تأثري هذا اجلهد سيعود عليها يف النهاية

  .تكون هناك دوافع لدى أي منهم للعمل بسبب ارتفاع التكاليف مقارنة باملنافع اليت حيققوا

تركز امللكية تأثري سليب يف األداء، إذا أخذت أكثرية محلة األسهم باستغالل قد يكون ل :من ناحية أخرى -

حتقق مصاحلها وتقلل  فقد تستخدم األكثرية موقعها الختاذ قرارات ،ككل ؤسسةاألقلية على حساب كفاءة امل

ليت هلا سلطة أو األخرى ا ؤسساتمن احلقوق املتبقية لبقية محلة األسهم، مثالً من خالل استغالل العالقة مع امل

، ميكن أن يتم حتويل األصول إىل اإلدارة نفسها بأقل من أسعار السوق أو احلصول على ؤسسةسيطرة على امل

  .، أو دفع توزيعات خاصة هلاؤسسةقروض خاصة ورهن أصول امل

                                                 
  . 21 :ص مرجع سابق،اء الدين مسري عالم،  -1
   .59: ص مرجع سابق،منري إبراهيم هندي،  -2
جامعة دمشق،  ،والقانونيةجملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية  ،"دراسة تطبيقية"أثر حمددات هيكل ملكية املنشأة يف حتفظ التقارير املالية ، علي يوسف -3

  .51: ، ص2012، 28الد  ،01سوريا، ع 
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  آلية جملس اإلدارة و واللجان التابعة له: ثانيا

من حيث املبدأ يعد جملس اإلدارة أحد اآلليات احلاكمة ألداء املديرين يف املؤسسات من وجهة نظر     

محلة األسهم، وذلك النتخابه من قبلهم بشكل مباشر، ويتوىل جملس اإلدارة مهمة الرقابة على أداء املديرين 

تعظيم األرباح، ولكي يستطيع للحد من سلوكهم غري املرغوب، ووضع إستراتيجيات املؤسسة اليت دف إىل 

: جملس اإلدارة أن يؤدي مهامه على الوجه األكمل، ترى أدبيات حوكمة الشركات ضرورة توافر عنصرين فيه

          1 .األول خيص حجم جملس اإلدارة والثاين يتعلق باستقالليته عن فريق العمل

 : حجم جملس اإلدارة -1

يعترب عدد أعضاء جملس اإلدارة عامال هاما يف فعالية جملس اإلدارة، ولكن الدراسات اليت تناولت     

حجم جملس اإلدارة مل تقدم دليال واضحا حول العالقة بني حجم الس وفاعليته، حيث أشارت نتائج دراسة 

)Jensen 1993(  إىل أن جملس اإلدارة األكرب حجما أقل فاعلية، أما دراسة)Dalton et al 1999(  فقد بينت

أن جملس اإلدارة كبري احلجم يقدم منفعة للمؤسسة من خالل تنوع خربات أعضائه وقدرم على التعامل مع 

      2 .البيئة بشكل أفضل

 : استقاللية جملس اإلدارة -2

تلعب استقاللية جملس اإلدارة دورا هاما يف عملية احلد من تضارب املصاحل بني املالك واملديرين،     

وتعترب استقاللية جملس اإلدارة من أهم اخلصائص اليت تعزز قيامه مبهامه اإلشرافية والرقابية واليت هلا دور بالغ يف 

ة دون األخذ بعني االعتبار مصاحل املالك، ومن احلد من قدرة املديرين على التصرف مبا خيدم مصاحلهم اخلاص

اخلصائص الرئيسية اليت ميكن االعتماد عليها للوقوف على استقاللية جملس اإلدارة هي فصل األدوار الرئيسية 

بني رئيس جملس اإلدارة واملدير التنفيذي، وتلعب عملية الفصل دورا هاما يف فاعلية وكفاءة الس، حبيث ال 

 Fama and(جملس اإلدارة واملدير التنفيذي لنفس الشخص، وهذا ما أكدت عليه دراسة يسند منصبا 

Jensen 1983( و)Jensen 1993(.3 

ولقد نادت العديد من اهليئات العلمية والبورصات واجلهات املهتمة بالتطبيق السليم ملفهوم حوكمة          

إلدارة بني األعضاء التنفيذيني واألعضاء غري الشركات بضرورة أن يكون هناك توازن يف عضوية جملس ا

التنفيذيني، بل نادت أن تكون غالبية أعضاء جملس اإلدارة من األعضاء غري التنفيذيني حىت يتمكن الس من 

جلنة التدقيق، جلنة املكافئات، وجلنة التعيينات واليت تقتصر عضويتها على األعضاء : إنشاء اللجان التابعة له مثل

تنفيذيني، ومن ناحية أخرى فإن وجود جمالس إدارة غالبيتها من هؤالء األعضاء سوف يدعم موضوعية غري ال

                                                 
جملة القادسية ، )دراسة حالة األردن(العالقة بني احلاكمية املؤسسية وقيمة الشركة يف ضوء نظرية الوكالة مؤيد حممد على الفضل، نوال حريب راضي،  -1

  . 138، 2011 ،13، الد 01ع  العراق،القادسية، عة القادسية، للعلوم اإلدارية واالقتصادية، كلية اإلدارة واالقتصاد، جام
" أثر ممارسات احلاكمية املؤسسية على أداء الشركات املسامهة العامة األردنية تركي راجي احلمود، إياد عيسى السرطاوي، أسامة حممد خليل بلوط،  -2

اإلدارية،  املؤمتر الثالث للعلوم املالية واملصرفية حول حاكمية الشركات واملسؤولية االجتماعية جتربة األسواق الناشئة، كلية االقتصاد والعلوم، "دراسة حتليلية 

  .70: ، ص2013أبريل ،  18-17 جامعة الريموك، إربد، األردن،
  .71، 70 :نفس املرجع السابق ص، ص -3
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     1.واستقاللية الس يف القيام بواجباته اإلشرافية اجتاه إدارة املؤسسة

 :يتكون جملس إدارة املؤسسة من عدة جلان أمهها: جلان جملس اإلدارة -3

نتيجة لتنوع وضخامة األعمال اليت يقوم ا جملس اإلدارة، فقد مت التفويض إىل جلنة : جلنة التدقيق-3-1

التدقيق لكي تقوم بعملية الرقابة واإلشراف على عملية إعداد القوائم املالية، وتتكون جلنة التدقيق من األعضاء 

        2.هم الوقت املناسباملستقلني وغري التنفيذيني والذين ميلكون املهارات املالية واحملاسبية ولدي

إن إنشاء جلنة التدقيق سوف يؤدي إىل مساعدة أعضاء جملس اإلدارة التنفيذيني على تنفيذ مهامهم          

ومسئوليام وخاصة فيما يتعلق بنواحي احملاسبة والتدقيق، وذلك عن طريق دور جلنة التدقيق يف حتسني 

رجي أثناء ويف اية عملية التدقيق وتوصيل نتيجة هذه االجتماعات إىل االتصال بني جملس اإلدارة واملدقق اخلا

جملس اإلدارة، واملساعدة يف حل املشاكل اليت قد يواجهها املدقق مع إدارة املؤسسة التنفيذية فيما يتعلق بإعداد 

وف يؤدي إىل حتسني القوائم املالية، ومن ناحية أخرى فإن وجود جلنة التدقيق مبا لديها من استقاللية وخربة س

االتصال بني جملس اإلدارة وقسم التدقيق الداخلي داخل املؤسسة بالشكل الذي يدعم دورها واستقالليتها، 

وجيعل جملس اإلدارة على دراية تامة باملشاكل اليت يواجهها التدقيق الداخلي بل واألكثر من ذلك تقوم جلنة 

رة واليت تؤدي إىل تفعيل الدور الرقايب واإلشرايف له اجتاه وظيفة التدقيق بتقدمي احللول املناسبة لس اإلدا

       3.التدقيق الداخلي

يف اململكة املتحدة  )Smith Report(أما فيما خيص عدد مرات اجتماع جلنة التدقيق فقد أوصى تقرير         

يف الواليات  )Treadway(بأن العدد املناسب جيب أن ال يقل عن ثالث مرات يف السنة، يف حني أوصى تقرير 

املتحدة بأن يكون االجتماع ربع سنوي، ويف هذا الصدد جيب أن تشتمل االجتماعات على كل من املدقق 

اخلارجي واملدقق الداخلي، لكي ميكن مناقشة املشاكل اليت تواجه كال منهما فيما خيص إجراءات التدقيق 

والعمل على استقالليتهما يف األعمال اليت  واألخطاء اليت مت اكتشافها وعالقتهما بإدارة املؤسسة من جهة

     4 .يقومان ا

هناك احتمال لتضارب املصاحل بالنسبة ألعضاء جملس اإلدارة الذين يقررون مكافآم : جلنة املكافآت -3-2

وقد يساعد على حل هذه املشاكل قيام جملس اإلدارة بتعيني جلنة للمرتبات و للمكافآت تتشكل  ،بأنفسهم

بوضع توصيات لس اإلدارة بشأن مرتبات ومكافآت أعضاء تقوم بصفة رئيسية من األعضاء املستقلني 

ا بأنه جيب  الصادرة عن اجلهات املهتمةو أغلب الدراسات اخلاصة حبوكمة الشركات توصأولقد 5،الس

أن تشكل جلان املكافآت من أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني، ويف جمال الشركات اململوكة للدولة فقد 

                                                 
  .   418، 417: ص بالسكة صاحل، مرجع سابق، ص، -1
  .161: ، صمرجع سابق،  حممد مصطفى سليمان -2
  .164، 163: سابق، ص، صالرجع امل نفس -3
رسالة دكتوراه الطور  دراسة حالة شركة أليانس للتأمينات اجلزائرية،–حوكمة الشركات ودورها يف حتقيق جودة املعلومة احملاسبية العابدي دالل،  -4

  .136: ص ،2016، اجلزائر، الثالث يف العلوم التجارية، ختصص حماسبة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة
  .200: صمرجع سابق، أمري فرج يوسف،  -5
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تأكيدا على ضرورة أن تكون مكافآت  )OECD(تضمنت إرشادات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

مصاحل الشركة يف األمد البعيد من خالل  أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة العليا معقولة، وذلك لضمان تعزيز

   1 .جذب املهنيني من ذوي الكفاءات العالية

خر يف تعيني أعضاء جدد مستقلني بالس، أو اآلني واحلقد يرغب جملس اإلدارة بني : جلنة التعيينات - 3-3

قيام  االختيارتعيني أعضاء مستقلني يف جلنيت التدقيق واملكافآت، ومن األمور املفيدة اليت تضمن حياد عملية 

من جلنة تعيينات تضم أعضاء مستقلني،  االختيارجلنة التعيينات باقتراح أمساء على جملس اإلدارة خاصة إذا كان 

هات الرقابية بالطريقة املعتادة بالتصديق على األمساء اليت  اقترحتها جلنة التعيينات ووافق عليها جملس وتقوم اجل

اإلدارة، وميكن لرئيس جملس اإلدارة سواء كان هو نفسه املسؤول التنفيذي الرئيسي أم ال، أن يرأس هذه 

          2 .اللجنة

  آلية التدقيق الداخلي: ثالثا

يعترب املدقق الداخلي أحد األطراف اليت تتمتع بدور بارز عند تطبيق آليات حوكمة الشركات، على      

الرغم من أن مكانته الوظيفية وطبيعة اخلدمات اليت يقدمها، قد حتد من قدرته على أداء الدور املطلوب منه، إال 

إنه سوف يساهم يف حتقيق التوازن بني أداء إذا توافرت له االستقاللية واحلماية الكافية والتزم بأداء مهين، ف

      3.وظيفته ودوره يف حوكمة الشركات

أن التدقيق الداخلي يزود جملس اإلدارة مبعلومات عن مناطق  )Gramling, Myers 2006(ويرى         

  4:اخلطر، اليت قد تؤثر على حتقيق األداء املسطر من خالل

نشطة ذات الصلة التنسيق بني األ - دارة يف إجياد حلول للمخاطر؛ة اإلمساعد -حتديد وتقييم املخاطر؛ -

تطوير إستراتيجية إلدارة املخاطر يف خدمة جملس  - يف تنفيذ تعليمات إدارة املخاطر؛ املساعدة - بإدارة املخاطر؛

  .  اإلدارة

 أن ينبغي والعشرين احلادي القرن الداخليني يف املدققني أن إىل  Ratliff & Redingمن كل وأشار      

 ونظم واألداء الرقابة ونظم التشغيلية ذلك العمليات يف مبا تقريبا، شيء أي لتدقيق استعداد على يكونوا

 املدقق يقوم وأن واجلودة، األداء وتقارير البيئية والتقارير و التالعب الغش و املالية البيانات و املعلومات

 5:بتحمل املسؤوليات التالية الداخلي

  ؛ا يضطلعون تدقيق مهمة بأي يتصل فيما وخباصة العامة األهداف تطوير - 

                                                 
  .138: صمرجع سابق، حممد حلمي اجليالين،  -1
  .201: ص ،مرجع سابقأمري فرج يوسف،  -2
  .148: عصمت أنور الصحاح، ، مرجع سابق، ص -3
جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  الة اجلزائرية للتنمية االقتصادية،، - حالة املؤسسات اجلزائرية -احلوكمة كأداة لتقييم األداءرشيد ساملي، هاجر عزي،  -4

  .3: ، ص2017، 06ع  اجلزائر،
 :، موقع إنترنت7: ص التدقيق الداخلي يف ظل إطار حوكمة الشركات ودوره يف زيادة قيمة الشركة،صفاء أمحد العاين، حممد عبد اهللا العزاوي،  -5

content/uploads/2011/04/43-eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp25/08/2016: ، إطلع عليه بتاريخ .  
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-استعمال ذلك يف التدقيق مبا أدلة وتقييم )التدقيق إجراءات من متكاملة منظومة بواسطة (وجتميع اختيار 

 .؛االستدالل يف اإلحصائية وغري اإلحصائية األساليب

 ؛تلك التقارير متلقي من خمتلفة فئات ولعدة صور عدة يف التدقيق نتائج عن التقارير رفع - 

 : التالية املهارات اكتساب املدقق على ينبغي املسؤوليات تلك ولتحمل    

 ؛ والتحليلي التفكري االنتقادي مهارات - 

 ؛ املتبع النظام فيها أو العاملني األفراد أو باملؤسسة متصلة كانت سواء تدقيق عملية أي فهم على القدرة - 

 الداخلية؛ للرقابة اجلديدة واألساليب واملفاهيم باملبادئ املعمقة املعرفة - 

 .املهين السلوك وقواعد املهنية باألخالقيات االلتزام - 

  اإلفصاح والشفافية: رابعا

من القواعد املهمة اليت تركز عليها حوكمة الشركات هي اجلوانب املتعلقة باإلفصاح الكايف ويف         

ناسب لكل األمور اجلوهرية املرتبطة باملؤسسات واليت تشمل املركز املايل، األداء وامللكية، فعندما التوقيت امل

تكون املعلومات متاحة لكل املستثمرين تصبح عمليات تقييم االستثمار فاعلة وكفؤة وتساهم بشكل دقيق يف 

تثمار مبنية على قواعد وأسس سليمة حتديد القيمة السوقية العادلة ألسهم املؤسسات، مما جيعل عمليات االس

ويبعدها عن عمليات املضاربة والعمليات غري احلقيقية لالستثمار، ولقد أظهرت مبادئ منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية أن اإلطار القانوين والتنظيمي للحوكمة جيب أن يضمن إفصاحا صحيحا ويف الوقت 

مبا يف ذلك وضعها املايل، وأدائها، وملكيتها، وجيب أن يشمل  املناسب حول مجيع األمور بالنسبة للمؤسسة،

النتائج التشغيلية واملالية، أهداف املؤسسة، كبار املسامهني وحقوق التصويت، أعضاء جملس : اإلفصاح على

تعلقة اإلدارة واملديرين التنفيذيني الرئيسيني ومكافآم، عوامل املخاطرة اهلامة املنظورة، املواضيع اهلامة امل

      1 .باملوظفني وغريهم من ذوي املصاحل، هياكل وسياسات التحكم

  آلية التدقيق اخلارجي: خامسا

ظرا لكون املراجع اخلارجي أحد األطراف الرئيسية يف حوكمة الشركات، وهي مفهوم رقايب يف ن     

إذ يتطلب اإلطار العام حلوكمة الشركات ن له دور مهم يف حتقيق أهدافها، األصل، فمن الطبيعي أن يكو

ضرورة تعيني املسامهني ملراجع حسابات مستقل ومؤهل وذو كفاءة مهنية إلجراء مراجعة لكافة عمليات 

، إذ أن الدور األساسي للمراجع اخلارجي هو إبداء الرأي  يف التقارير املالية اليت مت إعدادها ؤسسةوأنشطة امل

 مؤسسةعن املركز املايل للا كانت التقارير تعرب بصدق وعدالة ذايري احملاسبة، وعما إ، وفقا ملعمن قبل اإلدارة

  2.عماهلاأونتائج 

                                                 
جملة اإلصالحات االقتصادية واالندماج يف ، - دراسة ميدانية  –للحوكمة على جودة املراجعة املالية يف اجلزائر أثر اآلليات الداخلية محادي نبيل،  -1

    .146، 145: ص ، ص،2011، 10ع  االقتصاد العاملي، املدرسة العليا للتجارة، اجلزائر،
  . 79: ص ،مرجع سابقعصمت أنور صحصاح،  -2
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بشكل مباشر عن أي نتائج أو عواقب تترتب على  ولؤادة إىل املراجع اخلارجي كطرف مسوينظر ع      

لته عند تعرض ءساعدم مصداقية املعلومات املالية الواردة يف التقارير املالية اليت مت إعدادها مبعرفة اإلدارة، ويتم م

ان حقوق أصحاب حقوق أصحاب املصاحل ألي أضرار، ونظرا لكون هدف حوكمة الشركات هو ضم

كانوا أغلبية أو أقلية، وحماولة تعظيم عوائدهم، فإن دور املراجع اخلارجي يتطابق مع سواء  املصاحل بصفة عامة

هدف حوكمة الشركات، كما أن حوكمة الشركات تؤدي إىل تفعيل هذا الدور من خالل التأكيد على 

        1 .استقالليته وتوفري احلماية له

       
    

 
  

                                                 
  . 78: ، صسابقالرجع امل نفس -1
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  : خالصة الفصل

يف تقييم  اليت تستخدمها املؤسسات االقتصادية النماذج املؤشرات ومت خالل هذا الفصل دراسة أهم   

سريين وذلك من طرف احملللني واملاملؤشرات وأكثرها شيوعا واستعماال تعترب النسب املالية أهم هذه و أدائها،

رت ونتيجة االنتقادات املوجهة للنسب املالية ظهأخرى،  جهةوسهولته من  اسالسرعة حلبساطتها من جهة و

القيمة السوقية املضافة واليت جاءت مؤشر  القيمة االقتصادية املضافة ومؤشر واملتمثلة يف  مؤشرات أكثر حداثة

لتصحح عيوب النسب املالية حيث تقيس لنا األداء االقتصادي بدال من األداء املايل وكذلك تقيس لنا األداء 

ونتيجة االنتقادات املوجهة اليت تقيس لنا بيانات تارخيية، عكس النسب املالية و تنبؤيةاملستقبلي أي أن هلا قدرة 

أكثر مشوال من املؤشرات تقييم األداء ولقياس لذج مناللمؤشرات السابقة ظهرت يف تسعينات القرن املاضي 

 ، واليت جاءت لتاليف إمهال املؤشرات الغري املالية فعربت عنها كميا ومجعت لنا مؤشرات املؤسسة املاليةالسابقة

الكفاءة والفعالية، هرم األداء، مصفوفة لوحة القيادة، : هذه النماذجأشهر ، ومن يف مقياس واحد والغري املالية

  .وبطاقة األداء املتوازن

عملية اليت من خالهلا الحيث يعترب حتسني األداء  هو حتسينهتقييم األداء عملية من الرئيس اهلدف يعترب    

 جيب أن يكون بصفة مستمرة نيالتحسأن األداء املرغوب فيه، كما الفعلي وقليص الفجوة بني األداء يتم ت

، احمللية والعاملية قلكي تواجه املؤسسات يف القطاعات الصناعية واخلدمية املنافسة الشرسة يف األسوا وذلك

ر اليت مالبقاء يف السوق توجب على املؤسسات تبين أو تطبيق واحد أو أكثر من مداخل التحسني املست ودف

أثبتت إمكانياا يف تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات يف جمايل التكلفة واجلودة كالقدرة على تقدمي السلع 

 طريقة التحسني املستمر  :داخل التحسني املستمر جندمواخلدمات بالوقت املناسب وباملكان املناسب، ومن بني 

Kaizen  طريقة  أيضا وجيي ومستمر يف كل نشاطات املؤسسة، القيام بالتحسني بشكل تدروالذي يستند إىل

، أداءهاستند إىل فكرة املقارنة باألفضل أي الرائد يف السوق حىت تتمكن من حتسني والذي ت املقارنة املرجعية

أداة ملساعدة املؤسسات على حتسني عمليات التصنيع هي واليت   Six Sigmaطريقة ستة سيقما إضافة إىل 

يكون لدينا مستوى من الدقة يف األداء أي  تستند إىل تقليص االحنرافات أي األخطاءاملنتج، ووتقليل عيوب 

  .أي أننا نقترب من العمل مبستوى تكاد تكون خالية من العيوب أو األخطاء. % 99,9997يصل إىل 

الشركات آليات حوكمة دف حتسني األداء تستخدم املؤسسة جمموعة من  ونشري كذلك إىل أنه   

 األسهم اإلدارة ومحلة بني تنشأ اليت الوكالة مشاكل مع للتعامل ستخدمةامل واألساليب الطرقواليت يقصد ا 

 إىل الشركات حوكمةوتصنف آليات  م،منه املسيطرة األغلبية وبني األسهم محلة من األقلية وبني عموما،

 عن اإلدارة إفصاح مستوى علىتؤثر  الشركات حوكمة آلياتأن  كما ،خارجية آلياتو داخلية آليات: فئتني

 صحيحة، وأخريا غري معلومات أو بيانات أي عن اإلفصاح عدم تكفل فهذه اآلليات األسهم، حلملة املعلومات

  .الستثمارام مناسبة عوائد على املستثمرين حصول الشركات حوكمة آليات تكفل

 



 

  

  

  

  ::امسامسخلخلالفصل االفصل ا

أداء أداء   حتسنيحتسني  ودورها يفودورها يفحوكمة الشركات حوكمة الشركات 

  ات املدرجة يف بورصة اجلزائرات املدرجة يف بورصة اجلزائرلشركلشركاا
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  :متهيد

حتسني حوكمة التطرق إىل كيفية ، وبعد الدراسة النظرية لكل من حوكمة الشركات واألداء املؤسسي  

عمليا على بعض املؤسسات اجلزائرية كان البد من اختبار هذه العالقة  ،نظريا الشركات ألداء املؤسسات

هذا الطرح يف اجلزائر، ومع خصوصية البيئة اجلزائرية كان لزاما علينا اختيار عينة خالل اختبار وذلك من 

ا وسهولة احلصول على املعلومات املتعلقة ا، الدراسة من املؤسسات اليت تطبق حوكمة الشركات ولو جزئي

، وكما هو معلوم أن املؤسسات املدرجة يف البورصة مطالبة جلزائرلذلك اخترنا املؤسسات املدرجة يف بورصة ا

لألطراف  ضروري واإلفصاح عن كل ما خيص املؤسسة وتراه ،حبد معني من اإلفصاح عن تقاريرها املالية

لدور الذي تلعبه حوكمة الشركات يف حتسني أداء دراسة ا، وسنحاول خالل الفصل أصحاب املصاحل

  :املباحث التاليةوذلك من خالل املدرجة يف بورصة اجلزائر  شركاتال

  .يف الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائرالشركات واقع حوكمة  :املبحث األول

  .التطبيقية للدراسة عاماإلطار ال :املبحث الثاين

         .دراسة وحتليل نتائج اختبار فرضيات الدراسة: املبحث الثالث
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  يف الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائرالشركات واقع حوكمة : األول املبحث

وذلك   ،ات املدرجة يف بورصة اجلزائرالشرك ، وهيسنتعرف خالل هذا املبحث على عينة الدراسة  

طبيقها آلليات حوكمة قع تإضافة إىل وا ،إىل نشأاالتطرق  بإعطاء نظرة عامة حول هذه الشركات من خالل 

بتطبيق الشركات آلليات حوكمة  هوسنركز أكثر على اآلليات الداخلية حلوكمة الشركات ألنالشركات، 

يف كل  تقريبا اخلارجية متماثلةالشركات بطريقة جيدة ستكون يف منئ من اآلليات اخلارجية، وتعترب اآلليات 

تأثري الشركات حمل الدراسة ألم مدرجني يف نفس السوق املايل وحتكمهم نفس التشريعات والقوانني لذلك ف

مدرجة شركات بورصة اجلزائر مخسة  وتضمالشركات، كل يكون متماثل يف األداء على اآلليات اخلارجية 

أن سي أ  شركةأليانس للتأمينات و  شركةو لفندقي األوراسي وهي كل من جممع صيدال و مؤسسة التسيري ا

  .2016بيوفارم ألا أدرجت يف بورصة اجلزائر حديثا يف سنة  شركةرويبة، ومت استبعاد 

    قع حوكمة الشركات يف مؤسسة صيدالوا: املطلب األول

املطبقة الشركات ات حوكمة صيدال إضافة إىل خمتلف آلي شركةسنتطرق يف هذا املطلب إىل تقدمي   

بورصة االلكتروين لوقع املو لشركةلوين و املوقع االلكترالشركة ة واملفصح عنها يف تقارير من قبل الشرك

  . اجلزائر

  تقدمي مؤسسة صيدال: أوال

  نشأة مؤسسة صيدال -1

استفادت يف هذا عقب إعادة هيكلة الصيدلية املركزية اجلزائرية وقد  1982صيدال يف  مؤسسة أنشأت  

مركب  1988 سنة ل إليها يفكما حو ،من نقل مصانع احلراش والدار البيضاء وجسر قسنطينة اإلطار

من قبل الشركة الوطنية للصناعات  من اجنازه للمدية الذي كان على وشك االنتهاء'' املضادات احليوية"

 ).الكيميائية

تصادية تتميز سسة عمومية اقوتبعا لتنفيذ اإلصالحات االقتصادية، أصبحت صيدال مؤ 1989يف سنة   

مت إضفاء تعديالت على القانون األساسي للشركة، حيث مسح هلا باملشاركة  1993يف سنة ، باستقاللية التسيري

خالل إنشاء شركات  يف كل عملية صناعية أو جتارية ميكن أن تكون ذات صلة مع موضوعها االجتماعي من

دال خمطط إعادة هيكلة أسفر على حتويلها إىل جممع وضعت شركة صي 1997سنة ، ويف جديدة أو فروع

  1 ).فارمال، انتيبيوتيكال وبيوتيك(صناعي يضم ثالثة فروع 

وبعد استيفاء شروط القبول املنصوص عليها يف القواعد التنظيمية للبورصة، مت   1999يف سبتمرب و    

 ، ويبلغ )جد 800در مبلغ اإلدراج ب وق(ة  إدراج سند رأس املال مع صيدال يف جدول التسعرية الرمسي

سهم بقيمة امسية  10 000 000 د ج أو ما يعادل  2 500 000 000 ملؤسسة صيدال رأس املال االجتماعي

                                                           
 

1
  .05/05/2016اطلع عليه بتاريخ   groupe/organisation-https://www.saidalgroup.dz/ar/notre: املوقع االلكتروين مع صيدال -
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   1:البيع ، وفيما يلي مواصفات عرضج د 250قدرها 

 ؛من رأس املال االجتماعي٪ 20سهم متثل  2 000 000: الكمية املعروضة - 

  ؛دينار جزائري 800: سعر العرض - 

  ؛1999 مارس 15إىل  1999فرباير 15من : فترة العرض - 

  ؛Sogefi  املؤسسة املالية العامة: الوسيط يف عمليات البورصة املرافق - 

، الراشد املايل، Sogefi  املؤسسة املالية العامة: الوسطاء يف عمليات البورصة املكلفون جبمع أوامر الشراء - 

  .SPDM  املنقولةوشركة توظيف القيم   Soficop لإلرشاد والتوظيفاملؤسسة املالية 

قامت  2010ويف سنة ، % 59، رفعت صيدال من حصتها يف رأمسال سوميدال إىل حدود 2009 سنة  

إىل %  38,75من " تافكو" من رأمسال شركة إيبريال كما رفعت من حصتها يف رأمسال شركة%  20بشراء 

  .% 60، رفعت صيدال حصتها يف رأمسال ايبريال إىل حدود 2011 أما يف سنة ، % 44,51

: شرع جممع صيدال يف إدماج فروعه اآليت ذكرها عن طريق االمتصاص ،2014يف جانفي و  

  2.أنتيبيوتيكال ،فارمال وبيوتيك

 :أهداف مؤسسة صيدال -2

واملسامهة  ،األدوية اجلنيسةإنتاج يتمثل اهلدف االستراتيجي مع صيدال يف تعزيز مكانته كرائد يف     

  .يف جتسيد السياسة الوطنية للدواء اليت وضعت من قبل السلطات العمومية بشكل فعلي

  3:نيأساسيت   نيالعمومية ختول مع صيدال مهمتإن صفة املؤسسة   

حتسني القدرة التنافسية ملنتجاته، من  وضمان ،ضمان استقالله املايل واالستدامة يف احلفاظ على توازنه املايل •  

  ؛هداف منوه وتطوير موارده البشريةأجل حتقيق أ

  .حتقيق األهداف املنوطة به من قبل الدولة، بصفتها املساهم الرئيسي •

نه من ضمان منوه وتعزيز مكانته جممع صيدال خطوط العمل اليت متك ويف إطار مهمته األساسية، حدد    

                                       .نتاج األدوية اجلنيسةالرائدة يف إ

ز حول ركيرافق توسع امع والذي يتميظهر خمطط شامل ومتكامل للتنمية  يف طليعة هذه اخلطوط  

  :فعالة لالتصال تثمني املوارد البشرية، حتسني التنظيم ونظام املعلومات، تعزيز ثقافة املؤسسة وتنفيذ سياسة 

  ؛ق األدويةألخالقية اليت دف إىل تسوية وتطهري سوتعزيز القواعد ا• 

  ؛االنفتاح على األسواق اخلارجية•  ؛املسامهة يف احلد من الواردات• 

  .املستهلك الزيادة من مستوى رضا• 

                                                           
1
: اطلع عليه بتاريخ http://www.sgbv.dz/ar/?page=details_societe&id_soc=28 :تقدمي جممع صيدال، بورصة اجلزائر، موقع انترنت - 

05/05/2016.  

 
2

  .05/05/2016اطلع عليه بتاريخ   groupe/organisation-https://www.saidalgroup.dz/ar/notre: املوقع االلكتروين مع صيدال -

 
3

، أطلع عليه nous-sommes-groupe/qui-https://www.saidalgroup.dz/ar/notreاملوقع االلكتروين مع صيدال،  -

    .05/05/2016:بتاريخ
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  صيدال ؤسسةليات حوكمة الشركات يف مآواقع : ثانيا

مت احلصول على  البورصة ومراقبتهاتنظيم عمليات وتقارير جلنة  رير جملس اإلدارة للمؤسسةتقامن   

يف  تتمثل آليات حوكمة الشركات ة الشركات اليت تطبقها املؤسسة، واملعلومات املتعلقة بآليات حوكم

  :صيدال يف ؤسسةم

  :هيكل امللكية -1

 %20 مت التنازل عن  ج،د 2 500 000 000 شركة ذات أسهم برأمسال قدره هي صيدال مؤسسة    

قام : 1999يف فرباير حيث ، عن طريق البورصة إىل املستثمرين من املؤسسات واألشخاص 1999يف سنة  منه

من رأس مال  % 20وانصب مبلغ العرض على  ،جممع صيدال بفتح رأس ماله عن طريق العرض العلين للبيع

من أسهم الشركة  % 80الدولة ومتتلك ، مليون سهم 2موزعة على  دجمليون  500امع، أي ما يعادل 

هم املتداولة يف الباقية من األسهم فهي قيمة األس %20، أما القابضة العامة للكيمياء والصيدلةممثلة يف الشركة 

  :من خالل  اجلدول التايلصيدال  نوضح الفئات املسامهة يف جممع و ،بورصة اجلزائر

  الفئات املسامهة يف جممع صيدال):  15(اجلدول رقم 

  النسبة  عدد األسهم  املسامهنيفئات 

  % 09  190 066  )بنوك وشركات تأمني (املؤسسات املالية ): أ(الفئة 

  %06  133 411  )املؤسسات الصغرية واملتوسطة (األشخاص املعنويون ):ب ( الفئة 

  %03  24 751  عمال جممع صيدال): ج ( الفئة 

  %82  1 651 772  األشخاص الطبيعيون): د (الفئة 

  % 100  2 000 000  اموع

  
Source : Rapport Annuel, 2005, COSOB, Alger, P 14.  

  

وهي فئة األشخاص الطبيعيون متثل أكرب نسبة من ملكية األسهم ) د (  فئةالمن نتائج اجلدول جند أن     

هذا ما شجع هذه من رأمساهلا  % 80لكن مبا أن املؤسسة عمومية ومتتلك فيها الدولة ما نسبة ، % 82بنسبة 

على احترام  هارصوذلك حل ،وذلك ألن املؤسسات العمومية لديها وسائل الرقابة فعالة ،الفئة على شراء األسهم

 القابضة العامةوتطبيق اللوائح والتشريعات و حفظ حقوق كل أصحاب املصاحل، ولكن مبا أن الشركة  

  .جدا  يل فهيكل ملكية مؤسسة صيدال مركزبالتامن رأمساهلا املؤسسة  % 80متتلك  للكيمياء والصيدلة

  :جملس اإلدارة -2

 جملس عقد،  PDG)( أعضاء إضافة إىل الرئيس املدير العام 6من  صيدال شركةيتشكل جملس إدارة   

، ونشري إىل جملس اإلدارة ال يتمتع باالستقاللية اجتماعات) 08( مثانية 2016 املالية السنة يف شركةال إدارة

إىل أسندت واملدير العام  اإلدارةوظيفة رئيس جملس  من بني أعضاءه أي عضو مستقل، كما أن حيث ال يضم

  2016.1ويوضح اجلدول املوايل أعضاء جملس اإلدارة حسب تقرير جملس اإلدارة لسنة  شخص واحد،

                                                           
1
 - Rapport du  Conseil D’administration , Group Saidal ,2016,p : 35 , Cite internet : 

https://fr.calameo.com/read/0021858241d54e247eff2 , Page Visite le: 06/12/2017. 
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  صيدال جممع أعضاء جملس إدارة):   16( اجلدول رقم 

  الصفة  االسم واللقب

  21/06/2016إىل  11/2015/من 26مهوش عبد حممد 

  إىل اآلن 21/06/2016كربوب حسني من 

  الرئيس املدير العام

  عضو  حلوان عبد القادر

  عضو  باداش عبد العزيز

  عضو  عشاق يوسف أمحد شوقي

  عضو  مصمودي أمحد ناصر

  عضو  رحام عادل

  03/11/2016عبيدات حممد ممثل العامل حىت 

  03/11/2016من  محريون السعيد ممثل العمال ابتداء

  عضو

  عضو

Source: Rapport du  Conseil D’administration , Group Saidal ,2016,p : 03.  

 

  :اللجان التابعة لس اإلدارة -3

عن وجود جلان تابعة لس سنوات الدراسة للمجمع خالل التتوفر معلومات يف تقارير جملس اإلدارة   

لديها عدة مصانع والعديد من مراكز التوزيع إضافة إىل العديد من بري وحجم الشركة كأن اإلدارة، ومبا 

 تساعده يف الرقابة والقيام ببعض عدة جلان  اإلدارة لساملصانع يف طور اإلنتاج، فمن البديهي أن يكون

نة جلوجلنة التعيينات و )التدقيق( جلنة املراجعة :، ويكون لس اإلدارة على األقل اللجان التاليةاألعمال

 .  املكافآت

 :التدقيق الداخلي -4

حسب اهليكل التنظيمي مع صيدال فإن امع خصص مديرية للتدقيق الداخلي حيث تقوم هذه املديرية 

  .يف امع إضافة إىل التدقيق يف العمليات اليت تقوم ا الفروع ووحدات اإلنتاجبالتدقيق والرقابة الداخلية 

  :التدقيق اخلارجي -5

متعاقدة مع فإا  2016لسنة صيدال  لشركةحسب تقرير جملس اإلدارة التدقيق اخلارجي يف ما خيص   

   :حمافظني للحسابات ومها 

  السيد بايل عزور: حمافظ احلسابات 

  السيد بوكورت لعريب: حمافظ احلسابات 

يزيد من الثقة  للشركةونشري إال أن قيام حمافظني للحسابات مبراقبة وتدقيق احلسابات اخلتامية     

ة شركواملصداقية يف التقارير والقوائم املالية اليت تعدها املؤسسة وهذا ما يدعم آلية االفصاح والشفافية يف ال

  . أهم آليات حوكمة الشركاتأحد واليت تعترب 

  األوراسي التسيري الفندقي واقع حوكمة الشركات يف مؤسسة: املطلب الثاين

إضافة إىل خمتلف آليات  ،التسيري الفندقي األوراسيمؤسسة  أهم مراحل نشأة سنتعرف فيما يلي على  

 املوقع االلكتروين للمؤسسة و املطبقة من قبل املؤسسة واملفصح عنها يف تقارير املؤسسة والشركات وكمة ح
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  .بورصة اجلزائر

  1األوراسيالتسيري الفندقي تقدمي فندق : أوال

، وكانت تعمل 1975 ماي 2جنوم بتاريخ  5األوراسي املصنفة التسيري الفندقي مت افتتاح مؤسسة   

تسيري املؤسسة من خالل الشركة الوطنية للسياحة بوقد قامت الوزارة  ،ت وصاية وزارة السياحة والثقافةحت

 (ALTOUR) الشركة اجلزائرية للسياحة والفندقة طرف، مث من 1977حىت عام  ( SONATOUR) والفندقة

يف ، 1983حىت عام  (NCCB) واملؤمتراتالديوان الوطين للندوات  طرفمن  ا، وأخري1979حىت عام  

وضمن إطار عملية إلعادة اهليكلة التنظيمية، مت توصيف الفندق كمؤسسة اشتراكية وأنشئت  ذلك العام

 .1983ابريل  2املؤرخ يف  226-83املرسوم رقم ) (EGH) مؤسسة التسيري الفندقي

من وضعه القانوين وأصبح مؤسسة اقتصادية عامة يف شكل  1991فرباير عام  12ل الفندق يف وعد  

ري الفندقي وصار امسه االجتماعي مؤسسة التسي ،مليون دينار 40شركة ذات أسهم برأس مال قدره 

 ". وراسياأل"

-95ضع الفندق حتت وصاية املؤسسة القابضة العامة للخدمات مبوجب القانون ، و1995ويف عام   

 .املتعلق بتسيري األموال التجارية التابعة للدولة، وأصبحت املساهم الوحيد فيه 25

هات السلطات العمومية اليت دف إىل فك االرتباط الكلي بالدولة، من خالل شيا مع توجاومت لكن  

عية والتنظيمية املتعلقة باخلوصصة الكلية أو اجلزئية، اختريت مؤسسة األوراسي بقرار من خمتلف القوانني التشري

من رأس  ٪ 20إلدراجها يف البورصة وطرح ما ال يتجاوز  1998الس الوطين ملسامهات الدولة يف فرباير 

 .ماهلا لالكتتاب العام

 ،اهلا عن طريق العرض العلين للبيعفتحت مؤسسة التسيري الفندقي األوراسي رأس م 1999 جوانويف   

 .من رأس املال االجتماعي ٪ 20ج، أو ما يعادل مليون د 480ل مبلغ العرض ثوم

وبعد استيفائه شروط القبول املنصوص عليها يف القواعد التنظيمية للبورصة، :  2000 يفريف 14يف   

وقُدر مبلغ اإلدراج . ( مت إدراج سند رأس املال ملؤسسة التسيري الفندقي األوراسي يف جدول التسعرية الرمسية

  ).دج 400ب 

 :)1999معلومات عن العرض العلين لالكتتاب (طاقة فنية للمجع الفندقة والسياحةوفيما يلي ب   

 ؛مؤسسة التسيري الفندقي األوراسي: االسم

 ؛املؤسسة القابضة العامة للخدمات: املُنشيء -

 .جد250سهم بقيمة امسية قدرها  6 000 000ج أو ما يعادل د 1 500 000 000:رأس املال االجتماعي - 

 ؛من رأس املال ٪20سهم متثل  1 200 000: الكمية املعروضة -

 ؛دج 400: سعر العرض -

                                                           
 

1
    _societe&id_soc=26http://www.sgbv.dz/ar/?page=details :تقدمي مؤسسة فندق التسيري الفندقي، موقع بورصة اجلزائر ،موقع انترنت  -

  .07/05/2016اطلع عليه بتاريخ 
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 ؛1999يوليو  15إىل  1999يونيو  15من : فترة العرض -

 ؛الراشد املايل: الوسيط يف عمليات البورصة املرافق -

، Sogefi املؤسسة املالية العامة الراشد املايل،: الوسطاء يف عمليات البورصة املكلفون جبمع أوامر الشراء -

 .SPDM  وشركة توظيف القيم املنقول Soficop والتوظيفاملؤسسة املالية لإلرشاد 

  واقع  آليات حوكمة الشركات يف مؤسسة التسيري الفندقي األوراسي: ثانيا

آليات على املعلومات املتعلقة ب احلصولمت وصحيفة املعلومات للمؤسسة  لس اإلدارةارير جماتقمن   

   :حوكمة الشركات اليت تطبقها املؤسسة وهي

  :امللكيةهيكل  -1

، ما يدل ي متداولة يف بورصة اجلزائرهف % 20من أسهم املؤسسة للدولة، أما  % 80تعود ملكية    

   1 .كبري جداتركز امللكية يف املؤسسة أن نسبة على 

  :جملس اإلدارة -2

، أعضاء إضافة إىل الرئيس املدير العام 9يتشكل جملس اإلدارة ملؤسسة التسيري الفندقي األوراسي من   

متت معاجلة العديد من  خالهلا اليتو اجتماعات )06( ستة 2016 املالية السنة يف الشركة إدارة جملس عقد

ونشري أن جملس إدارة املؤسسة أيضا ال يتمتع ، إضافة إىل صياغة بعض احللول ووضع توصيات، القضايا

ازدواجية منصب رئيس جملس  ويتناىف هذا مع املمارسات السليمة حلوكمة الشركات، حيث جندباالستقاللية 

ويوضح اجلدول ، إضافة إىل عدم ضم جملس اإلدارة أي عضو مستقل من بني أعضائه، اإلدارة واملدير العام

 2 .2016املوايل أعضاء جملس اإلدارة حسب تقرير جملس اإلدارة لسنة 

مؤسسة التسيري الفندقي األوراسيأعضاء جملس إدارة ):   17( اجلدول رقم   

  الصفة  واللقباالسم 

  الرئيس املدير العام  لعمري عبد القادر

  عضو  مرزوق مصطفى

  عضو  جفري عبد احلكيم

  عضو  وراق حممد

  عضو  جودي كمال

  عضو  هدام جتيين حسان

  عضو  بن عادة عبد احلكيم

  عضو  مقراد حممد

  عضو  بن عيسى محود

  عضو  حسيان حممد

  عضو  عيب عمار

 
Source: Rapport de Gestion,  Chaine El-Aurassi,2016,p :36 

                                                           
1
 - Rapport de Gestion,  Chaine El-Aurassi,2014,p : 35  

2
 - Rapport de Gestion,  Chaine El-Aurassi,2016,p : 37.  
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  :اللجان التابعة لس اإلدارة -3

 ملراقيب ةبمراق مهمة أية تفويض أو جلنة أي إنشاء اإلدارة لس حسب صحيفة التعليمات جيوز  

وال تتوفر معلومات يف تقارير جملس اإلدارة لسنوات الدراسة عن هذه اللجان لكن من  ،اخلارجيني احلسابات

    1 .املكافآتجلنة وجلنة التعيينات و) التدقيق(جلنة املراجعة : البديهي أن يكون لس اإلدارة اللجان التالية

  :التدقيق الداخلي -4

 مت، اجلزائر بورصة إىل دخوهلاو الشركة مال رأس فتح مع وبالتزامن ،2000 عام أقيمت اخللية هذه  

 مت ،)02( داخليني ومراجعني رئيسي مدقق تعيني خالل من 2015سنة  خالل األولية اهبنيت تشكيل إعادة

 ملساهما من طرف مزدوج لقلق تستجيب اخللية هذه، الدورة إغالق قبل نفذتو جديد توظيف قبل من شغلها

وذلك بناءا على  العامة، اجلمعية قرار خالل من الواقع يفوأنشأت  الشركة،من طرف  أيضا ، الرئيسي

 الفترة يغطي السنوي برناجمهاحيث  اإلدارة، لسجم أعضاء العتماد وقدمت، املدقق من وتعليقات مالحظات

، 2016 مايو 25 اجتماع يف اختذ اليت العامة اجلمعية قرار يف نصوص عليهامل النحو على ، 2016- 2015

  2 :التدقيق الداخلي هلا مهمتني رئيسيتني مهاوخلية 

، والقيام بالتدقيق واجناز التقارير عن أوجه القصور والفجوات يف اإلدارة البعثات إىل وحدات اجلنوب -

 ؛اإلدارةاليومية هلذه الوحدات وتقدمي التوصيات لتحسني 

من حركات النقدية من خمتلف تقييم وحتسني اإلدارة العامة خاصة عن طريق التحقق بكذلك تقوم اخللية  -

    .أساليب التحصيل من العمالء

  :التدقيق اخلارجي -5

لس اإلدارة التسيري حسب تقرير  التسيري الفندقي األوراسيالتدقيق اخلارجي ملؤسسة يف ما خيص   

  3 :تعاقدت خالل فترة الدراسة مع كل مناملؤسسة فأن  2015لسنة 

  .31/12/2014اجلوزي عمار لعهدتني انتهت يف : األستاذ: حمافظ احلسابات 

  . 2015بوكورت العريب عهدة لثالث لسنوات ابتداء من سنة : األستاذ: حمافظ احلسابات 

حلسابات مبراقبة وتدقيق احلسابات اخلتامية يزيد من الثقة واملصداقية يف ا إال أن قيام حمافظونشري     

من التقارير والقوائم املالية اليت تعدها املؤسسة وهذا ما يدعم آلية االفصاح والشفافية يف املؤسسة واليت تعترب 

 . أهم آليات حوكمة الشركات
  أميناتأليانس للت شركةيف الشركات واقع حوكمة : الثالث املطلب

إضافة إىل خمتلف آليات حوكمة  أليانس للتأميناتسنتطرق يف هذا املطلب إىل تقدمي مؤسسة   

  .بورصة اجلزائر املوقع االلكتروين للمؤسسة و و املؤسسة واملفصح عنها يف تقاريرها املطبقة من قبلالشركات 

                                                           
1
-Hotel El-Aurassi,  Notice d’information, Offre Publique de Vente du 15/06/1999 au 15/07/1999, Visa 

COSOB N 99/01 du 24/05/1999, p :32.cite internet : https://www.cosob.org/wp-content/uploads/2014/12/les-
emetteurs-notice-EL-AURASSI.pdf 
2
 - Rapport de Gestion,  Chaine El-Aurassi,2016,p, p : 26, 27.  

3
 - Rapport de Gestion,  Chaine El-Aurassi,2015,p, p : 23. 
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    1أليانس للتأمينات تقدمي شركة: أوال 

، أنشئت يف يوليو مليون دج 500أليانس للتأمينات هي شركة ذات أسهم برأمسال مبدئي قدره   

. 2009خالل العام  جمليون د 800ومت رفع رأس ماهلا إىل  ،ل جمموعة من املستثمرين الوطنينيمن قب 2005

نشاط التأمني مليار دينار جزائري بالنسبة ل 2,2   زيادة أخرى يف رأمساهلا ليبلغ 2010وشهد العام   

ت الشركة من طريق اللجوء العلين لالدخار ومكنوحتققت هذه الزيادة يف رأس املال عن  ،على األضرار

ملعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي ا 16/11/2009املؤرخ يف  375-09االمتثال ألحكام املرسوم التنفيذي 

 .املتعلق باحلد األدىن لرأمسال شركات التأمني 1995/ 30/10املؤرخ يف  95-344

 ،لالكتتابالعلين أس ماهلا عن طريق العرض شرعت أليانس للتامينات يف زيادة ر 2010يف نوفمرب   

 مليار دينار مقسمة إىل 1,44من رأس املال االجتماعي، أي ما نسبته  ٪ 31مبلغ العرض على  وانصب

شروط القبول املنصوص عليها يف القواعد العامة  تاستوفبعدما  2011يف مارس ، وسهم 1 804  511

مارس  7لبورصة اجلزائر، مت إدراج سند رأس املال لشركة أليانس للتأمينات يف جدول التسعرية الرمسية بتاريخ 

  .جد 830در سعر اإلدراج ب وق. 2011

 :)2010معلومات عن العرض العلين لالكتتاب (أليانس للتأمينات وفيما يلي بطاقة فنية ملؤسسة  

  خليفايت حسان :الرئيس املدير العام

  ؛أليانس للتأمينات: االسم -

 .دج 380 :سهم بقيمة امسية  5 804  511 دج، موزعة على 5 205  714 180 :رأس املال االجتماعي -

 ؛من رأس املال٪ 31سهم، متثل   1 804  511: الكمية املعروضة - 

 ؛دج 830: سعر اإلصدار - 

 ؛2010ديسمرب  1إىل  2010نوفمرب  2من : فترة االكتتاب - 

 ؛(CPA)  القرض الشعيب اجلزائري: الوسيط يف عمليات البورصة املرافق - 

 البنك الوطين اجلزائري، البنك اخلارجي: الوسطاء يف عمليات البورصة املكلفني جبمع أوامر الشراء - 

والتنمية الريفية، بنك التنمية احمللية، صندوق التوفري واالحتياط، القرض الشعيب اجلزائري، بنك الفالحة 

 .اجلزئري، يب إن يب باريبا اجلزائر، سوسيتيه جنرال اجلزائر

مثل املخاطر الصناعية، والسيارات، (القطاعات التقليدية للتأمني  " أليانس للتأمينات" تستهدف شركة     

التأمني على األفراد واألسر، : وكذلك القطاعات غري املستغلة أو األقل تطورا يف السوق مثل) …والنقل،

احتياط، ادخار، املساعدة والصحة، التأمني على املؤسسات الصغرية واملتوسطة، (التأمني على األشخاص 

املهن احلرة، والتجار، واهليئات، منتجات تأمينية جديدة، وخصوصا التأمني على احلياة والصحة، أصحاب 

 .جمموعة من املنتجات يف جمال ورشات البناء الكبرية، والسكن والصناعة، خماطر السكن وخماطر متنوعة

 الراشد يف اجلزائرليت تلتزم مبيثاق احلكم اأوائل الشركات  من أليانس شركة نأ إىل اإلشارة وجتدر  

                                                           
 

1
  .07/05/6201: اطلع عليه بتاريخ  .ociete&id_soc=23http://www.sgbv.dz/ar/?page=details_s: بورصة اجلزائر، موقع انترنت -
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 ماحلك ناقش الذي تقىامللب شركةلل مالعا املدير الرئيس األقاه اليت مةلالك لخالن م 2009سنة  وكان ذلك

 اهلولدخ احتضريه قسيا يف قامليثا ذاهل تأميناتلل أليانس تبين جاء حيث ئرية،زااجل املؤسسات يف شداالر

 لتبين تيجيااستر خيار أنه يفايتخل حسان مالعا املدير عتربائري، وااجلز املستثمر ثقة لكسب ئرااجلز رصةبو

 مع املتعاملني كافة ثقة كسبو لضمان ذاه لية،واملسؤو فاإلنصا الشفافية، املساءلة، :الرئيسية قامليثا رحماو

 الطريقةعن  شفكلل مستعدة الشركة أن ،كمابينهم العادلة ةاملعامل كضمان مهنياملسا صاوخصو الشركة،

 1.الرمسية اتلجهل احملاسبية ماتعن املعلو اإلفصاح كذاو ا، تدار اليت

تطورا  التجارية اشبكته عرفت لقدو ئر،ااجلزق مناط مجيعتقريبا يف  تأميناتلل أليانسوتتواجد   

 40 ىلع زعةومفرع  102 وكالة  و 111كان متثيلها من طرف   حيث ، 2011ملحوظا اية سنة 

بإدراك  ايشكل قوة تسمح هلو مبا التحدي من أجل التوسع أكثر بأرض الوطن، ولقد رفعت الشركة   2،اليةو

كشركة للتأمني املفضلة  "أليانس للتأمينات"احلاضر واملستقبل بروح تنافسية، وبرؤية بارزة من شأا أن تضع 

من املسؤولني لتقريب الشركة من مضيفا بأن ذلك ما ترمجته بصورة ملموسة اجلهود املبذولة . لدى اجلزائريني

 3 .2016سنة  والية 42وكالة عرب  200زبائنها عرب ربوع الوطن، بفتحها أكثر من 

  ليات حوكمة الشركات يف مؤسسة أليانس للتأميناتآواقع : ثانيا

حوكمة الشركات وذلك سنة تطبيق  الشركات اليت تبنتأول شركة أليانس للتأمينات من كانت     

 :فيما يلياملطبقة من طرف الشركة الشركات آليات حوكمة  عرف على سنت ، لذلك 2009

  :هيكل امللكية -1

  .لبورصةليف شركة أليانس للتأمينات قبل عملية الدخول الثمانية قائمة املسامهني  يوضح اجلدول املوايل      

 قائمة مسامهي شركة أليانس للتأمينات قبل الدخول للبورصة):   18(اجلدول رقم 

  نسبة األسهم  عدد األسهم  املسامهني

  % 50  2 000 000  حسان خليفايت

  % 15  600 000  رشيد خليفايت

  % 14  560 000  رمحون حممد

  % 10  400 000  عيسايت حممد

  % 5  200 000  أ.ذ.عربات املغرب ش

  % 4  160 000  أورمحون عبد احلكيم

  % 1,5  60 000  إيترابيا شركة ذات مسؤولية حمدودة

  % 0,5  20 000  إحييترابيا شركة ذات مسؤولية حمدودة

  % 100  4 000 000  احملموع

    800 000 000  رأس املال االجتماعي دج

Source : Alliance Assurances - Notice d’information, Offre Publique de Vente du 02/11/2010 
au 01/12/2010, Visa COSOB N 2010/02 du 08/08/2010, p: 22.  

                                                           
1
 - Revue de Presse ALLIANCE ASSURANCES , 2009, p:21 

2
 - Rapport Annuel ALLIANCE ASSURANCES , 2011, p:09. 

3
 - Rapport Annuel ALLIANCE ASSURANCES , 2016, p:02. 
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من  % 65نالحظ من اجلدول السابق أن عائلة خليفايت مؤسسة شركة أليانس للتأمينات متتلك حوايل      

على التوايل، أي أن أكرب أربعة  % 10و  % 15أسهم الشركة، وميتلك كل من رمحون حممد وعيسايت حممد 

من أسهم الشركة، ويشري ذلك إىل وجود تركز كبري يف امللكية، ومن أجل  % 90مسامهني ميتلكون حوايل 

مليار دج، جلأت املؤسسة إىل حترير رأمساهلا وذلك بالدخول  2,2مليون دج إىل  800رفع رأمسال الشركة من 

ل يوضح اجلدومن أسهما للتداول يف بورصة اجلزائر و % 31لبورصة اجلزائر وطرحت شركة أليانس للتأمينات 

  .اجلزائر لبورصةبعد عملية الدخول يف شركة أليانس للتأمينات  قائمة املسامهني املوايل 

  الدخول لبورصة اجلزائر دقائمة مسامهي شركة أليانس للتأمينات بع):  19( رقم  اجلدول

  النسبة املؤوية  عدد األسهم  الفئات املسامهة

  % 74,17  1 338 346  األشخاص الطبيعيون ذوي اجلنسية اجلزائرية

  % 10,07  181 625  املستثمرون من املؤسسات

  % 10,31  186 002  األشخاص املعنويون ذوي اجلنسية اجلزائرية

  % 5  90 226  أ.ذ.شركة املغرب للعربات ش

  % 0,2  3 635  الوكالء العاملون لشركة اليانس للتأمني 

  % 0,26  4 653  العمالء األجراء لشركة أليانس للتأمني

  % 100  1 804 511  اموع

نسخة من التقرير يف  ،30: ، ص2010، اجلزائر،  ومراقبتها ةإعداد الباحث باالعتماد على تقرير جلنة تنظيم عمليات البورص من: املصدر

  https://www.cosob.org: املوقع االلكتروين

 املتداولةمن أسهم الشركة  % 74,17حوايلمت بشراء اقالسابق أن فئة واحدة نالحظ من اجلدول     

إقبال كبري من فئة األشخاص الطبيعيني لشراء أسهم الشركة، وقد يربر ذلك بثقة هؤالء وهذا يشري إىل 

  .، مما سيعكس أرباح مستقبلية تعود عليهماملستثمرين يف إمكانيات الشركة والنتائج احملققة من طرفها

 1 :جملس اإلدارة -1

هو  حيث الشركات، حوكمة بتطبيق املعنية األطراف أحد أليانس شركة يف اإلدارة جملس يعترب  

 املديرين اختيار مهمة عاتقه على ويقع املصاحل، أصحاب مثل واألطراف األخرى ميثل املسامهني من

  العامة السياسات يقوم برسم كما الشركة، ألعمال اليومية اإلدارة سلطة إليهم توكل التنفيذيني الذين

  .األطراف هذه أداء على الرقابة إىل باإلضافة املسامهني، حقوق على ككيفية احلفاظ شركةلل

 ما من مكلف إدارة جملس قبل من لتأمينات أليانس لشركة األساسي للقانون وفقا الشركة تدارو  

 طرف من تعيينهم يتم أشخاص 10 إىل 5 بينيهم من أقصى، كحد شخصا 12 و أشخاص 3 عن  يقل ال

 اجلمعية أو التأسيسية العامة اجلمعية قبل من الس أعضاء تعيني ويتم ،للمسامهني العامة العادية اجلمعية

 لس رئيسا تعيني اإلدارة جملس على جيب كما للتجديد، قابلة سنوات ست أقصاها العادية ملدة العامة

 وهو األخرى، األطراف مع عالقاا يف الشركة متثيل على يعمل ،) واحد شخص( بني أعضائه من اإلدارة

                                                           
1
-Alliance Assurances - Notice d’information, Offre Publique de Vente du 02/11/2010 au 01/12/2010, Visa 

COSOB N 2010/02 du 08/08/2010, p, p : 85.cite internet : https://www.cosob.org/wp-
content/uploads/2014/11/les-emetteurs-notice-Alliance-Assurances.pdf  
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 .القانون مبوجب احملددة سلطاا ووظائفها وممارسة عنها نيابة بالشركة بالتعريف خمول

 ) (PDGأعضاء برئاسة الرئيس املدير العام  7ويتكون جملس إدارة شركة أليانس للتأمينات من    

 فطر من تعيينهم ومت املناصب، هذه لشغل واملؤهالت الشروط مجيع فيهم تتوفر حسان والذين خليفايت

  :املوايل يبني أعضاء جملس اإلدارة واجلدول للمسامهني، اجلمعية العامة

  أليانس للتأمينات شركة  أعضاء جملس إدارة):  20(اجلدول رقم 

  

  الوظيفة  االسم واللقب

  الرئيس املدير العام  حسان خليفاتين

  عضو  عبد الكرمي بودرع

 عضو  عبد الكرمي أورمحون

 عضو  حممد عيسايت

 عضو  قاسي عبد الرحيم

 عضو  عبد الرمحان صاحلي

 عضو  سليم عثماين

 :موقع انترنت 2015جوان 04رسالة إىل املسامهني رقم  :من إعداد الباحث باالعتماد على: املصدر

https://allianceassurances.com.dz/PDF/Actionnaires/15_08_23_NL_AA_Lettre_AR_SL.pdf 

  :اإلدارةاللجان التابعة لس  -2

املهام  قام جملس اإلدارة بإنشاء جلان مساعدة منبثقة من جملس اإلدارة من أجل تقسيم  2012يف سنة    

التابعة لس اإلدارة من أهم آليات حوكمة الشركات، وتضم ة، وتعترب اللجان وضمان رقابة أكثر على الشرك

كل جلنة من جلان جملس اإلدارة إضافة إىل الرئيس املدير العام إتنني من أعضاء جملس اإلدارة وإطارات يف 

 1،ةسنة بينما جلنة املكافآت مرتني يف النيف السمرات  4 ة التدقيق اإلستراتيجية فصليا أيالشركة، وجتتمع جلن

  2 :هذه اللجان وهيو

  : )املراجعة(جلنة التدقيق  - 2-1

  :وهي مسؤولة عن ضمان االمتثال للوائح والقوانني والتشريعات املعمول ا وتم مبايلي

 تنظيم عمل املراقبني يف الشركة؛ - 

 نظام الرقابة الداخلية يف الشركة؛تنظيم  - 

 .دراسة األخطار املؤمن ضدها - 

املدير العام ومدير املراجعة الداخلية وعضوين من أعضاء جملس اإلدارة من الرئيس املراجعة تتألف جلنة   

إضافة إىل رئيس مكتب املدير العام ككاتب للجلسة ، كما يستطيع حضور االجتماع أطراف أخرى بدعوى 

، وجتتمع هذه ل هذا من أجل تعزيز دور املراجعةمن رئيس اللجنة على حسب املواضيع املراد دراستها، وك

يقرر الس إىل حبضور ثالثة أعضاء إضافة للرئيس، وإن مل يستطع أحد األعضاء  المرة كل ثالثي و اللجنة

                                                           
1
 - Rapport Annuel ALLIANCE ASSURANCES , 2012, p:04. 

2
 - Rapport Annuel ALLIANCE ASSURANCES , 2011, p:26. 
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كما أن قرار اللجنة يأخذ باألغلبية من آخر من اختياره للتصويت مكانه،  احلضور شخصيا حيق له تعيني عضو

بصوته،  ويف كل اجتماع يكتب طرف األعضاء أو ممثليهم، ويف حالة تعادل األصوات للرئيس احلق يف الفصل 

تقرير من طرف الكاتب حتت إشراف املدير وممضي من طرف رئيس اللجنة وتطبق القرارات املتخذة بعد شهر 

       1.من صدورها

قدمي وتتمثل مهمتها يف اختاذ القرارات بشأن املناصب الرئيسية يف الشركة، وت: جلنة األجور واملكافآت - 2-2

  .يتعلق بسياسة األجور يف الشركة مبا يف ذلك سياسة املكافآت واحلوافزاملشورة لس اإلدارة فيما 

وهي املسؤولة عن حتديد االجتاه االستراتيجي للشركة على املدى املتوسط : جلنة اإلستراتيجية - 2-3

  .الشركة والطويل، ومن صالحيات هذه اللجنة اعتماد التقارير املتعلقة بتسيري عمل

 :)التدقيق الداخلي(املراجعة الداخلية -3

أصدرت  2012، وجند أنه يف سنة حد آليات حوكمة الشركات الداخليةتعترب املراجعة الداخلية أ  

شركة أليانس للتأمينات ميثاق مراجعة احلسابات، وهو عبارة عن مستند يعمل على حتديد املهام واملسؤوليات 

والسلطات اخلاصة بوظيفة املراجعة، كما حيدد هذا امليثاق وظيفة املراجعة الداخلية يف الشركة ومسؤولياا، 

جعي احلسابات والشركة، وحيدد أيضا الصفات املهنية وأساليب التدخل واملبادئ اليت حتكم العالقات بني مرا

واألخالقية املطلوبة ملراجعي احلسابات، ويشرف الرئيس املدير العام مباشرة على املراجعة الداخلية واليت تعترب 

  2 .أداة للرقابة على وظائف الشركة بصفة عامة

وذلك حسب ثالث مستويات روع من املديريات والوكاالت والفومتارس املراجعة الداخلية على كل   

  3 :هي

من أن كل اإلجراءات حمددة من أجل ضمان التطبيق األقصى  بالتأكد وهو يسمح: تدقيق املطابقة القانونية - أ

ضافة للتشريع والقوانني اجلارية، والغاية من ذلك حتديد نقاط عدم التطابق واخللل وتقليص املخاطر احملتملة باإل

  الالزمة؛إىل تقدمي التوصيات 

يسمح بفحص األهداف املسطرة للوظيفة أو املهمة وفقا للموارد املتاحة، ويستطيع أيضا  :تدقيق األداء -ب

تقدير توافق األهداف احملددة وفقا لإلستراتيجية املسطرة، وذلك دف معاينة النتائج على أساس األهداف 

        الالزمة؛النتائج وتقدمي التوصيات املوضوعة وتقييم حصيلة هذه 

ويسمح هذا التدقيق بتحديد التوجهات للوظيفة بالتوافق مع األهداف، وهل هذه  :التدقيق اإلداري -ج

  . األهداف تدخل ضمن إستراتيجية الشركة

 :التدقيق اخلارجي -4

من القانون التجاري اجلزائري فاملؤسسات اجلزائرية ملزمة قانون بتعيني حمافظ  678طبقا للمادة   

سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وخالل فترة الدراسة  3حسابات من طرف اجلمعية العامة للمسامهني ملدة 
                                                           

1
 - Charte d’audit, ALLIANCE ASSURANCES, 2012, P, p:04, 05. 

2
 - Charte d’audit, ALLIANCE ASSURANCES, 2012, P:03. 

3
 - Charte d’audit, ALLIANCE ASSURANCES, 2012, P:07. 
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  :عينت الشركة كل من 2016إىل سنة  2013

 ؛2013 -2010للفترة من السيد مقاليت إنشاء هللا خبري حماسيب وحمافظ حسابات  - 

 .    2017 – 2014السيد مقاليت سفيان وقامسي عبد احلميد للفترة من  - 

حيث أن التقرير الذي يعده  ،ويعترب  التدقيق اخلارجي أحد أهم آليات حوكمة الشركات اخلارجية  

خمرجات النظام  حمافظ احلسابات سنويا هو اإلثبات ملصداقية وشفافية و صحة املعلومات احملاسبية و سالمة

احملاسيب باملؤسسة، ومن خالل مصادقة حمافظ احلسابات و إبداء رأيه حول صحة القوائم املالية اخلتامية لشركة 

أليانس للتأمينات خالل سنوات الدراسة والذي شهد على صحتها  وخلوها من األخطاء وعدالتها وإتباعها 

يزيد من مصداقية وهذا يق اخلارجي حمققة يف مؤسسة أليانس لألعراف واملبادئ احملاسبية نعترب أن آلية التدق

  .وشفافية القوائم املالية للشركة

إضافة إىل التدقيق اخلارجي هناك آليات أخرى خارجية أخرى و هي املؤسسات املراقبة لعمليات   

ىل جلنة اإلشراف على التأمني وهي الس الوطين للتأمني، واالحتاد اجلزائري للتأمني وإعادة التأمني، إضافة إ

       .التأمينات، و اليت تضمن وجود رقابة قانونية حكومية خارجية ختضع هلا شركة أليانس للتأمينات

  رويبة -أن سي أة شركواقع حوكمة الشركات يف : رابعاملطلب ال

الشركات إضافة إىل خمتلف آليات حوكمة  رويبة- أن سي أ سنتطرق يف هذا املطلب إىل تقدمي مؤسسة  

  .املطبقة من قبل املؤسسة واملفصح عنها يف تقارير املؤسسة و املوقع االلكتروين للمؤسسة و بورصة اجلزائر

  رويبة-أن سي أتقدمي مؤسسة  :أوال

 1:رويبة-أن سي أ نشأة -1

رويبة هي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون اجلزائري ذات رأمسال قدره  - أن سي أ مؤسسة  

وقد تأسست    ،وتوزيع املشروبات وعصائر الفاكهة، ويتمثل نشاطها الرئيسي يف إنتاج جد 849  195  000

الشركة اجلديدة للمصربات  "حتت اسم ) ذ م م ش ( يف شكل شركة ذات مسؤولية حمدودة  1966يف عام 

حتت  معجون الطماطم، واهلريسة واملرىبوكانت الشركة متخصصة يف إنتاج ، يف اجلزائر العاصمة "اجلزائرية

  .غيرت الشركة شكلها القانوين وأصبحت شركة ذات أسهم 2003يف سنة ،  و"الرويبة "التجارية  العالمة

خمصص  جد 152  044 000إىل دج  109  472 000ارتفع رأس مال الشركة من  2006يف سنة   

ديد مت ، ومت "احملدودةنفست قيا اافري"ملؤسسة مساهمة أجنبية، وهي شركة رأس املال االستثماري غري املقيمة 

الشركة اجلديدة "مت تغيري االسم السابق للشركة من  2008يف سنة ، ةسن 99فترة حياة الشركة ملدة 

دينار   792  195 000 رفع رأس املال الشركة منومت  ."أ.ذ.أن سي أ رويبة ش" إىل " للمصربات اجلزائرية

  .دج  849 195  000 جزائري إىل

بإدراج الشركة يف البورصة وصادقت  2011ماي  27صدر قرار جملس اإلدارة يف  2011يف سنة   

الرويبة يف  - شرعت مؤسسة أن سي أ  2013 أبريل ، و يف2012يناير  31مة للمسامهني يف اعليه اجلمعية الع

                                                           
 

1
 .09/05/6201:ريخ، اطلع عليه بتا  http://www.sgbv.dz/ar/?page=details_societe&id_soc=29:بورصة اجلزائر، موقع انترنت  -
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 من رأس املال، أي ما يعادل ٪ 25وانصب مبلغ العرض على  ،بيع أسهمها من خالل العرض العلين للبيع

  .سهم  8 491 950 موزعة على دج  849 195  200

وبعد استيفائه شروط القبول املنصوص عليها يف القواعد التنظيمية للبورصة، مت إدراج  2013يف يونيو   

، 2013يونيو  03ة الرمسية بتاريخ رويبة يف جدول التسعري- سند رأس املال للشركة ذات األسهم أن سي أ

  :يلي ، وكان العرض العلين لالكتتاب كماجد 400در مبلغ اإلدراج ب قو

 .جد100سهم بقيمة امسية قدرها  8 491  950موزعة على  جد 849 195 000: رأس املال االجتماعي -

 ؛من رأس املال ٪25سهم متثل   2 122 988 :الكمية املعروضة  -

 ؛دج 400: سعر اإلصدار - 

 ؛2013مايو  9أبريل إىل  7من : فترة العرض  - 

 ؛يب إن يب باريبا اجلزائر: يف عمليات البورصة املرافق الوسيط  - 

البنك الوطين اجلزائري، البنك اخلارجي اجلزائري، بنك الفالحة : نقابة التوظيف املكلّفة جبمع أوامر الشراء - 

ن يب والتنمية الريفية، بنك التنمية احمللية، الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط، القرض الشعيب اجلزائري، يب إ

 ؛باريبا اجلزائر، سوسيتيه جنرال اجلزائر

  ؛سليم عثماين: رئيس جملس اإلدارة - 

 ؛أ.ذ.آن سي أ رويبة ش: اسم الشركة -

 ؛16300، املنطقة الصناعية الرويبة، اجلزائر 5الطريق الوطين رقم : املقر االجتماعي - 

 ؛مسامها 19ميلكه : رأس املال االجتماعي -

 :املسريين الرئيسيني -
o ؛اإلدارةرئيس جملس : سليم عثماين 

o املدير العام: حممد صحيب عثماين. 

  1:رويبة" أ.سي.أن"سياسة شركة  -2

 ؛مع مجيع األطراف بضمان اتصال تفاعليصون وتطوير عالقة دائمة  -

تقدمي للزبون واملستهلك منتجات وخدمات تليب احتياجاته، وحتترم القواعد القانونية والتنظيمية،  -

 ؛والتزامات معايري اجلودة املنصوص عليها

 ؛تطبيق تسيري صارم وشفاف من أجل ضمان توافر املوارد وجين عائدات من االستثمارات -

ثل للموارد الطبيعية من خالل تشجيع التكنولوجيات النظيفة وتكنولوجيات الرسكلة، االستخدام األم -

 ؛والوقاية من خماطر التلوث

ضمان كل شروط السالمة والصحة للعمال يف أماكن العمل، واحليلولة دون وقوع حوادث العمل  -

 ؛واحلوادث العرضية وفقا ملعايري النظافة والسالمة
                                                           

 
1

  .09/05/6201: ، اطلع عليه بتاريخhttp://www.rouiba.com.dz: شركة أن سي أ رويبة، موقع انترنتاملقع االلكتروين  -

http://www.rouiba.com.dz/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%a8%d8%a9/%d8%aa%d8%b7%d9%84%d8%b9%d8%8c-%d9%85%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%8c-%d9%82%d9%8a%d9%85/?lang=ar
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 ؛من خالل تطوير املسؤوليات الفردية، وحتفيز االبتكار والتطوير املنهجيتشجيع إقامة إدارة شراكة  -

 .تعزيز احلوار االجتماعي ومكافحة كل أشكال التمييز والتهميش -

   1: :املؤسسة تطلعات -3

والبحر األبيض املتوسط الناشطة  إفريقياكون من بني أحسن عشرة شركات يف تألن الشركة طمح ت  

 .يف قطاع الصناعة الغذائية، وكذا االلتزام بترقية التنمية املستدامة

 ؛اجلوارية –املسامهة الفعالة يف التنمية احمللية  -

 ؛املراهنة على التكنولوجيات النظيفة -

 ؛تكوين وازدهار مواردنا البشرية -

 ؛يف حتسني مناخ األعمال املسامهة -

 .االمتثال ألحسن املعايري -

تتمثل يف منح املتعة للمستهلكني عرب منتوج ذو نوعية، واملسامهة يف املؤسسة ا ألهداف اليت سطرا    

، هي أقدم عالمة لصنع 1966أ رويبة اليت تأسست سنة .سي.شركة أن ،س الوقت يف خلق الثروة املستدامةنف

ا بكسب رهان ا ما مسح هلهدائما املستهلك يف قلب نشاط تووضع ،الفواكه يف اجلزائرالعصري ومشروبات 

 .الثقة والنوعية

ماليري دينار خري دليل على  7شكل العامل البشري اليوم القلب النابض للشركة وبلوغ رقم أعمال ي    

وقمنا  ،العالمة األوىل إفريقيا ألن نصبحالشركة صبوا تمة الرائدة يف املغرب العريب، والعال توذا أصبح ،ذلك

 .9001و ايزو  22000ايزو ،  14001، ايزو 26000ايزو  أيضا بإدماج معايري 

، يف إطار تشجيع التنمية البشرية 2030ا يف ما خيص التنمية املستدامة آلفاق هومت أيضا توثيق التزام    

 .تداموبلوغ احلياد االيكولوجي، وكذلك ترقية االستهالك املسؤول واملس

  أن سي أي رويبة شركةآليات حوكمة الشركات يف واقع : ثانيا

، وسنبني فيما يلي خمتلف آليات العديد من آليات حوكمة الشركات رويبة-أن سي أ ركةشتطبق   

 2 :وهي وذلك لتوفر املعلومات حوهلااليت تطبقها  الشركات حوكمة 

  :هيكل امللكية -1

توسيع مؤسسة عائلية تعود ملكيتها لعائلة عثماين، ومن أجل " رويبة  أن سي أ" مؤسسة  تعترب    

ان البد من وضع استراتيجيات وخطوات كفيلة جبذب ك ،دارة وزيادة منوهاإلبزيادة رأمساهلا  ، وذلكاملؤسسة

 ورؤيتهاالتوسعية، الشركة خطة " تقريرها السنوي واملتضمن  بإصداراملؤسسة استثمارات جديدة، فقامت 

" افريقيا أنفست " ، حيث حظيت بثقة صندوق االستثمار اخلاص "هاوخسائر هاأرباحأرقام و أدائهاؤشرات وم

                                                           
1
   .نفس املرجع السابق - 

2
- Notice D’information NCA Rouiba Spa, Offre Publique de Vente du 07 et 25 Avril 2013, Visa COSOB N 

20B/01 du 06 Février 2013, p, p : 80-82, 85.cite internet : https://www.cosob.org/wp-
content/uploads/2014/11/NoticeNCA.pdf  

http://www.rouiba.com.dz/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%a8%d8%a9/%d8%aa%d8%b7%d9%84%d8%b9%d8%8c-%d9%85%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%8c-%d9%82%d9%8a%d9%85/?lang=ar
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من إمجايل أسهم  % 36,9سهم أي ما يعادل  3 131 640: وأصبح مسامها يف رأس مال املؤسسة بـ

أسهم من إمجايل األسهم، وباقي األسهم هي ملك لعائلة عثماين  10: بـانفست املؤسسة  ومؤسسة مغرب 

  .%63: حوايل واملقدرة بـ

ونالحظ أن هناك تركز للملكية ودليل ذلك عدم وجود مسامهني كثر، ورأمسال املؤسسة مقسم بني     

إىل بورصة "  أن سي أ رويبة "  شركةمساهم منهم، لكن ومع دخول   16مساهم متثل عائلة عثماين  19

، وذلك متهيد خلروج املستثمر املؤسسي من رأمسال الشركة  %25اجلزائر مت فتح جزء من رأمساهلا و املقدر بـ 

 دخول مسامهني جدد يف من أسهم العائلة، ومت % 5من أسهم املستثمر املؤسسي و  % 20حيث مت طرح 

هم جديد، ومع ذلك تبقى امللكية مركزة يف املؤسسة وللعائلة مسا 22: واملقدر عددهم بـ رأمسال الشركة

  .     أكرب ملكية لألسهم

  .قبل الدخول للبورصةويوضح اجلدول املوايل املسامهني وعدد األسهم اليت ميتلكوا 
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  أن سي أ رويبة املسامهني يف مؤسسة):  21( اجلدول رقم 
 % عدد األسھم االسم

 %0,0 10 صالح عثماين

 %3,1 990 263 )املالك(وسليم عثماين ) املنتفع(صالح عثماين 

 %31,3 330 660 2 سليم عثماين

 %7,7 830 654 حممد اهلادي عثماين

 %4,7 450 399 ثريا عثماين

 %4,2 160 360 حممد عثماين

 %3,5 000 300 حممد سعيد أمين عثماين

 %1,8 810 154 سعيد عثماين

 %1,2 000 100 )املالك(عدنان عثماين ) املنتفع(سعيد عثماين 

 %1,2 000 100 )املالكة(ودرة عثماين ) املنتفع(سعيد عثماين 

 %0,8 030 72 حممد صحيب عثماين

 %0,8 000 70 حممد خمتار عثماين

 %0,7 660 55 خدجية عثماين

 %0,7 660 55 زازية عثماين

 %0,7 660 55 فوزية عثماين

 %0,6 000 50 ميينة عثماين

 %0,1 660 5 المي حممد سكارة

 %0,0 030 2 حممد مهدي عثماين

 %0,0 10 عدنان عثماين

 %0,0 10 الدرة عثماين

 %36,9 640 131 3 دي.يت.صندوق أفريك انفست الـ

 %0,0 10 أ.يب.مغرب انفست اس

 %100 950 491 8 جمموع األسهم

 849 195 000  رأس مال الشركة

 
Source : Notice D’information NCA Rouiba Spa, Offre Publique de Vente du 07 et 25 Avril 2013, 

Visa COSOB N 20B/01 du 06 Février 2013, p :33 

:اإلدارة جملس  -2
  

 توصية على اإلدارة، وذلك بناء جملس ورئيس العام املدير منصب بني الفصل مت 2003 سنة منذ  

، ورئيس جملس إدارة ة التمويل الدوليةإفريقيا وحوكمة الشركات ملؤسسفرق الشرق األوسط ومشال  نم

  .املؤسسة هو سليم عثماين، أما املدير العام فهو صحيب عثماين

جملس اإلدارة، فاملؤسسة تتمتع مبجلس يتكون من ممثلني عن املسامهني واإلدارة،  أما فيما خيص أعضاء  

ضا حمامي مستقل، ويعني أعضاء جملس اإلدارة من طرف اجلمعية إضافة إىل عضوين مستقلني وتؤمن املؤسسة أي

عضوا مت تعيينهم من قبل اجلمعية العامة السنوية  11العامة للمسامهني واجلمعية التأسيسية والذي يتكون من 
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  :األعضاء هم بالشكل التايلو ،سنوات 6لفترة  2010جويلية  07واملنعقدة بتاريخ 

 ؛)ثماين سليم ع( رئيس جملس اإلدارة  -

 الرئيس الشريف من العائلة؛ -

 أعضاء تنفيذيني من العائلة؛ 6 -

 ؛)عن إفريقيا إنفست ومغرب أنفست  ممثلني(عضوين مستقلني  -

 .مالحظ مستقل -

ويوضح اجلدول مرتني أو ثالث مرات يف السنة، " أن سي أي رويبة " وجيتمع جملس إدارة مؤسسة   

  . املوايل أعضاء جملس اإلدارة الوكاالت اإلدارية

  أعضاء جملس اإلدارة وعدد الوكاالت اإلدارية):  22( اجلدول رقم 

  قائمة جمالس اإلدارة األخرى  عدد الوكاالت اإلدارية خارج  املؤسسة  املنصب  املسري

  SELECTAIR. SPA•  1  عضو  صالح عثماين

 SELECTAIR. SPA •  4 عضو  سليم عثماين
• LAPAL PRO. SPA 

• AFIA 
INTERNATIONAL 

ALGERIA. SPA 
• Alliance Assurance. 

SPA  

  SELECTAIR. SPA•  1 عضو  حممد خمتار عثماين

 SELECTAIR. SP •  2 عضو  سعيد عثماين
• FRUITAL. SPA  

  2 عضو  حممد اهلادي عثماين
• SELECTAIR. SP 

• FRUITAL. SPA  

  SELECTAIR. SPA•  1 عضو  حممد عثماين

  حممد عزيز مبارك

املمثل الدائم لس اإلدارة 

والشخص االعتباري 

للألسهم اخلاصة بصندوق 

االستثمار االقليمي أفريقيا 

  انفست

6  

• Maghreb Leasing 
Algeria. SPA 

• ICOSNET. SPA 
• Maghrebinvest. SPA 

• Inpha-Médis. SPA 
• Sancella Algérie. 

SPA 
• Sols et Fondations. 

SPA  

  مهدي الغريب

املمثل الدائم لس إدارة 

املؤسسة والشخص 

االعتباري ملؤسسة املغرب 

  انفست

4  

• SNAX. SPA 
• Inpha-Médis. SPA 

• Général Emballage. 
SPA 

• Amimer Energie.  

Source : Notice D’information NCA Rouiba Spa, Offre Publique de Vente du 07 et 25 Avril 
2013, Visa COSOB N 20B/01 du 06 Février 2013, p : 81. 

إضافة إىل جمالس  ،أعضاء من جملس اإلدارة 8عدد الوكاالت اإلدارية لـ اجلدول السابق يوضح    

زاهر مسعودي وهم ممثل ثريا عثماين، : أعضاء اآلخرين فهم ، أما ثالثةاإلدارة األخرى الذين هم أعضاء فيها

    .مالحظ مستقل  ) Jean Pierre(والسيد جون بيار  األقلية أي صغار املسامهني، 
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  :اللجان التابعة لس اإلدارة - 3

وتتكون كل جلنة من رئيس جملس اإلدارة  ،جلان رئيسية إضافة إىل جلان فرعية أخرى 5لس اإلدارة    

   :وهذه اللجان هي اإلدارة إضافة إىل عضو آخرأعضاء من جملس عضوين من إضافة إىل 

 مرة التنفيذي الرئيس جيتمع حيث 2005 سنة يةاإلستراتيج اللجنة أنشأت : اإلستراتيجية اللجنة - 1- 3

 يتم و اإلستراتيجية اللجنة عن مستقلني خرباء وكذلك للمؤسسة التنفيذيني املسؤولني كبار شهر مع كل

السياسات واملسؤوليات  توصيات تشمل اليت االجتماعات حماضر يف واملناقشات القرار صنع تسجيل عمليةٌ

  :كالتايل اإلستراتيجية وهي للجنة الرئيسية

 ؛السابقة االجتماعات يف حماضر وسجلت نوقشت اليت اإلرشادات تبعت - 

 ؛اإلدارة لس اليت جيب تقدميها اإلستراتيجية القرارات إعداد  -

  أس .السابقة الفترات مع وامليزانية ومقارنتها الشهرية اإلجنازاتمراقبة  -

من أجل السيطرة على وظيفة  2010قيق يف سنة التد جلنة سستتأ: )املراجعة( قيق التد نةجل - 2- 3 

املراجعة الداخلية والتفاعل مع مراجعي احلسابات اخلارجيني للمؤسسة واملهمة الرئيسية للجنة التدقيق أا تعمل 

 .على مراجعة احلسابات التشغيلية للتدفقات املادية واملالية مث اعتماد التوصيات من قبل اإلدارة

حماسب ومراجع احلسابات وهو عضو جملس اإلدارة يف " ريب مهدي الغ" ويرأس هذه اللجنة السيد   

  .، وتأخذ املؤسسة االستشارة والنصح من العديد من مكاتب التدقيق"رويبة أن سي أ" مؤسسة 

  :جلان الس األخرى-3-3

يف جلنة الترشيحات وجلنة التعويضات وجلنة  تتمثل اللجان وهذه اإلدارة لس أخرى جلان إنشاء مت    

  .األخالق والبيئة والتنمية املستدامة

  ة؛شركمهمتها الرئيسية تتمثل يف تعيني املناصب الرئيسية يف ال :جلنة التعيينات -3-3-1

لس املكافآت تنظر يف أجور كبار املسؤولني التنفيذيني للمؤسسة وتقترح على ا :جلنة التعويضات -3-3-2

  السنوية للموظفني؛

تقوم مبراقبة مدى احترام القواعد األخالقية يف العمل  :والبيئة والتنمية املستدامةجلنة األخالق  -3-2-3

ويف هذا اال تلقت املؤسسة عدة جوائز وشهادات وهذا إضافة إىل أن املؤسسة تعتمد على  ،ومحاية البيئة

  .جلان مراجعة خارجية مساعدة وهي جلان متخصصة يف خمتلف ااالت

  :التدقيق اخلارجي -4

 ةسنوات قابلة للتجديد مرة واحد 3على مدقق خارجي معني ملدة  ايف تدقيق حسابا شركةتعتمد ال      

وفقا للقانون، ويقوم بتدقيق احلسابات والتقارير السنوية والبيانات املالية اخلاصة باملؤسسة والتأكيد على 

   .شفافيتها ومصداقيتها

املوضحة يف اجلدول ويف عدة جماالت من عدة مكاتب تدقيق خارجية وتأخذ الشركة االستشارة     

  :املوايل
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  مكاتب التدقيق اليت هلا عالقة باملؤسسة): 23( اجلدول رقم 

  الدعم  املكتب

ً GIDE Loyrette Nouvel  واإلستراتيجي القانون والدعماإلدارة   جملس أمانة.  

TUV  والبيئٌة اجلودة إدارة نظام صيانة  

Technip  اللوجستية اخلدمات منصة حتسني  

C2A  التشغيلية احلسابات ومراجعة اجلديد احملاسيب النظام تنفيذ  

NEXT STEP  البشرية واملوارد اإلدارية واإلجراءات األجور نظام  

Alti Conseil & Ingénierie  املعلومات نظام تدقيق  

Source : Notice D’information NCA Rouiba Spa, Offre Publique de Vente du 07 et 25 Avril 
2013, Visa COSOB N 20B/01 du 06 Février 2013, p : 85. 

 :مدى توافر احلماية القانونية للمستثمرين -5

أن " ة شركدف إبراز حقوق املسامهني بطريقة أكثر نزاهة وشفافية وثقة مبا يضمن محايتهم قامت     

  1 :مها)اتفاقية تفاهم ( بوضع اتفاقتني " سي أي رويبة

 اليت تضم  2005مارس  28بصيغتها املعدلة بتاريخ  2005فيفري  21 أبرمت يوم: االتفاقية األوىل

  : األحكام التالية

باالتفاق الذي ينص على تعيني املستثمر اجلديد كمسري واحلفاظ على هذا ) العائلة ( التزام املسامهني من  -

 ؛االتفاقيةالتعيني طوال فترة سريان 

 ؛مر اجلديد بتعيني حماسب خبري ألداء مهام احملاسبة والرقابة املاليةثيسمح قانون التدقيق للمست -

 :وجود بند ينص على حق االنسحاب من قبل املستثمر اجلديد لالستفادة من أظرفة مالية يف احلاالت التالية -

 ؛تفاقفقدان السيطرة على الرقابة من قبل املسامهني األعضاء يف اال -

ة، مع احترام االلتزامات اخلاصة بفائدة الشرك عدم االمتثال لبعض االلتزامات مبا فيها عدم املنافسة أو تلك -

 ؛القواعد املتعلقة بتضارب املصاحل

 .عدم جتديد تعيني هذا املستثمر اجلديد يف جملس اإلدارة -

 سنوات  وهي حتوي األحكام التالية 3ملدة  2012أفريل  17مت توقيعها يوم  :االتفاقية الثانية:  

قرر أعضاء هذا االتفاق احلائزين معا على األغلبية النسبية لرأس املال تكوين ما أمسوه بالنواة الصلبة  -

ة من أجل حتقيق األهداف احملددة يف خطة العمل، واتفقت هذه مهني بغية ضمان استقرار إدارة الشركللمسا

 .ة إىل البورصةهم ابتداء من دخول الشركتسيري عالقتاألطراف على تنظيم و

، وجيتمع عند شركةإنشاء جملس العائلة حبيث خيول له مهلة التشاور املسبق عن االجتماعات العامة لل -

 :بـ الضرورة من أجل مناقشة القضايا ذات الصلة

عدم نقل ملكية األسهم اململوكة من  -  ة؛لشركالعالقة بني العائلة وا -  ة؛لشركالعالقة بني النواة الصلبة وا - 

  .سنوات باستثناء التحويالت بني األعضاء 3قبل أعضاء النواة الصلبة ملدة 

  
                                                           

1
 -Notice D’information NCA Rouiba Spa, Op, p: 8 .9  
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  التطبيقية للدراسة عاماإلطار ال: املبحث الثاين

 ملتغريأبعاد اعرض مدخالت نمث بعد ذلك  ،املنهجية املتبعة يف الدراسةأوال يف هذا املبحث  سنعرض    

تغريات ملالوصفي  نتائج اإلحصاءتحليل ببعرض و مث نقوم ،املستقل حوكمة الشركات وأبعاد املتغري التابع األداء

   . الدراسة

  منهجية الدراسة: املطلب األول

انطالقا من طبيعة الدراسة واألهداف اليت تسعى إىل حتقيقها ملعاجلة موضوع البحث، وبناءا على     

اإلجراءات املنهجية املتبعة يف عرض هذا املطلب سيتم يف التساؤالت اليت سعت الدراسة لإلجابة عليها، 

الدراسة، مصادر وأسلوب  املنهج املستخدم يف الدراسة، جمتمع وعينة الدراسة، حدود: الدراسة واليت تشمل

  .مجع البيانات واملعلومات

  املنهج املستخدم:  أوال

للكشف عن الدور الذي والطرق وصوال ألفضل األساليب املرجوة ومن أجل حتقيق أهداف الدراسة     

 ،الدراسة إلشكاليةتلعبه حوكمة الشركات يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر كمعاجلة 

والذي يستخدم لرصد ومتابعة ظاهرة أو حدث الوصفي املنهج مت استخدام فقد بالنظر إىل طبيعة الدراسة و

املتعلقة وحتليلها وجل توظيف التعاريف وسرد األفكار أمن يف اجلانب النظري متت االستعانة ما و معني

حوكمة الشركات بتحسني أداء املؤسسات، أما يف عالقة ضافة إىل إحبوكمة الشركات وأداء املؤسسات 

بعد اختبار فرضيات  تحليل النتائج املتحصل عليهاوذلك ب يعانة باألسلوب التحليلتجلانب التطبيقي مت االسا

  .تغري املستقل حوكمة الشركات واملتغري التابع أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائرالدراسة املتعلقة بامل

  ع وعينة الدراسةجمتم: ثانيا

، وعددها مخسة شركاتاملسامهة املدرجة يف بورصة اجلزائر  يتكون جمتمع الدراسة من الشركات    

،  2016حىت اية سنة  2013استمرت يف التداول من سنة ولقد مت أخد عينة البحث من الشركات اليت 

مؤسسة فندق األوراسي، مؤسسة صيدال، مؤسسة أليانس للتأمينات، ومؤسسة : هيو شركاتوهي أربعة 

  .  2016أ رويبة، ولقد استبعدنا مؤسسة بيوفارم ألا دخلت حديثا إىل بورصة اجلزائر يف سنة -سي- أن

  حدود الدراسة: ثالثا

  : ما يليفياملوضحة وو املوضوعية  ،الزمنية ،تتمثل حدود الدراسة يف كل من احلدود املكانية    

 ؛الدراسة على جمموعة من شركات املسامهة املدرجة يف بورصة اجلزائر تاقتصر :احلدود املكانية -1

أي خالل أربعة  2016و  2013جاءت هذه الدراسة خالل الفترة املمتدة بني سنة  :احلدود الزمنية  -2

، وكانت هذه الفترة بسبب 2013أ رويبة دخلت لبورصة اجلزائر سنة -سي- سنوات، وذلك ألن مؤسسة أن

 ت اخلاصة باملؤسسات عينة الدراسة؛توفر املعلوما

حتديد الدور الذي تلعبه حوكمة الشركات يف حتسني أداء املؤسسات تتمثل يف  :احلدود املوضوعية -3

  .االقتصادية اجلزائرية املدرجة يف بورصة اجلزائر
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  مصادر احلصول على البيانات: رابعا

البيانات املتمثلة يف القوائم املالية وتقارير جملس اإلدارة، إضافة إىل معلومات السوق املايل حصلنا على     

، )SGBV( املواقع االلكترونية للمؤسسات عينة الدراسة، واملوقع اإللكتروين لبورصة اجلزائر: من كل من

، إضافة إىل مقابلة مع السيد سليم )COSOB(مراقبتها واملوقع اإللكتروين جلنة تنظيم عمليات البورصة و

عثماين ويشغل منصب رئيس جملس اإلدارة، وعضو مبجلس إدارة أليانس للتأمينات وممثل أقلية املسامهني، 

مدير مركز احلوكمة  جمالس إدارة أخرى، إضافة إىل كونهومساهم كذلك يف شركة صيدال، وعضو يف 

  .اجلزائري، وعضو يف نادي التفكري حول املؤسسة

        املستخدمة اإلحصائيةاألساليب : خامسا

الل الفترة حوكمة الشركات واألداء من التقارير والقوائم املالية السنوية خمت استخراج بيانات   

واملتوفرة يف املواقع االلكترونية للشركات وموقع بورصة اجلزائر وموقع جلنة  ،لكل شركة )2013-2016(

باستخدام  التحليالت اإلحصائية نات يف جداول، بعد ذلك مت إجراءتفريغ البيا، ولقد مت تنظيم بورصة اجلزائر

باستخدام الوصفية  حصائيةاإلاالختبارات  إجراء ومت، )SPSS 20(اإلحصائية للعلوم االجتماعية  برنامج احلزم

احلسابية واالحنرافات املعيارية ملتغريات الدراسة املستقلة والتابعة، ومن أجل معرفة الدور الذي تلعبه  املتوسطات

وبسب صغر حجم العينة وقلة  ،حوكمة الشركات يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر

عدم ري املستقل تسبب ذلك يف تداخل وارتباط أبعاد املتغوبسبب  ،لاملستقاملتغري أبعاد املشاهدات وكثرة 

، لذلك ع األداءأبعاد املتغري التابجمتمعة على  ستقلامل أبعاد املتغريلدراسة دور  أسلوب االحندار املتعددصالحية 

 كل على حداحوكمة الشركات  ملتغري املستقلاأبعاد وقد مت اختبار دور ، مت استخدام أسلوب االحندار البسيط

مت االستعانة مبعامل و ،أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائركل بعد من أبعاد املتغري التابع  يف حتسني

، كما مت عرض معامل من أجل معرفة درجة ونوع العالقة بني املتغريات املستقلة والتابعة Rاالرتباط لربسون 

أيضا ريات اليت حتدث يف كل متغري تابع، ولقد مت النسبة اليت يفسر ا كل متغري مستقل التغلتبيان   R2التحديد 

جودة منوذج االحندار وإمكانية االعتماد عليه يف من أجل اختبار  ANOVAاستخدام جدول حتليل التباين 

         .التحليل
  متغريات الدراسة: املطلب الثاين

باألداء املؤسسي، الشركات بعد اإلطالع على العديد من الدراسات السابقة اخلاصة بعالقة حوكمة     

   .مت حتديد متغريات الدراسة التابعة واملستقلة، وذلك دف اختبار فرضيات الدراسة

  )األداء(املتغري التابع : أوال

لقد احتل مصطلح األداء أمهية يف األدب االستراتيجي العتبارين األول أنه ميثل حمورا أساسيا للتنبؤ   

والثاين موضوع قياس األداء يواجه حتديات  ،يذ قراراا وخططها اإلستراتيجيةبنجاح أو فشل املؤسسات يف تنف

وبعد اإلطالع على الدراسات  وبالتايل االختالف يف مؤشرات قياسه ،عديدة أمهها تباين أهداف املؤسسات
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واعتمادا على هذه الدراسات اخترنا بعض النسب املعربة عن األداء واليت  ،واألحباث السابقة واملتعلقة باألداء

  :نراها مناسبة للدراسة واليت استطعنا حساا من املعلومات املتوفرة لدينا وهي

 )حقوق امللكية(األموال اخلاصة ، العائد على (ROA)العائد على األصول(وهي  :)الرحبية(نسب املردودية  -

) (ROE  على املبيعات، العائد(ROS)(  وتعكس هذه النسب األداء الكلي للمؤسسة، فإن نسب الرحبية توحد

واألموال  ،واألصول ،، فهي تفحص قدرة املؤسسة يف توليد األرباح من املبيعاتاألثر ألغلب قرارات اإلدارة

  ؛)حق امللكية(اخلاصة 

وكلما  مقياس لألداء الكلي للمؤسسةثل حصة السهم العادي من األرباح، ويعد مي: )EPS( عائد السهم - 

  هذا العائد كان األداء أفضل؛ زاد

وتقيس هذه النسبة السعر الذي يكون املستثمر  :)E/P( )نسبة سعر السهم إىل رحبيته(السهمرحبية مضاعف  - 

عليه لذلك يطلق  ،يف السوق املايل مستعدا لدفعه بالدينار الواحد لرحبية السهم ويعرب الناتج بعدد املرات

ما جيب أن تكون عليه قيمة السهم يف السوق املالية السهم، وتسمح هذه النسبة يف تقدير رحبية  مضاعف

   اذج تقييم األسهم؛ويعترب أحد من

القيمة إىل حتديد مدى قدرة املديرين على خلق قيمة  ودف هذه: )EVA( القيمة االقتصادية املضافة- 

مع حجم رأس املال املستثمر، فإذا كانت موجبة فإن العائد على رأس املال للمسامهني وحتقيق عائد يتناسب 

، أما إذا كانت هلا القدرة على خلق ثروة املسامهنيكون املستثمر وهنا املؤسسة تيكون أعلى من رأس املال 

  ؛فيعين ذلك أن املؤسسة قامت بتدمري ثروة املسامهني القيمة االقتصادية سالبة

، حيث يدل على ويعد املؤشر مفضل عندما تكون النسبة أكرب من الواحد: )Q TOBIN( توبني نسبة كيو - 

أن هناك دافع لالستثمار عندما تكون القيمة السوقية للموجودات الرأمسالية أكرب من تكلفة استبداهلا، وينبغي 

   .عندما يكون املؤشر أقل من الواحد الصحيحالتوقف عن االستثمار 

    . ورموزها وكيفية قياسها) مؤشرات أداء املؤسسة(املتغري التابع أبعاد ويوضح اجلدول املوايل    
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  )األداء( املتغري التابع أبعاد ):  24( اجلدول رقم 

  

 املتغري رمز طريقة القياس اسم املتغري

 العائد على األصول
 النتيجة العادية قبل الضرائب

ROA 
 إمجايل األصول

 )األموال اخلاصة( على حقوق امللكيةالعائد 
 النتيجة الصافية

ROE 
 األموال اخلاصة

 العائد على املبيعات
 النتيجة الصافية

ROS 
 )املبيعات(رقم األعمال 

 عائد السهم
 النتيجة الصافية 

EPS 
 عدد األسهم الكلية

مضاعف رحبية (نسبة القيمة السوقية إىل عائد السهم

  )السهم

 السوقية للسهمالقيمة 
E/P 

 عائد السهم

 القيمة االقتصادية املضافة
معدل العائد على * رأس املال املستثمر  -الربح التشغيلي بعد الضرائب 

 االستثمار
EVA 

 نسبة كيو توبني
 القيمة الدفترية للخصوم +القيمة السوقية 

Q TOBIN 
 القيمة الدفترية األصول

  الباحثمن إعداد : املصدر

  

  )حوكمة الشركات(املستقل  املتغري: ثانيا

من خالل أو  مدخل مبادئ حوكمة الشركاتتقاس حوكمة الشركات بطريقني إما عن طريق   

تخدم مدخل قواعد حوكمة الشركات واملتمثلة يف سويف هذه الدراسة سن ،مدخل قواعد حوكمة الشركات

الشركات يف كل من اآلليات الداخلية و اآلليات اخلارجية، لكن يف هذه تتمثل آليات حوكمة و آلياا،

بعض اآلليات الداخلية حلوكمة الشركات، وذلك ألن اآلليات اخلارجية للحوكمة يف على الدراسة سنركز 

 ثعينة الدراسة متماثلة ويف نفس البيئة االقتصادية ونفس املؤثرات وتطبق نفس القوانني، ولقد قمنا يف املبح

السابق بالتعقيب على واقع آليات حوكمة الشركات يف كل شركة من الشركات حمل الدراسة على حدا، أما 

آلية : اآلليات الداخلية اليت سنستخدمها يف هذه الدراسة واليت استطعنا احلصول على معلومات بشأا هي

جم جملس اإلدارة ومت قياسه من خالل ح: جملس اإلدارة واللجان التابعة له ومت ذلك من خالل العناصر التالية

استقاللية جملس اإلدارة ومت ،  (NRCA)، عدد اجتماعات جملس اإلدارة(NCA)عدد أعضاء جملس اإلدارة

ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة ومنصب ، )INDCA(األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة نسبة قياسها ب

يف حالة اجلمع بني منصب رئيس جملس اإلدارة  )1(حيث أعطيت متغريه ومهية وهي  DUAL)(املدير العام 

، أما اآللية الثانية فهي )NCOMCA(يف حالة العكس أي الفصل بني املنصبني، عدد جلان جملس اإلدارة )0(و

مؤسسة ومت قياسها بنسبة ملكية أكرب املسامهني حيث لدينا مؤسسة صيدال و )ACTMAJ(آلية تركز امللكية 

التسيري الفندقي األوراسي ومها مؤسستني عموميتني و أكرب مساهم يف رأمساهلم هي الدولة مبسامهة تقدر بـ 

أما بالنسبة لشركة اليانس وشركة أن سي أ رويبة فهو مؤسسات خاصتني وعائليتني حيث حتتكر ،  % 80
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كمساهم واحد وبذلك متثل نسبة أكرب مساهم أفراد العائلة  العائلة أغلب األسهم لذلك مت اعتبار كل املسامهني

ممثلة يف عائلة  % 58بينما شركة أن سي أ رويبة ميثل ، ممثلة يف عائلة خليفايت  % 65 يف شركة أليانس

من أسهم الشركة قبل الدخول للبورصة ومن أجل الدخول للبورصة  %63حيث أن عائلة عثماين كانت متتلك (عثماين

طرحها املستثمر املؤسسي لالكتتاب وبالتايل يكون أسهم العائلة بعد  %20العائلة إضافة إىل من أسهم  % 05عن مت طرح 

 ومت قياسها بعدد أعضاء جلنة املراجعة) التدقيق(، وأخري آلية جلنة املراجعة)%58هو الدخول للبورصة

)NCAUDIT(وعدد اجتماعات جلنة املراجعة ،)NRCAUDIT( ويوضح اجلدول املوايل وصف هلذه اآلليات ،

  .                      وكيفية قياسها

  )حوكمة الشركات(   املتغري املستقلأبعاد ):  25( اجلدول رقم 

  

 

 الترمیز القياس واملؤشر البعد

 NCA العدد اإلمجايل ألعصاء جملس اإلدارة اإلدارةحجم جملس 

 NRCA إجتماعات جملس اإلدارة خالل السنةعدد  عدد اجتماعات الس

 INDCA األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة نسبة استقاللية جملس اإلدارة

الفصل بني رئيس واملدبر 

 التنفيذي

إذا كان املدير العام  1استعملنا املتغرية الثنائية حيث نشري إىل 

 يف حال العكس 0هو نفسه رئيس جملس اإلدارة و 
DUAL 

 NCOMCA عدد اللجان يف جملس اإلدارة عدد جلان جملس اإلدارة

 ACTMAJ يف رأمسال الشركة منسبة ملكية أكرب مساه سامهينياملأكرب نسبة 

 NCAUDIT التدقيقالعدد اإلمجايل ألعصاء جلنة  عدد األعضاء

 NRCAUDIT خالل السنة التدقيقعدد اجتماعات جلنة  عدد اجتماعات اللجنة

  من إعداد الباحث: املصدر

 

  واإلحصاء الوصفي ملتغريات الدراسةمدخالت املتغريات : املطلب الثالث

القوائم املالية وتقارير من املتعلقة باملتغريات التابعة واملستقلة مت احلصول على البيانات واملعلومات   

تفريغ هذه البيانات يف  متذلك بعد  ،)2016- 2013(للشركات حمل الدراسة خالل الفترة  اإلدارةلس اجم

اختبار التحليل  بإجراءسنقوم  (SPSS 20) وباستخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ،جداول

  .تغريات الدراسةملالوصفي  اإلحصائي

  مدخالت أبعاد متغريات الدراسة: أوال 

   )حوكمة الشركات( املتغري املستقلأبعاد دخالت م -1

خالل الفترة لعينة الدراسة  )حوكمة الشركات(املستقل  املتغريأبعاد يوضح اجلدول املوايل مدخالت   

)2013-2016(.  
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  )حوكمة الشركات(املتغري املستقل أبعاد مدخالت ): 26( اجلدول رقم 

 

  السنة املؤسسة

عدد 

األعضاء 

جملس يف 

 اإلدارة

عدد 

اجتماعات 

 الس

نسبة عدد 

األعضاء 

املستقلني  

جملس  يف

 اإلدارة

ازدواجية 

منصب 

جملس  رئيس

اإلدارة 

 العام املدبرو

عدد جلان جملس 

 اإلدارة

نسبة أكرب  

يف  مساهم

 رأمسال الشركة

يف  عدد األعضاء

 جلنة التدقيق

 عدد اجتماعات جلنة

 التدقيق

NCA NRCA INDCA DUAL NCOMCA ACTMAJ NCAUDIT NRCAUDIT 

 صیدال

2013 8 7 0 1 3 0,80 3 4 

2014 8 7 0 1 3 0,80 3 4 

2015 8 6 0 1 3 0,80 3 4 

2016 7 8 0 1 3 0,80 3 4 

التسییر 
الفندقي 
 األوراسي

2013 11 6 0 1 3 0,80 3 4 

2014 10 6 0 1 3 0,80 3 4 

2015 10 8 0 1 3 0,80 3 4 

2016 11 8 0 1 3 0,80 3 4 

 الیانس
 لتأمینات 

2013 7 5 0 1 4 0,65 5 4 

2014 7 6 0 1 4 0,65 5 4 

2015 7 5 0 1 4 0,65 5 4 

2016 7 5 0 1 4 0,65 5 4 

أن سي أ 
 رویبة

2013 11 3 0,18 0 5 0,58 4 3 

2014 11 2 0,18 0 5 0,58 4 2 

2015 11 3 0,18 0 5 0,58 4 3 

2016 11 2 0,18 0 5 0,58 4 2 

 

  .)2016- 2013(خالل الفترة  حمل الدراسة ر السنوية لس إدارة للشركاتمن إعداد الباحث باالعتماد على التقاري :املصدر

  :)األداء( أبعاد املتغري التابع مدخالت  -2

لدراسة خالل الشركات حمل ااخلاصة ب )األداء( أبعاد املتغري التابع  مدخالت يوضح اجلدول املوايل  

  .)2016- 2013(الفترة 
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  )األداء( أبعاد املتغري التابع مدخالت ):  27(اجلدول رقم 

 السنة املؤسسة

العائد على 

 األصول

العائد على 

 امللكية

العائد على 

 املبيعات
 عائد السهم

رحبية مضاعف 

 السهم

  مضافة.إ.ق

 مليون دج
 كيو توبني

ROA ROE ROS EPS P/E EVA Q TOBIN 

 صيدال

2013 0,076 0,137 0,200 229,360 1,962 -1 226,80 0,593 

2014 0,043 0,077 0,138 134,888 4,152 -831,95 0,620 

2015 0,031 0,054 0,110 109,979 5,820 -463,50 0,597 

2016 0,033 0,057 0,153 156,704 3,829 -350,48 0,531 

التسيري الفندقي 

 األوراسي

2013 0,030 0,096 0,165 59,476 6,557 67,80 0,885 

2014 0,061 0,188 0,240 123,016 3,577 -180,07 0,892 

2015 0,051 0,132 0,212 101,556 4,726 -10,43 0,857 

2016 0,028 0,072 0,125 55,312 8,949 153,77 0,861 

 لتأمينات  اليانس

2013 0,052 0,143 0,187 63,251 9,644 1 968,04 0,793 

2014 0,048 0,130 0,191 61,127 9,734 3 576,02 0,774 

2015 0,050 0,126 0,160 62,412 8,652 5 965,87 0,735 

2016 0,055 0,137 0,185 72,546 6,410 5 723,03 0,708 

 رويبةأن سي أ 

2013 0,042 0,130 0,038 26,951 15,027 73,89 0,942 

2014 0,043 0,157 0,044 36,606 9,971 163,79 1,155 

2015 0,023 0,091 0,025 22,255 15,952 342,24 1,113 

2016 0,014 0,063 0,016 15,388 21,770 300,05 1,083 

  

- 2013(خالل الفترة املالية وتقارير جملس اإلدارة للشركات حمل الدراسة من إعداد الباحث باالعتماد على القوائم :املصدر

  ).01(ملحق رقم  )2016

  التحليل اإلحصائي الوصفي ملتغريات الدراسة :ثانيا

وهي  لبيانات الدراسة من خالل حساب بعض مؤشرات اإلحصاء الوصفي مبعاجلة إحصائيةسنقوم   

ويوضح اجلدول  أكرب وأدىن قيمة ألبعاد متغريات الدراسة إىل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري، إضافة 

   .تائج اإلحصاء الوصفين  املوايل
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  الوصفي ملتغريات الدراسة اإلحصائيالتحليل ): 28( اجلدول رقم 

 

N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

Statistique Statistique Statistique Statistique Statistique 

NCA 16 7 11 9,06 1,806 

NRCA 16 2 8 5,44 2,032 

INDCA 16 0 ,18 ,05 ,081 

DUAL 16 0 1 ,75 ,447 

NCOMCA 16 3 5 3,5 ,894 

ACTMAJ 16 0,58 0,80 0,71 ,099 

NCAUDIT 16 3 5 3,75 ,856 

NRCAUDIT 16 2 4 3,63 ,719 

ROA 16 ,014 ,076 ,043 ,016 

ROE 16 ,054 ,188 ,112 ,040 

ROS 16 ,016 ,240 ,137 ,071 

EPS 16 15,388 229,360 83,177 56,860 

P/E 16 1,962 21,770 8,546 5,271 

EVA 16 -1226,8000 5965,8700 954,454375 2210,0545384 

Q TOBIN 16 ,531 1,155 ,821 ,190 

  ).02(ملحق رقم   SPSS 20باالعتماد على خمرجات برنامج باحث من إعداد ال :املصدر

  

  :إىل دول السابقاجلواملوضحة يف ملتغريات الدراسة اإلحصاء الوصفي  تشري نتائج  

 ) حوكمة الشركات(بعاد املتغري املستقل حتليل نتائج اإلحصاء الوصفي أل -1

 )9(هويف عينة الدراسة نالحظ أن متوسط عدد أعضاء جملس اإلدارة  : (NCA)حجم جملس اإلدارة - 1-1

أعضاء وكان يف  )7(عدد ألعضاء جملس اإلدارة هو، بينما كان أقل )1,806(وباحنراف معياري أعضاء 

 )11(فكان لس اإلدارة ، أما أعلى عدد أعضاء 2016شركة أليانس للتأمينات ويف شركة صيدال يف سنة 

عدد أعضاء جملس أن إىل ، ويشري القانون التجاري اجلزائري رويبة أن سي أ عضوا وكان يف شركة

كل الشركات حمل الدراسة أن  ، أيعضو )12(ال يتجاوز وأعضاء  )3(يقل عن  الجيب أن  (NCA)اإلدارة

فال يف كل الشركات حمل الدراسة احترمت هذا الشرط كما حجم جملس اإلدارة يعترب متوسطا على العموم 

 .هو بالكبري جدا وال هو بالصغري جدا

نالحظ أن متوسط عدد اجتماعات جملس  : (NRCA)عدد اجتماعات جملس اإلدارة - 1-2

أي أن جملس اإلدارة ، )2,2032(وباحنراف معياري اجتماعات  )5(يف عينة الدراسة هو   (NRCA)اإلدارة

بني حرص أعضاء جملس إدارة يمما  ،، ويعترب هذا املتوسط مقبواليوم 12جيتمع يف املتوسط كل شهرين و 

خالل السنة يف فترات متقاربة واطالعهم على كل املستجدات على متابعة كل مهامهم الشركات حمل الدراسة 

وكان  )2(هو   (NRCA)جملس اإلدارة اجتماعاتبينما كان أقل عدد  ،الشركة يف أقرب وقتاليت حتصل يف 

لس اإلدارة  اجتماعاتأما أعلى عدد  ،2016و  2014سنيت أليانس للتأمينات رويبة  أن سي أيف شركة 

 .  2016و  2015فندق األوراسي سنيت وكان يف شركة اجتماعات  )8(فكان 
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 جملس اإلدارة يف  ألعضاء املستقلنينسبة انالحظ أن متوسط  :(INDCA) اإلدارةاستقاللية جملس  - 1-3

(INDCA)  لنسبة األعضاء قيمة أقل  ت، بينما كان)0,81(وباحنراف معياري  )0,05(يف عينة الدراسة هو

يضم جملس اإلدارة أي عضو مستقل وكان هذا يف  الأي  )صفر(هي (INDCA) جملس اإلدارة املستقلني يف 

لنسبة األعضاء قيمة أما أعلى  شركة أليانس للتأمينات، األوراسي وشركة فندق كل من شركة صيدال و

يضم عضوين مستقلني وكان ذلك يف  اإلدارةأي أن جملس  )2( تفكان(INDCA) لس اإلدارة جماملستقلني يف 

أعضاء جملس ثلث اقترح أن يكون   Vino 2 (1999)الفرنسي  تقريرإىل أن الشري نرويبة، و أن سي أ شركة 

أغلب أعضاء جملس اإلدارة من  أن يكون  Sarbenes-Oxley(2002)اإلدارة من املستقلني، أما تقرير 

 ها املستقلني، وتعترب أغلب الشركات حمل الدراسة جمالس إدارا غري مستقلة ألنه ال يوجد قانونا ما يلزم

 .وجود أعضاء مستقلني يف جملس اإلدارةب

متوسط نالحظ أن  :DUAL)( عامرئيس جملس اإلدارة ومنصب املدير الزدواجية منصب ا - 1-4

، )0,447(باحنراف معياري  )0,75(كان  DUAL)(واملدير العام  رئيس جملس اإلدارةازدواجية منصب 

يدمج فيها منصب رئيس جملس اإلدارة مع منصب املدير شركات  )3(من عينة الدراسة أي  )%75(حيث 

مما شركة صيدال وشركة فندق األوراسي و شركة أليانس للتأمينات، :هذه الشركات هيو DUAL)(العام 

يعين أن هذه الشركات تعاين من وجود تركز للسلطات يف يد شخص واحد وهو رئيس جملس اإلدارة وأيضا 

يف  DUAL)(عام منصب املدير ال عنبينما يتم فصل منصب رئيس جملس اإلدارة  يشغل منصب املدير العام،

 .رويبة أن سي أشركة 

نالحظ أن متوسط عدد جلان جملس اإلدارة :   (NCOMCA) جلان جملس اإلدارةعدد  - 1-5

(NCOMCA)   جملس عدد للجان ، بينما كانت أقل )0,894(وباحنراف معياري  )3,5(يف عينة الدراسة هو

عدد للجان ، أما أعلى األوراسيصيدال وشركة فندق  وكان ذلك يف كل من شركة جلان )3(اإلدارة هي 

 .  رويبة أن سي أوكان ذلك يف شركة  جلان  )5(جملس اإلدارة فكان 

تركز نسبة كان متوسط  :(  (ACTMAJ) )يف رأس مال الشركة أكرب مساهمنسبة (تركز امللكية  - 1-6

 )%58(لتركز امللكية هيسامهني يف رأس املال، وكانت أقل نسبة املواملعرب عنه بنسبة أكرب  )%71(امللكية هو 

تركز بينما كانت أعلى نسبة  ،)% 58(رويبة حيث أن عائلة عثماين متلك حوايل  أن سي أوكانت يف شركة 

وكانت يف كل من شركة صيدال وشركة فندق األوراسي، وتشري هذه النتائج أن امللكية  )% 80(هي امللكية 

فندق األوراسي مها  شركةصيدال و شركةمركزة جدا يف الشركات حمل الدراسة ويرجع سبب ذلك يف أن يف 

ائلية أي عمن رأس املال، والشركتان الباقيتان مها شركات  )% 80(مؤسسات عموميتان ومتتلك فيهما الدولة 

  .خاصة

هو يف عينة الدراسة  التدقيقجلنة عدد أعضاء بلغ متوسط  :(NCAUDIT) التدقيقعدد أعضاء جلنة  - 1-7

وكان ذلك  ،أعضاء 3 هوعضاء جلنة املراجعة أل، بينما كانت أقل عدد )0,856(وباحنراف معياري  )3,75(

وكان  أعضاء 5فكان  التدقيقعضاء جلنة أليف كل من شركة صيدال وشركة فندق األوراسي، أما أعلى عدد 
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 .  ليانس للتأميناتذلك يف شركة  أ

يف عينة  التدقيقعدد إجتماعات جلنة بلغ متوسط  :(NRCAUDIT) التدقيق عدد اجتماعات جلنة - 1-8

أي  )2( وهتدقيق جلنة ال الجتماعات، بينما كان أقل عدد )0,719( وباحنراف معياري )3,63(الدراسة هو 

جلنة  الجتماعاتأما أعلى عدد ، 2016وسنة  2014سنة رويبة  أن سي أشركة اجتماعني وكان ذلك يف 

شركة  يف باقي الشركات وهي شركة صيدال وشركة فندق األوراسي ووكان  اجتماعات )4(فكان  التدقيق 

على  التدقيقأوصى أن تكون اجتماعات جلنة  اململكة املتحدة يف Smithأليانس للتأمينات،  ونشري إال أن تقرير 

أوصى بأن تكون يف الواليات املتحدة األمريكية  Tredway تقريراجتماعات سنوية بينما  )3(األقل 

أي أن أغلب الشركات حمل الدراسة توافقت مع اجتماعات يف السنة،  )4(االجتماعات ربع سنوية أي 

 .ينتقريرالتوصيات 

  :)األداء(  املتغري التابع بعادالوصفي أل حتليل نتائج اإلحصاء -2

على السابق أن متوسط معدل العائد نالحظ من اجلدول  : (ROA) العائد على األصول - 2-1

عدل العائد على مل، بينما كانت أدىن قيمة )0,016(وباحنراف معياري  )0,043(هو  (ROA)األصول

قيمة ملعدل العائد ،  أما أعلى 2014سنة رويبة  أن سي أشركة وكان ذلك يف   )0,014( هي (ROA)األصول

، وكلما ارتفع هذا العائد كان 2013سنة  شركة صيدال  يفكان و  )0,076( وه (ROA)على األصول

   . فضلأأفضل أي ارتفاعه يشري إىل أداء 

هو  لكيةنالحظ من اجلدول السابق أن متوسط معدل العائد على امل : (ROE) العائد على امللكية - 2-2

وكان  )0,054( هي لكيةبينما كانت أدىن قيمة ملعدل العائد على امل ،)0,04(وباحنراف معياري  )0,112(

وكان يف شركة   )0,188(هو  لكية، أما أعلى قيمة ملعدل العائد على امل2015سنة صيدال ذلك يف شركة 

  .، وكلما ارتفع هذا العائد كان أفضل2013سنة  األوراسي

هو  بيعاتنالحظ من اجلدول السابق أن متوسط معدل العائد على امل : (ROS) العائد على املبيعات - 2-3

 )0,016( هي بيعاتبينما كانت أدىن قيمة ملعدل العائد على امل ،)0,071(وباحنراف معياري  )0,0137(

وكان   )0,24(هو  بيعات، أما أعلى قيمة ملعدل العائد على امل2016رويبة سنة  أن سي أوكان ذلك يف شركة 

    .وكلما ارتفع هذا العائد كان أفضل ،2014سنة  فندق األوراسييف شركة 

هو  سهمنالحظ من اجلدول السابق أن متوسط معدل العائد على ال : (EPS) العائد على السهم - 2-4

 )15,388( هي سهمبينما كانت أدىن قيمة ملعدل العائد على ال ،)56,86(وباحنراف معياري  )83,177(

  )229,36(هو  سهم، أما أعلى قيمة ملعدل العائد على ال2016رويبة سنة  أن سي أوكان ذلك يف شركة 

 .  2013وكان يف شركة صيدال  سنة 

 رحبية السهم هيمضاعف نالحظ من اجلدول السابق أن متوسط  : (P/E) رحبية السهممضاعف  - 2-5

ثر كأ الرحبية إىل املستثمرين سيحصلون علىويشري متوسط مضاعف  ،)5,271(وباحنراف معياري  )8,546(

بينما كانت أدىن قيمة لنسبة عن كل دينار سيستثمرونه يف الشركات حمل الدراسة، ونصف أضعاف   8من 
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 أما أعلى قيمة لنسبة رحبية السهم هي، 2013سنة  صيدالوكان ذلك يف شركة  )1,962( هيرحبية السهم 

   .2016رويبة سنة  أن سي أيف شركة وكان   )21,77(

مؤشر القيمة االقتصادية نالحظ من اجلدول السابق أن متوسط  :(EVA) القيمة االقتصادية املضافة - 2-6

بينما كانت أدىن قيمة  ،)2 210, 054(وباحنراف معياري )مليون دج 954, 454( هواملضافة لعينة الدراسة 

أما أعلى ، 2013سنة وكان ذلك يف شركة صيدال   )1 226  80,–( هيملؤشر القيمة االقتصادية املضافة 

سنة  ليانس للتأميناتأيف شركة  توكان )مليون دج 5 965  87,( هوؤشر القيمة االقتصادية املضافة ملقيمة 

يت أليانس شركمن كل ولقد حققت  ،تدل على آداء جيد ، ونشري إال أن القيمة االقتصادية املوجبة2015

خالل كل سنوات الدراسة، بينما مؤسسة  موجبةمضافة قيمة اقتصادية  للتأمينات وشركة أن سي أ رويبة 

، فقط   2016 و 2013التسيري الفندقي األوراسي حققت قيمة اقتصادية موجبة خالل سنتني فقط وهي سنة 

خالل  سالبةاملضافة القيمة االقتصادية فقد كانت صيدال  ، أما جممع2015، 2014وقييمة اقتصادية سالبة سنيت 

   . باستمرارتتحسن كل سنوات الدراسة لكن نشري أا 

نسبة كيو توبني هي نالحظ من اجلدول السابق أن متوسط  :(Q TOBIN) توبنيكيو نسبة - 2-7

وكان ذلك يف  )0,531( هي لنسبة كيو توبنيبينما كانت أدىن قيمة  ،)0,19(وباحنراف معياري  )0,821(

 أن سي أيف شركة ذلك وكان   )1,155(هو  كيو توبني نسبةل، أما أعلى قيمة 2016سنة  صيدالشركة 

 كيو توبني أو تفوق الواحدنسبة قيمة  تساوياألداء السوقي للمؤسسة جيد عندما  ، ويتعرب2014سنة  رويبة

، 2015، 2014(ت رويبة هي الوحيدة اليت حققت هذا الشرط خالل السنوا أن سي أونالحظ أن شركة 

    .، أي أا حققت أفضل أداء)2016
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  نتائج اختبار فرضيات الدراسة  :الثالث املبحث

 "يف" وكمة الشركات حل  " يوجد دور" أنه  من أجل اختبار الفرضية الرئيسية واليت تنص على    

 املتغريأبعاد واملتعلقة ب، وجب أوال اختبار الفرضيات الفرعية يف بورصة اجلزائر املدرجة" حتسني أداء الشركات

 ، عدد اجتماعات جملس اإلدارة(NCA) عدد أعضاء جملس اإلدارة(وهي حوكمة الشركات  املستقل

)NRCA( ، جملس اإلدارةاألعضاء املستقلني يف نسبة )INDCA( ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة ،

، عدد  (ACTMAJ)، نسبة تركز امللكية (NCOMCA) ، عدد جلان جملس اإلدارة DUAL)( العامواملدير 

األداء التابع  تغريأبعاد املو  (NRCAUDIT)جلنة التدقيق  اجتماعات، عدد  (NCAUDIT) أعضاء جلنة التدقيق

عائد السهم  ،)ROS(العائد على املبيعات ، )ROE( ، العائد على األموال اخلاصة)ROA(العائد على األصول (

)EPS(  ، رحبية السهم مضاعف(P/E)، القيمة االقتصادية املضافة ) (EVAكييو توبني نسبة ، و)Q 

TOBIN(، املتغريبعد من أبعاد بني كل عالقة وذلك باالعتماد على مناذج االحندار البسيط واليت تدرس ال 

من أجل ذلك مت اختبار الفرضيات الفرعية عن طريق ا، وعلى حدكل تغري التابع بعد من أبعاد املو املستقل

يف هذه الدراسة مت ولقد ، فرضيات جزئية 7، حيث انبثق عن كل فرضية فرعية إىل فرضيات جزئية زئتهاجت

يلي نتائج اختبار الفرضيات اجلزئية  وفيما ،ملعنوية مناذج الدراسة كأساس )0,05(اعتماد مستوى داللة 

    .والفرعية كل على حدا

 (H1-1)الفرضية الفرعية األوىل نتائج اختبار : املطلب األول

حتسني أداء "  يف"  (NCA)عدد أعضاء جملس اإلدارة ل " يوجد دور  : أنه واليت تنص على    

 .)0,05(املدرجة يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة " الشركات 

  :وهيفرضيات جزئية  سبعة يةن هذا الفرضوينبثق ع  

حتسني أداء "  يف"  (NCA)عدد أعضاء جملس اإلدارة ل " يوجد دور  :(H1-1-1) الفرضية اجلزئية األوىل - 

عند مستوى داللة  " )ROA(العائد على األصول  "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 

)0,05(. 

حتسني أداء "  يف"  (NCA)عدد أعضاء جملس اإلدارة ل " يوجد دور  :(H1-1-2) الثانيةالفرضية اجلزئية  - 

عند مستوى داللة  "(ROE)  العائد على األموال اخلاصة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " الشركات 

)0,05(. 
حتسني أداء "  يف"  (NCA)عدد أعضاء جملس اإلدارة ل " يوجد دور : (H1-1-3)الثالثةالفرضية اجلزئية  - 

عند مستوى داللة  ")ROS(العائد على املبيعات " مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 

)0,05(. 

حتسني أداء "  يف"  (NCA)عدد أعضاء جملس اإلدارة ل " يوجد دور : (H1-1-4) الرابعةالفرضية اجلزئية  - 

 .)0,05(عند مستوى داللة   ")EPS( عائد السهم "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 

حتسني أداء "  يف"  (NCA)عدد أعضاء جملس اإلدارة ل " يوجد دور : (H1-1-5) ةاخلامسالفرضية اجلزئية  - 
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 .)0,05( عند مستوى داللة " P/E السهمرحبية  مضاعف "مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " الشركات 

حتسني أداء "  يف"  (NCA)عدد أعضاء جملس اإلدارة ل " يوجد دور : (H1-1-6) ةدسالساالفرضية اجلزئية  - 

عند مستوى داللة "     (EVA)القيمة االقتصادية املضافة " مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " الشركات 

)0,05(. 

حتسني أداء "  يف"  (NCA)عدد أعضاء جملس اإلدارة ل " يوجد دور : (H1-1-7)سابعة الالفرضية اجلزئية  - 

عند مستوى داللة  " )Q TOBIN(كييو توبني نسبة " مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " الشركات 

)0,05(. 

  األداء أبعادو (NCA)  عدد أعضاء جملس اإلدارة لالحندار بنينتائج حتليل التباين : أوال

ملتغري املستقل عدد أعضاء ابعد اخلطي البسيط بني يوضح اجلدول التايل نتائج حتليل التباين لالحندار   

  .كل على حدا األداء أبعاد املتغري التابع  و (NCA)جملس اإلدارة 

  األداء أبعادو (NCA)نتائج حتليل التباين لالحندار  بني عدد أعضاء جملس اإلدارة ): 29( اجلدول رقم 

Modèle 
Somme des 

carrés 
Ddl 

Moyenne des 
carrés 

F  Sig. 

ROA 

Régression ,001 1 ,001 3,858 ,070b 

Résidu ,003 14 ,000 
  

Total ,004 15 
   

ROE 

Régression ,000 1 ,000 ,009 ,924b 

Résidu ,024 14 ,002 
  

Total ,024 15 
   

ROS 

Régression ,023 1 ,023 6,041 ,028b 

Résidu ,053 14 ,004 
  

Total ,076 15 
   

EPS 

Régression 10977,159 1 10977,159 4,096 ,063b 

Résidu 37518,545 14 2679,896 
  

Total 48495,704 15 
   

P/E 

Régression 93,759 1 93,759 4,065 ,063b 

Résidu 322,928 14 23,066 
  

Total 416,687 15 
   

EVA 

Régression 18617811,165 1 18617811,165 4,770 ,046b 

Résidu 54647304,773 14 3903378,912   

Total 73265115,938 15    

Q 
TOBIN 

Régression ,346 1 ,346 24,684 ,000b 

Résidu ,196 14 ,014 
  

Total ,542 15 
   

 )03( ملحق رقم Spss 20من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات : املصدر

داللة إحصائية بني املتغري املستقل عدد أعضاء عالقة ذات توجد  حتليل التباين أنه اليتضح من جدول   

، العائد على )ROA(األصول العائد على ((األداء وهياملتغري التابع  أبعادو أغلب  (NCA)جملس اإلدارة 

مستوى الداللة  حيث كان، ))P/E(السهم رحبية  مضاعف،  )EPS(، عائد السهم ROE) ( األموال اخلاصة
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وهي أكرب من مستوى الداللة املعتمد  ) 0,063، 0,063، 0,924، 0,07(: احملسوب لكل منهم على التوايل

 رفضنوبالتايل ) سة، الثانية، الرابعة، اخلاماألوىل(عدم حتقق الفرضيات اجلزئية ويشري ذلك إىل ، )0.05(

عدد أعضاء املتعلقة ب) (H1-1-5)، اخلامسة(H1-1-4)، الرابعة(H1-1-2)، الثانية(H1-1-1)األوىل( زئيةالفرضيات اجل

 :واليت تنص على بعادهذه األو  (NCA) جملس اإلدارة

حتسني أداء "  يف"  (NCA)عدد أعضاء جملس اإلدارة ل"  يوجد دور   :(H1-1-1) الفرضية اجلزئية األوىل -

عند مستوى داللة  " )ROA( العائد على األصول "مقاسا بـ بورصة اجلزائراملدرجة يف " الشركات 

)0,05(. 

حتسني أداء " يف "  (NCA)عدد أعضاء جملس اإلدارة ل " يوجد دور  :(H1-1-2) ثانيةالفرضية اجلزئية ال - 

عند مستوى داللة  "ROE)(  العائد على األموال اخلاصة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " الشركات 

)0,05(. 
حتسني أداء "  يف"  (NCA)عدد أعضاء جملس اإلدارة ل"  يوجد دور  :(H1-1-4) رابعةالفرضية اجلزئية ال -

 .)0,05(عند مستوى داللة   " )EPS( عائد السهم "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 

حتسني أداء "  يف"  (NCA)عدد أعضاء جملس اإلدارة ل"  يوجد دور  :(H1-1-5) اجلزئية اخلامسة الفرضية - 

 عند مستوى داللة ")P/E( السهمرحبية  مضاعف "مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " الشركات 

)0,05(. 
 أبعاد األداء و  (NCA)عدد أعضاء جملس اإلدارة هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني كانت بينما     

 ،))Q TOBIN(كيو توبني نسبة ، وEVA) ( ، القيمة االقتصادية املضافة)ROS(العائد على املبيعات ( (التالية 

وهو أقل من  )0,000، 0,046، 0,028(اخلاصة م كان على الترتيب احملسوبة وهذا ألن مستوى الداللة 

   .)0,05(مستوى الداللة املعتمد 

  األداء أبعادالحندار اخلطي البسيط  بني عدد أعضاء جملس اإلدارة وحتليل ااالرتباط والتحديد ونتائج معامالت  :ثانيا

عدد أعضاء ملتغري املستقل لبعد امناذج االحندار معنوية تبني من حتليل التباين لالحندار اخلطي البسيط     

القيمة االقتصادية ، )ROS(العائد على املبيعات ( التالية التابع األداء  تغرياملأبعاد و (NCA)جملس اإلدارة 

لدراسة االحندار هذه املتغريات وبالتايل صالحية بيانات ، )Q TOBIN(كيو توبني نسبة ، وEVA) ( املضافة

عدد أعضاء جملس ليوضح اجلدول املوايل نتائج حتليل االحندار ومعامالت االرتباط والتحديد و ،اخلطي البسيط

  .على حداكل  بعادهذه األ  مع (NCA)اإلدارة 
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 أبعادو (NCA)حندار اخلطي البسيط  بني عدد أعضاء جملس اإلدارة االنتائج حتليل  معامالت االرتباط والتحديد و ): 30(اجلدول رقم 

  األداء

Modèle 

Coefficients non 
standardizes 

Coefficients 
standardizes 

T Sig. R R2 
A 

Erreur 
standard 

Bêta 

ROS 
(Constante) ,333 ,081 

-,549 
4,097 ,001 

,549a ,301 
NCA -,022 ,009 -2,458 ,028 

EVA 
(Constante) 6544,192 2606,678  

-,504 
2,511 ,025 

,504a ,254 
NCA -616,799 282,423 -2,184 ,046 

Q TOBIN 
(Constante) 0,059 0,156 

,799 
0,380 0,710 

,799a ,638 
NCA 0,084 0,017 4,968 0,000 

 )03( ملحق رقم Spss 20من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات : املصدر

من أجل اختبار الفرضيات نتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط الواردة يف اجلدول السابق مت االستعانة ب  

  :يلي ماوذلك ك) والسابعة والثامنةالثالثة (اجلزئية 

 عدد أعضاء جملس اإلدارةل"  يوجد دور: أنه واليت تنص على :(H1-1-3) ةثالثاختبار الفرضية اجلزئية ال - 

(NCA) " العائد على " ـ مقاسا ب للشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات  " يف

    .)0,05(عند مستوى الداللة  " )ROS( املبيعات

معادلة  فإن  )ROS(العائد على املبيعات  و  (NCA)أعضاء جملس اإلدارة و لدراسة العالقة بني عدد     

  :البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي  االحندار

ROS =0,333 -0,22 NCA  

والعائد على  (NCA)وتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة عكسية بني عدد أعضاء جملس اإلدارة     

فزيادة عدد أعضاء جملس اإلدارة ، )0,05(مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند  )ROS(املبيعات 

(NCA)  إىل تناقص العائد على املبيعات  يؤديبعضو واحد)ROS(  معامل  ةوحدة، ومبا أن قيم 0,22مبقدار

فهي تشري إىل وجود عالقة ارتباط خطي متوسطة بني عدد أعضاء جملس اإلدارة  R = 54,9%االرتباط 

)(NCAوالعائد على املبيعات ) (ROS كما يشري معامل التحديد ،R
من التغريات احلاصلة  % 30,1إىل أن   2

، ومبا أن )NCA(يعزى إىل التغريات احلاصلة يف عدد أعضاء جملس اإلدارة  )ROS(يف العائد على املبيعات 

عدد أعضاء ل "يوجد دور  : تنص على أنهواليت (H1-1-3)اجلزئية  لفرضيةارفض نعكسية فإننا سالبة أي العالقة 

العائد على " مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات "  يف"  )NCA(جملس اإلدارة 

 .)0,05(عند مستوى داللة  " )ROS( املبيعات

 عدد أعضاء جملس اإلدارةل " يوجد دور :واليت تنص على أنه :(H1-1-6) ةدسالفرضية اجلزئية السااختبار -

)NCA( " القيمة االقتصادية  "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات "  يف

    .)0,05(عند مستوى الداللة  "   (EVA)املضافة

 فإن ) (EVAالقيمة االقتصادية املضافة و )NCA(أعضاء جملس اإلدارة و لدراسة العالقة بني عدد     
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  :البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي معادلة االحندار 

EVA   = 6 544,192 -616,799 NCA 

والقيمة  )NCA(وتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة عكسية بني عدد أعضاء جملس اإلدارة     

فزيادة عدد أعضاء جملس ، )0,05(مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند  ،) (EVAاالقتصادية املضافة

، ومبا وحدة 799,616مبقدار  ) (EVAالقيمة االقتصادية املضافةإىل تناقص  يؤديبعضو واحد  (NCA)اإلدارة 

 فهي تشري إىل وجود عالقة ارتباط خطي متوسطة بني عدد أعضاء % R = 50,4معامل االرتباط  ةأن قيم

R، كما يشري معامل التحديد  )(EVA القيمة االقتصادية املضافة و (NCA) جملس اإلدارة
 % 25,4إىل أن    2

يعزى إىل التغريات احلاصلة يف عدد أعضاء جملس   )(EVAالقيمة االقتصادية املضافة من التغريات احلاصلة يف 

 " أنه واليت تنص على (H1-1-6) نرفض الفرضية اجلزئيةفإننا عكسية سالبة أي ومبا أن العالقة  ،)NCA(اإلدارة 

 املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات "  يف "  (NCA)  عدد أعضاء جملس اإلدارةل "يوجد دور 

    .)0,05(عند مستوى الداللة  " )(EVA القيمة االقتصادية املضافة"  "مقاسا بـ

 عدد أعضاء جملس اإلدارةل "يوجد دور  :واليت تنص على أنه :(H1-1-7)ةبعاختبار الفرضية اجلزئية السا- 

)NCA( " نسبة كيوتوبني " "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات "  يف (Q 

TOBIN)   "  0,05(عند مستوى الداللة(.    

 فإن   (Q TOBIN) نسبة كيوتوبني و )NCA(أعضاء جملس اإلدارة و لدراسة العالقة بني عدد     

  :معادلة االحندار البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هي

Q TOBIN = 0,059 + 0,084 NCA 

 ونسبة كيو توبني (NCA) اإلدارةوتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة موجبة بني عدد أعضاء جملس   

(Q TOBIN)  ،  فزيادة عدد أعضاء جملس اإلدارة ، )0,05(مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند

(NCA)  نسبة كيو توبني ارتفاع إىل يؤدي بعضو واحد (Q TOBIN)  ةوحدة، ومبا أن قيم 0,084مبقدار 

 قوية بني عدد أعضاء جملس اإلدارة  ةفهي تشري إىل وجود عالقة ارتباط خطي % R = 79,9معامل االرتباط 

(NCA)  ونسبة كيو توبني(Q TOBIN)  كما يشري معامل التحديد ،R
من التغريات  % 63,8إىل أن   2

 ،)NCA(يعزى إىل التغريات احلاصلة يف عدد أعضاء جملس اإلدارة   (Q TOBIN)احلاصلة يف نسبة كيو توبني 

عدد أعضاء ل "يوجد دور   :أي أنه (H1-1-7) اجلزئيةنقبل الفرضية ومبا أن العالقة موجبة أي طردية فإننا 

نسبة كيو  ""مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات " و  "(NCA)  جملس اإلدارة

    .)0,05(عند مستوى الداللة "   (Q TOBIN) توبني

  (H1-1) الفرضية الفرعية األوىلنتائج اختبار  ملخص : ثالثا

حتسني أداء "  يف"  )NCA( عدد أعضاء جملس اإلدارةل"  يوجد دور : أنه  واليت تنص على   

  .)0,05(مستوى داللة  عند املدرجة يف بورصة اجلزائر"  الشركات

  



بورصة الجزائر ات المدرجة فيشركتحسین أداء ال ودورھا في حوكمة الشركات                     الفصل الخامس            
 

 
 

237 

    األوىل بالفرضية الفرعيةية املتعلقة ئالفرضيات اجلزنتائج اختبار ويوضح اجلدول املوايل ملخص ل  

(H1-1)وبناء على هذه النتائج ومقارنتها بالنتائج املتوقعة خنترب الفرضية الفرعية األوىل ،.  

  (H1-1)نتائج اختبار الفرضية الفرعية األوىل): 31(اجلدول رقم 

 )NCA( عدد أعضاء جملس اإلدارة ملتغري املستقلا

 النتيجة حول حتقق الفرضية املعنوية نتيحة حتليل االرتباط املتوقعةعالقة االرتباط  تابعةاملتغريات ال

(ROA) لالعائد على األصو  عدم حتقق الفرضية ال تأثري - + 

(ROE) عدم حتقق الفرضية ال تأثري - + العائد على األموال اخلاصة 

(ROS) حتقق الفرضيةعدم  تأثري - + العائد على املبيعات 

(EPS) عدم حتقق الفرضية ال تأثري - + عائد السهم 

(P/E)  رحبية السهممضاعف  عدم حتقق الفرضية ال تأثري + + 

(EVA)   حتقق الفرضيةعدم  تأثري - + القيمة االقتصادية املضافة 

(Q TOBIN) حتقق الفرضية تأثري + + كيو توبني 

   .)30(و )29( من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدولني رقم : املصدر

عدم حتقق أغلب الفرضيات نالحظ من نتائج حتليل الفرضيات اجلزئية واملبينة يف اجلدول السابق   

 عدم حتقق الفرضيةالتايل وب ،(H1-1-7)وهي فرضيات  7من بني  فقط فرضية واحدة تحتققحيث  ،اجلزئية

  : أنه واليت تنص على (H1-1)الفرعية األوىل 

املدرجة يف بورصة "  حتسني أداء الشركات"  يف"  )NCA( عدد أعضاء جملس اإلدارةل" يوجد دور   

  .)0,05(مستوى داللة  عند اجلزائر

 :(H1-1) الفرعية األوىل ةالفرضينتائج اختبار مناقشة وتفسري : رابعا

عدم النتائج حيث أظهرت  ،مناقشة النتائج املتوصل إليهاو سنحاول تفسري وباالعتماد على ما مت تناوله   

املدرجة يف بورصة اجلزائر  "حتسني أداء الشركات"يف  "NCA)( أعضاء جملس اإلدارة لعدد " وجود دور

  :وذلك كما يلي، ")Q TOBIN(نسبة كيو توبني " باستثناء حتسني األداء مقاسا بـبشكل عام 

 قوية ومعنوية أيعالقة موجبة "  NCA)( عدد أعضاء جملس اإلدارة" حلجم جملس اإلدارة  واملقاس بـإن  -

 Q(نسبة كيو توبني " داللة إحصائية على حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر مقاسا بـ ذات

TOBIN(" مبعىن أنه كلما كان جملس اإلدارة أكرب عددا كلما ساهم ذلك يف حتسني أداء الشركات املدرجة ،

هذه النتيجة بأن جملس اإلدارة ، وميكن تفسري ")Q TOBIN(نسبة كيو توبني " يف بورصة اجلزائر مقاسا بـ

اليت حيتوي على عدد كبري من األعضاء يكون أداءه أفضل، حيث أن هذا الس يكون لديه القدرة احلد من 

رغبة الرئيس املدير العام من السيطرة على اختاذ القرارات، كما أنه يتيح الفرصة لتوفري اخلربات الالزمة 

) A.K.Coleman & N.Biekpel 2008(وتتفق هذه الدراسة مع دراسة للتحسني من عملية اختاذ القرارات، 

الشركات املدرجة يف بورصة غانا اليت توصلت إىل وجود عالقة موجبة بني عدد أعضاء جملس اإلدارة وأداء 

   .))Q TOBIN(نسبة كيو توبني (مقاسا بـ
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) Zhaoyang Guoa & Udaya Kumara KGA 2012(جاءت هذه النتيجة خمالفة لدراسة يف حني    

بورصة واليت توصلت إىل أن حجم جملس اإلدارة ليس له أي دور يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف 

حيث كانت العالقة سلبية لكنها مل تكن ، )Q TOBIN(نسبة كيو توبني " مقاسا بـكولومبو بسرييالنكا 

  .ذات داللة إحصائية

عالقة سالبة وذات داللة إحصائية مع حتسني أداء الشركات  NCA)(لعدد أعضاء جملس اإلدارة كان بينما  - 

،    (EVA) ، القيمة االقتصادية املضافة (ROS) العائد على املبيعات" املدرجة يف بورصة اجلزائر مقاسا بـ

با على انعكس ذلك سلكلما   أكرب عدداوميكن تفسري العالقة السالبة والعكسية بأنه كلما كان جملس اإلدارة 

، القيمة االقتصادية  (ROS)  العائد على املبيعات" حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر مقاسا بـ

  ".   (EVA) املضافة

أشارت إىل أن جملس اإلدارة  )Jensen 1993(تتفق هذه النتيجة مع العديد من الدراسات فدراسة و  

منخفضة باإلضافة إىل عدم قدرته على السيطرة الرئيس الذي يتضمن عدد كبري من األعضاء يكون ذا كفاءة 

املدير العام، والسب يف ذلك هو أن العدد الكبري ألعضاء جملس اإلدارة يؤدي إىل صعوبة التنسيق بينهم، 

آلراء طل يف اختاذ القرارات بسبب كثرة امع املشاكل اليت تواجهها الشركة، إضافة إىل التما والتعامل

     .واختالفها

عبد املطلب (، ودراسة )2013عالم حممد محدان وآخرون (ال تتفق هذه الدراسة مع دراسة كل من   

واليت توصلت إىل أن حلجم جملس اإلدارة عالقة موجبة مع أداء الشركات  مقاسا ) 2015اوي رطالس

  .(ROS) العائد على املبيعات (بـ

 أداءمع حتسني داللة إحصائية  اأي ليس هل ةمعنويأي عالقة  NCA)(يكن لعدد أعضاء جملس اإلدارة  مل - 

، العائد على األموال اخلاصة  )ROA(العائد على األصول (  مقاسا بـ الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر

)(ROE عائد السهم ،)EPS( ،  مضاعف رحبية السهم)P/E(( وبالتايل ليس لعدد أعضاء جملس اإلدارة ،

)(NCA مقاسا بـ الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر أداءحتسني  أي دور يف  ) العائد على األصول

)ROA(  العائد على األموال اخلاصة ،) (ROE عائد السهم ،)EPS( ،  مضاعف رحبية السهم)P/E((.  

اوي، رطعبد املطلب حممد الس(وتتفق هذه الدراسة مع الكثري من الدراسة السابقة منها دراسة    

إىل أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني حجم جملس اإلدارة وحتسني أداء واليت توصلت ) 2015

، العائد  )ROA(العائد على األصول (  بـالشركات املدرجة يف األسواق املالية لدول التعاون اخلليجي مقاسا 

  .)EPS(، عائد السهم ROE) (على األموال اخلاصة 

واليت توصلت إال أن ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية ) 2018قصي علي عمار، (دراسة  كذلك   

العائد على ( بني حجم جملس اإلدارة وأداء الشركات املدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية مقاسا بـ 

جنيب مسعود، عبد (، دراسة ))EPS(، عائد السهم ROE) (، العائد على األموال اخلاصة  )ROA(األصول 

واليت توصلت إىل أنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية بني حجم جملس اإلدارة وأداء ) 2015اهللا الدعاس، 
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، العائد على  )ROA(العائد على األصول " ( الشركات املدرجة يف سوق عمان لألوراق املالية مقاسا 

 Q(نسبة كيو توبني ، (MVA) القيمة السوقية املضافة، )EPS(، عائد السهم ROE) (األموال اخلاصة 

TOBIN(.(   
 )Bita Mashayekhi and Mohammad S. Bazaz 2008( دراسة معهذه النتيجة حني ختتلف  يف  

واليت توصلت إىل أنه توجد عالقة سلبية وذات داللة إحصائية بني حجم جملس اإلدارة وأداء الشركات 

  .)EPS(، عائد السهم ROE) (، العائد على األموال اخلاصة  )ROA(العائد على األصول " ( اإليرانية مقاسا 

  (H1-2) الفرضية الفرعية الثانيةنتائج اختبار : ثايناملطلب ال 

حتسني أداء "  يف ") NRCA(عدد اجتماعات جملس اإلدارة ل "يوجد دور  :واليت تنص على أنه    

 .)0,05(املدرجة يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة " الشركات

  :فرضيات جزئية وهي سبعة وينبثق عن هذا الفرضية  

حتسني "  يف" ) NRCA(عدد اجتماعات جملس اإلدارة ل " يوجد دور  :(H1-2-1) الفرضية اجلزئية األوىل - 

عند مستوى داللة  " )ROA(العائد على األصول  "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" أداء الشركات 

)0,05(. 

حتسني أداء "  يف" ) NRCA(اجتماعات جملس اإلدارة عدد ل" يوجد دور :(H1-2-2)الثانيةالفرضية اجلزئية  - 

عند مستوى داللة  ")ROE( العائد على األموال اخلاصة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " الشركات 

)0,05(. 
حتسني "  يف ") NRCA(اجتماعات جملس اإلدارة عدد ل" يوجد دور : (H1-2-3) الثالثةالفرضية اجلزئية  - 

عند مستوى داللة  " )ROS( العائد على املبيعات" مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" أداء الشركات 

)0,05(. 

حتسني "  يف" ) NRCA(اجتماعات جملس اإلدارة عدد ل"  يوجد دور: (H1-2-4)الرابعةالفرضية اجلزئية  - 

 .)0,05(عند مستوى داللة    ")EPS( عائد السهم "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" أداء الشركات 

حتسني "  يف" ) NRCA(اجتماعات جملس اإلدارة عدد ل" يوجد دور : (H1-2-5) اخلامسةالفرضية اجلزئية  - 

 عند مستوى داللة ")P/E(رحبية السهم مضاعف  "مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 

)0,05(. 
حتسني "  يف" ) NRCA(اجتماعات جملس اإلدارة عدد ل"  يوجد دور: (H1-2-6) السادسةالفرضية اجلزئية  - 

عند مستوى "  )  EVA) القيمة االقتصادية املضافة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 

 .)0,05(داللة 

حتسني "  يف" ) NRCA(اجتماعات جملس اإلدارة عدد ل" يوجد دور : (H1-2-7) سابعةالالفرضية اجلزئية  - 

عند مستوى داللة  ")Q TOBIN(وكييو توبني " مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 

)0,05(.  
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  األداء أبعادو )  NRCA( نتائج حتليل التباين لالحندار بني عدد اجتماعات جملس اإلدارة: أوال

عدد اجتماعات املتغري املستقل بعد والختبار هذه الفرضيات مت استخدام االحندار اخلطي البسيط بني   

يوضح اجلدول التايل نتائج حتليل  ،األداء كل على حدا أبعاد التابع املتغري أبعاد و )NRCA( اإلدارة جملس

وأبعاد املتغري التابع  األداء كل ) NRCA( إلدارةاعدد اجتماعات جملس التباين لالحندار اخلطي البسيط بني 

  .على حدا

  األداء أبعادو ) NRCA(عدد اجتماعات جملس اإلدارة نتائج حتليل التباين لالحندار  بني ): 32( اجلدول رقم 

Modèle 
Somme des 

carrés 
Ddl 

Moyenne des 
carrés 

F Sig. 

ROA 

Régression ,000 1 ,000 1,446 ,249
b

 

Résidu ,003 14 ,000 
  

Total ,004 15 
   

ROE 

Régression ,001 1 ,001 ,420 ,528
b

 

Résidu ,023 14 ,002 
  

Total ,024 15 
   

ROS 

Régression ,041 1 ,041 16,167 ,001
b

 

Résidu ,035 14 ,003 
  

Total ,076 15 
   

EPS 

Régression 22716,788 1 22716,788 12,337 ,003
b

 

Résidu 25778,916 14 1841,351 
  

Total 48495,704 15 
   

P/E 

Régression 258,661 1 258,661 22,915 ,000
b

 

Résidu 158,026 14 11,288 
  

Total 416,687 15 
   

EVA 

Régression 1829051,429 1 1829051,429 ,358 ,559
b

 

Résidu 71436064,509 14 5102576,036   

Total 73265115,938 15    

Q 
TOBIN 

Régression ,292 1 ,292 16,331 ,001
b

 

Résidu ,250 14 ,018 
  

Total ,542 15 
   

  )04( ملحق رقم Spss 20من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات : املصدر

حتليل التباين أنه ال توجد داللة إحصائية بني عدد اجتماعات جملس اإلدارة يتضح من جدول   

)NRCA ( التاليةألداء وأبعاد او  ) العائد على األصول)ROA(  العائد على األموال اخلاصة ، (ROE ، القيمة

 528, 0,249،0(: مستوى الداللة احملسوب لكل منهم على التوايل حيث كان ،))EVA( االقتصادية املضافة

األوىل (عدم حتقق الفرضيات اجلزئية ويشري ذلك ل، )0.05(أكرب من مستوى الداللة املعتمد  وهو )0,559، 

) (H1-2-6) ، السادسة(H1-2-2) ، الثانية(H1-2-1) األوىل(اجلزئية الفرضيات  نرفضوعليه  ،)دسةوالثانية والسا

 :واليت تنص على  بعادهذه األو ) NRCA(عدد اجتماعات جملس اإلدارة باملتعلقة 

حتسني أداء " يف" ) NRCA( عدد اجتماعات جملس اإلدارةل "يوجد دور: (H1-2-1)الفرضية اجلزئية األوىل - 
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عند مستوى الداللة  " )ROA(العائد على األصول "مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " الشركات 

)0,05(.    

"  يف" ) NRCA( عدد اجتماعات جملس اإلدارة عددل "يوجد دور : (H1-2-2)ثانيةالفرضية اجلزئية ال - 

عند  " )ROE( ألموال اخلاصةالعائد على ا" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات 

    .)0,05(مستوى الداللة 

"  يف" ) NRCA( عدد اجتماعات جملس اإلدارة عددل "يوجد دور : (H1-2-6) اجلزئية السابعةالفرضية 

عند "  ) EVA( القيمة االقتصادية املضافة " مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات 

 .)0,05(مستوى داللة 

 أبعادو   )NRCA(جملس اإلدارة  عدد اجتماعاتهناك عالقة ذات داللة إحصائية بني كانت  بينما   

كييو توبني نسبة و ،(P/E)السهم  رحبية، (EPS)  السهم عائد، )ROS(العائد على املبيعات ( التالية  األداء

)Q TOBIN((،  م كان على الترتيب احملسوب وهذا ألن مستوى الداللة اخلاصة)0,003، 0,001 ،

  .)0,05(وهو أقل من مستوى الداللة املعتمد  )0,001، 0,003

الحندار اخلطي البسيط بني عدد اجتماعات جملس احتليل معامالت االرتباط ومعامل التحديد ونتائج  :ثانيا

  األداء أبعادو )  NRCA(اإلدارة 

ملتغري املستقل عدد لبعد ااالحندار  مناذجاخلطي البسيط معنوية  لالحندارتبني من حتليل التباين     

 عائد، )ROS(العائد على املبيعات ( األداء التالية  ملتغري التابعاد ابعأو )NRCA( جملس اإلدارة اجتماعات

صالحية بيانات هذه وبالتايل  ،))Q TOBIN(وكييو توبني  ،(P/E)السهم  رحبيةمضاعف ، )(EPS)  السهم

ويوضح اجلدول املوايل نتائج حتليل االحندار ومعامالت االرتباط املتغريات لدراسة االحندار اخلطي البسيط، 

 .كل على حدا األبعادهذه و  )NRCA(جملس اإلدارة  عدد اجتماعاتل والتحديد 

  األداء أبعادو )  NRCA(الحندار اخلطي البسيط  بني عدد اجتماعات جملس اإلدارة انتائج حتليل  ): 33( اجلدول رقم 

  )40( ملحق رقم Spss 20من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات : املصدر

  

Modèle 

Coefficients non 
standardizes 

Coefficients 
standardizes T Sig. R R2 

A Erreur standard Bêta 

ROS 
(Constante) -,003 ,037 

,732 
-,071 ,944 

,732a 0,536 
(NRCA) ,026 ,006 4,021 ,001 

EPS 
(Constante) -20,958 31,529 

,684 
-,665 ,517 

,684a 0,468 
(NRCA) 19,151 5,452 3,512 003, 

P/E 
(Constante) 19,658 2,469 

-,788 
7,963 ,000 

,788a 0,621 
(NRCA) -2,044 ,427 -4,787 ,000 

Q TOBIN 
(Constante) 1,194 ,098 

-,734 
12,161 ,000 

,734a 0,538 
(NRCA) -,069 ,017 -4,041 ,001 
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الثالثة، (من أجل اختبار الفرضيات اجلزئية مت االستعانة بنتائج حتليل االحندار الواردة يف اجلدول السابق   

     : وذلك كمايلي) الرابعة، اخلامسة، السادسة، الثامنة

جملس  اجتماعاتعدد ل "يوجد دور  : أنه واليت تنص على :(H1-2-3) ةثالثاختبار الفرضية اجلزئية ال - 

العائد على " " مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات "  يف ") NRCA( اإلدارة

    .)0,05(عند مستوى الداللة  " )ROS( املبيعات

 فإن  )ROS(والعائد على املبيعات  )  NRCA(عدد اجتماعات جملس اإلدارة و لدراسة العالقة بني     

  :معادلة االحندار البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هي

-0,003 ROS = 0,26 NRCA  

 )NRCA( عدد اجتماعات جملس اإلدارةوتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة موجبة أي طردية بني     

فزيادة عدد اجتماعات ، )0,05(مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند  )ROS(والعائد على املبيعات 

وحدة،  0,26مبقدار  )ROS(العائد على املبيعات  ارتفاعإىل  يؤديباجتماع واحد  )NRCA(جملس اإلدارة 

عدد فهي تشري إىل وجود عالقة ارتباط خطي قوية بني  % R = 73,2معامل االرتباط  ةومبا أن قيم

R، كما يشري معامل التحديد )ROS( والعائد على املبيعات) NRCA(اجتماعات جملس اإلدارة 
إىل أن   2

عدد اجتماعات يعزى إىل التغريات احلاصلة يف  )ROS(من التغريات احلاصلة يف العائد على املبيعات  % 53,6

 : أنه واليت تنص على  (H1-2-3) اجلزئيةنقبل الفرضية ، ومبا أن هذه العالقة موجبة فإننا )NRCA( جملس اإلدارة

املدرجة يف بورصة " حتسني أداء الشركات "  و ") NRCA( جملس اإلدارة جتماعاتاعدد ل" يوجد دور 

    .)0,05(عند مستوى الداللة  " )ROS( العائد على املبيعات" " مقاسا بـاجلزائر 

 جملس اإلدارة اجتماعاتعدد ل "يوجد دور" واليت تنص على أنه  :(H1-2-4)ةرابعاختبار الفرضية اجلزئية ال - 

)NRCA (" عائد السهم "  مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات " و )EPS(  "  عند

    .)0,05(مستوى الداللة 

معادلة  فإن) EPS( السهم عائدو) NRCA( عدد اجتماعات جملس اإلدارةو لدراسة العالقة بني     

  :البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي االحندار 

EPS = 19,151 NRCA - 20,958 

 عائدو) NRCA( عدد اجتماعات جملس اإلدارةوتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة موجبة بني    

 اإلدارةعدد اجتماعات جملس فزيادة ، )0,05(مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند  )EPS( السهم

)NRCA (السهم عائد ارتفاعواحد يؤدى إىل  اجتماعب )EPS(  معامل  ة، ومبا أن قيموحدة 151,19مبقدار

 اإلدارة عدد اجتماعات جملسفهي تشري إىل وجود عالقة ارتباط خطي متوسطة بني  % R =4,68االرتباط 

)NRCA( السهم عائدو )EPS( كما يشري معامل التحديد ،R2  من التغريات احلاصلة يف  % 8,46إىل أن

ومبا أن العالقة  ،)NRCA(عدد اجتماعات جملس اإلدارة يعزى إىل التغريات احلاصلة يف  )EPS( السهم عائد

 اجتماعاتعدد ل "يوجد دور   :أي أنه (H1-2-4) اجلزئيةنقبل الفرضية فإننا وذات داللة إحصائية موجبة 
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  عائد السهم"  مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات " يف" ) NRCA( جملس اإلدارة

)EPS("  عند مستوى الداللة)0,05(.    

"  يف ") NRCA( جملس اإلدارة اجتماعاتعدد ل "يوجد دور  :(H1-2-5)ةامساختبار الفرضية اجلزئية اخل -

عند مستوى  " (P/E) رحبية السهم مضاعف" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات 

    .)0,05(الداللة 

 فإن (P/E)السهم  رحبية مضاعفو  ) NRCA( عدد اجتماعات جملس اإلدارةو لدراسة العالقة بني     

  :البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي معادلة االحندار 

P/E = 19,658 - 2,044 NRCA 

 و) NRCA( عدد اجتماعات جملس اإلدارةوتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة سالبة أي عكسية بني    

عدد اجتماعات فزيادة ، )0,05(مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند  ،(P/E)السهم  رحبيةمضاعف 

، ومبا وحدة 2,044مقدار  ب(P/E)السهم  رحبيةباجتماع واحد يؤدى إىل اخنفاض ) NRCA( جملس اإلدارة

اجتماعات  عددفهي تشري إىل وجود عالقة ارتباط خطي قوية بني  % R = 8, 78معامل االرتباط  ةأن قيم

R، كما يشري معامل التحديد  (P/E)السهم  رحبيةمضاعف  و) NRCA( جملس اإلدارة
  % 62,1إىل أن    2

عدد اجتماعات جملس اإلدارة يعزى إىل التغريات احلاصلة يف  (P/E) السهم عائدمن التغريات احلاصلة يف 

)NRCA(،  زئيةاجلالفرضية رفض نومبا أن العالقة سالبة فإننا (H1-2-5) يوجد دور  :أي أنه واليت تنص على " 

مقاسا املدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات " يف ")  NRCA( عدد اجتماعات جملس اإلدارةل

      .)0,05(عند مستوى الداللة "  (P/E) رحبية السهممضاعف  " بـ

" يف")NRCA( جملس اإلدارة اجتماعاتعدد ل " يوجد دور :(H1-2-8) سابعةاختبار الفرضية اجلزئية ال- 

عند مستوى  "  (Q TOBIN)نسبة كيو توبني" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات 

    .)0,05(الداللة 

معادلة  فإن   (Q TOBIN)نسبة كيوتوبني و )NCA(أعضاء جملس اإلدارة و لدراسة العالقة بني عدد     

  :البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي االحندار 

Q TOBIN = 1,194 -  0,069 NRCA 

ونسبة كيو  )  NRCA( عدد اجتماعات جملس اإلدارةوتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة سالبة بني     

عدد اجتماعات جملس فزيادة ، )0,05(مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند  ، (Q TOBIN)توبني 

وحدة،  0,069مبقدار    (Q TOBIN)باجتماع واحد يؤدى إىل اخنفاض نسبة كيو توبني ) NRCA( اإلدارة

فهي تشري إىل أن هذه القيمة تفسر وجود عالقة ارتباط خطي  % R = 73,4معامل االرتباط  ةومبا أن قيم

، كما يشري معامل   (Q TOBIN)ونسبة كيو توبني ) NRCA( عدد اجتماعات جملس اإلدارةقوية بني 

Rالتحديد 
يعزى إىل التغريات    (Q TOBIN)من التغريات احلاصلة يف نسبة كيو توبني % 53,8إىل أن  2

الفرضية  رفض نومبا أن هذه العالقة سالبة أي عكسية  ،)NRCA( جملس اإلدارة عدد اجتماعاتاحلاصلة يف 
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حتسني "  يف ") NRCA( جملس اإلدارة اجتماعاتعدد ل "يوجد دور   :أنهاليت تنص على  (H1-2-8)اجلزئية 

عند مستوى "    (Q TOBIN) كيو توبني نسبة " مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 

  .)0,05(الداللة 

   (H1-2)  ثانيةنتائج اختبار الفرضية الفرعية الملخص : ثالثا

حتسني أداء "  يف " )  NRCA(عدد اجتماعات جملس اإلدارة ل " يوجد دور : أنه  واليت تنص على    

  .)0,05(املدرجة يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة " الشركات

 ثانية   الفرضيات اجلزئية املتعلقة بالفرضية الفرعية النتائج اختبار ملخص لويوضح اجلدول املوايل     

(H1-2) الفرضيةهذه ، بناء على النتائج ومقارنتها مع النتائج املتوقعة خنترب.  

  (H1-2) ثانيةنتائج اختبار الفرضية الفرعية ال): 34( اجلدول رقم 

 )NRCA(عدد اجتماعات جملس اإلدارة 

 املستقلةاملتغريات 
عالقة االرتباط 

 املتوقعة

نتيحة حتليل 

 االرتباط
 املعنوية

النتيجة حول حتقق 

 الفرضية

(ROA) عدم حتقق الفرضية ال تأثري + + العائد على األصول 

(ROE) عدم حتقق الفرضية ال تأثري - + العائد على األموال الخاصة 

(ROS) حتقق الفرضية تأثري + + العائد على المبیعات 

(EPS) حتقق الفرضية تأثري + + عائد السھم 

(P/E) حتقق الفرضيةعدم  تأثري - + مضاعف ربحیة السھم 

(EVA)   عدم حتقق الفرضية ال تأثري - + القیمة االقتصادیة المضافة 

(Q TOBIN) حتقق الفرضية عدم تأثري - + كیو توبین 

  )33(و ) 32(رقم  من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدولني: املصدر

تحقق حيت حتققت تمل نالحظ من نتائج اختبار الفرضيات اجلزئية أن أغلب الفرضيات اجلزئية   

 الفرعيةالفرضية  نرفضوبناء عليه  (H1-1-4) ،(H1-1-3)الفرضيتني  ومهافرضيات،  7من أصل  تني جزئيتنيفرضي

حتسني "  يف ") NRCA(عدد اجتماعات جملس اإلدارة ل " يوجد دور: أنه واليت تنص على (H1-2) الثانية

  .)0,05(املدرجة يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة " أداء الشركات

  (H1-2) ثانية الفرعية ال ةالفرضينتائج اختبار مناقشة وتفسري  :رابعا

عدم حيث أظهرت النتائج  ،مناقشة النتائج املتوصل إليهاو سنحاول تفسريوباالعتماد على ما مت تناوله     

املدرجة يف بورصة " حتسني أداء الشركات"يف  " NRCA)( جملس اإلدارة اجتماعات لعدد"  وجود دور

، وذلك )EPS( عائد السهم ،)ROS(العائد على املبيعات (اجلزائر بشكل عام باستثناء حتسني األداء مقاسا بـ

  :كما يلي

عالقة موجبة معنوية أي هلا داللة إحصائية مع حتسني أداء  NRCA)(لعدد اجتماعات جملس اإلدارة ن كا - 

  ).)EPS(، وعائد السهم  (ROS)العائد على املبيعات ( الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر مقاسا بـ 

عدد اجتماعات جملس اإلدارة أكرب كلما عزز ذلك ه كلما  كان العالقة املوجبة بأنوميكن تفسري هذه   
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الثقة عند املستثمرين يف أسهم الشركة وجملس إدارا وجلاا يف حتملهم ملسؤوليام ومما ال يدعوا للشك أن 

  . بشكل اجيايب هاسيدعم أداءسينعكس على مبيعات الشركة وهذا 

سالبة ومعنوية  أي هلا داللة إحصائية مع حتسني عالقة  NRCA)( لعدد اجتماعات جملس اإلدارة كان بينما  - 

   .Q TOBIN) (، نسبة توبني )P/E( مضاعف رحبية السهم(أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر بـ

 مع حتسنيداللة إحصائية  اأي ليس هل ةمعنوي عالقة غري NRCA)(كان لعدد اجتماعات جملس اإلدارة  - 

والعائد على األموال   (ROA) العائد على األصول( مقاسا بـ الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر أداء

  .   (EVA) ، و القيمة االقتصادية املضافة) (ROEاخلاصة 

واليت توصلت إىل أن ) 2018علي فايع املزاح األملعي (جاءت نتيجة هذه الدراسة خمالفة لنتائج دراسة   

عدد اجتماعات جملس اإلدارة له عالقة موجبة مع أداء الشركات املدرجة يف سوق عمان لألوراق املالية مقاسا 

   ). (ROEوالعائد على األموال اخلاصة   (ROA) العائد على األصول( بـ

  (H1-3) بار الفرضية الفرعية الثالثةاخت: املطلب الثالث

" يف" )INDCA(نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة ل "يوجد دور  :أنهواليت تنص على    

 .)0,05(املدرجة يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة " حتسني أداء الشركات

  :يهفرضيات جزئية و سبعة يةوينبثق من هذا الفرض  

" ) INDCA(األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة نسبة ل" يوجد دور  :(H1-3-1)  الفرضية اجلزئية األوىل - 

عند  " )ROA(العائد على األصول  "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات "  يف

 .)0,05(مستوى داللة 

 يف" )INDCA(األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة نسبة ل" يوجد دور  :(H1-3-2) الثانيةالفرضية اجلزئية  - 

عند  "ROE) ( العائد على األموال اخلاصة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات " 

 .)0,05(مستوى داللة 

 يف" )INDCA(األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة  نسبةل"  يوجد دور: (H1-3-3) الثالثةالفرضية اجلزئية  - 

عند مستوى " )ROS(العائد على املبيعات " مقاسا بـ اجلزائراملدرجة يف بورصة " حتسني أداء الشركات " 

 .)0,05(داللة 

" )INDCA(األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة  نسبةل"  يوجد دور: (H1-3-4) الرابعةالفرضية اجلزئية  - 

عند مستوى داللة  ")EPS( عائد السهم "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات" يف

)0,05(. 

" ) INDCA(األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة  نسبةل" يوجد دور : (H1-3-5) اخلامسةالفرضية اجلزئية  - 

عند  ")P/E( رحبية السهم مضاعف "مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات "  يف

 .)0,05( مستوى داللة

" )INDCA(األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة  نسبةل"  يوجد دور: (H1-3-6) السادسة الفرضية اجلزئية - 
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عند "  EVA) ( القيمة االقتصادية املضافة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات " يف

 .)0,05(مستوى داللة 

" )INDCA(األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة  نسبةل" يوجد دور : (H1-3-7) السابعة الفرضية اجلزئية  - 

عند  ")Q TOBIN( كييو توبنينسبة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات "  يف

 .)0,05(مستوى داللة 

  األداء أبعادو )  INDCA(نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة نتائج حتليل التباين لالحندار بني : أوال

نسبة األعضاء املتغري املستقل بعد يوضح اجلدول التايل نتائج حتليل التباين لالحندار اخلطي البسيط بني   

  .كل على حدا األداءاملتغري التابع  أبعادو  ) INDCA( املستقلني يف جملس اإلدارة

  األداء أبعادو )  INDCA(نتائج حتليل التباين لالحندار  بني نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة ): 35( اجلدول رقم 

Modèle 
Somme des 

carrés 
Ddl 

Moyenne 
des carrés 

F  Sig. 

ROA 

Régression ,001 1 ,001 3,728 ,074b 

Résidu ,003 14 ,000 
  

Total ,004 15 
   

ROE 

Régression ,000 1 ,000 ,008 ,928b 

Résidu ,024 14 ,002 
  

Total ,024 15 
   

ROS 

Régression ,060 1 ,060 52,482 ,000b 

Résidu ,016 14 ,001 
  

Total ,076 15 
   

EPS 

Régression 17865,125 1 17865,125 8,165 ,013b 

Résidu 30630,579 14 2187,899 
  

Total 48495,704 15 
   

P/E 

Régression 271,453 1 271,453 26,167 ,000b 

Résidu 145,234 14 10,374 
  

Total 416,687 15 
   

EVA 

Régression 2876982,644 1 2876982,644 ,572 ,462b 

Résidu 70388133,294 14 5027723,807   

Total 73265115,938 15    

Q TOBIN 

Régression ,339 1 ,339 23,358 ,000b 

Résidu ,203 14 ,015 
  

Total ,542 15 
   

  )50( ملحق رقم Spss 20من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات : املصدر

املتغري املستقل نسبة بعد داللة إحصائية بني عالقة ذات حتليل التباين أنه ال توجد يتضح من جدول   

العائد على األصول ( التالية  األداء املتغري التابعأبعاد  و  )INDCA(األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة 

)ROA(  العائد على األموال اخلاصة ، (ROE(  ، القيمة االقتصادية املضافة)EVA(( ،مستوى  حيث كان

وهي أكرب من مستوى الداللة املعتمد  )0,462، 0,928، 0,074(: الداللة احملسوب لكل منهم على التوايل
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األوىل (اجلزئية الفرضيات  رفضن، وعليه )ةدساألوىل، الثانية، السا( حتقق الفرضيات اجلزئية أي عدم ،)0.05(

(H1-3-1) الثانية ،(H1-3-2) السادسة ،(H1-3-6)  املتغري املستقل نسبة األعضاء بعد  و بعادذه األواملتعلقة

 :أنه واليت تنص على   )INDCA(املستقلني يف جملس اإلدارة 

"  )INDCA( نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارةل "يوجد دور : (H1-3-1) اجلزئية األوىلالفرضية  - 

عند  "  (ROA(العائد على األصول "مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات " يف

    .)0,05(مستوى الداللة 

" ) INDCA( األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة نسبةل" يوجد دور : (H1-3-2) الفرضية اجلزئية األوىل - 

  " )ROE( ألموال اخلاصةالعائد على ا"مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات "  يف

    .)0,05(عند مستوى الداللة 

" ) INDCA( األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة نسبةل" يوجد دور : (H1-3-6) الفرضية اجلزئية األوىل - 

عند  ") (EVAالقيمة االقتصادية املضافة "مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات "  يف

       .)0,05(مستوى الداللة 

نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة املتغري املستقل بعد بينما هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني     

)INDCA( التالية  األداءاملتغري التابع  أبعادو ) العائد على املبيعات)ROS( ،السهم عائد  )(EPS ،مضاعف 

اخلاصة م كان على احملسوب وهذا ألن مستوى الداللة  ،)Q TOBIN(وكييو توبني  ،)P/E(السهم  رحبية

  .)0,05(وهو أقل من مستوى الداللة املعتمد  )0,000، 0,001، 0,013، 0,000(الترتيب 

نسبة األعضاء املستقلني بني الحندار اخلطي البسيط احتليل معامالت االرتباط ومعامل التحديد ونتائج  :ثانيا

  األداء أبعادو )INDCA( جملس اإلدارة يف

نسبة املتغري املستقل بعد بني تبني من حتليل التباين لالحندار اخلطي البسيط معنوية مناذج االحندار     

العائد على املبيعات (  التالية األداء ملتغري التابعاأبعاد و  )INDCA(األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة 

)ROS( ،السهم عائد )(EPS ، السهم  رحبيةمضاعف)P/E(، كييو توبني نسبة و)Q TOBIN( ،  وبالتايل

ويوضح اجلدول املوايل نتائج حتليل االحندار صالحية بيانات هذه املتغريات لدراسة االحندار اخلطي البسيط، 

  .كل على حدا بعادهذه األ و )  NRCA(جملس اإلدارة  والتحديد بني عدد اجتماعاتومعامالت االرتباط 
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  األداء أبعادو   )INDCA(نتائج حتليل  لالحندار اخلطي البسيط  بني عدد اجتماعات جملس اإلدارة ): 36( اجلدول رقم 

Modèle 

Coefficients non 
standardizes 

Coefficients 
standardizes 

T Sig. 
 

R 
 

R2 

A 
Erreur 

standard 
Bêta 

ROS 
(Constante) ,172 ,010 

-,888 
17,639 ,000 

,888
a

 0,789 
(INDCA) -,778 ,107 -7,244 ,000 

EPS 
(Constante) 102,469 13,503 

-,607 
7,589 ,000 

,607
a

 0,368 
(INDCA) -424,429 148,531 -2,858 ,013 

P/E 
(Constante) 6,168 ,930 

,807 
6,633 ,000 

,807
a

 0,651 
(INDCA) 52,318 10,228 5,115 ,000 

Q TOBIN 
(Constante) ,737 ,035 

,791 
21,201 ,000 

,791
a

 0,625 
(INDCA) 1,848 ,382 4,833 ,000 

  )50( ملحق رقم Spss 20من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات : املصدر

    

الثالثة، ( أجل اختبار الفرضيات اجلزئية مت االستعانة بنتائج حتليل االحندار الواردة يف اجلدول السابق من    

 :    وذلك كمايلي) سابعةالرابعة، اخلامسة، ال

نسبة األعضاء املستقلني يف ل "يوجد دور : واليت تنص على أنه :(H1-3-3)ةثالثاختبار الفرضية اجلزئية ال - 

العائد على " " مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات "  يف " )INDCA(جملس اإلدارة

    .)0,05(عند مستوى الداللة  " )ROS( املبيعات

والعائد على املبيعات  )INDCA(و لدراسة العالقة بني نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة     

)ROS(  البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي معادلة االحندار  فإن:  

ROS = 0,172 – 0,778 INDCA  

وتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة سالبة أي عكسية بني نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة     

)INDCA(  والعائد على املبيعات)ROS(  مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند)فزيادة ، )0,05

لعائد على املبيعات ارتفاع اإىل  يؤديواحدة  بوحدة  )INDCA(نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة

)ROS(   معامل االرتباط  ةوحدة، ومبا أن قيم 0,778مبقدارR= 8,88 %  وجود عالقة فهي تشري إىل

،  )ROS( والعائد على املبيعات  )INDCA(ارتباط خطي قوية بني نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة 

Rكما يشري معامل التحديد 
يعزى  )ROS(من التغريات احلاصلة يف العائد على املبيعات   %  78,9 إىل أن  2

، ومبا أن هذه العالقة سالبة فإننا )INDCA( نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارةإىل التغريات احلاصلة يف 

نسبة األعضاء املستقلني يف جملس ل "يوجد دور   :أنه واليت تنص على (H1-3-3)اجلزئية الفرضية  رفضن

العائد على  " مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات "  يف ") INDCA(اإلدارة 

    .)0,05(عند مستوى الداللة  " )ROS( املبيعات

نسبة األعضاء املستقلني يف ل "يوجد دور:  واليت تنص على أنه :(H1-3-4) ةرابعاختبار الفرضية اجلزئية ال - 
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 عائد السهم" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات " يف ")INDCA(جملس اإلدارة 

EPS) ( " عند مستوى الداللة  للشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر)0,05(.    

 فإن ) (EPS السهم عائد و  )INDCA( نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارةولدراسة العالقة بني     

  :البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي معادلة االحندار 

EPS = 102,469 - 424,429 INDCA 

      )INDCA( نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارةوتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة سالبة بني    

نسبة األعضاء املستقلني فزيادة ، )0,05(مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند  ، (EPS) السهم عائدو

، وحدة424,429  مبقدار ) (EPS  السهم عائد اخنفاضواحد يؤدى إىل  بنسبة )INDCA( يف جملس اإلدارة

نسبة فهي تشري إىل وجود عالقة ارتباط خطي متوسطة بني  % R =60,7معامل االرتباط  ةومبا أن قيم

R، كما يشري معامل التحديد ) (EPS السهم عائدو )INDCA( األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة
إىل أن   2

نسبة األعضاء املستقلني يعزى إىل التغريات احلاصلة يف )  (EPS السهم عائدمن التغريات احلاصلة يف  % 8,36

واليت تنص على   (H1-3-2) اجلزئيةرفض الفرضية نومبا أن العالقة سالبة فإننا  ، )INDCA( يف جملس اإلدارة

" حتسني أداء الشركات " يف" )INDCA( نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارةل "يوجد دور  :أنه

    .)0,05(عند مستوى الداللة  ") (EPS عائد السهم " مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر 

نسبة األعضاء املستقلني يف ل "يوجد دور: واليت تنص على أنه  :(H1-3-5) ةامساختبار الفرضية اجلزئية اخل - 

رحبية السهم  "مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات "  يف " )INDCA(جملس اإلدارة 

)P/E( "  عند مستوى الداللة)0,05(.    

السهم  رحبية مضاعفو  )INDCA( نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارةو لدراسة العالقة بني     

)P/E( البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي معادلة االحندار  فإن:  

P/E = 6,168 + 52,318 INDCA 

نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة وتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة موجبة أي طردية بني    

)INDCA (السهم  رحبية مضاعف و)P/E( ،  مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند)فزيادة ، )0,05

السهم  رحبية مضاعفواحدة يؤدى إىل ارتفاع  بنسبة)  INDCA(نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة 

)P/E(  معامل االرتباط  ة، ومبا أن قيموحدة 52,318مبقدارR = 80,7 %  فهي تشري إىل وجود عالقة

،  )P/E(السهم  رحبية مضاعف و) INDCA(نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة ارتباط خطي قوية بني 

يعزى  ))P/E(  السهم رحبية مضاعفمن التغريات احلاصلة يف  % 65,1إىل أن   R2كما يشري معامل التحديد 

ومبا أن هذه العالقة موجبة فإننا  ،)INDCA(نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة إىل التغريات احلاصلة يف 

 نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارةل" يوجد دور  :أنه واليت تنص على (H1-3-5) اجلزئيةقبل الفرضية ن

)INDCA  ( " رحبية السهممضاعف " مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات "  يف 

)P/E(  " عند مستوى الداللة للشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر)0,05(.    
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نسبة األعضاء املستقلني يف ل " يوجد دور : واليت تنص على أنه :(H1-3-7) ةبعاساختبار الفرضية اجلزئية ال- 

نسبة كيو  " مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات "  يف" )INDCA(جملس اإلدارة 

    .)0,05(عند مستوى الداللة  " (Q TOBIN) توبني

                    نسبة كيوتوبنيو  )INDCA(و لدراسة العالقة بني نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة     

(Q TOBIN)   السابق هيمعادلة االحندار البسيط واملبينة يف اجلدول  فإن:  

Q TOBIN = 0,737 + 1,848 INDCA 

   )  INDCA(نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة بني  موجبةوتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة     

نسبة فزيادة ، )0,05(مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند  ،(Q TOBIN)ونسبة كيو توبني 

  (Q TOBIN)إىل تزايد نسبة كيو توبني  يؤدي ةواحدنسبة ب) INDCA(األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة 

فهي تشري إىل وجود عالقة ارتباط خطي  % R = 79,1معامل االرتباط  ةوحدة، ومبا أن قيم 1,848مبقدار 

، كما يشري (Q TOBIN)  كيو توبنيونسبة )  INDCA( نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارةقوية بني 

Rمعامل التحديد 
يعزى إىل   (Q TOBIN)من التغريات احلاصلة يف نسبة كيو توبني  % 62,5إىل أن   2

ومبا أن العالقة موجبة أي طردية  ،)INDCA( نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارةالتغريات احلاصلة يف 

نسبة األعضاء املستقلني يف جملس ل " دوروجد ي :أنه واليت تنص على  (H1-3-7) اجلزئيةنقبل الفرضية فإننا 

 كيو توبني نسبة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات "  يف ") INDCA(اإلدارة 

(Q TOBIN)   " 0,05(عند مستوى الداللة للشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر(.  

  (H1-3)  الفرضية الفرعية الثالثةنتائج اختبار ملخص  :ثالثا

"  يف" ) INDCA(نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة ل "يوجد دور :أنه واليت تنص على     

  .)0,05(املدرجة يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة " أداء الشركاتحتسني 

، (H1-3)ثالثةبالفرضية الفرعية الالفرضيات اجلزئية املتعلقة نتائج اختبار ويوضح اجلدول املوايل ملخص ل    

  .هذه الفرضيةبناء على النتائج ومقارنتها مع النتائج املتوقعة خنترب و

  (H1-3) ةثالثنتائج اختبار الفرضية الفرعية ال): 37(اجلدول رقم 

 )INDCA( اإلدارةمجلس  نسبة األعضاء المستقلین في 

 النتيجة حول حتقق الفرضية املعنوية حتليل االرتباط نتيحة عالقة االرتباط املتوقعة املتغريات التابعة

(ROA) عدم حتقق الفرضية ال تأثري - + العائد على األصول 

(ROE) عدم حتقق الفرضية ال تأثري - + العائد على األموال الخاصة 

(ROS) حتقق الفرضيةعدم  تأثري - + العائد على المبیعات 

(EPS) حتقق الفرضيةعدم  تأثري - + عائد السھم 

(P/E) حتقق الفرضية تأثري + + ربحیة السھم 

(EVA)   عدم حتقق الفرضية ال تأثري - + القیمة االقتصادیة المضافة 

(Q TOBIN) حتقق الفرضية تأثري + + كیو توبین 

  من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدولني :املصدر
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فرضيتني أغلب الفرضيات اجلزئية حيت حتققت  حتققعدم نالحظ من نتائج اختبار الفرضيات اجلزئية   

يوجد : أنهواليت تنص على  )H1-3( الثالثة الفرعيةالفرضية رفض نفرضيات، وبناء عليه  7صل من  فقط

املدرجة يف بورصة " حتسني أداء الشركات" يف " )INDCA( جملس اإلدارة نسبة األعضاء املستقلني يفل"دور

  .)0,05(اجلزائر عند مستوى داللة 

 (H1-3)  الفرعية الثالثةة الفرضينتائج اختبار مناقشة وتفسري : رابعا

مناقشة النتائج املتوصل إليها ومقارنتها مع الدراسات و سنحاول تفسريوباالعتماد على ما مت تناوله    

 " )INDCA( جملس اإلدارة نسبة األعضاء املستقلني يفل"  عدم وجود دورالسابقة، حيث أظهرت النتائج 

مضاعف " مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر بشكل عام باستثناء حتسني األداء " حتسني أداء الشركات"يف 

  :، وذلك كما يلي")Q TOBIN(نسبة كيو توبني " )P/E( رحبية السهم

عالقة موجبة ومعنوية أي ذات داللة إحصائية   INDCA)( لنسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارةإن  -

بنسبة كيو توبني ، )P/E(مضاعف رحبية السهم " مع حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر مقاسا 

)Q TOBIN( ".  

تشري هذه النتيجة إىل أنه كلما زادت نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة كلما أدى ذلك إىل   

حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر، وميكن تفسري ذلك بأن الشركات اليت هلا نسبة أكثر من 

داءها السوقي، حيث تلعب وحتسن أ، )P/E(األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة كلما زادت رحبية السهم 

استقاللية جملس اإلدارة دورا هاما يف عملية احلد من تضارب املصاحل بني املالك واملديرين، ويعترب وجود 

األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة مبثابة قيود على الرئيس املدير العام وأعضاء جملس اإلدارة الغري املستقلني 

حل املالك ورغبات  جهة حمايدة هدفها حتقيق التوازن بني رغبات ومصاوذلك باعتبار األعضاء املستقلني

    .ومصاحل اإلدارة، مما ينعكس على األداء بشكل عام

واليت توصلت إىل أنه توجد ) 2015جنيب مسعود، عبد اهللا الدعاس، ( دراسةوتتفق هذه النتيجة مع   

اإلدارة وأداء الشركات املدرجة يف سوق عمان عالقة معنوية موجبة بني نسبة األعضاء املستقلني يف جملس 

  .")Q TOBIN(بنسبة كيو توبني (لألوراق املالية مقاسا بـ

 وجود دور واليت توصلت إىل)  2016عالم حممد موسى محدان ( يجة مع دراسةتهذه الن تتفق البينما   

  .)Q TOBIN(بنسبة كيو توبني (مقاسا بـ عكسي بني استقاللية جملس اإلدارة وأداء الشركات البحرينية

وجود عالقة عدم واليت توصلت إىل  )2018قصي علي عمار (مع دراسة أيضا تتفق هذه النتيجة  وال   

بنسبة (بـ معنوية بني استقاللية جملس اإلدارة وأداء الشركات املدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية مقاسا

   .)Q TOBIN(كيو توبني 

عالقة سالبة وذات داللة إحصائية مع حتسني  INDCA)( لنسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارةبينما  - 

 ،)EPS(عائد السهم  ، (ROS) العائد على املبيعات" أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر مقاسا بـ

  .) (EVA)القيمة االقتصادية املضافة
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 العضو املستقل املعلومات الالزمة عن الشركة،تنقص وميكن تفسري ذلك بأنه يف بعض األحيان قد    

، إضافة إىل افتقاره إىل املعلومات وذلك بسبب عدم متاثل املعلومات وارتفاع تكاليف املراقبة يف الشركات

املنافع املتوقعة من استقالل جملس مما يعمل على ختفيض  ، أو قد يكون استقالله ظاهريااخلاصة بالعمل التشغيلي

للقيام بدوره الرقايب، وبالتايل قد يقوم بدور سليب يف متابعة اإلدارة  كافيةكما قد تنقصه اخلربة ال ،اإلدارة

ألعضاء املستقلني الرقابية، إضافة إىل أن ضعف اعن ضغوط  االتنفيذية مما مينحها الفرصة يف اختاذ قراراا بعيد

  .   لألعضاء املستقلني قد يزيد من مشاكل الوكالة واليت قد تؤثر على أداء الشركة سلباالدور الرقايب 

واليت توصلت إىل وجود عالقة معنوية  )2018قصي علي عمار ( مع دراسةجزئيا وتتفق هذه النتيجة   

عائد (بـ مقاساسلبية بني استقاللية جملس اإلدارة وأداء الشركات املدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية 

  ).)EPS(السهم 

توصلت إىل أنه توجد واليت ) 2015جنيب مسعود، عبد اهللا الدعاس، ( دراسةتتفق مع ال يف حني   

بني نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة وأداء الشركات املدرجة يف سوق عمان موجبة معنوية عالقة 

  ).)EPS(عائد السهم  ،(ROS) العائد على املبيعات(لألوراق املالية مقاسا بـ

أداء  معداللة إحصائية  اأي ليس هل ةمعنوي عالقة غري INDCA)( لنسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة - 

 (، العائد على األموال اخلاصة )ROA(العائد على األصول (  مقاسا بـالشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر 

(ROE(.  

نالحظ أنه يف الشركات حمل الدراسة مل تضم جمالس إدارا أعضاء مستقلني إال يف شركة واحدة   

رويبة فقط، ولذلك مل يكن لألعضاء املستقلني أي تأثري على أداء هذه الشركات مقاسا  أن سي أوهي شركة 

  .)ROE) (، العائد على األموال اخلاصة )ROA(العائد على األصول (  بـ

و دراسة اليت توصلت إىل ) 2009اء الدين مسري عالم (وتتفق هذه النتيجة جزئيا مع دراسة كل من   

العائد ( أن نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة ليس له عالقة بتحسني أداء الشركات املصرية مقاسا بـ

 األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة ونسبة إىل وجود عالقة سالبة بني أیضا  وتوصلت، ))ROA(على األصول 

عبد (وتتفق أيضا مع دراسة ، )) (ROEالعائد على األموال اخلاصة ( حتسني أداء الشركات املصرية مقاسا بـ

نسبة األعضاء إىل أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني  اليت توصلت) 2015املطلب حممد السرطاوي، 

حجم جملس اإلدارة وحتسني أداء الشركات املدرجة يف األسواق املالية لدول جملس التعاون  املستقلني يف

العائد ( وجود عالقة موجبة معتوصلت إىل بينما ،  )) (ROEالعائد على األموال اخلاصة ( بـاخلليجي مقاسا 

    . )ROA(على األصول 

 وجود دور واليت توصلت إىل)  2016عالم حممد موسى محدان (مع دراسة نتيجةهذه ال تتفق بينما مل  

، العائد )ROA(العائد على األصول ( مقاسا بـ وأداء الشركات البحرينيةعكسي بني استقاللية جملس اإلدارة 

  .)ROE) (على األموال اخلاصة 

واليت ) Bita Mashayekhi and Mohammad S. Bazaz  ،2008( دراسة ومل تتفق أيضا مع   
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ذو داللة إحصائية بني نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة وأداء موجب توصلت إىل أنه يوجد أثر 

عائد ، ) (ROEعلى األموال اخلاصة  العائد ،)ROA(العائد على األصول ( (مقاسا بـ االيرانيةالشركات 

  ).EPS(السهم

  )H1-4(رابعة الفرضية الفرعية النتائج اختبار : املطلب الرابع

"  )DUAL(واملدير العام جملس اإلدارة زدواجية منصب رئيس ال "يوجد دور  :واليت تنص على أنه    

  .)0,05(املدرجة يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة " حتسني أداء الشركات "يف

  :فرضيات جزئية وهي سبعة يةالفرض وينبثق من هذه    

 واملدير العامجملس اإلدارة زدواجية منصب رئيس ال" يوجد دور :)H1-4-1( الفرضية اجلزئية األوىل - 

(DUAL)  "العائد على األصول "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات "  يف 

)ROA( "  عند مستوى داللة)0,05(. 

واملدير العام جملس اإلدارة زدواجية منصب رئيس ال" يوجد دور :)H1-4-2( الثانيةالفرضية اجلزئية  - 

)DUAL( " العائد على األموال اخلاصة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات "  يف 

 (ROE) "  0,05(عند مستوى داللة(. 

واملدير العام جملس اإلدارة زدواجية منصب رئيس ال" يوجد دور :)H1-4-3(الثالثة الفرضية اجلزئية  - 

)DUAL( " العائد على املبيعات " مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات "  يف

)ROS( "  عند مستوى داللة)0,05(. 

واملدير العام جملس اإلدارة زدواجية منصب رئيس ال " يوجد دور :)H1-4-4(الرابعة الفرضية اجلزئية  - 

)DUAL(  "عائد السهم "مقاسا بـ بورصة اجلزائراملدرجة يف " حتسني أداء الشركات "  يف )EPS("  عند

 .)0,05(مستوى داللة 

واملدير العام جملس اإلدارة زدواجية منصب رئيس ال" يوجد دور  :)H1-4-5(اخلامسة الفرضية اجلزئية  - 

)DUAL( " رحبية السهممضاعف  "مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات "  يف 

(P/E)" 0,05( عند مستوى داللة(. 

واملدير العام جملس اإلدارة زدواجية منصب رئيس ال" يوجد دور  :)H1-4-6(السادسة الفرضية اجلزئية  - 

)DUAL( " القيمة االقتصادية املضافة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات "  يف 

EVA)  (  " عند مستوى داللة)0,05(. 

واملدير العام جملس اإلدارة زدواجية منصب رئيس ال" يوجد دور  :)H1-4-7(السابعة الفرضية اجلزئية  - 

)DUAL( " كييو توبني نسبة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات "  يف )Q 

TOBIN("  عند مستوى داللة)0,05(.  
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 أبعادو )DUAL(واملدير العام جملس اإلدارة ازدواجية منصب رئيس نتائج حتليل التباين لالحندار بني : أوال

  األداء

ازدواجية املتغري املستقل بعد يوضح اجلدول التايل نتائج حتليل التباين لالحندار اخلطي البسيط بني     

  .كل على حدا األداءاملتغري التابع  أبعادو  )DUAL( منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام 

  األداء أبعاداإلدارة و  )DUAL(نتائج حتليل التباين لالحندار  بني ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام ): 38( رقم  لاجلدو

Modèle 
Somme des 

carrés 
ddl 

Moyenne 
des carrés 

F Sig. 

ROA 

Régression ,001 1 ,001 3,728 ,074b 

Résidu ,003 14 ,000 
  

Total ,004 15 
   

ROE 

Régression ,000 1 ,000 ,008 ,928b 

Résidu ,024 14 ,002 
  

Total ,024 15 
   

ROS 

Régression ,060 1 ,060 52,482 ,000b 

Résidu ,016 14 ,001 
  

Total ,076 15 
   

EPS 

Régression 17865,125 1 17865,125 8,165 ,013b 

Résidu 30630,579 14 2187,899 
  

Total 48495,704 15 
   

P/E 

Régression 271,453 1 271,453 26,167 ,000b 

Résidu 145,234 14 10,374 
  

Total 416,687 15 
   

EVA 

Régression 2876982,644 1 2876982,644 ,572 ,462b 

Résidu 70388133,294 14 5027723,807   

Total 73265115,938 15    

Q TOBIN 

Régression ,339 1 ,339 23,358 ,000b 

Résidu ,203 14 ,015 
  

Total ,542 15 
   

  )60( ملحق رقم Spss 20من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات : املصدر

ازدواجية املتغري املستقل بعد داللة إحصائية بني عالقة ذات توجد  حتليل التباين أنه اليتضح من جدول   

العائد على األصول ( التالية  أبعاد املتغري التابع األداءو  )DUAL( جملس اإلدارة واملدير العاممنصب رئيس 

)ROA(  العائد على األموال اخلاصة ،) (ROE ، القيمة االقتصادية املضافة)EVA(( ،مستوى  حيث كان

وهي أكرب من مستوى الداللة املعتمد  )0,462، 0,928، 0,074(: الداللة احملسوب لكل منهم على التوايل

الفرضيات  رفضنوعليه ) األوىل، الثانية، السادسة( ويشري ذلك لعدم حتقق الفرضيات اجلزئية ، )0.05(

ازدواجية منصب املتغري املستقل ببعد املتعلقة ) (H1-4-6) ، السادسة (H1-4-2) ، الثانية (H1-4-1)األوىل(اجلزئية 

 :واليت تنص على بعادهذه األو )DUAL( رئيس جملس اإلدارة واملدير العام 

واملدير العام جملس اإلدارة منصب رئيس  الزدواجية "يوجد دور  :(H1-4-1) الفرضية اجلزئية األوىل - 

)DUAL(  "العائد على األصول " مقاسا بـ  املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات  " يف
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)ROA( "  عند مستوى الداللة)0,05(.    

واملدير العام جملس اإلدارة منصب رئيس  الزدواجية "يوجد دور : (H1-4-2) ثانيةالفرضية اجلزئية ال - 

)DUAL(  "ألموال اخلاصةالعائد على ا" مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات  " يف 

ROE) ("   عند مستوى الداللة)0,05(.    

واملدير العام جملس اإلدارة زدواجية منصب رئيس ال "يوجد دور : (H1-4-6) اجلزئية السادسةالفرضية  - 

)DUAL(   "القيمة االقتصادية املضافة" مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات  "يف 

)EVA" (   عند مستوى الداللة)0,05(.   

زدواجية منصب رئيس جملس الاملتغري املستقل بعد هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني كانت بينما     

  السهم عائد، )ROS(العائد على املبيعات ( التالية  األداء املتغري التابع وأبعاد  )DUAL( واملدير العام اإلدارة

(EPS) ، السهم  رحبيةمضاعف(P/E)، كييو توبني نسبة و)Q TOBIN((،  وهذا ألن مستوى الداللة اخلاصة

  .)0,05(وهو أقل من مستوى الداللة املعتمد  ))0,000 ،0,013 ،0,000 ،0,000م كان على الترتيب 

جملس  ازدواجية منصب رئيسبني معامالت االرتباط والتحديد ونتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط : ثانيا

   األداء  أبعادو  )DUAL(  اإلدارة واملدير العام

ازدواجية ملتغري املستقل لبعد ا تبني من حتليل التباين لالحندار اخلطي البسيط معنوية مناذج االحندار    

العائد على املبيعات ( ملتغري التابع األداء التالية اأبعاد و  )DUAL( منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام

)ROS( ،السهم عائد  (EPS) ، السهم  رحبيةمضاعف(P/E)، كييو توبني  نسبةو)Q TOBIN((،  وبالتايل

ويوضح اجلدول املوايل نتائج حتليل االحندار صالحية بيانات هذه املتغريات لدراسة االحندار اخلطي البسيط، 

 ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العاملبعد املتغري املستقل ومعامالت االرتباط والتحديد 

)DUAL( على حدا كل بعادهذه األو.  

  األداء أبعادو )DUAL( ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام  بنينتائج حتليل  لالحندار اخلطي البسيط  ): 39(اجلدول رقم 

Modèle 

Coefficients non 
standardizes 

Coefficients 
standardizes 

T Sig. R R2 

A 
Erreur 

standard 
Bêta 

ROS 
(Constante) ,031 ,017 

,888 
1,819 ,090 

,888a 0,789 
SEPAR ,141 ,020 7,244 ,000 

EPS 
(Constante) 25,300 23,387 

,607 
1,082 ,298 

,607a 0,368 
SEPAR 77,169 27,006 2,858 ,013 

P/E 
(Constante) 15,680 1,610 

-,807 
9,737 ,000 

,807a 0,651 
SEPAR -9,512 1,860 -5,115 ,000 

Q TOBIN 
(Constante) 1,073 ,060 

-,791 
17,821 ,000 

,791 0,625 
SEPAR -,336 ,070 -4,833 ,000 

  )60( ملحق رقم Spss 20من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات  :املصدر
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 االستعانة بنتائج حتليل االحندار الواردة يف اجلدول السابق من أجل اختبار الفرضيات اجلزئية مت   

  :وذلك كمايلي) الثالثة، الرابعة، اخلامسة، السابعة(

  :(H1-4-3) ةثالثاجلزئية الالفرضية اختبار  - 

 ")DUAL) منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام زدواجيةال" وجد دور ي: أنه واليت تنص على  

عند  " )ROS( العائد على املبيعات"مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات " يف

    .)0,05(مستوى الداللة 

والعائد على  )DUAL( ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام بنيو لدراسة العالقة     

  :البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي معادلة االحندار  فإن  )ROS(املبيعات 

ROS = 0,031 + 0,141 DUAL  

 العامازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير  وتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة موجبة بني    

)DUAL(  والعائد على املبيعات)ROS(  مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند)عند ف، )0,05

العائد على املبيعات  ارتفاعيؤدي ذلك إىل  )DUAL( ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام

)ROS(   معامل االرتباط  ةوحدة، ومبا أن قيم 0,141مبقدارR = 8,88 %  فهي تشري إىل وجود عالقة

والعائد على املبيعات  )DUAL(  ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العامعند ارتباط خطي قوية 

)ROS(  كما يشري معامل التحديد ،R
 )ROS(من التغريات احلاصلة يف العائد على املبيعات  % 78,9إىل أن 2

، ومبا أن هذه )DUAL( منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العامازدواجية عند  يعزى إىل التغريات احلاصلة

زدواجية منصب ال" يوجد دور  :نهأ واليت تنص على (H1-4-3) زئيةنقبل الفرضية اجلالعالقة موجبة فإننا 

مقاسا  املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات  " يف ")DUAL( رئيس جملس اإلدارة واملدير العام

    .)0,05(عند مستوى الداللة  " )ROS( العائد على املبيعات" بـ

  :(H1-4-4) ةرابعالفرضية اجلزئية ال اختبار - 

 ")DUAL( زدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العامال" يوجد دور : واليت تنص على أنه   

عند مستوى  "  EPS)( عائد السهم "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات  " يف

    .)0,05(الداللة 

  السهم عائد و )DUAL( ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام بنيو لدراسة العالقة     

(EPS) البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي معادلة االحندار  فإن:  

EPS = 25,3 + 77,169 DUAL 

  ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام بنيوتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة موجبة    

)DUAL( السهم عائدو  (EPS)،  مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند)ازدواجية فعند ، )0,05

 مبقدار(EPS)  السهم عائد ارتفاعيؤدى ذلك إىل  )DUAL(  منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام

فهي تشري إىل وجود عالقة ارتباط خطي  % R =60,7معامل االرتباط  ة، ومبا أن قيموحدة 77,169
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، كما يشري (EPS)  السهم عائدو )DUAL(  ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العامعند متوسطة 

يعزى إىل التغريات  (EPS) السهم عائدمن التغريات احلاصلة يف  % 8,36إىل أن    R2معامل التحديد 

 نقبلومبا أن العالقة موجبة فإننا  ،)DUAL(  ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام احلاصلة عند

ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة  عند "  دوروجد ي  :أنهواليت تنص على  (H1-4-4) اجلزئيةالفرضية 

 عائد السهم" مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات  "يف"  )DUAL(  واملدير العام

(EPS) "  0,05(عند مستوى الداللة(.    

  :(H1-4-5) ةامساختبار  الفرضية اجلزئية اخل - 

  ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام عند" يوجد دور: واليت تنص على أنه    

)DUAL(" رحبية السهم  مضاعف" مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات  "يف(P/E) 

    .)0,05(عند مستوى الداللة  "

رحبية  مضاعف و )DUAL( ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام بنيو لدراسة العالقة     

  :اجلدول السابق هيالبسيط واملبينة يف اخلطي معادلة االحندار  فإن(P/E)السهم 

P/E = 15, 68 - 9,512 DUAL 

ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة  بنيوتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة سالبة أي عكسية    

مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند  ،(P/E)رحبية السهم  مضاعف ) (DUALواملدير العام 

 مضاعفيؤدى ذلك إىل اخنفاض )  (DUAL اإلدارة واملدير العامازدواجية منصب رئيس جملس  عندف، )0,05(

فهي تشري إىل وجود  % R = 80,7معامل االرتباط  ة، ومبا أن قيموحدة 9,512مبقدار  (P/E)رحبية السهم 

رحبية  مضاعف و )DUAL( ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام عالقة ارتباط خطي قوية عند 

رحبية  مضاعفمن التغريات احلاصلة يف   % 65,1إىل أن    R2، كما يشري معامل التحديد  (P/E)السهم 

 ،)DUAL( ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العاميعزى إىل التغريات احلاصلة عند  (P/E)السهم 

زدواجية ال "يوجد دور  :هأنواليت تنص على  (H1-4-5) الفرضية اجلزئيةنرفض مبا أن هذه العالقة سالبة و

املدرجة يف بورصة " حتسني أداء الشركات  "يف ")DUAL( منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام

عند مستوى الداللة للشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر "  (P/E) رحبية السهم مضاعف " مقاسا بـ اجلزائر

)0,05(.    

  :(H1-4-7) ةسابعاختبار الفرضية اجلزئية ال -

 "يف")DUAL(زدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العامال"يوجد دور: واليت تنص على أنه     

عند مستوى  " (Q TOBIN) نسبة كيو توبني"مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات

    .)0,05(الداللة 

 نسبة كيوتوبني و )DUAL(  واملدير العامازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة  بنيو لدراسة العالقة     

(Q TOBIN)   البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي معادلة االحندار  فإن:  
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Q TOBIN = 1,073 - 0,336 DUAL 

 ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام  بنيوتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة سالبة     

)DUAL(  ونسبة كيو توبني(Q TOBIN) ،  مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند)فعند ، )0,05

إىل اخنفاض قيمة نسبة كيو توبني يؤدي ذلك  )DUAL(ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام 

(Q TOBIN)   معامل االرتباط  ةوحدة، ومبا أن قيم 0,336مبقدارR = 79,1 %  فهي تشري إىل وجود

ونسبة كيو توبني  (DUAL) ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام  عند عالقة ارتباط خطي قوية

(Q TOBIN)   كما يشري معامل التحديد ،R
 من التغريات احلاصلة يف نسبة كيو توبني   % 62,5إىل أن    2

(Q TOBIN)  ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العامعند يعزى إىل التغريات احلاصلة )DUAL(، 

 يوجد دور :واليت تنص على أنه (H1-4-7) اجلزئيةالفرضية  رفضنفإننا ومبا أن العالقة سالبة أي عكسية 

املدرجة " حتسني أداء الشركات  "يف "  )DUAL(  زدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العامال"

  .)0,05(عند مستوى الداللة   )Q TOBIN( كيو توبنينسبة  " مقاسا بـ اجلزائريف بورصة 

  (H1-4) الفرضية الفرعية الرابعةنتائج اختبار ملخص  :ثالثا 

 )DUAL(  زدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العامال "يوجد دور : واليت تنص على أنه     

 .)0,05(املدرجة يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة " وحتسني أداء الشركات" 

، (H1-4)رابعةالفرضيات اجلزئية املتعلقة بالفرضية الفرعية النتائج اختبار ويوضح اجلدول املوايل ملخص ل        

  .الفرضيةهذه  ها مع النتائج املتوقعة خنترببناء على النتائج ومقارنتو

  (H1-4)الرابعةنتائج اختبار الفرضية الفرعية ): 40(اجلدول رقم 

 DUAL) ( ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام

 النتيجة حول حتقق الفرضية املعنوية نتيحة حتليل االرتباط عالقة االرتباط املتوقعة لتابعةاملتغريات ا

(ROA) عدم حتقق الفرضية ال تأثري + + العائد على األصول 

(ROE) عدم حتقق الفرضية ال تأثري + + العائد على األموال الخاصة 

(ROS) حتقق الفرضية تأثري + + العائد على المبیعات 

(EPS) حتقق الفرضية تأثري + + عائد السھم 

(P/E) حتقق الفرضيةعدم  تأثري - + مضاعف ربحیة السھم 

(EVA)   حتقق الفرضية عدم ال تأثري + + القیمة االقتصادیة المضافة 

(Q TOBIN) حتقق الفرضيةعدم  تأثري - + كیو توبین 

  )39(و ) 38(رقم  من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدولني: املصدر

يتني فرض أغلب الفرضيات اجلزئية حيت حتققت حتقق عدم نالحظ من نتائج اختبار الفرضيات اجلزئية   

 "يوجد دور : أنه واليت تنص على (H1-4) الفرعية الرابعةالفرضية رفض نفرضيات، وبناء عليه  7ن أصل م

املدرجة يف " حتسني أداء الشركات"  يف " )DUAL(  زدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العامال

  .)0,05(بورصة اجلزائر عند مستوى داللة 
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 (H1-4)الفرعية الرابعة  ةالفرضينتائج اختبار مناقشة وتفسري : رابعا

، حيث أظهرت النتائج  مناقشة النتائج املتوصل إليهاو سنحاول تفسريوباالعتماد على ما مت تناوله    

حتسني أداء " دور يف"  DUAL)(واملدير العام  جملس اإلدارة زدواجية منصب رئيسال"  عدم وجود دور

العائد على املبيعات " بشكل عام باستثناء حتسني األداء مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " الشركات

)ROS(  والعائد على السهم )EPS("وذلك كما يلي ،:  

عالقة موجبة معنوية أي هلا داللة  DUAL)(الزدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام ن كا - 

،  (ROS)العائد على املبيعات( إحصائية مع حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر مقاسا بـ 

رئيس جملس اإلدارة واملدير العام  بأن قد يكون الزدواجية منصبري ذلك سكن تفميو، ))EPS(وعائد السهم 

)(DUAL  حيث أن شغل نفس الشخص للمنصبني والذي يكون له معرفة أكثر دور يف حتسني أداء الشركات

، إضافة إىل أن مما يساعد جملس اإلدارة يف اختاذ قرارات رشيدة ،بالشركة وطبيعتها وبيئتها اليت تعمل فيها

املدير العام هو أحد املسامهني الكبار  الرئيسامللكية مركزة جدا يف الشركات حمل الدراسة حيث يكون 

   .عليهبالفائدة يف النهاية سريجع ذلك  هألن كة تكون لديه رغبة أكثر يف حتسني أداء الشروبالتايل

واليت توصلت إىل أنه ال توجد ) 2013عالم حممد محدان وآخرون (تتفق هذه الدراسة مع دراسة ال    

   .و أداء الشركات يف سوق الكويت املالية عالقة عند الفصل بني منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام

ذو تأثري سالب ومعنوي  أي  DUAL)(الزدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام كان بينما  - 

، )P/E( مضاعف رحبية السهم(بـمقاسا داللة إحصائية مع حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر 

، وميكن تفسري ذلك بأنه عند شغل نفس الشخص للمنصبني فإنه جيعل من  Q TOBIN) نسبة كيو توبني

الصعب على جملس اإلدارة االنتباه لفشل اإلدارة العليا، كذلك فإن تركز عملية اختاذ القرار والرقابة على 

  .القرارات يف يد شخص واحد يقلل من كفاءة جملس اإلدارة يف الرقابة على اإلدارة العليا

توجد عالقة  اليت توصلت إىل أنه ال) 2009اء الدين مسري عالم (ه النتيجة مع دراسة مل تتفق هذ  

سني أداء الشركات مع حت DUAL)(الزدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام ذات داللة إحصائية 

  ).)P/E( مضاعف رحبية السهم( املصرية مقاسا بـ

 عالقةوجود  عدم واليت توصلت إىل)  2016عالم حممد موسى محدان (أيضا مع دراسة تتفقال   

مقاسا  وأداء الشركات البحرينية DUAL)(الزدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام  معنوية

  .Q) نسبة كيو توبني(بـ

داللة  اأي ليس هل ةمعنوي غريعالقة  DUAL)(الزدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام كذلك  - 

  (ROA) العائد على األصول( مقاسا بـالشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر أداء حتسني  معإحصائية 

  .   (EVA) ، و القيمة االقتصادية املضافة) (ROEوالعائد على األموال اخلاصة 

أنه ال توجد عالقة ذات  إىلواليت توصلت ) 2017نوي فاطمة الزهراء (وتتفق هذه النتيجة مع دراسة   

 بنوكالأداء حتسني  مع DUAL)(ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام داللة إحصائية بني 
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  )). (ROEوالعائد على األموال اخلاصة   (ROA) العائد على األصول( مقاسا بـ اجلزائرية

الزدواجية اليت توصلت إىل أن ) 2009اء الدين مسري عالم (تتفق هذه النتيجة مع دراسة  بينما ال  

 سني أداء الشركات املصرية مقاسا بـمع حتعالقة سالبة  DUAL)(منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام 

      .)) (ROEالعائد على األموال اخلاصة ، )ROA(العائد على األصول (

فتوصلت إىل أنه يوجد أثر ) 2015جنيب مسعود، عبد اهللا الدعاس، ( دراسةومل تتفق أيضا مع    

وأداء الشركات  DUAL)(الزدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام موجب ذو داللة إحصائية بني 

حقوق على األموال  العائد ،)ROA(العائد على األصول ( املدرجة يف سوق عمان لألوراق املالية مقاسا بـ 

  ، ) ) (ROEامللكية

   (H1-5) ةامسالفرضية الفرعية اخلنتائج اختبار : املطلب اخلامس

أداء   حتسني"  يف" )NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة ل"  يوجد دور: واليت تنص على أنه   

  .)0,05(املدرجة يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة " الشركات

  :فرضيات جزئية وهي سبعة يةالفرضوينبثق من هذا     

حتسني أداء "  يف" )NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة ل " يوجد دور :(H1-5-1) الفرضية اجلزئية األوىل - 

عند مستوى داللة  " )ROA( العائد على األصول "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 

)0,05(. 

حتسني "  يف ") NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة ل " يوجد دور :(H1-5-2) الثانيةالفرضية اجلزئية  - 

عند مستوى  "ROE)( العائد على األموال اخلاصة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 

 .)0,05(داللة 

حتسني "  يف ") NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة ل " يوجد دور: (H1-5-3) الثالثةالفرضية اجلزئية  - 

عند مستوى داللة " )ROS(العائد على املبيعات " مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" أداء الشركات 

)0,05(. 

حتسني "  يف"  )NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة ل "يوجد دور: (H1-5-4) الرابعةالفرضية اجلزئية  - 

 .)0,05(عند مستوى داللة    ")EPS( السهمعائد  "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" أداء الشركات 

حتسني "  يف ") NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة ل "يوجد دور: (H1-5-5) اخلامسةالفرضية اجلزئية  - 

 عند مستوى داللة ")P/E( رحبية السهم مضاعف "مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 

)0,05(. 
حتسني "  يف ") NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة ل " يوجد دور: (H1-5-6) ةدسالساالفرضية اجلزئية  - 

عند مستوى " ) (EVA)  القيمة االقتصادية املضافة (مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 

 .)0,05(داللة 

حتسني "  يف ") NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة ل "يوجد دور : (H1-5-7)سابعة الالفرضية اجلزئية  - 
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عند مستوى داللة  ")Q TOBIN( كيو توبني بنسبة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 

)0,05(.  

   (H1-5)نتائج اختبار الفرضية الفرعية اخلامسة : املطلب اخلامس

أداء   حتسني"  يف" )NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة ل"  يوجد دور: واليت تنص على أنه   

  .)0,05(املدرجة يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة " الشركات

  :وينبثق من هذا الفرضية سبعة فرضيات جزئية وهي    

حتسني أداء "  يف" )NCOMCA(لعدد جلان جملس اإلدارة  " يوجد دور :(H1-5-1) الفرضية اجلزئية األوىل - 

عند مستوى داللة  " )ROA( على األصول العائد "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 

)0,05(. 

حتسني "  يف ") NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة ل"  يوجد دور: (H1-5-2)الثانية الفرضية اجلزئية  - 

عند مستوى  "ROE)( العائد على األموال اخلاصة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 

 .)0,05(داللة 

حتسني "  يف ") NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة ل"  يوجد دور: (H1-5-3)الثالثة الفرضية اجلزئية  - 

عند مستوى داللة " )ROS(العائد على املبيعات " مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" أداء الشركات 

)0,05(. 

حتسني "  يف"  )NCOMCA(لعدد جلان جملس اإلدارة  "يوجد دور: (H1-5-4)الرابعة الفرضية اجلزئية  - 

 .)0,05(عند مستوى داللة    ")EPS( عائد السهم "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" أداء الشركات 

حتسني "  يف ") NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة ل" يوجد دور: (H1-5-5)اخلامسة الفرضية اجلزئية  - 

 عند مستوى داللة )"P/E( رحبية السهم مضاعف "مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 

)0,05(. 
حتسني "  يف ") NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة ل"  يوجد دور: (H1-5-6)السادسة الفرضية اجلزئية  - 

عند مستوى " ) (EVA)  القيمة االقتصادية املضافة (مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 

  .)0,05(داللة 

حتسني "  يف ") NCOMCA(لعدد جلان جملس اإلدارة  "يوجد دور : (H1-5-7)السابعة الفرضية اجلزئية  - 

عند مستوى داللة  ")Q TOBIN( كيو توبني بنسبة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 

)0,05(.  

  األداء أبعادو )NCOMCA( جملس اإلدارة جلانعدد حتليل التباين لالحندار بني  نتائج :أوال

عدد جلان جملس والختبار هذه الفرضيات مت استخدام االحندار اخلطي البسيط بني بعد املتغري املستقل   

ويوضح اجلدول التايل نتائج حتليل التباين  ،كل على حداري التابع األداء وأبعاد املتغ )NCOMCA( اإلدارة

  .األداء أبعادو ) NCOMCA( اإلدارة جملس جلانعدد لالحندار بني بعد املتغري املستقل 
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  األداءأبعاد و ) (NCOMCA جملس اإلدارة جلانعدد نتائج حتليل التباين لالحندار  بني ): 41(اجلدول رقم 

Modèle Somme des carrés ddl 
Moyenne 
des carrés 

F Sig. 

ROA 

Régression ,001 1 ,001 3,728 ,074b 

Résidu ,003 14 ,000     

Total ,004 15       

ROE 

Régression ,000 1 ,000 ,008 ,928b 

Résidu ,024 14 ,002     

Total ,024 15       

ROS 

Régression ,060 1 ,060 52,482 ,000b 

Résidu ,016 14 ,001     

Total ,076 15       

EPS 

Régression 17865,125 1 17865,125 8,165 ,013b 

Résidu 30630,579 14 2187,899     

Total 48495,704 15       

P/E 

Régression 271,453 1 271,453 26,167 ,000b 

Résidu 145,234 14 10,374     

Total 416,687 15       

EVA 

Régression 2876982,644 1 2876982,644 ,572 ,462b 

Résidu 70388133,294 14 5027723,807   

Total 73265115,938 15    

Q 
TOBIN 

Régression ,339 1 ,339 23,358 ,000b 

Résidu ,203 14 ,015     

Total ,542 15       

  )70( رقمملحق  Spss 20من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات : املصدر

عدد حتليل التباين أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني بعد املتغري املستقل يتضح من جدول   

، العائد على  )ROA(العائد على األصول ( وأبعاد املتغري التابع التالية ) NCOMCA(جلان جملس اإلدارة 

مستوى الداللة احملسوب لكل منهم  حيث كان، ))EVA(القيمة االقتصادية املضافة ، ROE) (األموال اخلاصة 

ويشري ذلك إىل ، )0,05(وهي أكرب من مستوى الداللة املعتمد  )0,462، 0,928 ،0,074(: على التوايل

، (H1-5-1)األوىل (  نرفض الفرضيات اجلزئيةوعليه ) األوىل، الثانية، السادسة( الفرضيات اجلزئية عدم حتقق 

واليت تنص  ألبعادهذه او) NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة املتعلقة ب )(H1-5-6) السادسة، (H1-5-2) الثانية

 :على

حتسني أداء " يف" )NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة ل" يوجد دور  :(H1-5-1) الفرضية اجلزئية األوىل -

عند مستوى داللة  " )ROA( العائد على األصول "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 

)0,05(. 

حتسني "  يف ") NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة ل" يوجد دور : (H1-5-2)الثانية الفرضية اجلزئية  -

عند مستوى  "ROE) ( العائد على األموال اخلاصة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 

 .)0,05(داللة 
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حتسني " يف"  )NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة ل" يوجد دور  : (H1-5-6)السادسة الفرضية اجلزئية  - 

عند مستوى  "   )EVA( القيمة االقتصادية املضافة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 

   .)0,05(الداللة 

   )  NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة بعد املتغري املستقل بينما هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني   

  ،)P/E(السهم  مضاعف رحبية، )EPS) ( السهم عائد، )ROS(العائد على املبيعات ( التالية  األداء أبعادو

اخلاصة م كان على الترتيب احملسوب وهذا ألن مستوى الداللة  ،))Q TOBIN(كييو توبني نسبة و

  .)0,05(وهو أقل من مستوى الداللة املعتمد  )0,000، 0,000، 0,013، 0,000(

جلان جملس اإلدارة  معامالت االرتباط والتحديد ونتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط بني عدد :ثانيا

)NCOMCA  ( األداء  أبعادو   

عدد جلان تبني من حتليل التباين لالحندار اخلطي البسيط معنوية مناذج االحندار بني بعد املتغري املستقل   

  السهم عائد، )ROS(العائد على املبيعات ( املتغري التابع األداء التايل أبعاد و)  NCOMCA(جملس اإلدارة 

)(EPS ،السهم  مضاعف رحبية)P/E(، كييو توبني نسبة و)Q TOBIN(( صالحية بيانات هذه وبالتايل  ، و

ويوضح اجلدول املوايل نتائج حتليل االحندار ومعامالت االرتباط املتغريات لدراسة االحندار اخلطي البسيط، 

  .كل على حدا ألبعادهذه امع ) NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة لوالتحديد 

  

  األداء وأبعاد )  NCOMCA( نتائج حتليل  لالحندار اخلطي البسيط  عدد جلان جملس اإلدارة): 42(اجلدول رقم 

Modèle 
Coefficients non standardisés Coefficients standardisés 

T Sig. R R2 
A Erreur standard Bêta 

ROS 
(Constante) ,384 ,035 

-,888 
10,920 ,000 

,888a ,789 
NCOMCA -,071 ,010 -7,244 ,000 

EPS 
(Constante) 218,222 48,685 

-,607 
4,482 ,001 

,607a ,368 
NCOMCA -38,584 13,503 -2,858 ,013 

P/E 
(Constante) -8,101 3,352 

,807 
-2,416 ,030 

,807a ,651 
NCOMCA 4,756 ,930 5,115 ,000 

Q TOBIN 
(Constante) ,233 ,125 

,791 
1,859 ,084 

,791a ,625 
NCOMCA ,168 ,035 4,833 ,000 

 )70( ملحق رقم Spss 20خمرجات  من إعداد الباحث باالعتماد على : املصدر

( مت االستعانة بنتائج حتليل االحندار الواردة يف اجلدول السابق من أجل اختبار الفرضيات اجلزئية   

 :    وذلك كمايلي) الثالثة، الرابعة، اخلامسة، السابعة

  :(H1-5-3) ةثالثالفرضية اجلزئية النتائج اختبار  - 

حتسني أداء "  يف ") NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة ل"  يوجد دور: واليت تنص على أنه      

عند مستوى الداللة  " )ROS( العائد على املبيعات" مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 

)0,05(.    
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 فإن )ROS(والعائد على املبيعات  )NCOMCA(و لدراسة العالقة بني عدد جلان جملس اإلدارة     

  :البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي معادلة االحندار 

ROS = 0,384 - 0,071 NCOMCA  

وتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة سالبة بني بعد املتغري املستقل عدد جلان جملس اإلدارة     

)NCOMCA  (  والعائد على املبيعات)ROS(  مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند)فعند، )0,05 

بلجنة واحدة يؤدي ذلك إىل اخنفاض يف العائد على املبيعات )  NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة  زيادة

)ROS(   معامل االرتباط  ةوحدة، ومبا أن قيم 0,071مبقدارR = 8,88 %  فهي تشري إىل وجود عالقة

، كما يشري )ROS(والعائد على املبيعات  ) NCOMCA(ارتباط خطي قوية جدا بني عدد جلان جملس اإلدارة 

Rمعامل التحديد 
يعزى إىل التغريات  )ROS(من التغريات احلاصلة يف العائد على املبيعات  %78,9 إىل أن  2

  نرفض الفرضية اجلزئية، ومبا أن هذه العالقة سالبة فإننا )NCOMCA(احلاصلة عدد جلان جملس اإلدارة 

(H1-5-3) عدد جلان جملس اإلدارة ل"  يوجد دور ي أنه : واليت تنص على أنه)NCOMCA (" حتسني "  يف

عند مستوى الداللة  " )ROS( العائد على املبيعات" "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" أداء الشركات 

)0,05(.    

 :(H1-5-4) ةرابعالفرضية اجلزئية النتائج اختبار   - 

حتسني أداء "  يف ")NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة ل" يوجد دور : أنه واليت تنص على     

    .)0,05(عند مستوى الداللة  "  )EPS( عائد السهم "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 

معادلة  فإن) EPS(  السهم عائدو ) NCOMCA(و لدراسة العالقة بني عدد جلان جملس اإلدارة     

  :البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي االحندار 

EPS = 218,222 - 38,584 NCOMCA   

وتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة سالبة بني بعد املتغري املستقل عدد جلان جملس اإلدارة    

)NCOMCA  ( السهم عائدو  (EPS) ،  مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند)فعند زيادة ، )0,05

  مبقدار )EPS( السهم عائدبلجنة واحدة يؤدى ذلك إىل اخنفاض ) NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة 

فهي تشري إىل وجود عالقة ارتباط خطي  % R =60,7معامل االرتباط  ةوحدة، ومبا أن قيم 38,584

R، كما يشري معامل التحديد )EPS( السهم عائدو) NCOMCA( متوسطة بني عدد جلان جملس اإلدارة
2  

يعزى إىل التغريات احلاصلة يف عدد جلان جملس  )EPS( السهم عائدمن التغريات احلاصلة يف  % 36,8إىل أن  

يوجد دور : واليت تنص على أنه (H1-5-4) الفرضية اجلزئية نرفضومبا أن العالقة سالبة  ،)NCOMCA(اإلدارة 

املدرجة يف " حتسني أداء الشركات "  يف" )NCOMCA(لعدد جلان جملس اإلدارة  "ذو داللة إحصائية 

    .)0,05(عند مستوى الداللة  " )EPS( عائد السهم" مقاسا بـ بورصة اجلزائر

 (H1-5-5) ةامسالفرضية اجلزئية اخلنتائج اختبار  - 

حتسني أداء " يف ")NCOMCA(لعدد جلان جملس اإلدارة " يوجد دور: واليت تنص على أنه     
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عند مستوى الداللة  " )P/E(رحبية السهم مضاعف  " "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 

)0,05(.    

 فإن )P/E(السهم  رحبيةمضاعف  و )  NCOMCA( اإلدارةعدد جلان جملس و لدراسة العالقة بني     

  :البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي معادلة االحندار 

P/E = 4,756 NCOMCA   – 8,101 

 وتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة موجبة بني بعد املتغري املستقل عدد جلان جملس اإلدارة   

)NCOMCA (السهم  رحبية ومضاعف)P/E(،  مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند)عند ف، )0,05

السهم  رحبيةمضاعف بلجنة واحدة يؤدى ذلك إىل ارتفاع ) NCOMCA(زيادة عدد جلان جملس اإلدارة 

)P/E(  معامل االرتباط  ةوحدة، ومبا أن قيم 4,756مبقدارR =80,7 %  فهي تشري إىل أن وجود عالقة

كما يشري  ،)P/E(السهم  رحبية ومضاعف) NCOMCA(ارتباط خطي قوية بني عدد جلان جملس اإلدارة 

يعزى إىل  ))P/E(رحبية السهم مضاعف من التغريات احلاصلة يف  % 65,1إىل أن   R2معامل التحديد 

نقبل الفرضية ومبا أن هذه العالقة موجبة ، )NCOMCA(التغريات احلاصلة يف عدد جلان جملس اإلدارة 

حتسني أداء "  يف )"NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارةل"يوجد دور : واليت تنص على أنه (H1-5-5) اجلزئية

    .)0,05( عند مستوى الداللة" )P/E( رحبية السهم مضاعف"مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر"الشركات

   :(H0-5-7)سابعة اجلزئية الالفرضية نتائج اختبار - 

حتسني أداء " يف" ) NCOMCA( جملس اإلدارة عدد جلانل" يوجد دور  :أنه واليت تنص على    

عند مستوى الداللة  " (Q TOBIN) نسبة كيو توبني "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 

)0,05(.    

 فإن   (Q TOBIN) نسبة كيوتوبني و)  NCOMCA(و لدراسة العالقة بني عدد جلان جملس اإلدارة     

  :البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي معادلة االحندار 

Q TOBIN = 0,233 + 0,168 NCOMCA 

وتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة موجبة بني بعد املتغري املستقل عدد جلان جملس اإلدارة     

)NCOMCA ( ونسبة كيو توبنيQ TOBIN) (،  مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند)0,05( ،

يؤدي ذلك إىل ارتفاع قيمة نسبة كيو توبني  بلجنة واحدة) NCOMCA(فعند زيادة عدد جلان جملس اإلدارة 

Q TOBIN) (   معامل االرتباط  ةوحدة، ومبا أن قيم 0,168مبقدارR = 79,1 %  فهي تشري إىل وجود

، كما  ) (Q TOBINونسبة كيو توبني  )NCOMCA(عالقة ارتباط خطي قوية بني عدد جلان جملس اإلدارة 

Rيشري معامل التحديد 
يعزى )  (Q TOBINمن التغريات احلاصلة يف نسبة كيو توبني  % 62,5إىل أن    2

نقبل الفرضية ومبا أن العالقة موجبة  ، ) NCOMCA(إىل التغريات احلاصلة يف عدد جلان جملس اإلدارة 

عدد جلان جملس اإلدارة ل" يوجد دور ذو داللة إحصائية : واليت تنص إىل أنه (H1-5-7) اجلزئية

)NCOMCA"( كيو توبني نسبة  "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات " يف )Q 
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TOBIN) (  " عند مستوى الداللة للشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر)0,05(.  

   (H1-5)نتائج اختبار  الفرضية الفرعية اخلامسة ملخص : ثالثا

أداء  حتسني"  يف ")NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة ل" يوجد دور : أنه واليت تنص على   

  .)0,05(املدرجة يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة " الشركات

ويوضح اجلدول املوايل ملخص لنتائج اختبار الفرضيات اجلزئية املتعلقة بالفرضية الفرعية اخلامسة      

(H1-5) ، بناء على مقارنة النتائج املتوصل هلا مع النتائج املتوقعة خنترب هذه الفرضيةو.  

  (H1-5)امسة نتائج اختبار الفرضية الفرعية اخل): 43(اجلدول رقم 

 )NCOMCA( عدد جلان جملس اإلدارة املستقلبعد املتغري 

 لتابعاملتغرياأبعاد 
عالقة االرتباط 

 املتوقعة

نتيحة حتليل 

 االرتباط
 املعنوية

النتيجة حول حتقق 

 الفرضية

(ROA) عدم حتقق الفرضية ال تأثري - + العائد على األصول 

(ROE) عدم حتقق الفرضية ال تأثري - + العائد على األموال الخاصة 

(ROS) حتقق الفرضيةعدم  تأثري - + العائد على المبیعات  

(EPS) حتقق الفرضيةعدم  تأثري - + عائد السھم  

(P/E) حتقق الفرضية تأثري + + مضاعف ربحیة السھم 

(EVA)   عدم حتقق الفرضية ال تأثري - + القیمة االقتصادیة المضافة 

(Q TOBIN) حتقق الفرضية تأثري + + كیو توبین 

  ).43(، )42(رقم  من إعداد الباحث اعتمادا على اجلدولني: املصدر

فرضيتني  نالحظ من نتائج اختبار الفرضيات اجلزئية عدم حتقق أغلب الفرضيات اجلزئية حيت حتققت   

يوجد دور  : أنهواليت تنص على  (H1-5)فرضيات، وبناء عليه نرفض الفرضية الفرعية اخلامسة  7من أصل 

املدرجة يف بورصة اجلزائر عند " حتسني أداء الشركات"  يف ") NCOMCA( جملس اإلدارة جلانعدد ل"

  .)0,05(مستوى داللة 

 (H1-5)لفرعية اخلامسة اة الفرضيوتفسري نتائج اختبار مناقشة : رابعا

مناقشة النتائج املتوصل إليها ومقارنتها مع الدراسات و سنحاول تفسريوباالعتماد على ما مت تناوله    

حتسني "يف  " NCOMCA)( لعدد جلان جملس اإلدارة"  عدم وجود دورالسابقة، حيث أظهرت النتائج 

 رحبية مضاعف" املدرجة يف بورصة اجلزائر بشكل عام باستثناء حتسني األداء مقاسا بـ" أداء الشركات

  :، وذلك كما يلي")Q TOBIN(نسبة كيو توبني ، )P/E(السهم 

هلا عالقة موجبة ومعنوية أي ذات داللة إحصائية مع حتسني "  NCOMCA)( لعدد جلان جملس اإلدارةإن  -

 Q(بنسبة كيو توبني ، )P/E(مضاعف رحبية السهم ( أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر مقاسا بـ

TOBIN( " وتفسر هذه النتيجة بأنه كلما زاد عدد جلان جملس اإلدارة كلما زادت كفاءة جملس اإلدارة ،

بالقيام مبهام معينة يزيد من عملية الرقابة وجودة األداء مما يؤثر على أداء وذلك حيث أن ختصص كل جلنة 
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  .  ومدروسةالس والذي بدوره حيسن أداء املؤسسة بشكل عام وذلك باختاذه قرارات رشيدة 

عالقة سالبة وذات داللة إحصائية مع حتسني أداء  NCOMCA)( لعدد جلان جملس اإلدارةكان بينما  - 

، أما )،)EPS(عائد السهم  ، (ROS) العائد على املبيعات" الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر مقاسا بـ

العالقة السالبة بني عدد جلان جملس اإلدارة وحتسني األداء فقد تفسر بأن العدد الكبري للجان جملس اإلدارة قد 

ينجم عنه التماطل يف اختاذ القرارات نتيجة اختالف وجهات النظر، إضافة إال أن كثرة اللجان قد ينجم عنه 

األعضاء عضو يف أكثر من جلنة وبالتايل سيؤثر ذلك على تداخل املهام بني أعضاء اللجان ألنه قد يكون أحد 

  . آدائه يف اللجان األخرى

مع حتسني داللة إحصائية  اأي ليس هل ةمعنوي عالقة غري  NCOMCA)( لعدد جلان جملس اإلدارةكذلك - 

، العائد على األموال )ROA(العائد على األصول (  مقاسا بـأداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر 

  ).   (EVA)القيمة االقتصادية املضافة، ROE) (اخلاصة 

واليت توصلت ) 2014شوقي عشور بورقبة و عبد احلليم عمار غريب (ال تتفق هذه النتيجة مع دراسة   

إىل وجود عالقة موجبة وذات داللة إحصائية بني عدد جلان جملس اإلدارة وأداء املصارف اإلسالمية مقاسا 

  .)ROA(العائد على األصول (بـ

 (H1-6)نتائج اختبار  الفرضية الفرعية السادسة : املطلب السادس

" أداء الشركات حتسني"  يف"   (ACTMAJ) نسبة تركز امللكيةل" يوجد دور : على أنه تنص واليت    

 .)0,05(املدرجة يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة 

  :وينبثق من هذه الفرضية سبعة فرضيات جزئية وهي

حتسني أداء " يف"  (ACTMAJ)نسبة تركز امللكيةل"  يوجد دور :(H1-6-1) الفرضية اجلزئية األوىل - 

عند مستوى داللة  " )ROA( العائد على األصول "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 

)0,05(. 

حتسني أداء " يف " (ACTMAJ) نسبة تركز امللكيةل" يوجد دور : (H1-6-2)الثانية الفرضية اجلزئية  - 

عند مستوى داللة  "ROE) ( العائد على األموال اخلاصة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " الشركات 

)0,05(. 
حتسني أداء "  يف "  (ACTMAJ)نسبة تركز امللكيةل" يوجد دور : (H1-6-3)الثالثة الفرضية اجلزئية  - 

عند مستوى داللة  " )ROS(العائد على املبيعات " مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 

)0,05(. 

حتسني أداء "  يف"   (ACTMAJ)نسبة تركز امللكيةل"  يوجد دور: (H1-6-4)الرابعة الفرضية اجلزئية  - 

 .)0,05(عند مستوى داللة   ")EPS( عائد السهم "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 

حتسني أداء "  يف " (ACTMAJ)نسبة تركز امللكيةل" يوجد دور : (H1-6-5)اخلامسة الفرضية اجلزئية  - 

 .)0,05( عند مستوى داللة  ")P/E( رحبية السهم "مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " الشركات 

حتسني أداء "  يف "    (ACTMAJ)نسبة تركز امللكيةل" يوجد دور : (H1-6-6)السادسة الفرضية اجلزئية  - 
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عند مستوى داللة "    EVA)(  القيمة االقتصادية املضافة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " الشركات 

)0,05(. 

حتسني أداء "يف "(ACTMAJ)نسبة تركز امللكيةل"يوجد دور: (H1-6-7)السابعة الفرضية اجلزئية  - 

  .)0,05(داللة عند مستوى ")Q TOBIN(كيو توبني بنسبة"مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " الشركات

 األداء أبعادو  (ACTMAJ)  نسبة تركز امللكيةنتائج حتليل التباين لالحندار بني  :ثانيا

نسبة تركز امللكية والختبار هذه الفرضيات مت استخدام االحندار اخلطي البسيط بني بعد املتغري املستقل    

(ACTMAJ)    ويوضح اجلدول التايل نتائج حتليل التباين ، وأبعاد املتغري التابع مؤشرات األداء كل على حدا

  .األداء أبعادو    (ACTMAJ)نسبة تركز امللكيةلالحندار لبعد املتغري املستقل 

  األداء أبعادو    (ACTMAJ)  نسبة تركز امللكيةنتائج حتليل التباين لالحندار  بني ): 44(اجلدول رقم 

Modèle 
Somme des 

carrés ddl 
Moyenne des 

carrés F Sig. 

ROA 

Régression ,000 1 ,000 ,778 ,393b 

Résidu ,003 14 ,000   

Total ,004 15    

ROE 

Régression ,001 1 ,001 ,592 ,454b 

Résidu ,023 14 ,002     

Total ,024 15       

ROS 

Régression ,031 1 ,031 9,423 ,008b 

Résidu ,045 14 ,003     

Total ,076 15       

EPS 

Régression 26149,994 1 26149,994 16,383 ,001b 

Résidu 22345,711 14 1596,122     

Total 48495,704 15       

P/E 

Régression 271,988 1 271,988 26,315 ,000b 

Résidu 144,699 14 10,336     

Total 416,687 15       

EVA 

Régression 12718510,826 1 12718510,826 2,941 ,108b 

Résidu 60546605,113 14 4324757,508 
  

Total 73265115,938 15 
   

Q 
TOBIN 

Régression ,222 1 ,222 9,739 ,008b 

Résidu ,320 14 ,023     

Total ,542 15       

  )80( ملحق رقم Spss 20من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات : املصدر

حتليل التباين أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني بعد املتغري املستقل نسبة يتضح من جدول   

، العائد على  )ROA(العائد على األصول ( وأبعاد املتغري التابع األداء التالية ) ACTMAJ(تركز امللكية  

مستوى الداللة احملسوب لكل منهم  حيث كان ،))EVA(القيمة االقتصادية املضافة ، )ROE( األموال اخلاصة 

ويشري ذلك لعدم ، )0,05( وهي أكرب من مستوى الداللة املعتمد )0,108، 0,454 ،0,393(: على التوايل
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 الثانية، (H1-6-1)األوىل ( الفرضيات اجلزئية رفضن، وعليه )األوىل، الثانية، السادسة(حتقق الفرضيات اجلزئية 

(H1-6-2) ،السادسة (H1-6-6) ( ذه األبعاد و بعد املتغري املستقل نسبة تركز امللكية  املتعلقة)ACTMAJ  ( واليت

   :تنص على
حتسني أداء "  يف"  (ACTMAJ)نسبة تركز امللكيةل"يوجد دور :(H1-6-1) رضية اجلزئية األوىلالف - 

 .)0,05(عند مستوى داللة  ")ROA(العائد على األصول "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 

حتسني أداء "  يف " (ACTMAJ)  نسبة تركز امللكيةل" يوجد دور : (H1-6-2)الثانية الفرضية اجلزئية  -

عند مستوى داللة  ")ROE(  العائد على األموال اخلاصة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " الشركات 

)0,05(. 
حتسني " يف "     (ACTMAJ) نسبة تركز امللكيةل" يوجد دور : (H1-6-6)السادسة الفرضية اجلزئية  - 

عند مستوى  "  )EVA( القيمة االقتصادية املضافة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 

   .)0,05(الداللة 

   )ACTMAJ(نسبة تركز امللكية بعد املتغري املستقل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني كان بينما   

السهم  ومضاعف رحبية، )EPS) ( السهم عائد، )ROS(العائد على املبيعات ( التالية  األداء التابع املتغريأبعاد و

)P/E(، كيو توبني نسبة  و)Q TOBIN((،  م كان على الترتيب احملسوب وهذا ألن مستوى الداللة اخلاصة

  .)0,05(وهو أقل من مستوى الداللة املعتمد  )0,008، 0,000، 0,001، 0,008(

 نسبة تركز امللكيةمعامالت االرتباط والتحديد ونتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط بني  :ثانيا

)ACTMAJ  ( األداء  أبعادو   

نسبة تركز تبني من حتليل التباين لالحندار اخلطي البسيط معنوية مناذج االحندار لبعد املتغري املستقل   

، EPS) ( السهم عائد، )ROS(العائد على املبيعات ( ملتغري التابع األداء التالية اأبعاد و ) ACTMAJ(امللكية  

صالحية بيانات هذه املتغريات وبالتايل  ،))Q TOBIN(كييو توبني نسبة  و ،)P/E(السهم  مضاعف رحبية

ويوضح اجلدول املوايل نتائج حتليل االحندار ومعامالت االرتباط والتحديد لدراسة االحندار اخلطي البسيط، 

  .كل على حدا ألبعادهذه ا مع) ACTMAJ(نسبة تركز امللكية  ل

  األداء أبعادو )  ACTMAJ( نسبة تركز امللكيةنتائج حتليل  لالحندار اخلطي البسيط  ): 45(اجلدول رقم 

Modèle 
Coefficients non standardizes Coefficients standardisés 

t Sig. R R2 

A Erreur standard Bêta 

ROS 
(Constante) -,186 ,106  

,634 
-1,753 ,101 

,634a ,402 
ACTMAJ ,457 ,149 3,070 ,008 

EPS 
(Constante) -215,532 74,471  

,734 
-2,894 ,012 

,734a ,539 
ACTMAJ 422,202 104,308 4,048 ,001 

P/E 
(Constante) 39,010 5,993  

-,808 
6,510 ,000 

,808a ,653 
ACTMAJ -43,059 8,394 -5,130 ,000 

Q TOBIN 
(Constante) 1,692 ,282  

-,641 
6,008 ,000 

,641a ,410 
ACTMAJ -1,231 ,394 -3,121 ,008 

 )80( ملحق رقم Spss 20من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات   :املصدر
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الثالثة، (مت االستعانة بنتائج حتليل االحندار الواردة يف اجلدول السابق من أجل اختبار الفرضيات اجلزئية  

  :    يلي وذلك كما) السابعةالرابعة، اخلامسة، 

  :(H1-6-3) ةثالثالفرضية اجلزئية النتائج اختبار  - 

" حتسني أداء الشركات "  يف ")ACTMAJ(نسبة تركز امللكية ل" يوجد دور : واليت تنص على أنه    

    .)0,05(عند مستوى الداللة  " )ROS( العائد على املبيعات" مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر

معادلة  فإن )ROS(والعائد على املبيعات ) ACTMAJ(و لدراسة العالقة بني نسبة تركز امللكية     

  :البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي االحندار 

ROS = 0,457 ACTMAJ   – 0,186  

  )  ACTMAJ(وتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة موجبة بني بعد املتغري املستقل نسبة تركز امللكية    

نسبة تركز  زيادة فعند،  )0,05(مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند  )ROS(والعائد على املبيعات 

 0,457مبقدار   )ROS(بوحدة واحدة يؤدي ذلك إىل ارتفاع يف العائد على املبيعات  ) ACTMAJ(امللكية  

بني نسبة تركز  قويةفهي تشري وجود عالقة ارتباط خطي  % R = 4,63معامل االرتباط  ةوحدة، ومبا أن قيم

R، كما يشري معامل التحديد  )ROS(والعائد على املبيعات ) ACTMAJ(امللكية  
من   %  40,2 إىل أن  2

يعزى إىل التغريات احلاصلة يف نسبة تركز امللكية   )ROS(التغريات احلاصلة يف العائد على املبيعات 

)ACTMAJ( نقبل الفرضية اجلزئية، ومبا أن هذه العالقة موجبة فإننا (H1-6-3)  وجد ي :أنهواليت تنص على

مقاسا  املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات "  يف ")ACTMAJ(نسبة تركز امللكية  ل" دور 

    .)0,05(عند مستوى الداللة  " )ROS( العائد على املبيعات"بـ

 (H1-6-4) ةرابعالفرضية اجلزئية النتائج اختبار  - 

" حتسني أداء الشركات "  يف ") ACTMAJ(نسبة تركز امللكية ل"  يوجد دور :أنه واليت تنص على     

    .)0,05(عند مستوى الداللة  "  )(EPS عائد السهم "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر

معادلة االحندار  فإن EPS) ( السهم عائدو )ACTMAJ(و لدراسة العالقة بني نسبة تركز امللكية     

  :البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي 

EPS = 422,202 ACTMAJ   – 215,532 

  السهم عائدو  )ACTMAJ(وتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة موجبة بني نسبة تركز امللكية     

(EPS) ،  فعند زيادة نسبة تركز امللكية  ، )0,05(مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند

)ACTMAJ(   السهم عائدبوحدة واحدة يؤدى ذلك إىل تزايد ) (EPS( وحدة، ومبا أن   422,202 مبقدار

بني نسبة تركز امللكية   قويةفهي تشري إىل وجود عالقة ارتباط خطي  %  R = 73,4معامل االرتباط  ةقيم

)ACTMAJ( السهم عائد و )EPS( كما يشري معامل التحديد ،R
من التغريات احلاصلة  % 53,9إىل أن    2

ومبا أن العالقة موجبة  ،)ACTMAJ(يعزى إىل التغريات احلاصلة يف نسبة تركز امللكية  )EPS( السهم عائديف 

" ) ACTMAJ(لنسبة تركز امللكية   "يوجد دور  :واليت تنص على أنه (H1-6-4) نقبل الفرضية اجلزئيةفإننا 
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عند مستوى الداللة  " )EPS( عائد السهم "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات " يف

)0,05(.    

 (H1-6-5) الفرضية اجلزئية اخلامسةنتائج اختبار   - 

" حتسني أداء الشركات "  يف"  )ACTMAJ(نسبة تركز امللكية ل" يوجد دور : أنه واليت تنص على     

    .)0,05(عند مستوى الداللة "  )P/E(رحبية السهم مضاعف  "مقاسا بـ يف بورصة اجلزائراملدرجة 

معادلة االحندار  فإن )P/E(السهم  رحبيةو )ACTMAJ(و لدراسة العالقة بني نسبة تركز امللكية     

  :البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي 

P/E =39,01 - 43,059 ACTMAJ 

 مضاعف رحبيةو) ACTMAJ(وتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة سالبة بني نسبة تركز امللكية    

عند زيادة نسبة تركز امللكية  ف، )0,05(مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند  ،)P/E(السهم 

)ACTMAJ ( السهم  مضاعف رحبيةبوحدة واحدة يؤدى ذلك إىل اخنفاض)P/E(  وحدة،   43,059مبقدار

فهي تشري إىل وجود عالقة ارتباط خطي قوية بني نسبة تركز  % R = 80,8معامل االرتباط  ةومبا أن قيم

من  %65,3إىل أن  R2، كما يشري معامل التحديد )P/E(السهم  رحبيةمضاعف و ) ACTMAJ(امللكية 

يعزى إىل التغريات احلاصلة يف نسبة تركز امللكية  )P/E(السهم  مضاعف رحبيةالتغريات احلاصلة يف 

)ACTMAJ(  ،  نرفض الفرضية اجلزئيةومبا أن هذه العالقة سالبة وذات داللة إحصائية فإننا (H1-6-5)  واليت

املدرجة يف " حتسني أداء الشركات "  يف " )ACTMAJ(نسبة تركز امللكية ل"يوجد دور : تنص على أنه

عند مستوى للشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر "  )P/E( رحبية السهم مضاعف "مقاسا بـ بورصة اجلزائر

    .)0,05(الداللة 

 (H1-6-7)سابعة الفرضية اجلزئية النتائج اختبار  - 

" حتسني أداء الشركات "  يف" ) ACTMAJ(لنسبة تركز امللكية "  يوجد دور :أنه واليت تنص على   

    .)0,05(عند مستوى الداللة  " (Q TOBIN) نسبة كيو توبني "مقاسا بـ اجلزائراملدرجة يف بورصة 

معادلة  فإن  (Q TOBIN) نسبة كيوتوبني و  )ACTMAJ(و لدراسة العالقة بني نسبة تركز امللكية     

  :البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي االحندار 

Q TOBIN = 1,692 - 1,231 ACTMAJ 

  )  ACTMAJ(وتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة سالبة بني بعد املتغري املستقل نسبة تركز امللكية     

فعند زيادة نسبة ، )0,05(مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند  ، (Q TOBIN)ونسبة كيو توبني 

  (Q TOBIN)بوحدة واحدة يؤدي ذلك إىل اخنفاض يف قيمة نسبة كيو توبني ) ACTMAJ(  تركز امللكية

فهي تشري إىل وجود عالقة ارتباط خطي  % R = 64,1معامل االرتباط  ةوحدة، ومبا أن قيم 1,692مبقدار 

R، كما يشري معامل التحديد (Q TOBIN)ونسبة كيو توبني  )ACTMAJ(بني نسبة تركز امللكية   قوية
2  

يعزى إىل التغريات احلاصلة يف نسبة   (Q TOBIN)من التغريات احلاصلة يف نسبة كيو توبني  % 41إىل أن  
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يوجد : واليت تنص على أنه (H1-6-7)ومبا أن العالقة سالبة نرفض الفرضية اجلزئية  ، )ACTMAJ(تركز امللكية 

مقاسا  املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات "  يف " )ACTMAJ(نسبة تركز امللكية ل" دور 

  .)0,05(عند مستوى الداللة "   (Q TOBIN) كيو توبنينسبة "بـ

    (H1-6) نتائج اختبار الفرضية الفرعية السادسةملخص : ثالثا

" أداء الشركات حتسني"   يف "  (ACTMAJ)نسبة تركز امللكيةل" يوجد دور : واليت تنص على أنه     

  .)0,05(املدرجة يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة 

ويوضح اجلدول املوايل ملخص لنتائج اختبار الفرضيات اجلزئية املتعلقة بالفرضية الفرعية السادسة،     

  .(H1-6)وبناء على النتائج  املتوقعة ومقارنتها مع النتائج املتوصل إليها خنترب الفرضية السادسة 

  (H1-6)سادسةنتائج اختبار الفرضية الفرعية ال): 46(رقم  اجلدول

 (ACTMAJ)نسبة تركز امللكية  بعد املتغري املستقل

عالقة االرتباط  التابعاملتغري أبعاد 

 املتوقعة

نتيحة حتليل 

 االرتباط

النتيجة حول حتقق  املعنوية

 الفرضية

(ROA) عدم حتقق الفرضية ال تأثري + + العائد على األصول 

(ROE) عدم حتقق الفرضية ال تأثري - + العائد على األموال الخاصة 

(ROS) حتقق الفرضية تأثري + + العائد على المبیعات 

(EPS) حتقق الفرضية تأثري + + عائد السھم 

(P/E) حتقق الفرضيةعدم  تأثري - + مضاعف ربحیة السھم 

(EVA)   عدم حتقق الفرضية ال تأثري - + القیمة االقتصادیة المضافة 

(Q TOBIN) حتقق الفرضيةعدم  تأثري - + كیو توبین 

 ).46(، )45(رقم  من إعداد الباحث اعتمادا على اجلدولني: املصدر

نالحظ من نتائج اختبار الفرضيات اجلزئية أن أغلب الفرضيات اجلزئية مل حتقق حيت حتققت   

  نرفض الفرضية الفرعية السادسةوبناء على ذلك ، (H1-6-4) ،(H1-6-3) :فرضيات وهي 7فرضيتني من أصل 

(H1-6) نسبة تركز امللكيةل" يوجد دور : واليت تنص على أنه )ACTMAJ(" حتسني أداء الشركات"  يف "

  .)0,05(املدرجة يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة 

 (H1-6)  الفرعية السادسةة الفرضينتائج اختبار مناقشة وتفسري : رابعا

مناقشة النتائج املتوصل إليها ومقارنتها مع الدراسات و سنحاول تفسريوباالعتماد على ما مت تناوله    

حتسني أداء "يف "  ACTMAJ)( نسبة تركز امللكيةل"  عدم وجود دورالسابقة، حيث أظهرت النتائج 

العائد على املبيعات ( بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر بشكل عام باستثناء حتسني األداء مقاسا " الشركات

(ROS) وعائد السهم ،)EPS(( ،وذلك كما يلي:  

حتسني أداء الشركات  عالقة موجبة معنوية أي هلا داللة إحصائية مع ACTMAJ)( لنسبة تركز امللكيةن كا -

  ).)EPS(، وعائد السهم (ROS)العائد على املبيعات ( املدرجة يف بورصة اجلزائر مقاسا بـ 
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تركز امللكية آلية من آليات الرقابة على الشركات، حيث يؤدي كبار محلة األسهم الدور  وتعترب نسبة  

يات الرقابة، املهم يف اإلشراف على اإلدارة، إذ يكون لديهم القدرة أكرب من املسامهني املشتتني على القيام بعمل

ا مت التأكد من عدم بذهلم اجلهد والتقليل من الصراعات مع املديرين، وفصل املديرين إذ وضبط أداء املديرين

اإلدارة على حتسني أداء الشركة إذ  يتولون كبار محلة األسهم واللذينعمل الكايف لتعظيم ثروة املالك، حيث ي

أن أثر هذا اجلهد سيعود عليها يف النهاية، وهذا ال حيدث إذا كانت امللكية مشتتة تشتتا كبريا، حيث ال تكون 

  .     للعمل بسبب ارتفاع التكاليف مقارنة باملنافع اليت حيققوا هناك دوافع لدى أي منهم

اليت توصلت إىل وجود ) 2013عالم حممد محدان وآخرون ( ويتفق هذه النتيجة جزئيا مع دراسة  

عالقة موجبة وذات داللة إحصائية بني نسبة تركز امللكية و أداء الشركات يف سوق الكويت املايل  مقاسا بـ 

، بينما مل تكن هناك عالقة معنوية بني نسبة تركز املالكية وحتسني أداء (ROS)العائد على املبيعات ( 

   ).)EPS(عائد السهم (للشركات يف سوق الكويت املايل  مقاسا بـ 

عالقة سالبة ومعنوية أي هلا داللة إحصائية مع حتسني أداء  ACTMAJ)( لنسبة تركز امللكيةكانت   بينما - 

   Q TOBIN) ، نسبة كيو توبني)P/E( مضاعف رحبية السهم(الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر مقاسا بـ

على حتسني أداء، بأنه إذا  ACTMAJ)( تركز امللكيةلنسبة وميكن تفسري العالقة السالبة والعكسية    

محلة األسهم باستغالل األقلية على حساب كفاءة الشركة ككل، فقد تستخدم األكثرية موقعها  أخذ كبار

الختاذ قرارات حتقق مصاحلها وتقلل من احلقوق املتبقية لبقية محلة األسهم، ويتم ذلك بعدة طرق منها أن يتم 

اإلدارة نفسها بأقل من أسعار السوق أو احلصول على قروض خاصة هلم، أو دفع توزيعات  حتويل األصول إىل

  .  خاصة هلم

واليت توصلت إىل أنه توجد عالقة ) 2013عالم حممد محدان (وتتفق هذه النتيجة جزئيا مع دراسة   

 ق املالية مقاسا بـسالبة بني نسبة تركز امللكية على حتسني أداء الشركات املدرجة يف سوق دمشق لألورا

  ).)EPS(عائد السهم (

  توجد عالقة سالبة بنيواليت توصلت إىل أنه ) 2018قصي علي عمار (وتتفق أيضا جزئيا مع دراسة   

العائد على املبيعات ( سوق الكويت املالية مقاسا بـ الشركات املدرجة يف نسبة تركز امللكية و أداء 

(ROS) ووجود عالقة دالة إحصائيا بني نسبة تركز امللكية مع األداء مقاسا ، واختلفت مع دراستنا يف عدم

  ).)EPS(عائد السهم ( بـ

واليت توصلت إىل أنه توجد عالقة ) 2018قصي علي عمار (وتتفق هذه النتيجة جزئيا مع دراسة   

نسبة ( سالبة بني  نسبة تركز امللكية وحتسني أداء الشركات املدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية مقاسا بـ

  .Q TOBIN) (كيو توبني 

حتسني أداء  معداللة إحصائية  اأي ليس هل ةمعنوي عالقة غري ACTMAJ)( لنسبة تركز امللكيةكان كذلك  - 

والعائد على األموال اخلاصة   (ROA)العائد على األصول( مقاسا بـ الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر

ROE) (و القيمة االقتصادية املضافة ، (EVA)  .  
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العائد ( بـنتيجة تركز امللكية يف كل الشركات حمل الدراسة فلم يتأثر أداء هذه الشركات مقاسا   

  .  (EVA) ، و القيمة االقتصادية املضافة) (ROEى األموال اخلاصة والعائد عل  (ROA)على األصول

إىل أنه ال توجد واليت توصلت ) 2009اء الدين مسري عالم، (وتتفق هذه النتيجة النتائج مع دراسة   

العائد على (  بـوحتسني أداء الشركات املصرية مقاسا   نسبة تركز امللكيةعالقة ذات داللة إحصائية بني 

  .ROE) (، العائد على األموال اخلاصة  )ROA(األصول 

واليت توصلت إال أن توجد ) 2018قصي علي عمار، (دراسة وتعارضت نتائج هذه الدراسة مع   

وأداء الشركات املدرجة يف سوق دمشق   نسبة تركز امللكيةعالقة موجبة ذات داللة إحصائية بني بني 

، ووجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية مع ))ROA(العائد على األصول ( لألوراق املالية مقاسا بـ 

   .ROE) (العائد على األموال اخلاصة 

  (H1-7) الفرضية الفرعية السابعةنتائج اختبار : املطلب السابع

أداء  حتسني"  يف "NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة ل " يوجد دور: أنه اليت تنص على   

  .)0,05(املدرجة يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة " الشركات

  :فرضيات جزئية وهي سبعةوينبثق من هذا الفرض     

حتسني أداء " يف"  NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة ل "يوجد دور  :(H1-7-1) الفرضية اجلزئية األوىل - 

عند مستوى داللة  " )ROA( العائد على األصول "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 

)0,05(. 

حتسني "  يف " NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة ل "يوجد دور : (H1-7-2) الثانيةالفرضية اجلزئية  - 

عند مستوى  "ROE)(  العائد على األموال اخلاصة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 

 .)0,05(داللة 

حتسني "  يف " NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة ل "يوجد دور : (H1-7-3) الثالثةالفرضية اجلزئية  - 

عند مستوى داللة  " )ROS(العائد على املبيعات " مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" أداء الشركات 

)0,05(. 

حتسني أداء "  و" NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة ل " يوجد دور: (H1-7-4) الرابعةالفرضية اجلزئية  - 

 .)0,05(عند مستوى داللة    ")EPS( عائد السهم "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 

حتسني "  يف " NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة ل " يوجد دور: (H1-7-5) اخلامسةالفرضية اجلزئية  - 

 عند مستوى داللة  ")P/E( رحبية السهم مضاعف "مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 

)0,05(. 
حتسني "  يف " NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة ل " يوجد دور :(H1-7-6)دسة الساالفرضية اجلزئية  - 

عند مستوى " EVA) ( القيمة االقتصادية املضافة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 

 .)0,05(داللة 
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حتسني "  يف " NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة ل "يوجد دور : (H1-7-7)سابعة الالفرضية اجلزئية  - 

عند مستوى داللة  ")Q TOBIN( كيو توبني بنسبة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 

)0,05(.  

  األداء أبعادو NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة نتائج حتليل التباين لالحندار بني  :أوال

عدد أعضاء ملتغري املستقل ابعد بني يوضح اجلدول التايل نتائج حتليل التباين لالحندار اخلطي البسيط   

  .كل على حدا املتغري التابع األداء أبعادو NCAUDIT)( التدقيقجلنة 

  األداء أبعادو NCAUDIT)( التدقيقنتائج حتليل التباين لالحندار  بني عدد أعضاء جلنة ): 47( اجلدول رقم 

Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés F Sig. 

ROA 

Régression ,000 1 ,000 ,171 ,686b 

Résidu ,004 14 ,000 
  

Total ,004 15 
   

ROE 

Régression ,003 1 ,003 1,768 ,205b 

Résidu ,021 14 ,001 
  

Total ,024 15 
   

ROS 

Régression ,000 1 ,000 ,089 ,770b 

Résidu ,076 14 ,005 
  

Total ,076 15 
   

EPS 

Régression 13006,522 1 13006,522 5,131 ,040b 

Résidu 35489,183 14 2534,942 
  

Total 48495,704 15 
   

P/E 

Régression 76,724 1 76,724 3,160 ,097b 

Résidu 339,963 14 24,283 
  

Total 416,687 15 
   

EVA 

Régression 51895324,517 1 51895324,517 33,998 ,000b 

Résidu 21369791,421 14 1526413,673   

Total 73265115,938 15    

Q TOBIN 

Régression ,019 1 ,019 ,512 ,486b 

Résidu ,523 14 ,037 
  

Total ,542 15 
   

  )90( ملحق رقم Spss 20من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات : املصدر

  

عدد املتغري املستقل بعد داللة إحصائية بني عالقة ذات توجد  حتليل التباين أنه اليتضح من جدول   

، العائد  )ROA(العائد على األصول ( التالية األداء التابع  املتغريأبعاد و NCAUDIT)( التدقيقأعضاء جلنة 

 توبني وكي نسبة، )P/E(رحبية السهم مضاعف  ،)ROS(على املبيعات  العائد، (ROE) على األموال اخلاصة 

)Q TOBIN( ،مستوى الداللة احملسوب لكل منهم على التوايل حيث كان :)0,007، 0,205، 0,686 ،

إىل عدم حتقق الفرضيات ويشري ذلك ، )0,05(وهي أكرب من مستوى الداللة املعتمد  ) 0,486، 0,097

 نرفضوعليه ، ) (H1-7-7)، السابعة (H1-7-5)، اخلامسة (H1-7-3)، الثالثة (H1-7-2)، الثانية(H1-7-1) األوىل(اجلزئية 

  (NCA) عدد أعضاء جملس اإلدارةباملتعلقة ) األوىل، الثانية، الثالثة، اخلامسة، السابعة(اجلزئية الفرضيات 

 :وذلك كما يلي بعاداأل وهذه 
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حتسني أداء "  يف" NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة ل "يوجد دور :(H1-7-1) الفرضية اجلزئية األوىل - 

عند مستوى الداللة  "  )ROA(العائد على األصول " مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " الشركات 

)0,05(.    

حتسني " يف"  NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة ل " يوجد دور  :(H1-7-2) الفرضية اجلزئية الثانية - 

عند مستوى  " )ROE( ألموال اخلاصةالعائد على ا" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 

   .)0,05(الداللة 

حتسني أداء " يف"  NCAUDIT)(التدقيق عدد أعضاء جلنة ل "يوجد دور  :(H1-7-3) الفرضية اجلزئية الثالثة - 

عند مستوى الداللة  " )ROS( ملبيعات اخلاصةالعائد على ا" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " الشركات 

)0,05(.   
حتسني "  يف"  NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة ل "يوجد دور  :(H1-7-5) الفرضية اجلزئية اخلامسة - 

عند مستوى الداللة  " )P/E( رحبية السهم مضاعف " مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 

)0,05(.   
حتسني " يف"  NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة ل "يوجد دور  :(H1-7-7) ةسابعالفرضية اجلزئية ال - 

عند مستوى الداللة  " )Q TOBIN( توبني كيونسبة " مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 

)0,05(.  
 التدقيقعدد أعضاء جلنة املتغري املستقل بعد هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني كانت بينما     

)(NCAUDIT التالية  األداء أبعاد املتغري التابعو)السهم عائد  (EPS) ،القيمة االقتصادية املضافة (EVA)(، 

وهو أقل من مستوى  )0,000، 0,04(اخلاصة م كان على الترتيب احملسوب وهذا ألن مستوى الداللة 

  .)0,05(الداللة املعتمد 

 التدقيقعدد أعضاء جلنة معامالت االرتباط والتحديد ونتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط بني  :ثانيا

)(NCAUDIT األداء أبعادو.    

عدد أعضاء ملتغري املستقل لبعد اتبني من حتليل التباين لالحندار اخلطي البسيط معنوية مناذج االحندار   

 القيمة االقتصادية املضافة ، (EPS)  السهم عائد(التالية  التابع األداءملتغري اأبعاد و NCAUDIT)( التدقيقجلنة 

(EVA)(،  ويوضح اجلدول املوايل صالحية بيانات هذه املتغريات لدراسة االحندار اخلطي البسيط، وبالتايل

 NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة ملتغري املستقل للبعد انتائج حتليل االحندار ومعامالت االرتباط والتحديد 

  .ل على حداك بعادهذه األو
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  األداء أبعادو NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة نتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط بني  ):48(اجلدول رقم 

  

Modèle  
Coefficients non standardizes 

Coefficients 
standardizes T Sig. R R2 

A Erreur standard Bêta 

EPS 
(Constante) 212,125 58,302 

-,518 
3,638 ,003 

,518a 0,268 
(NCA)UDIT -34,386 15,181 -2,265 ,040 

EVA 
(Constante) -7190,695 1430,658  

,842 
-5,026 ,000 

,842a ,708 
(NCA)UDIT 2172,040 372,512 5,831 ,000 

  )90( ملحق رقم Spss 20 خمرجات من إعداد الباحث باالعتماد: املصدر

  

الواردة يف اجلدول السابق من أجل اختبار الفرضيات اجلزئية اخلطي مت االستعانة بنتائج حتليل االحندار     

  :    وذلك كمايلي) الرابعة، السادسة(

 (H1-7-4) ةرابعالفرضية اجلزئية النتائج اختبار  - 

حتسني أداء "  يف " NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة ل "يوجد دور : أنه واليت تنص على     

    .)0,05(عند مستوى الداللة  "  (EPS) عائد السهم " مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 

معادلة  فإن(EPS)  السهم عائدو NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة و لدراسة العالقة بني     

  :البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي االحندار 

EPS = 212,125 - 34,386 NCAUDIT 

 ،(EPS)  السهم عائدو NCAUDIT)(التدقيق عدد أعضاء جلنة وتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة سالبة بني 

 NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة فعند زيادة ، )0,05(مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند 

معامل  ة، ومبا أن قيموحدة  34,386 مبقدار EPS) ( السهم عائدبعضو واحد يؤدي ذلك إىل اخنفاض 

 التدقيقعدد أعضاء جلنة فهي تشري إىل وجود عالقة ارتباط خطي متوسطة بني  %  R =51,8االرتباط 

)(NCAUDIT السهم عائد و (EPS)  كما يشري معامل التحديد ،R
من التغريات احلاصلة  % 26,8إىل أن   2

ومبا أن العالقة  ،NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة يعزى إىل التغريات احلاصلة يف (EPS)  السهم عائديف 

 التدقيقعدد أعضاء جلنة ل "يوجد دور : أنهواليت تنص على  (H1-7-4) اجلزئيةالفرضية  رفضنسالبة فإننا 

)(NCAUDIT  "عائد السهم " مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات " يف ) (EPS " 

  .)0,05(عند مستوى الداللة 

  (H1-7-6) ةدساختبار الفرضية اجلزئية السا - 

حتسني أداء "  يف " NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة ل "يوجد دور  :تنص على أنهواليت     

عند مستوى الداللة  " )EVA( القيمة االقتصادية املضافة" مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 

)0,05(.    

 فإن )EVA(القيمة االقتصادية املضافة و NCAUDIT)( لتدقيقعدد أعضاء جلنة اولدراسة العالقة بني     

  :اجلدول السابق هيالبسيط واملبينة يف اخلطي معادلة االحندار 
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EVA  = 2 172,04 NCAUDIT - 7 190,695 

والقيمة  NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة  عادلة إىل وجود عالقة موجبة بنيوتشري هذه امل  

عدد أعضاء جلنة فزيادة ، )0,05(مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند ، )EVA(االقتصادية املضافة

 172,04 2مبقدار  )EVA(القيمة االقتصادية املضافةبعضو واحد يؤدي إىل ارتفاع  NCAUDIT)( التدقيق

عدد فهي تشري إىل وجود عالقة ارتباط خطي قوية بني  % R = 84,2معامل االرتباط  ةومبا أن قيم وحدة،

إىل أن    R2، كما يشري معامل التحديد )EVA(القيمة االقتصادية املضافة و NCAUDIT)( التدقيقأعضاء جلنة 

عدد يعزى إىل التغريات احلاصلة يف    )EVA(القيمة االقتصادية املضافةمن التغريات احلاصلة يف  % 70,8

 واليت (H1-7-6)  اجلزئيةنقبل الفرضية ومبا أن هذه العالقة موجبة فإننا  ، NCAUDIT)( التدقيقأعضاء جلنة 

" حتسني أداء الشركات "  يف "  NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة ل "دور وجد ي: أنه تنص على 

  .)0,05(عند مستوى الداللة  "  )EVA(القيمة االقتصادية املضافة " مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر

  (H1-7)الفرضية الفرعية السابعة نتائج اختبار ملخص : ثالثا

أداء  حتسني"  يف "NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة ل "يوجد دور: أنه اليت تنص علىو    

  .)0,05(املدرجة يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة " الشركات

  سابعةالفرضيات اجلزئية املتعلقة بالفرضية الفرعية النتائج اختبار ويوضح اجلدول املوايل ملخص ل    

(H1-7)، الفرضيةهذه قارنتها مع النتائج املتوقعة خنترب مبواملتوصل إليها بناء على النتائج و.  

 (H1-7) نتائج اختبار الفرضية الفرعية السابعة): 49(اجلدول رقم 

 NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة 

 املتغريات املستقلة
عالقة االرتباط 

 املتوقعة

نتيحة حتليل 

 االرتباط
 املعنوية

النتيجة حول حتقق 

 الفرضية

(ROA) عدم حتقق الفرضية ال تأثري + + العائد على األصول 

(ROE) عدم حتقق الفرضية ال تأثري + + العائد على األموال الخاصة 

(ROS) عدم حتقق الفرضية ال تأثري - + العائد على المبیعات 

(EPS) حتقق الفرضيةعدم  تأثري - + عائد السھم 

(P/E) عدم حتقق الفرضية ال تأثري + + مضاعف ربحیة السھم 

(EVA)   حتقق الفرضية تأثري + + القیمة االقتصادیة المضافة 

(Q TOBIN) عدم حتقق الفرضية ال تأثري + + كیو توبین 

  ).48(و ) 47(رقم  من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدولني: املصدر

  

زئية مل تتحقق حيت حتققت فرضية نالحظ من نتائج اختبار الفرضيات اجلزئية أن أغلب الفرضيات اجل  

: أنه واليت تنص على (H1-7)السابعة الفرعية الفرضية رفض نفرضيات، وبناء عليه  7فقط من أصل  واحدة

املدرجة يف بورصة " حتسني أداء الشركات"  يف " NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة ل " يوجد دور

  .)0,05(اجلزائر عند مستوى داللة 
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 (H1-7) الفرعية السابعةة الفرضينتائج اختبار تفسري مناقشة : رابعا

عدم حيث أظهرت النتائج  ،مناقشة النتائج املتوصل إليهاو سنحاول تفسريوباالعتماد على ما مت تناوله    

املدرجة يف بورصة " حتسني أداء الشركات"يف  " NCAUDIT)( عدد أعضاء جلنة التدقيقل"  وجود دور

  :، وذلك كما يلي).  (EVA) املضافةالقيمة االقتصادية (اجلزائر بشكل عام باستثناء حتسني األداء مقاسا بـ 

حتسني أداء  مععالقة موجبة معنوية أي هلا داللة إحصائية  NCAUDIT)( كان لعدد أعضاء جلنة التدقيق -

  ).  (EVA) القيمة االقتصادية املضافة(مقاسا بـ  الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر

وميكن تفسري هذه العالقة املوجبة بأن جلنة التدقيق اليت تضم على عدد كبري من األعضاء يكون أداءها   

أفضل، حيث تساعد هذه اللجنة أعضاء جملس اإلدارة التنفيذيني على تنفيذ مهامهم ومسؤوليام خاصة يف ما 

لس اإلدارة واملدقق اخلارجي أثناء ويف يتعلق بنواحي احملاسبة والتدقيق، وذلك عن طريق حتسني االتصال بني جم

اية عملية التدقيق وتوصيل نتيجة هذه االجتماعات إىل جملس اإلدارة، واملساعدة يف حل املشاكل اليت قد 

يواجهها املدقق مع إدارة الشركة التنفيذية فيما يتعلق بإعداد القوائم املالية، كما أن جلنة التدقيق جتعل جملس 

ية تامة باملشاكل اليت يواجهها التدقيق الداخلي بل األكثر من ذلك تقوم جلنة التدقيق بتقدمي اإلدارة على درا

احللول املناسبة لس اإلدارة واليت تؤدي إىل تفعيل الدور اإلشرايف له اجتاه وظيفة التدقيق الداخلي مما ينعكس 

  .  على أداء الشركة

حتسني أداء  مععالقة سالبة ومعنوية أي هلا داللة إحصائية  NCAUDIT)( بينما لعدد أعضاء جلنة التدقيق - 

  ).)EPS(عائد السهم ( مقاسا بـ الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر 

التدقيق  نةأن استقاللية جلوميكن تفسري العالقة السلبية بني عدد أعضاء جلنة التدقيق وحتسني األداء هو   

حيث  العالقة الوثيقة القائمة بني أعضاء اللجنة واإلدارة التنفيذيةموضع شك بسبب يف الشركات حمل الدراسة 

قواعد حوكمة الشركات أن ال تضم جلان املراجعة يف هذه الشركات أي عضو مستقل من أعضائها، غري 

تأكد على ضرورة توفر يف جلنة التدقيق ثالثة أعضاء مستقلني على األقل وجيب أن يكون أحدهم على األقل 

جملس اإلدارة يف جمال احملاسبة واملالية، ونتيجة غياب االستقاللية قد يتواطأ أعضاء جلنة التدقيق مع  لديه خربة

ملدقق اخلارجي واستغالل ذلك يف حتقيق مكاسب شخصية على حساب أصحاب املصاحل يف الشركة، وا

على القيمة السوقية ونتيجة غياب االستقاللية سيخفض ذلك من مستوى ثقة املستثمرين وسينعكس ذلك سلبا 

  . ألسهم الشركة وبالتايل يؤثر سلبا ذلك على عائد السهم

حتسني  مععالقة غري معنوية أي ليس هلا داللة إحصائية  NCAUDIT)( كذلك لعدد أعضاء جلنة التدقيق - 

والعائد على األموال   (ROA) العائد على األصول( مقاسا بـ أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر

 Q) ( توبنيكيو نسبة  ،)P/E( مضاعف رحبية السهم ، (ROS)العائد على املبيعات، ) (ROEاخلاصة 

TOBIN.  

األداء هو إىل عدم فاعلية هذه  أبعادميكن تفسري عدم وجود تأثري لعدد أعضاء جلنة التدقيق على أغلب   

اللجنة يف الشركات حمل الدراسة وذلك نتيجة عدم وجود أعضاء مستقلني ا، وذلك يعين أن هذه اللجنة تقوم 
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فقط باالجتماع واملصادقة على ما يطلب منها دون أن يكون هلا أي دور يف رقابة واختاذ القرارات وتصحيح 

  .ةاألخطاء املوجودة يف حسابات الشرك

عضاء واليت توصلت إىل أن أل) 2018علي فايع املزاح األملعي (ال تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة  

 عالقة موجبة ذات داللة إحصائية مع أداء شركات التأمني املسامهة السعودية NCAUDIT)( جلنة التدقيق

 .) (ROEوالعائد على األموال اخلاصة   (ROA) العائد على األصول( مقاسا بـ

  (H1-8) الفرضية الفرعية الثامنةنتائج اختبار : املطلب الثامن

أداء  حتسني"  يف " (NRCAUDIT)التدقيق عدد اجتماعات جلنة ل" يوجد دور : اليت تنص على أنهو    

  .)0,05(املدرجة يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة " الشركات

  :فرضيات جزئية وهي سبعة يةالفرض وينبثق من هذه    

"  يف"  NRCAUDIT)(جلنة التدقيق عدد اجتماعات ل "يوجد دور :(H1-8-1) الفرضية اجلزئية األوىل - 

عند مستوى  " )ROA( العائد على األصول "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات 

 .)0,05(داللة 

"  يف " NRCAUDIT)(جلنة التدقيق عدد اجتماعات ل "يوجد دور :(H1-8-2) الثانيةالفرضية اجلزئية  - 

عند  "ROE) ( العائد على األموال اخلاصة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات 

 .)0,05(مستوى داللة 

"  يف " NRCAUDIT)(جلنة التدقيق  عدد اجتماعات ل " يوجد دور: (H1-8-3) الثالثةالفرضية اجلزئية  - 

عند مستوى  " )ROS( العائد على املبيعات" مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات 

 .)0,05(داللة 

حتسني "  يف "NRCAUDIT)( جلنة التدقيقعدد اجتماعات ل "يوجد دور: (H1-8-4)الرابعةالفرضية اجلزئية  - 

 .)0,05(عند مستوى داللة  ")EPS( عائد السهم "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" أداء الشركات 

" يف "NRCAUDIT)( عدد اجتماعات جلنة التدقيقل "يوجد دور: (H1-8-5)اخلامسةالفرضية اجلزئية  - 

عند مستوى  ")P/E( رحبية السهم مضاعف "مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات 

 .)0,05( داللة

"  يف " NRCAUDIT)( عدد اجتماعات جلنة التدقيقل "يوجد دور: (H1-8-6) ةدسالساالفرضية اجلزئية  - 

عند "  EVA) ( القيمة االقتصادية املضافة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات 

 .)0,05(مستوى داللة 

"  يف " NRCAUDIT)(جلنة التدقيق عدد اجتماعات ل "يوجد دور : (H1-8-7) ةسابعالالفرضية اجلزئية  - 

عند مستوى  ")Q TOBIN( كيو توبني بنسبة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات 

  .)0,05(داللة 
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  األداء أبعادو NRCAUDIT)( عدد أعضاء جلنة التدقيق نتائج حتليل التباين لالحندار  بني  :أوال

عدد اجتماعات ملتغري املستقل لبعد ايوضح اجلدول التايل نتائج حتليل التباين لالحندار اخلطي البسيط   

  .كل على حدا األداءاملتغري التابع  أبعاد و NCAUDIT)(جلنة التدقيق 

  

  األداء أبعادو NRCAUDIT)( لتدقيقعدد اجتماعات جلنة انتائج حتليل التباين لالحندار  بني ): 50( جلدول رقم ا

Modèle 
Somme des 

carrés 
Ddl 

Moyenne 
des carrés 

F Sig. 

ROA 

Régression ,001 1 ,001 3,590 ,079b 

Résidu ,003 14 ,000 
  

Total ,004 15 
   

ROE 

Régression ,000 1 ,000 ,008 ,930b 

Résidu ,024 14 ,002 
  

Total ,024 15 
   

ROS 

Régression ,053 1 ,053 31,278 ,000b 

Résidu ,023 14 ,002 
  

Total ,076 15 
   

EPS 

Régression 15435,274 1 15435,274 6,536 ,023b 

Résidu 33060,430 14 2361,459 
  

Total 48495,704 15 
   

P/E 

Régression 240,655 1 240,655 19,139 ,001b 

Résidu 176,032 14 12,574 
  

Total 416,687 15 
   

EVA 

Régression 2478703,852 1 2478703,852 ,490 ,495b 

Résidu 70786412,086 14 5056172,292   

Total 73265115,938 15    

Q 
TOBIN 

Régression ,332 1 ,332 22,125 ,000b 

Résidu ,210 14 ,015 
  

Total ,542 15 
   

  )10( ملحق رقم Spss 20من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات : املصدر

  

املتغري املستقل عدد بعد داللة إحصائية بني عالقة ذات حتليل التباين أنه ال توجد يتضح من جدول   

،  )ROA(العائد على األصول ( التالية  األداء املتغري التابعأبعاد و NRCAUDIT)(التدقيق اجتماعات جلنة 

مستوى الداللة  يث كانح، ))EVA(القيمة االقتصادية املضافة ،  )ROE(العائد على األموال اخلاصة 

، )0,05(وهي أكرب من مستوى الداللة املعتمد  )0,495، 0,93 ،0,079(: احملسوب لكل منهم على التوايل

  اجلزئيةالفرضيات رفض ن، وبالتايل )ةسادساألوىل، الثانية، ال(يشري ذلك إىل عدم حتقق الفرضيات اجلزئية و

جلنة املتغري املستقل عدد اجتماعات ببعد املتعلقة ، )(H1-8-6) ة، السادس(H1-8-2)، الثانية (H1-8-1)األوىل (

 :وذلك كما يلي بعادوهذه األ (NRCAUDIT)التدقيق 
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"  يف"  NRCAUDIT)( التدقيقعدد اجتماعات جلنة ل " يوجد دور  :(H1-8-1)  الفرضية اجلزئية األوىل -

عند مستوى  " )ROA( العائد على األصول "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات 

 .)0,05(داللة 

"  يف " NRCAUDIT)( التدقيقعدد اجتماعات جلنة ل "يوجد دور  :(H1-8-2) الثانيةالفرضية اجلزئية  -

عند  "ROE) ( العائد على األموال اخلاصة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات 

 .)0,05(مستوى داللة 

"  يف"  NRCAUDIT)( التدقيقعدد اجتماعات جلنة ل "يوجد دور :(H1-8-6) ةدسساال الفرضية اجلزئية - 

عند "   )EVA( املضافةالقيمة االقتصادية " مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات 

 .)0,05(مستوى الداللة 

جلنة التدقيق عدد اجتماعات املتغري املستقل بعد بينما هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني     

)(NRCAUDIT  التالية  ألداءأبعاد املتغري التابع او ) العائد على املبيعات)ROS( ،السهم عائد  (EPS) ،

اخلاصة احملسوب  وهذا ألن مستوى الداللة ،))Q TOBIN(كييو توبني نسبة  و ،(P/E)السهم  رحبيةمضاعف 

  .)0,05(وهو أقل من مستوى الداللة املعتمد  ))0,000 ،0,023 ،0,001 ،0,000م كان على الترتيب 

 التدقيقجلنة  اجتماعاتعدد معامالت االرتباط والتحديد ونتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط بني  :ثانيا

)(NRCAUDIT األداء  أبعادو   

عدد املتغري املستقل بعد بني تبني من حتليل التباين لالحندار اخلطي البسيط معنوية مناذج االحندار   

 عائد، )ROS(العائد على املبيعات ( التالية  األداء ملتغري التابعاأبعاد و NCAUDIT)(اجتماعات جلنة التدقيق 

صالحية بيانات وبالتايل  ،))Q TOBIN(كييو توبني نسبة  و ،(P/E)السهم  مضاعف رحبية، (EPS)  السهم

ويوضح اجلدول املوايل نتائج حتليل االحندار ومعامالت االرتباط هذه املتغريات لدراسة االحندار اخلطي البسيط، 

  .كل على حدا بعادهذه األو  NRCAUDIT)(جلنة التدقيق عدد اجتماعات للمتغري املستقل والتحديد 

  األداء أبعادو NRCAUDIT)( التدقيقعدد اجتماعات جلنة نتائج حتليل  لالحندار اخلطي البسيط  ): 51( اجلدول رقم 

Modèle 

Coefficients non 
standardizes 

Coefficients 
standardisés t Sig. R R2 

A Erreur standard Bêta 

ROS 
(Constante) -,162 ,054 

,831 
-2,974 ,010 

,831a 0,691 
(NRCAUDIT) ,082 ,015 5,593 ,000 

EPS 
(Constante) -78,599 64,433 

,564 
-1,220 ,243 

,564a 0,318 
(NRCAUDIT) 44,628 17,456 2,557 ,023 

P/E 
(Constante) 28,746 4,702 

-,760 
6,114 ,000 

,760a 0,578 
(NRCAUDIT) -5,572 1,274 -4,375 ,001 

Q TOBIN 
(Constante) 1,571 ,162 

-,783 
9,676 ,000 

,783a 0,612 
(NRCAUDIT) -,207 ,044 -4,704 ,000 

  )10( ملحق رقم Spss 20من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات : املصدر
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لثالثة، ا(فرضيات اجلزئية اجلدول السابق من أجل اختبار ال مت االستعانة بنتائج حتليل االحندار الواردة يف  

  :    يلي وذلك كما) ةالرابعة، اخلامسة، السابع

 (H1-8-3) ةثالثالفرضية اجلزئية النتائج اختبار  - 

حتسني أداء "  يف " NRCAUDIT)( التدقيقعدد اجتماعات جلنة ل " يوجد دور: أنه واليت تنص على   

عند مستوى الداللة  " )ROS( العائد على املبيعات "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات

)0,05(.    

  )ROS(والعائد على املبيعات  NRCAUDIT)( التدقيقو لدراسة العالقة بني عدد اجتماعات جلنة     

 :البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي معادلة االحندار  فإن

ROS = 0,082 NRCAUDIT – 0,162  
والعائد  NRCAUDIT)(جلنة التدقيق وتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة موجبة بني عدد اجتماعات   

عدد اجتماعات  زيادة فعند، )0,05(مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند  )ROS(على املبيعات 

مقدار  )ROS(باجتماع واحد يؤدي ذلك إىل ارتفاع يف العائد على املبيعات  NRCAUDIT)( التدقيقجلنة 

بني جدا فهي تشري وجود عالقة ارتباط خطي قوية  % R=1,83معامل االرتباط  ةوحدة، ومبا أن قيم 0,082

R، كما يشري معامل التحديد  )ROS(والعائد على املبيعات  NRCAUDIT)( التدقيقعدد اجتماعات جلنة 
2  

يعزى إىل التغريات احلاصلة يف عدد  )ROS(من التغريات احلاصلة يف العائد على املبيعات   %  69,1 إىل أن

واليت  (H1-8-3) اجلزئيةالفرضية نقبل فإننا ، ومبا أن هذه العالقة موجبة NRCAUDIT)(جلنة التدقيق اجتماعات 

" حتسني أداء الشركات "  يف " NRCAUDIT)(جلنة التدقيق عدد اجتماعات ل "دور وجد ي :أنهتنص على 

    .)0,05(عند مستوى الداللة  اجلزائر " )ROS( العائد على املبيعات "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر

 (H1-8-4) ةرابعالفرضية اجلزئية النتائج اختبار  - 

حتسني أداء "  يف " NRCAUDIT)( التدقيقعدد اجتماعات جلنة ل "يوجد دور : أنه واليت تنص على     

للشركات املدرجة يف بورصة  "  )EPS( عائد السهم  "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 

    .)0,05(عند مستوى الداللة  اجلزائر

معادلة  فإن(EPS)  السهم عائدو NRCAUDIT)( التدقيقو لدراسة العالقة بني عدد اجتماعات جلنة     

  :البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي االحندار 

EPS = 44,628 NRCAUDIT – 78,599 

 عائدو NRCAUDIT)( التدقيقوتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة موجبة بني عدد اجتماعات جلنة    

جلنة فعند زيادة عدد اجتماعات ، )0,05(مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند  ، (EPS)  السهم

، وحدة  44,628 مبقدار EPS) ( السهم عائدباجتماع واحد يؤدي ذلك إىل تزايد   NRCAUDIT)(التدقيق 

وجود عالقة ارتباط خطي متوسطة بني عدد إىل فهي تشري  R = 56,4%معامل االرتباط  ةومبا أن قيم

R، كما يشري معامل التحديد EPS) (  السهم عائد و  NRCAUDIT)( التدقيقاجتماعات جلنة 
إىل أن   2
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جلنة يعزى إىل التغريات احلاصلة يف عدد اجتماعات EPS) ( السهم عائدمن التغريات احلاصلة يف  % 31,8

 :أنه واليت تنص على (H1-8-4) اجلزئيةنقبل الفرضية ومبا أن العالقة موجبة فإننا  ،NRCAUDIT)(التدقيق 

املدرجة يف " حتسني أداء الشركات " يف"  NRCAUDIT)(جلنة التدقيق عدد اجتماعات ل "دور وجد ي

    .)0,05(عند مستوى الداللة   " EPS) ( عائد السهم  "مقاسا بـ بورصة اجلزائر

  :(H1-8-5) الفرضية اجلزئية اخلامسةنتائج اختبار  - 

حتسني أداء "  يف"  NRCAUDIT)( تدقيقعدد اجتماعات جلنة الل" يوجد دور: أنه واليت تنص على    

عند مستوى الداللة "  )P/E(رحبية السهم مضاعف " املدرجة يف بورصة اجلزائر مقاسا بـ" الشركات 

)0,05(.    

معادلة  فإن )P/E(السهم  رحبية و NRCAUDIT)( التدقيقو لدراسة العالقة بني عدد اجتماعات جلنة     

  :البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي االحندار 

P/E = 28,746 - 5,572 NRCAUDIT 

 NRCAUDIT)(جلنة التدقيق وتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة سالبة بني عدد اجتماعات    

عند زيادة عدد ف، )0,05(مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند  ، )P/E(السهم  رحبيةمضاعف و

 )P/E(السهم  رحبيةمضاعف باجتماع واحد يؤدي ذلك إىل اخنفاض  NRCAUDIT)(جلنة التدقيق اجتماعات 

فهي تشري إىل وجود عالقة ارتباط خطي  R = 76%معامل االرتباط  ة، ومبا أن قيموحدة  5,572مبقدار 

، كما يشري معامل )P/E(السهم  رحبيةمضاعف  و  NRCAUDIT)(جلنة التدقيق قوية بني عدد اجتماعات 

يعزى إىل التغريات احلاصلة يف عدد  )P/E(  السهم عائدمن التغريات احلاصلة يف  %57,8إىل أن  R2التحديد 

 واليت (H1-8-5) اجلزئيةقبل الفرضية نفإننا ومبا أن هذه العالقة سالبة  ، NRCAUDIT)(جلنة التدقيق اجتماعات 

" حتسني أداء الشركات "  يف " NRCAUDIT)( التدقيقعدد اجتماعات جلنة ل " يوجد دور :أنه تنص على

   .)0,05(عند مستوى الداللة " )P/E( رحبية السهممضاعف   "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر

 :(H1-8-7)سابعة الفرضية اجلزئية النتائج اختبار   - 

حتسني أداء "  يف"  NRCAUDIT)(جلنة التدقيق اجتماعات  عددل" يوجد دور : أنه واليت تنص على    

عند مستوى الداللة "  (Q TOBIN) توبنينسبة كيو  " املدرجة يف بورصة اجلزائر مقاسا بـ" الشركات 

)0,05(.    

 (Q TOBIN) توبني نسبة كيو و  NRCAUDIT)(جلنة التدقيق و لدراسة العالقة بني عدد اجتماعات     

  :البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي معادلة االحندار  فإن  

Q TOBIN = 1,571 - 0,207 NRCAUDIT 

ونسبة  NRCAUDIT)(جلنة التدقيق عدد اجتماعات  وجود عالقة سالبة بني وتشري هذه املعادلة إىل    

فعند زيادة عدد اجتماعات ، )0,05(مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند  ، (Q TOBIN)كيو توبني

   (Q TOBIN)إىل اخنفاض يف قيمة نسبة كيو توبنيباجتماع واحد يؤدي ذلك  NRCAUDIT)( التدقيقجلنة 
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فهي تشري وجود عالقة ارتباط خطي قوية  % R = 78,3معامل االرتباط  ةوحدة، ومبا أن قيم 0,207مبقدار 

، كما يشري معامل التحديد  (Q TOBIN) ونسبة كيو توبني NRCAUDIT)(جلنة التدقيق بني عدد اجتماعات 

R
يعزى إىل التغريات احلاصلة يف   (Q TOBIN) من التغريات احلاصلة يف نسبة كيو توبني  % 61,2إىل أن   2

 واليت (H1-8-6)اجلزئية الفرضية نرفض فإننا  ومبا أن العالقة سالبة ،NRCAUDIT)(جلنة التدقيق عدد اجتماعات 

" حتسني أداء الشركات "  يف " NRCAUDIT)(جلنة التدقيق عدد اجتماعات ل "يوجد دور :أنهتنص على 

  .)0,05(عند مستوى الداللة "  (Q TOBIN)  كيو توبني نسبة  "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر

  (H1-8) :الفرضية الفرعية الثامنةنتائج اختبار  : ثالثا

أداء  حتسني"  يف " NRCAUDIT)(جلنة التدقيق عدد اجتماعات ل " يوجد دور: هواليت تنص على أن  

  .)0,05(املدرجة يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة " الشركات

بناء وة، منالفرضيات اجلزئية املتعلقة بالفرضية الفرعية الثانتائج اختبار ويوضح اجلدول املوايل ملخص ل    

 .(H1-8) ةمنومقارنتها مع النتائج املتوقعة خنترب الفرضية الثااملتوصل إليها على النتائج 

  

 (H1-8) نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثامنة): 52(اجلدول رقم 

 NRCAUDIT)( التدقيقعدد اجتماعات جلنة 

 النتيجة حول حتقق الفرضية املعنوية نتيحة حتليل االرتباط عالقة االرتباط املتوقعة تابعةاملتغريات ال

(ROA) عدم حتقق الفرضية ال تأثري + + العائد على األصول 

(ROE) عدم حتقق الفرضية ال تأثري + + العائد على األموال الخاصة 

(ROS) حتقق الفرضية تأثري + + العائد على المبیعات 

(EPS) حتقق الفرضية تأثري + + عائد السھم 

(P/E) حتقق الفرضيةعدم  تأثري - + مضاعف ربحیة السھم 

(EVA)   عدم حتقق الفرضية ال تأثري + + القیمة االقتصادیة المضافة 

(Q TOBIN) حتقق الفرضية عدم تأثري - + كیو توبین 

 )51(و ) 50(رقم  من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدولني: املصدر

  

  تنيفرضي أغلب الفرضيات اجلزئية حيت حتققت حتقق عدم نالحظ من نتائج اختبار الفرضيات اجلزئية   

"  يوجد دور : أنه واليت تنص على (H1-8)فإننا نرفض الفرضية الفرعية الثامنة فرضيات، وبناء عليه  7من أصل 

املدرجة يف بورصة اجلزائر عند " حتسني أداء الشركات"  يف " NRCAUDIT)( التدقيقجلنة اجتماعات عدد ل

  .)0,05(مستوى داللة 

 (H1-8)الفرعية الثامنة  :ة وتفسريهاالفرضينتائج اختبار وتفسري مناقشة : رابعا

عدم حيث أظهرت النتائج ،إليهامناقشة النتائج املتوصل و سنحاول تفسريوباالعتماد على ما مت تناوله    

املدرجة يف " حتسني أداء الشركات"يف  " NRCAUDIT)( عدد اجتماعات جلنة التدقيقل"  وجود دور

، وعائد السهم (ROS) العائد على املبيعات( بورصة اجلزائر بشكل عام باستثناء حتسني األداء مقاسا بـ
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)EPS((وذلك كما يلي ،:  

مع حتسني عالقة موجبة معنوية أي هلا داللة إحصائية   NRCAUDIT)( التدقيقلعدد اجتماعات جلنة كان  -

  ).)EPS(، وعائد السهم (ROS) العائد على املبيعات( مقاسا بـ  أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر

نة التدقيق يف أغلب الشركات حمل الدراسة أربعة مرات يف السنة أي مرة كل ثالثة أشهر جتتمع جل  

وهذا ما نادت به العديد من التقارير املتعلقة حبوكمة الشركات حيت أوصت بأن ال يقل عدد اجتماعات جلنة 

املراجعة وحتسني األداء املراجعة عن أربعة اجتماعات سنويا، وتترجم العالقة املوجبة بني عدد اجتماعات جلنة 

هو أن عدد اجتماعات جلنة التدقيق كلما كانت أكرب كلما عزز ذلك الثقة عند املستثمرين يف أسهم الشركة 

  . وجملس إدارا وجلاا يف حتملهم ملسؤوليام ومما ال يدعوا للشك أن هذا سيدعم أداء الشركة بشكل اجيايب

 مع عالقة سالبة ومعنوية أي هلا داللة إحصائية  NRCAUDIT)( لعدد اجتماعات جلنة التدقيقبينما  - 

 Q)  توبنيكيو ، نسبة )P/E(مضاعف رحبية السهم (حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر بـ

TOBIN   
حتسني و NRCAUDIT)( عدد اجتماعات جلنة التدقيقوميكن تفسري العالقة السالبة والعكسية بني    

قد يستغل ذلك  احمل الدراسة، بأنه نتيجة عدم استقاللية جلنة املراجعة وبالتايل عدم فعاليتهالشركات أداء  

الرئيس املدير العام يف تغليب مصلحته الشخصية على مصلحة الشركة دون اعتراض من جلنة التدقيق مما يؤثر 

  .   سلبا على املالك وعلى أداء الشركات بشكل عام

مع عالقة غري معنوية أي ليس هلا داللة إحصائية  NRCAUDIT)( التدقيق لعدد اجتماعات جلنةكذلك  - 

والعائد على   (ROA) العائد على األصول( مقاسا بـ حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر

  .   (EVA) ، و القيمة االقتصادية املضافة) (ROEاألموال اخلاصة 

مقاسا ميكن تفسري عدم تأثري اجتماعات جلنة التدقيق على حتسني أداء الشركات حمل الدرسة   

  (EVA) و القيمة االقتصادية املضافة ) (ROEوالعائد على األموال اخلاصة  (ROA) العائد على األصول( بـ

خلاصة وحول القيمة املضافة إىل عدم دراسة خالل اجتماعات جلنة التدقيق أية أمور تتعلق باملبيعات واألموال ا

    . بعادهذه األتذبذب أسباب  تدقق يفللشركة، أي أن اللجنة مل 

واليت توصلت إىل أن ) 2018علي فايع املزاح األملعي (ال تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة  

املسامهة عالقة موجبة ذات داللة إحصائية مع أداء شركات التأمني  )NRCAUDIT( جلنة التدقيق اجتماعات

  .) (ROEوالعائد على األموال اخلاصة   (ROA) العائد على األصول( مقاسا بـ السعودية

  اختبار الفرضية الرئيسيةنتائج : التاسعاملطلب 

من املدرجة يف بورصة اجلزائر  حوكمة الشركات و حتسني أداء الشركاتعند اختبار العالقة بني   

  :، توصلنا إىل النتائج التاليةاملكونة هلذه الفرضيةوالفرعية  الفرضيات اجلزئيةخالل 

دور يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر باستثناء األداء  (NCA)مل يكن حلجم جملس اإلدارة  -

 ؛)Q TOBIN(بنسبة كيو توبني  (مقاسا بـ
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، )NRCA( اإلدارةعدد اجتماعات جملس (مل يكن ألبعاد املتغري املستقل حوكمة الشركات التالية  -

عدد  ،)ACTMAJ( ، نسبة تركز امللكيةDUAL)( ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام

دور يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر باستثناء  ))NRCAUDIT( اجتماعات جلنة التدقيق

 ؛))EPS( عائد السهم ،)ROS( العائد على املبيعات(األداء مقاسا بـ

 نسبة عدد األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة(مل يكن ألبعاد املتغري املستقل حوكمة الشركات التالية   -

)INDCA(ة، عدد جلان جملس اإلدار )NCOMCA((  دور يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر

 ؛))Q TOBIN( نسبة كيو توبني ،)P/E( مضاعف رحبية السهم(مقاسا بـ

دور يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر  NCAUDIT)( يكن لعدد أعضاء جلنة التدقيق مل - 

  ؛)  (EVA) القيمة االقتصادية املضافة(باستثناء األداء مقاسا بـ 

   :أي أنه فرعيةالفرضيات كل الإىل عدم حتقق النتائج املتوصل إليها أشارت     

املدرجة يف بورصة " حتسني أداء الشركات " يف " (NCA) اإلدارةلعدد أعضاء جملس " يوجد دور ال  -

 .)0,05(اجلزائر عند مستوى داللة 

املدرجة يف "  حتسني أداء الشركات" يف  "  )  NRCA( لعدد اجتماعات جملس اإلدارة" يوجد دور  ال -

 .)0,05(بورصة اجلزائر عند مستوى داللة 

"  حتسني أداء الشركات" يف "  )  INDCA( يف جملس اإلدارةلنسبة األعضاء املستقلني " يوجد دور ال  -

 .)0,05(املدرجة يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة 

حتسني أداء " يف  "  DUAL)(  واملدير العام الزدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة" يوجد دور ال  -

 .)0,05(املدرجة يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة "  الشركات

املدرجة يف "  حتسني أداء الشركات" يف  "  )  NCOMCA( لعدد جلان جملس اإلدارة" يوجد دور ال  -

 .)0,05(بورصة اجلزائر عند مستوى داللة 

املدرجة يف بورصة "  حتسني أداء الشركات" يف  "  )  ACTMAJ( لنسبة تركز امللكية" يوجد دور  ال   -

 .)0,05( اجلزائر عند مستوى داللة

املدرجة يف "  حتسني أداء الشركات" يف  "  )NCAUDIT(لعدد أعضاء جلنة التدقيق  " يوجد دور  ال  -

 .)0,05(بورصة اجلزائر عند مستوى داللة 

املدرجة "  حتسني أداء الشركات" يف  "  )NRCAUDIT(لعدد اجتماعات جلنة التدقيق " يوجد دور  ال  -

 .)0,05(يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة 

وكمة حل" دور  يوجد الأنه  يقودنا إىل عدم حتقق الفرضية الرئيسية أيعدم حتقق الفرضيات الفرعية        

  .)0,05(عند مستوى داللة  املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات" يف" الشركات

املدرجة يف مل يكن هلا دور يف حتسني أداء الشركات هذه النتائج إىل أن حوكمة الشركات  وتشري    
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وتأيت هذه النتيجة خمالفة لقواعد حوكمة الشركات السليمة وكثري  املستخدمة، بعادمقاسا باأل بورصة اجلزائر

وقد    ،أن التطبيق اجليد حلوكمة الشركات يساهم حتما يف حتسني أداء الشركات من الدراسات اليت أثبتت

يف اجلزائر حيث صدر دليل حوكمة الشركات   حداثة تطبيق حوكمة الشركاتالنتيجة إىل هذه يرجع سبب 

، كما أن آليات حوكمة للشركات ملزمة كن مل تمبادئ حوكمة الشركات اليت نادى ا  ولكن ،2009سنة 

  .أدائهاوالذي يسمح هلا بتحسني يف الشركات حمل الدراسة الشركات غري مطبقة بالشكل األمثل 
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  :خالصة الفصل

ولنا يف هذا الفصل دراسة الدور الذي تلعبه حوكمة الشركات يف حتسني أداء املؤسسات حا  

االقتصادية، وقمنا بإختيار فرضيات الدراسة على جمموعة من الشركات اجلزائرية ومت اختيار الشركات  

سي، ومؤسسة مؤسسة صيدال، مؤسسة التسيري الفندقي األورا: املدرجة يف بورصة اجلزائر كعينة للدراسة وهي

، وذلك ألن  2016إىل سنة  2013أليانس للتأمينات، ومؤسسة أن سي أ رويبة، وكان فترة الدراسة من سنة 

، و باستعمال أسلوب التحليل االحصائي واستعمال االحندار 2013مؤسسة رويبة كان دخوهلا للبورصة سنة 

اخلطي البسيط وحساب معامالت االرتباط ومعامالت التحديد بني أبعاد املتغري املستقل حوكمة الشركات 

، نسبة استقاللية جملس اإلدارة،  (NRCA)، عدد اجتماعات جملس اإلدارة(NCA)عدد أعضاء جملس اإلدارة(

،  (NCOMCA)، عدد جلان جملس اإلدارة  DUAL)(يس جملس اإلدارة واملدير العام ازدواجية منصب رئ

، عدد إجتماعات جلنة التدقيق (NCAUDIT)، عدد أعضاء جلنة التدقيق(ACTMAJ)نسبة تركز امللكية 

(NRCAUDIT)( وأبعاد املتغري التابع األداء ،) العائد على األصول)ROA(  العائد على األموال اخلاصة ، ) 

(ROE  ، العائد على املبيعات)ROS(،  عائد السهم)EPS(  رحبية السهم ،)P/E( ،القيمة االقتصادية املضافة   

)EVA  (يو توبني نسبة ك، و)Q TOBIN(( وبعد اختبار الفرضيات توصلنا إىل عدم تتحقق جل الفرضيات ،

اجلزئية واليت أدت بدورها لعدم حتقق الفرضيات الفرعية واليت أثبتت عدم حتقق الفرضية الرئيسية، أي أنه ال 

وكمة الشركات يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر، مع أن كل الشركات حليوجد دور 

آليات حوكمة الشركات، حيث تتنايف هذه النتيجة مع العديد من بعض املدرجة يف بورصة اجلزائر تتوفر على 

األداء، وقد يرجع  الدراسات واليت تشري إىل أن املمارسات السليمة حلوكمة الشركات هلا دور كبري يف حتسني

ذلك إىل أن هذه اآلليات غري مطبقة بالشكل األمثل، حيث الحظنا عدم استقاللية جملس اإلدارة ألغلب 

الشركات حمل الدراسة، وكذلك عدم الفصل بني منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام، إضافة إىل أن 

 أن جلان التدقيق ال تضم أي أعضاء إىل إضافة، % 58 امللكية كانت مركزة بشكل كبري حيث جتاوزت

مستقلني، ونعتقد أن كل هذه النقائص يف تطبيق حوكمة الشركات كانت سببا يف عدم  وجود دور هلا يف  

 .حتسني أداء الشركات حمل الدراسة

  

  



 

  

  

  

  

  ـامتـــــةـامتـــــةاخلاخل
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ركز هذا البحث على دراسة الدور الذي تلعبه حوكمة الشركات يف حتسني أداء املؤسسات   

لفساد املايل ا كثرةاالقتصادية، حيث كان لألزمات املالية وااليارات وإفالس العديد من الشركات نتيجة 

يف بروز مصطلح حوكمة كرب األاألثر للشركات يف التقارير املالية غياب الشفافية واملصداقية وواإلداري 

ل من منظمة التعاون والتنمية كجهود ثالثة عقود األخرية، ويعود الفضل يف ذلك إىل الشركات خالل 

بالتعاون مع الكثري من الدول ووصندوق النقد الدويل والبنك الدويل ومؤسسة التمويل الدولية االقتصادية 

كانت املبادئ الصادرة عن ، وقواعد حلوكمة الشركاتالبادئ والعديد من املأصدرت حيث  ،واهليئات املالية

 ، مث2004قد عدلت سنة األفضل حيث القت قبوال دوليا، ول 1999االقتصادية سنة منظمة التعاون والتنمية 

 G20/OECD مبادئوذلك بالتعاون مع جمموعة العشرين وأطلق عليها إسم  2015عدلت مرة أخرى سنة 

طراف املعنية حقوق املسامهني واأل ةيامحهو هلذه املبادئ والقواعد األساسي كان اهلدف ، وحلوكمة الشركات

  .على حد سواء بتطبيق حوكمة الشركات

ولدراسة العالقة ما بني حوكمة الشركات واألداء مت التطرق إىل خمتلف األساليب واملؤشرات 

االقتصادية املضافة، والقيمة  املستخدمة يف تقييم األداء انطالقا من املؤشرات املالية كالنسب املالية والقيمة

ية وغري املالية ألداء املؤسسات كمصفوفة النماذج الشاملة واليت تقيس اجلوانب املال السوقية املضافة، إضافة إىل

الكفاءة التنظيمية، لوحة القيادة، وهرم األداء، منوذج اجلمعية األمريكية للمحاسبة اإلدارية، وبطاقة األداء 

املتوازن، ومبا أن أغلب التقارير والدراسات تشري إىل أن التطبيق اجليد حلوكمة الشركات يساهم يف حتسني أداء 

اولنا التعرف على مفهوم حتسني األداء واألساليب املستخدمة يف ذلك كأسلوب التحسني حاملؤسسات، 

 يف اجليد آلليات حوكمة الشركات  قتطبييساهم القارنة املرجعية، مث وضحنا كيف املستمر الكايزن، وطريقة امل

  .ء الشركاتحتسني أدا

فرضيات الدراسة على عينة من  كان البد من إختبارومن أجل اإلجابة على إشكالية الدراسة     

مؤسسة : عينة للدراسة وهيكمت اختيار املؤسسات املدرجة يف بورصة اجلزائر لقد واملؤسسات اجلزائرية، 

صيدال، مؤسسة التسيري الفندقي األوراسي، ومؤسسة أليانس للتأمينات، ومؤسسة أن سي أ رويبة، وكان فترة 

وكمة الشركات يف حتسني حليوجد دور  :على أنه الرئيسيةالفرضية  نصتحيث ، )2016-2013(الدراسة 

مت تقسيمها إىل فرضيات  ،، ومن أجل اإلجابة على هذه الفرضية املدرجة يف بورصة اجلزائرأداء الشركات 

التحليل خدام باستهذه الفرضيات  اربتاخمت وجزئية، الفرضيات الفرعية أيضا إىل فرضيات فرعية، وقسمت 

حيث مت دراسة  االحندار البسيط لقياس درجة اإلرتباط بني متغريات الدراسة،نموذج باالستعانة اإلحصائي و

 العالقة بني أبعاد املتغري املستقل حوكمة الشركات مع أبعاد املتغري التابع حتسني أداء املؤسسات كل على حدا،

  :توصلنا إىل النتائج التالية اختبار هذه الفرضياتالتطبيقية و النظرية والدراسة وبعد 

يف حالة تركز امللكية قد تعمل األكثرية اليت  :تتوقف فاعلية حوكمة الشركات على هيكل امللكية حيث أنه - 

هذا اجلهد سيعود عليها يف النهاية، ومن ناحية أخرى قد يكون له كذلك ألن تتوىل اإلدارة على حتسني األداء، 

فقد  ،ككل ؤسسةأكثرية محلة األسهم باستغالل األقلية على حساب كفاءة امل إذا أخذتأثر سليب على األداء 
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   .حتقق مصاحلها وتقلل من احلقوق املتبقية لبقية محلة األسهم تستخدم األكثرية موقعها الختاذ قرارات

 يف األعضاء مجيع التزم إذا  املصاحل أصحاب مجيع حقوق ومحاية تؤسساامل أداء حتسني يف دور للحوكمة يكون - 

 .ومصداقية نزاهة بكل إليهم املوكلة املهام بأداء التنفيذية واإلدارة  اإلدارة جملس من كل

يعترب عدد أعضاء جملس اإلدارة عامال هاما يف فعالية جملس اإلدارة، ولكن الدراسات مل تقدم دليال واضحا  - 

إىل أن جملس اإلدارة األكرب  )Jenson 1993(حول العالقة بني حجم الس وفاعليته، حيث أشارت دراسة 

فقد بينت أن جملس اإلدارة كبري احلجم يقدم للمؤسسة  )Dalton et al 1999(حجما أقل فعالية، أما دراسة 

  .منفعة أكثر من خالل تنوع خرباته وقدرم على التعامل مع البيئة بشكل أفضل

من املتطلبات األساسية اليت ميكن الوقوف عليها الستقاللية جملس اإلدارة هي عدم ازدواجية منصب رئيس  - 

جملس اإلدارة واملدير العام، وتلعب عملية الفصل دورا هاما يف فاعلية وكفاءة جملس اإلدارة، حيث يقوم بأداء 

وجود أعضاء مستقلني ضمن عضوية ضا أن وجند أيمهامه اإلشرافية والرقابية باستقاللية وعلى أكمل وجه، 

جملس اإلدارة يعزز من فاعليته يف الرقابة على املديرين وحيسن من قيمة املؤسسة، واملنطق وراء ذلك هو أن 

 .األعضاء اخلارجيني غالبا ما يكونوا أكثر حرصا من املديرين التنفيذيني على حقوق محلة األسهم

 لسالمة هذه اللجان داعمة ينشئ جملس اإلدارة جلانا وتعترب ،اتالشرك حلوكمة السليم التطبيق لضمان - 

 املدقق الداخلي و املدقق من لكل الكاملة االستقاللية بتوفري تقوم اليت التدقيق جلنةأمهها  هذا التطبيق

 التقارير موضوعية و دقة من والتأكد بنوعيه التدقيق تدعيم إىل يؤدي مما وحتسني االتصال بينهما، اخلارجي

املكافآت للمديرين  و التعويضات حتديد عن املسؤولتان جلنة املكافآت فهما و التعويضات جلنة أما املالية،

 .التنفيذيني وأعضاء جملس اإلدارة واملدقق اخلارجي

الشركات، حيث جيب أن يكون  يعترب اإلفصاح والشفافية من بني القواعد املهمة اليت تركز عليها حوكمة - 

  .  اإلفصاح كاف ويف الوقت املناسب لكل األمور اجلوهرية املرتبطة باملؤسسة

ال تتوفر الشركات حمل الدراسة على جمالس إدارة مستقلة باستثناء شركة أن سي أ رويبة حيث يضم جملس  -

صي بأن يكون على األقل ثلث أعضاء إدارا  عضوين مستقلني، ويتناىف هذا مع قواعد حوكمة السليمة اليت تو

 .ة من املستقلنيجملس اإلدار

  .ال تضم جلان التدقيق يف الشركات حمل الدراسة أي عضو مستقل -

  :نتائج اختبار الفرضيات *

متوسط عموما فهو ليس أعضاء، وهو  09هو كان متوسط حجم جملس اإلدارة يف الشركات حمل الدراسة  - 

نسبة كيو  مل يكن حلجم جملس اإلدارة أي دور يف حتسني كل أبعاد األداء باستثناءو بالصغري وليس بالكبري،

 عالقة )Q TOBIN(كيو توبني  ونسبةكانت العالقة بني حجم جملس اإلدارة  حيث، )Q TOBIN(توبني 

Rمعامل التحديد  أشار، كما  % R = 79,9معامل االرتباط إذ بلغ ارتباط خطي قوية 
 % 63,8إىل أن   2

يعزى إىل التغريات احلاصلة يف عدد أعضاء جملس   (Q TOBIN)من التغريات احلاصلة يف نسبة كيو توبني 

حيث حتققت مل تتحقق، أغلب الفرضيات اجلزئية املتعلقة بالفرضية الفرعية األوىل  ومبا أن ،)NCA(اإلدارة 
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ال : أي أنه الفرضية الفرعية األوىلعدم حتقق هذا يؤدي إىل ف ،فرضية جزئية واحدة من أصل سبعة فرضيات

 .يوجد دور لعدد أعضاء جملس اإلدارة يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر

اجتماعات، أي أن جملس  )5(يف عينة الدراسة هو   (NRCA)عدد اجتماعات جملس اإلدارة متوسط كان -

يوم، ويعترب هذا املتوسط مقبوال، مما يبني حرص أعضاء جملس  12اإلدارة جيتمع يف املتوسط كل شهرين و 

اإلدارة يف الشركات حمل الدراسة على متابعة كل مهامهم خالل السنة يف فترات متقاربة واطالعهم على كل 

لعدد اجتماعات جملس اإلدارة عالقة موجبة ومتوسطة وذات داللة كان ، واملستجدات اليت حتصل يف الشركة

قيمة  تشريحيث ، ))EPS(السهم عائد  ،)ROS(العائد على املبيعات (ع حتسني األداء مقاسا بـإحصائية م

عدد اجتماعات جملس اإلدارة إىل وجود عالقة ارتباط خطي قوية بني  % R = 73,2معامل االرتباط 

)NRCA ( والعائد على املبيعات)ROS( كما يشري معامل التحديد ،R
من التغريات  % 53,6إىل أن   2

 عدد اجتماعات جملس اإلدارةيعزى إىل التغريات احلاصلة يف  )ROS(احلاصلة يف العائد على املبيعات 

)NRCA(، معامل االرتباط  ةقيم بينما تشريR =4,68 %  عدد إىل وجود عالقة ارتباط خطي متوسطة بني

من  % 8,46إىل أن  R2، كما يشري معامل التحديد )EPS(عائد السهم و )NRCA( اإلدارة اجتماعات جملس

عدد اجتماعات جملس اإلدارة يعزى إىل التغريات احلاصلة يف  )EPS(عائد السهم التغريات احلاصلة يف 

)NRCA(، كان لعدد اجتماعات جملس اإلدارة عالقة سالبة أو مل يكن هلا عالقة مع باقي أبعاد األداء  بينما

حيث حتققت فرضيتني مل تتحقق، أغلب الفرضيات اجلزئية املتعلقة بالفرضية الفرعية الثانية ومبا أن األخرى، 

ال يوجد دور لعدد : أي أنه تتحقق الفرضية الفرعية الثانيةبذلك مل وجزئيتني فقط من أصل سبعة فرضيات، 

 .اجتماعات جملس اإلدارة يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر

أغلب جمالس اإلدارة للشركات حمل الدراسة ال تتمتع باستقاللية حيث ال تضم أي عضو مستقل يف جملس  -

رويبة فقط، ولقد كان العالقة موجبة وذات داللة إحصائية بني نسبة عدد  أن سي أإدارا، باستثناء شركة 

نسبة كيو توبني  ،)P/E(ة السهم رحبيمضاعف (و حتسني األداء مقاسا بـ اإلدارةاألعضاء املستقلني يف جملس 

)Q TOBIN(( ،معامل االرتباط  ةيمتشري ق حيثR = 80,7 %  نسبة إىل وجود عالقة ارتباط خطي قوية بني

  R2، كما يشري معامل التحديد )P/E(مضاعف رحبية السهم  و) INDCA(األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة 

نسبة يعزى إىل التغريات احلاصلة يف  ))P/E( مضاعف رحبية السهم من التغريات احلاصلة يف  % 65,1إىل أن 

إىل وجود  % R = 79,1معامل االرتباط  ةقيمتشري  بيما ،)INDCA(األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة 

 Q)ونسبة كيو توبني  )  INDCA( نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارةعالقة ارتباط خطي قوية بني 

TOBIN) معامل التحديد  أن، كماR
 Q)من التغريات احلاصلة يف نسبة كيو توبني  % 62,5إىل أن يشري   2

TOBIN)   نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارةيعزى إىل التغريات احلاصلة يف )INDCA(، كانت  بينما

ذلك عدم تتحقق أغلب الفرضيات  بنيالعالقة سالبة أو مل يكن هلا عالقة مع باقي أبعاد األداء األخرى، وي

اجلزئية املتعلقة بالفرضية الفرعية الثالثة حيث حتققت فرضيتني جزئيتني فقط من أصل سبعة فرضيات، و يقودنا 

ال يوجد دور لنسبة عدد األعضاء املستقلني يف جملس : أي أنه حتقق الفرضية الفرعية الثالثة لعدمذلك 
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 .درجة يف بورصة اجلزائراإلدارة يف حتسني أداء الشركات امل

 أن أغلب الشركات حمل الدراسة ال تفصل بني منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام باستثناء شركة  -

السليمة على ضرورة الفصل بني املنصب مما له أثر موجب على أداء  رويبة فقط، وتوصي قواعد حوكمة سي أ

نتائج اختبار أشارت جملس اإلدارة حىت يقوم بأداء مهامه اإلشرافية والرقابية باستقاللية وعلى أكمل وجه، و

ر الفرضيات اجلزئية إىل وجود عالقة موجبة وذات داللة إحصائية الزدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة املدي

عائد السهم  ،)ROS(العائد على املبيعات (العام مع حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر مقاسا بـ

)EPS(( ،قيمة معامل االرتباط  وتشريR = 8,88 %   ازدواجية عند إىل وجود عالقة ارتباط خطي قوية

معامل  أن قيمة، كما  )ROS(والعائد على املبيعات ) DUAL(  منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام

يعزى إىل التغريات  )ROS(من التغريات احلاصلة يف العائد على املبيعات  % 78,9إىل أنتشري  R2التحديد 

معامل االرتباط  ةيمبينما أشارت ق، )DUAL( ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العامعند  احلاصلة

R =60,7 %  ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العامعند إىل وجود عالقة ارتباط خطي متوسطة  

)DUAL (عائد السهم و (EPS) ، معامل التحديد وأشارت قيمةR2    من التغريات احلاصلة  % 8,36إىل أن

  يعزى إىل التغريات احلاصلة عند ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام (EPS)عائد السهم يف 

)DUAL(،  عالقة سالبة الزدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة املدير العام  كانتأيضا بأنه وأظهرت النتائج

قق أغلب الفرضيات اجلزئية املتعلقة ويشري ذلك لعدم حتأو ليس هلا عالقة مع باقي أبعاد األداء األخرى، 

 لعدمبالفرضية الفرعية الرابعة حيث حتققت فرضيتني جزئيتني فقط من أصل سبعة فرضيات، و يقودنا ذلك 

يف  جملس اإلدارة املدير العام ال يوجد دور الزدواجية منصب رئيس: أي أنهحتقق الفرضية الفرعية الرابعة 

 .بورصة اجلزائرحتسني أداء الشركات املدرجة يف 

عالقة موجبة وذات داللة إحصائية مع حتسني أداء   (NCOMACA)كان لعدد جلان جملس اإلدارة -

 Q(، نسبة كيو توبني )P/E(مضاعف رحبية السهم (الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر مقاسا بـ

TOBIN( ، حيث تشري قيمة معامل االرتباطR =80,7 %  إىل وجود عالقة ارتباط خطي قوية بني عدد جلان

 % 65,1إىل أن   R2كما يشري معامل التحديد  ،)P/E(رحبية السهم  ومضاعف) NCOMCA(جملس اإلدارة 

يعزى إىل التغريات احلاصلة يف عدد جلان جملس اإلدارة  ))P/E(مضاعف رحبية السهم من التغريات احلاصلة يف 

)NCOMCA( ، معامل االرتباط  قيمةبينما تشريR = 79,1 %  إىل وجود عالقة ارتباط خطي قوية بني عدد

R، كما يشري معامل التحديد  ) (Q TOBINونسبة كيو توبني  )NCOMCA(جلان جملس اإلدارة 
إىل أن    2

يعزى إىل التغريات احلاصلة يف عدد جلان )  (Q TOBINمن التغريات احلاصلة يف نسبة كيو توبني  % 62,5

   (NCOMACA)لعدد جلان جملس اإلدارة  وأشارت النتائج أيضا أنه كان، )NCOMCA(جملس اإلدارة 

قق أغلب الفرضيات عدم حتتبني هذه النتائج األداء األخرى، وعالقة سالبة أو ليس هلا عالقة مع باقي أبعاد 

اجلزئية املتعلقة بالفرضية الفرعية اخلامسة حيث حتققت فرضيتني جزئيتني فقط من أصل سبعة فرضيات، 

 ال يوجد دور لعدد جلان جملس: أي أنهحتقق الفرضية الفرعية اخلامسة  لعدمويقودنا ذلك 
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 .اجلزائريف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة    (NCOMACA)اإلدارة

عالقة موجبة ومعنوية مع ) مساهمبنسبة ملكية أكرب (و املقاسة  (ACTMAJ)لنسبة تركز امللكية  كان - 

، ))EPS(عائد السهم  ،)ROS(العائد على املبيعات (مقاسا  الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائرأداء حتسني 

بني نسبة تركز امللكية   قويةوجود عالقة ارتباط خطي  إىل % R = 4,63معامل االرتباط  ةقيمتشري و

)ACTMAJ ( والعائد على املبيعات)ROS(  كما يشري معامل التحديد ،R
من التغريات   %  40,2 إىل أن  2

، )ACTMAJ(يعزى إىل التغريات احلاصلة يف نسبة تركز امللكية   )ROS(احلاصلة يف العائد على املبيعات 

تشري إىل وجود عالقة ارتباط خطي قوية بني نسبة واليت  %  R = 73,4معامل االرتباط  ةقيم كانت بينما

R، كما يشري معامل التحديد )EPS( السهم عائد و )ACTMAJ(تركز امللكية  
من  % 53,9إىل أن    2

، )ACTMAJ(يعزى إىل التغريات احلاصلة يف نسبة تركز امللكية  )EPS( السهم عائدالتغريات احلاصلة يف 

عالقة سالبة أو ليس هلا عالقة مع باقي أبعاد  (ACTMAJ)لنسبة تركز امللكية  أن وأشارت النتائج أيضا إىل

قق أغلب الفرضيات اجلزئية املتعلقة بالفرضية الفرعية السادسة حيث ويشري ذلك لعدم حت األداء األخرى،

سادسة حتقق الفرضية الفرعية ال لعدمحتققت فرضيتني جزئيتني فقط من أصل سبعة فرضيات، و يقودنا ذلك 

يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة    (ACTMAJ)لنسبة تركز امللكيةال يوجد دور : أي أنه

  .اجلزائر

حتسني أداء  معمعنوية أي هلا داللة إحصائية وعالقة موجبة  NCAUDIT)( كان لعدد أعضاء جلنة التدقيق - 

معامل  ةقيمحيث أن ، )  (EVA) القيمة االقتصادية املضافة(مقاسا بـ  الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر

 NCAUDIT)(التدقيق عدد أعضاء جلنة تشري إىل وجود عالقة ارتباط خطي قوية بني  % R = 84,2االرتباط 

من التغريات احلاصلة  % 70,8إىل أن    R2، كما يشري معامل التحديد )EVA(القيمة االقتصادية املضافة و

  NCAUDIT)(التدقيق عدد أعضاء جلنة يعزى إىل التغريات احلاصلة يف    )EVA(القيمة االقتصادية املضافةيف 

هلا عالقة مع باقي أبعاد األداء  مل يكنعالقة سالبة أو  NCAUDIT)( التدقيقلعدد أعضاء جلنة  بينما كان ،

ويشري ذلك لعدم تتحقق أغلب الفرضيات اجلزئية املتعلقة بالفرضية الفرعية السابعة حيث حتققت  األخرى،

أي سابعة قق الفرضية الفرعية الحت لعدمفرضية جزئية واحدة فقط من أصل سبعة فرضيات، و يقودنا ذلك 

يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة  NCAUDIT)( عدد أعضاء جلنة التدقيقلال يوجد دور : أنه

  .اجلزائر

الشركات أداء مع حتسني  ةومعنوي ةموجب عالقة NRCAUDIT)(عدد اجتماعات جلنة التدقيق ل كان  - 

 ةقيمتشري  حيث، ))EPS(عائد السهم  ،)ROS(العائد على املبيعات (بـمقاسا  املدرجة يف بورصة اجلزائر

وجود عالقة ارتباط خطي قوية جدا بني عدد اجتماعات جلنة التدقيق  إىل % R=1,83معامل االرتباط 

)(NRCAUDIT  والعائد على املبيعات)ROS(  كما يشري معامل التحديد ،R
من   %  69,1 إىل أن  2

يعزى إىل التغريات احلاصلة يف عدد اجتماعات جلنة التدقيق  )ROS(التغريات احلاصلة يف العائد على املبيعات 

)(NRCAUDIT،  معامل االرتباط  ةقيمبينما تشريR = 56,4%  إىل وجود عالقة ارتباط خطي متوسطة بني
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R، كما يشري معامل التحديد EPS) (  السهم عائد و  NRCAUDIT)(عدد اجتماعات جلنة التدقيق 
إىل   2

يعزى إىل التغريات احلاصلة يف عدد اجتماعات جلنة EPS) ( السهم عائدمن التغريات احلاصلة يف  % 31,8أن 

عالقة سالبة أو ليس  NRCAUDIT)(لعدد اجتماعات جلنة التدقيق  كانيف حني مل  ،NRCAUDIT)(التدقيق 

اجلزئية املتعلقة بالفرضية قق أغلب الفرضيات األداء األخرى، ويشري ذلك لعدم حتهلا عالقة مع باقي أبعاد 

حتقق  لعدمحيث حتققت فرضيتني جزئيني فقط من أصل سبعة فرضيات، و يقودنا ذلك  ،الفرعية الثامنة

يف حتسني  NRCAUDIT)( عدد اجتماعات جلنة التدقيقلال يوجد دور : أي أنهثامنة الفرضية الفرعية ال

  .أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر

أي  الرئيسيةعدم حتقق الفرضية ما يقودنا إىل  ،ل الفرضيات الفرعيةعدم حتقق كمن النتائج السابقة اتضح  - 

  .ات املدرجة يف بورصة اجلزائرشركأداء املحتسن ليس هلا دور يف أن حوكمة الشركات 

الشركات يف الشركات حمل الدراسة إىل أا مل يكن هلا دور يف حتسني  رغم وجود بعض آليات حوكمة -

 .أدائها، وذلك ألن الشركات مل تطبقها بالشكل األمثل الذي أوصت به قواعد احلوكمة السليمة

  االقتراحات *

الشركات يف الشركات حمل الدراسة، إىل أن تطبيقها مل يكن يف املستوى  رغم وجود آليات حوكمة  -

املدرجة يف بورصة اجلزائر أن تسهر على التطبيق اجليد هلذه اآلليات املطلوب، لذلك وجب على الشركات 

   .دائها، ومبا ينعكس على حتسني أمزاياحىت يتسىن هلا االستفادة 

اول وبالتايل تنشيط صة اجلزائر وذلك من أجل زيادة حجم التددعوة املؤسسات اجلزائرية لدخول بور -

عدد الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر قليل جدا، رغم  البورصة ألن نسبة التداول ضعيفة جدا، حيث أن

اليت تقدمها الدولة للمؤسسات من أجل تشجيعهم على االنضمام هلا، وذلك بسبب ختوف الكثري  التحفيزات

من املؤسسات من آلية اإلفصاح املطلوبة قانونا حيث أغلب املؤسسات تتحفظ عن اإلفصاح عن نتائجها 

شركات وإذا بشكل عام، إضافة إىل ضعف التداول حيث نالحظ أنه نادرا ما يتغري السعر السوقي ألسهم ال

 املستثمرينالشركات املدرجة عن فكرة الدخول للبورصة وتشجع تدافع تغري يكون بشكل طفيف، رغم ذلك 

صة أفضل بكثري من الفوائد اليت تعطيها رعلى شراء األسهم معللني أن األرباح اليت حتققها األسهم يف البو

  .الفوائد الربوية البنوك ناهيك عن قبوهلا من قبل الشريعة اإلسالمية خالفا عن

لجان جملس اإلدارة بفيما يتعلق املدرجة يف البورصة  من طرف الشركات عن التقارير املالية اإلفصاحزيادة  - 

 .مكافآت للمسريينيو نشاطاا السنوية كل ما يتعلق بوأعضائها و 

للتأمينات ومؤسسة التسيري  سصيدال، واليان شركاتالفصل بني منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام لل -

  . ة أن سي أ رويبة هذا الشرط فقطشركالفندقي األوراسي، حيث حققت 

الذي ال دعم استقاللية جملس اإلدارة وذلك بضم جمالس اإلدارة على األقل ثلث األعضاء من املستقلني  -

 .أي عالقة تربطهم بالشركة
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 .خاصة جلنة التدقيق ألعضاء املستقلنيمن اضرورة أن يكون غالبية أعضاء جلان جملس اإلدارة  -

  .ضررورة تفعيل مركز حوكمة الشركات اجلزائري حيث منذ إنشاءه مل يقم بأي دور فعال -

    :آفاق الدراسة *   

  :يرى الباحث هذه املواضيع جديرة بالبحث والدراسة      

  .يف البورصة درجةاملأثر حوكمة الشركات على أداء شركات املسامهة غري  -

 .لمؤسسات االقتصاديةل هيكل امللكية على األداء املايلأثر  -

   .االقتصاديةيف املؤسسات  واإلفصاحدور حوكمة الشركات يف حتسني الشفافية  -



 

  ععــراجراجــة املة املــائمائمــقق
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2015 .  
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  .2007 ،13، جملد 48العراق، ع  بغداد، ، جملة جامعة بغداد،واإلداريةاالقتصادية 
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استخدام مؤشري القيمة السوقية املضافة والعائد على رأس املال املستثمر شهاب الدين محد النعيمي،  -97

العراق، ع  بغداد، جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة بغداد، ء القطاع املصريف العراقي،يف قياس أدا

 . 18،2012، الد 68

 املصارف أداء يف الشركات حوكمة قواعد تطبيق أثر ،شوقي عشور بورقبة وعبد احلليم عمار غريب  -98



 قـائمــــــــــة المـــــــــــــــراجع
 

 
 

306 
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مدى مسامهة ميثاق احلكم الراشد للمؤسسات اجلزائرية يف تطبيق حوكمة صديقي خضرة،  -101

 ، 07اجلزائر، ع  بشار،جامعة ، جملة البشائر، رويبة اجلزائر NCAمؤسسة : دراسة حالة –الشركات 

2016.   

دراسة -دور تقنية بطاقة األداء املتوازن يف تقومي األداء املتوازن االستراتيجيصالح مهدي جواد،  -102

الة العراقية للعلوم اإلدارية، جامعة كربالء، ، )2008-2004(تطبيقية يف مصرف االستثمار العراقي للفترة 

  .2011، 07، الد 28العراق، ع كربالء، 

دراسة عينة "اللتزام حبقوق أصحاب املصاحل وأثره يف أداء املصارف ا، الطاهر حممد امحد حممد محاد -103

جملة العلوم االقتصادية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، ، من املصارف التجارية العاملة بوالية اخلرطوم

 .2015 ،02، الد 16ع  السودان،

- أثر القياس املرجعي على تقومي األداء املايل يف املصارف السودانية الطيب حامد إدريس موسى،  -104

  .2015، 14 جملة جامعة خبت الرضا العلمية، جامعة خبت الرضا، السودان، ع، - دراسة ميدانية

 - زنمدى مالئمة املوازنة للرقابة وتقومي األداء يف ظل إعتماد الكايعباس نوار كحيط املوسوي،  -105

لد ، ا11ع  العراق،بغداد، جملة دراسات حماسبية ومالية، جامعة بغداد، ، -دراسة حلالة علمية افتراضية

05، 2010.  

جملة دراسات أمنية، قياس األداء املتوازن و إدارة التميز يف القطاع احلكومي، عبد الرحيم حممد،  -106

  .2011، 05وزارة الداخلية، قطر، ع 

عالقة وأثر األداء البيئي باألداء املايل بالتطبيق على عني من شركات إنتاج عبد الرزاق خضر حسن،  -107

 األنبار، جملة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة األنبار،املشروبات الغازية يف مدينة كركوك، 

   .2014 ، 06الد ، 11ع العراق، 

املنظمة العربية ، منشورات املؤسسي لألجهزة احلكوميةاألداء  قياسوآخرون،  عبد العزيز مجيل خميمر -108

  .1999ديسمرب  ،للتنمية اإلدارية

 املؤمتر العلمي الدويلنظريات الفكر اإلداري تطور وتباين أم تنوع وتكامل، عبد الفتاح بومخخم،  -109
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  .2012جامعة اجلنان، طرابلس، لبنان، املعرفة،  عوملة اإلدارة يف عصر

إدارة أصحاب املصلحة كأحد متطلبات إجناح عمليات حتول عبد القادر بادن، عبد القادر بريش،  -110

جامعة حسيبة بن  جملة األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية،البنوك التقليدية إىل املصرفية اإلسالمية، 

  .2017، 17بوعلي، الشلف، اجلزائر، ع 

أثر احلاكمية املؤسسية على أداء الشركات املدرجة يف  ،عبد املطلب حممد مصلح السرطاوي -111

الة األردنية يف إدارة األعمال، اجلامعة األردنية، األردن،ع األسواق املالية لدول جملس التعاون اخلليجي، 

  .2015، 11، الد 03

جملة  ،-دراسة نقدية حتليلية–أثر هيكل امللكية يف حتقيق مبادئ حوكمة الشركات عبدي نعيمة،  -112

 .2014 ،07، الد 02اجلزائر، ع غرداية، الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غرداية، 

، جملة  علم اإلدارة وعلم اإلحصاءنيما ب Sigma Six وم تقانةفهمعزه مصطفى عبد القادر القصيمي،  -113

  .2012 ،03، الد 106العراق، ع  املوصل، جامعة املوصل،، تنمية الرافدين، كلية اإلدارة واالقتصاد

 أداءدور املقارنة املرجعية يف حتسني عالء جاسم سلمان، مشتاق كامل فرج، اد حسني أمحد،  -114

جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة،  اإلسالمي،وبنك التضامن  اإلسالمياملنظمة بالتطبيق يف بنك سبأ 

 .2014، 40 كلية بغداد للعلوم االقتصادية، بغداد، العراق، ع

دليل من البحرين، : العالقة بني استقاللية جملس اإلدارة وأداء الشركة عالم حممد موسى محدان، -115

 .2016، اجلامعة األردنية، األردن، 12، الد 03الة األردنية يف إدارة األعمال، ع 

، أثر حوكمة الشركات يف األداء عالم حممد محدان، عبد املطلب حممد السرطاوي، رائد مجيل جرب -116

الة العربية للعلوم اإلدارية، جامعة الكويت، املايل، والتشغيلي، وأداء األسهم يف سوق الكويت املالية، 

 .2013، 20، الد 02الكويت، ع 

دراسة ميدانية  -قياس األداء الشركات الصناعية وفق بطاقة األداء املتوازنعالوي خضري جميد،   -117

جملة املثين للعلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة املثىن ، ، -ة من الشركات الصتاعية يف حمافظة الديوانيةموع

 . 2015، 05، الد 02العراق، ع

يف حتقيق    Sigma Sixتأثري تطبيق علي حسون الطائي، عدنان كرجي ضباب، عمر ربيع مهدي،  -118

، 06العراق، ع  األنبار، للعلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة األنبار،جملة جامعة األنبار أبعاد امليزة التنافسية، 

  .2011، 03الد 

 -يف حل مشاكل العمل  Sigma Six استخدام تقنيةعلي حسون فندي الطائي، اسعد كاظم نايف،  -119

  .2009، 15 ، الد53العراق، ع بغداد، ، جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة بغداد، - دراسة حتليلية

جملة  ،– مصر مع مقارنة دراسة - اجلزائر يف املؤسسات حوكمة إطارعلي عبد الصمد عمر،  -120
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  .2013 ،12الباحث، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، ع 

السعودية،  املسامهة الشركات يف املايل األداء على الشركات حوكمة أثر، علي فايع املزاح األملعي -121

واإلدارية والقانونية، ع  االقتصادية العلوم السعودية، جملة العربية اململكة يف التأمني قطاع على تطبيقية دراسة

  .2018، املركز القومي للبحوث، غزة، فلسطني، 2، الد 14

تقومي األداء االستراتيجي باستخدام أسلوب علي حممد ثجيل املعموري، يوسف دوالب يوسف،  -122

املعهد جملة دراسات حماسبية ومالية،  ،)يف عينة من مكاتب املفتشني العمومينيحبث تطبيقي (املقارنة املرجعية 

    .2014، 09، الد 26بغداد، العراق، ع  العايل للدراسات املالية،

جملة جامعة  ،"دراسة تطبيقية"أثر حمددات هيكل ملكية املنشأة يف حتفظ التقارير املالية ، علي يوسف -123

   .2012، 28الد  ،01، سوريا، ع والقانونيةدمشق للعلوم االقتصادية 

دراسة  –حتسني الرقابة التسويقية باستخدام املقارنة املرجعية غسان فيصل عبد، قاسم أمحد حنظل،  -124

، جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، كلية اإلدارة تطبيقية يف بعض منظمات صناعة املواد اإلنشائية

  .2012، 08،  الد 24العراق، ع واالقتصاد، جامعة تكريت، 

إمكانية اعتماد تقنية املقارنة املرجعية  كإستراتيجية فعالة فائزة إبراهيم حممود، ثائر صربي الغبان،  -125

جملة كلية لتحديد احتياجات التحسني املستمر وتضييق الفجوة يف أداء الوحدات االقتصادية العراقية، 

     . 2010، 09التراث اجلامعة، كلية التراث اجلامعة، العراق، ع 

تفعيل مقاييس األداء املايل على أساس القيمة وانعكاساا فيحاء عبد اهللا يعقوب، عماد عامر حسني،  -126

دراسة تطبيقية على عينة من الشركات املسامهة املدرجة يف سوق -على أداء الشركات يف ظل احلوكمة

 .2014، 09، الد 62العراق، عبغداد، جملة دراسات حماسبية ومالية، جامعة بغداد، راق لألوراق املالية، الع

 دمشق سوق املدرجة  يف الشركات أداء يف احلوكمة مبادئ بتطبيق االلتزام أثر ،قصي عمار -127

ع  والقانونية االقتصادية العلوم سلسلة ، العلمية والدراسات للبحوث تشرين جامعة جملة، "املالية  لألوراق

 .2018، سوريا، 04، الد 05

دراسة حالة  -دور املقارنة املرجعية يف حتسني األداء املصريف ماجد جبار غزاي، أمحد مريي أمحد،  -128

جملة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة الكوفة، ، - ومصرف بابل لالستثماريف مصرف املتحد 

  . 2016، 13، الد 37العراق، ع  الكوفة، 

دراسة  -اصر التحسني املستمر ودورها يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامةنعماجد حممد صاحل،  -129

العراق، ع  تكريت، جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، جامعة تكريت،، Carrefourحتليلية يف شركة 

   .2017 ،20، الد 38

الة اجلزائرية للتنمية  إدارة املعرفة على األداء يف املؤسسة االقتصادية،أثر حممد زرقون، احلاج عرابة،  -130

  .2014، 01ع  جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر،  االقتصادية،
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دراسة حتليلية ألراء عينة من املديرين يف  –آليات جناح عملية تقييم أداء املؤسسة مراد كواشي،  -131

، 33العراق، ع البصرة، جملة العلوم االقتصادية، جامعة البصرة،  مؤسسات االمسنت العمومية يف اجلزائر،

  .2013، 09الد 

يف حتسني األداء  Sigma Six أثر استخدام تقنية، أسعد كاظم نايف، مرمي حامد ياسني -132

، ) يف الشركة العامة للصناعات اجللدية 7دراسة استطالعية ألراء عينة من العاملني يف املعمل (التشغيلي

   .2012 ،10الد  ،04، ع العراق كربالء،  جامعة كربالء العلمية، جامعة كربالء،جملة 

 جملة العلوم االنسانية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، األداء بني الكفاءة والفعالية،مزهودة عبد املليك،  -133

   .2001 ،01 ع اجلزائر،

دراسة حتليلية لعينة  -البعد االستثماري للكفاءات ودوره يف حتسني أداء املؤسساتمسغوين مىن،  -134

جملة أداء املؤسسات اجلزائرية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، من املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، 

  .2014، 05اجلزائر، ع 

 يف حوكمة الشركات ، دوريعقوب اهللا عبد حسني، فيحاء كاظم علي، علي احلسني عبد مصطفى -135

العراق، ع  بغداد، ، جامعة بغداد، حماسبية ومالية دراسات جملةالضريبية،  لإلدارة االستراتيجي األداء حتسني

  .2013 ،08 الد ، 22

جملة دراسات حماسبية ومالية، جامعة  ،-دراسة مقارنة -مداخل التحسني املستمر مها كامل جواد،  -136

  .2009، 02، الد 07العراق، ع بغداد، بغداد، 

حالة املؤسسات العمومية  -مراقبة املديرين التنفيذيني يف ضوء نظرية الوكالةمهدي شرقي،  -137

جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  للدراسات احملاسبية واملالية،الة اجلزائرية االقتصادية يف التشريع اجلزائري، 

   .2015 ،01اجلزائر، ع 

العالقة بني احلاكمية املؤسسية وقيمة الشركة يف ضوء مؤيد حممد على الفضل، نوال حريب راضي،  -138

االقتصاد، جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، كلية اإلدارة و، )دراسة حالة األردن(نظرية الوكالة 

  .2011، 13، الد 01العراق، ع القادسية، جامعة القادسية، 

مركز التقدم مع إلقاء الضوء على التجربة املصرية، .. حوكمة الشركات سبيلنرمني أبو العطا،  -139

  .2003 القاهرة، مصر، املشروعات الدولية اخلاصة،

املقارنة املرجعية يف حتقيق البعد التنافسي دور هاشم فوزي دباس العبادي، وليد عباس جرب الدعمي،  -140

  .2010، 16العراق، ع  الكوفة، ، مركز دراسات الكوفة، جامعة الكوفة،)الكلفة(

جلمعة جملة الباحث، دراسة حتليلية ملؤشرات قياس األداء من منظور خلق القيمة، هواري سويسي،  -141

 .2009/2010، 07ورقلة، اجلزائر، ع قاصدي مرباح، 

أثر إستراتيجية التميز يف األداء اإلداري يف وهيبة رمضان حممد حسني، إبراهيم فضل املوىل البشري،  -142
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، 02جملة العلوم االقتصادية،  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، ع ، 2014املصارف التجارية 

      . 2015، 16جملد 

دراسة حماسبية يف شركة  -املتوازن يف تقومي األداءاستخدام بطاقة األداء حيي علي محادي املوسوي،  -143

العراق، بغداد ، جامعة بغداد، بغداد للمشروبات الغازية من املنشآت الصناعية، جملة دراسات حماسبية ومالية

   .2013،  08، الد 22ع

 واملؤمترات امللتقيات: ثالثا

قراءة نظرية آلليات حوكمة املنظمات وفق مقاربة أوليفار ويليماسون  الياس بن ساسي، مرمي فيها خري، -144

مداخلة مقدمة إىل امللتقى العلمي الدويل األول حول آليات حوكمة ،  2009احلائز على جائزة نوبل 

 .2013نوفمرب  26-25املؤسسات ومتطلبات حتقيق التنمية املستدامة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، 

مد نوري، علي خلف سلمان، حوكمة الشركات ودورها يف ختفيض مشاكل نظرية الوكالة، بتول حم -145

مداخلة مقدمة إىل امللتقى الدويل حول اإلبداع والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة، جامعة البليدة، اجلزائر، 

  .2012ماي  13، 12: يومي

أثر ممارسات احلاكمية تركي راجي احلمود، إياد عيسى السرطاوي، أسامة حممد خليل بلوط،  -146

املؤمتر الثالث للعلوم املالية ، "دراسة حتليلية " املؤسسية على أداء الشركات املسامهة العامة األردنية 

لية االقتصاد والعلوم واملصرفية حول حاكمية الشركات واملسؤولية االجتماعية جتربة األسواق الناشئة، ك

  .2013أبريل  18-17 اإلدارية، جامعة الريموك، إربد، األردن،

، واإلداري املايل الفساد من احلد يف حوكمة الشركات آليات دورجابر،  الدين، دهيمي زين بروش -147

خيضر مداخلة يف امللتقى الوطين حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد املايل واالداري، جامعة حممد 

 .2012 ماي 08-07، بسكرة، اجلزائر

امللتقى العلمي النماذج الدولية حلوكمة املؤسسات دراسة مقارنة لـ و م أ وفرنسا، محادي نبيل،  -148

كلية العلوم االقتصادية ، آليات حوكمة املؤسسات ومتطلبات حتقيق التنمية املستدامة: الدويل حول

  .2013نوفمرب  26-25ورقلة، اجلزائر،  مرباح،والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي 

دور إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة يف تفعيل أبعاد النتمية املستدامة يف محزة رملي، إمساعيل زحوط،  -149

املؤمتر العلمي حول سلوك املؤسسة فارم بقسنطينة،  ددراسة ميدانية على جممع زا–املؤسسة اإلقتصادية 

التنمية املستدامة والعدالة اإلجتماعية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، يومي  االقتصادية يف ظل رهانات

  .2012نوفمرب  20-21

التدقيق الداخلي يف إطار حوكمة الشركات، حبوث وأوراق عمل املؤمتر خلف عبد اهللا الوردات،  -150

الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة، سبتمري العريب األول التدقيق الداخلي يف إطار حوكمة الشركات، 

  . 2009، منشورات املنظمة العربية للتنمية االدارية، مصر، 2005
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املؤمتر الدويل ، -مع التركيز على التجربة اجلزائرية –اقع حوكمة يف دول خمتارة وصباحي نوال،  -151

، كلية العلوم االقتصادية تدور حوكمة الشركات يف تفعيل أداء املؤسسات واالقتصاديا :الثامن حول 

 .2013 نوفمرب 19- 18 والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر،

امللتقى الدويل  مداخلة مقدمة إىلاملسؤولية االجتماعية يف ظل حوكمة الشركات، صديقي خضرة،  -152

الثالث  منظمات األعمال واملسؤولية االجتماعية، كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية وعلوم التسيري، 

  .2012 فيفري 15-14جامعة بشار،  اجلزائر، يومي 

قياس " ورقة عمل مقدمة يف ندوة النشأة والتطور التارخيي واألمهية، : قياس األداءعبد الرحيم حممد،  -153

،  2007مصر، فرباير،  - واملنعقدة يف القاهرة" مدخل قياس االجناز املتوازنة–األداء يف املنظمات احلكومية 

 -منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلداريةقياس وتقييم األداء كمدخل لتحسني جودة األداء املؤسسي، 

 . 2009أعمال املؤمترات، مصر، 

قياس " ورقة عمل مقدمة يف ندوة مدخل قياس األداء املتوازن احملاور واملميزات، د الرحيم حممد، عب -154

، 2007 ، القاهرة، مصر، فرباير"-مدخل قائمة قياس االجناز املتوازنة–األداء يف املنظمات احلكومية 

    .2009 ،منشورات املنظمة العربية للنتمية اإلدارية، مصر

تقييم " ورقة عمل مقدمة يف ملتقى  تقييم األداء املؤسسي يف الوحدات احلكومية، عمرو حامد،  -155

قياس وتقييم األداء ،  2007األداء املؤسسي يف املنظمات احلكومية  واملنعقد يف شرم الشيخ، مصر، يناير 

ؤمترات، مصر، أعمال امل -منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلداريةكمدخل لتحسني جودة األداء املؤسسي، 

2009.  

حبوث وأوراق عمل ندوة دور املراجعة الداخلية يف تفعيل مبادئ حوكمة الشركات، عمرو يس،  -156

حوكمة الشركات العامة واخلاصة من أجل اإلصالح االقتصادي واهليكلي، املنعقدة بالقاهرة مصر نوفمرب 

   .2009، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر، 2006

حوكمة الشركات ودورها يف التقليل من عمليات التضليل يف كمال بوعظم، زايدي عبد السالم،  -157

مع اإلشارة إىل واقع حوكمة الشركات يف بيئة األعمال  –األسواق املالية واحلد من وقوع األزمات 

حوكمة الشركات وأخالقيات األعمال يف املؤسسة، قسم " دمة للملتقى الدويل حول مداخلة مقالدولية، 

 19- 18العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة باجي خمتار عنابة، اجلزائر، 

  .2009نوفمرب 

إطار املعايري الدولية  منوذج مقترح لتفعيل قواعد حوكمة الشركات يفحممد عبد الفتاح إبراهيم،  -158

للمراجعة الداخلية، حبوث وأوراق عمل املؤمتر العريب األول التدقيق الداخلي يف إطار حوكمة الشركات ، 

  .2009، مصر، اإلدارية، منشورات املنظمة العربية للتنمية 2005الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة، سبتمري 

جتارب وممارسات الدول النامية واملتقدمة يف جمال تكريس مبادئ حوكمة خمفي أمني، فداوي أمينة،  -159
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آليات حوكمة املؤسسات ومتطلبات : امللتقى العلمي الدويل حولاملؤسسات لتحقيق النتمية املستدامة، 

ورقلة،  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح،، حتقيق التنمية املستدامة

  .2013نوفمرب  26- 25اجلزائر، 

ندوة حوكمة يف إطار حوكمة الشركات،  واإلفصاحالشفافية مصطفى حسن بسيوين السعدين،  -160

مبادئ ، 2006ة يف القاهرة يف نوفمرب داالقتصادي واهليكلي املنعق اإلصالحالشركات العامة واخلاصة من أجل 

  .2009نمية اإلدارية، القاهرة، مصر، منشورات املنظمة العربية للت ،وممارسات حوكمة الشركات

املراجعة الداخلية يف إطار حوكمة الشركات من منظور طبيعة مصطفى حسن بسيوين السعدين،  -161

العريب األول حول التدقيق الداخلي يف إطار حوكمة  حبوث وأوراق عمل املؤمترخدمات املراجعة الداخلية، 

  .2009، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، ، 2005الشركات 

املراجعة الداخلية يف إطار حوكمة الشركات من منظور طبيعة مصطفى حسن بسيوين السعدين،  -162

العريب األول حول التدقيق الداخلي يف إطار حوكمة  حبوث وأوراق عمل املؤمترخدمات املراجعة الداخلية، 

  .2009املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، ، ، منشورات 2005الشركات 

حوكمة املؤسسات الصغرية واملتوسطة كآلية لتفعيل املسؤولية االجتماعية مغريب عبد القادر،   -163

الدويل الثاين عشر حول دور لتقى مداخلة مقدمة إىل املورها يف إرساء استراتيجيات التنمية املستدامة، دو

املسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تدعيم إستراتيجية التنمية املستدامة، جامعة حسيبة بن 

   .2016نوفمرب  15-14بوعلي، الشلف، اجلزائر، 

ملستجدات واقع احلوكمة يف بيئة األعمال اجلزائرية يف ظل ا ،سارة بن الشيخ، نارميان بن عبد الرمحان -164

مداخلة مقدمة إىل امللتقى العلمي الدويل األول حول آليات حوكمة املؤسسات ومتطلبات حتقيق  ،احلالية

  .2013نوفمرب  26-25التنمية املستدامة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، 

 بورصة يف املدرجة الشركات أداء على املؤسسية احلاكمية أثر، الدعاس مسعود، عبداهللا جنيب -165

، املؤمتر اخلامس للعلوم االقتصادية واإلدارية، كلية االقتصاد والعلوم "حتليلية دراسة"املالية  قرالألو عمان

 .2015أفريل  24 -22اإلدارية، جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة، األردن، 

آليات وحمددات تفعيل حوكمة الشركات مع إلقاء الضوء على التجربة نوري منري، بوشاشية نادية،   -166

دور حوكمة الشركات يف تفعيل أداء املؤسسات واالقتصاديات، كلية : املؤمتر الدويل الثامن حولاملصرية، 

نوفمرب  20-19اجلزائر،  -الشلف –العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حسبية بن بوعلي 

2013. 

، الدورة التدريبية  الدولية حماولة بناء لوحة القيادة املالية ملؤسسة صغرية أو متوسطة ،ياحا عيسى  -167

متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطوير دورها يف االقتصاديات املغاربية، كلية العلوم االقتصادية و :حول

 .2003ماي  28 - 25املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب،    - سطيف -علوم التسيري
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  املذكراتاألطروحات و : رابعا

 –أمهية إعادة هندسة املوارد البشرية يف حتسني األداء البشري باملؤسسة االقتصادية خان أحالم،  -168

، -دراسة استطالعية آلراء مسؤويل املوارد البشرية  مبجموعة من املؤسسات االقتصادية يف والية بسكرة

علوم يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  جامعة حممد خيضر  أطروحة دكتوراه

  .2015-2014بسكرة، اجلزائر، 

دراسة حالة املطاحن الكربى : ور التحليل املايل يف تقييم األداء املايل باملؤسسة اجلزائرية د ،شباح نعيمة -169

مذكرة، ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية ، )2006-2004(للفترة  GMS للجنوب

 .2008والتسيري،جامعة حممد خيضر، بسكرة، 

دراسة حالة شركة –حوكمة الشركات ودورها يف حتقيق جودة املعلومة احملاسبية العابدي دالل،  -170

اسبة، كلية العلوم رسالة دكتوراه الطور الثالث يف العلوم التجارية، ختصص حم أليانس للتأمينات اجلزائرية،

  .2016االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، 

تقييم األداء يف اإلدارات الصحية مبديرية الشؤون الصحية مبحافظة عبد الوهاب حممد جنني،  -171

  .2009أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة سانت كليمنتس العاملية، سوريا، الطائف، 

أثر فاعلية احلاكمية املؤسسية على األداء املايل للشركات عدنان عبد ايد عبد الرمحان قباجة،  -172

، كلية الدراسات اإلدارية واملالية العليا، جامعة ، أطروحة دكتوراهاملدرجة يف سوق فلسطني لألوراق املالية

 . 2008عمان العربية للدراسات العليا، األردن، 

أطروحة دكتوراه علوم أثر تطبيق احلوكمة املؤسسية على أداء البنوك اجلزائرية، ، نوي فاطمة الزهراء -173

  .2017يف العلوم االقتصادية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، 

حتسني أداء املؤسسة االقتصادية يف دور عالقة الوكالة  :ؤسساتحوكمة املهشام سفيان صلواشي،  -174

أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، ختصص إدارة أعمال،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  ،اجلزائرية

  .2012/2013، اجلزائر، 3التسري، جامعة اجلزائر 

  التقارير : خامسا

وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليدية، ، ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة يف اجلزائر -175

  .2009 اجلزائر،
  املواقع االلكترونية: سادسا

يف  (Sigma Six) مدى استخدام مفاهيماملهدي مساعدة،  أمحد يوسف دودين، ماجـد عبد -176

: ، موقع انترنت2012، اجلامعات األردنية احلكومية واخلاصة

https://www.researchgate.net/publication/284168264.  

 http://www.sgbv.dz/ar/?page=details_societe&id_soc=29 :بورصة اجلزائر، موقع انترنت  -177

http://www.sgbv.dz/ar/?page=details_societe&id_soc=29


 قـائمــــــــــة المـــــــــــــــراجع
 

 
 

314 

،  

  http://www.sgbv.dz/ar/?page=details_societe&id_soc=23 :بورصة اجلزائر، موقع انترنت -178

 :تتقدمي جممع صيدال، بورصة اجلزائر، موقع انترن -179

http://www.sgbv.dz/ar/?page=details_societe&id_soc=28 .  

 :تقدمي مؤسسة فندق التسيري الفندقي، موقع بورصة اجلزائر ،موقع انترنت -180
http://www.sgbv.dz/ar/?page=details_societe&id_soc=26      

التأصيل النطري ملفهومي الكفاءة والفعالية وحتليل طبيعة العالقة بينهما،  ا رياض حممد،دعاء رض -181

متاح على ، 2015 مصر،كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة،حبث يف تطور الفكر اإلداري، 

 https://scholar.cu.edu.eg/?q=doaareda/files/taseelnazary.pdf:طالراب

مقالة متاحة   إطار مقترح،" منوذج إستراتيجي متعدد األبعاد لتقييم األداء زينب أمحد عزيز حسني،   -182

: على الرابط
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ARADO/UNPAN006255.pdf  

 http://www.rouiba.com.dz: شركة أن سي أ رويبة، موقع انترنت -183

خالد، اململكة جامعة امللك .7:صالتمييز بني الكفاءة والفعالية والفاعلية واألداء،  شوقي بورقبة،  -184

   http://ierc.kau.edu.sa/GetFile.aspx :العربية السعودية، موقع انترنت

التدقيق الداخلي يف ظل إطار حوكمة الشركات ودوره صفاء أمحد العاين، حممد عبد اهللا العزاوي،   -185

 eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp-:موقع إنترنت .يف زيادة قيمة الشركة

content/uploads/2011/04/43.  

متاح مقال  ،دليل تأسيس حوكمة الشركات يف األسواق الصاعدة،  مركز املشروعات الدولية اخلاصة -186

   arabia.org-www.cipe: الرابطعلى 

 :متاح على الرابط املشروعات الدولية اخلاصة  زكمر، 2004مبادئ منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  -187
https://www.cipearabia.org/files/pdf/Corporate_Governance/OECD_Principles_of_Corporate

_Governance_2004.pdf  
 https://www.saidalgroup.dz/ar/notre-: املوقع االلكتروين مع صيدال  -188

groupe/organisation   
-https://www.saidalgroup.dz/ar/notre : املوقع االلكتروين مع صيدال -189

groupe/organisation   
-https://www.saidalgroup.dz/ar/notre-groupe/quiاملوقع االلكتروين مع صيدال،  -190

sommes-nous ،  

 :موقع منرب احلرية،  متاح على املوقع، 2013 – 1910رونالد كوز، نوح اهلرموزي،  -191

http://minbaralhurriyya.org/index.php/archives/8106 . 

http://www.sgbv.dz/ar/?page=details_societe&id_soc=23
http://www.sgbv.dz/ar/?page=details_societe&id_soc=28
http://www.sgbv.dz/ar/?page=details_societe&id_soc=26
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ARADO/UNPAN006255.pdf
http://www.rouiba.com.dz/
http://ierc.kau.edu.sa/GetFile.aspx
http://www.cipe-arabia.org/
http://minbaralhurriyya.org/index.php/archives/8106
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 )2016-2013(حساب أبعاد األداء ملؤسسة صيدال خالل الفترة 

 البيان
 السنوات

2013 2014 2015 2016 

 484,28 411 223 10 757,71 043 984 9 905,91 025 789 9 581,90 847 461 11 رقم األعمال

 543,83 517 896 5 029,01 373 505 5 362,35 372 003 6 148,63 147 947 7 القيمة املضافة لإلستغالل

 850,88 225 699 2 108,04 209 282 2 686,37 108 576 2 198,92 686 887 3 الفائض االمجايل لالستغالل

 975,07 143 093 2 241,54 808 433 1 152,23 736 618 1 282,02 399 946 2 النتيجة العملياتية

 738,84 560 5 361,07 001 10 205,93 302 50- 864,44 696 147- النتيجة املالية

 713,91 704 098 2 602,61 809 443 1 946,30 433 568 1 417,58 702 798 2 النتيجة العادية قبل الضرائب

 555,41 639 725 506,08 315 313 617,37 073 400 069,99 103 505 الضرائب على النتيجة

 770,32 037 567 1 672,69 706 099 1 781,67 882 348 1 347,59 599 293 2 النتيجة الصافية بعد الضرائب

 0,00 0,00 0,00 476,75 21- النتيجة الغري عادية

 605,06 161 509 1 990,89 817 143 1 553,22 751 477 1 326,76 147 658 2 النتيجة الصافية 

 197,27 009 464 27 577,15 934 465 20 386,45 664 590 17 102,49 436 748 16 األموال اخلاصة

 495,69 228 397 11 493,64 819 773 7 950,90 726 488 8 602,57 200 008 5 اخلصوم غري اجلارية

 964,45 298 529 7 749,89 146 682 6 068,58 313 508 5 667,63 936 342 8 اخلصوم اجلارية

 444,41 163 810 746,41 832 728 601,26 175 628 536,52 016 732 خزينة اخلصوم

 657,41 536 930 46 820,68 900 921 34 405,93 704 587 31 372,69 573 099 30 إمجايل األصول

 482,93 796 441 30 133,72 186 767 15 373,47 229 003 13 239,87 739 308 11 األصول غري اجلارية

 338,34 000 131 5 631,35 644 987 5 727,01 576 198 5 987,30 372 413 5 خزينة األصول

 989,19 559 18 989,19 559 018 3 989,19 559 018 3 989,19 559 018 2 التوظيفات املالية

 174,48 740 948 15 686,96 714 154 13 032,46 475 584 18 132,82 834 790 18 األصول اجلارية

 000,00 000 10 000,00 000 10 000,00 000 10 000,00 000 10 عدد األسهم الكلية

 000,00 000 2 000,00 000 2 000,00 000 2 000,00 000 2 عدد األسهم املصدرة

 600,00 640,00 560,00 450,00 السعر السوقي

 853,88 813 861 12 341,17 116 225 1 927,33 665 282 11 281,31 690 421 9 االحتياطات

 746,40 2 046,59 2 759,07 1 674,84 1 القيمة الدفترية للسهم

 أبعاد األداء

ROA 0,0334 0,0315 0,0427 0,0762  العائد على األصول 

ROE 0,0571 0,0537 0,0767 0,1369  العائد على امللكية 

ROS 0,1533 0,1101 0,1378 0,2001  العائد على املبيعات 

EPS 156,7038 109,9707 134,8883 229,3599 عائد السهم 

P/E 3,8289 5,8197 4,1516 1,9620 مضاعف رحبية السهم 

Q TOBIN 0,5311 0,5972 0,6204 0,5931 نسبة كيو توبني 

 )2016-2013(من إعداد الباحث باالعتماد على التقارير املالية والقوائم املالية ملؤسسة صيدال للفترة : املصدر
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 )2016-2013(حساب أبعاد األداء ملؤسسة التسييري الفندقي األوراسي خالل الفترة 

 البيان
 السنوات

2013 2014 2015 2016 

 668,54 576 661 2 525,31 799 870 2 262,69 721 073 3 768,49 744 168 2 رقم األعمال

 823,60 969 066 2 259,65 814 278 2 262,69 721 073 3 920,48 880 643 1 القيمة املضافة لإلستغالل

 546,32 077 370 1 560,57 572 584 1 189,07 105 464 2 920,48 880 643 1 الفائض االمجايل لالستغالل

 030,32 417 512 510,88 902 792 073,94 942 960 518,75 581 452 النتيجة العملياتية

 947,94 231 108- 372,91 654 50- 454,75 538 16- 998,65 105 55- النتيجة املالية

 082,32 185 404 137,97 248 742 619,19 403 944 520,10 475 397 النتيجة العادية قبل الضرائب

 090,53 311 72 364,75 914 132 180,33 306 206 341,78 620 40 الضريبة على النتيجة 

 991,79 873 331 773,22 333 609 438,86 097 738 178,32 855 356 النتيجة الصافية بعد الضرائب

 896,12 165 601 4 255,09 745 603 4 895,59 167 936 3 871,54 613 708 3 األموال اخلاصة

 752,81 366 646 5 846,37 121 114 6 435,93 244 450 6 853,55 890 777 6 اخلصوم غري اجلارية

 888,62 055 483 1 770,76 897 304 1 048,75 615 641 1 409,67 236 442 1 اخلصوم اجلارية

 537,55 588 730 11 872,22 764 022 12 380,27 027 028 12 134,76 741 928 11 إمجايل األصول

 523,63 541 355 8 646,97 052 354 8 166,71 711 493 8 899,06 418 570 9 األصول غري اجلارية

 013,92 047 375 3 225,25 712 668 3 213,56 316 534 3 235,70 322 358 2 األصول اجلارية

 000,00 000 6 000,00 000 6 000,00 000 6 000,00 000 6 عدد األسهم الكلية

 000,00 200 1 000,00 200 1 000,00 200 1 000,00 200 1 عدد األسهم املصدرة

 495,00 480,00 440,00 390,00 السعر السوقي

 40,00 40,00 30,00 20,00 ربح السهم 

 621,01 602 413 2 621,01 602 163 2 857,46 414 229 2 857,46 979 354 2 االحتياطات

 766,86 767,29 656,03 618,10 القيمة الدفترية للسهم

 أبعاد األداء

ROA 0,028 0,051 0,061 0,030  العائد على األصول 

ROE 0,072 0,132 0,188 0,096  العائد على امللكية 

ROS 0,125 0,212 0,240 0,165  العائد على املبيعات 

EPS 55,312 101,556 123,016 59,476 عائد السهم 

P/E 8,949 4,726 3,577 6,557 مضاعف رحبية السهم 

Q TOBIN  كيو توبنينسبة  
0,885 0,892 0,857 0,861 

 )2016-2013(من إعداد الباحث باالعتماد على التقارير املالية والقوائم املالية ملؤسسة التسيري الفندقي األوراسي للفترة : املصدر
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 )2016-2013(حساب أبعاد األداء لشركة اليانس للتأمينات خالل الفترة 

 البيان
 السنوات

2013 2014 2015 2016 

 589,85 646 278 2 140,80 230 265 2 437,34 262 860 1 966,07 765 963 1 رقم األعمال

 005,45 177 372 906,35 056 355 237,09 563 380 664,71 910 458 النتيجة العملياتية

 526,31 014 142 405,72 353 89 508,30 495 51 963,02 603 41 النتيجة املالية

 531,76 191 514 312,07 410 444 745,39 058 432 627,73 514 500 النتيجة العادية قبل الضرائب

 012,99 099 93 415,00 140 82 859,00 247 77 813,99 374 133 الضريبة على النتيجة

 518,77 092 421 897,07 269 362 886,39 810 354 813,74 139 367 النتيجة الصافية بعد الضرائب

 678,07 931 421 284,58 021 363 919,28 369 355 800,82 325 367 النتيجة الصافية 

 620,29 579 088 3 827,03 705 881 2 268,83 079 737 2 605,00 710 568 2 األموال اخلاصة

 181,13 892 801 923,73 456 607 515,10 544 666 241,73 858 728 اخلصوم غري اجلارية

 583,61 226 797 3 124,70 923 710 3 619,64 915 954 3 534,10 675 809 3 اخلصوم اجلارية

 0,00 0,00 0,00 331,84 033 17 خزينة اخلصوم 

 384,84 598 684 7 875,46 085 200 7 403,56 539 358 7 380,81 244 107 7 إمجايل األصول

 116,53 421 486 3 567,93 281 797 2 558,51 659 755 2 085,24 379 448 2 األصول غري اجلارية

 268,31 177 198 4 307,53 804 402 4 845,06 879 602 4 295,57 865 658 4 األصول اجلارية

 629,51 899 509 765,78 650 712 502,59 248 556 309,91 129 366 خزينة األصول

 000,00 000 410 000,00 000 910 000,00 000 024 1 237,28 092 279 1 التوظيفات املالية

 511,00 804 5 511,00 804 5 511,00 804 5 511,00 804 5 عدد األسهم الكلية

 511,00 804 1 511,00 804 1 511,00 804 1 511,00 804 1 عدد األسهم املصدرة

       200,00 القيمة اإلمسية لسهم

       830,00 قيمة العرض العلين للسهم 

 465,00 540,00 595,00 610,00 السعر السوقي

 036,90 517 177 908,44 214 141 916,53 677 105 837,14 134 92 االحتياطات

 532,10 496,46 471,54 442,54 القيمة الدفترية للسهم

 أبعاد األداء

ROA 0,055 0,050 0,048 0,052  العائد على األصول 

ROE 0,137 0,126 0,130 0,143  العائد على امللكية 

ROS 0,185 0,160 0,191 0,187  العائد على املبيعات 

EPS 72,546 62,412 61,127 63,251 عائد السهم 

P/E 6,410 8,652 9,734 9,644 مضاعف رحبية السهم 

Q TOBIN 0,708 0,735 0,774 0,793 نسبة كيو توبني 

 )2016-2013(من إعداد الباحث باالعتماد على التقارير املالية والقوائم املالية لشركة اليانس للتأمينات للفترة : املصدر
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 )2016-2013(حساب أبعاد األداء لشركة أن سي أ رويبة  خالل الفترة 

 البيان
 السنوات

2013 2014 2015 2016 

 413,00 651 983 7 433,00 167 490 7 818,00 727 053 7 441,00 294 032 6 رقم األعمال

 327,00 733 830 1 417,00 445 879 1 382,00 881 856 1 527,00 271 534 1 القيمة املضافة لإلستغالل

 221,00 789 997 220,00 440 034 1 326,00 758 024 1 551,00 465 778 الفائض االمجايل لالستغالل

 294,00 634 317 029,00 791 439 817,00 397 454 322,00 619 382 النتيجة العملياتية

 637,00 044 166- 507,00 770 187- 606,00 454 85- 883,00 104 92- النتيجة املالية

 656,00 589 151 521,00 020 252 211,00 943 368 438,00 514 290 النتيجة العادية قبل الضرائب

 438,00 675 130 195,00 985 188 613,00 853 310 539,00 869 228 النتيجة الصافية بعد الضرائب

 218,00 914 20 326,00 035 63 598,00 089 58 900,00 644 61 على النتيجة يبةالضر

 347,00 066 072 2 733,00 196 068 2 938,00 114 981 1 385,00 898 754 1 األموال اخلاصة

 065,00 690 922 2 396,00 159 131 3 338,00 150 682 2 690,00 576 506 1 اخلصوم غري اجلارية

 112,00 636 285 4 630,00 848 140 3 218,00 409 546 2 869,00 107 221 اخلصوم اجلارية

 524,00 392 280 9 758,00 204 340 8 495,00 674 209 7 945,00 582 482 5 إمجايل األصول

 835,00 539 742 5 992,00 557 302 5 211,00 849 553 4 414,00 938 190 3 األصول غري اجلارية

 689,00 852 537 3 766,00 646 037 3 284,00 825 655 2 531,00 644 291 2 األصول اجلارية

 135,00 107 114 857,00 666 232 866,00 793 211 692,00 575 169 خزينة األصول

 730,00 114 7 490,00 539 7 010,00 335 14 000,00 788 4 التوظيفات املالية

 950,00 491 8 950,00 491 8 950,00 491 8 950,00 491 8 عدد األسهم الكلية

 988,00 122 2 988,00 122 2 988,00 122 2 988,00 122 2 عدد األسهم املصدرة

       100,00 القيمة اإلمسية لسهم

       400,00 قيمة العرض للسهم

 335,00 355,00 365,00 405,00 السعر السوقي

 483,00 622 091 1 538,00 016 030 1 885,00 783 820 846,00 833 676 االحتياطات

 244,00 243,55 233,29 206,65 القيمة الدفترية للسهم

 أبعاد األداء

ROA 0,014 0,023 0,043 0,042  العائد على األصول 

ROE 0,063 0,091 0,157 0,130  العائد على امللكية 

ROS 0,016 0,025 0,044 0,038  العائد على املبيعات 

EPS 15,388 22,255 36,606 26,951 عائد السهم 

P/E 21,770 15,952 9,971 15,027 مضاعف رحبية السهم 

Q TOBIN 1,083 1,113 1,155 0,942 نسبة كيو توبني 

 )2016-2013(من إعداد الباحث باالعتماد على التقارير املالية والقوائم املالية لشركة أن سي أ رويبة للفترة : املصدر
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 )2016- 2013(لمؤسسة صیدال خالل الفترة   EVAحساب مؤشر القیمة االتصادیة المضافة 

 016 2 015 2 014 2 013 2 السنوات

 Kcp  =RN/CPتكلفة األموال الخاصة  

 RN 2 658 147 326,76 1 477 751 553,22 1 143 817 990,89 1 509 161 605,06النتیجة الصافیة 

 CP 16 748 436 102,49 17 590 664 386,45 20 465 934 577,15 27 464 009 197,27األموال الخاصة 

 Kcp 0,159 0,084 0,056 0,055تكلفة األموال الخاصة 

 KD = RF/DNتكلفة االستدانة 

  DNاالستدانة الصافیة  

 495,69 228 397 11 493,64 819 773 7 950,90 726 488 8 602,57 200 008 5 الخصوم غیر الجاریة 

 444,41 163 810 746,41 832 728 601,26 175 628 536,52 016 732 خزینة الخصوم

 990,30 372 413 5 989,30 372 413 5 988,30 372 413 5 987,30 372 413 5 خزینة األصول

 989,19 559 18 989,19 559 018 3 989,19 559 018 3 989,19 559 018 2 التوظیفات المالیة

 DN -1 691 715 837,40 684 969 574,67 70 719 261,56 6 775 458 960,61االستدانة الصافیة 

 RN -147 696 864,44 -50 302 205,93 10 001 361,07 5 560 738,84النتیجة المالیة  

 KD 0,087 -0,073 0,141 0,001تكلفة االستدانة 

 K0التكلفة الوسطیة المرجحة لرأس المال 

 Kcp 0,16 0,08 0,06 0,05تكلفة األموال الخاصة 

 CP 16 748 436 102,49 17 590 664 386,45 20 465 934 577,15 27 464 009 197,27األموال الخاصة 

 DN -1 691 715 837,40 684 969 574,67 70 719 261,56 6 775 458 960,61االستدانة الصافیة 

DN+CP 15 056 720 265,09 18 275 633 961,12 20 536 653 838,71 34 239 468 157,88 

CP/(DN+CP) 1,11 0,96 1,00 0,80 

KD 0,087 -0,073 0,141 0,001 

(1-IS) 0,81 0,81 0,81 0,81 

DN/(DN+CP) -0,112 0,037 0,003 0,198 

CMPC 0,169 0,079 0,056 0,044 

 الخصوم الجاریة  - أجمالي األصول= الخصوم غیر الجاریة + األموال الخاصة ) = CI(رأس المال المستثمر 

 CP 16 748 436 102,49 17 590 664 386,45 20 465 934 577,15 27 464 009 197,27األموال الخاصة 

 495,69 228 397 11 493,64 819 773 7 950,90 726 488 8 602,57 200 008 5 الخصوم غیر الجاریة 

 657,41 536 930 46 820,68 900 921 34 405,93 704 587 31 372,69 573 099 30 إجمالي األصول

 964,45 298 529 7 749,89 146 682 6 068,58 313 508 5 667,63 936 342 8 الخصوم الجاریة 

CI 21 756 636 705,06 26 079 391 337,35 28 239 754 070,79 38 861 237 692,96 

 ROICالعائد على رأس المال المستثمر 

RO 975,09 143 093 2 241,54 808 433 1 152,23 736 618 1 282,02 399 946 2 النتیجة العملیاتیة 
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 555,41 639 725 506,08 315 313 617,37 073 400 069,99 103 505 الضریبة على النتیجة

النتیجة العملیاتیة بعد الضریبة 
NOPAT 2 441 296 212,03 1 218 662 534,86 1 120 492 735,46 1 367 504 419,66 

CI 21 756 636 705,06 26 079 391 337,35 28 239 754 070,79 38 861 237 692,96 

  ROIC = RO/CI 0,135 0,062 0,051 0,054 

  
 EVA = NOPAT- CI * CMPCالقیمة االقتصادیة المضافة   

ROCI 0,11 0,047 0,04 0,04 

CMPC 0,17 0,079 0,06 0,04 

CI 21 756 636 705,06 26 079 391 337,35 28 239 754 070,79 38 861 237 692,96 

EVA = (ROCI-CMPC) * CI -1 226 800 241,68 -831 950 970,29 -463 500 068,88 -350 481 569,70 

  

  )2016-2013(من إعداد الباحث باالعتماد على التقارير املالية والقوائم املالية ملؤسسة صيدال للفترة : املصدر

 )2016-2013(لمؤسسة التسییر الفندقي األوراسي  خالل الفترة   EVAحساب مؤشر القیمة االتصادیة المضافة 

 016 2 015 2 014 2 013 2 السنوات

 Kcp  =RN/CPتكلفة األموال الخاصة  

 RN 356 855 178,32 738 097 348,86 609 333 773,22 331 873 991,79النتیجة الصافیة 

 CP 3 708 613 871,54 3 936 167 895,59 4 603 745 255,09 4 601 165 896,12األموال الخاصة 

 Kcp 0,096 0,188 0,132 0,072تكلفة األموال الخاصة 

 KD = RF/DNتكلفة االستدانة 

  DNاالستدانة الصافیة  

 752,81 366 646 5 846,37 121 114 6 544,33 002 843 5 853,55 890 777 6 الخصوم غیر الجاریة 

 863,81 503 226,99 701 16 964,48 230 16 519,50 230 16 خزینة الخصوم

 724,33 945 275 1 673,86 603 600 1 139,20 489 731 1 064,13 695 888 خزینة األصول

 0,00 0,00 0,00 0,00 التوظیفات المالیة

 DN 5 905 426 308,92 4 127 744 369,61 4 530 219 399,50 4 370 924 892,29االستدانة الصافیة 

 RN -55 105 998,65 -16 538 454,75 -50 654 372,91 -108 231 947,94النتیجة المالیة  

 KD -0,01 0,00 -0,01 -0,02تكلفة االستدانة 

  Kcp )*CP/(DN+CP))*(KD*(1-IS)*(DN/(DN+CP)) = CMPCالتكلفة الوسطیة المرجحة لرأس المال   

 Kcp 0,10 0,19 0,13 0,07تكلفة األموال الخاصة 

 896,12 165 601 4 255,09 745 603 4 895,59 167 936 3 871,54 613 708 3 األموال الخاصة

 DN 5 905 426 308,92 4 127 744 369,61 4 530 219 399,50 4 370 924 892,29االستدانة الصافیة 

DN+CP 9 614 040 180,46 8 063 912 265,20 9 133 964 654,59 8 972 090 788,41 

CP/(DN+CP) 0,39 0,49 0,50 0,51 
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KD -0,01 0,00 -0,01 -0,02 

(1-IS) 0,75 0,75 0,75 0,75 

DN/(DN+CP) 0,61 0,51 0,50 0,49 

CMPC 0,0328 0,0900 0,0626 0,0279 

 الخصوم الجاریة  - أجمالي األصول= الخصوم غیر الجاریة + األموال الخاصة ) = CI(رأس المال المستثمر 

 CP 3 708 613 871,54 3 936 167 895,59 4 603 745 255,09 4 601 165 896,12األموال الخاصة 

 752,81 366 646 5 846,37 121 114 6 435,93 244 450 6 853,55 890 777 6 الخصوم غیر الجاریة 

 FR 916 085 826,03 1 892 701 164,81 2 363 814 454,49 1 891 991 125,30رأس المال العامل 

 523,63 541 355 8 646,97 052 354 8 166,71 711 493 8 899,06 418 570 9 األصول غیر الجاریة

 537,55 588 730 11 872,22 764 022 12 380,27 027 028 12 134,76 741 928 11 إجمالي األصول

 888,62 055 483 1 770,76 897 304 1 048,75 615 641 1 409,67 236 442 1 الخصوم الجاریة 

CI 10 486 504 725,09 10 386 412 331,52 10 717 867 101,46 10 247 532 648,93 

 ROICالعائد على رأس المال المستثمر 

RO 030,32 417 512 510,88 902 792 073,94 942 960 518,75 581 452 النتیجة العملیاتیة 

 030,32 417 512 510,88 902 792 073,94 942 960 518,75 581 452 الضریبة على النتیجة

النتیجة العملیاتیة بعد الضریبة 
NOPAT 40 620 341,78 206 306 180,33 132 914 364,75 72 311 090,53 

CI 411 961 176,97 754 635 893,61 659 988 146,13 440 105 939,79 

  ROIC = NOPAT/CI 10 486 504 725,09 10 386 412 331,52 10 717 867 101,46 10 247 532 648,93 

 EVA = NOPAT- CI * CMPCالقیمة االقتصادیة المضافة   

ROCI 0,04 0,07 0,06 0,04 

CMPC 0,03 0,09 0,06 0,03 

CI 10 486 504 725,09 10 386 412 331,52 10 717 867 101,46 10 247 532 648,93 

EVA = (ROCI-CMPC) * CI 67 801 857,36 -180 065 743,81 -10 430 287,23 153 767 246,65 

  

للفترة  التسيري الفندقي األوراسيمن إعداد الباحث باالعتماد على التقارير املالية والقوائم املالية ملؤسسة : املصدر

)2013-2016(  
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 )2016-2013(لشركة الیانس للتأمینات  خالل الفترة   EVAحساب مؤشر القیمة االتصادیة المضافة 

 016 2 015 2 014 2 013 2 السنوات

 Kcp  =RN/CPتكلفة األموال الخاصة  

 RN 367 325 800,82 355 369 919,28 363 021 284,57 421 931 678,07النتیجة الصافیة 

 CPاألموال الخاصة 
2 568 710 

605,00 
2 737 079 

268,83 2 881 705 827,02 
3 085 479 

620,09 

 Kcp 0,14 0,13 0,13 0,14تكلفة األموال الخاصة 

 KD = RF/DNتكلفة االستدانة 

  DNاالستدانة الصافیة  

 181,13 892 801 923,73 456 607 515,10 544 666 241,73 858 728 الخصوم غیر الجاریة 

 0,00 0,00 0,00 331,84 033 17- خزینة الخصوم

 629,51 899 509 765,78 650 712 502,59 248 556 309,91 129 366 خزینة األصول

 التوظیفات المالیة

1 279 092 
237,28 

1 024 000 
000,00 910 000 000,00 410 000 000,00 

 DN -933 396 637,30 -913 703 987,49االستدانة الصافیة 
-1 015 193 

842,05 -118 007 448,38 

 RF 41 603 963,02 51 495 508,30 89 353 405,72 142 014 526,31النتیجة المالیة  

 KD -0,04 -0,06 -0,09 -1,20تكلفة االستدانة 

  Kcp )*CP/(DN+CP))*(KD*(1-IS)*(DN/(DN+CP)) = CMPCالتكلفة الوسطیة المرجحة لرأس المال   

 Kcp 0,14 0,13 0,13 0,14تكلفة األموال الخاصة 

 األموال الخاصة

2 568 710 
605,00 

2 737 079 
268,83 2 881 705 827,02 

3 085 479 
620,09 

 DN -933 396 637,30 -913 703 987,49االستدانة الصافیة 
-1 015 193 

842,05 -118 007 448,38 

DN+CP 
1 635 313 

967,70 
1 823 375 

281,34 1 866 511 984,97 
2 967 472 

171,71 

CP/(DN+CP) 1,57 1,50 1,54 1,04 

KD -0,04 -0,06 -0,09 -1,20 

(1-IS) 0,75 1,75 2,75 3,75 

DN/(DN+CP) -0,57 -0,50 -0,54 -0,04 

CMPC -0,50 -0,96 -1,63 -1,40 

 الخصوم الجاریة  - أجمالي األصول= الخصوم غیر الجاریة + األموال الخاصة ) = CI(رأس المال المستثمر 

 CPاألموال الخاصة 
2 568 710 

605,00 
2 737 079 

268,83 2 881 705 827,03 
3 088 579 

620,29 

 181,13 892 801 923,73 456 607 515,10 544 666 241,73 858 728 الخصوم غیر الجاریة 

 FR 849 189 761,47 647 964 225,42 691 881 182,83 400 950 684,70رأس المال العامل 

 األصول غیر الجاریة

2 448 379 
085,24 

2 755 659 
558,51 2 797 281 567,93 

3 486 421 
116,53 

 األصول إجمالي

7 107 244 
380,81 

7 358 539 
403,56 7 200 085 875,46 

7 684 598 
384,84 

 226 797 3 124,70 923 710 3 915 954 3 675 809 3 الخصوم الجاریة 
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534,10 619,64 583,61 

CI 
3 297 568 

846,71 
3 403 623 

783,92 3 489 162 750,76 
3 887 371 

801,23 

 ROICالعائد على رأس المال المستثمر 

RO 005,45 177 372 906,35 056 355 237,09 563 380 664,71 910 458 النتیجة العملیاتیة 

على النتیجة یبةالضر  133 374 813,99 77 247 859,00 82 140 415,00 93 099 012,99 

النتیجة العملیاتیة بعد الضریبة 
NOPAT 325 535 850,72 303 315 378,09 272 916 491,35 279 077 992,46 

CI 
3 297 568 

846,71 
3 403 623 

783,92 3 489 162 750,76 
3 887 371 

801,23 

  ROIC = NOPAT/CI 0,10 0,09 0,08 0,07 

 EVA = NOPAT- CI * CMPCالقیمة االقتصادیة المضافة   

ROCI 0,10 0,09 0,08 0,07 

CMPC -0,50 -0,96 -1,63 -1,40 

CI 
3 297 568 

846,71 
3 403 623 

783,92 3 489 162 750,76 
3 887 371 

801,23 

EVA = (ROCI-CMPC) * CI 
1 968 038 

425,22 
3 576 022 

642,74 5 965 869 257,19 
5 723 032 

261,99 

  

- 2013(للفترة  للتأمينات شركة أليانسمن إعداد الباحث باالعتماد على التقارير املالية والقوائم املالية مل: املصدر

2016(  

 )2016-2013(لشركة أن سي أ رویبة خالل الفترة   EVAحساب مؤشر القیمة االتصادیة المضافة 

 016 2 015 2 014 2 013 2 السنوات

 Kcp  =RN/CPتكلفة األموال الخاصة  

 RN 228 869 539,00 310 853 613,00 188 985 195,00 130 675 438,00النتیجة الصافیة 

 CPاألموال الخاصة 
1 754 898 

385,00 
1 981 114 

938,00 
2 068 196 

733,00 
2 072 066 

347,00 

 Kcp 0,130 0,157 0,091 0,063تكلفة األموال الخاصة 

 KD = RF/DNتكلفة االستدانة 

  DNاالستدانة الصافیة  

 الخصوم غیر الجاریة 

1 506 576 
690,00 

2 682 150 
338,00 

3 131 159 
396,00 

2 922 690 
065,00 

 482,00 534 858 643,00 225 598 693,00 031 409 568,00 829 197 خزینة الخصوم

 135,00 107 114 857,00 666 232 866,00 793 211 692,00 575 169 خزینة األصول

 730,00 114 7 490,00 539 7 010,00 335 14 000,00 788 4 التوظیفات المالیة

 DNاالستدانة الصافیة 
1 530 042 

566,00 
2 865 053 

155,00 
3 489 178 

692,00 
3 660 002 

682,00 

 RN -92 104 883,00 -85 454 606,00 -187 770 507,00 -166 044 637,00النتیجة المالیة  

 KD -0,06 -0,03 -0,05 -0,05تكلفة االستدانة 



)01(المـــــلـــــــــحق رقـــم   
 

 
329 

  Kcp )*CP/(DN+CP))*(KD*(1-IS)*(DN/(DN+CP)) = CMPCالتكلفة الوسطیة المرجحة لرأس المال   

 Kcp 0,13 0,16 0,09 0,06تكلفة األموال الخاصة 

 األموال الخاصة

1 754 898 
385,00 

1 981 114 
938,00 

2 068 196 
733,00 

2 072 066 
347,00 

 DNاالستدانة الصافیة 
1 530 042 

566,00 
2 865 053 

155,00 
3 489 178 

692,00 
3 660 002 

682,00 

DN+CP 
3 284 940 

951,00 
4 846 168 

093,00 
5 557 375 

425,00 
5 732 069 

029,00 

CP/(DN+CP) 0,53 0,41 0,37 0,36 

KD -0,06 -0,03 -0,05 -0,05 

(1-IS) 0,81 0,81 0,81 0,81 

DN/(DN+CP) 0,47 0,59 0,63 0,64 

CMPC 0,0470 0,0499 0,0066 -0,0007 

 الخصوم الجاریة  - أجمالي األصول= الخصوم غیر الجاریة + األموال الخاصة ) = CI(المستثمر رأس المال 

 CPاألموال الخاصة 
1 754 898 

385,00 
1 981 114 

938,00 
2 068 196 

733,00 
2 072 066 

347,00 

 الخصوم غیر الجاریة 

1 506 576 
690,00 

2 682 150 
338,00 

3 131 159 
396,00 

2 922 690 
065,00 

 FRرأس المال العامل 
2 070 536 

662,00 109 416 066,00 -103 201 864,00 -747 783 423,00 

 األصول غیر الجاریة

3 190 938 
414,00 

4 553 849 
211,00 

5 302 557 
992,00 

5 742 539 
835,00 

 إجمالي األصول

5 482 582 
945,00 

7 209 674 
495,00 

8 340 204 
758,00 

9 280 392 
524,00 

 869,00 107 221 الخصوم الجاریة 
2 546 409 

218,00 
3 140 848 

630,00 
4 285 636 

112,00 

CI 
5 261 475 

076,00 
4 663 265 

277,00 
5 199 356 

128,00 
4 994 756 

412,00 

 ROICالعائد على رأس المال المستثمر 

RO 294,00 634 317 029,00 791 439 817,00 397 454 322,00 619 382 النتیجة العملیاتیة 

على النتیجة یبةالضر  61 644 900,00 58 089 598,00 63 035 326,00 20 914 218,00 

النتیجة العملیاتیة بعد الضریبة 
NOPAT 320 974 422,00 396 308 219,00 376 755 703,00 296 720 076,00 

CI 
5 261 475 

076,00 
4 663 265 

277,00 
5 199 356 

128,00 
4 994 756 

412,00 

  ROIC = NOPAT/CI 0,06 0,08 0,07 0,06 

 EVA = NOPAT- CI * CMPCالقیمة االقتصادیة المضافة   

ROCI 0,06 0,08 0,07 0,06 

CMPC 0,047 0,05 0,01 0,00 

CI 
5 261 475 

076,00 
4 663 265 

277,00 
5 199 356 

128,00 
4 994 756 

412,00 

EVA = (ROCI-CMPC) * CI 73 889 535,32 163 792 576,62 342 241 229,76 300 049 337,30 

  

 )2016- 2013(للفترة  أ رويبة سي ناشركة من إعداد الباحث باالعتماد على التقارير املالية والقوائم املالية مل: املصدر



 
 
 
 

  )02(امللحق رقم 
  SPSS 20  برنامج خمرجات

التحليل اإلحصائي الوصفي نتائج   

   ملتغريات الدراسة
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Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

NCA 16 7 11 9,06 1,806 

NRCA 16 2 8 5,44 2,032 

INDCA 16 ,00 ,18 ,0455 ,08131 

DUAL 16 0 1 ,75 ,447 

NCOMCA 16 3 5 3,50 ,894 

ACTMAJ 16 ,58 ,80 ,7075 ,09889 

NCAUDIT 16 3 5 3,75 ,856 

NRCAUDIT 16 2 4 3,63 ,719 

ROA 16 ,014 ,076 ,04250 ,015603 

ROE 16 ,054 ,188 ,11187 ,039638 

ROS 16 ,016 ,240 ,13681 ,071181 

EPS 16 15,388 229,360 83,17669 56,859889 

P/E 16 1,962 21,770 8,54575 5,270592 

EVA 16 -1226,8000 5965,8700 954,454375 2210,0545384 

Q TOBIN 16 ,531 1,155 ,82119 ,190080 

N valide (listwise) 16     

 

 



 

  

  )03(امللحق رقم 
 

    SPSS 20  برنامج خمرجات 

 أعضاء عدد بني البسيط اخلطي نتائج االحندار

 األداء وأبعاد (NCA) اإلدارة جملس 
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REGRESSION 
/MISSING LISTWISE  
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
/NOORIGIN 
/DEPENDENT ROA 
/METHOD=ENTER NCA. 

 
Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

1 NCAb . Entrée 

a. Variable dépendante : ROA 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,465a ,216 ,160 ,014300 

a. Valeurs prédites : (constantes), NCA 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés F Sig. 

1 

Régression ,001 1 ,001 3,858 ,070b 

Résidu ,003 14 ,000   

Total ,004 15    

a. Variable dépendante : ROA 

b. Valeurs prédites : (constantes), NCA 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardizes Coefficients standardizes t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) ,079 ,019  4,181 ,001 

NCA -,004 ,002 -,465 -1,964 ,070 

a. Variable dépendante : ROA 

 
REGRESSION 
/MISSING LISTWISE 
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
/NOORIGIN 
/DEPENDENT ROE 
/METHOD=ENTER NCA. 

 

 
Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables introduites Variables supprimées Méthode 

1 NCAb . Entrée 

a. Variable dépendante : ROE 
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b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,026a ,001 -,071 ,041016 

a. Valeurs prédites : (constantes), NCA 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F Sig. 

1 

Régression ,000 1 ,000 ,009 ,924b 

Résidu ,024 14 ,002   

Total ,024 15    

a. Variable dépendante : ROE 

b. Valeurs prédites : (constantes), NCA 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardizes t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) ,117 ,054  2,163 ,048 

NCA -,001 ,006 -,026 -,097 ,924 

a. Variable dépendante : ROE 
 

REGRESSION 
/MISSING LISTWISE 
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
/NOORIGIN 
/DEPENDENT ROS 
/METHOD=ENTER NCA. 

 
Régression 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

1 NCAb . Entrée 

a. Variable dépendante : ROS 

b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,549a ,301 ,252 ,061582 

a. Valeurs prédites : (constantes), NCA 

 

 

 

 



 )03(المـــــلـــــــــحق رقـــم 
  

 
335 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F Sig. 

1 

Régression ,023 1 ,023 6,041 ,028b 

Résidu ,053 14 ,004   

Total ,076 15    

a. Variable dépendante : ROS 

b. Valeurs prédites : (constantes), NCA 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardizes t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) ,333 ,081  4,097 ,001 

NCA -,022 ,009 -,549 -2,458 ,028 

a. Variable dépendante : ROS 

 
REGRESSION 
/MISSING LISTWISE 
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
/NOORIGIN 
/DEPENDENT EPS 
/METHOD=ENTER NCA. 

 

 
Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

1 NCAb . Entrée 

a. Variable dépendante : EPS 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,476a ,226 ,171 51,767713 

a. Valeurs prédites : (constantes), NCA 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F Sig. 

1 

Régression 10977,159 1 10977,159 4,096 ,063b 

Résidu 37518,545 14 2679,896   

Total 48495,704 15    

a. Variable dépendante : EPS 

b. Valeurs prédites : (constantes), NCA 
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Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardisés t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 218,906 68,301  3,205 ,006 

NCA -14,977 7,400 -,476 -2,024 ,063 

a. Variable dépendante : EPS 
 

REGRESSION 
/MISSING LISTWISE 
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
/NOORIGIN 
/DEPENDENT PE 
/METHOD=ENTER NCA. 

 
Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables introduites Variables supprimées Méthode 

1 NCAb . Entrée 

a. Variable dépendante : P/E 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,474a ,225 ,170 4,802737 

a. Valeurs prédites : (constantes), NCA 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F Sig. 

1 

Régression 93,759 1 93,759 4,065 ,063b 

Résidu 322,928 14 23,066   

Total 416,687 15    

a. Variable dépendante : P/E 

b. Valeurs prédites : (constantes), NCA 

Coefficientsa 

 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardizes t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) -3,998 6,337  -,631 ,538 

NCA 1,384 ,687 ,474 2,016 ,063 

a. Variable dépendante : P/E 
 

REGRESSION 
/MISSING LISTWISE 
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
/NOORIGIN 
/DEPENDENT EVA 
/METHOD=ENTER NCA. 
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Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

1 NCAb . Entrée 

a. Variable dépendante : EVA 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,504a ,254 ,201 1975,6970700 

a. Valeurs prédites : (constantes), NCA 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F Sig. 

1 

Régression 18617811,165 1 18617811,165 4,770 ,046b 

Résidu 54647304,773 14 3903378,912   

Total 73265115,938 15    

a. Variable dépendante : EVA 

b. Valeurs prédites : (constantes), NCA 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 6544,192 2606,678  2,511 ,025 

NCA -616,799 282,423 -,504 -2,184 ,046 

a. Variable dépendante : EVA 

 
 
 
 

REGRESSION 
/MISSING LISTWISE 
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
/NOORIGIN 
/DEPENDENT QTOBIN 
/METHOD=ENTER NCA. 
 

Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

1 NCAb . Entrée 

a. Variable dépendante : Q TOBIN 

c. Toutes variables requises saisies. 
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Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,799a ,638 ,612 ,118363 

a. Valeurs prédites : (constantes), NCA 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F Sig. 

1 

Régression ,346 1 ,346 24,684 ,000b 

Résidu ,196 14 ,014   

Total ,542 15    

a. Variable dépendante : Q TOBIN 

b. Valeurs prédites : (constantes), NCA 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardizes t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) ,059 ,156  ,380 ,710 

NCA ,084 ,017 ,799 4,968 ,000 

a. Variable dépendante : Q TOBIN 

 
 



 
 

)04(امللحق رقم   

    SPSS 20  برنامج خمرجات 

 اجتماعات عدد بني البسيط اخلطي االحندارنتائج 

  (NRCA) اإلدارة جملس 

   األداء وأبعاد 
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REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT ROA 
  /METHOD=ENTER NRCA. 
 

Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

1 NRCAb . Entrée 

a. Variable dépendante : ROA 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,306a ,094 ,029 ,015377 

a. Valeurs prédites : (constantes), NRCA 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés F Sig. 

1 

Régression ,000 1 ,000 1,446 ,249b 

Résidu ,003 14 ,000   

Total ,004 15    

a. Variable dépendante : ROA 

b. Valeurs prédites : (constantes), NRCA 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardizes t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) ,030 ,011  2,631 ,020 

NRCA ,002 ,002 ,306 1,202 ,249 

a. Variable dépendante : ROA 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT ROE 
  /METHOD=ENTER NRCA. 

Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

1 NRCAb . Entrée 

a. Variable dépendante : ROE 

b. Toutes variables requises saisies. 
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Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,171a ,029 -,040 ,040428 

a. Valeurs prédites : (constantes), NRCA 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés F Sig. 

1 

Régression ,001 1 ,001 ,420 ,528b 

Résidu ,023 14 ,002   

Total ,024 15    

a. Variable dépendante : ROE 

b. Valeurs prédites : (constantes), NRCA 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardizes t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) ,130 ,030  4,375 ,001 

NRCA -,003 ,005 -,171 -,648 ,528 

a. Variable dépendante : ROE 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT ROS 
  /METHOD=ENTER NRCA. 

Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

1 NRCAb . Entrée 

a. Variable dépendante : ROS 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,732a ,536 ,503 ,050193 

a. Valeurs prédites : (constantes), NRCA 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés F Sig. 

1 

Régression ,041 1 ,041 16,167 ,001b 

Résidu ,035 14 ,003   

Total ,076 15    

a. Variable dépendante : ROS 

b. Valeurs prédites : (constantes), NRCA 



)04(المـــــلـــــــــحق رقـــم   
 

 
342 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardisés t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) -,003 ,037  -,071 ,944 

NRCA ,026 ,006 ,732 4,021 ,001 

a. Variable dépendante : ROS 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT EPS 
  /METHOD=ENTER NRCA. 

Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

1 NRCAb . Entrée 

a. Variable dépendante : EPS 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,684a ,468 ,430 42,910968 

a. Valeurs prédites : (constantes), NRCA 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés F Sig. 

1 

Régression 22716,788 1 22716,788 12,337 ,003b 

Résidu 25778,916 14 1841,351   

Total 48495,704 15    

a. Variable dépendante : EPS 

b. Valeurs prédites : (constantes), NRCA 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardisés t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) -20,958 31,529  -,665 ,517 

NRCA 19,151 5,452 ,684 3,512 ,003 

a. Variable dépendante : EPS 

 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT PE 
  /METHOD=ENTER NRCA. 
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Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

1 NRCAb . Entrée 

a. Variable dépendante : P/E 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,788a ,621 ,594 3,359703 

a. Valeurs prédites : (constantes), NRCA 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés F Sig. 

1 

Régression 258,661 1 258,661 22,915 ,000b 

Résidu 158,026 14 11,288   

Total 416,687 15    

a. Variable dépendante : P/E 

b. Valeurs prédites : (constantes), NRCA 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 19,658 2,469  7,963 ,000 

NRCA -2,044 ,427 -,788 -4,787 ,000 

a. Variable dépendante : P/E 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT EVA 
  /METHOD=ENTER NRCA. 

 
Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables introduites Variables supprimées Méthode 

1 NRCAb . Entrée 

a. Variable dépendante : EVA 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,158a ,025 -,045 2258,8882302 

a. Valeurs prédites : (constantes), NRCA 
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ANOVAa 

Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés F Sig. 

1 

Régression 1829051,429 1 1829051,429 ,358 ,559b 

Résidu 71436064,509 14 5102576,036   

Total 73265115,938 15    

a. Variable dépendante : EVA 

b. Valeurs prédites : (constantes), NRCA 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardisés t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 1888,860 1659,720  1,138 ,274 

NRCA -171,845 287,024 -,158 -,599 ,559 

a. Variable dépendante : EVA 

 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT QTOBIN 
  /METHOD=ENTER NRCA. 

Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables introduites Variables supprimées Méthode 

1 NRCAb . Entrée 

a. Variable dépendante : Q TOBIN 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,734a ,538 ,505 ,133671 

a. Valeurs prédites : (constantes), NRCA 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F Sig. 

1 

Régression ,292 1 ,292 16,331 ,001b 

Résidu ,250 14 ,018   

Total ,542 15    

a. Variable dépendante : Q TOBIN 

b. Valeurs prédites : (constantes), NRCA 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardizes t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 1,194 ,098  12,161 ,000 

NRCA -,069 ,017 -,734 -4,041 ,001 

a. Variable dépendante : Q TOBIN 



 
 
 
 

)05(امللحق رقم   

  SPSS 20  برنامج خمرجات

نسبة األعضاء  بني البسيط اخلطي نتائج االحندار

   (INDCA)    اإلدارة جملس  املستقلني يف

   األداء وأبعاد
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REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT ROA 
  /METHOD=ENTER INDCA. 

Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

1 INDCAb . Entrée 

a. Variable dépendante : ROA 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,459a ,210 ,154 ,014353 

a. Valeurs prédites : (constantes), INDCA 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des 

carrés 

F Sig. 

1 

Régression ,001 1 ,001 3,728 ,074b 

Résidu ,003 14 ,000   

Total ,004 15    

a. Variable dépendante : ROA 

b. Valeurs prédites : (constantes), INDCA 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) ,047 ,004  11,223 ,000 

INDCA -,088 ,046 -,459 -1,931 ,074 

a. Variable dépendante : ROA 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT ROE 
  /METHOD=ENTER INDCA. 

Régression 
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Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

1 INDCAb . Entrée 

a. Variable dépendante : ROE 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,024a ,001 -,071 ,041017 

a. Valeurs prédites : (constantes), INDCA 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des 

carrés 

F Sig. 

1 

Régression ,000 1 ,000 ,008 ,928b 

Résidu ,024 14 ,002   

Total ,024 15    

a. Variable dépendante : ROE 

b. Valeurs prédites : (constantes), INDCA 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardisés t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) ,112 ,012  9,494 ,000 

INDCA -,012 ,130 -,024 -,091 ,928 

a. Variable dépendante : ROE 

 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT ROS 
  /METHOD=ENTER INDCA. 

Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables introduites Variables supprimées Méthode 

1 INDCAb . Entrée 

a. Variable dépendante : ROS 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,888a ,789 ,774 ,033811 

a. Valeurs prédites : (constantes), INDCA 
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ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des 

carrés 

F Sig. 

1 

Régression ,060 1 ,060 52,482 ,000b 

Résidu ,016 14 ,001   

Total ,076 15    

a. Variable dépendante : ROS 

b. Valeurs prédites : (constantes), INDCA 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) ,172 ,010  17,639 ,000 

INDCA -,778 ,107 -,888 -7,244 ,000 

a. Variable dépendante : ROS 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT EPS 
  /METHOD=ENTER INDCA. 
 

Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

1 INDCAb . Entrée 

a. Variable dépendante : EPS 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,607a ,368 ,323 46,774977 

a. Valeurs prédites : (constantes), INDCA 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des 

carrés 

F Sig. 

1 

Régression 17865,125 1 17865,125 8,165 ,013b 

Résidu 30630,579 14 2187,899   

Total 48495,704 15    

a. Variable dépendante : EPS 

b. Valeurs prédites : (constantes), INDCA 
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Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 102,469 13,503  7,589 ,000 

INDCA -424,429 148,531 -,607 -2,858 ,013 

a. Variable dépendante : EPS 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT PE 
  /METHOD=ENTER INDCA. 

Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

1 INDCAb . Entrée 

a. Variable dépendante : P/E 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,807a ,651 ,627 3,220842 

a. Valeurs prédites : (constantes), INDCA 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des 

carrés 

F Sig. 

1 

Régression 271,453 1 271,453 26,167 ,000b 

Résidu 145,234 14 10,374   

Total 416,687 15    

a. Variable dépendante : P/E 

b. Valeurs prédites : (constantes), INDCA 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 6,168 ,930  6,633 ,000 

INDCA 52,318 10,228 ,807 5,115 ,000 

a. Variable dépendante : P/E 

 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
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  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT EVA 
  /METHOD=ENTER INDCA. 

 
Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

1 INDCAb . Entrée 

a. Variable dépendante : EVA 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,198a ,039 -,029 2242,2586396 

a. Valeurs prédites : (constantes), INDCA 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F Sig. 

1 

Régression 2876982,644 1 2876982,644 ,572 ,462b 

Résidu 70388133,294 14 5027723,807   

Total 73265115,938 15    

a. Variable dépendante : EVA 

b. Valeurs prédites : (constantes), INDCA 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardisés t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 1199,275 647,284  1,853 ,085 

INDCA -5386,054 7120,127 -,198 -,756 ,462 

a. Variable dépendante : EVA 

 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT QTOBIN 
  /METHOD=ENTER INDCA. 
 

Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

1 INDCAb . Entrée 

a. Variable dépendante : Q TOBIN 
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b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,791a ,625 ,598 ,120446 

a. Valeurs prédites : (constantes), INDCA 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des 

carrés 

F Sig. 

1 

Régression ,339 1 ,339 23,358 ,000b 

Résidu ,203 14 ,015   

Total ,542 15    

a. Variable dépendante : Q TOBIN 

b. Valeurs prédites : (constantes), INDCA 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) ,737 ,035  21,201 ,000 

INDCA 1,848 ,382 ,791 4,833 ,000 

a. Variable dépendante : Q TOBIN 
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  SPSS 20  برنامج خمرجات

ازدواجية  بني البسيط اخلطي نتائج االحندار

منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام 

)DUAL( األداء وأبعاد   
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REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT ROA 
  /METHOD=ENTER DUAL. 

Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

1 DUALb . Entrée 

a. Variable dépendante : ROA 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,459a ,210 ,154 ,014353 

a. Valeurs prédites : (constantes), DUAL 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des 

carrés 

F Sig. 

1 

Régression ,001 1 ,001 3,728 ,074b 

Résidu ,003 14 ,000   

Total ,004 15    

a. Variable dépendante : ROA 

b. Valeurs prédites : (constantes), DUAL 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardizes Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) ,031 ,007  4,250 ,001 

DUAL ,016 ,008 ,459 1,931 ,074 

a. Variable dépendante : ROA 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT ROE 
  /METHOD=ENTER DUAL. 

Régression 
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REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT ROS 
  /METHOD=ENTER DUAL. 

Régression 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des 

carrés 

F Sig. 

1 

Régression ,060 1 ,060 52,482 ,000b 

Résidu ,016 14 ,001   

Total ,076 15    

a. Variable dépendante : ROS 

b. Valeurs prédites : (constantes), DUAL 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

1 DUALb . Entrée 

a. Variable dépendante : ROE 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,024a ,001 -,071 ,041017 

a. Valeurs prédites : (constantes), DUAL 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des 

carrés 

F Sig. 

1 

Régression ,000 1 ,000 ,008 ,928b 

Résidu ,024 14 ,002   

Total ,024 15    

a. Variable dépendante : ROE 

b. Valeurs prédites : (constantes), DUAL 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) ,110 ,021  5,376 ,000 

DUAL ,002 ,024 ,024 ,091 ,928 

a. Variable dépendante : ROE 
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Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) ,031 ,017  1,819 ,090 

DUAL ,141 ,020 ,888 7,244 ,000 

a. Variable dépendante : ROS 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT EPS 
  /METHOD=ENTER DUAL. 

Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

1 DUALb . Entrée 

a. Variable dépendante : EPS 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,607a ,368 ,323 46,774977 

a. Valeurs prédites : (constantes), DUAL 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F Sig. 

1 

Régression 17865,125 1 17865,125 8,165 ,013b 

Résidu 30630,579 14 2187,899   

Total 48495,704 15    

a. Variable dépendante : EPS 

b. Valeurs prédites : (constantes), DUAL 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 25,300 23,387  1,082 ,298 

DUAL 77,169 27,006 ,607 2,858 ,013 

a. Variable dépendante : EPS 
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REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT PE 
  /METHOD=ENTER DUAL. 

Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables introduites Variables supprimées Méthode 

1 DUALb . Entrée 

a. Variable dépendante : P/E 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,807a ,651 ,627 3,220842 

a. Valeurs prédites : (constantes), DUAL 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des 

carrés 

F Sig. 

1 

Régression 271,453 1 271,453 26,167 ,000b 

Résidu 145,234 14 10,374   

Total 416,687 15    

a. Variable dépendante : P/E 

b. Valeurs prédites : (constantes), DUAL 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardizes t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 15,680 1,610  9,737 ,000 

DUAL -9,512 1,860 -,807 -5,115 ,000 

a. Variable dépendante : P/E 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT EVA 
  /METHOD=ENTER DUAL. 

Régression 

Variables introduites/supprimées
a
 

Modèle Variables introduites Variables supprimées Méthode 

1 DUAL
b
 . Entrée 

a. Variable dépendante : EVA 

b. Toutes variables requises saisies. 
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Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,198
a
 ,039 -,029 2242,2586396 

a. Valeurs prédites : (constantes), DUAL 

 

Coefficients
a
 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

T Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 219,993 1121,129  ,196 ,847 

DUAL 979,282 1294,569 ,198 ,756 ,462 

a. Variable dépendante : EVA 

 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT QTOBIN 
  /METHOD=ENTER DUAL. 

Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables introduites Variables supprimées Méthode 

1 DUALb . Entrée 

a. Variable dépendante : Q TOBIN 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,791a ,625 ,598 ,120446 

a. Valeurs prédites : (constantes), DUAL 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F Sig. 

1 

Régression ,339 1 ,339 23,358 ,000b 

Résidu ,203 14 ,015   

Total ,542 15    

a. Variable dépendante : Q TOBIN 

b. Valeurs prédites : (constantes), DUAL 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardisés t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 1,073 ,060  17,821 ,000 

DUAL -,336 ,070 -,791 -4,833 ,000 

a. Variable dépendante : Q TOBIN 
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REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT ROA 
  /METHOD=ENTER NCOMCA. 

Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

1 NCOMCAb . Entrée 

a. Variable dépendante : ROA 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,459a ,210 ,154 ,014353 

a. Valeurs prédites : (constantes), NCOMCA 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des 

carrés 

F Sig. 

1 

Régression ,001 1 ,001 3,728 ,074b 

Résidu ,003 14 ,000   

Total ,004 15    

a. Variable dépendante : ROA 

b. Valeurs prédites : (constantes), NCOMCA 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) ,071 ,015  4,719 ,000 

NCOMCA -,008 ,004 -,459 -1,931 ,074 

a. Variable dépendante : ROA 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT ROE 
  /METHOD=ENTER NCOMCA. 

Régression 
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Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables introduites Variables supprimées Méthode 

1 NCOMCAb . Entrée 

a. Variable dépendante : ROE 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,024a ,001 -,071 ,041017 

a. Valeurs prédites : (constantes), NCOMCA 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des 

carrés 

F Sig. 

1 

Régression ,000 1 ,000 ,008 ,928b 

Résidu ,024 14 ,002   

Total ,024 15    

a. Variable dépendante : ROE 

b. Valeurs prédites : (constantes), NCOMCA 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardisés t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) ,116 ,043  2,709 ,017 

NCOMCA -,001 ,012 -,024 -,091 ,928 

a. Variable dépendante : ROE 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT ROS 
  /METHOD=ENTER NCOMCA. 
 

Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

1 NCOMCAb . Entrée 

a. Variable dépendante : ROS 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,888a ,789 ,774 ,033811 

a. Valeurs prédites : (constantes), NCOMCA 
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ANOVAa 

Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des 

carrés 

F Sig. 

1 

Régression ,060 1 ,060 52,482 ,000b 

Résidu ,016 14 ,001   

Total ,076 15    

a. Variable dépendante : ROS 

b. Valeurs prédites : (constantes), NCOMCA 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) ,384 ,035  10,920 ,000 

NCOMCA -,071 ,010 -,888 -7,244 ,000 

a. Variable dépendante : ROS 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT EPS 
  /METHOD=ENTER NCOMCA. 

Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

1 NCOMCAb . Entrée 

a. Variable dépendante : EPS 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,607a ,368 ,323 46,774977 

a. Valeurs prédites : (constantes), NCOMCA 

b.  

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des 

carrés 

F Sig. 

1 

Régression 17865,125 1 17865,125 8,165 ,013b 

Résidu 30630,579 14 2187,899   

Total 48495,704 15    

a. Variable dépendante : EPS 

b. Valeurs prédites : (constantes), NCOMCA 
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Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 218,222 48,685  4,482 ,001 

NCOMCA -38,584 13,503 -,607 -2,858 ,013 

a. Variable dépendante : EPS 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT PE 
  /METHOD=ENTER NCOMCA. 

Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

1 NCOMCAb . Entrée 

a. Variable dépendante : P/E 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,807a ,651 ,627 3,220842 

a. Valeurs prédites : (constantes), NCOMCA 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des 

carrés 

F Sig. 

1 

Régression 271,453 1 271,453 26,167 ,000b 

Résidu 145,234 14 10,374   

Total 416,687 15    

a. Variable dépendante : P/E 

b. Valeurs prédites : (constantes), NCOMCA 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) -8,101 3,352  -2,416 ,030 

NCOMCA 4,756 ,930 ,807 5,115 ,000 

a. Variable dépendante : P/E 
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REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT EVA 
  /METHOD=ENTER NCOMCA. 

Régression 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

1 NCOMCAb . Entrée 

a. Variable dépendante : EVA 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,198a ,039 -,029 2242,2586396 

a. Valeurs prédites : (constantes), NCOMCA 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F Sig. 

1 

Régression 2876982,644 1 2876982,644 ,572 ,462b 

Résidu 70388133,294 14 5027723,807   

Total 73265115,938 15    

a. Variable dépendante : EVA 

b. Valeurs prédites : (constantes), NCOMCA 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardisés t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 2668,199 2333,817  1,143 ,272 

NCOMCA -489,641 647,284 -,198 -,756 ,462 

a. Variable dépendante : EVA 

 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT QTOBIN 
  /METHOD=ENTER NCOMCA. 

Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables introduites Variables supprimées Méthode 

1 NCOMCAb . Entrée 

a. Variable dépendante : Q TOBIN 

b. Toutes variables requises saisies. 
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Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,791a ,625 ,598 ,120446 

a. Valeurs prédites : (constantes), NCOMCA 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des 

carrés 

F Sig. 

1 

Régression ,339 1 ,339 23,358 ,000b 

Résidu ,203 14 ,015   

Total ,542 15    

a. Variable dépendante : Q TOBIN 

b. Valeurs prédites : (constantes), NCOMCA 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) ,233 ,125  1,859 ,084 

NCOMCA ,168 ,035 ,791 4,833 ,000 

a. Variable dépendante : Q TOBIN 
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REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT ROA 

  /METHOD=ENTER ACTMAJ. 

Régression 
Variables introduites/suppriméesa 

Modèle 
Variables 

introduites 
Variables 

supprimées Méthode 

1 ACTMAJb   Entrée 

a. Variable dépendante : ROA 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,229a ,053 -,015 ,015720 

a. Valeurs prédites : (constantes), ACTMAJ 

ANOVAa 

Modèle 
Somme des 

carrés ddl 
Moyenne des 

carrés F Sig. 

1 Régression ,000 1 ,000 ,778 ,393b 

Résidu ,003 14 ,000   

Total ,004 15    

a. Variable dépendante : ROA 

b. Valeurs prédites : (constantes), ACTMAJ 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 
Coefficients 
standardisés 

T Sig. A 
Erreur 

standard Bêta 

1 (Constante) ,017 ,029   ,576 ,573 

ACTMAJ ,036 ,041 ,229 ,882 ,393 

a. Variable dépendante : ROA 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT ROE 

  /METHOD=ENTER ACTMAJ. 

Régression 
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Variables introduites/suppriméesa 

Modèle 
Variables 

introduites 
Variables 

supprimées Méthode 

1 ACTMAJb   Entrée 

a. Variable dépendante : ROE 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux 
R-deux 
ajusté 

Erreur standard de 
l'estimation 

1 ,201a ,041 -,028 ,040188 

a. Valeurs prédites : (constantes), ACTMAJ 

ANOVAa 

Modèle 
Somme des 

carrés ddl 
Moyenne des 

carrés F Sig. 

1 Régression ,001 1 ,001 ,592 ,454b 

Résidu ,023 14 ,002   

Total ,024 15    

a. Variable dépendante : ROE 

b. Valeurs prédites : (constantes), ACTMAJ 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés Coefficients standardisés 

T Sig. A Erreur standard Bêta 

1 (Constante) ,169 ,075  2,256 ,041 

ACTMAJ -,081 ,105 -,201 -,770 ,454 

a. Variable dépendante : ROE 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT ROS 

  /METHOD=ENTER ACTMAJ. 

Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle 
Variables 

introduites 
Variables 

supprimées Méthode 

1 ACTMAJb   Entrée 

a. Variable dépendante : ROS 

b. Toutes variables requises saisies. 
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Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux 
R-deux 
ajusté 

Erreur 
standard de 
l'estimation 

1 ,634a ,402 ,360 ,056962 

a. Valeurs prédites : (constantes), ACTMAJ 

ANOVAa 

Modèle 
Somme des 

carrés ddl 
Moyenne des 

carrés F Sig. 

1 Régression ,031 1 ,031 9,423 ,008b 

Résidu ,045 14 ,003   

Total ,076 15    

a. Variable dépendante : ROS 

b. Valeurs prédites : (constantes), ACTMAJ 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 
Coefficients 
standardisés 

T Sig. A 
Erreur 

standard Bêta 

1 (Constante) -,186 ,106  -1,753 ,101 

ACTMAJ ,457 ,149 ,634 3,070 ,008 

a. Variable dépendante : ROS 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT EPS 

  /METHOD=ENTER ACTMAJ. 

Régression 
Variables introduites/suppriméesa 

Modèle 
Variables 

introduites 
Variables 

supprimées Méthode 

1 ACTMAJb   Entrée 

a. Variable dépendante : EPS 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux 
R-deux 
ajusté 

Erreur 
standard de 
l'estimation 

1 ,734a ,539 ,506 39,951498 

a. Valeurs prédites : (constantes), ACTMAJ 
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ANOVAa 

Modèle 
Somme des 

carrés ddl 
Moyenne des 

carrés F Sig. 

1 Régression 26149,994 1 26149,994 16,383 ,001b 

Résidu 22345,711 14 1596,122   

Total 48495,704 15    

a. Variable dépendante : EPS 

b. Valeurs prédites : (constantes), ACTMAJ 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 
Coefficients 
standardisés 

T Sig. A 
Erreur 

standard Bêta 

1 (Constante) -215,532 74,471  -2,894 ,012 

ACTMAJ 422,202 104,308 ,734 4,048 ,001 

a. Variable dépendante : EPS 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT PE 

  /METHOD=ENTER ACTMAJ. 

Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle 
Variables 

introduites 
Variables 

supprimées Méthode 

1 ACTMAJb   Entrée 

a. Variable dépendante : P/E 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux 
R-deux 
ajusté 

Erreur 
standard de 
l'estimation 

1 ,808a ,653 ,628 3,214915 

a. Valeurs prédites : (constantes), ACTMAJ 

 
ANOVAa 

Modèle 
Somme des 

carrés Ddl 
Moyenne des 

carrés F Sig. 

1 Régression 271,988 1 271,988 26,315 ,000b 

Résidu 144,699 14 10,336     

Total 416,687 15       

a. Variable dépendante : P/E 

b. Valeurs prédites : (constantes), ACTMAJ 
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Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardizes 
Coefficients 
standardisés 

T Sig. A 
Erreur 

standard Bêta 

1 (Constante) 39,010 5,993   6,510 ,000 

ACTMAJ -43,059 8,394 -,808 -5,130 ,000 

a. Variable dépendante : P/E 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT EVA 

  /METHOD=ENTER ACTMAJ. 

Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle 
Variables 

introduites 
Variables 

supprimées Méthode 

1 ACTMAJb   Entrée 

a. Variable dépendante : EVA 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 
,417a ,174 ,115 2079,6051327 

a. Valeurs prédites : (constantes), ACTMAJ 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés F Sig. 

1 Régression 
12718510,826 1 12718510,826 2,941 ,108b 

Résidu 
60546605,113 14 4324757,508   

Total 
73265115,938 15    

a. Variable dépendante : EVA 

b. Valeurs prédites : (constantes), ACTMAJ 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardizes 
Coefficients 
standardisés 

T Sig. A 
Erreur 

standard Bêta 

1 (Constante) 
7542,089 3876,446  1,946 ,072 

ACTMAJ 
-9311,145 5429,575 -,417 -1,715 ,108 

a. Variable dépendante : EVA 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 
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  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT 
QTOBIN 

  /METHOD=ENTER ACTMAJ. 

Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle 
Variables 

introduites 
Variables 

supprimées Méthode 

1 ACTMAJb   Entrée 

a. Variable dépendante : Q TOBIN 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,641a ,410 ,368 ,151095 

a. Valeurs prédites : (constantes), ACTMAJ 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés F Sig. 

1 Régression ,222 1 ,222 9,739 ,008b 

Résidu ,320 14 ,023   

Total ,542 15    

a. Variable dépendante : Q TOBIN 

b. Valeurs prédites : (constantes), ACTMAJ 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés Coefficients standardisés 

t Sig. A Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,692 ,282  6,008 ,000 

ACTMAJ -1,231 ,394 -,641 -
3,121 

,008 

a. Variable dépendante : Q TOBIN 

 



 
 
 
 

  )09(امللحق رقم 
  SPSS 20  برنامج خمرجات
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REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT ROA 
  /METHOD=ENTER NCAUDIT. 

Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables introduites Variables supprimées Méthode 

1 NCAUDITb . Entrée 

a. Variable dépendante : ROA 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,110a ,012 -,059 ,016053 

a. Valeurs prédites : (constantes), NCAUDIT 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des 

carrés 

F Sig. 

1 

Régression ,000 1 ,000 ,171 ,686b 

Résidu ,004 14 ,000   

Total ,004 15    

a. Variable dépendante : ROA 

b. Valeurs prédites : (constantes), NCAUDIT 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardisés t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) ,035 ,019  1,883 ,081 

NCAUDIT ,002 ,005 ,110 ,413 ,686 

a. Variable dépendante : ROA 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT ROE 
  /METHOD=ENTER NCAUDIT. 
 

Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables introduites Variables supprimées Méthode 

1 NCAUDITb . Entrée 

a. Variable dépendante : ROE 

b. Toutes variables requises saisies. 
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Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,335a ,112 ,049 ,038661 

a. Valeurs prédites : (constantes), NCAUDIT 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des 

carrés 

F Sig. 

1 

Régression ,003 1 ,003 1,768 ,205b 

Résidu ,021 14 ,001   

Total ,024 15    

a. Variable dépendante : ROE 

b. Valeurs prédites : (constantes), NCAUDIT 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) ,054 ,045  1,201 ,250 

NCAUDIT ,015 ,012 ,335 1,330 ,205 

a. Variable dépendante : ROE 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT ROS 
  /METHOD=ENTER NCAUDIT. 

Régression 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

1 NCAUDITb . Entrée 

a. Variable dépendante : ROS 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,080a ,006 -,065 ,073445 

a. Valeurs prédites : (constantes), NCAUDIT 
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ANOVAa 

Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des 

carrés 

F Sig. 

1 

Régression ,000 1 ,000 ,089 ,770b 

Résidu ,076 14 ,005   

Total ,076 15    

a. Variable dépendante : ROS 

b. Valeurs prédites : (constantes), NCAUDIT 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) ,162 ,085  1,900 ,078 

NCAUDIT -,007 ,022 -,080 -,299 ,770 

a. Variable dépendante : ROS 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT EPS 
  /METHOD=ENTER NCAUDIT. 

Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

1 NCAUDITb . Entrée 

a. Variable dépendante : EPS 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,518a ,268 ,216 50,348204 

a. Valeurs prédites : (constantes), NCAUDIT 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés F Sig. 

1 

Régression 13006,522 1 13006,522 5,131 ,040b 

Résidu 35489,183 14 2534,942   

Total 48495,704 15    

a. Variable dépendante : EPS 

b. Valeurs prédites : (constantes), NCAUDIT 
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Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardisés t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 212,125 58,302  3,638 ,003 

NCAUDIT -34,386 15,181 -,518 -2,265 ,040 

a. Variable dépendante : EPS 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT PE 
  /METHOD=ENTER NCAUDIT. 

Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables introduites Variables supprimées Méthode 

1 NCAUDITb . Entrée 

a. Variable dépendante : P/E 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,429a ,184 ,126 4,927788 

a. Valeurs prédites : (constantes), NCAUDIT 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés F Sig. 

1 

Régression 76,724 1 76,724 3,160 ,097b 

Résidu 339,963 14 24,283   

Total 416,687 15    

a. Variable dépendante : P/E 

b. Valeurs prédites : (constantes), NCAUDIT 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) -1,358 5,706  -,238 ,815 

NCAUDIT 2,641 1,486 ,429 1,778 ,097 

a. Variable dépendante : P/E 

 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT EVA 
  /METHOD=ENTER NCAUDIT. 
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Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

1 NCAUDITb . Entrée 

a. Variable dépendante : EVA 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,842a ,708 ,687 1235,4811504 

a. Valeurs prédites : (constantes), NCAUDIT 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des 

carrés 

F Sig. 

1 

Régression 51895324,517 1 51895324,517 33,998 ,000b 

Résidu 21369791,421 14 1526413,673   

Total 73265115,938 15    

a. Variable dépendante : EVA 

b. Valeurs prédites : (constantes), NCAUDIT 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardisés t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) -7190,695 1430,658  -5,026 ,000 

NCAUDIT 2172,040 372,512 ,842 5,831 ,000 

a. Variable dépendante : EVA 

 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT QTOBIN 
  /METHOD=ENTER NCAUDIT. 

Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

1 NCAUDITb . Entrée 

a. Variable dépendante : Q TOBIN 

c. Toutes variables requises saisies. 
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Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,188a ,035 -,034 ,193248 

a. Valeurs prédites : (constantes), NCAUDIT 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des 

carrés 

F Sig. 

1 

Régression ,019 1 ,019 ,512 ,486b 

Résidu ,523 14 ,037   

Total ,542 15    

a. Variable dépendante : Q TOBIN 

b. Valeurs prédites : (constantes), NCAUDIT 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) ,665 ,224  2,971 ,010 

NCAUDIT ,042 ,058 ,188 ,716 ,486 

a. Variable dépendante : Q TOBIN 
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REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT ROA 
  /METHOD=ENTER NRCAUDIT. 

Régression 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

1 NRCAUDITb . Entrée 

a. Variable dépendante : ROA 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,452a ,204 ,147 ,014409 

a. Valeurs prédites : (constantes), NRCAUDIT 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des 

carrés 

F Sig. 

1 

Régression ,001 1 ,001 3,590 ,079b 

Résidu ,003 14 ,000   

Total ,004 15    

a. Variable dépendante : ROA 

b. Valeurs prédites : (constantes), NRCAUDIT 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) ,007 ,019  ,364 ,721 

NRCAUDIT ,010 ,005 ,452 1,895 ,079 

a. Variable dépendante : ROA 

 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT ROE 
  /METHOD=ENTER NRCAUDIT. 

Régression 
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Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 

introduites 

Variables supprimées Méthode 

1 NRCAUDITb . Entrée 

a. Variable dépendante : ROE 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,024a ,001 -,071 ,041018 

a. Valeurs prédites : (constantes), NRCAUDIT 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des 

carrés 

F Sig. 

1 

Régression ,000 1 ,000 ,008 ,930b 

Résidu ,024 14 ,002   

Total ,024 15    

a. Variable dépendante : ROE 

b. Valeurs prédites : (constantes), NRCAUDIT 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) ,107 ,054  1,969 ,069 

NRCAUDIT ,001 ,015 ,024 ,090 ,930 

a. Variable dépendante : ROE 

 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT ROS 
  /METHOD=ENTER NRCAUDIT. 
 

Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables introduites Variables supprimées Méthode 

1 NRCAUDITb . Entrée 

a. Variable dépendante : ROS 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,831a ,691 ,669 ,040970 

a. Valeurs prédites : (constantes), NRCAUDIT 
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ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des 

carrés 

F Sig. 

1 

Régression ,053 1 ,053 31,278 ,000b 

Résidu ,023 14 ,002   

Total ,076 15    

a. Variable dépendante : ROS 

b. Valeurs prédites : (constantes), NRCAUDIT 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) -,162 ,054  -2,974 ,010 

NRCAUDIT ,082 ,015 ,831 5,593 ,000 

a. Variable dépendante : ROS 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT EPS 
  /METHOD=ENTER NRCAUDIT. 

Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

1 NRCAUDITb . Entrée 

a. Variable dépendante : EPS 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,564a ,318 ,270 48,594848 

a. Valeurs prédites : (constantes), NRCAUDIT 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des 

carrés 

F Sig. 

1 

Régression 15435,274 1 15435,274 6,536 ,023b 

Résidu 33060,430 14 2361,459   

Total 48495,704 15    

a. Variable dépendante : EPS 

b. Valeurs prédites : (constantes), NRCAUDIT 
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Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) -78,599 64,433  -1,220 ,243 

NRCAUDIT 44,628 17,456 ,564 2,557 ,023 

a. Variable dépendante : EPS 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT PE 
  /METHOD=ENTER NRCAUDIT. 

 
Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

1 NRCAUDITb . Entrée 

a. Variable dépendante : P/E 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,760a ,578 ,547 3,545947 

a. Valeurs prédites : (constantes), NRCAUDIT 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F Sig. 

1 

Régression 240,655 1 240,655 19,139 ,001b 

Résidu 176,032 14 12,574   

Total 416,687 15    

a. Variable dépendante : P/E 

b. Valeurs prédites : (constantes), NRCAUDIT 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 28,746 4,702  6,114 ,000 

NRCAUDIT -5,572 1,274 -,760 -4,375 ,001 

a. Variable dépendante : P/E 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
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  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT EVA 
  /METHOD=ENTER NRCAUDIT. 

Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

1 NRCAUDITb . Entrée 

a. Variable dépendante : EVA 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,184a ,034 -,035 2248,5934030 

a. Valeurs prédites : (constantes), NRCAUDIT 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des 

carrés 

F Sig. 

1 

Régression 2478703,852 1 2478703,852 ,490 ,495b 

Résidu 70786412,086 14 5056172,292   

Total 73265115,938 15    

a. Variable dépendante : EVA 

b. Valeurs prédites : (constantes), NRCAUDIT 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) -1095,619 2981,456  -,367 ,719 

NRCAUDIT 565,538 807,719 ,184 ,700 ,495 

a. Variable dépendante : EVA 

 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT QTOBIN 
  /METHOD=ENTER NRCAUDIT. 

Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

1 NRCAUDITb . Entrée 

a. Variable dépendante : Q TOBIN 

b. Toutes variables requises saisies. 
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Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,783a ,612 ,585 ,122484 

a. Valeurs prédites : (constantes), NRCAUDIT 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des 

carrés 

F Sig. 

1 

Régression ,332 1 ,332 22,125 ,000b 

Résidu ,210 14 ,015   

Total ,542 15    

a. Variable dépendante : Q TOBIN 

b. Valeurs prédites : (constantes), NRCAUDIT 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 1,571 ,162  9,676 ,000 

NRCAUDIT -,207 ,044 -,783 -4,704 ,000 

a. Variable dépendante : Q TOBIN 
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REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT ROA 
  /METHOD=ENTER DUAL. 


Régression 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle Variables 


introduites 


Variables 


supprimées 


Méthode 


1 DUALb . Entrée 


a. Variable dépendante : ROA 


b. Toutes variables requises saisies. 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 


de l'estimation 


1 ,459a ,210 ,154 ,014353 


a. Valeurs prédites : (constantes), DUAL 


ANOVAa 


Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des 


carrés 


F Sig. 


1 


Régression ,001 1 ,001 3,728 ,074b 


Résidu ,003 14 ,000   


Total ,004 15    


a. Variable dépendante : ROA 


b. Valeurs prédites : (constantes), DUAL 


Coefficientsa 


Modèle Coefficients non standardizes Coefficients 


standardisés 


t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) ,031 ,007  4,250 ,001 


DUAL ,016 ,008 ,459 1,931 ,074 


a. Variable dépendante : ROA 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT ROE 
  /METHOD=ENTER DUAL. 


Régression 
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REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT ROS 
  /METHOD=ENTER DUAL. 


Régression 


ANOVAa 


Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des 


carrés 


F Sig. 


1 


Régression ,060 1 ,060 52,482 ,000b 


Résidu ,016 14 ,001   


Total ,076 15    


a. Variable dépendante : ROS 


b. Valeurs prédites : (constantes), DUAL 


 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle Variables 


introduites 


Variables 


supprimées 


Méthode 


1 DUALb . Entrée 


a. Variable dépendante : ROE 


b. Toutes variables requises saisies. 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 


de l'estimation 


1 ,024a ,001 -,071 ,041017 


a. Valeurs prédites : (constantes), DUAL 


ANOVAa 


Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des 


carrés 


F Sig. 


1 


Régression ,000 1 ,000 ,008 ,928b 


Résidu ,024 14 ,002   


Total ,024 15    


a. Variable dépendante : ROE 


b. Valeurs prédites : (constantes), DUAL 


Coefficientsa 


Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 


standardisés 


t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) ,110 ,021  5,376 ,000 


DUAL ,002 ,024 ,024 ,091 ,928 


a. Variable dépendante : ROE 
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Coefficientsa 


Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 


standardisés 


t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) ,031 ,017  1,819 ,090 


DUAL ,141 ,020 ,888 7,244 ,000 


a. Variable dépendante : ROS 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT EPS 
  /METHOD=ENTER DUAL. 


Régression 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle Variables 


introduites 


Variables 


supprimées 


Méthode 


1 DUALb . Entrée 


a. Variable dépendante : EPS 


b. Toutes variables requises saisies. 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 


de l'estimation 


1 ,607a ,368 ,323 46,774977 


a. Valeurs prédites : (constantes), DUAL 


ANOVAa 


Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F Sig. 


1 


Régression 17865,125 1 17865,125 8,165 ,013b 


Résidu 30630,579 14 2187,899   


Total 48495,704 15    


a. Variable dépendante : EPS 


b. Valeurs prédites : (constantes), DUAL 


Coefficientsa 


Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 


standardisés 


t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) 25,300 23,387  1,082 ,298 


DUAL 77,169 27,006 ,607 2,858 ,013 


a. Variable dépendante : EPS 
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REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT PE 
  /METHOD=ENTER DUAL. 


Régression 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle Variables introduites Variables supprimées Méthode 


1 DUALb . Entrée 


a. Variable dépendante : P/E 


b. Toutes variables requises saisies. 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 


1 ,807a ,651 ,627 3,220842 


a. Valeurs prédites : (constantes), DUAL 


ANOVAa 


Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des 


carrés 


F Sig. 


1 


Régression 271,453 1 271,453 26,167 ,000b 


Résidu 145,234 14 10,374   


Total 416,687 15    


a. Variable dépendante : P/E 


b. Valeurs prédites : (constantes), DUAL 


Coefficientsa 


Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardizes t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) 15,680 1,610  9,737 ,000 


DUAL -9,512 1,860 -,807 -5,115 ,000 


a. Variable dépendante : P/E 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT EVA 
  /METHOD=ENTER DUAL. 


Régression 


Variables introduites/supprimées
a
 


Modèle Variables introduites Variables supprimées Méthode 


1 DUAL
b
 . Entrée 


a. Variable dépendante : EVA 


b. Toutes variables requises saisies. 
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Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 


1 ,198
a
 ,039 -,029 2242,2586396 


a. Valeurs prédites : (constantes), DUAL 


 


Coefficients
a
 


Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 


standardisés 


T Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) 219,993 1121,129  ,196 ,847 


DUAL 979,282 1294,569 ,198 ,756 ,462 


a. Variable dépendante : EVA 


 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT QTOBIN 
  /METHOD=ENTER DUAL. 


Régression 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle Variables introduites Variables supprimées Méthode 


1 DUALb . Entrée 


a. Variable dépendante : Q TOBIN 


b. Toutes variables requises saisies. 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 


1 ,791a ,625 ,598 ,120446 


a. Valeurs prédites : (constantes), DUAL 


ANOVAa 


Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F Sig. 


1 


Régression ,339 1 ,339 23,358 ,000b 


Résidu ,203 14 ,015   


Total ,542 15    


a. Variable dépendante : Q TOBIN 


b. Valeurs prédites : (constantes), DUAL 


Coefficientsa 


Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardisés t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) 1,073 ,060  17,821 ,000 


DUAL -,336 ,070 -,791 -4,833 ,000 


a. Variable dépendante : Q TOBIN 
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  SPSS 20  برنامج خمرجات


عدد جلان  بني البسيط اخلطي نتائج االحندار


 وأبعاد ) NCOMCA( جملس اإلدارة


   األداء







)07(المـــــلـــــــــحق رقـــم   
 


 
359 


 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT ROA 
  /METHOD=ENTER NCOMCA. 


Régression 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle Variables 


introduites 


Variables 


supprimées 


Méthode 


1 NCOMCAb . Entrée 


a. Variable dépendante : ROA 


b. Toutes variables requises saisies. 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 


de l'estimation 


1 ,459a ,210 ,154 ,014353 


a. Valeurs prédites : (constantes), NCOMCA 


ANOVAa 


Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des 


carrés 


F Sig. 


1 


Régression ,001 1 ,001 3,728 ,074b 


Résidu ,003 14 ,000   


Total ,004 15    


a. Variable dépendante : ROA 


b. Valeurs prédites : (constantes), NCOMCA 


Coefficientsa 


Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 


standardisés 


t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) ,071 ,015  4,719 ,000 


NCOMCA -,008 ,004 -,459 -1,931 ,074 


a. Variable dépendante : ROA 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT ROE 
  /METHOD=ENTER NCOMCA. 


Régression 
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Variables introduites/suppriméesa 


Modèle Variables introduites Variables supprimées Méthode 


1 NCOMCAb . Entrée 


a. Variable dépendante : ROE 


b. Toutes variables requises saisies. 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 


1 ,024a ,001 -,071 ,041017 


a. Valeurs prédites : (constantes), NCOMCA 


ANOVAa 


Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des 


carrés 


F Sig. 


1 


Régression ,000 1 ,000 ,008 ,928b 


Résidu ,024 14 ,002   


Total ,024 15    


a. Variable dépendante : ROE 


b. Valeurs prédites : (constantes), NCOMCA 


Coefficientsa 


Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardisés t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) ,116 ,043  2,709 ,017 


NCOMCA -,001 ,012 -,024 -,091 ,928 


a. Variable dépendante : ROE 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT ROS 
  /METHOD=ENTER NCOMCA. 
 


Régression 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle Variables 


introduites 


Variables 


supprimées 


Méthode 


1 NCOMCAb . Entrée 


a. Variable dépendante : ROS 


b. Toutes variables requises saisies. 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 


de l'estimation 


1 ,888a ,789 ,774 ,033811 


a. Valeurs prédites : (constantes), NCOMCA 







)07(المـــــلـــــــــحق رقـــم   
 


 
361 


ANOVAa 


Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des 


carrés 


F Sig. 


1 


Régression ,060 1 ,060 52,482 ,000b 


Résidu ,016 14 ,001   


Total ,076 15    


a. Variable dépendante : ROS 


b. Valeurs prédites : (constantes), NCOMCA 


Coefficientsa 


Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 


standardisés 


t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) ,384 ,035  10,920 ,000 


NCOMCA -,071 ,010 -,888 -7,244 ,000 


a. Variable dépendante : ROS 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT EPS 
  /METHOD=ENTER NCOMCA. 


Régression 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle Variables 


introduites 


Variables 


supprimées 


Méthode 


1 NCOMCAb . Entrée 


a. Variable dépendante : EPS 


b. Toutes variables requises saisies. 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 


de l'estimation 


1 ,607a ,368 ,323 46,774977 


a. Valeurs prédites : (constantes), NCOMCA 


b.  


ANOVAa 


Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des 


carrés 


F Sig. 


1 


Régression 17865,125 1 17865,125 8,165 ,013b 


Résidu 30630,579 14 2187,899   


Total 48495,704 15    


a. Variable dépendante : EPS 


b. Valeurs prédites : (constantes), NCOMCA 
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Coefficientsa 


Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 


standardisés 


t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) 218,222 48,685  4,482 ,001 


NCOMCA -38,584 13,503 -,607 -2,858 ,013 


a. Variable dépendante : EPS 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT PE 
  /METHOD=ENTER NCOMCA. 


Régression 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle Variables 


introduites 


Variables 


supprimées 


Méthode 


1 NCOMCAb . Entrée 


a. Variable dépendante : P/E 


b. Toutes variables requises saisies. 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 


de l'estimation 


1 ,807a ,651 ,627 3,220842 


a. Valeurs prédites : (constantes), NCOMCA 


ANOVAa 


Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des 


carrés 


F Sig. 


1 


Régression 271,453 1 271,453 26,167 ,000b 


Résidu 145,234 14 10,374   


Total 416,687 15    


a. Variable dépendante : P/E 


b. Valeurs prédites : (constantes), NCOMCA 


Coefficientsa 


Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 


standardisés 


t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) -8,101 3,352  -2,416 ,030 


NCOMCA 4,756 ,930 ,807 5,115 ,000 


a. Variable dépendante : P/E 
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REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT EVA 
  /METHOD=ENTER NCOMCA. 


Régression 
 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle Variables 


introduites 


Variables 


supprimées 


Méthode 


1 NCOMCAb . Entrée 


a. Variable dépendante : EVA 


b. Toutes variables requises saisies. 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 


1 ,198a ,039 -,029 2242,2586396 


a. Valeurs prédites : (constantes), NCOMCA 


ANOVAa 


Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F Sig. 


1 


Régression 2876982,644 1 2876982,644 ,572 ,462b 


Résidu 70388133,294 14 5027723,807   


Total 73265115,938 15    


a. Variable dépendante : EVA 


b. Valeurs prédites : (constantes), NCOMCA 


Coefficientsa 


Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardisés t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) 2668,199 2333,817  1,143 ,272 


NCOMCA -489,641 647,284 -,198 -,756 ,462 


a. Variable dépendante : EVA 


 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT QTOBIN 
  /METHOD=ENTER NCOMCA. 


Régression 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle Variables introduites Variables supprimées Méthode 


1 NCOMCAb . Entrée 


a. Variable dépendante : Q TOBIN 


b. Toutes variables requises saisies. 
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Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 


de l'estimation 


1 ,791a ,625 ,598 ,120446 


a. Valeurs prédites : (constantes), NCOMCA 


ANOVAa 


Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des 


carrés 


F Sig. 


1 


Régression ,339 1 ,339 23,358 ,000b 


Résidu ,203 14 ,015   


Total ,542 15    


a. Variable dépendante : Q TOBIN 


b. Valeurs prédites : (constantes), NCOMCA 


Coefficientsa 


Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 


standardisés 


t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) ,233 ,125  1,859 ,084 


NCOMCA ,168 ,035 ,791 4,833 ,000 


a. Variable dépendante : Q TOBIN 


 
 


 








 
 
 
 


  )08(امللحق رقم 
  SPSS 20  برنامج خمرجات


نسبة تركز  بني البسيط اخلطي نتائج االحندار


 األداء وأبعاد   ACTMAJ)( امللكية
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REGRESSION 


  /MISSING LISTWISE 


  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 


  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 


  /NOORIGIN 


  /DEPENDENT ROA 


  /METHOD=ENTER ACTMAJ. 


Régression 
Variables introduites/suppriméesa 


Modèle 
Variables 


introduites 
Variables 


supprimées Méthode 


1 ACTMAJb   Entrée 


a. Variable dépendante : ROA 


b. Toutes variables requises saisies. 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard de 


l'estimation 


1 ,229a ,053 -,015 ,015720 


a. Valeurs prédites : (constantes), ACTMAJ 


ANOVAa 


Modèle 
Somme des 


carrés ddl 
Moyenne des 


carrés F Sig. 


1 Régression ,000 1 ,000 ,778 ,393b 


Résidu ,003 14 ,000   


Total ,004 15    


a. Variable dépendante : ROA 


b. Valeurs prédites : (constantes), ACTMAJ 


Coefficientsa 


Modèle 


Coefficients non standardisés 
Coefficients 
standardisés 


T Sig. A 
Erreur 


standard Bêta 


1 (Constante) ,017 ,029   ,576 ,573 


ACTMAJ ,036 ,041 ,229 ,882 ,393 


a. Variable dépendante : ROA 


REGRESSION 


  /MISSING LISTWISE 


  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 


  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 


  /NOORIGIN 


  /DEPENDENT ROE 


  /METHOD=ENTER ACTMAJ. 


Régression 
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Variables introduites/suppriméesa 


Modèle 
Variables 


introduites 
Variables 


supprimées Méthode 


1 ACTMAJb   Entrée 


a. Variable dépendante : ROE 


b. Toutes variables requises saisies. 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux 
R-deux 
ajusté 


Erreur standard de 
l'estimation 


1 ,201a ,041 -,028 ,040188 


a. Valeurs prédites : (constantes), ACTMAJ 


ANOVAa 


Modèle 
Somme des 


carrés ddl 
Moyenne des 


carrés F Sig. 


1 Régression ,001 1 ,001 ,592 ,454b 


Résidu ,023 14 ,002   


Total ,024 15    


a. Variable dépendante : ROE 


b. Valeurs prédites : (constantes), ACTMAJ 


Coefficientsa 


Modèle 


Coefficients non standardisés Coefficients standardisés 


T Sig. A Erreur standard Bêta 


1 (Constante) ,169 ,075  2,256 ,041 


ACTMAJ -,081 ,105 -,201 -,770 ,454 


a. Variable dépendante : ROE 


REGRESSION 


  /MISSING LISTWISE 


  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 


  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 


  /NOORIGIN 


  /DEPENDENT ROS 


  /METHOD=ENTER ACTMAJ. 


Régression 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle 
Variables 


introduites 
Variables 


supprimées Méthode 


1 ACTMAJb   Entrée 


a. Variable dépendante : ROS 


b. Toutes variables requises saisies. 
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Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux 
R-deux 
ajusté 


Erreur 
standard de 
l'estimation 


1 ,634a ,402 ,360 ,056962 


a. Valeurs prédites : (constantes), ACTMAJ 


ANOVAa 


Modèle 
Somme des 


carrés ddl 
Moyenne des 


carrés F Sig. 


1 Régression ,031 1 ,031 9,423 ,008b 


Résidu ,045 14 ,003   


Total ,076 15    


a. Variable dépendante : ROS 


b. Valeurs prédites : (constantes), ACTMAJ 


Coefficientsa 


Modèle 


Coefficients non standardisés 
Coefficients 
standardisés 


T Sig. A 
Erreur 


standard Bêta 


1 (Constante) -,186 ,106  -1,753 ,101 


ACTMAJ ,457 ,149 ,634 3,070 ,008 


a. Variable dépendante : ROS 


REGRESSION 


  /MISSING LISTWISE 


  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 


  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 


  /NOORIGIN 


  /DEPENDENT EPS 


  /METHOD=ENTER ACTMAJ. 


Régression 
Variables introduites/suppriméesa 


Modèle 
Variables 


introduites 
Variables 


supprimées Méthode 


1 ACTMAJb   Entrée 


a. Variable dépendante : EPS 


b. Toutes variables requises saisies. 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux 
R-deux 
ajusté 


Erreur 
standard de 
l'estimation 


1 ,734a ,539 ,506 39,951498 


a. Valeurs prédites : (constantes), ACTMAJ 
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ANOVAa 


Modèle 
Somme des 


carrés ddl 
Moyenne des 


carrés F Sig. 


1 Régression 26149,994 1 26149,994 16,383 ,001b 


Résidu 22345,711 14 1596,122   


Total 48495,704 15    


a. Variable dépendante : EPS 


b. Valeurs prédites : (constantes), ACTMAJ 


Coefficientsa 


Modèle 


Coefficients non standardisés 
Coefficients 
standardisés 


T Sig. A 
Erreur 


standard Bêta 


1 (Constante) -215,532 74,471  -2,894 ,012 


ACTMAJ 422,202 104,308 ,734 4,048 ,001 


a. Variable dépendante : EPS 


REGRESSION 


  /MISSING LISTWISE 


  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 


  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 


  /NOORIGIN 


  /DEPENDENT PE 


  /METHOD=ENTER ACTMAJ. 


Régression 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle 
Variables 


introduites 
Variables 


supprimées Méthode 


1 ACTMAJb   Entrée 


a. Variable dépendante : P/E 


b. Toutes variables requises saisies. 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux 
R-deux 
ajusté 


Erreur 
standard de 
l'estimation 


1 ,808a ,653 ,628 3,214915 


a. Valeurs prédites : (constantes), ACTMAJ 


 
ANOVAa 


Modèle 
Somme des 


carrés Ddl 
Moyenne des 


carrés F Sig. 


1 Régression 271,988 1 271,988 26,315 ,000b 


Résidu 144,699 14 10,336     


Total 416,687 15       


a. Variable dépendante : P/E 


b. Valeurs prédites : (constantes), ACTMAJ 
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Coefficientsa 


Modèle 


Coefficients non standardizes 
Coefficients 
standardisés 


T Sig. A 
Erreur 


standard Bêta 


1 (Constante) 39,010 5,993   6,510 ,000 


ACTMAJ -43,059 8,394 -,808 -5,130 ,000 


a. Variable dépendante : P/E 


REGRESSION 


  /MISSING LISTWISE 


  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 


  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 


  /NOORIGIN 


  /DEPENDENT EVA 


  /METHOD=ENTER ACTMAJ. 


Régression 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle 
Variables 


introduites 
Variables 


supprimées Méthode 


1 ACTMAJb   Entrée 


a. Variable dépendante : EVA 


b. Toutes variables requises saisies. 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 


1 
,417a ,174 ,115 2079,6051327 


a. Valeurs prédites : (constantes), ACTMAJ 


ANOVAa 


Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés F Sig. 


1 Régression 
12718510,826 1 12718510,826 2,941 ,108b 


Résidu 
60546605,113 14 4324757,508   


Total 
73265115,938 15    


a. Variable dépendante : EVA 


b. Valeurs prédites : (constantes), ACTMAJ 


Coefficientsa 


Modèle 


Coefficients non standardizes 
Coefficients 
standardisés 


T Sig. A 
Erreur 


standard Bêta 


1 (Constante) 
7542,089 3876,446  1,946 ,072 


ACTMAJ 
-9311,145 5429,575 -,417 -1,715 ,108 


a. Variable dépendante : EVA 


REGRESSION 


  /MISSING LISTWISE 
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  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 


  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 


  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT 
QTOBIN 


  /METHOD=ENTER ACTMAJ. 


Régression 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle 
Variables 


introduites 
Variables 


supprimées Méthode 


1 ACTMAJb   Entrée 


a. Variable dépendante : Q TOBIN 


b. Toutes variables requises saisies. 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard de 


l'estimation 


1 ,641a ,410 ,368 ,151095 


a. Valeurs prédites : (constantes), ACTMAJ 


ANOVAa 


Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés F Sig. 


1 Régression ,222 1 ,222 9,739 ,008b 


Résidu ,320 14 ,023   


Total ,542 15    


a. Variable dépendante : Q TOBIN 


b. Valeurs prédites : (constantes), ACTMAJ 


Coefficientsa 


Modèle 


Coefficients non standardisés Coefficients standardisés 


t Sig. A Erreur standard Bêta 


1 (Constante) 1,692 ,282  6,008 ,000 


ACTMAJ -1,231 ,394 -,641 -
3,121 


,008 


a. Variable dépendante : Q TOBIN 


 








 
 
 
 


  )02(امللحق رقم 
  SPSS 20  برنامج خمرجات


التحليل اإلحصائي الوصفي نتائج   
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Statistiques descriptives 


 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 


NCA 16 7 11 9,06 1,806 


NRCA 16 2 8 5,44 2,032 


INDCA 16 ,00 ,18 ,0455 ,08131 


DUAL 16 0 1 ,75 ,447 


NCOMCA 16 3 5 3,50 ,894 


ACTMAJ 16 ,58 ,80 ,7075 ,09889 


NCAUDIT 16 3 5 3,75 ,856 


NRCAUDIT 16 2 4 3,63 ,719 


ROA 16 ,014 ,076 ,04250 ,015603 


ROE 16 ,054 ,188 ,11187 ,039638 


ROS 16 ,016 ,240 ,13681 ,071181 


EPS 16 15,388 229,360 83,17669 56,859889 


P/E 16 1,962 21,770 8,54575 5,270592 


EVA 16 -1226,8000 5965,8700 954,454375 2210,0545384 


Q TOBIN 16 ,531 1,155 ,82119 ,190080 


N valide (listwise) 16     


 


 








 


  


  )03(امللحق رقم 
 


    SPSS 20  برنامج خمرجات 


 أعضاء عدد بني البسيط اخلطي نتائج االحندار


 األداء وأبعاد (NCA) اإلدارة جملس 
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REGRESSION 
/MISSING LISTWISE  
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
/NOORIGIN 
/DEPENDENT ROA 
/METHOD=ENTER NCA. 


 
Régression 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle Variables 


introduites 


Variables 


supprimées 


Méthode 


1 NCAb . Entrée 


a. Variable dépendante : ROA 


b. Toutes variables requises saisies. 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 


1 ,465a ,216 ,160 ,014300 


a. Valeurs prédites : (constantes), NCA 


ANOVAa 


Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés F Sig. 


1 


Régression ,001 1 ,001 3,858 ,070b 


Résidu ,003 14 ,000   


Total ,004 15    


a. Variable dépendante : ROA 


b. Valeurs prédites : (constantes), NCA 


Coefficientsa 


Modèle Coefficients non standardizes Coefficients standardizes t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) ,079 ,019  4,181 ,001 


NCA -,004 ,002 -,465 -1,964 ,070 


a. Variable dépendante : ROA 


 
REGRESSION 
/MISSING LISTWISE 
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
/NOORIGIN 
/DEPENDENT ROE 
/METHOD=ENTER NCA. 


 


 
Régression 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle Variables introduites Variables supprimées Méthode 


1 NCAb . Entrée 


a. Variable dépendante : ROE 
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b. Toutes variables requises saisies. 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 


1 ,026a ,001 -,071 ,041016 


a. Valeurs prédites : (constantes), NCA 


ANOVAa 


Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F Sig. 


1 


Régression ,000 1 ,000 ,009 ,924b 


Résidu ,024 14 ,002   


Total ,024 15    


a. Variable dépendante : ROE 


b. Valeurs prédites : (constantes), NCA 


Coefficientsa 


Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardizes t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) ,117 ,054  2,163 ,048 


NCA -,001 ,006 -,026 -,097 ,924 


a. Variable dépendante : ROE 
 


REGRESSION 
/MISSING LISTWISE 
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
/NOORIGIN 
/DEPENDENT ROS 
/METHOD=ENTER NCA. 


 
Régression 


 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle Variables 


introduites 


Variables 


supprimées 


Méthode 


1 NCAb . Entrée 


a. Variable dépendante : ROS 


b. Toutes variables requises saisies. 


 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 


de l'estimation 


1 ,549a ,301 ,252 ,061582 


a. Valeurs prédites : (constantes), NCA 
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ANOVAa 


Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F Sig. 


1 


Régression ,023 1 ,023 6,041 ,028b 


Résidu ,053 14 ,004   


Total ,076 15    


a. Variable dépendante : ROS 


b. Valeurs prédites : (constantes), NCA 


Coefficientsa 


Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardizes t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) ,333 ,081  4,097 ,001 


NCA -,022 ,009 -,549 -2,458 ,028 


a. Variable dépendante : ROS 


 
REGRESSION 
/MISSING LISTWISE 
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
/NOORIGIN 
/DEPENDENT EPS 
/METHOD=ENTER NCA. 


 


 
Régression 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle Variables 


introduites 


Variables 


supprimées 


Méthode 


1 NCAb . Entrée 


a. Variable dépendante : EPS 


b. Toutes variables requises saisies. 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 


1 ,476a ,226 ,171 51,767713 


a. Valeurs prédites : (constantes), NCA 


 


ANOVAa 


Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F Sig. 


1 


Régression 10977,159 1 10977,159 4,096 ,063b 


Résidu 37518,545 14 2679,896   


Total 48495,704 15    


a. Variable dépendante : EPS 


b. Valeurs prédites : (constantes), NCA 
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Coefficientsa 


Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardisés t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) 218,906 68,301  3,205 ,006 


NCA -14,977 7,400 -,476 -2,024 ,063 


a. Variable dépendante : EPS 
 


REGRESSION 
/MISSING LISTWISE 
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
/NOORIGIN 
/DEPENDENT PE 
/METHOD=ENTER NCA. 


 
Régression 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle Variables introduites Variables supprimées Méthode 


1 NCAb . Entrée 


a. Variable dépendante : P/E 


b. Toutes variables requises saisies. 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 


1 ,474a ,225 ,170 4,802737 


a. Valeurs prédites : (constantes), NCA 


ANOVAa 


Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F Sig. 


1 


Régression 93,759 1 93,759 4,065 ,063b 


Résidu 322,928 14 23,066   


Total 416,687 15    


a. Variable dépendante : P/E 


b. Valeurs prédites : (constantes), NCA 


Coefficientsa 


 


Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardizes t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) -3,998 6,337  -,631 ,538 


NCA 1,384 ,687 ,474 2,016 ,063 


a. Variable dépendante : P/E 
 


REGRESSION 
/MISSING LISTWISE 
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
/NOORIGIN 
/DEPENDENT EVA 
/METHOD=ENTER NCA. 
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Régression 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle Variables 


introduites 


Variables 


supprimées 


Méthode 


1 NCAb . Entrée 


a. Variable dépendante : EVA 


b. Toutes variables requises saisies. 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 


1 ,504a ,254 ,201 1975,6970700 


a. Valeurs prédites : (constantes), NCA 


ANOVAa 


Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F Sig. 


1 


Régression 18617811,165 1 18617811,165 4,770 ,046b 


Résidu 54647304,773 14 3903378,912   


Total 73265115,938 15    


a. Variable dépendante : EVA 


b. Valeurs prédites : (constantes), NCA 


Coefficientsa 


Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 


standardisés 


t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) 6544,192 2606,678  2,511 ,025 


NCA -616,799 282,423 -,504 -2,184 ,046 


a. Variable dépendante : EVA 


 
 
 
 


REGRESSION 
/MISSING LISTWISE 
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
/NOORIGIN 
/DEPENDENT QTOBIN 
/METHOD=ENTER NCA. 
 


Régression 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle Variables 


introduites 


Variables 


supprimées 


Méthode 


1 NCAb . Entrée 


a. Variable dépendante : Q TOBIN 


c. Toutes variables requises saisies. 
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Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 


1 ,799a ,638 ,612 ,118363 


a. Valeurs prédites : (constantes), NCA 


ANOVAa 


Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F Sig. 


1 


Régression ,346 1 ,346 24,684 ,000b 


Résidu ,196 14 ,014   


Total ,542 15    


a. Variable dépendante : Q TOBIN 


b. Valeurs prédites : (constantes), NCA 


Coefficientsa 


Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardizes t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) ,059 ,156  ,380 ,710 


NCA ,084 ,017 ,799 4,968 ,000 


a. Variable dépendante : Q TOBIN 


 
 








 
 


)04(امللحق رقم   


    SPSS 20  برنامج خمرجات 


 اجتماعات عدد بني البسيط اخلطي االحندارنتائج 


  (NRCA) اإلدارة جملس 


   األداء وأبعاد 
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REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT ROA 
  /METHOD=ENTER NRCA. 
 


Régression 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle Variables 


introduites 


Variables 


supprimées 


Méthode 


1 NRCAb . Entrée 


a. Variable dépendante : ROA 


b. Toutes variables requises saisies. 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 


1 ,306a ,094 ,029 ,015377 


a. Valeurs prédites : (constantes), NRCA 


ANOVAa 


Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés F Sig. 


1 


Régression ,000 1 ,000 1,446 ,249b 


Résidu ,003 14 ,000   


Total ,004 15    


a. Variable dépendante : ROA 


b. Valeurs prédites : (constantes), NRCA 


Coefficientsa 


Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardizes t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) ,030 ,011  2,631 ,020 


NRCA ,002 ,002 ,306 1,202 ,249 


a. Variable dépendante : ROA 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT ROE 
  /METHOD=ENTER NRCA. 


Régression 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle Variables 


introduites 


Variables 


supprimées 


Méthode 


1 NRCAb . Entrée 


a. Variable dépendante : ROE 


b. Toutes variables requises saisies. 
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Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 


de l'estimation 


1 ,171a ,029 -,040 ,040428 


a. Valeurs prédites : (constantes), NRCA 


ANOVAa 


Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés F Sig. 


1 


Régression ,001 1 ,001 ,420 ,528b 


Résidu ,023 14 ,002   


Total ,024 15    


a. Variable dépendante : ROE 


b. Valeurs prédites : (constantes), NRCA 


Coefficientsa 


Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardizes t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) ,130 ,030  4,375 ,001 


NRCA -,003 ,005 -,171 -,648 ,528 


a. Variable dépendante : ROE 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT ROS 
  /METHOD=ENTER NRCA. 


Régression 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle Variables 


introduites 


Variables 


supprimées 


Méthode 


1 NRCAb . Entrée 


a. Variable dépendante : ROS 


b. Toutes variables requises saisies. 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 


1 ,732a ,536 ,503 ,050193 


a. Valeurs prédites : (constantes), NRCA 


ANOVAa 


Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés F Sig. 


1 


Régression ,041 1 ,041 16,167 ,001b 


Résidu ,035 14 ,003   


Total ,076 15    


a. Variable dépendante : ROS 


b. Valeurs prédites : (constantes), NRCA 
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Coefficientsa 


Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardisés t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) -,003 ,037  -,071 ,944 


NRCA ,026 ,006 ,732 4,021 ,001 


a. Variable dépendante : ROS 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT EPS 
  /METHOD=ENTER NRCA. 


Régression 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle Variables 


introduites 


Variables 


supprimées 


Méthode 


1 NRCAb . Entrée 


a. Variable dépendante : EPS 


b. Toutes variables requises saisies. 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 


1 ,684a ,468 ,430 42,910968 


a. Valeurs prédites : (constantes), NRCA 


ANOVAa 


Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés F Sig. 


1 


Régression 22716,788 1 22716,788 12,337 ,003b 


Résidu 25778,916 14 1841,351   


Total 48495,704 15    


a. Variable dépendante : EPS 


b. Valeurs prédites : (constantes), NRCA 


Coefficientsa 


Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardisés t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) -20,958 31,529  -,665 ,517 


NRCA 19,151 5,452 ,684 3,512 ,003 


a. Variable dépendante : EPS 


 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT PE 
  /METHOD=ENTER NRCA. 
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Régression 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle Variables 


introduites 


Variables 


supprimées 


Méthode 


1 NRCAb . Entrée 


a. Variable dépendante : P/E 


b. Toutes variables requises saisies. 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 


1 ,788a ,621 ,594 3,359703 


a. Valeurs prédites : (constantes), NRCA 


ANOVAa 


Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés F Sig. 


1 


Régression 258,661 1 258,661 22,915 ,000b 


Résidu 158,026 14 11,288   


Total 416,687 15    


a. Variable dépendante : P/E 


b. Valeurs prédites : (constantes), NRCA 


Coefficientsa 


Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 


standardisés 


t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) 19,658 2,469  7,963 ,000 


NRCA -2,044 ,427 -,788 -4,787 ,000 


a. Variable dépendante : P/E 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT EVA 
  /METHOD=ENTER NRCA. 


 
Régression 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle Variables introduites Variables supprimées Méthode 


1 NRCAb . Entrée 


a. Variable dépendante : EVA 


b. Toutes variables requises saisies. 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 


1 ,158a ,025 -,045 2258,8882302 


a. Valeurs prédites : (constantes), NRCA 
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ANOVAa 


Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés F Sig. 


1 


Régression 1829051,429 1 1829051,429 ,358 ,559b 


Résidu 71436064,509 14 5102576,036   


Total 73265115,938 15    


a. Variable dépendante : EVA 


b. Valeurs prédites : (constantes), NRCA 


Coefficientsa 


Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardisés t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) 1888,860 1659,720  1,138 ,274 


NRCA -171,845 287,024 -,158 -,599 ,559 


a. Variable dépendante : EVA 


 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT QTOBIN 
  /METHOD=ENTER NRCA. 


Régression 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle Variables introduites Variables supprimées Méthode 


1 NRCAb . Entrée 


a. Variable dépendante : Q TOBIN 


b. Toutes variables requises saisies. 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 


1 ,734a ,538 ,505 ,133671 


a. Valeurs prédites : (constantes), NRCA 


ANOVAa 


Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F Sig. 


1 


Régression ,292 1 ,292 16,331 ,001b 


Résidu ,250 14 ,018   


Total ,542 15    


a. Variable dépendante : Q TOBIN 


b. Valeurs prédites : (constantes), NRCA 


Coefficientsa 


Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardizes t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) 1,194 ,098  12,161 ,000 


NRCA -,069 ,017 -,734 -4,041 ,001 


a. Variable dépendante : Q TOBIN 








 
 
 
 


)05(امللحق رقم   


  SPSS 20  برنامج خمرجات


نسبة األعضاء  بني البسيط اخلطي نتائج االحندار


   (INDCA)    اإلدارة جملس  املستقلني يف


   األداء وأبعاد
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REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT ROA 
  /METHOD=ENTER INDCA. 


Régression 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle Variables 


introduites 


Variables 


supprimées 


Méthode 


1 INDCAb . Entrée 


a. Variable dépendante : ROA 


b. Toutes variables requises saisies. 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 


de l'estimation 


1 ,459a ,210 ,154 ,014353 


a. Valeurs prédites : (constantes), INDCA 


ANOVAa 


Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des 


carrés 


F Sig. 


1 


Régression ,001 1 ,001 3,728 ,074b 


Résidu ,003 14 ,000   


Total ,004 15    


a. Variable dépendante : ROA 


b. Valeurs prédites : (constantes), INDCA 


Coefficientsa 


Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 


standardisés 


t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) ,047 ,004  11,223 ,000 


INDCA -,088 ,046 -,459 -1,931 ,074 


a. Variable dépendante : ROA 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT ROE 
  /METHOD=ENTER INDCA. 


Régression 
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Variables introduites/suppriméesa 


Modèle Variables 


introduites 


Variables 


supprimées 


Méthode 


1 INDCAb . Entrée 


a. Variable dépendante : ROE 


b. Toutes variables requises saisies. 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 


de l'estimation 


1 ,024a ,001 -,071 ,041017 


a. Valeurs prédites : (constantes), INDCA 


ANOVAa 


Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des 


carrés 


F Sig. 


1 


Régression ,000 1 ,000 ,008 ,928b 


Résidu ,024 14 ,002   


Total ,024 15    


a. Variable dépendante : ROE 


b. Valeurs prédites : (constantes), INDCA 


Coefficientsa 


Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardisés t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) ,112 ,012  9,494 ,000 


INDCA -,012 ,130 -,024 -,091 ,928 


a. Variable dépendante : ROE 


 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT ROS 
  /METHOD=ENTER INDCA. 


Régression 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle Variables introduites Variables supprimées Méthode 


1 INDCAb . Entrée 


a. Variable dépendante : ROS 


b. Toutes variables requises saisies. 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 


de l'estimation 


1 ,888a ,789 ,774 ,033811 


a. Valeurs prédites : (constantes), INDCA 
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ANOVAa 


Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des 


carrés 


F Sig. 


1 


Régression ,060 1 ,060 52,482 ,000b 


Résidu ,016 14 ,001   


Total ,076 15    


a. Variable dépendante : ROS 


b. Valeurs prédites : (constantes), INDCA 


Coefficientsa 


Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 


standardisés 


t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) ,172 ,010  17,639 ,000 


INDCA -,778 ,107 -,888 -7,244 ,000 


a. Variable dépendante : ROS 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT EPS 
  /METHOD=ENTER INDCA. 
 


Régression 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle Variables 


introduites 


Variables 


supprimées 


Méthode 


1 INDCAb . Entrée 


a. Variable dépendante : EPS 


b. Toutes variables requises saisies. 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 


de l'estimation 


1 ,607a ,368 ,323 46,774977 


a. Valeurs prédites : (constantes), INDCA 


 


ANOVAa 


Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des 


carrés 


F Sig. 


1 


Régression 17865,125 1 17865,125 8,165 ,013b 


Résidu 30630,579 14 2187,899   


Total 48495,704 15    


a. Variable dépendante : EPS 


b. Valeurs prédites : (constantes), INDCA 
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Coefficientsa 


Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 


standardisés 


t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) 102,469 13,503  7,589 ,000 


INDCA -424,429 148,531 -,607 -2,858 ,013 


a. Variable dépendante : EPS 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT PE 
  /METHOD=ENTER INDCA. 


Régression 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle Variables 


introduites 


Variables 


supprimées 


Méthode 


1 INDCAb . Entrée 


a. Variable dépendante : P/E 


b. Toutes variables requises saisies. 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 


de l'estimation 


1 ,807a ,651 ,627 3,220842 


a. Valeurs prédites : (constantes), INDCA 


ANOVAa 


Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des 


carrés 


F Sig. 


1 


Régression 271,453 1 271,453 26,167 ,000b 


Résidu 145,234 14 10,374   


Total 416,687 15    


a. Variable dépendante : P/E 


b. Valeurs prédites : (constantes), INDCA 


Coefficientsa 


Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 


standardisés 


t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) 6,168 ,930  6,633 ,000 


INDCA 52,318 10,228 ,807 5,115 ,000 


a. Variable dépendante : P/E 


 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
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  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT EVA 
  /METHOD=ENTER INDCA. 


 
Régression 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle Variables 


introduites 


Variables 


supprimées 


Méthode 


1 INDCAb . Entrée 


a. Variable dépendante : EVA 


b. Toutes variables requises saisies. 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de 


l'estimation 


1 ,198a ,039 -,029 2242,2586396 


a. Valeurs prédites : (constantes), INDCA 


ANOVAa 


Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F Sig. 


1 


Régression 2876982,644 1 2876982,644 ,572 ,462b 


Résidu 70388133,294 14 5027723,807   


Total 73265115,938 15    


a. Variable dépendante : EVA 


b. Valeurs prédites : (constantes), INDCA 


Coefficientsa 


Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardisés t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) 1199,275 647,284  1,853 ,085 


INDCA -5386,054 7120,127 -,198 -,756 ,462 


a. Variable dépendante : EVA 


 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT QTOBIN 
  /METHOD=ENTER INDCA. 
 


Régression 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle Variables 


introduites 


Variables 


supprimées 


Méthode 


1 INDCAb . Entrée 


a. Variable dépendante : Q TOBIN 
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b. Toutes variables requises saisies. 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 


de l'estimation 


1 ,791a ,625 ,598 ,120446 


a. Valeurs prédites : (constantes), INDCA 


ANOVAa 


Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des 


carrés 


F Sig. 


1 


Régression ,339 1 ,339 23,358 ,000b 


Résidu ,203 14 ,015   


Total ,542 15    


a. Variable dépendante : Q TOBIN 


b. Valeurs prédites : (constantes), INDCA 


Coefficientsa 


Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 


standardisés 


t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) ,737 ,035  21,201 ,000 


INDCA 1,848 ,382 ,791 4,833 ,000 


a. Variable dépendante : Q TOBIN 
 








 
 
 
 


  )09(امللحق رقم 
  SPSS 20  برنامج خمرجات


عدد أعضاء  بني البسيط اخلطي نتائج االحندار


 األداء وأبعاد NCAUDIT)(جلنة التدقيق 
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REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT ROA 
  /METHOD=ENTER NCAUDIT. 


Régression 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle Variables introduites Variables supprimées Méthode 


1 NCAUDITb . Entrée 


a. Variable dépendante : ROA 


b. Toutes variables requises saisies. 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 


1 ,110a ,012 -,059 ,016053 


a. Valeurs prédites : (constantes), NCAUDIT 


ANOVAa 


Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des 


carrés 


F Sig. 


1 


Régression ,000 1 ,000 ,171 ,686b 


Résidu ,004 14 ,000   


Total ,004 15    


a. Variable dépendante : ROA 


b. Valeurs prédites : (constantes), NCAUDIT 


Coefficientsa 


Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardisés t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) ,035 ,019  1,883 ,081 


NCAUDIT ,002 ,005 ,110 ,413 ,686 


a. Variable dépendante : ROA 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT ROE 
  /METHOD=ENTER NCAUDIT. 
 


Régression 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle Variables introduites Variables supprimées Méthode 


1 NCAUDITb . Entrée 


a. Variable dépendante : ROE 


b. Toutes variables requises saisies. 
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Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 


de l'estimation 


1 ,335a ,112 ,049 ,038661 


a. Valeurs prédites : (constantes), NCAUDIT 


ANOVAa 


Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des 


carrés 


F Sig. 


1 


Régression ,003 1 ,003 1,768 ,205b 


Résidu ,021 14 ,001   


Total ,024 15    


a. Variable dépendante : ROE 


b. Valeurs prédites : (constantes), NCAUDIT 


Coefficientsa 


Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 


standardisés 


t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) ,054 ,045  1,201 ,250 


NCAUDIT ,015 ,012 ,335 1,330 ,205 


a. Variable dépendante : ROE 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT ROS 
  /METHOD=ENTER NCAUDIT. 


Régression 
 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle Variables 


introduites 


Variables 


supprimées 


Méthode 


1 NCAUDITb . Entrée 


a. Variable dépendante : ROS 


b. Toutes variables requises saisies. 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 


de l'estimation 


1 ,080a ,006 -,065 ,073445 


a. Valeurs prédites : (constantes), NCAUDIT 
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ANOVAa 


Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des 


carrés 


F Sig. 


1 


Régression ,000 1 ,000 ,089 ,770b 


Résidu ,076 14 ,005   


Total ,076 15    


a. Variable dépendante : ROS 


b. Valeurs prédites : (constantes), NCAUDIT 


Coefficientsa 


Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 


standardisés 


t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) ,162 ,085  1,900 ,078 


NCAUDIT -,007 ,022 -,080 -,299 ,770 


a. Variable dépendante : ROS 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT EPS 
  /METHOD=ENTER NCAUDIT. 


Régression 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle Variables 


introduites 


Variables 


supprimées 


Méthode 


1 NCAUDITb . Entrée 


a. Variable dépendante : EPS 


b. Toutes variables requises saisies. 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 


1 ,518a ,268 ,216 50,348204 


a. Valeurs prédites : (constantes), NCAUDIT 


ANOVAa 


Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés F Sig. 


1 


Régression 13006,522 1 13006,522 5,131 ,040b 


Résidu 35489,183 14 2534,942   


Total 48495,704 15    


a. Variable dépendante : EPS 


b. Valeurs prédites : (constantes), NCAUDIT 
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Coefficientsa 


Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardisés t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) 212,125 58,302  3,638 ,003 


NCAUDIT -34,386 15,181 -,518 -2,265 ,040 


a. Variable dépendante : EPS 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT PE 
  /METHOD=ENTER NCAUDIT. 


Régression 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle Variables introduites Variables supprimées Méthode 


1 NCAUDITb . Entrée 


a. Variable dépendante : P/E 


b. Toutes variables requises saisies. 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 


1 ,429a ,184 ,126 4,927788 


a. Valeurs prédites : (constantes), NCAUDIT 


ANOVAa 


Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés F Sig. 


1 


Régression 76,724 1 76,724 3,160 ,097b 


Résidu 339,963 14 24,283   


Total 416,687 15    


a. Variable dépendante : P/E 


b. Valeurs prédites : (constantes), NCAUDIT 


 


Coefficientsa 


Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 


standardisés 


t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) -1,358 5,706  -,238 ,815 


NCAUDIT 2,641 1,486 ,429 1,778 ,097 


a. Variable dépendante : P/E 


 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT EVA 
  /METHOD=ENTER NCAUDIT. 
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Régression 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle Variables 


introduites 


Variables 


supprimées 


Méthode 


1 NCAUDITb . Entrée 


a. Variable dépendante : EVA 


b. Toutes variables requises saisies. 


Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 


de l'estimation 


1 ,842a ,708 ,687 1235,4811504 


a. Valeurs prédites : (constantes), NCAUDIT 


ANOVAa 


Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des 


carrés 


F Sig. 


1 


Régression 51895324,517 1 51895324,517 33,998 ,000b 


Résidu 21369791,421 14 1526413,673   


Total 73265115,938 15    


a. Variable dépendante : EVA 


b. Valeurs prédites : (constantes), NCAUDIT 


Coefficientsa 


Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardisés t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) -7190,695 1430,658  -5,026 ,000 


NCAUDIT 2172,040 372,512 ,842 5,831 ,000 


a. Variable dépendante : EVA 


 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT QTOBIN 
  /METHOD=ENTER NCAUDIT. 


Régression 


Variables introduites/suppriméesa 


Modèle Variables 


introduites 


Variables 


supprimées 


Méthode 


1 NCAUDITb . Entrée 


a. Variable dépendante : Q TOBIN 


c. Toutes variables requises saisies. 
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Récapitulatif des modèles 


Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 


de l'estimation 


1 ,188a ,035 -,034 ,193248 


a. Valeurs prédites : (constantes), NCAUDIT 


ANOVAa 


Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des 


carrés 


F Sig. 


1 


Régression ,019 1 ,019 ,512 ,486b 


Résidu ,523 14 ,037   


Total ,542 15    


a. Variable dépendante : Q TOBIN 


b. Valeurs prédites : (constantes), NCAUDIT 


Coefficientsa 


Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 


standardisés 


t Sig. 


A Erreur standard Bêta 


1 
(Constante) ,665 ,224  2,971 ,010 


NCAUDIT ,042 ,058 ,188 ,716 ,486 


a. Variable dépendante : Q TOBIN 
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I- املراجع باللغة العربية  
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 .2012، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، حوكمة الشركاتأمحد خضر،  -1


  .2010 ار املطبوعات اجلامعية، مصر،د حوكمة الشركات،أمري فرج يوسف،  -2


  .2010الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، املراجعة وحوكمة الشركات،  أمني السيد أمحد لطفي، -3


اإلدارة املالية النظرية والتطبيق أوجني برجيهام، ميشيل إبرهاردت، تعريب سرور علي إبراهيم سرور،  -4


  .2009، الكتاب الثاين، دار املريخ للنشر، اململكة العربية السعودية، العملي
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دار صفاء للنشر ، -مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية–اإلدارة املالية املتقدمة جليل كاظم مدلول العارضي،  -7


  .2014والتوزيع، عمان، األردن، 


استراتيجيات إلصالح -حوكمة الشركات مصر  -الشفافية واملسائلة قدما إىل األمام جني ماتشيكو، -8


القاهرة، مصر،  ،  CIPE مركز املشروعات الدولية اخلاصة، - خربات مأخوذة من أحناء العامل –السياسات 


2007 .  


دار الكتاب اجلامعي، العني، اإلمارات العربية املراجعة وحوكمة الشركات، جيهان عبد املعز اجلمال،  -9


  .2015املتحدة، 


دار حوكمة البنوك وأثرها يف األداء واملخاطرة، حاكم حمسن الربيعي، محد عبد احلسني راضي،   -10


  .2013اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 


 .2002 ،، دار النهضة العربية، بريوتإدارة املوارد البشرية من منظور إستراتيجي، حسن إبراهيم بلوط  -11


 .2004 ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن،املالية املتقدمةاإلدارة محزة حممد الزبيدي،   -12
مؤسسة الوراق  ،2، ط-ألغراض تقييم األداء والتنبؤ بالفشل –التحليل املايل  محزة حممود الزبيدي،   -13


 .  2011للنشر والتوزيع،  عمان، األردن، 


  .2009دار زهران للنشر و التوزيع، عمان، األردن،  إدارة املوارد البشرية،حنا نصر اهللا ،   -14


، دار وائل للنشر، عمان، -  مدخل إستراتيجي -دار املوارد البشريةخالد عبد الرحيم مطر اهلييت،   -15


 .2005األردن، 


دار املسرية للنشر التحليل املايل للقوائم املالية واإلفصاح احملاسيب، خالد وهيب الراوي، يوسف سعادة،   -16


 .2000زيع، األردن، والتو


ار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، مقدمة يف اإلدارة املالية املعاصرة، ددريد كامل آل شبيب،   -17







 قـائمــــــــــة المـــــــــــــــراجع
 


 
 


300 


2005. 


 .2001دار الربكة للنشر والتوزيع، األردن، اإلدارة والتحليل املايل، رشاد العصار وآخرون،   -18


الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، مصر، قياس وتطوير أداء املؤسسات العربية، رضا السيد،   -19


2007. 


  .2013دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، تقييم الشركات العائلية، رندة الدبل،   -20


 .2011األردن ، ،عمان، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، داريةالرقابة اإل، زاهد حممد ديري  -21
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  .2014، 03الد ، 01ع  اجلزائر، معسكر، معسكر،
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  .2012، 14، الد 01جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة، األردن، ع  ،التطبيقية
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جملة أخبار االحتاد، احتاد هيئات األوراق املالية  ،حوكمة الشركات الفرص والتحدياتجليل طريف،  -76


  .2016، يناير 11العربية، ديب، اإلمارات العربية املتحدة ع 


إطار مقترح ملؤشرات بطاقة األداء املتوازنة يف املؤسسات جنان علي محودي، إميان شاكر حممد،  -77


  .2011، 06 الد، 14جملة دراسات مالية وحماسبية، جامعة بغداد، بغداد، العراق،ع  ،التعليمية


الشركات بالنسبة نظرة إىل املستقبل الفوائد االستثمارية حلوكمة جون سولفيان، أنا جرودكفتش،   -78


 .2005القاهرة، مصر،  ، مركز املشروعات الدولية اخلاصة،تمع األعمال


أثر تطبيق بطاقة األداء املتوازن على أداء شركات االتصاالت جيهان ونس عبد العزيز موسى،  -79


، 47العراق، ع بغداد،، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، كلية بغداد للعلوم االقتصادية، األردنية


2016.  


التحسني املستمر بأسلوب كلفة كايزن وإمكانية اعتماده يف الشركة العامة لصناعة حامت كرمي كاضم،  -80


، 11، الد 21ع  العراق، الكوفة، جملة مركز دراسات الكوفة، جامعة الكوفة، اإلطارات يف النجف،


2011.   


دراسة استطالعية على عينة من  -  Sigma Sixمكانية توافر متطلباتحسني نور الدين عزت،  -81


، 07، الد 02العراق، ع  كركوك، جملة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية، -الكلية التقنية


2017.  


، -دراسة ميدانية  –أثر اآلليات الداخلية للحوكمة على جودة املراجعة املالية يف اجلزائر محادي نبيل،  -82


   .2011، 10قتصادية واالندماج يف االقتصاد العاملي، املدرسة العليا للتجارة، اجلزائر، ع جملة اإلصالحات اال


فاعلية تسويق اخلدمات املالية وعالقتها بالقيمة السوقية محزة حممود الزبيدي، أسيل هادي حممود،  -83


كلية بغداد للعلوم ، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، املضافة دراسة تطبيقية يف مصرف بغداد


 .2014، 41 االقتصادية، بغداد، العراق، ع


 –إدارة عالقات الزبون وأثرها يف األداء املايل حيدر محزة جودي الدليمي، إسراء مسلم أحذية الكعيب،  -84


جملة اإلدارة واالقتصاد، اجلامعة املستنصرية، العراق، دراسة حتليلية يف عينة من املصارف احلكومية العراقية، 


 .2016، 108ع 


أدلة ميدانية (أثر االلتزام بتطبيق حوكمة الشركات على جذب االستثمارات األجنبية  خليل أبو سليم، -85


 ،03، الد 01ع  فرع العلوم اإلنسانية،  اململكة العربية السعودية،- جملة جامعة جازان) من البيئة األردنية


2014.   


دور حوكمة الشركات يف إرساء األسس العلمية لعمل الشركات املسامهة يف  خولة عبد احلميد حممد، -86


، 08الد ، 25العراق، ع الكوفة،  جامعة الكوفة، جملة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية،الد العراق، 


2012.  
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جملة بطاقة األداء املتوازن مدخل لتقييم األداء االستراتيجي، ربيع ياسني مسعود، زيد ياسني مسعود،  -87


 .2014، 01، الد 05الدنانري، اجلامعة العراقية، العراق،ع 


دراسة حالة يف الشركة العامة  -تقومي كفاءة األداء من خالل معيار العائدرجاء رشيد عبد الستار،  -88


  . 2009، 19ع  بغداد، العراق، االقتصادية، جامغة بغداد،جملة كلية بغداد للعلوم لصناعة البطاريات، 


الة اجلزائرية ، -  حالة املؤسسات اجلزائرية -احلوكمة كأداة لتقييم األداءرشيد ساملي، هاجر عزي،  -89


  .2017، 06جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، ع  للتنمية االقتصادية،


مدى إمكانية استخدام بطاقة األداء زيدون فريق عبد العابدي، صالح صاحب شاكر البغدادي،  -90


دراسات مالية  جملة، حبث تطبيقي يف مصرف الرافدين –املتوازن يف حتسني قياس األداء للمصارف العراقية 


 .2015، 10الد  ،33ع ،العراقبغداد، جامعة بغداد، ، وحماسبية


دراسة حالة بعض  -دور احليود السداسي يف حتسني األداء الشامل للمستشفىزينب شالل عكار،  -91


، 06العراق، ع البصرة، ، جملة دراسات إدارية، جامعة البصرة، مستشفيات رئاسة صحة حمافظة البصرة، 


  .2010، 03الد 


دراسة تطبيقية  تقومي أداء الوحدات االقتصادية باستعمال بطاقة األداء املتوازنسحر طالل إبراهيم ،   -92


 العراق،بغداد، ، جامعة بغداد، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، يف شركة زين السعودية لالتصاالت


  .2013 ،35ع 


 - 1999(تطور مسار احلكامة يف اجلزائر بني اآلليات القانونية واحملطات العملية دية حورية، ايسع -93


  .2016، 05ع  ، املدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، اجلزائر،جملة اجلزائرية للدراسات السياسية ،)2016


، جملة العلوم حماولة جادة لتأطري نظرية أصحاب املصاحل يف دراسات إدارة األعمال، سعد العرتي،  -94


  .2007 ،13، جملد 48العراق، ع  بغداد، ، جملة جامعة بغداد،واإلداريةاالقتصادية 


 مدخل للتسيري الفعال جتارب بعض الدول االقتصادية الكربى،: حوكمة املؤسساتسعداوي موسى،  -95


علوم التسيري جامعة كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية و جملة علوم االقتصاد والتسيري والتجارة، 


 . 2013 ،02، الد 27ع  ، اجلزائر، 03اجلزائر


حتليل أسباب وأبعاد الفشل املايل للمشروعات االستثمارية والتنبؤ به شريف غياط، عبد املالك مهري،  -96


دراسة تطبيقية لبعض املشاريع على مستوى الوكالة الوطنية لدعم –باستخدام مناذج التحليل والتنبؤ 


  .2015، 09جملة رؤى اقتصادية، جامعة الشهيد محة خلضر، الوادي، اجلزائر، ع تشغيل الشباب باجلزائر، 


استخدام مؤشري القيمة السوقية املضافة والعائد على رأس املال املستثمر شهاب الدين محد النعيمي،  -97


العراق، ع  بغداد، جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة بغداد، ء القطاع املصريف العراقي،يف قياس أدا


 . 18،2012، الد 68


 املصارف أداء يف الشركات حوكمة قواعد تطبيق أثر ،شوقي عشور بورقبة وعبد احلليم عمار غريب  -98
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مرباح، ورقلة، اجلزائر، ع  اإلقتصادية، جامعة قاصديالة اجلزائرية للتنمية ، -تطبيقية دراسة-اإلسالمية


01 ،2014 .  


جملة الباحث، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  حتليل األسس النظرية ملفهوم األداء،الشيخ الداوي،  -99


  . 2010-2009، 07اجلزائر، ع 


-قضايا واجتاهات -إطالق املدونة اجلزائرية حلوكمة الشركات، حوكمة الشركاتصربينة بوهراوة،  -100


، 16القاهرة، مصر، ع ، نشرة دورية للشرق األوسط ومشال إفريقيا يصدرها مركز املشروعات الدولية، 


2009.   


مدى مسامهة ميثاق احلكم الراشد للمؤسسات اجلزائرية يف تطبيق حوكمة صديقي خضرة،  -101


 ، 07اجلزائر، ع  بشار،جامعة ، جملة البشائر، رويبة اجلزائر NCAمؤسسة : دراسة حالة –الشركات 


2016.   


دراسة -دور تقنية بطاقة األداء املتوازن يف تقومي األداء املتوازن االستراتيجيصالح مهدي جواد،  -102


الة العراقية للعلوم اإلدارية، جامعة كربالء، ، )2008-2004(تطبيقية يف مصرف االستثمار العراقي للفترة 


  .2011، 07، الد 28العراق، ع كربالء، 


دراسة عينة "اللتزام حبقوق أصحاب املصاحل وأثره يف أداء املصارف ا، الطاهر حممد امحد حممد محاد -103


جملة العلوم االقتصادية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، ، من املصارف التجارية العاملة بوالية اخلرطوم


 .2015 ،02، الد 16ع  السودان،


- أثر القياس املرجعي على تقومي األداء املايل يف املصارف السودانية الطيب حامد إدريس موسى،  -104


  .2015، 14 جملة جامعة خبت الرضا العلمية، جامعة خبت الرضا، السودان، ع، - دراسة ميدانية


 - زنمدى مالئمة املوازنة للرقابة وتقومي األداء يف ظل إعتماد الكايعباس نوار كحيط املوسوي،  -105


لد ، ا11ع  العراق،بغداد، جملة دراسات حماسبية ومالية، جامعة بغداد، ، -دراسة حلالة علمية افتراضية


05، 2010.  


جملة دراسات أمنية، قياس األداء املتوازن و إدارة التميز يف القطاع احلكومي، عبد الرحيم حممد،  -106


  .2011، 05وزارة الداخلية، قطر، ع 


عالقة وأثر األداء البيئي باألداء املايل بالتطبيق على عني من شركات إنتاج عبد الرزاق خضر حسن،  -107


 األنبار، جملة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة األنبار،املشروبات الغازية يف مدينة كركوك، 


   .2014 ، 06الد ، 11ع العراق، 


املنظمة العربية ، منشورات املؤسسي لألجهزة احلكوميةاألداء  قياسوآخرون،  عبد العزيز مجيل خميمر -108


  .1999ديسمرب  ،للتنمية اإلدارية


 املؤمتر العلمي الدويلنظريات الفكر اإلداري تطور وتباين أم تنوع وتكامل، عبد الفتاح بومخخم،  -109
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  .2012جامعة اجلنان، طرابلس، لبنان، املعرفة،  عوملة اإلدارة يف عصر


إدارة أصحاب املصلحة كأحد متطلبات إجناح عمليات حتول عبد القادر بادن، عبد القادر بريش،  -110


جامعة حسيبة بن  جملة األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية،البنوك التقليدية إىل املصرفية اإلسالمية، 


  .2017، 17بوعلي، الشلف، اجلزائر، ع 


أثر احلاكمية املؤسسية على أداء الشركات املدرجة يف  ،عبد املطلب حممد مصلح السرطاوي -111


الة األردنية يف إدارة األعمال، اجلامعة األردنية، األردن،ع األسواق املالية لدول جملس التعاون اخلليجي، 


  .2015، 11، الد 03


جملة  ،-دراسة نقدية حتليلية–أثر هيكل امللكية يف حتقيق مبادئ حوكمة الشركات عبدي نعيمة،  -112


 .2014 ،07، الد 02اجلزائر، ع غرداية، الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غرداية، 


، جملة  علم اإلدارة وعلم اإلحصاءنيما ب Sigma Six وم تقانةفهمعزه مصطفى عبد القادر القصيمي،  -113


  .2012 ،03، الد 106العراق، ع  املوصل، جامعة املوصل،، تنمية الرافدين، كلية اإلدارة واالقتصاد


 أداءدور املقارنة املرجعية يف حتسني عالء جاسم سلمان، مشتاق كامل فرج، اد حسني أمحد،  -114


جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة،  اإلسالمي،وبنك التضامن  اإلسالمياملنظمة بالتطبيق يف بنك سبأ 


 .2014، 40 كلية بغداد للعلوم االقتصادية، بغداد، العراق، ع


دليل من البحرين، : العالقة بني استقاللية جملس اإلدارة وأداء الشركة عالم حممد موسى محدان، -115


 .2016، اجلامعة األردنية، األردن، 12، الد 03الة األردنية يف إدارة األعمال، ع 


، أثر حوكمة الشركات يف األداء عالم حممد محدان، عبد املطلب حممد السرطاوي، رائد مجيل جرب -116


الة العربية للعلوم اإلدارية، جامعة الكويت، املايل، والتشغيلي، وأداء األسهم يف سوق الكويت املالية، 


 .2013، 20، الد 02الكويت، ع 


دراسة ميدانية  -قياس األداء الشركات الصناعية وفق بطاقة األداء املتوازنعالوي خضري جميد،   -117


جملة املثين للعلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة املثىن ، ، -ة من الشركات الصتاعية يف حمافظة الديوانيةموع


 . 2015، 05، الد 02العراق، ع


يف حتقيق    Sigma Sixتأثري تطبيق علي حسون الطائي، عدنان كرجي ضباب، عمر ربيع مهدي،  -118


، 06العراق، ع  األنبار، للعلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة األنبار،جملة جامعة األنبار أبعاد امليزة التنافسية، 


  .2011، 03الد 


 -يف حل مشاكل العمل  Sigma Six استخدام تقنيةعلي حسون فندي الطائي، اسعد كاظم نايف،  -119


  .2009، 15 ، الد53العراق، ع بغداد، ، جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة بغداد، - دراسة حتليلية


جملة  ،– مصر مع مقارنة دراسة - اجلزائر يف املؤسسات حوكمة إطارعلي عبد الصمد عمر،  -120
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  .2013 ،12الباحث، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، ع 


السعودية،  املسامهة الشركات يف املايل األداء على الشركات حوكمة أثر، علي فايع املزاح األملعي -121


واإلدارية والقانونية، ع  االقتصادية العلوم السعودية، جملة العربية اململكة يف التأمني قطاع على تطبيقية دراسة


  .2018، املركز القومي للبحوث، غزة، فلسطني، 2، الد 14


تقومي األداء االستراتيجي باستخدام أسلوب علي حممد ثجيل املعموري، يوسف دوالب يوسف،  -122


املعهد جملة دراسات حماسبية ومالية،  ،)يف عينة من مكاتب املفتشني العمومينيحبث تطبيقي (املقارنة املرجعية 


    .2014، 09، الد 26بغداد، العراق، ع  العايل للدراسات املالية،


جملة جامعة  ،"دراسة تطبيقية"أثر حمددات هيكل ملكية املنشأة يف حتفظ التقارير املالية ، علي يوسف -123


   .2012، 28الد  ،01، سوريا، ع والقانونيةدمشق للعلوم االقتصادية 


دراسة  –حتسني الرقابة التسويقية باستخدام املقارنة املرجعية غسان فيصل عبد، قاسم أمحد حنظل،  -124


، جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، كلية اإلدارة تطبيقية يف بعض منظمات صناعة املواد اإلنشائية


  .2012، 08،  الد 24العراق، ع واالقتصاد، جامعة تكريت، 


إمكانية اعتماد تقنية املقارنة املرجعية  كإستراتيجية فعالة فائزة إبراهيم حممود، ثائر صربي الغبان،  -125


جملة كلية لتحديد احتياجات التحسني املستمر وتضييق الفجوة يف أداء الوحدات االقتصادية العراقية، 


     . 2010، 09التراث اجلامعة، كلية التراث اجلامعة، العراق، ع 


تفعيل مقاييس األداء املايل على أساس القيمة وانعكاساا فيحاء عبد اهللا يعقوب، عماد عامر حسني،  -126


دراسة تطبيقية على عينة من الشركات املسامهة املدرجة يف سوق -على أداء الشركات يف ظل احلوكمة


 .2014، 09، الد 62العراق، عبغداد، جملة دراسات حماسبية ومالية، جامعة بغداد، راق لألوراق املالية، الع


 دمشق سوق املدرجة  يف الشركات أداء يف احلوكمة مبادئ بتطبيق االلتزام أثر ،قصي عمار -127


ع  والقانونية االقتصادية العلوم سلسلة ، العلمية والدراسات للبحوث تشرين جامعة جملة، "املالية  لألوراق


 .2018، سوريا، 04، الد 05


دراسة حالة  -دور املقارنة املرجعية يف حتسني األداء املصريف ماجد جبار غزاي، أمحد مريي أمحد،  -128


جملة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة الكوفة، ، - ومصرف بابل لالستثماريف مصرف املتحد 


  . 2016، 13، الد 37العراق، ع  الكوفة، 


دراسة  -اصر التحسني املستمر ودورها يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامةنعماجد حممد صاحل،  -129


العراق، ع  تكريت، جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، جامعة تكريت،، Carrefourحتليلية يف شركة 


   .2017 ،20، الد 38


الة اجلزائرية للتنمية  إدارة املعرفة على األداء يف املؤسسة االقتصادية،أثر حممد زرقون، احلاج عرابة،  -130


  .2014، 01ع  جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر،  االقتصادية،
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دراسة حتليلية ألراء عينة من املديرين يف  –آليات جناح عملية تقييم أداء املؤسسة مراد كواشي،  -131


، 33العراق، ع البصرة، جملة العلوم االقتصادية، جامعة البصرة،  مؤسسات االمسنت العمومية يف اجلزائر،


  .2013، 09الد 


يف حتسني األداء  Sigma Six أثر استخدام تقنية، أسعد كاظم نايف، مرمي حامد ياسني -132


، ) يف الشركة العامة للصناعات اجللدية 7دراسة استطالعية ألراء عينة من العاملني يف املعمل (التشغيلي


   .2012 ،10الد  ،04، ع العراق كربالء،  جامعة كربالء العلمية، جامعة كربالء،جملة 


 جملة العلوم االنسانية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، األداء بني الكفاءة والفعالية،مزهودة عبد املليك،  -133


   .2001 ،01 ع اجلزائر،


دراسة حتليلية لعينة  -البعد االستثماري للكفاءات ودوره يف حتسني أداء املؤسساتمسغوين مىن،  -134


جملة أداء املؤسسات اجلزائرية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، من املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، 


  .2014، 05اجلزائر، ع 


 يف حوكمة الشركات ، دوريعقوب اهللا عبد حسني، فيحاء كاظم علي، علي احلسني عبد مصطفى -135


العراق، ع  بغداد، ، جامعة بغداد، حماسبية ومالية دراسات جملةالضريبية،  لإلدارة االستراتيجي األداء حتسني


  .2013 ،08 الد ، 22


جملة دراسات حماسبية ومالية، جامعة  ،-دراسة مقارنة -مداخل التحسني املستمر مها كامل جواد،  -136


  .2009، 02، الد 07العراق، ع بغداد، بغداد، 


حالة املؤسسات العمومية  -مراقبة املديرين التنفيذيني يف ضوء نظرية الوكالةمهدي شرقي،  -137


جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  للدراسات احملاسبية واملالية،الة اجلزائرية االقتصادية يف التشريع اجلزائري، 


   .2015 ،01اجلزائر، ع 


العالقة بني احلاكمية املؤسسية وقيمة الشركة يف ضوء مؤيد حممد على الفضل، نوال حريب راضي،  -138


االقتصاد، جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، كلية اإلدارة و، )دراسة حالة األردن(نظرية الوكالة 


  .2011، 13، الد 01العراق، ع القادسية، جامعة القادسية، 


مركز التقدم مع إلقاء الضوء على التجربة املصرية، .. حوكمة الشركات سبيلنرمني أبو العطا،  -139


  .2003 القاهرة، مصر، املشروعات الدولية اخلاصة،


املقارنة املرجعية يف حتقيق البعد التنافسي دور هاشم فوزي دباس العبادي، وليد عباس جرب الدعمي،  -140


  .2010، 16العراق، ع  الكوفة، ، مركز دراسات الكوفة، جامعة الكوفة،)الكلفة(


جلمعة جملة الباحث، دراسة حتليلية ملؤشرات قياس األداء من منظور خلق القيمة، هواري سويسي،  -141


 .2009/2010، 07ورقلة، اجلزائر، ع قاصدي مرباح، 


أثر إستراتيجية التميز يف األداء اإلداري يف وهيبة رمضان حممد حسني، إبراهيم فضل املوىل البشري،  -142
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، 02جملة العلوم االقتصادية،  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، ع ، 2014املصارف التجارية 


      . 2015، 16جملد 


دراسة حماسبية يف شركة  -املتوازن يف تقومي األداءاستخدام بطاقة األداء حيي علي محادي املوسوي،  -143


العراق، بغداد ، جامعة بغداد، بغداد للمشروبات الغازية من املنشآت الصناعية، جملة دراسات حماسبية ومالية


   .2013،  08، الد 22ع


 واملؤمترات امللتقيات: ثالثا


قراءة نظرية آلليات حوكمة املنظمات وفق مقاربة أوليفار ويليماسون  الياس بن ساسي، مرمي فيها خري، -144


مداخلة مقدمة إىل امللتقى العلمي الدويل األول حول آليات حوكمة ،  2009احلائز على جائزة نوبل 


 .2013نوفمرب  26-25املؤسسات ومتطلبات حتقيق التنمية املستدامة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، 


مد نوري، علي خلف سلمان، حوكمة الشركات ودورها يف ختفيض مشاكل نظرية الوكالة، بتول حم -145


مداخلة مقدمة إىل امللتقى الدويل حول اإلبداع والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة، جامعة البليدة، اجلزائر، 


  .2012ماي  13، 12: يومي


أثر ممارسات احلاكمية تركي راجي احلمود، إياد عيسى السرطاوي، أسامة حممد خليل بلوط،  -146


املؤمتر الثالث للعلوم املالية ، "دراسة حتليلية " املؤسسية على أداء الشركات املسامهة العامة األردنية 


لية االقتصاد والعلوم واملصرفية حول حاكمية الشركات واملسؤولية االجتماعية جتربة األسواق الناشئة، ك


  .2013أبريل  18-17 اإلدارية، جامعة الريموك، إربد، األردن،


، واإلداري املايل الفساد من احلد يف حوكمة الشركات آليات دورجابر،  الدين، دهيمي زين بروش -147


خيضر مداخلة يف امللتقى الوطين حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد املايل واالداري، جامعة حممد 


 .2012 ماي 08-07، بسكرة، اجلزائر


امللتقى العلمي النماذج الدولية حلوكمة املؤسسات دراسة مقارنة لـ و م أ وفرنسا، محادي نبيل،  -148


كلية العلوم االقتصادية ، آليات حوكمة املؤسسات ومتطلبات حتقيق التنمية املستدامة: الدويل حول


  .2013نوفمرب  26-25ورقلة، اجلزائر،  مرباح،والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي 


دور إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة يف تفعيل أبعاد النتمية املستدامة يف محزة رملي، إمساعيل زحوط،  -149


املؤمتر العلمي حول سلوك املؤسسة فارم بقسنطينة،  ددراسة ميدانية على جممع زا–املؤسسة اإلقتصادية 


التنمية املستدامة والعدالة اإلجتماعية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، يومي  االقتصادية يف ظل رهانات


  .2012نوفمرب  20-21


التدقيق الداخلي يف إطار حوكمة الشركات، حبوث وأوراق عمل املؤمتر خلف عبد اهللا الوردات،  -150


الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة، سبتمري العريب األول التدقيق الداخلي يف إطار حوكمة الشركات، 


  . 2009، منشورات املنظمة العربية للتنمية االدارية، مصر، 2005
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املؤمتر الدويل ، -مع التركيز على التجربة اجلزائرية –اقع حوكمة يف دول خمتارة وصباحي نوال،  -151


، كلية العلوم االقتصادية تدور حوكمة الشركات يف تفعيل أداء املؤسسات واالقتصاديا :الثامن حول 


 .2013 نوفمرب 19- 18 والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر،


امللتقى الدويل  مداخلة مقدمة إىلاملسؤولية االجتماعية يف ظل حوكمة الشركات، صديقي خضرة،  -152


الثالث  منظمات األعمال واملسؤولية االجتماعية، كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية وعلوم التسيري، 


  .2012 فيفري 15-14جامعة بشار،  اجلزائر، يومي 


قياس " ورقة عمل مقدمة يف ندوة النشأة والتطور التارخيي واألمهية، : قياس األداءعبد الرحيم حممد،  -153


،  2007مصر، فرباير،  - واملنعقدة يف القاهرة" مدخل قياس االجناز املتوازنة–األداء يف املنظمات احلكومية 


 -منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلداريةقياس وتقييم األداء كمدخل لتحسني جودة األداء املؤسسي، 


 . 2009أعمال املؤمترات، مصر، 


قياس " ورقة عمل مقدمة يف ندوة مدخل قياس األداء املتوازن احملاور واملميزات، د الرحيم حممد، عب -154


، 2007 ، القاهرة، مصر، فرباير"-مدخل قائمة قياس االجناز املتوازنة–األداء يف املنظمات احلكومية 


    .2009 ،منشورات املنظمة العربية للنتمية اإلدارية، مصر


تقييم " ورقة عمل مقدمة يف ملتقى  تقييم األداء املؤسسي يف الوحدات احلكومية، عمرو حامد،  -155


قياس وتقييم األداء ،  2007األداء املؤسسي يف املنظمات احلكومية  واملنعقد يف شرم الشيخ، مصر، يناير 


ؤمترات، مصر، أعمال امل -منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلداريةكمدخل لتحسني جودة األداء املؤسسي، 


2009.  


حبوث وأوراق عمل ندوة دور املراجعة الداخلية يف تفعيل مبادئ حوكمة الشركات، عمرو يس،  -156


حوكمة الشركات العامة واخلاصة من أجل اإلصالح االقتصادي واهليكلي، املنعقدة بالقاهرة مصر نوفمرب 


   .2009، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر، 2006


حوكمة الشركات ودورها يف التقليل من عمليات التضليل يف كمال بوعظم، زايدي عبد السالم،  -157


مع اإلشارة إىل واقع حوكمة الشركات يف بيئة األعمال  –األسواق املالية واحلد من وقوع األزمات 


حوكمة الشركات وأخالقيات األعمال يف املؤسسة، قسم " دمة للملتقى الدويل حول مداخلة مقالدولية، 


 19- 18العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة باجي خمتار عنابة، اجلزائر، 


  .2009نوفمرب 


إطار املعايري الدولية  منوذج مقترح لتفعيل قواعد حوكمة الشركات يفحممد عبد الفتاح إبراهيم،  -158


للمراجعة الداخلية، حبوث وأوراق عمل املؤمتر العريب األول التدقيق الداخلي يف إطار حوكمة الشركات ، 


  .2009، مصر، اإلدارية، منشورات املنظمة العربية للتنمية 2005الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة، سبتمري 


جتارب وممارسات الدول النامية واملتقدمة يف جمال تكريس مبادئ حوكمة خمفي أمني، فداوي أمينة،  -159
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آليات حوكمة املؤسسات ومتطلبات : امللتقى العلمي الدويل حولاملؤسسات لتحقيق النتمية املستدامة، 


ورقلة،  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح،، حتقيق التنمية املستدامة


  .2013نوفمرب  26- 25اجلزائر، 


ندوة حوكمة يف إطار حوكمة الشركات،  واإلفصاحالشفافية مصطفى حسن بسيوين السعدين،  -160


مبادئ ، 2006ة يف القاهرة يف نوفمرب داالقتصادي واهليكلي املنعق اإلصالحالشركات العامة واخلاصة من أجل 


  .2009نمية اإلدارية، القاهرة، مصر، منشورات املنظمة العربية للت ،وممارسات حوكمة الشركات


املراجعة الداخلية يف إطار حوكمة الشركات من منظور طبيعة مصطفى حسن بسيوين السعدين،  -161


العريب األول حول التدقيق الداخلي يف إطار حوكمة  حبوث وأوراق عمل املؤمترخدمات املراجعة الداخلية، 


  .2009، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، ، 2005الشركات 


املراجعة الداخلية يف إطار حوكمة الشركات من منظور طبيعة مصطفى حسن بسيوين السعدين،  -162


العريب األول حول التدقيق الداخلي يف إطار حوكمة  حبوث وأوراق عمل املؤمترخدمات املراجعة الداخلية، 


  .2009املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، ، ، منشورات 2005الشركات 


حوكمة املؤسسات الصغرية واملتوسطة كآلية لتفعيل املسؤولية االجتماعية مغريب عبد القادر،   -163


الدويل الثاين عشر حول دور لتقى مداخلة مقدمة إىل املورها يف إرساء استراتيجيات التنمية املستدامة، دو


املسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تدعيم إستراتيجية التنمية املستدامة، جامعة حسيبة بن 


   .2016نوفمرب  15-14بوعلي، الشلف، اجلزائر، 


ملستجدات واقع احلوكمة يف بيئة األعمال اجلزائرية يف ظل ا ،سارة بن الشيخ، نارميان بن عبد الرمحان -164


مداخلة مقدمة إىل امللتقى العلمي الدويل األول حول آليات حوكمة املؤسسات ومتطلبات حتقيق  ،احلالية


  .2013نوفمرب  26-25التنمية املستدامة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، 


 بورصة يف املدرجة الشركات أداء على املؤسسية احلاكمية أثر، الدعاس مسعود، عبداهللا جنيب -165


، املؤمتر اخلامس للعلوم االقتصادية واإلدارية، كلية االقتصاد والعلوم "حتليلية دراسة"املالية  قرالألو عمان


 .2015أفريل  24 -22اإلدارية، جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة، األردن، 


آليات وحمددات تفعيل حوكمة الشركات مع إلقاء الضوء على التجربة نوري منري، بوشاشية نادية،   -166


دور حوكمة الشركات يف تفعيل أداء املؤسسات واالقتصاديات، كلية : املؤمتر الدويل الثامن حولاملصرية، 


نوفمرب  20-19اجلزائر،  -الشلف –العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حسبية بن بوعلي 


2013. 


، الدورة التدريبية  الدولية حماولة بناء لوحة القيادة املالية ملؤسسة صغرية أو متوسطة ،ياحا عيسى  -167


متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطوير دورها يف االقتصاديات املغاربية، كلية العلوم االقتصادية و :حول


 .2003ماي  28 - 25املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب،    - سطيف -علوم التسيري
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  املذكراتاألطروحات و : رابعا


 –أمهية إعادة هندسة املوارد البشرية يف حتسني األداء البشري باملؤسسة االقتصادية خان أحالم،  -168


، -دراسة استطالعية آلراء مسؤويل املوارد البشرية  مبجموعة من املؤسسات االقتصادية يف والية بسكرة


علوم يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  جامعة حممد خيضر  أطروحة دكتوراه


  .2015-2014بسكرة، اجلزائر، 


دراسة حالة املطاحن الكربى : ور التحليل املايل يف تقييم األداء املايل باملؤسسة اجلزائرية د ،شباح نعيمة -169


مذكرة، ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية ، )2006-2004(للفترة  GMS للجنوب


 .2008والتسيري،جامعة حممد خيضر، بسكرة، 


دراسة حالة شركة –حوكمة الشركات ودورها يف حتقيق جودة املعلومة احملاسبية العابدي دالل،  -170


اسبة، كلية العلوم رسالة دكتوراه الطور الثالث يف العلوم التجارية، ختصص حم أليانس للتأمينات اجلزائرية،


  .2016االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، 


تقييم األداء يف اإلدارات الصحية مبديرية الشؤون الصحية مبحافظة عبد الوهاب حممد جنني،  -171


  .2009أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة سانت كليمنتس العاملية، سوريا، الطائف، 


أثر فاعلية احلاكمية املؤسسية على األداء املايل للشركات عدنان عبد ايد عبد الرمحان قباجة،  -172


، كلية الدراسات اإلدارية واملالية العليا، جامعة ، أطروحة دكتوراهاملدرجة يف سوق فلسطني لألوراق املالية


 . 2008عمان العربية للدراسات العليا، األردن، 


أطروحة دكتوراه علوم أثر تطبيق احلوكمة املؤسسية على أداء البنوك اجلزائرية، ، نوي فاطمة الزهراء -173


  .2017يف العلوم االقتصادية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، 


حتسني أداء املؤسسة االقتصادية يف دور عالقة الوكالة  :ؤسساتحوكمة املهشام سفيان صلواشي،  -174


أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، ختصص إدارة أعمال،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  ،اجلزائرية


  .2012/2013، اجلزائر، 3التسري، جامعة اجلزائر 


  التقارير : خامسا


وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليدية، ، ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة يف اجلزائر -175


  .2009 اجلزائر،
  املواقع االلكترونية: سادسا


يف  (Sigma Six) مدى استخدام مفاهيماملهدي مساعدة،  أمحد يوسف دودين، ماجـد عبد -176


: ، موقع انترنت2012، اجلامعات األردنية احلكومية واخلاصة


https://www.researchgate.net/publication/284168264.  
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ركز هذا البحث على دراسة الدور الذي تلعبه حوكمة الشركات يف حتسني أداء املؤسسات   


لفساد املايل ا كثرةاالقتصادية، حيث كان لألزمات املالية وااليارات وإفالس العديد من الشركات نتيجة 


يف بروز مصطلح حوكمة كرب األاألثر للشركات يف التقارير املالية غياب الشفافية واملصداقية وواإلداري 


ل من منظمة التعاون والتنمية كجهود ثالثة عقود األخرية، ويعود الفضل يف ذلك إىل الشركات خالل 


بالتعاون مع الكثري من الدول ووصندوق النقد الدويل والبنك الدويل ومؤسسة التمويل الدولية االقتصادية 


كانت املبادئ الصادرة عن ، وقواعد حلوكمة الشركاتالبادئ والعديد من املأصدرت حيث  ،واهليئات املالية


 ، مث2004قد عدلت سنة األفضل حيث القت قبوال دوليا، ول 1999االقتصادية سنة منظمة التعاون والتنمية 


 G20/OECD مبادئوذلك بالتعاون مع جمموعة العشرين وأطلق عليها إسم  2015عدلت مرة أخرى سنة 


طراف املعنية حقوق املسامهني واأل ةيامحهو هلذه املبادئ والقواعد األساسي كان اهلدف ، وحلوكمة الشركات


  .على حد سواء بتطبيق حوكمة الشركات


ولدراسة العالقة ما بني حوكمة الشركات واألداء مت التطرق إىل خمتلف األساليب واملؤشرات 


االقتصادية املضافة، والقيمة  املستخدمة يف تقييم األداء انطالقا من املؤشرات املالية كالنسب املالية والقيمة


ية وغري املالية ألداء املؤسسات كمصفوفة النماذج الشاملة واليت تقيس اجلوانب املال السوقية املضافة، إضافة إىل


الكفاءة التنظيمية، لوحة القيادة، وهرم األداء، منوذج اجلمعية األمريكية للمحاسبة اإلدارية، وبطاقة األداء 


املتوازن، ومبا أن أغلب التقارير والدراسات تشري إىل أن التطبيق اجليد حلوكمة الشركات يساهم يف حتسني أداء 


اولنا التعرف على مفهوم حتسني األداء واألساليب املستخدمة يف ذلك كأسلوب التحسني حاملؤسسات، 


 يف اجليد آلليات حوكمة الشركات  قتطبييساهم القارنة املرجعية، مث وضحنا كيف املستمر الكايزن، وطريقة امل


  .ء الشركاتحتسني أدا


فرضيات الدراسة على عينة من  كان البد من إختبارومن أجل اإلجابة على إشكالية الدراسة     


مؤسسة : عينة للدراسة وهيكمت اختيار املؤسسات املدرجة يف بورصة اجلزائر لقد واملؤسسات اجلزائرية، 


صيدال، مؤسسة التسيري الفندقي األوراسي، ومؤسسة أليانس للتأمينات، ومؤسسة أن سي أ رويبة، وكان فترة 


وكمة الشركات يف حتسني حليوجد دور  :على أنه الرئيسيةالفرضية  نصتحيث ، )2016-2013(الدراسة 


مت تقسيمها إىل فرضيات  ،، ومن أجل اإلجابة على هذه الفرضية املدرجة يف بورصة اجلزائرأداء الشركات 


التحليل خدام باستهذه الفرضيات  اربتاخمت وجزئية، الفرضيات الفرعية أيضا إىل فرضيات فرعية، وقسمت 


حيث مت دراسة  االحندار البسيط لقياس درجة اإلرتباط بني متغريات الدراسة،نموذج باالستعانة اإلحصائي و


 العالقة بني أبعاد املتغري املستقل حوكمة الشركات مع أبعاد املتغري التابع حتسني أداء املؤسسات كل على حدا،


  :توصلنا إىل النتائج التالية اختبار هذه الفرضياتالتطبيقية و النظرية والدراسة وبعد 


يف حالة تركز امللكية قد تعمل األكثرية اليت  :تتوقف فاعلية حوكمة الشركات على هيكل امللكية حيث أنه - 


هذا اجلهد سيعود عليها يف النهاية، ومن ناحية أخرى قد يكون له كذلك ألن تتوىل اإلدارة على حتسني األداء، 


فقد  ،ككل ؤسسةأكثرية محلة األسهم باستغالل األقلية على حساب كفاءة امل إذا أخذتأثر سليب على األداء 
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   .حتقق مصاحلها وتقلل من احلقوق املتبقية لبقية محلة األسهم تستخدم األكثرية موقعها الختاذ قرارات


 يف األعضاء مجيع التزم إذا  املصاحل أصحاب مجيع حقوق ومحاية تؤسساامل أداء حتسني يف دور للحوكمة يكون - 


 .ومصداقية نزاهة بكل إليهم املوكلة املهام بأداء التنفيذية واإلدارة  اإلدارة جملس من كل


يعترب عدد أعضاء جملس اإلدارة عامال هاما يف فعالية جملس اإلدارة، ولكن الدراسات مل تقدم دليال واضحا  - 


إىل أن جملس اإلدارة األكرب  )Jenson 1993(حول العالقة بني حجم الس وفاعليته، حيث أشارت دراسة 


فقد بينت أن جملس اإلدارة كبري احلجم يقدم للمؤسسة  )Dalton et al 1999(حجما أقل فعالية، أما دراسة 


  .منفعة أكثر من خالل تنوع خرباته وقدرم على التعامل مع البيئة بشكل أفضل


من املتطلبات األساسية اليت ميكن الوقوف عليها الستقاللية جملس اإلدارة هي عدم ازدواجية منصب رئيس  - 


جملس اإلدارة واملدير العام، وتلعب عملية الفصل دورا هاما يف فاعلية وكفاءة جملس اإلدارة، حيث يقوم بأداء 


وجود أعضاء مستقلني ضمن عضوية ضا أن وجند أيمهامه اإلشرافية والرقابية باستقاللية وعلى أكمل وجه، 


جملس اإلدارة يعزز من فاعليته يف الرقابة على املديرين وحيسن من قيمة املؤسسة، واملنطق وراء ذلك هو أن 


 .األعضاء اخلارجيني غالبا ما يكونوا أكثر حرصا من املديرين التنفيذيني على حقوق محلة األسهم


 لسالمة هذه اللجان داعمة ينشئ جملس اإلدارة جلانا وتعترب ،اتالشرك حلوكمة السليم التطبيق لضمان - 


 املدقق الداخلي و املدقق من لكل الكاملة االستقاللية بتوفري تقوم اليت التدقيق جلنةأمهها  هذا التطبيق


 التقارير موضوعية و دقة من والتأكد بنوعيه التدقيق تدعيم إىل يؤدي مما وحتسني االتصال بينهما، اخلارجي


املكافآت للمديرين  و التعويضات حتديد عن املسؤولتان جلنة املكافآت فهما و التعويضات جلنة أما املالية،


 .التنفيذيني وأعضاء جملس اإلدارة واملدقق اخلارجي


الشركات، حيث جيب أن يكون  يعترب اإلفصاح والشفافية من بني القواعد املهمة اليت تركز عليها حوكمة - 


  .  اإلفصاح كاف ويف الوقت املناسب لكل األمور اجلوهرية املرتبطة باملؤسسة


ال تتوفر الشركات حمل الدراسة على جمالس إدارة مستقلة باستثناء شركة أن سي أ رويبة حيث يضم جملس  -


صي بأن يكون على األقل ثلث أعضاء إدارا  عضوين مستقلني، ويتناىف هذا مع قواعد حوكمة السليمة اليت تو


 .ة من املستقلنيجملس اإلدار


  .ال تضم جلان التدقيق يف الشركات حمل الدراسة أي عضو مستقل -


  :نتائج اختبار الفرضيات *


متوسط عموما فهو ليس أعضاء، وهو  09هو كان متوسط حجم جملس اإلدارة يف الشركات حمل الدراسة  - 


نسبة كيو  مل يكن حلجم جملس اإلدارة أي دور يف حتسني كل أبعاد األداء باستثناءو بالصغري وليس بالكبري،


 عالقة )Q TOBIN(كيو توبني  ونسبةكانت العالقة بني حجم جملس اإلدارة  حيث، )Q TOBIN(توبني 


Rمعامل التحديد  أشار، كما  % R = 79,9معامل االرتباط إذ بلغ ارتباط خطي قوية 
 % 63,8إىل أن   2


يعزى إىل التغريات احلاصلة يف عدد أعضاء جملس   (Q TOBIN)من التغريات احلاصلة يف نسبة كيو توبني 


حيث حتققت مل تتحقق، أغلب الفرضيات اجلزئية املتعلقة بالفرضية الفرعية األوىل  ومبا أن ،)NCA(اإلدارة 
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ال : أي أنه الفرضية الفرعية األوىلعدم حتقق هذا يؤدي إىل ف ،فرضية جزئية واحدة من أصل سبعة فرضيات


 .يوجد دور لعدد أعضاء جملس اإلدارة يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر


اجتماعات، أي أن جملس  )5(يف عينة الدراسة هو   (NRCA)عدد اجتماعات جملس اإلدارة متوسط كان -


يوم، ويعترب هذا املتوسط مقبوال، مما يبني حرص أعضاء جملس  12اإلدارة جيتمع يف املتوسط كل شهرين و 


اإلدارة يف الشركات حمل الدراسة على متابعة كل مهامهم خالل السنة يف فترات متقاربة واطالعهم على كل 


لعدد اجتماعات جملس اإلدارة عالقة موجبة ومتوسطة وذات داللة كان ، واملستجدات اليت حتصل يف الشركة


قيمة  تشريحيث ، ))EPS(السهم عائد  ،)ROS(العائد على املبيعات (ع حتسني األداء مقاسا بـإحصائية م


عدد اجتماعات جملس اإلدارة إىل وجود عالقة ارتباط خطي قوية بني  % R = 73,2معامل االرتباط 


)NRCA ( والعائد على املبيعات)ROS( كما يشري معامل التحديد ،R
من التغريات  % 53,6إىل أن   2


 عدد اجتماعات جملس اإلدارةيعزى إىل التغريات احلاصلة يف  )ROS(احلاصلة يف العائد على املبيعات 


)NRCA(، معامل االرتباط  ةقيم بينما تشريR =4,68 %  عدد إىل وجود عالقة ارتباط خطي متوسطة بني


من  % 8,46إىل أن  R2، كما يشري معامل التحديد )EPS(عائد السهم و )NRCA( اإلدارة اجتماعات جملس


عدد اجتماعات جملس اإلدارة يعزى إىل التغريات احلاصلة يف  )EPS(عائد السهم التغريات احلاصلة يف 


)NRCA(، كان لعدد اجتماعات جملس اإلدارة عالقة سالبة أو مل يكن هلا عالقة مع باقي أبعاد األداء  بينما


حيث حتققت فرضيتني مل تتحقق، أغلب الفرضيات اجلزئية املتعلقة بالفرضية الفرعية الثانية ومبا أن األخرى، 


ال يوجد دور لعدد : أي أنه تتحقق الفرضية الفرعية الثانيةبذلك مل وجزئيتني فقط من أصل سبعة فرضيات، 


 .اجتماعات جملس اإلدارة يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر


أغلب جمالس اإلدارة للشركات حمل الدراسة ال تتمتع باستقاللية حيث ال تضم أي عضو مستقل يف جملس  -


رويبة فقط، ولقد كان العالقة موجبة وذات داللة إحصائية بني نسبة عدد  أن سي أإدارا، باستثناء شركة 


نسبة كيو توبني  ،)P/E(ة السهم رحبيمضاعف (و حتسني األداء مقاسا بـ اإلدارةاألعضاء املستقلني يف جملس 


)Q TOBIN(( ،معامل االرتباط  ةيمتشري ق حيثR = 80,7 %  نسبة إىل وجود عالقة ارتباط خطي قوية بني


  R2، كما يشري معامل التحديد )P/E(مضاعف رحبية السهم  و) INDCA(األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة 


نسبة يعزى إىل التغريات احلاصلة يف  ))P/E( مضاعف رحبية السهم من التغريات احلاصلة يف  % 65,1إىل أن 


إىل وجود  % R = 79,1معامل االرتباط  ةقيمتشري  بيما ،)INDCA(األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة 


 Q)ونسبة كيو توبني  )  INDCA( نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارةعالقة ارتباط خطي قوية بني 


TOBIN) معامل التحديد  أن، كماR
 Q)من التغريات احلاصلة يف نسبة كيو توبني  % 62,5إىل أن يشري   2


TOBIN)   نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارةيعزى إىل التغريات احلاصلة يف )INDCA(، كانت  بينما


ذلك عدم تتحقق أغلب الفرضيات  بنيالعالقة سالبة أو مل يكن هلا عالقة مع باقي أبعاد األداء األخرى، وي


اجلزئية املتعلقة بالفرضية الفرعية الثالثة حيث حتققت فرضيتني جزئيتني فقط من أصل سبعة فرضيات، و يقودنا 


ال يوجد دور لنسبة عدد األعضاء املستقلني يف جملس : أي أنه حتقق الفرضية الفرعية الثالثة لعدمذلك 
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 .درجة يف بورصة اجلزائراإلدارة يف حتسني أداء الشركات امل


 أن أغلب الشركات حمل الدراسة ال تفصل بني منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام باستثناء شركة  -


السليمة على ضرورة الفصل بني املنصب مما له أثر موجب على أداء  رويبة فقط، وتوصي قواعد حوكمة سي أ


نتائج اختبار أشارت جملس اإلدارة حىت يقوم بأداء مهامه اإلشرافية والرقابية باستقاللية وعلى أكمل وجه، و


ر الفرضيات اجلزئية إىل وجود عالقة موجبة وذات داللة إحصائية الزدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة املدي


عائد السهم  ،)ROS(العائد على املبيعات (العام مع حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر مقاسا بـ


)EPS(( ،قيمة معامل االرتباط  وتشريR = 8,88 %   ازدواجية عند إىل وجود عالقة ارتباط خطي قوية


معامل  أن قيمة، كما  )ROS(والعائد على املبيعات ) DUAL(  منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام


يعزى إىل التغريات  )ROS(من التغريات احلاصلة يف العائد على املبيعات  % 78,9إىل أنتشري  R2التحديد 


معامل االرتباط  ةيمبينما أشارت ق، )DUAL( ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العامعند  احلاصلة


R =60,7 %  ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العامعند إىل وجود عالقة ارتباط خطي متوسطة  


)DUAL (عائد السهم و (EPS) ، معامل التحديد وأشارت قيمةR2    من التغريات احلاصلة  % 8,36إىل أن


  يعزى إىل التغريات احلاصلة عند ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام (EPS)عائد السهم يف 


)DUAL(،  عالقة سالبة الزدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة املدير العام  كانتأيضا بأنه وأظهرت النتائج


قق أغلب الفرضيات اجلزئية املتعلقة ويشري ذلك لعدم حتأو ليس هلا عالقة مع باقي أبعاد األداء األخرى، 


 لعدمبالفرضية الفرعية الرابعة حيث حتققت فرضيتني جزئيتني فقط من أصل سبعة فرضيات، و يقودنا ذلك 


يف  جملس اإلدارة املدير العام ال يوجد دور الزدواجية منصب رئيس: أي أنهحتقق الفرضية الفرعية الرابعة 


 .بورصة اجلزائرحتسني أداء الشركات املدرجة يف 


عالقة موجبة وذات داللة إحصائية مع حتسني أداء   (NCOMACA)كان لعدد جلان جملس اإلدارة -


 Q(، نسبة كيو توبني )P/E(مضاعف رحبية السهم (الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر مقاسا بـ


TOBIN( ، حيث تشري قيمة معامل االرتباطR =80,7 %  إىل وجود عالقة ارتباط خطي قوية بني عدد جلان


 % 65,1إىل أن   R2كما يشري معامل التحديد  ،)P/E(رحبية السهم  ومضاعف) NCOMCA(جملس اإلدارة 


يعزى إىل التغريات احلاصلة يف عدد جلان جملس اإلدارة  ))P/E(مضاعف رحبية السهم من التغريات احلاصلة يف 


)NCOMCA( ، معامل االرتباط  قيمةبينما تشريR = 79,1 %  إىل وجود عالقة ارتباط خطي قوية بني عدد


R، كما يشري معامل التحديد  ) (Q TOBINونسبة كيو توبني  )NCOMCA(جلان جملس اإلدارة 
إىل أن    2


يعزى إىل التغريات احلاصلة يف عدد جلان )  (Q TOBINمن التغريات احلاصلة يف نسبة كيو توبني  % 62,5


   (NCOMACA)لعدد جلان جملس اإلدارة  وأشارت النتائج أيضا أنه كان، )NCOMCA(جملس اإلدارة 


قق أغلب الفرضيات عدم حتتبني هذه النتائج األداء األخرى، وعالقة سالبة أو ليس هلا عالقة مع باقي أبعاد 


اجلزئية املتعلقة بالفرضية الفرعية اخلامسة حيث حتققت فرضيتني جزئيتني فقط من أصل سبعة فرضيات، 


 ال يوجد دور لعدد جلان جملس: أي أنهحتقق الفرضية الفرعية اخلامسة  لعدمويقودنا ذلك 
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 .اجلزائريف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة    (NCOMACA)اإلدارة


عالقة موجبة ومعنوية مع ) مساهمبنسبة ملكية أكرب (و املقاسة  (ACTMAJ)لنسبة تركز امللكية  كان - 


، ))EPS(عائد السهم  ،)ROS(العائد على املبيعات (مقاسا  الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائرأداء حتسني 


بني نسبة تركز امللكية   قويةوجود عالقة ارتباط خطي  إىل % R = 4,63معامل االرتباط  ةقيمتشري و


)ACTMAJ ( والعائد على املبيعات)ROS(  كما يشري معامل التحديد ،R
من التغريات   %  40,2 إىل أن  2


، )ACTMAJ(يعزى إىل التغريات احلاصلة يف نسبة تركز امللكية   )ROS(احلاصلة يف العائد على املبيعات 


تشري إىل وجود عالقة ارتباط خطي قوية بني نسبة واليت  %  R = 73,4معامل االرتباط  ةقيم كانت بينما


R، كما يشري معامل التحديد )EPS( السهم عائد و )ACTMAJ(تركز امللكية  
من  % 53,9إىل أن    2


، )ACTMAJ(يعزى إىل التغريات احلاصلة يف نسبة تركز امللكية  )EPS( السهم عائدالتغريات احلاصلة يف 


عالقة سالبة أو ليس هلا عالقة مع باقي أبعاد  (ACTMAJ)لنسبة تركز امللكية  أن وأشارت النتائج أيضا إىل


قق أغلب الفرضيات اجلزئية املتعلقة بالفرضية الفرعية السادسة حيث ويشري ذلك لعدم حت األداء األخرى،


سادسة حتقق الفرضية الفرعية ال لعدمحتققت فرضيتني جزئيتني فقط من أصل سبعة فرضيات، و يقودنا ذلك 


يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة    (ACTMAJ)لنسبة تركز امللكيةال يوجد دور : أي أنه


  .اجلزائر


حتسني أداء  معمعنوية أي هلا داللة إحصائية وعالقة موجبة  NCAUDIT)( كان لعدد أعضاء جلنة التدقيق - 


معامل  ةقيمحيث أن ، )  (EVA) القيمة االقتصادية املضافة(مقاسا بـ  الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر


 NCAUDIT)(التدقيق عدد أعضاء جلنة تشري إىل وجود عالقة ارتباط خطي قوية بني  % R = 84,2االرتباط 


من التغريات احلاصلة  % 70,8إىل أن    R2، كما يشري معامل التحديد )EVA(القيمة االقتصادية املضافة و


  NCAUDIT)(التدقيق عدد أعضاء جلنة يعزى إىل التغريات احلاصلة يف    )EVA(القيمة االقتصادية املضافةيف 


هلا عالقة مع باقي أبعاد األداء  مل يكنعالقة سالبة أو  NCAUDIT)( التدقيقلعدد أعضاء جلنة  بينما كان ،


ويشري ذلك لعدم تتحقق أغلب الفرضيات اجلزئية املتعلقة بالفرضية الفرعية السابعة حيث حتققت  األخرى،


أي سابعة قق الفرضية الفرعية الحت لعدمفرضية جزئية واحدة فقط من أصل سبعة فرضيات، و يقودنا ذلك 


يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة  NCAUDIT)( عدد أعضاء جلنة التدقيقلال يوجد دور : أنه


  .اجلزائر


الشركات أداء مع حتسني  ةومعنوي ةموجب عالقة NRCAUDIT)(عدد اجتماعات جلنة التدقيق ل كان  - 


 ةقيمتشري  حيث، ))EPS(عائد السهم  ،)ROS(العائد على املبيعات (بـمقاسا  املدرجة يف بورصة اجلزائر


وجود عالقة ارتباط خطي قوية جدا بني عدد اجتماعات جلنة التدقيق  إىل % R=1,83معامل االرتباط 


)(NRCAUDIT  والعائد على املبيعات)ROS(  كما يشري معامل التحديد ،R
من   %  69,1 إىل أن  2


يعزى إىل التغريات احلاصلة يف عدد اجتماعات جلنة التدقيق  )ROS(التغريات احلاصلة يف العائد على املبيعات 


)(NRCAUDIT،  معامل االرتباط  ةقيمبينما تشريR = 56,4%  إىل وجود عالقة ارتباط خطي متوسطة بني
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R، كما يشري معامل التحديد EPS) (  السهم عائد و  NRCAUDIT)(عدد اجتماعات جلنة التدقيق 
إىل   2


يعزى إىل التغريات احلاصلة يف عدد اجتماعات جلنة EPS) ( السهم عائدمن التغريات احلاصلة يف  % 31,8أن 


عالقة سالبة أو ليس  NRCAUDIT)(لعدد اجتماعات جلنة التدقيق  كانيف حني مل  ،NRCAUDIT)(التدقيق 


اجلزئية املتعلقة بالفرضية قق أغلب الفرضيات األداء األخرى، ويشري ذلك لعدم حتهلا عالقة مع باقي أبعاد 


حتقق  لعدمحيث حتققت فرضيتني جزئيني فقط من أصل سبعة فرضيات، و يقودنا ذلك  ،الفرعية الثامنة


يف حتسني  NRCAUDIT)( عدد اجتماعات جلنة التدقيقلال يوجد دور : أي أنهثامنة الفرضية الفرعية ال


  .أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر


أي  الرئيسيةعدم حتقق الفرضية ما يقودنا إىل  ،ل الفرضيات الفرعيةعدم حتقق كمن النتائج السابقة اتضح  - 


  .ات املدرجة يف بورصة اجلزائرشركأداء املحتسن ليس هلا دور يف أن حوكمة الشركات 


الشركات يف الشركات حمل الدراسة إىل أا مل يكن هلا دور يف حتسني  رغم وجود بعض آليات حوكمة -


 .أدائها، وذلك ألن الشركات مل تطبقها بالشكل األمثل الذي أوصت به قواعد احلوكمة السليمة


  االقتراحات *


الشركات يف الشركات حمل الدراسة، إىل أن تطبيقها مل يكن يف املستوى  رغم وجود آليات حوكمة  -


املدرجة يف بورصة اجلزائر أن تسهر على التطبيق اجليد هلذه اآلليات املطلوب، لذلك وجب على الشركات 


   .دائها، ومبا ينعكس على حتسني أمزاياحىت يتسىن هلا االستفادة 


اول وبالتايل تنشيط صة اجلزائر وذلك من أجل زيادة حجم التددعوة املؤسسات اجلزائرية لدخول بور -


عدد الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر قليل جدا، رغم  البورصة ألن نسبة التداول ضعيفة جدا، حيث أن


اليت تقدمها الدولة للمؤسسات من أجل تشجيعهم على االنضمام هلا، وذلك بسبب ختوف الكثري  التحفيزات


من املؤسسات من آلية اإلفصاح املطلوبة قانونا حيث أغلب املؤسسات تتحفظ عن اإلفصاح عن نتائجها 


شركات وإذا بشكل عام، إضافة إىل ضعف التداول حيث نالحظ أنه نادرا ما يتغري السعر السوقي ألسهم ال


 املستثمرينالشركات املدرجة عن فكرة الدخول للبورصة وتشجع تدافع تغري يكون بشكل طفيف، رغم ذلك 


صة أفضل بكثري من الفوائد اليت تعطيها رعلى شراء األسهم معللني أن األرباح اليت حتققها األسهم يف البو


  .الفوائد الربوية البنوك ناهيك عن قبوهلا من قبل الشريعة اإلسالمية خالفا عن


لجان جملس اإلدارة بفيما يتعلق املدرجة يف البورصة  من طرف الشركات عن التقارير املالية اإلفصاحزيادة  - 


 .مكافآت للمسريينيو نشاطاا السنوية كل ما يتعلق بوأعضائها و 


للتأمينات ومؤسسة التسيري  سصيدال، واليان شركاتالفصل بني منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام لل -


  . ة أن سي أ رويبة هذا الشرط فقطشركالفندقي األوراسي، حيث حققت 


الذي ال دعم استقاللية جملس اإلدارة وذلك بضم جمالس اإلدارة على األقل ثلث األعضاء من املستقلني  -


 .أي عالقة تربطهم بالشركة
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 .خاصة جلنة التدقيق ألعضاء املستقلنيمن اضرورة أن يكون غالبية أعضاء جلان جملس اإلدارة  -


  .ضررورة تفعيل مركز حوكمة الشركات اجلزائري حيث منذ إنشاءه مل يقم بأي دور فعال -


    :آفاق الدراسة *   


  :يرى الباحث هذه املواضيع جديرة بالبحث والدراسة      


  .يف البورصة درجةاملأثر حوكمة الشركات على أداء شركات املسامهة غري  -


 .لمؤسسات االقتصاديةل هيكل امللكية على األداء املايلأثر  -


   .االقتصاديةيف املؤسسات  واإلفصاحدور حوكمة الشركات يف حتسني الشفافية  -








 


 املــالحـــقاملــالحـــق


 
 








 


  ععــراجراجــة املة املــائمائمــقق
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 .2003/2004، الدار اجلامعية، االسكنذرية، مصر، إدارة توازن األداءسعد صادق حبريي،   -22


، دار األداء املايل ملنظمات األعمال و التحديات الراهنةالسعيد فرحات مجعة، السعيد فرحات مجعة،   -23


  .2000 املريخ للنشر، الرياض،
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،  17ع اجلزائر،  املسيلة، ،حممد بوضيافجامعة جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية،  اجلزائر،


2017.  


جامعة جملة التنظيم والعمل،  حوكمة الشركات يف املؤسسات االقتصادية، آلياتبلربكاين أم خليفة،  -72


  .2014، 03الد ، 01ع  اجلزائر، معسكر، معسكر،


 –تطبيقات حوكمة الشركات ودورها يف حماربة الفساد املايل واإلداري بن عواق شرف الدين،  -73


   .2005، 03ع اجلزائر،  جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، جملة الباحث االقتصادي،، -جتارب دولية رائدة


 –أثر اآلليات الداخلية حلوكمة الشركات على األداء املايل للشركات املصرية اء الدين مسري عالم،  -74


   .2009وزارة االستثمار، مركز املديرين املصري، مصر،  ،-تطبيقيةدراسة 


، أيهما أكثر قدرة على تفسري التغيري يف ثائر عدنان قدومي، قيس أديب الكيالين، أمساء ابراهيم العمارنة -75


ة للعلوم الة األردنيأم معايري األداء التقليدية،  EVAالقيم السوقية لألسهم أهي القيمة االقتصادية املضافة 


  .2012، 14، الد 01جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة، األردن، ع  ،التطبيقية
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جملة أخبار االحتاد، احتاد هيئات األوراق املالية  ،حوكمة الشركات الفرص والتحدياتجليل طريف،  -76


  .2016، يناير 11العربية، ديب، اإلمارات العربية املتحدة ع 


إطار مقترح ملؤشرات بطاقة األداء املتوازنة يف املؤسسات جنان علي محودي، إميان شاكر حممد،  -77


  .2011، 06 الد، 14جملة دراسات مالية وحماسبية، جامعة بغداد، بغداد، العراق،ع  ،التعليمية


الشركات بالنسبة نظرة إىل املستقبل الفوائد االستثمارية حلوكمة جون سولفيان، أنا جرودكفتش،   -78


 .2005القاهرة، مصر،  ، مركز املشروعات الدولية اخلاصة،تمع األعمال


أثر تطبيق بطاقة األداء املتوازن على أداء شركات االتصاالت جيهان ونس عبد العزيز موسى،  -79


، 47العراق، ع بغداد،، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، كلية بغداد للعلوم االقتصادية، األردنية


2016.  


التحسني املستمر بأسلوب كلفة كايزن وإمكانية اعتماده يف الشركة العامة لصناعة حامت كرمي كاضم،  -80


، 11، الد 21ع  العراق، الكوفة، جملة مركز دراسات الكوفة، جامعة الكوفة، اإلطارات يف النجف،


2011.   


دراسة استطالعية على عينة من  -  Sigma Sixمكانية توافر متطلباتحسني نور الدين عزت،  -81


، 07، الد 02العراق، ع  كركوك، جملة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية، -الكلية التقنية


2017.  


، -دراسة ميدانية  –أثر اآلليات الداخلية للحوكمة على جودة املراجعة املالية يف اجلزائر محادي نبيل،  -82


   .2011، 10قتصادية واالندماج يف االقتصاد العاملي، املدرسة العليا للتجارة، اجلزائر، ع جملة اإلصالحات اال


فاعلية تسويق اخلدمات املالية وعالقتها بالقيمة السوقية محزة حممود الزبيدي، أسيل هادي حممود،  -83


كلية بغداد للعلوم ، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، املضافة دراسة تطبيقية يف مصرف بغداد


 .2014، 41 االقتصادية، بغداد، العراق، ع


 –إدارة عالقات الزبون وأثرها يف األداء املايل حيدر محزة جودي الدليمي، إسراء مسلم أحذية الكعيب،  -84


جملة اإلدارة واالقتصاد، اجلامعة املستنصرية، العراق، دراسة حتليلية يف عينة من املصارف احلكومية العراقية، 


 .2016، 108ع 


أدلة ميدانية (أثر االلتزام بتطبيق حوكمة الشركات على جذب االستثمارات األجنبية  خليل أبو سليم، -85


 ،03، الد 01ع  فرع العلوم اإلنسانية،  اململكة العربية السعودية،- جملة جامعة جازان) من البيئة األردنية


2014.   


دور حوكمة الشركات يف إرساء األسس العلمية لعمل الشركات املسامهة يف  خولة عبد احلميد حممد، -86


، 08الد ، 25العراق، ع الكوفة،  جامعة الكوفة، جملة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية،الد العراق، 


2012.  
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جملة بطاقة األداء املتوازن مدخل لتقييم األداء االستراتيجي، ربيع ياسني مسعود، زيد ياسني مسعود،  -87


 .2014، 01، الد 05الدنانري، اجلامعة العراقية، العراق،ع 


دراسة حالة يف الشركة العامة  -تقومي كفاءة األداء من خالل معيار العائدرجاء رشيد عبد الستار،  -88


  . 2009، 19ع  بغداد، العراق، االقتصادية، جامغة بغداد،جملة كلية بغداد للعلوم لصناعة البطاريات، 


الة اجلزائرية ، -  حالة املؤسسات اجلزائرية -احلوكمة كأداة لتقييم األداءرشيد ساملي، هاجر عزي،  -89


  .2017، 06جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، ع  للتنمية االقتصادية،


مدى إمكانية استخدام بطاقة األداء زيدون فريق عبد العابدي، صالح صاحب شاكر البغدادي،  -90


دراسات مالية  جملة، حبث تطبيقي يف مصرف الرافدين –املتوازن يف حتسني قياس األداء للمصارف العراقية 


 .2015، 10الد  ،33ع ،العراقبغداد، جامعة بغداد، ، وحماسبية


دراسة حالة بعض  -دور احليود السداسي يف حتسني األداء الشامل للمستشفىزينب شالل عكار،  -91


، 06العراق، ع البصرة، ، جملة دراسات إدارية، جامعة البصرة، مستشفيات رئاسة صحة حمافظة البصرة، 


  .2010، 03الد 


دراسة تطبيقية  تقومي أداء الوحدات االقتصادية باستعمال بطاقة األداء املتوازنسحر طالل إبراهيم ،   -92


 العراق،بغداد، ، جامعة بغداد، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، يف شركة زين السعودية لالتصاالت


  .2013 ،35ع 


 - 1999(تطور مسار احلكامة يف اجلزائر بني اآلليات القانونية واحملطات العملية دية حورية، ايسع -93


  .2016، 05ع  ، املدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، اجلزائر،جملة اجلزائرية للدراسات السياسية ،)2016


، جملة العلوم حماولة جادة لتأطري نظرية أصحاب املصاحل يف دراسات إدارة األعمال، سعد العرتي،  -94


  .2007 ،13، جملد 48العراق، ع  بغداد، ، جملة جامعة بغداد،واإلداريةاالقتصادية 


 مدخل للتسيري الفعال جتارب بعض الدول االقتصادية الكربى،: حوكمة املؤسساتسعداوي موسى،  -95


علوم التسيري جامعة كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية و جملة علوم االقتصاد والتسيري والتجارة، 


 . 2013 ،02، الد 27ع  ، اجلزائر، 03اجلزائر


حتليل أسباب وأبعاد الفشل املايل للمشروعات االستثمارية والتنبؤ به شريف غياط، عبد املالك مهري،  -96


دراسة تطبيقية لبعض املشاريع على مستوى الوكالة الوطنية لدعم –باستخدام مناذج التحليل والتنبؤ 


  .2015، 09جملة رؤى اقتصادية، جامعة الشهيد محة خلضر، الوادي، اجلزائر، ع تشغيل الشباب باجلزائر، 


استخدام مؤشري القيمة السوقية املضافة والعائد على رأس املال املستثمر شهاب الدين محد النعيمي،  -97


العراق، ع  بغداد، جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة بغداد، ء القطاع املصريف العراقي،يف قياس أدا


 . 18،2012، الد 68


 املصارف أداء يف الشركات حوكمة قواعد تطبيق أثر ،شوقي عشور بورقبة وعبد احلليم عمار غريب  -98
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مرباح، ورقلة، اجلزائر، ع  اإلقتصادية، جامعة قاصديالة اجلزائرية للتنمية ، -تطبيقية دراسة-اإلسالمية


01 ،2014 .  


جملة الباحث، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  حتليل األسس النظرية ملفهوم األداء،الشيخ الداوي،  -99


  . 2010-2009، 07اجلزائر، ع 


-قضايا واجتاهات -إطالق املدونة اجلزائرية حلوكمة الشركات، حوكمة الشركاتصربينة بوهراوة،  -100


، 16القاهرة، مصر، ع ، نشرة دورية للشرق األوسط ومشال إفريقيا يصدرها مركز املشروعات الدولية، 


2009.   


مدى مسامهة ميثاق احلكم الراشد للمؤسسات اجلزائرية يف تطبيق حوكمة صديقي خضرة،  -101


 ، 07اجلزائر، ع  بشار،جامعة ، جملة البشائر، رويبة اجلزائر NCAمؤسسة : دراسة حالة –الشركات 


2016.   


دراسة -دور تقنية بطاقة األداء املتوازن يف تقومي األداء املتوازن االستراتيجيصالح مهدي جواد،  -102


الة العراقية للعلوم اإلدارية، جامعة كربالء، ، )2008-2004(تطبيقية يف مصرف االستثمار العراقي للفترة 


  .2011، 07، الد 28العراق، ع كربالء، 


دراسة عينة "اللتزام حبقوق أصحاب املصاحل وأثره يف أداء املصارف ا، الطاهر حممد امحد حممد محاد -103


جملة العلوم االقتصادية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، ، من املصارف التجارية العاملة بوالية اخلرطوم


 .2015 ،02، الد 16ع  السودان،


- أثر القياس املرجعي على تقومي األداء املايل يف املصارف السودانية الطيب حامد إدريس موسى،  -104


  .2015، 14 جملة جامعة خبت الرضا العلمية، جامعة خبت الرضا، السودان، ع، - دراسة ميدانية


 - زنمدى مالئمة املوازنة للرقابة وتقومي األداء يف ظل إعتماد الكايعباس نوار كحيط املوسوي،  -105


لد ، ا11ع  العراق،بغداد، جملة دراسات حماسبية ومالية، جامعة بغداد، ، -دراسة حلالة علمية افتراضية


05، 2010.  


جملة دراسات أمنية، قياس األداء املتوازن و إدارة التميز يف القطاع احلكومي، عبد الرحيم حممد،  -106


  .2011، 05وزارة الداخلية، قطر، ع 


عالقة وأثر األداء البيئي باألداء املايل بالتطبيق على عني من شركات إنتاج عبد الرزاق خضر حسن،  -107


 األنبار، جملة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة األنبار،املشروبات الغازية يف مدينة كركوك، 


   .2014 ، 06الد ، 11ع العراق، 


املنظمة العربية ، منشورات املؤسسي لألجهزة احلكوميةاألداء  قياسوآخرون،  عبد العزيز مجيل خميمر -108


  .1999ديسمرب  ،للتنمية اإلدارية


 املؤمتر العلمي الدويلنظريات الفكر اإلداري تطور وتباين أم تنوع وتكامل، عبد الفتاح بومخخم،  -109
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  .2012جامعة اجلنان، طرابلس، لبنان، املعرفة،  عوملة اإلدارة يف عصر


إدارة أصحاب املصلحة كأحد متطلبات إجناح عمليات حتول عبد القادر بادن، عبد القادر بريش،  -110


جامعة حسيبة بن  جملة األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية،البنوك التقليدية إىل املصرفية اإلسالمية، 


  .2017، 17بوعلي، الشلف، اجلزائر، ع 


أثر احلاكمية املؤسسية على أداء الشركات املدرجة يف  ،عبد املطلب حممد مصلح السرطاوي -111


الة األردنية يف إدارة األعمال، اجلامعة األردنية، األردن،ع األسواق املالية لدول جملس التعاون اخلليجي، 


  .2015، 11، الد 03


جملة  ،-دراسة نقدية حتليلية–أثر هيكل امللكية يف حتقيق مبادئ حوكمة الشركات عبدي نعيمة،  -112


 .2014 ،07، الد 02اجلزائر، ع غرداية، الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غرداية، 


، جملة  علم اإلدارة وعلم اإلحصاءنيما ب Sigma Six وم تقانةفهمعزه مصطفى عبد القادر القصيمي،  -113


  .2012 ،03، الد 106العراق، ع  املوصل، جامعة املوصل،، تنمية الرافدين، كلية اإلدارة واالقتصاد


 أداءدور املقارنة املرجعية يف حتسني عالء جاسم سلمان، مشتاق كامل فرج، اد حسني أمحد،  -114


جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة،  اإلسالمي،وبنك التضامن  اإلسالمياملنظمة بالتطبيق يف بنك سبأ 


 .2014، 40 كلية بغداد للعلوم االقتصادية، بغداد، العراق، ع


دليل من البحرين، : العالقة بني استقاللية جملس اإلدارة وأداء الشركة عالم حممد موسى محدان، -115


 .2016، اجلامعة األردنية، األردن، 12، الد 03الة األردنية يف إدارة األعمال، ع 


، أثر حوكمة الشركات يف األداء عالم حممد محدان، عبد املطلب حممد السرطاوي، رائد مجيل جرب -116


الة العربية للعلوم اإلدارية، جامعة الكويت، املايل، والتشغيلي، وأداء األسهم يف سوق الكويت املالية، 


 .2013، 20، الد 02الكويت، ع 


دراسة ميدانية  -قياس األداء الشركات الصناعية وفق بطاقة األداء املتوازنعالوي خضري جميد،   -117


جملة املثين للعلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة املثىن ، ، -ة من الشركات الصتاعية يف حمافظة الديوانيةموع


 . 2015، 05، الد 02العراق، ع


يف حتقيق    Sigma Sixتأثري تطبيق علي حسون الطائي، عدنان كرجي ضباب، عمر ربيع مهدي،  -118


، 06العراق، ع  األنبار، للعلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة األنبار،جملة جامعة األنبار أبعاد امليزة التنافسية، 


  .2011، 03الد 


 -يف حل مشاكل العمل  Sigma Six استخدام تقنيةعلي حسون فندي الطائي، اسعد كاظم نايف،  -119


  .2009، 15 ، الد53العراق، ع بغداد، ، جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة بغداد، - دراسة حتليلية


جملة  ،– مصر مع مقارنة دراسة - اجلزائر يف املؤسسات حوكمة إطارعلي عبد الصمد عمر،  -120
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  .2013 ،12الباحث، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، ع 


السعودية،  املسامهة الشركات يف املايل األداء على الشركات حوكمة أثر، علي فايع املزاح األملعي -121


واإلدارية والقانونية، ع  االقتصادية العلوم السعودية، جملة العربية اململكة يف التأمني قطاع على تطبيقية دراسة


  .2018، املركز القومي للبحوث، غزة، فلسطني، 2، الد 14


تقومي األداء االستراتيجي باستخدام أسلوب علي حممد ثجيل املعموري، يوسف دوالب يوسف،  -122


املعهد جملة دراسات حماسبية ومالية،  ،)يف عينة من مكاتب املفتشني العمومينيحبث تطبيقي (املقارنة املرجعية 


    .2014، 09، الد 26بغداد، العراق، ع  العايل للدراسات املالية،


جملة جامعة  ،"دراسة تطبيقية"أثر حمددات هيكل ملكية املنشأة يف حتفظ التقارير املالية ، علي يوسف -123


   .2012، 28الد  ،01، سوريا، ع والقانونيةدمشق للعلوم االقتصادية 


دراسة  –حتسني الرقابة التسويقية باستخدام املقارنة املرجعية غسان فيصل عبد، قاسم أمحد حنظل،  -124


، جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، كلية اإلدارة تطبيقية يف بعض منظمات صناعة املواد اإلنشائية


  .2012، 08،  الد 24العراق، ع واالقتصاد، جامعة تكريت، 


إمكانية اعتماد تقنية املقارنة املرجعية  كإستراتيجية فعالة فائزة إبراهيم حممود، ثائر صربي الغبان،  -125


جملة كلية لتحديد احتياجات التحسني املستمر وتضييق الفجوة يف أداء الوحدات االقتصادية العراقية، 


     . 2010، 09التراث اجلامعة، كلية التراث اجلامعة، العراق، ع 


تفعيل مقاييس األداء املايل على أساس القيمة وانعكاساا فيحاء عبد اهللا يعقوب، عماد عامر حسني،  -126


دراسة تطبيقية على عينة من الشركات املسامهة املدرجة يف سوق -على أداء الشركات يف ظل احلوكمة


 .2014، 09، الد 62العراق، عبغداد، جملة دراسات حماسبية ومالية، جامعة بغداد، راق لألوراق املالية، الع


 دمشق سوق املدرجة  يف الشركات أداء يف احلوكمة مبادئ بتطبيق االلتزام أثر ،قصي عمار -127


ع  والقانونية االقتصادية العلوم سلسلة ، العلمية والدراسات للبحوث تشرين جامعة جملة، "املالية  لألوراق


 .2018، سوريا، 04، الد 05


دراسة حالة  -دور املقارنة املرجعية يف حتسني األداء املصريف ماجد جبار غزاي، أمحد مريي أمحد،  -128


جملة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة الكوفة، ، - ومصرف بابل لالستثماريف مصرف املتحد 


  . 2016، 13، الد 37العراق، ع  الكوفة، 


دراسة  -اصر التحسني املستمر ودورها يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامةنعماجد حممد صاحل،  -129


العراق، ع  تكريت، جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، جامعة تكريت،، Carrefourحتليلية يف شركة 


   .2017 ،20، الد 38


الة اجلزائرية للتنمية  إدارة املعرفة على األداء يف املؤسسة االقتصادية،أثر حممد زرقون، احلاج عرابة،  -130


  .2014، 01ع  جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر،  االقتصادية،
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دراسة حتليلية ألراء عينة من املديرين يف  –آليات جناح عملية تقييم أداء املؤسسة مراد كواشي،  -131


، 33العراق، ع البصرة، جملة العلوم االقتصادية، جامعة البصرة،  مؤسسات االمسنت العمومية يف اجلزائر،


  .2013، 09الد 


يف حتسني األداء  Sigma Six أثر استخدام تقنية، أسعد كاظم نايف، مرمي حامد ياسني -132


، ) يف الشركة العامة للصناعات اجللدية 7دراسة استطالعية ألراء عينة من العاملني يف املعمل (التشغيلي


   .2012 ،10الد  ،04، ع العراق كربالء،  جامعة كربالء العلمية، جامعة كربالء،جملة 


 جملة العلوم االنسانية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، األداء بني الكفاءة والفعالية،مزهودة عبد املليك،  -133


   .2001 ،01 ع اجلزائر،


دراسة حتليلية لعينة  -البعد االستثماري للكفاءات ودوره يف حتسني أداء املؤسساتمسغوين مىن،  -134


جملة أداء املؤسسات اجلزائرية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، من املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، 


  .2014، 05اجلزائر، ع 


 يف حوكمة الشركات ، دوريعقوب اهللا عبد حسني، فيحاء كاظم علي، علي احلسني عبد مصطفى -135


العراق، ع  بغداد، ، جامعة بغداد، حماسبية ومالية دراسات جملةالضريبية،  لإلدارة االستراتيجي األداء حتسني


  .2013 ،08 الد ، 22


جملة دراسات حماسبية ومالية، جامعة  ،-دراسة مقارنة -مداخل التحسني املستمر مها كامل جواد،  -136


  .2009، 02، الد 07العراق، ع بغداد، بغداد، 


حالة املؤسسات العمومية  -مراقبة املديرين التنفيذيني يف ضوء نظرية الوكالةمهدي شرقي،  -137


جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  للدراسات احملاسبية واملالية،الة اجلزائرية االقتصادية يف التشريع اجلزائري، 


   .2015 ،01اجلزائر، ع 


العالقة بني احلاكمية املؤسسية وقيمة الشركة يف ضوء مؤيد حممد على الفضل، نوال حريب راضي،  -138


االقتصاد، جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، كلية اإلدارة و، )دراسة حالة األردن(نظرية الوكالة 


  .2011، 13، الد 01العراق، ع القادسية، جامعة القادسية، 


مركز التقدم مع إلقاء الضوء على التجربة املصرية، .. حوكمة الشركات سبيلنرمني أبو العطا،  -139


  .2003 القاهرة، مصر، املشروعات الدولية اخلاصة،


املقارنة املرجعية يف حتقيق البعد التنافسي دور هاشم فوزي دباس العبادي، وليد عباس جرب الدعمي،  -140


  .2010، 16العراق، ع  الكوفة، ، مركز دراسات الكوفة، جامعة الكوفة،)الكلفة(


جلمعة جملة الباحث، دراسة حتليلية ملؤشرات قياس األداء من منظور خلق القيمة، هواري سويسي،  -141


 .2009/2010، 07ورقلة، اجلزائر، ع قاصدي مرباح، 


أثر إستراتيجية التميز يف األداء اإلداري يف وهيبة رمضان حممد حسني، إبراهيم فضل املوىل البشري،  -142
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، 02جملة العلوم االقتصادية،  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، ع ، 2014املصارف التجارية 


      . 2015، 16جملد 


دراسة حماسبية يف شركة  -املتوازن يف تقومي األداءاستخدام بطاقة األداء حيي علي محادي املوسوي،  -143


العراق، بغداد ، جامعة بغداد، بغداد للمشروبات الغازية من املنشآت الصناعية، جملة دراسات حماسبية ومالية


   .2013،  08، الد 22ع


 واملؤمترات امللتقيات: ثالثا


قراءة نظرية آلليات حوكمة املنظمات وفق مقاربة أوليفار ويليماسون  الياس بن ساسي، مرمي فيها خري، -144


مداخلة مقدمة إىل امللتقى العلمي الدويل األول حول آليات حوكمة ،  2009احلائز على جائزة نوبل 


 .2013نوفمرب  26-25املؤسسات ومتطلبات حتقيق التنمية املستدامة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، 


مد نوري، علي خلف سلمان، حوكمة الشركات ودورها يف ختفيض مشاكل نظرية الوكالة، بتول حم -145


مداخلة مقدمة إىل امللتقى الدويل حول اإلبداع والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة، جامعة البليدة، اجلزائر، 


  .2012ماي  13، 12: يومي


أثر ممارسات احلاكمية تركي راجي احلمود، إياد عيسى السرطاوي، أسامة حممد خليل بلوط،  -146


املؤمتر الثالث للعلوم املالية ، "دراسة حتليلية " املؤسسية على أداء الشركات املسامهة العامة األردنية 


لية االقتصاد والعلوم واملصرفية حول حاكمية الشركات واملسؤولية االجتماعية جتربة األسواق الناشئة، ك


  .2013أبريل  18-17 اإلدارية، جامعة الريموك، إربد، األردن،


، واإلداري املايل الفساد من احلد يف حوكمة الشركات آليات دورجابر،  الدين، دهيمي زين بروش -147


خيضر مداخلة يف امللتقى الوطين حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد املايل واالداري، جامعة حممد 


 .2012 ماي 08-07، بسكرة، اجلزائر


امللتقى العلمي النماذج الدولية حلوكمة املؤسسات دراسة مقارنة لـ و م أ وفرنسا، محادي نبيل،  -148


كلية العلوم االقتصادية ، آليات حوكمة املؤسسات ومتطلبات حتقيق التنمية املستدامة: الدويل حول


  .2013نوفمرب  26-25ورقلة، اجلزائر،  مرباح،والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي 


دور إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة يف تفعيل أبعاد النتمية املستدامة يف محزة رملي، إمساعيل زحوط،  -149


املؤمتر العلمي حول سلوك املؤسسة فارم بقسنطينة،  ددراسة ميدانية على جممع زا–املؤسسة اإلقتصادية 


التنمية املستدامة والعدالة اإلجتماعية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، يومي  االقتصادية يف ظل رهانات


  .2012نوفمرب  20-21


التدقيق الداخلي يف إطار حوكمة الشركات، حبوث وأوراق عمل املؤمتر خلف عبد اهللا الوردات،  -150


الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة، سبتمري العريب األول التدقيق الداخلي يف إطار حوكمة الشركات، 


  . 2009، منشورات املنظمة العربية للتنمية االدارية، مصر، 2005
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املؤمتر الدويل ، -مع التركيز على التجربة اجلزائرية –اقع حوكمة يف دول خمتارة وصباحي نوال،  -151


، كلية العلوم االقتصادية تدور حوكمة الشركات يف تفعيل أداء املؤسسات واالقتصاديا :الثامن حول 


 .2013 نوفمرب 19- 18 والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر،


امللتقى الدويل  مداخلة مقدمة إىلاملسؤولية االجتماعية يف ظل حوكمة الشركات، صديقي خضرة،  -152


الثالث  منظمات األعمال واملسؤولية االجتماعية، كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية وعلوم التسيري، 


  .2012 فيفري 15-14جامعة بشار،  اجلزائر، يومي 


قياس " ورقة عمل مقدمة يف ندوة النشأة والتطور التارخيي واألمهية، : قياس األداءعبد الرحيم حممد،  -153


،  2007مصر، فرباير،  - واملنعقدة يف القاهرة" مدخل قياس االجناز املتوازنة–األداء يف املنظمات احلكومية 


 -منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلداريةقياس وتقييم األداء كمدخل لتحسني جودة األداء املؤسسي، 


 . 2009أعمال املؤمترات، مصر، 


قياس " ورقة عمل مقدمة يف ندوة مدخل قياس األداء املتوازن احملاور واملميزات، د الرحيم حممد، عب -154


، 2007 ، القاهرة، مصر، فرباير"-مدخل قائمة قياس االجناز املتوازنة–األداء يف املنظمات احلكومية 


    .2009 ،منشورات املنظمة العربية للنتمية اإلدارية، مصر


تقييم " ورقة عمل مقدمة يف ملتقى  تقييم األداء املؤسسي يف الوحدات احلكومية، عمرو حامد،  -155


قياس وتقييم األداء ،  2007األداء املؤسسي يف املنظمات احلكومية  واملنعقد يف شرم الشيخ، مصر، يناير 


ؤمترات، مصر، أعمال امل -منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلداريةكمدخل لتحسني جودة األداء املؤسسي، 


2009.  


حبوث وأوراق عمل ندوة دور املراجعة الداخلية يف تفعيل مبادئ حوكمة الشركات، عمرو يس،  -156


حوكمة الشركات العامة واخلاصة من أجل اإلصالح االقتصادي واهليكلي، املنعقدة بالقاهرة مصر نوفمرب 


   .2009، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر، 2006


حوكمة الشركات ودورها يف التقليل من عمليات التضليل يف كمال بوعظم، زايدي عبد السالم،  -157


مع اإلشارة إىل واقع حوكمة الشركات يف بيئة األعمال  –األسواق املالية واحلد من وقوع األزمات 


حوكمة الشركات وأخالقيات األعمال يف املؤسسة، قسم " دمة للملتقى الدويل حول مداخلة مقالدولية، 


 19- 18العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة باجي خمتار عنابة، اجلزائر، 


  .2009نوفمرب 


إطار املعايري الدولية  منوذج مقترح لتفعيل قواعد حوكمة الشركات يفحممد عبد الفتاح إبراهيم،  -158


للمراجعة الداخلية، حبوث وأوراق عمل املؤمتر العريب األول التدقيق الداخلي يف إطار حوكمة الشركات ، 


  .2009، مصر، اإلدارية، منشورات املنظمة العربية للتنمية 2005الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة، سبتمري 


جتارب وممارسات الدول النامية واملتقدمة يف جمال تكريس مبادئ حوكمة خمفي أمني، فداوي أمينة،  -159
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آليات حوكمة املؤسسات ومتطلبات : امللتقى العلمي الدويل حولاملؤسسات لتحقيق النتمية املستدامة، 


ورقلة،  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح،، حتقيق التنمية املستدامة


  .2013نوفمرب  26- 25اجلزائر، 


ندوة حوكمة يف إطار حوكمة الشركات،  واإلفصاحالشفافية مصطفى حسن بسيوين السعدين،  -160


مبادئ ، 2006ة يف القاهرة يف نوفمرب داالقتصادي واهليكلي املنعق اإلصالحالشركات العامة واخلاصة من أجل 


  .2009نمية اإلدارية، القاهرة، مصر، منشورات املنظمة العربية للت ،وممارسات حوكمة الشركات


املراجعة الداخلية يف إطار حوكمة الشركات من منظور طبيعة مصطفى حسن بسيوين السعدين،  -161


العريب األول حول التدقيق الداخلي يف إطار حوكمة  حبوث وأوراق عمل املؤمترخدمات املراجعة الداخلية، 


  .2009، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، ، 2005الشركات 


املراجعة الداخلية يف إطار حوكمة الشركات من منظور طبيعة مصطفى حسن بسيوين السعدين،  -162


العريب األول حول التدقيق الداخلي يف إطار حوكمة  حبوث وأوراق عمل املؤمترخدمات املراجعة الداخلية، 


  .2009املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، ، ، منشورات 2005الشركات 


حوكمة املؤسسات الصغرية واملتوسطة كآلية لتفعيل املسؤولية االجتماعية مغريب عبد القادر،   -163


الدويل الثاين عشر حول دور لتقى مداخلة مقدمة إىل املورها يف إرساء استراتيجيات التنمية املستدامة، دو


املسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تدعيم إستراتيجية التنمية املستدامة، جامعة حسيبة بن 


   .2016نوفمرب  15-14بوعلي، الشلف، اجلزائر، 


ملستجدات واقع احلوكمة يف بيئة األعمال اجلزائرية يف ظل ا ،سارة بن الشيخ، نارميان بن عبد الرمحان -164


مداخلة مقدمة إىل امللتقى العلمي الدويل األول حول آليات حوكمة املؤسسات ومتطلبات حتقيق  ،احلالية


  .2013نوفمرب  26-25التنمية املستدامة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، 


 بورصة يف املدرجة الشركات أداء على املؤسسية احلاكمية أثر، الدعاس مسعود، عبداهللا جنيب -165


، املؤمتر اخلامس للعلوم االقتصادية واإلدارية، كلية االقتصاد والعلوم "حتليلية دراسة"املالية  قرالألو عمان
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2013. 
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 )2016-2013(حساب أبعاد األداء ملؤسسة صيدال خالل الفترة 


 البيان
 السنوات


2013 2014 2015 2016 


 484,28 411 223 10 757,71 043 984 9 905,91 025 789 9 581,90 847 461 11 رقم األعمال


 543,83 517 896 5 029,01 373 505 5 362,35 372 003 6 148,63 147 947 7 القيمة املضافة لإلستغالل


 850,88 225 699 2 108,04 209 282 2 686,37 108 576 2 198,92 686 887 3 الفائض االمجايل لالستغالل


 975,07 143 093 2 241,54 808 433 1 152,23 736 618 1 282,02 399 946 2 النتيجة العملياتية


 738,84 560 5 361,07 001 10 205,93 302 50- 864,44 696 147- النتيجة املالية


 713,91 704 098 2 602,61 809 443 1 946,30 433 568 1 417,58 702 798 2 النتيجة العادية قبل الضرائب


 555,41 639 725 506,08 315 313 617,37 073 400 069,99 103 505 الضرائب على النتيجة


 770,32 037 567 1 672,69 706 099 1 781,67 882 348 1 347,59 599 293 2 النتيجة الصافية بعد الضرائب


 0,00 0,00 0,00 476,75 21- النتيجة الغري عادية


 605,06 161 509 1 990,89 817 143 1 553,22 751 477 1 326,76 147 658 2 النتيجة الصافية 


 197,27 009 464 27 577,15 934 465 20 386,45 664 590 17 102,49 436 748 16 األموال اخلاصة


 495,69 228 397 11 493,64 819 773 7 950,90 726 488 8 602,57 200 008 5 اخلصوم غري اجلارية


 964,45 298 529 7 749,89 146 682 6 068,58 313 508 5 667,63 936 342 8 اخلصوم اجلارية


 444,41 163 810 746,41 832 728 601,26 175 628 536,52 016 732 خزينة اخلصوم


 657,41 536 930 46 820,68 900 921 34 405,93 704 587 31 372,69 573 099 30 إمجايل األصول


 482,93 796 441 30 133,72 186 767 15 373,47 229 003 13 239,87 739 308 11 األصول غري اجلارية


 338,34 000 131 5 631,35 644 987 5 727,01 576 198 5 987,30 372 413 5 خزينة األصول


 989,19 559 18 989,19 559 018 3 989,19 559 018 3 989,19 559 018 2 التوظيفات املالية


 174,48 740 948 15 686,96 714 154 13 032,46 475 584 18 132,82 834 790 18 األصول اجلارية


 000,00 000 10 000,00 000 10 000,00 000 10 000,00 000 10 عدد األسهم الكلية


 000,00 000 2 000,00 000 2 000,00 000 2 000,00 000 2 عدد األسهم املصدرة


 600,00 640,00 560,00 450,00 السعر السوقي


 853,88 813 861 12 341,17 116 225 1 927,33 665 282 11 281,31 690 421 9 االحتياطات


 746,40 2 046,59 2 759,07 1 674,84 1 القيمة الدفترية للسهم


 أبعاد األداء


ROA 0,0334 0,0315 0,0427 0,0762  العائد على األصول 


ROE 0,0571 0,0537 0,0767 0,1369  العائد على امللكية 


ROS 0,1533 0,1101 0,1378 0,2001  العائد على املبيعات 


EPS 156,7038 109,9707 134,8883 229,3599 عائد السهم 


P/E 3,8289 5,8197 4,1516 1,9620 مضاعف رحبية السهم 


Q TOBIN 0,5311 0,5972 0,6204 0,5931 نسبة كيو توبني 


 )2016-2013(من إعداد الباحث باالعتماد على التقارير املالية والقوائم املالية ملؤسسة صيدال للفترة : املصدر
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 )2016-2013(حساب أبعاد األداء ملؤسسة التسييري الفندقي األوراسي خالل الفترة 


 البيان
 السنوات


2013 2014 2015 2016 


 668,54 576 661 2 525,31 799 870 2 262,69 721 073 3 768,49 744 168 2 رقم األعمال


 823,60 969 066 2 259,65 814 278 2 262,69 721 073 3 920,48 880 643 1 القيمة املضافة لإلستغالل


 546,32 077 370 1 560,57 572 584 1 189,07 105 464 2 920,48 880 643 1 الفائض االمجايل لالستغالل


 030,32 417 512 510,88 902 792 073,94 942 960 518,75 581 452 النتيجة العملياتية


 947,94 231 108- 372,91 654 50- 454,75 538 16- 998,65 105 55- النتيجة املالية


 082,32 185 404 137,97 248 742 619,19 403 944 520,10 475 397 النتيجة العادية قبل الضرائب


 090,53 311 72 364,75 914 132 180,33 306 206 341,78 620 40 الضريبة على النتيجة 


 991,79 873 331 773,22 333 609 438,86 097 738 178,32 855 356 النتيجة الصافية بعد الضرائب


 896,12 165 601 4 255,09 745 603 4 895,59 167 936 3 871,54 613 708 3 األموال اخلاصة


 752,81 366 646 5 846,37 121 114 6 435,93 244 450 6 853,55 890 777 6 اخلصوم غري اجلارية


 888,62 055 483 1 770,76 897 304 1 048,75 615 641 1 409,67 236 442 1 اخلصوم اجلارية


 537,55 588 730 11 872,22 764 022 12 380,27 027 028 12 134,76 741 928 11 إمجايل األصول


 523,63 541 355 8 646,97 052 354 8 166,71 711 493 8 899,06 418 570 9 األصول غري اجلارية


 013,92 047 375 3 225,25 712 668 3 213,56 316 534 3 235,70 322 358 2 األصول اجلارية


 000,00 000 6 000,00 000 6 000,00 000 6 000,00 000 6 عدد األسهم الكلية


 000,00 200 1 000,00 200 1 000,00 200 1 000,00 200 1 عدد األسهم املصدرة


 495,00 480,00 440,00 390,00 السعر السوقي


 40,00 40,00 30,00 20,00 ربح السهم 


 621,01 602 413 2 621,01 602 163 2 857,46 414 229 2 857,46 979 354 2 االحتياطات


 766,86 767,29 656,03 618,10 القيمة الدفترية للسهم


 أبعاد األداء


ROA 0,028 0,051 0,061 0,030  العائد على األصول 


ROE 0,072 0,132 0,188 0,096  العائد على امللكية 


ROS 0,125 0,212 0,240 0,165  العائد على املبيعات 


EPS 55,312 101,556 123,016 59,476 عائد السهم 


P/E 8,949 4,726 3,577 6,557 مضاعف رحبية السهم 


Q TOBIN  كيو توبنينسبة  
0,885 0,892 0,857 0,861 


 )2016-2013(من إعداد الباحث باالعتماد على التقارير املالية والقوائم املالية ملؤسسة التسيري الفندقي األوراسي للفترة : املصدر
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 )2016-2013(حساب أبعاد األداء لشركة اليانس للتأمينات خالل الفترة 


 البيان
 السنوات


2013 2014 2015 2016 


 589,85 646 278 2 140,80 230 265 2 437,34 262 860 1 966,07 765 963 1 رقم األعمال


 005,45 177 372 906,35 056 355 237,09 563 380 664,71 910 458 النتيجة العملياتية


 526,31 014 142 405,72 353 89 508,30 495 51 963,02 603 41 النتيجة املالية


 531,76 191 514 312,07 410 444 745,39 058 432 627,73 514 500 النتيجة العادية قبل الضرائب


 012,99 099 93 415,00 140 82 859,00 247 77 813,99 374 133 الضريبة على النتيجة


 518,77 092 421 897,07 269 362 886,39 810 354 813,74 139 367 النتيجة الصافية بعد الضرائب


 678,07 931 421 284,58 021 363 919,28 369 355 800,82 325 367 النتيجة الصافية 


 620,29 579 088 3 827,03 705 881 2 268,83 079 737 2 605,00 710 568 2 األموال اخلاصة


 181,13 892 801 923,73 456 607 515,10 544 666 241,73 858 728 اخلصوم غري اجلارية


 583,61 226 797 3 124,70 923 710 3 619,64 915 954 3 534,10 675 809 3 اخلصوم اجلارية


 0,00 0,00 0,00 331,84 033 17 خزينة اخلصوم 


 384,84 598 684 7 875,46 085 200 7 403,56 539 358 7 380,81 244 107 7 إمجايل األصول


 116,53 421 486 3 567,93 281 797 2 558,51 659 755 2 085,24 379 448 2 األصول غري اجلارية


 268,31 177 198 4 307,53 804 402 4 845,06 879 602 4 295,57 865 658 4 األصول اجلارية


 629,51 899 509 765,78 650 712 502,59 248 556 309,91 129 366 خزينة األصول


 000,00 000 410 000,00 000 910 000,00 000 024 1 237,28 092 279 1 التوظيفات املالية


 511,00 804 5 511,00 804 5 511,00 804 5 511,00 804 5 عدد األسهم الكلية


 511,00 804 1 511,00 804 1 511,00 804 1 511,00 804 1 عدد األسهم املصدرة


       200,00 القيمة اإلمسية لسهم


       830,00 قيمة العرض العلين للسهم 


 465,00 540,00 595,00 610,00 السعر السوقي


 036,90 517 177 908,44 214 141 916,53 677 105 837,14 134 92 االحتياطات


 532,10 496,46 471,54 442,54 القيمة الدفترية للسهم


 أبعاد األداء


ROA 0,055 0,050 0,048 0,052  العائد على األصول 


ROE 0,137 0,126 0,130 0,143  العائد على امللكية 


ROS 0,185 0,160 0,191 0,187  العائد على املبيعات 


EPS 72,546 62,412 61,127 63,251 عائد السهم 


P/E 6,410 8,652 9,734 9,644 مضاعف رحبية السهم 


Q TOBIN 0,708 0,735 0,774 0,793 نسبة كيو توبني 


 )2016-2013(من إعداد الباحث باالعتماد على التقارير املالية والقوائم املالية لشركة اليانس للتأمينات للفترة : املصدر


  







)01(المـــــلـــــــــحق رقـــم   
 


 
323 


 )2016-2013(حساب أبعاد األداء لشركة أن سي أ رويبة  خالل الفترة 


 البيان
 السنوات


2013 2014 2015 2016 


 413,00 651 983 7 433,00 167 490 7 818,00 727 053 7 441,00 294 032 6 رقم األعمال


 327,00 733 830 1 417,00 445 879 1 382,00 881 856 1 527,00 271 534 1 القيمة املضافة لإلستغالل


 221,00 789 997 220,00 440 034 1 326,00 758 024 1 551,00 465 778 الفائض االمجايل لالستغالل


 294,00 634 317 029,00 791 439 817,00 397 454 322,00 619 382 النتيجة العملياتية


 637,00 044 166- 507,00 770 187- 606,00 454 85- 883,00 104 92- النتيجة املالية


 656,00 589 151 521,00 020 252 211,00 943 368 438,00 514 290 النتيجة العادية قبل الضرائب


 438,00 675 130 195,00 985 188 613,00 853 310 539,00 869 228 النتيجة الصافية بعد الضرائب


 218,00 914 20 326,00 035 63 598,00 089 58 900,00 644 61 على النتيجة يبةالضر


 347,00 066 072 2 733,00 196 068 2 938,00 114 981 1 385,00 898 754 1 األموال اخلاصة


 065,00 690 922 2 396,00 159 131 3 338,00 150 682 2 690,00 576 506 1 اخلصوم غري اجلارية


 112,00 636 285 4 630,00 848 140 3 218,00 409 546 2 869,00 107 221 اخلصوم اجلارية


 524,00 392 280 9 758,00 204 340 8 495,00 674 209 7 945,00 582 482 5 إمجايل األصول


 835,00 539 742 5 992,00 557 302 5 211,00 849 553 4 414,00 938 190 3 األصول غري اجلارية


 689,00 852 537 3 766,00 646 037 3 284,00 825 655 2 531,00 644 291 2 األصول اجلارية


 135,00 107 114 857,00 666 232 866,00 793 211 692,00 575 169 خزينة األصول


 730,00 114 7 490,00 539 7 010,00 335 14 000,00 788 4 التوظيفات املالية


 950,00 491 8 950,00 491 8 950,00 491 8 950,00 491 8 عدد األسهم الكلية


 988,00 122 2 988,00 122 2 988,00 122 2 988,00 122 2 عدد األسهم املصدرة


       100,00 القيمة اإلمسية لسهم


       400,00 قيمة العرض للسهم


 335,00 355,00 365,00 405,00 السعر السوقي


 483,00 622 091 1 538,00 016 030 1 885,00 783 820 846,00 833 676 االحتياطات


 244,00 243,55 233,29 206,65 القيمة الدفترية للسهم


 أبعاد األداء


ROA 0,014 0,023 0,043 0,042  العائد على األصول 


ROE 0,063 0,091 0,157 0,130  العائد على امللكية 


ROS 0,016 0,025 0,044 0,038  العائد على املبيعات 


EPS 15,388 22,255 36,606 26,951 عائد السهم 


P/E 21,770 15,952 9,971 15,027 مضاعف رحبية السهم 


Q TOBIN 1,083 1,113 1,155 0,942 نسبة كيو توبني 


 )2016-2013(من إعداد الباحث باالعتماد على التقارير املالية والقوائم املالية لشركة أن سي أ رويبة للفترة : املصدر
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 )2016- 2013(لمؤسسة صیدال خالل الفترة   EVAحساب مؤشر القیمة االتصادیة المضافة 


 016 2 015 2 014 2 013 2 السنوات


 Kcp  =RN/CPتكلفة األموال الخاصة  


 RN 2 658 147 326,76 1 477 751 553,22 1 143 817 990,89 1 509 161 605,06النتیجة الصافیة 


 CP 16 748 436 102,49 17 590 664 386,45 20 465 934 577,15 27 464 009 197,27األموال الخاصة 


 Kcp 0,159 0,084 0,056 0,055تكلفة األموال الخاصة 


 KD = RF/DNتكلفة االستدانة 


  DNاالستدانة الصافیة  


 495,69 228 397 11 493,64 819 773 7 950,90 726 488 8 602,57 200 008 5 الخصوم غیر الجاریة 


 444,41 163 810 746,41 832 728 601,26 175 628 536,52 016 732 خزینة الخصوم


 990,30 372 413 5 989,30 372 413 5 988,30 372 413 5 987,30 372 413 5 خزینة األصول


 989,19 559 18 989,19 559 018 3 989,19 559 018 3 989,19 559 018 2 التوظیفات المالیة


 DN -1 691 715 837,40 684 969 574,67 70 719 261,56 6 775 458 960,61االستدانة الصافیة 


 RN -147 696 864,44 -50 302 205,93 10 001 361,07 5 560 738,84النتیجة المالیة  


 KD 0,087 -0,073 0,141 0,001تكلفة االستدانة 


 K0التكلفة الوسطیة المرجحة لرأس المال 


 Kcp 0,16 0,08 0,06 0,05تكلفة األموال الخاصة 


 CP 16 748 436 102,49 17 590 664 386,45 20 465 934 577,15 27 464 009 197,27األموال الخاصة 


 DN -1 691 715 837,40 684 969 574,67 70 719 261,56 6 775 458 960,61االستدانة الصافیة 


DN+CP 15 056 720 265,09 18 275 633 961,12 20 536 653 838,71 34 239 468 157,88 


CP/(DN+CP) 1,11 0,96 1,00 0,80 


KD 0,087 -0,073 0,141 0,001 


(1-IS) 0,81 0,81 0,81 0,81 


DN/(DN+CP) -0,112 0,037 0,003 0,198 


CMPC 0,169 0,079 0,056 0,044 


 الخصوم الجاریة  - أجمالي األصول= الخصوم غیر الجاریة + األموال الخاصة ) = CI(رأس المال المستثمر 


 CP 16 748 436 102,49 17 590 664 386,45 20 465 934 577,15 27 464 009 197,27األموال الخاصة 


 495,69 228 397 11 493,64 819 773 7 950,90 726 488 8 602,57 200 008 5 الخصوم غیر الجاریة 


 657,41 536 930 46 820,68 900 921 34 405,93 704 587 31 372,69 573 099 30 إجمالي األصول


 964,45 298 529 7 749,89 146 682 6 068,58 313 508 5 667,63 936 342 8 الخصوم الجاریة 


CI 21 756 636 705,06 26 079 391 337,35 28 239 754 070,79 38 861 237 692,96 


 ROICالعائد على رأس المال المستثمر 


RO 975,09 143 093 2 241,54 808 433 1 152,23 736 618 1 282,02 399 946 2 النتیجة العملیاتیة 
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 555,41 639 725 506,08 315 313 617,37 073 400 069,99 103 505 الضریبة على النتیجة


النتیجة العملیاتیة بعد الضریبة 
NOPAT 2 441 296 212,03 1 218 662 534,86 1 120 492 735,46 1 367 504 419,66 


CI 21 756 636 705,06 26 079 391 337,35 28 239 754 070,79 38 861 237 692,96 


  ROIC = RO/CI 0,135 0,062 0,051 0,054 


  
 EVA = NOPAT- CI * CMPCالقیمة االقتصادیة المضافة   


ROCI 0,11 0,047 0,04 0,04 


CMPC 0,17 0,079 0,06 0,04 


CI 21 756 636 705,06 26 079 391 337,35 28 239 754 070,79 38 861 237 692,96 


EVA = (ROCI-CMPC) * CI -1 226 800 241,68 -831 950 970,29 -463 500 068,88 -350 481 569,70 


  


  )2016-2013(من إعداد الباحث باالعتماد على التقارير املالية والقوائم املالية ملؤسسة صيدال للفترة : املصدر


 )2016-2013(لمؤسسة التسییر الفندقي األوراسي  خالل الفترة   EVAحساب مؤشر القیمة االتصادیة المضافة 


 016 2 015 2 014 2 013 2 السنوات


 Kcp  =RN/CPتكلفة األموال الخاصة  


 RN 356 855 178,32 738 097 348,86 609 333 773,22 331 873 991,79النتیجة الصافیة 


 CP 3 708 613 871,54 3 936 167 895,59 4 603 745 255,09 4 601 165 896,12األموال الخاصة 


 Kcp 0,096 0,188 0,132 0,072تكلفة األموال الخاصة 


 KD = RF/DNتكلفة االستدانة 


  DNاالستدانة الصافیة  


 752,81 366 646 5 846,37 121 114 6 544,33 002 843 5 853,55 890 777 6 الخصوم غیر الجاریة 


 863,81 503 226,99 701 16 964,48 230 16 519,50 230 16 خزینة الخصوم


 724,33 945 275 1 673,86 603 600 1 139,20 489 731 1 064,13 695 888 خزینة األصول


 0,00 0,00 0,00 0,00 التوظیفات المالیة


 DN 5 905 426 308,92 4 127 744 369,61 4 530 219 399,50 4 370 924 892,29االستدانة الصافیة 


 RN -55 105 998,65 -16 538 454,75 -50 654 372,91 -108 231 947,94النتیجة المالیة  


 KD -0,01 0,00 -0,01 -0,02تكلفة االستدانة 


  Kcp )*CP/(DN+CP))*(KD*(1-IS)*(DN/(DN+CP)) = CMPCالتكلفة الوسطیة المرجحة لرأس المال   


 Kcp 0,10 0,19 0,13 0,07تكلفة األموال الخاصة 


 896,12 165 601 4 255,09 745 603 4 895,59 167 936 3 871,54 613 708 3 األموال الخاصة


 DN 5 905 426 308,92 4 127 744 369,61 4 530 219 399,50 4 370 924 892,29االستدانة الصافیة 


DN+CP 9 614 040 180,46 8 063 912 265,20 9 133 964 654,59 8 972 090 788,41 


CP/(DN+CP) 0,39 0,49 0,50 0,51 
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KD -0,01 0,00 -0,01 -0,02 


(1-IS) 0,75 0,75 0,75 0,75 


DN/(DN+CP) 0,61 0,51 0,50 0,49 


CMPC 0,0328 0,0900 0,0626 0,0279 


 الخصوم الجاریة  - أجمالي األصول= الخصوم غیر الجاریة + األموال الخاصة ) = CI(رأس المال المستثمر 


 CP 3 708 613 871,54 3 936 167 895,59 4 603 745 255,09 4 601 165 896,12األموال الخاصة 


 752,81 366 646 5 846,37 121 114 6 435,93 244 450 6 853,55 890 777 6 الخصوم غیر الجاریة 


 FR 916 085 826,03 1 892 701 164,81 2 363 814 454,49 1 891 991 125,30رأس المال العامل 


 523,63 541 355 8 646,97 052 354 8 166,71 711 493 8 899,06 418 570 9 األصول غیر الجاریة


 537,55 588 730 11 872,22 764 022 12 380,27 027 028 12 134,76 741 928 11 إجمالي األصول


 888,62 055 483 1 770,76 897 304 1 048,75 615 641 1 409,67 236 442 1 الخصوم الجاریة 


CI 10 486 504 725,09 10 386 412 331,52 10 717 867 101,46 10 247 532 648,93 


 ROICالعائد على رأس المال المستثمر 


RO 030,32 417 512 510,88 902 792 073,94 942 960 518,75 581 452 النتیجة العملیاتیة 


 030,32 417 512 510,88 902 792 073,94 942 960 518,75 581 452 الضریبة على النتیجة


النتیجة العملیاتیة بعد الضریبة 
NOPAT 40 620 341,78 206 306 180,33 132 914 364,75 72 311 090,53 


CI 411 961 176,97 754 635 893,61 659 988 146,13 440 105 939,79 


  ROIC = NOPAT/CI 10 486 504 725,09 10 386 412 331,52 10 717 867 101,46 10 247 532 648,93 


 EVA = NOPAT- CI * CMPCالقیمة االقتصادیة المضافة   


ROCI 0,04 0,07 0,06 0,04 


CMPC 0,03 0,09 0,06 0,03 


CI 10 486 504 725,09 10 386 412 331,52 10 717 867 101,46 10 247 532 648,93 


EVA = (ROCI-CMPC) * CI 67 801 857,36 -180 065 743,81 -10 430 287,23 153 767 246,65 


  


للفترة  التسيري الفندقي األوراسيمن إعداد الباحث باالعتماد على التقارير املالية والقوائم املالية ملؤسسة : املصدر


)2013-2016(  
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 )2016-2013(لشركة الیانس للتأمینات  خالل الفترة   EVAحساب مؤشر القیمة االتصادیة المضافة 


 016 2 015 2 014 2 013 2 السنوات


 Kcp  =RN/CPتكلفة األموال الخاصة  


 RN 367 325 800,82 355 369 919,28 363 021 284,57 421 931 678,07النتیجة الصافیة 


 CPاألموال الخاصة 
2 568 710 


605,00 
2 737 079 


268,83 2 881 705 827,02 
3 085 479 


620,09 


 Kcp 0,14 0,13 0,13 0,14تكلفة األموال الخاصة 


 KD = RF/DNتكلفة االستدانة 


  DNاالستدانة الصافیة  


 181,13 892 801 923,73 456 607 515,10 544 666 241,73 858 728 الخصوم غیر الجاریة 


 0,00 0,00 0,00 331,84 033 17- خزینة الخصوم


 629,51 899 509 765,78 650 712 502,59 248 556 309,91 129 366 خزینة األصول


 التوظیفات المالیة


1 279 092 
237,28 


1 024 000 
000,00 910 000 000,00 410 000 000,00 


 DN -933 396 637,30 -913 703 987,49االستدانة الصافیة 
-1 015 193 


842,05 -118 007 448,38 


 RF 41 603 963,02 51 495 508,30 89 353 405,72 142 014 526,31النتیجة المالیة  


 KD -0,04 -0,06 -0,09 -1,20تكلفة االستدانة 


  Kcp )*CP/(DN+CP))*(KD*(1-IS)*(DN/(DN+CP)) = CMPCالتكلفة الوسطیة المرجحة لرأس المال   


 Kcp 0,14 0,13 0,13 0,14تكلفة األموال الخاصة 


 األموال الخاصة


2 568 710 
605,00 


2 737 079 
268,83 2 881 705 827,02 


3 085 479 
620,09 


 DN -933 396 637,30 -913 703 987,49االستدانة الصافیة 
-1 015 193 


842,05 -118 007 448,38 


DN+CP 
1 635 313 


967,70 
1 823 375 


281,34 1 866 511 984,97 
2 967 472 


171,71 


CP/(DN+CP) 1,57 1,50 1,54 1,04 


KD -0,04 -0,06 -0,09 -1,20 


(1-IS) 0,75 1,75 2,75 3,75 


DN/(DN+CP) -0,57 -0,50 -0,54 -0,04 


CMPC -0,50 -0,96 -1,63 -1,40 


 الخصوم الجاریة  - أجمالي األصول= الخصوم غیر الجاریة + األموال الخاصة ) = CI(رأس المال المستثمر 


 CPاألموال الخاصة 
2 568 710 


605,00 
2 737 079 


268,83 2 881 705 827,03 
3 088 579 


620,29 


 181,13 892 801 923,73 456 607 515,10 544 666 241,73 858 728 الخصوم غیر الجاریة 


 FR 849 189 761,47 647 964 225,42 691 881 182,83 400 950 684,70رأس المال العامل 


 األصول غیر الجاریة


2 448 379 
085,24 


2 755 659 
558,51 2 797 281 567,93 


3 486 421 
116,53 


 األصول إجمالي


7 107 244 
380,81 


7 358 539 
403,56 7 200 085 875,46 


7 684 598 
384,84 


 226 797 3 124,70 923 710 3 915 954 3 675 809 3 الخصوم الجاریة 
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534,10 619,64 583,61 


CI 
3 297 568 


846,71 
3 403 623 


783,92 3 489 162 750,76 
3 887 371 


801,23 


 ROICالعائد على رأس المال المستثمر 


RO 005,45 177 372 906,35 056 355 237,09 563 380 664,71 910 458 النتیجة العملیاتیة 


على النتیجة یبةالضر  133 374 813,99 77 247 859,00 82 140 415,00 93 099 012,99 


النتیجة العملیاتیة بعد الضریبة 
NOPAT 325 535 850,72 303 315 378,09 272 916 491,35 279 077 992,46 


CI 
3 297 568 


846,71 
3 403 623 


783,92 3 489 162 750,76 
3 887 371 


801,23 


  ROIC = NOPAT/CI 0,10 0,09 0,08 0,07 


 EVA = NOPAT- CI * CMPCالقیمة االقتصادیة المضافة   


ROCI 0,10 0,09 0,08 0,07 


CMPC -0,50 -0,96 -1,63 -1,40 


CI 
3 297 568 


846,71 
3 403 623 


783,92 3 489 162 750,76 
3 887 371 


801,23 


EVA = (ROCI-CMPC) * CI 
1 968 038 


425,22 
3 576 022 


642,74 5 965 869 257,19 
5 723 032 


261,99 


  


- 2013(للفترة  للتأمينات شركة أليانسمن إعداد الباحث باالعتماد على التقارير املالية والقوائم املالية مل: املصدر


2016(  


 )2016-2013(لشركة أن سي أ رویبة خالل الفترة   EVAحساب مؤشر القیمة االتصادیة المضافة 


 016 2 015 2 014 2 013 2 السنوات


 Kcp  =RN/CPتكلفة األموال الخاصة  


 RN 228 869 539,00 310 853 613,00 188 985 195,00 130 675 438,00النتیجة الصافیة 


 CPاألموال الخاصة 
1 754 898 


385,00 
1 981 114 


938,00 
2 068 196 


733,00 
2 072 066 


347,00 


 Kcp 0,130 0,157 0,091 0,063تكلفة األموال الخاصة 


 KD = RF/DNتكلفة االستدانة 


  DNاالستدانة الصافیة  


 الخصوم غیر الجاریة 


1 506 576 
690,00 


2 682 150 
338,00 


3 131 159 
396,00 


2 922 690 
065,00 


 482,00 534 858 643,00 225 598 693,00 031 409 568,00 829 197 خزینة الخصوم


 135,00 107 114 857,00 666 232 866,00 793 211 692,00 575 169 خزینة األصول


 730,00 114 7 490,00 539 7 010,00 335 14 000,00 788 4 التوظیفات المالیة


 DNاالستدانة الصافیة 
1 530 042 


566,00 
2 865 053 


155,00 
3 489 178 


692,00 
3 660 002 


682,00 


 RN -92 104 883,00 -85 454 606,00 -187 770 507,00 -166 044 637,00النتیجة المالیة  


 KD -0,06 -0,03 -0,05 -0,05تكلفة االستدانة 







)01(المـــــلـــــــــحق رقـــم   
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  Kcp )*CP/(DN+CP))*(KD*(1-IS)*(DN/(DN+CP)) = CMPCالتكلفة الوسطیة المرجحة لرأس المال   


 Kcp 0,13 0,16 0,09 0,06تكلفة األموال الخاصة 


 األموال الخاصة


1 754 898 
385,00 


1 981 114 
938,00 


2 068 196 
733,00 


2 072 066 
347,00 


 DNاالستدانة الصافیة 
1 530 042 


566,00 
2 865 053 


155,00 
3 489 178 


692,00 
3 660 002 


682,00 


DN+CP 
3 284 940 


951,00 
4 846 168 


093,00 
5 557 375 


425,00 
5 732 069 


029,00 


CP/(DN+CP) 0,53 0,41 0,37 0,36 


KD -0,06 -0,03 -0,05 -0,05 


(1-IS) 0,81 0,81 0,81 0,81 


DN/(DN+CP) 0,47 0,59 0,63 0,64 


CMPC 0,0470 0,0499 0,0066 -0,0007 


 الخصوم الجاریة  - أجمالي األصول= الخصوم غیر الجاریة + األموال الخاصة ) = CI(المستثمر رأس المال 


 CPاألموال الخاصة 
1 754 898 


385,00 
1 981 114 


938,00 
2 068 196 


733,00 
2 072 066 


347,00 


 الخصوم غیر الجاریة 


1 506 576 
690,00 


2 682 150 
338,00 


3 131 159 
396,00 


2 922 690 
065,00 


 FRرأس المال العامل 
2 070 536 


662,00 109 416 066,00 -103 201 864,00 -747 783 423,00 


 األصول غیر الجاریة


3 190 938 
414,00 


4 553 849 
211,00 


5 302 557 
992,00 


5 742 539 
835,00 


 إجمالي األصول


5 482 582 
945,00 


7 209 674 
495,00 


8 340 204 
758,00 


9 280 392 
524,00 


 869,00 107 221 الخصوم الجاریة 
2 546 409 


218,00 
3 140 848 


630,00 
4 285 636 


112,00 


CI 
5 261 475 


076,00 
4 663 265 


277,00 
5 199 356 


128,00 
4 994 756 


412,00 


 ROICالعائد على رأس المال المستثمر 


RO 294,00 634 317 029,00 791 439 817,00 397 454 322,00 619 382 النتیجة العملیاتیة 


على النتیجة یبةالضر  61 644 900,00 58 089 598,00 63 035 326,00 20 914 218,00 


النتیجة العملیاتیة بعد الضریبة 
NOPAT 320 974 422,00 396 308 219,00 376 755 703,00 296 720 076,00 


CI 
5 261 475 


076,00 
4 663 265 


277,00 
5 199 356 


128,00 
4 994 756 


412,00 


  ROIC = NOPAT/CI 0,06 0,08 0,07 0,06 


 EVA = NOPAT- CI * CMPCالقیمة االقتصادیة المضافة   


ROCI 0,06 0,08 0,07 0,06 


CMPC 0,047 0,05 0,01 0,00 


CI 
5 261 475 


076,00 
4 663 265 


277,00 
5 199 356 


128,00 
4 994 756 


412,00 


EVA = (ROCI-CMPC) * CI 73 889 535,32 163 792 576,62 342 241 229,76 300 049 337,30 


  


 )2016- 2013(للفترة  أ رويبة سي ناشركة من إعداد الباحث باالعتماد على التقارير املالية والقوائم املالية مل: املصدر








 
I 


  


  شكر وعرفان
  أمحد اهللا تعاىل على نعمه اليت أحاطين ا أوال وقبل كل شيء


  أتقدم جبزيل الشكر إىل كل من ساهم يف تكويين العلمي من معلمني وأساتذة، وأخص بالذكر 


 يف تقدمي توجيهاته ونصائحه يتواىن الذي مل بشري بن عيشي الدكتور الفاضل األستاذ مؤطري 


  .حتقيق هذا العمل القيمة اليت ساعدت يف


وأخص كل من ساعدين يف إجناز هذه األطروحة إىل تقديري وخالص اجلزيل كما أتقدم بالشكر 


بوعبد /تربمسني عقبة، د/ د ريوز،قطاف ف/قريشي حممد، د/دشنشونة حممد، /د.أ: األساتذة بالذكر


  .اهللا علي


 مناقشةوشة على تفضلهم بقبول إىل األساتذة األفاضل أعضاء جلنة املناقالشكر كما أتقدم خبالص 


  .العملهذا  وإثراء


يل يد العون من قريب أو بعيد أشكر كل من مد. 


  


  







 
II 


  


  إهداء
  :أهدي هذا  العمل


  إىل والدي حفظهما اهللا وأعزمها 


 عائليت كبريا وصغرياأفراد إىل كل 


  الدكتورة فاطمة الزهراء بومعرافإىل زوجيت 


  وابنيت مالك وجليـن


  الئيإىل أساتذيت وزم


  - ببسكرة - يف جامعة حممد خيضر


   -ميلة -ويف املركز اجلامعي عبد احلفيظ بو الصوف


  أصدقائيإىل كل 
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  :امللخص


املؤسسات املدرجة يف على دور حوكمة الشركات يف حتسني أداء  للتعرفهدفت هذه الدراسة   


مع االستعانة باألسلوب التحليلي، ومت  على املنهج الوصفي يف هذه الدراسةبورصة اجلزائر، ومت االعتماد 


والذي مت قياسه استخدام  اإلحندار اخلطي البسيط كأداة لدراسة العالقة بني أبعاد كل من املتغري التابع األداء 


، (ROS)، العائد على املبيعاتROE)( ، العائد على حقوق امللكية(ROA)العائد على األصول(: (باألبعاد التالية


 Q(نسبة كيو توبني  ، )EVA(القيمة االقتصادية املضافة ،  )E/P(، مضاعف رحبية السهم )EPS(عائد السهم 


TOBIN(( أبعاد املتغري املستقل حوكمة الشركات والذي مت قياسه باألبعاد التالية ، وبني) عدد أعضاء جملس


جملس اإلدارة  ، بنسبة األعضاء املستقلني يف (NRCA)، عدد اجتماعات جملس اإلدارة(NCA)اإلدارة 


)INDCA( ، ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة ومنصب املدير العام)(DUAL عدد جلان جملس ،


ومت قياسها بنسبة ملكية أكرب مساهم، عدد أعضاء  )ACTMAJ(، نسبة تركز امللكية )NCOMCA(اإلدارة


 .))NRCAUDIT(، عدد اجتماعات جلنة املراجعة )NCAUDIT(جلنة املراجعة 


مؤسسة صيدال ومؤسسة التسيري : كعينة للدراسة وهي املؤسسات املدرجة يف بورصة اجلزائرختيار مت ا  


الفندقي األوراسي، وشركة أليانس للتأمينات وشركة أن سي أ رويبة، ومت استبعاد شركة بيوفارم ألا أدرجت 


صة بالشركات عينة الدراسة خالل ومت أخذ البيانات من التقارير السنوية املنشورة اخلا ،2016يف البورصة سنة 


   .)2016-2013(الفترة 


دم حتقق الفرضية الرئيسية، أي مل من نتائج اختبار الفرضيات اجلزئية والفرعية خلصت الدراسة إىل ع   


، وكانت نتائج العالقة بني يف بورصة اجلزائر وكمة الشركات دور يف حتسني أداء املؤسسات املدرجة حليكن 


  :  وحتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر كما يليحوكمة الشركات 


مل يكن حلجم جملس اإلدارة دور يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر باستثناء األداء مقاسا  -


 ، )Q TOBIN(بنسبة كيو توبني  (بـ


اإلدارة، ازدواجية منصب  عدد اجتماعات جملس(مل يكن ألبعاد املتغري املستقل حوكمة الشركات التالية  -


دور يف حتسني أداء  )عدد اجتماعات جلنة التدقيق رئيس جملس اإلدارة واملدير العام، نسبة تركز امللكية،


 ، عائد السهم)ROS( العائد على املبيعات(الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر باستثناء األداء مقاسا بـ


)EPS.((  
نسبة عدد األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة، (حوكمة الشركات التالية  مل يكن ألبعاد املتغري املستقل  -


مقاسا  باستثناء األداءدور يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر  )ةعدد جلان جملس اإلدار


 ).)Q TOBIN( نسبة كيو توبني، )P/E( مضاعف رحبية السهم(بـ


يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر باستثناء األداء مل يكن لعدد أعضاء جلنة التدقيق دور  - 


   ).  (EVA) القيمة االقتصادية املضافة(مقاسا بـ 


بورصة الشركات املدرجة يف حوكمة الشركات، أداء املؤسسات ، آليات  حوكمة الشركات،: الكلمات املفتاحية


  .اجلزائر
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Abstract: 
 
 This study aims to identify the role of corporate governance in the improvement of 
institutional performance of the listed companies in the Algiers Stock Exchange. This study 
uses the descriptive approach as well as it uses the analytical method, and simple linear 
regression was employed as a tool to examine the relationship between the dimensions of 
each performance variable; measured by the following dimensions: Return on Assets (ROA), 


Return on Equity (ROE), Return on Sales (ROS), Earnings Per Share (EPS), Profitability 
multiplier of share (E/P), Economic Value Added (EVA), Q TOBIN ratio, and between the 
dimensions of the independent variable " Governance Corporate " that have been measured by 
the following dimensions: Number of board members (NCA), Number of board meetings 
(NRCA), percentage of independent board members (INDCA), duality of chairman and general 
manager (DUAL), number of board committees (NCOMCA), Percentage of ownership 
concentration (ACTMAJ) measured by ownership percentage of the largest shareholder, 
number of members of the Audit Committee (NCAUDIT), number of meetings of the Audit 
Committee (NRCAUDIT)).  


 
 The studied data are gathered from the published annual reports of the sample 
companies during the period (2013-2016). BioPharm was excluded from the study because it 
joined the stock exchange only in 2016. 
 
 Findings concludes that the main hypothesis was not fulfilled, i.e. Corporate 
governance do not have a role in improving the performance of the listed companies in the 
Algiers Stock Exchange. 
 
- The size of the board of directors do not have a role in improving the performance of the 
companies listed on the Algiers Stock Exchange except performance measured by (Q TOBIN). 
 
- The dimensions of the independent variable “corporate governance”: (number of board 
meetings, duplication of the position of chairman and general manager, ownership 
concentration ratio, number of audit committee meetings) do not have a role in improving the 
performance of the companies listed on the Algiers Stock Exchange except performance 
measured by (return on sales) (ROS) and earnings per share (EPS).  
 
- The dimensions of the independent variable “corporate governance”: (the percentage of the 
number of independent members of the board of directors, the number of the committees of 
the board of directors) do not have a role in improving the performance of companies listed 
on the Algiers Stock Exchange except performance  measured by (P/E), ratio (Q TOBIN). 
 
- The number of members of the Audit Committee did not play a role in improving the 
performance of companies listed on the Algiers Stock Exchange except for performance as 
measured by (Economic Value Added (EVA). 


 
 
Keywords: Corporate Governance ,Corporate Governance Mechanisms, Institutional 
Performance, Companies listed on the Algiers Stock Exchange. 
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Résumé 


 Cette étude vise à identifier le rôle de la gouvernance d’entreprise dans l’amélioration 
de la performance des sociétés membres de la Bourse d’Alger. L'étude repose sur l'utilisation 
de l’approche descriptive et la méthode analytique, la régression linéaire simple est utilisée 
pour examiner la relation entre les dimensions de chaque variable de performance, mesurée 
par les dimensions suivantes: rendement de l'actif ( ROA), rendement des capitaux propres 
(ROE), rendement des ventes (ROS), résultat par action (EPS), Multiplicateur de rentabilité de 
la part (E/P), valeur économique ajoutée (EVA), Rapport Q TOBIN, et entre les dimensions de 
la variable indépendante (gouvernance d'entreprise) qui été représentée par les dimensions 
suivantes: membre du conseil d’administration (ANC), nombre de réunions du conseil 
d’administration (NRCA), pourcentage de membres indépendants du conseil d’administration 
(INDCA), dualité du président et du directeur général (DUAL), nombre de comités du conseil 
d’administration (NCOMCA), Pourcentage de concentration de l'actionnariat (ACTMAJ) 


mesuré par le pourcentage d'actionnariat du principal actionnaire, le nombre de membres du 
comité d'audit ( NCAUDIT), le nombre de réunions du comité d'audit (NRCAUDIT). 


 Les données utilisées sont sélectionnées a partir des rapports annuels publiés par 
l'échantillon de l'étude au cours de la période (2013-2016). La compagnie BioPharm a été 
exclue car elle a été inscrite à la bourse uniquement en 2016. 


 D'après les résultats des tests des hypothèses partielles et des sous-hypothèses, l'étude 
a conclue que l'hypothèse principale n'est pas vérifiée à savoir que la gouvernance d'entreprise 
ne jouent pas un rôle dans l'amélioration de la performance des sociétés membres de la 
Bourse d'Alger. Les résultats qui montrent la relation entre le gouvernance d'entreprise et 
l'amélioration de la performance des sociétés cotées à la Bourse d'Alger sont les suivants: 


- La taille du conseil d'administration ne joue aucun rôle dans l'amélioration de la 
performance des sociétés membres de la Bourse d'Alger, à l'exception de la performance 
mesurée par (Q TOBIN). 


- Les dimensions de la variable indépendante «  gouvernance d'entreprise » suivants : (nombre 
de réunions du conseil d'administration, duplication des fonctions de président et de directeur 
général, ratio de concentration de l'actionnariat, nombre de réunions du comité d'audit) n'ont 
pas contribuées à l'amélioration de la performance des sociétés membres de la Bourse d'Alger, 
à l'exception de la performance mesurée par (rentabilité des ventes (ROS), bénéfice par action 
(EPS)).  


- Les dimensions de la variable indépendante « gouvernance d'entreprise » suivants : (le 
pourcentage du nombre de membres indépendants du conseil d'administration, le nombre de 
comités du conseil d'administration) n’ont pas contribuées a l'amélioration de la performance 
des sociétés membres de la Bourse d'Alger, à l'exception de la performance mesurée par  
(P/E), ratio Q TOBIN. 


- Le nombre de membres du Comité d'Audit n'a contribué a l'amélioration de la performance 
des sociétés membres de la Bourse d'Alger, à l'exception de la performance mesurée par 
(Valeur économique ajoutée (EVA). 
 


Mots-clés: Gouvernance d'entreprise, Mécanismes de gouvernance d'entreprise, 
performance institutionnelle, Sociétés cotées à la Bourse d'Alger. 
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ـدمــــــةمقـــ  


 


 
  ب


القرن  أواخراملصطلحات اليت ميزت التفكري االقتصادي منذ  أهميعترب مفهوم حوكمة الشركات أحد  


الكربى خاصة يف الواليات  االقتصادية اليت هزت العديد من املؤسسات االقتصادية األزمات أنحيث  ،املاضي


بدأ يف ذلك و ، اآلليات التسيريية املعتمدةداعيا ملحا إلعادة النظر يف وكانت سببا يف إفالسها األمريكيةاملتحدة 


التضارب يف املصاحل احلاصل بني كل  خاصة يف ظل) حوكمة الشركات( الوقت التحدث عن اإلدارة الرشيدة


  .أصحاب املصاحل وكذلكمن املالكني واملسريين 


 ومدىاملؤسسات ء اكان جله منصبا على أد الشركاتإن احلديث الذي كان دائرا حول حوكمة 


ذلك التضارب يف املصاحل نتج عنه ظهور بعدين رئيسيني  أنالقيمة ملختلف األطراف، حيث  على إنشاء اقدر


وآخر استراتيجي وتعظيم ثروم، املسامهني  أواألول مايل وهو متعلق أساسا باملالكني الشركات  حلوكمة


مبا يضمن محاية مصاحل  اذ القرارات وحدودهاهلم عند اخت اآلليات اليت تؤطر السلطة التقديريةومتعلق باملسريين 


  .املسامهني


فإنه قد يكون من الضروري إعادة ، عملية األداءومبا أن األهداف اإلستراتيجية للمؤسسة ترتبط بقياس 


، للمؤسسة فقط على اجلانب املايللتقييم األداء وذلك العتمادها التقليدية واألساليب املؤشرات  بعضالنظر يف 


 إىل ما أدىرغم االنتقادات املوجهة هلا،  م أدائهايلتقيالكثري من املؤسسات تستخدمها د اآلن حلمازالت و


ظهرت العديد من املؤشرات ، حيث وفائدةمشوال البحث عن مؤشرات وأساليب جديدة تكون أكثر 


ق عليها اسم واليت أطل ،من جوانب املؤسسة إضافة إىل اجلانب املايل متعددةتقيس جوانب واألساليب واليت 


واليت الزالت تتطور كلما وجه هلا  أو النماذج الشاملة لتقييم األداءلتقييم األداء، النماذج املالية والغري املالية 


  .، أو دعت احلاجة لذلكانتقاد


املؤسسات هو حتسينه وتعظيم ثروة املسامهني مبا يضمن  ءومبا أن اهلدف الرئيس من تقييم أدا


اهلدف من تطبيق مبادئ وآليات حوكمة باملقابل أن جند  نناإف ،يف السوقالبقاء للمؤسسات االستمرار و


  .االستفادة من مزاياها بغية محاية مصاحل املسامهني وأصحاب املصاحلالشركات هو 


  طرح اإلشكالية: أوال


اآلليات بعض  تطبيقمتكنت من الشركات إذا كانت الدول املتقدمة رغم صعوبة تطبيق حوكمة   


فإن الدول  ،يف قوانني الشركات وقوانني القيد يف البورصات بإدراجهابشكل إلزامي وذلك  ة الشركاتوكمحل


إال  ،هذه اآللياتتطبيق عن طريق حماولة حماكاا يف حتذو حذوها  أن األخرىالسائرة يف طريق النمو تريد هي 


  .الدول العربيةيف جل أن هذه املبادئ واآلليات غري ملزمة للشركات 


كانت قد بدأت يف  اخل،..املغرب مصر، اململكة العربية السعودية، األردن،نا جند أن كل من كفإذا       


يف أوىل اخلطوات الفعلية يف تطبيق  2009سنة أيضا بدأت فإن اجلزائر  ،تطبيق حوكمة الشركاتلحماولة 


ميثاق احلكم   نون بـواملع ألول دليل حلوكمة الشركات يف اجلزائر بإصدارهاحوكمة الشركات، وذلك 


حتسني  تعظيم ثروة املسامهني،أي  اهلدف من تطبيق حوكمة الشركات هو ويعترب ،الراشد للمؤسسة يف اجلزائر


هذا الطرح  اختبارول الذلك سنح وأصحاب املصاحل، نياملسامهمصاحل أداء املؤسسات ولكن مبا يضمن محاية 
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البحث نطرحها يف إشكالية وعليه يف بورصة اجلزائر،  بالتطبيق على الشركات املدرجةيف اجلزائر وذلك 


   :التساؤل التايل


  ؟يةاجلزائرؤسسات االقتصادية املأداء سني يف حت الشركاتوكمة حل دور هل يوجد             


  :دف اإلحاطة ومعاجلة هذه اإلشكالية قمنا بصياغة األسئلة الفرعية التالية   


  .ما املقصود حبوكمة الشركات؟ -1


 .هي مبادئ وآليات حوكمة الشركات؟ ما -2


 .؟ املؤشرات والنماذج املستخدمة يف تقييم أداء املؤسساتماذا نعين بأداء املؤسسة؟ وما هي  -3


 .؟ االقتصاديةأداء املؤسسات  علىحوكمة الشركات آليات تؤثر  هل  -4


 .؟الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر ما هو واقع حوكمة الشركات يف  -5


 .؟وكمة الشركات يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائرحلهل يوجد دور  -6


  فرضيات البحث: ثانيا


من تقارير الشركات املدرجة بعد مجع البيانات الالزمة ، وإلجابة على اإلشكالية والتساؤالت الفرعيةل  


وذلك من خالل آلياا ها واليت مت قياس واملتعلقة بأبعاد املتغري املستقل حوكمة الشركات يف بورصة اجلزائر


نسبة األعضاء ،  (NRCA)، عدد اجتماعات جملس اإلدارة(NCA)عدد أعضاء جملس اإلدارة ( :باألبعاد التالية


، DUAL)(ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة ومنصب املدير العام ، )INDCA(املستقلني يف جملس اإلدارة 


ومت قياسها بنسبة ملكية أكرب مساهم،  )ACTMAJ(مللكية ، نسبة تركز ا)NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة


من أجل ذلك و ،))NRCAUDIT(، عدد اجتماعات جلنة املراجعة )NCAUDIT(عدد أعضاء جلنة املراجعة 


العائد على (: (والذي مت قياسه باألبعاد التالية أبعاد املتغري التابع األداءاختبار العالقة بينها وبني 


، )EPS(عائد السهم ، (ROS)، العائد على املبيعاتROE)( د على حقوق امللكية، العائ(ROA)األصول


متت  ،))Q TOBIN(نسبة كيو توبني ،  )EVA(القيمة االقتصادية املضافة ،  )E/P(مضاعف رحبية السهم 


  :الفرضيات التاليةصياغة 


املدرجة يف "  شركاتحتسني أداء ال"يف " وكمة الشركات حل "يوجد دور   :(H 1)  الفرضية الرئيسية - 


  .بورصة اجلزائر


  :وينبثق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية  


حتسني أداء " يف " (NCA) لعدد أعضاء جملس اإلدارة" يوجد دور : (H 1-1)الفرضية الفرعية األوىل -1


 .املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 


حتسني " يف "  )NRCA( د اجتماعات جملس اإلدارةلعد" يوجد دور  : (H 1-2) الفرضية الفرعية الثانية -2


 .املدرجة يف بورصة اجلزائر"  أداء الشركات


   )INDCA( لنسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة" يوجد دور  :(H 1-3)الفرضية الفرعية الثالثة -3
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 .املدرجة يف بورصة اجلزائر"  حتسني أداء الشركات" يف " 


  واملدير العام الزدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة" يوجد دور  :(H 1-4)الفرضية الفرعية الرابعة -4


)(DUAL  "  املدرجة يف بورصة اجلزائر"  حتسني أداء الشركات" يف. 


حتسني " يف "  )NCOMCA( لعدد جلان جملس اإلدارة" يوجد دور  :(H 1-5)الفرضية الفرعية اخلامسة -5


 .املدرجة يف بورصة اجلزائر"  أداء الشركات


حتسني " يف  "    )ACTMAJ( لنسبة تركز امللكية" يوجد دور   :(H 1-6)الفرضية الفرعية السادسة -6


 .املدرجة يف بورصة اجلزائر"  أداء الشركات


" يف  "  )NCAUDIT(لعدد أعضاء جلنة التدقيق  " يوجد دور   :(H 1-7)الفرضية الفرعية السابعة -7


 .اجلزائراملدرجة يف بورصة "  حتسني أداء الشركات


" يف  "  )NRCAUDIT(لعدد اجتماعات جلنة التدقيق " يوجد دور   :(H 1-8)الفرضية الفرعية الثامنة -8


  .املدرجة يف بورصة اجلزائر"  حتسني أداء الشركات


   أمهية البحث: ثالثا


 شركاتيف حتسني أداء اليدرس الدور الذي تلعبه حوكمة الشركات يف أنه هذا البحث تربز أمهية 


ملسريي املؤسسات و املستثمرين يف إطار تعد مهمة  زائر، حيث أن خمرجات هذا البحثدرجة يف بورصة اجلامل


حبثهم عن األساليب الكفيلة بتحسني أداء مؤسسام و املرتبطة أساسا مبختلف أبعاد احلوكمة، إضافة إىل 


القا من تقدمي صورة عن مستوى أمهيتها بالنسبة للشركات غري املدرجة و الراغبة يف الدخول للبورصة انط


  .اإلفصاح والشفافية الذي تتمتع به الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر


يف الشركات وكمة ية يف اجلزائر عن واقع تطبيق حكما ميكن أن يقدم البحث مؤشرا للسلطات الرمس


   .زائر يف االقتصاد الوطينتحسني أدائها لتفعيل دور بورصة اجلات حمل الدراسة و الطرق الكفيلة لبعض املؤسس


  أهداف البحث: رابعا


  :إىل حتقيق ما يلي بحثال هدف هذاي


  ؛سني أداء املؤسسات االقتصاديةكيفية االستفادة من مزايا حوكمة الشركات يف حتوضيح ت - 


 ؛وكمة الشركاتحل الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر تطبيقالتعرف على واقع  - 


 .املدرجة يف بورصة اجلزائر الشركاتأداء   حتسنيدور حوكمة الشركات يف توضيح -


   أسباب اختيار املوضوع: خامسا 


  :إن االهتمام بدراسة هذا املوضوع أفرزته جمموعة من األسباب ميكن اختصارها يف ما يلي  


وعليه فهو مهم من الناحية الذاتية كونه يساهم يف االرتقاء بعملية  باحثختصص ال يفاملوضوع يدخل  -


 ن؛يالتكو


 لق مبوضوع حوكمة الشركات واألداء؛رغبة الباحث يف دراسة املواضيع اليت تتع -
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 دوات واليت من بينها مبادئ حوكمةحسني أدائها باستخدام خمتلف األتوجه الشركات اجلزائرية لت -


  .الشركات


  حدود البحث: ساساد


  :ما يليحدود البحث متثلت   


عدد ((من خالل آلياا الداخلية تلعبه حوكمة الشركات يف حبث الدور الذي ومتثل  :ةاملوضوعي وداحلد - 


، بنسبة األعضاء املستقلني يف جملس  (NRCA)، عدد اجتماعات جملس اإلدارة(NCA)أعضاء جملس اإلدارة 


، عدد جلان جملس DUAL)(ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة ومنصب املدير العام ، )INDCA(اإلدارة 


ومت قياسها بنسبة ملكية أكرب مساهم، عدد أعضاء  )ACTMAJ(ركز امللكية ، نسبة ت)NCOMCA(اإلدارة


الشركات أداء حتسني يف  )))NRCAUDIT(، عدد اجتماعات جلنة املراجعة )NCAUDIT(جلنة املراجعة 


، العائد على حقوق (ROA)العائد على األصول(: (املدرجة يف بورصة اجلزائر، ومت قياس األداء باألبعاد التالية


القيمة ،  )E/P(، مضاعف رحبية السهم )EPS(عائد السهم ، (ROS)، العائد على املبيعاتROE)( مللكيةا


 ، ))Q TOBIN(نسبة كيو توبني  ، )EVA(االقتصادية املضافة 


ومتثلت  املدرجة يف بورصة اجلزائراملسامهة شركات جمموعة من  على هذا البحث اقتصر :املكانية وداحلد -


مؤسسة صيدال ومؤسسة التسيري الفندقي : مؤسسات مدرجة يف بورصة اجلزائر وهي 4عينة الدراسة يف 


   .األوراسي، وشركة أليانس للتأمينات وشركة أن سي أ رويبة


  .2016 إىل 2013 كانت فترة الدراسة خالل الفترة من :ةالزماني ودداحل - 


  منهج البحث: سابعا


ل األساليب والطرق للكشف عن الدور الذي املرجوة ووصوال ألفض بحثمن أجل حتقيق أهداف ال    


، بحثتلعبه حوكمة الشركات يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر كمعاجلة إلشكالية ال


والذي يستخدم لرصد ومتابعة ظاهرة أو حدث الوصفي املنهج فقد مت استخدام  بحثبالنظر إىل طبيعة الو


أجل توظيف التعاريف وسرد األفكار وحتليلها واملتعلقة حبوكمة من نظري يف اجلانب ال متت االستعانة بهو معني


عالقة حوكمة الشركات بتحسني أداء املؤسسات، أما يف اجلانب ضافة إىل الشركات وأداء املؤسسات إ


وذلك  بهمت االستعانة وذلك باالعتماد على األسلوب التحليلي حيث الوصفي املنهج مت استخدام التطبيقي 


بعد اختبار فرضيات الدراسة املتعلقة باملتغري املستقل حوكمة الشركات واملتغري  النتائج املتحصل عليها تحليلب


  .التابع حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر


   الدراسات السابقة: ثامنا


عن وجود  املتعلقة مبوضوع البحثو اليت مت القيام اللدراسات السابقة كشفت الدراسة املسحية     


نتطرق إىل بعض وسالشركات، الشركات وعالقته بأداء  العديد من الدراسات اليت عاجلت موضوع حوكمة


  :فيما يليالدراسات السابقة هذه 
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  :العربية غةلبالالدراسات  -1


 املسامهة الشركات يف املايل األداء على الشركات حوكمة أثر، دراسة علي فايع املزاح األملعي - 1-1


واإلدارية  االقتصادية العلوم السعودية، جملة العربية اململكة يف التأمني قطاع على تطبيقية ةدراسالسعودية، 


  .2018، املركز القومي للبحوث، غزة، فلسطني، 2، الد 14والقانونية، ع 


قياس حوكمة هذه الدراسة إىل حتديد أثر حوكمة الشركات على األداء املايل، حيث مت  تهدف      


حجم جملس اإلدارة وتركيبة جملس اإلدارة، وعدد اجتماعات جلنة املراجعة وعدد (بعاد التالية الشركات باأل


العائد على األصول، والعائد (واملقاس باألبعاد التالية على األداء املايل  ومت دراسة أثرها ) أعضاء جلنة املراجعة


الوصفي االستداليل الذي يقوم على  ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج ،)على حقوق امللكية


ومت استخدام ، مجع البيانات الكافية عن موضوع الدراسة، والوصول إىل املعرفة الواضحة ملشكلة الدراسة


املالية  أسلوب احلصر الشامل لشركات التأمني للحصول على البيانات الالزمة للدراسة من خالل التقارير


مة الشركات تأثري على األداء املايل لشركات التأمني باململكة العربية توصلت الدراسة إىل حلوكاملنشورة، و


وجود أعضاء تنفيذيني يف  ،حجم جملس اإلدارة(السعودية، حيث ألبعاد املتغري املستقل حوكمة الشركات 


عدد اجتماعات ، عدد اجتماعات جملس اإلدارة ، وجود أعضاء غري تنفيذيني يف جملس اإلدارة، جملس اإلدارة


العائد على األصول، والعائد (مقاسا باألبعاد التالية األداء املايل يف شركات التأمني تأثريا على ) جلنة املراجعة


 ).على حقوق امللكية


 املدرجة  يف الشركات أداء يف احلوكمة مبادئ بتطبيق االلتزام أثر: دراسة قصي عمار  واملعنونة بـ -1-2


 االقتصادية العلوم سلسلة ، العلمية والدراسات للبحوث تشرين جامعة جملة، املالية  لألوراق دمشق سوق


  .2018، سوريا، 04، الد 05ع  والقانونية


 سوق يف املدرجة السورية العامة املسامهة الشركات التزام تأثري درجة حتديد هدفت الدراسة إىل  


، )2016 - 2012(الفترة  خالل الشركات هذه أداء على الشركات حوكمة مببادئ لألوراق املالية دمشق


 البحث، فرضيات لصياغة) االستنباطي-الفرضي( املنهج املدخل باستخدام قام الباحث اهلدف، هذا ولتحقيق


شركة،  (24) عددها والبالغ الدراسة، حمل الشركات جلميع املنشورة املالية البيانات حتميل مت كما


ملقطعية للتعبري عن العالقة بني املتغري التابع أداء الشركة وباستخدام االحندار اخلطي املتعدد للسلسلة الزمنية ا


 أكرب ملكية(واملتغري املستقل حوكمة الشركات، ولقد مت قياس املتغري املستقل حوكمة الشركات باألبعاد التالية 


 أعضاء الشركة، استقاللية إدارة جملس الشركة، حجم يف الكبار املسامهني الشركة، ملكية فيي مساهم


 يف اإلدارية للشركة، امللكية التنفيذي واملدير اإلدارة جملس رئيس منصيب بني الشركة، الفصل إدارة سجمل


كمتغريات ضابطة، أما أبعاد ) املالية الشركة، الرافعة حجم(، ومت االستعانة باملتغريات التالية )الشركة أسهم


املايل، التشغيلي : شرات وذلك للتعبري عن األداءاملتغري التابع أداء الشركة فاستخدمت الدراسة العديد من املؤ


 االستثمار على العائد  ،)Q Tobin’s(ومؤشر  ،)MVA(املضافة  السوقية القيمة(وأداء األسهم وهي 
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)ROA( ،امللكية  حقوق على العائد)ROE( ،العادي  السهم على والعائد)EPS( .  


احلوكمة يف الشركات حمل الدراسة،  بادئمب االلتزام من كاف وتوصلت الدراسة إىل وجود مستوى   


 دمشق سوق يف الشركات املدرجة أداء على احلوكمة ملبادئ إحصائية داللة ذو أثر وجود وكذلك 


 :الفرعية وكانت نتائج الدراسة كالتايل الفرضيات مجيع قبول مت إذ املالية؛ لألوراق


و ) EPS(: األداء مقاييس يف"  لشركةا أسهم من مساهم أكرب ملكية نسبة" ملتغري طردي تأثري يوجد -


)ROE( و)ROA( يف عكسي وتأثري : )Q Tobin’s( و )MVA.( 


 وتأثري )EPS(و ):)ROE األداء مقاييس يف  "مسامهني ثالث أكرب ملكية نسبة" ملتغري طردي تأثري يوجد -


 ).Q Tobin’s(و ) MVA( و) ROA(: عكسي يف


.األداء مقاييس مجيع يف "دارةاإل جملس حجم" ملتغري جوهري تأثري يوجد ال -


 يف عكسي وتأثري، )MVA(األداء  مقياس يف "اإلدارة جممس أعضاء استقاللية" ملتغري طردي تأثري يوجد  -


  .)Q Tobin’s(و ) ROE(و ) ROA( يف تأثري أي يوحد ال حني يف ،)EPS(مقياس األداء 


: األداء مقاييس يف  "التنفيذي واملدير اإلدارة جملس رئيس منصيب بني الفصل" ملتغري طردي تأثري يوجد -


)MVA (و)Q Tobin’s(  ،يف تأثري أي يوحد ال حني يف :)ROA ( و)ROE (و )Q Tobin’s(. 


وتأثري عكسي ، )EPS(و ) ROE(و ) ROA( : األداء مقاييس يف "اإلدارية امللكية" ملتغري طردي تأثري يوجد -


  ).Q Tobin’s( و) MVA(: يف


أطروحة ، أثر تطبيق احلوكمة املؤسسية على أداء البنوك اجلزائرية، زهراء دراسة نوي فاطمة ال -1-3


  .2017دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، 


 وتطبيق اجلزائرية للبنوك املايل األداء حتسني بني بالربط املتعلقة اإلشكالية سعت هذه الدراسة ملعاجلة  


العائد على متوسط األصول، العائد على متوسط حقوق ( ومت اختيار األبعاد التالية  املؤسسية، احلوكمة آليات


هيكل امللكية، حجم جملس اإلدارة، ازدواجية املدير (كأبعاد للمتغري التابع األداء املايل البنوك، و ) امللكية


نسبة رأس (اختيار األبعاد التالية   كأبعاد للمتغري املستقل آليات حوكمة الشركات الداخلية، ومت) التنفيذي


املال، نسبة القروض إىل الودائع، نسبة خمصصات خسائر القروض إىل إمجايل القروض، نسبة األصول الثابتة إىل 


) 2014-2004 (كأبعاد للمتغري املستقل آليات حوكمة الشركات اخلارجية، ومت الدراسة للفترة ) رأس املال


 قامت الدراسة أهداف إىل خاصة، وللوصول وثالثة عامة منها أربعة جزائرية، بنوك سبعة من تتكون لعينة


النماذج،  ملتغريات وصفية إحصائية دراسة متت أين، SPSS الربنامج  باستعمال إحصائية الباحثة بدراسة


 ادياألح حتليل التباين منها الدراسة مناذج ومصداقية قوة من للتأكد االختبارات من مبجموعة وقامت كذلك


ANOVA ،دف املتعدد االحندار استعانت بتحليل كما واألداء احلوكمة آليات تربط اليت العالقة نوع معرفة 


  .املايل


 كآلية داخلية امللكية هيكل بني إحصائية داللة ذو سليب أثر هناك أن إىل الدراسة هذه خلصت وقد  
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 لآلليتني أما بالنسبة الدراسة، حمل العينة معظم ملكية على الدولة لسيطرة وذلك املايل، األداء وبني للحوكمة


 لعدم ذلك يعود وقد األداء املايل، على يؤثران ال أما تبني فقد التنفيذي، املدير وازدواجية اإلدارة جملس حجم


 حميطه مع البنك عالقة اليت تعكس املؤسسية للحوكمة اخلارجية اآلليات تبقى البنوك، إدارة جمالس فعالية


  .املايل األداء على املطلوب باملستوى ال تؤثر األخرى هي القروض، خماطر خاصة املخاطر ختفيض على وقدرته


: العالقة بني استقاللية جملس اإلدارة وأداء الشركة :،واملعنونة بـ دراسة عالم حممد موسى محدان  -1-4


 .2016معة األردنية، األردن، ، اجلا12، الد 03الة األردنية يف إدارة األعمال، ع دليل من البحرين، 


 وأداء اإلدارة جملس استقاللية بني للعالقة تفسريها يف "اإلشراف" لنظرية الدراسة هذه تستند  


للفترة  البحرين بورصة يف مدرجة شركة 42 بالبيانات من الدراسة استعانت فقد البحرينية، الشركات


 وطريقة الثابتة، أسلوب التأثريات :لقياسيا االقتصاد أساليب من جمموعة ، وباستخدام)2009-2013(


 املختلفة القياس مشكالت على التغلب دف العامة، وذلك العزوم وطريقة مرحلتني، على الصغرى املربعات


 .العالقة يف هذه


نسبة األعضاء (والذي مت قياسه بـ اإلدارة جملس الستقاللية عكسي تأثري وجود إىل الدراسة توصلتو  


 مؤشر توبن ، :هي خمتلفة مناذج بثالثة قياسه مت الشركات الذي أداء يف) ويات االستقالليةاملستقلني ومست


امللكية، إضافة إىل االستعانة بكثري من املتغريات الضابطة، ومت  على العائد ومعدل األصول، على العائد ومعدل


 وجود فمع األداء، مستويات ا ألفضل للوصول الشركة بإدارة األجدر هم الداخليني املدراء استنتاج أن


 التشغيلي للشركة العمل تفاصيل يف خربم نقص أن كما املعلومات، متاثل عدم مشكلة تزيد املستقلني املدراء


  .أدائها حتسني علي قدرم من حتد


أثر احلاكمية املؤسسية على أداء : دراسة عبد املطلب حممد مصلح السرطاوي واملعنونة بـ - 1-5


الة األردنية يف إدارة األعمال، اجلامعة  األسواق املالية لدول جملس التعاون اخلليجي، الشركات املدرجة يف


  . 2015،  11، الد 03األردنية، األردن،ع 


أثر احلاكمية املؤسسية على أداء الشركات املدرجة باألسواق املالية لدول  عاجل الباحث يف هذه الدراسة    


ت الدراسة إىل حتديد مستوى التفاوت بني هذه الشركات يف  تطبيق جملس التعاون اخلليجي، حيث هدف


املايل، التشغيلي، وأداء األسهم يف : احلاكمية، إضافة ملعرفة أثر احلاكمية املؤسسية على حتسني مؤشرات األداء


شركة من  240الشركات حمل الدراسة، ولتحقيق هذه األهداف قام الباحث بتحليل البيانات املنشورة لـ 


 . ، االستثمار، التأمني، املدرجة يف األسواق املالية لدول جملس التعاون اخلليجي- البنوك- شركات القطاع املايل


وتوصل الباحث وجود مستوى كاف من االلتزام مببادئ حاكمية املؤسسة على األداء بشكل عام       


 :وذلك على النحو التايل


 .سية يف القيمة السوقية للشركة وهي تعد مؤشر لألداء املايلتبني وجود تأثري إجيايب واضح للحاكمية املؤس - 


تبني عدم وجود أثر دال إحصائيا للحوكمة املؤسسية على آدائها التشغيلي مقاسا امش الربح، ومعدل  - 


  .العائد على األصول
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د على السهم تبني عدم وجود تأثري دال إحصائيا وإن كان إجيابيا على احلاكمية املؤسسية على معدل العائ - 


  .العادي


 الشركات أداء على املؤسسية ةاحلاكمي أثر: واملعنونة بـ  )الدعاس مسعود، عبداهللا جنيب(دراسة  - 1-6


، املؤمتر اخلامس للعلوم االقتصادية واإلدارية، كلية "حتليلية دراسة"املالية  قرالألو عمان بورصة يف املدرجة


  .2015أفريل  24 -22طبيقية اخلاصة، األردن، االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة العلوم الت


 يف املدرجة الشركات أداء على املؤسسية احلاكمية أثر على الضوء إلقاء إىل سةراالد هذه هدفت  


 املؤسسية ةاحلاكمي مبادئ تطبيق مستوى يف االختالف درجة على للوقوف املالية، قرالألو عمان سوق


 اإلدارة جملس بصفات املتعلقة املؤسسية ةاحلاكمي مبادئ بني لعالقةا سةراود سة،االدر عينة الشركات بني


حجم جملس اإلدارة، ملكية األسهم، ملكية املسامهني، ملكية املديرين، استقاللية أعضاء جملس (واملقاسة بـ


لعائد على ا: األداء املايل( واملقاس بـ الشركة وأداء ) اإلدارة، الفصل بني منصيب جملس اإلدارة واملدير العام


 MVA، القيمة السوقية املضافة NPM ، هامش صايف الربح ROE ، العائد على حقوق امللكية ROIاالستثمار


 عائد السهم: ، أداء األسهم ROAاألصولالعائد على : ، أما األداء التشغيلي Tobin’s Q ، نسبة كيو توبني


EPS(  ،ن م مكونة الشركات من عينة مشلت ميدانية سةرابد الباحثان قام سةاالدر أهداف ولتحقيق


 اخلدمية، :الرئيسة االقتصادية القطاعات على موزعة املالية قالألور عمان سوق يف مدرجة شركة )205(


 تطبيق مستوى يف اختالف وجود سةاالدر نتائج أظهرت وقد ،منيالتأ وشركات واملصارف والصناعية،


 غري تباين وجود من بالرغم املالية قاورلأل عمان سوق يف املدرجة الشركات بني املؤسسية ةاحلاكمي مبادئ


 القطاعات مقارنة عند املؤسسية ةمبادئ  احلاكمي بعض تطبيق مستوى عن نفسه الوقت يف إحصائياً دال


  .البعض بعضها مع سةاالدر عينة مشلتها اليت


 على الشركات أداء لىع املؤسسية ةاحلاكمي مبادئ بتطبيق مزالاللت أثر وجود سةاالدر نتائج أظهرت -


 :التايل النحو


 Tobin’s Q ومؤشر ،MVA املضافة السوقية القيمة يف واضحا اجيابيا اتأثري املؤسسية للحاكمية بأن تبني  -


  .املايل األداء ترامؤش من نايعترب ومها االستثمارية رباحباأل للتنبؤ 


 .ROIالستثمار يف العائد على ا اتأثري املؤسسية للحاكميةليس   بأن تبني  - 


 مقاساً التشغيلي أدائها على تأثر بل وحسب للشركة املايل األداء يف فقط تؤثر ال املؤسسية ةاحلاكمي -


 NPM الربح صايف وهامش ، ROEامللكية حقوق على العائد ومعدل ، ROAاألصول على العائد مبعدل


 إىل  ROE امللكية حقوق على ئدالعا معدل مقياس على إحصائيا دالة راتمؤش وجود عدم من الرغم على


 .اجيابيا كان اإلحصائية النتائج وحبسب العالقة اجتاه أن


 وان إحصائيا دال تأثري وجود عدم تبني فقد األسهم أداء على املؤسسية ةاحلاكمي بأثر يتعلق فيما أما -


 هذه وتعزي ، EPSالعادي السهم على العائد معدل على املؤسسية للحاكمية اجيابية طردية عالقة ذو كان







ـدمــــــةمقـــ  


 


 
  ر


 ا، واملصرح املصدرة األسهم كحجم العادي السهم على العائد ا يتأثر أسباب عدة وجود إىل النتيجة


 .الربح وحجم احملتجزة، األرباح ونسبة


 حوكمة قواعد تطبيق أثر واملعنونة بـ دراسة شوقي عشور بورقبة وعبد احلليم عمار غريب -1-7


 الة اجلزائرية للتنمية اإلقتصادية، جامعة قاصدي، - تطبيقية دراسة-ميةاإلسال املصارف أداء يف الشركات


  . 2014، 01مرباح، ورقلة، اجلزائر، ع 


 للمصارف املايل واألداء الشركات حوكمة متغريات بني العالقة حتديد سعت هذه  الدراسة إىل  


 دراسة خالل من املايل ألداءا على الشركات حوكمة متغريات أثر بقياس حيث قام الباحثني  اإلسالمية؛


 أن إىل هذه الدراسة ، وتوصلت)2012- 2005 (خالل الفترة  اإلسالمية املصارف من عينة على تطبيقية


 :الدراسة حيث حمل اإلسالمية للمصارف املايل واألداء احلوكمة متغريات بني جدا قوية عالقة هناك


 وعدد اإلدارة جملس وحجم اإلدارة جملس تركيبة من وكل األصول على العائد بني إجيابية عالقة توجد -


 العائد ارتفع املتغري؛ حجم ارتفع كلما حيث الشرعية؛ الرقابة هيئة أعضاء عدد وكذلك يف الس، اللجان


 نسبة ارتفعت كلما أنه امللكية، أي تركز ومتغري األصول على العائد بني سلبية عالقة توجد  -  األصول، على


  .األصول على جمموع العائد اخنفض املسامهني؛ كبار من قبل اململوكة األسهم


أثر حوكمة : دراسة عالم حممد محدان، عبد املطلب حممد السرطاوي، رائد مجيل جرب ، واملعنونة بـ -1-8


، الة العربية للعلوم اإلدارية، الشركات يف األداء املايل، والتشغيلي، وأداء األسهم يف سوق الكويت املالية


  . 2013، 20، الد 02جامعة الكويت، الكويت، ع 


هدفت الدراسة إىل اختبار مدى تطبيق مبادئ حوكمة الشركات يف الشركات الكويتية، ودراسة       


ة ملكية أكب نسب( التمايز يف مستوى التطبيق، وأيضا دراسة أثر حوكمة الشركات واملعرب عنها باألبعاد التالية 


مساهم من أسهم الشركة، حجم جملس اإلدارة، نسبة ملكية أكرب ثالثة مسامهني من أسهم الشركة، استقاللية 


،يف حتسني أداء )أعضاء جملس اإلدارة، الفصل بني منصيب رئيس جملس اإلدارة واملدير التنفيذي، ملكية املديرين


هامش صايف الربح، (، التشغيلي)ة، معدل العائد على االستثمارالقيمة السوقية املضاف(الشركات الكويتية املايل 


، ومتت هذه دراسة هذه العالقة يف ظل اختالف )العائد على السهم العادي(وأداء األسهم ) العائد على األصول


باملائة من  96,5حجم الشركة، ودرجة مديونتها، ونوع نشاطها كمتغريات ضابطة، وتضمنت عينة الدراسة 


شركة موزعة على تسعة قطاعات  222العامة املدرجة يف سوق الكويت لألوراق املالية، بواقع الشركات 


اقتصادية، أشارت نتائج الدراسة الوصفية إىل وجود تطبيق مبستوى متوسط وذي داللة إحصائية لشروط 


يق حوكمة حوكمة الشركات يف سوق الكويت املالية، ومل يكن هناك متايز بني الشركات الكويتية يف تطب


الشركات، أما الدراسة التطبيقية فقد أشارت إىل تأثري حوكمة الشركات يف مؤشر واحد من مؤشرات األداء 


املايل وهو القيمة السوقية املضافة، وتأثريها على مجيع مؤشرات األداء التشغيلي، بينما مل يكن هلا دور يف معدل 


  .     العائد على السهم كمؤشر على أداء السهمالعائد عل االستثمار كمؤشر على األداء املايل، و
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أثر اآلليات الداخلية حلوكمة الشركات على األداء املايل  :واملعنونة بـ دراسة اء الدين مسري عالم -1-9


  .2009مركز املديرين املصري، وزارة االستثمار، مصر،  للشركات املصرية دراسة تطبيقية،


املصرية، ومت  للشركات املايل األداء الشركات على حلوكمة داخليةال اآلليات أثر قام الباحث بدراسة  


، ROE، العائد على حقوق امللكية ROAالعائد على األصول ( قياس املتغري التابع األداء املايل باألبعاد التالية 


 غري األعضاء الس، نسبة أعضاء عدد(أما املتغري املستقل فتم قياسه باألبعاد التالية ، ) E/S السهم رحبية


الشركة كمتغري ضابط،  ، و استخدم حجم)الس املنتدب، نوع العضو دور الس، ازدواجية يف التنفيذيني


، أما 31/12/2007يف  املصرية املالية األوراق ببورصة املقيدة املسامهة الشركات مجيع يف الدراسة جمتمع ومتثل


 األكثر هذه الشركات تعترب حيث املصرية بالبورصة شركة 50أنشطة  على عينة الدراسة فكانت بالتطبيق


 قام ، كما)2007-2003(الفترة  خالل العربية مصر جبمهورية الشركات حوكمة وممارسات لقواعد تطبيقا


 شركات 4 استبعاد باإلضافة إىل املصريف، القطاع إىل النتمائها الدراسة عينة من شركات 8 باستبعاد الباحث


 الذي اإلحصائي التحليل أسلوب على باالعتماد الباحث للدراسة، وقام املطلوبة ياناتالب توافر لعدم أخرى


 االجتماعية  للعلوم الربامج اإلحصائية حزمة على االعتماد خالل الدراسة، من وفروض أهداف مع يتناسب


SPSS  الدراسة فروض صحة املتعدد الختبار  االحندار حتليل وهو.   


 : التالية النتائج إىل الدراسة فروض صحة تباراخ خالل من الباحث توصل  


 نسبة (بني أبعاد املتغري املستقل آليات حوكمة الشركات التالية  إحصائية داللة معنوية ذات عالقة ال توجد - 


 املايل واألداء )الشركات إدارة جمالس يف التنفيذيني غري األعضاء اإلدارة، نسبة جملس أعضاء امللكية، عدد تركز


 .الدراسة حمل للشركات


 .الدراسة حمل للشركات املايل واألداء العضو املنتدب، دور ازدواجية بني سالبة معنوية عالقة توجد - 


 .الدراسة حمل املايل للشركات واألداء مقيسا باملبيعات، الشركة حجم بني موجبة معنوية عالقة توجد - 


  :الدراسات باللغة األجنبية - 2


2-1- Chen Luxi, Liu Chun lei , Dong Xiao yu, Wu Qi, Wang Guan yu, Corporate 


governance and firm performance:Empirical evidence from China, International 
Conference on Education Technology and Management Science (ICETMS 2013), Beijing, 


China. 
 املايل الشركات  واألداء الشركات حوكمة عيةنو بني العالقة استكشاف إىل الدراسة هذه سعت  


الشركات  قام الباحثني بقياس حوكمة الصينية، الشركات حوكمة جودة قياس أجل من املدرجة، الصينية


 أخذ ، ومت)2011-2007 (السنوات خالل الصينية البورصة يف املدرجة الشركات أساس على  (CGI) مبؤشر


 املتعدد اخلطي االحندار حتليل استخدام مت عينة الدراسة، و شورة للشركاتاملن السنوية التقارير من البيانات


 وحقوق امللكية هيكل اإلدارة، جملس يشمل مؤشرا 24 أساس احلوكمة على وأخذ مؤشر للتحليل، كأداة


 اعتمدت الدراسة على الشركة أداء لقياس املعلومات، أما عن الكشف ، اإلدارة يف جملس اإلشراف ، املسامهني


 .املايل األداء لقياس استخدمت ،........ ROA ، ROE  ،EPS ذلك يف مبا مؤشرات 13







ـدمــــــةمقـــ  


 


 
  س


 يف املدرجة الشركات  أداء شرح يف مهم عامل هي الشركات حوكمة على أن الدراسة وأكدت  


 املالية والرافعة احلجم أن واألداء ، و الشركات حوكمة بني الصني، حيث أظهرت النتائج إجيابية العالقة


 : على مؤشرات األداء، وقد أوضحت الدراسة أن تؤثر مجيعها لصناعةوا


 عندما أنه افتراض على أفضل، األداء فإنه بشكل عام يكون أكرب الشركة حجم وحيث املدرجة الشركات - 


  .الشركة على سياسة للتأثري استخدامها إىل متيل فإا ، األصول من املزيد يكون للشركات


 فمن  لذلك أكرب، احلكم الشركات يف  وتأثري الكبرية، األحجام ذات الشركات يف أن أيضا الدراسة وتظهر - 


 .الشركات حوكمة مستوى تعزيز الكبرية هلذه الشركات الضروري


 معظم أن هذا على ويدل  جيد، بشكل تعمل عموما ال للدولة اململوكة أن الشركات النتائج تظهر - 


 الضروري الدولة، فمن وذلك بسبب تدخل فردي، نفسها بشكل حتكم أن ميكن ال للدولة الشركات اململوكة


 الكيان وخاصة ، للدولة اململوكة للمؤسسات احلكم نوعية حتسني أجل من احلوكمة آليات بتنسيق القيام


يف  وكذلك ، الشركة يف أداء إدارة حيسن سوف ألنه اإلدارة جملس حجم توسيع املناسب فمن ، القانوين


 .املديرينوأداء  اإلشراف


2-2- Sekhar Muni Amba, Corporate Governance and firms financial performance, 
Journal of Academic and Business Ethics. Volume 8, 2013. 


 تأثري البحرينية، للشركات املايل األداء على الشركات حوكمة متغريات تأثري يف الورقة هذه تبحث  


 غري املديرين نسبة ، التدقيق جلنة رئيس ، التنفيذي الرئيس ازدواجية :يف لبحثا مت الشركات حوكمة متغريات


للشركات واملقاس بالعائد على  املايل األداء على ، املؤسسيون املستثمرون ، املركزة امللكية هيكل ، التنفيذيني


  .ROAاألصول 


  :ثالشركات حي أداء على تؤثر الشركات حوكمة متغريات أن البحث هذا جيد   


 املايل األداء سليب على تأثري هلا املالية والرافعة التنفيذيني غري املديرين ونسبة ، التنفيذي الرئيس ازدواجية - 


   . للشركات


 املايل األداء على إجيايب تأثري هلا املؤسسية امللكية ونسبة ، التدقيق جلنة كرئيس اإلدارة جملس عضو - 


  . للشركات


 ومدققة شفافة مالية تقارير يف ويساهم األداء على إجيايب تأثري له :)التدقيق نةجل رئيس هو اإلدارة جملس( - 


  .إحصائية داللة ذو ليس املتغري هذا أن من الرغم على جيد بشكل


 سليب تأثري له٪ 5 مستوى عند حيث ، إحصائية داللة ذات) التنفيذيني غري اإلدارة جملس أعضاء نسبة( - 


 املايل األداء يؤثر يف التنفيذيني غري اإلدارة جملس أعضاء نسبة ارتفاع إىل يشري امم ، األصول عائد على فعلي


 احلوكمة أجل من اإلدارة جملس يف التنفيذيني غري املدراء من املثلى النسبة إىل احلاجة على يدل هذا للشركة،


  . إجيايب بشكل الشركة أداء على تؤثر اليت الفعالة


 الرغم على للشركة املايل األداء على إجيابيا يؤثر املال رأس هيكل يف املؤسسية مللكيةا نسبة ميثل الذي املتغري  - 
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 استثمارام عائدات بشأن قلقا أكثر املؤسسات أصحاب ألن نظرا إحصائية، داللة ذو ليس املتغري هذا أن من


  .للشركات يلاملا األداء تعزز اليت للشركات الفعالة احلوكمة يف املسامهة إىل ينظرون فإم ،


 املايل األداء مع سلبية عالقة وجود مع الشركات حلوكمة إحصائية أمهية ذات )املالية الرافعة( نسبة تعد- 


   .للشركات


 عالقة ، إال أن له ٪5 عند مستوى إحصائية داللة له ليس املتغري هذا أن من الرغم على املركزة امللكية نسبة - 


 . املايل الشركات أداء مع سلبية


2-3- Zhaoyang Guoa & Udaya Kumara KGA( Corporate Governance and Firm 
Performance of Listed Firms in Sri Lanka ) The international (spring) Conference on Asia 
Pacific Business Innovation & Technology Management,Procedia - Social and Behavioral 
Sciences 40 ( 2012). 


 يف املدرجة الشركات وأداء الشركات حوكمة هياكل بني العالقة إىل دراسة الدراسة هذه هدفت 


 وألسبابCSE  يف مدرجة شركة 243 هناك كان 2010 عام اية يف سريالنكا، يف )CSE( كولومبو بورصة


 أيضا استبعادها ى متأخر شركة 17 و والتأمني والتمويل البنوك قطاع شركات مجيع استبعاد خمتلفة مت قانونية


 املتعلقة الصلة ذات والبيانات ، مدرجة شركة 174 بياناا، وكانت العينة على احلصول يف الصعوبات بسبب


 مت اليت املستقلة ، املتغرياتCSEموقع   من 2010 لعام القياسات مجع واألداء مت الشركات حوكمة متغريات


 مسامهات ، (NED) اإلدارة جملس التنفيذيني أعضاء غري ةنسب ، (BSIZE) جملس اإلدارة حجم هي اعتبارها


 ، أما املتغريات التابعة فقد مت(CEODUA) لشركة  التنفيذي والرئيس  ، (DHOLD) اإلدارة جملس أعضاء


 قياسها مت(SIZE) الشركة  وحجم لألداء كمقاييس  Q Tobin’s و (ROA) األصول على العائد استخدام


 األداء تؤثر على احلوكمة آليات كانت إذا ما الدراسة، لفحص هذه يف حتكم ريكمتغ دوران معدل بواسطة


  :إىل أن وتوصلت الدراسة سريالنكا مت استخدام االحندار املتعدد، يف املدرجة للشركات


 يف املدرجة للشركات الشركة أداء على كبري لديها تأثري اإلدارة جملس أعضاء و ملسامهات الشركة حجم - 


  .سريالنكا


   .ROAعالقة و العائد على األصول   اإلدارة جملس توجد عالقة موجبة بني حجم - 


 . ROAالعائد على األصول  و التنفيذيني غري املديرين نسبة بني سلبية توجد عالقة - 


 .واألداء اإلدارة جملس رئيس عن التنفيذي الرئيس مكتب فصل عند كبري  ارتباط يوجد ال - 


 ولكن كانت سلبية، توبني Tobin  Qو  التنفيذيني غري املديرين نسبة و ةاإلدار جملس حجم بني العالقة - 


 .إحصائية داللة ذات تكن مل النتائج


 .توبني Tobin  Qو  اإلدارة جملس أعضاء ملسامهات توجد عالقة سلبية  - 
2-4- Bita Mashayekhi and Mohammad S. Bazaz ,Corporate Governance and Firm 
Performance in Iran , Journal of Contemporary Accounting & Economics Val 4, No 2 
(December 2008). 


 على أداء الشركة يف التأثري يف الشركات حوكمة مؤشرات بعض دور يف الدراسة هذه تبحث  


 اإلدارة جملس الس، قيادة استقالل ، جملس اإلدارة حجم واختار الباحثني الناشئ، اإليراين االقتصاد
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 ROA، والعائد على األصول  )متغري مستقل(الشركات  حلوكمة كمؤشرات الس يف املؤسسيني واملستثمرين


 ، ومت إستخدام البيانات)متغري تابع(الشركة  ألداء كمقاييس EPS، عائد السهم  ROE، العائد على امللكية 


، 2006- 2005 املالية رصة طهران للسنواتاملنشورة يف بو اإليرانية للشركات السنوية التقارير من واملعلومات


 :النتائج التالية  حتليل االحندار نتائج وأظهرت


 ROE، العائد على امللكية  ROAوالعائد على األصول (الشركة  مؤشرات أداء سلبا مع يرتبط الس حجم - 


 يف كفاءة أكثر تكونمرجحة ل األصغر االس بأن االدعاء الدراسة هذه نتائج وتدعم  ،)EPS، عائد السهم 


 .واملراقبة اإلدارة


   .الشركة وأداء إجيابية له عالقة )مستقلني(خارجيني  أعضاء وجود - 


كبري، وكان له تأثري سليب على  تأثري له يكن مل اإليرانية الشركات يف وجودها االزدواجية لقضية بالنسبة - 


 .األداء


 جملس يف املؤسسات من املستثمرين وجود فإن  وباملثل ،وأداء الشركة  القيادة هيكل بني عالقة توجد ال - 


  .الشركة أداء لديه تأثري سليب على اإلدارة


  .ROE أو ROA أو EPS بـ مرتبط عمر الشركة غري أن أيضا االختبار نتائج أظهرت - 


 إحصائية داللة ذو تأثري هله ليس للشركة املالية الرافعة األداء، يف حني نسبة على إجيايب تأثري له الشركة حجم - 


 .الشركة أداء على


2-5- Anthony Kyereboah-Coleman and Nicholas Biekpe1, THE RELATIONSHIP 
BETWEEN BOARD SIZE, BOARD COMPOSITION, CEO DUALITY AND FIRM 
PERFORMANCE: EXPERIENCE FROM GHANA, University of Stellenbosch Business 
School (USB), Cape Town, South Africa,2008. 


 جملس وتكوين الس مثل حجم الشركات حوكمة مقاييس بعض بني العالقة هذه الدراسة درست 


و كيو  ROAالعائد على األصول (مثل  للشركات وبعض مقاييس األداء للشركة التنفيذي والرئيس اإلدارة


غانا، إضافة إىل بعض  بورصة يف املالية غري املدرجة للشركات )النمو يف املبيعات  و Tobin's  Q توبني بـ


املؤشرات الضابطة كحجم الشركة واملقاس بقيمة أصوهلا، ونسبة األصول الثابتة إىل إمجايل األصول، إضافة إىل 


السنوية هلذه الشركات غطت الفترة  البيانات هيكل الديون واملقاس بإمجايل الديون على جمموع األصول، 


 هياكل بسبب أخرى مع دراسات األخرى بالترادف املالية واملؤسسات البنوك بعاداست مت ،)2001–1990(


 حجة مع يتفق مبا تعترب مستقلة ال غانا يف االس أن هي ذلك على املترتبة األخرى الضخمة، اآلثار الديون


 سنيجمل هيكل تتبىن غانا يف الشركات معظم أن من عينات من أخذ واضحا كان ،)1998( وسينبيت جون


 تكلفة من يقلل مما خمتلفان شخصان التنفيذي واملدير اإلدارة جملس رئيس من يشغل يكون حيث مستويني من


 تشكل الثابتة واألصول ، أصوهلا قاعدة بواسطة إليها املشار املتشاة األحجام ذات الشركات الوكالة، كانت


 مع متويل باملقارنة الديون متويل على كبري حد إىل تعتمد الشركات معظم وأن أصوهلا يف إمجايل رئيسيا عنصرا


 .املال رأس أسهم
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  :أن االحندار نتائج أظهرت  


 سلبا يرتبط ولكنه Tobin's  Q و كيو توبني بـ ROAمع العائد على األصول  إجيابيا يرتبط الس حجم - 


  . األداء كمتغريات املبيعات منو مبعدل


 األخرى الدراسات ومثل كبري حد إىل غانا، يف الشركات طع يف أداءقا بشكل سليب تأثري هلا الس تركيبة - 


 حيتوي أنه من الرغم على ، الشركة أداء يعزز مستويني من الس هيكل أن تدعم حقيقة الدراسة نتائج فإن ،


  .املبيعات منو معدل على إجيايب على تأثري


 جملس وأعضاء املديرين بني التوتر منالتنفيذي يقلل  ومنصب الرئيس اإلدارة جملس منصب رئيس فصل - 


 .غانا يف الشركات أداء التأثري إجيابيا وبالتايل اإلدارة


  . الشركات أداء سلبيا ضئيال على تأثريا الشركة حجم أظهر - 


2-6- Abdelwahed Omri, SYSTÈMES DE GOUVERNANCE ET PERFORMANCE DES 
ENTREPRISES TUNISIENNES, Lavoisier  , Revue française de gestion , n° 142, 2003/1. 


املؤسسات التونسية، كانت  أداء على املختلفة احلوكمة متغريات تأثري إىل دراسة املقالة هذه هدفت 


 توضح ، )2000 -1995(،و كانت فترة الدراسة  تونس بورصة يف املدرجة من الشركات 43عينة الدراسة 


متغريات حوكمة الشركات وآداءها، ولقياس أداء الشركات  إحصائية بني عالقة هناك الدراسة أن هذه


 رحبية يقيم=  ROAS لألسهم الدفترية القيمة/  السوقية األسهم القيمة=  RMRS : استخدمت النسب التالية


جمموعة من  بواسطة ، لقياس حوكمة الشركات متت  األصول إمجايل/  النتيجة اإلمجالية:بنسبة يقاس األصول


 إمجايل/  املدير قبل من اململوكة األسهم: (النسبة كالتايل املال وتقاس رأس نسبة=  KDIR :املعايري هي


 من أكثر أو موجودة واحد كانت إذا 1 القيمة املتغري هذا األقليات يأخذ وجود=  PMIN، )العادية األسهم


 املسامهني من أكثر أو دواح هناك يكن مل إذا  0؛  املال رأس من٪ 5 من أقل حيملوننسبة الذين املسامهني


األغلبية،  وجود=  PMAJ ،املسامهة تشتت تقيس درجة النسبة هذه. املال رأس من ٪5 عن تقل نسبة ميتلكون


٪ 20 من أكرب حيملون نسبة الذين املسامهني من أكثر أو موجودة واحد كانت إذا 1 القيمة املتغري هذا يأخذ


 القائد أقدمية=  NDIR مئوية، نسبة حيملون الذين أكثر املسامهني أو واحد هناك يكن مل إذا 0 ؛ املال رأس من


 تغيري=  CDIR ، )القيادة منصب سنوات عدد( سجل بواسطة قياسها املتغري ميكن هذا. الشركة فيها إدارة


 يف شركات قضاها اليت السنوات بعدد عنه القيادة معربا جتربة=  NMAN للشركة، السابق املدير


ميارسها  اليت السيطرة قياس اإلدارة، ميكن جملس أعضاء بعدد تقاس اإلدارة جملس محج=  TCONأخرى،


   .الرئيس على اإلدارة جملس أعضاء


 فإن ، الواقع التونسية، يف الشركات حوكمة من معينة حالة عليها احلصول مت اليت عكست النتائج  


 الذي امللكية هيكل للممتلكات، ويفسر عالية بتركيزات جنينية ويتميز حالة يف التونسي املالية األوراق سوق


 اليت املال رأس ونسبة األداء بني وإجيابية وثيقة عالقة وجود الغالب يف للدولة اململوكة أو األسرة عليه تسيطر


  .املدير ا حيتفظ
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  : وتوصلت هذه الدراسة أيضا إىل أن


  . تديرها اليت الشركة ءأدا مع إحصائية داللة عالقة اجيابية وذات هلا املدير أقدمية - 


  . بأداء الشركة إحصائية داللة اجيابية وذات عالقة جملس اإلدارة له حجم - 


 .القائد مراقبة على القدرة وال الدافع لديهم ،ليس تونس يف األقلية مسامهي - 


  .واألداء القيادة بني تغيري كبرية عالقة وجود عدم - 


 واحد شخص يد يف السلطة تركيز إىل املمارسة هذه متيل أحادي، إدارة هيكل لديها التونسية الشركات - 


 . فعالة غري اإلدارة جملس قبل من التنفيذية السلطة سيطرة فإن ، احلالة هذه مثل التنفيذي، يف واملدير الرئيس هو


 :عن الدراسات السابقة بحثال از هذيمامي -3


ء املؤسسات يف العديد من بلدان من الدراسات السابقة واليت درست عالقة حوكمة الشركات بأدا    


اململكة العربية السعودية، البحرين، دول جملس التعاون  مصر، تونس، األردن،  الكويت،( :كـالعامل 


ميكن استنتاج جمموعة من  ،اليت مت اإلشارة إليها سابقا)  ، اجلزائراخلليجي، الصني، سرييالنكا، غانا، إيران


حلوكمة الشركات على أداء الشركات، ولكنه خيتلف من بيئة ألخرى  النتائج، حيث أوضحت أن هناك تأثري


إجراء املزيد من الدراسات للبحث يف هذه العالقة كلما اختلفت البيئة والفترة  وجبومن فترة ألخرى، لذلك 


  .املدروسة


دور حيث سيتم دراسة ال ،وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة كوا خاصة بالبيئة اجلزائرية    


تلعبه آليات حوكمة الشركات يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر خالل الفترة  الذي


، وتعترب هذه الدراسة من الدراسات القالئل يف اجلزائر حسب اطالعنا واليت درست معظم )2013-2016(


ؤسسة أو اثنني من الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر، حيث العديد من الدراسات اكتفت بدراسة م


أخرى قطاعات أخرى كالبنوك، و التأمني، ونشري إىل أن أغلب دراسات مؤسسات البورصة، ودرست 


مؤشرات لألداء  7أبعاد ملتغري األداء  كحد أقصى، بينما اعتمدنا يف دراستنا على  5على  اعتمدتالدراسات 


ر آليات حوكمة الشركات يف حتسني أداء املؤسسي وذلك حىت يتسىن لنا املعرفة أكثر وبصورة أمشل عن دو


  .    الشركات


      منوذج الدراسة :تاسعا


واملتعلقة حبوكمة الشركات وأداء املؤسسات وانطالقا  السابقةبعد اإلطالع على العديد من الدراسات     


  :من نتائجها، وبعد صياغة فرضيات الدراسة مت تصميم منوذج الدراسة واملوضح يف الشكل التايل
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  منوذج الدراسة): 01(الشكل رقم 


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  :باالعتماد على العديد من الدراسات السابقة منها من إعداد الباحث: املصدر


ليجي، أثر احلاكمية املؤسسية على أداء الشركات املدرجة يف األسواق املالية لدول جملس التعاون اخل: دراسة عبد املطلب حممد مصلح السرطاوي واملعنونة بـ -


 . 2015،  11، الد 03الة األردنية يف إدارة األعمال، اجلامعة األردنية، األردن،ع 


، "حتليلية دراسة"املالية  قرالألو عمان بورصة يف املدرجة الشركات أداء على املؤسسية احلاكمية أثر: واملعنونة بـ  )الدعاس مسعود، عبداهللا جنيب(دراسة  -


 . 2015أفريل  24 - 22االقتصادية واإلدارية، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة، األردن، املؤمتر اخلامس للعلوم 


صري، مركز املديرين امل أثر اآلليات الداخلية حلوكمة الشركات على األداء املايل للشركات املصرية دراسة تطبيقية، :واملعنونة بـ دراسة اء الدين مسري عالم -


 .2009وزارة االستثمار، مصر، 


  صعوبات الدراسة: عاشرا


أن عدد الشركات املدرجة يف بورصة : أثناء إعدادنا هلذه البحث واجهتنا بعض الصعوبات نذكر منها      


 4شركات فقط، كما أن فترة الدراسة كانت  4اجلزائر كان صغري، مما أثر على حجم العينة واليت كانت 


قلة عدد صغر العينة و، حيث أن 2013سسة أن سي أ رويبة أدرجت يف البورصة سنة سنوات وذلك ألن مؤ


 االحندار املتعدد لدراسة هذه املتغريات،منوذج البيانات وكثرة أبعاد املتغريات كانت سببا يف عدم إمكانية تطبيق 


عدد املتغريات من ألن من شروط تطبيق االحندار املتعدد أن يكون عدد املشاهدات أكثر بأضعاف  وذلك


لدراسة عالقة كل بعد  نتج عنه كثرة النماذج املستخدمة املدروسة، لذلك مت استخدام االحندار البسيط واليت


من أبعاد املتغري التابع األداء مع كل بعد من أبعاد املتغري املستقل حوكمة الشركات كل على حدا، حيث مت 


  . الفرضية الرئيسية تكون يف جمموعهاجزئية فرضية  56دراسة واختبار 


 أبعاد املتغري املستقل حوكمة الشركات


ازدواجية  بني منصب رئيس جملس 


 اإلدارة ومنصب املدير العام


س اإلدارةعدد اللجان يف جمل  


 نسبة تركز امللكية


 عدد اجتماعات جملس اإلدارة


 عدد أعضاء جملس اإلدارة


نسبة  األعضاء املستقلني يف جملس 


 اإلدارة


 عدد أعضاء جلنة املراجعة


 عدد اجتماعات جلنة املراجعة


  املتغري التابع 


 أداء الشركات
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  هيكل البحث: احلادي عشر


تتقدمهم فصول  مخسة متت هيكلة املوضوع وتقسيمه إىل األسئلة لىلتحقيق هدف البحث و اإلجابة ع  


  :يليفصل ما  تناول كليحيث مقدمة 


 ، حيث سنتناول يف هذا الفصل " وكمة الشركاتاملفاهيمي حل اإلطار"  ـو الذي عنون ب: الفصل األول - 


تطرقنا إىل األطراف املعنية وكمة الشركات مث النظريات املفسرة حل، إضافة إىل حوكمة الشركاتماهية  إىل


  .ومزاياها زهائو ركا بتطبيق حوكمة الشركات وحمدداا


، حيث "وجتارب تطبيقها دوليا مبادئ وآليات حوكمة الشركات" والذي عنون ب  :الفصل الثاين - 


إىل التجارب الدولية حلوكمة  وآلياا مث نتطرق وكمة الشركاتحادئ مبإىل سنتناول يف هذا الفصل 


  .شركاتحوكمة الاجلزائر يف جتربة إىل الشركات، وبعد ذلك تطرقنا 


ماهية أداء املؤسسة ، سنتناول يف هذا الفصل "املؤسسة االقتصادية يف داء األ" و املعنون ب  :الفصل الثالث - 


  .يف املؤسسة االقتصادية األداء تقييمقياس واالقتصادية إضافة إىل 


على حتسني األداء  حوكمة الشركاتوأثر األداء  ومناذج تقييممؤشرات  "واملعنون ب  :الفصل الرابع - 


ة يف لواملتمثلتقييم أداء املؤسسة االقتصادية  املؤشرات املاليةمن إىل كل ، وسنتناول يف هذا الفصل " املؤسسي


مث تطرقنا مناذج تقييم األداء  ومؤشر القيمة السوقية املضافة، املضافة،تصادية قمؤشر القيمة اال النسب املالية،


جلنة معايري احملاسبة منوذج  هرم األداء، لوحة القيادة، ،التنظيميةمنوذج الكفاءة : غري املالية،  واملتمثلة يفاملالية و


سني األداء وخمتلف الطرق واألساليب ناولنا مفهوم حتبعد ذلك ت، بطاقة األداء املتوازن ،اإلدارية األمريكية


مث تطرقنا إىل عالقة احلوكمة باألداء املستعملة يف حتسني األداء كالتحسني املستمر الكايزن، واملقارنة املرجعية، 


  .حتسني أداء املؤسسة االقتصادية املؤسسي وكيف تساهم حوكمة الشركات يف


أداء  حتسني ودورها يفحوكمة الشركات " نون ب والذي ع وميثل الدراسة التطبيقية : الفصل اخلامس - 


املدرجة يف بورصة للشركات  تقدميالفصل هذا ، حيث سنتناول يف "يف بورصة اجلزائر املدرجة  لشركاتا


 تم اختبار فرضات الدراسةسي بعد ذلكيف هذه الشركات، دراسة واقع حوكمة الشركات  ، مثاجلزائر


حوكمة دور الختبار   ، وذلكلبسيطك باستخدام منوذج االحندار ااستخدام أسلوب التحليل القياسي وذلب


   ).2016-2013(يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر خالل الفترةالشركات 


االقتراحات للشركات عينة الدراسة بناء على هذه بعض تقدمي مت و، البحثومت فيها عرض نتائج  :خامتة - 


  .النتائج








 


  


 
 
 
 


  


  


  


  


  


  


  ::الفصل األولالفصل األول


وكمة وكمة اإلطار املفاهيمي حلاإلطار املفاهيمي حل  


  الشركاتالشركات
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  :متهيد


مت التركيز عليها مؤخرا خاصة يف االقتصاديات املتقدمة يعد مصطلح احلوكمة من املصطلحات اليت   


يارات االقتصادية االثر األزمات املالية واملصرفية وإليمتد االهتمام ا إىل الدول الناشئة والنامية على حد سواء 


لس إدارة اأخطاء جمسبب كانت بواليت نتيجة هذه األزمات وااليارات و، اليت شهدا العديد من دول العامل


التدقيق ، والذي تبني بأن الفساد املايل واإلداري ألعضاء جمالس اإلدارة وتواطئهم مع مكاتب الشركات


التفكري يف كيفية محاية املستثمرين من وجب  لذلكات، كان السبب الرئيس يف إيار هذه الشركواملراجعة 


لعبه حوكمة الشركات يف التأكيد على االلتزام تالهتمام بالدور الذي ل وقد أدى ذلكدارة ، اإللس اأخطاء جم


  .االيارات املالية يف املستقبل على دورها يف منع حدوث مثل هذا النوع منالسياسات و اإلجراءات الرقابية وب


ماهية إىل  التطرقمت خالل هذا الفصل أجل توضيح خمتلف املفاهيم املتعلقة حبوكمة الشركات  من   


األطراف  إضافة إىل حتديدأهم النظريات املفسرة حلوكمة الشركات، ، مث التعرف على حوكمة الشركات


  :يةباحث التالملا قسم الفصل إىلذلك ، ومن أجل ومميزاا حمدداا وركائزها واملعنية بتطبيق احلوكمة 


  .الشركات وكمةحماهية : املبحث األول


  .النظريات املفسرة حلوكمة الشركات: املبحث الثاين


  .وركائزها ااألطراف املعنية بتطبيق حوكمة الشركات وحمددا: املبحث الثالث
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  الشركات وكمةحماهية : املبحث األول


 ةيأو ثالثة عقود املاضخالل العقدين ليت برزت طلح حوكمة الشركات من املصطلحات ايعترب مص   


نتيجة األزمات املالية املتكررة واليت أصابت النظام املايل العاملي واليت أدت إىل إفالس العديد من الشركات 


حوكمة نشأة التعرف على أهم املراحل اليت مرت ا يف هذا املبحث وسيتم ، العاملية واملتعددة اجلنسيات


   .أمهيتها و أهدافهاو امفهومهحتديد ، إضافة إىل ظهورهاسباب اليت ساعدت على األ و الشركات


  وأسباب ظهورها حوكمة الشركاتنشأة : ولاملطلب األ


واليت بالعديد من املراحل مرت  اكما أ ،ظهور حوكمة الشركاتيف اليت ساعدت األسباب تعددت   


األسباب اليت ساعدت على ظهورها، لكن قبل  يدحتدسنحاول يف ما يلي و ،صطلحامل هذا بلورتساعدت يف 


   .لشركاتانشأة حوكمة اليت مرة ا راحل أهم املعلى  سنتعرفذلك 


  حوكمة الشركاتنشأة : أوال


يرجع البعض نشأة حوكمة الشركات إىل نظرية املنشأة اليت نادى ا آدم مسيث يف القرن الثامن عشر   


إال أنه هناك من يرجح ظهور  1ز املؤسسة لإلدارة على حتقيق الربح،حيث بدأ مبوضوعات تعظيم الرحبية وحتفي


حوكمة واللذان تطرقا ملفهوم  1932عام  )Berle & Means(لعاملي اإلقتصاد  حوكمة الشركاتمصطلح 


بأداء الشركات احلديثة  الذي يعىن" كية اخلاصة الشركة احلديثة و املل" املؤسسية يف كتاما  الشركات


    2.الفعال للموارد فضال عن القضايا املرتبطة بفصل امللكية عن اإلدارة واالستخدام


كما أن بداية النقاش حول موضوع حوكمة الشركات ركز على حتمية حدوث صراع بني كل من     


، نتيجة تعارض 1976عام  )Jensen & Meckling ( اليت أطلقها كل من) معضلة الوكالة(املسامهني واملالك 


صة بكل طرف، وبالتايل احتمال أن يستحوذ كبار املدراء يف املؤسسة على ثروة املؤسسة نتيجة املصاحل اخلا


السلطة والنفوذ الذي يتمتعون ا واملبالغ الضخمة اليت حيصلون عليها بصفة مكافآت، إضافة إىل تفشي ظاهرة 


   3.الفساد املايل واإلداري


حوكمة ية و اليت أكدت على أمهية االلتزام مببادئ تتبع ذلك جمموعة من الدراسات العلمية و العمل    


يف خمتلف قطاعات االقتصاد، و بالتايل قدرة الدول على جذب مستثمرين جدد سواء حمليني أو  الشركات


أجانب و ما يترتب على ذلك من تنمية اقتصاديات تلك الدول،  و صاحب ذلك قيام العديد من دول العامل 


عن طريق قيام كل من اهليئات العلمية ا واملشرعني بإصدار جمموعة من  شركاتحوكمة الباالهتمام مبفهوم 


   4.اللوائح و القوانني و التقارير اليت تؤكد على أمهية إلتزام الشركات بتطبيق تلك املبادئ


                                                           
 .101:، ص2012، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، حوكمة الشركاتأمحد خضر،  -1
، ، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمانايل االستراتيجي للمصارفحوكمة الشركات املؤسسية واألداء املعالء فرحان طالب، إميان شيحان الشهداين،  -2


  .27: ، ص2011، األردن
 غرداية، ، جملة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غرداية،، -دراسة نقدية حتليلية–أثر هيكل امللكية يف حتقيق مبادئ حوكمة الشركات عبدي نعيمة،  -3


  . 92: ، ص2014 ،07، الد 02اجلزائر، ع 
  .99 :، صمرجع سابقأمحد خضر،  -4
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  يف الواليات املتحدة قامت اللجنة الوطنية و اخلاصة باالحنرافات يف إعداد القوائم املاليةو    


 )The National  Commission on Fraudulent  Financial Reporting  (  و التابعة لـ  : 


  Securities Exchange Commission (SEC) املسمى بـ تقريرها بإصدار )Treddway 


Commission (  وما يرتبط  حوكمة الشركاتو الذي تضمن جمموعة من التوصيات اخلاصة بتطبيق قواعد


والتالعب يف إعداد القوائم املالية و ذلك عن طريق االهتمام مبفهوم نظام الرقابة  ا من منع حدوث الغش


  1987.1و نشرته عام  حوكمة الشركاتالداخلية و قد قدمت هذه اهليئة أول تقرير هلا عن 


جدال كبريا يف اململكة املتحدة يف أواخر الثمانينات و أوائل  حوكمة الشركاتولقد أثار موضوع     


ت بعد ايار كربى الشركات األمريكية و األوروبية آنذاك، األمر الذي أدى ببورصة لندن لألوراق التسعينا


هي جلنة تدقيق الشؤون املالية للشركات الربيطانية و  )Cadbury Committee  ( املالية أن تقوم بتشكيل جلنة


شركات يف حتديد وتطبيق ، وقد حتددت مهمتها بوضع مشروع للممارسات املالية ملساعدة ال1991عام 


مت إصدار أول تقرير عن  1992الرقابة الداخلية من أجل جتنيب تلك الشركات اخلسائر الكبرية، و يف عام 


ودور هذا األخري يف تعزيز دور التدقيق يف الشركات ن، اللجنة ركز على دراسة العالقة بني اإلدارة و املستثمري


ة، كما أشار هذا التقرير إىل فصل دور و مسؤوليات و صالحيات كل و احلاجة إىل جلان تدقيق فاعلة و ناجح


  2.من جملس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية


نتيجة اجلهود املبذولة اليت برزت أعقاب األزمة املالية اآلسيوية عام  حوكمة الشركاتمث تطور مفهوم     


  .اليت حدثت يف أسواق تايلندا و ماليزيا 1997


ستمر الذي اكتسبه االهتمام ذا املفهوم فقد حرصت العديد من املؤسسات الدولية ونظرا للتزايد امل    


على تناول هذا املفهوم بالتحليل والدراسة وعلى رأس هذه املؤسسات صندوق النقد والبنك الدوليني ومنظمة 


ساعدة مبادئ حوكمة الشركات واملعنية مب 1999واليت أصدرت سنة  OECDالتعاون االقتصادي والتنمية 


كل من الدول األعضاء وغري األعضاء باملنظمة لتطوير األطر القانونية واملؤسسية لتطبيق حوكمة الشركات 


بكل من املؤسسات العامة واخلاصة على حد سواء، وهذا ما أكدت عليه املنظمة العاملية ملشريف األوراق املالية 


)IOSCO(  من أمهية انتهاج مبادئ   2002يف مايOECD مة الشركات، وذلك للحفاظ على سالمة حلوك


   3.أسواق املال واستقرار االقتصادات


تقريرمها ) NYSE & NASD(أيضا أصدرت كل من  1999ويف الواليات املتحدة األمريكية يف عام     


بفاعلية الدور الذي ميكن أن تقوم به جلان مراجعة  هتماوالذي  )Blue Ribbon Report(:املعروف بـ


) Sarbanes OxleyAct(مت إصدار قانون 2002ادئ حوكمة الشركات، ويف سنة بااللتزام مب الشركات بشأن


                                                           
: ، ص، ص2009، الدار اجلامعية اإلسكندرية، مصر، )دراسة مقارنة(دور حوكمة الشركات يف معاجلة الفساد املايل واإلداريحممد مصطفى سليمان،  -1


15 ،16 .  
  .29، 28: ، ص، صمرجع سابقعالء فرحان طالب، إميان شيحان الشهداين،  -2
، 2003 القاهرة، مصر، مركز املشروعات الدولية اخلاصة،التقدم مع إلقاء الضوء على التجربة املصرية، .. حوكمة الشركات سبيلعطا، نرمني أبو ال -3


  . 2: ص







اإلطار املفاهيمي حلوكمة الشركات                                                              :الفصل األول   


 


5 


والذي ركز على دور حوكمة  الشركات يف القضاء على الفساد املايل واإلداري الذي يواجه العديد من 


    1.ؤسساتاملؤسسات، وذلك من خالل تفعيل الدور الذي يلعبه األعضاء غري التنفيذيني يف جمالس إدارة امل


كانت األفضل على اإلطالق حيث قامت  OECDإال أن جهود منظمة التعاون االقتصادي والتنمية     


  . و أصبحت ستة مبادئ 2004واليت كانت مخسة مبادئ سنة  1999بتعديل املبادئ الصادرة سنة 


 نيلعشراون مع جمموعة التعاب OECD التعاون االقتصادي والتنميةأصدرت منظمة  2015ويف سنة   


G20  لقد مت حبث هذه املبادئ يف منتدىخاصة حبوكمة الشركات ، و دةيجدئ مباد G20/OECD  حلوكمة


بادئ هذه امل OECD اعتمد جملس منظمة الـ االجتماعهذا ،وعقب  2015نيسان عام /الشركات يف أبريل


 2015نوفمرب  16-15يف  20وبعد ذلك قدمت هذه املبادئ لقادة جمموعة الـ  ،2015متوز عام /يوليو 8يف 


املبادئ وتشمل هذه ، حلوكمة الشركات G20/OECD حيث أقرا وأطلقت عليها مبادئ )تركيا( يف أنطاليا


ضمان وجود إطار عام فعال حلوكمة لشركات، احلقوق واملعاملة املتكافئة للمسامهني، : جماالت هي  06


سات املالية الوسيطة، دور أصحاب املصاحل يف املؤسسات االستثمارية وأسواق األسهم وغريهم من املؤس


  2 .حوكمة الشركات، اإلفصاح والشفافية، مسؤوليات جملس اإلدارة


لو كان هذا االهتمام متأخرا،  و حوكمة الشركاتأما يف ما خيص الدول العربية فقد اهتمت مبفهوم     


وتشري الدراسات إىل أن  ،باحلوكمة تم الشرق األوسط طقةورية مصر العربية أول دولة يف منفقد كانت مجه


وكان  2003 – 2000يف مصر قد شهد تطورا ملحوظا يف الفترة ما بني عام  حوكمة الشركاتتطبيق قواعد 


،  أجنزته وزارة التجارة اخلارجية بالتعاون مع البنك 2001يف مصر عام  حوكمة الشركاتأول تقرير لتقييم 


وراق املالية، كما توجد جهود مماثلة لبعض الدول العربية اليت تسعى إىل الدويل و هيئة سوق املال و بورصة األ


لبنان،  األردن،  تونس، وعدد من : و من بني هذه الدول  حوكمة الشركاتتطبيق االلتزام مببادئ و قواعد 


  3.دول جملس التعاون اخلليجي


وقد  - كم الراشد للمؤسسةاحل- أول ملتقى دويل حول  2007أما يف اجلزائر فقد انعقد يف جويلية     


كان هذا امللتقى نقطة حتول فقد تبلورت فكرة إعداد ميثاق جزائري للحكم الراشد للمؤسسة كأول توصية 


وسيلة لعملية مبسطة تسمح بفهم  - 2009الذي صدر سنة  - وخطوة عملية تتخذ حيث يعترب هذا امليثاق 


الشروع يف طريق يهدف إىل تطبيق هذه املبادئ قصد  حوكمة الشركاتاملبادئ األساسية للحكم الراشد أو 


  4.على أرض الواقع


الربيطاين أخذت العديد من الدول بإصدار  )Cadbury (  إال أنه مبجرد إصدار تقريروجتدر اإلشارة     


                                                           
  . 16: ، صمرجع سابقحممد مصطفى سليمان،  -1
، يناير 11الية العربية، ديب، اإلمارات العربية املتحدة ع جملة أخبار االحتاد، احتاد هيئات األوراق امل ،حوكمة الشركات الفرص والتحدياتجليل طريف،  -2


    http://www.uasa.ae/ar/galimg/1124201608244111th_NL_Ar.pdf :على الرابطمتاح ، 5، 4: ص ، ص،2016
   -28.30: ، ص، صمرجع سابقشهداين، امل إميان شيحانعالء فرحان طالب،  -3
، نشرة دورية للشرق األوسط ومشال إفريقيا يصدرها -قضايا واجتاهات -إطالق املدونة اجلزائرية حلوكمة الشركات، حوكمة الشركاتصربينة بوهراوة،  -4


  .03:، ص2009، 16القاهرة، مصر، ع مركز املشروعات الدولية، 
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تقاريرها إلصالح ممارسة املؤسسات ألعماهلا وتضمني التقارير بأفضل ممارسات حوكمة الشركات  ويبني 


 جردا للتقارير األوىل اليت صدرت عن الدول امللتزمة مبعايري حوكمة الشركات على املستوى اجلدول املوايل


1.الدويل
  


  تقارير حوكمة الشركات األوىل اليت صدرت على املستوى الدويل): 01(اجلدول رقم 


  سنة اإلصدار  الدولة  عنوان التقرير


)Report Of the National Commission On Fraudulent 


Financial Reporting) 
 .تقرير اللجنة الوطنية عن إعداد التقارير املالية االحتيالية


  1987  الواليات املتحدة األمريكية


( Cadbury Report)  
  تقرير جلنة كادبوري


  1992  )بريطانيا(اململكة املتحدة 


Where Was the Directors?  
  أين كان املديرون؟


  1994  كندا


  1994  جنوب إفريقيا  (King Report 1)1تقرير كنج 


  1995  فرنسا  (Vientio 1) 1تقرير فينتو 


(Corporate Governance Of Japan)  
  حوكمة الشركات يف اليابان


  1998  اليابان


(The Governance Spanish Companies)  
  حوكمة الشركات االسبانية


  1998  اسبانيا


(Princileson On Corporate Governance in Greece 
Rcommendations For it is Competitive 


Tranfformation)  
  بيان مببادئ أساليب حوكمة الشركات


  1999  اليونان


(German Code Of Corporate Governance)  
  قوانني حوكمة الشركات األملانية


  2000  أملانيا


(Code Of Goudde Corporate Governance)  
  حزمة قوانني حوكمة الشركات


  2000  إندونيسيا


(Recommendation on Corporate Governance)  
  توصيات حوكمة الشركات


  2002  الربازيل


(Corporate Governance –Volume 1)  
  يف حوكمة الشركات 1جملد


  2002  استراليا


(Best pratique in public Companies)  
  أفضل املمارسات يف الشركات العامة


  2002  بولندا


دار صفاء للنشر  حوكمة الشركات املؤسسية واألداء املايل اإلستراتيجي للمصارف،إميان شيحان املشهداين،  عالء فرحان طالب،: املصدر


  .32، 31: ، ص، ص2011والتوزيع، عمان، األردن، 


  2 :فيما يلي  حوكمة الشركاتميكن تلخيص مراحل تطور و وضوح أبعاد بناء على ما سبق و   


إلدارة و املالك و تعارض بدء االعتراف بعمق الفجوة بني ا)  1932ما بعد عام (حىت مرحلة الكساد  - 1


  ؛املصاحل


                                                           
  .29: ص ،مرجع سابقيحان الشهداين، عالء فرحان طالب، إميان ش -1
  . 19-17:، ص، ص2007، احتاد املصارف العريب، بريوت، لبنان، حوكمة الشركات ودور جملس اإلدارة: عدنان بن حيدر بن درويش  -2
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حيث ظهرت الكتابات بشأن تنظيم )  1990 – 1976(مرحلة ظهور نظرية الوكالة و ضبط العالقات  - 2


وضبط العالقات بني املالك و اإلدارة من خالل نظرية الوكالة و ضرورة حتديد الواجبات و الصالحيات لكل 


  ،إلدارة و أصحاب األموالن ام


مع بداية التسعينات من القرن العشرين عندما اجتهت منظمة التجارة  وكمة الشركاتتزايد االهتمام حب - 3


العاملية لوضع معايري تساعد الشركات من خالل االلتزام ا يف حتقيق النمو و االستقرار و تدعيم قدراا 


  ؛نافسية للعمل عرب احلدود الدوليةالت


كنتاج لتراكم الدراسات اليت تشري إىل ) 2000 – 1996(  حوكمة الشركاتمرحلة بدء ظهور إصالح  - 4


أسباب ايار الشركات أو إخفاقها يف حتقيق أهدافها أو سوء املمارسات اإلدارية ا و إهدار أو سوء استخدام 


  ؛غة بعض املبادئ العامة للحوكمةاإلمكانيات و املوارد ، مما دفع منظمة التجارة العاملية لالهتمام بصيا


وضرورة توثيقها حيث كان التركيز )  2004 – 2001( حوكمة الشركاتمرحلة التأكيد على حتمية  - 5


 واضحا على حاالت الفشل والفساد القيمي واألخالقي والفضائح يف العديد من املمارسات املالية واالستثمارية


  ؛يف كثري من املؤسسات و الشركات


اجته البنك الدويل أيضا إىل  ،ايار عديد من الشركات العمالقةتابع ظاهرة األزمات االقتصادية ومع ت - 6


حوكمة املعاهد لتبين موضوع قام بتحضري بعض املؤسسات واللجان واهليئات و، ووكمة الشركاتاالهتمام حب


  .يلهاو تفع حوكمة الشركاتاإلرشادات لتطبيق و إصدار جمموعة من الضوابط و الشركات


  أسباب ظهور حوكمة الشركات :ثانيا


وما ارتبط ا من املشاكل اليت تنشأ نتيجة تعارض املصاحل بني أعضاء جمالس  أدى ظهور نظرية الوكالة    


وبني املسامهني، واحلد من التالعب إىل زيادة االهتمام والتفكري يف ضرورة وجود ) الوكيل(إدارة الشركات 


وائح  اليت تعمل على محاية مصاحل املسامهني، واحلد من التالعب املايل واإلداري الذي جمموعة من القوانني والل


يقوم به جملس اإلدارة دف تعظيم مصاحلهم اخلاصة، من هذا الطرح ميكن أن نلخص األسباب الرئيسية اليت 


  1:فما يلي كآلية لتنظيم وتوجيه وحل مشكلة تضارب املصاحل حوكمة الشركاتأدت إىل ظهور 


بقاء التشريعات والقوانني اخلاصة بتنظيم املعامالت لفترة طويلة من الزمن دون تعديالت قد تقتضيها  -


 ؛سة هذه العمليات يف الوقت الراهنظروف ممار


 ؛ات على التنبؤ ا والتعامل معهاكثرة األزمات املالية واالقتصادية وضعف قدرة املؤسس -


ة عن اإلدارة أو ما يعرف مبفهوم الوكالة واليت ينجم عنها تضارب كثرة املشاكل النامجة عن انفصال امللكي -


 ؛ي املصاحل املتعارضة من جهة أخرىيف املصاحل بني اإلدارة واملسامهني من ناحية وبني ذو


 ؛ارية واملالية اخلاطئة باملؤسساتتزايد املمارسات اإلد -


 ؛لدى معظم املؤسسات األنشطةتدين أخالقيات األعمال وضعف نظم الرقابة الداخلية على  -


                                                           
وم االقتصادية والتسيري والعلوم جملة العل دراسة عينة من شركات املسامهة يف اجلزائر، –تطبيق جملس إدارة الشركة ملبادئ احلوكمة بالسكة صاحل،  -1


  . 413: ، ص 2017،  17ع املسيلة، اجلزائر، حممد بوضياف، جامعة التجارية، 
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ات أمام أصحاب املصاحل غياب التحديد الواضح ملسئوليات وسلطات جملس اإلدارة ومدراء املؤسس -


 ؛املتعارضة


ضعف محاية حقوق صغار املسامهني نتيجة احتمال تواطؤ كبار املسامهني مع إدارة املؤسسة، لتعظيم دالة  -


 .منافعهم اخلاصة على حساب املنفعة العامة للمؤسسة


بحث عن آليات جديدة ظهور وضرورة اليف وعليه فإنه ميكن القول أن هذه األسباب وغريها عجلت   


األطراف يف الشركة وتعمل على محاية حقوقهم، وميكن تبويب العوامل اليت أدت إىل زيادة حتكم عالقات 


  : احلاجة حلوكمة الشركات إىل ثالثة جمموعات رئيسية وذلك حسب الشكل التايل


 عوامل االهتمام حبوكمة الشركات): 02(ل رقم الشك


 


     


     


  


  


  


  


  


  


دراسة أثر حوكمة الشركات على الشفافية واالفصاح وجودة القوائم املالية يف ظل النظام احملاسيب بن الطاهر حسني، بوطالعة حممد، : املصدر


ماي  07-06، اجلزائر، بسكرة ،جامعة حممد خيضر ، واإلداريامللتقى الوطين حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد املايل  املايل،


 .06: ص ،2012


  حوكمة الشركاتمفهوم : ثايناملطلب ال


      .تعريفها و خصائصهاخالل وكمة الشركات وذلك من سنتطرق يف هذا املطلب إىل مفهوم ح


  حوكمة الشركاتتعريف : أوال


سبب يرجع و ،تعاريفالعديد من الشركات حلوكمة ال وجب اإلشارة إىل أنكغريها من املصطلحات   


وذلك لثالثة أسباب  ،إىل الغموض الذي يعتري هذا املفهومحلوكمة الشركات  عدم االتفاق على تعريف حمدد


  1:هي رئيسية مرتبطة حبداثة هذا االصطالح


رها على الرغم من أن مضمون حوكمة الشركات وكثري من األمور املرتبطة به ترجع جذو : السبب األول


وبعض نظريات التنظيم واإلدارة، إال أن هذا نشأة إىل أوائل القرن التاسع عشر، حيث تناولتها نظرية امل


                                                           
  .72، 71: ، ص، ص2014مكتبة امع العريب للنشر والتوزيع، عمان، األردن، اإلدارة املالية املعاصرة، ، وآخرون حممود عزت اللحام -1


 عوامل االھتمام بحوكمة الشركات


الثانیةالمجموعة  المجموعة األولى الثالثةالمجموعة    


  األزمات المالیة -


ع��ام  اآلس��یویةاألزم�ة المالی��ة   -


  .م1997


األزم��ة المالی��ة الروس��یة ع��ام  -


  .م1998


األزم��ة المالی��ة العالمی��ة ع��ام    -


 .م2008


  انھیار العدید من الشركات -


الفض���یحة الش���ھیرة لبن���ك االعتم���اد     -


  .م1991والتجارة الدولي 


انھی�����ار واف�����الس بن�����وك االدخ�����ار    -


  .م1994واالقراض في أمریكا 


و  Enron: أزمت������������ي ش������������ركتي -


Worldcom  2001في أمریكا عام  


  عولمة األسواق المالیة -


ترتی����ب األط����ر المنظم����ة    اع����ادة -


  .القتصادیات دول العالم


تش���كیل س���مات وھیك���ل االقتص���اد   -


  .العالمي السائد اآلن


آث���ار اھتم���ام الجھ���ات التش���ریعیة     -


والتنظیمی��������ة الحكومی��������ة وغی��������ر  


 .الحكومیة في بلدان العالم
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، كما أن مفهومه مل يبدأ يف التبلور إال منذ قرابة عقدين أو إال مؤخرا االصطالح مل يعرف يف اللغة االجنليزية


  .ثالثة عقود


فبينما ينظر إليه البعض من  ،ريف قاطع واحد هلذا املفهوميف عدم وجود تع السبب الثاينبينما يتمثل   


الناحية االقتصادية على أنه اآللية اليت تساعد املؤسسة يف احلصول على التمويل، وتضمن تعظيم قيمة أسهم 


وإستمراريتها يف األجل الطويل، فإن هناك آخرون يعرفونه من الناحية القانونية على أنه يشري إىل  ؤسسةامل


العالقة التعاقدية من حيث كوا كاملة أم غري كاملة، واليت حتدد حقوق وواجبات محلة األسهم  طبيعة


ينظر إليه من الناحية  اثالث اوأصحاب املصاحل من ناحية، واملديرين من ناحية أخرى، كما أن هناك فريق


ة حقوق األقلية أو صغار مايحلة االجتماعية واألخالقية، مركزين بذلك على املسؤولية االجتماعية للمؤسس


  .املستثمرين، وحتقيق التنمية االقتصادية العادلة، ومحاية البيئة


لغموض هذا املصطلح إىل أن هذا املفهوم مازال يف طور التكوين، ومازالت  السبب الثالثويرجع   


ثني واملمارسني بني الباح اتفاقكثري من قواعده ومعايريه يف مرحلة املراجعة والتطوير، ومع ذلك هناك شبه 


  . حول أهم حمدداته وكذلك معايري تقييمه


  :           كما يلي حوكمة الشركاتملصطلح  قدمي جمموعة من التعاريفيف هذا السياق ميكن تو  


  :تعريف حوكمة الشركات لغويا -1


من  )CORPORATE GOVERNANCE( هناك عدة اقتراحات مطروحة لترمجة مصطلح أنإىل نشري   


: كم الشركات، حكمانية الشركات، حوكمة الشركات باإلضافة إىل عدد من البدائل األخرى مثلح: بينها


السيطرة على الشركات، الرقابة على الشركات املسامهة، أسلوب ممارسة سلطة اإلدارة بالشركات، أسلوب 


أو احلازمة، االنضباط  اإلدارة املثلى، القواعد احلاكمية للشركات، اإلدارة الرتيهة، أسلوب اإلدارة الرشيدة


  1".السلوكي


قام مركز املشروعات الدولية اخلاصة واجلمعية املصرية لألوراق املالية ووزارة التجارة اخلارجية ولقد   


املصرية بدعم تشكيل جلنة من خرباء اللغة العربية، بدأت نقاشات ومشاورات مكثفة استمرت ألكثر من عام 


وهو مصطلح  )CORPORATE GOVERNANCE(ا ملصطلح خرجوا مبصطلح حوكمة الشركات نظري


حكومة، وحكم، وحكمة وذكر الدكتور كمال بشر : يشترك يف جذره مع ثالث كلمات عربية أخرى هي


نرى أن الترمجة العربية حوكمة ملصطلح "  2003ماي  20أمني عام جممع اللغة العربية يف رسالة مؤرخة يف 


GOVERNANCE ا حافظت علىترمجة صحيحة مبىن ومعىناجلذر والوزن، ، فهي أوال كلمة عربية املبىن أل 


    2.وهي ثانيا تعرب عن املعىن املراد يف املصطلح االجنليزي


 


                                                           
  .23: ، ص2014دار النشر للجامعات، القاهرة، مصر، حوكمة الشركات، املراجعة وعصمت أنور الصحاح،  -1
جملة اإلصالح الطريق إىل إطار مرجعي مشترك، .عن املعىن والداللة يف العربية البحث: حوكمة الشركاتأنا ناجرودكيفتش، ألكسندر شكولنيكوف،  -2


  .12: ، ص2010 ،26ع  ،مصر ،القاهرةاالقتصادي، مركز املشروعات الدولية اخلاصة، 
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   :إصطالحا ريف حوكمة الشركاتتع -2


بعضها  ن يف تعريفهم حلوكمة الشركات مما نتج عنه العديد من التعاريف واليت سنذكرالباحثواختلف     


  .ليت قدمتها بعض املنظمات الدوليةسنتطرق إىل التعاريف اذلك لكن قبل  منها 


نظام متكامل للرقابة يشمل النواحي املالية  "حوكمة الشركات بأا )Cadbiry(عرف تقرير كادبريي     


هذا التعريف من أشهر التعاريف  املقدمة حلوكمة يعترب و 1،"وغري املالية اليت مبقتضاها تدار الشركات وتراقب 


عرفت قدمت تعريفا مطابقا تقريبا للتعريف السابق حيث فقد   )IFC( ةيوللدل ايتمولا أما مؤسسةشركات، ال


 عرف، يف حني 2"عماهلاأ دارة الشركات والتحكم يفٕاخالله تم من يي لذالنظام ا"ا بأالشركات  حوكمة


ة يصاداالقتسري سلطة املوارد تقة اليت بواسطتها يالطر" بأا حوكمة الشركات ) FMI(صندوق النقد الدويل


  3."كرب املنافعق أف وحتقيل التكالقبأري يستيف ال لةطرق فعا باستخدامة ويملنظمة خلدمة التنما لجعو


 التايل حلوكمة الشركات تعريفال (OCDE)والتنمية  االقتصادينظمة التعاون ولقد قدمت م     


ة الشركة، وجملس إدارا، ومحلة األسهم ا تتضمن حوكمة الشركات جممـوعة من العالقات بني إدار"


كمـا توفـر حوكمة الشركات أيضا اهليكل الذى ميكن من خالله ، وجمموعة أصحاب املصاحل األخرى


وحـوكمة الشركات اجليدة  ،اءة، وتقرير الوسائل لبلوغ هذه األهـداف ومـراقبة األدؤسسوضع أهداف امل


تكون  حتقيق األهداف اليت يف يلس اإلدارة وإلدارة الشـركة للسـعأن توفر حوافز مناسبة وسليمة  يينبغ


  4."أن تسهل عملية الرقابة الفعالة ية ومسامهيها، كما ينبغؤسسصلحة املم يف


نقدم بعض التعاريف للكتاب  بعد تقدمي تعريفات حوكمة الشركات لبعض املنظمات الدولية  


جمموعة من القواعد التنظيمية " حوكمة الشركات بأا   Pastréعرف والباحثني يف جمال احلوكمة، حيث 


جمموعة "   حوكمة الشركات بأا  G.Charreauxعرفحني ، يف 5"والرقابية اليت تنظم وتوجه حياه املؤسسة


حيكم  ام بعبارة أخرى و ،املسريينعلى قرارات التأثري و السلطة، حتديديف  تأثريمن اآلليات التنظيمية اليت هلا 


أن حوكمة يف هذا التعريف     G.Charreauxيشري   6،" اختاذ قرارام عندالتقديرية فضاءام و متصرفا


، ومل خيتلف القرارات وحدودها اختاذالسلطة التقديرية للمسريين عند الشركات هي اآلليات اليت تؤطر 


                                                           
1 -Report of the committee on  "The Financial Aspects of Corporate Governance", London: Burgess Science 
Press, Professional Publishing Ltd, 1 December 1992, p14 .site internet:   
http://www.ecgi.org/codes/documents/cadbury.pdf  
2- Alotaibi Mohamed Meteb, The Economic Impact of Corporate Governance in Saudi Arabia Economy, 
IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF), .Volume 7, Issue 5 Ver. II (Sep. - Oct. 2016),P: 40, cite 
interne: http://www.iosrjournals.org/iosr-jef/papers/Vol7-Issue5/Version-2/E0705023949.pdf 


، 03الد ق إقليم كردستان، العراجملة جامعة التنمية البشرية، جامعة التمنية البشرية، ، ديشاال العام يف ترسيخ احلكم الردور  أنور حممد فرج حممود، -3


  . 77ص، ، 2017، 01العدد 
 :متاح على الرابط  5: ، ص2004، مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركاتة، ز املشروعات الدولية اخلاصكمر -4


https://www.cipearabia.org/files/pdf/Corporate_Governance/OECD_Principles_of_Corporate_Governance_2004
.pdf  


5 - Eustache EBONDO WA MANDZILA, La Gouvernance De L’entreprise – une Approche Par L’audit et 


Le Contrôle Interne, Edition L’Harmattan, Paris, France, 2005, P :14. 
6- Olivier Meier, Guillaume Schier, Entreprises Multinationales – Stratégie, Restructuration, Gouvernance, 


Edition DUNOD, Paris, France, 2005, P :  .262  
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Pierre-Yves Gomez تعريفه حلوكمة الشركات عن التعريف الذي قدمه  يفG.Charreaux    حيث 


 أولئك ومسؤوليات سلطة معىن حتدد اليت العملية أو التنظيمية أو القانونية األحكام من جمموعة" بأا ها عرف


    1.األجل طويل أساس على الشركة توجيه عن املسؤولني


جمموعة القواعد واحلوافز اليت " بأا  فقد عرفاها Dewing & Russelكل من من وجهة نظر أما   


الطويل لصاحل  بواسطتها توجيه ورقابة إدارة املؤسسة من أجل تعظيم الرحبية وقيمة املؤسسة يف األجلميكن 


رحبية وقيمة املؤسسة لصاحل مالك يشري هذا التعريف إىل أن هدف حوكمة الشركات هو تعظيم  ،2"املسامهني


يف الواليات املتحدة  الشركاتحوكمة أحد أكرب خرباء  وهو Jemes Wilfton أمااملؤسسة يف األجل الطويل، 


جمموعة من األطر التنظيمية واهليكلية اليت حتكم توجيه الشركات "  بأاحوكمة الشركات فيعرف األمريكية 


   3."وتنظيم العالقة بني اإلدارة واملالك واملسامهني الرئيسيني وأصحاب املصاحل


القواعد واإلجراءات اليت تضمن أن  جمموعة من" بأا أيضا الشركات حوكمة هناك من عرف        


يستخدم املديرون أساسيات اإلدارة املبنية على القيمة، وتكمن ضرورة حوكمة الشركة يف التأكد من تنفيذ 


 ،وتأيت معظم حوكمة الشركة يف صورتني، العصا واجلزرة ،تعظيم الثروة –هدف محلة األسهم الرئيسيني 


فإذا كان  ،عدائي الءيالستإما كقرار من جملس املوجهني، أو كنتيجة تكون العصا األولية التهديد بالفصل، 


ومن الناحية األخرى،  ،يعظموا قيمة املوارد املؤمنة هلم، فلن حيتاجوا أن خيافوا من فقدان عملهم ؤسسةمديرو امل


املشاكسني، املديرون القيمة فيمكن أن يفقدوا عملهم، من قبل جمالس موجهيهم، أو محلة األسهم عظم إذا مل ي


فإذا  ،وتكون اجلزرة الرئيسية التعويض ،بح عن طريق بناء فريق إدارة أفضلأو أي شركات أخرى تسعى للر


كان التعويض يف صورة راتب واضح، يكون لدى الناس حافز أقل للتركيز على قيمة شركام عما إذا كان 


        4 .األسهمالتعويض مربوطا بطريقة معينة بأداء شركائهم، خاصة أداء أسعار 


اإلطار العام الذي جيمع قواعد وعالقات ونظم  "بأا  ة الشركاتمكوحيف حني جند من عرف     


ومعايري وعمليات تساعد على ممارسة السلطة والتحكم يف الشركات، ومن املمكن تفصيل هذا التعريف كما 


  5 :يلي


  ؛يا وخارجياات داخلجمموعة القوانني واإلجراءات املنظمة لعمل الشرك :القواعد -


تشمل مجيع العالقات املتداخلة مع كافة األطراف ذات العالقة أو ذات املصلحة بعمل املؤسسة  :العالقات -


واتمع خاصة بني املالك واإلدارة وجملس اإلدارة وال ننسى العالقة بني املنظمني القانونيني واحلكومة والعاملني 


  ؛الكبري احمليط باملؤسسة


                                                           
1- Pierre Cabane, Manuel de gouvernance d’entreprise, Groupe Eyrolles, Paris France, 2013,P :24 


  .491:، ص2015كتاب اجلامعي، العني، اإلمارات العربية املتحدة، دار الاملراجعة وحوكمة الشركات، جيهان عبد املعز اجلمال،  -2
  .491: ، صنفس املرجع السابق -3
، الكتاب الثاين، دار املريخ للنشر، اململكة اإلدارة املالية النظرية والتطبيق العمليأوجني برجيهام، ميشيل إبرهاردت، تعريب سرور علي إبراهيم سرور،  -4


  .762، 761: ، ص، ص2009العربية السعودية، 
  .68:ص ،مرجع سابق ،وآخرون حممود عزت اللحام -5
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لقياس ومعايري ملمارسة عملها وحتقيق أهدافها مثل نظم ا ؤسسةجمموعة النظم اليت توظفها امل :واملعايريالنظم  -


  ؛األداء وغري ذلك


سلسل التقارير جمموعة العمليات اليت متارسها الشركة مثل تفويض السلطات واختاذ القرارات وت :العمليات -


  ؛وتوزيع املسئوليات


والقوانني والنظم والقرارات اليت تضمن  واإلجراءاتجمموعة اآلليات " تيقصد أيضا حبوكمة الشركاو    


إىل حتقيق اجلودة والتميز يف األداء عن  حوكمة الشركاتكل من االنضباط والشفافية والعدالة وبالتايل دف 


ديها مبا حيقق طريق تفعيل تصرفات إدارة الوحدة االقتصادية فيما يتعلق باستغالل املوارد االقتصادية املتاحة ل


 1."أفضل منافع ممكنة لكافة األطراف ذوي املصلحة وللمجتمع ككل


هي جمموعة من القواعد " ميكن استخالص التعريف التايل حلوكمة الشركات من التعاريف السابقة     


كمة وتضبط العالقات بني األطراف األساسية للحو تنظم وتوجه املؤسسة، واآلليات القانونية والتنظيمية اليت


تعظيم رحبية وقيمة ميز يف األداء أي حتقيق اجلودة والتوذلك دف  ،وهم املالك واإلدارة وأصحاب املصاحل


    .املؤسسة يف األجل الطويل


    :كنظام حوكمة الشركاتتعريف  -3


كنظام يعمل على تفعيل اإلمكانيات، وتشغيل وتوظيف املوارد، ويزيد من  حوكمة الشركاتتأيت    


  .دامها، ويف إطار سليم، حيقق تفاعل وتفعيل اقتصاديات السوقكفاءة استخ


  2 :نظومة تفاعلية مكونة من ثالثة أجزاء هيم حوكمة الشركاتف    


 مدخالت النظام: اجلزء األول -3-1


من مستلزمات، وما يتعني توفريه هلا من  حوكمة الشركاتحيث يتكون هذا اجلانب مما حتتاج إليه     


  .إعالمية جمتمعية أو، اقتصاديةالب ومتطلبات تشريعية، أو إدارية، أو مطالب، سواء كانت مط


 حوكمة الشركاتنظام تشغيل : اجلزء الثاين -3-2


، وكذلك حوكمة الشركاتولة عن تطبيق ؤاجلهات املسبنظام تشغيل حوكمة الشركات يقصد     


أو خارجها، مساهم يف تنفيذ  املشرفة على هذا التطبيق، وجهات الرقابة، وكل كيان إداري داخل الشركات


  .   ، ويف تشجيع االلتزام ا، ويف تطوير أحكامها، واالرتقاء بفاعليتهاحوكمة الشركات


 حوكمة الشركاتخمرجات نظام : اجلزء الثالث -3-3


ليست هدفا يف حد ذاا، ولكنها أداة ووسيلة لتحقيق نتائج وأهداف يسعى إليها  حوكمة الشركات   


جمموعة من املعايري والقواعد والقوانني املنظمة لألداء والسلوك واملمارسات العملية والتنفيذية، اجلميع، فهي 


سواء للشركات أو املنظمات أو املؤسسات أو اجلمعيات، ومن مث احلفاظ على حقوق أصحاب املصاحل وحتقيق 


                                                           
  .98: ، ص2013دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، تقييم الشركات العائلية، رندة الدبل،  -1
 حبوث وأوراق عمل املؤمتراملراجعة الداخلية،  املراجعة الداخلية يف إطار حوكمة الشركات من منظور طبيعة خدماتمصطفى حسن بسيوين السعدين،  -2


  .188، 187: ، ص، ص2009، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، ، 2005العريب األول حول التدقيق الداخلي يف إطار حوكمة الشركات 
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  .الشفافية ومسئولية جملس اإلدارة


كل شيء، خاصة فيما يتصل باجلوانب اخلمسة التالية  أداة حتسني ملحوظ يف حوكمة الشركاتإن     


  :الرئيسية وتتمثل يف اجلوانب اآلتية حوكمة الشركاتاليت ميكن القول إا جوانب خمرجات 


 ؛جانب حقوق املسامهني: انب األولاجل -


 ؛دالة واملعاملة على قدم املساواةجانب تأكيد الع: اجلانب الثاين -


 ؛ بالشركةوق أصحاب املصاحل املرتبطنيجانب محاية حق: اجلانب الثالث -


 ؛جانب حتقيق اإلفصاح والشفافية: عاجلانب الراب -


 .جانب تفعيل مسئوليات جملس اإلدارة: اجلانب اخلامس -


ومن خالل هذه اجلوانب اخلمسة تتجلى أدوار حوكمة الشركات حيث أن التطبيق السليم ملبادئها     


على تدعيم رأمساهلا وزيادة االحتياط  ؤسساتة، مبا يساعد امليساعد على حتقيق معدالت من األرباح مناسب


  .  وتوسعها وازدياد حجمها ؤسساتوتراكمها بشكل مستمر، وهو ما سوف يؤدي إىل منو امل


   الشركات حوكمة خصائص: ثانيا  


 1:ما يليفييف  حوكمة الشركاتخصائص  ميكن إمجاال تلخيص  


 الشركات وإدارة إدارة إجراءات يف والثقة والرتاهة العدالة لضمان هامة دعامة وهي :والشفافية اإلفصاح - 1


عن  وواضحة وكاملة صحيحة معلومات توصيل الدعامة هذه تؤمن حيث ، الرشيدة القرارات واختاذ أفرادها


جلميع  فحسب، بل واملسامهني لإلدارة سلي بالشفافية يتسم للتقارير فعال نظام توفر طريق عن أداء الشركة


املستثمرين احلاليني  قبل من القرارات الختاذ للشركة املنشورة املالية املعلومات يستخدمون اف ممناألطر


 ؛ املصلحة ذات احلكومية واجلهات الزبائن، واملوظفني واحملتملني، واملقرضني،


األعمال  بتنفيذ يقومون والذين القرارات يتخذون الذين أو املسئولني مبحاسبة تقضي قاعدة هي: املساءلة - 2


تبعات األعمال  الشركة يف املعنية اجلهات حتمل آخر ومبعىن قرارام، ونتائج أعماهلم تبعات عن يف الشركة


 موقعة يف كل مسئول ومسؤوليات وصالحية اإلداري اهلرم حيدد أن اإلدارة جملس من يتطلب م، هذا املناطة


 بنيت اليت إلستراتيجيتها للشركة وحتقيقا خدمة ملهمع حدود معرفة الشركة يف املتعاملني مجيع على يسهل مما


هم  املصاحل أمام أصحاب حوكمة الشركات تطبيق عند احملاسبية للمساءلة اخلاضعة فاألطراف أهدافها، عليها


 ؛)املهنية اجلمعيات اخلارجي، املشرعني، التدقيق الداخلي، التدقيق العليا، اإلدارة التدقيق، جلنة اإلدارة، جملس(


 وتزويد واملدققني للمديرين متروكة اجليدة حوكمة الشركات عن األساسية املسؤولية تكون :املسؤولية - 3


 إن الشركة، من املقدمة األخرى واملعلومات املالية التقارير على باالعتماد ومستقل موضوعي بضمان املسامهني


من  بدعامة املساءلة املسؤولية وترتبط ،الشركات قانون حتت للمدققني اخلاص املوقع يربر احليوي الدور هذا


تفويض  ضمن خط تتدرج احلال بطبيعة اإلدارة، وهي سوء على املعاقبة أو تصحيحية بإجراءات القيام حيث


                                                           
 جملةالضريبية،  لإلدارة االستراتيجي األداء حتسني يف حوكمة الشركات ، دوريعقوب اهللا عبد حسني، فيحاء كاظم علي، علي احلسني عبد مصطفى -1


  .104، 103: ، ص، ص2013 ،8 الد ، 22العراق، ع بغداد،  جامعة بغداد، ، حماسبية ومالية دراسات
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خالل  أفضل من بشكل بالشركة اخلاصة العمليات تنفيذ يف املسؤولية تساعد شركة، حيث كل يف السلطات


 ؛عليها وحماسبتهم منهم املطلوبة األعمال على العاملني تعرف


يكفل املساواة،  مبا املصاحل ذات األطراف كل حبقوق واالعتراف االحترام وهي: واإلنصاف العدالة حتقيق - 4


 حبماية OECD)(والتنمية االقتصادية   التعاون منظمة اهتمت املسامهني حيث أقلية مصاحل األطراف هذه ومن


 وأعضاء نياملدير مبا فيهم ؤسسةداخل امل يف العاملني متنع نظم وضع طريق عن املسامهني، أقلية مصاحل حقوق


 ؛األسهم يف باملتاجرة ؤسسةامل يف منصبهم من االستفادة من اإلدارة جملس


أو  الشركة على نفوذ ذو رئيس هيمنة مثل املصاحل تضارب تلغي أو تقلل اليت اآللية هي: االستقاللية -5


 مدقق تعيني إىل اللجان وتعيني االس تشكيل كيفية من تبدأ اآللية وهذه اإلدارة، جملس على كبري مساهم


  ؛الشركة وأعمال اإلدارة جملس قرارات على نفوذ أو بتأثري تسمح ال حبيث احلسابات


وتعليمات  وتشريعات قوانني وتبين والصحيح املناسب األخالقي السلوك إتباع خالل من: االنضباط -6


 ؛للحوكمة الضامن الرئيس األمان صمام تعد وهي تالواجبا وحتدد احلقوق توضح


 االجتماعي الوعي رفع خالل من اجليد املواطن باعتبارها املؤسسة إىل النظر :االجتماعية املسؤولية - 7


 ؛فيها للعاملني والقيم املثايل السلوك من عايل ومبستوى


حق  مثل وواجبام مهنياملسا حقوق توضح وتشريعات قوانني وجود إن: والتشريعات لقواننيا - 8


باملقابل  توضح كما، احلسابات مراقب وعزل تعيني وحق اإلدارة جملس أعضاء انتخاب وحق التصويت،


 ،املؤسسي للتحكم الضامن الرئيسي األمان صمام مبثابة تعد جتاهها،ا وواجبام ؤسسةامل على اتمع حقوق


 ؤسسةبامل األخرى قبل األطراف املديرون يؤديها واليت مانةباأل العهدة مسئوليات على القانونيني من كثري يؤكد


  .حقوقهم لضمان


  حوكمة الشركاتأمهية وأهداف : لثاملطلب الثا


يف زيادة يف العقود املاضية مست العديد من الشركات واملصارف سامهت األزمات وااليارات اليت   


وكمة ألن التطبيق اجليد حلوذلك لويل، أو الد املستوى املؤسسيعلى سواء  االهتمام حبوكمة الشركات


  .تساعد املؤسسات والدول على حتسني أدائها على حد سواءواليت فوائد الوزايا املمن حيقق العديد الشركات 


  :حوكمة الشركاتأمهية : أوال


تعد حوكمة الشركات من أهم العمليات الضرورية والالزمة حلسن عمل الشركات وتأكيد نزاهة     


  1:ما يليفيا، فللحوكمة أمهية كبرية بالنسبة للشركات وبالنسبة للمسامهني تظهر اإلدارة فيه


 :بالنسبة للشركات حوكمة الشركاتأمهية  -1


  :فيما يلي ل وتتمث      


الشركة وجملس اإلدارة متكن من رفع الكفاءة االقتصادية للشركة من خالل وضع أسس للعالقة بني مديري  - 


                                                           
الدار اجلامعية، ، مراجعة احلسابات وحوكمة الشركات يف بيئة األعمال العربية والدولية املعاصرةعبد الوهاب نصر علي، شحاته السيد شحاته،  -1


  .30، 29: ، ص، ص2006/2007، مصر، اإلسكندرية
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  ؛واملسامهني


طار التنظيمي الذي ميكن من خالله حتديد أهداف الشركة وسبل حتقيقها من خالل توفري تعمل على وضع اإل- 


شركة اليت تراعي احلوافز املناسبة ألعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لكي يعملوا على حتقيق أهداف ال


  ؛مصلحة املسامهني


باألخص املستثمرين ( ضة من املستثمرينتؤدي إىل االنفتاح على أسواق املال العاملية وجذب قاعدة عري - 


لتمويل املشاريع التوسعية، فإذا كانت الشركات ال تعتمد على االستثمارات األجنبية، ميكنها زيادة ) األجانب


  ؛تايل زيادة رأس املال بتكلفة أقلثقة املستثمر احمللي وبال


 تلك القواعد تضمن محايةفمرين بزيادة ثقة املستث حوكمة الشركاتحتظى الشركات اليت تطبق قواعد  - 


جيدا، قد يقوموا  حوكمة الشركاتحقوقهم، ولذلك جند أن املستثمرين يف الشركات اليت تطبق قواعد 


أسعار  اخنفاضتؤدي إىل  مؤقتةبالتفكري جيدا قبل بيع أسهمهم يف تلك الشركات حىت عندما تتعرض ألزمات 


ادرة على الصمود يف فترة األزمات مما جيعل تلك الشركات قعلى التغلب على تلك ا أسهمها لثقتهم يف قدر


           .األزمات


  :بالنسبة لالقتصاد القومي حوكمة الشركاتأمهية  -2


إن أمهية تطبيق حوكمة الشركات ال يقتصر على الشركات فقط بل يتعداها إىل االقتصاد القومي        


  1:فيما يليوتتمثل بشكل عام 


يساعد على جذب االستثمارات و دعم االقتصاد و القدرة على املنافسة على  كاتحوكمة الشرإن تطبيق  -


 ؛عكس اجيابيا على االقتصاد القومياملدى الطويل مما ين


يف الشركات ومن خالل التأكيد على الشفافية يف معامالت املؤسسة و يف  حوكمة الشركاتبتطبيق  -


شتريات ويف مجيع العمليات،  ميكن شن اهلجوم على أحد عمليات وإجراءات احملاسبة واملراجعة املالية و امل


سية أطراف عالقة الفساد، و املعروف أن هذا األخري يؤدي إىل استرتاف موارد الشركة و تآكل القدرات التناف


 ؛و بالتايل إنصراف املستثمرين


مع املقرضني، من املمكن بتبين معايري الشفافية املوجودة يف حوكمة الشركات أثناء التعامل مع املستثمرين و -


 ؛على منع حدوث األزمات املالية حوكمة الشركاتأن يساعد النظام اجليد ملمارسة ضوابط 


كما أن حلوكمة الشركات أمهية من الناحية القانونية وتتمثل يف أن القانون يلعب دورا أساسيا يف       


ختدم مصاحل  ؤسسةضافة إىل أن املمن خالل القانون التجاري و قانون الشركات، باإل ؤسساتاملإصالح 


حوكمة الشركات  مة من أهم اآلليات اليت تساعدمسامهيها واألطراف األخرى، و ذا يعترب القانون بصفة عا


  2.حيث حتافظ على حقوق األطراف املختلفة


                                                           
 ، مركز املشروعات الدولية اخلاصة،نظرة إىل املستقبل الفوائد االستثمارية حلوكمة الشركات بالنسبة تمع األعمالجون سولفيان، أنا جرودكفتش،  -1


 .23/01/2012: عليه بتاريخ أطلعwww.cipe.org  :وقع التايلملامتاح على . 6:ص ،2005مصر،  القاهرة،
  .192:، صمرجع سابقأمحد خضر،  -2
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ا أساسا جيدا لالستقامة والصحة األخالقية وتظهر أمهيتهتعترب حوكمة الشركات ونشري أيضا إىل أن     


  1:يف ما يلي


ليه وعدم السماح حماربة الفساد الداخلي يف الشركات وعدم السماح بوجوده أو باستمراره بل القضاء ع -


 ؛بعودته مرة أخرى


تضييق وضمان الرتاهة واالستقامة لكافة العاملني يف الشركات بدءا من جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني  -


 ؛إىل أدىن عامل فيها


هذه  الصحة وعدم وجود أي أخطاء عمدية أو إحنراف متعمد أو غري متعمد ومنع استمرارحتقيق السالم و -


 ؛عل كل شيء إمتامه العام صاحلااألخطاء أو القصور بل ج


حماربة االحنرافات وعدم السماح باستمرارها خاصة تلك اليت يشكل وجودها ديد للمصاحل أو أن  -


 ؛ي عاجلوحتتاج إىل تدخل إصالح ق نتائج جيدة لألعماليقحتضعف يباستمرارها 


تقليل األخطاء إىل أدىن قدر ممكن بل استخدام النظام الوقائي الذي مينع حدوث هذه األخطاء وبالتايل  -


 ؛لشركات تكاليف وأعباء هذا احلدوثجينب ا


 فيما يتصل بعمليات الضبطحتقيق االستفادة القصوى الفعلية من نظم احملاسبة والرقابة الداخلية خاصة  -


 ؛الداخلي


حتقق أعلى قدر للفاعلية من مراجعي احلسابات اخلارجيني خاصة وأم على درجة مناسبة من االستقالل  -


 .   وعدم خضوعها ألي ضغط من جانب جملس إدارة الشركات أو جانب املديرين التنفيذيني العاملني فيها


  حوكمة الشركاتأهداف : ثانيا


  2:ويل فإن أهداف مبادئ حوكمة الشركات تتلخص يفطبقا ملا أصدرته منظمة التعاون الد  


سية يف األسواق احمللية وزيادة رحبيتها ومساعدا على النمو وزيادة قدرا التناف ؤسساتحتسني أداء امل - 


  ؛والدولية


  ؛جراءات العمل وفقا ال كل منهابقواعد وإ ؤسساتإلزام امل - 


تنمية االقتصادية على مستوى االقتصاد الكلي للدولة وقدرا ومسامهتها يف عملية ال ؤسساتتعظيم دور امل - 


  ؛فيعلى خلق الثروة للمجتمع وخلق فرص التوظ


ة من مسامهني و عمالء ؤسسوكافة األطراف ذات املصاحل املرتبطة بامل ؤسسةحتسني العالقات بني امل - 


  ؛دين واتمع احمليط ارومقرضني ومديرين وموظفني ومو


 .    اجليدة يف اتمع حوكمة الشركاتقافة بناء وسيادة ث -


 


                                                           
  .74، 73: ص، ص وآخرون، حممود عزت اللحام -1
اصة من أجل اإلصالح حبوث وأوراق عمل ندوة حوكمة الشركات العامة واخلدور املراجعة الداخلية يف تفعيل مبادئ حوكمة الشركات، عمرو يس،  -2


   .188: ، ص2009صر، ، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، م2006االقتصادي واهليكلي، املنعقدة بالقاهرة مصر نوفمرب 
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  1:كما أشار عدد من الباحثني إىل أهداف أخرى حلوكمة الشركات ميكن تلخيصها يف ما يلي    


 ؛ومصاحل املسامهني اإلدارةكبح خمالفات اإلدارة احملتملة وضمان التناغم الفعال بني مصاحل  -


 ؛تقليل املخاطر املالية واالستثمارية -


 ؛املسامهني ومصاحلهم من خالل وضع اإلستراتيجية االستثمارية السليمة محاية حقوق -


 ؛ر أسواق املال يف تنمية املدخراتتعميق دو -


 ؛زيادة الثقة يف االقتصاد الوطين -


 ؛اسبة على املسؤولية االجتماعيةإظهار الشفافية وقابلية احمل -


 ؛األداء املايل للشركة أو املصرف حتسني -


 ؛)أخالقيات املهنة(لقيم األخالقيةقتصادية للشركة من خالل التمسك بااحلفاظ على السمعة اال -


راتب لدى مؤسسات التقييم فتح السبيل النفتاح الشركات على أسواق املال العاملية والوصول إىل أعلى امل -


 ؛الدولية


قوانني واللوائح التزام الشركات بالسلوكيات األخالقية واملمارسات املهنية السليمة واآلمنة مع االلتزام بال -


 . والضوابط الرقابية واإلشرافية


  


  


        


                                                           
  .44، 43: ص، ص ،مرجع سابقعالء فرحان طالب، اميان شيحان املشهداين،  -1
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  النظريات املفسرة حلوكمة الشركات: املبحث الثاين


وإبراز يف نظريات العديد من الباحثني ومؤسسي النظريات االقتصادية تفسري مصطلح احلوكمة  حاول      


بشيء من  املفسرة حلوكمة الشركات يف هذا املبحث أهم النظرياتناول ، وسنتوجهة نظرهم الفكرية حوهلا


   .نظرية حقوق امللكية، نظرية املعامالت ونظرية الوكالة ونظرية أصحاب املصاحل :وهيالتفصيل 


  نظرية حقوق امللكية: املطلب األول
إال يف الواقع  هيواليت ما  ،املبادالتد سواء الكثري من التعامالت وحؤسسات على تتم بني األفراد وامل      


األفراد ، أي أن تبادل حلقوق امللكية فهي، مبعىن آخر متبادل عن احلقوق املتعلقة باألشياء اليت يتبادلوا تنازل


، وسنوضح فيما أي أن هذه النظرية تنطلق من حقوق امللكية ،واردهذه املميلكون يف الواقع حقوق استعمال 


  . يلي هدف و منطلقات وفرضيات هذه النظرية فيما يأيت


  ف نظرية حقوق امللكيةهد: أوال


دف نظرية حقوق امللكية إىل فهم عمل خمتلف املؤسسات استنادا إىل مفهوم حقوق امللكية وتوضيح       


، Demtez، دميستز Alchanأليشان (فعاليتها النسبية، جتد هذه النظرية أصوال هلا أساسا يف أعمال كل من 


حقوق امللكية بأا ليست  Pejovichف بيجوفيتش ولقد عر)  Pejovichو بيجوفيتش  Furubothفرييبوتن 


   1.عالقات بني األفراد واألشياء ولكن عالقات بني األفراد يف عالقام باستعمال األشياء


  2 :وتقسم حقوق امللكية إىل األقسام التالية      


 ؛تعين حق استعمال املواد: ستعمالحق اال -


 ؛مرتبطة حبق استغالل املواد: غاللحق االست -


  .تعين حق بيع املواد:  لتنازلحق ا -


  منطلقات نظرية حقوق امللكية: ثانيا


  3:تنطلق نظرية حقوق امللكية من املنطلقات التالية      


 ؛ول حلقوق امللكية عن أشياء معينةكل تبادل بني األشخاص هو تدا -


أو األصول  حقوق امللكية متنح احلق والسلطة لالستغالل، أو احلصول على دخل، أو التنازل على السلع -


 ؛ة هلذه احلقوقاخلاضع


 ؛ل امللكية يف آليات عمل االقتصادتبني نظرية حقوق امللكية كيفية تأثري خمتلف أشكا -


  .تفوق امللكية اخلاصة على األشكال األخرى للملكية -


                                                           
جامعة اجلنان، طرابلس، املعرفة،  عوملة اإلدارة يف عصر املؤمتر العلمي الدويلتطور وتباين أم تنوع وتكامل،  نظريات الفكر اإلداريعبد الفتاح بومخخم،  -1


  .20:، ص2012لبنان، 
، 03الد ، 01ع  اجلزائر، معسكر، معسكر،جامعة جملة التنظيم والعمل، حوكمة الشركات يف املؤسسات االقتصادية،  آلياتبلربكاين أم خليفة،  -2


  . 48 :ص 2014
  .26: ، ص2015 األردن،عمان،  دار حامد للشر والتوزيع،حماضرات يف نظرية حوكمة الشركات، غضبان حسام الدين،  -3
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  فرضيات نظرية حقوق امللكية: ثالثا


  1:تقوم نظرية حقوق امللكية على الفرضيات التالية      


 ؛املةالعقالنية الك -


 ؛تعظيم املنافع -


 ؛املعلومة غري كاملة وتكاليف املعلومة ليست معدومة -


 ؛السوق هو املكان الذي تتجلى فيه تفضيالت األشخاص -


 .سلوكات األفراد تتأثر باهلياكل اليت ترعرعت فيها -


  2:ملكية املؤسسات إىل األنواع التالية   Pejovich  &Furubothصنف كل من      


يف هذه املؤسسة يكون كل من حق االستعمال وحق االستغالل وحق التنازل من  :املؤسسات الرأمسالية -1


 :حق شخص واحد، وتوجد حالتني مها


إذ ال يوجد فصل بني وظيفة القرار وتوظيف امللكية هذا ما جيعل املؤسسة الرأمسالية أكثر  :املالك هو املسري -


 .جناعة


تسمح مبراقبة  حوكمة الشركاتظيم فعال، ألن آلية تشكل املؤسسة الرأمسالية تن :وجود املسري واملالك -


متخذي القرار واحلث على التسيري لصاحل املسامهني، واملسري يعترب كدائن داخلي متبقي، حتت هذا املصطلح يتم 


تقسيم املداخيل املتبقية، يعين الفائض غري املصرح عنه يف العقد بني املسري واملسامهني، واألولوية تكون للدائنني 


 .    خلارجيني لذا ينتظر املسامهني رفع املداخيل لرفع أجرة املسري وزيادة منفعة املساهما


يف هذه املؤسسة تقسم حقوق امللكية، حيث املالك له حق التنازل  :املؤسسة اليت يسيطر فيها املسري -2


لتسيري اليومي للمؤسسة، وحق استغالل املنتج، مثال له حق بيع أسهمه، أما املسري ميلك حق االستعمال لقيامه با


إن هذا التقسيم حلقوق امللكية قد يسبب نزاع املصاحل بني املالك واملسري، فاملسري ال ميلك رأس املال لذا ال 


 .   يبحث عن رفع قيمة الثروة لصاحل املسامهني، فالربح عند املسري يكون يف استقالليته وتعزيز مكانته


مجاعي من قبل جمموعة من العمال، أما االستغالل وحق التنازل  كون حق االستعمال :املؤسسة العمومية -3


 Gomezيكون ملك للدولة أو السلطة العمومية، هذا النوع من املؤسسات يكون ذا طبيعة غري ناجعة، ويرى 


يف هذا السياق أن كل العمال هلم فوائد ملا تكون املؤسسة متطورة، لكن كل واحد منهم يفضل تقدمي عمل 


 .      م وجود ترابط بني مستوى األجر واجلهد الفردي املبذولأقل، أي عد


يف هذه املؤسسة ال يوجد مالك حقيقيون، فحق امللكية يكون مجاعي، ومبا أن حق  :املؤسسة التعاونية -4


االستغالل يكون مجاعي للعمال واملسريين فقد تكون عدم النجاعة يف هيكل املؤسسة، وذلك نتيجة غياب 


 . للتسيري الرقابة الفعالة


 


                                                           
  .26: ، صسابقالرجع نفس املغضبان حسام الدين،  -1
   .49، 48: ، ص، صمرجع سابقبلربكاين أم خليفة،  -2
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  نظرية تكاليف املعامالت: املطلب الثاين


يقصد بتكاليف املعامالت تكاليف تشغيل نظام اقتصادي أو تبادل اقتصادي يتم يف نطاقه، مبا يف ذلك   


تكاليف احلصول على : وميكن أن تتضمن هذه التكاليف ،التكاليف الناجتة من جراء إنشاء أو تنفيذ العقود


التفاوض أو تكاليف وضع أسس لالئتمان والقروض وما إىل ذلك، ويعترب ختفيض هذه  املعلومات أو تكاليف


طاع، وسنحاول يف هذا املطلب قدر املستحتقيقها  التكاليف من األهداف الرئيسية اليت تسعى املؤسسات إىل


  .  ة كيفية التعامل مع هذه التكاليف وذلك من خالل نظرية تكاليف املعامالتمعرف


  نظرية تكاليف املعامالتظهور : أوال


ففي  ،1937سنة  " طبيعة املؤسسة"حول  eRonald Coas لرونالد كوزنشرت أول مسامهة رئيسية     


الوقت الذي يفترض فيه االقتصاد الكالسيكي اجلديد كفاءة السوق التامة من حيث تنسيق األنشطة 


 ،تواجدة يف حبر من املبادالت السوقيةاالقتصادية، تساءل كوز عن سبب تواجد الشركات، تلك التنظيمات امل


أما  ، الواقعإجابته كانت بأن العمل بنظام األسعار ميكن أن يكون مكلفا وذلك لوجود تكاليف املعامالت يف


بالطبع يعترب تنظيم  ،قتصاديني من اقتصاد هذه التكاليففهي متواجدة ألا متكن الفاعلني اال ؤسساتامل


ه األخرية تعترب احلل األمثل بني تكاليف املعامالت يف السوق و تكاليف التنظيم أيضا مكلفا، لكن هذ ؤسسةامل


  1.مؤسسةيف شكل 


موجودة وقابلة للبقاء اقتصاديا عندما تكون تكاليف معامالم أقل من  ؤسساتووفقا لنهجه فإن امل    


  2.تلك املوجودة يف السوق


وحدة أو مركز لتنظيم العقود ليست  يف كتابة طبيعة املؤسسة فإن املؤسسة eCoasحسب كوز     


وحسب، بل هي شبكة من العالقات املعقدة ذات الطبيعة التعاقدية، وبالتايل فهو مييز فيها بني تعامالت داخلية 


وتعامالت خارجية، من خالهلا تبحث املؤسسة عن أسلوب التنسيق املناسب، وعليه فضبابية حدود املؤسسة 


     3.لوكالة جتنبتها نطرية تكاليف الصفقاتاليت أنتقدت من أجلها نطرية ا


بشأن  eCoas كوزالتحليل االقتصادي للمؤسسات يدفعنا إىل أن نتذكر التوضيح الذي قدمه إن     


حيث أا تشكل مؤسسة أكثر فعالية من السوق متكن من االقتصاد يف تكاليف املبادلة، إن  ،تواجد املؤسسة


الذي   Oliver Williamsonأوليفار ويليامسن اسة املؤسسات يعود للباحث تربير هذه النظرية واستخدامها يف در


مكانة متميزة يف  Williamson بطريقة أخرى، وحيتل ج وليامسن األشكال التنظيمية الداخلية طور نظرية عن


وا متنوعة لباحثني قدم اجتاهاتاملدخل االقتصادي لتحليل املؤسسات، حيث يعد هذا املدخل النتيجة لعدة 


                                                           
 :انترنت موقعمنرب احلرية، موقع ، 2013-1910رونالد كوز، نوح اهلرموزي،  -1


http://minbaralhurriyya.org/index.php/archives/8106  15/03/2015اطلع عليه بتاريخ.  
2- Michel Ghertman , Oliver Williamson et la théorie des coûts de transaction, Revue française de gestion 


2003, n° 142,  p :44  ,Cite Internet : http://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2003-1-page-43.htm Page 
Visitée  le: 25/11/2012. 
3 -Jonqthqn.R, Corporate Governance,Princeton University Press, New Jersey, USA, p:20. 
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، تشاندلر  Arrow، أرو  Simon، ساميون Commons، كومونز  eCoasأساس هذا التحليل أمثال كوز 


Chandlerويليامسنمفهوم تكاليف الصفقات الذي يشكل أساس التحليل لدى  ، ونشري إىل أن  


Williamson 1.د واملؤسساتيتضمن جممل التكاليف الناجتة عن العقود اليت تتعلق بانتقال امللكية بني األفرا    


  خصائص الصفقات: اثاني


تشمل خصائص الصفقات على عنصرين أساسيني ومها الفرضيات السلوكية ومسات الصفقات وألن     


هذه األخرية تبدأ وتكتمل بواسطة العنصر البشري فال بد من حتديد الفرضيات السلوكية قبل حتليل مسات 


  2 :الصفقات


 :تعاماليف املالفرضيات السلوكية لنظرية تكال -1


حيث عرب عن الرشادة   Simon (1974( يف البداية طور هذا املفهوم من قبل  :الرشادة احملدودة -1-1


ملوردين ااحملدودة بكون الفرد ال ميلك قدرة احلصول على كافة املعلومات وفهمها وتوقع ردود أفعال املوظفني و


  .املنافسني بشكل دقيق و العمالء و


عندما يكون هناك عقد غري تام فان ذلك يطرح مشاكل إضافية  Williamson حسب  :االنتهازية - 2 -1


سوء االختيار، اخلطر األخالقي، التهرب، السعي لتحقيق : تقترن مع حالة االنتهازية واليت تظهر على شكل


     .أهداف غري رئيسية، وغريها من أشكال السلوك االستراتيجي


أن العقود لن تكون تامة وبالتايل فانه يوجد   Williamson يرىوبناءا على الفرضيات السابقة،     


   .طرف يتعرض النتهازية طرف آخر، مما يشكل حالة تضارب يف املصاحل بني األطراف املتعاقدة


  تعامالمسات نظرية تكاليف امل -2


 يفمتثل املرحلة األوىل  عاملةفإن حتديد فرضيات و مسات نظرية تكاليف امل Williamson حسب    


و تعترب  ،خصوصية األصول، عدم التأكد، درجة تكرار الصفقة: عناصر  الثةالتحليل وتتمثل هذه السمات يف ث


  .حوكمة الشركاتعناصر أساسية لالختيار األمثل بني هياكل هذه ال


عندما يستثمره العون االقتصادي ) متخصص(يقال عن أصل أنه ذا خصوصية : خصوصية األصول -2-1


وحيدة بشكل ال يسمح باستخدامه يف صفقات أخرى دون حتمل تكاليف عالية، أي  ط صفقة حبيث خيدم فق


ال ميكن أن يعاد استخدامه يف إبرام عقود أخرى بتكلفة أقل من االستثمار يف أصول جديدة، مثل كابالت 


إمدادية  األلياف الزجاجية املدفونة أو دراسة لتركيب نظام املعلومات الداخلي لشركة معينة، أو وحدة


ويكون األصل ذو مستوى منخفض نسبيا من اخلصوصية،   ،إخل...متخصصة قريبة جغرافيا من مصنع اإلنتاج


                                                           
  .18:ص مرجع سابق،عبد الفتاح بومخخم،  -1
مداخلة مقدمة ،  2009قراءة نظرية آلليات حوكمة املنظمات وفق مقاربة أوليفار ويليماسون احلائز على جائزة نوبل  الياس بن ساسي، مرمي فيها خري، -2


نوفمرب  26-25، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، امللتقى العلمي الدويل األول حول آليات حوكمة املؤسسات ومتطلبات حتقيق التنمية املستدامةإىل 


  .803، 802: ص، ص ،2013


 


  







اإلطار املفاهيمي حلوكمة الشركات                                                              :الفصل األول   


 


22 


ملا ميكن إعادة توزيعه على تكلفة منخفضة لصفقات أخرى مثل أرفف املتاجر الكربى وحاويات القوارب اليت 


  .إخل...املعلبة ميكن أن حتمل األثاث واملركبات و األغذية 


ترتبط أو تتعلق حالة عدم التأكد بقدرة األعوان على التحكم يف اإلنتاج أو تقدمي اخلدمة،  :عدم التأكد -2-2


  :و تنقسم حالة عدم التأكد إىل مكونني  ،احلصول على متطلبات اجلودة لنقل التكنولوجيا: مثل


  ؛ا املؤسسة داخلياواليت تشمل الطبيعة الضمنية للمهام اليت تقوم : حالة عدم التأكد الداخلي -أ


تتعلق حباالت عدم التأكد املوجودة يف البيئة اخلارجية للمؤسسة مثل حالة  :حالة عدم التأكد اخلارجي -ب


عدم التأكد التكنولوجي، عدم التأكد القانوين والتنظيمي، حالة عدم التأكد اجلبائي وحالة عدم التأكد 


   .التنافسي


تمثل درجة التكرار يف عدد الصفقات اليت جترى بني عونني اقتصاديني أو ت ): ةعاملتعدد امل(درجة التكرار -3


  .حوكمة الشركاتالصفة األكثر أمهية عند قرار اختيار هياكل  Williamson أكثر، وال يعتربها


  )حمدادت االختيار بني السوق أو املؤسسة( حوكمة الشركاتهياكل : اثالث


فيما  أوال طبيعة املعامالت نوضح Williamsonب قبل التطرق إىل هياكل حوكمة الشركات حس    


  1 :يأيت


  :تعامالطبيعة امل -1


كيف ميكننا اختيار طبيعة  Williamson وضحعلى الفرضيات السلوكية وخصوصية األصول  بناءا     


   :ت موضحة يف اجلدول التايلمالاعامل


  عاملةمسات عملية امل): 02(اجلدول رقم 


  الفرضيات السلوكية
  عاملةطبيعة امل  عاملةملخصوصية ا


  الرشادة احملدودة  االنتهازية


  ختطيط  +  0  +


  وعد  +  +  0


  منافسة  0  +  +


  حوكمة  +  +  +


 2009قراءة نظرية آلليات حوكمة املنظمات وفق مقاربة أوليفار ويليماسون احلائز على جائزة نوبل  الياس بن ساسي، مرمي فيها خري، :املصدر


، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، آليات حوكمة املؤسسات ومتطلبات حتقيق التنمية املستدامةلتقى العلمي الدويل األول حول املمداخلة مقدمة إىل ، 


   .804: ص ،2013نوفمرب  26-25اجلزائر، 


 


األعوان االقتصاديون يتميزون بالرشادة احملدودة مع وعندما تكون األصول متخصصة و: احلالة األوىل -


                                                           
   .805، 804 :ص، ص، مرجع سابقالياس بن ساسي، مرمي فيها خري،  -1
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  ركاء، تعتمد الصفقة هنا على التخطيط؛وجود انتهازية الش


مع كون األعوان االقتصاديني ذوي رشادة حمدودة واألصول  االنتهازيةعند غياب و :احلالة الثانية - 


متخصصة، تعتمد الصفقة على الوعد، أما عند توفر فرضية الرشادة احملدودة لألعوان االقتصاديني مع وجود 


ة على املنافسة، وحني تتوفر مجيع العناصر السابقة عاملل، فتعتمد هنا املاالنتهازية يف ظل عدم خصوصية األصو


   .حوكمة الشركاتفاخليار األنسب هو ) االنتهازية، الرشادة احملدودة، خصوصية األصول(


  حوكمة الشركاتهياكل  -2


حدد  لةعاموتعترب املرحلة الثانية من التحليل فبناءا على درجة خصوصية األصول ودرجة تكرار امل    


Williamson أربع هياكل للحوكمة موضحة يف اجلدول التايل :  


  التجارية عامالتبامل حوكمة الشركاتمطابقة هياكل ): 03(اجلدول رقم 


  درجة خصوصية األصل
  


  بدون خصوصية  متوسط اخلصوصية  كامل اخلصوصية


  ثالثية) حوكمة(هيكلة 


  عقد نيوكالسيكي
  ضعيفة  السوق) حوكمة(هيكلة 


  التكراردرجة 


  قوية  عقد كالسيكي  ثنائية) حوكمة(هيكلة   موحدة) حوكمة(هيكلة 


  


 2009قراءة نظرية آلليات حوكمة املنظمات وفق مقاربة أوليفار ويليماسون احلائز على جائزة نوبل  الياس بن ساسي، مرمي فيها خري، :املصدر


، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، وكمة املؤسسات ومتطلبات حتقيق التنمية املستدامةآليات حامللتقى العلمي الدويل األول حول  مداخلة مقدمة إىل ،


 .805: ص ،2013نوفمرب  26-25اجلزائر، 


 


) اليهم(عندما تكون األصول بدون خصوصية ودرجة التكرار متزايدة أو منخفضة  :هيكلة السوق -2-1


 .الة يكلة السوقيكلة يف هذه احلفإننا نلجأ إىل العقد الكالسيكي وتسمى اهل


  :هيكلة ثنائية أو ثالثية -2-2


 عندما تكون األصول متوسطة اخلصوصية مع درجة تكرار قوية؛  :هيكلة ثنائية -


عندما تكون األصول نوعية أو متوسطة اخلصوصية مع درجة تكرار ضعيفة، فإننا نلجأ إىل  :هيكلة ثالثية  - 


  الة باهليكلة الثالثية؛العقد النيوكالسيكي وتسمى اهليكلة يف هذه احل


ممارسة مجيع (عندما تكون األصول نوعية مع درجة تكرار قوية، أي نلجأ إىل املؤسسة  :هيكلة موحدة  - 


  .)األنشطة و التنسيق بني الوحدات


   عامالتتقييم نطرية تكاليف امل: رابعا


ح اليوم من غري املمكن عمال رائدا يف الفكر اإلداري، وقد أصب Williamsonتعد مسامهة ويليامسن       


ت، إن عامالاحلديث عن املنشأة، السوق، املؤسسة دون االعتماد على التحليل الذي تقدمه نظرية تكاليف امل


   .مؤسسايت جديد يأخذ املؤسسة كنظام للعقود القتصاديقدم حتليال  Williamson  ويليامسن


فرضية السلوك االنتهازي مثال كانت حمل إىل الكثري من املآخذ، ف عامالتتعرضت نظرية تكاليف امل      
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انتقاد شديد خاصة يف األشكال اجلديدة للتنظيم الصناعي السيما التحالف بني املؤسسات، واليت ال ميكن 


    1.فهمها إال من خالل إدراج الثقة املتبادية، وهذا ما يعاكس السلوك االنتهازي


  نظرية الوكالة: املطلب الثالث


امللكية عن الرقابة وهي ملاذا يهتم املديرون باملالك؟، أبرز الدواعي أن املديرين  توجد مشكلة يف فصل    


املعينني من قبل املالك، يسعون إىل إرضاء محلة األسهم بتعظيم األرباح، باالضافة إىل إشباع رغبات أنفسهم يف 


" واملدير هو " املوكل " شكل مزايا أو سلطة أو شهرة، وهذا ما خيلق مشكلة الوكالة اليت جتعل املالك هو 


والذي من املفترض أن يعمل حلساب املالك، فإذا كان املساهم اليستطيع متابعة ورقابة سلوك " الوكيل 


املديرين، فمن احملتمل أن يقوم هؤالء املديرون باستغالل أصول الشركة خلدمة مصاحلهم على حساب هؤالء 


           2.املسامهني


  لةمفهوم نظرية الوكا: أوال


اليت حتكم أطراف عقد الوكالة، وعلى هذا ) التعاقدية ( تعتمد نطرية الوكالة على العالقات القانونية     


إطار فكري إستخدم كأداة حبث لتفسري ظاهرة العالقات التعاقدية اليت " األساس تعرف نظرية الوكالة على أا 


 3."عرفت يف ميادين كثرية من ميادين العمل والفكراالنساين


 & Jensonنظرية الوكالة بأا تعميم لنظرية حقوق امللكية، حيث تعد مقاالت كل من تفسر     


Meckling  من يراقب : من أرست قواعد هذه النظرية، فهي تسمح باإلجابة عن سؤالني مهمني 1976سنة


املتحكم أو املسيطر يف الشركة الرأمسالية؟ وكيف تنظم عملية مراقبة اجلهد االنتاجي؟ الرقابة تشمل وضع 


علومات الضرورية آليات حمفزة لنشر املعلومة، ألن األعوان املتصفون بالرشادة والعقالنية ميتلكون قدرا من امل


لتقييم جمهودام، كما نسجل وجود التناظر معلومايت يعيق التقييم الصحيح هودات كل منهم، وباألخص 


املالك الذي يفوض جزءا من حقوق ملكيته ملسري موكل الميكنه أن يضمن أن يستعمل هذا األخري الوسائل 


املسري هدف هذا ال يتبع  يف إمكانية أن يتمثل خطروعليه يوجد األكثر مالئمة إلستخراج أقصى ربح ممكن، 


، هذه العالقة اخلاصة بني املالكني والفريق التنفيذي املدير تتضمن وجود تكاليف وكالة، ويف نفس تعظيم الربح


          4.الوقت توجد تكاليف وكالة داخل الشركة نفسها، وتستند النظرية حول ترشيد سلوك املسريين


وجبه واحد أو أكثر من األفراد عالقة الوكالة بأا عقد يقوم مب Jenson & Mecklingيف حني يصف     


لكي ينجز بعض األعمال واخلدمات بالنيابة عنه، ويف ) الوكيل ( بتعيني واحد أو أكثر ) األصيل أو املوكل (


                                                           
  .20:ص مرجع سابق،عبد الفتاح بومخخم،  -1
حوكمة الشركات األطراف الراصدة موهر، تعريب ومراجعة حممد عبد الفتاح العشماوي، غريب جرب عنام، .كيم، جون نوفسنجر، ديرك ج.كينث أ -2


  . 27: ، ص2010دار املريخ للنشر، الرياض، اململكة العربية السعودية، واملشاركة، 
  .74: ، صمرجع سابقعدنان بن حيدر بن درويش،  -3
الة اجلزائرية للدراسات حالة املؤسسات العمومية االقتصادية يف التشريع اجلزائري،  -مراقبة املديرين التنفيذيني يف ضوء نظرية الوكالةمهدي شرقي،  -4


   .138: ، ص2015 ،01اجلزائر، ع جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  احملاسبية واملالية،
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  1.املقابل يفوض األصيل الوكيل يف إختاذ القرارات


  فروض نظرية الوكالة: انياث


  2 :تقوم نظرية الوكالة على الفروض التالية          


 ؛إىل تعظيم منفعته الذاتية ى كل منهمااالقتصادي ويسعيتميز كل من األصيل والوكيل بالرشد  -


إختالف أهداف وأفضليات كل من األصيل والوكيل فبينما يسعى األول إىل احلصول على أكرب قدر من  -


تعظيم منفعته من خالل احلصول  علىإن الوكيل يسهر جهد وعمل وتصرفات الوكيل مقابل أجر معقول، ف


 ؛احلوافز واملزايا مع بذل جهد أقلعلى قدر من املكافآت و


 :إختالف املخاطرة اليت يتحملها كل من األصيل والوكيل ويرجع ذلك إىل -


ذا هعدم قدرة األصيل على متابعة ومالحظة أداء وقرارات وتصرفات الوكيل بصورة مباشرة نتيجة معايشة  -


 ؛ومشاكله واالملام خبصائص التنظيماألخري لظروف العمل 


 ؛ص الشخصية لكل من األصيل والوكيلإختالف اخللفية التدريبية واخلصائ -


 .   إختالف إمكانية التوصل إىل املعلومات وفهمها لكل من األصيل والوكيل -


  تكاليف الوكالة: اثالث


ى حالة الصراع احملتملة بني املدراء ومالكي املؤسسة يقصد بتكاليف الوكالة التكاليف اليت تترتب عل    


والدائنني، وتعرف بأا تكاليف إعادة حل مشكالت الصراع بني حاملي األسهم وحاملي السندات واملدراء 


اليت تتضمن تكاليف توفري احلوافز للمدراء لتعظيم ثروة حاملي األسهم وكذلك مراقبة سلوكيات املدراء 


  .ي السندات من حاملي األسهموتكاليف محاية حامل


  3:يترتب على ما تقدم مايسمى بتكلفة الوكالة، وتأخذ هذه التكلفة صورا عدة أمهها مايلي    


 ؛ها أتعاب مراجع احلسابات اخلارجيالتكلفة املرتبطة مبراقبة تصرفات االدارة وأمه -


 ؛ممن أجل محاية مصاحل املالك تكلفة تنفيذ القيود اليت تقرر اجلمعية العامة فرضها على قرارات االدارة -


التكلفة املصاحبة إلعادة التنظيم مبا يسمح بتفويض السلطات وعدم تركز القرارات يف يد االدارة العليا،  -


وذلك إىل جانب تكلفة الفرصة البديلة النامجة عن االخنفاض املتوقع يف كفاءة االدارة بسبب إعادة التنظيم أو 


 ؛ن قبل املالكبسبب القيود املفروضة عليها م


يف تعظيم قيمة أسهم  ىل العمل على حتقيق مصلحة املالك املتمثلةإقيمة احلوافز املقدمة لالدارة لدفعها  -


 .املؤسسة


 


                                                           
  .170:، ص2011، مصر، اإلسكندريةالدار اجلامعية، ، - آثارها –أسباا  -دوافعها –تكارية احملاسبة اإلبطارق محاد عبد العال،  -1
، 2ط، )املتطلبات  –التجارب  –املبادئ  - املفاهيم( شركات قطاع عام وخاص ومصارف  -حوكمة الشركاتطارق محاد عبد العال،  -2


  . 70، 69: ، الدار اجلامعية، مصر، ص، ص2007/2008
  .40: ، ص2007، مصر، اإلسكندريةدار الفكر اجلامعي، التمويل واإلدارة املالية للمؤسسات، د اندراوس، عاطف ولي -3







اإلطار املفاهيمي حلوكمة الشركات                                                              :الفصل األول   


 


26 


  1:هناك من يقسم تكاليف الوكالة إىل ثالثة أقسام هي    


املعلومة،  هذه التكاليف يتحملها األصيل، وتتضمن النفقات املتعلقة بتسيري: تكاليف الرقابة والتحفيز -


 ؛الرقابة، التحفيز


 ؛هذه التكاليف يتحملها الوكيل واليت تعرب عن التنفيذ اجليد للعقد: تكاليف االلتزام -


تعرب عن تكاليف الفرصة الضائعة، أي ما كان ميكن أن حيصل عليه كل طرف : تكاليف الفرصة الضائعة -


دفوعة يف حال وجود نظام الوكالة والتكاليف اليت لو مل يتعاقد مع اآلخر، مبعىن تكلفة الفرصة بني التكاليف امل


  .تترتب يف حال قيام األصيل بالتسيري املباشر


  مشاكل نظرية الوكالة: ارابع


 صالءاألمن  موعتني تتضارب أهدافها ومها كالتعد نظرية الوكالة تعبري للعالقة التعاقدية بني جم    


ة إىل صياغة العالقة بني هذه ااميع دف جعل تصرفات ودف نظرية الوكال) املدراء(والوكالء ) املالكني(


ومن خالل هذه العالقة تنشأ العديد من املشاكل، لعدم وجود عقود  ،الوكيل تنصب يف تعظيم ثروة املالكني


  3 :قبل ذلك وجب اإلشارة إىل مصادر هذه املشاكل وهيلكن   2 ،كاملة والشكل اآليت يوضح ذلك


 ؛ابة أداء الوكيللى رقعدم قدرة األصيل ع -


لديها معلومات أكثر من األصيل، وحىت ولو توافرت ) الوكيل ( عدم متاثل املعلومات حيث أن اإلدارة  -


 .ريها بنفس قدرة الوكيل املتخصصنفس املعلومات لألصيل فإنه ال يستطيع تفس


لعدم وجود عقود ونتيجة أنه من خالل عالقة الوكيل مع األصيل سوف تنشا عالقة تعاقدية ونشري إىل     


  4 :مشاكل عدة سببها أكاملة تنش


الوكيل  أن جمرد ربط أداء املدراء بالرحبية املتحققة أو املبيعات يعد حبد ذاته وسيلة لتحقيق الكثري من أهداف- 


 ؛دون حتقيق مصاحل األصيل


سيجعل املدراء  عدم معرفة األسلوب أو الطريقة اليت من خالهلا يتمكن األصيل أن يتابع تصرفات الوكيل، - 


  .أكثر سيطرة من املالكني على شؤون الشركة كافة


  


  


  


  


                                                           
  .22:، صمرجع سابقعبد الفتاح بومخخم،  -1
إلبداع إىل امللتقى الدويل حول ا ، مداخلة مقدمةحوكمة الشركات ودورها يف ختفيض مشاكل نظرية الوكالة، بتول حممد نوري، علي خلف سلمان -2


  .19، 18: ، ص، ص2012ماي  13، 12: اجلزائر، يوميالبليدة، جامعة البليدة،  والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة،
: ، صمرجع سابق ،)املتطلبات  –التجارب  –املبادئ  -املفاهيم( شركات قطاع عام وخاص ومصارف  -حوكمة الشركاتطارق محاد عبد العال،  -3


71 .  
  .19، 18: ، ص، صمرجع سابق، مد نوري، علي خلف سلمانبتول حم -4
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  مشاكل نظرية الوكالة :)03(رقم شكل ال


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


مقدمة إىل امللتقى الدويل ، مداخلة حوكمة الشركات ودورها يف ختفيض مشاكل نظرية الوكالة بتول حممد نوري، علي خلف سلمان،: املصدر


  .18،19 :ص ،، ص2012ماي  12،13: اجلزائر، يومي البليدة، ري التنظيمي يف املنظمات احلديثة، جامعة البليدة،حول اإلبداع والتغي


  


   1:يتضح من الشكل السابق أن مشاكل الوكالة تبدو واضحة وهي    


تنشأ هذه املشكلة إثر اختالف مصاحل ورغبات األطراف املشكلة لعقد الوكالة، : مشكلة تضارب املصاحل -1


كل طرف يبحث على حتقيق مصلحته اخلاصة حىت لو كانت على حساب الطرف اآلخر فأصل هذا حيث 


 ؛املشكل يعود إىل السلوك األناين واالنتهازي لألطراف املشكلة لرباط العقود


تتمثل هذه املشكلة يف االنتقاء املعاكس للمسري للخيارات املرغوبة من طرف : مشكلة االختيار املعاكس -2


أو املالكني بعبارة أخرى، فهذا االحنراف يعود سببه السلوك االنتهازي للمسري أو اإلدارة املستقلة محلة األسهم 


 ؛عن امللكية يف حتقيق مصاحلها اخلاصة حىت لو كلف ذلك االحنراف على أهداف الفئة املالكة


خفاء بعض يعود سبب هذه املشكلة إىل قدرة الوكيل أو املسري على إ: م متاثل املعلوماتدمشكلة ع -3


املعلومات وعلى التصريح بالبعض اآلخر لطرف املوكل، وبذلك يستعمل الوكيل املعلومات لتحقيق مصلحة 


 ؛الشخصية حىت ولو تعارضت مع مصلحة املوكل


                                                           
، ختصص يف علوم التسيري أطروحة دكتوراه ،حتسني أداء املؤسسة االقتصادية اجلزائريةيف دور عالقة الوكالة  :ؤسساتحوكمة املهشام سفيان صلواشي،  - 1


  .135، 134: ص، ص ،2012/2013اجلزائر، ، 3 ائركلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسري، جامعة اجلزإدارة أعمال،


في تؤثر  


 مالكیھا حقوق حمایة


 أصحاب من اآلخرین


 المصالح


 االختیار مشكلة


 المعاكس


 تضارب مشكلة


 المصالح


 تحمل مشكلة


 المخاطرة


 عدم مشكلة


المعلومات تماثل  


الوكالة مشاكل تولد  


 األصیل


Principal 


 الوكیل


Agent 


القرارات اتخاذ سلطة خویلت  


القرارات اتخاذ سلطة تخویل  
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طبيعة غري الكاملة لعقود الوكالة ما بني أطرافها، اليعود أصل هذه املشكلة إىل : مشكلة حتمل املخاطرة  -4


ارب املصاحل فكل طرف من أطراف الوكالة يسعى إىل حتميل املخاطرة إىل الطرف فبناء على مشكلة تض


املعاكس وبكون عدم ممارسة الطرف املوكل للمهام اإلدارية، تبحث هذه الفئة باعتبار نفسها حمايدة للمخاطرة 


اجتناب  على حتميلها على الطرف الوكيل حىت ال تتحمل مصاحلها لألضرار، أما الوكيل فيسعى بدورة إىل


  .واالبتعاد عن املخاطرة مستغال بذلك طبيعة عقد الوكالة


  حلول مشكلة الوكالة: اامسخ


  1:تتراوح حلول مشكلة الوكالة الناشئة عن تعارض املصاحل بني املالك واإلدارة كما يلي    


 ؛صورة أسهم وهذا غري ممكن عمليا إعطاء اإلدارة أجرها يف -


ذا أيضا مكلف جدا وغري فعال والطريقة املثلى لعالج املشكلة تقع مراقبة كل تصرف لإلدارة عن قرب وه -


 .اء مع وجود بعض الرقابة املباشرةبني احللني السابقني عن طريق ربط أجر اإلدارة باألد


وميكن حتديد بعض اآلليات والوسائل املستخدمة جلعل اإلدارة تعمل جاهدة لتحقيق أهداف املسامهني     


  2:فيما يلي


يقوم هذا األسلوب على ضرورة منح اإلدارة تعويضات أو حوافز مالية مناسبة، ويراعى : داريةاحلوافز اإل -1


  :عند تصميم هيكل احلوافز املقترح أن حيقق األهداف اآلتية


 ؛ظ على الكفاءات اإلدارية العاليةجذب أو احلفا -


 .قيمة أسهم الشركة حتفيز اإلدارة أن تتصرف بشكل يهدف أساسا إىل حتقيق أهداف املسامهني بتعظيم -


ويقترح البعض منطا معينا هليكل احلوافز املالية يرون فيه اهليكل األمثل لتحقيق هدف املالك ويتكون     


  :من ثالثة أجزاء هي


 ؛إلدارة على مواجهة أعباء املعيشةمرتب سنوي حمدد يساعد أعضاء جملس ا -


 ؛مة رحبية الشركة يف اية السنةيحافز تدفعه الشركة لإلدارة يف اية السنة ترتبط قيمته بق -


منح أعضاء جملس اإلدارة الذين يتمتعون بسجل طويل وأداء مشرف يف خدمة الشركة عقود خيار لشراء  -


أو منحهم ) يعطي خيار الشراء احلق حلامله شراء أسهم الشركة بسعر معني ويف فترة حمددة ( أسهم الشركة 


من شأن هذا اإلجراء إشراك اإلدارة كمسامهني األمر الذي يزيد من و ،حمددة ترتبط قيمتها بأداء الشركةأسهم 


             .اف املسامهني بتعظيم قيمة الشركةحوافز اإلدارة حنو حتقيق أهد


تزايد يف العقود األخرية حجم الشركات، وقد تزامن ذلك مع تزايد أمهية : التدخل املباشر من املسامهني  -2


ستثمر الفرد، وأصبحت الكثري من املؤسسات املالية كالبنوك وشركات املستثمر املؤسسي على حساب امل


التمويل متتلك نسبة كبرية من أسهم الشركات، ونظرا ألمهية هذه املؤسسات بالنسبة للمركز املايل للمؤسسات 


عمليات  املالية املسامهة، فإن إدارات هذه املؤسسات ميكنها أن تتدخل إذا رأت مربرا لذلك ملمارسة تأثري على


                                                           
  .175:، صمرجع سابق، - آثارها –أسباا  -دوافعها –احملاسبة اإلبتكارية طارق محاد عبد العال،  -1
  .39: ، صمرجع سابقعاطف وليد اندراوس،  -2
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الشركات املساهم فيها، ويف الواقع العملي فإن املؤسسات املالية اليت متتلك حصصا يعتد ا يف الشركات 


تكون ممثلة بشكل فاعل يف عضوية جملس إدارات هذه الشركات مبا ميكنها من ممارسة تأثريات فعلية على أداء 


يم أداء الشركة يمؤسسات التدخل بشكل مباشر لتق أمهذه الشركة، وبصفة عامة ميكن للمسامهني أفرادا كانوا 


  .     من خالل ما يسمى باجلمعية العامة للشركة وذلك عن طريق نظام التصويت ا


 ،حينما تتدهور القيمة السوقية ألسهم الشركة فمعىن ذلك تدهور قيمة ثروة املسامهني: التهديد بالفصل -3


من األصوات يف اجلمعية العامة للشركة لعزل  ى جتميع عدد كافن فيما بينهم علووتبعا لذلك قد يتفق املسامه


وال شك أن هذا األسلوب من شأنه أن يدفع اإلدارة إىل بذل  ،دارة احلايل وإحالله مبجلس جديدجملس اإل


  .اجلهد الكايف إلرضاء محلة األسهم


أحد أو بعض املستثمرين  يقصد بالسيطرة هنا قيام: على املؤسسة) االندماج العدواين(التهديد بالسيطرة  -4


األفراد أو املؤسسني بالعمل على شراء نسبة من أسهم الشركة املستهدفة تتيح له إمكانية السيطرة عليها 


والتحكم فيها، وحينما تأخذ هذه السيطرة شكال إجباريا خيرج عن إرادة اإلدارة، فإن السيطرة يف هذه احلالة 


رة العدوانية عادة بالنسبة للمؤسسات اليت تسعر أسهما بأقل من ، وتظهر السيط1تسمى بالسيطرة العدوانية


قيمتها احلقيقية نتيجة ضعف اإلدارة فتكون هذه املؤسسة مستهدفة من قبل جمموعة املستثمرين للسيطرة 


وعادة ما تنتهي السيطرة العدوانية باالستغناء عن خدمات جملس اإلدارة احلايل وتعيني جملس جديد،  2،عليها


لذلك فعندما يشعر الس احلايل بوجود احتمال حدوث ذلك فإنه سوف يعمل بشكل جدي على  وتبعا


  . إرضاء املالك احلاليني ومحاية مصاحلهم بتحقيق هدف تعظيم قيمة السهم


عند عدم اكتفاء املؤسسة بالتمويل من مصادر التمويل الداخلي يف : تعارض املصاحل بني املالك والدائنني -5


االستثمارية، فإا تستخدم مصدر التمويل اخلارجي ذو التكلفة األقل واملتمثل بالدين، عندها متتد متويل الفرص 


، ويظهر نوعا )بافتراض أن اإلدارة تعمل لصاحل املسامهني(امهني والدائنني مشكلة الوكالة إىل العالقة بني املس


بازدياد مستوى املديونية، فعندما تستخدم آخر من تكاليف الوكالة وهي تكاليف الوكالة للدين، واليت تزداد 


املؤسسة التمويل املقترض فإن الدائن يهتم بالتعرف على املخاطرة املالية وخماطرة األعمال وكذلك التدفقات 


مصلحة الدائن يف ليست  النقدية املتوقعة يف املستقبل، ويستخدم محلة األسهم يف الغالب استراتيجيات


عندها سيدفع املسامهون معدالت فائدة عالية مما يدفعهم إىل عقد اتفاقيات مع  كإستراتيجية نقل املخاطر،


وهي تنقسم إىل عقود محاية  ،الدائنني على أمل ختفيض معدالت الفائدة هلذه االتفاقيات تسمى بعقود احلماية


املسامهني  ه إىلسلبية وعقود محاية إجيابية، فالسلبية تتمثل يف وضع القيود على حجم املقسوم الذي جيب دفع


وكذلك عدم  ،مع شركات أخرى وعدم بيع أو تأجري موجوداا بدون موافقة الدائنني وكذلك عدم االندماج


إصدار ديون إضافية طويلة األجل، أما عقود احلماية اإلجيابية فتتمثل يف االتفاق باحملافظة على مستوى رأس 


                                                           
  40: ، صمرجع سابقعاطف وليد اندراوس،  -1
  .58: ص، مرجع سابقحممود عزت اللحام وآخرون،  -2
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1.ا املاليةاملال العامل املنخفض وأن تزود الدائنني بكشوفا  


  نظرية أصحاب املصاحل: املطلب الرابع


 أصحاب املصاحل وسنوضح فيما يلي مفهومعلى أصحاب املصاحل أيضا األطراف اآلخذة  يطلق     


    .حبوكمة الشركاتعالقتها  خمتلف املفاهيم املتعلقة ا و حل وانظرية أصحاب املصإىل إضافة  


  مفهوم أصحاب املصاحل: أوال


 Freemanهتم بأصحاب املصاحل هو فرميان امعظم الباحثني يرى أن أول باحث  من أنعلى الرغم     


، إال هناك من يرى بأن أول حماولة للخوض يف جمال عالقة املؤسسة االقتصادية بأصحاب املصاحل 1984سنة 


أصحاب  إذ يعترب أحد األوائل الذين خاضوا يف نظرية 1959وكان ذلك سنة   Penroseتعود للباحث بونروز 


  2.املصاحل


يف حني كان أول ظهور هلذا املصلح كمفهوم يرجع الجتماع يف معهد ستانفورد لألحباث يف     


اجلماعات اليت بدوا تتوقـف املؤسسـة : " وقد عرف أصحاب املصاحل بأم  1963الواليات املتحدة عام 


ويقصد بأصحاب  3وجناح املؤسسة،عـن العمـل، أو بتعبري آخر تلك اجلماعات اليت تعترب حيوية لبقاء 


اجلماعات واألفراد الذين يستفيدون من املؤسسة، ويتأثرون بتحقيق أهدافها وجيب أن "  املصاحل أيضا بأم 


  4.حتتـرم حقوقهم وأال تنتهك يف إجراءات عمل املؤسسة


فيهم  كل شخص أو جمموعة تتوفر" فقد عرف أصحاب املصاحل بأم  Freeman 1984أما فرميان     


، ويعرف 5"قدرة التأثري على املؤسسة يف حتقيق أهدافها وكذلك الذين يتأثرون باملؤسسة يف نفس اال


بأم  أفراد أو جمموعات هلا مصاحل مشروعة يف اجلوانب املختلفة ألنشطة املؤسسة، " أصحاب املصاحل أيضا 


ب املصلحة يف أنشطتها، يف حني أن بعض إن على املؤسسات مسؤولية متباينة اجتاه كل من اموعات أصحا


العالقات قد تكون أكثر قيمة أو أمهية من البعض اآلخر، فإنه ال ينبغي أن تكون جمموعة واحدة قادرة على 


السيطرة على كل اموعات األخرى، وترتكز هذه العالقات بني املديرين وأصحاب املصاحل على أساس 


    6."أخالقي


                                                           
  . 40، 39: ، ص، ص2013دار وائل للنشر، عمان، األردن، اإلدارة املالية احلديثة، حممد علي إبراهيم العامري،  -1
مداخلة ورها يف إرساء استراتيجيات التنمية املستدامة، دحوكمة املؤسسات الصغرية واملتوسطة كآلية لتفعيل املسؤولية االجتماعية ومغريب عبد القادر،  -2


يف تدعيم إستراتيجية التنمية املستدامة، جامعة حسيبة بن الدويل الثاين عشر حول دور املسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة لتقى إىل امل مقدمة


  .12: ص ،2016نوفمرب  15- 14بوعلي، الشلف، اجلزائر، 
دراسة ميدانية على جممع – االقتصاديةمية املستدامة يف املؤسسة تنتفعيل أبعاد الأصحاب املصلحة يف دور إدارة العالقة مع محزة رملي، إمساعيل زحوط،  -3


، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، االجتماعيةاملؤمتر العلمي حول سلوك املؤسسة االقتصادية يف ظل رهانات التنمية املستدامة والعدالة فارم بقسنطينة،  دزا


   .327: ، ص2012نوفمرب  21- 20يومي 
جملة  ،دراسة عينة من املصارف التجارية العاملة بوالية اخلرطوم"اللتزام حبقوق أصحاب املصاحل وأثره يف أداء املصارف ا، الطاهر حممد امحد حممد محاد -4


  .117، 116: ، ص، ص2015 ،02، الد 16ع  ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان،العلوم االقتصادية
  .12: ، صمرجع سابقعبد القادر، مغريب  -5
  . 498: ص، 2009الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  حوكمة الشركات واألزمة املالية العاملية،طارق عبد العال محاد،  -6
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  املصاحلتصنيفات أصحاب : اثاني


أفراد، مجاعات : يرى الباحثون أن حدود أصحاب املصاحل يف إطار البيئة التنظيمية املباشرة هم    


  :ومنظمات يتأثرون بشكل مباشر بأداء املؤسسة وميكن توضيحهم من خالل الشكل التايل


  


 أصحاب املصاحل يف بيئة األعمال): 04(الشكل رقم 


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


، جملة جامعة واإلداريةجملة العلوم االقتصادية لة جادة لتأطري نظرية أصحاب املصاحل يف دراسات إدارة األعمال، حماوسعد العرتي، : املصدر


 .11: ، ص2007 ،13، جملد 48ع  العراق، بغداد، بغداد،


  


  :لقد قدم الباحثون عدة تصنيفات وتقسيمات إىل أصحاب املصاحل نذكر أمهها    


  :التصنيف األول -1


  1:ف أصحاب املصاحل إىل أربع تقسيمات هيهناك من صن    


 ؛طة اإلدارية والتنظيمية للمؤسسةوميثلون جزء من السل :أصحاب املصاحل الداخليني -1-1


كما يدعون باملقاولني املتعاقدين مع املؤسسة حيث ميثلون جمموعات  :أصحاب املصاحل اخلارجيني -1-2


جمموعة تعمل مبحيط ( ة ى خارج الدائر، وأخر)جموعات داعمة لنشاط املؤسسة ( داخل دائرة األحداث 


 ؛)املؤسسة 


وتشمل اهليئات اليت تعمل على فرض التشريعات املنظمة للعمل  :أصحاب املصلحة املشرعني -1-3


 ؛االقتصاديةوالعالقات 


  . اخل....م العامة من أفراد اتمع ومنظمات اتمع املدين واإلعالمضوت :أصحاب املصلحة يف اتمع -1-4


                                                           
جملة األكادميية فية اإلسالمية، إدارة أصحاب املصلحة كأحد متطلبات إجناح عمليات حتول البنوك التقليدية إىل املصرعبد القادر بادن، عبد القادر بريش،  -1


   .40: ، ص2017، 17اجلزائر، ع  جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، للدراسات االجتماعية واإلنسانية،


سة المؤس  


المؤسسات 


 الثقافیة والتربویة
الحكومة البرلمان 


 الدولة


اب السیاسیة األحز


ومنظمات المجتمع 


نيالمد  


جماعات االھتمامات 


 الجماھریة


المحاكم والمؤسسات 


یةعالتشری  


المؤسسات المالیة 


 والمصرفیة


 الموظفون


نالمنافسی  


اتحادات العمال 


 والنقابات


األسھم حملة  


بائن زال


 والمستھلكین


 الموردون
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  :R.Edward & Freman و فرميان  واردتصنيف  اد -2


قدم فرميان تصنيفا يفرق فيه بني أصحاب املصلحة الداخليني و أصحاب املصلحة اخلارجيني، غري أنه     


عاد وآخرون ليقدموا تصنيفا آخر يفرقون فيه بني أصحاب املصاحل األساسيني وأصحاب املصاحل الثانويني، 


جيد مستدام مشروط بربط عالقة وطيدة بينها وبني أصحاب املصلحة حيث يعتربون أن حتقيق املؤسسة ألداء 


، ولقد أشار 1األساسيني، كما أن أصحاب املصلحة الثانويني هلم تأثري كبري على عالقة املؤسسة باألساسيني


إىل أصحاب املصاحل األساسيني هم األطراف الذين بدوم أو بدون مسامهام  Clarksonاملفكر كلركسون 


املسامهني، املستثمرين، املوظفني، املستهلكني، املوردين، الدولة : ( ؤسسة فإن إستمراريتها غري ممكنة مثليف امل


، يف حني عرف أن أصحاب املصاحل الثانويني بأم أطراف تؤثر أو تتأثر باملؤسسة لكن ال يتم )واتمع


اإلعالم و (  حياة املؤسسة من ضمنهم إشراكهم يف الصفقات واملعامالت اليت جتريها وليس هلا دور مهم يف


  :  والشكل املوايل يبني ذلك، 2 )اموعات اخلاصة


 تصنيف أصحاب املصاحل): 05(الشكل رقم 


  


  


  


  


  


  


  


  


  


– االقتصاديةمية املستدامة يف املؤسسة نتأصحاب املصلحة يف تفعيل أبعاد الدور إدارة العالقة مع محزة رملي، إمساعيل زحوط، : املصدر


، االجتماعيةاملؤمتر العلمي حول سلوك املؤسسة االقتصادية يف ظل رهانات التنمية املستدامة والعدالة دراسة ميدانية على جممع زاذ فارم بقسنطينة، 


 .329، ص 2012نوفمرب  21-20جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، يومي 


  


اقدية صاحبة املصاحل، وتربطها باملؤسسة ويسمى أصحاب املصاحل األساسيني أحيانا األطراف التع    


عالقة مباشرة حتكمها العقود، ويف حني يعترب املساهم طرفا صاحب مصاحل يف غاية األمهية، إال أن اموعات 


األخرى هامة أيضا، ويوجد ملوظفي املؤسسة مصاحل قصرية األجل يف صورة أجر وظروف عمل ومصاحل 


للموظفني غالبا نقابات عمالية تدير عالقام باملؤسسة، كما يوجد  طويلة املدى يف صورة تقاعد، ويكون


                                                           
  . 329: ، صمرجع سابقمحزة رملي، إمساعيل زحوط،  -1
   .41: ، صمرجع سابقعبد القادر بادن، عبد القادر بريش،  -  2


ومة                                        اإلعالم          المنافسین                                              الحك  


 


 


 


 


 جمعیات حقوق المستھلك                                                            أصحاب المصالح الخاصة   


   المجتمع                              لعمالء               ا                    


 الممولون


 العمال                              الموردون                                        


 المؤسسة


اسیین  أصحاب المصلحة األس....... أصحب المصلحة الثانویین                                               ------   
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للدائنني والعمالء واملوردين مصاحل مشروعة يف املؤسسة، وتتأثر األطراف الثانوية صاحبة املصاحل بأفعال 


 املؤسسة، ولكن هلا صلة تعاقدية حمدودة ا، ومن األمثلة على األطراف الثانوية صاحبة املصاحل منافسي


املؤسسة والناشطني البيئيني، وال شك أيضا أن اتمعات احمللية واحلكومات وكل اتمع ممن املمكن أن يتأثروا 


         1 .بقرارات املؤسسة


  نظرية أصحاب املصاحلمفهوم : اثالث


بأا العالقة بني الشركة والبيئة احمليطة ا، " نظرية أصحاب املصاحل  Freemanيعرف فرميـان     


، حيث أن حاجات أصحاب مصاحل الشركة املتباينة، سوف 2"وكيفية التالؤم مع هذه البيئة وما هي ردة فعلها


تتصارع يف الغالب، ومثال ذلك أن دفع أجور أكرب العاملني سيكون على حساب استقطاع ذلك من أرباح 


ئيسيا يف عملية املوازنة ملثل هذه محلة األسهم، لذا فإن مفهوم النظرية املبسط يضع على عاتق املديرين دورا ر


احلاجات، إن بداية نشأة النظرية ظهرت عندما كان مفهوم أصحاب املصاحل مقتصرا على املالكني من محلة 


األسهم، وإن هذه العالقة بني محلة األسهم واملديرين يطلق عليها مشكلة الوكالة، وهي االحتمالية بنشوء 


، واللذين كانا يسعيان باجتاهات خمتلفة تقود إىل إحداث هذه املشكلة صراع مصلحة بني اإلدارة واملالكني


حيث ختتلف هنا أهداف اإلدارة وأهداف املالكني، إذ أن اإلدارة تسعى لتعظيم القيمة، بينما يرغب املالكون 


  3.بتعظيم الرحبية


ات اجتاه أصحاب عملية إدارة األخالق التنظيمية يف الشرك" نظرية أصحاب املصاحل بأا  تو عرف    


عملية حتديد العالقات بني أصحاب املصاحل وحتقيق أهداف الشركة، وبني عملية "وتعرف أيضا بأا  4،املصاحل


موعات يف نظرية أصحاب املصاحل بكل جمموعة من ا وتعترف ،اختـاذ القرار يف أن تكون بصورة أخالقية


وتركز نظرية أصحاب املصاحل بشكل أساسي  5،"تصاديةيف خلق القيمة االق املؤسسة اليت تؤدي دورا أساسيا


إىل جمموعات " املسامهني" على أنه جيب على املؤسسات أن ميتد اهتمامها وتركيزها من محلة األسهم أي 


ملني واتمع اأخرى هلا كذلك عالقة باملؤسسة، وتتمثل هذه اموعات أصحاب املصاحل يف العمالء، الع


ومعاملتها بصورة  اتمراعاة حقوق هذه اموع - حني اختاذ القرارات - املؤسسة  وجيب على إدارة 6،ككل


  7.عادلة ومتساوية


                                                           
  .499: ، صمرجع سابقالشركات واألزمة املالية العاملية، حوكمة طارق عبد العال محاد،  -1
  .116: ، صمرجع سابق ،الطاهر حممد امحد حممد محاد -2
 العراق، بغداد، ، جملة جامعة بغداد،واإلدارية، جملة العلوم االقتصادية حماولة جادة لتأطري نظرية أصحاب املصاحل يف دراسات إدارة األعمال، سعد العرتي،  -3


  .11: ص ،2007 ،13لد ا ،48ع 
  .116: ص ،مرجع سابق، الطاهر حممد امحد حممد محاد -4
  .116: ، صنفس املرجع السابق -5
، كلية االجتماعيةامللتقى الدويل الثالث  منظمات األعمال واملسؤولية  مداخلة مقدمة إىلاملسؤولية االجتماعية يف ظل حوكمة الشركات، صديقي خضرة،  -6


  .11: ص ،2012فيفري 15- 14تصادية و العلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة بشار،  اجلزائر، يومي العلوم االق
  .117، 116: ، ص، صمرجع سابق، الطاهر حممد امحد حممد محاد -7
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وضعت نظرية أصحاب املصاحل منوذجا للمؤسسة والذي مبوجبه كل األفراد واجلماعات من أصحاب     


 موعة معينة من املصاحل املشروعة يشاركون يف املؤسسة من أجل احلصول على املنافع، وال توجد أولوية


املصاحل واملنافع على جمموعة أخرى، فالنظرية رفضت فكرة أن املؤسسة وجدت لتعظيم ثروة املالكني، ومن 


 أو أنه يتأثر بطريقة أو اذلك يتضح أن النظرية تستند على فكرة وجود املؤسسة خلدمة كل من لديه مصلحة ،


جتاوز مشكلة الوكالة، فالنظرية تستند على فكرة  بأخرى بنشاطات املؤسسة وأعماهلا، وهي بذلك حتاول


 والذين ينتفعون أو يتضررون منها  اوجود املؤسسة خلدمة العديد من أصحاب املصاحل، ممن لديهم اهتمامات


   1.بطريقة معينة أو بأخرى


 حوكمة الشركاتنظرية أصحاب املصاحل و: ارابع


حوكمة الشركات؟ من نظرية الوكالة تتعلق  هل ميكن أن تلعب نظرية أصحاب املصاحل دورا يف    


بربط حوافز املديرين بالرقابة على سلوك اإلدارة، ومن منظور األطراف أصحاب املصاحل  حوكمة الشركات


  2.األطراف صاحبة املصاحل؟ للمؤسسة، كيف ميكن إجبار اإلدارة على مراعاة مصاحل 


اإلدارة على أساس مقياس ما لصاحل األطراف  إن احلوافز اإلدارية ميكن توفريها من خالل مكافأة    


أصحاب املصاحل، وتتطلب هذه العملية أهدافا ومقاييس أداء واضحة، ومن املمكن أن يكون حتديد رساالت 


مقبولة ومتعددة مالئمة لكل مجاعات األطراف صاحبة املصاحل مسألة خادعة وحمرية، ومثة مشكلة رئيسية 


إذا كان هناك مقياس متاح لصاحل األطراف أصحاب املصاحل، حيث أن أخرى جيب التغلب عليها وهي ما 


اخل، أصعب من قياسه بالنسبة حلملة أسهمها، وال يوجد مقياس ....قياس أداء املؤسسة ملوظفيها وعمالئها


ية لتأثري قرارات املديرين السابقة واحلال) مثل أسعار األسهم ( أو مقياس قيمة سوقية ) مثل االيرادات(حماسيب 


بشأن صاحل األطراف أصحاب العالقة، والنتيجة هي ربط حوافز املديرين جبماعات األطراف أصحاب املصاحل 


   3.وقياس األداء الكلي ميكن أن يصبح عملية مربكة وفوضوية


األطراف أصحاب  يف صاحلحىت اليوم ال يوجد إمجاع حول كيفية قياس وإعداد تقارير عن التغريات     


ار اليت يوجد هلا مؤيدون هي منهج مصفوفة األداء املتوازن، وتقيس مصفوفة األداء املتوازن من املصاحل، واألفك


بعض  يفتخدم وتسالعمالء، العمليات الداخلية، تعلم املوظفني ومنوهم، والنجاح املايل، : أربعة منظورات هي


              4.بوجه عام ةمطبق تليس ا، إال أؤسساتامل


                                                           
  .11: ، صمرجع سابقسعد العرتي،  -1
  . 506: ص ،مرجع سابق ،حوكمة الشركات واألزمة املالية العامليةطارق عبد العال محاد،  -2
  .506: ، صنفس املرجع السابق -3
  .507، 506: ، ص، صنفس املرجع السابق -4
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   كائزهارو ااألطراف املعنية بتطبيق حوكمة الشركات وحمددا :الثالثاملبحث 


وذلك  للحرص على التطبيق السليم حلوكمة الشركاتجاهدة هناك العديد من األطراف اليت تسعى   


تأثر بصورة أو بأخرى على تطبيقها بشكل جيد، ومن أجل اإلطالع اليت و يف ظل وجود العديد من احملددات 


األطراف املعنية بتطبيق حوكمة الشركات على هذا املبحث واحملددات سنتناول يف ف أكثر على هذه األطرا


  .ها حوكمة الشركاتعليإضافة إىل حمدداا الداخلية واخلارجية والركائز اليت تستند 


  الشركات حوكمة بتطبيق  ةاألطراف املعني: املطلب األول


لسليم ملفهوم ولقواعد احلوكمة، وحتدد إىل درجة هناك أربعة أطراف رئيسية تتأثر وتؤثر يف التطبيق ا    


  1 .كبرية مدى النجاح أو الفشل يف تطبيق هذه القواعد والشكل التايل يوضح هذه األطراف


  األطراف املعنية بتطبيق حوكمة الشركات): 06(الشكل رقم 


، 2011دار الكتاب احلديث، القاهرة، مصر، ، -ليةمعايري حوكمة املؤسسات املا-البنوك واملصارف ومنظمات األعمالصالح حسن، : املصدر


  .129: ص


 املسامهون: أوال


وهم من يقومون بتقدمي رأس املال للشركة عن طريق ملكيتهم لألسهم وذلك مقابل احلصول على         


األرباح املناسبة الستثمارام وأيضا تعظيم قيمة الشركة على املدى الطويل، وهم من هلم احلق يف اختيار 


 .ضاء جملس اإلدارة املناسبني حلماية حقوقهمأع


  جملس اإلدارة: اثاني


وهو من ميثل املسامهني و أيضا األطراف األخرى مثل أصحاب املصاحل، ويقوم باختيار املديرين         


م التنفيذيني والذين يوكل إليهم سلطة اإلدارة اليومية ألعمال الشركة باإلضافة إىل الرقابة على أدائهم، كما يقو


 . برسم السياسات العامة للشركة وكيفية احملافظة على حقوق املسامهني


  اإلدارة :اثالث


وهي املسؤولة عن اإلدارة الفعلية للشركة لتحقيق أغراضها، وتقدمي التقارير اخلاصة باألداء إىل جملس         


                                                           
 129: ، ص، ص2011دار الكتاب احلديث، القاهرة، مصر، ، - معايري حوكمة املؤسسات املالية- البنوك واملصارف ومنظمات األعمالصالح حسن،  -1


،130.  


 األطراف المعنیة بتطبیق حوكمة الشركات


 مجلس اإلدارة المساھمون  اإلدارة أصحاب المصالح
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ىل مسؤوليتها اجتاه اإلفصاح ولة عن تعظيم أرباح الشركة وزيادة قيمتها، باإلضافة إؤاإلدارة، وتعترب هي املس


 .والشفافية يف املعلومات اليت تنشرها للمسامهني


  أصحاب املصاحل :ارابع


وهم جمموعة من األطراف هلم مصاحل داخل الشركة مثل الدائنني واملوردين والعمالء و العمال         


وخمتلفة يف بعض وجيب مالحظة أن هؤالء األطراف يكون لديهم مصاحل قد تكون متعارضة ، واملوظفني


األحيان، فالدائنون مثال يهتمون مبقدرة الشركة على السداد يف حني يهتم العمال واملوظفون مبقدرة الشركة 


 . على االستمرار


   الشركات حمددات حوكمة: املطلب الثاين


بل والدول من االستفادة من مزايا تطبيق مفهوم حوكمة الشركات، جيب أن  ؤسساتلكي تتمكن امل    


جمموعة من احملددات والعوامل األساسية اليت تضمن التطبيق السليم ملبادئ حوكمة الشركات، ويوضح  وافرتت


الشكل املوايل هذه احملددات، ويف حالة عدم توافر تلك العوامل فإن تطبيق هذا املفهوم واحلصول على مزاياه 


  1:املوضحتني يف الشكل املوايل نييعترب أمرا مشكوكا فيه، وتشمل هذه احملددات والعوامل على جمموعت


 حمددات حوكمة الشركات): 07( شكل رقمال


     


  


 


 


 


  


  


  


  


  


 .88:،ص2013مكتبة اتمع العريب للنشر و التوزيع، عمان، األردن، اإلدارة املالية املعاصرة، حممود عزت اللحام وآخرون،: املصدر


                                                           
  .24- 22: ص، ص ،مرجع سابقحممد مصطفى سليمان،  -1


 حمددات حوكمة الشركات 


 حمددات خارجية  حمددات داخلية 


        


 


 


 املسامهون


 جملس اإلدارة


 الوظائف الرئيسية


 اإلدارة


 أصحاب املصاحل


يعني و 


 يراقب


 يرفع


التقرير 


 إىل 


 تقوم


ها من احملاسبة، املراجعة، و غري:  معايري


.القوانني و القواعد  


قروض، مسامهة يف : القطاع املايل


.رأس املال  


من تنافسية : املاليةكفاءة األسواق 


األسواق، إستثمار أجنيب و الرقابة على 


 الشركات
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 احملددات اخلارجية : أوال


البيئة أو املناخ الذي تعمل من خالله الشركات واليت قد ختتلف من دولة إىل أخرى متثل هذه احملددات         


  :وهي عبارة عن


القوانني واللوائح اليت تنظم العمل باألسواق مثل قوانني الشركات وقوانني سوق املال والقوانني املتعلقة  -


 ؛كارمل على منع االحتوأيضا القوانني اليت تنظم املنافسة واليت تع باإلفالس


وجود نظام مايل جيد حبيث يضمن توفري التمويل الالزم للمشروعات بالشكل املناسب الذي يشجع  -


 ؛ات على التوسع واملنافسة الدوليةالشرك


وذلك عن طريق إحكام الرقابة على  ،هيئات سوق املال والبورصات :كفاءة اهليئات واألجهزة الرقابية مثل -


وأيضا وضع العقوبات املناسبة والتطبيق  ،يانات واملعلومات اليت تنشرهاالشركات والتحقق من دقة وسالمة الب


   ؛هلا يف حالة عدم التزام الشركات الفعلي


دور املؤسسات غري احلكومية يف ضمان التزام أعضائها بالنواحي السلوكية واملهنية واألخالقية واليت تضمن  -


نقابات احملامني ية يف مجعيات احملاسبني واملراجعني وعمل األسواق بكفاءة، وتتمثل هذه املؤسسات غري احلكوم


 .على سبيل املثال


 احملددات الداخلية: اثاني


القواعد واألساليب اليت تطبق داخل الشركات واليت تتضمن وضع هياكل إدارية سليمة  تشمل و    


طراف املعنية بتطبيق توضح كيفية إختاذ القرارات داخل الشركات وتوزيع مناسب للسلطات والواجبات بني األ


مفهوم حوكمة الشركات مثل جملس اإلدارة واإلدارة و املسامهني وأصحاب املصاحل، وذلك بالشكل الذي ال 


يؤدي إىل وجود تعارض يف املصاحل بني هؤالء األطراف، بل يؤدي إىل حتقيق مصاحل املستثمرين على املدى 


  .الطويل


انت داخلية أو خارجية هي بدورها تتأثر مبجموعة أخرى وجيب أن نالحظ أن هذه احملددات سواء ك  


من العوامل املرتبطة بثقافة الدولة والنظام السياسي واالقتصادي ا ومستوى التعليم والوعي لدى األفراد، 


فحوكمة الشركات ليست سوى جزء من حميط اقتصادي أكثر ضخامة تعمل يف نطاقه الشركات ويضم على 


  .    اإلنتاجيةالقتصاد الكلي ودرجة املنافسة يف أسواق املنتج وأسواق العوامل سبيل املثال سياسات ا


 الشركات وكمةحركائز : املطلب الثالث


  :تايلالشكل العلى ثالثة ركائز أساسية واليت نستعرضها يف تستند حوكمة الشركات    
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  الشركات ركائز حوكمة): 08( الشكل رقم


  


  


  


  


  


  


  


  


  


    


  


  


  


  


، الدار 2طحوكمة الشركات قطاع عام وقطاع خاص ومصارف، املفاهيم و املبادئ التجارب واملتطلبات،   بد العال محاد،طارق ع :املصدر


  .49: ، ص2007اجلامعية للنشر و التوزيع،اإلسكندرية، مصر، 


  


  السلوك األخالقي: الركيزة األوىل: أوال


خالقي قوي، ويلقى مساندة إىل ضرورة وجود نظام سلوكي أTrevino & Brown 2004  أشار     


  1:، يتضمن مبادئ قيادية وأخالقية، وأشار إىل إمكانية حتقيق ذلك من خالل)جملس اإلدارة(ؤسسة من قيادة امل


 ؛ة األخالقية املوجودة من املؤسسةفهم الثقاف -


 ؛املعايري األخالقية يف املوظفني توصيل وغرس أمهية -


 ؛والعقابالتركيز على مبدأ الثواب  -


 .األخالقية على مستوى املؤسسةالقدرة  -


أن على جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية زيادة االهتمام بااللتزامات   Schwartz et al 2005يرىكما     


  :األخالقية وذلك لألسباب التالية


 ؛يذيةأن معظم حاالت الفشل الزمتها حاالت فشل أخالقي على مستوى جملس اإلدارة واإلدارة التنف -


 ؛تطلب التقيد باملعايري األخالقيةفة جملس اإلدارة يف حوكمة الشركات الفعالة تطبيعة ووظي -


                                                           
  .65: ، صمرجع سابقعصمت أنور صحصاح،  -1


 ركائز حوكمة الشركات 


 إدارة املخاطر الرقابة و املساءلة السلوك األخالقي


ضمان االلتزام السلوكي من 


  :خالل


  االلتزام باألخالقيات احلميدة -  


االلتزام بقواعد السلوك املهين  -  


  .الرشيد


التوازن يف حتقيق مصاحل خمتلف  -  


  .األطراف


  .الشفافية عند تقدمي املعلومات -  


و جتماعية القيام باملسؤولية اإل -  


 .احلفاظ على بيئة نظيفة


املصلحة يف جناح  تفعيل أدوار أصحاب


  :الوحدة االقتصادية


هيئة سوق : أطراف رقابية عامة مثل -


املال، مصلحة الشركات، البورصة 


  ".البنك املركزي يف حالة البنوك"


املسامهون، : أطراف رقابية مباشرة -


جملس اإلدارة، جلنة املراجعة، املراجعون 


  الداخليني و املراجعون اخلارجيني


دون، العمالء، املور: أطراف أخرى -


 املستهلكون، املودعون، املقرضون


  وضع نظام إلدارة املخاطر -


اإلفصاح  و توضيح و حتديد  -


املخاطر إىل املستخدمني و أصحاب 


 املصلحة
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 ؛ألخالقية قبل مطالبة اآلخرين ايفترض يف جملس اإلدارة أن يلتزم باملعايري ا -


  .      يتطلب جناح األعمال أن يكون جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على مستوى عال من األخالق -


  ةءلالرقابة واملسا: الثانيةالركيزة : ثانيا


يعترب تعزيز مبدأ املسائلة يف ثقافة املؤسسة واتمع، من أهم ركائز حوكمة الشركات اجليدة، ويضمن     


خضوع مجيع األطراف للمسائلة، وبالتايل هو يعزز املناخ األخالقي الذي يعمل به جملس اإلدارة، من خالل 


  1 .وليةؤاإلحساس باملس


لة احملاسبية اليت تربر قانونا ممارسة أي سلطة، حيث أا الطريقة الوحيدة للتأكد من ءساإن إمكانية امل    


 يفوضونأن السلطة اليت مت تفويضها مل يساء استخدامها، كما أن تعارضات يف املصاحل تنشأ من هؤالء الذين 


  2.حسمها على حنو صحيح ميارسوا قد مت  السلطة وهؤالء الذي


لة احملاسبية يتعني االلتزام ا بشكل متبادل، حيث تعزز الشفافية ءلكامل والشفافية واملسااإلفصاح اإن       


ة، فهي تعترب ؤسسزيد من املصداقية على تقرير املعملية املسائلة احملاسبية عن طريق تسهيل املراقبة وتوفري م


ات، كما أا ستوفر أيضا فهم أساسية يف سياق أن الشفافية األكرب سوف تؤثر على مدارك مستخدمي املعلوم


، إن آليات الرقابة الداخلية واحلوكمةبكيفية اختاذ القرارات، كما أا تعد وسيلة لتقوية املسائلة احملاسبية و


تأكد من أن األسباب وراء للعن طريق توفري حافز ملتخذي القرارات الشفافية املسائلة احملاسبية تعزز من 


صحيح، وتتطلب املسائلة احملاسبية من متخذي القرار أن يربروا القرارات اليت مت تصرفام قد مت دعمها بشكل 


       3.اختاذها باإلضافة إىل تقبل املسؤولية عن االختيارات ونتائجها


  نظم إدارة املخاطر: الركيزة الثالثة: ثالثا


دارة املخاطر يف إ" عن إدارة املخاطر على مستوى املؤسسة بعنوان  COSO 2004وميثل إطار جلنة     


، أحد األدوات احلديثة يف جمال حتديد وتقييم والتعامل مع املخاطر، وقد تضمن مثانية "إطار متكامل -املؤسسة


  4 :عناصر لعملية إدارة املخاطر هي


. االستجابة للمخاطر - 5. تقييم املخاطر -4.  حتديث اهلدف -3. وضع األهداف - 2. البيئة اخلارجية -1


  . املتابعة - 8. توصيل املعلومات -7.  أنشطة الرقابة - 6


أن إدارة املخاطر ال تقتصر على حتسني حوكمة الشركات وقواعد  Stephen et al 2006يرى و    


ة على املنافسة، واحملافظة على ؤسسة املالسلوك األخالقي فقط، بل تتضمن فاعلية إدارة املخاطر اليت دد قدر


والتطور، حيث أن هناك مخسة عناصر إلدارة املخاطر يف حوكمة حصتها يف السوق، وقدرا على النمو 


  :الشركات هي


 ؛ضمينها معايري واعتبارات أخالقيةتوصيل قيم وأهداف املؤسسة يف شكل رسالة للموظفني، وت :الثقافة -
                                                           


  .67: ، صنفس املرجع السابق، عصمت أنور صحصاح -1
  .224، 223: ص، ص، 2010الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، املراجعة وحوكمة الشركات،  أمني السيد أمحد لطفي،  -2
  .228، 227: ، صنفس املرجع السابق، ص -3
  .72، 71: ، ص، صابقمرجع سعصمت أنور صحصاح،  -4
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 ؛ة باملؤسسةيحتسني املعايري األخالقية يف املراكز القياد :القيادة -


 ؛والعمليات واستراتيجيات املؤسسة إحداث انسجام بني األفراد :التوحد -


 ؛إدارة املخاطر على مستوى املؤسسةتوافر منظومة متكاملة للرقابة الداخلية والتقارير املالية و :النظم -


التنوع يف خربات وصفات أعضاء جملس اإلدارة، وأدوار قوية إىل أطراف أخرى يف املؤسسة مع  :اهلياكل -


  .      خطوط اتصال مالئمة
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  :الفصل خالصة


سية يف بروز األسباب الرئيمن العديد من املؤسسات العاملية  واياراألخرية ألزمات املالية اتعترب   


حلوكمة الشركات  )Cadbiry(كادبريي تقرير ف املقدم من طرف مصطلح حوكمة الشركات، ويبقى التعري


من أشهر " مبقتضاها تدار الشركات وتراقب نظام متكامل للرقابة يشمل النواحي املالية وغري املالية اليت "بأا


  .التعاريف امللخصة حلوكمة الشركات


شركات لعل أشهرها نظرية ولقد ظهرت العديد من النظريات اليت سامهت يف تفسري حوكمة ال  


الوكالة واليت أثارت اجلدل حول طبيعة العالقة بني الوكيل واملوكل إليه وما يترتب عليها من تكاليف واليت 


ومن منظور هذه النظرية هي  لح عليها بتكاليف الوكالة، أما النظرية الثانية فهي نظرية أصحاب املصاحلإصط


؟، ونشري إىل أنه حىت إجبار اإلدارة على مراعاة مصاحل  األطراف أصحاب املصاحلالبحث يف اإلجابة عن كيفية 


     .صاحل األطراف أصحاب املصاحلميف قياس وإعداد تقارير عن التغريات اليوم ال يوجد إمجاع حول كيفية 


كل األطراف اليت هلا عالقة باملؤسسة فهم أما فيما خيص األطراف املعنية بتطبيق حوكمة الشركات   


عند تطبيقها منها وتواجه حوكمة الشركات الكثري من التحديات  ،كاملسامهني، واإلدارة ، وأصحاب املصاحل 


، ومنها ماهو خارجي وهي متثل ساليب اليت تطبق داخل املؤسسةماهو داخلي واليت تشمل القواعد واأل


، و األسواق التحديات املوجودة خارج املؤسسة أي يف البيئة اليت تعمل فيها املؤسسة كالقوانني والتشريعات


  .اخل...ئات غري احلكوميةياملالية، واهل


الرقابة لوك األخالقي وعلى ثالث ركائز أساسية هي الستستند حوكمة الشركات ونشري إىل أن     


زيادة االهتمام بااللتزامات إذ جيب على جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ، ونظام إدارة املخاطر، لةءاملساو


، التنفيذية واإلدارةحاالت الفشل الزمتها فشل أخالقي على مستوى جملس اإلدارة األخالقية وذلك ألن أغلب 


، حيث أن املسائلة احملاسبية تتطلب من متخذي  القرار أن يربروا كما ال ننسى كذلك الرقابة واملساءلة


، أما الركيزة الثالثة وهي نظام ، باإلضافة إىل تقبل املسؤولية عن االختيارات ونتائجهاالقرارات اليت مت اختاذها


يساعد املؤسسة يف حتدا تإدارة املخاطر فإ خاطر متكن املؤسسة اجليدة هلاته امل واإلدارة ،ددهاد املخاطر اليت


    .، إضافة إىل منوها وتطورهافظة على مكانتها يف السوقامن القدرة على املنافسة واحمل


  


  


  








 


  


  


  


  


  


  


  


  


  ::الفصل الثاينالفصل الثاين                      


  حوكمة الشركاتحوكمة الشركاتمبادئ وآليات مبادئ وآليات 


  وجتارب تطبيقها دولياوجتارب تطبيقها دوليا
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  : متهيد


وكمة الشركات إىل املتعلقة حب دراساتالأغلب أشارت لتطبيق اجليد حلوكمة الشركات أجل ا من    


 ،وتناسب البيئة املتواجدة فيها هاواليت تناسبإتباعها ملؤسسات ا علىاآلليات اليت املبادئ ووجود العديد من 


واليت اختلفت املبادئ واآلليات  هذهالعديد من املؤسسات الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل وضع  وسعت


املقدمة من املبادئ املقدمة من البنك الدويل ومبادئ ومن بني هذه املبادئ جند  حسب وجه نظر واضعيها،


، ولكن املبادئ املقدمة من ...عايري املقدمة من مؤسسة التمويل الدوليةصندوق النقد الدويل، إضافة إىل امل


وبذلك فهي وقبوال عاما، لقيت توافقا دوليا  كوا ،أحسنهاوالتنمية تعترب االقتصادي طرف منظمة التعاون 


 وسنحاول يف هذا الفصل التعرف أكثر على هذه املبادئ ،لكل الدول يف جمال حوكمة الشركاتمرجعا  تعد


ومن أجل  موعة من الدول الغربية والعربية،الشركات ، إضافة إىل التطرق إىل بعض جتارب حوكمة واآلليات


    :اليةاملباحث الت إىلذلك مت تقسيم الفصل 


  .مبادئ حوكمة الشركات: املبحث األول


  .آليات حوكمة الشركات: بحث الثاينامل


  .كاتالتجارب الدولية يف حوكمة الشر: ثالثالبحث امل


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  







وجتارب تطبيقها دوليا الشركات حوكمة وآليات مبادئ                       :                 الثاين الفصل  


 


 
44 


  مبادئ حوكمة الشركات: املبحث األول


املنظمات الدولية كالبنك الدويل العديد من مبادئ وقواعد حلوكمة الشركات من طرف  وضعت     


 منظمة التعاون الدويل والتنميةاملبادئ اليت وضعتها إال أن  ،اخل..الدويل وصندوق النقد الدويل ومؤسسة التمويل


   .أهم هذه املبادئ واليت القت قبوال دوليا عاماو  أشهر تعترب


  تعريف قواعد ومبادئ حوكمة الشركات :املطلب األول


ميكن تعريف قواعد ومبادئ حوكمة الشركات بأا  جمموعة األسس واملمارسات اليت تطبق بصفة     


تتضمن احلقوق و) شركات االكتتاب العام(خاصة على الشركات اململوكة لقاعدة عريضة من املستثمرين


إخل، .....والواجبات لكافة املتعاملني مع الشركة مثل جملس اإلدارة، املسامهني، الدائنني، البنوك، واملوردين،


أي قرار قد يؤثر على مصلحة  اختاذوتظهر من خالل النظم واللوائح الداخلية املطبقة بالشركة واليت حتكم 


  1 .الشركة أو املسامهني ا


 اإلدارةحوكمة الشركات جمموعة املعايري السلوكية واألخالقية اليت تنظم عمل جملس ويقصد مببادئ     


ات، ودف إىل حتقيق توازن بني مصاحل األطراف املختلفة، ؤسسالتنفيذية واملوظفني بشكل عام يف امل واإلدارة


إىل حتقيق ما دف إليه  القانوين هلا، أما القواعد فتمثل النظم واإلجراءات اليت دف اإللزاموتتميز بعدم 


املبادئ، من خالل االلتزام القانوين ا، وربطها بتحقيق سياسة املسؤولية واملساءلة، فمن خالل السلطات 


واملسئوليات املمنوحة لألطراف املختلفة املشتركة يف عملية حوكمة الشركات، يتم وضع القواعد الالزمة 


   2.لتهمءملسا


 أن حتدد أهدافها شركةت اإلطار التنظيمي الذي ميكن من خالله للوتوفر قواعد حوكمة الشركا    


  3 :وتقوم تلك القواعد واملبادئ بتحديد اآليت، وحتدد أيضا كيفية حتقيق األهداف


 ؛القرارات اختاذكيفية  -


 ؛شفافية واإلفصاح يف تلك القراراتال -


 ؛ؤسسةالسلطة واملسؤولية للمديرين والعاملني بامل -


 ؛م اإلفصاح عنها للمستثمريناملعلومات اليت يت -


 .محاية حقوق صغار املسامهني -


  :وتتدخل عدة عوامل يف حتديد قواعد ومبادئ حوكمة الشركات ومنها      


 .قوانني الشركات -


 ؛وانني اليت حتكم القيد بالبورصاتالق -


 ؛االستحواذقانون منع االحتكار وقانون اإلفالس وقانون االندماج وقانون  -


                                                           
  .78، 77: ، ص، صمرجع سابقشحاته السيد شحاته،  عبد الوهاب نصر علي، -1
   .34: ص ، مرجع سابقعصمت أنور صحصاح،  -2
  .78، 77: ص، ص ،مرجع سابقعبد الوهاب نصر علي، شحاته السيد شحاته،  -3
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 ؛ل اهليئة العامة لسوق املالثاهليئات الرقابية م -


 .     احملاكم اليت تشرف على تطبيق تلك القوانني -


  ومعايري صندوق النقد الدويل معايري البنك الدويل :املطلب الثاين


من طرف العديد من املنظمات الدولية، وفيما يلي وكمة الشركات حلعايري املمت وضع العديد من     


  .ك الدويل وصندوق النقد الدويلالبنكل من  املعايري اليت وضعها 


  معايري البنك الدويل : أوال


  1 :معيارين أساسني حلوكمة الشركات مهاالبنك الدويل  أصدر    


يف حماولة لتحسني استقرار النظام العاملي بعد أزمة جنوب شرق آسيا قاد  :اإلعسار وحقوق الدائنني -1


ية للوصول لنظم فعالة لإلعسار ودعم احلقوق اخلاصة البنك الدويل مبادرة لتحديد األسس واخلطوط اإلرشاد


  .بالعالقة بني الدائنني واملدينني يف األسواق الناشئة


من أجل احلصول على تقارير مالية للشركة تكون شفافة وتقدم يف : الشفافية يف نظم احملاسبة واملراجعة -2


باملعايري و القواعد، يقوم البنك الدويل مبراجعة  وقتها ويعتمد عليها كجزء من التقارير اخلاصة مببادرة االلتزام


مدى االلتزام مبعايري احملاسبة واملراجعة يف عدد من الدول ويهدف هذا العمل إىل وضع أساس ملقارنة األساليب 


ولكي نكون أكثر حتديدا فإن اهلدف من هذه املراجعة هو تقييم القدرة على  ،املتبعة يف الدول موضوع البحث


عايري احملاسبة واملراجعة احمللية مع معايري احملاسبة الدولية ومعايري املراجعة الدولية بالترتيب والدرجة اليت مقارنة م


تلتزم ا الشركات مبعايري احملاسبة واملراجعة املوضوعية يف كل دولة، واألكثر من ذلك شركة التمويل الدولية 


أن تقوم  باشتراطقواعد حوكمة الشركات وذلك وهي عضو يف جمموعة البنك الدويل يشجع على تطبيق 


الشركات اليت تستثمر فيها مبمارسة قواعد حوكمة الشركات وبالتصميم على نظم داخلية مناسبة  للمراقبة و 


  .     تقدمي تقارير وينطبق هذا على وجه اخلصوص على البورصة وأسواق األسهم والسندات الناشئة


   يلصندوق النقد الدو معايري :انيثا


فقد وضع صندوق  ،ساهم صندوق النقد الدويل يف مبادرة البنك الدويل لاللتزام باملعايري والقواعد    


سياسات املالية والنقدية النقد الدويل قواعد املمارسات اجليدة اخلاصة بشكل أساسي من أجل شفافية ال


  2 :، وتتمثل هذه املبادئ يف ما يلياحلكومة


يشجع صندوق النقد الدويل األعضاء على تطبيق املدونة القانونية، ويؤكد على : قانون السياسات املالية -1


أن مسئوليات احلكومة جيب أن تكون واضحة كما جيب توفري املعلومات اخلاصة باألنشطة احلكومية 


وجيب  للمواطنني، وجيب عند القيام بإعداد امليزانية وتنفيذها وتقدمي تقارير عنها أن يتم ذلك بطريقة واضحة،


                                                           
 مركز الكتاب األكادميي، بية،حوكمة الشركات أثرها على مستوى اإلفصاح يف املعلومات احملاسوليد ناجي احليايل، حسني عبد اجلليل آل غروي،  -1


  .59، 58:، ص، ص2015 األردن،
  .178، 177: ص، ص، 2010الدار اجلامعية، االسكندرية، مصر، املراجعة وحوكمة الشركات، أمني السيد أمحد لطفي،  -2
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أن تتبع املعلومات املالية معايري اجلودة املتفق عليها، و أن ختضع لنظام تأكيد الرتاهة، وتذكر املدونة ما الذي 


  .جيب على احلكومة أن تقوم به لتحقيق هذه األهداف فيما يتعلق باألسس والوسائل


  :وتؤكد املدونة القانونية للسياسات املالية على أربعة موضوعات هامة هي    


 :وضوح األدوار واملسؤوليات -1-1


أو اهليئات التابعة له يف القطاع العام وسائر قطاعات االقتصاد، وجيب /جيب التمييز بني القطاع احلكومي و - 


 ؛ع العام واضحة ويفصح عنها عالنيةأن تكون أدوار السياسة واإلدارة يف القطا


 .يةجيب أن يكون هناك إطار قانوين وإداري واضح لإلدارة املال - 


 :توافر املعلومات للجماهري -1-2


 ؛ومية املاضية واحلالية واملتوقعةجيب أن توفر املعلومات الكاملة للمواطنني حول األنشطة املالية احلك - 


 .جيب االلتزام بنشر املعلومات املالية يف وقتها - 


 :إعداد امليزانيات وتنفيذها وتقدمي التقارير عنها بطريقة واضحة -1-3


ق امليزانية أهداف السياسة املالية وإطار االقتصاديات الكربى وأسس السياسة بالنسبة جيب أن حتدد وثائ - 


 ؛الية األساسية اليت ميكن حتديدهاللميزانية، باإلضافة إىل املخاطر امل


 ؛لةءتسهل حتليل السياسات وتشجع املساجيب تقدمي املعلومات اخلاصة بامليزانية بطريقة  - 


ادات جيب أن تكون حمددة بكل ومتابعة املصروفات املتفق عليها وكذا مجع اإلير اإلجراءات اخلاصة بتنفيذ - 


 ؛وضوح


 .جيب تقدمي تقارير مالية دورية للهيئة التشريعية واملواطنني - 


 :تأكيد الرتاهة -1-4


 ؛ايري جودة البيانات املتفق عليهاجيب أن تتوافق البيانات املالية ومع - 


 .لفحص املستقلاملعلومات املالية جيب أن ختضع ل - 


قام صندوق النقد الدويل بإعداد قانون : قانون املمارسات اجليدة حول شفافية السياسات املالية والنقدية -2


ثر فعالية إذا  ما عرف املواطنني كالنقدية واملالية من املمكن أن تصبح أ السياساتف ،اخلاصاملمارسات اجليدة 


ألن تكون البنوك  ا، وأيضا اإلدارة اجليدة تدعو حلكومة نفسهاأهداف السياسة وأدواا و إذا ما ألزمت ا


من ي السلطات النقدية واملالية درجة عالية طعندما نعلة خاصة ءية واهليئات املالية خاضعة للمسااملركز


 ، وقد وضع القانون يف سياق تطوير املعايري وقواعد اإلفصاح العلين للجماهري وإجراءات الشفافيةاالستقاللية


اليت وضعت لدعم النظم النقدية واملالية الدولية وهي تدعو لدرجة أعلى من الشفافية يف البنوك التجارية 


  1.خلإ...وشركات السندات وشركات التأمني و البنوك املركزية


                                                           
االقتصادي  اإلصالحواخلاصة من أجل ندوة حوكمة الشركات العامة يف إطار حوكمة الشركات،  واإلفصاحالشفافية مصطفى حسن بسيوين السعدين،  -1


، ص. 2009منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر،  ،مبادئ وممارسات حوكمة الشركات، 2006ة يف القاهرة يف نوفمرب دواهليكلي املنعق


  .158، 157: ص
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  حوكمة الشركاتمعايري مؤسسة التمويل الدولية بشأن  :املطلب الثالث 


جمموعة من اإلرشادات والقواعد  2003لبنك الدويل يف عام وضعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة ل    


واملعايري العامة، تراها أساسية لتدعيم املمارسات اجليدة للحوكمة يف املؤسسات على تنوعها املالية منها وغري 


  1 :املالية، وذلك على مستويات أربعة تشمل


 ؛السليمة حوكمة الشركاتتطبيق خطوات إضافية لضمان  -  ؛مارسات املقبولة للحوكمة السليمةامل - 


 .القيادة -  ؛حمليا حوكمة الشركاتإسهامات أساسية لتحسني تطبيق  - 


  :وذلك على النحو التايل    


  املمارسات املقبولة للحوكمة السليمة : أوال


  :يوضحها اجلدول التايلو املمارسات املقبولة للحوكمة السليمة     


 لحوكمة السليمةاملمارسات املقبولة ل ):04(اجلدول رقم 


  املمارسات املقبولة  حوكمة الشركاتحماور 


االلتزام مببادئ  - 1


  حوكمة الشركاتومعايري 


 ؛ية للحوكمة يف املؤسسات والشركاتتوافر الشكليات األساس -


ر جملس و معاملة املسامهني، دوحقوق : أو الشركة جمموعة خطية من السياسات أو ميثاق والذي يوضح يف احلد األقصى ةلدى املؤسس


  .دارة، الشفافية واإلفصاح و أخالقيات العملاإل


بيئة وعمل جملس  - 2


  اإلدارة


 ؛تقل عن اإلدارة التنفيذية للشركةجملس اإلدارة جيتمع دوريا، ويبحث يف شؤون الشركة بشكل مس -


م يف دية مسؤوليامن أجل التحليل والبحث يف كيفية تأ ومات كافية ومناسبة وقبل وقت كافيتاح ألعضاء جملس اإلدارة معل -


 ؛جتاهات واستراتيجيات الشركةاالرقابة واإلشراف وتطوير 


 ؛شركاا التابعة أو املتفرعة غالبية أعضاء جملس اإلدارة ال جيب أن يكونوا مسؤولني تنفيذيني يف الشركة أو -


وصي بإختيار املدققني اخلارجيني بالنسبة لدى الس جلنة تدقيق و التزام وتضم يف عضويتها غالبية املسؤولني التنفيذيني، واليت ت -


الجتماع املسامهني، وتراجع وتوافق على تقارير املدققني الداخليني واخلارجيني، وهي مسؤولة عن التنفيذ عن قرب لتوصيات املدققني، 


 ؛ى برنامج التنفيذ الرقايب للشركةوتشرف عل


ع معامالت االئتمان وجيب أن توافق عليها على مستوى املدير يتابع الس على أساس دوري سياسات الشركة بالنسبة ألنوا -


  .  وجلنة االئتمان وجملس اإلدارة


  واإلفصاحالشفافية  - 3


 ؛واسطة شركة تدقيق مستقلة ومعروفةإعداد البيانات املالية للشركة مبا يتناسب ومعايري احملاسبة العاملية، ويتم تدقيقها ب -


داد التقارير حول رأس املال الرقايب، ونوعية احملفظة وأدائها، ومكافحة تبييض األموال سياسات وممارسات الشركة بالنسبة إلع -


 ؛الرقابية الوطنية املختصة) يئاتاهل(وغريها حبيث تكون متوافقة مع معايري اهليئة 


دققني الشركة وامل لدى الشركة نظام مناسب للضبط الداخلي والتدقيق الداخلي والذي يتفاعل معه باستمرار مسؤول االلتزام يف -


 ؛اخلارجيني واجلهة الرقابية


التزام الشركة بكافة متطلبات اإلفصاح اليت تنص عليها القوانني والتشريعات ، مع معاملة املستثمرين واحملللني املاليني على قدم  -


  .    املساواة بالنسبة لإلفصاح املايل


معاملة املسامهني  - 4


  أصحاب حقوق األقلية


 ؛املشاركة والتصويت يف االجتماعاتمع السماح هلم ب رامج عمل مناسب هلؤالء املسامهنيت وبجيب توفري معلوما -


 ؛، وحقوق االكتتاب، وحقوق التحويلالشركة تعامل مجيع املسامهني بكل فئام على قدم املساواة بالنسبة حلقوق التصويت -


 ؛)اإلفصاح العادل(على املعلومات  بة لإلفصاحكل حاملي األوراق املالية للشركة يعاملون على قدم املساواة بالنس -


يتاح للمسامهني معلومات مناسبة ويف وقتها املالئم بالنسبة لعدد األسهم من كل الفئات واململوكة من قبل املسامهني املسيطرين  -


  ).     تركز امللكية(والشركات التابعة أو املتفرعة


، 2010دار الكتاب احلديث، القاهرة، مصر،  معايري حوكمة املؤسسات املالية، -عمالالبنوك واملصارف ومنظمات األصالح حسن،  :املصدر


  .77، 76: ص، ص


                                                           
  .76: ص، مرجع سابقصالح حسن،  -1







وجتارب تطبيقها دوليا الشركات حوكمة وآليات مبادئ                       :                 الثاين الفصل  


 


 
48 


  السليمة حوكمة الشركاتخطوات إضافية لضمان تطبيق : ثانيا


ت، هذه اخلطوات يوضحها توجد خطوات إضافية جيب تطبيقها للوصول حلوكمة سليمة للشركا    


  .ايلاجلدول املو


 خطوات إضافية لضمان تطبيق حوكمة الشركات السليمة ):05(اجلدول رقم 


  السليمة حوكمة الشركاتخطوات إضافية لضمان تطبيق   حوكمة الشركاتحماور 


االلتزام مببادئ  - 1


حوكمة ومعايري 


  الشركات


 ؛والسياسات يثاق، وعن املتابعة الدورية هلذا املحوكمة الشركاتلدى الشركة مسؤول خمتص عن ضمان االلتزام مبيثاق وسياسات  -


مبا يتناسب مع املواثيق االختيارية ألفضل املمارسات يف  حوكمة الشركاتإفصاح الشركة دوريا للمسامهني عن ميثاق وممارسات  -


  . الدولة


بيئة وعمل جملس  - 2


  اإلدارة


 ؛واملسامهني املسيطرين ارةداإليتضمن جملس اإلدارة إثنني أو أكثر من األعضاء املستقلني عن  -


 ؛)االئتمانية والسوقية والتشغيلية(جلنة إلدارة املخاطر، حبيث توفر ألعضائه متابعات سنوية عن نظام إدارة املخاطر لدى الس -


اء لدى الشركة إجراءات خاصة راسخة بالنسبة ملراجعة جملس اإلدارة يف كل ما يتعلق مبعامالت االئتمان مع املسؤولني واملدر -


 ؛والشركات التابعة أو املتفرعة


  .مناسبة على صعيد املسؤوليات واإلشراف والرقابة هذا مع إجراء تقييم سنوي) مصفوفة املؤهالت واملهارات(يبة الس ترك -


  اإلفصاح والشفافية  - 3
 إن السياسات وممارسات احملاسبة الرقابية واملالية وإعداد التقارير، واإلفصاح تتجاوز املتطلبات الرقابية والقانونية احمللية لتتضمن -


  . ناصر أساسية من أفضل املمارسات الدولية بالنسبة للمؤسسات املاليةع


معاملة املسامهني  - 4


  أصحاب حقوق األقلية


 ؛لتصويت التراكمي أو آليات مماثلةالتمثيل الفعال هلؤالء املسامهني جيب أن يكون متوافرا من خالل ا -


 ؛ني عند حدوث تغيريات يف السيطرةلدى الشركة سياسات مصممة وقوية بالنسبة ملعامالت هؤالء املسامه -


لدى الشركة سياسات وممارسات واضحة بالنسبة لإلفصاح الكامل واملناسب على صعيد التوقيت تتاح للمسامهني، واخلاصة  -


امهني املسوأيضا باتفاقيات ) تضارب املصاحل(باملعامالت مع الشركات  التابعة أو املتفرعة واملسامهني املسيطرين واملدراء واإلدارة 


 ؛املسيطرين


إعداد الشركة تقارير سنوية تفصح فيها هلؤالء املسامهني عن املخاطر األساسية املرتبطة وية املسيطرين، ودرجة تركز امللكية،  -


مللكية واخليارات املتقاطعة بني الشركات التابعة واملتفرعة للشركة املعنية، وأي االختالفات بني قوة التصويت للمساهم املسيطر وموقف ا


  .      العام يف الشركة


: ، ص، ص2010دار الكتاب احلديث، مصر، معايري حوكمة املؤسسات املالية، -البنوك واملصارف ومنظمات األعمالصالح حسن، : املصدر


78 ،79.  


  حمليا حوكمة الشركاتإسهامات أساسية لتحسني تطبيق : ثالثا


  .يق حوكمة الشركات حملياإلسهامات األساسية لتطبااجلدول املوايل يوضح     
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 إسهامات أساسية لتحسني تطبيق حوكمة الشركات حمليا ):06(اجلدول رقم 


  حمليا حوكمة الشركاتإسهامات أساسية لتحسني تطبيق   حوكمة الشركاتحماور 


االلتزام بالترشيد  - 1


  اإلداري


 ؛ات يف الدولةمارسالشركة تلتزم بكافة التوصيات املطبقة يف امليثاق االختياري ألفضل امل  -


  .لدى جملس اإلدارة جلنة للحوكمة -


بيئة وعمل جملس  - 2


  اإلدارة


 ؛مكونة بالكامل من مدراء مستقلني إن جلنة التدقيق وااللتزام وإدارة املخاطر التابعة لس اإلدارة -


 ؛مدراء مستقلني تهجملس اإلدارة يتضمن يف غالبي -


ستقلني مسؤولة عن املوافقة على كافة مواد املعامالت ذات الصلة بالشركات إن جلنة جملس اإلدارة املكونة بالكامل من مدراء م -


 ؛اء أو اإلدارة يف الشركة املعنيةالتابعة أو املتفرعة للمسامهني املسيطرين أو املدر


 ؛احلاهليئات املتخصصة األخرى التابعة لس اإلدارة موجودة ملعاجلة مواضيع تقنية حمددة أو تضارب حمتمل يف املص -


  .    بالكامل على أساس سنوي هجملس اإلدارة يتم اختيار -


  واإلفصاحالشفافية  - 3
 ؛تناغم مع أعلى املستويات الدوليةإعداد التقارير املالية وممارسات اإلفصاح ت -


  .اإلفصاح للمسامهني واجلمهور العام يتم أيضا عرب االنترنت يف األوقات املناسبة -


معاملة املسامهني  - 4


  يةأصحاب حقوق األقل


) واليت قد تتضمن نصوص خاصة مبتطلبات الغالبية الساحقة أو غالبية حقوق األقلية ( لدى الشركة آليات فعالة لتصويت املسامهني  -


من أجل محاية هؤالء املسامهني ضد أي إجراءات متييزية وغري حيادية وغري عادلة يقوم ا املسامهون املسيطرون عندما تكون امللكية 


  .ا يكون هناك تضارب يف املصاحل بالنسبة للمسامهني املسيطرينمركزة أو عندم


، 2010دار الكتاب احلديث، القاهرة، مصر،  معايري حوكمة املؤسسات املالية، -البنوك واملصارف ومنظمات األعمالصالح حسن، : املصدر


 .80، 79: ص، ص


  القيـــادة: رابعا


 .ما يتعلق مبعيار القيادةواجلدول التايل يوضح حماور حوكمة الشركات في    


 القيـــادة ):07(اجلدول رقم 


  القيـــــــــادة  حوكمة الشركاتحماور 


  اإلداريااللتزام بالترشيد  - 1
حوكمة ة حملية، وأيضا كشركة بني الشركات القيادية العاملية يف جمال يالشركة معروفة بني اجلمهور العام كشركة قياد -


  . الشركات


  رةبيئة وعمل جملس اإلدا - 2
أو جلنة من ( ورفع التقارير اخلاصة ا مباشرة إىل جملس اإلدارة ) أو التسليفات( لدى الشركة آلية مستقلة ملتابعة األصول -


  .من أجل تأمني إدراك وحل مناسب ألي مشكالت على هذا الصعيد) الس


معاملة املسامهني أصحاب  - 3


  حقوق األقلية


  .تساوية للمسامهني يربهن عن توافق متسق مع توقعات السوق الدوليةإن تاريخ الشركة على صعيد املعاملة امل -


، 2010دار الكتاب احلديث، القاهرة، مصر،  معايري حوكمة املؤسسات املالية، -البنوك واملصارف ومنظمات األعمالصالح حسن، : املصدر


  .81، 80 :ص، ص


  


  )OECD( مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: رابعاملطلب ال


تعد منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف طليعة املؤسسات الدولية اليت تصدت ملوضوع إصدار معايري     


، حيث قررت أمانة جملس منظمة وضع معايري وإرشادات حلاكمية الشركات الدوليةودولية للنظام املايل 


أبريل عام  28-27ري يف الفترة والتنمية يف اإلجتماع الذي عقد على املستوى الوزا االقتصاديالتعاون 


دعوة املنظمة للتعاون مع احلكومات الوطنية وغريها من املنظمات الدولية والقطاع اخلاص يف وضع  1998


جمموعة من املبادئ غري ملزمة حلوكمة الشركات، مستفيدة يف ذلك من إسهامات البنك الدويل وصندوق 
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  1.الحتادات الدولية، وغريها من األطراف املعنية باملوضوعالنقد الدويل، وقطاع األعمال واملستثمرين، وا


تعترب تلك املبادئ هي األساس  ذلك احلني حىت اآلنمت إصدار هذه املبادئ ومنذ  1999ويف ماي     


الذي تستند إليه الدول والشركات عند قيامها بوضع األسس املناسبة لتطبيق مفهوم حوكمة الشركات، 


ظم أحد املعايري الرئيسية للن باعتبارها املايل االستقراروافقة عليها من جانب منتدى وفضال عن هذا فقد متت امل


صندوق /فإا تشكل العنصر األساسي حلوكمة الشركات يف تقارير البنك الدويلاملالية السليمة، وتبعا لذلك 


   2.النقد الدويل عن مراعاة املعايري والقواعد


ذج منفرد واحد حلوكمة الشركات اجليدة ميكن تطبيقه يف مجيع وجيب أن نالحظ أنه ليس هناك منو    


دول العامل ويؤدي إىل حتقيق نفس النتائج، ومع ذلك فقد أدى العمل الذي مت القيام به يف كل من دول املنظمة 


إىل حتديد عدد من العناصر املشتركة اليت تعترب أساسا حلوكمة الشركات  املنظمةخارج وغريها من الدول 


ظم النماذج املختلفة هلياكل جملس نيلها لدة، وتقوم املبادئ على أساس هذه العوامل املشتركة ومت تشكاجلي


 3.اإلدارة املوجودة يف دول املنظمة أو غريها من الدول


 ما االعتباروجيب أن نالحظ أن املبادئ اليت سوف يتم التطرق إليها هي املبادئ املعدلة اليت أخذت يف     


، وتتضمن تلك املبادئ العديد من التعديالت اهلامة اليت 2004سنة حىت  1999منذ عام  تطورات حدث من


صدرت بعد العديد من املشاورات املكثفة، وقد وافقت الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية 


،2004أبريل  22املعدلة للمبادئ يف  الصياغةعلى هذه 
ملبادئ مرت أخرى، مت تعديل هذه ا  2015ويف سنة  4


 دةيجدئ مباد G20 نيلعشراون مع جمموعة التعاب OECD التعاون االقتصادي والتنميةأصدرت منظمة حيث  


، 2015متوز عام /يوليو 8بادئ يف هذه امل OECD و اعتمد جملس منظمة الـخاصة حبوكمة الشركات، 


حيث  )تركيا( يف أنطاليا 2015 نوفمرب 16-15يف  20وبعد ذلك قدمت هذه املبادئ لقادة جمموعة الـ 


جماالت مثل املبادئ  06املبادئ وتشمل هذه ، حلوكمة الشركات G20/OECD أقرا وأطلقت عليها مبادئ


يف مبدأ واحد وهو  2004 يف مبادئ سنة أم دجموا املبدأ الثاين والثالثإال أم وتعترب نفس املبادئ  2004


تكافئة للمسامهني، وإضافة مبدأ جديد هو املبدأ الثالث املؤسسات االستثمارية احلقوق واملعاملة امل: املبدأ الثاين


وأسواق األسهم وغريهم من املؤسسات املالية الوسيطة، أما باقي املبادئ فبقيت كما هي دون تغيري، ونشري أن 


، وفيما يلي توضيح 2004هذه املبادئ الزالت غري مطبقة يف الدول العربية وأغلبها يطبق املبادئ الصادرة سنة 


  :  مبادئ أساسية هي ةستتتكون اليت و هلذه املبادئ


  


                                                           
، ص، 2013دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، األردن، حوكمة البنوك وأثرها يف األداء واملخاطرة، ضي، حاكم حمسن الربيعي، محد عبد احلسني را -1


  .66، 65: ص
  .36: ص، مرجع سابقعصمت أنور صحصاح،  -2
  .48: ، ص، مرجع سابقحممد مصطفى سليمان،  -3
  .49، 48: ص، ص نفس املرجع السابق -4
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  ضمان وجود أساس إلطار فعال حلوكمة الشركات: املبدأ األول


ينبغي أن يشجع إطار حوكمة الشركات على شفافية وكفاءة األسواق وأن يكون متوافقا مع أحكام     


  .تلف اجلهات اإلشرافية والتنظيمية والتنفيذيةالقانون وأن حيدد بوضوح توزيع املسئوليات بني خم


  1 :املبادئ الفرعية للمبدأ العام األولوتتمثل     


الشامل، ونزاهة  االقتصاديينبغي أن يتم وضع إطار حوكمة الشركات دف أن يكون ذا تأثري على األداء  -


 ؛يز بالشفافية والفعاليةتتم األسواق، واحلوافز اليت خيلقها للمشاركني يف السوق، وتشجيع قيام أسواق


ينبغي أن تكون املتطلبات القانونية والتنظيمية اليت تؤثر على يف ممارسات حوكمة الشركة يف نطاق  -


 ؛ون، وذات شفافية، وقابلة للتنفيذتشريعي ما، متوافقة مع حكم القان اختصاص


اضح ما، حمددا بشكل و تشريعي اختصاصينبغي أن يكون توزيع املسئوليات بني خمتلف اجلهات، يف نطاق  -


 ؛مع ضمان خدمة املصلحة العامة


والتنظيمية والتنفيذية السلطة، والرتاهة واملوارد للقيام بواجبها  اإلشرافيةينبغي أن تكون لدى اجلهات  -


بطريقة متخصصة وموضوعية ، فضال عن أحكامها وقراراا ينبغي أن تكون يف الوقت املناسب وشفافة مع 


 .متوفري الشرح التا


 امللكية حقوق ألصحاب الرئيسية والوظائف املسامهني حقوق :املبدأ الثاين


  .حقوقهم ممارسة هلم يسهل وأن للمسامهني احلماية يوفر أن الشركات حوكمة إطار يف ينبغي  


 2 :ثاين يف ما يلياملبادئ الفرعية للمبدأ العام الوتتمثل   


  :يف احلق نيللمسامه األساسية احلقوق تتضمن أن ينبغي -أوال


 ؛امللكية لتسجيل مضمونة طرق -1


 ؛األسهم حتويل أو إرسال  -2


 .منتظم أساس وعلى املناسب الوقت يف بالشركة الصلة وذات املادية املعلومات على احلصول  -3


 ؛للمسامهني العامة اجلمعية يف والتصويت املشاركة -4


 ؛اإلدارة جملس أعضاء وعزل انتخاب -5


 .الشركة من أرباح نصيب -6


اليت  القرارات عن الكافية املعلومات على حيصلوا وأن يف، املشاركة يف احلق للمسامهني يكون أن نبغيي -ثانيا


  :مثل الشركة يف أساسية تغيريات أي ختص


 ؛للشركة احلاكمة من املستندات مياثلها ما أو التأسيس، عقد أو األساسي، النظام تعديل -1


 ؛إضافية أسهم بإصدار الترخيص -2


                                                           
  .111: ، ص، مرجع سابقرندة الدبل،  -1
   .12، 11: ص، ص مرجع سابق، ،بشأن حوكمة الشركات والتنميةمبادئ منظمة التعاون االقتصادي اخلاصة،  مركز املشروعات الدولية -2
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 بيع إىل الواقع يف يؤدى مبا األصول، كل يكون أن يكاد ما كل أو حتويل ذلك يف مبا نائية،االستث العمليات  -3


 .الشركة


 للمسامهني، العامة اجلمعية اجتماعات يف والتصويت الفعالة املشاركة فرصة للمسامهني تكون أن ينبغي -ثالثا


 إجراءات ذلك يف مبا للمسامهني ةامالع اجلمعية اجتماعات حتكم اليت بالقواعد علما حياطوا وينبغي أن


 .التصويت


أعمال  وجدول ومكان بتاريخ، يتعلق فيما املناسب الوقت يف الكافية باملعلومات املسامهني تزويد ينبغي -1


قرارات  اختاذ سيجرى اليت املوضوعات عن املناسب الوقت وىف الكاملة املعلومات وكذلك العامة، اجلمعية


 ؛االجتماع يف بشأا


باملراجعة  املتعلقة األسئلة ذلك يف مبا اإلدارة، جملس إىل األسئلة لتوجيه للمسامهني الفرصة تتاح أن بغيني  -2


 نطاق حدود يف قرارات، واقتراح العامة، باجلمعية اخلاص األعمال جدول على بنود ووضع السنوية، اخلارجية


 ؛معقولة


ترشيح  مثل الشركات حبوكمة اخلاصة الرئيسية اتالقرار يف للمسامهني الفعالة املشاركة تسهيل ينبغي -3


، يف الشركة التنفيذيني وكبار اإلدارة جملس أعضاء مكافآت بسياسة وينبغي اإلدارة، جملس أعضاء وانتخابات


 ملوافقة مكافآم من كجزء والعاملني اإلدارة جملس ألعضاء أسهم بتقدمي اخلاص القسم خيضع أن ينبغي كما


 ؛املسامهني


مث  سواء لألصوات األثر نفس إعطاء مع غيابيا، أم شخصيا سواء التصويت من املسامهون يتمكن أن ينبغي -4


  .غيابيا أم حضوريا ا اإلدالء


من  درجة على حيصلوا أن املسامهني لبعض متكن اليت الرأمسالية والترتيبات اهلياكل عن اإلفصاح ينبغي -رابعا


 .هماألس من ملكيام مع تتناسب ال السيطرة


 .والشفافية بالكفاءة تتميز بطريقة بالعمل الشركات على السيطرة ألسواق السماح ينبغي -خامسا


الشركات  على السيطرة حيازة حتكم اليت واإلجراءات القواعد عن واإلفصاح حتديد بوضوح يتم أن ينبغي -1


الشركة،  أصول من وهريةج حصص وبيع االندماجات، مثل االستثنائية العمليات وكذلك املالية، األسواق يف


ويف  شفافة بأسعار العمليات تتم أن وينبغي، هلم القانوين وامللجأ حقوقهم يفهموا أن للمستثمرين ميكن حىت


 ؛لطبقام وفقا املسامهني كافة حقوق يحتم عادية شروط ظل


 .ساءلةامل من اإلدارة وجملس اإلدارة حلماية لالستيالء املضادة الوسائل استخدام عدم ينبغي - 2


 .املؤسسيون املستثمرون ذلك يف مبا امللكية، حلقوق املسامهني كافة ممارسة تسهيل ينبغي - سادسا


 اخلاصة الشركات حوكمة عن يفصحوا أن وكالء بصفة يعملون الذين املؤسسيني املستثمرين على ينبغي -1


 استخدامهم لتقرير لديهم مةالقائ اإلجراءات ذلك يف مبا باستثمارام يتعلق فيما التصويت م وسياسات


 ؛التصويتيةحلقوقهم 
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مع  ا يتعاملون اليت الكيفية عن يفصحوا أن وكالء بصفة يعملون الذين املؤسسيني املستثمرين على ينبغي  -2


 .باستثمارام اخلاصة الرئيسية امللكية حلقوق ممارستهم يف تؤثر قد اليت للمصاحل املادي التعارض


يتعلق  فيما بعضا بعضهم مع يتشاوروا أن ،نيسياملؤس املستثمرونم فيه مبا لمسامهني،ل السماح ينبغي -سابعا


 االستثناءات ملنع بعض مع املبادئ، يف الوارد للتعريف وفقا للمسامهني األساسية باحلقوق اخلاصة باملوضوعات


 .االستغالل إساءة


  املعاملة املتساوية للمسامهني: املبدأ الثالث


ـار حـوكمة الشركات أن يضمن معاملة متساوية لكافة املسامهني، مبا يف ذلك ينبغي فـي إط        


سامهني األجانب، وينبغي أن تتاح الفرصة لكافة املسامهني للحصول على تعويض فعال عن مسامهي األقلية وامل


  .انتهاك حقوقهم


  1 :ثاين يف ما يلياملبادئ الفرعية للمبدأ العام الوتتمثل       


   .عاملة كافة املسامهني محلة نفس طبقة األسهم معاملة متساويةينبغي م -أوال


و ينبغي أن  ،كون لكافة األسهم نفس احلقوقيف نطاق أي سلسلة رقمية من نفس الطبقة، ينبغي أن ت  -1


ت األسهم قبل أن يتمكن كافـة املسـتثمرين مـن احلصول على املعلومات املتعلقة بكافة السالسل وطبقا


وينبغي أن تكون أية تغيريات يف حقوق التصويت خاضعة ملوافقة تلك الطبقات من األسهم  ،يقوموا بالشـراء


  ؛اليت تتأثر سلبا نتيجة للتغيري


ينبغي محاية مسامهي األقلية من إساءة االستغالل اليت يقوم ا، أو يتم إجراؤها ملصلحة املسامهني  - 2


ك بشكل مباشر أو غري مباشر، وينبغي ألن تكون هنا أصـحاب النسب احلاكمة، واليت يهم القيام ا سواء


  ؛وسائل فعالة لإلصالح بشكل فعال


ينبغي أن يتم اإلدالء باألصوات عن طريق فارزي أصوات أو مرشحني هلذا الغرض بطريقة يتم االتفاق  - 3


  ؛عليها مع املستفيد من ملكية األسهم


 ؛ويت عرب احلدودينبغي إلغاء مجيع العوائق اليت تعرقل عملية التص - 4


ن حيصلوا على أينبغي أن تسمح العمليات واإلجراءات اخلاصة باجتماع اجلمعية العامة لكافة املسامهني ب - 5


إجراءات الشركة إىل زيادة صعوبة أو زيادة تكلفة اإلدالء باألصوات  يوينبغي أال تؤد ،معاملـة متسـاوية


  .بدون مربر


 .خليني والتداول الصوري والشخصيينبغي منع التداول بني الدا -اثاني


ينبغي أن يطلـب من أعضاء جملس اإلدارة والتنفيذيني الرئيسيني بالشركة أن يفصحوا لس اإلدارة  -ثالثا


أي مصلحة مادية يف أي  ،أم بالنيابة عن طرف ثالث ـم سواء بشكل مباشر أو غري مباشرعما إذا كانـت هل


 .باشرعملية أو موضوع ميس الشركة بطريق م


                                                           
  .13: ، صمرجع سابق، بشأن حوكمة الشركات مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنميةاخلاصة،  مركز املشروعات الدولية -1







وجتارب تطبيقها دوليا الشركات حوكمة وآليات مبادئ                       :                 الثاين الفصل  


 


 
54 


  دور أصحاب املصلحة  يف حوكمة الشركات: املبدأ الرابع


ينبغي أن يقر اإلطار اخلاص بالقواعد املنظمة حلوكمة الشركات حبقوق أصحاب املصاحل كما هي       


حمددة يف القانون، ويشجع التعاون الفعال بني الشركات وأصحاب املصاحل بالشركة توفري االستمرارية 


  1 :يا وتتضمن مايليللشركات السليمة مال


حاب املصاحل اليت أن يشدد إطار القواعد املنظمة حلوكمة الشركات على ضرورة احترام حقوق أص -أوال


  ؛حيميها القانون


  ؛لى تعويض مناسب عن انتهاك حقوقهمإتاحة الفرصة ألصحاب املصاحل ع -ثانيا


يات ملصاحل وأن تكفل تلك اآللأن يسمح إطار حوكمة الشركات بوجود آليات ملشاركة أصحاب ا -ثالثا


     ؛بدورها حتسني مستويات األداء


  ؛بأسلوب دوري ويف التوقيت املناسبتوفري املعلومات ألصحاب املصاحل وفرص النفاذ هلا  -رابعا


السماح ألصحاب املصاحل مبا فيهم العاملني من األفراد واجلهات اليت متثلهم االتصال حبرية مبجلس  -خامسا


عبري عن خماوفهم اجتاه التصرفات غري القانونية واملنافية ألخالقيات املهنة، مبا ال يؤدي إىل املساس اإلدارة للت


  .حبقوقهم


أن يزود إطار القواعد املنظمة حلوكمة الشركات يكل فاعل كفء للحماية من اإلعسار والتطبيق  - سادسا


  .الفاعل حلقوق الدائنني


  اإلفصاح والشفافية: املبدأ اخلامس


إفصاحا صحيحا يف الوقت املناسب، مبا يشمل مجيع األمور  حوكمة الشركاتجيب أن يضمن إطار       


املهمة واجلوهرية بالنسبة للشركة املسامهة، مبا يف ذلك الوضع املايل، واإلداري، وحقوق امللكية، وحوكمة 


عند االلتزام بتطبيق هذا  الشركة، وبصفة عامة هناك جمموعة من اإلرشادات اليت جيب أخذها بعني االعتبار


  2:املبدأ


 :جيب أن يشمل اإلفصاح املعلومات املهمة واجلوهرية ولكن غري حمصور ا وهي -


 ؛تائج املالية والتشغيلية للمؤسسةالن 


 ؛أهداف الشركة 


 ؛املسامهون الرئيسيون 


 اإلدارة العليااملديرين يف (ت والتعويضات ألعضاء جملس اإلدارة، واملديرين التنفيذينيآسياسة املكاف( ،


ومعلومات حول أعضاء جملس اإلدارة، مبا يف ذلك مؤهالم، وعملية االختيار، وأي إدارات أخرى للشركة، 


 ؛يعتربون كمستقلني من قبل الس وما إذا كانوا


                                                           
  .39: ، صمرجع سابقان شيحان املشهداين، عالء فرحان طالب، إمي -1
، رام اهللا، فلسطني، )ماس(معهد أحباث السياسات االقتصادية الفلسطيينتعزيز حوكمة الشركات يف فلسطني، عدنان قباجة، مهند حامد، إبراهيم الشقاقي،  -2


   .46، 45: ، ص، ص2008
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 ؛العمليات مع األطراف ذات العالقة 


 ؛عوامل املخاطر املتوقع حدوثها 


  ؛حل اآلخريناملصامواضيع تتعلق باملوظفني وأصحاب 


  ا حوكمة الشركاتهياكل وسياسات والطريقة اليت تطبق. 


 ؛يري حماسبية ومالية عالية اجلودةجيب أن تصل املعلومات ويفصح عنها وفقا ملعا -


جيب القيام بتدقيق سنوي من قبل مدقق خارجي مستقل، وكفء، ومؤهل، من أجل تقدمي تأكيد خارجي  -


ة ني بأن القوائم والبيانات املالية متثل بعدالة املركز املايل، وأداء الشركوموضوعي إىل جملس اإلدارة واملسامه


 ؛بالنسبة جلميع النواحي املادية


لة من قبل املسامهني، ومسؤولني أمام الشركة ءن اخلارجيون مسئولني وعرضة للمساجيب أن يكون املدققو -


 ؛هنية عند قيامهم بعملية التدقيقملمارسة العناية امل


ذات الصلة والعالقة ملستخدميها بشكل متساو ويف الوقت املناسب،  علوماتتقدم قنوات نشر املجيب أن  -


  .            وبكلفة متكن من الوصول عليها


            مسؤوليات جملس اإلدارة :املبدأ السادس


لس اإلدارة جيسد هذا املبدأ إطار قواعد حوكمة الشركات على إستراتيجية الشركة والرقابة الفاعلة      


  1 :على الشركة، ومسؤولية جملس اإلدارة أمام الشركة واملسامهني من حيث


 ؛ملا فيه صاحل الشركة واملسامهني أن يعمل جملس اإلدارة بإخالص على أساس عناية الرجل احلريص -


ة املتساوية عاملعلى جملس اإلدارة إن كانت قراراته تؤثر على جمموعة من املسامهني أن يعمل على حتقيق امل -


 ؛جلميع املسامهني


 ؛تباره مصاحل األطراف ذوي العالقةعلى جملس اإلدارة أن يتبع معايري عالية لألخالق ويضع يف اع -


 :على جملس اإلدارة القيام بإجناز جمموعة من املهام األساسية املقرة مسبقا مبا يف ذلك -


 مل وحتديد أهداف األداء ومراقبة تنفيذ وضع إستراتيجية الشركة وسياسة املخاطر واملوازنات وخطط الع


 ؛ت الرأمسالية وتصفية االستثماراتاألداء والنفقا


  ؛كات وإجراء التعديالت عند احلاجةمتابعة قياس كفاءة ممارسة الشركة لقواعد حوكمة الشر 


 م ومتا؛بعة أدائهم وإعفائهم عند الضرورةاختيار كبار املديرين وحتديد مكافآ 


 ؛لتحقيق مصاحل الشركة واملسامهني ت املديرين و أعضاء جملس اإلدارة،آاإلفصاح عن مكاف 


 ؛رشيح وانتخاب أعضاء جملس اإلدارةتوافر نظام رمسي يتصف بالشفافية لعمليات ت 


  الرقابة على حاالت تعارض املصاحل اخلاصة باملديرين وأعضاء جملس اإلدارة واملسامهني مبا يف ذلك سوق


 ؛على بعض العمليات املتعلقة ا وإحكام السيطرة استخدام موجودات الشركة


                                                           
  .42، 41: ص ص،،  مرجع سابقعالء فرحان طالب، إميان شيحان املشهداين،  -1







وجتارب تطبيقها دوليا الشركات حوكمة وآليات مبادئ                       :                 الثاين الفصل  


 


 
56 


  التأكد من سالمة التقارير املالية والنظم احملاسبية للشركة مبا يف ذلك نظام التدقيق املايل املستقل والرقابة


 .، واالمتثال للقوانني والتعليماتالداخلية السيما أنظمة إدارة املخاطر والرقابة املالية والتشغيلية


 :اإلدارة ضمان احلكم بشكل مستقل وموضوعي يف ما يتعلق بشؤون الشركة من خالل على جملس -


 غري التنفيذيني ممن تتوافر فيهم القدرة على احلكم املوضوعي  اإلدارةف عدد كاف من أعضاء جملس يتكل


يني وأعضاء جملس لتنفيذيينات، مكافآت االتقارير املالية، التع( ملة مثلمبهام قد حيدث فيها تعارض للمصاحل احملت


 ؛)اإلدارة


 ؛بلجان جملس اإلدارة عند تأسيسها التحديد الدقيق واإلفصاح عن اهلدف وإجراءات العمل اخلاصة 


 م عضاء جملس اإلدارة تكريس وقت كافعلى أ؛ملمارسة مسؤوليا 


املناسب ليتسىن هلم أن يتوافر ألعضاء جملس اإلدارة سهولة النفاذ إىل املعلومات املناسبة والدقيقة يف التوقيت  -


 . القيام مبسؤوليام على الوجه األكمل
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  حوكمة الشركاتآليات : بحث الثاينامل


، حيث أنه عند التطبيق اجليد لآلليات ليات حوكمة الشركات آليات داخلية وأخرى خارجيةآل       


كل من  ا املبحثيف هذ ناولاآلليات اخلارجية، وسنتمن  منمأيف  ؤسسةالداخلية حلوكمة الشركات تكون امل


    .اآلليات الداخلية واخلارجية حلوكمة الشركات بشيء من التفصيل


  اآلليات الداخلية حلوكمة الشركات: املطلب األول


ألا مرتبطة بأهم وظائف تؤثر اآلليات الداخلية حلوكمة الشركات بشكل مباشر على املؤسسات       


، وسنحاول يف هذا املطلب توضيح كيف خلإ..ة وجلنة املراجعةاملؤسسة كمجلس اإلدارة واملراجعة الداخلي


   . املؤسسة منها استفادةتعمل هذه اآلليات وكيفية 


  آلية جملس اإلدارة: أوال


أن الناشطني والباحثني يف جمال حوكمة الشركات يعدون  Singh  & Harianto منيذكر كل       


أنه حيمي رأس املال املستثمر يف الشركة من سوء االستعمال  جملس اإلدارة أحسن أداة ملراقبة سلوك اإلدارة، إذ


من قبل اإلدارة، وذلك من خالل صالحياته القانونية يف تعيني وإعفاء ومكافأة اإلدارة العليا، كما أن جملس 


اإلدارة القوي يشارك بفاعلية يف وضع إستراتيجية الشركة، ويقدم احلوافز املناسبة لإلدارة، ويراقب سلوكها 


      1.ها، وبالتايل تعظيم قيمة الشركةءداأويقوم 


  جلان جملس اإلدارة: ثانيا


على الشركة أن تنشئ على األقل اللجان اليت تنص عليها متطلبات بورصة األوراق املالية املقيدة ا      


، ويقرر )ضاتالتعوي(جلنة املراجعة، وجلنة التعيينات، وجلنة املكافآت : أسهمها، وهذه اللجان بصفة عامة هي


جملس اإلدارة مدى احتياجه من عدمه إلنشاء تلك اللجان أو اللجان األخرى، وتتشكل كل جلنة من عدد ال 


ة واملهارات ربستقلني والذين تتوافر لديهم اخليقل عن ثالثة أعضاء من أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني امل


ن جلنة طاملا لديه املهارات إلدارة  االنضمام ألكثر ماملناسبة للعمل يف تلك اللجان، وجيوز لعضو جملس ا


      2.تؤهله لذلكاليت ات املتوافرة لديه ربواخل


من أعضائها لكي  اويعترب تعيني رؤساء اللجان وأعضائها من سلطة جملس اإلدارة، والذي خيتار عضو      


ل اللجان، ولس اإلدارة حق يقوم مبهام رئيس اللجنة، وحيدد جملس اإلدارة كيفية رفع التقارير من قب


اإلشراف على مدى فعالية اللجان، وينبغي على رئيس جملس اإلدارة أن حييط السلطات الرقابية علما بوجود 


جلان جملس اإلدارة وباختصاصاا وعضويتها، وينبغي أن تظهر أمساء اللجان ورؤسائها وأعضائها يف التقرير 


عد واإلجراءات املتعلقة بكيفية اجتماعاا والوقت املناسب لتلك تقوم اللجان بتحديد القواو 3السنوي،


                                                           
  . 134: ، ص2015، دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع، عمان، األردن، يف الشركات وكمة احلحممد حلمي اجليالين،  -1
  .142: ص ،مرجع سابق حممد مصطفى سليمان، -2
  . 193: ص ،2010 املطبوعات اجلامعية، مصر، ارد ،حوكمة الشركاتأمري فرج يوسف،  -3
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االجتماعات، ويتم عقد االجتماعات بناء على طلب رئيس اللجنة وجيب أن يكون احلضور لغالبية أعضاء 


  1.اللجنة لكي تتمكن من مباشرة مسئولياا بفاعلية


يكون هذا اخلروج يف الوقت  وميكن أن خيرج أي عضو من عضوية اللجنة يف أي وقت شرط أن      


املناسب وبصورة كتابية، وعند دخول عضو جديد للجنة جيب أن حيصل على موافقة غالبية أعضاء جملس 


اإلدارة، أما مكافآت أعضاء اللجنة فيكون حسب سياسة جملس اإلدارة املتعلقة بعضوية اللجان التابعة له، 


للجان تأثري ونشري أن ، والذي يقوم مبراجعتها من وقت آلخرويوكل جملس اإلدارة للجنة مهامها ومسؤولياا 


ذه اللجان ميزة إضافية تتمثل يف منح هذه اللجان ألعضاء جملس اإلدارة رؤية أوضح هلاستشاري كبري ولكن 


تتعلق بالشركة لن يتمكنوا من احلصول عليها بدون هذه اللجان إىل جانب ذلك تكمن قيمة هذه اللجان يف 


   2: ثالث جماالت


طمأنة املسامهني خارج املؤسسة خبصوص مشولية وموضوعية عمليات جملس اإلدارة، وينطبق هذا على عمل  -


 ؛عن مرشحني مناسبني لس اإلدارةجلنة املراجعة فيما يتعلق بالبيانات املالية، وعلى جلنة الترشيح يف البحث 


مليات اليت يقومون ا وتساعد على حتسني جودة املهمة حيث تضيف اللجان اجليدة قيمة ملحوظة للع -


 ؛ة املسامهني يف صحة تلك العملياتزيادة درجة ثق


عات اليت تنشأ نتيجة تعارض املصاحل بني املديرين التنفيذيني ومصلحة املسامهني، أو اليت قد تنشأ ارتحل ال -


نة املراجعة، وميكن  للجان بني هؤالء التنفيذيني واملراجعني الداخليني أو اخلارجيني وهو الدور الذي تلعبه جل


 .الس وضع هذه الرتاعات داخل املنظور املناسب هلا وأيضا سهولة التعامل معها


  : وعموما يقوم جملس اإلدارة بتشكيل اللجان الرئيسية التالية      


  :)املراجعة (  جلنة التدقيق  -1


األساسية املناطة بلجنة التدقيق  إن عملية اإلشراف على إعداد البيانات املالية للشركة من الواجبات      


 حوكمة الشركاتالداخلي، إذ تقوم هذه اللجنة مبتابعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، وهي تعد من أدوات 


وتعترب صفيت االستقاللية وعمق النظر من أهم صفات جلنة املراجعة، فهي ال تندفع  الداخلية املهمة يف الشركة،


اسبية وال تتورط يف تغطية أخطاء أحد األطراف ذات العالقة، وتلعب جلنة التدقيق حنو االستغراق يف أمور حم


دورا رئيسيا يف اإلشراف والرقابة املالية وتقدمي التقارير، وذا تعمل على تقوية حوكمة الشركة وزيادة الثقة 


     3.العامة باملؤسسة


 Blue Ribbonءت ا جلنة وتعترب استقاللية جلنة التدقيق من أهم التوصيات اليت جا      


Committee.1999)( لتحسني فعالية التدقيق الداخلي، ويعتمد جناح جلنة التدقيق بالدرجة األوىل على ،


                                                           
  .151، 150: ص، صمرجع سابق، ان، حممد مصطفى سليم -1
  .133، 132: ، ص، صنفس املرجع السابق -2
  . 195، 194: ، ص، صمرجع سابقأمري فرج يوسف،  -3
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  1.اخلربات واخلصائص اليت يتمتع ا أعضاء اللجنة، واملعرفة املالية، واألكثر من ذلك االستقاللية


ستجابة إىل التغريات اليت حدثت يف بيئة األعمال، لقد تطورت واجبات ووظائف جلنة التدقيق باال        


  2:وميكن تلخيص املسئوليات الرئيسية للجنة التدقيق كأداة مساعدة لفحص وتدقيق جملس اإلدارة كاآليت


 ؛ة وسالمة القوائم املالية للشركةصح -


 ؛نزاهة وتأهيل املدققني اخلارجينياستقاللية و -


 ؛الشركةأداء وظيفة املراجعة الداخلية ب -


 ؛ة نظم الرقابة الداخلية باملؤسسةمءمال -


 .مراقبة االلتزام مبتطلبات القوانني واللوائح ودليل السلوك -


  :وتتضمن الوظائف اهلامة األخرى للجنة التدقيق مايلي      


 ؛وفهم أثرها على القوائم املالية رير اهلامةافحص مشاكل احملاسبة والتق -


طوط مباشرة لالتصال بني جملس اإلدارة واإلدارة املالية وضع واالحتفاظ عن طريق اجتماعات دورية خ -


 ؛ليني واملدققني املستقلني للشركةواملدققني الداخ


ابة الداخلية دراسة فعالية نظم الرقابة الداخلية للشركة ونطاق فحص املدققني الداخليني واخلارجيني للرق -


 ؛على التقرير املايل


مبراقبة سياسات الشركة املرتبطة بااللتزام بالقوانني واللوائح واجبة فحص فعالية نظام الرقابة للشركة اخلاص  -


 .ت املصاحل وفحص سوء السلوك والغشواألخالقيات وتعارضا


وعند أداء واجبات جلنة التدقيق فإا جيب أن تقوم بإعداد تقرير يتم تضمينه يف التقرير السنوي       


امة للمسامهني طبقا للقوانني واللوائح واجبة التطبيق واملعايري للشركة والذي سيتم تقدميه الجتماع اجلمعية الع


        .احملددة


  :جلنة املكافآت -2


هناك احتمال لتضارب املصاحل بالنسبة ألعضاء جملس اإلدارة الذين يقررون مكافآم بأنفسهم وقد       


ت تتشكل بصفة رئيسية من يساعد على حل هذه املشاكل قيام جملس اإلدارة بتعيني جلنة للمرتبات و للمكافآ


 3،األعضاء املستقلني الذين يقومون بوضع توصيات لس اإلدارة  بشأن مرتبات ومكافآت أعضاء الس


ولقد توصي أغلب الدراسات اخلاصة حبوكمة الشركات والتوصيات الصادرة عن اجلهات املهتمة ا بأنه جيب 


ري التنفيذيني، ويف جمال الشركات اململوكة للدولة فقد أن تشكل جلان املكافآت من أعضاء جملس اإلدارة غ


                                                           
 -على القيمة االقتصادية املضافة انعكاسهاأثر األدوات الداخلية حلوكمة الشركات على رأس املال العامل و أرشد فؤاد التميمي، أمحد فارس القيسي،  -1


العراق، ع بغداد، جامعة بغداد،  ،واإلداريةجملة العلوم االقتصادية  اسة تطبيقية على عينة من الشركات الصناعية املدرجة يف بورصة عمان لألوراق املالية،در


  . 172: ص ،19،2013الد ، 73
  .253، 252: ، ص، صمرجع سابقأمني السيد أمحد لطفي،  -2
  .200: ، ص مرجع سابقأمري فرج يوسف،  -3







وجتارب تطبيقها دوليا الشركات حوكمة وآليات مبادئ                       :                 الثاين الفصل  


 


 
60 


تأكيدا على ضرورة أن تكون مكافآت أعضاء   OECDتضمنت إرشادات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 


جملس اإلدارة واإلدارة العليا معقولة، وذلك لضمان تعزيز مصاحل الشركة يف األمد البعيد من خالل جذب 


  1 .كفاءات العاليةاملهنيني من ذوي ال


تتركز وظائف جلنة املكافآت وواجباا يف حتديد الرواتب واملكافآت واملزايا اخلاصة باإلدارة العليا لذا       


  2:حدد تلك الواجبات مبا يأيت Mintzفإن 


 ؛يهاحتديد املكافآت واملزايا األخرى لإلدارة العليا، ومراجعتها والتوصية لس اإلدارة باملصادقة عل -


 ؛ومراجعة هذه السياسات بشكل دوري ضع سياسات إلدارة برامج مكافأة اإلدارة العلياو -


معقول بأداء  اختاذ خطوات لتعديل برامج مكافآت اإلدارة العليا اليت ينتج عنها دفعات ال ترتبط بشكل -


 ؛عضو اإلدارة العليا


 .وضع سياسات ملزايا اإلدارة ومراجعتها باستمرار -


  :جلنة التعيينات -3


قد يرغب جملس اإلدارة بني حني وآخر يف تعيني أعضاء جدد مستقلني بالس، أو تعيني أعضاء       


قيام جلنة التعيينات  االختيارمستقلني يف جلنيت التدقيق واملكافآت، ومن األمور املفيدة اليت تضمن حياد عملية 


ات تضم أعضاء مستقلني، وتقوم من جلنة تعيين االختيارباقتراح أمساء على جملس اإلدارة خاصة إذا كان 


اجلهات الرقابية بالطريقة املعتادة بالتصديق على األمساء اليت  اقترحتها جلنة التعيينات ووافق عليها جملس 


اإلدارة، وميكن لرئيس جملس اإلدارة سواء كان هو نفسه املسؤول التنفيذي الرئيسي أم ال، أن يرأس هذه 


  4:لتعيني فإن أفضل إجراء ميكن إتباعه يتمثل فيما يليومن أجل ضمان موضوعية ا 3،اللجنة


 ؛اختاذ قرار بتعيني أعضاء جدد -


 ؛ة بشأن طبيعة ونوع الشخص املطلوبوضع وصف وظيفي واإلجابة عن مجيع األسئل -


القيام بعملية حبث رمسي أو غري رمسي أو كليهما، وتتضمن عملية البحث النظر يف املرشحني املعروفني  -


 ؛وأعضاء جملس اإلدارة اللجنةألعضاء 


 ؛مة خمتصرة عن املرشحني املناسبنيوضع قائ -


 ؛ن اجلهات اليت ميكن الرجوع إليهااحلصول على بيانات ع -


  .     عقد مقابالت مع أعضاء جملس اإلدارة -


 آلية هيكل امللكية: ثالثا


 ة، وأشارؤسسامل يقصد يكل امللكية حتديد من هم أصحاب املال اململوك، وقيمة ونسبة أنصبتهم يف     


                                                           
  . 138: ، ص مرجع سابقحممد حلمي اجليالين،  -1
  . 201: ، ص مرجع سابق، أمري فرج يوسف -2
  .201: ، ص نفس املرجع السابق -3
  .201: ص ،سابقالرجع نفس امل -4
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Denis & Mcconnell 2003) (  ،إىل أن هيكل امللكية يعترب أحد أهم اآلليات اهلامة يف حوكمة الشركات


نادر احلدوث، فغالبا املتحكمون يف  ئاوأن الفصل الكامل بني امللكية والرقابة يف حوكمة الشركات يعترب شي


، وبعضهم قد يكون له امللكية )ليت يتحكمون فيها ملكية الشركات ا(ة يكون هلم حصة من امللكية ؤسسامل


م أشاروا أيضا إىل املواقف املختلفة للفئات املسيطرة على ملكية الشركات، وكيفية تأثريهم بالكامل، كما أ


  1 .على إدارة الشركة


لكية إىل أن التداخل بني امل ) (Denis & Mcconnell 2003 أشار :سيطرة املديرين على ملكية الشركة -1


مما يؤدي إىل رفع القيمة السوقية ) بني املالك، واملديرين(والتحكم يؤدي إىل تقليل التعارض يف املصاحل 


للشركات، ولكن يف الواقع العملي فإن املوقف خيتلف متاما فملكية املديرين جلزء من أسهم الشركة قد يؤدي 


ا ينعكس بشكل إجيايب على أداء الشركات ويؤدي إىل حتقيق نوع من التوافق بني مصاحل املديرين واملالك، مم


أكرب من احلرية لتحقيق  اإىل تعظيم ثروة املالك، ولكن يف حالة عدم التوافق، فإن ملكية املديرين متنحهم قدر


أهدافهم دون أدىن مراعاة ملصاحل املالك، واملعيار األساسي هنا هو مفاضلة املديرين بني عائد االحنياز ملصلحة 


أو عائد اخلندقة اإلدارية، وطبيعة الثقافة السائدة واخلربات التراكمية والفوائد املتوقعة عموما، والعواقب الشركة 


  .الناجتة عن تبين أي من هذه املواقف


يف حالة امللكية بواسطة املالك املسيطرين فإن هؤالء املالك قد  :امللكية بواسطة جمموعة املالك املسيطرين -2


على اإلدارة بالشكل الذي يؤدي إىل تعظيم ثروة املالك ككل، ولكن إذا قامت هذه اموعة يقوموا بالتأثري 


باستغالل موارد املنظمة ملصلحتهم، سوف ينعكس ذلك بشكل سليب على قيمة املنظمة لكل املالك سواء كانوا 


عائد املتوقع من استخدام قوم أقلية أو أغلبية، املعيار األساسي هنا هو مفاضلة جمموعة املالك املسيطرين بني ال


  .ملصلحة مجيع املالك، وبني العائد املتوقع من استغالل  موارد الشركة ملصلحتهم


التأثري على قرارات اإلدارة ) مالك الشركة(ميكن حلملة األسهم  :امللكية بواسطة األفراد من املستثمرين -3


مبعىن وجود تشتت يف  –لكية موزعة بشكل كبري مة، ولكن يف حالة ما إذا كانت املامن خالل اجلمعية الع


جدا بالنسبة حلجم الشركة، مع عدم دراية هؤالء املسامهني  حبيث أصبح نصيب املالك ضئيال –امللكية 


حبقوقهم وكيفية محاية احلقوق،  فإن احلافز واملوارد وإمكانيات هؤالء األقلية من محلة األسهم تكون ضئيلة 


قرارات اإلدارة، باإلضافة إىل صعوبة التنسيق بني هؤالء املسامهني املشتتني للرقابة على جدا ملراقبة سلوكيات، 


  .         هذه السلوكيات، والقرارات


  حوكمة الشركاتتطبيق مفهوم  يفأمهية هيكل امللكية يف الشركات  -4


عن املسئولية،  ية احملاسبةالعدالة وقابل: تعتمد كافة نظم حوكمة الشركات على أربعة مبادئ هي    


ولية والشفافية، وتعتمد التحديات اخلاصة مبراعاة هذه املبادئ وااللتزام ا على هيكل امللكية يف قطاع ؤواملس


                                                           
مركز املديرين املصري، وزارة  قية،أثر اآلليات الداخلية حلوكمة الشركات على األداء املايل للشركات املصرية دراسة تطبي اء الدين مسري عالم، -1


  .27، 26: ، ص، ص2009االستثمار، مصر، 
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أو هيكل مشتت ) نظام الداخلني(هيكل مركز : الشركات، وهناك نوعان شائعان هلياكل امللكية للشركات


   .ن التفصيلوسوف نتعرض لكل منهما بشيء م 1،)نظام اخلارجيني(


حيث تتركز اإلدارة وامللكية يف أيدي عدد قليل من األفراد أو  ):نظام الداخلني( اهليكل املركز -4-1


" ق عليهم لعلى طريقة تشغيل وعمل الشركة يط العائالت أو املديرين، وألن هؤالء األطراف يؤثرون بشدة


لديها هياكل ملكية مركزة، ويقوم الداخليون  ومعظم الدول وخاصة اليت حيكمها القانون املدين" الداخليون 


يف هياكل اإلدارة يف املركزة مبمارسة السيطرة أو التحكم يف الشركات بعدة طرق منها قيامهم مبلكية أغلبية 


حيث غالبا ما يقوم املسامهون ذو امللكيات الضخمة من األسهم بالتحكم يف اإلدارة عن  ،حقوق التصويت


يف جملس اإلدارة ويف بعض األحيان ميلك الداخليون عدد قليال من األسهم ولكنهم طريق التمثيل املباشر 


ت يوحيدث ذلك عندما تتعدد أنواع األسهم مع متتع بعضها  حبقوق تصو ،يتمتعون بأغلبية حقوق التصويت


أسهم ذات حقوق تصويت ضخمة فإن ذلك  امتالكأكثر من بعضها اآلخر، وإذا ما متكن بضعة أفراد من 


        2 .مكنهم فعال من أن يتحكموا يف الشركة، حىت لو مل يكونوا هم أصحاب أغلبية رأس املالسي


ومما الشك فيه أن لكل نظام من هياكل امللكية مزاياه وعيوبه ومن مث له حتديات لنظام حوكمة    


أن الداخليني لديهم  : الشركات اخلاص به، حيث تتمتع الشركة اليت يتحكم فيها الداخليون مبزايا عديدة منها


يف  ؤسسةالسلطة واحلافز ملراقبة اإلدارة باإلضافة إىل أن الداخليني مييلون إىل اختاذ القرارات اليت تعزز أداء امل


األجل الطويل، ومن ناحية أخرى جند أن نظام الداخليني يعرض الشركة إىل الفشل يف بعض النواحي املعنية 


حاب الشركة أو أصحاب حقوق التصويت من ذوي النسب املسيطرة، حلوكمة الشركات وإحداها هو أن أص


على أصول الشركة على حساب مسامهي األقلية،  الءيلالستميكن أن يرغموا أو يتواطئوا مع إدارة الشركة 


وميثل ذلك خماطرة كبرية عندما ال يتمتع مسامهوا األقلية حبقوقهم القانونية وحيدث نفس الشيء عندما يكون 


الشركة من كبار املسامهني أو من كبار أصحاب القوة التصويتية أو كليهما ويستخدمون هذه السلطة مديروا 


ومثال ذلك  3،يف التأثري على قرارات جملس اإلدارة اليت قد يستفيدون منها بشكل مباشر على حساب الشركة


لكفيلة بتدمري الشركات أن لدى كبار محلة األسهم ومن ميتلكون األصوات الكثرية الكثري من الوسائل ا


  4:ومنها


هم يف السوق تشجيع الس على املوافقة على شراء شركة منافسة ال لشيء إال لتوسيع حصة شركت -


 ؛وإسكات صوت املنافسة


إقناع الس برفض الدمج أو االنضمام إىل شركات أخرى خشية فقدان السيطرة على الشركة حىت ولو  -


                                                           
مركز املشروعات  ،النامية والصاعدة واالنتقالية االقتصادغرس حوكمة الشركات يف  ترمجة مسري كرمي، كاترين ل، كوشتا هلييلينج، جون، سولفيلن، -1


  .9:ص  2003لواليات املتحدة األمريكية،، اغرفة التجارة األمريكية، واشنطن  ،CIPE اصةالدولية اخل
  .27: ص، مرجع سابق حممد مصطفى سليمان،  -2
  .28، 27: ص، ص، نفس املرجع السابق -3
،  arabia.org-www.cipe:على املوقع  متاح .16ص،  ،األسواق الصاعدةدليل تأسيس حوكمة الشركات يف ،  مركز املشروعات الدولية اخلاصة -4


  .12/06/2015اطلع علیھ بتاریخ 
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 ؛داء الشركةسني أكان االنضمام سيؤدي إىل حت


وباختصار فإن الداخليني الذين يستخدمون قوم دون مراعاة للمسؤولية، يهدرون موارد الشركة     


ويضعفون قدرا اإلنتاجية ويشجعون املستثمر على التردد وحيرمون الشركة من السيولة املوجودة يف أسواق 


منع املستثمرين من الشركات من األموال ورأس املال، كما أن أسواق املال الضحلة تؤدي بدورها إىل حرمان 


              .تنويع املخاطر


يف هياكل امللكية املشتتة، فيكون هناك عدد كبري من املالكني الذين  ):نظام اخلارجيني(اهليكل املشتت  -4-2


م على ميتلك كل منهم عددا صغريا من أسهم الشركة، وعادة ما ال يكون هناك لدى صغار املسامهني ما حيفزه


ومن مثة . مراقبة نشاط الشركة عن قرب،كما أم مييلون إىل عدم املشاركة يف القرارات أو السياسات اإلدارية


،كما يشار إىل نظم امللكية املشتتة بنظم اخلارجيني، ومتيل الدول اليت تطبق القانون )اخلارجيون(يطلق عليهم 


  1.تطبيق هياكل امللكية املشتتة يف الشركات العام مثل اململكة املتحدة والواليات املتحدة إىل


وعلى النقيض من نظم الداخليني، فإن املنشآت يف نظم اخلارجيني تعتمد على األعضاء املستقلني يف     


ومييل أعضاء جملس اإلدارة  .جمالس اإلدارة ملراقبة السلوك اإلداري واإلشراف على بقائه حتت السيطرة


اضح وبدرجة متساوية عن املعلومات، وتقييم األداء اإلداري بشكل موضوعي، املستقلني إىل اإلفصاح بشكل و


ومحاية مصاحل وحقوق املسامهني بقوة، ونتيجة هلذا تعترب نظم اخلارجيني أكثر قابلية للمسائلة وأقل فسادا، 


              2.ومتيل حنو تعزيز السيولة يف األسواق املالية


هياكل امللكية ذات امللكية املشتتة هلا نقاط ضعف معينة، إذ مييل املالك  وعلى الرغم من تلك املزايا فإن    


املشتتون إىل االهتمام بتعظيم األرباح يف األجل القصري، ومن مثة فإم يتجهون إىل املوافقة على السياسات 


جيع األداء واالستراتيجيات اليت تنشأ عنها مكاسب يف األجل القصري، لكنها قد ال تعمل بالضرورة على تش


طويل األجل للشركة، وقد يؤدي هذا يف بعض األحيان إىل إثارة اخلالفات بني أعضاء جملس اإلدارة وأصحاب 


الشركات، وإىل تواتر التغريات يف هيكل امللكية نظرا ألن املسامهني قد يرغبون يف التخلي عن استثمارام على 


         3.األمرين يؤدي إىل إضعاف استقرار الشركة أمل حتقيق أرباح أكثر ارتفاعا يف مكان آخر، وكال


أما صغار املستثمرين فال يتوافر لديهم سوى حافز أقل ملراقبة قرارات جملس اإلدارة بيقظة وحرص،     


وحملاسبة أعضاء جملس اإلدارة عن مسؤوليام، ونتيجة هلذا فقد يظل أعضاء اإلدارة الذين يؤيدون اختاذ تلك 


     4.ائبة يف مناصبهم، بينما تكون مصلحة الشركة يف التخلص منهمالقرارات غري الص


   آلية التدقيق الداخلي: رابعا


إن التغريات اليت تشهدها مهنة التدقيق الداخلي الناجتة عن الفضائح املالية يف منظمات األعمال       


                                                           
  .148: ص ،مرجع سابقأمني السيد أمحد لطفي،  -1
  . 162: ، صمرجع سابقحممد حلمي اجليالين،  -2
  . 163: ، صنفس املرجع السابق -3
  . 10: ، ص، مرجع سابقكاترين ل، كوشتا هلييلينج، جون، سولفيلن -4
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ري للممارسة املهنية األمريكية تطلب القيام من معهد التدقيق الداخلي تشكيل جلنة عمل لوضع إطار نظ


 عبارة عن نشاط مستقل، موضوعي،" الداخلي، وعرف معهد املدققني الداخليني التدقيق الداخلي بأنه  للتدقيق


 واستشاري مصمم إلضافة القيمة وحتسني عمليات الشركة، كما يساعد الشركة على إجناز أهدافها من خالل


 1،"حوكمة الشركاتت إدارة  املخاطر، وعمليات الرقابة ومدخل انضباطي منظم، لتقييم وحتسني فعالية عمليا


   2:من خالل اآليت وذلك


إىل أن نشاط التدقيق الداخلي يتوىل تقييم وحتسني إدارة املخاطر، كما  )2110(يشري املعيار : إدارة املخاطر -1


 :جيب عليه أن يساهم يف حتسني إدارة املخاطر وأنظمة الرقابة مع مراعاة


مليات املؤسسة وبأنظمة يعمل نظام التدقيق على تقييم التعرض للمخاطر املتصلة بع :خدمات التأكيد -


 ؛املعلومات


فإنه يتعني على املدققني الداخليني مناقشة املخاطر املتصلة بأهداف األعمال  :خدمات االستشارة -


 للمخاطر تقييم التعرضواالستشارية، وأن يستخدموا املعرفة اليت يكتسبوا من األعمال االستشارية يف حتديد 


 .للجوهرية باملؤسسة


يشري أن اهلدف األساسي لنشاط التدقيق الداخلي هو فحص وتقييم فعالية وكفاءة  )2120(املعيار  :الرقابة -2


 .وتعزيز التحسني املستمر لنظام الرقابة الداخلية املعمول ا ومن مث حتديد نقاط الضعف يف هذا النظام


نتائج تقييم املخاطر، ينبغي أن يعمل نشاط التدقيق الداخلي على تقييم كفاية  بناء على :خدمات التأكيد -


 ؛باملؤسسة وأنظمة معلوماا حوكمة الشركاتوفعالية أدوات الرقابة اليت تضم 


يتعني على املدققني الداخليني عند أداء واجبهم االستشاري التحقق من أن أدوات  :خدمات االستشارة -


ون قادرين على يمع األهداف اليت يزعمون حتقيقها، كما ينبغي أن يكون املدققون الداخلالرقابة اليت تتماشى 


نشاط التدقيق على  أساس نتائج تقييم اخلطرعلى  نواحي جوهرية يف أدوات الرقابةالتعرف على وجود أي 


قوم التدقيق الداخلي حيث ي ،م كفاءة وفعالية الرقابة شاملة أنظمة التوجيه، العمليات واملعلوماتتقي ،الداخلي


  :مبساعدة اإلدارة يف حتمل مسئولياا بتقدمي اخلدمات التالية


  ؛يف املؤسسة) حوكمة الشركاتنظام (حتديد كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية  -


 ؛عليها لالعتمادقابلية املعلومات  -


 ؛محاية األصول -


 ؛االلتزام بالسياسات واإلجراءات املوضوعية -


 ؛هداف والغاياتالوصول إىل األ -


 ؛حتديد مواطن اخلطر -


                                                           
  . 172: ، ص مرجع سابقيمي، أمحد فارس القيسي، أرشد فؤاد التم -1
، حبوث وأوراق عمل املؤمتر العريب األول التدقيق الداخلي يف إطار حوكمة حوكمة الشركاتالتدقيق الداخلي يف إطار خلف عبد اهللا الوردات،  -2


  . 167، 166: ، ص، ص2009للتنمية االدارية، مصر، ، منشورات املنظمة العربية 2005الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة، سبتمري الشركات، 
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 .  الشك املهين - ؛منع واكتشاف الغش واالحتيال -


وبصدد تعظيم قيمة املراجعة الداخلية فقد توالت إصدارات اامع العلمية واملنظمات املهنية على       


الداخلية خالل ، وفيما يلي توضيح لتطوير طبيعة املراجعة 2003مقارنة بعام  1993املستوى الدويل يف عام 


  1:هاتني الفترتني كما يوضحها اجلدول املوايل


  تطوير طبيعة املراجعة الداخلية): 08(جلدول رقم ا


  2003حديثا   أوجه املقارنة  )1993(تقليديا


  .التقييم -الفحص -


  .االلتزام-الكفاءة-الدقة–احلماية  -


  .منع واكتشاف وتصحيح األخطاء والتالعب -


  .التحقيقاختبارات االلتزام  -


  .اإلدارة التنفيذية -


  .اإلدارة التنفيذية -


  .التبعية االدارية -


  .اخلدمات -1


  .األنشطة -2


 .األهداف -3


 .الوسائل -4


 .التبعية -5


 .التوصيات -6


  .احلياد -7


  .اخلدمات االستثمارية-التأكيد املوضوعي -


  .دعم حوكمة الشركة- تعظيم قيمة املؤسسة -


  .إدارة املخاطر املالية والتشغيلية -


  .الفحص التحليلي -


  .جلنة املراجعة -


  .املسامهني وجملس اإلدارة اإلشرايف -


  .االستقالل -


منوذج مقترح لتفعيل قواعد حوكمة الشركات يف إطار املعايري الدولية للمراجعة الداخلية، حبوث وأوراق حممد عبد الفتاح إبراهيم،  :املصدر


، منشورات املنظمة 2005الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة، سبتمري إطار حوكمة الشركات ، عمل املؤمتر العريب األول التدقيق الداخلي يف 


  .41، 40:، ص، ص2009، مصر، اإلداريةالعربية للتنمية 


  اآلليات اخلارجية حلوكمة الشركات: املطلب الثاين


ق املنتجات، آلية السوق و تشمل اآلليات اخلارجية للحوكمة آلية التشريعات والقوانني، آلية منافسة سو  


  .، التدقيق اخلارجيآلية اإلفصاح والشفافية و ألغراض السيطرة


  آلية التشريعات والقوانني: أوال


ري بني الفاعلني الذين يشتركون بشكل مباشر يف غالبا ما تؤثر هذه اآلليات على التفاعالت اليت جت      


، حوكمة الشركاتلفاعلني األساسيني يف عملية ، ولقد أثرت بعض التشريعات على احوكمة الشركاتعملية 


ليس فيما يتصل بدورهم ووظيفتهم يف هذه العملية فقط، بل على كيفية تفاعلهم مع بعضهم البعض، فعلى 


متطلبات جديدة على الشركات املسامهة العامة،  )Sarbanes-Oxly Act 2002 (سبيل املثال فرض قانون


ة املستقلني، وتقوية إشراف جلنة التدقيق على عملية إعداد التقارير املالية، اإلدار سأعضاء جمل ةتتمثل يف زياد


والطلب من املدير التنفيذي ومدير الشؤون املالية الشهادة على صحة التقارير وعلى نظام الرقابة الداخلية، 


ركة على املصادقة ولني يف الشؤوجلنة التدقيق وحتديد قدرة املس ووضع خطوط إتصال فعالة بني املدقق اخلارجي


واليت قد تكون مضرة مبصاحل املالكني و أصحاب املصاحل اآلخرين يف  على املعامالت اليت ختصهم يف الشركة،


                                                           
منوذج مقترح لتفعيل قواعد حوكمة الشركات يف إطار املعايري الدولية للمراجعة الداخلية، حبوث وأوراق عمل املؤمتر العريب حممد عبد الفتاح إبراهيم،  -1


، مصر، اإلدارية، منشورات املنظمة العربية للتنمية 2005بية املتحدة، سبتمري الشارقة، اإلمارات العراألول التدقيق الداخلي يف إطار حوكمة الشركات ، 


  . 41، 40:، ص، ص2009
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ولية تعيني وإعفاء املدقق اخلارجي واملصادقة على اخلدمات غري التدقيقية اليت ميكن أن ؤالشركة، كما أناط مس


    1.دقيقبلجنة الت ائنهابلزتقدمها شركات التدقيق 


  اخلدمات وسوق العمل اإلداري/ آلية منافسة سوق املنتجات: ثانيا


تعد منافسة سوق املنتجات أو اخلدمات أحد اآلليات املهمة حلوكمة الشركات، ويؤكد على هذه       


 إا أو(  الصحيح بالشكل بواجباا اإلدارة تقم مل إذا بقوهلم وذلك، )Hess  &  Impavido(األمهية كل من 


 تتعرض وبالتايل الصناعة، حقل نفس يف تعمل اليت الشركات منافسة يف تفشل سوف فإا ،)مؤهلة غري


 هناك كانت إذا اإلدارة، وخباصة سلوك ذب)  اخلدمات أو ( املنتجات سوق منافسة إن لإلفالس، حيث


 تأثري اهل يكون سوف إلفالسا حالة يف الشركة إدارة نأ يعين وهذا العليا، اإلداري لإلدارة للعمل فعالة سوق


 إشغال يتم ال أنه للتعيني املالئمة حتدد االختبارات ما غالبا إذ اإلدارة، جملس وأعضاء املدير مستقبل على سيئ


 2.التصفية أو اإلفالس إىل مشركا قادوا أن سبق تنفيذيني مديرين أو إدارة جملس أعضاء املسؤولية من مواقع


  السيطرة غراضآلية السوق أل: ثالثا


وهي اليت تنشط كآلية لضبط أداء اإلدارة واملديرين التنفيذيني عندما تفشل اآلليات الداخلية للشركة،       


وذلك عن طريق شراء مراكز ملكية الشركات اخلاسرة أو االستحواذ على الشركات ذات األداء املنخفض 


ف آلية السوق لرقابة الشركات من جمموعة من باملقارنة مع منافسيها وحماولة تطوير ميزا التنافسية، وتتأل


املالكني احملتملني الذين يسعون لشراء مراكز امللكية أو االستحواذ بقوة على الشركات ذات القيمة املنخفضة أو 


ذات األداء الضعيف، وحتقيق العوائد املالية على استثمارام من خالل استبدال فريق اإلدارة العليا املسؤول عن 


       3.وتنفيذ اإلستراتيجية اليت قادت إىل مثل هذا األداء الضعيفصياغة 


  آلية اإلفصاح والشفافية: رابعا


ة عن أداء يتوفر هذه اآللية لكافة املستثمرين من خالل توفري املعلومات الصحيحة واملالئمة واحلقيق      


  4:ومنها ؤسسةامل


 ؛اقتنائهامر يف معلومات عن حركة أسعار األسهم اليت يرغب املستث -


 ؛معلومات عن األرباح املوزعة -


 ؛معلومات عن اإلدارة وكفاءا -


 ؛ومستقبل الصناعة اليت تعمل فيها معلومات عن نتيجة نشاط الشركة ومركزها املايل ومستقبلها -


                                                           
فرع العلوم -جملة جامعة جازان) أدلة ميدانية من البيئة األردنية(أثر االلتزام بتطبيق حوكمة الشركات على جذب االستثمارات األجنبية  خليل أبو سليم، -1


   .173: ، ص2014 ،03الد ، 01ع  ،العربية السعوديةاململكة اإلنسانية،  
   .172: ، صمرجع سابقخليل أبو سليم،   -2
  جامعة الكوفة، اإلدارية،االقتصادية وللعلوم جملة الغري دليل مقترح لتفعيل جلنة التدقيق لدعم تنفيذ حوكمة الشركات وآلياا، بشرى عبد الوهاب،  -3


   .211: ، ص22ع  ،2012 العراق،الكوفة، 
 يف ختفيضها، حوكمة الشركاتداخل املعتمدة يف قياس إدارة أرباح الشركات وأثر آليات ملابشرى جنم عبد اهللا املشهداين، ليلى ناجي جميد الفتالوي،  -4


   .37: ، ص2012 ،02الد ، 93ع العراق، اجلامعة املستنصرية،  واالقتصاد،  اإلدارةجملة 
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  . معلومات عن التدفقات النقدية الداخلة إىل الشركة واخلارجة منها -


  آلية التدقيق اخلارجي: خامسا


املراجع اخلارجي أحد األطراف الرئيسية يف حوكمة الشركات، وهي مفهوم رقايب يف  ظرا لكونن     


إذ يتطلب اإلطار العام حلوكمة الشركات ن له دور مهم يف حتقيق أهدافها، األصل، فمن الطبيعي أن يكو


ات ضرورة تعيني املسامهني ملراجع حسابات مستقل ومؤهل وذو كفاءة مهنية إلجراء مراجعة لكافة عملي


وأنشطة الشركة، إذ أن الدور األساسي للمراجع اخلارجي هو إبداء الرأي  يف التقارير املالية اليت مت إعدادها من 


عن املركز املايل للشركة ونتائج ا كانت التقارير تعرب بصدق وعدالة ذ، وفقا ملعايري احملاسبة، وعما إقبل اإلدارة


  1.عماهلاأ


ول بشكل مباشر عن أي نتائج أو عواقب تترتب على ؤرجي كطرف مسادة إىل املراجع اخلاوينظر ع      


لته عند تعرض ءساعدم مصداقية املعلومات املالية الواردة يف التقارير املالية اليت مت إعدادها مبعرفة اإلدارة، ويتم م


ان حقوق أصحاب حقوق أصحاب املصاحل ألي أضرار، ونظرا لكون هدف حوكمة الشركات هو ضم


سواء كانوا أغلبية أو أقلية، وحماولة تعظيم عوائدهم، فإن دور املراجع اخلارجي يتطابق مع  صفة عامةاملصاحل ب


هدف حوكمة الشركات، كما أن حوكمة الشركات تؤدي إىل تفعيل هذا الدور من خالل التأكيد على 


        2.استقالليته وتوفري احلماية له


 أي عملية حوكمة، حيث نصت مجيع املواثيق اليت تناولت كما يعترب دور املراجع اخلارجي أساسيا يف      


، ويتمثل حوكمة الشركاتمكونات عملية حوكمة الشركات، إىل اعتبار املراجع اخلارجي أحد أركان عملية 


، حوكمة الشركاتالدور األصيل للمراجع اخلارجي يف إعطاء الثقة يف التقارير املالية كأحد عناصر دوره يف 


راجعة اخلارجية بأداء خدمات غري املراجعة واليت دار حوهلا جدل كبري حول تأثريها على كما ارتبطت امل


  3.استقاللية املراجع اخلارجي


ولكي يكون للمراجعة دور فعال وهام يف جمال حوكمة الشركات البد من عدم تركيز املراجعة على       


خرى ذات العالقة واملصلحة بالشركة، مع مصاحل املسامهني فقط، بل جيب مراعاة كافة مصاحل األطراف األ


وال شك أن للمنظمات املهنية دورا كبريا يف تفعيل الدور احلوكمي ، ورة االهتمام بسلوك وآداب املهنةضر


للمراجعة من خالل إصدار العديد من  املعايري املهنية ومن خالل اآلليات اليت يتم من خالهلا ضمان إلتزام 


وتطبيقها ضمانا لتحقيق اجلودة يف أداء عملية املراجعة، لإلضافة إىل ضرورة الرقابة على املراجعني بتلك املعايري 


  4.جودة عملية املراجعة


                                                           
  . 79: ص ،جع سابقمرعصمت أنور صحصاح،  -1
  . 78: ، صسابقالرجع امل نفس -2
  . 79: ، ص سابقالرجع امل نفس -3
  . 100: ص ،مرجع سابق شحاتة علي شحاتة، عبد الوهاب نصر علي، -4
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ومن ناحية أخرى فإن دور املراجعة يف جمال حوكمة الشركات يتمثل يف حل مشكلة عدم متاثل       


سابات للرأي يف القوائم املالية اليت املعلومات والتعارض بني املالك واإلدارة وذلك من خالل إبداء مراجع احل


تقوم اإلدارة بإعدادها ويتحقق من ذلك من خالل حتقيق الكفاءة والفعالية يف أداء عملية املراجعة والرقابة على 


  1.جودة أداء عملية املراجعة


 Institute of Internal Auditors(األمريكية املتحدة يف الواليات الداخليني املدققني معهد ويؤكد      


(IIA)( اإلشراف حوكمة الشركات مسؤوليات يعزز اخلارجي التدقيق دور على أن Oversight التبصر ،  


Insight واحلكمة ، Foresightللدولة اململوكة الشركات كانت إذا مما التحقق على اإلشراف ، ينصب 


 يساعد نهإف التبصر أما ،واملايل اإلداري الفساد ومنع اكتشاف يف ويفيد تعمله أن مفروض هو ما تعمل


 حتدد وأخريا .والنتائج العمليات والسياسات، للربامج مستقل ميبتزويدهم بتقو وذلك القرارات، متخذي


 املدققون يستخدم األدوار من هذه دور كل جنازوإل، الشركة تواجهها اليت االجتاهات والتحديات كمةواحل


    2.االستشارية واخلدمات حققوالت األداء، وتدقيق ،املايل التدقيق اخلارجيون


  حوكمة الشركاتمداخل تطبيق : املطلب الثالث


إىل أن الفشل الكبري يف حوكمة الشركات اليت كان معموال ا  )tina et al  )2004حيث أشارت     


، مما دعى 2002يف عام  Sarbanes-Oxleyسابقا، أدى إىل التدخل احلكومي، من خالل إصدار قانون 


Jackman   )2004 ( وكمة هل اللجوء إىل القانون سوف يؤدي إىل حتقيق إلتزام أفضل حب: إىل التساؤل


أن تطبيق حوكمة الشركات اجليدة على كافة املستويات ويف  )Arjoon  )2004؟ يف حني يرى الشركات


  3 :خمتلف دول العامل، اعتمد على مدخلني أساسني مها


 ؛املدخل على أساس املبادئ -


 .القواعد املدخل على أساس -


حيث يتطلب املدخل على أساس املبادئ درجة أقل من التعقيد وااللتزام، ويركز بشكل أكرب على     


بينما يعتمد  ،القيم والصدق يف التعامل، وتكون إمكانية تطبيقه مناسبة يف اتمعات املتقدمة ثقافيا ودميقراطيا


والقواعد، ومتثل فيه املعايري األخالقية درجة أقل،  املدخل على أساس القواعد على االلتزام الصارم بالقوانني


ويالئم هذا اتمعات األقل ممارسة للدميقراطية، ويتم االلتزام فيها عن طريق التقنني وليس السلوك الشخصي 


  .لألفراد، واجلدول املوايل يوضح أهم الفروق بني خصائص املدخلني


  


                                                           
  .100: ، ص نفس املرجع السابق -1
، مداخلة يف امللتقى الوطين حوكمة الشركات كآلية يواإلدار املايل الفساد من احلد يف حوكمة الشركات آليات دورجابر،  الدين، دهيمي زين بروش -2


   . 17: ، ص2012ماي  08-07للحد من الفساد املايل واالداري، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، 
  .62- 57: ص، ص ،مرجع سابقعصمت أنور صحصاح،  -3
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  الشركات على أساس القواعد وعلى أساس املبادئأهم الفروق بني مدخل حوكمة  :)9(اجلدول رقم 


  املدخل على أساس املبادئ  املدخل على أساس القواعد  


  االلتزام مبجموعة حمددة من املتطلبات اإلجرائية   1
يشدد على عمل األشياء الصحيحة بوسائل مالئمة، وقيادة 


  .سلوك الشركة، من خالل التركيز على النتائج النهائية


  )عدم االلتزام( التزم أو فسر أو إشرح  .....التزم وإال  2


  يوجد عادة بالنظم الرقابية االجتماعية القوية  املفضلة للشركات اإلجراءاتيوجد عادة ضمن   3


  .يتبع روح القانون  .يتبع املعىن احلريف للقانون  4


  .ميثل أدىن مستوى من املعايري األخالقية  5
القانون وأعلى مستوى يتسع ليشمل ااالت اليت ال يغطيها 


  .  من املعايري األخالقية


6  
يؤكد على املنهج التحليلي، ويشدد على التفاصيل والقـدرة  


  على التطبيق بالقوة
  .يشدد على عمليات التواصل


  .مييل حنو التركيز على اجلوانب النوعية الشخصية  .مييل حنو التركيز على اجلوانب الكمية واملوضوعية  7


  .حوكمة الشركاتشرط كاف لفاعلية   حوكمة الشركاتفاعلية شرط ضروري ل  8


  يتطور خالل فترات طويلة  .يتطلب متابعة مستمرة  9


  .يركز على احلماية  يركز على االكتشاف  10


  .مييل ألن يكون مبينا على القيم  مييل حنو إخافة املنفذين  11


  .واسع وتضميين بشكل كبري  . وصفي، مفصل، واضح بشكل كبري  12


  )بني األبيض واألسود( يأخذ يف االعتبار القضايا الوسطية   .مييل حنو رؤية األشياء كأبيض أو أسود  13


  .يعزز التمسك بالقيم  . يتطلب االلتزام األعمى بالقواعد  14


  .يعطي مساحة من حرية التصرف  .إلزامي  15


  .صعوبة يف التطبيق  .سهولة التطبيق  16


  .59، 58: ، ص، ص2014دار النشر للجامعات، القاهرة، مصر، راجعة وحوكمة البنوك، املعصمت أنور صحصاح،  :املصدر


    


أن كال املدخلني السابقني يالئم قطاعا معينا من النشاط االقتصادي فاملدخل  )Jakson )2004ويرى     


الية من وذلك لوجود درجة ع اصارم اعلى أساس القواعد يالئم قطاع اخلدمات املالية الذي يتطلب التزام


املصلحة العامة مرتبطة بعدد كبري من أفراد اتمع يف هذه القطاعات، وأيضا لوجود درجة تعقيد عالية يف 


ميكن أن يالئم قطاعات اقتصادية ذات تعقيد أقل، وارتباط  ، بينما املدخل على أساس املبادئطبيعة نشاطها


شركات ذات عدد املسامهني القليل، مصاحل على مستوى اتمع أقل، مثل الشركات العائلية وال


أن املدخل على أساس املبادئ مييل إىل الصيغة أو الشكل األخالقي،  )Trevino & Brawn  )2004ويرى


  . بينما املدخل على أساس القواعد مييل إىل االلتزام
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  حوكمة الشركاتالتجارب الدولية يف : ثالثالبحث امل


دولة بيئتها اخلاصة وقوانينها وتشريعاا  لوكمة الشركات فلكختتلف النماذج املطبقة يف الدول حل    


لبعض التجارب الدولية  سنتعرضحيث  ،ودرجة تطورها لذلك ظهرت العديد من النماذج حلوكمة الشركات


   . و مراحل تطبيق حوكمة الشركات فيها


  الدول الغربيةيف  حوكمة الشركات: األول املطلب


، الدول اليت تبنت حوكمة الشركات أولمن واليات املتحدة األمريكية التعترب الدول األوروبية و    


اململكة املتحدة، فرنسا، : الدولية يف حلوكمة الشركات وهيتجارب بعض الوسنحاول فيما يلي عرض 


   .يات املتحدة األمريكية و أملانياالوال


  يف اململكة املتحدة حوكمة الشركات: أوال


يهدف إىل تشجيع  اتصدر تشريعاليت ولة من بني دول االحتاد األورويب تعد اململكة املتحدة أول د    


التطبيق االختياري للممارسات الرشيدة إلدارة املؤسسات والشركات، باإلضافة إىل ذلك هناك الكثري من 


طاين املنظمات واامع املهنية اليت كانت وال تزال تدعم وتشجع هذا التوجه، ومن هذه املنظمات االحتاد الربي


للمؤمنني، واالحتاد الوطين لصناديق املتعاقدين، وإحتاد مديري الصناديق االستثمارية، وجممع احملاسبني يف اجنلترا 


  1.وويلز وغريهم


الذي  كادبرييولعل من أهم اإلصدارات اخلاصة مبوضوع حوكمة املؤسسات والشركات تقرير    


كمة الشركات، املنبثقة عن جملس التقارير املالية، وسوق مبعرفة اللجنة املالية حلو 1992صدر يف اية سنة 


  2 :لندن لألوراق املالية و الذي ركز على جمموعة احملددات التالية


مسؤوليات املدراء التنفيذيني وغري التنفيذيني عن تقييم أداء الشركة، والتقرير عن ذلك للمسامهني  -


ير األداء املؤسسي الكلي ضوح ودورية تقدمي تقارولألطراف األخرى املهتمة باألمور املالية، وشكل وو


 ؛واجلزئي


 ؛ومسؤوليات جلنة التدقيق بالشركة اختصاصات -


 ؛وأمهية تقارير املراجعة الدورية مسؤوليات املراجعني ومستوى -


 .العالقة بني املسامهني وجملس اإلدارة  واملراجعني -


هات للممارسات السليمة حلوكمة هي عبارة عن توجي ابند Cadbery  19ويضم تقرير كادبريي      


  3:الشركات وهي كاآليت


ينبغي على جملس اإلدارة أن جيتمع بانتظام وأن حيافظ بصفة دائمة على رقابة كاملة وفعالة على الشركة  -1


                                                           
   .183 :ص ،2011مصر،  ،حلديثدار الكتاب احتليل وإدارة وحوكمة املخاطر املصرفية االلكترونية، صالح حسن،  -1
   183: ص ،نفس املرجع السابق -2
  .55- 53 :ص ،، ص مرجع سابقوليد ناجي احليايل، حسني عبد اجلليل آل غزوي،  -3
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 ؛ن يتابع أعمال اإلدارة التنفيذيةوأ


وى والسلطة حىت البد من وجود تقسيم واضح ومقبول للمسئوليات يف رئاسة الشركة مبا يضمن توازي الق -2


 ؛خص واحد بالسلطة يف اختاذ القرارال ينفرد ش


ني وبشكل جيب أن يضم جملس اإلدارة أعضاء غري تنفيذيني بتوازن وعدد كاف باملقارنة باألعضاء التنفيذي  -3


 ؛جيعل آلرائهم وزنا مهما


رات ولضمان أن البد أن يكون لس اإلدارة جدول رمسي للمسائل املخصصة له بصفة خاصة الختاذ القرا -4


 ؛ة الشركة يف يده بشكل مؤكدتوجهات ورقاب


قلة البد من إجراء متفق عليه بالنسبة ألعضاء الس يف تقرير واجبام للحصول على مشورة مهنية مست -5


 ؛عند الضرورة على حساب الشركة


انة سكرتارية، وأمول على املشورة وخدمات صلكل عضو من أعضاء الس حق احل يتعني أن يكون -6


طبقة واللوائح يتم االتفاق ولة عن الس لضمان أن إجراءات الس تتبع وأن القواعد املؤالشركة هي املس


 ؛معها


حكم مستقل مسموع عن املسائل اخلاصة ) فيذيةنتمن غري اإلدارة ال(ينبغي أن ألعضاء جلنة املراجعة   -7


 ؛ساسية ومعايري السلوكتعيينات األباإلستراتيجية واألداء واملوارد مبا يف ذلك ال


جيب أن يكون أعضاء جلنة املراجعة مستقلني عن اإلدارة وأال يكون ألعضاء جلنة املراجعة أي أعمال أو   -8


    ؛ل مع ممارسة احلكم املستقل بعيداارتباطات أخرى تؤثر جوهريا على طبيعة عملهم الرقايب أو تتداخ


 ؛ينة وال يعاد تعيينهم تلقائيامع جيب أن يتم تعيني أعضاء جلنة املراجعة ملدة  -9


جيب أن يتم اختيار أعضاء جلنة املراجعة من خالل عملية رمسية وهذه العملية وما يتعلق ا من تعيينات  -10


 ؛ب أن تكون أمرا خاصا بالس ككلجي


 ؛ثة سنوات بدون موافقة املسامهنيجيب أال تتجاوز عقود خدمة املديرين ثال -11


 ؛ئيس الس واألعضاء األعلى أجراا يتقاضاه األعضاء وما يتقاضاه رجيب اإلفصاح الكامل عن كل م -12


فة رئيسة من ما يدفع للمديرين التنفيذيني جيب أن خيضع لتوصيات جلنة األجور املكونة كلها أو بص -13


 ؛أعضاء جلنة املراجعة


 ؛تقرير متوازن ومفهوم لوضع الشركةيقع على عاتق جملس اإلدارة تقدمي  -14


15- ؛لس احملافظة على عالقة موضوعية ومهنية مع املراجعنيالبد أن يضمن ا 


جيب على الس أن يضمن وجود جلنة املراجعة املكونة من ثالثة أعضاء على األقل مع وضع أحكام  -16


 ؛بة كمرجعية تتناول بوضوح سلطاممكتو


جعني حول املراينبغي على األعضاء أن يوضحوا مسؤوليام عن إعداد التقارير املالية التالية لبيان  -17


 ؛مسئوليام عن التقارير
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 ؛ية نظام الشركة للرقابة الداخليةجيب على املديرين إعداد تقرير عن مدى فاعل -18


جيب على أعضاء جملس اإلدارة إعداد تقرير على أن األعمال مستمرة مع افتراضات أو متطلبات معززة  -19


 :اليت تشمل حوكمة الشركاتضمن دليل 


 ؛الوظائف األساسية لضمان الرقابة احلاجة إىل الفصل بني -


 ؛لنسبة ألجور ومزايا أعضاء الساحلاجة إىل التصدي إلساءة استخدام احلرية با -


 ؛مان وجود رقابة جيدة على التشغيلاحلاجة إىل ض -


  .     احلاجة إىل ضمان إشراف أفضل من خالل جلنة املراجعة واملبادئ األساسية اليت تدعم هذا الدليل -


الذي أوصى بأنه جيب على الشركات املقيدة يف   Ruttemanظهر تقرير رومتان  1993بر ويف أكتو    


البورصة أن يكون ضمن تقريرها تقرير عن نظم الرقابة الداخلية اليت تقوم الشركة بتطبيقها للمحافظة على 


تقرير   1995 وظهر بعد ذلك يف. ولية على الرقابة املالية الداخليةؤأصول الشركة، ولكنه قصر تلك املس


Greenbury  والذي أهتم مبوضوع املكافآت واملزايا اليت حيصل عليها أعضاء جملس إدارة الشركات، وأوصى


التقرير بضرورة إنشاء جلنة املكافآت اليت تتكون من ثالثة أعضاء على األقل من أعضاء جملس اإلدارة غري 


ح واألسس اليت يتم على أساسها حتديد تلك املكافآت التنفيذيني وتكون ضمن مسؤولياا مراجعة وتقييم اللوائ


حبيث تتناسب من األداء اخلاص م، وجيب أن يشمل هذا التقييم أيضا كبار املديرين التنفيذيني بالشركة، 


  1:التوصيات التالية Greenburyوتضمن تقرير 


 ؛ةجيب أن يكون مجيع أعضاء جلنة املكافآت بالكامل من خارج الشرك -


 ؛ري ألسباب عدم االلتزام بأي منهاوتقدمي تفس Greenburyلشركات االلتزام سنويا بإجراءات جيب على ا -


جيب أن يفصح التقرير السنوي للجنة املكافآت عن تفاصيل املبالغ املدفوعة جلميع املديرين التنفيذيني مبا يف  -


ايري األداء، ومكافآت اية اخلدمة، ذلك املبالغ املستقطعة للمعاشات أو احلوافز، وخطط التأمني االختيارية ومع


 ؛لغ اليت تدفعها الشركات املماثلةمع إجراء مقارنة مع املبا


 ؛يف املبالغ اليت تدفع للتنفيذينيجيب عدم املغاالة  -


جيب أن ال متتد عقود العمل ألكثر من سنة واحدة لتجنب اضطرار الشركة لدفع مكافآت إاء العقد  -


 ؛ي أو اندماج الشركة يف شركة أخرىاملدير التنفيذ متعدد السنوات يف حالة فصل


املوجودة بالفعل وليست مكملة جيب أن تكون خطط احلوافز اجلديدة طويلة األجل بديال للخطط املماثلة  -


 ؛هلا


جيب أن تكون مبالغ املكافآت املرتبطة باألداء مناسبة لكل من املديرين واملسامهني على أن يكون األداء  -


 ؛د من وضع حدود قصوى هلذه املبالغومصمما لتطوير الشركة، والب متعلقا بالعمل


  .       جيب عدم صرف املكافآت املخصصة للتنفيذيني دفعة واحدة بل جيب دفعها على مراحل -


                                                           
  .517، 516: ، ص، صمرجع سابقجيهان عبد املعز اجلمال،  -1
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والذي ركز    Hampelصدر حتت إشراف بورصة األوراق املالية بلندن تقرير هامبل  نفس السنةويف      


الداخلية يف حوكمة الشركات، حيث أوصى التقرير مبسؤولية جملس اإلدارة عن  مرة أخرى على دور الرقابة


قييم دوري للنظام وحتديد مدى نظام الرقابة الداخلية بالشركات وخاصة املالية، وضرورة قيام الس بإجراء ت


  1.متة لعمليات الشركةءمال


التوصيات اليت تضمنتها والذي أشتمل على مجيع  Combined Codeظهر الكود  1998ويف عام     


التقارير السابقة له، ومما هو جدير بالذكر أن هذا الكود أصبح من ضمن متطلبات القيد يف بورصة األوراق 


ليشمل على أفضل املمارسات حلوكمة الشركات يف ضوء  2003هذا وقد مت تعديل الكود يف . املالية بلندن


تقريران متعلقان حبوكمة  2003وظهر أيضا يف  ،2002تحدة يف االيارات املالية اليت حدثت يف الواليات امل


الشركات ودور جمالس إدارة الشركات وأنظمة الرقابة الداخلية بالشركات واللجان التابعة لس اإلدارة 


.Higges and Smith Reportsوتقييم وإدارة املخاطر ومها  
 2     


  التجربة الفرنسية: ثانيا


وسنتطرق ملختلف التقارير الفرنسية  1995سنة  1الفرنسية مع صدور تقرير فينو كانت بداية التجربة     


  :يلي اخلاصة حبوكمة الشركات فيما


، )Vienot 1( 1بدأ االهتمام حبوكمة الشركات يف فرنسا بصدور تقرير فينو  :)Vienot 1(1تقرير فينو  -1


للجمعية العامة ) CNEP/AFEP( ، عن طريق جلنة مفوضة بإعداد تقرير موعة العمل 1995الذي نشر سنة 


مدير )  MARC VIENOT(للمؤسسات اخلاصة والعامة والس الوطين للرئاسة الفرنسية حتت رعاية السيد 


بعنوان عام رئيسي للمؤسسات العامة وجمموعة أعضاء اللجنة كلهم مديرين عامني للمؤسسات، وكان التقرير 


، وجاء بسبب جمموعة من العوامل أمهها العوملة، زيادة وجود "جملس اإلدارة للشركات املدرجة يف البورصة " 


املسامهني األجانب وخاصة صناديق املعاشات األمريكية وظهور صناديق املعاشات يف فرنسا والرغبة يف حتديث 


وتناولته الصحف بالتعليق على املمارسات املوجودة  سوق املال بباريس، وقد جذب التقرير الكثري من االهتمام


تقييم يبني مدى االلتزام بتلك الوتأخر تنفيذ ما توصل إليه من توصيات، ومل تكن هناك متابعة رمسية على 


      3:يلي التوصيات، وتضمنت أهم توصيات تلك اللجنة ما


 ؛ملستقلنيجيب أن يضم كل جملس إدارة عددا ال يقل عن عضوين من املديرين ا -


 .جيب أن حيتوى كل جملس على جلنة تشريعات تضم عضوا مستقال واحد على األقل ورئيس جملس الشركة -


 ؛ن كيفية تنظيمها الختاذ القراراتعلى الشركة أن تفصح كل سنة ع -


جيب أن يكون لكل جملس إدارة جلان تدقيق مكافآت تتكون من ثالثة مديرين على األقل مع ضرورة   -


                                                           
  . 91، 90: ، ص، صمرجع سابق حممد مصطفى سليمان، -1
  . 91: سابق، صالرجع نفس امل -2
آليات حوكمة املؤسسات ومتطلبات : امللتقى العلمي الدويل حولوفرنسا، النماذج الدولية حلوكمة املؤسسات دراسة مقارنة لـ و م أ محادي نبيل،  -3
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 ؛ماعات اليت تعقدها كل جلنة سنوياحدهم، وجيب أن يشري كل جملس إىل عدد االجتاستقاللية أ


    ؛يف جلنة التدقيق وجلنة املكافآت ال جيوز للمديرين التنفيذيني و ال ملديري إدارات املوظفني العمل -


 ؛ا معقوال ومناسبا من أسهم شركتهمجيب أن ميتلك املديرون عدد -


 ؛ة جمالس باإلضافة إىل جملس شركتهضمام إىل أكثر من مخسال جيوز للمدير التنفيذي االن -


رض القانون جيب نشر املعلومات العامة خبصوص العمليات املتعلقة برؤوس أموال املؤسسة حىت عندما ال يف -


    ؛ذلك حتقيقا للشفافية


عدم  لة الس بصفة دورية علىءجيب على كل جملس تقدمي للمسامهني تنظيمات وترتيبات ختوهلم مسا -


 .مالئمة األعمال


هي أن االلتزام كان متروكا الختيار  )Vienot 1(مع ذلك كانت املشكلة الرئيسية املتعلقة بتقرير         


الشركات متاما ومل يكن للبورصة أو أي جهة تنظيمية أخرى شروط أو متطلبات لإلفصاح عما إذا كانت 


الشركة مطالبة ببيان إىل أي مدى يتم تطبيق هذه  أم ال، ومل تكن )Vienot 1( الشركة تطبق مبادئ تقرير


  .املبادئ


رغم أن التقرير حذر من حدوث جتاوزات قانونية، إال أن جملس الشيوخ  ):Marini( تقرير ماريين  -2


قام بالتحقيق يف قواعد إدارة الشركات، وترتب عن ذلك  Mariniوخاصة حتت إصدار السيناتور ماريين 


والذي أشتمل على مقترحات بإحداث تغيريات قانونية غطت جمموعة  1996جويلية صدور تقرير ماريين يف 


  1 :يلي كبرية من املوضوعات اليت يرتبط بعضها بشؤون حوكمة و إدارة الشركات ونذكر منها ما


 ؛ون بتشكيل جلان ذات سلطات مستقلةجيب السماح للمجالس بقوة القان -


لزام يف الفصل بني سلطات رئيس الس وسلطات الرئيس دون إ جيب أن يكون للشركات احلق القانوين -


 ؛وجود هيكل للمجلس ثنائي املرحلة التنفيذي دون احلاجة إىل


 ؛املستثمرين قوائم مفصلة مبالكيهاجيب على الشركات أن تقدم إىل  -


 ؛يوما 15جيب إرسال إشعارات املشاركة يف االجتماعات إىل املسامهني قبل موعد االنعقاد بشهر بدال من  -


املسامهون الذين ال يرغبون يف التصويت بأنفسهم جيب أن يتمكنوا من حتويل حقهم يف التصويت إىل كيان  -


 .مستقل بدال من حتويله إىل اإلدارة


أي بعد أربعة سنوات تقريبا من سابقه، وذلك  1999مت نشر التقرير يف جويلية  :)Vienot2( 2تقرير فينو  -3


ولكن بأعضاء  ،)MARC VIENOT(حتت رعاية نفس الشخص  )CNEP/AFEP(بطلب من نفس املشرفني 


وقد جاء التقرير  الفرنسية،جلنة جدد مما يعطي انطباعا بأن متطلبات التغيري كانت ذاتية ومبا يالئم املفاهيم 


ن الطرح واضحة لتبين التنمية املستنبطة م فيه إشارة" على حوكمة الشركات تقرير"بـ معنون


، وثانيا فإن هذا العنوان يدل على الشمولية  واإلحاطة بكل جوانب اإلدارة من خالل التطرق جنلوساكسويناأل


                                                           
  .161: ، صمرجع سابقأمني السيد أمحد لطفي،  -1
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إىل نظام املكافآت، املعلومات املفصح عنها يف التقارير السنوية، وتدعيم اإلداريني املستقلني على عكس سابقه 


يت أصبحت هي املرجع ونذكر الذي اهتم مبجلس اإلدارة، ويشمل التقرير مجلة من املواضيع والتوصيات ال


   1:هانم


ألغى التقرير اجلديد التحفظ الذي كان يف سابقه  :الفصل بني وظائف رئاسة الس ورئاسة املديرية العامة* 


حول هذه النقطة، والذي اعتربها عري ضروري ومشيدا مبرونة القانون الفرنسي يف تنظيم السلطات داخل 


 ؛دارةالشركة املستقلة يف جملس اإل


حاول التقرير أن يكون وسطيا وتوافقيا بشأن املكافآت الفردية للمديرين، فاللجنة  :إعالم ونشر املكافآت* 


رقام حمددة وحول نشر املكافآت العامة لفريق اإلدارة ترى بأن يتم نشر بدائل احلضور وخيارات األسهم وفق أ


   ؛يف جمتمع حمصور ومعرف


 :التقرير ينص على أن التقارير السنوية جيب أن تضم :سنويةنوعية املعلومات يف التقارير ال* 


 ؛)ة الرئيسية، تاريخ بداية العقد العمر، الوظيف( معلومات حول اإلداريني  -


 ؛ركات الفرنسية واألجنبية املدرجةتوضيح العقود األخرى مع الش -


 ؛وعدد األسهم اململوكة لكل إداري حتديد اإلداريني املشاركني يف اللجان -


 ؛د عدد اإلداريني اخلارجينيحتدي -


 ؛وضيح عدد اجتماعات الس وجلانهت -


 .نشر أسرع للحسابات نصف سنوية والسنوية -


والذي ال حيتضن أي عالقة من أي طبيعة سواء مع الشركة أو الفريق  :تدعيم تواجد اإلداريني املستقلني* 


 . الذي ميارس التسيري


من سابقه عندما اقترح بأن نسبة اإلداريني املستقلني تكون  كان أكثر طموحا 2نشري بأن تقرير فينو و     


  .الثلث يف جملس اإلدارة، الثلث يف جلنة التدقيق و النصف يف جلنة املكافآت


والذي كرس  2001ماي  15مت اإلعالن عن القانون اجلديد للشركات يف  :إصالح قانون الشركات -4


والذي أصبح فرضا قانونيا خاصة فيما  ،)2Vienot(و )1Vienot(املبادئ والتوصيات اليت كانت يف تقرير  


  2.يتعلق بنشر املكافآت الفردية للمديرين التنفيذيني


جاء هذا التقرير ليعطي رد الفعل الفرنسي على االيارات والكوارث يف الشركات  :)Bouton(تقرير  -5


ة األمريكية، وقد أعد التقرير جلنة يف الواليات املتحد Enronالعاملية، على غرار ما حدث لشركة إنرون 


عضوا ميثلون رؤساء لشركات فرنسية مهمة، باإلضافة إىل رئيس اللجنة السيد دانيال بوتون  14مكونة من 


)Daniel Bouton ( حني حاولت جمموعة العمل 2002سبتمرب  23والذي مت نشره يف ،


                                                           
  .841، 840: ص، ص ،مرجع سابقمحادي نبيل،  -1
  .841: ، صسابقالرجع نفس امل -2
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)AGREF/ATEF/MEDEF (1:التركيز على  


 ؛ركاتحوكمة الشحتسني تطبيقات  -


 ؛ة املعايري والتطبيقات احملاسبيةمءدراسة مدى مال -


 ؛تدعيم شفافية حمافظي احلسابات -


 ؛نوعية املعلومات واالتصال املايلحتسني  -


 ؛ليات الرقابة الداخلية واخلارجيةفعالية آ -


 ؛ملؤسسات مع خمتلف فئات املسامهنيعالقة ا -


 ). الت التنقيطبنوك، حمللني ماليني، وكا( دور استقاللية ممثلي السوق  -


بعد سلسلة االيارات املالية يف كربى الشركات األمريكية واألوروبية ظهرت أزمة  :قانون األمن املايل -6


عدم الثقة يف جودة املعلومة احملاسبية واملالية املوجهة خلدمة أغراض املستثمرين، فصدر قانون األمن املايل يف 


، وقد Sarbanes-Oxley األمريكي ز أوكسلينـساربقانون ، وكان مستوحى من 2003أوت  1فرنسا يوم 


، وميكن Sarbanes-Oxley ز أوكسلينـشريعات اليت نص عليها قانون ساربجاء هذا القانون تقريبا بنفس الت


  2:تلخيص أهم نصوصه يف النقاط التالية


دير العام واملدير املايل، يتم التأشري عليه من طرف الرئيس املوضرورة إعداد تقرير نظام الرقابة الداخلية،  -


ويكون مرفوقا برأي املراجع  ،تقرير يف التقرير السنوي ألي شركة مدرجة يف البورصةهذا الوأن يتم تضمني 


 ؛هليئة الرقابة على السوق املايل الداخلي حول كافة مراحل وإجراءات الرقابة الداخلية، ويتم اإلفصاح عنه


تقريره تقريرا مفصال يتضمن رأيه وكافة مالحظاته املتعلقة بإجراءات جيب على املراجع اخلارجي أن يرفق ب -


 ؛عاجلة وإعداد املعلومة احملاسبيةالرقابة الداخلية للشركة، خاصة تلك املتعلقة مب


 ؛س اإلدارة لتخفيض تكاليف الوكالةمسؤولية واستقاللية جمل -


 .         انات تفاديا حلاالت التالعب احملاسيبضرورة االهتمام باملعلومة املالية والشفافية واإلفصاح يف البي -


وعلى إثر تبين فرنسا جلملة التقارير السابقة عرضها مت تعميم حوكمة الشركات على كافة الشركات     


لكل شركة، حبيث حيتوي  حوكمة الشركاتالفرنسية، كما مت فرض إعداد تقرير مفصل حول كافة قواعد 


ة، أعضاء جملس اإلدارة ومكافآم، أجورهم وحوافزهم، اجلمعية العامة على معلومات اخلاصة مبجلس اإلدار


اخل، ويتم عرضه يف فصل خاص ضمن التقارير السنوية، وكذا التقارير ....للمسامهني والقرارات الصادرة عنها


  3.املرجعية الصادرة عنها عند اية كل سنة مالية


  
                                                           


  .843، 842: صص،  ،مرجع سابق ،محادي نبيل -1
امللتقى العلمي مبادئ حوكمة املؤسسات لتحقيق النتمية املستدامة، جتارب وممارسات الدول النامية واملتقدمة يف جمال تكريس خمفي أمني، فداوي أمينة،  -2


ورقلة،  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح،، آليات حوكمة املؤسسات ومتطلبات حتقيق التنمية املستدامة: الدويل حول


  .215: ، ص2013نوفمرب  26- 25اجلزائر، 
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  جتربة الواليات املتحدة األمريكية: ثالثا


 SECلـ  بعةوالتاقامت اللجنة الوطنية واخلاصة باالحنرافات يف إعداد القوائم املالية  1987سنة  يف    


والذي تضمن جمموعة من التوصيات اخلاصة بتطبيق   Treadway Commissionبإصدار تقريرها املسمى 


الية، وذلك عن قواعد حوكمة الشركات وما يرتبط ا من منع حدوث الغش والتالعب يف إعداد القوائم امل


     1. طريق االهتمام مبفهوم الرقابة الداخلية وتقوية مهنة املراجعة اخلارجية أمام جمالس إدارة الشركات


 National Association Of(و ) -New York Stock Exchange – NYSE(أصدر كل من     


Securities Dealers – NASD - (  تقريرمها الشهري املعروف باسم  1999عام)Blue Ribbon Repert (


، حوكمة الشركاتوالذي اهتم بفاعلية الدور الذي تقوم به جلان التدقيق يف املؤسسات بشأن االلتزام مببادئ 


وتضمن هذا التقرير مسؤولية جلنة التدقيق اجتاه إعداد التقارير املالية ووظيفة التدقيق اخلارجي وكذلك مسؤولية 


     2.ق الداخليجلنة التدقيق اجتاه وظيفة التدقي


قام الرئيس جورج دبليو  2002ويف أعقاب االيارات املالية الكربى للشركات األمريكية يف سنة     


شروع قانون صاغه السيناتور بول وهو م Sarbanes-Oxley Actبوش بالتصديق على ساربيرت أوكسلي 


 2002جويلية  20يف  Maikl Oxleyوعضو الكوجنرس اجلمهوري مايكل أوكسلي  Bol Sarbanesربيرت س


حموال إياه إىل قانون، ولقد أنشأ القانون هيئة رقابية جديدة لتنظيم املدققني وإنشاء قوانني وثيقة الصلة مبسؤولية 


ولقد ركز على دور حوكمة الشركات يف القضاء  3،الشركات وزاد من عقوبات جرائم موظفي الشركات


عديد من الشركات من خالل تفعيل الدور الذي يلعبه األعضاء غري على الفساد املايل واإلداري الذي يواجه ال


التنفيذيني يف جمالس إدارة الشركات، والتركيز على ضرورة أن يكون غالبية أعضاء جملس اإلدارة من هؤالء 


األعضاء غري التنفيذيني، مع وصف وحتديد الشروط اليت جيب أن تتوافر لديهم مع حتديد واضح ملسؤوليام 


    4.التعيينات ةنجلجملس اإلدارة أو داخل اللجان التابعة له مثل جلنة املراجعة وجلنة املكافآت و داخل


    5:وميكن تلخيص أهم املبادئ اخلاصة حبوكمة الشركات يف الواليات املتحدة األمريكية يف ما يلي    


 ؛مستقلنياألغلبية من أعضاء جملس اإلدارة جيب أن يكونوا أعضاء غري تنفيذيني  -1


 يتم عقد اجتماع لألعضاء املستقلني مرة يف السنة على األقل بدون حضور أعضاء جملس اإلدارة التنفيذيني، -2


 ؛وذلك دف مراجعة وتقييم أدائهم


قيام جملس اإلدارة باستعراض وتوجيه إستراتيجية الشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسة املخاطر،   -3


                                                           
دور حوكمة الشركات يف تفعيل أداء  :املؤمتر الدويل الثامن حول ، -مع التركيز على التجربة اجلزائرية –اقع حوكمة يف دول خمتارة وصباحي نوال،  -1


  .666 : ، ص2013نوفمرب 19-18 ر،، اجلزائ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلفاملؤسسات واالقتصاديات
  .834: ص، مرجع سابقمحادي نبيل،  -2
  . 476، 475: ، مرجع سابق، ص، صحوكمة الشركات واألزمة املالية العامليةطارق عبد العال محاد،  -3
جملة الغري للعلوم االقتصادية لد ادور حوكمة الشركات يف إرساء األسس العلمية لعمل الشركات املسامهة يف العراق،  خولة عبد احلميد حممد، -4


  64: ص، 2012، 08الد ، 25ع العراق، الكوفة،  جامعة الكوفة، واإلدارية،
  . 98: ، صمرجع سابقحممد مصطفى سليمان،  -5
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 ؛ع أهداف األداء، ومراقبة التنفيذنوية، ووضواملوازنات التقديرية، وخطط العمل الس


ضمان اإلشراف على فعالية ممارسات حوكمة الشركة وإجراء التغريات إذا لزم األمر وفق املتغريات اليت   -4


 ؛ئة األعمال اليت تعمل ا الشركةحتدث يف بي


وحتديد األسس اليت يبين  إنشاء جلنة املكافآت من أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني واليت تقوم مبراجعة  -5


عليها مكافآت ومرتبات أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني بالشركة، مع مراعاة التناسب بني مكافآت 


 ؛شركة واملسامهني يف األجل الطويلكبار التنفيذيني وأعضاء جملس اإلدارة وبني مصاحل ال


 ؛يت جيب أن تتم بشكل رمسيرة، والضمان الشفافية يف عملية ترشيح وانتخاب جملس اإلدا  -6


لك رقابة وإدارة أي تعارض حمتمل يف مصاحل وإدارة الشركة وأعضاء جملس اإلدارة واملسامهني، مبا يف ذ  -7


 ؛إساءة استخدام أصول الشركة


ضمان نزاهة حسابات الشركة ونظم إعداد قوائمها املالية مبا يف ذلك املراجعة املستقلة، مع ضمان وجود   -8


ام قابة وعلى وجه اخلصوص وجود نظم إلدارة املخاطر والرقابة املالية ورقابة العمليات وااللتزنظم سليمة للر


 ؛بالقانون واملعايري ذات الصلة


قيام جلنة املراجعات باإلشراف على إعداد القوائم املالية ووظيفة املراجعة اخلارجية والداخلية، ومراجعة   -9


 ؛املاليةلقوائم العمليات املتعلقة باإلفصاح يف ا


 .ضمان عدم قيام أعضاء جملس اإلدارة بتقدمي أي عمل استشاري أو خدمة للشركة  -10


  التجربة األملانية: رابعا


يف أملانيا اكتسبت املناقشات املتعلقة بقواعد حوكمة و إدارة الشركات قوة دافعة بعد تعرض عدد من     


رى مثل داميلر للكثري من املصاعب، ودارت ، وتعرض شركات كبرية أخلاليارالشركات األملانية الكبرية 


هناك مناقشات كبرية حول آثار استعمال اليورو على األسهم ذات القيمة االمسية، ومت تقدمي املقترحات اليت 


يتناول  Kon Trag" كون تراج" تبلورت من خالهلا إىل الربملان، وأخريا وافقت احلكومة على اقتراح يسمى 


      1:قة بإدارة املؤسساتالقضايا التالية املتعل


 ؛)وكان ذلك ممنوعا من قبل(مشددة  يسمح للشركة بإعادة شراء أسهمها مبوجب شروط -


 ؛م اليت هلا احلق يف أصوات متعددةلن يسمح بعد ذلك باألسه -


 ؛جمالس 10لن يكون هناك ختفيض إجباري يف عدد أعضاء الس الرقايب، وجيوز استمرار متثيل األعضاء يف  -


 2أو % 5ادة السماح لألقلية أي لصغار املسامهني بتقدمي دعاوي ضد املوردين بتخفيض العتىب إىل جيب زي -


 ؛%)10بينما كانت النسبة فيما قبل ( يون مارك أملاينمل


 ؛هو الذي يعني املراجعني) اإلدارةو ليس جملس (الس الرقايب -


صوت بصفتها حاملة توكيالت قانونية إذا كان مت تقليل تأثري البنوك إىل حد ما، حيث ال جيوز للبنوك أن ت -


                                                           
  .163: أمني السيد أمحد لطفي، مرجع سابق، ص -1
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 . من األسهم% 5التصويت باسم البنك الذي ميثل أكثر من 


) مهندسني(أصدرت جمموعة مبادرة برلني وهي جمموعة تضم أكادمييني 2000جوان  06يف     


ات بالنسبة اإلجراءات األملانية لقواعد إدارة املؤسسات، وقد ناقشت هذه اموعة معايري حوكمة املؤسس


الرقايب واملسامهني واملستخدمني كما ناقشت موضوعات  سملختلف األطراف مبا فيهم جملس اإلدارة وال


 Schutzverningung furأخرى مثل الشفافية والتدقيق واملؤسسات اخلاصة، وعالوة على ذلك فإن منظمة 


deutche –Rbesitz (Dsw)  ت جمموعة من املقترحات وطالبت وهي أكرب منظمة أملانية للمسامهني وضع


  1:املؤسسات بتطبيقها كحد أدىن للقواعد اجليدة حلوكمة وإدارة املؤسسات ومتثلت هذه املقترحات فيما يلي


 ؛ى عضوية جملس منافس يف نفس الوقتمنع أعضاء االس الرقابية من احلصول عل -


 ؛صاحل بني أعضاء االس الرقابيةمنع تضارب امل -


 ؛لكية املؤسسات التبادليةعلى م القضاء -


 ؛ن استقالل املدقق اخلارجي للشركةضما -


طلب املزيد من القابلية للمحاسبة واملزيد من الشفافية يف البنوك، اليت تصوت عن احلصة اليت تستفيد منها،  -


وبذلك ميكن للبنوك األملانية أن حتقق املزيد من اإلفصاح من خالل توكيالت التصويت مبا يف ذلك تقدمي 


 ؛شعار عام عند التصويت ضد اإلدارةإ


 ؛السنوي حلملة األسهم يف وقت مبكرإرسال الدعوة حلضور االجتماع  -


 ؛تبسيط عمليات التصويت بالوكالة -


        .  جيب أن تطبق املؤسسات األملانية اهليكل الرأمسايل القائم على نظام صوت واحد للسهم الواحد -


ل املمارسات للسوق األملانية، إال أن معظم املطالبني بالتغيري يف هناك دعم كبري لتنفيذ إجراءات أفض    


أملانيا يرون بضرورة تطبيق معايري إدارة الشركات من خالل التشريع بدال من اإلجراءات غري امللزمة، ولكن 


انية، البورصة األملانية مل تنتظر حىت تصبح قواعد حوكمة إدارة الشركات ممارسة تطوعية عامة للشركات األمل


فبدأت يف تنفيذ مشروع جرئ يقدم شرحيتني جتاريتني من الشركات املهتمة بالتسجيل، وعلى الشركات 


الراغبة يف التسجيل يف هاتني الشرحيتني االلتزام بقواعد البورصة األملانية اليت تتطلب إفصاحا أكثر من املعتاد يف 


-US(اباا إما حسب معايري احملاسبة األمريكية أملانيا، السوق اجلديدة تطالب الشركات املسجلة مبسك حس


GAAP(  أو حسب معايري احملاسبة الدولية)IAS(  مع إصدار تقارير مالية ربع سنوية، والشرط اإلضايف


املطلوب لإلفصاح يف الوقت احلايل هو التقارير الربع السنوية واملعدة وفق معايري احملاسبة األمريكية أو معايري 


، وإذا خالفت الشركات املسجلة هذه القواعد جيوز للبورصة األملانية 2002ية بداية من سنة احملاسبة الدول


     2.معاقبتها بعدة طرق منها شطبه من سجل الشرحية التجارية


                                                           
كلية العلوم جملة علوم االقتصاد والتسيري والتجارة،  ل االقتصادية الكربى،مدخل للتسيري الفعال جتارب بعض الدو: حوكمة املؤسساتسعداوي موسى،  -1


  . 135، 134: ، ص، ص2013 ،2، الد 27ع  ، اجلزائر، 03االقتصادية والعلوم التجارية و علوم التسيري جامعة اجلزائر
  .167: ، صمرجع سابقأمني السيد أمحد لطفي،   -2
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    يف الدول العربية حوكمة الشركات: املطلب الثاين


 : باقي الدول العربيةك ، مث تلتها بعد ذلنت تطبيق حوكمة الشركاتتبعربية تعترب مصر أول دولة     


جتربة على يلي فيما  عرفسنتو ،...تونسالعربية املتحدة األردن املغرب،  واإلماراتلبنان والسعودية ك


  . مصر واجلزائركل من احلوكمة يف 


  طبيعة اقتصاد الدول العربية: أوال


ظمة االقتصادية املطبقة ا، تتشابه الدول العربية عموما يف تراثها وثقافتها إال أا ختتلف من حيث األن    


مت تقسيم الدول العربية إىل ثالث  2003ففي دراسة قام ا مركز املشروعات الدولية اخلاصة يف عام 


  1:جمموعات اقتصادية هي


وهي جمموعة الدول اليت قامت بعمليات اإلصالح االقتصادي منذ منتصف الثمانينيات   :اموعة األوىل -


رب، وتعترب هذه الدول من الدول اجلاذبة واملستوردة لرأس املال، ومتتاز هذه الدول وهي مصر واألردن واملغ


بأا قامت بإنشاء أسواق لألسهم لكي تكون أداة رئيسية للمساعدة يف تطبيق برامج اخلصخصة وأن تكون 


 ؛االستثمار املتوسط والطويل األجلمصدرا من مصادر 


صدرة للبترول وبصفة عامة هي جمموعة الدول األعضاء يف جملس وهي جمموعة الدول امل :اموعة الثانية -


 التعاون اخلليجي، وهذه الدول جنحت يف حتقيق استقرار يف اقتصادياا يرجع إىل ارتفاع أسعار البترول، وتعترب


أن وبالتايل تعترب من الدول املصدرة لرأس املال، ومن املالحظ  ،هذه الدول من الدول ذات الفائض يف الدخل


 2000االستثمار يف تلك الدول كان قاصرا على املواطنني الذين ينتمون إىل دول جملس التعاون ومنذ عام 


     ؛الستثمار أمام رأس املال األجنيبفتحت هذه الدول باب ا


وهي الدول اليت لديها عدم استقرار اقتصادي والذي يرجع إىل عدم االستقرار السياسي ا  :اموعة الثالثة -


ثل فلسطني والعراق، وأيضا الدول اليت مازالت يف بدايات اإلصالح مثل لبنان واجلزائر والسودان، وليبيا م


 .واليمن فأسواق رأس املال بتلك الدول غري موجودة وإن وجدت فهي صغرية


وضوع الساعة الذي يهم كل البلدان املتقدمة والنامية على حد ميعترب موضوع حوكمة الشركات     


تم به العديد من الدوائر االقتصادية واملالية والقانونية يف مجيع أحناء العامل، وكما هو معلوم فقد سواء و


اكتسب هذا املوضوع أمهية خاصة بعد سلسلة األزمات املالية للمؤسسات والشركات يف العديد من دول 


ن العربية ألي كوارث مماثلة العامل كالواليات املتحدة مؤخرا وجنوب شرق آسيا وروسيا، ومل تتعرض البلدا


واالهتمام به كما هو احلال يف بقية  اليت استدعت ظهور املصطلحكتلك اليت حدثت يف البلدان سابقة الذكر و


دول العامل وخاصة اليت حدثت فيها بعض األزمات ولكن ذلك ال يعين أن وقوع كوارث مالية ال يوجب 


سات املالية يف بورصات الدول العربية وظهور العديد منها بصورة اهتمام الدول العربية ا، فمع تزايد املمار


جيدة على الساحة العاملية وتزايد أعداد الشركات العربية اليت يتم تداول أسهمها يف البورصات العربية 


                                                           
  . 250، 249: ص، ص ،مرجع سابقحممد مصطفى سليمان،  -1
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وجب االهتمام مبوضوع حوكمة الشركات يف الدول العربية حىت تضمن احلفاظ على السمعة املالية  ،والعاملية


دارة احملاسبية والكفاءة االقتصادية لشركاا وهو ما يؤثر يف اية األمر على اقتصادياا، وهناك العديد من واإل


قامت خبطوات جادة بالتعاون مع كثري من املؤسسات الدولية لتقييم تشريعاا اخلاصة اليت الدول العربية 


ع نفس املنهاج، وهذا يف حد ذاته مؤشر جيد حبوكمة الشركات وجند العديد من الدول العربية تسعى إلتبا


  1.وهام


، صدر تقرير عن املنتدى قواعد حوكمة الشركات يف املنطقة ومن ضمن املبادرات اليت قدمت إلرساء    


حوكمة الشركات " حتت شعار  2004اإلقليمي الثاين حلوكمة الشركات والذي عقد ببريوت يف شهر جوان 


حتسني اإلفصاح والشفافية، ومت اعتبار حوكمة الشركات منطلقا : فريقيايف منطقة الشرق األوسط ومشال إ


لتحديث اقتصاديات منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، ومن ضمن التوصيات اليت خرج ا املنتدى ما 


  2:يلي


سات املستويني القومي واإلقليمي وفقا ألفضل املعايري واملستويات واملمار ىأن يتم إنشاء منتدى سنوي عل -


 ؛ولية لتنفيذ مبادئ حوكمة الشركاتالد


    ؛يف كل دولة من الدول املشاركة شركاتكوين جمموعة عمل وطنية حلوكمة الت -


 ؛كمة الشركات يف كافة دول املنطقةإجراء عملية مسح حلو -


  . تبين مبادئ وقواعد حوكمة الشركات ومعايري احملاسبة واملراجعة الدولية -


    3:ا مهما يف تكوين صورة حوكمة الشركات يف الدول العربية متثلت يفدور ولقد لعب عدة عوامل    


معظم الشركات الرئيسة يف الدول العربية بدأت كمؤسسات مدارة من قبل عائالت وال تزال هذه  -


   ؛ات حتت سيطرة مؤسسيها أو وارثيهااملؤسس


صناعات، ويف بعض ال خالل الفترات املاضية قامت حكومات هذه الدول بلعب دور أساسي يف تنمية -


 ؛ويف حتديد درجة املنافسة حتويل املوارد إليها


معظم هذه الدول أفرطت منذ عقد التسعينات يف سياسة اإلصالح والتحرير املايل واالقتصادي وتنمية  -


 ؛ل غري متطورة باملقاييس العامليةأسواق لكن هذه األسواق ال تزا


 ؛يةالشفاف وجود الفساد واإلمهال والرشوة وغياب -


ارتفاع عدد املشروعات الصغرية واملتوسطة يف العامل العريب مقارنة بالكبرية اليت جتد صعوبة يف تنفيذ معايري  -


 ؛حوكمة الشركاتحوكمة الشركات نظرا الرتفاع تكلفة تطبيق 


                                                           
  . 249، 248: ، ص، صمرجع سابقحممد مصطفى سليمان،  -1
مع  –حوكمة الشركات ودورها يف التقليل من عمليات التضليل يف األسواق املالية واحلد من وقوع األزمات كمال بوعظم، زايدي عبد السالم،  -2


حوكمة الشركات وأخالقيات األعمال يف املؤسسة، قسم " اخلة مقدمة للملتقى الدويل حول مداإلشارة إىل واقع حوكمة الشركات يف بيئة األعمال الدولية، 


   . 52: ، ص2009نوفمرب  19-18العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة باجي خمتار عنابة، اجلزائر، 
، أطروحة احلاكمية املؤسسية على األداء املايل للشركات املدرجة يف سوق فلسطني لألوراق املاليةأثر فاعلية عدنان عبد ايد عبد الرمحان قباجة،  -3


  .64، 63: ص، ص ،2008 األردن، ، كلية الدراسات اإلدارية واملالية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا،دكتوراه
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 أن حوكمة الشركات يف اية املطاف تعتمد على التعاون بني القطاعني العام واخلاص لتطبيقها، ومدى قوة -


السلطة التشريعية على إرغام تلك الشركات على تطبيقها، لذا من املتوقع أن يكون هناك نوع من عدم 


التجاوب مع الشركات اخلاسرة، إال أن ما شهده العامل العريب هو تدخل السلطات يف كثري من األحيان 


 ؛السليمةملساعدة الشركات اخلاسرة مما يؤثر سلبا على ممارسة حوكمة الشركات 


إعاقة املستثمرين املضاربني تنفيذ إصالحات حوكمة الشركات ويعتربوا عثرة يف طريقهم، ألا قد  -


حترمهم من استغالل املعلومات وتضعف رحبيتهم يف األسواق، فهم يسعون دائما إىل االستثمار يف أصول تقييم 


 ؛بأقل من قيمتها احلقيقة وتدر عائدا كبريا على املدى القصري


حوكمة الشركات إىل جانب عدم وجود برامج تدريبية للقطاع اخلاص ليكون داعما ومساندا  ضعف ثقافة -


  .    للتغيري


يف مؤمتر حوكمة الشركات الذي استضافته  أكد اخلرباء العرب املشاركون 18/10/2009ويف     


الشركات بالعامل باملؤسسات و حوكمة الشركاتاخلرطوم أمهية إجياد منظمة عربية موحدة تعىن بتطبيق قواعد 


العريب مع توحيد هذه القواعد بني الدول العربية من أجل دعم االستثمارات البينية وتشجيع إنشاء مشاريع 


مشتركة وتوفري أكرب قدر من الشفافية، وأشاد اخلرباء بتجربة كل من مصر والسعودية واإلمارات وقطر يف هذا 


استغالل سلطة جمالس إدارات  تلعب دورا كبريا يف منع كاتحوكمة الشراال، كذلك أكد اخلرباء أن قواعد 


املؤسسات والشركات وتفادي التحايل على القوانني واللوائح مبا يضر مبصلحة املسامهني واألطراف األخرى 


ذات العالقة والعاملني، وحيافظ على هذه املؤسسات والشركات من الدخول يف دائرة الفساد وااليار، حيث 


  1.اجليدة الرشيدة هي طوق النجاة حملاربة الفساد املايل واإلداري لشركاتحوكمة اأن 


حوكمة وأيضا مت التأكيد أيضا على ضرورة تفاعل وتعاون مجيع األجهزة من أجل جناح تطبيق قواعد     


وتأييدها هلذه  حوكمة الشركاتيف بالدنا، ويتطلب ذلك ضمان عناصر عديدة يف مقدمتها دعم  الشركات


بشكل يدفعها للشروع يف تعديل القوانني والتشريعات لتطبيقها، وكذلك أمهية قناعة الشركات نفسها  القواعد


، كما يستلزم األمر وجود الكفاءات البشرية القادرة تكون إجراءات هذه الشركات شكلية بالتطبيق حىت ال


ملؤسسات والشركات، وأمهية على تطبيقها، سواء باملؤسسات أو باألجهزة الرقابية اليت تفحص نتائج تلك ا


   2.على مجيع أوساط اتمع حوكمة الشركاتدور اإلعالم يف نشر مفاهيم 


  حوكمة الشركات يف مصر :ثانيا


مببادرة من وزارة االقتصاد والتجارة اخلارجية  2001يف مصر عام  وكمة الشركاتبدأ االهتمام حب    


صادي الذي بدأت مصر منذ أوائل التسعينات ال آنذاك، حيث وجدت الوزارة أن برنامج اإلصالح االقت


يكتمل إال بوضع إطار تنظيمي ورقايب حيكم على القطاع اخلاص يف ظل السوق احلر، بالفعل مت دراسة وتقييم 


                                                           
  . 172: ، صمرجع سابق، لكترونيةحتليل وإدارة وحوكمة املخاطر املصرفية االصالح حسن،  -1
  . 173: ، صسابقالرجع امل نفس -2
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مدى التزام مصر بالقواعد واملعايري الدولية حلوكمة الشركات، حيث أعد البنك الدويل بالتعاون مع وزارة 


ئة سوق املال وبورصة األوراق املالية باإلضافة إىل عدد من املراكز البحثية وشركات التجارة اخلارجية وهي


  1.احملاسبة واملراجعة واملهتمني من االقتصاديني والقانونيني أول تقرير لتقييم حوكمة الشركات يف مصر


  2:وكان من أهم نتائج التقييم    


مبدأ من  39تماشى مع املبادئ الدولية يف سياق أن القواعد املنظمة إلدارة الشركات واملطبقة يف مصر ت -


مبدأ، حيث تنص القوانني احلاكمة للشركات ولصناعة األوراق املالية على ذات املبادئ، كما أن  48إمجايل 


قانون : تطبيقاا تتم بصورة كاملة مع املعايري الدالة على حسن األداء، ومن أهم القوانني يف هذا الصدد


، وقانون سوق رأس 1991لسنة   203رقم  ، وقانون قطاع األعمال العام1981سنة ل 159رقم  الشركات


، وقانون التسوية واإليداع واحلفظ املركزي 1997ة نلس  8رقم  ، وقانون االستثمار1992لسنة  95رقم  املال


 .  2000لسنة  93رقم 


ع جق املصرية بشكل عملي، وقد يرالسواليتم تطبيق بعض املبادئ الواردة يف القوانني احلاكمة احلالية يف  -


هذا إىل ضعف وعي املسامهني أو إدارات الشركات بتلك املعايري، ومن مثة ال تتماشى هذه القواعد عمليا مع 


مبدأ، وهناك إثنان من املبادئ ال تطبق ائيا يف السوق  48بادئ من إمجايل م 7 املبادئ الدولية يف سياق


  . املصرية


كبري من التطبيقات  ايت منحها التقرير حلوكمة الشركات يف مصر تشري إىل أن عددكما أن املعايري ال    


قد حاز على تقييم مرتفع ومتوسط، مؤكدا على وجود العديد من املمارسات اإلجيابية، ولكن من ناحية أخرى 


  3.تطوير لدرء أي من املمارسات السلبيةالفهناك عدد من البنود اليت حتتاج إىل 


  :حوكمة الشركات يف مصر تطور مسار -1


  4:مبصر املسار التايل حوكمة الشركاتلقد اختذ تطبيق      


ا كأول دولة  حوكمة الشركاتطلبت مصر من صندوق النقد الدويل تقييم مدى تطبيق معايري  2001 -


 .حوكمة الشركاتمن معايري  % 62عربية يتم تقييمها، وتوصل التقييم إىل أن مصر تطبق 


وذلك مثل قانون القيد  حوكمة الشركاتالقوانني اليت تزيد من التزام الشركات مبعايري بدأت مصر تشرع  -


 ؛يئة سوق املال


حوكمة بإنشاء مركز املديرين تابع لوزارة التجارة اخلارجية لنشر فكر  675صدر قرار وزاري رقم  2003 -


                                                           
جامعة  جملة الباحث االقتصادي،، - جتارب دولية رائدة –تطبيقات حوكمة الشركات ودورها يف حماربة الفساد املايل واإلداري بن عواق شرف الدين،  -1


   .151، 150: ، ص، ص2005، 03ع اجلزائر،  قاصدي مرباح، ورقلة،
  . 20: ، صمرجع سابقحممد حلمي اجلياليل،  -2
حوكمة دور : املؤمتر الدويل الثامن حولآليات وحمددات تفعيل حوكمة الشركات مع إلقاء الضوء على التجربة املصرية، نوري منري، بوشاشية نادية،  -3


 20- 19ر، اجلزائ -الشلف –لوم التسيري، جامعة حسبية بن بوعلي يف تفعيل أداء املؤسسات واالقتصاديات، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وع الشركات


   .  433: ، ص2013نوفمرب 
   .  434، 433: ص، ص ، سابقالرجع امل نفس -4
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 ؛يف مصر الشركات


 ؛حوكمة الشركاتمن معايري  % 82ر تطبق مت تقييم مصر مرة أخرى وتوصل التقييم إىل أن مص 2004 -


بإنشاء وزارة االستثمار على أن يكون من مهامها اإلشراف على  231صدر القرار اجلمهوري رقم  2004 -


 ؛يف مصر حوكمة الشركاتمركز املديرين ودعم دوره يف نشر 


 ؛يسية لهاألنشطة الرئبتنظيم مركز املديرين وحتديد  40صدر قرار وزير االستثمار رقم  2004 -


بتشكيل جملس أمناء املركز والذي ضم العديد من اخلرباء،  188صدر قرار وزير االستثمار رقم  2005 -


 يتمتع املركز بدعم العديد من اجلهات األجنبية املاحنة مثل البنك الدويل، مركز املشروعات الدولية اخلاصة


CIPE االحتاد األورويب، ومؤسسة التمويل الدولية ،IFC؛ 


 ومعايري دليل قواعد املديرين كزمر أمناء جملس رئيس االستثمار بصفته وزير أصدر 2005أكتوبر يف  - 


تسع  من هذا الدليل ويتكون ،2011 فيفري يف عدل والذي العربية مصر جبمهورية الشركات حوكمة


 ،موعةجم من كل الغرض وحتقيق تطبيق لكيفية شارحة مبادئ جمموعة إىل جمموعة كل تنقسم جمموعات


  1:يلي كما التطبيق يف املؤسسة جناح مدى تقييم وكذلك


   ؛ الداخلية املراجعة إدارة -4 ؛ اإلدارة جملس -3 ؛ العامة اجلمعية -2 ؛ القواعد هذه تطبيق نطاق 1-


 جتذب قواعد -8 ؛ االجتماعية السياسات عن اإلفصاح -7 ؛ املراجعة جلنة - 6 ؛ احلسابات مراقب - 5


  .األخرى للشركات بالنسبة حوكمة الشركات قواعد -9؛ املصاحل تعارض


حوكمة  مببادئ بااللتزام فيه تعهدت بيانا املصرية املال لسوق العامة اهليئة أصدرت 2006 نوفمرب ويف -  


 أول من اعتبارا التنفيذ حيز إدخاهلا على والعمل 2005 أكتوبر يف االستثمار وزارة عن الصادرة الشركات


 القواعد بشأن  2007 سنة 11 رقم قرار املال لسوق العامة اهليئة إدارة جملس أصدر وقد ، 2007يناير


 قواعد دليل من واملستمد البورصة يف املقيدة وغري املالية األوراق سوق يف العاملة حلوكمة الشركات التنفيذية


 استمرار تطلباتم كأحد ا املؤسسات التزام وضرورة العربية مصر الشركات جبمهورية حوكمة ومعايري


  2:يلي فيما القواعد هذه متثلت النشاط، وقد ملزاولة الترخيص


املصاحل وتعامالت  تعارض -3 ؛ املسامهني حقوق ومحاية العامة اجلمعيات -2 ؛ الشركات إدارة جملس 1-


 -7 ؛ احلسابات مراقب -6 ؛ الداخلية واملراجعة الرقابة نظم -5 ؛ واإلفصاح الشفافية -4 ؛ الداخليني


 .بالشركات اجلزاءات اخلاصة


قام معهد املديرين املصري ومركز املشروعات الدولية اخلاصة بإعداد  :ميثاق حوكمة الشركات املصري -2


تضمنت إجراء مراجعة ألفضل املمارسات الدولية : املرحلة األوىل: ميثاق حوكمة الشركات على عدة مراحل


يد اموعة بفهم راسخ ملفهوم حوكمة الشركات، فكونت يف جمال حوكمة الشركات، وذلك من أجل تزو


                                                           
 ،12ع  جملة الباحث، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، ،– مصر مع مقارنة دراسة - اجلزائر يف املؤسسات حوكمة إطارعلي عبد الصمد عمر،  -1
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فتضمنت إجراء مراجعة : املرحلة الثانيةاملراجعة صورة معمقة إلعداد وتطبيق مواثيق مماثلة يف دول أخرى، 


لإلطار القانون احلايل يف مصر، مبا يف مراجعة األدبيات احمللية، والتقارير اليت تصدرها املنظمات الدولية، وما 


خضت عنه النقاشات اليت دارت خالل ورشات العمل والندوات اليت عقدها سابقا مركز املشروعات الدولية مت


اخلاصة، وتال هذه املرحلة نقاشات  مع معهد املديرين املصري لوضع الطبيعة القانونية للميثاق ونطاق عمله، 


لدين وهو خبري حملي يف االستثمار والتجارة ومع أن االلتزام بامليثاق أمر طوعي، ولقد قام الدكتور زياد اء ا


بصياغة النسخة األوىل من امليثاق اليت مت تقدميها إىل اجتماعات القطاع اخلاص مع ممثلي احلكومة يف وقت 


، وضمت تلك اموعة يف عضويتها ممثلني عن بورصة القاهرة، وبورصة القاهرة، واهليئة 2005مبكر من عام 


ية، واملعهد املصريف املصري، باإلضافة إىل العديد من مجعيات األعمال، وخالل سلسلة من املصرية لألسواق املال


ورشات العمل والندوات طلب من تلك اجلهات املشاركة يف تقييم كيفية جعل مسودة امليثاق أكثر فعالية 


عات الدولية اخلاصة وقابلية للتطبيق على تنمية القطاع اخلاص والقطاع االقتصادي يف مصر، وقام مركز املشرو


باستطالع رأي مالكي منشآت األعمال حول بنود منفردة معينة يف مسودة امليثاق، ومت تضمني ردود 


اموعات املختلفة يف النسخة النهائية منه اليت مت تقدميها حينئذ إىل معهد املديرين املصري من أجل املوافقة 


  1.عليها


هلة يفهمها مجيع املستخدمني احملتملني له، حيث حيدد لقد كتب ميثاق حوكمة الشركات بلغة س    


حقوق ومسؤوليات مسامهي الشركات وأعضاء جملس اإلدارة، واملدققني الداخليني واخلارجيني وجلان مراجعة 


احلسابات، ويدعو امليثاق إىل اإلفصاح الكامل عن املعلومات املالية و سياسات الشركة للمسامهني وأعضاء 


  2 .واملوظفون واجلمهور، كما يصف امليثاق التدابري اهلادفة إىل تفادي تضارب املصاحلجملس اإلدارة، 


ونشري إىل أن ميثاق حوكمة الشركات املصري هو األول من نوعه يف العامل الذي يكتب برمته باللغة     


  3.ةبه ملبادرات مماثلة يقودها القطاع اخلاص يف املنطق ىربية، ويشكل امليثاق منوذجا حيتذالع


  حوكمة الشركاتالتجربة اجلزائرية يف : الثالث املطلب


مرادف مصطلح احلكم الراشد ك 2009اعتمد ميثاق حوكمة الشركات اجلزائري الصادر سنة     


وجمموعة من التدابري حوكمة الشركات، حيث عرف احلكم الراشد بأنه عبارة عن فلسفة تسيريية  صطلحمل


  4 :مة وتنافسية املؤسسة بواسطةالكفيلة يف آن واحد، لضمان استدا


 جبات األطراف الفاعلة يف املؤسسة؛تعريف حقوق ووا -


 .ات واملسؤوليات املترتبة على ذلكتقاسم الصالحي -


                                                           
، - خربات مأخوذة من أحناء العامل –استراتيجيات إلصالح السياسات -حوكمة الشركات مصر  - الشفافية واملسائلة قدما إىل األمام جني ماتشيكو، -1


-www.cipe:  الكتاب يف املوقع االلكتروينميكن اإلطالع على ، 77: ص، 2007القاهرة، مصر،  ،  CIPE مركز املشروعات الدولية اخلاصة


arabia.org.  
  .78، 77: ص، ص ،املرجع السابقنفس  -2
  .77: ، ، صنفس املرجع السابق -3
  .16: ، ص2009 ،وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليدية، اجلزائر، ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة يف اجلزائر -4
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والذي يشكل مرجع  وتدابري احلكم الراشد للمؤسسة مدونة ضمن هذا امليثاقوبصفة عامة فان فحوى     


    .يما يلي أهم ماجاء يف هذا امليثاقنستعرض فجلميع األطراف الفاعلة يف املؤسسة، وس


   بوادر حوكمة الشركات يف اجلزائر: أوال


رغبة يف حتقيق التكامل االقتصادي من خالل تنويع مصادر الدخل والتخلص من التبعية الكلية لقطاع     


فافية احملروقات، تسعى احلكومة اجلزائرية إىل حتسني مناخ األعمال من خالل السعي لضمان املسائلة والش


بالعمليات املتعلقة بإدارة األعمال فمن بني اجلهود املبذولة من أجل إرساء إطار مؤسسايت حلوكمة الشركات 


  1:ما يلي


، اليت تتمحور مهامها 2006تأسست هذه اهليئة سنة  :تشكيل اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومقاومته -1


ن الفساد، وإعداد برامج للتوعية من خماطر الفساد، حول اقتراح سياسات وتوجيهات وتدابري للوقاية م


باإلضافة إىل مجع املعلومات اليت ميكن أن تساهم يف الكشف عن أعمال الفساد والوقاية منه والتقييم الدوري 


لألدوات القانونية واإلجراءات ذات الصلة، حيث انضمت هذه اهليئة مؤخرا إىل الشبكة العربية لتعزيز الرتاهة 


وزارة وهيئة أخرى يف املنطقة العربية، اليت  42، لتضاف بذلك إىل 2008الفساد اليت تأسست سنة  ومكافحة


تشكل آلية إقليمية تشاركية فريدة من نوعها لتنمية القدرات وتبادل املعلومات ومناقشة السياسات اليت تدخل 


 .يف اختصاصها


حيث شكل هذا امللتقى فرصة  :2007 انعقاد أول مؤمتر حول احلكم الراشد للمؤسسات يف جانفي -2


مواتية لتالقي مجيع األطراف الفاعلة يف عامل املؤسسة، وخالل فعاليات هذا امللتقى تبلورت فكرة إعداد ميثاق 


 .جزائري للحكم الراشد للمؤسسة كأول توصية وخطوة علمية تتخذ


اجلزائرية مببادرة الكتشاف  قامت مجعيات واحتادات األعمال :إنشاء جمموعة عمل حلوكمة املؤسسات -3


اجلديدة يف جمتمع األعمال بغاية جذب االستثمار األجنيب املباشر،  حوكمة الشركاتالطرق اليت يئ تشجيع 


بإنشاء جمموعة عمل حلوكمة  2007ولقيادة هذه العملية قام أصحاب املصاحل يف القطاعني العام واخلاص سنة 


ومؤسسة التمويل الدولية  GCGFتدى العاملي حلوكمة املؤسسات املؤسسات تعمل جنبا إىل جنب مع املن


IFC لوضع دليل حوكمة الشركات للجزائري. 


 CAREمجعية   من قيل  2009مت إصدار هذا الدليل سنة  :إصدار دليل حوكمة الشركات اجلزائري -4


 .واللجنة الوطنية حلوكمة الشركات يف اجلزائر


بناء على قوة الدفع اليت خلقها دليل حوكمة الشركات،  :جلزائرمركز حوكمة الشركات يف ا إطالق -5


باجلزائر  2010قامت جمموعة عمل حوكمة الشركات اجلزائرية بإطالق مركز حوكمة   اجلزائر يف أكتوبر 


العاصمة، تأسس مركز حوكمة اجلزائر ليكون مبثابة منرب ملساعدة الشركات اجلزائرية على االلتزام  مبواد 


                                                           
مداخلة مقدمة إىل امللتقى العلمي الدويل  ،واقع احلوكمة يف بيئة األعمال اجلزائرية يف ظل املستجدات احلالية ،سارة بن الشيخ، لرمحاننارميان بن عبد ا  -1


، 04: ، ص، ص2013نوفمرب  26-25األول حول آليات حوكمة املؤسسات ومتطلبات حتقيق التنمية املستدامة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، 


05.  
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اعتماد أفضل ممارسات حوكمة الشركات الدولية، ورفع الوعي اجلماهريي حبوكمة الشركات، الدليل، و


ويعترب إطالق املركز فرصة جديدة تمع األعمال إلظهار التزامه  بتحسني البيئة االقتصادية يف البالد، وحتسني 


 .الدميقراطية مبا فيها الشفافية واملسائلة واملسؤولية حوكمة الشركاتقيم 


 10تبىن االحتاد األورويب برناجما بـ : يف اجلزائر حوكمة الشركاتبرنامج االحتاد األورويب لتعزيز  -6


يف اجلزائر يف إطار برنامج دعم الشراكة واإلصالح والنمو الشامل،  حوكمة الشركاتماليني يورو لدعم 


السياسي، ويهدف هذه الربنامج إىل ويرمي الربنامج اجلديد إىل تعزيز مؤسسات احلكم يف االني االقتصادي و


تعزيز سيادة القانون مبا يف ذلك الوصول إىل العدالة، وتعزيز مكافحة الفساد، وتشجيع مشاركة مجيع املواطنني 


  .يف التنمية، وحتسني متابعة إدارة املالية العامة


  املشاكل اخلاصة حبوكمة الشركات: ثانيا


إىل  حوكمة الشركاتاليت تسعى واملؤسسات اجلزائرية اجه اليت قد توحدد امليثاق الوطين مشاكل     


  1:حلها يف النقاط التالية


مشكلة واسعة االنتشار يف بيئة العمل اجلزائرية تتمثل يف صعوبة  مثة  :كيف ميكن حتسني العالقة مع البنك؟ -


ؤسسات أو حصول هذه املؤسسات على قروض بنكية، وذلك يف ظل شكاوى البنك من نقص رأمسال هذه امل


أساسا من خالل  حوكمة الشركاتحساباا السابقة أو املتوقعة واليت ال تعكس احلقيقة االقتصادية، تم 


  ؛سسة يف اجلانب التارخيي والتوقعيمبادئها بصحة احلسابات وارتباطها باحلقيقة االقتصادية وزيادة شفافية املؤ


وهذا غالبا  :ية للمؤسسة اليت غالبا ما تكون عائليةكيف ميكن جذب مستثمرين خارجيني إىل النواة األول -


خاصة أصحاب األقلية خشية فقدان حقهم يف املراقبة الالزمة لتسيري  مشكلة احلذر املتبادل من الطرفني يطرح


املتعلقة حبماية  حوكمة الشركاتاملؤسسة بالنظر إىل األغلبية، وحل هذه املشكلة يف التطبيق الصارم ملبادئ 


  ؛امهني واملعاملة املتساوية بينهمسحقوق امل


مبرور الوقت توسعت عالقة احلذر لدى  :كيف ميكن للمؤسسة من إقامة عالقة يف اإلدارة اجلبائية -


املؤسسات اجلزائرية حىت اخلاصة منها مع اإلدارة اجلبائية، واحلل يف إتباع الشفافية والرتاهة يف اإلفصاح عن 


  ؛بناء مستقبلها بطريقة أكثر صفاءايا يف احلسابات وهو ما يعد عنصرا أساس


تعرف املؤسسات نزاعات داخلية بني املسامهني واليت تعطي لفكرة : كيف ميكن توضيح العالقة مع املسامهني


هو اعتماد مبدأ معاملة املسامهني على قدر من  حوكمة الشركاتاجلمعية مفهوما سلبيا واحلل من وجهة نظر 


  ؛اجباميد حقوقهم وواملساواة وحتد


إن وجود املسريين غري املسامهني أو  :كيف ميكن توضيح العالقات بني املسامهني واملسريين غري املسامهني -


غري املنتمني للعائلة يطرح العديد من املشاكل منها الثقة واالمتياز واألجر، وهذا يظهر احلاجة إىل توضيح 


  .    لس اإلدارة واملراقبة للجنة املديرين وغريهاالعالقات بني املسامهني واملسريين وحتديد هيئات جم


                                                           
  .09، 08 :، ص، صمرجع سابق ،سارة بن الشيخ، نارميان بن عبد الرمحان -1
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إن تبين قواعد احلكم الراشد يسمح بتحديد  :كيف ميكن توضيح املسؤوليات داخل الفريق التنفيذي -


أفضل للمسؤوليات التنفيذية اليت تعاين إما من متييعها أو من تركيزها املبالغ فيه وهذا يؤدي إىل ظهور األزمات 


  .لفريق التنفيذي أو بني املسامهنيلدى االداخلية سواء 


  ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة :اثالث


ولقد شكل " احلكم الراشد للمؤسسات" إنعقد أول ملتقى دويل حول 2007يف شهر جويلية من سنة     


هذا امللتقى فرصة مواتية لتالقي مجيع األطراف الفاعلة يف عامل املؤسسة، وحدد هذا امللتقى هدف جوهري 


حتسيس املشاركني قصد الفهم املوحد والدقيق ملصطلح وإشكالية احلكم الراشد للمؤسسة، من زاوية : مثل يفيت


املمارسة يف الواقع وسبل تطوير األداء ببلورة الوعي بأمهية احلكم الراشد يف تعزيز تنافسية املؤسسات يف اجلزائر 


تبلورت فكرة إعداد ميثاق جزائري للحكم الراشد وكذا االستفادة من التجارب الدولية، وخالل هذا امللتقى 


كأول توصية وخطوة عملية تتخذ، وقد تفاعلت كل من مجعية حلقة العمل و التفكري حول " للمؤسسة


املؤسسة ومنتدى رؤساء املؤسسات مع الفكرة بترمجتها إىل مشروع ومن مث ضمان تنفيذه بواسطة إنشاء فريق 


تفاعلت السلطات العمومية ممثلة يف وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة  عمل متجانس ومتعدد التمثيل، وقد


والصناعة التقليدية بدعمها للمشروع بواسطة قبول رعاية امللف وتكليف أحد إطاراا السامية باملشاركة 


ادي، الفعلية يف فوج العمل املكلف بتحرير ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة يف اجلزائر وكذا تسخري الدعم امل


كما شاركت أيضا يف املبادرة جمموعة من اهليئات واملؤسسات الدولية املقيمة باجلزائر مثل مؤسسة التمويل 


الدولية وبرنامج ميدا لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة وكذا املنتدى الدويل حلوكمة الشركات، وعليه فإن 


ملؤسسة ومنتدى رؤساء املؤسسات هي تشكيل فريق كل من حلقة العمل والتفكري حول ا اعتمداالصيغة اليت 


عمل يتكون من طرف خمتلف املتدخلني يف عامل املؤسسة، ويف هذا السياق سامهت وزارة املؤسسات الصغرية 


" ، حتت تسمية 2007واملتوسطة والصناعة التقليدية باالنضمام لفريق العمل املنصب يف شهر توفمرب 


GOAL08 " ويعترب هذا امليثاق مثرة لسلسلة 2008عمل للحكم الراشد باجلزائر سنة يف إشارة إىل فريق ال ،


، ويف هذا الشأن فقد 2008إىل نوفمرب  2007األعمال اليت قادها فريق العمل يف الفترة املمتدة بني نوفمرب 


 2004 شكلت مبادئ احلكم الراشد املعتمدة من طرف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ضمن إصدارها لعام


    1.أهم املراجع اليت استلهم منها فريق العمل مع حتريه أخذه بعني االعتبار خصوصيات املؤسسة اجلزائرية


أعلنت كل من مجعية  حوكمة الشركاتخالل املؤمتر الوطين الذي عقد حول  11/03/2009يف     


CARE اجلزائري الذي مت  واللجنة الوطنية حلوكمة الشركات يف اجلزائر إصدار دليل حوكمة الشركات


  .  IFCو   GCGFإعداده مبساعدة كل من 


يتضمن امليثاق جزئني هامني ومالحق حيث يوضح اجلزء األول الدوافع اليت أدت إىل أن يصبح احلكم     


الراشد للمؤسسات اليوم ضروريا يف اجلزائر كما أنه يربط الصالت مع إشكاليات املؤسسات اجلزائرية السيما 


                                                           
  .13: ، صمرجع سابق ، ئراجلزايف ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة  -1
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رية واملتوسطة اخلاصة، أما اجلزء الثاين فيتطرق إىل املعايري األساسية اليت يبىن عليها احلكم املؤسسات الصغ


اجلمعية العامة، جملس اإلدارة ( الراشد للمؤسسات، فهو يعرض العالقات بني اهليئات التنظيمية للمؤسسة


خرى  كالبنوك واملؤسسات ، ومن جهة أخرى عالقات املؤسسة مع األطراف الشريكة األ)واملديرية التنفيذية


املالية واملمونون واإلدارة، وخيتتم هذا امليثاق مبالحق جتمع يف األساس أدوات ونصائح عملية ميكن للمؤسسات 


    1.اللجوء إليها بغرض االستجابة النشغال واضح ودقيق


سات ذات رأس مال وتعد كل املؤسسات اجلزائرية معنية بتطبيق هذا امليثاق إال أنه ال يطبق على املؤس    


عمومي واليت خترج إشكالية احلكم الراشد فيها على نطاق امليثاق احلايل، ألا ترتبط مبقاربة خاصة تتوقف 


  2:على االستعمال اجليد لألموال العمومية ، ويوجه هذا امليثاق بصفة خاصة إىل


ة متميزة يف االقتصاد وذلك نظرا ملا حتتله هذه املؤسسات من مكان: املؤسسات الصغرية واملتوسطة -


 .اجلزائري


  .   املؤسسات املسامهة يف البورصة أو اليت تتهيأ لذلك -


  :يوضحها الشكل التايل ):GOAL 08(تشكيلة فريق العمل     


                                                           
  .17: ، صسابقالرجع امل نفس -1
  .19: ، صاملرجع السابق نفس -2
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  حوكمة الشركاتتشكيلة فريق ): 10(اجلدول رقم 


  سليم عثماين: الرئيس


 .يةالرئيس املدير العام ملؤسسة صناعة املصربات احلديثة اجلزائر -


 .نائب رئيس مجعية املنتجني اجلزائريني للمشروبات -


 .عضو منتدى رؤساء املؤسسات -


  .حوكمة الشركاتعضو حلقة العمل والتفكري حول  -


  طيب الطييب: املنسق
 .خبري مايل وإقتصادي -


  .حوكمة الشركاتعضو حلقة العمل والتفكري حول  -


  :ممثل السلطات العمومية


  عبد الكرمي بوغدو


  .ية والتنمية املستدامة لدى وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعة التقليديةمدير التنافس -


  :األعضاء


  .األمينة العامة جلمعية املنتجني اجلزائريني للمشروبات -  مرمي بليل جمويب


  .مستشارة -  بن عطية لغواطي هلة


  هند بنت ميلود
 .حمامية معتمدة لدى احملكمة العليا -


  .ئرية لإلحفاءرئيسة اجلمعية اجلزا -


  .خبرية لدى خلية التحويل واالستدامة لربنامج ميدا        صابرينة بوهراوة


  .أورو تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة –خبرية لدى برنامج ميدا         انصاف خالدي


  .M2CAمستشار شريك         جون بوشي


  .مستشار        حممد بوشاقور


  .ف سابقامعر        عبد الكرمي بوغدو


  .مستشار لدى البنك اإلفريقي للتنمية        ناصر بورنان


  .خبري        ريشار فريديريك


  .رئيس منتدى رؤساء املؤسسات        رضا محياين


  "نكست ستيب " املدير العام ملكتب االستشارات         علي حريب


  "هيميليس " رئيس مكتب املؤسسات التمويلية         الياس كرار


  .معرف سابقا        سليم عثماين


  .معرف سابقا        طيب العقيب -


  .10: ، ص2009 زائر،جلا، والصناعات التقليدية وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة يف اجلزائر: املصدر


  


بأداة إرشادية بسيطة تسمح هلا اهلدف املنتظر من امليثاق هو تزويد املؤسسات اجلزائرية  :أهداف امليثاق -1


بفهم املبادئ األساسية للحوكمة، وليكون مبثابة منرب ملساعدة املؤسسات اجلزائرية على االلتزام مبواد الدليل، 


     1.واعتماد أفضل ممارسات حوكمة الشركات الدولية، ورفع الوعي اجلماهريي حبوكمة الشركات


دف معايري احلكم الراشد إىل حتسني احترام قواعد  :سسةاملعايري األساسية للحكم الراشد للمؤ -2


    2:اإلنصاف والشفافية واملسؤولية والتبعية حيث يقصد بـ


                                                           
، رويبة اجلزائر NCAمؤسسة : دراسة حالة – حوكمة الشركاتتطبيق مدى مسامهة ميثاق احلكم الراشد للمؤسسات اجلزائرية يف صديقي خضرة،  -1


   .222: ، ص2016 ، 07ع  اجلزائر، بشار،جامعة جملة البشائر، 
  .27: ، صمرجع سابق، يف اجلزائرميثاق احلكم الراشد للمؤسسة  -2
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امات املرتبطة ا بطريقة توزيع احلقوق والواجبات بني األطراف الفاعلة وكذا االمتيازات وااللتز :اإلنصاف -


  ؛منصفة


يات واملسؤوليات النامجة ينبغي أن تكون واضحة وجلية هذه احلقوق والواجبات وكذا الصالح :الشفافية -


  ؛للجميع


  ؛حمددة بأهداف دقيقة وليست مقسمة مسؤولية أي فرد :املسؤولية -


  .  كل طرف فاعل مسؤول أمام اآلخر فيما ميارس من خالل املسؤوليات املنوطة له: التبعية -


، من جهة األطراف الفاعلة الداخليني تغطي معايري احلكم الراشد للمؤسسات العالقات اليت تربط بني    


للمؤسسة ومن جهة أخرى األطراف الفاعلة اخلارجية، وتعترب هذه العالقات حمددة ومضبوطة بقانون األعمال 


والقوانني األساسية للمؤسسة والعقود واالتفاقيات احملررة من طرف هذه األخرية مع الغري، وتشكل القيمة 


حلكم الراشد بتوضيح كيف ميكن يف خمتلف مراحل التدخل التصرف بصرامة املضافة اليت جتلبها معايري ا


  1.وإنصاف وفعالية، ونشري إىل أن معايري احلكم الراشد تتوجه جلميع أنواع األشكال القانونية للمؤسسة


 تعمل األطراف الفاعلة الداخليني يف إطار اهليئات :األطراف الفاعلني الداخليني وعالقام املتبادلة -3


التنظيمية املكرسة هلم، يف هذا السياق فقط، وبواسطة هذه اهليئات العضوية، يتم مد اجلسور وميكن تداخل 


 2:وتبادل الوظائف املسموح ا واملقررة، وميكن توضيح األطراف الفاعلة الداخليني من خالل الشكل التايل


                                                           
  .28: ، صاملرجع السابق نفس -1
   .30: ، ص املرجع السابق نفس -2
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  1 :يلي ماولقد أوصى ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة على     


 :فيما خيص حقوق املسامهني: اجلمعية العامة للمسامهني* 


 ؛رباح ينبغي أن يكون نزيها وشفافاتقاسم األ -


 ؛سجيل السندات يبغي أن تكون فعالةأساليب ت -


يؤثر على التفاوض يف حل  جيب أن ال يتم إجراءات التنازل أو نقل السندات بشكل غري عقالين، مما -


 ؛السندات


 الوقت تعلقة جبداول األعمال والقرارات اليت يتعني اختاذها يف اجلمعية العامة جيب أن تصل يفاملعلومات امل -


 ؛املناسب وبالشكل املالئم


 معقول إجراءات سري اجلمعية العامة جيب أن تكون يف متناول املسامهني وال ينبغي أن تعيق بشكل غري -


 ؛املمارسة الفعلية للحقوق


 .مئورية ملمارسة حقوقهم ومهامهم يف الوقت املناسب وبالشكل املالجيب أن تصل املعلومات الضر -


  :مة وتتمثل مهامه يفايتكون جملس اإلدارة من إداريني يعينون من طرف اجلمعية الع: جملس اإلدارة* 


 ؛صيالا بتناسق مع مصاحل املؤسسةوضع إستراتيجية وتف -


وتنصيبهم، وتقدير خطط عضاء الفريق التنفيذي حتديد معايري انتقاء ونظم تقييم ذات شفافية لتوظيف أ -


 ؛الستخالفهم


حتديد رواتب الفريق التنفيذي واإلداريني فيجب مالئمة هذه الرواتب مع مصاحل املؤسسة على املدى  -


                                                           
  .42 -31: ، ص، صمرجع سابق جلزائر،يف اشد للمؤسسة ميثاق احلكم الرا  -1


 اهليئات املختصة األطراف الفاعلة الداخليني


 املسامهني


 اإلداريني


 اجلمعية العامة


 املديرية


 جملس اإلدارة


يرييناملس  


 .األطراف الفاعلني الداخليني وعالقتهم املتبادلة): 09(الشكل رقم 


 


.30: ، ص2009 اجلزائر، وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليدية، ،ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة يف اجلزائر: املصدر  







وجتارب تطبيقها دوليا الشركات حوكمة وآليات مبادئ                       :                 الثاين الفصل  


 


 
93 


 ؛الطويل ومسامهيها


 ؛وذلك بوضع إجراءات مكتوبة وشفافةضمان التأكد من تعيني وجتديد وانتخاب اإلداريني  -


ق التنفيذي توقع تضارب املصاحل بني الفري: والسري احلسن للمؤسسة وفقا للقانون ذلك بضمان االستقرار  -


 ؛واملسامهني ومعاجلتها


السلطة، االختالس والقضاء  توفر خماطر االحنرافات من حيث إساءة استخدام املنافع االجتماعية، واستعمال -


 ؛عليها


 .السهر على إدخال آليات الوقاية من األخطار -


د امليثاق توصيات ختص جملس اإلدارة املرتبطة باملراقبة وكذا اللجان الواجب تشكيلها حيث كما حد    


  : تتمثل بعض مبادئ احلكم الراشد للمؤسسات املقترنة مبراقبتها يف


  ؛املعلومات وباألخص نظم احملاسبة التأكد من سالمة نظم -


 ؛)من طرف حمافظ احلسابات ( ت ساباالتأكد من االستقاللية التامة وعدم التحيز يف مراجعة احل -


 ؛اسطة اللجوء إىل التدقيق اخلارجيوضع نظام مراقبة خاص باملؤسسات بو -


 ؛ضع نظام تقريري فعال وتقييم شفافالسهر على و -


      ؛على التحديد التدقيق  للمسؤولياتالسهر  -


 ؛اإلدارة متيزه الكفاءة والشفافيةوضع إجراءات تنظيم وعمل جملس  -


 ؛لراشد و إجراء التغيريات الالزمةسات الفعلية للمؤسسة فيما يتعلق بالتسيري امراقبة املمار -


متابعة مراحل نشر املعلومات واالتصال من طرف املؤسسة يف اجتاه األطراف الفاعلني اخلارجيني، وضمان  -


 .كفاءة األجهزة واإلجراءات املتصلة باملعلومة


 :املديرية* 


 ؛إلدارة وتضطلع مهامها حتت إشرافها ختتار املديرية وتنصب من طرف جملس -


األجور واألهداف املقررة من طرف املديرية جيب أن تكون متناسقة مع مصاحل املؤسسة واألهداف املرجو  -


حتقيقها، واملوارد الواجب توفرها والقيم الواجب الدفاع عنها والسلطات املفوضة للمديرية ويقع على جملس 


  .  ذه األبعاداإلدارة مهمة السهر على تناسق ه


  :هي الواجبات املنوطة عامة على املديرية    


 ؛راتيجية وعرضها على جملس اإلدارةإعداد واقتراح إست -


 ؛ل خمططات سنوية وميزانيات معتمدةتنفيذ هذه اإلستراتيجية بعد اعتمادها يف شك -


 ؛راف واملراقبة على تسيري املؤسسةضمان اإلش -


 ؛دة ضمن اإلستراتيجية املعتمدةاحملققة مقارنة مع األهداف احملدتقدمي تقرير لس اإلدارة بالنتائج  -


 .من قيادة ومراقبة نشاطات املؤسسةتزويد جملس اإلدارة باملعلومة اليت متكنه  -
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   :عالقات املؤسسة مع األطراف الفاعلة اخلارجيني -4


دائم  اتصالعلى حول العديد من األطراف الفاعلة اخلارجيني وهي  امفتوح اتشكل املؤسسة جهاز      


متها مع ظرف كل مؤسسة لكي ءمعهم، وعليه فإن هناك جمموعة من التوصيات الواجب تنفيذها قصد مال


، ويتمثل أهم األطراف ماجتاههتتمكن من حتسني عالقاا مع األطراف الفاعلة اخلارجيني وتوسيع جاذبيتها 


  1.إخل..نيافسناملستخدمني، البنوك واملاليني، وامل السلطات العمومية، املوردين، الزبائن،: اخلارجيني يف كل من


ال يتجزأ من السلطة العمومية فإنه من  اباعتبار اإلدارات العمومية جزء: السلطات العمومية كشريك -4-1


مصلحتها أن ترى املؤسسات تزدهر، وهذا ما تشهد عليه العديد من إجراءات الدعم واملساعدات املالية 


ولة، وجيب عليها باملقابل أن تتشدد مع املؤسسات اليت تكون خمالفة للقانون، ومتر عملية املمنوحة من طرف الد


: حتسني العالقة مع اإلدارات العمومية مبا يقتضيه من املؤسسة من احترام القانون خاصة يف ثالث جماالت هي


باه لتطورات النصوص القانونية قانون العمل والضرائب ومحاية البيئة، وبالنسبة للمؤسسة ينتج عنها ضرورة االنت


  .   يف ااالت الثالثة وتنفيذ ما جاء فيها بتنفيذ االلتزامات املكرسة


ة على الثقة مع ممثلي جيب أن يؤسس لعالقة دائمة مبني: ثقة وشفافية: البنوك واهليئات املالية األخرى -4-2


وقت مناسب املعلومات الكاملة والصحيحة عن املالية السابقني بواسطة قدرة املؤسسة على إرسال يف  اهليئات


الوضعية املالية السابقة واحلالية التقديرية للمؤسسة، ويشكل هذا من بني أهم األساليب اليت من أجلها جيب 


على املؤسسة أن يكون لديها حماسبة دقيقة وتعيني يف حالة احلاجة ملخطط أعماهلا، من جهة أخرى للتأسيس 


قة بني املقرضني جيب احملافظة على عدم اخللط بني األموال اخلاصة للمؤسسة واألمالك لعالقة قائمة على الث


  . اخلاصة التابعة للمسامهني، وهذا شرط ملزم للمؤسسات الصغرية العائلية


تستطيع املؤسسة أن تعتمد بصورة شبه هامة، وحسب الظرف على  :من أجل تعاون دائم: املوردين -4-3


اليت يقدموا وبذلك ) املواد األولية(أول حلقة يف سلسلة القيم بواسطة املدخالت  مورديها، ويشكل هؤالء


يشكلون الدائنني األوائل من خالل اآلجال اليت مينحوا للمؤسسة لدفع مستحقام، وعليه فإن االختيار الدقيق 


ة لإلنتاج الذي يضمن للموردين ونوعية العالقات املوجودة بينهم وبني املؤسسة تشكل حجر األساس بالنسب


  .السري احلسن للمؤسسة


يف مناخ اقتصادي تطبعه املنافسة احلادة، تتجلى أمهية إرضاء  :املالك احلقيقيني للمؤسسة: الزبائن -4-4


الزبائن اليت جيب وضعها يف قلب مهام املؤسسة، جيب على املؤسسة أن تطور وتنمي عالقة صادقة وأخالقية مع 


  . فيذنملبدأ الربح للجميع واحترام القوانني واللوائح حيز الت االحترام الزبائن وذلك يف إطار


العالقة الوطيدة بني العمال ورب العمل، فإن  هما تشكل مبعزل عن: هم أول زبائن املؤسسة: العمال -4-5


أول  "جمموع األجراء يشكلون إحدى األطراف الفاعلة للخارجيني، حيث أن املوارد البشرية للمؤسسة ميثلون 


، أين يقع عليهما كسبهم العتبار أا تقع عليهم االعتماد الكبري ألجل حتقيق أهداف املؤسسة، وعلى "الزبائن 


                                                           
  .45، 44: ، صص ،مرجع سابق ،اجلزائريف ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة   - 1
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هذا النحو فإن حتفيزهم وإدماجهم أصبح شيئا ضروريا، لذا أصبح لزاما وضع حيز التنفيذ لنظام أجور يعتمد 


لة النشغاالت املوارد البشرية، وأخريا جيب على على االستحقاق والكفاءة وكذلك سياسة إصغاء ومعاملة عاد


  .  املؤسسة أن تسهر على تكوين رأمساهلا البشري وأن تؤدي التزاماا االجتماعية


ال تقتصر املنافسة على التخاصم على حصص يف السوق وعدد من  :أخالق وواجبات: املنافسني -4-6


دى املوردين وتشغيل الكفاءات املطلوبة التقنية منها الزبائن، ولكنها تربز على أرض الواقع حني التموين ل


والتنفيذية، وبصفة أكثر عموم يف جمال متثيل عالمة املنتج أمام الغري، غري أن العالقة مع املنافسني مقيدة 


باحتماالت وواجبات التعاون بوصفهم مهنيني وأشقاء يف املهنة، مدعوون للتشاور حول االهتمامات 


املنافسة الغري الشرعية واملسائل املتعلقة بأخالقيات املهنة واملشاركة يف احلوارات : مثلالقطاعات املوحدة 


  . االجتماعية داخل فرع النشاط


   1:وعية ونشر املعلوماتتال -5


ينص القانون على نشر الوضعية املالية السنوية للمؤسسة، : االلتزامات القانونية واخلطوات التطوعية -5-1


ة يف البورصة، فهي مطالبة بنشر حالتها املالية يف كل الثالثي وكذا كل املعلومات اليت هلا أثر أما تلك املسامه


مادي على تقييم املؤسسة، باإلضافة إىل االلتزامات القانونية، فإن املؤسسة ملزمة بنشر املعلومات لفائدة 


يف إطار االلتزامات ) عضاء املشاركةكاملؤسسات املالية، املوردين، الزبائن، العمال، األ( األطراف الفاعلة


التعاقدية أو بنية إبداء الشفافية اإلدارية، وحيدد جملس اإلدارة سياسة واضحة لنشر وتوزيع املعلومة، متناسقة 


والقانون وااللتزامات التعاقدية وسياسة العالقة مع األطراف الفاعلة املعتمدين، إن سياسة نشر املعلومة جيب أن 


لومة القابلة للنشر واليت تعترب سرية أو للنشر املضيق، كما حتدد رزنامة النشرات واللواحق اليت تدقق نوع املع


  .تستعمل يف كل حالة


جيب على املؤسسة أن تنشر معلومات مالية كاملة وصحيحة ويف الوقت املناسب واليت :  املعلومة املالية -5-2


على الفور بكل التغريات اليت قد تؤثر على العالقات اليت قد يطلبها الشركاء املاليني، حبيث يتسىن إطالعهم 


  .فيما بينهم


  :   انتقال ملكية املؤسسة -6


  :إن عدد اخليارات الكالسيكية النتقال ملكية املؤسسة هي أربعة      


 .على سبيل املثال ميكن لواحد من األبناء املدجمني سابقا يف التسيري أن يضمن اخلالفة :االستخالف العائلي -


 ؛يتم التنازل عن املؤسسة للغري يف ظل شروط معينة :البيع للغري -


يوكل تسيري املؤسسة إىل املدير اخلارجي ويراقب من طرف جملس عائلي والذي ميثل مبثابة  :املراقبة العائلية -


 ؛جملس إدارة


 .يتم التسيري من طرف فريق تنفيذي من عائلة املؤسس :التسيري العائلي -


                                                           
  .47، 46: ، ص، صمرجع سابق، اجلزائريف ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة  -1
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يف مجيع األحوال، فعلى كل مؤسسة أن جتد الصيغة املناسبة اليت تضمن ا عملية ال يوجد حل فعال     


نقل اخلالفة باستقرار كامل، ويف هذا الشأن، فمن األفضل دائما توقع كيفية ضمان النقل بدال من انتظار 


  .وبالتايل حتمل النتائج ،وقوعه


  :يلي ضمان لنجاحها ويف هذا الصدد يقترح مامن أجل جناح نقل اخلالفة فإن احترام بعض املبادئ يشكل ال  


 ؛اعتماد ج احترافية املعايري بتبين مصلحة املؤسسة كمعيار مرجعي -


 ؛إتباع خمطط دقيق خبطوات -


 ؛اإلسراع يف تبين جمهود لالتصال مع أفراد األسرة املعنيني واألطراف الفاعلة الداخليني و اخلارجيني -


 ؛اخلصوص بتسيري إجراءات هذه العملية تكليف جملس اإلدارة ورئيسه على وجه -


 ؛إعطاء دور مهم لس اإلدارة يف تقييم املرشحني للخالفة -


التأكد من أن املستخلف يتوفر على دعم من حميط العائلة وباملعىن الواسع ومن األحسن حاصل على موافقة  -


   .املسامهني من أجل تعيينه


  :2014إىل سنة  1996ائر من سنة املعدل العام العاملي للحوكمة يف اجلز: رابعا


دولة مت حتديد ستة خصائص أساسية  203حديثة للحوكمة أجراها البنك الدويل على مستوى يف و    


) Massimo Martruzzi , Aatt Kraay(وزمالئه  Daniel Kaufmannللحوكمة من قبل دانيال كوفمان 


السياسي وفعالية احلكومة وسلطة القانون  وجودة  لة واالستقرارءاملشاركة واملسا: من البنك الدويل تتمثل يف


إىل غاية  1996التشريع ومراقبة الفساد، كما مت دراسة املعدل العام هلذه اخلصائص يف هذه الدول منذ سنة 


وكانت اجلزائر من بني هذه الدول، وقد اتضح بأن املعدل العام للحوكمة وخصائصها قد تطور ولو  2014


 )0.86-(ود اليت بذلتها اجلزائر يف هذه اال، بالرغم من أن هذا املعدل يبقى ضعيفا نسبيا وهذا يعكس اجله


) 2.5-(: مقارنة باال الذي حدده خرباء البنك الدويل وهو على النحو التايل 2014إىل غاية  1996من سنة 


ها املعدل مبعىن مرتفع أعلى قيمة ميكن أن حيصل علي) 2.5(أدىن قيمة يصل إليها املعدل مبعىن ضعيف جدا، و


  1.جدا


إىل سنة  1996واجلدول املوايل يبني املعدل العام للحوكمة وخصائصها يف اجلزائر خالل الفترة من     


2014:  


                                                           
، املدرسة جملة اجلزائرية للدراسات السياسية ،)2016 -1999(طات العملية تطور مسار احلكامة يف اجلزائر بني اآلليات القانونية واحملدية حورية، ايسع -1


  .60: ص ،2016 ،05ع  الوطنية العليا للعلوم السياسية، اجلزائر،
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  2014إىل سنة  1996املعدل العام العاملي للحوكمة وخصائصها يف اجلزائر من سنة ): 11(اجلدول رقم 


السنة               


  اخلصائص  
1996  1998  2000  2002  2004  2006  2008  2010  2012  2014  


  املشاركة


  لةءواملسا


  0.93-  0.91-  1.03-  0.99-  0.92-  0.82-  1.12-  1.21-  1.38-  1.27-  املعدل


النسبة 


%  
12.5  10.10  12.98  17.3  24.5  22.12  19.71  18.01  23  22.66  


  االستقرار


  السياسي


  1.17-  1.34-  1.26-  1.09-  1.12-  1.37-  1.70-  1.50-  1.96-  1.86-  املعدل


النسبة 


%  
04  5  9  7  11  16  15  11  9  10.19  


  فعالية


  احلكومة


  0.51-  0.55-  0.48-  0.61-  0.52-  0.52-  0.61-  0.96-  0.81-  0.95-  املعدل


النسبة 


%  
16  20  14  31  35  36  32  39  34  33.56  


جودة 


  التشريع


  1.21-  1.29-  1.17-  0.79-  0.58-  0.54-  0.59-  0.96-  0.72-  0.77-  املعدل


النسبة 


%  
23  23  23  29  30  30  22  11  9  9.62  


سلطة 


  القانون


  0.73-  0.79-  0.75-  0.71-  0.64-  0.55-  0.59-  1.17-  1.18-  1.19-  املعدل


النسبة 


%  
11  11.96  12.44  33.49  35.41  30.14  27.88  27.01  26  25.48  


  مراقبة


  الفساد


  0.61-  0.54-  0.49-  0.56-  0.49-  0.63-  0.94-  0.95-  0.79-  0.48-  املعدل


النسبة 


%  
33  15  14  21  28  38  34  37  36  31.73  


املعدل 


العام 


  للحوكمة


  0.86-  0.90-  0.86-  0.61-  0.71-  0.73-  0.92-  1.12-  1.17-  1.08-  املعدل


النسبة 


%  
16.58  14.17  14.23  23.13  27.32  28.41  20.33  23.83  24.53  22.20  


  0.86-  2014إىل  1996املعدل من 


  %22  2014إىل  1996النسبة من 


  مالحظة
) مرتفع أو فعال= أعلى قيمة 2.5ضعيف،= أدىن قيمة  2.5-( 2.5< املعدل العام <  2.5-: [ املعدل العام حمصور باال


[  


لة اجلزائرية ا  ،)2016 -1999(تطور مسار احلكامة يف اجلزائر بني اآلليات القانونية واحملطات العملية دية حورية، ايسع :املصدر


  .61: ص، 2016، 05ع  ، ، املدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، اجلزائرللدراسات السياسية
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  :خالصة الفصل


يقصد  و، حلوكمة الشركاتنظمات الدولية اليت وضعتها امل مت يف هذا الفصل دراسة املبادئ واآلليات    


ادئ حوكمة الشركات األسس واملمارسات اليت تطبق بصفة خاصة على الشركات اململوكة لقاعدة عريضة بمب


، املسامهني، اإلدارةجملس : ، وتتضمن احلقوق والواجبات لكافة املتعاملني مع الشركة مثلمن املستثمرين


باملؤسسة، بينما يقصد واليت تظهر من خالل النظم واللوائح الداخلية املطبقة  ،..، البنوك، واملوردينالدائنني


من خالل وذلك  ،النظم واإلجراءات اليت دف إىل حتقيق ما دف إليه املبادئبآليات حوكمة الشركات 


ليات املمنوحة واملسئو ة، وربطها بتحقيق سياسة املسؤولية واملسائلة، حيث من خالل السلطالقانوين ا االلتزام


  .لتهمية احلوكمة يتم وضع القواعد ملساءاملشتركة يف عمل لألطراف املختلفة


وختتلف نظم حوكمة الشركات ومناذجها حسب طبيعة كل دولة حيث جند عموما منوذجني من   


 ومن أجل التعرف على مزايا تطبيق النموذجنيني، يمنوذج اخلارجو نييمنوذج الداخلمناذج حوكمة الشركات 


ربيطانيا الغربية ك عض الدولجتربة ب ، وذلك بالتعرف علىتناولنا بعض التجارب الدولية حلوكمة الشركات


الدول العربية  ، ولقد كانت مصر أولبعض الدول العربية كمصر واجلزائر أيضاو  وفرنسا والواليات املتحدة


   .ليت سعت إىل تطبيق حوكمة الشركاتا


وبالتحديد يف مارس بعدها ،  2007سنة ة احلديث عن حوكمة الشركات اجلزائر فكانت بداييف أما   


مرادف يف اجلزائر، حيث أختار امليثاق مصطلح احلكم الراشد كللمؤسسة صدر ميثاق احلكم الراشد  2009


ميثاق احلكم و قد تضمن اجلزائري، إنشاء مركز حوكمة الشركات مت  2010سنة  ويفحلوكمة الشركات، 


جزئني هامني حيث يوضح اجلزء األول الدوافع اليت أدت إىل أن يصبح احلكم الراشد  الراشد للمؤسسة


كما أنه يربط الصالت مع إشكاليات املؤسسات اجلزائرية السيما  ،للمؤسسات اليوم ضروريا يف اجلزائر


ىن عليها احلكم إىل املعايري األساسية اليت يب فيتطرقاملؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة، أما اجلزء الثاين 


اجلمعية العامة، جملس اإلدارة ( الراشد للمؤسسات، فهو يعرض العالقات بني اهليئات التنظيمية للمؤسسة


، ومن جهة أخرى عالقات املؤسسة مع األطراف الشريكة األخرى كالبنوك واملؤسسات )واملديرية التنفيذية


   .املالية واملمونون واإلدارة








 


  


  


  


  


  


  


  


  ::الفصل الثالثالفصل الثالث


يف املؤسسة االقتصاديةيف املؤسسة االقتصاديةاألداء األداء   
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  :متهيد


البد  يف املؤسسات االقتصادية من األعمال اليومية اليت تصادف املسريين، و لقراراتاعملية اختاذ تعترب   


و البحث عن مدى بلوغ املؤسسة  التأكد من تنفيذها من خالل عملية تقييم األداءمتابعة أداء األعمال و من 


ما خطط له الختاذ اإلجراءات التصحيحية يف حالة وجود احنرافات بني وذلك  ،لألهداف املخطط هلا مسبقا


ستراتيجيات رب أهداف األداء عن الترمجة بكلمات واضحة ودقيقة لألولويات الواردة يف اإلوتعألداء الفعلي، وا


إىل مؤشرات قياس ميكن الوصول إليها بنجاح، فمن الضروري أن يفهم اجلميع أهداف األداء بصورة صحيحة 


يف هذا الفصل إىل كل من مفهوم األداء بصفة عامة وذلك من  طرقوسنت ،حىت يتسىن هلم حتقيقها بشكل فعال


عملية نوضح مفهوم  مث ،هالعوامل املؤثرة فيه واألساليب املستخدمة يف قياس خالل تعريفه وخصائصه إضافة


مت تقسيم ذلك ومن أجل  خمتلف اخلطوات واملراحل اليت تتبعها املؤسسات من أجل تقييم أدائها،وتقييم األداء 


  : الفصل إىل املباحث التالية


   .ماهية األداء: املبحث األول


  .قياس األداء: املبحث الثاين


   .مدخل لتقييم األداء: املبحث الثالث
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  األداءاهية م: املبحث األول


استخدم مصطلح األداء على نطاق واسع يف جماالت متعددة، وال سيما يف جمايل  التسيري واالقتصـاد،    


عدة تطورات من بدايات استعماله حلـد السـاعة،    فهوموكغريه من املفاهيم االقتصادية واإلدارية شهد هذا امل


كنولوجيا املعلومات واالتصـاالت  تكنولوجيا التصنيع وتوهذا نتيجة لتطور املؤسسات والتغريات املتسارعة يف 


، ومـن أجـل توضـيح مفهـوم األداء     من جهة، ومن شدة واحتدام املنافسة بني املؤسسات من جهة أخرى


وأهدافه، مث التطرق  املفاهيم األساسية املتعلقة باألداء، وذلك بدأ بتعريفهحث هذا املب خاللناول سنتاملؤسسي 


      .أنواع األداء وميادينهإىل العوامل املؤثرة فيه، إضافة إىل 


    األداءوأهداف مفهوم : املطلب األول


التعرف علـى مفهـوم   أوال وجب ذلك أهداف األداء لكن قبل حتديد أهم يف هذا املطلب سنحاول   


   .وجهة نظر بعض الباحثني واألكادمييني مناألداء 


   مفهوم األداء: أوال


وكثرة استعماالته خاصة يف البحوث اليت  إن شيوع استخدام مصطلح األداء، يف األدب التسيريي


تتناول املؤسسة مل يؤديا إىل توحيد خمتلف وجهات النظر حول مدلوالته، فهو قد يستخدم للتعبري عن بلوغ 


 عن إجناز املهام، وقبل كما جنده يف كثري من األحيان يعرباألهداف أو عن مدى االقتصاد يف استخدام املوارد، 


اليت تعين إعطاء  " performar "ظر هذه نشري إىل أن األداء لغة يقابل اللفظة الالتينيةاإلسهاب يف وجهات الن


اليت تعين إجناز العمل أو   " performance " كلّية الشكل لشيء ما، واليت اشتقت منها اللفظة اإلجنليزية


 1.الكيفية اليت يبلغ ا التنظيم أهدافه


، تعددت تعـاريف األداء  وتعدد خلفيام الفكرية والعلمية نتيجة تعدد وجه نظر الكتاب والباحثنيو  


أن اخلالف القائم حول مفهوم األداء يعود السبب فيه إىل اخـتالف وتعـدد املعـايري     Hoferويشري الباحث 


واملقاييس اليت اعتمدها الكتاب والباحثون يف دراسة األداء وقياسه، ويكمن وراء هذا اخلالف تنوع االجتاهات 


ف ذات العالقة باملوضوع مما جعل الباحثني مشغولني مبناقشة املستويات الـيت حيلـل عنـدها األداء    واألهدا


      2 .واملؤشرات  األساسية لقياسه


ولقد احتل مصطلح األداء أمهية يف األدب االستراتيجي العتبارين األول أنه ميثل حمورا أساسيا للتنبؤ   


موضوع قياس األداء يواجه أن والثاين  ،قراراا وخططها اإلستراتيجيةبنجاح أو فشل املؤسسات يف تنفيذ 


  3."حتديات عديدة أمهها تباين أهداف املؤسسات وبالتايل االختالف يف مؤشرات قياسه


النتيجة احملصل عليها يف أي ميدان عمل كالنتائج اليت مت حتقيقها "  بشكل عام ينظر إىل األداء على أنه


                                                 
 .189: ، ص2009دار احلامد للنشر، عمان، األردن،  ،مدخل يف تقييم املشروعاتعقيل جاسم عبد اهللا،  وائل حممد صبحي إدريس،  -1
  .66: ، صمرجع سابقعالء فرحان طالب، إميان شيخان املشهداين،  -2
راء عينة من العاملني يف عدد من املصارف األهلية حبث حتليلي آل - دة األداء املصريفستراتيجي يف حتسني جوالذكاء ال دورإميان عبد حممد أمحد البدراين،  -3


  .154: ، ص2016 ،37، ع العراقكلية الرافدين اجلامعة،  ،لة كلية الرافدين اجلامعة للعلومجميف مدينة املوصل، 
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  1."واملعرب عنها بوحدات قياس معينة لدى ممارسة عمل ما


ازن بني قدرة املؤسسة على االستمرارية والبقاء حمققة التو" األداء بأنه  فقد عرف P.DRUKER أما


فقد  Robin & Wierrsema ويتفق هذا التعريف مع التعريف الذي قدمه كل من ،2"رضا املسامهني والعمال 


، 3"قدرة املؤسسة على حتقيق أهدافها طويلة األمد اليت تتمثل يف البقاء والتكيف والنمو " األداء بأنه  اعرف


هدفها الرئيس وهو البقاء يف دنيا األعمال وال املؤسسة على حتقيق  قدرة يشري هذا التعريف إىل أن األداء هوو


  .حققت منوا تكيفت مع حميطها ويكون ذلك إال إذا 


احلديث عن أداء املؤسسة إال إذا متكننا من   أنه ال ميكن إال "   Philippe Lorino يشرييف حني   


حتقيق األهداف، فاملؤسسة الناجحة هي املؤسسة اليت تتمكن من حتقيق األهداف املسطرة واملعرب عنها بالنتائج 


   4."املتوصل إليها مقارنة مبنافسيها يف القطاع، أخذا بعني االعتبار املوارد


إنعكاس لكيفية "  بأنه األداء Miller  & Bromily لقد عرففن منظور الكفاءة والفاعلية أما م  


وفعالية بصورة جتعلها قادرة على حتقيق  استخدام املؤسسة ملواردها املالية والبشرية واستغالهلا بكفاءة


قدرة املؤسسات على استخدام املوارد املالية والبشرية والتكنولوجية واملعرفية "  ويقصد باألداء أيضا، 5"أهدافه


بالصورة اليت جتعلها قادرة على حتقيق أهدافها بطريقة كفؤة وفاعلة وحتقق توقعات وتطلعات أصحاب املصاحل 


حسب هذين التعريفني يقصد و  ،6"كاملستثمرين والعمالء واملوظفني واملوردين واحلكومة واتمع بأكمله


مواردها بكفاءة وتطلعات أصحاب املصاحل وذلك باستخدام باألداء قدرة املؤسسة على حتقيق أهدافها 


     .وفعالية


عملية أساسها الكفاءة والفعالية للوصول ملستوى معني  " بأنه Annie Bartoli األداء  حسبويقصد ب 


من النتائج املسطرة ملدة زمنية معينة، شرط توفر الرغبة والقدرة  واإلمكانيات الضرورية لتحقيق ذلك، يف ظل 


7"توافر نوع من التفاعل والتنسيق بني األنظمة الفرعية للمؤسسة من جهة واحمليط اخلارجي من جهة أخرى
 ، 


- النتائج- املوارد(احلديث عن األداء دون التوفيق بني الثالثية ميكن  الأنه  Annie Bartoliويرى    


) 1980( Gilbert منوذج جيلربتموضحا ذلك من خالل ، )مةاملال -الفعالية -الكفاءة(بعاد واأل) األهداف


                                                 
جملة كلية بغداد للعلوم دراسة حالة يف الشركة العامة لصناعة البطاريات،  -تقومي كفاءة األداء من خالل معيار العائدرجاء رشيد عبد الستار،  -1


    .4: ص. 2009، 19ع  بغداد، العراق، االقتصادية، جامغة بغداد،
   . 218: ص ،07، ع 2010- 2009قلة، اجلزائر، جملة الباحث، جامعة قاصدي مرباح، ور حتليل األسس النظرية ملفهوم األداء،الشيخ الداوي،  -2


3
- Robins James, Wiersema Margareth F, a resource based approach to the multi business firm, emprirical 


analysis of portfolio interrelationships and corporate financial performance, Strategic Management Journal, 
Published  Wily,1995, Vol 16, N 4, p:278.   
4- Philippe Lorino, Méthodes et pratique de la performance, 2eme Ed, Éditions D’ organisation, Paris, 2001, 
p:19.   
5 -Brigitte Doriath, contrôle de gestion, Dunod, Paris, France, 1999, P 125. 


دراسة حتليلية يف عينة من املصارف احلكومية  –إدارة عالقات الزبون وأثرها يف األداء املايل الدليمي، إسراء مسلم أحذية الكعيب، حيدر محزة جودي  -6


  . 150: ، ص2016 ،108ع  العراق،اجلامعة املستنصرية، جملة اإلدارة واالقتصاد، العراقية، 
7- Annie Bartoli, Le Management dans les organisation publique, 2eme Ed, Éditions Dunod, Paris, France, 
2005, P :79. 







 األداء يف املؤسسة االقتصادية:                                                                    الفصل الثالث


 


 
103 


  .الشكل املوايليف  األداء مثلث عرب يأيت الذي


  
 1:وميكن تلخيصه فيما يلي عاملي منوذج) Gilbert )1980  جيلربت منوذجنشري إىل أن و  


 لتحقيق يكفي مبا فعالة الشركة كانت إذا ما ملعرفة ويسمح فعاليةال والنتائج األهداف بني اجلزء حيدد - 


 ؛أهدافها


 التكاليف بأقل اأهدافه حيقق الشركة كانت إذا ما معرفة ويتيح الكفاءة واردوامل النتائج بني اجلزء حيدد - 


 ؛والوسائل


ـ  الشـركة  متتلك كا إذا ما مبعرفة ويسمح املالءمة إىل واألهداف واردامل بني اجلزء يشري -  الالزمـة   واردامل


  .أهدافها لتحقيق


األداء هو عبارة عن نتائج املخرجات اليت يتم احلصول " إىل أن  2004و قد أشار مركز األداء املتميز   


عليها من العمليات باإلضافة إىل أن األداء يعطي الفرصة إىل إجراء عملية التقييم واملقارنة نسـبة إىل املعـايري   


  2."والنتائج السابقة أو مع املؤسسات األخرى، وميكن التعبري عنه مبؤشرات مالية وغري مالية


  3: معاين هيثالثة حصر األداء يف ذو أبعاد متعددة، حيث ألداء اأن فقد وجد   Bourguignon أما  


وفقا للمؤسسات،  ، بل هو وظيفة تعرب عن النجاح، خيتلف فاألداء غري موجود لذاته: األداء هو النجاح -


 ووفقا للفاعلني؛


أي حكم على القيمة، فمن  يتضمن الفهذا املعىن  فعلى العكس من املعىن السابق، :األداء هو نتيجة عمل -


 ؛املتفق عليه أن قياس األداء هو عبارة عن التقييم الالحق للنتائج احملصلة


                                                 
1
 - Stéphane Jacquet, Management de la performance : des concepts aux outils, Cite internet: https://creg.ac-


versailles.fr/IMG/pdf/Management_de_la_performance_-_des_concepts_aux_outils.pdf. 
  .154: صمرجع سابق، إميان عبد حممد أمحد البدراين،  -2


3 - Dominique Bessir, Définir La Performance , Tome 5, Association Francophone de Comptabilité « 
Comptabilité - Contrôle - Audit », 1999, P : 29. Cite internet : https://www.cairn.info/revue-comptabilite-
controle-audit-1999-2-page-127.htm, page visitée le :  12/03/2016. 


 الفعالیة الكفاءة


 الموارد األھداف


 النتائج


 مةالمالء


Source: Annie Bartoli, Le Management dans les organisations 
publiques, 2emeEd, Éditions Dunod, Paris, France, 2005, P :79. 


  مثلث األداء):  10( الشكل رقم 
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يف هذا املعىن، األداء هو عمليات، وليس النتيجة اليت تظهر يف حلظة من الزمن، فهو بذلك : األداء هو عمل -


 .)اإلنتاج الفعلي( ، وبني األداء )نتاجالقدرة على التصرف،  حتقيق اإل(يسمح بالتمييز بني الكفاءات


األداء على شكل شجرة واليت ميكن   Bughin-Maindiaux C. & Finet Aوميثل بيقان وفينات   


  :متثيلها من خالل الشكل التايل


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


 


 


1:حيث تنقسم الشجرة إىل ثالثة أقسام  


 وتدفق املعلومات وكـذلك  واملتمثلة يف التكوين واالستثمار والشراكة واملستخدمني :جذور شجرة األداء -


 األسواق؛


 جلذور من خالل عمليات خلق القيمة؛واليت تعمل على حتويل ا :عمليات اإلدارة -


  جودة املنتوج واخلدمات املقدمة؛واليت تتمثل يف املردودية  ورضا الزبائن و :مثار شجرة األداء -


 نستخلص من التعاريف السابقة بأن األداء هو القدرة على حتقيق األهداف املسطرة حيث كلما اقتربنا    


                                                 
 :تنموقع انتر ،7:ص جامعة امللك خالد، اململكة العربية السعودية، التمييز بني الكفاءة والفعالية والفاعلية واألداء، شوقي بورقبة،  -1


http://ierc.kau.edu.sa/GetFile.aspx 24/04/2016: اطلع عليه بتاريخ.  


  شجرة األداء) 11( :الشكل رقم


 


 :موقع انترت 7:ص، جامعة امللك خالد، اململكة العربية السعودية،واألداءالتمييز بني الكفاءة والفعالية والفاعلية  شوقي بورقبة،  :املصدر


http://ierc.kau.edu.sa/GetFile.aspx 24/04/2016: اطلع عليه بتاريخ. 
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 .نا أكثر كفاءةؤدامن حتقيق األهداف بشكل جيد كان أ


األداء املؤسسـي " الفردي حيث يعترب وخيتلف مفهوم األداء املؤسسي عن مفهوم األداء الوظيفي أو  


، يف ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية واخلارجية ؤسسةلنتاج أعمال املهـو املـنظومة املـتكاملة 


   1:التالية ثالثةالبعاد األواألداء املؤسسي ذا املفهوم يشتمل على 


 ؛أداء األفراد يف إطار وحدام التنظيمية املتخصصة -


 ؛أداء الوحــدات التنظيمــية فــي إطــار السياســات العامــة للمؤسسة  -


 .أداء املؤسسـة فـي إطـار البيـئة االقتصـادية واالجتماعـية والثقافية -


 وبـرغم اشـتمال مفهـوم األداء املؤسسـي على هذه األبعاد الثالثة، إال أنـه خيـتلف عـن  


، فاألداء املؤسسي خيتلف عــن األداء الفــردي، وخيــتلف عــن أداء ابعد منها لو أخذ منفرد كل


احلقــيقة حمصــلة لكلــيهما، باإلضــافة إلــى  التنظيمــية، ألنــه فــيالوحــدات 


أداء،  ؤسسةفللفـرد فـي أيـة م ،تأثــريات البيــئة االجتماعــية واالقتصادية والثقافية عليهما


ة مبجموعـات متـنوعة مـن املقايـيس، لكـي يقيم أداؤه من ؤسسوميكـن قـياس أداء الفـرد فـي امل


ولقد تعددت اجتاهات قياس األداء الفردي يف اآلونـة األخرية، ولعل من أحدث هـذه االجتاهـات  ،اخالهل


ه كان سلوا كمقارنـة األداء الفـردي بـاألهداف املـتوقع حتقـيقها من الفرد واملتفق عليها، ومعرفة ما إذ


الـنظر لقـياس األداء الفـردي وميكـن ، لتحديد ما أجنزه من هذه األهداف يتطابق مع هدفه أم ال، وصوال


باعتـباره عمـالً مـن أعمـال الـرقابة ميارسـه املديـر املباشـر للوقـوف علـى حسـن سـري 


د مـن أن مجـيع جهـود مرؤوسـيه تـبذل مـن أجـل حتقيق أكعمـل الفـرد يف إداراتـه، للـت


هؤالء املرؤوســـني واتفاقهـــا  مـع اهتمامه املستمر بتوفري التناسق بني أعمال ،أهـداف إدارتـه


  2.اإلستراتيجيةة وأهدافهـــا ؤسسمـــع االجتاهـــات العامـــة للم


   أهداف األداء: ثانيا


تعرب أهداف األداء عن الترمجة بكلمات واضحة ودقيقة لألولويات الواردة يف اإلستراتيجيات إىل 


يفهم اجلميع أهداف األداء بصورة صحيحة  مؤشرات قياس ميكن الوصول إليها بنجاح، فمن الضروري أن


 3:حىت يتسىن هلم حتقيقها بشكل فعال، وميكن ذكر بعض أهداف األداء على سبيل الذكر ال احلصر هي


تعزيز مستوى النتائج اليت حتققها اإلدارة وربط األهداف اليت يطلب من املوظفني حتقيقها على املستوى  - 


 ؛ى الشاملالفردي بأهداف اإلدارة على املستو


                                                 
 كلية االقتصاد والعلوميف تطور الفكر اإلداري، حبث  التأصيل النطري ملفهومي الكفاءة والفعالية وحتليل طبيعة العالقة بينهما،دعاء رضا رياض حممد،  -1


  https://scholar.cu.edu.eg/?q=doaareda/files/taseelnazary.pdf:على الرابط تاحم .6: ، ص2015مصر، السياسية، جامعة القاهرة،


، 10: ، ص، ص1999ديسمرب  ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، منشورات األداء املؤسسي لألجهزة احلكومية قياسوآخرون،  عبد العزيز مجيل خميمر 2 -


  http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan000941.pdf: متاح على الرابط. 11
 .121: ص ،2008،القاهرة، مصر نظمة العربية لتنمية اإلدارة، ، منشورات املاألساليب احلديثة قي قياس األداء احلكوميجمموعة خرباء،  -3
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زبائن (النواحي املالية واحملاسبية إىل النواحي األكثر مشولية  مناالجتاه املعاصر لإلدارة وقياس األداء و االنتقال  - 


 ).املؤسسة، العنصر البشري، إجراءات العمل


  و العوامل املؤثرة فيه مصطلحات ذات عالقة باألداء: املطلب الثاين 


هو داخلي أي  ومن هذه العوامل ما ،املؤسسات أداءيف  بأخرىبطريقة أو تأثر العديد من العوامل   


كثري  يفمصطلح األداء يتداخل كما أن  رج حميط املؤسسة،اهو خارجي أي خ داخل حميط املؤسسة، ومنها ما


   .حىت ال تتداخل معه توضيحهاوجب واليت  املصطلحاتاألحيان مع العديد من من 


  مصطلحات ذات عالقة باألداء : أوال


سنحاول لذلك الكفاءة والفاعلية واإلنتاجية من أكثر املصطلحات تداخال مع مصطلح األداء،  تعترب  


  .حىت ال تتداخل معهفيما يلي التمييز بينها 


  : مفهوم الكفاءة -1


الذي طور صياغة هذا املفهوم  يعود مفهوم الكفاءة تارخييا إىل االقتصادي االيطايل فلفريدو باريتو  


، وحسب باريتو فإن أي ختصيص ممكن للموارد فهو إما ختصيص كفء أو "بأمثلية باريتو" وأصبح يعرف 


    1.ختصيص غري كفء، وأي ختصيص غري كفء فهو يعرب عن الالكفاءة


بأن الكفاءة من أبرز التعريفات للكفاءة حيث أشار   P.Drukerالتعريف الذي قدمه بيتر دراكرويعترب 


  2.هي فعل األشياء بطريقة الصحيحة


وتتمثل الكفاءة أيضا يف العالقة االقتصادية بني املوارد املتاحة والنتائج احملققة من خالل تعظيم   


املخرجات على أساس كمية معينة من املدخالت، أو ختفيض الكمية املستخدمة من املدخالت للوصول حجم 


االستخدام األمثل للموارد املؤسساتية بأقل تكلفة ممكنة " وبالتايل يفهم من الكفاءة بأا  3،معني من املخرجات


وتعرف أيضا باعتبارها قدرة املؤسسة على حتقيق النتائج املنشودة من خالل  4،"دون حصول أي هدر يذكر


  5 :االستخدام األمثل للموارد املتاحة هلا، ومن مثة تتخذ الكفاءة أحد الشكلني


مع ختفيض وميكن حتقيقها من خالل احلفاظ على نفس مستوى املخرجات : كفاءة املتعلقة باملدخالتال -


  حجم املدخالت املستخدمة؛


وميكن حتقيقها من خالل استخدام نفس املستوى من املدخالت مع زيادة : الكفاءة املتعلقة باملخرجات -


 .حجم املخرجات


                                                 
- وكان من أوائل من فحصوا مضامني فكرة الكفاءة19أحد علماء االقتصاد واالجتماع يف القرن ) 1923-1848(فلفريدو باريتو ،.   
  .2: ص، مرجع سابق شوقي بورقبة،  -1
   .6: ص ،مرجع سابقدعاء رضا رياض حممد،  -2
  .2: ، صمرجع سابقبورقبة، شوقي  -3
  .220: مرجع سابق، ص، الشيخ الداوي -4
   .7 :، صمرجع سابقدعاء رضا رياض حممد،  -5
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  1 :يلي قاس الكفاءة عادة كماوت


  


    


  ).الوسائل املستعملة( املوارد املستخدمة: Mr ، )األهداف احملققة(النتائج احملققة: Rm  :حيث     


  .تقيس لنا هذه النسبة الكفاءة املتحصل عليها    


  :الفعاليةمفهوم  -2


فعل األشياء الصحيحة، ومن مثة تقيس " تعريفا للفعالية باعتبارها   Peter Druckerقدم بيتر دراكر 


 Peterالفعالية قدرة املؤسسة على حتقيق األهداف والغايات اليت مت حتديدها مسبقا، واقترح بيتر دراكر 


Drucker  إدارة الوقت، التوجه بالنتائج، حتديد : مخسة متطلبات جيب توافرها لتحقيق الفعالية التنظيمية وهي


الفعالية   M.Bartoli يعرف بارتويليف حني  2،"وترتيب األولويات، صنع القرار، تعزيز وتقوية البناء النتظيمي


ويرى كل من  3،"عة وذلك من خالل قياس االحنرافعلى أا تلك العالقة بني النتائج احملققة فعال والنتائج املتوق


قدرة املؤسسة على حتقيق " أن الفعالية تعين  Kast and Rosenzeig et alكاست وروزنفايتش وآخرون 


األهداف من خالل زيادة حجم املبيعات، وحتقيق رضا العمالء والعاملني داخل املؤسسة، وتنمية املوارد البشرية 


  5 :الفعالية عادة كما يلي تقاسو4،"ومنو الرحبية


    


  


  .النتائج املتوقعة:  Rp النتائج احملققة، : Rm  :أن حيث   


  . وتسمح هذه النسبة باحلكم على درجة حتقيق األهداف


  :العالقة بني الكفاءة والفعالية -3


، ة على أا أداء األعمال الصحيحةعرف الفعاليتعرف الكفاءة بأا عمل األشياء الصحيحة بينما ت


لذلك البد لنا من معرفة األعمال الصحيحة وحتديدها وتعريفها لنتمكن من أدائها، لذلك فإن الكفاءة والفعالية 


هي أداء األعمال بطريقة صحيحة، أي أن األداء هو اجلمع بني الكفاءة والفعالية، حيث ترتبط الكفاءة 


وعندما ة وأهداف واستراتيجيات حمددة، اإلدارة، لذلك فإن الفعالية تتحقق عندما تكون هناك رؤية واضحب


يكون هناك فعالية وال يوجد كفاءة فإن الرؤى واألهداف ال جتد من حيققها بصورة صحيحة، ويف حالة عدم 


    6.وجود فعالية ووجود كفاءة فإن األعمال تنجز ولكن بدون وضوح األهداف


                                                 
  .221: مرجع سابق، ص، الشيخ الداوي -1
   .11، 10:، ص، صمرجع سابقدعاء رضا رياض حممد،  -2
  .4: ، صمرجع سابق، شوقي بورقبة -3
  .4: ، صنفس املرجع السابق -4
  .220: ، صمرجع سابق، الداويالشيخ  -5
  .10: صمرجع سابق،  شوقي بورقبة، -6


 المخرجات =  mR) =  نسبة(الكفاءة
                                               Mr          المدخالت 


   mR) =  نسبة(الفعالیة
                                                                           Rp                     
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ة أن تكون املؤسسة فاعلة وليست كفؤة، وتبدو العالقة بني الفعالية والكفاءة كبرية جدا، فرغم إمكاني


أو العكس لكن اإلدارة تبحث دائما عن وجود توافق ومواءمة بني هذين املفهومني، حيث املطلوب أن تكون 


املؤسسة فاعلة وكفؤة يف نفس الوقت، ولغرض أن يكون األمر كذلك يتطلب تنسيق وموائمة ثالثة قضايا 


وسائل املستخدمة إلجناز األهداف من جانب، وكذلك النتائج األهداف، ومدى مالئمة ال: أساسية وهي


ويف هذا اإلطار يرى  بيتر  1احملققة، ومدى قرا وبعدها عن األهداف احملددة وتناسبها مع الوسائل املستخدمة،


جيد  ، وإمنا أيضا حتديد ماهوفقط أنه ليس من املطلوب معرفة كيفية عمل األشياء   Peter Druckerدراكر 


   2.لعمله


  3 :وبالتايل فاألداء اجليد يترجم يف الفعل اجليد ألفضل األشياء حيث  


 ؛)فعالية(حتقيق األهداف احملددة  =فعل  -


 ؛)كفاءة ( االقتصاد يف املوارد = جيد  -


  ). مالئمة ( اختيار األهداف املناسبة = أفضل األشياء  -


  :واإلنتاجيةالتمييز بني مفاهيم الكفاءة الفعالية  -4


بدرجة كبرية، ويتم استخدامها بطريقة تبادلية يف ) الكفاءة، الفعالية، واالنتاجية( تتشابك مفاهيم 


 ,Mundel, Santiago" مندل، سانتيجوسيمباس، رامون جرسيا" معظم األحيان، فينظر بعض الباحثني ومنهم 


S.Simpas, M.Garcia" الداخلية للمؤسسة، يف حني تعرب الفعالية عن  اإلنتاجية، إىل الكفاءة باعتبارها


  .اإلنتاجية خارج املؤسسة


ولقد تعددت التعاريف اليت قدمها الباحثون لإلنتاجية ومن ضمنها اعتبارها العالقة الكمية بني 


حيث حيظى هذا التعريف  ،املدخالت واملخرجات، ويعد هذا التعريف من أقل تعريفات اإلنتاجية إثارة للجدل


يوحي هذا التعريف مبا يعرب عن مفهوم : كبري من القبول بنب مجهور الباحثني العتبارين أساسيني األول بقدر 


يظل هذا التعريف كما هو دون تغيري بغض : اإلنتاجية يف إطار املؤسسة، أو الصناعة، أو االقتصاد ككل، الثاين


السلع واخلدمات املنتجة من ناحية، وكمية النظر عن نوع اإلنتاج، حيث يشري التعريف إىل العالقة بني كمية 


                4. املوارد املستخدمة يف اإلنتاج من ناحية أخرى


بينما يتجه البعض إىل تعريف اإلنتاجية باعتبارها تتضمن يف طياا كال من مفهومي الكفاءة والفعالية 


                                                 
دار وائل ، )أساسيات األداء وبطاقة األداء املتوازن( سلسلة إدارة األداء اإلستراتيجيوائل حممد صبحي إدريس، طاهر حمسن منصور الغاليب،  -1


 .48:ص، 2009للنشر، عمان، األردن،  
دراسة استطالعية آلراء مسؤويل املوارد البشرية   –أمهية إعادة هندسة املوارد البشرية يف حتسني األداء البشري باملؤسسة االقتصادية خان أحالم،  -2


،  جامعة حممد علوم يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري أطروحة دكتوراه، - مبجموعة من املؤسسات االقتصادية يف والية بسكرة


  .134: ، ص2015- 2014خيضر بسكرة، اجلزائر، 
3 - Gérard Donnadieu, La performance global: La performance globale : quels déterminants, quelle mesure 


?, Ressources humaines, 2emeEd, Éditions d’Organisation, Paris, France, 2003, P : 244. 
  .21، 20: ، ص، صمرجع سابقدعاء رضا رياض حممد،  -4
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إىل اإلنتاجية باعتبارها تعرب   Asian Productivity Organizationحيث تشري منظمة اإلنتاجية اآلسيوية 


باإلضافة إىل العالقة بني املخرجات واألهداف من ) الكفاءة ( عن العالقة بني املدخالت واملخرجات من ناحية 


  1 :، ومن مثة ميكن التعبري عن اإلنتاجية باملعادلة التالية)الفعالية ( ناحية أخرى 


   كمية املوارد املستخدمة ÷أو إمجايل النتائج احملققة  إمجايل املدخالت ÷إمجايل املخرجات 


كال من الكفاءة والفعالية واإلنتاجية يف كفة واحدة وينظر إليهم  Scottيف حني يضع سكوت 


إىل اإلنتاجية باعتبارها مقياس شامل ملدى كفاءة   Lawlorباعتبارهم جمرد مقاييس لألداء، يف حني يرى لوللر 


     2.األهداف، الكفاءة، الفعالية: االقتصاد مبا يؤدي إىل حتقيق ثالثة أشياء أساسية هيوفعالية املؤسسة أو 


  :العوامل املؤثرة على أداء املؤسسات -2


  :ما يليفييتأثر أداء املؤسسات مبجموعة من العوامل الداخلية واخلارجية ميكن تلخيصها   


 ):العوامل الداخلية(العوامل اخلاضعة لتحكم املؤسسة-2-1


تنتج هذه العوامل عن تفاعل خمتلف العناصر الداخلية لذلك فهي ختضع إىل حد ما لتحكم املؤسسة أو     


باألحرى لتحكم مسرييها، وهي بصفة عامة تشمل خمتلف املتغريات أو القوى املؤهلة للتأثري على األداء سلبا أو 


تخفيف أو إلغاء آثارها السلبية وتعظيم آثارها أن حيدث فيها التغيريات اليت تسمح ب إجيابا واليت قد ميكن للمسري


اخلاضعة لتحكمها تتميز  أدائهااالجيابية، ومع كثرة وتداخل العناصر املكونة للمؤسسة فإن العوامل املؤثرة يف 


هي األخرى كسابقاا بصعوبة احلصر الدقيق، التداخل فيما بينها ، التفاوت من حيث درجة وسرعة التأثري 


يث إمكانية التحكم فيها، وعلى الرغم من املميزات إال أنه ميكن أن تصنف هذه العوامل والتفاوت من ح


    3:حسب اجلانب الذي تتعلق به يف املؤسسة إىل جمموعتني رئيستني مها


وهي خمتلف القوى واملتغريات اليت ترتبط باجلانب التقين يف املؤسسة وتضم على : العوامل التقنية -2-1-1


  :يلي اخلصوص ما


 و املستخدمة يف معاجلة املعلومات؛نوع التكنولوجيا سواء املستخدمة يف الوظائف الفعلية أ -


 دد العمال؛نسبة االعتماد على اآلالت باملقارنة مع ع -


 ازن، الورشات، التجهيزات واآلالت؛تصميم املؤسسة من حيث املخ -


 توج شكله ومدى مناسبة التغليف له؛نوعية املن -


 املؤسسة ورغبات طالبيها؛ منتجات التوافق بني -


 قيت التخزين واإلنتاج يف املؤسسة؛التناسب بني طا -


 ؛اإلنتاجنوعية املواد املستخدمة يف عملية  -


                                                 
  .21 :، صنفس املرجع السابق -1
  .21: ص نفس املرجع السابق، -2
  .94، 93: ، ص، ص2001، 01عاجلزائر،  جملة العلوم االنسانية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، األداء بني الكفاءة والفعالية،مزهودة عبد املليك،  -3


   







 األداء يف املؤسسة االقتصادية:                                                                    الفصل الثالث


 


 
110 


 .مستويات األسعار -


وهي خمتلف القوى والتغريات اليت تؤثر على استخدام املورد البشري يف املؤسسة : العوامل البشرية -2-1-2


  :وتضم على اخلصوص


  رية من حيث السن واجلنس؛كيبة البشالتر -


 مستوى تأهيل األفراد؛ -


 يشغلوا والتكنولوجيا املستخدمة؛التوافق بني مؤهالت العمال واملناصب اليت  -


 ظامي املكافآت واحلوافز؛ن -


 السائدة بني املشرفني واملنفذين؛ اجلو السائد بني العمال والعالقة -


  .نوعية املعلومات -


 ):العوامل اخلارجية(املؤسسةاضعة لتحكم اخلالعوامل غري -2-2


جمموعة التغريات والقيود واملواقف اليت هي "بناء على معيار التحكم فإن هذا النوع من العوامل يشمل   


، وبالتايل فهي متثل حميط املؤسسة مبختلف أبعاده والذي يعرب عنه  "مبنـأى على رقابة املؤسسة


H.Mentezberg وباعتبارها كذلك فإن آثارها قد تكون على شكل فرص ة، ؤسسهو خارج امل بأنه كل ما


رض ها وتفئوبالتايل على أدا ،يسمح استغالهلا بتحسني أداء املؤسسة أو قد تكون خطر تؤثر سلبيا على املؤسسة


عليها التكيف إذا أرادت التخفيف من آثارها، ونشري إىل أنه كلما متيزت عوامل احمليط بعدم الثبات، التعقد، 


سواق والعدوانية زادت أمهية احمليط وتأثريه على املؤسسة، وميكن أن تقسم هذه العوامل حسب تنوع األ


طبيعتها إىل عوامل اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو تكنولوجية أو سياسية وقانونية، ونشري إىل أن هذا 


، وهلذا فإن هذا التداخل بني التقسيم صعب الضبط ألن الكثري من العوامل ميكن أن تنتمي إىل أكثر من جمموعة


خمتلف العوامل يعترب يف حد ذاته عامال آخر جدير األخذ يف احلسبان عند دراسة انعكاسات هذه العوامل على 


   1:أداء املؤسسة وسنقوم بشرح هذه العوامل فيما يلي


 االقتصادية هي األكثرومبا أن األمر يتعلق باملؤسسة االقتصادية فإن العوامل   :العوامل االقتصادية-2-2-1


وذلك نظرا لطبيعة نشاط املؤسسة من جهة ولكون احمليط االقتصادي عموما ميثل مصدرا  ،انعكاسا على األداء


ختلف مواردها ومستقبل منتوجاا من جهة أخرى، و تنقسم هذه العوامل حسب مشوليتها إىل عوامل مل


منوها االقتصادي، سياسات التجارة اخلارجية، معدالت اقتصادية عامة كالفلسفة االقتصادية للدولة، معدالت 


 السوق، األيدي العاملة املؤهلة، اخل، وأخرى قطاعية كوفرة املواد األولية، درجة املنافسة، هيكل...التضخم،


اخل، وتتميز العوامل القطاعية عن العامة بتأثريها املباشر على أداء املؤسسة يف ...مستوى األجور يف القطاع


 .      القصري نسبيا األجل


                                                 
  .93، 92: ص، صنفس املرجع السابق، عبد املليك،  مزهودة -1
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ال تقل العوامل االجتماعية أمهية وال تأثريا عن العوامل االقتصادية : العوامل االجتماعية والثقافية-2-2-2


وذلك نظرا ألمهية البعد االجتماعي يف حميط املؤسسة من جهة ومسامهة عوامله يف كثري من األحيان يف تغري 


من جهة ثانية، وتتمثل هذه العوامل يف املواقف والرغبات ومستوى ..) االقتصادية والسياسية(العوامل األخرى 


الذكاء والتربية و قناعات و عادات األفراد الذين يكونون جمتمعا ما، وعلى كل تبقى هذه العوامل أوسع من 


اعية أن حتصر أو تضبط وإمنا تبقى دراسة اإلطار الثقايف واالجتماعي تساعد على فهم وتفسري املواقف االجتم


املختلفة واالجتاهات واألهداف اليت يؤمن ا األفراد، وكثريا ما تقف الضوابط االجتماعية عائقا أمام انتشار 


 .     منتوجات املؤسسة مما ينعكس سلبا على أدائها


إضافة إىل العوامل السابقة متثل العوامل السياسية والقانونية أيضا : العوامل السياسية والقانونية-2-2-3


عنصرا هاما بالنسبة للمؤسسة بفرصها وخماطرها وانعكاسات تغرياا السريعة واملفاجئة على أدائها، ونذكر من 


اخل، ومبا أن .....بني هذه العوامل االستقرار السياسي واألمين للدولة، السياسة اخلارجية، املنظومة القانونية


احلسابات السياسية أصبحت يف كثري من الدول حىت املتقدمة منها  إفرازاتتغريات هذه العوامل هي من 


 .   اهتتدخل لتكييف تغريات هذه العوامل وفقا ملصاحل


وعلى غرار العوامل السابقة فإن العوامل التكنولوجية اليت نذكر منها املعارف : العوامل التكنولوجية-2-2-4


اخل، متثل عنصرا بالغ األمهية ضمن ...العلمية، البحث العلمي، اإلبداعات التكنولوجية، تداول براءات االختراع


تستخدمها تساهم إىل حد  املتغريات الدالة اليت تربط املؤسسة بعوامل مبحيطها ذلك ألن نوعية التكنولوجيا اليت


بعيد يف ختفيض أو تضخيم حجم التكاليف، حتديد نوعية املنتجات، حتديد كيفية معاجلة املعلومات مما يساهم 


يف تدنية أو تعظيم مستويات األداء، وعليه جيب على املؤسسة متابعة التطورات التكنولوجية والتنبؤ ا، 


لصناعة اليت تنتمي إليها أو إىل الصناعات األخرى اليت ميكن أن تؤثر وتقييمها، وحتديد آثارها سواء بالنسبة ل


على مستقبلها، بل جيب على املؤسسة أن تشجع حبوث التطوير والتنمية على املستوى الداخلي هلا من أجل أن 


و تكون السباقة إىل اإلبداع واالختراع وبالتايل التحسني الدائم ملختلف أنشطتها سواء من كانت تقنية أ


  .  تسيريية


  األداءوأنواع ميادين  :ثالثاملطلب ال


   .هميادينسنتعرف أوال على توضيح أنواع األداء وأسس تصنيفها، قبل   


  يادين األداءم: أوال


لألداء أو ميادينا ألداء املؤسسات  جماالت  Vankatraman & Ramanujamلقد حدد كل من   


  1.األداء املايل واألداء التشغيلي وميدان الفاعلية التنظيميةإذ تتمثل مبيدان  ،املوايلكما يوضحها الشكل 


 


                                                 
جملة جامعة عالقة وأثر األداء البيئي باألداء املايل بالتطبيق على عني من شركات إنتاج املشروبات الغازية يف مدينة كركوك، عبد الرزاق خضر حسن،   -1


     .   217: ، ص2014، 06الد ، 11ع  ،العراقاألنبار، نبار، ، جامعة األاألنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية







 األداء يف املؤسسة االقتصادية:                                                                    الفصل الثالث


 


 
112 


 


 


 


 


 


 


 


 
  :األداء املايلميدان  -1


داء املؤسسات ألنه يهتم ملايل ويشري إىل املفهوم الضيق أليرتبط ميدان األداء املايل باجلانب ا


بأن األداء املايل سيبقى اال احملدد ملدى جناح   Lynchباملخرجات املتحققة من األهداف املالية، ويرى 


املؤسسات، وإن عدم حتقيق املنظمات لألداء املايل باملستوى األساسي املطلوب يعرض وجودها واستمرارها 


أن األداء املايل هو ميدان األداء األكثر شيوعا يف معظم  Vankatraman & Ramanujamللخطر، ويرى 


أن ميدان األداء املايل ميكن استخدامه كميدان  Harrison& Johnجية، و يعتقد حبوث اإلدارة اإلستراتي


أساسي يستخدم يف عملية التحليل الداخلي للمؤسسة، فاألداء املايل يعترب إستراتيجية مهمة ميكن للمدراء 


   1.الكلي يف املؤسسة ءاستخدامها يف حتديد مستوى األدا


  :ميدان األداء املايل التشغيلي -2


ويعرب عن املفهوم الواسع لألداء  ،جيمع ميدان األداء املايل التشغيلي بني مفهومي األداء املايل والعمليايت


من خالل اهتمامه بأداء العمليات املالية والتشغيلية، إذ يستخدم يف قياسه باإلضافة إىل املؤشرات املالية 


لية التسويق وغريها من املقاييس اليت ترتبط مؤشرات تشغيلية كاحلصة السوقية وجودة املنتج فضال عن فعا


ويربز كمؤشر لألداء الذي ال تستطيع املؤشرات املالية اإلفصاح عنه بصورة  ،مبستوى أداء عمليات املؤسسة


  .دقيقة


  :ميدان الفاعلية التنظيمية -3


مليادين األداء، ويدخل ضمنها  كل من  أما ميدان الفاعلية التنظيمية فهو املفهوم األوسع أو األمشل


                                                 
.42: ، ص، مرجع سابقوائل حممد صبحي الرسي، طاهر حمسن منصور الغاليب  - 1


  


                                
  


                                               
                                                                         


 
 
 


 میدان األداء المالي
                                                                                                                             


                               
  


                        


 


 


 میدان األداء المالي


 لیة التنظیمیةمیدان الفاع
 میدان األداء المالي التشغیلي


 مياديــن األداء): 12( الشكل رقم 


دار صفاء للنشر احلوكمة املؤسسية واالجاء املايل االستراتيجي للمصارف، عالء فرحان طالب، إميان شيخان املشهداين،  :املصدر


 .66: ، ص2011والتوزيع، عمان، األردن، 
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األداء املايل والتشغيلي، لذا فالفاعلية معيار يقيس مدى حتقيق املؤسسة ألهدافها انسجاما مع البيئة اخلارجية اليت 


تعمل فيها من حيث استغالل املوارد املتاحة وقدرا على البقاء والتكيف والنمو بغرض النظر عن حتقيق 


ى إليها، فاملؤسسة اليت تتسم بالفاعلية هي اليت تستطيع حتقيق أهدافها، وقد شاع استعمال األهداف اليت تسع


هذا املفهوم بني عدد من الباحثينن واملختصني ومت اعتماده مؤشرا أساسيا يف تقييم أداء املؤسسات وقياس سبل 


  .فاعليتها


  أنواع األداء: ثانيا


  :يصنف األداء إىلا من معايري التصنيف حيث تتعدد تصنيفات األداء داخل املؤسسة انطالق  


  : حسب معيار الطبيعة -1


ها األداء االقتصادي واألداء االجتماعي نمتارس املؤسسات عادة نشاطاا يف جماالت أداء خمتلفة م


  1:يواألداء اإلداري نتناوهلا بإجياز فيما يل


بتطبيق املبادئ االقتصادية وسرياا بالنسبة لظروف املؤسسة وبيئتها احمليطة ا، : األداء االقتصادي -1-1


ويتم قياسه عادة باستخدام مقاييس الرحبية بأنواعها املختلفة ويعتمد قياس األداء االقتصادي على سجالت 


قتصادي هي التحليل فإن أدوات تقييم األداء اال هودفاتر املؤسسة وكذلك على ما تعده من قوائم وتقارير، ومن


 .املايل ومبا يعتمد عليه من نسب ومؤشرات مالية


يعد األداء االجتماعي ألي مؤسسة أساسا لتحقيق املسئولية االجتماعية، حيث : األداء االجتماعي -1-2


 :تتمثل أهداف املؤسسة على املستوى االجتماعي والقومي يف ااالت التالية


 ؛يف ميادين متعددة مثل تبادل اخلربات الفنية، واالستشارات والبحوثالتعامل مع املؤسسات األخرى  -


 األهداف اليت حتدد مسامهة املؤسسة يف بعض أوجه النشاط االجتماعي والثقايف وتطوير اتمعات احمليطة -


 .ا


ويتميز هذا النوع من األداء بنقص املقاييس الكمية املتاحة لتحديد مدى مسامهة املؤسسة يف ااالت   


االجتماعية اليت تربط بينها وبني اجلهات اليت تتأثر به، مما يزيد من صعوبة إجراء التقييم االجتماعي لألداء، لذا 


ل التوصل إىل مقاييس عادلة لتقييم األداء يتطلب األمر ضرورة بذل املزيد من احملاوالت واجلهد من أج


 .     االجتماعي


من جوانب األداء يف املؤسسات يف األداء اإلداري للخطط  الثالث يتمثل اجلانب: األداء اإلداري -1-3


فعالية، ويتم حتقيق ذلك حبسن اختيار أفضل البدائل اليت حتقق و والسياسات والتشغيل بطريقة ذات كفاءة 


ات املمكنة، ولتقييم األداء اإلداري ميكن استخدام األساليب املختلفة لبحوث العمليات وكذلك أعلى املخرج


 .الربجمة اخلطية


                                                 
تقييم األداء املؤسسي يف املنظمات احلكومية  واملنعقد يف شرم " ورقة عمل مقدمة يف ملتقى  تقييم األداء املؤسسي يف الوحدات احلكومية، عمرو حامد،  -1


أعمال املؤمترات، مصر،  - منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلداريةقياس وتقييم األداء كمدخل لتحسني جودة األداء املؤسسي، ،  2007الشيخ، مصر، يناير 


  .  193: ، ص2009
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ن تقييم األداء يف املؤسسات يعتمد على ضرورة استخراج وحساب جمموعة من النسب واملؤشرات، إ  


ت السابقة، ودراسة نتائج املقارنات السابقة، وتقدمي بيانات حتليلية وتفصيلية عن النتائج احملققة ومقارنتها بالفترا


 .وحتديد أثر العوامل املختلفة على النتائج احملققة


   :حسب معيار املصدر -2


 أداء املؤسسة إىل أداء داخلي وأداء خارجي وذلك كما يوضحه  D.Crozet & B.Martoryقسم 


  1.املوايل الشكل


  


   


  


                                                           


                                                                                                          


    


  


 


  


  


 :عيار الوظيفياملحسب  -3


داخـل ) هيكلتها(التصنيف حسب املعيار الوظيفي يرتبط أساسا بعنصر التنظيم وتقسيم الوظائف 


 2:وبناءا على الوظائف املعروفة، يتم تقسيم األداء إىل عدة أنواع منها  املؤسسـة


 .توازن مايل مقبول، وبناء هيكل مايل فعاليتمثل يف قدرة املؤسسة على حتقيق : أداء الوظيفة املاليـة -3-1


يتحقق األداء اإلنتاجي عندما حتقق املؤسسة إنتاجية مرتفعـة مقارنـة  :أداء وظيفة اإلنتـاج -3-2


باملؤسسـات األخرى، مع إنتاج منتوجات عالية اجلودة وبتكاليف منخفضة، تسمح هلا باملنافسة وختفيض 


  .تلبية الطلباتيف  نسبة توقف اآلالت والتأخر 


يلعب املورد البشري دورا هاما يف حتريك املوارد األخرى وتوجيهها حنـو  :أداء وظيفة األفـراد -3-3


هذا  ،هـدف املؤسسة العام، فبقاء املؤسسة وجناحها مرتبط الشك ارتباطا وثيقا بأداء العامل البشري فيها


                                                 
جملة العلوم  دراسة حتليلية ألراء عينة من املديرين يف مؤسسات االمسنت العمومية يف اجلزائر، –آليات جناح عملية تقييم أداء املؤسسة ي، مراد كواش -1


  .177، 176: ، ص، ص2013، 9، الد 33ع  جامعة البصرة، البصرة، العراق، ،االقتصادية
الة اجلزائرية للتنمية االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، لى األداء يف املؤسسة االقتصادية، أثر إدارة املعرفة عحممد زرقون، احلاج عرابة،  -2


  . 126، 125: ، ص، ص2014، 01ع 


 ؤسسةداء املأ


 البشري األداء


 األداء املايل ينالتقاألداء


 احمليــط


 األداء اخلارجي


 األداء مقاس


مجايلالفائض اإل  


Source: Bernard Martory, Daniel Crozet , Gestion des Ressources : humaines 
(pilotage social et performances) , 4eme éd, Dunod , paris, France, 2001,P : 154 


 األداء الداخلي واألداء اخلارجي يف املؤسسة):  13( الشكل رقم 
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وحتقيق فعالية  ،ا فعاالهارات العالية وتسيريهم تسيرياألداء الذي جيب أن يبين على الكفاءات واختيار ذوي امل


 .إذا الشخص املناسب يف املكان ويف الوقت املناسب إلجناز عمله املورد البشري، ال تكون إال


يتمثل يف القدرة على االستقالل عن املوردين، واحلصول على املوارد املناسبة  :أداء وظيفة التموين-3-4


 .فـي األوقات املناسبة وبأسعار مناسبة


 :ةميكن دراسة هذا األداء من خالل املؤشرات التالي :أداء وظيفة البحث التطوير-3-5


  االبتكار والتجديد؛  توفر جو مالئم للبحث و -


  التنوع يف املنتوجات؛  -


  .درجة حتديث اآلالت ومواكبة التطور -


يتحدد هذا األداء من خالل جمموعة من املؤشرات املتعلقة بوظيفـة  :أداء وظيفة التسويـق-3-6


من خالل معرفة عدد ونوع شكاوي العمالء، مقدار (حصة السوق، إرضاء العمالء : التسـويق  ومنها


وكذلك السمعة اليت تقيس حضور أو تواجد اسم العالمة التجارية يف ذهن األفراد،  (...املردودات من املبيعات


  .وميكن معرفتها من مردوديـة كـل منتوج


يف هذه الوظيفة تتحد أبعاد مفهوم األداء الذي تطرقنا إليه سـابقا،  :مةاأداء وظيفة العالقات الع-3-7


فبالنسبة . مهني، املوظفني، العمالء، املوردين وأخريا الدولةفـاألداء ضمن هذه الوظيفة يأخذ بعني االعتبار املسا


أما املوظفني  .للمسـامهني يتحقق األداء، عند حصوهلم على عائد مرتفع لألسهم واستقرار يف األرباح املوزعة


 ن فاألداء هو احتـرامفاألداء بالنسبة هلـم هو توفري أو خلق جو عمل مالئم ومعنويات مرتفعة، أما املوردي


ظر العمالء، هو يف حني أن األداء من وجهة ن ،ـديد واالستمرار يف التعامل معهاجـال التساملؤسسـة آل


  .منتوجات يف اآلجال املناسبة وباجلودة العالية و تسـديد طويلـة  ةاحلصـول علـى مـد
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  قياس األداء: املبحث الثاين


لقياس أدائها على العديد من املقاييس واليت ختتلف حسب اهلدف من  تعتمد املؤسسات االقتصادية    


ونشري إىل ، واختاذ القرارات ، وذلك بغية احلصول على معلومات قد تفيدها يف عملية تقييم األداءالقياسعملية 


، وسنتناول فيما يلي تعريف قياس األداء، إضافة أوال وجب قياس األداءأنه من أجل القيام بعملية تقييم األداء 


  .واألساليب املستخدمة يف قياسه أمهيتهإىل 


  تعريف قياس األداء: املطلب األول


أصبح قياس األداء من القضايا األساسية اليت يقوم عليها تقييم األداء، ويقصد بالقياس عملية حتديد     


لقواعد معينة واليت جيب أن تكون متوافقة مع خصائص األشياء أو القيم الرقمية لألشياء أو لألحداث وفقا 


  1".األحداث موضع القياس


اس واضح يدون مقبو ،هـاريل، وغيياكن واملياملوازكم على األمـور، كهو أداة مهمة للحو القياس     


األمور م على كه، ستتحول األمور إىل التدخل الشخصي يف احليعل قومتفبسط وسهل االسـتخدام وم


 ،ن إدارتهكميذا مل تستطع رقابته ال إه، وية علبنها الرقاميكاس نشاطها ال يذا مل تستطع املؤسسـة ق، وإمهايوتق


 ،ةبالرقا(اب باس األداء لألسيعلى هذا حتتاج املؤسسات إىل ق، ومةيسل ن صناعة قراراتكمياس ال يدون القبو


 2).اإلدارةم ييتق ، املستمرنيالتحس ،م الذايتييالتق


 محج لقياس يستخدم مقياس بأنه األداء مقياس تعريف ميكن" Neely et al وآخرون نيلي حسب


املراقبة املستمرة إلجنازات برامج املؤسسة " بأنه أيضا قياس األداء ب قصديو ،3"العمل فعالية أو/  و الكفاءة


   4".غايات موضوعة مسبقاوتوثيقها، والسيما مراقبة وتوثيق جوانب سري التقدم حنو حتقيق 


عملية اكتشاف وحتسني تلك األنشطة  اليت تؤثر على رحبية املؤسسة، "  على أنه أيضا كما يعرف     


وذلك من خالل جمموعة من املؤشرات ترتبط بأداء املؤسسة يف املاضي واحلاضر واملستقبل دف تقييم مدى 


  5".حتقيق املؤسسة ألهدافها احملددة يف الوقت احلاضر


ومن الناحية الكمية فإن مقاييس األداء تعطي املؤسسة صورة مهمة حول منتجاا وخدماا     


                                                 
 .150: ، ص2008اموعة العربية للتدريب والنشر،  مصر، األداء اإلداري املتميز، مدحت أبو النصر،  -  1
 –ية استخدام بطاقة األداء املتوازن يف حتسني قياس األداء للمصارف العراقية نمدى إمكا ، صالح صاحب شاكر البغدادي،زيدون فريق عبد العابدي -2


  .88: ، ص2015، 33، ع10الد  ،العراقبغداد، جامعة بغداد، ، دراسات مالية وحماسبية جملة ،حبث تطبيقي يف مصرف الرافدين
3- Mike Bourne and Andy Neely, John Mills and Ken Platts,  Implementing Performance Measurement 


Systems: A Literature Review , Int. J. Business Performance Management, Vol. 5, No 1, 2003, P:3, Cite 
internet: 
http://www.tlog.lth.se/fileadmin/tlog/Utbildning/Kurser/Logistik_i_foersoerjningskedjor/Artiklar/Perf_Meas._N
eely.pdf. 


4
  .69: ص، ابقوائل حممد صبحي إدريس، طاهر حممد منصور الغاليب، مرجع س -


مدخل قياس االجناز –قياس األداء يف املنظمات احلكومية " ورقة عمل مقدمة يف ندوة النشأة والتطور التارخيي واألمهية، : قياس األداءعبد الرحيم حممد،  -5


منشورات املنظمة العربية للتنمية قياس وتقييم األداء كمدخل لتحسني جودة األداء املؤسسي، ،  2007مصر، فرباير،  - واملنعقدة يف القاهرة" املتوازنة


  .  193: ، ص2009أعمال املؤمترات، مصر،  -اإلدارية
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والعمليات اليت تؤدي إىل إنتاج تلك اخلدمات واملنتجات، فهي إذن أداة تساعد املؤسسة على فهم وإدارة 


  1:يمقاييس األداء الفاعلة املؤسسة على فهم واستيعاب ما يلوتساعد وحتسني عملياا، 


 مستوى جودة أعماهلا؛ -


 ؛هل املؤسسة متضي قدما يف حتقيق غاياا؟ -


 ؛هو مستوى رضا عمالئها؟ ما -


 هل إجراءات أعمال وعمليات املؤسسة تسري وفق الرقابة اإلحصائية؟ -


         .هل هناك ضرورة إلجراء التحسينات وأين؟ -


  أمهية قياس األداء و مزاياه: املطلب الثاين


أداءها للحصول على معلومات حول أدائها وما لذلك من أمهية ومزايا أخرى نوضحها تقيس املؤسسة     


  :فيما يلي


  أمهية قياس األداء: أوال


تقيس املؤسسات نتائج أعماهلا أو إداراا حىت ولو مل حتصل من خالل هذه النتائج على عائد أو     


ملؤسسة إىل األحسن، واملالحظ أنه عند قياس مكافأة، حيث أن املعلومات اليت يتم احلصول عليها حتول أداء ا


األداء على مستوى املؤسسة قد ال حيدث عنه أي حتسن، إمنا عندما يتم حتديد نسب القياس لكل فرع، ويعرف 


كل مدير بأنه سيشار إليه بالبنان بوصفه صاحب أقل أو أكثر نسبة من األخطاء، فإن ذلك سيؤدي إىل خفض 


  2:نسبة اخلطأ، مما يعين


 يمية أو على أساس كل مسؤول مباشر؛أمهية قياس األداء على أساس كل وحدة تنظ -


 من الصعب حتديد النجاح من الفشل؛ إن عدم قياس النتائج يصبح معه -


 .إن عدم املعرفة بوجود نتائج قد حتققت يؤدي إىل أنه لن يكون هناك تقدير أو مكافأة ملن حقق اإلجناز -


 كافأة الفشل؛ة النجاح يعين حتما معدم مكافأ -


 فشل تعين عدم القدرة على معاجلته؛عدم القدرة على حتديد ال -


 .عرض وتقييم النتائج تؤدي إىل كسب تأييد العامة -


  3:يف ما يلي أمهية احلاجة لقياس األداء  David Sinclair, Mohamed Zairi خلص كل من يف حني 


  قياس األداء يدعم ويعزز التحسني؛ -


 ؛تبين املدراء للمنظور طويل األجلقياس األداء ميكن أن يضمن  -


 اس األداء جيعل التواصل أكثر دقة؛قي -


                                                 
  .69: ص ،مرجع سابق، طاهر حممد منصور الغاليب، وائل حممد صبحي إدريس -1
  .33، 32: ص، ص ،2015-2014اجلديدة، اإلسكندرية، مصر، دار اجلامعة إدارة األداء املتميز،  حممد قدري حسني، -2


3
 - David Sinclair, Mohamed Zairi, Effective Process Management Through Performance Measurement 


,Part I, Business Process Re-engineering and Management Journal, MCB Ltd University Press Ltd, Vol 1, N°1, 
1995, P,P: 76, 77. 
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 ها لتحسني األنشطة األكثر جاذبية؛قياس األداء يساعد املؤسسة على ختصيص موارد -


 الكفء، الرقابة، أو تقييم األداء؛قياس األداء هو حمور التخطيط الفعال و -


 ، وتشجيع السلوك التنظيمي الصحيح؛يؤثر على دافعية األفرادقياس األداء ميكن أن  -


  .قياس األداء ميكن أن يدعم املبادرات اإلدارية -


  مزايا قياس األداء: ثانيا


  1:تعترب النقاط التالية أهم املميزات اليت تتحقق للمؤسسات عندما تقوم بتطبيق نظم القياس    


املؤسسة حتقق احتياجات العميل أم ال، و هنا جيب على مدير يساعد قياس األداء يف حتديد ما إذا كانت  - 


 ؛املؤسسة أن يسأل، هل حنن على علم بنوعية املنتجات واخلدمات اليت حيتاجها العميل؟


يساعد قياس األداء املؤسسة يف فهم العمليات اليت تقوم ا، فهو يؤكد ما تعرفه املؤسسة ويوضح ما ال  - 


 ؛ائمون على املؤسسة لديهم خلفية  باملشكالت اليت تواجه املؤسسة؟تعرفه، والسؤال هنا هل الق


التأكد من أن القرارات اليت يتم اختاذها تكون على أساس احلقائق وليس العواطف أو اآلراء الشخصية،  - 


 ؛والسؤال هل القرارات تتخذ بناءا على املستندات والوثائق أم على احلدس والتخمني الشخصي؟


األماكن أو القطاعات يف املؤسسة حتتاج إىل إجراء التحسني والتطوير، والسؤال ما هي األماكن توضيح أي  - 


 ؛اليت تعمل بكفاءة يف املؤسسة؟ وكيف نستطيع إجراء التحسن والتطوير يف األماكن اليت حتتاج إىل ذلك؟


ل، والسؤال هل لدينا يساهم قياس األداء يف أن التحسني والتطوير الذي مت التخطيط له قد حدث بالفع - 


 ؛صورة واضحة عن التحسينات اليت متت يف املؤسسة؟


فلو مت  ،يساعد قياس األداء يف حتديد املشكالت اليت تظهر نتيجة التحيز الشخصي، واالعتماد على العاطفة - 


ا تكون بقياس األداء هلا على افتراض أا تتم بشكل جيد، فرمب األعمال لفترات طويلة بدون القيامالقيام ب


النتائج صحيحة أو غري صحيحة، ولكن بدون قياس األداء ليست هناك وسيلة حتدد هل األعمال اليت يتم 


  .تنفيذها تتم بطريقة صحيحة أم ال


  مقاييس األداء: املطلب الثالث


  2:ميكن تقسيم مقاييس األداء إىل    


العائد : املؤسسة من خالل التقارير املالية مثلمتثل املعلومات املالية املتوفرة يف : مقاييس األداء التقليدية -1


إن استخدام هذه  ،على رأس املال املستثمر، والعائد على املبيعات، ومنو اإليرادات والتدفقات النقدية وغريها


املقاييس يساعد على إعطاء صورة واضحة عن أداء املؤسسة خالل مدة معينة، كما أا تساعد يف حتديد مقدار 


تحسن يف األداء عند مقارنتها مع الفترات السابقة أو مقارنتها من املؤسسات املماثلة واملنافسة، النمو أو ال


                                                 
: ص، ص، 2011، 05قطر، ع ، وزارة الداخليةجملة دراسات أمنية، يف القطاع احلكومي،  التميزقياس األداء املتوازن و إدارة عبد الرحيم حممد،  -1


243، 244 .  
بغداد للمشروبات الغازية من املنشآت الصناعية، دراسة حماسبية يف شركة  -استخدام بطاقة األداء املتوازن يف تقومي األداءحيي علي محادي املوسوي،  -2


  .241، 240: ، ص، ص2013،  8، الد 22ع العراق،بغداد، ، جامعة بغداد، جملة دراسات حماسبية ومالية
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  .      وبالرغم من استخدام هذه املقاييس يف عمليات تقييم األداء إال أا تواجه الكثري من االنتقادات


مثل ) املالية(ييس احملاسبية تعتقد الكثري من إدارات املؤسسات أن املقا: مقاييس ملكية أصحاب األسهم -2


العائد على رأس املال املستثمر ونصيب السهم من األرباح ال يعتمد عليها فيما يتعلق بالقيمة االقتصادية 


للمؤسسة لذلك فهي تستخدم قيمة ثروة محلة األسهم كمقياس أفضل ألداء املؤسسة، وتعرف قيمة محلة 


مضافا إليها الزيادة يف قيمة األسهم وحيدد هذا املقياس فيما إذا األسهم بأا حصيلة جمموع األرباح املوزعة 


 . كانت املؤسسة حتقق نسبة عائد أكرب مما يطالب به املستثمرون يف سوق األوراق املالية


تعد املعلومات اخلاصة باملبيعات واحلصة السوقية وغريها من املقاييس اخلاصة بالتسويق : مقاييس التسويق -3


مؤشرا مهما ألداء املؤسسة، إال أن هذه الطريقة يعاب عليها صعوبة حتديد املقياس األفضل لألداء فيما يتعلق 


هلا، أم الزيادة يف املبيعات نسبة  باحلصة السوقية هل هو زيادة املبيعات يف السنة األخرية مقارنة بالسنة السابقة


 . إىل املنافسني أو زيادة املبيعات بالقياس إىل خطة موضوعة مسبقا


وتتضمن جمموعة املقاييس من شأا أن حتدد األثر املباشر وغري املباشر : مقاييس أصحاب املصاحل -4


يفات أصحاب املصاحل لنشاطات املؤسسة يف اهتمامات أصحاب املصاحل، واجلدول املوايل يعرب عن تصن


  1.ومقاييس األداء يف املديني القصري والبعيد


   


                                                 
ار العراقي للفترة دراسة تطبيقية يف مصرف االستثم- دور تقنية بطاقة األداء املتوازن يف تقومي األداء املتوازن االستراتيجيصالح مهدي جواد،  -1


  .14:ص، 2011، 07، الد 28ع  العراق، جامعة كربالء، كربالء، الة العراقية للعلوم اإلدارية،، )2004-2008(
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 أنواع أصحاب املصاحل ومقاييس األداء):  12(اجلدول رقم 


  مقاييس يف املدى البعيد  مقاييس يف املدى القصري  أصحاب املصاحل


 ).كمية وقيمة(املبيعات  -  الزبائن


 .الزبائن اجلدد -


تلبيها أو اليت حاجات الزبائن اجلدد اليت مت  -


  .حاولت املؤسسة تلبيتها


 .منو املبيعات -


 .دوران الزبائن -


  القدرة على السيطرة على األسعار -


 .تكلفة املواد األولية -  املوردون


 .وقت التسليم -


 .املخزون -


  .توافر املواد األولية -


 :معدالت منو كل من -


 .تكلفة املواد األولية -


 .املخزون -وقت التسليم -


  . األفكار اجلديدة من املوردين -


 .رحبية السهم -  املمولون


 .سعر السهم بالسوق -


 .عدد قوائم الشراء -


  .العائد على حق امللكية -


القدرة على إقناع املتعاملني األساسيني  -


يف السوق املايل بإستراتيجية النمو يف العائد 


 . على حق امللكية


   


 .عدد االقتراحات املقدمة -  العاملون األفراد


 .اإلنتاجية -


  .عدد الشكاوى املقدمة -


 .عدد الترقيات الداخلية -


  .دوران العمل -


 .عدد التشريعات اجلديدة ذات الصلة باملؤسسة -  اجلهات التشريعية


  . العالقة مع أعضاء املؤسسة -


عدد التشريعات اجلديدة املؤثرة يف  -


 .املؤسسة


  .مستوى التعاون يف حاالت املنافسة -


 .االجتماعات عدد -  مجعيات محاية املستهلك


 .عدد حاالت أعمال العنف العدائية -


  .عدد احلاالت اليت مت اللجوء فيها للقانون -


  ؟


 .عدد االجتماعات -  املدافعون عن البيئة


 .عدد حاالت التحالف -


  .عدد احلاالت اليت اللجوء فيها للقانون -


عدد نداءات االستغاثة الصادرة عن  -


  .املدافعني عن البيئة


دراسة تطبيقية يف مصرف االستثمار  -دور تقنية بطاقة األداء املتوازن يف تقومي األداء املتوازن االستراتيجيصالح مهدي جواد، : املصدر


  .15، 14:ص، ص ،2011، 07، الد 28ع  العراق، جامعة كربالء، ،اإلداريةالة العراقية للعلوم ، )2008-2004(العراقي للفترة 


 


تعد مقاييس األفراد إحدى البدائل عن املقاييس املالية مثل إنتاجية الفرد ونفقات البحث : مقاييس األفراد -5


والتطوير عن كل فرد وغريها، وتتميز هذه املقاييس بدرجة عالية من املوضوعية، ولكن يعاب عليها حالة 


يسي للنجاح بينما لرئاالختالف يف حتديد معايري النجاح إذ يعتقد البعض أن تطوير األعمال يعترب املقياس ا


 .   خر أن إنتاجية الفرد هي املقياس الرئيسي للنجاحيعتقد البعض اآل


يتم تقييم أعضاء جملس اإلدارة العليا من خالل بطاقة درجات ليس على : مقاييس تقييم اإلدارة العليا -6


ما هو موضح يف أساس العوائد فقط، بل على أساس عوامل أخرى تتعلق مبمارسة اإلستراتيجية لإلدارة وك


 :اجلدول اآليت
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 بطاقة درجات تقييم اإلدارة العليا):  13(اجلدول رقم 


  ضعيف  مقبول  جيد  املقاييس


        العائد على رأس املال للمسامهني


        العائد على املبيعات


        إدارة األصول


        إقامة هيكل تنظيمي لتطوير منتجات تتمتع حبقوق ملكية


        ملني يف املؤسسةاللعرفع الروح املعنوية 


        تطوير إمكانية النمو


        حصة املؤسسة يف سوق الصناعة


        تطبيق البحث والتطوير


        تطبيق اهلندسة والتقية


        )الدويل(النشاط اخلارجي 


شركة بغداد للمشروبات الغازية من دراسة حماسبية يف  -استخدام بطاقة األداء املتوازن يف تقومي األداءحيي علي محادي املوسوي،  :املصدر


 .242: ، ص، ص2013 ،8، الد 22ع العراق، بغداد، ، جملة دراسات حماسبية ومالية، ، جامعة بغداد،املنشآت الصناعية


 
تستخدم القيمة االقتصادية املضافة كأداة لتقييم أداء املؤسسة واليت  :مقاييس القيمة االقتصادية املضافة -7


يف إنتاج ) عدا العمل(ف من قيم اقتصادية على قيمة املواد األولية واملستلزمات املستعملة تتمثل بكل ما يضا


املنتجات النهائية، ويتم االعتماد يف احتساب القيمة املضافة على الدخل احملاسيب املستخرج طبقا للمبادئ 


ن الدخل التشغيلي بعد الضريبة احملاسبية املقبولة قبوال عاما حيث أن القيم االقتصادية املضافة هي عبارة ع


 .  مطروحا منه املعدل املوزون لكلفة رأس املال مضروبا يف إمجايل األصول مطروحا منه املطلوبات املتداولة


 1 :إضافة إىل املقاييس السابقة توجد مقاييس أخري هي    


وتعرب عن القدرة على إنتاج السلع واخلدمات بالنوعية اجليدة والسعر املناسب ويف  :مقاييس التنافسية -8


 . الوقت املناسب، وهذا يعين تلبية حاجات املستهلكني بكفاءة أكرب من املؤسسات األخرى


  .وتعمل على قياس مستوى إجناز األهداف العلمية املعهودة لفريق عمل معني :مقاييس اإلجناز -9


وتقيس درجة حتقيق أو عدم حتقيق اهلدف يف شكل مستوى النشاط، أو تكاليف أو : مقاييس النتائج - 10


 .هامش حمقق أو ما إىل ذلك، وعليه باملقارنة بني القيمة اليت تأخذها املقاييس واألهداف املسطرة


 هي جمموعة من املقاييس اليت تم باإلنتاجية من خالل الوقوف على النتائج احملققة: مقاييس الوسائل - 11


نسب ساعات : انطالقا من الوسائل املستخدمة،  هذه املؤشرات تظهر على شكل نسب واألمثلة على ذلك


 .   وحدات املنتجة/وحدات املنتجة، حجم املواد األولية املستهلكة/العمل املباشرة


   2:لكن إمجاال ميكن تصنيف معظم مقاييس األداء ضمن واحد من التصنيفات الستة العامة التالية    


                                                 
 جامعة بغداد،، جملة دراسات مالية وحماسبية، إطار مقترح ملؤشرات بطاقة األداء املتوازنة يف املؤسسات التعليميةجنان علي محودي، إميان شاكر حممد،  -1


    .9، 8: ، ص:، ص2011، 06، الد 14العراق،ع  بغداد،
  .77: ص ، مرجع سابق،وائل حممد صبحي إدريس، طاهر حممد منصور الغاليب -2
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، ولقد اتعري هذه املقاييس عن درجة حتقيق األهداف اليت تسعى املؤسسة إىل الوصول إليه :مقاييس الفعالية  -  أ


قدرة " ، وكذلك حتدد الفاعلية أيضا بأا"قدرة املؤسسة على حتقيق أهدافها " عرفت فاعلية املؤسسة بأا 


، وانطالقا من املفهوم الواسع للفاعلية "البيئةاملؤسسة على خلق درجة عالية من التالؤم بني تركيبها اإلداري و


التنظيمية مبختلف صورها االقتصادية واالجتماعية والتنظيمية واملرتبطة باملدخالت واملعاجلة من خالل الوظائف 


إىل جمموعة من النسب اليت تقدم لنا صورة من صور الفعالية  اإلشارةاملنوطة باملؤسسة واملخرجات، ميكن 


 . التنظيمية


وتعري عن مدى القدرة على االستخدام األمثل لكافة عناصر اإلنتاج املتاحة يف حتقيق  :مقاييس الكفاءة  -  ب


الفعالية واألهداف، حيث تبني أن الكفاءة االقتصادية للمؤسسة تتكون من الكفاءة التنظيمية و الكفاءة التقنية 


احلصول على أكرب قدر ممكن من اإلنتاج والكفاءة التوظيفية، والكفاءة التقنية تعين مقدرة املؤسسة يف 


باستخدام املقادير املتاحة من املدخالت وتعكس الكفاءة التوظيفية مقدرة املؤسسة على استخدام املزيج األمثل 


 .          للمدخالت أخذة يف االعتبار أسعار املدخالت والتقنيات اإلنتاجية املتاحة


تعترب اإلنتاجية أهم مصادر النمو االقتصادي، وتعرف اإلنتاجية على أا مقدار ما  :مقاييس اإلنتاجية  -  ت


تنتجه الوحدة الواحدة من عوامل اإلنتاج، وتعرب اإلنتاجية عن كمية املخرجات اليت تنتجها املدخالت خالل 


املستخدم ) وبني املدخالت (املنتج ) املخرجات(مدة زمنية معينة، وميثل مقياس اإلنتاجية النسبة أو العالقة بني 


أي املوارد املستخدمة يف اإلنتاج وكالمها يعرفان بطريقة قابلة للمقارنة، ونعين بالكفاءة اإلنتاجية احلالة 


التشغيلية للوحدة اإلنتاجية اليت تنتج يف مستوى احلدود القصوى لإلنتاج وعندها تعرف بأا كفؤة تقنيا، أي 


 .       عية ممكنه من املخرجات باستخدام مقدار حمدد أو نوعية معينة من املدخالتإنتاج أكرب قدر ممكن وأفضل نو


وهي مستوى تلبية املنتج أو اخلدمة ملتطلبات وتوقعات العمالء، وبقدر ما يكون املنتج  :مقاييس اجلودة  -  ث


املعلنة يف عقد ملبيا للحاجات أو التوقعات نصفه منتجا جيدا أو عايل اجلودة أو رديئا، ويعرب عن احلاجات 


 .   الشراء أو البيع مبواصفات حمددة للمنتج املراد شراؤه أو بيعه


وهو يقيس قدرة املؤسسة على أداء العمل بشكل صحيح ويف الوقت احملدد،  واملعيار  :مقياس التوقيت  -  ج


  .هنا يكون على أساس متطلبات العميل


 . مل فيها العاملونوهو يقيس كفاءة املؤسسة والبيئة اليت يع: مقاييس األمان  -  ح


  .غري أن بعض املؤسسات ميكن أن تطور تصنيفاا اخلاصة ا مبا يالئم عملياا اعتمادا على رسالتها    
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  مدخل لتقييم األداء : املبحث الثالث


والذي يساهم يف تقدمي البيانات  ،يعد تقييم األداء عنصرا أساسيا من عناصر العملية اإلدارية  


من أجل التعرف أكثر على هذه العملية ، واملؤسسة واملعلومات واليت تستخدم يف قياس مدى حتقيق أهداف


إضافة إىل أمهيتها بالنسبة  ،مفهوم عملية التقييم واألهداف املرجوة منهاإىل  يف هذا املبحثتطرق سن


دمة يف عملية التقييم، إضافة عايري واألساليب املستخاملللمؤسسات االقتصادية، وكذلك سنتعرف على خمتلف 


  .  على املشاكل اليت قد تواجه عملية التقييمإىل 


  األداءتقييم ماهية : املطلب األول


 وجب عليهااليت وضعتها سابقا و ها املخططةألهداف هاعرفة املؤسسة االقتصادية ملدى حتقيقمن أجل م  


واليت تساعدها يف يف األداء الكشف عن االحنرافات نتائج عملية التقييم  بناءا علىيتم حيث  ،أدائهاتقييم القيام ب


تعريف عملية تقييم األداء إضافة التطرق بشيء من التفصيل إىل ، وسنحاول فيما يلي هاترشيدو اقرارا اختاذ


  .ها وأمهيتهاأهدافإىل 


  تقييم األداء تعريف: أوال


ويشري هذا ، 1"تقييم أداء الفرد ألعماله "بـ داءاألتقييم  عبارة Websterبستريمعجم و" عرف   


ملية ع" بأنه أيضا و يعرف تقييم األداء الذي قام باجنازه، مل الفرد للعتقييم التعريف إىل أن تقييم األداء هو 


أو قصوره يف أداء واجباته  كفاءته ىمبد هوتعريف هأداء وسلوك العامل يف عمل ىالوقوف عل حيوية دف إىل


ة الفعالة تستخدم للمقارنة بني األهداف املخطط بقارمرحلة من مراحل ال" ويعترب تقييم األداء ، 2" ومسؤوليته


لتحقيق األهداف بكفاءة  علميا وعمليا وأسباا وطرائق معاجلتها االحنرافاتوبيان  ،هلا وبني ما مت حتقيقه فعال


عملية بيقصد كذلك و ،3" وفق نظام معلومات متطور خيدم اإلدارة والتخطيط ورفع كفاءة العاملني ،وفعالية


قياس األعمال املنجزة ومقارنتها مبا كان جيب أن يتم وفقا للتخطيط املعد مسبقا أمال يف " تقييم األداء 


كفاءة  " ، وينظر إليه من جانب4" النحو املوضح سابقا ىوعلقوة أو حتديد نقاط الضعف الجوانب  اكتشاف


نتيجة التقدم  ،وقد برزت احلاجة إيل تقييم األداء ،املوارد والتحقق من تنفيذ األهداف املخططة استخدام


 5." لك من الرغبة يف قياس الكفاءة اإلنتاجية واإلدارية للمؤسسةذالتكنولوجي وما تبع 


وظائف  و باقي أنشطة ىأنه نشاط يقل أمهية عل ىتقييم األداء عل النظر إىلمن احلكمة  كما أنه ليس


   6.اجات التدريبية باملؤسسةيتنه يعترب ركيزة ملعرفة اإلحأبل هو بالغ األمهية كما  ،املؤسسة


                                                 
 .08:ص ، :ص،  2007 ،لبنان، الشركة املصرية العاملية للنشر، بوجنان ،األداءتقييم  ،يورك يرس -1
  . 169:، ص2009، دار زهران للنشر و التوزيع، عمان، األردن، البشرية إدارة املواردحنا نصر اهللا ،  -2
  .25، 24: ، ص، ص2015األردن،  ، دار صفاء للنشر والتوزيع،2، طأثر السياسات اإلقتصادية يف أداء املصارف التجاريةنصر حممود مزيان فهد،  -3
  .90: ، ص2011، الوراق للنشر و التوزيع، عمان، األردن، 2ط التنبؤ بالفشل،التحليل املايل ألغراض تقييم األداء و الزبيدي،  حممودمحزة  -4
  . 89: نفس املرجع السابق، ص -5
  .199: ، ص 2005، دار وائل للنشر، عمان، األردن، -  مدخل إستراتيجي - دار املوارد البشريةخالد عبد الرحيم مطر اهلييت،  -6
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أن عمليات تقييم األداء  ةؤسسة على أنه عملية مراقبة ولكن يف احلقيقاملوينظر لعملية تقييم أداء 


والغاية من التقييم حتديد املشكلة اليت قد تعترض املؤسسة، كما يقصد  ،على جزء مهم من املراقبة الكليةحتتوي 


بعملية تقييم األداء قياس األعمال املنجزة ومقارنتها مبا كان جيب أن يتم وفقا للتخطيط املعد مسبقا، أمال يف 


عملية قياس كفاءة األداء "م األداء بأنهكما يعرف تقيي ،1"اكتشاف جوانب القوة أو حتديد نقاط الضعف


الوظيفي احلايل للموظف و احلكم على قدرته واستعداده للتقدم وحتمل املسؤولية يف املستقبل، ويعترب تقييم 


، وهناك من يرى 2"األداء الوظيفي معيارا فرعيا من معايري إدارة املوارد البشرية اليت تتضمنها جوائز األداء املتميز


جمموعة الدراسات اليت ترمي إىل التعرف على مدى قدرة املؤسسة وكفاءاا يف إدارة "األداء هو بأن تقييم


العملية "، كما عرف فيشر ورفقاءه تقييم األداء على أنه3"نشاطها يف جوانبه املختلفة خالل مدة زمنية حمددة


، وبصفة عامة ميكن 4"ة زمنية حمددةاليت يتم بواسطتها حتديد املسامهات اليت يعطيها الفرد ملؤسسته خالل فتر


هلا الفرد ذتقييم األداء عملية إدارية دورية هدفها قياس نقاط القوة ونقاط الضعف يف اجلهود اليت يب "القول بأن


والسلوكيات اليت ميارسها يف موقف معني ويف حتقيق هدف معني خططت له املؤسسة مسبقا ومستوى أدائه 


قياس كفاءات الفرد على أساس األعمال اليت أداها خالل فترة معينة " فهو أو ببساطة شديدة  ،5"لواجباته


 6."وتصرفاته وسلوكه مع من يعملون معه يف جهات العمل


 أهداف تقييم األداء: ثانيا


إن اهلدف األساسي من وراء عملية تقييم األداء املؤسسي هو حتقيق الترابط بني املؤسسة والعاملني 


من خالل رفع كفاءة املؤسسة وقدرا على حتقيق أهدافها، ومن وجهة نظر العاملني يف املؤسسة فإن تقييم فيها 


  7:األداء حيقق األهداف التالية


 أدائهم للحصول على تقارير ممتازة؛تشجيع العاملني على حتسني  -


إملام العامل بنواحي الضعف يف عمله واليت حتتاج إىل عالج، وذلك من خالل طرق نصحه وإرشاده  -


 تحسني أدائه؛ل


  أداء املوظف والعمل على عالجها؛حتديد نقاط الضعف والقصور يف -


 قابلة التطوير الذي حيدث مستقبال؛إعداد العامل مل -


 يف استخدام معايري ومقاييس واضحة؛املوضوعية  اإلحساس بالعدالة واملساواة بينه وبني زمالئه نتيجة -


ه موضع التقييم، ويتوقف على نتائج هذا التقييم مدى ما يتاح له من فرص ءوأن أدا شعور العامل مبسؤوليته -


                                                 
 .90 ،89:ص،ص ،مرجع سابق ،محزة حممود الزبيدي -1
 . 44:ص ،دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن ،إدارة املوارد البشرية، فيصل حسونة -2
 .25:ص مرجع سابق، ،نصر محود مزنان فهد -3
 .360:ص ،2002 لبنان، ،، دار النهضة العربية، بريوتإدارة املوارد البشرية من منظور إستراتيجي ،حسن إبراهيم بلوط -4
 .199: ص ،مرجع سابق ،خالد عبد الرحيم مطر اهلييت -5
 .56: ص ،2011األردن ، ،، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمانداريةالرقابة اإل ،زاهد حممد ديري -6
 .177، 176: ، ص، صمرجع سابق، نيحممد قدري حس -  7
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  .      يف الترقي واحلصول على املكافأة


  1:األهداف التاليةإن عملية تقييم األداء إن حتققت سوف تضمن حتقيق املؤسسة ف أما من وجهة نظر   


املؤسسة من خالل سعيها ملواصلة نشاطها بغية حتقيق أهدافها، إن  يوفر تقييم األداء مقياسا ملدى جناح -


النجاح مقياس مركب جيمع بني الفعالية والكفاءة وبالتايل فهو أمشل من أي منهما ويف كلتا احلالتني تستطيع 


  ؛ملواصل البقاء واالستمرار يف العاملؤسسة أن ت


يوفر نظام تقييم األداء معلومات ملختلف املستويات اإلدارية يف املؤسسة ألغراض التخطيط والرقابة واختاذ  -


  ؛على حقائق عملية وموضوعية القرارات املستندة


يظهر تقييم األداء التطور الذي حققته املؤسسة يف مسريا حنو األفضل أو حنو األسوأ وذلك عن طريق نتائج  -


  ؛ت املماثلةؤسساذ الفعلي لألداء زمنيا يف املؤسسة من مدة ألخرى ومكانيا بالنسبة للمالتنفي


فع املؤسسة ت املختلفة وهذا بدوره يدؤسسايساعد على إجياد نوع من املنافسة بني األقسام واإلدارات وامل -


  ؛لتحسني مستوى أدائها


  ؛بأدائهاوحتديد العناصر اليت حتتاج إىل املساعدة من أجل النهوض  أةيؤدي إىل الكشف عن العناصر الكف -


  .إن تقييم األداء يؤدي إىل حتقيق األهداف احملددة -


  :أمهية تقييم األداء :ثالثا


تتبع أمهية تقييم األداء من خالل طبيعته كوظيفة تستهدف دراسة درجة التناسق واالئتالف بني عوامل   


كفاءة استخدامها، وتطور تلك الكفاءات يف فترات زمنية متتابعة وذلك من خالل اإلنتاج للتعرف على مدى 


  2:مقارنة ما حتقق منها باهلدف، وترجع أمهية تقييم األداء إىل األسباب التالية


تساعد على توجيه نظر اإلدارة العليا إىل مراكز املسؤولية اليت تكون أكثر حاجة إىل اإلشراف وحيث يكون  - 


 ؛ثر إنتاجيةاإلشراف أك


تعمل على ترشيد الطاقة البشرية للمؤسسة يف املستقبل حيث يتم إبراز العناصر الناجحة وتنميتها، وكذلك  - 


العناصر غري املنتجة اليت يتطلب االستغناء عنها أو حماولة إصالحها لزيادة كفاءا حيث أن تقييم األداء ميثل 


 ؛لتشجيعيةأساسا موضوعيا لوضع نظم احلوافز واملكافآت ا


تساعد مديري األقسام على اختاذ القرارات اليت حتقق األهداف من خالل توجيه نشاطهم حنو ااالت اليت  - 


 ؛ستخضع للقياس واحلكم


مهامه مقدما،  توىلياملساعدة على وجود نوع من االقتناع الوظيفي بتعرف املدير لكيفية أداء العمل الذي س - 


وكذلك توفري األساس السليم إلقامة نظام سليم وفعال للحوافز، كما أا تساعد على حتديد املدى الذي حيقق 


 ؛عنده حتمل املسئولية اإلدارية


                                                 
 .93، 92: ص،ص  ،مرجع سابق ،محزة حممود الزبيدي -1
  .  124، 123: ص، ص مرجع سابق، حامد، وعمر -  2







 األداء يف املؤسسة االقتصادية:                                                                    الفصل الثالث


 


 
126 


متدنا مؤشرات تقييم األداء باألساس الذي يتم مبقتضاه إجراء مقارنات بني القطاعات املختلفة داخل  - 


 ؛ملؤسسات بعضها ببعضاملؤسسة وكذلك بني ا


تساعد مؤشرات تقييم األداء املستويات اإلدارية على التعرف على أسباب االحنرافات اليت مت اكتشافها حىت  - 


 .ميكن اختاذ اإلجراءات الالزمة لتالفيها


ولزيادة فعالية تقييم األداء ودعمه ينبغي أن تكون عملية التقييم مستمرة، وذلك عن طريق تقسيم 


خطوات العمل يف ضوء األهداف الرئيسية، ووضع النماذج اخلاصة بالتقييم يف كل خطوة، على أن يتم التقييم 


على الصعوبات واملشاكل يف كل النهائي بعد االنتهاء من العمل، ويتميز أسلوب التقييم املستمر يف التعرف 


           .              مرحلة من املراحل املختلفة


  و أنواعه هومصادر معلوماتتقييم األداء  مبادئ: املطلب الثاين


كما أن مصادر معلوماته متنوعة، وتوجد أنواع  إتباعهاإن لعملية تقييم األداء جمموعة من املبادئ جيب   


  .سنوردها فيما يليحسب اهلدف منه  لتقييم األداءعديدة 


  مبادئ تقييم األداء: أوال


هناك مبادئ عديدة جيب االسترشاد ا عند القيام بعملية تقييم األداء حىت حتقق أهدافها وحىت تنجح 


  1:يف هذه املهمة، ومن هذه املبادئ نذكر


 .وأهداف واضحةمبعىن اعتماد كل من قياس وتقييم األداء على معايري أداء : مبدأ الوضوح -1


مبعىن ضرورة استخدام مفاهيم ومعايري موضوعية موحدة لقياس وتقييم العاملني يف العمل  :مبدأ املوضوعية -2


 .الواحد أو اموعة


مبعىن مشول تقييم على كل من االجيابيات والسلبيات أو على كل من مناطق القوة  :مبدأ الشمول -3


 .خرى، أو إدراك السلبيات دون االجيابيات والعكسوالضعف، حبيث ال يتم تغليب أحدمها على األ


املعارف : مبعىن أن تتضمن بنود تقييم األداء كل اجلوانب اهلامة يف هذا الشأن وهي :مبدأ التكامل -4


 .واالجتاهات والسلوك واملهارات، ال أن يتم االهتمام ببعض البنود وترك أخرى


داء عملية مستمرة ودائمة على مدار السنة، وليس مبعىن ضرورة أن يكون تقييم األ :مبدأ االستمرارية -5


عملية مومسية  تتم يف شهر من شهور السنة فقط، فأثناء فترة االختبار يتم تقييم األداء بعد أول ثالثة شهور، 


 .وبإمكان رئيس أو مشرف العمل إجراء التقييم يف أي وقت دون انتظار للتوقيتات املذكورة


 .مشاركة املرؤوس يف مجيع مراحل وخطوات عملية تقييم األداءمبعىن ضرورة  :مبدأ املشاركة -6


  مصادر معلومات تقييم األداء :ثانيا


تعترب عملية التنوع يف مصادر املعلومات الداخلية واخلارجية أمر يثري التقييم وبالتايل تكون النتائج 


                                                 
 .143، 142: ، ص، صمرجع سابقمدحت أبو النصر،  -  1
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  1:أفضل، وتتمثل أساسا هذه املعلومات فيما يلي


  : الداخلية لوماتاملع -1


  :تتعلق باملعلومات اخلاصة بتسيري املؤسسة وختص كل وظيفة فيها وتشمل كل من  


  ؛الوثائق احملاسبية املالية - 


  ؛تقارير اجتماعات جملس اإلدارة واجلمعية العامة - 


  .طرق التنظيم والتسيري - 


  : اخلارجيةلومات املع -2


  :تتعلق باملتعاملني اخلارجيني للمؤسسة فنجد  


  ؛وأذواقهمتصرفات الزبائن  - 


  ؛تطور السوق واملركز املايل - 


 .معلومات مالية عن املؤسسات املنافسة - 


  :أنواع تقييم األداء :ثالثا


  2:إجيازها فيما يليميكن هناك العديد من أنواع تقييم األداء   


  : تقييم األداء املخطط -1


تقييم أداء املؤسسات االقتصادية من خالل مدى حتقيقها لألهداف املخططة، وذلك عن  ونعين به  


  .طريق مقارنة مؤشرات األداء املخطط مع املؤشرات الفعلية وفق فترات زمنية حمددة


  : تقييم األداء الفعلي -2


وذلك مبقارنة األرقام الفعلية بعضها بالبعض  ،ويراد به تقييم كفاءة املوارد املتاحة املادية منها والبشرية  


  .اآلخر ألجل التعرف على اإلختالالت اليت حدثت وتأشري درجة مستوى األداء يف توظيف هذه املوارد


  : تقييم األداء املعياري أو القياسي - 4


مقياسا للحكم  ونعين به مقارنة النتائج الفعلية مع القيم املعيارية أو النتائج املعيارية اليت وضعت لتكون  


  .فيها إذا كانت النتائج الفعلية مرضية أم ال


   :تقييم األداء العام أو الشامل -5


واستخدام مجيع املؤشرات  ملؤسسةقصد ذا النوع من تقييم األداء مشول كل جوانب النشاط يف ايو  


املخططة والفعلية واملعيارية يف عملية القياس والتقييم، والتمييز بني أمهية نشاط وآخر عن طريق إعطاء أوزان 


  .وكل وزن يشري إىل مستوى األرجحية لكل نوع من أنواع النشاط ،ألنشطة املؤسسة


  


                                                 
، )2006-2004(للفترة  GMS دراسة حالة املطاحن الكربى للجنوب: ور التحليل املايل يف تقييم األداء املايل باملؤسسة اجلزائرية د ،شباح نعيمة -1


 .26، 25: ص ص،، 2008اجلزائر، ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتسيري،جامعة حممد خيضر، بسكرة، مذكرة، 
 .28، 27:ص،ص ،مرجع سابق ،نصر محودة مزنان فهد -2
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  معايري تقييم األداء و أساليبه: املطلب الثالث


ليب تقييم األداء املؤسسي إىل التعرف على حجم ومستوى املطابقة أو عدم املطابقة مع دف  أسا  


حسب اهلدف من عملية تقييم األداء، لذلك خيتلف املعيار املناسب ، املعيار احملدد لكل أداء أو عملية إنتاجية


 املداخل العلمية لتقييم األداء ، إضافة إىلواألساليب املستخدمة يف تقييم األداءعايري امل : وسنوضح فيما يأيت


     . واالنتقادات املوجهة لكل معياريف عملية التقييم واليت تعددت نتيجة تعدد املعايري املستخدمة 


  :معايري تقييم األداء: أوال


 واليت تعرفثالثة جماميع رئيسية  تقييم إىلالقسم املعنيون بتقييم األداء املعايري املستخدمة يف عملية ي     


وسنتطرق إىل دالالت هذه املعايري فيما   (E S 3): املؤسسات الرقابية والتقييمية املعنية بتقييم األداء بـ لدى


   1:يلي


   :( Economies )الوحدة اقتصادياتتعلقة بتقييم املعايري امل -1


  ةكلفتاإلقالل من  ىالوحدة أي قدرا عل اقتصاديات ىتستخدم هذه املعايري يف التعرف علو    


، رة أو النوعية املستهدفةراملطلوب من اإلنتاج سواء يف الكمية املق ىاملستو ىمدخالت اإلنتاج مع احملافظة عل


الوحدة من حتقيق إنتاجها بأحسن نوعية وبأقل  استطاعت اذإأن هذه املعايري تنصب على الكشف عما  أي


  .التكاليف


  :( Efficiency )املعايري املتعلقة بتقييم كفاءة الوحدة -2


) املدخالت(جناح الوحدة يف إحكام العالقة بني املوارد  ىقياس مد ىوتنصب وظيفة هذه املعايري عل    


وقد تتجه الوحدة يف  ،تعظيم املخرجات وختفيض املدخالت دف إىل كفؤةاملستخدمة واملخرجات بطريقة 


السعي لتحقيق خططها اإلنتاجية يف إنتاج سلع وخدمات بالنوعية والوقت  جمال اإلرتقاء بكفاءا اإلنتاجية إىل


بنفس  االحتفاظوقد يتحقق ذلك أيضا عن طريق زيادة اإلنتاج مع  ،املقررين وبأقل مقدار من املدخالت


 .أو ختفيض املستلزمات مع االحتفاظ بنفس املستوى من اإلنتاج اإلنتاج مستلزمات من ىاملستو


 : ( Effectiveness )علقة بالفاعليةاملعايري املت -3


جناح الوحدة اإلقتصادية يف حتقيق أهدافها وذلك عن طريق  ىهذه املعايري يف الكشف عن مد صوختت    


وفيما إذا جنحت الوحدة يف تعبئة مواردها بالكفاءة املطلوبة يف  ،بيان العالقة بني املخطط والفعلي من األهداف


إعتماد عدة أساليب يف  وتلجأ الوحدة اإلقتصادية عادة إىل ،خطتها اإلنتاجية حتقيق األهداف اليت وضعتها يف


حتقق خطة اإلنتاج واملبيعات والتكاليف وصايف  ىوذلك عن طريق تأثري مد ،سبل  بلوغ أهدافها بفاعلية


ؤسسة ومقارنة ذلك مبا حتقق يف السنة السابقة األرباح والقيمة املضافة وغريها من العناصر األساسية لنشاط امل


أو السنوات السابقة ومالحظة التطورات االجيابية اليت حصلت أو التراجعات اليت حدثت، وخالصة القول أن 


   . املعايري اليت تقاس ا الفعالية تعين بيان مدى حتقيق املؤسسة االقتصادية ألهدافها


                                                 
 .99 – 97: ، ص، ص2006، دار املناهج للنشر والتوزيع ، عمان، األردن ،تقييم األداء باستخدام النسب املالية جميد الكرخي،  -1
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 أساليب تقييم األداء: ثانيا


أساليب تقييم األداء املؤسسي بسبب اختالف األنشطة واألعمال داخل املؤسسة، وأيضا بني تتعدد 


         1:مؤسسة وأخرى، ومن أهم تلك األساليب


 : أسلوب املوازنة التخطيطية -1


الذي يقوم على مقاييس كمية، وتكون الرقابة هنا على مستوى األداء   وهو أسلوب الرقابة املالية    


وعلى كيفية األداء، وأسلوب املوازنة التخطيطية تبني للمديرين واملشرفني املبالغ والكميات املسموح 


دا باستخدامها أو تداوهلا أو إنفاقها، وأيضا حتقق التنسيق بني اإلدارات واألقسام املختلفة باملؤسسة، ومساع


على عدم جتاوز تلك األرقام جتنبا يف الوقوع يف أزمات مالية تكون املؤسسة يف غىن عنها، و االلتزام  ببنود 


، املوازنة النقدية: الصرف واالستهالك من األصول ومواد خام والتعيينات، ومن أهم املوازنات التخطيطية


 .اليف، موازنة اإلنفاق الرأمسايلموازنة املواد اخلام واملنتجات، موازنة اإليرادات و التك


 :أسلوب املقارنة -2


ويقوم هذا األسلوب على معلومات رقمية وكمية للمعايري املطلوب الوصول إليها وأيضا معلومات     


باألداء الفعلي احملقق، وتتم املقارنة هنا بني هذين البندين، ويف هذا احلالة تواجه املراقب ثالث حاالت من 


فإما أن يكون األداء مبستوى املطلوب يف املعيار ، وإما أن يكون : ء احملقق واألداء املطلوباملقارنة بني األدا


 .األداء أعلى من املطلوب، وإما أن يكون األداء أقل مما هو مطلوب فعال


  :أسلوب النسب املالية -3


ائية واملالية يف ويعتمد هذا األسلوب على املؤشرات والقوانني واملبادئ الرياضية واالقتصادية واإلحص    


نسبة السيولة، نسبة : التعرف على مستوى أداء النشاط العام أو اخلاص للمؤسسة، ومن أشهر هذه املؤشرات


 .النشاط، نسبة املديونية، نسبة الرحبية، نسبة معدل العائد على املبيعات


 : أسلوب املراجعة اإلدارية -4


وهو عبارة عن نظام مراجعة شامل ملكونات اهليكل التنظيمي باملؤسسة من اإلدارات واألقسام     


اخل، وتنقسم ....والوحدات التنظيمية األخرى، باإلضافة إىل مراجعة اخلطط واألهداف والسياسات والعمليات


 : املراجعة اإلدارية إىل نوعني


طبيقات احملاسبية يف املؤسسة تتوافق مع املبادئ وسياسات وتم بالتأكيد من أن الت: املراجعة الداخلية - 


 ؛املؤسسة


وتم من أن املبادئ احملاسبية واملتعارف عليها قد استخدمت يف مجيع سجالت وتقارير : املراجعة اخلارجية -


  .املؤسسة
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 : أسلوب نقطة التعادل -5


دات الكلية عند نقطة معينة تكون على دراسة العالقة بني التكاليف الكلية واإليرا يقومأسلوب  وهو    


عندها التكاليف الكلية تساوي اإليرادات الكلية وعند سعر معني وعند كمية معينة، وأيضا تكون املؤسسة 


عند هذه النقطة ال حتقق رحبا وال خسارة، أما بعد هذه النقطة فتحقق أرباحا، أما قبلها فاملؤسسة حتقق 


حتليل نقطة التعادل مبعرفة كميات اإلنتاج ومن مث املبيعات اليت  خسائر، وتقوم املؤسسة من خالل أسلوب


حتقق هلا أرباحا، وتلك اليت حتقق هلا خسائر عند سعر معني، و بذلك تسعى املؤسسة جاهدة إىل ضبط 


 .السياسة السعرية وتنشيط الربامج التروجيية واإلعالنية من أجل االبتعاد عن نقطة التعادل باجتاه منطقة األرباح


  :أسلوب دورة حياة املنتج -6


وهو أسلوب يفيد العاملني يف إداريت اإلنتاج والتسويق ملتابعة املنتج وبالذات اجلديد الذي يطرح يف     


السوق واحتماالت جناحه أو فشله، وذلك من خالل فترات زمنية تعكس واقع هذا املنتج من حيث االنكماش 


وهذا األسلوب مفيد يف عملية املتابعة واملقارنة أوال بأول من واقع واالنتشار أو من حيث النجاح أو الفشل، 


إىل أن حدوث كل مرحلة  املنتجات من سلع وخدمات وبني واقع السوق وسلع وخدمات املنافسني، باإلضافة


ولني يف املؤسسة ظروفا ما خارجية وداخلية جديرة بالدراسة والتحليل، كما تسعى املؤسسة يعكس للمسؤ


ة أن تسرع يف مرحلة التقدمي وأن تستمر يف عملية النمو وأن تبقى أطول فترة ممكنة يف مرحلة بصفة عام


                 .         النضج، وأن تتحاشى أن تصل منتجاا إىل مرحلة االحندار


 املداخل العلمية لتقييم األداء: ثالثا


سسات من العمليات اليت القت جدال علميا ملا كانت قضية وضع معايري جامعة شاملة لقياس أداء املؤ    


واسع النطاق الختالف األنشطة واملناخ السياسي واالجتماعي واالقتصادي وارتباط املؤسسات احلديثة 


 .   مبعطيات النظم السياسية القائمة


  1:سنتطرق إىل جمموعة من املداخل العلمية لعملية تقييم األداء وهي    


 : املدخل اإلجنازي -1


هذا املدخل أن املعيار األول واألهم واألكثر وضوحا هو ما يتم إجنازه، وكثريا ما يركز املدخل ويرى       


على اإلجناز الكمي وإبرازه أحيانا على خصائص وجودة اإلنتاج، وكثريا ما يدلل على ذلك باألرقام 


 .واملقارنات اإلحصائية


 : املدخل التحكمي -2


حل العملية اإلنتاجية أو التحكم يف وسائل اإلنتاج ومكوناته ويعين هذا املدخل التحكم يف مجيع مرا    


  .املختلفة إلنتاج سلعة أو خدمة
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  :مدخل العائد -3


ويركز هذا املدخل ويعطي أمهية كبرية للعائد املايل الرحبي للمؤسسة ويفيد أن األرباح هي اليت حتدد     


 .االقتصادية والصناعيةأهدافها حيث أن الربح ميثل اهلدف األول ملعظم املؤسسات 


  :مدخل املعلومات -4


يركز هذا املدخل مدى توفر املعلومات للمؤسسة والعاملني ا وتوظيف هذه املعلومات، وكثريا ما     


 .يستخدم هذا املدخل يف املؤسسات اإلعالمية اليت تنتج مواد إعالمية ويف التسويق والعالقات العامة وغري ذلك


ين هذا املدخل حساب كمية اجلهود املبذولة للعاملني سواء حتقق اهلدف كليا أو ويع: مدخل اجلهد املبذول -5


 .جزئيا أو مرحليا، ويكثر استخدام هذا املدخل يف املؤسسات اخلدمية ذات األنشطة اإلجرائية و اإلدارية


  :مدخل املهارات الوظيفية -6


فية، وكثريا ما يستخدم يف تقييم األفراد ويركز هذا املدخل على تقييم اجلوانب املرتبطة باملهارات الوظي    


 .وليات الوظيفة بشكل كبري باجلوانب اخلاصة ملسؤأكثر من التقييم يف األنشطة واإلدارات واملؤسسات ويعىن


  :مدخل التوافق مع الوظيفة -7


حيث  ويرى هذا املدخل أن توافق الفرد مع الوظيفة اليت يقوم ا هي نقطة هامة يف عملية تقييم األداء    


أن لكل وظيفة إطارا عاما وعناصر مكونة هلا، األمر الذي جيعل من هذا اإلطار وهذه العناصر مؤشرات لقياس 


 .أداء الفرد هلذه الوظيفة


  :مدخل اخلربات املتخصصة -8


يركز هذا املدخل على ما يتوافر للفرد من خربات يف جمال التخصص ويعترب هذا املدخل األكثر شيوعا     


 .يف أداء األفراد يف كافة التخصصات، وخاصة العاملني شاغلي الوظائف النمطيةواستخداما 


  :املدخل السلوكي -9


ويعىن هذا املدخل بأمهية تقييم اجلانب السلوكي وهو عامل مشترك يف تقييم كافة األفراد ولكنه حيتل   


خلية املتمثلة يف العاملني، مساحة كبرية يف تقييم األفراد الذين يشغلون وظائف هلا عالقة باجلماهري الدا


واجلماهري اخلارجية املتمثلة يف املتعاملني، حيث أن اجلانب السلوكي ميثل مساحة كبرية أيضا يف تقييم هؤالء 


 .العاملني


  :مدخل املهارات الشخصية -10


ويركز هذا املدخل على أمهية املهارات الشخصية يف تقييم أداء بعض العاملني الذين يشغلون وظائف     


إشرافية، وتندرج هذه املهارات طبقا للمستوى الوظيفي فهناك املهارات اإلشرافية واإلدارية والقيادية 


 .والسلوكية، وترتبط كل هذه املهارات باملستوى الوظيفي للفرد املراد تقييم أدائه


 : مدخل العوامل الدافعة واملانعة -11


املانعة، وهذا املنهج يؤكد  الدافعة و سلبيا بالعوامل بالعوامل ويرى هذا املدخل أن اإلجناز يرتبط إجيابيا    
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على أن تقييم األفراد الذين يشغلون وظائف إدارية أو مالية يتم قياس وتقييم األداء من خالل اجلهد املبذول 


مطروحا فيه العوامل الدافعة أو اجلهد املبذول مضافا إليه العوامل املانعة حيث إن هذه الوظائف قد تكون هلا 


                      .هام بينية ال تؤدي إىل املنتج النهائي سواء كان سلعة أو خدمةم


  عملية تقييم األداء ومشكالته املتطلبات األساسية لنجاح: الرابعاملطلب 


  . هالنجاحذكر املشاكل اليت قد تواجه عملية تقييم األداء وجب أوال حتديد املتطلبات األساسية قبل   


  املتطلبات األساسية لنجاح عملية تقييم األداء: أوال


تتطلب عملية تقييم األداء بعض املتطلبات األساسية اليت من شأا االرتفاع بدرجة التقييم إىل مستوى 


املسؤوليات  ليمة يف تصحيح االحنرافات وحتديداملوثوقية الذي يساعد على اختاذ القرارات الس من الدقة و


  1:واالرتقاء بالنتائج إىل املستويات املرغوبة ومن هذه املتطلبات نذكر ما يلي


أن يكون اهليكل التنظيمي للمؤسسة االقتصادية واضحا حتدد فيه املسؤوليات والصالحيات لكل مدير  - 


  ؛اخل بينهماومشرف بدون أي تد


يتم دون دراسة هذه األهداف  قابلة للتنفيذ وهذا الأن تكون أهداف اخلطة اإلنتاجية بينة واضحة وواقعية  -


دراسة مستفيضة ومناقشتها مع كل املستويات داخل املؤسسة االقتصادية لكي تأيت األهداف متوازنة جتمع بني 


  ؛قبول واإلمكانات املتاحة للتنفيذالطموح امل


هما لدوره عارفا بطبيعة نشاط املؤسسة مالكا متمرسا يف عملية تقييم األداء متف أن يتوفر للوحدة االقتصادية -


  ؛ب واملؤشرات التقوميية بشكل صحيحقادرا على تطبيق املعايري والنس


أن يتوفر للمؤسسة نظاما متكامال وفعاال للمعلومات والبيانات والتقارير الالزمة لتقييم األداء حبيث تكون  -


يف اإلدارات على اختالف مستواها من اختاذ القرار السليم  انسيابية املعلومات سريعة ومنتظمة تساعد املسؤولني


  ؛دي اخلسائر يف العملية اإلنتاجيةوالسريع ويف الوقت املناسب لتصحيح األخطاء وتفا


أن تكون اإلجراءات واآللية املوضوعة ملسار عملية تقييم األداء بني اإلدارات املسؤولة عن تقييم األداء يف  -


ة ومنظمة ومتناسقة ابتداء من اإلدارة يف مركز املسؤولية وصعودا إىل الوزارة اهليكل التنظيمي واضح


وبالعكس، وإال تعرقلت العمليات التقييمية والتصحيحية لألداء يف هذا املستوى أو ذاك وضاعت اجلدية 


  .القرارات املتعلقة بعملية تقييم األداء ذااملطلوبة من إخت


هذه احلوافز مادية أو معنوية أو كانت إجيابية أو سلبية حبيث حيقق هذا وجود نظام حوافز فعال سواء كانت  -


النظام ربطا متينا بني األهداف املنجزة فعال وبني املخطط منها، ألن غياب مثل هذا النظام يضعف من قوة 


   .سوموجدية القرارات املتخذة بشأن تصحيح املسار يف العملية اإلنتاجية واالرتفاع ا إىل املستوى املر


   مشكالت تقييم األداء: ثانيا


يقابل القائم بعملية تقييم األداء بعض املشكالت والصعوبات نتيجة نقص بعض البيانات واملعلومات 


                                                 
  .43، 42:ص ص،، 2014،، دار املناهج للنشر والتوزيع ، عمان، األردن داء يف الوحدات االقتصادية باستخدام النسب املاليةتقييم األجميد الكرخي،  -1
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              1:الالزمة إلجراء عملية املتابعة وتقييم األداء بالصورة املثلى، وتتمثل أهم هذه املشاكل يف


 : قصور نظم املعلومات يف بعض املؤسسات -1


يعترب وجود نظام متكامل للمعلومات الفنية واالقتصادية واملالية واإلدارية أحد الركائز اليت تقوم عليها   


عملية تقييم األداء، وتبذل العديد من املؤسسات حماوالت جادة ومستمرة يف التطوير دف إجياد نظام 


ف اإلدارة املتعددة ويساعدها يف اختاذ القرارات الرشيدة، يف حني أن البعض للمعلومات يسمح خبدمة أهدا


اآلخر ليس لديه نظام معلومات أو يف طريقه الختاذ قرارات متعلقة بتطبيق نظام املعلومات، ويف هذه احلالة 


بالغ الصعوبة، وترجع مشكلة قصور نظام  ايكون احلصول على البيانات الالزمة ملتابعة وتقييم األداء يعترب أمر


 :املعلومات يف بعض املؤسسات إىل


ضعف نظام الرقابة الداخلية، وخصوصا ما يتعلق بعمليات الشراء والتخزين واإلنتاج والبيع والتحصيل  -


 اخل؛.....ليل أوقات تشغيل اآلالتومراقبة العاملني، وحت


أا ال تتضمن يف أغلب املؤسسات نظم التكاليف املعيارية إذ  - قصور نظم التكاليف املطبقة وعدم تكاملها -


 تكاليف الفعلية يف معظم املؤسسات؛أو التقديرية، باإلضافة إىل عدم تطبيق نظرية القياس احلدي لل


 . إما بسبب حداثتها أو بسبب عدم اإلميان جبدواها ؤسساتعدم وجود نظام للمحاسبة اإلدارية يف معظم امل -


 :وحتديد بعض معايري األداء يف بعض األنشطة االقتصاديةصعوبة قياس  -2


تواجه بعض املؤسسات صعوبات كثرية عند قياس وحتديد بعض املعايري واملؤشرات املتعلقة بنتائج     


نشاطها وتقييم أدائها، وختتلف درجة الصعوبة تبعا الختالف طبيعة النشاط، وميكن توضيح بعض هذه 


  :الصعوبات فيما يلي


لقياس الكمي حلجم اإلنتاج النهائي يف بعض املؤسسات ويرجع ذلك إما لتعدد نوعية املنتج صعوبة ا -


أو لتعدد  - كما يف حالة صناعة املنتجات الدوائية - واختالف وحدة قياسه على الرغم من سهولة التمييز بينها


               ا أو عدم تكرارها بني فترة وأخرى؛العمليات اإلنتاجية وعدم توافق أزمنة تنفيذه


مثل تنمية وتطوير العاملني لرفع مستوى خدمة : صعوبة التعبري الكمي عن بعض أهداف املؤسسات -


تائج من حيث نوعها ومدى العمالء، ويف هذه احلالة تأخذ عملية التقييم بأسلوب التقدير ملا حتقق من ن


 فعاليتها؛


ي بعض األنشطة حيث قياس الطاقة اإلنتاجية فف: صعوبة توحيد مفاهيم الطاقة اإلنتاجية وصعوبة قياسها -


كما هو احلال يف قطاع الصناعة ، جند أن هناك اختالفا يف حتديد مستوى الطاقة الذي يأخذ معيارا للمقارنة 


وحتديد نسب الطاقة املستغلة، ويف بعض األنشطة مثل املقاوالت يكون من الصعب حتديد الطاقة اإلنتاجية 


التغلب على صعوبة التحديد الكمي للطاقة وذلك بإعادة تصنيف شركات املقاوالت  بالرغم من وجود إمكانية


 .  وحتديد مسؤولياا


                                                 
  .  120، 119: ص، ص مرجع سابق،حامد،  وعمر -  1
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 تقييم األداء املايل: املطلب اخلامس


ألنه يقيم الصحة  داءيعد تقييم األداء املايل من أحد الركائز األساسية اليت تستند عليها عملية تقييم األ    


تقييم  عمليةعريف سنتطرق يف هذا املطلب إىل ت و ،املالية ومدى قدرة املؤسسة على االستمرار يف دنيا األعمال


   .األداء املايل، إضافة إىل أمهيتها وأهدافها


  األداء املايلتقييم تعريف وأمهية : أوال


التعاريف  بعضورد لكن قبل ذلك سنللمؤسسات االقتصادية األداء املايل تقييم فيما يلي أمهية بني سن    


  .ة من طرف الباحثني واألكادميينياملقدمو لتقييم لألداء املايل


  :األداء املايلتقييم تعريف  -1


 باستعمالالتعبري عن نشاطات إدارة األعمال " األداء املايل بأنه  تقييم   Miller&Dossكل من  عرف     


" ، ويعرف أيضا بأنه1"مقاييس مالية معينة وأنه األداة الرئيسية الداعمة جلميع أنشطة املؤسسة املختلفة 


تشخيص الوضع املايل للمؤسسة ملعرفة مدى قدرا على إنشاء قيمة وجماة املستقبل من خالل اعتمادها على 


الذي تنتمي إليه املؤسسة، باإلضافة ملعاينة امليزانيات، مع األخذ يف االعتبار الظروف االقتصادية والقطاع 


  2".املردودية للمؤسسة ومعدل منو األرباح


قياس النتائج احملققة أو املنتظرة على ضوء معايري " األداء املايل بأنه تقييم   Wambuaعرف يف حني ي  


األمهية النسبية بني  حمددة سلفا لتحديد ما ميكن قياسه ومن مث مدى حتقيق األهداف ملعرفة الفعالية وحتديد


            3".النتائج واملوارد املستخدمة  مما يسمح باحلكم على درجة الكفاءة


تقدمي حكم ذو قيمة حول إدارة املوارد الطبيعية واملادية املالية " بأنه عبارة عنأيضا عرف تقييم األداء و    


أطرافها املختلفة، ومبعىن حريف يعترب تقييم األداء املتاحة إلدارة املؤسسة وعلى طريقة االستجابة إلشباع رغبات 


املايل للمؤسسة قياسا للنتائج احملققة أو املنتظرة يف ضوء معايري حمددة سلفا، وذلك بغية حتديد ما ميكن قياسه 


ومن مث حتديد مستوى حتقيق األهداف من خالل قياس ومقارنة النتائج مما يسمح باحلكم على  الفعالية، 


       4".مهية النسبية بني النتائج واملوارد املستخدمة مما يسمح باحلكم على درجة الكفاءةوحتديد األ


 ؤسسةقياس العالقة بني العناصر املكونة للمركز املايل للم "بأنه تقييم األداء املايلوهناك من عرف     


ة التوازن بني هذه ، للوقوف على درج)اخل...النشاط التشغيلي/ األصول، املطلوبات، حقوق املسامهني(


                                                 
، جملة الغري للعلوم االقتصادية املايل يف املصارف التجاريةالقيمة العادلة وتأثري استعماهلا يف مؤشرات األداء إبراهيم عبد موسى السعربي، زيد عائد مردان،  -1


   .235: ص ،25العراق، عجامعة الكوفة، الكوفة، واإلدارية، 
جملة العلوم االقتصادية،  ، 2014أثر إستراتيجية التميز يف األداء اإلداري يف املصارف التجارية وهيبة رمضان حممد حسني، إبراهيم فضل املوىل البشري،  -2


      . 112: ، ص2015 ،16، جملد 02ع  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان،
دراسة -تفعيل مقاييس األداء املايل على أساس القيمة وانعكاساا على أداء الشركات يف ظل احلوكمةفيحاء عبد اهللا يعقوب، عماد عامر حسني،  -3


ع  ،2014العراق،  جامعة بغداد،بغداد  جملة دراسات حماسبية ومالية،يف سوق العراق لألوراق املالية، تطبيقية على عينة من الشركات املسامهة املدرجة 


   .38: ص ،9، الد 62
  . 38: ، ص2000اململكة العربية السعودية،  ، دار املريخ للنشر، الرياض،األداء املايل ملنظمات األعمال و التحديات الراهنة، السعيد فرحات مجعة -4
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    1.ؤسسةالعناصر، وبالتايل حتديد مدى متانة املركز املايل للم


عملية فحص تقييم األداء  حيث يعترب: لتقييم األداء املايلميكن استخالص التعريف التايل  مما سبق       


  .ية يف تاريخ معنياملالاملؤسسة و قيمة حول إدارة موارد للمؤسسة االقتصادية، وتقدمي حكم ذاملركز املايل 


  :األداء املايلتقييم أمهية  -2


إىل أن األداء املايل الذي يعرب عنه مبقاييس األداء جيب أن حيفز املستخدمني  Horngrenأشارت   


واملدراء يف كافة مستويات املؤسسة على العمل حنو حتقيق األهداف العامة للمؤسسة، ويف هذا الصدد ميكن 


  2 :إجياز أمهية تقييم األداء املايل فيما يلي


الوحدة االقتصادية من خالل سعيها ملواصلة نشاطها بغية حتقيق يوفر تقييم األداء املايل مقياسا ملدى جناح  -


فالنجاح مقياس مركب جيمع بني الكفاءة والفعالية ومن مث فهو أمشل من كل منهما يف تعزيز أداء  ،أهدافها


 واصلة البقاء واالستمرار بالعمل؛الوحدة االقتصادية مب


تويات اإلدارية بالوحدة االقتصادية ألغراض التخطيط يوفر نظام تقييم األداء املايل معلومات ملختلف املس -


 مهية املعلومات لألطراف اخلارجية؛والرقابة واختاذ القرارات املستند على حقائق علمية وموضوعية فضال عن أ


يكشف عن مدى إسهام املؤسسة يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل تدقيق أكرب قدر من  -


على االقتصاد  العوائد بأقل التكاليف والتخلص من عوامل اهلدر والضياع يف الوقت واجلهد واملال مما يعود


 واتمع بالفائدة؛


جي ضمن إطار البيئة القطاعية اليت تعمل فيها، ومن مث حتديد توضح عملية تقييم األداء املايل املركز االستراتي -


 طلوبة لتحسني مركزها االستراتيجي؛اآلليات وحاالت التغري امل


يساعد نظام تقييم األداء املايل من التأكد من توفر السيولة وقياس مستوى الرحبية يف ظل قرارات االستثمار  -


ىل مقسوم األرباح يف إطار السعي لتعظيم القيمة احلالية للمؤسسة والتمويل وما يصاحبهما من خماطر باإلضافة إ


على أساس أن األهداف املالية هي زيادة قيمة املؤسسة احلالية واحملافظة على السيولة حلمايته من خطر اإلفالس 


 .والتصفية وحتقيق عائد مناسب على االستثمار


  يم األداء املايليأهداف تقخصائص و: ثانيا 


  .املايل يف عملية التقييمالواجب توفرها اخلصائص سنوضح  األداء املايلقبل التطرق إىل أهداف تقييم   


  : خصائص عملية تقييم األداء املايل -1


    3:هين تتصف مبجموعة من اخلصائص أحة وسليمة فإنه البد ون عملية تقييم األداء املايل ناجلكي تك      


                                                 
تطبيقية دراسة –حتليل أسباب وأبعاد الفشل املايل للمشروعات االستثمارية والتنبؤ به باستخدام مناذج التحليل والتنبؤ شريف غياط، عبد املالك مهري،  -1


 ،09ع  خلضر، الوادي، اجلزائر، جملة رؤى اقتصادية، جامعة الشهيد محة، لبعض املشاريع على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب باجلزائر


  .  156: ، ص2015
   .236: ص ،مرجع سابقإبراهيم عبد موسى السعربي، زيد عائد مردان،  -2
جملة جامعة خبت الرضا العلمية، جامعة ، -دراسة ميدانية-أثر القياس املرجعي على تقومي األداء املايل يف املصارف السودانية الطيب حامد إدريس موسى،  -3


  .  52: ، ص2015 ،14ع، ، السودانخبت الرضا
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تتعلق باملستقبل، أي أن وجودها الحق لوجود النشاط يف حد ذاته، وعليه فإن املايل عملية تقييم األداء  -


 ؛نشأة النشاط تسبق بالضرورة عملية تقييم األداء


مة، من خالل املعايري املستخدمة فيها مبعىن أن تكون هذه املعايري الءباملاملايل أن تتصف عملية تقييم األداء  -


النشاط حيث أنه من غري املالئم أخد معايري لقطاع خمتلف والقياس واملؤشرات لذات القطاع، ومناسبة لذات 


 ؛عليها، ويف حال تغري الظروف احمليطة فإن األمر يتطلب توفري معايري مالئمة تتماشى معه


باملرونة الكافية والقبول، فمن األمهية مبكان أن تتصف املعايري املستخدمة املايل أن تتصف عملية تقييم األداء  -


      .ة تقييم األداء باملرونة الكافيةيف عملي


   :م األداء املاىلييأهداف تق - 2


   1 :إىل املايل األداءيم ييهدف تق    


  ؛يفية ووضع كل فرد فيهوحداته الوظؤسسة وحتديد أهداف امل - 


  ؛و مبعىن آخر معايري األداء املايلحتديد املستويات املقبولة لتحقيق األهداف أ - 


  ؛باملعايري السابق حتديدها مقارنة نتائج قياس األداء املايل - 


  .حتديد االختالفات اجلوهرية بني النتائج الفعلية احملددة هلا دف تطوير مراحل العمل - 


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


                                                 
  .  51: ، صنفس املرجع السابق -1
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  :خالصة الفصل


القائم أن اخلالف تطرقنا يف هذا الفصل إىل خمتلف املفاهيم املتعلقة بأداء املؤسسات ، حيث تبني ب  


إىل تعدد املعايري واملقاييس اليت اعتمدها الكتاب والباحثون يف أساسا السبب فيه  رجعحول مفهوم األداء ي


، وعموما فإن األداء قد يستخدم لإلشارة إىل مدى بلوغ األهداف، أي اجناز ما مت دراسة األداء وقياسه


ن األداء الوظيفي واألداء الفردي ألنه يف احلقيقة التخطيط له مسبقا، كما نشري إىل أن األداء املؤسسي خيتلف ع


حمصلة لكليهما، ويعترب األداء املؤسسي املنظومة املتكاملة لنتاج أعمال املؤسسة يف ضوء تفاعلها مع عناصر 


  .بيئتها الداخلية واخلارجية


األداء يتكون من الفعالية والكفاءة حيث يقصد بالكفاءة إجناز املهام املوكلة للفرد تبني لنا أيضا أن  و  


 لتحقيقالالزمة  لوسائلل ملؤسسةإضافة للمالءمة اليت تعين مدى امتالك ابينما الفعالية هي سرعة إجناز املهام، 


األداء الداخلي واألداء : على معايري معينة حيث جند مثال ا، كما أن لألداء عدة أنواع صنفت بناءأهدافها


  اخل،...اخلارجي، األداء الوظيفي، األداء الفردي، األداء املؤسسي


ومن أجل تعرف املؤسسة على مدى حتقيقها ألهدافها املخططة مسبقا وجب عليها القيام بقياس   


اليت تساعدها يف اختاذ وتقييم أدائها، ألنه بناءا على نتائج عملية التقييم يتم الكشف عن االحنرافات يف األداء و


قراراا وترشيدها، وتعتمد املؤسسات على العديد من املقاييس من أجل قياس أدائها سواء  التقليدية كالعائد 


اخل، أو املقاييس احلديثة كمقياس القيمة ..على رأس املال املستثمر، العائد على املبيعات، منو اإليرادات


     .  اخل...املصاحلاالقتصادية املضافة، ومقاييس أصحاب 


ويعترب األداء املايل املفهوم الضيق ألداء املؤسسة ألنه يقيس اجلوانب املالية فقط، ويستخدم يف ذلك   


اليت حتتوى على الكثري من املعلومات  ا النسب املالية، إضافة إىل حتليل القوائم املالية واليتهعدة مؤشرات أمه


وضعيتها املالية وتوازا، مما يساعدها يف اختاذ قراراا اإلستراتيجية واملتعلقة تفيدنا يف تقييم املؤسسة ومعرفة 


  .بالنمو والتوسع أو تصحيح االختالل إن وجدت


ولقياس وتقييم أداء املؤسسة تستخدم املؤسسات العديد من املؤشرات والنماذج لتقييم أدائها واليت   


تعتمد األخرى على املؤشرات املالية وغري املالية معا يف منوذج  يعتمد بعضها على املؤشرات املالية فقط، بينما


 .    واحد، وسنفصل أكثر يف هذه النماذج واملؤشرات يف الفصل املوايل
 


  








 


 


  


  


    


  ::رابعرابعللالفصل االفصل ا


أثر أثر وو  تقييم األداءتقييم األداءومناذج ومناذج مؤشرات مؤشرات 


على األداء على األداء   حوكمة الشركاتحوكمة الشركات


 املؤسسياملؤسسي
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  :متهيد


حيث تقوم املؤسسات  ،اختاذ القرارات الرشيدةجوهر عملية الرقابة اإلدارية وركيزة  يعترب تقييم األداء  


، ونشري إىل أنه كلما ما جيب أن ينجز مع أي ما مت إجنازه،الفعلي أدائها بني قارنة املبناء على بتقييم أدائها 


تستخدم و كلما كان األداء أكثر كفاءة، أقلإجنازه  طلوبداء الفعلي واألداء املألكانت الفجوة بني ا


أي يعتمد على  هو مايل منها ما ،أدائهاوتقييم قياس لالنماذج املؤسسات االقتصادية العديد من املؤشرات و


مؤشر  أما، نسب املاليةكالفقط  اجلانب املايل من املؤسسة ويطلق عليه األداء املايل ويستخدم أساليب مالية


 املضافةالقيمة السوقية للمؤسسة، يف حني يقيس مؤشر فتقيس لنا األداء االقتصادي القيمة االقتصادية املضافة 


على جانب  االعتمادهوذلك هلذه املؤشرات ونتيجة االنتقادات املوجهة ، اخل...ملؤسسة يف السوق املاليةاقيمة 


وذلك بقياس تسمح بقياس األداء الكلي للمؤسسة واليت أخرى مناذج واحد من جوانب املؤسسة ظهرت 


منوذج لوحة  : هذه النماذج شيوعا جند كثرأمن و ،على حد سواءللمؤسسة الية املاجلوانب املالية والغري 


، ومبا أن هدف قياس بطاقة األداء املتوازن ومنوذج مصفوفة الكفاءة والفعالية، و هرم األداءمنوذج القيادة، 


إضافة إىل طرق  تأداء املؤسسا تحسنياملتعلقة ب يمهفاخمتلف املسنوضح  هاألداء املؤسسي هو حتسينتقييم و


دف إىل حوكمة الشركات سابقا بأن أشرنا وكما ، حتسني األداء املؤسسي و األدوات املستعملة يف ذلك


مت أجل ذلك ومن ه، حتسينحوكمة الشركات يف  الدور الذي تلعبهح يوضتسنحاول حتسني أداء املؤسسات 


  :الفصل إىل املباحث التاليةهذا تقسيم 


  املؤسسي لتقييم األداء ت املاليةاملؤشرا: املبحث األول


   ري ماليةاملالية و غمناذج تقييم األداء : املبحث الثاين


  وحتسني األداء املؤسسي  حوكمة الشركات:  حث الثالثاملب
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  املؤسسي املؤشرات املالية لتقييم األداء :املبحث األول


يركز األداء املايل على استخدام مؤشرات مالية لقياس مدى اجناز األهداف، ويساهم يف إتاحة املوارد   


املالية وتزويد املؤسسة بفرص استثمارية يف ميادين األداء املختلفة واليت تساعد على تلبية احتياجات أصحاب 


ية من أكثر األساليب املستخدمة يف قياس املصاحل وحتقيق أهدافهم، ومن بني هذه املؤشرات تعترب النسب املال


األداء املايل وأكثرها شيوعا، وسنتعرض يف هذا املبحث إىل أهم املؤشرات املالية املستخدمة يف تقييم األداء 


 .  واملتمثلة يف النسب املالية ومؤشر القيمة االقتصادية املضافة ومؤشر القيمة السوقية املضافة


  يةالنسب املال: املطلب األول


لذلك ال نستطيع تصور عدد  ،تعرف النسب املالية بأا عبارة عن عالقات بني بنود القوائم املالية  


النسب اليت ميكن تركيبها، ومبا أن الغاية من هذه النسب هي تقييم أداء املؤسسة أي الكشف عن نواحي القوة 


ونواحي الضعف يف السياسات املالية، سنحاول التركيز على أكثر النسب استعماال وشيوعا وأكثرها فائدة 


تقيس جانب من من النسب موعات رئيسية تضم كل منها جمموعة لعملية التقييم واليت ميكن تصنيفها يف جم


  .جوانب املؤسسة


  نسب السيولة: الأو


تعرف السيولة بأا مقدرة املؤسسة على مقابلة التزاماا اجلارية يف تواريخ استحقاقها، وتعرب السيولة     


بعدين، يتمثل األول  يف الوقت  عن مقدرة املؤسسة على حتويل أصوهلا املتداولة إىل نقود وجند أن للسيولة


أما البعد الثاين فيتمثل يف إمكانية حتقيق القيمة الفعلية من حتويل األصل إىل  ،الالزم لتحويل األصل إىل نقود


  1.نقود


فيما يلي أهم نسب السيولة وأكثرها شيوعا واليت ميكن استخدامها يف قياس قدرة املؤسسة سنوضح و     


نسبة التداول، نسبة السيولة املختصرة ونسبة السيولة الفورية أو : قصرية األجل وهيعلى سداد التزاماا 


  .احلالية


  :)نسبة السيولة العامة(نسب التداول  -1


ويتم حساب نسبة التداول بقسمة جمموع األصول املتداولة على جمموع اخلصوم املتداولة،  وتتكون        


ول اليت ميكن حتويلها إىل نقد خالل فترة مالية واحدة، مثل األصول املتداولة من النقدية وتلك األص


االستثمارات قصرية األجل، الذمم املدينة، املخزون، واملدفوعات مسبقا، أما االلتزامات املتداولة فتتكون من 


املستحقات والديون اليت يتوجب على املؤسسة على تقوم بسدادها خالل نفس الفترة املالية لذا فإا تتكون 


الدائنون، أوراق الدفع، املستحقات للدفع، القروض قصرية األجل، وميكن التعبري عن نسبة التداول : من


  2:بالصيغة التالية


                                                 
 .157: ص ، 2008دار احلامد للنشر، األردن، التحليلي املايل واألسواق املالية الدولية،  - االستثمار والتمويل -اإلدارة املاليةسعيد عبد اهلادي،  حممد -1
دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن،   2، ط-مدخل نظري تطبيقي –حتليل القوائم املالية  مؤيد راضي خنفر، غسان فالح املطارنة،  -2


 .130: ، ص2009
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كنسبة للتداول مرغوبة من الناحية االقتصادية والتحليلية سواء من قبل  1:2ولقد اعتربت نسبة     


البنوك، فاحتفاظ إدارة املؤسسة بأصول : املؤسسة املعنية أو من قبل اجلهات التمويلية القصرية األجل مثل


التمويلية  تعين توفر حد األمان الذي حتتاجه اجلهات 1:2متداولة ضعف اخلصوم املتداولة أي أا تكون نسبتها 


، وعليه أصبحت هذه النسبة مبثابة املعيار املطلوب والذي يويف المة أمواهلم املودعة يف املؤسسةلتطمئن على س


من ) ديناران(من االلتزامات املستحقة والواجبة التسديد هناك ) دينار(حبد األمان، حيث أا تشري أن أمام كل 


لحظة استحقاق هذا الدينار وتعذر اإلدارة عن التسديد لعدم توفر األصول السائلة أو شبه السائلة، وعليه و ب


إىل حتويل الفقرات الشبه نقدية إىل نقدية حىت لو مت ذلك خبسارة من  - إن اضطرت–النقد الكايف، فإا قادرة 


            1.من قيمتها وهي أعلى نسبة خسارة يف تصفية األصول تتوقعها إدارة املؤسسة % 50قيمتها السوقية تصل إىل 


وينظر احملللون إىل تدين نسبة السيولة بقلق لكونه مؤشرا ملشكالت يف التدفق النقدي على املدى   


القصري قد تؤدي إىل إفالس املؤسسة، أما ارتفاع هذه النسبة فيعين زيادة يف قيمة األصول املتداولة املتحررة من 


وضعا أكثر أمانا بالنسبة للدائنني قصريي األجل، ولكن ال مطالبات الدائنني قصرية األجل، األمر الذي يعين 


جيب أن ننظر بارتياح إىل االرتفاع غري العادي يف هذه النسبة ، ألنه قد تعين إما نقدا معطال أو زيادة عن 


احلجم املناسب من البضاعة، أو ارتفاعا غري مربر يف حجم الديون بسبب البطء يف حتصيلها وهذه املظاهر 


   2.هي مظاهر لسوء إدارة السيولةمجيعها 


وميكن أن نبني نقاط الضعف املوجودة يف نسبة التداول، حيث ترصد النسبة كميا ما يتوفر من   


األصول املتداولة لتغطية االلتزامات املتداولة، ويتم جتاهل تركيبة هذه األصول وتفاوت درجة سيولتها، لذا فإنه 


  3 .التداول مبؤشرات أخرى كنسب السيولة السريعة والنقديةينصح بدعم املؤشرات الناجتة عن نسبة 


  :)املختصرة(نسب السيولة السريعة  -2


وتعترب هذه النسبة أكثر حتفظا من نسبة التداول وتستخدم يف بيان قدرة املؤسسة يف مقابلة التزاماا   


كن بيعه أو هناك مي زمنية حىت قصرية األجل، ويستبعد املخزون من األصول املتداولة حلاجة املخزون إىل فترة


مقياس لدرجة تغطية الديون قصرية األجل يف املؤسسة " وتعرف نسبة السيولة السريعة بأا احتمال عدم بيعه، 


دون اللجوء إىل بيع خمزوناا، باعتبار أن هذه األخرية هي أقل األصول سيولة واألكثر عرضة للخسارة يف حالة 


   4."التصفية


                                                 
 .  114: ، ص2011، مرجع سابق محزة حممود الزبيدي،  -1
  . 313: ،  ص2011مكتبة اتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان، األردن، مقدمة يف اإلدارة املالية والتحليل املايل، مفلح عقل حممد،  -  2
 .130: ، صمرجع سابق مؤيد راضي خنفر، غسان فالح املطارنة،  -  3


4  - George Deppalens et J-P Jobard, Gestion financière de L'entreprise, Edition Sirey, Paris, 1990, p: 253. 


 = نسبة التداول 
 األصول المتداولة


 الخصوم المتداولة
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 :بة السيولة املختصرة بالطريقة التاليةكن حساب نسمي  


  
  


هلدف مقبول هلذه النسبة، ويعتربون التدين  1:1ويتطلع بعض احملللني املاليني إىل سيولة سريعة مقدارها      


البضاعة من أجل الوفاء بالتزاماا القصرية األجل، وعلى  عن هذا املعدل ضرورة العتماد املؤسسة على تسييل


احمللل أن يقدر إذا كان هذا االعتماد يف موقعه أم ال، واحنراف هذه النسبة عن املعدل املقبول يعين ضغطا على 


    1.السيولة، ويؤكد حاجة املؤسسة لتصفية بعض بضاعتها لتتمكن من دفع ديوا قصرية األجل


  :ةنسبة النقدي -3


إذا كان املنطق من وراء احتساب نسبة السيولة السريعة هو االفتراض اخلاص بصعوبة حتويل املخزون     


إىل نقدية خالل السنة، فإن نسبة النقدية تستند إىل نفس املنطق من حيث افتراضها ليس فقط صعوبة تسييل  


، وتأسيسا على )صعوبة تسييل الذمم( املخزون السلعي إمنا أيضا صعوبة حتصيل مستحقات املؤسسة لدى الغري


االفتراض تنحصر مصادر السيولة يف كل من النقدية واألصول شبه السائلة اليت يسهل حتويلها إىل نقدية هذا 


  :بسهولة ويسر ودون حتقيق أي خسائر، وتبعا لذلك حتتسب نسبة النقدية كما يلي


      


  
إن تدين . توضح هذه النسبة مدى إمكانية املؤسسة لسداد التزاماا قصرية األجل يف أسوأ األوقات      


وضع السيولة لدى املؤسسة، ألنه قد يكون هلا ترتيبات اقتراض مع  هذه النسبة ال يعين يف كافة األحوال سوء


  2.احلاجة دالبنوك حتصل مبوجبها على النقد عن


 )% 30إىل  20(و  )% 50إىل  30(: هناك من يعطي لنسبة السيولة املختصرة والسيولة اجلاهزة اال    


نطبق على مؤسسات أخرى والسبب يف على الترتيب، فذلك اجتهاد قد ينطبق على بعض املؤسسات وقد ال ي


ذلك أن تلك النسبتني قد حتققنا يف حلظة معينة، وبالتايل من اخلطأ احلكم على دميومة الوضعية، مث ما جيب 


   3:التنبيه إليه هو أن النسبتني السابقتني جيب أن تراعيا شرطني مها


جيب أن حتمي املؤسسة نفسها من خماطر عدم التسديد للديون وبالتايل جيب أن حتتاط بالقدر الكايف من  - 


                                                 
  . 315: ،  صمرجع سابقمفلح عقل حممد،  -1
 .316: ، صنفس املرجع السابق -2
 .48: ، ص2004، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، التسيري املايل مبارك لسلوس، -3


 =نسبة السيولة الفورية 
 شبه النقديةاألصول + النقدية 


 الخصوم المتداولة                         


 = نسبة السيولة المختصرة 
 المصروفات المقدمة مسبقا -المخزون السلعي –األصول المتداولة  


 الخصوم المتداولة
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  السيولة؛


وعليه ستغالل، وجود السيولة بقيم ضخمة هو جتميد جلزء من أصول املؤسسة بدل استخدامه يف دورة اال - 


  .القصرية من جهة أخرىفإن قياس درجة السيولة يرتبط بأصول االستغالل من جهة وبالديون 


   :صايف رأس املال العامل -4


ميثل رأس املال العامل الفرق بني األصول املتداولة واخلصوم املتداولة، لذا فإنه يعرف أيضا بصايف رأس     


املال العامل، ويستخدم صايف رأس املال العامل كمؤشر للحكم على سيولة املؤسسات وقدرا على سداد 


  :املدى القصري، ويستخرج هذا املؤشر من خالل الصيغة التاليةالتزاماا يف 


  اخلصوم املتداولة –األصول املتداولة = صايف رأس املال العامل 


وعند احلصول على صايف رأس مال عامل كبري فإن ذلك يعترب مؤشرا اجيابيا على سيولة املؤسسة،     


ببنود وتركيبة األصول املتداولة واخلصوم املتداولة وما ويتأثر حجم رأس املال العامل كباقي النسب  السابقة 


  1.يطرأ عليها من تغيريات وتأثريات


  :نسبة صايف رأس املال العامل إىل اخلصوم املتداولة -5


  :على اخلصوم املتداولة وفق الصيغة التالية بقسمة صايف رأس املال العامل وحتسب هذه النسبة    


  
  


وتعكس نتيجة هذه النسبة مقدار الضمان اإلضايف الذي متنحه األصول املتداولة إىل الدائنني آلجال     


يف األصول املتداولة، وضمن عالقة النسبة ) التزامام على املؤسسة(قصرية األجل إضافة إىل ما يوازي ديوم 


واليت ترى يف  ،فإن ارتفاعها إمنا يعين حتسنا واضحا يف السيولة ويدعم عالقتها مع اجلهات التمويلية املختلفة


تقدميهم القروض للمؤسسة، وعلى العكس من  عند ن الذي متنحه األصول املتداولةهذه النسبة مستوى الضما


ذلك فإن اخنفاض النسبة إمنا يشري إىل تدهور يف السيولة، ورغم أنه ال توجد حدود منوذجية هلذه النسبة إال أن 


 ارتفاعها الكبري عن املعيار املستخدم يف املقارنة، رغم أا تعطي دعما كبريا للسيولة إال أا قد تشري إالال حيبذ 


ضعف كفاءة اإلدارة يف  اوز احلدود االقتصادية املرغوبة إىلأن االستثمار يف األصول املتداولة حبجم يتج


استخدام مزايا القروض القصرية األجل بسبب قلة استخدام املؤسسة هلا، ولذلك فإن حدود هذه النسبة تثري 


إذا كانت اإلدارة يف مركز قوة أو  حتفظات كثرية للمحلل املايل بشأن تقييم األداء يف املؤسسات وفيما


      2.ضعف


  


                                                 
 .133: ص مرجع سابق، مؤيد راضي خنفر، غسان فالح املطارنة،  -1
 .  134: ص مرجع سابق،، محزة حممود الزبيدي -2


 = نسبة صافي رأس المال العامل إلى الخصوم المتداولة 
 صافي رأس المال العامل


 الخصوم المتداولة
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  نسب النشاط: اثاني


تستخدم نسب النشاط يف قياس فاعلية وكفاءة املؤسسات يف استخدام مواردها االقتصادية استخداما         


أمثال، إذ تتضمن نسب النشاط مجيعها املقارنة بني صايف املبيعات واألصول وسنتعرض فيما يلي إىل أكثر نسب 


  :النشاط استخداما وهي


  :معدل دوران املخزون -1


يشري معدل دوران املخزون إىل عدد املرات اليت يتحول فيها املخزون إىل مبيعات وجيب  على احمللل   


كذلك مع املعدالت اخلاصة باملؤسسات املماثلة أو وأن يقارن هذا املعدل مع املعدالت السابقة للمؤسسة 


  :وحيسب هذا املعدل كاآليت 1نفس النشاط أو كليهما معا، متوسط املعدالت السائدة يف


  


  


  


  :وحيسب متوسط املخزون بالعالقة التالية    


  
وتفيد فترة االحتفاظ باملخزون يف التعرف على األيام اليت حتتاجها املؤسسة لبيع البضاعة وكذلك عدد     


  :األيام اليت تبقى ا البضاعة باملخزون وحتسب بالعالقة التالية


  
ستخدم أيضا فهو يإضافة إىل كون معدل دوران املخزون من املؤشرات الكفأة يف إدارة املخزون،      


كمؤشر لتقييم نوعية أو جودة املخزون، إذ بارتفاع معدل دوران املخزون ترتفع كفاءة إدارة املخزون يف 


لذا فإن ارتفاع هذا املعدل أيضا مؤشر . حتويل البضاعة إىل نقدية عن طريق بيعها مما حيسن سيولة املؤسسة


ملؤسسة، خصوصا إذا ما ترافق هذا االرتفاع باخنفاض الرتفاع جودة أو نوعية البضاعة احملتفظ ا يف خمازن ا


  2.متوسط فترة التحصيل أو ارتفاع معدل دوران املدينني


ونستطيع حساب هذا املعدل على كامل املخزون يف املؤسسات سواء كانت جتارية أم صناعية من     


ارة كل نوع من إدبضاعة أو مواد ولوازم أو منتجات تامة الصنع حيث يكشف عن أي خلل يف عملية 


  .املخزون  على حدا


  


                                                 
  .161: حممد سعيد عبد اهلادي، مرجع سابق، ص -1
 .66: ، ص2006األردن ،  ،،  دار وائل للنشراالجتاهات احلديثة يف التحليل املايل واالئتماينحممد مطر،  -2


 = فترة االحتفاظ بالمخزون 
360 


 معدل دوران المخزون


 =متوسط المخزون السلعي 
 مخزون آخر المدة+ مخزون أول المدة 


2 


 = معدل دوران المخزون      
 تكلفة المبيعات


 متوسط رصيد المخزون
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  :معدل دوران املدينني -2


تبيع املؤسسات بضائعها باألجل حىت تتمكن من زيادة حجم مبيعاا وتعظيم أرباحها، لذا فإن دفاتر     


هذه املؤسسات تظهر ما يعرف بالذمم املدينة، وهو ما للمؤسسة على الغري نتيجة لبيع البضاعة باألجل، 


املؤسسات بعد ذلك لتحصيل هذه الديون وحتويلها إىل نقد الستخدامها مرة أخرى يف شراء وتسعى هذه 


البضائع ومن مثة بيعها، لذا فإن هذه النسبة تقيس كفاءة املؤسسة يف حتصيل ديوا وهو ما يؤثر  بشكل مباشر 


الستخراج معدل دوران الذمم  على سيولة املؤسسة ورحبيتها، ويستخدم احمللل املايل هلذا الغرض الصيغة التالية


  1 :املدينة


     


  


  


  :وميثل


  


  


  


املدينون و أوراق القبض، أما البسط فتظهر فيه املبيعات اآلجلة وهو ما : ويقصد هنا بالذمم املدينة   


يعطي نتائج أفضل عند استخدام هذه املبيعات الحتساب معدل دوران الذمم املدينة،  ملا يتوفر من ارتباط 


ا لألوىل وقد يضطر احمللل املايل إىل وعالقة مباشرة بني البيع اآلجل والذمم املدينة من حيث أن الثانية نتاج


  . استخدام املبيعات اإلمجالية بدال من املبيعات اآلجلة يف حالة عدم توفر هذه األخرية


قارنة صورة التحسن يف كفاءة اإلدارة املالية بشأن سياسة البيع املو يشري االرتفاع يف املعدل عن معيار     


  .باألجل وكفاءا يف حتصيل ديوا


وميكن اشتقاق نسبة أخرى باإلضافة ملعدل دوران املدينني وذلك كأداة لتقييم نوعية ديون  هذا    


   2:باملعادلة التالية سباملؤسسة، وهذه النسبة هي ما يعرف مبتوسط فترة التحصيل وحت


  


  


جيدر اإلشارة إليه هنا أن ارتفاع معدل دوران املدينني ومن مث اخنفاض متوسط فترة التحصيل ومما     


    .وبالتايل لسيولتها والعكس بالعكس ؤسسةيعتربان مؤشرا جودة لديون امل


  


                                                 
 .157، 156: ، ص، صمرجع سابق راضي خنفر، غسان فالح املطارنة، مؤيد -1
 .66، 65: حممد مطر، مرجع سابق، ص، ص -2


 = معدل دوران الذمم المدينة             
 المبیعات اآلجلة


 متوسط الذمم المدينة


  الذمم المدينة آخر المدة+ الذمم المدينة أول المدة = متوسط الذمم المدينة 


2                      
 


 = متوسط فترة التحصيل                      
360 


 معدل دوران المدينين
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   :معدل دوران احلسابات الدائنة -3


بأا املدة املتوسطة قبل حساب معدل دوران املوردين حنسب مدة التسديد للموردين، واليت تعرف   


للشراء األجل، أو املدة املتوسطة اليت تستغرقها املؤسسة للوفاء بالتزاماا اجتاه املوردين، وحتسب بالعالقة 


  1:التالية


  
تنشأ احلسابات الدائنة يف املؤسسات بسبب جلوء إدارا إىل عملية الشراء باألجل، شأا يف ذلك شأن     


احلسابات املدينة اليت تنشأ بسبب جلوء اإلدارة إىل سياسة البيع باألجل، وتشري املراجع العلمية إىل اعتبار معدل 


دائنة مؤشرا من مؤشرات السيولة، لقدرة هذا املؤشر يف تفسري كفاءة اإلدارة يف التسديد دوران احلسابات ال


سبب ذلك ناتج عن وحيث يعترب االرتفاع يف معدل احلسابات الدائنة عالمة من عالمات التحسن يف السيولة، 


، ويتم حساب معدل قدرة اإلدارة يف تسديد ما عليها من التزامات مستحقة ناجتة عن عملية الشراء باألجل


       2 :دوران احلسابات الدائنة من خالل العالقة التالية


  
نظرا إىل تعذر احلصول على قيمة املشتريات اآلجلة كمفردة متوفرة يف احلسابات اخلتامية أو  لكن    


سجالت املؤسسات، لذلك يلجأ احمللل املايل إىل قيمة املشتريات كمقدار لبسط النسبة وهي فقرة متاحة قيمتها 


قة حساب معدل دوران احلسابات ضمن البيانات احملاسبية اليت تعرضها على احلسابات اخلتامية ولذلك فإن طري


  3 :الدائنة هي


    


  


  


يستفاد من هذا املؤشر لبيان مدى كفاءة املؤسسة يف تسديد التزاماا، إذ كلما كان املعدل مرتفعا   


  .املؤشرات اليت يؤكد عليها الدائنون واملقرضون كلما كان أداء املؤسسة اللتزاماا أفضل، وهو من


وتأيت أمهية هذا املعدل من أن نسبة التداول وسيولة الذمم واملخزون ال تعرب عن ثقة الدائنني يف   


املؤسسة وقدرا على سداد التزاماا املستحقة التسديد، لذلك فإن الدائنني وكضمان ملستقبل عالقتهم  مع 


                                                 
 .51: مبارك لسلوس، مرجع سابق، ص -1
 .  169:،  مرجع سابق، صمحزة حممود الزبيدي -2
 .  170، 169:، ص، صنفس املرجع السابق -3


 =  معدل دوران الحسابات الدائنة
 المشتريات اآلجلة


 الحسابات الدائنة


 = مدة التسديد للموردين 
 الحسابات الدائنة


 مشتريات السنة
 ×360 


 = معدل دوران الحسابات الدائنة  
 المشتريات 


 الحسابات الدائنة
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قد السائل واألصول السريعة التحول إىل سيولة والسيولة املتولدة من عمليات التشغيل، املؤسسة يهتمون بالن


  1.اإلدارة املالية باملؤسسةوذلك من أجل حساب مدة تسديد حقوقهم من قبل 


عادة يقوم احمللل املايل بإجراء مقارنة بني املدتني، مدة التحصيل من املدينني ومدة التسديد للدائنني،   


مدة التحصيل فإن جزء من حقوق املؤسسة يبقي خامال خالل دورة االستغالل، وبالتايل كلما  فإذا طالت


كانت مدة التسديد للموردين أطول من مدة التحصيل من الزبائن كان أفضل بالنسبة للمؤسسة، فالفرق بني 


  2.بدون تكلفة) مورد(املدتني يعترب فترة قرض 


  :معدل دوران األصول -4


بة مجيع نسب النشاط األخرى، إذ تعترب من أمشل مقاييس الكفاءة ألا تقيس مقدرة تلخص هذه النس  


  :املؤسسة على حتقيق مبيعات نتيجة استثمار أصوهلا، وحتسب بالعالقة التالية


  
يتمثل أهم عيوب هذه النسبة يف أا ال تعطي صورة معربة ملعدالت الدوران بالنسبة للمؤسسات اليت   


تقادمت أصوهلا واستهلكت مع الزمن، حيث تظهر معدالت دوران مرتفعة على الرغم من احتماالت وجود 


  3.أن تقرأ هذه النسبة مع النسب األخرى أداء غري مناسب، وتفاديا هلذه العيوب جيب


  :معدل دوران األصول الثابتة - 5


يتم حساب معدل دوران األصول الثابتة بقسمة صايف املبيعات على األصول الثابتة كما توضحه   


  :العالقة التالية


  
تعرب هذه النسبة عن درجة كفاءة املؤسسة يف استخدام أصوهلا الثابتة يف عملياا اإلنتاجية، ويشري   


 حجم ارتفاع هذه النسبة إىل االستخدام اجليد للطاقة اإلنتاجية، واخنفاض هذه النسبة يعين فقدان التوازن مابني


  4.االستثمار يف األصول الثابتة للمؤسسة وبني مبيعاا


  معدل دوران األصول املتداولة -6


يعرب هذا املعدل عن مدى كفاءة املؤسسة يف استخدام األصول املتداولة يف توليد املبيعات، وميكن   


  :حساب هذا املعدل من خالل العالقة التالية


                                                 
 .191: ص ،2004، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، اإلدارة املالية املتقدمة محزة حممد الزبيدي،  -1
 . 51: مبارك لسلوس، مرجع سابق، ص -2
  .325: مفلح حممد عقل، مرجع سابق، ص -3
 .74: ص  ،2000دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، التحليل املايل للقوائم املالية واإلفصاح احملاسيب، يوسف سعادة،  خالد وهيب الراوي، -4


 = معدل دوران األصول الثابتة 
 صافي المبيعات


 األصول الثابتة


 = معدل دوران األصول    
 صافي المبيعات


 مجموع األصول
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إن ارتفاع هذا املعدل مؤشر جيد على كفاءة املؤسسة يف إدارة أصوهلا املتداولة والعكس صحيح        


وميكن مقارنته مبعدل سابق، لكن ونظرا لعدم وجود معدل منطي ملعدالت دوران األصول فيجب مقارنتها 


  1.مبعدل الصناعة


  :س املال العاملعدل دوران صايف رأم -7


وترجع أمهية هذه النسبة إىل سهولة قياس صايف رأس املال العامل بدقة هذا باإلضافة إىل إمكانية تعديل    


   2:حجم صايف رأس املال العامل بسرعة ليتالءم مع التغريات يف املبيعات، وحيسب بالصيغة التالية


  
وميثل صايف رأس املال العامل املتبقي من األصول املتداولة بعد تغطية االلتزامات املتداولة، وبالتايل فإن           


على كفاءة املؤسسة يف إدارة صايف رأس املال العامل لديها ويبني  إىل  الزيادة يف هذا املعدل يعطي مؤشرا مهما


أي مدى جنحت املؤسسة يف استغالل صايف رأس املال العامل يف توسيع قاعدة وحجم مبيعاا، ويشري معدل 


    3.دوران صايف رأس املال العامل إىل مقدار املبيعات الذي يولده كل دينار من صايف رأس املال العامل


ويوضح هذا املعدل إذا كانت املؤسسة متوسعة يف نشاطها أو حتتفظ بأصول سائلة أكثر من حاجتها،   


وتتطلب دقة احلكم على هذه النسبة مقارنة مؤشرات املؤسسة موضع التحليل مبثيالا من املؤسسات األخرى، 


ن املرتفع كفاءة جيدة وبشكل عام يعكس معدل الدوران املنخفض عدم كفاءة يف حني يعكس معدل الدورا


   4.مع أخذ احتماالت التوسع بعني االعتبار


  )نسب التمويل أونسب املديونية(نسب اهليكل املايل : ثالثا


تعرف كذلك بنسب الرفع وتقيس املدى الذي ذهبت إليه املؤسسة يف اعتمادها على أموال الغري يف        


متويل احتياجاا، وتبني لنا كذلك العالقة املوجودة بني رأس املال وااللتزامات املترتبة عليه وتعرض يف النهاية 


  : ديونية بالنسب التاليةدرجة اخلطر املايل الذي يواجه املؤسسة، وعموما ميكن قياس نسب امل


  :)نسبة املديونية أونسبة التمويل اخلارجي أو نسبة القدرة على الوفاء(نسبة االقتراض  -1


نسبة إمجايل القروض إىل األصول وتشمل الديون كل من الديون طويلة األجل تشري هذه النسبة إىل   


                                                 
 .174: صحممد سعيد عبد اهلادي، مرجع سابق،  -1
 .214: حممد عزت اللحام وآخرون، مرجع سابق، ص -2
 .162: ، صمرجع سابقمؤيد راضي خنفر، غسان فالح املطارنة،  -3
 .326: مفلح حممد عقل، مرجع سابق، ص -4


 = صايف رأس املال العامل معدل دوران       
 صافي المبيعات


 صافي رأس المال العامل   


 = معدل دوران األصول المتداولة       
 صافي المبيعات


 األصول المتداولة
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ار أن ذلك يعين ارتفاع قدرة املؤسسة على والديون قصرية األجل، ويفضل الدائنون اخنفاض هذه النسبة باعتب


  1:سداد التزاماا، و حتسب هذه النسبة بالعالقة التالية


                
لذلك تعترب مؤشرا مهما حيث تبني نسبة مصادر التمويل  ،حتدد هذه النسبة هامش األمان للمقرضني  


اخلارجية اليت تعتمد عليها املؤسسة مقارنة بإمجايل أصوهلا، إن ارتفاع هذه النسبة يعين ارتفاع املخاطر اليت 


تواجه امللكية وأصحاب القروض، ألن ارتفاع هذه النسبة يعين ارتفاع مسامهة اإلقراض يف متويل األصول، مما 


  2.ل أعباءا كبرية على املؤسسة من أجل خدمة هذه الديونيشك


وجتيب هذه النسبة أيضا عن مدى مقدرة املؤسسة على تسديد ديوا يف حالة اإلفالس إذا ما مت بيع       


  .0,5أصوهلا، وكلما كانت النسبة صغرية كان ذلك أفضل، ويستحسن أن ال تتجاوز 


  :نسبة القروض إىل حق امللكية -2


ذه النسبة احلدود اليت اعتمدت عليها فيها اإلدارة على مصادر التمويل املقترضة قياسا توضح ه  


  3: باألموال الداخلية اليت ضمنها املالك، وحتسب هذه النسبة وفق املعادلة التالية


  


  


  


أصحاب (ويقصد حبق امللكية األموال اليت جهزها املالك ومتثل حد األمان الذي يتمتع به الدائنون  


عند إقراضهم للمؤسسة، وتزيد من اطمئنام حيث يتعرض أصحاب القروض إىل خماطر بسبب ) القروض


املخاطر اليت يتعرض ذلك، وعليه كلما زادت هذه النسبة كلما زادت درجة الرافعة األمر الذي يؤدي إىل تزايد 


  . هلا الدائنون بسبب تناقص مسامهة امللكية يف هيكل التمويل


  :)مضاعف الرفع املايل أو نسبة املوجودات إىل حق امللكية( مضاعف امللكية  -3


تكمل هذه النسبة النسبتني السابقتني وعليه فإن احلصول على أيه واحدة من النسب الثالث ميكن من   


  .الباقيتني كما أن التفسري للنسب الثالث يعين نفس الشيءحساب النسبتني 


  4:ويتبني ذلك من طريقة حساما كما يلي


  


  


                                                 
 .102: ص، مرجع سابقعاطف وليد أندرواس،  -1
 .213: ، ص2001األردن، عمان، دار الربكة للنشر والتوزيع، اإلدارة والتحليل املايل، رشاد العصار وآخرون،  -2
 .  189:ص ،مرجع سابقالتحليل املايل ألغراض تقييم األداء والتنبؤ بالفشل، محزة حممود الزبيدي،  -3
 . 81: ص، مرجع سابقحممد علي إبراهيم العامري،  -4


 = نسبة القروض إلى حق الملكية
 القروض الطويلة األجل+ القروض قصيرة األجل 


 حق الملكية


 = مضاعف الملكية
 مجموع األصول


 حق الملكية


 = نسبة االقتراض         
 الديون


 مجموع األصول
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  أو


  


    


  


على زيادة معدل الرفع املايل، أي زيادة ونشري إىل أنه كلما كانت هذه النسبة كبرية كلما دل ذلك   


اعتماد اإلدارة على القروض واخنفاض حصة حق امللكية يف جمموع التمويل الداخلي، مما يزيد من جمموع 


     1.املخاطر اليت يتعرض هلا الدائنون


  :معدل تغطية األرباح للفوائد -4


األرباح قبل الفوائد والضرائب،  تسمى هذه النسبة بنسبة اكتساب الفوائد أيضا، وحتسب من قسمة  


تزامات أو الفوائد لأو كما يسمى بصايف الدخل التشغيلي على الفوائد، وتقيس قدرة املؤسسة على تسديد اال


من الدخل التشغيلي، إن ارتفاع النسبة يشري إال اإلمكانية الكبرية للمؤسسة على تغطية مصاريف الفوائد، 


املالية، وال يزال باستطاعتها للمخاطرة إال أن ذلك ال يعرض املؤسسة  ،وحىت إذا تدنت األرباح بعض الشيء


تغطية ودفع الفوائد على قروضها، أما إذا كان عدد مرات التغطية قليال فإن أي تدين يف األرباح عما هو متوقع 


ؤسسة قد يضطر املؤسسة إىل العجز عن دفع الفائدة على القروض ويعرضها إىل العسر املايل، كما أن امل


  2 :وحتسب نسبة تغطية األرباح للفوائد بالصيغة التالية ،ستواجه صعوبة يف احلصول على قروض إضافية


  
  :نسبة هيكل رأس املال -5


تتحدد هذه النسبة من خالل قسمة القروض الطويلة األجل على هيكل رأس املال يف املؤسسة والذي   


3 :يتمثل بالقروض طويلة األجل وحقوق امللكية وحتسب هذه النسبة وفق املعادلة التالية
  


  


  


  


وتكشف هذه النسبة األمهية النسبية للقروض طويلة األجل يف هيكل رأس املال، لذلك فإا تعترب   


راض واحتماالت عدم القدرة على تسديد القروض مؤشر للحكم على املخاطر املالية، اليت تنشأ بفعل االقت


  .وفائدة تلك القروض


                                                 
 .  194:، صمرجع سابق التنبؤ بالفشل،التحليل املايل ألغراض تقييم األداء ومحزة حممود الزبيدي،  -1
 .  81:، صمرجع سابقحممد علي إبراهيم العامري،  -2
 .  193:ص سابق،الرجع نفس امل -3


 =معدل تغطية األرباح للفوائد
األرباح قبل الفوائد 


 الفوائد والضرائب


 = مضاعف الملكية
 الديون+ 1


 حق الملكية


 = نسبة هيكل رأس المال                             
 القروض طويلة األجل


 حقوق الملكية+ القروض طويلة األجل 
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  )الرحبية( نسب املردودية: رابعا  


األداء الكلي للمؤسسة أو مقدرة املؤسسة هذه النسب تبني تعرف هذه النسب أيضا بنسب الرحبية  و  


وعادة ما تستخدم األرباح مقياسا لفاعلية وكفاءة السياسات اليت تتبعها املؤسسة وهذه  ،على توليد األرباح


ميكن القول أيضا أن هذه النسب تعكس نتائج حتليل النسب السابقة و ،السياسات هي التشغيلية والتمويلية


 ردوديةإن نسب املوبصفة عامة ف ،وهي حمصلة سياسات وقرارات املؤسسة فيما يتعلق بالسيولة والرفع املايل


، وميكن متييز ثالثة أنواع من نسب املردودية وهي املردودية ستثمارحتسب على أساس عالقاا باملبيعات واال


  .التجارية واالقتصادية واملالية، وسنتعرض لكل واحدة من هذه النسب فيما يأيت بالتفصيل


  :نسبة املردودية التجارية -1


وتقيس هذه النسبة نسبة األرباح املتحققة من نشاط املؤسسة التجاري معتمدة بذلك على السياسة   


السعرية وعوامل أخرى كالسمعة أو شهرة املؤسسة يف السوق، وحتسب املردودية التجارية وتسمى أيضا نسبة 


  1:جممل الربح من خالل القانون التايل


  
ويقصد امش الربح التجاري إمجايل الربح أي الفرق بني املبيعات وتكلفة البضاعة املباعة وحيسب بالعالقة   


  :التالية


  
ومن مزايا هذا املؤشر أنه يعرب عن استقاللية املؤسسة وعن السياسة املعتمدة من قبلها، ومبعىن آخر إذا     


فإن ذلك يعين عدم األخذ  ،أخذنا هامش الربح التجاري مقسوما على املبيعات حلساب املردودية التجارية


باالعتبار الفوائد املدفوعة من املؤسسة مقابل إقراضها لألموال من الغري، كذلك متتاز هذه املردودية باالبتعاد 


وميكن حساب  2،عن التأثري الضرييب على السياسة االستثمارية وبشكل خاص االبتعاد عن نظام االهتالك


هي والعائد على املبيعات  أولق عليها أيضا نسبة هامش صايف الربح ويط ،املردودية التجارية بطريقة أخرى


  :مستعملة أكثر من سابقتها، حيث توضحها املعادلة التالية


  
حيث تم هذه النسبة مبعرفة نتيجة أعمال املؤسسة بعد تسديد الضرائب، وبذلك فهي تم بكافة     


التكاليف واملصاريف واإليرادات املتحققة مبا فيها اخلارجة عن نشاط املؤسسة، وتعطينا هذه النسبة إمكانية 


                                                 
 .64: ، ص2007األردن،  ، دار وائل للنشر والتوزيع، 03ط اإلدارة املالية أطر نظرية وحاالت عملية، سعود العامري، ، عبد الستار الصياح  - 1
 .66: نفس املرجع السابق، ص  -2


 ) = هامش صافي الربح( المردودية التجارية
 النتيجة الصافية


 
 )صافي المبيعات(رقم األعمال


 ×100 


 تكلفة البضاعة المباعة –صافي المبيعات = هامش الربح مجمل الربح 


 ) = نسبة مجمل الربح(المردودية التجارية
 )مجمل الربح(هامش الربح التجاري


 )صافي المبيعات(رقم األعمال 
 ×100 
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تتحمل املؤسسة أية خسائر، أي إىل أي مدى ميكن أن تقوم املؤسسة بتخفيض حتديد السعر الوحدوي قبل أن 


سعر البيع الوحدوي قبل أن تتحمل خسائر شاملة، ولغرض معرفة مدى كون هذه النسبة جيدة أم ال، وجب 


  1.مقارنتها مع نفس النسبة للسنوات السابقة أو مع املؤسسات املماثلة


  :)املردودية االقتصادية(  معدل العائد على األصول -2


ويقيس الكفاءة الكلية لإلدارة يف حتقيق األرباح من جممل ستثمار ويسمى أيضا العائد على اال  


، ألنه مقياس لرحبية كافة صولاألاستثماراا يف األصول، وتبحث املؤسسات دائما عن الزيادة يف العائد على 


ارتفاع هذا املؤشر يدل على كفاءة سياسات اإلدارة استثمارات املؤسسة القصرية والطويلة األجل، وإن 


على األصول ولكن الصيغة ) النتيجة الصافية ( االستثمارية والتشغيلية، وحتسب أيضا من قسمة صايف الدخل 


  2:التالية هي املفضلة وحيسب بالصيغة التالية


    


  


    


وتعترب هذه النسبة من أفضل النسب اليت تستخدم لقياس رحبية العمليات خاصة عند املقابلة بني   


  3:مؤسسات ختتلف اختالفا كبريا يف مقادير أصوهلا العاملة، وحتقق هذه النسبة الغايات التالية


 بني معدل العائد وتكلفة االقتراض؛املساعدة يف اختاذ القرارات اخلاصة باالقتراض، وذلك من خالل املقارنة  -


 ؛)دون الكفاءة املالية ( تشغيلية تعكس هذه النسبة الكفاءة ال -


تعترب من أفضل مؤشرات الكفاءة التشغيلية ومن أفضل أدوات املقابلة بني أداء املؤسسات املختلفة وذلك  -


 .ثر بكيفية متويل املؤسسة ألصوهلاا ال تعكس أثر الرفع املايل، إذ أن بسط النسبة ومقامها مل يتأأل


  :)نسبة املردودية املالية( معدل العائد على حق امللكية -3


معدل العائد ( وتعترب من املؤشرات التحليلية املهمة يف تقييم األداء االستراتيجي هي املردودية املالية   


، ويقيس هذه املؤشر كفاءة اإلدارة يف استغالل أموال املالك وقدرة هذه األموال على توليد )امللكية على حق


األرباح، ومبعىن آخر فإن هذا املعدل يقيس رحبية الدينار الواحد املستثمر من قبل املالك، أي أن املعدل يعرب عن 


لما زادت قيمة هذا املعدل كلما عربت عن كفاءة رحبية االستثمار املتاح من قبل املالك، واملنطق يقول أنه ك


اإلدارة يف استغالل أموال املالك لضمان عائد مرضي، والعكس حيصل عندما تنخفض قيمة هذا املعدل قياسا 


   4.مبعيار املقارنة سواء كان املعيار الصناعي أو التارخيي، والذي البد أن يكون معربا عن حركة االستثمار


يف األسهم ) األموال اخلاصة( ويستفاد من هذه النسبة لقياس العائد املتحقق على أموال املالك املستثمرة  


                                                 
 .108: ، ص2005األردن،  عمان،  دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة،مقدمة يف اإلدارة املالية املعاصرة، دريد كامل آل شبيب،  -1
  .88: حممد علي إبراهيم العامري، مرجع سابق، ص -2
  . 330: ،  صمرجع سابقمفلح عقل حممد،  -3
 .  214:ص، مرجع سابق، الزبيديمحزة حممود  -4


 ) = المردودية اإلقتصادية(معدل العائد على األصول
 وائد والضرائب األرباح قبل الف


 إجمالي األصول
  × 100   
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العادية باملؤسسة، وإذا كانت هناك أسهم ممتازة فإا تطرح، إذ أن هذه النسبة حتتسب فقط حقوق امللكية 


س هذه النسبة بقسمة صايف الربح بعد واملتمثل يف األسهم العادية واإلحتياطات واألرباح احملتجزة، وتقا


  1:وحيسب هذا املعدل بالصيغة التالية) األموال اخلاصة( على حقوق امللكية ) النتيجة الصافية(الضريبة


   


  


     


  نسب السوق: اامسخ


كما تعرف هذه النسب بنسب االستثمار ونسب األسهم، حيث يلجأ إليها املستثمرون يف األسواق   


املالية واملتعاملون فيها، حىت يتسىن هلم املفاضلة بني خيارات االستثمار املتاحة والتعرف على اجتاهات األسعار 


خرية من أثر يف كثري من األحيان إىل نسب الرحبية، ملا لألالسوقية لألسهم يف السوق املايل، وتضم هذه النسب 


      2 :هذا وتقدم نسب السوق عند استخدامها إجابات مهمة على الكثري من األسئلة أمهاهام على هذه النسب، 


 ادي من األرباح السنوية املتحققة؛ما هو نصيب صاحب كل سهم ع -


 متذبذبة؛ ات توزيع أرباح ثابتة أوهل تتبع املؤسسات سياسي -


 لألسعار السوقية ألسهم املؤسسات؛ ما هي االجتاهات املستقبلية -


 السهم العادي من حقوق املسامهني؛ ما هو نصيب -


 .    ما هو نصيب السهم العادي من توزيعات األرباح السنوية -


  :نسبة الربح لكل سهم -1


حتسب هذه النسبة من خالل قسمة صايف الربح بعد الفائدة والضريبة على عدد األسهم العادية   


  3 :املصدرة وذلك وفق الصيغة التالية


  


  


 وتعد نتيجة هذه النسبة مؤشرا ماليا مهما، تعكس شكل األداء الذي مارسته إدارة املؤسسة لتعظيم  


قوا يف السوق، فزيادة النسبة البد و أن تعطي اإلدارة دورا مهما أمام املستثمرين و محلة األسهم  مركز


ويعطي احلق للمحلل املايل يف أن يؤكد على أن املؤسسة تتمتع مبركز قوة داخل السوق املال، يف حني يشري 


الت الضعف واليت تنعكس على حاهلا يف اخنفاضها أو هبوطها إىل تدهور األداء وبالتايل فهي حاالت من حا


  .    السوق املايل


                                                 
  .67:، ص2014دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، - مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية–اإلدارة املالية املتقدمة جليل كاظم مدلول العارضي،  -1
 .146: ، صمرجع سابقمؤيد راضي خنفر، غسان فالح املطارنة،  -2
 .  259:، صمرجع سابق ايل ألغراض تقييم األداء والتنبؤ بالفشل،التحليل املمحزة حممود الزبيدي،  -3


 =    )العائد على األموال الخاصة(المردودية المالية
 الصافيةالنتيجة         


     األموال الخاصة       
 ×100 


 = نسبة الربح لكل سهم عادي       
 والضريبةصافي الربح بعد الفائدة 


عدد األسهم العادية المصدرة
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  :القيمة الدفترية للسهم -2


املؤسسة جرى متويله ) استثمارات(تقيس القيمة الدفترية للسهم القيمة التارخيية لذلك اجلزء من أصول   


أي نصيب ذلك السهم من بأموال امللكية، وبتعبري آخر تعرب القيمة الدفترية للسهم عن القيمة احملاسبية للسهم، 


رأس املال املدفوع، وعالوات اإلصدار الناجتة عن إصدارات جديدة ألسهم عادية بسعر يفوق القيمة االمسية 


للسهم، واألرباح احملتجزة على مر السنني، وتعد القيمة الدفترية للسهم واحدة من عدة مفاهيم لقياس قيمة 


تقوم بأداء جيد وحتقق أرباحا تنمو باستمرار فإن سعر السهم يف  ةؤسسالسهم يف السوق املالية، فإذا كانت امل


يكون عادة أعلى من القيمة الدفترية للسهم، أما إذا كان أداء أرباح املؤسسة ) القيمة السوقية(السوق املايل 


فإن عاديا فإن سعر السهم يف السوق يكون حدود القيمة الدفترية للسهم، أما إذا كان أداء املؤسسة متدنيا 


 سعر السهم يف السوق يكون أدىن من القيمة الدفترية ، وحتسب القيمة الدفترية للسهم من تقسيم حق امللكية


  1 :على عدد األسهم املصدرة وحتسب بالعالقة التالية )األموال اخلاصة(


  


  


  :نسبة القيمة السوقية للسهم إىل قيمته الدفترية -3


يعطي مؤشر القيمة السوقية للسهم إىل قيمته الدفترية مؤشرا آخر لنظرة املستثمر إىل املؤسسة،   


مسجل وبتحديد آخر فإن هذه النسبة توضح ما يضيفه السوق املايل من قيمة على السهم العادي قياسا مبا هو 


كقيمة دفترية لذلك السهم يف السجالت ويتم حساب هذه النسبة بعدد املرات، ويف ضوء ذلك يكون حساب 


  2 :مؤشر القيمة السوقية إىل قيمته الدفترية  بالصيغة اآلتية


    


  


    


ومن املؤكد كلما زادت هذه النسبة عن معيار املقارنة كلما عكست كفاءة اإلدارة املالية يف املؤسسة   


  .يف املسامهة يف تعظيم القيمة السوقية للسهم الواحد وهو ما يرغب به محلة األسهم و راغيب االستثمار


  :نسب املدفوع من األرباح -4


املوزعة حلملة األسهم العادية من مجلة األرباح احملققة تعرب هذه النسبة مؤشرا على نسبة األرباح   


  3 :واملتاحة للتوزيع هلم، وحتسب هذه النسبة بالعالقة التالية


  


  


                                                 
 . 81: ص مرجع سابق،، حممد علي إبراهيم العامري -1
 .  266:ص مرجع سابق، محزة حممود الزبيدي،  -2
  . 338: ص مرجع سابق، مفلح عقل حممد، -3


 = القيمة الدفترية للسهم              
 )األموال الخاصة( حقوق الملكية


 العادية المصدرة عدد األسهم
 


 = نسبة القيمة السوقية للسهم إلى قيمته الدفترية 
 القيمة السوقية للسهم


ةيالقيمة الدفتر  


 = نسبة المدفوع من األرباح الموزعة     


 األرباح الموزعة على حملة األسهم العادية    


  األرباح المحققة بعد الضرائب وحملة األسهم الممتازة
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وتعكس هذه النسبة وجهة نظر اإلدارة يف اإلمكانيات االستثمارية للمؤسسة، فاخنفاض نسبة التوزيع   


  :قد يعين


 توسع فيها؛الوجود فرص استثمارية جيدة لدى املؤسسة وترغب يف االحتفاظ باألرباح ألجل  -


 على عدم التوسع يف توزيع األرباح؛وجود بعض الضغوط خاصة من الدائنني  -


 .الشركة يف االحتفاظ بالسيولةرغبة  -


  :أما ارتفاع نسبة التوزيع فقد يعين    


 دم وجود فرص استثمارية لديها؛وصول املؤسسة إىل مرحلة البلوغ وع -


  .  رغبة اإلدارة يف احملافظة على نسبة توزيع األرباح بالرغم من تراجع األرباح -


  :نسبة سعر السهم إىل رحبيته -5


تعرف أيضا هذه النسبة مبضاعف عائد السهم ألنه إذا استخرجت النسبة وجرى ضرا بأحدث قيمة   


لألرباح املتحققة عن السهم، فإنه ميكن للمحلل املايل احلصول على تقدير ملا جيب أن تكون عليه قيمة السهم 


م السوقية يف األسواق املالية يف السوق، لذا فهي مؤشر جيد للتعرف على االجتاهات املستقبلية ألسعار األسه


     1: وتأخذ هذه النسبة الصيغة التالية


  


  


ويلجأ هلذه النسبة حمللي األسواق املالية واملتعاملني فيها خاصة عندما ينوون اختاذ قرارات شراء أو بيع   


األسهم، حيث تعكس املؤشرات العالية هلذه النسبة ثقة املستثمرين باستقرار ومنو املؤسسة وبالتايل ارتفاع 


توقعات املستثمرين باخنفاض معدالت األسعار السوقية ألسهمها، بينما احلصول على نسب متدنية يعكس 


  .   النمو يف املؤسسة وبالتايل اخنفاض  األسعار السوقية لألسهم ، ويتم التعبري عن الناتج هذه النسبة بعدد املرات


  :Tobin,s Q نسبة توبني -6


إىل التكلفة احلالية الستبدال ) األسهم والسندات( تعرف نسبة قيمة السوق ملوجودات املؤسسة         


الذي أوجدها   James C Tobinلكوا تعود إىل املنظر املايل Tobin,s Q املوجودات باسم مؤشر توبني أو


  2: ، ويعرب عنها بالصيغة التالية1981خالل عام  Lindberg and rossوطبقها  1969خالل عام 


  


  


تشبه هذه النسبة نسبة القيمة السوقية إىل القيمة الدفترية، ولكن توجد اختالفات مهمة بينهما، حيث أن        


والسندات بدال من األسهم فقط، كذلك فإن املوجودات مل تقيم بالتكلفة التارخيية بسط النسبة يشمل األسهم 


و املعضلة هنا تكمن يف تقدير قيمة االستبدال،  ،و كما هو مبني يف سجالت املؤسسة وإمنا بتكلفة االستبدال
                                                 


 .153، 152: ، ص، صمرجع سابقمؤيد راضي خنفر، غسان فالح املطارنة،  -1
  . 96، 95: ، ص، صمرجع سابق حممد علي إبراهيم العامري، -2


 = نسبة سعر السهم إلى ربحيته 
 سعر السهم السوقي


 عائد السهم 
 


               Q   توبين  = 
 القيمة السوقية للموجودات 


  التكلفة املقدرة لالستبدال
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س يستخدم يف على هذه الصعوبة بطرحهم مقياس آخر للنسبة إن كان هذا املقيا) كابرو وزمالئه(وقد تغلب 


  :املؤسسات املصرفية أكثر منه يف املؤسسات الصناعية وهو كاآليت


  


  


صحيح حيث يدل على أن هناك دافع الويعد املؤشر مفضل عندما تكون النسبة أكرب من الواحد            


وينبغي التوقف عن  ،لالستثمار عندما تكون القيمة السوقية للموجودات الرأمسالية أكرب من تكلفة إستبداهلا


توبني العايل للمؤسسات على قوة  كما يدل مؤشر ،صحيحالاالستثمار عندما يكون املؤشر أقل من الواحد 


  .  ميزا التنافسية


 القيمة االقتصادية املضافة  :املطلب الثاين


  Economic Value Added   (EVA)يرجع الفضل يف ظهور مدخل القيمة االقتصادية املضافة     


اللذان كانا يعمالن   G.Bennett Stewartوزميله جي بنيت ستيوارت  Joel Sternللباحثني جول سترن 


ويقوم هذا املدخل على أن كفاءة  ،1982كان ذلك يف عام  اب شركة سترن ستيوارت لالستشارات،حلس


اإلدارة تقاس مبدى قدرا على حتقيق أرباح من التشغيل تزيد عن تكلفة األموال املستثمرة بصرف النظر عن 


  1.مصدرها، أي سواء كان مصدرها املالك أم املقرضون


  مفهوم القيمة االقتصادية املضافة: أوال


بتوضيح مفهوم القيمة االقتصادية املضافة  )Marshal, 1989(و) Hamilton, 1777( قام كل من     


  2.كلفة الدين وامللكيةتواليت تقوم على فكرة تعظيم ثروة املالك واليت جيب أن تعود عليهم بعائد أكرب من 


مفهوم القيمة االقتصادية املضافة عن املقاييس التقليدية األخرى بأن القيمة فقد ميز بني  Ehrabar أما     


القيمة ، ونشري أن كلفة رأس املال ككلتاملضافة تشمل مجيع الديون وامللكية باإلضافة إىل األرباح ل االقتصادية


 GAAP - االقتصادية املضافة كمفهوم للربح االقتصادي كان نتيجة للتعديالت على املعايري احملاسبية الدولية 


والذي هو عبارة عن الفرق  Residual Income –RIواليت نتج عنها مفهوم اقتصادي أفضل للدخل املتبقي 


   3.القيمة االقتصادية املضافة أيضاكلفة التمويل املستخدم والذي يدعى تبني الربح التشغيلي بعد الضرائب و


        االقتصادية املضافةحساب القيمة ا : ثانيا


  4:يف العالقة التاليةالقيمة االقتصادية على الفعالية اإلدارية يف سنة وتظهر معادلة هذه القيمة تركز     


 رأس املال املستثمر ×) معدل تكلفة رأس املال  -معدل العائد على صايف األصول= ( القيمة االقتصادية املضافة


ويتكون إمجايل رأس املال من القروض طويلة األجل واألسهم املمتازة واألسهم العادية، وعلى هذا األساس   
                                                 


 .346: ، ص2011دار املعرفة اجلامعية، مصر،  حوكمة الشركات مدخل يف التحليل املايل وتقييم األداء، منري ابراهيم هندي، -1
، أيهما أكثر قدرة على تفسري التغيري يف القيم السوقية لألسهم أهي القيمة االقتصادية ثائر عدنان قدومي، قيس أديب الكيالين، أمساء ابراهيم العمارنة -2


 .07: ، ص2012 ،14الد ، 01، األردن، ع جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة ،الة األردنية للعلوم التطبيقيةأم معايري األداء التقليدية،  EVAاملضافة 
 .07، ص نفس املرجع السابق  -3
 .197: ، ص2003/2004، الدار اجلامعية، االسكنذرية، مصر، إدارة توازن األداءسعد صادق حبريي،  -4


               Q   توبين  = 
  القيمة الدفترية للمطلوبات+ القيمة السوقية للملكية  


 القيمة الدفترية للموجودات
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االقتصادية احلقيقية للعام، وهي ختتلف جذريا عن األرباح احملاسبية، ومتثل م متثل تقديرا لألرباح .إ.فإن ق


، يف حني أن األرباح احملاسبية ال تأخذ )متضمنة أموال امللكية(م الدخل املتبقي بعد طرف تكلفة األموال .ا.ق


  1.يف االعتبار أي تكلفة ألموال امللكية


  2 :املعادلة اآلتية جند EVAالقتصادية املضافة  املستخدمة لقياس القيمة اومن الطرق الرئيسية     


EVAt = NOPATt – Ct x WACCt  


  :حيث أن    


EVAt  =القيمة االقتصادية املضافة.  


NOPAT  =صايف الربح التشغيلي بعد الضرائب.  


Ct  =رأس املال طويل األجل.  


WACCt  =التكلفة املرجحة لرأس املال.  


ناجحة ويكون هناك زيادة يف ثروة  ؤسسةميكن القول أن امل ففي هذه احلالة> EVA   0فإذا كانت     


ة قد أنتجت ؤسسفهذا يعين أن امل EVA = 0املالك وبالتايل يكسبون أكثر من أصل االستثمار، أما إذا كانت 


  .هذا يعين تآكل يف ثروة املالك EVA < 0بقدر ما استثمرت من أموال وعندما تكون  


أنه إذا ما طبقت املؤسسة نظام القيمة االقتصادية املضافة فإنه ميكن   Stern & Stewartويرى     


ال وهو الثروة اإلضافية اليت ها وتقييمها على أساس واحد متسق أصياغة مناذج القرارات والرقابة عليها وتوصيل


  3:ليحيث ميثل مقياس القيمة االقتصادية املضافة ما ي ،ميكن أن خيلقها أو يبددها تصرف أو إجراء ما


 مباشرة خبلق الثروة حلملة األسهم؛مقياس ألداء يرتبط بصورة  -


 تمر واحلقيقي لثروة محلة األسهم؛يوضح التحسني املس -


تثمارية إىل التخطيط ميكن من توجيه كافة القرارات ابتداء من قرارات املوازنة التشغيلية إىل املوازنات االس -


 االستراتيجي؛


تطابق مصلحة املديرين مع مصلحة محلة األسهم ويؤدي إىل أن املديرين ميثل أساس نظام حوافز يؤدي إىل  -


وعلى ذلك إذا اعتمدت احلوافز على حتقيق زيادة يف القيمة االقتصادية املضافة  ،يتصرفون كأم مالك املؤسسة


على  الذي يؤثرفإن املؤسسة ستحقق ذلك ألن الطاقة احلقيقية للمديرين والعاملني تركز على ذلك املتغري 


 مكافأم وحوافزهم؛


يساعد على توصيل أهداف املؤسسة واجنازاا إىل املستثمرين كما ميكن املستثمرين من التعرف على  -


 .املؤسسات ذات توقعات األداء املتميز


        


                                                 
 .106: ، ص2012دار التعليم اجلامعي، مصر، مدخل اختاذ القرارات،–اإلدارة املالية  ال فريد مصطفى، طارق مصطفى الشهاوي، -1
  .09: ص ،مرجع سابق، إبراهيم العمارنةثائر عدنان قدومي، قيس أديب الكيالين، أمساء  -2
 .198: ، صمرجع سابقسعد صادق حبريي،  -3
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  إجيابيات القيمة االقتصادية املضافة: ثالثا


مصادر القوة األساسية اليت تتمتع القيمة باإلضافة إىل ما مت ذكره سابقا، ميكن أن نبني ونستخلص     


  1 :االقتصادية املضافة، وذلك كما يلي


  ؛تقيس العوائد االقتصادية احلقيقية إلمجايل رأس املال املستثمر -


  ؛تعترف بصورة صرحية بتكلفة رأس املال سواء اململوك أو املقترض -


املؤسسة إىل األداء الذي يؤدي إىل زيادة تربط بشكل وثيق بالقيمة وبثروة محلة األسهم، وتوجه نظر إدارة  -


  ؛العائد حلملة األسهم


م مالك تعمل على ختفيض مشاكل الوكالة من خالل حتفيز املسريين وتشجيعهم على التصرف كأ -


 ة؛للمؤسس


ؤدي إىل تطابق أهداف املسريين مع أهداف محلة األسهم واملؤسسة ككل، حيث أن أي اقتراح استثماري ت -


بينما االقتراحات االستثمارية ذات  ،صادية مضافة موجبة حيقق مصلحة القسم واملؤسسة أيضاحيقق قيمة اقت


وذلك على  ،القيمة االقتصادية املضافة السالبة فهي غري مرغوبة سواء على مستوى القسم أو املؤسسة ككل


خلق نوع من  العكس من بعض املقاييس املالية األخرى كالعائد على االستثمارات والذي قد يؤدي إىل


 .التعارض بني مصلحة القسم واملؤسسة ككل


كما ميكن أن جند إجيابيات أخرى تتمثل أساسا يف قدرة القيمة االقتصادية املضافة كمؤشر خللق القيمة     


على الربط بني اجلانب االستراتيجي واملايل، مما يسهل على املسريين من حتكمهم باألخص يف نتائج 


عام تسهيل اختاذ القرارات وترشيدها، كما يؤدي إىل دفع املسريين على املستوى االستثمارات، وبشكل 


ن خالل استعراض مؤشر خلق القيمة املتمثل يف القيمة االقتصادية املضافة م ،أكثرية التشغيلي بتحمل املسؤول


 املسامهني بتعظيم يتبني مسايرته ملفهوم حوكمة املؤسسة باعتبارها حتاول أن تدفع باملسريين حنو رعاية مصاحل


  .قيمة املؤسسة، وبذلك فهي حتاول تقليل تكاليف الوكالة وتعارض املصاحل بني املالك واملسريين


  القيمة السوقية املضافة: املطلب الثالث


الذي مت  EVAاملؤشر الثاين إىل جانب القيمة االقتصادية املضافة  MVA املضافة تعد القيمة السوقية    


  .كمؤشر لتقييم األداء  (Stern stewart)تسويقه من قبل شركة 


  القيمة السوقية املضافةتعريف  :أوال


القيمة الناشئة عن جتاوز القيمة السوقية لرأس املال عن القيمة على أا  القيمة السوقية املضافةتعرف     


     2.الدفترية، وعرفت القيمة السوقية بأا املقياس التراكمي لعوائد رأس املال املساهم به


هو تعظيم ثروة أصحاب األسهم، وال شك أن هذا اهلدف ) مؤسسة مسامهة(إن هدف أي مؤسسة     


                                                 
 .63: ص، 07ع اجلزائر، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، جملة الباحث، دراسة حتليلية ملؤشرات قياس األداء من منظور خلق القيمة، هواري سويسي،  -1
جملة العلوم  السوقية املضافة والعائد على رأس املال املستثمر يف قياس أداء القطاع املصريف العراقي،استخدام مؤشري القيمة شهاب الدين محد النعيمي،  -2


 . 73: ص ، 18،2012الد  ،68العراق، ع بغداد،  جامعة بغداد، االقتصادية واإلدارية،
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األسهم يف نفس الوقت الذي تتحقق فيه الفائدة أيضا لالقتصاد القومي وذلك عن يعود بالفائدة على محلة 


  .طريق التأكد من أن املوارد قد مت ختصيصها بصورة فعالة


  حساب القيمة السوقية املضافة: ثانيا


واليت مت تقدميها ( يتم تعظيم ثروة املالك عن طريق تعظيم الفرق بني القيمة السوقية حلقوق امللكية    


   1:ويطلق على هذا الفرق السوقية املضافة حيث) ةالبداية وتسجيلها يف دفاتر املؤسس واسطة املالك يفب


  حقوق امللكية اليت وفرها املستثمرون –القيمة السوقية حلقوق امللكية = القيمة السوقية املضافة   


  .إمجايل حقوق امللكية –) سعر السهم (  ×) عدد األسهم املصدرة= (القيمة السوقية املضافة   


من خالل عالقتها مع  حساايتم أخرى أيضا حيث أيضا بطريقة القيمة السوقية املضافة حتسب و    


  2 :القيمة االقتصادية املضافة إذ متثل


  الية للقيمة االقتصادية املضافةالقيمة احل= القيمة السوقية املضافة 


وإن اخنفاض القيمة  ،إمكانية زيادة القيمة السوقية للمؤسسة يشري إىلإن ارتفاع القيمة السوقية املضافة     


السوقية املضافة للمؤسسة دليل على توقع اخنفاض قيمتها السوقية وتدين أرباحها، ولذا فهي تعكس حسن 


املوجبة تشري إىل زيادة قيمة الشركة مما يساهم  MVAفقيمة  ،إدارة املؤسسة لرؤوس أمواهلا على املدى الطويل


     3.تقييما لألداء اخلارجي MVAظيم حقوق محلة األسهم ويعد يف تع


  العوامل املؤثرة يف القيمة السوقية املضافة: ثالثا


   4:ميكن إمجاال حصر العوامل اليت تأثر يف القيمة السوقية املضافة فيما يلي    


معدالت النمو يف اإليرادات وصايف الربح  التشغيلي ورأس املال املستثمر لكي تكون القيمة السوقية املضافة  -


 كلفة رأس املال املستثمر؛تموجبة البد أن تكون معدالت النمو هذه تفوق 


كلما  هفاضكلما زادت هذه اإلنتاجية يف ظل ثبات رأس املال املستثمر أو اخنإنتاجية الدينار املستثمر حيث  -


 اخنفاض أو ثبات تكلفة رأس املال؛ زادت القيمة السوقية، السيما يف ظل


 .  احلد األدىن من هامش الربح املطلوب خللق ثروة إضافية للمسامهني -


  مزايا القيمة السوقية املضافة: رابعا


     5:للقيمة السوقية املضافة مزايا عديدة ميكن إدراجها فيما يلي    


من باقي  االقيمة املستقبلية للتدفقات النقدية الداخلة إىل املؤسسة بشكل أكثر تفوققادرة على حتديد  -


 وحق امللكية املستثمر يف املؤسسة؛املقاييس احملاسبية كوا تكلفة رأس املال 
                                                 


 . 237، 236: مرجع سابق، ص، ص حممود عزت اللحام وآخرون، -1
 . 103، 102: ، ص، صمرجع سابقأسيل هادي حممود، محزة حممود الزبيدي،  -2
 . 73: ، صمرجع سابقشهاب الدين محد النعيمي،  -3
 .145: ، ص2008، اليازوري، عمان، األردن، والتخطيط املايل اجتاهات معاصرة التحليلعدنان تائه النعيمي، أرشد فؤاد التميمي،  -4
، جملة كلية فاعلية تسويق اخلدمات املالية وعالقتها بالقيمة السوقية املضافة دراسة تطبيقية يف مصرف بغدادمحزة حممود الزبيدي، أسيل هادي حممود،  -  5


 . 103، 102: ص، ص ،2014، 41بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، كلية بغداد للعلوم االقتصادية، بغداد، العراق، ع 
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قد تبني يف األدبيات املالية أن املؤسسات اليت تطبق صايف القيمة احلالية كمقياس لألداء واالستثمار وعلى  -


خيضع للمشاكل احملاسبية يف احتساب التدفقات النقدية املستقبلية ونسبة  هغم من اجيابيات هذا املقياس إال أنالر


لذلك فإن استخدام القيمة السوقية املضافة يقترب يف تقديره من صايف القيمة احلالية وهو ذاتيا  ،اخلصم


 .سيتجنب كافة املشاكل احملاسبية
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  غري املالية املالية ومناذج تقييم األداء : ثايناملبحث ال


 حماسبية قيم على ارتكازها من االنتقادات، وذلك بسبب لألداء للكثري املالية تعرضت املقاييس  


 مقاييس تطوير الضروري من ولذلك أصبح املالية، الفترة اية يف عادة يتم األداء تقييم أن كما تارخيية،


 املرونة وزيادة اجلودة، مستوى ارتفاع: للمؤسسات مثل اجلديدة األهداف حتقيق على تقوم لألداء جديدة


 وختفيض الزبائن، لطلبات وسرعة االستجابة اإلنتاج، زمن وتقصري التسليم، أداء وحتسني واالبتكارات،


 .املخزون مستويات


اجلوانب اليت حتتاج ؤسسي لتوضيح املبرزت أمهية قياس وتقييم األداء  املؤسساتومن أجل حتسني أداء   


إىل التغيري والتطوير والتحديث، حيث عرض بعض الباحثني مناذج خمتلفة لقياس وتقييم األداء يتم من خالهلا 


مجع املؤشرات املالية وغري املالية معا دف إعطاء صورة أوضح عن أداء املؤسسة، ومن أشهر هذه النماذج 


منوذج هرم األداء، منوذج الكفاءة التنظيمية، منوذج لوحة : جند واليت ظهرت أغلبها يف تسعينات القرن املاضي


القيادة، منوذج جلنة معايري احملاسبة األمريكية، منوذج بطاقة األداء املتوازن، وسنتطرق بشيء من التفصيل لكل 


  .منوذج فيما يأيت


  منوذج الكفاءة التنظيمية: املطلب األول


، والذين قاموا بدراسة دقيقة 1994سنة   Beaudin , Morin , Savoieقدم هذا النموذج كل من   


: لألداء هي أبعادألدبيات األداء يف العلوم االجتماعية وعلوم التسيري، وبناء على ذلك استخرجوا أربع 


، مث قاموا بالدمج بينها للحصول املؤسسة وشرعية املوارد البشرية وقيمة االقتصادية والكفاءة استمرارية املؤسسة


  1.معيارا 13على منوذج لألداء يتكون من أربعة أبعاد، واليت بدورها حتتوي على 


 نظم يف التطور ليعكس 2000سنة  Savoie et Morin من طرف  األصلي النموذج تعديل متولقد   


 كما نفسها هي الرئيسية األربعة األبعاد حيث تبقى أبعاد، املعدل مخسة التنظيمية، ويضم النموذج الفعالية متثيل


 املؤسسة، أما البعد وشرعية املوارد البشرية وقيمة االقتصادية والكفاءة استمرارية املؤسسة: األصلي النموذج يف


 تقييم يف احلتمية السياسية العملية االعتبار املؤسسة يف تأخذ أن إىل ويهدف السياسي، البعد اإلضايف فهو


  2.التنظيمية، والشكل املوايل يوضح النموذج املعدل الفعالية
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de recherche 2003-13 de la Chaire de recherche du Canada sur les enjeux socio-organisationnels de l’économie 
du savoir, Télé-université Université du Québec, canada, 2013,P: 27, Cite Internet :  
https://www.teluq.uquebec.ca/chaireecosavoir/pdf/NRC03-13.pdf. 
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  قيمة املوارد البشرية


  Mobilisation du personnelحتفيز وتعبئة األفراد


  .مستوى مشاركة األفراد يف بناء القيمة واجلهد املبذول لتحقيق األهداف


   Moral du personnel معنويات األفراد


  .درجة تقييم اخلربة يف العمل بشكل إجيايب


   Rendement du personnel مردودية األفراد


  . نوعية أو كمية املنتجات اليت يقدمها الفرد أو اموعة


  Developpement du personnel ير األفراد تطو


  . درجة تطور املهارات لدى أعضاء املؤسسة


  


  


  


  الكفاءة االقتصادية


   Economie des resources االقتصاد يف املوارد


  .قدرة املؤسسة على ختفيض حجم املوارد املستعملة مع ضمان حسن االستخدام


   Productivite اإلنتاجية


  . كمية ونوعية املنتجات مقارنة بكمية املواد املستخدمة يف اإلنتاج يف فترة معينة


  


  


  


  


  شرعية املؤسسات أمام اموعات اخلارجية


   Satisfaction des bailleurs de fonds رضا املسامهني


  .مستوى رضا املسامهني عن استخدام أموال مسامهام بالشكل األمثل


   Satisfaction de la clientele رضا العمالء


  .حكم العميل على طريقة استجابة املؤسسة الحتياجاته


    Satisfaction des organisms regulateurs رضا اهليئات التنظيمية


  . درجة احترام املؤسسة للقوانني واللوائح التنظيمية


   Satisfaction de la communaute رضا اتمع


تمع ألنشطة املؤسسة وآثارهاالتقييم الواسع من ا .  


  


  


  


  


  استمرارية املؤسسة


    Qualite de produitجودة املنتجات


  مدى تلبية املنتجات لرغبات واحتياجات العمالء


   Rentabilite financiere الرحبية املالية


درجة ارتفاع أو اخنفاض املؤشرات املالية كالعائد على رأس املال املستثمر مثال، 


  . مقارنة باملمارسات السابقة، أو مقارنة بأهداف معينة


  Competitivite   التنافسية


  .درجة مقارنة املؤشرات االقتصادية مع تلك احملققة يف القطاع أو عند املنافسني


 
 
 
 


  


  القيادةلوحة : املطلب الثاين


لكن جذورها تعود إىل القرن العشرين حيث  ،تعترب لوحة القيادة من بني الطرق احلديثة لقياس األداء  


يف أكرب  يقهاطبكان يتم تالثالثينات من القرن املاضي حيث إىل بصفة غري مباشرة، مث يتم كان تطبيقها 


   1.نسايف فر 1980بقوة يف سنة  لتشهد عوداالشركات يف ذلك الوقت، مث 


ر كأحد أساليب تقييم األداء واليت حتتوي على حة القيادة يف فرنسا يف بادئ األمولقد استخدمت لو  


مؤشرات أداء للعملية اإلنتاجية وقام بتصميمها أوال مهندسو اإلنتاج، حيث كان من مهام عملهم البحث عن 


أعمق لعالقة األثر بالسبب واستخدمها طرق لتحسني وتطوير أساليب أداء العمليات اإلنتاجية عن طريق فهم 


لتكوين هذه املؤشرات، مث قامت اإلدارة العليا بتطبيق نفس املبدأ وحددت جمموعة من املؤشرات متكنها من 


                                                 
  .224الداوي الشيخ، مرجع سابق، ص  - 1


  سياسة املؤسسة


  .الساحة السياسية


  .رضا التحالف املهيمن


  .رضا املكونات وفقا لقوم النسبية


  .تقليل الضرر


  .البيئة/ كفاءة املؤسسة


  )Savoie et Morin 2000( ل  منوذج الكفاءة التنظيمية املعدل): 14( رقم  شكلال


Sourse : Diane-Gabrielle Tremblay, Productivité et performance : Enjeux et défis dans l’économie 
du savoir, Note de recherche 2003-13 de la Chaire de recherche du Canada sur les enjeux socio-


organisationnels de l’économie du savoir, Télé-université Université du Québec, canada, 2013,P: 27, Cite 
Internet :  https://www.teluq.uquebec.ca/chaireecosavoir/pdf/NRC03-13.pdf. 
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حتقيق الرقابة على العمليات التشغيلية جلميع مستويات املؤسسة مث مقارنتها باألهداف احملددة مسبقا مث اختيار 


  1.ااإلجراءات املصححة هل


وتنطلق فكرة إعداد لوحة القيادة من تشخيص وضعية املؤسسة، أي حتديد كافة العوامل اليت حتول   


حتسني الوضعية العامة دون حتقيق األهداف املسطرة يف اآلجال احملددة، وحماولة التحكم فيها من أجل 


بشكل  تستجيبأداة  "  بأا القيادة لوحة  Alazard & Separi  وسربي كل من ألزارعرف وي 2للمؤسسة،


املتغريات املالية والكمية والنوعية، فهي وثيقة القيادة وتسمح بالوقوف على جمموعة من حتياجات الأفضل 


سيق نترة تساعد على إختاذ القرارات والبطريقة واضحة ملتغريات خمتاحتتوي على جمموعة من املعلومات املنظمة 


ؤشرات املوسيلة تسيري جتمع بني  "، وهناك من عرفها بأا  3"والفريق، الوظيفة تصرفات القسموالرقابة على 


   4."أعماهلمقيادة أداء ب ريينللمس األكثر مالئمة للسماح غري ماليةالالية وامل


ضرورة احتواء لوحة القيادة يف املؤسسة على الصنفني معا  Kaplan.Rويرى العديد من الباحثني مثل   


املالية، ألن املسريين حباجة إىل وجود عرض متوازن هلذه املؤشرات حىت تكون هلم  أي املؤشرات املالية وغري


نظر يف رؤية متعددة األبعاد يف وقت واحد، فإذا مل يؤد حتسن األداء إىل وجود أثر امليزانية فإنه جيب إعادة ال


: يف تذكري املسريين بأنولذا فعل املؤشرات املالية أن تلعب دورا أساسيا ولو  إستراتيجية ومهمة املؤسسة،


جودة أحسن، مسارات أحسن، حلقات أقصر، إطالق منتجات وخدمات جديدة، إنتاجية مرتفعة ليست اية 


يف حد ذاا بل جمرد وسائل للوصول إىل اهلدف، وبعبارة أخرى لن تكون هذه التحسينات مفيدة إال إذا 


ال أفضل لألصول، فحىت يكون نظام القياس كامال ترمجت بارتفاع رقم األعمال وتدنية التكاليف أو باستعم


وفعاال جين أن ينعكس كل من حتسني املسارات، خدمة الزبائن، منتجات وخدمات جديدة على األداء املايل 


    5.بزيادة رقم األعمال، ختفيض األعباء وسرعة دوران األصول


 ض منوذجية أو متفق عليها، والتوجد طريقة للعر الواقع ال توجد لوحة قيادة منوذجية كما ال يف    


نظرا ألن لكل مؤسسة لوحة قيادة خاصة ا تتغري بتغري الغاية  6،كيفية موحدة لتحرير لوحة قيادة مناسبة


  7.واألهداف، ومن مث تتغري املؤشرات املكونة للوحة القيادة تبعا لذلك


وبالتايل ال توجد هناك  ،هداري الذي تقيس أداءاإل حة القيادة املستخدمة حسب املستوىوتصمم لو  


                                                 
: ، مقالة متاحة على الرابط276: ص إطار مقترح،" منوذج إستراتيجي متعدد األبعاد لتقييم األداء زينب أمحد عزيز حسني،  -1


http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ARADO/UNPAN006255.pdf  
  .244الداوي الشيخ، مرجع سابق، ص  -2


3- Claude Alazard, Sabrine Separi, Controle de gestion: Manual et applications, 2emeEd, Dunod, Paris, France, 
2010, P : 552. 
4- Françoise Giraud et autres, Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance ,2eme Ed, Gualino éditeur, 
EJA , Paris , France, 2004, P : 105. 


  .129: ، صمرجع سابق رفة على األداء يف املؤسسة االقتصادية،أثر إدارة املعحممد زرقون، احلاج عرابة،  -5
متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطوير دورها :، الدورة التدريبية  الدولية حولحماولة بناء لوحة القيادة املالية ملؤسسة صغرية أو متوسطة ،ياحا عيسى -6


    .3: ، ص.2003ماي  28 -  25املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب،    -سطيف - ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيرييف االقتصاديات املغاربية


  .244الداوي الشيخ، مرجع سابق، ص  -7
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ولية ختتلف كل لوحة عن األخرى حسب مسؤ بل ،لوحة قيادة واحدة تطبق جلميع مستويات املؤسسة


املستوى اإلداري واهلدف املراد حتقيقه من هذا املستوى، وهلذا جند أن لوحة القيادة العامة للمؤسسة يتم 


تلف املستويات اإلدارية باملؤسسة، حبيث تتضمن لوحة ترمجتها إىل سلسلة متشابكة من لوحات القيادة على خم


القيادة ألي مستوى إداري مهمة وأهداف هذا املستوى واليت تترجم إىل أهداف جزئية حتدد مسببات النجاح 


   1.هلذا املستوى مث تترجم مسببات النجاح إىل سلسلة من مؤشرات األداء املالية والغري املالية


للمؤسسة فهي متنح  للمسري صورة حول أوضاع املؤسسة باعتبارها وسيلة  للوحة القيادة أمهيةو    


  3 :تعترب ، إضافة إىل أا2تساعد على اختاذ القرار


  ؛دارةاإلراقبة ملوسيلة   -


  ؛جهاز إنذار  -


   ؛تقييم األداءلوسيلة   -


  ؛وسيلة مراقبة وحوار واتصال  -


  .لتشخيص املايللوسيلة   -


  4 :بنيها للوحة القيادة كمقياس ألدائها من أمههاتؤسسة أيضا أن جتين عدة فوائد من وتستطيع امل  


 تشكل أداة إدارة تفاعلية توفر املعلومات بسرعة وبطريقة مستهدفة ؛ -


 ؛دارة العلياين من املعلومات وليس فقط اإلريمتكني خمتلف املس -


لقيادة أداء الوحدة اليت يترأسها، مع ضمان  ة إليها يف املؤسسة فرد الذي هو حباجتوفري املعلومات لكل  -


 .التوافق يف املعلومات إىل مجيع الوحدات


  منوذج هرم األداء  :املطلب الثالث


يم األداء وكما م األداء كمثال لنظام متكامل لتقيوأطلقوا عليه هر  McNair & alهو منوذج اقترحة   


من أعلى اهلرم إىل أسفله وترمجة املقاييس من أسفل  ، إذ يتم ترمجة أهداف املؤسسة)15(يظهر يف الشكل رقم 


اهلرم  حنو األعلى، وتستند عملية حتديد األهداف على الرؤية اإلستراتيجية للمؤسسة مث يتم ترمجة هذه 


األهداف إىل أهداف تسويقية ومالية حمددة لوحدات املؤسسة مثل أهداف احلصة من السوق، واإليراد، 


سها يتم حتديد اإلستراتيجيات ووضع املوازنات والتنبؤات املالية لتحقيق هذه واألرباح واليت على أسا


مث تأيت بعد ذلك اخلطوة اهلامة و األساسية بترمجة أهداف املؤسسة إىل مقاييس مفيدة  ،االستراتيجيات


الثة بالتركيز على اإلنتاجية، املرونة، رضا الزبون، ويتم تعزيز هذه املقاييس الث: للمستوى التشغيلي واملتمثلة بـ


                                                 
  .276: زينب أمحد عزيز حسني، مرجع سابق، ص -1
  .244الداوي الشيخ، مرجع سابق، ص  -2
   .3: ، ص.مرجع سابق ، ياحا عيسى -3


4- Françoise Giraud et autres, op cit, P: 105. 
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    1. أربعة مناطق لقياس األداء يف األقسام ومراكز العمل وهي الضياع وزمن الدورة والتسليم واجلودة 


  


  


   


  أهداف املؤسسة         الرؤية                     وحدات العمل                                    


                                 املؤسسية                                                          


  السوق           املالية            نظم العمل التشغيلية             


  املقاييس                          اإلنتاجية  املرونة     رضا العميل


  اإلدارات واملصاحل       الفاقد  زمن الدورة  التسليم   اجلودة    


  العمليات                                                


  


  


  


    


  


  


ونشري إىل أن قياس األداء يتم بصورة يومية أو أسبوعية أو شهرية يف القسم األدىن من اهلرم أي اجلزء    


املخصص بالعمليات، أما يف األجزاء العليا من اهلرم فتكون القياسات أقل تواترا ويغلب عليها الطابع املايل، ويف 


يث يتم ربط املقاييس التشغيلية عند املستويات ، ينبغي أن يكون نظام القياس متكامال حب Mc Nair & alرأي 


األدىن باملقاييس املالية عند املستويات األعلى، وذه الطريقة تستطيع إدارة املؤسسة أن ترى ما يشكل أساسا 


      2.للمقاييس املالية، وما يشكل دافعا هلا


، مع العلم أن املرونة عنصر أساسي  اعمودي األداءكننا إعادة تصنيف املؤشرات اليت ظهرت يف هرم مي 


  3 :وذلك كآليت


  .رضا العمالء والسوق مؤشرات اجلودة ، التسليم ، :مؤشرات الفعالية اخلارجية - 


                                                 
جملة كلية ، تقومي أداء الوحدات االقتصادية باستعمال بطاقة األداء املتوازن دراسة تطبيقية يف شركة زين السعودية لالتصاالتسحر طالل إبراهيم ،  -1


  . 353: ص ،2013 ،35ع  العراق، بغداد،، جامعة بغداد،بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة
ترمجة عالء أمحد صالح، سلسلة إصدارات ، -أفكار عاملية معاصرة-األداء البشري الفعال يقياس األداء املتوازن نيلز جوران، جاي روي، ماجرت دوتر،  -2


  .45: صمصر، مبيك، القاهرة، 
3- SAHEL Fateh, Role Du Système  Intègre  DE Gestion Des Couts Dans La Mesure De La Performance De  
L’entreprise Ee La Prise De Decision Cas Pratique : Hôtel Sheraton Club Des Pins, Thèse de Doctorat, 
Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion, UNIVERSITE M’HAMED 
BOUGARA-BOUMERDES, Algérie, 2014/2015, P : 63.  


                                                    
  


عملیات


 الفاعلیة الخارجیة الكفاءة الداخلیة


 هرم األداء):  15(الشكل رقم 


Source: C J McNair Carol J, Lynch Richard L, Cross and Kelvin F, Do financial and nonfinancial performance 
measures have to agree?, Management Accounting, Vol 72, N 5, 1990, P:30. 
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  .التحول واإلنتاجية واملؤشرات املالية، مؤشرات التكلفة ، واملهلة الزمنية :مؤشرات الكفاءة الداخلية - 


 احملاسبة اإلدارية األمريكيةمنوذج جلنة معايري : املطلب الرابع


والذي يتضمن منوذج شامل لتقييم  4Uقامت جلنة معايري احملاسبة اإلدارية األمريكية بوضع املعيار   


األداء وأوصت فيه باختيار املؤسسة ملؤشرات األداء اليت تتناسب مع ظروف احتياجاا واإلستراتيجية اليت 


   1: تتبعها ويتكون هذا النموذج من ستة جمموعات رئيسية ملؤشرات تقييم األداء نستعرضها فيما يلي


  :املقاييس البيئية: اموعة األوىل -1


جيب أن تكون املؤسسة على علم تام مبسؤولياا البيئية وذلك من نواحي عديد مثل أسلوب   


     .استخدامها للموارد احملدودة وعمليات إعادة التدوير ودرجة األمان والسالمة يف عمليات الوحدة


  :مقاييس السوق واملستهلك: اموعة الثانية -2


ه عن جودة السلعة أو اخلدمة ت املؤسسة سواء من حيث رضاهتمامالقد أصبح رضا الزبون من أهم ا  


وسرعة تقدميها واحلصول عليها يف الوقت املناسب وبالتكلفة املناسبة وبالتنوع الذي يرغبه، ويتوقف ذلك على 


طبيعة العمل واختالف األسواق وجمموعات العمالء، وهلذا جيب على املؤسسة أن حتدد مؤشرات األداء اليت 


رضا العميل احلايل واملرتقب ومؤشرات ترك العمالء السابقني التعامل مع املؤسسة، كما ميكن تقيس مدى 


واء على أساس جغرايف أو على أساس جمموعات ساستخدام مؤشرات بناء على تقسيم السوق إىل قطاعات 


  .العمالء لتحديد الرحبية سواء لكل قطاع أو لكل عميل أو لكل منطقة جغرافية على حدا


  :املقاييس التنافسية: اموعة الثالثة -3


جيب على املؤسسة أن تعرف أحوال منافسيها وتدرسها وتتوافر لديها معلومات وافية عن نقاط القوة   


ونقاط الضعف اليت يتمتع ا املنافسون، وكذا العمليات الداخلية وإجراءات سري العمل واستثمارام وأساليب 


ستخدموا، وإذا جتاهلت املؤسسة هذه املعلومات ال تشعر مبنافسيها إال بعد أن متويلهم ونوع العمالة اليت ي


        .يصبحوا أقوياء


  :مقاييس التشغيل الداخلية: اموعة الرابعة -4 


أشارت اللجنة إىل أمهية جودة أداء اإلجراءات الداخلية للعمل ألا تعترب نقطة اتصال بني املوردين   


تعمل على حتويل مدخالا إىل خمرجات وذلك بأعلى درجة من اجلودة بأقل تكلفة ويف والعمالء وهلذا فهي 


الوقت املطلوب وبقيمة مضافة عالية وجيب أن حتدد املؤسسة إجراءات العمل ذات األمهية الكبرية يف حتقيق 


     .األهداف اإلستراتيجية للمؤسسة


 :مقاييس أداء املوارد البشرية:  اموعة اخلامسة -5


إن رضا العاملون اليقل أمهية عن رضا العمالء وجيب أن يشعر العاملون بالرضا لكي تستمر املؤسسة   


  .وحتقق أهدافها


                                                 
  ، 278، 277: مرجع سابق، ص، ص زينب أمحد عزيز حسني، -1
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  :املقاييس املالية: اموعة السادسة -6


هناك العديد من املقاييس واملؤشرات املالية من وجهة نظر املسامهني لقياس أداء املؤسسة وفيما يلي   


الت زيادة اإليرادات، رحبية املنتجات، معدل العائد على املبيعات، معدل العائد على معد: بعض هذه املؤشرات


، معدل العائد على رأس املال، معدل العائد على حق EVAرأس املال العامل، القيمة االقتصادية املضافة 


  .امللكية


      : وميكن تلخيص حمتوى هذه املؤشرات من خالل الشكل التايل  


 .عدد ساعات الخدمة التي تقدمھا المؤسسة المجتمع -


 .عدد ساعات أنشطة التجمیع -


 .نسبة المواد التي تم تصنیعھا إلى إجمالي المواد -


 .حجم الملوثات واألضرار البیئیة التي قمت بھا المؤسسة -


 .حاالت اإلصابات والحوادث التي قانت بھا المؤسسة -


 .التعویضات التي دفعتھا المؤسسة للجھات الحكومیة -


 .مدى جودة المنتج -. نصیب الوحدة في السوق -


 .مدى جودة النقل - .      والسوقعدد الزبائن  -


 . سرعة الرد على الزبائن  - .               رضا الزبائن -


 .ربحیة السوق طبقا لقنوات السوق أو المناطق الجغرافیة -


 .مدى جودة منتجات المنافس - . نصیب كل منافس في السوق -


 .مدى سرعة تقدیم الخدمة لدى المنافسین -


 .ینالمؤشرات المالیة لدى المنافس -


 .جودة سعر السلعة أو الخدمة لدى المنافسین -


 .الوقت الالزم لتقدیم منتج جدید لدى المنافسین .رضا الزبون لدى المنافسین -


 .عدد المنتجات الجدیدة - . الوقت الالزم لتطویر المنتج -


 .نسبة المبیعات إلى عدد العاملین -.        متوسط فترة التشغیل -


 .متوسط فترة التخزین –.         مقاییس عدم الجودة -


 .الوقت المستغرق بین طلب المنتج وتسلیمھ للزبون -


 .عدد ساعات تدریب كل عامل - . األداء العادل للعاملینتقییم  -


 .الروح المعنویة للعملین  -.       معدل دوران العاملین -


 .الطلبات المقدمةعدد العاملین الذین تم توظیفھم إلى إجمالي  -


 .مدى والء العاملین  -


 .ربحیة المنتجات –.  ربحیة الزبائن –.    معدل زیادة اإلیرادات -


 .معدل العائد على حقوق الملكیة - .    معدل العائد على المبیعات -


 . القیمة االقتصادیة المضافة –. معدل العائد على رأس المال -


  المقاییس البیئیة


 والزبائنمقاییس السوق 


 المقاییس الخاصة بالمنافسین


 مقاییس العملیات الداخلیة


 مقاییس أداء الموارد البشریة


 المقاییس المالیة


  منوذج جلنة معايري احملاسبة اإلدارية لتقييم األداء): 16( الشكل رقم 


 


جملة كلية ، 35، ع باستعمال بطاقة األداء املتوازن دراسة تطبيقية يف شركة زين السعودية لالتصاالتتقومي أداء الوحدات االقتصادية سحر طالل إبراهيم ، :  املصدر


 .355: ص ،2013العراق،  بغداد، ، جامعة بغداد،بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة
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  املتوازنبطاقة األداء : ساماملطلب اخل


  Norton &قياس األداء املتوازن مت تقدميه ألول مرة كمفهوم لقياس األداء يف املؤسسة عن طريق             


Kaplan  يف جملة 1992يف عام Harvard Business Review   وكان اهلدف من تقدمي هذا النموذج  هو


التغلب على القصور الذي يواجه استخدام املقاييس املالية، فاملقاييس املالية تركز على النتائج وتستخدم 


ركات اليت تتعلق مبؤشرات خلق قيمة جديدة من خالل االستثمار يف احملمؤشرات الحقة، ولكنها غري مرتبطة ب


  1.لنيالعمالء واملوردين والعام


  بطاقة األداء املتوازن تعريف: أوال


 رؤيتها ترمجة ىعل ؤسسةامل مساعدة إىل يهدف إداري نظام"  بأا املتوازن األداء قياس بطاقة عرفت    


 على االعتماد خالل من وذلك ،املترابطة اإلستراتيجية والقياسات األهداف من جمموعة إىل واستراتيجياا


 تقييم خالهلا من ؤسساتامل تستطيع اليت الوحيدة الطريقة ميثل املايل التقرير يعد مل حيث املتوازن، األداء بطاقة


 األداء لتقييم نظام تصميم حاول نظامي عمل أول  " بأايضا عرفت و 2،" املستقبلية حتركاا ورسم  أنشطتها


 كما،ملستمر للتحسني ومبادرات مستهدفة ومعايري ومقاييس حمددة أهداف إىل ةؤسسامل إستراتيجية بترمجة يهتم


 املكونات وصف على تركز املتوازن األداء قياس فكرة إن ؤسسة،امل تستخدمها اليت املقاييس مجيع توحد أا


  3."وأعماهلا ةؤسسامل لنجاح األساسية


  أهداف بطاقة األداء املتوازن :ثانيا


  4 :تساهم بطاقة األداء املتوازن يف حتقيق األهداف التالية    


 ير إستراتيجية الوحدة االقتصادية؛حتديد وتطو -


 ؛)تصالإستراتيجية اال(تعميم إستراتيجية الوحدة االقتصادية على مجيع أحناء املؤسسة  -


 مفاهيم وتعابري يفهمها العاملني؛ وضوح األهداف من خالل ترمجة اإلستراتيجية إىل -


يق األهداف مراحل متتالية ليتم من خالهلا حتقجتزئة األهداف اإلستراتيجية إىل أهداف فرعية، وترتيبها على  -


     اإلستراتيجية للمؤسسة؛


 ألهداف طويلة األجل وقصرية األجل؛الربط بني ا -


متكن بطاقة األداء املؤسسة من املتابعة الدورية ألدائها، وذلك للتعرف على مواطن القصور من أجل  -


  . معاجلتها وتتضح عناصر القوة لتقويتها


                                                 
قياس مدخل قائمة –قياس األداء يف املنظمات احلكومية " ورقة عمل مقدمة يف ندوة مدخل قياس األداء املتوازن احملاور واملميزات، عبد الرحيم حممد،  -1


  .217: ، ص 2009،، منشورات املنظمة العربية للنتمية اإلدارية، مصر2007 ، القاهرة، مصر، فرباير"- االجناز املتوازنة
2- Kaplan , R.S. & Norton , D.P. , The Balanced Scorecard –Translating Strategy into action, Harvard 


Business , School Press, Boston, Usa,1996 , P: 8.  
3- Kaplan , R.S. & Norton , D.P. , The Balanced Scorecard – Measures that Drive Performance , Harvard 
Business Review Jan- Feb , 1992 , P: 71.  


، 01، الد 05ع العراق،اجلامعة العراقية، دنانري، الجملة بطاقة األداء املتوازن مدخل لتقييم األداء االستراتيجي، ، ربيع ياسني مسعود، زيد ياسني مسعود -4


 .313: ص ،2014
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   :بناء بطاقة األداء املتوازنخطوات : ثالثا


  1:هناك عدة خطوات لبناء نظام بطاقة األداء املتوازن قدمها كابالن ونورتن هي


 صياغةالذي ستكون عليه املؤسسة يف املستقبل، وهي تساعد يف الرؤيا  تعكس :الرؤيا حتديد -1


  الذي وجدت األساسي الغرض تبني وهي املؤسسة رسالة متثل دائما والرؤيا واألهداف، االستراتيجيات


 تتضمن أن الضروري جمموعة ومن قبل من أو املؤسسة  مدير ذهن من الرؤيا تصدر وقد أجله، من املؤسسة


 اخلدمة تقدمي :الرؤيا مثال أمثلة عبارات ومن املؤسسة،  مع املتعاملني املصاحل أصحاب جلميع ممثلني اموعة


 .تكلفة بأقل سلعة أفضل أو تقدمي املمتازة


 والقرارات املطلوبة للمؤسسة واألحداث اإلجرائية اإلستراتيجية القواعد تصف: االستراتيجيات حتديد 2-


 ااالت هي سنتبعها؟، وما اليت االستراتيجيات هي ما أي املستقبل يف مرغوبة حالة إىل موجودة حالة لتطوير


 يعترب أي إستراتيجية املؤسسة، وتنفيذ لصياغة أداة املتوازن األداء بطاقة منوذج ويعترب عليها؟، سنركز اليت


 .وأهداف حمددة مقاييس إىل واإلستراتيجية اردة الرؤيا لترمجة أداة النموذج


 :هو املختلفة احملاور ربط لكيفية األساسي واملنطق  


 الرئيسة األعمال عمليات يف التفوق من والبد إنتاجنا، لشراء زبائننا رضا حتقيق من البد ماليا للنجاح -


 ؛كفاءة أكثر لنصبح


 احتياجات مع إنتاجنا يتناسب أن البد لذا العمل، عمليات يف التفوق من البد زبائننا رضا على للحصول -


 ؛زبائننا


 .املستمر والتحسني التطوير من البد الداخلية عملياتنا لتحسني -


مناقشة  إىل املوصوفة االستراتيجيات من االنتقال اخلطوة هذه تعين :واحملاور احلرجة النجاح عوامل حتديد 3-


 ما حتدد املؤسسة أن جيب آخر النتيجة، مبعىن على أكثر تأثريها سيكون اليت والعوامل الرؤيا لنجاح حنتاجه ما


 ،األولوية حسب وترتيبهم سابقا ذكرناها اليت احملاور من حمور كل ضمن النجاح على تأثريا العوامل أكثر هي


 العوامل هي ما ذلك ومثال التصميم، جمموعات مناقشة هو العملية من اجلزء ذا للبدء ةبساملنا والطريقة


 .مسبقا احملددة اإلستراتيجية األهداف إلجناز أمهية األكثر اخلمسة


الحقا،  يف عملنا سنستخدمها اليت املعنية املقاييس الرئيسة حتديد اخلطوة هذه يف يتم :املقاييس حتديد  4-


 املرحلة ويف العملية، يف مجيعها تستخدم بل األفكار ترفض ال الذهين حبيث بالعصف يسمى مبا نبدأ أن جيبو


 تسمح واليت تراقب أن وميكن تعلقا أكثر تبدو اليت للمقاييس األولوية حسب الترتيب بتحديد نقوم النهائية


 .بالقياس


 املختلفة املقاييس خالل من التوازن وخلق والنتيجة السبب بني العالقة إجياد يف كبرية صعوبة وهناك         


                                                 
، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، كلية أثر تطبيق بطاقة األداء املتوازن على أداء شركات االتصاالت األردنيةجيهان ونس عبد العزيز موسى،  -1


 .361، 360: ، ص، ص47ع 2016العراق، بغداد،  ،بغداد للعلوم االقتصادية
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 احملاور يف واملقاييس األمد الطويلة األهداف مع تتعارض أن ميكن ال األمد القصرية فإن التحسينات لذلك


 .الكلية واإلستراتيجية الشاملة الرؤيا تدعم أن جيب ولكن جزئي تفاؤل إىل تؤدي ال أن املختلفة جيب


لكال من األهداف  املؤسسة وحتتاج مستخدم مقياس لكل بالنسبة  أهداف وضع يتم أن البد: التقييم -5


األهداف  تكون أن وجيب حينه، يف التصحيحي الفعل واختاذ االستمرار تستطيع لكي األمد وطويلة قصرية


 .البعض بعضها مع تتعارض ال واليت اإلمجالية واإلستراتيجية الشاملة الرؤيا مع متسقة الرئيسة


 بطرائق التقييم يتم وقد للبطاقة، الرئيسة احملاور يف املتضمنة املختلفة اجلوانب تقييم يتم أن وجيب    


 بالنسبة مئوية نسب أو )رقمي( كمي بشكل التقييم يتم قد املايل احملور مثال للمحور، تبعا خمتلفة وذلك


 حيتاج ووالئه الزبون رضا تقييم فإن مثال الزبائن حمور يف صعوبة أكثر التقييم يكون بينما للعبارات املختلفة،


 .للتقييم متعددة جماالت تتضمن خمتلفة اناتيإىل استب


 اليت عمل خطط إعداد املؤسسة إدارة على ينبغي املتوازن األداء بطاقة إلكمال :العمل خطط إعداد -6


 ولنياملسؤ األفراد ستتضمنوأيضا  املوضوعة والرؤيا األهداف إلجناز اختاذها جيب اليت اخلطوات حتديد تتضمن


 الوقت يف التصحيحية اإلجراءات الختاذ واملتابعة الرقابة بضرورة لالستراتيجيات السليم التنفيذ ويرتبط واملدة،


 .املوضوعة اخلطط عن احنرافات وجود عند املناسب


 من للتأكد مستمر بشكل متابعتها من البد املتوازن، األداء بطاقة تطبيق سالمة من للتأكد :واإلدارة املتابعة 7-


 ملختلف املتوازن األداء بطاقة استخدام الضروري ومن لإلدارة ديناميكية كأداة املقصودة الوظيفة تنجز أا


 على الرقابة وستكون وحدة لكل يومي برنامج أساس على تبىن أن جيب لذلك املؤسسة، يف اليومية العمليات


 لضمان مقترحة وطرق قواعد التطبيق خطة تتضمن أن جيب لذلك اجلاري، التقرير خالل من اليومية العمليات


 .مستمر بشكل القصري املدى يف للرقابة وخصوصا املقاييس تعمل أن وجيب التوازن، حفظ


 فهم إىل إضافة والرؤيا اإلستراتيجية جناح لضمان تستخدم املتوازن األداء بطاقة أن القول ميكننا وهنا    


 تعابري يف والرؤيا املؤسسة إستراتيجية إلظهار الفعال الطريق هي والعملية املتوازن، األداء بطاقة عملية بناء


 للتزويد بفهم املختلفة الوقت أبعاد ويف املختلفة احملاور خالل من املؤسسة نظر وجهة معرفة لضمان ملموسة،


  .املؤسسة خالل من تبىن للمناقشة وقاعدة عامة ولغة ككل للعمل مميز


  حماور بطاقة األداء املتوازن: رابعا


  .حماور بطاقة األداء املتوازنيوضح الشكل املوايل     
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 حماور بطاقة األداء املتوازن:  )17 (الشكل


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


Source : Hélène Löning et autre, le contrôle de gestion organisation, outils et pratiques, 
3eme Ed, Dunod, Paris, France, 2008, P : 159. 


 


   :احملور املايل -1


كيف ينبغي أن تظهر املؤسسة حلملة  :السؤال التايلعن جابة اإلوميكن تلخيص هذا البعد بالبحث عن        


 ،يعترب هذا احملور هو احملصلة النهائية لكافة التغريات والتحليل الذي يتم يف املراحل األخرىحيث  ،أسهمها؟


واليت  ،ن مجيع هذه املراحل ينصب التحسن فيها يف اية األمر إىل حتسني صايف ثروة املسامهني واملالكأحيث 


ستثمرة، فاملؤشرات املالية اليت قد تكون يف شكل تعظيم رحبية السهم أو معدل عائد مرتفع على األصول امل


يتضمنها هذا اجلانب من النظام متثل قيمة أساسية يف حتديد أثر األحداث االقتصادية اليت متت أو حدثت داخل 


  المحور المالي
للنجاح مالیا كیف یجب أن تظھر أمام المستثمرین 


  حملة األسھم
النتائج  المبادرات


 ةلمستھدفا
 األھداف المقاییس


    


  محور عملیات األعمال الداخلیة
إلرضاء المستثمرین والعمالء وما ھي العملیات 


  الداخلیة التي یجب أن تتمیز بھا المؤسسات؟
النتائج  المبادرات


 المستھدفة
 األھداف المقاییس


    


  محور التعلم والنمو
لتحقیق رؤیة منظمات األعمال كیف یجب أن تظھر 


  عمالئھاالمؤسسات أمام 
النتائج  المبادرات


 ةلمستھدفا
 األھداف المقاییس


    


  محور العمالء 
لتحقیق الرؤیة  للمؤسسات كیف یجب أن تظھر 


  المؤسسة أمام عمالئھا
النتائج  المبادرات


 المستھدفة
 األھداف المقاییس


    


الرؤیة 
 اإلستراتجیة
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املؤسسة، كما أن هذه املؤشرات قادرة على أن توضح ما إذا كانت إستراتيجية املؤسسة من حيث التطبيق 


     1.والتنفيذ قد حتققت أم ال كحد أدىن


 : حمور العمالء -2


، وجيب على املدراء أن األمهية لتحقيق عناية وإرضاء للزبون نتبدي فلسفة اإلدارة احلديثة املزيد م    


وقطاعات السوق ألي وحدة عمل، حيث تشتمل قطاعات السوق املستهدفة كال من الزبون  حيددوا الزبون


احلايل واملرتقب، بعد ذلك على املدراء أن يطوروا مقاييس األداء واليت جتعل من وحدة األعمال هلا القدرة على 


رتفاع اجلودة، حتسني خلق الوالء والرضا للزبائن يف تلك القطاعات من خالل تعيني دقة مواعيد التسليم، ا


رضا العمالء، االحتفاظ بالزبون، احلصة  ويتم قياس أداء هذا املنظور باآليت. اخلدمة، رضا الزبون، رحبية الزبون


  2.السوقية


 :حمور العمليات الداخلية -3


املؤسسة عن غريها من املؤسسات  يقصد به مجيع األنشطة والفعاليات الداخلية واحليوية اليت تتميز او    


اليت من خالهلا يتم مقابلة حاجات العمالء وغايات وأهداف املالكني، إن املقاييس الداخلية لبطاقة األداء 


املتوازن يفترض أن تنبثق من أنشطة األعمال اليت هلا أثر على رضا العمالء، وجيب أن حتاول املؤسسات حتديد 


طلوبة لضمان املواصلة على خط قيادة السوق ويستلزم من املؤسسات أن تقرر ماهي وقياس كفاءا وتقنياا امل


  3.العمليات والكفاءات اليت ينبعي أن تتفوق ا وحتديد املقاييس لكل مها


فإن هذا احملور يتضمن ثالثة دورات هذه الدورات الثالث   Kaplan & Nortonوفقا لكل من و    


 حاجات الزبائن ومتطلبام  ومستوى الرضا املتحقق من تعاملهم مع املؤسسة بأنشطتها تعد احللقة الرابطة بني


      4.دورة اإلبداع، دورة العمليات، دورة ما بعد البيع :وهذه الدورات هي


 )هل ميكننا االستمرار بالتحسن وخلق القيمة: (حمور التعلم والنمو -4


التحتية اليت جيب أن تعتمد عليها الشركة خللق القيمة هلا والتطور والنمو  ميثل التعلم والنمو البىن    


حيث أن املنافسة العاملية الشديدة تتطلب من املؤسسة القيام بتحسينات مستمرة لعملياا الداخلية ، املستقبلي


بون من خالل اختراق ومنتجاا احلالية ولديها القابلية على إنتاج و ترويج منتجات جديدة وزيادة القيمة للز


وبالتايل تنمية وزيادة قيمة محلة األسهم، إن التحسن يف األداء  ،أسواق جديدة وزيادة اإليرادات واألرباح


التشغيلي يعتمد بدرجة كبرية على تعزيز قدرات وقابلية األفراد العاملني يف املؤسسة وحتضريهم الستخدام هذه 


 ،ثقافة وتدريب األفراد العاملني يف املؤسسة :من العناصر التالية القابليات، ويتكون منظور التعلم والنمو


                                                 
 .138: ، ص2005منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر،  البعد االستراتيجي لتقييم األداء املتوازن،حممد حممود يوسف،  -1
، -ت الصتاعية يف حمافظة الديوانيةدراسة ميدانية موعة من الشركا -قياس األداء الشركات الصناعية وفق بطاقة األداء املتوازنعالوي خضري جميد،  -2


 .145، 144: ، ص، ص2015، 05، الد 02ع  ، العراق، ، جامعة املثىنجملة املثين للعلوم االقتصادية واإلدارية
 .224: ، صمرجع سابقوائل حممد صبحي إدريس، طاهر حممد منصور الغاليب،  -3
 . 361: سحر طالل إبراهيم، مرجع سابق، ص -4
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 1.قدرة نظم املعلوماتالتطوير والتحفيز،  ،االحتفاظ بالعاملني يف املؤسسة


  صعوبات تطبيق بطاقة األداء املتوازن: خامسا


املتوازن، وهي على هناك العديد من املعوقات والصعوبات اليت ميكن أن تواجه تطبيق بطاقة األداء     


  2:النحو التايل


 عدم املعرفة مبزايا هذا النموذج؛ نقص املعرفة عن بطاقة األداء املتوازن يف قياس األداء، أو -


حيتاج إعداد بطاقة األداء املتوازن إىل رؤية مشتركة إلستراتيجية متفق عليها، لذلك قد ال تكون هناك رؤية  -


    ون واضحة لكل املستويات اإلدارية؛ال تك معينة متفق عليها، أو إذا اتفق عليها


 املنفعة اليت ميكن احلصول عليها؛ ميكن أن تكون تكاليف بطاقة األداء املتوازن يف قياس األداء تفوق -


صعوبة حتديد الوزن املرغوب لألهداف األساسية اليت تكون ذات أبعاد متعددة، لذا جيب على اإلدارة أن  -


 ات األداء وفقا لألهداف األساسية؛متثل موجه حتدد األهداف الثانوية اليت


نقص املوظفني املؤهلني القادرين على التعامل مع نظام بطاقة األداء املتوازن، والذي يؤدي بالنهاية إىل  -


وأم ال مقاومة تطبيق هذا النظام، وتتكون لديهم اجتاهات سلبية اجتاه استخدام بطاقة األداء املتوازن، وخاصة 


 ف واضحة هلا؛يدركون أهدا


عملية وضع وحتديد املقاييس يف بطاقة األداء املتوازن معقدة جدا، وصعوبة حتديد العدد األمثل من املقاييس  -


 مة اليت تظهر األداء بشكل متكامل؛املستخد


عدم وجود مقاييس لبعض متغريات األداء، حيث أن وجود هذه املقاييس مهم لوضع االستراتيجيات موضع  -


  . التنفيذ، وبالتايل فإن عدم وجود مقاييس لقياس متغري ما يؤدي إىل عدم قدرة اإلدارة على توجيه أدائها


 
 


  


                                                 
  .249، 248: ص، ص مرجع سابق، محادي املوسوي، حيي علي -1
، متاح على 12: ص، 2012، يف اجلامعات األردنية احلكومية واخلاصة )Sigma Six (مدى استخدام مفاهيماملهدي مساعدة،  ماجـد عبدأمحد يوسف دودين،  -2


  .https://www.researchgate.net/publication/284168264 :الرابط
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  األداء املؤسسيحتسني و حوكمة الشركات:  ثالثاملبحث ال


أن يتم حتسني هذا األداء حىت يصل إىل معدل األداء املؤسسي من أهداف عملية تقييم األداء إن     


الضعف القوة وعلى جوانب تعترب نتائج تقييم األداء األساس يف التعرف على جوانب واملستهدف أو املتوقع، 


جيب على املسؤولني اختاذ يف أداء املؤسسات والعاملني ا، وبناء عليها يتم وضع خطط حتسني األداء، وهنا 


اإلجراءات واألفعال واملمارسات الالزمة لتصحيح األخطاء وبالتايل حتسني األداء، وتكون اخلطوة األوىل يف 


وذلك مبراعاة املوارد املتوفرة جيب أن حتقق عملية حتسني األداء أهدافها  ، كماحتديد مصادر األداء غري الفعال


الشركات من األساليب احلديثة  املستخدمة لتحسني األداء وذلك من خالل مساعدة  وتعترب حوكمةللتنفيذ، 


  .املديرين وجملس إدارة املؤسسات على تطوير إستراتيجية مناسبة وضمان اختاذ قرارات أسس سليمة


  حتسني األداء: املطلب األول


       .وخطواتهاألداء وأمهيته إضافة إىل دوافعه حتسني يف هذا املطلب تعريف  ناولنت       


  تعريف حتسني األداء: أوال


ميع املوارد املتاحة لتحسني املخرجات وإنتاجية العمليات جليعرف حتسني األداء على أنه االستخدام       


يشري هذا التعريف إىل أن 1،وحتقيق التكامل بني التكنولوجيا الصحيحة اليت توظف رأس املال بالطريقة املثلى


   .وذلك بالتوظيف األمثل لرأس املالاهلدف من حتسني األداء هو حتسني املخرجات بصفة عامة 


بأا العمليات املستمرة واملنهجية املنتظمة لتضييق الفجوة "  أيضا وميكن تعريف عملية حتسني األداء      


    2."بني األداء احلايل والنتائج املرغوب فيها


  األداءأمهية حتسني : ثانيا


  3 :يف النقاط التالية األداءتظهر أمهية حتسني     


البشرية واملادية والتقنية  األداءمن منظور شامل جيمع مجيع عناصر  األداءأمهية التعامل مع مفهوم حتسني   - 


  ؛ البعض اآلخر، وعدم التجاوز بالتركيز على بعض العناصر والتغافل عن والتنظيمية يف إطار متناسق


املوارد البشرية،  إلدارةالعامة  اإلستراتيجيةضمن  األداءأمهية إدماج معطيات وعناصر وبرامج حتسني  -


  ؛واإلداريةوالتسويقية والتمويلية والتقنية  اإلنتاجيةة ؤسسالعامة للم واإلستراتيجية


من  ؤسساتأو إعادة اهليكلة يف املعادة اهلندسة إضرورة النظر إىل قضايا التحسني والتطوير والتحديث و - 


  ؛األمريف اية  األداءواستهداف حتسني وتطوير  األداءمنظور إدارة 


ف مستويام الفكرية، وأخذ هذه الفروق الللموارد البشرية و اخت واالجتماعيةالثقافية  األبعادأمهية مراعاة  -


                                                 
جملة أداء دراسة حتليلية لعينة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر،  - البعد االستثماري للكفاءات ودوره يف حتسني أداء املؤسساتمسغوين مىن،  -1


      . 28: ، ص2014 ،05اجلزائر، ع  ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، املؤسسات اجلزائرية،
أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة سانت تقييم األداء يف اإلدارات الصحية مبديرية الشؤون الصحية مبحافظة الطائف، عبد الوهاب حممد جنني،  -2


  .59: ، ص2009 سوريا، كليمنتس العاملية،
  .341: حممد قدري حسني، مرجع سابق، ص -3
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  وحتديد معايري التقييم؛ األداءخطط حتسني  وإعداد األعمالعند تصميم  االعتباريف 


على تضمينها أبعادا تستثمر وتستثري الطاقات  األداءوختطيط حتسني  األعمالأمهية التركيز يف تصميم   - 


  .ات املعاصرةؤسسأن أرس املال الفكري هو أهم ما متلكه امل باعتبارالذهنية والقدرات الفكرية للموارد البشرية 


ت سواء على مستوى التخطيط أو على مستوى التنفيذ، فبعض شكالبعض امل يثري  األداءإن حتسني       


 األخذياه، وترجع أسباب التردد يف امهيته ومزأل إدراكهمبأساليب التحسني رغم  األخذملديرين يترددون يف ا


  1 :إىل األداءبأساليب حتسني 


 بأسلوب حمدد ونظام معتمد يف كيفية التعامل مع املرؤوسني؛ االلتزاملرغبة يف التحرر وعدم ا -


 رةتعديل طرق دوو ،من حيث تغري أساليب تقدمي اخلدمة األداء،عباء اليت يفرضها حتسني ألالشعور بزيادة ا -


 وعبء العمل الورقي؛ ،كثرة النماذج املطلوب استيفائها ،العمل


ثبات صحة تقييمه إلالسعي إىل تفادي املواقف اليت يضطر فيها الرئيس إىل املناقشة واجلدل مع املرؤوسني  -


 ملستواهم العام، أو لشرح طرق العمل املستحدثة والتطوير املطلوب حتقيقه؛ 


 .داء على حرية ووقت الرؤساءألمن القيود اليت يفرضها نظام حتسني ا خففامليل إىل الت  -


  2:ية حتسني األداء أيضا يفوتظهر أمه


نظام للحصول منهم على أن حتسني األداء يساعد األفراد على جتويد العمل وحتقيق أهدافهم، وليس جمرد  -


 أكرب إنتاج؛


 قد يترتب عليه من حماسبة ومسائلة؛أمهية حتسني األداء يف تنمية القدرات واملهارات، رغم ما  -


 يف ختطيط األداء وتقييم النتائج؛ يف حتسني األداء، حيث يشاركونأمهية الدور اإلجيايب للموارد البشرية  -


تأكيد أن حتسني األداء مشاركة بني اإلدارة والعاملني، وأن هدف التحسني يكون ملصلحة الطرفني، وأن  -


   اب على األداء املخالف للمواصفات؛املكافأة على األداء املتميز هي هدف النظام وليس العق


  : ألساسية لتحسني األداءاملبادئ ا: ثالثا


  3  :من املبادئ األساسية لتحسني األداء مايلي      


 ؛)خارجي/ داخلي (وتوقعات الزبون  الوعي بتحقيق احتياجات -


 ة ذوي الكفاءة واملهارة واإلبداع؛إزالة احلواجز والعوائق وتشجيع مشاركة مجيع العاملني وخاص -


 التركيز على النظم والعمليات؛ -


   .ومتابعة األداء القياس املستمر -


  :دوافع التحسني املستمر: رابعا


ل اليت مالعوامن أهم  معدالت التغري السريعة واملنافسة واحلفاظ على املكانة واالهتمام باجلودة تعترب        


                                                 
  .342، 341: سابق، ص، صحممد قدري حسني، مرجع  -1
  .342: سابق، صالرجع املنفس  -2
      . 29، 28: ، ص، صمرجع سابقمسغوين مىن،  -3
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  1:لتحسني املستمر واليت نوضحها فيما يليتدفع املؤسسات إىل القيام بعملية ا


متثل جمموعة القوى اخلارجية، اليت تؤثر على نشاط وقرارات املؤسسة وتتأثر ا،  :معدالت التغري السريعة -1


والبيئة اخلارجية هي نقطة البداية والنهاية للمؤسسة، فمن حيث كوا نقطة البداية، فهي املصدر األساسي 


ن السوق، أما من للحصول على املوارد للتنظيمية مثل املوارد اخلام، رؤوس األموال، العمالة واملعلومات ع


حيث كوا نقطة النهاية، فإن بيئة األعمال هي املستهلك األساسي ملنتجات وخدمات املؤسسة، فكلما متيزت 


البيئة بعدم التأكد نتيجة لكثرة عدد املتغريات البيئية وعدم استقرارها، عندما تعمل املؤسسات على حتسني 


  .الل االبتكارأدائها، ملواجهة ظروف الغموض البيئي وذلك من خ


تعكس مكانة املؤسسة أي املوقع التنافسي للمؤسسة بني بقية املؤسسات العاملة يف  :احلفاظ على املكانة -2


نفس اال، وميكن هلا أن حتقق ميزة تنافسية عندما تقوم بتطبيق االستراتيجيات اليت ختلق القيمة للمستهلك، 


يق بني املهارات والكفاءات واليت ال ميكن للمنافسني احلاليني أو املرتقبني تطبيقها، وهذا من خالل املزج الدق


  . البشرية واألصول املادية بطريقة فريدة تؤدي إىل حتقيق امليزة التنافسية


إن املتغريات السريعة اليت حتيط بنشاط املؤسسات، خاصة اهلادفة للربح، حتتم على  :االهتمام باجلودة -3


ا املختلفة لتحقيق مستوى عال من املؤسسات أن جتد لنفسها األسلوب الذي ميكنها من دمج معارفها وكفاءا


األداء، وذلك مع احلرص على التركيز على اجلودة الشاملة، اليت تعرب عن األساس الذي ينطق منه استهداف 


  .                    ذلك املستوى من األداء، إضافة إىل ضرورة مراعاة شروط التنمية املستدامة


املوجود بني املؤسسات وحماولة كل منها كسب الريادة يف  تعرب املنافسة عن حالة الصراع :املنافسة -4


لسوق، وذلك باعتماد عدة إستراتيجيات متكنها من حتقيق مستويات مرتفعة من األداء، لذلك على املؤسسة ا


 .   القيام بالتحديث املستمر الستراتيجياا وتتبع متغريات البيئة اخلارجية


  خطوات التحسني املستمر: خامسا


  2 :أسلوب التحسني املستمر باملراحل التالية مير      


تاحة واقتناصها وهي املرحلة اليت يتم فيها حتديد فرص التحسني امل :مرحلة حتديد فرص التحسني املتاحة -1


وتتألف من جزأين األول كل من مدخالت حتليل إشارات التحذير الداخلية واخلارجية مثل الفشل، الشكاوي 


قتراحات فرق العمل واملهنيني واملشرفني جبانب تعليقات وأراء عناصر البيئة اخلارجية وإعادة اإلنتاج فضال عن ا


لمنتجات، ومن مثة حتديد األداء بالنسبة لعن املنتجات من الزبائن وأراء العمال واملقارنة باملنافسني عن 


من إنشائه والوقت  املشاكل، أما اجلزء الثاين فيتضمن تكوين الفريق املسؤول عن التحسني وحتديد الغرض


  .املخصص حلل املشكالت مما ميكن القول بأن املشاكل تعد فرصا للتحسني املستمر


                                                 
      . 29: نفس املرجع السابق، ص - 1
املستمر وتضييق الفجوة  إمكانية اعتماد تقنية املقارنة املرجعية  كإستراتيجية فعالة لتحديد احتياجات التحسنيفائزة إبراهيم حممود، ثائر صربي الغبان،  - 2


     . 37، 36: ص، ص،  2010، 09ع العراق،  ،كلية التراث اجلامعة جملة كلية التراث اجلامعة،يف أداء الوحدات االقتصادية العراقية، 
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 وذلك عن طريق وصفها بوضوح وحتديد اخلطأ عند حدوثه وبيان املسؤول: مرحلة تشخيص املشكلة  -2


  .عنه وتوضيح تأثرياته على الزبون واعتماد التركيز على ما هو معروف وغري معروف وحجم املعرفة املطلوبة


لتقرير املقاييس والزبائن واملوردين  :مرحلة حتليل واستدراك كيفية األداء واألنشطة األساسية  -3


األداء عن طريق فريق واملدخالت وحتديد مدى رضاهم وفق وضع خمطط لتدفق العمليات وحتديد مقاييس 


وهي معلومات عن كيفية  ،العمل الذي سيقوم جبمع البيانات وحتديد الزبائن وتوقعام ومدخالم وخمرجام


  .تصميم املنتج واليت تتطلب معلومات إحصائية عن ضبط اجلودة باإلضافة إىل خرائط التشتت


وذلك من خالل ابتكار : لتحسنيمرحلة وضع التصورات للعمليات املستقبلية واحللول املثلى ل  -4


إدخال تعديالت على الطرق واألداء بالطريقة  –مزج عمليتني أو أكثر خللق عملية أحسن –عمليات جديدة 


  .األفضل


واحلصول على املوافقة على تنفيذ عمليات التحسني، ويتضمن التقرير : مرحلة إعداد خطة تنفيذ التغري  -5


  .م عمله وكيفيته، ومىت سيتم العمل، ومن القائم به، وأين سينفذ العملتسي اخلاص حتديد ما


وبشكل ينعكس على أداء اإلدارة يف سعيها لوضع برنامج : مرحلة التحسني املستمر مبستوى أفضل  -6


 .للتحسني املستقبلي الداخلي واخلارجي


 طرق التحسني املستمر: املطلب الثاين
 ، ودفاحمللية والعاملية قناعية كاخلدمية منافسة شرسة يف األسواتواجه املؤسسات يف القطاعات الص      


ر اليت أثبتت البقاء يف السوق توجب على املؤسسات تبين أو تطبيق واحد أو أكثر من مداخل التحسني املستم


واخلدمات إمكانياا يف تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات يف جمايل التكلفة واجلودة كالقدرة على تقدمي السلع 


ى املؤسسات التحسني املستمر فقد بات لزاما عل بالوقت املناسب وباملكان املناسب،  ونظرا لتعدد مداخل


ة كقدراا املالية، ؤسساملداخل عن كثب الختيار ما يالئمها كإمكانية تطبيقها مبا ينسجم كثقافة امل معرفة تلك


أحد  القرارات اإلستراتيجية فضال عن أن جناح تطبيق مما يعطي هلذا املوضوع أمهيته البالغة كونه يعد من


  1.املداخل سيعود مبردودية اقتصادية كبرية على املؤسسة


هناك منطني أساسيني لتحسني األداء التحسني التدرجيي املستمر والتحسني املبدع  ونشري إىل أن      


مية وتنفيذها بوضع فرق للتطوير تم اجلذري، فالتحسني املستمر يتعلق بتحديد طرق التطوير يف األعمال اليو


حبل املشكالت باستعمال أدوات اجلودة، أما التحسني اجلذري فال يكون تدرجييا بل بقفزة نوعية يف مستوى 


األداء، وتلجأ املؤسسة إىل هذه الطريقة إذا كان هناك فرق كبري بني األداء احلايل واألداء املرغوب فيه، ونشري 


و التحسني اجلذري يتشاركون يف إشباع احتياجات الزبون عن طريق تعديل  املستمر ن مدخلي التحسنيإىل أ


عمليات املؤسسة، فالتحسني املستمر بقوم بأعمال تصحيحية على مستوى االختالالت بصفة مستمرة عن 


                                                 
، 2009، 2، الد 07العراق، ع بغداد، جملة دراسات حماسبية ومالية، جامعة بغداد،  ،-دراسة مقارنة - مداخل التحسني املستمر مها كامل جواد،  -  1


  . 87: ص
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اج إىل طريق الفاعلني املباشرين يف العمليات، أما التحسني اجلذري فهو يركز أكثر على االختالالت اليت حتت


     1.تصحيح كبري جدا وفق نظام قيادي


ولقد تعددت طرق حتسني األداء املستمر وفيما بعض الطرق األكثر شيوعا لتحيسني أداء املؤسسات        


  .Sigma Sixو طريقة املقارنة املرجعية و طريقة ستة سيقما   )Kaizen(طريقة التحسني املستمر : وهي


  )Kaizen(التحسني املستمر: أوال


  : )Kaizen(مفهوم طريقة التحسني املستمر -1


واليت تعين التغيري حنو التحسني ) Kaizen(تعود اجلذور التارخيية للتحسني املستمر اىل الكلمة اليابانية      


يف الطاقة والوقت  لقيادة املؤسسات الصناعية يف اليابان ملنع اهلدر (Ohno) كفلسفة أطلقها العامل الياباين


ما االنطالقة احلقيقة أح اليابان بعد احلرب العاملية الثانية، الصإوالتكاليف، واعتمدت يف العديد من امليادين إبان 


ل بشك وقد استخدمت بعد ذلك 1984عام ( Amail Masaeki) هلذا املفهوم فأا تعود إىل اخلبري الياباين


ية البيئة اخلارجعلى التغريات احلاصلة يف واسع لتعميق الفكرة باجتاه التحسني املستمر حنو األفضل بناءا 


ن ما ميكن اإلقرار به وسط التغيريات واالستجابة والتكييف معها من أجل بلوغ النجاح املنشود، خاصة وأ


ن املؤسسات تتبىن التحسني املستمر بعد وضوح احلالية املتسارعة هو عدم االستقرار البيئي، وقد بدأت العديد م


نتائج التطبيق يف الشركات اليابانية أوال ومن مث الشركات األمريكية واألوربية و عدد من الشركات األسيوية 


والتصنيع الرشيق والتصنيع املرن تعتمد التحسني  ثانيا، وهكذا نرى اآلن األنظمة اإلنتاجية كاملصنع الفعلي


  2.ليف دنيا األعما قة لتطبيقاا امليدانية وسعيها إىل حتقيق التفوأساسي املستمر كأداة


التركيز على عناصر ألغراض التحسني املستمر لألداء لعل من أمهها التركيز  وفقا هلذه الطريقة جيري      


ة، استعمال على الزبون، روح التعاون وعمل الفريق، حلقات اجلودة، عالقة اإلدارة مع املوارد البشرية العامل


التكنولوجيا املتطورة مبيدان العمل، وهناك خطوات ميكن استعماهلا يف تطبيق الطريقة وهي الفرز والترتيب 


املنطقي لألشياء جبانب التخلص من األشياء غري املستعملة، والترتيب املنهجي لألشياء وذلك لتفادي ضياع 


احلاجة وقابلة لالسترجاع وكما استعمل اليابانيون الوقت يف البحث عنها حبيث تكون جاهزة لالستعمال عند 


قانون الثالثني ثانية حيث ترتب أدوات االستعمال امليكانيكي يف لوحة خاصة وذلك يف فلسفة كل شيء يرجع 


إىل مكانه املخصص بعد االستعمال، وتنظيف مكان العمل فضال عن التعقيم الشامل و اليت تشري إىل ضرورة 


ى نظافتهم الشخصية حبيث يكون مظهره الئقا عند أداء وظيفته وكدليل على االلتزام حمافظة العاملني عل


    3.بتعليمات و أنظمة العمل داخل املؤسسة


                                                 
  .30: ، صمرجع سابقمسغوين مىن،  -1
جملة تكريت للعلوم ، Carrefourدراسة حتليلية يف شركة  - اصر التحسني املستمر ودورها يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامةنعماجد حممد صاحل،  -2


   .150: ، ص2017 ،20، الد 38ع  العراق، تكريت، اإلدارية واالقتصادية، جامعة تكريت،
     . 36 :مرجع سابق، صفائزة إبراهيم حممود، ثائر صربي الغبان،  -3
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  1:ويرى هذا املدخل أن تطوير األداء للمؤسسة يتميز بالصفات التالية      


 داري بعينه؛ولية مجاعة أو مستوى إؤيقع التحسني املستمر على كل إنسان يف املؤسسة وليس مس -


 يقع التطوير املستمر على تطوير العمليات، وليس فقط على النتائج، وإمنا بقوم بتطوير وحتسني العمليات -


  للوصول إىل أحسن النتائج املثلى؛


تسويقية،  على تطوير األداء يف كل األنشطة داخل املؤسسة، سواء كانت أنشطة KAIZENتركز فلسفة  -


 أم متويلية، أم إدارية؛


- KAIZEN منظومة متكاملة من الفكر اإلداري، ونظم العمل، وأدوات حتليل املشاكل واختاذ القرارات. 


كالت، لن يكون هناك حتسني االعتراف بداءة بوجود املشاكل حىت يتم التطوير، فبدون اإلقرار بوجود مش -


 لألداء؛


 ؛Costomer drivenعلى أمهية إشباع رغبات العميل، حيث تعتمد فلسفته على  KAIZENيركز مدخل -


 من الوقت؛ % 50أال يقل اهتمام اإلدارة بالتحسني املستمر عن  -


بعمليتني أساسيتني مها الصيانة والتحسني، فالصيانة تعىن وضع على االهتمام  KAIZENتركز فلسفة  -


ل ا إىل وصواملعايري واملعدالت والتأكد من االلتزام ا، أما التحسني يقصد به تطوير املعايري واملعدالت وال


 .مستوى أعلى


  :)Kaizen( خطوات التحسني املستمر - 2


  2:إن خطوات التحسني املستمر وفق فلسفة الكازن تتمثل باآليت      


وثق من خالل ي مث  ،لتحسنيهذه املرحلة باختيار موضع ا يقوم فريق العمل يف:    ( Plan) التخطيط - 2-1


قوائم الفصل وخمطط السبب والنتيجة واملدرجات : حتليل البيانات باستخدام طرق التحليل املختلفة مثل


التكرارية وخمطط بارتو واألشكال البيانية وغريها، ومن مثة حتديد أهداف التحسني والتكلفة واملنافع املترتبة 


 .على بدائل حتقيق تلك األهداف
مجع البيانات بشكل مستمر يذ خطة التحسني ومراقبة تقدمها وفريق العمل هنا لتنفسعى  :(Do) التنفنيذ - 2-2


 .وأية تغريات فال بد أن توثق و يعاد النظر ا إذا دعت احلاجة لقياس التحسني يف العملية اخلاضعة للتحسني


يف املرحلة الثانية  هذه املرحلة فريق العمل يقوم بتحليل البيانات اليت مت مجعها يف :( Check )  املراجعة - 2-3


 أو ويف حالة وجود أي خلل) التخطيط ( للوقوف على مدى قرم من حتقيق األهداف املرغوبة واحملددة مبرحلة


 .قصور فال  بد أن يعاد تقييم اخلطة أو إيقاف العمل ا
ان فريق العمل إذا كانت النتائج اليت مت احلصول عليها من املرحلة الثالثة ناجحة ف :(Act)  التصحيح -2-4


                                                 
   .131، 130: ص، ص 2008دار النشر للجامعات، مصر، ،، املنظمات العامة الدولية يف املؤسسي األداءتقييم ، أينت حممود سامح املرجوشي -1


جملة مركز دراسات الكوفة،  التحسني املستمر بأسلوب كلفة كايزن وإمكانية اعتماده يف الشركة العامة لصناعة اإلطارات يف النجف،حامت كرمي كاضم،  - 2


   .164، 163: ، ص، ص2011، 11، الد 21ع  العراق،الكوفة، جامعة الكوفة، 
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  . يعيد النظر بالوثائق والنتائج املتعلقة بالعملية اخلاضعة للمعاجلة وتصبح تلك اإلجراءات قياسا للتطبيق
 :)Kaizen(عناصر التحسني املستمر  -3


انطالقا من حقيقة أن التحسني املستمر يعين االلتزام بإجراء التغيريات التدرجيية حنو األحسن وبشكل       


فإن ذلك ال يتم من فراغ وإمنا يعتمد على عناصر أساسية حيددها البعض استنادا على فلسفة اليابان متواصل، 


لكوا املمهد احلقيقي هلا، واملتمثلة يف باحملافظة على إجراءات معينة مستمدة من حضارا املمتدة آلالف 


، إذا ما قرأت Sابانية تبدأ باحلرف كلمات ي 5، إذ أا متثل )5S(وتتلخص هذه العناصر  مبا يسمى  السنني،


  1:غة اإلجنليزية، وتعين نشاطات التحسني اليومية وعلى األصعدة كافة، وميكن تلخيص هذه العناصر يفلبال


S1 – (Seiri)  : وهو العنصر األول الذي يركز على حذف األنشطة غري الضرورية من حمل العمل وذلك عن


  احلمراء؛لية تدعى إعطاء البطاقة طريق عم


S2 – (Seiton) :ة تضمن ويركز على كفاءة وفعالية العمليات اإلنتاجية عن طريق اعتماد إستراتيجية مناسب


  عملية تنظيم وإدارة العمل؛


S3 – (Seiso) :حص والتنظيف املستمر ملوقع العمل؛ويعين الف 


S4 – (Seiketsu) : لتحديد األخطاء واالحنرافات  وهذه ويعين ضرورة وضع معايري لألداء ميكن الرجوع إليها


لد حافزا لدهم املعايري جيب أن يشارك العاملون يف وضعها، ألم أقرب إىل واقع العمل فضل عن كونه يو


 للعمل على حتقيقها؛


S5 – (Shitsuke) : ويعد هذا العنصر من أهم وأصعب العناصر يف التحقيق لكونه يرتبط بتدريب القوى


  .لعناصر السابقة وجعلها جزءا من سلوكهاالعاملة على حتقيق ا


يتبني بأن عملية التحسني املستمر تتكون من جمموعة من عناصر متتالية تترتب حبسب اخلطوات       


واإلجراءات الالزمة لعملية التحسني املستمر ، إذ دف هذه العناصر إىل إجراء تغيريات حنو األحسن وبشكل 


  .مستمر


 املقارنة املرجعية: ثانيا


) Francis Lowell(عندما قام الصناعي االجنليزي  1810تعود دالالت املقارنة املرجعية إىل عام   


الطحني الربيطانية للوصول إىل أكثر التطبيقات جناحا يف هذا  معاملبدراسة أفضل األساليب املستخدمة يف 


الذي قام بتطوير خط التجميع كأسلوب صناعي  1913يف العام ) Henry Ford(اال، وجاء بعده الصناعي 


متميز من خالل قيامه جبولة يف  مواقع ذبح األبقار يف شيكاغو، ويف أعقاب احلرب العاملية الثانية كانت اليابان 


أول الدول اليت تطبق املقارنة املرجعية على نطاق واسع يف بداية اخلمسينات من القرن املاضي عندما ركز 


ودهم على مجع املعلومات واستقطاب األفكار وحماكاة الشركات األمريكية أثناء زيارم املكثفة اليابانيون جه


اليت كانت اهلدف منها احلصول على املعرفة وتكييف ما شهدوه خلصوصيتهم اليابانية واالستناد عليها يف إبداع 


                                                 
جملة دراسات حماسبية ، -دراسة حلالة علمية افتراضية -اء يف ظل إعتماد الكايزنمدى مالئمة املوازنة للرقابة وتقومي األدعباس نوار كحيط املوسوي،  - 1


   .8،9: ، ص، ص05، 2010لد ، ا11ع  العراق،بغداد، ومالية، جامعة بغداد، 
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ية املقارنة املرجعية املوجودة يف وقبل أن تتكون تسم ،منتجام ومبتكرام يف اية الستينات والسبعينات


هي  ) Xerox(قاموس األعمال، مث انتقلت تطبيقات هذا األسلوب إىل الواليات املتحدة حيث تعترب شركة 


الرائدة واملؤسسة للمقارنة املرجعية كتسمية وكأسلوب علمي يعتمد خطط حمددة تؤدي إىل حتسني أداء 


  1.املؤسسات


ى جدوى املراقبة والتعلم من األداء املتفوق مقارنة بينهم وبني عل ) Xerox(شركة ولقد برهنت   


   2 .منافسيهم ومن خالل املعرفة اليت اكتسبت جنحوا يف حتسني إنتاجيتها وختفيض تكلفة اإلنتاج


  مفهوم املقارنة املرجعية  -1


، وهناك )إىل منط القياس (ولقد اختلف الباحثون يف تسميتها فهناك من يشري للمقارنة املرجعية بأا   


إىل أن التسمية املتفق عليها هي ) قواعد املقارنة(، يف حني هناك من يرى بأا )مقارنة مرجعية(من يرى بأا 


    3.املقارنة املرجعية وهي األكثر داللة واتفاقا مع األصل واجلوهر كمفهوم وأهداف ومتطلبات


البحث املستمر عن أفضل تطبيق لألسلوب الفعال عملية " املقارنة املرجعية بأا  Hiltonولقد وصف   


الذي ينجز به العمل من خالل مقارنة األساليب املوجودة ومستويات أداء املؤسسات مع ما يناظرها يف 


بأا Finngan  عرفها ، يف حني 4"املؤسسات األخرى أو مع الوحدات الفرعية األخرى ضمن املؤسسة نفسها


لتقييم منتجات ومعدات وطرائق املعاجلة يف املؤسسات الريادية لتحسني عمل عملية نظامية ومستمرة " 


  5".املؤسسات األخرى


أحد األنشطة املتعلقة بتحسني النوعية، وهي تركز على التقييم املستمر " فقد عرفها بأا Higginأما   


سات األخرى أو مقابل واملنتظم للمنتجات واخلدمات ووظائف العمل اخلاصة باملؤسسات مقابل أداء املؤس


أداء األقسام والفروع التابعة للمؤسسة الواحدة واملشهود هلا السمعة الطيبة يف جمال معني وتقوم املقارنة بتقييم 


       6".هذا األداء منوذجا ألفضل ممارسة بغرض حتسني أوضاع املؤسسة


  7 :م املقارنة املرجعية وهيعاد مفهوتأشري النقاط التالية كتحديد ألبالتعاريف السابقة ميكن من   


إن املقارنة املرجعية هي أداة إدارية تستخدمها املؤسسات لتقييم أدائها وكأسلوب لتحسني عملياا  -


                                                 
جملة ، - ومصرف بابل لالستثماردراسة حالة يف مصرف املتحد  - دور املقارنة املرجعية يف حتسني األداء املصريف ، ماجد جبار غزاي، أمحد مريي أمحد -1


  . 187 ،186: ، ص، ص2016، 13، الد 37الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة الكوفة، الكوفة، العراق، ع  
    . 16: فائزة إبراهيم حممود، ثائر صربي الغبان، مرجع سابق، ص -2
، مركز دراسات الكوفة، جامعة الكوفة، )الكلفة(املقارنة املرجعية يف حتقيق البعد التنافسي دور هاشم فوزي دباس العبادي، وليد عباس جرب الدعمي،  -3


  .3: ، ص2010، 16الكوفة، العراق، ع 
حبث تطبيقي يف عينة من مكاتب (تقومي األداء االستراتيجي باستخدام أسلوب املقارنة املرجعية علي حممد ثجيل املعموري، يوسف دوالب يوسف،  -4


    .116: ، ص2014، 09، الد 26بغداد، العراق، ع . جملة دراسات حماسبية ومالية، املعهد العايل للدراسات املالية ،)شني العمومينياملفت
 اإلسالمي،وبنك التضامن  اإلسالمياملنظمة بالتطبيق يف بنك سبأ  أداءدور املقارنة املرجعية يف حتسني ، عالء جاسم سلمان، مشتاق كامل فرج، اد حسني أمحد -5


    . 283: ، ص2014، 40جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، كلية بغداد للعلوم االقتصادية، بغداد، العراق، ع 
    . 284: نفس املرجع السابق، ص -6
   .188: ماجد جبار غزاي، أمحد مريي أمحد، مرجع سابق، ص -7
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  ؛وممارستها


املؤسسات املتفوقة دائمة  هي عملية مستمرة ومتواصلة تتطلب البحث املستمر عن أفضل املمارسات ألن -


  التغري؛


 .املرجعية املنتجات، اخلدمات، املمارسات األخرىتشمل عملية املقارنة  -


كيف تؤدي رجعية من أجل أن تفهم بشكل أفضل ونشري إىل أن املؤسسات تستخدم املقارنة امل       


املؤسسات املتفوقة أنشطتها كي ميكنهم حتسني عمليام، واملقاييس النموذجية للمقارنة املرجعية قد تتضمن 


خلدمات املقدمة، رحبية الوحدة الواحدة، العائد على االستثمار ومستويات رضا تكلفة الوحدة الواحدة، ا


      1 .الزبون


 أهداف املقارنة املرجعية -2


  2: ميكن حتديد أهداف إجراء عملية املقارنة املرجعية بالنقاط التالية  


مقارنة أداء أفضل مساعدة املؤسسة يف االستفادة من خربات وجتارب املؤسسات األخرى من خالل إجراء  -


   من أداء املؤسسة يف نفس الصناعة؛ يتناسب


  املؤسسات األفضل يف نفس الصناعة؛ حتديد كيفية أداء املؤسسة بشكل أفضل يتناسب مع أداء -


مساعدة املؤسسة يف أن تكون يف الصدارة من خالل حتديد األنشطة والعمليات األكثر ضرورية للتحسني  -


 ألفضل من قبل املؤسسات األفضل؛ت اوباالعتماد على التطبيقا


 .استخدام نتائج املقارنة املرجعية لتجاوز وتقليل األخطار واملشاكل داخل املؤسسة -


 :خطوات املقارنة املرجعية -3


واملوضحة يف إال أنه سيتم تناول اخلطوات التالية  اختلف الكتاب يف عدد خطوات املقارنة املرجعية  


    3:بشيء من التفصيلكوا تتسم اجلدول املوايل 


  


  


  


  


  


  


  


                                                 
، دراسة تطبيقية يف بعض منظمات صناعة املواد اإلنشائية –حتسني الرقابة التسويقية باستخدام املقارنة املرجعية غسان فيصل عبد، قاسم أمحد حنظل،  -1


  . 52: ، ص2012 ،08الد  ، 24ع  جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة تكريت، العراق،
    . 285: ، صمرجع سابقعالء جاسم سلمان، مشتاق كامل فرج، اد حسني أمحد،  -2
  . 54، 53: ، ص، صمرجع سابقغسان فيصل عبد، قاسم أمحد حنظل،  -3
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  خطوات املقارنة املرجعية): 14( اجلدول رقم 


 مجع وتقييم املعلومات الداخلية: اخلطوة األوىل


  .حتديد مستويات األداء الداخلي املرغوب -4.                           حتديد مشكلة الدراسة -1 


  حتديد فجوة األداء -   .                   5يئة فريق املقارنة املرجعية -2 


 .عالج املشاكل البسيطة -6              .               تقييم مستوى األداء -3 


 مجع املعلومات اخلارجية: اخلطوة الثانية


  .تصميم استمارة أو أي أداة جلمع املعلومات -2.          اختيار مدخل للمقارنة املرجعية -1


  .حث املرشح للتعاون -4. العتمادهم كمرجع للمقارنةحتديد املرشحني  -2


 . مقابلة املرشح -6.                     إرسال االستمارة للمرشح -5


 حتليل معلومات املقارنة املرجعية: اخلطوة الثالثة


  .بني املؤسسة واملؤسسة املرجعية مقارنة معلومات املقارنة املرجعية مع معايري األداء املوضوعة مث مالحظة املطابقة والفروقات  -1


  .تصنيف وحتليل البيانات الكمية  -2


 .مراجعة البيانات الوصفية املستحصلة من املقابالت لتحديد احلاالت اإلبداعية واألساليب الفريدة املتبعة من قبل املؤسسة املرجعية  -3


 .إعادة حتليل النتائج الكمية يف ضوء املعلومات الوصفية  -4


 .للمجال حتت الدراسة) املمارسات ( حتديد أفضل التطبيقات   -5


 . إيصال املعلومات جلميع املشاركني يف املقارنة املرجعية  -6


 تنفيذ خطة العمل: اخلطوة الرابعة


  .تأليف فريق التنفيذ للعمل إىل جانب فريق املقارنة املرجعية  -1


  .مقارنة أداء العمليات الداخلية مع أفضل التطبيقات لدى العمليات الداخلية مع املؤسسة املرجعية  -2


 .تصنيف فجوات األداء احملددة باالستناد إىل عالقاا مع اخلطة اإلستراتيجية األساسية   -3


 .ترتيب فجوات األداء حسب األمهية على أساس إستراتيجية املؤسسة  -4


 .من خالل وضع خطة التنفيذ لتقليص الفجوة، وتشجيع التنفيذ الفعالبدأ عملية التغيري   -5


 .وضع أهداف واضحة اليت ستوفر إشارات قصرية األجل للتحسني لتعزيز عملية التغيري  -6


 .وضع مقاييس تعكس التحسن، أو الفشل يف حتسني التحسن  -7


 .تبادل املعلومات حول النتائج بطريقة إجيابية  -8


 .لتحقيق أداء وممارسات مماثلة ألفضل املمارسات واليت متت مقارنتها مرجعيا، ومن أجل تعجيل عملية التعليموضع خطط طويلة األجل   -9


 .    القيام باملقارنة املرجعية مرة أخرى لتقييم من هم يف الصدارة - 10


دراسة تطبيقية يف بعض منظمات صناعة  –حتسني الرقابة التسويقية باستخدام املقارنة املرجعية غسان فيصل عبد، قاسم أمحد حنظل، : املصدر


، ص، 2012 ،08، الد 24ع  ، جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة تكريت، العراق، املواد اإلنشائية،


  .54، 53: ص


وعند  ،وهذه اخلطوات توفر بيانات واضحة حول املؤسسة باملقارنة مع أداء من هم يف الصدارة  


أي ااالت أو العمليات اليت مراجعة اخلطوات أعاله جند أن أهم تلك اخلطوات هي اخلطوة اليت تتضمن حتديد 


، أي ااالت اليت يتم التركيز عليها يف عملية املقارنة، وينبغي على )اخلطوة األوىل(سيتم مقارنتها مرجعيا 


ة اليت تؤثر بشكل عميق على رضاء الزبون والتكاليف اليت املؤسسة أن تركز املقارنة على تلك ااالت احلرج


    1.تتحملها املؤسسة


                                                 
  . 54: ، صمرجع سابقغسان فيصل عبد، قاسم أمحد حنظل،  -1
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  :املقارنة املرجعية والتحسني املستمر -4


 هناك أن حيث ،املستمر التحسني لتحقيق املرجعية املقارنة إتباعب ؤسساتامل من الكثري قامت وقد  


  1 :التالية التقاط يف حتديدها ميكن املستمر والتحسني املرجعية املقارنة من كل بني التقاء


  ؛تاملؤسسا يف تعمل اليت ااالت يف التدرجيي التحسني جمال ال يعطي اليوم املعاصر املنافسة عامل نأ  -


 تلك متكن كما تؤسساامل بباقي مقارنة التنافسي وضعها معرفة من ةؤسسامل متكن املرجعية املقارنة نأ -


 ؛تغيريها جيب اليت األعمال معرفة من املؤسسة


 األداء يف اخليار ةؤسسللم نوأ قياسية وبأسعار عالية جبودة منتجات ويطلبون أفضل معرفة لديهم الزبائن نأ -


 ؛السوق إىل اخلروج أو األفضل النموذج مع


 ؛والتحسني والتكييف للتطبيق أفضل منوذج توفر املرجعية املقارنة نأ -


لتحسني  الوسائل أفضل توفري خالل من واخلدمات للمنتجات اجلودة وتساند تدعم املرجعية املقارنة نأ -


 .أمهية ألكثرل السريع والتطبيق العمل


  sigma 6طريقة ستة سيجما: ثالثا


ويطلق عليها يف علم اإلحصاء باالحنراف املعياري، والذي يعد  حرف كلمة يونانية يه Sigmaإن    


طريقة إحصائية ومؤشر لوصف االحنراف أو التباين أو التشتت أو عدم التناسق بالنسبة موعة من املعلومات 


م أو جمموعة من العناصر أو العلميات، أما ملاذا الرقم ستة بالتحديد أي ملاذا ستة احنرافات معيارية وهو اس


يكون لدينا مستوى من الدقة يف األداء يصل إىل  Six Sigmaاملنهج يف اجلودة والتميز ألن عند مستوى 


  2.أي أننا نقترب من العمل مبستوى تكاد تكون خالية من العيوب أو األخطاء. % 99,9997


  : مفهوم  طريقة ستة سيجما -1


   -Gauss Frederick Carl (1855 (يرجع إىل إشارات  Sigma Sixملنهجية األساس النظري إن  


جاء  Sigma Six ومصطلح مهنجية ،الذي طرح مفهوم املنحىن الطبيعي، وهو معيار لقياس التباينات  1777


ماركة مسجلة باسم   Sigma Sixوأصبحت  1979يف شركة موتوروال سنة  Smith Bill عن طريق


 ايقاس بالنسبة إىل األلف، ويف منتصف الثمانينات قرر مهندسو) االحنراف(موتوروال وكان معدل األخطاء 


الشركة أن قياس معدالت األخطاء األلف مل يعد كافيا كعمق يف معلومات القياس  وأرادوا القياس إىل املليون، 


مليون دوالر من اهلدر املسجل قبل  16الشركة من توفري وبذلك متكنت   Sigma Sixفنتج عن ذلك منهجية 


  3.إتباع هذه املنهجية، وبذلك تبعتها الكثري من الشركات احلكومية وشركات القطاع اخلاص


                                                 
  .289: ص ،مرجع سابق أمحد، حسني فرج، اد كامل سلمان، مشتاق جاسم عالء -1
جملة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية  - دراسة استطالعية على عينة من الكلية التقنية -   Sigma Sixمكانية توافر متطلباتحسني نور الدين عزت،  -2


  .8، 7: ص، ص 2017، 07، الد 02العراق، ع  كركوك، واالقتصادية،
جامعة - ، جملة تنمية الرافدين، كلية اإلدارة واالقتصاد علم اإلدارة وعلم اإلحصاءنيما ب Sigma Six وم تقانةفهمعزه مصطفى عبد القادر القصيمي،  - 3


  . 46: ، ص2012 ،03، الد 106العراق، ع املوصل، املوصل، 
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إن التطورات التكنولوجية العاملية احلالية وازدياد محى املنافسة بني املؤسسات املختلفة أدت إىل وجود       


خطأ لكل   600,2ا غري مقبول، فإذا كان مثال ميكـن قبـول افتـراض أن نسب للتالف واألخطاء أمر


مليون حماولة كان مقبول إال أنه مل يعد مقبوال يف الوقت الراهن، لـذلك جلـأت املؤسسات إىل التركيز على 


 كمفهوم يساعد Sigma Six توفري التقنيات اخلدمية يف تقليل االحنرافات واألخطاء ولـذلك بـرز مصطلح


بأبعادها املختلفة واستخدام منهجية التحسني املستمر  على حل املشاكل والتركيز على جودة العمليات


باستخدام األساليب اإلحصائية وصوال إىل اخلطـأ الـصفري ضمن إطار نظرة شاملة تأخذ بعني االعتبار 


رضا الزبون وإمكانية العمليـة واستراجتيات األعمال باإلضافة إىل وجهة نظر أصحاب  :جمموعة عوامل منها


ؤسسات اخلدمية أصبحت ميدانا املصاحل، ومل يقتصر تطبيق هذا املصطلح على الشركات الصناعية بل أن امل


فسية وللبقاء، لتوظيفه بالرغم من بعض الصعوبات اليت ترافق مثل هذا التوظيف إلدامة ميزـا التنا واسعا


والشك أن هذا املفهوم سيبقى طاملا يؤدي إىل تعزيز مستمر للجودة يف خمتلـف املؤسسات وهـو هدف 


  1.تبقى املؤسسات حتلم بالوصول إليه ما بقيت يف دنيا التنافس الائي
أداة ملساعدة املؤسسات على حتسني عمليات التصنيع وتقليل عيوب " بأا  Six Sigmaعرف ت      


مدخل نظمي لتحسني فاعلية اخلدمة وكفاءا وتقليل النشاطات اليت ليس فيها " وتعرف أيضا بأا ،2"نتجامل


تقليل األخطاء فحسب بل يف معاجلة أسباب  ليسستمر يف أداء اخلدمة دف املتحسني الإضافة قيمة، وإجراء 


     3".األخطاء


  4 :بأا)  (Hogan & Waryحسب كل من Six Sigmaويقصد        


  ؛عة أو اخلدمة أو العمليةلمصفوفة لتحديد جودة الس - 
 ؛طريقة نظامية - 
 ؛إلزالة العيوب حتديد مصادر العيوب وإعادة هندسة العمليات - 
 ؛إسعاد الزبون عن طريق التركيز على متطلبات الزبون وتقليل العيوب - 
 .متطلبات الزبون وإزالة العيوباستخدام األدوات الفنية واإلحصائية لتحميل العمليات وفهم  - 
 Six Sigmaمتطلبات ومبادئ تنفيذ  -2


    5:على املبادئ األساسية التالية Six Sigmaيقوم منهج        


                                                 
، جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، -دراسة حتليلية - يف حل مشاكل العمل  Sigma Six استخدام تقنيةعلي حسون فندي الطائي، اسعد كاظم نايف،  - 1


  .36، 2009، 15، الد 53ع  العراق،بغداد، جامعة بغداد، 
جملة جامعة األنبار للعلوم يف حتقيق أبعاد امليزة التنافسية،    Sigma Sixتأثري تطبيق علي حسون الطائي، عدنان كرجي ضباب، عمر ربيع مهدي،  -2


  .4: ، ص2011، 03، الد 06ع  العراق،األنبار، نبار، االقتصادية واإلدارية، جامعة األ
  .4: رجع سابق، صنفس امل - 3
  .8: ص، حسني نور الدين عزت، مرجع سابق -4
جملة  دراسة حالة بعض مستشفيات رئاسة صحة حمافظة البصرة، -دور احليود السداسي يف حتسني األداء الشامل للمستشفىزينب شالل عكار،  - 5


  . 33، 32: ، ص، ص2010، 03، الد 06العراق، ع البصرة،  جامعة البصرة، دراسات إدارية،
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على العميل ليصبح قمة األولويات، وعلى  Six Sigmaتركز  : تركيز حقيقي وصادق على العميل - 2-1


حتدد بناءا على  Six Sigmaتبدأ من العميل، والتطورات يف  Six Sigmaسبيل املثال فإن معايري األداء يف 


   . تأثريها يف إرضاء العميل


مبدأ اإلدارة باحلقائق إىل مستوى جديد أكثر قوة،   Six Sigmaتأخذ : اإلدارة بالبيانات واحلقائق - 2-2


داء، مث نقوم جبمع نظام يبدأ بتوضيح املعايري والقياسات اليت تستخدمها يف تقييم العمل واأل  Six Sigmaإن 


      وإن الة مث حتليلها مث حلها بشكل تام،البيانات وحتليلها وبالتايل فإن املشكالت ميكن حتديدها بصورة فع


Six Sigma  تساعد املديرين يف اإلجابة على سؤالني أساسيني لدعم اختاذ القرارات واحللول القائمة على


 :البيانات


 ؛أحتاج إليها؟ما البيانات واملعلومات اليت  - 


        .املعلومات إىل أقصى درجة ممكنة؟/ كيف ميكن االستفادة من هذه البيانات  - 


حيث يكون التركيز سواء يف تصميم املنتج أو اخلدمة أو يف : العمليات تكون حيث يكون الفعل - 2-3


تجسد يف إقناع القيادة ت Six Sigmaمعايري األداء أو يف زيادة الكفاءة ورضا العمالء أو حىت إدارة العمل، فإن 


واملديرين خصوصا يف جمال اخلدمات والصناعات بأن التمكن من أن اإلجراءات والعمليات هو الطريق لبناء 


   .  ميزة تنافسية لتقدمي خدمة للعمالء


حدوثها  انتظارإن األخذ باملبادأة يعين القيام بصورة مسبقة باألحداث كافة بدال من : اإلدارة باملبادأة - 2-4


مث التفاعل معها والرد عليها، ويف الواقع الفعلي تعين اإلدارة باملبادأة التخلي عما اعتدنا عليه  ولكنها ال تطبق 


عادة، إذ تضم حتديد أهداف طموحة ، مراجعة هذه األهداف مرارا وتكرارا، وضع أولويات واضحة، 


 .والتركيز على جتنب حدوث املشكالت


الالحاجزية إحدى وصفات جاك ويلش للنجاح، لقد عمل جاك ويلش  تعد: مؤسسة بال حواجز - 2-5


املدير التنفيذي على إزالة احلواجز صعودا وهبوطا يف اهلرم اإلداري، إذ ركز على الفرص املتاحة والضخمة 


 .لتطوير التعاون يف داخل املؤسسات نفسها وبينها وبني املديرين والعمالء


على أمهية التحسني املستمر للمؤسسات اليت  Six Sigma تؤكد فلسفة منهج :التحسني املستمر - 2-6


ترغب يف عملية التطوير، ويرتكز هذا املبدأ على أساس فرضية مفادها أن العمل هو مثرة سلسلة من اخلطوات 


  .والنشاطات املترابطة اليت تؤدي يف النهاية إىل حمصلة ائية


  : Six Sigma مراحل تطبيق تقنية -3


يف املؤسسات  Six Sigma يتم اتباعيما عند تطبيق مفاهيم Six Sigma أساسيان لـوهناك منهجان       


  1:املختلفة ومها معروفان باالختصارات اآلتية


  :ويستخدم لتطوير العمليات احلالية، وهو خمتصر للخطوات اآلتية: (DMAIC) منوذج - 


                                                 
  .11، 10: ص مرجع سابق،املهدي مساعدة،  أمحد يوسف دودين، ماجـد عبد - 1
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،والرقابة )Improve(،والتحسني  (Analyze) ،والتحميل (Measure) والقياس،  (Define)التعريف         


) Control (.  
 التعريف: ويستخدم للمنتجات اجلديدة أو لتصميم العمليات، وهو اختصار لعمليات :(DMADV) منوذج  - 


(Define) والقياس ،(Measure) والتحليل ،  (Analyze) والتصميم،Design)  (،  والتحقق .(Verify)  


كونه من أكثر الطرق أو املناهج املعروفة واملستخدمة يف (DMAIC) وسيتم التركيز على النموذج       


هي   Six Sigmaبأن تقنية  (Russell & Taylor)ويؤكد روسل وتايلور  ،Six Sigm لـ تطبيقات


من املراحل  ) DMAIC(إستراتيجية مكونة من مخسة مراحل واليت تطبق لتحسني املشاريع، وتتكون عملية 


   1 :التالية


دف هذه املرحلة إىل حتديد الفجوات أو الثغرات بني اخلصائص اليت يطلبها : Defineالتحديد  - 3-1


الزبون وقدرات العمليات وحتدد هذه الفجوات فرص التحسني، فقد يكون هناك عدم تطابق بني متطلبات 


  :الزبون يف واحدة أو أكثر من عمليات املؤسسة، وتتضمن مرحلة التحديد اخلطوات التالية


 زبون إىل جانب توقعاته ومتطلباته؛لحتديد ا - 


  فهم أعضاء الفريق هلذا املشروع؛رسم خمططات بيانية والقصد منها حتسني - 


وهي األداة اليت تترجم احتياجات الزبائن يف نشاط اخلدمة  (CTQ S)حتديد شجرة عناصر اجلودة احلرجة  -


 .واملنتج


يكون  ما النإىل العمل والتطبيق بي Six Sigmaتؤدي عملية القياس يف تقنية  :Measurementالقياس  - 3-2


مجع البيانات فسوف ينتهي األمر بسرعة إىل الكثري من املشاريع الصغرية  يذلك يف ج آخر، فإذا مل جير


رد عملية جمقصرية األمد خميبة لآلمال، وإن مجع البيانات مع املعرفة واخلربة هو ما مييز إجراء حتسني حقيقي من 


ترقيع، وعند إجراء القياس يعمل الفريق بتمييز العمليات الداخلية الرئيسة اليت تؤثر على عناصر اجلودة احلرجة 


 .   وقياس العيوب املوجودة حاليا نسبة إىل تلك العمليات ، وتستلزم هذه املرحلة اختيار خصائص املنتج


تفضل    Six Sigmaيدة فالبعض من برامج التحليل أشكاال عد تتخذ مرحلة:  Analyzeالتحليل  - 3-3


استخدام الكثري من املخططات وأوراق العمل، والبعض اآلخر يفضل إجراء النقاشات وصنع القوائم، واإلجراء 


وإن األغراض األساسية ملرحلة  أن تكون النتيجة النهائية ناجحة، السليم هو العمل األفضل للفريق بشرط


 :  التحليل هي


 ؛ما هي اخلطوات الضرورية لتحسني القيمة للزبون؟: القيمةحتليل مسار  - 


 ؛العملية لكل من األسباب اخلاصة واملشتركة؟ الحنرافهي املصادر احملتملة  ما: االحنرافحتليل مصادر  - 


 ماهي العناصر احلرجة اليت تساهم يف بلوغ العناصر احلرجة للجودة؟ : إنشاء برامج تشغيلية أساسية - 


                                                 
دراسة استطالعية ألراء عينة من العاملني يف املعمل (يف حتسني األداء التشغيلي Sigma Six أثر استخدام تقنية، أسعد كاظم نايف، مرمي حامد ياسني - 1


  . 139: ، ص2012 ،10الد  ،04، ع جامعة كربالء العلمية، جامعة كربالء، العراق، جملة ) يف الشركة العامة للصناعات اجللدية7
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ني العملية من خالل تطوير حلوال سيتوجه التركيز يف هذه املرحلة حنو حت :Improvementالتحسني  - 3-4


للمشكالت وإجراء تغيريات على العمليات للقضاء على الفجوات، وهنا قد تكون بدائل التغيري عديدة لذلك 


للعملية، غيريات أخرى ينبغي على املؤسسة تقييم ما إذا كان التغيري مرحبا أو إنه من الضروري البحث عن ت


 :املرحلة وتشمل هذه


على األمور اربة  االعتمادبدال من (استخدام متارين اإلبداع لتحديد جمموعة من احللول املمكنة  - 


  ؛)السائد االعتقادوالصحيحة كما هو 


ف أي للنظر يف إمكان تكيي) توثيق إجراءات تبني أا حتقق نتائج جيدة( أفضل املمارسات احلالية استعراض - 


 مع الوضع؛منها 


 احللول؛ الختباروضع معايري  - 


 جتريب احلل املختار؛ - 


 .  طاقنالتخطيط من أجل التنفيذ الكامل ال - 


 :أعضاء الفريق أن يتموا مهام الرقابة احملددة اليت تتضمنعلى  يتوجب :Controlالرقابة  - 3-5


 بة ملتابعة التغريات اليت وضعوها؛تطوير عملية املراق - 


 املشكالت اليت قد تنشأ؛ لتعامل معوضع خطة استجابة ل - 


املساعدة يف تركيز انتباه اإلدارة على املقاييس احلرجة القليلة اليت تعطيهم املعلومات احلالية عن النتائج اليت  -


 .متخض عنها املشروع واختاذ تدابري عملية رئيسية


  القيمة املضافة حلوكمة الشركات: لثاملطلب الثا


إن من أهم األسئلة اليت دامت على طرح نفسها بإعتبار أن الشركة هي مشروع جتاري، هو سؤال   


هل هناك قيمة مضافة للشركة من تطبيق حوكمة الشركات؟، وقد بدأت اإلجابة على ذلك تظهر  - هام وهو


  1 :يلي بوضوح وفقا ملا


  واق املال التطبيق الفعال حلوكمة الشركات وأثره يف سعر السهم يف أس: أوال


شهدت الشركات واألسواق اليت طبقت حوكمة الشركات، حتسنا يف تقييم األسهم ومن الدراسات   


من خالل دراسة أثر تطبيق قواعد احلوكمة يف الشركات  2001األوىل اليت إهتمت بذلك دراسة ويلشري 


كما أشارت دراسة ملؤسسة  ،%14شركة اتضح ارتفاع املؤشر بنسبة  5000مبؤشر ويلشري الذي تضمن 


سوق  25شركة يف  495كريدي ليونز  لألوراق املالية بآسيا إىل ذلك، حيث قامت هذه الدراسة بتحليل 


ناشئة حول العامل تطبق حوكمة الشركات، فاتضح من هذه الدراسة أن الكثري من األسواق الناشئة ارتفعت 


وكذلك أظهرت الدراسة أن الشركات اليت  عالة،تطبيقها قواعد حوكمة بصورة فمؤشرات أسهمها نتيجة ل


تطبق قواعد احلوكمة بصورة فعالة ارتفع فيها معدل العائد على حقوق امللكية وكذلك تعظيم القيمة السوقية 
                                                 


  .203، 196: ، ص، صأمحد خضر، مرجع سابق -1
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  . للشركة مما يؤدي الرتفاع قيمتها


بالشركات التطبيق الفعال حلوكمة الشركات وأثره يف قرارات املستثمرين بالشراء واالستثمار : ثانيا


  واألسهم


أن املستثمرين قد يدفعون عالوة إضافية على سعر  1999أظهرت دراسة ملاكفوي وميلستون عام   


أن املستثمر املؤسسي  2000دت دراسة ماكرتي عام ككما أ ،السهم للشركة اليت لديها جملس إدارة جيد


أكثر أمهية من البيانات  الشركة ارةإدعندما يقوم باختيار األسهم اليت يستثمر فيها، يدرك أن جودة جملس 


أن رقابة املستثمرين هي أمر ضروري ومهم ملنع  2000وأضافت دراسة كالوس جوجلر جبامعة فينا عام  املالية،


ويدرك املستثمرون احتماالت حصوهلم على  طرة، وهو ما حيققه تطبيق احلوكمة،تالعب إدارة الشركة املسي


بشكل جيد، ومن مث فهم مستعدون لدفع مقابل حصوهلم على هذا العائد  عائد أكرب من الشركات اليت تدار


كما أم يدركون قيمة محاية استثمارام من التعرض للخسارة بسبب اجلشع واإلمهال واستهتار  ،املرتفع


  .املديرين أو حمابام لذوي الصلة م


الشركات ميكن اعتباره أصل من أصول الشركة ويشجع املستثمرين على  التطبيق الفعال حلوكمة :ثالثا


  االستثمار ا


وفق آراء املستثمرين أن املؤسسات االستثمارية ذكرت أا ستدفع  2000حيث أظهر مسح ملاكيرتي   


ة، يف اململكة املتحد %12عالوات مرتفعة جدا للشركات ذات احلوكمة اجليدة، وتتراوح هذه العالوات بني 


يف االحتاد الروسي، أما بالنسبة ملصر فقد كانت النسبة هي  %38يف تركيا،  %27يف أندنونيسيا،  25%


39%.  


التطبيق الفعال حلوكمة الشركات وأثره يف التصنيف االئتماين وتقييم خماطر االستثمار يف الشركات : رابعا


  وشراء األسهم


، إىل قيام العديد من البورصات ومؤسسات التقييم أدى االعتماد على احلوكمة يف التصنيف االئتماين  


، الذي 2001/2002بعمل نظام للتقييم والتصنيف حلوكمة الشركات، كما صدر تقرير كريدي ليونيه 


أوضح فيه أن حوكمة الشركات ترتبط ارتباطا وثيقا بكل من األداء املايل وتقييم األسهم، حيث شهدت 


وقد أوضحت تلك الدراسات أن  الشركات حتسنا يف تقييم األسهم، ةالشركات واألسواق اليت حققت حوكم


حوكمة الشركات ترتبط إرتباطا وثيقا بكل من األداء املايل وتقييم األسهم يف حني أنه خالل األزمة املالية يف 


  .شرق آسيا وجدنا أن الشركات العمالقة اليت قومت احلوكمة اجليدة هي اليت إارت بشكل خطري


بداية لنظرة جديدة ألمهية حوكمة الشركات وأثرها  Moody s  2002 ن مؤسسة موديكان إعالو  


يف التصنيف االئتماين وتقييم خماطر االستثمار، حيث أعلنت مؤسسة مودي عن إدخال املتغريات اخلاصة 


الصرحية بالنسبة  االعتباراتحبوكمة الشركات ضمن طريقتها للتصنيف االئتماين فأصبحت احلوكمة أحد 


وقد تتبع مؤسسة  ،ت اليت تقترض أمواال من البنوكؤسساللشركات املصدرة للسندات وضمنيا بالنسبة للم
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مودي يف هذا النهج مؤسسة ستاندرز اند بورز باالعتماد على احلوكمة ضمن أدوات التصنيف االئتماين 


  .والتقييم مبؤشرها


حوكمة الشركات داخل تقييمها وجتاوز األمر وجود تلك وتطورت املؤشرات اليت تعتمد على عناصر   


حيث يعد أول مؤشر مت إطالقه لألسواق الناشئة  ESGاملؤشرات يف الدول املتقدمة إقتصاديا مع إطالق مؤشر 


والذي يشري إىل املؤشرات البيئية واالجتماعية واخلاصة حبوكمة الشركات لتقدمي املعلومات اجليدة ملستثمري 


ناشئة فيما خيص هذه القضايا وقد اتبع هذا املؤشر منهج اإلفصاح والشفافية يف عملية التقييم األسواق ال


والقياس، حيث اعترب اإلفصاح والشفافية مفتاح تقييم الشركات الناشئة، فهذا أول ما يتم معرفته ويكون هذا 


  .يف مرحلة بدائية جدا


  صناديق االستثمار وتقييم خماطر االستثمار يف عمل التطبيق الفعال حلوكمة الشركات وأثره :اخامس


هناك أمهية واضحة للحوكمة بالنسبة لصناديق االستثمار ، حيث أصبحت حوكمة الشركات تأخذ   


جانبا كبريا من اهتمام الذين خيتارون األوراق املالية أو مديري صناديق االستثمار النشطني، وذلك عند إقدامهم 


إدارة األوراق املالية، فتدخل احلوكمة كأحد أهم معايري املخاطر عند اختاذ تلك  على اختيار االستثمار، وعملية


، أكدوا أن حمفظة 2001ويف دراسة قام ا جومربز وايشي ومتريك يف عام  ،الصناديق لقراراا االستثمارية


سنويا ملدة  %8,5دار وقد حتقق أداء مرتفعا بنسبة تزيد مبق ة يف الشركات ذات احلوكمة اجليدة،األوراق املالي


عشر سنوات، بدأت يف التسعينات، عما ميكن للشركات ذات احلوكمة السيئة حتقيقه، إال أن هذه النتيجة 


  .ؤسسةختضع ملتغريات عديدة، مثل القطاع واحلجم واخلصائص األخرى املتعلقة مبستوى امل


  التطبيق الفعال حلوكمة الشركات واالكتتاب والطرح العام: سادسا


من إجراءات تأهيل الشركة  %80الواقع أن تطبيق حوكمة الشركات حيتوي على أكثر من حوايل   


لالكتتاب والطرح العام، حيث تضمنت مبادئ املنظمة الدولية هليئات أسواق املال الكثري من قواعد حوكمة 


كفاءة والشفافية الشركات لتحقيق أهدافها الثالثة، وهي توفري احلماية للمستثمرين وضمان العجالة وال


جمموعة من املبادئ  )IOSCO(للمعامالت والتقليل من املخاطر الناشئة عن املعامالت املالية، لذا فقد أصدرت 


  .باملنظمة، تتضمن الكثري من قواعد حوكمة الشركات لتنظيم أسواق املال للدول األعضاء


الشركات بصورة اختيارية يف الشركات حيقق للشركة عائدا ماليا، ويوفر  ونرى أن تنفيذ حوكمة  


  :نافسية باألسواق، حيث حيقق النقاط املهمة التاليةتالكثري من الوقت ويزيد قدرة الشركة على ال


توافق الشركة مع قوانني الشركات وسوق املال وقواعد القيد بالبورصات مما يوفر الوقت واملال الالزمني  -


 .اد عملية الطرحإلعد


 .تستفيد الشركة من تأثري اإلفصاح والشفافية يف تقييم سعر السهم، وثقة املستثمرين لإلقبال على الطرح -


ليس عبئا على الشركات كما أا  ارياالختيتطبيق قواعد حوكمة الشركات من املالحظ أن مزايا   


          . لةكذلك ال ختضع حلجم الشركة، وال قوة األسواق املالية يف الدو
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  أثر حوكمة الشركات على حتسني أداء املؤسسات االقتصادية: املطلب الرابع


تساعد املؤسسات واالقتصاد بشكل  ترى الكثري من الدراسات النظرية أن املمارسة السليمة للحوكمة      


عام على جذب االستثمارات ودعم االقتصاد، والقدرة على املنافسة على املدى الطويل من خالل أساليب 


  1:وطرق عدة هي


من خالل التأكيد على الشفافية يف معامالت املؤسسة، ويف إجراءات احملاسبة واملراجعة املالية  فإن احلوكمة  -


د طريف عالقة الفساد الذي يؤدي إىل استرتاف موارد املؤسسة، وبالتايل قدرا التنافسية ، تقف يف مواجهة أح


  وبالتايل انصراف املستثمرين عنها؛


إن إجراءات احلوكمة تؤدي إىل حتسني إدارة املؤسسة من خالل مساعدة املديرين وجملس إدارا على تطوير  -


مج أو االستحواذ بناء على أسس سليمة، وهذا يساعد املؤسسات إستراتيجية مناسبة وضمان اختاذ قرارات الد


   بشروط جيدة و حتسني كفاءة أدائها؛على جذب االستثمارات 


بتبين معايري الشفافية يف التعامل مع املستثمرين واملوظفني، فإن احلوكمة تساعد على منع حدوث األزمات  -


  سساا يف أسواق األوراق املالية؛عظم مؤاملصرفية حىت يف الدول اليت ال يوجد تعامل نشط مل


واب عدد تشري البحوث إىل أن الدول اليت تطبق احلوكمة حلماية األقليات من املستثمرين، تفتح أمامها أب -


        أكرب من أسواق رأس املال؛


ى األداء وقد حدد األدب االقتصادي جمموعة من القنوات، ميكن من خالهلا للحوكمة الفاعلة أن تؤثر عل    


  : وتتمثل هذه القنوات يف


ارتفاع زيادة فرص الوصول ملصادر التمويل اخلارجي الذي يقود بدوره إىل فرص استثمارية أكرب، وبالتايل  -


 يف نسب االستخدام للعمالة؛


 ستثمرين؛تكلفة متويل أقل مرتبطة بارتفاع يف قيمة املؤسسة، ما جيعل االستثمار أكثر جذبا للم -


 صيص أفضل للموارد وتعظيما للثروة؛أفضل من خالل ختأداء تشغيلي  -


         تكلفة اجتماعية واقتصادية مرتفعة؛خفض خماطر األزمات املالية، وهو جزء مهم له  -


عالقة أفضل مع أصحاب املصاحل، ما يساعد على تنمية العالقات مع كل من اتمع احمللي والعمالة ومحاية  -


 .البيئة


 الطرقالشركات واليت يقصد ا آليات حوكمة و دف حتسني األداء تستخدم املؤسسة جمموعة من       


 من األقلية وبني عموما، األسهم اإلدارة ومحلة بني تنشأ اليت الوكالة مشاكل مع للتعامل ستخدمةامل واألساليب


 عدم من التأكد منها احلوكمة آلليات األهداف من العديد منهم، وهناك املسيطرة األغلبية وبني األسهم محلة


 كما جيد، بشكل أدائهم عدم حالة يف واستبداهلم املديرين، أداء ومراقبة األسهم من محلة األقلية حقوق انتهاك


 تكفل فهذه اآلليات األسهم، حلملة املعلومات عن اإلدارة إفصاح مستوى على الشركات حوكمة آليات تؤثر


                                                 
    .51- 49: ، ص، صمرجع سابق امد، إبراهيم الشقاقي،عدنان قباجة، مهند ح -1
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 حصول الشركات حوكمة آليات تكفل صحيحة، وأخريا غري معلومات أو بيانات أي عن اإلفصاح عدم


  .الستثمارام مناسبة عوائد على املستثمرين


لتطبيق  تستخدم أن ميكن اليت اآلليات من العديد وجود إىل الشركات حلوكمة األديب التراث أشار      


 حوكمة الشركات نظام وكذلك ،ا اخلاصة العمل وبيئة املؤسسات ظروف يالئم الذي بالشكل مفهومها


 على حوكمة الشركات جمال يف والباحثني الكتاب بني إمجاع شبه هناك بأن القول وميكن البلد، داخل املطبق


خارجية، وفيما يلي شرح مفصل ألهم  آلياتو داخلية آليات: فئتني إىل الشركات حوكمة آليات تصنيف


 1.الشركات وعالقتها بأداء املؤسسات االقتصادية اآلليات الداخلية حلوكمة


  آلية هيكل امللكية: أوال


إذا كان النفصال اإلدارة عن امللكية يف املؤسسات تأثري على أدائها، فإن فاعلية حوكمة الشركات      


 بار املالك، رمبا يتولون أيضاتتوقف على هيكل امللكية، وما إذا كانت ملكية مركزة يف أيدي قلة من ك


ولية اإلدارة، أو مبعثرة بني آالف ورمبا مئات اآلالف من محلة األسهم، ينتخبون جملس إدارة يتوىل نيابة مسؤ


     2.عنهم تعيني إدارة حمترفة لتسيري شؤون املؤسسة


عندما تكون امللكية مركزة، ميكن أن يؤدي كبار محلة األسهم الدور املهم يف اإلشراف ونشري إىل أنه       


ويف دول العامل الثالث، حيث تكون امللكية مركزة، يتوىل اإلدارة عادة محلة األسهم الذين  ،اإلدارةعلى 


تشتت امللكية وتركزها أحد العناصر اليت تدرس ضمن جمال اختيار السياسات  لذلك يعد ،ميارسون الرقابة


ر تقييد السلوك النفعي لإلدارة وتقليل احملاسبية، وضمان محاية حقوق األقلية من املسامهني، مبا يربز ذلك يف إطا


ومع ذلك حددت العملية البحثية ميزات وسلبيات ، مشكالت الوكالة وتعارض املصاحل بني األطراف املختلفة


  3 :هنأوقيمتها، إذ  ؤسسةلتركز امللكية بالنسبة إىل أداء امل


 نأة، إذ ؤسس اإلدارة على حتسني أداء امليف حالة تركز امللكية قد تعمل األكثرية اليت تتوىل :من ناحية أوىل -  


وهذا األمر ال حيدث إذا كانت امللكية مشتتة تشتتاً كبرياً، حيث ال  ،تأثري هذا اجلهد سيعود عليها يف النهاية


  .تكون هناك دوافع لدى أي منهم للعمل بسبب ارتفاع التكاليف مقارنة باملنافع اليت حيققوا


تركز امللكية تأثري سليب يف األداء، إذا أخذت أكثرية محلة األسهم باستغالل قد يكون ل :من ناحية أخرى -


حتقق مصاحلها وتقلل  فقد تستخدم األكثرية موقعها الختاذ قرارات ،ككل ؤسسةاألقلية على حساب كفاءة امل


ليت هلا سلطة أو األخرى ا ؤسساتمن احلقوق املتبقية لبقية محلة األسهم، مثالً من خالل استغالل العالقة مع امل


، ميكن أن يتم حتويل األصول إىل اإلدارة نفسها بأقل من أسعار السوق أو احلصول على ؤسسةسيطرة على امل


  .، أو دفع توزيعات خاصة هلاؤسسةقروض خاصة ورهن أصول امل


                                                 
  . 21 :ص مرجع سابق،اء الدين مسري عالم،  -1
   .59: ص مرجع سابق،منري إبراهيم هندي،  -2
جامعة دمشق،  ،والقانونيةجملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية  ،"دراسة تطبيقية"أثر حمددات هيكل ملكية املنشأة يف حتفظ التقارير املالية ، علي يوسف -3


  .51: ، ص2012، 28الد  ،01سوريا، ع 
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  آلية جملس اإلدارة و واللجان التابعة له: ثانيا


من حيث املبدأ يعد جملس اإلدارة أحد اآلليات احلاكمة ألداء املديرين يف املؤسسات من وجهة نظر     


محلة األسهم، وذلك النتخابه من قبلهم بشكل مباشر، ويتوىل جملس اإلدارة مهمة الرقابة على أداء املديرين 


تعظيم األرباح، ولكي يستطيع للحد من سلوكهم غري املرغوب، ووضع إستراتيجيات املؤسسة اليت دف إىل 


: جملس اإلدارة أن يؤدي مهامه على الوجه األكمل، ترى أدبيات حوكمة الشركات ضرورة توافر عنصرين فيه


          1 .األول خيص حجم جملس اإلدارة والثاين يتعلق باستقالليته عن فريق العمل


 : حجم جملس اإلدارة -1


يعترب عدد أعضاء جملس اإلدارة عامال هاما يف فعالية جملس اإلدارة، ولكن الدراسات اليت تناولت     


حجم جملس اإلدارة مل تقدم دليال واضحا حول العالقة بني حجم الس وفاعليته، حيث أشارت نتائج دراسة 


)Jensen 1993(  إىل أن جملس اإلدارة األكرب حجما أقل فاعلية، أما دراسة)Dalton et al 1999(  فقد بينت


أن جملس اإلدارة كبري احلجم يقدم منفعة للمؤسسة من خالل تنوع خربات أعضائه وقدرم على التعامل مع 


      2 .البيئة بشكل أفضل


 : استقاللية جملس اإلدارة -2


تلعب استقاللية جملس اإلدارة دورا هاما يف عملية احلد من تضارب املصاحل بني املالك واملديرين،     


وتعترب استقاللية جملس اإلدارة من أهم اخلصائص اليت تعزز قيامه مبهامه اإلشرافية والرقابية واليت هلا دور بالغ يف 


ة دون األخذ بعني االعتبار مصاحل املالك، ومن احلد من قدرة املديرين على التصرف مبا خيدم مصاحلهم اخلاص


اخلصائص الرئيسية اليت ميكن االعتماد عليها للوقوف على استقاللية جملس اإلدارة هي فصل األدوار الرئيسية 


بني رئيس جملس اإلدارة واملدير التنفيذي، وتلعب عملية الفصل دورا هاما يف فاعلية وكفاءة الس، حبيث ال 


 Fama and(جملس اإلدارة واملدير التنفيذي لنفس الشخص، وهذا ما أكدت عليه دراسة يسند منصبا 


Jensen 1983( و)Jensen 1993(.3 


ولقد نادت العديد من اهليئات العلمية والبورصات واجلهات املهتمة بالتطبيق السليم ملفهوم حوكمة          


إلدارة بني األعضاء التنفيذيني واألعضاء غري الشركات بضرورة أن يكون هناك توازن يف عضوية جملس ا


التنفيذيني، بل نادت أن تكون غالبية أعضاء جملس اإلدارة من األعضاء غري التنفيذيني حىت يتمكن الس من 


جلنة التدقيق، جلنة املكافئات، وجلنة التعيينات واليت تقتصر عضويتها على األعضاء : إنشاء اللجان التابعة له مثل


تنفيذيني، ومن ناحية أخرى فإن وجود جمالس إدارة غالبيتها من هؤالء األعضاء سوف يدعم موضوعية غري ال


                                                 
جملة القادسية ، )دراسة حالة األردن(العالقة بني احلاكمية املؤسسية وقيمة الشركة يف ضوء نظرية الوكالة مؤيد حممد على الفضل، نوال حريب راضي،  -1


  . 138، 2011 ،13، الد 01ع  العراق،القادسية، عة القادسية، للعلوم اإلدارية واالقتصادية، كلية اإلدارة واالقتصاد، جام
" أثر ممارسات احلاكمية املؤسسية على أداء الشركات املسامهة العامة األردنية تركي راجي احلمود، إياد عيسى السرطاوي، أسامة حممد خليل بلوط،  -2


اإلدارية،  املؤمتر الثالث للعلوم املالية واملصرفية حول حاكمية الشركات واملسؤولية االجتماعية جتربة األسواق الناشئة، كلية االقتصاد والعلوم، "دراسة حتليلية 


  .70: ، ص2013أبريل ،  18-17 جامعة الريموك، إربد، األردن،
  .71، 70 :نفس املرجع السابق ص، ص -3
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     1.واستقاللية الس يف القيام بواجباته اإلشرافية اجتاه إدارة املؤسسة


 :يتكون جملس إدارة املؤسسة من عدة جلان أمهها: جلان جملس اإلدارة -3


نتيجة لتنوع وضخامة األعمال اليت يقوم ا جملس اإلدارة، فقد مت التفويض إىل جلنة : جلنة التدقيق-3-1


التدقيق لكي تقوم بعملية الرقابة واإلشراف على عملية إعداد القوائم املالية، وتتكون جلنة التدقيق من األعضاء 


        2.هم الوقت املناسباملستقلني وغري التنفيذيني والذين ميلكون املهارات املالية واحملاسبية ولدي


إن إنشاء جلنة التدقيق سوف يؤدي إىل مساعدة أعضاء جملس اإلدارة التنفيذيني على تنفيذ مهامهم          


ومسئوليام وخاصة فيما يتعلق بنواحي احملاسبة والتدقيق، وذلك عن طريق دور جلنة التدقيق يف حتسني 


رجي أثناء ويف اية عملية التدقيق وتوصيل نتيجة هذه االجتماعات إىل االتصال بني جملس اإلدارة واملدقق اخلا


جملس اإلدارة، واملساعدة يف حل املشاكل اليت قد يواجهها املدقق مع إدارة املؤسسة التنفيذية فيما يتعلق بإعداد 


وف يؤدي إىل حتسني القوائم املالية، ومن ناحية أخرى فإن وجود جلنة التدقيق مبا لديها من استقاللية وخربة س


االتصال بني جملس اإلدارة وقسم التدقيق الداخلي داخل املؤسسة بالشكل الذي يدعم دورها واستقالليتها، 


وجيعل جملس اإلدارة على دراية تامة باملشاكل اليت يواجهها التدقيق الداخلي بل واألكثر من ذلك تقوم جلنة 


رة واليت تؤدي إىل تفعيل الدور الرقايب واإلشرايف له اجتاه وظيفة التدقيق بتقدمي احللول املناسبة لس اإلدا


       3.التدقيق الداخلي


يف اململكة املتحدة  )Smith Report(أما فيما خيص عدد مرات اجتماع جلنة التدقيق فقد أوصى تقرير         


يف الواليات  )Treadway(بأن العدد املناسب جيب أن ال يقل عن ثالث مرات يف السنة، يف حني أوصى تقرير 


املتحدة بأن يكون االجتماع ربع سنوي، ويف هذا الصدد جيب أن تشتمل االجتماعات على كل من املدقق 


اخلارجي واملدقق الداخلي، لكي ميكن مناقشة املشاكل اليت تواجه كال منهما فيما خيص إجراءات التدقيق 


والعمل على استقالليتهما يف األعمال اليت  واألخطاء اليت مت اكتشافها وعالقتهما بإدارة املؤسسة من جهة


     4 .يقومان ا


هناك احتمال لتضارب املصاحل بالنسبة ألعضاء جملس اإلدارة الذين يقررون مكافآم : جلنة املكافآت -3-2


وقد يساعد على حل هذه املشاكل قيام جملس اإلدارة بتعيني جلنة للمرتبات و للمكافآت تتشكل  ،بأنفسهم


بوضع توصيات لس اإلدارة بشأن مرتبات ومكافآت أعضاء تقوم بصفة رئيسية من األعضاء املستقلني 


ا بأنه جيب  الصادرة عن اجلهات املهتمةو أغلب الدراسات اخلاصة حبوكمة الشركات توصأولقد 5،الس


أن تشكل جلان املكافآت من أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني، ويف جمال الشركات اململوكة للدولة فقد 


                                                 
  .   418، 417: ص بالسكة صاحل، مرجع سابق، ص، -1
  .161: ، صمرجع سابق،  حممد مصطفى سليمان -2
  .164، 163: سابق، ص، صالرجع امل نفس -3
رسالة دكتوراه الطور  دراسة حالة شركة أليانس للتأمينات اجلزائرية،–حوكمة الشركات ودورها يف حتقيق جودة املعلومة احملاسبية العابدي دالل،  -4


  .136: ص ،2016، اجلزائر، الثالث يف العلوم التجارية، ختصص حماسبة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة
  .200: صمرجع سابق، أمري فرج يوسف،  -5
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تأكيدا على ضرورة أن تكون مكافآت  )OECD(تضمنت إرشادات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 


مصاحل الشركة يف األمد البعيد من خالل  أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة العليا معقولة، وذلك لضمان تعزيز


   1 .جذب املهنيني من ذوي الكفاءات العالية


خر يف تعيني أعضاء جدد مستقلني بالس، أو اآلني واحلقد يرغب جملس اإلدارة بني : جلنة التعيينات - 3-3


قيام  االختيارتعيني أعضاء مستقلني يف جلنيت التدقيق واملكافآت، ومن األمور املفيدة اليت تضمن حياد عملية 


من جلنة تعيينات تضم أعضاء مستقلني،  االختيارجلنة التعيينات باقتراح أمساء على جملس اإلدارة خاصة إذا كان 


هات الرقابية بالطريقة املعتادة بالتصديق على األمساء اليت  اقترحتها جلنة التعيينات ووافق عليها جملس وتقوم اجل


اإلدارة، وميكن لرئيس جملس اإلدارة سواء كان هو نفسه املسؤول التنفيذي الرئيسي أم ال، أن يرأس هذه 


          2 .اللجنة


  آلية التدقيق الداخلي: ثالثا


يعترب املدقق الداخلي أحد األطراف اليت تتمتع بدور بارز عند تطبيق آليات حوكمة الشركات، على      


الرغم من أن مكانته الوظيفية وطبيعة اخلدمات اليت يقدمها، قد حتد من قدرته على أداء الدور املطلوب منه، إال 


إنه سوف يساهم يف حتقيق التوازن بني أداء إذا توافرت له االستقاللية واحلماية الكافية والتزم بأداء مهين، ف


      3.وظيفته ودوره يف حوكمة الشركات


أن التدقيق الداخلي يزود جملس اإلدارة مبعلومات عن مناطق  )Gramling, Myers 2006(ويرى         


  4:اخلطر، اليت قد تؤثر على حتقيق األداء املسطر من خالل


نشطة ذات الصلة التنسيق بني األ - دارة يف إجياد حلول للمخاطر؛ة اإلمساعد -حتديد وتقييم املخاطر؛ -


تطوير إستراتيجية إلدارة املخاطر يف خدمة جملس  - يف تنفيذ تعليمات إدارة املخاطر؛ املساعدة - بإدارة املخاطر؛


  .  اإلدارة


 أن ينبغي والعشرين احلادي القرن الداخليني يف املدققني أن إىل  Ratliff & Redingمن كل وأشار      


 ونظم واألداء الرقابة ونظم التشغيلية ذلك العمليات يف مبا تقريبا، شيء أي لتدقيق استعداد على يكونوا


 املدقق يقوم وأن واجلودة، األداء وتقارير البيئية والتقارير و التالعب الغش و املالية البيانات و املعلومات


 5:بتحمل املسؤوليات التالية الداخلي


  ؛ا يضطلعون تدقيق مهمة بأي يتصل فيما وخباصة العامة األهداف تطوير - 


                                                 
  .138: صمرجع سابق، حممد حلمي اجليالين،  -1
  .201: ص ،مرجع سابقأمري فرج يوسف،  -2
  .148: عصمت أنور الصحاح، ، مرجع سابق، ص -3
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  .3: ، ص2017، 06ع  اجلزائر،
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-استعمال ذلك يف التدقيق مبا أدلة وتقييم )التدقيق إجراءات من متكاملة منظومة بواسطة (وجتميع اختيار 


 .؛االستدالل يف اإلحصائية وغري اإلحصائية األساليب


 ؛تلك التقارير متلقي من خمتلفة فئات ولعدة صور عدة يف التدقيق نتائج عن التقارير رفع - 


 : التالية املهارات اكتساب املدقق على ينبغي املسؤوليات تلك ولتحمل    


 ؛ والتحليلي التفكري االنتقادي مهارات - 


 ؛ املتبع النظام فيها أو العاملني األفراد أو باملؤسسة متصلة كانت سواء تدقيق عملية أي فهم على القدرة - 


 الداخلية؛ للرقابة اجلديدة واألساليب واملفاهيم باملبادئ املعمقة املعرفة - 


 .املهين السلوك وقواعد املهنية باألخالقيات االلتزام - 


  اإلفصاح والشفافية: رابعا


من القواعد املهمة اليت تركز عليها حوكمة الشركات هي اجلوانب املتعلقة باإلفصاح الكايف ويف         


ناسب لكل األمور اجلوهرية املرتبطة باملؤسسات واليت تشمل املركز املايل، األداء وامللكية، فعندما التوقيت امل


تكون املعلومات متاحة لكل املستثمرين تصبح عمليات تقييم االستثمار فاعلة وكفؤة وتساهم بشكل دقيق يف 


تثمار مبنية على قواعد وأسس سليمة حتديد القيمة السوقية العادلة ألسهم املؤسسات، مما جيعل عمليات االس


ويبعدها عن عمليات املضاربة والعمليات غري احلقيقية لالستثمار، ولقد أظهرت مبادئ منظمة التعاون 


االقتصادي والتنمية أن اإلطار القانوين والتنظيمي للحوكمة جيب أن يضمن إفصاحا صحيحا ويف الوقت 


مبا يف ذلك وضعها املايل، وأدائها، وملكيتها، وجيب أن يشمل  املناسب حول مجيع األمور بالنسبة للمؤسسة،


النتائج التشغيلية واملالية، أهداف املؤسسة، كبار املسامهني وحقوق التصويت، أعضاء جملس : اإلفصاح على


تعلقة اإلدارة واملديرين التنفيذيني الرئيسيني ومكافآم، عوامل املخاطرة اهلامة املنظورة، املواضيع اهلامة امل


      1 .باملوظفني وغريهم من ذوي املصاحل، هياكل وسياسات التحكم


  آلية التدقيق اخلارجي: خامسا


ظرا لكون املراجع اخلارجي أحد األطراف الرئيسية يف حوكمة الشركات، وهي مفهوم رقايب يف ن     


إذ يتطلب اإلطار العام حلوكمة الشركات ن له دور مهم يف حتقيق أهدافها، األصل، فمن الطبيعي أن يكو


ضرورة تعيني املسامهني ملراجع حسابات مستقل ومؤهل وذو كفاءة مهنية إلجراء مراجعة لكافة عمليات 


، إذ أن الدور األساسي للمراجع اخلارجي هو إبداء الرأي  يف التقارير املالية اليت مت إعدادها ؤسسةوأنشطة امل


 مؤسسةعن املركز املايل للا كانت التقارير تعرب بصدق وعدالة ذايري احملاسبة، وعما إ، وفقا ملعمن قبل اإلدارة


  2.عماهلاأونتائج 


                                                 
جملة اإلصالحات االقتصادية واالندماج يف ، - دراسة ميدانية  –للحوكمة على جودة املراجعة املالية يف اجلزائر أثر اآلليات الداخلية محادي نبيل،  -1


    .146، 145: ص ، ص،2011، 10ع  االقتصاد العاملي، املدرسة العليا للتجارة، اجلزائر،
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بشكل مباشر عن أي نتائج أو عواقب تترتب على  ولؤادة إىل املراجع اخلارجي كطرف مسوينظر ع      


لته عند تعرض ءساعدم مصداقية املعلومات املالية الواردة يف التقارير املالية اليت مت إعدادها مبعرفة اإلدارة، ويتم م


ان حقوق أصحاب حقوق أصحاب املصاحل ألي أضرار، ونظرا لكون هدف حوكمة الشركات هو ضم


كانوا أغلبية أو أقلية، وحماولة تعظيم عوائدهم، فإن دور املراجع اخلارجي يتطابق مع سواء  املصاحل بصفة عامة


هدف حوكمة الشركات، كما أن حوكمة الشركات تؤدي إىل تفعيل هذا الدور من خالل التأكيد على 


        1 .استقالليته وتوفري احلماية له


       
    


 
  


                                                 
  . 78: ، صسابقالرجع امل نفس -1
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  : خالصة الفصل


يف تقييم  اليت تستخدمها املؤسسات االقتصادية النماذج املؤشرات ومت خالل هذا الفصل دراسة أهم   


سريين وذلك من طرف احملللني واملاملؤشرات وأكثرها شيوعا واستعماال تعترب النسب املالية أهم هذه و أدائها،


رت ونتيجة االنتقادات املوجهة للنسب املالية ظهأخرى،  جهةوسهولته من  اسالسرعة حلبساطتها من جهة و


القيمة السوقية املضافة واليت جاءت مؤشر  القيمة االقتصادية املضافة ومؤشر واملتمثلة يف  مؤشرات أكثر حداثة


لتصحح عيوب النسب املالية حيث تقيس لنا األداء االقتصادي بدال من األداء املايل وكذلك تقيس لنا األداء 


ونتيجة االنتقادات املوجهة اليت تقيس لنا بيانات تارخيية، عكس النسب املالية و تنبؤيةاملستقبلي أي أن هلا قدرة 


أكثر مشوال من املؤشرات تقييم األداء ولقياس لذج مناللمؤشرات السابقة ظهرت يف تسعينات القرن املاضي 


 ، واليت جاءت لتاليف إمهال املؤشرات الغري املالية فعربت عنها كميا ومجعت لنا مؤشرات املؤسسة املاليةالسابقة


الكفاءة والفعالية، هرم األداء، مصفوفة لوحة القيادة، : هذه النماذجأشهر ، ومن يف مقياس واحد والغري املالية


  .وبطاقة األداء املتوازن


عملية اليت من خالهلا الحيث يعترب حتسني األداء  هو حتسينهتقييم األداء عملية من الرئيس اهلدف يعترب    


 جيب أن يكون بصفة مستمرة نيالتحسأن األداء املرغوب فيه، كما الفعلي وقليص الفجوة بني األداء يتم ت


، احمللية والعاملية قلكي تواجه املؤسسات يف القطاعات الصناعية واخلدمية املنافسة الشرسة يف األسوا وذلك


ر اليت مالبقاء يف السوق توجب على املؤسسات تبين أو تطبيق واحد أو أكثر من مداخل التحسني املست ودف


أثبتت إمكانياا يف تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات يف جمايل التكلفة واجلودة كالقدرة على تقدمي السلع 


 طريقة التحسني املستمر  :داخل التحسني املستمر جندمواخلدمات بالوقت املناسب وباملكان املناسب، ومن بني 


Kaizen  طريقة  أيضا وجيي ومستمر يف كل نشاطات املؤسسة، القيام بالتحسني بشكل تدروالذي يستند إىل


، أداءهاستند إىل فكرة املقارنة باألفضل أي الرائد يف السوق حىت تتمكن من حتسني والذي ت املقارنة املرجعية


أداة ملساعدة املؤسسات على حتسني عمليات التصنيع هي واليت   Six Sigmaطريقة ستة سيقما إضافة إىل 


يكون لدينا مستوى من الدقة يف األداء أي  تستند إىل تقليص االحنرافات أي األخطاءاملنتج، ووتقليل عيوب 


  .أي أننا نقترب من العمل مبستوى تكاد تكون خالية من العيوب أو األخطاء. % 99,9997يصل إىل 


الشركات آليات حوكمة دف حتسني األداء تستخدم املؤسسة جمموعة من  ونشري كذلك إىل أنه   


 األسهم اإلدارة ومحلة بني تنشأ اليت الوكالة مشاكل مع للتعامل ستخدمةامل واألساليب الطرقواليت يقصد ا 


 إىل الشركات حوكمةوتصنف آليات  م،منه املسيطرة األغلبية وبني األسهم محلة من األقلية وبني عموما،


 عن اإلدارة إفصاح مستوى علىتؤثر  الشركات حوكمة آلياتأن  كما ،خارجية آلياتو داخلية آليات: فئتني


 صحيحة، وأخريا غري معلومات أو بيانات أي عن اإلفصاح عدم تكفل فهذه اآلليات األسهم، حلملة املعلومات


  .الستثمارام مناسبة عوائد على املستثمرين حصول الشركات حوكمة آليات تكفل


 








 


  


  


  


  ::امسامسخلخلالفصل االفصل ا


أداء أداء   حتسنيحتسني  ودورها يفودورها يفحوكمة الشركات حوكمة الشركات 


  ات املدرجة يف بورصة اجلزائرات املدرجة يف بورصة اجلزائرلشركلشركاا
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  :متهيد


حتسني حوكمة التطرق إىل كيفية ، وبعد الدراسة النظرية لكل من حوكمة الشركات واألداء املؤسسي  


عمليا على بعض املؤسسات اجلزائرية كان البد من اختبار هذه العالقة  ،نظريا الشركات ألداء املؤسسات


هذا الطرح يف اجلزائر، ومع خصوصية البيئة اجلزائرية كان لزاما علينا اختيار عينة خالل اختبار وذلك من 


ا وسهولة احلصول على املعلومات املتعلقة ا، الدراسة من املؤسسات اليت تطبق حوكمة الشركات ولو جزئي


، وكما هو معلوم أن املؤسسات املدرجة يف البورصة مطالبة جلزائرلذلك اخترنا املؤسسات املدرجة يف بورصة ا


لألطراف  ضروري واإلفصاح عن كل ما خيص املؤسسة وتراه ،حبد معني من اإلفصاح عن تقاريرها املالية


لدور الذي تلعبه حوكمة الشركات يف حتسني أداء دراسة ا، وسنحاول خالل الفصل أصحاب املصاحل


  :املباحث التاليةوذلك من خالل املدرجة يف بورصة اجلزائر  شركاتال


  .يف الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائرالشركات واقع حوكمة  :املبحث األول


  .التطبيقية للدراسة عاماإلطار ال :املبحث الثاين


         .دراسة وحتليل نتائج اختبار فرضيات الدراسة: املبحث الثالث


    







بورصة الجزائر ات المدرجة فيشركتحسین أداء ال ودورھا في حوكمة الشركات                     الفصل الخامس            
 


 
 


201 


  يف الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائرالشركات واقع حوكمة : األول املبحث


وذلك   ،ات املدرجة يف بورصة اجلزائرالشرك ، وهيسنتعرف خالل هذا املبحث على عينة الدراسة  


طبيقها آلليات حوكمة قع تإضافة إىل وا ،إىل نشأاالتطرق  بإعطاء نظرة عامة حول هذه الشركات من خالل 


بتطبيق الشركات آلليات حوكمة  هوسنركز أكثر على اآلليات الداخلية حلوكمة الشركات ألنالشركات، 


يف كل  تقريبا اخلارجية متماثلةالشركات بطريقة جيدة ستكون يف منئ من اآلليات اخلارجية، وتعترب اآلليات 


تأثري الشركات حمل الدراسة ألم مدرجني يف نفس السوق املايل وحتكمهم نفس التشريعات والقوانني لذلك ف


مدرجة شركات بورصة اجلزائر مخسة  وتضمالشركات، كل يكون متماثل يف األداء على اآلليات اخلارجية 


أن سي أ  شركةأليانس للتأمينات و  شركةو لفندقي األوراسي وهي كل من جممع صيدال و مؤسسة التسيري ا


  .2016بيوفارم ألا أدرجت يف بورصة اجلزائر حديثا يف سنة  شركةرويبة، ومت استبعاد 


    قع حوكمة الشركات يف مؤسسة صيدالوا: املطلب األول


املطبقة الشركات ات حوكمة صيدال إضافة إىل خمتلف آلي شركةسنتطرق يف هذا املطلب إىل تقدمي   


بورصة االلكتروين لوقع املو لشركةلوين و املوقع االلكترالشركة ة واملفصح عنها يف تقارير من قبل الشرك


  . اجلزائر


  تقدمي مؤسسة صيدال: أوال


  نشأة مؤسسة صيدال -1


استفادت يف هذا عقب إعادة هيكلة الصيدلية املركزية اجلزائرية وقد  1982صيدال يف  مؤسسة أنشأت  


مركب  1988 سنة ل إليها يفكما حو ،من نقل مصانع احلراش والدار البيضاء وجسر قسنطينة اإلطار


من قبل الشركة الوطنية للصناعات  من اجنازه للمدية الذي كان على وشك االنتهاء'' املضادات احليوية"


 ).الكيميائية


تصادية تتميز سسة عمومية اقوتبعا لتنفيذ اإلصالحات االقتصادية، أصبحت صيدال مؤ 1989يف سنة   


مت إضفاء تعديالت على القانون األساسي للشركة، حيث مسح هلا باملشاركة  1993يف سنة ، باستقاللية التسيري


خالل إنشاء شركات  يف كل عملية صناعية أو جتارية ميكن أن تكون ذات صلة مع موضوعها االجتماعي من


دال خمطط إعادة هيكلة أسفر على حتويلها إىل جممع وضعت شركة صي 1997سنة ، ويف جديدة أو فروع


  1 ).فارمال، انتيبيوتيكال وبيوتيك(صناعي يضم ثالثة فروع 


وبعد استيفاء شروط القبول املنصوص عليها يف القواعد التنظيمية للبورصة، مت   1999يف سبتمرب و    


 ، ويبلغ )جد 800در مبلغ اإلدراج ب وق(ة  إدراج سند رأس املال مع صيدال يف جدول التسعرية الرمسي


سهم بقيمة امسية  10 000 000 د ج أو ما يعادل  2 500 000 000 ملؤسسة صيدال رأس املال االجتماعي


                                                           
 


1
  .05/05/2016اطلع عليه بتاريخ   groupe/organisation-https://www.saidalgroup.dz/ar/notre: املوقع االلكتروين مع صيدال -
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   1:البيع ، وفيما يلي مواصفات عرضج د 250قدرها 


 ؛من رأس املال االجتماعي٪ 20سهم متثل  2 000 000: الكمية املعروضة - 


  ؛دينار جزائري 800: سعر العرض - 


  ؛1999 مارس 15إىل  1999فرباير 15من : فترة العرض - 


  ؛Sogefi  املؤسسة املالية العامة: الوسيط يف عمليات البورصة املرافق - 


، الراشد املايل، Sogefi  املؤسسة املالية العامة: الوسطاء يف عمليات البورصة املكلفون جبمع أوامر الشراء - 


  .SPDM  املنقولةوشركة توظيف القيم   Soficop لإلرشاد والتوظيفاملؤسسة املالية 


قامت  2010ويف سنة ، % 59، رفعت صيدال من حصتها يف رأمسال سوميدال إىل حدود 2009 سنة  


إىل %  38,75من " تافكو" من رأمسال شركة إيبريال كما رفعت من حصتها يف رأمسال شركة%  20بشراء 


  .% 60، رفعت صيدال حصتها يف رأمسال ايبريال إىل حدود 2011 أما يف سنة ، % 44,51


: شرع جممع صيدال يف إدماج فروعه اآليت ذكرها عن طريق االمتصاص ،2014يف جانفي و  


  2.أنتيبيوتيكال ،فارمال وبيوتيك


 :أهداف مؤسسة صيدال -2


واملسامهة  ،األدوية اجلنيسةإنتاج يتمثل اهلدف االستراتيجي مع صيدال يف تعزيز مكانته كرائد يف     


  .يف جتسيد السياسة الوطنية للدواء اليت وضعت من قبل السلطات العمومية بشكل فعلي


  3:نيأساسيت   نيالعمومية ختول مع صيدال مهمتإن صفة املؤسسة   


حتسني القدرة التنافسية ملنتجاته، من  وضمان ،ضمان استقالله املايل واالستدامة يف احلفاظ على توازنه املايل •  


  ؛هداف منوه وتطوير موارده البشريةأجل حتقيق أ


  .حتقيق األهداف املنوطة به من قبل الدولة، بصفتها املساهم الرئيسي •


نه من ضمان منوه وتعزيز مكانته جممع صيدال خطوط العمل اليت متك ويف إطار مهمته األساسية، حدد    


                                       .نتاج األدوية اجلنيسةالرائدة يف إ


ز حول ركيرافق توسع امع والذي يتميظهر خمطط شامل ومتكامل للتنمية  يف طليعة هذه اخلطوط  


  :فعالة لالتصال تثمني املوارد البشرية، حتسني التنظيم ونظام املعلومات، تعزيز ثقافة املؤسسة وتنفيذ سياسة 


  ؛ق األدويةألخالقية اليت دف إىل تسوية وتطهري سوتعزيز القواعد ا• 


  ؛االنفتاح على األسواق اخلارجية•  ؛املسامهة يف احلد من الواردات• 


  .املستهلك الزيادة من مستوى رضا• 


                                                           
1
: اطلع عليه بتاريخ http://www.sgbv.dz/ar/?page=details_societe&id_soc=28 :تقدمي جممع صيدال، بورصة اجلزائر، موقع انترنت - 


05/05/2016.  


 
2
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، أطلع عليه nous-sommes-groupe/qui-https://www.saidalgroup.dz/ar/notreاملوقع االلكتروين مع صيدال،  -


    .05/05/2016:بتاريخ







بورصة الجزائر ات المدرجة فيشركتحسین أداء ال ودورھا في حوكمة الشركات                     الفصل الخامس            
 


 
 


203 


  صيدال ؤسسةليات حوكمة الشركات يف مآواقع : ثانيا


مت احلصول على  البورصة ومراقبتهاتنظيم عمليات وتقارير جلنة  رير جملس اإلدارة للمؤسسةتقامن   


يف  تتمثل آليات حوكمة الشركات ة الشركات اليت تطبقها املؤسسة، واملعلومات املتعلقة بآليات حوكم


  :صيدال يف ؤسسةم


  :هيكل امللكية -1


 %20 مت التنازل عن  ج،د 2 500 000 000 شركة ذات أسهم برأمسال قدره هي صيدال مؤسسة    


قام : 1999يف فرباير حيث ، عن طريق البورصة إىل املستثمرين من املؤسسات واألشخاص 1999يف سنة  منه


من رأس مال  % 20وانصب مبلغ العرض على  ،جممع صيدال بفتح رأس ماله عن طريق العرض العلين للبيع


من أسهم الشركة  % 80الدولة ومتتلك ، مليون سهم 2موزعة على  دجمليون  500امع، أي ما يعادل 


هم املتداولة يف الباقية من األسهم فهي قيمة األس %20، أما القابضة العامة للكيمياء والصيدلةممثلة يف الشركة 


  :من خالل  اجلدول التايلصيدال  نوضح الفئات املسامهة يف جممع و ،بورصة اجلزائر


  الفئات املسامهة يف جممع صيدال):  15(اجلدول رقم 


  النسبة  عدد األسهم  املسامهنيفئات 


  % 09  190 066  )بنوك وشركات تأمني (املؤسسات املالية ): أ(الفئة 


  %06  133 411  )املؤسسات الصغرية واملتوسطة (األشخاص املعنويون ):ب ( الفئة 


  %03  24 751  عمال جممع صيدال): ج ( الفئة 


  %82  1 651 772  األشخاص الطبيعيون): د (الفئة 


  % 100  2 000 000  اموع


  
Source : Rapport Annuel, 2005, COSOB, Alger, P 14.  


  


وهي فئة األشخاص الطبيعيون متثل أكرب نسبة من ملكية األسهم ) د (  فئةالمن نتائج اجلدول جند أن     


هذا ما شجع هذه من رأمساهلا  % 80لكن مبا أن املؤسسة عمومية ومتتلك فيها الدولة ما نسبة ، % 82بنسبة 


على احترام  هارصوذلك حل ،وذلك ألن املؤسسات العمومية لديها وسائل الرقابة فعالة ،الفئة على شراء األسهم


 القابضة العامةوتطبيق اللوائح والتشريعات و حفظ حقوق كل أصحاب املصاحل، ولكن مبا أن الشركة  


  .جدا  يل فهيكل ملكية مؤسسة صيدال مركزبالتامن رأمساهلا املؤسسة  % 80متتلك  للكيمياء والصيدلة


  :جملس اإلدارة -2


 جملس عقد،  PDG)( أعضاء إضافة إىل الرئيس املدير العام 6من  صيدال شركةيتشكل جملس إدارة   


، ونشري إىل جملس اإلدارة ال يتمتع باالستقاللية اجتماعات) 08( مثانية 2016 املالية السنة يف شركةال إدارة


إىل أسندت واملدير العام  اإلدارةوظيفة رئيس جملس  من بني أعضاءه أي عضو مستقل، كما أن حيث ال يضم


  2016.1ويوضح اجلدول املوايل أعضاء جملس اإلدارة حسب تقرير جملس اإلدارة لسنة  شخص واحد،


                                                           
1
 - Rapport du  Conseil D’administration , Group Saidal ,2016,p : 35 , Cite internet : 


https://fr.calameo.com/read/0021858241d54e247eff2 , Page Visite le: 06/12/2017. 
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  صيدال جممع أعضاء جملس إدارة):   16( اجلدول رقم 


  الصفة  االسم واللقب


  21/06/2016إىل  11/2015/من 26مهوش عبد حممد 


  إىل اآلن 21/06/2016كربوب حسني من 


  الرئيس املدير العام


  عضو  حلوان عبد القادر


  عضو  باداش عبد العزيز


  عضو  عشاق يوسف أمحد شوقي


  عضو  مصمودي أمحد ناصر


  عضو  رحام عادل


  03/11/2016عبيدات حممد ممثل العامل حىت 


  03/11/2016من  محريون السعيد ممثل العمال ابتداء


  عضو


  عضو


Source: Rapport du  Conseil D’administration , Group Saidal ,2016,p : 03.  


 


  :اللجان التابعة لس اإلدارة -3


عن وجود جلان تابعة لس سنوات الدراسة للمجمع خالل التتوفر معلومات يف تقارير جملس اإلدارة   


لديها عدة مصانع والعديد من مراكز التوزيع إضافة إىل العديد من بري وحجم الشركة كأن اإلدارة، ومبا 


 تساعده يف الرقابة والقيام ببعض عدة جلان  اإلدارة لساملصانع يف طور اإلنتاج، فمن البديهي أن يكون


نة جلوجلنة التعيينات و )التدقيق( جلنة املراجعة :، ويكون لس اإلدارة على األقل اللجان التاليةاألعمال


 .  املكافآت


 :التدقيق الداخلي -4


حسب اهليكل التنظيمي مع صيدال فإن امع خصص مديرية للتدقيق الداخلي حيث تقوم هذه املديرية 


  .يف امع إضافة إىل التدقيق يف العمليات اليت تقوم ا الفروع ووحدات اإلنتاجبالتدقيق والرقابة الداخلية 


  :التدقيق اخلارجي -5


متعاقدة مع فإا  2016لسنة صيدال  لشركةحسب تقرير جملس اإلدارة التدقيق اخلارجي يف ما خيص   


   :حمافظني للحسابات ومها 


  السيد بايل عزور: حمافظ احلسابات 


  السيد بوكورت لعريب: حمافظ احلسابات 


يزيد من الثقة  للشركةونشري إال أن قيام حمافظني للحسابات مبراقبة وتدقيق احلسابات اخلتامية     


ة شركواملصداقية يف التقارير والقوائم املالية اليت تعدها املؤسسة وهذا ما يدعم آلية االفصاح والشفافية يف ال


  . أهم آليات حوكمة الشركاتأحد واليت تعترب 


  األوراسي التسيري الفندقي واقع حوكمة الشركات يف مؤسسة: املطلب الثاين


إضافة إىل خمتلف آليات  ،التسيري الفندقي األوراسيمؤسسة  أهم مراحل نشأة سنتعرف فيما يلي على  


 املوقع االلكتروين للمؤسسة و املطبقة من قبل املؤسسة واملفصح عنها يف تقارير املؤسسة والشركات وكمة ح
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  .بورصة اجلزائر


  1األوراسيالتسيري الفندقي تقدمي فندق : أوال


، وكانت تعمل 1975 ماي 2جنوم بتاريخ  5األوراسي املصنفة التسيري الفندقي مت افتتاح مؤسسة   


تسيري املؤسسة من خالل الشركة الوطنية للسياحة بوقد قامت الوزارة  ،ت وصاية وزارة السياحة والثقافةحت


 (ALTOUR) الشركة اجلزائرية للسياحة والفندقة طرف، مث من 1977حىت عام  ( SONATOUR) والفندقة


يف ، 1983حىت عام  (NCCB) واملؤمتراتالديوان الوطين للندوات  طرفمن  ا، وأخري1979حىت عام  


وضمن إطار عملية إلعادة اهليكلة التنظيمية، مت توصيف الفندق كمؤسسة اشتراكية وأنشئت  ذلك العام


 .1983ابريل  2املؤرخ يف  226-83املرسوم رقم ) (EGH) مؤسسة التسيري الفندقي


من وضعه القانوين وأصبح مؤسسة اقتصادية عامة يف شكل  1991فرباير عام  12ل الفندق يف وعد  


ري الفندقي وصار امسه االجتماعي مؤسسة التسي ،مليون دينار 40شركة ذات أسهم برأس مال قدره 


 ". وراسياأل"


-95ضع الفندق حتت وصاية املؤسسة القابضة العامة للخدمات مبوجب القانون ، و1995ويف عام   


 .املتعلق بتسيري األموال التجارية التابعة للدولة، وأصبحت املساهم الوحيد فيه 25


هات السلطات العمومية اليت دف إىل فك االرتباط الكلي بالدولة، من خالل شيا مع توجاومت لكن  


عية والتنظيمية املتعلقة باخلوصصة الكلية أو اجلزئية، اختريت مؤسسة األوراسي بقرار من خمتلف القوانني التشري


من رأس  ٪ 20إلدراجها يف البورصة وطرح ما ال يتجاوز  1998الس الوطين ملسامهات الدولة يف فرباير 


 .ماهلا لالكتتاب العام


 ،اهلا عن طريق العرض العلين للبيعفتحت مؤسسة التسيري الفندقي األوراسي رأس م 1999 جوانويف   


 .من رأس املال االجتماعي ٪ 20ج، أو ما يعادل مليون د 480ل مبلغ العرض ثوم


وبعد استيفائه شروط القبول املنصوص عليها يف القواعد التنظيمية للبورصة، :  2000 يفريف 14يف   


وقُدر مبلغ اإلدراج . ( مت إدراج سند رأس املال ملؤسسة التسيري الفندقي األوراسي يف جدول التسعرية الرمسية


  ).دج 400ب 


 :)1999معلومات عن العرض العلين لالكتتاب (طاقة فنية للمجع الفندقة والسياحةوفيما يلي ب   


 ؛مؤسسة التسيري الفندقي األوراسي: االسم


 ؛املؤسسة القابضة العامة للخدمات: املُنشيء -


 .جد250سهم بقيمة امسية قدرها  6 000 000ج أو ما يعادل د 1 500 000 000:رأس املال االجتماعي - 


 ؛من رأس املال ٪20سهم متثل  1 200 000: الكمية املعروضة -


 ؛دج 400: سعر العرض -


                                                           
 


1
    _societe&id_soc=26http://www.sgbv.dz/ar/?page=details :تقدمي مؤسسة فندق التسيري الفندقي، موقع بورصة اجلزائر ،موقع انترنت  -


  .07/05/2016اطلع عليه بتاريخ 
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 ؛1999يوليو  15إىل  1999يونيو  15من : فترة العرض -


 ؛الراشد املايل: الوسيط يف عمليات البورصة املرافق -


، Sogefi املؤسسة املالية العامة الراشد املايل،: الوسطاء يف عمليات البورصة املكلفون جبمع أوامر الشراء -


 .SPDM  وشركة توظيف القيم املنقول Soficop والتوظيفاملؤسسة املالية لإلرشاد 


  واقع  آليات حوكمة الشركات يف مؤسسة التسيري الفندقي األوراسي: ثانيا


آليات على املعلومات املتعلقة ب احلصولمت وصحيفة املعلومات للمؤسسة  لس اإلدارةارير جماتقمن   


   :حوكمة الشركات اليت تطبقها املؤسسة وهي


  :امللكيةهيكل  -1


، ما يدل ي متداولة يف بورصة اجلزائرهف % 20من أسهم املؤسسة للدولة، أما  % 80تعود ملكية    


   1 .كبري جداتركز امللكية يف املؤسسة أن نسبة على 


  :جملس اإلدارة -2


، أعضاء إضافة إىل الرئيس املدير العام 9يتشكل جملس اإلدارة ملؤسسة التسيري الفندقي األوراسي من   


متت معاجلة العديد من  خالهلا اليتو اجتماعات )06( ستة 2016 املالية السنة يف الشركة إدارة جملس عقد


ونشري أن جملس إدارة املؤسسة أيضا ال يتمتع ، إضافة إىل صياغة بعض احللول ووضع توصيات، القضايا


ازدواجية منصب رئيس جملس  ويتناىف هذا مع املمارسات السليمة حلوكمة الشركات، حيث جندباالستقاللية 


ويوضح اجلدول ، إضافة إىل عدم ضم جملس اإلدارة أي عضو مستقل من بني أعضائه، اإلدارة واملدير العام


 2 .2016املوايل أعضاء جملس اإلدارة حسب تقرير جملس اإلدارة لسنة 


مؤسسة التسيري الفندقي األوراسيأعضاء جملس إدارة ):   17( اجلدول رقم   


  الصفة  واللقباالسم 


  الرئيس املدير العام  لعمري عبد القادر


  عضو  مرزوق مصطفى


  عضو  جفري عبد احلكيم


  عضو  وراق حممد


  عضو  جودي كمال


  عضو  هدام جتيين حسان


  عضو  بن عادة عبد احلكيم


  عضو  مقراد حممد


  عضو  بن عيسى محود


  عضو  حسيان حممد


  عضو  عيب عمار


 
Source: Rapport de Gestion,  Chaine El-Aurassi,2016,p :36 


                                                           
1
 - Rapport de Gestion,  Chaine El-Aurassi,2014,p : 35  


2
 - Rapport de Gestion,  Chaine El-Aurassi,2016,p : 37.  
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  :اللجان التابعة لس اإلدارة -3


 ملراقيب ةبمراق مهمة أية تفويض أو جلنة أي إنشاء اإلدارة لس حسب صحيفة التعليمات جيوز  


وال تتوفر معلومات يف تقارير جملس اإلدارة لسنوات الدراسة عن هذه اللجان لكن من  ،اخلارجيني احلسابات


    1 .املكافآتجلنة وجلنة التعيينات و) التدقيق(جلنة املراجعة : البديهي أن يكون لس اإلدارة اللجان التالية


  :التدقيق الداخلي -4


 مت، اجلزائر بورصة إىل دخوهلاو الشركة مال رأس فتح مع وبالتزامن ،2000 عام أقيمت اخللية هذه  


 مت ،)02( داخليني ومراجعني رئيسي مدقق تعيني خالل من 2015سنة  خالل األولية اهبنيت تشكيل إعادة


 ملساهما من طرف مزدوج لقلق تستجيب اخللية هذه، الدورة إغالق قبل نفذتو جديد توظيف قبل من شغلها


وذلك بناءا على  العامة، اجلمعية قرار خالل من الواقع يفوأنشأت  الشركة،من طرف  أيضا ، الرئيسي


 الفترة يغطي السنوي برناجمهاحيث  اإلدارة، لسجم أعضاء العتماد وقدمت، املدقق من وتعليقات مالحظات


، 2016 مايو 25 اجتماع يف اختذ اليت العامة اجلمعية قرار يف نصوص عليهامل النحو على ، 2016- 2015


  2 :التدقيق الداخلي هلا مهمتني رئيسيتني مهاوخلية 


، والقيام بالتدقيق واجناز التقارير عن أوجه القصور والفجوات يف اإلدارة البعثات إىل وحدات اجلنوب -


 ؛اإلدارةاليومية هلذه الوحدات وتقدمي التوصيات لتحسني 


من حركات النقدية من خمتلف تقييم وحتسني اإلدارة العامة خاصة عن طريق التحقق بكذلك تقوم اخللية  -


    .أساليب التحصيل من العمالء


  :التدقيق اخلارجي -5


لس اإلدارة التسيري حسب تقرير  التسيري الفندقي األوراسيالتدقيق اخلارجي ملؤسسة يف ما خيص   


  3 :تعاقدت خالل فترة الدراسة مع كل مناملؤسسة فأن  2015لسنة 


  .31/12/2014اجلوزي عمار لعهدتني انتهت يف : األستاذ: حمافظ احلسابات 


  . 2015بوكورت العريب عهدة لثالث لسنوات ابتداء من سنة : األستاذ: حمافظ احلسابات 


حلسابات مبراقبة وتدقيق احلسابات اخلتامية يزيد من الثقة واملصداقية يف ا إال أن قيام حمافظونشري     


من التقارير والقوائم املالية اليت تعدها املؤسسة وهذا ما يدعم آلية االفصاح والشفافية يف املؤسسة واليت تعترب 


 . أهم آليات حوكمة الشركات
  أميناتأليانس للت شركةيف الشركات واقع حوكمة : الثالث املطلب


إضافة إىل خمتلف آليات حوكمة  أليانس للتأميناتسنتطرق يف هذا املطلب إىل تقدمي مؤسسة   


  .بورصة اجلزائر املوقع االلكتروين للمؤسسة و و املؤسسة واملفصح عنها يف تقاريرها املطبقة من قبلالشركات 


                                                           
1
-Hotel El-Aurassi,  Notice d’information, Offre Publique de Vente du 15/06/1999 au 15/07/1999, Visa 


COSOB N 99/01 du 24/05/1999, p :32.cite internet : https://www.cosob.org/wp-content/uploads/2014/12/les-
emetteurs-notice-EL-AURASSI.pdf 
2
 - Rapport de Gestion,  Chaine El-Aurassi,2016,p, p : 26, 27.  


3
 - Rapport de Gestion,  Chaine El-Aurassi,2015,p, p : 23. 
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    1أليانس للتأمينات تقدمي شركة: أوال 


، أنشئت يف يوليو مليون دج 500أليانس للتأمينات هي شركة ذات أسهم برأمسال مبدئي قدره   


. 2009خالل العام  جمليون د 800ومت رفع رأس ماهلا إىل  ،ل جمموعة من املستثمرين الوطنينيمن قب 2005


نشاط التأمني مليار دينار جزائري بالنسبة ل 2,2   زيادة أخرى يف رأمساهلا ليبلغ 2010وشهد العام   


ت الشركة من طريق اللجوء العلين لالدخار ومكنوحتققت هذه الزيادة يف رأس املال عن  ،على األضرار


ملعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي ا 16/11/2009املؤرخ يف  375-09االمتثال ألحكام املرسوم التنفيذي 


 .املتعلق باحلد األدىن لرأمسال شركات التأمني 1995/ 30/10املؤرخ يف  95-344


 ،لالكتتابالعلين أس ماهلا عن طريق العرض شرعت أليانس للتامينات يف زيادة ر 2010يف نوفمرب   


 مليار دينار مقسمة إىل 1,44من رأس املال االجتماعي، أي ما نسبته  ٪ 31مبلغ العرض على  وانصب


شروط القبول املنصوص عليها يف القواعد العامة  تاستوفبعدما  2011يف مارس ، وسهم 1 804  511


مارس  7لبورصة اجلزائر، مت إدراج سند رأس املال لشركة أليانس للتأمينات يف جدول التسعرية الرمسية بتاريخ 


  .جد 830در سعر اإلدراج ب وق. 2011


 :)2010معلومات عن العرض العلين لالكتتاب (أليانس للتأمينات وفيما يلي بطاقة فنية ملؤسسة  


  خليفايت حسان :الرئيس املدير العام


  ؛أليانس للتأمينات: االسم -


 .دج 380 :سهم بقيمة امسية  5 804  511 دج، موزعة على 5 205  714 180 :رأس املال االجتماعي -


 ؛من رأس املال٪ 31سهم، متثل   1 804  511: الكمية املعروضة - 


 ؛دج 830: سعر اإلصدار - 


 ؛2010ديسمرب  1إىل  2010نوفمرب  2من : فترة االكتتاب - 


 ؛(CPA)  القرض الشعيب اجلزائري: الوسيط يف عمليات البورصة املرافق - 


 البنك الوطين اجلزائري، البنك اخلارجي: الوسطاء يف عمليات البورصة املكلفني جبمع أوامر الشراء - 


والتنمية الريفية، بنك التنمية احمللية، صندوق التوفري واالحتياط، القرض الشعيب اجلزائري، بنك الفالحة 


 .اجلزئري، يب إن يب باريبا اجلزائر، سوسيتيه جنرال اجلزائر


مثل املخاطر الصناعية، والسيارات، (القطاعات التقليدية للتأمني  " أليانس للتأمينات" تستهدف شركة     


التأمني على األفراد واألسر، : وكذلك القطاعات غري املستغلة أو األقل تطورا يف السوق مثل) …والنقل،


احتياط، ادخار، املساعدة والصحة، التأمني على املؤسسات الصغرية واملتوسطة، (التأمني على األشخاص 


املهن احلرة، والتجار، واهليئات، منتجات تأمينية جديدة، وخصوصا التأمني على احلياة والصحة، أصحاب 


 .جمموعة من املنتجات يف جمال ورشات البناء الكبرية، والسكن والصناعة، خماطر السكن وخماطر متنوعة


 الراشد يف اجلزائرليت تلتزم مبيثاق احلكم اأوائل الشركات  من أليانس شركة نأ إىل اإلشارة وجتدر  


                                                           
 


1
  .07/05/6201: اطلع عليه بتاريخ  .ociete&id_soc=23http://www.sgbv.dz/ar/?page=details_s: بورصة اجلزائر، موقع انترنت -
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 ماحلك ناقش الذي تقىامللب شركةلل مالعا املدير الرئيس األقاه اليت مةلالك لخالن م 2009سنة  وكان ذلك


 اهلولدخ احتضريه قسيا يف قامليثا ذاهل تأميناتلل أليانس تبين جاء حيث ئرية،زااجل املؤسسات يف شداالر


 لتبين تيجيااستر خيار أنه يفايتخل حسان مالعا املدير عتربائري، وااجلز املستثمر ثقة لكسب ئرااجلز رصةبو


 مع املتعاملني كافة ثقة كسبو لضمان ذاه لية،واملسؤو فاإلنصا الشفافية، املساءلة، :الرئيسية قامليثا رحماو


 الطريقةعن  شفكلل مستعدة الشركة أن ،كمابينهم العادلة ةاملعامل كضمان مهنياملسا صاوخصو الشركة،


 1.الرمسية اتلجهل احملاسبية ماتعن املعلو اإلفصاح كذاو ا، تدار اليت


تطورا  التجارية اشبكته عرفت لقدو ئر،ااجلزق مناط مجيعتقريبا يف  تأميناتلل أليانسوتتواجد   


 40 ىلع زعةومفرع  102 وكالة  و 111كان متثيلها من طرف   حيث ، 2011ملحوظا اية سنة 


بإدراك  ايشكل قوة تسمح هلو مبا التحدي من أجل التوسع أكثر بأرض الوطن، ولقد رفعت الشركة   2،اليةو


كشركة للتأمني املفضلة  "أليانس للتأمينات"احلاضر واملستقبل بروح تنافسية، وبرؤية بارزة من شأا أن تضع 


من املسؤولني لتقريب الشركة من مضيفا بأن ذلك ما ترمجته بصورة ملموسة اجلهود املبذولة . لدى اجلزائريني


 3 .2016سنة  والية 42وكالة عرب  200زبائنها عرب ربوع الوطن، بفتحها أكثر من 


  ليات حوكمة الشركات يف مؤسسة أليانس للتأميناتآواقع : ثانيا


حوكمة الشركات وذلك سنة تطبيق  الشركات اليت تبنتأول شركة أليانس للتأمينات من كانت     


 :فيما يلياملطبقة من طرف الشركة الشركات آليات حوكمة  عرف على سنت ، لذلك 2009


  :هيكل امللكية -1


  .لبورصةليف شركة أليانس للتأمينات قبل عملية الدخول الثمانية قائمة املسامهني  يوضح اجلدول املوايل      


 قائمة مسامهي شركة أليانس للتأمينات قبل الدخول للبورصة):   18(اجلدول رقم 


  نسبة األسهم  عدد األسهم  املسامهني


  % 50  2 000 000  حسان خليفايت


  % 15  600 000  رشيد خليفايت


  % 14  560 000  رمحون حممد


  % 10  400 000  عيسايت حممد


  % 5  200 000  أ.ذ.عربات املغرب ش


  % 4  160 000  أورمحون عبد احلكيم


  % 1,5  60 000  إيترابيا شركة ذات مسؤولية حمدودة


  % 0,5  20 000  إحييترابيا شركة ذات مسؤولية حمدودة


  % 100  4 000 000  احملموع


    800 000 000  رأس املال االجتماعي دج


Source : Alliance Assurances - Notice d’information, Offre Publique de Vente du 02/11/2010 
au 01/12/2010, Visa COSOB N 2010/02 du 08/08/2010, p: 22.  


                                                           
1
 - Revue de Presse ALLIANCE ASSURANCES , 2009, p:21 


2
 - Rapport Annuel ALLIANCE ASSURANCES , 2011, p:09. 


3
 - Rapport Annuel ALLIANCE ASSURANCES , 2016, p:02. 
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من  % 65نالحظ من اجلدول السابق أن عائلة خليفايت مؤسسة شركة أليانس للتأمينات متتلك حوايل      


على التوايل، أي أن أكرب أربعة  % 10و  % 15أسهم الشركة، وميتلك كل من رمحون حممد وعيسايت حممد 


من أسهم الشركة، ويشري ذلك إىل وجود تركز كبري يف امللكية، ومن أجل  % 90مسامهني ميتلكون حوايل 


مليار دج، جلأت املؤسسة إىل حترير رأمساهلا وذلك بالدخول  2,2مليون دج إىل  800رفع رأمسال الشركة من 


ل يوضح اجلدومن أسهما للتداول يف بورصة اجلزائر و % 31لبورصة اجلزائر وطرحت شركة أليانس للتأمينات 


  .اجلزائر لبورصةبعد عملية الدخول يف شركة أليانس للتأمينات  قائمة املسامهني املوايل 


  الدخول لبورصة اجلزائر دقائمة مسامهي شركة أليانس للتأمينات بع):  19( رقم  اجلدول


  النسبة املؤوية  عدد األسهم  الفئات املسامهة


  % 74,17  1 338 346  األشخاص الطبيعيون ذوي اجلنسية اجلزائرية


  % 10,07  181 625  املستثمرون من املؤسسات


  % 10,31  186 002  األشخاص املعنويون ذوي اجلنسية اجلزائرية


  % 5  90 226  أ.ذ.شركة املغرب للعربات ش


  % 0,2  3 635  الوكالء العاملون لشركة اليانس للتأمني 


  % 0,26  4 653  العمالء األجراء لشركة أليانس للتأمني


  % 100  1 804 511  اموع


نسخة من التقرير يف  ،30: ، ص2010، اجلزائر،  ومراقبتها ةإعداد الباحث باالعتماد على تقرير جلنة تنظيم عمليات البورص من: املصدر


  https://www.cosob.org: املوقع االلكتروين


 املتداولةمن أسهم الشركة  % 74,17حوايلمت بشراء اقالسابق أن فئة واحدة نالحظ من اجلدول     


إقبال كبري من فئة األشخاص الطبيعيني لشراء أسهم الشركة، وقد يربر ذلك بثقة هؤالء وهذا يشري إىل 


  .، مما سيعكس أرباح مستقبلية تعود عليهماملستثمرين يف إمكانيات الشركة والنتائج احملققة من طرفها


 1 :جملس اإلدارة -1


هو  حيث الشركات، حوكمة بتطبيق املعنية األطراف أحد أليانس شركة يف اإلدارة جملس يعترب  


 املديرين اختيار مهمة عاتقه على ويقع املصاحل، أصحاب مثل واألطراف األخرى ميثل املسامهني من


  العامة السياسات يقوم برسم كما الشركة، ألعمال اليومية اإلدارة سلطة إليهم توكل التنفيذيني الذين


  .األطراف هذه أداء على الرقابة إىل باإلضافة املسامهني، حقوق على ككيفية احلفاظ شركةلل


 ما من مكلف إدارة جملس قبل من لتأمينات أليانس لشركة األساسي للقانون وفقا الشركة تدارو  


 طرف من تعيينهم يتم أشخاص 10 إىل 5 بينيهم من أقصى، كحد شخصا 12 و أشخاص 3 عن  يقل ال


 اجلمعية أو التأسيسية العامة اجلمعية قبل من الس أعضاء تعيني ويتم ،للمسامهني العامة العادية اجلمعية


 لس رئيسا تعيني اإلدارة جملس على جيب كما للتجديد، قابلة سنوات ست أقصاها العادية ملدة العامة


 وهو األخرى، األطراف مع عالقاا يف الشركة متثيل على يعمل ،) واحد شخص( بني أعضائه من اإلدارة


                                                           
1
-Alliance Assurances - Notice d’information, Offre Publique de Vente du 02/11/2010 au 01/12/2010, Visa 


COSOB N 2010/02 du 08/08/2010, p, p : 85.cite internet : https://www.cosob.org/wp-
content/uploads/2014/11/les-emetteurs-notice-Alliance-Assurances.pdf  
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 .القانون مبوجب احملددة سلطاا ووظائفها وممارسة عنها نيابة بالشركة بالتعريف خمول


 ) (PDGأعضاء برئاسة الرئيس املدير العام  7ويتكون جملس إدارة شركة أليانس للتأمينات من    


 فطر من تعيينهم ومت املناصب، هذه لشغل واملؤهالت الشروط مجيع فيهم تتوفر حسان والذين خليفايت


  :املوايل يبني أعضاء جملس اإلدارة واجلدول للمسامهني، اجلمعية العامة


  أليانس للتأمينات شركة  أعضاء جملس إدارة):  20(اجلدول رقم 


  


  الوظيفة  االسم واللقب


  الرئيس املدير العام  حسان خليفاتين


  عضو  عبد الكرمي بودرع


 عضو  عبد الكرمي أورمحون


 عضو  حممد عيسايت


 عضو  قاسي عبد الرحيم


 عضو  عبد الرمحان صاحلي


 عضو  سليم عثماين


 :موقع انترنت 2015جوان 04رسالة إىل املسامهني رقم  :من إعداد الباحث باالعتماد على: املصدر


https://allianceassurances.com.dz/PDF/Actionnaires/15_08_23_NL_AA_Lettre_AR_SL.pdf 


  :اإلدارةاللجان التابعة لس  -2


املهام  قام جملس اإلدارة بإنشاء جلان مساعدة منبثقة من جملس اإلدارة من أجل تقسيم  2012يف سنة    


التابعة لس اإلدارة من أهم آليات حوكمة الشركات، وتضم ة، وتعترب اللجان وضمان رقابة أكثر على الشرك


كل جلنة من جلان جملس اإلدارة إضافة إىل الرئيس املدير العام إتنني من أعضاء جملس اإلدارة وإطارات يف 


 1،ةسنة بينما جلنة املكافآت مرتني يف النيف السمرات  4 ة التدقيق اإلستراتيجية فصليا أيالشركة، وجتتمع جلن


  2 :هذه اللجان وهيو


  : )املراجعة(جلنة التدقيق  - 2-1


  :وهي مسؤولة عن ضمان االمتثال للوائح والقوانني والتشريعات املعمول ا وتم مبايلي


 تنظيم عمل املراقبني يف الشركة؛ - 


 نظام الرقابة الداخلية يف الشركة؛تنظيم  - 


 .دراسة األخطار املؤمن ضدها - 


املدير العام ومدير املراجعة الداخلية وعضوين من أعضاء جملس اإلدارة من الرئيس املراجعة تتألف جلنة   


إضافة إىل رئيس مكتب املدير العام ككاتب للجلسة ، كما يستطيع حضور االجتماع أطراف أخرى بدعوى 


، وجتتمع هذه ل هذا من أجل تعزيز دور املراجعةمن رئيس اللجنة على حسب املواضيع املراد دراستها، وك


يقرر الس إىل حبضور ثالثة أعضاء إضافة للرئيس، وإن مل يستطع أحد األعضاء  المرة كل ثالثي و اللجنة


                                                           
1
 - Rapport Annuel ALLIANCE ASSURANCES , 2012, p:04. 


2
 - Rapport Annuel ALLIANCE ASSURANCES , 2011, p:26. 
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كما أن قرار اللجنة يأخذ باألغلبية من آخر من اختياره للتصويت مكانه،  احلضور شخصيا حيق له تعيني عضو


بصوته،  ويف كل اجتماع يكتب طرف األعضاء أو ممثليهم، ويف حالة تعادل األصوات للرئيس احلق يف الفصل 


تقرير من طرف الكاتب حتت إشراف املدير وممضي من طرف رئيس اللجنة وتطبق القرارات املتخذة بعد شهر 


       1.من صدورها


قدمي وتتمثل مهمتها يف اختاذ القرارات بشأن املناصب الرئيسية يف الشركة، وت: جلنة األجور واملكافآت - 2-2


  .يتعلق بسياسة األجور يف الشركة مبا يف ذلك سياسة املكافآت واحلوافزاملشورة لس اإلدارة فيما 


وهي املسؤولة عن حتديد االجتاه االستراتيجي للشركة على املدى املتوسط : جلنة اإلستراتيجية - 2-3


  .الشركة والطويل، ومن صالحيات هذه اللجنة اعتماد التقارير املتعلقة بتسيري عمل


 :)التدقيق الداخلي(املراجعة الداخلية -3


أصدرت  2012، وجند أنه يف سنة حد آليات حوكمة الشركات الداخليةتعترب املراجعة الداخلية أ  


شركة أليانس للتأمينات ميثاق مراجعة احلسابات، وهو عبارة عن مستند يعمل على حتديد املهام واملسؤوليات 


والسلطات اخلاصة بوظيفة املراجعة، كما حيدد هذا امليثاق وظيفة املراجعة الداخلية يف الشركة ومسؤولياا، 


جعي احلسابات والشركة، وحيدد أيضا الصفات املهنية وأساليب التدخل واملبادئ اليت حتكم العالقات بني مرا


واألخالقية املطلوبة ملراجعي احلسابات، ويشرف الرئيس املدير العام مباشرة على املراجعة الداخلية واليت تعترب 


  2 .أداة للرقابة على وظائف الشركة بصفة عامة


وذلك حسب ثالث مستويات روع من املديريات والوكاالت والفومتارس املراجعة الداخلية على كل   


  3 :هي


من أن كل اإلجراءات حمددة من أجل ضمان التطبيق األقصى  بالتأكد وهو يسمح: تدقيق املطابقة القانونية - أ


ضافة للتشريع والقوانني اجلارية، والغاية من ذلك حتديد نقاط عدم التطابق واخللل وتقليص املخاطر احملتملة باإل


  الالزمة؛إىل تقدمي التوصيات 


يسمح بفحص األهداف املسطرة للوظيفة أو املهمة وفقا للموارد املتاحة، ويستطيع أيضا  :تدقيق األداء -ب


تقدير توافق األهداف احملددة وفقا لإلستراتيجية املسطرة، وذلك دف معاينة النتائج على أساس األهداف 


        الالزمة؛النتائج وتقدمي التوصيات املوضوعة وتقييم حصيلة هذه 


ويسمح هذا التدقيق بتحديد التوجهات للوظيفة بالتوافق مع األهداف، وهل هذه  :التدقيق اإلداري -ج


  . األهداف تدخل ضمن إستراتيجية الشركة


 :التدقيق اخلارجي -4


من القانون التجاري اجلزائري فاملؤسسات اجلزائرية ملزمة قانون بتعيني حمافظ  678طبقا للمادة   


سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وخالل فترة الدراسة  3حسابات من طرف اجلمعية العامة للمسامهني ملدة 
                                                           


1
 - Charte d’audit, ALLIANCE ASSURANCES, 2012, P, p:04, 05. 


2
 - Charte d’audit, ALLIANCE ASSURANCES, 2012, P:03. 


3
 - Charte d’audit, ALLIANCE ASSURANCES, 2012, P:07. 
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  :عينت الشركة كل من 2016إىل سنة  2013


 ؛2013 -2010للفترة من السيد مقاليت إنشاء هللا خبري حماسيب وحمافظ حسابات  - 


 .    2017 – 2014السيد مقاليت سفيان وقامسي عبد احلميد للفترة من  - 


حيث أن التقرير الذي يعده  ،ويعترب  التدقيق اخلارجي أحد أهم آليات حوكمة الشركات اخلارجية  


خمرجات النظام  حمافظ احلسابات سنويا هو اإلثبات ملصداقية وشفافية و صحة املعلومات احملاسبية و سالمة


احملاسيب باملؤسسة، ومن خالل مصادقة حمافظ احلسابات و إبداء رأيه حول صحة القوائم املالية اخلتامية لشركة 


أليانس للتأمينات خالل سنوات الدراسة والذي شهد على صحتها  وخلوها من األخطاء وعدالتها وإتباعها 


يزيد من مصداقية وهذا يق اخلارجي حمققة يف مؤسسة أليانس لألعراف واملبادئ احملاسبية نعترب أن آلية التدق


  .وشفافية القوائم املالية للشركة


إضافة إىل التدقيق اخلارجي هناك آليات أخرى خارجية أخرى و هي املؤسسات املراقبة لعمليات   


ىل جلنة اإلشراف على التأمني وهي الس الوطين للتأمني، واالحتاد اجلزائري للتأمني وإعادة التأمني، إضافة إ


       .التأمينات، و اليت تضمن وجود رقابة قانونية حكومية خارجية ختضع هلا شركة أليانس للتأمينات


  رويبة -أن سي أة شركواقع حوكمة الشركات يف : رابعاملطلب ال


الشركات إضافة إىل خمتلف آليات حوكمة  رويبة- أن سي أ سنتطرق يف هذا املطلب إىل تقدمي مؤسسة  


  .املطبقة من قبل املؤسسة واملفصح عنها يف تقارير املؤسسة و املوقع االلكتروين للمؤسسة و بورصة اجلزائر


  رويبة-أن سي أتقدمي مؤسسة  :أوال


 1:رويبة-أن سي أ نشأة -1


رويبة هي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون اجلزائري ذات رأمسال قدره  - أن سي أ مؤسسة  


وقد تأسست    ،وتوزيع املشروبات وعصائر الفاكهة، ويتمثل نشاطها الرئيسي يف إنتاج جد 849  195  000


الشركة اجلديدة للمصربات  "حتت اسم ) ذ م م ش ( يف شكل شركة ذات مسؤولية حمدودة  1966يف عام 


حتت  معجون الطماطم، واهلريسة واملرىبوكانت الشركة متخصصة يف إنتاج ، يف اجلزائر العاصمة "اجلزائرية


  .غيرت الشركة شكلها القانوين وأصبحت شركة ذات أسهم 2003يف سنة ،  و"الرويبة "التجارية  العالمة


خمصص  جد 152  044 000إىل دج  109  472 000ارتفع رأس مال الشركة من  2006يف سنة   


ديد مت ، ومت "احملدودةنفست قيا اافري"ملؤسسة مساهمة أجنبية، وهي شركة رأس املال االستثماري غري املقيمة 


الشركة اجلديدة "مت تغيري االسم السابق للشركة من  2008يف سنة ، ةسن 99فترة حياة الشركة ملدة 


دينار   792  195 000 رفع رأس املال الشركة منومت  ."أ.ذ.أن سي أ رويبة ش" إىل " للمصربات اجلزائرية


  .دج  849 195  000 جزائري إىل


بإدراج الشركة يف البورصة وصادقت  2011ماي  27صدر قرار جملس اإلدارة يف  2011يف سنة   


الرويبة يف  - شرعت مؤسسة أن سي أ  2013 أبريل ، و يف2012يناير  31مة للمسامهني يف اعليه اجلمعية الع


                                                           
 


1
 .09/05/6201:ريخ، اطلع عليه بتا  http://www.sgbv.dz/ar/?page=details_societe&id_soc=29:بورصة اجلزائر، موقع انترنت  -
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 من رأس املال، أي ما يعادل ٪ 25وانصب مبلغ العرض على  ،بيع أسهمها من خالل العرض العلين للبيع


  .سهم  8 491 950 موزعة على دج  849 195  200


وبعد استيفائه شروط القبول املنصوص عليها يف القواعد التنظيمية للبورصة، مت إدراج  2013يف يونيو   


، 2013يونيو  03ة الرمسية بتاريخ رويبة يف جدول التسعري- سند رأس املال للشركة ذات األسهم أن سي أ


  :يلي ، وكان العرض العلين لالكتتاب كماجد 400در مبلغ اإلدراج ب قو


 .جد100سهم بقيمة امسية قدرها  8 491  950موزعة على  جد 849 195 000: رأس املال االجتماعي -


 ؛من رأس املال ٪25سهم متثل   2 122 988 :الكمية املعروضة  -


 ؛دج 400: سعر اإلصدار - 


 ؛2013مايو  9أبريل إىل  7من : فترة العرض  - 


 ؛يب إن يب باريبا اجلزائر: يف عمليات البورصة املرافق الوسيط  - 


البنك الوطين اجلزائري، البنك اخلارجي اجلزائري، بنك الفالحة : نقابة التوظيف املكلّفة جبمع أوامر الشراء - 


ن يب والتنمية الريفية، بنك التنمية احمللية، الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط، القرض الشعيب اجلزائري، يب إ


 ؛باريبا اجلزائر، سوسيتيه جنرال اجلزائر


  ؛سليم عثماين: رئيس جملس اإلدارة - 


 ؛أ.ذ.آن سي أ رويبة ش: اسم الشركة -


 ؛16300، املنطقة الصناعية الرويبة، اجلزائر 5الطريق الوطين رقم : املقر االجتماعي - 


 ؛مسامها 19ميلكه : رأس املال االجتماعي -


 :املسريين الرئيسيني -
o ؛اإلدارةرئيس جملس : سليم عثماين 


o املدير العام: حممد صحيب عثماين. 


  1:رويبة" أ.سي.أن"سياسة شركة  -2


 ؛مع مجيع األطراف بضمان اتصال تفاعليصون وتطوير عالقة دائمة  -


تقدمي للزبون واملستهلك منتجات وخدمات تليب احتياجاته، وحتترم القواعد القانونية والتنظيمية،  -


 ؛والتزامات معايري اجلودة املنصوص عليها


 ؛تطبيق تسيري صارم وشفاف من أجل ضمان توافر املوارد وجين عائدات من االستثمارات -


ثل للموارد الطبيعية من خالل تشجيع التكنولوجيات النظيفة وتكنولوجيات الرسكلة، االستخدام األم -


 ؛والوقاية من خماطر التلوث


ضمان كل شروط السالمة والصحة للعمال يف أماكن العمل، واحليلولة دون وقوع حوادث العمل  -


 ؛واحلوادث العرضية وفقا ملعايري النظافة والسالمة
                                                           


 
1


  .09/05/6201: ، اطلع عليه بتاريخhttp://www.rouiba.com.dz: شركة أن سي أ رويبة، موقع انترنتاملقع االلكتروين  -



http://www.rouiba.com.dz/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%a8%d8%a9/%d8%aa%d8%b7%d9%84%d8%b9%d8%8c-%d9%85%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%8c-%d9%82%d9%8a%d9%85/?lang=ar
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 ؛من خالل تطوير املسؤوليات الفردية، وحتفيز االبتكار والتطوير املنهجيتشجيع إقامة إدارة شراكة  -


 .تعزيز احلوار االجتماعي ومكافحة كل أشكال التمييز والتهميش -


   1: :املؤسسة تطلعات -3


والبحر األبيض املتوسط الناشطة  إفريقياكون من بني أحسن عشرة شركات يف تألن الشركة طمح ت  


 .يف قطاع الصناعة الغذائية، وكذا االلتزام بترقية التنمية املستدامة


 ؛اجلوارية –املسامهة الفعالة يف التنمية احمللية  -


 ؛املراهنة على التكنولوجيات النظيفة -


 ؛تكوين وازدهار مواردنا البشرية -


 ؛يف حتسني مناخ األعمال املسامهة -


 .االمتثال ألحسن املعايري -


تتمثل يف منح املتعة للمستهلكني عرب منتوج ذو نوعية، واملسامهة يف املؤسسة ا ألهداف اليت سطرا    


، هي أقدم عالمة لصنع 1966أ رويبة اليت تأسست سنة .سي.شركة أن ،س الوقت يف خلق الثروة املستدامةنف


ا بكسب رهان ا ما مسح هلهدائما املستهلك يف قلب نشاط تووضع ،الفواكه يف اجلزائرالعصري ومشروبات 


 .الثقة والنوعية


ماليري دينار خري دليل على  7شكل العامل البشري اليوم القلب النابض للشركة وبلوغ رقم أعمال ي    


وقمنا  ،العالمة األوىل إفريقيا ألن نصبحالشركة صبوا تمة الرائدة يف املغرب العريب، والعال توذا أصبح ،ذلك


 .9001و ايزو  22000ايزو ،  14001، ايزو 26000ايزو  أيضا بإدماج معايري 


، يف إطار تشجيع التنمية البشرية 2030ا يف ما خيص التنمية املستدامة آلفاق هومت أيضا توثيق التزام    


 .تداموبلوغ احلياد االيكولوجي، وكذلك ترقية االستهالك املسؤول واملس


  أن سي أي رويبة شركةآليات حوكمة الشركات يف واقع : ثانيا


، وسنبني فيما يلي خمتلف آليات العديد من آليات حوكمة الشركات رويبة-أن سي أ ركةشتطبق   


 2 :وهي وذلك لتوفر املعلومات حوهلااليت تطبقها  الشركات حوكمة 


  :هيكل امللكية -1


توسيع مؤسسة عائلية تعود ملكيتها لعائلة عثماين، ومن أجل " رويبة  أن سي أ" مؤسسة  تعترب    


ان البد من وضع استراتيجيات وخطوات كفيلة جبذب ك ،دارة وزيادة منوهاإلبزيادة رأمساهلا  ، وذلكاملؤسسة


 ورؤيتهاالتوسعية، الشركة خطة " تقريرها السنوي واملتضمن  بإصداراملؤسسة استثمارات جديدة، فقامت 


" افريقيا أنفست " ، حيث حظيت بثقة صندوق االستثمار اخلاص "هاوخسائر هاأرباحأرقام و أدائهاؤشرات وم


                                                           
1
   .نفس املرجع السابق - 


2
- Notice D’information NCA Rouiba Spa, Offre Publique de Vente du 07 et 25 Avril 2013, Visa COSOB N 


20B/01 du 06 Février 2013, p, p : 80-82, 85.cite internet : https://www.cosob.org/wp-
content/uploads/2014/11/NoticeNCA.pdf  



http://www.rouiba.com.dz/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%a8%d8%a9/%d8%aa%d8%b7%d9%84%d8%b9%d8%8c-%d9%85%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%8c-%d9%82%d9%8a%d9%85/?lang=ar
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من إمجايل أسهم  % 36,9سهم أي ما يعادل  3 131 640: وأصبح مسامها يف رأس مال املؤسسة بـ


أسهم من إمجايل األسهم، وباقي األسهم هي ملك لعائلة عثماين  10: بـانفست املؤسسة  ومؤسسة مغرب 


  .%63: حوايل واملقدرة بـ


ونالحظ أن هناك تركز للملكية ودليل ذلك عدم وجود مسامهني كثر، ورأمسال املؤسسة مقسم بني     


إىل بورصة "  أن سي أ رويبة "  شركةمساهم منهم، لكن ومع دخول   16مساهم متثل عائلة عثماين  19


، وذلك متهيد خلروج املستثمر املؤسسي من رأمسال الشركة  %25اجلزائر مت فتح جزء من رأمساهلا و املقدر بـ 


 دخول مسامهني جدد يف من أسهم العائلة، ومت % 5من أسهم املستثمر املؤسسي و  % 20حيث مت طرح 


هم جديد، ومع ذلك تبقى امللكية مركزة يف املؤسسة وللعائلة مسا 22: واملقدر عددهم بـ رأمسال الشركة


  .     أكرب ملكية لألسهم


  .قبل الدخول للبورصةويوضح اجلدول املوايل املسامهني وعدد األسهم اليت ميتلكوا 
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  أن سي أ رويبة املسامهني يف مؤسسة):  21( اجلدول رقم 
 % عدد األسھم االسم


 %0,0 10 صالح عثماين


 %3,1 990 263 )املالك(وسليم عثماين ) املنتفع(صالح عثماين 


 %31,3 330 660 2 سليم عثماين


 %7,7 830 654 حممد اهلادي عثماين


 %4,7 450 399 ثريا عثماين


 %4,2 160 360 حممد عثماين


 %3,5 000 300 حممد سعيد أمين عثماين


 %1,8 810 154 سعيد عثماين


 %1,2 000 100 )املالك(عدنان عثماين ) املنتفع(سعيد عثماين 


 %1,2 000 100 )املالكة(ودرة عثماين ) املنتفع(سعيد عثماين 


 %0,8 030 72 حممد صحيب عثماين


 %0,8 000 70 حممد خمتار عثماين


 %0,7 660 55 خدجية عثماين


 %0,7 660 55 زازية عثماين


 %0,7 660 55 فوزية عثماين


 %0,6 000 50 ميينة عثماين


 %0,1 660 5 المي حممد سكارة


 %0,0 030 2 حممد مهدي عثماين


 %0,0 10 عدنان عثماين


 %0,0 10 الدرة عثماين


 %36,9 640 131 3 دي.يت.صندوق أفريك انفست الـ


 %0,0 10 أ.يب.مغرب انفست اس


 %100 950 491 8 جمموع األسهم


 849 195 000  رأس مال الشركة


 
Source : Notice D’information NCA Rouiba Spa, Offre Publique de Vente du 07 et 25 Avril 2013, 


Visa COSOB N 20B/01 du 06 Février 2013, p :33 


:اإلدارة جملس  -2
  


 توصية على اإلدارة، وذلك بناء جملس ورئيس العام املدير منصب بني الفصل مت 2003 سنة منذ  


، ورئيس جملس إدارة ة التمويل الدوليةإفريقيا وحوكمة الشركات ملؤسسفرق الشرق األوسط ومشال  نم


  .املؤسسة هو سليم عثماين، أما املدير العام فهو صحيب عثماين


جملس اإلدارة، فاملؤسسة تتمتع مبجلس يتكون من ممثلني عن املسامهني واإلدارة،  أما فيما خيص أعضاء  


ضا حمامي مستقل، ويعني أعضاء جملس اإلدارة من طرف اجلمعية إضافة إىل عضوين مستقلني وتؤمن املؤسسة أي


عضوا مت تعيينهم من قبل اجلمعية العامة السنوية  11العامة للمسامهني واجلمعية التأسيسية والذي يتكون من 
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  :األعضاء هم بالشكل التايلو ،سنوات 6لفترة  2010جويلية  07واملنعقدة بتاريخ 


 ؛)ثماين سليم ع( رئيس جملس اإلدارة  -


 الرئيس الشريف من العائلة؛ -


 أعضاء تنفيذيني من العائلة؛ 6 -


 ؛)عن إفريقيا إنفست ومغرب أنفست  ممثلني(عضوين مستقلني  -


 .مالحظ مستقل -


ويوضح اجلدول مرتني أو ثالث مرات يف السنة، " أن سي أي رويبة " وجيتمع جملس إدارة مؤسسة   


  . املوايل أعضاء جملس اإلدارة الوكاالت اإلدارية


  أعضاء جملس اإلدارة وعدد الوكاالت اإلدارية):  22( اجلدول رقم 


  قائمة جمالس اإلدارة األخرى  عدد الوكاالت اإلدارية خارج  املؤسسة  املنصب  املسري


  SELECTAIR. SPA•  1  عضو  صالح عثماين


 SELECTAIR. SPA •  4 عضو  سليم عثماين
• LAPAL PRO. SPA 


• AFIA 
INTERNATIONAL 


ALGERIA. SPA 
• Alliance Assurance. 


SPA  


  SELECTAIR. SPA•  1 عضو  حممد خمتار عثماين


 SELECTAIR. SP •  2 عضو  سعيد عثماين
• FRUITAL. SPA  


  2 عضو  حممد اهلادي عثماين
• SELECTAIR. SP 


• FRUITAL. SPA  


  SELECTAIR. SPA•  1 عضو  حممد عثماين


  حممد عزيز مبارك


املمثل الدائم لس اإلدارة 


والشخص االعتباري 


للألسهم اخلاصة بصندوق 


االستثمار االقليمي أفريقيا 


  انفست


6  


• Maghreb Leasing 
Algeria. SPA 


• ICOSNET. SPA 
• Maghrebinvest. SPA 


• Inpha-Médis. SPA 
• Sancella Algérie. 


SPA 
• Sols et Fondations. 


SPA  


  مهدي الغريب


املمثل الدائم لس إدارة 


املؤسسة والشخص 


االعتباري ملؤسسة املغرب 


  انفست


4  


• SNAX. SPA 
• Inpha-Médis. SPA 


• Général Emballage. 
SPA 


• Amimer Energie.  


Source : Notice D’information NCA Rouiba Spa, Offre Publique de Vente du 07 et 25 Avril 
2013, Visa COSOB N 20B/01 du 06 Février 2013, p : 81. 


إضافة إىل جمالس  ،أعضاء من جملس اإلدارة 8عدد الوكاالت اإلدارية لـ اجلدول السابق يوضح    


زاهر مسعودي وهم ممثل ثريا عثماين، : أعضاء اآلخرين فهم ، أما ثالثةاإلدارة األخرى الذين هم أعضاء فيها


    .مالحظ مستقل  ) Jean Pierre(والسيد جون بيار  األقلية أي صغار املسامهني، 


  







بورصة الجزائر ات المدرجة فيشركتحسین أداء ال ودورھا في حوكمة الشركات                     الفصل الخامس            
 


 
 


219 


  :اللجان التابعة لس اإلدارة - 3


وتتكون كل جلنة من رئيس جملس اإلدارة  ،جلان رئيسية إضافة إىل جلان فرعية أخرى 5لس اإلدارة    


   :وهذه اللجان هي اإلدارة إضافة إىل عضو آخرأعضاء من جملس عضوين من إضافة إىل 


 مرة التنفيذي الرئيس جيتمع حيث 2005 سنة يةاإلستراتيج اللجنة أنشأت : اإلستراتيجية اللجنة - 1- 3


 يتم و اإلستراتيجية اللجنة عن مستقلني خرباء وكذلك للمؤسسة التنفيذيني املسؤولني كبار شهر مع كل


السياسات واملسؤوليات  توصيات تشمل اليت االجتماعات حماضر يف واملناقشات القرار صنع تسجيل عمليةٌ


  :كالتايل اإلستراتيجية وهي للجنة الرئيسية


 ؛السابقة االجتماعات يف حماضر وسجلت نوقشت اليت اإلرشادات تبعت - 


 ؛اإلدارة لس اليت جيب تقدميها اإلستراتيجية القرارات إعداد  -


  أس .السابقة الفترات مع وامليزانية ومقارنتها الشهرية اإلجنازاتمراقبة  -


من أجل السيطرة على وظيفة  2010قيق يف سنة التد جلنة سستتأ: )املراجعة( قيق التد نةجل - 2- 3 


املراجعة الداخلية والتفاعل مع مراجعي احلسابات اخلارجيني للمؤسسة واملهمة الرئيسية للجنة التدقيق أا تعمل 


 .على مراجعة احلسابات التشغيلية للتدفقات املادية واملالية مث اعتماد التوصيات من قبل اإلدارة


حماسب ومراجع احلسابات وهو عضو جملس اإلدارة يف " ريب مهدي الغ" ويرأس هذه اللجنة السيد   


  .، وتأخذ املؤسسة االستشارة والنصح من العديد من مكاتب التدقيق"رويبة أن سي أ" مؤسسة 


  :جلان الس األخرى-3-3


يف جلنة الترشيحات وجلنة التعويضات وجلنة  تتمثل اللجان وهذه اإلدارة لس أخرى جلان إنشاء مت    


  .األخالق والبيئة والتنمية املستدامة


  ة؛شركمهمتها الرئيسية تتمثل يف تعيني املناصب الرئيسية يف ال :جلنة التعيينات -3-3-1


لس املكافآت تنظر يف أجور كبار املسؤولني التنفيذيني للمؤسسة وتقترح على ا :جلنة التعويضات -3-3-2


  السنوية للموظفني؛


تقوم مبراقبة مدى احترام القواعد األخالقية يف العمل  :والبيئة والتنمية املستدامةجلنة األخالق  -3-2-3


ويف هذا اال تلقت املؤسسة عدة جوائز وشهادات وهذا إضافة إىل أن املؤسسة تعتمد على  ،ومحاية البيئة


  .جلان مراجعة خارجية مساعدة وهي جلان متخصصة يف خمتلف ااالت


  :التدقيق اخلارجي -4


 ةسنوات قابلة للتجديد مرة واحد 3على مدقق خارجي معني ملدة  ايف تدقيق حسابا شركةتعتمد ال      


وفقا للقانون، ويقوم بتدقيق احلسابات والتقارير السنوية والبيانات املالية اخلاصة باملؤسسة والتأكيد على 


   .شفافيتها ومصداقيتها


املوضحة يف اجلدول ويف عدة جماالت من عدة مكاتب تدقيق خارجية وتأخذ الشركة االستشارة     


  :املوايل
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  مكاتب التدقيق اليت هلا عالقة باملؤسسة): 23( اجلدول رقم 


  الدعم  املكتب


ً GIDE Loyrette Nouvel  واإلستراتيجي القانون والدعماإلدارة   جملس أمانة.  


TUV  والبيئٌة اجلودة إدارة نظام صيانة  


Technip  اللوجستية اخلدمات منصة حتسني  


C2A  التشغيلية احلسابات ومراجعة اجلديد احملاسيب النظام تنفيذ  


NEXT STEP  البشرية واملوارد اإلدارية واإلجراءات األجور نظام  


Alti Conseil & Ingénierie  املعلومات نظام تدقيق  


Source : Notice D’information NCA Rouiba Spa, Offre Publique de Vente du 07 et 25 Avril 
2013, Visa COSOB N 20B/01 du 06 Février 2013, p : 85. 


 :مدى توافر احلماية القانونية للمستثمرين -5


أن " ة شركدف إبراز حقوق املسامهني بطريقة أكثر نزاهة وشفافية وثقة مبا يضمن محايتهم قامت     


  1 :مها)اتفاقية تفاهم ( بوضع اتفاقتني " سي أي رويبة


 اليت تضم  2005مارس  28بصيغتها املعدلة بتاريخ  2005فيفري  21 أبرمت يوم: االتفاقية األوىل


  : األحكام التالية


باالتفاق الذي ينص على تعيني املستثمر اجلديد كمسري واحلفاظ على هذا ) العائلة ( التزام املسامهني من  -


 ؛االتفاقيةالتعيني طوال فترة سريان 


 ؛مر اجلديد بتعيني حماسب خبري ألداء مهام احملاسبة والرقابة املاليةثيسمح قانون التدقيق للمست -


 :وجود بند ينص على حق االنسحاب من قبل املستثمر اجلديد لالستفادة من أظرفة مالية يف احلاالت التالية -


 ؛تفاقفقدان السيطرة على الرقابة من قبل املسامهني األعضاء يف اال -


ة، مع احترام االلتزامات اخلاصة بفائدة الشرك عدم االمتثال لبعض االلتزامات مبا فيها عدم املنافسة أو تلك -


 ؛القواعد املتعلقة بتضارب املصاحل


 .عدم جتديد تعيني هذا املستثمر اجلديد يف جملس اإلدارة -


 سنوات  وهي حتوي األحكام التالية 3ملدة  2012أفريل  17مت توقيعها يوم  :االتفاقية الثانية:  


قرر أعضاء هذا االتفاق احلائزين معا على األغلبية النسبية لرأس املال تكوين ما أمسوه بالنواة الصلبة  -


ة من أجل حتقيق األهداف احملددة يف خطة العمل، واتفقت هذه مهني بغية ضمان استقرار إدارة الشركللمسا


 .ة إىل البورصةهم ابتداء من دخول الشركتسيري عالقتاألطراف على تنظيم و


، وجيتمع عند شركةإنشاء جملس العائلة حبيث خيول له مهلة التشاور املسبق عن االجتماعات العامة لل -


 :بـ الضرورة من أجل مناقشة القضايا ذات الصلة


عدم نقل ملكية األسهم اململوكة من  -  ة؛لشركالعالقة بني العائلة وا -  ة؛لشركالعالقة بني النواة الصلبة وا - 


  .سنوات باستثناء التحويالت بني األعضاء 3قبل أعضاء النواة الصلبة ملدة 


  
                                                           


1
 -Notice D’information NCA Rouiba Spa, Op, p: 8 .9  
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  التطبيقية للدراسة عاماإلطار ال: املبحث الثاين


 ملتغريأبعاد اعرض مدخالت نمث بعد ذلك  ،املنهجية املتبعة يف الدراسةأوال يف هذا املبحث  سنعرض    


تغريات ملالوصفي  نتائج اإلحصاءتحليل ببعرض و مث نقوم ،املستقل حوكمة الشركات وأبعاد املتغري التابع األداء


   . الدراسة


  منهجية الدراسة: املطلب األول


انطالقا من طبيعة الدراسة واألهداف اليت تسعى إىل حتقيقها ملعاجلة موضوع البحث، وبناءا على     


اإلجراءات املنهجية املتبعة يف عرض هذا املطلب سيتم يف التساؤالت اليت سعت الدراسة لإلجابة عليها، 


الدراسة، مصادر وأسلوب  املنهج املستخدم يف الدراسة، جمتمع وعينة الدراسة، حدود: الدراسة واليت تشمل


  .مجع البيانات واملعلومات


  املنهج املستخدم:  أوال


للكشف عن الدور الذي والطرق وصوال ألفضل األساليب املرجوة ومن أجل حتقيق أهداف الدراسة     


 ،الدراسة إلشكاليةتلعبه حوكمة الشركات يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر كمعاجلة 


والذي يستخدم لرصد ومتابعة ظاهرة أو حدث الوصفي املنهج مت استخدام فقد بالنظر إىل طبيعة الدراسة و


املتعلقة وحتليلها وجل توظيف التعاريف وسرد األفكار أمن يف اجلانب النظري متت االستعانة ما و معني


حوكمة الشركات بتحسني أداء املؤسسات، أما يف عالقة ضافة إىل إحبوكمة الشركات وأداء املؤسسات 


بعد اختبار فرضيات  تحليل النتائج املتحصل عليهاوذلك ب يعانة باألسلوب التحليلتجلانب التطبيقي مت االسا


  .تغري املستقل حوكمة الشركات واملتغري التابع أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائرالدراسة املتعلقة بامل


  ع وعينة الدراسةجمتم: ثانيا


، وعددها مخسة شركاتاملسامهة املدرجة يف بورصة اجلزائر  يتكون جمتمع الدراسة من الشركات    


،  2016حىت اية سنة  2013استمرت يف التداول من سنة ولقد مت أخد عينة البحث من الشركات اليت 


مؤسسة فندق األوراسي، مؤسسة صيدال، مؤسسة أليانس للتأمينات، ومؤسسة : هيو شركاتوهي أربعة 


  .  2016أ رويبة، ولقد استبعدنا مؤسسة بيوفارم ألا دخلت حديثا إىل بورصة اجلزائر يف سنة -سي- أن


  حدود الدراسة: ثالثا


  : ما يليفياملوضحة وو املوضوعية  ،الزمنية ،تتمثل حدود الدراسة يف كل من احلدود املكانية    


 ؛الدراسة على جمموعة من شركات املسامهة املدرجة يف بورصة اجلزائر تاقتصر :احلدود املكانية -1


أي خالل أربعة  2016و  2013جاءت هذه الدراسة خالل الفترة املمتدة بني سنة  :احلدود الزمنية  -2


، وكانت هذه الفترة بسبب 2013أ رويبة دخلت لبورصة اجلزائر سنة -سي- سنوات، وذلك ألن مؤسسة أن


 ت اخلاصة باملؤسسات عينة الدراسة؛توفر املعلوما


حتديد الدور الذي تلعبه حوكمة الشركات يف حتسني أداء املؤسسات تتمثل يف  :احلدود املوضوعية -3


  .االقتصادية اجلزائرية املدرجة يف بورصة اجلزائر
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  مصادر احلصول على البيانات: رابعا


البيانات املتمثلة يف القوائم املالية وتقارير جملس اإلدارة، إضافة إىل معلومات السوق املايل حصلنا على     


، )SGBV( املواقع االلكترونية للمؤسسات عينة الدراسة، واملوقع اإللكتروين لبورصة اجلزائر: من كل من


، إضافة إىل مقابلة مع السيد سليم )COSOB(مراقبتها واملوقع اإللكتروين جلنة تنظيم عمليات البورصة و


عثماين ويشغل منصب رئيس جملس اإلدارة، وعضو مبجلس إدارة أليانس للتأمينات وممثل أقلية املسامهني، 


مدير مركز احلوكمة  جمالس إدارة أخرى، إضافة إىل كونهومساهم كذلك يف شركة صيدال، وعضو يف 


  .اجلزائري، وعضو يف نادي التفكري حول املؤسسة


        املستخدمة اإلحصائيةاألساليب : خامسا


الل الفترة حوكمة الشركات واألداء من التقارير والقوائم املالية السنوية خمت استخراج بيانات   


واملتوفرة يف املواقع االلكترونية للشركات وموقع بورصة اجلزائر وموقع جلنة  ،لكل شركة )2013-2016(


باستخدام  التحليالت اإلحصائية نات يف جداول، بعد ذلك مت إجراءتفريغ البيا، ولقد مت تنظيم بورصة اجلزائر


باستخدام الوصفية  حصائيةاإلاالختبارات  إجراء ومت، )SPSS 20(اإلحصائية للعلوم االجتماعية  برنامج احلزم


احلسابية واالحنرافات املعيارية ملتغريات الدراسة املستقلة والتابعة، ومن أجل معرفة الدور الذي تلعبه  املتوسطات


وبسب صغر حجم العينة وقلة  ،حوكمة الشركات يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر


عدم ري املستقل تسبب ذلك يف تداخل وارتباط أبعاد املتغوبسبب  ،لاملستقاملتغري أبعاد املشاهدات وكثرة 


، لذلك ع األداءأبعاد املتغري التابجمتمعة على  ستقلامل أبعاد املتغريلدراسة دور  أسلوب االحندار املتعددصالحية 


 كل على حداحوكمة الشركات  ملتغري املستقلاأبعاد وقد مت اختبار دور ، مت استخدام أسلوب االحندار البسيط


مت االستعانة مبعامل و ،أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائركل بعد من أبعاد املتغري التابع  يف حتسني


، كما مت عرض معامل من أجل معرفة درجة ونوع العالقة بني املتغريات املستقلة والتابعة Rاالرتباط لربسون 


أيضا ريات اليت حتدث يف كل متغري تابع، ولقد مت النسبة اليت يفسر ا كل متغري مستقل التغلتبيان   R2التحديد 


جودة منوذج االحندار وإمكانية االعتماد عليه يف من أجل اختبار  ANOVAاستخدام جدول حتليل التباين 


         .التحليل
  متغريات الدراسة: املطلب الثاين


باألداء املؤسسي، الشركات بعد اإلطالع على العديد من الدراسات السابقة اخلاصة بعالقة حوكمة     


   .مت حتديد متغريات الدراسة التابعة واملستقلة، وذلك دف اختبار فرضيات الدراسة


  )األداء(املتغري التابع : أوال


لقد احتل مصطلح األداء أمهية يف األدب االستراتيجي العتبارين األول أنه ميثل حمورا أساسيا للتنبؤ   


والثاين موضوع قياس األداء يواجه حتديات  ،يذ قراراا وخططها اإلستراتيجيةبنجاح أو فشل املؤسسات يف تنف


وبعد اإلطالع على الدراسات  وبالتايل االختالف يف مؤشرات قياسه ،عديدة أمهها تباين أهداف املؤسسات
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واعتمادا على هذه الدراسات اخترنا بعض النسب املعربة عن األداء واليت  ،واألحباث السابقة واملتعلقة باألداء


  :نراها مناسبة للدراسة واليت استطعنا حساا من املعلومات املتوفرة لدينا وهي


 )حقوق امللكية(األموال اخلاصة ، العائد على (ROA)العائد على األصول(وهي  :)الرحبية(نسب املردودية  -


) (ROE  على املبيعات، العائد(ROS)(  وتعكس هذه النسب األداء الكلي للمؤسسة، فإن نسب الرحبية توحد


واألموال  ،واألصول ،، فهي تفحص قدرة املؤسسة يف توليد األرباح من املبيعاتاألثر ألغلب قرارات اإلدارة


  ؛)حق امللكية(اخلاصة 


وكلما  مقياس لألداء الكلي للمؤسسةثل حصة السهم العادي من األرباح، ويعد مي: )EPS( عائد السهم - 


  هذا العائد كان األداء أفضل؛ زاد


وتقيس هذه النسبة السعر الذي يكون املستثمر  :)E/P( )نسبة سعر السهم إىل رحبيته(السهمرحبية مضاعف  - 


عليه لذلك يطلق  ،يف السوق املايل مستعدا لدفعه بالدينار الواحد لرحبية السهم ويعرب الناتج بعدد املرات


ما جيب أن تكون عليه قيمة السهم يف السوق املالية السهم، وتسمح هذه النسبة يف تقدير رحبية  مضاعف


   اذج تقييم األسهم؛ويعترب أحد من


القيمة إىل حتديد مدى قدرة املديرين على خلق قيمة  ودف هذه: )EVA( القيمة االقتصادية املضافة- 


مع حجم رأس املال املستثمر، فإذا كانت موجبة فإن العائد على رأس املال للمسامهني وحتقيق عائد يتناسب 


، أما إذا كانت هلا القدرة على خلق ثروة املسامهنيكون املستثمر وهنا املؤسسة تيكون أعلى من رأس املال 


  ؛فيعين ذلك أن املؤسسة قامت بتدمري ثروة املسامهني القيمة االقتصادية سالبة


، حيث يدل على ويعد املؤشر مفضل عندما تكون النسبة أكرب من الواحد: )Q TOBIN( توبني نسبة كيو - 


أن هناك دافع لالستثمار عندما تكون القيمة السوقية للموجودات الرأمسالية أكرب من تكلفة استبداهلا، وينبغي 


   .عندما يكون املؤشر أقل من الواحد الصحيحالتوقف عن االستثمار 


    . ورموزها وكيفية قياسها) مؤشرات أداء املؤسسة(املتغري التابع أبعاد ويوضح اجلدول املوايل    
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  )األداء( املتغري التابع أبعاد ):  24( اجلدول رقم 


  


 املتغري رمز طريقة القياس اسم املتغري


 العائد على األصول
 النتيجة العادية قبل الضرائب


ROA 
 إمجايل األصول


 )األموال اخلاصة( على حقوق امللكيةالعائد 
 النتيجة الصافية


ROE 
 األموال اخلاصة


 العائد على املبيعات
 النتيجة الصافية


ROS 
 )املبيعات(رقم األعمال 


 عائد السهم
 النتيجة الصافية 


EPS 
 عدد األسهم الكلية


مضاعف رحبية (نسبة القيمة السوقية إىل عائد السهم


  )السهم


 السوقية للسهمالقيمة 
E/P 


 عائد السهم


 القيمة االقتصادية املضافة
معدل العائد على * رأس املال املستثمر  -الربح التشغيلي بعد الضرائب 


 االستثمار
EVA 


 نسبة كيو توبني
 القيمة الدفترية للخصوم +القيمة السوقية 


Q TOBIN 
 القيمة الدفترية األصول


  الباحثمن إعداد : املصدر


  


  )حوكمة الشركات(املستقل  املتغري: ثانيا


من خالل أو  مدخل مبادئ حوكمة الشركاتتقاس حوكمة الشركات بطريقني إما عن طريق   


تخدم مدخل قواعد حوكمة الشركات واملتمثلة يف سويف هذه الدراسة سن ،مدخل قواعد حوكمة الشركات


الشركات يف كل من اآلليات الداخلية و اآلليات اخلارجية، لكن يف هذه تتمثل آليات حوكمة و آلياا،


بعض اآلليات الداخلية حلوكمة الشركات، وذلك ألن اآلليات اخلارجية للحوكمة يف على الدراسة سنركز 


 ثعينة الدراسة متماثلة ويف نفس البيئة االقتصادية ونفس املؤثرات وتطبق نفس القوانني، ولقد قمنا يف املبح


السابق بالتعقيب على واقع آليات حوكمة الشركات يف كل شركة من الشركات حمل الدراسة على حدا، أما 


آلية : اآلليات الداخلية اليت سنستخدمها يف هذه الدراسة واليت استطعنا احلصول على معلومات بشأا هي


جم جملس اإلدارة ومت قياسه من خالل ح: جملس اإلدارة واللجان التابعة له ومت ذلك من خالل العناصر التالية


استقاللية جملس اإلدارة ومت ،  (NRCA)، عدد اجتماعات جملس اإلدارة(NCA)عدد أعضاء جملس اإلدارة


ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة ومنصب ، )INDCA(األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة نسبة قياسها ب


يف حالة اجلمع بني منصب رئيس جملس اإلدارة  )1(حيث أعطيت متغريه ومهية وهي  DUAL)(املدير العام 


، أما اآللية الثانية فهي )NCOMCA(يف حالة العكس أي الفصل بني املنصبني، عدد جلان جملس اإلدارة )0(و


مؤسسة ومت قياسها بنسبة ملكية أكرب املسامهني حيث لدينا مؤسسة صيدال و )ACTMAJ(آلية تركز امللكية 


التسيري الفندقي األوراسي ومها مؤسستني عموميتني و أكرب مساهم يف رأمساهلم هي الدولة مبسامهة تقدر بـ 


أما بالنسبة لشركة اليانس وشركة أن سي أ رويبة فهو مؤسسات خاصتني وعائليتني حيث حتتكر ،  % 80
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كمساهم واحد وبذلك متثل نسبة أكرب مساهم أفراد العائلة  العائلة أغلب األسهم لذلك مت اعتبار كل املسامهني


ممثلة يف عائلة  % 58بينما شركة أن سي أ رويبة ميثل ، ممثلة يف عائلة خليفايت  % 65 يف شركة أليانس


من أسهم الشركة قبل الدخول للبورصة ومن أجل الدخول للبورصة  %63حيث أن عائلة عثماين كانت متتلك (عثماين


طرحها املستثمر املؤسسي لالكتتاب وبالتايل يكون أسهم العائلة بعد  %20العائلة إضافة إىل من أسهم  % 05عن مت طرح 


 ومت قياسها بعدد أعضاء جلنة املراجعة) التدقيق(، وأخري آلية جلنة املراجعة)%58هو الدخول للبورصة


)NCAUDIT(وعدد اجتماعات جلنة املراجعة ،)NRCAUDIT( ويوضح اجلدول املوايل وصف هلذه اآلليات ،


  .                      وكيفية قياسها


  )حوكمة الشركات(   املتغري املستقلأبعاد ):  25( اجلدول رقم 


  


 


 الترمیز القياس واملؤشر البعد


 NCA العدد اإلمجايل ألعصاء جملس اإلدارة اإلدارةحجم جملس 


 NRCA إجتماعات جملس اإلدارة خالل السنةعدد  عدد اجتماعات الس


 INDCA األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة نسبة استقاللية جملس اإلدارة


الفصل بني رئيس واملدبر 


 التنفيذي


إذا كان املدير العام  1استعملنا املتغرية الثنائية حيث نشري إىل 


 يف حال العكس 0هو نفسه رئيس جملس اإلدارة و 
DUAL 


 NCOMCA عدد اللجان يف جملس اإلدارة عدد جلان جملس اإلدارة


 ACTMAJ يف رأمسال الشركة منسبة ملكية أكرب مساه سامهينياملأكرب نسبة 


 NCAUDIT التدقيقالعدد اإلمجايل ألعصاء جلنة  عدد األعضاء


 NRCAUDIT خالل السنة التدقيقعدد اجتماعات جلنة  عدد اجتماعات اللجنة


  من إعداد الباحث: املصدر


 


  واإلحصاء الوصفي ملتغريات الدراسةمدخالت املتغريات : املطلب الثالث


القوائم املالية وتقارير من املتعلقة باملتغريات التابعة واملستقلة مت احلصول على البيانات واملعلومات   


تفريغ هذه البيانات يف  متذلك بعد  ،)2016- 2013(للشركات حمل الدراسة خالل الفترة  اإلدارةلس اجم


اختبار التحليل  بإجراءسنقوم  (SPSS 20) وباستخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ،جداول


  .تغريات الدراسةملالوصفي  اإلحصائي


  مدخالت أبعاد متغريات الدراسة: أوال 


   )حوكمة الشركات( املتغري املستقلأبعاد دخالت م -1


خالل الفترة لعينة الدراسة  )حوكمة الشركات(املستقل  املتغريأبعاد يوضح اجلدول املوايل مدخالت   


)2013-2016(.  
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  )حوكمة الشركات(املتغري املستقل أبعاد مدخالت ): 26( اجلدول رقم 


 


  السنة املؤسسة


عدد 


األعضاء 


جملس يف 


 اإلدارة


عدد 


اجتماعات 


 الس


نسبة عدد 


األعضاء 


املستقلني  


جملس  يف


 اإلدارة


ازدواجية 


منصب 


جملس  رئيس


اإلدارة 


 العام املدبرو


عدد جلان جملس 


 اإلدارة


نسبة أكرب  


يف  مساهم


 رأمسال الشركة


يف  عدد األعضاء


 جلنة التدقيق


 عدد اجتماعات جلنة


 التدقيق


NCA NRCA INDCA DUAL NCOMCA ACTMAJ NCAUDIT NRCAUDIT 


 صیدال


2013 8 7 0 1 3 0,80 3 4 


2014 8 7 0 1 3 0,80 3 4 


2015 8 6 0 1 3 0,80 3 4 


2016 7 8 0 1 3 0,80 3 4 


التسییر 
الفندقي 
 األوراسي


2013 11 6 0 1 3 0,80 3 4 


2014 10 6 0 1 3 0,80 3 4 


2015 10 8 0 1 3 0,80 3 4 


2016 11 8 0 1 3 0,80 3 4 


 الیانس
 لتأمینات 


2013 7 5 0 1 4 0,65 5 4 


2014 7 6 0 1 4 0,65 5 4 


2015 7 5 0 1 4 0,65 5 4 


2016 7 5 0 1 4 0,65 5 4 


أن سي أ 
 رویبة


2013 11 3 0,18 0 5 0,58 4 3 


2014 11 2 0,18 0 5 0,58 4 2 


2015 11 3 0,18 0 5 0,58 4 3 


2016 11 2 0,18 0 5 0,58 4 2 


 


  .)2016- 2013(خالل الفترة  حمل الدراسة ر السنوية لس إدارة للشركاتمن إعداد الباحث باالعتماد على التقاري :املصدر


  :)األداء( أبعاد املتغري التابع مدخالت  -2


لدراسة خالل الشركات حمل ااخلاصة ب )األداء( أبعاد املتغري التابع  مدخالت يوضح اجلدول املوايل  


  .)2016- 2013(الفترة 
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  )األداء( أبعاد املتغري التابع مدخالت ):  27(اجلدول رقم 


 السنة املؤسسة


العائد على 


 األصول


العائد على 


 امللكية


العائد على 


 املبيعات
 عائد السهم


رحبية مضاعف 


 السهم


  مضافة.إ.ق


 مليون دج
 كيو توبني


ROA ROE ROS EPS P/E EVA Q TOBIN 


 صيدال


2013 0,076 0,137 0,200 229,360 1,962 -1 226,80 0,593 


2014 0,043 0,077 0,138 134,888 4,152 -831,95 0,620 


2015 0,031 0,054 0,110 109,979 5,820 -463,50 0,597 


2016 0,033 0,057 0,153 156,704 3,829 -350,48 0,531 


التسيري الفندقي 


 األوراسي


2013 0,030 0,096 0,165 59,476 6,557 67,80 0,885 


2014 0,061 0,188 0,240 123,016 3,577 -180,07 0,892 


2015 0,051 0,132 0,212 101,556 4,726 -10,43 0,857 


2016 0,028 0,072 0,125 55,312 8,949 153,77 0,861 


 لتأمينات  اليانس


2013 0,052 0,143 0,187 63,251 9,644 1 968,04 0,793 


2014 0,048 0,130 0,191 61,127 9,734 3 576,02 0,774 


2015 0,050 0,126 0,160 62,412 8,652 5 965,87 0,735 


2016 0,055 0,137 0,185 72,546 6,410 5 723,03 0,708 


 رويبةأن سي أ 


2013 0,042 0,130 0,038 26,951 15,027 73,89 0,942 


2014 0,043 0,157 0,044 36,606 9,971 163,79 1,155 


2015 0,023 0,091 0,025 22,255 15,952 342,24 1,113 


2016 0,014 0,063 0,016 15,388 21,770 300,05 1,083 


  


- 2013(خالل الفترة املالية وتقارير جملس اإلدارة للشركات حمل الدراسة من إعداد الباحث باالعتماد على القوائم :املصدر


  ).01(ملحق رقم  )2016


  التحليل اإلحصائي الوصفي ملتغريات الدراسة :ثانيا


وهي  لبيانات الدراسة من خالل حساب بعض مؤشرات اإلحصاء الوصفي مبعاجلة إحصائيةسنقوم   


ويوضح اجلدول  أكرب وأدىن قيمة ألبعاد متغريات الدراسة إىل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري، إضافة 


   .تائج اإلحصاء الوصفين  املوايل
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  الوصفي ملتغريات الدراسة اإلحصائيالتحليل ): 28( اجلدول رقم 


 


N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 


Statistique Statistique Statistique Statistique Statistique 


NCA 16 7 11 9,06 1,806 


NRCA 16 2 8 5,44 2,032 


INDCA 16 0 ,18 ,05 ,081 


DUAL 16 0 1 ,75 ,447 


NCOMCA 16 3 5 3,5 ,894 


ACTMAJ 16 0,58 0,80 0,71 ,099 


NCAUDIT 16 3 5 3,75 ,856 


NRCAUDIT 16 2 4 3,63 ,719 


ROA 16 ,014 ,076 ,043 ,016 


ROE 16 ,054 ,188 ,112 ,040 


ROS 16 ,016 ,240 ,137 ,071 


EPS 16 15,388 229,360 83,177 56,860 


P/E 16 1,962 21,770 8,546 5,271 


EVA 16 -1226,8000 5965,8700 954,454375 2210,0545384 


Q TOBIN 16 ,531 1,155 ,821 ,190 


  ).02(ملحق رقم   SPSS 20باالعتماد على خمرجات برنامج باحث من إعداد ال :املصدر


  


  :إىل دول السابقاجلواملوضحة يف ملتغريات الدراسة اإلحصاء الوصفي  تشري نتائج  


 ) حوكمة الشركات(بعاد املتغري املستقل حتليل نتائج اإلحصاء الوصفي أل -1


 )9(هويف عينة الدراسة نالحظ أن متوسط عدد أعضاء جملس اإلدارة  : (NCA)حجم جملس اإلدارة - 1-1


أعضاء وكان يف  )7(عدد ألعضاء جملس اإلدارة هو، بينما كان أقل )1,806(وباحنراف معياري أعضاء 


 )11(فكان لس اإلدارة ، أما أعلى عدد أعضاء 2016شركة أليانس للتأمينات ويف شركة صيدال يف سنة 


عدد أعضاء جملس أن إىل ، ويشري القانون التجاري اجلزائري رويبة أن سي أ عضوا وكان يف شركة


كل الشركات حمل الدراسة أن  ، أيعضو )12(ال يتجاوز وأعضاء  )3(يقل عن  الجيب أن  (NCA)اإلدارة


فال يف كل الشركات حمل الدراسة احترمت هذا الشرط كما حجم جملس اإلدارة يعترب متوسطا على العموم 


 .هو بالكبري جدا وال هو بالصغري جدا


نالحظ أن متوسط عدد اجتماعات جملس  : (NRCA)عدد اجتماعات جملس اإلدارة - 1-2


أي أن جملس اإلدارة ، )2,2032(وباحنراف معياري اجتماعات  )5(يف عينة الدراسة هو   (NRCA)اإلدارة


بني حرص أعضاء جملس إدارة يمما  ،، ويعترب هذا املتوسط مقبواليوم 12جيتمع يف املتوسط كل شهرين و 


خالل السنة يف فترات متقاربة واطالعهم على كل املستجدات على متابعة كل مهامهم الشركات حمل الدراسة 


وكان  )2(هو   (NRCA)جملس اإلدارة اجتماعاتبينما كان أقل عدد  ،الشركة يف أقرب وقتاليت حتصل يف 


لس اإلدارة  اجتماعاتأما أعلى عدد  ،2016و  2014سنيت أليانس للتأمينات رويبة  أن سي أيف شركة 


 .  2016و  2015فندق األوراسي سنيت وكان يف شركة اجتماعات  )8(فكان 







بورصة الجزائر ات المدرجة فيشركتحسین أداء ال ودورھا في حوكمة الشركات                     الفصل الخامس            
 


 
 


229 


 جملس اإلدارة يف  ألعضاء املستقلنينسبة انالحظ أن متوسط  :(INDCA) اإلدارةاستقاللية جملس  - 1-3


(INDCA)  لنسبة األعضاء قيمة أقل  ت، بينما كان)0,81(وباحنراف معياري  )0,05(يف عينة الدراسة هو


يضم جملس اإلدارة أي عضو مستقل وكان هذا يف  الأي  )صفر(هي (INDCA) جملس اإلدارة املستقلني يف 


لنسبة األعضاء قيمة أما أعلى  شركة أليانس للتأمينات، األوراسي وشركة فندق كل من شركة صيدال و


يضم عضوين مستقلني وكان ذلك يف  اإلدارةأي أن جملس  )2( تفكان(INDCA) لس اإلدارة جماملستقلني يف 


أعضاء جملس ثلث اقترح أن يكون   Vino 2 (1999)الفرنسي  تقريرإىل أن الشري نرويبة، و أن سي أ شركة 


أغلب أعضاء جملس اإلدارة من  أن يكون  Sarbenes-Oxley(2002)اإلدارة من املستقلني، أما تقرير 


 ها املستقلني، وتعترب أغلب الشركات حمل الدراسة جمالس إدارا غري مستقلة ألنه ال يوجد قانونا ما يلزم


 .وجود أعضاء مستقلني يف جملس اإلدارةب


متوسط نالحظ أن  :DUAL)( عامرئيس جملس اإلدارة ومنصب املدير الزدواجية منصب ا - 1-4


، )0,447(باحنراف معياري  )0,75(كان  DUAL)(واملدير العام  رئيس جملس اإلدارةازدواجية منصب 


يدمج فيها منصب رئيس جملس اإلدارة مع منصب املدير شركات  )3(من عينة الدراسة أي  )%75(حيث 


مما شركة صيدال وشركة فندق األوراسي و شركة أليانس للتأمينات، :هذه الشركات هيو DUAL)(العام 


يعين أن هذه الشركات تعاين من وجود تركز للسلطات يف يد شخص واحد وهو رئيس جملس اإلدارة وأيضا 


يف  DUAL)(عام منصب املدير ال عنبينما يتم فصل منصب رئيس جملس اإلدارة  يشغل منصب املدير العام،


 .رويبة أن سي أشركة 


نالحظ أن متوسط عدد جلان جملس اإلدارة :   (NCOMCA) جلان جملس اإلدارةعدد  - 1-5


(NCOMCA)   جملس عدد للجان ، بينما كانت أقل )0,894(وباحنراف معياري  )3,5(يف عينة الدراسة هو


عدد للجان ، أما أعلى األوراسيصيدال وشركة فندق  وكان ذلك يف كل من شركة جلان )3(اإلدارة هي 


 .  رويبة أن سي أوكان ذلك يف شركة  جلان  )5(جملس اإلدارة فكان 


تركز نسبة كان متوسط  :(  (ACTMAJ) )يف رأس مال الشركة أكرب مساهمنسبة (تركز امللكية  - 1-6


 )%58(لتركز امللكية هيسامهني يف رأس املال، وكانت أقل نسبة املواملعرب عنه بنسبة أكرب  )%71(امللكية هو 


تركز بينما كانت أعلى نسبة  ،)% 58(رويبة حيث أن عائلة عثماين متلك حوايل  أن سي أوكانت يف شركة 


وكانت يف كل من شركة صيدال وشركة فندق األوراسي، وتشري هذه النتائج أن امللكية  )% 80(هي امللكية 


فندق األوراسي مها  شركةصيدال و شركةمركزة جدا يف الشركات حمل الدراسة ويرجع سبب ذلك يف أن يف 


ائلية أي عمن رأس املال، والشركتان الباقيتان مها شركات  )% 80(مؤسسات عموميتان ومتتلك فيهما الدولة 


  .خاصة


هو يف عينة الدراسة  التدقيقجلنة عدد أعضاء بلغ متوسط  :(NCAUDIT) التدقيقعدد أعضاء جلنة  - 1-7


وكان ذلك  ،أعضاء 3 هوعضاء جلنة املراجعة أل، بينما كانت أقل عدد )0,856(وباحنراف معياري  )3,75(


وكان  أعضاء 5فكان  التدقيقعضاء جلنة أليف كل من شركة صيدال وشركة فندق األوراسي، أما أعلى عدد 
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 .  ليانس للتأميناتذلك يف شركة  أ


يف عينة  التدقيقعدد إجتماعات جلنة بلغ متوسط  :(NRCAUDIT) التدقيق عدد اجتماعات جلنة - 1-8


أي  )2( وهتدقيق جلنة ال الجتماعات، بينما كان أقل عدد )0,719( وباحنراف معياري )3,63(الدراسة هو 


جلنة  الجتماعاتأما أعلى عدد ، 2016وسنة  2014سنة رويبة  أن سي أشركة اجتماعني وكان ذلك يف 


شركة  يف باقي الشركات وهي شركة صيدال وشركة فندق األوراسي ووكان  اجتماعات )4(فكان  التدقيق 


على  التدقيقأوصى أن تكون اجتماعات جلنة  اململكة املتحدة يف Smithأليانس للتأمينات،  ونشري إال أن تقرير 


أوصى بأن تكون يف الواليات املتحدة األمريكية  Tredway تقريراجتماعات سنوية بينما  )3(األقل 


أي أن أغلب الشركات حمل الدراسة توافقت مع اجتماعات يف السنة،  )4(االجتماعات ربع سنوية أي 


 .ينتقريرالتوصيات 


  :)األداء(  املتغري التابع بعادالوصفي أل حتليل نتائج اإلحصاء -2


على السابق أن متوسط معدل العائد نالحظ من اجلدول  : (ROA) العائد على األصول - 2-1


عدل العائد على مل، بينما كانت أدىن قيمة )0,016(وباحنراف معياري  )0,043(هو  (ROA)األصول


قيمة ملعدل العائد ،  أما أعلى 2014سنة رويبة  أن سي أشركة وكان ذلك يف   )0,014( هي (ROA)األصول


، وكلما ارتفع هذا العائد كان 2013سنة  شركة صيدال  يفكان و  )0,076( وه (ROA)على األصول


   . فضلأأفضل أي ارتفاعه يشري إىل أداء 


هو  لكيةنالحظ من اجلدول السابق أن متوسط معدل العائد على امل : (ROE) العائد على امللكية - 2-2


وكان  )0,054( هي لكيةبينما كانت أدىن قيمة ملعدل العائد على امل ،)0,04(وباحنراف معياري  )0,112(


وكان يف شركة   )0,188(هو  لكية، أما أعلى قيمة ملعدل العائد على امل2015سنة صيدال ذلك يف شركة 


  .، وكلما ارتفع هذا العائد كان أفضل2013سنة  األوراسي


هو  بيعاتنالحظ من اجلدول السابق أن متوسط معدل العائد على امل : (ROS) العائد على املبيعات - 2-3


 )0,016( هي بيعاتبينما كانت أدىن قيمة ملعدل العائد على امل ،)0,071(وباحنراف معياري  )0,0137(


وكان   )0,24(هو  بيعات، أما أعلى قيمة ملعدل العائد على امل2016رويبة سنة  أن سي أوكان ذلك يف شركة 


    .وكلما ارتفع هذا العائد كان أفضل ،2014سنة  فندق األوراسييف شركة 


هو  سهمنالحظ من اجلدول السابق أن متوسط معدل العائد على ال : (EPS) العائد على السهم - 2-4


 )15,388( هي سهمبينما كانت أدىن قيمة ملعدل العائد على ال ،)56,86(وباحنراف معياري  )83,177(


  )229,36(هو  سهم، أما أعلى قيمة ملعدل العائد على ال2016رويبة سنة  أن سي أوكان ذلك يف شركة 


 .  2013وكان يف شركة صيدال  سنة 


 رحبية السهم هيمضاعف نالحظ من اجلدول السابق أن متوسط  : (P/E) رحبية السهممضاعف  - 2-5


ثر كأ الرحبية إىل املستثمرين سيحصلون علىويشري متوسط مضاعف  ،)5,271(وباحنراف معياري  )8,546(


بينما كانت أدىن قيمة لنسبة عن كل دينار سيستثمرونه يف الشركات حمل الدراسة، ونصف أضعاف   8من 
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 أما أعلى قيمة لنسبة رحبية السهم هي، 2013سنة  صيدالوكان ذلك يف شركة  )1,962( هيرحبية السهم 


   .2016رويبة سنة  أن سي أيف شركة وكان   )21,77(


مؤشر القيمة االقتصادية نالحظ من اجلدول السابق أن متوسط  :(EVA) القيمة االقتصادية املضافة - 2-6


بينما كانت أدىن قيمة  ،)2 210, 054(وباحنراف معياري )مليون دج 954, 454( هواملضافة لعينة الدراسة 


أما أعلى ، 2013سنة وكان ذلك يف شركة صيدال   )1 226  80,–( هيملؤشر القيمة االقتصادية املضافة 


سنة  ليانس للتأميناتأيف شركة  توكان )مليون دج 5 965  87,( هوؤشر القيمة االقتصادية املضافة ملقيمة 


يت أليانس شركمن كل ولقد حققت  ،تدل على آداء جيد ، ونشري إال أن القيمة االقتصادية املوجبة2015


خالل كل سنوات الدراسة، بينما مؤسسة  موجبةمضافة قيمة اقتصادية  للتأمينات وشركة أن سي أ رويبة 


، فقط   2016 و 2013التسيري الفندقي األوراسي حققت قيمة اقتصادية موجبة خالل سنتني فقط وهي سنة 


خالل  سالبةاملضافة القيمة االقتصادية فقد كانت صيدال  ، أما جممع2015، 2014وقييمة اقتصادية سالبة سنيت 


   . باستمرارتتحسن كل سنوات الدراسة لكن نشري أا 


نسبة كيو توبني هي نالحظ من اجلدول السابق أن متوسط  :(Q TOBIN) توبنيكيو نسبة - 2-7


وكان ذلك يف  )0,531( هي لنسبة كيو توبنيبينما كانت أدىن قيمة  ،)0,19(وباحنراف معياري  )0,821(


 أن سي أيف شركة ذلك وكان   )1,155(هو  كيو توبني نسبةل، أما أعلى قيمة 2016سنة  صيدالشركة 


 كيو توبني أو تفوق الواحدنسبة قيمة  تساوياألداء السوقي للمؤسسة جيد عندما  ، ويتعرب2014سنة  رويبة


، 2015، 2014(ت رويبة هي الوحيدة اليت حققت هذا الشرط خالل السنوا أن سي أونالحظ أن شركة 


    .، أي أا حققت أفضل أداء)2016
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  نتائج اختبار فرضيات الدراسة  :الثالث املبحث


 "يف" وكمة الشركات حل  " يوجد دور" أنه  من أجل اختبار الفرضية الرئيسية واليت تنص على    


 املتغريأبعاد واملتعلقة ب، وجب أوال اختبار الفرضيات الفرعية يف بورصة اجلزائر املدرجة" حتسني أداء الشركات


 ، عدد اجتماعات جملس اإلدارة(NCA) عدد أعضاء جملس اإلدارة(وهي حوكمة الشركات  املستقل


)NRCA( ، جملس اإلدارةاألعضاء املستقلني يف نسبة )INDCA( ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة ،


، عدد  (ACTMAJ)، نسبة تركز امللكية (NCOMCA) ، عدد جلان جملس اإلدارة DUAL)( العامواملدير 


األداء التابع  تغريأبعاد املو  (NRCAUDIT)جلنة التدقيق  اجتماعات، عدد  (NCAUDIT) أعضاء جلنة التدقيق


عائد السهم  ،)ROS(العائد على املبيعات ، )ROE( ، العائد على األموال اخلاصة)ROA(العائد على األصول (


)EPS(  ، رحبية السهم مضاعف(P/E)، القيمة االقتصادية املضافة ) (EVAكييو توبني نسبة ، و)Q 


TOBIN(، املتغريبعد من أبعاد بني كل عالقة وذلك باالعتماد على مناذج االحندار البسيط واليت تدرس ال 


من أجل ذلك مت اختبار الفرضيات الفرعية عن طريق ا، وعلى حدكل تغري التابع بعد من أبعاد املو املستقل


يف هذه الدراسة مت ولقد ، فرضيات جزئية 7، حيث انبثق عن كل فرضية فرعية إىل فرضيات جزئية زئتهاجت


يلي نتائج اختبار الفرضيات اجلزئية  وفيما ،ملعنوية مناذج الدراسة كأساس )0,05(اعتماد مستوى داللة 


    .والفرعية كل على حدا


 (H1-1)الفرضية الفرعية األوىل نتائج اختبار : املطلب األول


حتسني أداء "  يف"  (NCA)عدد أعضاء جملس اإلدارة ل " يوجد دور  : أنه واليت تنص على    


 .)0,05(املدرجة يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة " الشركات 


  :وهيفرضيات جزئية  سبعة يةن هذا الفرضوينبثق ع  


حتسني أداء "  يف"  (NCA)عدد أعضاء جملس اإلدارة ل " يوجد دور  :(H1-1-1) الفرضية اجلزئية األوىل - 


عند مستوى داللة  " )ROA(العائد على األصول  "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 


)0,05(. 


حتسني أداء "  يف"  (NCA)عدد أعضاء جملس اإلدارة ل " يوجد دور  :(H1-1-2) الثانيةالفرضية اجلزئية  - 


عند مستوى داللة  "(ROE)  العائد على األموال اخلاصة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " الشركات 


)0,05(. 
حتسني أداء "  يف"  (NCA)عدد أعضاء جملس اإلدارة ل " يوجد دور : (H1-1-3)الثالثةالفرضية اجلزئية  - 


عند مستوى داللة  ")ROS(العائد على املبيعات " مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 


)0,05(. 


حتسني أداء "  يف"  (NCA)عدد أعضاء جملس اإلدارة ل " يوجد دور : (H1-1-4) الرابعةالفرضية اجلزئية  - 


 .)0,05(عند مستوى داللة   ")EPS( عائد السهم "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 


حتسني أداء "  يف"  (NCA)عدد أعضاء جملس اإلدارة ل " يوجد دور : (H1-1-5) ةاخلامسالفرضية اجلزئية  - 
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 .)0,05( عند مستوى داللة " P/E السهمرحبية  مضاعف "مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " الشركات 


حتسني أداء "  يف"  (NCA)عدد أعضاء جملس اإلدارة ل " يوجد دور : (H1-1-6) ةدسالساالفرضية اجلزئية  - 


عند مستوى داللة "     (EVA)القيمة االقتصادية املضافة " مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " الشركات 


)0,05(. 


حتسني أداء "  يف"  (NCA)عدد أعضاء جملس اإلدارة ل " يوجد دور : (H1-1-7)سابعة الالفرضية اجلزئية  - 


عند مستوى داللة  " )Q TOBIN(كييو توبني نسبة " مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " الشركات 


)0,05(. 


  األداء أبعادو (NCA)  عدد أعضاء جملس اإلدارة لالحندار بنينتائج حتليل التباين : أوال


ملتغري املستقل عدد أعضاء ابعد اخلطي البسيط بني يوضح اجلدول التايل نتائج حتليل التباين لالحندار   


  .كل على حدا األداء أبعاد املتغري التابع  و (NCA)جملس اإلدارة 


  األداء أبعادو (NCA)نتائج حتليل التباين لالحندار  بني عدد أعضاء جملس اإلدارة ): 29( اجلدول رقم 


Modèle 
Somme des 


carrés 
Ddl 


Moyenne des 
carrés 


F  Sig. 


ROA 


Régression ,001 1 ,001 3,858 ,070b 


Résidu ,003 14 ,000 
  


Total ,004 15 
   


ROE 


Régression ,000 1 ,000 ,009 ,924b 


Résidu ,024 14 ,002 
  


Total ,024 15 
   


ROS 


Régression ,023 1 ,023 6,041 ,028b 


Résidu ,053 14 ,004 
  


Total ,076 15 
   


EPS 


Régression 10977,159 1 10977,159 4,096 ,063b 


Résidu 37518,545 14 2679,896 
  


Total 48495,704 15 
   


P/E 


Régression 93,759 1 93,759 4,065 ,063b 


Résidu 322,928 14 23,066 
  


Total 416,687 15 
   


EVA 


Régression 18617811,165 1 18617811,165 4,770 ,046b 


Résidu 54647304,773 14 3903378,912   


Total 73265115,938 15    


Q 
TOBIN 


Régression ,346 1 ,346 24,684 ,000b 


Résidu ,196 14 ,014 
  


Total ,542 15 
   


 )03( ملحق رقم Spss 20من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات : املصدر


داللة إحصائية بني املتغري املستقل عدد أعضاء عالقة ذات توجد  حتليل التباين أنه اليتضح من جدول   


، العائد على )ROA(األصول العائد على ((األداء وهياملتغري التابع  أبعادو أغلب  (NCA)جملس اإلدارة 


مستوى الداللة  حيث كان، ))P/E(السهم رحبية  مضاعف،  )EPS(، عائد السهم ROE) ( األموال اخلاصة
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وهي أكرب من مستوى الداللة املعتمد  ) 0,063، 0,063، 0,924، 0,07(: احملسوب لكل منهم على التوايل


 رفضنوبالتايل ) سة، الثانية، الرابعة، اخلاماألوىل(عدم حتقق الفرضيات اجلزئية ويشري ذلك إىل ، )0.05(


عدد أعضاء املتعلقة ب) (H1-1-5)، اخلامسة(H1-1-4)، الرابعة(H1-1-2)، الثانية(H1-1-1)األوىل( زئيةالفرضيات اجل


 :واليت تنص على بعادهذه األو  (NCA) جملس اإلدارة


حتسني أداء "  يف"  (NCA)عدد أعضاء جملس اإلدارة ل"  يوجد دور   :(H1-1-1) الفرضية اجلزئية األوىل -


عند مستوى داللة  " )ROA( العائد على األصول "مقاسا بـ بورصة اجلزائراملدرجة يف " الشركات 


)0,05(. 


حتسني أداء " يف "  (NCA)عدد أعضاء جملس اإلدارة ل " يوجد دور  :(H1-1-2) ثانيةالفرضية اجلزئية ال - 


عند مستوى داللة  "ROE)(  العائد على األموال اخلاصة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " الشركات 


)0,05(. 
حتسني أداء "  يف"  (NCA)عدد أعضاء جملس اإلدارة ل"  يوجد دور  :(H1-1-4) رابعةالفرضية اجلزئية ال -


 .)0,05(عند مستوى داللة   " )EPS( عائد السهم "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 


حتسني أداء "  يف"  (NCA)عدد أعضاء جملس اإلدارة ل"  يوجد دور  :(H1-1-5) اجلزئية اخلامسة الفرضية - 


 عند مستوى داللة ")P/E( السهمرحبية  مضاعف "مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " الشركات 


)0,05(. 
 أبعاد األداء و  (NCA)عدد أعضاء جملس اإلدارة هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني كانت بينما     


 ،))Q TOBIN(كيو توبني نسبة ، وEVA) ( ، القيمة االقتصادية املضافة)ROS(العائد على املبيعات ( (التالية 


وهو أقل من  )0,000، 0,046، 0,028(اخلاصة م كان على الترتيب احملسوبة وهذا ألن مستوى الداللة 


   .)0,05(مستوى الداللة املعتمد 


  األداء أبعادالحندار اخلطي البسيط  بني عدد أعضاء جملس اإلدارة وحتليل ااالرتباط والتحديد ونتائج معامالت  :ثانيا


عدد أعضاء ملتغري املستقل لبعد امناذج االحندار معنوية تبني من حتليل التباين لالحندار اخلطي البسيط     


القيمة االقتصادية ، )ROS(العائد على املبيعات ( التالية التابع األداء  تغرياملأبعاد و (NCA)جملس اإلدارة 


لدراسة االحندار هذه املتغريات وبالتايل صالحية بيانات ، )Q TOBIN(كيو توبني نسبة ، وEVA) ( املضافة


عدد أعضاء جملس ليوضح اجلدول املوايل نتائج حتليل االحندار ومعامالت االرتباط والتحديد و ،اخلطي البسيط


  .على حداكل  بعادهذه األ  مع (NCA)اإلدارة 
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 أبعادو (NCA)حندار اخلطي البسيط  بني عدد أعضاء جملس اإلدارة االنتائج حتليل  معامالت االرتباط والتحديد و ): 30(اجلدول رقم 


  األداء


Modèle 


Coefficients non 
standardizes 


Coefficients 
standardizes 


T Sig. R R2 
A 


Erreur 
standard 


Bêta 


ROS 
(Constante) ,333 ,081 


-,549 
4,097 ,001 


,549a ,301 
NCA -,022 ,009 -2,458 ,028 


EVA 
(Constante) 6544,192 2606,678  


-,504 
2,511 ,025 


,504a ,254 
NCA -616,799 282,423 -2,184 ,046 


Q TOBIN 
(Constante) 0,059 0,156 


,799 
0,380 0,710 


,799a ,638 
NCA 0,084 0,017 4,968 0,000 


 )03( ملحق رقم Spss 20من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات : املصدر


من أجل اختبار الفرضيات نتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط الواردة يف اجلدول السابق مت االستعانة ب  


  :يلي ماوذلك ك) والسابعة والثامنةالثالثة (اجلزئية 


 عدد أعضاء جملس اإلدارةل"  يوجد دور: أنه واليت تنص على :(H1-1-3) ةثالثاختبار الفرضية اجلزئية ال - 


(NCA) " العائد على " ـ مقاسا ب للشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات  " يف


    .)0,05(عند مستوى الداللة  " )ROS( املبيعات


معادلة  فإن  )ROS(العائد على املبيعات  و  (NCA)أعضاء جملس اإلدارة و لدراسة العالقة بني عدد     


  :البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي  االحندار


ROS =0,333 -0,22 NCA  


والعائد على  (NCA)وتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة عكسية بني عدد أعضاء جملس اإلدارة     


فزيادة عدد أعضاء جملس اإلدارة ، )0,05(مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند  )ROS(املبيعات 


(NCA)  إىل تناقص العائد على املبيعات  يؤديبعضو واحد)ROS(  معامل  ةوحدة، ومبا أن قيم 0,22مبقدار


فهي تشري إىل وجود عالقة ارتباط خطي متوسطة بني عدد أعضاء جملس اإلدارة  R = 54,9%االرتباط 


)(NCAوالعائد على املبيعات ) (ROS كما يشري معامل التحديد ،R
من التغريات احلاصلة  % 30,1إىل أن   2


، ومبا أن )NCA(يعزى إىل التغريات احلاصلة يف عدد أعضاء جملس اإلدارة  )ROS(يف العائد على املبيعات 


عدد أعضاء ل "يوجد دور  : تنص على أنهواليت (H1-1-3)اجلزئية  لفرضيةارفض نعكسية فإننا سالبة أي العالقة 


العائد على " مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات "  يف"  )NCA(جملس اإلدارة 


 .)0,05(عند مستوى داللة  " )ROS( املبيعات


 عدد أعضاء جملس اإلدارةل " يوجد دور :واليت تنص على أنه :(H1-1-6) ةدسالفرضية اجلزئية السااختبار -


)NCA( " القيمة االقتصادية  "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات "  يف


    .)0,05(عند مستوى الداللة  "   (EVA)املضافة


 فإن ) (EVAالقيمة االقتصادية املضافة و )NCA(أعضاء جملس اإلدارة و لدراسة العالقة بني عدد     
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  :البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي معادلة االحندار 


EVA   = 6 544,192 -616,799 NCA 


والقيمة  )NCA(وتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة عكسية بني عدد أعضاء جملس اإلدارة     


فزيادة عدد أعضاء جملس ، )0,05(مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند  ،) (EVAاالقتصادية املضافة


، ومبا وحدة 799,616مبقدار  ) (EVAالقيمة االقتصادية املضافةإىل تناقص  يؤديبعضو واحد  (NCA)اإلدارة 


 فهي تشري إىل وجود عالقة ارتباط خطي متوسطة بني عدد أعضاء % R = 50,4معامل االرتباط  ةأن قيم


R، كما يشري معامل التحديد  )(EVA القيمة االقتصادية املضافة و (NCA) جملس اإلدارة
 % 25,4إىل أن    2


يعزى إىل التغريات احلاصلة يف عدد أعضاء جملس   )(EVAالقيمة االقتصادية املضافة من التغريات احلاصلة يف 


 " أنه واليت تنص على (H1-1-6) نرفض الفرضية اجلزئيةفإننا عكسية سالبة أي ومبا أن العالقة  ،)NCA(اإلدارة 


 املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات "  يف "  (NCA)  عدد أعضاء جملس اإلدارةل "يوجد دور 


    .)0,05(عند مستوى الداللة  " )(EVA القيمة االقتصادية املضافة"  "مقاسا بـ


 عدد أعضاء جملس اإلدارةل "يوجد دور  :واليت تنص على أنه :(H1-1-7)ةبعاختبار الفرضية اجلزئية السا- 


)NCA( " نسبة كيوتوبني " "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات "  يف (Q 


TOBIN)   "  0,05(عند مستوى الداللة(.    


 فإن   (Q TOBIN) نسبة كيوتوبني و )NCA(أعضاء جملس اإلدارة و لدراسة العالقة بني عدد     


  :معادلة االحندار البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هي


Q TOBIN = 0,059 + 0,084 NCA 


 ونسبة كيو توبني (NCA) اإلدارةوتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة موجبة بني عدد أعضاء جملس   


(Q TOBIN)  ،  فزيادة عدد أعضاء جملس اإلدارة ، )0,05(مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند


(NCA)  نسبة كيو توبني ارتفاع إىل يؤدي بعضو واحد (Q TOBIN)  ةوحدة، ومبا أن قيم 0,084مبقدار 


 قوية بني عدد أعضاء جملس اإلدارة  ةفهي تشري إىل وجود عالقة ارتباط خطي % R = 79,9معامل االرتباط 


(NCA)  ونسبة كيو توبني(Q TOBIN)  كما يشري معامل التحديد ،R
من التغريات  % 63,8إىل أن   2


 ،)NCA(يعزى إىل التغريات احلاصلة يف عدد أعضاء جملس اإلدارة   (Q TOBIN)احلاصلة يف نسبة كيو توبني 


عدد أعضاء ل "يوجد دور   :أي أنه (H1-1-7) اجلزئيةنقبل الفرضية ومبا أن العالقة موجبة أي طردية فإننا 


نسبة كيو  ""مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات " و  "(NCA)  جملس اإلدارة


    .)0,05(عند مستوى الداللة "   (Q TOBIN) توبني


  (H1-1) الفرضية الفرعية األوىلنتائج اختبار  ملخص : ثالثا


حتسني أداء "  يف"  )NCA( عدد أعضاء جملس اإلدارةل"  يوجد دور : أنه  واليت تنص على   


  .)0,05(مستوى داللة  عند املدرجة يف بورصة اجلزائر"  الشركات
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    األوىل بالفرضية الفرعيةية املتعلقة ئالفرضيات اجلزنتائج اختبار ويوضح اجلدول املوايل ملخص ل  


(H1-1)وبناء على هذه النتائج ومقارنتها بالنتائج املتوقعة خنترب الفرضية الفرعية األوىل ،.  


  (H1-1)نتائج اختبار الفرضية الفرعية األوىل): 31(اجلدول رقم 


 )NCA( عدد أعضاء جملس اإلدارة ملتغري املستقلا


 النتيجة حول حتقق الفرضية املعنوية نتيحة حتليل االرتباط املتوقعةعالقة االرتباط  تابعةاملتغريات ال


(ROA) لالعائد على األصو  عدم حتقق الفرضية ال تأثري - + 


(ROE) عدم حتقق الفرضية ال تأثري - + العائد على األموال اخلاصة 


(ROS) حتقق الفرضيةعدم  تأثري - + العائد على املبيعات 


(EPS) عدم حتقق الفرضية ال تأثري - + عائد السهم 


(P/E)  رحبية السهممضاعف  عدم حتقق الفرضية ال تأثري + + 


(EVA)   حتقق الفرضيةعدم  تأثري - + القيمة االقتصادية املضافة 


(Q TOBIN) حتقق الفرضية تأثري + + كيو توبني 


   .)30(و )29( من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدولني رقم : املصدر


عدم حتقق أغلب الفرضيات نالحظ من نتائج حتليل الفرضيات اجلزئية واملبينة يف اجلدول السابق   


 عدم حتقق الفرضيةالتايل وب ،(H1-1-7)وهي فرضيات  7من بني  فقط فرضية واحدة تحتققحيث  ،اجلزئية


  : أنه واليت تنص على (H1-1)الفرعية األوىل 


املدرجة يف بورصة "  حتسني أداء الشركات"  يف"  )NCA( عدد أعضاء جملس اإلدارةل" يوجد دور   


  .)0,05(مستوى داللة  عند اجلزائر


 :(H1-1) الفرعية األوىل ةالفرضينتائج اختبار مناقشة وتفسري : رابعا


عدم النتائج حيث أظهرت  ،مناقشة النتائج املتوصل إليهاو سنحاول تفسري وباالعتماد على ما مت تناوله   


املدرجة يف بورصة اجلزائر  "حتسني أداء الشركات"يف  "NCA)( أعضاء جملس اإلدارة لعدد " وجود دور


  :وذلك كما يلي، ")Q TOBIN(نسبة كيو توبني " باستثناء حتسني األداء مقاسا بـبشكل عام 


 قوية ومعنوية أيعالقة موجبة "  NCA)( عدد أعضاء جملس اإلدارة" حلجم جملس اإلدارة  واملقاس بـإن  -


 Q(نسبة كيو توبني " داللة إحصائية على حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر مقاسا بـ ذات


TOBIN(" مبعىن أنه كلما كان جملس اإلدارة أكرب عددا كلما ساهم ذلك يف حتسني أداء الشركات املدرجة ،


هذه النتيجة بأن جملس اإلدارة ، وميكن تفسري ")Q TOBIN(نسبة كيو توبني " يف بورصة اجلزائر مقاسا بـ


اليت حيتوي على عدد كبري من األعضاء يكون أداءه أفضل، حيث أن هذا الس يكون لديه القدرة احلد من 


رغبة الرئيس املدير العام من السيطرة على اختاذ القرارات، كما أنه يتيح الفرصة لتوفري اخلربات الالزمة 


) A.K.Coleman & N.Biekpel 2008(وتتفق هذه الدراسة مع دراسة للتحسني من عملية اختاذ القرارات، 


الشركات املدرجة يف بورصة غانا اليت توصلت إىل وجود عالقة موجبة بني عدد أعضاء جملس اإلدارة وأداء 


   .))Q TOBIN(نسبة كيو توبني (مقاسا بـ
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) Zhaoyang Guoa & Udaya Kumara KGA 2012(جاءت هذه النتيجة خمالفة لدراسة يف حني    


بورصة واليت توصلت إىل أن حجم جملس اإلدارة ليس له أي دور يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف 


حيث كانت العالقة سلبية لكنها مل تكن ، )Q TOBIN(نسبة كيو توبني " مقاسا بـكولومبو بسرييالنكا 


  .ذات داللة إحصائية


عالقة سالبة وذات داللة إحصائية مع حتسني أداء الشركات  NCA)(لعدد أعضاء جملس اإلدارة كان بينما  - 


،    (EVA) ، القيمة االقتصادية املضافة (ROS) العائد على املبيعات" املدرجة يف بورصة اجلزائر مقاسا بـ


با على انعكس ذلك سلكلما   أكرب عدداوميكن تفسري العالقة السالبة والعكسية بأنه كلما كان جملس اإلدارة 


، القيمة االقتصادية  (ROS)  العائد على املبيعات" حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر مقاسا بـ


  ".   (EVA) املضافة


أشارت إىل أن جملس اإلدارة  )Jensen 1993(تتفق هذه النتيجة مع العديد من الدراسات فدراسة و  


منخفضة باإلضافة إىل عدم قدرته على السيطرة الرئيس الذي يتضمن عدد كبري من األعضاء يكون ذا كفاءة 


املدير العام، والسب يف ذلك هو أن العدد الكبري ألعضاء جملس اإلدارة يؤدي إىل صعوبة التنسيق بينهم، 


آلراء طل يف اختاذ القرارات بسبب كثرة امع املشاكل اليت تواجهها الشركة، إضافة إىل التما والتعامل


     .واختالفها


عبد املطلب (، ودراسة )2013عالم حممد محدان وآخرون (ال تتفق هذه الدراسة مع دراسة كل من   


واليت توصلت إىل أن حلجم جملس اإلدارة عالقة موجبة مع أداء الشركات  مقاسا ) 2015اوي رطالس


  .(ROS) العائد على املبيعات (بـ


 أداءمع حتسني داللة إحصائية  اأي ليس هل ةمعنويأي عالقة  NCA)(يكن لعدد أعضاء جملس اإلدارة  مل - 


، العائد على األموال اخلاصة  )ROA(العائد على األصول (  مقاسا بـ الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر


)(ROE عائد السهم ،)EPS( ،  مضاعف رحبية السهم)P/E(( وبالتايل ليس لعدد أعضاء جملس اإلدارة ،


)(NCA مقاسا بـ الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر أداءحتسني  أي دور يف  ) العائد على األصول


)ROA(  العائد على األموال اخلاصة ،) (ROE عائد السهم ،)EPS( ،  مضاعف رحبية السهم)P/E((.  


اوي، رطعبد املطلب حممد الس(وتتفق هذه الدراسة مع الكثري من الدراسة السابقة منها دراسة    


إىل أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني حجم جملس اإلدارة وحتسني أداء واليت توصلت ) 2015


، العائد  )ROA(العائد على األصول (  بـالشركات املدرجة يف األسواق املالية لدول التعاون اخلليجي مقاسا 


  .)EPS(، عائد السهم ROE) (على األموال اخلاصة 


واليت توصلت إال أن ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية ) 2018قصي علي عمار، (دراسة  كذلك   


العائد على ( بني حجم جملس اإلدارة وأداء الشركات املدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية مقاسا بـ 


جنيب مسعود، عبد (، دراسة ))EPS(، عائد السهم ROE) (، العائد على األموال اخلاصة  )ROA(األصول 


واليت توصلت إىل أنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية بني حجم جملس اإلدارة وأداء ) 2015اهللا الدعاس، 
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، العائد على  )ROA(العائد على األصول " ( الشركات املدرجة يف سوق عمان لألوراق املالية مقاسا 


 Q(نسبة كيو توبني ، (MVA) القيمة السوقية املضافة، )EPS(، عائد السهم ROE) (األموال اخلاصة 


TOBIN(.(   
 )Bita Mashayekhi and Mohammad S. Bazaz 2008( دراسة معهذه النتيجة حني ختتلف  يف  


واليت توصلت إىل أنه توجد عالقة سلبية وذات داللة إحصائية بني حجم جملس اإلدارة وأداء الشركات 


  .)EPS(، عائد السهم ROE) (، العائد على األموال اخلاصة  )ROA(العائد على األصول " ( اإليرانية مقاسا 


  (H1-2) الفرضية الفرعية الثانيةنتائج اختبار : ثايناملطلب ال 


حتسني أداء "  يف ") NRCA(عدد اجتماعات جملس اإلدارة ل "يوجد دور  :واليت تنص على أنه    


 .)0,05(املدرجة يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة " الشركات


  :فرضيات جزئية وهي سبعة وينبثق عن هذا الفرضية  


حتسني "  يف" ) NRCA(عدد اجتماعات جملس اإلدارة ل " يوجد دور  :(H1-2-1) الفرضية اجلزئية األوىل - 


عند مستوى داللة  " )ROA(العائد على األصول  "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" أداء الشركات 


)0,05(. 


حتسني أداء "  يف" ) NRCA(اجتماعات جملس اإلدارة عدد ل" يوجد دور :(H1-2-2)الثانيةالفرضية اجلزئية  - 


عند مستوى داللة  ")ROE( العائد على األموال اخلاصة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " الشركات 


)0,05(. 
حتسني "  يف ") NRCA(اجتماعات جملس اإلدارة عدد ل" يوجد دور : (H1-2-3) الثالثةالفرضية اجلزئية  - 


عند مستوى داللة  " )ROS( العائد على املبيعات" مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" أداء الشركات 


)0,05(. 


حتسني "  يف" ) NRCA(اجتماعات جملس اإلدارة عدد ل"  يوجد دور: (H1-2-4)الرابعةالفرضية اجلزئية  - 


 .)0,05(عند مستوى داللة    ")EPS( عائد السهم "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" أداء الشركات 


حتسني "  يف" ) NRCA(اجتماعات جملس اإلدارة عدد ل" يوجد دور : (H1-2-5) اخلامسةالفرضية اجلزئية  - 


 عند مستوى داللة ")P/E(رحبية السهم مضاعف  "مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 


)0,05(. 
حتسني "  يف" ) NRCA(اجتماعات جملس اإلدارة عدد ل"  يوجد دور: (H1-2-6) السادسةالفرضية اجلزئية  - 


عند مستوى "  )  EVA) القيمة االقتصادية املضافة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 


 .)0,05(داللة 


حتسني "  يف" ) NRCA(اجتماعات جملس اإلدارة عدد ل" يوجد دور : (H1-2-7) سابعةالالفرضية اجلزئية  - 


عند مستوى داللة  ")Q TOBIN(وكييو توبني " مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 


)0,05(.  
  
 







بورصة الجزائر ات المدرجة فيشركتحسین أداء ال ودورھا في حوكمة الشركات                     الفصل الخامس            
 


 
 


240 


  األداء أبعادو )  NRCA( نتائج حتليل التباين لالحندار بني عدد اجتماعات جملس اإلدارة: أوال


عدد اجتماعات املتغري املستقل بعد والختبار هذه الفرضيات مت استخدام االحندار اخلطي البسيط بني   


يوضح اجلدول التايل نتائج حتليل  ،األداء كل على حدا أبعاد التابع املتغري أبعاد و )NRCA( اإلدارة جملس


وأبعاد املتغري التابع  األداء كل ) NRCA( إلدارةاعدد اجتماعات جملس التباين لالحندار اخلطي البسيط بني 


  .على حدا


  األداء أبعادو ) NRCA(عدد اجتماعات جملس اإلدارة نتائج حتليل التباين لالحندار  بني ): 32( اجلدول رقم 


Modèle 
Somme des 


carrés 
Ddl 


Moyenne des 
carrés 


F Sig. 


ROA 


Régression ,000 1 ,000 1,446 ,249
b


 


Résidu ,003 14 ,000 
  


Total ,004 15 
   


ROE 


Régression ,001 1 ,001 ,420 ,528
b


 


Résidu ,023 14 ,002 
  


Total ,024 15 
   


ROS 


Régression ,041 1 ,041 16,167 ,001
b


 


Résidu ,035 14 ,003 
  


Total ,076 15 
   


EPS 


Régression 22716,788 1 22716,788 12,337 ,003
b


 


Résidu 25778,916 14 1841,351 
  


Total 48495,704 15 
   


P/E 


Régression 258,661 1 258,661 22,915 ,000
b


 


Résidu 158,026 14 11,288 
  


Total 416,687 15 
   


EVA 


Régression 1829051,429 1 1829051,429 ,358 ,559
b


 


Résidu 71436064,509 14 5102576,036   


Total 73265115,938 15    


Q 
TOBIN 


Régression ,292 1 ,292 16,331 ,001
b


 


Résidu ,250 14 ,018 
  


Total ,542 15 
   


  )04( ملحق رقم Spss 20من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات : املصدر


حتليل التباين أنه ال توجد داللة إحصائية بني عدد اجتماعات جملس اإلدارة يتضح من جدول   


)NRCA ( التاليةألداء وأبعاد او  ) العائد على األصول)ROA(  العائد على األموال اخلاصة ، (ROE ، القيمة


 528, 0,249،0(: مستوى الداللة احملسوب لكل منهم على التوايل حيث كان ،))EVA( االقتصادية املضافة


األوىل (عدم حتقق الفرضيات اجلزئية ويشري ذلك ل، )0.05(أكرب من مستوى الداللة املعتمد  وهو )0,559، 


) (H1-2-6) ، السادسة(H1-2-2) ، الثانية(H1-2-1) األوىل(اجلزئية الفرضيات  نرفضوعليه  ،)دسةوالثانية والسا


 :واليت تنص على  بعادهذه األو ) NRCA(عدد اجتماعات جملس اإلدارة باملتعلقة 


حتسني أداء " يف" ) NRCA( عدد اجتماعات جملس اإلدارةل "يوجد دور: (H1-2-1)الفرضية اجلزئية األوىل - 
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عند مستوى الداللة  " )ROA(العائد على األصول "مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " الشركات 


)0,05(.    


"  يف" ) NRCA( عدد اجتماعات جملس اإلدارة عددل "يوجد دور : (H1-2-2)ثانيةالفرضية اجلزئية ال - 


عند  " )ROE( ألموال اخلاصةالعائد على ا" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات 


    .)0,05(مستوى الداللة 


"  يف" ) NRCA( عدد اجتماعات جملس اإلدارة عددل "يوجد دور : (H1-2-6) اجلزئية السابعةالفرضية 


عند "  ) EVA( القيمة االقتصادية املضافة " مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات 


 .)0,05(مستوى داللة 


 أبعادو   )NRCA(جملس اإلدارة  عدد اجتماعاتهناك عالقة ذات داللة إحصائية بني كانت  بينما   


كييو توبني نسبة و ،(P/E)السهم  رحبية، (EPS)  السهم عائد، )ROS(العائد على املبيعات ( التالية  األداء


)Q TOBIN((،  م كان على الترتيب احملسوب وهذا ألن مستوى الداللة اخلاصة)0,003، 0,001 ،


  .)0,05(وهو أقل من مستوى الداللة املعتمد  )0,001، 0,003


الحندار اخلطي البسيط بني عدد اجتماعات جملس احتليل معامالت االرتباط ومعامل التحديد ونتائج  :ثانيا


  األداء أبعادو )  NRCA(اإلدارة 


ملتغري املستقل عدد لبعد ااالحندار  مناذجاخلطي البسيط معنوية  لالحندارتبني من حتليل التباين     


 عائد، )ROS(العائد على املبيعات ( األداء التالية  ملتغري التابعاد ابعأو )NRCA( جملس اإلدارة اجتماعات


صالحية بيانات هذه وبالتايل  ،))Q TOBIN(وكييو توبني  ،(P/E)السهم  رحبيةمضاعف ، )(EPS)  السهم


ويوضح اجلدول املوايل نتائج حتليل االحندار ومعامالت االرتباط املتغريات لدراسة االحندار اخلطي البسيط، 


 .كل على حدا األبعادهذه و  )NRCA(جملس اإلدارة  عدد اجتماعاتل والتحديد 


  األداء أبعادو )  NRCA(الحندار اخلطي البسيط  بني عدد اجتماعات جملس اإلدارة انتائج حتليل  ): 33( اجلدول رقم 


  )40( ملحق رقم Spss 20من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات : املصدر


  


Modèle 


Coefficients non 
standardizes 


Coefficients 
standardizes T Sig. R R2 


A Erreur standard Bêta 


ROS 
(Constante) -,003 ,037 


,732 
-,071 ,944 


,732a 0,536 
(NRCA) ,026 ,006 4,021 ,001 


EPS 
(Constante) -20,958 31,529 


,684 
-,665 ,517 


,684a 0,468 
(NRCA) 19,151 5,452 3,512 003, 


P/E 
(Constante) 19,658 2,469 


-,788 
7,963 ,000 


,788a 0,621 
(NRCA) -2,044 ,427 -4,787 ,000 


Q TOBIN 
(Constante) 1,194 ,098 


-,734 
12,161 ,000 


,734a 0,538 
(NRCA) -,069 ,017 -4,041 ,001 
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الثالثة، (من أجل اختبار الفرضيات اجلزئية مت االستعانة بنتائج حتليل االحندار الواردة يف اجلدول السابق   


     : وذلك كمايلي) الرابعة، اخلامسة، السادسة، الثامنة


جملس  اجتماعاتعدد ل "يوجد دور  : أنه واليت تنص على :(H1-2-3) ةثالثاختبار الفرضية اجلزئية ال - 


العائد على " " مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات "  يف ") NRCA( اإلدارة


    .)0,05(عند مستوى الداللة  " )ROS( املبيعات


 فإن  )ROS(والعائد على املبيعات  )  NRCA(عدد اجتماعات جملس اإلدارة و لدراسة العالقة بني     


  :معادلة االحندار البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هي


-0,003 ROS = 0,26 NRCA  


 )NRCA( عدد اجتماعات جملس اإلدارةوتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة موجبة أي طردية بني     


فزيادة عدد اجتماعات ، )0,05(مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند  )ROS(والعائد على املبيعات 


وحدة،  0,26مبقدار  )ROS(العائد على املبيعات  ارتفاعإىل  يؤديباجتماع واحد  )NRCA(جملس اإلدارة 


عدد فهي تشري إىل وجود عالقة ارتباط خطي قوية بني  % R = 73,2معامل االرتباط  ةومبا أن قيم


R، كما يشري معامل التحديد )ROS( والعائد على املبيعات) NRCA(اجتماعات جملس اإلدارة 
إىل أن   2


عدد اجتماعات يعزى إىل التغريات احلاصلة يف  )ROS(من التغريات احلاصلة يف العائد على املبيعات  % 53,6


 : أنه واليت تنص على  (H1-2-3) اجلزئيةنقبل الفرضية ، ومبا أن هذه العالقة موجبة فإننا )NRCA( جملس اإلدارة


املدرجة يف بورصة " حتسني أداء الشركات "  و ") NRCA( جملس اإلدارة جتماعاتاعدد ل" يوجد دور 


    .)0,05(عند مستوى الداللة  " )ROS( العائد على املبيعات" " مقاسا بـاجلزائر 


 جملس اإلدارة اجتماعاتعدد ل "يوجد دور" واليت تنص على أنه  :(H1-2-4)ةرابعاختبار الفرضية اجلزئية ال - 


)NRCA (" عائد السهم "  مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات " و )EPS(  "  عند


    .)0,05(مستوى الداللة 


معادلة  فإن) EPS( السهم عائدو) NRCA( عدد اجتماعات جملس اإلدارةو لدراسة العالقة بني     


  :البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي االحندار 


EPS = 19,151 NRCA - 20,958 


 عائدو) NRCA( عدد اجتماعات جملس اإلدارةوتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة موجبة بني    


 اإلدارةعدد اجتماعات جملس فزيادة ، )0,05(مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند  )EPS( السهم


)NRCA (السهم عائد ارتفاعواحد يؤدى إىل  اجتماعب )EPS(  معامل  ة، ومبا أن قيموحدة 151,19مبقدار


 اإلدارة عدد اجتماعات جملسفهي تشري إىل وجود عالقة ارتباط خطي متوسطة بني  % R =4,68االرتباط 


)NRCA( السهم عائدو )EPS( كما يشري معامل التحديد ،R2  من التغريات احلاصلة يف  % 8,46إىل أن


ومبا أن العالقة  ،)NRCA(عدد اجتماعات جملس اإلدارة يعزى إىل التغريات احلاصلة يف  )EPS( السهم عائد


 اجتماعاتعدد ل "يوجد دور   :أي أنه (H1-2-4) اجلزئيةنقبل الفرضية فإننا وذات داللة إحصائية موجبة 
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  عائد السهم"  مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات " يف" ) NRCA( جملس اإلدارة


)EPS("  عند مستوى الداللة)0,05(.    


"  يف ") NRCA( جملس اإلدارة اجتماعاتعدد ل "يوجد دور  :(H1-2-5)ةامساختبار الفرضية اجلزئية اخل -


عند مستوى  " (P/E) رحبية السهم مضاعف" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات 


    .)0,05(الداللة 


 فإن (P/E)السهم  رحبية مضاعفو  ) NRCA( عدد اجتماعات جملس اإلدارةو لدراسة العالقة بني     


  :البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي معادلة االحندار 


P/E = 19,658 - 2,044 NRCA 


 و) NRCA( عدد اجتماعات جملس اإلدارةوتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة سالبة أي عكسية بني    


عدد اجتماعات فزيادة ، )0,05(مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند  ،(P/E)السهم  رحبيةمضاعف 


، ومبا وحدة 2,044مقدار  ب(P/E)السهم  رحبيةباجتماع واحد يؤدى إىل اخنفاض ) NRCA( جملس اإلدارة


اجتماعات  عددفهي تشري إىل وجود عالقة ارتباط خطي قوية بني  % R = 8, 78معامل االرتباط  ةأن قيم


R، كما يشري معامل التحديد  (P/E)السهم  رحبيةمضاعف  و) NRCA( جملس اإلدارة
  % 62,1إىل أن    2


عدد اجتماعات جملس اإلدارة يعزى إىل التغريات احلاصلة يف  (P/E) السهم عائدمن التغريات احلاصلة يف 


)NRCA(،  زئيةاجلالفرضية رفض نومبا أن العالقة سالبة فإننا (H1-2-5) يوجد دور  :أي أنه واليت تنص على " 


مقاسا املدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات " يف ")  NRCA( عدد اجتماعات جملس اإلدارةل


      .)0,05(عند مستوى الداللة "  (P/E) رحبية السهممضاعف  " بـ


" يف")NRCA( جملس اإلدارة اجتماعاتعدد ل " يوجد دور :(H1-2-8) سابعةاختبار الفرضية اجلزئية ال- 


عند مستوى  "  (Q TOBIN)نسبة كيو توبني" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات 


    .)0,05(الداللة 


معادلة  فإن   (Q TOBIN)نسبة كيوتوبني و )NCA(أعضاء جملس اإلدارة و لدراسة العالقة بني عدد     


  :البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي االحندار 


Q TOBIN = 1,194 -  0,069 NRCA 


ونسبة كيو  )  NRCA( عدد اجتماعات جملس اإلدارةوتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة سالبة بني     


عدد اجتماعات جملس فزيادة ، )0,05(مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند  ، (Q TOBIN)توبني 


وحدة،  0,069مبقدار    (Q TOBIN)باجتماع واحد يؤدى إىل اخنفاض نسبة كيو توبني ) NRCA( اإلدارة


فهي تشري إىل أن هذه القيمة تفسر وجود عالقة ارتباط خطي  % R = 73,4معامل االرتباط  ةومبا أن قيم


، كما يشري معامل   (Q TOBIN)ونسبة كيو توبني ) NRCA( عدد اجتماعات جملس اإلدارةقوية بني 


Rالتحديد 
يعزى إىل التغريات    (Q TOBIN)من التغريات احلاصلة يف نسبة كيو توبني % 53,8إىل أن  2


الفرضية  رفض نومبا أن هذه العالقة سالبة أي عكسية  ،)NRCA( جملس اإلدارة عدد اجتماعاتاحلاصلة يف 
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حتسني "  يف ") NRCA( جملس اإلدارة اجتماعاتعدد ل "يوجد دور   :أنهاليت تنص على  (H1-2-8)اجلزئية 


عند مستوى "    (Q TOBIN) كيو توبني نسبة " مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 


  .)0,05(الداللة 


   (H1-2)  ثانيةنتائج اختبار الفرضية الفرعية الملخص : ثالثا


حتسني أداء "  يف " )  NRCA(عدد اجتماعات جملس اإلدارة ل " يوجد دور : أنه  واليت تنص على    


  .)0,05(املدرجة يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة " الشركات


 ثانية   الفرضيات اجلزئية املتعلقة بالفرضية الفرعية النتائج اختبار ملخص لويوضح اجلدول املوايل     


(H1-2) الفرضيةهذه ، بناء على النتائج ومقارنتها مع النتائج املتوقعة خنترب.  


  (H1-2) ثانيةنتائج اختبار الفرضية الفرعية ال): 34( اجلدول رقم 


 )NRCA(عدد اجتماعات جملس اإلدارة 


 املستقلةاملتغريات 
عالقة االرتباط 


 املتوقعة


نتيحة حتليل 


 االرتباط
 املعنوية


النتيجة حول حتقق 


 الفرضية


(ROA) عدم حتقق الفرضية ال تأثري + + العائد على األصول 


(ROE) عدم حتقق الفرضية ال تأثري - + العائد على األموال الخاصة 


(ROS) حتقق الفرضية تأثري + + العائد على المبیعات 


(EPS) حتقق الفرضية تأثري + + عائد السھم 


(P/E) حتقق الفرضيةعدم  تأثري - + مضاعف ربحیة السھم 


(EVA)   عدم حتقق الفرضية ال تأثري - + القیمة االقتصادیة المضافة 


(Q TOBIN) حتقق الفرضية عدم تأثري - + كیو توبین 


  )33(و ) 32(رقم  من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدولني: املصدر


تحقق حيت حتققت تمل نالحظ من نتائج اختبار الفرضيات اجلزئية أن أغلب الفرضيات اجلزئية   


 الفرعيةالفرضية  نرفضوبناء عليه  (H1-1-4) ،(H1-1-3)الفرضيتني  ومهافرضيات،  7من أصل  تني جزئيتنيفرضي


حتسني "  يف ") NRCA(عدد اجتماعات جملس اإلدارة ل " يوجد دور: أنه واليت تنص على (H1-2) الثانية


  .)0,05(املدرجة يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة " أداء الشركات


  (H1-2) ثانية الفرعية ال ةالفرضينتائج اختبار مناقشة وتفسري  :رابعا


عدم حيث أظهرت النتائج  ،مناقشة النتائج املتوصل إليهاو سنحاول تفسريوباالعتماد على ما مت تناوله     


املدرجة يف بورصة " حتسني أداء الشركات"يف  " NRCA)( جملس اإلدارة اجتماعات لعدد"  وجود دور


، وذلك )EPS( عائد السهم ،)ROS(العائد على املبيعات (اجلزائر بشكل عام باستثناء حتسني األداء مقاسا بـ


  :كما يلي


عالقة موجبة معنوية أي هلا داللة إحصائية مع حتسني أداء  NRCA)(لعدد اجتماعات جملس اإلدارة ن كا - 


  ).)EPS(، وعائد السهم  (ROS)العائد على املبيعات ( الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر مقاسا بـ 


عدد اجتماعات جملس اإلدارة أكرب كلما عزز ذلك ه كلما  كان العالقة املوجبة بأنوميكن تفسري هذه   
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الثقة عند املستثمرين يف أسهم الشركة وجملس إدارا وجلاا يف حتملهم ملسؤوليام ومما ال يدعوا للشك أن 


  . بشكل اجيايب هاسيدعم أداءسينعكس على مبيعات الشركة وهذا 


سالبة ومعنوية  أي هلا داللة إحصائية مع حتسني عالقة  NRCA)( لعدد اجتماعات جملس اإلدارة كان بينما  - 


   .Q TOBIN) (، نسبة توبني )P/E( مضاعف رحبية السهم(أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر بـ


 مع حتسنيداللة إحصائية  اأي ليس هل ةمعنوي عالقة غري NRCA)(كان لعدد اجتماعات جملس اإلدارة  - 


والعائد على األموال   (ROA) العائد على األصول( مقاسا بـ الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر أداء


  .   (EVA) ، و القيمة االقتصادية املضافة) (ROEاخلاصة 


واليت توصلت إىل أن ) 2018علي فايع املزاح األملعي (جاءت نتيجة هذه الدراسة خمالفة لنتائج دراسة   


عدد اجتماعات جملس اإلدارة له عالقة موجبة مع أداء الشركات املدرجة يف سوق عمان لألوراق املالية مقاسا 


   ). (ROEوالعائد على األموال اخلاصة   (ROA) العائد على األصول( بـ


  (H1-3) بار الفرضية الفرعية الثالثةاخت: املطلب الثالث


" يف" )INDCA(نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة ل "يوجد دور  :أنهواليت تنص على    


 .)0,05(املدرجة يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة " حتسني أداء الشركات


  :يهفرضيات جزئية و سبعة يةوينبثق من هذا الفرض  


" ) INDCA(األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة نسبة ل" يوجد دور  :(H1-3-1)  الفرضية اجلزئية األوىل - 


عند  " )ROA(العائد على األصول  "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات "  يف


 .)0,05(مستوى داللة 


 يف" )INDCA(األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة نسبة ل" يوجد دور  :(H1-3-2) الثانيةالفرضية اجلزئية  - 


عند  "ROE) ( العائد على األموال اخلاصة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات " 


 .)0,05(مستوى داللة 


 يف" )INDCA(األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة  نسبةل"  يوجد دور: (H1-3-3) الثالثةالفرضية اجلزئية  - 


عند مستوى " )ROS(العائد على املبيعات " مقاسا بـ اجلزائراملدرجة يف بورصة " حتسني أداء الشركات " 


 .)0,05(داللة 


" )INDCA(األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة  نسبةل"  يوجد دور: (H1-3-4) الرابعةالفرضية اجلزئية  - 


عند مستوى داللة  ")EPS( عائد السهم "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات" يف


)0,05(. 


" ) INDCA(األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة  نسبةل" يوجد دور : (H1-3-5) اخلامسةالفرضية اجلزئية  - 


عند  ")P/E( رحبية السهم مضاعف "مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات "  يف


 .)0,05( مستوى داللة


" )INDCA(األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة  نسبةل"  يوجد دور: (H1-3-6) السادسة الفرضية اجلزئية - 
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عند "  EVA) ( القيمة االقتصادية املضافة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات " يف


 .)0,05(مستوى داللة 


" )INDCA(األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة  نسبةل" يوجد دور : (H1-3-7) السابعة الفرضية اجلزئية  - 


عند  ")Q TOBIN( كييو توبنينسبة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات "  يف


 .)0,05(مستوى داللة 


  األداء أبعادو )  INDCA(نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة نتائج حتليل التباين لالحندار بني : أوال


نسبة األعضاء املتغري املستقل بعد يوضح اجلدول التايل نتائج حتليل التباين لالحندار اخلطي البسيط بني   


  .كل على حدا األداءاملتغري التابع  أبعادو  ) INDCA( املستقلني يف جملس اإلدارة


  األداء أبعادو )  INDCA(نتائج حتليل التباين لالحندار  بني نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة ): 35( اجلدول رقم 


Modèle 
Somme des 


carrés 
Ddl 


Moyenne 
des carrés 


F  Sig. 


ROA 


Régression ,001 1 ,001 3,728 ,074b 


Résidu ,003 14 ,000 
  


Total ,004 15 
   


ROE 


Régression ,000 1 ,000 ,008 ,928b 


Résidu ,024 14 ,002 
  


Total ,024 15 
   


ROS 


Régression ,060 1 ,060 52,482 ,000b 


Résidu ,016 14 ,001 
  


Total ,076 15 
   


EPS 


Régression 17865,125 1 17865,125 8,165 ,013b 


Résidu 30630,579 14 2187,899 
  


Total 48495,704 15 
   


P/E 


Régression 271,453 1 271,453 26,167 ,000b 


Résidu 145,234 14 10,374 
  


Total 416,687 15 
   


EVA 


Régression 2876982,644 1 2876982,644 ,572 ,462b 


Résidu 70388133,294 14 5027723,807   


Total 73265115,938 15    


Q TOBIN 


Régression ,339 1 ,339 23,358 ,000b 


Résidu ,203 14 ,015 
  


Total ,542 15 
   


  )50( ملحق رقم Spss 20من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات : املصدر


املتغري املستقل نسبة بعد داللة إحصائية بني عالقة ذات حتليل التباين أنه ال توجد يتضح من جدول   


العائد على األصول ( التالية  األداء املتغري التابعأبعاد  و  )INDCA(األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة 


)ROA(  العائد على األموال اخلاصة ، (ROE(  ، القيمة االقتصادية املضافة)EVA(( ،مستوى  حيث كان


وهي أكرب من مستوى الداللة املعتمد  )0,462، 0,928، 0,074(: الداللة احملسوب لكل منهم على التوايل
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األوىل (اجلزئية الفرضيات  رفضن، وعليه )ةدساألوىل، الثانية، السا( حتقق الفرضيات اجلزئية أي عدم ،)0.05(


(H1-3-1) الثانية ،(H1-3-2) السادسة ،(H1-3-6)  املتغري املستقل نسبة األعضاء بعد  و بعادذه األواملتعلقة


 :أنه واليت تنص على   )INDCA(املستقلني يف جملس اإلدارة 


"  )INDCA( نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارةل "يوجد دور : (H1-3-1) اجلزئية األوىلالفرضية  - 


عند  "  (ROA(العائد على األصول "مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات " يف


    .)0,05(مستوى الداللة 


" ) INDCA( األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة نسبةل" يوجد دور : (H1-3-2) الفرضية اجلزئية األوىل - 


  " )ROE( ألموال اخلاصةالعائد على ا"مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات "  يف


    .)0,05(عند مستوى الداللة 


" ) INDCA( األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة نسبةل" يوجد دور : (H1-3-6) الفرضية اجلزئية األوىل - 


عند  ") (EVAالقيمة االقتصادية املضافة "مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات "  يف


       .)0,05(مستوى الداللة 


نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة املتغري املستقل بعد بينما هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني     


)INDCA( التالية  األداءاملتغري التابع  أبعادو ) العائد على املبيعات)ROS( ،السهم عائد  )(EPS ،مضاعف 


اخلاصة م كان على احملسوب وهذا ألن مستوى الداللة  ،)Q TOBIN(وكييو توبني  ،)P/E(السهم  رحبية


  .)0,05(وهو أقل من مستوى الداللة املعتمد  )0,000، 0,001، 0,013، 0,000(الترتيب 


نسبة األعضاء املستقلني بني الحندار اخلطي البسيط احتليل معامالت االرتباط ومعامل التحديد ونتائج  :ثانيا


  األداء أبعادو )INDCA( جملس اإلدارة يف


نسبة املتغري املستقل بعد بني تبني من حتليل التباين لالحندار اخلطي البسيط معنوية مناذج االحندار     


العائد على املبيعات (  التالية األداء ملتغري التابعاأبعاد و  )INDCA(األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة 


)ROS( ،السهم عائد )(EPS ، السهم  رحبيةمضاعف)P/E(، كييو توبني نسبة و)Q TOBIN( ،  وبالتايل


ويوضح اجلدول املوايل نتائج حتليل االحندار صالحية بيانات هذه املتغريات لدراسة االحندار اخلطي البسيط، 


  .كل على حدا بعادهذه األ و )  NRCA(جملس اإلدارة  والتحديد بني عدد اجتماعاتومعامالت االرتباط 
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  األداء أبعادو   )INDCA(نتائج حتليل  لالحندار اخلطي البسيط  بني عدد اجتماعات جملس اإلدارة ): 36( اجلدول رقم 


Modèle 


Coefficients non 
standardizes 


Coefficients 
standardizes 


T Sig. 
 


R 
 


R2 


A 
Erreur 


standard 
Bêta 


ROS 
(Constante) ,172 ,010 


-,888 
17,639 ,000 


,888
a


 0,789 
(INDCA) -,778 ,107 -7,244 ,000 


EPS 
(Constante) 102,469 13,503 


-,607 
7,589 ,000 


,607
a


 0,368 
(INDCA) -424,429 148,531 -2,858 ,013 


P/E 
(Constante) 6,168 ,930 


,807 
6,633 ,000 


,807
a


 0,651 
(INDCA) 52,318 10,228 5,115 ,000 


Q TOBIN 
(Constante) ,737 ,035 


,791 
21,201 ,000 


,791
a


 0,625 
(INDCA) 1,848 ,382 4,833 ,000 


  )50( ملحق رقم Spss 20من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات : املصدر


    


الثالثة، ( أجل اختبار الفرضيات اجلزئية مت االستعانة بنتائج حتليل االحندار الواردة يف اجلدول السابق من    


 :    وذلك كمايلي) سابعةالرابعة، اخلامسة، ال


نسبة األعضاء املستقلني يف ل "يوجد دور : واليت تنص على أنه :(H1-3-3)ةثالثاختبار الفرضية اجلزئية ال - 


العائد على " " مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات "  يف " )INDCA(جملس اإلدارة


    .)0,05(عند مستوى الداللة  " )ROS( املبيعات


والعائد على املبيعات  )INDCA(و لدراسة العالقة بني نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة     


)ROS(  البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي معادلة االحندار  فإن:  


ROS = 0,172 – 0,778 INDCA  


وتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة سالبة أي عكسية بني نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة     


)INDCA(  والعائد على املبيعات)ROS(  مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند)فزيادة ، )0,05


لعائد على املبيعات ارتفاع اإىل  يؤديواحدة  بوحدة  )INDCA(نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة


)ROS(   معامل االرتباط  ةوحدة، ومبا أن قيم 0,778مبقدارR= 8,88 %  وجود عالقة فهي تشري إىل


،  )ROS( والعائد على املبيعات  )INDCA(ارتباط خطي قوية بني نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة 


Rكما يشري معامل التحديد 
يعزى  )ROS(من التغريات احلاصلة يف العائد على املبيعات   %  78,9 إىل أن  2


، ومبا أن هذه العالقة سالبة فإننا )INDCA( نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارةإىل التغريات احلاصلة يف 


نسبة األعضاء املستقلني يف جملس ل "يوجد دور   :أنه واليت تنص على (H1-3-3)اجلزئية الفرضية  رفضن


العائد على  " مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات "  يف ") INDCA(اإلدارة 


    .)0,05(عند مستوى الداللة  " )ROS( املبيعات


نسبة األعضاء املستقلني يف ل "يوجد دور:  واليت تنص على أنه :(H1-3-4) ةرابعاختبار الفرضية اجلزئية ال - 
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 عائد السهم" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات " يف ")INDCA(جملس اإلدارة 


EPS) ( " عند مستوى الداللة  للشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر)0,05(.    


 فإن ) (EPS السهم عائد و  )INDCA( نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارةولدراسة العالقة بني     


  :البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي معادلة االحندار 


EPS = 102,469 - 424,429 INDCA 


      )INDCA( نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارةوتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة سالبة بني    


نسبة األعضاء املستقلني فزيادة ، )0,05(مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند  ، (EPS) السهم عائدو


، وحدة424,429  مبقدار ) (EPS  السهم عائد اخنفاضواحد يؤدى إىل  بنسبة )INDCA( يف جملس اإلدارة


نسبة فهي تشري إىل وجود عالقة ارتباط خطي متوسطة بني  % R =60,7معامل االرتباط  ةومبا أن قيم


R، كما يشري معامل التحديد ) (EPS السهم عائدو )INDCA( األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة
إىل أن   2


نسبة األعضاء املستقلني يعزى إىل التغريات احلاصلة يف )  (EPS السهم عائدمن التغريات احلاصلة يف  % 8,36


واليت تنص على   (H1-3-2) اجلزئيةرفض الفرضية نومبا أن العالقة سالبة فإننا  ، )INDCA( يف جملس اإلدارة


" حتسني أداء الشركات " يف" )INDCA( نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارةل "يوجد دور  :أنه


    .)0,05(عند مستوى الداللة  ") (EPS عائد السهم " مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر 


نسبة األعضاء املستقلني يف ل "يوجد دور: واليت تنص على أنه  :(H1-3-5) ةامساختبار الفرضية اجلزئية اخل - 


رحبية السهم  "مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات "  يف " )INDCA(جملس اإلدارة 


)P/E( "  عند مستوى الداللة)0,05(.    


السهم  رحبية مضاعفو  )INDCA( نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارةو لدراسة العالقة بني     


)P/E( البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي معادلة االحندار  فإن:  


P/E = 6,168 + 52,318 INDCA 


نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة وتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة موجبة أي طردية بني    


)INDCA (السهم  رحبية مضاعف و)P/E( ،  مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند)فزيادة ، )0,05


السهم  رحبية مضاعفواحدة يؤدى إىل ارتفاع  بنسبة)  INDCA(نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة 


)P/E(  معامل االرتباط  ة، ومبا أن قيموحدة 52,318مبقدارR = 80,7 %  فهي تشري إىل وجود عالقة


،  )P/E(السهم  رحبية مضاعف و) INDCA(نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة ارتباط خطي قوية بني 


يعزى  ))P/E(  السهم رحبية مضاعفمن التغريات احلاصلة يف  % 65,1إىل أن   R2كما يشري معامل التحديد 


ومبا أن هذه العالقة موجبة فإننا  ،)INDCA(نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة إىل التغريات احلاصلة يف 


 نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارةل" يوجد دور  :أنه واليت تنص على (H1-3-5) اجلزئيةقبل الفرضية ن


)INDCA  ( " رحبية السهممضاعف " مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات "  يف 


)P/E(  " عند مستوى الداللة للشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر)0,05(.    
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نسبة األعضاء املستقلني يف ل " يوجد دور : واليت تنص على أنه :(H1-3-7) ةبعاساختبار الفرضية اجلزئية ال- 


نسبة كيو  " مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات "  يف" )INDCA(جملس اإلدارة 


    .)0,05(عند مستوى الداللة  " (Q TOBIN) توبني


                    نسبة كيوتوبنيو  )INDCA(و لدراسة العالقة بني نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة     


(Q TOBIN)   السابق هيمعادلة االحندار البسيط واملبينة يف اجلدول  فإن:  


Q TOBIN = 0,737 + 1,848 INDCA 


   )  INDCA(نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة بني  موجبةوتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة     


نسبة فزيادة ، )0,05(مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند  ،(Q TOBIN)ونسبة كيو توبني 


  (Q TOBIN)إىل تزايد نسبة كيو توبني  يؤدي ةواحدنسبة ب) INDCA(األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة 


فهي تشري إىل وجود عالقة ارتباط خطي  % R = 79,1معامل االرتباط  ةوحدة، ومبا أن قيم 1,848مبقدار 


، كما يشري (Q TOBIN)  كيو توبنيونسبة )  INDCA( نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارةقوية بني 


Rمعامل التحديد 
يعزى إىل   (Q TOBIN)من التغريات احلاصلة يف نسبة كيو توبني  % 62,5إىل أن   2


ومبا أن العالقة موجبة أي طردية  ،)INDCA( نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارةالتغريات احلاصلة يف 


نسبة األعضاء املستقلني يف جملس ل " دوروجد ي :أنه واليت تنص على  (H1-3-7) اجلزئيةنقبل الفرضية فإننا 


 كيو توبني نسبة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات "  يف ") INDCA(اإلدارة 


(Q TOBIN)   " 0,05(عند مستوى الداللة للشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر(.  


  (H1-3)  الفرضية الفرعية الثالثةنتائج اختبار ملخص  :ثالثا


"  يف" ) INDCA(نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة ل "يوجد دور :أنه واليت تنص على     


  .)0,05(املدرجة يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة " أداء الشركاتحتسني 


، (H1-3)ثالثةبالفرضية الفرعية الالفرضيات اجلزئية املتعلقة نتائج اختبار ويوضح اجلدول املوايل ملخص ل    


  .هذه الفرضيةبناء على النتائج ومقارنتها مع النتائج املتوقعة خنترب و


  (H1-3) ةثالثنتائج اختبار الفرضية الفرعية ال): 37(اجلدول رقم 


 )INDCA( اإلدارةمجلس  نسبة األعضاء المستقلین في 


 النتيجة حول حتقق الفرضية املعنوية حتليل االرتباط نتيحة عالقة االرتباط املتوقعة املتغريات التابعة


(ROA) عدم حتقق الفرضية ال تأثري - + العائد على األصول 


(ROE) عدم حتقق الفرضية ال تأثري - + العائد على األموال الخاصة 


(ROS) حتقق الفرضيةعدم  تأثري - + العائد على المبیعات 


(EPS) حتقق الفرضيةعدم  تأثري - + عائد السھم 


(P/E) حتقق الفرضية تأثري + + ربحیة السھم 


(EVA)   عدم حتقق الفرضية ال تأثري - + القیمة االقتصادیة المضافة 


(Q TOBIN) حتقق الفرضية تأثري + + كیو توبین 


  من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدولني :املصدر
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فرضيتني أغلب الفرضيات اجلزئية حيت حتققت  حتققعدم نالحظ من نتائج اختبار الفرضيات اجلزئية   


يوجد : أنهواليت تنص على  )H1-3( الثالثة الفرعيةالفرضية رفض نفرضيات، وبناء عليه  7صل من  فقط


املدرجة يف بورصة " حتسني أداء الشركات" يف " )INDCA( جملس اإلدارة نسبة األعضاء املستقلني يفل"دور


  .)0,05(اجلزائر عند مستوى داللة 


 (H1-3)  الفرعية الثالثةة الفرضينتائج اختبار مناقشة وتفسري : رابعا


مناقشة النتائج املتوصل إليها ومقارنتها مع الدراسات و سنحاول تفسريوباالعتماد على ما مت تناوله    


 " )INDCA( جملس اإلدارة نسبة األعضاء املستقلني يفل"  عدم وجود دورالسابقة، حيث أظهرت النتائج 


مضاعف " مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر بشكل عام باستثناء حتسني األداء " حتسني أداء الشركات"يف 


  :، وذلك كما يلي")Q TOBIN(نسبة كيو توبني " )P/E( رحبية السهم


عالقة موجبة ومعنوية أي ذات داللة إحصائية   INDCA)( لنسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارةإن  -


بنسبة كيو توبني ، )P/E(مضاعف رحبية السهم " مع حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر مقاسا 


)Q TOBIN( ".  


تشري هذه النتيجة إىل أنه كلما زادت نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة كلما أدى ذلك إىل   


حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر، وميكن تفسري ذلك بأن الشركات اليت هلا نسبة أكثر من 


داءها السوقي، حيث تلعب وحتسن أ، )P/E(األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة كلما زادت رحبية السهم 


استقاللية جملس اإلدارة دورا هاما يف عملية احلد من تضارب املصاحل بني املالك واملديرين، ويعترب وجود 


األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة مبثابة قيود على الرئيس املدير العام وأعضاء جملس اإلدارة الغري املستقلني 


حل املالك ورغبات  جهة حمايدة هدفها حتقيق التوازن بني رغبات ومصاوذلك باعتبار األعضاء املستقلني


    .ومصاحل اإلدارة، مما ينعكس على األداء بشكل عام


واليت توصلت إىل أنه توجد ) 2015جنيب مسعود، عبد اهللا الدعاس، ( دراسةوتتفق هذه النتيجة مع   


اإلدارة وأداء الشركات املدرجة يف سوق عمان عالقة معنوية موجبة بني نسبة األعضاء املستقلني يف جملس 


  .")Q TOBIN(بنسبة كيو توبني (لألوراق املالية مقاسا بـ


 وجود دور واليت توصلت إىل)  2016عالم حممد موسى محدان ( يجة مع دراسةتهذه الن تتفق البينما   


  .)Q TOBIN(بنسبة كيو توبني (مقاسا بـ عكسي بني استقاللية جملس اإلدارة وأداء الشركات البحرينية


وجود عالقة عدم واليت توصلت إىل  )2018قصي علي عمار (مع دراسة أيضا تتفق هذه النتيجة  وال   


بنسبة (بـ معنوية بني استقاللية جملس اإلدارة وأداء الشركات املدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية مقاسا


   .)Q TOBIN(كيو توبني 


عالقة سالبة وذات داللة إحصائية مع حتسني  INDCA)( لنسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارةبينما  - 


 ،)EPS(عائد السهم  ، (ROS) العائد على املبيعات" أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر مقاسا بـ


  .) (EVA)القيمة االقتصادية املضافة
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 العضو املستقل املعلومات الالزمة عن الشركة،تنقص وميكن تفسري ذلك بأنه يف بعض األحيان قد    


، إضافة إىل افتقاره إىل املعلومات وذلك بسبب عدم متاثل املعلومات وارتفاع تكاليف املراقبة يف الشركات


املنافع املتوقعة من استقالل جملس مما يعمل على ختفيض  ، أو قد يكون استقالله ظاهريااخلاصة بالعمل التشغيلي


للقيام بدوره الرقايب، وبالتايل قد يقوم بدور سليب يف متابعة اإلدارة  كافيةكما قد تنقصه اخلربة ال ،اإلدارة


ألعضاء املستقلني الرقابية، إضافة إىل أن ضعف اعن ضغوط  االتنفيذية مما مينحها الفرصة يف اختاذ قراراا بعيد


  .   لألعضاء املستقلني قد يزيد من مشاكل الوكالة واليت قد تؤثر على أداء الشركة سلباالدور الرقايب 


واليت توصلت إىل وجود عالقة معنوية  )2018قصي علي عمار ( مع دراسةجزئيا وتتفق هذه النتيجة   


عائد (بـ مقاساسلبية بني استقاللية جملس اإلدارة وأداء الشركات املدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية 


  ).)EPS(السهم 


توصلت إىل أنه توجد واليت ) 2015جنيب مسعود، عبد اهللا الدعاس، ( دراسةتتفق مع ال يف حني   


بني نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة وأداء الشركات املدرجة يف سوق عمان موجبة معنوية عالقة 


  ).)EPS(عائد السهم  ،(ROS) العائد على املبيعات(لألوراق املالية مقاسا بـ


أداء  معداللة إحصائية  اأي ليس هل ةمعنوي عالقة غري INDCA)( لنسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة - 


 (، العائد على األموال اخلاصة )ROA(العائد على األصول (  مقاسا بـالشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر 


(ROE(.  


نالحظ أنه يف الشركات حمل الدراسة مل تضم جمالس إدارا أعضاء مستقلني إال يف شركة واحدة   


رويبة فقط، ولذلك مل يكن لألعضاء املستقلني أي تأثري على أداء هذه الشركات مقاسا  أن سي أوهي شركة 


  .)ROE) (، العائد على األموال اخلاصة )ROA(العائد على األصول (  بـ


و دراسة اليت توصلت إىل ) 2009اء الدين مسري عالم (وتتفق هذه النتيجة جزئيا مع دراسة كل من   


العائد ( أن نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة ليس له عالقة بتحسني أداء الشركات املصرية مقاسا بـ


 األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة ونسبة إىل وجود عالقة سالبة بني أیضا  وتوصلت، ))ROA(على األصول 


عبد (وتتفق أيضا مع دراسة ، )) (ROEالعائد على األموال اخلاصة ( حتسني أداء الشركات املصرية مقاسا بـ


نسبة األعضاء إىل أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني  اليت توصلت) 2015املطلب حممد السرطاوي، 


حجم جملس اإلدارة وحتسني أداء الشركات املدرجة يف األسواق املالية لدول جملس التعاون  املستقلني يف


العائد ( وجود عالقة موجبة معتوصلت إىل بينما ،  )) (ROEالعائد على األموال اخلاصة ( بـاخلليجي مقاسا 


    . )ROA(على األصول 


 وجود دور واليت توصلت إىل)  2016عالم حممد موسى محدان (مع دراسة نتيجةهذه ال تتفق بينما مل  


، العائد )ROA(العائد على األصول ( مقاسا بـ وأداء الشركات البحرينيةعكسي بني استقاللية جملس اإلدارة 


  .)ROE) (على األموال اخلاصة 


واليت ) Bita Mashayekhi and Mohammad S. Bazaz  ،2008( دراسة ومل تتفق أيضا مع   
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ذو داللة إحصائية بني نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة وأداء موجب توصلت إىل أنه يوجد أثر 


عائد ، ) (ROEعلى األموال اخلاصة  العائد ،)ROA(العائد على األصول ( (مقاسا بـ االيرانيةالشركات 


  ).EPS(السهم


  )H1-4(رابعة الفرضية الفرعية النتائج اختبار : املطلب الرابع


"  )DUAL(واملدير العام جملس اإلدارة زدواجية منصب رئيس ال "يوجد دور  :واليت تنص على أنه    


  .)0,05(املدرجة يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة " حتسني أداء الشركات "يف


  :فرضيات جزئية وهي سبعة يةالفرض وينبثق من هذه    


 واملدير العامجملس اإلدارة زدواجية منصب رئيس ال" يوجد دور :)H1-4-1( الفرضية اجلزئية األوىل - 


(DUAL)  "العائد على األصول "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات "  يف 


)ROA( "  عند مستوى داللة)0,05(. 


واملدير العام جملس اإلدارة زدواجية منصب رئيس ال" يوجد دور :)H1-4-2( الثانيةالفرضية اجلزئية  - 


)DUAL( " العائد على األموال اخلاصة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات "  يف 


 (ROE) "  0,05(عند مستوى داللة(. 


واملدير العام جملس اإلدارة زدواجية منصب رئيس ال" يوجد دور :)H1-4-3(الثالثة الفرضية اجلزئية  - 


)DUAL( " العائد على املبيعات " مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات "  يف


)ROS( "  عند مستوى داللة)0,05(. 


واملدير العام جملس اإلدارة زدواجية منصب رئيس ال " يوجد دور :)H1-4-4(الرابعة الفرضية اجلزئية  - 


)DUAL(  "عائد السهم "مقاسا بـ بورصة اجلزائراملدرجة يف " حتسني أداء الشركات "  يف )EPS("  عند


 .)0,05(مستوى داللة 


واملدير العام جملس اإلدارة زدواجية منصب رئيس ال" يوجد دور  :)H1-4-5(اخلامسة الفرضية اجلزئية  - 


)DUAL( " رحبية السهممضاعف  "مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات "  يف 


(P/E)" 0,05( عند مستوى داللة(. 


واملدير العام جملس اإلدارة زدواجية منصب رئيس ال" يوجد دور  :)H1-4-6(السادسة الفرضية اجلزئية  - 


)DUAL( " القيمة االقتصادية املضافة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات "  يف 


EVA)  (  " عند مستوى داللة)0,05(. 


واملدير العام جملس اإلدارة زدواجية منصب رئيس ال" يوجد دور  :)H1-4-7(السابعة الفرضية اجلزئية  - 


)DUAL( " كييو توبني نسبة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات "  يف )Q 


TOBIN("  عند مستوى داللة)0,05(.  
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 أبعادو )DUAL(واملدير العام جملس اإلدارة ازدواجية منصب رئيس نتائج حتليل التباين لالحندار بني : أوال


  األداء


ازدواجية املتغري املستقل بعد يوضح اجلدول التايل نتائج حتليل التباين لالحندار اخلطي البسيط بني     


  .كل على حدا األداءاملتغري التابع  أبعادو  )DUAL( منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام 


  األداء أبعاداإلدارة و  )DUAL(نتائج حتليل التباين لالحندار  بني ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام ): 38( رقم  لاجلدو


Modèle 
Somme des 


carrés 
ddl 


Moyenne 
des carrés 


F Sig. 


ROA 


Régression ,001 1 ,001 3,728 ,074b 


Résidu ,003 14 ,000 
  


Total ,004 15 
   


ROE 


Régression ,000 1 ,000 ,008 ,928b 


Résidu ,024 14 ,002 
  


Total ,024 15 
   


ROS 


Régression ,060 1 ,060 52,482 ,000b 


Résidu ,016 14 ,001 
  


Total ,076 15 
   


EPS 


Régression 17865,125 1 17865,125 8,165 ,013b 


Résidu 30630,579 14 2187,899 
  


Total 48495,704 15 
   


P/E 


Régression 271,453 1 271,453 26,167 ,000b 


Résidu 145,234 14 10,374 
  


Total 416,687 15 
   


EVA 


Régression 2876982,644 1 2876982,644 ,572 ,462b 


Résidu 70388133,294 14 5027723,807   


Total 73265115,938 15    


Q TOBIN 


Régression ,339 1 ,339 23,358 ,000b 


Résidu ,203 14 ,015 
  


Total ,542 15 
   


  )60( ملحق رقم Spss 20من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات : املصدر


ازدواجية املتغري املستقل بعد داللة إحصائية بني عالقة ذات توجد  حتليل التباين أنه اليتضح من جدول   


العائد على األصول ( التالية  أبعاد املتغري التابع األداءو  )DUAL( جملس اإلدارة واملدير العاممنصب رئيس 


)ROA(  العائد على األموال اخلاصة ،) (ROE ، القيمة االقتصادية املضافة)EVA(( ،مستوى  حيث كان


وهي أكرب من مستوى الداللة املعتمد  )0,462، 0,928، 0,074(: الداللة احملسوب لكل منهم على التوايل


الفرضيات  رفضنوعليه ) األوىل، الثانية، السادسة( ويشري ذلك لعدم حتقق الفرضيات اجلزئية ، )0.05(


ازدواجية منصب املتغري املستقل ببعد املتعلقة ) (H1-4-6) ، السادسة (H1-4-2) ، الثانية (H1-4-1)األوىل(اجلزئية 


 :واليت تنص على بعادهذه األو )DUAL( رئيس جملس اإلدارة واملدير العام 


واملدير العام جملس اإلدارة منصب رئيس  الزدواجية "يوجد دور  :(H1-4-1) الفرضية اجلزئية األوىل - 


)DUAL(  "العائد على األصول " مقاسا بـ  املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات  " يف
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)ROA( "  عند مستوى الداللة)0,05(.    


واملدير العام جملس اإلدارة منصب رئيس  الزدواجية "يوجد دور : (H1-4-2) ثانيةالفرضية اجلزئية ال - 


)DUAL(  "ألموال اخلاصةالعائد على ا" مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات  " يف 


ROE) ("   عند مستوى الداللة)0,05(.    


واملدير العام جملس اإلدارة زدواجية منصب رئيس ال "يوجد دور : (H1-4-6) اجلزئية السادسةالفرضية  - 


)DUAL(   "القيمة االقتصادية املضافة" مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات  "يف 


)EVA" (   عند مستوى الداللة)0,05(.   


زدواجية منصب رئيس جملس الاملتغري املستقل بعد هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني كانت بينما     


  السهم عائد، )ROS(العائد على املبيعات ( التالية  األداء املتغري التابع وأبعاد  )DUAL( واملدير العام اإلدارة


(EPS) ، السهم  رحبيةمضاعف(P/E)، كييو توبني نسبة و)Q TOBIN((،  وهذا ألن مستوى الداللة اخلاصة


  .)0,05(وهو أقل من مستوى الداللة املعتمد  ))0,000 ،0,013 ،0,000 ،0,000م كان على الترتيب 


جملس  ازدواجية منصب رئيسبني معامالت االرتباط والتحديد ونتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط : ثانيا


   األداء  أبعادو  )DUAL(  اإلدارة واملدير العام


ازدواجية ملتغري املستقل لبعد ا تبني من حتليل التباين لالحندار اخلطي البسيط معنوية مناذج االحندار    


العائد على املبيعات ( ملتغري التابع األداء التالية اأبعاد و  )DUAL( منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام


)ROS( ،السهم عائد  (EPS) ، السهم  رحبيةمضاعف(P/E)، كييو توبني  نسبةو)Q TOBIN((،  وبالتايل


ويوضح اجلدول املوايل نتائج حتليل االحندار صالحية بيانات هذه املتغريات لدراسة االحندار اخلطي البسيط، 


 ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العاملبعد املتغري املستقل ومعامالت االرتباط والتحديد 


)DUAL( على حدا كل بعادهذه األو.  


  األداء أبعادو )DUAL( ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام  بنينتائج حتليل  لالحندار اخلطي البسيط  ): 39(اجلدول رقم 


Modèle 


Coefficients non 
standardizes 


Coefficients 
standardizes 


T Sig. R R2 


A 
Erreur 


standard 
Bêta 


ROS 
(Constante) ,031 ,017 


,888 
1,819 ,090 


,888a 0,789 
SEPAR ,141 ,020 7,244 ,000 


EPS 
(Constante) 25,300 23,387 


,607 
1,082 ,298 


,607a 0,368 
SEPAR 77,169 27,006 2,858 ,013 


P/E 
(Constante) 15,680 1,610 


-,807 
9,737 ,000 


,807a 0,651 
SEPAR -9,512 1,860 -5,115 ,000 


Q TOBIN 
(Constante) 1,073 ,060 


-,791 
17,821 ,000 


,791 0,625 
SEPAR -,336 ,070 -4,833 ,000 


  )60( ملحق رقم Spss 20من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات  :املصدر
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 االستعانة بنتائج حتليل االحندار الواردة يف اجلدول السابق من أجل اختبار الفرضيات اجلزئية مت   


  :وذلك كمايلي) الثالثة، الرابعة، اخلامسة، السابعة(


  :(H1-4-3) ةثالثاجلزئية الالفرضية اختبار  - 


 ")DUAL) منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام زدواجيةال" وجد دور ي: أنه واليت تنص على  


عند  " )ROS( العائد على املبيعات"مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات " يف


    .)0,05(مستوى الداللة 


والعائد على  )DUAL( ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام بنيو لدراسة العالقة     


  :البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي معادلة االحندار  فإن  )ROS(املبيعات 


ROS = 0,031 + 0,141 DUAL  


 العامازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير  وتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة موجبة بني    


)DUAL(  والعائد على املبيعات)ROS(  مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند)عند ف، )0,05


العائد على املبيعات  ارتفاعيؤدي ذلك إىل  )DUAL( ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام


)ROS(   معامل االرتباط  ةوحدة، ومبا أن قيم 0,141مبقدارR = 8,88 %  فهي تشري إىل وجود عالقة


والعائد على املبيعات  )DUAL(  ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العامعند ارتباط خطي قوية 


)ROS(  كما يشري معامل التحديد ،R
 )ROS(من التغريات احلاصلة يف العائد على املبيعات  % 78,9إىل أن 2


، ومبا أن هذه )DUAL( منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العامازدواجية عند  يعزى إىل التغريات احلاصلة


زدواجية منصب ال" يوجد دور  :نهأ واليت تنص على (H1-4-3) زئيةنقبل الفرضية اجلالعالقة موجبة فإننا 


مقاسا  املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات  " يف ")DUAL( رئيس جملس اإلدارة واملدير العام


    .)0,05(عند مستوى الداللة  " )ROS( العائد على املبيعات" بـ


  :(H1-4-4) ةرابعالفرضية اجلزئية ال اختبار - 


 ")DUAL( زدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العامال" يوجد دور : واليت تنص على أنه   


عند مستوى  "  EPS)( عائد السهم "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات  " يف


    .)0,05(الداللة 


  السهم عائد و )DUAL( ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام بنيو لدراسة العالقة     


(EPS) البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي معادلة االحندار  فإن:  


EPS = 25,3 + 77,169 DUAL 


  ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام بنيوتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة موجبة    


)DUAL( السهم عائدو  (EPS)،  مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند)ازدواجية فعند ، )0,05


 مبقدار(EPS)  السهم عائد ارتفاعيؤدى ذلك إىل  )DUAL(  منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام


فهي تشري إىل وجود عالقة ارتباط خطي  % R =60,7معامل االرتباط  ة، ومبا أن قيموحدة 77,169
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، كما يشري (EPS)  السهم عائدو )DUAL(  ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العامعند متوسطة 


يعزى إىل التغريات  (EPS) السهم عائدمن التغريات احلاصلة يف  % 8,36إىل أن    R2معامل التحديد 


 نقبلومبا أن العالقة موجبة فإننا  ،)DUAL(  ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام احلاصلة عند


ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة  عند "  دوروجد ي  :أنهواليت تنص على  (H1-4-4) اجلزئيةالفرضية 


 عائد السهم" مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات  "يف"  )DUAL(  واملدير العام


(EPS) "  0,05(عند مستوى الداللة(.    


  :(H1-4-5) ةامساختبار  الفرضية اجلزئية اخل - 


  ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام عند" يوجد دور: واليت تنص على أنه    


)DUAL(" رحبية السهم  مضاعف" مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات  "يف(P/E) 


    .)0,05(عند مستوى الداللة  "


رحبية  مضاعف و )DUAL( ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام بنيو لدراسة العالقة     


  :اجلدول السابق هيالبسيط واملبينة يف اخلطي معادلة االحندار  فإن(P/E)السهم 


P/E = 15, 68 - 9,512 DUAL 


ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة  بنيوتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة سالبة أي عكسية    


مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند  ،(P/E)رحبية السهم  مضاعف ) (DUALواملدير العام 


 مضاعفيؤدى ذلك إىل اخنفاض )  (DUAL اإلدارة واملدير العامازدواجية منصب رئيس جملس  عندف، )0,05(


فهي تشري إىل وجود  % R = 80,7معامل االرتباط  ة، ومبا أن قيموحدة 9,512مبقدار  (P/E)رحبية السهم 


رحبية  مضاعف و )DUAL( ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام عالقة ارتباط خطي قوية عند 


رحبية  مضاعفمن التغريات احلاصلة يف   % 65,1إىل أن    R2، كما يشري معامل التحديد  (P/E)السهم 


 ،)DUAL( ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العاميعزى إىل التغريات احلاصلة عند  (P/E)السهم 


زدواجية ال "يوجد دور  :هأنواليت تنص على  (H1-4-5) الفرضية اجلزئيةنرفض مبا أن هذه العالقة سالبة و


املدرجة يف بورصة " حتسني أداء الشركات  "يف ")DUAL( منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام


عند مستوى الداللة للشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر "  (P/E) رحبية السهم مضاعف " مقاسا بـ اجلزائر


)0,05(.    


  :(H1-4-7) ةسابعاختبار الفرضية اجلزئية ال -


 "يف")DUAL(زدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العامال"يوجد دور: واليت تنص على أنه     


عند مستوى  " (Q TOBIN) نسبة كيو توبني"مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات


    .)0,05(الداللة 


 نسبة كيوتوبني و )DUAL(  واملدير العامازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة  بنيو لدراسة العالقة     


(Q TOBIN)   البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي معادلة االحندار  فإن:  
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Q TOBIN = 1,073 - 0,336 DUAL 


 ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام  بنيوتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة سالبة     


)DUAL(  ونسبة كيو توبني(Q TOBIN) ،  مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند)فعند ، )0,05


إىل اخنفاض قيمة نسبة كيو توبني يؤدي ذلك  )DUAL(ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام 


(Q TOBIN)   معامل االرتباط  ةوحدة، ومبا أن قيم 0,336مبقدارR = 79,1 %  فهي تشري إىل وجود


ونسبة كيو توبني  (DUAL) ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام  عند عالقة ارتباط خطي قوية


(Q TOBIN)   كما يشري معامل التحديد ،R
 من التغريات احلاصلة يف نسبة كيو توبني   % 62,5إىل أن    2


(Q TOBIN)  ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العامعند يعزى إىل التغريات احلاصلة )DUAL(، 


 يوجد دور :واليت تنص على أنه (H1-4-7) اجلزئيةالفرضية  رفضنفإننا ومبا أن العالقة سالبة أي عكسية 


املدرجة " حتسني أداء الشركات  "يف "  )DUAL(  زدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العامال"


  .)0,05(عند مستوى الداللة   )Q TOBIN( كيو توبنينسبة  " مقاسا بـ اجلزائريف بورصة 


  (H1-4) الفرضية الفرعية الرابعةنتائج اختبار ملخص  :ثالثا 


 )DUAL(  زدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العامال "يوجد دور : واليت تنص على أنه     


 .)0,05(املدرجة يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة " وحتسني أداء الشركات" 


، (H1-4)رابعةالفرضيات اجلزئية املتعلقة بالفرضية الفرعية النتائج اختبار ويوضح اجلدول املوايل ملخص ل        


  .الفرضيةهذه  ها مع النتائج املتوقعة خنترببناء على النتائج ومقارنتو


  (H1-4)الرابعةنتائج اختبار الفرضية الفرعية ): 40(اجلدول رقم 


 DUAL) ( ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام


 النتيجة حول حتقق الفرضية املعنوية نتيحة حتليل االرتباط عالقة االرتباط املتوقعة لتابعةاملتغريات ا


(ROA) عدم حتقق الفرضية ال تأثري + + العائد على األصول 


(ROE) عدم حتقق الفرضية ال تأثري + + العائد على األموال الخاصة 


(ROS) حتقق الفرضية تأثري + + العائد على المبیعات 


(EPS) حتقق الفرضية تأثري + + عائد السھم 


(P/E) حتقق الفرضيةعدم  تأثري - + مضاعف ربحیة السھم 


(EVA)   حتقق الفرضية عدم ال تأثري + + القیمة االقتصادیة المضافة 


(Q TOBIN) حتقق الفرضيةعدم  تأثري - + كیو توبین 


  )39(و ) 38(رقم  من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدولني: املصدر


يتني فرض أغلب الفرضيات اجلزئية حيت حتققت حتقق عدم نالحظ من نتائج اختبار الفرضيات اجلزئية   


 "يوجد دور : أنه واليت تنص على (H1-4) الفرعية الرابعةالفرضية رفض نفرضيات، وبناء عليه  7ن أصل م


املدرجة يف " حتسني أداء الشركات"  يف " )DUAL(  زدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العامال


  .)0,05(بورصة اجلزائر عند مستوى داللة 
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 (H1-4)الفرعية الرابعة  ةالفرضينتائج اختبار مناقشة وتفسري : رابعا


، حيث أظهرت النتائج  مناقشة النتائج املتوصل إليهاو سنحاول تفسريوباالعتماد على ما مت تناوله    


حتسني أداء " دور يف"  DUAL)(واملدير العام  جملس اإلدارة زدواجية منصب رئيسال"  عدم وجود دور


العائد على املبيعات " بشكل عام باستثناء حتسني األداء مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " الشركات


)ROS(  والعائد على السهم )EPS("وذلك كما يلي ،:  


عالقة موجبة معنوية أي هلا داللة  DUAL)(الزدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام ن كا - 


،  (ROS)العائد على املبيعات( إحصائية مع حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر مقاسا بـ 


رئيس جملس اإلدارة واملدير العام  بأن قد يكون الزدواجية منصبري ذلك سكن تفميو، ))EPS(وعائد السهم 


)(DUAL  حيث أن شغل نفس الشخص للمنصبني والذي يكون له معرفة أكثر دور يف حتسني أداء الشركات


، إضافة إىل أن مما يساعد جملس اإلدارة يف اختاذ قرارات رشيدة ،بالشركة وطبيعتها وبيئتها اليت تعمل فيها


املدير العام هو أحد املسامهني الكبار  الرئيسامللكية مركزة جدا يف الشركات حمل الدراسة حيث يكون 


   .عليهبالفائدة يف النهاية سريجع ذلك  هألن كة تكون لديه رغبة أكثر يف حتسني أداء الشروبالتايل


واليت توصلت إىل أنه ال توجد ) 2013عالم حممد محدان وآخرون (تتفق هذه الدراسة مع دراسة ال    


   .و أداء الشركات يف سوق الكويت املالية عالقة عند الفصل بني منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام


ذو تأثري سالب ومعنوي  أي  DUAL)(الزدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام كان بينما  - 


، )P/E( مضاعف رحبية السهم(بـمقاسا داللة إحصائية مع حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر 


، وميكن تفسري ذلك بأنه عند شغل نفس الشخص للمنصبني فإنه جيعل من  Q TOBIN) نسبة كيو توبني


الصعب على جملس اإلدارة االنتباه لفشل اإلدارة العليا، كذلك فإن تركز عملية اختاذ القرار والرقابة على 


  .القرارات يف يد شخص واحد يقلل من كفاءة جملس اإلدارة يف الرقابة على اإلدارة العليا


توجد عالقة  اليت توصلت إىل أنه ال) 2009اء الدين مسري عالم (ه النتيجة مع دراسة مل تتفق هذ  


سني أداء الشركات مع حت DUAL)(الزدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام ذات داللة إحصائية 


  ).)P/E( مضاعف رحبية السهم( املصرية مقاسا بـ


 عالقةوجود  عدم واليت توصلت إىل)  2016عالم حممد موسى محدان (أيضا مع دراسة تتفقال   


مقاسا  وأداء الشركات البحرينية DUAL)(الزدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام  معنوية


  .Q) نسبة كيو توبني(بـ


داللة  اأي ليس هل ةمعنوي غريعالقة  DUAL)(الزدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام كذلك  - 


  (ROA) العائد على األصول( مقاسا بـالشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر أداء حتسني  معإحصائية 


  .   (EVA) ، و القيمة االقتصادية املضافة) (ROEوالعائد على األموال اخلاصة 


أنه ال توجد عالقة ذات  إىلواليت توصلت ) 2017نوي فاطمة الزهراء (وتتفق هذه النتيجة مع دراسة   


 بنوكالأداء حتسني  مع DUAL)(ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام داللة إحصائية بني 
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  )). (ROEوالعائد على األموال اخلاصة   (ROA) العائد على األصول( مقاسا بـ اجلزائرية


الزدواجية اليت توصلت إىل أن ) 2009اء الدين مسري عالم (تتفق هذه النتيجة مع دراسة  بينما ال  


 سني أداء الشركات املصرية مقاسا بـمع حتعالقة سالبة  DUAL)(منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام 


      .)) (ROEالعائد على األموال اخلاصة ، )ROA(العائد على األصول (


فتوصلت إىل أنه يوجد أثر ) 2015جنيب مسعود، عبد اهللا الدعاس، ( دراسةومل تتفق أيضا مع    


وأداء الشركات  DUAL)(الزدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام موجب ذو داللة إحصائية بني 


حقوق على األموال  العائد ،)ROA(العائد على األصول ( املدرجة يف سوق عمان لألوراق املالية مقاسا بـ 


  ، ) ) (ROEامللكية


   (H1-5) ةامسالفرضية الفرعية اخلنتائج اختبار : املطلب اخلامس


أداء   حتسني"  يف" )NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة ل"  يوجد دور: واليت تنص على أنه   


  .)0,05(املدرجة يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة " الشركات


  :فرضيات جزئية وهي سبعة يةالفرضوينبثق من هذا     


حتسني أداء "  يف" )NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة ل " يوجد دور :(H1-5-1) الفرضية اجلزئية األوىل - 


عند مستوى داللة  " )ROA( العائد على األصول "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 


)0,05(. 


حتسني "  يف ") NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة ل " يوجد دور :(H1-5-2) الثانيةالفرضية اجلزئية  - 


عند مستوى  "ROE)( العائد على األموال اخلاصة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 


 .)0,05(داللة 


حتسني "  يف ") NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة ل " يوجد دور: (H1-5-3) الثالثةالفرضية اجلزئية  - 


عند مستوى داللة " )ROS(العائد على املبيعات " مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" أداء الشركات 


)0,05(. 


حتسني "  يف"  )NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة ل "يوجد دور: (H1-5-4) الرابعةالفرضية اجلزئية  - 


 .)0,05(عند مستوى داللة    ")EPS( السهمعائد  "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" أداء الشركات 


حتسني "  يف ") NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة ل "يوجد دور: (H1-5-5) اخلامسةالفرضية اجلزئية  - 


 عند مستوى داللة ")P/E( رحبية السهم مضاعف "مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 


)0,05(. 
حتسني "  يف ") NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة ل " يوجد دور: (H1-5-6) ةدسالساالفرضية اجلزئية  - 


عند مستوى " ) (EVA)  القيمة االقتصادية املضافة (مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 


 .)0,05(داللة 


حتسني "  يف ") NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة ل "يوجد دور : (H1-5-7)سابعة الالفرضية اجلزئية  - 
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عند مستوى داللة  ")Q TOBIN( كيو توبني بنسبة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 


)0,05(.  


   (H1-5)نتائج اختبار الفرضية الفرعية اخلامسة : املطلب اخلامس


أداء   حتسني"  يف" )NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة ل"  يوجد دور: واليت تنص على أنه   


  .)0,05(املدرجة يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة " الشركات


  :وينبثق من هذا الفرضية سبعة فرضيات جزئية وهي    


حتسني أداء "  يف" )NCOMCA(لعدد جلان جملس اإلدارة  " يوجد دور :(H1-5-1) الفرضية اجلزئية األوىل - 


عند مستوى داللة  " )ROA( على األصول العائد "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 


)0,05(. 


حتسني "  يف ") NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة ل"  يوجد دور: (H1-5-2)الثانية الفرضية اجلزئية  - 


عند مستوى  "ROE)( العائد على األموال اخلاصة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 


 .)0,05(داللة 


حتسني "  يف ") NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة ل"  يوجد دور: (H1-5-3)الثالثة الفرضية اجلزئية  - 


عند مستوى داللة " )ROS(العائد على املبيعات " مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" أداء الشركات 


)0,05(. 


حتسني "  يف"  )NCOMCA(لعدد جلان جملس اإلدارة  "يوجد دور: (H1-5-4)الرابعة الفرضية اجلزئية  - 


 .)0,05(عند مستوى داللة    ")EPS( عائد السهم "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" أداء الشركات 


حتسني "  يف ") NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة ل" يوجد دور: (H1-5-5)اخلامسة الفرضية اجلزئية  - 


 عند مستوى داللة )"P/E( رحبية السهم مضاعف "مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 


)0,05(. 
حتسني "  يف ") NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة ل"  يوجد دور: (H1-5-6)السادسة الفرضية اجلزئية  - 


عند مستوى " ) (EVA)  القيمة االقتصادية املضافة (مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 


  .)0,05(داللة 


حتسني "  يف ") NCOMCA(لعدد جلان جملس اإلدارة  "يوجد دور : (H1-5-7)السابعة الفرضية اجلزئية  - 


عند مستوى داللة  ")Q TOBIN( كيو توبني بنسبة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 


)0,05(.  


  األداء أبعادو )NCOMCA( جملس اإلدارة جلانعدد حتليل التباين لالحندار بني  نتائج :أوال


عدد جلان جملس والختبار هذه الفرضيات مت استخدام االحندار اخلطي البسيط بني بعد املتغري املستقل   


ويوضح اجلدول التايل نتائج حتليل التباين  ،كل على حداري التابع األداء وأبعاد املتغ )NCOMCA( اإلدارة


  .األداء أبعادو ) NCOMCA( اإلدارة جملس جلانعدد لالحندار بني بعد املتغري املستقل 
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  األداءأبعاد و ) (NCOMCA جملس اإلدارة جلانعدد نتائج حتليل التباين لالحندار  بني ): 41(اجلدول رقم 


Modèle Somme des carrés ddl 
Moyenne 
des carrés 


F Sig. 


ROA 


Régression ,001 1 ,001 3,728 ,074b 


Résidu ,003 14 ,000     


Total ,004 15       


ROE 


Régression ,000 1 ,000 ,008 ,928b 


Résidu ,024 14 ,002     


Total ,024 15       


ROS 


Régression ,060 1 ,060 52,482 ,000b 


Résidu ,016 14 ,001     


Total ,076 15       


EPS 


Régression 17865,125 1 17865,125 8,165 ,013b 


Résidu 30630,579 14 2187,899     


Total 48495,704 15       


P/E 


Régression 271,453 1 271,453 26,167 ,000b 


Résidu 145,234 14 10,374     


Total 416,687 15       


EVA 


Régression 2876982,644 1 2876982,644 ,572 ,462b 


Résidu 70388133,294 14 5027723,807   


Total 73265115,938 15    


Q 
TOBIN 


Régression ,339 1 ,339 23,358 ,000b 


Résidu ,203 14 ,015     


Total ,542 15       


  )70( رقمملحق  Spss 20من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات : املصدر


عدد حتليل التباين أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني بعد املتغري املستقل يتضح من جدول   


، العائد على  )ROA(العائد على األصول ( وأبعاد املتغري التابع التالية ) NCOMCA(جلان جملس اإلدارة 


مستوى الداللة احملسوب لكل منهم  حيث كان، ))EVA(القيمة االقتصادية املضافة ، ROE) (األموال اخلاصة 


ويشري ذلك إىل ، )0,05(وهي أكرب من مستوى الداللة املعتمد  )0,462، 0,928 ،0,074(: على التوايل


، (H1-5-1)األوىل (  نرفض الفرضيات اجلزئيةوعليه ) األوىل، الثانية، السادسة( الفرضيات اجلزئية عدم حتقق 


واليت تنص  ألبعادهذه او) NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة املتعلقة ب )(H1-5-6) السادسة، (H1-5-2) الثانية


 :على


حتسني أداء " يف" )NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة ل" يوجد دور  :(H1-5-1) الفرضية اجلزئية األوىل -


عند مستوى داللة  " )ROA( العائد على األصول "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 


)0,05(. 


حتسني "  يف ") NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة ل" يوجد دور : (H1-5-2)الثانية الفرضية اجلزئية  -


عند مستوى  "ROE) ( العائد على األموال اخلاصة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 


 .)0,05(داللة 
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حتسني " يف"  )NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة ل" يوجد دور  : (H1-5-6)السادسة الفرضية اجلزئية  - 


عند مستوى  "   )EVA( القيمة االقتصادية املضافة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 


   .)0,05(الداللة 


   )  NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة بعد املتغري املستقل بينما هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني   


  ،)P/E(السهم  مضاعف رحبية، )EPS) ( السهم عائد، )ROS(العائد على املبيعات ( التالية  األداء أبعادو


اخلاصة م كان على الترتيب احملسوب وهذا ألن مستوى الداللة  ،))Q TOBIN(كييو توبني نسبة و


  .)0,05(وهو أقل من مستوى الداللة املعتمد  )0,000، 0,000، 0,013، 0,000(


جلان جملس اإلدارة  معامالت االرتباط والتحديد ونتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط بني عدد :ثانيا


)NCOMCA  ( األداء  أبعادو   


عدد جلان تبني من حتليل التباين لالحندار اخلطي البسيط معنوية مناذج االحندار بني بعد املتغري املستقل   


  السهم عائد، )ROS(العائد على املبيعات ( املتغري التابع األداء التايل أبعاد و)  NCOMCA(جملس اإلدارة 


)(EPS ،السهم  مضاعف رحبية)P/E(، كييو توبني نسبة و)Q TOBIN(( صالحية بيانات هذه وبالتايل  ، و


ويوضح اجلدول املوايل نتائج حتليل االحندار ومعامالت االرتباط املتغريات لدراسة االحندار اخلطي البسيط، 


  .كل على حدا ألبعادهذه امع ) NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة لوالتحديد 


  


  األداء وأبعاد )  NCOMCA( نتائج حتليل  لالحندار اخلطي البسيط  عدد جلان جملس اإلدارة): 42(اجلدول رقم 


Modèle 
Coefficients non standardisés Coefficients standardisés 


T Sig. R R2 
A Erreur standard Bêta 


ROS 
(Constante) ,384 ,035 


-,888 
10,920 ,000 


,888a ,789 
NCOMCA -,071 ,010 -7,244 ,000 


EPS 
(Constante) 218,222 48,685 


-,607 
4,482 ,001 


,607a ,368 
NCOMCA -38,584 13,503 -2,858 ,013 


P/E 
(Constante) -8,101 3,352 


,807 
-2,416 ,030 


,807a ,651 
NCOMCA 4,756 ,930 5,115 ,000 


Q TOBIN 
(Constante) ,233 ,125 


,791 
1,859 ,084 


,791a ,625 
NCOMCA ,168 ,035 4,833 ,000 


 )70( ملحق رقم Spss 20خمرجات  من إعداد الباحث باالعتماد على : املصدر


( مت االستعانة بنتائج حتليل االحندار الواردة يف اجلدول السابق من أجل اختبار الفرضيات اجلزئية   


 :    وذلك كمايلي) الثالثة، الرابعة، اخلامسة، السابعة


  :(H1-5-3) ةثالثالفرضية اجلزئية النتائج اختبار  - 


حتسني أداء "  يف ") NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة ل"  يوجد دور: واليت تنص على أنه      


عند مستوى الداللة  " )ROS( العائد على املبيعات" مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 


)0,05(.    
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 فإن )ROS(والعائد على املبيعات  )NCOMCA(و لدراسة العالقة بني عدد جلان جملس اإلدارة     


  :البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي معادلة االحندار 


ROS = 0,384 - 0,071 NCOMCA  


وتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة سالبة بني بعد املتغري املستقل عدد جلان جملس اإلدارة     


)NCOMCA  (  والعائد على املبيعات)ROS(  مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند)فعند، )0,05 


بلجنة واحدة يؤدي ذلك إىل اخنفاض يف العائد على املبيعات )  NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة  زيادة


)ROS(   معامل االرتباط  ةوحدة، ومبا أن قيم 0,071مبقدارR = 8,88 %  فهي تشري إىل وجود عالقة


، كما يشري )ROS(والعائد على املبيعات  ) NCOMCA(ارتباط خطي قوية جدا بني عدد جلان جملس اإلدارة 


Rمعامل التحديد 
يعزى إىل التغريات  )ROS(من التغريات احلاصلة يف العائد على املبيعات  %78,9 إىل أن  2


  نرفض الفرضية اجلزئية، ومبا أن هذه العالقة سالبة فإننا )NCOMCA(احلاصلة عدد جلان جملس اإلدارة 


(H1-5-3) عدد جلان جملس اإلدارة ل"  يوجد دور ي أنه : واليت تنص على أنه)NCOMCA (" حتسني "  يف


عند مستوى الداللة  " )ROS( العائد على املبيعات" "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" أداء الشركات 


)0,05(.    


 :(H1-5-4) ةرابعالفرضية اجلزئية النتائج اختبار   - 


حتسني أداء "  يف ")NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة ل" يوجد دور : أنه واليت تنص على     


    .)0,05(عند مستوى الداللة  "  )EPS( عائد السهم "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 


معادلة  فإن) EPS(  السهم عائدو ) NCOMCA(و لدراسة العالقة بني عدد جلان جملس اإلدارة     


  :البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي االحندار 


EPS = 218,222 - 38,584 NCOMCA   


وتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة سالبة بني بعد املتغري املستقل عدد جلان جملس اإلدارة    


)NCOMCA  ( السهم عائدو  (EPS) ،  مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند)فعند زيادة ، )0,05


  مبقدار )EPS( السهم عائدبلجنة واحدة يؤدى ذلك إىل اخنفاض ) NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة 


فهي تشري إىل وجود عالقة ارتباط خطي  % R =60,7معامل االرتباط  ةوحدة، ومبا أن قيم 38,584


R، كما يشري معامل التحديد )EPS( السهم عائدو) NCOMCA( متوسطة بني عدد جلان جملس اإلدارة
2  


يعزى إىل التغريات احلاصلة يف عدد جلان جملس  )EPS( السهم عائدمن التغريات احلاصلة يف  % 36,8إىل أن  


يوجد دور : واليت تنص على أنه (H1-5-4) الفرضية اجلزئية نرفضومبا أن العالقة سالبة  ،)NCOMCA(اإلدارة 


املدرجة يف " حتسني أداء الشركات "  يف" )NCOMCA(لعدد جلان جملس اإلدارة  "ذو داللة إحصائية 


    .)0,05(عند مستوى الداللة  " )EPS( عائد السهم" مقاسا بـ بورصة اجلزائر


 (H1-5-5) ةامسالفرضية اجلزئية اخلنتائج اختبار  - 


حتسني أداء " يف ")NCOMCA(لعدد جلان جملس اإلدارة " يوجد دور: واليت تنص على أنه     
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عند مستوى الداللة  " )P/E(رحبية السهم مضاعف  " "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 


)0,05(.    


 فإن )P/E(السهم  رحبيةمضاعف  و )  NCOMCA( اإلدارةعدد جلان جملس و لدراسة العالقة بني     


  :البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي معادلة االحندار 


P/E = 4,756 NCOMCA   – 8,101 


 وتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة موجبة بني بعد املتغري املستقل عدد جلان جملس اإلدارة   


)NCOMCA (السهم  رحبية ومضاعف)P/E(،  مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند)عند ف، )0,05


السهم  رحبيةمضاعف بلجنة واحدة يؤدى ذلك إىل ارتفاع ) NCOMCA(زيادة عدد جلان جملس اإلدارة 


)P/E(  معامل االرتباط  ةوحدة، ومبا أن قيم 4,756مبقدارR =80,7 %  فهي تشري إىل أن وجود عالقة


كما يشري  ،)P/E(السهم  رحبية ومضاعف) NCOMCA(ارتباط خطي قوية بني عدد جلان جملس اإلدارة 


يعزى إىل  ))P/E(رحبية السهم مضاعف من التغريات احلاصلة يف  % 65,1إىل أن   R2معامل التحديد 


نقبل الفرضية ومبا أن هذه العالقة موجبة ، )NCOMCA(التغريات احلاصلة يف عدد جلان جملس اإلدارة 


حتسني أداء "  يف )"NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارةل"يوجد دور : واليت تنص على أنه (H1-5-5) اجلزئية


    .)0,05( عند مستوى الداللة" )P/E( رحبية السهم مضاعف"مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر"الشركات


   :(H0-5-7)سابعة اجلزئية الالفرضية نتائج اختبار - 


حتسني أداء " يف" ) NCOMCA( جملس اإلدارة عدد جلانل" يوجد دور  :أنه واليت تنص على    


عند مستوى الداللة  " (Q TOBIN) نسبة كيو توبني "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 


)0,05(.    


 فإن   (Q TOBIN) نسبة كيوتوبني و)  NCOMCA(و لدراسة العالقة بني عدد جلان جملس اإلدارة     


  :البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي معادلة االحندار 


Q TOBIN = 0,233 + 0,168 NCOMCA 


وتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة موجبة بني بعد املتغري املستقل عدد جلان جملس اإلدارة     


)NCOMCA ( ونسبة كيو توبنيQ TOBIN) (،  مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند)0,05( ،


يؤدي ذلك إىل ارتفاع قيمة نسبة كيو توبني  بلجنة واحدة) NCOMCA(فعند زيادة عدد جلان جملس اإلدارة 


Q TOBIN) (   معامل االرتباط  ةوحدة، ومبا أن قيم 0,168مبقدارR = 79,1 %  فهي تشري إىل وجود


، كما  ) (Q TOBINونسبة كيو توبني  )NCOMCA(عالقة ارتباط خطي قوية بني عدد جلان جملس اإلدارة 


Rيشري معامل التحديد 
يعزى )  (Q TOBINمن التغريات احلاصلة يف نسبة كيو توبني  % 62,5إىل أن    2


نقبل الفرضية ومبا أن العالقة موجبة  ، ) NCOMCA(إىل التغريات احلاصلة يف عدد جلان جملس اإلدارة 


عدد جلان جملس اإلدارة ل" يوجد دور ذو داللة إحصائية : واليت تنص إىل أنه (H1-5-7) اجلزئية


)NCOMCA"( كيو توبني نسبة  "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات " يف )Q 
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TOBIN) (  " عند مستوى الداللة للشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر)0,05(.  


   (H1-5)نتائج اختبار  الفرضية الفرعية اخلامسة ملخص : ثالثا


أداء  حتسني"  يف ")NCOMCA(عدد جلان جملس اإلدارة ل" يوجد دور : أنه واليت تنص على   


  .)0,05(املدرجة يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة " الشركات


ويوضح اجلدول املوايل ملخص لنتائج اختبار الفرضيات اجلزئية املتعلقة بالفرضية الفرعية اخلامسة      


(H1-5) ، بناء على مقارنة النتائج املتوصل هلا مع النتائج املتوقعة خنترب هذه الفرضيةو.  


  (H1-5)امسة نتائج اختبار الفرضية الفرعية اخل): 43(اجلدول رقم 


 )NCOMCA( عدد جلان جملس اإلدارة املستقلبعد املتغري 


 لتابعاملتغرياأبعاد 
عالقة االرتباط 


 املتوقعة


نتيحة حتليل 


 االرتباط
 املعنوية


النتيجة حول حتقق 


 الفرضية


(ROA) عدم حتقق الفرضية ال تأثري - + العائد على األصول 


(ROE) عدم حتقق الفرضية ال تأثري - + العائد على األموال الخاصة 


(ROS) حتقق الفرضيةعدم  تأثري - + العائد على المبیعات  


(EPS) حتقق الفرضيةعدم  تأثري - + عائد السھم  


(P/E) حتقق الفرضية تأثري + + مضاعف ربحیة السھم 


(EVA)   عدم حتقق الفرضية ال تأثري - + القیمة االقتصادیة المضافة 


(Q TOBIN) حتقق الفرضية تأثري + + كیو توبین 


  ).43(، )42(رقم  من إعداد الباحث اعتمادا على اجلدولني: املصدر


فرضيتني  نالحظ من نتائج اختبار الفرضيات اجلزئية عدم حتقق أغلب الفرضيات اجلزئية حيت حتققت   


يوجد دور  : أنهواليت تنص على  (H1-5)فرضيات، وبناء عليه نرفض الفرضية الفرعية اخلامسة  7من أصل 


املدرجة يف بورصة اجلزائر عند " حتسني أداء الشركات"  يف ") NCOMCA( جملس اإلدارة جلانعدد ل"


  .)0,05(مستوى داللة 


 (H1-5)لفرعية اخلامسة اة الفرضيوتفسري نتائج اختبار مناقشة : رابعا


مناقشة النتائج املتوصل إليها ومقارنتها مع الدراسات و سنحاول تفسريوباالعتماد على ما مت تناوله    


حتسني "يف  " NCOMCA)( لعدد جلان جملس اإلدارة"  عدم وجود دورالسابقة، حيث أظهرت النتائج 


 رحبية مضاعف" املدرجة يف بورصة اجلزائر بشكل عام باستثناء حتسني األداء مقاسا بـ" أداء الشركات


  :، وذلك كما يلي")Q TOBIN(نسبة كيو توبني ، )P/E(السهم 


هلا عالقة موجبة ومعنوية أي ذات داللة إحصائية مع حتسني "  NCOMCA)( لعدد جلان جملس اإلدارةإن  -


 Q(بنسبة كيو توبني ، )P/E(مضاعف رحبية السهم ( أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر مقاسا بـ


TOBIN( " وتفسر هذه النتيجة بأنه كلما زاد عدد جلان جملس اإلدارة كلما زادت كفاءة جملس اإلدارة ،


بالقيام مبهام معينة يزيد من عملية الرقابة وجودة األداء مما يؤثر على أداء وذلك حيث أن ختصص كل جلنة 
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  .  ومدروسةالس والذي بدوره حيسن أداء املؤسسة بشكل عام وذلك باختاذه قرارات رشيدة 


عالقة سالبة وذات داللة إحصائية مع حتسني أداء  NCOMCA)( لعدد جلان جملس اإلدارةكان بينما  - 


، أما )،)EPS(عائد السهم  ، (ROS) العائد على املبيعات" الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر مقاسا بـ


العالقة السالبة بني عدد جلان جملس اإلدارة وحتسني األداء فقد تفسر بأن العدد الكبري للجان جملس اإلدارة قد 


ينجم عنه التماطل يف اختاذ القرارات نتيجة اختالف وجهات النظر، إضافة إال أن كثرة اللجان قد ينجم عنه 


األعضاء عضو يف أكثر من جلنة وبالتايل سيؤثر ذلك على تداخل املهام بني أعضاء اللجان ألنه قد يكون أحد 


  . آدائه يف اللجان األخرى


مع حتسني داللة إحصائية  اأي ليس هل ةمعنوي عالقة غري  NCOMCA)( لعدد جلان جملس اإلدارةكذلك - 


، العائد على األموال )ROA(العائد على األصول (  مقاسا بـأداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر 


  ).   (EVA)القيمة االقتصادية املضافة، ROE) (اخلاصة 


واليت توصلت ) 2014شوقي عشور بورقبة و عبد احلليم عمار غريب (ال تتفق هذه النتيجة مع دراسة   


إىل وجود عالقة موجبة وذات داللة إحصائية بني عدد جلان جملس اإلدارة وأداء املصارف اإلسالمية مقاسا 


  .)ROA(العائد على األصول (بـ


 (H1-6)نتائج اختبار  الفرضية الفرعية السادسة : املطلب السادس


" أداء الشركات حتسني"  يف"   (ACTMAJ) نسبة تركز امللكيةل" يوجد دور : على أنه تنص واليت    


 .)0,05(املدرجة يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة 


  :وينبثق من هذه الفرضية سبعة فرضيات جزئية وهي


حتسني أداء " يف"  (ACTMAJ)نسبة تركز امللكيةل"  يوجد دور :(H1-6-1) الفرضية اجلزئية األوىل - 


عند مستوى داللة  " )ROA( العائد على األصول "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 


)0,05(. 


حتسني أداء " يف " (ACTMAJ) نسبة تركز امللكيةل" يوجد دور : (H1-6-2)الثانية الفرضية اجلزئية  - 


عند مستوى داللة  "ROE) ( العائد على األموال اخلاصة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " الشركات 


)0,05(. 
حتسني أداء "  يف "  (ACTMAJ)نسبة تركز امللكيةل" يوجد دور : (H1-6-3)الثالثة الفرضية اجلزئية  - 


عند مستوى داللة  " )ROS(العائد على املبيعات " مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 


)0,05(. 


حتسني أداء "  يف"   (ACTMAJ)نسبة تركز امللكيةل"  يوجد دور: (H1-6-4)الرابعة الفرضية اجلزئية  - 


 .)0,05(عند مستوى داللة   ")EPS( عائد السهم "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 


حتسني أداء "  يف " (ACTMAJ)نسبة تركز امللكيةل" يوجد دور : (H1-6-5)اخلامسة الفرضية اجلزئية  - 


 .)0,05( عند مستوى داللة  ")P/E( رحبية السهم "مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " الشركات 


حتسني أداء "  يف "    (ACTMAJ)نسبة تركز امللكيةل" يوجد دور : (H1-6-6)السادسة الفرضية اجلزئية  - 
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عند مستوى داللة "    EVA)(  القيمة االقتصادية املضافة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " الشركات 


)0,05(. 


حتسني أداء "يف "(ACTMAJ)نسبة تركز امللكيةل"يوجد دور: (H1-6-7)السابعة الفرضية اجلزئية  - 


  .)0,05(داللة عند مستوى ")Q TOBIN(كيو توبني بنسبة"مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " الشركات


 األداء أبعادو  (ACTMAJ)  نسبة تركز امللكيةنتائج حتليل التباين لالحندار بني  :ثانيا


نسبة تركز امللكية والختبار هذه الفرضيات مت استخدام االحندار اخلطي البسيط بني بعد املتغري املستقل    


(ACTMAJ)    ويوضح اجلدول التايل نتائج حتليل التباين ، وأبعاد املتغري التابع مؤشرات األداء كل على حدا


  .األداء أبعادو    (ACTMAJ)نسبة تركز امللكيةلالحندار لبعد املتغري املستقل 


  األداء أبعادو    (ACTMAJ)  نسبة تركز امللكيةنتائج حتليل التباين لالحندار  بني ): 44(اجلدول رقم 


Modèle 
Somme des 


carrés ddl 
Moyenne des 


carrés F Sig. 


ROA 


Régression ,000 1 ,000 ,778 ,393b 


Résidu ,003 14 ,000   


Total ,004 15    


ROE 


Régression ,001 1 ,001 ,592 ,454b 


Résidu ,023 14 ,002     


Total ,024 15       


ROS 


Régression ,031 1 ,031 9,423 ,008b 


Résidu ,045 14 ,003     


Total ,076 15       


EPS 


Régression 26149,994 1 26149,994 16,383 ,001b 


Résidu 22345,711 14 1596,122     


Total 48495,704 15       


P/E 


Régression 271,988 1 271,988 26,315 ,000b 


Résidu 144,699 14 10,336     


Total 416,687 15       


EVA 


Régression 12718510,826 1 12718510,826 2,941 ,108b 


Résidu 60546605,113 14 4324757,508 
  


Total 73265115,938 15 
   


Q 
TOBIN 


Régression ,222 1 ,222 9,739 ,008b 


Résidu ,320 14 ,023     


Total ,542 15       


  )80( ملحق رقم Spss 20من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات : املصدر


حتليل التباين أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني بعد املتغري املستقل نسبة يتضح من جدول   


، العائد على  )ROA(العائد على األصول ( وأبعاد املتغري التابع األداء التالية ) ACTMAJ(تركز امللكية  


مستوى الداللة احملسوب لكل منهم  حيث كان ،))EVA(القيمة االقتصادية املضافة ، )ROE( األموال اخلاصة 


ويشري ذلك لعدم ، )0,05( وهي أكرب من مستوى الداللة املعتمد )0,108، 0,454 ،0,393(: على التوايل
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 الثانية، (H1-6-1)األوىل ( الفرضيات اجلزئية رفضن، وعليه )األوىل، الثانية، السادسة(حتقق الفرضيات اجلزئية 


(H1-6-2) ،السادسة (H1-6-6) ( ذه األبعاد و بعد املتغري املستقل نسبة تركز امللكية  املتعلقة)ACTMAJ  ( واليت


   :تنص على
حتسني أداء "  يف"  (ACTMAJ)نسبة تركز امللكيةل"يوجد دور :(H1-6-1) رضية اجلزئية األوىلالف - 


 .)0,05(عند مستوى داللة  ")ROA(العائد على األصول "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 


حتسني أداء "  يف " (ACTMAJ)  نسبة تركز امللكيةل" يوجد دور : (H1-6-2)الثانية الفرضية اجلزئية  -


عند مستوى داللة  ")ROE(  العائد على األموال اخلاصة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " الشركات 


)0,05(. 
حتسني " يف "     (ACTMAJ) نسبة تركز امللكيةل" يوجد دور : (H1-6-6)السادسة الفرضية اجلزئية  - 


عند مستوى  "  )EVA( القيمة االقتصادية املضافة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 


   .)0,05(الداللة 


   )ACTMAJ(نسبة تركز امللكية بعد املتغري املستقل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني كان بينما   


السهم  ومضاعف رحبية، )EPS) ( السهم عائد، )ROS(العائد على املبيعات ( التالية  األداء التابع املتغريأبعاد و


)P/E(، كيو توبني نسبة  و)Q TOBIN((،  م كان على الترتيب احملسوب وهذا ألن مستوى الداللة اخلاصة


  .)0,05(وهو أقل من مستوى الداللة املعتمد  )0,008، 0,000، 0,001، 0,008(


 نسبة تركز امللكيةمعامالت االرتباط والتحديد ونتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط بني  :ثانيا


)ACTMAJ  ( األداء  أبعادو   


نسبة تركز تبني من حتليل التباين لالحندار اخلطي البسيط معنوية مناذج االحندار لبعد املتغري املستقل   


، EPS) ( السهم عائد، )ROS(العائد على املبيعات ( ملتغري التابع األداء التالية اأبعاد و ) ACTMAJ(امللكية  


صالحية بيانات هذه املتغريات وبالتايل  ،))Q TOBIN(كييو توبني نسبة  و ،)P/E(السهم  مضاعف رحبية


ويوضح اجلدول املوايل نتائج حتليل االحندار ومعامالت االرتباط والتحديد لدراسة االحندار اخلطي البسيط، 


  .كل على حدا ألبعادهذه ا مع) ACTMAJ(نسبة تركز امللكية  ل


  األداء أبعادو )  ACTMAJ( نسبة تركز امللكيةنتائج حتليل  لالحندار اخلطي البسيط  ): 45(اجلدول رقم 


Modèle 
Coefficients non standardizes Coefficients standardisés 


t Sig. R R2 


A Erreur standard Bêta 


ROS 
(Constante) -,186 ,106  


,634 
-1,753 ,101 


,634a ,402 
ACTMAJ ,457 ,149 3,070 ,008 


EPS 
(Constante) -215,532 74,471  


,734 
-2,894 ,012 


,734a ,539 
ACTMAJ 422,202 104,308 4,048 ,001 


P/E 
(Constante) 39,010 5,993  


-,808 
6,510 ,000 


,808a ,653 
ACTMAJ -43,059 8,394 -5,130 ,000 


Q TOBIN 
(Constante) 1,692 ,282  


-,641 
6,008 ,000 


,641a ,410 
ACTMAJ -1,231 ,394 -3,121 ,008 


 )80( ملحق رقم Spss 20من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات   :املصدر
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الثالثة، (مت االستعانة بنتائج حتليل االحندار الواردة يف اجلدول السابق من أجل اختبار الفرضيات اجلزئية  


  :    يلي وذلك كما) السابعةالرابعة، اخلامسة، 


  :(H1-6-3) ةثالثالفرضية اجلزئية النتائج اختبار  - 


" حتسني أداء الشركات "  يف ")ACTMAJ(نسبة تركز امللكية ل" يوجد دور : واليت تنص على أنه    


    .)0,05(عند مستوى الداللة  " )ROS( العائد على املبيعات" مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر


معادلة  فإن )ROS(والعائد على املبيعات ) ACTMAJ(و لدراسة العالقة بني نسبة تركز امللكية     


  :البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي االحندار 


ROS = 0,457 ACTMAJ   – 0,186  


  )  ACTMAJ(وتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة موجبة بني بعد املتغري املستقل نسبة تركز امللكية    


نسبة تركز  زيادة فعند،  )0,05(مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند  )ROS(والعائد على املبيعات 


 0,457مبقدار   )ROS(بوحدة واحدة يؤدي ذلك إىل ارتفاع يف العائد على املبيعات  ) ACTMAJ(امللكية  


بني نسبة تركز  قويةفهي تشري وجود عالقة ارتباط خطي  % R = 4,63معامل االرتباط  ةوحدة، ومبا أن قيم


R، كما يشري معامل التحديد  )ROS(والعائد على املبيعات ) ACTMAJ(امللكية  
من   %  40,2 إىل أن  2


يعزى إىل التغريات احلاصلة يف نسبة تركز امللكية   )ROS(التغريات احلاصلة يف العائد على املبيعات 


)ACTMAJ( نقبل الفرضية اجلزئية، ومبا أن هذه العالقة موجبة فإننا (H1-6-3)  وجد ي :أنهواليت تنص على


مقاسا  املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات "  يف ")ACTMAJ(نسبة تركز امللكية  ل" دور 


    .)0,05(عند مستوى الداللة  " )ROS( العائد على املبيعات"بـ


 (H1-6-4) ةرابعالفرضية اجلزئية النتائج اختبار  - 


" حتسني أداء الشركات "  يف ") ACTMAJ(نسبة تركز امللكية ل"  يوجد دور :أنه واليت تنص على     


    .)0,05(عند مستوى الداللة  "  )(EPS عائد السهم "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر


معادلة االحندار  فإن EPS) ( السهم عائدو )ACTMAJ(و لدراسة العالقة بني نسبة تركز امللكية     


  :البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي 


EPS = 422,202 ACTMAJ   – 215,532 


  السهم عائدو  )ACTMAJ(وتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة موجبة بني نسبة تركز امللكية     


(EPS) ،  فعند زيادة نسبة تركز امللكية  ، )0,05(مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند


)ACTMAJ(   السهم عائدبوحدة واحدة يؤدى ذلك إىل تزايد ) (EPS( وحدة، ومبا أن   422,202 مبقدار


بني نسبة تركز امللكية   قويةفهي تشري إىل وجود عالقة ارتباط خطي  %  R = 73,4معامل االرتباط  ةقيم


)ACTMAJ( السهم عائد و )EPS( كما يشري معامل التحديد ،R
من التغريات احلاصلة  % 53,9إىل أن    2


ومبا أن العالقة موجبة  ،)ACTMAJ(يعزى إىل التغريات احلاصلة يف نسبة تركز امللكية  )EPS( السهم عائديف 


" ) ACTMAJ(لنسبة تركز امللكية   "يوجد دور  :واليت تنص على أنه (H1-6-4) نقبل الفرضية اجلزئيةفإننا 
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عند مستوى الداللة  " )EPS( عائد السهم "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات " يف


)0,05(.    


 (H1-6-5) الفرضية اجلزئية اخلامسةنتائج اختبار   - 


" حتسني أداء الشركات "  يف"  )ACTMAJ(نسبة تركز امللكية ل" يوجد دور : أنه واليت تنص على     


    .)0,05(عند مستوى الداللة "  )P/E(رحبية السهم مضاعف  "مقاسا بـ يف بورصة اجلزائراملدرجة 


معادلة االحندار  فإن )P/E(السهم  رحبيةو )ACTMAJ(و لدراسة العالقة بني نسبة تركز امللكية     


  :البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي 


P/E =39,01 - 43,059 ACTMAJ 


 مضاعف رحبيةو) ACTMAJ(وتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة سالبة بني نسبة تركز امللكية    


عند زيادة نسبة تركز امللكية  ف، )0,05(مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند  ،)P/E(السهم 


)ACTMAJ ( السهم  مضاعف رحبيةبوحدة واحدة يؤدى ذلك إىل اخنفاض)P/E(  وحدة،   43,059مبقدار


فهي تشري إىل وجود عالقة ارتباط خطي قوية بني نسبة تركز  % R = 80,8معامل االرتباط  ةومبا أن قيم


من  %65,3إىل أن  R2، كما يشري معامل التحديد )P/E(السهم  رحبيةمضاعف و ) ACTMAJ(امللكية 


يعزى إىل التغريات احلاصلة يف نسبة تركز امللكية  )P/E(السهم  مضاعف رحبيةالتغريات احلاصلة يف 


)ACTMAJ(  ،  نرفض الفرضية اجلزئيةومبا أن هذه العالقة سالبة وذات داللة إحصائية فإننا (H1-6-5)  واليت


املدرجة يف " حتسني أداء الشركات "  يف " )ACTMAJ(نسبة تركز امللكية ل"يوجد دور : تنص على أنه


عند مستوى للشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر "  )P/E( رحبية السهم مضاعف "مقاسا بـ بورصة اجلزائر


    .)0,05(الداللة 


 (H1-6-7)سابعة الفرضية اجلزئية النتائج اختبار  - 


" حتسني أداء الشركات "  يف" ) ACTMAJ(لنسبة تركز امللكية "  يوجد دور :أنه واليت تنص على   


    .)0,05(عند مستوى الداللة  " (Q TOBIN) نسبة كيو توبني "مقاسا بـ اجلزائراملدرجة يف بورصة 


معادلة  فإن  (Q TOBIN) نسبة كيوتوبني و  )ACTMAJ(و لدراسة العالقة بني نسبة تركز امللكية     


  :البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي االحندار 


Q TOBIN = 1,692 - 1,231 ACTMAJ 


  )  ACTMAJ(وتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة سالبة بني بعد املتغري املستقل نسبة تركز امللكية     


فعند زيادة نسبة ، )0,05(مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند  ، (Q TOBIN)ونسبة كيو توبني 


  (Q TOBIN)بوحدة واحدة يؤدي ذلك إىل اخنفاض يف قيمة نسبة كيو توبني ) ACTMAJ(  تركز امللكية


فهي تشري إىل وجود عالقة ارتباط خطي  % R = 64,1معامل االرتباط  ةوحدة، ومبا أن قيم 1,692مبقدار 


R، كما يشري معامل التحديد (Q TOBIN)ونسبة كيو توبني  )ACTMAJ(بني نسبة تركز امللكية   قوية
2  


يعزى إىل التغريات احلاصلة يف نسبة   (Q TOBIN)من التغريات احلاصلة يف نسبة كيو توبني  % 41إىل أن  
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يوجد : واليت تنص على أنه (H1-6-7)ومبا أن العالقة سالبة نرفض الفرضية اجلزئية  ، )ACTMAJ(تركز امللكية 


مقاسا  املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات "  يف " )ACTMAJ(نسبة تركز امللكية ل" دور 


  .)0,05(عند مستوى الداللة "   (Q TOBIN) كيو توبنينسبة "بـ


    (H1-6) نتائج اختبار الفرضية الفرعية السادسةملخص : ثالثا


" أداء الشركات حتسني"   يف "  (ACTMAJ)نسبة تركز امللكيةل" يوجد دور : واليت تنص على أنه     


  .)0,05(املدرجة يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة 


ويوضح اجلدول املوايل ملخص لنتائج اختبار الفرضيات اجلزئية املتعلقة بالفرضية الفرعية السادسة،     


  .(H1-6)وبناء على النتائج  املتوقعة ومقارنتها مع النتائج املتوصل إليها خنترب الفرضية السادسة 


  (H1-6)سادسةنتائج اختبار الفرضية الفرعية ال): 46(رقم  اجلدول


 (ACTMAJ)نسبة تركز امللكية  بعد املتغري املستقل


عالقة االرتباط  التابعاملتغري أبعاد 


 املتوقعة


نتيحة حتليل 


 االرتباط


النتيجة حول حتقق  املعنوية


 الفرضية


(ROA) عدم حتقق الفرضية ال تأثري + + العائد على األصول 


(ROE) عدم حتقق الفرضية ال تأثري - + العائد على األموال الخاصة 


(ROS) حتقق الفرضية تأثري + + العائد على المبیعات 


(EPS) حتقق الفرضية تأثري + + عائد السھم 


(P/E) حتقق الفرضيةعدم  تأثري - + مضاعف ربحیة السھم 


(EVA)   عدم حتقق الفرضية ال تأثري - + القیمة االقتصادیة المضافة 


(Q TOBIN) حتقق الفرضيةعدم  تأثري - + كیو توبین 


 ).46(، )45(رقم  من إعداد الباحث اعتمادا على اجلدولني: املصدر


نالحظ من نتائج اختبار الفرضيات اجلزئية أن أغلب الفرضيات اجلزئية مل حتقق حيت حتققت   


  نرفض الفرضية الفرعية السادسةوبناء على ذلك ، (H1-6-4) ،(H1-6-3) :فرضيات وهي 7فرضيتني من أصل 


(H1-6) نسبة تركز امللكيةل" يوجد دور : واليت تنص على أنه )ACTMAJ(" حتسني أداء الشركات"  يف "


  .)0,05(املدرجة يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة 


 (H1-6)  الفرعية السادسةة الفرضينتائج اختبار مناقشة وتفسري : رابعا


مناقشة النتائج املتوصل إليها ومقارنتها مع الدراسات و سنحاول تفسريوباالعتماد على ما مت تناوله    


حتسني أداء "يف "  ACTMAJ)( نسبة تركز امللكيةل"  عدم وجود دورالسابقة، حيث أظهرت النتائج 


العائد على املبيعات ( بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر بشكل عام باستثناء حتسني األداء مقاسا " الشركات


(ROS) وعائد السهم ،)EPS(( ،وذلك كما يلي:  


حتسني أداء الشركات  عالقة موجبة معنوية أي هلا داللة إحصائية مع ACTMAJ)( لنسبة تركز امللكيةن كا -


  ).)EPS(، وعائد السهم (ROS)العائد على املبيعات ( املدرجة يف بورصة اجلزائر مقاسا بـ 
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تركز امللكية آلية من آليات الرقابة على الشركات، حيث يؤدي كبار محلة األسهم الدور  وتعترب نسبة  


يات الرقابة، املهم يف اإلشراف على اإلدارة، إذ يكون لديهم القدرة أكرب من املسامهني املشتتني على القيام بعمل


ا مت التأكد من عدم بذهلم اجلهد والتقليل من الصراعات مع املديرين، وفصل املديرين إذ وضبط أداء املديرين


اإلدارة على حتسني أداء الشركة إذ  يتولون كبار محلة األسهم واللذينعمل الكايف لتعظيم ثروة املالك، حيث ي


أن أثر هذا اجلهد سيعود عليها يف النهاية، وهذا ال حيدث إذا كانت امللكية مشتتة تشتتا كبريا، حيث ال تكون 


  .     للعمل بسبب ارتفاع التكاليف مقارنة باملنافع اليت حيققوا هناك دوافع لدى أي منهم


اليت توصلت إىل وجود ) 2013عالم حممد محدان وآخرون ( ويتفق هذه النتيجة جزئيا مع دراسة  


عالقة موجبة وذات داللة إحصائية بني نسبة تركز امللكية و أداء الشركات يف سوق الكويت املايل  مقاسا بـ 


، بينما مل تكن هناك عالقة معنوية بني نسبة تركز املالكية وحتسني أداء (ROS)العائد على املبيعات ( 


   ).)EPS(عائد السهم (للشركات يف سوق الكويت املايل  مقاسا بـ 


عالقة سالبة ومعنوية أي هلا داللة إحصائية مع حتسني أداء  ACTMAJ)( لنسبة تركز امللكيةكانت   بينما - 


   Q TOBIN) ، نسبة كيو توبني)P/E( مضاعف رحبية السهم(الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر مقاسا بـ


على حتسني أداء، بأنه إذا  ACTMAJ)( تركز امللكيةلنسبة وميكن تفسري العالقة السالبة والعكسية    


محلة األسهم باستغالل األقلية على حساب كفاءة الشركة ككل، فقد تستخدم األكثرية موقعها  أخذ كبار


الختاذ قرارات حتقق مصاحلها وتقلل من احلقوق املتبقية لبقية محلة األسهم، ويتم ذلك بعدة طرق منها أن يتم 


اإلدارة نفسها بأقل من أسعار السوق أو احلصول على قروض خاصة هلم، أو دفع توزيعات  حتويل األصول إىل


  .  خاصة هلم


واليت توصلت إىل أنه توجد عالقة ) 2013عالم حممد محدان (وتتفق هذه النتيجة جزئيا مع دراسة   


 ق املالية مقاسا بـسالبة بني نسبة تركز امللكية على حتسني أداء الشركات املدرجة يف سوق دمشق لألورا


  ).)EPS(عائد السهم (


  توجد عالقة سالبة بنيواليت توصلت إىل أنه ) 2018قصي علي عمار (وتتفق أيضا جزئيا مع دراسة   


العائد على املبيعات ( سوق الكويت املالية مقاسا بـ الشركات املدرجة يف نسبة تركز امللكية و أداء 


(ROS) ووجود عالقة دالة إحصائيا بني نسبة تركز امللكية مع األداء مقاسا ، واختلفت مع دراستنا يف عدم


  ).)EPS(عائد السهم ( بـ


واليت توصلت إىل أنه توجد عالقة ) 2018قصي علي عمار (وتتفق هذه النتيجة جزئيا مع دراسة   


نسبة ( سالبة بني  نسبة تركز امللكية وحتسني أداء الشركات املدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية مقاسا بـ


  .Q TOBIN) (كيو توبني 


حتسني أداء  معداللة إحصائية  اأي ليس هل ةمعنوي عالقة غري ACTMAJ)( لنسبة تركز امللكيةكان كذلك  - 


والعائد على األموال اخلاصة   (ROA)العائد على األصول( مقاسا بـ الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر


ROE) (و القيمة االقتصادية املضافة ، (EVA)  .  
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العائد ( بـنتيجة تركز امللكية يف كل الشركات حمل الدراسة فلم يتأثر أداء هذه الشركات مقاسا   


  .  (EVA) ، و القيمة االقتصادية املضافة) (ROEى األموال اخلاصة والعائد عل  (ROA)على األصول


إىل أنه ال توجد واليت توصلت ) 2009اء الدين مسري عالم، (وتتفق هذه النتيجة النتائج مع دراسة   


العائد على (  بـوحتسني أداء الشركات املصرية مقاسا   نسبة تركز امللكيةعالقة ذات داللة إحصائية بني 


  .ROE) (، العائد على األموال اخلاصة  )ROA(األصول 


واليت توصلت إال أن توجد ) 2018قصي علي عمار، (دراسة وتعارضت نتائج هذه الدراسة مع   


وأداء الشركات املدرجة يف سوق دمشق   نسبة تركز امللكيةعالقة موجبة ذات داللة إحصائية بني بني 


، ووجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية مع ))ROA(العائد على األصول ( لألوراق املالية مقاسا بـ 


   .ROE) (العائد على األموال اخلاصة 


  (H1-7) الفرضية الفرعية السابعةنتائج اختبار : املطلب السابع


أداء  حتسني"  يف "NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة ل " يوجد دور: أنه اليت تنص على   


  .)0,05(املدرجة يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة " الشركات


  :فرضيات جزئية وهي سبعةوينبثق من هذا الفرض     


حتسني أداء " يف"  NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة ل "يوجد دور  :(H1-7-1) الفرضية اجلزئية األوىل - 


عند مستوى داللة  " )ROA( العائد على األصول "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 


)0,05(. 


حتسني "  يف " NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة ل "يوجد دور : (H1-7-2) الثانيةالفرضية اجلزئية  - 


عند مستوى  "ROE)(  العائد على األموال اخلاصة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 


 .)0,05(داللة 


حتسني "  يف " NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة ل "يوجد دور : (H1-7-3) الثالثةالفرضية اجلزئية  - 


عند مستوى داللة  " )ROS(العائد على املبيعات " مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" أداء الشركات 


)0,05(. 


حتسني أداء "  و" NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة ل " يوجد دور: (H1-7-4) الرابعةالفرضية اجلزئية  - 


 .)0,05(عند مستوى داللة    ")EPS( عائد السهم "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 


حتسني "  يف " NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة ل " يوجد دور: (H1-7-5) اخلامسةالفرضية اجلزئية  - 


 عند مستوى داللة  ")P/E( رحبية السهم مضاعف "مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 


)0,05(. 
حتسني "  يف " NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة ل " يوجد دور :(H1-7-6)دسة الساالفرضية اجلزئية  - 


عند مستوى " EVA) ( القيمة االقتصادية املضافة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 


 .)0,05(داللة 
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حتسني "  يف " NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة ل "يوجد دور : (H1-7-7)سابعة الالفرضية اجلزئية  - 


عند مستوى داللة  ")Q TOBIN( كيو توبني بنسبة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 


)0,05(.  


  األداء أبعادو NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة نتائج حتليل التباين لالحندار بني  :أوال


عدد أعضاء ملتغري املستقل ابعد بني يوضح اجلدول التايل نتائج حتليل التباين لالحندار اخلطي البسيط   


  .كل على حدا املتغري التابع األداء أبعادو NCAUDIT)( التدقيقجلنة 


  األداء أبعادو NCAUDIT)( التدقيقنتائج حتليل التباين لالحندار  بني عدد أعضاء جلنة ): 47( اجلدول رقم 


Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés F Sig. 


ROA 


Régression ,000 1 ,000 ,171 ,686b 


Résidu ,004 14 ,000 
  


Total ,004 15 
   


ROE 


Régression ,003 1 ,003 1,768 ,205b 


Résidu ,021 14 ,001 
  


Total ,024 15 
   


ROS 


Régression ,000 1 ,000 ,089 ,770b 


Résidu ,076 14 ,005 
  


Total ,076 15 
   


EPS 


Régression 13006,522 1 13006,522 5,131 ,040b 


Résidu 35489,183 14 2534,942 
  


Total 48495,704 15 
   


P/E 


Régression 76,724 1 76,724 3,160 ,097b 


Résidu 339,963 14 24,283 
  


Total 416,687 15 
   


EVA 


Régression 51895324,517 1 51895324,517 33,998 ,000b 


Résidu 21369791,421 14 1526413,673   


Total 73265115,938 15    


Q TOBIN 


Régression ,019 1 ,019 ,512 ,486b 


Résidu ,523 14 ,037 
  


Total ,542 15 
   


  )90( ملحق رقم Spss 20من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات : املصدر


  


عدد املتغري املستقل بعد داللة إحصائية بني عالقة ذات توجد  حتليل التباين أنه اليتضح من جدول   


، العائد  )ROA(العائد على األصول ( التالية األداء التابع  املتغريأبعاد و NCAUDIT)( التدقيقأعضاء جلنة 


 توبني وكي نسبة، )P/E(رحبية السهم مضاعف  ،)ROS(على املبيعات  العائد، (ROE) على األموال اخلاصة 


)Q TOBIN( ،مستوى الداللة احملسوب لكل منهم على التوايل حيث كان :)0,007، 0,205، 0,686 ،


إىل عدم حتقق الفرضيات ويشري ذلك ، )0,05(وهي أكرب من مستوى الداللة املعتمد  ) 0,486، 0,097


 نرفضوعليه ، ) (H1-7-7)، السابعة (H1-7-5)، اخلامسة (H1-7-3)، الثالثة (H1-7-2)، الثانية(H1-7-1) األوىل(اجلزئية 


  (NCA) عدد أعضاء جملس اإلدارةباملتعلقة ) األوىل، الثانية، الثالثة، اخلامسة، السابعة(اجلزئية الفرضيات 


 :وذلك كما يلي بعاداأل وهذه 
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حتسني أداء "  يف" NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة ل "يوجد دور :(H1-7-1) الفرضية اجلزئية األوىل - 


عند مستوى الداللة  "  )ROA(العائد على األصول " مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " الشركات 


)0,05(.    


حتسني " يف"  NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة ل " يوجد دور  :(H1-7-2) الفرضية اجلزئية الثانية - 


عند مستوى  " )ROE( ألموال اخلاصةالعائد على ا" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 


   .)0,05(الداللة 


حتسني أداء " يف"  NCAUDIT)(التدقيق عدد أعضاء جلنة ل "يوجد دور  :(H1-7-3) الفرضية اجلزئية الثالثة - 


عند مستوى الداللة  " )ROS( ملبيعات اخلاصةالعائد على ا" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " الشركات 


)0,05(.   
حتسني "  يف"  NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة ل "يوجد دور  :(H1-7-5) الفرضية اجلزئية اخلامسة - 


عند مستوى الداللة  " )P/E( رحبية السهم مضاعف " مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 


)0,05(.   
حتسني " يف"  NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة ل "يوجد دور  :(H1-7-7) ةسابعالفرضية اجلزئية ال - 


عند مستوى الداللة  " )Q TOBIN( توبني كيونسبة " مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " أداء الشركات 


)0,05(.  
 التدقيقعدد أعضاء جلنة املتغري املستقل بعد هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني كانت بينما     


)(NCAUDIT التالية  األداء أبعاد املتغري التابعو)السهم عائد  (EPS) ،القيمة االقتصادية املضافة (EVA)(، 


وهو أقل من مستوى  )0,000، 0,04(اخلاصة م كان على الترتيب احملسوب وهذا ألن مستوى الداللة 


  .)0,05(الداللة املعتمد 


 التدقيقعدد أعضاء جلنة معامالت االرتباط والتحديد ونتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط بني  :ثانيا


)(NCAUDIT األداء أبعادو.    


عدد أعضاء ملتغري املستقل لبعد اتبني من حتليل التباين لالحندار اخلطي البسيط معنوية مناذج االحندار   


 القيمة االقتصادية املضافة ، (EPS)  السهم عائد(التالية  التابع األداءملتغري اأبعاد و NCAUDIT)( التدقيقجلنة 


(EVA)(،  ويوضح اجلدول املوايل صالحية بيانات هذه املتغريات لدراسة االحندار اخلطي البسيط، وبالتايل


 NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة ملتغري املستقل للبعد انتائج حتليل االحندار ومعامالت االرتباط والتحديد 


  .ل على حداك بعادهذه األو
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  األداء أبعادو NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة نتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط بني  ):48(اجلدول رقم 


  


Modèle  
Coefficients non standardizes 


Coefficients 
standardizes T Sig. R R2 


A Erreur standard Bêta 


EPS 
(Constante) 212,125 58,302 


-,518 
3,638 ,003 


,518a 0,268 
(NCA)UDIT -34,386 15,181 -2,265 ,040 


EVA 
(Constante) -7190,695 1430,658  


,842 
-5,026 ,000 


,842a ,708 
(NCA)UDIT 2172,040 372,512 5,831 ,000 


  )90( ملحق رقم Spss 20 خمرجات من إعداد الباحث باالعتماد: املصدر


  


الواردة يف اجلدول السابق من أجل اختبار الفرضيات اجلزئية اخلطي مت االستعانة بنتائج حتليل االحندار     


  :    وذلك كمايلي) الرابعة، السادسة(


 (H1-7-4) ةرابعالفرضية اجلزئية النتائج اختبار  - 


حتسني أداء "  يف " NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة ل "يوجد دور : أنه واليت تنص على     


    .)0,05(عند مستوى الداللة  "  (EPS) عائد السهم " مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 


معادلة  فإن(EPS)  السهم عائدو NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة و لدراسة العالقة بني     


  :البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي االحندار 


EPS = 212,125 - 34,386 NCAUDIT 


 ،(EPS)  السهم عائدو NCAUDIT)(التدقيق عدد أعضاء جلنة وتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة سالبة بني 


 NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة فعند زيادة ، )0,05(مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند 


معامل  ة، ومبا أن قيموحدة  34,386 مبقدار EPS) ( السهم عائدبعضو واحد يؤدي ذلك إىل اخنفاض 


 التدقيقعدد أعضاء جلنة فهي تشري إىل وجود عالقة ارتباط خطي متوسطة بني  %  R =51,8االرتباط 


)(NCAUDIT السهم عائد و (EPS)  كما يشري معامل التحديد ،R
من التغريات احلاصلة  % 26,8إىل أن   2


ومبا أن العالقة  ،NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة يعزى إىل التغريات احلاصلة يف (EPS)  السهم عائديف 


 التدقيقعدد أعضاء جلنة ل "يوجد دور : أنهواليت تنص على  (H1-7-4) اجلزئيةالفرضية  رفضنسالبة فإننا 


)(NCAUDIT  "عائد السهم " مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات " يف ) (EPS " 


  .)0,05(عند مستوى الداللة 


  (H1-7-6) ةدساختبار الفرضية اجلزئية السا - 


حتسني أداء "  يف " NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة ل "يوجد دور  :تنص على أنهواليت     


عند مستوى الداللة  " )EVA( القيمة االقتصادية املضافة" مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 


)0,05(.    


 فإن )EVA(القيمة االقتصادية املضافة و NCAUDIT)( لتدقيقعدد أعضاء جلنة اولدراسة العالقة بني     


  :اجلدول السابق هيالبسيط واملبينة يف اخلطي معادلة االحندار 
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EVA  = 2 172,04 NCAUDIT - 7 190,695 


والقيمة  NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة  عادلة إىل وجود عالقة موجبة بنيوتشري هذه امل  


عدد أعضاء جلنة فزيادة ، )0,05(مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند ، )EVA(االقتصادية املضافة


 172,04 2مبقدار  )EVA(القيمة االقتصادية املضافةبعضو واحد يؤدي إىل ارتفاع  NCAUDIT)( التدقيق


عدد فهي تشري إىل وجود عالقة ارتباط خطي قوية بني  % R = 84,2معامل االرتباط  ةومبا أن قيم وحدة،


إىل أن    R2، كما يشري معامل التحديد )EVA(القيمة االقتصادية املضافة و NCAUDIT)( التدقيقأعضاء جلنة 


عدد يعزى إىل التغريات احلاصلة يف    )EVA(القيمة االقتصادية املضافةمن التغريات احلاصلة يف  % 70,8


 واليت (H1-7-6)  اجلزئيةنقبل الفرضية ومبا أن هذه العالقة موجبة فإننا  ، NCAUDIT)( التدقيقأعضاء جلنة 


" حتسني أداء الشركات "  يف "  NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة ل "دور وجد ي: أنه تنص على 


  .)0,05(عند مستوى الداللة  "  )EVA(القيمة االقتصادية املضافة " مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر


  (H1-7)الفرضية الفرعية السابعة نتائج اختبار ملخص : ثالثا


أداء  حتسني"  يف "NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة ل "يوجد دور: أنه اليت تنص علىو    


  .)0,05(املدرجة يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة " الشركات


  سابعةالفرضيات اجلزئية املتعلقة بالفرضية الفرعية النتائج اختبار ويوضح اجلدول املوايل ملخص ل    


(H1-7)، الفرضيةهذه قارنتها مع النتائج املتوقعة خنترب مبواملتوصل إليها بناء على النتائج و.  


 (H1-7) نتائج اختبار الفرضية الفرعية السابعة): 49(اجلدول رقم 


 NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة 


 املتغريات املستقلة
عالقة االرتباط 


 املتوقعة


نتيحة حتليل 


 االرتباط
 املعنوية


النتيجة حول حتقق 


 الفرضية


(ROA) عدم حتقق الفرضية ال تأثري + + العائد على األصول 


(ROE) عدم حتقق الفرضية ال تأثري + + العائد على األموال الخاصة 


(ROS) عدم حتقق الفرضية ال تأثري - + العائد على المبیعات 


(EPS) حتقق الفرضيةعدم  تأثري - + عائد السھم 


(P/E) عدم حتقق الفرضية ال تأثري + + مضاعف ربحیة السھم 


(EVA)   حتقق الفرضية تأثري + + القیمة االقتصادیة المضافة 


(Q TOBIN) عدم حتقق الفرضية ال تأثري + + كیو توبین 


  ).48(و ) 47(رقم  من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدولني: املصدر


  


زئية مل تتحقق حيت حتققت فرضية نالحظ من نتائج اختبار الفرضيات اجلزئية أن أغلب الفرضيات اجل  


: أنه واليت تنص على (H1-7)السابعة الفرعية الفرضية رفض نفرضيات، وبناء عليه  7فقط من أصل  واحدة


املدرجة يف بورصة " حتسني أداء الشركات"  يف " NCAUDIT)( التدقيقعدد أعضاء جلنة ل " يوجد دور


  .)0,05(اجلزائر عند مستوى داللة 
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 (H1-7) الفرعية السابعةة الفرضينتائج اختبار تفسري مناقشة : رابعا


عدم حيث أظهرت النتائج  ،مناقشة النتائج املتوصل إليهاو سنحاول تفسريوباالعتماد على ما مت تناوله    


املدرجة يف بورصة " حتسني أداء الشركات"يف  " NCAUDIT)( عدد أعضاء جلنة التدقيقل"  وجود دور


  :، وذلك كما يلي).  (EVA) املضافةالقيمة االقتصادية (اجلزائر بشكل عام باستثناء حتسني األداء مقاسا بـ 


حتسني أداء  مععالقة موجبة معنوية أي هلا داللة إحصائية  NCAUDIT)( كان لعدد أعضاء جلنة التدقيق -


  ).  (EVA) القيمة االقتصادية املضافة(مقاسا بـ  الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر


وميكن تفسري هذه العالقة املوجبة بأن جلنة التدقيق اليت تضم على عدد كبري من األعضاء يكون أداءها   


أفضل، حيث تساعد هذه اللجنة أعضاء جملس اإلدارة التنفيذيني على تنفيذ مهامهم ومسؤوليام خاصة يف ما 


لس اإلدارة واملدقق اخلارجي أثناء ويف يتعلق بنواحي احملاسبة والتدقيق، وذلك عن طريق حتسني االتصال بني جم


اية عملية التدقيق وتوصيل نتيجة هذه االجتماعات إىل جملس اإلدارة، واملساعدة يف حل املشاكل اليت قد 


يواجهها املدقق مع إدارة الشركة التنفيذية فيما يتعلق بإعداد القوائم املالية، كما أن جلنة التدقيق جتعل جملس 


ية تامة باملشاكل اليت يواجهها التدقيق الداخلي بل األكثر من ذلك تقوم جلنة التدقيق بتقدمي اإلدارة على درا


احللول املناسبة لس اإلدارة واليت تؤدي إىل تفعيل الدور اإلشرايف له اجتاه وظيفة التدقيق الداخلي مما ينعكس 


  .  على أداء الشركة


حتسني أداء  مععالقة سالبة ومعنوية أي هلا داللة إحصائية  NCAUDIT)( بينما لعدد أعضاء جلنة التدقيق - 


  ).)EPS(عائد السهم ( مقاسا بـ الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر 


التدقيق  نةأن استقاللية جلوميكن تفسري العالقة السلبية بني عدد أعضاء جلنة التدقيق وحتسني األداء هو   


حيث  العالقة الوثيقة القائمة بني أعضاء اللجنة واإلدارة التنفيذيةموضع شك بسبب يف الشركات حمل الدراسة 


قواعد حوكمة الشركات أن ال تضم جلان املراجعة يف هذه الشركات أي عضو مستقل من أعضائها، غري 


تأكد على ضرورة توفر يف جلنة التدقيق ثالثة أعضاء مستقلني على األقل وجيب أن يكون أحدهم على األقل 


جملس اإلدارة يف جمال احملاسبة واملالية، ونتيجة غياب االستقاللية قد يتواطأ أعضاء جلنة التدقيق مع  لديه خربة


ملدقق اخلارجي واستغالل ذلك يف حتقيق مكاسب شخصية على حساب أصحاب املصاحل يف الشركة، وا


على القيمة السوقية ونتيجة غياب االستقاللية سيخفض ذلك من مستوى ثقة املستثمرين وسينعكس ذلك سلبا 


  . ألسهم الشركة وبالتايل يؤثر سلبا ذلك على عائد السهم


حتسني  مععالقة غري معنوية أي ليس هلا داللة إحصائية  NCAUDIT)( كذلك لعدد أعضاء جلنة التدقيق - 


والعائد على األموال   (ROA) العائد على األصول( مقاسا بـ أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر


 Q) ( توبنيكيو نسبة  ،)P/E( مضاعف رحبية السهم ، (ROS)العائد على املبيعات، ) (ROEاخلاصة 


TOBIN.  


األداء هو إىل عدم فاعلية هذه  أبعادميكن تفسري عدم وجود تأثري لعدد أعضاء جلنة التدقيق على أغلب   


اللجنة يف الشركات حمل الدراسة وذلك نتيجة عدم وجود أعضاء مستقلني ا، وذلك يعين أن هذه اللجنة تقوم 
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فقط باالجتماع واملصادقة على ما يطلب منها دون أن يكون هلا أي دور يف رقابة واختاذ القرارات وتصحيح 


  .ةاألخطاء املوجودة يف حسابات الشرك


عضاء واليت توصلت إىل أن أل) 2018علي فايع املزاح األملعي (ال تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة  


 عالقة موجبة ذات داللة إحصائية مع أداء شركات التأمني املسامهة السعودية NCAUDIT)( جلنة التدقيق


 .) (ROEوالعائد على األموال اخلاصة   (ROA) العائد على األصول( مقاسا بـ


  (H1-8) الفرضية الفرعية الثامنةنتائج اختبار : املطلب الثامن


أداء  حتسني"  يف " (NRCAUDIT)التدقيق عدد اجتماعات جلنة ل" يوجد دور : اليت تنص على أنهو    


  .)0,05(املدرجة يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة " الشركات


  :فرضيات جزئية وهي سبعة يةالفرض وينبثق من هذه    


"  يف"  NRCAUDIT)(جلنة التدقيق عدد اجتماعات ل "يوجد دور :(H1-8-1) الفرضية اجلزئية األوىل - 


عند مستوى  " )ROA( العائد على األصول "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات 


 .)0,05(داللة 


"  يف " NRCAUDIT)(جلنة التدقيق عدد اجتماعات ل "يوجد دور :(H1-8-2) الثانيةالفرضية اجلزئية  - 


عند  "ROE) ( العائد على األموال اخلاصة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات 


 .)0,05(مستوى داللة 


"  يف " NRCAUDIT)(جلنة التدقيق  عدد اجتماعات ل " يوجد دور: (H1-8-3) الثالثةالفرضية اجلزئية  - 


عند مستوى  " )ROS( العائد على املبيعات" مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات 


 .)0,05(داللة 


حتسني "  يف "NRCAUDIT)( جلنة التدقيقعدد اجتماعات ل "يوجد دور: (H1-8-4)الرابعةالفرضية اجلزئية  - 


 .)0,05(عند مستوى داللة  ")EPS( عائد السهم "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" أداء الشركات 


" يف "NRCAUDIT)( عدد اجتماعات جلنة التدقيقل "يوجد دور: (H1-8-5)اخلامسةالفرضية اجلزئية  - 


عند مستوى  ")P/E( رحبية السهم مضاعف "مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات 


 .)0,05( داللة


"  يف " NRCAUDIT)( عدد اجتماعات جلنة التدقيقل "يوجد دور: (H1-8-6) ةدسالساالفرضية اجلزئية  - 


عند "  EVA) ( القيمة االقتصادية املضافة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات 


 .)0,05(مستوى داللة 


"  يف " NRCAUDIT)(جلنة التدقيق عدد اجتماعات ل "يوجد دور : (H1-8-7) ةسابعالالفرضية اجلزئية  - 


عند مستوى  ")Q TOBIN( كيو توبني بنسبة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات 


  .)0,05(داللة 
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  األداء أبعادو NRCAUDIT)( عدد أعضاء جلنة التدقيق نتائج حتليل التباين لالحندار  بني  :أوال


عدد اجتماعات ملتغري املستقل لبعد ايوضح اجلدول التايل نتائج حتليل التباين لالحندار اخلطي البسيط   


  .كل على حدا األداءاملتغري التابع  أبعاد و NCAUDIT)(جلنة التدقيق 


  


  األداء أبعادو NRCAUDIT)( لتدقيقعدد اجتماعات جلنة انتائج حتليل التباين لالحندار  بني ): 50( جلدول رقم ا


Modèle 
Somme des 


carrés 
Ddl 


Moyenne 
des carrés 


F Sig. 


ROA 


Régression ,001 1 ,001 3,590 ,079b 


Résidu ,003 14 ,000 
  


Total ,004 15 
   


ROE 


Régression ,000 1 ,000 ,008 ,930b 


Résidu ,024 14 ,002 
  


Total ,024 15 
   


ROS 


Régression ,053 1 ,053 31,278 ,000b 


Résidu ,023 14 ,002 
  


Total ,076 15 
   


EPS 


Régression 15435,274 1 15435,274 6,536 ,023b 


Résidu 33060,430 14 2361,459 
  


Total 48495,704 15 
   


P/E 


Régression 240,655 1 240,655 19,139 ,001b 


Résidu 176,032 14 12,574 
  


Total 416,687 15 
   


EVA 


Régression 2478703,852 1 2478703,852 ,490 ,495b 


Résidu 70786412,086 14 5056172,292   


Total 73265115,938 15    


Q 
TOBIN 


Régression ,332 1 ,332 22,125 ,000b 


Résidu ,210 14 ,015 
  


Total ,542 15 
   


  )10( ملحق رقم Spss 20من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات : املصدر


  


املتغري املستقل عدد بعد داللة إحصائية بني عالقة ذات حتليل التباين أنه ال توجد يتضح من جدول   


،  )ROA(العائد على األصول ( التالية  األداء املتغري التابعأبعاد و NRCAUDIT)(التدقيق اجتماعات جلنة 


مستوى الداللة  يث كانح، ))EVA(القيمة االقتصادية املضافة ،  )ROE(العائد على األموال اخلاصة 


، )0,05(وهي أكرب من مستوى الداللة املعتمد  )0,495، 0,93 ،0,079(: احملسوب لكل منهم على التوايل


  اجلزئيةالفرضيات رفض ن، وبالتايل )ةسادساألوىل، الثانية، ال(يشري ذلك إىل عدم حتقق الفرضيات اجلزئية و


جلنة املتغري املستقل عدد اجتماعات ببعد املتعلقة ، )(H1-8-6) ة، السادس(H1-8-2)، الثانية (H1-8-1)األوىل (


 :وذلك كما يلي بعادوهذه األ (NRCAUDIT)التدقيق 







بورصة الجزائر ات المدرجة فيشركتحسین أداء ال ودورھا في حوكمة الشركات                     الفصل الخامس            
 


 
 


282 


"  يف"  NRCAUDIT)( التدقيقعدد اجتماعات جلنة ل " يوجد دور  :(H1-8-1)  الفرضية اجلزئية األوىل -


عند مستوى  " )ROA( العائد على األصول "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات 


 .)0,05(داللة 


"  يف " NRCAUDIT)( التدقيقعدد اجتماعات جلنة ل "يوجد دور  :(H1-8-2) الثانيةالفرضية اجلزئية  -


عند  "ROE) ( العائد على األموال اخلاصة" مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات 


 .)0,05(مستوى داللة 


"  يف"  NRCAUDIT)( التدقيقعدد اجتماعات جلنة ل "يوجد دور :(H1-8-6) ةدسساال الفرضية اجلزئية - 


عند "   )EVA( املضافةالقيمة االقتصادية " مقاسا بـاملدرجة يف بورصة اجلزائر " حتسني أداء الشركات 


 .)0,05(مستوى الداللة 


جلنة التدقيق عدد اجتماعات املتغري املستقل بعد بينما هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني     


)(NRCAUDIT  التالية  ألداءأبعاد املتغري التابع او ) العائد على املبيعات)ROS( ،السهم عائد  (EPS) ،


اخلاصة احملسوب  وهذا ألن مستوى الداللة ،))Q TOBIN(كييو توبني نسبة  و ،(P/E)السهم  رحبيةمضاعف 


  .)0,05(وهو أقل من مستوى الداللة املعتمد  ))0,000 ،0,023 ،0,001 ،0,000م كان على الترتيب 


 التدقيقجلنة  اجتماعاتعدد معامالت االرتباط والتحديد ونتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط بني  :ثانيا


)(NRCAUDIT األداء  أبعادو   


عدد املتغري املستقل بعد بني تبني من حتليل التباين لالحندار اخلطي البسيط معنوية مناذج االحندار   


 عائد، )ROS(العائد على املبيعات ( التالية  األداء ملتغري التابعاأبعاد و NCAUDIT)(اجتماعات جلنة التدقيق 


صالحية بيانات وبالتايل  ،))Q TOBIN(كييو توبني نسبة  و ،(P/E)السهم  مضاعف رحبية، (EPS)  السهم


ويوضح اجلدول املوايل نتائج حتليل االحندار ومعامالت االرتباط هذه املتغريات لدراسة االحندار اخلطي البسيط، 


  .كل على حدا بعادهذه األو  NRCAUDIT)(جلنة التدقيق عدد اجتماعات للمتغري املستقل والتحديد 


  األداء أبعادو NRCAUDIT)( التدقيقعدد اجتماعات جلنة نتائج حتليل  لالحندار اخلطي البسيط  ): 51( اجلدول رقم 


Modèle 


Coefficients non 
standardizes 


Coefficients 
standardisés t Sig. R R2 


A Erreur standard Bêta 


ROS 
(Constante) -,162 ,054 


,831 
-2,974 ,010 


,831a 0,691 
(NRCAUDIT) ,082 ,015 5,593 ,000 


EPS 
(Constante) -78,599 64,433 


,564 
-1,220 ,243 


,564a 0,318 
(NRCAUDIT) 44,628 17,456 2,557 ,023 


P/E 
(Constante) 28,746 4,702 


-,760 
6,114 ,000 


,760a 0,578 
(NRCAUDIT) -5,572 1,274 -4,375 ,001 


Q TOBIN 
(Constante) 1,571 ,162 


-,783 
9,676 ,000 


,783a 0,612 
(NRCAUDIT) -,207 ,044 -4,704 ,000 


  )10( ملحق رقم Spss 20من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات : املصدر
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لثالثة، ا(فرضيات اجلزئية اجلدول السابق من أجل اختبار ال مت االستعانة بنتائج حتليل االحندار الواردة يف  


  :    يلي وذلك كما) ةالرابعة، اخلامسة، السابع


 (H1-8-3) ةثالثالفرضية اجلزئية النتائج اختبار  - 


حتسني أداء "  يف " NRCAUDIT)( التدقيقعدد اجتماعات جلنة ل " يوجد دور: أنه واليت تنص على   


عند مستوى الداللة  " )ROS( العائد على املبيعات "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات


)0,05(.    


  )ROS(والعائد على املبيعات  NRCAUDIT)( التدقيقو لدراسة العالقة بني عدد اجتماعات جلنة     


 :البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي معادلة االحندار  فإن


ROS = 0,082 NRCAUDIT – 0,162  
والعائد  NRCAUDIT)(جلنة التدقيق وتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة موجبة بني عدد اجتماعات   


عدد اجتماعات  زيادة فعند، )0,05(مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند  )ROS(على املبيعات 


مقدار  )ROS(باجتماع واحد يؤدي ذلك إىل ارتفاع يف العائد على املبيعات  NRCAUDIT)( التدقيقجلنة 


بني جدا فهي تشري وجود عالقة ارتباط خطي قوية  % R=1,83معامل االرتباط  ةوحدة، ومبا أن قيم 0,082


R، كما يشري معامل التحديد  )ROS(والعائد على املبيعات  NRCAUDIT)( التدقيقعدد اجتماعات جلنة 
2  


يعزى إىل التغريات احلاصلة يف عدد  )ROS(من التغريات احلاصلة يف العائد على املبيعات   %  69,1 إىل أن


واليت  (H1-8-3) اجلزئيةالفرضية نقبل فإننا ، ومبا أن هذه العالقة موجبة NRCAUDIT)(جلنة التدقيق اجتماعات 


" حتسني أداء الشركات "  يف " NRCAUDIT)(جلنة التدقيق عدد اجتماعات ل "دور وجد ي :أنهتنص على 


    .)0,05(عند مستوى الداللة  اجلزائر " )ROS( العائد على املبيعات "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر


 (H1-8-4) ةرابعالفرضية اجلزئية النتائج اختبار  - 


حتسني أداء "  يف " NRCAUDIT)( التدقيقعدد اجتماعات جلنة ل "يوجد دور : أنه واليت تنص على     


للشركات املدرجة يف بورصة  "  )EPS( عائد السهم  "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر" الشركات 


    .)0,05(عند مستوى الداللة  اجلزائر


معادلة  فإن(EPS)  السهم عائدو NRCAUDIT)( التدقيقو لدراسة العالقة بني عدد اجتماعات جلنة     


  :البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي االحندار 


EPS = 44,628 NRCAUDIT – 78,599 


 عائدو NRCAUDIT)( التدقيقوتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة موجبة بني عدد اجتماعات جلنة    


جلنة فعند زيادة عدد اجتماعات ، )0,05(مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند  ، (EPS)  السهم


، وحدة  44,628 مبقدار EPS) ( السهم عائدباجتماع واحد يؤدي ذلك إىل تزايد   NRCAUDIT)(التدقيق 


وجود عالقة ارتباط خطي متوسطة بني عدد إىل فهي تشري  R = 56,4%معامل االرتباط  ةومبا أن قيم


R، كما يشري معامل التحديد EPS) (  السهم عائد و  NRCAUDIT)( التدقيقاجتماعات جلنة 
إىل أن   2
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جلنة يعزى إىل التغريات احلاصلة يف عدد اجتماعات EPS) ( السهم عائدمن التغريات احلاصلة يف  % 31,8


 :أنه واليت تنص على (H1-8-4) اجلزئيةنقبل الفرضية ومبا أن العالقة موجبة فإننا  ،NRCAUDIT)(التدقيق 


املدرجة يف " حتسني أداء الشركات " يف"  NRCAUDIT)(جلنة التدقيق عدد اجتماعات ل "دور وجد ي


    .)0,05(عند مستوى الداللة   " EPS) ( عائد السهم  "مقاسا بـ بورصة اجلزائر


  :(H1-8-5) الفرضية اجلزئية اخلامسةنتائج اختبار  - 


حتسني أداء "  يف"  NRCAUDIT)( تدقيقعدد اجتماعات جلنة الل" يوجد دور: أنه واليت تنص على    


عند مستوى الداللة "  )P/E(رحبية السهم مضاعف " املدرجة يف بورصة اجلزائر مقاسا بـ" الشركات 


)0,05(.    


معادلة  فإن )P/E(السهم  رحبية و NRCAUDIT)( التدقيقو لدراسة العالقة بني عدد اجتماعات جلنة     


  :البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي االحندار 


P/E = 28,746 - 5,572 NRCAUDIT 


 NRCAUDIT)(جلنة التدقيق وتشري هذه املعادلة إىل وجود عالقة سالبة بني عدد اجتماعات    


عند زيادة عدد ف، )0,05(مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند  ، )P/E(السهم  رحبيةمضاعف و


 )P/E(السهم  رحبيةمضاعف باجتماع واحد يؤدي ذلك إىل اخنفاض  NRCAUDIT)(جلنة التدقيق اجتماعات 


فهي تشري إىل وجود عالقة ارتباط خطي  R = 76%معامل االرتباط  ة، ومبا أن قيموحدة  5,572مبقدار 


، كما يشري معامل )P/E(السهم  رحبيةمضاعف  و  NRCAUDIT)(جلنة التدقيق قوية بني عدد اجتماعات 


يعزى إىل التغريات احلاصلة يف عدد  )P/E(  السهم عائدمن التغريات احلاصلة يف  %57,8إىل أن  R2التحديد 


 واليت (H1-8-5) اجلزئيةقبل الفرضية نفإننا ومبا أن هذه العالقة سالبة  ، NRCAUDIT)(جلنة التدقيق اجتماعات 


" حتسني أداء الشركات "  يف " NRCAUDIT)( التدقيقعدد اجتماعات جلنة ل " يوجد دور :أنه تنص على


   .)0,05(عند مستوى الداللة " )P/E( رحبية السهممضاعف   "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر


 :(H1-8-7)سابعة الفرضية اجلزئية النتائج اختبار   - 


حتسني أداء "  يف"  NRCAUDIT)(جلنة التدقيق اجتماعات  عددل" يوجد دور : أنه واليت تنص على    


عند مستوى الداللة "  (Q TOBIN) توبنينسبة كيو  " املدرجة يف بورصة اجلزائر مقاسا بـ" الشركات 


)0,05(.    


 (Q TOBIN) توبني نسبة كيو و  NRCAUDIT)(جلنة التدقيق و لدراسة العالقة بني عدد اجتماعات     


  :البسيط واملبينة يف اجلدول السابق هياخلطي معادلة االحندار  فإن  


Q TOBIN = 1,571 - 0,207 NRCAUDIT 


ونسبة  NRCAUDIT)(جلنة التدقيق عدد اجتماعات  وجود عالقة سالبة بني وتشري هذه املعادلة إىل    


فعند زيادة عدد اجتماعات ، )0,05(مستوى الداللة وهي ذات داللة إحصائية عند  ، (Q TOBIN)كيو توبني


   (Q TOBIN)إىل اخنفاض يف قيمة نسبة كيو توبنيباجتماع واحد يؤدي ذلك  NRCAUDIT)( التدقيقجلنة 
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فهي تشري وجود عالقة ارتباط خطي قوية  % R = 78,3معامل االرتباط  ةوحدة، ومبا أن قيم 0,207مبقدار 


، كما يشري معامل التحديد  (Q TOBIN) ونسبة كيو توبني NRCAUDIT)(جلنة التدقيق بني عدد اجتماعات 


R
يعزى إىل التغريات احلاصلة يف   (Q TOBIN) من التغريات احلاصلة يف نسبة كيو توبني  % 61,2إىل أن   2


 واليت (H1-8-6)اجلزئية الفرضية نرفض فإننا  ومبا أن العالقة سالبة ،NRCAUDIT)(جلنة التدقيق عدد اجتماعات 


" حتسني أداء الشركات "  يف " NRCAUDIT)(جلنة التدقيق عدد اجتماعات ل "يوجد دور :أنهتنص على 


  .)0,05(عند مستوى الداللة "  (Q TOBIN)  كيو توبني نسبة  "مقاسا بـ املدرجة يف بورصة اجلزائر


  (H1-8) :الفرضية الفرعية الثامنةنتائج اختبار  : ثالثا


أداء  حتسني"  يف " NRCAUDIT)(جلنة التدقيق عدد اجتماعات ل " يوجد دور: هواليت تنص على أن  


  .)0,05(املدرجة يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة " الشركات


بناء وة، منالفرضيات اجلزئية املتعلقة بالفرضية الفرعية الثانتائج اختبار ويوضح اجلدول املوايل ملخص ل    


 .(H1-8) ةمنومقارنتها مع النتائج املتوقعة خنترب الفرضية الثااملتوصل إليها على النتائج 


  


 (H1-8) نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثامنة): 52(اجلدول رقم 


 NRCAUDIT)( التدقيقعدد اجتماعات جلنة 


 النتيجة حول حتقق الفرضية املعنوية نتيحة حتليل االرتباط عالقة االرتباط املتوقعة تابعةاملتغريات ال


(ROA) عدم حتقق الفرضية ال تأثري + + العائد على األصول 


(ROE) عدم حتقق الفرضية ال تأثري + + العائد على األموال الخاصة 


(ROS) حتقق الفرضية تأثري + + العائد على المبیعات 


(EPS) حتقق الفرضية تأثري + + عائد السھم 


(P/E) حتقق الفرضيةعدم  تأثري - + مضاعف ربحیة السھم 


(EVA)   عدم حتقق الفرضية ال تأثري + + القیمة االقتصادیة المضافة 


(Q TOBIN) حتقق الفرضية عدم تأثري - + كیو توبین 


 )51(و ) 50(رقم  من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدولني: املصدر


  


  تنيفرضي أغلب الفرضيات اجلزئية حيت حتققت حتقق عدم نالحظ من نتائج اختبار الفرضيات اجلزئية   


"  يوجد دور : أنه واليت تنص على (H1-8)فإننا نرفض الفرضية الفرعية الثامنة فرضيات، وبناء عليه  7من أصل 


املدرجة يف بورصة اجلزائر عند " حتسني أداء الشركات"  يف " NRCAUDIT)( التدقيقجلنة اجتماعات عدد ل


  .)0,05(مستوى داللة 


 (H1-8)الفرعية الثامنة  :ة وتفسريهاالفرضينتائج اختبار وتفسري مناقشة : رابعا


عدم حيث أظهرت النتائج ،إليهامناقشة النتائج املتوصل و سنحاول تفسريوباالعتماد على ما مت تناوله    


املدرجة يف " حتسني أداء الشركات"يف  " NRCAUDIT)( عدد اجتماعات جلنة التدقيقل"  وجود دور


، وعائد السهم (ROS) العائد على املبيعات( بورصة اجلزائر بشكل عام باستثناء حتسني األداء مقاسا بـ
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)EPS((وذلك كما يلي ،:  


مع حتسني عالقة موجبة معنوية أي هلا داللة إحصائية   NRCAUDIT)( التدقيقلعدد اجتماعات جلنة كان  -


  ).)EPS(، وعائد السهم (ROS) العائد على املبيعات( مقاسا بـ  أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر


نة التدقيق يف أغلب الشركات حمل الدراسة أربعة مرات يف السنة أي مرة كل ثالثة أشهر جتتمع جل  


وهذا ما نادت به العديد من التقارير املتعلقة حبوكمة الشركات حيت أوصت بأن ال يقل عدد اجتماعات جلنة 


املراجعة وحتسني األداء املراجعة عن أربعة اجتماعات سنويا، وتترجم العالقة املوجبة بني عدد اجتماعات جلنة 


هو أن عدد اجتماعات جلنة التدقيق كلما كانت أكرب كلما عزز ذلك الثقة عند املستثمرين يف أسهم الشركة 


  . وجملس إدارا وجلاا يف حتملهم ملسؤوليام ومما ال يدعوا للشك أن هذا سيدعم أداء الشركة بشكل اجيايب


 مع عالقة سالبة ومعنوية أي هلا داللة إحصائية  NRCAUDIT)( لعدد اجتماعات جلنة التدقيقبينما  - 


 Q)  توبنيكيو ، نسبة )P/E(مضاعف رحبية السهم (حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر بـ


TOBIN   
حتسني و NRCAUDIT)( عدد اجتماعات جلنة التدقيقوميكن تفسري العالقة السالبة والعكسية بني    


قد يستغل ذلك  احمل الدراسة، بأنه نتيجة عدم استقاللية جلنة املراجعة وبالتايل عدم فعاليتهالشركات أداء  


الرئيس املدير العام يف تغليب مصلحته الشخصية على مصلحة الشركة دون اعتراض من جلنة التدقيق مما يؤثر 


  .   سلبا على املالك وعلى أداء الشركات بشكل عام


مع عالقة غري معنوية أي ليس هلا داللة إحصائية  NRCAUDIT)( التدقيق لعدد اجتماعات جلنةكذلك  - 


والعائد على   (ROA) العائد على األصول( مقاسا بـ حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر


  .   (EVA) ، و القيمة االقتصادية املضافة) (ROEاألموال اخلاصة 


مقاسا ميكن تفسري عدم تأثري اجتماعات جلنة التدقيق على حتسني أداء الشركات حمل الدرسة   


  (EVA) و القيمة االقتصادية املضافة ) (ROEوالعائد على األموال اخلاصة  (ROA) العائد على األصول( بـ


خلاصة وحول القيمة املضافة إىل عدم دراسة خالل اجتماعات جلنة التدقيق أية أمور تتعلق باملبيعات واألموال ا


    . بعادهذه األتذبذب أسباب  تدقق يفللشركة، أي أن اللجنة مل 


واليت توصلت إىل أن ) 2018علي فايع املزاح األملعي (ال تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة  


املسامهة عالقة موجبة ذات داللة إحصائية مع أداء شركات التأمني  )NRCAUDIT( جلنة التدقيق اجتماعات


  .) (ROEوالعائد على األموال اخلاصة   (ROA) العائد على األصول( مقاسا بـ السعودية


  اختبار الفرضية الرئيسيةنتائج : التاسعاملطلب 


من املدرجة يف بورصة اجلزائر  حوكمة الشركات و حتسني أداء الشركاتعند اختبار العالقة بني   


  :، توصلنا إىل النتائج التاليةاملكونة هلذه الفرضيةوالفرعية  الفرضيات اجلزئيةخالل 


دور يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر باستثناء األداء  (NCA)مل يكن حلجم جملس اإلدارة  -


 ؛)Q TOBIN(بنسبة كيو توبني  (مقاسا بـ
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، )NRCA( اإلدارةعدد اجتماعات جملس (مل يكن ألبعاد املتغري املستقل حوكمة الشركات التالية  -


عدد  ،)ACTMAJ( ، نسبة تركز امللكيةDUAL)( ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام


دور يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر باستثناء  ))NRCAUDIT( اجتماعات جلنة التدقيق


 ؛))EPS( عائد السهم ،)ROS( العائد على املبيعات(األداء مقاسا بـ


 نسبة عدد األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة(مل يكن ألبعاد املتغري املستقل حوكمة الشركات التالية   -


)INDCA(ة، عدد جلان جملس اإلدار )NCOMCA((  دور يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر


 ؛))Q TOBIN( نسبة كيو توبني ،)P/E( مضاعف رحبية السهم(مقاسا بـ


دور يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر  NCAUDIT)( يكن لعدد أعضاء جلنة التدقيق مل - 


  ؛)  (EVA) القيمة االقتصادية املضافة(باستثناء األداء مقاسا بـ 


   :أي أنه فرعيةالفرضيات كل الإىل عدم حتقق النتائج املتوصل إليها أشارت     


املدرجة يف بورصة " حتسني أداء الشركات " يف " (NCA) اإلدارةلعدد أعضاء جملس " يوجد دور ال  -


 .)0,05(اجلزائر عند مستوى داللة 


املدرجة يف "  حتسني أداء الشركات" يف  "  )  NRCA( لعدد اجتماعات جملس اإلدارة" يوجد دور  ال -


 .)0,05(بورصة اجلزائر عند مستوى داللة 


"  حتسني أداء الشركات" يف "  )  INDCA( يف جملس اإلدارةلنسبة األعضاء املستقلني " يوجد دور ال  -


 .)0,05(املدرجة يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة 


حتسني أداء " يف  "  DUAL)(  واملدير العام الزدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة" يوجد دور ال  -


 .)0,05(املدرجة يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة "  الشركات


املدرجة يف "  حتسني أداء الشركات" يف  "  )  NCOMCA( لعدد جلان جملس اإلدارة" يوجد دور ال  -


 .)0,05(بورصة اجلزائر عند مستوى داللة 


املدرجة يف بورصة "  حتسني أداء الشركات" يف  "  )  ACTMAJ( لنسبة تركز امللكية" يوجد دور  ال   -


 .)0,05( اجلزائر عند مستوى داللة


املدرجة يف "  حتسني أداء الشركات" يف  "  )NCAUDIT(لعدد أعضاء جلنة التدقيق  " يوجد دور  ال  -


 .)0,05(بورصة اجلزائر عند مستوى داللة 


املدرجة "  حتسني أداء الشركات" يف  "  )NRCAUDIT(لعدد اجتماعات جلنة التدقيق " يوجد دور  ال  -


 .)0,05(يف بورصة اجلزائر عند مستوى داللة 


وكمة حل" دور  يوجد الأنه  يقودنا إىل عدم حتقق الفرضية الرئيسية أيعدم حتقق الفرضيات الفرعية        


  .)0,05(عند مستوى داللة  املدرجة يف بورصة اجلزائر" حتسني أداء الشركات" يف" الشركات


املدرجة يف مل يكن هلا دور يف حتسني أداء الشركات هذه النتائج إىل أن حوكمة الشركات  وتشري    
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وتأيت هذه النتيجة خمالفة لقواعد حوكمة الشركات السليمة وكثري  املستخدمة، بعادمقاسا باأل بورصة اجلزائر


وقد    ،أن التطبيق اجليد حلوكمة الشركات يساهم حتما يف حتسني أداء الشركات من الدراسات اليت أثبتت


يف اجلزائر حيث صدر دليل حوكمة الشركات   حداثة تطبيق حوكمة الشركاتالنتيجة إىل هذه يرجع سبب 


، كما أن آليات حوكمة للشركات ملزمة كن مل تمبادئ حوكمة الشركات اليت نادى ا  ولكن ،2009سنة 


  .أدائهاوالذي يسمح هلا بتحسني يف الشركات حمل الدراسة الشركات غري مطبقة بالشكل األمثل 
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  :خالصة الفصل


ولنا يف هذا الفصل دراسة الدور الذي تلعبه حوكمة الشركات يف حتسني أداء املؤسسات حا  


االقتصادية، وقمنا بإختيار فرضيات الدراسة على جمموعة من الشركات اجلزائرية ومت اختيار الشركات  


سي، ومؤسسة مؤسسة صيدال، مؤسسة التسيري الفندقي األورا: املدرجة يف بورصة اجلزائر كعينة للدراسة وهي


، وذلك ألن  2016إىل سنة  2013أليانس للتأمينات، ومؤسسة أن سي أ رويبة، وكان فترة الدراسة من سنة 


، و باستعمال أسلوب التحليل االحصائي واستعمال االحندار 2013مؤسسة رويبة كان دخوهلا للبورصة سنة 


اخلطي البسيط وحساب معامالت االرتباط ومعامالت التحديد بني أبعاد املتغري املستقل حوكمة الشركات 


، نسبة استقاللية جملس اإلدارة،  (NRCA)، عدد اجتماعات جملس اإلدارة(NCA)عدد أعضاء جملس اإلدارة(


،  (NCOMCA)، عدد جلان جملس اإلدارة  DUAL)(يس جملس اإلدارة واملدير العام ازدواجية منصب رئ


، عدد إجتماعات جلنة التدقيق (NCAUDIT)، عدد أعضاء جلنة التدقيق(ACTMAJ)نسبة تركز امللكية 


(NRCAUDIT)( وأبعاد املتغري التابع األداء ،) العائد على األصول)ROA(  العائد على األموال اخلاصة ، ) 


(ROE  ، العائد على املبيعات)ROS(،  عائد السهم)EPS(  رحبية السهم ،)P/E( ،القيمة االقتصادية املضافة   


)EVA  (يو توبني نسبة ك، و)Q TOBIN(( وبعد اختبار الفرضيات توصلنا إىل عدم تتحقق جل الفرضيات ،


اجلزئية واليت أدت بدورها لعدم حتقق الفرضيات الفرعية واليت أثبتت عدم حتقق الفرضية الرئيسية، أي أنه ال 


وكمة الشركات يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر، مع أن كل الشركات حليوجد دور 


آليات حوكمة الشركات، حيث تتنايف هذه النتيجة مع العديد من بعض املدرجة يف بورصة اجلزائر تتوفر على 


األداء، وقد يرجع  الدراسات واليت تشري إىل أن املمارسات السليمة حلوكمة الشركات هلا دور كبري يف حتسني


ذلك إىل أن هذه اآلليات غري مطبقة بالشكل األمثل، حيث الحظنا عدم استقاللية جملس اإلدارة ألغلب 


الشركات حمل الدراسة، وكذلك عدم الفصل بني منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام، إضافة إىل أن 


 أن جلان التدقيق ال تضم أي أعضاء إىل إضافة، % 58 امللكية كانت مركزة بشكل كبري حيث جتاوزت


مستقلني، ونعتقد أن كل هذه النقائص يف تطبيق حوكمة الشركات كانت سببا يف عدم  وجود دور هلا يف  


 .حتسني أداء الشركات حمل الدراسة


  


  





		2- سياسة شركة "أن.سي.أ" رويبة:� 

		3- تطلعات المؤسسة: :�  






 


  


  


  


  


  ـامتـــــةـامتـــــةاخلاخل
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ركز هذا البحث على دراسة الدور الذي تلعبه حوكمة الشركات يف حتسني أداء املؤسسات   


لفساد املايل ا كثرةاالقتصادية، حيث كان لألزمات املالية وااليارات وإفالس العديد من الشركات نتيجة 


يف بروز مصطلح حوكمة كرب األاألثر للشركات يف التقارير املالية غياب الشفافية واملصداقية وواإلداري 


ل من منظمة التعاون والتنمية كجهود ثالثة عقود األخرية، ويعود الفضل يف ذلك إىل الشركات خالل 


بالتعاون مع الكثري من الدول ووصندوق النقد الدويل والبنك الدويل ومؤسسة التمويل الدولية االقتصادية 


كانت املبادئ الصادرة عن ، وقواعد حلوكمة الشركاتالبادئ والعديد من املأصدرت حيث  ،واهليئات املالية


 ، مث2004قد عدلت سنة األفضل حيث القت قبوال دوليا، ول 1999االقتصادية سنة منظمة التعاون والتنمية 


 G20/OECD مبادئوذلك بالتعاون مع جمموعة العشرين وأطلق عليها إسم  2015عدلت مرة أخرى سنة 


طراف املعنية حقوق املسامهني واأل ةيامحهو هلذه املبادئ والقواعد األساسي كان اهلدف ، وحلوكمة الشركات


  .على حد سواء بتطبيق حوكمة الشركات


ولدراسة العالقة ما بني حوكمة الشركات واألداء مت التطرق إىل خمتلف األساليب واملؤشرات 


االقتصادية املضافة، والقيمة  املستخدمة يف تقييم األداء انطالقا من املؤشرات املالية كالنسب املالية والقيمة


ية وغري املالية ألداء املؤسسات كمصفوفة النماذج الشاملة واليت تقيس اجلوانب املال السوقية املضافة، إضافة إىل


الكفاءة التنظيمية، لوحة القيادة، وهرم األداء، منوذج اجلمعية األمريكية للمحاسبة اإلدارية، وبطاقة األداء 


املتوازن، ومبا أن أغلب التقارير والدراسات تشري إىل أن التطبيق اجليد حلوكمة الشركات يساهم يف حتسني أداء 


اولنا التعرف على مفهوم حتسني األداء واألساليب املستخدمة يف ذلك كأسلوب التحسني حاملؤسسات، 


 يف اجليد آلليات حوكمة الشركات  قتطبييساهم القارنة املرجعية، مث وضحنا كيف املستمر الكايزن، وطريقة امل


  .ء الشركاتحتسني أدا


فرضيات الدراسة على عينة من  كان البد من إختبارومن أجل اإلجابة على إشكالية الدراسة     


مؤسسة : عينة للدراسة وهيكمت اختيار املؤسسات املدرجة يف بورصة اجلزائر لقد واملؤسسات اجلزائرية، 


صيدال، مؤسسة التسيري الفندقي األوراسي، ومؤسسة أليانس للتأمينات، ومؤسسة أن سي أ رويبة، وكان فترة 


وكمة الشركات يف حتسني حليوجد دور  :على أنه الرئيسيةالفرضية  نصتحيث ، )2016-2013(الدراسة 


مت تقسيمها إىل فرضيات  ،، ومن أجل اإلجابة على هذه الفرضية املدرجة يف بورصة اجلزائرأداء الشركات 


التحليل خدام باستهذه الفرضيات  اربتاخمت وجزئية، الفرضيات الفرعية أيضا إىل فرضيات فرعية، وقسمت 


حيث مت دراسة  االحندار البسيط لقياس درجة اإلرتباط بني متغريات الدراسة،نموذج باالستعانة اإلحصائي و


 العالقة بني أبعاد املتغري املستقل حوكمة الشركات مع أبعاد املتغري التابع حتسني أداء املؤسسات كل على حدا،


  :توصلنا إىل النتائج التالية اختبار هذه الفرضياتالتطبيقية و النظرية والدراسة وبعد 


يف حالة تركز امللكية قد تعمل األكثرية اليت  :تتوقف فاعلية حوكمة الشركات على هيكل امللكية حيث أنه - 


هذا اجلهد سيعود عليها يف النهاية، ومن ناحية أخرى قد يكون له كذلك ألن تتوىل اإلدارة على حتسني األداء، 


فقد  ،ككل ؤسسةأكثرية محلة األسهم باستغالل األقلية على حساب كفاءة امل إذا أخذتأثر سليب على األداء 
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   .حتقق مصاحلها وتقلل من احلقوق املتبقية لبقية محلة األسهم تستخدم األكثرية موقعها الختاذ قرارات


 يف األعضاء مجيع التزم إذا  املصاحل أصحاب مجيع حقوق ومحاية تؤسساامل أداء حتسني يف دور للحوكمة يكون - 


 .ومصداقية نزاهة بكل إليهم املوكلة املهام بأداء التنفيذية واإلدارة  اإلدارة جملس من كل


يعترب عدد أعضاء جملس اإلدارة عامال هاما يف فعالية جملس اإلدارة، ولكن الدراسات مل تقدم دليال واضحا  - 


إىل أن جملس اإلدارة األكرب  )Jenson 1993(حول العالقة بني حجم الس وفاعليته، حيث أشارت دراسة 


فقد بينت أن جملس اإلدارة كبري احلجم يقدم للمؤسسة  )Dalton et al 1999(حجما أقل فعالية، أما دراسة 


  .منفعة أكثر من خالل تنوع خرباته وقدرم على التعامل مع البيئة بشكل أفضل


من املتطلبات األساسية اليت ميكن الوقوف عليها الستقاللية جملس اإلدارة هي عدم ازدواجية منصب رئيس  - 


جملس اإلدارة واملدير العام، وتلعب عملية الفصل دورا هاما يف فاعلية وكفاءة جملس اإلدارة، حيث يقوم بأداء 


وجود أعضاء مستقلني ضمن عضوية ضا أن وجند أيمهامه اإلشرافية والرقابية باستقاللية وعلى أكمل وجه، 


جملس اإلدارة يعزز من فاعليته يف الرقابة على املديرين وحيسن من قيمة املؤسسة، واملنطق وراء ذلك هو أن 


 .األعضاء اخلارجيني غالبا ما يكونوا أكثر حرصا من املديرين التنفيذيني على حقوق محلة األسهم


 لسالمة هذه اللجان داعمة ينشئ جملس اإلدارة جلانا وتعترب ،اتالشرك حلوكمة السليم التطبيق لضمان - 


 املدقق الداخلي و املدقق من لكل الكاملة االستقاللية بتوفري تقوم اليت التدقيق جلنةأمهها  هذا التطبيق


 التقارير موضوعية و دقة من والتأكد بنوعيه التدقيق تدعيم إىل يؤدي مما وحتسني االتصال بينهما، اخلارجي


املكافآت للمديرين  و التعويضات حتديد عن املسؤولتان جلنة املكافآت فهما و التعويضات جلنة أما املالية،


 .التنفيذيني وأعضاء جملس اإلدارة واملدقق اخلارجي


الشركات، حيث جيب أن يكون  يعترب اإلفصاح والشفافية من بني القواعد املهمة اليت تركز عليها حوكمة - 


  .  اإلفصاح كاف ويف الوقت املناسب لكل األمور اجلوهرية املرتبطة باملؤسسة


ال تتوفر الشركات حمل الدراسة على جمالس إدارة مستقلة باستثناء شركة أن سي أ رويبة حيث يضم جملس  -


صي بأن يكون على األقل ثلث أعضاء إدارا  عضوين مستقلني، ويتناىف هذا مع قواعد حوكمة السليمة اليت تو


 .ة من املستقلنيجملس اإلدار


  .ال تضم جلان التدقيق يف الشركات حمل الدراسة أي عضو مستقل -


  :نتائج اختبار الفرضيات *


متوسط عموما فهو ليس أعضاء، وهو  09هو كان متوسط حجم جملس اإلدارة يف الشركات حمل الدراسة  - 


نسبة كيو  مل يكن حلجم جملس اإلدارة أي دور يف حتسني كل أبعاد األداء باستثناءو بالصغري وليس بالكبري،


 عالقة )Q TOBIN(كيو توبني  ونسبةكانت العالقة بني حجم جملس اإلدارة  حيث، )Q TOBIN(توبني 


Rمعامل التحديد  أشار، كما  % R = 79,9معامل االرتباط إذ بلغ ارتباط خطي قوية 
 % 63,8إىل أن   2


يعزى إىل التغريات احلاصلة يف عدد أعضاء جملس   (Q TOBIN)من التغريات احلاصلة يف نسبة كيو توبني 


حيث حتققت مل تتحقق، أغلب الفرضيات اجلزئية املتعلقة بالفرضية الفرعية األوىل  ومبا أن ،)NCA(اإلدارة 
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ال : أي أنه الفرضية الفرعية األوىلعدم حتقق هذا يؤدي إىل ف ،فرضية جزئية واحدة من أصل سبعة فرضيات


 .يوجد دور لعدد أعضاء جملس اإلدارة يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر


اجتماعات، أي أن جملس  )5(يف عينة الدراسة هو   (NRCA)عدد اجتماعات جملس اإلدارة متوسط كان -


يوم، ويعترب هذا املتوسط مقبوال، مما يبني حرص أعضاء جملس  12اإلدارة جيتمع يف املتوسط كل شهرين و 


اإلدارة يف الشركات حمل الدراسة على متابعة كل مهامهم خالل السنة يف فترات متقاربة واطالعهم على كل 


لعدد اجتماعات جملس اإلدارة عالقة موجبة ومتوسطة وذات داللة كان ، واملستجدات اليت حتصل يف الشركة


قيمة  تشريحيث ، ))EPS(السهم عائد  ،)ROS(العائد على املبيعات (ع حتسني األداء مقاسا بـإحصائية م


عدد اجتماعات جملس اإلدارة إىل وجود عالقة ارتباط خطي قوية بني  % R = 73,2معامل االرتباط 


)NRCA ( والعائد على املبيعات)ROS( كما يشري معامل التحديد ،R
من التغريات  % 53,6إىل أن   2


 عدد اجتماعات جملس اإلدارةيعزى إىل التغريات احلاصلة يف  )ROS(احلاصلة يف العائد على املبيعات 


)NRCA(، معامل االرتباط  ةقيم بينما تشريR =4,68 %  عدد إىل وجود عالقة ارتباط خطي متوسطة بني


من  % 8,46إىل أن  R2، كما يشري معامل التحديد )EPS(عائد السهم و )NRCA( اإلدارة اجتماعات جملس


عدد اجتماعات جملس اإلدارة يعزى إىل التغريات احلاصلة يف  )EPS(عائد السهم التغريات احلاصلة يف 


)NRCA(، كان لعدد اجتماعات جملس اإلدارة عالقة سالبة أو مل يكن هلا عالقة مع باقي أبعاد األداء  بينما


حيث حتققت فرضيتني مل تتحقق، أغلب الفرضيات اجلزئية املتعلقة بالفرضية الفرعية الثانية ومبا أن األخرى، 


ال يوجد دور لعدد : أي أنه تتحقق الفرضية الفرعية الثانيةبذلك مل وجزئيتني فقط من أصل سبعة فرضيات، 


 .اجتماعات جملس اإلدارة يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر


أغلب جمالس اإلدارة للشركات حمل الدراسة ال تتمتع باستقاللية حيث ال تضم أي عضو مستقل يف جملس  -


رويبة فقط، ولقد كان العالقة موجبة وذات داللة إحصائية بني نسبة عدد  أن سي أإدارا، باستثناء شركة 


نسبة كيو توبني  ،)P/E(ة السهم رحبيمضاعف (و حتسني األداء مقاسا بـ اإلدارةاألعضاء املستقلني يف جملس 


)Q TOBIN(( ،معامل االرتباط  ةيمتشري ق حيثR = 80,7 %  نسبة إىل وجود عالقة ارتباط خطي قوية بني


  R2، كما يشري معامل التحديد )P/E(مضاعف رحبية السهم  و) INDCA(األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة 


نسبة يعزى إىل التغريات احلاصلة يف  ))P/E( مضاعف رحبية السهم من التغريات احلاصلة يف  % 65,1إىل أن 


إىل وجود  % R = 79,1معامل االرتباط  ةقيمتشري  بيما ،)INDCA(األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة 


 Q)ونسبة كيو توبني  )  INDCA( نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارةعالقة ارتباط خطي قوية بني 


TOBIN) معامل التحديد  أن، كماR
 Q)من التغريات احلاصلة يف نسبة كيو توبني  % 62,5إىل أن يشري   2


TOBIN)   نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارةيعزى إىل التغريات احلاصلة يف )INDCA(، كانت  بينما


ذلك عدم تتحقق أغلب الفرضيات  بنيالعالقة سالبة أو مل يكن هلا عالقة مع باقي أبعاد األداء األخرى، وي


اجلزئية املتعلقة بالفرضية الفرعية الثالثة حيث حتققت فرضيتني جزئيتني فقط من أصل سبعة فرضيات، و يقودنا 


ال يوجد دور لنسبة عدد األعضاء املستقلني يف جملس : أي أنه حتقق الفرضية الفرعية الثالثة لعدمذلك 
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 .درجة يف بورصة اجلزائراإلدارة يف حتسني أداء الشركات امل


 أن أغلب الشركات حمل الدراسة ال تفصل بني منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام باستثناء شركة  -


السليمة على ضرورة الفصل بني املنصب مما له أثر موجب على أداء  رويبة فقط، وتوصي قواعد حوكمة سي أ


نتائج اختبار أشارت جملس اإلدارة حىت يقوم بأداء مهامه اإلشرافية والرقابية باستقاللية وعلى أكمل وجه، و


ر الفرضيات اجلزئية إىل وجود عالقة موجبة وذات داللة إحصائية الزدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة املدي


عائد السهم  ،)ROS(العائد على املبيعات (العام مع حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر مقاسا بـ


)EPS(( ،قيمة معامل االرتباط  وتشريR = 8,88 %   ازدواجية عند إىل وجود عالقة ارتباط خطي قوية


معامل  أن قيمة، كما  )ROS(والعائد على املبيعات ) DUAL(  منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام


يعزى إىل التغريات  )ROS(من التغريات احلاصلة يف العائد على املبيعات  % 78,9إىل أنتشري  R2التحديد 


معامل االرتباط  ةيمبينما أشارت ق، )DUAL( ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العامعند  احلاصلة


R =60,7 %  ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العامعند إىل وجود عالقة ارتباط خطي متوسطة  


)DUAL (عائد السهم و (EPS) ، معامل التحديد وأشارت قيمةR2    من التغريات احلاصلة  % 8,36إىل أن


  يعزى إىل التغريات احلاصلة عند ازدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام (EPS)عائد السهم يف 


)DUAL(،  عالقة سالبة الزدواجية منصب رئيس جملس اإلدارة املدير العام  كانتأيضا بأنه وأظهرت النتائج


قق أغلب الفرضيات اجلزئية املتعلقة ويشري ذلك لعدم حتأو ليس هلا عالقة مع باقي أبعاد األداء األخرى، 


 لعدمبالفرضية الفرعية الرابعة حيث حتققت فرضيتني جزئيتني فقط من أصل سبعة فرضيات، و يقودنا ذلك 


يف  جملس اإلدارة املدير العام ال يوجد دور الزدواجية منصب رئيس: أي أنهحتقق الفرضية الفرعية الرابعة 


 .بورصة اجلزائرحتسني أداء الشركات املدرجة يف 


عالقة موجبة وذات داللة إحصائية مع حتسني أداء   (NCOMACA)كان لعدد جلان جملس اإلدارة -


 Q(، نسبة كيو توبني )P/E(مضاعف رحبية السهم (الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر مقاسا بـ


TOBIN( ، حيث تشري قيمة معامل االرتباطR =80,7 %  إىل وجود عالقة ارتباط خطي قوية بني عدد جلان


 % 65,1إىل أن   R2كما يشري معامل التحديد  ،)P/E(رحبية السهم  ومضاعف) NCOMCA(جملس اإلدارة 


يعزى إىل التغريات احلاصلة يف عدد جلان جملس اإلدارة  ))P/E(مضاعف رحبية السهم من التغريات احلاصلة يف 


)NCOMCA( ، معامل االرتباط  قيمةبينما تشريR = 79,1 %  إىل وجود عالقة ارتباط خطي قوية بني عدد


R، كما يشري معامل التحديد  ) (Q TOBINونسبة كيو توبني  )NCOMCA(جلان جملس اإلدارة 
إىل أن    2


يعزى إىل التغريات احلاصلة يف عدد جلان )  (Q TOBINمن التغريات احلاصلة يف نسبة كيو توبني  % 62,5


   (NCOMACA)لعدد جلان جملس اإلدارة  وأشارت النتائج أيضا أنه كان، )NCOMCA(جملس اإلدارة 


قق أغلب الفرضيات عدم حتتبني هذه النتائج األداء األخرى، وعالقة سالبة أو ليس هلا عالقة مع باقي أبعاد 


اجلزئية املتعلقة بالفرضية الفرعية اخلامسة حيث حتققت فرضيتني جزئيتني فقط من أصل سبعة فرضيات، 


 ال يوجد دور لعدد جلان جملس: أي أنهحتقق الفرضية الفرعية اخلامسة  لعدمويقودنا ذلك 
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 .اجلزائريف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة    (NCOMACA)اإلدارة


عالقة موجبة ومعنوية مع ) مساهمبنسبة ملكية أكرب (و املقاسة  (ACTMAJ)لنسبة تركز امللكية  كان - 


، ))EPS(عائد السهم  ،)ROS(العائد على املبيعات (مقاسا  الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائرأداء حتسني 


بني نسبة تركز امللكية   قويةوجود عالقة ارتباط خطي  إىل % R = 4,63معامل االرتباط  ةقيمتشري و


)ACTMAJ ( والعائد على املبيعات)ROS(  كما يشري معامل التحديد ،R
من التغريات   %  40,2 إىل أن  2


، )ACTMAJ(يعزى إىل التغريات احلاصلة يف نسبة تركز امللكية   )ROS(احلاصلة يف العائد على املبيعات 


تشري إىل وجود عالقة ارتباط خطي قوية بني نسبة واليت  %  R = 73,4معامل االرتباط  ةقيم كانت بينما


R، كما يشري معامل التحديد )EPS( السهم عائد و )ACTMAJ(تركز امللكية  
من  % 53,9إىل أن    2


، )ACTMAJ(يعزى إىل التغريات احلاصلة يف نسبة تركز امللكية  )EPS( السهم عائدالتغريات احلاصلة يف 


عالقة سالبة أو ليس هلا عالقة مع باقي أبعاد  (ACTMAJ)لنسبة تركز امللكية  أن وأشارت النتائج أيضا إىل


قق أغلب الفرضيات اجلزئية املتعلقة بالفرضية الفرعية السادسة حيث ويشري ذلك لعدم حت األداء األخرى،


سادسة حتقق الفرضية الفرعية ال لعدمحتققت فرضيتني جزئيتني فقط من أصل سبعة فرضيات، و يقودنا ذلك 


يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة    (ACTMAJ)لنسبة تركز امللكيةال يوجد دور : أي أنه


  .اجلزائر


حتسني أداء  معمعنوية أي هلا داللة إحصائية وعالقة موجبة  NCAUDIT)( كان لعدد أعضاء جلنة التدقيق - 


معامل  ةقيمحيث أن ، )  (EVA) القيمة االقتصادية املضافة(مقاسا بـ  الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر


 NCAUDIT)(التدقيق عدد أعضاء جلنة تشري إىل وجود عالقة ارتباط خطي قوية بني  % R = 84,2االرتباط 


من التغريات احلاصلة  % 70,8إىل أن    R2، كما يشري معامل التحديد )EVA(القيمة االقتصادية املضافة و


  NCAUDIT)(التدقيق عدد أعضاء جلنة يعزى إىل التغريات احلاصلة يف    )EVA(القيمة االقتصادية املضافةيف 


هلا عالقة مع باقي أبعاد األداء  مل يكنعالقة سالبة أو  NCAUDIT)( التدقيقلعدد أعضاء جلنة  بينما كان ،


ويشري ذلك لعدم تتحقق أغلب الفرضيات اجلزئية املتعلقة بالفرضية الفرعية السابعة حيث حتققت  األخرى،


أي سابعة قق الفرضية الفرعية الحت لعدمفرضية جزئية واحدة فقط من أصل سبعة فرضيات، و يقودنا ذلك 


يف حتسني أداء الشركات املدرجة يف بورصة  NCAUDIT)( عدد أعضاء جلنة التدقيقلال يوجد دور : أنه


  .اجلزائر


الشركات أداء مع حتسني  ةومعنوي ةموجب عالقة NRCAUDIT)(عدد اجتماعات جلنة التدقيق ل كان  - 


 ةقيمتشري  حيث، ))EPS(عائد السهم  ،)ROS(العائد على املبيعات (بـمقاسا  املدرجة يف بورصة اجلزائر


وجود عالقة ارتباط خطي قوية جدا بني عدد اجتماعات جلنة التدقيق  إىل % R=1,83معامل االرتباط 


)(NRCAUDIT  والعائد على املبيعات)ROS(  كما يشري معامل التحديد ،R
من   %  69,1 إىل أن  2


يعزى إىل التغريات احلاصلة يف عدد اجتماعات جلنة التدقيق  )ROS(التغريات احلاصلة يف العائد على املبيعات 


)(NRCAUDIT،  معامل االرتباط  ةقيمبينما تشريR = 56,4%  إىل وجود عالقة ارتباط خطي متوسطة بني
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R، كما يشري معامل التحديد EPS) (  السهم عائد و  NRCAUDIT)(عدد اجتماعات جلنة التدقيق 
إىل   2


يعزى إىل التغريات احلاصلة يف عدد اجتماعات جلنة EPS) ( السهم عائدمن التغريات احلاصلة يف  % 31,8أن 


عالقة سالبة أو ليس  NRCAUDIT)(لعدد اجتماعات جلنة التدقيق  كانيف حني مل  ،NRCAUDIT)(التدقيق 


اجلزئية املتعلقة بالفرضية قق أغلب الفرضيات األداء األخرى، ويشري ذلك لعدم حتهلا عالقة مع باقي أبعاد 


حتقق  لعدمحيث حتققت فرضيتني جزئيني فقط من أصل سبعة فرضيات، و يقودنا ذلك  ،الفرعية الثامنة


يف حتسني  NRCAUDIT)( عدد اجتماعات جلنة التدقيقلال يوجد دور : أي أنهثامنة الفرضية الفرعية ال


  .أداء الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر


أي  الرئيسيةعدم حتقق الفرضية ما يقودنا إىل  ،ل الفرضيات الفرعيةعدم حتقق كمن النتائج السابقة اتضح  - 


  .ات املدرجة يف بورصة اجلزائرشركأداء املحتسن ليس هلا دور يف أن حوكمة الشركات 


الشركات يف الشركات حمل الدراسة إىل أا مل يكن هلا دور يف حتسني  رغم وجود بعض آليات حوكمة -


 .أدائها، وذلك ألن الشركات مل تطبقها بالشكل األمثل الذي أوصت به قواعد احلوكمة السليمة


  االقتراحات *


الشركات يف الشركات حمل الدراسة، إىل أن تطبيقها مل يكن يف املستوى  رغم وجود آليات حوكمة  -


املدرجة يف بورصة اجلزائر أن تسهر على التطبيق اجليد هلذه اآلليات املطلوب، لذلك وجب على الشركات 


   .دائها، ومبا ينعكس على حتسني أمزاياحىت يتسىن هلا االستفادة 


اول وبالتايل تنشيط صة اجلزائر وذلك من أجل زيادة حجم التددعوة املؤسسات اجلزائرية لدخول بور -


عدد الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر قليل جدا، رغم  البورصة ألن نسبة التداول ضعيفة جدا، حيث أن


اليت تقدمها الدولة للمؤسسات من أجل تشجيعهم على االنضمام هلا، وذلك بسبب ختوف الكثري  التحفيزات


من املؤسسات من آلية اإلفصاح املطلوبة قانونا حيث أغلب املؤسسات تتحفظ عن اإلفصاح عن نتائجها 


شركات وإذا بشكل عام، إضافة إىل ضعف التداول حيث نالحظ أنه نادرا ما يتغري السعر السوقي ألسهم ال


 املستثمرينالشركات املدرجة عن فكرة الدخول للبورصة وتشجع تدافع تغري يكون بشكل طفيف، رغم ذلك 


صة أفضل بكثري من الفوائد اليت تعطيها رعلى شراء األسهم معللني أن األرباح اليت حتققها األسهم يف البو


  .الفوائد الربوية البنوك ناهيك عن قبوهلا من قبل الشريعة اإلسالمية خالفا عن


لجان جملس اإلدارة بفيما يتعلق املدرجة يف البورصة  من طرف الشركات عن التقارير املالية اإلفصاحزيادة  - 


 .مكافآت للمسريينيو نشاطاا السنوية كل ما يتعلق بوأعضائها و 


للتأمينات ومؤسسة التسيري  سصيدال، واليان شركاتالفصل بني منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام لل -


  . ة أن سي أ رويبة هذا الشرط فقطشركالفندقي األوراسي، حيث حققت 


الذي ال دعم استقاللية جملس اإلدارة وذلك بضم جمالس اإلدارة على األقل ثلث األعضاء من املستقلني  -


 .أي عالقة تربطهم بالشركة







خـــــــــــاتمــــــــةال  
 


 
297 


 .خاصة جلنة التدقيق ألعضاء املستقلنيمن اضرورة أن يكون غالبية أعضاء جلان جملس اإلدارة  -


  .ضررورة تفعيل مركز حوكمة الشركات اجلزائري حيث منذ إنشاءه مل يقم بأي دور فعال -


    :آفاق الدراسة *   


  :يرى الباحث هذه املواضيع جديرة بالبحث والدراسة      


  .يف البورصة درجةاملأثر حوكمة الشركات على أداء شركات املسامهة غري  -


 .لمؤسسات االقتصاديةل هيكل امللكية على األداء املايلأثر  -


   .االقتصاديةيف املؤسسات  واإلفصاحدور حوكمة الشركات يف حتسني الشفافية  -







