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هدف البحث الى معرفة اثر الحوكمة على االداء المالي في البنوك السعودية، حيث تم دراسة حجم مجلس المستخلص: 

اء لجنة المراجعة وعدد اجتماعات لجنة االدارة وعدد االعضاء التنفيذيين وعدد االعضاء غير التنفيذيين، وعدد اعض

المراجعة، ولتحقيق اهداف البحث استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وجمع بيانات البنوك المدرجة في سوق المال 

( من خالل تقارير المالية والمنشورة على موقع تداول باإلضافة الى موقع ارقام، و مواقع البنوك 5102 -5102عن عام )

خاصة واالعتماد على أسلوب تحليل المحتوى، كما تم تقييم االداء المالي عن طريق استخدام مؤشرات الربحية )معدل العائد ال

على االصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية(، كما تم استخدام معامل انحدار خطي بسيط وانحدار خطي متعدد الختبار 

 ذات العالقة، وقد توصلت الباحثتان الى ما يلي:صحة الفروض والوصول للدالالت اإلحصائية 

 يوجد اثر ذو داللة احصائية بين حجم مجلس االدارة و )معدل العائد على االصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية( -0

ل العائد . يوجد اثر ذو داللة احصائية بين عدد االعضاء التنفيذيين في مجلس االدارة و )معدل العائد على االصول، ومعد5

 على حقوق الملكية(
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. يوجد اثر ذو داللة احصائية بين عدد االعضاء غير التنفيذيين في مجلس االدارة و )معدل العائد على االصول، ومعدل 3

 العائد على حقوق الملكية(

د على حقوق . يوجد اثر ذو داللة احصائية بين عدد أعضاء لجنة المراجعة و )معدل العائد على االصول، ومعدل العائ4

 الملكية(

. يوجد اثر ذو داللة احصائية بين عدد اجتماعات لجنة المراجعة و )معدل العائد على االصول، ومعدل العائد على حقوق 2

 الملكية(

وقد اوصت الباحثتان بعدد من التوصيات من اهمها دعم وتعزيز الجهود المبذولة للتطبيق الحوكمة واالفصاح عن االليات 

 لك لمراجعة المستمرة واكتشاف االخطاءالمطبقة وذ

 الكلمات المفتاحية: الحوكمة، قطاع البنوك، األداء المالي. 
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Conclusion: The goal of the research to know the impact of governance on the financial performance of Saudi 

banks, where the size of the board of directors and the number of executive members and the number of non-

executive members, the number of members of the review committee and the number of meetings of the review 

committee, and to achieve the objectives of the research used the descriptive analytical method, and the 

collection of data of banks listed in the capital market for the year (2015 - 2019) through financial reports 

Published on the trading site in addition to the site of numbers, sites of private banks and reliance on the 

method of content analysis, as was assessed financial performance through the use of profitability indicators 

(rate of return on assets, rate of return on property rights), as was the use of a low-pace coefficient and multiple 

steps to test the validity of the assumptions and access to the relevant statistical indications, the researchers 

reached the following: 
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1. There is a statistically significant effect between the size of the board of directors and (rate of return on 

assets, rate of return on equity) 

2. There is a statistically significant effect between the number of executive members of the Board of Directors 

and (rate of return on assets, rate of return on equity) 

3. There is a statistically significant effect between the number of non-executive members of the Board of 

Directors and (rate of return on assets, rate of return on equity) 

4. There is a statistically significant effect between the number of members of the review committee and (rate 

of return on assets, rate of return on property rights) 

5. There is a statistically significant effect between the number of audit committee meetings and (rate of return 

on assets, rate of return on property rights) 

The two researchers recommended a number of recommendations, the most important of which is to support 

and strengthen efforts to implement governance and disclose the mechanisms applied in order to review the 

continuous and detect errors 

Keywords: Governance, banking, financial performance  
ةوالدراسات السابق الفصل االول: اإلطار العام للدارسة  

 المقدمة: 

ظهر موضوع حوكمة الشركات على المستوى الدولي عندما شهد العالم سقوط وانهيار العديد من الشركات والتي أبرزها شركتا 

ضعف آليات الرقابة على األنشطة المالية أنرون وورلد كوم واللتين ارتبط انهيارهما بالفساد اإلداري أو المحاسبي أو 

( وال سيما في اعقاب االنهيارات االقتصادية واالزمات المالية التي شهدتها عدة من دول 2،ص5112للمؤسسات.)درويش ،

شرق أسيا وأمريكا الالتينية وروسيا االتحادية والبرازيل في عقد التسعينيات من القرن العشرين )الربيعي ، راضي، 

( وتهدف قواعد وضوابط الحوكمة إلى تعزيز مفاهيم الرقابة على أداء الشركات، بما يحافظ على المصالح و 0صم،5100

تاحة فرص عمل جديدة، كما أن هذه القواعد  الحقوق المالية للمساهمين، وذلك لتشجيع وتنمية االستثمار، وتعظيم الربحية، وا 

ى ضمان تدقيق األداء المالي، ووجود هياكل إدارية تمكن من محاسبة اإلدارة تؤكد أهمية االلتزام بأحكام القانون، والعمل عل

أمام المساهمين مع تكوين لجنة المراجعة من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين تكون لها مهام واختصاصات وصالحيات 

 .( 522م، ص5103عديدة  لتحقيق الرقابة )السامرائي، 
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لشركات في قطاع البنوك )التي تعرف فيما بعد بحوكمة البنوك( وتأخذ بعدا مفاهيميا أوسع وتتسع دائرة االهتمام بحوكمة ا

وأشمل من سابقه في الشركات غير المالية ، إذ يعد توافر نظام مصرفي صحي وسليم احد الركائز األساسية المطلقة لسالمة 

ال الالزم والسيولة العمليات الشركات العالمية عمل سوق األوراق المالية وقطاع الشركات. فقطاع البنوك يوفر راس الم

ونموها، عالوة على ذلك فإن تحرير األسواق المالية، والعولمة، والتقدم التكنولوجي وما رافقها من تغيرات سريعة في البيئة 

قوى على تجنبها المصرفية الدولية، قد عرض البنوك إلى درجة كبيرة من التقلبات والى مواجهة مخاطر ائتمانية جديدة ال ت

ومن ثم إلى صعوبة إدارة المخاطرة االئتمانية بصورة جيدة وربما كان ذلك أحد األسباب الرئيسة إلصدار الوثيقة النهائية 

( وفي المملكة العربية السعودية بدأ االهتمام 0م،ص5100. )الربيعي ، راضي، 5114( في شهر يونيو 5التفاق )بازل( )

العام السابع من القرن الواحد والعشرين، حيث أصدر مجلس هيئة السوق المالية الئحة حوكمة  بمفهوم الحوكمة في منتصف

م )تقرير هيئة السوق 5112/ 01/ 05هـ الموافق 50/01/0452م وتاريخ 5112-505- 50الشركات بموجب القرار رقم 

لحوكمة في البنوك العاملة بالمملكة العربية م( كما صدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي المبادئ الرئيسة ل 5112المالية، 

  السعودية.

وتعتبر عملية قياس األداء وتقويمه أحد اهم اهتمامات أصحاب المصالح والمستفيدين مع المنشآت المصرفية لموضوع تقييم 

األداء المالي أهمية كبيرة بالنسبة ألي مؤسسة اقتصادية كانـت أو مالية وفي ظل االنفتاح على العالم وتوسع المعامالت 

التجاريـة عمليـة ضرورية وملحة لما يشهده القطاع المصرفي مـن تحـوالت والـتي كانـت لهـا البنكية، يعتـبر تقيـيم أداء البنـوك 

، 5102أثر علـى أداء وكفـاءة ومردودية البنـوك التجارية، ومدى تأهيل هـذه األخيرة للمنافسة اإلقليمية والدولية. )مسعودي،

 ص أ( 

 ى االداء المالي للبنوك السعودية. وبناء على ما سبق هدف البحث للدراسة اثر الحوكمة عل

 اوال: مشكلة البحث: 
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إن وجود نظام فعال لحوكمة الشركات من شأنه توفير الثقة والشفافية ومساعدة الشركات على تجنب المخاطر، مما يدفع نحو 

لتنبه إلى  5112،ص أ( وقد جاءت األزمة المالية العالمية 5102تعظيم قيمتها من خالل تحسين األداء المالي )نسيمة ،

أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في الشركات بصفة عامة وفي البنوك والمؤسسات المالية بصفة خاصة حيث شهدت الواليات 

 ( 222، ص5102المتحدة والدول الصناعية المتقدمة العديد من حاالت إفالس البنوك والمؤسسات المالية )عبد العظيم، 

كما ان عملية التقييم المالي إحدى أهم وسائل الترشيد والتحسين التي تستخدمها المؤسسة البنكية للرقي بمستوى أدائها المالي 

( مما سبق يبرز التساؤل التالي ما اثر الحوكمة على االداء المالي للبنوك 52،ص5100الحالي والمستقبلي.)إلهام ومحمود، 

 هذا السؤال من خالل اإلجابة على التساؤالت الفرعية التالية: السعودية، ويمكن اإلجابة على 

 هل يؤثر حجم مجلس االدارة في معدل العائد على االصول؟ .0

 هل يؤثر عدد االعضاء التنفيذيين في مجلس االدارة في معدل العائد على االصول؟ .5

 الصول؟هل يؤثر عدد االعضاء غير التنفيذيين في مجلس االدارة في معدل العائد على ا .3

 هل يؤثر عدد اعضاء لجنة المراجعة في معدل العائد على االصول؟ .4

 هل يؤثر عدد اجتماعات لجنة المراجعة في معدل العائد على االصول؟ .2

 هل يؤثر حجم مجلس االدارة في معدل العائد على حقوق الملكية؟  .2

 ق الملكية؟هل يؤثر عدد االعضاء التنفيذيين في مجلس االدارة في معدل العائد على حقو  .2

 هل يؤثر عدد االعضاء غير التنفيذيين في مجلس االدارة في معدل العائد على حقوق الملكية؟ .2

 هل يؤثر عدد اعضاء لجنة المراجعة في معدل العائد على حقوق الملكية؟ .2

 هل يؤثر عدد اجتماعات لجنة المراجعة في معدل العائد على حقوق الملكية؟ .01

 ثانيا: أهمية البحث:   
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أهمية البحث في كون الحوكمة تتمتع باهتمام واسع نظرا لدورها الفعال في التقليل من المخاطر وتتمثل أهمية الحوكمة برزت 

،ص ت( كما أن معرفة أثر 5102في إتباع اآلليات السليمة لتحسين األداء المالي والوصول إلى األهداف المرجوة )نسيمة ،

ؤشرًا هامًا للمساهمين والمستثمرين  الحاليين والمحتملين وأصحاب المصالح تطبيق الحوكمة على األداء المالي سيعطي م

األخرى عن مدى أهمية وضرورة االعتماد على آليات الحوكمة في تقييم المخاطر المتوقعة من االستثمار )اسعد 

لبنوك الجيدة على ( وعلى وجه الخصوص في البنوك يؤثر العائد االقتصادي الناتج عن اتباع مبادئ حوكمة ا4،ص5102،

شريحة كبيرة من المجتمع المتعامل مع البنك سواء كانوا مواطنين او مودعين ام موظفين ، ام دائنين ، ام مساهمين  ام 

 (.05م،ص5100مستثمرين ام مجتمع كما يؤثر على الدولة نفسها )الربيعي ، راضي، 

 ثالثا: أهداف البحث: 

 اف والتي تتمثل في :يسعى البحث الى تحقيق مجموعة من االهد

 معرفة اثر حجم مجلس االدارة في معدل العائد على االصول .0

 معرفة اثر عدد االعضاء التنفيذيين في مجلس االدارة في معدل العائد على االصول .5

 معرفة اثر عدد االعضاء غير التنفيذيين في مجلس االدارة في معدل العائد على االصول .3

 المراجعة في معدل العائد على االصولمعرفة اثر عدد اعضاء لجنة  .4

 معرفة اثر عدد اجتماعات لجنة المراجعة في معدل العائد على االصول .2

 معرفة اثر حجم مجلس االدارة في معدل العائد على حقوق الملكية. .2

 معرفة اثر عدد االعضاء التنفيذيين في مجلس االدارة في معدل العائد على حقوق الملكية. .2

 االعضاء غير التنفيذيين في مجلس االدارة في معدل العائد على حقوق الملكية.معرفة اثر عدد  .2

 معرفة اثر عدد اعضاء لجنة المراجعة في معدل العائد على حقوق الملكية. .2

 .معرفة اثر عدد اجتماعات لجنة المراجعة في معدل العائد على حقوق الملكية  .01
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 رابعا: فرضيات البحث: 

يوجد أثر ذو داللة إحصائية : جابة على التساؤالت البحثية تمت صياغة الفرضية الرئيسية كما يليتحقيقا ألهداف البحث واال

 وتتفرع من هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية اآلتية: بين الحوكمة و االداء المالي )الربحية(  في البنوك السعودية، 

 دل العائد على االصول. يوجد اثر ذو داللة احصائية بين حجم مجلس االدارة و مع -1

 يوجد اثر ذو داللة احصائية بين عدد االعضاء التنفيذيين في مجلس االدارة و معدل العائد على االصول.  -2

 يوجد اثر ذو داللة احصائية بين عدد االعضاء غير التنفيذيين في مجلس االدارة و معدل العائد على االصول.  -3

 اء لجنة المراجعة و معدل العائد على االصول. يوجد اثر ذو داللة احصائية بين عدد أعض -4

 يوجد اثر ذو داللة احصائية بين عدد اجتماعات لجنة المراجعة و معدل العائد على االصول.  -5

 يوجد اثر ذو داللة احصائية بين حجم مجلس االدارة و معدل العائد على حقوق الملكية. -6

 يين في مجلس االدارة و معدل العائد على حقوق الملكية.يوجد اثر ذو داللة احصائية بين عدد االعضاء التنفيذ -7

 يوجد اثر ذو داللة احصائية بين عدد االعضاء غير التنفيذيين في مجلس االدارة و معدل العائد على حقوق الملكية. -8

 يوجد اثر ذو داللة احصائية بين عدد االعضاء لجنة المراجعة و معدل العائد على حقوق الملكية. -9

 داللة احصائية بين عدد اجتماعات لجنة المراجعة و معدل العائد على حقوق الملكية. يوجد اثر ذو -11

 خامسا: منهجية البحث: 

تحقيقًا ألهداف البحث التي سبق عرضها، تم اعتماد المنهج االستقرائي في الجانب النظري من البحث باستقراء األدبيات 

العربية واألجنبية ذات الصلة بالموضوع، وقد تم تطبيق المنهج الوصفي التحليلي للقوائم المالية والتقارير السنوية الصادرة عن 

 03للتعرف على أثر الحوكمة على االداء المالي للبنوك. وكان مجتمع البحث: شمل البحث البنوك السعودية عينة البحث، 

بنك سعوديا ومحليا وذلك لتوفر القوائم والبيانات مالية  00بنك سعوديا محليا. اما عينة البحث: سيكون البحث على عينة من 

ات الفرعية وانحدار خطي متعدد  للفرضية الرئيسية منشورة. وتم استخدام نموذج استخدام تحليل االنحدار البسيط للفرضي
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م. البعد 5102م إلى عام  5102. وكانت حدود البحث: تحليل القوائم المالية عن فترة من عامSpssباستخدام برنامج 

 الجغرافي: تتم البحث على قطاع البنوك السعودية.

 سادسا : خطة البحث: 

الفصل ا وفروضها قامت الباحثتان بتقسيم البحث الى ثالثة فصول كالتالي: في ضوء االعتماد على منهج البحث وأهدافه 

على اإلطار النظري  الفصل الثانياإلطار العام للبحث ويحتوى على خطة البحث والدراسات السابقة. ويشتمل  االول:

 االطار العملي للبحث  الفصل الثالثللبحث، اما 

 سابعا: الدراسات السابقة: 

( بعنوان أثر تطبيق آليات الحوكمة المفصح عنها على األداء المالي دراسة نظرية تطبيقية على 2510دراسة اسعد ) -1

 الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية 

هدفت الدراسة إلى التحقيق في تأثير تطبيق آليات الحوكمة المفصح عنها على األداء المالي للشركات المساهمة السعودية، 

ذا الهدف قام الباحث بتحليل محتوى القوائم المالية للشركات، حيث شملت الدراسة سبع آليات للحوكمة تمثلت في ولتحقيق ه

)حجم مجلس اإلدارة، استقاللية مجلس اإلدارة، ازدواجية الرئيس التنفيذي، ملكية كبار المساهمين، الملكية األجنبية، استقاللية 

وتم قياس األداء المالي بالنسب المالية )معدل العائد على حقوق المساهمين، معدل  لجنة المراجعة، نشاط لجنة المراجعة(،

القيمة السوقية للسهم إلى القيمة الدفترية(، وتعتبر الدراسة مسح شامل لكل الشركات السعودية المساهمة المدرجة في سوق 

شركة في تا ريخ اجراء البحث، وتم استثناء  022، والبالغ عددها  5105 - 5100تداول االوراق المالية، وذلك عن العامين 

شركة لعدم وجود الحد  األدنى المقبول من البيانات ومن أبرز نتائج الدراسة: وجدت الدراسة عالقة جوهرية عكسية بين  55

عالقة جوهرية حجم مجلس اإلدارة، واستقاللية مجلس اإلدارة، وبين معدل القيمة السوقية للسهم على القيمة الدفترية، ووجدت 

طردية بين الجمع بين عضوية الرئيس التنفيذي وعضوية مجلس اإلدارة، ونسبة المساهمين الكبار، وبين معدل العائد على 

فأكثر، وبين معدل العائد على حقوق  %2حقوق المساهمين، ووجدت أيضا عالقة جوهرية عكسية بين وجود ملكية أجنبية 
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أن تعطى اآلليات التي لها تأثير مباشر على األداء المالي االهتمام الكافي واألولوية  المساهمين، وأوصت الدراسة بضرورة

من قبل الجهات المختصة، وأهمية أن ال تلزم الشركات بأي فقرة أو مادة من الئحة الحوكمة إال بعد التحقق من إيجابيتها 

قطاع المالي معايير وقواعد تتناسب مع طبيعته وذلك عن طريق إجراء المزيد واألبحاث حول ذلك، مع ضرورة أن يعطى ال

 .ونشاطه، وأن يؤخذ نوع القطاع في الحسبان عند اجراء أي بحث مستقبلي

  ( بعنوان تطبيق مبادئ وآليات الحوكمة وأثره في تقييم األداء المالي لمصارف2512دراسة احالم وعياش ) -5

الياتها في تقييم األداء المالي للمصارف بالتطبيق على بنك البركة هدفت الدراسة إلى معرفة الدور المهم لمبادئ الحوكمة و 

م(، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باالعتماد على نموذج العائد على 5102 -م 5101الجزائري خالل الفترة ) 

مجلس االدارة، كما  األموال الخاصة لتحديد العالقة، و توصلت الدراسة إلى أن تطبيق الحوكمة يساهم في تفعيل دور

  . توصلت الى عدة توصيات أهمها: أن ارساء مبادئ الحوكمة له تأثير على البنك، استراتيجياته، واستمراريته

 ( بعنوان حوكمة الشركات واألداء المصرفي في ضوء نظرية الوكالة2512)  Imane and Malekدراسة  -3

فيما يتعلق بالعالقة بين آليات حوكمة الشركات واألداء المالي للبنوك  هدفت الدراسة إلى التحقق من افتراضات نظرية الوكالة

على أساس البحوث التجريبية الحديثة. أتاح تحليل العالقة بين آليات حوكمة الشركات واألداء المالي في القطاع المصرفي أن 

ى األداء المالي للبنوك صحيحة وقوية بعد نشير إلى أن افتراضات نظرية الوكالة فيما يتعلق بتأثير آليات حوكمة الشركات عل

 توليف دراسات تجريبية حديثة مختلفة.

( بعنوان أثر حوكمة  الشركات على أداء الشركات: دراسة عن 2512) Danoshana and Ravivathaniدراسة   -4

 ..المؤسسات المالية في سريالنكا

لمؤسسات المالية المدرجة في سريالنكا كهدف رئيسي تنظر هذه الدراسة البحثية في تأثير حوكمة الشركات على أداء ا

وتوصي باتباع ممارسات مناسبة إلدارة الشركات لتحسين أداء المؤسسات المالية المدرجة ولتحقيق هذه األهداف، يستخدم 

يتم استخدام الباحث العائد على حقوق الملكية، والعائد على األصول، كمتغيرات رئيسية تحدد أداء الشركة. من ناحية أخرى، 
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حجم مجلس اإلدارة وتكرار االجتماع ولجنة المراجعة في الشركة كمتغيرات لقياس حوكمة الشركات تم اختيار خمسة وعشرون 

. وتم  جمع البيانات باستخدام المصادر الثانوية. ووفقاً  5105-5112مؤسسة مالية مدرجة كحجم للعينة لفترة العينة 

لشركات بشكل كبير، والتأثير على أداء الشركة وحجم مجلس إدارتها وحجم لجنة التدقيق لها للتحليل، فإن متغيرات حوكمة ا

 تأثير إيجابي على أداء الشركة. ومع ذلك، فإن تكرار االجتماعات يؤثر سلبًا على أداء الشركة.

اهي الصغر: ( األداء المالي وحوكمة الشركات في مجال التمويل متن2512) Iqbal, Nawaz and Ehsanدراسة   -0

 أدلة من آسيا 

حللت هذه الورقة عالقة حوكمة الشركات واألداء المالي لمؤسسات التمويل األصغر في آسيا. وتم استخدام مجموعة بيانات 

. تم بناء مؤشر 5100-5112دولة آسيوية للفترة  02مؤسسة من مؤسسات التمويل األصغر في  023الفريق التي تضم 

سبع آليات تتعلق بحجم مجلس اإلدارة وتكوينه ، وخصائص الرئيس التنفيذي ، ونوع الملكية،  حوكمة الشركات على أساس

وتم تقدير العالقة ذات االتجاهين بين هذا المؤشر وكل من خمسة مؤشرات مختلفة لألداء المالي لمعالجة التزامن المحتمل 

لصغرى على مرحلتين مع متغيرات مفيدة، وتؤكد النتائج بين حوكمة الشركات واألداء المالي، واعتمد نهج تقدير المربعات ا

الطبيعة الذاتية لحوكمة الشركات واألداء المالي، وتم استنتاج أن ربحية واستدامة مؤسسات التمويل األصغر تتحسن مع 

نظمة حوكمة ممارسات الحوكمة الرشيدة وعلى العكس من ذلك، فإن مؤسسات التمويل األصغر األكثر ربحية واستدامة لديها أ

 أفضل.

 ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة: 

رغم تعدد الدراسات التي تناولت الحديث عن أثر الحوكمة على االداء المالي  إال أنه ال توجد دراسات أقيمت على السوق 

 متغيرات البحث الحالية. التي تربط بين الحوكمة واألداء المالي في البنوك باستخدام -على حد علم الباحثتان -السعودي 

 الفصل الثاني: اإلطار النظري

 اوال: تعريف حوكمة البنوك  
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ال يخرج مفهوم حوكمة البنوك في معناه عن مفهوم حوكمة الشركات حتى يذهب بعضهم الى اعتماد تسمية حوكمة الشركات 

ة المصرفية حوكمة البنوك بصفة عامة  ( فقد عرفت لجنة بازل للرقاب05، ص5100للمنظمات المصرفية )الربيعي ،الراضي، 

اإلدارة الرشيدة وتحديد العالقة بين شركاء المصرف )مساهمين، مودعين،  دائنين، زبائن، مجلس اإلدارة الحكومة، .. الخ (، 

، ويضمن ادارة المصرف ل تنظيمي محكم يحقق مصالح الجميعومحاولة تالفي تعارض المصالح وذلك من خالل هيك

ة المخاطر بصورة واضحة وجيدة بما يؤمن المحافظة على استقرار النظام المصرفي )الربيعي ،الراضي، وخصوصا ادار 

كما تعني الحوكمة في الجهاز المصرفي والمالي مرقبة األداء من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة العليا  . (04، ص5100

مام بعالقة هؤالء بالفاعلين الخارجيين )شمالي، للمؤسسة وحماية حقوق حملة األسهم والمودعين باإلضافة إلى االهت

 الشركات حوكمة حوكمة البنوك لم يخرج عن تعريف ( بناء على ما سبق  نالحظ ان تعريف2،ص5102

 ثانيا : مبادئ واليات الحوكمة في البنوك 

ة حوكمة الشركات على ( ستة مبادئ يمكن االسترشاد بها كدليل لممارسOECDوضعت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

المستوى الدولي وتتمثل هذه المبادئ فيما يلي: اإلطار الفعال لحوكمة الشركات، و حماية حقوق المساهمين، و المعاملة 

المتساوية بين المساهمين، و حماية حقوق أصحاب المصالح، و اإلفصاح والشفافية، واخيرًا مسؤوليات مجلس اإلدارة. 

 (05، ص5102دي والتنمية، )منظمة التعاون االقتصا

وقد صدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي المبادئ الرئيسة للحوكمة في البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية، وتعد 

هذه المبادئ مكملة للوائح والقواعد والتعاميم  الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية بشأن تعليمات 

كمة ومبادئها الرئيسة، وتتمثل هذه المبادئ فيما يلي: )مؤهالت أعضاء مجلس االدارة، والتشكيل، التعيين وشئون الحو 

اخيرًا االفصاح والشفافية و المجلس، ومسئوليات مجلس اإلدارة، واللجان المنبثقة عن مجلس االدارة، وحقوق المساهمين، 

 (5104المملكة العربية السعودية، )المبادئ الرئيسة للحوكمة في البنوك العاملة ب

  : تعريف االداء الماليثالثا
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فقد تعددت تعاريف االداء فهنالك من يرى أن االداء المالي هو تعظيم النتائج من خالل تحسين المردودية ويتحقق ذلك بتدنية 

ن التراكم في الثروة واالستقرار التكاليف وتعظيم االيرادات بصفة مستمرة تمتد الى مدى المتوسط والطويل بغية تحقيق كل م

( ويكمن االداء المالي في فعالية تعبئة واستخدام الوسائل المالية المتاحة )بلغالي، 22م،ص5102في مستوى االداء )قبلي ،

( وبناء على ما سبق ينصرف مفهوم االداء المالي في البنوك الى مجموعة الوسائل الالزمة واوجه النشاط 3، ص5102

الجهود المبذولة لقيام البنوك بدورها ، وتنفيذ وظائفها في ظل البيئة المصرفية الخارجية المحيطة من اجل تقديم المختلفة و 

( وترى الباحثتان ان االداء المالي هو قدرة البنك 23،ص5100الخدمات المصرفية التي تحقق األهداف )الربيعي، راضي، 

 على تحقيق اهدافه المالية بأقل تكاليف ممكنة 

 رابعا: مؤشرات األداء المالي:  

هنالك العديد من المؤشرات والنسب المالية التي  تساعد في تقييم الوضع المالي وهي متعددة ومنها نسب الربحية في البنوك، 

وتقاس ربحّية المؤسسة ذات الطابع البنكي على غرار بقية  المؤسسات باستخدام مجموعة معدالت تبرز كفاءة البنك من 

(  ورغم تعدد المؤشرات، او النسب المالية 33، ص 5102حقيق األرباح من األموال  المستثمرة، )إلهام، محمود، حيث ت

مختلف الدراسات التطبيقية التي تناولت تحليل العالقة بين الحوكمة واالداء من نسب و  اال أنالمستخدمة في قياس الربحية، 

على استخدام نسبتين فقط من نسب الربحية لتقييم  اقتصرترفي بصورة مستقلة الدراسات المصرفية التي تناولت األداء المص

حيث أن هذه النسب   ونسبة العائد على حقوق الملكية  اداء المصرف وعلى نطاق واسع جدًا وهما نسبة العائد على االصول

 (22، ص5100الراضي، مفيدة عند مقارنة االداء بين البنوك وقد استخدمتها العديد من الدراسات )الربيعي ،

 معدل العائد على االصول  -أ

يقيس هذا المعدل أو النسبية مدى ربحية األصول أو اإلنتاجية النهائية لألصول وكلما كان هذا المعدل مرتفعا سواء بالنسبة 

دة.  العائد على إلى متوسط الصناعات أو إلى سنوات سابقة لنفس المنشاة كلما كان أداء المنشاة أفضل وأنها تحقق أرباحًا جي

 (22،ص5103إجمالي األصول = )صافي الربح بعد الضريبة / متوسط إجمالي األصول )الخيري، 
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 معدل العائد على حقوق الملكية  -ب

معدل العائد على حق الملكية = )صاف األرباح بعد الضرائب/حق الملكية(: يعد هذا المعدل من أهم مؤشرات قياس كفاءة 

البنك دائما على زيادته بما يتناسب وحجم األخطار التي يتحملها مساهمو البنك، ويوضح هذا المعدل استخدام األموال، يعمل 

 (32، ص5100ما تحققه كل وحدة من حقوق الملكية في صافي األرباح )العائد( التي حققها البنك .) بشناق ، 

 االطار العملي للبحثالفصل الثالث: 

تـم اتبـاع المـنهج الوصـفي التحليلـي لمعرفـة اثـر الحوكمـة علـى االداء المـالي فـي البنـوك فـي الجانـب التطبيقـي للدراسـة  :مقدمة

بنك، من خالل تقـارير البنـوك المدرجـة فـي سـوق  00السعودية  المدرجة في هيئة سوق المال السعودي، ويبلغ مجموع عددها 

ارقـام، و مواقـع البنـوك الخاصـة باالعتمـاد ( والمنشورة على موقـع تـداول باإلضـافة الـى موقـع 5102 -5102المال عن عام )

على أسلوب تحليل المحتوى، كما تم  تقييم االداء المالي عن طريـق اسـتخدام مؤشـرات الربحيـة ) معـدل العائـد علـى االصـول، 

ومعدل العائد على حقوق الملكية(، كما تم استخدام معامل انحدار خطى بسيط وانحدار خطى متعدد الختبار صـحة الفـروض 

  الوصول للدالالت اإلحصائية ذات العالقة.و 

 :الفرضيات تحليل:  اوال

 اختبار الفرضية الفرعية االولى: يوجد أثر ذو داللة احصائية  بين حجم مجلس االدارة و معدل العائد على االصول

 1الفرعية  الفرضية نتائج تحليل(: 1- 3) جدول

 التقدير الشركة م
 احصاءقيمة 

T 
 الداللة

2R  معامل

 التحديد
F الداللة 

 1011اقل من  13550131 10997 1011اقل من  368811 10112 البنك األهلي التجاري 1

 10113 410416 10911 10113 60357 10112 البنك السعودي البريطاني 2

 الفرعية الفرضيات اختبار: أ            

 قيمـة توقـع يمكـن بحيث كميين متغيرين بين العالقة لبيان يستعمل والذي البسيط االنحدار تحليل استخدام تم الفرعية الفروض لدراسة  

 :اختبارها ونتائج الفرعية الفرضيات يلي فيما ونورد عليه المسيطر المستقل المتغير من عليه المسيطر غير التابع لمتغيرا
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 1011اقل من  2640157 10981 1011اقل من  160251 10112 البنك السعودي الفرنسي 3

 10119 230123 10852 10119 40798 10111 البنك السعودي لالستثمار 4

 1011اقل من  22910897 10998 1011اقل من  470874 10112 البنك العربي الوطني 5

 1011اقل من  168760923 1011 1011اقل من  1290911 10111 بنك البالد 6

 10125 120185 10753 10128 30491 10112 بنك الجزيرة 7

 1011اقل من  3370598 10988 1011اقل من  180374 10112 بنك الرياض 8

 1011اقل من  2160611 10982 1011اقل من  140718 10112 مجموعة سامبا المالية 9

 1011اقل من  2570912 10985 1011اقل من  160159 10112 مصرف اإلنماء 11

 1011اقل من  6410117 10994 1011اقل من  250321 10112 مصرف الراجحي 11

 1011اقل من  6650239 10925 1011اقل من  250792 10112 اجمالي المصارف 12

 :من خالل الجدول السابق يتبين ما يلي

أكدت نتائج الجدول السابق على وجود تأثير ذو داللة إحصائية لحجم مجلس االدارة علـى معـدل العائـد علـى االصـول، لكـل بنـك •

أي أن النمـوذج الخـاص بالتقـدير  %2والتي جاءت دالة إحصائيا عند مستوى معنويـة  F على ذلك إحصاءات اختبارحيث أكدت 

معنــوي، وبنــاء علــى النتــائج الســابقة نــرفض الفــرض العــدمي ونقبــل البــديل اي يوجــد تــأثير ذو داللــة إحصــائية لحجــم مجلــس االدارة 

  .%22ة ثقة على معدل العائد على األصول لكل بنك  وذلك بدرج

بالنسبة إلجمالي البنوك أكدت نتائج الجدول السابق على وجود تأثير ذو داللة إحصائية لحجـم مجلـس االدارة علـى معـدل العائـد • 

أي أن النمـوذج  %2والتـي جـاءت دالـة إحصـائيا عنـد مسـتوى معنويـة  Fعلى االصول. حيث أكدت على ذلـك إحصـاءات اختبـار 

ناء على النتائج السابقة نرفض الفرض العـدمي ونقبـل البـديل اي يوجـد تـأثير ذو داللـة إحصـائية لحجـم الخاص بالتقدير معنوي. وب

. ممـا يعنـي أن عـدد مجلـس االدارة لـه اثـر علـى %22مجلس االدارة على العائـد علـى األصـول إلجمـالي البنـوك وذلـك بدرجـة ثقـة 

  االداء المالي

ر ذو داللة احصائية بين عدد االعضاء التنفيذيين في مجلس االدارة و معددل العائدد يوجد اثاختبار الفرضية الفرعية الثانية: 

 على االصول

 2(: جدول اختبارات الفرضية الفرعية 2- 3جدول )

 التقدير الشركة م
 قيمة احصاء

T 
 الداللة

2R  معامل

 التحديد
F الداللة 

 10188 50153 10558 1088 20248 10121 البنك األهلي التجاري 1

 10112 520433 10929 10112 70241 1.121 البنك السعودي البريطاني 2

 10117 150643 10796 10117 30955 10119 البنك السعودي الفرنسي 3

 1011اقل من  22910897 10998 1011اقل من  470874 10117 البنك العربي الوطني 5

 10389 10931 10189 10389 10965 10114 بنك البالد 6

 10125 120185 10753 10128 30779 10117 بنك الجزيرة 7

 10352 10116 10217 10352 10152 10122 مجموعة سامبا المالية 9

 1011اقل من  2570912 10985 1011اقل من  160159 10118 مصرف اإلنماء 11

 1011اقل من  510151 10486 1011اقل من  70145 1.119 اجمالي المصارف 12
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 :يلي ما يتبين السابق الجدول خالل من

 تـأثير وجـود عـدم علـى السـابق الجـدول نتـائج أكدت المالية سامبا لمجموعة و البالد، وبنك التجاري، األهلي البنك من لكال بالنسبة •

 والتــي F اختبــار إحصــاءات ذلــك علــى أكــدت حيــث. االصــول علــى العائــد مؤشــر علــى التنفيــذيين األعضــاء لعــدد إحصــائية داللــة ذو

 نقبـل السـابقة النتـائج علـى وبنـاء. معنـوي غيـر بالتقـدير الخـاص النمـوذج أن أي %2 معنويـة مسـتوى عنـد إحصـائيا دالة غير جاءت

 وذلــك البنـوك لهــذه األصـول علـى العائــد معـدل علـى التنفيــذيين األعضـاء لعـدد إحصــائية داللـة ذو تـأثير يوجــد ال اي العـدمي الفـرض

 مجلس ضمن من يكن لم االخيرة السنوات في انه بل الواحد العضو يتجاوز لم التنفيذيين االعضاء عدد ان بالرغم. %22 ثقة بدرجة

 تنفيذي عضو االدارة

 نتـائج أكـدت االنمـاء بنـك الجزيرة، وبنك الوطني، العربي البنك الفرنسي، السعودي البنك البريطاني، السعودي بنك من لكال بالنسبة •

 علـى أكـدت حيـث. االصـول علـى العائـد مؤشـر علـى التنفيـذيين األعضـاء لعـدد إحصـائية داللـة ذو تـأثير وجـود علـى السـابق الجدول

 علـى وبنـاء. معنـوي بالتقـدير الخـاص النمـوذج أن أي %2 معنويـة مستوى عند إحصائيا دالة جاءت والتي F اختبار إحصاءات ذلك

 العائــد معـدل علـى التنفيـذيين األعضـاء لعــدد إحصـائية داللـة ذو تـأثير يوجـد اي البـديل ونقبــل العـدمي الفـرض نـرفض السـابقة النتـائج

  االخيرة الخمس السنوات خالل التنفيذيين االعضاء عدد تفاوت حيث. %22 ثقة بدرجة وذلك البنوك لهذه األصول على

 معــدل علــى التنفيــذيين األعضــاء لعــدد إحصــائية داللــة ذو تــأثير وجــود علــى الســابق الجــدول نتــائج أكــدت البنــوك إلجمــالي بالنســبة •

 معدل العائد و االدارة مجلس في التنفيذيين غير االعضاء عدد بين احصائية داللة ذو اثر اختبار الفرضية الفرعية الثالثة: يوجد

 .االصول على

 3الفرضية الفرعية  نتائج تحليل(: 3 -3جدول ) 

 التقدير  الشركة م
قيمة 

 T احصاء
 الداللة

 2R معامل

 التحديد
F الداللة 

 1011اقل من  26930935 10999 1011اقل من  510913 10113 البنك األهلي التجاري 1

 10113 390338 10918 10113 60272 10112 السعودي البريطانيالبنك  2

 1011اقل من  2940381 10987 1011اقل من  170158 10112 البنك السعودي الفرنسي 3

 10119 230123 10852 10119 40798 10111 البنك السعودي لالستثمار 4
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 أن أي %2 معنويـــة مســتوى عنــد إحصـــائيا دالــة جــاءت والتـــي F اختبــار إحصــاءات ذلـــك علــى أكــدت حيـــث. االصــول علــى العائــد

 إحصـائية داللـة ذو تـأثير يوجـد اي البـديل ونقبـل العـدمي الفـرض نـرفض السابقة النتائج على وبناء. معنوي بالتقدير الخاص النموذج

 .%22 ثقة بدرجة وذلك البنوك إلجمالي األصول على العائد معدل على التنفيذيين األعضاء لعدد

 1011اقل من  22910897 10998 1011اقل من  470874 10112 البنك العربي الوطني 5

 1011اقل من  71410967 10999 1011اقل من  840514 10111 بنك البالد 6

 10126 110924 10749 10128 30453 10112 الجزيرةبنك  7

 1011اقل من  3370598 10988 1011اقل من  180374 10112 بنك الرياض 8
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 1011اقل من  1790715 10978 1011اقل من  130416 10112 مجموعة سامبا المالية 9

 1011اقل من  2570912 10985 1011اقل من  160159 10112 مصرف اإلنماء 11

 1011اقل من  6410117 10994 1011اقل من  250321 10112 مصرف الراجحي 11

 1011اقل من  6180343 10921 1011اقل من  240866 0.112 اجمالي المصارف 12

 :من خالل الجدول السابق يتبين ما يلي

أكدت نتائج الجدول السابق على وجود تأثير ذو داللة إحصائية لعدد األعضاء الغير تنفيذيين على معدل العائد على • 

أي أن  %2والتي جاءت دالة إحصائيا عند مستوى معنوية  Fاالصول، لكل بنك حيث اكدت على ذلك إحصاءات اختبار 

لسابقة نرفض الفرض العدمي ونقبل البديل اي يوجد تأثير ذو داللة النموذج الخاص بالتقدير معنوي. وبناء على النتائج ا

 .%22لعدد األعضاء الغير تنفيذيين على معدل العائد على األصول لكل بنك وذلك بدرجة ثقة إحصائية 

يذيين بالنسبة إلجمالي البنوك أكدت نتائج الجدول السابق على وجود تأثير ذو داللة إحصائية لعدد األعضاء الغير تنف• 

والتي جاءت دالة إحصائيا عند مستوى معنوية  Fعلى معدل العائد على االصول. حيث أكدت على ذلك إحصاءات اختبار 

أي أن النموذج الخاص بالتقدير معنوي. وبناء على النتائج السابقة نرفض الفرض العدمي ونقبل البديل اي يوجد تأثير  2%

 . %22نفيذيين على معدل العائد على األصول إلجمالي البنوك وذلك بدرجة ثقة لعدد األعضاء الغير تذو داللة إحصائية 

 . االصول على العائد معدل و المراجعة لجنة أعضاء عدد بين احصائية داللة ذو اثر يوجد:  الرابعةالفرضية الفرعية اختبار 

 4الفرضية الفرعية  نتائج تحليل(: 4 -3جدول ) 

 التقدير  الشركة م

قيمة 

 احصاء

T 

 الداللة

 2R

معامل 

 التحديد

F الداللة 

 1011اقل من  13550131 10997 1011اقل من  368811 18114 البنك األهلي التجاري 1

 10112 470382 10922 10112 60883 1.114 البنك السعودي البريطاني 2

 1011اقل من  4290771 10991 1011اقل من  160251 10114 البنك السعودي الفرنسي 3

 10119 230123 10852 10119 40798 10112 البنك السعودي لالستثمار 4

 1011اقل من  22910897 10998 1011اقل من  470874 10116 البنك العربي الوطني 5
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 1011اقل من  2330385 10983 1011اقل من  150277 10114 بنك البالد 6

 10116 270728 10874 10116 50266 10116 بنك الجزيرة 7

 1011اقل من  3370598 10988 1011اقل من  180374 10114 بنك الرياض 8

 مجموعة سامبا المالية 9
10116 

50274 10116 
10874 

270817 10116 

 مصرف اإلنماء 11
10112 

 1011اقل من  160159
10985 

 1011اقل من  2570912

 مصرف الراجحي 11
10115 

 1011اقل من  250321
10994 

 1011اقل من  6410117

 1011اقل من  4970547 10912 1011اقل من  220316 1.114 اجمالي المصارف 12

 : لنا يتبين السابق الجدول خالل من

 االصول، على العائد معدل على المراجعة لجنة أعضاء لعدد إحصائية داللة ذو تأثير وجود على السابق الجدول نتائج أكدت •

 الخاص النموذج أن أي %2 معنوية مستوى عند إحصائيا دالة جاءت والتي F اختبار إحصاءات ذلك على اكدت حيث بنك لكل

 أعضاء لعدد إحصائية داللة ذو تأثير يوجد اي البديل ونقبل العدمي الفرض نرفض السابقة النتائج على وبناء. معنوي بالتقدير

 .%22 ثقة بدرجة وذلك بنك لكل األصول على العائد معدل على المراجعة لجنة

 معدل على المراجعة لجنة أعضاء لعدد إحصائية داللة ذو تأثير وجود على السابق الجدول نتائج أكدت البنوك إلجمالي بالنسبة •

 أن أي %2 معنوية مستوى عند إحصائيا دالة جاءت والتي F اختبار إحصاءات ذلك على أكدت حيث. االصول على العائد

 إحصائية داللة ذو تأثير يوجد اي البديل ونقبل العدمي الفرض نرفض السابقة النتائج على وبناء. معنوي بالتقدير الخاص النموذج

 .%22 ثقة بدرجة وذلك البنوك إلجمالي األصول على العائد معدل على المراجعة لجنة أعضاء لعدد
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 علددى العائددد معدددل و المراجعددة لجنددة اجتماعددات عدددد بددين احصددائية داللددة ذو اثددر يوجددد اختبددار الفرضددية الفرعيددة الخامسددة: 

 .االصول

 5الفرضية الفرعية  نتائج تحليل(: 5 -3جدول ) 

 التقدير  الشركة م
قيمة 

 T احصاء
 الداللة

 2R معامل

 التحديد
F الداللة 

 1011اقل من  1210497 10968 1011اقل من  110123 10113 البنك األهلي التجاري 1

 10113 410127 10919 10113 60335 1.114 البنك السعودي البريطاني 2

 10112 520211 10929 10112 70226 10113 البنك السعودي الفرنسي 3

 10119 230123 10852 10119 40798 10119 البنك السعودي لالستثمار 4

 1011اقل من  1240272 10969 1011اقل من  110148 10112 البنك العربي الوطني 5

 10113 420276 10914 10113 60512 10112 بنك البالد 6

 10149 70856 10663 10149 20813 10113 بنك الجزيرة 7

 1011اقل من  1770765 10978 1011اقل من  130333 10113 بنك الرياض 8

 10112 480717 10924 10112 60979 10114 مجموعة سامبا المالية 9

 1011اقل من  4220158 10991 1011اقل من  210546 10114 مصرف اإلنماء 11

 1011اقل من  1460467 10973 1011اقل من  120112 10113 مصرف الراجحي 11

 1011اقل من  3740255 10874 1011اقل من  190346 1.113 اجمالي المصارف 12

 : لنا يتضح الجدول خالل من

 االصول على العائد معدل على المراجعة لجنة اجتماعات لعدد إحصائية داللة ذو تأثير وجود على السابق الجدول نتائج أكدت •

 النمــوذج أن أي %2 معنويــة مســتوى عنــد إحصــائيا دالــة جــاءت والتــي F اختبــار إحصــاءات ذلــك علــى أكــدت حيــث بنــك، لكــل

 لعـدد إحصـائية داللـة ذو تـأثير يوجـد اي البـديل ونقبـل العـدمي الفـرض نـرفض السابقة النتائج على وبناء. معنوي بالتقدير الخاص

 .%22 ثقة بدرجة وذلك بنك لكل األصول على العائد معدل على المراجعة لجنة اجتماعات

 علـى المراجعـة لجنـة اجتماعـات لعـدد إحصـائية داللـة ذو تـأثير وجـود علـى السـابق الجـدول نتائج أكدت البنوك إلجمالي بالنسبة •
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 أي %2 معنويـة مسـتوى عنـد إحصـائيا دالـة جاءت والتي F اختبار إحصاءات ذلك على أكدت حيث. االصول على العائد معدل

 داللــة ذو تــأثير يوجــد اي البــديل ونقبــل العــدمي الفــرض نــرفض الســابقة النتــائج علــى وبنــاء. معنــوي بالتقــدير الخــاص النمــوذج أن

 .%22 ثقة بدرجة وذلك البنوك إلجمالي األصول على العائد على المراجعة لجنة اجتماعات لعدد إحصائية

 الملكية حقوق على العائد معدل و  االدارة مجلس حجم بين احصائية داللة ذو اثر يوجد:  السادسة الفرعية الفرضية اختبار

 6الفرضية الفرعية  نتائج تحليل(: 6 -3جدول ) 

 التقدير  الشركة م
قيمة 

 T احصاء
 الداللة

 2R معامل

 التحديد
F الداللة 

 750213 10118 البنك األهلي التجاري 1
 1011اقل من  56550469 10999 1011اقل من 

 10888 10115 50637 1.112 البنك السعودي البريطاني 2
310774 10115 

 10111 البنك السعودي الفرنسي 3
 1011اقل من  110152

10968 
 1011اقل من  1220139

 البنك السعودي لالستثمار 4
10119 

40755 10119 
10851 

220611 10119 

 البنك العربي الوطني 5
10112 

 1011اقل من  290994
10996 

 1011اقل من  8990647

 بنك البالد 6
10112 

 1011اقل من  240618
10993 

 1011اقل من  6160168

 بنك الجزيرة 7
10113 

60119 10114 
10913 

370314 10114 

 بنك الرياض 8
10111 

 1011اقل من  120762
10976 

 1011اقل من  1620859

 مجموعة سامبا المالية 9
10112 

 1011اقل من  140927
10982 

 1011اقل من  2220822

 مصرف اإلنماء 11
10111 

 1011اقل من  110915
10973 

 1011اقل من  1410961

 مصرف الراجحي 11
10116 

 1011اقل من  140732
10982 

 1011اقل من  2170134

 1011اقل من  7460911 10933 1011اقل من  270331 1.112 اجمالي المصارف 12

 :يلي ما يتبين السابق الجدول خالل من

 لكـل الملكية حقوق على العائد معدل على االدارة مجلس لحجم إحصائية داللة ذو تأثير وجود على السابق الجدول نتائج أكدت •

 الخـاص النمـوذج أن أي %2 معنويـة مسـتوى عنـد إحصـائيا دالـة جـاءت والتـي F اختبـار إحصـاءات ذلـك علـى أكـدت حيث بنك،

 مجلـس لحجـم إحصـائية داللـة ذو تـأثير يوجـد اي البـديل ونقبـل العـدمي الفـرض نرفض السابقة النتائج على وبناء. معنوي بالتقدير



 

21 

 

 .%22 ثقة بدرجة وذلك بنك لكل الملكية حقوق على العائد معدل على االدارة

 العائـد معـدل على االدارة مجلس لحجم إحصائية داللة ذو تأثير وجود على السابق الجدول نتائج أكدت البنوك إلجمالي بالنسبة •

 أن أي %2 معنويــة مســتوى عنــد إحصــائيا دالــة جــاءت والتــي F اختبــار إحصــاءات ذلــك علــى أكــدت حيــث. الملكيــة حقــوق علــى

 داللـــة ذو تـــأثير يوجـــد اي البـــديل ونقبـــل العـــدمي الفـــرض نـــرفض الســـابقة النتـــائج علـــى وبنـــاء. معنـــوي بالتقـــدير الخـــاص النمـــوذج

 .%22 ثقة بدرجة وذلك البنوك إلجمالي الملكية حقوق على العائد معدل على االدارة مجلس لحجم إحصائية

 

 حقوق على العائد معدل و التنفيذيين األعضاء عدد بين احصائية داللة ذو اثر يوجد:  السابعة الفرعية الفرضية اختبار

 .الملكية

 7نتائج تحليل الفرضية الفرعية (: 7 -3جدول ) 

 التقدير  الشركة م
قيمة 

 T احصاء
 الداللة

2R  معامل

 التحديد
F الداللة 

 10177 50581 10582 10177 20362 10159 البنك األهلي التجاري 1
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 10113 410541 10911 10113 60367 1.121 البنك السعودي البريطاني 2

 10117 150646 10796 10117 30956 10117 البنك السعودي الفرنسي 3

 1011اقل من  8990647 10996 1011اقل من  290994 10121 البنك العربي الوطني 5

 10353 10111 10216 10389 10149 10132 بنك البالد 6

 10112 460487 10921 10128 60818 10111 بنك الجزيرة 7

 10317 10316 10246 10352 10143 10129 مجموعة سامبا المالية 9

 1011اقل من  1410961 10973 1011اقل من  110915 10197 مصرف اإلنماء 11

 1011اقل من  470118 10466 1011اقل من  60864 1.119 اجمالي المصارف 12

 :يلي ما يتبين السابق الجدول خالل من

 وجــود عــدم علــى الســابق الجــدول نتــائج أكــدت الماليــة ســامبا لمجموعــة و الــبالد، وبنــك التجــاري، األهلــي البنــك مــن لكــال بالنسـبة •

  اختبار إحصاءات ذلك على أكدت حيث الملكية، حقوق على العائد معدل على التنفيذيين األعضاء لعدد إحصائية داللة ذو تأثير

F النتــائج علــى وبنــاء. معنــوي غيــر بالتقــدير الخــاص النمــوذج أن أي %2 معنويــة مســتوى عنــد إحصــائيا دالــة غيــر جــاءت والتــي 

 الملكيـة حقـوق علـى العائد معدل على التنفيذيين األعضاء لعدد إحصائية داللة ذو تأثير يوجد ال اي العدمي الفرض نقبل السابقة

 التجــاري، االهلــي بنــك مــن كــال فــي التنفيــذيين االعضــاء عــدد بلــغ االخيــرة الســنة فــي حيــث.%22 ثقــة بدرجــة وذلــك البنــوك لهــذه

 صفر المالية سامبا ومجموعة

 أكــدت االنمـاء بنـك الجزيـرة، وبنـك الـوطني، العربـي البنـك الفرنســي، السـعودي البنـك البريطـاني، السـعودي بنـك مـن لكـال بالنسـبة •

 حيـث. الملكيـة حقـوق علـى العائـد معـدل علـى التنفيـذيين األعضاء لعدد إحصائية داللة ذو تأثير وجود على السابق الجدول نتائج

 بالتقــدير الخــاص النمــوذج أن أي %2 معنويــة مســتوى عنــد إحصــائيا دالــة جــاءت والتــي F اختبــار إحصــاءات ذلــك علــى أكــدت

 األعضـــاء لعـــدد إحصـــائية داللـــة ذو تـــأثير يوجـــد اي البـــديل ونقبـــل العـــدمي الفـــرض نـــرفض الســـابقة النتـــائج علـــى وبنـــاء. معنـــوي

 هذه في التنفيذيين االعضاء عدد تراوح حيث. %22 ثقة بدرجة وذلك البنوك لهذه الملكية حقوق على العائد معدل على التنفيذيين

 (0 – 1)  البنوك
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 معـدل علـى التنفيـذيين األعضـاء لعـدد إحصـائية داللـة ذو تـأثير وجـود على السابق الجدول نتائج أكدت البنوك إلجمالي بالنسبة •

 أي %2 معنويـة مسـتوى عنـد إحصـائيا دالـة جـاءت والتـي F اختبـار إحصـاءات ذلـك على أكدت حيث. الملكية حقوق على العائد

 داللــة ذو تــأثير يوجــد اي البــديل ونقبــل العــدمي الفــرض نــرفض الســابقة النتــائج علــى وبنــاء. معنــوي بالتقــدير الخــاص النمــوذج أن

حقوق  على العائد معدل و التنفيذيين األعضاء غير عدد بين احصائية داللة ذو اثر يوجد اختبار الفرضية الفرعية الثامنة:  . %22 ثقة بدرجة وذلك البنوك إلجمالي الملكية حقوق على العائد معدل على التنفيذيين األعضاء لعدد إحصائية
 .الملكية

 8الفرضية الفرعية  نتائج تحليل(: 8 -3جدول ) 

 التقدير  الشركة م
قيمة 

 T احصاء
 الداللة

 2R معامل

 التحديد
F الداللة 

التجاريالبنك األهلي  1  1011اقل من  19460558 10998 1011اقل من  440121 10119 

 10115 310981 10886 10115 50566 1.113 البنك السعودي البريطاني 2

 1011اقل من  1220244 10968 1011اقل من  110156 10113 البنك السعودي الفرنسي 3

 10119 220611 10851 10119 40755 10119 البنك السعودي لالستثمار 4

 1011اقل من  8990647 10996 1011اقل من  290994 10113 البنك العربي الوطني 5

 1011اقل من  4180646 10991 1011اقل من  210461 10112 بنك البالد 6

 10114 360181 10911 10114 60115 10114 بنك الجزيرة 7

 1011اقل من  1620859 10976 1011اقل من  120762 10111 بنك الرياض 8

 1011اقل من  1620424 10976 1011اقل من  120745 10112 مجموعة سامبا المالية 9

 1011اقل من  1410961 10973 1011اقل من  110915 10112 مصرف اإلنماء 11

 1011اقل من  2170134 10982 1011اقل من  140732 10116 مصرف الراجحي 11

 1011اقل من  7160411 10931 1011اقل من  260766 1.113 اجمالي المصارف 12

 : لنا يتضح السابق الجدول خالل من

 حقوق على العائد معدل على تنفيذيين الغير األعضاء لعدد إحصائية داللة ذو تأثير وجود على السابق الجدول نتائج أكدت•

 النموذج أن أي %5 معنوية مستوى عند إحصائيا دالة جاءت والتي F اختبار إحصاءات ذلك على اكدت حيث بنك لكل الملكية8

 لعدد إحصائية داللة ذو تأثير يوجد اي البديل ونقبل العدمي الفرض نرفض السابقة النتائج على وبناء. معنوي بالتقدير الخاص

 .%95 ثقة بدرجة وذلك بنك لكل الملكية حقوق على العائد معدل على تنفيذيين الغير األعضاء
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  معدل على تنفيذيين الغير األعضاء لعدد إحصائية داللة ذو تأثير وجود على السابق الجدول نتائج أكدت البنوك إلجمالي بالنسبة •

 أن أي %5 معنوية مستوى عند إحصائيا دالة جاءت والتي F اختبار إحصاءات ذلك على أكدت حيث. الملكية حقوق على العائد

 إحصائية داللة ذو تأثير يوجد اي البديل ونقبل العدمي الفرض نرفض السابقة النتائج على وبناء. معنوي بالتقدير الخاص النموذج

 .%95 ثقة بدرجة وذلك البنوك إلجمالي الملكية حقوق على العائد معدل على تنفيذيين الغير األعضاء لعدد

 الملكية حقوق على العائد معدل و المراجعة لجنة أعضاء عدد بين احصائية داللة ذو اثر يوجد:  التاسعة الفرعية الفرضية اختبار

 9الفرضية الفرعية  نتائج تحليل(: 9 -3جدول ) 
معامل 2R  الداللة T قيمة احصاء التقدير  الشركة م

 التحديد

F الداللة 

 البنك األهلي التجاري 1
10132 750213 

 1011اقل من  56550469 10999 1011اقل من 

 10911 10114 60129 1.125 البنك السعودي البريطاني 2
360347 10114 

 10123 البنك السعودي الفرنسي 3
 1011اقل من  130315

10878 
 1011اقل من  1770121

4 
 البنك السعودي لالستثمار

10117 
40755 10119 

10851 
220611 10119 

5 
 البنك العربي الوطني

10141 
 1011اقل من  290994

10996 
 1011اقل من  8990647

6 
 البالد بنك

10134 
90546 10111 

10958 
910117 10111 

7 
 بنك الجزيرة

10135 
 1011اقل من  110868

10972 
 1011اقل من  1410854

8 
 بنك الرياض

10123 
 1011اقل من  120762

10976 
 1011اقل من  1620859

9 
 مجموعة سامبا المالية

10131 
50395 10116 

10879 
290115 10116 

11 
 مصرف اإلنماء

10132 
 1011اقل من  110915

10973 
 1011اقل من  1410961

11 
 مصرف الراجحي

10135 
 1011اقل من  140732

10982 
 1011اقل من  2170134

 1011اقل من  5260967 10917 1011اقل من  220956 1.128 اجمالي المصارف 12

 : لنا يتضح الجدول خالل من
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 ، الملكية حقوق على العائد معدل على المراجعة لجنة أعضاء لعدد إحصائية داللة ذو تأثير وجود على السابق الجدول نتائج أكدت •

 الخاص النموذج أن أي %2 معنوية مستوى عند إحصائيا دالة جاءت والتي F اختبار إحصاءات ذلك على اكدت حيث بنك لكل

 لجنة أعضاء لعدد إحصائية داللة ذو تأثير يوجد اي البديل ونقبل العدمي الفرض نرفض السابقة النتائج على وبناء. معنوي بالتقدير

 .%22 ثقة بدرجة وذلك بنك لكل الملكية حقوق على العائد معدل على المراجعة

 معدل على المراجعة لجنة أعضاء لعدد إحصائية داللة ذو تأثير وجود على السابق الجدول نتائج أكدت البنوك إلجمالي بالنسبة •

 أن أي %2 معنوية مستوى عند إحصائيا دالة جاءت والتي F اختبار إحصاءات ذلك على أكدت حيث. الملكية حقوق على العائد

 إحصائية داللة ذو تأثير يوجد اي البديل ونقبل العدمي الفرض نرفض السابقة النتائج على وبناء. معنوي بالتقدير الخاص النموذج

 .%22 ثقة بدرجة وذلك البنوك إلجمالي الملكية حقوق على العائد على المراجعة لجنة أعضاء لعدد

حقوق  على العائد معدل و المراجعة لجنة اجتماعات عدد بين احصائية داللة ذو اثر يوجد اختبار الفرضية الفرعية العاشرة: 

 . الملكية

 11الفرضية الفرعية  نتائج تحليل(: 11 -3جدول ) 
معامل 2R  الداللة T قيمة احصاء التقدير  الشركة م

 التحديد

F الداللة 

 120263 10125 البنك األهلي التجاري 1
 1011اقل من  1510381 10974 1011اقل من 

 10875 10116 50285 1.125 البنك السعودي البريطاني 2
270927 10116 

 10121 البنك السعودي الفرنسي 3
60116 10114 

10911 
360173 10114 

 البنك السعودي لالستثمار 4
10117 

40755 10119 
10851 

220611 10119 

 البنك العربي الوطني 5
10115 

 1011اقل من  110917
10973 

 1011اقل من  1420116

 بنك البالد 6
10118 

80379 10111 
10964 

710214 10111 

 بنك الجزيرة 7
10121 

40217 10114 
10816 

170787 10114 

 بنك الرياض 8
10119 

 1011اقل من  130271
10978 

 1011اقل من  1760119
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 مجموعة سامبا المالية 9
10121 

70153 10112 
10927 

510172 10112 

 مصرف اإلنماء 11
10121 

 1011اقل من  130331
10978 

 1011اقل من  1770729

 مصرف الراجحي 11
10123 

 1011اقل من  220148
10992 

 1011اقل من  4910521

 1011اقل من  5690361 10913 1011اقل من  230861 1.121 اجمالي المصارف 12

 : لنا يتضح الجدول خالل من

 حقوق على العائد معدل على المراجعة لجنة اجتماعات لعدد إحصائية داللة ذو تأثير وجود على السابق الجدول نتائج أكدت •

 النموذج أن أي %2 معنوية مستوى عند إحصائيا دالة جاءت والتي F اختبار إحصاءات ذلك على اكدت حيث بنك لكل ، الملكية

 لعدد إحصائية داللة ذو تأثير يوجد اي البديل ونقبل العدمي الفرض نرفض السابقة النتائج على وبناء. معنوي بالتقدير الخاص

 .%22 ثقة بدرجة وذلك بنك لكل الملكية حقوق على العائد معدل على المراجعة لجنة اجتماعات

 معدل على المراجعة لجنة اجتماعات لعدد إحصائية داللة ذو تأثير وجود على السابق الجدول نتائج أكدت البنوك إلجمالي بالنسبة •

 أن أي %2 معنوية مستوى عند إحصائيا دالة جاءت والتي F اختبار إحصاءات ذلك على أكدت حيث. الملكية حقوق على العائد

 إحصائية داللة ذو تأثير يوجد اي البديل ونقبل العدمي الفرض نرفض السابقة النتائج على وبناء. معنوي بالتقدير الخاص النموذج

 .%22 ثقة بدرجة وذلك البنوك إلجمالي الملكية حقوق على العائد معدل على المراجعة لجنة اجتماعات لعدد

 :المتعدد االنحدار تحليل باستخدام الرئيسية الفرضية اختبار -ب
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 االعضاء وعدد التنفيذيين االعضاء وعدد االدارة مجلس حجم) المراجعة ولجنة االدارة لمجلس إحصائية داللة ذو أثر يوجد 

 معدل باستخدام( الربحية) المالي االداء على( المراجعة لجنة اجتماعات وعدد المراجعة لجنة أعضاء وعدد التنفيذيين غير

 االنحدار تحليل استخدام تم الفرض هذا لدراسة السعودية البنوك في الملكية حقوق على العائد ومعدل األصول على العائد

 التابع للمتغير( 00 -3) الجدول في كما النتائج وكانت االنحدار لتباينF   وقيمة ، R2 التحديد معامل يوفر الذي المتعدد

 (:الملكية حقوق على العائد معدل) التابع للمتغير( 05 -3) الجدول وفي( األصول على العائد معدل)

البنك  1
األهلي 
 التجاري

 10111 7260262 10999 0.437 0.963 0.001  االعضاء التنفيذيينعدد 

 0.014 8.215 0.003 عدد االعضاء غير التنفيذيين

 0.509 0.797- 0.000 عدد اجتماعات لجنة المراجعة

البنك  2
السعودي 
 البريطاني

 10157 220427 10989 0.251 2.407 0.133  عدد االعضاء التنفيذيين

 0.264 2.269- 0.014- االعضاء غير التنفيذيينعدد 

 0.815 0.298 0.002 عدد أعضاء لجنة المراجعة

 0.840 0.256 0.002 عدد اجتماعات لجنة المراجعة

البنك  3
السعودي 
 الفرنسي

 10121 380521 10994 0.796 0.332- 0.002-  عدد االعضاء التنفيذيين

 0.838 0.260- 0.001- التنفيذيينعدد االعضاء غير 

 0.505 0.985 0.007 عدد أعضاء لجنة المراجعة

 0.682 0.545- 0.001- عدد اجتماعات لجنة المراجعة

البنك  4
السعودي 
 لالستثمار

 10119 230123 10852 0.009 4.798 0.002 عدد اجتماعات لجنة المراجعة

 بالنسبة لمعدل العائد على األصول -1

 (: نتائج تحليل الفرضية الرئيسية بالنسبة لمعدل العائد على االصول11- 3جدول )

قيمة  التقدير المتغير المستقل الشركة م
 احصاء

T 

معامل 2R الداللة
 التحديد

F الداللة 
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البنك  5
العربي 
 الوطني

 1011اقل من  18980915 10999 0.002 10.748 0.005 عدد أعضاء لجنة المراجعة

 0.153 1.903 0.000 عدد اجتماعات لجنة المراجعة

 10116 1379308 1011 0.156 4.004 0.001  عدد االعضاء التنفيذيين بنك البالد 6

 0.031 20.212 0.001 عدد االعضاء غير التنفيذيين

 0.506 0.980- 0.000 عدد أعضاء لجنة المراجعة

 2.503E-05 -0.577 0.667- عدد اجتماعات لجنة المراجعة

بنك  7
 الجزيرة

 10128 7280126 1011 0.112 5.643- 0.072-  عدد االعضاء التنفيذيين

 0.340 1.693 0.002 عدد االعضاء غير التنفيذيين

 0.040 15.860 0.024 عدد أعضاء لجنة المراجعة

 9.372E-06 -0.019 0.988- المراجعةعدد اجتماعات لجنة 

بنك  8
 الرياض

 10111 1860546 10992    عدد أعضاء لجنة المراجعة

    عدد اجتماعات لجنة المراجعة

مجموعة  9
سامبا 
 المالية

 10112 4550775 10999 0.126 2.538 0.004  عدد االعضاء التنفيذيين

 0.011 9.668 0.004 عدد االعضاء غير التنفيذيين

 0.043 4.688- 0.003- عدد اجتماعات لجنة المراجعة

مصرف  11
 اإلنماء

 10111 1690596 10991 0.677 0.460 0.001 عدد أعضاء لجنة المراجعة

 0.232 1.492 0.003 عدد اجتماعات لجنة المراجعة

مصرف  11
 الراجحي

 1011اقل من  4910941 10997 0.017 4.820 0.004 عدد أعضاء لجنة المراجعة

 0.176 1.766 0.001 عدد اجتماعات لجنة المراجعة

اجمالي  12
 المصارف

 1011اقل من  1690193 10931 0.063 1.995 0.009  عدد االعضاء التنفيذيين

 0.054 1.974 0.003 عدد االعضاء غير التنفيذيين

 0.037 2.138 0.001 عدد أعضاء لجنة المراجعة

 0.087 1.745 0.001 عدد اجتماعات لجنة المراجعة

 من خالل الجدول السابق يتبين ما يلي:

بالنسبة لكال من البنك األهلي التجاري، والبنك السعودي لالستثمار، والبنك الوطني العربي، وبنك البالد، وبنك الجزيرة، وبنك  •

الرياض، وبنك االنماء، وبنك الراجحي، ولمجموعة سامبا المالية  أكدت نتائج الجدول السابق على وجود تأثير ذو داللة 

 Fولجنة المراجعة على معدل العائد على االصول. حيث أكدت على ذلك إحصاءات اختبار إحصائية لكال من مجلس االدارة 

أي أن النموذج الخاص بالتقدير معنوي. وبناًء على النتائج السابقة نقبل  %2والتي جاءت دالة إحصائيا عند مستوى معنوية 

جعة على  معدل العائد على األصول لتلك البنوك الفرضية القائلة يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمجلس االدارة ولجنة المرا

 .%22وذلك بدرجة ثقة 

بالنسبة للبنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الفرنسي، أكدت نتائج الجدول السابق على عدم وجود تأثير ذو داللة  •

 Fعلى ذلك إحصاءات اختبار  إحصائية لكال من مجلس االدارة ولجنة المراجعة على معدل العائد على األصول، حيث أكدت

أي أن النموذج الخاص بالتقدير غير معنوي. وبناًء على النتائج  %2والتي جاءت غير دالة إحصائيا عند مستوى معنوية 
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السابقة نقبل الفرض العدمي اي ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمجلس االدارة ولجنة المراجعة على معدل العائد على 

 .%22نكان وذلك بدرجة ثقة األصول لهذان الب

بالنسبة إلجمالي البنوك أكدت نتائج الجدول السابق على وجود تأثير ذو داللة إحصائية لكال من مجلس االدارة ولجنة  • 

والتي جاءت دالة إحصائيا عند مستوى  Fالمراجعة على معدل العائد على االصول. حيث أكدت على ذلك إحصاءات اختبار 

أي أن النموذج الخاص بالتقدير معنوي. وبناء على النتائج السابقة نقبل الفرضية القائلة يوجد أثر ذو داللة  %2معنوية 

 .%22إحصائية لمجلس االدارة ولجنة المراجعة على معدل العائد على األصول إلجمالي البنوك وذلك بدرجة ثقة 

 لمعدل العائد على حقوق الملكية بالنسبة  -2
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 :يلي ما يتبين السابق الجدول خالل من

 الجزيرة، وبنك البالد، وبنك العربي، الوطني والبنك لالستثمار، السعودي والبنك التجاري، األهلي البنك من لكال بالنسبة •

 داللة ذو تأثير وجود على السابق الجدول نتائج أكدت  المالية سامبا ولمجموعة الراجحي، وبنك االنماء، وبنك الرياض، وبنك

 على حقوق الملكية (: نتائج تحليل الفرضية الرئيسية بالنسبة لمعدل العائد12- 3جدول )

قيمة  التقدير  المتغير المستقل الشركة م

 T احصاء

 2R الداللة

معامل 

 التحديد

F الداللة 

البنك األهلي  1
 التجاري

 10111 17110119 10999 0.104 2.858 0.013  عدد االعضاء التنفيذيين

 0.008 11.311 0.019 عدد االعضاء غير التنفيذيين

 0.855 0.207- 0.000 عدد اجتماعات لجنة المراجعة
البنك السعودي  2

 البريطاني
 10127 340418 10993 0.366 1.017 0.847  عدد االعضاء التنفيذيين

 0.189 3.266 0.085- عدد االعضاء غير التنفيذيين
 0.211 2.911- 0.029 عدد أعضاء لجنة المراجعة

 0.545 0.867 0.019- عدد اجتماعات لجنة المراجعة
البنك السعودي  3

 الفرنسي
 10116 410375 10994 0.769 0.314 0.017-  عدد االعضاء التنفيذيين

 0.730 0.452- 0.025- عدد االعضاء غير التنفيذيين

 0.479 1.068- 0.086 عدد أعضاء لجنة المراجعة
 0.299 1.969 0.013- عدد اجتماعات لجنة المراجعة
 0.017 3.932 0.289 عدد اجتماعات لجنة المراجعة

البنك السعودي  4
 لالستثمار

 10119 220611 10851 10119 40755 10117 عدد اجتماعات لجنة المراجعة

العربي البنك  5
 الوطني

اقل من  6660151 10998 0.010 5.795 0.031 عدد أعضاء لجنة المراجعة
 0.187 1.706 0.003 عدد اجتماعات لجنة المراجعة 1011

 10118 81860611 1011 0.662 0.586- 0.001-  عدد االعضاء التنفيذيين بنك البالد 6

 0.032 19.572 0.015 عدد االعضاء غير التنفيذيين
 0.070 8.998- 0.017- عدد أعضاء لجنة المراجعة

 0.087 7.256 0.003 عدد اجتماعات لجنة المراجعة
 10134 4970397 10999 0.360 1.578- 0.144-  عدد االعضاء التنفيذيين بنك الجزيرة 7

 0.480 1.065 0.008 عدد االعضاء غير التنفيذيين

 0.093 6.808 0.074 لجنة المراجعةعدد أعضاء 

 0.288 2.058- 0.007- عدد اجتماعات لجنة المراجعة

 10112 980113 10985 0.318 1.194 0.011 عدد أعضاء لجنة المراجعة بنك الرياض 8

 0.275 1.333 0.010 عدد اجتماعات لجنة المراجعة
مجموعة سامبا  9

 المالية
 10114 2510511 10997 0.107 2.806 0.029  التنفيذيينعدد االعضاء 

 0.022 6.579 0.020 عدد االعضاء غير التنفيذيين
 0.099 2.943- 0.016- عدد اجتماعات لجنة المراجعة

 10113 680934 10979 0.772 0.317 0.008 عدد أعضاء لجنة المراجعة مصرف اإلنماء 11

 0.422 0.928 0.016 المراجعةعدد اجتماعات لجنة 
مصرف  11

 الراجحي
اقل من  9990417 10999 0.036 3.632 0.014 عدد أعضاء لجنة المراجعة

 0.010 5.764 0.014 عدد اجتماعات لجنة المراجعة 1011
اجمالي  12

 المصارف
اقل من  2110811 10943 0.247 1.171 0.009  عدد االعضاء التنفيذيين

 0.147 1.472 0.004 عدد االعضاء غير التنفيذيين 1011

 0.085 1.758 0.008 عدد أعضاء لجنة المراجعة
  0.011 2.657 0.007 عدد اجتماعات لجنة المراجعة
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 إحصاءات ذلك على أكدت حيث الملكية، حقوق على العائد معدل على المراجعة ولجنة االدارة مجلس من لكال إحصائية

 النتائج على وبناءً . معنوي بالتقدير الخاص النموذج أن أي %2 معنوية مستوى عند إحصائيا دالة جاءت والتي F اختبار

 حقوق على العائد معدل  على المراجعة ولجنة االدارة لمجلس إحصائية داللة ذو أثر يوجد القائلة الفرضية نقبل السابقة

 %22 ثقة بدرجة وذلك البنوك لتلك الملكية

 داللة ذو تأثير وجود عدم على السابق الجدول نتائج أكدت الفرنسي، السعودي والبنك البريطاني، السعودي للبنك بالنسبة •

 إحصاءات ذلك على أكدت حيث ، الملكية حقوق على العائد معدل على المراجعة ولجنة االدارة مجلس من لكال إحصائية

 على وبناءً . معنوي غير بالتقدير الخاص النموذج أن أي %2 معنوية مستوى عند إحصائيا دالة غير جاءت والتي F اختبار

 على العائد معدل على المراجعة ولجنة االدارة لمجلس إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال اي العدمي الفرض نقبل السابقة النتائج

 .%22 ثقة بدرجة وذلك البنكان لهذان الملكية حقوق

 ولجنة االدارة مجلس من لكال إحصائية داللة ذو تأثير وجود على السابق الجدول نتائج أكدت البنوك إلجمالي بالنسبة •

 عند إحصائيا دالة جاءت والتي F اختبار إحصاءات ذلك على أكدت حيث. الملكية حقوق على العائد معدل على المراجعة

 ذو أثر يوجد القائلة الفرضية نقبل السابقة النتائج على وبناءً . معنوي بالتقدير الخاص النموذج أن أي %2 معنوية مستوى

 .%22 ثقة بدرجة وذلك البنوك إلجمالي الملكية حقوق على العائد معدل على المراجعة ولجنة االدارة لمجلس إحصائية داللة

 النتائج: 

 توّصل البحث إلى مجموعة من النتائج يمكن إيجازها في النقاط التالية:

 ,Mahmood)وهذا يتفق مع دراسة بين حجم مجلس االدارة و معدل العائد على االصول احصائية داللة ذو اثر يوجد -0

Abbas, 2011))  في البنوك جودة األداء المالي زيادة إلى يؤدي اإلدارة مجلس  من الكبير الحجم أي أن 

وهذا يتفق مع  معدل العائد على االصول يوجد اثر ذو داللة احصائية بين عدد االعضاء التنفيذيين في مجلس االدارة و -5

 المالي األداء على تؤثر قد اإلدارة ومجلس الشركة إدارة بين المفرطة االستقاللية ( اذ أن5102دراسة )االلمعي،
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وهذا يتفق  يوجد اثر ذو داللة احصائية بين عدد االعضاء غير التنفيذيين في مجلس االدارة و معدل العائد على االصول -3

 مع إيجابية عالقة له التنفيذيين غير األعضاء عدد زيادة أن التي توصلت الى( (Abor & Biekpe. 2007 مع دراسة

 المالي مما يؤكد على اهمية استقاللية مجلس االدارة واثره على االداء المالي  األداء

 ,Ojeka) دراسة مع يتفق هذا لعائد على االصوليوجد اثر ذو داللة احصائية بين عدد أعضاء لجنة المراجعة و معدل ا -4

et al, 2014)  العمليات على والرقابة المراقبة وظائف ازدادت كبيرة كلما المراجعة لجنة مما يؤكد على أنه كلما كانت 

 والمالية مما ينعكس على االداء المالي المحاسبية

 دراسة مع يتنافى وهذا و معدل العائد على االصول يوجد اثر ذو داللة احصائية بين عدد اجتماعات لجنة المراجعة -2

(Ojeka, et al, 2014)  أذ ان دور االساسي للجنة المراجعة هو الرقابة وعليه فأن زيادة نشاط لجنة المراجعة سيحسن

 من االداء المالي. 

يتنافى مع دراسة ، وهذا يوجد اثر ذو داللة احصائية بين حجم مجلس االدارة و معدل العائد على حقوق الملكية -2

((bajaher, 2019 دراسة مع ويتفق  (Abor & Biekpe, 2007 )افضل  اداءه يكون للمجلس األكبر الحجم ان في

 مما ينعكس على االداء المالي.

، وهذا يتفق يوجد اثر ذو داللة احصائية بين عدد االعضاء التنفيذيين في مجلس االدارة و معدل العائد على حقوق الملكية -2

وهذا مما يؤكد الرأي القائل بأن االستقاللية المطلقة لمجلس االدارة  (5102 االلمعي،) ( و دراسة5102راسة )أسعد، مع د

 تضر باألداء المالي.

هذا  يوجد اثر ذو داللة احصائية بين عدد االعضاء غير التنفيذيين في مجلس االدارة و معدل العائد على حقوق الملكية -2

أي ان استقاللية مجلس االدارة تحسن من اداء المجلس مما يؤثر باإليجاب على االداء  (5102 ي،االلمع) يتفق مع دراسة

 المالي. 
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، وهذا يتنافى مع دراسة يوجد اثر ذو داللة احصائية بين عدد االعضاء لجنة المراجعة و معدل العائد على حقوق الملكية -2

(Matari et al. 2014 al-)، عمليات ومراقبة حماية على القدرة لديها الكبير لحجما ذات المراجعة لجان أي أن 

 أكبر وبالتالي تحسين لألداء المالي  شفافية تحقيق خالل من والتمويل المحاسبة

 ما ، وهذايوجد اثر ذو داللة احصائية بين عدد اجتماعات لجنة المراجعة و معدل العائد على حقوق الملكية -01

 كدراسة  الملكية حقوق على العائد معدل على اللجنة اجتماعات لعدد تأثير وجود بعدم القائلة الدراسات بعض يخالف

 يتم بأن احتمال هناك البنوك، في الحوكمة وتعزيز لتحسين مهمة كآلية تعمل المراجعة لجنة ( ، اجتماعات5102 أسعد،)

 المطلوب النحو على واجباتها ونفذت متكرر بشكل المراجعة لجنة اجتمعت إذا المالي االحتيال تقليل

 :ثانًيا: التوصيات

 ومن ّخالل نتائج البحث، المشابهة لنتائج الدراسات السابقة توصي الباحثة بما يلي:

ايالء االهتمام بحجم مجلس االدارة، وتركيبة المجلس )االعضاء التنفيذيين، واالعضاء الغير تنفيذيين( وضرورة  -1

 االفصاح عن مؤهالت االعضاء.

 لجنة المراجعة واالفصاح عن تركيبة اللجنة.اهمية استقالل  -2

 اهمية دور لجنة المراجعة ونشاطها وضرورة زيادته. -3

دعم وتعزيز الجهود المبذولة داخل البنوك للتطبيق الحوكمة واالفصاح عن االليات المطبقة وذلك لمراجعة المستمرة  -4

 واكتشاف االخطاء.

 لى االداء الماليضرورة دراسة الحوكمة بكافة الياتها واثارها ع -2

 المراجع

  مراجع العربية :اوال
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( تطبيق مبادئ وآليات الحوكمة وأثره في تقييم األداء المالي لمصارف "دراسة حالة 5102أحالم، معيزي وعياش، زبير ) .1

 (30 – 51) 02، مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية، ع5102 -5101بنك البركة الجزائر في الفترة 

( أثر تطبيق آليات الحوكمة المفصح عنها على األداء المالي دراسة نظرية تطبيقية على الشركات 5102)أسعد، محمد  .5

 المساهمة في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، جامعة ام القرى، المملكة العربية السعودية، مكة المكرمة

دراسة تطبيقية  –في الشركات المساهمة السعودية ( أثر حوكمة الشركات على األداء المالي 5102االلمعي، علي ) .3

 (35 -0) 04مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية والقانونية، ع  –على قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية 

القرض إلهام، التجاني و محمود، د. شعوبي. تقييم األداء المالي للبنوك التجارية " دراسة حالة البنك الوطني الجزائري و  .4

دارية ع5100 – 5112الّشعبي الجزائري "للفترة   (42 -52) 02، أبحاث اقتصادية وا 

(  تقييم االداء المالي للبنوك االسالمية والتقليدية باستخدام المؤشرات المالية، رسالة ماجستير، 5100بشناق، زاهر) .2

 الجامعة اإلسالمية، فلسطين )قطاع غزة(

داء المالي للمؤسسة االقتصادية دراسة حالة مديرية توزيع الكهرباء و الغاز لوالية عين ( تقييم األ5102بلغالي، عائشة ) .2

 (، مذكرة نيل شهادة الليسانس المهني، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر5103- 5104-5102تموشنت )

حالة المديرية العامة ( اثر تطبيق الحكومة على تحسين األداء في المؤسسات الحكومية )دراسة 5102الحايك، نهى ) .2

 للجمارك السورية(، رسالة ماجستير، الجامعة االفتراضية السورية )دمشق(

 .( بعنوان: حوكمة الشركات ودور مجلس اإلدارة، اتحاد المصارف العربية5112درويش، عدنان.) .2

ري العلمية للنشر والتوزيع ( حوكمة البنوك وأثرها في األداء والمخاطرة، دار اليازو 5100الربيعي، حاكم و راضي، حمد ) .2

 0ط

( أهمية حوكمة الشركات في تعزيز أجهزة التدقيق الداخلي، المؤتمر الثالث للعلوم المالية 5103السامرائي، عمار) .01

 والمصرفية، جامعة اليرموك، األردن.
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 ( الحوكمة في المصارف، جامعة تشيرين، الالذقية5102الشمالي، علي ) .00

 (211 -220كمة البنوك والمؤسسات المالية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة )( حو 5102عبد العظيم، حمدي ) .05

( حوكمة المصارف وآليات تطبيقها دراسة حالة في المصارف األهلية، مجلة كلية بغداد للعلوم 5104عبود، سالم ) .03

 (321 -332، )5104االقتصادية الجامعة العدد الخاص بالمؤتمر العلمي الخامس 

(. استخدام نسب السيولة و مقاييس التدفقات النقدية للتنبؤ بالربحية : دراسة تحليلية 5102بان. )علوان، معاذ محمد شع .04

 تطبيقية على مجموعة االتصاالت الفلسطينية.، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، فلسطين )قطاع غزة(

ين دراسة حالة، رسالة دكتوراه، جامعة ( دور مبادئ الحوكمة في تفعيل األداء المالي لشركات التأم5102قبلي، نبيل ) .02

 حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر

( انعكاس حوكمة الشركات على األداء المالي في المؤسسات 5102قديري، سعد و سعداني، أنور و نيني، عبد الحق ) .02

 لخضر، الجزائر، الواديالوادي(، رسالة ماجستير، جامعة الشهيد حمه -االقتصادية الجزائرية دراسة ميدانية)شركة سونلغاز

 52/0/0432وتاريخ  3الئحة حوكمة الشركات، والصادرة من هيئة السوق المالية، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/ .02

 وتعديالتها

المبادئ الرئيسة للحوكمة في البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية، الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي في  .02

 5104مارس 

( أثر خصائص مجلس اإلدارة على األداء المالي في المؤسسة: دراسة حالة عينة من المؤسسات 5102زيهة، مباركي )ن .02

 (، رسالة ماجستير، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، الجزائرCAC40الفرنسية المدرجة بمؤشر)

التأمين دراسة حالة الصندوق الوطني  ( دور اليات الحكومة في تحسين االداء المالي لشركات5102نسيمة، مرابط ) .51

 لتعاضد الفالحي الم البواقي رسالة ماجستير، جامعة أم البواقي، الجزائر
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( الحوكمة و دورها في تحسين األداء المالي للمؤسسات الجزائرية : حالة 5104يحياوي، إلهام و بوحديد، ليلى ) .50

 (22 -22) 2مجلة أداء المؤسسات الجزائرية، ع. ( بالروبية. NCAالمؤسسة الجزائرية الجديدة للتعليب )
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