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الممخص

ىدفت الدراسة إلى بيان دور حوكمة الشركات في بناء قدرات الشركة الميبية لمموانئ – دراسة ميدانية فرع

الشركة الخمس ,وتعتبر ىذه الدراسة وصفية تحميمية ,تم جمع البيانات من خبلل االستبانة التي تم بنائيا اعتماداً
عمى الدراسات السابقة وتطورييا بمساعدة لجنة التحكيم ,حيث تم توزيع ( )33استبانة وتم استرجاع ()92

استبانة كميا صالح لمتحميل االحصائي ,فتمثمت العينة ب ( )92موظفاً والتي تمثل ما نسبتو( )%8.78من

مجتمع الدراسة ,من أجل تحقيق ىدف الدراسة تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية  SPSSوذلك لتحميل البيانات
المتحصل عمييا من االستبيانات الموزعة عمى عينة الدراسة.

واظيرت نتائج الدراسة أن ىناك دور لحوكمة الشركات في بناء قدرات الشركة الميبية لمموانئ في مجال (الموارد
البشرية ,الموائح والتشريعات ,البنية التحتية ,وأن عقد الندوات وورش العمل والمشاركة بالدورات التدريبية الخاصة
بقواعد الحوكمة يرفع من الكفاءة المينية لذى موظفي الشركة الميبية لمموانئ.
وعمى ضوء نتائج الدراسة أوصت الدراسة اتباع طرق حديثة في التعريف بقواعد الحوكمة وأىميتيا في دعم
الشركة الميبية لمموانئ في جوانب الموارد البشرية والموائح والتشريعات والبنية التحتية ,وتوفير نظام اتصال عالي

الجودة لمعاممين داخل الشركة وكذلك التواصل مع الشركات األخرى لغرض المنافسة والبحث عن تقديم
األفضل.
الكممات الدالة :حوكمة الشركات ,بناء القدرات.
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جامعة الجامعة

 .1المقدمة:
حوكمة الشركات بشكل عام تشير إلى القواعد والمعايير التي تحدد العبلقة بين إدارة الشركة من جية وحممة
األسيم وأصحاب المصالح أو األطراف المرتبطة بالشركة من حممة السندات والعمال والموردين والدائنين
والمستيمكين من جية أخرى ,ويؤدي إتباع المبادئ السميمة لحوكمة الشركات إلى إيجاد الوسائل البلزمة
لمكافحة الفساد وسوء اإلدارة وتشييع الشفافية في الحياة االقتصادية ,وقد أصبحت حوكمة الشركات من
الموضوعات اليامة في كافة المؤسسات والمنظمات اإلقميمية والدولية ,كنتيجة لسمسمة األزمات المالية المختمفة

التي حدثت في كثير من الشركات وخاصة في الواليات المتحدة األمريكية ودول شرق أسيا وبريطانيا
(الصالحين , )9112 ,االمر الذي أدي إلى بقواعد الحوكمة وتطبيقيا لدورىا في المحافظة عمى الشركة من
التعثر المالي أو الفشل ,وحمايتيا من حدوث السموكيات الخاطئة ,كما أنيا تساىم في بناء القدرات في الشركة

الذي يعتبر أحد يعد بناء القدرات الشركة أحد المداخل اإلدارية الحديثة التي تستخدم في إدارة التغير عمى
المستوى المؤسسي ,حيث يمكن من خبللو االستجابة لمتحديات التي تواجو الشركة ,وتحقيق التحوالت المطموبة.

كما يشير رشوان إلى أن مدخل بناء القدرات المؤسسية يتضمن مجموعة عمميات تستيدف إحداث تغييرات في
مكونات الشركة ,سواء في األىداف ,أو القيم ,أو الموائح والتكنولوجيا ,وأساليب العمل والسموكيات اإلدارية

والفنية ,بصورة تمكن من إحداث تطوير في األداء الفردي والجماعي ,ولقد أشار إلى بناء القدرات المؤسساتية

في الشركات التجارية والخدمية في البمدان العربية كما تمت اإلشارة إلى أن التجارة في البمدان العربية ما زالت
بحاجة لرفع مستوى األداء وتحسين النتائج لزيادة مساىمتيا في التنمية االقتصادية واالجتماعية وضمان
استم ارريتيا ,وتعتبر القدرة المؤسسية شرطاً الزماً لمحصول عمى ىذا األداء(بازوير.)911. ,
وتعتبر حوكمة الشركات في ليبيا في اآلونة األخيرة من المواضيع الميمة التي تم تناوليا في جدول األعمال
لمعديد من المحافل الرسمية وغير الرسمية خصوصا وتحديدا بعد األزمات المالية التي شيدتيا الببلد ,وذلك

كنتيجة لدور الحوكمة وأىميتيا في حماية الشركات من التعثر المالي والمحافظة عمييا وحمايتيا من الفساد
المالي واإلداري ومساعدتيا عمى التطوير وتحقيق أىدافيا .ويتطمب مثل ىذا التطوير تركيز الشركات عمى
تعزيز بناء القدرات من خبلل تطوير ميارات ومعارف األفراد أو إكسابيم ميارات ومعارف جديدة ,وسموكيات
تتناسب مع المتطمبات الوظيفي وتيدف ىذه الدراسة لبيان دور حوكمة الشركات في تعزيز وبناء قدرات الشركة

الميبية لمموانئ ,من خبلل التعرف عمى دورىا في بناء قدرات الشركة الميبية فيما يتعمق بالموارد البشرية ,والموائح
والتشريعات ,وفيما يتعمق بالبنية التحتية .األمر الذي يجعل من ىذه الدراسة تساىم في إبراز الدور الميم
والمبلئم لحوكمة الشركات في بناء قدرات الشركة الميبية لمموانئ ,خاصة وأن ىذه الشركة تعتبر عبلمة ىامة

لتطوير وانعاش االقتصاد الميبي ,وابراز إيجابيات قدرات الشركة الميبية لمموانئ ,باإلضافة إلى إظيار مواطن

الضعف فييا وكيفية معالجتيا ,وبالتالي التقميل من مستوى المخاطر التي قد تتعرض ليا الشركة ,األمر الذي
يؤدي إلى التحسين من أداء الشركة ,مما يؤدي إلى دعم فاعمية وكفاءة وشفافية الشركة مما ينعكس إيجابياً عمى
األداء المالي ليا ويدعم الثقة فييا

ومن ىنا جاءت ىذه الدراسة لبيان دور حوكمة الشركات في تعزيز وبناء قدرات الشركة الميبية لمموانئ.
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مشكمة الدراسة:
ويمكن صياغة مشكمة الدراسة في التساؤل التالي:
ما هو دور حوكمة الشركات في بناء قدرات الشركة الميبية لمموانئ؟
أهداف الدراسة:
تيدف الدراسة إلى ما يمي:
 .1تسميط الضوء عمى حوكمة الشركات والقدرات المؤسساتية والعبلقة بينيما.

 .9التعرف عمى دور الحوكمة في بناء قدرات الشركة الميبية فيما يتعمق بالموارد البشرية.
 .3الوقوف عمى دور الحوكمة في بناء قدرات الشركة الميبية فيما يتعمق بالموائح والتشريعات.
 .9معرفة دور الحوكمة في بناء قدرات الشركة الميبية فيما يتعمق بالبنية التحتية.
 .5تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات التي يمكن من شأنيا أن تساعد في بناء قدرات المؤسسات الميبية.
أهمية الدراسة:
تكمن أىمية الدراسة في اآلتي:
 .1تساىم ىذه الدراسة في إبراز الدور الميم والمبلئم لحوكمة الشركات في بناء قدرات الشركة الميبية لمموانئ,
خاصة وأن ىذه الشركة تعتبر عبلمة ىامة لتطوير وانعاش االقتصاد الميبي.
 .9إبراز إيجابيات قدرات الشركة الميبية لمموانئ ,باإلضافة إلى إظيار مواطن الضعف فييا وكيفية معالجتيا,
وبالتالي التقميل من مستوى المخاطر التي قد تتعرض ليا الشركة ,األمر الذي يؤدي إلى التحسين من أداء
الشركة ,مما يؤدي إلى دعم فاعمية وكفاءة وشفافية الشركة مما ينعكس إيجابياً عمى األداء المالي ليا ويدعم

الثقة فييا.

 .3إثراء المكتبة بإضافة جديدة متمثمة في دور حوكمة الشركات في بناء قدرات المؤسسات الميبية.
 .9تعتبر ىذه الدراسة عامبل مساعدا لدراسات مستقبمية.
 .2الدراسات السابقة:

تعددت الدراسات التي تناولت حوكمة الشركات ودورىا في بناء قدرات المؤسسات ,وفيما يمي عرض لبعض
منيا حيث أشارت معظم الدراسات الي تحديد أىمية تطبيق حوكمة الشركات ومدى االدراك لتمك األىمية ودورىا
في بناء قدرات المؤسسات ,ونادت معظم الدارسات إلى توظيف حوكمة الشركات في عممية في بناء قدرات

المؤسسات  ,وفيما يمي بعض الدراسات.
دراسةةةةةة مأكةةةةةريم :)2112,بعنةةةةةوان ,دور حوكمةةةةةة الشةةةةةركات فةةةةةي الحةةةةةد مةةةةةن ةةةةةاهرة ال سةةةةةاد المةةةةةالي فةةةةةي
الشةةةةةركات الممموكةةةةةة لمدولةةةةةة – تحمةةةةةيست واسةةةةةتنتاجات ن ريةةةةةة ,وق د ددد ى د دددفت ى د ددذه الد ارس د ددة إل د ددى بي د ددان دور
الحوكمد ددة فد ددي حمايد ددة المد ددال العد ددام ,واىميتيد ددا فد ددي زيد ددادة النظد ددام الرقد ددابي ,والحد ددد م د ددن ظد دداىرة الفسد دداد المد ددالي

الت د ددي تعي د ددق الش د ددركات الممموك د ددة لمدول د ددة ,وتوص د ددمت الد ارس د ددة إل د ددى مجموع د ددة م د ددن النت د ددائج أىمي د ددا ان االلتد د دزام
بآليد ددات الحوكمد ددة وقواعد دددىا مد ددن قبد ددل الشد ددركات الممموكد ددة لمدولد ددة يد ددؤدي إلد ددى الحد ددد مد ددن الفسد دداد المد ددالي فييد ددا

وزي د د ددادة كفد د د دداءة ادائي د د ددا ,وزيد د د ددادة ثقد د د ددة المس د د ددتثمرين المحميد د د ددين واالجاند د د ددب بالشدد د ددركات الممموكد د د ددة لمدول د د د دة ,وان
مؤشد د درات الفس د دداد الم د ددالي ف د ددي الش د ددركات العام د ددة ف د ددي ليبي د ددا خطيد د درة ج د ددداً مم د ددا ي د ددنعكس عم د ددى اس د ددعار السدد ددمع
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والخ دددمات مم ددا يض ددعف ق دددرتيا عم ددى التن ددافس والبق دداء فد ددي الس ددوق ,وعمد ددى ضدددوء نتدددائج الد ارس ددة ت ددم التوصد ددل
إل د د ددى مجموع د د ددة م د د ددن التوص د د دديات اىمي د د ددا ان تطبي د د ددق لي د د ددات الحوكم د د ددة يتطم د د ددب نش د د ددر ثقاف د د ددة الحوكم د د ددة ف د د ددي
المجتم د ددع ,ويج د ددب الد د دزام الش د ددركات الممموك د ددة لمدول د ددة بمب د ددادئ الش د ددفافية واالفص د دداح الت د ددي تعتب د ددر اى د ددم النت د ددائج

لتطبيق الحوكمة.
دراسةةة معةةودة :)2117,بعن ةوان ,أثةةر الحوكمةةة وخصةةا ص الشةةركات عمةةى اإلفصةةاح االختيةةاري :دراسةةة
الدرسدة إلدى فحدص تدأثير كدل مدن
تطبيقيةة عمةى الشةركات المدرجةة فةي بورصةة فمسةطين ,وقدد ىددفت ىدذه ا

حوكمددة وخصددائص الشددركات عمددى اإلفصدداح االختيدداري فددي التقددارير السددنوية لمشددركات ,كمددا تيدددف إلددى

معرفددة مسددتوى اإلفصدداح االختيدداري لشددركات المسدداىمة المدرجددة فددي بورصددة فمسددطين ,وتوصددمت الد ارسددة
إلددى مجموعددة مددن النتددائج أىميددا أن مسددتوى اإلفصدداح االختيدداري فددي فمسددطين تحددت المتوسددط ,كمددا
أظيددرت النتددائج وجددود تددأثير سددمبي لمتغيددر الربحيددة فقددط عمددى مسددتوى اإلفصدداح االختيدداري ,وعمددى ضددوء
نتددائج الد ارسددة تددم التوصددل إلددى مجموعددة مددن التوصدديات اىميددا ضددرورة الوقددوف عمددى العوامددل التددي أدت

إلدى خسدائر الشدركات غيدر الماليدة المدرجدة فدي بورصدة فمسدطين خدبلل الفتدرة  2013حتدى . 2016كمدا
أوصدت الد ارسدة عمدى إجدراء مزيدد مدن البحدوث المحاسدبية لمتعدرف عمدى المتغيدرات األخدرى التدي قدد يكدون
ليا تأثير عمى مستوى اإلفصاح االختياري.
دراسةةةةةة مان ةةةةةال ,)2117 ,بعنةةةةةوان دور ليةةةةةات حوكمةةةةةة الشةةةةةركات فةةةةةي الحةةةةةد مةةةةةن ممارسةةةةةات المحاسةةةةةبة
االبداعيةةةةةة -دراسةةةةةة راء عينةةةةةة مةةةةةن المةةةةةراجعين والخةةةةةارجين بواليةةةةةة بسةةةةةكرة ,وق د ددد ى د دددفت الد ارس د ددة إل د ددى
التعد ددرف عمد ددى دور ليد ددات حوكمد ددة الشد ددركات فد ددي الحد ددد مد ددن اسد دداليب المحاسد ددبة االبداعيد ددة المسد ددتخدمة وأثرىد ددا

عمد ددى موثوقيد ددة الق د دوائم الماليد ددة وبيد ددان دوافد ددع االدارة مد ددن اسد ددتخدام المحاسد ددبة االبداعيد ددة وايض د داً التعد ددرف عمد ددى

ال د دددور ال د ددذي يق د ددوم ب د ددو المد د دراجعين ال د ددداخمين والخ د ددارجين بتم د ددك الش د ددركات ف د ددي الح د ددد م د ددن اجد د دراءات المحاس د ددبة
االبداعيد ددة ,وتوصد ددمت الد ارسد ددة إلد ددى مجموعد ددة مد ددن النتد ددائج أىميد ددا حوكم د ددة الشد ددركات نظد ددام تعتم د ددده الشد ددركات

مدد ددن اجد د ددل االدارة السدد ددميمة لمشد د ددركة وضدد ددمان حقد د ددوق اصدد ددحاب المصد د ددالح ,وايضد د داً تمعد د ددب حوكم د ددة الشد د ددركات

دور مي د ددم ومح د ددوري ف د ددي الح د ددد م د ددن الت د ددأثير الس د ددمبي لممحاس د ددبة االبداعي د ددة ,وان اس د دداليب المحاس د ددبة االبداعي د ددة
تختم د ددف ب د دداختبلف الي د دددف مني د ددا الظ د ددروف والف د ددرص المتاح د ددة ام د ددام ادارة الش د ددركة لممارسدد ددتيا ,وعم د ددى ض د ددوء
نت د ددائج الد ارس د ددة ت د ددم التوص د ددل إل د ددى مجموع د ددة م د ددن التوص د دديات اىمي د ددا ض د ددرورة تبن د ددي نظ د ددام حوكم د ددة الش د ددركات

وتفعميد د ددو فد د ددي كد د ددل الشد د ددركات الجزائريد د ددة وتفعيد د ددل وتطد د ددوير دور الم ارجد د ددع الخد د ددارجي فد د ددي الكشد د ددف عد د ددن الغد د ددش

واالخط د دداء المحاس د ددبية و اص د دددار ق د ددانون ص د ددارم لح د دداالت التبلع د ددب والغ د ددش الت د ددي تح د دددث ف د ددي القد د دوائم المالي د ددة
وذلك لمحد من استخدام الوسائل غير الشرعية عند اعداىا ليذه القوائم.
دراسة مسامية وبن عمي ,)2117 ,بعنوان "دور معايير الحوكمة في رفع ك اءة الرقابة عمى الشركات التأمين
التكافمي :الج از ر" ,وىدفت الدراسة ابراز اسيامات الحوكمة في الرقابة عمى أنشطة شركات التأمين التكافمي,
وعرض أىم المخاطر التي تتعرض ليا شركات التأمين التكافمي ,وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج

أىميا ,تمثل حوكمة الشركات نظاما رقابيا فعاالُ إلحكام السيطرة عمى أداء شركات التأمين التكافمي من خبلل

االفصاح والشفافية في القوائم المالية ,وأيضاً خمصت الدراسة أن نتائج قياس معايير الحوكمة وفق مؤشر

كوفمان الصادرة عن البنك الدولي أنو كمما كانت مؤشرات الحوكمة الستة مرتفعة في البمد ,كانت خدمات
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التأمين المقدمة أقل مخاطرة .وعمى ضوء نتائج الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات اىميا ,ضرورة
التزام شركات التأمين التكافمي بمعايير الحوكمة ,واالعتبارات االخبلقية الصادرة عن جياز الضبط الشرعي,
وتعزيز الدور الرقابي لمجيات المسؤولة عن مدى التزام شركات التأمين التكافمي بمبادئ الحوكمة والضوابط
الشرعية.
دراسة مدالل ,)2117 ,بعنوان "حوكمة الشركات ودورها في تحقيق جودة المعمومات المحاسبية  :الج از ر",
ىدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى مفيوم حوكمة الشركات وأسباب ودوافع انتشار ىذا المفيوم في السنوات

األخيرة وكذلك إبراز أثر اإلصبلح المحاسبي المالي عمى المعمومة المحاسبية باعتبارىا أساس إعداد القوائم المالية
وأيضاً تحديد ليات حوكمة الشركات وكيفية االستفادة منيا في تحسين جودة المعمومات المحاسبية وذلك بغرض

إعادة الثقة بيا ,وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا وجود ارتباط وثيق وايجابي بين ليات حوكمة
الشركات المطبقة بالشركة ومستوى الجودة في المعمومات المحاسبية وكذلك خمصت الدراسة أن شركة أليانس

لمتأمينات الجزائرية تسعى لمتقيد بمبادئ حوكمة الشركات والعمل عمى تطبيقيا من أجل تعزيز مصداقية وجودة

مخرجات النظام المحاسبي باإلضافة إلى كسب ثقة كافة األطراف الفاعمة مع المؤسسة ورعاية مصالحيم وأيضاً
خمصت الدراسة أن التزام الشركة بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات يسيم في تطوير اإلفصاح المحاسبي .,وعمى
ضوء نتائج الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات اىميا ,استحداث مراكز متخصصة تيتم بقضايا
الحوكمة وتتولى ميمة إعداد برامج تدريبية لترسيخ أىداف ومتطمبات الحوكمة وكذلك يجب األخذ بعين االعتبار

عند تطبيق مبادئ حوكمة الشركات أثر التغيرات البيئية التي تشيد تغيرات سريعة ومستمرة في جميع الجوانب
االقتصادية والسياسية واالجتماعية.
دراسةةة مسةةاي  ,)2116,بعنةةوان دور

ليةةات حوكمةةة الشةةركات فةةي مكافحةةة ال سةةاد المةةالي واإلداري

دراسةةة ميدانيةةى عمةةى حالةةة ) -بنةةك القةةر

الشةةعبي الج از ةةري وكالةةة مغنيةةة) ,وقددد ىدددفت الد ارسددة إلددى

تسدميط الضدوء عمدى مصددطمح حوكمددة الشدركات ,وابدراز أىميددة حوكمددة الشدركات فدي اقتصدداديات البمدددان

المتقدمدة والناميدة عمدى حدد سدواء ,ممدا يبدرز خطدورة الفسداد اإلداري والمدالي ومدا يخمفدو مدن ثدار سدمبية عمدى
االقتص دداد ,وتوص ددمت الد ارس ددة إل ددى مجموع ددة م ددن النت ددائج أىمي ددا ض ددرورة محارب ددة الفس دداد ال ددداخمي ف ددي
الشدركات وعددم السدماح بوجدوده أو عودتدو مدرة أخدرى ,بتحقيدق الحياديدة وضدمان الن ازىدة ,واالسدتقامة لكافدة
العداممين فددي الشددركات ,بدددءا بمجمددس اإلدارة ,حتدى أدنددى العداممين فييددا ,وذلددك بالفصددل بدين مسددؤوليات

كدل مددن مجمددس اإلدارة والمددديرين التنفيددذيين ,وتحقيدق التماثدل بددين المعمومددات الماليدة وغيدر الماليدة ,وعمددى
ض ددوء نت ددائج الد ارس ددة ت ددم التوص ددل إل ددى مجموع ددة م ددن التوص دديات اىمي ددا تعزي ددز ثقاف ددة االلتد دزام ب ددالقوانين
والمبددادئ والمعددايير المتعددارف عمييددا ,وزيددادة ثقددة المسددتثمرين فددي األسدواق الماليددة ,وذلددك بتوسدديع دائدرة
مراقبة األداء التشغيمي واالستراتيجي ,ومعالجة الخمل في اليياكل المالية.
دراسة محجازي ,)2116 ,أثر الحوكمة الجيدة عمى التنمية البشرية في الدول النامية – حالة الدول العربية,

وقد ىدفت الدراسة إلى تقدير أثر الحوكمة عمى التنمية البشرية في الدول النامية ,كما استيدفت توصيف

وتحميل كل من عناصر الحوكمة الجيدة والتنمية البشرية في الدول النامية ,كما انيا استيدفت تحويل متغيرات
الدراسة لمتغيرات معيارية ثم تطبيق طريقة المربعات الصغرى عمى مرحمتين لتقدير أثر الحوكمة الجيدة
باإلضافة إلى أثر عوامل اخرى عمى مستوى التنمية البشرية ,وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا
أن تحسن مستوى الحوكمة الجيدة يؤدى إلى تحسن مستوى التنمية البشرية ,وان أثر الستة عناصر متقارب عمى
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التنمية البشرية ,وعمى ضوء نتائج الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات اىميا انو عمى صانع القرار
في الدول النامية محل الدراسة ضرورة االىتمام تحسين عناصر الحوكمة بحيث تكون احد االولويات االساسية
لمدولة.
دراسة مال واز ,)2115 ,بعنوان :واقع تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في جامعات منطقة مكة المكرمة من

وجهة ن ر القيادات األكاديمية ,تصور مقترح .وقد ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع تطبيق مبادئ

الحوكمة الرشيدة وأىمية تطبيقيا ,ومتطمبات لتحسين األداء المؤسسي ,ومعوقات تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة
في جامعات منطقة مكة المكرمة ,وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا أن درجة تطبيق مبادئ
الحوكمة في جامعات منطقة مكة المكرمة كانت متوسطة ,وأن درجة أىمية مبادئ الحوكمة في جامعات ىذه

المنطقة كانت كبيرة جداً ,وأيضاً درجة متطمبات مبادئ الحوكمة لتحسين األداء المؤسسي ,ودرجة معوقاتيا

كانت كبيرة جداً ,وعمى ضوء نتائج الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات اىميا ضرورة االىتمام
بحقوق القيادات األكاديمية بإشراكيا في صياغة اجتماع مجالس الجامعة والكميات واألقسام ,وأيضاً إتاحة

الفرصة لمقيادات األكاديمية لتحقيق مبدأ المعاممة العادلة ,واستحداث ق اررات تسمح باإلفصاح عن المعمومات

الداخمية.
دراسة مالقرواني ,)2115 ,بعنوان "أثر تطبيق حوكمة الشركات عمى جودة المعمومات المالية واإلفصاح
المحاسبي  :الج از ر" ,ىدفت الدراسة إلى الوقوف عمى الجوانب الفكرية لحوكمة الشركات وكذلك التعرف عمى

األبعاد التنظيمية لحوكمة الشركات وأيضاً الوقوف عمى دور اإلفصاح والشفافية وتأثره بقواعد الحوكمة ومعرفة

مدى العبلقة المتداخمة بين قواعد الحوكمة وكل من اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية ,واستخدمت الدراسة
المنيج الوصفي التحميمي نظ اًر لمبلمتو لطبيعة وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا أظيرت الدراسة

وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين حوكمة الشركات وجودة المعمومة المالية ومدى مساىمتيا في تعزيز اإلفصاح
المحاسبي بحيث توصمنا إلى وجود رابط قوي كذلك وداللة إحصائية فيما بين حوكمة الشركة واإلفصاح المحاسبي
وىذا ما يعكس مدى أىمية تطبيق حوكمة الشركات ومدى مساىمتيا في تعزيز الشفافية واإلفصاح وجودة المعمومة
المالية بحوكمة فعالة ورشيدة كما أظيرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية نحو أثر تطبيق حوكمة

الشركات عمى جودة المعمومة المالية واإلفصاح المحاسبي التي تعزى لممتغيرات الشخصية والوظيفية ومن أىم
توصيات الدراسة الجتياد في التطبيق الحقيقي ألسس حوكمة الشركات لبلستفادة من المزايا التي تحققيا والعمل
عمى تنمية الوعي المتعمق بمفيوم الحوكمة ,والدور االستثماري في المجتمع وأيضاً العمل عمى زيادة االىتمام

بوظيفة المراجعة الداخمية وتفعيل دورىا لما ليا من أثر ايجابي في دعم تطبيق الحوكمة وعمى ضوء نتائج الدراسة
تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات اىميا ,العمل عمى زيادة مستوى اإلفصاح والشفافية في التقارير المالية

واتاحتيا لجميع أصحاب المصالح إلعطاء المساىمين والمستثمرين األمن واألمان ألمواليم.
دراسة منعيمة ,)2114 ,بعنوان :أثر هيكل الممكية في تحقيق مبادئ حوكمة المؤسسات -دراسة نقدية
تحميمية ,وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى مفيوم الحوكمة ,واالثر الذي من الممكن ان يحدثو ىيكل

الممكية باعتباره الية من اليات الحوكمة ,وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا ىناك إدراكا قوياً

واجماع حول اىمية اصبلح وتكييف اليات التي تحوكم بيا المؤسسات مع متطمبات البيئة التي تعمل فييا ىذه
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االليات وعمى ضوء نتائج الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات اىميا اخد في عين االعتبار كل
اليات الحوكمة التي تمعب دو ار انضباطيا.
دراسة مالزهراني  ,)2113بعنوان :بناء القدرات المؤسسية كمدخل لمضان الجودة واالعتماد األكاديمية في
الجامعات السعودية .وقد ىدفت الدراسة إلى تقديم تصور مقترح لبناء القدرات وذلك بعد التعرف عمى أفراد عينة

الدراسة حول درجة توفر متطمبات بناء القدرات ,ودرجة توفر مؤشرات ضمان الجودة ,واالعتماد األكاديمي,

وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا أن متطمبات بناء القدرات تتوفر بدرجة متوسطة ,وأن أنشطة
بناء القدرات المؤسسية تمارس بدرجة ضعيفة ,وأن متطمبات بناء القدرات المؤسسية أسيم في ضمان الجودة
واالعتماد األكاديمي ,وعمى ضوء نتائج الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات اىميا تبني و ازرة التعميم
العالي بالتنسيق مع الييئة الوطنية لمتصور المقترح الذي قدمتو ىذه الدراسة ,وكذلك إعادة النظر في معايير

ضمان الجودة ,مما يساعد كل جامعة عمى بناء قدراتيا الذاتية ,والتعامل مع متطمبات ومعايير االعتماد تدريجياً

وفق اإلمكانيات والخبرات المتاحة لدييا.

دراسة ملمناصر والنعيمي ,)2113 ,بعنوان" :دور حوكمة الشركات في تطوير البي ة االستثمارية واجتذاب
االستثمار األجنبي في إقميم كوردستان العراق" ,وقد ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور حوكمة الشركات في

اإلصبلح االقتصادي ,من أجل النيوض باالقتصاديات النامية (باإلشارة إلى إقميم كردستان العراق) وتعزيز
االقتصاديات المتقدمة ,فضبل عن بيان دورىا في جذب االستثمارات ودعم الق اررات االستثمارية من خبلل
تحسين أداء

الشركات ,وتعزيز اإلفصاح والشفافية وتوفير القوائم المالية الموثوق بيا والخالية من الغش

واألخطاء ,واعتمد الباحثان عمى المصادر األولية في جمع البيانات وعمى المصادر الثانوية .وتوصمت الدراسة
إلى مجموعة من النتائج أىميا إن الحوكمة نظام لتعزيز الرقابة واإلدارة واطار عام لتحديد المسؤوليات

والواجبات في الوحدة االقتصادية وبما يعمل عمى تحسين األداء وتوفير القوائم المالية الخالية من الغش
واألخطاء وبما يدعم الق اررات االستثمارية ويجعل الوحدة محط أنظار المستثمرين ,وعمى ضوء نتائج الدراسة تم
التوصل إلى مجموعة من التوصيات اىميا ضرورة االستفادة من التجارب الدولية والعربية المبذولة لتبني قواعد

ومبادئ لمحوكمة.

دراسة مالشيخ ,)2112 ,بعنوان "دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعمومات المحاسبية وانعكاسها
عمى سعر السهم  :فمسطين" ,ىدفت الدراسة إلى تحديد أىمية تطبيق حوكمة الشركات لما تحققو من جودة
لممعمومات المحاسبية وتوضيح انعكاسيا عمى سعر السيم وقياس مدى اإلدراك لتمك األىمية وتحديد مدى

تطبيق اإلدارة في الشركات المدرجة في بورصة فمسطين لحوكمة الشركات والمعوقات التي تحد من تطبيقيا
والتعرف عمى تأثير تطبيق الحوكمة عمى العوامل المؤثرة عمى سعر السيم لمشركات المدرجة في بورصة
فمسطين وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا يوجد أساس لقواعد الحوكمة لدى الشركات المسجمة
في بورصة فمسطين إال أن األمر مازال بحاجة إلى التطوير والمتابعة لكافة المستجدات المتعمقة بتطبيق قواعد
الحوكمة ورسم مفاىيميا بشكل أعمق األمر الذي يتطمب إجراءات أكثر إلزاماً لمشركات الدرجة بضرورة تطبيق
الحوكمة واختبار ذلك كشرط من شروط تطبيق الحوكمة في البورصة وكذلك توصمت الدراسة إلى انو عمى
الشركات المدرجة في بورصة فمسطين تحرص عمى تحقيق جودة المعمومات المحاسبية المنشورة مما يعكس
مدى إلدراك تمك الشركات لتأثير جودة المعمومات المحاسبية الناتجة عن تطبيق حوكمة الشركات عمى سعر
السيم وعمى ضوء نتائ ج الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات اىميا ,ضرورة بدل المزيد من الجيود
919

insd. elmergib. edu.ly

حوكمة الشركات ودورها في بناء قدرات الشركة الميبية لمموانئ دراسة ميدانية عمى ميناء الخمس البحري
أ.أبو القاسم أبو ستالة ؛ فاطمة الحنش ؛ د .فرج األخضر ؛ د .منصور الفرجاني

جامعة الجامعة

والمتابعة لممستجدات المتعمقة بتطبيق قواعد الحوكمة في الشركات بيدف تنمية الوعي والدور االستثماري في
المجتمع والمحافظة عمى مستوى من اإلفصاح والشفافية في التقارير المالية واتاحتيا لكافة األطراف أصحاب
المصالح وكذلك قيام الشركات المدرجة في بورصة فمسطين بالعمل عمى رفع مستوى الحوكمة لمحد من أثر
عامل اإلشاعة عمى مستوى سعر السيم في البورصة والتي تحد من رغبة المستثمر في االستثمار وتعزيز
العوامل االيجابية التي تؤثر عمى سعر السيم.
دراسة م ,)2111 ,Wong & Muliliبعنوان "ممارسات حوكمة الشركات في البمدان النامية :دراسة حالة

دولة كينيا  ,وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مفيوم حوكمة الشركات من منظور تاريخي .والتركيز عمى نظرية
الوكالة ونظرية أصحاب المصمحة التي تؤثر في ممارسات حوكمة الشركات .وانصب تركيز ىذه الدراسة عمى

الجامعات الحكومية في كينيا .من خبلل مراجعة شاممة لؤلدب النظري وجد أن المثل العميا لمحوكمة الرشيدة
لمشركات كانت التي اعتمدتيا البمدان النامية منذ 1281م .تختمف الدول النامية عن الدول المتقدمة في طائفة
واسعة من الطرق واألساليب .وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا ىناك حاجة لمبمدان النامية
لتطوير نماذج حوكمة الشركات بالنظر في الظروف الثقافية والسياسية والتكنولوجية التي وجدت في كل بمد.

وكذلك التحديات التي تواجييا البمدان النامية في عممية اعتماد المثل العميا لحوكمة الشركات .وعمى ضوء نتائج
الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات اىميا يتعين عمى الباحثين تحديد الفجوات المعرفية في حوكمة
الشركات التي يمكن أن تشكل االطار لمشاريع األبحاث المستقبمية.
دراسة معبد الممك ,) 2111 ,بعنوان" :قياس مدى تحقق الش افية واإلفصاح في التقارير المالية المنشورة
لمشركات المتداولة في سوق المال السعودية" .وقد ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مستوى الشفافية واإلفصاح
في الشركات المساىمة السعودية وتم مراجعة أدبيات المحاسبة لمتعرف عمى اىمية الشفافية وكيفية تحققيا

واآلليات الواجب اتباعيا لتحقيق الشفافية وما الجيود المبذولة من قبل ىيئة سوق المال السعودي تجاه تحقيق
الشفافية وأىمية ضبط معايير المحاسبة السعودية لتحقيق مزيدا من الشفافية .وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من

النتائج أىميا ارتفاع مستوى الشفافية في السوق السعودي بالمقارنة باألسواق الناشئة في الدول المحاورة وىذا
يعني التزام اغمب الشركات السعودية بما تقرره ىيئة سوق المال السعودي.
 .3الحوكمة:
تعاظم االىتمام بالحوكمة في العديد من االقتصاديات المتقدمة والنامية خبلل السنوات األخيرة ,وخاصة في
أعقاب االنييارات االقتصادية واألزمات المالية التي شيدتيا عدد من دول شرق سيا وأمريكيا البلتينية وروسيا
في عقد التسعينات من القرن العشرين؛ وكذلك ما شيده االقتصاد األمريكي من تداعيات تمك االنييارات المالية

والمحاسبية لعدد من الشركات األمريكية العالمية خبلل عام .9119والدول العربية حذت في ذلك حذو ىذه
الدول بمحاولتيا تطبيق معايير الحوكمة .وموضوع حوكمة الشركات اصبح في عصرنا الحالي من الموضوعات
الميمة التي تطبق ,سواء كان في القطاع الخاص والعام عمى حد السواء ,وزادت اىمية الحوكمة نتيجة التجاه
كثير من دول العالم إلى االنتقال من النظم االقتصادية الرأسمالية التي تعتمد فييا بدرجة كبيرة عمى القطاع
الخاص لتحقيق معدالت مرتفعة ومتواصمة من النمو االقتصادي ,وقد ادى ذلك االتساع في حجم المشروعات
إلى انفصال الممكية عن االدارة ,واصبحت تمك المشروعات تبحث عن مصادر التمويل بأقل تكمفة من

المصادر المصرفية ,فتوجيت إلى اسواق المال ,وساعد عمى ذلك ما شيده العالم من تحرير لؤلسواق المالية,
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وبذلك تزايدت انتقاالت رؤوس االموال عبر الحدود بشكل غير مسبوق ,ودفع اتساع حجم الشركات وانفصال
الممكية إلى ضعف اليات الرقابة عمى تصرفات عمى تصرفات المديرين ,والى وقوع كثير من الشركات في
ازمات مالية ,وبذلك دفع العالم لبلىتمام بالحوكمة (إنفال.)911. ,
ومن خبلل ما ورد فان حوكمة الشركات برزت بعد حدوث انييار كبير القتصاد دول العالم والشركات التي نشأ
عندىا مشاكل وفساد اداري ومالي ,مما جعل بروز حوكمة الشركات لو اىمية كبيرة لمغاية في ىذا الوقت لكي

تنظم حوكمة الشركات ادارة اعمال واقتصاديات العالم من خبلل تطبيق مبادئ الحوكمة داخل ىذه الشركات.
 1.3م هوم حوكمة الشركات:
لقد تعددت مفاىيم الحوكمة كالتالي:
حوكمة الشركات ىي الوسيمة التي تضمن لممجتمع ان ادارة الشركات تعني بمصالح االطراف التي ييميم أمرىا
في ظل احتصار الحوكمة ,في ىدف تعظيم ثروة المبلك ,وارتباط الحوكمة بيدف انفصال الممكية عن االدارة

(سيام .)9118

كما تعرفيا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  OECDبأنيا " :مجموعة من العبلقات فيما بين القائمين عمى
إدارة الشركة ومجمس اإلدارة وحممة األسيم وغيرىم من المساىمين " & (Organization
).Development,2004
وكما عرفيا البعض االخر بأنيا مجموعة من العبلقات التعاقدية التي تربط بين إدارة الشركات ومساىمييا

وأصحاب المصال ح فييا ,وذلك من خبلل إيجاد اإلجراءات واليياكل التي تستخدم إلدارة شئون الشركة ,وتوجيو
أعماليا من أجل ضمان تعزيز األداء واإلفصاح والشفافية والمساءلة بالشركة ,وتعظيم الفائدة لممساىمين عمى
المدى الطويل ,مع مراعاة مصالح األطراف المختمفة ).(Demirag, et al., 2000
ومن خبلل ما ورد من التعريفات السابقة فان حوكمة الشركات ىي مجموعة االليات التي تنظم وتنسق العبلقة
بين المساىمين والمديرين بما يضمن لممساىمين العائد االمثل ألمواليم وعدم استغبلل المديرين لتمك االموال بما

يحقق مصالحيم الشخصية ,ويضر المؤسسة وعبلقتيا مع الفئات المختمفة ألصحاب المصالح.
 2.3أهداف حوكمة الشركات:
لقد اختمفت المفاىيم المستخدمة لمتعبير عن ىذه األىداف و يمكن التعبير عنيا عند بعض الكتب بوجيات نظر
مختمفة كما يمي (الصالحين :9112 ,انفال:)911. ,
 -1ضمان الشفافية واالفصاح في جميع اعمال الشركات وتأمين العدالة لكافة اصحاب المصالح والمتعاممين
مع الشركات وتحسين مستوى التنمية االقتصادية واالجتماعية.

 -9حماية حقوق ومصالح العاممين فدي الشركات بكافة فئاتيم.

 -3إيجاد الييكل الذي تتحدد من خبللو أىداف الشركة ووسائل تحقيق تمك األىداف ومتابعة األداء.
 -9عدم الخمط بين الميام والمسئوليات الخاصة بالمديرين التنفيذيين وميام مجمس االدارة ومسئوليات أعضائو.
 -5تأمين حق المساءلة امام أصحاب الحقوق إلدارة الشركات والحد من استغبلل السمطة في غير المصالح
العامة.

 -2زيادة ثقة المستثمرين في أسواق المال لتدعيم المواطنة االستثمارية.
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 -.تقويم أداء اإلدارة العميا وتعزيز المساءلة ورفع درجة الثقة فييا.

 -8تنمية االدخار وتشجيع االستثمار المحمي واالجنبي وتعظيم الربحية وخمق المزيد من فرص العمل.

 -2العمل عمى تأكيد مراجعة االداء لكافة فعاليات الشركات بما فييا االداء المالي من خبلل لجان مراجعة
خارجيين ومستقمين عن االدارة التنفيذية ,ومحاسبة االدارة التنفيذية امام المساىمين.
 3.3أهمية الحوكمة:
وقد أدت األزمة المالية بكثير منا إلى اتخاذ نظرة عممية جيدة عن كيفية استخدام حوكمة الشركات الجيدة لمنع
األزمات المالية القادمة ,وتزايدت في البيئة االقتصادية المعاصرة اىمية التزام الشركات بتطبيق الحوكمة الجيدة,
ويرجع ىذا إلى أن حوكمة الشركات ليست مجرد شيء أخبلقي جيد نقوم بعممو فقط ,بل إن حوكمة الشركات مفيدة
لمنشآت األعمال ,ومن ثم فإن الشركات ال ينبغي أن تنتظر حتى تفرض عمييا الحكومات معايير معينة لحوكمة
الشركات ,إال بقدر ما يمكن ليذه الشركات أن تنتظر حتى تفرض عمييا الحكومات أساليب اإلدارة الجيدة التي

ينبغي عمييا إتباعيا في عمميا.وتظير أىمية حوكمة الشركات فيما يمي( :العبيد.)911. ,
 -1محاربة الفساد الداخمي في الشركات وعدم السماح بوجوده أو عودتو مرة أخرى.
 -9تحقيق وضمان النزاىة ,الحيادية واالستقامة لكافة العاممين في الشركات ,بدءا بمجمس اإلدارة· والمديرين
التنفيذيين حتى أدنى العاممين فييا.

 -3تعتبر اسموب لجذب االدخار في الشركات وأسواق المال ,من خبلل توفير الحماية لكبار المقرضين
والمساىمين ,وضمان عوائد مجزبة الستثماراتيم.
 -9تفادي وجود أية أخطاء عمدية أو انحراف متعمد أو غير متعمد ومنع استم ارره.
 -5تودي حوكمة الشركات إلى زيادة التنافسية خاصة في ظل العولمة وازالة الحواجز التجارية وتزايد حركة

انتقال رؤوس االموال ,بحيث تقوم بحماية أموال تمويل الشركات لعمميات الشركات ذات قيمة حقيقية مما يؤدي

لزيادة سرعة حركة انتقال رأس المال.
 -2محاربة التبلعبات وتقميل األخطاء إلى أدنى قدر ممكن باستخدام النظم الرقابية التي تمنع حدوثيا ,وعدم
السماح باستمرارىا.

 -.تساعد حوكمة الشركات عمى تجنب االنييارات المالية والحد من التقمبات الشديدة ,وتساعد عمى استقرار
االسواق المالية.
 -8تحقيق االستفادة القصوى من نظم المحاسبة والرقابة الداخمية ,وتحقيق فاعمية اإلنفاق وربطو باإلنتاج.
 4.3مزايا وسمبيات تطبيق الحوكمة :
ىناك العديد من المزايا والمنافع لمفيوم حوكمة الشركات الذي يمكن الشركات بل والدول سواء كانت متقدمة أو
ناشئة من أن تجني ثمارىا وتتمثل ىذه المزايا (الزاوي ونعمون :9119 ,عبدالمنعم )9119 ,فيما يأتي:
 .1رفع مستويات األداء لمشركات وما يترتب عميو من دفع عجمة التنمية والتقدم االقتصادي لمدول التي تنمي
إلييا تمك الشركات.

 .9تخفيض درجة المخاطر المتعمقة بالفضائح المالية واالدارية التي تواجييا الشركة.
 .3جذب االستثمارات األجنبية وتشييع رأس المال المحمي عمى االستثمار في المشروعات الوطنية.
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 .9زيادة قدرة الشركات عمى المنافسة العالمية وفتح أسواق جديدة ليا.
 .5تحقيق الشفافية والوضوح والدقة في القوائم المالية التي تصدرىا المؤسسات وما يترتب عمى ذلك لزيادة ثقة
المستثمرين واعتمادىم عمييا في اتخاذ الق اررات.
 .2تطوير وتحسين ومساعدة اصحاب القرار مثل المديرين ومجالس االدارة عمى بناء استراتيجيات متطورة تخدم
الكفاءة االدارية والمالية لمشركة.

 ..حماية المساىمين بصفة عامة سواء كانوا أقمية أو أغمبية وتعظيم عائدىم
 5.3ليات حوكمة الشركات:
تعمل ليات حوكمة الشركات بصفة اساسية عمى حماية وضمان حقوق المساىمين وكافة االطراف ذوي
المصمحة المرتبطين بأعمال الشركة من خبلل أحكام الرقابة والسيطرة عمى أداء إدارة الشركة ,ومراقب الحسابات
ويمكن تصنيف مجموعة اآلليات المستخدمة إلى نوعين من ليات الحوكمة عمى النحو االتي (خمف و فضل,

:)9112

اوال :ليات حوكمة المرتبطة بالعميل:

 قوة ادارة المراجعة الداخمية داخل المؤسسة.

 مدى التزام ادارة المؤسسة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية والمحمية.
 قوة واستغبلل لجنة المراجعة.
 درجة اعتماد المؤسسة عمى تكنولوجيا المعمومات المتطورة.
ثانياً :ليات حوكمة الشركات المرتبطة بمراقبي الحسابات:
 التغير االلزامي لمراقب الحسابات بصفة دورية.
 درجة استقبلل مراقب الحسابات.

 مدى التزام مراقب الحسابات بتطبيق معايير المراجعة الدولية والمحمية.
 مدى تقديم مراقب الحسابات لخدمات مينية استشارية لممنشاة محل المراجعة.
وغالبا ما يحدث الخمط بين مفيوم مبادئ الحوكمة و ليات حوكمة الشركات ,حيث ىناك الكثير يعتقد انيما
مصطمح واحد ,ولكن ىما يختمفان تماما ,حيث ان مبادئ حوكمة الشركات ىي بمثابة نقاط يتم االسترشاد بيا

عند تطبيق في الواقع العممي ,اما اآلليات ىي تمك االطراف المسؤولة عن االشراف والرقابة عمى أداء
الشركات لمتأكد من التزاميا بتطبيق قواعد ومبادئ حوكمة الشركات.
 .4بناء القدرات:
بناء القدرات أو تطوير القدرات ىي العممية التي يحصل بيا األفراد والمنظمات عمى الميارات والمعارف البلزمة
ً
ألداء وظائفيم بكفاءة وتحسينيا واالحتفاظ بيا .كثي اًر ما يستخدم بناء القدرات بالتبادل ومع ذلك ,فإن بعض

األشخاص يفسرون بناء القدرات عمى أنو ال يعترف بالقدرات الحالية ,في حين أن تنمية القدرات تعترف

بالقدرات الحالية التي تحتاج إلى تحسين .بناء قدرات المجتمع المحمي ىو نيج مفاىيمي لمتغيير االجتماعي
والسموكي ويؤدي إلى تطوير البنية التحتية في حالة المياه والصرف الصحي التي تركز عمى فيم العقبات التي

تحول دون الناس ,والحكومات ,والدولية منظمات والمنظمات غير الحكومية من تحقيق أىدافيا اإلنمائية مع
تعزيز القدرات التي تمكنيا من تحقيق نتائج قابمة لمقياس ومستدامة.
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 1.4م هوم بناء القدرات:

إن بناء أو تنمية القدرات مفيوم يشمل نوعين من التعاريف ,إما التعاريف الضيقة ,وىي تركز أساساً عمى تعزيز
التنظيمات والمؤىبلت أو عمى الجوانب االقتصادية والتقنية.
لقد تعددت مفاىيم بناء القدرات (بازوير )911. ,كالتالي:
ىي العممية التي تدعم فقط المراحل األولية من بناء وخمق القدرات عادةً وتقوم عمى افتراض عدم وجود أي
قدرات يمكن االنطبلق منيا.
كما عرفيا  Bryanبأنيا القدرة عمى الجمع بين الموارد الممموسة وغير الممموسة لتحقيق األىداف المطموبة
بدمج واعادة تشكيل الميارات الداخمية والخارجية والموارد والكفاءات الوظيفية لتناسب مع متطمبات البيئة المتغيرة
وتكون قادرة عمى التكيف معيا.
كما عرفيا اخرون" بانيا قابمية الشخص او المنظمة او المؤسسة لمقيام بميمة معطاة بميارة وفاعمية وبنظم
مستمرة واعتماد اقل عمى الموارد البشرية وتطوير المؤسسات وبالمجمل عمى سياسة المنظمات المحيطة حتى
تعمل وتتداخل فييا"(.)Vincent & Stephen,2015
ومن خبلل ما ورد فان بناء القدرات بالمؤسسات فان بناء القدرات ىي عبارة عن عممية منظمة تيدف لتطوير

قدرات المؤسسة لتقوم بأعماليا بكفاءة وفاعمية وبصورة مستديمة.
 2.4المبادئ األساسية لبناء القدرات ب عالية وك اءة :

وىناك ما ال يقل عن خمسة مبادئ أساسية(نوري و كورتل )9111 ,وىي:
 اإلدارة الوطنية.
 مراعاة أولوية االحتياجات.
 القدرة عمى االستدامة.
 مشاركة االطراف المعنية داخل المؤسسة(مجمس االدارة والتنفيذيين).

 تحديد مسؤول عن بناء القد ارت من داخل المؤسسة مع لجنة تمثل كل االطراف لممتابعة.
 حشد الموارد الوطنية والمحمية.
 عممية التغيير التي يجب أن تشكل دعامة ألي برنامج لبناء القدرات يستيدف اإلدارة وتكون األداة موجية لو.
 3.4المجاالت االساسية لبناء القدرات:
 قد تعدد مجاالت بناء القدرات حسب كل مفيوم (الزىراني )9113 ,وىي كالتالي:
 البنية البشرية (كوادر قادرة عمى العمل بكفاءة).

 البنية القانونية (القوانين والموائح والتشريعات التي تسير عمييا المؤسسة).
 البنية التحتية (المكان – المباني – االثاث – وسائل النقل – وسائل االتصال).
 البنية االتصالية (قدرات المؤسسة عمى التواصل والتعاون مع شركائيا وقدرتيا عمى بناء الشبكات).
 4.4تطوير القدرات:
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يقصد بو ىي مجموعة مختمفة من االستراتيجيات التي يتم القيام بيا لغرض رفع الكفاءة والفاعمية في انجازات
المؤسسات) (Vincent & Stephen,2015وىي:
 تطوير القدرات بالمؤسسات يقتضي تكثيف مستويات طاقم العاممين بالمؤسسات.
 التدريب عمى التخطيط واالدارة عمى التطوير يجب ان يتم تكثيفو ألنو يعد االساس لتقوية القدرات البشرية.

 القيام بتدقيق الحسابات لطاقم العاممين كخطوة اولية لتعين مناطق االنتاجية القصوى ومناطق النقص
االنتاجية ومناطق النقص االنتاجية القصوى وذلك من اجل مناقشتيا وحميا.
 القدرة عمى استيعاب المعمومات البلزمة من التجارب السابقة وذلك الستخداميا في المستقبل واجراء تدخبلت
وتعديبلت اكثر تطور.
 .5دور حوكمة الشركات في بناء قدرات المؤسسات الميبية:
تشير الدراسات بأنو من الممكن ان يكون لحوكمة الشركات دور واسيامات في بناء قدرات المؤسسات ,وذلك
من خبلل التطبيق الفعال لمحوكمة وانيا سوف تكون قادرة عمى حل مشكمة ىيمنة طرف او اكثر داخل

المؤسسة عمى الق اررات االدارية والمالية ,والتقميل من تأثيرىم عمى الق اررات االدارية والمالية ,وبذلك سوف يكون
لمحوكمة دور كبير في تبديد قمق المستثمرين وأصحاب المصمحة ناحية مصداقية وموثوقية القوائم المالية ,وىذا
ما توصمت لو ىذه الدراسة من خبلل الجانب النظري ,وسوف يكون لمجانب العممي ما يعزز ىذا االعتقاد او
ينفيو واىمية الحوكمة في بن اء قدرات المؤسسة من خبلل دراسة دور حوكمة الشركات في بناء قدرات شركة

الميبية لمموانئ.

 .6الدراسة الميدانية:
في ىذا الجزء سوف يتم التطرق إلى الطرق اإلحصائية التي تم استخداميا في الدراسة لتحميل البيانات
المجمعة بواسطة االستبيان الموزع عمى المشاركين في الدراسة البالغ عددىم تسعة وعشرون مشارك ,كما سيتم
عرض أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة.
 1.6منهجية الدراسة:
بناء عمى طبيعة الدراسة واالىداف التي تسعى إلى تحقيقيا فقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي
الذي ييدف إلى توفير البيانات والحقائق عن المشكمة موضوع الدراسة لتفسيرىا والوقوف عمى دالالتيا ,وحيث
ان المنيج الوصفي التحميمي يتم من خبلل الرجوع لموثائق المختمفة كالكتب والدوريات والرسائل العممية ومواقع

االنترنت التي تعرضت ليذا الموضوع وغيرىا من المواد التي يثبت صدقيا بيدف تحمييا لموصول إلى اىداف
الدراس ة ,فان الباحثون اعتمدوا عمى ىذا المنيج لموصول إلى المعرفة الدقيقة والتفصيمية حول مشكمة الدراسة,
ولتحقيق تصور افضل وأدق لمظاىرة موضوع الدراسة ,كما انو تم استخدام اسموب المسح الشامل لعينة الدراسة,
واستخدام الطرق االحصائية المناسبة من خبلل استخدام صحيفة االستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات االولية
لغرض إجراء البحث والتحميل والمعالجة وذلك إلثبات صحة فرضيات الدراسة باستخدام برنامج الحزم

اإلحصائية لتحميل البيانات بأسرع وقت وأكثر دقة.
 1.1.6منهج الدراسة:
لتحقيق أىداف الدراسة سيعتمد الباحثون عمى بعض المناىج البحثية االتية:
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جامعة الجامعة

يستخدم في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ,لوصف وتحميل ما ورد في االدب

المحاسبي المتعمق بموضوع الدراسة ,وذلك من خبلل االطبلع عمى الكتب والدوريات والرسائل العممية ومواقع

االنترنت التي تعرضت ليذا الموضوع.
الجانب العممي :يتم اتباع المنيج التحميمي لدراسة حوكمة الشركات ودورىا في بناء قدرات الشركة الميبية

لمموانئ بميبيا ,واستخدام الطرق االحصائية المناسبة من خبلل استخدام صحيفة االستبيان كأداة رئيسية لجمع

البيانات لغرض إجراء البحث والتحميل والمعالجة وذلك إلثبات صحة فرضيات الدراسة باستخدام برنامج الحزم
اإلحصائية لمعموم االجتماعية لتحميل البيانات بأسرع وقت وأكثر دقة.
 2.1.6جمع البيانات:
في ىذه الدراسة تم االعتماد عمى مصدرين أساسين لمبيانات ىما:
المصادر الثانوية :وحيث يتم معالجة االطار النظري لمدراسة من خبلل مصادر البيانات الثانوية المستمدة من
األدبيات المتعمقة بحكومة الشركات وبناء القدرات والمتوافرة في بعض الكتب العربية واالجنبية ذات العبلقة,

والدوريات والمقاالت العممية ,واالبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة ,والبحث والمطالعة في
مواقع االنترنت المختمفة.
المصادر االولية :لمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع الدراسة تم المجوء إلى جمع البيانات االولية من خبلل

االستبيان كأداة رئيسة لمدراسة ,صممت خصيصا الستطبلع أراء المالين العاممين بالشركة الميبية لمموانئ

بالخمس حول دور اليات حوكمة الشركات في بناء القدرات في المؤسسات الميبية ,ومن ثم تفريغيا وتحميميا
باستخدام برنامج اإلحصائي  SPSSواستخدام االختبارات االحصائية المناسبة بيدف الوصول لدالالت ذات
قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة.
 3.1.6مجتمع وعينة الدراسة
الشركة الميبية لمموانئ( :فرع ميناء الخمس البحري)
يقع الميناء عمى خط طول( 1575 -19شرقاً) وخط عرض( 91 -39شماالً) ,وتبمغ مساحتو(992ىكتار) ,
بينما الشركة المستغمة لمميناء ىي الشركة الميبية لمموانئ ,الشركة االشتراكية لمموانئ .أما نشاط الميناء فيو

نشاط تجاري لمبضائع العامة ,وبضائع الصب والحاويات ,والركاب والمواشي والخدمات العامة والرصيف
النفطي .وتبمغ الطاقة االستيعابية لو ( )375مميون طن سنوياً ,وأكبر حمولة يمكن لسفينة يمكن استقباليا

( )35111طن  11 /متر .ويوجد بالميناء أربع أرصفة الستقبال السفن وثبلث مخازن كبيرة ,وبو  5ساحات
مكشوفة.
ويتمثل مجتمع الدراسة من جميع فروع الشركة الميبية لمموانئ بميبيا باعتباره مجتمعا واضحا لمدراسة ,ونظ ار
لتجانس وتشابو مجتمع الدراسة تم اختيار عينة ,وتمثمت عينة الدراسة من الموظفين في فرع الشركة الميبية

لمموانئ (ميناء الخمس البحري) بمدينة الخمس ,وبمغ عدد العاممين الذين شممتيم الدراسة ( ,)33ونظ ار لصغر
حجم العينة ونظ اًر لصغر حجم مجتمع الدراسة تم إتباع أسموب المسح الشامل لكافة مفردات العينة ,حيث تم

توزيع االستبيان عمى جميع أفراد العينة  ,وذلك بإتباع طريق االتصال المباشر لئلجابة عمي االستبيان وتوضيح
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أي استفسار متعمق باألسئمة المدرجة بو لضمان اإلجابة عمى جميع األسئمة الموجودة في ىذا االستبيان ,ولقد
تحصل الباحثين عمى ( )92استبيان بنسبة .%8.78
 4.1.6نموذج الدراسة:
متغيرات الدراسة:
المتغير المستقل :يتمثل المتغير المستقل في (حوكمة الشركات).
المتغير التابع  :يتمثل المتغير التابع في (بناء قدرات الشركة) ,والمتمثمة في ىذه الدراسة باألبعاد التالية:

(الموارد البشرية  -الموائح والتشريعات  -البنية التحتية).
نموذج الدراسة:

بناء ماتناولتو الدراسات السابقة وفيما يمي نموذج الدراسة:
لقد تم الربط بين متغيرات الدراسة ً
المتغير المستقل

حوكمة الشركات

المتغير المستقل

المتغير التابع

بناء قدرات الشركة

H1

املوارد البشرية

H2

اللوائح والتشريعات

H3

البنية التحتية

المتغير التابع

الشكل رقم ( )1نموذج الدراسة
حدود الدراسة:
تمثمت حدود الدراسة فيما يمي:
 .1الحدود الموضوعية :أقتصر الباحثين في دراستيم عمى معرفة دور حوكمة الشركات في بناء القدرات
بالمؤسسات الميبية.

 .9الحدود المكانية والبشرية :اقتصرت ىذه الدراسة عمى الموظفين العاممين بالشركة الميبية لمموانئ فرع الشركة

بالخمس.
927

insd. elmergib. edu.ly

حوكمة الشركات ودورها في بناء قدرات الشركة الميبية لمموانئ دراسة ميدانية عمى ميناء الخمس البحري
جامعة الجامعة

أ.أبو القاسم أبو ستالة ؛ فاطمة الحنش ؛ د .فرج األخضر ؛ د .منصور الفرجاني

 .3الحدود الزمنية :تم اجراء ىذه الدراسة خبلل الفترة الواقعة ما بين (شير يناير _ شير اغسطس 9112م).
 5.1.6اداة الدراسة:
تم استخدام االستبانة كأداة لمدراسة حيث اعدادىا تم عمى النحو االتي:
أعداد استبانة اولية من اجل استخداميا في جمع البيانات والمعمومات.
تم عرض االستبانة عمى مجموعة من المحكمين والذين قاموا بدورىم بتقديم النصح واالرشاد وتعديل وحذف ما
يمزم.
اجراء دراسة اختبارية ميدانية اولية لبلستبانة وتعديل حسب ما يناسب.
توزيع االستبانة عمى جميع افراد العينة لجمع البيانات البلزمة لمدراسة ,ولقد تم تقسيم االستبانة إلى قسمين كما
يأتي:
القسم االول :يتكون من البيانات الشخصية لعينة الدراسة ويتكون من( )5فقرات ,والمتمثمة بالمؤىل العممي,

العمر ,المسمى الوظيفي ,سنوات الخبرة  ,ومدى ممارسة وظيفة الحوكمة أثناء العمل.

القسم الثاني :تناول دور حوكمة الشركات في بناء القدرات في المؤسسات الميبية ,وتم تقسيمو إلى ثبلثة

محاور كما يمي:

(دور حوكمة الشركات عمى قدرات الشركة الميبية لمموانئ فيما يتعمق بمجال الموارد البشرية) ويتكون المحور من
( )11فقرة.
(دور حوكمة الشركات عمى قدرات الشركة الميبية لمموانئ فيما يتعمق بالموائح والتشريعات) ويتكون المحور من
( )19فقرة.
(د ور حوكمة الشركات عمى قدرات الشركة الميبية لمموانئ فيما يتعمق بالبنية التحتية) ويتكون المحور من ()2
فقرات.
وتكون إجمالي االستبيان من ( )92فقرة ,ما عدا البيانات الشخصية.
 6.1.6فرضيات الدراسة:
لتحقيق أىداف ىذه الدراسة يمكن صياغة الفرضية الرئيسة التالية:
 H1يوجد دور لحوكمة الشركات في بناء قدرات الشركة الميبية لممواني.
والختبار الفرضية الرئيسة يمكن صياغة الفرضيات الفرعية التالية:
 :يوجد دور لحوكمة الشركات في بناء قدرات الشركة الميبية لمموانئ فيما يتعمق بمجال الموارد البشرية.
 :يوجد دور لحوكمة الشركات في بناء قدرات الشركة الميبية لمموانئ فيما يتعمق بالموائح والتشريعات.
يوجد دور لحوكمة الشركات في بناء قدرات الشركة الميبية لمموانئ فيما يتعمق بالبنية التحتية.
 2.6المعالجات االحصا ية:
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تم استخدام مقياس ليكرت  Likert Five Point Scaleذي النقاط الخمس لمتعبير عن أسئمة االستبيان
كما ىو موضح بالجدول رقم ( )1التالي وذلك بيدف دراسة أراء راء العينة:
الجدول رقم ()1
البيان

غير موافق بشدة
1

مدي القبول

17.2 - 1711

النقاط
القرار

غير موافق
9
9752 - 1781
رفض

رفض

محايد
3

موافق
9

موافق بشدة
5

3732 - 9721

9712 - 3791

5711 - 9791

رفض

قبول

قبول

من أجل تحقيق ىدف الدراسة تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية  SPSSوذلك لتحميل البيانات المتحصل

عمييا من االستبيانات الموزعة عمى عينة الدراسة ,ولقد تم استخدام االختبارات اإلحصائية التالية:
 .1اختبار الثبات ألفا كرونباخ  Cronbach's alpha Testلقياس ثبات فقرات االستبيان.

 .9أسموب المتوسطات الحسابية  Meansلمعرفة اتجاه أراء العينة حول موضوع الدراسة ,وما إذا كان متوسط
أراء العينة اكبر من .3791
 1.2.6اختبار الصدق و الثباتReliability and Validate :
لمتأكد من ثبات االختبار " أداة الدراسة " قام الباحثون بحساب درجة الثبات باستخدام معامل كرونباخ الفا

حيث تكمن أىمية الثبات في اإلدراك بين المؤشرات والمتغيرات  ,وبمعنى أخر معرفة ما إذا كانت المتغيرات
ذات ثبات أو ال  ,وىذا يكون من خبلل مقارنة معامل كرونباخ ألفا بنسبة إحصائية  % .1بحيث إذا كانت
أكبر من  % .1يعتبر المتغير ذو ثبات  ,وأما إذا كانت أصغر من  % .1يفقد المتغير ثباتو .أما بخصوص
المصداقية فيي ليا القدرة عمى توضيح وتفسير التجانس بين مؤشرات المتغيرات التي تتمثل في أسئمة الدراسة

الموجودة في قائمة االستبيان  ,وكذلك مقارنة االرتباط بين تمك المؤشرات و المعيار  % 51بحيث إذا كانت
المصداقية أكبر من  % 51تعتبر مقبولة  ,واذا كانت أقل من  % 51تعتبر مرفوضة ,حيث يتم حساب
الصدق الذاتي عن طريق الجذر التربيعي لمثبات لمتأكد من صدق االستمارة فكانت النتائج كما بالجدول التالي
رقم ()9
جدول رقم ( )9نتائج اختبار كرونباخ ألفا
م

المجموعة

عدد العبارات

معامل أل اء الثبات

معامل الصدق

1

مجال الموارد البشرية

11

17.52

0.871

9

الموائح و التشريعات

19

17.29

0.874

3

البنية التحتية

2

17811

0.900

9

المجموع

92

17888

17299

من خبلل الجدول رقم ( )9نبلحظ أن قيم معامل كرونباخ ألفا ( ( ) معامبلت الثبات) لكل مجموعة من
عبارات استمارة االستبيان تفوق  , % .1فمجموعة الموارد البشرية كانت تساوي  , 17.52و مجموعة الموائح و
التشريعات فقد كانت  , 17.29و مجموعة البنية التحتية فقد كانت  , 17811وىي قيم أكبر من  % .1وىذا
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أ.أبو القاسم أبو ستالة ؛ فاطمة الحنش ؛ د .فرج األخضر ؛ د .منصور الفرجاني

يدل عمى توفر درجة عالية من الثبات الداخمي في اإلجابات .وكذلك فإن معامبلت الصدق لمتغيرات الدراسة
المتمثمة في المجموعات عمى التوالي ىي ( )17211 , 178.9 , 178.1وىي قيم كبيرة تفوق  %51وىذا يدل

عمى توفر درجة عالية من الصدق مما يمكننا من االعتماد عمي ىذه اإلجابات في تحقيق أىداف الدراسة
وتحميل نتائجيا .مما يزيد من الثقة في النتائج التي سوف نحصل عمييا ,و كرونباخ الفا لنموذج الدراسة ككل قد
بمغ  17888مما يدل عمى مستوى عالي من الثبات لنموذج الدراسة و معدل الصدق العام لنموذج الدراسة قد
بمغ .17299
 2.2.6وصف عينى الدراسة وفق الخصا ص والسمات الشخصية:
اوال :المؤهل العممي :
جدول( )3يوضح توزيع أفراد العينة حسب المؤىل العممي
المؤىل العممي

عدد الحاالت

النسبة%

دبموم متوسط

5

1.799

دبموم عالي

11

3.723

بكالوريوس

19

91738

ماجستير

1

3795

دكتوراه

1

المجموع

92

11
100.0

أظيرت النتائج في الجدول رقم( ) 3أن ( )5مبحوثين وما نسبتو ( )%1.799يحممون مؤىل الدبموم المتوسط و

( )11مبحوثاً وما نسبتو ( )%3.723من خريجي المعاىد العميا و( )19مبحوثاً وما نسبتو ( )%91738من
خريجي الجامعات ,و ( )1مبحوثاً وما نسبتو ( )3795يحممون المؤىل العالي الماجستير ,مما يدلل بأنيم

يتمت عون بمؤىبلت مناسبة لئلجابة عمى االستبانة ,وىو يدل عمى أىمية التأىيل العممي لتطبيق الجانب
االكاديمي عمى الواقع العممي لموصول إلى نتائج مرضية في ادراك دور اليات الحوكمة في بناء قدرات

المؤسسات.

ثانيا :المسمى الو ي ي :
جدول ( )9يوضح توزيع أفراد العينة حسب المسمى الوظيفي

231

المسمى الوظيفي

عدد الحاالت

النسبة%

موظف

99

.5782

رئيس قسم

2

91722

مدير ادارة

1

المجموع

92

3795
100.0
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كشفت النتائج في الجدول رقم ( )9أن غالبية أفراد العينة وبنسبة بمغت ( )%.5782كانوا يعممون كماليين في
حين إن ( )2مبحوثاً وما نسبتو ( )%91722من رؤساء األقسام ,و( )1مبحوثين وما نسبتو ( )%3795مدراء
ادارة ,وىذا يشير بأن إدارة الشركة يوجد ليا ىيكل اداري ومالي مناسب ومما يزيد من صدق نتائج الدراسة,

حيث ان المستجيبين ىم من القائمون عمى ادارة االدارة المالية المباشرون عمى عمميات القسم المالي بالشركة
مما يجعميم أكثر دراية بموضوع بناء القدرات المؤسساتية.

ثالثا :سنوات الخبرة :
جدول( )5يوضح توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة
سنوات الخبرة

عدد الحاالت

النسبة%

أقل من  5سنوات

3

11739

من  5إلى أقل من  11سنوات

2

91722

من  11إلى أقل من  15سنة

18

2971.

من  15سنة فأكثر

9

المجموع

92

2721
100.0

أظيرت النتائج في الجدول ( )5أن ( )3مبحوثين وما نسبتو ( )%11739كانت ليم خبرة في وظائفيم الحالية
من أقل من  5سنوات و( )2مبحوثاً وما نسبتو ( )%91722تراوحت خبرتيم من  5إلى أقل من  11سنوات

و( )18مبحوثاً وما نسبتو ( )%2971.كانت ليم خبرة من  11إلى أقل من  15سنة و ( )9مبحوثاً وما نسبتو

( )%2721كانت خبرتيم من  15سنة فأكثر ,وىذا يشير بأن افراد العينة يممكون الخبرة الواسعة في مجال
عمميم ,وبالتالي قدرة العينة عمى االجابة بموضوعية في مجال دور الحوكمة في بناء قدرات المؤسسة ,ويعطي
لمنتائج مصداقية ودقة أكبر.
وبذلك فإن البيانات الشخصية تعتبر مؤشرات إيجابية تساعد في وصول الدراسة الحالية إلى حقائق عممية يمكن
تعميميا عمى مجتمع الدراسة لما فييا من تنوع في المؤىبلت العممية ,المسميات الوظيفية ,سنوات الخبرة.
.i

التحميل اإلحصا ي الوص ي ومعالجة البيانات.

بعدما تم جمع البيانات عن طريق توزيع صحائف االستبيان قام الباحث باستخدام برنامج  SPSSلتحميل

البيانات ,حيث تم استخدام  one sample T.testالمندرج ضمن  . compare meansحيث تم استخدام
مقياس ليكيرت الخماسي لقياس اجابات المبحوثين لفقرات االستبيان.
من خبلل االتي سيتم تحميل الفقرات وصفيا و المتعمقة بدور حوكمة الشركات في بناء قدرات الشركة الميبية
لمموانئ في مجال الموارد البشرية  ,و الموائح و التشريعات  ,و البنية التحتية من قبل العاممين بالشركة الميبية

لمموانئ موضوع الدراسة ,و يتضح ذلك من خبلل الوسط الحسابي و االنحراف المعياري واختبارOne-
)Sample T-Test.الختبار فرضيات الدراسة) عند مستوى داللة .)1715
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ثالثا :اختبار فرضيات الدراسة:
الختبار فرضيات الدراسة تم أسموب المتوسطات الحسابية  , Meansوفيما يمي عرض لنتائج ىذه االختبارات
ومناقشتيا.
المحور األول :دور حوكمة الشركات في بناء قدرات الشركة الميبية لمموانئ فيما يتعمق بمجال الموارد

البشرية.

تيتم الفرضية األولي بدراسة حوكمة الشركات ودورىا في بناء قدرات الشركة الميبية لمموانئ فيما يتعمق بمجال
الموارد البشرية  ,حيث تتضمن االستبيان عدد ( )11فقرة من األسئمة الموجية إلي عينة الدراسة.
تنص ال رضية االولى عمى :يوجد دور لحوكمة الشركات في بناء قدرات الشركة الميبية لمموانئ فيما يتعمق

بمجال الموارد البشرية.

من خبلل الجدول رقم ( )2نبلحظ أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات ىذا المحور وىو دور حوكمة الشركات
في بناء قدرات الشركة الميبية لمموانئ فيما يتعمق بمجال الموارد البشرية تتراوح من  2.4643إلي  4.3571وىو

أكبر من متوسط القبول المحدد  3791كما أن المتوسط الحسابي لممحور ككل كان من  372558وىو أيضا
أكبر من متوسط القبول المحدد  3791مما يشير إلي أن أفراد عينة الدراسة يرون أن لحوكمة الشركات دور في
بناء قدرات الشركة الميبية لمموانئ فيما يتعمق بمجال الموارد البشرية.
جدول رقم ( )2اختبار فقرات االستبيان
ت
1

فقرات االستبيان
تنمية الكفاءة المينية لدى الموظفين بعقد دورات لمرفع من المستوى

المتوسط

الحسابي
4.3571

االنحراف

المعياري
.911421

العممي لمموظفين.
9

توفر اليات و وسائل تعويضية فعالة لحماية حقوق الموظفين.

4.3214

.772371

3

عبلوات و حوافز لممبدعين و المتميزين في أداء عمميم.

4.1786

.983331

9

تضمن المعاممة العادلة و المساواة بين جميع الموظفين.

3.8214

1.30678

5

تقييم الكفاءة و الفعالية و المتابعة الدائمة ألداء الموظفين.

4.1429

1.00791

2

تضمن حصول الموظفين عمى تعويض مناسب عند انتياك حقوقيم.

3.9286

1.30323

.

بناء الثقة بين الموظفين داخل الشركة من خبلل السموك السميم و

3.8929

1.10014

الشفافية و المسائمة التي تتم من قبل المسؤولين.
8

توفر سياسات المؤسسة بيئة عمل منة سميمة و صحيحة لجميع

3.2500

.967051

موظفييا.
2

تأخذ بيئة العمل بعين االعتبار عند تقييم الموظفين.

3.1429

1.04401

11

توفر المؤسسة فرص متكافئة لجميع موظفييا.

2.7143

1.18187

11

تأخذ مصالح و اقتراحات الموظفين بعين االعتبار في عممية صنع القرار

2.4643

1.20130

في المؤسسة.
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وبشيء أكثر تفصيبل فمن الجدول ( )2فيما يتعمق بالسؤال االول ان تنمية الكفاءة المينية لدى الموظفين بعقد
دورات لمرفع من المستوى العممي لمموظفين ولقد أشارت النتائج إلي أن المتوسط الحسابي لآلراء المشاركين
بالدراسة بمغ  4.3571وىو أكبر من متوسط القبول وأكثر الفقرات تأثي اًر مما يدل عمى ان تنمية الكفاءة المينية

لدى الموظفين بعقد دورات لمرفع من المستوى العممي لمموظفين لو دور في بناء قدرات المؤسسة في مجال

الموارد البشرية أما السؤال الحادي عشر تأخذ مصالح و اقتراحات الموظفين بعين االعتبار في عممية صنع
القرار في المؤسسة فقد كان أقل العوامل تأثير من وجية نظر عينة الدراسة حيث كان المتوسط الحسابي
 2.4643وىو اقل من متوسط القبول ,ولقد دلت نتائج التحميل اإلحصائي عمى أنيا ذات داللة إحصائية معنوية
 Sigأقل من  1715وجميعيا مؤثرة في عممية بناء قدرات المؤسسة من وجية نظر أفراد العينة ,وبالنظر إلى

جميع الفقرات كمحور واحد فأن نتائج التحميل دلت عمى أن دور حوكمة الشركات في بناء قدرات الشركة الميبية

لمموانئ في مجال الموارد البشرية ذا داللة إحصائية معنوية وىي  17111وكما يؤكد ذلك نتيجة اختبار Tوالتي
كانت أكبر من المعيار المحدد  17229لجميع الفقرات ,وىذا ما أكده مستوى الداللة اإلحصائية  P-valueلكل
الفقرات وىو ( ,)17111وأن متوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة كان  ,372558مما سبق نخمص إلى أن
جميع فقرات ىذا المحور ذات داللة إحصائية .وبالتالي قبول فرضية حيث كان المتوسط الحسابي إلجابات

افراد العينة كان  372558وىو و ىو أكبر من المتوسط  3791مما يؤكد بقبول الفرضية الصفرية و رفض
البديمة ,التي تنص عمى أن (يوجد دور لحوكمة في بناء قدرات الشركة الميبية لمموانئ فيما يتعمق بمجال الموارد
البشرية)  ,و االنحراف المعياري العام يساوي  1795225و ىو ما يدل عمى أن ىناك تفاوت في اجابات
المبحوثين لمؤشرات الدراسة  ,من ىنا يتضح ان العاممين بالشركة الميبية لمموانئ يدركون ان الدورات المتواصمة

و عقد الندوات تعتبر من االمور اليامة في الرفع من المستوى الميني لدى العاممين بالشركة  ,و كذلك الحوافز
المادية و المعنوية ليا الدور الفعال في الرفع من كفاءة الموارد البشرية المتمثمة في العاممين .فمن ىنا يتضح
جميا دور الحوكمة في تحسين العنصر البشري من حيث الشفافية و المصداقية و االتقان في العمل.
جدول رقم مOne-Sample Test ) 7
ال رضية األولى

T-test

مستوى الداللة المعنوية
Sig.

يوجد دور لحوكمة الشركات عمى بناء قدرات
الشركة الميبية لمموانئ في مجال الموارد

975192

111.1

البشرية

المحور الثاني :دور حوكمة الشركات في بناء قدرات الشركة الميبية لمموانئ فيما يتعمق بمجال الموا

و

التشريعات.
تيتم الفرضية الثانية بدراسة حوكمة الشركات ودورىا في بناء قدرات الشركة الميبية لمموانئ فيما يتعمق بمجال
الموائح و التشريعات  ,حيث تتضمن االستبيان عدد ( )19فقرة من األسئمة الموجية إلي عينة الدراسة.
تنص ال رضية الثانية عمى :يوجد دور لحوكمة الشركات في بناء قدرات الشركة الميبية لمموانئ فيما يتعمق

بمجال الموائح و التشريعات.
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من خبلل الجدول رقم ( )8نبلحظ أن المتوسط الحسابي لمعظم فقرات ىذا المحور وىو دور حوكمة الشركات في
بناء قدرات الشركة الميبية لمموانئ في مجال الموارد البشرية تتراوح من  3.0714إلي  37.85.وىو أكبر من

متوسط القبول المحدد  3791كما أن المتوسط الحسابي لممحور ككل كان من  3.4113وىو أيضا أكبر من
متوسط القبول المحدد  3791مما يشير إلي أن أفراد عينة الدراسة يرون أن لحوكمة الشركات دور في بناء
قدرات الشركة الميبية لمموانئ فيما يتعمق بمجال الموائح و التشريعات.
جدول رقم ( )8إختبار فقرات االستبيان
فقرات االستبيان

ت

المتوسط

االنحراف

الحسابي
3.3214

المعياري
.944911
.920091

1

توفر تشريعات و لوائح واضحة.

9

توفر لوائح الوصف الوظيفي.

3.4286

3

تشجيع االلتزام بالسياسات االدارية و المالية.

3.3500

1.04083

9

قيام الشركة باإلفصاح الكامل لممعمومات المالية و غير المالية لجميع

37.85.

.994691

الموظفين.
5

سياسات الشركة المتبعة في اعداد القوائم المالية تضمن عدم حدوث أي

3.5000

1.07152

تبلعب فييا.
2

سياسات الشركة المتبعة تضمن االختيار الصحيح لدقة و درجة االعتماد

3.4286

.878911

عمى المعمومات المحاسبية.
.

التأكد من فاعمية الموائح و التشريعات الحالية في مجال عمل الشركة.

3.3214

.862971

8

ضمان مواكبة الموائح و التشريعات لمتطمبات بيئة العمل الحديثة.

3.3571

.826161

2

قدرة الموائح و التشريعات عمى ضمان العنصر البشري المناسب في

3.0714

1.11981

المكان المناسب.
11

ضمان الموائح و التشريعات لمبدأ االفصاح.

3.3786

.862971

11

قدرة الموائح و التشريعات عمى توفير معايير و مؤشرات لقياس االداء.

3.2788

1.05597

19

قدرة الموائح و التشريعات عمى ضمان الرضا الوظيفي.

3.7143

1.27242

وبشيء أكثر تفصيبل فمن الجدول ( )8فيما يتعمق بالسؤال الرابع قيام الشركة باإلفصاح الكامل لممعمومات
المالية و غير المالية لجميع الموظفين .ولقد أشارت النتائج إلي أن المتوسط الحسابي آلراء المشاركين بالدراسة

بمغ  37.85.وىو أكبر من متوسط القبول وأكثر الفقرات تأثي اًر مما يدل عمى ان قيام الشركة باإلفصاح الكامل

لممعمومات المالية و غير المالية لجميع الموظفين لو دور في بناء قدرات المؤسسة في مجال الموارد البشرية

أما السؤال التاسع قدرة الموائح و التشريعات عمى ضمان العنصر البشري المناسب في المكان المناسب فقد كان
أقل العوامل تأثير من وجية نظر عينة الدراسة حيث كان المتوسط الحسابي  3.0714وىو اقل من متوسط

القبول ,ولقد دلت نتائج التحميل اإلحصائي عمى أنيا ذات داللة إحصائية معنوية  Sigأقل من  1715وجميعيا
مؤثرة في عممية بناء قدرات المؤسسة من وجية نظر أفراد العينة ,وبالنظر إلى جميع الفقرات كمحور واحد فأن
نتائج التحميل دلت عمى أن دور حوكمة الشركات في بناء قدرات الشركة الميبية لمموانئ في مجال الموائح
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والتشريعات ذا داللة إحصائية معنوية وىي  17111وكما يؤكد ذلك نتيجة اختبار Tوالتي كانت أكبر من
المعيار المحدد  17229لجميع الفقرات ,وىذا ما أكده مستوى الداللة اإلحصائية  P-valueلكل الفقرات وىو
( ,)17111وأن متوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة كان  , 3.4113مما سبق نخمص إلى أن جميع فقرات
ىذا المحور ذات داللة إحصائية .وبالتالي قبول فرضية حيث كان المتوسط الحسابي إلجابات افراد العينة كان

 3.4113وىو و ىو أكبر من المتوسط  3791مما يؤكد بقبول الفرضية الصفرية و رفض البديمة ,وبالنظر إلى
جميع الفقرات كمحور واحد فأن نتائج التحميل دلت عمى أن دور حوكمة الشركات في بناء قدرات الشركة الميبية
لمموانئ فيما يتعمق بمجال الموائح و التشريعات ,حيث كان المتوسط الحسابي إلجابات افراد العينة  ,التي تنص
عمى أن (يوجد دور لحوكمة في بناء قدرات الشركة الميبية لمموانئ فيما يتعمق بمجال الموائح و التشريعات)  ,و

االنحراف المعياري العام يساوي  17535.1و ىو ما يدل عمى تفاوت في بعض اتجاه اجابات المبحوثين

لمؤشرات الدراسة و ذلك لتباعدىا قميبل عن الصفر  ,من ىنا يتضح ان العاممين بالشركة الميبية لمموانئ
يشعرون بأن ىناك تحديد وصفي وظيفي لمعاممين بحيث أن التشريعات تضبط و توزع الميام الوظيفية لكل
موظف و كذلك تضبط ما يجب أن تتضمنو القوائم المالية المعدة و الذي بدوره ينعكس عمى االفصاح
المحاسبي لمقوائم المالية مما يحقق االىداف السامية لذى المستثمرين.
جدول رقم مOne-Sample Test)2
ال رضية الثانية
يوجد دور لحوكمة الشركات عل بناء قدرات الشركة
الميبية لمموانئ في مجال الموائح والتشريعات التشريعات

T-test

مستوى الداللة المعنوية
Sig.

971211

111.1

المحور الثالث :دور حوكمة الشركات في بناء قدرات الشركة الميبية لمموانئ فيما يتعمق بمجال البنية

التحتية.

تيتم الفرضية األولي بدراسة حوكمة الشركات ودورىا في بناء قدرات الشركة الميبية لمموانئ فيما يتعمق بمجال
البنية التحتية  ,حيث تتضمن االستبيان عدد ( )2فقرات األسئمة الموجية إلي عينة الدراسة.
تنص ال رضية الثالثة عمى :يوجد دور لحوكمة الشركات في بناء قدرات الشركة الميبية لمموانئ فيما يتعمق البنية
التحتية ,من خبلل الجدول رقم ( )11نبلحظ أن المتوسط الحسابي لمعظم فقرات ىذا المحور وىو دور حوكمة

الشركات في بناء قدرات الشركة الميبية لمموانئ فيما يتعمق البنية التحتية تتراوح من  3.1429إلي 39286.وىو
أكبر من متوسط القبول المحدد  3791كما أن المتوسط الحسابي لممحور ككل كان من  3.4571وىو أيضا

أكبر من متوسط القبول المحدد  3791مما يشير إلي أن أفراد عينة الدراسة يرون أن لحوكمة الشركات دور في
بناء قدرات الشركة الميبية لمموانئ فيما يتعمق بمجال البنية التحتية.
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جدول رقم ( )11إختبار فقرات االستبيان
ث
1
9
3
9
5
2

فقراث االستبٍان
قدرة متطهباث حوكمت انشركاث عهى ضمان توفٍر مكاتب عمم مناسبت7
قدرة متطهباث حوكمت انشركاث عهى ضمان توفٍر انوسائم و انطرق
انحدٌثت فً مجال انعمم7
قدرة متطهباث حوكمت انشركاث عهى ضمان حماٌت االصول7
قدرة متطهباث حوكمت انشركاث عهى ضمان توفٍر متطهباث االتصال
داخم و خارج انشركت7
قدرة متطهباث حوكمت انشركاث عهى ضمان تحدٌث انبنٍت انتحتٍت دورٌا7
قدرة متطهباث حوكمت انشركاث عهى ضمان االستغالل االمثم نهبنٍت
انتحتٍت7

انمتوسط
انحسابً
3.3500
3.3571

االنحراف
انمعٍاري
1.10972
.911421

3.2857
3.1429

1.18187
1.32537

3.9286
3.6786

1.43833
1.49204

وبشيء أكثر تفصيبل فمن الجدول ( )11فيما يتعمق بالسؤال الخامس قدرة متطمبات حوكمة الشركات عمى
ضمان تحديث البنية التحتية دوريا ,ولقد أشارت النتائج إلي أن المتوسط الحسابي آلراء المشاركين بالدراسة

بمغ 39286.وىو أكبر من متوسط القبول وأكثر الفقرات تأثي اًر مما يدل عمى ان قدرة متطمبات حوكمة الشركات

عمى ضمان تحديث البنية التحتية دوريا لو دور في بناء قدرات المؤسسة في مجال فيما يتعمق بالبنية التحتية,

أما الس ؤال الرابع قدرة متطمبات حوكمة الشركات عمى ضمان توفير متطمبات االتصال داخل و خارج الشركة
فقد كان أقل العوامل تأثير من وجية نظر عينة الدراسة حيث كان المتوسط الحسابي  3.1429وىو اقل من

متوسط القبول ,ولقد دلت نتائج التحميل اإلحصائي عمى أنيا ذات داللة إحصائية معنوية  Sigأقل من 1715
وجميعيا مؤثرة في عممية بناء قدرات المؤسسة من وجية نظر أفراد العينة ,وبالنظر إلى جميع الفقرات كمحور
واحد فأن نتائج التحميل دلت عمى أن دور حوكمة الشركات في بناء قدرات الشركة الميبية لمموانئ في مجال
البنية التحتية ذا داللة إحصائية معنوية وىي  17111وبالنظر إلى جميع الفقرات كمحور واحد فأن نتائج التحميل
دلت عمى أن دور حوكمة الشركات في بناء قدرات الشركة الميبية لمموانئ فيما يتعمق بمجال البنية التحتية ,كما

يؤكد ذلك نتيجة اختبار Tوالتي كانت أكبر من المعيار المحدد  17229لجميع الفقرات ,وىذا ما أكده مستوى
الداللة اإلحصائية  P-valueلكل الفقرات وىو ( ,)17111حيث كان المتوسط الحسابي إلجابات افراد العينة
كان  3.4571وىو و ىو أكبر من المتوسط  3791مما يؤكد بقبول الفرضية الصفرية و رفض البديمة ,التي
تنص عمى أن (يوجد دور لحوكمة في بناء قدرات الشركة الميبية لمموانئ فيما يتعمق بمجال البنية التحتية)  ,و

االنحراف المعياري العام يساوي  1799992و ىو ما يدل عمى تفاوت اتجاه اجابات المبحوثين لمؤشرات الدراسة
و ذلك لبعدىا عن الصفر  ,من ىنا يتضح ان الشركة ليا القدرة عمى توفير االجواء والمواد و الوسائل الحديثة
البلزمة إلنجاز كل ما يتعمق بالبنية التحتية وفقا آلليات معينة تحكم و تضبط قواعد الحوكمة.
جدول رقم مOne-Sample Test )11
ال رضية الثالثة
يوجد دور لحوكمة الشركات عل بناء قدرات الشركة
الميبية لمموانئ في مجال البنية التحتية
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مستوى الداللة المعنوية
Sig.

9792.1

111.1
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 .7النتا ج و التوصيات
اوال النتا ج
لقد توصمت ىذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن سردىا في النقاط التالية:

 .1أن ىناك دور لحوكمة الشركات عمى بناء قدرات الشركة الميبية لمموانئ بمجال (الموارد البشرية  ,الموائح و
التشريعات  ,البنية التحتية).
 .9أن عقد الندوات و ورش العمل و المشاركة بالدورات التدريبية الخاصة بقواعد الحوكمة يرفع من الكفاءة
المينية لذى موظفي الشركة الميبية لمموانئ.

 .3الشفافية و االفصاح بقواعد الحوكمة لذى العاممين بالشركة يعطي صورة واضحة لمعاممين عن السياسات
الخاصة بالشركة و المشاركة في اتخادىا أحيانا.
 .9توفير وسائل عمل بطرق حديثة وفقا لقواعد الحوكمة المتبعة بالشركة يخمق أسس و قواعد تساىم في بناء
البنية التحتية.
 .5ان التبني الجيد لحوكمة الشركات من شأنو ان يؤدي إلى تحقيق نتائج ايجابية لمرفع من قدرات المؤسسة
وبالتالي الرفع من كفاءة وفعالية عمل المؤسسة.

ثانيا التوصيات
من خبلل النتائج السابقة لقد أوصت الدراسة بالنقاط التالية:
 .1محاولة اتباع طرق حديثة في التعريف بقواعد الحوكمة و أىميتيا في دعم الشركة الميبية لمموانئ في جانب
الموارد البشرية و الموائح و التشريعات و البنية التحتية.
 .9توفير نظام اتصال عالي الجودة لمعاممين داخل الشركة و كذلك التواصل مع الشركات االخرى لغرض
المنافسة و البحث عن تقديم األفضل.

 .3تنمية وعي وادراك القائمين عمى الشركات ألىمية الحوكمة لشركاتيم وذلك من خبلل الندوات والمقاءات
والمؤتمرات والورش.
 .9سن بعض التشريعات و الضوابط التي من شأنيا ضبط قواعد الحوكمة لكي يحظى العاممين بالشركة عمى
الرضى التام.

 .5حث الشركات عمى المنافسة بينيا وذلك من خبلل اإلفصاح عن مركزىا المالي وجمب المستثمرين من خبلل
سوق مالي منظم وىيئة رقابية تحمي حقوق المستثمرين.
قا مة المراجع:
اوال :المراجع بالمغة العربية
اكريم ,حمزة محمد ,) 9112(,بعنوان دور حوكمة الشركات في الحد من ظاىرة الفساد المالي في الشركات
الممموكة لمدولة تحميبلت واستنتاجات نظرية ,المؤتمر.
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إنفال ,بن محمد (" ,)911.دور اليات حوكمة الشركات في الحد من ممارسات المحاسبة االبداعية" ,دراسة
الراء بيئة من المراجعين الداخمين والخارجين بوالية بسكرة ,رسالة ماجستير ,جامعة محمد خيصر,

بسكرة ,الجزائر.

باوزير ,نجاة سعيد سالم (" ,)911.تصور مقترح لبناء القدرات المؤسسية في جامعة الممك عبد العزيز في
ضوء نظرية الذكاءات المتعددة" ,المجمة الدولية التربوية المتخصصة ,المجمد  ,2العدد ,9معيد
الدراسات العميا ,جامعة الممك عبد العزيز ,السعودية.
حجازي ,عزة محمد ,)9112( ,أثر الحوكمة الجيدة عمى التنمية البشرية في الدول النامية – حالة الدول
العربية ,مجمة اقتصاديات شمال افريقيا ,العدد  ,15جامعة حسيبة بن بوعمي بالشمف ,الجزائر.

خمف ,ربيع و فضل ,عادل منصور ( ,)9112أثر تطبيق حوكمة الشركات عمى كفاءة المدرجة في سوق
االوراق المالية ,مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية ,العدد  ,9.جامعة بغداد ,العراق.
دالل ,العابدي ,دالل (" ,)9112حوكمة الشركات ودورىا في تحقيق جودة المعمومات المحاسبية" ,دراسة حالة
شركة أليانس لمتأمينات الجزائرية ,أطروحة دكتوراه ,جامعة محمد خيضر ,بسكرة ,الجزائر.

الزاوي ,عبد الرزاق  ,نعمون ,إيمان (" ,)9119إرساء مبادئ الحوكمة في الشركات التأمين التعاونى "مداخمة
في عمميتي حوكمة الشركات كآلية لمحد من الفساد المالي واإلداري ,جامعة محمد خيضر ,بسكرة,
الجزائر.
الزىراني ,ابراىيم بن حنش سعيد ( )9113بناء القدرات المؤسسية كمدخل لمضان الجودة واالعتماد األكاديمية
في الجامعات السعودية ,رسالة دكتوراه ,جامعة ام القرى ,السعودية.

سامية ,شارفي و بمعزوز ,بن عمي (" ,)911.دور معايير الحوكمة في رفع كفاءة الرقابة عمى الشركات
التأمين التكافمي" ,مجمة اقتصاديات شمال افريقيا ,العدد  ,1.جامعة حسيبة بن بوعمي ,الجزائر.
سايح ,مريم ,)9112( ,بعنوان دور ليات حوكمة الشركات في مكافحة الفساد المالي واإلداري دراسة ميدانيو
عمى حالة – بنك القرض الشعبي الجزائري وكالة مغنية ,رسالة ماجستير  ,كمية العموم االقتصادية

وعموم التيسير ,الجزائر.
سيام ,خيري (" ,)9118دور حوكمة الشركات في الحد من ظاىرة التيرب الضريبي" ,رسالة ماجستير,
جامعة العربي بن مييدي ,ام البواقي ,الجزائر.
الشيخ ,عبدالرزاق حسن (" ,)9119دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعمومات المحاسبية وانعكاسيا عمى
سعر السيم" ,دراسة تطبيقية عمى الشركات المساىمة المدرجة في بورصة فمسطين,

رسالة ماجستير

غير منشورة  ,الجامعة اإلسبلمية ,غزة.
الصالحين ,محمد العيش ( ,)9112حوكمة الشركات بين القانون والبلئحة ,المراجعة الدولية ,المجمة الدولية
لمقانون ,العدد  ,9جامعة بنغازي ,ليبيا.
عبد الممك ,عبد الرحمن احمد رجب (" ,)9111قياس مدى تحقق الشفافية واإلفصاح في التقارير المالية
المنشورة لمشركات المتداولة في السوق المالي السعودي :دراسة نظرية وتطبيقيدة ",مؤتمدر الندوة الثانية
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عشر لسبل تطوير المحاسبة في السعوديدة ,كمية إدارة األعمدال جامعدة الممك سعدود ,الريداض,
السعوديدة.
عبد المنعم ,عبد ربو (" ,)9119بحث قانوني ودراسة عن حوكمة الشركات ودورىا في مكافحة الفساد المالي
واإلداري" ,دراسة منشورة الكترونياً.
العبيد ,يوسف جاسم .)911.( .دور الحوكمة في تفعيل االجيزة الرقابية ومدى فاعمية نظم الرقابة في الجيات
الحكومية ,ورقة عممية ,المؤتمر الدولي الحوكمة في دولة الكويت.
عودة ,ريم سالم محمود ( ,)911.أثر الحوكمة وخصائص الشركات عمى اإلفصاح االختياري :دراسة تطبيقية
عمى الشركات المدرجة في بورصة فمسطين ,رسالة ماجستير في المحاسبة الجامعة االسبلمية ,غزة,
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Abstract

The study aimed to show the role of corporate governance in building the capabilities
of the Libyan Ports Company - a field study of the five branches of the company.
This study is descriptive and analytical. The data was collected through a
questionnaire that was built based on previous studies and developed with the help
of the jury. A questionnaire was retrieved (29) questionnaire all valid for statistical
analysis, the sample was represented by (29) employees, which represents (87.8%) of
the main sample, in order to achieve the objective of the study, the statistical package
(SPSS) program was used to analyze the data obtained from the questionnaires.
Distributed to the study sample.
The results of the study showed that there is a role for corporate governance in
building the capacity of the Libyan Ports Company in the field of (human resources,
regulations and legislation, infrastructure), and that the holding of seminars and
workshops and participation in training courses on governance rules raise the
professional competence of the staff of the Libyan Ports Company.
In light of the results of the study, the study recommended the adoption of modern
methods in the definition of governance rules and their importance in supporting the
Libyan Company for Ports by human resources, regulations, legislation and
infrastructure, and provide a high quality communication system for employees
within the company as well as communication with other companies for the purpose
of competition and research About giving the best.
Keywords: Corporate governance, Capacity building
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