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 الملخص 
دراسزة تطبيقيزة ، مبادئ حوكمة املصارف يف حتقيق امليزةة التاافيزية للمصزارف التيارازة الليبيزة أثر تطبيقهدفت الدراسة التعرف على 

، ولتحقيق أهداف الدراسة مت تصميم استبانة اعتماداً على الدراسات اليابقة واإلطار الاظري، على املصارف التياراة مبدااة اخلمس
( 291والبززالع عززددهم  ياراززة باملصززارف التياراززة الوامعززة يف مدااززة اخلمززس، باملصززارف الت مجيززا املززو  ٌنجمتمززا الدراسززة يف  اتمثزز 

حتداززدها باسززتادام ومت فاسززتادمت العياززة العيززوابية البيززيطة  أسززلوب املعاااززة يف هززدا الدراسززة الباحثززان اسززتادام حيزز مو زز ، 
( أي بايزززبة 99الصزززالة للتحليززز    ، وزعزززت باللامززز  وبلػزززت الزززردود( م زززردا211العالمزززة الراا،زززية، حيززز  بلػزززت حيزززم العيازززة  

العلميززة  اللتزز  علززى باالعتمززاد املززا ا الويزز ل بالايززبة للطززار الاظززري للدراسززة، وذلزز %(، ولقززد مت اسززتادام 3907اسززاداد  
 أجزةا  بعز  يف التحليلزل املزا ا اسزتادم مت كمزا ،دراسزةال مبو،زوع املرتبطزة العلميزة والرساب  املايورة الدوراات واجملالت واألحباثو 

مبادئ حوكمة املصارف املتمثلة يف  مبدأ ال اظ على حقوق مجيا امليامهٌن  من عددا تضماتاستبانة  تصميم خالل من الدراسة،
وامليززاواة بيززا م، مبززدأ ال ززاظ علززى حقززوق أيززحاب املصززاا، مبززدأ اإلفصززاح واليزز افية، مبززدأ م ززام وميزز وليات جملززس اإلدارة( يف 

، ومد  (SPSS)من خالل الربناما اإلحصابلومت حتلي  البيانات واختبار فر،يات الدراسة  ،للمصارف التياراةفيية امليةة التاا حتقيق
املتمثلززة يف  مبززدأ ال ززاظ علززى  تطبيززق مبززادئ حوكمززة املصززارفأن هاززاك عالمززة طرداززة بززٌن تويززلت الدراسززة إة عززدة نتززابا أمه ززا  

حقوق امليامهٌن واملياواة بيا م، مبدأ ال اظ على حقوق أيحاب املصاا، مبدأ اإلفصاح والي افية، مبدأ م ام وميئوليات جملس 
 إة (، وهززو ارتبززاط مززوي ايززًن90127، حيزز  كانززت ميمززة معامزز  االرتبززاط  امليززةة التاافيززية للمصززارف التياراززةحتقيززق يف  اإلدارة(

امليززةة التاافيززية للمصززارف التياراززة، كمززا أن يززاهم يف حتقيززق ا تطبيززق مبززادئ حوكمززة املصززارف أن  طردازة العالمززة بززٌن املتػززًنان، أي
املتمثلة يف  مبدأ ال اظ على مليتوى تطبيق مبادئ حوكمة املصارف  ( a 0.05عاد ميتوى داللة   أثر ذو داللة احصابية هااك

واملياواة بيا م، مبدأ ال اظ على حقوق أيحاب املصاا، مبدأ اإلفصاح والي افية، مبدأ م ام وميئوليات جملس حقوق امليامهٌن 
(، أي مززززا نيززززبت  90662  اإلمجززززاي ، حيزززز  كانززززت ميمززززة معامزززز  التحداززززديف حتقيززززق امليززززةة التاافيززززية للمصززززارف التياراززززة اإلدارة(

ومزززد خلصزززت الدراسزززة إة عزززدة تويزززيات أمه زززا  ،زززرورة ية للمصزززارف التيارازززة، امليزززةة التاافيززز%( مزززن التػزززًنات يف حتقيزززق 6602 
صارف، ،رورة يف تطبيق الوكمة وتعةاة هذا الا ا، ملا هلذا األثر ال عال يف حتقيق امليةة التاافيية لتل  امل املصارف التياراة استمرار

أبعزاد الوكمزة الز  مبزادئ و لتزدراب م علزى كي يزة االسزت ادة مزن  املصزرفية العم  علزى عقزد بزراما تدرابيزة للمزو  ٌن يف جمزال الوكمزة
وب سززرع ومززت ولززن و ززودة  مززن تعةاززة وتطززوار مززدرالم السززتػالل املززوارد املتاحززة للويززول إة امليززةة التاافيززية ب مزز  التلززالي   مدتلززا
 0عالية
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 اإلطار العام للدراسة: -1

 :المقدمة 1-1
  األزمزات العامليزة الز  حزدثت لز وذلز  األكادمييٌن واملمارسزٌن واملاظمزات اإلمليميزة والدوليزة مب  احتلت الوكمة اهتماما كبًنا من

بعد تداعيات مضااا ال ياد يف االمتصاد األمرالل من أج  حتقيق  وكمةاالهتمام بال زاد ، حي يف دول العامل خالل القرن العيران
وبالتزاي القزدرة علزى فزرض ن يز ا يف  ،ت علزى إدارة مواردهزا املتاحزة بل زا ةامل سيزاتيزاعد وكمزة المبزادئ ي، وأن الامو االمتصاد

 0اليوق واستقرارها
ااطر وحتقيق املصلحة املوالتقلي  من  يف    اتياع العوملة املالية انت يت اللثًن من املصارف اجرا ات تضمن ال اظ على أداب ا،و 

علززى ميززتوى ، وتعززد الوكمززة امل سيززاتية واحززدة مززن تلزز  األسززالي  الزز   ززاع اسززتادام ا ،امليززاكة يميززا األطززراف املتعاملززة مع ززا
وأيززحاب ، وامليززامهٌن وجملززس اإلدارة، اليززركات عامززة واملصززارف خايززة، ذلزز  لتاظززيم العالمززات التيززاركية بززٌن اإلدارة التا يذاززة،

سزعي ا للبقزا  يف سزوق  يف ية ال  تيتاد إلي ا املاظمات عامة،ومبا أن امليةة التاافيية أيبحت هل الدعامة األساس املصاا األخرى،
 0التوسا يف حصت ا اليومية املاافية وال اظ أو

تعترب حوكمة املصارف من أكثر امل اهيم احملاسبية املعايرة، ال  لعبت دورًا يف زاادة ميتواات االعتمادازة، وزازادة املوثوميزة يف حي  
 املصزارف، خايزة اسزتقرار يف الربييزل الزداعم  زللت اا  سياسالا واسااتيييالا، حي  أن الوكمزةإجرا ات األعمال املصرفية وب

 مزن إة العدازد باملاظمزات الوكمزة مبزادئ انتقزال االخزًنة اليزاوات  ز دت ومزد االمتصزاداة، البيئزة يف االزمات واال،طرابات ومت
املصارف دتثز  وزورا اساسزيا خللزق بيئزة تاافيزية للقطزاع املصزريف وهزل مرتبطزة حوكمة حي  أن  ،ومن بيا ا مطاع املصارف القطاعات

 بتقدمي خدمات مصرفية بيرعة عالية يف اإلجناز وبل ا ة وفاعلية و ودا وإبداع0

من مب  جملس إدارة مصزرف ليبيزا املركزةي بيز ن اعتمزاد دليز  الوكمزة بالقطزاع املصزريف،  1929لياة  (19 مرار رمم  رإيدامت  ولقد
وحزززرص فيززز  علزززى ،زززرورة التزززةام املصزززارف العاملزززة يف ليبيزززا ب حلزززام هزززذا الزززدلي ، الزززذي اتضزززمن الزززد األد  مزززن املبزززادئ واملعزززااًن 

املصزرفية واملاليزة يف إطزار وارسزت ا ألعماهلزا، واعتزرب هزذا الزدلي   والتعليمات املتعلقة بالوكمة، واملطلوب تطبيق زا مزن مبز  امل سيزات
ملَمزززال للتيزززراعات الرمابيزززة والتعليمزززات الصزززادرة عزززن مصزززرف ليبيزززا املركزززةي، واملتعلقزززة مبو،زززوعات ذات يزززلة مب  زززوم الوكمزززة لزززدى 

 املصارف، باإل،افة إة التيراعات املصرفية والرمابية األخرى0    

معرفزة أثزر تطبيزق مبزادئ حوكمزة املصزارف علزى حتقيزق امليزةة التاافيزية للمصزارف التيارازة تيعى إة الوموف علزى  وأن هذا الدراسة
 0الوامعة مبدااة اخلمس

 :السابقة الدراسات 1-2

وفيمزا الزل عززرض لزبع  مزن هززذا  ،حتقيزق امليزةة التاافيززية يفتطبيززق مبزادئ حوكمزة املصززارف العدازد مززن الدراسزات مو،زوع  تااولزت
 الدراسات حي  تاراخ إعدادها 

 : الدراسات العربية1-2-1
 للمصارف العرامية0 حوكمة اليركات يف حتقيق امليةة التاافيية دور ( بعنوان :2019دراسة )حمد ومحمد،  1-2-1-1
 اليليم ملبادئ الوكمة، ة بيان الدور الذي ت دا  حوكمة اليركات يف حتقيق امليةة التاافيية من خالل التطبيقإ هذا الدراسة دفل

ك ااة رأس املال،  االدارة، امليتقلٌن اخلارجيٌن، اربعة آليات لوكمة اليركات  حيم جملس ت ثًنمت اختبار  الدراسةهدف أولتحقيق 
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 Tobin's Q) املاليززة مززن خززالل م  ززر لززروراقسززوق العززراق  تركززة امللليززة( علززى امليززةة التاافيززية لعياززة مززن املصززارف املدرجززة يف
احصززززززابية بززززززٌن املتػززززززًن امليززززززتق  تركززززززة امللليززززززة واملتػززززززًن التززززززابا  وجززززززود عالمززززززة ذات داللززززززةالاتززززززابا ا تيززززززة  ة إ دراسززززززةال توتويززززززل
حيزم جملزس االدارة، امليزتقلٌن اخلزارجٌن،  وعدم وجود عالمة ذات داللة احصابية بٌن املتػًنات امليزتقلة ، Tobin's Q) م  ر

وك ااة رأس املال، وتركة  وكانت العالمة طرداة بٌن ك  من  حيم جملس االدارة،، Tobin's Q)  لتاباواملتػًن ا (وك ااة راس املال
 Tobin's Q0) بياما كانت العالمة عليية بٌن امليتقلٌن اخلارجيٌن وم  ر، Tobin's Q) م  رو املللية( ، 

تعةاززة القززدرة التاافيززية للم سيزززات  سيززات يف امل حوكمزززة دور ( بعنةةوان :2019دراسةةة )قري ةةي ون،ةةرون،  1-2-1-2
 االمتصاداة ايةابراة0

ا هزلمسازت ودور لمبزادئ الوكمزة بامل سيزة البيزلراة  قميزتوى تطبيز لحزو  ى تصورات املبحوثٌنلع فذا الدارسة إة التعر ه دفته
 متو  (،69  همبامل سية البالع عدد ٌنداراإلا ى مجيا املو  ٌنلا ع وتوزاع استبانةتطوار  مت  ذل قا التاافيية، ولتحقييف تعةاة مدرل
مبززادئ الوكمززة  قميززتوى تطبيززأن ا   ززمهت الدراسززة إة عززدة نتززابا ألوتويزز، حصززابلإلا لتحليزز يززالة ل اسززتبانة (99اسززاجاع  

لة إحصابية عازد الميتوى القدرة التاافيية جا  متوسطا، ووجود دور معاوي ذو د  لمسات جا  متوسطا، كذللمب سية البيلراة 
متػزًن  نالدراسة، ووجزدنا أاضزا أ  م سية وليف تعةاة القدرة التاافيية ل (كميموعة لوكمة امل سيات ( 9090 ميتوى املعاواة 

  ى ميمزززة معامزززلزززعتمزززاد عالبا  ذا امل سيزززة وذلزززة يف القزززدرة التاافيزززية هلزززلالتػزززًنات الايززز نمززز( % 61حوكمزززة امل سيزززات فيزززر  
دارة إلس الزأيزحاب املصزاا وجم فعالزة بزٌن  ا  جيز  تزوفًن آليزة عمزهزالتويزيات أبرز  نة مزلزت الدراسزة إة مجصزلخ (R2) التحداد
 دماتى اخلزززلزززحتيزززياات ع وإجزززرا جدازززدة  خزززدمات يف تقزززدميم ومقاحزززال نبزززءرا  الةبزززاباالهتمزززام امل سيزززة، وجيززز   اسزززتمراراةلتزززوفًن 

 0 بداع واملبادرةإلفرص ا ى ت مٌنلترسخ ثقافة تاظيمية تياعد ع نى امل سية ألجي  ع  املقدمة، كذل

يف حتقيق امليةة التاافيية  دراسة تطبيقيزة يف امليتيز يات اخلايزة  وكمةال أثر ( بعنوان :2016دراسة )السنوسي،  1-2-1-3
 يف مدااة عمان(0

تمزا جم نو لزتالتاافيزية يف امليتيز يات اخلايزة يف مداازة عمزان، وايف حتقيزق امليزةة  وكمةال أثرالتعرف على  إة سةاالدر  هذا هدفت
 مدار  ةداراإلتل  امليتواات اخم نم  التحلي ةوحد نتو ل ى، وتيميت (99   يأ نم ةايخ يات يميت (3 سبا  نم ةالدراس
 ،( اسزتبانة209   التحليز ةوحزد ةانت عياكمو  ا، و ( 199 حي  بلع عددهم  (ميام، املو  ٌنالناب  مدار عام، رؤسا  ا، عام

 نمزز ةموعززإة جم ةومززد تويززلت الدراسزز ة،اسززتبان (121)داماسززتالالصززاا ما ززا لوكززان  (،210  اسززاداد مت (209ومزد مت توزاززا  
، ة، العدالزة افي اليز ةتمعزب بعادهزا جم ةمزكبيزق الو طلت ≥ α) 9090  لزةدال ىعاد ميتو  ةإحصابي لةدال ير ذثود اجمه ا  و أالاتابا 

 تويززلت مززاك،  نعمززا ةمداازز يف ةيززا يات اخليززامليت يف (بزداعإل، اةود، ايززةل ززلالت  ةتمعززب بعادهززا جم يةالتاافيزز ةةامليزز يف ة(ليتقالسزالا
 ةةامليز يف ةمزكالو ألثر  ≥ α) 9090  لةدال ىعاد ميتو  ةالدراس ةابات عياجإ يف ةإحصابي لةود فروق ذات دالجإة عدم و  الدراسة
، سزاوات ل، امليزمى الزو ي لالعلمز  ، العمزر، امل هزلتمزاعالجع او الاز  ةرافيزغالدميو  صصزابالل ةىتع ةاي يات اخليبامليت ةالتاافيي

ة(، تويل الدراسة ب هم التوييات وهل  العم  على عقد الرباما التدرابية للمو  ٌن يف جمال الوكمة، من حي  تدراب م على  رب اخل
دتلن املو  ٌن من تعةاة وتطوار مدرالم على استػالل املوارد املتاحة ب م  التلالي  للويول كي ية االست ادة من أبعاد الوكمة ال  

إة الل اازززة علزززى ميزززتوى القيزززم الواحزززد أو اإلدارة وحتقيزززق الل اازززة ايوهرازززة علزززى ميزززتوى األميزززام األخزززرى، والويزززول إة امليزززةة 
 ة، واإلبداع والي افية وايودة يف امليتي يات اخلاية0التاافيية ب م  التلالي ، ويواًل إة مرحلة األدا  املمي
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 امل سياتمن  لعياة ميدانية سةرادعلى تاافييت ا،  امل سيات حوكمة تطبيقأثر  ( بعنوان :2016دراسة )فروم،  1-2-1-4
 0 سليلدة بوالاة االمتصاداة العمومية
، التاافيزية ومزدرلا سزليلدة بوالازة برازةااية  االمتصزاداة العموميزة امل سيزات يف الوكمة تطبيق بٌن العالمة إجياد إة سةاالدر  هدفت

 دابزرة ربزيس تا يزذي،ال داراملز إدارة، جملزس عضزو   التاليزة ال ئزات مشلزت لعيازة ميدانيزة سزةراد الباحز  أجزرى اهلزدف هزذا ولتحقيزق
 سةاالدر  نتابا بياتو  ،العياة فئات على وزعت سة،االدر  واور مشلت(، باا  على استمارة م يللة داخللال املراجاو  واملالية، احملاسبة
 الداخليزة والرمابزة راجعزةوامل واليز افية، اإلفصزاح اإلدارة، جملزس أبعزاد بزٌن إحصزابية معاوازة ذات ارتبزاط عالمزة توجزد ال أنز  امليدانيزة
 أيزحاب بعزد بزٌن إحصزابية معاوازة ذات متوسزطة ارتبزاط عالمزة توجزد حزٌن يف سزة،االدر  وز  امل سيزات وتاافيزية املااطر، وٕادارة
وأهزم املقاحزات الز  تويزلت إلي زا الدراسزة  ميزام اي زات الرمابيزة بتيزييا امل سيزات ، سزةاالدر  وز  امل سيزات وتاافيزية املصزاا

حتلززم هززذا العموميززة االمتصززاداة ايةابراززة علززى تطبيززق نظززام حوكمززة امل سيززات ، وحث ززا علززى إيززدار دليزز  باملبززادئ األساسززية الزز  
 الاظام، واليعل لتاصيص ميم خاص بالوكمة يف هذا امل سيات0    

 ال الحزة باز  حالزة دراسة التياراة للباوك التاافيية امليةة حتقيق يف الوكمة دور ( بعنوان :2014دراسة )عاللة،  15--1-2
 ).البوامل ألم اي واة املداراة( الرا ية والتامية

، اسزتادمت الدراسزة املزا ا التيارازة للبازوك التاافيزية امليزةة حتقيزق يفاملصزرفية  الوكمزة دورالعالمزة والزلزدف الدراسزة التعزرف علزى 
الوي ل والتحليلل، والذي ا دف إة مجا القابق أو البيانات عن  اهرة أو موم  معٌن مزا واولزة ت يزًن هزذا القزابق وحتليل زا، 

 الرا ية والتامية ال الحة با على  التاافيية امليةة حتقيق يف الوكمةدف إة معرفة ميامهة واعترب جمتما الدراسة ودود ألن الدراسة ل
الةمزة اإلحصززابية اسزتادام  مت، الدراسزة يف الباز  وز  العززاملٌن عيازة اختيارازة مززن علزىاسزتبيان  (79، ومت توزازا  البززوامل أم يف

  وجزود عالمزة إجيابيزة بزٌن الوكمزة وامليزةة أمه زا الاتزابا مزن جمموعزة إة الدراسزة وتويزلت(، SPSSلتطبيقزات العلزوم االجتماعيزة  
التاافيززية،   ززر متػززًن أيززحاب املصززاا كزز هم عاصززر، اليزز  اإلفصززاح واليزز افية، و إطززار الوكمززة، و ميزز ولية جملززس اإلدارة، وباززا  

لي  للحوكمة وتطوارا وتعدالز  مزن حزٌن  خزر، وكزذل  ب هم املقاحات املتمثلة يف  ميام البا  بو،ا د على الاتابا أويت الدراسة
 ميام البا  بتضمٌن تقرار ساوي لليم ور عن مدى التةام بباود هذا الدلي 0

 يف رفا القدرة التاافيية لليركات اللواتية0 اتيركال حوكمة دور ( بعنوان :2012دراسة )العازمي،  1-2-1-6
يف رفا القدرة التاافيية لليركات اللواتية، ولتحقيزق هزدف الدراسزة واختبزار  اتيركال حوكمة التعرف على دور إة سةاالدر  هدفت

( 769ال ر،زيات فززان الباحزز  تعامزز  مززا نززوعٌن مززن البيانززات مهززا البيانززات الثانواززة والبيانززات األوليززة، وتلونززت عياززة الدراسززة مززن  
ة واملداران املاليٌن يف اليركات اللواتية املدرجة يف سوق اللوات استبانة مت توزاعا على عياة الدراسة امللونة من أعضا  جملس اإلدار 

لروراق املالية، مت اختبار فر،يات الدراسة باستادام حتلي  االحنزدار اخلطزل املتعزدد واالحنزدار البيزي ، مزن أهزم نتزابا هزذا الدراسزة 
املعاملة املتياواة بٌن مجيا امليامهٌن، دور أيزحاب املصزاا وجود ت ثًن لزززززززززز   دلي  حوكمة اليركات، ح ظ حقوق مجيا امليامهٌن، 

يف أسززالي  وارسزززة سززلطات اإلدارة باليزززركة، اإلفصزززاح واليزز افية، ميزززئوليات جملززس اإلدارة( علزززى رفزززا القززدرة التاافيزززية لليزززركات 
يززد علززى أمهيززة وجززود دليزز  أو إطززار اللواتيززة املدرجززة يف سززوق اللواززت لززروراق املاليززة، وعلززى ،ززو  الاتززابا أويززت الدراسززة بالت ك

 حوكمة اليركات وبيل  متااسق ما أحلام القانون وااللتةام ب 0
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 : الدراسات االنجليزية1-2-2

  0وكمة يف حتقيق امليةة التاافييةالأثر  ( بعنوان :Shahrani, et, al  ،2021دراسة ) 1-2-2-1
إة الدراسزة تويزلت و ، ليزركات الصزػًنة واملتوسزطةل حتقيزق امليزةة التاافيزيةهدفت الدراسة إة التعرف على أثر حوكمزة اليزركات يف 

معزة تب بعادهزا اجمل الوكمة جمتمعة  الي افية والعدالة واالستقالل( على امليزةة التاافيزيةأبعاد   أن أثر تطبيق ال  تتمث  يف الاتابا أهم
، كانززت إجيابيززة بيززل  ملحززوظ وكانززت أعلززى مززن املتومززا والصززػًن اليززم املتوسزز ذات  التلل ززة وايززودة واالبتلززار( يف اليززركات 

  جيز  علزى اليزركات الصزػًنة واملتوسزطة االسزتمرار يف تطبيزق أبعزاد الوكمزة وتعةازة هزذا الزا ا، ملزا لز  األثزر ىأويت الدراسزة مبزا الز
تززدراب م علززى كي يززة حتقيززق  ال امليززةة التاافيززيةعقززد بززراما تدرابيززة للعززاملٌن يف جمزز، ال عززال يف حتقيززق امليززةة التاافيززية لتلزز  اليززركات

 أبعادها من حي  التلل ة وايودة واالبتلار للحصول على أكرب حصة يف اليوق0

دراسززة ميدانيززة  ،أثززر حوكمززة اليززركات يف حتقيززق امليززةة التاافيززية ( بعنةةوان :AL_Qatawneh  ،2015دراسةةة ) 1-2-2-2
 0ليركات األدواة األردنية

هززدفت الدراسززة إة التعززرف علززى أثززر حوكمززة اليززركات يف حتقيزززق امليززةة التاافيززية للمززو  ٌن العززاملٌن يف  ززركات األدواززة األردنيزززة، 
الدراسة  نتابا وأهم ،فرداً  (270 ولتحقيق أهداف الدراسة مت تطوار استبيان يما البيانات من خالل توزاع ا على عياة ملونة من 

أويززت الدراسززة  ،  وجززود أثززر ألبعززاد حوكمززة اليززركات يف حتقيززق امليززةة التاافيززية ليززركات األدواززة األردنيززةيف املتوايزز  إلي ززا اتمثزز 
  ،زززرورة تعةازززة م  زززوم حوكمزززة اليزززركات وم  زززوم امليزززةة للعزززاملٌن يف  زززركات األدوازززة األردنيزززة، ،زززرورة االسزززت ادة مزززن خزززربات االيتبززز

 يةة التاافيية0اليركات األخرى يف مو،وع حوكمة اليركات وامل

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
تعترب هذا الدراسة امتداد للدراسات اليابقة ال  تااولت هذا املو،وع، ومن خالل الدراسات اليزابقة نالحزظ إن مو،زوع  حوكمزة 
املصارف ( حي  علم الباحثان مل القل اهتماما كافيا من مب  البحَّزاث يف البيئزة احملليزة، وبالتزاي تز يت هزذا الدراسزة لتيزلي  الضزو  

، علزى حقزوق مجيزا امليزامهٌن وامليزاواة بيزا م ال زاظ املتمثلزة يف   مبزدأ أثر تطبيق مبادئ حوكمة املصزارفعرفة على هذا املو،وع مل
 يف حتقيق امليةة التاافيية (م ام ومي وليات جملس اإلدارة ، مبدأاإلفصاح والي افية ، مبدأعلى حقوق أيحاب املصاا ال اظ مبدأ

 0للمصارف التياراة الليبية

       ة الدراسة:م كل 1-3

 مزن عزدد تحريز فقزد أخزرى، دول يف مبل زا ومزا ، 2002سزاة خزالل األمراليزة اليزركات لزبع  املاليزة االهنيزارات تزداعيات بعزد
 حوكمزة لتطبيزق وامل سيزية القانونيزة األطزر لتطزوار الزدول مليزاعدة والدراسزة، بالتحليز الوكمزة  م  وم تتااول إة الدولية املاظمات
أن و  االمتصزاداة، الل زا ة حتيزٌنو تعةازة امليزةة التاافيزية  يف ربييزياً  عاصزراً  صزارفامل يف امل سيزية بالوكمزة االهتمام اعدو  ،امل سيات

امليزةة التاافيزية هزذا از دي إة اسزتاةاف مزوارد امل سيزة وتءكز   علزىعدم تطبيق حوكمة املصارف باملصزارف التيارازة هلزا تز ثًن سزل  
مزدرلا التاافيززية مزن حيزز  اليزرعة والل ززا ة وايزودة واالبززداع، بالتززاي انيزحاب امليززتثمران ما زا، حيزز  تتمثز  ميززللة الدراسززة يف 

 مبدااة اخلمس؟ ة للمصارف التياراة الوامعةعلى حتقيق امليةة التاافييه  اوجد أثر لتطبيق مبادئ حوكمة املصارف الي ال التاي   
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  ىداف الدراسة:أ 1-4

، مبدااززة اخلمززس علززى حتقيزق امليززةة التاافيززية للمصزارف التياراززة الوامعزةمعرفزة أثززر تطبيزق مبززادئ حوكمززة املصزارف لزدف الدراسززة إة 
واألطزززراف املززز ثرة يف حوكمزززة وفوابزززدها  ومبادب زززاأهزززدف ا وكزززذل  اسزززتعراض اإلطزززار الاظزززري لوكمزززة املصزززارف واتمثززز  يف م  وم زززا و 

تيزاعد  الز  توالتويزيا املقاحزاتبعز   ، وكزذل  امليزةة التاافيزية وتتمثز  يف م  وم زا وخصابصز ا وأبعزدها، وأاضزا تقزدمياملصزارف
 تحقيق امليةة التاافيية يف املصارف التياراة0ل املصارف يف تطبيق مبادئ حوكمةاملصارف التياراة 

 أىمية الدراسة: 1-5

علزى حتقيزق امليزةة التاافيزية أثر تطبيزق مبزادئ حوكمزة املصزارف حول من الااحية الاظراة يف إثرا  امللتبات العلمية  أمهية الدراسة تلمن
للمصارف  امليةة التاافييةال  حتقق  مبادئ حوكمة املصارفمعرفة أهم  تطبيقية تتمث  يفمن الااحية الاألمهية وأن ، للمصارف التياراة

املتمثلزة يف   ،امليزةة التاافيزية للمصزارف التيارازةالز  حتقزق  مبزادئ حوكمزة املصزارف تطبيق أهزم على ركةحي  أن الدراسة ت ،التياراة
 ، مبزدأاإلفصزاح واليز افية ، مبزدأعلزى حقزوق أيزحاب املصزاا ال اظ ، مبدأعلى حقوق مجيا امليامهٌن واملياواة بيا م ال اظ مبدأ

 0م ام ومي وليات جملس اإلدارة

 فرضيات الدراسة: 1-6
 الفرضية الرئيسية:

Ha   0.05  اوجزد أثزر ذو داللزة إحصزابية عازد ميزتوى داللزة ≥ a مليزتوى تطبيزق مبزادئ حوكمزة املصزارف املتمثلزة يف  مبزدأ )
ال اظ على حقوق مجيا امليامهٌن واملياواة بيا م، مبدأ ال اظ على حقوق أيحاب املصاا، مبدأ اإلفصاح والي افية، مبدأ م ام 

 0للمصارف التياراةامليةة التاافيية  حتقيقومي وليات جملس اإلدارة(  يف 

 االولي:الفرضية الفرعية 
Ha1   0.05  اوجزد أثزر ذو داللزة إحصزابية عازد ميزتوى داللزة ≥ a مليزتوى تطبيزق مبزدأ ال زاظ علزى حقزوق مجيزا امليزامهٌن )

 0للمصارف التياراةامليةة التاافيية  حتقيقواملياواة بيا م يف 

 الفرضية الفرعية الثانية:
Ha2   0.05  اوجد أثر ذو داللة إحصابية عاد ميتوى داللة ≥ a مليتوى تطبيق مبدأ ال اظ علزى حقزوق أيزحاب املصزاا )
 0للمصارف التياراةامليةة التاافيية  حتقيقيف 

 الفرضية الفرعية الثالثة:
Ha3   0.05  اوجزد أثزر ذو داللزة إحصزابية عازد ميزتوى داللزة ≥ a امليزةة  حتقيزق( مليزتوى تطبيزق مبزدأ اإلفصزاح واليز افية يف

 0التياراةللمصارف التاافيية 

 الفرضية الفرعية الرابعة:
Ha4   0.05  اوجزد أثزر ذو داللزة إحصزابية عازد ميزتوى داللزة ≥ a مليزتوى تطبيزق مبزدأ م زام وميز وليات جملزس اإلدارة يف )
 0للمصارف التياراةامليةة التاافيية  حتقيق
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 حدود الدراسة: 1-7

 حدود الدراسة تتمث  يف ا يت 

الوامعززة معرفززة أثززر تطبيززق مبززادئ حوكمززة املصززارف علززى حتقيززق امليززةة التاافيززية للمصززارف التياراززة حززدود مو،ززوعية  تتمثزز  يف  -2
   0مبدااة اخلمس

   0الوامعة مبدااة اخلمسملصارف التياراة احدود ملانية  تتمث  يف  -1

باملصزارف التيارازة الوامعزة مبداازة  ومزدارو اإلدارات ورؤسزا  األميزام(القيادات اإلداراة  املدرا  العزامون يف حدود بيراة  تتمث   -7
 0اخلمس

 19110حدود زماية  خالل ال اة الوامعة ما بٌن   ر مااو إة   ر أغيطس لياة  -9

  منهجية الدراسة: 1-8

العلمية والدراسات اليابقة ذات العالمزة مت استادام املا ا الوي ل بالايبة للطار الاظري للدراسة، من خالل الدوراات واجملالت 
تصميم استبيان حيتوي على جمموعة  باملو،وع، وكذل  ما هو متوفر على  بلة االنانت، ومت استادام املا ا التحليلل، من خالل

 الختبار فر،يات الدراسةSPSS  0مت توزعي ا على عياة الدراسة، وذل  باالعتماد على الربناما اإلحصابلو من االسئلة 

 أسلوب جمع البيانات: 1-9

 لتحقيق أهداف وفر،يات الدراسة و االعتماد على املصادر ا تية 

 املصادر الثانواة  مت االطالع على اللت  والدوراات واجملالت العلمية والدراسات اليابقة ذات الصلة باملو،وع0 -أ

مت توزعي ززا علززى عياززة الدراسززة، وذلزز  باالعتمززاد علززى و علززى جمموعززة مززن االسززئلة  تحتززو ا ةتصززميم اسززتباناملصززادر األوليززة  مت  -ب
 0 (SPSS)الربناما اإلحصابل

 اإلطار النظري للدراسة: -2
 المبحث األول : حوكمة المصارف 2-1

 تمهيد

 لضزمان األمهيزة غاازة يف اً أمزر  اعزد املصزريف اي زاز يف الوكمزة تطبيزق فزان امتصزاد، أي يفملصزارف ا ب  تقوم الذي اليوي للدور اً نظر 
 الوطين االمتصاد خدمة يف دورا ولدعم األدا  يف الل ا ة وحتقيق املاي الاظام سالمة

 مفهوم حوكمة المصارف:  2-1-1

صزرف امل إدارة مبوجب زا ازتم الز  القواعزد جمموعزة دتثز  الوكمزة نأ التعزارا  بعز  تيزًن، حيز  البزاحثٌن بزٌن التعزارا  تعزددت مزد
 أجز  مزن وهزذا وامليزامهٌن، التا يزذاٌن واملزداران اإلدارة جملزس بزٌن الواجبزاتو  قالقزو  توزاا اتضمن معٌن هيل  وفق علي ا والرمابة
 ، 2019 وليالش، مدوري . هةاونة  بل ا ة ملواردها األمث  االستادام على فاواإل ر  ال عالة، املتابعة وحتقيق وتطورها اليركة إمنا 
 3). ص
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 واإلدارة إدارلزا جمزالس مبز  مزن صزرفيةاملامل سيزات  هبزا تزدار الز  الطراقزة اتضزمن املصزريف بز ن الوكمزة مزن املاظزور بزازل ياة عرفتو 
 أمزام امليزا لة مبزدأ وحتقزق اليوميزة وعمليالزا صزارفامل تييياتاواسزا  أهزداف و،زا يف اليزليمة األسزالي  حتزدد والز العليزا،  التا يذاة
 صزااامل محاازةمراعزاة و و  الرمابيزة اليزلطة عزن الصزادرة والتعليمزات والقواعزد العالمزة ذات فااألطزر  ومصزاا حقزوق عزلاوتر  امليزامهٌن

 (10-3، ص ص 1996املتعاملٌن ما املصرف، مبا في م املو  ٌن والعمال  وامليامهٌن وغًنهم0  براش، 
 إة باإل،زافة واملزودعٌن، األسز م محلزة حقزوق ومحاازة العليزا، واالدارة االدارة جملزس مبز  مزن األدا  مبزةامر ا أهنز علزى عرف زا مزن وهازاك

  202). ص ،1923هاين،.(الرمابية اهليئة وسلطات التاظيمل اإلطار خالل من حتدد وال  اخلارجيٌن، ال اعلٌن بعالمة االهتمام

 يةصرفمال مةالحوك افدأى:  2-1-2

 (79-13، ص ص 1997، وأبو زر، دمهش   الل فيما نلاص ا األهداف من العداد إة املصرفية الوكمة لدف

 0اإلدارة ميا لة حق وماح والعدالة الي افية حتقيق  -2

 0امليامهٌن لقوق المااة حتقيق -1

 0املودعٌن ألموال المااة حتقيق -7

 للمصرف0 املاي األدا  جعةامر  ،مان على العم  -9

 املصرف0 داخ  األعمال مجيا على ميتقلة رمابة حتقيق -0

 للمصرف0 العامة املصلحة غًن يف اليلطة استػالل من الد -6

 2006 بازل لجنة منظور منية صرفمال مةالحوك : مبادئ 2-1-3
 اتضزمن ودثزة نيزاة أيزدرت 1996 فرباازر ويف ،1990 عزام اليزابقة عماهلزاوأ لاتويزيا مزن معدلزة نيزاة بزازل يازة أيزدرت
 (Basel committee on banking supervision, 20060   يف وتتمث  املصارف يف الوكمة مبادئ
 يف دورهزم عزن وا،زح ف زم ولزدا م ا،وهنايزػل الز  املاايز  حيز  مز هلٌن اإلدارة جملزس أعضزا  الزون أن اابػزل  :األول المبةدأ
 .البا  أعمال بي ن اليليم اللم على ملمدر  إة إ،افة اليركات، حوكمة
 .ميم  وعلى للبا  اف االسااتيييةاألهد على واإل راف املصادمة املداران جملس على اابػل : الثاني المبدأ
 .وامليا لة للمي ولية العراضة اخلطوط وتعةاة و،ا املداران جملس على اابػل : الثالث المبدأ
   0سياسات اوافق العليا اإلدارة من مالبم إ راف ،مان لسجملا على : الرابع المبدأ
 واملزراجعٌن الداخليزة املراجعزة و ي زةهبزا  تقزوم الز  األعمزال اسزتعمال فعليزا، العليزا واإلدارة لزسجملا علزى اابػزل : الخةامس المبةدأ

 .الداخلية الرمابة وو اب  اخلارجيٌن
 األهزداف ومزا املصزرفية امل سيزات ثقافزة مزا امللافزءت وسياسزات وارسزات مالبمزة ،زمان الباز  علزى  :السةادس المبةدأ

 .الرمابة وي  ما وكذل  األج ، طوالة االسااتييية
  0  اف أسلوب وفق البا  إدارة اابػل : السابع المبدأ
 مانونيزة بيئزة وفزق بالعمز  االلتزةام مزدى خزالل مزن للباز  التيزػيلل اهليلز  ف زم العليزا واإلدارة لزسجملا علزى اابػزل  :الثةامن المبةدأ
 .معياة
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  المصارف حوكمة مزايا:  2-1-4

 االستقرار و ومن املاي االستقرار في  اتعةز وا وموجودات ، أموال  على واحملافظة املصريف باألدا  املرتبطة املةااا من العداد الوكمة حتقق
 (1120، ص 2006 سليمان،  :أمه ا مةااا للحوكمة فان وبالتاي االمتصادي

 .الدول و ومن املصارف تواج  ا ال  واإلداري املاي بال ياد املتعلقة املااطر خت ي  -2

 .للدولة والتامية االمتصادي والامو التقدم و ومن للمصارف األدا  ميتوى رفا -1

 احملليزة األمزوال تزدفق و،زمان الوطايزة امليزروعات يف االسزتثمار علزى احمللزل املزال رأس وتيزييا األجابيزة االسزتثمارات جزذب -7
 .والدولية

 .القرار الختاذ علي ا امليتثمران اعتماد من اةاد وا املالية القوابم يف والاةاهة والو،وح والدمة الي افية -9

 ما عابدهم، وتعظيم أغلبية أم أملية كانوا وسوا  ميتثمران كبار أو ميتثمران يػار كانوا  اسو  عامة بص ة امليتثمران محااة -0
 .اجملتما مصاا مراعاة

 احملاسزبٌن علزى ميزتقلة مرامبزة وجزود ،زمان مزا ميزامهي ا أمزام املصزارف إدارة واسزبة مع زا ميلزن إدارازة هياكز  وجزود ،زمان -6
 .يحيحة واسبية أسس على مالية موابم إي للويول واملراجعٌن

 .العاملية املال أسواق يف التاافيية وتدعيم املصرف أس م ميمة تعظيم -3

 ودرا باالمتصزاد، العاملزة املصزارف نيزاط واسزتقرار تزدعيم علزى اعمز  مبزا وواسزبية، ماليزة ميزاك  يف املصزارف انزةالق جتاز  -1
 .والعاملية احمللية املال أسواق أو املصرفية باألج ةة االهنيارات لدوث

 القزوانٌن إطزار يف املصزرف أنيزطة وتا يزذ حتقيزق علزى مزادران مز هلٌن مزداران اختيزار ايزتطيا مزوي إدارة جملزس علزى الصزول -9
 .أخالمية وبطراقة الاكمة واللوابح

  المصارف حوكمة في المؤثرة األطراف :2-5-1

 يف الوكمزة فيز  أو جنزاح مزدى وحتزدد املصزارف حوكمزة ومواعزد مل  زوم اليزليم التطبيزق يف وتتز ثر تز ثر ربييزية أطزراف أربعزة اوجزد
 20) ص ، 2007و حات ، علل   كالتاي وهل املصارف

 أربزاح علزى الصزول مقابز  يف وذلز  املصزرف يف لرسز م ملليزت م طرازق عزن املزال رأس بتقزدمي اقومزون وهزم : المسةاىمون -1
 املااسزبٌن اإلدارة جملزس أعضزا  اختيزار يف الزق ميلز  من وهم الطوا ، املدى على املصرف ميمة تعظيم وأاًضا الستثمارالم مااسبة
 .حقوم م لمااة

 إلزي م اوكز  الزذان التا يزذاٌن املزداران باختيزار اإلدارة جملس واقوم املصاا، وأيحاب امليامهٌن ميثلون وهم  :ةاإلدار مجلس -2
 احملافظزة وكي يزة للمصزرف العامزة اليياسزات برسزم اقزوم كمزا أداب زم، علزى للرمابزة باإل،افة املصرف، ألعمال اليومية اإلدارة سلطة
 .امليامهٌن حقوق على
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 عزن امليزئولة تعتزرب كمزا اإلدارة، جملزس إي باألدا  اخلاية التقارار وتقدمي للمصرف ال علية اإلدارة عن امليئولة وهل : اإلدارة -3
 .للميامهٌن تاير ال  املعلومات يف والي افية اإلفصاح جتاا ميئوليت ا إي باإل،افة ميمت ا وزاادة املصرف أرباح تعظيم

 والعمزال والعمزال  واملزوردان الزداباٌن مثز  املصزرف مزا مصزاا تزربط م الزذان األطزراف مزن جمموعزة وهم  :المصالح أصحاب -4
 ا تمون فالداباون األحيان، بع  يف وخمتل ة متعار،ة تلون مد مصاا لدا م الون األطراف ه ال  أن مالحظة وجي  واملو  ٌن،

 .االستمرار على املصرف مبقدرة واملو  ٌن العمال ا تم حٌن يف اليداد، على املصرف مبقدرة

 الميزة التنافسيةالمبحث الثاني :  2-2
 تمهيد

احتزز  م  ززوم امليززةة التاافيززية ميززاحة وملانززة م مززة يف جمززاي اإلدارة االسززااتييية وامتصززاداات األعمززال، حيزز  دتثزز  امليززةة التاافيزززية 
مقارنزززة ميزززتمرة العاصززر االسزززااتييل امل زززم الزززذي ايززاعد يف اغتازززام ال زززرص، وازززوفر فريززة أساسزززية وحقيقيزززة للم سيزززة لتحقيززق رحبيزززة 

 0مباافيي ا

 هوم الميزة التنافسية: مف2-2-1

 علميزاً  اً يزما  وتعزد ةاملاظمز  زالدتتل الز ة املزلاملت تاوامل زار  يزطةنألوا العمليزات نمزة موعزجم ب هنزا (2012) والبازا ، ،طالز  عرف زا
 الز  ةامليتدام للموارد ةاملاظم ك الامت خالل نم املاافيٌن على الت وق يققحت على وتياعد ٌنلللميت ل ربة أكميم دمقت السااتييية

 ة0عالي ةرحبي ن ي  الومت يف ققيوحت املاافيٌن  مبن م ليدهاقت اصع 

 ,Liu Huang). ، أمز  وبتلل زة املاافيزٌن مزن أفضز  أو واثلزة جزودة ذات مبارجزات امليت يدان تةواد على القدرة ب هنا عرفت كما
2009, p.8) 

 ,Kotler & Keller, 2009).0تقليدا املاافيٌن على اصع  الذي باليل  أعماهلا أدا  على املاظمة مدرة ب هنا أاضاً  عرفت كما
P.702) 

 : ،صائص الميزة التنافسية 2-2-2
  (Dirisu, al, et, 2013)  هااك العداد من اخلصابص ال  تت رد هبا امليةة التاافيية، كما الل

 0دا  في ا، وتعظيم أرباح األإتباع سياسة التػيًن امليتمر، الذي ايعى لتطوار اليركة، وحتيٌن ا -2
سزتثاابية، واملبزدعٌن، الت وامل زارات ااتتيم امليةة التاافيية بقدرلا على جذب واستقطاب املو  ٌن امل رة، والزذان ميللزون القزدر  -1

 0القادران على ابتلار خط  وسياسات جدادة لليركة
 0خلدمات واليلا للةبابنبتلار يف سياست ا، وتيعى للت رد يف تقدمي االتراعل وتات ا ا -7
ت الزز  جتززري يف البيئززة اليززومية، ومبززا حيقززق لليززركة مسعززة ت والتحززوالااملرونززة يف تصززميم وتطبيززق اخلطزز ، مبززا اتااسزز  مززا التػززًن  -9

 0جيدة، واتياع يف اليوق امليت دفة
و،ززا ورسززم خطزز  اسززااتييية ذو رؤاززة هززداف والػااززات الزز  تصززبو هلززا اليززركة، واليززعل حنززو ألمززدام يف حتقيززق اإلسززتمرار واالا -0

 0بعيدة املدى، حيقق لليركة التمية والت رد امليتدام
 



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

244 asic.elmergib.edu.ly                                                                                                             

 

 : أبعاد الميزة التنافسية 2-2-3

 (19270، و لري ومد  :ما ا عدادة أبعاد ت خذ التاافيية امليةة أن

 خالل من التلالي  خت ي  ميلن حي  املاافيٌن، من أم  بتلل ة وخدمالا ماتيالا تقدمي وهل  :التكلفة بعد

 تصزميم يف واإلبزداع واخلزدمات املاتيزات يزودة امليزتمر التحيزٌن عزن فضزال هلا املتاحة اإلنتاجية للطامة وال عال العقالين االستادام
 0العمليات وتقايات املاتيات

 يف ارغبزون الزذان الةبزابن احتياجزات مزا تزتال م وخزدمات ماتيزات لتقزدمي يزحيحة بصزورة األ زيا  أدا  إة وتيزًن  :الجةودة بعةد
 0وتومعالم ورغبالم حاجالم تل  ال  باخلصابص واخلدمات املاتيات على الصول

 أدا  تػيزًن اعزين وزا الةبزابن، حاجزات ازال م ومبزا املاتيزات تصزميم يف حتزدث مد ال  تاللتػًن  اليراعة االستيابة وهل : المرونة بعد
 مرونزة املازتا، مرونزة : هزل متطلبزات أربزا لتزوفًن العمليزات تػيزًن إة حيتزاج فزالةبون العمليزات، أدا  وومزت طراقة تػيًن وكدا العمليات
 0التيليم ومرونة اليم، مرونة املةاا،

  هل بالومت تتعلق أسبقيات ثالثة ايم  : التسليم بعد

 ماتيزات تصزميم يف واليزرعة الةمايزة، تاال زا  خ ز  علزى الاكيزة ايتلةم وا التطوار، وسرعة احملدد، بالومت التيليم التيليم، سرعة
 0ولن ومت ب مصر الةبابن إة وتقدمي ا جدادة

 تاخرب  ت صي  أو م لوفة غًن استعماالت أو جدادة أفلار إة للويول ت امدر  باستادام ال رد ب  اقوم ذهين عم  وهو  :اإلبداع بعد
 .م صلة مالمح إة ودودة

 للدراسة الميدانية:اإلطار العملي  -3
   تمهيد

تطبيزق مبزادئ عر،اً م صاًل للجرا ات ال  مت االعتماد علي ا يف تا يذ الدراسة امليدانية هبزدف التعزرف علزى أثزر اإلطار اتااول هذا 
الدراسزة وأداة مجزا البيانزات  وعيازة وايزم  أاضزاً عر،زاً جملتمزا ،حوكمة املصارف يف حتقيق امليةة التاافيية للمصزارف التيارازة الليبيزة

 التحلي  اإلحصابل إ،افة إة يدق أداة الدراسة وثبالا وحتلي  البيانات الوي ية واختبار فر،يالا0 واألسالي  امليتادمة يف

  مجتمع وعينة الدراسة: 3-1

( مو زز ، ومت 291لبززالع عززددهم  وا باملصززارف التياراززة الوامعززة يف نطززاق بلداززة اخلمززس مجيززا املززو  ٌن مززنجمتمززا الدراسززة  اتلززون
 حتدادها باستادام العالمة الراا،ية التالية  ومت فاستادمت العياة العيوابية البييطة  استادام أسلوب املعاااة يف هدا الدراسة 
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N))  حيم اجملتما 

Z)) 2096( وتياوي  9090درجة املعياراة املقابلة مليتوى الداللة  لا  ) 

q))    9090نيبة اخلط  وتياوي ) 

P))   9009نيبة توفر اخلايية واحملاادة وتياوي) 

 nحيم العياة ) 

n = 291 * 0.50 (1 – 0.50) / [291 – 1 * {(0.05)2 / (1.96)2] + 0.50 (1 – 0.50)] 

n  = 291 * 0.50 * 0.50 / [292 * (0.0025 / 3.8416)] + 0.50 * 0.50]  

n = 291 *0.25 / [292 * 0.00065] + 0.25] 

n = 48 / 0.12415 + 0.25  

n = 91 / 0.73920 = 21101       211 م ردة    

   واألعداد لالستمارات املوزعة وال امد ما اوايدول التاي او،ح الاي  

 ( يوضح نسب االستمارات الموزعة والفاقد منها1جدول)

عدد 
االستمارات 
 الموزعة

عدد 
االستمارات 
 المفقودة

نسبة 
االستمارات 
 المفقودة

عدد االستمارات 
الغير صالحة 

 للتحليل

نسبة االستمارات 
الغير صالحة 
 للتحليل

عدد 
االستمارات 
 الصالحة

نسبة  
االستمارات 
 الصالحة

128 25 19.5 % 13 10.2% 90 70.3 % 
 

 أداة جمع البيانات :  3-2
 -ايزززاسلتحقيزززق أهزززداف الدراسزززة مت اسزززتادام اسزززتمارة اسزززتبيان ا زززتملت يف احملزززور األول علزززى البيانزززات الياصزززية  واملتمثلزززة يف  

مبيزتوى تطبيزق مبزادئ حوكمزة  سزاوات اخلزربة( ، وا زتم  احملزور الثزاين علزى العبزارات املتعلقزة -التاصزص العلمزل  –امل ه  العلمزل 
مبززدأ  – مبززدأ ال ززاظ علززى حقززوق أيززحاب املصززاا – مبززدأ ال ززاظ علززى حقززوق مجيززا امليززامهٌن وامليززاواة بيززا م  املصززارف وهززل 

"بززامليةة التاافيززية ا ززتم  احملززور الثالزز  علززى العبززارات املتعلقززة (، بيامززا مبززدأ م ززام وميززئوليات جملززس اإلدارة – اإلفصززاح واليزز افية
تطبيزززق مبزززادئ حوكمزززة املصزززارف يف حتقيزززق امليزززةة التاافيزززية ( عبزززارة للتعزززرف علزززى أثزززر 11وو،زززا الباحثزززان   للمصزززارف التيارازززة"،

جملتما للجابات املتعلقة باملقياس اخلماسزل ، ومد استادم الباحثان الامية الرممل يف ترمية إجابات أفراد اللمصارف التياراة الليبية
( وأربززا وااززدحيزز  مت إعطززا  درجززة واحززدة للجابززة  غززًن موافززق بيززدة( ودرجتززان للجابززة  غززًن موافززق( وثززالث درجززات للجابززة  
سزتبيان وللز  درجات للجابة  موافق( ومخس درجات للجابة  موافق بيدة(، ومد مت حتداد درجة املوافقة لل  فقرة من فقزرات اال

( على 9وور من مقارنة ميمة متوس  االستيابة املرجح ما طول فئة املقياس اخلماسل، وحي  طول فئة املقياس من خارج ميمة  
 0 0) 
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 جابةإل( ترميز بدائل ا2جدول )

 ب دةموافق  موافق محايد غير موافق ب دةغير موافق  اإلجابة

 0 9 7 1 2 الترميز
 0 - 9019 9029 - 7099 7079 - 1069 1009 - 2019 2039  - 2 طول الفئة

 مرت عة جداً  مرت عة متوسطة ماا ضة ماا ضة جداً  درجة الموافقة

 األساليةب اإلحصائية المستخدمةة في تحليل البيانات: 3-3

 وفق األسالي  ا تيزززززة ( وذل  SPSSتزم حتلي  وُمعاية البيانات إحصابياً باستادام برناما الةم للعلوم االجتماعية      
لتحداززد عزززدد التلزززرارات، والايزززبة املئواززة للتلزززرار، الززز  تتحصززز  علي ززا كززز  إجابزززة، مايزززوبا إة إمجزززاي  :التوزيعةةةات التكراريةةةة -1

التلزززرارات، وذلززز  لتحدازززد األمهيزززة الايزززبية للززز  إجابزززة، واعطزززل يزززورة أوليزززة عزززن إجابزززة أفزززراد جمتمزززا الدراسزززة علزززى العبزززارات 
 املاتل ة0

إجابات املبحوثٌن عن ك  وور، حول درجات املقياس، وذل  ملعرفة مدى   ايتعم  لتحداد درجة دتركة المتوسط الحسابي -2
 توفر متػًنات ك  وور من واور الدراسة0

 لتحداد اجتاا اإلجابة لل  فقرة من فقرات املقياس، وفق مقياس التدرج اخلماسل0 المتوسط الحسابي المرجح: -3
 اإلجابات ومدى احنراف ا عن متوسط ا اليايب0  ايتادم االحنراف املعياري لقياس تيتت االنحراف المعياري -4
   لتحداد الثبات يف أداة الدراسة  االستبيان(0 للثبات خكرو نبا معامل الفا   -5
 0صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة -6
لتحدازد جوهرازة ال زروق، بزٌن متوسز  اسزتيابة أفزراد اجملتمزا، ومتوسز   :T (One Sample T – test )ا،تبةار  -7

 ( يف املقياس اخلماسل70القياس  
   لتحداد العالمة بٌن ك  وور من واور االستبيان وإمجاي االستبيان0معامل االرتباط -8
 امليةة التاافيية  على املتػًن التابا ( تطبيق مبادئ حوكمة املصارف  إلجياد أثر املتػًن امليتق تحليل االنحدار الخطي البسيط -9

 0للمصارف التياراة الليبية(

 صدق وثبات أدارة الدراسة: 3-4
 صدق المحتوى )الصدق الظاىري( أواًل : 

حيزز  إن يززدق احمللمززٌن اعززد مززن اليززروط الضززروراة والالزمززة لباززا  االختبززارات واملقززاايس، ، ومت ذلزز  مززن خززالل يززدق احمللمززٌن
والصدق ادل على مزدى ميزاس ال قزرات للظزاهرة املزراد مياسز ا، وان أفضز  طراقزة لقيزاس الصزدق هزو الصزدق الظزاهري، والزذي هزو 

ق يدق املقياس  اهرااً مزن خزالل عزرض ال قزرات، عرض فقرات املقياس على جمموعة من اخلربا  للحلم على يالحيت ا0 ومد حتق
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نظززر االعتبززار مجيززا املالحظززات الزز  مززدمت مززن مبزز  ، ومززد مت األخززذ يف جمززال احملاسززبةعلززى جمموعززة مززن احمللمززٌن املتاصصززٌن يف 
 ومت التحقق من يدق أداة الدراسة باستادام    احمللمٌن

 صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة  : ثانياً 

( أن معامالت االرتباط  بٌن ك  وور مزن وزاور الدراسزة وإمجزاي االسزتبانة  دالزة إحصزابياً عازد ميزتوى 7الاتابا يف ايدول   بيات
 0، وبذل  تعترب احملاور يادمة ملا و،عت من أجل 9090حي  كانت ميم الداللة اإلحصابية مجيع ا أم  من  9090املعاواة 

 محاور الدراسة وإجمالي االستبانة(  معامل االرتباط بين 3جدول )

 المحةةةةةةةةاور ت
عدد 
 معامل االرتباط الفقرات

 قيمة الداللة االحصائية

 **90999 90369 0 مبدأ الحفاظ على حقوق المساىمين والمساواة بينهم 1
 **90999 90336 0 مبدأ الحفاظ على حقوق أصحاب المصالح 2
 **90999 90319 0 مبدأ اإلفصاح وال فافية 3
 **90999 90670 9 مبدأ مهام ومسئوليات مجلس اإلدارة 4
 **90999 90379 9 الميزة التنافسية 5

  0.01* * القيم ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية                

العالمززات  طرداززة بزز على معامزز   ( أن معززامالت االرتبززاط بًنسززون بززٌن مجيززا احملززاور وامجززاي االسززتبانة جززا ت 7او،ززح ايززدول رمززم  
مبزززدأ ال زززاظ علزززى حقزززوق امليزززامهٌن اليززز  و ( 90336  مزززدرا بارتبزززاط  ال زززاظ علزززى حقزززوق أيزززحاب املصزززاا ملبزززدأ ارتبزززاط  كزززان

 و اليزز  مبززدأ اإلفصززاح واليززز افية (،90379بارتبززاط مزززدرا جزززا  وززور امليززةة التاافيززية  (، و 90369بارتبززاط بلززع  وامليززاواة بيززا م 
( ومجيززا معززامالت االرتبززاط هلززا داللززة 90670بارتبززاط مززدرا   مبززدأ م ززام وميزز وليات جملززس اإلدارة وجززا  (90319بارتبززاط بلززع  

 (90900احصابية عاد ميتوى  

 ثبات االستبانة  : اً لثثا
الظزروف واليزروط، أو بعبزارة لزو مت إعزادة توزاع زا أكثزر مزن مزرة حتزت ن زس  اقصد بثبات االستبانة أن تعطل االستبانة ن س الاتابا

توزاع ا عدة مرات خالل فاة  أخرى أن ثبات االستبانة اعين االستقرار يف نتابا االستبانة وعدم تػيًنها بيل  كبًن فيما لو مت إعادة
 Sekaran, 2006, P,311))0، زماية معياة

نبززززاخ  نة(، وذلزززز  مززززن خززززالل طراقززززة معامزززز  أل ززززا كززززروومززززد اتّزبَززززَا الباحثززززان القيززززاس اإلحصززززابل ملعرفززززة ثبززززات أداة القيززززاس  االسززززتبا
(Cronbach's alpha Coefficient)،  الذي اةودنا بتقدار جيد يف أغلز  املوامز ، وتعتمزد هزذا الطراقزة علزى اتيزاق أدا  ال زرد

%( وأمز  مزن ذلز  تلزون 69( أي بايزبة  906من فقرة إة أخرى، وأن ميمة معام  أل ا للثبات تعد مقبولة إذا كانت أكثزر مزن  
مزيم  تراوحزتومزد  ( اسزتمارة،99تبانة والبزالع عزددها  االسز والسزتاراج الثبزات وفزق هزذا الطراقزة مت اسزتادام اسزتماراتماا ضة، 
ميلزززن القزززول أهنزززا (،  لزززذا 90107(، وكانزززت ميمزززة ثبزززات امجزززاي االسزززتبانة  90129( إة  90399للثبزززات مزززا بزززٌن معامززز  أل زززا 

  نتابا الدراسة0وميلن االعتماد علي ا يف تعميم  الدراسة،معامالت ذات داللة جيدة ألغراض 
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 ثباتالفاكرونباخ للمعامل  يوضح (4)رقم جدول 
 معامل ألفا % عدد الفقرات العةبةةةةةةةةةةارات ت
 %1209 0 مبدأ الحفاظ على حقوق المساىمين والمساواة بينهم 1
 %3609 0 مبدأ الحفاظ على حقوق أصحاب المصالح 2
 %3201 0 مبدأ اإلفصاح وال فافية 3
 %3909 9 مبدأ مهام ومسئوليات مجلي اإلدارة 4
 %3000 9 الميزة التنافسية 5
 %1007 11 االستبانة ككل 6

 الوصف اإلحصائي لمجتمع الدراسة وفق المتغيرات الديموغرافية : 3-5
  ا زززدف هزززذا احملزززور إة مجزززا بيانزززات أفزززراد جمتمزززا الدراسزززة والززز  مزززن خالهلزززا ميلزززن التعزززرف علزززى  البيانةةةات ال خصةةةية والو يفيةةةة

 جملتما الدراسة، ولقد مت حتداد هذا اخلصابص وبياالا كالتاي   ياصيةاخلصابص ال
 ( توزيع أفراد المجتمع حسب بياناتهم ال خصية والو يفية5) جدول

 (2022)المصدر : نتائج الدراسة الميدانية )يوليو/   

%(، يف حززٌن مززان مززا نيززبت  6301( تبززٌن أن اغلبيززة أفززراد العياززة كززانوا مززن الززذكور وبايززبة بلػززت  0مززن الاتززابا الززواردة يف ايززدول 
 %( من اإلناث71010 

 الجنس
 المجموع أنثى ذكر

 90 29 61 العدد
 %100 32.2 67.8 %النسبة

المؤىل 
 العلمي

 المجموع دكتوراه ماجستير بكالوريوس دبلوم 
 90 0 13 52 25 العدد
 %100 %0 %14.4 %57.8 %27.8 %النسبة

التخصص 
 العلمي

 المجموع اقتصاد إدارة تمويل ومصارف محاسبة 
 90 5 9 17 59 العدد
 %100 %5.6 %10.0 %18.8 %65.6 %النسبة

سنوات 
 الخبرة

 المجموع سنة 15أكثر من  سنة 15إلى  11من  سنوات 10إلى  5من  سنوات 5أقل من  
 90 19 39 18 14 العدد
 %100 %21.1 %43.3 %20.0 %15.6 %النسبة
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( مزن 10 و  %( مز هل م العلمزل بلزالوراوس،0301( من امليزتييبٌن وبايزبة  01 بيات الاتابا أن للم ه  العلمل فأما بالايبة 
  0%( م هل م العلمل ماجيتًن2909( ميتييباً وبايبة  27دبلوم ، و   %( حيملون م ه 1301امليتييبٌن ومبا نيبت    

( 23%( حتصصزز م واسززبة، و  6006مززن امليززتييبٌن وباززا نيززبت    (09أمززا بالايززبة للتاصززص العلمززل فقززد بياززت الاتززابا أن  
%(% ختصصززز م إدارة ، يف حزززٌن 29( ميززتييبٌن وبايزززبة  9%(، ختصصزز م دتواززز  ومصزززارف، و  2101ميززتييباً ومبزززا نيزززبت   

 %( ختصص م امتصاد0 006( ميتييبٌن ومبا نيبت   0هااك  

( سزاوات، 0%( هلزم خزربة أمز  مزن  2006( من امليتييبٌن وبايبة مقزدارها  29وبالايبة لعدد ساوات اخلربة، بيات الاتابا أن  
 اً ( ميزتييب79( سزاوات، و 29( سزاوات إة أمز  مزن  0%( كانت خربلم تااوح ما بزٌن  19وبايبة بلػت    ميتييباً ( 21و 

وبايززبة مقززدارها  امليززتيوبٌنمززن ( 29( سززاة، و 20إة أمزز  مززن   ة( سززا22%( تراوحززت خززربلم مززا بززٌن  9707  رهاوبايززبة مززد
( ساة ف كثر، وتعترب البيانات سال ة الدكر بيانزات جيزدة و ميلزن أن تزاعلس بيزل  اجيزايب علزى 20%( كانت هلم خربة  1202 

 املتحص  علي ا من أداة الدراسة0 اإلجابات

 تحليل البيانات وا،تبار فرضيات الدراسة  3-6

  :وثينالوصف اإلحصائي وفق إجابات المبح 3-6-1

 – 2( وفقززاً لزز)يت   0( علززى  9( وحززدة، وهززذا الطززول نززاتا عززن ميززمة  901لتحداززد اجتززاا اإلجابززات مت حتداززد طززول ال ززاة بززز  
( الززون 7079 – 1069( الززون اجتززاا اإلجابززة غززًن موافززق،   1009 – 2019( الززون اجتززاا اإلجابززة غززًن موافززق بيززدة،  2039

 0( الون اجتاا اإلجابة مبوافق بيدة0 – 9019( الون اجتاا اإلجابة مبوافق،  9029 – 7099اجتاا اإلجابة وااد،  

(، فيلون One Sample T-Testولتحداد مدى االت اق على إمجاي ك  وور من واور الدراسة، فقد مت استادام اختبار  
( وميمززة متوسزز  9090الداللززة اإلحصززابية أمزز  مززن  احملززور مرت عززاً ألفززراد العياززة أي أهنززم مت قززون علززى فقززرات اجملززاِل إذا كانززت ميمززة 

(، والون احملور ماا ضاً ألفراد العياة أي أهنم غًن مت قٌن على فقزرات 7االستيابة إلمجاي اجملال أكرب من ميمة املتوس  املعياري  
اي اجملزال أمز  مزن ميمزة املتوسز  ( وميمزة متوسز  االسزتيابة إلمجز9090اجملاِل إذا كانت ميمة الداللة اإلحصابية لالختبار أم  من  

  (؛ بػ  الاظر عن ميمة متوس  االستيابة90900(، أو إذا كانت ميمة الداللة اإلحصابية أكرب من  7املعياري  

 لمستوى تطبيق مبادئ حوكمة المصارف المتغير المستقلمحور :  3-6-2
مبدأ ال زاظ علزى حقزوق   تيم  امليتادمة يف هذا الدراسة مليتوى تطبيق مبادئ حوكمة املصارف الوي ل نتابا التحلي        

مبدأ م ام وميئوليات جملس  – مبدأ اإلفصاح والي افية –  مبدأ ال اظ على حقوق أيحاب املصاا – امليامهٌن واملياواة بيا م
 (0اإلدارة
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 : مبدأ الحفاظ على جميع حقوق المساىمين والمساواة بينهم -1
مبدأ الحفاظ على حقوق المساىمين والمساواة لفقرات محور ( T-Testوا،تبار ) ونتائج التحليل الوصفي التوزيعات التكرارية( 6جدول رقم )
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1 
تحرص المصارف التجارية على ا،تيار 
مجلس اإلدارة بالمفاضلة بين جميع 

 المساىمين.

 0 0 5 38 47 ك
مرتفعة  0.000 0.603 4.47

 0 0 5.6 42.2 52.2 % جداً 

2 
تحرص المصارف التجارية على حق 
المساىمين في الم اركة الفعالة في 
 اجتماعات الجمعية العمومية للمصرف

 0 0 6 46 38 ك
مرتفعة  0.000 0.605 4.36

 جداً 
% 42.2 51.1 6.7 0 0 

3 
تقوم المصارف التجارية بإعطاء حق 
المساىمين بمناق ة التقارير المالية 
 وتقرير مراجع الحسابات الخارجي..

 0 0 7 51 32 ك
مرتفعة  0.000 0.600 4.28

 جداً 
% 35.6 56.7 7.8 0 0 

4 

التجارية على تحقيق تحرص المصارف 
المساواة بين حملة األسهم في حق 
التصويت في اجتماعات الجمعية 

 العمومية للمصرف.

 0 0 6 54 30 ك
مرتفعة  0.000 0.577 4.27

 جداً 
% 33.3 60.0 6.7 0 0 

5 

تعطي المصارف التجارية حملة األسهم 
في حقهم في االطالع  على كافة 

اإلدارة المعامالت مع أعضاء مدلس 
 أو المديرين التنفيذيين.

 0 0 3 67 20 ك
 مرتفعة 0.000 0.472 4.19

% 22.2 74.4 3.3 0 0 
 مرتفع 0.000 0.364 4.31 مبدأ الحفاظ على حقوق المساىمين والمساواة بينهمأجمالي 

 (2022)المصدر : نتائج الدراسة الميدانية )يوليو/    

ميتوى تطبيق مبدأ ال اظ على حقوق امليامهٌن واملياواة  بيا م جا  مرت ا، إذ بلع متوس   ( أن6 بيات الاتابا يف ايدول رمم 
(، ولتحداززد معاوازززة هزززذا 2072(، وأن ال زززروق تيزززاوي  7(، وهزززو أكزززرب مززن متوسززز   القيززاس  9072االسززتيابة إلمجزززاي احملززور  

(، وتيزًن إة معاوازة ال زروق، األمزر الزذي 9090، وهل أم  من  (ً 90999ال روق، فان ميمة الداللة اإلحصابية لالختبار تياوي  
حتززرص املصززارف ال قززرة   عاززدحيززايب  متوسزز أعلززى  وكززان، حززول فقززرات احملززور اعززين بزز ن هاززاك ات ززاق اجيززايب يف اسززتيابة املبحززوثٌن

 حتصزلت(، يف حزٌن 90697معيزاري   ( وبزاحنراف9093التياراة على اختيار جملس اإلدارة بامل ا،لة بٌن مجيا امليامهٌن(زز ومزدرا  
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تعطززل املصززارف التياراززة محلززة األسزز م يف حق ززم يف االطززالع  علززى كافززة املعززامالت مززا أعضززا  مززدلس اإلدارة أو املززداران ال قززرة  
 (، وميلن القزول أن املصزارف ميزد الدراسزة تركزة90931( وباحنراف معياري 9029مدرا  و متوس  حيايب أد (، على التا يذاٌن0

 بدرجة مرت عة على تطبيق مبدأ ال اظ على حقوق  امليامهٌن واملياواة بيا م0

 :  مبدأ الحفاظ على حقوق أصحاب المصالح -2
 مبدأ الحفاظ على حقوق أصحاب المصالحلفقرات محور ( T-Testوا،تبار ) ونتائج التحليل الوصفي ( التوزيعات التكرارية7جدول رقم )
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تعمل المصارف التجارية على  1
 .تأكيد حقوق أصحاب المصالح.

 0 0 4 57 29 ك
 مرتفعة 0.000 0.541 4.28

 0 0 4.4 63.3 32.2 % جداً 

المصارف التجارية نليات تضع  2
 بم اركة أصحاب المصالح.

 0 0 7 51 32 ك
 مرتفعة 0.000 0.600 4.28

 0 0 7.8 56.7 35.6 % جداً 

3 

تتيح المصارف التجارية ألصحاب 
المصالح الفرصة للحصول على 
تعويضات في حالة انتهاك 

 حقوقهم.

 0 0 8 47 35 ك

 مرتفعة 0.000 0.626 4.30
 0 0 8.9 52.2 38.9 % جداً 

4 

تعطي المصارف التجارية 
ألصحاب المصالح حقهم في 

االطالع على كافة المعامالت مع 
أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين 

 التنفيذيين.

 0 0 4 53 33 ك

 مرتفعة 0.000 0.557 4.32
 جداً 

% 36.7 38.9 4.4 0 0 

5 
تحرص المصارف التجارية على 

المصالح في حماية أصحاب 
 الدفاع على حقوقهم القانونية.

 0 0 5 54 31 ك
4.29 0.566 0.000 

 مرتفعة
 0 0 5.6 60.0 34.4 % جداً 

 مرتفع 0.000 0.414 4.29 مبدأ الحفاظ على حقوق أصحاب المصالحاجمالي 

 (2022)المصدر : نتائج الدراسة الميدانية )يوليو/    
ميزززتوى تطبيزززق مبزززدأ ال زززاظ علزززى حقزززوق أيزززااب املصزززاا جزززا  مرت زززا، إذ بلزززع متوسززز   ( أن3 بيازززت الاتزززابا يف ايزززدول رمزززم 
(، ولتحداززد معاوازززة هزززذا 2019(، وأن ال زززروق تيزززاوي  7(، وهزززو أكزززرب مززن متوسززز   القيززاس  9019االسززتيابة إلمجزززاي احملززور  

(، وتيزًن إة معاوازة ال زروق، األمزر الزذي 9090  ً(، وهل أم  من90999ال روق، فان ميمة الداللة اإلحصابية لالختبار تياوي  
تعطززل املصززارف أعلززى متوسز  حيززايب عاززد ال قزرة   و كزاناعزين بزز ن هازاك ات ززاق اجيززايب يف اسزتيابة املبحززوثٌن حزول فقززرات احملززور، 

التا يذاٌن0(زززز ومززززدرا التيارازززة أليزززحاب املصزززاا حق ززززم يف االطزززالع علزززى كافززززة املعزززامالت مزززا أعضزززا  جملززززس اإلدارة أو املزززداران 
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( تعم  املصارف التياراة على ت كيزد حقزوق أيزحاب املصزااحتصلت ال قرتان   يف حٌن(، 90003( وباحنراف معياري  9071 
( وباحنرافززات معيارازة علززى 9011( علزى أد  متوسز  حيززايب و مزدرا تضزا املصزارف التياراززة آليزات مبيززاركة أيزحاب املصززاا0و 

(، وميلزن القزول أن املصزارف ميزد الدراسزة تركزة بدرجزة مرت عزة علزى تطبيزق مبزدأ ال زاظ علزى أيزحاب 90699(، 90092التواي 
 املصاا0

 مبدأ اإلفصاح وال فافية  : -3
 مبدأ  اإلفصاح وال فافية لفقرات محور( T-Testوا،تبار ) ،ونتائج التحليل الوصفي ( التوزيعات التكرارية8جدول رقم )
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تفصح المصارف التجارية عن األغلبية  1
 من حيث الملكية وحق التصويت.

 0 0 4 62 24 ك
مرتفعة  0.000 0.514 4.22

 0 0 4.4 68.9 26.7 % حداً 

2 
تفصح المصار التجارية عن المرتبات 
والمزايا الممنوحة ألعضاء مجلس 

 ..ناإلدارة  والمدراء التنفيذيي

 0 0 4 60 26 ك
مرتفعة  0.000 0.526 4.24

 0 0 4.4 66.4 28.9 % جداً 

تتقوم المصارف التجارية بأعداد ومراجعة  3
 المعلومات واإلفصاح عنها.

 0 0 3 64 23 ك
مرتفعة  0.000 0.492 4.22

 0 0 3.3 71.1 25.6 % جداً 

4 

تعمل قنوات التوزيع الخاصة بالمصارف 
التجارية في امكانية حصول مستخدمي 
المعلومات عليها في أسرع وقت وتكلفة 

 مناسبة.

 0 0 6 58 26 ك
مرتفعة  0.000 0.556 4.22

 جداً 
% 28.9 64.4 6.7 0 0 

5 
التجارية عن القوائم تفصح المصارف 

المالية وجميع الملحقات الخاصة بها 
 بكل شفافية لمستخدمي القوائم.

 0 0 2 63 25 ك
مرتفعة  0.000 0.487 4.26

 0 0 2.2 70.0 27.8 % جداً 
 مرتفع 0.000 0.275 4.23 مبدأ اإلفصاح وال فافيةاجمالي 

 (2022)المصدر : نتائج الدراسة الميدانية )يوليو/      
ميتوى تطبيزق مبزدأ اإلفصزاح واليز افية جزا  مرت زا، إذ بلزع متوسز  االسزتيابة إلمجزاي احملزور  ( أن1بيات الاتابا يف ايدول رمم  

، فززان ميمززة الداللززة (، ولتحداززد معاواززة هززذا ال ززروق2017(، وأن ال ززروق تيززاوي  7(، وهززو أكززرب مززن متوسزز   القيززاس  9017 
(، وتيززًن إة معاواززة ال ززروق، األمززر الززذي اعززين بزز ن هاززاك ات ززاق 9090ً(، وهززل أمزز  مززن  90999اإلحصززابية لالختبززار تيززاوي  

ت صح املصارف التياراة عن القوابم املاليزة اجيايب يف استيابة املبحوثٌن حول فقرات احملور، وكان أعلى متوس  حيايب عاد ال قرة  
(، يف حززٌن حتصززلت 90913( وبززاحنراف معيززاري  9016امللحقززات اخلايززة هبززا بلزز   زز افية مليززتادمل القوابم0(ززز ومززدرا  ومجيززا 

(، و تتقززوم املصززارف التياراززة ب عززداد ومراجعززة ت صززح املصززارف التياراززة عززن األغلبيززة مززن حيزز  امللليززة وحززق التصززواتال قززرات  
توزاا اخلاية باملصارف التيارازة يف املانيزة حصزول ميزتادمل املعلومزات علي زا يف املعلومات واإلفصاح عا ا0(، و تعم  ماوات ال
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(، 90016(،  90029( وباحنرافززات معيارازززة علزززى التزززواي 9011أسززرع ومزززت وتلل زززة مااسززبة(على أد  متوسززز  حيزززايب و مزززدرا 
 ى تطبيق مبدأ اإلفصاح والي افية0( على التواي،  وميلن القول أن املصارف ميد الدراسة تركة بدرجة مرت عة عل90006 

 مبدأ مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة :  -4
 مجلس اإلدارة ومسؤولياتمبدأ مهام  لفقرات محور( T-Testوا،تبار ) ،ونتائج التحليل الوصفي ( التوزيعات التكرارية9جدول رقم )
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تقوم المصارف التجارية بتوضيح ىيكل  1
 مجلس اإلدارة وواجباتو القانونية

 0 0 1 68 21 ك
مرتفعة  0.000 0.444 4.22

 0 0 1.1 75.6 23.3 % جدا  

2 
 تقوم المصارف التجارية بتحديد وا،تيار
أعضاء مجلس اإلدارة وفقاً لمتطلبات 

 وشروط استقاللية األعضاء.

 0 1 9 57 23 ك
 مرتفعة 0.000 0.622 4.13

% 25.6 63.3 10.0 1.1 0 

تتبع المصارف التجارية الطابع الرسمي  3
 وال فافية في تعييين مجلس اإلدارة

 0 0 1 53 36 ك
مرتفعة  0.000 0.513 4.39

 0 0 1.1 58.9 40.9 % جداً 

4 
يحدد مجلس اإلدارة المسؤولين 

ومرتباتهم والمزايا الممنوحة  نالتنفيذيي
 لهم

 0 1 4 64 21 ك
 مرتفعة 0.000 0.546 4.17

% 23.3 71.1 4.4 1.1 0 
 مرتفع 0.000 0.328 4.22 مبدأ مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارةأجمالي 

 (2022)المصدر : نتائج الدراسة الميدانية )يوليو/      
جملزس اإلدارة جزا  مرت زا، إذ بلزع متوسز  االسزتيابة  وميز ولياتميزتوى تطبيزق مبزدأ م زام  ( أن9بيات الاتزابا يف ايزدول رمزم   

(، ولتحداززد معاواززة هززذا ال ززروق، فززان 2011(، وأن ال ززروق تيززاوي  7(، وهززو أكززرب مززن متوسزز   القيززاس  9011إلمجززاي احملززور  
الززذي اعززين بزز ن (، وتيززًن إة معاواززة ال ززروق، األمززر 9090ً(، وهززل أمزز  مززن  90999ميمززة الداللززة اإلحصززابية لالختبززار تيززاوي  

تتبزا املصزارف التيارازة الطزابا هااك ات اق اجيايب يف استيابة املبحوثٌن حول فقرات احملور، وكان أعلى متوس  حيايب عاد ال قرة  
تقزوم املصزارف (، يف حزٌن حتصزلت ال قزرة  90027( وبزاحنراف معيزاري  9079الرمسل والي افية يف تعييزٌن جملزس اإلدارة(زز ومزدرا  

 (، علزززى أد  متوسززز  حيزززايب ومزززدرابتحدازززد واختيزززار أعضزززا  جملزززس اإلدارة وفقزززاً ملتطلبزززات و زززروط اسزززتقاللية األعضزززا  التيارازززة
(، وميلززززن القززززول أن املصززززارف ميززززد الدراسززززة تركززززة بدرجززززة مرت عززززة علززززى تطبيززززق مبززززدأ م ززززام 90611  ( وبززززاحنراف معيززززاري9027 

 0جملس اإلدارة ومي وليات
 ( :بيق مبادئ حوكمة المصارفأجمالي محور ) مستوى تط -

 تطبيق مبادئ حوكمة المصارف إلجمالي محور (One Sample T- test)( نتائج ا،تبار 10جدول رقم )
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 مرتفع معنوي 0.000 0.258 1.26 4.26 مستوى تطبيق مبادئ حوكمة المصارف
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( أ  رت أن متوس  االستيابة إلمجزاي احملزور 29، فان الاتابا يف ايدول رمم  ميتوى تطبيق  مبادئ حوكمة املصارف ولتحداد 
(، ولتحداززد معاواززة هززذا ال ززروق، فززان ميمززة 2016(، وأن ال ززروق تيززاوي  7(، وهززو أكززرب مززن متوسزز  القيززاس  9016ايززاوي  

تطبيززق  زروق، وهزذا ازدل علزى أن ميزتوى (، وتيزًن إة معاوازة ال9090الداللزة اإلحصزابية لالختبزار تيزاوي يز راً، وهزل أمز  مززن  
 وذل  من وج ة نظر أفراد عياة ميد الدراسة0 مبادئ حوكمة املصارف يف املصارف التياراة ميد الدراسة  كان مرت عاً 

 لميزة التنافسية بالمصارف التجارية :ل المتغير التابعمحور :  3-6-3
 للمصارف التجارية ةالميزة التنافسي( لفقرات محور T-Testالوصفي وا،تبار )( التوزيعات التكرارية ونتائج التحليل 11جدول رقم )
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1 
تسعى المصارف التجارية على 

المالية بأقل تكلفة تقديم الخدمات 
 لتحقيق الميزة التنافسية.

 0 0 3 56 31 ك
4.31 0.533 0.000 

 مرتفعة
 0 0 3.3 62.2 34.4 % جداً 

2 
تدعم المصارف التجارية أن طة 
البحث والتطوير باستمرار من أجل 

 تقديم ،دمات بتكلفة أقل.

 0 0 1 61 28 ك
4.30 0.485 0.000 

 مرتفعة
 0 0 1.1 67.8 31.1 % جداً 

3 
تسعى المصارف التجارية باالحتفاظ 
بالعناصر الكفؤة للتخفيض من 

 حجم التكاليف.

 0 0 1 63 26 ك
4.28 0.475 0.000 

 مرتفعة
 0 0 1.1 70.0 28.9 % جداً 

4 
تحرص المصارف التجارية على 

تقديم ،دماتها دون أ،طاء وبجودة 
 عالية.

 0 0 3 60 27 ك
 مرتفعة 0.000 0.515 4.27

% 30.0 66.7 3.3 0 0 

5 

تقوم المصارف التجارية بإعداد 
تقارير مالية ذات جودة عالية ينفرد 

بها المصرف عن المصارف 
 المنافسة.

 0 0 4 50 36 ك
4.36 0.567 0.000 

 مرتفعة
 جداً 

% 40.0 55.6 4.4 0 0 

6 

امتالك المصارف التجارية 
حديثة تساعدىم على  التكنولوجي

تقديم ،دمات بأسرع وقت وجودة 
 عالية.

 0 0 5 33 32 ك
4.30 0.570 0.000 

مرتفعة 
 0 0 5.6 58.9 35.6 % جداً 

7 
تحرص المصارف التجارية على 
االستفادة من قدرت المو فين 

 .اإلبداعية

 0 0 2 54 34 ك
مرتفعة  0.000 0.526 4.36

 0 0 2.2 60.0 37.8 % جداً 

8 
تقوم المصارف التجارية بالتعاون مع 
الخبرات الخارجية  لتقديم أفكار 

 جديدة و،دمات متطورة.

 0 0 2 61 27 ك
4.28 0.498 0.000 

 مرتفعة
 0 0 2.2 67.8 30.0 % جداً 

9 

ت جع المصارف التجارية االبتكار 
واإلبداعي واألفكار الجديدة ويتم 

تطبيقها إلضافة قيمة أكبر 
 للمصرف.

 0 0 1 64 25 ك

4.27 0.469 0.000 
 مرتفعة
 0 0 1.1 71.1 27.8 % جداً 

 مرتفع 0.000 0.230 4.30 للمصارف التجارية الليبية الميزة التنافسيةمحور جمالي ا
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 (2022)المصدر : نتائج الدراسة الميدانية )يوليو/    
ميزززتوى امليزززةة التاافيززية للمصزززارف التيارازززة ميززد الدراسزززة جزززا ت مرت عززة، إذ بلزززع متوسززز   ( أن22بياززت الاتزززابا يف ايزززدول رمززم  

(، ولتحداد معاواة هذا ال روق، 207(، وأن ال روق تياوي  7(، وهو أكرب من متوس   القياس  9079االستيابة إلمجاي احملور  
(، وتيًن إة معاواة ال روق، األمر الذي اعين بز ن 9090  ً(، وهل أم  من90999فان ميمة الداللة اإلحصابية لالختبار تياوي  

تقززوم املصززارف التياراززة هاززاك ات ززاق اجيززايب يف اسززتيابة املبحززوثٌن حززول فقززرات احملززور، وكززان أعلززى متوسزز  حيززايب عاززد ال قرتززان  
رف التياراززة علززى االسززت ادة مززن باعززداد تقززارار ماليززة ذات جززودة عاليززة اا ززرد هبززا املصززرف عززن املصززارف املاافية(ززز، و حتززرص املصززا

واي،  يف حززٌن حتصززلت ال قرتززان تزز( علززى ال90063(، 90016( وباحنرافززات معياراززة  9076ومززدرا   (،مززدرت املززو  ٌن اإلبداعيززة
 (، و تييا املصارف التياراة االبتلار واإلبداعل واألفلارحترص املصارف التياراة على تقدمي خدمالا دون أخطا  و ودة عالية 

(، 90969( وباحنرافززات معياراززة  9013ايداززدة واززتم تطبيق ززا إل،ززافة ميمززة أكززرب للمصززرف(، علززى أد  متوسزز  حيززايب ومززدرا 
 ( وميلن القول ب ن امليةة التاافيية للمصارف ميد الدراسة جا ت بدرجة مرت عة 900200 

 ا،تبار فرضيات الدراسة :  3-6-4
تطبيزق مبزادئ حوكمزة املصزارف وامليزةة  بزٌن  استادام ارتباط  بًنسون( الختبزار جوهرازة العالمزةالختبار يحة فر،يات الدراسة مت  

، فتلززون العالمززة طرداززة إذا كانززت ميمززة معامزز  االرتبززاط موجبززة وتلززون عليززية إذا كانززت ميمززة التا يززية للمصززارف التياراززة الليبيززة
(، وتلزون 9090إحصزابية" إذا كانزت ميمزة الداللزة اإلحصزابية أمز  مزن  معام  االرتباط سالبة، وتلون العالمة معاواة "ذات داللة 
 (90900غًن معاواة إذا كانت ميمة الداللة اإلحصابية أكرب من  

، مت اسزتادام تبزاان االحنزدار، لبيزان تطبيق مبادئ حوكمة املصارف  يف حتقيق امليةة التاافيية للمصارف التياراة الليبيزةولتحداد أثر 
 تػًن امليتق  على املتػًن التابا عن طراق معام  التحداد، وبالتاي سيتم اختبار ال ر،ية الربييية التالية نيبة أثر امل

( مليتوى تطبيق حوكمة املصارف التياراة املتمثلة  a 0.05عاد ميتوى داللة    اوجد أثر ذو داللة احصابية الفرضية الرئيسية
ملياواة بيا م، مبدأ ال اظ على حقوق أيحاب املصزاا، مبزدأ اإلفصزاح واليز افية، مبزدأ يف  مبدأ ال اظ على حقوق امليامهٌن وا

 م ام ومي وليات جملس اإلدارة( يف حتقيق امليةة  التاافيية للمصارف التياراة0

 وات رع من هذا ال ر،ية ال ر،يات ال رعية التالية  

( مليزتوى تطبيزق مبزدأ ال زاظ علزى  a 0.05عازد ميزتوى داللزة  اوجزد أثزر ذو داللزة احصزابية :  الفرضةية الفرعيةة األولةى-1
 حقوق امليامهٌن واملياواة بيا م يف حتقيق امليةة التاافيية للمصارف التياراة0

( نتائج تباين االنحدار لتحديد أثر تطبيق مبدأ الحفاظ على حقوق المساىمين والمساواة بينهم  في تحقيق الميزة التنافسية 12جدول )
 صارف التجاريةللم

 Fقيمة 
معامل التحديد  معامل االرتباط قيمة الداللة المحسوبة

(R2) معامالت االنحدار نسبة األثر 

78.675 0.000 0.711 0.505 50.5% 
مبدأ الحفاظ على حقوق  الثابت

 المساىمين والمساواة بينهم
0.952 0.565 
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 0.01المعنوية ** القيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى   
تطبيزق مبزدأ ال زاظ علزى حقزوق امليزامهٌن وامليزاواة بيزا م و ( وجود عالمة إجيابية معاوازة بزٌن 21أ  رت الاتابا يف ايدول رمم   

(، وتيزًن إة إجيابيزة العالمزة بزٌن املتػزًنان، 90322حيز  كانزت ميمزة معامز  االرتبزاط    حتقيق امليةة التاافيية للمصزارف التيارازة،
 يف حتقيق امليةة التاافيية للمصارف التياراة0اياهم  تطبيق مبدأ ال اظ على حقوق امليامهٌن واملياواة بيا مأي أن 

وكانت ميمة  ً(،310630وي ( تياF، فان مت ميمة  ميتوى تطبيق مبدأ ال اظ على حقوق امليامهٌن واملياواة بيا م ولتحداد أثر
مليززتوى تطبيززق مبززدأ ال ززاظ علززى ، وهززذا اززدل علززى وجززود أثززر ذو داللززة إحصززابية 9090وهززل أمزز  مززن  يزز راً  الداللززة اإلحصززابية

( وهزل تيزًن 90090، وكانزت ميمزة معامز  التحدازد  حقوق امليامهٌن واملياواة بيا م  يف حتقيق امليةة التاافيية للمصارف التياراة
إة تطبيزق مبزدأ ال زاظ علزى حقزوق اعزود  امليةة التاافيزية للمصزارف التيارازة %(، من التػًنات يف حتقيق 0900 إة أن ما نيبت  

 ما مل ا ثر م ثر آخر0 امليامهٌن واملياواة بيا م
 وميلن تقدار معامل منوذج االحندار حي  معادلة االحندار باليل  التاي   

(Y=90901+90060*X1 + ε) 

 ( اخلط  العيوابلε،  مبدأ ال اظ على حقوق امليامهٌن واملياواة  بيا م(  (X1، امليةة  التاافييةحتقيق  Y)  حي  إن  

مليزتوى تطبيزق مبزدأ ال زاظ علزى (  a 0.05   اوجزد أثزر ذو داللزة احصزابية عازد ميزتوى داللزة  الفرضية الفرعيةة الثانيةة -2 
 يف حتقيق امليةة التاافيية للمصارف التياراة0 أيحاب املصاا حقوق 
 لتحديد أثر تطبيق مبدأ الحفاظ على حقوق أصحاب المصالح في تحقيق الميزة التنافسية للمصارف التجارية( نتائج تباين االنحدار 13جدول )

 Fميمة 
 قيمة الداللة احمليوبة

معامل 
 االرتباط

معامل التحديد 
(R2) 

نسبة 
 االنحدارمعامالت  األثر

86.112 0.000 0.727 0.528 52.8% 
 مبدأ الحفاظ على حقوق أصحاب المصالح الثابت
0.661 0.761 

 0.01** القيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية 
املصاا و حتقيق امليةة تطبيق مبدأ ال اظ على حقوق أيحاب ( وجود عالمة إجيابية معاواة بٌن 27أ  رت الاتابا يف ايدول رمم  
تطبيق (، وتيًن إة إجيابية العالمة بٌن املتػًنان، أي أن 90313حي  كانت ميمة معام  االرتباط    التاافيية للمصارف التياراة،

 يف حتقيق امليةة التاافيية للمصارف التياراة0اياهم  مبدأ ال اظ على حقوق أيحاب املصاا 
وكانززت ميمززة  ،(160221( تيززاوي  F، فززان مت ميمززة  ميززتوى تطبيززق مبززدأ ال ززاظ علززى حقززوق أيززحاب املصززاا ولتحداززد أثززر

مليتوى تطبيق مبدأ ال اظ على حقوق ، وهذا ادل على وجود أثر ذو داللة إحصابية 9090الداللة اإلحصابية ي راً وهل أم  من 
( وهل تيزًن إة أن مزا نيزبت  90011، وكانت ميمة معام  التحداد  تياراةأيحاب املصاا يف حتقيق امليةة التاافيية للمصارف ال

 إة تطبيق مبدأ ال اظ علزى حقزوق أيزحاب املصزاااعود  امليةة التاافيية للمصارف التياراة %(، من التػًنات يف حتقيق 0101 
 اليل  التاي   وميلن تقدار معامل منوذج االحندار حي  معادلة االحندار ب ما مل ا ثر م ثر آخر0

(Y=90662+90362*X1 + ε) 

 ( اخلط  العيوابلε،     مبدأ ال اظ على حقوق أيحاب املصاا(  (X2، امليةة التاافييةحتقيق  Y)  حي  إن  
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اإلفصززاح مليززتوى تطبيززق مبززدأ  ( a 0.05   اوجززد أثززر ذو داللززة احصززابية عاززد ميززتوى داللززة  الثالثةةة الفرضةةية الفرعيةةة -3
 يف حتقيق امليةة التاافيية للمصارف التياراة0 والي افية

 لتحديد أثر تطبيق مبدأ اإلفصاح وال فافية في تحقيق الميزة التنافسية للمصارف التجارية( نتائج تباين االنحدار 14جدول )
 Fقيمة 

معامل التحديد  معامل االرتباط قيمة الداللة المحسوبة
(R2) نسبة األثر  

 االنحدارمعامالت 

37.964 0.000 0.575 0.330 33% 
 مبدأ اإلفصاح و ال فافية الثابت
1.163 0.830 

 0.01** القيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية 

التاافيزززية تطبيزززق مبزززدأ اإلفصزززاح واليززز افية  وحتقيزززق امليزززةة ( وجزززود عالمزززة إجيابيزززة معاوازززة بزززٌن 29أ  زززرت الاتزززابا يف ايزززدول رمزززم  
تطبيززق مبززدأ (، وتيززًن إة إجيابيززة العالمززة بززٌن املتػززًنان، أي أن 90030حيزز  كانززت ميمززة معامزز  االرتبززاط    للمصززارف التياراززة،
 يف حتقيق امليةة التاافيية للمصارف التياراة0اياهم  اإلفصاح والي افية

(، وكانت ميمة الداللة اإلحصابية ي راً 730969تياوي   (F، فان مت ميمة  ميتوى تطبيق مبدأ اإلفصاح والي افية ولتحداد أثر
مليتوى تطبيق مبدأ اإلفصاح والي افية يف حتقيزق امليزةة التاافيزية ، وهذا ادل على وجود أثر ذو داللة إحصابية 9090وهل أم  من 

امليززةة التػززًنات يف حتقيززق %(، مززن 77( وهززل تيززًن إة أن مززا نيززبت   90779، وكانززت ميمززة معامزز  التحداززد  للمصززارف التياراززة
 ما مل ا ثر م ثر آخر0 إة تطبيق مبدأ اإلفصاح والي افية اعود  التاافيية للمصارف التياراة 

 وميلن تقدار معامل منوذج االحندار حي  معادلة االحندار باليل  التاي   
(Y=20267+90179*X7 + ε) 

 ( اخلط  العيوابلε  ،اإلفصاح والي افيةمبدأ (  (X3، امليةة التاافييةحتقيق  Y)  حي  إن  

م ام ومي وليات مليتوى تطبيق مبدأ  ( a 0.05   اوجد أثر ذو داللة احصابية عاد ميتوى داللة الرابعة الفرضية الفرعية -4
 يف حتقيق امليةة التاافيية للمصارف التياراة0 جملس اإلدارة
 لتحديد أثر مبدأ مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة في تحقيق الميزة التنافسية للمصارف التجارية ( نتائج تباين االنحدار15جدول )

 Fقيمة 
 قيمة الداللة المحسوبة

معامل 
 االرتباط

معامل التحديد 
(R2) 

نسبة 
 األثر

 
 معامالت االنحدار

37.444 0.000 0.572 0.327 32.7% 
 مبدأ مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة الثابت
1.064 0.665 

 0.01** القيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية 
تطبيززق مبززدأ م ززام وميزز وليات جملززس اإلدارة  و حتقيززق امليززةة ( وجززود عالمززة إجيابيززة معاواززة بززٌن 20أ  ززرت الاتززابا يف ايززدول رمززم  

تطبيق (، وتيًن إة إجيابية العالمة بٌن املتػًنان، أي أن 90031حي  كانت ميمة معام  االرتباط    التاافيية للمصارف التياراة،
 يف حتقيق امليةة التاافيية للمصارف التياراة0اياهم  مبدأ م ام ومي وليات جملس اإلدارة 

(، وكانززت ميمززة الداللززة 730999( تيززاوي  F، فززان مت ميمززة  ميززتوى تطبيززق مبززدأ م ززام وميزز وليات جملززس اإلدارة ولتحداززد أثززر
مليزتوى تطبيزق مبزدأ م زام وميز وليات جملزس ، وهذا ادل على وجود أثر ذو داللة إحصزابية 9090وهل أم  من ي راً  اإلحصابية 
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( وهزززززل تيزززززًن إة أن مزززززا نيزززززبت  90713، وكانزززززت ميمزززززة معامززززز  التحدازززززد  اإلدارة يف حتقيزززززق امليزززززةة التاافيزززززية للمصزززززارف التيارازززززة
مزا مل إة تطبيزق مبزدأ م زام وميز وليات جملزس اإلدارة اعود  امليةة التاافيية للمصارف التياراة لتػًنات يف حتقيق %(، من ا7103 

    ا ثر م ثر آخر0 وميلن تقدار معامل منوذج االحندار حي  معادلة االحندار باليل  التاي  
(Y=20969+90660*X9 + ε) 

 ( اخلط  العيوابلε،   مبدأ م ام ومي وليات جملس اإلدارة(  (X4، امليةة التاافييةحتقيق  Y)  حي  إن  

( مليزتوى تطبيزق حوكمزة املصزارف التيارازة  a 0.05عازد ميزتوى داللزة  اوجزد أثزر ذو داللزة احصزابية    الفرضةية الرئيسةية -
أيزززحاب املصزززاا، مبزززدأ اإلفصززززاح املتمثلزززة يف  مبزززدأ ال زززاظ علزززى حقزززوق امليزززامهٌن وامليزززاواة بيززززا م، مبزززدأ ال زززاظ علزززى حقزززوق 
 والي افية، مبدأ م ام ومي وليات جملس اإلدارة( يف حتقيق امليةة  التاافيية للمصارف التياراة0

 تطبيق مبادئ حوكمة المصارف في تحقيق الميزة التنافسية للمصارف التجارية( نتائج تباين االنحدار لتحديد أثر 16جدول )

 Fقيمة 
 المحسوبة

قيمة 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

معامل 
التحديد 

(R2) 

نسبة 
 معامالت االنحدار األثر

36.148 0.000 0.813 0.661 66.1% 
 الثابت

مبدأ 
الحفاظ 
على 
حقوق 

المساىمين 
والمساواة 
 بينهم

مبدأ 
الحفاظ 
على 
حقوق 
أصحاب 
 المصالح

مبدأ 
اإلفصاح 
 وال فافية

مبدأ مهام 
ومسؤوليات مجلس 

 اإلدارة

0.203 0.394 0.285 0.158 0.106 

تطبيزززق مبزززادئ حوكمزززة املصزززارف  وحتقيزززق امليزززةة التاافيزززية ( وجزززود عالمزززة إجيابيزززة معاوازززة بزززٌن 26أ  زززرت الاتزززابا يف ايزززدول رمزززم   
مبزادئ تطبيزق (، وتيزًن إة إجيابيزة العالمزة بزٌن املتػزًنان، أي أن 90127حي  كانت ميمزة معامز  االرتبزاط    للمصارف التياراة،
 يف حتقيق امليةة التاافيية للمصارف التياراة0اياهم  حوكمة املصارف

وكانت ميمة الداللة اإلحصابية ي راً  ،(760291( تياوي  F، فان مت ميمة  ميتوى تطبيق مبادئ حوكمة املصارف ولتحداد أثر
ئ حوكمة املصارف يف حتقيق امليةة التاافيية مليتوى تطبيق مباد، وهذا ادل على وجود أثر ذو داللة إحصابية  9090وهل أم  من 

امليزةة %(، من التػًنات يف حتقيزق 6602( وهل تيًن إة أن ما نيبت   90662، وكانت ميمة معام  التحداد  للمصارف التياراة
 ما مل ا ثر م ثر آخر0 إة تطبيق مبادئ حوكمة املصارف اعود  التاافيية للمصارف التياراة 

  منوذج االحندار حي  معادلة االحندار باليل  التاي   وميلن تقدار معامل
(Y= 90197+ 0.799*X1 +0.110*X2-0.201*X3+0.296*X4+ ε) 

  إن  حي 

 (Y) امليةة التاافييةحتقيق  ، (X1 مبدأ ال اظ على حقوق امليامهٌن واملياواة بيا م  ،X2  ) مبدأ ال اظ على حقوق أيحاب
 اخلط  العيوابلε 0)  ، مبدأ م ام ومي وليات جملس اإلدارة( X4 ، اإلفصاح والي افيةمبدأ ( X3  ،املصاا
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 النتائج والتوصيات -4

  : نتائج الدراسة4-1

بزدأ سزتيابة ملافقزد بلػزت أعلزى ميمزة متوسز   ، مرت عزة مبادئ حوكمة املصارف جا ت تطبيق بيات نتابا الدراسة أّن ميتوى -2
 اليززز  مبزززدأ ال زززاظ علزززى حقزززوق أيزززحاب املصزززاا ( و 9072مبتوسززز  مززدرا   وامليزززاواة بيزززا مال ززاظ علزززى حقزززوق امليزززامهٌن 

 (90110مبتوس  مدرا مبدأ م ام وميئوليات جملس اإلدارة ( و 9017مبتوس    مبدأ اإلفصاح والي افية( و 9019مبتوس   
مرت عاً إذ بلػت ميمة متوس  االستيابة إلمجاي جمتمعًة كان  تطبيق مبادئ حوكمة املصارفأ  رت نتابا الدراسة أّن ميتوى  -1

 ( 0 9016احملور  

كزززان مرت عزززاً إذ بلػزززت ميمزززة متوسززز  االسزززتيابة   امليزززةة التاافيزززية للمصزززارف التيارازززة بيازززت نتزززابا الدراسزززة أّن ميزززتوى حتقيزززق  -7
 9079 ) 

، امليزةة التاافيزية للمصزارف التيارازةوحتقيزق  تطبيزق مبزادئ حوكمزة املصزارفأ  رت نتزابا الدراسزة أن هازاك عالمزة طردازة بزٌن  -9
تطبيزق مبزادئ  أن  (، وهزو ارتبزاط مزوي ايزًن إة طردازة العالمزة بزٌن املتػزًنان، أي90127حي  كانت ميمة معام  االرتبزاط  

 0امليةة التاافيية للمصارف التياراةياهم يف حتقيق ا حوكمة املصارف

 مليتوى تطبيق مبادئ حوكمة املصارف ( a 0.05عاد ميتوى داللة   صابيةالدراسة إة وجود أثر ذو داللة اح خلصت - -0
%( مزن 6602(، أي مزا نيزبت   90662،  حيز  كانزت ميمزة معامز  التحدازد  يف حتقيق امليزةة التاافيزية للمصزارف التيارازة

 امل ا ثر م ثر أخر0م تطبيق مبادئ حوكمة املصارف سبب   امليةة التاافيية للمصارف التياراةالتػًنات يف حتقيق 

 : التوصيات 4-2

  ا تية التوييات بع الباحثان قاح ايف ،و  نتابا هذا الدراسة 

يف تطبيززق الوكمززة وتعةاززة هززذا الززا ا، ملززا هلززذا األثززر ال عززال يف حتقيززق امليززةة التاافيززية لتلزز   املصززارف التياراززة ،ززرورة االسززتمرار -2
 صارف0امل

أبعززاد مبززادئ و لتززدراب م علززى كي يززة االسززت ادة مززن  املصززرفية تدرابيززة للمززو  ٌن يف جمززال الوكمززة العمزز  علززى عقززد بززراما،ززرورة  -1
وب سزرع ومزت ولزن  من تعةاة وتطوار مدرالم الستػالل املوارد املتاحة للويول إة امليةة التاافيزية ب مز  التلزالي   مالوكمة ال  دتلا

 0و ودة عالية

 توعية املو  ٌن بثقافة امليةة التاافيية بٌن اإلدارات وتعةاة عوام  الثقة والتح ية0 ،رورة  -7

 0والعم  على باا  مةااا تاافيية ومحاات ا وايودة واالبتلار ،رورة االهتمام باإلبعاد ال  حتقق الت وق والتمية -9
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