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 مستخلص البحث:

هدف هذا البحث إلى اختبار أثر مشاركة المرأة في مجلس االدارة على تفعيل دور المجلس في 
ىككرار  الئي ككة العامككة تحقيق أهداف حوكمة الشركات، وذلككف فككي محاولككة للوىككوف علككى مككد  جككدو   

والمتعلقان بإلزام الشركات المصرية الُمخاَطبة بئذين  2019( لسنة 124،  123للرىابة المالية رىمى )
القرارين بأن تضم مجالس اداراتئا علككى الىككل امككرأة واحككدةت وىككد اعتمككد الباحثككان علككى الدا  المككالى 

ئد المبذول من ىبل مجلس االدارة، ومقدار الجئككد للشركة، وجودة أرباحئا، وىيمتئا السوىية، ومقدار الج
المبذول من ىبل لجنة المراجعة كمؤشرات لفعالية مجلس االدارة )ولجنة المراجعة كأحككد اللجككان الئامككة 
المنبثقة منه( في تحقيق أهداف حوكمة الشركاتت وبتحليل بيانات عينة مككن الشككركات المصككرية المقيككدة 

توصل الباحثان إلى عدم وجود فروق معنوية ذات داللككة احصككا ية   2019الى    2014خالل الفترة من  
فككي جميككم المؤشككرات السككابقة بككين الشككركات المصككرية ذات مجككالس االدارة المتنوعككة جنسككيا  )ولجككان 
المراجعة المتنوعككة جنسككيا ( والشككركات المصككرية ذات مجككالس االدارة عيككر المتنوعككة جنسككيا  )ولجككان 

نسيا (، مما يعنى عدم وجود تأثير لمشاركة المرأة سوا  في مجلككس االدارة أو المراجعة عير المتنوعة ج
في لجنة المراجعة على تفعيل دورهما في تحقيق أهداف حوكمة الشركاتت ومن ثم توصل الباحثان إلككى 
عدم جدو  ىرار  الئي ة العامة للرىابة المالية، وضرورة أن يكككون المحككدد الر يسككي الختيككار أعضككا  

 الدارة هو ىدرة وكفا ة وخبرة الشخص في مجال إدارة العمال بغض النظر عن جنسهت مجلس ا

Abstract: 

The aim of this research is to investigate the impact of female 
participation in the Board of Directors on activating the role of the Board in 
achieving corporate governance objectives. In particular, research seeks to 
determine the feasibility of two obligated decisions released by the Financial 
Regulatory Authority (No.123, 124) of 2019. For instance, the companies are 
obligated to include at least a female in their boards of directors. The authors 
put their emphasize on company's financial performance, profits' quality, 
market value, the amount of effort exerted by the board of directors, and the 
amount of effort exerted by the audit committee; as indicators of the 
effectiveness of the board of directors (and the audit committee as one of the 
important committees emanating from it) in achieving corporate governance 
objectives. A sample of registered companies in Egyptian stock exchange 
market during 2014 - 2019 has been used. The authors found that there were no 
statistically significant differences in all previous indicators between Egyptian 
companies with gender diverse boards of directors (and gender-diverse audit 
committees) and Egyptian companies with non-diverse boards of directors (and 
audit committees that are not gender diverse). This means that the participation 
of women, whether in the board of directors or in the audit committee, has no 
effect on activating their role in achieving corporate governance goals. The 
authors concluded that the decisions of the Financial Regulatory Authority were 
useless, and that the main determinant for selecting members of the boards of 
directors was the ability, competence and experience of a person in the field of 
business administration, regardless of his gender. 
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 المقدمة:

يلعب مجلس إدارة الشركة دورا  فاعال  فى منظومة حوكمة الشركات، فباإلضافة إلى كونه أحد 
باعتباره الجئة المس ولة عن اتخاذ القككرارات   -بل يُعد أهمئا على االطالق  –أهم آليات حوكمة الشركات

ح ي  ا سلو   و ا     ا  (Wang,2020,p.3)ركة الهامة بالش   االستراتيجية والمالية  ، فه  ا الئو  أاض ً ع  ا
(، وكذلك فع ى الئج س طبقاح 18، ص2016األمثل لتطبيق اللاكئة )الوليل الئصري للاكئة الشركات،  

ألدلة حاكئة الشركات ًن  شكل لجنة ما ًيعائه ل لاكئة سقع ي ى ياسقها موأالية التقييم الوورى لنظام 
وايواد سقر   ر    ناى ي  ا م  وى الت   ام الش  ركة بقااي  و حاكئ  ة الش  ركات، ودرا   ة   اللاكئة بالشركة،

مالحظات الجهات الرقابية ي ى سطبي  ق اللاكئ  ة بالش  ركة وًى  ذعا ف  ى ا يتب  ار ومتابع  ة م  ا س  م بش    ها 
(. وم  ا    م فئج   س ا دارل ع  ا الجه  ة الئن  اط به  ا 26، ص2016)الوليل الئصرى للاكئ  ة الش  ركات،

يات اللاكئة الواى ية والخارجية ي ى ًداء مهامها بفعالية ما ى  الض العئ  ل ي   ى التنو  يق موايول باقى آل
بيا عذه اآلليات وبععها البعض وسافير كافة الئقامات الالزمة لتفعيل دورعا فى سلقيق ًع  واح حاكئ  ة 

 الشركات.

لشركات م  ا و ظراح ألعئية مج س اإلدارل وًعئية الوور الذى   عبه فى ا جاح منظامة حاكئة ا
ًج  ل ا رسق  اء بالش  ركة وس  ئان ا   تئرار تها وسلقي  ق مص  الا مخت   و ًح  لا  الئص   لة والل  و م  ا 
سعار  عذه الئصالا، فقو اعتئت العو   و الورا   ات باىتب  ار العالق  ة ب  يا الخص  ائم الئخت ف  ة لئج   س 

 ; Machuga and Teitel,2008 ; Gupta and Fields,2009)ا دارل وفعالي  ة حاكئ  ة الش  ركات 
Sarkar,2009 ; Joseph et al,2014 ; Madhani,2015 ; Dwekat et al,2020).   وم  ا ًع  م

ىصائم مج س ا دارل والتى  قت اعتئام العو و ما الباحثيا ف  ى اآلو   ة األىي  رل سن  اال مج   س ا دارل 
Board Diversity  يئا سناال الجنس بيا ًيعاء الئج س  Board Gender Diversity تم ، فقو اع

العو و ما الباحثيا باىتبار ً ر وجاد النواء كععاات في مج  الس ادارات الش  ركات ي   ى ًداء الئج   س 
وما  م ي ى ًداء وقيئة الشركة وىاحة بعو ال ام الشركات فى العو   و م  ا الب   وان بئش  اركة الئ  رًل ف  ي 

ًو م  ا ى  الض  ،Mandatory Quotasمجالس اداراسها ام  ا م  ا ى  الض سنفي  ذ  ظ  ام اللص  م اإلل امي  ة 
 .  (Gull,2018,p.1)اجراء سعو الت فى ًدلة اللاكئة، ًو بإجراء سعو الت ي ى متط بات ا فصاح 

وي ى الرغم ما ا بات العو   و م  ا الورا   ات ل عالق  ة ا  جابي  ة ب  يا سن  اال الج  نس ف  ى مج   س 
ئؤش  رات النج  اح ا دارل ما ىالض مشاركة الئرًل وسفعيل دور الئج س فى سلقيق  جاح الشركة )مقاس ب

 ; Carter et al,2003 ; Vera,2007)كقيئ  ة الش  ركة واألداء الئ  الى ل ش  ركة وج  ادل األرب  اح..( 
Srinidhi et al,2011; Arun et al,2015 ; Lai et al,2017 ; Gull,2018 ; Issa et 

al,2019)ح العو و ما الورا ات التى ً بت  ت ا    ر الو   بي لئش  اركة ال ئ  رًل ي   ى ًداء ، ا  ًن عناك ا عا
 Bohren and Strom,2007 ; Adams and)الئج    س وم   ا     م ًداء الش   ركة وقيئته   ا 

Ferreira,2009 ; Anh and Khanh,2017) كئا ان عناك ما الباحثيا ما ا بت ًن فعالية مش  اركة ،
 Hoang et)الئ  رًل ف  ى مج  الس ا دارات مل  ود بع  ول ياام  ل كع  ود النو  اء العع  اات ف  ى الئج   س 

al,2017 ; Wahid,2019)  وموتاى ىبرل وسع يم وا تقالض يعاات الئج س م  ا النو  اء(Arun et 
al,2015 ; Gull,2018) وك  ذلك اىت ف  ت آراء الب  احثيا و ت  ائا الورا   ات الو  ابقة فيئ  ا  تع   ق بئ  وى .

جووى  يا ات التناال التى سفرس  ها بع  ض الب   وان ي   ى الش  ركات به  وح س  ئان مش  اركة الئ  رًل ف  ي 
 ; Vera,2007)ومع  ارل له  ا  (Issa et al,2019)دارات م  ا ب  يا مؤ   و له  ذه الويا   ات مج  الس ا 

Adams and Ferreira,2009 ; Gull,2018)  ت 

ومم اختالف نتا ج الدراسات السابقة تزداد الحاجة إلى مزيد من البحث فى مد  جككدو  تنككو  
فرضت على الشركات العاملككة بئككا الجنس بين اعضا  مجالس ادارات الشركات السيما فى البلدان التى  

 سياسات تنو  تلزمئا بمشاركة المرأة فى مجالس االداراتت 

 مشكلة البحث:
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ال  ذى  ئن  ع الئ  رًل الئص  ر ة م  ا سق   و  Glass Ceiling 1فى محاولة لكسر السقف الزجككاجى
( لو  نة 124(،)123الئناحب ا دار ة الع يا، ًحور مج س ادارل الهيأة العامة ل رقابة الئالي  ة الق  رار ا )

ح فى الئادل رقم )123، حيث ًساح القرار رقم )2019 ( م  ا قااي  و قي  و وش  طب األورا  6( بنواح اسافيا
الئالية بالبارحة الئصر ة، و نم عذا البنو ا س  افى )بن  و )و(( ي   ى ًن  تع  ئا سش  كيل مج   س ادارل 

ح ي ى األقل كشرط ما شروط القيو بجواوض البار ( 124حة. كئا جاء القرار رق  م )الشركة ينصراح  وائيا
بش   ن  2018( لو  نة 53( الى الئادل الرابعة ما قرار مج س ادارل الهيأ  ة رق  م )5بإسافة بنو جو و برقم )

س  اابم م  نا الت  رىيم وا   تئراره وقااي  و سئ   ك ً   هم الش  ركات العام   ة ف  ى األ ش  طة الئالي  ة غي  ر 
ح ( ي ى ًن  تع  ئ5الئصرفية، وقو  م البنو الجو و رقم ) ا سش  كيل مج   س ادارل الش  ركة ينص  راح  و  ائيا

ي ى ا قل و وتثنى ما ذلك الشركات الئهنية التى  صور بها قراراح ما رئيس الهيأة، وذلك ك حو ش  روط 
 الئاافقة الئبوئية ي ى س  يس ًو اللصاض ي ى سرىيم بئ اولة ًحو األ شطة الئالية غير الئصرفية.

بئصر )وي   ى رً   ها الهيأ  ة العام  ة ل رقاب  ة الئالي  ة( ق  و  تعا مئا  بق ًن الهيأات الئختصة  
ًقرت  يا ة اللصم ا ل امية )الكاسا( ك حو  يا ات سناال الجنس إلل ام الشركات الئص  ر ة بإش  راك 
الئرًل فى مجالس اداراسها. وقو  ارت مصر بهذه الخطال ي ى ىطى العو و ما دوض العالم التى ايتئ  وت 

اجل كور األ قو ال جاجية التى سقو يقبة ًمام سقوم النو  اء ال  ى الئناح  ب  ظام اللصم ا ل امية ما  
الع يا، وما ًمث ة الووض التى ًل مت الشركات ب ن  كان بئجالس اداراسها امرًل واح  ول ي   ى األق  ل فن ن  وا 

، كئ  ا ًن عن  اك العو   و م  ا 2013، والهن  و ي  ام  2012، ودولة ا مارات العربية الئتلول يام  2008يام  
ووض قو حودت اللصة ا ل امية لئشاركة الئرًل فى مج   س ادارل الش  ركة كنو  بة م  ا اجئ  الى ًيع  اء ال

ب   سقل  و  بة   2003الئج س، وسعو النرو ا ما الووض الرائول فى عذا الئجاض حيث ًل مت الشركات يام  
حي  ث   2007% ما اجئالى األيع  اء، وسبعته  ا ا   با يا ف  ى ي  ام  40الئرًل فى مج س ادارل الشركة يا  

% م  ا اجئ  الى األيع  اء، وك  ذلك ًق  رت 40حودت ً عاح حصة النواء فى مج   س ادارل الش  ركة بنو  بة 
%، ًما ب جيكا وا طالي  ا فق  و 40بنوبة  2010فر وا  ظام الكاسا النوائية فى مجالس ادارات الشركات يام 

% 33بنو  بة    2011يام  ًقرسا  ظام اللصم ا ل امية لئشاركة الئرًل فى مجالس ادارات الشركات فى  
(Gull,2018,p.189)          . 

ومع اقرار  ظام الكاسا النوائية فى مجالس ادارات الشركات  ُثار دائئا  ؤاض حاض موى ج  ووى 
عذه الكاسا، بئعنى آىر عل ما األفعل ل شركة باج  ه ى  اص ولالقتص  اد باج  ه ي  ام ًن سك  ان مش  اركة 

الت ام الشركة بلصة الئ  رًل الئق  ررل م  ا الهيأ  ات الئختص  ة، الئرًل فى مجالس ا دارات  ابعة فقم ما  
وما  م  كان الئلود األ ا ي فى مشاركة الئ  رًل ع  ا جنو  ها، ًى ً ه  ا سش  ارك فق  م ف  ى الئج   س أل ه  ا 
امرًل؟ ًم ما األفعل ًن  كان الئلود الرئيوي لئشاركة الئرًل فى مج س ا دارل عا م  ؤعالت وق  ورات 

 ى مجاض األيئاض؟وكفاءات وىبرات الئرًل ف

ولإلجابة يا عذه األ أ ة فى بيأة األيئاض الئصر ة، ول اقاح ي ى موى جووى الكاسا النوائية 
 رى الباحثان ًن األ   ر ا  ج  ابى ًو الو   بي لئش  اركة   2019التى ًقرسها الهيأة العامة ل رقابة الئالية يام  

 ئج   س(    ينعكس ي   ى ًداء الئج   س     يئا الئرًل فى مج س ادارل الشركة )وكذلك فى ال جان التابعة ل
دوره فى سلقيق اعواح حاكئ  ة الش  ركات والت  ى س  وور جئيعه  ا ح  اض سلقي  ق مص  الا مخت   و ًح  لا  
الئص لة واللو ما سعار  عذه الئصالا، و شك ًن مص  الا ًح  لا  الئص   لة ستلق  ق بتعظ  يم قيئ  ة 

ثككم يمكككن اتخككاذ كككل مككن ىيمككة الشككركة،   جودة أرباحئككا، ومككن  الشركة وسلويا األداء الئالى لها وز ادل
والدا  المككالى، وجككودة الربككار كمؤشككرات لفعاليككة حوكمككة الشككركات خاصككة مككم إثبككات العديككد مككن 

 
ر المرئية القائمة على التحيز والتى تمنع أشخاص مؤهلين السيما ظهر مفهوم السقف الزجاجى ليعبر عن الحواجز غي 1

النساء من الوصول للمناصب العليا، ومن ثم تمنع هذه الحواجز المرأة من الوصول للمناصب العليا ليس بسبب افتقارها  
قرير منشور فى فى ت 1986للكفاءة والقدرات وإنما فقط بسبب جنسها، وقد ظهر مفهوم السقف الزجاجى ألول مرة عام 

Wall Street Journal (Hili,2012,p.51) . 
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حاكئة الشركات وكل ما قيئة الشركة وًدائها الئالى وجادل الدراسات للعالىة االيجابية بين فعالية وىوة  
 Brown and Caylor,2004 ; Chhaochharia and Grinstein,2007 ; Bhagat and)ًرباحها 

Bolton,2008 ; Brav et al,2008 ; Jiang et al,2008 ; Sivaramakrishnan and 
Yu,2008 ; Ammann et al,2011 ; Choi et al,2013) كئ  ا    رى الباحث  ان ًن فعالي  ة مش  اركة ،

ح في حجم ا لعئل ًو مق  وار الجه  و ال  ذى  بذل  ه الئرًل في مج س ا دارل )وال جان التابعة له(  تنعكس ً عا
مج س ا دارل )وال جان التابعة له( ما ًجل سلقيق ًعوافه، لذلك حاوض الباحثان ف  ى ع  ذه الورا   ة اىتب  ار 
ً ر مشاركة الئرًل فى مجالس ادارات الشركات الئصر ة وكذلك فى لجان الئراجعة بهذه الشركات ي   ى 

 ض ا جابة يا األ أ ة البلثية التالية:   سفعيل دور الئج س فى حاكئة الشركات ما ىال

عل  اجو ً ر لئشاركة الئرًل ف  ى مج  الس ادارات الش  ركات الئص  ر ة ي   ى األداء الئ  الى له  ذه  -
 الشركات؟

هل يوجد أثر لمشاركة المرأة فى لجككان مراجعككة الشككركات المصككرية علككى الدا  المككالى لئككذه  -
 الشركات؟

لس إدارات الشككركات المصككرية علككى جككودة أربككار هككذه هل يوجد أثر لمشاركة المرأة فى مجككا -
 الشركات؟

هل يوجد أثر لمشاركة المرأة فككى لجككان مراجعككة الشككركات المصككرية علككى جككودة أربككار هككذه  -
 الشركات؟

 هل يوجد أثر لمشاركة المرأة فى مجالس إدارات الشركات المصرية على ىيمة هذه الشركات؟ -

 مراجعة الشركات المصرية على ىيمة هذه الشركات؟هل يوجد أثر لمشاركة المرأة فى لجان  -

هل يوجد أثر لمشاركة المرأة فى مجالس ادارات الشركات المصرية على مقدار الجئد المبككذول  -
 من ىبل هذه المجالس؟ 

هل يوجد أثر لمشاركة المرأة فى لجان مراجعة الشركات المصرية على مقككدار الجئككد المبككذول  -
 من ىبل هذه اللجان؟ 

 البحث:  أهداف

يتمثل الئدف الر يسي لئذا البحث فى اختبككار مككد  وجككود أثككر للعنصككر النسككا ى فككى مجككالس 
إدارات الشركات المصرية على ىدرة هذه المجالس على تحقيق أهداف حوكمة الشركاتت ولتحقيككق هككذا 

 الئدف سعى الباحثان الى تحقيق الهداف الفرعية التالية:

لمككرأة فككى مجككالس إدارات الشككركات المصككرية علككى الدا  اختبار مد  وجود أثر لمشككاركة ا -أ
 المالى لئذه الشركاتت

اختبار مد  وجود أثككر لمشككاركة المككرأة فككى لجككان مراجعككة الشككركات المصككرية علككى الدا   -ب
 المالى لئذه الشركاتت

اختبار مد  وجود أثر لمشككاركة المككرأة فككى مجككالس إدارات الشككركات المصككرية علككى جككودة  -ج
 شركاتتأربار هذه ال

اختبار مد  وجود أثر لمشاركة المرأة فى لجان مراجعة الشركات المصرية على جودة أربار  -د
 هذه الشركاتت

اختبار مد  وجود أثر لمشاركة المرأة فى مجالس إدارات الشركات المصرية علككى ىيمككة هككذه  -ه
 الشركاتت
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علككى ىيمككة هككذه   اختبار مد  وجود أثر لمشاركة المرأة فى لجان مراجعة الشركات المصرية  -و
 الشركاتت

اختبار مد  وجود أثر لمشاركة المككرأة فككى مجككالس إدارات الشككركات المصككرية علككى مقككدار  -ز
 الجئد المبذول من ىبل هذه المجالست

اختبار مد  وجود أثر لمشاركة المرأة فى لجان مراجعة الشركات المصرية على مقدار الجئد  -ر
 المبذول من ىبل هذه اللجانت

 أهمية البحث:

تنبم أهمية البحث من أهمية دور المككرأة فككى البي ككة المصككرية بوجككه عككام، فنجككار المككرأة كككأم 
وكربة منزل وكُمعلمة وكطبيبة بل وكسياسية يككدعو الختبككار مككد  نجاحئككا فككى مجككال العمككال، ومككد  
جككدو  الككزام الشككركات المصككرية بمشككاركة المككرأة فككى اىككرار سياسككات وخطككط وأهككداف الشككركات 

فى صنم واتخاذ القرارات والرىابة على أدا  االدارات التنفيذية لئذه الشركاتت ويمكن بوجه والمشاركة  
 عام توضيح أهمية هذا البحث من الناحيتين العلمية والعملية كما يلى:

 األهمية العلمية للبحث:

 يستمد هذا البحث أهميته العلمية مما يلى:

خاصككة بعككد حككدوث الزمككات الماليككة  -بلدان العالم االهتمام المتزايد من ىبل الباحثين فى مختلف  -أ
بدراسة تنو  الجنس فككى مجلككس االدارة وأثككره   -الخيرة وانئيار العديد من الشركات الكبر   

 على أدا  الشركةت

ندرة الدراسات التى تناولت العالىة بين تنو  الجنس فى مجلككس االدارة وفعاليككة أدا  المجلككس  -ب
 على مستو  بي ة العمال المصريةتعلى المستو  العربى السيما 

 األهمية العملية للبحث:

تتجلى الهمية العملية لئذا البحث من خالل الحاجككة إلككى تحديككد إلككى أ  مككد  يمكككن أن يككؤثر 
علككى أدا  مجككالس ادارات   2019نظام الكوتا النسككا ية الككذ  أىرتككه الئي ككة العامككة للرىابككة الماليككة عككام  

ى تحقيككق أهككداف حوكمككة الشككركات خاصككة فككى مجككاالت تعظككيم ىيمككة الشركات المصرية وىككدرتئا علكك 
 الشركة، وتحسين أدا ئا المالى، وتعزيز جودة أرباحئات 

 منهج البحث:

لتحقيق أهككداف البحككث اعتمككد الباحثككان علككى المنئجككين االسككتنباطى واالسككتقرا ى التمككام هككذا 
اسككات السككابقة فككى تكككوين االطككار البحثت حيث ساعد المنئج االستنباطى من خالل عرض وتحليل الدر

النظر  للبحث السيما فروض البحث، ثم اعتمد الباحثان علككى المككنئج االسككتقرا ى فككى اختبككار فككروض 
البحث من خالل استقرا  واىم الحال فى بي ككة العمككال المصككرية وتجميككم البيانككات المتعلقككة بمتغيككرات 

 المناسبةت الدراسة وتحليلئا باالعتماد على الساليب االحصا ية

 حدود البحث:

يسككعى هككذا البحككث إلككى اختبككار مككد  وجككود أثككر لمشككاركة المككرأة فككي مجلككس االدارة ولجنككة 
المراجعة على تفعيل دور المجلس في تحقيككق أهككداف حوكمككة الشككركات المصككرية، وذلككف فككي محاولككة 

، 2019ة  ( لسككن123،124للوىوف علككى مككد  جككدو  ىككرار  الئي ككة العامككة للرىابككة الماليككة رىمككي )
 ولتحقيق هذا الئدف وضم الباحثان الحدين التاليين لئذا البحث:
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يسعى البحث الحالى إلى اختبار مد  وجود تأثير لمشاركة المككرأة فككى مجككالس ادارات الشككركات  -أ
المصرية وكذلف فى لجان مراجعة هذه الشركات على فعالية المجلس ولجنككة المراجعككة، لككذلف 

بككين خصككا ص عضككوات مجلككس االدارة )كككالمؤهالت والخبككرات لن يختبر الباحثككان العالىككة  
 واالستقالل( والمتغيرات التابعة للدراسةت

دون عيرهككا مككن لجككان مجلككس   -يختبر الباحثان أثر مشاركة المرأة فككى لجنككة المراجعككة فقككط   -ب
علككى المتغيككرات التابعككة للدراسككة، وىككد اختككار الباحثككان لجنككة المراجعككة لعالىتئككا  –االدارة 
شرة وأثرها الواضح والُمثبت فى العديد من الدراسات علككى ىيمككة الشككركة وأدا ئككا المككالى المبا

 وجودة أرباحئات 

 السمات الشخصية للمرأة وأثرها فى تفعيل دور مجلس االدارة:

ناىش العديد من الباحثين أهمية تنو  الجنس بين أعضا  مجلككس االدارة باعتبككاره يخلككق نوعككا  
بيا افراد الئجئاية مئا  ؤدى الى ز ادل فعاليتها وسلقي  ق  Cognitive Conflictالئعرفى من الصرا  

 تائا ا جابية، مع الت كيو ي ى ًن وجاد عذا الصراال الئعرفى  كان فقم الى اللو الذى    ؤدى الى فقوان 
 .  (Wahid,2019,p.710)الئجئاية لتئا كها  

ح ما سك  ان مشاركة الئرًل فى مج س ا دارل  ُويم الئج س بالوئ ات الشخصية ل ئرًل والتى غالبا
ح لنظر   ة رًس الئ  اض البش  ري   Humanمخت فة يئا  توم به ًيعاء مج   س ا دارل م  ا الرج  اض. فطبق  ا

Capital Theory  والتى سعتئو ي ى الصفات الشخصية ودورعا فى سلقي  ق  ج  اح الئنظئ  ات، ف  إن ك  ل
ش  ري  في  و به  ا الئنظئ  ة كالو  ئعة والش  بكات م  و ر  تئت  ع بئجئاي  ة فر   ول م  ا م  اارد رًس الئ  اض الب

. وبالت  الى ق  و ستئي    مج  الس ا دارات (Gull,2018,p.5)ا جتئايي  ة والعالق  ات م  ع ب  اقى الش  ركات 
الئتناية جنوياح يا غيرعا ما الئجالس با تغالض الوئات الشخصية لععاات مجالس ا دارات ما ًجل 

خاذ القرارات وحل الئشكالت، و ئكا ل باحث  ان سلو   و سافير رؤى ووجهات  ظر متعودل ومتناية ينو اس
ًعم الوئات الشخصية التى ستئي  بها الئرًل والتى سم مناقش  تها م  ا قب  ل الب  احثيا كئل  ودات رئيو  ية ف  ى 

 سلقيق فعالية مشاركة الئرًل فى مجالس ا دارات كئا   ى:

 التحفظ وتجنب المخاطر:

ح لتجن  ب  ً بتت العو و ما الورا ات ًن الئرًل ًكثر ح م  ا الرج  ل وم  ا    م فه  ى ًكث  ر    عيا سلفظا
 Srinidhi et al,2011 ; Thiruvadi and Huang,2011 ; Arun et)الئخ  اطر م  ا الرج  اض 

al,2015 ; Francis et al,2015 ; Gull,2018) وبالتالى فئشاركة الئرًل ف  ى مج   س ا دارل  جع  ل .
ح وًكثر ميالح لتجن  ب الئخ  اطر م  ا  ع   ز م  ا فعالي  ة الئج   س ين  و ًداء معظ  م مهام  ه   الئج س ًكثر سلفظا

ح لنظر   ة الاكال  ة ف  إن وج  اد الئ  رًل ف  ى مج   س  ىاحة الئهام الئرسبطة بالرقابة واسخاذ الق  رارات. فطبق  ا
ا دارل وًدائها لعئ ها ما منط ق اللفاظ ي ى  ئعتها ويوم سعرسها ل تقاسى  ع   ز م  ا ال  وور الرق  ابى 

. وما  م سوايو مش  اركة الئ  رًل ف  ى (Srinidhi et al,2011 ; Gull,2018)ل ئج س ي ى ًداء ا دارل 
 Bohren and)مج س ا دارل فى حل مشاكل الاكالة وسلقيق التاازن بيا مصالا الئو  اعئيا وا دارل 

Strom,2007 ; Wang,2020). 

كئ  ا  و  ايو سلف  ت يع  اات مج  الس ا دارات ورغب  تها ف  ى سجن  ب الئخ  اطر وى  افها م  ا 
وان الوئعة فى اللو ما الو اك ا  تهازى الئلتئل لإلدارل، فاجاد الئرًل فى مج س ا دارل التقاسى وفق

 Thiruvadi)ومشاركتها فى لجان الئج س وىاحة لجنة الئراجع  ة  ل  و م  ا مئار   ات ادارل األرب  اح 
and Huang,2011)ض ، كئا  ق ل ما ارسكا  األىطاء ف  ى التق  ار ر الئالي  ة و ل  و م  ا يئ ي  ات ا حتي  ا

(Wahid,2019) ًى ًن وج  اد الئ  رًل ف  ى مج   س ا دارل م  رسبم بتلقي  ق ج  ادل ًي   ى ف  ى األرب  اح ،
(Srinidhi et al,2011 ; Arun et al,2015 ; Hoang et al,2017 ; Gull,2018). 
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وفى مجال اتخاذ القرارات وحل المشكالت فإن وجود المرأة فى مجلس االدارة يوفر للمجلس  
لوال  فعالة للمشاكل المعقدة، حيث يؤد  التنو  فككى وجئككات النظككر النككاتج عككن تنككو  بدا ل أكثر ويقدم ح

 Hili and)اسخ  اذ الق  رار الجنس الى جعل متخذ القرار يأخذ فى اعتباره مختلككف وجئككات النظككر عنككد 
Affes,2012,p.53)فتقييم البوائل الئتاحة  سخاذ القرار ًو للل مشك ة ما  ك  ان يام  ة بالئااز   ة ب  يا ، 

ح ما الئرًل وما    م ًكث  ر ج  رًل وا   تعواداح  منافع وسكاليو ًو مخاطر كل بو ل، وان كان الرجل ًقل سلفظا
ح ما  هتئان ينو الئفاس ة بيا البوائل بجا   ب  لتلئل الئخاطر فإن ًيعاء مج س ا دارل ما الرجاض غالبا

 ل، وم  ا    م فاج  اد الئ  رًل س  ئا الئنافع الئرجال ما البو ل ًكثر ما اعتئامهم بالئخاطر الئلتئ   ة ل ب  و
ح م  ا الت  اازن الئرغ  ا  ين  و سقي  يم الب  وائل الئتاح  ة لج  ا بى الئن  افع  ايعاء مج س ا دارل  ُل  ون  اي  ا
ح ق  رارات ًكث  ر ج  ادل م  ا الئج  الس  والئخاطر الئتاقعة لكل بو ل، وما  م ستخذ الئجالس الئتناية جنويا

ح    . (Srinidhi et al,2011,p.1613)غير الئتناية جنويا

 االستقاللية:

لإلجابة يا ً أ ة مثل ما الذى  جعل مج س ا دارل فعاض؟ وكيو  ئكا سلويا ًداء فى محاولة  
. (Gull,2018,p.1)الئج س؟ ا تقر الئنظئان واألكاد ئيان ي ى ًن اللل  كئا ف  ى ا   تقالض الئج   س  

ح لنظر ة الاكالة فإن ا تقالض مج س ا دارل  عو يامل عام وحا م  Anh)فى حئا ة مصالا الئ  الك  فطبقا
and Khanh,2017,p.67) وقو اسفق الباحثان ي ى ًن ا تقالض مج س ا دارل عا الئلود ا  ا ي فى .

 جاحه وما  م فى  جاح الئنظئة، لذلك جاءت قاا يا الشركات وًدلة حاكئة الشركات فى مخت   و ب   وان 
ا اعتئت الووض والهيأات الئعنية بإحوار القاا يا التى العالم لتؤكو ي ى ًعئية ا تقاللية مج س ا دارل، كئ

(. ولتوييم ا   تقاللية مج   س ا دارل Sarbanes –Oxley 2002سُويم ما ا  تقاللية وسؤكو ي يها )مثل 
 ; Carter et al,2003) اقشت العو و ما الورا   ات دور سن  اال الج  نس ف  ى سع      ا   تقاللية الئج   س 

Bohren and Strom,2007 ; Adams and Ferreira,2009 ; Hili and Affes,2012) .
فبعكس الرجاض ذوى الشبكات ا جتئايية الاا عة، فإن النواء ًكثر ا تقال ح م  ا الناحي  ة ا جتئايي  ة م  ا 

، كئا سعتب  ر النو  اء ًكث  ر ا   تقال ح ين  و ح  نع الق  رارات م  ا الرج  اض (Wahid,2019,p.715)الرجاض  
(Firoozi et al,2016,p.3)م  ا    م فتن  اال الج  نس ف  ى مج   س ا دارل  و  ايو ف  ى سلو  يا مو  تاى ، و

، فاألشخاص الئخت فيا فى الجنس ًو العر  ًو الخ فية الثقافية قو (Gull,2018,p.11)ا تقاللية الئج س  
 ; Carter et al,2003) طرح  ان ً   أ ة وا تفو  ارات   ست   سى م  ا ا ش  خاص الئتجا و  يا 

Vera,2007)  . 

اض ًن وجاد الئرًل فى مج س ا دارل  ئكا ًن  خفض ما سكاليو الاكالة ما مئا  بق  ئكا الق
ىالض سلويا الاظيفة الرقابية ل ئج س، وسع    ا تقاللية الئج   س، وبن  اء يالق  ات ش  ريية ومئي   ل م  ع 

 .  (Issa et al,2019,p.5)ًحلا  الئص لة 

ا دارل  يكان له س  ير مئا   ل   واذا كا ت الئرًل بطبيعتها ستوم با  تقاللية فإن وجادعا بئج س
حت  ى وان ل  م سك  ا  (Adams and Ferreira,2009,p.28)لت  ير يعا مج س ا دارل الرجل الئوتقل 

الئرًل يعال موتق ة فى الئج س، و شك ًن وجاد الئرًل كععا مج س ادارل مو  تقل    ي  و ًكث  ر م  ا 
 و ما الورا ات األ   ر ا  ج  ابى لاج  اد الئ  رًل ا تقاللية الئج س وما  م ما فعالية ًداؤه، وقو ً بتت العو
 .  (Arun et al,2015 ; Wang,2020)كععا مج س ادارل موتقل ي ى ًداء الئج س والشركة 

 االلتزام الوظيفى واألخالقى والقدرة على التواصل:

يتوىف نجار المجلس بشكل اساسي على التزام أعضاؤه بمتطلبات عمل المجلككس مككن االلتككزام 
الجلسات والمشاركة الفعالة فى المناىشات وإبدا  اآلرا  وتقريب وجئات النظر ومتابعككة التقككدم   بحضور

فى تنفيذ ىرارات المجلست كما تتجلى أهمية ىدرة المجلس على التواصل مم البي ة المحيطة به عند اتخاذ 
انت تتسم ىككرارات مجلككس القرارات والتى تتطلب االلمام بجميم المتغيرات المرتبطة ببي ة القرار، وان ك
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بالتاجه ا قتصادى، ا  ًن مرايال الجا ب األىالقى ين  و سقي  يم الب  وائل واسخ  اذ الق  رار م  ا االدارة عامة  
 ش  ه ًن  ع ز ما جادل القرارات الئتخذل.

مئا  بق  تعا ًعئية ًن  تصو ًيعاء مج س ا دارل با لت ام ال  اظيفى والو   اك ا ىالق  ى 
ل حتى  كا اا ًيعاء فاي يا ف  ى الئج   س. وق  و  اقش  ت العو   و م  ا الورا   ات دور والقورل ي ى التااح

ًن مج  الس ا دارل الئتناي  ة  (Srinidhi et al,2011)الئرًل فى ديم الئج س بهذه الوئات، فقو ًوسا 
ح ستئتع بقورل ًفعل ي ى سلقيق الش  ريية والتااح  ل الفع  اض وا لت   ام. كئ  ا ً ب  ت  Adams and)جنويا

Ferreira,2009)   ح بلعار الج وات ما الرجاض، كئ  ا وج  و ًن مش  اكل الج و  ات ًن النواء ًكثر الت اما
ح  ح، كئ  ا ً بت  ت الورا   ة ًن الئج  الس الئتناي  ة جنو  يا سنخفض بشكل م لاظ فى الئجالس الئتناي  ة جنو  يا

ارسب  اط  (Thiruvadi and Huang,2011)سخص  م م    واح م  ا الجه  و لئراقب  ة األداء. وك  ذلك وج  و 
ابى بيا  وبة النواء فى لجنة الئراجعة ويود مقابالت ال جنة مئا  ع ز ما دور ال جن  ة ف  ى الل  و م  ا ا ج

ح م  ا سفع  ل الئج  الس سعي  يا الئ  رًل ف  ى  ادارل األرباح. وما  م فالنواء مراقبات حارمات ل  إلدارل وغالب  ا
و ًك   و . وق    (Gull,2018,p.11)ال ج   ان الت   ى ستط    ب مه   ارات مراقب   ة ًي    ى ك جن   ة الئراجع   ة 

(Wahid,2019)   ًن النواء  بذلا الئ  و ما الجهو فى ًداء ًدوارعا ا دار ة، وما  م فهناك ً ر ا جابى
 لتناال الجنس فى مج س ا دارل ي ى اللو ما ًىطاء التقار ر الئالية وكذلك اللو ما يئ يات ا حتياض.    

ح ًىالقي  ة ًكب  ر  سشير األدبيات ا جتئايية والنفوية ً ه بالئقار ة مع الرجاض فإن النواء ستبنى قيئا
فى قراراسها وفى مئار ة   طاسها، وبالتالى فإن وجاد النواء ف  ى ا دارل وف  ى منظام  ة اللاكئ  ة م  ا 

. وق  و وج  وت درا   ة (Hili and Affes,2012,p.52)ش    ه ًن  ئن  ع مل  او ت ا حتي  اض بالش  ركة 
(Bernardi et al,2009)  ح ب  إدراش الش  ركة ف  ى قائئ  ة ًن وجاد الئرًل فى مج س ا دارل  رسبم ا جابي  ا

ح لتص  نيو مج   ة   ح وفق  ا . و ش  ك ًن سئو  ك الئ  رًل ب ىالقي  ات العئ  ل Ethisphereًكثر الشركات ًىالقي  ا
 يلقق العو و ما الئنافع ل ئج س وما  م ل شركة واح  لا  الئص   لة، فق  و ً بت  ت الورا   ات ًن الئ  رًل 

ح كبيراح بئعا ير الئوأالي ة ا جتئايي  ة، وم  ا    م فاج  اد الئ  رًل ف  ى مج   س ا دارل  ع   ز م  ا سظهر وييا
 .(Hili and Affes,2012,p.52)الئوأالية ا جتئايية ل شركة 

ح ف  ى سع      ق  ورل الش  ركة ي   ى اىت  را    (Vera,2007) اقش   دور سناال مج س ا دارل جنويا
ح ًفع  ل ل و  ا  م  ا ى  الض  ز   ادل فه  م طبيع  ة العئ  الء األ اا ، حيث ًوسا ًن ز ادل التناال  لقق فهئ  ا

والئاظفيا وسنايهم، لذلك سخت و  وبة مشاركة النواء في مجالس ا دارات حوب  اال القطاال والتكا ا 
ًن ًي   ى مع  و ت  (Brammer et al,2007)ال  و ئاغرافى ل عئ  الء والئ  اظفيا، فق  و وج  وت درا   ة 

طايات ستئي    ب  القر  م  ا الئو  ته كيا لئشاركة الئرًل فى مجالس ا دارات كان فى الشركات الئنتئية لق
النهائييا كبيع التج ئة والخ  ومات الئص  رفية وو   ائل ا ي  الم، بينئ  ا ق   ت مش  اركة الئ  رًل ف  ى مج  الس 
ادارات الشركات الئنتئية لقطايات ستئي  بالع لة يا الئوته كيا النهائييا مث  ل الخ  ومات الهنو   ية. كئ  ا 

اء الععاات فى لجان الئراجعة لو ها قورات ًي ى ي ى ًن النو  (Stewart and Munro,2007)ً بت  
ي   ى ع  ذه الق  ورل ل نو  اء ين  وما ً ب  ت ًن  (Ittonen et al,2009)التااحل واجراء الئقابالت، وقو ًكو 

وجاد الئرًل فى لجان الئراجعة  ق ل ما مخاطر التلر فات وما  م  ئكا ًن  وايو ف  ى سخف  يض ًسع  ا  
 الئراجعة.

 ء  ؤكو الباحثان ي ى ًن فعالية مشاركة الئرًل فى مجالس ا دارات وال جان وفى  ها ة عذا الج
التابعة لها    تاقو فقم ي ى الوئات الشخصية ل ئرًل الوابق يرس  ها، وا ئ  ا الئل  ود الرئيو  ي لفعالي  ة 
مشاركة الئرًل فى مجالس ا دارات  تئثل فى كف  اءات وق  ورات الئ  رًل ف  ى مج  اض األيئ  اض. فالئش  اركة 

للمرأة فى مجال العمال بوجه عام وفى مجالس ادارات الشركات بوجه خاص يتوىف على مد    فعالةال
ىدرة المرأة على استغالل السمات الشخصية السابقة فى تحقيق نجاحئككا فككى مجككال العمككال، فالبككد مككن 

العئل. لذلك ل ئرًل بالئؤعالت والقورات والئهارات والخبرات الئرسبطة بئجاض تعزيز السمات الشخصية 
  Quotas ً بتت العو و ما الورا ات فشل  ظام اللصم ا ل امية لئشاركة الئرًل فى مجالس ا دارات

 ; Adams and Ferreira,2009)والذى  قعى بئشاركة الئرًل ف  ى مج   س ا دارل أل ه  ا فق  م ام  رًل 
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Ahern and Dittmar,2012 ; Anh and Khanh,2017)ورا   ات اآل   ار . كئا ً بتت العو   و م  ا ال
الو بية لئشاركة الئرًل فى مجالس ا دارات ي ى الرغم ما سئتعها بالوئات الشخصية الو  ابق يرس  ها، 

ًن ًداء الشركات  نخفض فى الش  ركات ذات التن  اال الجنو  ي  (Bohren and Strom,2007)فقو ً بت 
قو  ؤدى ال  ى سااح  ل   ًن سجا س مج س ا دارل  (Vera,2007,p.7)فى مجالس اداراسها. وكذلك ًوسا  

ح ًكثر وحرايات ًق  ل، وم  ا    م ق  و    ؤدى سن  اال مج   س  ًفعل وما  م مشاركة ًفعل فى اآلراء وسعاو ا
ا دارل الى ا خفال ًداء الشركة، فإذا كان ز ادل التناال  يالو م  واح ما اآلراء واأل أ ة والئناقشات فق  و 

و ما الجه  و والاق  ت والتك ف  ة ف  ى يئ ي  ة اسخ  اذ  ؤدى ذلك الى م  و ما الن ايات وما  م ا تهالك الئ  
ًن مش  اركة الئ  رًل  (Jindal and Jaiswall,2015,p.4-5)القرارات مئا  جع ها ًقل فعالية. كئا  اقش 

فى مجالس ا دارات قو  كان له س  يرات   بية، حيث  رسبم وجاد الئ  رًل ف  ى مج   س ا دارل با خف  ال 
 تراسيجى ىالض ا سطرابات البيأية، وكذلك فق  و سخ   ق ا ىتالف  ات قورل الئج س ي ى احوان التغيير ا 

سؤدى الى م  و م  ا ا  قو  امات ف  ى   Factionsالو ئاغرافية بيا الرجاض والنواء فى الئج س يصبيات  
ح ي ى ًداء الئج س. وكذلك ً بت  الت  ير الو بي لتن  اال  (Anh and Khanh,2017)الئج س ما  ؤ ر   با

ًن وج  اد  (Wahid,2019,p.714)دارل ي ى األداء الواقى ل ئشروال. كئا ًوسا  الجنس فى مج س ا 
النواء فى مج س ا دارل قو  كان له يااقب   بية ي ى جادل التقار ر الئالي  ة اذا ك  ان وج  اد الئ  رًل ف  ى 

 الئج س فقم بهوح ا لت ام بالتناال وكا ت الععاات الئختارات ًقل كفاءل مقار ة بالرجاض.         

كئا ً بتت العو و ما الورا ات ًن ا  ر ا  جابى لئشاركة الئرًل فى مج س ا دارل  رسبم بل  و 
ًقصى لعود النواء فى الئج س، حيث  تلقق عذا األ ر ا  جابى فى الئجالس التى   ستخطى فيها مشاركة 

 ; Feijoo et al,2012 ; Hoang et al,2017)الئ  رًل ي  ود ًو  و  بة مل  ودل م  ا األيع  اء 
Wahid,2019). 

ومع سعار   تائا الورا ات، واىتالح وجهات النظر حاض موى جووى مش  اركة الئ  رًل ف  ى  
مجالس ادارات الشركات، وكذلك حاض موى جووى ال ام الشركات بتخص  يم حص  م ال امي  ة ل نو  اء 

اح  ة ف  ى فى مجالس ا دارات سظهر اللاجة  جراء الئ  و ما الورا ات فى بيأات األيئ  اض الئخت ف  ة ى
البيأات التى اسبعت  يا ات سناال  ل ام الشركات بئشاركة الئرًل فى يع  ا ة مج  الس ا دارات كالبيأ  ة 

( و 123الئصر ة، والتى دى ت عذا الئجاض بقرارى مج   س ادارل الهيأ  ة العام  ة ل رقاب  ة الئالي  ة رقئ  ى )
األورا  الئالي  ة  ( بتع  و ل قااي  و قي  و وش  طب123، حي  ث اى  تم الق  رار رق  م )2019( لو  نة 124)

( م  ا قااي  و قي  و وش  طب األورا  الئالي  ة 6بالبارح  ة الئص  ر ة وذل  ك بإس  افة البن  و )و( ال  ى الئ  ادل )
بالبارحة الئصر ة والخاحة بالشروط العامة لقيو األورا  الئالية، حيث  صت عذه الئادل الئع  افة )و( 

ح   ي   ى األق  ل كش  رط اس  افى لقي  و ي ى سرورل ًن  تعئا سشكيل مج   س ادارل الش  ركة ينص  راح  و  ائيا
( الى الئادل الرابع  ة 5( بإسافة بنو جو و برقم )124األورا  الئالية بالبارحة. بينئا اىتم القرار رقم )

بش   ن س  اابم م  نا الت  رىيم وا   تئراره وقااي  و   2018( لونة  53ما قرار مج س ادارل الهيأة رقم )
( 5ر الئصرفية، وقو    م ع  ذا البن  و ا س  افى )رق  م  سئ ك ً هم الشركات العام ة فى األ شطة الئالية غي

ح ي   ى الىككل ويسككتثنى مككن ذلككف الشككركات   ي ى ًن  تعئا سشكيل مج   س ادارل الش  ركة ينص  راح  و  ائيا
المئنية التككى يصككدر بئككا ىككرارا  مككن ر ككيس الئي ككة، وذلككف كمتطلككب اضككافى مككن متطلبككات التأسككيس أو 

 يص بمزاولة أحد النشطة المالية عير المصرفيةت الترخيص للشركات الراعبة فى الحصول على ترخ

وىد كان اصدار هذان القراران بمثابة الدافم ورا  اجرا  هذه الدراسة، فقد اثار انتباه وفضككول 
الباحثان إصدار مثل هذه القرارات فى البي ة المصرية خاصة وأن هناف العديد مككن الشككركات المصككرية 

ا  كعضوات فككى مجككالس اداراتئككا طواعيككة دون إلككزام، المككر الككذ  المقيدة بالبورصة تشارف فيئا النس
يدعوا إلى التساؤل عككن سككبب اصككدار مثككل هككذه القككرارات إن كانككت الشككركات تختككار تشكككيل مجككالس 
اداراتئا من العضا  المناسبين الذين يستطيعون تحقيق أهداف الشركة بغض النظر عن جنسئم، بمعنى 

يُعد بمثابة ضمان من الئي ة العامة للرىابة المالية بأن وجككود المككرأة فككى آخر هل إصدار هذان القراران  
مجلس االدارة سيؤثر ايجابا  على أدا  المجلس بغض النظر عن امكاناتئا فى مجككال العمككال خاصككة أن 
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القراران المذكوران لم يحددا أ  مواصفات للعنصر النسا ى الذ  يجب أن يشككارف فككى مجككالس ادارات 
وإنما ذكر فقط "عنصرا  نسا يا "، وكأن المحدد الوحد لنجككار المككرأة فككى مجلككس االدارة هككو الشركات،  

جنسئا فقطت كما يُثار سؤال آخر حول موىف الرجككال فككى هككذان القككراران، بمعنككى أن تطبيككق القككراران 
% م  ا النو  اء دون وج  اد الرج  اض )حي  ث ل  م  ل  ود 100بنو  بة  يمكن أن يكككون بتكككوين مجلككس االدارة  

قراران حو ًقصى لئشاركة الئرًل فى الئج س(، مئا  عنى ًن عذه القرارات ق  و س  ئنت حص  ة ال امي  ة ال
للرجل، مما يعنككى أن الئككدف المنشككود مككن ورا  هككذه   ل ئرًل فى سشكيل مج س ا دارل ولم سعئا حصة

 القرارات والمتمثل فى إحداث تنو  جنس بين أعضا  المجلس ىد ال يتحققت 

ميككة االجابككة عككن التسككاؤل الخككاص بئككل يجككب إلككزام الشككركات بمشككاركة مما سبق يتضككح أه
العنصر النسا ى فى مجككالس االدارات؟ أم مككن الفضككل تككرف تشكككيل مجككالس االدارات إلككى الجمعيككات 
العمومية للشركات دون إلزامئم باحداث تنو  معين بككين العضككا  )كتنككو  الجككنس / العمككر / العككرق / 

الباحثان االجابة عن هذا التساؤل فى بي ة العمال المصرية من خالل اختبككار المؤهالت تت(؟ وىد حاول  
أثر مشاركة المككرأة فككى عضككوية مجككالس االدارات علككى فعاليككة المجككالس فككى تحقيككق الحوكمككة الفعالككة 
للشركات، وذلف من خالل اختبار العالىة بين مشاركة المرأة فى مجككالس االدارات واللجككان التابعككة لئككا 

قاييس النجار الر يسية للشركات والتى أثبتتئا العديككد مككن الدراسككات كمؤشككرات لنجككار منظومككة وبين م
حوكمككة الشككركات والمتمثلككة فككى ىيمككة الشككركة، والدا  المككالى للشككركة، وجككودة أربككار الشككركة، هككذا 

وحجككم   باالضافة إلى اختبار أثر مشاركة المرأة فى مجالس االدارات ولجان المراجعة فى مقككدار الجئككد
 العمل الذ  يقوم به كل من مجلس االدارة ولجنة المراجعةت        

 الدراسات السابقة وتطوير الفروض:

اتساىا  مم المنئج االستنباطى يقوم الباحثان في هذا الجز  من البحث بعرض وتحليل مجموعككة 
يككدا  الختبارهككا من الدراسات السابقة المرتبطة بموضو  البحث وذلف بئدف تطوير فككروض البحككث تمئ

 من خالل الدراسة التطبيقيةت وىد ىام الباحثان بعرض الدراسات السابقة في ثالثة مجموعات كما يلى:

 في مجلس االدارة ولجانه واألداء المالى للشركة:دراسات اختبرت العالقة بين تنوع الجنس 

مج   س ا دارل  العالقة بيا سناال الجنس بيا ًيع  اء (Erhardt et al,2003)اىتبرت درا ة 
وي  ام  1993ش  ركة ًمر كي  ة كب  رى ى  الض الفت  رل م  ا ب  يا ي  ام  127واألداء الئالى فى يينة مكا ة م  ا 

، وقو ساح ت الورا ة الى وجاد يالقة ا جابية بيا سناال الجنس فى مج   س ا دارل ) و  بة النو  اء 1998
 فى الئج س( واألداء الئالى ل شركات األمر كية.

فقو عوفت ال  ى اىتب  ار ً   ر وج  اد الئ  رًل ف  ى  (Adamas and Ferreira,2009)ًما درا ة  
ش  ركة ًمر كي  ة بااق  ع   1939مج س ا دارل ي ى حاكئة الشركات واألداء الئالى ف  ى يين  ة مكا   ة م  ا  

. وق  و ساح   ت الورا   ة ال  ى ًن النو  اء ًكث  ر 2003و  1998مشاعول ىالض الفترل ما ب  يا ي  امى   8253
ح بئتط بات يئل الئ ج س بالئقار   ة م  ع الرج  اض، حي  ث وج  وت الورا   ة ًن النو  اء ًكث  ر حع  اراح الت اما

ح، وًن الئجالس الئتناية  ل ج وات ما الرجاض، وًن مشاكل الج وات سنخفض فى الئجالس الئتناية جنويا
جنوياح سخصم م  واح ما الجهو ل ئراقبة. كئا ً بتت الورا   ة وج  اد ً   ر     بي لتن  اال الج  نس ي   ى ًداء 

 ًكوت الورا ة ي ى األ ر الو بي لنظام اللصم ا ل امية ل نواء ي ى قيئة الشركة.الشركة، و

ح اىتبرت درا   ة  العالق  ة ب  يا وج  اد الئ  رًل  (Carter et al,2010)وفى البيأة األمر كية ً عا
 فى مجالس ا دارات وال جان التابعة لها واألداء الئالى ل شركة. حيث قامت الورا ة بتل يل بيا   ات يين  ة

. وقو اىت فت  تائا ع  ذه 2002الى    1998مشاعول ما الشركات األمر كية ىالض الفترل ما    2300قاامها  
الورا ة باىتالح الئقا يس الئو  تخومة لقي  اس األداء الئ  الى ل ش  ركة، حي  ث ً بت  ت النت  ائا وج  اد يالق  ة 

صول الشركة، بينمككا لككم تثبككت له والعا د على أ ا جابية بيا  وبة الئرًل فى مج س ا دارل وال جان التابعه
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النتا ج وجود أ  عالىة بين مشاركة المككرأة فككى مجلككس االدارة واللجككان التابعككة لككه وبككين أدا  الشككركة 
 . Tobin’s Qمقاس ب 

العالق  ة ب  يا سن  اال الج  نس ب  يا ًيع  اء   (Darmadi,2011)وفى ً وو يو  يا اىتب  رت درا   ة  
شركة ا وو يوية مقيول ا بتت النت  ائا يالق  ة   169بيا ات    مج س ا دارل واألداء الئالى ل شركات. وبتل يل

 يكوية بيا  وبة مشاركة الئرًل فى مجالس ا دارات واألداء الئالى ل شركات.

العالق  ة  (Garba and Abubakar,2014)وبالتطبيق ي ى شركات الت   ميا اىتب  رت درا   ة 
ش  ركة س   ميا  12ئث ت يينة الورا ة ف  ى بيا سناال الجنس فى مج س ا دارل واألداء الئالى ل شركات. وس

. وقو ساح ت الورا ة الى وجاد يالقة ا جابي  ة ب  يا ك  ل م  ا 2009الى    2004 يجير ة ىالض الفترل ما  
ح بكل ما العائو ي ى األح  اض والعائ  و ي   ى  سناال الجنس فى مج س ا دارل واألداء الئالى ل شركات مقا ا

 حقا  الئ كية. 

فق  و اىتب  رت م  وى وج  اد س    ير لتن  اال الج  نس ف  ى مج   س  (Meca et al,2014)ًما درا   ة 
بن  ك م  ا البن  اك العام   ة ف  ى  159ا دارل ي ى ًداء البناك فى يول دوض، حيث سئث ت يينة الورا   ة ف  ى 

. وقو ساح ت النتائا الى وج  اد يالق  ة ا جابي  ة ب  يا سن  اال  2010الى  2004سوعة دوض ىالض الفترل ما 
دارات وًداء البناك، كئا ً بتت النت  ائا ًن س    ير سن  اال الج  نس ي   ى األداء الجنس بيا ًيعاء مجالس ا 

  قل فى البيأات التى ستصو بععو آليات حئا ة الئوتثئر ا.

ح ولك  ا ف  ى بيأ  ة األيئ  اض التركي  ة، قام  ت درا   ة   (Kilic,2015)وبالتطبيق ي ى البناك ً ع  ا
لبناك التركية. وبتل يل بيا ات يين  ة مكا   ة م  ا باىتبار ا ر سناال الجنس فى مجالس ا دارات ي ى ًداء ا

ً بت  ت النت  ائا وج  اد ا   ر     بي لتن  اال  2012الى  2008مشاعول( ىالض الفترل ما    130بنك )بااقع    26
 الجنس فى مج س ا دارل ي ى ًداء البناك التركية.

يا باىتب  ار العالق  ة ب  يا سن  اال الج  نس ب    (Vafaei et al,2015)وف  ى ا   تراليا قام  ت درا   ة 
مش  اعول م  ا الش  ركات ا    ترالية الئقي  ول  1101ًيعاء مج س ا دارل واألداء الئالى لعينة مكا   ة م  ا 

. وقو ساح ت الورا ة ال  ى وج  اد يالق  ة ا جابي  ة ب  يا  و  بة مش  اركة 2011الى    2005ىالض الفترل ما  
 الئرًل فى مجالس ا دارات واألداء الئالى ل شركات ا  ترالية.

العالقة بيا ك  ل م  ا  (Hassan and Marimuthu,2016)فقو اىتبرت درا ة ًما فى مالي  ا 
شركة مالي  ة كبرى   60سناال الجنس لئج س ا دارل وحاكئة الشركات وًداء الئشروال. وبتل يل بيا ات  

لم سثبت النتائا ًى يالقة ب  يا سن  اال الج  نس ف  ى مج   س ا دارل وًداء   2013الى    2009ىالض الفترل ما  
ح بالعائو ي ى األحاض والعائو ي ى حقا  الئ كية و الشركة مقا   . Tobin’s Qا

ح وبالتلو و فى سا اان حاولت درا   ة  ا جاب  ة ي  ا    ؤاض: ع  ل  (Wang,2020)وفى آ يا ً عا
 ؤدى سناال الجنس فى مج س ا دارل الى ًداء مالى وحاكئة ًفعل؟ ولالجابة يا عذا التواؤض سم سل ي  ل 

. وبا يتئ  اد 2016مشاعول ما الشركات التا اا ية الئقيول بالبارح  ة ي  ام    1063بيا ات يينة مكا ة ما  
ي ى  تة ىصائم لتناال الجنس )يود النو  اء ف  ى الئج   س، مو  تاى سع   يم الئ  رًل، ىب  رل الئ  رًل، ي  ود 
النواء الالسى يئ ا كععاات مج س ادارل فى الشركة، يود النواء الالسى يئ ا كععاات مج   س ادارل 

ى،  وبة النواء الععاات الئوتق يا فى الئج س( ساح ت الورا ة الى يوم وجاد س    ير فى شركات ًىر
لتناال الجنس فى مج س ا دارل ي ى األداء الئالى ًو ي ى ًداء حاكئة الشركات فى البيأة التا اا ية، وًن 

قالض الئ  رًل ف  ى الئتغير الاحيو ذو الت  ير ا  جابى الئعناى ي ى األداء الئ  الى واللاكئ  ة ع  ا  و  بة ا   ت
 االدارةت مج س

مما سبق يتضح اختالف نتا ج الدراسات السابقة حول مد  وجككود تككأثير لمشككاركة المككرأة فككى 
مجلس االدارة ولجنة المراجعة على الدا  المالى للشركة، ومن ثم يحاول الباحثان اختبككار مككد  وجككود 
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تككم صككياعتئما فككى صككيغة  نتككاليين واللككذيهذا التأثير فى البي ة المصرية مككن خككالل اختبككار الفرضككين ال
 الفرض العدمى:

الفرض العدمى الول: ال توجد اختالفات معنويككة فككى الدا  المككالى بككين الشككركات المصككرية 
 ذات التنو  الجنسي فى مجالس االدارات والشركات التى ال تشارف المرأة فى مجالس اداراتئات

ويككة فككى الدا  المككالى بككين الشككركات المصككرية الفرض العدمى الثانى: ال توجد اختالفات معن
        ذات التنو  الجنسي فى لجان المراجعة والشركات التى ال تشارف المرأة فى لجان مراجعتئات

 دراسات اختبرت العالقة بين تنوع الجنس في مجلس االدارة ولجانه وجودة أرباح الشركة: 

تنككو  الجككنس بككين أعضككا  مجلككس االدارة   اهتمت العديد مككن الدراسككات باختبككار العالىككة بككين
جادل ًرباح الشركة ي ى ايتبار ًن سلقيق جادل األرباح ما ًع  م األع  واح الت  ى واللجان التابعة له وبين  

 Srinidhi et)سوعى حاكئة الشركات الفعالة الى سلقيقها، ففى بيأة األيئاض األمر كية اىتب  رت درا   ة 
al,2011)  ى مج س ا دارل وجادل ًرباح الشركة، وبتل يل بيا ات يينة مكا ة العالقة بيا سناال الجنس ف

ساح   ت الورا   ة  2007ال  ى  2001مشاعول ما الشركات األمر كية الئقيول ىالض الفترل م  ا   2480ما  
الى وجاد يالقة ا جابية بيا مشاركة الئرًل فى مج س ا دارل وجادل األرباح، حيث  ع ز وج  اد الئ  رًل 

ما دوره الرقابى وا شرافى ي ى يئ ية ايواد التقار ر الئالية وما  م ما جادل ًرباح   فى مج س ا دارل
 الشركة.

ح قام  ت درا   ة  باىتب  ار م  ا اذا ك  ان  (Thiruvadi and Huang,2011)وف  ى ًمر ك  ا ً ع  ا
 320 ىتالح الجنس بيا ًيعاء لجنة الئراجعة ً ر ي ى مئار ات ادارل األرباح فى يين  ة مكا   ة م  ا 

. وقو ً بتت الورا ة األ ر ا  جابى لاجاد الئرًل فى لجنة الئراجع  ة ي   ى ًداء 2003ال ىالض يام  مشرو
ال جنة، حيث ً بت التل يل ا حصائى وجاد يالقة ارسباط ا ج  ابى ب  يا  و  بة النو  اء ف  ى لجن  ة الئراجع  ة 

رًل فى لجنة الئراجع  ة ويود اجتئايات ال جنة، وكذلك ً بتت النتائا وجاد س  ير ا جابى معناى لاجاد الئ
ي ى فعالية حاكئة الشركات، وًىيراح ً بتت النتائا الت  ير ا  جابى لئش  اركة الئ  رًل ف  ى لجن  ة الئراجع  ة 

 ي ى جادل التقار ر الئالية ما ىالض اللو ما مئار ات ادارل األرباح.

ًيع  اء  اىتبار العالقة بيا ج  نس (Hili and Affes,2012)ًما فى فر وا فقو حاولت درا ة 
مش  روال   70مج س ا دارل وجادل األرباح مقا ة با تئرار ة األرباح. وبتل يل بيا ات يين  ة مكا   ة م  ا  

مشاعول، ل  م سثب  ت النت  ائا وج  اد ًى يالق  ة   280وبااقع    2010الى    2007فر وي مقيو ىالض الفترل ما  
 معنا ة بيا سناال الجنس بيا ًيعاء مج س ا دارل وا تئرار ة األرباح.

تبار ً ر مشاركة الئرًل فى مجالس ادارات الشركات البر طا ية ي ى ادارل األرب  اح قام  ت و ى
مش  اعول م  ا الش  ركات البر طا ي  ة  1217بتل يل بيا ات يين  ة مكا   ة م  ا  (Arun et al,2015)درا ة 

ف  ى ، وقو ساح ت الورا ة الى ًن ز ادل يود النو  اء 2011الى  2005الئقيول بالبارحة ىالض الفترل ما 
ح وم  ا    م  مج س ا دارل وكذلك ز ادل  وبة النواء الئوتق يا فى الئج س  رسبم بتقار ر مالية ًكث  ر سلفظ  ا
ا تنتجت الورا ة ًن مشاركة الئرًل فى مج  الس ادارات الش  ركات البر طا ي  ة  ل  و م  ا مئار   ات ادارل 

 األرباح فى اسجاه ز ادل األرباح.

مؤش  رات ج  ادل التقر   ر الئ  الى، قام  ت درا   ة وبا يتئ  اد ي   ى ال  تلفت الئلا   بي ك ح  و 
(Francis et al,2015)  باىتبار ما اذا كان عناك فرو  معنا ة بيا ىيارات التلفت الئلا   بي ب  يا ك  ل

ما الئو ر الئالى الرجل والئرًل، حيث قامت الورا ة باىتبار ما اذا كان سغير الئو ر الئالى ما رجل الى 
ش  ركة ًمر كي  ة  1500عنا ى ي ى موتاى التلفت الئلا بي فى يينة ما امرًل ًو العكس قو ً ر بشكل م

ح ما الرج  ل وًن 2007الى  1988مقيول ىالض الفترل ما  . وقو ساح ت الورا ة الى ًن الئرًل ًكثر سلفظا
 المحاسبي ىد زاد مم التحول ما بين المدير المالى الرجل الى المدير المالى المرأةت موتاى التلفت
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العالقة بيا سناال الجنس فى مج   س ا دارل  (Firoozi et al,2016)ىتبرت درا ة اوفى كندا 
مش  اعول م  ا  1131وجادل التقار ر الئالية. وقو ساح ت الورا ة ما ىالض سل يل بيا ات يينة مكا ة ما 

ال  ى ي  وم وج  اد يالق  ة ب  يا ج  ادل التق  ار ر  2012ال  ى  2008الشركات الكنو ة الئقيول ىالض الفترل ما 
 ئالية وسناال الجنس بيا ًيعاء مجالس ادارات الشركات الكنو ة.ال

ً   ر سن  اال الج  نس ف  ى  (Hoang et al,2017)وفى آ يا وبالتلو و فى فيتن  ام اىتب  رت درا   ة 
 2005مشروال فيتنامى مقيو ىالض الفترل م  ا   150مج س ا دارل ي ى جادل األرباح فى يينة مكا ة ما  

جاد يالقة ا جابية بيا سناال الجنس ف  ى الئج   س وج  ادل األرب  اح، كئ  ا . وقو ً بتت الورا ة و2010الى  
ساح ت الورا ة الى ًن العالقة بيا سناال الجنس فى الئج س وجادل األرب  اح يالق  ة غي  ر ىطي  ة، حي  ث 
ح ي ى جادل األرب  اح حت  ى وج  اد ي  ود ًو  و  بة معين  ة م  ا  سؤ ر مشاركة الئرًل فى مج س ا دارل ا جابيا

 ل ئشاركة الفعالة ل ئرًل فى الئج س. النواء كلو ًقصى

فقو اسخذت منلى مغا راح فى اىتبار العالقة بيا سناال الجنس فى  (Lai et al,2017)ًما درا ة 
مج س ا دارل وجادل األرباح، حيث قامت ع  ذه الورا   ة باىتب  ار العالق  ة ب  يا سن  اال الج  نس ف  ى مج   س 

 2990ير متخص  م(، وذل  ك ف  ى يين  ة قاامه  ا ا دارل وكل ما ًسعا  الئراجع و ايه )متخصم ًو غ
. وقو ساح ت الورا   ة ال  ى ًن 2011الى    2001مشاعول ما الشركات األمر كية الئقيول ىالض الفترل ما  

الش  ركات ذات التن  اال الجنو  ي ف  ى مج   س ا دارل ولجن  ة الئراجع  ة ستلئ  ل ًسع  ا  مراجع  ة ًكب  ر م  ا 
ئ  رًل ف  ى مج   س ا دارل ولجن  ة الئراجع  ة    رسبم الشركات األىرى، كئا وجوت الورا   ة ًن مش  اركة ال

ح، مئا  عنى وجاد ارسباط قاى بيا وجاد الئرًل ف  ى مج   س ا دارل ولجن  ة  بط ب مراجعيا ًكثر سخصصا
 الئراجعة وبيا الط ب ي ى جادل ًي ى لخومات الئراجعة وما  م جادل ًي ى فى التقار ر الئالية.

 2001شركة فر وية مقي  ول ى  الض الفت  رل م  ا  394 وفى فر وا وبالتطبيق ي ى يينة مكا ة ما
باىتبار الى ًى موى  ؤ ر سن  اال الج  نس  (Gull,2018)مشاعول، قامت درا ة    3406وبااقع    2010الى  

بيا ًيعاء مج س ا دارل ي ى جادل القاائم الئالية. وقو ساح ت الورا ة الى وجاد يالق  ة ا جابي  ة ب  يا 
القاائم الئالية، كئا ً بتت النتائا الوور الئعناى لخص  ائم الئ  رًل  سناال الجنس فى مج س ا دارل وجادل

فى سلقيق عذه العالقة، حيث ً بت التل ي  ل ا حص  ائى ًن مش  اركة الئ  رًل ف  ى لجن  ة الئراجع  ة وىبرسه  ا 
ح فى جادل القاائم الئالية.  الئالية ما ًعم الئتغيرات التى سؤ ر ا جابيا

اىتب  ار ً   ر سن  اال الج  نس ف  ى مج   س ا دارل ي   ى ب (Wahid,2019)وًىي  راح قام  ت درا   ة 
ال  ى  2000مشروال ًمر كى مقي  و ى  الض الفت  رل م  ا   6132الو اك الئالى ا  تهازى فى يينة مكا ة ما  

مشاعول(. وقو ساح ت الورا   ة ال  ى وج  اد يالق  ة يكو  ية ب  يا سن  اال الج  نس ف  ى   38273)بااقع    201
ت ا حتياض الئالى، حيث وجوت الورا ة ًن الشركات ذات مج س ا دارل وًىطاء التقار ر الئالية ويئ يا

التناال الجنوي فى مج س ا دارل سرسكب ًىطاء ًقل فى التق  ار ر الئالي  ة وك  ذلك سنخ  رط بش  كل ًق  ل ف  ى 
 يئ يات ا حتياض الئالى.

مئا  بق  تعا اىتالح  تائا الورا ات الوابقة ح  اض م  وى وج  اد س    ير لئش  اركة الئ  رًل ف  ى 
ل ولجنة الئراجعة ي ى جادل ًرباح الشركة، وما  م  لاوض الباحثان اىتبار موى وجاد ع  ذا مج س ا دار

 الت  ير فى البيأة الئصر ة ما ىالض اىتبار الفرسيا التالييا:

الفرل العومى الثالث:   ساجو اىتالفات معنا ة ف  ى ج  ادل األرب  اح ب  يا الش  ركات الئص  ر ة 
 ت والشركات التى   سشارك الئرًل فى مجالس اداراسها.ذات التناال الجنوي فى مجالس ا دارا

: ال توجد اختالفات معنوية فى جككودة الربككار بككين الشككركات المصككرية الفرل العومى الرابع
 ذات التنو  الجنسي فى لجان المراجعة والشركات التى ال تشارف المرأة فى لجان مراجعتئات
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 تنوع الجنس في مجلس االدارة ولجانه وقيمة الشركة: دراسات اختبرت العالقة بين 

تعظيم ىيمة الشركة يعتبر الئككدف السككمى الككذ  تسككعى إليككه الشككركات لتحقيككق منككافم مختلككف 
أصحاب المصلحة، وعادة ما تُقيم الشركات مككن ىبككل أسككواق المككال لككذلف تعتبككر مقككاييس أدا  الشككركات 

واقية أل هم الشركة، و وبة القيئة الواقية الى القيئة الوفتر ة مثل القيئة الالمعتمدة على أسعار أسئمئا )
( ما ًعم الئقا يس الئو  تخومة ف  ي قي  اس قيئ  ة الش  ركات. وق  و اع  تم Tobin’s Qللقا  الئ كية، وقيئة 

العو و ما الباحثيا باىتبار ً ر مشاركة الئرًل في مجالس ادارات الشركات وال جان التابعة لها ي ى قيئ  ة 
العالق  ة ب  يا سن  اال الج  نس  (Carter et al,2003)ففى بيأة األيئاض األمر كية اىتبرت درا   ة الشركة، 

مش  روال   638بيا ًيعاء مج س ا دارل وقيئة الشركة، وقو ساح ت الورا ة م  ا ى  الض سل ي  ل بيا   ات  
ورا   ة امر كى الى وجاد يالقة ا جابية بيا  وبة النواء فى مج س ا دارل وقيئة الشركة، كئ  ا وج  وت ال

ح  ًن  وبة النواء فى الئج س س داد مع ز ادل حجم الشركة وحجم مج س ادارسها. والى  ف  س النت  ائا سقر ب  ا
حينئا يادوا واىتبروا العالقة ب  يا سن  اال ج  نس ًيع  اء مج   س  (Carter et al,2007)ساح ت درا ة 

م  ا الش  ركات األمر كي  ة مش  اعول    2000ا دارل واألداء الواقى ل شركات األمر كية فى يينة مكا ة ما  
، حيث ساح ت الورا   ة ال  ى وج  اد يالق  ة ا جابي  ة ب  يا سن  اال 2002الى  1998الئقيول ىالض الفترل ما 

 الجنس بيا ًيعاء مج س ا دارل وًيعاء لجا ه وبيا قيئة الشركة. 

فقو قامت بتل يل بيا ات جئيع الش  ركات الئورج  ة  (Bohren and Strom,2007)ًما درا ة 
وذلك بهوح اىتبار العالقة بيا سك  ا ا مج   س ا دارل  2002الى  1989و  ا ىالض الفترل ما ببارحة ً

وفعاليته فى حنع القرارات. وقو ساح ت الورا ة الى ًن قيئة الشركات سرسفع فى الشركات ذات مجالس 
ح فى الجنس.  ا دارات األقل سنايا

ق  ة ب  يا سن  اال الج  نس ف  ى مج   س ال  ى اىتب  ار العال  (Vera,2007)وفى ا با يا عوفت درا   ة  
شركة ا با ية غير مالي  ة مقي  ول ببارح  ة  68ا دارل وقيئة الشركات ا  با ية. وسئث ت يينة الورا ة فى 

مشاعول. وقو ساح ت الورا   ة ال  ى وج  اد يالق  ة  408وبااقع    2000الى    1995مور و ىالض الفترل ما  
 شركة فى البيأة ا  با ية.ا جابية بيا  وبة النواء فى مج س ا دارل وقيئة ال

الى   2008وبالتطبيق ي ى ًكبر ىئويا شركة فى منطقة ً يا والئليم الهادى ىالض الفترل ما  
باىتب  ار العالق  ة ب  يا سن  اال الج  نس ف  ى مج   س ا دارل وقيئ  ة  (Heyvon,2014)قام  ت درا   ة  2012

ب  يا ًيع  اء مج  الس ادارات الشركة. وقو ساح ت الورا ة الى وجاد يالقة ا جابي  ة ب  يا سن  اال الج  نس  
 الشركات وقيئة الشركات الواقية.

شركة يام ة ف  ى يش  رل دوض متقوم  ة ى  الض  880وباجراء سل يل دولى لبيا ات يينة مكا ة ما 
ً ر سناال الجنس فى مج   س  (Anh and Khanh,2017)، اىتبرت درا ة 2014الى  2006الفترل ما 

ل م  ا ًمر ك  ا وا ج ت  را وفر و  ا وًلئا ي  ا وا طالي  ا وعالن  وا ا دارل ي ى األداء الواقى ل ئشرويات فى ك
ح ي   ى الت    ير الو   بي لتن  اال مج   س  و ا ورا وب جيكا وا تراليا واليابان. وقو قومت الورا ة دل  يالح دولي  ا
ا دارل ي ى األداء الواقى ل شركات فى الووض الئتقومة، وقو س  م سبر   ر ع  ذه النت  ائا ب   ن ال  ووض الئتقوم  ة 

ئا ة قا ا ية جيول للقا  الئواعئيا وما  م سكان الئراقبة ا سافية الت  ى ستلق  ق باج  اد النو  اء ستئتع بل
 فى مجالس ا دارات مك فة وغير مجو ة.

باىتب  ار ً   ر  (Issa et al,2019)وفى بيأة األيئاض العربية وبالتلو و فى الكا ت قامت درا ة 
 شرويات الكا تية. وبتل يل بيا ات يينة مكا   ة م  اسناال الجنس بيا ًيعاء مج س ا دارل ي ى قيئة الئ

، ساح ت الورا   ة ال  ى وج  اد يالق  ة ا جابي  ة 2014الى    2012شركة كا تية مقيول ىالض الفترل ما    23
بيا سناال الجنس فى مج س ا دارل وقيئة الئشروال فى البيأة الكا تية، كئا ا بتت النت  ائا ًن وج  اد ال   ام 

كات ف  ى البيأ  ة بلصم ملودل ل نواء فى مجالس ادارات الش  ركات م  ا ش    ه ًن  ع   ز م  ا قيئ  ة الش  ر
 الكا تية.
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باىتب  ار العالق  ة ب  يا سن  اال الج  نس ب  يا  (Ngo et al,2019)قام  ت درا   ة وأخيرا فى فيتنام 
ش  ركة فيتنامي  ة مقي  ول ى  الض الفت  رل م  ا  482ًيعاء مج س ا دارل وقيئة الشركة فى يين  ة مكا   ة م  ا 

الئ  رًل ف  ى مج   س ا دارل  . وقو ساح ت الورا ة الى وجاد يالق  ة ا جابي  ة ب  يا  و  بة2017الى    2015
 وقيئة الشركة.

مئا  بق  تعا اىتالح  تائا الورا ات الوابقة ح  اض م  وى وج  اد س    ير لئش  اركة الئ  رًل ف  ى 
مج س ا دارل ولجنة الئراجعة ي ى قيئة الشركة، وما  م  لاوض الباحثان اىتبار موى وجاد عذا الت    ير 

 تالييا:فى البيأة الئصر ة ما ىالض اىتبار الفرسيا ال

الفرل العومى الخامس:   ساجو اىتالفات معنا ة فى قيئ  ة الش  ركة ب  يا الش  ركات الئص  ر ة 
 ذات التناال الجنوي فى مجالس ا دارات والشركات التى   سشارك الئرًل فى مجالس اداراسها.

الفرل العومى الوادس:   ساجو اىتالفات معنا ة فى قيئ  ة الش  ركة ب  يا الش  ركات الئص  ر ة 
 التناال الجنوي فى لجان الئراجعة والشركات التى   سشارك الئرًل فى لجان مراجعتها.     ذات

با سافة الى الفرول الوابقة قام الباحثان بصياغة واىتب  ار فرس  يا اس  افييا  تع ق  ان بئ  وى 
بذض ما وجاد س  ير لئشاركة الئرًل فى مج س ا دارل ولجنة الئراجعة ي ى مقوار النشاط ًو الجهو الذى  

ح مع الورا ات التى  اقشت دور الئرًل ف  ى ز   ادل  قبل كل ما مج س ا دارل ولجنة الئراجعة، وذلك اسواقا
 Adams and Ferreira,2009 ; Thiruvadi and)جه  و مج   س ا دارل ولجن  ة الئراجع  ة 

Huang,2011)  :وقو حاغ الباحثان عذ ا الفرسيا كئا   ى . 

اىتالفات معنا ة ف  ى مق  وار الجه  و الئب  ذوض م  ا قب  ل مج  الس   الفرل العومى الوابع:   ساجو
ح ومجالس ا دارات التى   سشارك الئرًل فيها فى بيأة األيئاض الئصر ة.  ا دارات الئتناية جنويا

الفرل العومى الث  اما:   ساج  و اىتالف  ات معنا   ة ف  ى مق  وار الجه  و الئب  ذوض م  ا قب  ل لج  ان 
ح ولجان  المراجعة التى ال تشارف المرأة فيئا فى بي ة العمال المصريةت الئراجعة الئتناية جنويا

 الدراسة التطبيقية:

بعد التأصيل النظر  لمشكلة البحث واستنباط فروض البحث ىام الباحثان باختبار مد  صككحة 
هذه الفروض من خالل اجرا  دراسككة تطبيقيككة علككى عينككة مككن الشككركات المسككاهمة المصككرية المقيككدة، 

 الجوانب المختلفة للدراسة التطبيقية التى ىام بئا الباحثان كما يلى: ويمكن توضيح

 هدف الدراسة التطبيقية:

تئدف الدراسة التطبيقية إلى تحديد إلى أ  مد  تٌدعم البيانات المستقاه من واىم بي ككة العمككال 
ل المصككرية مككن المصرية الفروض المصاعة لئذا البحثت فقد ىام الباحثككان باسككتقرا  واىككم بي ككة العمككا

 خالل تجميم البيانات الخاصة بمتغيرات البحث من اجل اتخاذ ىرار بقبول أو رفض فروض البحثت

 متغيرات الدراسة وكيفية قياسها:

يئدف هذا البحث إلى اختبار أثر مشاركة المرأة فى مجالس ادارات الشركات المصرية ولجان 
فى تحقيق أهداف حوكمة الشركاتت لذلف يمكن تحديد  المراجعة بئا على فعالية المجلس ولجنة المراجعة
 المتغيرات المستقلة والتابعة لئذه الدراسة كما يلى:

 المتغيرات المستقلة:

 تتمثل المتغيرات المستقلة لئذه الدراسة فى كل من:
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يأخككذ القيمككة  Dummy Variableمشاركة المرأة فى مجلس االدارة: ويتم ىياسئا بمتغير وهمى  -أ
لة وجود نسا  فى مجلس االدارة، ويأخذ القيمة )صفر( فى حالككة عككدم وجككود نسككا  ( فى حا1)

 فى مجلس االدارةت

يأخككذ  Dummy Variableمشاركة المرأة فى لجنككة المراجعككة: ويككتم ىياسككئا بمتغيككر وهمككى  -ب
( فى حالة وجود نسا  فى لجنة المراجعة، ويأخذ القيمة )صفر( فى حالة عككدم وجككود 1القيمة )

 جنة المراجعةت  نسا  فى ل

 المتغيرات التابعة:

يتمثل المتغير التابم لئذه الدراسة فى فعالية مجلس االدارة ولجنة المراجعة فى تحقيككق أهككداف 
حوكمة الشركات وىد اعتمد الباحثان عند ىياس هذا المتغير على مجموعة من المقاييس التككى اسككتخدمتئا 

حوكمككة الشككركات، باالضككافة إلككى مقياسككين إضككافيين الدراسات السابقة كمؤشرات لمد  تحقيق أهككداف 
كمؤشرين لمقدار الجئد أو حجم العمل المبذول من ىبل كل من مجلس االدارة ولجنة المراجعككة، وتتمثككل 

 هذه المقاييس فى اآلتى:

: تم ىياسه بمعدل العا د على الصول والذ  يحسب بقسمة صككافى (ROA)الدا  المالى للشركة   -أ
  ب ÷ إجمالى الصولتالربح بعد الضرا

 Miller: وىد اعتمد الباحثان على التغيككر فككى نسككبة ميلككر (MILLAR)جودة أربار الشركة  -ب

Ratio   كمقياس لجودة الربار، فعلى ُخطى الدراسككات المحاسككبية التككى اعتككادت ىيككاس جككودة
الربككار بمقككاييس إدارة الربككار سككار الباحثككان، حيككث تزيككد جككودة الربككار كلمككا انخفضككت 

مارسات إدارة الربار، والعكس صحيح، لذلف اعتمدت معظم الدراسات المحاسبية فى مجال م
جودة الربار على مقاييس إدارة الربار كمقاييس لجودة الربار وخاصككة مقيككاس االسككتحقاق 

، ولكن هناف العديد من الدراسات التككى فضككلت التغيككر discretionary accrualsاالختيار  
قياس شامل لمد  انخراط الشركة فى ممارسككات إدارة الربككار، حيككث تعبككر فى نسبة ميلر كم

 والتككدفق للتالعككب معككرض كعنصككر العامككل المككال رأس في التغير بين هذه النسبة عن العالىة

(، وىد حدد 284،ص2009للتالعب )مبارف، أىل عرضة كعنصر التشغيلية من النشطة النقدي
ضككيل التغيككر فككى نسككبة ميلككر كمؤشككر إلدارة ( أسككباب تف12،ص2017)الخفككاجى ه هككاد ،

 الربار ومن ثم لجودة الربار كما يلى:
يتسم هذا المقياس بالموضوعية العتماده على أساس احصككا ى، حيككث ال يتطلككب وضككم تقككديرات  -

للدخل المتوىم أو لبعض المتغيرات الخر ، وإنمككا يعتمككد علككى البيانككات الفعليككة تجنبككا  لتككأثير 
 رات الشخصيةتالحكام والتقدي

يُمكن هككذا المقيككاس ممارسككي ومنظمككى المئنككة مككن التحقككق مككن مككد  ممارسككة الشككركات إلدارة  -
 الربار بسئولةت

يتسم هذا المقياس بسككئولة تطبيقككه وسككئولة الحصككول علككى المعلومككات الالزمككة لقياسككه لتوفرهككا  -
 مباشرة فى القوا م الماليةت

 ويحسب التغير فى نسبة ميلر كما يلى:

∆ Miller = (∆ WC / CFO)t - (∆ WC / CFO)t-1  

 حيث أن:

∆ Millerىيمة التغير فى نسبة ميلرت : 

∆ WCالتغير فى صافى رأس المال العاملت : 
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CFOالتدفق النقد  من النشطة التشغيليةت : 

وتتمثل ىاعدة الحكم على مد  ممارسة الشركة إلدارة الربار من خالل التغير فى نسككبة ميلككر 
ما زادت ىيمة التغير فى نسبة ميلر كلما دل ذلف على مستويات أعلككى مككن ممارسككات الربككار فى أنه كل

 ومن ثم مستويات أىل من جودة الربارت 

: تم االعتماد على مقياس نسبة القيمة السوىية الى القيمة الدفترية للشركة (MTB) ىيمة الشركة  -ج
 كمقياس لقيمة الشركةت

: مم تأكيد بعض الدراسات على دور عضككوات مجلككس االدارة (BMEET)جئد مجلس االدارة    -د
النسا  فى تنشيط المجلس وزيادة جئده ، وباعتبار أن جئد المجلس ومككد  نشككاطه يعتبككر أحككد 
المحددات الئامة لتفعيل دوره فى تحقيق أهداف حوكمككة الشككركات كككان البككد مككن اختبككار أثككر 

المجلككس، ونظككرا  لصككعوبة القيككاس الكمككى   مشاركة المرأة على مد  الجئككد المبككذول مككن ىبككل
لمقدار العمل الذ  يؤديه مجلس االدارة ومد  الجئد المبذول من المجلس خالل الفترة، اعتمككد 
الباحثان على عدد اجتماعات مجلس االدارة خالل الفترة كمؤشككر علككى مقككدار الجئككد المبككذول 

 من ىبل المجلست
مد  تأثير مشاركة المرأة فى لجنككة المراجعككة علككى : الختبار  (CMEET)جئد لجنة المراجعة    -هك

نشاط اللجنة ومقدار الجئد المبذول منئا، اعتمد الباحثان على عدد اجتماعككات لجنككة المراجعككة 
 خالل الفترة كمؤشر على مقدار الجئد المبذول من ىبل لجنة المراجعة خالل الفترةت 

 مجتمع وعينة الدراسة:

الشككركات المصككرية عيككر الماليككة المقيككدة ببورصككة الوراق يتمثل مجتمم الدراسة فككى جميككم  
(، أمككا عينككة 2019الككى عككام    2014المالية خالل فترة الدراسككة والتككى تمتككد لسككت سككنوات )مككن عككام  

 الدراسة فقد تكونت من مجموعة الشركات التى تحقق المعايير التالية:

ثنا  البنككوف، حيككث تخضككم هككذه الشركات التى ال تنتمى لقطككاعى البنككوف والخككدمات الماليككة باسككت -
 الشركات لمعايير محاسبية وىوانين خاصةت 

الشركات التى يتوافر فى تقرير مجلس ادارتئككا المعلومككات الالزمككة إلجككرا  التحليككل االحصككا ى  -
واختبار الفروض )كتشكيل مجلككس االدارة وعككدد اجتماعاتككه، وتشكككيل لجنككة المراجعككة وعككدد 

 اجتماعاتئا(ت

مشاهدة خككالل فتككرة   128شركة بواىم    52عياران تم الحصول على بيانات  وبتطبيق هذان الم
( تصنيف هذه المشاهدات على اساس مد  تنو  الجككنس فككى مجككالس 1الدراسة، ويوضح الجدول رىم )

 االدارات ولجان المراجعة )مد  مشاركة المرأة فى مجلس االدارة و فى لجنة المراجعة(ت

 الدراسة حسب مد  تنو  الجنس  (: تصنيف مشاهدات عينة1جدول )
 التصنيف حسب مدى تنوع الجنس فى لجنة المراجعة  التصنيف حسب مدى تنوع الجنس فى مجلس االدارة 

مجالس   مجالس غير متنوعة 

 متنوعة 

 إجمالى  لجان متنوعة  لجان غير متنوعة  إجمالى 

76   

(59.4 )% 

52 (40.6 )% 128 

(100 )% 

97 

(75.8 )% 

31 

(24.2 )% 

128 

(100 )% 

% من شركات العينة لديئا فى مجككالس 40( أن هناف ما يقرب من  1يتضح من الجدول رىم )
اداراتئا عنصرا  نسا يا  على الىل، وأن المرأة تشارف كعضككوة فككى لجككان مراجعككة مككا يقككرب مككن ربككم 

 ( لسككنة123،124شركات العينة، هذا بالطبم ىبل تفعيل ىككرار  الئي ككة العامككة للرىابككة الماليككة رىمككى )
، حيككث حككدد القككراران موعككدا  لتوفيككق أوضككا  الشككركات الُمخاطبككة بئككذين القككرارين أىصككاه 2019
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، مما يعنى أن هناف نسبة ال بأس بئا من الشركات المصرية المقيدة تُمكككن المككرأة فعليككا  31/12/2020
ية، ما يعنككى من المشاركة فى مجالس اداراتئا وكذلف لجان المراجعة لديئا دون إلزام من أ  جئة تنظيم

أن المرأة تشارف فى مجالس إدارات هذه الشركات لككيس لنئككا مككرأة ولكككن لكفا تئككا فككى مجككال االدارة 
واتخاذ القراراتت وهذا ما يدعو إلككى التسككاؤل عككن مككد  جككدو  إلككزام الشككركات بمشككاركة المككرأة فككى 

ات العديككد مككن الشككركات مجالس االدارة بئذين القرارين إن كانت المرأة تشارف فعليككا فككى مجككالس إدار
 طواعية  نظرا  لكفا تئا وليس لجنسئا كونئا امرأةت

ونظرا  لضرورة توافر بيانات عن السنة الحالية والسنة السابقة من أجل ىياس التغير فككى نسككبة 
حتى يتمكن   2013ميلر، فلم يتمكن الباحثان من الحصول على القوا م المالية لبعض الشركات عن عام  

، لككذلف انخفككض حجككم المشككاهدات الخاضككعة للتحليككل 2014غيككر فككى نسككبة ميلككر عككام مككن حسككاب الت
االحصا ى من أجل اختبار الفروض الخاصة بأثر مشاركة المككرأة فككى مجلككس االدارة ولجنككة المراجعككة 

 (ت2مشاهدة كما يتضح من الجدول رىم ) 95على جودة الربار )الفرضين الثالث والرابم( إلى 

 لمشاهدات الخاضعة للتحليل االحصا ى من أجل اختبار الفرضين الثالث والرابم(: تصنيف ا2جدول )
 التصنيف حسب مدى تنوع الجنس فى لجنة المراجعة  التصنيف حسب مدى تنوع الجنس فى مجلس االدارة 

 إجمالى  لجان متنوعة  لجان غير متنوعة  إجمالى  مجالس متنوعة  مجالس غير متنوعة 

52 

(54.7 )% 

43 (45.3 )% 95 

(100 )% 

67 

(70.5 )% 

28 

(29.5 )% 

95 

(100 )% 

 

 األساليب االحصائية المستخدمة:

النتائا ايتئو الباحثان ي ى ا اليب التل يل ا حصائى التالية من أجل تحليل البيانات واستخراج 
 Statistical Package forم  ا ى  الض سش  غي ها ي   ى بر   اما الل م  ة ا حص  ائية ل ع   ام ا جتئايي  ة 

Social Sciences (SPSS) Version 15: 

وح  و  : وق  و ايتئ  و ي يه  ا الباحث  ان ف  ىDescriptive Analysis ً اليب التل ي  ل الاح  فى -

  .البيا ات الخاسعة لالىتبارات األ ا ية كالئتا طات وا  لراح الئعيارى

 Two Independent-Samples Mann Whitneyاىتبار مان و تن  ى لعينت  يا مو  تق تيا   -

Test:  خدم هذا االختبار لمقارنة متوسطات عينتين مستقلتين بئدف تحديد ما إذا كككان حيث يست
فككى اختبككار  انهناف فروق ذات داللة إحصا ية بين متوسط العينتينت لككذلف اعتمككد عليككه الباحثكك 

فروض الدراسة بئدف تحديد ما إذا كان هناف فروق ذات داللة إحصا ية بين متوسط ىيمة كل 
تتنككو  فيئككا مجككالس اداراتئككا الشركات التى مشاهدات اسة فى كل من متغير من متغيرات الدر

جنسيا  )أو لجان المراجعة( وتلف التى  ال تحتو  مجالس اداراتئككا )أو لجككان المراجعككة( علككى 
هككذا االختبككار   انت وىد اسككتخدم الباحثكك أ  عنصر نسا ي )مجالس أو لجان عير متنوعة جنسيا (

 انيانات الخاضعة للتحليل لنمط التوزيم الطبيعى، فقد ىككام الباحثكك الالمعلمى نظرا  لعدم اتبا  الب
للتحقككق مككن نمككط توزيككم  One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testبإجرا  اختبككار 

البيانات وىد أكدت نتا ج االختبار ابتعاد نمط توزيم البيانات عن نمككط التوزيككم الطبيعككى المككر 
بككدال  مككن  Non-Parametric Tests ت الالمعلميككةالذ  يستلزم معه االعتماد على االختبككارا

-One( نتككا ج اختبككار 3ويوضككح الجككدول ) تParametric Tests  االختبككارات المعلميككة

Sample Kolmogorov-Smirnov Test: 
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 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test(: نتا ج اختبار 3جدول )
 ROA MTB MILL

AR 

BMEE

T 

CMEE

T 

N 128 128 95 128 128 

Normal 

Parameters(a,b) 

Mean .0220 2.4206 .4516 9.4844 5.5703 

  Std. 

Deviation 

.1771

1 

11.648

18 

5.5638

4 

5.1005

4 

3.6407

2 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .212 .407 .200 .163 .378 

  Positive .167 .407 .200 .163 .378 

  Negative -.212 -.358 -.150 -.118 -.192 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.395 4.602 1.945 1.849 4.275 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .002 .000 

 حيث ًن: 

ROA)معوض العائو ي ى األحاض )مقياس ا داء الئالى ل شركة : 

MTB)وبة القيئة الواقية الى القيئة الوفتر ة ل شركة )مقياس قيئة الشركة  : 

MILLARر فى  وبة مي ر )مقياس جادل األرباح(: التغي 

BMEET)يود اجتئايات مج س ا دارل )مقياس الجهو الئبذوض ما الئج س ىالض الفترل : 

CMEET)يود اجتئايات لجنة الئراجعة )مقياس الجهو الئبذوض ما ال جنة ىالض الفترل : 

م  ا  عن  ى ًن % 5ًق  ل م  ا  Asymp. Sig( ًن جئي  ع ق  يم الئعنا   ة 3 تعا ما الجووض رقم )
مع ئي  ة م  ا اج  ل سل ي  ل البيا ات   ستبع  ئم التاز ع الطبيعى لذلك سم ا يتئاد ي ى ًحو ا ىتب  ارات الال

 البيا ات.  

 التحليل الوصفى للبيانات:

 (  تائا التل يل الاحفى ل بيا ات.4 اسا الجووض رقم )

 (: نتا ج التحليل الوصفى للبيانات 4جدول )

 N 
Minimu

m 
Maximum Mean 

Std. 

Deviation 
BROAm 76 -1.06 .50 .0160 .20786 

BROAw 52 -.33 .35 .0307 .12017 

BMTBm 76 -7.74 18.79 1.1286 2.88955 

BMTBw 52 -1.73 110.12 4.3090 17.87367 

BMILLARm 52 -12.88 22.74 .4496 5.63936 

BMILLARw 43 -11.44 28.48 .4540 5.53768 

BMEETm 76 3.00 25.00 9.1184 5.26363 

BMEETw 52 2.00 24.00 10.0192 4.85269 

CROAm 97 -1.06 .50 .0166 .19326 
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 N 
Minimu

m 
Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

CROAw 31 -.19 .35 .0365 .11517 

CMTBm 97 -5.59 110.12 2.2661 11.32519 

CMTBw 31 -7.74 71.11 2.9042 12.79131 

CMILLARm 67 -12.88 22.74 .2493 5.19392 

CMILLARw 28 -11.44 28.48 .9357 6.44093 

CMEETm 76 .00 15.00 5.1316 3.53400 

CMEETw 52 .00 14.00 6.2115 3.73293 

 ًن:حيث  

BROAm .العائو ي ى األحاض ل شركات ذات مجالس ا دارل غير الئتناية : 

BROAw .العائو ي ى األحاض ل شركات ذات مجالس ا دارل الئتناية : 

BMTBmقية ال  ى القيئ  ة الوفتر   ة ل ش  ركات ذات مج  الس ا دارل غي  ر :  و  بة القيئ  ة الو  ا
 الئتناية.

BMTBw.وبة القيئة الواقية الى القيئة الوفتر ة ل شركات ذات مجالس ا دارل الئتناية  : 

BMILLARm .التغير في  وبة مي ر ل شركات ذات مجالس ا دارل غير الئتناية :  

BMILLARwذات مجالس ا دارل الئتناية.  : التغير في  وبة مي ر ل شركات  

BMEETm .يود اجتئايات مج س ا دارل ل شركات ذات مجالس ا دارل غير الئتناية :      

BMEETw .يود اجتئايات مج س ا دارل ل شركات ذات مجالس ا دارل الئتناية :      

CROAm .العائو ي ى األحاض ل شركات ذات لجان الئراجعة غير الئتناية : 

CROAw .العائو ي ى األحاض ل شركات ذات لجان الئراجعة الئتناية : 

CMTBm و  بة القيئ  ة الو  اقية ال  ى القيئ  ة الوفتر   ة ل ش  ركات ذات لج  ان الئراجع  ة غي  ر  :
 الئتناية.

CMTBw.وبة القيئة الواقية الى القيئة الوفتر ة ل شركات ذات لجان الئراجعة الئتناية  : 

CMILLARmر ل شركات ذات لجان الئراجعة غير الئتناية. : التغير في  وبة مي   

CMILLARw .التغير في  وبة مي ر ل شركات ذات لجان الئراجعة الئتناية :  

CMEETm .يود اجتئايات لجنة الئراجعة ل شركات ذات لجان الئراجعة غير الئتناية :      

CMEETwلئتناية. : يود اجتئايات لجنة الئراجعة ل شركات ذات لجان الئراجعة ا      

 ( ما   ى:4 تعا ما الجووض )

ح ي  ا الش  ركات ذات مج  الس ا دارل غي  ر  - سفا  الشركات ذات مجالس ا دارل الئتناي  ة جنو  يا

جنسيا  فيما يتعلق بالدا  المالى، وىيمة الشركة، وحجم نشاط مجلس االدارة أو مقدار   الئتناية
ت كككل مككن العا ككد علككى الصككول، ونسككبة الجئد الذ  يبذله خالل الفترة، حيث زادت متوسككطا

القيمة السوىية إلى القيمة الدفترية للشركة، وعدد اجتماعات مجلس االدارة فككى الشككركات ذات 
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المجالس المتنوعة عنئا فى الشركات ذات المجككالس عيككر المتنوعككة، مككا ىككد يعنككى وجككود أثككر 
مككالى للشككركات وتعظككيم إيجابى لمشاركة المككرأة فككى مجككالس االدارات علككى تحسككين الدا  ال

ىيمتئا وتنشيط مجالس إداراتئا، ولكن مد  وجود هذا التأثير ومد  معنويته يحتاج إلى اجككرا  
 اختبار مان ويتنى لتحديد ما إذا كانت هذه الفروق بين المتوسطات جوهرية أم الت   

عككة عيككر تفوق الشركات ذات لجان المراجعة المتنوعة جنسيا  عن الشركات ذات لجككان المراج -
المتنوعة جنسيا  فيما يتعلق بالدا  المالى، وىيمة الشركة، وحجم نشاط لجنة المراجعة أو مقدار 
الجئد الذ  تبذله خالل الفترة، حيث زادت متوسككطات كككل مككن العا ككد علككى الصككول، ونسككبة 

ذات   القيمة السوىية إلى القيمة الدفترية للشركة، وعدد اجتماعات لجنة المراجعة فى الشككركات
لجان المراجعة المتنوعة عنئا فى الشركات ذات لجان المراجعة عير المتنوعككة، مككا ىككد يعنككى 
وجود أثر إيجابى لمشاركة المككرأة فككى لجككان المراجعككة علككى تحسككين الدا  المككالى للشككركات 
وتعظيم ىيمتئا وتنشيط هذه اللجان، ولكن مد  وجود هذا التأثير ومككد  معنويتككه يحتككاج أيضككا  

 جرا  اختبار مان ويتنى لتحديد ما إذا كانت هذه الفروق بين المتوسطات جوهرية أم الت   إلى ا

توضح متوسطات التغير فى نسبة ميلر أن متوسط التغير فى نسككبة ميلككر يككزداد فككى الشككركات  -
ذات مجككالس االدارة المتنوعككة جنسككيا  )وكككذلف فككى الشككركات ذات لجككان المراجعككة المتنوعككة 

كات ذات مجالس االدارة عيككر المتنوعككة جنسككيا  )وكككذلف فككى الشككركات ذات جنسيا ( عن الشر
لجان المراجعة عير المتنوعة جنسيا (، ما ىككد يعنككى أن مشككاركة المككرأة فككى مجككالس االدارات 
وكذلف فى لجان المراجعة كان له أثر سلبي على جودة الربار، ولكن أيضا  يحتككاج تأكيككد هككذا 

تبار مان ويتنى لتحديد مككا إذا كانككت هككذه الفككروق بككين المتوسككطات الثر أو نفيه إلى اجرا  اخ
 جوهرية أم الت

 نتائج اختبار الفروض:

يعرض الباحثان فى هذا الجز  نتا ج اختبككار الفككروض مككن خككالل تحليككل نتككا ج اختبككار مككان  
، حيككث  Two Independent-Samples Mann Whitney Testويتنككى لعينتككين مسككتقلتين 

ختبار مد  معنوية الفروق بين متوسطات مجتمعين مستقلين لذلف اعتمد عليه الباحثان فككى يختبر هذا اال
اختبار مد  معنوية الفروق بين متوسطات ىيم المتغيرات التابعككة )العا ككد علككى الصككول، ونسككبة القيمككة 

ة، وعككدد السوىية الى القيمة الدفترية للشركة، والتغيككر فككى نسككبة ميلككر، وعككدد اجتماعككات مجلككس االدار
اجتماعات لجنة المراجعة( فى كل من الشركات ذات المجالس المتنوعة وعير المتنوعة جنسككيا ، وكككذلف 
( 1فى كل من الشركات ذات لجان المراجعة المتنوعة وعير المتنوعككة جنسككيا ت ويوضككح الملحككق رىككم )

 ( نتا ج اختبار مان ويتنى كاملةت2والملحق رىم )

  نتائج اختبار الفرض األول:

يختبر هذا الفرض مد  وجود فككروق معنويككة ذات داللككة احصككا ية فككى الدا  المككالى )مقككاس 
بالعا د على الصول( بين الشركات ذات مجالس االدارة المتنوعة جنسيا  والشركات ذات مجالس االدارة 

ن ويتنى اختبار ما Asymp. Sig( إلى ىيمة معنوية 1عير المتنوعة جنسيا ، وبالنظر فى الملحق رىم )
مما يستلزم معه  0.05( وهى أكبر من 0.793نجدها مساوية ل ) (ROA)لمتغير العا د على الصول  

ىبول الفرض العدمى الول والككذ  يقضككي بعككدم وجككود فككروق معنويككة ذات داللككة احصككا ية فككى الدا  
رة عير المتنوعككة المالى بين الشركات ذات مجالس االدارة المتنوعة جنسيا  والشركات ذات مجالس االدا

جنسيا ت مما يعنى عدم وجود تأثير معنوي لمشاركة المرأة فككى مجلككس إدارة الشككركة علككى أدا  الشككركة 
 المالىت    
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 نتائج اختبار الفرض الثانى:  

يختبر هذا الفرض مد  وجود فككروق معنويككة ذات داللككة احصككا ية فككى الدا  المككالى )مقككاس 
ح والشركات ذات لجان الئراجعة ذات  بالعا د على الصول( بين الشركات   لجان الئراجعة الئتناية جنويا

ح، وبالنظر فى الئ لق رقم ) اىتب  ار م  ان و تن  ى  Asymp. Sig( الى قيئة معنا   ة 2غير الئتناية جنويا
مئ  ا  و  ت  م مع  ه   0.05( وعى ًكبر م  ا  0.565 جوعا مواو ة ض )  (ROA)لئتغير العائو ي ى األحاض  

الثا ى والذى  قعي بعوم وجاد فرو  معنا ة ذات د لة احصائية فى األداء الئ  الى قباض الفرل العومى  
ح.  ح والشركات ذات لجان الئراجعة غير الئتناية جنو  يا بيا الشركات ذات لجان الئراجعة الئتناية جنويا

    مشاركة المرأة فى لجان المراجعة على أدا  الشركة المالىت  مئا  عنى يوم وجاد س  ير معناي ض

 نتائج اختبار الفرض الثالث:  

يختبر هذا الفرض مد  وجود فروق معنوية ذات داللككة احصككا ية فككى جككودة الربككار )مقاسككة 
ح والشركات ذات مجالس ا دارل بالتغير فى نسبة ميلر( بين الشركات ذات مجالس  ا دارل الئتناية جنويا
ح، وبالنظر فى الئ لق رقم ) اىتب  ار م  ان و تن  ى  Asymp. Sigقيئة معنا   ة ( الى 1غير الئتناية جنويا

مئ  ا  و  ت  م   0.05( وعى ًكبر ما  0.725 جوعا مواو ة ض )  (MILLAR)لئتغير التغير فى  وبة مي ر  
معه قباض الفرل العومى الثالث والذى  قعي بعوم وجاد فرو  معنا ة ذات د ل  ة احص  ائية ف  ى ج  ادل 

ح والشركات ذات مجالس ا دارل غير الئتناي  ة األرباح بيا الشركات ذات مجالس ا دارل الئ تناية جنويا
ح. مئا  عنى يوم وجاد س  ير معناي لئشاركة الئرًل فى مج س ادارل الشركة ي ى جادل ًرباحها.  جنويا

 نتائج اختبار الفرض الرابع: 

 ختبر عذا الفرل موى وجاد فرو  معنا   ة ذات د ل  ة احص  ائية ف  ى ج  ادل األرب  اح )مقا   ة 
ح والشركات ذات لجان الئراجعة بالتغ ير فى  وبة مي ر( بيا الشركات ذات لجان الئراجعة الئتناية جنويا

ح، وبالنظر فى الئ لق رقم ) اىتب  ار م  ان و تن  ى  Asymp. Sig( الى قيئة معنا   ة 2غير الئتناية جنويا
مئ  ا  و  ت  م   0.05( وعى ًكبر ما  0.864 جوعا مواو ة ض )  (MILLAR)لئتغير التغير فى  وبة مي ر  

معه قباض الفرل العومى الرابع والذى  قعي بعوم وجاد فرو  معنا ة ذات د ل  ة احص  ائية ف  ى ج  ادل 
ح والشركات ذات لجان الئراجعة غير الئتناية  األرباح بيا الشركات ذات لجان الئراجعة الئتناية جنويا

ح. مئا  عنى يوم وجاد س  ير معناي لئشاركة الئرًل فى لجان ا  لئراجعة ي ى جادل ًرباح الشركة.جنويا

 نتائج اختبار الفرض الخامس:  

 ختبر عذا الفرل موى وجاد فرو  معنا ة ذات د لة احصائية فى قيئة الشركة )مقا ة بنوبة 
ح والش  ركات  القيئة الواقية الى القيئة الوفتر ة ل شركة( بيا الشركات ذات مجالس ا دارل الئتناية جنويا

ح، وبالنظر فى الئ لق رقم )ذات مجالس ا دار  Asymp. Sig( الى قيئة معنا   ة 1ل غير الئتناية جنويا
( 0.525 ج  وعا مو  او ة ض ) (MTB)اىتبار مان و تنى لئتغير  وبة القيئة الواقية ال  ى القيئ  ة الوفتر   ة 

مئا  وت  م معه قباض الف  رل الع  ومى الخ  امس وال  ذى  قع  ي بع  وم وج  اد ف  رو    0.05وعى ًكبر ما  
ح معنا    ة ذات د ل  ة احص  ائية ف  ى قيئ  ة الش  ركة ب  يا الش  ركات ذات مج  الس ا دارل الئتناي  ة جنو  يا

ح. مئا  عنى يوم وجاد س  ير معناي لئش  اركة الئ  رًل  والشركات ذات مجالس ا دارل غير الئتناية جنويا
 فى مج س ادارل الشركة ي ى قيئتها.

 نتائج اختبار الفرض السادس:  

وجود فروق معنويككة ذات داللككة احصككا ية فككى ىيمككة الشككركة )مقاسككة يختبر هذا الفرض مد   
ح بنسبة القيمة السوىية الى القيمة الدفترية للشككركة( بككين   الش  ركات ذات لج  ان الئراجع  ة الئتناي  ة جنو  يا

ح، وب  النظر ف  ى الئ ل  ق رق  م ) ( ال  ى قيئ  ة معنا   ة 2والشركات ذات لجان الئراجعة غير الئتناية جنو  يا
Asymp. Sig بار مان و تنى لئتغير  وبة القيئة الواقية الى القيئة الوفتر ة اىت(MTB)  جوعا مواو ة 
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مئا  و  ت  م مع  ه قب  اض الف  رل الع  ومى الو  ادس وال  ذى  قع  ي بع  وم   0.05( وعى ًكبر ما  0.539ض )
وجاد فرو  معنا ة ذات د لة احصائية فى قيئة الش  ركة ب  يا الش  ركات ذات لج  ان الئراجع  ة الئتناي  ة 

ح. مئا  عنى يوم وجاد س  ير معن  اي لئش  اركة جنوي ح والشركات ذات لجان الئراجعة غير الئتناية جنويا ا
 الئرًل فى لجان الئراجعة ي ى قيئة الشركة.

 نتائج اختبار الفرض السابع:  

 ختبر عذا الفرل موى وجاد فرو  معنا ة ذات د لة احصائية فى جهو مج س ا دارل )مقاس 
ح بع  ود اجتئاي  ات مج     س ا دارل ى  الض الفت  رل( ب  يا الش  ركات ذات مج  الس ا دارل الئتناي  ة جنو  يا

ح، وب  النظر ف  ى الئ ل  ق رق  م ) ( ال  ى قيئ  ة معنا   ة 1والشركات ذات مجالس ا دارل غير الئتناية جنو  يا
Asymp. Sig  اىتبار مان و تنى لئتغير يود اجتئايات مج   س ا دارل(BMEET)  ج  وعا مو  او ة ض 

مئا  وت  م معه قباض الفرل العومى الو  ابع وال  ذى  قع  ي بع  وم وج  اد   0.05كبر ما  ( وعى 0.192ً)
فرو  معنا ة ذات د لة احصائية فى جه  و مج   س ا دارل ب  يا الش  ركات ذات مج  الس ا دارل الئتناي  ة 
ح. مئا  عنى يوم وجاد س    ير معن  اي لئش  اركة  ح والشركات ذات مجالس ا دارل غير الئتناية جنويا جنويا

 لئرًل فى مج س ادارل الشركة ي ى جهو الئج س.ا

 نتائج اختبار الفرض الثامن: 

 ختبر عذا الفرل م  وى وج  اد ف  رو  معنا   ة ذات د ل  ة احص  ائية ف  ى جه  و لجن  ة الئراجع  ة 
ح  )مقاس بعود اجتئايات لجنة الئراجعة ىالض الفترل( بيا الشركات ذات لج  ان الئراجع  ة الئتناي  ة جنو  يا

ح، وب  النظر ف  ى الئ ل  ق رق  م )والشركات ذات لجا ( ال  ى قيئ  ة معنا   ة 2ن الئراجعة غير الئتناية جنو  يا
Asymp. Sig  اىتبار مان و تنى لئتغير يود اجتئايات مج   س ا دارل(BMEET)  ج  وعا مو  او ة ض 

فرض العدمى الثامن والذ  يقضككي بعككدم وجككود مئا  وت  م معه قباض اض  0.05( وعى ًكبر ما  0.294)
ذات داللة احصا ية فى جئد لجنة المراجعة بين الشركات ذات لجككان المراجعككة المتنوعككة فروق معنوية  

جنسيا  والشركات ذات لجان المراجعة عير المتنوعة جنسيا ت مما يعنى عدم وجود تأثير معنوي لمشاركة 
 المرأة فى لجنة المراجعة على جئد اللجنةت

 تفسير النتائج:

م وجككود تككأثير لمشككاركة المككرأة سككوا  فككى مجلككس ادارة يتضح من نتا ج اختبار الفروض عككد
الشركة أو فى لجنة المراجعة على فعالية المجلس فى تحقيق أهداف حوكمة الشركات، فإن كانت فعاليككة 
مجلس االدارة فى تحقيق أهداف حوكمة الشركات تتوىف على مقككدار الجئككد المبككذول مككن ىبككل لمجلككس 

لمراجعة( من أجل القيام بأدواره ومئامه المختلفة، فإن نتا ج التحليككل )واللجان التابعة له وبخاصة لجنة ا
االحصا ى ىد أثبتت عدم وجود فروق معنوية بين الجئد المبذول من ىبل مجلككس االدارة المتنككو  جنسككيا  
)ولجنة المراجعة المتنوعة جنسيا ( ومجلس االدارة عير المتنو  جنسيا  )ولجنة المراجعة عيككر المتنوعككة 

يا (، وبالتالى ال يؤثر وجود المرأة فى مجلس االدارة )ولجنة المراجعككة( علككى نشككاط ومقككدار الجئككد جنس
 المبذول من ىبل المجلس )ولجنة المراجعة( فى الشركات المصريةت

وإن كانت فعالية مجلس االدارة فى تحقيق أهداف حوكمة الشركات ستنعكس فى تحسين الدا  
أرباحئا، وتعظيم ىيمتئا، فإن التحليل االحصا ى ىد أثبت أيضا  عدم وجود   المالى للشركة، وتعزيز جودة

فروق معنوية فى هذه المؤشرات )الدا  المالى للشركة، وجودة الربار، وىيمككة الشككركة( بككين كككل مككن 
الشككركات ذات مجككالس االدارة المتنوعككة جنسككيا  )ولجككان المراجعككة المتنوعككة جنسككيا ( والشككركات ذات 

دارة عير المتنوعة جنسيا  )ولجان المراجعة عير المتنوعة جنسككيا (، وبالتككالى يمكككن القككول أن مجالس اال
التحليل االحصا ى ىد أثبككت عككدم وجككود تككأثير لمشككاركة المككرأة سككوا  فككى مجلككس االدارة أو فككى لجنككة 

 المراجعة على أدا  وىيمة وجودة أربار الشركةت
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ير لئش  اركة الئ  رًل ف  ى مج   س ا دارل وف  ى لجن  ة وجاد س  تتسق نتا ج البحث الحالى فى عدم 
الئراجعة ي ى ًداء وقيئة وجادل ًرباح الشركة وبالتالى ي   ى فعالي  ة مج   س ا دارل ف  ى سلقي  ق ًع  واح 

 Hili and Affes,2012 ; Hassan)حاكئة الشركات مع العو   و م  ا األبل  ان ف  ى البيأ  ات الئخت ف  ة 
and Marimuthu,2016 ; Firoozi et al,2016 ; Wang,2020)  . 

 وتنتا الباحثان مئا  بق ًن الئلود الرئيوي لاجاد الئرًل فى مج س ا دارل وك  ذلك ف  ى لجن  ة 
الئراجعة  جب ًن  كان قورات الئرًل وكفاءسها ف  ى مج  اض ادارل األيئ  اض وىاح  ة ق  ورسها ي   ى القي  ادل 

لجن  ة الئراجع  ة لئج  رد جنو  ها واسخاذ القرارات، و   جب ًن سشارك الئ  رًل ف  ى مج   س ا دارل ًو ف  ى 
كا ها امرًل، لذلك  رى الباحثان يوم جووى ال   ام الش  ركات بنو  بة معين  ة لئش  اركة الئ  رًل ف  ى مج  الس 
اداراسها وسرك اىتيار ًيعاء الئج س ل جئعي  ة العئامي  ة ل ش  ركة كل  ق ًح  يل كف ت  ه ق  اا يا الش  ركات 

لورا ة اللالية ًن قرارى الهيأة العام  ة ل رقاب  ة ل جئعية العئامية. وما  م  رى الباحثان فى ساء  تائا ا
  شابهئا العو و ما ًوجه القصار منها ي ى  بيل الئثاض: 2019( لونة 124،  123الئالية رقئى )

ة بئككذين القككرارين بحككد أدنككى لمشككاركة المككرأة فككى مجككالس ًل م القراران الشركات الُئخاط  ب -
ا  نسا يا  واحككدا ، ولككم يحككدد القككراران حككد االدارات وهو أن يتضمن المجلس على الىل عنصر

أىصى لئذه المشاركة مما يمكن معه أن نجد مجالس تتكون بالكامككل مككن نسككا  دون وجككود أ  
أعضا  رجال، ومن ثم ىد ال يتحقق الئدف من هذين القرارين وهككو وجككود تنككو  للجككنس بككين 

 أعضا  مجلس االدارة فى بعض الشركاتت

أة فى مجالس االدارات ولم يضككمنا مشككاركة الرجككل فككى مجككالس ضمن القراران مشاركة المر -
االدارات، فلم يحدد القراران حد أدنى لمشاركة الرجل فى مجلس االدارة حتككى نضككمن وجككود 

 تنو  للجنس بين أعضا  مجلس االدارةت

جعل القراران المحدد الر يسي والوحيد لمشاركة المرأة فى مجالس االدارات هو جنسئا كونئا  -
ة، ولم يشترط القراران أية مواصفات أو شروط أخر  الختيار العنصر النسا ى المناسككب امرأ

للمشاركة فى مجلس االدارة، ومن ثم علككى الشككركة تعيككين عنصككرا  نسككا يا  واحككدا  علككى الىككل 
لاللتزام بمتطلبات هذان القراران بغض النظر عن كفا ة وىدرات هذا العنصر، ومن ثم يتوىككم 

بعض الشركات بتعيين عضوة واحدة فقككط فككى مجلككس االدارة اسككتيفا   لمتطلبككات  الباحثان ىيام
هذان القراران بغض النظر عن ىدراتئا وكفا تئككا فككى مجككال إدارة العمككال، وهككذا مككا يحمككل 
 الشركة تداعيات زيادة أعضا  مجلس االدارة دون توىم أ  تحسن ملموس فى أدا  المجلست
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 والتوصيات:خالصة البحث  

الباحثان ما ىالض عذا البلث الاقاح ي   ى م  وى ج  ووى ق  رارى الهيأ  ة العام  ة ل رقاب  ة حاوض  
والئتع قان بإل ام الشركات الئصر ة الُئخاطبة بهذ ا الق  رار ا   2019( لونة  124،    123الئالية رقئى )

الااقع   ب ن سشارك الئرًل فى مجالس اداراسها بلو ًد ى امرًل واحول فى الئج س، وذلك ما ىالض ا تقراء
العئ ى لبيأة األيئاض الئصر ة قبل سفعيل عذا القرار واىتبار ما اذا كا ت الشركات الئصر ة الت  ى ستئي    
بتناال جنس ًيعاء مجالس اداراسها سُظهر فعالية ًكبر ما الشركات الت  ى   سش  ارك الئ  رًل ف  ى مج  الس 

ل لكم ي ى موى فعالي  ة مج   س ا دارل اداراسها. وفى  بيل سلقيق ذلك رًى الباحثان ًن الئعيار األ ا ي  
عا موى فعاليته فى سلقيق ًع  واح حاكئ  ة الش  ركات، وًن ًع  واح حاكئ  ة الش  ركات وان كا   ت متع  ودل 
ومتواى ة ا  ً ها سوور ف  ى النها   ة ح  اض اللف  اظ ي   ى حق  ا  ًح  لا  الئص   لة الئخت ف  يا والل  و م  ا 

لية مج س ا دارل فى سلقيق ًع  واح حاكئ  ة سعارل مصالا مخت و األطراح، كئا رًى الباحثان ًن فعا
الشركات  تنعكس فى قورل الئج س )بايتباره الئوأاض يا سلقيق ًع  واح الش  ركة( ي   ى سلو  يا األداء 

تتحقككق  الئالى ل شركة، وسع    جادل ًرباحها، وسعظيم قيئتها فى الو  ا  )وع  ى األع  واح الت  ى بتلقيقه  ا
ن باختبككار أثككر مشككاركة المككرأة فككى مجلككس االدارة ولجنككة أهداف حوكمة الشركات(، لككذلف ىككام الباحثككا

المراجعة )كأحد أهم اللجان المنبثقة عن المجلس والتى لئا دور فعال فى تحقيككق أهككدف الشككركة خاصككة 
فى الجانب المالى والمحاسبي( من خالل اختبار مد  وجود فروق معنويككة بككين الشككركات ذات مجككالس 

المراجعككة المتنوعككة جنسككيا ( والشككركات ذات مجككالس االدارة عيككر  االدارة المتنوعككة جنسككيا  )ولجككان
المتنوعة جنسيا  )ولجان المراجعة عير المتنوعة جنسيا ( فيما يتعلق بكل من الدا  المالى )مقاس بالعا ككد 
على الصول(، وجودة الربار )مقاسة بككالتغير فككى نسككبة ميلككر(، وىيمككة الشككركة )مقاسككة بنسككبة القيمككة 

لى القيمة الدفترية للشركة(ت كما اختبر الباحثان أثر مشككاركة المككرأة فككى مجلككس االدارة )وفككى السوىية إ
لجنة المراجعة( على نشاط وجئد المجلس مقاس بعككدد اجتماعككات المجلككس خككالل الفتككرة )وعلككى نشككاط 

   وجئد لجنة المراجعة مقاس بعدد اجتماعات لجنة المراجعة خالل الفترة(ت         

ت نتا ج التحليل االحصا ى عدم وجود فروق معنوية ذات داللة احصككا ية بككين ىككيم وىد أوضح
المتغيرات التابعة محل الدراسة )الدا  المالى للشركة، جودة أربار الشركة، ىيمة الشككركة، مقككدار جئككد 
مجلس االدارة، ومقدار جئد لجنة المراجعة( فى كل مككن الشككركات المصككرية التككى تتميككز بتنككو  جككنس 

ا  مجالس اداراتئا )ولجككان المراجعككة( والشككركات المصككرية التككى ال تشككارف المككرأة فككى مجككالس أعض
 اداراتئا )ولجان المراجعة(ت

بنا   على نتا ج البحث ير  الباحثككان عككدم وجككود تككأثير معنككو  لمشككاركة المككرأة فككى مجككالس 
ة للجمعيككة العموميككة ادارات الشركات المصرية ومن ثم يجب ترف ىككرار اختيككار أعضككا  مجلككس االدار

للشركة بما تراه مناسبا  لتحقيق أهداف الشركة دون النظر إلى جنس عضككو المجلككس أو لونككه أو عرىككه، 
وإنما يكون الُمحدد الر يسي الختيار عضو مجلس االدارة هو مئارة وكفككا ة وىككدرة وخبككرة العضككو فككى 

 123ي ة العامة للرىابة المالية رىمى )مجال إدارة العمالت ومن ثم ير  الباحثان عدم جدو  ىرار  الئ
والمتعلقان بإلزام الشركات المصرية بكوتككا نسككا ية فككى مجككالس االدارات، حيككث   2019( لسنة  124،  

كان لزاما  أن يستندا هذان القراران على دراسات علمية متأنية لواىم بي ة العمال المصرية واختبار مككا 
خ والتجارب السابقة لمشاركة المرأة فى مجككالس اداراتئككا تحقككق إذا كانت الشركات المصرية ذات التاري

تفوىا  ملموسا  فى مجال العمال على مثيلتئا من الشركات المصرية التى ال تشككارف المككرأة فككى مجككالس 
 اداراتئا أم ال، وبنا  على هذه الدراسات تُتخذ مثل هذه القرارات المصيرية فى مجال العمالت

يوصككى الباحثككان بضككرورة إعككادة النظككر فككى هككذين القككرارين ودراسككة فى نئاية هككذا البحككث  
العواىب المترتبككة عليئمككا بتككأنى، وتعككديلئما بمككا يحقككق أكبككر المنككافم المرجككوة منئمككا، ومككن مقترحككات 

 الباحثان لتعديل هذان القراران ما يلى:
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  الجككنس تحديد حد أدنى لمشاركة الرجل فى مجالس االدارات أسوة بالمرأة حتككى نضككمن تنككو -
 فى مجلس االدارةت

تحديد شروط ومواصفات للعنصر النسا ى الذ  يجب أن يشارف فى عضككوية مجلككس االدارة،  -
 وأن يُراعى فى هذه الشروط المؤهالت العلمية والخبرات العملية فى مجال العمالت

أن يكككون اختيككار العنصككر النسككا ى مككن ىبككل الجمعيككة العموميككة بعككد المفاضككلة بككين النسككا   -
لمرشحات من ىبل مجلس االدارة والالتى يتككوفر فككيئن الشككروط والمواصككفات المقترحككة فككى ا

 النقطة السابقةت

كما يوصى الباحثان بإجرا  المزيد من الدراسات فى بي ة العمال المصرية مككن أجككل اختبككار 
يقترر الباحثككان الجوانب المختلفة لتنو  الجنس فى مجلس االدارة واللجان المنبثقة منه، وفى هذا الصدد  

 القيام بالدراسات التالية:

أثككر الخصككا ص الشخصككية والمئنيككة للمككرأة المشككاركة فككى مجلككس االدارة علككى تفعيككل دور  -
 المجلس فى تحقيق أهداف الشركةت

 دراسة مقارنة لمحددات مشاركة المرأة فى مجالس االدارات فى بي ات العمال العربيةت -

وتا النسا ية لمشاركة المرأة فى مجلس االدارة بككين الككدول دراسة مقارنة لمد  جدو  نظام الك -
 المختلفةت

أثر مشاركة المرأة فككى مجلككس االدارة ولجنككة المراجعككة علككى تقيككيم مراىككب الحاسككبات لنظككام  -
 الرىابة الداخليةت 

أثر مشاركة المرأة فى مجلس االدارة ولجنككة المراجعككة علككى ىبككول مراىككب الحاسككبات لمئمككة  -
 الشركةتمراجعة حسابات 

 أثر تركيبة هيكل الملكية على مد  مشاركة المرأة فى مجلس االدارةت -
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 مالحق البحث 

 (: 1ملحق رقم )

( ، 1نتككا ج اختبككار مككان ويتنككى للفككروض الخاصككة بتنككو  مجلككس االدارة: مجككالس متنوعككة )
 (:0مجالس عير متنوعة )

Mann-Whitney Test 
    

 Ranks 
 

 BDIV N 
Mean 

Rank 
Sum of Ranks 

ROA 

.00 76 65.21 4956.00 

1.00 52 63.46 3300.00 

Total 128   

MTB 

.00 76 62.78 4771.00 

1.00 52 67.02 3485.00 

Total 128   

MILLA

R 

.00 52 48.90 2543.00 

1.00 43 46.91 2017.00 

Total 95   

BMEE

T 

.00 76 60.98 4634.50 

1.00 52 69.64 3621.50 

Total 128   

 
Test Statistics(a) 

 

  ROA MTB MILLAR BMEET 

Mann-Whitney U 1922.000 1845.000 1071.000 1708.500 

Wilcoxon W 3300.000 4771.000 2017.000 4634.500 

Z -.262 -.636 -.351 -1.303 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

.793 .525 .725 .192 

a  Grouping Variable: BDIV 
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 (: 2ملحق رقم )

( ، لجككان 1نتا ج اختبار مان ويتنى للفروض الخاصة بتنو  لجنة المراجعككة : لجككان متنوعككة )
 (:0عير متنوعة )

   Ranks 
 

  CDI

V 

N Mean 

Rank 

Sum of Ranks 

ROA .00 97 65.57 6360.00 

1.00 31 61.16 1896.00 

Total 128     

MTB .00 97 63.36 6146.00 

1.00 31 68.06 2110.00 

Total 128     

MILLA

R 

.00 67 47.69 3195.00 

1.00 28 48.75 1365.00 

Total 95     

CMEE

T 

.00 97 62.75 6086.50 

1.00 31 69.98 2169.50 

Total 128     

 
Test Statistics(a) 

 

  ROA MTB MILLAR CMEET 

Mann-Whitney U 1400.000 1393.000 917.000 1333.500 

Wilcoxon W 1896.000 6146.000 3195.000 6086.500 

Z -.576 -.615 -.171 -1.048 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

.565 .539 .864 .294 

a  Grouping Variable: CDIV 
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