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 : ثممخص البح

تعتبررررررر الحوكمررررررة احرررررردى الموا رررررري  الترررررري اهتمررررررت بهررررررا المصررررررارف التجاريررررررة اهتمامررررررا كبيرررررررا وبررررررا خص      
بعرررررررد الررررررردور المتنرررررررامي والتوسررررررر  الهاارررررررل لمقطررررررراع المصررررررررفي فررررررري الحيررررررراة االقتصرررررررادية  حيرررررررث اصرررررررب  مرررررررن 

نظررررررام مصرررررررفي قررررررادر عمررررررى تخصرررررريص المرررررروارد الماليررررررة بك رررررراءة عاليررررررة لتحقيرررررر  اهررررررداف ال ررررررروري وجررررررود 
التنميرررررة وتقميرررررل المخررررراطر وتطررررروير االقتصرررررادف عميررررر  تمامرررررت مشررررركمة البحرررررث فررررري التسررررراؤل الترررررالي: مرررررا دور 

 الحوكمة في تحسين أداء المصارف التجارية الميبية؟
لقررررراء ال ررررروء عمرررررى وهررررردف هرررررذا البحرررررث لمعرفرررررة مررررردى تطبيررررر  المصرررررارف التجار       يرررررة لنظرررررام الحوكمرررررة وا 

م هرررررروم وأسررررررموب ممارسرررررررة سررررررمطات اددارة الرشررررررريدة  وتررررررم االعتمرررررراد عمرررررررى المررررررنه  الوصررررررر ي التحميمرررررري فررررررري 
تحميررررررل بيانررررررات الدراسررررررة واختيررررررار فر ررررررياتها باسررررررتخدام الحزمررررررة االحصررررررااية لمعمرررررروم االجتماعيررررررة والمعروفررررررة 

 لمرجوة من البحث.( لموصول الى النتاا  والتوصيات اspssاختصار )
 -المقدمة:

 العقررود خرر ل والناشرراة المتقدمررة االقتصرراديات مررن فرري العديررد بم هرروم نظررام الحوكمررة برردا االهتمررام  
 الدول. من العديد شهدتها التي المالية وا زمة االقتصادية بعد االنهيارات وخاصة الما ية 

 ولمرا الحيراة ميرادين بكافرة تعصرف أخرذت التري ا زمرات لهرذ  مخررج عرن يبحرث وأصرب  الجمير      
 أنظررار والمتابعررة اتجهررت الرقابررة  ررعف إلررى باد ررافة المسررؤولة  غيررر الممارسررات ادداريررة كانررت
 ا نظمرة المؤسسرات  وو رر  أداء تعظرريم إلرى تهردف الترري الوسريمة باعتبارهررا الحوكمرة إلررى الجمير 
داريراً  المقبولرة غيرر والتصررفات المصرال  وت رارب الغرش تقميرل أو بتجنرب الك يمرة  وقرد وأخ قيرًا  ماديرًا وا 
  2017الزهرررة  )الحوكمرة  فاعميرة تردعيم سربيل فري هامرة بخطروات المتقدمرة الردول مرن العديرد قامرت

 ص ب( 
 ن سر  المصرطم  هرذا وفررض االقتصرادية والماليرة  وا زمرات بالعولمرة الحوكمرة م هروم ارتربط لقرد     

 إلرى المصرطم  هرذا أدى وقرد العالميرة والسياسرية الردواار ا كاديميرة اهتمرام مارار أصرب  حترى بسررعة 
إلرى  المخراطرة ارت عرت كممرا العاارد ارت راع عمرى والقاامرة عميهرا  المتعرارف اسرتراتيجية االسرتامار تغييرر

 ( 164  ص2014الساعدى .(الجودة إلى التوج  باسم عرفت جديدة استراتيجية
الحوكمررة  خصررااص مرر  الميبيررة المصررارف أداء تررالفمرردى  عمررى لمتعرررف الدراسررة هررذ  وترريتي     

 عمررى الشررركات حوكمررة تطبرر  وأهميررة المررالي  وكررذله م هرروم ا داء تحسررين فرري الجيرردة  لتسرراهم
 الوداار  أصرحاب وحمايرة أمروال االقتصرادية التنميرة تحقير  فري ودورهرا الماليرة والمؤسسرات المصرارف

 ا مرروال اسررتامار عمررى العااررد وزيررادة اددارة وتحسررين داريواد المررالي ال سرراد ومكافحررة والمسرراهمين
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 المسراولية وتحقير  والمسراهمين والعراممين اددارة مجمرس بربن وا ربراح ا جرور توزير  وعدالرة والوداار 
 .المؤسسات لتمه االجتماعية

 مشكمة البحت:
 الممحرة الرايسرية الق رايا برين مرن ا ساسرية بوظاا هرا لمقيرام المصرارف التجاريرة أداء وتحسرين الرفر  يعتبرر     
 أصحاب من وغيرهم المستامرين والموظ ين وطمينة العولمة لتحديات التصدي بغية وذله معالجتها  ينبغي التي

أداء المصرارف التجاريرة  وذلره مرن  تحسرين أجرل مصرالحهم  ومرن لحمايرة ال زمرة الخطروات باتخراذ المصرال 
 خ ل تطبي  الحوكمة

المصارف التجارية  وعمية تكمن مشكمة البحرث فري ادجابرة عرن التسراؤل الترالي و مرا هرو دور الحوكمرة  فري في 
 تحسين أداء المصارف التجارية الميبية و ؟

 فر يات البحت: -1
 يستند  البحت عمى فر يتان رايسيتان م ادهما:

 تمتزم المصارف التجارية الميبية بقواعد ومبادئ الحوكمة المصرفية. .1
 ار تطبي  الحوكمة المصرفية عمى أداء المصارف التجارية.يؤ  .2
 اهمية البحت: -2

تكمرررررررن أهميرررررررة الدراسرررررررة فررررررري الكشرررررررف عرررررررن م هررررررروم الحوكمرررررررة وع قتهرررررررا بالمصرررررررارف التجاريرررررررة الميبيرررررررة       
وتحديرررررد أبعررررراد تطورهرررررا وترررررياير ذلررررره التطرررررور فررررري فعاليتهرررررا وانعكاسرررررها عمررررري اسرررررتمراريتها والحرررررد مرررررن فشرررررمها  

ظهار أهمية  المصارف التجارية الميبية.  في والتوس  في هذا الم هوم  مبادئ الحوكمة تطبي  وا 
 أهدِاف البحت: -3

يهررررردف هرررررذ  البحرررررت الررررري القررررراء ال ررررروء عمرررررى م هررررروم الحوكمرررررة  والتعررررررف عمرررررى الجوانرررررب االيجابيرررررة وكي يرررررة 
برررررراز أهميرررررة دور تطبيررررر   مبرررررادئ الحوكمرررررة االسرررررت ادة منهرررررا  لتحسرررررين جرررررودة العمرررررل بالمصرررررارف التجاريرررررة  وا 

 في المصارف التجارية وتحقي  فعالية أداء المصارف.
 حدود البحت:  -4

 -تتمال حدود البحت في:
 الحدود المكانية وهي تتمال في مصرف الجمهورية والصحارى بالخمس. -
 .2019الحدود الزمنية أجريت الدراسة خ ل سنة  -
 منهجية البحت: -5

اعتمررررررد هررررررذا البحررررررث عمررررررى المررررررنه  التحميمرررررري الوصرررررر ي  وذلرررررره باالعتمرررررراد عمرررررري المعمومررررررات والبيانررررررات      
الترررررري تررررررم الحصررررررول عميهررررررا مررررررن الكتررررررب والمجرررررر ت العمميررررررة والدراسررررررات والنشرررررررات والتقررررررارير الصررررررادرة مررررررن 

المعررررردة الجهرررررات ذات الع قرررررة  باد رررررافة إلرررررى المعمومرررررات المتحصرررررل عميهرررررا مرررررن خررررر ل صرررررحي ة االسرررررتبيان 
لهررررذا الغرررررض  وهررررو مررررا يماررررل الجانررررب النظررررري لهررررذا البحررررث  أمررررا الناحيررررة العمميررررة فقررررد تررررم التعرررررف عمررررى دور 
الحوكمررررررة فرررررري تحسررررررين أداء المصررررررارف التجاريررررررة الميبيررررررة  وذلرررررره مررررررن خرررررر ل عينررررررة متمامررررررة فرررررري عرررررردد مررررررن 

هذا البحث. الموظ ين  بهذا  المصرف  وذله بتقديم استبيان لموصول إلى ا هداف المرجوة من   
 الدراسات السابقة: -6
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اترررررررررر تطبيررررررررر  الحوكمرررررررررة المؤسسرررررررررية عمرررررررررى اداء المصرررررررررارف )  بعنررررررررروان2017دراسرررررررررة: الزهررررررررررة  سرررررررررنة  -
الجزااريرررررة( هررررردفت هرررررذ  الدراسرررررة الررررري التعررررررف عمرررررى م هررررروم الحوكمرررررة المؤسسرررررية والحوكمرررررة المصررررررفية  

مؤسسرررررية ارتررررربط بتطرررررور واظهررررررت الدراسرررررة نتررررراا  عررررردة منهرررررا يمكرررررن القرررررول أن نشرررررية م هررررروم الحوكمرررررة ال
الرأسررررمالية الصررررناعية  وتوصررررمت الرررري عرررردة توصرررريات منهررررا و رررر  مياررررا  أو دليررررل الحوكمررررة لممصررررارف 

 الجزاارية وذله باالست ادة من تجارب الدول الراادة في مجال حوكمة المصارف.
  بعنرررررروان)أار حوكمررررررة القطرررررراع العررررررام عمررررررى معرررررردل نمررررررو النررررررات  2017دراسررررررة: مترررررراني واخرررررررون  سررررررنة  -

محمرررري ادجمررررالي( هرررردفت هررررد  الدراسررررة الرررري إبررررراز أاررررر حوكمررررة القطرررراع العررررام عمررررى معرررردل نمررررو النررررات  ال
المحمررررري ادجمرررررالي فررررري المممكرررررة ا ردنيرررررة الهاشرررررمية  وتوصرررررمت إلرررررى مجموعرررررة مرررررن النتررررراا  مرررررن أهمهرررررا  
أن مسررررررررتوى جررررررررودة التشررررررررريعات هرررررررري فرررررررري مسررررررررتوى متقرررررررردم لكررررررررن المشرررررررركمة تكمررررررررن فرررررررري تطبيرررررررر  هررررررررذ  

 صت تطوير ونشر مدونة قواعد السموه الوظي ي لموظف القطاع العام. التشريعات  واو 
  بعنررررروان )دور الحوكمرررررة المصررررررفية فررررري تقميرررررل المخررررراطر وتحقيررررر  فعاليرررررة 2016دراسرررررة: حنررررران  سرررررنة  -

الدراسررررررة الررررررى الوقرررررروف عمررررررى الم رررررراهيم والمبررررررادئ ا ساسررررررية التررررررري  هرررررردفتا داء لممصررررررارف التجاريررررررة( 
بنكيررررررة  وأظهرررررررت نترررررراا  عرررررردة منهررررررا  أن اتجاهررررررات ا فررررررراد نحررررررو محررررررور يقرررررروم عميهررررررا نظررررررام الحوكمررررررة ال

تقميرررررل المخررررراطر كانرررررت ايجابيرررررة بدرجرررررة كبيررررررة ممرررررا يررررردل عمرررررى أهميرررررة تقميرررررل المخررررراطر وادارتهرررررا بالنسررررربة 
لممصررررررارف وا فررررررراد العرررررراممين فيهررررررا  واوصررررررت بتعزيررررررز إجررررررراءات الرقابررررررة والترررررردقي  بالنسرررررربة لممصررررررارف 

 ن مستويات ادفصاح والش افية دعادة الاقة في المصارف الجزاارية.التجارية  العمل عمى تحسي
  بعنررررررروان )إسرررررررهامات معيرررررررار ادفصررررررراح والشررررررر افية لمحوكمرررررررة وأارهرررررررا 2016دراسرررررررة: عبررررررردالرحمن  سرررررررنة  -

عمرررررى اداء المؤسسرررررات( هررررردفت الدراسرررررة الررررري التعررررررف عمررررري واقررررر  االفصررررراح المحاسررررربي فررررري المصرررررارف 
م معررررررايير الحوكمررررررة المطبرررررر  لررررررديها  واظهرررررررت عرررررردة نترررررراا  منهررررررا ان العراقيررررررة باعتبارهررررررا واحررررررد  مررررررن اهرررررر

تطبيرررر  م هرررروم الحوكمررررة فرررري المؤسسررررات المصرررررفية يسررررتند عمرررري مجموعررررة مررررن المبررررادي والقواعررررد والترررري 
مرررررن  رررررمنها االفصررررراح والشررررر افية  واوصرررررت بالعمرررررل عمررررري رفررررر  مسرررررتوى ممارسرررررات الحوكمرررررة واصررررردار 

 في كل مصرف.  بالحكومةلجنة خاص  
  بعنوان)أار تطبي  الحوكمة في القطاع المصرفي وف  مقررات لجنة 2016مقدم  طراد  سنة  دراسة: -

المصارف  في المؤسسية الحوكمة إطار في بازل لجنة ب  ما جاءت التو ي  بازل( هدفت الدراسة الي
براز  المصارف في الحوكمة لمحوكمة  وتوصمت الى عدة نتاا  منها ان تطبي  اديجابية اآلاار أهم وا 

استمراريتها  واوصت بعدة توصيات منها  عمى الح اظ وبالتالي البنوه بين المنافسة تكون حتى  روري
 الع قة. ذات ا طراف كافة لدى المؤسسية الحوكمة م هوم نشر عمى العمل

لتحسين الحوكمة المؤسسية في المصارف الميبية(   ةاستراتيجي  بعنوان )2014دراسة: الساعدي  سنة  -
 في قدرة من لها لما الحوكمة المؤسسية  تطبي  عمى المصارف قدرة مدى تو ي  هدفت الدراسة إلى

المصرفية  وتوصمت إلى نتاا   اددارة المصارف  وزيادة تطوير أداء لها تتعرض التي المخاطر من التقميل
المحاسبية والتدقي  الداخمي  منها   أن هناه ع قة كبيرة جدًا بين تطبي  المتطمبات القانونية والمعايير 

وبين نجاح الحوكمة المصرفية  كما أن هناه إجماعًا لذى موظ ي المصارف بتطبي  الحوكمة  واوصت 
 بين يكون لذى المصرف دليل لمبادئ الحوكمة.
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  بعنرررررروان )قواعررررررد الحوكمررررررة وتقيرررررريم دورهررررررا فرررررري مكافحررررررة ظرررررراهرة ال سرررررراد 2009دراسررررررة: الشررررررواورة  سررررررنة  -
ي الشررررررركات المسررررراهمة العامررررررة ا ردنيرررررة( هرررررردفت الدراسرررررة إلررررررى التعررررررف عمرررررري  م هرررررروم والوقايرررررة منرررررر  فررررر

حوكمررررة الشررررركات ومباداهررررا وقواعرررردها وأهرررردافها ووسرررراامها  وتقيرررريم دورهررررا فرررري تقمرررريص حجررررم التنررررازع فرررري 
السرررررمطات  واظهررررررت نتررررراا  منهرررررا  ارت ررررراع نسررررربة المسررررراهمين وأع ررررراء مجمرررررس اددارة الرررررذين يحررررر  لهرررررم 

دقي  عمررررررى أعمررررررال الشررررررركة  واوصررررررت بررررررين ينبغرررررري أن يكررررررون لمعرررررراممين والمسرررررراهمين طمررررررب إجررررررراء الترررررر
ا فرررررراد الحررررر  بانتخررررراب مرررررن يمرررررامهم فررررري مجمرررررس اددارة والسررررريما أن نسررررربتهم مقارنرررررة بنسررررربة المسررررراهمين 

 االعتباريين في الشركات المساهمة العامة متوا عة.
نيرررررة المصررررررفية( هررررردفت هرررررد  الدراسرررررة   بعنررررروان )الحوكمرررررة والعق 2008دراسرررررة: السررررريدية  محمرررررد  سرررررنة -

الررررري التعررررررف عمرررررى اهرررررم المبرررررادئ التررررري تعتمرررررد عميهرررررا المصرررررارف فررررري تطبيررررر  الحوكمرررررة لموصرررررول الررررري 
الرشررررد والعق نيررررة فرررري اتخرررراد القررررررارات بمررررا يقمررررل المخرررراطر الترررري قرررررد تتعرررررض لهررررا  وتوصررررمت الررررى عررررردة 

لمصرررررفية  وأوصرررررت الررررري  ررررررورة نترررراا  منهرررررا  زيرررررادة  ر ررررا كافرررررة االطرررررراف بتطبيرررر  مبرررررادئ الحوكمرررررة ا
ا خرررررذ بمرررررنه  الحوكمرررررة عمرررررى وفررررر  مرررررا جررررراءت بررررر  المعررررراير الدوليرررررة التررررري تقررررريس مسرررررتوى الترررررزام اددارة 

 بالحوكمة. 
 -ع قة هد  الدراسة بالدراسات السابقة: -7

لقررررد وقرررر  اختيرررراري لقطرررراع المصررررارف التجاريررررة فرررري البياررررة الميبيررررة لكونهررررا اهررررم القطاعررررات الترررري يجررررب ان      
تكررررون لهررررا مسرررراهمة فعالررررة فرررري تنشرررريط االقتصرررراد الرررروطني  والرررردف  مررررن مسررررتوى التنميررررة برررر  حيررررت تهرررردف هررررد  

يرررررة عمرررررى مصررررررفي الدراسرررررة الررررري معرفرررررة دور الحوكمرررررة  فررررري تحسرررررين أداء المصرررررارف التجاريرررررة  دراسرررررة تطبيق
الجمهوريررررررة والصررررررحارى فرررررررع الخمررررررس مررررررن وجهررررررة نظررررررر مرررررروظ ين هرررررردا المصرررررررف  والمسرررررراهمة فرررررري تطرررررروير 
وتحسرررررين ادااررررر  مسرررررتقبً   حيرررررت كانرررررت معظرررررم الدراسرررررات السرررررابقة فررررري جمهرررررا خرررررارج البيارررررة الميبيرررررة بينمرررررا هرررررد  

 المصارف.الدراسة كانت داخل البياة الميبية لموصول لنتاا  تساهم في تطوير وأداء هذ  
 تانيًا: االطار النظري لمبحت:

االداريرررررررة  القانونيرررررررة  المحاسررررررربية  الماليرررررررة  )تعريرررررررف الحوكمرررررررة: هررررررري مجموعرررررررة القواعرررررررد وادجرررررررراءات والرررررررنظم
االقتصرررررادية( والتعميمرررررات التررررري توجررررر  سرررررموه الشرررررركة وتحررررره الع قرررررة برررررين كرررررل مرررررن االطرررررراف المشررررراركة فررررري 

ه االطررررررررراف وبمررررررررا يررررررررؤدي الرررررررري تحسررررررررين االداء ونزاهررررررررة النشرررررررراط بالشرررررررركل الرررررررردي يحقرررررررر  الت اعررررررررل بررررررررين تمرررررررر
السررررررررموكيات والحررررررررد مررررررررن الممارسررررررررات الخاطاررررررررة مررررررررن اجررررررررل تحقيرررررررر  أهررررررررداف الشررررررررركة.)طالب  المشررررررررهداني  

 ( 27 ص2011
 أهمية الحوكمة:

 تتمال اهمية الحوكمة فيما يمي:
 تجنب الشركات حاالت ال شل االداري والتعرض لإلف س والتعار المالي. -1
 الشركات ف ً  عن مصير اقتصاديات الدول في العصر الحالي المسمى بعصر العولمة. تحديد مصير -2
 تبرز اهمية الحوكمة المؤسسية لشركات القطاعين العام والخاص بن س االهمية. -3
تبررز اهميررة الحوكمررة مررن خر ل ال صررل بررين ممكيررة الشررركة واالدارة ومرن تررم بررين المسرراهمين وادارة الشررركة   -4

 ن مسؤوليات مجمس االدارة  ومسؤوليات المديرين التنقيدين.وكدله ال صل بي
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لمحوكمررة دور مهررم فرري جرردب االسررتامارات سررواء االجنبيررة منهررا ام المحميررة  وتسرراعد فرري الحررد مررن هررروب  -5
 ( 33 ص2011رؤوس االموال. )طالب  المشهداني  

 -مبادى الحوكمة:
االقررررررار بحقرررررو  اصرررررحاب المصرررررال  المحافظررررة عمرررررى حقرررررو  اصرررررحاب المصرررررال : تعمرررررل الحوكمررررة عمرررررى  -1

المنصررروص عميهرررا فرررري القرررانون او عبرررر ات اقيررررات متبادلرررة  وتشررررجي  التعررراون ال عرررال بررررين الشرررركات وبررررين 
اصرررحاب المصرررال  مرررن اجرررل خمررر  الارررروة وفررررص العمرررل واسرررتدامة مشررراري  االعمرررال السرررميمة مرررن الوجهرررة 

 المالية.
ة عمرى حقروفهم: وتعنري المسراواة برين حممرة ا سرهم داخرل كرل االلتزام بالمعاممة العادلة لممساهمين والمحافظر -2

فاة  وحقهم في الدفاع عن حقوقهم القانونية  والتصويت في الجمعية العامة عمى القرارات االساسية  وكذله 
حمررايتهم مررن أي عمميررات اسررتحواذ أو دمرر  مشرركوه فيهررا  أو مررن االتجررار فرري المعمومررات الداخميررة  وكررذله 

 ع عمى كافة المعام ت م  أع اء مجمس االدارة أو المديرين التن يذيين.حقهم في االط 
مرررردى صرررر حيات ومسررررؤوليات اع رررراء مجمررررس االدارة: تعمررررل حوكمررررة الشررررركات عمررررى  ررررمان التوجيرررر    -3

االسرتراتيجي لمشررركة  والرقابرة ال عالررة عمرى االدارة مررن قبرل مجمررس االدارة  و رمان مسررؤولية مجمررس االدارة 
 وحممة االسهم.اتجا  الشركة 

مررررردى االلترررررزام بمتطمبرررررات االفصررررراح والشررررر افية: وتتنررررراول ادفصررررراح عرررررن المعمومرررررات الهامرررررة ودور مراقرررررب  -4
الحسررابات  وادفصرراح عررن ممكيررة النسرربة العظمررى مررن ا سررهم  وادفصرراح المتعمرر  بيع رراء مجمررس االدارة 

دلرة برين جمير  المسراهمين وأصرحاب والمديرين التن يذيين  ويتم ادفصاح عن كل تمه المعمومات بطريقرة عا
 المصال  في الوقت المناسب ودون تيخير. 

المسرؤولية االجتماعيررة: تعنرري ان تكررون لممؤسسررة رسررالة اخ قيرة يجررب ان تؤديهررا فرري المجتمرر   وان يعترررف  -5
المرررديرون بررران عمررريهم واجبررراتهم تجرررا  حمايرررة البيارررة وتجرررا  العررراممين  وتحسرررين الخررردمات المقدمرررة.)فركاش  

 (150-149  صررر2018لبدري  وا
 االطار العممي لمبحت: :االااً 
في هذا الجزء من البحت سوف يتم التطررف إلرى االسراليب االحصرااية التري سروف يرتم اسرتخدامها فري تحميرل    

البيانات  المتحصل عميها بواسطة االستبانة الموزعة عمى عينة الدراسة  وكذله سوف يرتم عررض نتراا  التحميرل 
 ادحصااي.
 اداة البحت:

ت لإلجابررة عمررى اسررامة وفر رريات البحررث   ولتحقيرر  ذلرره تررم إعررداد تعتبررر أداة البحررت وسرريمة لجمرر  البيانررا     
 استمارة استبيان لجم  البيانات من عينة البحت ويتكون البحت من قسمين:

 .القسم ا ول: التزام المصارف التجارية الميبية بقواعد ومبادئ الحوكمة المصرفية 
 ارف.القسم الااني: يؤار تطبي  الحوكمة المصرفية عمى أداء المص 
( يو ررر  الررردرجات 1لقرررد ترررم صرررياغة االسرررتبيان باالعتمررراد عمرررى مقيررراس ليكررررث الخماسررري  والجررردول رقرررم ) -

 والمتوسطات المرجحة وا وزان النسبية الرأي العام.
الدرجات والمتوسطات المرجحة  واألوزان النسبية ودرجات االعتماد إلجابات مقياس  ليكارث الخماسي (2)جدول رقم  -  

 الرأي العام الوزن النسبي % المتوسط المرج  الدرجة الرررأي
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( يو   عدد االستبيانات التي تم توزيعها والتي تشمل تم است مها من عينة الدراسة.2والجدول رقم )  
عدد االستبيانات التي تم توزيعها والتي تم است مها من عينة الدراسة(2)جدول رقم   

 
 
 
 

 من العدد الكمي ل ستبيانات. %94.28( يت   أن نسبة االستبيانات الصالحة لمتحميل هي 2من الجدول رقم )
 وعينة البحت:مجتم  
ت من مجتم  البحت عمى مصرف الجمهورية  ومصرف الصحاري  في نطا  مدينة الخمس   أما عينة      

 البحت تمامت في جمي  موظ ي العاممين بهذ  المصارف التجارية.
 أساليب التحميل ادحصااي:

تطبي  ل( IBM SPSS Statistics 20لتحقي  أهداف الدراسة والختبار فر ياتها تم استخدام برنام  ) 
 ا ساليب ادحصااية التالية:

 أواًل: االحصاء الوص ي لإلجابة عمى أسامة الدراسة تم القيام بما يمي:
 والرأي العام  لكل عبارة من عبارات االستبيان. النسبي حساب المتوسط المرج  واالنحراف المعياري والوزن 

 -ت الدراسة تم تطبي :ادحصاء االستداللي: الختبار فر يا:اانياً 
 ( حساب معامل أل ا كرونباخCronbach's Alpha.لحساب معاممي الابات والصد  الداخميين ) 
 ( اختبارT – Test( )One – Sample  statistics.الختبار صحة فر ية الدراسة ) 

 تحميل إجابات االستبيان واختبار ال ر ية:
تحميل البيانات المتحصل عميها من االستبيان والتوصل إلى ما باالعتماد عمى أهداف الدراسة وفر يتها تم 

 يمي:
 Validity and Reliability                   .أواًل: اختباري الابات والصد 

الابات والصد  لبيانات االستبيان لمتيكد من إمكانية االعتماد عمى نتاا  الدراسة الميدانية في  إجراء اختباريتم 
 من خ ل حساب عمى معامل الابات أل ا كرونباخ.تعميم النتاا  

كما تم إجراء اختبار الصد  لمتيكد من أن أداة الدراسة والمتمامة في االستبيان  تقيس ما أعدت من أجم  وتم 
حساب  عن طري  إيجاد الجذر التربيعي لمعامل الابات  وكانت جميعها قيم مقبولة  وبالتالي يمكن االعتماد 

 قياس ما أعدت من أجم . عمى القاامة ل
  ( يو   معامل الابات والصد  لبيانات االستبيان3الجدول جدول رقم )

 درجة التياير درجة االلتزام
  عي ة جداً  (35.8 –20) (1.79 – 1) 1 غير مواف  بشدة
  عي ة (51.8 – 36) (2.59 – 1.8) 2 غير مواف 
 متوسطة (67.8  -52) (3.39 – 2.6) 3 محايد
 قوية (83.8  -68) (4.19 – 3.4) 4 مواف 

 قوية جداً  (100  -84) (5 – 4.20) 5 مواف  بشدة

 القياس
االستبيانات 
 الموزعة

 االستبيانات
 الم قودة

االستبيانات 
 المستممة

االستبيانات الغير 
 غير الصالحة

االستبيانات 
 الصالحة لمتحميل

 66 1 67 3 70 العدد
 % 94.28 %1.42 %95.7 %4.3 %100 النسبة
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 (معام ت الابات والصد  لبيانات  االستبيان3)جدول رقم 

  ( يت   أن أداة الدراسة المتمامة في االستبيان تتمت  بما يمي:3من الجدول )رقم 
( وهذا يعني أن نتااجها 0.837 – 0.886بص ة الابات الداخمي كون  حصل عمى معامل ابات قدر  ) .1

 اابتة إذا أعيد استخدامها مرات أخرى عمى ن س العينة وفي ن س الظروف.  
صالحة لقياس ما  فهي بذله( 0.91- 0.94بص ة الصد  الداخمي كون  حصل عمى معامل صد  قدر  ) .2

 . صممت فعميًا لقياس 
 اختبار فر يات الدراسة:  اانيًا:

 :الص رية ال ر ية ا ولى
H01.ال تمتزم المصارف التجارية الميبية بقواعد ومبادئ الحوكمة المصرفية : 

u0 ≤ 3.39: H01 

 ال ر ية ا ولى البديمة
Ha1.تمتزم المصارف التجارية الميبية بقواعد ومبادئ الحوكمة المصرفية : 

u0 > 3.39: Ha1 

 اختبار ال ر ية 
بمستوى داللة   One sample T-test))والختبار صحة ال ر ية ا ولى الص رية تم تطبي  اختبار 

( يو   نتاا  هذا االختبار والقرار ادحصااي الخاص 4  والجدول رقم )طرف واحدومن  
 بال ر ية.

 نتاا  اختبار صحة ال ر ية والقرار ادحصااي الخاص بها (4)الجدول رقم 

T قيمة احتمال المعنوية المحسوبة 
Sig 

df  درجات
الداللة ادحصااية  المتوسط الحرية

 القرار ادحصااي لم ر  بين المتوسطين

 رفض ال ر ية الص ري دال 3.637 65 0.015 2.502

( وهو أكبر من المتوسط 3.637(  يت   أن قيمة متوسط إجابات عينة الدراسة هو )4من الجدول رقم )

( وهذا أصغر من ) Sig( وأن قيمة احتمال المعنوية 3.39االفترا ي لمجتم  الدراسة والذي تبمغ قيمت  )

ى الص رية ويحل محمها يعني أن ال ر  بين المتوسطين ل  داللة إحصااية  عمي  يتم رفض ال ر ية ا ول
 ال ر ية البديمة التي تنص عمى ما يمي: 

Ha1.تمتزم المصارف التجارية الميبية بقواعد ومبادئ الحوكمة المصرفية : 

 05.0

2

05.0

 االستبيان 
 معامل الابات الداخمي
Cronbach's Alpha 

معامل 
 الصد 

 القسم ا ول
ومبادئ الحوكمة  التزام المصارف التجارية الميبية بقواعد

 المصرفية
0.886 0.94 

 0.91 0.837 تياير تطبي  الحوكمة المصرفية عمى أداء المصارف القسم الااني
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u0 > 3.39: Ha1 

 وهذا يعني ان المصارف التجارية الميبية تمتزم بقواعد ومبادئ الحوكمة المصرفية.
بررارات القسرررم ا ول مرررن االسرررتبيان والمتعمررر  برررالتزام المصرررارف وتررم إجرررراء بعرررض عمميرررات ادحصررراء الوصررر ي لع

( يو   التكررارات والمتوسرط المررج  واالنحرراف 5التجارية الميبية بقواعد ومبادئ الحوكمة المصرفية  والجدول )
 االلتزام لكل عبارة من العبارات.المعياري والوزن النسبي ودرجة 

الدراسة بخصوص التزام المصارف التجارية الميبية بقواعد ومبادئ ( إحصاءات آراء عينة 5)جدول رقم 
 الحوكمة المصرفية

 

 

 

 

سل
مسم

 

التزام المصارف 
التجارية الميبية بقواعد 
ومبادئ الحوكمة 

 المصرفية

س
مقيا

ال
شدة 

  ب
مواف

 

ف 
موا

حايد 
م

ف  
موا
ير 

غ
شدة 
  ب

مواف
ير 
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متو
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ري
عيا
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النح
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% 
بي
لنس

ن ا
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تزام
ادل

جة 
در

 

1 

يتمت  أع اء مجمس 
اددارة بالك اءة 

وا همية واالستق لية 
 والنزاهة.

 3 10 9 34 10 التكرار

 قوية 80.4 0.886 4.02
 4.5 15.2 13.6 51.5 15.2 النسبة%

2 
التزام المصرف بمبدأ 
 ادفصاح والش افية.

 3 7 8 8 40 التكرار
 قوية 82.8 1.251 4.14

 4.5 10.6 12.1 12.1 60.6 النسبة%

3 
تحديد المصرف أدوار 
وحقو  ا طراف 
 ا خرى ذات الع قة.

 2 6 17 31 10 التكرار
 قوية 72.4 0.957 3.62

 3 9.1 25.8 47 15.2 النسبة%

4 
تحديد وا   لهيكل 
المصرف ودور 
 مجمس اددارة.

 - 12 10 13 31 التكرار
 قوية 79 1.169 3.95

 - 18.2 15.2 19.7 47 النسبة%

5 

يوجد لدى المصرف 
إجراءات لتحديد دور 
المساهمين و مان 

 حقوقهم.

 5 9 11 22 19 التكرار

 قوية 72.4 1.250 3.62
 7.6 13.6 16.7 33.3 28.8 النسبة%

6 

يوجد لدى المصرف 
نظام حوافز ومكافاات 
تتصف بالش افية 

 والعدالة.

 5 15 10 8 28 التكرار

 قوية 71.8 1.425 3.59
 7.6 22.7 15.2 12.1 42.4 النسبة%
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 مسمسل

التزام المصارف 
التجارية الميبية بقواعد 

ومبادئ الحوكمة 
 المص
 رفية

 محايد مواف  مواف  بشدة المقياس
غير 
 مواف 

غير 
مواف  
 بشدة

المتوس
 ط

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 

درجة 
 ادلتزام

7 

يتبنرررررررررررررررى المصررررررررررررررررف 
المعررررام ت ا خ قيررررة 
والسرررررررررررررررموكية العميرررررررررررررررا 
 وتشجيعها.

 3 14 14 20 15 التكرار

 قوية 69 1.192 3.45
 4.5 21.2 21.2 30.3 22.7 النسبة%

8 
التررررررررررررررررزام المصرررررررررررررررررف 
ب رررررمان وجرررررود نظرررررام 
 فعال ددارة المخاطر.

 4 6 18 17 21 التكرار
 قوية 73.6 1.192 3.68

 6.1 9.1 27.3 25.8 31.8 النسبة%

9 

احت رررررررررررراظ المصرررررررررررررف 
بينظمررة ترردقي  مسررتقمة 
ونزيهررررة وفعالررررة تحقرررر  
 مبدأ العدالة والمساواة.

 8 8 15 15 20 التكرار

 قوية 69.4 1.361 3.47
 12.1 12.1 22.7 22.7 30.3 النسبة%

10 

يرررررررتم تعيرررررررين أع ررررررراء 
مجمرررررررس اددارة عمررررررررى 
أسررررررررررررررررراس خبرررررررررررررررررراتهم 
 اددارية.

 5 13 11 16 21 التكرار

 قوية 70.6 1.327 3.53
 7.6 19.7 16.7 24.2 31.8 النسبة%

11 

أع اء مجمس اددارة 
ذو   

مؤه ت  عممية  
 مختم ة  ومتنوعة.

 2 12 12 21 19 التكرار

 قوية 73 1.170 3.65
 3 18.2 18.2 31.8 28.8 النسبة%

12 
يتم تعيين المدير 
التن يذي من قبل 
 مجمس اددارة.

 8 10 10 18 20 التكرار
 قوية 69.6 1.384 3.48

 12.1 15.2 15.2 27.3 30.3 النسبة%

13 
يتم ادفصاح عن 
 القواام المالية السنوية

 4 14 8 24 16 التكرار
 قوية 70.4 1.243 3.52

 6.1 21.2 12.1 36.4 24.2 النسبة%
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 :الص رية ال ر ية الاانية
H02 المصرفية عمى أداء المصارفيؤار تطبي  الحوكمة : ال. 

u0 ≤ 3.39: H02 

 ال ر ية الاانية البديمة
Ha2 :يؤار تطبي  الحوكمة المصرفية عمى أداء المصارف. 

u0 > 3.39: Ha2 

 اختبار ال ر ية 
بمسرررتوى داللرررة   One sample T-test))والختبرررار صرررحة ال ر رررية الاانيرررة ترررم تطبيررر  اختبرررار 

( يو ررر  نتررراا  هرررذا االختبرررار والقررررار ادحصرررااي الخررراص 6)  والجررردول رقرررم طررررف واحررردومرررن  
 بال ر ية.

 نتاا  اختبار صحة ال ر ية والقرار ادحصااي الخاص بها (6)الجدول رقم 

( وهرررو أكبرررر مرررن المتوسرررط 4.020(  يت ررر  أن قيمرررة متوسرررط إجابرررات عينرررة الدراسرررة هرررو )6مررن الجررردول رقرررم )

 ( وهذا أصغر من ) Sig( وأن قيمة احتمال المعنوية 3.39االفترا ي لمجتم  الدراسة والذي تبمغ قيمت  )

يعنررري أن ال رررر  برررين المتوسرررطين لررر  داللرررة إحصرررااية  عميررر  يرررتم رفرررض ال ر رررية الاانيرررة الصررر رية ويحرررل محمهرررا 
 ال ر ية البديمة التي تنص عمى ما يمي: 

Ha2 :ف.لحوكمة المصرفية عمى أداء المصار يؤار تطبي  ا 
.u0 > 3.39: Ha2 

 التجارية الميبية. المصارفتطبي  الحوكمة المصرفية يؤار عمى وهذا يعني ان 
بتياير تطبير  الحوكمرة وتم إجراء بعض عمميات ادحصاء الوص ي لعبارات القسم الااني من االستبيان والمتعم  

يو ر  التكررارات والمتوسرط المررج  واالنحرراف المعيراري والروزن  (7)  والجردول المصرفية عمى أداء  المصرارف
 رات.من العبا النسبي ودرجة التياير لكل عبارة 

( إحصاءات آراء عينة الدراسة بخصوص تياير تطبي  الحوكمة المصرفية 7جدول رقم )  

 05.0

2

05.0

T المحسوبة 
 قيمة احتمال المعنوية

Sig 
df  درجات

 الحرية
 المتوسط

الداللة ادحصااية لم ر  
 بين المتوسطين

 القرار ادحصااي

 دال 4.020 65 0.000 8.881
رفض ال ر ية 

 الص ري

سل
مسم

 

تياير تطبي  الحوكمة المصرفية عمى 
اس أداء المصارف

مقي
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 قوية 74 0.799 3.71 17.6 6 9 45 5 التكرارالحوكمة يؤدي إلى زيادة تطبي  تياير  1
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-نتاا  البحث: :رابعاً   
مررن خررر ل التحميررل ادحصرررااي السرررتجابات عينررة الدراسرررة عمررى أسرررامة االسرررتبيان  ومررن خررر ل اختبرررار  

 فر يات الدراسة تم التوصل إلى ما يمي:
ان تطبيرر  مبررادى الحوكمررة يررؤدى الرري اتخرراد االحتياطيررات ال زمررة  ررد ال سرراد وسرروء اددارة  مرر  تشررجي   .1

 الش افية في الحياة االقتصادية.
 تمتزم المصارف التجارية الميبية بقواعد ومبادئ الحوكمة المصرفية. .2
 يؤار تطبي  الحوكمة المصرفية عمى أداء المصارف. .3

ك اءة المصرف ومن  إلى تعباة 
 المدخرات.

 68.2 1.5 9.1 13.6 68.2 النسبة%

ان تطبي  مبدأ الحوكمة يرف  فاعمية  2
 دور الرقابة وتجنب ارتكاب ا خطاء.

 1 5 14 9 37 التكرار
 قوية 83 1.099 4.15

 1.5 7.6 21.2 13.6 56.1 النسبة%

3 
يساهم تطبي  الحوكمة في تحسين 
قدرة المصرف عمى من  القروض 

 وف  أف ل صيغ.

 1 4 18 29 14 التكرار
 قوية 75.4 0.908 3.77

 1.5 6.1 27.3 43.9 21.2 النسبة%

4 
تطبي  الحوكمة يساعد عمى حماية 

رأس مال المستامر من سوء 
 االستعمال.

 - 4 10 21 31 التكرار
 قوية جداً  84 0.915 4.20

 - 6.1 15.2 31.8 47 النسبة%

5 

يؤدي تطبي  الحوكمة إلى تعظيم 
قيمة المصرف من خ ل دور مجمس 
اددارة في و   االستراتيجيات 
 ومراقبة السموه وتقييم ا داء.

 3 8 12 28 15 التكرار

 قوية 73.4 1.100 3.67
 4.5 12.1 18.2 42.4 22.7 النسبة%

أدى تطبي  الحوكمة إلى تقميل  6
 مخاطر ال ساد المالي وادداري.

 - 3 12 11 40 التكرار
 قوية جداً  86.6 0.934 4.33

 - 4.5 18.2 16.7 60.6 النسبة%

7 
تطبي  ادفصاح والش افية يساعد 
عمى تجنب من  القروض وف  

 اعتبارات سياسية.

 2 5 13 31 15 التكرار
 قوية 75.8 0.985 3.79

 3 7.6 19.7 47 22.7 النسبة%

تياير تطبي  الحوكمة المصرفية عمى  ر.م
 أداء المصارف

مواف   المقياس
 بشدة

غير  محايد مواف 
 مواف 

غير 
مواف  
 بشدة

المتوس
 ط

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 
% 

الرأي 
 العام

8 
إلى جذب الميزة التنافسية لمبنوه تؤدي 

رؤوس ا موال من خ ل تطبي  
 الحوكمة.

 - 2 11 22 31 التكرار
4.24 0.842 84.8 

قوية 
 - 3 16.7 33.3 47 النسبة% جداً 

9 
تطبي  الحوكمة يزيد المصداقية والعدالة 
وتحسين سموه الموظ ين العاممين في 

 الشركة.

 1 4 11 29 21 التكرار
 قوية 79.6 0.936 3.98

 1.5 6.1 16.7 43.9 31.8 النسبة%

10 
إن تطبي  مبدأ الحوكمة بعكس رغبة 
المصرف في إتباع أحدث الممارسات 

 السميمة لتحسين أداء المصرف.

 - 2 9 18 37 التكرار
قوية  87.2 0.835 4.36

 - 3 13.6 27.3 56.1 النسبة% جداً 

11 
تطبي  قواعد الحوكمة المصرفية يشعر 

المساهمين بالاقة ويعزز  مان 
 حقوقهم.

 - 6 7 33 20 التكرار
 قوية 80.4 0.886 4.02

 - 9.1 10.6 50 30.3 النسبة%
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الترى تسرتهدف تطبيرر  م هروم الحوكمرة بالمصرارف التجاريرة  والتزامهرا بادفصرراح فررض القروانين والتشرريعات  .4
 والش افية.

 تعرف الحوكمة عمى أنها نظام يتم بواسطت  توجي  منظمات ا عمال ورقابتها. .5
 توصيات البحت: :خامساً 

وتحسررين  زيررادة ت عيررل عمررل المصررارف التجاريررة عمررى تطبيرر  مبررادى  الحوكمررة   بمررا يسررهم فرري زيررادة الاقررة -1
 ا داء المالي لممصارف.

 رررورة الرفرر  مررن مسررتوى الرروعي ال كررري   واالقتصررادي واالجتمرراعي ومحاربررة ال سرراد االداري والمررالي يقرر   -2
 عمى الجمي .

 و   قوانين ل رض عقوبات من قبل المصرف المركزي عمى المصارف التي ال تمتزم بتطبي  الحوكمة. -3
 ية موظ يها بم هوم الحوكمة.عمى المصارف التجارية الميبية توع  -4

 االهتمام بالبرام  التدريبية عن الحوكمة  وأقامة الدورات والندوات المتعمقة بتحسين الحوكمة.
 

 المراجررررر 
 اوال: الكتب:

طالررررررب: عرررررر ء فرحرررررران  المشررررررهداني: ايمرررررران شرررررريحان )الحوكمة المؤسسررررررية واالداء المررررررالي االسررررررتراتيجي   -
 .2011لممصارف( دار ص اء لمنشر والتوزي   عمان  االردن  الطبعة االولي  

 اانيًا: الرساال العممية: 
رسررالة دكتررورا  كميررة ااررر تطبيرر  الحوكمررة المؤسسررية عمررى اداء المصررارف الجزااريررة( (الزهرررة: نرروى فطيمررة  -

 .2017العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسير  جامعة محمد خيصر  بسكر   الجزاار  
التجاريرة( رسرالة  لمبنروه فعاليرة ا داء وتحقير  المخراطر تقميرل فري المصرفية الحوكمة حنان: خنتوش  )دور -

 .2016البواقي  الجزاار   أم ر  جامعةالتسيي وعموم التجارية والعموم االقتصادية العموم ماجستير كمية
مقرردم: إلهررام  طرررراد: هنرراء  )أاررر تطبيررر  الحوكمررة فرري القطررراع المصرررفي وفرر  مقرررررات لجنررة بررازل( رسرررالة  -

 .2016ماجستير جامعة العربي التبسي  كمية العموم االقتصادية  والعموم التجارية وعموم التسيير  الجزاار 
 ة:االاًا: المج ت والندوات العممي

السرراعدي: عمررر م ترراح  )اسررتراتيجية لتحسررين الحوكمررة المؤسسررية فرري المصررارف الميبيررة( كميررة االقتصررراد   -
 م. 2014 سبتمبر يوليو (14) االجتماعية  العدد الدراسات جامعة سرت  ليبيا  مجمة

 دارةاد كميرة تكريرت  المصررفية( جامعرة والعق نيرة فتحري  )الحوكمرة احمرد  محمرد: سرجى السريدية: موفر  -
 .2008( 10(  العدد  )4واالقتصادية  المجمد ) اددارية لمعموم تكريت واالقتصاد  مجمة

الشواورة: فيصل محمود  )قواعد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة ظراهرة ال سراد والوقايرة منر  فري الشرركات  -
 االقتصادية لمعموم دمش  جامعة ا ردن  مجمة مؤتة  ا عمال جامعة إدارة المساهمة العامة ا ردنية( كمية

 2009.الااني   العدد(25)  المجمد  والقانونية 
 عبد الرحمن: تانيا قادر )إسهامات معيار ادفصاح والش افية لمحوكمة وأارها عمى اداء المؤسسات( جامعة  -

(  36العردد  ) ( 12المجمرد  )  واالقتصرادية  ادداريرة لمعمروم تكريت واالقتصاد  مجمة اددارة كميت تكريت 
2016. 
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 عجمون ادجمالي( جامعة المحمي النات  نمو معدل عمى العام القطاع حوكمة أحمد  واخرون  )أار متاني: ب ل
 .2017ديسمبر الاامن  واددارية  العدد والمحاسبية المالية الدراسات الهاشمية  مجمة الوطنية  المممكة ا ردنية

 
 
 

Abstract: 

Governance is one of the topics of interest to commercial banks, especially 

after the growing role and the huge expansion of the banking sector in economic life, 

where it became necessary to have a banking system capable of allocating financial 

resources efficiently to achieve the objectives of development and reduce risks and 

develop the economy; Question: What is the role of governance in improving the 

performance of Libyan commercial banks? 

The purpose of this study is to assess the ability of banks to implement the system of 

governance, and to shed light on the concept of the method of exercising the powers 

of good governance, and was based on the analytical descriptive approach in 

analyzing the study data and choosing its hypotheses using the statistical package of 

social sciences known as the abbreviation (spss) studying. 

 

 


