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  ما مدى مساىمة الحوكمة في التقميل من المخاطر وتحقيق فعالية األداء في المصارف التجارية
 جمعة فرحات عقيل د.
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 مميطانأ.عبدالمجيد التيامي 

 قسم التمويل والمصارف/كمية االقتصاد والتجارة/جامعة المرقب

 

 ممخص البحت

يهدددف ادددذا البحدددت إلددد  تو ددديق مدددئ ألدددر تطبيدددق مبدددادئ الحوكمدددة فددي التقميدددل مدددن الم ددداطر بالمصدددارف      
التجارية الميبيدة ومدا يمكدن أن تحقدق لهدا مدن مزايدا  أامهدا ت اديض التكداليف لموصدول إلد  مسدتوئ عدالي الكادا ة 

تطبيددق مبددادئ الحوكمددة فددي  والااعميددة فددي العمددل المصددرفي  وعمدد  اددذا اطسدداس تددم تسددميط ال ددو  عمدد  أاميددة
بدراز أاميتهدا وأاددافها ومباد،هدا  باة دافة إلد  دراسدة إدارة الم داطر مظدرا  طاميتهدا الكبيدرة  المصارف التجارية وا 
دارة الم دداطر  فددي المصددارف  اصددة فددي أعقدداب اطزمددات الماليددة  كددذلك تحديددد العكقددة بددين مبددادئ الحوكمددة وا 

من أامية القطاع المصرفي في المشاط االقتصادي ودوره في توفير التمويل  المصرفية  وتكمن أامية اذا البحث
الكزم لممشاريع االستلمارية  من  كل إبراز الدور الهام لتطبيق مبادئ الحوكمة في القطداع المصدرفي ومدن امدا 

األداء فاي  ىل تسااىم الحوكماة فاي التقميال مان المخااطر وتحقياق فعالياةجا  البحت تو يحا  لمتساؤل التالي: 
 المصارف التجارية الميبية؟.

ويقددوم البحددث عمددي فر ددية أساسددية مااداددا:  يسدداام تطبيددق الحوكمددة المصددرفية فددي تقميددل الم دداطر وتحقيددق     
فعالية اطدا  في المصارف التجارية الميبيدة   ولكدي يحقدق البحدث أادفده والمتدا،ج المرجدوة ممده تدم تدعيمده بدراسدة 

المصددارف التجاريددة الميبيددة العاممددة بمديمددة مصددراته وال مددس  وذلددك باسددت دام صددحياة  تطبيقيددة عمدد  عيمددة مددن
(  ممدا سدمق بالوصدول إلد  مجموعدة SPSSاالستبيان في جمع البيامات وتحميمها بواسطة البرمدامج اةحصدا،ي  

ة  ومددن أاددم مددن المتددا،ج كددان أامهددا: أن تطبيددق مبددادئ الحوكمددة لهددا ألددر إيجددابي عمدد  إدارة الم دداطر المصددرفي
التوصدديات المتوصددل إليهددا:  ددرورة ااتمددام المصددارف وبشددكل كبيددر بعمميددة إدارة الم دداطر لددديها  والعمددل عمدد  

 .توفير بي،ة محمية مك،مة ةرسا  مبادئ  الحوكمة في الجهاز المصرفي الميبي

 الفصل األول: اإلطار العام لمبحث

 مقدمة: .1
يساعد وجود مظام فعال لحوكمدة المصدارف عمد  تدوفير اللقدة والسدكمة والشداافية الاعالدة والسدميمة لمعمميدات 
المصرفية  بهدف تحسين كاا ة وأدا  اطعمال المصرفية  كما يؤدي إل  مكافحة الاساد  وذلك لتحقيق اطادداف 

صدرفية عمد  تطبيدق اطمظمدة القاموميدة التي تكون فدي مصدمحة عمدك  المصدرف ومسدااميه  وتعتمدد الحوكمدة الم
واةدارية باة افة إل  عوامل أ رئ ملل أ كقيدات اطعمدال المصدرفية  لدذلك يمكممدا أن مقدول أن لمحوكمدة دور 
فعددال فددي حمايددة المصددارف والشددركات الماليددة مددن الم دداطر المصددرفية التددي يمكددن أن تتعددرض لهددا  ولقددد أرجددع 

مات المصرفة اي تزايد الم اطر المصدرفية التدي واجهتهدا المصدارف مدن ماحيدة  ال برا  أن أام أسباب تمك اطز 
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وعدددم إدارتهددا بصددورة جيدددة مددن ماحيددة أ ددرئ  وممددا ال شددك فيدده أن تزايددد سددرعة العولمددة الماليددة  وزيددادة اماتدداح 
لتوسددع فددي اطسددواق الماليددة والمصددرفية عمدد  المسددتوئ العددالمي  الددذي مددتج عمدده اسددتحداث أدوات ماليددة جديدددة وا

اسددت دامها قددد زاد مددن حجددم وتمددوع الم دداطر المصددرفية  واددو مددا تطمددب االبتكددار المسددتمر لطددرق إدارة الم دداطر 
وو ع القوامين الجديدة  ومظم اةشراف لممحافظة عم  سكمة المظدام المصدرفي  وادذا مدا أدئ إلد  زيدادة تركيدز 

لم دداطر والسديطرة عميهددا لممحافظددة عمدد  اسددتقرار االاتمدام عمدد  تطبيددق مبددادئ الحوكمدة فددي المصددارف  لقيدداس ا
المصددارف ومددن لددم االسددتقرار االقتصدددادي لمدولددة  إن وجددود مظددام مصددرفي سدددميم يعتبددر أحددد الركددا،ز اطساسدددية 
لسكمة عمل المؤسسات  حيث يوفر القطاع المصرفي اال،تمان والسديولة الكزمدة لعمدل المؤسسدات ومموادا  كمدا 

يم او أحد الركا،ز التي تسهم في بمدا  اةطدار المؤسسدي لحوكمدة المؤسسدات  عيداري  أن القطاع المصرفي السم
 م(.2012و ويمد  

 مشكمة البحث: .2
 التمميدة فدي الااعمدة المسداامة مسدتوئ إلد  ترتقدي لدم زالدت مدا ال اصدة أو الحكوميدة سدوا  المصدارف إن

 لقة عم  تؤلر قد محتممة م اطر وجود مع والشاافية  اةفصاح وعدم تطبيق تشريعي  عف االقتصادية لوجود
 الدذي والمعموماتيدة واالتصدال التكمولوجيدا عدالم فدي التغيدرات أن كمدا والمالي  اةداري الاساد المساامين وامتشار

 فدي اطدا  مسدتوئ عمد  الماليدة اطزمدات تدثلير مدع المصدرفية اطجهدزة فدي وآلياتده العمدل تطدوير مظدم يسدتوجب
 تعدامي الماليدة  كمدا لممؤسسدات المشداكل أحدد تملدل والمسداامين اةدارة مجمدس الاجدوة بدين أن كمدا المصدارف 

وعميده يمكدن صدياغة  لدددارة  االسدتراتيجي البعدد غيداب مدن ال اصة و صوصا المصارف المصارف من الكلير
لمخااطر المصارفية ىل يوجد أثر إيجابي لتطبيق الحوكمة في التقميال مان االمشكمة البحلية في التساؤل التالي: 

 وتحقيق فعالية األداء في المصارف التجارية الميبية؟
 فرضيات البحث: .3

 تم صياغة الار ية الر،يسة التالية:لدجابة عم  تساؤل المشكمة المطروحة      
يوجد ألر إيجابي لتطبيق الحوكمة المصرفية في التقميدل مدن الم داطر وتحقيدق فعاليدة اطدا  الفرضية الرئيسية: "

 "، ومن خالل ىذه الفرضية يمكن صياغة الفرضيات الفرعية التالية:في المصارف التجارية الميبية
فدي المصدارف  الم داطر وتقميدل اةدارة مجمدس مسدؤوليات مبددأ بدين إحصدا،ية داللدة ذو ايجدابي ألدر يوجدد . أ

 التجارية الميبية عيمة البحث.
فدي المصدارف التجاريدة الميبيدة  اطدا  وتقميدل الم داطر فعاليدة مبددأ بين إحصا،ية داللة ذو ايجابي ألر يوجد . ب

 عيمة البحث.
 فعاليدة الم داطر وتحقيدق لمظدام فعدال ةدارة الم داطر فدي التقميدل مدن إحصدا،ية داللدة ذو ايجابي ألر يوجد . ت

 في المصارف التجارية الميبية عيمة البحث. اطدا 
  أىمية البحث: .4

 في الحوكمة ماسه  الذي يمقي ال و  بشكل عممي عم  ألر تطبيقتمبع أامية البحث من أامية المو وع 
فعاليددة اطدا  فددي المصددارف التجاريددة الميبيددة  ويو ددق مدددئ تحسددن  مددن الم دداطر المصددرفية وتحقيددق التقميددل

 أن إال اط يدرة  السدموات فدي كبيدر ااتمدام عمد  الحوكمدة عمميدة تطبيدق مسدتويات اطدا  فيهدا  حيدث اسدتحوذت
بالمسدبة لمجهداز   اصة والدراسات االاتمام من الكافي القدر يمق لم زال القطاع المصرفي ما في الحوكمة ماهوم

 تطبيدق أاميدة عم  ال و  تسميط حاول الباحلان المو وع  وعميه إل  حدالة ذلك يعود وربما المصرفي الميبي 
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تمدك  لتقميدل ال درورية الوسدا،ل وتطدوير وتمميدة عميهدا  والسديطرة الم داطر المصدارف ةدارة فدي مبدادئ الحوكمدة
 أدا،ها.  فعالية لتحقيق وأي ا الم اطر

 أىداف البحث: .5
 يهدف البحث إل :      

 المصرفية. الحوكمة مظام عميها يقوم التي اطساسية والمبادئ المااايم عم  التعرف . أ
المصدارف التجاريدة  أدا  فعاليدة وتحقيدق من الم داطر التقميل في الحوكمة مبادئ تطبيق ودور أامية براز إ . ب

 الميبية.
باسدت دام  المصدارف التجاريدة الميبيدة وأدا  والم داطر  الحوكمدة مبدادئ بين واطلر العكقة موع التعرف عم  . ت

 عميها. المتحصل ةاالستبام ( لبياماتSPSSالبرمامج اةحصا،ي  
 الم داطر ت اديض فدي اةدارة ورد وتعزيدز التجاريدة الميبيدة المصدارف فدي الحوكمدة تطبيدق إمكاميدة مددئ . ث

 .المستايدين حقوق وحماية وتجمب اطزمات
 حدود البحث: .6
الحدددود المو ددوعية: اقتصددرت الدراسددة عمدد  تطبيددق الحوكمددة المصددرفية  ومدددئ مسدداامتها فددي التقميددل مددن  -

 الم اطر وتحقيق فعالية في اطدا .
اذه الدراسة في العاممين في فروع المصارف التجاريدة العاممدة فدي مدديمتي  مصدراته  تتمللالحدود المكامية:  -

 وال مس(.
 .2019الحدود الزممية: أجريت اذه الدراسة  كل العام   -

 الدراسات السابقة:
  بدراسة بعموان:  مدمهج مقتدرح ةدارة الم داطر المصدرفية فدي  دو  حوكمدة تكمولوجيدا (1022)حسن، قام 

  ادفت اذه الدراسدة إلد  و دع مدمهج محاسدبي لقيداس اةفصداح المحاسدبي عدن الم داطر المصدرفية المعمومات 
ومدددئ مك،مددة اددذا المددمهج فددي  ددو  ماهددوم حوكمددة تكمولوجيددا المعمومددات  وتوصددمت الدراسددة لمتددا،ج أامهددا أن 

  وأوصت ب رورة التقسيمات الم تمقة لمم اطر المصرفية يتطمب أسس متموعة من القياس واةفصاح المحاسبي
 زيادة تاعيل ماهوم حوكمة تكمولوجيا المعمومات في إدارة الم اطر المصرفية اةلكترومية.

بعمدوان:  حوكمددة الشدركات فدي المصددارف اةسدكمية والمصددارف  ةتدراسد  ( ,1021Hammadi)وأجدرئ 
متغيدرات الحوكمدة فدي أدا   التقميدية لدول مجمس التعاون ال ميجي وجموب شق أسيا   ادفت الدراسة لمعرفة ألدر

متدددا،ج أامهدددا أن: امددداك ا تكفدددات جواريدددة بدددين عددددة   وتوصدددمت ل2009-2000تمدددك المصدددارف  دددكل الاتدددرة 
الحوكمددة فددي المصددارف التقميديددة والمصددارف اةسددكمية  كمددا أن امدداك ا تكفددات بددين الحوكمددة فددي دول ال مدديج 

 .ودول جموب شرق أسيا
 واقددددع تطبيددددق معددددايير الحوكمددددة المؤسسددددية فددددي المصددددارف  جددددا ت بعمددددوان:  (1022)دياااااب، ودراسددددة 

اةسددكمية فددي فمسددطين   دراسددة تطبيقيددة عمدد  المصددارف اةسددكمية العاممددة فددي قطدداع غددزة  ادددفت الدراسددة إلدد  
معرفة واقع تطبيدق معدايير الحوكمدة المؤسسدية فدي المصدرف اةسدكمي الامسدطيمي والمصدرف اةسدكمي العربدي 

اع غددزة  وتوصددمت الدراسددة إلدد  متددا،ج  أامهددا: حددرص المصددارف عمدد  تددوفير دليددل مكتددوب يحتددوي عمدد  فددي قطدد
مجموعددة مددن التعميمددات والقدديم الحاكمددة  كمددا توصددمت الدراسددة إلدد  أاميددة التدددقيق والتاتدديش واطسدداليب الرقابيددة 

 اط رئ والتي من شثمها أن توفر تطبيق ا عادال  لمبدأ المسا لة والمزااة.
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  إلددد :  ألدددر الحوكمدددة المؤسسدددية عمددد  أدا  الشدددركات المدرجدددة باطسدددواق (1022)السااارطاوي، طدددرق وت
المالية لدول مجمس التعاون ال ميجي   ادفت اذه الدراسة إل  تحديد مدئ مستوئ التااوت لتطبيدق الحوكمدة فدي 

مهدا: وجددود مسدتوئ كدافي مددن الشدركات المدرجدة باطسددواق الماليدة بددول ال مدديج  وتوصدمت الدراسدة لعدددة متدا،ج أا
االلتدددزام بمبدددادئ الحوكمدددة المؤسسدددية بدددالرغم مدددن ا دددتكف مسدددتويات تطبيقاتهدددا  كمدددا أظهدددرت المتدددا،ج وجدددود ألدددر 
لكلتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة عم  بعض مؤشرات اطدا   لكون الحوكمة المؤسسية تعد مبددأ مهمدا  يسداعد فدي 

ب ددرورة توحيددد الجهددود محددو إيجدداد مقيدداس ودليددل موحددد لمحوكمددة  حمايددة حقددوق حممددة اطسددهم  وأوصددت الدراسددة
 المؤسسية يكون صالق لمتطبيق في دول مجمس التعاون ال ميجي.

  بدراسددة:  ممددوذج مقتددرح لتطبيددق ألددر حوكمددة الشددركات فددي كاددا ة سددوق اطوراق (1022)دلياال، وأسددهم 
ة العامددة فددي سددوق ال رطددوم لددلوراق الماليددة الماليددة   ادددفت الدراسددة لمعرفددة مسددتوئ تطبيددق الشددركات المسدداام

لقواعددد وآليددات الحوكمددة المؤسسددية  وتوصددمت الدراسددة إلدد : وجددود تددثلير جددواري لقواعددد وآليددات الحوكمددة عمدد  
 كاا ة سوق اطوراق المالية بال رطوم.

اعميددة اطدا    دراسددة بعمدوان:  دور الحوكمدة المصددرفية فدي التقميدل الم دداطر وتحقيدق ف(1022)حناان، وتماولدت 
لممصارف التجارية   دراسة حالة عيمة من الوكاالت المصرفية بعين مميمة بدالجزا،ر  اددفت الدراسدة إلد  التعدرف 
عمدد  المادداايم والمبددادئ اطساسددية التددي يقددوم عميهددا مظددام الحوكمددة المصددرفية  وكددذلك إبددراز أاميددة الحوكمددة فددي 

ال يوجد ا تكف فيمدا ي دص تطبيدق الحوكمدة فدي المصدارف أو التقميل من الم اطر وتوصمت الدراسة إل  أمه: 
الشركات  واذا يو ق إمكامية وصكحية تطبيق قواعد ومبادئ الحوكمة لكل المؤسسات و مصت الدراسة أي دا 

دارتها بالصورة الجيدة  .أن: التطبيق السميم لمبادئ الحوكمة او ال امن اطساسي لتقميل الم اطر وا 
   ألددددر تطبيددددق مبددددادئ حوكمددددة الشددددركات عمدددد  أدا  المصددددارف التجاريددددة (1022)سااااعودي، ودرس 

بددالجزا،ر   وادددفت الدراسددة إلدد  التعددرف عمدد  مدددئ تطبيددق حوكمددة الشددركات فددي المصددارف التجاريددة مددن أجددل 
تاعيددل أدا،هددا  وأاددم مددا توصددمت إليدده الدراسددة اددو أن: التطبيددق السددميم لمبددادئ حوكمددة الشددركات فددي المصددارف 

دي مدددن شدددثمه إلددد  تحقيدددق مزايدددا عديددددة تسددداعد فدددي حدددل الكليدددر مدددن المشددداكل التدددي تواجههدددا ادددذه التجاريدددة يدددؤ 
 المؤسسات المالية أامها فقدان اللقة بالمعمومات المالية والمحاسبية.

  دراسددة بعمددوان:  تددثلير آليددات حوكمددة الشددركات عمدد  اطدا  المددالي لممصددارف (1022)فرحااات، وأجددرئ 
لتحديد العكقة بدين متغيدرات حوكمدة الشدركات واطدا  المدالي لممصدارف التجاريدة الميبيدة   الميبية   ادفت الدراسة
متددا،ج أامهددا أن: امددداك تددثلير معمدددوي بددين متغيددرات الحوكمدددة واطدا  المددالي لممصدددارف عددددة وتوصددمت الدراسددة ل

حوكمدددة الشدددركات فدددي الميبيدددة محدددل الدراسدددة  وأوصدددت الدراسدددة ب دددرورة تهي،دددة البي،دددة المك،مدددة لتطبيدددق آليدددات 
المصارف الميبية من  كل تطوير القوامين والتشريعات الرقابية الكزمة لتطبيقها كممهاج تعمل به المصدارف مدن 

 أجل تحسين أدا،ها المالي.
  دراسددة بعمددوان:  ألددر سددموكيات المواطمددة التمظيميددة عمدد  تطبيددق مبددادئ (1022)جبرياال، وأ يددرا  أجددرئ 

رية الميبية    دراسة ميدامية عن العاممين بالمصارف التجارية بمديمة البي ا (  وادفت الحوكمة بالمصارف التجا
اددذه الدراسددة إلدد  التعددرف عمدد  مسددتوئ سددموكيات المواطمددة لدددئ العدداممين بالمصددارف التجاريددة بمديمددة البي ددا   

وأن المسدتوئ   يمدة الدراسدةجددا  لددئ ع ا  وتوصمت الدراسدة إلد  أن المسدتوئ العدام لسدموكيات المواطمدة يعتبدر عاليد
وأن لسموكيات المواطمدة التمظيميدة تدثلير وا دق عمد  عمميدة   العام لتطبيق المبادئ العامة لمحوكمة كان متوسطا  

 .تطبيق مبادئ الحوكمة
 عالقة ىذه الدراسة بالدراسات السابقة:
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الحاليددة تتشددابه مددع مددن  ددكل االطددكع عمدد  الدراسددات السددابقة التددي تددم استعرا ددها مجددد أن الدراسددة 
وغيراددا مددن الدراسددات اط ددرئ التددي تمددت مراجعتهددا أي ددا واالطددكع عميهددا  حيددث ركددزت   بعددض اددذه الدراسددات

العديد ممها عم  واقع تطبيق المبادئ العامدة لمحوكمدة فدي المصدارف التجاريدة وأغمبهدا كامدت مدن بي،دات م تمادة  
بتطبيدق معدايير الحوكمدة  و صوصا  تمك الدراسدات التدي ااتمدت تعتبر الدراسة الحالية مكممة لمدراسات السابقة و 

في التقميل من الم اطر وتحقيدق فعاليدة اطدا   وجدا ت ادذه الدراسدة لمبحدث فدي المحدددات والعوامدل التدي يمكدن 
 أن تؤلر في إرسا  وتطبيق أسس ومبادئ الحوكمة المصرفية في المصارف التجارية الميبية.

 النظري لمدراسةالفصل الثاني: اإلطار 
 :مفيوم الحوكمة المصرفية

تعددددت مادداايم وتعريادددات الحوكمددة المصددرفية  ومدددذكر ممهددا عمدد  سدددبيل الملددال ال الحصددر التعريادددات  
 :التالية

 إستراتيجية تتبمااا المؤسسة في سدعيها لتحقيدق أاددافها الر،يسدية   :(  بثمها9  2012العبدلي   (عرفها
مددن دا مهددا يعددداا ش صددية معمويددة مسددتقمة بددذاتها ولهددا مددن الهيكددل اةداري  وذلددك  ددمن ممظددور أ كقددي يمبددع

واطمظمة والموا،ق الدا مية ما يكال لها تحقيق تمك اطاداف بقدراتها الذاتية بممثئ من تسمط أي فرد فيهدا وبالقددر 
 الذي ال يتعارض مع مصالق الا،ات اط رئ ذات العكقة.

 اةدارة مجمس قبل من اطدا  مراقبة تعكس المصرفي القطاع حوكمة أن: ( 2009صيام   كما ذكر  
مدع  وعكقدتهم أمواعهدا ا دتكف عمد  الودا،دع  وأصدحاب اطسدهم  حممدة حقدوق وحمايدة العميدا لممصدرف واةدارة

 الر،يسدة الركدا،ز بدين ومدن معيمدة  رقابيدة واي،دات محددد تمظيمدي إطدار  دمن الصدمة  ولكدن ذات اططدراف
 واةدارة اةدارة  ومجمدس اطسدهم   حممدة وادم الددا ميين المتعداممين ف،تدين  أولهمدا: امداك حوكمدةلم اطساسدية
 ماايدك  المدودعين  بهدم: ويقصدد ال دارجيين  المتعداممين الددا ميون(  ولاميهمدا: والمراجعدون والمراقبون التمايذية 

 الرقابدة إحكدام يكتمدل حتد  توافرادا مدن البدد التي الركا،ز اطساسية أما والرقابي(  التمظيمي القامومي اةطار عن
 والمهوض الدولية المحاسبية المعايير وتطبيق وتوافر المعمومات الشاافية في فتتملل المصارف أدا  عم  الاعالة
 .التدريب  كل من البشرية الكاا ات بمستوئ

 وحمايدة العميدا  واةدارة اةدارة مجمدس مدن قبدل اطدا  المصدرفي مراقبدة بالجهداز الحوكمدة تعمدي كمدا
  دكل مدن تتحددد والتدي ال دارجيين  الاداعمين بعكقدة إلد  االاتمدام باة دافة والمدودعين  اطسدهم  حممدة حقدوق
 القواعدد بو دع يدتم المصدرفي الجهداز فدي الحوكمدة مجداح أن   كمدا .الرقابيدة وسدمطات الهي،دة التمظيمدي اةطدار

 وعم  من جهة  ورقابته المركزي المصرف عم  يعتمد واذا السميم  بالشكل تطبيقها بثامية أي ا الرقابية  ولكن
دارته المعمي المصرف ا   يساعد مما القواعد بثامية اذه المصرف مقتمعة إدارة تكون أن أ رئ  ويجب جهة من و 

 أدا  عدن البيامدات تدوفر التدي المتابعدة ولجدان مجمدس اةدارة  مدن: كدل دور عدن يكشدف مدا وادذا تمايدذاا  عمد 
دارة المصدرف  يقومدوا أن يجدب الدذين المسداامين ومجمدس اةدارة مجمدس عمد  تعدرض تقاريرادا التدي التاتديش وا 
المصدرف إليهدا  حاجدة حالدة فدي اطمدوال رؤوس تدوفير فدي المسداامة عدن ف دك اطدا   الرقابدة عمد  فدي بددورام

 (.28  2003 دامش  
 يدذاب الشدركات حتد  حوكمدة ماهدوم عدن ي درج ال العدام معمداه فدي المصدرفية الحوكمدة كما أن ماهوم

 أو  المصدرفي القطداع فدي حوكمدة الشدركات المصدرفية  لمممظمدات الشدركات حوكمدة تسمية اعتماد إل  بع هم
  (.29  2011المصارف  الربيعي   في الشركات حوكمة



 

 1029 نوفمبر12-11والتجارة    الموافق  االقتصادلكمية  لثالمؤتمر العممي الدولي الثا
شكاليات التممية في الدول المامية  INSD2019ليبيا أمموذجا (  المؤسسات وا 

insd. elmergib. edu.ly                                                                                               969 

أن ال اصدة لطبيعتهدا  مظدر ا المصدارف فدي الحوكمدة أاميدة تدزداد المصاارف: فاي الحوكماة أىمياة  إفدكس و 
  كل من اط رئ المصارف استقرار عم  يؤلر أي ا ولكن العكقة ذوي اططراف عم  فقط يؤلر ال المصارف
 المدالي االسدتقرار عمد  يدؤلر وبالتدالي  المصدارف بدين مدا بسدوق يعدرف بيدمهم فيمدا الموجدودة العكقدات م تمدف

دا يدؤدي الدذي اطمدر ادذا ككدل  االقتصداد عمد  لم ومن لمقطاع المصرفي   عمد  الم داطر ارتاداع حجدم إلد  حتم 
 أكلدر المراقبدة وتكون واسعة  أامية لديها الحوكمة المصرفية أن القول يمكن وبالتالي المصرفي  القطاع مستوئ
 معقدد  بشدكل اططدراف م تمدف بدين المصدالق فدي تددا ل بوجدود تتميدز المصدارف حيدث مسدتوئ عمد  تشدددا

المعميدة  كدل اططدراف وواجبدات حقدوق تو ديق فدي يسداام وجيدد وا دق حوكمدة مظدام وجدود مدن ال بدد وبالتدالي
 البي،دة الحوكمدة فدي وتطبيدق تاعيدل أاميدة تزايددا أن إلد  اةشدارة تجددر حيدث ( 7-6  2012 فكدرون    دومي 
 :(12  2012آدم   اما  معراج  أساسيين لسببين يرجع المصرفية

 مدن المصدارف أ درئ تعدد جهة ومن جهة  من الدول اقتصاديات مكومات أام من المصرفي القطاع يعتبر -
 الممكية. تركيبة حقوق في ال صوصية بسبب لمم اطر ةيحس اس القطاعات أشد

 تسدتطيع لكي المؤسسات  ولذلك باقي عن ت تمف رقابة ةجرا ات ومحميا عالميا المصرفي القطاع   وع -
 معايير ملل العالمية الرقابية بالمعايير من االلتزام لها البد العالمية المصارف مواجهة المصرفية المؤسسات

 مدن كدذلك المصدرفية الحوكمدة أاميدة تظهدر المدال  كمدا االلتدزام بكاايدة رأس  درورة مدن حممتده ومدا بدازل
 التالية: المقاط  كل

 لممصارف. التشغيمية العمميات ورقابة توجيه بموجبه يتم مظاما الحوكة تعتبر 
 ذلك المصارف  حيث أن عكس في االقتصادية الكاا ة تحسين في ر،يسيا   عمصرا   السميمة الحوكمة تملل 

 .واالقتصادي المالي االستقرار عم  يؤلر قد
 المصرفية: لمحوكمة الجيد التطبيق لدعم األساسية العناصر

 الجهداز دا دل لمحوكمدة السدميم التطبيدق لددعم توافرادا يجدب التدي اطساسدية مدن العماصدر مجموعة اماك 
 (:2-1  2003االقتصادية   يمي  المشرة فيما مستعر ها المصرفي

 في العاممين لكل معمومة تكون التي والمبادئ القيم ومجموعة إستراتيجية أاداف و ع .1
 المصرفية. المؤسسة

دراكهدم اةدارة مجمدس أع دا  كادا ة المؤسسدة  و دمان فدي لممسدؤولية وا دحة سياسدات وتمايدذ و دع .2  وا 
 دا مية. أو  ارجية سوا  كامت تثليرات طي   وعهم الحوكمة  وعدم عممية في بهم المموط لمدور

 المراجعدون بده يقدوم الدذي العمدل مدن الاعميدة االستاادةو  العميا  اةدارة بواسطة مك،مة مراقبة توافر  مان .3
 به. يقومون التي الرقابية الوظياة إدراك أامية في وال ارجيين الدا ميين

ستراتيجيته وأادافه المصرف أمظمة مع الحوافز مظم توافق  مان .4  المحيطة. والبي،ة وا 
 الرقابية. السمطات دور الحوكمة  من  كل تاعيل تطبيق عمد الشاافية مراعاة  .5
 المخاطر: إدارة في المصرفية الحوكمة دور

واةدارة  اةدارة  مجمدس الم داطر  وباعتبدار مدن عاليدة بدرجدة المصرفية اطعمال ممارسة الرتباط مظرا  
 سمتطرق إل  لهذا الجيدة  الحوكمة بممارسة ممهما كل وارتباط المصرف  مستوئ عم  إدارية سمطة أعم  العميا

  2000جدكب    دبمدة  ممهدا عددة مقداط فدي الم داطر بدددارة المتعمقدة العميدا واةدارة اةدارة مجمدس مسدؤولية
210- 122:)  
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 المخاطر: بإدارة المتعمقة اإلدارة مجمس مسؤولية أواًل:
 لده يمبغدي المظدر اةدارة مجمدس أن في لمشك مجاال   المصرفية والموا،ق القوامين في القامومية المبادئ تدع ال
 :اةدارة في لمجمس اطساسية المسؤوليات وتتملل الم اطر إدارة عممية في ر،يسي طرف أمه عم 

 الم اطر. إدارة في مجال لكل وا حة إستراتيجية صياغة -
ا تت من اياكل تصميم - ا تاوي    مستوئ. كل عمد والمسؤوليات لمسمطة وا ح 
قدرار مراجعدة -  المدال رأس) موعيدة أو (وجدودة كدم وتحددد المقبولدة الم داطر وبو دوح اكمي د تحددد سياسدات وا 

 لممصرف. اطمن لمتشغيل المطموب
 والتشدغيمية الماليدة المصدرف م داطر عمد  لمتعدرف ال درورية ال طدوات باعاليدة العميدا اةدارة ات داذ  مان -

 عميها. والسيطرة ومراقبتها وقياسها
 مراجعدات إجدرا  ذلدك فدي بمدا المقدررة لمحددود المراكدز تجداوز حالدة فدي وتاسديرات شدروح عمد  الحصدول -

 وكااية اال،تمامية الهامة والم اطر العكقة ذات اط رئ واططراف اةدارة مجمس طع ا  الممموح لك،تمان
 المكومة. الم صصات

 .التمايذيين غير اطع ا  من فقط تتكون الم اطر بددارة  اصة لجمة إمشا  -
ويمكددن تم دديص أاددم مسددؤوليات اةدارة العميددا المتعمقددة ثانيااًا: مسااؤولية اإلدارة العميااا المتعمقااة بااإدارة المخاااطر: 

 :بددارة الم اطر فيما يمي
إسددددتراتيجية وسياسددددات إدارة الم دددداطر لعر ددددها لمموافقددددة عميهددددا  وتمايددددذ ال طددددط والسياسددددات و ددددع  طددددط  -

رسا  لقافة مؤسسية تروج لممعايير اط كقية العالية والمزااة.  اةستراتيجية بعد موافقة المجمس عميها  وا 
 دددمان إعدددداد أدلدددة تحتدددوي عمددد  السياسدددات واةجدددرا ات والمعدددايير ال اصدددة بوظدددا،ف المصدددرف الر،يسدددية  -

 وم اطره  وو ع وتمايذ مظام لمتقارير اةدارية يعكس بدرجة كافية م اطر اطعمال.
 .واةجرا ات مان قيام المراجعين الدا ميين بمراجعة وتقييم كااية ال وابط الرقابية والتقيد بالحدود  -
تطبيق مظام فعال لمرقابة الدا مية بما في ذلدك التقيديم المتواصدل لكدل الم داطر الماديدة التدي يمكدن أن تدؤلر  -

 بالسمب عم  تحقيق أاداف المصرف.
 المخاطر: إدارة لجنة ثالثًا: مسؤولية

  2013الزايدر  فيما يمي   وصكحياتها مهامها وتتملل وااللتزامات  اطصول إدارة لجمة أحياما عميها ويطمق
52-53): 
دراك تحديد الم اطر إدارة عم  يترتب .1  المصدرف  بمدا لهدا يتعدرض قد التي الم تماة الم اطر أمواع كافة وا 

م داطر  وأيدة التشدغيمية  والم داطر السديولة  عددم تدوفر وم داطر السدوق  وم اطر اال،تمان  م اطر يشمل
 ذلك.من  التحقق من تمكمها التي والبيامات التقارير جميع عم  الحصول المجمة عم  يتعين ولذا أ رئ 

المصدرف   لهدا يتعدرض قدد أو يواجههدا التدي الم داطر حدول دوريدة بتقدارير اةدارة مجمدس تزويد المجمة عم  .2
 تث ير. دون المصرف و ع عم  تطرأ جوارية تغيرات بثية المجمس إطكع عميها يتوجب كما

 ذلدك دراسدة يشدمل بحيدث المصدرف فدي الم داطر ةدارة مماسبة بي،ة وجود من بالتثكد المجمة تقوم أن يجب .3
الم داطر  إدارة عمد  مسدتقل بشدكل يعمدل مؤادل كدادر ووجدود لممصدرف  التمظيمدي الهيكدل مك،مدة مددئ

 اطدم  ما بالحد المظام اذا يوفر أن عم  الم اطر ةدارة وا ق مظام وفق المصرف  تواجه التي اطساسية
 :يمي
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 المتعمقدة باطمشدطة الم داطر كافدة و دبط العميدا  واةدارة المجمس قبل من لمم اطر المك،مة المراقبة توفر -
 المصرفية.

 الكزم المال برأس عمها  واالحتااظ تمجم قد التي وال سا،ر الم اطر مستوئ لت ايض المك،مة السبل إيجاد -
  لمواجهتها.

 :ما يمي مراعاة مع المصرف في الم اطر إدارة سياسات و ع مهمة المجمة عاتق عم  يقع .4
سدتراتيجيات محدددة أادداف السياسدات ادذه تشدمل أن - جدرا ات عمدل وا   الم داطر بشدكل ةدارة وا دحة وا 

عمد   المصدرف وقددرة يواجههدا التي الم اطر وطبيعة مشاطه وحجم المصرف  صوصية و ع مع يتماسب
 الم اطر. لهذه قبوله ومستويات تحممها

  التمايذية اةدارة عم  يتوجب التي لمم اطر لمتعرض العميا حدودال السياسات اذه تحدد أن -
 الصمة. ذات المصرفية والمعايير السارية التعميمات مع يتوافق بما بها االلتزام

 والمدوظاين المصدرف إدارة فدي تمايدذاا عمد  لمقدا،مين وماهومدة وا دحة الم داطر إدارة إجدرا ات تكدون أن -
 إدارة مجمدس إ طدار يدتم وأن دوري بشدكل الم داطر لمراقبدة شدامل مظدام الم داطر  وو دع بدددارة المكمادين
 مدن التحقدق المجمدة المصدرف  وعمد  طمشدطة المت ممة الم اطر عم  تطرأ قد تطورات أية عن المصرف

 .المرسومة واطاداف تحقيق المتا،ج في مجاحها ومدئ الم اطر إدارة بسياسات التمايذية اةدارة التزام
 :(212-210، 1020المصارف )حسن،  بأداء وعالقتيا الحوكمة

 عدة جوامب يمكن تو يحها باطتي: فيترتبط الحوكمة بثدا  المصارف 
 األداء: ومستوى الحوكمة تطبيق بين طردية عالقة أواًل: وجود
 المؤسسدات بصداة فدي اطدا  ومسدتوئ الحوكمدة تطبيدق بدين طرديدة عكقدة بوجدود والدراسدات البحدوث تؤكدد

مرتادع طي  بدثدا  يدرتبط الحوكمدة لمبدادئ الجيدد التطبيدق أن ذلدك ويعدزز  اصدة  بصداة المصدارف وفدي عامدة 
ال بدرة  ولدديهم باسدتقكلية يتمتعدون  ارجهدا مدن أع دا ه غالبيدة إدارة مجمدس وجدود أن حيدث مصدرف  أو شدركة

 من يقوم بتشكيمها التي الرقابية والمجان اةدارة مجمس وكاا ة فاعمية زيادة إل  يؤدي العممية  والمؤاكت والكاا ة
 المجمدس لجدان لتعددد وذلدك المرتادع  بداطدا  يدرتبط اةدارة حجدم مجمدس فددن وأي دا المستقمين  المجمس أع ا 
 الحوكمدة  لجمدة الم داطر  لجمدة المكافدتت  لجمدة التعييمدات  لجمدة الترشديحات  لجمدة المراجعدة  لجمدة(الرقابيدة 
ذا  مستقمين  جميعهم يكوموا وأن لكلة  عن أع ا،ها عدد يقل أال يجب المجان وتمك ية( البشر  الموارد ولجمة  وا 

 مدن أكلدر امداك أن مجدد لدذلك أدمد (  كحدد أع ا   لمامية أي المجمس غالبية يملمون المستقمين كان اطع ا 
 يبذل وأن الكافي الوقت المستقل الع و ي صص أن ول مان لجمة  من أكلر في ع وا سيكون مستقل ع و
 بددوراا المجدان حتد  تقدوم المجمدس  لجدان مدن لجمتدين مدن أكلدر فدي ع دوا يكدون ال أن فيجدب المطمدوب الجهدد
 اةفصداح مبددأ تطبيدق جدودة أن والعداممين  كمدا اةدارة أدا  عمد  إيجابيدا يدمعكس ممدا وفاعميدة بكادا ة الرقدابي

 ما كل وعن والتشغيمي  المالي واطدا  المشاط واطعمال متا،ج عن باةفصاح المصرف التزام حيث من والشاافية
 ال ارجيدة لمرقابدة آليدة يملدل المصدالق وأصدحاب بهدا المسداامون يهدتم أو تمس متا،ج أو ألار وله بالدا ل يحدث
 متوقدع ادو بمدا ومقارمتهدا المحققدة المتدا،ج وتحميدل وفحص  كل قياس من اةدارة ومشاط أدا  مراقبة عم  تعمل
 قد والمديرون الممتدب الع و أو الر،يسي التمايذي المدير كان إذا معرفة ما إل  التوصل أو لتحديد تهدفمس أو

 لزيدادة القدرارات السدميمة وات داذ الجهدد بدذل إلد  اةدارة ويددفع يحادز ممدا وتمايدذ مسدؤولياتهم  واجباتهم بثدا  قاموا
 فددن المصدالق  وأي دا طصدحاب الم تمادة واالاتمامدات اطادداف وتحقيدق لدروة المسداامين وتعظديم اطربداح
 والمددير اةدارة ر،ديس مجمدس ومسدؤوليات ممصدب بدين وا دق فصدل امداك يكدون أن عمد  والحدرص االاتمدام
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 واآل ر المجمس ر،يس أحداما ممصب يشغل ش صان اماك يكون أن أي الممتدب  الع و أو الر،يسي التمايذي
 فدي والسدبب اطدا   وارتاداع تطدوير العمدل إلد  ادذا يدؤدي الر،يسي  التمايذي المدير أو الممتدب الع و ممصب

 فدي الدتحكم إل  يؤدي مما السمطة يسمق بتركيز ذلك فدن الممصبين يشغل واحد ش ص اماك يكون عمدما ذلك
 المجمس. طع ا  المتاحة المعمومات

 المصرف: بأداء سالبة أو موجبة بعالقة الحوكمة ثانيًا: ارتباط
 اآلتية: بالمؤشرات عميه داال   أو عمه معبر ا أدا  المصرف مع سالبة أو موجبة بعكقة الحوكمة ارتباط يكون

 وتوزيع ت صيص في اةدارة كاا ة مدئ المعدل اذا ويو ق األصول: عمى العائد مؤشر .1
ا تدر والتي المماسبة والتوظياات االست دامات بين المتاحة المصرف أصول  .مرتاع ا عا،د ا وتحقق أرباح 

 إلد  المؤشدر تشدير لهدذا المرتاعة والقيمة لألصول: االستبدالية التكمفة إلى لألصول السوقية القيمة مؤشر .2
 التمظديم الددا مي وأن اةدارة  بواسدطة إ دافتها تدم قدد قيمدة امداك أن عمد  يددل ممدا لممصدرف  مرتاع تقييم

 الوكالدة تكدون تكداليف فددن لدم ومدن واةدارة المدكك بدين وكالدة مشاكل يوجد ال كما وكف   فعال لممصرف
 .مم ا ة

 تحقيدق وقددرتها عمد  المسداامين أمدوال اسدت دام فدي اةدارة كاا ة ويعكس الممكية: حق عمى العائد مؤشر .3
 .اطموال تمك من اطرباح

 الم داطر إدارة  وكادا ة المصرف إدارة جودة مدئ ويو ق القروض: إجمالي إلى الرديئة القروض مؤشر .4
أو  العمدك   مدن معدين عددد عمد  وتركيزادا القدروض مدمق فدي وتوسدعها اةدارة امددفاع عددم حيدث مدن

جدرا  لمم اطر تمويع دون القطاعات مكاميدة لقددرة الكزمدة والتحمديكت الدراسدات وا  بالتزاماتده  لموفدا  العميدل وا 
 المصرف تجاه

 فدي شدكل العمدك  ودا،دع توظيدف فدي المصدرف إدارة وكادا ة قددرة ويعكدس الودائا:: إلاى القاروض مؤشار .5
وظا،اهدا  أحدد فهدي المصدارف بهدا تقدوم التدي اطمشدطة أادم مدن تعتبدر حيدث ا،تماميدة  وتسدهيكت قدروض
 تشدكل وفوا،دد عمدوالت عمد  المصدارف تحصدل حيدث اطمدوال  اسدت دامات مدن كبيدرة مسدبة وتملدل الر،يسية

 .إدارتها وكاا ة بالمصرف السيولة و ع المسبة اذه تو ق كما أرباحها  من جز ا كبيرا  
 اطصدول المتاحدة وتوزيدع ت صديص فدي اةدارة كادا ة ويعكدس األصاول: إلاى المحصامة الفوائاد مؤشار .6

 ذلدك ويمدتج عدن وال صدوم  اطصدول إدارة كادا ة يو دق كما واالست دامات  االستلمار أوجه بين لمتوظيف
 فدي تمدك اطصدول وتتملدل الدد ل  قا،مدة فدي اةيدرادات بمد  من يد ل عا،د االست دامات وتمك االستلمار
 ومصارف أ رئ. لمعمك  وقروض حكومية  وسمدات  زامة  وأذومات اط رئ  المصارف لدئ اطرصدة

إدارة  كادا ة و دعف عددم عم  ذلك دل المؤشر مرتاعا   اذا كان كمما األصول: إلى المدفوعة الفوائد مؤشر .7
 قبدول المصدرف فدي توسدع متيجدة واالقتدراض العمك  ودا،ع في: تكماة تتملل فوا،د دفع يتم حيث المصرف 

 يدل عم  مما أ رئ  مالية مؤسسات أو مصارف من قروض عم  الحصول أو أمواعها  با تكف الودا،ع
والعمميدات  باطمشدطة قيامده فدي كبيدر بشدكل المصدرف اعتمداد وأي دا وال صدوم  اطصدول إدارة كادا ة عددم

ذا كدان الذاتيدة  مدوارده عمد  ولديس ال ارجيدة المدوارد المصرفية عم  دا المؤشدر ادذا وا   يددل ادذا فددن مم ا  
 للصدول جيدة إدارة واماك الذاتية موارد المصرف من الكزم التمويل عم  الحصول في اةدارة كاا ة عم 

 وال صوم.
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 الفصل الثالث: اإلطار العممي لمبحث
 :اطتيالتطرق إل    كل اذا الاصل تم من

تثسيسدا  عمد  مشدكمة البحدث وأادافده فددن: المدمهج المتبدع امدا ادو المدمهج الوصداي  والدذي أوال: منيجية البحث: 
يهدف إلي وصف الظاارة وتش يصها  وذلك باالعتمداد عمد  مدوعين أساسديين مدن مصدادر البيامدات والمعمومدات 

 اما:
  المصادر اطولية: لقد تم است دام اةستبامةQuestionnaire  من أجل جمع البيامات من أفراد عيمة البحث

( اةحصدا،ي  واسدت دام SPSSومدن لدم تاريغهدا وتحميمهدا باسدت دام برمدامج    الكزمة حول مو وع البحدث
 اال تبارات اةحصا،ية المماسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة  ومؤشرات تدعم مو وع البحث.

 ظريددة مددن كتددب ومجددكت ورسددا،ل عمميددة ت ددص مو ددوع الحوكمددة المصددادر اللامويددة: وتشددمل المصددادر الم
دارة الم اطر المصرفية لكستاادة ممها في إتمام اذا البحث.  المصرفية وا 

متي ديتكون مجتمع الدراسة من العاممين في فروع المصارف التجارية الميبية فدي مدثانيًا: مجتم: وعينة الدراسة: 
  مصراتة ي الوطمي مصراته  ومصرف الجمهورية فرع الممطقة الحرة مصراته وال مس( واي:  المصرف التجار 

ومصرف شمال أفريقيدا بدال مس( وتدم ا تيدار عيمدة قصدديه  تتملدل فدي المددرا  ومددرا  اةدارات ورؤسدا  اطقسدام 
داد ( ماردة  حيث تم توزيع االستبامة عم  أفراد العيمة وتدم اسدتر 45  بهذه المصارف  وقد بمغ حجم عيمة الدراسة

وادي مسدبة يمكدن االعتمداد  ( %93( استبامه ممها صالحة لمتحميل اةحصدا،ي  حيدث تملدل مدا مسدبته  39عدد  
 في البحث. عميها

تعتبر أداة البحث وسيمة لجمع البيامات لدجابة عم  أس،مة وفر ديات الدراسدة  ولتحقيدق ذلدك ثالثًا: أداة البحث: 
لجمددع البيامددات الكزمددة مددن عيمددة الدراسددة لتحقيددق أاددداف البحددث واةجابددة  Questionnaireتددم إعددداد اسددتبامه 

عم  تساؤالتها لما توفره اذه اطدا  من تجميع أكبر قدر من البيامات لسهولة فرزادا وعر دها وتحميمهدا  حيدث تدم 
 تقسيمها إل  جز،يين اما:

ادددل العممدددي  الت صدددص  سدددموات ويحتدددوي ادددذا الجدددز  عمددد  بيامدددات ش صدددية تتملدددل فدددي:  الجدددمس  المؤ  األول:
 ال برة(  واي في طبيعتها تملل معمومات ديموغرافية.

 ( محاور اي:3( عبارة موزعة عم   27: عبارة عن محاور االستبامه ويتكون من  الثاني
يوجد ألر ايجابي ذو داللة إحصا،ية لمسؤوليات مجمس اةدارة  كمؤشر لمحوكمة( في التقميل من  المحور األول:

 ويتكون من تسع عبارات.   اطر وتحقيق فعالية أدا  المصارف التجاريةالم 
يوجد ألر ايجابي ذو داللة إحصا،ية لمظام فعدال ةدارة الم داطر  كمؤشدر لمحوكمدة( فدي التقميدل  المحور الثاني:

 من الم اطر وتحقيق فعالية أدا  المصارف التجارية ويتكون من لمان عبارات.
لر ايجابي ذو داللة إحصا،ية لمبدأ فعالية اطدا  في التقميل مدن الم داطر وتحقيدق فعاليدة يوجد أ المحور الثالث:

أدا  المصددارف التجاريددة ويتكددون مددن عشددر عبددارات  والجدددول التددالي يو ددق عدددد االسددتبامات التددي تددم توزيعهددا 
 والتي تم استكمها من عيمة الدراسة.

( ال ماسدي  وذلدك لقيداس Likertباالعتمداد عمد  مقيداس ليكدرث   ةلقد تم صياغة القسم اللدامي مدن االسدتبام     
 (.1وفق الدرجات والمتوسطات المرجحة واطوزان المسبية المو حة بالجدول رقم   البحث إجابات عيمة
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 ( الدرجات والمتوسطات المرجحة واألوزان النسبية ودرجات االلتزام إلجابات مقياس  ليكرث الخماسي2جدول )

 والجدول التالي يو ق عدد االستبامات التي تم توزيعها والتي تم استكمها من عيمة الدراسة.
 

 ( عدد االستبانات التي تم توزيعيا والتي تم استالميا من عينة الدراسة1جدول رقم )

( اسددتبامة بمسددبة 39مددن الجدددول أعددكه يت ددق أن عدددد االسددتبامات الصددالحة لمتحميددل اددي  
 %( من عدد االستبامات المستممة واي مسبة مقبولة لمتحميل.93 

لتحقيددق أاددداف البحددث وال تبددار فر ددياته تددم اسددت دام الطاارق واألساااليب اإلحصااائية المسااتخدمة فااي الدراسااة: 
 تطبيق اطساليب اةحصا،ية التالية:ل SPSS)برمامج  

 أواًل: اإلحصاء الوصفي لإلجابة عمى أسئمة البحث تم القيام بما يمي: 

 وفقا  ل صا،ص بيامات عيمة البحث.حساب التكرارات لحصر المشاركين والمسب الم،وية  -

 .الرسم البيامي لتو يق المسب الم،وية ل صا،ص بيامات عيمة البحث 

  المسبي  ودرجة االلتزام لكل عبارة من عبارات االستبيان.حساب المتوسط المرجق  واالمحراف المعياري  والوزن 

 ثانيًا: اإلحصاء االستداللي: الختبار فرضيات الدراسة تم تطبيق:

 ( لحساب معاممي اللبات والصدق الدا ميين.Alpha Cronbachحساب معامل ألاا كرومباخ   -

 ال تبار صحة فر يات الدراسة. T – Test )(One – Sample statistics)ا تبار   -

باالعتمددداد عمددد  أادددداف الدراسدددة وفر ددديتها تدددم تحميدددل البيامدددات  تحميااال إجاباااات االساااتبيان واختباااار الفرضااايات:
 والتوصل إل  ما يمي: اتعميها من االستبامالمتحصل 

 :Validity and Reliabilityاختباري الثبات والصدق  أواًل:
لمتثكدددد مدددن لبدددات اال تبدددار  أداة الدراسدددة  قدددام الباحلدددان بحسددداب درجدددة اللبدددات باسدددت دام معامدددل  الادددا 

عمدد  أ ددر معرفددة مددا إذا كامددت كرومبدداخ( حيددث تكمددن أاميددة اللبددات فددي اةدراك بددين المؤشددرات والمتغيددرات  وبم

 الدرجة الوزن النسبي % المتوسط المرجح الدرجة الاارأي
 غير موافقون بشدة (82.2 –10) (2.29 – 2) 2 غير موافق بشدة

 غير موافقون (22.2 – 82) (1.29 – 2.2) 1 غير موافق
 محايدون (22.2  -21) (8.89 – 1.2) 8 محايد
 موافقون (28.2  -22) (2.29 – 8.2) 2 موافق

 موافقون بشدة (200  -22) (2 – 2.10) 2 موافق بشدة

 النسبة العدد البيان
 %200 22 االستمارات الموزعة

 %90 89 المستممةاالستمارات 
 %20 2 االستمارات لم يتم استالميا

 0 0 االستمارات الغير صالحة لمتحميل
 %98 89 االستمارات الخاضعة لمتحميل
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%( بحيدث إذا 70المتغيرات ذات لبات أو ال واذا يكون من  كل مقارمة معامل ألادا كرومبداخ بمسدبة إحصدا،ية  
%( ياقددد المتغيددر لباتدده  أمددا 70%( يعتبددر المتغيددر ذو لبددات  وأمددا إذا كامددت أصددغر مددن  70كامددت أكبددر مددن  

يق وتاسددير التجددامس بددين مؤشددرات المتغيددرات التددي تتملددل فددي ب صددوص المصددداقية فهددي لهددا القدددرة عمدد  تو دد
بحيث   %(50أس،مة الدراسة الموجودة في قا،مة االستبيان  وكذلك مقارمة االرتباط بين تمك المؤشرات والمعيار  

ذا كامددت أقددل مددن  50إذا كامددت المصددداقية أكبددر مددن   %( تعتبددر مرفو ددة  حيددث يددتم 50%( تعتبددر مقبولددة  وا 
  فكامت المتا،ج كمدا بالجددول مةابدق الذاتي عن طريق الجذر التربيعي لملبات لمتثكد من صدق االستحساب الص
 .(3التالي رقم  
 ( متا،ج ا تبار ألاا كرومباخ3جدول رقم  

 معامل الصدق معامل ألفاء الثبات عدد العبارات متغيرات الدراسة م

 0.822 0.729 9 مسؤوليات مجمس اإلدارة 2
 0.828 0.220 2 فعال إلدارة المخاطر    )اإلدارة العميا(نظام  1
 0.229 0.222 20 المصرف أداءفعالية  8
 0.929 0.901 12 المجموع 2

 معامكت اللبات( لكل متغير مدن متغيدرات  ()( مكحظ أن قيم معامل ألاا كرومباخ 3من  كل الجدول رقم  
(  ومتغيدر مظدام فعدال ةدارة 0.749%(  حيث كان متغير مسؤوليات مجمدس اةدارة يسداوي  70الدراسة تاوق  

   وادي قديم(0.756(  وفعالية أدا  المصدرف  المتغيدر التدابع(  فقدد كدان  0.780الم اطر  اةدارة العميا( بمغ  
ل عمدد  تددوفر درجددة عاليددة مددن اللبددات الدددا مي فددي اةجابددات  وكددذلك فدددن معددامكت %( واددذا يددد70أكبددر مددن  

(  وادي قديم كبيدرة 0.869  0.883  0.865الصدق  لممتغير أن المستقكن والمتغير التابع عم  التوالي اي:  
ت فدي %( وادذا يددل عمد  تدوفر درجدة عاليدة مدن الصددق  ممدا يمكممدا مدن االعتمداد عمدي ادذه اةجابدا50تاوق  

تحقيق أاداف الدراسة وتحميل متا،جهدا  ممدا يزيدد مدن اللقدة فدي المتدا،ج التدي سدوف محصدل عميهدا  وألادا كرومبداخ 
( ممدا يددل عمد  مسدتوئ عدالي مدن اللبدات لممدوذج الدراسدة ومعددل الصددق 0.902لمموذج الدراسة ككل قد بمغ  
 (.0.949العام لمموذج الدراسة قد بمغ  

 تماعي لعينة الدراسة:التحميل الوصفي واالج
من  كل جمع االستبامات التي تم إعداداا لمحصول عمد  المعمومدات التدي تدم اسدت دامها فدي ادذا البحدث  

مصدددراته    –مدددن:  المصدددرف التجددداري الدددوطمي  والتدددي تشدددمل بعدددض ال صدددا،ص المتعمقدددة بالعددداممين فدددي كدددك  
فقددد تددم الحصددول عمدد  اددذه ال صددا،ص ال مددس(   –مصددراتة  ومصددرف شددمال أفريقيددا  –ومصددرف الجمهوريددة 

حسددب كددل سددؤال تددم توجيهدده لمعدداممين بالمصددارف عيمددة البحددث  باالسددتبامه وتددم تاسددير البيامددات الش صددية بهددا 
 حسب الجداول التالية:

 :الجنس .1
 (2الجدول رقم )   

 

 

( 4الجدددول   ددكل  مكحدددددددددظ مدددددددددن 

 النسبة التكرار الجنس
 79.5% 31 ذكر
 20.5% 8 أنثى

 100.0% 39 المجموع
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( 31ال داص بتوزيددع عيمددة الدراسددة حسددب متغيدر الجددمس أن أغمبيددة أفددراد العيمددة مدن الددذكور  حيددث بمددغ عددددام  
%( واددي مسددبة مرتاعددة  ويرجددع ذلددك إلدد  أن أغمبيددة أفددراد العيمددة مددن ف،ددة الددذكور  فددي 79.5ذكددر بمسددبة م،ويددة  

 .وبمسبة أقل من مسبة الذكور %(20.5  حين بمغت مسبة اةماث

 :الفئة العمرية .2
 (2الجدول رقم )

 النسبة التكرار العمر
 28.2% 11 سنة 80سنة الى 22من 
 46.2% 18 سنة 20سنة إلى  82من 
 17.9% 7 سنة 20سنة إلى  22من

 7.7% 3 سنة 20أكبر من 
 100.0% 39 المجموع

ال اص بتوزيع عيمة الدراسة حسدب متغيدر الا،دة العمريدة أن أغمبيدة أفدراد  5)مكحظ من  كل الجدول رقم  
%( واي 46.2( موظف بمسبة م،وية  18( سمة  حيث بمغ عددام  40و  31العيمة من الا،ة العمرية ما بين  

رية أكبر مسبة مرتاعة  ويرجع ذلك إل  أن أغمبية أفراد العيمة من ال رجين الجدد  في حين بمغت مسبة الا،ة العم
%( واي المسبة اطقل واذا ما يزيد من الاهم الكافي لمبادئ الحوكمة  لوجود عماصر شابة 7.7( سمة  50من  
 بها.
 :المستوى العممي .3

 (2الجدول رقم )

( ال داص بتوزيدع أفدراد عيمدة الدراسدة حسدب متغيدر المسدتوئ العممدي  يت دق 6من  كل الجددول رقدم  
%( فدي 38.5حيث بمغت المسبة الم،وية لمعداممين    لما أن أكبر عدد من أفراد العيمة يحممون المستوئ الجامعي

%( وادي أقدل مسدبة لعيمدة الدراسدة  فوجدود عددد كبيدر مدن حداممي 2.6حدين كامدت مسدبة المسدتوئ العممدي لداموي  
 الشهادة الجامعية لعيمة الدراسة يعتبر مؤشرا جيدا ةمكامية الوصول إل  متا،ج أكلر دقة.

 :سنوات الخبرة .4
 (2الجدول رقم )

 النسبة التكرار سنوات الخبرة
 28.2% 11 سنوات 2اقل من 

 33.3% 13 20سنوات إلى اقل من  2من 
 10.3% 4 22سنة إلى  20من 

 28.2% 11 سنة 22أكثر من 
 100.0% 39 المجموع

 النسبة التكرار المستوى العممي
 2.6% 1 ثانوي

 15.4% 6 دبموم متوسط
 28.2% 11 دبموم عالي

 38.5% 15 جامعي
 15.4% 6 ماجستير
 100.0% 39 المجموع
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( توزيع أفراد العيمة حسب متغير سموات ال بدرة  حيدث مجدد أن أغمدب أفدراد العيمدة 7يملل الجدول رقم  
%( واي تدل عم  أن غالبية المبحولين 33.3( سموات  حيث قدرت مسبتهم بد  10و 5ذوي ال برة ما بين  من 

%( ادم مدن العداممين ذوي ال بدرة التدي تتجداوز 28.2من ذوي ال برة المحدودة في العمل  حيث أن ما مسدبته    
 .ال مسة عشر سمة والتي يمكن أن ت اي طابع ايجابي لمتا،ج الدراسة

 :التخصص العممي – 2
 (2الجدول رقم )

 

 

 

 

 

( توزيدددع أفدددراد العيمدددة حسدددب متغيدددر الت صدددص العممدددي  حيدددث مجدددد أن أغمدددب 8يملدددل الجددددول رقدددم  
%(  تدم يميهدا ذوي الت صدص إدارة اطعمدال 43.6الموظاين مدن ذوي الت صدص محاسدبة حيدث كامدت مسدبتهم  

  %(7.7حيددث كامددت مسددبتهم    %(  وذوي الت صددص اقتصدداد اددم الا،ددة اطقددل مددن عيمددة الدراسددة25.6بمسددبة  
 .فملل اذه المسب تعطي امطباع جيد لمدراية الكافية بمبادئ وقواعد الحوكمة و صوصا ذوي الت صص محاسبة

 التحميل اإلحصائي الوصفي لمتغيرات الدراسة واختبار الفرضيات:ثانيًا: 
تم تحميل الاقرات وصاي ا والمتعمقة بمساامة تطبيق قواعد الحوكمدة المصدرفية  (9  من  كل الجدول التالي     

فددي التقميددل مددن الم دداطر وتحقيددق فعاليددة أدا  المصددارف التجاريددة  ويت ددق ذلددك مددن  ددكل المتوسددط الحسددابي 
 .واالمحراف المعياري لكل فقرة

 مسؤوليات مجمس اإلدارة: .1
 ( اختبار فقرات اإلستبانو9جدول رقم )

المتوسط  فقرات االستبيان ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مجمس اإلدارة عمى دراية بالحوكماة ولدياو القادرة عماى إدارة العمال بالمصارف خاصاة فيماا يتعماق  2
 بالمخاطر المصرفية.

3.9231 0.839320 

 0.774070 4.0769 يقوم مجمس اإلدارة بالمصادقة واإلشراف عمى تنفيذ األىداف اإلستراتيجية. 1
 0.958660 3.7692 يقوم مجمس اإلدارة بتحديد وتوزي: المسؤوليات والميام بما يخدم أىداف المصرف. 8
 0.777550 3.9744 يتأكد مجمس اإلدارة من أنشطة المصرف تتم وفقا لمسياسات والنظم التي وضعيا. 2
 0.756440 3.8205 الداخمية.يقر مجمس اإلدارة باستقالل عمل مراقبي الحسابات والرقابة  2
ساتراتيجية  2 يتم التحقق من أن سياسات األجور والمكافآت والحوافز تتناساب ما: ثقافاة وأىاداف واا

 المصرف في األجل الطويل.
3.4103 1.11728 

 0.779290 3.8462 يعمن المصرف عن قوائمو المالية في الوقت المناسب والدقيق. 2
 0.898340 3.6667 يمم كل من مجمس اإلدارة واإلدارة العميا بالييكل العممياتي لممصرف. 2
 1.01207 3.7692 تتوافق المتطمبات الرقابية والقانونية داخل المصرف م: قواعد القانون وشفافيتو وااللتزام بو. 9

 النسبة التكرار التخصص العممي
 7.7% 3 اقتصاد
 43.6% 17 محاسبة

 7.7% 3 تمويل و استثمار
 25.6% 10 إدارة أعمال

 15.4% 6 أخرى
 100.0% 39 المجموع
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من الجدول السابق يت ق أن جميع المتوسطات الحسابية لماقرات فدي مطداق ال يدار  موافدق( فمدا فدوق 
( ال اص بدالاقرة  يقدوم مجمدس اةدارة بالمصدادقة واةشدراف 4.0769حيث كان أعم  معدل لممتوسط الحسابي  
( ال ددداص بدددالاقرة  يدددتم 3.4103قدددل معددددل  لممتوسدددط الحسدددابي ادددو  أعمددد  تمايدددذ اطادددداف اةسدددتراتيجية(  وأن 

سدتراتيجية المصدرف فدي اطجدل  التحقق من أن سياسات اطجور والمكافتت والحدوافز تتماسدب مدع لقافدة وأادداف وا 
(  واالمحددددراف المعيدددداري العددددام يسدددداوي 3.4( واددددو أكبددددر مددددن المتوسددددط  3.8062الطويددددل(  والمتوسددددط العددددام  

  وبددالمظر لجدددول االمحدددار بحددولين لمؤشددرات البحددثجابددات الم( واددو مددا يدددل عمدد  تقددارب اتجدداه إ0.77470 
( وادو مدا 0.474 معامدل التحديدد( تملدل  مدا قيمتده   R-square ( يمكدن مكحظدة أن8التدالي بالجددول رقدم  

يبدين أن متغيدر مسدؤوليات مجمدس اةدارة سدداام فدي شدرح وتو ديق ألدره فددي التقميدل مدن الم داطر وتحقيدق فعاليددة 
%( تو ددحه متغيددرات أ ددرئ لددم تتطددرق لهدددا 52.6وأن مددا مسددبته    %(47.4بمسددبة  أدا  المصددارف التجاريددة 

( تبين جدودة العكقدة بدين مسدؤوليات مجمدس 33.355( والبالغة  (Fالدراسة  باة افة إل  ذلك مكحظ أن قيمة 
 اةدارة وفعالية أدا  المصارف التجارية.

 مسؤوليات مجمس اإلدارة في تقميل المخاطر و تحقيق فعالية أداء المصارف التجارية( نتائج تحميل االنحدار لتأثير 20الجدول رقم )
 .R R Square T-test F Sig الفرضية األولى

يوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصائية لمسؤوليات 
مجمس اإلدارة "كمؤشرا لمحوكمة" في التقميل من 

 المصارف التجارية أداءالمخاطر وتحقيق فعالية 
0.229 0.222 2.822 88.822 0.296 

مددن امددا يت ددق قبددول الار ددية الصددارية والتددي تددمص عمدد  أمدده  يوجددد ألددر إيجددابي ذو داللددة إحصددا،ية 
 ا لمحوكمة  في التقميل من الم اطر وتحقيق فعالية أدا  المصارف التجارية(.لمسؤوليات مجمس اةدارة  مؤشر  

 نظام فعال إلدارة المخاطر )اإلدارة العميا(: .2
 ( اختبار فقرات اإلستبانو22جدول رقم )

 فقرات االستبيان ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.965670 3.7436 تقوم إدارة المصرف بصياغة إستراتيجية واضحة لكل مجال في إدارة المخاطر. 2
 0.872430 3.7692 ييتم المصرف بتعيين لجنة إلدارة المخاطر لتعزيز ميمتو في إدارة المخاطر. 1

يستعان في وض: نظم لدراسة المخاطر بآراء وتقارير مجمس اإلدارة ومراقبي  8
 الحسابات و مديري المصرف.

3.7179 0.759110 

 0.686280 3.9487 يقوم المصرف بالتنسيق بين كل اإلدارات لضمان توفر البيانات حول المخاطر. 2

استمرار و تدفقيا لممساعدة في إعداد يتم التأكد من صحة البيانات و المعمومات و  2
 تقرير المخاطر بشكل دوري.

3.8974 0.852080 

 0.825540 3.7179 يتحقق مجمس إدارة المصرف بأن جمي: المخاطر قد تم إدارتيا بشكل سميم. 2

يمتزم المصرف بمعايير لجنة بازل و تعميمات سمطة النقد فيما يتعمق بالمخاطر  2
 المصرفية.

3.5128 0.913980 

 0.950890 3.8718 يمتزم المصرف بتوفير متطمبات رأس المال الالزمة لمواجية مختمف المخاطر. 2
من الجدول السابق يت ق أن جميع المتوسطات الحسابية لماقرات فدي مطداق ال يدار  موافدق( فمدا فدوق 

بالتمسيق بين كدل اةدارات يقوم المصرف ( ال اص بالاقرة  3.9487حيث كان أعم  معدل لممتوسط الحسابي  
يمتدزم ( ال داص بدالاقرة  3.5128(  وأن اقل معدل لممتوسط الحسابي ادو  ل مان توفر البيامات حول الم اطر

( 3.7724(  والمتوسط العام المصرف بمعايير لجمة بازل وتعميمات سمطة المقد فيما يتعمق بالم اطر المصرفية
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( وادو مدا يددل عمد  تقدارب اتجداه 0.81308المعيداري العدام يسداوي   (  واالمحراف3.4واو أكبر من المتوسط  
إجابددات المبحددولين لمؤشددرات الدراسددة وذلددك لقربهددا مددن الصددار  وبددالمظر لجدددول االمحدددار التددالي بالجدددول رقددم 

( وادو مدا يبدين أن متغيدر مظدام 0.668   معامل التحديد( تملل مدا قيمتده R-square( يمكن مكحظة أن 10 
ةدارة الم ددداطر سددداام فدددي شدددرح وتو ددديق ألدددره فدددي التقميدددل مدددن الم ددداطر وتحقيدددق فعاليدددة أدا  المصدددارف فعدددال 

%( تو دحه متغيدرات أ درئ لدم تتطدرق لهدا الدراسدة  باة ددافة 33.2  %( وأن مدا مسدبته66.8التجاريدة بمسدبة  
م فعددال ةدارة الم دداطر ( تبددين جددودة العكقددة بددين وجددود مظددا29.873( والبالغددة  (Fإلدد  ذلددك مكحددظ أن قيمددة 

 .وفعالية أدا  المصارف التجارية
 ( نتائج تحميل االنحدار لتأثير نظام فعال إلدارة المخاطر في تقميل المخاطر وتحقيق فعالية أداء المصارف التجارية21الجدول رقم )

 .R R Square T-test F Sig الفرضية الثانية
فعال إلدارة يوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصائية لنظام 

المخاطر "مؤشرا لمحوكمة" في التقميل من المخاطر 
 وتحقيق فعالية أداء المصارف التجارية

0.222 0.222 1.220 19.228 0.090 

مددن امددا يت ددق قبددول الار ددية الصددارية والتددي تددمص عمدد  أمدده  يوجددد ألددر إيجددابي ذو داللددة إحصددا،ية 
 (.التقميل من الم اطر وتحقيق فعالية أدا  المصارف التجاريةلمظام فعال ةدارة الم اطر  مؤشرا لمحوكمة  في 

 فعالية أداء المصرف: .3
 ( اختبار فقرات االستبانو28جدول رقم )

 فقرات االستبيان ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

2 
يقوم المصرف بإعداد معايير اختيار وتعيين الموظفين كالكفاءة والجدارة و الخبرة بما 

أداء المصرف ويرف: من مستواه ويجنبو التعرض لمخاطر االستغالل غير  يحسن من
 الجيد لمموارد.

3.8974 1.14236 

يعتمد المصرف مبدأ المسؤولية والمساءلة يحقق المساواة في التعامل م: كل  1
 1.03840 3.6410 العاممين داخل المصرف مما يساعد عمى تحسين أدائو.

عمى ربط المكافآت و نظام الحوافز باألداء مما يساعد  تطبيق قواعد الحوكمة يعمل 8
 0.872430 3.2308 عمى تحسين كفاءة أداء المصرف بشكل عام.

ثقة العمالء المتزايدة في المصرف الذي تعمل بو ليا عالقة وثيقة بتطور مؤشرات  2
 المصرف.

3.7179 0.944480 

 0.785320 3.5897 األخيرة.مؤشر العائد عمى األصول تطور خالل السنوات  2
 0.751070 3.4103 مؤشر العائد عمى حقوق الممكية تطور خالل السنوات األخيرة. 2
 0.909540 3.5897 المصرف الذي تعمل بو يتميز بانخفاض درجة المخاطر سنة بعد سنة. 2

2 
مؤشر القروض الرديئة إلى إجمالي القروض ىو في انخفاض مستمر خالل الفترة 

 0.931530 3.3590 األخيرة.

 0.872430 3.2300 مؤشر الفوائد المحصمة إلى األصول تطور خالل السنوات األخيرة. 9
 00.94448 3.2821 مؤشر الفوائد المدفوعة إلى األصول ىو في انخفاض مستمر خالل الفترة األخيرة. 20

مطاق ال يار  موافق( فما فوق حيث كدان  من الجدول السابق يت ق أن معظم المتوسطات الحسابية لماقرات في
يقدددوم المصدددرف بدعدددداد معدددايير ا تيدددار وتعيدددين ( ال ددداص بدددالاقرة  3.8974أعمددد  معددددل لممتوسدددط الحسدددابي  

المدوظاين كالكادا ة والجدددارة وال بدرة بمدا يحسددن مدن أدا  المصدرف ويرفددع مدن مسدتواه  ويجمبدده التعدرض لم دداطر 
مؤشدر الاوا،دد ( ال داص بدالاقرة  3.2300وأن أقل معدل لممتوسط الحسابي او  (  االستغكل غير الجيد لمموارد
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( واددو أكبددر مددن المتوسددط    3.4948(  والمتوسددط العددام  المحصددمة إلدد  اطصددول تطددور  ددكل السددموات اط يددرة
يق (  مما يؤكد عم  قبول فر يات الدراسة بحيث أن تطب0.93294(  واالمحراف المعياري العام يساوي  3.4 

مبدادئ الحوكمدة يسداام فددي التقميدل مدن الم داطر ويحقددق فعاليدة أدا  المصدارف التجاريدة  وذلددك مدن  دكل مظددرة 
فددرع مصددراته  ومصددرف شددمال أفريقيددا  -المددوظاين العدداممين بالمصددرف  التجدداري الددوطمي  ومصددرف الجمهوريددة 

 فرع ال مس(. 
 النتائج:

وا تبار فر يات الدراسة تم التوصدل إلد  العديدد المتدا،ج من  كل التحميل اةحصا،ي لبيامات البحث  
 يمكن سرداا في المقاط التالية:

أن امدداك ألددر إيجددابي ذو داللددة إحصددا،ية يتعدددئ مسددتوئ الداللددة المعمويددة  ألاددا( لمسددؤوليات مجمددس اةدارة  .1
طر وتحقيق فعالية ووجود مظام فعال ةدارة الم اطر كمؤشران لتطبيق مبادئ الحوكمة في التقميل من الم ا

 اطدا  في المصارف التجارية.
 تطبيق مبادئ الحوكمة يساام بشكل كبير في تاادي الم اطر التي قد يواجهها القطاع المصرفي. .2
يعتبددر مجمددس اةدارة اددو اطداة التددي تعمددل عمدد  مراقبددة عمددل اةدارة العميددا المتملمددة فددي وجددود مظددام فعددال  .3

رسدال التقدارير إلد  مجمدس اةدارة  ةدارة الم اطر والتي بدوراا تع مل عم  مراقبة عمل اةدارات التمايذيدة وا 
 واذا بدوره يقمل من الم اطر ويحقق أدا  فعال لممصارف التجارية.

 إن وجود رأس مال كافي لممصارف التجارية يساام بشكل كبير في مواجهة الم اطر والتقميل من حدولها. .4
 التوصيات:

 ة لقد أوصت الدراسة بالمقاط التالية:من  كل المتا،ج السابق
 رورة المحافظة عم  رأس مدال المصدارف التجاريدة ومحاولدة دعمده بحيدث يكادل السياسدات المتبعدة لتقميدل  .1

 الم اطر.
تشجيع موظاي المصارف التجارية ومساعدتهم لكم راط في دورات تدريبية والمشاركة في المدوات التدي مدن  .2

 الحوكمة. شثمها التعريف بثامية مبادئ
 العمل عم  ت صيص مكتب  اص دا ل المصرف لكي يقوم بعممية متابعة تطبيق مبادئ الحوكمة. .3

 قائمة المراج:
 أوال: الكتب:

   دارة حوكمااااة المخاااااطر المصاااارفية اإللكترونيااااة"حسددددن  صددددكح    الجزا،ددددر: دار الكتدددداب 1   طتحمياااال واا
 (.2011الحديث  

  عمان: دار "حوكمة البنوك وأثرىا في األداء والمخاطرةرا ي   حاكم محسن الربيعي  حمد عبد الحسين   
 (.2011اليازوري لممشر والتوزيع  

    دارسااة مقارنااة-دور حوكمااة الشااركات فااي معالجااة الفساااد المااالي واإلداري"سددميمان  محمددد مصددطا   
 (.2009   اةسكمدرية: الدار الجامعية  1ط

    1  طور أعضاااء مجااالس اإلدارة والمااديرين التنفيااذيينحوكمااة الشااركات ودسددميمان   محمددد مصددطا  
 (.2008 اةسكمدرية: الدار الجامعية  

 ثانيا: الرسائل العممية:
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   دور حوكمااة المصااارف فااي إدارة مخاااطر عاادم التسااديد فااي المصااارف التجاريااة"بسددمة  امتصددار الزا،ددر   
 .2013 – 2012 ي ر  بسكرة  الجزا،ر  كمية العموم االقتصادية التجارية وعموم التسيير  جامعة محمد 

    أثااار تطبياااق الحاكمياااة المؤسساااية عماااى جاااودة التااادقيق الاااداخمي فاااي الشاااركات العبددددلي  محمدددد عابدددد
  رسالة ماجستير غير ممشورة  قسم المحاسبة  كمية  "الصناعية  المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية

 .إدارة اطعمال  جامعة الشرق اطوسط
  دور الحوكمااة المصاارفية فااي التقمياال المخاااطر وتحقيااق فاعميااة األداء لمبنااوك التجاريااة،  متددوش    حمددان

   جامعددة أم البدواقي  كميددة االقتصداد والعمددوم التجاريددة دراساة حالااة عينااة ماان الوكاااالت البنكيااة بعااين مميمااة
 .2016والتسيير  الجزا،ر  رسالة ماجستير  

ية:ثالثا: المؤتمرات والمجالت العمم  
   أثر الحاكمية المؤسسية عمى أداء الشركات المدرجاة فاي األساواق السرطاوي  عبد المطمب محمد مصمق

 (. (3 العدد) 11  المجمة اطردمية في إدارة اطعمال  المجم د "المالية لدول مجمس التعاون الخميجي
    ورقدة  "غسايل األماوال دور حوكمة الجياز المصارفي فاي الحاد مان عممياة ومي  رابق وفكرون  مسدرين  

  2012( مدايو 6-7مقدمة لمؤتمر حوكمة الشركات كتلية لمحد مدن الاسداد المدالي واةداري الممعقدد يدومي  
 .جامعة محمد   ير  كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير  الجزا،ر

  دراساة حالاة الجزائار-فيةتطبياق مباادئ الحوكماة فاي المؤسساات المصار   عياري  أمال  أبو بكر  والد   
ورقة بحلية مقدمة في الممتق  الوطمي حول حوكمة الشركات كتلية لمحد من الاساد المالي واةداري  جامعة 

 .2012( مايو  7-6 (محمد  ي ر  بسكرة  الجزا،ر يوم ي
   صاارف أثر سموكيات المواطناة التنظيمياة عماى تطبياق مباادئ الحوكماة بالم(  2018جبريل  وا،ل محمد

  يوميو 8  العدد 4   مجمة أفاق اقتصادية  كمية االقتصاد والتجارة جامعة المرقب   المجمد التجارية الميبية
 م.2018  6

    بحدث مقددم دور الحاكمية المصارفية فاي تعزياز كفااءة المصاارف التجارياة األردنياةصيام  أحمد زكريا   
  تحددت عمددوان: الق ددايا المالمحددة لكقتصدداديات الماشدد،ة فددي إلدد  المددؤتمر العممددي اللددامي لكميددة إدارة اطعمددال 

 بالجامعة اطردمية  عمان.2009 ( ميسان 15-14بي،ة اطعمال الحديلة   كل الاترة من 
    نحااو تفعيال دور الحوكماة المؤسسااية فاي ضابط إدارة األرباااح فاي المصااارف ادواري معدراج  حديددي آدم

ممتق  الوطمي حدول : حوكمدة الشدركات كتليدة لمحدد مدن الاسداد المدالي    بحث مقد م في الالتجارية الجزائرية
 .2012مايو  7- 6واةداري  جامعة محمد   ير  بسكرة 

    المجمدد ال دامس واللكلدون  مصدرف اةسدكمدرية دعم الحوكمة فاي الجيااز المصارفيالمشرة االقتصدادية   
2003. 

   ر   مجمدة االقتصداديات الماليدة ومسااىمتيا فاي إدارة المخااطالحوكمة المصرفية "فاتق دبمة  محمد جكب
دارة اطعمال  جامعة محمد  ي ر بسكرة  العدد االفتتاحي    .2000المصرفية وا 

   أثااار تطبياااق مباااادئ حوكماااة الشاااركات عماااى أداء البناااوك التجارياااة    2016سدددعودي   ماديدددة وآ دددرون
لحديلدددة لمسياسدددة الماليدددة لممؤسسدددات جامعة المسدددمية     الممتقددد  العممدددي الددددولي حدددول التوجهدددات اباااالجزائر
 .2016أكتوبر  11-10الجزا،ر

    ماانيج محاساابي مقتاارح إلدارة المخاااطر المصاارفية فااي ضااوء حوكمااة تكنولوجيااا حسددن  سدديد عبددد الاتدداح
 .2011   ممشورات الممظمة العربية لمتممية اةدارية  جامعة الدول العربية  مصر المعمومات
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Abstract: 

  This research aims to clarify the impact of the application of the 

principles of governance in reducing the risks of Libyan commercial banks 

and their potential benefits, the most important of which is the reduction of 

costs to reach a high level of efficiency and effectiveness in the banking 

business, Of the risks and achieve effective performance in Libyan 

commercial banks. 

The research reached a number of results, the most important of 

which were: The application of the principles of governance has a positive 

impact on the management of banking risks.  

Among the most important recommendations reached are: Banks 

should pay close attention to their risk management process and work to 

provide a suitable local environment to establish the principles of 

governance in the Libyan banking system. 


