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   -ممخص الدراسة :
الادداو وكدددذلع التاددرم  مدد  ماهيددة اوكمدددة هدددفت هددذد الدراسددة الدد  التادددرم  مدد  الاوكمددة بم  وم ددا 

المصارم وأهمية تطبيق ا, وسات الدراسة لقياس مدى التزاو المصارم التجارية بتطبيد  دليدل الاوكمدة الصدادر 
, باإلضددافة الدد  ذلددع فددام الدراسددة ااولددت التاددرم  مدد  ا ددر و 2010( سددنة CBL ددم مصددرم ليبيددا المركددزي )

ك دددااة اءداا المصدددرفي لددددى المصدددارم التجاريدددة  يندددة الدراسدددة, ولتاقيددد  االلتددزاو بتطبيددد  دليدددل الاوكمدددة  مددد  
تدو توزيد  اسدتمارة اسدتبيام  ولتجميد  البياندات المطموبدة فقددأهدام الدراسة فقد تو اال تمداد  مد  المدن ل الوصد ي 

اإلاصدايية  م  المصارم التجارية الااممة بمدينة سرت )  ينة الدراسة(, هذا وقد تو اسدتدداو بادض اءسداليب 
( لماينددة الواادددة لاددرض ادتبددار فرضدديات Tوالمتم مددة فددي الوسددط الاسددابي واالناددرام المايدداري وكددذلع ادتبددار )

الدراسددة , وباددد القيدداو بدداإلجرااات التاميميددة الازمددة و وفقددًا لددداليل اتجاهددات يراا الاينددة فقددد تبدديم ام المصددارم 
يل الاوكمددة ,كمددا ام االلتددزاو باليددات الدددليل مددم شددان  ام يدددؤ ر التجاريددة  ينددة الدراسددة تمتددزو وبمسددتوى جيددد بدددل
 باإليجاب  م  فاالية و ك ااة الامل المصرفي.

الكممدددات الم تاايدددة : الاوكمدددة, اوكمدددة المصدددارم, فااليدددة اءداا, مصدددرم ليبيدددا المركدددزي, أساسددديات ومادددايير 
 الاوكمة.

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

تاددد الاوكمددة المؤسسدداتية فددي ايونددة اءديددرة ماددط اهتمدداو لدددى جميدد  المؤسسددات وبمدتمددم أنشددطت ا كمددا أن ددا 
أصبات وج ة با ية لماديد مم الباا يم المدتصيم وكذلع المراكدز البا يدة, وءهميدة الاوكمدة فقدد لجدات أيضدا 

س ومبدادئ الااكميدة والتدي مدم شدان ا  ام تسد و فدي الاديد مم اقتصاديات مدتم دة مدم دول الادالو السدتدداو أسد
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 

 ا لمن دددوض باقتصدددادها, وممدددا يزيدددد مدددم مسددداهمة هدددذا الج ددداز و تازيدددز دورد هدددو وجدددود أنظمدددة التنميدددة واسدددتدامت
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وقدوانيم تاكدو وترشدد  ممد  والمتم مددة فدي اءسدس الااكميدة ) الاوكمدة( والتددي تاتبدر مدم بديم ايليدات و الوسددايل 
ولدو تندا ليبيدا بايددا  دم  الادي ة ال امة التي ت دم إلد  الا داظ وضدمام االسدتقرار فدي النظداو المدالي لممصدارم,

هددذا التوجدد  فقدددد اندرطددت  هدددي أيضددا فددي مجدددال الاوكمددة شدددان ا شددام بدداقي الددددول  فقددد اصددددر مصددرم ليبيدددا 
و دليددل اوكمددة يقضددي بأتبدداع أطددرو وأسدداليب وتاميمددات مددم شددان ا أم تزيددد مددم ك ددااة أداا 2010المركددزي سددنة 

 يليات  وا تبارها تشرياات نافدة ممزمة التن يذ. الامل المصرفي وكذلع إلزاو المصارم التجارية بتطبي 
ولما كانت الاوكمة قد أصبات مم الماايير اءساسية التي تشدود  مي دا هييدات وسدمطات رقابيدة دوليدة 
وفي مقدمت ا لجنة بازل لمرقابة المصرفية, يارص مصرم ليبيدا المركدزي  مد  ضدرورة التدزاو المصدارم الااممدة 

لدددليل الددذي يتضددمم الاددد اءدندد  مدددددم المبددادئ والماددايير والتاميمددات المتامقددة بالاوكمددة فددي ليبيددا بااكدداو هددذا ا
دًا  والمطموب تطبيق ا مم قبل المؤسسددات المصرفية والمالية في إطار ممارست ا ء مال ا. ياتبدر هدذا الددليل مكمو

امقددة بموضددو ات ذات صددمة بم  دددددوو لمتشددرياات الرقابيدددددة والتاميمددات الصددادرة  ددم مصددرم ليبيددا المركددزي, والمت
دليدل  -الاوكمة لدى المصارم, باإلضدافة إلد  التشدرياات المصدرفية والرقابيدة اءددرى.) مصدرم ليبيدا المركدزي

 (6, ص2010الاوكمة لمقطاع المصرفي,
 

 -مشكمة الدراسة: 2-1
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 

ي دم ال  تنظيو الامل المصرفي وف  المادايير الدوليدة  الميبي وياتبر دليل الاوكمة ااد أهو هذد القوانيم والذي
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 دصوصًا باد 

اظدددة ضدددام اءداا المصدددرفي, وكدددذلع تبيدددام أهميدددة الاوكمدددة فدددي تازيزهدددا لددد داا المصدددرفي و ميددد  يمكدددم ما
 -في التساؤل التالي : الدراسةصياغة مشكمة 

"مـا مـدى التـزام المصـــــارف التجاريـة بتطبيـق دليـل الحوكمـة الصـادر عـن مصـرف ليبيـا المركـزي  و ـل تتعـزز 
 تزام بتطبيق آليات  ذا الدليل ؟"كفاءة العمل المصرفي من خالل االل

 -أ مية الدراسة: 2-3
فددي كون ددا تسددمط الضددوا  مدد  مارفددة ماهيددة اوكمددة المصددارم  مدد  ا تبددار ام الاوكمددة  الدراســةتنبدد  أهميددة 

وأهمية تطبيق ا قد اظيت باهتماو كبيدر مدم قبدل الاديدد مدم الددول إال ام فدي ليبيدا لدو يدتو التركيدز  مي دا بالشدكل 
ة في مراقبة مستويات تطبيق ا بما ي يدد ذلدع فدي إ دراا المكتبدة الميبيدة فدي هدذا الجاندب هدذا وقدد تتدي  الكافي داص

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 . 

 -أ داف الدراسة: 2-4
 -ت دم هذد الدراسة إل  ما يمي :

متاباة م ل هذد القرارات والقوانيم والتارم  م  درجة االست ادة من ا ومدى تاقيق ا لمارض الذي تدو  -1-4-1
 إصدارها مم اجم .

 بي  الادددددددوكمة المصرفية.اسدددددددددددتاراض اإلطار الم ددددددداهيمي الداص بالاددددددددكومة وكذلع أهمية تط -1-4-2
 التارم  م  مستوى االلتزاو بتطبي  دليل الاوكمة مم قبل المصارم التجارية  ينة الدراسة. -1-4-3
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 الدددددددتارم  م  إمكانية مساهمة الادددددددددوكمة المصددددددرفية في  ممية الددددددرف  مم ك ااة الامل المصرفي. 1-4-4
ات المقدمددة فددي الدراسددة واسددتداص النتددايل وكددذلع تقددديو توصدديات بالدصددوص وبمددا ادتبددار ال رضددي -1-4-5

 ي يد بيية الامل المايطة.
 -فرضيات الدراسة: 2-5

 استنادًا إل  مشكمة الدراسة تمت صياغة ال رضيات  م  الناو التالي :
 -ال رضية اءول :

  - H0  الصادر  م مصرم ليبيا المركزي.ال تمتزو المصارم التجارية بتطبي  دليل الاوكمة 
 H1-   .تمتزو المدددددددددددددصارم 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 

 H1 - اوكمة  يازز مم ك ااة أداا الامل المصددددددددددددددددرفي.االلتزاو بتطبي  يليات دليل ال 
 -منهجية الدراسة : 6 -2

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

ات )االنترندددت( وذلدددع الكتددب واءباددداث والدراسدددات السددابقة والتقدددارير والمنشدددورات وكددذلع اسدددتدداو شدددبكة المامومدد
والاصددول  مدد  المامومددات ذات الااقددة  الدراسددة لتجميدد  البيانددات ال انويددة بمددا ي يددد تاطيددة الجانددب النظددري مددم

, وصدمو هدذا  الدراسدة, وتو الاصول  م  البيانات اءولية مم دال توزي  اسدتبيام  مد   يندة الدراسةبموضوع 
 الدراســـة, ولتاميدددل متايدددرات الدراسدددةاالسدددتبيام دصيصدددًا ل دددذا الادددرض و لماالجدددة الجواندددب التاميميدددة لموضدددوع 

وادتيددددار فرضدددديات  وذلددددع مددددم دددددال اإلجابددددة المتجماددددة والمتضددددمنة لاسددددتبيام, ولموصددددول إلدددد  تاميددددل ياكددددس 
انات المتجماة ايث تو استدداو برنامل التاميل فقد تو إجراا الماالجات اإلاصايية لجمي  البي الدراسةمدرجات 

 وتقديو توصيات بالدصوص. الدراسة( لماصول  م  نتايل SPSSاإلاصايي )
 -:الدراسةحدود 2-7

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

 -:الدراسةمجتمع وعينة  2-8
في جمي  المصارم التجاريدة الااممدة فدي مديندة سدرت وهدي سدت مصدارم موضداة  الدراسةتم ل مجتم  و ينة 

   -كالتالي:
 مصدددددددددددددرم الجددددددددددددددددم ورية. -
 ددددددددددددة.مصددددددددددددرم الوادددددددددددددددد -
 مصرم التجاري الوطني. -
 مصدددددددرم الصادددددددددددددددداري. -
 مصرم التجارة والتنمية. -
 مصددددددرم شمدددددددددددال أفريقيا.  -
 -الدراسات السابقة: -2-9



 جاماة سرت-جاماة سرت                                   أ.إبراهيو مامد  بدالكريو –د. م  م تاح التايب 
 اخلمس –املعهد العايل للعلوم والتقنية  -مامد ونيس أ. مصط  

insd. elmergib. edu.ly                                                                                               986 

ـــوان(  2018دراسدددة جبريدددل ) -2-9-1 ا دددر سدددموكيات المواطندددة التنظيميدددة  مددد  تطبيددد  مبدددادئ الاوكمدددة  بعن
بالمصددارم التجاريددة الميبيددة, )دراسددة ميدانيددة  ددم الاددامميم بالمصددارم التجاريددة بمدينددة البيضدداا(, وهدددفت هددذد 
الدراسة ال  التادرم  مد  مسدتوى سدموكيات المواطندة لددى الادامميم بالمصدارم التجاريدة بمديندة البيضداا وكدذلع 

فة مستوى تطبي  مبادئ الاوكمة بتمع المصارم والتارم أيضا  م  ا ر سموكيات المواطنة التنظيمية  م  مار 
تطبي  مبادئ الاوكمة , وتوصمت الدراسة ال  ام المستوى الااو لسموكيات المواطنة ياتبر  الي جدا لدى  ينة 

وسطا وام لسموكيات المواطنة التنظيمية تدا ير الدراسة وام المستوى الااو لتطبي  المبادئ الاامة لماوكمة كام مت
ام تقددوو  واضدد   مدد   مميددة تطبيدد  مبددادئ الاوكمددة واهددو مددا أوصددت بدد  الدراسددة هددو اندد   مدد  إدارة المصددارم

 بتوفير أنظمة تكوم اافزًا ومؤشرًا لدى الاامميم مم اجل تطبي  وت ايل مبادئ الاوكمة.
وكمددة المصددرفية فددي التقميددل المددداطر وتاقيدد  فا ميددة اءداا دور الا بعنــوان(  2016دراسدة انددام ) -2-9-2

لمبنوع التجارية, دراسدة االدة  يندة مدم الوكداالت البنكيدة باديم مميمدة بدالجزاير, هددفت الدراسدة الد  التادرم  مد  
مدم  الم اهيو والمبادئ اءساسدية التدي يقدوو  مي دا نظداو الاوكمدة البنكيدة وكدذلع إبدراز أهميدة الاوكمدة فدي التقميدل

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 الدراسدة أيضدا ام التطبيد  

دارت ا ب الصورة الجيدة, هدذا وقدد أوصدت الدراسدة السميو لمبادئ الاوكمة هو الضامم اءساسي لتقميل المداطر وا 
بالسداي نادو إنشدداا إدارة فدي بندع الجزايددر يكدوم مدم صدداايت ا المتابادة واإلشدرام  مدد  التن يدذ ال ادال لماوكمددة 

 في القطاع المصرفي.
اوكمدددة المصدددارم واليدددات تطبيق دددا, دراسدددة االدددة فدددي المصدددارم  بعنـــوان(  2014دراسدددة  بدددود )   -2-9-3

 , هدفت الدراسة ال  تاديدد واقد  النشداط المصدرفي فدي الادرا  وتاديددا المصدارم اءهميدة وكدذلع اءهمية بالارا
التاددرم  مدد  مدددى إمكانيددة تطبيدد  أسددس الاوكمددة بتمددع المصددارم, وتوصددمت الدراسددة الدد  ام مسددتوى النشدداط 

مدل المجداورة وتوصدمت المصرفي باينة الدراسدة كدام أدند  مدم المسدتوى المطدوح إليد  وذلدع بالمقارندة مد  بييدة الا
الدراسددة أيضددا الدد  وجددود ماوقددات وماددددات تاددول دوم التطبيدد  السددميو والندداج  لمبددادئ الاوكمددة, و أوصددت 

بضددرورة اسددتكمال اإلطددار القددانوني والتشددرياي الددذي يم ددل الددركم اءساسددي فددي إمكانيددة تطبيدد  الاوكمددة  الدراسددة
صدار التاميمات المناسبة والممزمة بما يازز الق  درة الرقابية.وا 

واقدد  تطبيدد  ماددايير الاوكمددة المؤسسددية فددي المصددارم اإلسددامية فددي  بعنــوان( 2014دراسددة ديدداب )-1-9-4
فمسطيم, دراسة تطبيقية  م  المصارم اإلسامية الااممة في قطاع غزة, هدفت الدراسة ال  مارفة واق  تطبي  

والمصدددرم االسدددامي الاربدددي فدددي قطددداع غدددزة مادددايير الاوكمدددة المؤسسدددية فدددي المصدددرم االسدددامي ال مسدددطيني 
وتبيدام مدددى وضددوح ال يكددل التنظيمدي لممصددرفيم ومددا دور مجمددس اإلدارة فدي تطبيدد  مبددادئ الاوكمددة و التاددرم 
 م  الماوقات التي تاول دوم تطبيق ا, وتوصمت الدراسة ال  نتايل كام مم أهم ا هو ارص المصدارم  مد  

مدم التاميمدات والقديو الااكمدة كمدا توصدمت الدراسدة الد  أهميدة التددقي   توفير دليل مكتوب ياتوي  م  مجمو دة
والت تديش واءسدداليب الرقابيدة اءدددرى والتدي مددم شدان ا ام تددوفر تطبيقدا  ددادال لمبددأ المسدداالة والنزاهدة, و أوصددت 

فددي تطددوير الدراسدة بضددرورة ام تقددوو المصددارم بتطددوير هياكم ددا التنظيميددة والامدل  مدد  ماالجددة الددبطا الموجددود 
  المامومات الازمة لممست يديم.

الاوكمة في المصارم االسامية".تناول الباا ام فدي هدذد بعنوان"  و(2010دراسة بم  ابت و بدي )-2-9-5
الورقددددة م  ددددوو الاوكمددددة فددددي المصددددارم فددددي الوقددددت الددددذي اتسددددمت فيدددد  تجددددارب المصددددارم اإلسددددامية بالاديددددد 
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ا تااكي البنوع التقميدية مسدتددمة الايدل والتبريدرات لتضدا ا تادت اإلطدار االدتاالت مم ك رت و انتقادها بان 
االسدددامي فدددي الظددداهر, أصدددب  الك يدددر مدددم الدبدددراا والبددداا يم ينتقددددون ا. وتوصدددمت الدراسدددة إلددد  ام المصدددارم 
االسدامية بدامس الااجددة لتطبيد  مبددادئ الاوكمدة  ددم غيرهدا مدم الشددركات والمؤسسدات اءدددرى وضدرورة تواجددد 

ؤسسددات تددد و  مم ددا, , وضددرورة أم يتطدداب  وصدد  ا مدد   مم ددا, وأم تبدديم لمندداس مدددى التزام ددا الددذي يوجددب م
كمددا ام الامددل المصددرفي , تددوفر البنيددة التاتيددة لمصددنا ات الماليددة اإلسددامية التددي هددي مددم أهددو ركددايز الاوكمددة

ام طبيادددة  مدددل المصدددارم نتيجدددة الددددت االسدددامي ياتددداج الددد  الك يدددر مدددم الج دددود إلرسددداا مبدددادئ الاوكمدددة
اإلسددامية  ددم غيرهددا التقميديددة هددذا وقددد أوصددت الدراسددة بتوايددد ال ييددات الشددر ية والمؤسسددات الماليددة االسددامية 

 لتكوم تات هيية واادة تدض  إلشرام ما يسم  بالمصرم المركزي االسامي.
متطمبدات تطبيد  يليددات الاوكمدة بدالبنوع التجاريددة الااممدة بجم وريددة  بعنــوان( 2010دراسدة الابسدي )-2-9-6

اليمم)دراسددة نظريددة تطبيقيددة( وهدددفت الدراسددة الدد  تقيدديو مدددى تددوفر متطمبددات تطبيدد  يليددات الاوكمددة فددي البنددوع 
اسددية التجاريددة الااممددة بدداليمم وتوصددمت الدراسددة لجممددة مددم النتددايل كددام أهم ددا اندد  تتددوفر اغمددب المتطمبددات اءس

 والازمة لتطبي  
الاوكمدة فددي البنددوع  ينددة الدراسددة و أوصددت الدراسددة  مدد  ادث كافددة المنشددات الاامددة والداصددة بمددا في ددا قطدداع 
رشدددادات الاوكمدددة وتادددديل بادددض بندددود القدددوانيم  البندددوع التجاريدددة الاالمدددة بالجم وريدددة اليمنيدددة بتطبيددد  مبدددادئ وا 

رشادات ا. والتشرياات لتنسجو م  ما تنادي ب  الاوكمة   في مبادي ا وا 
 -)ممخص الدراسات السابقة(: -2-9-7

مددم ددددال مراجاددة الدراسدددات السدددابقة المستارضددة فدددي الدراسددة الااليدددة وغيرهدددا مددم الدراسدددات اءدددرى التدددي تدددو 
مراجات ددا أيضددا واالطدداع  مي ددا , اتضدد  ام جممددة مددم هددذد الدراسددات ركددزت  مدد  واقدد  تطبيدد  المبددادئ الاامددة 

فددي المصددارم التجاريددة وكددذلع المصددارم االسددامية والباددث فددي الماددددات و الاوامددل التددي يمكددم ام لماوكمددة 
تؤ ر في إرساا وتطبي  أسس ومبادئ الاوكمة المصرفية, وتناول الباض اءدر مم الدراسدات مددى إمكانيدة ام 

مددي إمكانيدة تطبيد  يليات دا تس و الاوكمة المصرفية في التقميل مم المداطر التي تواج  ا هذد المؤسسدات ومدا 
  م  المصارم اإلسامية.

 ) عالقة  ذه الدراسة بالدراسات السابقة(-2-9-8
توافقدت الدراسدة الااليددة مد  باددض مدم جزييدات الدراسددات السدابقة فددي كون دا اتج دت بددام تركدز  مدد  قيداس مدددى 

اءداا المصدددرفي,  إال انددد  اغمدددب إمكانيدددة ام يسددد و االلتدددزاو بمبدددادئ ومادددايير الاوكمدددة فدددي تازيدددز ورفددد  ك دددااة 
الدراسدددات السدددابقة ومدددم البييدددات المدتم دددة تناولدددت ممارسدددات الاوكمدددة بمبادي دددا الاامدددة وال يوجدددد دليدددل اوكمدددة 
مكانيدة تطبيد   مصرفي واض  الماايير وصادر  م ج ة تشرياية رسمية ومدتصة  يتو مم دالد  قيداس واقد  وا 

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

ع فدي المستوى الاداو لك دااة اءداا المصدرفي هدذا وتاتبدر الدراسدة مدم الدراسدات القميمدة التدي تناولدت هدذا الموضدو 
 البيية الميبية.

 (المبحث الثاني ) اإلطار النظري لمدراسة -1
 -مفهوم حوكمة المؤسسات : -1-2

(, وقدد توصدل مجمد  المادة الاربيدة بادد  ددة   Governanceل دظ الاوكمدة هدو ترجمدة لممصدطم  االنجميدزي ) 
اإلدارة الرشديدة ,  - دل:مااوالت لتاريب هذا المصطم  إل  اسدتدداو مصدطماات أددرى تابدر  دم هدذد الكممدة م



 جاماة سرت-جاماة سرت                                   أ.إبراهيو مامد  بدالكريو –د. م  م تاح التايب 
 اخلمس –املعهد العايل للعلوم والتقنية  -مامد ونيس أ. مصط  
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 Corporate الااكميددة , الاوكمددة , الاكددو الراشددد , الاكددو الصددال  أو الجيددد , لددذا يطمدد   مدد  مصددطم  
governance  (.4ص  2009باكومة الشركات .)أبو  ظو وزايدي 

( الاوكمة بان ا : النظاو الذي يدتو مدم دالد  إدارة الشدركات والدتاكو  IFCوقد  رفت مؤسسة التمويل الدولية ) 
 (.160ص  2007في أ مال ا . )رز  
طدار لتوزيد  ( الاوكمة المؤسسية بان ا نظاو لإلدارة والرقابدة يقدوو  مد  وضد  2006وقد  رم أبو زر ) هيكدل وا 

الواجبدددات والمسدددؤوليات بددديم المشددداركيم فدددي الشدددركة ) مجمدددس اإلدارة , والمدددديريم , والمسددداهميم , وغيدددرهو مدددم 
المانييم ( والقوا د واإلجرااات التداذ القرارات المتامقة بشؤوم المنظمة , وب ذا اإلجراا فأم الاوكمة المؤسسدية 

نظمددة مددم دالدد  وضدد  أهددداف ا والوسددايل الازمددة لتاقيدد  هددذد اءهدددام تاطددي ال يكددل المايددو الددذي تددتمكم الم
 (.2006وتامل  م  مراقبة اءداا .)أبوزر 

 -مفهوم الحوكمة في القطاع المصرفي : -1-1
إم اوكمة المؤسسات قد نجات في جذب قدر كبير مدم االهتمداو بسدبب أهميت دا لد داا االقتصدادي لممؤسسدات 

  و م  الرغو مم هذد اءهمية لو يم  م  وو اوكمة القطداع المصدرفي القددر الكدافي مدم واالقتصاد ككل , إال أن
االهتمدداو فددي الدراسددات الادي ددة , وياددد ذلددع غريبددا فددي ظددل اإلدراع الواضدد  ءهميددة دور المصددارم فددي إاكدداو 

 (. 2003الرقابة  م  مدتمم المؤسسات. )السايد 
في تاكدس مراقبدة اءداا مدم قبدل مجمدس اإلدارة واإلدارة الاميدا ( ام اوكمة القطاع المصدر 2009وأوض  صياو )

لممصدددرم وامايدددة اقدددو  اممدددة اءسددد و وأصدددااب الودايددد   مددد  اددددتام أنوا  دددا و اقدددت و مددد  اإلطدددرام ذات 
الصددمة ولكددم ضددمم إطددار تنظيمددي مادددد وهييددات رقابيددة ماينددة , ومددم بدديم الركددايز الرييسددة اءساسددية لماوكمددة 

ول مددددا المتاددددامميم الدددددادمييم وهددددو اممددددة اءسدددد و ومجمددددس اإلدارة واإلدارة التن يذيددددة والمراقبددددوم هندددداع فيتدددديم , أ
والمراجاددوم الدددادميوم , و اني مددا المتاددامميم الدددارجييم , ويقصددد ب ددو المددود يم , ناهيددع  ددم اإلطددار القددانوني 

تمددل أاكدداو الرقابددة ال االددة  مدد  أداا التنظيمددي والرقددابي , أمددا الركددايز اءساسددية التددي البددد مددم توافرهددا اتدد  يك
المصارم فتتم ل في الش افية وتوافر المامومات وتطبي  الماايير المااسبية الدولية والن وض بمستوى الك دااات 

 (.2009البشرية مم دال التدريب. )صياو 
الددتاكو بكافددة و مدد  الددرغو مددم  دددو وجددود تاريددم مواددد  الميددا لماوكمددة , فمددم الواضدد  أم مبدددأ الاوكمددة هددو 

الااقددات السدددموكية لممؤسسددة والمتادددامميم ما دددا , ومندد  اوكمدددة المصدددارم هددي الطريقدددة التدددي تدددار ب دددا أ مدددال 
يجدددداد تددددرابط وتناسدددد  بدددديم اءنشددددطة  دارة المددددداطر , وا  المصددددرم بمددددا فددددي ذلددددع وضدددد  اءهدددددام المؤسسددددية , وا 

ص  2007م وسدميو مدم ج دة أددرى. )امداد والسموكيات المؤسسية مم ج ة وتوق  أم تامدل اإلدارة باسدموب يمد
438.) 

وبصدد ة  امددة , يمكنندددا القددول أم اوكمددة المصدددارم هددي " النظددداو الددذي تددتو بموجبددد  إدارة المصددارم ومراقبت دددا 
ابتادددداا تاقيدددد  غايات ددددا وأهددددداف ا , ف ددددو بالتددددالي , النظدددداو الددددذي يتاددددامموم بموجبدددد  مدددد  مصددددادر رؤوس أمددددوال 

 (.9ص  2005سيم ". )تشارك او المساهميم والمست مريم المؤس
 -أ مية الحوكمة في المؤسسات المصرفية : -1-3

تاق  الاوكمة الاديدد مدم المزايدا المرتبطدة بداءداا المصدرفي والماافظدة  مد  أموالد  ومجوداتد  , ممدا يادزز فيد  
 االستقرار المالي ومم  و االستقرار االقتصادي , ومم أهو هذد المزايا ما يمي :

 يض المداطر المتامقة بال ساد المالي واإلداري التي تواج  ا المصارم ومم  و الدول .تد -2-3-1
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 رف  مستوى اءداا لممصارم ومم  و التقدو والنمو االقتصادي والتنمية لمدولة .-2 -1-3
جددذب االسددت مارات اءجنبيددة وتشددجي  رأس المددال المامددي  مدد  االسددت مار فددي المشددرو ات الوطنيددة  -3 -1-3

 ام تدف  اءموال المامية والدولية .وضم
الشدد افية والدقددة والوضددوح والنزاهددة فددي القددوايو الماليددة , ممددا يزيددد مددم ا تمدداد المسددت مريم  مي ددا فددي  -2-3-4

 اتداذ القرار.
اماية المست مريم بص ة  امة سواا كانوا مم المست مريم الصاار أو مدم المسدت مريم الكبدار وسدواا -5 -1-3

 أو أغمبية وتاظيو  ايدهو , م  مرا اة مصال  المجتم . كانوا أقمية
ضددمام وجددود هياكددل إداريددة يمكددم ما ددا مااسددبة إدارة المصددارم أمدداو مسدداهمي ا مدد  ضددمام وجددود  -2-3-6

 مراقبة مستقمة  م المااسبيم والمراجايم لموصول إل  قوايو مالية  م  أسس مااسبية صاياة.
 تد يو التنافسية في أسوا  المال الاالمية .تاظيو قيمة أس و المصرم و  -7 -1-3
تجنب انزال  المصارم في مشاكل مالية ومااسبية , بما يامل  م  تد يو واستقرار نشاط المصارم -2-3-8

 الااممة باالقتصاد , ودراا لادوث االن يارات باءج زة المصرفية وأسوا  المال المامية والاالمية .
قدوي , يسدتطي  ادتيدار مدديريم مدؤهميم قدادريم  مد  تاقيد  وتن يدذ أنشدطة  الاصول  م  مجمس إدارة-2-3-9

 (.21-20ص  2009المصرم في إطار القوانيم والمواي  الااكمة وبطريقة أداقية .)نسمام 
 -أ داف الحوكمة المصرفية : -1-4

 -ا يمي :يسا د تطبي  الاوكمة المؤسسية في البنوع  م  تاقي  جممة مم اءهدام نذكر مم أهم ا م
 تاسيم الك ااة االقتصادية لمبنوع وضمام تطبي  مبدأ ال صل بيم الممكية واإلدارة . -1-4-1
 تاديد ال يكل الازو ومدتمم الوسايل والطر  المتباة لتاقي  أهدام البنع . -1-4-2
امدة لمبندع وذلدع توزي  مسؤولية الرقابدة لكدل مدم مجمدس اإلدارة والمسداهميم الدذيم تمد م و الجمايدة الا -1-4-3

 مم أجل ضمام المتاباة الجيدة لكافة التاديات التي تطرأ  م  القوانيم المسيرة لشؤوم البنع .
 ال صل والتمييز بيم م او ومسؤوليات كل مم المديريم التن يذييم وأ ضاا مجمس اإلدارة . -1-4-4
 ال قة .تقييو أداا اإلدارة الاميا وتازيز المساالة ورف  درجة  -1-4-5
توفير لكل مم المساهميم والمدوظ يم والدداينيم والمقرضديم اإلمكانيدة لممشداركة فدي الرقابدة  مد  أداا  -1-4-6

 البنع .
تجندددب والتقميدددل مدددم اددددوث مشددداكل مااسدددبية وماليدددة اءمدددر الدددذي يسدددا د  مددد  منددد  تادددرض البندددع  -1-4-7

االسدتقرار والتنميدة فدي االقتصداد ككدل. )نسدمام الزمات والماافظة  م  استقرار نشاط  مما يسدا د  مد  تاقيد  
 (.20ص  2009

 -ركائز الحوكمة المصرفية: -1-5
 -إم أهو الركايز التي تناول ا الباا وم والمامموم هي كما يمي :

يشدددير هدددذا المرتكدددز  مددد  البنيدددة اءداقيدددة ومجمو دددة القددديو الداصدددة التدددي يدددتو  -السدددموع اءداقدددي: -1-5-1
 م.تاميم ا في المصار 

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

بددرزت الااجددة المماددة إلدد  اال تندداا بددأدارة المددداطر بسددبب التطددورات السددرياة فددي  -إدارة المددداطر: -1-5-3
 اءورا  المالية و ولمة التدفقات المالية .
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يادد تدوافر  ددد مدم االسدتراتيجييم المدؤهميم فدي المصدرم مد  وجدود ك دااات  -الك ااات والم ارات : -1-5-4
تتمتدد  بالم ددارات الازمددة التددي اددددها مجمددس اإلدارة , وأيضددا وجددود أ ضدداا مجمددس إدارة يتمتاددوم باالسددتقالية 

 صرفية وتازيز أداي  المالي .الكافية والمارفة ال نية ركيزة ال يست ام ب ا في د و الامميات الم
يك دل وجدود هيكدل تنظيمدي لممصدرم تاديددا دقيقدا لمددى فااليدة وواجبدات نظدداو  -ال يكدل التنظيمدي : -1-5-5

تس و التشرياات واءنظمة القانونية في تازيدز  -التشرياات واءنظمة القانونية : -6-5-1 الاوكمة المصرفية .
 (.57-51ص  2011المؤسسية .)طالب والمش داني  وتد يو البنية الاامة لنظاو الاوكمة

 -أداء المصارف التجارية : -1-6
تتنددوع وتدتمددم مجدداالت اءداا فددي المنظمددات واء مددال تباددا الدددتام أ مددال وطبياددة نشدداط ا , ووفقددا لدددرجات 

تمع المجداالت  إدارت ا في التركيز  م  تمع المجاالت التي تاتمد  م  أم تاق  اءهدام مم دال ا يم ل أولية
 (.18ص  2017التي يقل أهمية  م مجاالت اءهدام الرييسية. ) بدالا  

ويمكدم تاريدم اءداا  مدد  أند  القيدداو بالشديا أو تاديددة  مدل ماددد أو انجدداز م مدة أو نشدداط ماديم , بماندد  أم 
أو ادل مشدكمة  اءداا هو: قياو الشدص بسموع ما , وذلع لتاقي  هدم ماددد , فقدد يكدوم إشدباع ااجدة مايندة

 (.65ص  2012ما أو التدطيط لمشروع ما .)أبو النصر 
 

كمددا يمكددم تاري دد   مدد  أندد  اناكدداس لقدددرة منظمددة اء مددال وقابميت ددا  مدد  تاقيدد  أهددداف ا. )الاددالبي وادريسددديم 
 (.38ص  2009

 -مفهوم األداء المصرفي : -1-6-2
فددي ادديم أم ذلددع اءداا  Aتمددت مقارنتدد  بدداداا بنددع  اءداا م  ددوو نسددبي فدداداا بنددع مادديم مدد ا قددد يكددوم إذا مددا 

جمدداال تشددير كممددة أداا إلدد  التن يددذ ال امددي  Bن سدد  قددد يكددوم ضدداي ا إذا كانددت مقارنتدد  بيندد  وبدديم أداا البنددع  . وا 
لمراادددل الامدددل . كمدددا تاندددي درجدددة ومسدددتوى الم دددارة والمج دددود المبدددذول فدددي التن يدددذ . ويقصدددد الدددباض بددداءداا 

 اققة فاميا قياسا باءهدام التي يسا  البنع إل  تاقيق ا .المدرجات المت
وبناا  م  ذلع , ينصرم أداا البنع  م  مجمو ة الوسايل الازمة ذو أوج  النشاط المدتم دة والج دود المبذولدة 

البنكيدة لقياو البنوع بدورها , وتن يذ وظاي  ا في ظل البيية المصرفية الدارجية المايطة مم أجل تقدديو الدددمات 
 (.145ص  2011التي تاق  اءهدام. )الربياي ويدروم 

 -أ مية األداء: -1-6-1
 أوال: ياتبر أداة توجي  بالنسبة لممنظمة مم أجل تاقي  أهداف ا .

  انيًا : ياتبر أداة لمارفة االة المنظمة .
  ال ًا: يستامل كاداة لمارفة االدتال الواقاة  ند تاقي  اءهدام.

 (.4ص  2016تاديد سبل تطوير الاامميم ودفا و ناو تطوير أن س و. )ساودي ويدروم راباًا : 
 -أ داف األداء :- 1-6-3

أوال :الجسر الدذي يدربط بديم اإلسدتراتيجية التدي تدو ادتيارهدا وقياسدات اءداا المادددة , التدي تؤشدر تقددو المنظمدة 
 ها .اتجاد رؤيت ا ورسالت ا وفي إطار منظومة القيو التي تاتمد

 انيًا: 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 ًا: تتبن  المنظمة أهددام اءداا مدم قبيدل ردو الم دارات , زيدادة تددريب الادامميم , ايدث يمكدم ل دذد اءهددام 
 (. 2012ص  2009يذ فاال لإلستراتيجية الماتمدة . )ادريسيم ويدروم إذا ما تاققت المساهمة بتن 

 المبحث الثالث )الجانب العممي لمدراسة( -3
 :مقدمة -3-2

ي دددم هددذا الجددزا مددم الدراسددة إلدد  ربددط الم دداهيو النظريددة لماوكمددة المصددرفية والمستارضددة سددابقا والتددي اققددت 
التطبيقي الميداني لمدراسة والذي يسا  لتاقي  باقي أهدام الدراسة, ال دم اءول مم الدراسة, وربط ا باإلطار 

 ايث سيتو في   رض  اإلجرااات التاميمية مم أجل الوصول إل  النتايل.
 مجتمع وعينة الدراسة: -3-1

( مصارم تجارية كمجتم  و ينة 7تو ادتيار جمي  المصارم التجارية الااممة في مدينة سرت و البالغ  ددها )
د الدراسددة, ايددث تددو توزيدد  اسددتمارات االسددتبيام  مدد  المدددراا و رؤسددا اءقسدداو ب ددذد المصددارم وكانددت نتددايل ل ددذ

                                -التوزي  كايتي :
 (توزيع استمارة االستبيان2جدول )                                      
 النسبة العدد البيان

 %100 40 االستمارات الموزعة

 %90 36 االستمارات المستممة
 %10 4 االستمارات لم يتم استالمها

 0 0 االستمارات الغير صالحة لتحميل
 %90 36 االستمارات الخاضعة لمتحميل

 
يوضدد  الجددددول توزيددد  االسدددتمارة  مدد   ددددد مدددم المصدددارم التجاريددة الااممدددة فدددي مديندددة سددرت ايدددث كدددام  ددددد 

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

مم أجل تاقيد  أهددام الدراسدة تدو تصدميو اسدتمارة اسدتبيام تاطدي كدل جواندب المشدكمة ومتايرات دا, وقدد ااتدوت 
بموضددوع الدراسدددة واشددتممت االسددتبانة  مددد  اسددتمارة االسددتبيام  مدد  رسدددالة فددي مقدددمت ا الادددرض من ددا التاريددم 

 جزأيم رييسييم هما:
 :وهو يتام  بدصايص  يندة الدراسدة "المامومدات الشدصدية لممشداركيم" وقدد تدالم هدذا الجدزا  مد   الجزء األول

 ( أسيمة لكل من ا  دد مم اإلجابات االدتيارية. 3 دد ) 
  :ات الدراسدة ايدث ااتدوى  مد  مادوريم وتكدوم المادور مدم يتم دل فدي البياندات المتامقدة بمتايدر أما الجزء الثاني

( فقرة ت دم إل  التارم  م  مدى التزاو المصدارم التجاريدة بتطبيد  دليدل الاوكمدة الصدادر  دم مصدرم 12)
( فقرات ت دم لمارفة ا ر التزاو المصارم بتطبي  الدليل  م  ك دااة 7ليبيا المركزي وتكوم الماور ال اني مم )

تدو المجدوا إلد  اسدتدداو مقيداس ليكدرث الدماسدي  الدراسدةلمصارم ولارض قياس وادتبار متايرات أداا الامل با
 في قياس هذد ال قرات  م  الناو التالي:
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 ( درجات بدائل اإلجابة عمى فقرات االستبيان1جدول رقم )
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة اإلجابة
 1 2 3 4 5 الدرجة

(, وتو استدراج   م طري  الماادلدة الرياضدية التاليدة 3ايث كام الوسط الاسابي ال رضي )ءداة القياس( هو )
وتدو تصدنيم إجابدات الايندة مدم ددال الوسدط المدرج  لقديو المقيداس وذلدع مدم دددال , 3=5( /1+2+3+4+5)

     اال تماد  م  ماادلة طول ال ترة   )  
   

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

 المعالجة اإلحصائية : -3-4
لتاميدددل المامومدددات المتجمادددة والمتاصدددل  مي دددا مدددم أفددددراد الايندددة تدددو اسدددتدداو طدددر  إاصدددايية مناسدددبة وذلددددع 

( و تدددو االاتكددداو لمقددداييس النز دددة المركزيدددة ومقددداييس التشدددتت و spssباالسدددتاانة ببرندددامل الادددزو اإلاصدددايية )
التكرارات و المتوسط الاسابي و االنارام الماياري , ليظ در اتجاهدات أفدراد الايندة  دم كدل فقدرة و المتم مة في 

, و ماامددل )أل ددا كرونبدداخ( ليظ ددر مدددى صددد   الدراسددة( الدتبددار فرضدديات T-testتددو اسددتدداو أيضددا ادتبددار )
  بات الاينة. 
 (3جدول رقم )

 وصف توزيع خصائص العينة : -3-5
 التالي يبيم وصم لتوزي  دصايص اءفراد المجيبيم  م  فقرات نموذج االستبيام. 

 ( توزيع المشاركين حسب الوظيفة4جدول )
 النسبة المئوية العدد الوظيفة

 %17 6 مدير مصرف
 %83 30 رئيس قسم
 %100 36 اإلجمالي

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

أفراد مم مجموع الاينة يشداموم وظي دة مددير مصدرم وهدذا ياندي ام اغمدب المصدارم  يندة الدراسدة قدد تمدت  6
االست ادة مم إجابات المدراا داصت ا مما يزيد مم مو وقية ودقة اإلجابات المتاصل  مي ا ويو ر بايجابية  م  

 صاة النتايل. 
 ( توزيع المشاركين حسب سنوات الخبرة5جدول )
 النسبة المئوية العدد سنوات الخبرة

 %22 8 سنوات 5أقل من 
 %25 9 سنوات 20إلي  5من 
 %28 10 سنة 25إلى  22من 

 5 -4.10 4.29-3.40 3.39-1.60 1.59-2.80 2.79-2 المتوسط المرجح

 مواف  بشدة مواف  ماايد غير مواف  غير موافق بشدة اتجاه اإلجابة
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 %25 9 سنة 25أكثر من 

 %100 36 اإلجمالي
 

توزيد   يندة الباددث اسدب سدنوات الدبدرة ايدث كاندت اإلجابددة مدتم دة مدم فيدة إلد  أدددرى  5يوضد  الجددول رقدو 
%(  25سدنوات مدا نسدبت  ) 10سنوات إل   5%( ومم 22سنوات بنسبة ) 5وظ رت الدبرة الاينة التي تقل  م 

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

 . فقرات االستبيام
 ( توزيع المشاركين حسب المؤ ل العممي6جدول )
 النسبة المئوية العدد المؤ ل العممي
 %87 31 بكالوريوس
 %13 5 ماجستير
 %100 36 اإلجمالي

 
وبنسدبة   31أم  دد أفراد الاينة الذيم يامموم مؤهدل البكدالوريوس هدو   6بينت النتايل  الموضاة بالجدول رقو 

%(  ممدا يشدير إجمدااًل و يؤكدد 13و بنسدبة ميويدة ) أفدراد 5%( مم أفراد الاينة و اممة مؤهدل الماجسدتير  87)
بددام أفددراد الاينددة قددادريم  مدد  ف ددو التسدداؤالت الددواردة باالسددتبيام , و اإلجابددة  مي ددا بوضددوح مددو يددددو مو وقيددة 

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

مم أجل ادتبار دقة و بات القياس ومددى اال تماديدة, فقدد تدو ادتبدار  بدات االسدتبيام  دم طريد  إدضداع فقراتد  
 .كرونباخالدتبار قوة ال بات "ماامل أل ا 

 ( يوضح نتائج الفا كرونباخ لمتأكد من ثبات فقرات االستبيان وصدقها7الجدول )
 قيمة الصدق معامل الثبات عدد العبارات المحور

 0.831 0.691 12 المحور األول
 0.90 0.81 7 المحور الثاني
 0.814 0.664 19 إجمالي المحاور

%( و بالتددالي 60%( و تجدداوزت )66( أم قيمددة أل ددا كرونبدداخ اإلجماليددة  تسدداوي )7يتددبم مددم الجدددول أ دداد )
تاتبددر النسددبة مقبولددة و تدددل  مدد   بددات الاينددة لتكددوم مناسددبة لتاقيدد  أهدددام الباددث وياددزز ذلددع ارت دداع نسددبة 

فيمددا بدديم ال قددرات المكونددة لكددل (, كمددا يوضدد  الجدددول أندد  يوجددد اتسددا  دادمددي 0.814صددد  اءداة والبالاددة )
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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 -تحميل نتائج الدراسة : -3-7
التددددددوالي   ( بنددددددود الماددددددور اءول والماددددددور وال دددددداني  مدددددد  9( وكددددددذلع الجدددددددول )8يوضدددددد  كددددددا مددددددم الجدددددددول )

متضددمناً مؤشدددرات و نتدددايل أراا الايندددة فدددي تقيددديو مددددى التددزاو المصدددارم التجاريدددة بددددليل الاوكمدددة ومدددا ا دددر ذلدددع 
التطبي   م  مستوى ك ااة اءداا بالمصارم و تو توضي  ذلع مم دال التكرارات و النسبة الميوية التجاهدات 

بي و كذلع االنادرام المايداري وكدذلع مسدتوى الموافقدة الاينة اول كل فقرة و يظ ر الجدول أيضا الوسط الاسا
 لكل فقرة .
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 المحور األول ) مستوى التزام المصارف التجارية بدليل الحوكمة(
 (8الجدول )

ر.
 و

المتوسددط  مواف  بشدة مواف  ماايد غير مواف  غير مواف  بشدة مستوى الموافقة
 الاسابي

االنادددددددرام 
 الماياري

مسددددددددددددددددتوى 
 النسبة الادد النسبة الادد النسبة الادد النسبة الادد النسبة الادد الابارات الموافقة

1 
يمتدددددددزو المصدددددددرم بتن يدددددددذ اءاكددددددداو  

 الداصة بممكية اءس و
00 00% 00 00% 03 8.3% 15 41.7% 18 50% 4.416 .64918 

موافددددددددددددددددددددد  
 بشدة

2 
يسددم  المصددرم لجميدد  المسدداهميم 
بالمشدددداركة ب ا ميددددة فددددي اجتما ددددات 

 الجماية الامومية.
00 00% 00 00% 04 10.8% 13 35.1% 19 

51.4
% 

4.305 .95077 
موافددددددددددددددددددددد  

 بشدة

3 

يضو مجمدس إدارة المصدرم لجاندا -
دايمددددة ) لجنددددة مراجاددددة, لجنددددوا دارة 
المددددددددددددددددداطر, لجنددددددددددددددددة التايينددددددددددددددددات 

 والمكافات, لجنة الاوكمة

00 00% 00 00% 02 5.4% 13 35.1% 21 56.8
% 

موافددددددددددددددددددددد   60880. 4.527
 بشدة

4 

البييددددددددة يمتددددددددزو المصددددددددرم بماددددددددايير 
الرقابيددددددددة وطبياددددددددة  مددددددددل المراقبددددددددة 
الدادميددددددة والدارجيددددددة وكي يددددددة  مددددددل 

 وادة االمت ال

01 2.7% 02 5.4% 10 27% 8 21.6% 15 
40.5

% 
 ماايد 1.0940 3.944
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5 
يمتدددددزو مجمدددددس اإلدارة  بتطبيددددد  دورد 
في تازيدز القديو اءداقيدة واإلشدرام 

  م  كافة أ مال .
00 00% 01  %2.7 05 13.5% 13 35.1% 17 

45.9
% 

4.277 .81455 
موافددددددددددددددددددددد  

 بشدة

6 
 

يمتدددددزو المصدددددرم بتطبيددددد  المادددددايير 
الددواردة فددي دليددل الاوكمددة والداصددة 
بدددددالتزاو المصددددددرم بتقيددددديو إجددددددرااات 
الاوكمددددددة ومتابادددددددة أ مدددددددال اإلدارة, 
وكددددذلع فيمددددا يتامدددد  بتايدددديم المدددددير 

 الااو والمدراا الرييسيوم.

00 00% 02 5.4% 01 2.7% 17 45.9% 16 
43.2

% 
4.305 .78629 

موافددددددددددددددددددددد  
 بشدة

7 

يمتدددددزو المصدددددرم بتطبيددددد  المادددددايير 
الددواردة فددي دليددل الاوكمددة مددم ايددث 
تكدددددددددددويم مجمدددددددددددس اإلدارة واجمدددددددددددد  
وشروط  ضويت  واجتما ات  وكذلع 
المزايددددددددا الماليددددددددة والاينيددددددددة لمددددددددرييس 

 وأ ضاا المجمس.

00 00% 00 00% 02 5.4% 14 37.8% 20 
54.1

% 
4.500 .60945 

موافددددددددددددددددددددد  
 بشدة

8 
يقوو المصدرم بددورد اإلشدرافي  مد  
المؤسسدددات التابادددة لددد  وفقدددا لمدددا ورد 

 في دليل الاوكمة.
00 00% 00 00% 03 8.1% 12 32.4% 21 

56.8
% 4.500 .65465 

موافددددددددددددددددددددد  
 بشدة
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9 

 
ياددددرص المصددددرم  مدددد  مااممددددة 
جميددد  المسددداهميم بشدددكل متكددداف  

 وداصة أقمية المساهميم.

00 00% 00 00% 04 10.8% 15 40.5% 17 
45.9

% 
 مواف  68255. 4.361

10 

يقددددددددوو المصددددددددرم بتطبيدددددددد  بنددددددددود 
اإلفصدددددددددددددداح سددددددددددددددواا اإلفصدددددددددددددداح 
لممسددددددددددددداهميم او لممتادددددددددددددامميم او 

 الجم ور

00 00% 00 00% 04 10.8% 13 35.1% 19 
51.4

% 4.416 .69179 
موافددددددددددددددددددددد  

 بشدة

11 

يمتزو المصرم بتطبيد  وتن يدذ بندد 
اإلفصدداح لمصددرم ليبيددا المركددزي 

 16 %35.1 13 %13.5 05 %2.7 01 %2.7 01 في دليل الاوكمة.الوارد 
43.2

% 
 مواف  97101. 4.166

12 

يمتزو المصرم بتطبي  المتطمبات 
اءددددددددددددرى الداصددددددددددددة بالتزامددددددددددددات 
المسددددددداهميم مدددددددم القطددددددداع الاددددددداو 

 ذلع التقييد بااللتزامات المقررةوك
 قانونًا .

 

00 00% 00 00% 04 10.8% 13 35.1% 19 
51.4

% 
4.416 .69179 

موافددددددددددددددددددددد  
 بشدة
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 -( يتضح األتي :8و من خالل استعراض الجدول )

يااظ مم مؤشدرات ال قدرة اءولد  أم الاالبيدة الاظمد  مدم إجابدات أفدراد الايندة قدد وقادت مدا بديم موافد  و  - 1
%( و جدددداات لتاكدددددد التدددددزاو 89.1مجمو  دددددا )( تكددددرار و بنسدددددبة  36( مدددددم أصدددددل )33موافدددد  بشددددددة و بادددددد )

( 4.416المصارم مال الدراسة بتن يذ اءاكاو الداصة بممكية اءس و وقدد بمدغ المتوسدط الاسدابي ل دذد ال قدرة )
( لدددياكس بدددذلع تركيدددز إجابدددات الايندددة ادددول متوسدددط ا و  ددددو تشدددتت ا وظ دددر 649180.و بدددانارام مايددداري )

 لمواف  بشدة.مستوى الموافقة لم قرة في مستوى ا
%( مدددم إجابدددات م دددردات الايندددة تركدددزت  مددد  مدددا بددديم موافددد  و موافددد  بشددددة لتاكيدددد أم 86.5ياادددظ أم ) -2

المصدددارم تسدددم  لجميددد  المسددداهميم بالمشددداركة ب ا ميدددة فدددي اجتما دددات الجمايدددة الاموميدددة., وكدددام المتوسدددط 
( وكام االتجاد الااو يراا الاينة  ل ذد 950770.( و بانارام ماياري )4.305الاسابي إلجابات أفراد الاينة )

 تكرارات مسجمة في دانة الماايد 4ال قرة قد وق  في مستوى الموف  بشدة بالرغو مم وجود 
( 608800.( و بدددانارام مايددداري )4.527فيمدددا يتامددد  بدددال قرة ال ال دددة فدددأم متوسدددط الاسدددابي ل دددذد ال قدددرة ) -3

%( مدددم هدددذد 91.9يندددة ادددول هدددذد ال قدددرة ايدددث وقادددت مدددا نسدددبت  )لتوضددد  التبدددايم فدددي تركيدددز إجابدددات أفدددراد الا
اإلجابددات مددا بدديم موافدد  و موافدد  بشدددة  ليدددل بددام مجمددس إدارة المصددرم يضددو لجانددا دايمددة , وظ ددر المسددتوى 

 الااو لم قرة بدرجة مواف  بشدة وفقا لممتوسط الاسابي المتاق .
اؤل ادددول التدددزاو المصدددرم  ببندددد المادددايير البييدددة الرقابيدددة أمدددا فيمدددا يتامددد  بدددال قرة الرابادددة و التدددي تناولدددت تسددد -4

وطبياة  مل المراقبة الدادمية والدارجية وكي ية  مل وادة االمت ال فقد تباينت إجابات  يندة الدراسدة ادول ذلدع 
% فيمددا بدديم الايددر موافدد  والايددر موافدد  8.1% ومددا نسددبت  27إجابددات وبنسددبة  10و بماددت اإلجابددات الماايدددة 

وباقي الوزم النسبي في دانتي المواف  والمواف  بشدة وظ ر المسدتوى الاداو لم قدرة فدي مسدتوى الماايدد كمدا بشدة 
( و 3.944هو مبيم في الجدول ليتاكد ام مستوى االلتدزاو ل دذد ال قدرة قدد كدام متوسدطا و بمتوسدط اسدابي بمدغ )

 ( .1.0940بانارام ماياري )
%( مم إجابات م ردات الاينة تركزت بيم مواف  و مواف  بشدة  81يااظ مم مؤشرات ال قرة الدامسة أم ) -5

%( موز ة  م  اءوزام اءدرى لتؤكد في المجمل بام مجمس اإلدارة يمتزو بتطبي  دورد في تازيدز 19و بنسبة )
( و بانارام 4.277بي إلجابات أفراد الاينة )القيو اءداقية واإلشرام  م  كافة أ مال .و كام المتوسط الاسا

 ( .814550.ماياري )
( ايدث وقد  786290.( و بدانارام مايداري )4.305اتض  ام المتوسط الاسابي لم قرة السادسدة يسداوي ) -6

%( مم هذد اإلجابات مدا بديم موافد  و موافد  بشددة وكدام اتجداد ال قدرة فدي درجدة الموافد  بشددة 89.1ما نسبت  )
بذلع التزاو المصارم بتقييو إجرااات الاوكمدة ومتابادة أ مدال اإلدارة, وكدذلع فيمدا يتامد  بتايديم المددير لياكس 

 الااو والمدراا الرييسيوم.
أمددا ال قددرة السدداباة فقددد تناولددت مدددى التددزاو المصددارم بتطبيدد  الماددايير الددواردة فددي دليددل الاوكمددة مددم ايددث  -7

يت  واجتما اتدد  و المزايددا الممنواددة لمددرييس وأ ضدداا المجمددس ايددث تكددويم مجمددس اإلدارة واجمدد  وشددروط  ضددو 
( واءغمبيدددة كاندددت موافقدددوم و 609450.( و بدددانارام مايددداري )4.500كدددام المتوسدددط الاسدددابي ل دددذد ال قدددرة )

 %( ليتاكد التزاو الاينة المباو ة ب ذا البند.91.9موافقوم بشدة وبنسبة  )
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( 33 ددذد ال قددرة قددد وقاددت مددا بدديم موافدد  و موافدد  بشدددة و كانددت بادددد )يااددظ أم إجابددات الاينددة الداصددة ب -8
%( لتؤكدد بدذلع أم المصدارم تقدوو  بددورها اإلشدرافي 89.2( تكرار و بنسبة وصدمت الد  )36تكرار مم أصل )

( ل ددذد ال قددرة و 4.500 مدد  المؤسسددات التاباددة ل ددا وفقددا لمددا ورد فددي دليددل الاوكمددة.و بمددغ المتوسددط الاسددابي )
 ( .654650.ارام ماياري )بان
( تكدرار 32هذد ال قرة تبيم أم إجابات أفراد الاينة  التي وقات ما بيم موافد  و موافد  بشددة كاندت باددد )  -9 

%( و جدداات لتؤكددد ياددرص المصددارم  مدد  مااممددة جميدد  88( تكددرار و بنسددبة وصددمت إلدد  )36مددم أصددل )
( و بددانارام 4.361مدغ المتوسددط الاسددابي ل ددذد ال قددرة )المسداهميم بشددكل متكدداف  وداصددة أقميددة المسدداهميم.و ب

 ( .682550.ماياري )
( 691790.( و بددانارام مايدداري )4.416فيمددا يتامدد  بددال قرة الااشددرة فددأم متوسددط الاسددابي ل ددذد ال قددرة ) -10

إلجابدات تكدرارات مدم هدذد ا 4لتوض   دو التبايم في تركيز إجابات أفراد الاينة اول هذد ال قرة ايث وقد  فقدط 
تكدرار ممدا ياكدس  32في داندة الماايدد بينمدا تركدزت  بداقي اإلجابدات فدي داندة الموافد  و الموافد  بشددة وبواقد  

 التزاو المصارم بتطبي  بنود اإلفصاح سواا اإلفصاح لممساهميم او لممتاامميم او الجم ور.
 دردات الايندة تركدزت بديم موافد  ( مدم  إجابدات م29يااظ مم دال مؤشرات ال قرة الااديدة  شدر أم )  -11

و مواف  بشدة وتوز ت باقي التكرارات  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 

 ( .971010.( و بانارام ماياري )4.166ابي ءفراد الاينة  م  هذد ال قرة )الاوكمة.و كام المتوسط الاس
أما ال قرة اءديرة في هذا الماور  و التي تضمنت قياس مدى التزاو المصارم بتطبي  المتطمبات اءدرى  -12

كدددام المتوسدددط   الداصدددة بالتزامدددات المسددداهميم مدددم القطددداع الاددداو وكدددذلع التقييدددد بااللتزامدددات المقدددررة قانوندددا فقدددد
ااالت مم أفراد الايندة  4( ايث بمغ الماايدوم 691790.( و بانارام ماياري )4.416الاسابي ل ذد ال قرة )

االة هو الموافقوم و الموافقوم بشدة بنسبة وكام المستوى الااو بدرجة مواف  بشدة ليدل  م  التزاو الاينة  32و 
  الواردة بدليل الاوكمة.مال الدراسة بتمع المتطمبات وااللتزامات و 

  



 جاماة سرت-جاماة سرت                                   أ.إبراهيو مامد  بدالكريو –د. م  م تاح التايب 
 اخلمس –املعهد العايل للعلوم والتقنية  -مامد ونيس أ. مصط  

insd. elmergib. edu.ly                                                                                               526 

 
 المحور الثاني ) اثر االلتزام بتطبيق الدليل عمى كفاءة األداء بالمصرف(

 (9الجدول رقو )
 

ــــــــق  مستوى الموافقة ر.م ــــــــر مواف غي
 بشدة

المتوســـــط  موافق بشدة موافق محايد غير موافق
 الحسابي

االنحـــــــرا
ف 

 المعياري

مســـــــــتوى 
 الموافقة

 النسبة الادد النسبة الادد النسبة الادد النسبة الادد النسبة الادد الابارات

2 

يك ددل االلتددزاو بدددليل الاوكمددة الرفدد  
مددم مؤشدددرات أداا الامددل التنظيميدددة 
واإلداريدددة والادددد مدددم ال سددداد المدددالي 

 واإلداري بالمصرم.

00 00% 00 00% 02 1.7% 22 19.7% 14 64.9
% 

موافددددددددددددددددددددد   5426. 4.638
 بشدة

1 
يسدددا د االلتدددزاو بددددليل الاوكمدددة فدددي 
ضدددددددمام اقدددددددو  جميددددددد  اءطدددددددرام 

 وتطوير اءداا الااو بالمصرم.
00 00% 00 00% 04 20.8% 23 35.2% 29 52.4

% 4.416 .6917 
موافددددددددددددددددددددد  

 بشدة

3 

االلتدزاو بالددليل مدم شدان  ام  يمًكدم 
المصددددددرم مددددددم د ددددددض مسددددددتويات 
التكددددددددداليم والدددددددددتاكو فدددددددددي الدددددددددديوم 

 والتقميل مم المداطر الماتممة.

00 00% 02 1.7% 04 20.8% 27 45.9% 24 
37.8

% 4.222 .9595 
موافددددددددددددددددددددد  

 بشدة

يسدددا د االلتدددزاو بددددليل الاوكمدددة مدددم  4
إمكانيددددددددددددة  قيدددددددددددداس وتقيددددددددددددديو اءداا 

00 00% 00 00% 00 00% 19 51.4% 17 54.9
% 

 موافددددددددددددددددددددد  7601. 4.222
 بشدة
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وبالتددددالي تازيددددز اءسدددداليب الرقابيددددة 
 بالمصرم.

5 
االلتدددزاو بددددليل الاوكمدددة يسدددا د فدددي 
 18 %29.7 11 %10.8 04 %8.1 03 %00 00 زيادة مادالت الاوايد  م  اءصول

48.6
% 

4.472 .5063 
موافددددددددددددددددددددد  

 بشدة

6 
 

تطبيدد  الدددليل وااللتددزاو بدد  يزيددد مددم 
مؤشدددددددددرات الاوايدددددددددد  مددددددددد  اقدددددددددو  

 الممكية.
00 00% 00 00% 01 2.7% 15 40.5% 20 

54.1
% 4.527 .5599 

موافددددددددددددددددددددد  
 بشدة

7 
يضددددددمم االلتددددددزاو والتطبيدددددد  السددددددميو 
لبندددود الددددليل بدددام توجددد  اسدددت مارات 
 المصرم في المسارات الصاياة.

00 00% 00 00% 00 00% 13 35.1% 23 
62.2

% 
4.638 .4871 

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

يااظ في ال قرة اءول  مم المادور ال داني أم الاالبيدة الاظمد  مدم إجابدات أفدراد الايندة قدد وقادت مدا بديم  - 1
( تكددرار  و جدداات لتاكددد أم االلتددزاو بدددليل الاوكمددة 36( تكددرار مددم أصددل )35موافدد  و موافدد  بشدددة و بادددد )

ال سددداد المدددالي واإلداري بالمصدددرم, و بمدددغ يدددد و مدددم رفددد  مؤشدددرات أداا الامدددل التنظيميدددة واإلداريدددة والادددد مدددم 
( لددياكس بددذلع تركيددز إجابددات الاينددة 542630.( و بددانارام مايدداري )4.638المتوسددط الاسددابي ل ددذد ال قددرة )
 اول متوسط ا و  دو تشتت ا .

%( مدددم إجابدددات م دددردات الايندددة تركدددزت  مددد  مدددا بددديم موافددد  و موافددد  بشددددة لتاكدددد بدددام 86.5ياادددظ أم ) -2
و بددددليل الاوكمدددة  يسدددا د فدددي ضدددمام اقدددو  جميددد  اءطدددرام وتطدددوير اءداا الاددداو بالمصدددرم. , وكدددام االلتدددزا

 ( 691790.( و بانارام ماياري )4.416المتوسط الاسابي إلجابات أفراد الاينة )
( 959500.( و بدددانارام مايددداري )4.222فيمدددا يتامددد  بدددال قرة ال ال دددة فدددأم متوسدددط الاسدددابي ل دددذد ال قدددرة ) -3

%(  وبداقي 83.7وتركزت اغمب إجابات أفراد الاينة اول  هذد ال قدرة فيمدا بديم موافد  و موافد  بشددة و بنسدبة )
 التكرارات توز ت فيما بيم الاير مواف  والماايد, وظ ر المستوى الااو لم قرة بدرجة مواف  بشدة.

أما فيما يتام  بال قرة الراباة و التي تناولت مدى إمكانية ام يسا د االلتزاو بدليل الاوكمدة فدي قيداس وتقيديو  -4
اءداا  و تازيز اءساليب الرقابية بالمصرم.فقد أكدت إجابات  ينة الدراسدة  مد  ذلدع مدم ددال موافقدة جميد  

 ( .0.76012( و بانارام ماياري )4.222) ايراا كما مبيم بالجدول  وكام المتوسط اسابي لم قرة
%( مددم إجابددات م ددردات الاينددة تركددزت 78.3نااددظ مددم المؤشددرات المتاصددل  مي ددا اددول هددذد ال قددرة أم ) -5

% مدم الايندة كاندت ماايددة و كدام 10.8%( غير موافقوم وما نسبت  8.1بيم مواف  و مواف  بشدة  و بنسبة )
( لتؤكدددد بدددذلع أم االلتدددزاو 506310.( و بدددانارام مايددداري )4.472ايندددة )المتوسدددط الاسدددابي إلجابدددات أفدددراد ال

 بدليل الاوكمة يسا د في زيادة مادالت الاوايد  م  اءصول. 
( 559900.( و بدددانارام مايددداري )4.527أمددا ال قدددرة السادسددة فقدددد ظ دددر المتوسددط الاسدددابي ل دددذد ال قددرة ) -6

مددلول هدذد ال قدرة وبمدا ي يدد بدام تطبيد  الددليل وااللتدزاو بد  يزيدد  ايث اتج ت غالبية أفراد الاينة بام توافد   مد 
 مم مؤشرات الاوايد  م  اقو  الممكية..

( و بانارام 4.638أما ال قرة الساباة و اءديرة في الماور ال اني  فقد كام المتوسط الاسابي ل ذد ال قرة ) -7
م هذد ال قرة و أكدوا بام االلتزاو والتطبي  السدميو ( ايث واف  جمي  أفراد الاينة   م  مضمو 48714.ماياري )

 لبنود الدليل  يضمم بام توج  است مارات المصرم في المسارات الصاياة.
 -اختبار فرضيات الدراسة : -3-8
  -الفرضية األولى : -3-8-2 
- H0 .ال تمتزم المصارف التجارية بتطبيق دليل الحوكمة الصادر عن مصرف ليبيا المركزي 

 H1 - .تمتزم المصارف التجارية بتطبيق دليل الحوكمة الصادر عن مــــــــصرف ليبيا المركزي 
 

One-Sample Test ( يوضح نتائج اختبار الفرضية األولى 20الجدول ) 
 

مؤشــــــرات 
Test Value = 3 

t df Sig. (2- Mean 95% Confidence Interval of 
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الفرضــــــية 
 األولى 

tailed) Difference the Difference 
Lower Upper 

 32.27
0 

35 .000 1.38194 1.2950 1.4689 

ليتاكدددد وجدددود داللدددة   0.05و بالتدددالي ف دددو اقدددل مدددم   0.000يتضددد  مدددم الجددددول أ ددداد أم مسدددتوى المانويدددة 
(  tنجدها اكبر مم قيمدة ) (32.270) (الماسوبة والتي تساوي  tإاصايية  ند هذا المستوى  وبمقارنة قيمة ) 

و قبددول  H0ممددا يانددي رفددض ال رضددية الصدد رية  35وذلددع  نددد درجددة اريددة  (2.030)الجدوليددة والتددي تسدداوي 
المصددارم التجاريددة بتطبيدد  دليددل الاوكمددة الصددادر  ددم مصددرم ليبيددا  والتددي ت ددرض التددزاو H1ال رضددية البديمددة 

  المركزي.
 -الفرضية الثانية: -3-8-1
  - H0 تزام بتطبيق آليات دليل الحوكمة ال يعزز من كفاءة أداء العمل المصرفي.االل 

 H1 - االلتزام بتطبيق آليــــــات دليل الحــــــوكمة  يعزز من كفاءة أداء العمل المصرفي. 
 

One-Sample Test ( يوضح نتائج اختبار الفرضية الثانية 22الجدول ) 

مؤشـــــــــرات 
الفرضــــــــية 

 الثانية

Test Value = 3 
t df Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of 

the Difference 
Lower Upper 

38.600 35 .000 1.53175 1.4512 1.6123 

 
ليتاكدددد وجدددود داللدددة   0.05و بالتدددالي ف دددو اقدددل مدددم   0.000يتضددد  مدددم الجددددول أ ددداد أم مسدددتوى المانويدددة 

(  tنجدها اكبر مم قيمدة ) (38.600) (الماسوبة والتي تساوي  tإاصايية  ند هذا المستوى  وبمقارنة قيمة ) 
و قبدول ال رضدية  H0الصد رية  مما ياني رفض ال رضدية 35 ند درجة ارية  (2.030)الجدولية والتي تساوي 

  والتي ت رض ام االلتزاو بتطبي  يليات دليل الاوكمة  يازز مم ك ااة أداا الامل المصرفي. H1البديمة 
 المبحث الرابع )النتائج والتوصيات( -4
  -النتائج :  -4-2 

 نستدمص النتايل التالية : ا تمادًا  م  المؤشرات والنتايل التي تو الوصول إلي ا مم دال التاميل يمكننا أم
دلددت إجابددات الاينددة ومؤشددرات ا المتاصددل  مي ددا بددام هندداع التددزاو مددم قبددل المصددارم التجاريددة بتن يددذ  4-1-1

اءاكاو الداصة بممكية اءس و بما يسا د فدي ممارسدة المسداهميم لاقدوق و بالشدكل الكامدل وكمدا هدو منصدوص 
أيضا لجمي  المساهميم بالمشاركة ب ا ميدة فدي اجتما دات الجمايدة   مي  في المواي  والقوانيم, وتسم  المصارم

 الامومية
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يضدددو مجدددالس إدارة المصدددارم لجاندددًا دايمدددة )لجندددة المراجادددة, لجندددة إدارة المدددداطر, لجندددة التاييندددات  4-1-2
طبيدد  والمكافددات, لجنددة الاوكمددة(, ونسددتنتل بددام المصددارم ال يبدددو أن ددا تمتددزو بالشددكل المطمددوب فيمددا يتامدد  بت

 ماايير البيية الرقابية وطبياة  مل المراقبة الدادمية والدارجية وكي ية  مل وادة االمت ال وتسييرها. 
مم الواض  مجالس إالدارات بالمصارم تمتزو بتطبي  دورها في تازيز القيو اءداقية واإلشدرام  مد   4-1-3

وكمددة والداصددة بددالتزاو المصددرم بتقيدديو إجددرااات كافددة أ مال ددا , وكددذلع بتطبيدد  الماددايير الددواردة فددي دليددل الا
الاوكمة ومتاباة أ مال اإلدارة وكذلع فيمدا يتامد  بتايديم المددير الاداو والمددراا الرييسديوم بمدا يؤكدد  مد  إرسداا 

 قوا د الاوكمة في هذد المؤسسات.
مجمدددس اإلدارة  تمتدددزو المصدددارم بتطبيددد  المادددايير الدددواردة فدددي دليدددل الاوكمدددة وذلدددع مدددم ايدددث تكدددويم 4-1-4

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 

 في دليل الاوكمة. اإلشرافي  م  المؤسسات التاباة ل  وفقًا لما ورد
تارص المصارم  م  مااممة جميد  المسداهميم بشدكل متكداف  وبشدكل دداص أقميدة المسداهميم, كمدا  4-1-5

تقددوو المصددارم بتطبيدد  بنددود اإلفصدداح سددواا اإلفصدداح لممسدداهميم أو المتاددامميم أو الجم ددور ممددا قددد يسدد و فددي 
 منطم  صاي   وقا دة سميمة التداذ القرارات. رف  جودة المامومات لدى لجمي  اءطرام ذات الااقة لتكوم

نسددتنتل مددم دددال اتجاهددات يراا الاينددة بددام المصددارم تمتددزو تمامددًا بتن يددذ بنددد اإلفصدداح لمصددرم ليبيددا  4-1-6
المركزي الوارد في دليل الاوكمة, كما تمتزو المصارم بتطبي  المتطمبات اءدرى الداصة بالتزامدات المسداهميم 

وذلددع مددم دددال ااتددراو اسددتقالية وم نيددة المصددارم و دددو التددددل فددي  مددل مجددالس اإلدارة  مددم القطدداع الادداو
دارة الرقابة  م  المصارم والنقد.  وكذلع التقيد بااللتزامات المقررة قانونًا والصادرة  م مصرم ليبيا المركزي وا 

بتطبيد  بددليل الاوكمدة يكدوم لد   مم ددال أراا الايندة المباو دة ونتدايل المؤشدرات نسدتنتل ام االلتدزاو  4-1-7
مددردودًا ايجابيددًا  مدد  ك ددااة اءداا بالامددل المصددرفي ممددا يسدد و هددذا االلتددزاو بتابيددة مددددرات المصددارم وتاقيدد  
اءربدداح ونمددو االسددت مارات والتازيددز القدددرة والميددزة التنافسددية لممصددارم  ط ددا  مدد  أهميددة تطبيدد  هددذا الدددليل فددي 

 ابية والتي تس و في تقميل المداطر والاد مم ال ساد المالي واإلداري. د و و توفير اءنظمة الرق
 التوصيات: -4-1
نوصي الج ات الرسمية والمدتصة ماليا ودصوصا المصرفية من ا بزيادة التركيز  م  د و نشر  قافة  4-2-1

يجدداد يليددات تضددمم الا دداظ  مدد  تطبيدد  مااييرهددا وضددم ام اسددتمرارها ويددتو الاوكمددة والسدداي فددي إبددراز أهميت ددا وا 
 هذا إما  م طري  المصارم التجارية ن س ا او  م طري  مصرم ليبيا المركزي.

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

 وأسس الاوكمة بالج از المصرفي الميبي
نوصي المصارم التجارية  ينة الدراسة بتركيز الج ود لمساي وراا االلتزاو و التطبي  الشدامل والسدميو  4-1-3

لجمي  ماايير الاوكمة وبمستويات مرت اة, كما نوصي جمي  المصارم التجارية الااممدة بالمددم الميبيدة اءددرى 
االلتدددزاو بددددليل الاوكمدددة الصدددادر  دددم مصدددرم ليبيدددا المركدددزي , ايدددث يتدددي  هدددذا االلتدددزاو التقميدددل مدددم المدددداطر 
الماتممة والاد مم ال ساد المالي واإلداري ويضدمم امايدة جميد  اءطدرام المتااممدة وبالتدالي رفد  وتازيدز ك دااة 

 اءداا المصرفي.



 جاماة سرت-جاماة سرت                                   أ.إبراهيو مامد  بدالكريو –د. م  م تاح التايب 
 اخلمس –املعهد العايل للعلوم والتقنية  -مامد ونيس أ. مصط  

insd. elmergib. edu.ly                                                                                               986 

دة التركيز  م  تطبي  اءنظمة الرقابية الدادمية والدارجية نوصي المصارم التجارية مال الدراسة بزيا4-1-4
جدرااات  مميدة اقيقيدة وذلدع إلدارة  وكذلع فيما يتام  بوادة االمت ال والتاكدد مدم ام يكدوم ل دا سياسدة واضداة وا 
المداطر الناجمة  م  دو االمت ال, ونوصي بذلع  م  ا تبار ام هذد البندود قدد اققدت مسدتوى تطبيد  متوسدط 

 ًا  م  ايراا المجماة مم الاينة.بنا
 -دراسات مستقبمية مقترحة : 4-1-5
 دراسددددددددددددة مادددددددددات تطبي  الاوكمة المصرفية في المصارم التجارية الميبية.  -أوالً  
 دور الاوكمة في تازيز الاصة السوقية والميزة التنافسية لممصارم التجارية. - انياً  
 ددددددددددوكمة المصدددددددددددرفية في جددددددددددذب رؤؤس اءمدددددددددددددوال واالست مدددددددارات.دور الادد - ال اً  

 ري.الادددددددددددددددوكمة المصدددددددددددددرفية ودورهددددددددددا في الاددددددد مم ال سددددددداد المدددددددددددددددددددالي واإلدا -رابااً 
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 اءردم.
 الرسائل العممية -ثالثا :
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 والتسيير, الجزاير, رسالة ماجستير.
مدة المؤسسدية فدي المصدارم اإلسدامية فدي فمسدطيم, ( واق  تطبي  ماايير الاوك 2014دياب .رنا مصط   )-

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

ة مامدد بدو ضديام بالمسدمية , كميدة الامدوو االقتصدادية والتجاريدة و مدوو ماجستير في الامدوو االقتصدادية , جاماد
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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 

 

 

 

 

 


