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   مستخلص الدراسة:
على دور تطبيق مبادئ الحوكمة في تحسين أداء  التعرف ىهدفت هذه الدراسة ال    

المؤسسات المالية بفروع مصرف الجمهورية بالزاوية لما لها من أثر أيحابي، وتقديم جملة 
من التوصيات التي تساهم في الرفع من مستوى أداء المؤسسات المالي والوظيفي، ولغرض 

ق أهداف الدراسة تم صياغة فرضية رئيسية وانبثقت منها عدة فرضيات فرعية تم تحقي
اختبارها علي عينة من مجتمع الدراسة بفروع مصرف الجمهورية بمدينة الزاوية، واعتمدت 

استبيان لجمع  الدراسة علي المنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة، واستخدام استمارة
حزمة  ( الذي يحتوي علىSpssها وتفسيرها باستخدام برنامج )البيانات والمعلومات وتحليل
 من االختبارات اإلحصائية. 
مبدأ العدالة والمساواة هو األكثر تأثيرًا على تحسين األداء المالي وأظهرت نتائج الدراسة أن 

والوظيفي للمؤسسات المالية من وجهة نظر عينة الدراسة حيث كان نسبة مساهمته تقدر 
أثر في التغير الحاصل في تحسين األداء بصورة  كبيرة  حيث كان مستوى ولها  15%

له أثر في   ة والمساوا أي أن تطبيق مبدأ العدالة  %1وهو أقل من  0.000الداللة يساوي 
ها تودي الي تحسين األداء المالي عوأن مبادئ الحوكمة جمي تحسين أداء المؤسسات المالية،
باالستخدام األمثل للموارد المالية المتاحة وتوظيفها خالل قيامها  والوظيفي للمؤسسات المالية من

لتحقيق األهداف، وتحفيز العاملين وزيادة رغبتهم في إنجاز األعمال الموكلة لهم والمحافظة على 
 . السيولة وسالمة المركز المالي للمصرف

 الوظيفي –المالي  المؤسسات،أداء ، مبادئ الحوكمة الكلمات المفتاحية:
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Abstract:      

This study aims to identify the role of  applying the principles of governance 

to improve the performance of financial intuitions at the branches  of El 

jumhuria bank in Zawiya city,  because of their positive effect and to present 

a number of recommendations of that contribute in raising the level of 

performance of financial and functional institions.to achieve the goals of the 

study then forming a basic hypotheses form which many sub-hypotheses 

Howe emerged which have been chosen on a sample from the study 

community in El jumhuria bank of Zawiya is branches. The study relies on 

the descriptive analytical approach to describe the phenomenon and the use 

of a guess Honaaire form to collect data and information to analyze and 

interpret them by using the spss program which contains a package of 

statistical tests. The results of the study shows that the principle of justice 

and equality has the most impact in improving the Financial and financial 

performance. From the view of the study sample where the percentage of its. 

contribution is 51% and it has an impact on the change in the improvement 

of performance significantly which its level equal to 0.000 which is less than 

5% that is the application of the principle of justice and equality has an 

effect in improving the performance level of the financial resources and its 

use to achieve the goals and motivate employees to increase their desire to 

achieve the entrusted works and to maintain the financial liquidity and 

keeping the financial center of the bank safety. 

Kay words: corporate governance principles - financial –functional 

performance. 

 المقدمة :اولا 
اإلدارة  التنظيمية الحديثة فيإن حوكمة الشركات والمؤسسات المالية تعتبر من األساليب 

ترتب عليها التي توفر الشفافية وزيادة الثقة والضبط في الشركات والمؤسسات المالية والتي ي
 الذيمكافحة الفساد وسوء اإلدارة  علىتحسين األداء المالي والوظيفي، وتعمل الحوكمة 

. وإن حوكمة أموالهمإعاقة النمو االقتصادي وعزوف رؤوس األموال في استثمار  إلىيؤدي 
الشركات والمؤسسات المالية ُتعنى بالمفهوم األوسع كيفية وضع هيكل يسمح بقدر كبير من 

ية في ظل سلطة القانون ولذلك فهي ُتعنى بتطبيق قواعد ومبادئ تحكم العالقة بين الحر 
الشركات والمؤسسات المالية واألطراف المتعاملة معها بصورة تحقق الكفاءة والعدالة لكل 

الشركات والمؤسسات المالية، كما تعرف حوكمة الشركات بأنها  األطراف ذات العالقة بهذه
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للوائح واإلجراءات التي تمكن إدارة الشركة من تعظيم ربحتها وقيمتها مجموعة القوانين وا
للمدى البعيد لصالح المساهمين. وترتبط مبادئ الحوكمة بالبيئة القانونية التي تعمل في 
إطارها كما تتالقى مع معايير المحاسبة والمراجعة خاصة عند استخدام كل منهم لمبدأ 

 .د وأهداف هذا المبدأ لكل منهماإلفصاح والشفافية وان اختلف حدو 
وتعتبر المؤسسات المالية من القطاعات الرائدة في االقتصاديات الحديثة وأحد مكوناتها 

الهام في تمويل االستثمارات التي تمثل عصب النشاط االقتصادي كما  الرئيسية نظرًا لدورها
في  األفرادت التعامل بين تقوم أيضًا بدور فاعل في تلبية المتطلبات المالية  وتسهيل عمليا

أنها تعظم من قيمة المؤسسات وتضمن بقائها وتحميها من حاالت التعثر  المجتمع كما
وان التزام الشركات   خروجها من دنيا المال واألعمال، ىالتي تؤدي ال والفشل المالي

 والمؤسسات المالية بتطبيق قواعد الحوكمة يشجع المؤسسات األخرى التي تتعامل معها
 بتطبيق هذه القواعد التي من أهم مبادئه اإلفصاح والشفافية واإلدارة الرشيدة.

 تحديد مشكلة الدراسة :ثانياا 
 ليبيا خاللبالرغم من التوسع واالستقرار والنمو السريع الذي مر به القطاع المصرفي في 

قد األخير أدت العقود الماضية اال أن هذا القطاع واجهته تحديات كبيرة خالل مسيرته في الع
وتحمله بعض الخسائر وضعف تحقيق األهداف الرئيسية التي قام من أجلها  إلي تراجع أدائه

القطاع المصرفي وهي تحقيق الربحية واألمان وتوفير السيولة.  ويرجع ذلك إلى أن القطاع 
وبالتالي أصبح لزامًا عليه  المصرفي في ليبيا يعاني من ضعف تطبيق مبادئ الحوكمة.

 وير وتحسين ُطرق وأساليب إدارته بوضع آليات تضمن له تحقيق أهدافه عن طريقتط
تطبيق اإلدارة الرشيدة )الحوكمة(المتمثلة في مبادئها كأحد األساليب الحديثة لنجاح اإلدارة 
التي توفر الشفافية وزيادة الثقة والضبط والتي يترتب عليها تحسين أدائها المالي والوظيفي 

المالية، وتعتبر الحوكمة من األساليب التنظيمية الحديثة في اإلدارة الرشيدة في المؤسسات 
والتي تضمن تطور ونمو واستمرارية الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية وتسعي جميع 
األطراف الفاعلة لتطبيق الحوكمة ألنها تعتبر مؤشر لتحقيق أهداف المؤسسات المالية 

 بها. ذات العالقة األطراف وأهداف
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دور تطبيق مبادئ الحوكمة في تحسين أداء  ما)في الدراسة  تكمن مشكلة بناءا على ما سبق
 سبق يمكن طرح التساؤلت التالية ا(. ممالمؤسسات المالية محل الدراسة

 أدائه؟ضعف  ىيؤدي ال في المؤسسات المالية قلة تطبيق مبادئ الحوكمة -
 ؟الماليةأداء المؤسسات سين الحوكمة في تح ئمباد ساهم تطبيقيكيف  -
أداء  الحوكمة في تحسين ئالعليا لتطبيق مباد باإلدارة ما مدي إدراك المسؤولين -

 المالية؟المؤسسات 
 

 فرضيات الدراسة: ثالثاا 
على ضوء مأتم طرحه من تساؤالت حول موضوع الدراسة ولتحقيق أهدافها يمكن تحديد 

تطبيق مبادئ الحوكمة في تحسين أداء  )يساهمالتالي:  النحوالفرضية الرئيسية على 
 المؤسسات المالية(

 الفرضيات الفرعية:وتتفرع من هذه الفرضية مجموعة من 
ال يوجد أثر لتطبيق مبدأ التقييم السلوك األخالقي والرقابة والمساءلة  في تحسين أداء  -5

 المؤسسات المالية. 
 في تحسين أداء المؤسسات المالية. ال يوجد أثر لتطبيق مبدأ اإلفصاح والشفافية-2
 ال يوجد أثر لتطبيق مبدأ العدالة والمساواة في تحسين أداء المؤسسات المالية. -3
 ال يوجد أثر لتطبيق مبدأ مسؤوليات مجلس اإلدارة في تحسين أداء المؤسسات المالية. -4
أداء  مبدأ حقوق المساهمين وأصحاب المصالح في تحسين ال يوجد أثر لتطبيق -1

 المؤسسات المالية.

 -متغيرات الدراسة:
 مبدأ-والمساءلةمبدأ التقييم السلوك األخالقي والرقابة المتغير المستقل: )مبادئ الحوكمة/  -

مبدأ حقوق المساهمين  -مبدأ مسؤوليات مجلس اإلدارة -مبدأ العدالة والمساواة -اإلفصاح والشفافية
 (وأصحاب المصالح

 الوظيفي( -أداء المؤسسات / المالي المتغير التابع :) -
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 أهداف الدراسة :رابعاا 
 تحسين أداء المؤسسات المالية.محاولة التعرف علي مبادئ الحوكمة وكيفية تأثيرها علي  -5
محل في تحسين أداء المؤسسات الماليةمساهمته  ىومد معرفة واقع تطبيق مبادئ الحوكمة–2

 الدراسة.  
 في تحسين أداء المؤسسات المالية. ودورها مةالحوكالتعرف علي مبادئ  -3
المؤسسات المالية محل الحوكمة لدى التعرف علي مدي األهمية التي تحضي بها -4

 الدراسة. 
 محاولة تقديم توصيات ومقترحات لالستفادة منها في المؤسسات المالية. -1

  أهمية الدراسة : خامسا
ساهمة الممارسات السليمة  للحوكمة في عن م في محاولة الكشفتظهر أهمية الدراسة -5

 تطوير وتحسين  أداء المؤسسات المالية محل الدراسة.
أداء في تحسين  تساهم الدراسة في تسليط الضوء علي أهمية دور مبادئ الحوكمة -2

 .المؤسسات المالية
أداء في تحسين  تنبع أهمية الدراسة من مدي إدراك اإلدارة لدور مبادئ الحوكمة -3
 .ؤسسات الماليةالم
في  تساهم الدراسة في التعرف على واقع المؤسسات المالية ودور مبادئ الحوكمة -4

 محل الدراسة.   أداء المؤسسات الماليةتحسين 
وضرورة االهتمام بها في  تكمن أهمية الدراسة في توضيح أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة -1

 اسة بشكل خاص.المؤسسات المالية بشكل عام والمصارف محل الدر 
 الدراسة منهجية: سادساا 

ى والذي يعتمد علتعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في عرض المشكلة 
 :وذلك عن طريق التالي تجميع البيانات والمعلومات لغرض تفسيرها ووصفه
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ت الدراسة النظرية: االستفادة من كافة المصادر والمراجع العلمية كالكتب والدورا -1
والمقاالت والرسائل العلمية المتعلقة بموضوع الدراسة واالستعانة بشبكة المعلومات الدولية 

 )اإلنترنت(.  
إعداد صحيفة استبيان تحتوي علي مجموعة من التساؤالت تم توزيعها علي العينة  -2

 محل الدراسة.  المستهدفة بالمؤسسات المالية
ألداة الرئيسية لجمع بيانات الدراسة التي سيتم طرق جمع البيانات: يمثل االستبيان ا -3

وقياس النتائج باستخدام البرنامج تقيمها بطريقة تتناسب مع فرضيات وموضوع الدراسة، 
(Spss.الذي يحتوي على حزمة من االختبارات اإلحصائية ) 

 الدراسة مجتمع: سابعا
 رية بالزاوية(.)فروع مصرف الجمهو المؤسسات المالية المستهدفة من أجل الدراسة 

 ) العاملين بالمؤسسات المالية محل الدراسة(.وحدة المعاينة: -1
 عينة الدراسة :) تتمثل عينة الدراسة في عينة عشوائية من مجتمع الدراسة(. -2

 الدراسة حدود: ثامناا 
 )دور تطبيق مبادئ الحوكمة في تحسين أداء المؤسسات المالية(.الحدود الموضوعية: 

 .)دراسة ميدانية في فروع مصرف الجمهورية بالزاوية(انية:الحدود المك
 سنة(. 2025الى  2052سنة )من الحدود الزمنية: الدراسة خالل الفترة 

 السابقة الدراسات: تاسعا
م( بعنوان مدى تطبيق مبادئ حوكمة في 9112)وآخرون دراسة عائشة علي.  -1

مبادئ  لتعرف علي مدى وأهمية تطبيقهدفت هذه الدراسة إلي ا الليبية. المصارف التجارية
الحوكمة بمصرف الجمهورية فرع العلوص، وتوصلت الدراسة إلي عدد من النتائج أهمها 
وجود تطبيق لبعض مبادئ الحوكمة المتمثلة في مبدأ مسؤولية اإلدارة العليا ومبدأ سيادة 

ة والمساواة واإلفصاح األخرى المتمثلة في المساءلة والعدال ئالقانون وال يتم تطبيق المباد
والشفافية بالمصرف، وكذلك توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات موظفي 
المصرف حول مدى وأهمية تطبيق مبادئ الحوكمة، وأوصت الدراسة بأهمية استمرار 

بتطبيق  مبدأ مسؤولية اإلدارة العليا ومبدأ سيادة القانون، وااللتزام المصرف في ترسيخ وتعزيز
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ادئ الحوكمة األخرى والمتمثلة في المساءلة والعدالة والمساواة واإلفصاح والشفافية مب
 بالمصرف وزيادة االهتمام بهم.

م( بعنوان أثر حوكمة الشركات علي األداء المالي 9112)دراسة محمد وقريشي -9
ء تحليل العالقة بين آليات الحوكمة واألدا إلى. هدفت هذه الدراسة للشركات الصناعية

المالي للشركات الصناعية المدرجة في سوق المال السعودي، وقد تناولت الدراسة أربعة 
األدوار، استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة، حجم مجلس اإلدارة ونشاط  ازدواجية)هي آليات 

العائد علي األصول، وتوصلت الدراسة  علىلجنة المراجعة( كما اعتمدت في قياس األداء 
لنتائج منها وجود أثر إيجابي ذو داللة معنوية الستقاللية مجلس اإلدارة إلي مجموعة من ا

علي أداء الشركة، وكذلك وجود عالقة ارتباط عكسية بين حجم مجلس اإلدارة واألداء 
 المالي.

دور آليات الحوكمة في تحسين األداء المالي  م( بعنوان9113دراسة رشيدة سلماني) -3
معرفة دور آليات الحوكمة في تحسين األداء  إلىدراسة هدفت هذه ال .التامين لشركات

مجموعة من النتائج أهمها أن حوكمة  إلىالمالي في شركات التأمين. وتوصلت هذه الدراسة 
شركات التأمين، وكذلك يعتبر مجلس اإلدارة أهم آلية ى الشركات تمثل أداة فعالة للرقابة عل

توجد عالقة ارتباط قوية بين آليات الحوكمة من آليات الحوكمة في شركات التأمين وكذلك 
 علىالشركات الدولية زيادة الدور الرقابي  علىواألداء المالي. ومن أهم التوصيات يجب 

شركات التأمين، وكذلك يجب االستفادة من الحوكمة في وضع مقياس لألداء المالي 
 لشركات التأمين.

المصارف  حوكمة الشركات في ئم( تطبيق مباد2011دراسة وليد معتصم البشير) -4
هدفت دراسة الي عرض بعض اإلسهامات النظرية لقضايا  والتعرف علي معوقات التطبيق.

الحوكمة وبيان أثر تطبيق معايير الحوكمة على األداء المالي للمصارف السودانية، 
ئ وتوصلت الدراسة الي مجموعه من النتائج أهمها أن هنالك وعيًا متناميًا لتطبيق مباد

الحوكمة داخل المصارف من بعض المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة ليس لهم علم بطرق 
واإلفصاح عن البيانات  المصارف بالشفافية إلزامتطبيق الحوكمة. ومن أهم توصيات الدراسة 

 المالية في التقرير السنوي. غير
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 مصطلحات الدراسة :عاشراا 
إدارة المؤسسات المالية واإلدارية والمصارف  أنها النظام الذي يتم من خالله -الحوكمة: -

وأحكام الرقابة على أداءها بالطريقة التي تحقق االستخدام األمثل لرأس المال العامل وتحقيق 
 عائد أفضل للمساهمين والدائنين وجميع أصحاب المصالح. 
، ، والعمالوالمستخدمون المدراء بمعنى أخر أن الحوكمة تضمن مصالح جميع األطراف )

 والمجهزون، والزبائن، والمراقبون، وأصحاب المصالح، والمساهمون والمجتمع(. 
هي المؤسسات التي تجمع األموال العامة من أجل وضعها بصورة  -المؤسسات المالية: -

وسندات مقابل دفع فوائد لحملتها وتقسم إلى  أسهممالية( من  أصولموجودات متداولة )
 ئع األفراد ومؤسسات، غير ودائعية خدمات صرفة(.مؤسسات ودائعية اي تعمل بودا

هو المنظومة المتكاملة إلنتاج أعمال المؤسسة في ضوء تفاعلها مع -األداء المؤسسي: -
عناصر بيئتها الداخلية والخارجية وقدرة المؤسسة على االستمرار والبقاء وتحقيق التوازن 

 .بينهما
 ة علي تحقيق أهدافه بأقل تكاليف ممكنه.هو قدرة المؤسسات المالي -المالي: األداء -
تحقيق هدف محدد من قبل المؤسسة  ىويعتبر األداء الوسيلة الرامية ال -األداء الوظيفي: -

 ويعرف األداء بأنه ناتج جهد معين قام ببدله فرد أو مجموعة إلنجاز عمل معين.
ملين في المؤسسات هو السلوك الوظيفي للعا والمقصود باألداء الوظيفي في هذه الدراسة

المالية ويرتبط مفهوم األداء الوظيفي بتقويم حسن أداء العاملين في المؤسسات المالية 
 لتحقيق أهدافها.

 
 اإلطار النظري لدراسة

 الحوكمة :أولا  
 نشأة الحوكمة ومفهومها 

ن ا( اللذBerle& Meansتعود جذور حوكمة الشركات والمؤسسات المالية إلى كال من )
، وتأتي آليات حوكمة 5232تناول موضع فصل اإلدارة عن الملكية وذلك عام  أول من

الشركات والمؤسسات المالية لسد الفجوة التي يمكن أن تحدث بين مدراء ومالكي الشركات 
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أبوالعطاء، ) بمصلحتهم.مكن أن تضر يجراء الممارسات السلبية التي  المالية منوالمؤسسات 

 (84م، ص3002

مة الشركات والمؤسسات المالية فتم البدء باستخدامه مع بداية عقد أما مصطلح حوك
التسعينات من القرن الماضي إذ تزايد استخدام هذا المصطلح بشكل واسع في السنوات 
األخيرة، وأصبح شائع استخدامه من جانب الخبراء السيما أولئك العاملون في المنظمات 

 (32م، ص3000)سليمان، الدولية واإلقليمية والمحلية. 
وقد تعدد تعريفات هذا المصطلح بحيث يعكس كل مصطلح وجهة النظر التي يتبناها من 

 خالل التعريف.
)على أنها ذلك النظام الذي من خالله إدارة وتوجيه وتنظيم ومراجعة  تعريف الحوكمةاذ تم 

ول إلى التي تواجه وتدير الشركات وتراقب أداؤها بحيث يضمن الوص المؤسسات واإلجراءات
 (334صم، 3002)الشمري،تحقيق رسالتها واألهداف المرسومة لها( 

ايضًا بأنها مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى  تم تعريف الحوكمةو 
تحقيق الجودة والتميز واألداء عن طريق اختيار األساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط 

 المنظمة.وأهداف 
هي النظام التي يتم من خالله  )بأنها ( عرفت الحوكمةIFCويل الدولية )أما مؤسسة التم

 إدارة الشركات والتحكم في أعمالها(.
)بأنها مجموعة من  عرفت الحوكمة (OECD)أما منظمة التعاون القتصادي والتنمية 

من العالقات بين كال من القائمين على إدارة الشركة ومجلس اإلدارة وحملة األسهم وغيرهم 
 المساهمين(. 

مجموعة من العالقات بين إدارة المؤسسة ومجلس إدارتها  م بأنها5222عرفتها عام  كما
ومساهميها أو األطراف ذات العالقات بها وهي تضمن الهيكل الذي من خالله يتم وضع 

فرح. ) األداء.مراقبة  أسلوبالمؤسسة واإلدارات التي يتم تنفيذ هذه األهداف وتحديد  أهداف

 (833م، ص3030، آخرونو

الشركة  إدارة)هي نظام متكامل للرقابة المالية وغير المالية والذي عن طريقة يتم  حوكمةالو 
 عليها(والرقابة 

 (34-32، ص3004)العشماوي. خليل، 
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الشركات  إدارةوقد عرفها البعض )بأنها مجموعة من العالقات التعاقدية التي تربط بين 
اإلجراءات والهياكل التي تستخدم  إيجادح فيها وذلك من خالل المصال وأصحابومساهميها 

إلدارة شؤون الشركة وتوجيه أعمالها من أجل ضمان تعزيز األداء واإلفصاح والشفافية 
والمساءلة بالشركة، وتعظيم الفائدة للمساهمين على المدى الطويل، مع مراعاة مصالح 

 األطراف المختلفة(. 
نها تنظيم األنظمة الكفيلة بتجنب وتقليل الغش وتضارب كما عرفت الحوكمة على )أ

 (323م، ص3030لطفي، ) (.المصالح والتصرف غير المقبول
كما عرفت الحوكمة بأنها )مجموعة من اآلليات واإلجراءات والقوانين والنظم والقرارات التي 

تميز عن تحقيق جودة ال إلىوبالتالي تهدف  تضمن كل من االنضباط والشفافية والعادلة
 (040صم، 3004علي، ) (.طريق تفعيل تصرفات إدارة الوحدة االقتصادية

تحدد العالقة بين إدارة الشركة من ناحية  واآلليات والمعايير التيوهي )مجموعة من القوانين 
المصالح أو األطراف المرتبطة بالشركة مثل )حملة السندات،  وأصحاب حملة األسهم

 (32م، ص3004سليمان، ) أخرى.ناحية  نون( منالمواطالعمال، الدائنون، 
)نظام متكامل للرقابة يشمل النواحي المالية  بأنهاوكما عرفت الحوكمة من قبل لجنة كأدبري 

 (02م، ص3030أحمد، ) (.وغير المالية من خالله يتم إدارة الشركة والسيطرة عليها
ة طرف آخر أي أن مجال أو هي )مجموعة من المبادئ واآلليات التي ترشد وتحد من سلط

الحوكمة الرئيسي رقابة أفعال وقرارات المديرين المؤثرة على مصالح المقرضين، وذلك 
 (344م، ص3000، وآخرونأمين. ) (.توازن المصالح بين المالك اإلدارة إلىبغرض التوصل 
بي للقضاء األداة القوية الفعالة التي تحول إليها الفكر المحاس بأنها)الكتاب كما عرفها أحد 

على جوانب القصور التي أصابت المحتوى اإلعالمي للمعلومات المحاسبية الناشئة عن 
 (380م، ص3004، كعبد المل) (.تطبيق المعايير المحاسبية

 أهداف حوكمة الشركات والمؤسسات المالية
بأعجاجة، ) يلي.أن لحوكمة الشركات والمؤسسات المالية العديدة من األهداف وأهمها ما 

 (02م، ص3004
 .األداءوالرقابة علي  واإلدارةالفصل بين الملكية  -5
 تحسين الكفاءة االقتصادية للشركات. -2
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 اإلدارةعدم الخلط بين المهام والمسؤوليات الخاصة بالمديرين التنفيذيين ومهام مجلس  -3
 ومسؤوليات أعضائه.

المصالح وتعزيز  صحابأالشركات وحماية حقوق المساهمين وغيرهم من  أصولحماية  -4
 دورهم في المراقبة.

إمكانية مشاركة المساهمين والموظفين والدائنين والمقترضين بدور المرقبين بالنسبة ألداء  -1
 .الشركات

 تحسين الممارسات المحاسبية والمالية واإلدارية في الشركة . -6
 .تقييم أداء اإلدارة  العليا وتعزيز المسالة ورفع درجة الثقة  -7
 المراجعة والتعديل للقوانين الحاكمة ألداء الشركات . -8
الشركات والمؤسسات المالية ووسائل تلك  أهدافالهيكل الذي تتحدد من خالله  إيجاد -2

 أهداف .
وعلى ضوء ما سبق يمكن القول أن حوكمة المؤسسات هي نظام إداري يتضمن إجراءات 

منافع لكل األطراف ذوي المصلحة وللمجتمع، وقوانين ومعايير لتنظيم العالقة وتحقيق ال
حوكمة إلى التهدف  أخرى  حيث أن هدفها األساسي تحسين أداء المؤسسات ومن وجهة نظر

 (302م،عدد3000.)العبد، تحقيق ما يلي
 بلوغ األداء المالي الجيد من خالل محاسبة اإلدارة أمام المساهمين. -5
 مؤسسات لتطوير وتحسين قدرتها التنافسية. الرقابة الجيدة والفاعلة على أداء ال -2
 محاربة التصرفات غير المقبولة سواء كانت في الجانب المادي أو اإلداري أو األخالقي  -3
 .المالية تحقيق الشفافية والعدالة وحماية حقوق المساهمين في المؤسسة -4
أمام الجمعية  تحديد ضوابط وقواعد وهياكل إدارية تمنح حق مساءلة إدارة المؤسسة -1

 العامة وتتضمن حقوق المساهمين فيها.
 تنمية االستثمارات وتدفقها من خالل تعميق ثقة المستثمرين في أسواق المال . -6
 فرص عمل جديدة . وإيجادتنمية المدخرات وتعظيم الربحية  -7
 متطورة تخدم الكفاءة استراتيجيةتطوير وتحسين ومساعدة أصحاب القرار على بناء  -8

 اإلدارية والمالية للمؤسسة .
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 .تطوير المعلومات والخبرات والمهارات نتيجة العمل بالحوكمة -2
وبالتالي نستنتج أن أهم أهداف حوكمة المؤسسات المالية العمل على تحسين وتفعيل األداء 
بكل أنواعه في المؤسسة، وكذلك العمل بكل الوسائل المتاحة لجلب االستثمارات المحلية 

إلى  ضافةللمستثمرين باإلاالمتيازات الممنوحة  القوانين أو نبية سواء بالتشريعات أوواألج
تطبيق مبدأ األخالق الحميدة والمعامالت اإلنسانية واالقتصادية بين المتعاملين مع 
المؤسسات المالية، فالجانب األخالقي في عمل الشركات والمؤسسات المالية هو األكثر 

 الجيدة والناجحة واإلدارة الرشيدة. مالئمة لدعم الحوكمة 
)أبراهيم، تي أحد الكتاب ان أهداف حوكمة الشركات والمؤسسات المالية تتمثل في اآل ويرى 

 (333م،ص3004
مجلس اإلدارة بحيث يتوفر لديهم المهارات  أعضاءومعايير جيدة الختيار  آليات ءإرسا -5

 والنزاهة. واألمانةوالقرارات  والتأهيل  العلمي 
المصالح  وتوفير  الغش واالحتيال مع معالجة مشكلة تضارب أساليبالحد من  -2

 معلومات بدرجة كبير من الشفافية .
 عداد القوائم والتقارير المالية.أ سس التي بناء عليها  يتم واإلجراءات  واأل اآللياتتحديد  -3
ن  المحليين إتاحة  الفرصة للشركات للحصول علي استثمار اكبر من المستثمري -4

 داء المؤسسات المالية.أواألجانب وذلك  لزيادة ثقة في 
ونستنتج ما سبق ذكره إن الحوكمة تعني وجود أنظمة تحكم العالقات بين األطراف األساسية التي 
تؤثر في سلوك المؤسسة وتعزيز أدائها على المدى البعيد وفي خضم ذلك يمكن تلخيص أهداف 

 : ةاآلتيالحوكمة في النواحي 
 تحسين أداء الشركات والمؤسسات المالية ومنظمات األعمال.  -5
 بمعالجة الغش وتضارب المصالح والتصرفات الغير مقبولة أخالقيا. األنظمةوضع  -2
وضع أنظمة الرقابة على أداء الشركات والمؤسسات والمنظمات وأعضاء مجلس اإلدارة  -3

 والمساهمين.
ير العمل داخل الشركات والمؤسسات المالية ومنظمات وضع القوانين واإلجراءات بس -4

 األعمال لتحقيق أهدافها .
 (30 -32م، ص3004)سليمان، الشركات والمؤسسات المالية أهمية حوكمة
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ان مفهوم حوكمة الشركات والمؤسسات المالية لها العديد من المزايا والمنافع التي يمكن أن 
 تحققها الدول ومنها. 

 ر المتعلقة بالفساد المالي واإلداري التي توجهها الشركات و الدول.تخفيض المخاط -5
رفع مستويات أداء المؤسسات المالية وما يترتب عليه مندفع عجلة التنمية والتقديم  -2

 االقتصادي لهذه الدول.
جذب االستثمارات األجنبية وتشجيع رأس المال المحلي على االستثمار في المشروعات  -3

 الوطنية.
 أسواقزيادة قدرة الشركات والمؤسسات المالية الوطنية على المنافسة العالمية وفتح  -4

 جديدة لها.
 (380م، ص3032)عزالدين. حسين، يضيف آخر أن أهمية الحوكمة تظهر فيما يلي: 

 إفالس وتعسر بعض البنوك والمصارف بسبب سوء اإلدارة وإساءة استغالل السلطة. -5
صحاب المصالح األخرى من احتمال تواطؤ كبار المساهمين أين و حماية حقوق المساهم -2

 مع اإلدارة لتحقيق مصالحهم الشخصية دون اعتبار لمصالح الغير.
التدخل في مسؤولية مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين أمام أصحاب المصالح  -3

 والمساهمين .
 حوكمة لتوجيه االستثمارات.طلب المؤسسات االستثمارية العالمية توافر مستوى من ال -4

 -380م، ص3032)عزالدين. حسين، عوامل الهتمام بحوكمة الشركات والمؤسسات المالية

383) 

هناك العديد من عوامل واألسباب التي أدت إلي االهتمام بحوكمة المؤسسات والشركات منها 
: 
سسات والشركات انعدام أسلوب ممارسة سلطة اإلدارة الرشيدة يمكن القائمين على المؤ -5

كانوا أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة أو كبار الموظفين من نهب الشركة  سواءمن الداخل 
 أو المال العام على حساب المساهمين والدائنين وعموم الجمهور. 

سوء اإلدارة لعجز المؤسسات والشركات عن المنافسة وخروجها من األسواق تماما وذلك  –2
 ؤوس أموال كافية .لعدم قدرتها من جلب ر 
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افتقاد الشفافية والوضوح والدقة في الحسابات الختامية للمؤسسات والشركات  -3
 القرار االستثماري الصحيح . اتخاذوالمشروعات تجعل المستثمرين غير قادرين على 

الحوكمة وآليات اإلدارة الرشيدة ضرورية ومهمة سواء بالنسبة لالقتصاد الكلي أو  –4
مة، وكذلك الخاصة ووضع هيكل يسمح بقدر من الشفافية والحرية في ظل الشركات العا

 القانون.سلطة 
الحاجة الى ممارسة الحوكمة أو سلطة اإلدارة الرشيدة للفصل بين الملكية وإدارة الشركات –1

 العامة.
 األداة.تساهم حوكمة الشركات في تقليل المخاطر وتحسين  –6
 جمهور المستثمرين في عملية الخصخصة. تساهم الحوكمة في زيادة ثقة –7
 المال.تساهم الحوكمة في زيادة إعداد المستثمرين في البورصات وأسواق  –8
  للدولة.تساعد حوكمة الشركات في تحقيق عائد  –2

 مبادئ حوكمة المؤسسات المالية:
تطبق  األسس والممارسات التي )مجموعة في أنها المالية مبادئ حوكمة المؤسسات تتمثل

بصفة خاصة على المؤسسات المساهمة وتتضمن الحقوق والواجبات لكافة المتعاملين مع 
م، 3004)سليمان، المؤسسة والتي تظهر من خالل النظام واللوائح الداخلية المطبقة بها(.

 (30 -32ص
البد من اإلشارة إلى انه ال يوجد نموذج أو نظام خاص بحوكمة الشركات والمؤسسات 

وكذلك منظمات األعمال لهذا السبب عملت منظمة  ،لذي يناسب جميع الدولالمالية ا
على إصدار قواعد ومعايير تتالءم وخصوصية كل  (OECD)التعاون والتنمية االقتصادية 

 .دولة ضمن إطار لمبادئ الحوكمة العامة
تقوم  أنم طلب مجلس منظمة التعاون االقتصادية والتنمية من المنظمات 5228وفي سنة 

باالشتراك مع الحكومة الوطنية وغيرها من المنظمات الدولية والقطاع الخاص بوضع 
م توصلت 9114سنه  يوف المؤسسات.مجموعة من المعايير والمبادئ الخاصة بحوكمة 

المنظمة الي مجموعة من المبادئ الرسمية التي تهدف الي دعم الثقة في سوق رأس 
 الي :المال وكانت هذه المبادئ علي النحو الت
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ويقصد به ضرورة  وجود إطار  قانوني -ضمان وجود إطار فعال لحوكمة المؤسسات: -1
عالقتهم  إنشاءماد علية في تعاالوتنظمي مؤسس فعال يمكن كافة المشاركين في السوق من 

 التعاقدية الخاصة.
العمل  إلى أيهدف هذا المبد -وخصائص الملكية األساسية: حقوق المساهمينمبدأ  -9

المحافظة علي مصالح المساهمين التي يكلفها لهم القانون  كالحرية في االنتخاب  علي
 واإلفصاح في الوقت المناسب عن المعلومات والتصويت ......الخ.

تحديد الضوابط واإلجراءات المتعلقة بجميع العمليات يهتم ب-السلوك األخالقي: مبدأ -3
الخاصة التي يتم تعميمها في المصرف، إذ  القيم ومجموعةاألخالقي ذات العالقة بالسلوك 

تحدد تلك القيم النطاق المناسب إلجراء الحوار الصريح في الوقت الصحيح حول حل 
المشكالت فضاًل عن كونها تمنع الفساد وتعاطي الرشوة في التعامالت سواء على المستوى 

 .الداخلي أم الخارجي للعمليات المصرفية
يتضمن هذا المبدأ تأكيد علي المعاملة -لمتكافئة للمساهمين:المعاملة العامة امبدأ  -4

ممارسة السلطة اإلدارة بالمؤسسة ولكن ال يتصدى   أساليبالمتكافئة للمساهمين في نطاق 
 المباشر. األجنبيللسياسات الحكومية في مجال تنظيم االستثمار 

 أصحابل يتمث -المصالح في حوكمة المؤسسات المالية : أصحابدور مبدأ   -5
والمعنويين الذين تتوفر فيهم ثالث ميزات تتمثل في كل من  نالطبيعيي األفرادالمصالح في 

القدرة علي التأثير في اداء المؤسسة وتقديم موارد خاصة من أجل تميزها ونجاحها، القدرة 
وبالتالي يحب ان ينطوي إطار ممارسات حوكمة المؤسسات علي  علي تحمل المخاطر معها

التعاون  تشجيع ىعل المصالح  كما يراها القانون،  وأن يعمل ايضا أصحاببحقوق  اعتراف
 المصالح في خلق ثورة وفرص العمل. أصحاببين 

  اإلفصاحينبغي ان يكفل إطار حوكمة المؤسسات تحقيق  -اإلفصاح والشفافية:مبدأ  -2
الحالة المالية وهيكل الدقيق وفي الوقت المناسب بشأن  كافة المسائل  المتصلة بالمؤسسة  ك

 المالية.
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حيث يجب أن تتيح حوكمة المؤسسات الخطوط  -: اإلدارةمسؤوليات مجلس مبدأ  -7
اإلرشادية لتوجيه وإدارة المؤسسة، كما يجب ان تكفل المتابعة لإلدارة التنفيذية من قبل 

 مجلس اإلدارة ،وأن تتضمن مسألته من قبل المساهمين .
مستوى الجودة علي التطبيق الجيد لمحددات الحوكمة في  يتوقف -محددات الحوكمة:

 (32م،ص3002.)سليمان، الشركات والمؤسسات المالية ويوجد نوعين من المحددات هما
 أولا /المحددات الخارجية وتشمل اآلتي

 التشريعات والقوانين المنظمة للنشاط االقتصادي العام لالستثمار في الدولة مثل خالمنا -5
 وق العمل والمؤسسات المالية.وقوانين س

 . واإلفالس تنظيم المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية -2
القدرة على توفير  اوجود قطاع مالي كفؤ مثل المصارف والبنوك وأسواق المال والتي له -3

األجهزة والهيئات الرقابية في  ةواالستثمارية وكفاء التمويل الالزم للمشرعات االقتصادية
 لرقابة علي المؤسسات المالية.احكام ا

التي تضمن عمل األسواق مثل الجمعيات المهنية  وجود بعض المؤسسات ذاتية التنظيم -4
 التي تضع ميثاق شرف للعاملة في سوق األوراق المالية .

والمراجعة واالستشارات  وجود  مؤسسات خاصة بالمهن الحرة مثل مكاتب المحاماة -1
 المالية واالستثمارية.

 المحددات الداخلية وتشمل اآلتي
القواعد والتعليمات واألسس التي تحدد كيفية اتخاذ وتطبق القرارات داخل المؤسسات  -5

 المالية.
 وضع هياكل إدارية سليمة توضح كيفية اتخاذ القرارات داخل المؤسسات. -2
س اإلدارة توزيع السلطات والمهام داخل المؤسسات المالية بين الجمعية العامة ومجل -3

 .األطرافوالمدراء التنفيذيين من اجل تخفيف التعارض بين مصالح هذه 
زيادة الثقة في االقتصاد القومي، وتعميق دور أسواق المال وزيادة قدرته على تعبئة  -4

 المدخرات ورفع معدالت االستثمار، والحفاظ على حقوق األقلية أو صغار المستثمرين.
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الحوكمة تشجع على نمو القطاع  القتصادي والستثماري علي حد  ومن ناحية أخرى نستنتج أن
تساعد المشروعات في الحصول على  التنافسية وكذلكالخاص والعام ودعم قدراتهم سواء القطاع 

 التمويل الالزم وتوليد األرباح باإلضافة إلي مساهمتها في خلق فرص العمل . 
  -الحوكمة في المصارف :

مفهوم حوكمة الشركات في المصارف، وذلك لما تفرضه الطبيعة  تظهر الحاجة لتحليل
المصرفية إلحكام الرقابة عليها، فحوكمة المصارف هو إطار عملية معقدة يشمل مساهمي 
المصرف ومجلس إدارته ومديريه وغيرهم من الموظفين، كما تعمل في ظل نظام فريد من 

شاملة من القوانين واللوائح المصرفية،  الرقابة العامة من هيأة مشرفين مصرفيين، ومجموعة
 .والتفاعل بين كل هذه العناصر يحدد مدى جودة األداء المصرفي

على أن القطاع المصرفي أكثر  (211ص، 2006 )عبده،و (66، ص2007،)مطروقد أشار 
وقد ُيعزى السبب إلى أن المصارف التزامًا بمبادئ حوكمة الشركات من باقي القطاعات، 

  -عنصرين:عد حوكمة الشركات أكثر من غيرها وذلك من خالل تخضع لقوا
الدور الرقابي الذي يلعبه المصرف المركزي، والسياسة النقدية التي يضعها، والتحقق من -5

 توافر حوكمة الشركات.
حرص مجالس اإلدارة في المصارف على االلتزام بالمعايير الدولية مثل قواعد بازل -2

 المصرفية.ومبادئها في الرقابة 
هذا المفهوم في القطاع المصرفي قامت لجنة بازل المصرفية بدراسة هذا  فنظراا لزيادة أهمية

المفهوم وتحليله ووضع معايير محددة لتطبيقه، تعمل على مساعدة المصارف على النمو 
ظهرت لمعالجة األسباب التي أدت إلى األزمات  IIوالتوسع، كما أن معايير اتفاقية بازل 

صرفية في كثير من الدول، والمتمثلة في عدم إدارة المصارف للمخاطر المصرفية، التي الم
تتعرض لها، بسبب ضعف الرقابة الداخلية والخارجية، وإذا تم تطبيق هذه المعايير التي 

تعد بمثابة نتاج لمبادئ الحوكمة في القطاع  II'Iخرجت من مؤتمرات ومقررات بازل
نتيجة أحدى الدراسات لتؤكد أن المصارف تقوم بتطبيق مبادئ المصرفي، وهذا ما أكدته  

الحوكمة المتمثلة في مقررات بازل، وذلك من خالل تطبيقها لمنشورات المصرف المركزي ، 
وفي هذا المجال أشار إلى أن الطريق بالنسبة للقطاع المصرفي لتطبيق معايير اتفاقية بازل 

II  كات، باعتبار معايير بازل حول المراقبة تمر من خالل تطبيق مبادئ حوكمة الشر
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والتحكم وإدارة األزمات، لذلك فإنه من مصلحة النظم المصرفية تطبيق مبادئ حوكمة 
 (222-220)عبد الحليم، صالشركات.

فالحوكمة من المنظور المصرفي وفقًا لمقررات بازل تتضمن الطريقة التي تدار بها 
ها واإلدارة العليا، والتي من شأنها أن تؤثر في المؤسسات المصرفية بواسطة مجالس إدارت

كيفية قيام المؤسسة بوضع أهدافها وإدارة العمليات اليومية، ومراعاة مصالح ذوى الشأن 
المتعاملين مع المؤسسة، بما فيهم الموظفين والعمالء والمساهمين وإدارة أنشطة المؤسسة، 

 (  323 -322الغنيمي، ص  )المودعين. وفقًا للقوانين السارية بما يحمي مصالح 
ووضعت لجنة بازل الخطوط العريضة ألفضل الممارسات الدولية للمؤسسات المصرفية من 

في  5222خالل إصدارها لورقة بعنوان " تعزيز الحوكمة في المنظمات المصرفية " عام 
وفي  2001شكل سبع ممارسات أو تطبيقات سليمة وبعدها أصدرت نسخة معدلة في عام 

أصدرت نسخة محدثة والمتمثلة في ثمانية مبادئ للحوكمة في  2006فبراير شهر 
أصدرت لجنة بازل نسخة منقحة ومضافة إليها مبادئ جديدة  2051المصارف وفي يوليو 

 لتصل مبادئها ثالث عشر مبدأ.  
 (م2001دليل الحكم المؤسسي الصادر عن مصرف ليبيا المركزي )-الحوكمة في ليبيا :

في البيئة الليبية مؤخرًا تحت تسمية الحكم المؤسسي أحيانا كما جاء به  الحوكمةجاء مفهوم 
 البعض باإلدارة الرشيدة أحيانا أخرى، إال أنه متعارف عليه بحوكمة الشركات أو المصارف

وقد كان لمصرف ليبيا المركزي دورًا في تبني هذا المفهوم بصفته جهة رقابية وإشرافية على 
 -خالل: المصارف وذلك من

م، فقد نص هذا القانون في مواده أعطى  2001( لسنة 5رقم ) قانون المصارف-5
لمصرف ليبيا المركزي الصالحية باإلشراف والرقابة على المصارف التجارية، كما أنه عند 
النظر في طيات مواد القانون نجد أنها حملت جزءًا من معايير حوكمة الشركات الدولية وبما 

يئة المحلية، وهذا أكده محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق على أن القانون يتناسب مع الب
( بشأن المصارف يعمل على تبني معايير الرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن 5رقم )

لجنة بازل، ومعايير الصناعة المصرفية الدولية، وتطبيق مبادئ المحاسبة والمراجعة الدولية، 
ية وتطبيق ممارسات حوكمة الشركات الدولية وذلك بإصدار ومبادئ اإلفصاح والشفاف
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تعليمات تلزم المصارف تأسيس إدارة مراجعة داخلية تابعة لمجلس اإلدارة، وتأسيس وحدة 
االمتثال، وذلك للقيام بمجموعة من المهام، وإعداد المصارف بيانًا ماليًا ودخاًل تفصيليًا 

م بمراجعة كل مصرف مراجعان قانونيان مستقالن شهريًا وفقًا للمعايير الدولية، وأن يقو 
مقيدان في سجل مصرف ليبيا المركزي، تختارهما الجمعية العمومية، وتأسيس إدارات 
مخاطر مرتبطة بالعمليات التشغيلية واالئتمان والسوق، وتقدير متطلبات رأس المال الواجب 

المعايير الدولية، وتطوير االحتفاظ به واستحداث أسس جديدة لتصنيف الديون تتماشى مع 
، وتقديم نظم رقابة IIنماذج جديدة الحتساب رأس المال وبما يتناسب مع متطلبات بازل 

 داخلية لتحديد مستوى جاهزية المصارف لتطبيق المعايير الجديدة.
( باعتماد دليل الحوكمة بالقطاع المصرفي الليبي، 2050( لسنة )20رقم ) إصدار قرار-2

وضرورة إلزام المصارف للعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره واستصدار القرارات التنفيذية 
بهذا الخصوص، حيث نجد في هذا الدليل بأنه مّكمٌل ويعمل جنبَا إلى جنب مع البيئة 

التي يصدرها مصرف ليبيا المركزي، ويستند للمبادئ التي القانونية والتشريعية والرقابية 
أصدرتها منظمة بازل المصرفية والتي اعتبرت مبادئ عامة، وتعديلها بما يتماشى مع البيئة 
الليبية، ويحتوي هذا الدليل على ستة فصول منها تعريفات عامة، وحقوق المساهمين، 

دليل الحوكمة ) رة، واإلفصاح والشفافية.ومجلس اإلدارة، واللجان المنبثقة عن مجلس اإلدا
 (م2050الليبي، لسنة  بالقطاع المصرفي

 
 ثانياا / المؤسسات المالية

 اولا: مفهوم المؤسسات المالية
تعد المؤسسة المالية منظمة أعمال كبقية منظمات األعمال األخرى التجارية والصناعية إاّل 

مثل القروض واألوراق المالية بداًل من  مالية أصول أصولهاانها تختلف عنها في كون 
الشركات الصناعية، كما ان خصومها أيضًا  أصولالمباني واآلالت والمواد الخام التي تمثل 

 خصوم مالية مثل الودائع والمدخرات بأنواعها المختلفة. 
على أنها مجموعة من الموارد البشرية والمادية والمالية التي  وتعرف المؤسسات المالية/

تعمل وفق تركيب معين بشكل متكامل ومهيكل من أجل أداء وظائف مناطة بها وتحقيق 
 .أهدافها
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 أصولوضعها بهيئة  وإعادة األموالتعريف أخر وهي المؤسسات التي تعمل على جمع 
 الملموسة. األصولوالسندات فضاًل على  األسهممالية مثل 

لتي تزود عمالئها بباقة من الخدمات تلك المنظمات ا إنها وتعرف ايضًا مؤسسات المالية/
 عليها من خالل القوانين والتشريعات الحكومية. واإلشرافالمالية المتنوعة ويتم السيطرة 

مالية  أصولمن عامة الناس ووضعها في  األموالمؤسسة تقوم بجمع  بأنهاوكذلك عرفت 
 مثل الودائع والقروض والسندات بداًل من الممتلكات المالية.

أنواع المؤسسات المالية  بالمؤسسات المالية لختالف ك نستنتج تعدد التعريفات الخاصةومن ذل
 جديدة منها على المستوى العالمي في المستقبل. أنواعظهور  إمكانيةمع 

 ثانياا: مفهوم األداء المالي 
قاء شرطا جوهريا لالستمرارية والب المالية يمثلمفهوم األداء المالي داخل المؤسسات  أصبح

في تكوين ودعم القدرات التنافسية  هو األساس اختياريا ويكون فلم يعد امرًا  وعدم االندثار
ألي منظمة سوأ كانت حكومية او خاصة، فيلعب األداء دورًا فعااًل ومهمًا في تطوير 
وتحسين المؤسسات المالية كون أن طبيعة البيئة تنافسية تتميز بعدم االستقرار وعدم التأكد 

وبالتالي تحقيق اعلي  أهدافهاعن األداء من خالل الحكم علي المؤسسة في تحقيق  رويعب
 .معدالت لألداء

/ هو تعظيم النتائج من خالل فقد تعددت تعاريف األداء فهنالك من يري أن األداء المالي
 ىمستمرة تمتد ال اإليرادات بصفةالتكاليف وتعظيم  بتدنيتحسين المردودية ويتحقق ذلك 

المتوسط والطويل بغية تحقيق كل من التراكم في الثروة واالستقرار في مستوى األداء.  مدى
 (16موص2057)قبلي 

النشاط  وأوجهعلي أنه مجموعة الوسائل الالزمة :=ويعرف األداء المالي في المصارف
المختلفة والجهود المبذولة لقيام البنوك بدورها وتنفيذ وظائفها في ظل البيئة المصرفية 

. )الربيعي. األهدافمن اجل تقديم الخدمات المصرفية التي تحقق  ةالخارجية المحيط
 ( 83ص، 2055راضي،

علي أنه قدرة المؤسسة علي االستمرارية والبقاء ومحققة التوازن بين  -عرفه بيتر داركر:و 
 رضا المساهمين والعمال .
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موارد المادية والبشرية لل المؤسسة)انعكاس لكيفية استخدام عّرف األداء أيضا بأنهويُ 
 (235، ص2000واستغاللها بالصورة التي تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها(.)الحسيني، 

المنظمة األهداف  )علي انه درجة  بلوغ الفرد او الفريق اواألداء بالنسبة ألحمد سيد ويمثل
 (451، ص2002المخططة بكفاءة وفعالية(.)مصطفي، 

 األداء أن  من هذه التعاريف نستنتج
هما الطريقة في استعمال الموارد أي  أساسييناألداء هو حاصل تفاعل عنصرين  -5

 والنتائج المحققة  من ذلك االستخدام أي لفعالية . الكفاءة
وهو البقاء في  األداء يعد مقياس للحكم علي مدى تحقيق المؤسسة لهدفها الرئيس -2

ثم تتمكن من المحافظة علي التوازن  التنافس ومنسوقها والستمرارها في نشاطها في ظل 
 كل من المساهمين والعمال . ةفي مكافئ

هو  األداء يرتبط بالقدرة علي تحقيق األهداف ويعبر عن المقارنة بين ما هو مخطط وما -3
 فعلي.

 ثالثاا: مفهوم األداء الوظيفي
قيام الموظف إلى مجموعة السلوكيات اإلدارية المعبرة عن  األداء الوظيفي/ مفهوميشير 
وتتضمن جودة األداء وحسن التنفيذ والخبرة الفنية المطلوبة في الوظيفة، فضاًل عن  بعمله

االتصال والتفاعل مع بقية أعضاء المنظمة وااللتزام باللوائح اإلدارية التي تنظم عمله 
 (65م، ص2004)الحوامدة، والسعي نحو االستجابة لها بكل حرص.

سسات إلى تحديد نوعية وكمية أداء األفراد العاملين فيها وتحديد لذا تسعى المنظمات والمؤ 
 القابليات واإلمكانيات التي يمتلكها كل فرد ومدى احتياج األفراد إلى التطوير.

/ يعني الحصول على حقائق وبيانات محددة من شأنها أن تساعد  وقياس األداء الوظيفي
ه فيه، في فترة زمنية محددة، وتقدير مدى في تحليل وفهم تقييم أداء العامل لعمله ومسلك

(. كفاءته الفنية والعملية والعلمية للقيام بالواجبات المتعلقة بعمله الحالي وفي المستقبل
 (86م، ص5226، اويشش)
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ويعتمد نجاح تطبيق مبادئ الحوكمة بدرجة كبيرة على اإلدارة الرشيدة من حيث تدريب 
دراتهم وزيادة الحوافز المقدمة لهم بشكل يساعد على إيجاد األفراد العاملين وزيادة مهارتهم وق

 المناخ المالئم.
 (81م، ص5222)اللوزي، -ويمكن أن يجني األفراد العاملين الفوائد التالية:

 إعطاء العاملين الوقت والفرصة الستخدام خبراتهم وقدراتهم. -5
 ت العمل.تنمية مهارتهم من خالل المشاركة في تطوير أساليب وإجراءا -2
 الحصول على التدريب الالزم لزيادة مهارتهم. -3
 حصولهم على الحوافز المالئمة للجهود التي يبذلونها عند القيام بأعمالهم. -4

 الجانب العملي
ن أسلوب البحث الميداني حيث قاموا بإعداد صحيفة اأتخذ الباحث-:أسلوب جمع البيانات

 . دراسةلومات التي تخدم هدف الاستبيان صممت لتشمل جميع البيانات المع
الجمهورية مصرف بفروع بناء على مشكلة الدراسة يتمثل مجتمع الدراسة  مجتمع الدراسة:

 .الزاويةمدينة ب
تم اختيار عينة الدراسة من مجتمع الدراسة وتمثلت في الموظفين العاملين  عينة الدراسة :

 .الزاويةمدينة بالجمهورية مصرف بفروع 
المنهج الوصفي التحليلي نظرًا لمالئمته لهذا النوع من الدراسات  ماستخدا الدراسة:منهج 
من أدوات جمع البيانات وتحليلها وهى  محدداً  فرض نوعاً  الدراسةإن طبيعة ، و البحثية

استمارة االستبيان حيث إن دقة ومصداقية البيانات التي يتم جمعها يعتمد على حسن اختيار 
لحصول لتخدم لذلك مع الحرص على صياغة مجموعة من األسئلة لألداة التي تس انالباحث

 مشكلة والفرضيات المعدة لذلك.الدراسة من خالل ال على بيانات تخدم موضوع
باالختبارات  انللتأكد من صدق وصالحية صحيفة االستبيان قام الباحث -:اختبارات الصدق

 .اآلتية
جانب  انلقد راع الباحث -:Content validityصدق المحتوى أو صدق المضمون  -1

صدق المحتوي في االستمارة، من خالل التأكد من أن جميع األسئلة التي تحتويها االستمارة 
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كما تغطي جميع جوانب وأبعاد الفرضيات الرئيسية  ،تغطي جميع أبعاد المشكلة قيد الدراسة
 المنتقاة من اإلطار النظري للدراسة .والفرعية 

التي أعدت للتطبيق وهي تضم ثالث مجموعات رئيسية من تم التوصل إلى الصورة 
 -: كاألتياألسئلة وهي 

أسئلة شخصية وتشمل الجنس والمستوى التعليمي ومدة  3وتضم  -المجموعة األولى:
 .الخبرة

 فقرة  حول مبادئ الحوكمه. 32وتشمل  -المجموعة الثانية:
 لوظيفي.فقرة حول األداء المالي وا 53وتشمل -المجموعة الثالثة:

بتوزيع استمارة استبيان على جميع عينة الدراسة والذين  انوبعد عملية التعديل قام الباحث
( يبين عدد االستمارات الموزعة والمتحصل 5والجدول رقم )( موظف 60)عددهم حوالي 

 القابلة للتحليل.ا و عليه
 

 مارات القابلة للتحليلعدد االستمارات الموزعة والمسترجعة ونسبة االستيوضح (  1جدول رقم )

عدد 
االستمارات 
 الموزعة

عدد االستمارات 
 المسترجعة

عدد االستمارات 
 المستبعدة

عدد االستمارات 
 القابلة للتحليل

نسبة االستمارات 
 القابلة للتحليل%

60 57 3 45 02% 

 

من عدد  %20بلغت ( نالحظ أن نسبة عدد االستمارات القابلة للتحليل5)رقم من الجدول 
 االستمارات المسترجعة.

للتأكد من ثبات االختبار " -Reliability and Validate:اختبار الثبات والصدق -9
 Alpha بحساب درجة الثبات باستخدام معامل كرونباخ ألفا انأداة الدراسة " قام الباحث

Cornbach والصدق الذاتي عن طريق الجذر التربيعي للثبات للتأكد من صدق االستمارة .
 (.2كانت النتائج كما بالجدول رقم )ف
 

 نتائج اختبار كرونباخ ألفايوضح  (2) جدول رقم

 معامل الصدق معامل الثبات عدد العبارات المجموعة م

 0.86 0.74 39 مبادئ الحوكمه 1

 0.90 0.81 13 األداء المالي والوظيفي 2
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( )معامل الثبات ( ألفا ) خكرونبا( نالحظ أن قيم معامل 2من خالل الجدول رقم )
وهذا يدل على توفر درجة عالية من الثبات  0.60كان أكبر من  الحوكمهلمحور مبادئ 

كذلك فإن معامالت الصدق قريبة من الواحد الصحيح فهذا يدل و الداخلي في اإلجابات. 
تحقيقا بات في على توفر درجة عالية من الصدق مما يمكننا من االعتماد علي هذه اإلجا

 هداف الدراسة وتحليل نتائجها. أ 

 
 وضح معامالت اختبار الثبات لمحوري الدراسةي( 8) شكل

 

 انتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة بعد تجميع استمارات الستبيان استخدم الباحثل
لتالي بالجدول اموضح الطريقة الرقمية في ترميز البيانات حيث تم ترميز اإلجابات كما 

 (3رقم )
 

 توزيع الدرجات على اإلجابات المتعلقة بالمقياس الخماسييوضح  (3)جدول رقم

( فإذا كان متوسط درجة 3(  يكون متوسط  درجة الموافقة )3رقم )السابق  من خالل الجدول
. أما إذا كان ارتفاع درجة الموافقةدل على ( في3إجابات مفردات العينة يزيد معنويا عن)

 ،انخفاض درجة الموافقة( فيدل على 3متوسط درجة إجابات مفردات العينة يقل معنويا عن)
( فيدل على 3في حين إذا كان متوسط درجة إجابات مفردات العينة ال تختلف معنويا عن )

كان متوسط درجة الموافقة وبالتالي سوف يتم اختبار ما إذا  .درجة الموافقة متوسطة أن
وبعد االنتهاء من ترميز اإلجابات وإدخال البيانات األولية  ( أم ال3تختلف معنويا عن )

 غير موافق محايد موافق اإلجابة

 1 2 3 الدرجة
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 استخدام هذه الحزمة في تحليل البيانات م( ت(SPSSباستخدام حزمة البرمجيات الجاهزة 
 .األولية كما يلي

المؤهل الجنس و  حسبتوزيع مفردات عينة الدراسة  -الدراسة:خصائص مفردات عينة 
 .العلمي

 

 ( التوزيع التكراري لخصائص  عينة الدراسة4جدول رقم )

 العدد المتغير

 الجنس
 

 41 ذكور

 13 إناث

 
 المؤهل العلمي

 

 3 دبلوم متوسط

 19 دبلوم عالي

 28 بكالوريوس

 4 دراسات عليا

التعليمية متنوعة حيت ( أن عينة الدراسة كانت مستوياتهم 4أتضح من جدول السابق رقم )
كانت نسبة األعلى من الذين يحملون شهادات بكالوريوس ومؤهالت جامعية عليا وبالتالي 

جيدة وموثوق بها ويمكن  هذا يعطي مدلول علي أن إجاباتهم حول دور مبادئ الحوكمة
 محل الدراسة. االعتماد عليها بمصداقية عالية في المؤسسات المالية

 الدراسةتحليل فقرات محاور 
العديد من المقاييس اإلحصائية كالمتوسطات هما باستخدام حساب شملت الدراسة محورين وتم

واستخدامها الختبار الفرضيات وان  ،الحسابية واالنحراف المعياري لفقرات كل محور
 (.2يساوي ) المتوسط الفرضي

 -فكانت النتائج كما يلي: مبادئ الحوكمة/ تحليل فقرات المحور اولا 
 

مبدأ التقييم السلوك األخالقي والرقابة ( يوضح نتائج تحليل فقرات الفرضية األولى 5جدول )
 والمساءلة 

 
 الفقرة

 االنحراف المتوسط
 المعياري

الترتيب حسب 
 درجة الموافقة

يقوم المصرف بنشر مبدأ السلوك األخالقي بين الموظفين 
 .وتعريفهم ببنوده

1.89 .83666 9 

ك األخالقي الجيد العواقب المترتبة على يوضح مبدأ السلو 
 .لبنودهأي خرق 

2.07 .70711 8 

 6 89443. 2.40 .يتوفر دليل مكتوب عن أخالقيات المهنة داخل المصرف

http://www.stc-rs.com.ly/
http://www.stc-rs.com.ly/


 

rs.com.ly-www.stc   

  2222ابريل    81العدد 

 Volume 18     April 2222  

 مجلة دراسات االنسان و المجتمع
Human and Community  

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
    2022 لمجلة دراسات اإلنسان والمجتمع

 

Copyright © HCSJ  2022 26 

 

 روح انتماءالجيد إلى رفع  األخالقييؤدي مبدأ السلوك 
 .الموظفين للمصرف

2.85 .70711 2 

ين أداء إلى تحس والمساءلة الداخليةتؤدي الرقابة 
 .الموظفين بالمصرف

2.71 .70711 3 

توجد بالمصرف دائرة متخصصة للتدقيق والتفتيش 
 . والرقابة

2.32 .83666 5 

تساهم الرقابة في إتباع اللوائح والقوانين واإلجراءات داخل 
 . المصرف

2.92 .89443 1 

 4 54772. 2.56  .توفر الرقابة نظام فعال للتقارير المالية داخل المصرف

شامله لإلشراف  إستراتيجيةيعمل المصرف ضمن خطة 
 .والرقابة والمساءلة

2.14 1.00000 7 

يتضح أن جميع الفقرات كان متوسطها الفعلي أكبر من  (1رقم ) من نتائج الجدول السابق
( وهذا يدل على أن المبحوثين يوافقون على فقرات الفرضية, ماعدا 2المتوسط الفرضي )

يقوم المصرف بنشر مبدأ السلوك األخالقي بين الموظفين وتعريفهم )على  الفقرة التي نص
 وهو أقل من المتوسط الفرضي. 5.82يساوي  الفقرةحيث كان متوسط  .(ببنوده

 مبدأ اإلفصاح والشفافية( يوضح نتائج تحليل فقرات الفرضية الثانية 6جدول )

االنحراف  المتوسط الفقرة
 المعياري

الترتيب حسب 
 لموافقةدرجة ا

تقوم إدارة المصرف باإلفصاح عن جميع المعلومات  
 بالقدر الكافي وبدون استثناء. 

1.43 1.05 8 

تستخدم إدارة المصرف مبدأ اإلفصاح والشفافية عن 
 أداء إدارة السيولة. 

1.67 0.562 7 

يقوم المصرف باإلفصاح عن فاعلية نظام الرقابة 
 الداخلية وإظهار فاعليته وقوته. 

2.73 0.871 1 

اإلفصاح  مبدأ تحرص إدارة المصرف علي تطبيق 
 والشفافية في التعامالت المصرفية مع العمالء . 

2.15 1.12 6 

تسعي إدارة المصرف بشكل دائم نحو تحقيق مبدا 
 النزاهة والشفافية في استخدام المال العام. 

2.60 0.03 3 

يقوم المصرف بتزويد العمالء بالمعلومات حول سير 
 عمل واإلجراءات المالية واإلدارية المعتمدة. ال

2.34 0.276 4 

يوفر المصرف المعلومات الكافية المتعلقة باألداء 
المالي للمصرف لجميع األطراف ذات العالقة في 

 الوقت المناسب. 

2.62 0.881 2 

تتم مراجعة البيانات والقوائم المالية بواسطة مراجع 
 ة. خارجي ذو كفاءة وسمعة مهنية جيد

2.23 0.713 5 
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من نتائج الجدول السابق يتضح أن  نالحظ أن جميع الفقرات كان متوسطها الفعلي أكبر 
( وهذا يدل على أن المبحوثين يوافقون على فقرات الفرضية, ماعدا 2من المتوسط الفرضي )
) تقوم إدارة المصرف باإلفصاح عن جميع المعلومات بالقدر الكافي الفقرة التي تنص على

)تستخدم إدارة المصرف مبدأ اإلفصاح والشفافية عن أداء إدارة  والفقرةوبدون استثناء( 
 حيث كان متوسط الفقرتين  أقل من المتوسط الفرضي. السيولة(.

 

 مبدأ العدالة والمساواةوضح نتائج تحليل فقرات الفرضية الثالثة ي( 7جدول )

 
 الفقرة

االنحراف  المتوسط
 المعياري

الترتيب حسب 
 درجة الموافقة

يوجد بالمصرف هيكل تنظيمي ونظام داخلي يحدد 
 صالحيات كل موظف بدقة. 

2.49 0.508 2 

تعتمد إدارة المصرف إجراءات التعين والترقية لموظفيها 
 علي معايير الكفاءة والجدارة في العمل. 

2.08 0.991 7 

برامج تدريبية لجميع  بتنفيذ تقوم إدارة المصرف 
 
 
 العدالة والمساواة لتحسين األداء.  لمبدأ  الموظفين طبقا

2.13 0.491 6 

تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين العاملين بالمصرف  
 ويضمن حقوقهم.  ثقتهميزيد من 

2.43 0.561 3 

يطبق مبدأ العدالة والمساواة اللوائح والقوانين 
 والتعليمات علي جميع الموطنين دون تميز. 

2.14 0.703 5 

ة وتعليمات إدارة المصرف مهام واجبات كل توضح أنظم
 موظف. 

2.64 0.446 1 

يعمل المصرف على تسهيل مهام المودعين 
 ألحكام القانونية. 

 
 والمستثمرين وأصحاب المصالح وفقا

2.17 0.139 4 

من نتائج الجدول السابق أن نالحظ أن جميع الفقرات كان متوسطها الفعلي أكبر من 
 الفرضية.ذا يدل على أن المبحوثين يوافقون على فقرات ( وه2المتوسط الفرضي )

 مبدأ مسؤوليات مجلس اإلدارة ( وضح نتائج تحليل فقرات الفرضية الرابعة8جدول )

 
 الفقرة

االنحراف  المتوسط
 المعياري

الترتيب 
حسب 
درجة 
 الموافقة

يعمل مجلس اإلدارة علي تحقيق توازن بين مصالح 
 ن. المصرف والعمالء والمساهمي

2.33 0.62 7 

يوجد بالمصرف وصف وظيفي يحدد واجبات 
 ومسؤوليات كل موظف بشكل دقيق. 

2.96 0.92 1 

يقوم مجلس اإلدارة باإلفصاح  عن العمليات المالية  
 لألطراف ذوي العالقة مع المصرف. 

2.43 0.871 6 
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يلتزم مجلس اإلدارة باللوائح والتعليمات  التي يصدرها 
 المصرف المركزي . 

2.74 0.43 2 

تقوم إدارة المصرف باالطالع علي شكاوي العمالء حول 
 الخدمات التي يقدمها. 

2.24 0.81 8 

القرارات وفق التشريعات والقوانين والقواعد  اتخاذ يتم 
 واإلجراءات الالزمة لصنع القرارات الرشيدة. 

2.66 0.193 4 

يحرص أعضاء مجلس اإلدارة على توفير معلومات كافيه 
 فة عن األداء المالي للمصرف. وشفا

2.52 0.362 5 

يسعي مجلس اإلدارة الي تطوير إمكانيات المصرف وفق 
 اآلليات الحديثة. 

2.69 0.401 3 

أن جميع الفقرات كان متوسطها الفعلي أكبر من المتوسط ( 8رقم )نالحظ من نتائج الجدول 
 ت الفرضية .( وهذا يدل على أن المبحوثين يوافقون على فقرا2الفرضي )
مبدأ حقوق المساهمين وأصحاب وضح نتائج تحليل فقرات الفرضية الخامسة ي( 9جدول )

 المصالح

 
 الفقرة

االنحراف  المتوسط
 المعياري

الترتيب حسب 
 درجة الموافقة

يحصل المساهمون عن المعلومات المتعلقة باألداء 
 المالي بالمصرف بكل سهولة وبصفة دورية. 

2.21 0.711 5 

ل اللوائح  والقوانين  لجميع المساهمين حق تكف
 الحصول على أرباح بنسبة مساهمة كل منهم. 

2.38 0.08 4 

تتخذ إدارة المصرف إجراءات كافية لحماية حقوق 
 المساهمين وأصحاب المصالح. 

2.73 0.35 1 

يتم السماح للمستثمرين والمساهمين وذوي 
 المصالح باالتصال بحرية بمجلس اإلدارة. 

1.93 0.16 7 

وجود أليه عمل فعالة بين أصحاب المصالح 
 ومجلس اإلدارة لتحسين األداء المالي بالمصرف. 

2.11 0.27 6 

يحق للمساهمين وأصحاب المصالح التعبير عن 
 مخاوفهم تجاه التصرفات غير القانونية. 

2.56 0.173 2 

يحق للمساهمين وألصحاب المصالح االطالع  على 
 ة من أجل حماية حقوقهم. القرارات التمويلي

2.49 0.102 3 

نالحظ أن جميع الفقرات كان متوسطها الفعلي أكبر من  (2رقم ) من نتائج الجدول السابق
وهذا يدل على أن المبحوثين يوافقون على فقرات الفرضية ماعدا ( 2)المتوسط الفرضي 

صالح باالتصال بحرية يتم السماح للمستثمرين والمساهمين وذوي الم) نص علىي تالفقرة الت

 .حيث كان متوسط الفقرة اقل من المتوسط الفرضي(بمجلس اإلدارة
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 .فكانت النتائج كما يلي األداء المالي والوظيفيثانياا/ تحليل فقرات المحور الثاني 
 

 األداء المالي والوظيفيوضح نتائج تحليل فقرات  المتغير التابع ي( 11جدول )

 
 الفقرة

 االنحراف المتوسط
 المعياري

الترتيب حسب 
 درجة الموافقة

 األداءيحقق تطبيق مبادئ الحوكمة نتائج إيجابية في تحسين 
 المالي. 

2.75 0.115 6 

يتم االستخدام األمثل للموارد المتاحة وتوظيفها لتحقيق 
 األهداف. 

2.83 0.74 4 

يتم تنظيم برامج تدريبية للعاملين الجدد وتحفيزهم وزيادة 
 جاز األعمال الموكلة لهم. رغبتهم في إن

2.39 0.09 13 

تطبيق مبادئ الحوكمة تخلق عالقة قوية من الثقة بين  
 العمالء والمصرف. 

2.91 0.26 2 

تطبيق مبادئ الحوكمة لرفع الروح المعنوية للعاملين 
 المالي بالمصرفي.  أداءولتحسين 

2.78 0.21 5 

م في إنجاز تطبيق مبادئ الحوكمة تحفز العاملين وتزيد رغبته
 األعمال الموكلة لهم. 

2.44 0.37 12 

تطبيق مبادئ الحوكمة تجنب المصرف الخسائر المالية 
 فظ على السيولة وسالمة المركز المالي. اوتح

2.57 0.48 10 

 3 0.012 2.87 تساهم مبادئ الحوكمة في تحسين األداء الوظيفي. 

اليب تساهم تطبيق مبادئ الحوكمة في تيسير اإلجراءات وأس
 العمل. 

2.96 0.07 1 

تسعي إدارة المصرف لنشر الوعي بأهمية تطبيق الحوكمة 
 ومبادئها. 

2.59 0.32 9 

يساهم تطبيق مبادئ الحوكمة في زيادة درجة الثقة بين 
 العاملين وإدارة المصرف. 

2.47 0.94 11 

تركز مبادئ الحوكمة عاي تحسين االداء عن طريق تحفيز 
 العاملين. 

2.69 0.45 7 

تعتمد مبادئ الحوكمة علي التحسين المستمر لإلداء الوظيفي 
 بالمصرف. للعاملين 

2.61 0.49 8 

نالحظ أن جميع الفقرات كان متوسطها الفعلي مرتفع ( 50رقم )من نتائج الجدول السابق 
وهذا يدل على أن المبحوثين ( 2)من المتوسط الفرضي  كان أكبرلجميع الفقرات حيث 

 .فقرات الفرضية يوافقون على

 ات الدراسةالفرضي اتنتائج اختبار 
 -للدراسة: الفرضية الرئيسية اولا/ اختبار 

تطبيق مبادئ الحوكمة ليس له أثر في تحسين أداء المؤسسات أن -: الصفرية الفرضية
 .المالية
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 تطبيق مبادئ الحوكمة له أثر في تحسين أداء المؤسسات المالية.أن -: البديلةالفرضية 
 باستخدام تحليل االنحدارالفرضية الرئيسية ( يوضح اختبار 11ل رقم )جدو

 sig ثابت النموذج R2معامل التحديد  (rمعامل الرتباط ) المتغيرات المستقلة
 1.111 1.23 1.21 1.70 مبادئ الحوكمة  

ن يب نتائج اختبار الفرضية الرئيسية حيث بلغت العالقة الكلية( 55رقم )يبين الجدول السابق 
وهي عالقة طردية, وكانت قيمة معامل التحديد  0.78فقرات مبادئ الحوكمة والمتغير التابع 

يساهم في التغير الحاصل في المتغير التابع  وهي قيمة جيدة أي ان المتغير المستقل 60%
تطبيق مبادئ أي أن  %1وهو أقل من  0.000. وكان مستوى الداللة يساوي % 60بنسبة 

 ثر في تحسين أداء المؤسسة .له أالحوكمة 
 -ات الفرعية:الفرضي اتنتائج اختبار ثانياا/ 

ال يوجد أثر لتقيم السلوك األخالقي على تحسين األداء المالي ) -األولي:الفرضية الصفرية 
 المالية(. والوظيفي للمؤسسة

 اراألولى باستخدام تحليل االنحدالصفرية نتائج اختبار الفرضية ( يوضح 19جدول رقم )

معامل التحديد  (rمعامل الرتباط ) المتغيرات المستقلة 
2R 

 SIG المعامالت ثابت النموذج

مبدا تقييم السلوك 
 األخالقي 

0.62 0.38 0.32 1.07 0.003 

نتائج اختبار الفرضية األولي حيث بلغت العالقة بن المتغير ( 52)رقم  يبين الجدول السابق
المتغير  إنأي  %38جيدة, وكانت قيمة معامل التحديد  وهي عالقة 0.62المستقل والتابع 

، وكان مستوى الداللة %38المستقل يساهم في التغير الحاصل في المتغير التابع بنسبة 
له أثر في تحسين أداء  األخالقيأي أن تقييم السلوك  %1وهو أقل من  0.003يساوي 

 المؤسسة.
يق مبدأ اإلفصاح والشفافية على تحسين )ال يوجد أثر لتطب -الفرضية الصفرية الثانية:

 (.المالية األداء المالي والوظيفي للمؤسسة
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 نتائج اختبار الفرضية الثانية باستخدام تحليل االنحدار( يوضح 13جدول رقم )

معامل الرتباط  المتغيرات المستقلة 
(r) 

معامل التحديد 
2R 

ثابت 
 النموذج

 SIG المعامالت

 0.02 1.51 0.04 0.16 0.41 والشفافيةاإلفصاح  مبدأ
حيث بلغت العالقة بن المتغير  لثانيةنتائج اختبار الفرضية ا( 53رقم) الجدول السابقيبين 

وإن كانت   %56وهي عالقة جيدة,  وكانت قيمة معامل التحديد  0.45المستقل والتابع 
التغير  هذه القيمة ضعيفة نوعا ما ولكن يمكن القول بأن المتغير المستقل يساهم في

وهو أقل من  0.02وكان مستوى الداللة يساوي ، % 56الحاصل في المتغير التابع بنسبة 
المالية بهذا  أي أن تطبيق مبدأ اإلفصاح والشفافية  له أثر في تحسين أداء المؤسسة 1%

 .نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة

مبدأ العدالة والمساواة على تحسين األداء  أثر لتطبيق )ال يوجد -الثالثة: الفرضية الصفرية
 .(المالية المالي والوظيفي للمؤسسة

 نتائج اختبار الفرضية الثالثة  باستخدام تحليل االنحدار(يوضح 14جدول رقم )

معامل الرتباط  المتغيرات المستقلة 
(r) 

معامل التحديد 
2R 

 SIG المعامالت ثابت النموذج

العدالة مبدأ 
 والمساواة

0.72 0.51 1.03 1.27 0.000 

بين المتغير المستقل  بلغتاالرتباط أن قيمة ( 54رقم )من نتائج الجدول السابق يتضح  
وهي قيمة جيدة تساهم  %15وهي عالقة جيدة, وكانت قيمة معامل التحديد  0.72والتابع 

لة يساوي بصورة كبيرة  حيث كان مستوى الدال األداءلها أثر في التغير الحاصل في تحسين 
له أثر في تحسين أداء   ة والمساوا أي أن تطبيق مبدأ العدالة  %1وهو أقل من  0.000

 المؤسسة المالية بهذا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة.
ال يوجد أثر لتطبيق مبدأ مسئوليات مجلس اإلدارة على ) -الفرضية الصفرية الرابعة: 
 في للمؤسسة(.تحسين األداء المالي والوظي
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 تحليل االنحدار الرابعة باستخدامنتائج اختبار الفرضية ( يوضح 15جدول رقم )

المتغيرات 

 المستقلة 

معامل االرتباط 

(r) 

معامل 

التحديد 

R2 

 SIG المعامالت ثابت النموذج

 مبدأ

مسئوليات 

  اإلدارةمجلس 

0.57 0.32 0.94 2.03 0.000 

أن قيمة االرتباط  بلغت بين المتغير ( 51) رقم من نتائج الجدول السابقيتضح 
وهي  0.17األداء المالي والوظيفي( )التابع المتغير ( و  اإلدارةالمستقل)مسئوالت مجلس 

وهي تعبر عن مدى مساهمة  %32عالقة ارتباطية جيدة، وكانت قيمة معامل التحديد 
بة لمستوي الداللة فكان  المتغير المستقل في التغير الحاصل في المتغير التابع  أما بالنس

أي أن مسئوليات مجلس اإلدارة  له أثر في تحسين األداء  %1وهو أقل من  0.000يساوي 
 المالي والوظيفي بالمؤسسة المالية  بهذا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة.

 

تحسين  )ال يوجد أثر لتطبيق مبدأ حقوق المساهمين على -الفرضية الصفرية الخامسة :
 األداء المالي والوظيفي للمؤسسة المالية(. 

 نتائج اختبار الفرضية الخامسة  باستخدام تحليل االنحدار( يوضح 12جدول رقم )

المتغيرات 

 المستقلة  

معامل االرتباط 

(r) 

 معامل التحديد
2R 

 SIG المعامالت ثابت النموذج

حقوق  مبدأ

 المساهمين

 

0.51 0.26 1.01 2.63 0.000 

من نتائج الجدول السابق أن قيمة االرتباط  بلغت بين المتغير المستقل)حقوق ح يتض
وهي عالقة ارتباطية جيدة, وكانت  0.15األداء المالي والوظيفي( ) المساهمين ( والتابع 

وهي تعبر عن مدى مساهمة المتغير المستقل في التغير  %26قيمة معامل التحديد 
وهو أقل من  0.000بالنسبة لمستوي الداللة فكان  يساوي  الحاصل في المتغير التابع  أما

المصالح  له أثر في تحسين األداء المالي  وأصحابأي أن مبدأ حقوق المساهمين  1%
 والوظيفي بهذا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة.
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من  ةوالمساوالعدالة او وأخيراا نستنتج أن تطبيق أبعاد مبادئ الحوكمة يؤدى الي تحقيق الشفافية 
يساعد علي جذب الستثمارات  طنيناللوائح والقوانين والتعليمات علي جميع المو تطبيق اخالل 

وكذلك تراجع الفساد اإلداري والمالي، وان دور تطبيق مبادئ الحوكمة ل يقتصر فقط علي وضع 
زمة لدعم تطبيقها القوانين والقواعد ومراجعة تطبيقها ولكن يمتد ليشمل توفير البيئة الال 

ومصداقيتها وهذا ل يتحقق إل بوجد التعاون بين كل الجهات الحكومية والسلطات الرقابية، 
 والقطاعات الخاصة والفاعلين من أصحاب الخبرة وبما فيهم الجمهور المعنيين بذلك.

 
 النتائج:

تطبيق مبادئ تضح أن نتائج الفرضيات وتحليل فقرات محاور االستبيان الدراسة و من خالل 
يحقق عدة مزايا أهمها مكافحة الفساد اإلداري  المالية محل الدراسة اتالمؤسسالحوكمة في

والقضاء علي مختلف المشاكل التي تواجه اإلدارة الرشيدة للمؤسسات المالية من الناحية 
 المالية قيد الدراسة اتالمؤسس له أثر في تحسين أداءتطبيق مبادئ الحوكمة أن و النظرية،

 -أن : ان من خالل الدراسة إلىالباحث وتوصلالتطبيقية  من الناحية
عن طريق تعزيز التقييم السلوك األخالقي له أثر في تحسين أداء المؤسسة المالية  مبدأ -5

 .الجيدة  ورفع روح  انتماء الموظفين للمصرف العالقة
تحسين  في ه أثرل الماليةسسة المؤ عن البيانات المالية  في  مبدأ اإلفصاح والشفافيةتطبيق  -2

 المالية قيد الدراسة. األداء المالي والوظيفي للمؤسسة
 لوائح والقوانين والتعليمات علي جميع الموطنين دون تميزل ة والمساوا تطبيق مبدأ العدالة  -3

 .والوظيفي للمؤسسة المالية تحسين األداء الماليفي له أثر 
عن لى تحسين األداء المالي والوظيفي للمؤسسة له أثر ع مسئوليات مجلس اإلدارة -4

باللوائح والتعليمات  التي  وااللتزام تطوير إمكانيات المصرف وفق اآلليات الحديثة طريق

 يصدرها المصرف المركزي .
ألن له عالقة  بتحسين األداء المالي والوظيفي للمؤسسة  مبدأ حقوق المساهمينتطبيق  -1

 كافية لحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح. إدارة المصرف تتخذ إجراءات
 دي الي تحسين األداء المالي والوظيفي للمؤسسة الماليةؤ ها تعمبادئ الحوكمة جمي  -6

وذلك من خالل قيامها باالستخدام األمثل للموارد اإلنتاجية المتاحة وتوظيفها لتحقيق 
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مال الموكلة لهم والمحافظة على األهداف، وتحفيز العاملين وزيادة رغبتهم في إنجاز األع
 السيولة وسالمة المركز المالي للمصرف. 

على تحسين األداء المالي والوظيفي للمؤسسات  العدالة والمساواة هو األكثر تأثيراً  بدأكان مو 
أثر في التغير  ، ولها% 15من وجهة نظر عينة الدراسة حيث كان نسبة مساهمته تقدر بـ 

وهو أقل  0.000كان مستوى الداللة يساوي  كبيرة حيثء بصورة داالحاصل في تحسين األ
 المؤسسة.أثر في تحسين أداء  والمساواة لهأي أن تطبيق مبدأ العدالة  %1من 

 التوصيات
  -:أهمهامجموعة من التوصيات الي من خالل ما أسفرت عنه نتائج الدراسة يمكن الوصول 

ح والشفافية عن جميع المعلومات بالقدر الكافي اإلفصابعلى الجهاز المصرفي أن يقوم  -5
 وبدون استثناء.

على توفير معلومات كافيه وشفافة عن األداء المالي  اإلدارةأن يحرص أعضاء مجلس  -2
 المستقبلية والمخاطر المنظورة. وأهدافه وخططهللمصرف 

معايير الخاصة القيم األخالقية داخل بيئة العمل المصرفية بتعزيز المواثيق وال إرساء-3
 السلوك األخالقي .ب
والمؤتمرات والبحوث  ةالتدريبي الحوكمة من خالل الدوراتبمفاهيم ومبادئ زيادة الوعي  -4

 . اوتهيئة الموارد البشرية تطويره
متابعة الجهات الرقابية والتنظيمية التي أصدرت التشريعات بهذا الخصوص وذلك  -1

 .والشفافية لي والتشجيع على زيادة مستوى اإلفصاحالفساد اإلداري والما لتجنب مخاطر
حوكمة في البيئة المصرفية وذلك من خالل تطبيق ما جاء في مفاهيم ومبادئ التفعيل  -6

 دليل حوكمة المصارف الصادر عن مصرف ليبيا المركزي. 
على الجهاز المصرفي إلزام جميع المصارف بالتفعيل الكامل لمبادئ الحوكمة حتي  -7

 يع معالجة المشاكل اإلدارية والمالية داخل المصرف.يستط
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 مصادرالمراجع وال
 أولا /الكتب

 م.2002األصول والمهارات، القاهرة،  -أحمد سيد مصطفي، إدارة البشر -5
أمين السيد أحمد لطفي، المراجعة و حوكمة الشركات، اإلسكندرية، الدار الجامعية  -2

 م .2050
ي، حوكمة البنوك وأثرها في األداء والمخاطرة، عمان، دار حاكم الربيعي. وحمد راض -3

 م. 2055اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 
 مكتبة فيروز ،سمية أمين وآخرون، دراسات في المحاسبة المالية، القاهرة -4

 م.2002المعالى،
الدار اإلسكندرية، عبد الوهاب نصر علي، موسوعة المراجعة الخارجية الحديثة،  -1
 .م2008لجامعية ا

عبد الفتاح العشماوي، حوكمة المؤسسية المدخل لمكافحة الفساد في ، الله خليل ءعطا -6
 .2008المؤسسة العامة والخاصة، القاهرة، مكتب الحرية للنشر والتوزيع، 

 235، ص2000، داروائل، عمان، اإلستراتيجيةفالح حسن الحسيني، اإلدارة  -7
 م. 2008ة الشركات، اإلسكندرية، الدار الجامعية،محمد مصفي سليمان، حوكم -8
دور أعضاء مجالس اإلدارة والمدريين  -محمد مصطفى سليمان، حوكمة المؤسسات -2

محمد مصطفى سليمان، دور حوكمة  -50م.2008التنفيذيين، الدار الجامعية، اإلسكندرية، 
 م. 2002اإلسكندرية، المؤسسات في معالجة الفساد المالي واإلداري، الدار الجامعية، 

دار الشروق  ،مصطفى نجيب شاويش، إدارة الموارد البشرية )إدارة األفراد(، عمان -55
 .م5226، 5ط للنشر والتوزيع،

التنظيمي أساسيات ومفاهيم حديثة، عمان، دار وائل للنشر  موسى اللوزي، التطوير -52
 .م5222والتوزيع، 
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 العلمية:ثانياا/ المؤتمرات والندوات والمجالت 
أحمد رجب عبد الملك، دور حوكمة الشركات في تحديد السعر العادل لألسهم في سوق  -5

جامعة اإلسكندرية، كلية التجارة، مجلة كلية التجارة للبحوث  -األوراق المالية، اإلسكندرية
 م .2008، العدد األول، يناير 41العلمية، مجلد

وما انعكاساتها على سوق المال وحملة جالل العبد، حوكمة المؤسسات ماذا تعني  -2
 .57/52/2006، 202األسهم، جريدة عكاظ، عدد 

إبراهيم، استخدام النماذج الكمية في تقدير كفاءة شركات التأمين في حوكمة  رأفت -3
جامعة القاهرة، كلية التجارة، مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمين، العدد  -الشركات، القاهرة

 م .2007، 62
الم بأعجاجة، مبادئ حوكمة الشركات ومدى إمكانية تطبيقها على الشركات السعودية س -4

المساهمة دراسة تطبيقية، القاهرة، جامعة األزهر، كلية التجارة، المجلة العلمية لقطاع كلية 
 م.2008التجارة، العدد الثاني، 

لية بغداد طارق الشمري، الحوكمة دليل عمل اإلصالح المالي والمؤسسي، مجلة ك -1
 م.2001للعلوم االقتصادية، العراق،

عبد الرزاق سعد فرح وآخرون، مدى التزام البنوك األردنية بتطبيق تعليمات دليل  -6
، القاهرة، جامعة المنصورة، وكلية التجارة، األردنيالحوكمة الصادر عن البنك المركزي 

 م.2050ني ،، العدد الثا34المجلة المصرية للدراسات التجارية، المجلد 
في المصارف التجارية الليبية حوكمة  عائشة علي خليل. وآخرون، مدى تطبيق مبادئ-7

في مصرف الجمهورية العلوص، المؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية االقتصاد والتجارة 
 .م2052نوفمبر  52-55جامعة المرقب، الموافق

علي األداء المالي للشركات نوره القريشي، أثر حوكمة الشركات . محمد الصغير  -8
مجلة أداء المؤسسات الجزائرية، العدد  -الصناعية المدرجة في سوق المال السعودي

 .م2056الجزائر -ي مرباحدجامعة قاص -التاسع
منهج تطبيق آليات حوكمة الشركات بهدف زيادة كفاءة  ،محمد بهاء الدين إبراهيم أحمد -2

بالتطبيق على بيئة المراجعة بجمهورية مصر العربية،  –وفعالية المراجعة الخارجية للبنوك 
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، العدد األولالقاهرة، جامعة بنها، كلية التجارة، مجلة الدراسات والبحوث التجارية، المجلد 
 م.2050الثاني، 

، اليات حوكمة الشركات ودورها حسين أحمد بكر الشريف الدين، عز هارون  مصطفى -50
 م.2052، 3سبي، مجلة العلوم اإلدارية، العدد في تحقيق فاعلية التحفظ المحا

مصرف ليبيا المركزي، الحكم المؤسسي كتيب إرشادات لمجالس إدارات المصارف  -55
 م.2001التجارية، إدارة البحوث واإلحصاء، 

( لسنة 20الليبي، قرار رقم ) مصرف ليبيا المركزي، دليل الحوكمة بالقطاع المصرفي -52
 م.2050

العطاء، حوكمة الشركات سبيل التقدم مع إلقاء الضوء علي التجربة  نرمين أبو -53
 .2003، القاهرة ، 8المصرية، مجلة اإلصالح االقتصادي، العدد 

نضال صالح الحوامدة،  العالقة بين مستوى إدراك فاعلية وعدالة نظام تقويم األداء  -54
الثقة التنظيمية في الوزارات وكل من األداء الوظيفي والرضا الوظيفي والوالء التنظيمي و 

 .م2004، مجلة جامعة الملك سعود، المجلد السادس العلوم اإلدارية، الخدمية األردنية
 ثالثاا/ الرسائل العلمية:

رسالة  - ” آليات الحوكمة في تحسين األداء المالي لشركات التامين دور“سلماني رشيدة -5
 .م2053الجزائر،  -جامعة محمد خيضر بسكرة -ماجستير

نبيل قبلي، دور مبادئ الحوكمة في تفعيل األداء المالي لشركات التامين، رسالة  -2
 م.2057دكتوراه، جامعة الشلف الجزائر، 

دراسة  –وليد معتصم البشير، الحوكمة في المصارف السودانية التطبيق والمعوقات  -3
 .م2055،ميدانية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعه الجزيرة، السودان
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