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 ممخص الدراسة:

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر تطبيؽ مبادئ الحوكمة المصرفية عمى مؤشرات الربحية باإلدارة العامة لممصرؼ  
التجاري الوطني، وتعرؼ الي طبيعة العالقة بيف تطبيؽ مبادئ الحوكمة المصرفية ومؤشرات الربحية في المصارؼ 

ة تتمحور حوؿ السؤاؿ التالي : مااثر تطبيؽ مبادئ الحوكمة المصرفبة عمي التجارية،وبالتالي فاف مشكمة الدراس
تبنت الدراسة المنيج التحميمي الوصفي لإلجابة عمى  مؤشرات الربحية بالمصارؼ التجارية ؟  وبيدؼ تدعيـ الدراسة فقد

دراسات السابقة واإلطار النظري، تساؤالتيا واختبار فرضياتيا، كما قاـ الباحثوف بإعداد إستبانة باالعتماد عمى بعض ال
( مفردة مف 48وقد تـ التأكد مف مصداقيتيا ومعامؿ الثبات ليا، وقد أجريت دراسة ميدانية عمى عينة عشوائية بمغت )

مالؾ وموظفي اإلدارة العامة لممصرؼ التجاري،كما تمت االستعانة بالبرنامج اإلحصائي مف خدمة البرمجيات الواردة 
أىمية تطبيؽ مبادئ الحوكمة المصرفية في دعـ أداء التوصؿ إلى العديد مف النتائج يمكف إيجازىا ب (، وتـSPSSفي )

النشاط المصرفي، ومساىمتيا في تحقيؽ معدالت ربحية جيدة، ووجود أثر معنوي لتطبيؽ مبادئ الحوكمة المصرفية في 
 تحقيؽ معدالت موجبة لمؤشرات الربحية المستيدفة بالدراسة؛ 

 لمقطاع المصرفي في ليبيا. قدمت الدراسة مجموعة مف التوصيات يؤمؿ إتباعيا لتعزيز وتدعيـ مؤشرات الربحية وأخيراً 

 : مبادئ الحوكمة، الربحية، المصارؼ التجارية.الكممات المفتاحية

 مقدمة الدراسة: .1

القميمة الماضية، ظيرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد مف االقتصاديات المتقدمة والناشئة خالؿ العقود 
خاصة في أعقاب االنييارات االقتصادية واألزمات المالية التي شيدىا عدد مف دوؿ شرقي آسيا وأمريكا 
الالتينية وروسيا، وفي عقد التسعينيات مف القرف العشريف وكذلؾ ما شيده االقتصاد العالمي في اآلونة األخيرة 

مريكية وأوروبا، كانت أولى ىذه األزمات تمؾ التي عصفت بدوؿ مف أزمة مالية وخاصة في الواليات المتحدة األ
، فقد نجـ عف ىذه األزمة تعرض العديد مف الشركات العمالقة لضائقات 1997ماليزيا، وكوريا والياباف عاـ 

 مالية كادت أف تطيح بيا.
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والفساد المالي بصفة وترجع ىذه االنييارات في معظميا إلى انتشار الفساد اإلداري والمحاسبي بصفة عامة، 
خاصة، أدت ىذه األسباب إلى تزايد االىتماـ بمفيـو الحوكمة كونيا تساعد عمى تجنيب الشركات مخاطر 
التعثر والفشؿ المالي واإلداري، ويعتبر استخداـ مؤشرات الربحية مف األدوات الميمة التي يمكف مف خالليا 

قوائـ المالية ال تعكس بشكؿ واضح حقيقة المؤشر المالي تقييـ أداء المصارؼ، ألف األرقاـ المجردة في ال
 (.14: ص 2012)غادر، 

لذا فإف األمر يستمـز تحميؿ ىذه القوائـ إليجاد العالقات بيف ىذه األرقاـ، ونسب الربحية لتكشؼ عف العالقات 
 الميمة الموجودة في ىذه القوائـ.

 مشكمة الدراسة: .2

ؤسسات ىي وجود نظاـ مصرفي سميـ، حيث يوفر ىذا القطاع مف الركائز األساسية لسالمة عمؿ الم
 المصرفي االئتماف والسيولة الالزميف لعمؿ المؤسسة ونموىا.

وحيث أف العمؿ المصرفي تتميز أعمالو بأنيا محفوفة بالمخاطر مما يستدعي معرفة الطرؽ واألساليب الكفيمة 
 ى إليو المصارؼ التجارية.بتوزيع ىذه المخاطر مع المحفاظة عمى الربحية كيدؼ تسع

وىنا تأتي أىمية الحوكمة كمفيـو جديد لإلدارة الرشيدة والشفافية وضبط ومراقبة التكمفة تنظر إلى مصالح 
 الجميع بما فييا المساىميف والمودعيف.

 مما دفع الباحثيف الكتشاؼ كيفية قياس الحوكمة بالمصارؼ التجارية وطرح التساؤالت التالية:

 يق مبادئ الحوكمة عمى مؤشرات الربحية بالمصارف التجارية ؟ما أثر تطب

 ولإلجابة عمى ىذا التساؤؿ يجب التطرؽ إلى التالي:

 فيما تتمثؿ مؤشرات الربحية ؟ -
 ما ىي العالقة بيف تطبيؽ مبادئ الحوكمة واستخداـ مؤشرات الربحية؟ -
 أهمية الدراسة: .3

ة ودورىا في تقييـ أداء المصارؼ، حيث توضح كيؼ تنبع أىمية الدراسة مف أىمية فكرة مؤشرات الربحي
تساىـ الحوكمة في التقميؿ مف المخاطر والقضاء عمى الفساد المالي واإلداري في المصارؼ والمؤسسات 
المالية، كذلؾ مساىمة الحوكمة في تقديـ المعمومات المفيدة التي تساعد متخذي القرار في المصارؼ التجارية 

ياسات المصرفية التي تدعـ متطمبات الربحية وترقى بيذه المصارؼ إلى درجة عالية مف لممساعدة في وضع الس
 المنافسة العالمية.
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 أهداف الدراسة: .4

 تسعى الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:

  مساعدة المصارؼ الميبية عمى معرفة أثر أىمية الدور الذي تمعبو الحوكمة في تحسيف أدائيا والرفع
 ؛مف كفاءتيا 

 قياس الربحية المصرفية باستخداـ المؤشرات الخاصة بيا وباالعتماد عمى الموارد المالية التي لدييا ؛ 
 التعرؼ عمى الجانب الواقعي لمؤشرات الربحية ودورىا في تطبيؽ مبادئ الحوكمة ؛ 
  بياف أثر تطبيؽ مبادئ الحوكمة عمى تحسيف مؤشرات الربحية ومدى إمكانية المصرؼ مف تعظيـ

 رباح ؛األ
 .إظيار اآلثار اإليجابية المترتبة عف تطبيؽ قواعد الحوكمة في المصارؼ 
 فرضية الدراسة: .5

 في ضوء مشكمة الدراسة صيغت فرضية الدراسة الرئيسية عمى النحو التالي:

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق مبادئ الحوكمة عمى مؤشرات الربحية باإلدارة العامة لممصرف 
 الوطني التجاري

 منهجية الدراسة: .6

لإلجابة عمى تساؤالت الدراسة وتحقيؽ أىدافيا تـ االعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي والذي يصؼ 
ظاىرة أو حقائؽ معينة مف خالؿ جمع البيانات والمعمومات والمالحظات ومف ثـ تحميميا وتفسيرىا واستخالص 

التعرؼ عمى العوامؿ المطروحة بالدراسة والمتعمقة بأثر تطبيؽ  دالالتيا، وبالتالي فإف ىذه الدراسة تسعى إلى
 مبادئ الحوكمة عمى مؤشرات الربحية لدى المصارؼ التجارية.

وقد استخدمت البيانات األولية المجمعة عبر استمارة االستبياف الذي تـ توزيعو وجمعو خالؿ فترة زمنية قصيرة 
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، واستخدمت األساليب اإلحصائية المناسبة  كأساس لجمع البيانات، ومف ثـ تحميؿ نتائجو
 . SPSSوالمتاحة في حزمة برنامج التحميؿ اإلحصائي 

 الدراسات السابقة: .7

ىدفت ىذه الدراسة إلى الوقوؼ عمى أسباب االىتماـ بالحوكمة عمى (: 2009دراسة )دبمة وبركات،  7-1
قة بيف األزمة االقتصادية األخيرة واالبتعاد ع التطبيؽ السميـ المستوى العالمي، وكذلؾ الوقوؼ عمى العال

والصاـر لتمؾ المبادئ، والوقوؼ أماـ األسباب والدوافع التي أدت إلى تفاقـ مثؿ ىذا الوضع، وأخيرًا محاولة 
قي تقديـ الحموؿ مف منظور الحوكمة، كما يمكف القوؿ أف ىدؼ الدراسة اإلجمالي ىو التعرؼ عمى الدور الحقي

لمحوكمة في الحد مف تداعيات األزمة المالية العالمية عمى الجياز المصرفي والتغيرات التي أحدثيا األزمة 
 المالية عمى مستوى الحوكمة.

كما أف الحوكمة العالمية عرفت انتعاشيا بفضؿ األزمة المالية، حيث حممت معيا العديد مف التحوالت، ففي 
االحترازية لبازؿ ىي أحد أىـ التحوالت ما بعد األزمة المالية والتي ينبغي أف  المجاؿ المصرفي تعتبر اإلجراءات
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تؤدي إلى تحسيف نوعي وكمي لرؤوس أمواؿ المصارؼ، أما الخطوة التالية فيي النظر في تنظيـ المؤسسات 
 المالية غير المصرفية، والتي لعبت دورًا ىامًا في األزمة.

ناولت الدراسة تفعيؿ دور الحوكمة المؤسسية في ضبط إدارة األرباح في ت(: 2012دراسة )معراج وآمام،  7-2
البنوؾ الجزائرية، حيث ىدفت الدراسة إلى التطرؽ إلى الحوكمة في القطاع المصرفي وكيؼ يمكف أف تكوف 
ة عاماًل مف عوامؿ الكفاءة وتحميؿ مدى فعالية الحوكمة في القطاع المصرفي في الضبط والحد مف انتشار ظاىر 

إدارة األرباح، ال سّيما وأنيا ممارسات يصعب في بعض األحياف اكتشافيا مف قبؿ المحمميف المالييف والمراجعيف 
 نظرًا لصعوبة مراقبة أفعاؿ وقرارات اإلدارة اليومية.

بعنواف أثر تطبيؽ الحوكمة في القطاع المصرفي وفؽ مقررات لجنة بازؿ: (:2016دراسة )مقدم وطراد، 7-3
الة النظاـ المصرفي الجزائري، ىدفت مف خالليا الدراسة إلى إنجاح الحوكمة في الجياز المصرفي ال دراسة ح

نما بضرورة تطبيقيا بشكؿ سميـ مف خالؿ الموازنة بيف دور المصرؼ  يرتبط فقط بوضع القواعد الرقابية وا 
دارتو مف جية أخرى، ول كي تكوف لمحوكمة البنكية أثر المركزي ورقابتو مف جية، وبيف دور المصرؼ المعني وا 

محسوس في اقتصاد أي دولة، ال بد مف القياـ بمجموعة مف اإلصالحات واإلجراءات، تتعدى مجرد استيراد 
 النماذج الجيدة مف الدوؿ المتقدمة.

ف وفي األخير يمكف القوؿ بأف تطبيؽ الحوكمة في المنظومة الجزائرية ال يزاؿ في مرحمتو األولية إال أنو يجب أ
تدعـ التجربة خاصة في ظؿ انفتاح السوؽ المصرفية وزيادة المنافسة ، أيف أصبح لمحوكمة دور فعاؿ في 
ذ يساىـ تطبيؽ  ضبط األطر العممية واألنشطة حتى تتفادى االنحرافات وتتجنب الوقوع في األزمات المالية ، وا 

تطوير األداء مع القوانيف والموائح التي  الحوكمة في تحقيؽ التوازف بيف المنافسة وضغوط السوؽ التي تستوجب
 تستوجب إدارة مخاطر الحوكمة ومنيا زيادة قدرتيا التنافسية.

تناولت الدراسة أثر تطبيؽ مبادئ الحوكمة عمى أداء المصارؼ (: 2017دراسة )محمد ومصباح، 7-4
حوكمة كاف ليا أثرًا إيجابيًا التجارية الميبية في ظؿ األزمات المالية، حيث توصمت الدراسة إلى أف مبادئ ال

بصفة عامة عمى أداء المصارؼ في ظؿ األزمة التي يمر بيا القطاع المصرفي، وأف المبادئ المسؤولة عف 
ىذا األثر ىي تبني المصارؼ لممعايير األخالقية العميا، ووجود إجراءات لحماية حقوؽ المساىميف، أما المبادئ 

. وأوصت الدراسة بضرورة وجود خطوات فعالة لاللتزاـ بمبادئ الحوكمة في األخرى فبينت النتائج عدـ تأثيرىا
 المصارؼ، ووجود برامج تعميمية لزيادة الوعي بأىمية الحوكمة كأداة فاعمة لتجنب التعثرات المالية.

 (2018دراسة )الصفراني والشتيوي والكردي،  7-5

ف تأثير عمى الربحية في المؤسسات المالية ىدفت الدراسة لمعرفة ما إذا كاف لخصائص مجمس اإلدارة م
تـ استخداـ الربحية كمتغير تأثر، وكؿ مف حجـ مجمس اإلدارة،   -الناشطة في البيئة الميبية، وذلؾ خالؿ الفترة

وشغؿ منصبي رئيس مجمس اإلدارة والمدير العاـ في الوقت نفسو، وحجـ أعضاء مجمس اإلدارة المستقميف، 
ضاء مجمس اإلدارة المستقميف، وحجـ وأعضاء مجمس اإلدارة المنتقميف المشغوليف، ومتوسط فترة عضوية أع

وقد بينت الدراسة ارتباط  Pauel Least squares with fixed Effectsكمتغيرات مؤثرة باستخداـ نموذج 
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ردية مع كؿ حجـ ارتباط حجـ اإلدارة بعالقة عكسية ذات داللة معنوية مع الربحية، وارتباط الربحية بعالقة ط
مف حجـ األعضاء المستقميف داخؿ مجمس اإلدارة، وحجـ ىؤالء األعضاء المستقميف يحمموف مع عضوية 
المجمس عضويات في مؤسسات أخرى، ىذه الصورة ليذه المتغيرات المستقمة الثالثة قد تشير إلى أنو يمكف 

تنشط في البيئة الميبية، وفي المقابؿ لـ يجد االعتماد عمييا في تفسير سموؾ الربحية في المؤسسات المالية التي 
الباحثوف ما يدؿ عمى وجود عالقة معنوية بيف كؿ مف شغؿ منصبي رئيسي مجمسي اإلدارة والمدير العاـ معا 
في الوقت واحد، وكذا متوسط فترة عضوية أعضاء مجمس اإلدارة المستقميف، وبيف الربحية . والدراسة تضيؼ 

 عكسي لعدـ االستقرار السياسي عمى نشاط المؤسسات المالية الداخمة في ليبيا.دلياًل عمى التأثير ال

 اإلطار النظري: .8

 تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفية:  8-1

تعرؼ الحوكمة في الجياز المصرفي بمراقبة األداء مف مفهوم الحوكمة المصرفية وأهمية تطبيقها: 8-1-1
عميا لممصرؼ وحماية حقوؽ المساىميف، والمودعيف، باإلضافة إلى االىتماـ قبؿ مجمس اإلدارة، واإلدارة ال

بعالقة ىؤالء باألطراؼ الخارجية، والتي تتحدد مف خالؿ اإلطار التنظيمي وسمطات الييئة الرقابية )سميماف، 
 (.309: ص 2008

 أواًل: أهمية تطبيق الحوكمة في المصارف:

 (:10:ص 2012رؼ ما يمي )عياري وخالد، مف أىـ مزايا تطبيؽ الحوكمة في المصا

الشفافية والدقة، والوضوح والنزاىة في القوائـ المالية مما يزيد مف اعتماد المستثمريف عمييا في اتخاذ  -
 القرار ؛

 رفع أداء المستوى المصرفي ؛ -
 جذب االستثمارات األجنبية وتشجيع رأس الماؿ المحمي؛ -
 محاسبية؛تجنب إنزالؽ المصارؼ في مشاكؿ مالية و  -
 الحصوؿ عمى مجمس إدارة قوي. -

نظرًا لمتزايد المستمر الذي يكسبو مفيـو حوكمة المؤسسات مف اىتما مبادئ الحوكمة في المؤسسات: 8-1-2
في الوقت الحالي، فقد تناولت عديد مف المؤسسات وبورصات األوراؽ المالية في العديد مف الدوؿ في تناوؿ 

صدار مجموعة مف المبادئ تتمثؿ فيما يمي:ىذا المفيـو بالتحميؿ والدراس  ات وا 

 حقوؽ المساىميف. -1
 المعاممة المتساوية لممساىميف. -2
 دور أصحاب المصالح في حوكمة المؤسسات. -3
 اإلفصاح والشفافية. -4
 مسؤولية مجمس اإلدارة. -5
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لدى إف تعزيز مبادئ الممارسات السميمة لمحوكمة تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفية: 8-1-3
الجياز المصرفي يجب  أف يمر عبر طريقتيف، األولى تقوده المصارؼ المركزية باعتبارىا المسؤولة عف تنظيـ 
ورقابة الجياز المصرفي، واألخر ىو المصارؼ ذاتيا ألف غياب الحوكمة يعني الفوضى واالنييار )حتاممة، 

 (.1د.ت :ص

تمعب المصارؼ المركزية دورًا أساسيًا في دور المصرؼ المركزي في تعزيز تطبيؽ مبادئ الحوكمة:  .1
رساء الحوكمة عمى مستوى المصارؼ وذلؾ مف خالؿ إجراءات الرقابة المصرفية ووسائؿ  تفعيؿ وا 
الوقاية والضبط والسيطرة الداخمية بالقدر الذي يحقؽ الحماية الكافية ألصوؿ المؤسسات المالية 

المالي وتدعيـ استقرارىا المالي واإلداري  والمصرفية وحقوؽ المودعيف، ويضمف سالمة مركزىا
(Patat, 2000 :p 7). 

تطبيؽ مبادئ الحوكمة في المصارؼ وفؽ لجنة بازؿ: ال يممؾ مف يريد تناوؿ موضوع الحوكمة في  .2
المصارؼ، خاصًة مف جانب مبادئيا، إال الطرؽ لمتقارير التي أصدرتيا لجنة بازؿ عف تعزيز 

، ثـ 2005، والتي أصدرت نسخة معدلة عنيما عاـ 1999وسنة  1998الحوكمة في المصارؼ سنة 
أصدرت نسخة جديدة ومحدثة وعمى أساسيا فإف مبادئ الحوكمة في  2006في شير فبراير سنة 

 (:87-86:ص 2007المصارؼ تتمثؿ في  )حبار، 

دييـ فيـ ينبغي أف يكوف أعضاء مجمس اإلدارة مؤىميف حسب المناب التي يشغمونيا، ول المبدأ األول:
 واضح عف دورىـ في حوكمة الشركات، إضافة إلى قدرتيـ عمى الحكـ السميـ بشأف أعماؿ المصرؼ.

ينبغي عمى مجمس المديريف المصادقة واإلشراؼ عمى األىداؼ اإلستراتيجية لممصرؼ  المبدأ الثاني:
 وقيمو.

 مسؤولية والمساءلة.ينبغي عمى مجمس المديريف وضع وتعزيز الخطوط العريضة لمالمبدأ الثالث:

 عمى المجمس ضماف إشراؼ مالئـ مف اإلدارة العمي يوفؽ سياستو المبدأ الرابع:

ينبغي عمى المجمس واإلدارة العميا استعماؿ األعماؿ التي تقـو بيا وظيفة المراجعة  المبدأ الخامس:
 الداخمية والمراجعيف الخارجييف ووظائؼ الرقابة الداخمية.

ى المصرؼ ضماف مالئمة ممارسات وسياسات المكافآت مع ثقافة المؤسسات عم المبدأ السادس:
 المصرفية ومع األىداؼ اإلستراتيجية الطويمة األجؿ، وكذلؾ محيط الرقابة.

 ينبغي إدارة المصرؼ وفؽ أسموب شفاؼ. المبدأ السابع:

ؼ مف خالؿ مدى االلتزاـ ينبغي عمى المجمس واإلدارة العميا فيـ الييكؿ التشغيمي لممصر  المبدأ الثامن:
 بالعمؿ وفؽ بيئة قانونية معينة.
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 مؤشرات قياس الربحية: 8-2

ذ يعد ىدؼ الربحية مف األىداؼ  تسعى المصارؼ التجارية لتحقيؽ أعمى مستوى مف األرباح، وا 
الرئيسية لممصرؼ. ولكي يتمكف المصرؼ مف تحيؽ الربحية عميو أف يوظؼ األمواؿ التي حصؿ عمييا 

ات تدر عميو عوائد مناسبة كالقروض واالستثمارات، فكما سعت المصارؼ إلى زيادة إيراداتيا في موجد
 (.115:ص 1999وتخفيض نفقاتيا سيؤدي ذلؾ إلى زيادة ربحية المصرؼ )الشكرجي، 

ويختمؼ مفيـو الربحية باختالؼ الجية المستخدمة لمتقارير المالية، فالمقرضوف والدائنوف ييميـ أف تكوف 
باح قادرة عمى توليد النقد، أما المشرعوف وواضعو التقارير والمدقيقيف فيروف أف األرباح تتمتع بجودة األر 

 2006عالية إذا ما تـ اإلفصاح عنيا بما ينسجـ مع المبادئ المحاسبية المقبولة قبواًل عامًا )مطر، 
 (.113:ص

لمؤسسة، وعادة ما يتـ عمييا في تقييـ والتقارير المالية ما ىي إال عبارة عف ممخصات ميمة النجازات ا
 األداء، ويتوقؼ عمييا إبراـ االتفاقيات بيف الشركة واألطراؼ األخرى مثؿ المستمريف والمقرضيف.

وتمارس بعض الوحدات االقتصادية سياسة إدارة األرباح لتحقيؽ عدد مف األىداؼ مثؿ الوصوؿ إلى 
عالف عف الخسائر أو لمحصوؿ عمى بعض المزايا مستوى التنبؤات الخاصة بالربحية التي سبؽ اإل

المرتبطة باألرباح المرتفعة مثؿ المكافآت والعموالت، وبالتالي فإف ممية إدارة الربح تعني قياـ اإلدارة بالتأثير 
 .(wahlen, 1999 :p365)عمى أو التالعب في البيانات المحاسبية  الواردة بالتقارير المالية 

 لدى المديريف لتضميؿ مستخدمي البيانات يندرج تحت ىذه الدوافع ركيزتيف: وعندما تتوفر الدوافع

 إظيار أرباح السنة الحالية برقـ مرتفع عمى حساب السنوات الماضية. -
 2010إظيار أرباح السنة الحالية برقـ منخفض لحساب السنوات الماضية والمستقبمية )إسماعيؿ،  -

:39-40.) 

 :(ROE, ROA)قيؽ أرباح مجموعة مف النسب والتي يعتبر مف أىميا وعادةً  ما تقاس لمصارؼ عمى تح

 :(ROE)معدل العائد عمى حقوق الممكية  8-2-1

ويتـ احتسابيا عف طريؽ قسمة صافي الدخؿ عمى حؽ الممكية وارتفاع ىذا المعدؿ ىو دليؿ اإلدارة 
مخاطر العالية الناجمة عف زيادة الكفؤ والذي عادة ما يفضمو المالكوف، ويمكف أف يكوف ارتفاعو دلياًل لم
 (.118:ص 2007الرافعة المالية، بينما يشير انخفاضو تحويؿ متحفظ مف القروض)العامري، 

 : (ROA)معدل العائد عمى الموجودات  8-2-2

تقيس ىذه النسبة الكفاءة الكمية إدارة في تحقيقيا لألرباح مف مجمؿ استثمارىا في الموجودات 
(Brigham, 1999 :p70) واحتسابيا يتـ عف طريؽ قسمة صافي الدخؿ عمى مجموع الموجودات ،

)المتداولة والثابتة( وكمما زادت كمما كاف أفضؿ، ومف أجؿ تحسيف الربحية تحاوؿ المنظمات المصرفية 
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كالمنظمات األخرى السيطرة عمى التكاليؼ، وخفض المصروفات التشغيمية، متخذة مف التكنولوجيا 
 يا لتحقيؽ ذلؾ.واالبتكار أدوات

 ROEويرتبط  ROAمضاعؼ حؽ الممكية مف خالؿ  EMحيث أف 

 EM * ROA = ROEأي  

ويقـو مضاعؼ حؽ الممكية بمقارنة األصوؿ مع حقوؽ الممكية حيث تشير القيمة األكبر مف ىذا 
كية المضاعؼ إلى درجة أكبر مف التمويؿ بالديوف مقارنة بحقوؽ الممكية، وىكذا فإف مضاعؼ حقوؽ المم

 (.6:ص 2007يقيس الربح المالي كما مقياس لكؿ مف الربح والمخاطرة )المشيراوي، 

 أثر تطبيق مبادئ الحوكمة المصرفية عمى مؤشرات الربحية لممصارف التجارية:  8-3

دارة  تتمثؿ أسياسيات الحوكمة المعتمدة عمى المعرفة المحاسبية عمى الرقابة واإلفصاح المحاسبي وا 
 ؼ يتـ دراسة كؿ منيا وأثرىا عمى مؤشرات الربحية كؿ عمى حدة:المخاطر، وسو 

 أواًل: فاعمية الرقابة وأثرها عمى مؤشرات الربحية في المصارف التجارية:

إف مف أىـ أىداؼ نظاـ الرقابة الداخمية ىو زيادة الثقة في التقارير المالية بما يخدـ جميع األطراؼ 
يتضمف مف إجراءات وعمميات ووسائؿ وسياسات أصبح يشكؿ  الميتمة باقتصاديات المصرؼ، وذلؾ ما

حجر األساس في نجاح المؤسسات باعتباره نظاـ متكامؿ األجزاء والبنياف، وشامؿ لجميع أوجو النشاط في 
دارية أي يحقؽ الرقابة االقتصادية عمى أنشطة وعمميات المصرؼ،  المصرؼ مف أمور مالية وتشغيمية وا 

يكي لممحاسبيف القانونييف عمى ضرورة توفر خمسة مكونات مترابطة لمرقابة الداخمية وقد أكد المعيد األمر 
كي تستطيع تحقيؽ أىدافيا وتشمؿ ما يمي:بيئة الرقابة، تقييـ المخاطر، االتصاالت والمعمومات، أنشطة 

 الرقابة، المراقبة.

عماؿ ومنيا المصارؼ فقد دعت ونتيجة األىمية المتزايدة لدور أنظمة الرقابة الداخمية في منظمات األ
الكثير مف المؤسسات المينية واألكاديمية المختصة باألمور المحاسبية إلفصاح عف فعالية نظاـ الرقابة 
الداخمية في منظماتيـ واإلفصاح ف النقص الجوىري في نظاـ الرقابة الداخمية ومناطؽ الضعؼ اليامة 

 نسبيًا في تصميـ النظاـ وتطبيقو.

 المراجعة الداخمية : ثانيًا: دور

تيدؼ إدارة المراجعة الداخمية إلى تحسيف أداء المصارؼ وتفعيؿ المساءلة وبالتالي الحد مف أي تأثير 
لإلدارة عمى مصالح األطراؼ الميتمة باقتصاديات المصرؼ، ويتـ ذلؾ مف خالؿ إعادة ىندسة عمميات 

الكافي لزيادة فاعميتيا كنشاط مضيؼ لمقيمة، حيث يتـ  المراجعة الداخمية في البيئة المصرفية بما يوفر الضماف
النظر إلى وظيفة المراجعة الداخمية مف منظور شامؿ لمنواحي المالية واإلدارية في المصرؼ، والتي تبدأ 
عداد التقارير وتنتيي بالمتابعة، ثـ إخضاع كؿ نشاط لمتحميؿ الوظيفي لدعـ  بالتخطيط ثـ التنفيذ فاالتصاؿ وا 
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والمياـ لمضيفة لمقيمة بما يكفؿ ليس فقط جودة وسرعة األداء بؿ أيضًا فاعميتو مف منظور سمسمة الوظائؼ 
 (.269: 2000القيمة )الكاشؼ، 

 ثالثًا: دور المراجعة الخارجية: 

إف المشكمة الرئيسة في العالقات التعاقدية ىي عدـ تماثؿ المعمومات بيف األطراؼ الميتمة باقتصاديات 
مف شؾ في أف الوكيؿ )اإلدارة( لدييا خبرة ومعمومات أفضؿ مف حيث الكـ والكيؼ عما يمتمكو  المؤسسة فميس

المساىميف )األمر الذي يدفع الوكيؿ إلى استغالؿ ما لديو مف المعمومات في تنظيـ منفعتو وبالتالي يحدث 
وتخفيض ىذا التعارض ، التعارض في المصالح وىنا يبرز دور المراجعة كأداة لمرقابة عمى تصرفات الوكيؿ 

ولزيادة فعالية المراجعة الخارجية في الحد مف الممارسات السمبية إلدارة الربح ال بد مف األخذ بعيف االعتبار 
 (:111:ص 2001النقاط التالية )غالي، 

 االلتزاـ بمعايير المراجعة الدولية؛ -
 االلتزاـ بقواعد السموؾ األخالقي. -

داء الرقابة الخارجية سواء مف  خالؿ أف تتـ عممية الرقابة مف داخؿ وجود نظاـ لمرقابة عمى جودة أ
مكتب المراجعة بواسطة أعضاء مف مستوى تنظيمي أعمى، أو بواسطة مكاتب أخرى؛ إف اعتقاد 
المراجع بأف اإلدارة لدييا دوافع األرباح يؤدي إلى تقدير احتماؿ مرتفع أف تتضمف التقارير المالية 

 كانت إدارة األرباح بالتخفيض أو بالزيادة؛ أخطاء جوىرية سواء
تدير المراجع المسؤولية القانونية مما يدفعو لتحقيؽ مستوى جودة عالية لعممية المراجعة وبالتالي 

 تنخفض احتماالت التالعب في رقـ األرباح ونسب توزيعو بما يحقؽ مصالح إدارة المصرؼ.

 رابعًا: أهمية اإلفصاح المحاسبي:

إلفصاح المحاسبي كمبدأ ثابت في إعداد التقارير المالية إلى كونو أحد األسس الرئيسية التي تعد أىمية ا
وتدعو ىذه المبادئ إلى اإلفصاح الكامؿ عف جميع  (GAAP)ترتكز عمييا المبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا 

الجية المعنية والواردة في  المعمومات المحاسبية والمالية وغيرىا مف المعمومات اليامة ذات العالقة بنشاط
بياناتيا المالية وذلؾ لصالح المستفيديف اآلخريف مف ىذه المعمومات، كما يستمد اإلفصاح المحاسبي أىميتو مف 
تنوع وتعدد الجيات المستفيدة مف ىذه المعمومات والتي تضـ المصرفيف، المستثمريف، المقترضيف، المحاسبيف، 

ا إضافًة إلى اآلثار المترتبة عمى القرارات المتخذة مف قبؿ ىذه الجيات بناء عمى واألجيزة الحكومية وغيرىا، ىذ
ىذه المعمومات، ولذلؾ فإف اإلفصاح المحاسبي غير الكافي أو غير الدقيؽ قد يؤدي إلى تشويو القرارات التي 

أىمية متزايدة في تتخذىا ىذه الجيات، األمر الذي مف شأنو أف يكوف لو آثار سمبية، ولقد اكتسب اإلفصاح 
الوقت الراىف خاصة فيما يتعمؽ بالمحيط المصرفي نظرًا لتعقيد األدوات المالي المستعممة مثؿ المشتقات المالية 

 واألوراؽ المالية وحجـ تداوليا الكبير والمخاطر المتعمقة بيا.

مة في التعامؿ، فإنو مف ومع إزالة القيود عمى التعامؿ ، وارتفاع حدة المنافسة، وتطور التقنيات المستخد
المتوقع أف يؤدي كؿ ذلؾ إلى مزيد مف التعقيد في األدوات، األمر الذي يتطمب الحاجة إلى اإلفصاح 
الشامؿ،  وفي ىذا الصدد فإنو مف المطموب أف تعمؿ إدارات المصارؼ عمى تحميؿ جميع أنواع المخاطر 
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ئتماف وسيولة األسواؽ، ومخاطر أسواؽ الصرؼ، المترتبة عف التعامؿ في ىذه األدوات، ومنيا مخاطر اال
 ولذلؾ فإف اإلفصاح عف البيانات المتعمقة بيذه المخاطر تعتبر أمرًا ميمًا.

ونظرًا ألىمية اإلفصاح المحاسبي في البيانات المالية لممصارؼ، أصدرت لجنة المحاسبة الدولية معيار 
 نات المالية لممصارؼ والمؤسسات المالية.المتعمؽ باإلفصاح عف البيا (IAS30)المحاسبة الدولي 

 خامسًا: فعالية إدارة المخاطر:

لكي تستطيع إدارة المخاطر في ظؿ الحوكمة القياـ بدورىا يجب في البداية تحديد األىداؼ، فال يحددىا 
كبيرة فقط المديروف التنفيذيوف فسوؼ تكوف أداة مساعدة ليا في ممارستيا السمبية التي تنطوي عمى مجازفة 

بمصير المصرفي سواء في األجؿ القصير أو في األجؿ الطويؿ، وبما أف الممارسات السمبية إلدارة الربح 
يترتب عمييا احتماؿ تعرض المصرؼ مستقبال ليزات مالية وتشغيمية تنتيي في األجؿ الطويؿ إلى التعثر 

 (.166: 200مفة التمويؿ )إبراىيـ، والفشؿ المالي فضاًل عف تحقي قيمة مضافة سالبة وتوقع في ارتفاع تك

فالبد إلدارة المخاطر مف تحميؿ أثر تمؾ الممارسات عمى المصرؼ، وبشكؿ خاص أثر ىذه الممارسات 
عمى المخاطر سواء اإلدارة أو مخاطر إساءة أمانة المسؤولية اإلدارية، حيث يقع عمى عاتؽ إدارة المخاطر 

ف تجنبيا بالكامؿ وذلؾ عمى العكس مف مخاطر السوؽ العمؿ عمى تخفيضيا قدر اإلمكاف إف لـ يك
ومخاطر االقتصاد التي تستطيع إدارة المخاطر تجنبيا بالكامؿ ؛ وبشكؿ عاـ عند إدارة مخاطر ممارسات 
إدارة الربح عمى المصرؼ البد مف النظر إلى دافع اإلدارة في عمميات إدارة الربح مف جية، والوسائؿ التي 

في تمؾ العمميات مف جية ثانية، إذ أثبت الدراسات أنو ليست عمميات إدارة الربح كميا  تمجأ إلييا اإلدارة
نما ىناؾ ظروؼ معينة تفرض عمى اإلدارة استخداـ الممارسات اإليجابية مف إدارة  عمميات ال أخالقية وا 

 (.114:ص 2009)الشحادة وبرغوث،  الربح

 مجتمـع وعينة الدراسة: .9

ة باإلدارة العامة لممصرؼ التجاري )دراسة حالة( حيث شمؿ مجتمع الدراسة جميع تمثؿ مجتمع الدراس      
( مفردة حسب التصنيؼ الوظيفي 54الرؤساء والموظفيف باألقساـ ذات العالقة بموضوع الدراسة، والبالغ عددىـ )

ة واختبار فرضياتيا نظرًا لما إلدارة المصرؼ،تـ استخداـ االستبانة كوسيمة لجمع البيانات الالزمة لتحقيؽ أىداؼ الدراس
 توفره ىذه األداة مف إمكانية تجميع أكبر قدر ممكف مف البيانات، فضاًل عف سيولة فرزىا وعرضيا وتحميميا.

 وحـدة معاينـة الدراسة: .10

تتمثؿ وحدة معاينة الدراسة في الموظفيف باإلدارات واألقساـ المستيدفة، وذلؾ حسب التصنيؼ الوارد بالييكؿ      
التنظيمي لإلدارة العامة لممصرؼ ،وذلؾ في محاولة الستيداؼ مف ىـ أقدر عمى كشؼ تأثير متغيرات الدراسة خدمًة 

بعض األساليب اإلحصائية لتحميؿ بيانات الدراسة المتحصؿ عمييا  ألغراضيا وتحقيقًا ألىدافيا.قاـ الباحثوف باستخداـ
لمتأكد مف أف األساليب اإلحصائية المستخدمة مناسبة وتخدـ ، ، حيث تـ استشارة خبير إحصائياالستبانومف خالؿ 
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أغراض الدراسة، وبعد االنتياء مف جمع البيانات تـ مراجعة وترميز االستمارات المجمعة والصالحة لمتحميؿ بناًء عمى 
 الُمقاس بخمس درجات. Likertمقياس ليكرت  

 : االستبياناتتوزيـع  .11

( 51استبانة عمى وحدة معاينة الدراسة، وقد بمغ عدد االستمارات المرجعة )( 54قاـ الباحثوف بتوزيع )     
( استمارات لوجود كثير مف 3% مف االستمارات الموزعة، وقد تـ استبعاد عدد )94استبانة فقط، أي ما يمثؿ نسبة 

بانة، وتشكؿ ما نسبتو ( است48األسئمة اليامة غير ُمجاب عمييا. وبالتالي أصبح عدد االستمارات الصالحة لمتحميؿ )
% مف االستمارات الموزعة. وىى نسبة يمكف االعتماد عمييا في الدراسة، وتعتبر نسبة مقبولة إحصائيًا في 89تقريبًا 

 ( توزيع االستمارات:1مجاؿ الدراسات واألبحاث العممية، ويوضح الجدوؿ )

 ( توزيع االستبيانات1جدوؿ )

 نسبة اإلجابة التوزيع االستمارات

 %100 54 الستمارات الموزعةا

 %94 51 االستمارات المجمعة

 % 5.5 3 االستمارات المستبعدة

 % 89 48 استمارات صالحة لمتحميؿ

 الخصائص الفنية لسالمة أداة القياس:  .12

قيقة إف القياـ بعمميات القياس المختمفة سواء في المجاالت الطبيعية أـ االجتماعية، تتطمب استخداـ أدوات قياس د   
وفّعالة لمحصوؿ عمي نتائج ثابتة أثناء القياـ بعمميات القياس أو عند تكرارىا لمرات عديدة، ففي مجاؿ القياس والتقويـ 
التربوي والنفسي تُعد االختبارات االجتماعية مف أىـ األدوات المستخدمة في عمميات القياس المختمفة، نظرًا لما ليا مف 

جة عالية مف الثقة واالعتماد عمي نتائجيا، وتتمثؿ تمؾ الخصائص في )الثبات، خصائص فنية تجعميا تتمتع بدر 
 الصدؽ(. 

 ثبـات مقيـاس الدراسة: 13-1

مف شروط سالمة المقياس ىو تمتعِو بالثبات، والذي غالبًا ما يقترف بالصدؽ، حيث إف الصدؽ مظير لمثبات، أي    
بمعنى أف المقياس الصادؽ يكوف ثابتًا وليس العكس صحيحًا، فقد يكوف االختبار ثابتًا ولكنو ال يتمتع بالصدؽ 

 Alpha Cronbachد طبقت معادلة ألفا كرونباخ(، ولمتحقؽ مف ثبات مقياس البحث، فق204: 1999)الطيب، 
 Alpha(. وبتطبيؽ معادلة 0.6ىي ) Alphaلحساب ثبات مقياس البحث، وحيث تكوف أصغر قيمة مقبولة إلى 

Cronbach ( 2أعطت درجة ثبات تدعو إلى الثقة، كما ىو موضح بالجدوؿ:) 
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 ( معامالت ثبػات مقاييس الدراسة2جدوؿ )

 الثبات معامل معامالت الثبات

 91.5% تطبيؽ مبادئ الحوكمة المصرفية المحور األول:

 %91 مؤشرات الربحية لممصرؼ المحور الثاني:

 %90 المقياس ككل

 

 صـدق مقيـاس الدراسة : 13-2

ُيشير مفيـو الصدؽ إلى "مدى تأدية الفحص لموظيفة التي استخدـ مف أجؿ تأديتيا، أو تأدية االستبانة لمغرض     
(، ولمتأكد مف صدؽ االستبانة تـ استخدـ طريقة الصدؽ الذاتي 242:ص 1985ضعت مف أجمو" )أبو لبدة، الذي و 

( يوضح معامالت الصدؽ 3الطرؽ البسيطة والدقيقة في لحساب الصدؽ، والجدوؿ ) إحدى تعتبر حيث، أو اإلحصائي
 المستخرجة مف معامؿ الثبات.

 ( معامالت صدؽ مقاييس الدراسة3جدوؿ )

 معامل الصدق الت الصدقمعام

 %95.6 تطبيؽ مبادئ الحوكمة المصرفية المحور األول:

 %95 مؤشرات الربحية لممصرؼ المحور الثاني:

 %95 المقياس ككل

لمتغيرات البحث عالية،  Coefficients  Reliability( ُيالحظ أف معامالت الثبات3( و)2مف خالؿ الجدوليف )   
%(، وىذا مؤشر إلى مدى االتساؽ داخؿ عبارات المقياس، 91.5%( إلى )90ات ما بيف )حيث تتراوح معامالت الثب

(، مما يعطي 0.956( إلى )0.95مما يجعميا يمكف االعتماد عمييا، أما معامالت الصدؽ  فكانت تتراوح ما بيف )
 الثقة في صدؽ مقياس الدراسة وأنو ُمصمـ فّعاًل إلى ما يجب قياسو.

 لعينة الدراسة :الخصـائص الشخصية  .13

مف أجؿ الوصوؿ إلى األىداؼ التي تسعى الدراسة إلى تحقيقيا، فقد تـ تناوؿ وتحميؿ الخصائص الشخصية     
 (4عينة الدراسة، مف حيث النوع، والعمر، والمؤىؿ العممي، وكما يظير بالجدوؿ رقـ )

 



 

 2019 نوفمبر12-11والتجارة    الموافق  االقتصادلكمية  لثالمؤتمر العممي الدولي الثا
شكاليات التنمية في الدوؿ النامية  INSD2019ليبيا أنموذجًا() المؤسسات وا 

insd. elmergib. edu.ly                                         793 

 ( توزيع المشاركيف حسب الخصائص الشخصية4جدوؿ )

 ة المئويةالنسب التكرار البيان

 النوع

 النسبة المئوية التكرار 

 81.2 39 ذكر

 18.8 9 أنثى

 100.0 48 اإلجمالي

 العمر

 النسبة المئوية التكرار 

 18.8 9 35أقؿ مف 

 39.6 19 40- 35مف 

 6.2 3 45-41مف 

 22.9 11 50-46مف 

 12.5 6 سنة فأكثر 51مف 

 100.0 48 اإلجمالي

 المستوى التعميمي

 النسبة المئوية كرارالت 

 20.8 10 ثانوي أو ما يعادؿ

 60.4 29 مستوى جامعي، دبمـو عالي وما يعادلو

 16.7 8 ماجستير

 2.1 1 دكتوراه

 100.0 48 اإلجمالي

 مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتبيف التالي:
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  (   ىـ اإلناث، ومف ناحية ا18.8%( مف المشاركيف ىـ الذكور، وما نسبتو )81.2أف )% لعمر تظير
 50-46%(، تمييا الفئة )مف 39.6سنة( بمعدؿ ) 40-35البيانات النسبة األعمى فقد سجمت لمفئة )مف 

%(؛ وفيما 6.2سنة( بمعدؿ ) 45-41%(، أما النسبة األقؿ فقد سجمت لمفئة )مف 22.9سنة( بقيمة )
( 4بحث، ُيبيف الجدوؿ رقـ )يتعمؽ بالمؤىؿ العممي أي الشيادات العممية التي حصؿ عمييا أفراد عينة ال

نسبة وعدد كؿ مستوى مف المستويات العممية، حيث نالحظ أف نسبة حممة مؤىؿ الجامعي كانت مرتفعة، 
( مفردة، تمييا 29%( وبعدد )60.4وُتمثؿ المركز األوؿ عمى مستوى تعداد فئات ىذا المتغير حيث بمغت )

%(، ثـ تأتي فئة حممة الماجستير لُتشكيؿ 20.8تيا )في الترتيب فئة حممة مؤىؿ الثانوي، حيث كانت نسب
 %( 2.1%(، أما حممة مؤىؿ الدكتوراه فمـ تحظى إال بنسبة )16.7ما نسبتو )

 الخصائص التنظيمية  لعينة الدراسة: .14

يتناوؿ ىذا الجزء مف البحث تحميؿ الشركات قيد البحث مف حيث نوع الوظيفة، عدد سنوات الخدمة، عدد      
التدريبية، حيث قد تساعد ىذه البيانات في تفسير النتائج حسب اختالؼ متطمبات العمؿ والخبرة الدورات 

 (: 5المكتسبة ألدائيا. وكما يظير بالجدوؿ رقـ )

 ( الخصائص التنظيمية لعينة الدراسة5جدوؿ رقـ )

 النسبة المئوية التكرار البياف

 الوظيفة

 النسبة المئوية التكرار 

 2.1 1 مدير

 4.2 2 ائب مديرن

 16.7 8 رئيس قسـ

 75.0 36 موظؼ

 2.1 1 اإلجمالي

 عدد سنوات الخدمة

 النسبة المئوية التكرار 

 20.8 10 سنوات 5مف سنة إلى أقؿ مف 

 27.1 13 سنوات 10إلى أقؿ مف  5مف 
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 14.6 7 سنة 15سنوات إلى أقؿ مف  10مف 

 4.2 2 سنة 20سنة إلى أقؿ مف  15مف 

 33.3 16 ة فأكثرسن 20مف 

 100.0 48 اإلجمالي

 الدورات التدريبية

 النسبة المئوية التكرار 

 10.4 5 ال يوجد

 45.8 22 دورات 4إلى  1مف 

 29.2 14 دورات 8إلى  5مف 

 14.6 7 دورات 9أكثر مف 

 100.0 48 اإلجمالي

 مف خالؿ الجدوؿ يتبيف:

 ( موظؼ وبنسبة 36فئة الموظفيف بعدد ) تتناوؿ البيانات المجمعة أف جؿ المستيدفيف مف
%( عمى 4.2%، 2.1%( موزعة عمى المدراء ونوابيـ )6.3%(، في حيف بمغت المستويات العميا بمعدؿ )75)

 %( ؛16.7( مفردات وبمعدؿ مئوي )8التوالي، أما المستوى األوسط فقد سجؿ عدد )
سنة بنسبة  20خبرة تراوحت بيف مدة تجاوزت مف حيث مؤشرات الخبرة أظيرت البيانات تفاوت في سنوات ال* 

%(، أما 4.2سنة(،بمعدؿ ) 20سنة إلى أقؿ مف  15%(، أما النسبة األقؿ فقد كانت لمفئة )مف 33.3الثمث )
( دورات 4فيما يتعمؽ بعدد الدورات التدريبية فإف معظـ المستيدفيف قد تحصموا عمى دورات تدريبية لـ تتجاوز )

 %(.14.6( دورات فقد بمغت نسبتيـ )9أما الذيف تحصموا عمى دورات تتجاوز )%( ، 45.8أي بنسبة )

وبوجو عاـ تظير البيانات التي تستعرض خصائص عينة الدراسة أف المشاركيف مف ذوي المؤىالت      
العممية، والتخصصات ذات العالقة، وأف خبراتيـ العممية ستدعـ اإلجابات المطموبة لموضوع الدراسة ومف ثـ 

 يمكف االعتماد عمييا في اختبار الفروض وتحقيؽ أىداؼ الدراسة.

 :اختبار التوزيع الطبيعي لمبيانات  .15

إلى احتساب قيمة معامؿ  وفمف أجؿ التحقؽ مف افتراض التوزيع الطبيعي لمبيانات، فقد استند الباحث     
المتغيرات كانت ضمف المدى المرغوب،  االلتواء لجميع متغيرات الدراسة، وباستخراج قيمة معامؿ االلتواء لجميع

 ولذلؾ يمكف القوؿ بأنو ال توجد مشكمة حقيقية تتعمؽ بالتوزيع الطبيعي لبيانات الدراسة.
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 لمحور تطبيق مبادئ الحوكمة المصرفية: (T)التحميل الوصفي واختبار  .16

عف مبادئ تطبيؽ سة بالدراتضمنت االستبانة أربع عشرة عبارة تتعمؽ حوؿ استقصاء آراء المشاركيف     
أف إجابات المشاركيف (6تظير نتائج البيانات المجمعة ألفراد العينة والواردة بالجدوؿ )الحوكمة المصرفية، و 

حوؿ عبارات ىذا البعد مجتمعة كانت إما )موافؽ بشدة أو موافؽ(، حيث نجد أف نسب اإلجابات التي تؤيد مدى 
% . 4.2ت التي أشارت إجاباتيا بعدـ الموافقة تمثمت بنسبة % ، في حيف أف اإلجابا66.9الموافقة بمغت 

(، وأف ٌأؿ مسبة موافقة كانت لمفقرة 4.3542( وبمتوسط حسابي )5حيث أف أعمى نسبة موافقة سجمت لمعبارة )
( والتي تنص عمى )إطالؽ يد المدققيف الخارجييف إلعالف تقاريرىـ بغض النظر عما تتضمنو ىذه 11)

( عمى التوالي، وبشكؿ عاـ فقد سجمت كؿ 91651.، 3.6042وسط حسابي وانحراؼ معياري )التقارير(، وبمت
 (.3فقرات المحور موافقة المشاركيف عمى العبارات بمتوسط حسابي فاؽ )

المصرفية  الحوكمة مبادئ تطبيؽ األوؿ المحور لعبارات الحسابية والمتوسطات الموافقة ( نسب6رقـ ) جدوؿ
 خماسي(ال التدرج )حسب

 ر.ـ

 الحوكمة المصرفية
نسبة 

الموافقة 
% 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الترتيب

 المحور األوؿ:  تطبيؽ مبادئ الحوكمة المصرفية

 3.6667 %64.6 يوجد بالمصرؼ لجنة حوكمة 1
1.1172

4 
13 

2 
تضمف الحوكمة تحقيؽ قدر كبير مف الشفافية 

طة بالمصرؼ بما يجنب الفساد ويقمؿ لمختمؼ األنش
 المخاطر

89.6% 4.0417 .50353 5 

3 
يوجد دليؿ ألخالقيات العمؿ المصرفي ويتـ تعديمو 

 8 88501. 3.9375 %75 ليساير التطورات

4 
تشجيع المصارؼ عمى تطبيؽ مبادئ الحوكمة الجيدة 

 7 68417. 4.0000 %81.2 الصادرة عف لجنة بازؿ
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لمتحقؽ مف إجابات المشاركيف المتعمقة بالموافقة عمى محور تطبيؽ مبادئ T-testقد تـ إجراء اختبار  و     
،  ويتبيف مف خالؿ الجدوؿ P-valueالمحسوبة وقيمة  Tالحوكمة المصرفية، بناًء عمى تحديد كٍؿ مف قيمة 

 Tرات البعد مجتمعة، وقيمة % لعبا1( أقؿ مف قيمة مستوى الداللة المعنوية 0.000)P-value( أف قيمة7)
%، أيضًا تظير النتائج بشكؿ 1الجدولية  عند مستوى داللة معنوية  T( أكبر مف قيمة 14.223المحسوبة )

 T%، وقيـ 1لجميع عبارات ىذا البعد كانت أقؿ مف قيمة مستوى الداللة المعنوية P-valueتفصيمي أف قيمة 

5 
ثؼ لمتكنولوجيا الحديثة يساد عمى االستخداـ المك

تطوير الدور اإلشرافي والرقابي عمى المصارؼ 
 ليتالءـ مع المخاطر الحديثة

93.8% 4.3542 .66811 1 

6 
تطبيؽ معايير المحاسبة الدولية وذلؾ كأداة لإلفصاح 

 4 67896. 4.0833 %81.3 والشفافية

7 
تأىيؿ الكادر البشري وتكوينو في مجاؿ الحوكمة 

 مصرفيةال
85.5% 4.2708 .70679 2 

8 
يمعب المصرؼ المركزي دورا محوريا في دفع 
المصارؼ التجارية إلى تطبيؽ مبادئ الحوكمة 

 المصرفية
70.9% 3.8542 .96733 10 

9 
الييكؿ التنظيمي لممصرؼ يحوي أنظمة رقابية 
 3 76231. 4.1875 %87.5 داخمية مستقمة ليا سمطات وصالحيات واضحة

10 
تع المصرؼ بميزة تنافسية ممموسة نتيجة لتطبيؽ يتم

 3.7500 %58.4 مبادئ الحوكمة
1.0210

5 12 

11 
إطالؽ يد المدققيف الخارجييف إلعالف تقاريرىـ بغض 

 14 91651. 3.6042 %60.4 النظر عما تتضمنو ىذه التقارير

12 
يضـ مجمس اإلدارة عدد كافي مف األعضاء 

 ي الخبرات العمميةالمستمقيف غير التنفيذي مف ذو 
75% 4.0208 .88701 6 

13 
يقدـ المصرؼ المعمومات الالزمة ألصحاب المصالح 

 في الوقت المناسب
68.8% 3.7917 .84949 11 

14 
يقدـ المصرؼ المعمومات المالية لممساىميف في 

 9 93683. 3.8750 %70.9 الوقت المناسب

 -- 46755. 3.9598  عبارات المحور مجتمعة
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% عميو تقبؿ 1الجدولية عند مستوى داللة معنوية  Tف قيمة المحسوبة المتحصؿ عمييا مف التحميؿ أكبر م
 عبارات ىذا البعد مف قبؿ المستيدفيف بالدراسة.

 لعبارات المحور األوؿ  تطبيؽ مبادئ الحوكمة المصرفية T( اختبار 7جدوؿ )

 المحور األوؿ:  تطبيؽ الحوكمة المصرفية
 T-testاختبار 

95 %Confidence 
Interval of the 

Difference 
نتيجة 

 االختبار

 T P-Value Upper Lowerقيمة 

 تُقبؿ 3423. 9911. 000. 4.134 يوجد بالمصرؼ لجنة حوكمة

تضمف الحوكمة تحقيؽ قدر كبير مف الشفافية 
لمختمؼ األنشطة بالمصرؼ بما يجنب الفساد ويقمؿ 

 المخاطر
 تُقبؿ 8955. 1.1879 000. 14.332

المصرفي ويتـ تعديمو  يوجد دليؿ ألخالقيات العمؿ
 ليساير التطورات

 تُقبؿ 6805. 1.1945 000. 7.339

تشجيع المصارؼ عمى تطبيؽ مبادئ الحوكمة الجيدة 
 تُقبؿ 8013. 1.1987 000. 10.126 الصادرة عف لجنة بازؿ

االستخداـ المكثؼ لمتكنولوجيا الحديثة يساد عمى 
تطوير الدور اإلشرافي والرقابي عمى المصارؼ 

 تالءـ مع المخاطر الحديثةلي
 تُقبؿ 1.1602 1.5482 000. 14.043

تطبيؽ معايير المحاسبة الدولية وذلؾ كأداة لإلفصاح 
 تُقبؿ 8862. 1.2805 000. 11.054 والشفافية

تأىيؿ الكادر البشري وتكوينو في مجاؿ الحوكمة 
 المصرفية

 تُقبؿ 1.0656 1.4761 000. 12.457

ورا محوريا في دفع يمعب المصرؼ المركزي د
المصارؼ التجارية إلى تطبيؽ مبادئ الحوكمة 

 المصرفية
 تُقبؿ 5733. 1.1350 000. 6.118
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 لمحور مؤشرات الربحية لممصرف: (T)لوصفي واختبار التحميل ا .17

تضمنت االستبانة أربع عشرة عبارات تمثؿ ىذا البعد مصاغة بشكؿ إيجابي وفؽ مقياس ليكرت الخماسي،      
أف نسبة الموافقة اإلجمالية إلجابات ( حوؿ البعد الثاني 8تظير نتائج البيانات المجمعة والواردة بالجدوؿ )و 

إلى أف معظـ وؿ عبارات ىذا البعد بمغت  %،. وفيما يخص كؿ عبارة عمى حدى، تشير البيانات المشاركيف ح
 كحد أعمى( 1% لمعبارة رقـ 93.8ىذا البعد قد حققت نسب موافقة مرتفعة، حيث تراوحت بيف ) عبارات

 كحد أدني(. 6% لمعبارة رقـ 66.6و)

ي واالنحراؼ المعياري لممحور الثاني ككؿ، أف عبارات كما تظير النتائج أيضًا فيما يتعمؽ بالمتوسط الحساب
وبمقارنتو  (46773.(وانحراؼ معياري قدره )4.0848البعد مجتمعة قد سجمت متوسط حسابي بقيمة )

(يتضح أف مستوى موافقة المشاركيف عمى ىذا البعد مف قبؿ المستيدفيف 3بالمتوسط الفرضي لممقياس البالغ )
المفترض وبمستوى موافقة مرتفع. وفيما يتعمؽ بكؿ عبارة عمى حدى تشير النتائج أف كاف فوؽ المتوسط بالبحث 

إلى  4.4375)(، حيث تراوحت بيف 3معظميا تحصؿ عمى قيـ تتجاوز قيمة المتوسط المفترض لممقياس )
 ( عمى التوالي.6، 1لمعبارات ) (3.8542

 

 

 

الييكؿ التنظيمي لممصرؼ يحوي أنظمة رقابية 
 تُقبؿ 9661. 1.4089 000. 10.793 داخمية مستقمة ليا سمطات وصالحيات واضحة

ؽ يتمتع المصرؼ بميزة تنافسية ممموسة نتيجة لتطبي
 مبادئ الحوكمة

 تُقبؿ 4535. 1.0465 000. 5.089

إطالؽ يد المدققيف الخارجييف إلعالف تقاريرىـ بغض 
 النظر عما تتضمنو ىذه التقارير

 تُقبؿ 3380. 8703. 000. 4.567

يضـ مجمس اإلدارة عدد كافي مف األعضاء 
 تُقبؿ 7633. 1.2784 000. 7.973 المستمقيف غير التنفيذي مف ذوي الخبرات العممية

يقدـ المصرؼ المعمومات الالزمة ألصحاب المصالح 
 تُقبؿ 5450. 1.0383 000. 6.457 في الوقت المناسب

يقدـ المصرؼ المعمومات المالية لممساىميف في 
 تُقبؿ 6030. 1.1470 000. 6.471 الوقت المناسب

 تُقبؿ 8241. 1.0956 000. 14.223 عبارات المحور مجتمعة
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  الثاني لمحورا لعبارات الحسابية والمتوسطات الموافقة ( نسب8رقـ ) جدوؿ

 ر.ـ

 مؤشرات الربحية
نسبة 

الموافقة 
% 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 الترتيب المعياري

 المحور الثاني:   مؤشرات الربحية لممصرؼ

1 
إف تطبيؽ مبادئ الحوكمة المصرفية ليا أىمية 

 1 68125. 4.4375 %93.8 نسبية كبيرة في تحسيف األداء المالي

2 
تـ تقديـ تقارير مالية عف المركز المالي ونتائج ي

األعماؿ لممساىميف وأصحاب المصمحة عمى 
 أساس نصؼ سنوي

70.8% 3.8750 .84110 12 

3 
تركز إدارة المصرؼ عمى الموازنة بيف السيولة 

 والربحية
81.3% 3.9583 .65097 11 

4 
عمى إدارة المصرؼ عدـ ترؾ نقدية عاطمة في 

 ر عمى انخفاض مؤشر الربحيةالصندوؽ مما يؤث
83.3% 4.1875 .76231 4 

5 
عمى المصرؼ التركيز عمى األنشطة التي تدر 
عوائد مصرفية عالية مف غيرىا مف األنشطة 

 األخرى
89.6% 4.2500 .69954 3 

6 
يقدـ المصرؼ أفضؿ التسييالت المصرفية لتشجيع 

 3.8542 %66.6 العمالء عمى اإليداع لدى المصرؼ
1.0103

6 14 

7 
ضرورة تركيز المصرؼ عمى االستثمارات قصيرة 

 5 70334. 4.1250 %81.2 األجؿ

8 
ضرورة قياـ المصرؼ بتنويع استثماراتو مف أجؿ 

 زيادة اإليرادات وتقميؿ المخاطر
83.4% 4.0625 .80968 7 

9 
يتوجب عمى المصرؼ التجاري جذب أكبر قدر 

ممكف مف ودائع التوفير خاصة في ظؿ انخفاض 
 الطمب عمى االئتماف

75% 4.0000 .92253 10 
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لمتحقؽ مف إجابات المشاركيف المتعمقة بالموافقة عمى المحور الثاني يتبيف مف T-testختبار وعند إجراء ا    
% لعبارات البعد 1( أقؿ مف قيمة مستوى الداللة المعنوية 0.000)P-value ( أف قيمة9خالؿ الجدوؿ )

البعد كانت أقؿ مف لجميع عبارات ىذا  P-value مجتمعة، أيضًا تظير النتائج التفصيمية لكؿ عبارة أف قيمة
الجدولية  Tالمحسوبة المتحصؿ عمييا مف التحميؿ أكبر مف قيمة  T%، وقيـ 1قيمة مستوى الداللة المعنوية 

 لبعد مف قبؿ المستيدفيف بالدراسة% عميو تقبؿ عبارات ىذا ا1عند مستوى داللة معنوية 

 13 76144. 3.8750 %68.7 يتميز العائد عمى حقوؽ الممكية بالتطور 10

11 
يسعى المصرؼ إلى استخداـ التكنولوجيا لتديـ 

 2 72902. 4.3542 %89.6 خدمات جيدة تستقطب عمالء جدد

12 
يتوافؽ حجـ رأس ماؿ المصرؼ مع حجـ المخاطر 

 9 83555. 4.0610 %77.1 ليا التي يتعرض

13 
يسعى المصرؼ الستغالؿ موارده المتاحة لبموغ 

 أىدافو بأقؿ التكاليؼ
85.4% 4.0621 .66545 8 

14 
يجب العمؿ عمى زيادة حجـ الرافعة المالية إلى 

 أقصى حد ممكف
87.5% 4.0833 .57735 6 

 -- 46773. 4.0848  عبارات المحور مجتمعة

 ؼحور الثاني مؤشرات الربحية لممصر لعبارات الم T( اختبار 9جدوؿ )

 المحور الثاني:   مؤشرات الربحية لممصرؼ

 T-testاختبار 
95 %Confidence 

Interval of the 
Difference  نتيجة

 االختبار

 Tقيمة 
P-

Value Upper Lower 

إف تطبيؽ مبادئ الحوكمة المصرفية ليا 
 تُقبؿ 1.2397 1.6353 000. 14.619 أىمية نسبية كبيرة في تحسيف األداء المالي

يتـ تقديـ تقارير مالية عف المركز المالي 
وأصحاب  ونتائج األعماؿ لممساىميف

 المصمحة عمى أساس نصؼ سنوي
 تُقبؿ 6308. 1.1192 000. 7.207
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تركز إدارة المصرؼ عمى الموازنة بيف 
 تُقبؿ 7693. 1.1474 000. 10.199 السيولة والربحية

عمى إدارة المصرؼ عدـ ترؾ نقدية عاطمة 
في الصندوؽ مما يؤثر عمى انخفاض مؤشر 

 الربحية
 قبؿتُ  9661. 1.4089 000. 10.793

عمى المصرؼ التركيز عمى األنشطة التي 
تدر عوائد مصرفية عالية مف غيرىا مف 

 األنشطة األخرى
 تُقبؿ 1.0469 1.4531 000. 12.380

يقدـ المصرؼ أفضؿ التسييالت المصرفية 
 لتشجيع العمالء عمى اإليداع لدى المصرؼ

 تُقبؿ 5608. 1.1475 000. 5.857

ستثمارات ضرورة تركيز المصرؼ عمى اال
 قصيرة األجؿ

 تُقبؿ 9208. 1.3292 000. 11.082

ضرورة قياـ المصرؼ بتنويع استثماراتو مف 
 تُقبؿ 8274. 1.2976 000. 9.091 أجؿ زيادة اإليرادات وتقميؿ المخاطر

يتوجب عمى المصرؼ التجاري جذب أكبر 
قدر ممكف مف ودائع التوفير خاصة في ظؿ 

 انخفاض الطمب عمى االئتماف
 تُقبؿ 7321. 1.2679 000. 7.510

 تُقبؿ 6539. 1.0961 000. 7.961 يتميز العائد عمى حقوؽ الممكية بالتطور

يسعى المصرؼ إلى استخداـ التكنولوجيا 
 لتديـ خدمات جيدة تستقطب عمالء جدد

 تُقبؿ 1.1425 1.5659 000. 12.869

يتوافؽ حجـ رأس ماؿ المصرؼ مع حجـ 
 االمخاطر التي يتعرض لي

 تُقبؿ 8199. 1.3051 000. 8.810

يسعى المصرؼ الستغالؿ موارده المتاحة 
 تُقبؿ 8693. 1.2557 000. 11.062 لبموغ أىدافو بأقؿ التكاليؼ
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 بين متغيرات الدراسة الرئيسة:واالنحدار .اختبار فرضيات عالقات االرتباط 19

يتناوؿ ىذا الجزء مف الدراسة اختبار وتحميؿ عالقات االرتباط بيف متغيرات الدراسة )تطبيؽ مبادئ الحوكمة   
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ال ، مف خالؿ الفرضية التالية:مؤشرات الربحية لممصرؼ( المصرفية، 

 باإلدارة العامة لممصرف التجاري الوطني. ومؤشرات الربحية لممصرفتطبيق مبادئ الحوكمة المصرفية 

( يتضح وجود عالقة ارتباط موجبة وذات داللة إحصائية عمى بيف تطبيؽ 10ومف خالؿ معطيات الجدوؿ رقـ )
( وىي دالة 724.لممصرؼ، حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط ) مبادئ الحوكمة المصرفية ومؤشرات الربحية

(، ويستدؿ مف ذلؾ إلى أف تطبيؽ مبادئ الحوكمة المصرفية يدعـ االتجاه االيجابي 0.01معنويًا عند مستوى )
)توجد لمؤشرات الربحية لممصرؼ. وعميو فإف النتيجة المستخمصة تسمح بقبوؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى 

باإلدارة العامة  ومؤشرات الربحية لممصرفذات داللة إحصائية بين تطبيق مبادئ الحوكمة المصرفية عالقة 
 . لممصرف التجاري الوطني(

 (n=47)(عالقة االرتباط بيف تتطبيؽ مبادئ الحوكمة المصرفية ومؤشرات الربحية لممصرؼ 10جدوؿ رقـ )

 ى المعنويةمستو  متغير )مؤشرات الربحية لممصرؼ( معامؿ االرتباط

 000. **724. (تطبيؽ مبادئ الحوكمة المصرفيةمتغير )

وبعد التأكد مف صالحية النموذج، تـ إجراء تحميؿ االنحدار، وقد تـ الحصوؿ عمى نتائج اختبار الفرضيات كما 
 (، مف خالؿ الفرضية التالية: 11في الجدوؿ رقـ )

 ومؤشرات الربحية لممصرفبيق مبادئ الحوكمة المصرفية يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين تطالفرضية: ال 
 . باإلدارة العامة لممصرف التجاري الوطني

(، حيث ُتشير نتائج R2لتبياف معامؿ التحديد ) Regressionتـ استخداـ تحميؿ االنحدار البسيط       
(، وُتشير 0.01توى )( وىي معنوية عند مس50.604المحسوبة ) F(أف قيمة 11التحميؿ الواردة بالجدوؿ )

النتائج أيضًا إلى أف معامؿ التحديد لنموذج متغير )تطبيؽ مبادئ الحوكمة المصرفية( حوؿ مؤشرات الربحية 
%( مف التبايف في تحسيف مؤشرات الربحية األمر الذي يقدـ دليؿ واضح عمى 52.4لممصرؼ تُفّسر بنسبة )

%( مف قيمة التغُيرات في مستوى تحسيف مؤشرات 47.6ينما )قدرة النموذج في زيادة تحسيف المتغير المستقؿ، ب
 الربحية لممصرؼ ُتعزى لمتغيرات أخرى.

يجب العمؿ عمى زيادة حجـ الرافعة المالية 
 تُقبؿ 9157. 1.2510 000. 13.000 إلى أقصى حد ممكف

 تُقبؿ 9490. 1.2206 000. 16.069 عبارات المحور مجتمعة
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( إلى أف متغير )تطبيؽ مبادئ الحوكمة المصرفية( لو أثر ايجابي 11كما تشير النتائج في الجدوؿ رقـ )     
أي كمما زاد  (Beta=0.724)ذو داللة إحصائية عمى تحسيف مؤشرات الربحية لممصرؼ، حيث بمغت قيمة 

تطبيؽ مبادئ الحوكمة المصرفية كمما زاد تحسف مؤشرات الربحية لممصرؼ، حيث أظيرت نتائج تحميؿ 
 (.  0.01( وىي معنوية عند مستوى )7.114( بمغت )tاالنحدار المتعدد إلى أف قيمة )

ذجمتغير تطبيؽ مبادئ الحوكمة ( لنمو 2R( تحميؿ اختبار االنحدار البسيط لتبياف معامؿ التحديد  )11جدوؿ )
 المصرفية قيد الدراسة حوؿ مؤشرات الربحية لممصرؼ

 المتغير التابع
المتغير 
 المستقؿ

معامؿ 
االرتباط 

R 

معامؿ 
التحديد 

R 
Square 

معامؿ 
التحديد 
 الجزئي

 Fقيمة 

معامالت 
االنحرا
فات 
المقدرة 

β 

 Tقيمة 
قيمةالد
 اللة
Sig 

مؤشرات الربحية 
 لممصرؼ

 004. 3.001 1.218  الثابت
تطبيؽ مبادئ 
الحوكمة 
 المصرفية

.724a .524 .513 
50.60

4 .724 7.114 .000 

 نتائج وتوصيات الدراسة: .20

 نتائج الدراسة: في ضوء تحميل نتائج الدراسة يتبين: 20-1

أظيرت الدراسة مدى المساىمة الفعالة لتبيطؽ مبادئ الحوكمة المصرفية في تحقيؽ معدالت  20-1-1
 حية جيدة وبالتالي دعـ أداء النشاط المصرفي .رب

( مدى ممارسة وتطبيؽ مبادئ الحوكمة المصرفية 3.9598كما بينت الدراسة بمتوسط حسابي ) 20-1-2
 بدرجة متوسطة.

 & ROEوجود عالقة طردية موجبة بيف تطبيؽ مبادئ الحوكمة المصرفية ومؤشرات الربحية  20-1-3
ROA التجاري. باإلدارة العامة لممصرؼ 

وجود أثر منوي لتطبيؽ مبادئ الحوكمة المصرفية في تحقيؽ معدالت موجبة لمؤشرات الربحية  20-1-4
 %(.52( ومعامؿ تحديد )724.المستيدفة بالدراسة مف خالؿ معامؿ ارتباط )

لقد اظيرت الدراسة انو كمما زاد تطبيؽ مبادئ الحوكمة المصرفية كمما زاد تحسف مؤشرات  20-2-5
 ربحية لممصرؼ .ال
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 توصيات الدراسة: 20-2
 في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثوف بالتالي:

 ضرورة تطبيؽ وتبني مبادئ الحوكمة المصرفية بشكؿ أوسع في القطاع المصرفي. 20-2-1

 اختبار تأثير مبادئ الحوكمة المصرفية عمى مؤشرات أخرى لمربح. 20-2-2
 مف خالؿ التدريب والتطوير المستمر . دعـ العنصر البشري بالخبرة الكافية 20-2-3

 
 قائمة  المراجع: .21

(، موقؼ مراقب الحسابات مف ممارسات إدارة الربح: دراسة اختيارية، مجمة 2006إبراىيـ، عبد الفتاح ) -
 آفاؽ جديدة، العدد الرابع، كمية التجارة، جامعة المنوفية.

يؽ الفعمي لممحاكمية وجودة التقارير المالية (، العالقة بيف مستوى التطب2010إسماعيؿ، عمي عبد الجابر ) -
رسالة ماجستير غير منشورة، قسـ لمشركات المساىمة العامة األردنية في القطاعيف المصرفي والصناعي، 

 .40-39المحاسبة، كمية األعماؿ، جامعة الشر األوسط، ص ص:
ية: دراسة حالة البنؾ الوطني (، الموازنة بيف السيولة والربحية في البنوؾ التجار 2017إيماف، طابي ) -

، رسالة ماجستير غير منشورة في العمـو التجارية، تخصص بنوؾ، جامعة محمد بوضياؼ BNAالجزائري 
 بالمسيمة.

(، تحميؿ إيرادات األنشطة المصرفية: دراسة تطبيقية عمى عينة مف 1999الشكرجي، بشار ذنوف ) -
 منشورة، كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصؿ. المصرفية التجارية العراقية، رسالة ماجستير غير

(، ركائز الحوكمة ودورىا في ضبط إدارة األرباح في 2009الشحادة، عبد الرازؽ والبرغوث، سمير إبراىيـ ) -
البيئة المصرفية في ظؿ األزمة المالية العالمية، مداخمة مقدمة لممتقى الدولي حوؿ: األزمة المالية 

والحوكمة الدولية، كمية العمـو االقتصادية وعمـو التيسير، جامعة سطيؼ، الجزائر،  واالقتصادية الدولية
 اكتوبر. 20-21

(، أر خصائص مجمس 2018الصفراني، محمد فرج و الشتيوي، حسني رمضاف والكردي، إبراىيـ أحمد ) -
مي الثاني المشترؾ: اإلدارة عمى الربحية في المؤسسات المالية العاممة في البيئة الميبية، المؤتمر العم

 الحوكمة في المؤسسات الميبية الواقع والطموح.
 (، اإلدارة المالية، جامعة بغداد العراؽ.2001العامري، محمد إبراىيـ ) -
(، أثر متغيرات عناصر المركز المالي في ربحية المصارؼ 2007المشيراوي، أحمد حسيف أحمد ) -

 ة اإلسالمية، غزة.اإلسالمية، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامع
(، نحو إطار متكامؿ لتطوير فاعمية المراجعة الداخمية كنشاط مضيؼ 2000الكاشؼ، محمود يوسؼ ) -

 لمقيمة، المجمة العممية لالقتصاد والتجارة، العدد الرابع، كمية التجارة، جامعة عيف شمس، مصر.
اء الحوكمة في القطاع المصرفي ( االلتزاـ بمتطمبات لجنة بازؿ كمدخؿ إلرس2007حبار، عبد الرازؽ ) -

 .87-86(، ص:7العربي، مجمة اقتصاديات شماؿ أفريقيا، جامعة حسيبة بف عمي، الشمؼ، عدد )
(، الحوكمة البنكية كعالج لتفادي مخاطر األزمات المالية والمصرفية، 2009دبمة، فاتح وبركات، سارة ) -

 ات المالية.الممتقى العممي الدولي حوؿ: مدخؿ الوقاية مف اؿ األزم
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، الدار 1(، حوكمة الشركات ودور أعضاء مجمس اإلدارة والمديريف التنفيذييف، ط 2008سميماف، محمد مصطفى ) -
 .309الجامعية، االسكندرية، 

(، تطبيؽ مبادئ الحوكمة لممؤسسات المصرفية، دراسة حالة ، الجزائر، جامعة 2012عياري، أماؿ وخالد، أبوبكر ) -
 .10مايو ، ص: 7بسكرة، 

-15(، محددات الحوكمة ومعاييرىا، المؤتمر الدولي عولمة اإلدارة في عصر المعرفة 2012غادر، محمد ياسيف ) -
 ديسمبر، جامعة جناف، طرابمس، لبناف. 17

(، تطوير مينة المراجعة لمواجية المشكالت المعاصرة وتحديات األلفية الثالثة، مصر، 2001غالي، جورج دانياؿ ) -
 .الدار الجامعية

(،أثر تطبيؽ مبادئ الحوكمة عمى أداء المصارؼ 2017محمد، أحمد ابريؾ امراجع ومصباح، طارؽ بد الحميد ) -
التجارية الميبية في ظؿ األزمات المالية، المؤتمر العممي األوؿ: إدارة األزمات: الواقع والمأموؿ، جامعة عمر 

 مايو. 14-13المختار، البيضاء، 
 ، الموقع االلكتروني:1ي تعزيز مبادئ حوكمة الشركات، منتدى التمويؿ اإلسالمي، ص:محمد حتاممة: دور البنوؾ ف -

Islamic fin.go-forum.net/t859-topic. 
 (، االتجاىات الحديثة في التحميؿ المالي، الطبعة الثانية، األردف.2006مطر، محمد ) -
في ضبط إدارة األرباح في البنوؾ  (، نحوتفعيؿ دور الحوكمة المؤسسية2012معراج، ىواري وآماـ، حديدي ) -

 الجزائرية.
-Bigham, Eugene (1999), F. Lousc .GapenskiMichaelc. Eharbt financial 
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ABSTRACT 

      The aim of the study was to identify the effect of the application of banking 

governance principles on profitability indicators in the general administration of the 

National Bank of Commerce. The study adopted a descriptive analytical method to answer 

their questions and test their hypotheses. The researchers also prepared a questionnaire 

based on some previous studies and the theoretical framework. (48) personnel and staff of 

the general administration of Banco Commercial. The software program was also used by 

the software service provided by SPSS, and many results were achieved. The study 

presented a set of recommendations that are expected to be followed to strengthen and 

consolidate the profitability indicators of the banking sector. The objective of the study is 

to achieve a positive impact on the performance of the principles of banking governance in 

Libya. 

 


