
 2202نوفمبر  09-08الموافق         المؤتمر العممي الدولي السادس لكمية االقتصاد الخمس                
                       ASIC6     التنافسية االقتصادية )تقييم للواقع واستشراف المستقبل(                

032 asic.elmergib.edu.ly                                                                                                

  دور الحوكمة المصرفية في تحقيق الميزة التنافسية للمصارف التجارية الليبية
 (في مدينة طرابلسالصحارى و  الجمهورية يرفن ومساعديهم بمصيالعامل المدراء)دراسة تطبيقية لوجهات نظر 

 

 أوصيلةأ. سميرة حسين 
 قسم التمويل/ كلية االقتصاد والتجارة/ جامعة المرقب

 د. مسعود علي إنبيص
 قسم التمويل/ كلية االقتصاد والتجارة/ جامعة المرقب

 
 
 

 ملخص البحث:     
احل ث ػػ ملةػػللتػػيؿلمبث ػػةلةثاد  ػػالاغبوكمػػ لاؼبفػػدو  ليلربا ػػةلاؼب ػػفةلاحيف اوصػػ  ليلاؼبفػػارؼلاحيف ار ػػ لللهػػ ؼلاحث ػػ لارلة دوػػ لد ر

مسؤوولية االدارة العليؤاأ أصؤحاب المصؤالو وذوي العبقؤة بالمصؤرفأ سؤيادة ملالتنظيمي الفعال للحوكمة االطاراؼبيفمثل ليل)
باسػيفد اـلاسػلوبلاؼبصػػ ل قػ ل لإمثػاعلاؼبػػ  ولاحواػتحلاحيف ل لػحلالقؤانونأ المسؤاءلةأ العدالؤة والمسؤؤاواةأ االفصؤاف وال(ؤفافية( 

ار ػ ل)لاؼبػ راالاح ػاةلوفل ةصػام   لعلاح اةلػ لدب   ػ ل ػدابلصل  ػالةفػدؼلةوظتحلاؼبفارؼلاحيف جمليفمعلاحث  ل اؼبيفمثلليلاحشاةلل
%ع.ل68علةوظػػ لب صػػث لاسػػيف اب ل)34مل قػػ لاسػػيف ابلةػػ  لل)علةوظػػ 55اعبم ور ػػ ل ةفػػدؼلاحفػػ اربمل احثػػاح)لمػػ دهلل)

يقػػػ لذاتلد حػػػ لاإلحفػػػا حلحيف ل ػػػللاحث اجػػػاتمل تلػػػدلاحث ػػػ لارلمػػػ ةلجيفػػػا ولسبثػػػللابدزهػػػاليل  ػػػودلملspss اسػػػيفد ـلبدجػػػاةول
لق  لاح راس .لاحفا   لبٌنلمبث ةلةثادئلاغبوكم لاؼبفدو  ل ربا ةلاؼب فةلاحيف اوص  ليلاؼبفارؼلاحيف ار  

للاؼب فةلاحيف اوص  .ملاغبوكم لاؼبفدو  لالكلمات المفتاحية:
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 المقدمة: 
لاجيف  تلاحكثًنلةللاؼبفارؼل لؽبا لاؼبفاحث  لاؼبدا د ل يلضوا لاؼباح   دا  الأ داااتلمضمللاغبتاظلملىلإيلظللامصاعلاح وؼب 

ساح بل داؼلاؼبيف اةل لة  امل م  لاغبوكم لاؼبؤسصام  ل اح ةلةللملكلاأل احيفال للةللـبا دهال ربا ةلاؼبفل  لاؼبشرتك لعبم علاأل
دارةلاحيف ت ذ  ل ؾبلصلةصيفوبلاحشدكاتلماة ل اؼبفارؼلتاا ملذحكلحيف ظ للاح يقاتلاحيفشارك  لبٌنلاإللشاعلاسيفد اة الملى احيتل
لدارةل م ـلاؼبصاسلدبفاحللاؼبيف اةلٌن.حكاـلاحدقاب لملىلاإلأا ابلاؼبفاحللاألتدبململىلاتيفيؼلأدارةمل اؼبصا ٌنل لاإل
ح  الاؼب ظماتلماة ليلس   الحلثاااليلسوؽلاؼب اوص ل اغبتاظلإحيتلمصيف  لساس  لااث تلهحلاح ماة لاألأفلاؼب فةلاحيف اوص  لأ دبال
جظم لاحيتلاسيفد ةتلرلم ف فلة فهتامل ةللبٌنلاألإرلمثينلاح    لةللاح ظللاؽبادو لإ لاحيفوسعليلحفيف الاحصوق  ملوا لس تلأ
لهولمبث ةلاغبوكم لاؼبؤسصام  لداتللاؼب ظمات.لتدًاةؤل
لاحثاحثل ل دب له ا لا ةل لد رًلأف لاؼبفدو   لحل وكم  لا قيففاد  ل  ًللاة مًللاف ل احكتااة ل احملاسث   لاؼباح   لاحصم   لملى لاغبتاظ لي ا

تباالح  لسا تلاغبوكم ليلمال للاأل؛لجوام امل هولةال ؤثدليلاح  ا  لملىلاقيففاد اهتاأحلمؤسصاتل اؼب ظماتلاؼباح  لدبديفل ل
لملىلضثطل لاؼبفارؼلاحيف ار  ل احشدكاتلكأداةلرقاب  لو اح ليلظللم ـل  ودلجظاـلةايللةيفكاةلل اـو  احيف ثداتلاحيتلماعلو  ا

لوضللاورةلحليف اةللاؼبفديلةعلاح ميامل  اويلاحيف اوصلاحش   لبٌنلاؼبفارؼلاألتدب.أصطلاح مل اتلداتل الفبال  بحلأب

 م(كلة البحث: 
لاح    لةللاحيف   اتل احيف    اتلاحيتللملتلاحص اساتلاؼباح  ل اح ا   ل احيفا   ل اؼب لوةام  ل ش  لاحاباعلاؼب فديلاؼب اادلاح ـو

لم  شليلظللب ئ لد  اة ك  لة ا ةل ةيفغًنةلباسيفمدارملأيلأاث لاحثااال اح مول ا سيفمدارل اؼبفدو  ؛لح  لإفلاؼبفارؼلاح اؼب  لاح ـو
لم او لةفا ا لباةيفيؾ لاؼبصيف لكٌنل   ةدهوج  لألذ اؽ لاؼبصيفمد لاؼب اوصٌنل احيفغًن لم  د ليلظل لاحملاكاة لأ  لحليفال   لقابل  لغًن ودلص  

 ملىلاحدغللةللاعب ودلاؼبثذ ح ليلاؼبفارؼلاحيف ار  لاحل ث  لةللقثللاحاا مٌنلملىلاح مللاؼبفديلة يف اتلب  ل ليلاحصوؽلاحمللحمل
لىلاؼب بلاحث   ل)احدحب  ل األةافعملحكلله اؾلاح    لةللاحشكا بل اؼبارتحاتلو  امل ذحكلحيف ا ةلأه اؼلأا ابلاؼبفاحللم

لحوؿلاسرتام   اتل أساح بل  دؽلربصٌنل مبو دل لاحدضا لاؼبفارؼل اؼبصا ٌنلميفمثلليلم ـ لاؼبيف اةلٌنلةعلهذه ةللقثللكاو 
هللاح مل اتلأم  لاغبوكم لاؼبفدو  لةلللمل لة يف اهتامل كذحكلمووًنلاحفورةلاحواض  لمللاؼبفدؼلحل ميالحيفكصبل    لل رضاه

مبث ةللبأ   دارةلو  امل م ثعلةشكل لاحث  لةللض  لاحومحلجفاه لاإلل مأك  احضد ر  ل احيزة لحيف صٌنلممللاؼبفارؼلاحيف ار  ل
ل ةلله ال ااتلةشكل لاحث  ليلاحيفصاؤؿلاحيفايل:لماغبوكم ليلربا ةلاؼب فةلاحيف اوص  لحلمفارؼلاحيف ار  

  ؟دور الحوكمة المصرفية في تحقيق الميزة التنافسية للمصارف التجارية الليبية ما -
ل ةللتيؿلاحصؤاؿلاحد  صحملديكلل دحلاحيفصاؤ تلاحيفاح  :

 ها؟ؤلؼبافودلباغبوكم لاؼبفدو  مل ةاهحلةثادالةا -

 ؼبافودلباؼب فةلاحيف اوص  ؟الةا -

لوكم لاؼبفدو  ليلربا ةلاؼب فةلاحيف اوص  لحلمفارؼلاحيف ار  لاحل ث  ؟لاغبلهلل أثدلمبث ة -
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 أهداف البحث: 
    ؼلهذالاحث  لإرلاحيف دؼلملىلاآليت:

لاغبوكم لاؼبفدو  ليلربا ةلاؼب فةلاحيف اوص  ليلاؼبفارؼلاحيف ار  ليلح ث ا.مبث ةلبدازلد رلإ.ل1
أا ابلل-لدارةلاح ل اةصؤ ح  لاإلل-احيف ظ محلاحت اؿلحل وكم لل اراإل اؼبيفمثل لي:ل)لمبث ةلةثادئلاغبوكم لاؼبفدو  لب افلأثد.ل2

لاحااجوفلل-اح يق لباؼبفدؼلل اؼبفاحلل ذ ل لاحيف اوص  ليل وفاحل احشتاو  اإلل-اح  اح ل اؼبصا اةلل-اؼبصااح لل-س ادة ربا ةلاؼب فة
لاحيف ار  لاحل ث  ل أ  مالأكثدلمأثًنًاليلاؼب فةلاحيف اوص  لحلمفارؼلاحيف ار  .لرؼاحلمف
لاحيف اوصحليلاجملاؿلاؼبفديملل.3 احواوؿلإرلجيفا ولةللشأهنالةصام ةلةيفدذيلاحادارليلاؼبفارؼلاحيف ار  لملىلربصٌنلةدكفها

داالأدارةليلدكفلاحيف اوصحلحلمفدؼل احذيل ؤثدلملىلثا لاإل   لمبث ةلاغبوكم لاؼبفدو  ل د رهاليلماو  لاؼبأدارؾلإ ذحكلةللتيؿل
لة ماهتالب  احملفبال  بحلودا لكثًنةلحيفصو ةلاؼبفدؼلػب ةامهلاؼبفدو  لح مي هليلصب علود مه.

 أهمية البحث:  
لمظ دلأ   لاحث  ليلاح ااطلاحيفاح  :ل

ل1 لاؼبوضوع. لاحث  لة   ًلل؛ح اث  لملم ًلح  ل  يفرب ل    ًلا لا لماا لي لاؼبفدو   لاغبوكم  لد ر ل وض  لاحيف اوصحلولب ومه لاؼبدكف   
لحلمفارؼلاحيف ار  لاحل ث  .

ل2 لب اف لربطلةوضوعأ. لاحيف اوصل    ليلتلة لمصاهل لاحيت لاحيف اوص   لباؼب فة لاؼبفدو   للماغبوكم  ليلأ ما ًن لةفدو   لت ة  وضل
لب  رهاليلما رلما ًنلاح ملل اؼبصام ةليلا رمااالدبصيفوبل ودةلاػب ة لاؼبا ة لةللإدار ٌنل ا جيفثاهلداالاإلأ لل اؼبفارؼلاحيتلماـو

ل للاكيفصابل مبو دلاحا رةلاحيف اوص  .أ
لاحث  لةد  ًل3 األةدلاحذيل  مللملىلموس علة ارؾلاح ارسٌنل احثاحثٌنلحوؿلةوضوعللمحلمدا علاحصابا لاإضاو ًللا.ل  يفربلهذا

لاغبوكم لاؼبفدو  ل د رهليلربا ةلاؼب فةلاحيف اوص  لحلمفارؼلاحيف ار  .

 فرضيات البحث:
لاحث  لملىلودض  لر  ص  لةتادها:ل ل اـو

H0 للمصارف التجارية الليبيةحصائية للحوكمة المصرفية في تحقيق ميزة تنافسية إ ةاللدذو : ال يوجد دور.  
ل هذالاحتدضل اودجالإرلم ةلاورتاضاتلودم  مل هح:

لاحتدض  لاأل ر:ل
لH01ل للحي ارلد رل و   ل: لحل وكم  لاحت اؿ لاإلاحيف ظ مح ليل ةصؤ ح   لاح ل ا لمثينلدارة لحلمفدؼلب   لاحيف اوص   لاؼب فة ربا ة

لاغبوكم لاؼبفدو  .
لاحتدض  لاحثاج  :ل

H02 :لربا ةلاؼب فةلاحيف اوص  لحلمفدؼلب  لمثينلاغبوكم لاؼبفدو  .اؼبفاحلل ذ يلاح يق لباؼبفدؼليللألا ابلد رل و   لل
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لاحتدض  لاحثاحث :ل
H03 :ل.ربا ةلاؼب فةلاحيف اوص  لحلمفدؼلب  لمثينلاغبوكم لاؼبفدو  س ادةلاحااجوفل اؼبصااح ليلحيفبث ةللد رل و   لل

لاحتدض  لاحداب  :ل
H04 :ل.ربا ةلاؼب فةلاحيف اوص  لحلمفدؼلب  لمثينلاغبوكم لاؼبفدو  .اح  اح ل اؼبصا اةليلحيفبث ةللد رل و   لل

لاحتدض  لاػباةص :ل
H05 :ل.ربا ةلاؼب فةلاحيف اوص  لحلمفدؼلب  لمثينلاغبوكم لاؼبفدو  وفاحل احشتاو  ليلاإللأحيفبث ةلةث لد رل و   لل

لمنهجية البحث:
لاحثاحث لملىلاؼب لوةاتل احث اجاتلاحيتل لاغبفوؿلفلتبواتلاامثع ل ذحكلبا ميفماد لاحث  م اؼب  ولاحواتحلاحيف ل لحليلممل  

مل  الةللاحكيفبل اجمليتلاح لم  ل اح راساتلاحصابا مل هولةالديثللاعباجبلاح ظديلؽبذالاحث  ملباإلضاو لإرلاؼب لوةاتلاحيتل ل
ل.ؽبذالاحغدضمل هولةالديثللاعباجبلاح ملحلاغبفوؿلمل  الةللتيؿلا  ت لا سيفث افلاؼب  ة

 مجتمع وعينة البحث:
لاؼب  ل) لاحيف ار   لاؼبفارؼ لةوظتح لي لاحث   لؾبيفمع ل  ال د ف يفمثل ل دابلص لدب     لاح اةل  ل ةصام   لع ةفدؼلل:اح اةلوف

لحفا   .لسلوبلاؼبص لاحشاةللحصبلاحاواجٌنلاإلأح  ل لاسيفد اـلل؛اعبم ور  ل ةفدؼلاحف ارب

 البحث:حدود 
لالحدود المكانية:  -أ

ل لاتيف ارلةفدؼلاعبم ور  ل ةفدؼلاحف اربلدب    ل دابلص.

 الحدود الزمنية: -ب
 ؿلةللس  لاقيففدتلممل  لصبعلاحث اجاتلمللد رلاغبوكم لاؼبفدو  ليلربا ةلاؼب فةلاحيف اوص  لباؼبفارؼلاحيف ار  لتيؿلاح ف لاأل

لـ.2522

 الدراسات السابقة: 
( بعنوان "تحليل وقياس أثر جودة الخدمات المصرفية الخاصة على زيادة 2021حسام الدينأ عبد الحفيظ ). دراسة 1

لمحلث وؾلاحيف ار  لاعبفا د  لاتيفثارلأثدل ودةلاػب ة لاؼبفدو  لملىلاحا رةلاحيف اوص    ق له وتلهذهلاح راس لإرلالقدرة التنافسية":
ةافل احيف ا  مل سبثلتلؾبا تلاحا رةلاحيف اوص  ليللموس  ل ا ميفماد  ل ا سيف اب ل األ سبثلتلأب ادل ودةلاػب ة لاؼبفدو  ليلاؼب

ل اإل ل اعبودة لحل ميااحكتااة لسبتلاإللمب اعل ا سيف اب  لملىل ق  لاحتدض اتلاؼبارتح لإ اب  لاتيفثار لتيؿ لةل لاح راس  شكاح  
ودادلاح اةلٌنلاملمشمللاألعلوددًل545يفث افلملىلم   لةيفشكل لةلل)حفا   لاحيزة لحذحكلب  ةال لموز علا سد اتلاإلباسيف ماؿلاأل

ظ دتلجيفا ولهذهلاح راس لإرلأفلأب ادل ودةلاػب ة لاؼبفدو  ل ملكلاؼبيف لا لباحا رةلاحيف اوص  لأ ق للميلاحث وؾلاحيف ار  لاعبفا د  
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لاحيف اوص  لحلث وؾلإفل ودةلاػب ة لوةو ودةليلاحث وؾلاحيف ار  لاعبفا د  ملإضاو لإرلذحكل اؼبفدو  لؽبالميق لإجياب  لبأب ادلاحا رة
لاحيف ار  لاعبفا د  .

داء البنوك أهمية تطبيق الحوكمة المصرفية في تحسين أ( بعنوان "2021دراسة زغبةأ طبل؛ عريوةأ محاد ). 2
لاغبوكم لاؼبفدو  ل ميقيف الباألد ":ل ق له وتلهذهلاح راس لإرالتجارية رلإح  ل لاحيف دضلل؛االيلاحث وؾلاحيف ار  ة اعب لةت ـو

شكاح  لاح راس لةللتيؿلاتيفثارلإ اب لملىلداامل ق لسبتلاإلساس اتلاؼبيف لا لباغبوكم لاؼبفدو  ل د رهاليلربصٌنلاألاؼبتاه لل األ
لباسيف ماؿلاأل لةد اتلاإلاحتدض اتلاؼبارتح  ل لموز علا سيفث افلملىلم    لحذحكلب  ةا لاحيزة  لحو   لحفا    للاحث وؾلاحيف ار  

لجيفا ول لمصاهلليلل:بدزهاأاؼبصل  مل ق لتلفتلاح راس لإرلم ة لاؼبفدو  ل احيتلب  رها أفلاحث وؾلاحيف ار  لمبثةلةثاد حلاغبوكم 
لدا  ا.أربصٌنل

ية ( بعنوان "تحليل وقياس أثر جودة الخدمات المصرف2021منة مويد؛ مدلولأ غصون تلفان )آدراسة عبد اهللأ  .3 
لاؼبيفبلثاتلاأللالخاصة على زيادة القدرة التنافسية": لإرلاظ ار لس  ًل ه وتلاح راس  لهبا ل األتذ لحيميفماد لاحضد ر   الساس  

الحلم فةلاحيف اوص  لبٌنلاحث وؾملحيف صٌنل مدق  لاألداالؼبا ةحلت ةاتلاؼبفدؼلح مي همل احص حلحيرمااالجبودةلهذهلاػب ةاتلدممًل
للوضيًل لملى لاح مل لاإلإمل لحدسل ل جظد   لممل   لاورة لاألجياد لي لاعبودة لةتاه ل لةل لبٌنلكل لاػب ة ل ار لكأسلوبلحيفا ًن داا

لاحيف ف فلؼب فةلاحا رةلاحيف اوص  لحلث وؾلس  ًل لالحيف ا ةلاحيفم فليلاألداا.لاؼبفدو  مل بٌنلةت ـو

في تحقيق الميزة التنافسية  ( بعنوان "دور حوكمة ال(ركات2019. دراسة كاملأ منى حامد؛ محمدأ مروة عدنانأ )4
ه وتلاح راس لب افلاح  رلاحذيلمؤد هلحوكم لاحشدكاتليلربا ةلاؼب فةلاحيف اوص  لةللتيؿلاحيفبث ةلاحصل للللمصارف العراقية": 

مللدارةملاؼبصيفالٌنلاػبار ٌنح اتلغبوكم لاحشدكاتل)ح للؾبلصلاإلآربعلأؼبثادئلاغبوكم مل حيف ا ةله ؼلاحث  ل لاتيف ارلمأثًنل
لاحيف اوص  لح    لةللاؼبفارؼلاؼب ر  ليلسوؽلاح داؽلحأل راؽلاؼباح  لةللتيؿلةؤشدلأكتا  لرل لاؼباح  علملىلاؼب فة لمدك ف سلاؼباؿم

Tobins Qدارةلملاؼبصيفالٌنلحفا   لبٌنلاؼبيفغًناتلاؼبصيفال ل)ح للؾبلصلاإلإرل  ودلميق لذاتلد ح لإمل ق ل لاحيفوالل
ملب  مالكاجتلاح يق لمكص  لبٌنلاؼبصيفالٌنلاػبار  ٌنلTobins Qاؿملمدك فلاؼباح  ل اؼبيفغًنلاحيفابعلةؤشدلسلاؼبأاػبار ٌنملكتا  لرل

ل.Tobins Q  ةؤشد

( بعنوان "دور تطبيق قواعد الحوكمة في زيادة القدرة التنافسية لموسسات 2017بو عربأ هبة حمادة )أ. دراسة 5
وفاحل احشتاو  ملاؼبشارك ملاؼبصااح ملإرلب افلاح يق لبٌنلمبث ةلقوام لاغبوكم ل)لاإل":ل ق له وتلهذهلاح راس لالتعليم العالي

اعلاحتامل  لاحيف ظ م  عمل بٌنلز ادةلاحا رةلاحيف اوص  لةللتيؿل)اسرتام    لاحيفكلت ملاسرتام    لاحيفم  فعلحلكل اتلاحيفا   لاح اةل لباب
شداو  ليلعلةوظ لةللاح اةلٌنليلاحوظا  لاإل174يفًنتلم   لةكوج لةلل)ه اؼلاح راس ل اتيفثارلودض اهتالاتأ حيف ا ةللمغفة

بدزهالأفله اؾل  ودلحيفبث ةلقوام لاغبوكم لأةؤسصاتلاحيف ل للاح ايللاحيفاينلةوضعلاح راس مل ق لتلفتلاح راس لإرلم ةلجيفا ول
ليلاحكل اتلاحيفا   لدب اوظاتلغفة.
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لاح راس لإرل"أثر الحوكمة في تحقيق الميزة التنافسية":  ( بعنوان2016. دراسة السنوسيأ إدريس وائل )6 ه وتلهذه
ل) لاحث  لةل لؾبيفمع ل مكوف لممافم لة     لي لاؼبصيفشت اتلاػباا  لي لاحيف اوص   لاؼب فة لربا ة لي لاغبوكم  لأثد عل7احيف دؼلملى

 اـملرؤساالاح  دلاؼب اـملجا بلاح  دلاؼب)ل:دار  لاحيفاح  علةصيفشتىملحيفشمللاح    لاؼبصيفو اتلاإل45الل)أةصيفشت اتلتاا لةلل
عل5.55 ق لأستدتلاح راس لمللم ةلجيفا ولكافلأ  ا:ل  ودلأثدلذيلد ح لإحفا   لم  لةصيفويلة  و  ل)لمقصاـملاؼبوظتٌنعاأل

ودةملا ب اععليل)احشتاو  ملاح  اح ملا سيفايح  عليلاؼب فةلاحيف اوص  لبأب ادهالؾبيفم  ل)احيفكلت ملاعبل حيفبث ةلاغبوكم لبأب ادهالؾبيفم 
لاؼبصيفشت اتلاػباا ليلة    لمماف.

( بعنوان "حوكمة الجهاز المصرفي ودوره في تعزيز القدرة التنافسية للبنوك الجزائرية": 2016. دراسة عليأ حبيب )7
بازؿلحلدقاب لاؼبفدو  للمماؿلعب  أ لماة ل اغبوكم ليلاحث وؾلبفت لتاا مل لتهللاح ااطلاؼبيف لا لباغبوكم لبفأم ا حتلهذهلاح راس ل

لبازؿليلاحاباعلاؼبفديلاعبفا ديل اآل لةثادئلعب   ل وة لاغبوكم  لمبدقتلإرل اقع لكما ليلاحاباعلاؼبفديم ثارليلؾباؿلاغبوكم 
لاغبوكم ل مبث ةلشداو  ليلاعبفا دلاهيفماةًلب تلاحصلباتلاإلأ ح  للمجياب  لاؼبرتمث لمللمثينلهذهلاؼبثادئاإل قوام هالالبيفثينلةت ـو

جظم ل احاواجٌنلاؼبيف لا لبإدارةلاؼبدا دل احدقاب لاحت اح ل احيتلمصام لملىلمووًنلاحث ئ ل قاةتلبإايحاتل  ض تلؾبموم لةللاأل
لاؼب اسث لحيفثينلقوام لاغبوكم لحيف ف فلاحا رةلاحيف اوص  .

 ق لليزة التنافسية للمصارف الخاصة"( بعنوان " الحوكمة الموسساتية ودورها في تعزيز الم2014. دراسة زاهرأ تيسير )8
 ق لأ ه وتلهذهلاح راس لإرلدراس لة بلمبث ةلاؼبفارؼلاػباا لؼبثادئلاغبوكم لاؼبؤسصام  لملىلز ادةلم اوص  لهذهلاؼبفارؼ

لجيفا ولكافلأ  ا: لمللم ة لق لقب تليل  أستدتلاح راس  لاؼبفدو   لاؼبفارؼلذإفلاغبوكم  بلا هيفماـل مفزتلةللم اوص  
لمشد    لاح لأ د ل وة لاحيفمو ل لممل ات لملى لاحدقاب  ل مش    لة  ام لاحيفص  يتلاؼبا ة  لح ل ل ز ادة ل منوا لمبورها لب ح ل صور  

للظللاح وؼب ل اج كاسلذحكلملىلم ف فلم اوص  لاؼبفارؼلاػباا .ي م ظ م  لم كصلاحفورةلاؼبشدق لحل وكم لاؼبفدو  ل

بعنوان "دور حوكمة ال(ركات في رفع القدرة التنافسية لل(ركات ( 2012. دراسة العازميأ جمال عبيد محمد )9
 ق له وتلهذهلاح راس لإرلة دو لد رلحوكم لاحشدكاتليلاحدوعلةللاحا رةلاحيف اوص  لحلشدكاتلاحكو يف  مل ذحكلةللالكويتية": 

للاحاام ةلاح ظد  لاحيزة لحل راس ملح  ل لامثاعلاؼب  ولاحواتحلهب ؼلمكو ل؛تيؿلدراس لغباح لب كلاحتيح ل احيف م  لاحد ت  
عل285 احيتل زمتلملىلم   لةكوج لةلل)لم احيف ل لحلاحذيل  يفم لملىلربل للاؼب لوةاتل احث اجاتلاجملم  لةللا  ت لا سيفث اف

دارةل اؼب  د للاؼباح ٌنليلاحشدكاتلاحكو يف  لاؼب ر  ليلسوؽلاحكو تلحأل راؽلاؼباح  مل ق لمضاالؾبلصلاإلأعلةلل365الل)أةلل
ه اؾل  ودلمأثًنلحػػػ)لدح للحوكم لاحشدكاتملحتظلحاوؽلصب علاؼبصا ٌنملاؼب اةل لاؼبيفصا   لبٌنلصب علل:جهأرلإتلفتلاح راس ل
دارةعلملىلوفاحل احشتاو  ملةصؤ ح  لؾبلصلاإلدارةلباحشدك ملاإلاإلساح بلفبارس لسلباتلأا ابلاؼبفاحلليلأاؼبصا ٌنملد رل

 روعلاؼب فةلاحيف اوص  لحلشدكاتلاحكو يف  لاؼب ر  ليلسوؽلاحكو تلحأل راؽلاؼباح  .

( بعنوان "أثر تطبيق الحوكمة المصرفية لزيادة القدرة 2012حبم )أمعيزيأ  أ. دراسة بن رجمأ محمد خميسي10
لك الجزائرية": التنافسية في البنو  لملىلاح  ر لإرلمصل طلاحضوا لاح راس  لاحذيل ق له وتلهذه سلوبلفبارس لسلباتلأ ل ثه

رساالاحشتاو  ل م م للاحدقاب لباإلضاو لإرلإل:دارةلأ لةال  دؼلباغبوكم لاؼبفدو  لك ظاـلحلدقاب ل  يفم لملىلصبل لةللاؼبثادئلة  ااإل
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 ال روعلق رهتالاحيف اوص  ملمثلاحص حلكبولإجيادلاسرتام    لو اح لةلل اؼبفدو  ل ز ادةلأداةثادئلأتدبلمصاهلليلمت  للد رلاؼب ظوة ل
لاأل لباميفثارلأفلهذه ليلاؼبفارؼلاعبفا د  م لاؼبفدو   لم يفربلأداأ للمبث ةلأةثللحل وكم  لتًنة لا قيففادل دمللة ليلم م   جا   

 تبطلاحيف م  لا قيففاد  ل ا  يفمام  .ل

( بعنوان " مدى التزام المصارف الكويتية بتطبيق مبادئ الحاكمية 2010العيبانيأ محمد نايف صنت ). دراسة 11
ه اؼلأ:ل ه وتلاح راس لإرلاحكش لمللة بلاحيففاـلاؼبفارؼلاحكو يف  لبيفبث ةلةثادئلاغباكم  لاؼبؤسص  مل حيف ا ةلالموسسية"

لاؼبفارؼلأم ةلجيفا وللإرستدتلاح راس لأ راس مل ق لاحث  لاسيفد ةتلا  ت لا سيفث افلعبمعلاحث اجاتلةللم   لاح   ا:لمليفـف
لاحكو يف  لذباهلضبل لاأل لإدارةلأس لل اؼبصا ٌنلبشكللةيفوسطم لاح راس لوا لكاجتلوئ  لملىلةصيفوبلاحتئاتلاؼبشموح ليلم    ةا

لباؼب اةل لاح ادح لغبمل لما  دًللقلالؽبذالا حيففاـمليلحٌنلكاجتلوئ لاؼب قاٌنلاػبار ٌنلهحلاألاؼبفدؼلهحلاألكثدلما  دًل املكمالمليفـف
لاأل لإضاو لإا ابلاؼبفاحللاؼبدمثبٌنلبشكللماؿملأ تاالدبيفبلثاتلباإللا ضًلأس لل اؼبصا ٌنلبشكللماؿمل مليفـف رلذحكلوإهنالمليفـف

ل.تيق اتلاح مللاؼب ينل أتيق امهليلفبارس لة اة للاحوظ ت  لبشكللماؿ لأباوام ل ل

":ل ق ل( بعنوان "جودة الخدمات المصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنافسية للبنوك2005القادرأ بريش )دراسة عبد  .12
لتفا دل ل لاحيف دؼلملى لإر لاح راس  ل لأه وتلهذه لاػب ةاتلاؼبفدو  م ل ودة لإب اد لاػب ةاتلاؼبفدو  للأ بداز ل ودة ل د ر   

لحلث وؾمل ق لتلفتلاح راس ل لاحيف اوص   لاحا رة لجيفا ولكم تللحف ادة لأإرلم ة لاح م لملأفل ودةلاػب ة لهحلإبدزها: ساسلثا 
ل  للاكيفصابل مبو دلاحا رةلأ لبيفثينلولصت لاعبودةلاحشاةل لةللإ لملىلاحثا مل  ودةلاػب ة ل لمأيتلإ احف ام لاؼبفدو  ل لماـو

لاحيف اوص  .

 موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة: 
لابا لم فدًلم ا حتلصب علاح راساتلاحص كثدلةللحوكم لاحشدكاتمل اغبوكم لاؼبفدو  مل اؼب فةلاحيف اوص  مل  اقعلمبث ا الداتللأل أا

ل دمللةدكفهالاحيف اوصح.لمداالاؼبايللهبااؼبؤسصاتلاؼباح  ل احث وؾل ميقيف الجبودةلاػب ة لاؼبفدو  ل د رهاليلم ف فلاأل
لهحلملكلاحيتلح   الة ا ًنل   ةلحيفبث ةلاغبوكم  ق لب  تلاح راساتلاحصابا لأفلاقب لاؼبؤسصاتل  احيتلم يفم ليللماؼباح  لاح ـو

لاؼبصا لةث أ لاؼبصؤ ح  م ل)ةث أ لحل وكم  لاحد  ص   لملىلاحدكا ف ل ةث ألاة ا ًنها لوفللاؼبلك  م لةث أ لاحشتاو  م لةث أ لاح  اح م لةث أ ح م
ل.األتدبٌنلاؼبؤسصاتلا ابلاؼبفاحلعل هولةال  فزلةكاجيف الاحيف اوص  لبأاحرتاـلحاوؽل

  يفض لفبالسثةلأفلهذهلاح راس لميفشابهلةعلاح راساتلاحصابا لةللح  لاحث ئ ملوم ظللاح راساتلاحصابا لأ د تليلب ئ لمدب  ملل
داةلاؼبصيفد ة ليلصبعلاحث اجاتلأ لمل اإلاغبوكم ل اؼب فةلاحيف اوص  كمالميفشابهليلدراس لب  لأ ل دؼل اح لةللكللدراس ل هول

ل هحل لكما لا سيفث افم لمللد رلأا  ت  لماة  لجظدة لاح راساتلاحيتلحا حتلإمباا لةل ليلأهنا لاح راساتلاحصابا  لميفتةلةع هنا
ب ادلأمل ذحكلةللتيؿل-ملىلحصبلملللاحثاحثٌنل–اغبوكم لاؼبفدو  ليلربا ةلة فةلم اوص  لحلمفارؼلاحيف ار  لاح اةل ليلح ث ال

ملأا ابلاؼبفاحلل ذ يلاح يق لباؼبفدؼملدارةلاح ل ا ارلاحيف ظ محلاحت اؿلحل وكم ل ةصؤ ح  لاإلاإلاغبوكم لاؼبفدو  ل اؼبيفمثل ليل)
لع.لوفاحل احشتاو  اإلملاح  اح ل اؼبصا اةملس ادةلاحااجوفل اؼبصااح 
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 ا/ اإلطار النظري للبحثثانيً 
 :مفهوم الحوكمة 

لاغبوكم ل  ل و  لم د  لقا ع ؽبامل اتيفلتوالباتيفيؼل    لجظدلةا ـلهذالاحيف د  مل و مال لحللم  دتلاحيف ار  لاؼبا ة لؼبت ـو
 ب ضلة  ا:

لة ظم لاحيف ا فلا قيففاديل احيف م  ل هنا:لاح ظاـلأعلبOrganization for Economic Cooperation)وا لمدويف ا
لاؼب ش لمصيفد ةه لاإلأاحذي لممل   لي لة لكما لممل اهتام لملى ل أشداؼل احدقاب  لاحذي لاح ظاـ لسبثل لاغباوؽلهنا لموز ع لتيحه لةل يفل

تدبملكمالا ابلاؼبفاحللاألأس لل لاأللدارةل اؼب  د لل ضبل ةلدباليلذحكلؾبلصلاإلأ داؼليلاؼب ش اؼبصؤ ح اتلملىلـبيفل لاأل
للع.556ملصل2519تد ف":آ)ماةدل" لة.لأ داااتلاػباا لبازباذلاحاداراتلاحيتلميف لةلباؼب شهنالرب دلاحاوام ل اإلأ

رلإ ارلةللاحشتاو  ل اؼبصااح ل احيتل ؤديلامثام الإال"لؾبموم لاحاوام لاحيتلم ظللاح يقاتلاؼبيفثادح لبٌنلاؼبؤسص مليل ضًلأ هحل
لع.655ملصل2519بولحل ا ؛لة ل ل:لأ)دارةلممل اهتال حيصللق رهتالاحيف اوص  لباألسواؽ"لإمماؿل روعلكتااةلاؼبؤسص ليلاسيف اة لاأل

لاغبوكم ليلاعب ازلأ لحلث كل ضبا  لحاوؽلضبل لاألدارةل اإلداالةللقثللؾبلصلاإلاؼبفديلو حلم ين:لةداقث لاألةا لاح ل ا س للدارة
)ة يفوؽل ارلاحيف ظ محل سلباتلاؽب ئ لاحدقاب  .ل اؼبودمٌنملةعلا هيفماـلب يق لهؤ الباحتاملٌنلاػبار  ٌنمل احيتلميف  دلةللتيؿلاإل

لع.195تد ف":لد.تملصلآ" ل
 تعريفات السابقة للحوكمة نبحظ نقطتين مهمتين:ومن خبل ال

ل داؼلداتلل تارجلاؼبؤسص .هنالقوام لحيف ظ للميقاتلاألأب .1
ل داااتلازباذها.إهنالقوام لم ظ م  لضابب ل زباذلاحاداراتل لأ .2
 هداف الحوكمة: أ 

ملصل2519بولحل ا ؛لة ل ل:لأ)للع741ملصل2519تد ف":لآ)امو ب لل" ل :ه اؼلم مللاغبوكم لملىلربا ا الةللأ  اأه اؾلم ةل
 ع.657

لوصادًل .1 لكاف لسواا لبكللاوره لاحتصاد لةاد ًلؿبارب  لا لألداالإدار ًللأ ا لحلاواجٌنلاغباكم  لاؼبدا  ٌنل احيف   ل لذحكلدبيفاب   ل  يفل ام
لاحبدوٌن لكي لإر لاحدقاب  لةصؤ ح   لميف وؿ لحب   ل اؼبصا لماؼبؤسصاتم لاؼبؤسص  لإدارة لاعبم   ٌنؾبلص لي اح موة  لللفبثل 

لحلمؤسص .
 ةواؿ.  ث  لأ لاحملل  ل اغب لةللهد بلرؤ سلاألبلا سيفثماراتلسواالاألذ  .2
لملىلاؼبصيفوبلاحمللحل اح  يل .3 لحلمؤسصاتليلاحاباماتلاؼباح   ل اؼبف اق   لاؽب كللإ ذحكلةللتيؿللمربا ةلا سيفادار جياد

 اؼل ةيفاب  لأدا  ا.ه ه اؼلاؼبؤسصاتمل  سا للربا ةلملكلاألأاحذيلميف  دلةللتيحهل
  للاحبو ل.ربا ةلإةكاج  لاؼب اوص ليلاأل .4
 ز ادةلاحثا ليلا قيففادلاحاوةحل م م ةلد رلسوؽلاؼباؿل ز ادةلق رمهلملىلم م  لاؼب تداتل روعلة   تلا سيفثمار. .5
   لحلمؤسصات.دااملةعلربصٌنلاحكتااةلا قيففاددارةل احدقاب لملىلاألاحيفأك  لملىلةث ألاحتفللبٌنلاؼبلك  ل اإل .6
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 لع.332ملصل2519تد ف":لآعل)تل لل" ل8ملصل2525)مث لاهلل؛لواًن:لهمية الحوكمة: أ
لقل  .ضبا  لحاوؽلاأللم داؼمووًنلاؼباؿل احوقتل اعب  لملىلصب علاأل .1
 اؼب ظم .ةل احيفأك  لملىلاحشتاو  ليلة اةيتلأربا ةلضمافلاح فاه ل اغب ادل ا سيفااة لحكاو لاح اةلٌنليلاؼب ش .2
لل .3 لاغبوكم  لاألإمؤدي لمال ل لملى ل صام  لفبا لاؼبؤسص  لإدارة لربصٌن لر لإتباا لاحدقاب  لأر لاح ظل لباسيفد اـ لفبكل لق ر دىن

 داالحلمؤسص . ربصٌنلكتااةلاأللمبلا سيفثماراتلبشد طل   ةذ  لماح اتل  
موودلق واتلامفاؿل اض  ل ل ض  الأل داؼللح  ل؛ٌنملىلق رلةللا سيفايح  ل احتامل  لؼبداقيبلاغبصاباتلاػبار  أربا ةل .4

 ا ابلاؼبفل  ليلاؼب ظم ل تار  الدبال ضمللاحملاسث ل مش  علاؼبشارك لباحدأيل ا سيفشاراتلاؼب ا  لو مالب   ل.أ
لم  ذحكلمربلرب   لأ دلاحدقاب لاح اتل لمشداؼلألداالاحشدكاتا ابلاؼبفاحلليلممل  لاؼبداقث ل اإلأمص للاغبوكم لةشارك ل .5

لللوفاح. مبث ةلاحشتاو  ل اإللم مشك للاحل افلاؼبيفدفف 
 مبادئ الحوكمة: ل

لماد دًل لبازؿ لأا رتلعب   ليلاؼبفارؼلماـ لاغبوكم  لم ف ف لمل لل1999ا لماـ لة ه لة  ح  لأا رتلجصد   يلوربا دلل2555مث
لل2556 ل) لب  واف لؿب ث  لجصد   Governance for Banking Organization Enhancingأا رت

Corporateل لاؼبفارؼ. لي لاغبوكم  لةثادئ ل يفضمل لع لمد وة: لصل2521)زغث ؛ لع373م لشباينم لكاحيفايل:ل هح )ة يفوؽللةثادئ
لع374ملصل2521)زغث ؛لمد وة:للع.195تد ف":لد.تملصلآ" ل

لاأل .1 لؾبلصلاإلاؼبث أ لأمضاا لسبيفع ل ؿ: لإا ار لي لا سيفايح   لح   ل ل أف لاغبوكم م لؼبت ـو ل إدراك ل لباحكتااة احاداراتلدارة
لحكاـلاؼب اسث لإلدارةلشؤ فلاؼبؤسص ل أمماؽبالاح وة  . األ

 ه اؼلا سرتام    لحلث كلةللقثللؾبلصلاإلدارةل ةيفاب يف ا.اؼبث ألاحثاين:ل ضعلاأل .2
لاؼبث ألاحثاح :لاحيفوز علاحصل للحلمصؤ ح اتلةللقثللأمضاالؾبلصلاإلدارةل  ضعلقوام ل ح  دل اض  لؽبامل اؼبصااح ل احملاسث  .3

  ضعله كللإداريل ش علاحملاسث ل حي دلاؼبصؤ ح ات.لأ ملداتللاحث كلسواالألجتص للأ لعبم علاح اةلٌنلملىلح لسواا
لاحدابع:ل  ودلجظاـلو اؿلحلدقاب لاح اتل  ليلاحث كمل ل .4 دارةلدراؾلاؼبداقثٌنلأل   لد رهلل اةيفيك للاؼب اراتلاحضد ر  لإلإاؼبث أ

 دارة.الحص اساتل اح ظللاحيتل ض  الؾبلصلاإل كل واًلممللاحث كمل أفلميفللأجشب لاحث
لاإل .5 لؾبلص ل اد لأف لاػباةص: لغبوكم لاؼبث أ ل وهد   لباميفثارها لاح اتل   لاحدقاب  ل بوظا   لاغبصابات لةداقيب لباسيفايؿ دارة

لبهلاؼبدا     للاحبو ل.األفملحصية لاحث كليلولفل اػبار  ولفلاح اتل ولاؼبفارؼمل ا سيفتادةلاؼبثلىلةللاح مللاحذيل اـو
ه اؼلاؼبث ألاحصادس:لأفلميفواوةلس اساتلاؼبكاوآتلاؼباح  ل اغبواوفل مبث ااهتالةعلاحثااو لاح اة لحلث كل ةعلا سرتام    ل األ .6

  ل. و ل لاأل
 دارةمل يلاحيفاار دلاحفادرةلة  ا.وفاحليلكاو لأمماؿل أجشب لاحث كل اإلاؼبث ألاحصابع:لمواودلاحشتاو  ل اإل .7
دارةلاحيف ت ذ  لاح ل الحلث ئ لاحيفشد    لاحيتلربكللاح ملليلاحث كمل كذحكلاؽب كللدارةل اإلاحثاةل:لمت للأمضاالؾبلصلاإلاؼبث أل .8

لاحيفشد  حلو همل ا حيففاـلاحكاةللباحاواجٌنل احيف ل ماتلاحصار  .ل
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  :محددات الحوكمة المصرفية 

ساس  لاحيتلب  هنالمفث لاغبوكم لغًنلجا   مل ميفمثللاحمل داتل اح واةللاألاله اؾلؾبموم لةللالسل مًلحيفبث ةلاغبوكم لمبث اًلللللل
لساس يفٌنل ا:لأملكلاحمل داتلملىلؾبموميفٌنل

دارةل اح اةلٌنلهباله اؼلاإلأ ميفمثلليلقوام ل أساح بل م ظ للإداريل بثةلداتللاحشدك لدبالحياةللالمحددات الداخلية: :والً أ
دارةلاحيف ت ذ  مل احيتل ؤديلمواودهالةللجاح  ل مبث ا الةللجاح  لأتدبلإرلمال للاحيف ارضلدارةل اإلبٌنلاعبم   لاح اة ل ؾبلصلاإل

لع9ملص2519) ا اف:ل داؼلاحثيث .لبٌنلةفاحللهذهلاأل

تد ف":لآ)تل لل" ل م ربلمللاح واةللاػبار   ل  اف لهبالاؼب اخلاح اـلحيسيفثمارليلد ح لةامل ميفضمل:لالمحددات الخارجية: :اثانيً 

لع.334ملصل2519

لحلمشد مات. .1  كتااةلاحاباعلاؼبايلل)احث وؾل سوؽلاؼباؿعلليلمووًنلاحيفمو للاحيـز
 ويسع.لاحاواجٌنلاؼب ظم لحل شاطلا قيففاديل)لقواجٌنللسوؽلاؼباؿل احشدكاتل م ظ للاؼب اوص ل ة علا حيفكار  ل اإل .2
 جيفاج.سواؽلاحصلعل م اادلاإلأدر  لم اوص  ل .3
 .  فةل اؽب ئاتلاحدقاب  ل)ه ئ لسوؽلاؼباؿل احثورا عليلأحكاـلاحدقاب لملىلاحشدكاتكتااةلاأل .4
 طراف الرئيسية في الحوكمة: األ 

ل لأ داؼلر  ص  : لاؼبصؤ ح اتل اغباوؽلبٌنلثيث  ل ماص ل لبيف ظ ل لاغبوكم  لماـو لصل2516)قادري: ل)احص وسح:25-19م مل2516ع
 ع23ص

سلاؼباؿلحلشدك لملل د ةلةلك يف للحألس لل م ظ للق م لاحشدك لملىلاؼب بلاحث   لةاابللأاؼبصا وف:لهللةلل اوةوفلبيفا ًنلرل .1
 دارةلاؼب اسثٌنلغبما  لحاوق ل.رباحلاؼب اسث ل سيفثماراهتلل ديلكوفلاغبةليلاتيف ارلأمضاالؾبلصلاإلاغبفوؿلملىلاأل

لاؼب  دلل؛دارة:ل هللةللديثلوفلاؼبصا ٌنليلاحشدك ؾبلصلاإل .2 دارةلاح وة  لفل احلذ لل وكللؽبللسلب لاإلولاحيف ت ذ فل لح  ل اـو
 ألمماؿلاحشدك مل بدسللاحص اساتلاح اة ل ك ت  لاحملاوظ لملىلحاوؽلاؼبصا ٌنملباإلضاو لإرلاحدقاب لملىلأدا  ل.

مل هت ؼلإرلم ظ للدارةدارة:ل هحلاؼبصؤ ح لمللاحيفص ًنلاحت لحلحلشدك ل ما ًنلاحيفاار دلاػباا لباألداالاحت اؿلإرلؾبلصلاإلاإل .3
لاإل لذباه لإرلةصؤ ح يف ا لباإلضاو  لق ميف ا لحلمصا ٌنمل اإلأرباحلاحشدك ل ز ادة دارةلوفاحل احشتاو  ليلاؼب لوةاتلاحيتلم شدها

ألهنللل؛دارةلب  ا  حذحكلجيبلاغبدصلملىلاتيف ارلأودادلاإلل؛ داؼلاؼبيف اةل لةعلاحشدك دارةل با  لاألحلا ل اللبٌنلؾبلصلاإل
لبيف ت ذلرغثاتلاؼبصا ٌنل ؾبلصلاإلةلل ا  دارة.لـو

لةثللاؼبورد للاح ا مٌنل اح ماؿل اؼبوظتٌنلأا ابلاؼبفاحل:ل هللؾبموم لةللاأل .4  داؼلاحذ للمدبب للةفاحللةعلاؼب ظم م
 ا. جيبلةيحظ لأفلهؤ الاأل داؼل كوفلح   للةفاحللق لميف ارضل زبيفل لأح اجًللم احفبا لل اؼبورد للغًنلاح ا مٌن

ل
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 :لالقدرة التنافسية
 تنافسيةمفهوم ال : 

ه اؾلم ةلم د تاتلحلم فةلاحيف اوص  ملوم  للةلل  ظدلإح  الةللتيؿلكتااةل وامل  لأداالاؼب ظم ملو مال دكفلآتد فلملىلم فدل
ل و مال لحلأهللاحيف د تاتلحلم فةلاحيف اوص  :لماحا م ل احفةل

لأوضللةللة اوص هملاألهحلاحوضعلاحذيل يف  لحلث كلاحيف اةللةعلـبيفل ل - لبهلبفورة لاحمل ب  لاحث ئ  سواؽلاحث ك  ل ةعلم ااد
 ع85ملص2516)ملى:هلمللاحا اـلدبثل ا.لولداالببد ا ل   فلة اوصدب ىنلأفلاؼب فةلاحيف اوص  لم ربلمللة بلق رةلاحث كلملىلاأل

لق رةلاحشدك لملىلمووًنلاحصلعل اػب ةاتلبشكللةيفواالل - كمالمدويف الةؤسص لاحيف ارةل احيفوظ  ليلاؼبملك لاؼبيف  ة:لبأهنا
 ع82ملص2519)كاةل؛ؿبم : بدحب  ل   ةمل سب فهالمللاحصلعل اػب ةاتلاألتدبلاحيتل ا ة الاؼب اوصوفلدبؤسصاتلأتدب.ل

 لع81صلم2516)ملى:همية الميزة التنافسية للبنك: أ
لملل1 ل احيفم ف لاؼب اوصوفم لحيااه لفبا لاحيف ا اتلأملى لمليب لة يف اتل ت ةاتلةفدو   لشكل لي لحل ميا ل ة اوع لق ل لإجيفاج .

لاؼب اوصٌنلو مالخيدلاعبودةل احص د.
يلاح  ؿلح  لم بحلاحيف اوص  لاحشدكاتلل؛.لم ظ للا سيفتادةلةللاؼبم فاتلاحيتل وودهالا قيففادلاح اؼبحل احيفال للةللاحصلث ات2

لاحفغًنةلودا لاػبد جلةللؿب  د  لاحصوؽلإرلرماب لاحصوؽلاح اؼبح.
ل.لإفلاةيفيؾلاحشدكاتلق راتلم اوص  لماح  لجي ل القادرةلملىلة م لروعلاؼبصيفوبلاؼب  شحلحألوداد.3
لاحيف اوص  لماةيًل4 لم  لاؼب فة ل  وهد ًلة مًلل. ل لا لح مللاؼب ظماتلملىلاتيفيؼلأجوام ا لاألساسلاحذيلمفاغلحوحهلألهنل؛جيفا  اإا ا

لدارةلا سرتام    لملىلأهنالاؼب فةلاحيف اوص  .ح  لديكللم د  لاإلل؛ا سرتام    لاحيف اوص  لاحشاةل لحلم ظم 
فلاؼب ظماتلاح ا   لهحلاحيتلمو  لمناذجل    ةلحلم فةلاحيف اوص  ملألل؛الحلم ظماتلاح ا   ة مًللا.لسبثللاؼب فةلاحيف اوص  لة  ارًل5

لإفلاؼب اوصٌنلملىلملللكاةللهبا. للاح ماذجلاحا دي لؽبالق لأاث تلة د و ل ةيفاح لبشكلل اسعل اؼبالأف

 :للمتطلبات تدعيم القدرة التنافسية للمصارف
 ع164ملصل2554)احدكثاين:لميفمثللأهللةيفبلثاتلم م للاحا راتلاحيف اوص  لحلمفارؼلو مال لح:ل

لاح مللاؼبفدي..لةواكث لأح اثلاحيفبوراتلاحيفك وحو   ليل1
.لمبو دل م و علاػب ةاتلاؼبفدو  ل ذحكلةللتيؿلةداقث ل ةيفاب  لاؼب لوةاتلاؼبدم ةلةللاحصوؽلاؼبفديل احيتلميفضمللاجبثاماتل2

لاحفبا للمللةف ولاػب ةاتلاؼبا ة ل ة بلماثل للحهل رضاهللم هل رب   لاأل  هلاإلجياب  ل احصلث  لاحيتل يف ٌنلا سيفتادةلة  ا.
لرمااالباح  فدلاحثشديل م ر ثهل مأه لهليلاجملاؿلاؼبفدي..لا 3
ل كتلل4 لدبا لاحيف ا اتلاحفبوفل رغثامهمل مفم للةف ولةللاػب ةاتلاؼبفدو   ل ذحكلةللتيؿلملث   لاحيفصو ةلاؼبفديم لمبو د .
لةللا حيفتاظلهبل.لرلهت ئ لب ئ لة اسث لحلفبا للسبكللاؼبفدؼإضاو لإشثاعلرغثاتل احيف ا اتلاحفبا للبشكللةصيفمدملإ
ل.لا هيفماـلبإدارةلاؼبدا د.5
.لضد رةلمووًنلجظاـل   لحلم لوةاتلعبمعلاؼب لوةاتلاح ق ا ل احكاو  ليلاحوقتلاؼبي لل ربل ل ال زباذلقداراتلسل م ل  ضعل6

لمفورلشاةللحأل ضاعليلاحث ئ لاؼبفدو  .
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 :دور الحوكمة المصرفية في تعزيز القدرة التنافسية 
لاحيف اوص  لحيقيففادحل وك لاحا رة لةداالا قيففاديل احا رلح  لم مللملىل ذبلا سيفثماراتل دمللاألل؛م لد رلكثًنليلم ف ف

لع47ملص2516عل)احص وسح:85-84ملص2519)كاةل؛ؿبم :احيف اوص  لملىلاؼب بلاحبو للةللتيؿلم ةل دؽل أساح بلأ  ا:ل

ل ي1 ليلة اةيتلاحشدك م لاحيفأك  لملىلاحشتاو   لاإلل. ل اؼبدا    ل احيف ق ةلحضمافلاإلإ داااتلاحملاسث   داااتلاحصل م لدار  م
لبيف   مهلأ لاحيفدلدلة هملؼبالحهلةللمأثًنليلاسيف فاؼلةواردلاحشدك لإل؛اال ةاح ًلؿباسث ًل ذلأفلاغبوكم لما ليلةوا   لاحتصادل ماـو

ل باحيفايللق رهتالاحيف اوص  .
ربصٌنلإدارةلاحشدك ملفبال صام لملىل ذبلا سيفثماراتلبشد طل   ةل ملىلربصٌنلل.لإ داااتلاغبوكم لحلشدكاتلمؤديلإرل2

لكتااةلاألداا.لللل
لاحشدكاتل اويلثا لاعبم ورليلممل  لاػبفدف ل  صام لملىلضمافلربا ةلاح  ح لألوضللما  لملىل3 لإفلمبث ةلحوكم  .

لاسيفثماراهتامل هذالب  رهل اويلاحا رةلاحيف اوص  لحل  ح .
ل  ودل4 ل. لةللتيؿلاتيفثار لاحيف اوص   لاحشدكاتليلاؼب فة ليلق ادةلأمأثًنلغبوكم  لا سيفايح  ع لاح  اح م ل)احشتاو  م لاغبوكم  ب اد

لاحكلت ل يلاحيفما ف.
لل5 لاتيفثار لتيؿ لةل لاحيف اوص   لاؼب فة لاحشدكاتلي لغبوكم  لمأثًن لاؼب فةلأب  ود لي لا سيفايح  ع لاح  اح م ل)احشتاو  م لاغبوكم   اد
لب اعملاحكلت ع.اوص  لاؼبيفمثل ل)لاعبودةملاإلاحيف 
لحلشدك 6 لاحصوق   لاحا م  ليلم ف ف لحل وكم  لد ر ل و   لكما لاحيفبث ةلغبوكم لإل؛. لةل لاحشدكاتلاحيتلميفف لدبصيفوبل    لأف ذ

لس م ا.أقثاؿلاؼبصيفثمد للملىلإلالأكربلفبال ؤديلإراحشدكاتلرباةلأرباحًل
لزةاتلاؼبفدو  .ثمد لل ةعلاؼبادضٌنلةللاؼبمكللأفل صام لملىلمتاديلح  ثلاأل.لمثىنلاحشتاو  ليلاحيف اةللةعلاؼبصيف7

 ا/ عرض وتحليل البيانات األولية للبحثثالثً 
 منهجية البحث:

ةفدؼلل:  المهلعلاح اةل لدب    ل دابلص لاح اةلوفل ةصام ل فدل يلةوظتحلاؼبفارؼلاحيف ار  ل)لاؼب   يفمثل مجتمع البحث: .أ 
للماعبم ور  ل ةفدؼلاحف ارب ل احيتلما ـلت ةاتلاحكرت ج  لح  ث م ل  لأ ق لاسيفد ـ سلوبلاؼبص لاحشاةللعبمعلاحث اجاتم

 %ع.ل68علاسيفمارةملأيلب صث لاسيف اب ل)34 بل)لم دلا سيفماراتلاحفاغب لحليف ل لل)لموز علا ا  لا سيفث افلمل  ل
 مارات الموزعة والمسترجعة والصالحة للتحليل(: يبين مجتمع البحث واالست1الجدول رقم )

 نسبة االستجابة الفاقد المسترجعة الموزعة اسم الفرع
 %63 11 19 30 الجمهورية
 %75 5 15 20 الصحارى
 %68 16 34 50 المجموع

ألجهل يفياـلةعل ث   لاحث  ل أه اوهمل ةللأ للذبم علاحث اجاتلل؛ لاميفمادلاؼب  ولاحواتحلاحيف ل لحلب. منهج وأداة البحث:
 لا ميفمادلملىلاؼبفادرلاحثاجو  لكاحكيفبل اح  ر اتل اح راساتلاحصابا لذاتلاحفل لدبوضوعلاحث  لحيفغب  ل اجثهلاح ظديمل قاـل

 .احثاحثافلبيففم للاسيفثاج لميف اسبل أه اؼل ود ضلاحث  
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لح لةا اس لاحثاحثاف لاسيفد ـ ل) حا  لا سيفثاج Likert Scale كدث لح ثارات لاإل اب  لدر   لحيفا  د لاػبماسح لة  لل؛ع ح  
ل احيتلما صلاذباهاتل آراال5-1اح ر اتلةلل) لةواوةلبش ةع لةواوةم لؿبا  م لغًنلةواوةم لباحث ا لل)غًنلةواوةلبش هم لابيف اا ع

ل :حفا   اباتلاح ثاراتل د حيف الاإلإعل وض ل2اؼبصيفافحلة  لمل اعب  ؿلرقلل)
 جابات وطول خبيا المقياس(: يوضو ترميز بدائل اإل2جدول رقم )

 موافق ب(دة موافق محايد غير موافق غير موافق ب(دة سئلةجابة علي األاإل
 5 4 3 2 1 الترميز

 5 – 4.20 4.19 – 3.40 3.39 – 2.6 2.59 – 1.8 1.79 – 1 قيمة المتوسط المرجو
 درجة عالية جدا درجة عالية درجة متوسطة درجة ضعيفة درجة ضعيفة جدا التقدير في التعليق على النتائج

 الصدق والثبات ألداة البحث: ج.

ثثاتلا سيفث افل ا سيفادارليلجيفا  هملأيلأفل  بحلا سيفث افلجتصلاح يف   لحول لإمادةلموز  هلملىلأودادلاح    ل  اف لباحثثاتل
لع158مل2551)اة مل؛لاحصاةدا حمللم ةلةداتلتيؿلورتاتلزة   .

أةالخبفوصلاؼبف اق  لو حلاحا رةلملىلموض  ل متصًنلاحيف اجصلبٌنلةؤشداتلاؼبيفغًناتلاحيتلميفمثلليلأسئل لاح راس لاؼبو ودةليل
علأح لةاا  صلا ؽلاألداةلاحذيل ا صلة بلرباةلاأله اؼلاحيفػحلصدق االتساق البنائي  يفربلاحف ؽل)قا م لا سيفث افمل ل

%لحب  لإذاللل55مل كذحكلةاارج لا رمثاطلبٌنلملكلاؼبؤشداتل اؼب  ارلع126ملصل2555مد  لاألداةلاحواوؿلإح  ال)جشوافمل
ح  ل يفللحصابلاحف ؽلاحذايتلل؛%لم يفربلةدووض ل55%لم يفربلةاثوح مل إذالكاجتلأقللةللل55كاجتلاؼبف اق  لأكربلةلل

ل)احث ا حعلملل د ةلاعبذرلاحرتب  حلحلثثاتلحليفأك لةللا ؽلا سيفمارة.ل
ل مل هلقم الحبصابلة اةللا رمثاطل"بًنسوف"لبٌنلدر  لكللب  ل اح ر  لاحكل  لحيسيفث افل اعب  ؿلاحيفايلل وض لذحك.للللل

 ستبيان( يوضو مدي االتساق البنائي  لعبارات اال3الجدول رقم )
 النتيجة P-Value (rمعامل االرتباط )قيمة  أبعاد االستبيان

 يوجد ارتباط 0.00 0.661 دارة العليااالطار التنظيمي الفعال ومسوولية اإل 1
 يوجد ارتباط 0.00 0.693 العبقة بالمصرف وأصحاب المصالو وذو  2
 يوجد ارتباط 0.008 0.456 سيادة القانون والمساءلة 3
 يوجد ارتباط 0.00 0.961 العدالة والمساواة 4
 يوجد ارتباط 0.00 0.854 فصاف وال(فافيةاإل 5
 يوجد ارتباط 0.00 0.865 الحوكمة المصرفية 6

ل) لق ميفه لبل) لاأل ؿ لا ب ادم لحكل لة اةيتلا رمثاطلبًنسوف لقب  لأميه لاعب  ؿ لتيؿ لق ميفهل)5.661ةل لبل) لاحثاين ل احث   م
علةلل5.854عمل احث  لاػباةصلبل)لق ميفهل)5.961عمل احث  لاحدابعلبل)لق ميفهل)5.456احثاح لبل)لق ميفهل)عل احث  ل5.693)

علα=5.55أب ادلا سيفث افل اؼب  ؿلاحكلحلح ثارمهمل بذحكل يفثٌنلأفلة اةيتلا رمثاطلذاتلد ح لإحفا   لم  لةصيفويلة  و  ل)
لحا اسه بذحكل  يفربلاحملا رلاادق ل ةيف اسا لؼبال ض تل
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 احثثاتمل كاجتلاح يفا ولكمالهحلةث   للCronbach's Alpha Coefficient ق ل لحصابلق م لة اةللأحتالكد جثاخل
لع4باعب  ؿلرقلل)

 (: يوضو نتائج اختبار ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة4الجدول رقم )
 الثبات كرونباخ معامل ألفا المحاور ت
 0.925 0.856 دارة العلياومسوولية اإلطار التنظيمي الفعال اإل 1
 0.770 0.577 العبقة بالمصرف وأصحاب المصالو وذو  2
 0.873 0.763 سيادة القانون والمساءلة 3
 0.896 0.802 العدالة والمساواة 4
 0.919 0.845 فصاف وال(فافيةاإل 5
 0.955 0.912 الحوكمة المصرفية 6
 0.965 0.931 جميع عبارات االستبيان 7

 الثبات = الجدر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ
ليل   ؿل) لاح يفا ولاؼبوض   للع4ةل لكد جثاخلكاجتلةدمت   لأحتا لة اةل لق م  ل مرتا حلبٌنل) يفض لأف لاحملا ر ل-ل5.577حكل

عمل كاجتلق م لاحثثاتل5.931علحكللؿبورلةللؿبا رلا سيفث افملكذحكلكاجتلق م لة اةللأحتالعبم علواداتلا سيفث افل)5.912
 أفلق م لاحثثاتلعبم علمثاراتلا سيفث افللعلحكللؿبورلةللؿبا رلا سيفث افمل5.955ل-5.775ةدمت  لحكللاحملا رل مرت حلبٌنل)

ل لحػ ل5.965)كاجتلةصا    ل  ًلع لةدمتع لاحثثات لة اةل لأف ل  ين ل هذا لا سيفث افلام ل ثثات لا ؽ لةل لاحيفأك  ل  لق   بذحك
ل ايح يفه.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث:د. 
 .ل.لسبتلاؼب اعب لاإلحفا   لحلث اجاتلباسيفدداجلاح صبلاؼبئو  ملاؼبيفوسباتلاغبصاب  ملا كبداواتلاؼب  ار  1
ا كب ارلاػببحلاحثص طللعلباسيفد اـلا تيفثاراتلاإلحفا   لاحيفاح  :0.05α=>.ل لو دلودض اتلاح راس لم  لةصيفوبل)2

لاإلحفا   ل)t-testاتيفثارل) لع.SPSSعمل ة ادح لاحثثاتلأحتالكد جثاخمل ذحكلباسيفد اـلبدجاةولاغبـف
 ه. اختبار الفرضيات:

لاحتدض اتل حإل اب لملىلاحيفصاؤؿلاحد  صحلحلث  لحوؿل) يوجد دور للحوكمة المصرفية في تحقيق ميزة هل  تيفثارلا  
إذالكاجتلاحا م لاحملصوب لأقللل عH0ملوا ل لمبث ةلقام ةلاحادارلاحيفاح  :ل)ماثللاحتدض  ل؟(تنافسية في المصارف التجارية الليبية

علإذالكاجتلاحا م لاحملصوب لأكربلةللاحا م لاعب  ح  مل H0ملل مدوضل)احتدض  5.55ةللاحا م لاعب  ح  ل احا م لاؼب  و  لأكربلةلل
لع.5.55 احا م لاؼب  و  لأقللةلل

 الفرضية الرئيسية: اختبار
  .للحوكمة المصرفية في تحقيق ميزة تنافسية للمصارف التجارية الليبيةال يوجد دور : H0ل

لل.غبوكم لاؼبفدو  ليلربا ةلة فةلم اوص  لحلمفارؼلاحيف ار  لاحل ث  اؼب دو لد رللT)  تيفثارلاحتدض  لاحد  ص  لاسيفد ـلاتيفثارل)
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 لحوكمة المصرفية في تحقيق ميزة تنافسية للمصارف التجارية الليبيةالدور( يوضو لنا نتائج تحليل االنحدار لبيان 5الجدول رقم )

 المتغيرات المستقلة
معامل االرتباط 

(r ) 
   معامل التحديد   

اختبار التأثير 
T-test 

معامل 
 β االنحدار

Sig 

ل0.000ل5.784ل7.277 5.623 5.795 الحوكمة المصرفية

د ح لإحفا   لحل وكم لاؼبفدو  ليلربا ةلاؼب فةلاحيف اوص  لحلمفارؼلاحيف ار  ليل  ودلأثدلذؾله ال يفض لح الةللاعب  ؿلاحصابةلأف
أةالمل  ودلارمثاطلقويلى هذل  ؿلمللع (R =0.79ل)للة اةللا رمثاطلبع.لح  لα=5.55ة  و  ل)لبم  لةصيفوللاحل ث  
يلربا ةلاؼب فةلاحيف اوص  لحلمفارؼلاحيف ار  لاحل ث  للةللاحيفغًنلع%62)صثيفهللجلةالعملأيلأف5.62وا لبل)ل)ل  احيف    للة اةل

علT=ل7.3 ق لبلغتلق م ل)ملعβ=5.78كمالبلغتلق م لدر  لاحيفأثًنل)لاغبوكم لاؼبفدو  ملجامولمللاحيفغًنليلاؼبيفغًنلاؼبصيفال
لاحفتد  لمع5.55اح  ح ل)لبةللةصيفوللعل هحلأاغد0.000د ح ل)لبدبصيفول لجدوضلاحتدض   لوإج ا لاحث  ل ل مل ه ل جاثللاحتدض  
لبحفا   لحل وكم لاؼبفدو  ليلربا ةلة فةلم اوص  لحلمفارؼلاحيف ار  لاحل ث  لم  لةصيفولإد ح لليذلد ر  ودلىلمل دل احيتلم
لع.لα=5.55ة  و  ل)

 الفرضية األولى: اختبار
تحقيق الميزة التنافسية للمصرف بعد دارة العليا في ومسوولية اإللالتنظيمي الفعال للحوكمة طارلإلدور  يوجد: ال H01ل

 تبني الحوكمة المصرفية.
 ع:ل6كمالهولةوض ليلاعب  ؿلرقلل)ؼبتدداتلاؼبصيف وبٌنلمللكللاح ثاراتلل إلثثاتلا  لاحتدض  لوا لاسيفد ـلأسلوبلا كب ارل

دارة العليا في تحقيق الميزة طار التنظيمي الفعال للحوكمة ومسوولية اإلاإللثرأ( يوضو لنا نتائج تحليل االنحدار لبيان 6الجدول رقم )
 التنافسية للمصرف بعد تبني الحوكمة المصرفية

 المتغيرات المستقلة
معامل االرتباط 

(r ) 
معامل التحديد 

   
اختبار التأثير 

T-test 
معامل 
 β االنحدار

Sig 

طار التنظيمي الفعال للحوكمة اإل
 دارة العلياومسوولية اإل

0.718 0.516 5.844 1.774 0.000 

ل لاحصابةل لةللاعب  ؿ لاح راس  واًل يفض لح ا لم    لأوداد لآلراا لذلا لأثد لحل وكم ليل  ود لاحيف ظ محلاحت اؿ لحي ار لإحفا    د ح 
لاح ل ا ةصؤ ح  لاإل ة اةلللل)بح  لل؛عα=5.55ة  و  ل)لبم  لةصيفوللاحيف اوص  لحلمفارؼلاحيف ار  لاحل ث  لربا ةلاؼب فةليلدارة
ل%ع52عملأيلأفلةالجصثيفهلل)5.52ل)ل)بلوا لة اةللاحيف    لأةاملارمثاطلقويل  ودىل ؿلمل لعل هذR =0.72ا رمثاطل)
 ارلاحيف ظ محلاحت اؿلحل وكم لإلاليلاؼبيفغًنلاؼبصيفاللربا ةلاؼب فةلاحيف اوص  لحلمفارؼلاحيف ار  لاحل ث  لجامولمللاحيفغًنليلةللاحيفغًن

 مل هللمع5.55اح  ح ل)لبةللةصيفوللعل هحلأاغد5.555د ح ل)لبعلدبصيفولT=ل5.8دارةلاح ل امل ق لبلغتلق م ل) ةصؤ ح  لاإل
احيف ظ محلاحت اؿلحل وكم ل ارلحفا   لحإلإد ح لليذلد ر  ودلىلمللم داحيتللحتدض  لاحث  ل ا جاثلللوإج الجدوضلاحتدض  لاحفتد  

 (.α=5.55ة  و  ل)لبدارةلاح ل اليلربا ةلاؼب فةلاحيف اوص  لحلمفارؼلاحيف ار  لاحل ث  لم  لةصيفول ةصؤ ح  لاإل
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 الفرضية الثانية:  اختبار
H02:  ذو داللة إحصائية  ألصحاب المصالو وذوي العبقة بالمصرف في تحقيق الميزة التنافسية  دورال يوجد

ل.للمصرف بعد تبني الحوكمة المصرفية
لع:7كمالهولةوض ليلاعب  ؿلرقلل)ؼبتدداتلاؼبصيف وبٌنلمللكللاح ثاراتلل إلثثاتلا  لاحتدض  لوا لاسيفد ـلأسلوبلا كب ارل

أصحاب المصالو وذوي العبقة في تحقيق الميزة التنافسية للمصرف بعد تبني لثرأ( يوضو لنا نتائج تحليل االنحدار لبيان 7الجدول رقم )
 الحوكمة المصرفية

 المتغيرات المستقلة
معامل االرتباط 

(r ) 
معامل التحديد 

   
اختبار التأثير 

T-test 
معامل 
 β االنحدار

Sig 

 0.001 3.323 3.559 0.284 0.533 العبقة ووذو  صحاب المصالوأ
لاحصابة لاعب  ؿ لةل لح ا لاح راس ل يفض  لم    لأوداد لآلراا لذل واا لأثد لإحفا   يل  ود لاح يق للد ح  ألا ابلاؼبفاحلل ذ ي

لةصيفول لم   لاؼبفدو   لاغبوكم  لمثين لحلمفدؼلب   لاحيف اوص   لاؼب فة ل)لبباؼبفدؼليلربا ة ة اةلللح  ل ل)ل؛عα=5.55ة  و  
ل%ع28)لجصثيفهلعملأيلأفلةا5.28وا لبل)ل)ل  ودلارمثاطلقويملأةالة اةللاحيف    لى هذل  ؿلمللعلع(R =0.53ا رمثاطل
ا ابلاؼبفاحلل ذ يلاح يق ملأجامولمللاحيفغًنليلاؼبيفغًنلاؼبصيفاللللربا ةلاؼب فةلاحيف اوص  لحلمفارؼلاحيف ار  لاحل ث  ليلةللاحيفغًن

لجدوضلاحتدض  للمع5.55اح  ح ل)لبةللةصيفولل هحلأاغدلع5.551د ح ل)لبعلدبصيفولT=ل3.6 ق لبلغتلق م ل) لوإج ا  مل ه
لاحث  ل لاحفتد   لىلمل دلاحيتلمل جاثللاحتدض   لليذد رل  ود ليلربا ةلة فةلإد ح  لألا ابلاؼبفاحلل ذ يلاح يق  حفا   

لع.α=5.55ة  و  ل)لبم اوص  لحلمفارؼلاحيف ار  لاحل ث  لم  لةصيفول
 الفرضية الثالثة:  اختبار

H03 : ذو داللة إحصائية لتطبيق سيادة القانون والمساءلة في تحقيق الميزة التنافسية للمصرف بعد تبني  ال يوجد دور
 الحوكمة المصرفية.

لع:8)لكمالهولةوض ليلاعب  ؿلرقلؼبتدداتلاؼبصيف وبٌنلمللكللاح ثاراتلل إلثثاتلا  لاحتدض  لوا لاسيفد ـلأسلوبلا كب ارل
وأثر تطبيق سيادة القانون والمساءلة في تحقيق الميزة التنافسية للمصرف بعد ( يوضو لنا نتائج تحليل االنحدار لبيان دور 8الجدول رقم )

 تبني الحوكمة المصرفية.

 المتغيرات المستقلة
 rمعامل االرتباط )

) 
معامل التحديد 

   
اختبار التأثير 

T-test 
 معامل االنحدار

β 
Sig 

 0.000 2.843 6.811 0.592 0.769 سيادة القانون والمساءلة
ص ادةلاحااجوفل اؼبصااح ليلربا ةلاؼب فةلاحيف اوص  لحلمفارؼلاحيف ار  لحد ح لإحفا   للdذلأثدل  ودل يفض لح الةللاعب  ؿلاحصابة

أةاللم  ودلارمثاطلقويلىملعلعل هذل  ؿل(R =0.77ل)للة اةللا رمثاطلبح  لل؛عα=5.55ة  و  ل)لبم  لةصيفوللاحل ث  
ةللاحيفغًنليلربا ةلاؼب فةلاحيف اوص  لحلمفارؼلاحيف ار  لاحل ث  لجامولل%ع59عملأيلأفلةالجصثيفهل)5.59ة اةللاحيف    لوا لبل)ل)

عل هحلأاغدلةلل5.555د ح ل)لبعلدبصيفولT=ل6.8بلغتلق م ل)لمللاحيفغًنليلاؼبيفغًنلاؼبصيفاللس ادةلاحااجوفل اؼبصااح مل ق 
ل)لبةصيفول لملمع5.55اح  ح  ل احيت لاحث  ل  لاحتدض   ل جاثل لاحفتد   لجدوضلاحتدض   لوإج ا لذلىملل د مل ه لد ر د ح للي  ود

لع.α=5.55ة  و  ل)لبص ادةلاحااجوفل اؼبصااح ليلربا ةلة فةلم اوص  لحلمفارؼلاحيف ار  لاحل ث  لم  لةصيفولححفا   لإ
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 الفرضية الرابعة:  اختبار
H04 :  ذو داللة إحصائية لتطبيق العدالة والمساواة في تحقيق الميزة التنافسية للمصرف بعد تبني الحوكمة ال يوجد دور

 المصرفية.
 ع9كمالهولةوض ليلاعب  ؿلرقلل)ؼبتدداتلاؼبصيف وبٌنلمللكللاح ثاراتلل إلثثاتلا  لاحتدض  لوا لاسيفد ـلأسلوبلا كب ارل

تطبيق العدالة والمساواة في تحقيق الميزة التنافسية للمصرف بعد تبني الحوكمة  ( يوضو لنا نتائج تحليل االنحدار لبيان دور 9الجدول رقم )
 .المصرفية

 β Sig معامل االنحدار T-testاختبار التأثير    معامل التحديد  (rمعامل االرتباط ) المتغيرات المستقلة
ل0.000ل2.279ل4.557 5.334ل5.578 والمساواةالعدالة 

اح  اح ل اؼبصا اةليلربا ةلاؼب فةلاحيف اوص  لحلمفارؼلاحيف ار  لحيفبث ةلد ح لإحفا   ليلذل  ودلد رل يفض لح الةللاعب  ؿلاحصابة
ملىلقوةلاح يق لبٌنلاؼبيفغًناتملعلعل هذل  ؿل(R =0.58ة اةللا رمثاطللل)بح  لل؛عα=5.55ة  و  ل)لبم  لةصيفوللاحل ث  

يلربا ةلاؼب فةلاحيف اوص  لحلمفارؼلاحيف ار  لاحل ث  للةللاحيفغًنل%ع33)لجصثيفهلعملأيلأفلةا5.33وا لبل)ل)لأةالة اةللاحيف    
لبيفولةللةصلعل هحلأاغد5.555د ح ل)لبعلدبصيفولT=ل4بلغتلق م ل)كمالجامولمللاحيفغًنليلاؼبيفغًنلاؼبصيفاللاح  اح ل اؼبصا اةملل

ل رتمبلمل هلمع5.55اح  ح ل) حفا   لإد ح لليذل  ودلد رىلمل دل احيتلملاحتدض  لاحث  ل لقثوؿ للروضلاحتدض  لاحفتد  لفبا
لع.α=5.55ة  و  ل)لبحل  اح ل اؼبصا اةليلربا ةلة فةلم اوص  لحلمفارؼلاحيف ار  لاحل ث  لم  لةصيفول

 الفرضية الخامسة:  اختبار
H05 :  فصاف وال(فافية في تحقيق الميزة التنافسية للمصرف بعد تبني اإل أداللة إحصائية لتطبيق مبدال يوجد دور ذو

 الحوكمة المصرفية.
 ع15كمالهولةوض ليلاعب  ؿلرقلل)كللاح ثاراتللحؼبتدداتلاؼبصيف وبٌنل إلثثاتلا  لاحتدض  لوا لاسيفد ـلأسلوبلا كب ارل

فصاف وال(فافية في تحقيق الميزة التنافسية للمصرف بعد تبني اإل أتطبيق مبد ( يوضو لنا نتائج تحليل االنحدار لبيان دور 10الجدول رقم )
 الحوكمة المصرفية.

 β Sig معامل االنحدار T-testاختبار التأثير    معامل التحديد  (rمعامل االرتباط ) المتغيرات المستقلة
 0.034 2.063 2.216 0.133 0.365 فصاف وال(فافيةاإل أمبد

وفاحل احشتاو  ليلربا ةلاؼب فةلاحيف اوص  لحلمفارؼلاإلألةث حيفبث ةلد ح لإحفا   ليلذلأثد  ودلل يفض لح الةللاعب  ؿلاحصابة
لاحل ث   ميق لبٌنلل  ودلىعل هذل  ؿلملRل(0.37=ا رمثاطللة اةللل)بح  لل؛عα=5.55ة  و  ل)لبةصيفوللم  لاحيف ار  
ل لاحيف    اؼبيفغًناتم لة اةل ل)لوا لأةا لةا5.13بل) لأيلأف لاحيفغًنل%ع13)لجصثيفهلعم لحلمفارؼلليلةل لاحيف اوص   لاؼب فة ربا ة

عل5.534د ح ل)لبعلدبصيفولT=ل2وفاحل احشتاو  مل ق لبلغتلق م ل)اإللأةث لاحيف ار  لاحل ث  لجامولمللاحيفغًنليلاؼبيفغًنلاؼبصيفال
ل  ودلد رلىملل د جاثللاحتدض  لاحث  ل ل احيتلمل مل هلوإج الجدوضلاحتدض  لاحفتد  لمع5.55اح  ح ل)لبةللةصيفولل هحلأاغد

لليذ لةث لحفا   إد ح  لةصيفولاإللأحيفبث ة لم   لاحل ث   لاحيف ار   لحلمفارؼ لم اوص   لة فة لربا ة لي ل احشتاو   ة  و  للبوفاح
(5.55=(α.ل
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 النتائج والتوصيات:ا: رابعً 
لةللتيؿلاحيف ل يتل ا تيفثاراتلاحصابا ل يفض لةال لح:لاحث  ::لجيفا ولأ  ًل
ةالكشتتلم هلجيفا ولاعب  ؿلرقلللمل هوأفله اؾلد رلحل وكم لاؼبفدو  ليلربا ةلة فةلم اوص  ليلاؼبفارؼلاحيف ار  لاحل ث  .ل1
لع.ل5)
دارةلاح ل اليلربا ةلو اؿلحل وكم ل ةصؤ ح  لاإليف ظ محلاح ارلد رلحيو ودللباؼبفارؼلاحيف ار  لحٌناح اةلل د لما  للاؼب ل.لإف2

%عل هولةال72بل)لة اةللا رمثاطل)لح  ا؛لقو ًللعلكافα=5.55)لة  و  بلاؼب فةلاحيف اوص  لحلمفارؼلاحيف ار  لاحل ث  لم  لةصيفول
ل.ع6 ض يفهلجيفا ولاعب  ؿلرقلل)أ
حفا   لألا ابلاؼبفاحلل ذ يلاح يق ليلربا ةلإذ لد ح لد رلفله اؾلأعلوإج الجيحظل7رلجيفا ولاعب  ؿلرقلل)إ.لباح ظدل3

لع.α=5.55ة  و  ل)لبة فةلم اوص  لحلمفارؼلاحيف ار  لاحل ث  لم  لةصيفول
س ادةلاحااجوفل اؼبصااح ليلربا ةلة فةليفبث ةلةث ألحفا   لحإد ح ليلعلأفله اؾل  ودلد رلذ8كشتتلجيفا ولاعب  ؿلرقلل).ل4

لا.%عل أجهلقويل  ًل77ح  لبل)لة اةللا رمثاطل)ل؛عα=5.55ة  و  ل)لباحل ث  لم  لةصيفوللم اوص  لحلمفارؼلاحيف ار  
لبح  اح ل اؼبصا اةليلربا ةلة فةلم اوص  لحلمفارؼلاحيف ار  لاحل ث  لم  لةصيفولالحيفبث ةلةث ألحفا   إد رلذ لد ح لله اؾل.لإف5

لع.9جيفا ولاعب  ؿلرقلل)لكشتتلم هعل هولةاللα=5.55ة  و  ل)
وفاحل احشتاو  ليلربا ةلة فةلاإللأحيفبث ةلةث لحفا   إد ح لليذلر  ودلد لفله اؾلأعل يفض ل15.لةللتيؿلاعب  ؿلرقلل)6

لع.α=5.55ة  و  ل)لبم اوص  لحلمفارؼلاحيف ار  لاحل ث  لم  لةصيفول
للا: توصيات البحث:ثانيً 

ليت:لفلباآلاو واحلاحثاحثح  اليلاعباجبلاح ملحملإةللتيؿلا  يعلملىلاح يفا ولاؼبيفوالل
ليلمبث ةل1 لا سيفمدار لاؼبث وث  لاحل ث   لملىلاؼبفارؼلاحيف ار   لو اؿليلربا ةلة فةلأ. لحذحكلةللد ر لؼبا لاؼبفدو   لاغبوكم  ب اد

للم اوص  لؽبا.
حلدوعل اغبوكم لاؼبفدو  يلؾباؿلاح اةل لهبالجشاالةداكفلةيفدففهلحيف ر بل مكو للاؼبواردلاحثشد  لإملىلإدارةلاؼبفارؼلاحيف ار  ل .2
قللاحيفكاح  لحلواوؿلأيفمك  للةللم ف فل مبو دلق راهتللملىلاسيفغيؿلاؼبواردلاؼبيفاح لب حيف صٌنلةللكتااهتلليلؾباؿلممل لملاح ل
لإ لاحواح  لاحاصل لةصيفوب لملى لاحكتا   لاإلأر ل  ل ةل لةصيفوبلاألمثدارة لاأللملى لقصاـ ل احواوؿ لبأقللإتدبم لاحيف اوص   لاؼب فة ر
ل.كاح  احيف
لؼبالؽبالةللد رل.ل3 جيايبليلم ف فلاؼبدكفلاحيف اوصحلحلمؤسص ملإجشدلثااو لاغبوكم لاؼبفدو  لبٌنلاح اةلٌنل موم يف للبأ   لمبث ا ا

لثدهالاحت اؿ.أ ذحكلبيفكث  لاإلميـل احيفوم  لدبتاه للاغبوكم ل ل
لاحيف اوص  لدارةلباؼبفارؼلبأب ادلاغبوكم لاحيتلرب.لاغبدصلملىلاسيفمدارلاهيفماـلاإل4 لاحيفتوؽل احيفم فل اح مللملىلب االاؼبفا ا اةلؽبا

لل اسيف اةيف ا.
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 المصادر: قائمة 
 لأواًل: الكتب:

ملةبابعلمفدلاعبماهًنملا تيفثارلاح تصحلأسصهل ة اعبيفهلاإلحفا   عمل2551أة ململمثمافلملح؛لاحصاةدا حملب ر  لملحل). 1
 اػبمصملح ث ا.

لملا ردف.ا دارةلا سرتام    ل:لاح وؼب ل اؼب اوص ملدارل ا للحل شدعمل2554ملكاظللجفارل)احدكثاين.ل2
 ملة شوراتل اة  لاحا سلاؼبتيفوح ملح ث ا.ل"5263اح ح للاح لمحلؼبادرلا حفاالاحيفبث احل"عمل2555جشوافملممادل).ل3

 ا: الرسائل والدوريات:ثانيً 
لإدر صل ا لل)ل.1 ل2516احص وسحم لعم لاحيف اوص  أثد لاحشدؽللماغبوكم ليلربا ةلاؼب فة ل اة   لا ردفم لةا صيفًنلة شورةم رساح 

لا  سطملكل  لا مماؿ.
ل)ل.2 لصباؿلمث  لؿبم  ل2512اح ازةحم لحلشدكاتلاحكو يف  عم لاحيف اوص   لاحا رة لاحشدكاتليلروع لحوكم  لةا صيفًنللمد ر رساح 

للا مماؿ.ة شورةملا ردفمل اة  لاحشدؽلا  سطملكل  ل
لاح ث اين3 ل. لجا  لا تم ل2515)لؿبم  لاؼبؤسص  عم لبيفبث ةلةثاد حلاغباكم   لاؼبفارؼلاحكو يف   لةا صيفًنللمة بلاحيففاـ رساح 

لة شورةملا ردفمل اة  لاحشدؽلا  سطملكل  لا مماؿ.
ل4 ل). لأحيـ لة  فيم لطب صح؛ لؿبم  لر لم ل2512بل لاحعم لحف ادة لاؼبفدو   لاغبوكم  لقوام  لمبث ة لاحث وؾلأثد لي لاحيف اوص   ا رة

لاحيف ار  ملاجملل ل)اعبفا د   لا قيففاد  ل احيفص ًنل اح لـو لع.58عملاح  دل)55ملؾبل لاح لـو
ل5 لاحدزاؽلممد. لمث  لمدكحلماب لمث لاهلل ا افم لاغبديبم لع2519)ل؛ ليلاحشدكاتلاؼبصا  م لاغبوكم  لاجملةاه   لم ا حكرت ج  لل 

لع.58ملاح  دل)احشاةل 
ل6 ل. ل)حصاـ لاغبت ظ لمث  لع2521اح  لم للم لاؼبفدو   لاػب ةات لح ودة لاحيف اوص  كم تل لاحا رة لاعبفا د  لف ادة لة  ج لحلث وؾ م

لاحكرت ج  .
ل7 لم صًنل). لعمل2514زاهدم لحلمفارؼلاػباا  لاحيف اوص   لاؼب فة ليلم ف ف ل د رها لاؼبؤسصام   لاحث  مللمدالاغبوكم  لؾبل ل اة   م

لأكاددي ال)ة  ج لاحكرت ج  ع.
ل)ل.8 لؿباد لمد وةم ل يؿ؛ ل2525زغث م لاحث وؾلاحيف ار  عم ليلربصٌنلأداا لاؼبفدو   لمبث ةلاغبوكم  لاح راساتلاؼباح  لا    لؾبل  م

لعملةارسملاعبفا د.51عملاح  دل)8 احملاسث  ل ا دار  ملاجملل ل)
ملؾبل لاقيففاد اتللماؿلاود ا امل لحلث وؾ ودةلاػب ةاتلاؼبفدو  لكم تللحف ادةلاحا رةلاحيف اوص عمل2555مث لاحاادرملبد شل).ل9

لع.53عملاح  دل)52 اة  لاحشل ملاجملل ل)
ربل لل ق اسلأثدل ودةلاػب ةاتلاؼبفدو  لاػباا لملىلز ادةلاحا رةلعمل2521مث لاهللملآة هلةؤ  ؛لة حوؿملغفوفلملتافل).ل15

لا جصاج  ل احبث    ملاجملل ل)احيف اوص   لع.58عملاح  دل)53ملؾبل لاح لـو
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لاهلل11 لمث  ل. لا  ابلةكحلؿبم م لواًن؛ لؿبم لضب م لبكد ل2525)لابو لعم لا وفاحلاحملاسيبلد ر لاحشدكاتليل ودة حوكم 
لع.24اح  دل)لا حكرت ج  لاحشاةل لةيف  دةلاحيفدففاتمل لاجململحليفاار دلاؼباح  

رساح لةا صيفًنلة شورةمللملحلث وؾلاعبفا د  لحوكم لاعب ازلاؼبفديل د رهليلم ف فلاحا رةلاحيف اوص  عمل2516)للحث بمل.لملح12
لا قيففاد  ملكل  لةصيفغامنل-مث لاغبم  لبللباد صمل اة  لفا داعب لاحيف صًنملقصللاح لـو لا قيففاد  ل احيف ار  ل ملـو لل.اح لـو
مث لاغبم  لمل اة  لفا درساح لةا صيفًنلة شورةملاعبلماغبوكم ل د رهاليلمتغ للآداالاؼبؤسص عمل2516)لؿبم لوؤادمل.لقادري13

لا قيففاد  ملكل  لةصيفغامنل-بللباد ص لاحيف صًنملقصللاح لـو لا قيففاد  ل احيف ار  ل ملـو ل.اح لـو
ملؾبل لد رلاغبوكم للاحشدكاتليلربا ةلاؼب فةلاحيف اوص  لحلمفارؼلاح داق  عمل2519كاةلملةىنلحاة ل؛لؿبم ملةد ةلم جافل).14

لع.57عملاح  دل)54 اح رساتملاجملل ل)احيف م  ل ا سيفشداؼلحلث وثل
ل15 ل)د.تع. ل" اتد ف" لؿبمود لظبًن لة يفوؽم لاؼبفديم لاعب از لي لاجملل لاغبوكم  لحلث وثل اح راساتلاحيف ار  م لاح لم   لاجملل  م
لع.51عملاح  دل)31)

 ثالثا: الموتمرات والندوات العلمية:
ملد رلاؼبدا علاح اتلحلكأح لأح اتلاغبوكم ليلةوا   لاحتصادلاؼبايلعمل2519ابولحل ا ملاظباالة يد؛لة ل لملظبًنلةتيفاحل).ل1

ل اة  ل لح ث ام لأمنوذ اًعم ل)ح ث ا ليلاح  ؿلاح اة   لب  وافلاؼبؤسصاتل اشكاح اتلاحيف م   لاح لمحلاحثاح م لباؼبؤسبد لملم  لةا ة   رق 
ل.جوومربل12ل-11اؼبدقبملكل  لا قيففادل احيف ارةملتيؿلاحترتةل

ملد رلمبث ةلقوام لاغبوكم ليلز ادةلاحا رةلاحيف اوص  لؼبؤسصاتلاحيف ل للاح ايللدب اوظاتلغفةعمل2517ملهث لضبادةل)ابولمدب.ل2
لكل اتل لقباعلغفةم لولصبٌنم لحلاباعلاحيفاينم لا ب ام   لاحث ئ  ل م ف ف لا سيف اة  لب  واف لاحثاينم لاح لمح لباؼبؤسبد لةا ة  لملم    رق 

لولصبٌنلاحيفا   .
اثدلمبث ةلاؼبدا   لاح اتل  لكإح بلآح اتلاغبوكم لحل  لةللاحتصادلاؼبايلليلعمل2519ابولبكدلصب هل" اتد ف"ل)امو ب لمل.ل3

مل رق لملم  لةا ة لباؼبؤسبدلاح لمحلاحثاح ملب  وافلاؼبؤسصاتل اشكاح اتلاحيف م  ليلاؼبفارؼلاحيف ار  لاحواق  ليلة با لاػبمص
لجوومرب.لل12ل-11ث امل اة  لاؼبدقبملكل  لا قيففادل احيف ارةملتيؿلاحترتةلاح  ؿلاح اة  ل)ح ث الأمنوذ اًعملح 

مل رق لملم  لةا ة لباؼبؤسبدلة بلمبث ةلةثادئلاغبوكم ليلاؼبفارؼلاحيف ار  لاحل ث  عمل2519.لتل لملما ش لملحل" اتد ف"ل)4
ل)ح ث لاح اة   لاح  ؿ لي لاحيف م   ل اشكاح ات لاؼبؤسصات لب  واف لاحثاح م لا قيففادلاح لمح لكل   لاؼبدقبم ل اة   لح ث ام لأمنوذ اًعم  ا

لجوومرب.لل12ل-11 احيف ارةملتيؿلاحترتةل
ما  لل ودةلادارةلاؼبدا   لاح اتل  ليلاؼبفارؼلاحيف ار  لحيفت  للس اس لاغبوكم لةللعمل2519.لماةدملشكديلاضب ل" اتد ف"ل)5

اح لمحلاحثاح ملب  وافلاؼبؤسصاتل اشكاح اتلاحيف م  ليلاح  ؿلاح اة  للمل رق لملم  لةا ة لباؼبؤسبد    لجظدلاؼبدا  ٌنلاػبار ٌن
لجوومرب.ل12ل-11)ح ث الأمنوذ اًعملح ث امل اة  لاؼبدقبملكل  لا قيففادل احيف ارةملتيؿلاحترتةل
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Role of Banking Governance in Achieving the Competitive 

Advantage of Commercial Libyan Banks 

( An Applied Study of the Viewpoints of Managers and their Assistants of Commercial 

Banks in the City of Tripoli, Algomohorya and Sahara) 

Abstract:  

The research has aimed to address the role of banking governance in achieving the 

competitive advantage in commercial Libyan banks via implementing its principles embodied 

in: the organizational effective of governance, responsibility of the higher management, 

stakeholders and those related to the bank, rule of law, accountability, justice and equality, 

disclosure and transparency). The descriptive analytical methodology was employed via using 

the comprehensive scanning method of the research community represented by of the 

employees of commercial banks ( working managers and their assistants) working in the city 

of Tripoli which are Algomohorya Bank and Sahara Bank, accounted at (50) employees. (34) 

out of them have responded, i. e., (68%). The statistical software (SPSS) was used to analyze 

the data. The research has concluded several results most prominent of which is that there is a 

relationship of statistical significance between the application of principles of banking 

governance and achieving the competitive advantage in commercial banks under scrutiny 

Keywords: Banking governance, competitive advantage. 


