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ممخص الدراسة -:

هدددفت هددذد الد ارسددة ال د التاددرم م د الاوكمددة بم وم ددا الادداو وكددذلع التاددرم م د ماهيددة اوكمددة

المصارم وأهمية تطبيق ا ,وسات الدراسة لقياس مدى التزاو المصارم التجارية بتطبيد دليدل الاوكمدة الصدادر
ددم مصددرم ليبيددا المركددزي ( )CBLسددنة 2010و  ,باإلضددافة الد ذلددع فددام الد ارسددة ااولددت التاددرم مد ا ددر

االلت دزاو بتطبي د دليددل الاوكمددة م د ك ددااة اءداا المصددرفي لدددى المصددارم التجاريددة ينددة الد ارسددة ,ولتاقي د
أهدام الدراسة فقد تو اال تمداد مد المدن ل الوصد ي ولتجميد البياندات المطموبدة فقدد تدو توزيد اسدتمارة اسدتبيام
م المصارم التجارية الااممة بمدينة سرت ( ينة الدراسة) ,هذا وقد تو اسدتدداو بادض اءسداليب اإلاصدايية

والمتم مددة فددي الوسددط الاسددابي واالنا درام المايدداري وكددذلع ادتبددار ( )Tلماينددة الواادددة لاددرض ادتبددار فرضدديات
الد ارسددة  ,وباددد القيدداو بدداإلجرااات التاميميددة الازمددة و وفقداً لددداليل اتجاهددات يراا الاينددة فقددد تبدديم ام المصددارم

التجاريددة ينددة الد ارسددة تمتددزو وبمسددتوى جيددد بدددليل الاوكمددة ,كمددا ام االلت دزاو باليددات الدددليل مددم شددان ام يددؤ ر

باإليجاب م فاالية و ك ااة الامل المصرفي.

الكممددات الم تاايددة  :الاوكمددة ,اوكمددة المص ددارم ,فااليددة اءداا ,مص ددرم ليبيددا المرك ددزي ,أساسدديات وماددايير

الاوكمة.
 -2المبحث األول( :اإلطار العام لمدراسة)
 2-2المقدمة -:

تاددد الاوكمددة المؤسسدداتية فددي ايونددة اءدي درة ماددط اهتمدداو لدددى جمي د المؤسسددات وبمدتمددم أنشددطت ا كمددا أن ددا
أصبات وج ة با ية لماديد مم الباا يم المدتصيم وكذلع الم اركدز البا يدة ,وءهميدة الاوكمدة فقدد لجدات أيضدا

الاديد مم اقتصاديات مدتم دة مدم دول الادالو السدتدداو أسدس ومبدادئ الااكميدة والتدي مدم شدان ا ام تسد و فدي
ترشيد وتنظيو أسداليب الامدل بمؤسسدات الدولدة دصوصدا بادد اددوث اءزمدات الماليدة واالضدطرابات االقتصدادية
دال السنوات الماضية .وبما ام الج از المصرفي ءي دولة ياتبر مم أهو المقومات اءساسدية الدا مدة لامميدة

التنميددة واسددتدامت ا لمن ددوض باقتصددادها ,وممددا يزيددد مددم مسدداهمة هددذا الج دداز و تازيددز دورد هددو وجددود أنظمددة
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د .م م تاح التايب – جاماة سرت

أ.إبراهيو مامد بدالكريو-جاماة سرت

أ .مصط مامد ونيس -املعهد العايل للعلوم والتقنية – اخلمس
وقدوانيم تاكدو وترشدد ممد والمتم مددة فدي اءسدس الااكميدة ( الاوكمدة) والتددي تاتبدر مدم بديم ايليدات و الوسددايل
الادي ة ال امة التي ت دم إلد الا داظ وضدمام االسدتقرار فدي النظداو المدالي لممصدارم ,ولدو تندا ليبيدا بايددا دم
هددذا التوج د فقددد اندرطددت هددي أيضددا فددي مجددال الاوكمددة شددان ا شددام بدداقي الدددول فقددد اصدددر مصددرم ليبيددا

المركددزي سددنة 2010و دليددل اوكمددة يقضددي بأتبدداع أطد ودر وأسدداليب وتاميمددات مددم شددان ا أم تزيددد مددم ك ددااة أداا
الامل المصرفي وكذلع إلزاو المصارم التجارية بتطبي يليات وا تبارها تشرياات نافدة ممزمة التن يذ.

تشدد مي دا هييدات وسدمطات رقابيدة دوليدة
ولما كانت الاوكمة قد أصبات مم الماايير اءساسية التي و
وفي مقدمت ا لجنة بازل لمرقابة المصرفية ,يارص مصرم ليبيدا المركدزي مد ضدرورة التدزاو المصدارم الااممدة

فددي ليبيددا بااكدداو هددذا الدددليل الددذي يتضددمم الاددد اءدن د م د ددم المبددادئ والماددايير والتاميمددات المتامقددة بالاوكمددة
مكمداً
والمطموب تطبيق ا مم قبل المؤسسددات المصرفية والمالية في إطار ممارست ا ء مال ا .ياتبدر هدذا الددليل و
لمتشدرياات الرقابيد ددة والتاميمددات الصددادرة ددم مصددرم ليبيددا المركددزي ,والمتامقددة بموضددو ات ذات صددمة بم دددوو
الاوكمة لدى المصارم ,باإلضدافة إلد التشدرياات المصدرفية والرقابيدة اءددرى (.مصدرم ليبيدا المركدزي -دليدل
الاوكمة لمقطاع المصرفي ,2010,ص)6
 1-2مشكمة الدراسة-:

ومم دال اإلطار التم يدي والمستارض في مقدمة الدراسة تبيم ام السمطة المصدرفية الاميدا فدي ليبيدا والمتم مدة
في مصرم ليبيا المركدزي قدد سدات لتدوفير البييدة القانونيدة والتنظيميدة والتدي تدتايو مد طبيادة الج داز المصدرفي

الميبي وياتبر دليل الاوكمة ااد أهو هذد القوانيم والذي ي دم ال تنظيو الامل المصرفي وف المادايير الدوليدة
المتاارم مي ا بما يك دل الرفد مدم ك دااة اءداا المصدرفي وضدمام اقدو جميد اءطدرام ذات الااقدة  ,وهدذا

مما د ا ال التتب والتاكد ما إذا كانت المصارم التجارية تمتزو أو ال تمتزو بتطبي دليل الاوكمة دصوصاً باد

مااظ ددة ض ددام اءداا المصد درفي ,وك ددذلع تبي ددام أهمي ددة الاوكم ددة ف ددي تازيزه ددا لد د داا المص ددرفي و ميد د يمك ددم
صياغة مشكمة الدراسة في التساؤل التالي -:

"مـا مـدى التـزام المصـــــارف التجاريـة بتطبيـق دليـل الحوكمـة الصـادر عـن مصـرف ليبيـا المركـزي و ـل تتعـزز

كفاءة العمل المصرفي من خالل االلتزام بتطبيق آليات ذا الدليل ؟"
 3-2أ مية الدراسة-:

تنب د أهميددة الدراســة فددي كون ددا تسددمط الضددوا م د مارفددة ماهيددة اوكمددة المصددارم م د ا تبددار ام الاوكمددة
وأهمية تطبيق ا قد اظيت باهتماو كبيدر مدم قبدل الاديدد مدم الددول إال ام فدي ليبيدا لدو يدتو التركيدز مي دا بالشدكل

الكافي داص ة في مراقبة مستويات تطبيق ا بما ي يدد ذلدع فدي إ دراا المكتبدة الميبيدة فدي هدذا الجاندب هدذا وقدد تتدي
الدراسة التارم م واق إتباع يليات الاوكمة دادل المصارم التجارية الميبية وتبيام أهمية الاوكمدة فدي الادد
مم ال ساد المالي واإلداري ورف مستويات أداا الامل المصرفي .
 4-2أ داف الدراسة-:

ت دم هذد الدراسة إل ما يمي -:

 -1-4-1متاباة م ل هذد الق اررات والقوانيم والتارم م درجة االست ادة من ا ومدى تاقيق ا لمارض الذي تدو
إصدارها مم اجم .
 -2-4-1اس د د د د ددتاراض اإلطار الم د د دداهيمي الداص بالاد د د ددكومة وكذلع أهمية تطبي الا د د ددوكمة المصرفية.
 -3-4-1التارم م مستوى االلتزاو بتطبي دليل الاوكمة مم قبل المصارم التجارية ينة الدراسة.
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 4-4-1ال د د ددتارم م إمكانية مساهمة الا د د د ددوكمة المص د د درفية في ممية الد د ددرف مم ك ااة الامل المصرفي.
 -5-4-1ادتبددار ال رضدديات المقدمددة فددي الد ارسددة واسددتداص النتددايل وكددذلع تقددديو توصدديات بالدصددوص وبمددا
ي يد بيية الامل المايطة.

 5-2فرضيات الدراسة-:

استناداً إل مشكمة الدراسة تمت صياغة ال رضيات م الناو التالي :

ال رضية اءول -:

  H0ال تمتزو المصارم التجارية بتطبي دليل الاوكمة الصادر م مصرم ليبيا المركزي. H1تمتزو الم د د د د د ددصارم التجارية بتطبي دليل الاوكمة الصادر م مصرم ليبيا المركزي.ال رضية ال انية-:

 H0 -االلتزاو بتطبي يليات دليل الاوكمة ال يازز مم ك ااة أداا الامل المصرفي.

  H1االلتزاو بتطبي يليات دليل الاوكمة يازز مم ك ااة أداا الامل المصد د د د د د د ددرفي. 6 -2منهجية الدراسة -:

لتاقي د أهدددام الدراســة تددو ا تمدداد المددن ل التدداريدي والمددن ل الوص د ي وذلددع مددم دددال جم د البيانددات ال انويددة
واءولية مم مصادر متنو ة ومم باد تو تاميم دا باسدتدداو البرندامل اإلاصدايي المناسدب  ,ايدث تدو الرجدوع إلد

الكتددب واءبادداث والد ارسددات السددابقة والتقددارير والمنشددورات وكددذلع اسددتدداو شددبكة الماموم دات (االنترنددت) وذلددع
لتجميد البيانددات ال انويددة بمددا ي يددد تاطيددة الجانددب النظددري مددم الد ارسددة والاصددول م د المامومددات ذات الااقددة
بموضوع الدراسة ,وتو الاصول م البيانات اءولية مم دال توزي اسدتبيام مد

يندة الد ارسدة  ,وصدمو هدذا

االسددتبيام دصيص داً ل ددذا الاددرض و لماالجددة الجوانددب التاميميددة لموضددوع الد ارسددة ,ولتاميددل متاي درات الدراســـة

وادتي ددار فرض دديات وذل ددع م ددم د ددال اإلجاب ددة المتجما ددة والمتض ددمنة لاس ددتبيام ,ولموص ددول إلد د تامي ددل ياك ددس

مدرجات الدراسة فقد تو إجراا الماالجات اإلاصايية لجمي البيانات المتجماة ايث تو استدداو برنامل التاميل
اإلاصايي ( )SPSSلماصول م نتايل الدراسة وتقديو توصيات بالدصوص.

7-2حدود الدراسة-:

-1-7-1الادود المكانية :اناصرت الادود المكانية لمدراسة في النطا الجارافي لمدينة سرت
 -2-7-1الادود الزمانية  :تم مت الادود الزمانية لمدراسة في ال ترة الزمنية 2019 - 2018و.

 8-2مجتمع وعينة الدراسة-:

تم ل مجتم و ينة الدراسة في جمي المصارم التجاريدة الااممدة فدي مديندة سدرت وهدي سدت مصدارم موضداة

كالتالي-:

 مص د د د د د ددرم الجد د د د د د د ددم ورية. مصد د د د د ددرم الوا د د د د د د د د د د د د دددة. مصرم التجاري الوطني. مص د د ددرم الصاد د د د د د د دداري. مصرم التجارة والتنمية. مصد د ددرم شم د د د د ددال أفريقيا. -9-2الدراسات السابقة-:
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 -1-9-2د ارس ددة جبري ددل ( ) 2018بعنـــوان ا ددر س ددموكيات المواطن ددة التنظيمي ددة مد د تطبيد د مب ددادئ الاوكم ددة
بالمصددارم التجاريددة الميبيددة( ,د ارسددة ميدانيددة ددم الاددامميم بالمصددارم التجاريددة بمدينددة البيضدداا) ,وهدددفت هددذد
الدراسة ال التادرم مد مسدتوى سدموكيات المواطندة لددى الادامميم بالمصدارم التجاريدة بمديندة البيضداا وكدذلع
مارفة مستوى تطبي مبادئ الاوكمة بتمع المصارم والتارم أيضا م ا ر سموكيات المواطنة التنظيمية م
تطبي مبادئ الاوكمة  ,وتوصمت الدراسة ال ام المستوى الااو لسموكيات المواطنة ياتبر الي جدا لدى ينة

الدراسة وام المستوى الااو لتطبي المبادئ الاامة لماوكمة كام متوسطا وام لسموكيات المواطنة التنظيمية تدا ير
واضد

مد

مميددة تطبي د مبددادئ الاوكمددة واهددو مددا أوصددت بد الد ارسددة هددو ان د

م د إدارة المصددارم ام تقددوو

بتوفير أنظمة تكوم ااف اًز ومؤش اًر لدى الاامميم مم اجل تطبي وت ايل مبادئ الاوكمة.

 -2-9-2د ارسدة انددام ( ) 2016بعنـوان دور الاوكمددة المصدرفية فددي التقميددل المددداطر وتاقيد فا ميددة اءداا
لمبنوع التجارية ,د ارسدة االدة يندة مدم الوكداالت البنكيدة باديم مميمدة بدالجزاير ,هددفت الد ارسدة الد التادرم مد

الم اهيو والمبادئ اءساسدية التدي يقدوو مي دا نظداو الاوكمدة البنكيدة وكدذلع إبدراز أهميدة الاوكمدة فدي التقميدل مدم
المداطر وتوصمت الدراسة الد اند ال يوجدد اددتام فيمدا يددص تطبيد الاوكمدة فدي البندوع او الشدركات وهدذا

يوضد إمكانيدة و صدااية تطبيد فوا دد ومبدادئ الاوكمدة لكدل المؤسسدات ودمصدت الد ارسدة أيضدا ام التطبيد

السميو لمبادئ الاوكمة هو الضامم اءساسي لتقميل المداطر وادارت ا بالصورة الجيدة ,هدذا وقدد أوصدت الد ارسدة
بالسداي نادو إنشدداا إدارة فدي بندع الج ازيددر يكدوم مدم صدداايت ا المتابادة واإلشدرام مد التن يدذ ال ادال لماوكمددة
في القطاع المصرفي.
 -3-9-2د ارسددة بددود (  ) 2014بعنـــوان اوكمددة المصددارم واليددات تطبيق ددا ,د ارسددة االددة فددي المص ددارم
اءهمية بالا ار  ,هدفت الدراسة ال تاديدد واقد النشداط المصدرفي فدي الاد ار وتاديددا المصدارم اءهميدة وكدذلع
التاددرم م د مدددى إمكانيددة تطبي د أسددس الاوكمددة بتمددع المصددارم ,وتوصددمت الد ارسددة ال د ام مسددتوى النشدداط
المصرفي باينة الد ارسدة كدام أدند مدم المسدتوى المطدوح إليد وذلدع بالمقارندة مد بييدة الامدل المجداورة وتوصدمت
الد ارسددة أيضددا ال د وجددود ماوقددات وماددددات تاددول دوم التطبي د السددميو والندداج لمبددادئ الاوكمددة ,و أوصددت
الد ارسددة بضددرورة اسددتكمال اإلطددار القددانوني والتش درياي الددذي يم ددل الددركم اءساسددي فددي إمكانيددة تطبي د الاوكمددة

واصدار التاميمات المناسبة والممزمة بما يازز القدرة الرقابية.

-4-9-1د ارسددة ديدداب ( )2014بعن ـوان واقد تطبي د ماددايير الاوكمددة المؤسسددية فددي المصددارم اإلسددامية فددي
فمسطيم ,دراسة تطبيقية م المصارم اإلسامية الااممة في قطاع غزة ,هدفت الدراسة ال مارفة واق تطبي

ماددايير الاوكمددة المؤسسددية فددي المصددرم االسددامي ال مسددطيني والمصددرم االسددامي الاربددي ف ددي قطدداع غددزة
وتبيدام مدددى وضددوح ال يكددل التنظيمدي لممصدرفيم ومددا دور مجمددس اإلدارة فدي تطبيد مبددادئ الاوكمددة و التاددرم
م الماوقات التي تاول دوم تطبيق ا ,وتوصمت الدراسة ال نتايل كام مم أهم ا هو ارص المصدارم مد
توفير دليل مكتوب ياتوي م مجمو دة مدم التاميمدات والقديو الااكمدة كمدا توصدمت الد ارسدة الد أهميدة التددقي

والت تديش واءسدداليب الرقابيدة اءدددرى والتدي مددم شدان ا ام تددوفر تطبيقدا ددادال لمبددأ المسدداالة والن ازهدة ,و أوصددت
الد ارسدة بضددرورة ام تقددوو المصددارم بتطددوير هياكم ددا التنظيميددة والامدل مد ماالجددة الددبطا الموجددود فددي تطددوير

المامومات الازمة لممست يديم.
-5-9-2دراسة بم ابت و بدي (2010و) بعنوان" الاوكمة في المصارم االسامية".تناول الباا ام فدي هدذد
الورق ددة م ددوو الاوكم ددة ف ددي المصد ددارم ف ددي الوق ددت ال ددذي اتس ددمت في د د تجد ددارب المصد ددارم اإلس ددامية بالاديد ددد
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االدتاالت مم ك رت و انتقادها بان ا تااكي البنوع التقميدية مسدتددمة الايدل والتبريدرات لتضدا ا تادت اإلطدار
االسددامي فددي الظدداهر ,أصددب الك يددر مددم الدب دراا والبدداا يم ينتقدددون ا .وتوصددمت الد ارسددة إل د ام المص ددارم

االسدامية بدامس الااجددة لتطبيد مبددادئ الاوكمدة ددم غيرهدا مدم الشددركات والمؤسسدات اءدددرى وضدرورة تواجددد
مؤسسددات تددد و مم ددا , ,وضددرورة أم يتطدداب وص د ا م د

مم ددا ,وأم تبدديم لمندداس مدددى التزام ددا الددذي يوجددب

تددوفر البنيددة التاتيددة لمصددنا ات الماليددة اإلسددامية التددي هددي مددم أهددو ركددايز الاوكمددة ,كمددا ام الامددل المص درفي
االس ددامي يات دداج الد د الك ي ددر م ددم الج ددود إلرس دداا مب ددادئ الاوكم ددة نتيج ددة الد ددتام طبيا ددة م ددل المص ددارم
اإلسددامية ددم غيرهددا التقميديددة هددذا وقددد أوصددت الد ارسددة بتوايددد ال ييددات الشددر ية والمؤسسددات الماليددة االسددامية

لتكوم تات هيية واادة تدض إلشرام ما يسم بالمصرم المركزي االسامي.

-6-9-2د ارسدة الابسدي ( )2010بعنـوان متطمبدات تطبيد يليددات الاوكمدة بدالبنوع التجاريددة الااممدة بجم وريددة
اليمم(د ارسددة نظريددة تطبيقيددة) وهدددفت الد ارسددة الد تقيدديو مدددى تددوفر متطمبددات تطبيد يليددات الاوكمددة فددي البنددوع
التجاريددة الااممددة بدداليمم وتوصددمت الد ارسددة لجممددة مددم النتددايل كددام أهم ددا ان د تتددوفر اغمددب المتطمبددات اءساسددية
والازمة لتطبي
الاوكمدة فددي البنددوع ينددة الد ارسددة و أوصددت الد ارسددة مد ادث كافددة المنشددات الاامددة والداصددة بمددا في ددا قطدداع

البن ددوع التجاري ددة الاالم ددة بالجم وري ددة اليمني ددة بتطبيد د مب ددادئ وارش ددادات الاوكم ددة وتا ددديل با ددض بن ددود القد دوانيم
والتشرياات لتنسجو م ما تنادي ب الاوكمة في مبادي ا وارشادات ا.
( -7-9-2ممخص الدراسات السابقة)-:

مددم دددال مراجاددة الد ارسددات السددابقة المستارضددة فددي الد ارسددة الااليددة وغيرهددا مددم الد ارسددات اءدددرى التددي تددو

مراجات ددا أيضددا واالطدداع مي ددا  ,اتضد ام جممددة مددم هددذد الد ارسددات ركددزت مد واقد تطبيد المبددادئ الاامددة
لماوكمددة فددي المصددارم التجاريددة وكددذلع المصددارم االسددامية والباددث فددي الماددددات و الاوامددل التددي يمكددم ام
تؤ ر في إرساا وتطبي أسس ومبادئ الاوكمة المصرفية ,وتناول الباض اءدر مم الد ارسدات مددى إمكانيدة ام

تس و الاوكمة المصرفية في التقميل مم المداطر التي تواج ا هذد المؤسسدات ومدا مددي إمكانيدة تطبيد يليات دا
م المصارم اإلسامية.
 (-8-9-2عالقة ذه الدراسة بالدراسات السابقة)

توافقدت الد ارسدة الااليددة مد باددض مدم جزييدات الد ارسددات السدابقة فددي كون دا اتج دت بددام تركدز مد قيداس مدددى

إمكانيددة ام يسد د و االلتد دزاو بمب ددادئ وما ددايير الاوكم ددة فددي تازي ددز ورفد د ك ددااة اءداا المص ددرفي ,إال اند د اغم ددب
الد ارس ددات الس ددابقة وم ددم البيي ددات المدتم ددة تناول ددت ممارس ددات الاوكم ددة بمبادي ددا الاام ددة وال يوج ددد دلي ددل اوكم ددة

مصرفي واض الماايير وصادر م ج ة تشرياية رسمية ومدتصة يتو مم دالد قيداس واقد وامكانيدة تطبيد

أسس الاوكمة وهذا ما تميزت ب دراستنا الاالية م ساب الدراسات مم ددال إصددار مصدرم ليبيدا المركدزي
لدددليل اوكمددة مصددرفي ليتسددن لنددا قيدداس درجددة االلت دزاو ب ددذا الدددليل الاددوكمي وبيددام ا ددر االلت دزاو بتطبيق د

مد

المستوى الاداو لك دااة اءداا المصدرفي هدذا وتاتبدر الد ارسدة مدم الد ارسدات القميمدة التدي تناولدت هدذا الموضدوع فدي
البيية الميبية.
 -1المبحث الثاني ( اإلطار النظري لمدراسة)
 -2-1مفهوم حوكمة المؤسسات -:

ل دظ الاوكمدة هدو ترجمدة لممصدطم االنجميدزي (  ,) Governanceوقدد توصدل مجمد المادة الاربيدة بادد ددة
مااوالت لتاريب هذا المصطم إل اسدتدداو مصدطماات أددرى تابدر دم هدذد الكممدة م دل -:اإلدارة الرشديدة ,
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د .م م تاح التايب – جاماة سرت

أ .مصط مامد ونيس -املعهد العايل للعلوم والتقنية – اخلمس
الااكميددة  ,الاوكمددة  ,الاكددو ال ارشددد  ,الاكددو الصددال أو الجيددد  ,لددذا يطم د

م د مصددطم

Corporate

governanceباكومة الشركات (.أبو ظو وزايدي  2009ص .)4
وقد رفت مؤسسة التمويل الدولية (  ) IFCالاوكمة بان ا  :النظاو الذي يدتو مدم دالد إدارة الشدركات والدتاكو

في أ مال ا ( .رز  2007ص .)160

وقد رم أبو زر ( )2006الاوكمة المؤسسية بان ا نظاو لإلدارة والرقابدة يقدوو مد وضد هيكدل واطدار لتوزيد
الواجبددات والمسددؤوليات بدديم المش دداركيم فددي الشددركة ( مجمددس اإلدارة  ,والمددديريم  ,والمس دداهميم  ,وغي ددرهو مددم
المانييم ) والقوا د واإلجرااات التداذ الق اررات المتامقة بشؤوم المنظمة  ,وب ذا اإلجراا فأم الاوكمة المؤسسدية

تاطددي ال يكددل المايددو الددذي تددتمكم المنظمددة مددم دال د وض د أهددداف ا والوسددايل الازمددة لتاقي د هددذد اءهدددام
وتامل م مراقبة اءداا (.أبوزر .)2006
 -1-1مفهوم الحوكمة في القطاع المصرفي -:

إم اوكمة المؤسسات قد نجات في جذب قدر كبير مدم االهتمداو بسدبب أهميت دا لد داا االقتصدادي لممؤسسدات

واالقتصاد ككل  ,إال أن و م الرغو مم هذد اءهمية لو يم م وو اوكمة القطداع المصدرفي القددر الكدافي مدم
االهتمدداو فددي الد ارسددات الادي ددة  ,وياددد ذلددع غريبددا فددي ظددل اإلدراع الواض د ءهميددة دور المصددارم فددي إاكدداو
الرقابة م مدتمم المؤسسات( .السايد .) 2003

وأوض صياو ( )2009ام اوكمة القطاع المصدرفي تاكدس مراقبدة اءداا مدم قبدل مجمدس اإلدارة واإلدارة الاميدا
لممصددرم وامايددة اقددو اممددة اءس د و وأصددااب الوداي د

م د ادددتام أنوا ددا و اقددت و م د اإلط درام ذات

الصددمة ولكددم ضددمم إطددار تنظيمددي مادددد وهييددات رقابيددة ماينددة  ,ومددم بدديم الركددايز الرييسددة اءساسددية لماوكمددة
هند دداع فيتد دديم  ,أول مد ددا المتاد ددامميم الد دددادمييم وهد ددو اممد ددة اءس د د و ومجمد ددس اإلدارة واإلدارة التن يذيد ددة والمراقبد ددوم
والمراجاددوم الدددادميوم  ,و اني مددا المتاددامميم الدددارجييم  ,ويقصددد ب ددو المددود يم  ,ناهيددع ددم اإلطددار القددانوني

التنظيمددي والرقددابي  ,أمددا الركددايز اءساسددية التددي البددد مددم توافرهددا ات د يكتمددل أاكدداو الرقابددة ال االددة م د أداا
المصارم فتتم ل في الش افية وتوافر المامومات وتطبي الماايير المااسبية الدولية والن وض بمستوى الك دااات
البشرية مم دال التدريب( .صياو .)2009
و مد الددرغو مددم دددو وجددود تاريددم مواددد الميددا لماوكمددة  ,فمددم الواض د أم مبدددأ الاوكمددة هددو الددتاكو بكافددة
الااقددات السددموكية لممؤسسددة والمتاددامميم ما ددا  ,ومن د اوكمددة المصددارم هددي الطريقددة التددي تدددار ب ددا أ مددال

المص ددرم بم ددا ف ددي ذل ددع وضد د اءه دددام المؤسس ددية  ,وادارة المد دداطر  ,وايج دداد تد درابط وتناسد د ب دديم اءنش ددطة
والسموكيات المؤسسية مم ج ة وتوق أم تامدل اإلدارة باسدموب يمدم وسدميو مدم ج دة أددرى( .امداد  2007ص
.)438

وبص د ة امددة  ,يمكننددا القددول أم اوكمددة المصددارم هددي " النظدداو الددذي تددتو بموجب د إدارة المصددارم ومراقبت ددا

ابتا دداا تاقيد د غايات د ددا وأهد ددداف ا  ,ف د ددو بالت ددالي  ,النظد دداو الد ددذي يتاد ددامموم بموجبد د م د د مصدددادر رؤوس أم د دوال
المساهميم والمست مريم المؤسسيم "( .تشارك او  2005ص .)9
 -3-1أ مية الحوكمة في المؤسسات المصرفية -:

تاق الاوكمة الاديدد مدم الم ازيدا المرتبطدة بداءداا المصدرفي والماافظدة مد أموالد ومجوداتد  ,ممدا يادزز فيد

االستقرار المالي ومم و االستقرار االقتصادي  ,ومم أهو هذد المزايا ما يمي :

-1-3-2تد يض المداطر المتامقة بال ساد المالي واإلداري التي تواج ا المصارم ومم و الدول .
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-2 -3-1رف مستوى اءداا لممصارم ومم و التقدو والنمو االقتصادي والتنمية لمدولة .

 -3 -3-1جددذب االسددت مارات اءجنبيددة وتشددجي رأس المددال المامددي م د االسددت مار فددي المشددرو ات الوطنيددة
وضمام تدف اءموال المامية والدولية .

 -4-3-2الش د افية والدقددة والوضددوح والن ازهددة فددي الق دوايو الماليددة  ,ممددا يزيددد مددم ا تمدداد المسددت مريم مي ددا فددي
اتداذ القرار.
-5 -3-1اماية المست مريم بص ة امة سواا كانوا مم المست مريم الصاار أو مدم المسدت مريم الكبدار وسدواا
كانوا أقمية أو أغمبية وتاظيو ايدهو  ,م م ار اة مصال المجتم .

 -6-3-2ضددمام وجددود هياكددل إداريددة يمكددم ما ددا مااسددبة إدارة المصددارم أمدداو مسدداهمي ا م د ضددمام وجددود
مراقبة مستقمة م المااسبيم والمراجايم لموصول إل قوايو مالية م أسس مااسبية صاياة.
 -7 -3-1تاظيو قيمة أس و المصرم وتد يو التنافسية في أسوا المال الاالمية .

-8-3-2تجنب انزال المصارم في مشاكل مالية ومااسبية  ,بما يامل م تد يو واستقرار نشاط المصارم
الااممة باالقتصاد  ,ودراا لادوث االن يارات باءج زة المصرفية وأسوا المال المامية والاالمية .

-9-3-2الاصول م مجمس إدارة قدوي  ,يسدتطي ادتيدار مدديريم مدؤهميم قدادريم مد تاقيد وتن يدذ أنشدطة
المصرم في إطار القوانيم والمواي الااكمة وبطريقة أداقية (.نسمام  2009ص .)21-20
 -4-1أ داف الحوكمة المصرفية -:

يسا د تطبي الاوكمة المؤسسية في البنوع م تاقي جممة مم اءهدام نذكر مم أهم ا ما يمي -:

 -1-4-1تاسيم الك ااة االقتصادية لمبنوع وضمام تطبي مبدأ ال صل بيم الممكية واإلدارة .
 -2-4-1تاديد ال يكل الازو ومدتمم الوسايل والطر المتباة لتاقي أهدام البنع .

 -3-4-1توزي مسؤولية الرقابدة لكدل مدم مجمدس اإلدارة والمسداهميم الدذيم تمد م و الجمايدة الاامدة لمبندع وذلدع
مم أجل ضمام المتاباة الجيدة لكافة التاديات التي تط أر م القوانيم المسيرة لشؤوم البنع .

 -4-4-1ال صل والتمييز بيم م او ومسؤوليات كل مم المديريم التن يذييم وأ ضاا مجمس اإلدارة .
 -5-4-1تقييو أداا اإلدارة الاميا وتازيز المساالة ورف درجة ال قة .

 -6-4-1توفير لكل مم المساهميم والمدوظ يم والدداينيم والمقرضديم اإلمكانيدة لممشداركة فدي الرقابدة مد أداا
البنع .

 -7-4-1تجنددب والتقمي ددل مددم ا دددوث مش دداكل مااسددبية ومالي ددة اءم ددر ال ددذي يس ددا د مد د مندد تا ددرض البن ددع
الزمات والماافظة م استقرار نشاط مما يسدا د مد تاقيد االسدتقرار والتنميدة فدي االقتصداد ككدل( .نسدمام

 2009ص .)20
 -5-1ركائز الحوكمة المصرفية-:

إم أهو الركايز التي تناول ا الباا وم والمامموم هي كما يمي -:

 -1-5-1السددموع اءداقددي -:يشددير هددذا المرتكددز م د البنيددة اءداقيددة ومجمو ددة القدديو الداصددة التددي يددتو
تاميم ا في المصارم.

 -2-5-2الرقابة والمساالة -:يتادتو وجدود إطدار فا دل لمتقدارير الماليدة لكدي تكتمدل أاكداو الرقابدة ال ا مدة مد
أداا المصارم .

 -3-5-1إدارة المددداطر -:بددرزت الااجددة المماددة إلد اال تندداا بددأدارة المددداطر بسددبب التطددورات السدرياة فددي
اءو ار المالية و ولمة التدفقات المالية .
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أ.إبراهيو مامد بدالكريو-جاماة سرت

أ .مصط مامد ونيس -املعهد العايل للعلوم والتقنية – اخلمس
 -4-5-1الك ااات والم ارات  -:يادد تدوافر ددد مدم االسدتراتيجييم المدؤهميم فدي المصدرم مد وجدود ك دااات
تتمت د بالم ددارات الازمددة التددي اددددها مجمددس اإلدارة  ,وأيضددا وجددود أ ضدداا مجمددس إدارة يتمتاددوم باالسددتقالية
الكافية والمارفة ال نية ركيزة ال يست ام ب ا في د و الامميات المصرفية وتازيز أداي المالي .
 -5-5-1ال يكدل التنظيمدي  -:يك دل وجدود هيكدل تنظيمدي لممصدرم تاديددا دقيقدا لمددى فااليدة وواجبدات نظدداو
الاوكمة المصرفية  -6-5-1 .التشرياات واءنظمة القانونية  -:تس و التشرياات واءنظمة القانونية في تازيدز

وتد يو البنية الاامة لنظاو الاوكمة المؤسسية (.طالب والمش داني  2011ص .)57-51
 -6-1أداء المصارف التجارية -:

تتنددوع وتدتمددم مجدداالت اءداا فددي المنظمددات واء مددال تباددا الدددتام أ مددال وطبياددة نشدداط ا  ,ووفقددا لدددرجات
إدارت ا في التركيز م تمع المجاالت التي تاتمد م أم تاق اءهدام مم دال ا يم ل أولية تمع المجداالت
التي يقل أهمية م مجاالت اءهدام الرييسية ( .بدالا  2017ص .)18
ويمكدم تاريدم اءداا مد أند القيدداو بالشديا أو تاديددة مدل ماددد أو انجدداز م مدة أو نشدداط ماديم  ,بماند أم

اءداا هو :قياو الشدص بسموع ما  ,وذلع لتاقي هدم ماددد  ,فقدد يكدوم إشدباع ااجدة مايندة أو ادل مشدكمة
ما أو التدطيط لمشروع ما (.أبو النصر  2012ص .)65
كمددا يمكددم تاري د

م د أن د اناكدداس لقدددرة منظمددة اء مددال وقابميت ددا م د تاقي د أهددداف ا( .الاددالبي وادريسدديم

 2009ص .)38
 -2-6-1مفهوم األداء المصرفي -:

اءداا م ددوو نسددبي فدداداا بنددع مادديم مد ا قددد يكددوم إذا مددا تمددت مقارنتد بدداداا بنددع  Aفددي ادديم أم ذلددع اءداا

ن سد قددد يكددوم ضدداي ا إذا كانددت مقارنتد بيند وبدديم أداا البنددع  . Bواجمدداال تشددير كممددة أداا إلد التن يددذ ال امددي

لم ارا ددل الام ددل  .كم ددا تان ددي درج ددة ومس ددتوى الم ددارة والمج ددود المب ددذول ف ددي التن ي ددذ  .ويقص ددد ال ددباض ب دداءداا
المدرجات المتاققة فاميا قياسا باءهدام التي يسا البنع إل تاقيق ا .
وبناا م ذلع  ,ينصرم أداا البنع م مجمو ة الوسايل الازمة ذو أوج النشاط المدتم دة والج دود المبذولدة
لقياو البنوع بدورها  ,وتن يذ وظاي ا في ظل البيية المصرفية الدارجية المايطة مم أجل تقدديو الدددمات البنكيدة

التي تاق اءهدام( .الربياي ويدروم  2011ص .)145
 -1-6-1أ مية األداء-:

أوال :ياتبر أداة توجي بالنسبة لممنظمة مم أجل تاقي أهداف ا .
انياً  :ياتبر أداة لمارفة االة المنظمة .

ال اً :يستامل كاداة لمارفة االدتال الواقاة ند تاقي اءهدام.

رابااً  :تاديد سبل تطوير الاامميم ودفا و ناو تطوير أن س و( .ساودي ويدروم  2016ص .)4

- 3-6-1أ داف األداء -:

أوال :الجسر الدذي يدربط بديم اإلسدتراتيجية التدي تدو ادتيارهدا وقياسدات اءداا المادددة  ,التدي تؤشدر تقددو المنظمدة

اتجاد رؤيت ا ورسالت ا وفي إطار منظومة القيو التي تاتمدها .

انياً :ياطي الوصم الدقي لما ي ترض القياو ب  ,وتن يدذد بادرض انجداز وتاقيد إسدتراتيجية المنظمدة ونجاا دا
م المستوى البايد .
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ال اً :تتبن المنظمة أهددام اءداا مدم قبيدل ردو الم دارات  ,زيدادة تددريب الادامميم  ,ايدث يمكدم ل دذد اءهددام

إذا ما تاققت المساهمة بتن يذ فاال لإلستراتيجية الماتمدة ( .ادريسيم ويدروم  2009ص .) 2012
 -3المبحث الثالث (الجانب العممي لمدراسة)
 -2-3مقدمة:

ي دددم هددذا الجددزا مددم الد ارسددة إل د ربددط الم دداهيو النظريددة لماوكمددة المصددرفية والمستارضددة سددابقا والتددي اققددت

ال دم اءول مم الدراسة ,وربط ا باإلطار التطبيقي الميداني لمدراسة والذي يسا لتاقي باقي أهدام الدراسة,
ايث سيتو في

رض اإلجرااات التاميمية مم أجل الوصول إل النتايل.

 -1-3مجتمع وعينة الدراسة:

تو ادتيار جمي المصارم التجارية الااممة في مدينة سرت و البالغ ددها ( )7مصارم تجارية كمجتم و ينة

ل ددذد الد ارسددة ,ايددث تددو توزيد اسددتمارات االسددتبيام م د المدددراا و رؤسددا اءقسدداو ب ددذد المصددارم وكانددت نتددايل
التوزي كايتي -:
جدول ()2توزيع استمارة االستبيان
البيان

العدد

النسبة

االستمارات الموزعة

40

%100

االستمارات المستممة

36

%90

االستمارات لم يتم استالمها

4

%10

االستمارات الغير صالحة لتحميل

0

0

االستمارات الخاضعة لمتحميل

36

%90

يوض د الجدددول توزي د االسددتمارة م د

دددد مددم المصددارم التجاريددة الااممددة فددي مدينددة سددرت ايددث كددام دددد

االستبيام الموزع (  ) 40و االستمارات التي تو تاميم ا أو الصالاة لمتاميل ( )36استمارة .
 -3-3أداة جمع البيانات (االستبيان) :

مم أجل تاقيد أهددام الد ارسدة تدو تصدميو اسدتمارة اسدتبيام تاطدي كدل جواندب المشدكمة ومتايرات دا ,وقدد ااتدوت

اسددتمارة االسددتبيام م د رسددالة فددي مقدددمت ا الاددرض من ددا التاريددم بموضددوع الد ارسددة واشددتممت االسددتبانة م د
جزأيم رييسييم هما:


الجزء األول :وهو يتام بدصايص يندة الد ارسدة "المامومدات الشدصدية لممشداركيم" وقدد تدالم هدذا الجدزا مد



أما الجزء الثاني :يتم دل فدي البياندات المتامقدة بمتايدرات الد ارسدة ايدث ااتدوى مد مادوريم وتكدوم المادور مدم

دد (  ) 3أسيمة لكل من ا دد مم اإلجابات االدتيارية.

( ) 12فقرة ت دم إل التارم م مدى التزاو المصدارم التجاريدة بتطبيد دليدل الاوكمدة الصدادر دم مصدرم
ليبيا المركزي وتكوم الماور ال اني مم ( )7فقرات ت دم لمارفة ا ر التزاو المصارم بتطبي الدليل م ك دااة
أداا الامل بالمصارم ولارض قياس وادتبار متايرات الد ارسدة تدو المجدوا إلد اسدتدداو مقيداس ليكدرث الدماسدي
في قياس هذد ال قرات م الناو التالي:
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أ .مصط مامد ونيس -املعهد العايل للعلوم والتقنية – اخلمس
جدول رقم ( )1درجات بدائل اإلجابة عمى فقرات االستبيان
اإلجابة

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

الدرجة

5

4

3

2

1

ايث كام الوسط الاسابي ال رضي (ءداة القياس) هو ( ,)3وتو استدراج

م طري الماادلدة الرياضدية التاليدة

( ,3=5/ )5+4+3+2+1وتدو تصدنيم إجابدات الايندة مدم ددال الوسدط المدرج لقديو المقيداس وذلدع مدم دددال
اال تماد م ماادلة طول ال ترة (

) ويوض الجدول رقو ( )3فترات اتجاد يراا الاينة -:

 -4-3المعالجة اإلحصائية :

لتامي ددل الماموم ددات المتجما ددة والمتاص ددل مي ددا م ددم أفد دراد الاين ددة ت ددو اس ددتدداو ط ددر إاص ددايية مناس ددبة وذل ددع

باالس ددتاانة ببرن ددامل الا ددزو اإلاص ددايية ( )spssو ت ددو االاتك دداو لمق دداييس النز ددة المركزي ددة ومق دداييس التش ددتت و
المتم مة في التك اررات و المتوسط الاسابي و االنارام الماياري  ,ليظ در اتجاهدات أفدراد الايندة دم كدل فقدرة و
تددو اسددتدداو أيضددا ادتبددار ( )T-testالدتبددار فرضدديات الد ارسددة  ,و ماامددل (أل ددا كرونبدداخ) ليظ ددر مدددى صددد
بات الاينة.
جدول رقم ()3
 -5-3وصف توزيع خصائص العينة :

التالي يبيم وصم لتوزي دصايص اءفراد المجيبيم م فقرات نموذج االستبيام.
جدول ( )4توزيع المشاركين حسب الوظيفة
الوظيفة

العدد

النسبة المئوية

مدير مصرف

6

%17

رئيس قسم

30

%83

اإلجمالي

36

%100

المتوسط المرجح

2.79-2

1.59-2.80

3.39-1.60

اتجاه اإلجابة

غير موافق بشدة

غير مواف

ماايد

4.29-3.40
مواف

5 -4.10
مواف بشدة

يوض الجدول أ اد ام ما نسبت  %83مم يندة الد ارسدة يشداموم وظي دة ريديس قسدو ومدا نسدبت  %17وبواقد

 6أفراد مم مجموع الاينة يشداموم وظي دة مددير مصدرم وهدذا ياندي ام اغمدب المصدارم يندة الد ارسدة قدد تمدت
االست ادة مم إجابات المدراا داصت ا مما يزيد مم مو وقية ودقة اإلجابات المتاصل مي ا ويو ر بايجابية م
صاة النتايل.
جدول ( )5توزيع المشاركين حسب سنوات الخبرة
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سنوات الخبرة

العدد

النسبة المئوية

أقل من  5سنوات

8

%22

من  5إلي  20سنوات

9

%25

من  22إلى  25سنة

10

%28
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أكثر من  25سنة

9

%25

اإلجمالي

36

%100

يوضد الجددول رقدو  5توزيد

يندة الباددث اسدب سدنوات الدبدرة ايدث كاندت اإلجابددة مدتم دة مدم فيدة إلد أدددرى

وظ رت الدبرة الاينة التي تقل م  5سنوات بنسبة ( )%22ومم  5سنوات إل  10سدنوات مدا نسدبت ()%25

مم مجمدوع الايندة وأمدا الدبدرة التدي تتدراوح مدم  11إلد  15سدنة فكاندت بنسدبة ( )%28ومدم لددي و دبدرة تاددت
 15سنة هو  9أفراد وبنسبة ( )%25وهذا كم يتي بام تكوم دبدرة أفدراد الايندة كافيدة بدد و جدودة اإلجابدة ادول
فقرات االستبيام .

جدول ( )6توزيع المشاركين حسب المؤ ل العممي
المؤ ل العممي

العدد

النسبة المئوية

بكالوريوس

31

%87

ماجستير

5

%13

اإلجمالي

36

%100

بينت النتايل الموضاة بالجدول رقو  6أم دد أفراد الاينة الذيم يامموم مؤهدل البكدالوريوس هدو  31وبنسدبة
( )%87مم أفراد الاينة و اممة مؤهدل الماجسدتير  5أفدراد و بنسدبة ميويدة ( )%13ممدا يشدير إجمداالً و يؤكدد

بددام أف دراد الاينددة قددادريم م د ف ددو التسدداؤالت ال دواردة باالسددتبيام  ,و اإلجابددة مي ددا بوضددوح مددو يددددو مو وقيددة

المامومات و النتايل المتاصل مي ا.
 -6-3ثبات وصدق أداة الدراسة -:

مم أجل ادتبار دقة و بات القياس ومددى اال تماديدة ,فقدد تدو ادتبدار بدات االسدتبيام دم طريد إدضداع فق ارتد

الدتبار قوة ال بات "ماامل أل ا كرونباخ.

الجدول ( )7يوضح نتائج الفا كرونباخ لمتأكد من ثبات فقرات االستبيان وصدقها

المحور

عدد العبارات

معامل الثبات

قيمة الصدق

المحور األول

12

0.691

0.831

المحور الثاني

7

0.81

0.90

إجمالي المحاور

19

0.664

0.814

يتددبم مددم الجدددول أ دداد ( )7أم قيمددة أل ددا كرونبدداخ اإلجماليددة تسدداوي ( )%66و تجدداوزت ( )%60و بالتددالي
تاتبددر النسددبة مقبولددة و تدددل م د

بددات الاينددة لتكددوم مناسددبة لتاقي د أهدددام الباددث وياددزز ذلددع ارت دداع نسددبة

صددد اءداة والبالاددة ( ,)0.814كمددا يوض د الجدددول أن د يوجددد اتسددا دادمددي فيمددا بدديم ال ق درات المكونددة لكددل
ماور مم مااور االستبيام وذلدع مدم ددال الددرجات ال بدات والصدد المتاققدة لكدل مادور ممدا يؤكدد ا تماديدة

وصااية أداة القياس.
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أ .مصط مامد ونيس -املعهد العايل للعلوم والتقنية – اخلمس
 -7-3تحميل نتائج الدراسة -:

يوضد د د كد د ددا م د ددم الجد د دددول ( )8وك د ددذلع الجد د دددول ( )9بن د ددود الماد د ددور اءول والما د ددور وال د د دداني مد د د الت د د دوالي
متضددمناً مؤش درات و نتددايل أراا الاينددة فددي تقيدديو مدددى الت دزاو المصددارم التجاريددة بدددليل الاوكمددة ومددا ا ددر ذلددع
التطبي

م مستوى ك ااة اءداا بالمصارم و تو توضي ذلع مم دال التك اررات و النسبة الميوية التجاهدات

الاينة اول كل فقرة و يظ ر الجدول أيضا الوسط الاسابي و كذلع االنادرام المايداري وكدذلع مسدتوى الموافقدة

لكل فقرة .
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المحور األول ( مستوى التزام المصارف التجارية بدليل الحوكمة)

الجدول ()8
ر.
و

1

مستوى الموافقة
الابارات
يمتد د ددزو المصد د ددرم بتن يد د ددذ اءاكد د دداو
الداصة بممكية اءس و

غير مواف بشدة غير مواف
الادد النسبة

الادد النسبة

%00

%00

00

00

ماايد

مواف

الادد

النسبة

03

%8.3

مواف بشدة

الادد النسبة
15

%41.7

الادد

النسبة

الاسابي

الماياري

18

%50

4.416

.64918

يسددم المصددرم لجمي د المسدداهميم
2

بالمشد دداركة ب ا ميد ددة فد ددي اجتما د ددات 00

%00

00

%00

04

%10.8

13

%35.1

المتوسددط االنا د د درام مسد د د د د د د ددتوى

19

الجماية الامومية.

51.4
%

4.305

.95077

الموافقة

مواف د د د د د د د د د د
بشدة
مواف د د د د د د د د د د
بشدة

يضو مجمدس إدارة المصدرم لجاندا3

دايمد ددة ( لجند ددة مراجاد ددة ,لجن د دوا دارة

المدد د د د د د د دداطر ,لجند د د د د د د ددة التاييند د د د د د د ددات

00

%00

00

%00

02

%5.4

13

%35.1

21

56.8

%

4.527

.60880

مواف د د د د د د د د د د
بشدة

والمكافات ,لجنة الاوكمة
يمتد د د ددزو المصد د د ددرم بماد د د ددايير البييد د د ددة
4

الرقابيد د د ددة وطبياد د د ددة مد د د ددل المراقبد د د ددة
الدادمي د ددة والدارجي د ددة وكي ي د ددة م د ددل

01

%2.7

02

%5.4

10

%27

8

وادة االمت ال
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%21.6

15

40.5
%

3.944

1.0940

ماايد

أ.إبراهيو مامد بدالكريو-جاماة سرت

د .م م تاح التايب – جاماة سرت

أ .مصط مامد ونيس -املعهد العايل للعلوم والتقنية – اخلمس
يمتد ددزو مجمد ددس اإلدارة بتطبي د د دورد
5

في تازيدز القديو اءداقيدة واإلشدرام 00
م كافة أ مال .

%00

01

2.7 %

05

%13.5

13

%35.1

17

45.9
%

4.277

.81455

مواف د د د د د د د د د د
بشدة

يمت د ددزو المص د ددرم بتطبيد د د الما د ددايير
6

الدواردة فددي دليددل الاوكمددة والداصددة

ب د ددالتزاو المص د ددرم بتقي د دديو إجد د درااات
الاوكمد د ددة ومتاباد د ددة أ مد د ددال اإلدارة,

00

%00

02

%5.4

01

%2.7

17

%45.9

16

43.2
%

4.305

.78629

مواف د د د د د د د د د د
بشدة

وك ددذلع فيمد ددا يتامد د بتايد دديم المد دددير
الااو والمدراا الرييسيوم.
يمت د ددزو المص د ددرم بتطبيد د د الما د ددايير
الدواردة فددي دليددل الاوكمددة مددم ايددث

7

تك د د د د ددويم مجم د د د د ددس اإلدارة واجمد د د د د د

وشروط ضويت واجتما ات وكذلع

00

%00

00

%00

02

%5.4

14

%37.8

20

54.1
%

4.500

.60945

مواف د د د د د د د د د د
بشدة

الم ازيد د د ددا الماليد د د ددة والاينيد د د ددة لم د د د درييس
وأ ضاا المجمس.
يقوو المصدرم بددورد اإلشدرافي مد
8
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المؤسسددات التاباددة ل د وفقددا لمددا ورد 00

في دليل الاوكمة.

%00

00

%00

03

%8.1

12
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%

4.500

.65465
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9

ياد ددرص المصد ددرم م د د مااممد ددة
جميد د المس دداهميم بش ددكل متك دداف

00

%00

00

%00

04

%10.8

15

%40.5

17

وداصة أقمية المساهميم.

45.9
%

4.361

.68255

مواف

يق د د ددوو المص د د ددرم بتطبيد د د د بن د د ددود
10

اإلفصد د د د د د دداح س د د د د د د دواا اإلفصد د د د د د دداح
لممس د د د د د دداهميم او لممتا د د د د د ددامميم او

00

%00

00

%00

04

%10.8

13

%35.1

19

51.4

%

4.416

.69179

موافد د د د د د د د د د د
بشدة

الجم ور
يمتزو المصرم بتطبيد وتن يدذ بندد
11

اإلفصدداح لمصددرم ليبيددا المركددزي
الوارد في دليل الاوكمة.

01

%2.7

01

%2.7

05

%13.5

13

%35.1

16

43.2
%

4.166

.97101

مواف

يمتزو المصرم بتطبي المتطمبات
اءد د د د د ددرى الداص د د د د ددة بالت ازم د د د د ددات
12

المس د د دداهميم مد د ددم القطد د دداع الاد د دداو
وكذلع التقييد بااللتزامات المقررة

00

%00

00

%00

04

%10.8

قانوناً .
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13

%35.1

19

51.4
%

4.416

.69179

موافد د د د د د د د د د د
بشدة

د .م م تاح التايب – جاماة سرت

أ.إبراهيو مامد بدالكريو-جاماة سرت

أ .مصط مامد ونيس -املعهد العايل للعلوم والتقنية – اخلمس
و من خالل استعراض الجدول ( )8يتضح األتي -:

 - 1يااظ مم مؤشدرات ال قدرة اءولد أم الاالبيدة الاظمد مدم إجابدات أفدراد الايندة قدد وقادت مدا بديم موافد و
مواف د د بشد دددة و باد دددد ( )33مد ددم أصد ددل ( )36تك د درار و بنسد ددبة مجمو د ددا ( )%89.1و جد دداات لتاكد ددد الت د دزاو
المصارم مال الدراسة بتن يذ اءاكاو الداصة بممكية اءس و وقدد بمدغ المتوسدط الاسدابي ل دذد ال قدرة ()4.416

و ب ددانارام ماي دداري ( )0.64918ل ددياكس ب ددذلع تركي ددز إجاب ددات الاين ددة ا ددول متوس ددط ا و دددو تش ددتت ا وظ ددر
مستوى الموافقة لم قرة في مستوى المواف بشدة.
 -2يااددظ أم ( )%86.5مددم إجابددات م ددردات الاينددة تركددزت م د مددا بدديم مواف د و موافد د بشدددة لتاكي ددد أم
المص ددارم تس ددم لجميد د المس دداهميم بالمش دداركة ب ا مي ددة ف ددي اجتما ددات الجماي ددة الامومي ددة ,.وك ددام المتوس ددط

الاسابي إلجابات أفراد الاينة ( )4.305و بانارام ماياري ( )0.95077وكام االتجاد الااو يراا الاينة ل ذد
ال قرة قد وق في مستوى الموف بشدة بالرغو مم وجود  4تك اررات مسجمة في دانة الماايد
 -3فيمددا يتامدد بددال قرة ال ال ددة فددأم متوسددط الاسددابي ل ددذد ال ق درة ( )4.527و بددانارام ماي دداري ()0.60880
لتوض د التبددايم فددي تركيددز إجابددات أف دراد الاينددة اددول هددذد ال قددرة ايددث وقاددت مددا نسددبت ( )%91.9مددم هددذد
اإلجابددات مددا بدديم مواف د و مواف د بشدددة ليدددل بددام مجمددس إدارة المصددرم يضددو لجانددا دايمددة  ,وظ ددر المسددتوى

الااو لم قرة بدرجة مواف بشدة وفقا لممتوسط الاسابي المتاق .

 -4أمددا فيمددا يتام د بددال قرة الراباددة و التددي تناولددت تس داؤل اددول الت دزاو المصددرم ببنددد الماددايير البييددة الرقابيددة
وطبياة مل المراقبة الدادمية والدارجية وكي ية مل وادة االمت ال فقد تباينت إجابات يندة الد ارسدة ادول ذلدع
و بماددت اإلجابددات الماايدددة  10إجابددات وبنسددبة  %27ومددا نسددبت  %8.1فيمددا بدديم الايددر موافد والايددر مواف د

بشدة وباقي الوزم النسبي في دانتي المواف والمواف بشدة وظ ر المسدتوى الاداو لم قدرة فدي مسدتوى الماايدد كمدا
هو مبيم في الجدول ليتاكد ام مستوى االلتدزاو ل دذد ال قدرة قدد كدام متوسدطا و بمتوسدط اسدابي بمدغ ( )3.944و
بانارام ماياري (. )1.0940
 -5يااظ مم مؤشرات ال قرة الدامسة أم ( )%81مم إجابات م ردات الاينة تركزت بيم مواف و مواف بشدة
و بنسبة ( )%19موز ة م اءوزام اءدرى لتؤكد في المجمل بام مجمس اإلدارة يمتزو بتطبي دورد في تازيدز
القيو اءداقية واإلشرام م كافة أ مال .و كام المتوسط الاسابي إلجابات أفراد الاينة ( )4.277و بانارام

ماياري (. )0.81455
 -6اتض ام المتوسط الاسابي لم قرة السادسدة يسداوي ( )4.305و بدانارام مايداري ( )0.78629ايدث وقد
ما نسبت ( )%89.1مم هذد اإلجابات مدا بديم موافد و موافد بشددة وكدام اتجداد ال قدرة فدي درجدة الموافد بشددة
لياكس بذلع التزاو المصارم بتقييو إجرااات الاوكمدة ومتابادة أ مدال اإلدارة ,وكدذلع فيمدا يتامد بتايديم المددير
الااو والمدراا الرييسيوم.
 -7أمددا ال قدرة السدداباة فقددد تناولددت مدددى الت دزاو المصددارم بتطبيد الماددايير الدواردة فددي دليددل الاوكمددة مددم ايددث
تكددويم مجمددس اإلدارة واجمد وشددروط ضددويت واجتما اتد و الم ازيددا الممنواددة لمدرييس وأ ضدداا المجمددس ايددث
ك ددام المتوس ددط الاس ددابي ل ددذد ال قد درة ( )4.500و ب ددانارام ماي دداري ( )0.60945واءغمبي ددة كان ددت موافق ددوم و

موافقوم بشدة وبنسبة ( )%91.9ليتاكد التزاو الاينة المباو ة ب ذا البند.
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 -8يااددظ أم إجابددات الاينددة الداصددة ب ددذد ال قدرة قددد وقاددت مددا بدديم موافد و موافد بشدددة و كانددت بادددد ()33
تكرار مم أصل ( )36تكرار و بنسبة وصدمت الد ( )%89.2لتؤكدد بدذلع أم المصدارم تقدوو بددورها اإلشدرافي
مد المؤسسددات التاباددة ل ددا وفقددا لمددا ورد فددي دليددل الاوكمددة.و بمددغ المتوسددط الاسددابي ( )4.500ل ددذد ال ق درة و

بانارام ماياري (. )0.65465
 -9هذد ال قرة تبيم أم إجابات أفراد الاينة التي وقات ما بيم موافد و موافد بشددة كاندت باددد ( )32تكدرار
مددم أصددل ( )36تك درار و بنسددبة وصددمت إل د ( )%88و جدداات لتؤكددد ياددرص المصددارم م د مااممددة جمي د
المسداهميم بشددكل متكدداف وداصددة أقميددة المسدداهميم.و بمدغ المتوسددط الاسددابي ل ددذد ال قدرة ( )4.361و بددانارام

ماياري (. )0.68255

 -10فيمددا يتامد بددال قرة الااشدرة فددأم متوسددط الاسددابي ل ددذد ال قدرة ( )4.416و بددانارام مايدداري ()0.69179
لتوض

دو التبايم في تركيز إجابات أفراد الاينة اول هذد ال قرة ايث وقد فقدط  4تكد اررات مدم هدذد اإلجابدات

في داندة الماايدد بينمدا تركدزت بداقي اإلجابدات فدي داندة الموافد و الموافد بشددة وبواقد  32تكدرار ممدا ياكدس

التزاو المصارم بتطبي بنود اإلفصاح سواا اإلفصاح لممساهميم او لممتاامميم او الجم ور.

 -11يااظ مم دال مؤشرات ال قرة الااديدة شدر أم ( )29مدم إجابدات م دردات الايندة تركدزت بديم موافد
و مواف بشدة وتوز ت باقي التك اررات م اءوزام اءدرى كما هو موض بالجدول وكام مستوى الموافقة ل دذد
ال قرة بدرجة مواف ليناكس التزاو المصارم بتطبي وتن يذ بندد اإلفصداح لمصدرم ليبيدا المركدزي الدوارد فدي دليدل
الاوكمة.و كام المتوسط الاسابي ءفراد الاينة م هذد ال قرة ( )4.166و بانارام ماياري (. )0.97101

 -12أما ال قرة اءديرة في هذا الماور و التي تضمنت قياس مدى التزاو المصارم بتطبي المتطمبات اءدرى
الداصددة بالت ازم ددات المسدداهميم م ددم القطدداع الا دداو وك ددذلع التقييددد بااللت ازم ددات المق ددررة قانون ددا فق ددد ك ددام المتوس ددط
الاسابي ل ذد ال قرة ( )4.416و بانارام ماياري ( )0.69179ايث بمغ الماايدوم  4ااالت مم أفراد الايندة
و  32االة هو الموافقوم و الموافقوم بشدة بنسبة وكام المستوى الااو بدرجة مواف بشدة ليدل م التزاو الاينة
مال الدراسة بتمع المتطمبات وااللتزامات والواردة بدليل الاوكمة.
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د .م م تاح التايب – جاماة سرت

أ .مصط مامد ونيس -املعهد العايل للعلوم والتقنية – اخلمس
المحور الثاني ( اثر االلتزام بتطبيق الدليل عمى كفاءة األداء بالمصرف)

الجدول رقو ()9

ر.م مستوى الموافقة
الابارات

غيــــــــر موافــــــــق غير موافق

بشدة

الادد النسبة

الادد النسبة

محايد
الادد

موافق
النسبة

موافق بشدة

الادد النسبة

الادد

المتوســـــط االنحـــــــ ار مســـــــــتوى

الحسابي

النسبة

ف

المعياري

الموافقة

يك ددل االلت دزاو بدددليل الاوكمددة الرف د
2

مددم مؤش درات أداا الامددل التنظيميددة
واإلداري ددة والا ددد م ددم ال س دداد الم ددالي

00

%00

00

%00

02

%1.7

22

%19.7

14

واإلداري بالمصرم.

يسددا د االلت دزاو بدددليل الاوكمددة فددي
1

ض د د ددمام اق د د ددو جميد د د د اءطد د د درام 00

وتطوير اءداا الااو بالمصرم.

%00

00

%00

04

%20.8

23

%35.2

29

االلتدزاو بالددليل مدم شدان ام يم ًكدم
3

المصد د ددرم مد د ددم د د د ددض مسد د ددتويات
التك د د د دداليم وال د د د ددتاكو ف د د د ددي ال د د د ددديوم

00

%00

02

%1.7

04

%20.8

27

%45.9

24

والتقميل مم المداطر الماتممة.
4

526

يسددا د االلت دزاو بدددليل الاوكمددة مددم
إمكانيد د د د د ددة قيد د د د د دداس وتقيد د د د د دديو اءداا

00

%00

00

%00

00

%00

19
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%51.4

17

64.9
%

52.4

%

37.8
%
54.9

%

4.638

4.416

4.222

4.222

.5426

.6917

.9595

.7601

موافد د د د د د د د د د د
بشدة

موافد د د د د د د د د د د
بشدة

موافد د د د د د د د د د د
بشدة
موافد د د د د د د د د د د
بشدة
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وبالتد ددالي تازيد ددز اءسد دداليب الرقابيد ددة
بالمصرم.
االلت دزاو بدددليل الاوكمددة يسددا د فددي
5

6

زيادة مادالت الاوايد م اءصول 00

%00

03

%8.1

04

%10.8

11

%29.7

18

تطبي د الدددليل وااللت دزاو ب د يزيددد مددم
مؤشد د د د درات الاواي د د د ددد مد د د د د اق د د د ددو
الممكية.

00

%00

00

%00

01

%2.7

15

%40.5

20

يض د ددمم االلت د د دزاو والتطبي د د د السد د ددميو
7

527

لبن ددود ال دددليل ب ددام توجد د اس ددت مارات 00
المصرم في المسارات الصاياة.

%00

00

%00

00

%00

13
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%35.1

23

48.6
%
54.1

%

62.2
%

4.472

4.527

4.638

.5063

.5599

.4871

موافد د د د د د د د د د د
بشدة
موافد د د د د د د د د د د
بشدة

موافد د د د د د د د د د د
بشدة
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و من خالل استعراض الجدول ( )9يتضح اآلتي -:

 - 1يااظ في ال قرة اءول مم المادور ال داني أم الاالبيدة الاظمد مدم إجابدات أفدراد الايندة قدد وقادت مدا بديم
مواف د و مواف د بشدددة و بادددد ( )35تك درار مددم أصددل ( )36تك درار و جدداات لتاكددد أم االلت دزاو بدددليل الاوكمددة
يددد و مددم رف د مؤشددرات أداا الامددل التنظيميددة واإلداريددة والاددد مددم ال س دداد المددالي واإلداري بالمص ددرم ,و بمددغ

المتوسددط الاسددابي ل ددذد ال ق درة ( )4.638و بددانارام مايدداري ( )0.54263لددياكس بددذلع تركيددز إجابددات الاينددة
اول متوسط ا و دو تشتت ا .
 -2يااددظ أم ( )%86.5مددم إجابددات م ددردات الاينددة تركددزت م د مددا بدديم مواف د و مواف د بشدددة لتاكددد بددام
االلتدد ازو بدددليل الاوكمددة يس ددا د ف ددي ضددمام اق ددو جمي د اءطددرام وتط ددوير اءداا الا دداو بالمص ددرم , .وك ددام
المتوسط الاسابي إلجابات أفراد الاينة ( )4.416و بانارام ماياري ()0.69179

 -3فيمددا يتامدد بددال قرة ال ال ددة فددأم متوسددط الاسددابي ل ددذد ال ق درة ( )4.222و بددانارام ماي دداري ()0.95950
وتركزت اغمب إجابات أفراد الاينة اول هذد ال قدرة فيمدا بديم موافد و موافد بشددة و بنسدبة ( )%83.7وبداقي
التك اررات توز ت فيما بيم الاير مواف والماايد ,وظ ر المستوى الااو لم قرة بدرجة مواف بشدة.

 -4أما فيما يتام بال قرة الراباة و التي تناولت مدى إمكانية ام يسا د االلتزاو بدليل الاوكمدة فدي قيداس وتقيديو
اءداا و تازيز اءساليب الرقابية بالمصرم.فقد أكدت إجابات ينة الد ارسدة مد ذلدع مدم ددال موافقدة جميد
ايراا كما مبيم بالجدول وكام المتوسط اسابي لم قرة ( )4.222و بانارام ماياري (. )0.76012
 -5نااددظ مددم المؤشدرات المتاصددل مي ددا اددول هددذد ال قدرة أم ( )%78.3مددم إجابددات م ددردات الاينددة تركددزت
بيم مواف و مواف بشدة و بنسبة ( )%8.1غير موافقوم وما نسبت  %10.8مدم الايندة كاندت ماايددة و كدام
المتوسددط الاسددابي إلجابددات أف دراد الاينددة ( )4.472و بددانارام مايدداري ( )0.50631لتؤكددد بددذلع أم االلتددزاو
بدليل الاوكمة يسا د في زيادة مادالت الاوايد م اءصول.
 -6أمددا ال ق درة السادسددة فقددد ظ ددر المتوسددط الاسددابي ل ددذد ال ق درة ( )4.527و بددانارام مايدداري ()0.55990
ايث اتج ت غالبية أفراد الاينة بام توافد

مم مؤشرات الاوايد م اقو الممكية..

مد مددلول هدذد ال قدرة وبمدا ي يدد بدام تطبيد الددليل وااللتدزاو بد يزيدد

 -7أما ال قرة الساباة و اءديرة في الماور ال اني فقد كام المتوسط الاسابي ل ذد ال قرة ( )4.638و بانارام
ماياري ( ).48714ايث واف جمي أفراد الاينة

م مضموم هذد ال قرة و أكدوا بام االلتزاو والتطبي السدميو

لبنود الدليل يضمم بام توج است مارات المصرم في المسارات الصاياة.
 -8-3اختبار فرضيات الدراسة -:
 -2-8-3الفرضية األولى -:

 H0 -ال تمتزم المصارف التجارية بتطبيق دليل الحوكمة الصادر عن مصرف ليبيا المركزي.

  H1تمتزم المصارف التجارية بتطبيق دليل الحوكمة الصادر عن مــــــــصرف ليبيا المركزي.One-Sample Testالجدول ( )20يوضح نتائج اختبار الفرضية األولى
Test Value = 3
Mean 95% Confidence Interval of
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أ .مصط مامد ونيس -املعهد العايل للعلوم والتقنية – اخلمس
Difference

the Difference
Upper

Lower

1.4689

1.2950

)tailed

الفرضــــــية
األولى

1.38194

.000

32.27

35

0

يتض د م ددم الج دددول أ دداد أم مس ددتوى المانوي ددة  0.000و بالت ددالي ف ددو اق ددل م ددم  0.05ليتاك ددد وج ددود دالل ددة
إاصايية ند هذا المستوى وبمقارنة قيمة ( ) tالماسوبة والتي تساوي ) (32.270نجدها اكبر مم قيمدة ( ) t

الجدوليددة والتددي تسدداوي ( )2.030وذلددع نددد درجددة اريددة  35ممددا يانددي رفددض ال رضددية الصد رية  H0و قبددول
ال رضددية البديمددة  H1والتددي ت ددرض التدزاو المصددارم التجاريددة بتطبيد دليددل الاوكمددة الصددادر ددم مصددرم ليبيددا

المركزي.

 -1-8-3الفرضية الثانية-:

 H0 -االلتزام بتطبيق آليات دليل الحوكمة ال يعزز من كفاءة أداء العمل المصرفي.

  H1االلتزام بتطبيق آليــــــات دليل الحــــــوكمة يعزز من كفاءة أداء العمل المصرفي. One-Sample Testالجدول ( )22يوضح نتائج اختبار الفرضية الثانية
Test Value = 3
Mean 95% Confidence Interval of
Difference

the Difference
Upper

Lower

1.6123

1.4512

(2-

df Sig.

t

)tailed

مؤشـــــــــرات

الفرضــــــــية
الثانية

1.53175

.000

35

38.600

يتض د م ددم الج دددول أ دداد أم مس ددتوى المانوي ددة  0.000و بالت ددالي ف ددو اق ددل م ددم  0.05ليتاك ددد وج ددود دالل ددة
إاصايية ند هذا المستوى وبمقارنة قيمة ( ) tالماسوبة والتي تساوي ) (38.600نجدها اكبر مم قيمدة ( ) t

الجدولية والتي تساوي ( )2.030ند درجة ارية  35مما ياني رفض ال رضدية الصد رية  H0و قبدول ال رضدية

البديمة  H1والتي ت رض ام االلتزاو بتطبي يليات دليل الاوكمة يازز مم ك ااة أداا الامل المصرفي.

 -4المبحث الرابع (النتائج والتوصيات)
 -2-4النتائج -:

ا تماداً م المؤشرات والنتايل التي تو الوصول إلي ا مم دال التاميل يمكننا أم نستدمص النتايل التالية :

 1-1-4دلددت إجابددات الاينددة ومؤش درات ا المتاصددل مي ددا بددام هندداع الت دزاو مددم قبددل المصددارم التجاريددة بتن يددذ
اءاكاو الداصة بممكية اءس و بما يسا د فدي ممارسدة المسداهميم لاقدوق و بالشدكل الكامدل وكمدا هدو منصدوص
مي في المواي والقوانيم ,وتسم المصارم أيضا لجمي المساهميم بالمشاركة ب ا ميدة فدي اجتما دات الجمايدة
الامومية
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 2-1-4يض ددو مج ددالس إدارة المص ددارم لجاند داً دايم ددة (لجن ددة المراجا ددة ,لجن ددة إدارة المد دداطر ,لجن ددة التايين ددات
والمكافددات ,لجنددة الاوكمددة) ,ونسددتنتل بددام المصددارم ال يبدددو أن ددا تمتددزو بالشددكل المطمددوب فيمددا يتام د بتطبي د
ماايير البيية الرقابية وطبياة مل المراقبة الدادمية والدارجية وكي ية مل وادة االمت ال وتسييرها.

 3-1-4مم الواض مجالس إالدارات بالمصارم تمتزو بتطبي دورها في تازيز القيو اءداقية واإلشدرام مد
كافددة أ مال ددا  ,وكددذلع بتطبي د الماددايير ال دواردة فددي دليددل الاوكمددة والداصددة بددالتزاو المصددرم بتقيدديو إج درااات
الاوكمة ومتاباة أ مال اإلدارة وكذلع فيمدا يتامد بتايديم المددير الاداو والمددراا الرييسديوم بمدا يؤكدد مد إرسداا
قوا د الاوكمة في هذد المؤسسات.

 4-1-4تمتددزو المص ددارم بتطبيد د الما ددايير الد دواردة ف ددي دليددل الاوكم ددة وذل ددع م ددم اي ددث تك ددويم مجم ددس اإلدارة
واجم وشروط ضويت واجتما ات وذلع وفقا لنمدوذج النظداو اءساسدي لممصدارم وكدذلع المادايير الدوليدة بمدا
في ذلع طر من المزايا المالية والاينيدة لمدرييس وأ ضداا المجمدس ,هدذا و كمدا تقدوو المصدارم بتطبيد دورهدا
اإلشرافي م المؤسسات التاباة ل وفقاً لما ورد في دليل الاوكمة.

 5-1-4تارص المصارم م مااممة جميد المسداهميم بشدكل متكداف وبشدكل دداص أقميدة المسداهميم ,كمدا
تقددوو المصددارم بتطبيد بنددود اإلفصدداح سدواا اإلفصدداح لممسدداهميم أو المتاددامميم أو الجم ددور ممددا قددد يسد و فددي
رف جودة المامومات لدى لجمي اءطرام ذات الااقة لتكوم منطم صاي

وقا دة سميمة التداذ الق اررات.

 6-1-4نسددتنتل مددم دددال اتجاهددات يراا الاينددة بددام المصددارم تمتددزو تمامداً بتن يددذ بنددد اإلفصدداح لمصددرم ليبيددا

المركزي الوارد في دليل الاوكمة ,كما تمتزو المصارم بتطبي المتطمبات اءدرى الداصة بالت ازمدات المسداهميم

مددم القطدداع الادداو وذلددع مددم دددال اات دراو اسددتقالية وم نيددة المصددارم و دددو التددددل فددي مددل مجددالس اإلدارة
وكذلع التقيد بااللتزامات المقررة قانوناً والصادرة م مصرم ليبيا المركزي وادارة الرقابة م المصارم والنقد.

 7-1-4مم ددال أراا الايندة المباو دة ونتدايل المؤشدرات نسدتنتل ام االلتدزاو بتطبيد بددليل الاوكمدة يكدوم لد
مددردوداً ايجابي داً م د ك ددااة اءداا بالامددل المص درفي ممددا يس د و هددذا االلت دزاو بتابيددة مددددرات المصددارم وتاقي د

اءربدداح ونمددو االسددت مارات والتازيددز القدددرة والميدزة التنافسددية لممصددارم ط ددا مد أهميددة تطبيد هددذا الدددليل فددي

د و و توفير اءنظمة الرقابية والتي تس و في تقميل المداطر والاد مم ال ساد المالي واإلداري.
 -1-4التوصيات:

 1-2-4نوصي الج ات الرسمية والمدتصة ماليا ودصوصا المصرفية من ا بزيادة التركيز م د و نشر قافة
الاوكمددة والسدداي فددي إبدراز أهميت ددا وايجدداد يليددات تضددمم الا دداظ مد تطبيد مااييرهددا وضددمام اسددتمرارها ويددتو
هذا إما م طري المصارم التجارية ن س ا او م طري مصرم ليبيا المركزي.

 2-1-4م الج ات ذات االدتصاص بام تقوو بتن يذ الورش والددورات المتدصصدة و التدي توضد إجدرااات
وممارسات تطبي الاوكمة ودم بيية مصرفية سميمة تاوي اطر ممية وم نية لتكوم دا و لتوطيم وارسداا قديو

وأسس الاوكمة بالج از المصرفي الميبي
 3-1-4نوصي المصارم التجارية ينة الدراسة بتركيز الج ود لمساي وراا االلتزاو و التطبي الشدامل والسدميو
لجمي ماايير الاوكمة وبمستويات مرت اة ,كما نوصي جمي المصارم التجارية الااممدة بالمددم الميبيدة اءددرى
االلتددزاو ب دددليل الاوكمددة الص ددادر ددم مص ددرم ليبيددا المرك ددزي  ,ايددث يت ددي هددذا االلتد دزاو التقميددل م ددم المد دداطر
الماتممة والاد مم ال ساد المالي واإلداري ويضدمم امايدة جميد اءطدرام المتااممدة وبالتدالي رفد وتازيدز ك دااة
اءداا المصرفي.
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أ .مصط مامد ونيس -املعهد العايل للعلوم والتقنية – اخلمس
4-1-4نوصي المصارم التجارية مال الدراسة بزيادة التركيز م تطبي اءنظمة الرقابية الدادمية والدارجية
وكذلع فيما يتام بوادة االمت ال والتاكدد مدم ام يكدوم ل دا سياسدة واضداة واجدرااات مميدة اقيقيدة وذلدع إلدارة

المداطر الناجمة م دو االمت ال ,ونوصي بذلع م ا تبار ام هذد البندود قدد اققدت مسدتوى تطبيد متوسدط
بنا ًا م ايراا المجماة مم الاينة.
 5-1-4دراسات مستقبمية مقترحة -:

أوالً -د ارسد د د د د ددة ما د د ددددات تطبي الاوكمة المصرفية في المصارم التجارية الميبية.
انياً -دور الاوكمة في تازيز الاصة السوقية والميزة التنافسية لممصارم التجارية.

ال اً -دور الاد د د د د ددوكمة المصد د د د د درفية في جد د د د ددذب رؤؤس اءمد د د د د د دوال واالست م د د ددارات.

رابااً -الا د د د د د د ددوكمة المصد د د د د د درفية ودورهد د د د ددا في الاد د ددد مم ال س د د دداد الم د د د د د د د د ددالي واإلداري.

دامساً -دراسة مقارنة لواق الرباية في المصارم التجارية قبل وباد تطبي الاوكمة.
المراجع -:

أوال  -:الكتب

-أبددو النصددر  ,مدددات (" , )2012االداا االداري المتميددز"  ,ط , 1المجمو ددة الاربيددة لمتدددريب والنشددر الاددرب

قروب  ,اءردم .
ادريسديم  ,وايددل مامددد صددباي ويدددروم ( ,)2009المنظددور االسددتراتيجي لبطاقددة التقيدديو المتدوازم  ,ط , 2داروايل لمنشر والطبا ة  ,اءردم .
-اماد ,طدار

بددالاال ( , )2007اوكمدة الشدركات "الم داهيو-المبدادئ-التجدارب-المتطمبدات" ,شدركات قطداع

او وداص ومصارم  , ,االسكندرية  ,الدار الجاماية ,الطباة ال انية .
الربياد ددي  ,اد دداكو ماسد ددم  ,ويدد ددروم ( ,)2011اوكمد ددة البند ددوع وأ رهد ددا فد ددي اءداا والمدد دداطرة  ,ط , 1داراليازوري الاممية لمنشر والطبا ة  ,اءردم .

طالددب  ,دداا فراددام والمشد داني  ,إيمددام شدديدام ( , )2011الاوكمددة المؤسسددية واءداا المددالي االسددتراتيجيلممصارم  ,دار ص اا لمنشر والتوزي  ,مام  ,اءردم .
الاالبي  ,طاهر ماسم منصور وادريسديم  ,وايدل مامدد صدباي ( ", )2009أساسديات اءداا وبطاقدة التقيديوالمتوازم "  ,ط , 1دار وايل لمنشر  ,اءردم .
ثانيا -:المجالت والدوريات

ابو ظو  ,كمدال  ,و ازيددي  ,بدالسداو ( , )2009اوكمدة الشدركات ودورهدا فدي التقميدل مدم مميدات التضدميلفي اءسوا المالية والاد مم وقوع االزمات – م االشارة إل واق اوكمة الشدركات فدي بييدة اء مدال الدوليدة-
 ,الممتق د الدددولي اددول  :الاوكمددة وأداقيددات اء مددال فددي المؤسس ددات  ,يددومي , 2009/11/18,19جاماددة

باجي مدتار  ,نابة.
تشارك او ,جونا ام ( ,)2005إرشدادات ء ضداا مجدالس ادارة البندوع  ,مركدز المشدرو ات الدوليدة الداصدة ,المنتدى الاالمي لاوكمة الشركات .

جبري ددل ,واي ددل مام ددد ( )2018ا ددر س ددموكيات المواطن ددة التنظيمي ددة مد د تطبيد د مب ددادئ الاوكم ددة بالمصد دارمالتجارية الميبية  ,مجمة افا اقتصادية  ,كمية االقتصاد والتجارة جاماة المرقب  ,المجمد  , 4الادد  , 8ش ر 6
2018 ,و

986

insd. elmergib. edu.ly

المؤتمر العممي الدولي الثالث لكمية االقتصاد والتجارة

الموافق 12-11نوفمبر 1029

المؤسسات واشكاليات التنمية في الدول النامية (ليبيا أنموذجاً)INSD2019

-رز  ,ادل ( , )2007الاوكمة واالصاح المالي واالداري م

درض التجربدة المصدرية  ,ورقدة مدل مقدمدة

في ممتق "الاوكمة واالصاح المالي واالداري في المؤسسات الاكومية " ,القداهرة  ,منشدورات المنظمدة الاربيدة

لمتنمية .

سدداودي  ,تاديددة ويدددروم , 2016,ا ددر تطبي د مبددادئ اوكمددة الشددركات م د أداا البنددوع التجاريددة بددالجزاير,الممتقد الاممددي الدددولي اددول التوج ددات الادي ددة لمسياسددة الماليددة لممؤسسددات  ,جاماددة المسددمية ,الج ازيددر11,10.
أكتوبر 2016
السد ددايد  ,هالد ددة اممد ددي ( , )2003الاوكمد ددة مد ددم المنظد ددور المصد ددرفي  ,البند ددع المركد ددزي المصد ددري  ,مركد ددزالمشرو ات الدولية الداصة .

 بدود ,سدالو مامدد ( ,)2014اوكمدة المصدارم واليدات تطبيق دا ,د ارسدة االدة فدي المصدارم اءهميدة بددالا ار ,مجمة كمية باداد لماموو االقتصادية الجاماة  ,الادد الدامس ,المؤتمر الاممي الدامس.
 -ددال ب ددم اب ددت  ,ب دددي نايم ددة )2010( ,الاوكم ددة ف ددي المص ددارم اإلس ددامية  ,ي ددوو د ارس ددي ا ددول التموي ددل

االسددامي  :واق د وتاددديات ,ديسددمبر  , 2010كميددة الامددوو االقتصددادية و مددوو التسدديير ,جاماددة مددار تميجددي ,
االغواط ,الجزاير

هيداو  ,أامدد زكريدا ( " , )2009دور الااكميددة المصدرفية فدي تازيدز ك ددااة البندوع التجاريدة االردنيدة "  ,باددثمقدددو إلد المددؤتمر الاممددي ال دداني لكميددة ادارة اء مددال والددذي ياقددد تاددت ندوام  :القضددايا المماددة لاقتصدداديات
الناشددية فددي بييددة اء مددال الادي ددة  ,دددال ال ت درة مددم ( )15-14نيسددام  , 2009بالجاماددة االردنيددة  ,مددام:

اءردم.

ثالثا  -:الرسائل العممية
-أبددو زر ,

ددام ( , )2006اسددتراتيجية مقتراددة لتاسدديم فا ميددة الااكميددة المؤسسددية فددي القطدداع المص درفي ,

أطرواة دكتوراد غير منشورة  ,جاماة مام الاربية  ,مام  ,اءردم .
ان ددام ,دنت ددوش  2016باند دوام دور الاوكم ددة المصد درفية ف ددي التقمي ددل المد دداطر وتاقيد د فا مي ددة اءداا لمبن ددوعالتجارية ,د ارسدة االدة يندة مدم الوكداالت البنكيدة باديم مميمدة ,جامادة أو البواقي,كميدة االقتصداد والامدوو التجاريدة

والتسيير ,الجزاير ,رسالة ماجستير.
-دياب .رنا مصط

( ) 2014واق تطبي ماايير الاوكمدة المؤسسدية فدي المصدارم اإلسدامية فدي فمسدطيم,

رسالة ماجستير,أكاديمية اإلدارة والسياسة وجاماة اءقص (برنامل القيادة واإلدارة)
 -بدددالا  ,سددمية ( , )2017أ ددر تطبيد مبددادئ الاوكمددة فددي تاسدديم أداا البنددوع التجاريددة الجزايريددة  ,مددذكرة

ماجستير في الامدوو االقتصدادية  ,جامادة مامدد بدو ضديام بالمسدمية  ,كميدة الامدوو االقتصدادية والتجاريدة و مدوو
التسيير .
الابسي,فكري اامد بدالمالع ,) 2010( ,متطمبات تطبي يليات الاوكمة بالبنوع التجارية الااممة بجم وريدةاليمم(دراسة نظرية تطبيقية) دراسة ماجستير غير منشورة,جاماة أسيوط ,مصر 2010و.
نسمام ,إبراهيو اسداا ( , )2009دور ادارات المراجادة الدادميدة فدي ت ايدل مبدادئ الاوكمدة " د ارسدة تطبيقيدةمد قطدداع المصددارم الااممددة فددي فمسددطيم "  ,مددذكرة ماجسددتير فددي المااسددبة والتمويددل  ,الجاماددة االسددامية ,

غزة .
رابعا  :المنشورات
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 م م تاح التايب – جاماة سرت.د

 املعهد العايل للعلوم والتقنية – اخلمس- مصط مامد ونيس.أ
الماتمد بموجب قرار مجمس إدارة مصرم ليبيا المركدزي
ُ  و,  دليل الاوكمة الصادر م مصرم ليبيا المركزي6 ص. و2010 ) لسنة20( رقو

Abstract :
This study aimed to know what governance and banking governance mean and
to know the importance of banking governance practice , the study also seeks to
measure to what extend the commercial banks are followed the governance
guidebook which has been issued by Central Bank of Libya( CBL) during
(2010) ,moreover the study try to know the effect of the governance guidebook
practice on performance efficiency at the banks under the study . To achieve all
that the researchers relied on the descriptive method and questionnaire was
distributed to commercial banks in Sirte City (study sample). The researchers
also used simple statistical methods of arithmetic mean, standard deviation,
and T test one sample to test study hypothesis. According to the opinion trends
of chosen sample the study concluded that the commercial banks are followed
the governance guidebook at very good level and the practice of that guidebook
has positive effect on banking performance efficiency.
Key words : governance , banking governance, performance efficiency, central
bank of Libya, principals and standers of governance
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